
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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 وعد ترامب... ملهاة الصفقة 
ومأساة القرن!!؟؟
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3العدد 10- السنة األولى

رغم اأن ال �سئ يوحي باملدى املنظور باأي حالة نهو�ض عربية، تكون على م�ستوى التحديات 
اخلطرية والكبرية التي تواجه الدول العربية، والتي تختلف طبيعتها بني بلد واآخر، اإال اأن 

القا�سم امل�سرتك بينهم االإ�ستهداف املحموم للوطن العربي ب�سيغ واأ�سكال متعددة.
يوحي  التي  تلك  حتى  احلالة،  هذه  عن  مبناأى  عربية  دواًل  هناك  اأن  يعتقد  من  واهم 
مظهرها باالإ�ستقرار االآين، الإن التدخل االأقليمي والدويل، قادر على زعزعة هذا االإ�ستقرار 
واالآخر  ما،  مكونات  داخل  التحري�ض  خالل  من  داخلي  بع�سها  متعددة،  و�سبل  بو�سائل 
خارجي من خالل اإفتعال اأزمات تو�سل للتوتر الكبري الذي قد يوؤدي باأي حلظة اإىل اإ�ستعال 

اجلبهات، خا�سة يف ظل غياب مرجعية عربية قادرة على املواجهة.
اإذا ما اأردنا التاأ�سري على الو�سع العربي، ميكن اأن نالحظ ما يلي:

�سيا�سية"  "عملية  �سمي  ما  تالها  لالإحتالل،  وتن�سيب حكومة  االحتالل  منذ  العراق  ـ 
حاد  وتراجع  م�سبوق،  غري  ف�ساد  واإىل  واملذهبية،  الدينية  ال�سراعات  تاأجيج  اإىل  اأف�ست 
اإولئك  منازلهم،  من  املهجرين  ماليني  اإىل  واأدت  والتعليمية،  واالإقت�سادية  التحتية  للبنى 
الذين توزعوا بني خميمات النزوح داخل العراق، اأو الذين غادروا بلدهم مرغمني و�سيف 

الت�سفيات واالإغتياالت م�سلط فوق روؤو�سهم.
الذي  النظام  حلماية  بها،  يتدخل  مل  العاملي  اأو  االأقليم  دول  من  يبق  مل  التي  �سوريا  ـ 
الق�سايا  كل  التاآمر على  ال�سهيوين،و  الكيان  باأمن  يتعلق  ما  لهم، خا�سة  يجدونه �سرورة 
لعمليات  اإ�سافة  واملفقودين،  واملهجرين  واجلرحى  ال�سحايا  ماليني  والنتيجة  العربية، 

تعذيب وح�سية داخل معتقالت النظام اأدت لع�سرات االالآف من ال�سحايا حتت التعذيب.
ـ اأخرتعوا "ثورة" يف ليبيا )بع�ض مطالب ال�سعب حمقة وعادلة( حتت �ستار الدميقراطية 
اأر�سدة ليبيا املالية  اأوىل، واالإ�ستحواذ على  وكان الهدف هو تق�سيم ليبيا ميدانيُا كمرحلة 
املوجودة بالدول االأجنبية، وو�سع اليد على اآبار النفط الليبية، وتركها دولة فا�سلة مق�سمة 
بني ال�سرق والغرب، فيما اآبار النفط بالو�سط حتت �سيطرة القوى املرتبطة باالأجنبي، طبعًا 
منذ تدخل برنارد هرني ليفي على االأر�ض و�ساركوزي جوًا بالغارات ال اأحد يعرف م�سري 

عائدات البرتول واالأموال الليبية.
احلرب  اإنفجرت  واإعالميًا،  وماليًا  ع�سكريًا  احلوثيني  جتهيز  اأكتمل  اأن  بعد  اليمن،  ـ 
من  الكم  هذا  دون  �سالح  اهلل  عبد  علي  مرحلة  جتاوز  املمكن  من  كان  التي  الداخلية، 
اأمن  واإ�ستهداف  االإيراين،  النفوذ  وتو�سيع  اليمن،  ت�سطري  باإعادة  الرغبة  ولكن  ال�سحايا، 
دول اخلليج وال�سعودية حتديدًا الإبتزازهم ماليًا و�سيا�سيًا، كان وراء اإ�ستمرار ماأ�ساة اليمن 

الذي غابت عنه ال�سعادة حتى اليوم.
هذه املوؤ�سرات احلادة والوا�سحة، تخفي خلفها حاالت اأقل و�سوحًا، و لكن لي�ست اأقل 
وحماوالت  العربي.  املغرب  بدول  بوجهها  تطل  بداأت  عن�سرية  مالمح  مع  خا�سة  خطرًا، 
حممومة لتاأجيج �سراعات داخلية بني مكونات ال�سعب الواحد، باإدعاءات م�سبوهة بالكامل.

كل ذلك ملاذا؟؟؟!!!
املق�سمة  العربية  الدول  وتفتيت  اجلديد"  االأو�سط  "ال�سرق  ت�سكيل  اإعادة  اأجل  من 
اأ�ساًل اإىل كيانات هزيلة، طائفية ومذهبية وعرقية اأواُل، ومن اأجل حتقيق "�سفقة القرن" 
وتثبيت وجود الكيان ال�سهيوين، واإنهاء ق�سية ال�سعب الفل�سطيني ثانيًا، واإطالق يد الكيان 

ال�سهيوين واإيران وتركيا للهيمنة على الكيانات العربية الهزيلة واملفتتة..
اأو  ذلك  تنفيذ  مرحليًا  اأ�ستطاعوا  لو  حتى  ولكن  عقود،  منذ  واأعلنوها  اأهدافهم،  هذه 
بع�سه، فاإن حالة نهو�ض عربي اآراها قادمة بفجر جديد، رغم الظالم الدام�ض، الأن اإرادة 
ال�سعوب ال تقهر...قد ننهزم مبعارك ولكننا �سنك�سب احلرب، الأننا اأ�سحاب ق�سايا عادلة 

وم�سروعة.

علي المرعبي

األفتتاحية

"الشرق األوسط الجديد".. وصفقة القرن



  غسان الطالب

العربي،  وطننا  يف  الفقر  عن  اليوم  مو�ضوعنا 
على  عار  ولكنه  الفقري،  على  عيبا  لي�س  والفقر 
اىل  من�ضوب  قول  ففي  االمة،  م�ضوؤولية  يتحمل  من 
اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل )لو كان الفقر 
لي�س  )الفقر  اجنليزي  مثل  ويقول  لقتلته(،  رجال 
عيبا ولكن من االأف�ضل اإخفاوؤه(، وقد عًرفته منظمة 
الب�ضرية،  القدرة  يف  “ق�ضور  باأنه  املتحدة  االأمم 
جوانب  توفري  على  االإن�ضان  قدرة  عدم  يعني  وهذا 
للبقاء  االأ�ضا�ضية  متطلباته  و  حياته  من  عديدة 
اخلدمات   على  ح�ضوله  وعدم  احلياة  قيد  على 
وي�ضكل  والعمل”.  وال�ضحة  التعليم  االأ�ضا�ضية، مثل 
الفقر م�ضكلة اإجتماعية مبا ميثله من عدم قدرة فئة 

العدالة  وغياب  العربي  عالمنا  في  الفقر  كابوس 
املتطلبات اال�ضا�ضية  من املجتمع يف احل�ضول على 
فالفقر  احلياة،  قيد  على  بقائها  ت�ضمن  التي 
كظاهرة ال تقت�ضر على عاملنا العربي بل هو ظاهرة 
عاملية ت�ضكل حتديا خطريا الإن�ضانيتنا على وجه هذه 
املعمورة، ولكن نتحدث اليوم عنه يف الوطن العربي 
خل�ضو�ضية هذه االآفة الفتاكة التي تعيث دمارا يف 
جمتمعاتنا، ومن غري املعقول ان نتحدث عن الفقر 
دون ان نتوقف عند ال�ضورة املوؤملة له ونحن ن�ضاهد 
الناجت املحلي ل 48 دولة نامية اأقل من ثروة اأغنى 
ثالثة ا�ضخا�س يف العامل، "والتي بع�س من بلداننا 
العربية جزء منها"، واأن ثروة اأغنى 200 �ضخ�س 
 41% دخل  عن  ن�ضبتها  تزيد  العامل  اغنياء  من 
800 مليون فرد  العامل جمتمعني، وان  من �ضكان 
من هذه الدول يعي�ضون بحد الكفاف وال يح�ضلون 
موتا  يق�ضي  بينما  الطعام،  من  يكفيهم  ما  على 
18 مليون تقريبا ب�ضبب اجلوع واالمرا�س ونق�س 
ان  املذهلة  االأرقام  هذه  من  لنا  ويت�ضح  االدوية. 
العامل امل�ضوؤول عن هذا اخللل هو متركز راأ�س املال 
الدول،  او  االفراد  من  حمدودة  فئة  يد  يف  العاملي 
االحتكار  �ضيا�ضة  اىل  ا�ضافة  اأعاله   ا�ضلفنا  كما 
فعلى  الكربى،  ال�ضناعية  الدول  انتهجتها  التي 
�ضبيل املثال فاإن جمموعة "الدول ال�ضناعية متلك 
انحاء  على  موزعة  العاملية  االمتيازات  من   97%
القارات متلك  الدولية عابرة  ال�ضركات  ثم  العامل، 
والت�ضويق،  واالإنتاج  التقنية  امتيازات  من   90%

اال�ضتثمار  اإجمايل  اأرباح  %80 من  اأكرث من  واأن 
اإىل  يذهب  النامية  البلدان  يف  املبا�ضر  االأجنبي 
اهم  من  الفقر  يكون  ال  فكيف  غنية"،  دولة   20
التحديات التي تواجه اقطارنا العربية ونحن جزء 
هذا  �ضحية  هي  والتي  النامية  الدول  منظومة  من 
التغًول الوح�ضي من قبل الدول ال�ضناعية الكربى، 
ننظر  عندما  العوامل  هذه  جتاهل  لنا  ميكن  وال 
االجتماعية  واالآثار  بلداننا  يف  الفقر  معدالت  اىل 
اأمننا  واالخالقية التي ميكن ان تنجم عنها وتهدد 

االجتماعي. 
يف  الفقر  ن�ضب  تكون  ان  امل�ضتغرب  من  لي�س 
العامل،  بلدان  بني  الن�ضب  اعلى  العربي من  الوطن 
و غاز  الطبيعية من برتول  بالرثوات  يف وطن غني 
اىل  ا�ضافة  ونادرة،  ثمينة  معادن  اىل  زراعة  اىل 
الرثوات البحرية التي ال تتوفر للعديد من ال�ضعوب 
ا�ضافة اىل اآاللف الكيلومرتات على �ضواحل البحار 
املاهرة  العاملة  االأيدي  اىل  ا�ضافة   واملحيطات، 

والعقول العلمية واالإبداعية. 
توؤدي  اأن  باإمكان كل هذه الرثوات واملوارد  كان 
دورا هائال يف الق�ضاء على الفقر او على االأقل يف 
لي�س  العربية  االنظمة  اأن  اإال  حدته،  من  التخفيف 
مبئات  اال�ضلحة  �ضفقات  عقد  �ضوى  اولويات  لها 
العدو  اىل  توجه  مل  التي  الدوالرات،  من  املليارات 
م�ضاريع  وتنفيد  الداخلي،  لالإحرتاب  بل  احلقيقي 

كالم اخـــر 

قبل ايام قالئل تواردت من العا�ضمة االيرانية 
نقلها بع�س من �ضكان طهران  معلومات �ضحيحة 
الذين �ضهدوا توترا لالجواء ب�ضبب كثافة التواجد 
املعهود ليال يف بع�س �ضوارع طهران  االمني غري 
املهمة، وقد تر�ضح عن هذه املعلومات ان �ضراعا 
داخليا عنيفا يجري بني جناح املت�ضددين املتمثل 
الثوري وبني جناح املعتدلني الذي  بقادة احلر�س 
حممد  اخلارجية  ووزير  روحاين  الرئي�س  يقوده 
جواد ظريف حول خيارات االزمة وكيفية املواجهة 
اىل  النتيجة  يف  ادى  مما  املتحدة،  الواليات  مع 
دون  �ضليماين  قا�ضم  على  اجبارية  اقامة  فر�س 

املزيد من االي�ضاحات.
وهنا البد ان نتوقف عند هذا املنعطف ملعرفة 
ايران،  يف  الكوالي�س  خلف  ال�ضر  يف  يدور  ما 
املفاجئة  اال�ضتقالة  على  نعرج  ان  اي�ضا  والبد 
وزير  ظريف  اعلنها  التي  اال�ضباب  معروفة  وغري 
بامللف  اي�ضا  املكلف  وهو  ايام  قبل  اخلارجية 
املتحدة  الواليات  مع  االزمة  الدارة  الدبلوما�ضي 
االمريكية. فقد فر�ضت ال�ضلطات االيرانية تعتيما 
على تلك اال�ضتقالة ومل يتم االعالن عن اال�ضباب 
احلقيقية التي تقف ورائها، ومن ثم عودة ظريف 
بعد يومني اىل مهام عمله بعد ان تدخل خامنئي 
يلف  الغمو�س  بقاء  من  بالرغم  االمر  وح�ضم 

الق�ضية برمتها.
�ضراعا  ان  من  نتلم�س  ان  ميكننا  ذلك  ومن 
املتطرفني  الثوري  احلر�س  قادة  بني  يدور  خفيا 
الذين يريدون فر�س ارادتهم يف ادارة املواجهة مع 
وا�ضنطن  معتمدين على قدرة وكالئهم باملنطقة ــ 
امليلي�ضيات العراقية وحزب اهلل اللبناين واخلاليا 
ال�ضرية النائمة يف امارات اخلليج ــ وفتح جبهات 
ح�ضب  وت�ضعفها  االمريكية  القوة  ت�ضتت  قتالية 
ال�ضيا�ضي  الطاقم  وبني  جهة،  من  نظرهم  وجهة 
معهم  ومن  خارجيته  ووزير  الرئي�س  يقوده  الذي 
واملماطلة  ال�ضيا�ضية  املراوغة  ان  يرون  الذين 
دون  �ضيا�ضيا  االزمة  باإنهاء  كفيلة  الوقت  باإطالة 

اللجوء اىل اية مواجهة ع�ضكرية.
بني  واخلفي  العنيف  ال�ضراع  هذا  وامام 

االعلى  املر�ضد  تدخل  من  البد  كان  االجنحة 
حل�ضمه وعدم تركه يغلي ويت�ضاعد. وقد مت ذلك 
املعتدل  التيار  ل�ضالح  ح�ضم  لكنه  يبدو،  ما  على 
وقد تو�ضح ذلك ب�ضكل جلي من خالل ت�ضريحه 
لكبار  مهما  اجتماعا  تروؤو�ضه  اثناء  اطلقه  الذي 
واخت�ضر  املا�ضي  اال�ضبوع  طهران  يف  امل�ضوؤولني 
مواجهة  هناك  تكون  )لن  قائال:  فيه  الكالم 
ف�ضل  االعلى  املر�ضد  ان  يعني  وذلك  ع�ضكرية( 
خيار املهادنة مع االمريكان، وهو ما يوؤكد نظرية 
عن  وانكفائه  �ضليماين  قا�ضم  انزواء  او  اختفاء 
ــ  وا�ضنطن  مع  احلالية  املواجهة  يف  دور  اي  لعب 
للجناح  الغلبة  ا�ضبحت  ان  بعد  ــ  موؤقتا  ولو  حتى 

املعتدل.
جمريات  ر�ضد  خالل  ومن  تقدم  ملا  وربطا 
قد  كنا  وايران،  املتحدة  الواليات  بني  االزمة 
ا�ضرنا يف مقال �ضابق ن�ضر قبل اكرث من �ضهر اىل 
اختفاء قائد قوات "قد�س" قا�ضم �ضليماين الذي 
�ضغل ح�ضوره يف العراق و�ضوريا  و�ضائل االعالم 
ان  كما  له،  واملنحازة  االيراين  بال�ضاأن  املهتمة 
و�ضائل الدعاية االيرانية عملت على ت�ضويق �ضورة 
باعتباره  ون�ضاطاته  لفعالياته  والرتويج  �ضليماين 
اال�ضطورة التي جت�ضدت يف حماربة تنظيم داع�س!

الرئي�ضية  الت�ضكيالت  احد  هو  قد�س  وفيلق 
املرتبطة باحلر�س الثوري االيراين ويعترب الذراع 
تنفيذ مهام االجندة االيرانية خارج  يتوىل  الذي 
احلدود االيرانية، ومن هنا ياأتي الدور االعالمي 
�ضليماين  قا�ضم  �ضخ�ضية  تعظيم  يف  املحابي 

وا�ضطورته الهالمية.
قد  والتي  �ضليماين  اختفاء  الأ�ضباب  ومراعاة 
تكون جزءا من تكتيك ما، ومع احتماالت ظهوره 
�ضيبقى متواريا عن  باأنه  القول  جمددا مل جنزم 
من  بد  ال  ر�ضد  ا�ضارة  هي  كانت  وامنا  االنظار، 
من  يجري  ما  خ�ضم  يف  اليها  وااللتفات  االنتباه 
يف  وااليرانيني  االمريكان  بني  للقوة  ا�ضتعرا�س 

منطقة اخلليج العربي.

جـــالل النداوي

ايران .. واسرار 
الصندوق المغلق !

من  املاليني  مئات  يرزح  الذي  الوقت  يف  اعدائنا، 
غذاء  وبال  ماأوًى  بال  الفقر،  كابو�س  حتت  الفقراء 
وال حتى ماٍء نظيفة، فتزايد وانت�ضار الفقر يف عاملنا 
العربي ادى اىل تعرث خطط التنمية االقت�ضادية، و 
زيادة الهوة بني االأغنياء والفقراء مما يعني تال�ضي 
الطبقة الو�ضطى، وتراجع خطري يف حق املواطن يف 
احل�ضول على االحتياجات االأ�ضا�ضية، مثل: التعليم 
ي�ضكل حتدًيا  الفقر  ا�ضبح  الغذاء. حتى  وال�ضحة، 
تزايدت  ب�ضببه  اإذ  العربية،  ملجتمعاتنا  اأخالقًيّا 
املرفو�ضة،  االجتماعية  والظواهر  العنف،  مظاهر 
االأبعاد  املتعدد  الفقر  حول  العربي  التقرير  ويقول 
العربية  "املنطقة  باأن  املتحدة  االمم  عن  ال�ضادر 
فقد  االأ�ضعدة.  كافة  على  ج�ضام  حتديات  تواجه 
اإن�ضانية  كلفة  عن  امل�ضلحة  ال�ضراعات  اأ�ضفرت 
�ضخمة، وحاالت جلوء ونزوح باأعداد غري م�ضبوقة 
ن�ضف  نحو  �ضار  حتى  وخارجها،  املنطقة  داخل 

الجئي العامل عرب".
ثم يعود التقرير ليطماأننا باأن الفقر الذي تعاين 
منه منطقتنا لي�س بحالة متاأ�ضلة بقوله : "واجلدير 
بالذكر اأن الفقر لي�س م�ضتوطنا يف املنطقة العربية، 
بل هو نتيجة لظروف تاريخية و�ضيا�ضية واقت�ضادية 
واالإدارة  ال�ضليم  التخطيط  غياب  ظل  يف  اأدت، 
تراجع  اإىل  الع�ضري،  العلمي  املنهج  على  القائمة 
الو�ضع  اإىل خلل يف  ثَمّ  ومن  االقت�ضادي،  النمو  يف 
م�ضتويات  يف  تفاوت  اإىل  بدوره  اأدى  االجتماعي، 

املعي�ضة".
ميكن  العربية  بلداننا  اىل  �ضريعة  بنظرة  و 
تق�ضيمها اىل ثالثة جمموعات ح�ضب م�ضتوى الدخل 

الفردي لها وعلى النحو التايل :               
)النفطية(:  الدخل  مرتفعة  غنية  اقطار   -
وت�ضم ال�ضعودية واقطار اخلليج العربي ا�ضافة اإىل 

ليبيا ) قبل رحيل القذايف( .
نفطية  موارد  لديها  �ضواء  دخال  اقل  اقطار   -
�ضوريا،   االأردن،   العراق،   م�ضر،   ال:  اأم  غاز  اأو 

املغرب،  تون�س، لبنان واجلزائر.
- اقطار فقرية جدا وت�ضم : اليمن ، ال�ضومال، 
القمر  جزر   ، جيبوتي  ال�ضودان،  موريتانيا، 

وفل�ضطني.
وهذا ال يعني ان املجموعة االوىل والثانية لي�س 
ب�ضبب  مرتفعة  بن�ضب  لديهم  بل  ال  فقراء  لديهم 
هذه  اقت�ضادات  تدير  التي  الف�ضاد  موؤ�ض�ضات 

االقطار.
ويح�ضرنا قول ال�ضاعر نزار قباين يف ق�ضيدته 

بغداد": قمر  اىل  دم�ضقية  "مواويل 
ظـــفـــرا الـــنـــفـــط  حــــ�ــــضــــارة  تـــغـــري  مل 

ـــــامـــــا ـــــه اإب وال  اأظـــــــافـــــــرنـــــــا  مـــــــن 
زواج دون  ـــط  ـــف ـــن ـــال ب حـــبـــلـــنـــا  ـــــد  ق

ــخــامــا ــض وبــــعــــد املــــخــــا�ــــس و�ـــضـــعـــنـــا �

السياسة
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�ل�سعر: فرن�سا و �الحتاد �الوروبي 5 يورو ـ كند� و �أمريكا: 5 دوالر
�لدول �لعربية: 

م�سر: 5 جنيه ـ �ل�سعودية: 8 ريال ـ �لكويت: 60 فل�س ـ �لبحرين: 70 فل�س ـ �المار�ت: 8 درهم ـ ُعمان: 700 بي�سة ـ �ليمن: 100 ريال
�سوريا: 60 لرية ـ لبنان: 2000 لرية ـ �الردن: 1 دينار ـ فل�سطني: 1 دوالر ـ  ليبيا: 5 دينار ـ �جلز�ئر: 5 دينار ـ �ملغرب: 15 درهم ـ تون�س: دينار ون�سف

�ال�سرت�ك �ل�سنوي: 60 يورو مبا فيها ر�سوم �لربيد

في هذا العدد
كل السياسة

ب�ش�أن  والتوقع�ت  التحليالت  اأختالف  مع 
وايران،  اأمريك�  بني  الع�شكري  والت�شعيد  التهديدات 
قوات  بح�شد  االمريكية  املتحدة  الوالي�ت  وقي�م 
ط�ئرات  ح�ملة  فيه�  مب�  �شخمة  ع�شكرية  ومعدات 
املواجهة  ب�أن  توحي  اإ�شرتاتيجية  وق�ذف�ت  وبوارج 
اأي وقت، ف�أن هن�ك من  الوقوع يف  الع�شكرية ممكنة 
الطرفني  الأن  الع�شكرية  املواجهة  احتم�لية  من  يقلل 
ع�شكريه  مبواجهة  راغبني  غري  االأن  حتى  يبدو  كم� 
التدمريية �شتكون يف  نت�ئجه�  مب��شرة ومفتوحة  الن 

غ�ية اخلطورة وغري م�شمونة النت�ئج.
يقومون  ب�أنهم  ي�شرحون  االمريك�ن  امل�شوؤولون    
ب�أر�ش�ل قواتهم اىل املنطقة لي�س بهدف البدء بعملية 
ع�شكرية او الهجوم على ايران، ولكن الهدف هو جلم 
او  متهور  فعل  ب�أي  القي�م  مغبة  من  ايران وحتذيره� 
مهمة  منطقة  يف  والع�ملي  االإقليمي  االمن  زعزعة 
وح�ش��شة الإقت�ش�دي�ت الع�مل حيث ان منطقة اخلليج  
الع�مل  يف  امل�ئية  املمرات  اأهم  اأحد  هرمز  وم�شيق 

واأكرثه� حركه لل�شفن ومتر عربه اكرث من  
االأ�شواق   اىل  النفط  �ش�درات  من    30-40%
هذا  اإن  يومي�.  برميل  مليون   18 مبعدل  الع�ملية  
اوامل�ش�وم�ت   للتالعب  ق�بل  غري  احليوي  ال�شري�ن 
كم� هددت ايران على ل�ش�ن اأكرث من م�شوؤول اإيراين  
ب�أنه� قد تعمد اىل غلق م�شيق هرمز او ب�ب املندب يف 
ت�شديد  على  االمريكية  املتحدة  الوالي�ت  اأ�شرت  ح�ل 
االأ�شواق  اىل  النفطية  �ش�دراته�  ووقف  العقوب�ت 

الع�ملية.
منع  يف  التحكم  ي�شتطيع  من  املهم  ال�شوؤال  ولكن 
والت�شعيد  التوتر  فتيل احلرب يف ظل ح�لة  اأ�شتع�ل  
الق�ئم والذي ميكن ل�شرارة �شغرية ان حتدث احلريق 
واال�ش�بيع  االأي�م  وان  خ��شة  اجلميع  يتجنبه  الذي 
امل��شية �شهدت حوادث ال ميكن اال�شته�نة بخطورته� 
موانئ  يف  جت�ريه  نفط  ن�قالت  اربع  تفجري  وهي 

اإ�ش�فة اىل  العربية،  الت�بعة لدولة االم�رات  الفجرية 
ل�شركة  ت�بعة  النفط   لت�شدير  م�شخ�ت  اإ�شتهداف  
بوا�شطة  ال�شعودية  العربية  اململكة  و�شط  اأرامكو 

ط�ئرات م�شرية.
املتحدة  للوالي�ت  النه�ئي  الهدف  ك�ن  اأذا 
التي  ع�شرة  االأثني  ال�شروط   فر�س  االمريكية  
ايران  على  بومبيو  االأمريكي  اخل�رجية  وزير  حدده� 
تلتزم بتنفيذه� فهل ان �شي��شة العقوب�ت واخلنق  ان 
على  ذلك  فر�س  على  ق�درة  وحده�  االقت�ش�دي 
اأم ان االمر يحت�ج اىل عملي�ت ع�شكرية  االإيرانيني؟ 
ذات  غري  اهداف  ق�شف  مثل  حمدودة  وا�شتخب�رية 
املدى  بعيدة  كروز  ب�شواريخ  �شواء  بعد  وعن  اهمية 
وذلك  تو�شعه�  عدم  �شم�ن  مع  الطريان  بوا�شطة  او 
هن�ك  ان  ام  االيرانني؟  على  ال�شغط  زي�دة  بهدف 
اأذرع ايران  اأمريك� وهو قطع  اآخر قد تلج�أ اليه  خي�ر 
الدول  اللوج�شتية يف  و�شرب مواقع نفوذه� وقدراته� 
االقليمية املهمة  واملوؤثرة خ��شة العراق و�شوري� ولبن�ن 

وكذلك اليمن.
�شتكون  العراقية  ال�ش�حة  ب�أن  ت�شري  الدالئل   كل   
االأمريكي  لل�شراع  الرئي�شية  واحللبة  االأوىل  البوابة 

االإيراين ال�شب�ب عديدة ميكن اأجم�له� ب�الأتي :
  اأوال ـ العراق يف موقعه اجلغرايف وحدوده املمتدة 
الت�ريخي  ودوره  كم    1458 بحدود  ايران   مع 
او  ال�شد  ك�ن  واالأزمنة  احلقب  كل  يف  وال�شي��شي 
اإجت�ه  الف�ر�شية  االطم�ع  بوجه  يقف  الذي  احل�جز 
املنطقة العربية، ثم ق�مت الوالي�ت املتحدة االمريكية 
للعراق  احتالله�  يف  احل�جز  او  ال�شي�ج  هذا  بهدم 
وال�شيطرة  ب�لتوغل  الإيران   و�شمحت   2003 ع�م  
واالقت�ش�دية  االجتم�عية  احلي�ة   مف��شل  كل  على 
وملي�شي�ت  اأحزاب  خالل  من  العراق،  يف  وال�شي��شية 
الفقيه،  والية  نظ�م  مع  ومذهبي�  عق�ئدي�  مرتبطة 
بدعم  ال�شنوات  هذه  طوال  االإيراين  النظ�م  وق�م 
وت�شليح وتعبئة هذه امللي�شي�ت لت�شبح هي من يتحكم 

ب�لقرارال�شي��شي واالأمني داخل العراق.
ب�أن  االمريكية  املتحدة  الوالي�ت  اأدركت  ـ  ث�ني�    
عقوب�ته� على ايران لن تكون ذات جدوى ط�مل� ظلت 
ي�شتطيعون  االيرانني  ام�م  مفتوحة  العراقية  ال�ش�حة 
اأ�ش�فة  ايران  حتت�جه  م�  كل  و�شراء  بيع  خالله�  من 
اىل تهريب النفط وم�شتق�ته واحل�شول على العمالت 

ال�شعبة من ال�شوق العراقية بطرق ملتوية.
للم�ش�لح  جدي  وتهديد  خطر  وجود  ـ  ث�لث�    
االمريكية وحلف�ئه� يف العراق من قبل هذه امللي�شي�ت 
ايران  ج�نب  اىل  تقف  ب�أنه�  بو�شوح  اأعلنت  التي 
ب�أ�شتخدام  ت�شمح  لن  وانه�  اأمريك�  مع  �شراعه�  يف 
االإلتزام  حتى  او  ايران  ملراقبة  العراقية  االأرا�شي 

وب�شوء  اأمريك�.  قبل  من  عليه�  املفرو�شة  ب�لعقوب�ت 
بزي�رة  بومبيو  االأمريكي  اخل�رجية  وزير  ق�م  ذلك 
مف�جئة اىل بغداد االأ�شبوع امل��شي ابلغ خالله� رئي�س 
الوزراء ع�دل عبد املهدي بهذه املخ�طر والتهديدات 
اعتداء  اأي  م�شوؤولية  وايران  بغداد  حكومة  وحمل 
االمريكية  وامل�ش�لح  القواعد  او  املن�ش�آت  له  تتعر�س 
و�شدرت  له�  الت�بعة  والقن�شلي�ت  ال�شف�رة  فيه�  مب� 
االأوامر على �شوء ذلك ب�إجالء املوظفني الدبلوم��شيني 
غري االأ�ش��شيني، وكذلك توجيه املواطنيني االأمريكيني 
بعدم ال�شفر اىل العراق وتوخي احليطة واحلذر، ملن 
هم داخل العراق وق�مت �شركة النفط الكربى اأك�شون 

موبيل ب�أجالء موظفيه� االأج�نب من العراق.
  رابع� ـ هل اأن احلكومة العراقية راغبة او ق�درة 
حتت  وو�شعه�  امللي�شي�ت  هذه  واإخ�ش�ع  جلم  على 
من  جزء  ب�أنه�  تدعي  كم�  قوال  ولي�س  فعال  اإمرته� 
املنظومة االمنية العراقية حتت م�شمى احل�شد ال�شعبي 
ام ان االمر يحت�ج اىل عملي�ت ع�شكرية وا�شتخب�رية 
العراق  يف  املوجودة  االمريكية  القوات  اليه�  تلج�أ  قد 
واملح�فظ�ت  املن�طق  يف  خ��شة  امللي�شي�ت  هذه  �شد 
ال�شنية التي مل يعد هن�ك مربرا ال�شتمرار تواجده� يف 
املن�طق  الدواع�س يف اغلب  اندح�ر  املن�طق بعد  هذه 
اجل�نب  مهمة  وترك  وال�شورية،  العراقية  واالأرا�شي 
االأمني لقوات اجلي�س وال�شرطة فقط، بهدف تطمني 
اأبن�ء هذه املن�طق وال�شم�ح بعودة املهجرين والن�زحني 
يف  واخلدم�ت  واالعم�ر  البن�ء  اإع�دة  بحملة  والبدء 

من�طق �شهدت  دم�را وخراب� كبريا جدا.

رأي

ايران ه�شة جدًا من الداخل على خالف م� 
يت�شور البع�س من اولئك الذين اجنرفوا وراء 
و�ش�ئل االعالم االيرانية والتي ال تعدو اإال كونه� 
ت�شتخدمه�  اإعالمية  وفق�ع�ت  اك�ذيب  جمرد 
لذر  االإعالمي  اأو  املحلي  لالإ�شتهالك  ايران 
املاليل  دولة  اأن  اإذ  اإال،  لي�س  العيون  الرم�د يف 
تربع كع�دته� يف تزوير احلق�ئق  وم� يجري  اأو 
"االيراين"  الداخل  اأخط�ر يف  يتهدده� من  م� 
القريب،  امل�شتقبل  يف  اأو  الراهن  الوقت  يف 
اخط�ر م�ثلة تهدد بتفكيك جغرافيته� احل�لية.

داخل  يف  واالإقت�ش�دي  املعي�شي  الو�شع  اأن 
جغرافية م� ت�شمى ب"اإيران" يف تف�قم م�شتمر 
الوظيفي  امل�شتوى  يف  للغ�ية  و�شعب  ومت�أزم 
التحتية  والبنى  واالإجتم�عي  واالقت�ش�دي 
واخلدم�ت وعدم دفع رواتب املوظفني واختال�س 
ال�شبك�ت  قبل  من  وال�شرقة  والنهب  االأموال 
اإلخ.   .. املتنفذة  والع�ئالت  النظ�م  املتعددة يف 
االيرانية  الدولة  �شي��ش�ت  ذلك  اىل  اأ�شف 
التي  و  الت�ريخية  االأوه�م  املبنية على  اخل�طئة 
بع�س  على  وال�شيطرة  النفوذ  و  للتغلغل  دفعته� 
الع�ش�ب�ت  متويل  عرب  العربية  البالد  عوا�شم 
مبلي�رات  مولته�  التي  االإجرامية  وامللي�شي�ت 
ورائه�  تركت  و  جت�هلت  حني  يف  الدوالرات، 
ال�شعوب  وق�شية  اخلطرية  الداخلية  �شوؤونه� 
اجلرائم  ا�شنع  يواجهون  الذين  الف�ر�شية  غري 
واالإعدام�ت واالعتق�الت التي مت�ر�شه� �شدهم 
غري  ال�شعوب  اإن  االيرانية.  االأمنية  االأجهزة 
وتطمح  و�شي��ش�ته�  ايران  ترف�س  الف�ر�شية 
الت�م  واخلال�س  االإ�شتقالل  اأو  امل�شري  لتقرير 

عن ايران.
 اأن ال�شعب الف�ر�شي و اأي�ش� ال�شعوب الغري 
املتف�قم  الفقر  خط  حتت  ترزح  التي  ف�ر�شية 
ا�ش�فة  "ايران" ال�شي��شية،  يف عموم جغرافية 
الطني  زادت  التي  االقت�ش�دية  العقوب�ت  اىل 
واالإنهي�ر  ب�ل�شقوط  ايران  تهدد  عوامل  بلة 

والتفكك.
وكذلك  ب��شتمرار  ينخف�س  النفط  �شعر 

م�شتمر،حيث  انخف��س  يف  االيرانية  العملة 
و �شبعون  اربعم�ئة  و  ا�شبح مبلغ  توم�ن مليون 

الف توم�ن ايراين مق�بل 100 دوالر فقط !
وا�شع  داخلي  رف�س  ايران  دولة  تواجه 
امل�شطهدة  ف�ر�شية  الغري  ال�شعوب  قبل  من 
واملقموعة التي تراقب وتن��شل وتتحني الفر�س 
لالإنق�ش��س على حكومة ايران وذلك من اجل 
ك�ل�شعب  امل�شلوبة:  واأرا�شيه�  حقوقه�  ا�شرتداد 
والرتكي  والكردي  والبلو�شي  االأحوازي  العربي 
والرتكم�ين، ا�ش�فة اإىل رف�س الفر�س اأنف�شهم 
التي  الفقيه" اخل�رجية  "والية  دولة  ل�شي��ش�ت 
تنفق االأموال يف �شورية ولبن�ن والعراق واليمن 
غري ع�بئة ب�مل�ش�كل االإقت�ش�دية والفقر املنت�شر 

يف البالد.
�شيئً�  ب�لت�آكل  بداأ  اإيران  يف  الو�شع  اأن 
املفرو�شة  االأمريكية  العقوب�ت  وبعد  قبل  ف�شيً� 
املت�ش�عدة  الغ�شب  موج�ت  ا�شتمرار  و  عليه�، 
ب�إيران  ت�شمى  م�  جغرافية  يف  واملظ�هرات 
يف  ينخر  الذي  الرهيب  املعي�شي  وال�شغط 
املنطقة  يف  نفوذه�  تقل�س  اىل  اأدى  ج�شده� 
والع�ش�ب�ت  للملي�ش�ت  دعمه�  ت�ش�ءل  و 
االإره�بية، مم� ينذر ب�شقوط نظ�م دولة املاليل 

ال حم�لة.
حدث  فعاًل  اإذا  فيم�  اأنه  للع�مل  نوؤكد 
ف�إنه  واإيران،  امريك�  بني  احلرب  وح�شلت 
�شوف ال يح�رب احدا مع اأو ل�ش�لح ايران �شد 
"ايران  اأي من هم يف داخل جغرافية  امريك�، 

ال�شي��شية".
ملي�شي�ته�  على  تعول  ايران  اأن  يبدو 
والعراق  كلبن�ن  العربي  الوطن  يف  املنت�شرة 
ك�أداة  ت�شتخدمه�  قد  التي  وغريه�  واليمن 
�شغط لرتويع �شعوب املنطقة االآمنني، اأو لتهديد 
م�ش�لح امريك� و الدول املتح�لفة معه�، اإال اأن 
جمديً�  يكون  ال  قد  امللي�شي�وي  االإيراين  التهور 
االأمريكي  الع�شكري  التح�شيد  اأم�م  املرة،  هذه 

والدول احلليفة له يف ال�شرق االأو�شط.

يونس سليمان الكعبي

عشية نذر الحرب
هذا هو الواقع 
داخل جغرافية 

إيران الحالية

خالد يحيى النعيمي

هل تصبح الساحة العراقية بديال عن أيران في المواجهة المتوقـــــــــــــــــــــعة بين أمريكا وايران

املدخل  العراقية  البوابة  ك�نت  اذا  ـ  خ�م�ش�    
املنطقة  يف  ومتدده�  ايران  نفوذ  لتقوية  االأ�ش��شي 
كفيل  اإغالقه�  ف�إن  امل��شية،  احلقبة  خالل  العربية 
ب�أن يعيد ايران اىل حجمه� الطبيعي وان تنكفئ اىل 
م�ش�كل  مبع�جلة  حك�مه�  لين�شغل  االإيراين  الداخل 
اقت�ش�دية  ظروف  من  تع�نيه  وم�  االيرانية  ال�شعوب 
ملي�رات  حك�مه�  اهدر  ان  بعد  �شعبة  ومع��شية 
االأخرى   الدول  ب�شوؤون  تدخالتهم  نتيجة  الدوالرات 
وانت�ش�ر  الفقر  نتيجة  االإيراين  املجتمع  ح�لة  وتدهور 
اآفة املخدرات، و�شعف اخلدم�ت ال�شحية والتعليمية،  
ايران،  جغرافية  يف  والقومي�ت  ال�شعوب  اأبن�ء  ونزوع 
اإدارة  يف  والثق�فية  ال�شي��شية  بحقوقهم  للمط�لبة 
احلر�س  وهيمنة  القمع  عن  بعيدا  اق�ليمهم  �شوؤون 

الثوري ورج�ل الدين والعن�شرالف�ر�شي.
االأمريكي ترامب مل  الرئي�س  ف�إن  ب�شوء م� تقدم 
اجله�  من  التي  االأهداف  عن  الرتاجع  مبقدوره  يعد 
االمريكية  القوات  من  الكبري  العدد  هذا  بح�شد  ق�م 
ب�ل�شروط  القبول  على  ايران  اجب�ر  وهو  اخلليج  يف 
القوة  االمريكية، وهو بح�جه اىل ان يظهر �شيئ� من 
�شرب  ف�أن  لذلك  انتخ�بي�  يحت�جه�  التي  واحلزم 
العراقية  ال�شعبي  احل�شد  مللي�شي�ت  ومقرات  اهداف 
ر�ش�لة  يعطي  قد  االإيراين  الثوري  ب�حلر�س  املرتبطة 
مهمة للنظ�م االإيراين لالن�شي�ع، وكذلك تنفي�س عن 
ح�لة االحتق�ن الق�ئمة يف املنطقة دون ان يقدم كلف� 

ب�هظه ملثل هذه العملية.

السياسة
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المس��تقبلية والرؤي��ة  الملكي��ة 

السياسة

اأم �سيئة، ميكن اإيجاد القوانني التي تنا�سبها".
تقوم  الراهنة،  بامل�ساألة  يتعلق  فيما        
يف  جنحت  امللكية  اأن  على  الأردنية  اخل�سو�سية 
اإجراء توليف تام بني العنا�سر التي اأر�ست مبداأ 
ال�سرعية امللكية يف �سياق العامل العربي: جت�سيد 
وحماية تقليد موروث �سابق للدولة احلديثة، وهو 
قائد  �سرعية  اإنها  الإ�سالم.  يف  متجذر  تقليد 
على  قدرة  مع  كاريزمية،  �سخ�سية  ذي  ع�سكري 
ال�سلطة  منطلق  من  دبلوما�سي  بدور  ال�سطالع 
الدوليني،  الفاعلني  �سائر  باحرتام  حتظى  التي 
منذ  خا�سة  التاأزم،  دائمة  جيو�سيا�سية  بيئة  يف 
ال�سطرابات التي انفجرت يف العديد من بلدان 

املنطقة عام 2011.
القول:  على  الأردين  بالعاهل  ما حدا     هذا 
حتملت  احلديث  التاريخ  يف  دولة  توجد  ل  " قد 
اآثار ال�سدمات اخلارجية اأكرث من الأردن. وعلى 
وحروب  نزاعات  من  يحيطنا  ما  كل  من  الرغم 
وعلى  عريقة،  ملجتمعات  وتف�سخ  لدول  وانهيار 
لي�ستظل  حدودنا  عرب  لجىء  كل  من  الرغم 
يجدها يف  التي مل  الكرامة  ويذوق طعم  بالأمان 
بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا 
اأننا نثبت لأنف�سنا وللعامل  اإل  وما تزال تواجهنا، 
اأجمع كل يوم، وبعزمية كل مواطن اأردين كم نحن 

اأقوياء".
ال�ستقالل،  ذكرى  يف  األقاه  خطاب  ويف     
"بالرغم  اأعلن امللك:   ،2016 24 مايو  بتاريخ 
الوطنية  الأردن  وحدة  اأن  اإل  التحديات،  كل  من 
للعنف  واجتنابه  الجتماعي،  وتناغمه  الرا�سخة، 

يزيده �سالبة ومنعة كل مرة". 
التاأكيد على     واحلال هذه، قادتنا احلقيقة 
املكت�سبات. مما  اأتاحت هذه  التي  امللكية هي  اأن 
مركز  يحتل  الأردين  العاهل  اأن  ندرك  يجعلنا 
للملكية  اأتاح  ما  وهذا  بالده.  حياة  يف  ال�سدارة 
الثاقبة  روؤيتها  خالل  من  مميزًا  دورًا  تلعب  اأن 
املجتمع  وتطوير  القانون  دولة  تعزيز  م�ساألة  اىل 
بقيادة �سيا�سة وطنية ديناميكية لل�سباب و للرتبية 
و لتعزيز دور املراأة. ويف هذا ال�سدد اود اأن اأحيي 
الدور الهام الذي تقوم به امللكة رانيا عقيلة امللك 
اجلهود  من  الكثري  كر�ست  التي  الثاين  اهلل  عبد 

من اأجل هذه امل�سائل املهمة. 
   ويهدف مو�سوعي هذا اىل التاأكيد على اأن 
الروؤية  تعزيز  على  القادرة  الوحيدة  هي  امللكية 

امل�ستقبلية واإي�سالها اىل بر الأمان.

اأطلقها،  التي  ال�ساد�سة  النقا�سية  الوثيقة  يف 
ركيزة  هي  القانون  دولة  اأن  الأردين  العاهل  اأكد 
كل  اأن  اي�سًا  اأكد  كما  احلديثة.  املدنية  الدولة 
موؤ�س�سة  وكل  الدولة  يف  م�سوؤول  وكل  مواطن، 

�سيا�سية يجب اأن ت�سهم يف بناء دولة القانون.
   من ناحية اأخرى، طرح امللك عبد اهلل مبداأً 
اأن تعزيز دولة القانون هو �سرورة قاطعة  مفاده 
والكرامة.  والزدهار  الجتماعي  ال�سلم  لتوفري 
فال ت�ستطيع الأمة بلوغ التنمية امل�ستدامة، وتزويد 
النظام  بف�سل  خا�سة  النجاح،  بو�سائل  ال�سبيبة 
املدر�سي، او امل�سي قدمًا، دون دولة القانون. تبعًا 
املتعلقة  املبادرات  حمرك  امللكية  ت�سكل  لذلك، 

بالتنمية ال�ساملة.
   هي حمرك املبادرات كونها ال�سامن للخري 
بالن�سبة  العام هو،  وراء اخلري  ال�سعي  اإن  العام. 
جمتمعًا،  الإن�سان  يعترب  طاملا  فري�سة  لالإ�سالم، 
هو  الإن�سان  الإ�سالمي.  العربي-  املنظور  وفق 
جمموعة  من  املكّونة  اجلماعة  اأي  اأمة،  يف  ع�سو 

اأ�سخا�ص "مت�سامنني يف �ستى �سوؤون احلياة".
العربي  الفكر  يعطي  الأحوال،  مطلق  يف      
اخلري  هذا  بني  وميّيز  اجلماعة،  خلري  الأولوية 
العام واملنافع الفردية. وينبذ تلقائيًا الإيديولوجيا 
الفردانية. ويتقارب هذا املفهوم مع مفهوم توما 

الأكويني وحقبة الكني�سة الكاثوليكية التقليدية.
للعامل  بالن�سبة  الأ�سا�سية،  القاعدة  اإن      
للعامل  بالن�سبة  كما  الإ�سالمي،  العربي- 
الدولة  اأن  على  تقوم  والأرثوذك�سي،  الكاثوليكي 
حتتاج  ال�سبب  لهذا  العام.  للخري  ال�سامن  هي 
الأوطان اىل دولة تكون يف خدمة املنفعة الوطنية 
التي ت�سكل اإرها�ص ال�سالح العام. واحلال هذه، 
من ي�ستطيع، اأف�سل من امللكية، اأن يقدم ال�سالح 
العام واملنفعة العامة يف مواجهة املنافع اخلا�سة 

والأنانية؟
   اإن الإجماع ل�سالح ال�سرعية امللكية قوامه 
متثل  لأنها  امللكية  اأجل  من  اإجماع  ثمة  ال�سرع. 
متييزها  حتمًا  ينبغي  التي  ال�سرورية  ال�سلطة 
الوطنية  الوحدة  على  واإجماع  ال�ستبداد،  عن 
امللكية،  وجت�سد  التاريخية.  وال�ستمرارية 
بالن�سبة لل�سعب، القيم الوطنية امل�سرتكة وت�سمن 
الفئات  فوق  هو  امللك  اإن  الوطنية.  اخل�سو�سية 
اإليه  وُينظر  الأخرى.  القوى  و�سائر  والأحزاب 
وي�سري  والربان.  واحلكم  الأعلى  املالذ  وكاأنه 
اىل  دائمًا  مرده  الدولة  اأفول  اأن  اىل  التاريخ 

رميون  اأو�سح  وقد  ال�سلطة.  تراخي 
الأزمة  هي  ال�سلطة  اأزمة  اأن  اآرون 

احلقيقية للح�سارات.
   كذلك، تعترب القدرة على التكيف 
تتفرغ  التي  امللكية  بها  تتميز  خا�سية 
لها. وهي قدرة غري خا�سعة للتقلبات 
النتخابية. واحلال هذه، فاإن القدرة 
على التوقع هي �سرورية يف ال�سيا�سة. 
لذا، يجب امتالك حرية الختيار وعد 

التاأرجح يف مهب الأحداث.
نريد  "عندما  ريڤارول:  كتب     
ينبغي  ما،  ثورة  اأهوال  دون  احلوؤول 
باأنف�سنا".  بها  ونقوم  اإليها  ن�سعى  اأن 
بعبارة اأخرى، يجب حتا�سي التاأ�سن. 
الأردن  كما  امللكيات،  اأن  اىل  ون�سري 
تبني  ب�سرورة  مقتنعة  واملغرب، 
الأولوية  اإعطاء  مع  دينامية،  مقاربة 
اىل  يدعو  التي  الجتهاد  لفري�سة 
ال�سليم،  الإ�سالمي  الفكر  بها  القيام 
امل�ساألة  اأما  بطبيعته.  الإ�سالحي 
التاأقلم  على  امللكية  بقدرة  املتعلقة 

فتكمن يف مواكبتها للم�سحلة العامة
 فامللكيات جت�سد روح ال�ستقالل، 
بل اي�سًا الوحدة الوطنية ال�سرورية. 
والطائفية  التق�سيم  ويعترب 
التي  التهديدات  من  والنف�سالية 
قائم  خطر  وهو  الدول.  لها  تتعر�ص 
العربي:  العامل  يف  خا�سة  ب�سورة 
يف  لبنان،  يف  �سوريا،  يف  العراق،  يف 
اليمن  ال�سعودية، ويف  العربية  اململكة 

وليبيا واجلزائر. 
الأهمية،  يف  غاية  م�ساألة  اإنها     
البلدان  يف  يكمن،  اخلطر  اأن  ذلك 
الأوروبية-  البلدان  يف  كما  العربية، 
ويف اأي مكان اي�سًا- يف ت�سّكل كيانات 
مذهبية  بانتماءات  تتذرع  م�سطنعة 
العودة  خطر  اإنه  اأي  وهمية،  واإثنيات 

اىل الأنظمة القبلية. 
   يبقى اأن اأحد التحديات الكربى 
واحلفاظ  الوطنية  الوحدة  تعزيز  هو 
عليها. تلك هي حتديدًا مهمة الدولة 
) هو ذا مو�سوع كتابي الدولة- الأمة 

يف مواجهة اأوروبا القبائل6(.
اإذا  باأنه  القول  ميكن  عمومًا،     
فذلك  وم�ستقرة  قوية  امللكيات  كانت 
الدولة.  عن  ما  فكرة  متتلك  لأنها 
�سيء  كل  قبل  هو  امللك  لأن  وكذلك 
وي�ستفيد  البعيد  اىل  ينظر  اإن�سان 

من ال�ستمرارية، وامللكية هي العامل 
والتنمية  التطور  يف  الرئي�ص  الفاعل 
املحافظة  التنازعات  مواجهة  يف 
املطاف،  نهاية  يف  نوعها.  كان  مهما 
يحدوين القول باأن امللكية جتمع كونها 
والوطن  العامة  امل�سلحة  خدمة  يف 
وهي  اخلا�سة.  للم�سالح  وجود  ول 
الكربى  النقائ�ص  اإحدى  من  تخلو 
واأعني  اجلمهورية،  تكتنف  التي 
واملطامع  ال�سلطة  على  التهافت  بها 
ال�سيا�سة.  رجالت  لدى  ال�سخ�سية 
وتتيح  ال�ستمرارية  متثل  اأنها  كما 
روؤية بعيدة املدى وغري مرحلية وغري 
هي  امللكية  بالنتخابات.  مرتبطة 
احلياة. وهي مقتنعة دون �سك بوحدة 
امل�سري بغية القيام باأي عمل ب�سورة 
م�سرتكة. وهذا ما ُيطلق عليه ت�سمية 
التي  وحدها  هي  الأمة  اإن  التاريخ. 
تهب  لأنها  احلريات"  اأثمن   " ت�سكل 
باأن  له  تتيح  بحيث  كرامته  الإن�سان 
اجتماعيًا،  حيوانًا  فقط  لي�ص  يكون، 
بل اي�سًا حيوانًا تاريخيًا. عرب الأمة، 
الزائل  زاملجتمع  الزائل  للفرد  ميكن 
اي�سًا،  وهنا  والعدم.  املوت  حتدي 

جت�سد املكلية هذا الدفق احليوي.
   لهذا ال�سبب، فاإن امللكية هي التي 

ميكن اأن تقدم اأية روؤية م�ستقبلية.
منوذج  هنا  اأتناول  ول�سوف     
اإبان   ،1945 فعام  ديغول.  اجلرنال 
التحرر، ثم من عام 1958 اىل عام 
1979، متكن اجلرنال ديغول، واىل 
حد كبري، من تغيري امل�سهد ال�سيا�سي 
اأدخل  عندما  الفرن�سي  والجتماعي 
اأن تخلى  لكنه ما  اإ�سالحات جذرية. 
القوى  عمدت  حتى  ال�سلطة  عن 
ما  تقوي�ص  اىل  والأحزاب  ال�سيا�سية 
اأربعني  حوايل  منذ  ون�سهد  به.  قام 
لإجنازات  منهجيًا  تدمريًا  �سنة 
الأحزاب  ل�سالح  ديغول  اجلرنال 
اخلفية  والقوى  امل�سالح  وجماعات 
ال�سيادة  وتزعزع  للخارج  تذعن  التي 
روؤية  اأية  هناك  يكن  مل  الوطنية. 
م�ستقبلية ول يرنو ال�سيا�سيون اإل اىل 
يعي�سون  اأنهم  اأي  املقبلة،  النتخابات 
�سوى  فرن�سا  ينق�ص  فال  بيوم.  يومًا 
الأردن  ملكية وطنية. من ح�سن حظ 
اأن يحكمه ملك. وهذا ما ي�سمح بروؤية 
بناء  اأجل  من  جذري  وعمل  وا�سحة 

امل�ستقبل.

ت�سلم   ،1999 عام  فرباير  من  ال�سابع  يف 
الأردنية  اململكة  عر�ص  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
ح�سني،   امللك  والده  وفاة  يوم  وذلك  الها�سمية، 
ومما ل �سك فيه باأن الفرتة الطويلة التي ق�ساها 
له  اأتاحت  قد  ال�سلطة  راأ�ص  على  ح�سني  امللك 
دولة  ت�سبح  اأن  ُيعقل  ل  التي  الدولة  هذه  بناء 
حيث تتعاي�ص فيها، ب�سكل او باآخر، قبائل بدوية، 
وفل�سطينيون. فقد ا�ستطاع احل�سني توطيد اأركان 
حكمه واإ�سفاء ال�سرعية على النظام الرباغماتي.
   ومنذ ع�سرين عامًا، يتوىل ابنه امللك عبد 
اهلل الثاين احلكم يف اإطار نظام كّر�سه الد�ستور 
هو  النظام  هذا   .1952 يناير  من  الفاحت  يف 
عبارة عن ملكية برملانية، بيد اأن ال�سعوبات التي 
الإقليمية  ال�سطرابات  نتيجة  البالد،  تواجهها 
اجليو�سيا�سي  الأردن  وموقع  العراق  احتالل  منذ 
اأ�سفت  تغريات  اىل  اأدت  فيها،  الالجئني  ووجود 

اأهمية على دور امللك.
   بهذا ال�سدد، ي�سري الربوف�سور فيليب لوڤو 
اىل اأن الأردن لي�ست ملكية برملانية وفق النموذج 

الأوروبي.
بغية  اإيديولوجي  تقييم  اأي  حتا�سي  ينبغي     
ال�سيغ  توافق  براغماتية،  وب�سورة  تقييم، 

املوؤ�س�ساتية مع الدول التي ت�سهم يف تنظيمها.
كتب  ع�سر،  التا�سع  القرن  م�ستهل  يف     
اأن يكون الد�ستور  اأنه ل ينبغي  جوزيف دو م�سرت 
بكل  هو،  بل  الواقع،  عن  منقطعًا  فكريًا  اإنتاجًا 
ب�ساطة، حل مل�سكلة هي التالية، كما يقول: "على 
واملوقع  والدين،  والأخالق،  ال�سكان،  نوعية  �سوء 
اجلغرايف، والرثوات، ومزايا الدولة، ح�سنة كانت 

الدكتور شارل سان برو

نقطة أول السطر

دول  بني  امل�سادة  والت�سريحات  الت�سريحات  حدة  تت�ساعد 
فاجلميع  الخرى،  اجلهة  من  وايران  جهة  من  وامريكا  اخلليج 
جديدة  ع�سكرية  لقوة  اإ�سايف  دخول  كل  مع  وم�ستنفر  متوتر  هنا 
التي ا�سبحت عبارة عن  العربي، هذه املنطقة  يف منطقة اخلليج 
العمالقة،  القاذفات  الطائرات،  حامالت  فيه  تتح�سد  كبري  مرفاأ 
اخرى  تكنولوجية  واأ�سلحة  النووية  الغوا�سات  ال�سبح،  طائرات 
ايران يف  الرو�سي عن طموحات  الدّب  مل يعلن عنها، فبعد تخّلي 
املنطقة يبدو جليًا ان ايران تعاين من �سغوطات رئي�سية مرتابطة 
انها  اإّل  ال�سغوطات،  هذه  ورغم  وداخلية،  ع�سكرية،  اقت�سادية، 
عموما  العربية  الدول  ترى  وهي  املبادرة  زمام  تفقد  ان  تريد  ل 
وذلك  الأمريكي  اجلانب  مع  وتقف  ت�ستقوي  خ�سو�سًا  واخلليجية 
من  عقود  اربعة  مدى  على  والعدوانية  التو�سعية  �سيا�ساتها  ب�سبب 
خالل التم�سك مببداأ ت�سدير الثورة، وحتى بعد ما خرجت مهزومة 
يف  وجترع   1988 عام  يف  العراق  مع  �سنوات  الثمان  حرب  من 
وقتها اخلميني كاأ�ص ال�سّم )كما اّدعى(. وبينما تراهن امريكا على 
مفعول العقوبات القت�سادية وزيادة تاأّزم الو�سع الداخلي اليراين 
حتريك  خالل  من  لها  املربك  الو�سع  هذا  حلحلة  اإيران  حتاول 
اأدواتها يف دول اخلليج للقيام باملهمات القذرة، فقد قامت ف�سائل 
م�سلحة بتفجري بع�ص الناقالت املدنية يف اخلليج و�سرب من�ساآت 
برتولية يف ال�سعودية واأخرى قامت با�ستهداف ال�سفارة المريكية 
يف بغداد بينما تكفل احلوثيون باإطالق �ساروخي �سكود على مّكة!! 
وباإ�سراف  اإيران  اأدوات  تنفذها  عدوانية  اعمال  من  اآخره  واىل 
مبا�سر من قوات احلر�ص الثوري واجهزة اإطالعات. فمهما كانت 
النتائج التي �ستوؤول اليها هذه التكتيكات �سوف لن يبقى امام ايران 
الرئي�ص  ادارة  مع  املبا�سر  التفاو�ص  وهو  األ  واحد،  منفذ  �سوى 
ويعّريها  القد�سية  ثوب  عنها  �سينزع  الذي  التفاو�ص  هذا  ترامپ، 
الأكرب من  ال�سيطان  لرغبات  ت�ستجيب  يرونها  وهم  اتباعها  امام 
خالل جلو�سها اأمامه وجها لوجه على طاولة واحدة وهي تتفاو�ص 
على تنفيذ اثني ع�سر بندًا، تبداأ من ق�سق�سة اأجنحتها الإقليمية 
الداخلية من  �سوؤونها  بالتدخل يف  اّل  تنتهي  ول  العربية  الدول  يف 
خالل مراقبة م�ستدمية لعمليات تطوير قدراتها النووية وبراجمها 

ال�ساروخية. 
مهما كانت التطورات التي �ستتبع هذه املواجهة فاملنطقة مقبلة 
كربى  ا�سرتاتيجية  وحتالفات  جديدة  جيو�سيا�سية  خارطة  على 

وترتيبات م�ستدامة �ستكون لمريكا واوربا فيها ح�سة ال�سد.
عيدكم مبارك وكل عام واأنتم بخري .

هالل العبيدي

حروب 
بالوكالة
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�شهدت   ،  2015 العام  من  الأّول  الن�شف  يف 
اأوروبا هجرة اأعداد كبرية من ال�شباب العراقّي اإليها 
منهم   حماولة  يف  �شرعية،  غري  بطرق  البحر  عرب 
تلك  متنحه  الذي  الإن�شايّن  اللجوء  على  للح�شول 
التي  الالجئني  بو�شع  ة  اخلا�شّ لّتفاقّية  وفًقا  الدول 
الأمم  قبل  من  مّتوز/يوليو1951   25 يف  اأعلنت 

املتحدة.
و�شلت موجة الهجرة اإىل قلب اأوروبا حتى نهاية 
دول  اأن  اإىل  التقديرات  اأ�شارت  حيث   2015 عام 
للتبادل  الأوروبية  الرابطة  الأوروبي، وبلدان  الحتاد 
احلر �شجلت اعلى معدل يف تاريخ ا�شتقبال الالجئني 
حيث و�شل اىل مليون و 230 الف  طلب جلوء. اأما 
الوجهة الرئي�شية لالجئني كانت اأملانيا التي ا�شتقبلت 
والتمييز  ال�شطهاد  لعل  تقريبا.  الالجئني  ُثلث 
املحافظات  اهايل  عاناه  الذي  والعتقال  والت�شفية 
جعل  ما  هو    2003 عام  بعد  العراق   يف  الغربية 
الآلف ترتك بيوتها وتهرب بحثا عن المان، وكانت 
بعد  لها  يتاأهب  مل  الذي  للعامل  ال�شاعقة  املفاجاأة 

حادثة تدبري تفجري مرقدي المامني يف �شامراء. 
العراق  يف  اليرانية  الحزاب  ا�شتغلت  بعدها 
من  الآلف  وتهجري  وت�شفية  لعتقال  احلادثة  هذه 

 2007 و   2006 عامي  بني  الغربية  املحافظات 
بيوتهم بحثًا عن املالذ  العراقيني من  اآلف  و هرب 
العنف  ون�شوب  الأمنية،  الأو�شاع  انهيار  بعد  الآمن 

الطائفي.  
التقديرات  يف  الكبرية  الختالفات  ورغم 
قد  عراقي  مليوين  قرابة  اإن  القول  ميكن  املتوقعة، 
اأخرى داخل العراق،  نزحوا عن بيوتهم اإىل مناطق 
الأردن  من  كل  اإىل  جلاأوا  مليونان  اإليهم  ي�شاف 
وحلب،  دم�شق،  يف  رئي�شي  ب�شكل  وا�شتقروا  و�شوريا 
وا�شطنبول،  القاهرة  اإىل  توجهوا  واآخرين  وعمان، 
وهناك من رحل اإىل بالد  بعيدة، مما دفع املفو�شية 
املنظمات غري  الالجئني  وغريها من  ل�شوؤون  العليا 
ا�شتقبال  مراكز  اإن�شاء  يف  امل�شارعة  اإىل  احلكومية 
واتخاذ  الطارئة  امل�شاعدات  وتقدمي  الالجئني 

التدابري الالزمة لتقدمي احلماية املوؤقتة لهم.
العراقيني  الالجئني  من  العديد  زال  ما  واليوم، 
ل�شوؤون  العليا  للمفو�شية  اللجوء  عن  حمجمني 
بوجود  اإميانهم  عدم  منها  عدة  لأ�شباب  الالجئني 
من  وخلوفهم  مل�شاعدتهم،  ور�شمية  �شيا�شية  اإرادة 
وما يرتتب على ذلك من عواقب  للت�شفري  تعر�شهم 
وخيمة عليهم من �شجن وتعذيب من قبل خمابرات 

الدولة.
اإجراءات جلوئهم،  وقد بداأت عدة دول بت�شهيل 

منحهم  معامالت  وت�شهيل  اإقامات  منحهم  عرب 
الأ�شئلة  من  وكان  جلوئهم،  قبول  بعد  اجلن�شية 
ال�شائعة يف مقابالت اللجوء يف منظمة الأمم املتحدة 
بالإ�شافة  اجلغرايف،  واملكان  املذهبي  النتماء  هي 
عن  العادة  يف  تكون  التي  ال�شخ�شية  الق�شة  اإىل 
الختطاف  اأو  والغتيال  للقتل  تعر�شهم   حماولت 
والعتقال والتغييب اأو التمييز يف التعامل والإق�شاء 
من الوظائف احلكومية واخلا�شة لأ�شباب طائفية و 
لأغرا�ض التغيري الدميغرايف ملناطق العراق، كان يتم 
على الأغلب الأخذ بهذه الإفادات على حممل اجلد 
بعد التاأكد من �شدقها، ثم جتري معامالت لإكمال 

معاملة اللجوء ثم ال�شفر والتوطني. 
الثوري  احلر�ض  هذه  الهجرة  موجة  ا�شتغل  وقد 
ملي�شيات  مقاتلي  من  الكثري  اإر�شال   يف  اليراين 
امللطخة  العراقية  الأمنية  والقوات  ال�شعبي  احل�شد 
امللي�شيات  من  والكثري  العراقيني  بدماء  اأيديهم 
الفغانية التي كانت تقاتل ل�شالح احلر�ض الثوري يف 
يعملون  الذين  املجندين  والكثري من  و�شوريا  العراق 
فغادروا  اليراين،  الثوري  احلر�ض  اأجهزة  ل�شالح 
الهائلة  الب�شرية  الأعداد  هذه  �شمن  اأوروبا  باإجتاه 
اللجوء  طلب  لغر�ض   2015 عام  يف  خ�شو�شا 
لي�شبحوا خاليا  اأوروبا،  اأقامات يف  واحل�شول على 
اأجهزة  اأمن املجتمع الدويل، وقد قامت  نائمة تهدد 

فوهة قلم

والعلم  الثقافة  اأدعياء  انت�شار  ظاهرة  الأخرية  الفرتة  يف  لحظت 
والتنّور، هوؤلء الذين يقراأون بع�ض كتب الفل�شفة، ثم اأول ما يقومون به بعد 
ال�شماوية،  والُكتب  والُر�شل  بالأنبياء  والت�شكيك  الأديان  مهاجمة  هو  ذلك 
املُ�شلمني  العرب  من  انتقا�ض  ذلك  يتبع  والقراآن،  الإ�شالمي  الدين  خا�شة 
و�شعوا  غربيني  وعلماء  فال�شفة  باأ�شماء  ومتجيد  اخلالدة،  وح�شارتهم 
ب�شمتهم يف الع�شور الو�شطى و�شوًل اإىل التاريخ احلديث واملعا�شر، اأمثال 

غاليلو، نيت�شه، اآين�شتاين، �شتيفن هوكينغ وغريهم.!
هل �شار مهاجمة الإ�شالم والطعن به معياًرا للـ)تنّور( لدى هوؤلء؟ اأم 
هو ا�شتغالل الت�شرفات ال�شيئة لبع�ض املح�شوبني على هذا الدين، وتوظيفها 

للنيل منه وَكيل التهامات له باأنه ديٌن يدعو للكراهية واجلهل والتخلف؟!
جيًدا،  التاريخ  اجلدد(  )املتنّورون  قراأ  ترى  يا  هل  هنا،  نت�شاءل 
دون  باحلقيقة  )علماء(  �شرّيتهم  التي  الفل�شفة  كتب  لبع�ض  كقراءتهم 
ا�شتتار  هو  اأم  احلقيقة،  عن  البحث  يف  �شليمة  حًقا  نواياهم  هل  غريهم، 
خلف قناع الفل�شفة والعلم للطعن بالإ�شالم ل اأكرث؟! لأنهم لو كانوا من�شفني 
حًقا، لكانوا قد علموا اأن الأ�شماء الغربية التي يفاخرون بعلمها ومبا قدمته 
لالإن�شانية، لي�شوا اإل تالميذ انتقلت اإليهم علوم العرب امل�شلمني وكتبهم يف 
الفل�شفة والطب والريا�شيات والهند�شة والَفلك، عن طريق الأندل�ض فقاموا 
هم بدرا�شتها واتخاذها قاعدة قامت عليها خمتلف علومهم فيما بعد، يف 
ال�شلطة!  على  ال�شراع  واحلروب يف  الداخلية  النزاعات  فيه  وقت طحنتنا 
فنه�شة اأوروبا والغرب كان الف�شل الأول فيها لعلماء امل�شلمني وفال�شفتهم 

اأمثال ابن ر�شد، الرازي، ابن الهيثم، اخلوارزمي، الفارابي وغريهم!
ما �شبق كان حول العلم واأ�شاتذته احلقيقيني، وناأتي هنا لتبيان جمتمع 
الديانات  اأ�شحاب  يع�ض  فلم  الأوائل،  اأجدادنا  عليه  كان  الذي  الت�شامح 
الأخرى طوال تاريخهم باأمن و�شالم وحياة كرمية كما عا�شوا بني امل�شلمني 
اأيام قوتهم، خا�شة على اأيام بني اأمّية ثم بني العبا�ض، بل حتى بع�ض الفرق 
الإ�شالمية املخالفة وقتها لإجماع امل�شلمني كاملُعتزلة وغريهم، كانوا ين�شرون 
مع  والأ�شواق يف مناظرات مفتوحة  امل�شاجد  علًنا يف  ويناق�شونها  اأفكارهم 
ت�شمية  اليوم  عليهم  يطلق  ما  اأو  الدهريني،  حتى  بل  وال�شيوخ،  الأئمة 
اأحد  اأن مينعهم  دون  علًنا  وت�شكيكهم  اإحلادهم  يعلنون  كانوا  )املُلحدين(، 
اأو يزج بهم يف ال�شجون، وال�شواهد التاريخية كثرية على جدالتهم امل�شتمرة 
مع اأئمة ذلك الع�شر من علماء املُ�شلمني، وكانت جدالت مفتوحة يح�شرها 
عامة املُ�شلمني، دون اأن يتعر�ض لهم اأحد باأذى! هكذا كانت حرية الأفكار 
وتكفري  والنغالق  املتع�شبة  الأفكار  اأما  الإ�شالمية،  احل�شارة  يف  والأفراد 
ومن  الدين،  ولي�شت جزًءا من هذا  الن�شاأة،  وقتلهم، فهي حديثة  الآخرين 
يريد الإن�شاف والتحدث باحلقيقة، عليه اأن ينتقد ويهاجم الذي يت�شرتون 

باإ�شم الدين وي�شيئون لتعاليمه وح�شارته، ولي�ض مهاجمة الدين نف�شه!

سعد الرشيد

راهب صالح 

السياسة

معيار 
)التنّور( 

الحديث!!

احللقة الوىل 

االي��ران��ي  ال��ث��وري  ال��ح��رس  ساخنة  ملفات 
ي������زرع ج���واس���ي���س���ه ف����ي ق���ل���ب أورب�����ا

وقامت  ر�شمية  باأوراق  امللي�شيات   هذه  بتزويد  والعراقية  اليرانية  املخابرات 
املدن  من  عراقية  وع�شائر  مناطق  من  باأنهم  الدعاء  لغر�ض  األقابهم  بتغيري 
القوات  يد  على  “لال�شطهاد”  تعر�شت   التي  واملنكوبة  الغربية  واملحافظات 

الأمنية ولالحتالل من قبل داع�ض.
ومنها  العراق  و�شع  مبلف  املهتمة  الن�شان  حقوق  مراكز  بداأت  هنا  من 
منذ  العراق  يف  الن�شان  حقوق  اأنتهاكات  حالت  بت�شجيل  متيز  الذي  مركزنا 
عام 2006 بر�شد هذه العمليات من خالل م�شادر تعمل ب�شكل �شري ل�شالح 
مركزنا وتزودنا باأ�شماء و�شور بع�ض من عنا�شر وقيادات من يعملون ل�شالح 
لهذه  الأوىل  الأيام  منذ  ال�شعبي  احل�شد  وملي�شيات  اليراين  الثوري  احلر�ض 
دول  يف  والهجرة  اللجوء  اإدارات  بتزويد  قمنا   2015 عام  املليونية   الهجرة 
الحتاد الوربي باأ�شماء املئات من هوؤلء، ومن بينهم �شوريني قاتلوا يف �شفوف 
اأ�ش�ض  على  مواطنيهم  بحق  جرائم  وارتكبوا  ب�شار  لنظام  املوالية  امللي�شيات 
املقاتلني  تهريب  عمليات  ور�شد  ملتابعة  خمت�ض  فريق  بت�شكيل  وقمنا  طائفية 
الأ�شد  نظام  و�شبيحة  الطائفية  وامللي�شيات  الطائفي  املوت  وجماميع  والفراد 
للمهاجرين  الإن�شانية  الأزمة  اأ�شتغلوا  الذين 

والتعاطف الأوروبي والدويل معهم.  
و  الأوربية كفنلندا  الدول  وقد قامت بع�ض 
ال�شويد واأملانيا والنم�شا  بالتحفظ على املنتمني 
ومت  �شجنهم،  اأو  معهم  والتحقيق  للملي�شيات 
ال�شور  خالل  من  هوياتهم   على  ال�شتدلل 
يف  ويظهرون  عليها  باحل�شول  نقوم  التي 
بع�شها بزي امللي�شيات اأو برفقة بع�ض قادتها، 
بالإ�شافة اإىل املعلومات التي نقوم بجمعها من 
ي�شعون  عراقيني  نا�شطني  قبل  ومن  م�شادرنا 
دوائر  يف  املخت�شني  اىل  احلقائق  تقدمي  اىل 
باملجتمع  اإند�شا�شهم  ك�شف  لغر�ض  الهجرة 

الغربي الوروبي وك�شف اإرتباطاتهم وكي ل تنت�شر اجلرمية املنظمة يف اوروبا.
وقد قمنا مبتابعة احل�شابات اخلا�شة باملقاتلني الذين طلبوا اللجوء يف دول 

الحّتاد الأوروّبي كو�شيلة لتوثيق حياتهم قبل اللجوء. 
ومن اجلدير بالذكر اأطلقت بع�ض املراكز احلقوقية يف اوروبا، اإ�شافة اىل 
مركزنا حملة ملالحقة هذه امللي�شيات، ومن هذه املراكز مركز الدكتور حممد 

ال�شيخلي يف لندن الذي قام بن�شاطات قيمة يف تقدمي 
اللجوء مرفقة  بقبول طلبات  املعنية  الهجرة  دوائر  اإىل  ودامغة  ثابتة  اأدّلة   

بال�شور، اإ�شافة اإىل متابعة املغّرر منهم مّمن اعرتفوا باأفعالهم.
يف  موىل  اأحمد  الحوازي  العربي  الن�شال  حركة  رئي�ض  اأغتيال  حادثة  اإن 
هولندا اأعادت لالأذهان اأرهاب ماليل ايران يف املجتمع الدويل وكذلك اأغتيال 
معار�ض ايراين اآخر على الرا�شي الهولندية يدعى علي معتمد ال�شم امل�شتعار 
ل�شخ�ض ا�شمه احلقيقي حممد ر�شا كالهي �شمدي، امل�شوؤول عن انفجار مبنى 
مقتل  اإىل  اأدى  الذي   ،1981 يونيو   28 يف  الإ�شالمية"  "اجلمهورية  حزب 
اأمني  راأ�شهم  على  النظام،  يف  كبارا  م�شوؤولني  كانوا  احلزب  اأع�شاء  من   72

عام احلزب اآية اهلل به�شتي. 
اإلقاء  اىل  اأملانيا،  و  هولندا  يف  جرى  ملا  امل�شابهة  الأحداث  �شل�شلة  اأدت 
القب�ض على دبلوما�شيني و موظفني يف ال�شفارات الإيرانية ومن لهم عالقة بتلك 
ال�شفارات ولعبوا اأدوارًا م�شبوهة، �شواء يف عدد من البلدان الأوروبية اأو اأمريكا، 
قبل  اليراين من  الثوري  ن�شاطات احلر�ض  تبلور موقف دويل  يف مراقبة  اإىل 
اقامات يف  يتعلق بعمالئه ممن ح�شلوا على  اجهزة مكافحة الرهاب وكل ما 
دول الحتاد الوربي و �شنتطرق يف احللقة الثانية اىل ك�شف العمليات الرهابية 

التي قام بها النظام الإيراين خالل ال�شنوات الأخرية يف اأوروبا واأمريكا. 
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من زاويتي

التطبيع مع اأعداء الأمة ق�شية جوهرية ومف�شلية، ت�شغل بال املثقفني على امتداد الوطن العربي، 
ذلك اأن التطبيع يف نهاية املطاف اأبعد من العرتاف واأخطر منه، ولأنه يلغي الكثري من الأدبيات، ويدعو 
اىل حمو ذاكرتنا وتروي�شها، وقبول الكثري مما مل يكن مقبوًل من كل ال�شرائح والأعراف على امتداد 

ال�شاحة العربية املثخنة واملدّماة.
�شحيح اأن التطبيع ال�شيا�شي ي�شق طريقه و�شط �شيا�شة ع�ض الأ�شابع، و�شحيح اأن البع�ض يرتاخى 
وي�شت�شهل الت�شليم اآماًل يف مرحلة �شيا�شية جديدة، قد حتتاج اىل وقت طويل ل�شتيعابها والهتداء اىل 
كيفية التعامل معها، ومعاي�شتها… ولكنها بالتاأكيد لن تكون معاي�شة طبيعية كما ياأمل بع�ض احلكام 
اأو�شاعًا جديدة،  تلغيها قرارات، قد تبني القرارات  ياأخذون القرارات، لأن الذاكرة املوروثة ل  الذين 

لكنها لن ت�شتطيع اأن تلغي، مبجرد التوقيع عليها، اإرثًا من العداوة. 
لل�شيا�شة موازينها اخلا�شة، و "�شفقة القرن" التي يلهث البع�ض وراءها قد ت�شنع لهم املمكن.. اأما 
املثقفون الذين يحلمون بـ "املت�شّور" هوؤلء الذين �شنعوا عاملًا بعيدًا عن واقع ال�شيا�شة ومطارحاتها، 
فهم، من موقعهم املميز واملتفّرد يف اأمتهم، يوؤمنون باأنهم ي�شكلون خط الدفاع الأول عنها، لذلك فاإن 
اأي خرق يف هذا اخلط هو "دفر�شوار" ثقايف اأخطر بكثري من اأي "دفر�شوار" ع�شكري، ومن هنا تكت�شب 

ت�شرفاتهم اأهميتها وخطورتها..
لذلك، عليهم اليوم، كطليعة يف الأمة، اأن ميعنوا النظر جيدًا واأن يراجعوا احل�شابات قبل الإقدام 
على اأية قفزة يف املجهول، ول ي�شمح الوقت باملجازفة والتجريب، فالثقافة ح�شننا الأمنع، وخط دفاعنا 

الأول.
نات ويبقى ح�شن الثقافة �شامدًا ومنيعًا وفاعاًل لأنه ي�شتلهم روح  قد تتهاوى كل احل�شون واملح�شّ
الأمة وعواطفها وتطلعاتها امل�شتقبلية. والنا�ض يلجاأون ويعودون اىل املثقفني يف حالت الوهن وال�شياع 

لي�شتمدوا من �شائب فكرهم ونرّي عقولهم اأ�شباب ال�شمود والبقاء والأمل يف امل�شتقبل.
يرون  يزالون  ول  كانوا  ال�شيا�شية،  نظرتهم  اختالف  وعلى  العربي،  الوطن  امتداد  على  املثقفون، 
باإ�شتمرار من تخاذل بع�ض  ال�شيا�شيني وهم لطاملا �شكوا  اأن خندقهم خمتلف �شكاًل ونوعًا عن خندق 
اليوم  بع�شهم  ونرى  ذلك،  عن  مرارًا  اأعلنوا  بحيث  العربية،  وبالكرامة  باحلقوق  وتفريطهم  ال�شا�شة 

يباركون خطوات ال�شا�شة بل ي�شبقونهم اىل العرتاف والتطبيع…
قد يكون لدى ال�شيا�شيني الكثري من التعليالت املقنعة ملا يقومون به، يف ظل رجحان القوة الع�شكرية 
للعدو املدعوم امريكيًا ب�شتى الو�شائل.. ولكن لنا يف تاريخنا عربة حني �شاهد املثقفون �شقوط دولتهم 
�شيا�شيًا وع�شكريًا، وحماولة الق�شاء على ثروتها الفكرية.. راحوا يعملون للحظة اأخرى �شعيًا  للحفاظ 

على ذخائر لغتهم واأبقوها هّدارة يف دماء اأبناء الغد. 
املثقفون يجيدون �شناعة امل�شتقبل، فلماذا قتلت بع�شهم حلظة الآن الرمادية؟ 

اإن العقبة الكربى يف وجه التطبيع الكامل هي عقبة التطبيع الثقايف، فهذا املنت�شر �شيا�شيًا وع�شكريًا 
يعرف اأنه ما زال مرفو�ض ثقافيًا، بعد اأكرث من اأربعة عقود من التطبيع ال�شيا�شي…

�شيظل  لأنه  اخلندق  هذا  حت�شني  وعلينا  مفتوحًا،  �شجاًل  �شيبقى  الثقايف  التطبيع  على  والكالم 
اخلندق الدفاعي املتقّدم…

مايز األدهمي

 التطبيع بين الثقافة والسياسة..

السياسةالسياسة

خليل مراد

ايران  حتركات  على  �شديدا  طوقا  فر�ض  النووية   
ا�شيوية  ودول  ال�شني  اىل  نفطها  بيع  من  ومنعها 
اقت�شادية  عقوبات  من  حزمة  واأعقبه  عديدة، 
لل�شروط  الر�شوخ  على  واجبارها  داخليا  لإنهاكها 
النووية  مفاعالتها  باحتواء  ال�شارمة  المريكية 

ال�شرية والعلنية.
المريكي  الع�شكري  التح�شيد  ملاذا  وال�شوؤال 
ال�شرتاتيجي؟ هل هو اإعالن احلرب على ايران؟ ام 
هو ردع اإ�شرتاتيجي لإيران وحلفائها ملنعها من القيام 
منطقة  يف  النفطية  م�شاحلها  �شد  ع�شكري  بعمل 
اخلليج  وتهديد حلفائها،  ام هو متهيد ب�شن �شربات 
ع�شكرية ت�شل قدراتها القتالية والقت�شادية وبالتايل 
امريكية  لإ�شرتاتيجية  واخل�شوع  التفاو�ض  قبولها 
بعد  الهتلرية  املانيا  مع  ح�شل  ما  مثل  املدى   طويلة 

احلرب العاملية الثانية؟ 
حتريك  ان  يذكرون  الع�شكريون   اخلرباء 
عظمى  دولية  قوى  من  والنووية  التقليدية  ال�شاطيل 
لي�شت لعبة، رمبا يكون لأغرا�ض الردع، وهي مرحلة 
من مراحل احلرب او التح�شيد التقارير ال�شرتاتيجية 
الإ�شرتاتيجية  يف  اخلنق  م�شطلح  تذكر  املتداولة، 
وقدميا  العالم،  يف  جديد  مفهوم  وهي  المريكية، 
يف  والعراق  ليران  املزدوج(  )الحتواء  ا�شم  اإتخذ 
عهد بو�ض البن، وبعدها حتول اىل �شيا�شة )الحتواء 
التمايزي(  بالرتكيز على العراق فقط، اإذ نفذته اإثر 
واليوم   1990 عام  للكويت  العراقية  القوات  دخول 
تاأخذ  ايران  جتاه  المريكية  اخلنق  �شيا�شة  تطرح 
ابعادا ع�شكرية واقت�شادية و�شيا�شية، وح�شب ما هو 
خمطط لها،  ت�شري ب�شرب واناة وتفنن  بداأت بفر�ض 
الكارثة  تكمن  وهنا  هند�شية.  مبتوالية  العقوبات 
مبتوالية  يبنى  فالإقت�شاد  اليراين.  القت�شاد  على 
عددية وينهار مبتوالية هند�شية، و ينهار معها الو�شع 
باإنت�شار  وال�شمود  التما�شك  عوامل  ويفقد  الداخلي 
الفقراملدقع، ثم ينهار اجلي�ض، ومن املتوقع ان يكون 
الت�شعيد املتبادل طويال، تتقل�ض معها مدة احلرب 
اخلنق،  �شيا�شة  وفق  واأمريكا  قيامها.   مدة  وتقل�ض 
الر�شا�شة  اطالقة  �شاحبة  تكون  ولن  متعجلة  غري 
القتال  على  ايران  اإرادة  ك�شر  تنتظر  وهي  الوىل، 
بالتمرد  اليرانية  القوميات  ودفع  النف�شية  باحلرب 

�شد �شلطة املاليل احلاكمة.
مل   1979 عام  ال�شاه  �شقوط  منذ  وامريكا   
بيع  بداأت مبنع  الن،  ايران مثلما هي  تكن جادة مع 
النفط مرورا بالكافيار وانتهاءا بالأوك�شجني وو�شول 

اىل مظاهرات اجلوع والفقر  لل�شعوب اليرانية التي 
لتطيح  العارمة  ثوراتها  لتفجر  النهيار  بدء  تنتظر 

باأركان املاليل.
احتواء  على  ال�شرارالمريكي  يوؤكد  ما  ان 
ال�شلف اليراين هو التهديد بتوجيه �شربة ع�شكرية 
امريكي   موقع  من  املن�شورة  املعلومات  كثيفة، 
وزارة  من  اليراين  امللف  SIV+IOMبتحويل 
 ،CIA املخابرات  وكالة  اىل  المريكية  اخلارجية 
م�شرية  طائرة   )5000( ب  الوكالة  بتجهيز  يذكر 
والدقيق  املنخف�ض  وهو اجليل اخلام�ض  نوع )رونز( 
ال�شخا�ض  مالحقة  على  القدرة  لديها  بالإ�شابة 
والهداف احليوية فوق وحتت الر�ض والت�شوي�ض على 
وتدمريال�شواريخ  اللكرتونية  الت�شالت  منظومات 
حامالت  وتقوم  لالنطالق  اعدادها  اثناء  البال�شتية 
اجلواراليراين  قواعد  ومن  اخلليج  يف  الطائرات 
وتركيا  والبحرين  والعراق  والكويت  ال�شعودية  يف 
حرب  وتدار  وافغان�شتان.  ال�شود  والبحر  وجورجيا 
ال�شتنزاف اللكرتونية للمرة الوىل يف عامل احلروب 
بوا�شطة ع�شا القيادة الو�شطى المريكية ومن داخل 
الوليات املتحدة المريكي. اذ ر�شدت وزارة الدفاع 
المريكية )38000( هدف جوي وا�شرتاتيجي يف 
مواقع  وهي  واليمن   ولبنان  و�شوريا  والعراق  ايران 
احل�شد  ملي�شيات  واذرع  الثوري  احلر�ض  مليل�شيات 
ال�شعبي يف العراق وحزب اهلل اللبناين  وان�شار اهلل 

يف اليمن.
وال�شوؤال الخر، كيف تت�شرف ايران يف تعاملها مع 
احل�شار المريكي الع�شكري والقت�شادي؟ ان القوى 
والغطر�شة  العظمة  بداء  م�شابه  ايران  يف  احلاكمة 
مبر�ض  م�شبعة  قوة  امتالكها  بعد  احلدود  ابعد  اىل 
ماليني  تدفع  التي  املتطرفة  الدينية  اليديولوجية 
اليرانيني اىل حافة املوت والدمار. امل�شادر املطلعة 
من داخل ايران، تذكر ان ال�شيا�شة اليرانية للتعامل 
مع الزمة ت�شتند اىل مقولة )ل حرب ول مفاو�شات( 
مع امريكا، الذي اعلنها املر�شد علي خامنئي يف لقائه 
انها لن تتخذ  النظام وتعني  مع جمموعة من حر�ض 
التو�شعية  القليمية  مطامعها  ايقاف  باإجتاه  خطوات 
ب�شيا�شة  للقبول  الدينية،  ايديولوجيتها  عن  والتخلي 
العتدال وجتميد دور اذرعها يف دول املنطقة. وح�شب 
اإ�شرتاتيجيتها املتهورة، تدفع الو�شع املتاأزم اىل حالة 
عمل  اىل  امريكا  ا�شتدراج  �شلم" واىل  ول  "لحرب 
املحيطات  يف  النفط  ناقالت  ي�شتهدف  ع�شكري 
الدولية ح�شب زعمها، يوؤلب ال�شارع اليراين �شدها 

الع�شكري  العمل  برف�ض  دويل  تعاطف  تخلق  مثلما 
تدعيم  اىل  الرو�ض  من  باإ�شدقائها  ويدفع  المريكي 
�شكوى ايرانية �شد الوليات املتحدة يف جمل�ض المن. 
ولعل �شيا�شة الت�شلب والعناد اليرانية يف التعامل مع 
اجلبهة  يوحد  المريكي،  الع�شكري  الت�شعيد  حالة 
ال�شيا�شية  القوى  روحاين  ح�شن  دعا  اذ  الداخلية، 
الحتمالت.  ا�شواأ  ملواجهة  الوحدة  اىل  املعار�شة 
منطق  ورف�ض  المريكية،  لل�شروط  الر�شوخ  وعدم 
ولبنان  العراق  يف  اذرعها  دفع  وبالتايل  املفاو�شات 
اىل  �شربات  وتوجيه  للقتال  ال�شتعداد  اىل  واليمن 
كل  اخلليج.  دول  ويف  العراق  يف  المريكية  القواعد 
المريكية  الدارة  تدركها  اليرانية  الت�شرفات  هذه 
اخلارجية  وزير  اليه  حذر  ما  وهذا  لها،  وتتح�شب 
المريكية مايك بومبيو خالل زيارته املفاجئة للعراق: 
باأن وا�شنطن عازمة على ازالة اي ان�شطة ا�شتفزازية 
من ال�شرق ومعاقبة اي ت�شعيد مبا�شر من امليل�شيات 

اليرانية يف العراق و�شوريا ولبنان واليمن. 
الزمة  من  والعاملية  العربية  املواقف  اما   
خارجية  وزير  وت�شريحات  مواقف  يف  ن�شتدركها 
لعدد  وحتذيره  العراق   اىل  بومبيو  املتحدة  الوليات 
التابعة  امليل�شيات  ت�شنها  �شربة  بتوقع  امل�شوؤولني  من 
وطالب  الع�شكرية   القواعد  �شد  العراق  يف  لإيران 
مع  اإما  �شراحة،  العراق  موقف  بتحديد  امل�شوؤولني 
الدول  ايران.  مع  او  المريكية  املتحدة  الوليات 
المريكية،  ال�شيا�شة  مع  وعمان  قطر  عدا  اخلليجية 
اليراين  للمع�شكر  باإنحيازها  موقفها   اعلنت  قطر 
اخلليج  دول  بع�ض  المريكية.  العقوبات  وترف�ض 
جتري مفاو�شات �شرية مع ايران وبو�شاطة من �شلطة 

عمان.
اما املواقف الدولية، ال�شني لن تختار ال�شطفاف 
اىل  التو�شل  ب�شدد  وهي  امريكا  �شد  ايران  مع 
�شياغات يف عالقاتها ال�شرتاتيجية القت�شادية مع 
امريكا. اأوربا لن تدعم ايران ع�شكريا ول اقت�شاديا 
بدورها  رو�شيا  امريكا.   على  ال�شغط  بو�شعها  ولي�ض 
م�شتوى  اىل  ايران  مع  عالقتها  لتطوير  ت�شعى  لن 
مبفاو�شات  من�شغلة  وهي  ال�شرتاتيجي  التحالف 
�شالت 2 وح�شب امل�شادر الر�شمية تقف رو�شيا على 
احلياد، ورمبا تتخذ الفيتو يف جمل�ض المن يف حالة 
تقدمي امريكا م�شروع قرار ي�شمح لها ب�شرب ايران، 
ال�شامل. مل  الدمار  ا�شلحة  اتفاقية حترمي  ملخالفتها 
يبقى امام ايران �شوى قبولها مبفاو�شات للتو�شل اىل 
بتعديل  المريكية  ال�شروط  بفر�ض  الكربى  ال�شفقة 
ال�شغط  �شيا�شة  وفق  ت�شري  وامريكا  النووي،  التفاق 
ايران  اتخاذ  بعد  وخا�شة  والقت�شادي  الع�شكري 
التفاق  جتاه  للتزاماتها  الر�شمي  بالوقف  قرارا  
النووي. كل ذلك يبقي كل الحتمالت قائمة مبا فيها 
اهداف  تدمر  التي  اللكرتونية  ال�شربات  او  احلرب 
اليرانية  ال�شعوب  ويعر�ض  القت�شاد،  وت�شل  ايرانية 
ايران   تفقد  احلرب  وقوع  حالة  ويف  النهاك  اىل 

احالمها ومكانتها يف جغرافية املنطقة.
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ب�شورة  واحلرب  التوتر  اجواء  تعي�ض  املنطقة 
عام  للعراق  المريكي  الحتالل  منذ  م�شبوقة  غري 
�شنع  على  اليراين  ال�شرار  ذلك  مرد   ،2003
بعيدة  بال�شتية  �شواريخ  وامتالكها  النووية،  القنبلة 
املدى، وقوات احلر�ض الثوري م�شلح باإديولوجية دينية 
متطرفة، واذرع ميل�شياوية �شاربة يف لبنان والعراق 
المريكية  املخابرات  معلومات  عن  ف�شال  واليمن، 
التي افادت ان ايران كانت ت�شعى ل�شتهداف م�شالح 
امريكية، ورغم ان ايران متكنت من مغازلة الدارات 
اوباما،  براك  عهد  يف  وخا�شة  ال�شابقة،  المريكية 
ولبنان  و�شوريا  العراق  يف  اليراين  النفوذ  متدد  اإذ 
اىل  و�شوله  حلظة  منذ  ترامب  اإدارة  ولكن  واليمن، 
البيت البي�ض، اأدار ظهره اىل ايران وافقدها قدرتها 
على التاأثري يف احداث املنطقة، و�شعى اىل ت�شحيح 
ما ارتكبته ادارة �شلفه من اخطاء ا�شرتاتيجية، وكان 
خروجه من التفاق النووي الذي وقعته ادارة اوباما 
ان  تبني،  ان  بعد  وخا�شة  بارزا  حدثا   2015 عام 
الوعود الوربية،  النوم على و�شادة  ايران ل ت�شتطيع 
واتخذ قراراآخر، هو فر�ض عقوبات بلغت حد ت�شفري 
دبلوما�شية  حملة  و�شن  اليرانية  النفط  �شادرات 
عرب  املنطقة  لإ�شتقرار  مهددة  باإعتبارها  �شدها، 
احلر�ض  واإعتبار  املدى،  بعيد  ال�شاروخي  برناجمها 

الثوري منظمة ارهابية!.  
من  كبري  بقدر  المريكي  التحرك  ات�شم  لذلك 
الع�شكري  اليراين  النفالت  جلم  �شرورة  و  احلزم 
وال�شلم  لالأمن  خطريا  تهديدا  ي�شكل  الذي  والنووي 
يف  وحللفائها  المريكية  احليوية  وللم�شالح  الدويل 
العربي.  امل�شرق  منطقة  ويف  العربي  اخلليج  منطقة 
الطائرات  الكثيف من  المريكي  الع�شكري  التح�شيد 
والقواعد ال�شاروخية وحامالت الطائرات والبواخر 
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والعراق.
الأخرى  تلو  التهديدات  اإيران  تطلق  الوقت  نف�س  ويف 
يف  اأمريكا  م�صالح  بتدمري  وتلوح  احلرب  طبول  وتقرع 
اجتاه  كل  يف  �صواريخها  وحترك  وحلفائها،  املنطقة 
�صعيا  الأ�صرار،  خفيفة  اللحظة  حتى  زالت  ما  وبعمليات 

اإىل فك احل�صار القت�صادي عنها.
وو�صط الت�صعيدات التي تزيد فعليا من خطر مواجهة 
ع�صكرية، راوغت اأقدام ال�صيا�صة وال�صيا�صيني يف اجتاهني 

:
الأول: امت�صا�س الت�صعيد، الذي ظهر معه اأن اإيران 
بدت وحيدة بال دعم دويل �صوى وكالئها باملنطقة، حيث 
بالالئمة على  "احلرائق" واألقت  بنف�صها عن  ناأت رو�صيا 
منخف�س  اليورانيوم  تخ�صيب  م�صتوى  رفعت  التي  اإيران 
التخ�صيب لأربعة اأ�صعافه، خارقة بذلك التفاق النووي، 
ومل تتوقف عن حتريك الدمى "احلوثية" يف اليمن تارة، 
الدول  لرتهيب  اأخرى  العراق  يف  ال�صعبي"  و"احل�صد 

اخلليجية.
الثاين: ت�صكيل جبهة مواجهة لـ"العدائية" الإيرانية، 
وعربية،  خليجية  قمتني  عقد  اإىل  ال�صعودية  �صعت  حيث 
املتحدة  الوليات  كانت  "ناتو"عربي  ت�صكيل  ت�صتهدف 

تخطط لإن�صائه ملواجهة اإيران.
قتال النف�س الأخري

جاء  الإيراين  الت�صعيد  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل 
22 ني�صان/اأبريل باأنها  ردا على اإعالن اإدارة ترامب يف 
املفرو�صة  العقوبات  من  الإعفاءات  منح  عن  �صتتوقف 
و�صول  اإىل  يهدف  قرار  وهو  الإيراين،  النفط  �صراء  على 
اإىل ال�صفر كجزء من �صيا�صة  النفطية  النظام  �صادرات 
مبمار�صة  املتمثلة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
الإيرانية- احلرب  ومنذ  اإيران.  �صغط"على  "اأق�صى 

ت�صدير  ت�صتطع  مل  اإذا  اأنه  من  طهران  حّذرت  العراقية، 
يتمكن غريها من ت�صدير  نفطها عرب مياه اخلليج، فلن 

رمبا  املنطقة،  من  الأمريكية  القوات  و�صحب  الأو�صط 
يحّمل  كما  عنه.  اأعرب  ما  اإيران لختبار  قد جرت  تكون 
الإدارة  املتحدة،  الوليات  وحلفاء  الأمريكيني  من  الكثري 
من  ان�صحابها  ب�صبب  احلالية  الأزمة  م�صوؤولية  الأمريكية 

التفاق النووي يف العام املا�صي.  
ما مل حت�صبه وا�صنطن اأي�صا ا�صتعداد اإيران   
ل  حذرة  بطريقة  احلمراء  اخلطوط  وجتاوز  للمخاطرة، 
ت�صتطيع  ل  النطاق  وا�صع  م�صلح  اندلع �صراع  اإىل  تف�صي 
اإيران فعليا النت�صار فيه ع�صكريا. ويظهر ذلك بتحريك 
�صرب  جتنبت  باإ�صتفزازات  بالقيام  املنطقة  يف  وكالئها 
يف  مرت   300 منها  اقرتبت  وبالكاد  اأمريكية  اأهداف 

بغداد.
منطق القوة

للغاية حتى  الأمريكي �صعيف  الردع  اأن موقف  ورغم 
اأنها القوة املت�صيدة، التي  اللحظة، لكن ذلك ل مينع من 
اأنها لن ت�صتطيع مواجهتها وحدها وهي بال  اإيران  تدرك 
بني  قارن  الذي  بور"،  فري  "جلوبال  ملوقع  ووفقا  حلفاء. 
الأمريكي  اجلي�س  فاإن  والإيراين،  الأمريكي  اجلي�صني 
يعترب اأقوى جيو�س العامل، بينما تاأتي اإيران يف املرتبة رقم 

العامل. م�صتوى  على  جي�س   126 اأقوى  بني   23
الإمكانات  على  املوقع  اأجراه  حتديث  لآخر  وفًقا  و 

الع�صكرية والقت�صادية يف 21 يناير املا�صي، فاإن:
اجلي�س  يف  العاملة  الع�صكرية  القوات  عدد   •
يف  األف   545 مقابل  جندي،  مليون   1.4 الأمريكي 

اإيران.
مليون   1.1 الأمريكي  اجلي�س  يف  الحتياط  • قوات 

جندي مقابل 1.8 مليون يف اإيران.
جميع  من  الأمريكي  اجلي�س  يف  الطائرات  عدد   •

الأنواع 13892 طائرة، مقابل 471 يف اإيران.
 6196 الأمريكي  اجلي�س  يف  املروحيات  عدد   •

مروحية، مقابل 123 يف اجلي�س الإيراين.
 920 الأمريكي  اجلي�س  يف  الهجومية  • املروحيات 

مقابل 12 يف اإيران.
عددها  الهجومية  الأجنحة  ثابتة  الطائرات   •

اإيران. يف   119 مقابل  الأمريكي  اجلي�س  يف   2797
اجلي�س  يف   2207 عددها  املقاتلة  الطائرات   •

الأمريكي مقابل 137 يف اجلي�س الإيراين.
طائرة   2809 الأمريكية  التدريب  طائرات  • عدد 

مقابل 78 يف اجلي�س الإيراين.
الأمريكية  الع�صكري  ال�صحن  طائرات  عدد   •

اإيران. يف   196 مقابل  طائرة   5366
 13513 اخلدمة  يف  الأمريكية  املطارات  عدد   •

مطار، مقابل 319 يف اإيران.

السياسة

اجلي�س  يف  دبابة   8848 عددها  الدبابات  قوة   •
الأمريكي مقابل 1658 يف اجلي�س الإيراين.

يف   "AFV" املدرعة  القتال  مركبات  عدد   •
 1315 مقابل  مدرعة،   41062 الأمريكي  اجلي�س 

مدرعة اإيرانية.
اجلي�س  يف   "SPG"احلركة ذاتية  املدافع  عدد   •

الأمريكي 1934 مدفع مقابل 320 مدفع اإيراين.
عددها  الأمريكي  اجلي�س  يف  املقطورة  املدفعية   •
اجلي�س  يف  مدفع   2078 مقابل  مدفع،   1299

الإيراين.
املدفعية  ـ  املتعددة  ال�صواريخ  راجمات  عدد  • ويبلغ 
مقابل  1331من�صة،  الأمريكي  اجلي�س  ال�صاروخية يف 

من�صة.  1474
مليون   120 اأمريكا  الع�صكرية يف  للخدمة  • ي�صلح 

ن�صمة، ويف اإيران 39.5 مليون ن�صمة.
 3 مقابل  ميناء   24 الأمريكية  الرئي�صية  • املوانئ 

موانئ اإيرانية.
مقابل  �صفينة   473 الأمريكي  الأ�صطول  قوة   •

اإيرانية. �صفينة   397
20 حاملة طائرات بينما ل متتلك  اأمريكا  • متتلك 

اإيران اأي حاملة طائرات.
غوا�صة.  32 واإيران  غوا�صة   72 اأمريكا  • متتلك 

• متتلك اأمريكا 10 فرقاطات واإيران 6 فرقاطات.
ل  بينما  62 مدمرة  الأمريكي  الأ�صطول  • يوجد يف 

متتلك اإيران اأي مدمرات.
 3 اإيران  متتلك  بينما  طرادات  اأمريكا  متتلك  • ل 

طرادات.
 7 مقابل  األغام  كا�صحة   11 اأمريكا  متتلك   •

كا�صاحات األغام يف اجلي�س الإيراين.
 11 الأمريكي  الأ�صطول  يف  الدورية  �صفن  عدد   •

مقابل 111 يف الأ�صطول الإيراين.
دولر،  مليار   577.1 الأمريكية  الدفاع  • ميزانية 

مقابل 6.3 مليار دولر ميزانية اجلي�س الإيراين.
التحالف  قوات  الأمريكية  القوة  اإىل  اأ�صيفت  واإذا 
العربي والدويل، ومع وقوف رو�صيا وال�صني على احلياد، 
التي مل  اإيران لن ت�صتطيع ال�صمود بوجه هذه القوة  فاإن 
يرتدد الرئي�س الأمريكي من التهديد باأنها �صتكون مدمرة 

بل �صتكون "نهاية اإيران ر�صميا". 
"�صفقة  جمرات  على  يقبع  الذي  الأو�صط  ال�صرق 
وتن�صف  بلدانه  مقدرات  تغري  قد  اأخرى  وحرب  القرن"، 
العظمى  بالقوة  اللت�صاق  �صوى  اليوم  ميلك  ل  حدوده، 
والرو�صية  ال�صينية  القوى  لتحييد  وال�صعي  الأمريكية، 
باإجتاه حماية اأهم مراكز الطاقة العاملية من جموح اإيران 

واأطماعها التي متتد الف ال�صنني يف املنطقة.
العربي  ال�صرتاتيجي  التخبط  �صنعه  م�صهد  ذلك 
والعاملي على حد �صواء وعلى مدى عقود، لقد كان العراق 
�صقطت  �صقط،  اإن  وما  املحرقة،  الرياح  تلك  ملثل  م�صدا 
معه كل اجلدران وباتت القالع العربية على مرمى حرب 

رابعة �صتلتهم كل �صيء. 

نفطه اأي�صًا. 
ويرى حمللون �صعوديون اأن "احلرب مع طهران قادمة 
املخاوف  تلك  وجوهر  اليمن.  ملف  ح�صم  حمالة" بعد  ل 
على  ويعتمد  تو�صعي  الإيراين  "النظام  اأن  اإىل  ي�صتند 
"التخلي  للتمدد"، ول ميكن  القليات واملتطرفني كخاليا 
عن حماية الأمن القومي والإقليمي وتركه رهينا باتفاقية 
حتى  للوقت  ك�صبا  الإيراين  النظام  بها  يتالعب  ورقية 

ي�صبح قادرا على اإنتاج اأ�صلحة نووية".
وهناك اأي�صا خماوف العراقيني، الذي �صيكونون بال 
اإذا اندلعت،  �صك املحرقة التي �صتمر عليها تلك احلرب 
نف�صها  املتحدة  الوليات  �صكلته  نظام  رهني  فالعراق 
بكل  تتحكم  الآن  اأ�صبحت  بحتة،  اإيرانية  تنظيمات  من 
ترتبط  التي  والأمنية  الع�صكرية  القوة  وب�صمنها  مفا�صله 
ارتباطا مبا�صرا باإيران، ولعل اأخطرها ملي�صيات "احل�صد 
ال�صعبي" امل�صلحة واملنفلتة من اأي رادع قانوين اأو حكومي، 
فهي دولة و�صط الدولة، وهي اأذرع حتركها طهران حلماية 
احلرب  يف  اإ�صراكها  ذلك  ومن  �صاءت،  كيف  م�صاحلها 
 100 تفوق  والتي  الأمريكية  القواعد  و�صرب  ب�صوريا، 

قاعدة يف العراق.
وتربز يف امل�صهد اأي�صا التهديدات احلوثية يف اليمن، 

والتي تتمثل بـ:
 1200 لها  اأق�صى مدى  ي�صل  بالي�صتية  • �صواريخ 

كيلومرت.
امل�صرية  الطائرات   2018 عام  منذ  ا�صتخدمت   •

التي ا�صتهدفت اليمن وال�صعودية.
وا�صتخدمت  بعد،  عن  وامل�صرية  املفخخة  • الزوارق 

يف مهاجمة ال�صفن واملن�صاآت.
ن�صرت  والتي  ال�صنع  اإيرانية  البحرية  اللغام   •

املئات منها يف البحر الأحمر.
يف  الطائفية  ال�صراعات  تدير  اإيران  اأن  نن�صى  ول 
اإ�صرائيل،  حني  كل  وتهدد  والعراق،  وال�صعودية  البحرين 
"حزب اهلل"، ون�صر  عرب حت�صيد ذراعها القوي يف لبنان 

قواتها قرب اجلولن ال�صورية.
ثغرات جيوا�صرتاتيجية

للدرا�صات  وا�صنطن  مركز  يف  الباحثون  ويرى 
ال�صرتاتيجية، اأن الأحداث الأخرية قد اأبرزت العديد من 

امل�صاكل املحتملة مع املقاربة الأمريكية احلالية:
الردع،  جمال  يف  الإخفاقات  وا�صحة  ظهرت  • فقد 
الأمريكية  القوات  ن�صر  وعمليات  التحذيرات  متنع  ومل 
اأو  طهران  ملنع  دائمًا  تكفي  ل  اأنها  وبدا  الهجمات، 
�صركائها من جتاوز اخلطوط احلمراء املعلنة اأو ال�صمنية 

التي حتددها وا�صنطن.
مقابل  املخاطر  احت�صاب  �صوء  اأي�صا  ظهر  كما   •
ا�صرتاتيجيا  خطاأ  املراقبون  يعتربه  ما  وهذا  املكا�صب، 
باب احلذر،  وا�صنطن من  تتجنب  "اأن  بد  اإذ ل  اأمريكيا، 
امل�صالح  تتطلب  جتاوز خطوط خ�صومها احلمراء ما مل 
الأمريكية احليوية خالف ذلك، ويف احلالة الأخرية، يجب 

اأن تكون م�صتعدة للرد بقوة".
م�صداقية  م�صكلة  الأمريكية  الإدارة  وتواجه   •
التي  ترامب  رغبة  فاإن  وا�صنطن  ملركز  ووفقا  مزدوجة، 
اأعرب عنها غالبًا يف جتنب اأي حروب اإ�صافية يف ال�صرق 

الطبيعي  للغاز  املثبتة  العاملية  الحتياطات  من   17%
وفق تقديرات �صندوق النقد الدويل. بينما يعترب م�صيق 
منتجي  بني  يربط  الذي  احليوي  املالحي  املمر  هرمز 
واأوروبا  اآ�صيا  اأ�صواق  وبني  الأو�صط  ال�صرق  يف  النفط 

واأمريكا ال�صمالية وما ورائها. 
و�صلطنة عمان،  اإيران  بني  املائي  املمر  ويف�صل ذلك 
ويربط اخلليج، بخليج عمان وبحر العرب. ووفقا للتقارير 
نحو  فاإن  النفطية،  للتحليالت  فورتيك�صا  و�صركة  الدولية 
يعرب  واملكثفات  اخلام  من  يوميا  برميل  مليون   17.2

امل�صيق.
ومن هذه الأهمية اجليوا�صرتاتيجية، تنطلق املخاوف 
الوليات  بني  حم�صوبة  غري  ع�صكرية  مواجهة  اندلع  من 
جنحت  التي  اإيران  وبني  املنطقة،  يف  وحلفائها  املتحدة 
ويف  الأو�صط  ال�صرق  بعمق  التغلغل  يف  طويل  وقت  ومنذ 

مفا�صل مهمة منه.
واملتبادلة  املراوغة  والتهديدات  الت�صريحات  ورغم 
تعلن عرب  نف�صها  الأطراف  اإل هذه  الأطراف،  بني جميع 
لها،  ت�صعى  ول  احلرب  هذه  تريد  ل  اأنها  منرب  من  اأكرث 
التي جتمعت  اأهدافه يف ردع العتداءات  لكن لكل طرف 

خيوطها يف طهران. 
امتالك  من  اإيران  مبنع  هددت  املتحدة  فالوليات 
ال�صالح النووي بعدما ان�صحبت من التفاق النووي الذي 
عقوبات  اإيران  على  وفر�صت   ،2015 يف  وقعته  كانت 
بـ"نهاية  هددت  كما  حياتها،  ع�صب  لم�صت  اقت�صادية 
اإيران ر�صميا" اإن اأرادت الأخرية احلرب. بل اأنها �صكت 
طهران  حاولت  اإذا  هائلة"  بـ"قوة  تتوعد  وهي  اأ�صنانها 

امل�صا�س مب�صالح الوليات املتحدة يف ال�صرق الأو�صط. 
لهجمات  تعر�صتا  اللتان  والإمارات  وال�صعودية 
ا�صتهدفت �صفنا حربية وم�صخات نفط، لوحتا باقتدارهما 
على حماية م�صاحلهما والدفاع عن اأرا�صيهما و�صعبيهما 
اليمن  يف  اإيران  اأذرع  تنفذها  التي  العتداءات،  �صد 

و"درونات"  �صواريخ  انطلقت  متوازية،  خطوط  على 
اأخطر  الأو�صط،  ال�صرق  و�صراخ وقعقعة حرب يف منطقة 
بالنفط  الأغنى  الدول  ترتا�صف  حيث  العامل،  من  بقعة 
حتى  متتلك  اأنها  الدولية  الدرا�صات  قدرت  والتي  والغاز 
والغاز  النفط  احتياطيات  من   70% من  اأكرث  اليوم 
العامليني، ناهيك عن م�صيق هرمز وهو املمر املائي الذي 
ت�صتعل  قد  حرب  وزر  ال�صرتاتيجية،  اأهميته  على  يتحمل 

على �صفحات مياهه.
مواجهة  �صحب  ترتاكم  بينما  اأنفا�صه  العامل  ويحب�س 
التي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني  حمتملة  ع�صكرية 
اخلليج  مبنطقة  واأحاطت  البحرية  اأ�صاطيلها  ح�صدت 
الإنذار  درجة  ورفعت  باملع�صم  ال�صوار  اإحاطة  العربي 
اأوتار  �صدت  التي  اإيران  وبني  باملنطقة،  قواعدها  يف 
اأذرعها املتناثرة بني طيات اخلليج وال�صرق الأو�صط، ويف 
الع�صكرية  لال�صتفزازات  منطلقات  اأ�صبحت  مرتكزات 

التي ت�صكل اخلطر الأكرب على ممرات الطاقة ومنابعها.
وفقا  ت�صتحوذ  املنطقة  دول  اأن  يف  اخلطورة  وتكمن 
للمركز الدبلوما�صي للدرا�صات ال�صرتاتيجية يف الكويت، 
العامل،  يف  النفطية  الحتياطات  من   45% نحو  على 
الأقل  على  ومتتلك  اخلام،  النفط  �صادرات  من  و25% 

لهيب عبدالخالق

ع����ل����ى م�����رم�����ى ح��������رب..

-إخفاق الردع األميركي 
والثغرات الجيواستراتيجية 
تضعف مصداقية واشنطن
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السياسة

للقيام  واملوؤكد ان هذه اال�صوات معدة ومدربة 
�صفقة  اعد  الذي  املطبخ  قبل  من  الدور  بهذا 
فريق  االآخر  اجلانب  يف  يقابلهم  القرن، 
ونف�صي  �صيا�صي  �صياحي  اعالمي  �صهيوين 
منخرط يف الدعاية للكيان ال�صهيوين ولتلميع 

�صورته وما ينعم به من ميزات فريدة.
النقطة الرابعة هي الت�صريبات التي ترافق 
ترتيبات االعالن وحت�صريات ال�صفقة عن قرب 
القائمة،  الفل�صطينية  ال�صلطة  ادارات  انهيار 
ارا�صي  معظم  وق�صم  �صم  الإعالن  كمقدمة 
اجلانب  رف�ض  ظل  يف  وخا�صة  الغربية  ال�صفة 
ويف  البحرين  موؤمتر  يف  امل�صاركة  الفل�صطيني 

التعامل مع اي من مفردات ال�صفقة.
المالمح االساسية لخريطة فلسطين الجديدة

بهدف  معدًا  ال�صفقة  م�صروع  كان  اذا 
انقالب  واحداث  املركزية  الق�صية  ت�صفية 
ال�صهيوين  العربي  ال�صراع  معادالت  يف  كامل 
تطال  ان  الطبيعي  فمن  املختلفة،  وتداعياته 
والتمهيدية  والعملية  التنفيذية  اخلطوات 
الوطنية  والثوابت  باحلقوق  �صلة  له  ما  كل 
اولها حق مقاومة املحتل  والقومية واالن�صانية، 
حق  امل�صري،  تقرير  حق  االر�ض،  وحترير 
العودة والتعوي�ض لالجئني، �صطب ملف القد�ض 
باإعتبارها  اال�صتيطان  ملف  �صطب  بالكامل، 
املنع،  او  لالإلغاء  قابلة  غري  م�صروعة  اعمااًل 
م�صاريع  كل  لت�صمل  وتطول  تطول  والقائمة 
ا�صا�صها  على  بنّي  الذي  والتهويد  "االأ�صرلة" 
يف  �صرهًا  يزال  وما  الغا�صب  الكيان  هذا 
عدوانه،  وممار�صة  نفوذه  تو�صيع  ويف  اطماعه 

واخريًا فر�ض �صروطه و امالءاته.
ال�صرائع  مقاومة املحتل حق م�صروع يف كل 
والقوانني ولكنه ا�صبح من املحرمات اال�صا�صية 
اعتبار  وبعد  ب)االرهاب(،  و�صمه  بعد 
التي  املمنوعات  االرهاب منظومة متكاملة من 
بحيث  بالفعل  وتنتهي  باملال  ومتر  بالفكر  تبداأ 
جذوره  من  االرهاب  القتالع  القوانني  �ُصرعت 
وم�صائلة  متويله  وم�صادر  منابعه  وجتفيف 

اجلهات الداعمة واملوؤيدة له.
احلقوق  من  اي�صًا  لالجئني  العودة  حق 
االن�صانية والقانونية املقّرة دوليًا ا�صبح جمرد 
ال�صهيوين  الكيان  ب�صبب رف�ض  حرب على ورق 
مما  املا�صية  ال�صبعة  العقود  مدى  على  تنفيذه 

بطي  واملطالبة  اأهميته  من  التقليل  ا�صتدعى 
او  التعوي�ض  او  التوطني  طريق  عن  �صفحته 

كالهما معًا.
قطاع  يف  الالجئني  مع�صلة  حل  اجل  ومن 
جنوبًا  غزة  قطاع  م�صاحة  تو�صيع  تقرر  غزة 
غزة-  مب�صروع  ذلك  �صمي  فيما  �صيناء  باإجتاه 
اجليب  هذا  �صكان  وت�صغيل  الإ�صتيعاب  �صيناء 
ومطار  ميناء  ت�صم  �صناعية  جزيرة  واإن�صاء 
لهذا  مهّدوا  وقد  غزة  بحر  يف  مراقبة  ونظام 
املحاذية  املناطق  �صكان  بتهجري  امل�صروع 
لل�صريط احلدودي وا�صتئجار او �صراء م�صاحات 

وا�صعة من ارا�صيهم لتحقيق هذا الغر�ض.
اما ال�صيادة واالمن والرتتيبات االخرى على 
والب�صائع  واالموال  االفراد  وانتقال  احلدود 
ف�صتكون عرب املمرات االإجبارية املحددة واملتفق 
وال�صهيونية،  امل�صرية  احلكومة  بني  عليها 
ادارة  عرب  اجليب  هذا  يدار  ان  املرجح  ومن 
م�صر  بني  عنها  احلديث  كرث  كونفيدرالية 

وا�صرائيل وال�صلطات املحلية الفل�صطينية.
فالرتتيبات  الغربية  ال�صفة  يخ�ض  وفيما 
الرتتيبات يف جيب غزة-  ب�صاأنها خمتلفة عن 
وعدد  امل�صاحة  يف  االختالف  ب�صبب  �صيناء 
موقع  واهمية  اجلغرافية  والطبيعة  ال�صكان 

ال�صفة الغربية من اجل�صد الفل�صطيني كله.
�صم  اىل  العدو  �صيلجاأ  االوىل  املرحلة  يف 
مبا�صرة  كيانه  اىل  ال�صفة  م�صاحة  من   ٪٦٥
فيها،  الكربى  اال�صتيطانية  الكتل  وجود  بحجة 
م�صار  وتعديل  بتغيري  ذلك  مع  تزامنًا  و�صيقوم 
ثم  حاليًا،  القائم  العن�صري  الف�صل  جدار 
يقوم بتعزيز اال�صتيطان يف املرتفعات ال�صرقية 
امل�صرفة على غور االردن باإعتبارها ت�صكل خط 
ال�صهيوين،  الكيان  عن  اال�صرتاتيجي  الدفاع 
اإال  ال�صفة  م�صاحة  من  يبقى  فلن  وباإخت�صار 
لالنخفا�ض  قابل  الثلث  وهذا  الثلث  من  اقل 
وع�صكرية  امنية  ذريعة  كل  مع  التدريجي 

وا�صتيطانية واقت�صادية يف امل�صتقبل.
ال�صلطات  بني  االمني  التن�صيق  اما 
الفل�صطينية  املحلية  وال�صلطات  ال�صهيونية 
�صيغة  هي  اخرى  �صيغة  اىل  تغيريه  ف�صيتم 
وعلى  االأمني  التن�صيق  بدل  االأمنية  ال�صراكة 

اعتبار ان احلالة االأمنية ال تتجزاأ.
تناط  ان  على  ال�صهيوين  العدو  وي�صر 

السياسة

دالالت،  و  معاٍن  لالأ�صماء  يكون  دائمًا 
هو  لفل�صطني  املتداول  اال�صم  ان  فوجئنا  وقد 

)فل�صطني اجلديدة(. 
املالحظة  اىل  اال�صم  اخذنا  عجل  وعلى 
الهامة االوىل وهي ان �صفة اجلديد قد الزمت 
)الفو�صى  م�صروع  �صملها  التي  الدول  كل 
من  بدءًا  االب  بو�ض  عهد  يف  اخلاّلقة( 
وليبيا  اجلديد  والعراق  اجلديدة  افغان�صتان 
اجلديد،  اليمن  ثم  اجلديدة  و�صوريا  اجلديدة 
وعلى �صاكلتهم قد يكون هناك �صودان جديد او 
بدوامة  �صت�صمل  وغريهما ممن  م�صر جديدة، 
جاء  فهل  واخلراب.  والفتنة  والف�صاد  الفو�صى 
العملي  التنفيذ  بدايات  مع  فل�صطني  الدور على 

ل�صفحات �صفقة القرن.
اما املالحظة الثانية هي املرتبطة من حيث 
الواليات  بني  احلرب  طبول  قروع  مع  التوقيت 
اخرى  جهة  من  وايران  جهة  من  املتحدة 
حيث  العربي  اخلليج  هو  العملياتي  وم�صرحها 
يعقد يف البحرين وهي مقر اال�صطول االمريكي 
دويل  ومايل  اقت�صادي  موؤمتر  اخلام�ض 
وتوزيع  االلتزامات  وحتديد  االأر�صدة  لتاأمني 

التخ�صي�صات املعتمدة لتمرير �صفقة القرن. 
بروز  فهي  ال�صادمة  الثالثة  النقطة  اما 
هذا الكم من اال�صوات املاأجورة التي تنبح مثل 
الفل�صطيني  العبء  للتخل�ض من  الكالب داعيه 
ال�صهيوين  التفوق  يف  واال�صتثمار  )االرهاب( 
وال�صالم، واالنتقال من ظالم املا�صي وماآ�صيه، 
الوا�صح  ومن  وازدهاره.  امل�صتقبل  انوار  اىل 

ملهاة الصفقة ومأساة القرن!!؟؟
املتعلقة  اجلوانب  كل  م�صوؤولياته  حتت 
والعالقات  اخلارجي  واالأمن  واملعابر  باحلدود 
التجارية  فيها  مبا  اخلارجية  الفل�صطينية 
واالقت�صادية والثقافية، مما دفع بالفل�صطينيني 
االرتباط  تف�صيل  اىل  الغربية  بال�صفة  املقيمني 
الرزوح  من  للخال�ض  االردن  مع  بكونفدرالية 
حتت القب�صة ال�صهونية. ويف كل احلاالت �صوف 
مبا  احلديدية  قب�صته  باإ�صتخدام  العدو  ت�صتمر 
يالئم جمريات االو�صاع على االر�ض، حيث بيده 
ب�صروطه  يلتزم  املغريات يقدمها ملن  قائمة من 
من  وقائمة  م�صروعه،  او  كيانه  امن  يعكر  وال 
تعكري  حالة  يف  واجلماعية  الفردية  العقوبات 

اأمنها وتهديد م�صاحلها.
املخ�ص�صة  واالر�صدة  االموال  بنك  ان 
وحتديد  ار�صدته  جمع  يف  بداأ  ال�صفقة  لتمرير 
املوؤمتر  البحرين  يف  يعقد  حيث  تخ�صي�صاته 
م�صاركة  دون  الغر�ض  لهذا  الدويل  االقت�صادي 
فل�صطينية، ا�صقطت القناع عن وجوه امل�صاركني 
باملوقف  وم�صاركتهم  مواقفهم  ربطوا  الذين 

الفل�صطيني زورًا وبهتانًا؟!
وحده  الفل�صطيني  املوقف  هذا  ان  ونعتقد 
كاٍف لدح�ض وف�صح ذريعة املطبعني واملتعاملني 
مع العدو ال�صهيوين يف �صفقة القرن او قبلها، 
باأنهم يقبلون ما يقبله الفل�صطينيون ويرف�صون 
املوقف  ولكن  الفل�صطينيون،  يرف�صه  ما 
الفل�صطيني احلازم من �صفقة القرن قد ا�صقط 
بني  املك�صوف  على  اللعب  وا�صبح  القناع  هذا 
التخل�ض  اإعالن  اىل  ي�صطره  قد  مما  اجلميع. 
واالنتقال  املا�صية  املرحلة  والتزامات  اإرث  من 
طريق  كاأ�صهل  اجلديدة  املرحلة  يف  لالإنخراط 
للخروج من املاأزق والدخول يف الع�صر الذهبي 

ال�صهيوـ امريكي.
مشاريع التسويه ومفاوضاتها كانت هي 

الرهان الخاسر
يدلغ  ال  املوؤمن  باأن  تقول  احلكمة  كانت  اذا 
نعرتف  ان  االآن  فعلينا  مرتني  واحد  جحر  من 
باأننا ُلِدغنا من اجلحر ذاته األف مرة ومل نتب 
او نتعظ، حتى و�صلنا حد االدمان على اللدغات 
من الغا�صب املحتل وعلى الطعنات من الراعي 
عن  وندافع  االمام  اىل  نهرب  ودائمٌا  والو�صيط 
انف�صنا بالكالم ونرف�ض االقتناع حتى ال ن�صقط 

يف امتحان ال�صالم؟!
ولي�ض  البّناءة  املراجعة  باب  من  هذا  نقول 
وا�صاعة  الهمم  تثبيط  او  الذات  جلد  باب  من 

القنوط والياأ�ض.
قدرات  لديها  عظيمة  حية  امة  فنحن 
مواجهة  من  متكنها  جبارة  وامكانيات  خاّلقة 
كل التحديات واملوؤامرات ومن موا�صلة ن�صالها 

لتحقيق م�صروعها القومي الوحدوي والنه�صوي 
والتحرري الواعد.

كما يجب ان نتوقف يف بداية الطريق الذي 
بامل�صائب  وزرعوه  ال�صالم  باإ�صم  لنا  حفروه 
وااللغام لكي نقع يف حبائلها وندخل يف �صباكها 
اىل  نعود  اأن  ال  اوهامها،  و  متاهاتها  يف  لنغرق 
حقوقنا  عن  ونتنازل  وم�صائدهم  �صباكهم 
ومن  الثانوية  �صقوفها  اىل  االأعلى  �صقفها  من 
ومن  املتحركة  ا�صا�صاتها  اىل  الثابتة  ا�صا�صاتها 
ومل  الكرتونية،  جدرانها  اىل  ال�صلبة  جدرانها 
جولة  اىل  جولة  من  انتقلنا  ان  مرة  وال  يحدث 
رابحني  وكنا  اتفاق غريه  اتفاق اىل  توقيع  ومن 

بل دائمًا نكون النادمني.
هذا امل�صل�صل الطويل واملرير مل يكن طريقًا 
وهذه  اال�صت�صالم  لفر�ض  طريق  وامنا  لل�صالم 

�صفقة القرن تفعل ذلك.
االآن قالها الرئي�ض عبا�ض واعرتف باأنهم يف 
�صفقة القرن يبيعوننا اأوهام يف اأوهام، فلتذهب 

�صفقة القرن اىل اجلحيم؟!
نقطة  وهو  الف�صل  قول  هو  الرئي�ض  كالم 
واالجتاهات،  املواقف  كل  حتديد  يف  البداية 
ولكي نبني على ال�صيء مقت�صاه فيجب ان نحدد 
مل�صرعنا  طريق  خارطة  ن�صع  اأن  اأي  العمل،  ما 

ولن�صالنا لتحقيق كامل اهدافنا الوطنية.
بالعودة  تبداأ  ان  يجب  الطريق  خارطة 
امليثاق  وهو  والقومي  الوطني  مبيثاقنا  للتم�صك 
و  الفل�صطينية.  التحرير  ملنظمة  اال�صا�صي 
يعيد  �صيا�صيًا  برناجمًا  ُننِجز  ان  يجب  بعدها 
على  القدرة  الوحيد  ال�صرعي  وملمثلها  لق�صيتنا 
التحرري  االجتاه  يف  املبادرة  زمام  ا�صتعادة 
تداعيات  كل  واف�صال  احباط  ويف  ال�صحيح، 
ا�صكال  كل  اإعتماد  يجب  كما  االإذعان.  �صفقة 
امل�صلح  الكفاح  مقدمتها  ويف  احلقيقية  املقاومة 
امل�صروع وامل�َصّرع يف القوانني الدولية واي�صًا نعيد 
الن�صال الوطني اىل ح�صنه العربي اجلماهريي 
باإعتبارهما ن�صااًل ع�صويًا للقوى احليه واملوؤمنة 

واملقاتلة يف االمة.
املقبلة يف ن�صالنا  باأن املرحلة  اي�صًا  ونعتقد 
الوطني والقومي  يجب ان تعطي ملفهوم الكيانيه 
هويته  ولي�ض  الن�صايل  معناه  الفل�صطينية 
القومي  امليثاق  ذلك  اىل  ي�صري  كما  القطرية، 

الفل�صطيني.
خالٌد  فهو  فل�صطني،  يا  املبارك  اأ�صمك  اأما 
وقيامة  مهُد  فاأنِت  وال�صماء،  االر�ض  خلود 
وانِت  حممد،  ومعراج  اإ�صراء  وانِت  امل�صيح، 
يف  فل�صطني  اإ�صمك  العهود  كل  ويف  التاريخ  يف 
والعربي  والفار�صي  واليوناين  الروماين  العهد 
واخريًا  والعثماين  وال�صليبي  االإ�صالمي 
عند  كنعان  ار�ض  فل�صطني  اأنِت  الربيطاين، 
االر�ض  املرابطني،  عند  الرباط  ار�ض  العرب، 
عند  اأما  ال�صاحلني.  املوؤمنني  عند  املقد�صة 
يعرفها  ال  اأ�صماء  فلِك  وال�صهاينة  العربانيني 
غريهم وال تقال اإال يف خلواتهم ومعابدهم، فكل 
يعطيهم  ال  لالأ�صماء  واإنتحالهم  مزور  تاريخهم 

حق اإغت�صاب وطن هو قلب كل الوطن.
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العادات الرمضانّية في 
األحواز العربية

رهانات و تحديات اإلدارة المستدامة لألراضي بالمغرب

إغتيال العقول و النخب العراقية.. كيف؟ و لماذا؟

القراءة الخطأ لألحداث في المنطقة!!
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جملة عربية �صاملة ت�صدر من باري�س

كل المستقبل

كل الثقافة

كل الفنون

نسرين الصايغ

تخنقني الذكرى
وتطوقني

مفرداتي املرتا�صة يف اإن�صهار اأبدي
العبارات!...الكلمات املبحرة

 امل�صافرة يف ثنايا الروح
ومراكب �صغفي املكتظة بك

 كل يتهادى بحذر فوق زبد احلكايا...
تقتلني الفكرة..! وهم�صاتي امل�صتعرة

تطيح بي
بعنادل روحي الثكلى، قاعا �صف�صفا

اأتعكز على �صرايني البوح
طيفا مالزما لعمري الفاين
اأتلوى حتت مق�صلة ال�صمت

ثملة باإ�صمك الداين
اأح�صبني

 فتيال مغويا يرتنح بالدمع الزالل
ام مالكا متبوئا عر�ش الكمال.

انا الذكرى...! حينما تتوقد الفكرة.
انا ال�صرخة املوؤودة النربة
انا احللم املرئي روؤى العني

وحدك! انت
من بيده قدا�صة ع�صقي

وحدك! من حمل بيده نع�صي
يا من ثبت �صفائر فجري املبعرثة
و�صطع جنمك..! اإذا ما جن ليلي

كن اأر�صي اإذا ما اإختل توازين
كن انت الع�صق والتمني

و�صم حنتي واإكليل وردي
كن رق�صة حريف يف عر�ش التجلي

فاأنا منك وانت مني
تواأمني من رحم االأيام

الراحلة واملنتظرة.

تمنيت لو قلت أكثر

يف ِقنينٍة اأدَخُلوه
يف البحِر َرموه

يرى الوجود وال يراه
ُره يف دواماٍت .. حت�صُ

واالأحالم.. مت�ُصُكها ُفّوهة
تاأ�ُصُر دمعة حمتب�صة
ُتقّيُد عربًة خمتنقة

تثوُر يف �صدٍر �صكيك
يف قنينة

ويف القنينة
قو�ُش ُقَزٍح ي�ُصُدّ الوثاق

لهيُب �صم�ٍش يخِنُق الو�صال
�ُصُهٌب يف الظلماء.. تاأ�صُر الوداد

.......
يف قنينة

ي�صحو نائمًا حمجوزًا
َمْن راأى �صارَق الهواء؟ 

َمن �صّبَح باأغاين ال�صّجان؟
وال�صجني يف قنينة

ُيّدمي القيود
ِبَحِدّ بّلور

ِرخ بالقلوب ُي�صّ
ا�صتن�صق هواَء رئتّي

واتركني بلوؤلوؤتّي
َج�َصٌد يتمزُق بني حرفني
وروٌح تت�صّرُب من قنينة

حتكُم غلقها
دّوامة

ميّ العيسى

في قنينة
الثقافة

ملا  و  الدويل  و  ال�صعيد املحلي  اأنواعها من اهتمام على  العمانية بكل  الريا�صة  به  نظرا ملا حتظى 
تلعبه من دور مهم و متابعة يف التعريف بال�صلطنة خارج اإطارها اجلغرايف، يقوم حالياً فريق نزوى 
بايكرز للدراجات النارية التابع لنادي نزوى و املقيد لدى وزارة ال�صوؤون الريا�صية ، و قام بزيارة 
37 دولة للرتويج ال�صياحي للبلد، من خالل رحلته الثانية اإىل قارة اأوروبا و اآ�صيا لعدد )41 دولة( 
انطالقا من �صلطنة ُعمان قاطعا ًم�صافة ثالثون الف كيلومرت تقريبا بعدد 6 دراجني بقيادة الكابنت 
اأحمد اال�صماعيلي رئي�ش الفريق،  وقد انطلقت الرحلة يف 6 من �صهر اأبريل 2019 من والية نزوى.
وقد و�صل الفريق اإىل حمطته الع�صرين يف مدينة باري�ش �صباح يوم االإثنني 6 مايو 2019 وحظي 
غازي  الدكتور  ال�صفري  راأ�صها  وعلى  باري�ش  يف  عمان  �صلطنة  �صفارة  جانب  من  ر�صمي  با�صتقبال 
الروا�ش ونائبة ال�صفري الدكتورة منى البيتي واع�صاء البعثة، حيث مت التقاط ال�صور والتحدث عن 
برنامج  اأهمية  مدى  ال�صفري عن  �صعادة  اأعرب  وقد  رحلته،  الفريق خالل  واجهت  التي  التحديات 
الفريق يف رحلة الطواف للتعريف عن ال�صلطنة ومقوماتها ال�صياحية يف املجال الريا�صي والثقايف 

واالإقت�صادي.

فريق نزوى بايكرز العماني في باريس

اأحيا املطرب ال�صوري الوطني �صميح �صقري حفاًل غنائيًا يوم ال�صبت 4 اآيار 
املا�صي بقاعة الفن العاملي بباري�ش، وقد قدم الفنان �صقري العديد من اأغانيه 
واأغنية  ال�صوداين،  وال�صعب  الثورة  اإىل  مهداة  اأغنية  �صمنها  من  اجلديدة 
�صكاف.  ومي  �صليمان  فدوى  الراحلتني:  ال�صوريتني  الفنانتني  لروح  اإهداء 
العربية  اجلالية  من  جمع  بح�صور  ال�صاعتني  حوايل  اإ�صتمر  الذي  احلفل 

وال�صورية، اإختتمه الفنان �صقري، وبناء لطلب اجلمهور باأغنية "يا حيف"
جملة كل العرب كانت حا�صرة باحلفلة، ونوجه التحية للفنان امللتزم �صميح 

�صقري

سميح شقير يغني بباريس

العربي،  الطرب  و�صفرية  جواهري،  الرفيع  عبد  اال�صتاذ  الكبري،  بال�صاعر  والوفاء  االحتفاء  حفل 
ال�صوت االأ�صيل كرمية ال�صقلي، بتاريخ 20 اأبريل 2019، باأكادير.

وكذلك  لوكيلي،  حممد  موالي  الدكتور  االأ�صتاذ  برئا�صة  االأندل�صية،  اأحباب  جمموعة  احلفل  اأحيا 
الفعاليات  عديد  بح�صور  مل�صوكي،  حميد  واال�صتاذ  الوردي  م�صطفى  اال�صتاذ  العود  عازيف  الفنانني 

الثقافية واالأدبية والفنية واالإعالمية واجلمعوية، من مدينة اأكادير  ومن خارجها.
قام بتن�صيط فقرات احلفل االعالمي القدير، اال�صتاذ ح�صن بنمن�صور

فيما ا�صرف على تغطية فعاليات ال�صالون الثقايف، القناة الثانية، القناة االأوىل، القناة االمازيغية، 
كل  جملة  والتوا�صل،  االإعالم  يف  والدرا�صات  لالأبحاث  اجلامعي  املر�صد  املغربية،  الوطنية  االإذاعة 
العرب، جريدة بيان اليوم، جريدة االحداث املغربية، موقع ارتربي�ش، موقع اأكادير 24، زوم تيفي، 

والعديد من املواقع االإلكرتونية االأخرى.

صالون أسماء بنكيران للثقافة والفنون بالمغرب 
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الجمال

�أزياء  دور  ومن   ،2019 �صيف  �أزياء  �أحدث  �صيدتي،  لك  �أخرتنا 
متعددة كي تتنا�صب مع ذوقك و�أختيار�تك.

تر�وحت �ملوديالت بني �لف�صاتني و�لبنطلونات، مع جمموعة كربى من 
�صانيل  د�ر  �ملوديالت  هذه  يتقدم  و�لر�صومات،  �لألو�ن  �ملتعددة  �لبلوز�ت 

�لأ�صهر بباري�س.

أزياء صيف 2019
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عن  امل�ستقبل  يف  بالتفكريالعلمي  الأخذ  جنم  وقد 
ح�سيلة تاأثري جمموعة مدخالت مهمة اأدت خمرجاتها 
اإىل اأن تتعاي�ش الإن�سانية مع عملية تاريخية فريدة من 
حتدياتها,  و�سمولية  تاثريها,  اإنت�سار  جراء  نوعها 
املفكر  عليها  اأطلق  اأن  �سبق  وقد  نهاياتها.  واإنفتاح 
العامل.  تغيري  عملية  ت�سمية  امللك  اأنورعبد  العربي 
يف  ودقيقاأ  ملعطياتها,  ت�سخي�سه  يف  �سائباأ  كان  وقد 

ت�سميتها.
حتى  املرء  ي�ستطيع  ل  التي  العملية,  هذه  اإن 
الفرتا�ش باإحتمالية تراجعها و/اأو حتى تباطوؤ معدل 
تلك  لإنتفاء  هذا  الزمان,  قادم  يف  وتريتها  ت�سارع 
يكاد  عامل  اإىل  ادت  قد  بذلك,  تفيد  التي  املوؤ�سرات 
يكون نقي�ساأ لعامل اأبائنا, ول نتكلم عن عامل اجدادنا. 
واإبتكارات  اإجنازات  مع  تتعاي�ش  �سارت  فالإن�سانية 
خمتلف  املرء  يف  خمرجاتها  تثري  متجددة  ح�سارية 

امل�ساعروالأحا�سي�ش من اإعجاب ورهبة وذهول.
للمجتمعات  احل�ساري  التطور  تباين  ادى  وقد    
املعا�سرة, بني متقدمة, اأو �سائرة يف طريق التقدم, اأو 
اإ�ستجابتها  اأو متخلفة, اإىل اأن تتباين اأمناط  متاخرة, 
للتحديات التي تفرزها عملية تغيري العامل. ويوؤكد واقع 

عاملي ال�سمال واجلنوب هذا التباين.
فقد  ال�سمال,   عامل  دول  جمتمعات  عن  فاأما 
اأف�سى الإدراك املبكرلكثري منها لتحديات عامل يتغري 
ب�سرعة, وحاجتها اإىل الإرتقاء باإ�ستجابتها احل�سارية 
اإىل م�ستوى هذه التحديات, تاأمينا مل�ستقبل اأف�سل من 

القرن  تاأخذ, ومنذ منت�سف  اأن  اإىل  اأف�سى  احلا�سر, 
توظيف  من  جعل  التفكري  من  بنمط  تقريبا,  املا�سي 
املنهجية العلمية �سبيال حمورياأ لإعادة ت�سكيل العقل, 
البديلة  مل�ساهده  ا�ست�سرافا  القراروالفعل,  وتر�سيد 
واإ�ستباقاأ واإ�ستعداداأ للم�ستقبل. وي�سمى هذا النمط من 
تطبيقاته  اأما  امل�ستقبل.  يف  العلمي  بالتفكري  التفكري, 
اأن  اإل  متعددة,  بت�سميات  تقرتن  واإن  فهي,  العلمية, 
ت�سمية درا�سات امل�ستقبالت هي الآكرث انت�ساراأ عامليا. 
وبهذه الت�سمية يراد الإ�سارة اإىل اأن الإهتمام يتجه اإىل 
املرغوب  و/اأو  واملحتملة  املمكنة  امل�ساهد   ا�ست�سراف 

فيها للم�ستقبل.
اأن  اإىل  ال�سمال  عامل  دول  جمتمعات  وي�سريواقع 
التفكري العلمي يف امل�ستقبل �سار ميثل  ممار�سة عملية 
واخلا�سة,  الر�سمية  موؤ�س�ساتها  جل  بها  تاأخذ  مهمة 
وترعاها جمعيات ومراكز علمية متخ�س�سة ور�سينة, 
على  عاملية  �سهرة  ذات  جامعات  حر�ش   عن  ف�سال 
�سهادات  ومنح  التدري�سية,  براجمها  يف  ت�سمينها 
عليا )ماج�سري ودكتوراه( يف التخ�س�ش العلمي الذي 

يعربعنها.
واأما عن واقع هذا التفكري يف جمتمعات  دول عامل 
يف  ال�سائرة  الدول  تلك  عدا  يحظى,  فهول  اجلنوب, 
طريق النمو وعدد من الدول املتاأخرة يف هذا العامل, 
الواقع  هذا  وجراء  الواعية.  نخبها  بع�ش  باإهتمام  اإل 
تنت�سر يف جل هذه املجتمعات روؤى ت�ستمد ا�سولها من 
التفكريما قبل العلمي, و كذلك اأمناط �سلوكية تغايل يف 

متجيد  املا�سي و/اأو جتعل من الإنحياز اإىل احلا�سر, 
اأولوية خا�سة. كما هو احلال مثال مع جمتمعنا العربي.
 وتتعدد املتغريات التي اأف�ست اإىل ما تقدم. ونرى 
اأن جلها  ينبع من واقع التخلف احل�ساري لهذه الدول 
و�سعوبة حتررها من خمرجاته. وبهذا ال�سدد, يقول 
تعاين  التي  املجتمعات  ...اإن  الهيتي:"  نعمان  هادي 
من التخلف �سيكون اأمر اإرتقائها ع�سريا, ذلك اأن اأمر 

اإرتقائها قد ت�ساعفت متطلباته..." 
لذا مل يوؤد التاأخر اأو التخلف احل�ساري جلل دول 
فح�سب,  ال�ساملة  تنميتها   تعطيل  اإىل  اجلنوب  عامل 
واإمنا   اأي�سا اإىل متهيد ال�سبيل اإىل اأن يكون م�ستقبلها 
ل  ذلك  ومع  الراهن.  واقعها  معطيات  لتاثري  اإمتداداأ 
الدول  هذه  م�ستقبل  اأن  العالية  الإحتمالية  هذه  تعني 
قد حتدد �سلفاأ, واإنها ل ت�ستطيع تغيري واقعها باملطلق.

اجلنوب,  عامل  يف  دول  جمموعة  جتارب  وتوؤكد   
�سحة  ح�ساريا,  متخلفة  اأو  متاأخرة  يوماأ  كانت 
يبداأ  احل�ساري  الإرتقاء  اإن  تقول:  فر�سية  منطوق 
فهذا  احلا�سر.  من  اإنطالقا  للم�ستقبل  التخطيط  من 
الذي يحد من  به هو  الأخذ  التخطيط واحلر�ش على 
التدريجي  الإرتقاء  وي�سهل  النهو�ش,  كوابح  تاأثري 
النمو.  طريق  يف  ال�سائرة  الدول  م�ستوى  اإىل  بالواقع 

ويكفي اأن نتذكر, مثال, جتارب ماليزيا و�سنغافورة.
وكاأحد تفرعات عموم التفكري العلمي, يكاد الراأي 
يتفق على اأن  بداية الأخذ بالتفكري العلمي يف امل�ستقبل 
الوليات  بني  الباردة  احلرب  بداية  مع  تزامنت  قد 
املتحدة الآمريكية والحتاد ال�سوفيتي يف عام 1947. 
الأخذ  بداية  تاريخ  على  الإتفاق  �سبه  ويتقابل   
اإختالف ب�ساأن مكان  العلمي يف امل�ستقبل مع  بالتفكري 
بداأ  اإنه  امل�ستقبليني  من  كثري  يوؤكد  فبينما  اإنطالقته. 
اإن  اأخرون  يقول  الآمريكية,  املتحدة  الوليات  يف  اأول 
بدايته كانت من فرن�سا. وبجانبهما يرى, فريق ثالث, 
اأن هاتني الدولتني كانتا موطن هذا التفكري ويف زمان 

واحد تقريبا. ونحن نتفق مع هذا الراأي. 
وعلى الرغم من بدايته يف منت�سف القرن املا�سي, 
يتبلور على نحو  امل�ستقبل مل  العلمي يف  التفكري  اأن  اإل 
املا�سي   القرن  من  ال�ستينيات  عقد  منذ  اإل  وا�سح 
�سعودا. فهذا العقد �سهد بداية �سدور موؤلفات اأ�سيلة 
الفرن�سي,  امل�ستقبلى  موؤلف  مثال  ومنها  املو�سوع,  يف 
Bertrand de Jo u جوفيني دي  لبرتراند  

الرجم  فن  ,بعنوان   venell  ,1987u1903
  )The  Art of Conjecture( بالغيب  
 ,1963 عام  الفرن�سية  باللغة  باري�ش  يف  وال�سادر 
املوؤلفات  اأهم  يعد  اأنه  على  اآراء  عدة  توؤكد  والذي 
امل�ستقبالت  درا�سات  وبعمق  تناولت  التي  الأوىل 
ومنهجيتها. وكذلك �سهد بداية تاأ�س�ش جمعيات علمية 
م�ستقبل  جمعية  مثال,  ومنها,  التفكري,  هذا  ترعى 
Future World Soc u ( الأمريكية   العامل 
ety(, التي تاأ�س�ست يف عام 1966, هذا ف�سال عن 
درا�سات  يف  متخ�س�سة  علمية  جمالت  �سدور  ت�سارع 
 The(( امل�ستقبلي  جملة  مثال,  ومنها,  امل�ستقبالت, 

الأمريكية.  Futurist
التي  املدخالت,  تباينت  وقد 
العلمي  بالتفكري  الأخذ  اإىل  اأدت 
اأخرى.  اإىل  دولة  من  امل�ستقبل  يف 
فبينما كان  �سمان الأمن القومي هو 
املتحدة  الوليات  يف  الآ�سا�ش  الدافع 
الآمريكية, كانت باملقابل قيم احلرية 
املبا�سر  البناء مبثابة احلافز  واإعادة 
ال�سوفيتي  الإحتاد  يف  اأما  فرن�سا.  يف 
يف  احلافز  هذا  جت�سد  فقد  ال�سابق 
اإتخاذ  عمليات  دعم  اإىل  احلاجة 
�سابقة  م�ستقبلية  بدرا�سات  القرار 
هذه  ولتباين  لها.  وداعمة  عليها 
مدار�ش  عن  احلديث  نبع  املدخالت 
اأمريكية وفرن�سية و�سوفيتية )�سابقاأ( 
امل�ستقبل  م�ساهد  ا�ست�سراف  يف 

مبفاهيمها ومقارباتها املختلفة.
جمموعة  لحقا  اأدت  وقد 
اإىل  امل�سامني  متنوعة  مدخالت 
امل�ستقبالت  درا�سات  اإقرتان 
التي  تلك  غري  اأخرى,  باإهتمامات 
وهوالأمر  اأبتداًء,  منها  انطلقت 
الذي جعلها متتد  لت�سمل جل جوانب 

احلياة املعا�سرة. ويرى, امل�ستقبلي الأمريكي  ويندل بل  
حم�سلة  كان  التطور  هذا  اإن   ,Wendell  Bell

لتاأثري �ستة مدخالت مهمة, وكالآتي:
  اأولآ, تاثرياإ�ستمرار التطور التكنولوجي يف الدفع 
التكيف  اإىل  وبروز احلاجة  الإجتماعي  التغيري  باإجتاه 
التخطيط  بفكرة  الأخذ  اإنت�سار  وثانيا,  معطياته.  مع 
وثالثاأ,  للم�ستقبل.  لالإ�ستعداد  �سبيالآ  املدى  بعيد 
واأ�سيا  اأفريقيا  قارات  �سعوب  من  العديد  ح�سول 
ونزوعها  ال�سيا�سي  اإ�ستقاللها  على  اجلنوبية  واأمريكا 
املنهجية  املقاربات  تطور  ورابعاأ,  التنمية.  حتقيق  اإىل 
منو  وخام�ساأ,  امل�ستقبالت.  درا�سات  يف  امل�ستخدمة 
عدديا   )Think Tank التفكري(  جماعات 
حدود  درا�سة  تاأثري  واأخريا,  العملي.  تاأثريها  وبروز 
النمو   Limits to Growth((, ال�سادرة عن 
نادي روما يف عام  2197, يف دفع التفكريالعلمي يف 
ومتعددة  �ساملة  علمية   مبقاربة  الأخذ  اإىل  امل�ستقبل 
املناهج  وباآفاق زمانية متتد اإىل امل�ستقبل البعيد وغري 

املنظور: من خم�سني عاماأ �سعودا. 
يف  العلمي  للتفكري  امل�ستمر  �سبه  التطور  اأن  على 
دون  يحل  مل  املا�سي,  القرن  منت�سف  منذ  امل�ستقبل, 
اإ�ستمراره مقرتناأ بالعديد من الإ�سكاليات, ومنها مثال 
درا�سات  موقع  واأ�سكالية  امل�ستقبل,  مفهوم  اإ�سكالية 

امل�ستقبالت يف البنيان املعريف.
من  فالعديد  امل�ستقبل,  مفهوم  اإ�سكالية  عن  فاأما 
امل�ستقبليني ي�ستخدم هذا املفهوم مبعنى لغوي حمدد. 
فمثال يرى امل�ستقبلي الأمريكي جيم�ش داتور: اأن "...

اأما امل�ستقبلية  امل�ستقبل هو احلا�سر يف زمان لحق". 

الإيطالية اليونورا بي. ما�سيني فهي توؤكد اأن امل�ستقبل: 
هو " ... الزمان القادم". اأما عربياأ, فوليد عبد احلي 
احلال,  بعد  ميثل"...الآتي  امل�ستقبل  اأن  مثال:"  يقول 
اأنه احللقة الأخرية يف ال�سل�سلة الزمنية التي تبداأ  اأي 

باملا�سب ويتو�سطها احلا�سر...".
مبثابة  مو�سوعياأ,  يعد,  واأن  امل�ستقبل  اأن  ونرى 
اإدراكه  اأن  اإل  الزمان,  دورة  اأبعاد  من  الأخري  البعد 
مبعناه اللغوي و/اأو الآيل يبقى ناق�ساأ وكذلك عاجزا.

م�ستلزم  يعربعن  امل�ستقبل  لأن  ناق�ش,  فهو   
�سعب,  ح�سن  العربي  امل�ستفبلي  وي�سرح,  وجودي. 
م�سمون هذا امل�ستلزم قائال: اإن "...امل�ستقبل م�سوؤولية 
اإن�سانية خالقة. فامل�ستقبل هو الإن�سان بزمانه ووجوده 
روؤية  تنطوي  لذا  و�سلوكه..."  واإبداعه  وت�سوره 
امل�ستقبل كمجرد اإمتداد اإيل حلركة الزمان على اإلغاء 
و�سناعته  التحكم مب�سارم�ستقبله  الإن�سان على  لقدرة 

على وفق  روؤيته الواعية واإرادته احلرة.
وهو عاجز, لأن اإدراك امل�ستقبل بالدالة اللغوية ل 
ي�ستوي  �سوؤال مهم ,هو: هل  الإجابة على  ي�ساعد على 
اإن�سياق  يف  تتقدم  التي  ال�سائلة  املادة  وتلك  امل�ستقبل 
وبالتايل  الأحداث,  تتنظم  اإمتدادها  وعلى  متنا�سق 
ملعطيات  خيطي  اإمتداد  جمرد  امل�ستقبل  ي�سحى 
اإنه  اأم  بائ�ساأ,  اأم  م�سرقاأ  هذا  كان  �سواء  احلا�سر, 

�سيقرتن مب�ساهد بديلة يختار الإن�سان منها ما يريد؟
)الآيل(  اللغوي  الفهم  على  العديدة  وللماآخذ 
يعد  له  احل�ساري  الإدراك  اأن  نرى  امل�ستقبل,  ملفهوم 
يف  الدخول  وبدون  والإنفع.  الآجدى  البديل  مبثابة 
الإدراك,  هذا  مثل  ت�ستدعي  التي  املتغريات  تفا�سيل 

 مازن الرمضاني

التفكير العلمي في المستقبل

المستقبل

الإن�سان كائن يفكر. بيد اأن هذه احلقيقة الإن�سانية 
اأو  اأن الإن�سان يتاأثر مبتغريات مهمة, كالعمر,  ل تلغي 
التجربة, اأو الثقافة, اأو البيئة, اأو بع�سها, اأو جميعها, 
ومبح�سلة تف�سي به اإىل اأن يتبنى منط من التفكري قد 

ي�ستوي, اأو ل ي�ستوي, وم�سمون التفكري العلمي. 
ي�سبح  ل  تفكري  كل  اإن  زكريا,  فوؤاد  ويرى, 
اأهمية هذه اخلا�سية  ومع  اإذا كان منظماأ.  اإل  علمياأ, 
اإل  نافعاأ  املنظم ل ي�سبح  التفكري  اأن  الأ�سا�سية, نرى 
اإذا كان غائياأ, مبعنى هادفاأ. ومن هنا, نرى اأن التفكري 
العلمي يعرب عن ن�ساط عقلي منظم يتخذ من املنهجية 
به  لتحقيق ثمة �سىء مرغوب  اأ�سا�سيا  العلمية مدخال 
�سواء كان خا�سا اأو عاما. وبهذا املعنى يج�سد التفكري 

العلمي اأعلى م�ستويات التفكري الإن�ساين حتى الآن.
وجدواه  العلمي  التفكري  اأهمية   من  ينتق�ش  ول 
واقع اإ�ستمرار الإن�سان, هنا وهناك, يف الأخذ باأمناط 
الواقع  هذا  يقت�سر  ول  العلم.  دور  تلغي  التفكري  من 
اأي�سا  ي�سمل  واإمنا  املتخلفة,  اأو  املتاأخرة  الدول  على 
ففي  النمو.  طريق  يف  ال�سائرة  وتلك  املتقدمة  الدول 
وقراء  بالعرافيني,  الإ�ستعانة  تعد  الدول,  هذه  جميع 
الكف, والفنجان, مثال, ظاهرة جتد من ي�ساعد على 

اإنت�سارها.
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العادات الرم�ضانّية يف الأحواز العربية
نهال الكعبي 

قبل  من  ع�ضكريًا  الأحواز  احتالل  رغم 
ني�ضان   20 يف  الإيراين  الإحتالل  قوات 
هوية  طم�س  املتوا�ضلة  وحماولتهم   ،1925
من  الأحوازيني،  تقاليد  و  وعادات  وثقافة 
خالل منعهم قدر الإمكان من التحدث والتعلم 
ل�ضيما  العربي  الزي  واإرتداء  العربية،  باللغة 
اإعالميًا،  عليهم  والتعتيم  احلمراء،  الكوفية 
العرب  باأ�ضقائهم  وات�ضالهم  توا�ضلهم  وحظِر 
الأحوازيون متم�ضكني  العربية، ظّل  الأقطار  يف 
ومبادئهم  وقيمهم  ال�ضريحة،  بعروبتهم 
العرب  متّيز  التي  العريقة،  العربية  وثوابتهم 
عن �ضائر الأمم، ومنها العادات والتقاليد التي 

ميار�ضها الأحوازيون يف �ضهر رم�ضان املبارك.
والكوفية  الد�ضدا�ضة  الأحوازيني  يرتدي 
رم�ضان،  �ضهر  طيلة  والعقال،  احلمراء 
التي  الفار�ضي  الإحتالل  �ضلطات  ين  متحِدّ
تهددهم بال�ضجن والتعذيب والطرد من العمل، 
اعتربتها  التي  احلمراء  الكوفية  ب�ضبب  خا�ضًة 
معاداة  و  الوهابية  رمز   " املذكورة  ال�ضلطات 

نظام الويل الفقيه."
يف املقابل، ت�ضّبث الأحوازيني بلب�ضهم الّزي 
مثرٍي  ب�ضكٍل  احلمراء  الكوفية  ل�ضّيما  العربي 
احلمراء  الكوفية  اأ�ضبحت  حتى  لالإهتمام، 
"رمز العروبِة والن�ضاِل والكفاح " بغية التحرر 
اأنواع  اإ�ضتعمالها  وغلب  الإحتالل،  ربقة  من 

الكوفيات الأخرى.
كذلك، يقيم الأحوازيني الأم�ضيات ال�ضعرية 
يف كّل ليلٍة رم�ضانية، وتكوُن املوا�ضيع والأغرا�س 
والقومية  العروبة  مدح  على  مركزًة  ال�ضعريُة 
ال�ضيا�ضّية،  والتّوعية  الّنا�س  ويقظة  العربية، 
وا�ضتنها�س الِهَمم ملجابهة ال�ضيا�ضات الفار�ضية 
حتى  بالكفاح  لالإ�ضتمرار  وال�ضعي  ال�ضوفينية، 

حترير الوطن املحتل. 

يتمتعون  ال�ضعراء  اأّن  بالذكر،  واجلدير 
الأحوازيني،  لدى  مرموقة  ومكانٍة  باحرتاٍم 
ويوؤّثر ال�ضعر العربي ل�ضّيما الق�ضائد امللحمّية 
والبطولّية ب�ضكٍل كبرٍي يف نفو�س ال�ضعب العربي 
يف  يكونوا  ال�ضعراء  اأّن  وُيالحُظ  الأحوازي. 
وهم  واملنا�ضلني،  واملثقفني  الثّوار  طليعة 
تتعر�ُس  التي  الأحوازية  النخب  مقدمة  يف 
لالإعتقاِل والأ�ضِر والتعذيِب وامل�ضايقاِت والنفِي 
اأّثرت  ثورّية،  ق�ضيدٍة  من  وكم  والتهجري. 
القوّية،  الِهَمم  و�َضَحذت  الأبّية،  النفو�س  يف 

جواد الحيدري

تاريخ األدب العربي في األحواز 
نرى  بالأحواز،  العريق  الأدب  جذور  اإّن 
الإ�ضالمية.  احل�ضارة  اإیل  متتّد  خطاه  اآثار 
فثمة اأ�ضماء قد ل نعرف اأنها من هذا الإقليم، 
بينما تتداول كثرًيا على األ�ضن الأ�ضناف الأدبية 

واملجال�س النقدية.
الثالث  القرن  الأحوازي يف  الأدب  تاأثر  لقد 
اآنذاك،  امل�ضهورة  الب�ضرية  باملدر�ضة  والرابع 
ال�ضيا�ضية  والعالقات  الإقليم  جماورة  لأن 
يف  هاّمًا  دورًا  تلعب  انت  العراق  مع  والثقافية 
الأحوازي  ال�ضعر  �ضار  اأن  حّد  اإیل  التاأثر  هذا 
ومعنًى.  �ضماًل  العراقي  ال�ضعر  عن  يختلف  ل 
فرنى لهذه احلقبة اأبانوؤا�س الأحوازي واأباهالل 
الع�ضكري واحلالج وغريهم من �ضعراء العربية 
الكبار الذين اأخذوا مكانة يف الأدب العربي مل 
ي�ضل اإليها اأٌيّ من اأقرانهم يف ذلك الع�ضر. اإذا 
ريادة  نوؤا�س  لأبي  جند  التاريخ  �ضفحات  قلبنا 
يف  مرموقة  مكانة  وللع�ضكري  اخلمري،  ال�ضعر 
النظريات اللغوية، ولإبن �ضكيت �ضاأنًا نبياًل يف 

علَمي ال�ضرف والنحو.
اأن  اإیل  قد ا�ضتمرت هذه املوازنة وامل�ضابهة 
انحطاط  فبداأ  التتار.  يد  على  بغداد  �ضقطت 
ال�ضعر العربي مقارنة بالع�ضور التي �ضبقته، و 
دام ذلك يف الوطن العربي حتى النه�ضة، غري 
اأن الأحواز مل حت�ضب لكلمة النحطاط وزنًا. يف 
تلك احلقبة ن�ضاأت الدولة امل�ضع�ضعية العربية يف 
احلويزة، واأخذ اأمرائها الأدباء يقيمون جمال�س 
التاأليف والت�ضنيف  اأدبية ويحّثون العلماء على 
والإبداع. وكان النتاج مكتبة عظيمة تقطر �ضتى 
العلوم من رفوفها وبقيت م�ضهورة بني الأ�ضناف 
الأحواز  يف  خمطوطات  منها  زال  وما  الأدبية، 
وقد  الأخرى.  الدول  وبع�س  واإيران  والعراق 
ا�ضمه خالدًا  يبقي  امل�ضع�ضعي كي  ال�ضاعر  اأبدع 
يف هذه احل�ضارة الأدبية. فاإن األقينا نظرة على 
هذه الفرتة جند ال�ضاعر الأمري علي بن خلف 
القومي  �ضعره  براية  يرفرف  واقفًا  امل�ضع�ضعي 
فيقول  ال�ضفويني.  لالأعاجم  املبغ�س  الر�ضني 

مفاخرًا بن�ضبه العربي:
خْيلِهم  غري  �ضاَهاُهُم  ما  َمناجيُب 

���ٍل ف����وَق خ��ي��ٍل اأع�����اِرِب اأع���اري���ُب اأ����ضْ
ُه ووؤ  �ضَ اأ�ضرَق  كال�ضْم�ِس  َن�َضٌب  لهم 

على ه��ا���ض��ِم ال��ع��ِزّ ال��ك��راِم الأط��اي��ِب
ويقول:

يف �ضارما اإذا ما َخَطْبُت املجَد بال�َضّ
ن��ك��ح��ُت ب��ن��اِت امل��ك��رم��اِت ال��ن��واِه��َدا

كامنًا جْنَبيِه  ب��ني  قلبي  ك��ان  وم��ْن 
ِة �ضاِعدا َي���ُرْح ِم��ْن ُع��اَل اأع��ل��ى امل��ج��َرّ

اما جند بالغة عبد علي بن رحمة احلويزي 
يف الفنون البالغية التي قّلما نرى من يجيدها 

بهذا ال�ضال حيث يقول:
قامته ال���ب���ان  ق�����ض��ي��ب  راق�������سٍ  و 

ت��ن��ق��ل��ه روح���������ي يف  ت�����ذه�����ب  ت�������اد 
ق��دم رق�����ض��ة  ل���ه يف  ت�����ض��ت��ق��ّر  ل 

اأمن��������ا ن������ار ق���ل���ب���ي حت�����ت اأرج����ل����ه
و قد دام هذا العطاء الأدبي الزاهر قرونًا، 
امل�ضع�ضعني،  اإمارة  الالعبيني  ورث  اأن  اإیل 
فاأخذوا الدورق ثم املحمرة عا�ضمة لهم بعدما 
فحذا  املوايل.  دولة  حا�ضرة  احلويزة  انت 
الأمراء  اأ�ضالفهم  حذو  الالعبيون  الأمراء 
واأقاموا  وال�ضعراء.  الأدباء  معاملتهم  يف 
جمال�س  ت�ضاهي  الق�ضور،  يف  اأدبية  جمال�س 
عبدامل�ضيح  ال�ضاعر  ي�ضفها  ملا  الر�ضيد  هارون 
الأنطري. فانت املحمرة قبلة ال�ضعراء والأدباء، 
مادحني  و�ضوب،  حدب  اِلّ  من  اإليها  يتجهون 
النفي�ضة  والهدايا  ال�ضالت  اآخذين  اأمراءها، 
منهم. ومن اأبرز ال�ضعراء الذين قدموا الأحواز 
الأحواز،  اأمراء  اآخر  خزعل  ال�ضيخ  ومدحوا 
يقول  حيث  الر�ضايف  معروف  العراقي  ال�ضاعر 

يف اأبيات من الق�ضيدة:
امل���الرم خزعل �ضبقًا يف  اع��ت��اد  مل��ا 

ب����ال ����ض���اب���ق ف���ي���ه���ا ع���ل���ي���ه و لح���ق  
اأم�������ري من���ت���ه ل����ل����م����الرم وال���ع���ال

ج��ح��اج��ح م���ن ل��ع��ب ل�����رام امل���ع���ارق  
جواد  وال�ضيخ  احللي  جعفر  وال�ضيد 
وال�ضيخ  ال�ضبيبي  ر�ضا  وال�ضيخ حممد  ال�ضبيبي 
الأنطاكي  عبدامل�ضيح  و  اجلزائري  عبدالكرمی 
العربي.  الوطن  �ضعراء  من  الكثري  غريهم  و 
بارعًا،  �ضاعرًا  نف�ضه  خزعل  الأمري  كان  وقد 

�ضعر  له  و  اأ�ضكالها،  باأجود  ال�ضعر  فنون  يجيد 
جّيد جمع بع�ضه عبدامل�ضيح الأنطاكي يف كتابه 
خزعل  ال�ضيخ  منظومات  يف  احل�ضان  "الدرر 

خان".
من �ضعر ال�ضيخ خزعل:

عجبًا اأراين يف احلروب اإذا التظت
ن����ار ال���وغ���ى األ���ق���ى الأل������وف وح��ي��دا

ب�ضارمي املنون  غمرات  واأخ��و���س 
وج�����ن�����ودا ق����ب����ائ����اًل  اأره��������������َنّ  ل 

ال� اإذا ما عدُت منت�ضرًا على  حتى 
اأع��������داء م��غ��ت��ب��ط ال�����ف�����وؤاد جم��ي��دا

اأح����ور رمی  ت�����ض��ط��ادين حل���ظ���ات 
وت����ع����ي����دين ب����ن����ب����ال����ه����ّن م�������ض���ودا
طوياًل.  الأدبي  الإزدهار  هذا  ي�ضتمر  مل 
�ضاه  الأحواز من قبل نظام ر�ضا  فبعد احتالل 
ومنعت  الأدبية،  املجال�س  انعدمت  البهلوي، 
وانح�ضر  لها،  البالد  يف  العربية  الدرا�ضة 
فقط.  العلمية  احلوزات  يف  العربية  اللغة  تعلم 
في�ضطر الأحوازيون بعد ذلك اإیل الهجرة اإیل 
ثم  والأدبية،  الدينية  العلوم  فيتعلمون  النجف، 
يعودون اإیل بالدهم رجال دين يتغّنون بال�ضعر 
الديني  ال�ضعر  جعل  ما  وذلك  الأحيان.  بع�س 
يطغى على الأغرا�س الأخرى من ال�ضعر. ف�ضعر 
الغزل ي�ضعف �ضيئًا ف�ضيئًا اإیل اأن �ضار يف مطلع 
لالأدب  الثقايف  الداعم  انعدام  اأثر.  ل  املدائح 
عن  ويناأى  ي�ضمحل  جعله  الإقليم  يف  العربي 

جمده الزاهر يف ما�ٍس غري بعيد عنه.
ا�ضتمرت هذه احلال حتى الثورة الإ�ضالمية 
املجال  فتح  اجلديد  فالنظام  اإيران.   يف 
العربية  اللغة  فرع  ت�ضيف  الإيرانية  للجامعات 
الإن�ضانية. وكان ذلك  العلوم  اإیل فروع  واآدابها 
ي�ضتغلوها  كي  لالأحوازيني،  �ضعيدة  فر�ضة 
ويتعّلموا لغتهم الأّم التي حظرت عنهم عقودًا. 
لالأحوازيني  املجال  يفتح  مل  النظام  اأّن  مع 
اأطر معينة من هذا  يحّددهم يف  وبقي  كامالً، 
والتعّلم  التعليم  على  اأكّبوا  اأنهم  غري  الفرع، 
يلحقوا  كي  و�ضعوا  العربي.  الأدب  يف  والإبداع 
قافلة الأدب العربي احلديث التي تاأخروا عنها 
حتى  وكتبوا  وقراأوا  فطالعوا  ال�ضنني،  ع�ضرات 
العربي،  الأدب  جي�س  طالئع  من  جزءًا  �ضاروا 
والأغرا�س  احلديث  بامل�ضتوى  يكتبون  و�ضرعوا 
العربي.  ال�ضاعر  خميلة  ت�ضغل  التي  احلديثة 
�ضيفًا  و  للن�ضال،  �ضالحًا  ال�ضعر  اأخذوا  كما 
تاريخهم  ويعّرفون  املحتل،  عدوهم  به  يقاتلون 

و عروبتهم للعامل باأكمله.

الثقافة

كاظم  جواد  الأحوازي  ال�ضاعر  فيقول 
احليدري:

وطني...
�ضياْن ُن امْلَُغّطى بُغباِر الِنّ اأّيها امْلتغ�ضّ

اأُعاقُر خمرَة جمِد ما�ضيَك الّتليِد َفاأنت�ضي
ُرنا اْلأليْم ويحوُل دوَن اْلعناِق حا�ضِ
جاثٌم على �ضدرَي كابو�ُس اْلفاِجعْة

َعويَل َثكایل ودموَع اأيتاْم
قاَل مارٌد: نخيُل اْلُعروبِة �ضامٌخ ل ينحني
وقاَل امْلَُجو�ُس: ما قيمُة الّنخيِل بال روؤو�ْس

حُتا�ضرين ُجُيو�ُس اْلرَباِبرْة
َويْقُطُر دمًا قلبَي الّذبيْح

الغافلي،  م�ضطفى  ال�ضاعر  وي�ضتدعي 
�ضلمان  الأمري  بنت  الأحوازية  علياء  �ضخ�ضيَة 
بني  انت�ضار  هاّمًا يف  دورًا  لعبت  التي  الكعبي، 
ومل  ين�ضها،  مل  اإنه  فيقول  الأجانب.  على  كعب 

ين�س املا�ضي الذي عا�ضته هذه الأر�س:
�ضلطًة اأمل�����ُح  ع��ي��ن��ي��ِك  يف  اأح������واُز 

ف��ي��ه��ا ال��ن�����ض��اُء ي��ن��ل��َن رف���ع���َة ح��ال��ِق
وعزَمها ال��زم��اُن  ع��ل��ي��اَء  ين�َس  مل 

مب�����ض��ائ��ِق الأذى  ���ض��ل��م��اَن  ن����اَل  اإذ 
ف��ح�����ض��ارُة ال��ع��ي��الم اأن����ِت زرع��ِت��ه��ا

مناطِق بکِلّ  وازده����رت  ���ض��و���َس  يف 

الأجواء  احلربي  �ضعود  ال�ضاعر  وي�ضّور 
اإن الرتاب والغبار  البيئوّية والجتماعية ويقول 
اأطغى علينا ، وجلب ظالمًا اأعمى ب�ضر عباقرة 

الوطن، وبات الكّل خائفني مما يحا�ضرهم:
اأ�ضبح  هُر  والَنّ  / الهواْء  َعَلى  الُغباُر  َيطَغى 
وَيُد   / َحياْة  فحوى  ل   / ماَء  ل   / تراْب  من 
الذکرياْت  َتطوي ظنوَن   /  ... الُعراْة  العباقرِة 
ُلعَبِة  اأفرَط باحل�ضاْر / يف   / ... .. / اخلوُف 

امِلنظاِر...
ال�ضعب  �ضورة  الطائي  عبا�س  وير�ضم 
املرهق، ويذكر املاأ�ضاة التي عاي�ضها يف طفولته، 

والظروف املّرة التي ل تفارقه:
�ضُر ُعُيوين َوَيدي فوَق جبيني     َنَه�َس الَنّ

ويقيني �ضّكي  بني  ما  مون�ضي  وخيايل 
فان�ضليني من خ�ضوعي وخذيني لربوعي

دموعي تراءى يف  اأ�ضباحًا  ُر  اأُب�ضِ فاأنا 
�ضعِب م��اأ���ض��اُة  لكّنها  ق��اف��ل��ٌة  اإّن��ه��ا 

�ضعِب ك��َلّ  وحت��ّدى  بعزٍم  ال�ضَرّ  ق��اوَم 
مع  يتفاعل  الأحوازي  ال�ضاعر  و�ضار 
الأحداث والوقائع التي ميّر بها الوطن العربي، 
وداعيًا  بجانبهم،  وقوفه  معلنًا  ال�ضعر  فينظم 
اإیل ر�ّس �ضفوف العرب والوحدة و التکاتف. 
�ضعره  حجرة  الطائي  جبار  ال�ضاعر  فَرَمى 

منا�ضرًا اأ�ضّقاَءه الفل�ضطينيني قائاًل:
تنهمُل والآم����اُق  ال�����ض��ُرّ  نا  م�َضّ ق��د 

م���ن ق�����ادة الأم�����ر ع��ن��د اهلل ن��ب��ت��ه��ُل
ُي��غ��ي��َظ��ُه��ُم ل���ن  ط���غ���اٌم  اأم�����ٍر  ُولُة 

جت�����اوُز ال�����ض��ر والإ������ض�����الُم ي��ن��خ��ذُل
باعوا ِفل�ضطنَي عن خوٍف ل�ضلطِتهم

ك���ي ت�����ض��ت��م��ّر ول����ن ي��ن��ت��اب��ه��ا اخل��ل��ُل
ُزُمرًا يا  احلّكام  يف  ي�ضرُخ  القد�ُس 

م����اذا ال���رتّي���ث ب��ع��د ال���ي���وم وامل��ط��ُل

ويدعو ال�ضاعر اأمري كاظم احليدري العرب 
اإیل الن�ضال واملقاومة لإحياء املجد الذي غاب 

عن ال�ضاح منذ �ضنني:
َبِلّْل �ضفاهك باملُدام ت�ضّليا

َو َدِع املتاعَب ينجلنَي اأمانيا
واخل�س ب�ضنعك للجماعة جاهدًا

يا فال�ضنع يبقى دائمًا متبِقّ
ْر  كعوِد حدائٍق اإن عار�ضوك ف�ضِ

لتنك�ضْر وخذ انعطافك جاريا
وا�ضدد بحزٍم ذيَل ثوبك عازمًا

واقطف ن�ضاَج املُكرماِت ُم�ضاعيا
�ضاِبْق جياد املجد يف دّوامة ال
تاريخ وا�ضهْل كي َتَقّدم حافيا

اإن غرّبوا عر�ضات �ضفوك لتُلْم
وا�ضرب تنل من �ضاِح ِحلمك �ضافيا

مللم هبوب الريح لو هّبت وُقم
�ضّيد جباًل  لُينلَن تعاليا

اًل اإ�ضرْب لأُن�ِس الآتياِت تعُقّ
لتكن ِفعاُلك للمكارِم �ضاقيا

لتقبْل الليَل الّدِجَيّ لبدره
فغدًا تكون بوم�ضٍة مرتا�ضيا

َحى ِح ال�ضُّ م�ِس يف َو�ضَ وام�ضْك جِلاَم ال�َضّ
َيا ماِء اإیل املجّرِة ما�ضِ نحَو ال�َضّ
فاخرْت تكوُن كما النجوُم بقّمٍة

اأو ُمْت كنخٍل واقفًا ُمَت�َضاِمَيا
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هل يتقدمنا الن�ص ال�شعري لغة عرب ما يت�شكل 
ثمة  ان  اأم  بدالالته؟  مكتٍف  ن�شي  كن�شيج  به 

معنى ما، كامن فيه، �ر�ؤى تغلف جدرانه؟
�الذي هو اي )الن�ص ال�شعري( ي�شكل بالتايل 
فعل  يكون  هنا  من  �كينونته.  ال�شاعر  فرادة 
مل�شامني  تر�شيخ  االأدبية  ب�شيغته  االإبداع 
اللغة  تق�شراأغلفة  جمالية،  �ا�شكال  ان�شانية 
خطابا  ليت�شكل  د�الها،  �ا�شتاتيكية  املتيب�شة 
املوؤلف  �عي  يتفهم  قارئ  لدى  مكانته  ياأخذ 

النا�ص.
لل�شعر طاقته التعبريية التي متكنه من اخرتاق 
ال�شعور  تبعث  �التي  الد�ام،  على  اأزمنته 

باأن ثمة كالم �معاٍن �هج�ص يده�ص  باالأنت�شاء 
من  افتقده  ر�حيا  توازنا  اليه  �يعيد  القارئ، 
بذلك  �هو  القاتلة،  �يومياتها  احلياة  �شخب 
يف  �د�رها  االنفعالية  الوظيفة  )مركزة(  يعني 
�تطهريها  الكلمة  مبهام  املتنامي  ال�شعور  بث 
للذات، �من ثم اإعادة �شياغة �شورة مثلى لهذا 

العامل  �فق ر�ؤاها.
احلداثة  �شعر  يف  االأ�شا�شية  الدرا�شات  تقودنا 
التنويري  د�ره  ترافق  خ�شي�شات  ثمة  اىل 
�درجة توجهه لك�شر فعل املتوقع �هدم تقليدية 
الذهنية(  )اللطافة  �تعد  ال�شعري،  البناء 
بني  �االنفعال،  الوعي  بني  املتحقق  �التوازن 
الن�ص  عليها  يقوم  مثابات  �الفكر،  احل�ص 
ازمنتها  يف  الكتابية  منطقته  يف  ال�شعري 
احلداثية، �هو احلا�شر يف اقرتاح عوامله بفعل 

التجديد امل�شتمر على م�شتوى اللغة �الفكر.
التي  امل�شامني  عن  الك�شف  اهمية  �تبقى 
الناقد  مهمات  من  ال�شعري،  الن�ص  يكتنزها 
عرب قراءة حتا�ل )ك�شف النظام ا� اال�شطراب 
الباطني اخلا�ص بالن�ص �الرموز �االأفكار التي 
�هو  �شتار�ف�شكي  بح�شب  الكاتب(  فكر  تنظم 

من مدر�شة جنيف.
مواجهة  هي  النقدية  العملية  ان  ذلك 
)التفاعلي(  بعدها  تاأخذ  اآخر،  نوع  من 
الك�شف  اآليات  عرب  �لي�ص)الت�شادمي( 
اجلمالية،  الن�ص  غايات  اىل  ��شوال  �التحليل 
النقدية  النظريات  �فق  �على  تن�شاأ  هنا  من 
القارئ  ت�شع  ن�شية  حتليل  عمليات  احلداثية 
ال�شمني ن�شب عينيها، باالعتماد على تو�شيف 
�ا�شتنادا  �القارئ(،  )الن�ص  بني  التفاعل 
خالل  من  يتم  التفاعل  هذا  فاأن  )اآيزر(  اىل 

املفاهيم التالية:
ــ  االأدبية  الذخرية  ــ  ال�شمني  القارئ 

ال�شرتاتيجيات االأدبية.

)فاعال  ال�شمني  القارئ  يكون  هنا  من 
ما  بني  معريف  ا�شتباك  ثمة  ان  اأي  �منفعال(، 
�رموز  لغوية  ت�شكيالت  من  الن�ص  به  يبوح 
�دالالت، �ما بني عدة الناقد �هي تقرتح اآليات 
عنا�شره.  تركيب  �اعادة  �الت�شنيف  التحليل 
ال�شعر  يف  النحوية  الرتاكيب  ت�شبح  هنا  من 
طبيعتها  جانب  اىل  تاأثريي  جمايل  طابع  ذات 
املعنوية �العالئقية. من هنا يكون لنا ان العملية 
الكتابية مبختلف �ظائفها تعك�ص مواقف الذات 
�افعالها �حاالتها العقلية �متثل يف الوقت نف�شه 

العالقات االإن�شانية املتفاعلة.
�لنا ان ن�شاأل: هل �شيظل الن�ص ال�شعري يف لعبة 
�رموزه  بانفعاالته  متخم  منتج  بني  مواجهة؟ 
قارئ  هو  ناقد  �بني  املكتمل،  الن�ص  �ن�شيجه 
ان�شاق  عن  الك�شف  يحا�ل  بال�شر�رة  �شمني 
الن�ص �حتديد مدياته �احلفر بعيدا يف �شهوله 
املتفردة  �القطع  اللقى  على  للعثور  الر�شوبية 
اإ�شاءتها �تقدميها لوحات جمالية. هكذا  بغية 
بقواعد  ال�شعري )كالما حمكوما  الن�ص  يكون 
تكوينية �تنظيمية، �هو ا�شطراري ا� اختياري 
من قبل املتكلم تاأليفا �املخاطب تاأ�ياًل( بح�شب 

الناقد حممد مفتاح.
ترى هل تكفي اآليات حتليل الن�ص بو�شلة للناقد 
لتحديد م�شارات ك�شوفاته، �هل للوعي هنا د�را 
لل�شخ  ملا  �جافا،  ذهنيا  اآليا،  �لي�ص  تاأ�شي�شيا، 
الناقد من قدرة متجددة  الذي ميتلكه  املعريف 
ملعاينة الن�ص �فق ر�ؤاه ال باتباع )املنهج(، �هذا 
تكثيف  يف  اخلالق  د�ره  له  يوؤكد  رمبا  الوعي 
ال�شورة  يف  ال�شعري  للموقف  النف�شي  امل�شتوى 
العالقات.  فيها  تتداخل  بنية  خلق  طريق  عن 
�يظل  املعريف،  التالقح  عملية  تكتمل  هنا  من 
الن�ص/ العمل الفني من اكرث مو�شوعات االأدب 

�التاريخ األفة بالن�شبة لنا.

جل�ص على الكنبة التي تتو�شط �شدر الغرفة متكئًا على 
اأحد م�شنديها يخالطه �شعور باحل�شرة � التع�شف يتاأمل 
جدران غرفته املتهالكة � خيوط العنكبوت متالأ ال�شقوق. 
لفتت اأنتباهه ذبابة َعُلقْت يف فخاخ تلك اخليوط حتا�ل 
اأذرعه.  بني  ي�شمها  حمقق  موت  من  النجاة  جاهدة 
الفقرية  حما�التها  بعد  املخاطية  اخليوط  تلك  لفتها 
التي ف�شلت باخلر�ج من ذلك املاأزق � راأ�شها قد تليف 
اأ�شبحت   � الفخاخ  تلك  اأبتلعتها  حتى  باملخاط  متاما 
ذهنه  يف  الت�شا�ؤالت  ترتد  ال�شال.  خماطها  من  جزء 
ت�شمح  بينما  ال�شباك  تلك  تبتلعها  بريئة  لذبابة  كيف 
للدبابري باملر�ر منها بحرية. اأنتابه االأمل � احلقد على 
احلياة �هو يغو�ص يف اأعماقها � قعرها املظلم. حتاكي 
ب�شاحبها  تهوي  حق  لكلمة  كيف  جمه  ت�شا�ؤالت  نف�شه 
حتت ن�شل ال�شيف؟ كيف لدخان �شيجارة ُيّدمى �شاربه 
براأتهم   � اأبنائها  بحب  عامرة  الأ�شرة  كيف  به؟  ينكل   �
ت�شلب منها فلذات اكبادها � ُتْرهن يف اأقفا�ص اجلحيم؟ 
اآه ماذا يجري بحقنا! �ماذا �شنعت اأنف�شنا حتى نرتدي 
يف  جميعًا  لنت�شارك  مظلته  حتت  نقبع   � الظلم  رداء 
االأرت�شاف من كاأ�شه. ي�شفعه �شوت اإنفجار قريب هذه 
له  يلوح  تكادان حتمالنه.  ال  �قدماه  يقفز مرتعبًا  املرة 
املوت من كل جانب يف حني ز�جته هلعة اأحت�شنته بقوة � 
اخلوف يتملكها يع�شرها يرتعد ج�شمها � الدموع ت�شب 
من عينيها حترق �جنتيها املتوردة � املتقدحة مثل �رد 
اإىل  ي�شمها  تقبيلها.   � تهدئتها  يحا�ل  بينما  الربيع 
�شدره � عيناه غارقة بالدموع �هي تتنهد كطفل باكي. 
تعودنا  قد  يرام.  ما  على  �شيء  كل  حبيبتي  يا  تخايف  ال 
نف�شه  حترق  العمياء.  قنابلها   � الطائرات  رعيد  على 
بدن  تو�شدت  التي  الندبات  تلك  املعت�شر  قلبه  تدمي   �
ال�شواط  تلك  � حقدًا على  ي�شت�شيط غ�شبًا  ز�جته �هو 
االآثمة املاأجورة. الم�ص تلك البقع املتو�شحة بالزراق بكل 
راأفة � حنية � �شفتاه تقبلها باأمل �لهفة من عبق الهيام 

� اأنني االأيام.
ـ اأما زالت توؤملك يا �شغريتي؟

يقولها � احلزن يقطع اأ��شاله � يخنق اأنفا�شه. يف بع�ص 
االأ�قات توخزين � برد ال�شتاء يعنفني يثقل كاهلي.

ـ حبيبتي اأتاأمل اأكرث مما تت�شوري عندما اأب�شرِك بهذه 
زلت  االأيادي، ال  تلك  تنلك  نالت مني �مل  ليتها  احلالة 

جميلة �كل �شيء فيِك جميل. 
ـ اأنت كالنور يف عامل مظلم جدًا

ـ اأنت لي�ص بك�شر التاء
متعجبة مل افهم �شئ 

ـ يعز عليي اأن اأك�شر تاء تاأنيثِك
�شاحكة �شمته بقوة

ـ يالكم انتم ال�شعراء 

فما علينا اإال ال�شرب يا ز�جتي الغالية
مي�شي  بل  ميوت  لن  �شاقيه  اإحدى  الرجل  يفقد  عندما 
متكئًا على ع�شا. لكن يا حبيبي احيانا هناك من يحا�ل 
اأن نكب على �جهنا بني  يتعمد   � الع�شا  اأن يك�شر هذه 
 � بالرتاب  اأنوفنا  مُتْرغ   � القا�شية  ن�شولها   � االأ�شواك 
احلجارة. اإن تقلبات احلياة جعلتنا م�شردين يف اأ�طاننا

بعد  بالنهو�ص  لكن  ال�شقوط  يف  العربة  لي�شت  عليِك  ال 
ال�شقوط كل مرة.

فما بال من تركنا لقمة �شائغة بني فكي التم�شاح ن�شارع 
اأنيابه احلاقدة بجراحاتنا الثخينة � اأج�شادنا ال�شقيمة، 
اأحيانا  قائلة.  ردت  ال�شائعة.  اأحالمنا   � الباكية  اآمالنا 
نتوقع االإخال�ص من الذين ال يعرفون معنى االإخال�ص. 
الطعام  رائحة  من  قواي  تخور  بداأت  جلو  ملطفًا  رَد 

ال�شهية.
اإذهب � غري مالب�ص العمل بينما اأنا اأ��شب املطبخ � اأعد 
الطعام. مباذا �شوف تداعبني معدتي الفارغة؟ تباطاأت 
الباِل  يخلع قمي�شه  اإليه �هو  ملتفتة  امل�شرعة  خطواتها 
العمل.  م�شطبة  ماأ�شاآة   � احلياة  �شراعات  طياته  بني 
ال�شخ�شية  بطاقته   � ال�شجائر  علبة  اىل  نظرها  تو�شح 
امللقاة على االأر�ص. متلكها �شعور باحل�شرة � الفاقة. ال 
يوجد غري فتات البطاطا التي تنا�لناها باالأم�ص. تكمل 
الطعام  تعد  هي  بينما  اأحالمها  مطبخ  اىل  خطواتها 
�شظايا   � االآفاق  يف  مد�ي  �شخب  �شوت  ي�شرعها 
بحافاتها  الهواء  يف  متطايرة  تت�شظى  ال�شباك  زجاج 
امل�شتدمية احلادة تغرز كل اأجزاء ج�شمها � متلئ �جها 
اإىل  �شعرها  ي�شيح من منبت  الدم   � الدامية،  بال�شقوق 
اأنفها بالدماء � اذنيها بغزارة  اأنفجَر  اخم�ص قدميها. 
اليمنى متناثرة  �شاقها  االأر�ص يف حني  م�شطجعة على 
ز�جها  �شرخات  مه�شمة  باجلدار  لزقت  قد  اللحم 
امل�شاحبة ب�شخري املوت �هو يزحف على �جهه � الدماء 
تغطي كل اأجزاء ج�شمه ميد يده من بعيد بينما  تلوح له 

باأ�شابعها املمزقة �ال تنب�ص بكلمة. 

اإعتذار

اأ�سمه �سهواً عن املقابلة املميزة  نعتذر من الزميل علي عفيفي علي غازي لعدم وجود 
التي اأجراها مع اخلطاط حممد اجلوهري والتي ن�سرت بالعدد املا�سي من املجلة.

لذلك اإقت�سى التنويه والإعتذار..

نصير الشيخ
 حسين علي

رأيالنص الشعري.... مواجهة الفكر والنقد

ة �  احللم هو عامل قائم بذاته، له فل�شفته اخلا�شّ
اأي�شا عملية �شيكولوجية بحتة نحا�ل  املتفّردة، � هو 
يكون  باأن  به   � نحلم   نتمناه  من خاللها جت�شيد ما 
بني  ما  يجمع  ذاتي  �شفر  عرب  ملمو�شا   � حّيا  �اقعا 
اجلراأة � االإرادة. فاجلراأة على احللم هي تعبري عن 
طاقة االإقدام � املبادرة ال�ّشجاعة � تعبري ذاتي على 

كل ما هو متمّرد � مده�ص � جميل.
كثرٌي من الّنا�ص  ال ميتلكون موهبة احللم � اجلراأة 
على  حتقيقه  الأنهم بكل ب�شاطة يفتقد�ن اإىل مقّومات 
ثقافة احللم اجلميل � خيالهم ال ميكن اأن يج�ّشد لهم 
حلما يحمل من االأمنيات �االإنتظارات املاأمولة  الأنهم 
�ال�ّشعي  العجز   � االإحباط  يلفه  لواقع حياتي  �شجناء 

اإىل اإيجاد �شّتى املرّبرات للف�شل .
فل�شفة  نتقن  عندما  حقيقّية  االأحالم  ت�شبح 
كيف  نعرف   � نحلم؟  كيف  عندها  فنعرف  احللم، 
نختار  كيف  �نعرف  االأحالم؟  تلك  لتحقيق  نخطط 
الطريق الذي ن�شلكه؟ ... فما بالك اإذا تخطت اإرادة 
يخ�ص  جماعيا  حلما  اأ�شبح   � الفرد  حد�د  احللم 

جمتمعا، فوطنا ي�شكننا.
ّداخلية  �شعادة  متنحنا  حرّية   حرّية،  هو  احللم  
� طاقة جّبارة  تغمرنا فنوا�شل احلياة متغلبني على 
بعزم   تعقيداتها  على  نتعاىل   � �حواجزها  �شعابها 
�مثابرة � ثبات، لتحقيق  اأهدافنا � نتائجها املرتقبة 

التي نعرب بها اإىل ف�شاء االجناز � الّنجاح.
فعل  للحلم  احللم...الّن  من  مينعنا  �شيء  ال 

املقا�مة...
 اأن نحلم يعني اأن نتحرر من �شجن كل ما  ياأ�شرنا 

�شلبا...
احللم جراأة  ...  � احلرّية هي جراأة احللم!.....

الحلم... جرأة!!!...

الجالد

سناء جاء باهلل  

الثقافة
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عطورات متعددة

هالة صدقي: 

أجسد دور 
فتاة شعبية.

كابوس الفقر في عالمنا العربي وغياب العدالة 



فيصل زكي

وعد ترمب: فلسطين جديدة بعيدًا عن فلسطين التاريخية؟؟؟
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السياسة

للقيام  واملوؤكد ان هذه اال�صوات معدة ومدربة 
�صفقة  اعد  الذي  املطبخ  قبل  من  الدور  بهذا 
فريق  االآخر  اجلانب  يف  يقابلهم  القرن، 
ونف�صي  �صيا�صي  �صياحي  اعالمي  �صهيوين 
منخرط يف الدعاية للكيان ال�صهيوين ولتلميع 

�صورته وما ينعم به من ميزات فريدة.
النقطة الرابعة هي الت�صريبات التي ترافق 
ترتيبات االعالن وحت�صريات ال�صفقة عن قرب 
القائمة،  الفل�صطينية  ال�صلطة  ادارات  انهيار 
ارا�صي  معظم  وق�صم  �صم  الإعالن  كمقدمة 
اجلانب  رف�ض  ظل  يف  وخا�صة  الغربية  ال�صفة 
ويف  البحرين  موؤمتر  يف  امل�صاركة  الفل�صطيني 

التعامل مع اي من مفردات ال�صفقة.
المالمح االساسية لخريطة فلسطين الجديدة

بهدف  معدًا  ال�صفقة  م�صروع  كان  اذا 
انقالب  واحداث  املركزية  الق�صية  ت�صفية 
ال�صهيوين  العربي  ال�صراع  معادالت  يف  كامل 
تطال  ان  الطبيعي  فمن  املختلفة،  وتداعياته 
والتمهيدية  والعملية  التنفيذية  اخلطوات 
الوطنية  والثوابت  باحلقوق  �صلة  له  ما  كل 
اولها حق مقاومة املحتل  والقومية واالن�صانية، 
حق  امل�صري،  تقرير  حق  االر�ض،  وحترير 
العودة والتعوي�ض لالجئني، �صطب ملف القد�ض 
باإعتبارها  اال�صتيطان  ملف  �صطب  بالكامل، 
املنع،  او  لالإلغاء  قابلة  غري  م�صروعة  اعمااًل 
م�صاريع  كل  لت�صمل  وتطول  تطول  والقائمة 
ا�صا�صها  على  بنّي  الذي  والتهويد  "االأ�صرلة" 
يف  �صرهًا  يزال  وما  الغا�صب  الكيان  هذا 
عدوانه،  وممار�صة  نفوذه  تو�صيع  ويف  اطماعه 

واخريًا فر�ض �صروطه و امالءاته.
ال�صرائع  مقاومة املحتل حق م�صروع يف كل 
والقوانني ولكنه ا�صبح من املحرمات اال�صا�صية 
اعتبار  وبعد  ب)االرهاب(،  و�صمه  بعد 
التي  املمنوعات  االرهاب منظومة متكاملة من 
بحيث  بالفعل  وتنتهي  باملال  ومتر  بالفكر  تبداأ 
جذوره  من  االرهاب  القتالع  القوانني  �ُصرعت 
وم�صائلة  متويله  وم�صادر  منابعه  وجتفيف 

اجلهات الداعمة واملوؤيدة له.
احلقوق  من  اي�صًا  لالجئني  العودة  حق 
االن�صانية والقانونية املقّرة دوليًا ا�صبح جمرد 
ال�صهيوين  الكيان  ب�صبب رف�ض  حرب على ورق 
مما  املا�صية  ال�صبعة  العقود  مدى  على  تنفيذه 

بطي  واملطالبة  اأهميته  من  التقليل  ا�صتدعى 
او  التعوي�ض  او  التوطني  طريق  عن  �صفحته 

كالهما معًا.
قطاع  يف  الالجئني  مع�صلة  حل  اجل  ومن 
جنوبًا  غزة  قطاع  م�صاحة  تو�صيع  تقرر  غزة 
غزة-  مب�صروع  ذلك  �صمي  فيما  �صيناء  باإجتاه 
اجليب  هذا  �صكان  وت�صغيل  الإ�صتيعاب  �صيناء 
ومطار  ميناء  ت�صم  �صناعية  جزيرة  واإن�صاء 
لهذا  مهّدوا  وقد  غزة  بحر  يف  مراقبة  ونظام 
املحاذية  املناطق  �صكان  بتهجري  امل�صروع 
لل�صريط احلدودي وا�صتئجار او �صراء م�صاحات 

وا�صعة من ارا�صيهم لتحقيق هذا الغر�ض.
اما ال�صيادة واالمن والرتتيبات االخرى على 
والب�صائع  واالموال  االفراد  وانتقال  احلدود 
ف�صتكون عرب املمرات االإجبارية املحددة واملتفق 
وال�صهيونية،  امل�صرية  احلكومة  بني  عليها 
ادارة  عرب  اجليب  هذا  يدار  ان  املرجح  ومن 
م�صر  بني  عنها  احلديث  كرث  كونفيدرالية 

وا�صرائيل وال�صلطات املحلية الفل�صطينية.
فالرتتيبات  الغربية  ال�صفة  يخ�ض  وفيما 
الرتتيبات يف جيب غزة-  ب�صاأنها خمتلفة عن 
وعدد  امل�صاحة  يف  االختالف  ب�صبب  �صيناء 
موقع  واهمية  اجلغرافية  والطبيعة  ال�صكان 

ال�صفة الغربية من اجل�صد الفل�صطيني كله.
�صم  اىل  العدو  �صيلجاأ  االوىل  املرحلة  يف 
مبا�صرة  كيانه  اىل  ال�صفة  م�صاحة  من   ٪٦٥
فيها،  الكربى  اال�صتيطانية  الكتل  وجود  بحجة 
م�صار  وتعديل  بتغيري  ذلك  مع  تزامنًا  و�صيقوم 
ثم  حاليًا،  القائم  العن�صري  الف�صل  جدار 
يقوم بتعزيز اال�صتيطان يف املرتفعات ال�صرقية 
امل�صرفة على غور االردن باإعتبارها ت�صكل خط 
ال�صهيوين،  الكيان  عن  اال�صرتاتيجي  الدفاع 
اإال  ال�صفة  م�صاحة  من  يبقى  فلن  وباإخت�صار 
لالنخفا�ض  قابل  الثلث  وهذا  الثلث  من  اقل 
وع�صكرية  امنية  ذريعة  كل  مع  التدريجي 

وا�صتيطانية واقت�صادية يف امل�صتقبل.
ال�صلطات  بني  االمني  التن�صيق  اما 
الفل�صطينية  املحلية  وال�صلطات  ال�صهيونية 
�صيغة  هي  اخرى  �صيغة  اىل  تغيريه  ف�صيتم 
وعلى  االأمني  التن�صيق  بدل  االأمنية  ال�صراكة 

اعتبار ان احلالة االأمنية ال تتجزاأ.
تناط  ان  على  ال�صهيوين  العدو  وي�صر 

السياسة

دالالت،  و  معاٍن  لالأ�صماء  يكون  دائمًا 
هو  لفل�صطني  املتداول  اال�صم  ان  فوجئنا  وقد 

)فل�صطني اجلديدة(. 
املالحظة  اىل  اال�صم  اخذنا  عجل  وعلى 
الهامة االوىل وهي ان �صفة اجلديد قد الزمت 
)الفو�صى  م�صروع  �صملها  التي  الدول  كل 
من  بدءًا  االب  بو�ض  عهد  يف  اخلاّلقة( 
وليبيا  اجلديد  والعراق  اجلديدة  افغان�صتان 
اجلديد،  اليمن  ثم  اجلديدة  و�صوريا  اجلديدة 
وعلى �صاكلتهم قد يكون هناك �صودان جديد او 
بدوامة  �صت�صمل  وغريهما ممن  م�صر جديدة، 
جاء  فهل  واخلراب.  والفتنة  والف�صاد  الفو�صى 
العملي  التنفيذ  بدايات  مع  فل�صطني  الدور على 

ل�صفحات �صفقة القرن.
اما املالحظة الثانية هي املرتبطة من حيث 
الواليات  بني  احلرب  طبول  قروع  مع  التوقيت 
اخرى  جهة  من  وايران  جهة  من  املتحدة 
حيث  العربي  اخلليج  هو  العملياتي  وم�صرحها 
يعقد يف البحرين وهي مقر اال�صطول االمريكي 
دويل  ومايل  اقت�صادي  موؤمتر  اخلام�ض 
وتوزيع  االلتزامات  وحتديد  االأر�صدة  لتاأمني 

التخ�صي�صات املعتمدة لتمرير �صفقة القرن. 
بروز  فهي  ال�صادمة  الثالثة  النقطة  اما 
هذا الكم من اال�صوات املاأجورة التي تنبح مثل 
الفل�صطيني  العبء  للتخل�ض من  الكالب داعيه 
ال�صهيوين  التفوق  يف  واال�صتثمار  )االرهاب( 
وال�صالم، واالنتقال من ظالم املا�صي وماآ�صيه، 
الوا�صح  ومن  وازدهاره.  امل�صتقبل  انوار  اىل 

ملهاة الصفقة ومأساة القرن!!؟؟
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املتعلقة  اجلوانب  كل  م�سوؤولياته  حتت 
والعالقات  اخلارجي  واالأمن  واملعابر  باحلدود 
التجارية  فيها  مبا  اخلارجية  الفل�سطينية 
واالقت�سادية والثقافية، مما دفع بالفل�سطينيني 
االرتباط  تف�سيل  اىل  الغربية  بال�سفة  املقيمني 
الرزوح  من  للخال�ض  االردن  مع  بكونفدرالية 
حتت القب�سة ال�سهونية. ويف كل احلاالت �سوف 
مبا  احلديدية  قب�سته  باإ�ستخدام  العدو  ت�ستمر 
يالئم جمريات االو�ساع على االر�ض، حيث بيده 
ب�سروطه  يلتزم  املغريات يقدمها ملن  قائمة من 
من  وقائمة  م�سروعه،  او  كيانه  امن  يعكر  وال 
تعكري  حالة  يف  واجلماعية  الفردية  العقوبات 

اأمنها وتهديد م�ساحلها.
املخ�س�سة  واالر�سدة  االموال  بنك  ان 
وحتديد  ار�سدته  جمع  يف  بداأ  ال�سفقة  لتمرير 
املوؤمتر  البحرين  يف  يعقد  حيث  تخ�سي�ساته 
م�ساركة  دون  الغر�ض  لهذا  الدويل  االقت�سادي 
فل�سطينية، ا�سقطت القناع عن وجوه امل�ساركني 
باملوقف  وم�ساركتهم  مواقفهم  ربطوا  الذين 

الفل�سطيني زورًا وبهتانًا؟!
وحده  الفل�سطيني  املوقف  هذا  ان  ونعتقد 
كاٍف لدح�ض وف�سح ذريعة املطبعني واملتعاملني 
مع العدو ال�سهيوين يف �سفقة القرن او قبلها، 
باأنهم يقبلون ما يقبله الفل�سطينيون ويرف�سون 
املوقف  ولكن  الفل�سطينيون،  يرف�سه  ما 
الفل�سطيني احلازم من �سفقة القرن قد ا�سقط 
بني  املك�سوف  على  اللعب  وا�سبح  القناع  هذا 
التخل�ض  اإعالن  اىل  ي�سطره  قد  مما  اجلميع. 
واالنتقال  املا�سية  املرحلة  والتزامات  اإرث  من 
طريق  كاأ�سهل  اجلديدة  املرحلة  يف  لالإنخراط 
للخروج من املاأزق والدخول يف الع�سر الذهبي 

ال�سهيوـ امريكي.
مشاريع التسويه ومفاوضاتها كانت هي 

الرهان الخاسر
يدلغ  ال  املوؤمن  باأن  تقول  احلكمة  كانت  اذا 
نعرتف  ان  االآن  فعلينا  مرتني  واحد  جحر  من 
باأننا ُلِدغنا من اجلحر ذاته األف مرة ومل نتب 
او نتعظ، حتى و�سلنا حد االدمان على اللدغات 
من الغا�سب املحتل وعلى الطعنات من الراعي 
عن  وندافع  االمام  اىل  نهرب  ودائمٌا  والو�سيط 
انف�سنا بالكالم ونرف�ض االقتناع حتى ال ن�سقط 

يف امتحان ال�سالم؟!
ولي�ض  البّناءة  املراجعة  باب  من  هذا  نقول 
وا�ساعة  الهمم  تثبيط  او  الذات  جلد  باب  من 

القنوط والياأ�ض.
قدرات  لديها  عظيمة  حية  امة  فنحن 
مواجهة  من  متكنها  جبارة  وامكانيات  خاّلقة 
كل التحديات واملوؤامرات ومن موا�سلة ن�سالها 

لتحقيق م�سروعها القومي الوحدوي والنه�سوي 
والتحرري الواعد.

كما يجب ان نتوقف يف بداية الطريق الذي 
بامل�سائب  وزرعوه  ال�سالم  باإ�سم  لنا  حفروه 
وااللغام لكي نقع يف حبائلها وندخل يف �سباكها 
اىل  نعود  اأن  ال  اوهامها،  و  متاهاتها  يف  لنغرق 
حقوقنا  عن  ونتنازل  وم�سائدهم  �سباكهم 
ومن  الثانوية  �سقوفها  اىل  االأعلى  �سقفها  من 
ومن  املتحركة  ا�سا�ساتها  اىل  الثابتة  ا�سا�ساتها 
ومل  الكرتونية،  جدرانها  اىل  ال�سلبة  جدرانها 
جولة  اىل  جولة  من  انتقلنا  ان  مرة  وال  يحدث 
رابحني  وكنا  اتفاق غريه  اتفاق اىل  توقيع  ومن 

بل دائمًا نكون النادمني.
هذا امل�سل�سل الطويل واملرير مل يكن طريقًا 
وهذه  اال�ست�سالم  لفر�ض  طريق  وامنا  لل�سالم 

�سفقة القرن تفعل ذلك.
االآن قالها الرئي�ض عبا�ض واعرتف باأنهم يف 
�سفقة القرن يبيعوننا اأوهام يف اأوهام، فلتذهب 

�سفقة القرن اىل اجلحيم؟!
نقطة  وهو  الف�سل  قول  هو  الرئي�ض  كالم 
واالجتاهات،  املواقف  كل  حتديد  يف  البداية 
ولكي نبني على ال�سيء مقت�ساه فيجب ان نحدد 
مل�سرعنا  طريق  خارطة  ن�سع  اأن  اأي  العمل،  ما 

ولن�سالنا لتحقيق كامل اهدافنا الوطنية.
بالعودة  تبداأ  ان  يجب  الطريق  خارطة 
امليثاق  وهو  والقومي  الوطني  مبيثاقنا  للتم�سك 
و  الفل�سطينية.  التحرير  ملنظمة  اال�سا�سي 
يعيد  �سيا�سيًا  برناجمًا  ُننِجز  ان  يجب  بعدها 
على  القدرة  الوحيد  ال�سرعي  وملمثلها  لق�سيتنا 
التحرري  االجتاه  يف  املبادرة  زمام  ا�ستعادة 
تداعيات  كل  واف�سال  احباط  ويف  ال�سحيح، 
ا�سكال  كل  اإعتماد  يجب  كما  االإذعان.  �سفقة 
امل�سلح  الكفاح  مقدمتها  ويف  احلقيقية  املقاومة 
امل�سروع وامل�َسّرع يف القوانني الدولية واي�سًا نعيد 
الن�سال الوطني اىل ح�سنه العربي اجلماهريي 
باإعتبارهما ن�سااًل ع�سويًا للقوى احليه واملوؤمنة 

واملقاتلة يف االمة.
املقبلة يف ن�سالنا  باأن املرحلة  اي�سًا  ونعتقد 
الوطني والقومي  يجب ان تعطي ملفهوم الكيانيه 
هويته  ولي�ض  الن�سايل  معناه  الفل�سطينية 
القومي  امليثاق  ذلك  اىل  ي�سري  كما  القطرية، 

الفل�سطيني.
خالٌد  فهو  فل�سطني،  يا  املبارك  اأ�سمك  اأما 
وقيامة  مهُد  فاأنِت  وال�سماء،  االر�ض  خلود 
وانِت  حممد،  ومعراج  اإ�سراء  وانِت  امل�سيح، 
يف  فل�سطني  اإ�سمك  العهود  كل  ويف  التاريخ  يف 
والعربي  والفار�سي  واليوناين  الروماين  العهد 
واخريًا  والعثماين  وال�سليبي  االإ�سالمي 
عند  كنعان  ار�ض  فل�سطني  اأنِت  الربيطاين، 
االر�ض  املرابطني،  عند  الرباط  ار�ض  العرب، 
عند  اأما  ال�ساحلني.  املوؤمنني  عند  املقد�سة 
يعرفها  ال  اأ�سماء  فلِك  وال�سهاينة  العربانيني 
غريهم وال تقال اإال يف خلواتهم ومعابدهم، فكل 
يعطيهم  ال  لالأ�سماء  واإنتحالهم  مزور  تاريخهم 

حق اإغت�ساب وطن هو قلب كل الوطن.
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والعراق.
االأخرى  تلو  التهديدات  اإيران  تطلق  الوقت  نف�ض  ويف 
يف  اأمريكا  م�سالح  بتدمري  وتلوح  احلرب  طبول  وتقرع 
اجتاه  كل  يف  �سواريخها  وحترك  وحلفائها،  املنطقة 
�سعيا  االأ�سرار،  خفيفة  اللحظة  حتى  زالت  ما  وبعمليات 

اإىل فك احل�سار االقت�سادي عنها.
وو�سط الت�سعيدات التي تزيد فعليا من خطر مواجهة 
ع�سكرية، راوغت اأقدام ال�سيا�سة وال�سيا�سيني يف اجتاهني 

:
االأول: امت�سا�ض الت�سعيد، الذي ظهر معه اأن اإيران 
بدت وحيدة بال دعم دويل �سوى وكالئها باملنطقة، حيث 
بالالئمة على  "احلرائق" واألقت  بنف�سها عن  ناأت رو�سيا 
منخف�ض  اليورانيوم  تخ�سيب  م�ستوى  رفعت  التي  اإيران 
التخ�سيب الأربعة اأ�سعافه، خارقة بذلك االتفاق النووي، 
ومل تتوقف عن حتريك الدمى "احلوثية" يف اليمن تارة، 
الدول  لرتهيب  اأخرى  العراق  يف  ال�سعبي"  و"احل�سد 

اخلليجية.
الثاين: ت�سكيل جبهة مواجهة لـ"العدائية" االإيرانية، 
وعربية،  خليجية  قمتني  عقد  اإىل  ال�سعودية  �سعت  حيث 
املتحدة  الواليات  كانت  "ناتو"عربي  ت�سكيل  ت�ستهدف 

تخطط الإن�سائه ملواجهة اإيران.
قتال النف�ض االأخري

جاء  االإيراين  الت�سعيد  اأن  اإىل  االإ�سارة  من  بد  ال 
22 ني�سان/اأبريل باأنها  ردا على اإعالن اإدارة ترامب يف 
املفرو�سة  العقوبات  من  االإعفاءات  منح  عن  �ستتوقف 
و�سول  اإىل  يهدف  قرار  وهو  االإيراين،  النفط  �سراء  على 
اإىل ال�سفر كجزء من �سيا�سة  النفطية  النظام  �سادرات 
مبمار�سة  املتمثلة  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض 
االإيرانية- احلرب  ومنذ  اإيران.  �سغط"على  "اأق�سى 

ت�سدير  ت�ستطع  مل  اإذا  اأنه  من  طهران  حّذرت  العراقية، 
يتمكن غريها من ت�سدير  نفطها عرب مياه اخلليج، فلن 

السياسة

الطبيعي  للغاز  املثبتة  العاملية  االحتياطات  من   17%
وفق تقديرات �سندوق النقد الدويل. بينما يعترب م�سيق 
منتجي  بني  يربط  الذي  احليوي  املالحي  املمر  هرمز 
واأوروبا  اآ�سيا  اأ�سواق  وبني  االأو�سط  ال�سرق  يف  النفط 

واأمريكا ال�سمالية وما ورائها. 
و�سلطنة عمان،  اإيران  بني  املائي  املمر  ويف�سل ذلك 
ويربط اخلليج، بخليج عمان وبحر العرب. ووفقا للتقارير 
نحو  فاإن  النفطية،  للتحليالت  فورتيك�سا  و�سركة  الدولية 
يعرب  واملكثفات  اخلام  من  يوميا  برميل  مليون   17.2

امل�سيق.
ومن هذه االأهمية اجليوا�سرتاتيجية، تنطلق املخاوف 
الواليات  بني  حم�سوبة  غري  ع�سكرية  مواجهة  اندالع  من 
جنحت  التي  اإيران  وبني  املنطقة،  يف  وحلفائها  املتحدة 
ويف  االأو�سط  ال�سرق  بعمق  التغلغل  يف  طويل  وقت  ومنذ 

مفا�سل مهمة منه.
واملتبادلة  املراوغة  والتهديدات  الت�سريحات  ورغم 
تعلن عرب  نف�سها  االأطراف  اإال هذه  االأطراف،  بني جميع 
لها،  ت�سعى  وال  احلرب  هذه  تريد  ال  اأنها  منرب  من  اأكرث 
التي جتمعت  اأهدافه يف ردع االعتداءات  لكن لكل طرف 

خيوطها يف طهران. 
امتالك  من  اإيران  مبنع  هددت  املتحدة  فالواليات 
ال�سالح النووي بعدما ان�سحبت من االتفاق النووي الذي 
عقوبات  اإيران  على  وفر�ست   ،2015 يف  وقعته  كانت 
بـ"نهاية  هددت  كما  حياتها،  ع�سب  الم�ست  اقت�سادية 
اإيران ر�سميا" اإن اأرادت االأخرية احلرب. بل اأنها �سكت 
طهران  حاولت  اإذا  هائلة"  بـ"قوة  تتوعد  وهي  اأ�سنانها 

امل�سا�ض مب�سالح الواليات املتحدة يف ال�سرق االأو�سط. 
لهجمات  تعر�ستا  اللتان  واالإمارات  وال�سعودية 
ا�ستهدفت �سفنا حربية وم�سخات نفط، لوحتا باقتدارهما 
على حماية م�ساحلهما والدفاع عن اأرا�سيهما و�سعبيهما 
اليمن  يف  اإيران  اأذرع  تنفذها  التي  االعتداءات،  �سد 

و"درونات"  �سواريخ  انطلقت  متوازية،  خطوط  على 
اأخطر  االأو�سط،  ال�سرق  و�سراخ وقعقعة حرب يف منطقة 
بالنفط  االأغنى  الدول  ترتا�سف  حيث  العامل،  من  بقعة 
حتى  متتلك  اأنها  الدولية  الدرا�سات  قدرت  والتي  والغاز 
والغاز  النفط  احتياطيات  من   70% من  اأكرث  اليوم 
العامليني، ناهيك عن م�سيق هرمز وهو املمر املائي الذي 
ت�ستعل  قد  حرب  وزر  اال�سرتاتيجية،  اأهميته  على  يتحمل 

على �سفحات مياهه.
مواجهة  �سحب  ترتاكم  بينما  اأنفا�سه  العامل  ويحب�ض 
التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني  حمتملة  ع�سكرية 
اخلليج  مبنطقة  واأحاطت  البحرية  اأ�ساطيلها  ح�سدت 
االإنذار  درجة  ورفعت  باملع�سم  ال�سوار  اإحاطة  العربي 
اأوتار  �سدت  التي  اإيران  وبني  باملنطقة،  قواعدها  يف 
اأذرعها املتناثرة بني طيات اخلليج وال�سرق االأو�سط، ويف 
الع�سكرية  لال�ستفزازات  منطلقات  اأ�سبحت  مرتكزات 

التي ت�سكل اخلطر االأكرب على ممرات الطاقة ومنابعها.
وفقا  ت�ستحوذ  املنطقة  دول  اأن  يف  اخلطورة  وتكمن 
للمركز الدبلوما�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف الكويت، 
العامل،  يف  النفطية  االحتياطات  من   45% نحو  على 
االأقل  على  ومتتلك  اخلام،  النفط  �سادرات  من  و25% 

لهيب عبدالخالق

ع����ل����ى م�����رم�����ى ح��������رب..
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رمبا  املنطقة،  من  االأمريكية  القوات  و�سحب  االأو�سط 
يحّمل  كما  عنه.  اأعرب  ما  اإيران الختبار  قد جرت  تكون 
االإدارة  املتحدة،  الواليات  وحلفاء  االأمريكيني  من  الكثري 
من  ان�سحابها  ب�سبب  احلالية  االأزمة  م�سوؤولية  االأمريكية 

االتفاق النووي يف العام املا�سي.  
ما مل حت�سبه وا�سنطن اأي�سا ا�ستعداد اإيران   
ال  حذرة  بطريقة  احلمراء  اخلطوط  وجتاوز  للمخاطرة، 
ت�ستطيع  ال  النطاق  وا�سع  م�سلح  اندالع �سراع  اإىل  تف�سي 
اإيران فعليا االنت�سار فيه ع�سكريا. ويظهر ذلك بتحريك 
�سرب  جتنبت  باإ�ستفزازات  بالقيام  املنطقة  يف  وكالئها 
يف  مرت   300 منها  اقرتبت  وبالكاد  اأمريكية  اأهداف 

بغداد.
منطق القوة

للغاية حتى  االأمريكي �سعيف  الردع  اأن موقف  ورغم 
اأنها القوة املت�سيدة، التي  اللحظة، لكن ذلك ال مينع من 
اأنها لن ت�ستطيع مواجهتها وحدها وهي بال  اإيران  تدرك 
بني  قارن  الذي  بور"،  فري  "جلوبال  ملوقع  ووفقا  حلفاء. 
االأمريكي  اجلي�ض  فاإن  واالإيراين،  االأمريكي  اجلي�سني 
يعترب اأقوى جيو�ض العامل، بينما تاأتي اإيران يف املرتبة رقم 

العامل. م�ستوى  على  جي�ض   126 اأقوى  بني   23
االإمكانات  على  املوقع  اأجراه  حتديث  الآخر  وفًقا  و 

الع�سكرية واالقت�سادية يف 21 يناير املا�سي، فاإن:
اجلي�ض  يف  العاملة  الع�سكرية  القوات  عدد   •
يف  األف   545 مقابل  جندي،  مليون   1.4 االأمريكي 

اإيران.
مليون   1.1 االأمريكي  اجلي�ض  يف  االحتياط  • قوات 

جندي مقابل 1.8 مليون يف اإيران.
جميع  من  االأمريكي  اجلي�ض  يف  الطائرات  عدد   •

االأنواع 13892 طائرة، مقابل 471 يف اإيران.
 6196 االأمريكي  اجلي�ض  يف  املروحيات  عدد   •

مروحية، مقابل 123 يف اجلي�ض االإيراين.
 920 االأمريكي  اجلي�ض  يف  الهجومية  • املروحيات 

مقابل 12 يف اإيران.
عددها  الهجومية  االأجنحة  ثابتة  الطائرات   •

اإيران. يف   119 مقابل  االأمريكي  اجلي�ض  يف   2797
اجلي�ض  يف   2207 عددها  املقاتلة  الطائرات   •

االأمريكي مقابل 137 يف اجلي�ض االإيراين.
طائرة   2809 االأمريكية  التدريب  طائرات  • عدد 

مقابل 78 يف اجلي�ض االإيراين.
االأمريكية  الع�سكري  ال�سحن  طائرات  عدد   •

اإيران. يف   196 مقابل  طائرة   5366
 13513 اخلدمة  يف  االأمريكية  املطارات  عدد   •

مطار، مقابل 319 يف اإيران.

اجلي�ض  يف  دبابة   8848 عددها  الدبابات  قوة   •
االأمريكي مقابل 1658 يف اجلي�ض االإيراين.

يف   "AFV" املدرعة  القتال  مركبات  عدد   •
 1315 مقابل  مدرعة،   41062 االأمريكي  اجلي�ض 

مدرعة اإيرانية.
اجلي�ض  يف   "SPG"احلركة ذاتية  املدافع  عدد   •

االأمريكي 1934 مدفع مقابل 320 مدفع اإيراين.
عددها  االأمريكي  اجلي�ض  يف  املقطورة  املدفعية   •
اجلي�ض  يف  مدفع   2078 مقابل  مدفع،   1299

االإيراين.
املدفعية  ـ  املتعددة  ال�سواريخ  راجمات  عدد  • ويبلغ 
مقابل  1331من�سة،  االأمريكي  اجلي�ض  ال�ساروخية يف 

من�سة.  1474
مليون   120 اأمريكا  الع�سكرية يف  للخدمة  • ي�سلح 

ن�سمة، ويف اإيران 39.5 مليون ن�سمة.
 3 مقابل  ميناء   24 االأمريكية  الرئي�سية  • املوانئ 

موانئ اإيرانية.
مقابل  �سفينة   473 االأمريكي  االأ�سطول  قوة   •

اإيرانية. �سفينة   397
20 حاملة طائرات بينما ال متتلك  اأمريكا  • متتلك 

اإيران اأي حاملة طائرات.
غوا�سة.  32 واإيران  غوا�سة   72 اأمريكا  • متتلك 

• متتلك اأمريكا 10 فرقاطات واإيران 6 فرقاطات.
ال  بينما  62 مدمرة  االأمريكي  االأ�سطول  • يوجد يف 

متتلك اإيران اأي مدمرات.
 3 اإيران  متتلك  بينما  طرادات  اأمريكا  متتلك  • ال 

طرادات.
 7 مقابل  األغام  كا�سحة   11 اأمريكا  متتلك   •

كا�ساحات األغام يف اجلي�ض االإيراين.
 11 االأمريكي  االأ�سطول  يف  الدورية  �سفن  عدد   •

مقابل 111 يف االأ�سطول االإيراين.
دوالر،  مليار   577.1 االأمريكية  الدفاع  • ميزانية 

مقابل 6.3 مليار دوالر ميزانية اجلي�ض االإيراين.
التحالف  قوات  االأمريكية  القوة  اإىل  اأ�سيفت  واإذا 
العربي والدويل، ومع وقوف رو�سيا وال�سني على احلياد، 
التي مل  اإيران لن ت�ستطيع ال�سمود بوجه هذه القوة  فاإن 
يرتدد الرئي�ض االأمريكي من التهديد باأنها �ستكون مدمرة 

بل �ستكون "نهاية اإيران ر�سميا". 
"�سفقة  جمرات  على  يقبع  الذي  االأو�سط  ال�سرق 
وتن�سف  بلدانه  مقدرات  تغري  قد  اأخرى  وحرب  القرن"، 
العظمى  بالقوة  االلت�ساق  �سوى  اليوم  ميلك  ال  حدوده، 
والرو�سية  ال�سينية  القوى  لتحييد  وال�سعي  االأمريكية، 
باإجتاه حماية اأهم مراكز الطاقة العاملية من جموح اإيران 

واأطماعها التي متتد االف ال�سنني يف املنطقة.
العربي  اال�سرتاتيجي  التخبط  �سنعه  م�سهد  ذلك 
والعاملي على حد �سواء وعلى مدى عقود، لقد كان العراق 
�سقطت  �سقط،  اإن  وما  املحرقة،  الرياح  تلك  ملثل  م�سدا 
معه كل اجلدران وباتت القالع العربية على مرمى حرب 

رابعة �ستلتهم كل �سيء. 

نفطه اأي�سًا. 
ويرى حمللون �سعوديون اأن "احلرب مع طهران قادمة 
املخاوف  تلك  وجوهر  اليمن.  ملف  ح�سم  حمالة" بعد  ال 
على  ويعتمد  تو�سعي  االإيراين  "النظام  اأن  اإىل  ي�ستند 
"التخلي  للتمدد"، وال ميكن  االقليات واملتطرفني كخاليا 
عن حماية االأمن القومي واالإقليمي وتركه رهينا باتفاقية 
حتى  للوقت  ك�سبا  االإيراين  النظام  بها  يتالعب  ورقية 

ي�سبح قادرا على اإنتاج اأ�سلحة نووية".
وهناك اأي�سا خماوف العراقيني، الذي �سيكونون بال 
اإذا اندلعت،  �سك املحرقة التي �ستمر عليها تلك احلرب 
نف�سها  املتحدة  الواليات  �سكلته  نظام  رهني  فالعراق 
بكل  تتحكم  االآن  اأ�سبحت  بحتة،  اإيرانية  تنظيمات  من 
ترتبط  التي  واالأمنية  الع�سكرية  القوة  وب�سمنها  مفا�سله 
ارتباطا مبا�سرا باإيران، ولعل اأخطرها ملي�سيات "احل�سد 
ال�سعبي" امل�سلحة واملنفلتة من اأي رادع قانوين اأو حكومي، 
فهي دولة و�سط الدولة، وهي اأذرع حتركها طهران حلماية 
احلرب  يف  اإ�سراكها  ذلك  ومن  �ساءت،  كيف  م�ساحلها 
 100 تفوق  والتي  االأمريكية  القواعد  و�سرب  ب�سوريا، 

قاعدة يف العراق.
وتربز يف امل�سهد اأي�سا التهديدات احلوثية يف اليمن، 

والتي تتمثل بـ:
 1200 لها  اأق�سى مدى  ي�سل  بالي�ستية  • �سواريخ 

كيلومرت.
امل�سرية  الطائرات   2018 عام  منذ  ا�ستخدمت   •

التي ا�ستهدفت اليمن وال�سعودية.
وا�ستخدمت  بعد،  عن  وامل�سرية  املفخخة  • الزوارق 

يف مهاجمة ال�سفن واملن�ساآت.
ن�سرت  والتي  ال�سنع  اإيرانية  البحرية  االلغام   •

املئات منها يف البحر االأحمر.
يف  الطائفية  ال�سراعات  تدير  اإيران  اأن  نن�سى  وال 
اإ�سرائيل،  حني  كل  وتهدد  والعراق،  وال�سعودية  البحرين 
"حزب اهلل"، ون�سر  عرب حت�سيد ذراعها القوي يف لبنان 

قواتها قرب اجلوالن ال�سورية.
ثغرات جيوا�سرتاتيجية

للدرا�سات  وا�سنطن  مركز  يف  الباحثون  ويرى 
اال�سرتاتيجية، اأن االأحداث االأخرية قد اأبرزت العديد من 

امل�ساكل املحتملة مع املقاربة االأمريكية احلالية:
الردع،  جمال  يف  االإخفاقات  وا�سحة  ظهرت  • فقد 
االأمريكية  القوات  ن�سر  وعمليات  التحذيرات  متنع  ومل 
اأو  طهران  ملنع  دائمًا  تكفي  ال  اأنها  وبدا  الهجمات، 
�سركائها من جتاوز اخلطوط احلمراء املعلنة اأو ال�سمنية 

التي حتددها وا�سنطن.
مقابل  املخاطر  احت�ساب  �سوء  اأي�سا  ظهر  كما   •
ا�سرتاتيجيا  خطاأ  املراقبون  يعتربه  ما  وهذا  املكا�سب، 
باب احلذر،  وا�سنطن من  تتجنب  "اأن  بد  اإذ ال  اأمريكيا، 
امل�سالح  تتطلب  جتاوز خطوط خ�سومها احلمراء ما مل 
االأمريكية احليوية خالف ذلك، ويف احلالة االأخرية، يجب 

اأن تكون م�ستعدة للرد بقوة".
م�سداقية  م�سكلة  االأمريكية  االإدارة  وتواجه   •
التي  ترامب  رغبة  فاإن  وا�سنطن  ملركز  ووفقا  مزدوجة، 
اأعرب عنها غالبًا يف جتنب اأي حروب اإ�سافية يف ال�سرق 

-إخفاق الردع األميركي 
والثغرات الجيواستراتيجية 
تضعف مصداقية واشنطن
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السياسةالسياسة

خليل مراد

ايران  حتركات  على  �سديدا  طوقا  فر�ض  النووية   
ا�سيوية  ودول  ال�سني  اىل  نفطها  بيع  من  ومنعها 
اقت�سادية  عقوبات  من  حزمة  واأعقبه  عديدة، 
لل�سروط  الر�سوخ  على  واجبارها  داخليا  الإنهاكها 
النووية  مفاعالتها  باحتواء  ال�سارمة  االمريكية 

ال�سرية والعلنية.
االمريكي  الع�سكري  التح�سيد  ملاذا  وال�سوؤال 
اال�سرتاتيجي؟ هل هو اإعالن احلرب على ايران؟ ام 
هو ردع اإ�سرتاتيجي الإيران وحلفائها ملنعها من القيام 
منطقة  يف  النفطية  م�ساحلها  �سد  ع�سكري  بعمل 
اخلليج  وتهديد حلفائها،  ام هو متهيد ب�سن �سربات 
ع�سكرية ت�سل قدراتها القتالية واالقت�سادية وبالتايل 
امريكية  الإ�سرتاتيجية  واخل�سوع  التفاو�ض  قبولها 
بعد  الهتلرية  املانيا  مع  ح�سل  ما  مثل  املدى   طويلة 

احلرب العاملية الثانية؟ 
حتريك  ان  يذكرون  الع�سكريون   اخلرباء 
عظمى  دولية  قوى  من  والنووية  التقليدية  اال�ساطيل 
لي�ست لعبة، رمبا يكون الأغرا�ض الردع، وهي مرحلة 
من مراحل احلرب او التح�سيد التقارير اال�سرتاتيجية 
االإ�سرتاتيجية  يف  اخلنق  م�سطلح  تذكر  املتداولة، 
وقدميا  االعالم،  يف  جديد  مفهوم  وهي  االمريكية، 
يف  والعراق  اليران  املزدوج(  )االحتواء  ا�سم  اإتخذ 
عهد بو�ض االبن، وبعدها حتول اىل �سيا�سة )االحتواء 
التمايزي(  بالرتكيز على العراق فقط، اإذ نفذته اإثر 
واليوم   1990 عام  للكويت  العراقية  القوات  دخول 
تاأخذ  ايران  جتاه  االمريكية  اخلنق  �سيا�سة  تطرح 
ابعادا ع�سكرية واقت�سادية و�سيا�سية، وح�سب ما هو 
خمطط لها،  ت�سري ب�سرب واناة وتفنن  بداأت بفر�ض 
الكارثة  تكمن  وهنا  هند�سية.  مبتوالية  العقوبات 
مبتوالية  يبنى  فاالإقت�ساد  االيراين.  االقت�ساد  على 
عددية وينهار مبتوالية هند�سية، و ينهار معها الو�سع 
باإنت�سار  وال�سمود  التما�سك  عوامل  ويفقد  الداخلي 
الفقراملدقع، ثم ينهار اجلي�ض، ومن املتوقع ان يكون 
الت�سعيد املتبادل طويال، تتقل�ض معها مدة احلرب 
اخلنق،  �سيا�سة  وفق  واأمريكا  قيامها.   مدة  وتقل�ض 
الر�سا�سة  اطالقة  �ساحبة  تكون  ولن  متعجلة  غري 
القتال  على  ايران  اإرادة  ك�سر  تنتظر  وهي  االوىل، 
بالتمرد  االيرانية  القوميات  ودفع  النف�سية  باحلرب 

�سد �سلطة املاليل احلاكمة.
مل   1979 عام  ال�ساه  �سقوط  منذ  وامريكا   
بيع  بداأت مبنع  االن،  ايران مثلما هي  تكن جادة مع 
النفط مرورا بالكافيار وانتهاءا باالأوك�سجني وو�سوال 

اىل مظاهرات اجلوع والفقر  لل�سعوب االيرانية التي 
لتطيح  العارمة  ثوراتها  لتفجر  االنهيار  بدء  تنتظر 

باأركان املاليل.
احتواء  على  اال�سراراالمريكي  يوؤكد  ما  ان 
ال�سلف االيراين هو التهديد بتوجيه �سربة ع�سكرية 
امريكي   موقع  من  املن�سورة  املعلومات  كثيفة، 
وزارة  من  االيراين  امللف  SIV+IOMبتحويل 
 ،CIA املخابرات  وكالة  اىل  االمريكية  اخلارجية 
م�سرية  طائرة   )5000( ب  الوكالة  بتجهيز  يذكر 
والدقيق  املنخف�ض  وهو اجليل اخلام�ض  نوع )رونز( 
اال�سخا�ض  مالحقة  على  القدرة  لديها  باالإ�سابة 
واالهداف احليوية فوق وحتت االر�ض والت�سوي�ض على 
وتدمريال�سواريخ  االلكرتونية  االت�ساالت  منظومات 
حامالت  وتقوم  لالنطالق  اعدادها  اثناء  البال�ستية 
اجلوارااليراين  قواعد  ومن  اخلليج  يف  الطائرات 
وتركيا  والبحرين  والعراق  والكويت  ال�سعودية  يف 
حرب  وتدار  وافغان�ستان.  اال�سود  والبحر  وجورجيا 
اال�ستنزاف االلكرتونية للمرة االوىل يف عامل احلروب 
بوا�سطة ع�سا القيادة الو�سطى االمريكية ومن داخل 
الواليات املتحدة االمريكي. اذ ر�سدت وزارة الدفاع 
االمريكية )38000( هدف جوي وا�سرتاتيجي يف 
مواقع  وهي  واليمن   ولبنان  و�سوريا  والعراق  ايران 
احل�سد  ملي�سيات  واذرع  الثوري  احلر�ض  مليل�سيات 
ال�سعبي يف العراق وحزب اهلل اللبناين  وان�سار اهلل 

يف اليمن.
وال�سوؤال االخر، كيف تت�سرف ايران يف تعاملها مع 
احل�سار االمريكي الع�سكري واالقت�سادي؟ ان القوى 
والغطر�سة  العظمة  بداء  م�سابه  ايران  يف  احلاكمة 
مبر�ض  م�سبعة  قوة  امتالكها  بعد  احلدود  ابعد  اىل 
ماليني  تدفع  التي  املتطرفة  الدينية  االيديولوجية 
االيرانيني اىل حافة املوت والدمار. امل�سادر املطلعة 
من داخل ايران، تذكر ان ال�سيا�سة االيرانية للتعامل 
مع االزمة ت�ستند اىل مقولة )ال حرب وال مفاو�سات( 
مع امريكا، الذي اعلنها املر�سد علي خامنئي يف لقائه 
انها لن تتخذ  النظام وتعني  مع جمموعة من حر�ض 
التو�سعية  االقليمية  مطامعها  ايقاف  باإجتاه  خطوات 
ب�سيا�سة  للقبول  الدينية،  ايديولوجيتها  عن  والتخلي 
االعتدال وجتميد دور اذرعها يف دول املنطقة. وح�سب 
اإ�سرتاتيجيتها املتهورة، تدفع الو�سع املتاأزم اىل حالة 
عمل  اىل  امريكا  ا�ستدراج  �سلم" واىل  وال  "الحرب 
املحيطات  يف  النفط  ناقالت  ي�ستهدف  ع�سكري 
الدولية ح�سب زعمها، يوؤلب ال�سارع االيراين �سدها 

ال��ت��ه��ور االي���ران���ي و إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��خ��ن��ق االم��ري��ك��ي��ة .. 

م�����ن ي���ن���ت���ص���ر ف�����ي ال���ن���ه���اي���ة؟!

ب�سورة  واحلرب  التوتر  اجواء  تعي�ض  املنطقة 
عام  للعراق  االمريكي  االحتالل  منذ  م�سبوقة  غري 
�سنع  على  االيراين  اال�سرار  ذلك  مرد   ،2003
بعيدة  بال�ستية  �سواريخ  وامتالكها  النووية،  القنبلة 
املدى، وقوات احلر�ض الثوري م�سلح باإديولوجية دينية 
متطرفة، واذرع ميل�سياوية �ساربة يف لبنان والعراق 
االمريكية  املخابرات  معلومات  عن  ف�سال  واليمن، 
التي افادت ان ايران كانت ت�سعى ال�ستهداف م�سالح 
امريكية، ورغم ان ايران متكنت من مغازلة االدارات 
اوباما،  براك  عهد  يف  وخا�سة  ال�سابقة،  االمريكية 
ولبنان  و�سوريا  العراق  يف  االيراين  النفوذ  متدد  اإذ 
اىل  و�سوله  حلظة  منذ  ترامب  اإدارة  ولكن  واليمن، 
البيت االبي�ض، اأدار ظهره اىل ايران وافقدها قدرتها 
على التاأثري يف احداث املنطقة، و�سعى اىل ت�سحيح 
ما ارتكبته ادارة �سلفه من اخطاء ا�سرتاتيجية، وكان 
خروجه من االتفاق النووي الذي وقعته ادارة اوباما 
ان  تبني،  ان  بعد  وخا�سة  بارزا  حدثا   2015 عام 
الوعود االوربية،  النوم على و�سادة  ايران ال ت�ستطيع 
واتخذ قراراآخر، هو فر�ض عقوبات بلغت حد ت�سفري 
دبلوما�سية  حملة  و�سن  االيرانية  النفط  �سادرات 
عرب  املنطقة  الإ�ستقرار  مهددة  باإعتبارها  �سدها، 
احلر�ض  واإعتبار  املدى،  بعيد  ال�ساروخي  برناجمها 

الثوري منظمة ارهابية!.  
من  كبري  بقدر  االمريكي  التحرك  ات�سم  لذلك 
الع�سكري  االيراين  االنفالت  جلم  �سرورة  و  احلزم 
وال�سلم  لالأمن  خطريا  تهديدا  ي�سكل  الذي  والنووي 
يف  وحللفائها  االمريكية  احليوية  وللم�سالح  الدويل 
العربي.  امل�سرق  منطقة  ويف  العربي  اخلليج  منطقة 
الطائرات  الكثيف من  االمريكي  الع�سكري  التح�سيد 
والقواعد ال�ساروخية وحامالت الطائرات والبواخر 
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من زاويتي

التطبيع مع اأعداء االأمة ق�سية جوهرية ومف�سلية، ت�سغل بال املثقفني على امتداد الوطن العربي، 
ذلك اأن التطبيع يف نهاية املطاف اأبعد من االعرتاف واأخطر منه، والأنه يلغي الكثري من االأدبيات، ويدعو 
اىل حمو ذاكرتنا وتروي�سها، وقبول الكثري مما مل يكن مقبواًل من كل ال�سرائح واالأعراف على امتداد 

ال�ساحة العربية املثخنة واملدّماة.
�سحيح اأن التطبيع ال�سيا�سي ي�سق طريقه و�سط �سيا�سة ع�ض االأ�سابع، و�سحيح اأن البع�ض يرتاخى 
وي�ست�سهل الت�سليم اآماًل يف مرحلة �سيا�سية جديدة، قد حتتاج اىل وقت طويل ال�ستيعابها واالهتداء اىل 
كيفية التعامل معها، ومعاي�ستها… ولكنها بالتاأكيد لن تكون معاي�سة طبيعية كما ياأمل بع�ض احلكام 
اأو�ساعًا جديدة،  تلغيها قرارات، قد تبني القرارات  ياأخذون القرارات، الأن الذاكرة املوروثة ال  الذين 

لكنها لن ت�ستطيع اأن تلغي، مبجرد التوقيع عليها، اإرثًا من العداوة. 
لل�سيا�سة موازينها اخلا�سة، و "�سفقة القرن" التي يلهث البع�ض وراءها قد ت�سنع لهم املمكن.. اأما 
املثقفون الذين يحلمون بـ "املت�سّور" هوؤالء الذين �سنعوا عاملًا بعيدًا عن واقع ال�سيا�سة ومطارحاتها، 
فهم، من موقعهم املميز واملتفّرد يف اأمتهم، يوؤمنون باأنهم ي�سكلون خط الدفاع االأول عنها، لذلك فاإن 
اأي خرق يف هذا اخلط هو "دفر�سوار" ثقايف اأخطر بكثري من اأي "دفر�سوار" ع�سكري، ومن هنا تكت�سب 

ت�سرفاتهم اأهميتها وخطورتها..
لذلك، عليهم اليوم، كطليعة يف االأمة، اأن ميعنوا النظر جيدًا واأن يراجعوا احل�سابات قبل االإقدام 
على اأية قفزة يف املجهول، وال ي�سمح الوقت باملجازفة والتجريب، فالثقافة ح�سننا االأمنع، وخط دفاعنا 

االأول.
نات ويبقى ح�سن الثقافة �سامدًا ومنيعًا وفاعاًل الأنه ي�ستلهم روح  قد تتهاوى كل احل�سون واملح�سّ
االأمة وعواطفها وتطلعاتها امل�ستقبلية. والنا�ض يلجاأون ويعودون اىل املثقفني يف حاالت الوهن وال�سياع 

لي�ستمدوا من �سائب فكرهم ونرّي عقولهم اأ�سباب ال�سمود والبقاء واالأمل يف امل�ستقبل.
يرون  يزالون  وال  كانوا  ال�سيا�سية،  نظرتهم  اختالف  وعلى  العربي،  الوطن  امتداد  على  املثقفون، 
باإ�ستمرار من تخاذل بع�ض  ال�سيا�سيني وهم لطاملا �سكوا  اأن خندقهم خمتلف �سكاًل ونوعًا عن خندق 
اليوم  بع�سهم  ونرى  ذلك،  عن  مرارًا  اأعلنوا  بحيث  العربية،  وبالكرامة  باحلقوق  وتفريطهم  ال�سا�سة 

يباركون خطوات ال�سا�سة بل ي�سبقونهم اىل االعرتاف والتطبيع…
قد يكون لدى ال�سيا�سيني الكثري من التعليالت املقنعة ملا يقومون به، يف ظل رجحان القوة الع�سكرية 
للعدو املدعوم امريكيًا ب�ستى الو�سائل.. ولكن لنا يف تاريخنا عربة حني �ساهد املثقفون �سقوط دولتهم 
�سيا�سيًا وع�سكريًا، وحماولة الق�ساء على ثروتها الفكرية.. راحوا يعملون للحظة اأخرى �سعيًا  للحفاظ 

على ذخائر لغتهم واأبقوها هّدارة يف دماء اأبناء الغد. 
املثقفون يجيدون �سناعة امل�ستقبل، فلماذا قتلت بع�سهم حلظة االآن الرمادية؟ 

اإن العقبة الكربى يف وجه التطبيع الكامل هي عقبة التطبيع الثقايف، فهذا املنت�سر �سيا�سيًا وع�سكريًا 
يعرف اأنه ما زال مرفو�ض ثقافيًا، بعد اأكرث من اأربعة عقود من التطبيع ال�سيا�سي…

�سيظل  الأنه  اخلندق  هذا  حت�سني  وعلينا  مفتوحًا،  �سجاًل  �سيبقى  الثقايف  التطبيع  على  والكالم 
اخلندق الدفاعي املتقّدم…

مايز األدهمي

 التطبيع بين الثقافة والسياسة..

الع�سكري  العمل  برف�ض  دويل  تعاطف  تخلق  مثلما 
تدعيم  اىل  الرو�ض  من  باإ�سدقائها  ويدفع  االمريكي 
�سكوى ايرانية �سد الواليات املتحدة يف جمل�ض االمن. 
ولعل �سيا�سة الت�سلب والعناد االيرانية يف التعامل مع 
اجلبهة  يوحد  االمريكي،  الع�سكري  الت�سعيد  حالة 
ال�سيا�سية  القوى  روحاين  ح�سن  دعا  اذ  الداخلية، 
االحتماالت.  ا�سواأ  ملواجهة  الوحدة  اىل  املعار�سة 
منطق  ورف�ض  االمريكية،  لل�سروط  الر�سوخ  وعدم 
ولبنان  العراق  يف  اذرعها  دفع  وبالتايل  املفاو�سات 
اىل  �سربات  وتوجيه  للقتال  اال�ستعداد  اىل  واليمن 
كل  اخلليج.  دول  ويف  العراق  يف  االمريكية  القواعد 
االمريكية  االدارة  تدركها  االيرانية  الت�سرفات  هذه 
اخلارجية  وزير  اليه  حذر  ما  وهذا  لها،  وتتح�سب 
االمريكية مايك بومبيو خالل زيارته املفاجئة للعراق: 
باأن وا�سنطن عازمة على ازالة اي ان�سطة ا�ستفزازية 
من ال�سرق ومعاقبة اي ت�سعيد مبا�سر من امليل�سيات 

االيرانية يف العراق و�سوريا ولبنان واليمن. 
االزمة  من  والعاملية  العربية  املواقف  اما   
خارجية  وزير  وت�سريحات  مواقف  يف  ن�ستدركها 
لعدد  وحتذيره  العراق   اىل  بومبيو  املتحدة  الواليات 
التابعة  امليل�سيات  ت�سنها  �سربة  بتوقع  امل�سوؤولني  من 
وطالب  الع�سكرية   القواعد  �سد  العراق  يف  الإيران 
مع  اإما  �سراحة،  العراق  موقف  بتحديد  امل�سوؤولني 
الدول  ايران.  مع  او  االمريكية  املتحدة  الواليات 
االمريكية،  ال�سيا�سة  مع  وعمان  قطر  عدا  اخلليجية 
االيراين  للمع�سكر  باإنحيازها  موقفها   اعلنت  قطر 
اخلليج  دول  بع�ض  االمريكية.  العقوبات  وترف�ض 
جتري مفاو�سات �سرية مع ايران وبو�ساطة من �سلطة 

عمان.
اما املواقف الدولية، ال�سني لن تختار اال�سطفاف 
اىل  التو�سل  ب�سدد  وهي  امريكا  �سد  ايران  مع 
�سياغات يف عالقاتها اال�سرتاتيجية االقت�سادية مع 
امريكا. اأوربا لن تدعم ايران ع�سكريا وال اقت�ساديا 
بدورها  رو�سيا  امريكا.   على  ال�سغط  بو�سعها  ولي�ض 
م�ستوى  اىل  ايران  مع  عالقتها  لتطوير  ت�سعى  لن 
مبفاو�سات  من�سغلة  وهي  اال�سرتاتيجي  التحالف 
�سالت 2 وح�سب امل�سادر الر�سمية تقف رو�سيا على 
احلياد، ورمبا تتخذ الفيتو يف جمل�ض االمن يف حالة 
تقدمي امريكا م�سروع قرار ي�سمح لها ب�سرب ايران، 
ال�سامل. مل  الدمار  ا�سلحة  اتفاقية حترمي  ملخالفتها 
يبقى امام ايران �سوى قبولها مبفاو�سات للتو�سل اىل 
بتعديل  االمريكية  ال�سروط  بفر�ض  الكربى  ال�سفقة 
ال�سغط  �سيا�سة  وفق  ت�سري  وامريكا  النووي،  االتفاق 
ايران  اتخاذ  بعد  وخا�سة  واالقت�سادي  الع�سكري 
االتفاق  جتاه  اللتزاماتها  الر�سمي  بالوقف  قرارا  
النووي. كل ذلك يبقي كل االحتماالت قائمة مبا فيها 
اهداف  تدمر  التي  االلكرتونية  ال�سربات  او  احلرب 
االيرانية  ال�سعوب  ويعر�ض  االقت�ساد،  وت�سل  ايرانية 
ايران   تفقد  احلرب  وقوع  حالة  ويف  االنهاك  اىل 

احالمها ومكانتها يف جغرافية املنطقة.
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المس��تقبلية والرؤي��ة  الملكي��ة 

السياسة

اأم �سيئة، ميكن اإيجاد القوانني التي تنا�سبها".
تقوم  الراهنة،  بامل�ساألة  يتعلق  فيما        
يف  جنحت  امللكية  اأن  على  االأردنية  اخل�سو�سية 
اإجراء توليف تام بني العنا�سر التي اأر�ست مبداأ 
ال�سرعية امللكية يف �سياق العامل العربي: جت�سيد 
وحماية تقليد موروث �سابق للدولة احلديثة، وهو 
قائد  �سرعية  اإنها  االإ�سالم.  يف  متجذر  تقليد 
على  قدرة  مع  كاريزمية،  �سخ�سية  ذي  ع�سكري 
ال�سلطة  منطلق  من  دبلوما�سي  بدور  اال�سطالع 
الدوليني،  الفاعلني  �سائر  باحرتام  حتظى  التي 
منذ  خا�سة  التاأزم،  دائمة  جيو�سيا�سية  بيئة  يف 
اال�سطرابات التي انفجرت يف العديد من بلدان 

املنطقة عام 2011.
القول:  على  االأردين  بالعاهل  ما حدا     هذا 
حتملت  احلديث  التاريخ  يف  دولة  توجد  ال  " قد 
اآثار ال�سدمات اخلارجية اأكرث من االأردن. وعلى 
وحروب  نزاعات  من  يحيطنا  ما  كل  من  الرغم 
وعلى  عريقة،  ملجتمعات  وتف�سخ  لدول  وانهيار 
لي�ستظل  حدودنا  عرب  الجىء  كل  من  الرغم 
يجدها يف  التي مل  الكرامة  ويذوق طعم  باالأمان 
بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا 
اأننا نثبت الأنف�سنا وللعامل  اإال  وما تزال تواجهنا، 
اأجمع كل يوم، وبعزمية كل مواطن اأردين كم نحن 

اأقوياء".
اال�ستقالل،  ذكرى  يف  األقاه  خطاب  ويف     
"بالرغم  اأعلن امللك:   ،2016 24 مايو  بتاريخ 
الوطنية  االأردن  وحدة  اأن  اإال  التحديات،  كل  من 
للعنف  واجتنابه  االجتماعي،  وتناغمه  الرا�سخة، 

يزيده �سالبة ومنعة كل مرة". 
التاأكيد على     واحلال هذه، قادتنا احلقيقة 
املكت�سبات. مما  اأتاحت هذه  التي  امللكية هي  اأن 
مركز  يحتل  االأردين  العاهل  اأن  ندرك  يجعلنا 
للملكية  اأتاح  ما  وهذا  بالده.  حياة  يف  ال�سدارة 
الثاقبة  روؤيتها  خالل  من  مميزًا  دورًا  تلعب  اأن 
املجتمع  وتطوير  القانون  دولة  تعزيز  م�ساألة  اىل 
بقيادة �سيا�سة وطنية ديناميكية لل�سباب و للرتبية 
و لتعزيز دور املراأة. ويف هذا ال�سدد اود اأن اأحيي 
الدور الهام الذي تقوم به امللكة رانيا عقيلة امللك 
اجلهود  من  الكثري  كر�ست  التي  الثاين  اهلل  عبد 

من اأجل هذه امل�سائل املهمة. 
   ويهدف مو�سوعي هذا اىل التاأكيد على اأن 
الروؤية  تعزيز  على  القادرة  الوحيدة  هي  امللكية 

امل�ستقبلية واإي�سالها اىل بر االأمان.

اأطلقها،  التي  ال�ساد�سة  النقا�سية  الوثيقة  يف 
ركيزة  هي  القانون  دولة  اأن  االأردين  العاهل  اأكد 
كل  اأن  اي�سًا  اأكد  كما  احلديثة.  املدنية  الدولة 
موؤ�س�سة  وكل  الدولة  يف  م�سوؤول  وكل  مواطن، 

�سيا�سية يجب اأن ت�سهم يف بناء دولة القانون.
   من ناحية اأخرى، طرح امللك عبد اهلل مبداأً 
اأن تعزيز دولة القانون هو �سرورة قاطعة  مفاده 
والكرامة.  واالزدهار  االجتماعي  ال�سلم  لتوفري 
فال ت�ستطيع االأمة بلوغ التنمية امل�ستدامة، وتزويد 
النظام  بف�سل  خا�سة  النجاح،  بو�سائل  ال�سبيبة 
املدر�سي، او امل�سي قدمًا، دون دولة القانون. تبعًا 
املتعلقة  املبادرات  حمرك  امللكية  ت�سكل  لذلك، 

بالتنمية ال�ساملة.
   هي حمرك املبادرات كونها ال�سامن للخري 
بالن�سبة  العام هو،  وراء اخلري  ال�سعي  اإن  العام. 
جمتمعًا،  االإن�سان  يعترب  طاملا  فري�سة  لالإ�سالم، 
هو  االإن�سان  االإ�سالمي.  العربي-  املنظور  وفق 
جمموعة  من  املكّونة  اجلماعة  اأي  اأمة،  يف  ع�سو 

اأ�سخا�ض "مت�سامنني يف �ستى �سوؤون احلياة".
العربي  الفكر  يعطي  االأحوال،  مطلق  يف      
اخلري  هذا  بني  وميّيز  اجلماعة،  خلري  االأولوية 
العام واملنافع الفردية. وينبذ تلقائيًا االإيديولوجيا 
الفردانية. ويتقارب هذا املفهوم مع مفهوم توما 

االأكويني وحقبة الكني�سة الكاثوليكية التقليدية.
للعامل  بالن�سبة  االأ�سا�سية،  القاعدة  اإن      
للعامل  بالن�سبة  كما  االإ�سالمي،  العربي- 
الدولة  اأن  على  تقوم  واالأرثوذك�سي،  الكاثوليكي 
حتتاج  ال�سبب  لهذا  العام.  للخري  ال�سامن  هي 
االأوطان اىل دولة تكون يف خدمة املنفعة الوطنية 
التي ت�سكل اإرها�ض ال�سالح العام. واحلال هذه، 
من ي�ستطيع، اأف�سل من امللكية، اأن يقدم ال�سالح 
العام واملنفعة العامة يف مواجهة املنافع اخلا�سة 

واالأنانية؟
   اإن االإجماع ل�سالح ال�سرعية امللكية قوامه 
متثل  الأنها  امللكية  اأجل  من  اإجماع  ثمة  ال�سرع. 
متييزها  حتمًا  ينبغي  التي  ال�سرورية  ال�سلطة 
الوطنية  الوحدة  على  واإجماع  اال�ستبداد،  عن 
امللكية،  وجت�سد  التاريخية.  واال�ستمرارية 
بالن�سبة لل�سعب، القيم الوطنية امل�سرتكة وت�سمن 
الفئات  فوق  هو  امللك  اإن  الوطنية.  اخل�سو�سية 
اإليه  وُينظر  االأخرى.  القوى  و�سائر  واالأحزاب 
وي�سري  والربان.  واحلكم  االأعلى  املالذ  وكاأنه 
اىل  دائمًا  مرده  الدولة  اأفول  اأن  اىل  التاريخ 

ت�سلم   ،1999 عام  فرباير  من  ال�سابع  يف 
االأردنية  اململكة  عر�ض  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
ح�سني،   امللك  والده  وفاة  يوم  وذلك  الها�سمية، 
ومما ال �سك فيه باأن الفرتة الطويلة التي ق�ساها 
له  اأتاحت  قد  ال�سلطة  راأ�ض  على  ح�سني  امللك 
دولة  ت�سبح  اأن  ُيعقل  ال  التي  الدولة  هذه  بناء 
حيث تتعاي�ض فيها، ب�سكل او باآخر، قبائل بدوية، 
وفل�سطينيون. فقد ا�ستطاع احل�سني توطيد اأركان 
حكمه واإ�سفاء ال�سرعية على النظام الرباغماتي.

   ومنذ ع�سرين عامًا، يتوىل ابنه امللك عبد 
اهلل الثاين احلكم يف اإطار نظام كّر�سه الد�ستور 
هو  النظام  هذا   .1952 يناير  من  الفاحت  يف 
عبارة عن ملكية برملانية، بيد اأن ال�سعوبات التي 
االإقليمية  اال�سطرابات  نتيجة  البالد،  تواجهها 
اجليو�سيا�سي  االأردن  وموقع  العراق  احتالل  منذ 
اأ�سفت  تغريات  اىل  اأدت  فيها،  الالجئني  ووجود 

اأهمية على دور امللك.
   بهذا ال�سدد، ي�سري الربوف�سور فيليب لوڤو 
اىل اأن االأردن لي�ست ملكية برملانية وفق النموذج 

االأوروبي.
بغية  اإيديولوجي  تقييم  اأي  حتا�سي  ينبغي     
ال�سيغ  توافق  براغماتية،  وب�سورة  تقييم، 

املوؤ�س�ساتية مع الدول التي ت�سهم يف تنظيمها.
كتب  ع�سر،  التا�سع  القرن  م�ستهل  يف     
اأن يكون الد�ستور  اأنه ال ينبغي  جوزيف دو م�سرت 
بكل  هو،  بل  الواقع،  عن  منقطعًا  فكريًا  اإنتاجًا 
ب�ساطة، حل مل�سكلة هي التالية، كما يقول: "على 
واملوقع  والدين،  واالأخالق،  ال�سكان،  نوعية  �سوء 
اجلغرايف، والرثوات، ومزايا الدولة، ح�سنة كانت 

د.  شارل سان برو
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رميون  اأو�سح  وقد  ال�سلطة.  تراخي 
االأزمة  هي  ال�سلطة  اأزمة  اأن  اآرون 

احلقيقية للح�سارات.
   كذلك، تعترب القدرة على التكيف 
تتفرغ  التي  امللكية  بها  تتميز  خا�سية 
لها. وهي قدرة غري خا�سعة للتقلبات 
االنتخابية. واحلال هذه، فاإن القدرة 
على التوقع هي �سرورية يف ال�سيا�سة. 
لذا، يجب امتالك حرية االختيار وعد 

التاأرجح يف مهب االأحداث.
نريد  "عندما  ريڤارول:  كتب     
ينبغي  ما،  ثورة  اأهوال  دون  احلوؤول 
باأنف�سنا".  بها  ونقوم  اإليها  ن�سعى  اأن 
بعبارة اأخرى، يجب حتا�سي التاأ�سن. 
االأردن  كما  امللكيات،  اأن  اىل  ون�سري 
تبني  ب�سرورة  مقتنعة  واملغرب، 
االأولوية  اإعطاء  مع  دينامية،  مقاربة 
اىل  يدعو  التي  االجتهاد  لفري�سة 
ال�سليم،  االإ�سالمي  الفكر  بها  القيام 
امل�ساألة  اأما  بطبيعته.  االإ�سالحي 
التاأقلم  على  امللكية  بقدرة  املتعلقة 

فتكمن يف مواكبتها للم�سحلة العامة
 فامللكيات جت�سد روح اال�ستقالل، 
بل اي�سًا الوحدة الوطنية ال�سرورية. 
والطائفية  التق�سيم  ويعترب 
التي  التهديدات  من  واالنف�سالية 
قائم  خطر  وهو  الدول.  لها  تتعر�ض 
العربي:  العامل  يف  خا�سة  ب�سورة 
يف  لبنان،  يف  �سوريا،  يف  العراق،  يف 
اليمن  ال�سعودية، ويف  العربية  اململكة 

وليبيا واجلزائر. 
االأهمية،  يف  غاية  م�ساألة  اإنها     
البلدان  يف  يكمن،  اخلطر  اأن  ذلك 
االأوروبية-  البلدان  يف  كما  العربية، 
ويف اأي مكان اي�سًا- يف ت�سّكل كيانات 
مذهبية  بانتماءات  تتذرع  م�سطنعة 
العودة  خطر  اإنه  اأي  وهمية،  واإثنيات 

اىل االأنظمة القبلية. 
   يبقى اأن اأحد التحديات الكربى 
واحلفاظ  الوطنية  الوحدة  تعزيز  هو 
عليها. تلك هي حتديدًا مهمة الدولة 
) هو ذا مو�سوع كتابي الدولة- االأمة 

يف مواجهة اأوروبا القبائل6(.
اإذا  باأنه  القول  ميكن  عمومًا،     
فذلك  وم�ستقرة  قوية  امللكيات  كانت 
الدولة.  عن  ما  فكرة  متتلك  الأنها 
�سيء  كل  قبل  هو  امللك  الأن  وكذلك 
وي�ستفيد  البعيد  اىل  ينظر  اإن�سان 

من اال�ستمرارية، وامللكية هي العامل 
والتنمية  التطور  يف  الرئي�ض  الفاعل 
املحافظة  التنازعات  مواجهة  يف 
املطاف،  نهاية  يف  نوعها.  كان  مهما 
يحدوين القول باأن امللكية جتمع كونها 
والوطن  العامة  امل�سلحة  خدمة  يف 
وهي  اخلا�سة.  للم�سالح  وجود  وال 
الكربى  النقائ�ض  اإحدى  من  تخلو 
واأعني  اجلمهورية،  تكتنف  التي 
واملطامع  ال�سلطة  على  التهافت  بها 
ال�سيا�سة.  رجاالت  لدى  ال�سخ�سية 
وتتيح  اال�ستمرارية  متثل  اأنها  كما 
روؤية بعيدة املدى وغري مرحلية وغري 
هي  امللكية  باالنتخابات.  مرتبطة 
احلياة. وهي مقتنعة دون �سك بوحدة 
امل�سري بغية القيام باأي عمل ب�سورة 
م�سرتكة. وهذا ما ُيطلق عليه ت�سمية 
التي  وحدها  هي  االأمة  اإن  التاريخ. 
تهب  الأنها  احلريات"  اأثمن   " ت�سكل 
باأن  له  تتيح  بحيث  كرامته  االإن�سان 
اجتماعيًا،  حيوانًا  فقط  لي�ض  يكون، 
بل اي�سًا حيوانًا تاريخيًا. عرب االأمة، 
الزائل  زاملجتمع  الزائل  للفرد  ميكن 
اي�سًا،  وهنا  والعدم.  املوت  حتدي 

جت�سد املكلية هذا الدفق احليوي.
   لهذا ال�سبب، فاإن امللكية هي التي 

ميكن اأن تقدم اأية روؤية م�ستقبلية.
منوذج  هنا  اأتناول  ول�سوف     
اإبان   ،1945 فعام  ديغول.  اجلرنال 
التحرر، ثم من عام 1958 اىل عام 
1979، متكن اجلرنال ديغول، واىل 
حد كبري، من تغيري امل�سهد ال�سيا�سي 
اأدخل  عندما  الفرن�سي  واالجتماعي 
اأن تخلى  لكنه ما  اإ�سالحات جذرية. 
القوى  عمدت  حتى  ال�سلطة  عن 
ما  تقوي�ض  اىل  واالأحزاب  ال�سيا�سية 
اأربعني  حوايل  منذ  ون�سهد  به.  قام 
الإجنازات  منهجيًا  تدمريًا  �سنة 
االأحزاب  ل�سالح  ديغول  اجلرنال 
اخلفية  والقوى  امل�سالح  وجماعات 
ال�سيادة  وتزعزع  للخارج  تذعن  التي 
روؤية  اأية  هناك  يكن  مل  الوطنية. 
م�ستقبلية وال يرنو ال�سيا�سيون اإال اىل 
يعي�سون  اأنهم  اأي  املقبلة،  االنتخابات 
�سوى  فرن�سا  ينق�ض  فال  بيوم.  يومًا 
االأردن  ملكية وطنية. من ح�سن حظ 
اأن يحكمه ملك. وهذا ما ي�سمح بروؤية 
بناء  اأجل  من  جذري  وعمل  وا�سحة 

امل�ستقبل.

نقطة أول السطر

دول  بني  امل�سادة  والت�سريحات  الت�سريحات  حدة  تت�ساعد 
فاجلميع  االخرى،  اجلهة  من  وايران  جهة  من  وامريكا  اخلليج 
جديدة  ع�سكرية  لقوة  اإ�سايف  دخول  كل  مع  وم�ستنفر  متوتر  هنا 
التي ا�سبحت عبارة عن  العربي، هذه املنطقة  يف منطقة اخلليج 
العمالقة،  القاذفات  الطائرات،  حامالت  فيه  تتح�سد  كبري  مرفاأ 
اخرى  تكنولوجية  واأ�سلحة  النووية  الغوا�سات  ال�سبح،  طائرات 
ايران يف  الرو�سي عن طموحات  الدّب  مل يعلن عنها، فبعد تخّلي 
املنطقة يبدو جليًا ان ايران تعاين من �سغوطات رئي�سية مرتابطة 
انها  اإاّل  ال�سغوطات،  هذه  ورغم  وداخلية،  ع�سكرية،  اقت�سادية، 
عموما  العربية  الدول  ترى  وهي  املبادرة  زمام  تفقد  ان  تريد  ال 
وذلك  االأمريكي  اجلانب  مع  وتقف  ت�ستقوي  خ�سو�سًا  واخلليجية 
من  عقود  اربعة  مدى  على  والعدوانية  التو�سعية  �سيا�ساتها  ب�سبب 
خالل التم�سك مببداأ ت�سدير الثورة، وحتى بعد ما خرجت مهزومة 
يف  وجترع   1988 عام  يف  العراق  مع  �سنوات  الثمان  حرب  من 
وقتها اخلميني كاأ�ض ال�سّم )كما اّدعى(. وبينما تراهن امريكا على 
مفعول العقوبات االقت�سادية وزيادة تاأّزم الو�سع الداخلي االيراين 
حتريك  خالل  من  لها  املربك  الو�سع  هذا  حلحلة  اإيران  حتاول 
اأدواتها يف دول اخلليج للقيام باملهمات القذرة، فقد قامت ف�سائل 
م�سلحة بتفجري بع�ض الناقالت املدنية يف اخلليج و�سرب من�ساآت 
برتولية يف ال�سعودية واأخرى قامت با�ستهداف ال�سفارة االمريكية 
يف بغداد بينما تكفل احلوثيون باإطالق �ساروخي �سكود على مّكة!! 
وباإ�سراف  اإيران  اأدوات  تنفذها  عدوانية  اعمال  من  اآخره  واىل 
مبا�سر من قوات احلر�ض الثوري واجهزة اإطالعات. فمهما كانت 
النتائج التي �ستوؤول اليها هذه التكتيكات �سوف لن يبقى امام ايران 
الرئي�ض  ادارة  مع  املبا�سر  التفاو�ض  وهو  اأال  واحد،  منفذ  �سوى 
ويعّريها  القد�سية  ثوب  عنها  �سينزع  الذي  التفاو�ض  هذا  ترامپ، 
االأكرب من  ال�سيطان  لرغبات  ت�ستجيب  يرونها  وهم  اتباعها  امام 
خالل جلو�سها اأمامه وجها لوجه على طاولة واحدة وهي تتفاو�ض 
على تنفيذ اثني ع�سر بندًا، تبداأ من ق�سق�سة اأجنحتها االإقليمية 
الداخلية من  �سوؤونها  بالتدخل يف  ااّل  تنتهي  وال  العربية  الدول  يف 
خالل مراقبة م�ستدمية لعمليات تطوير قدراتها النووية وبراجمها 

ال�ساروخية. 
مهما كانت التطورات التي �ستتبع هذه املواجهة فاملنطقة مقبلة 
كربى  ا�سرتاتيجية  وحتالفات  جديدة  جيو�سيا�سية  خارطة  على 

وترتيبات م�ستدامة �ستكون المريكا واوربا فيها ح�سة اال�سد.
عيدكم مبارك وكل عام واأنتم بخري .

هالل العبيدي

حروب 
بالوكالة
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السياسةالسياسة

املاليني  ع�سرات  على  وا�سنطن  تعتمد  واأن 
واال�ستثمار  امل�ساعدات  من  الدوالرات  من 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  للفل�سطينيني 
دول  ومن  عاملي  بدعم  واالأردن،  مل�سر  وكذلك 

اخلليج العربي!
اأ�سوق هذه املقدمة كمدخل لفهم احد اهم 
املنطقة  يف  الدعائية  الفو�سى  هذه  اهداف 
والتي عنوانها امل�سلل الكبري احتمالية ال�سدام 
االمريكية  املتحدة  الواليات  بني  الع�سكري 

والنظام االيراين.
اإعالمية  علمية  ب�سبغة  املو�سوع  ولتو�سيح 
تطبيق  عر�ض  خالل  من  الفكرة  �ساأو�سح 
توظيف   .)Spin( ا�سمه  خطري  اعالمي 
واقعنا  يف  يحدث  فيما  االإعالمي  ال"�سبني" 

العربي. 
مق�سودة  مدرو�سة،  خطة  هو  ال"�سبني" 
وق�سرية املدى، يقوم باإعدادها اجهزه دعائية 

االمريكي  الدعائي  )املطبخ  متخ�س�سة 
جماهريية  جهات  اأو  اأ�سخا�ض  او  ال�سهيوين( 
التغطية  اجلمهوراأثناء  انتباه  تركيز  بهدف 
االمريكي  اخر)ال�سراع  ب�سيء  االإعالمية 
االيراين يف منطقتنا االآن(، ل�سرف النظرعن 
والقيام  القرن(،  �سفقة  )مترير  مهم  �سئ 
تف�سرياتها.  اأو  الق�سة  حقائق  حول  بالت�سليل 
ال"�سبني" موجود على حد دقيق بني احلقيقة 
يهدف  اأبي�ض،  كذب  بكونه  ويتميز  والكذب، 
ومن  االعالم  و�سائل  اأنظار  �سرف  اىل  عادَة 
"اأعني"  يبهر  "�سوء"  وخلق  اجلمهور  خاللها 
و�سائل االإعالم وي�سرف انتباهها عن املو�سوع، 
اأو يف ت�سليل يف تغطية ق�سة اإعالمية. يف االآونة 
االأخرية كرث ا�ستخدام م�سطلح ال"�سبني" يف 
الت�سمية  م�سدر  واالإعالمي.  ال�سيا�سي  العامل 
يلقيها  التي  للكرة  الدورانية  اأ�سله من احلركة 
يف  امل�سرب  مع  الالعب  باإجتاه  الالعبني  اأحد 
لعبة البي�سبول. �سرعة ال"�سبني" متثل مقيا�ض 

لقدرة رامي الكرات.
من  مبادرة  عن  عبارة  "�سبني"  تطبيقات 
و�سائل  الأ�سغال  ترمب(  )ادارة  ال�سيا�سني  قبل 
النظام  من  )املخاوف  معني  مبو�سوع  االإعالم 
اأخرى  موا�سيع  عن  والتغا�سي  االيراين( 
ال�سيا�سي  يريد  بحيث  القرن(،  )�سفقة  مهمة 
االأجندة  " ا�سغال  ال"�سبني  من خالل ظاهرة 
املريحة  باالجتاهات  واجلماهريية  االإعالمية 
له، وكل ذلك بهدف "تغطية" اأو "ت�سليح" نتائج 
�ستحدث.  او  حدثت  قد  ُمر�سية  غري  الأحداث 
تتوافق  ق�س�ض  تاأليف  طريق  عن  ذلك  وميكن 
من  يحاول  فال�سيا�سي  ال�سيا�سي.   اأهداف  مع 
عما  االنتباه  واإبعاد  ت�سريد  ال"�سبني"  خالل 
يجري طبخه بهدوء واالهتمام باأمور ت�سخمها 
و�سائل الدعاية وتظهرها على انها اكرث اهمية 
ال�سيا�سي  ومتجيد  مدح  وباملقابل  وخطورة، 
ترامب(،  )ادارة  فيها  املرغوب  بالطريقة 
اجلمهور  وتاأييد  دعم  ال�سيا�سي  يك�سب  وبذلك 

له. 
تكهنات  من  ويقال  قيل  ما  كل  ورغم 
وحتليالت عن احتمال قيام مواجهات ع�سكرية 
و�سيكة بني النظام االيراين والقوات االمريكية 
تزال  ال  العربي  اخلليج  يف  بكثافة  املحت�سدة 
بعيدة املنال عن من يتمنونها، ذلك ان �سيا�سة 
حتى  ينبئ  ال  الطرفني  بني  اال�سابع  ع�ض 
فتيل  ا�سعال  اىل  يبادر  ان  منهما  اي  بنية  االآن 
علمنا  اذا  �سيما  املرتقبة  الع�سكرية  املواجهه 

القراءة الخطأ لألحداث في المنطقة!!

الرئي�ض  �سهر  كو�سرن،  جاريد  �سرح 
االأمريكي، باأن "�سفقة القرن" �ستعلن بعد �سهر 
االأمريكي  املفو�ض  كو�سرن،  واأ�ساف  رم�سان. 
يف  لل�سالم  االأمريكية  اخلطة  عن  امل�سوؤول 
باإ�سم  اإعالميا  واملعروفة  االأو�سط،  ال�سرق 
"�سفقة القرن"، ومقرتح  ال�سرق االأو�سط وفقا 
اجلانبني،  من  تنازالت  يتطلب  كو�سرن  جلاريد 
خطة  اإن  منفتح.  بذهن  العرب  يتحلى  واأن 
حكومة  اأبيب  تل  ت�سكل  بعدما  �ستعلن  ال�سالم 
اإئتالفية، يف اأعقاب فوز رئي�ض الوزراء، بنيامني 
انتهاء �سهر رم�سان  بعد  باالنتخابات،  نتنياهو 

اأي يف اأوائل يونيو املقبل.
اأن يتم طرحها  اإن املبادرة التي من املتوقع 
يف االأ�سابيع القريبة �ستعر�ض على الفل�سطينيني 
اإبراز  مع  الراهن،  الو�سع  من  حم�سنة  ن�سخة 
"ال�سيادة"،  ح�ساب  على  الذاتي"  "احلكم 
بح�سب تقرير ل�سحيفة )تاميز اأوف اإ�سرائيل( 
فل�سطينية،  دولة  اإقامة  مو�سوع  وجتنب 

عبد الرزاق الدليمي
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ال�سيناريوهات  طبخا  )رمبا(  الطرفني  ان 
بطريقة  االدوار  وبتوزيع  بالتعاقب  تنفذ  التي 
اجلهات  من  كثريا  ادخل  الذي  االمر  حمكمة، 
قادر  انه  يعتقد  من  فيهم  مبا  مظلم  نفق  يف 
على ه�سم وتف�سري وحتليل ما يجري على مدار 
�ساعات اليوم التي تفاجئ اغلبهم باأحداث تغري 

قناعاتهم بني �ساعة واخرى.
نرى  كما  بو�سوح  نراه  الذي  االمر  ان 
تاريخ  طول  ان  ال�سيف  يف  النهار  �سم�ض  فيه 
االنظمة  بها  مرت  التي  الزمنية  احلقبات 
باإيران  اليوم  ي�سمى  ما  حكمت  التي  املختلفة 
لكل  امل�ساند  احلليف  �سيا�سة  تتبع  انها  تثبت 
القوى اخلارجية الغازية التي ت�ستهدف �سعوب 
املنطقة ويف مقدمتهم العرب وامل�سلمني، ونظام 
ملا  املكونة  ال�سعوب  به  اأبتليت  الذي  املاليل 
ي�سمى اجلمهورية اال�سالمية )العرب واالكراد 
والبلو�ض واالذريني وغريهم( كما اإبتلينا جميعا 
به، كان احد اهم العوامل الداعمة لالمربيالية 
العراق  احتالل  يف  ال�سهيوين  والكيان  العاملية 
وافغان�ستان وتدمري �سوريا واليمن ولبنان وخلق 
ظاهرة الال ا�ستقرار يف عموم املنطقة العربية.
يف  النظام  ان  اعتقد  من  كثريا  ويخطئ 
الغرب  م�سالح  �سد  يكون  ان  ميكن  ايران 
ال�سحيح  هو  والعك�ض  ال�سهيوين،  والكيان 
متاما، فالنظام االيراين  خطط له الأن يرتدى 
و  منظم  ب�سكل  لي�سوهه  لي�ض  الدين،  لبا�ض 
ح�سب، بل  ويعطي ال�سرعية للكيان ال�سهيوين 
لها.  التي طاملا خطط  اليهودية  الدولة  العالن 
ال�سهاينة  الزعماء  كبار  ملقوالت  عدنا  واذا 
تنباأوا به  قبل عقود من االآن لوجدنا ان كل ما 
وكان العرب يرون به �سرب من اخليال ا�سبح 
العرب،  على  ومفرو�سا  ملزما  واقعا  اليوم 
بني  االدوار  وتوزيع  والتن�سيق  التناغم  ب�سبب 
ان  فبدل  ال�سهيوين،  والعدو  الفار�سي  العدو 
نتلم�ض اخلطى نحو وحدة االمة العربية و�سلنا 
اىل مرحلة جتاوزت فيه االنظمة املفرو�سة على 
على  واحلفاظ  الديكة  �سراع  العربي  ال�سعب 
الكرا�سي اىل مرحلة االقتتال بني ابناء الوطن 
ال  و  ومناطقيا،  وطائفيا  ودينيا  عرقيا  الواحد 

ندري ماذا �سيكون ال�سراع الالحق بيننا؟!
اإن م�سكلتنا لي�ض مع ال�سهاينة والفر�ض بل 
مع من يحكموننا، وبع�ض من الذين ي�سدعون 
روؤو�سنا بالتنظري خارج �سقف الواقع، واحلقيقة 
الأنهم كما يقول ابا ايبان 1972 )ال يقراأون، 

واإذا قراأوا ال يفهمون، واإذا فهموا ال يعملون(.

خالصة القول

يف تاريخ اأمتنا العربية ميكن اأن ن�سجل حدثني مهمني، كانت بغداد م�سرحًا لهما، ففي عام 
1258 �سقطت بغداد بيد املغول وب�سقوطها اأَُفل جنم الدولة العبا�سية، ويف عام 2003 �سقطت 
يف  العرب  اأمل  كان  الذي  العربية  القومية  �سعاع  اأَفل  وب�سقوطها  االأمريكيني  الغزاة  بيد  بغداد 

ا�ستعادة وحدة االأمة العربية.
�سقوط بغداد بيد الغزاة االأمريكيني ميكن اأن نعتربه نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة يف 
تاريخ �سعبنا العربي، فلقد انتهت مرحلة كنا نعول عليها ال�ستعادة جمد االأمة وا�ستعادة وحدتها، 
وكان احلراك القومي هو ال�سمة الغالبة للنخب الوطنية على اختالف م�ساربها منذ حترر اأقطارنا 

من االإ�ستعمار.
 ب�سقوط بغداد حّل الفكر ال�سعوبي حمل الفكر القومي، لت�سل االأمة اىل اأخطر املراحل يف 
اأو جرمية،  العربي كفرًا  القومي  والفكر  العربية  القومية  الكالم عن  واأ�سبح  تاريخها احلديث، 
و�ساحب القلم العروبي االأ�سيل حماربًا، واأ�سبح من كان يوهمنا باإنتمائه القومي يغرد يف �سرب 

اأعداء االأمة العربية.
ما يهمني من هذه املقدمة احلديث عن هذه النخب القومية ومفكريها وكتابها و�سحفييها وما 

فعلوه بعد �سقوط بغداد؟؟
بع�سهم  وا�ست�سهد  مالحقتها  مت  فلقد  الأمتنا  املخل�سة  ال�سيا�سية  القيادات  عن  اأحتدث  لن   
و�سجن وطورد الكثري منهم، ولكني �ساأحتدث عن حملة هذا الفكر من �سيا�سيني وكتاب و�سحفيني، 

ما الذي فعلوه للت�سدي لهذه الهجمة؟؟؟
لالأ�سف  بع�ض ال�سيا�سيني والكتاب وال�سحفيني املح�سوبني على الفكر القومي العربي اأ�سبحوا 
معواًل لتهدمي ما تبقى من هذا الفكر وي�سخرون عملهم وقلمهم خلدمة األد اأعداء امل�سروع القومي 
العربي ويفعلون ذلك عن �سبق اإ�سرار وتر�سد، منهم الإنتمائه الكاذب لهذا الفكر، ومنهم طمعًا 

بالدوالر الذي ك�سف زيف الكثريين من دعاة حملة الفكر القومي.
اإن هذا الواقع االأليم يدعونا نحن احلري�سني على هذا الفكر القومي العروبي االأ�سيل اإىل 
املتوا�سعة،  باإمكانياتنا  فعله  ن�ستطيع  ما  وفعل  االأدنى،  باحلد  ولو  التداعي  هذا  بوجه  الوقوف 
املوؤمنني  العرب  وال�سحفيني  الكتاب  اأدعو  العرب(  كل  )جملة  العربي  املنرب  هذا  ومن  ولذلك 
اأن يبادروا اىل ت�سكيل رابطة الإحتاد الكتاب وال�سحفيني القوميني  بعروبتهم وبفكرهم القومي 
اأ�سيل يدافع عن  وت�سكيل منرب عربي  الثقافية وال�سحفية،  والفعاليات  لتوحيد اجلهود  العرب، 
التي  ال�سر�سة  احلملة  هذه  لوقف  �سيئًا  نفعل  لعلنا  اأعدائها  بوجه  ويقف  العربية  اأمتنا  ق�سايا 

ت�ستهدف اأمتنا ووجودها. 
دعوة اأمتنى ان تلقى ا�ستجابة من ال�سرفاء من اأمتي قبل فوات االآوان.

زياد المنجد

صرخة عربي قبل فوات األوان
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ب�ساأن  والتوقعات  التحليالت  اأختالف  مع 
وايران،  اأمريكا  بني  الع�سكري  والت�سعيد  التهديدات 
قوات  بح�سد  االمريكية  املتحدة  الواليات  وقيام 
طائرات  حاملة  فيها  مبا  �سخمة  ع�سكرية  ومعدات 
املواجهة  باأن  توحي  اإ�سرتاتيجية  وقاذفات  وبوارج 
اأي وقت، فاأن هناك من  الوقوع يف  الع�سكرية ممكنة 
الطرفني  الأن  الع�سكرية  املواجهة  احتمالية  من  يقلل 
ع�سكريه  مبواجهة  راغبني  غري  االأن  حتى  يبدو  كما 
التدمريية �ستكون يف  نتائجها  مبا�سرة ومفتوحة  الن 

غاية اخلطورة وغري م�سمونة النتائج.
يقومون  باأنهم  ي�سرحون  االمريكان  امل�سوؤولون    
باأر�سال قواتهم اىل املنطقة لي�ض بهدف البدء بعملية 
ع�سكرية او الهجوم على ايران، ولكن الهدف هو جلم 
او  متهور  فعل  باأي  القيام  مغبة  من  ايران وحتذيرها 
مهمة  منطقة  يف  والعاملي  االإقليمي  االمن  زعزعة 
وح�سا�سة الإقت�ساديات العامل حيث ان منطقة اخلليج  
العامل  يف  املائية  املمرات  اأهم  اأحد  هرمز  وم�سيق 

واأكرثها حركه لل�سفن ومتر عربه اكرث من  
االأ�سواق   اىل  النفط  �سادرات  من    30-40%
هذا  اإن  يوميا.  برميل  مليون   18 مبعدل  العاملية  
اوامل�ساومات   للتالعب  قابل  غري  احليوي  ال�سريان 
كما هددت ايران على ل�سان اأكرث من م�سوؤول اإيراين  
باأنها قد تعمد اىل غلق م�سيق هرمز او باب املندب يف 
ت�سديد  على  االمريكية  املتحدة  الواليات  اأ�سرت  حال 
االأ�سواق  اىل  النفطية  �سادراتها  ووقف  العقوبات 

العاملية.
منع  يف  التحكم  ي�ستطيع  من  املهم  ال�سوؤال  ولكن 
والت�سعيد  التوتر  فتيل احلرب يف ظل حالة  اأ�ستعال  
القائم والذي ميكن ل�سرارة �سغرية ان حتدث احلريق 
واال�سابيع  االأيام  وان  خا�سة  اجلميع  يتجنبه  الذي 
املا�سية �سهدت حوادث ال ميكن اال�ستهانة بخطورتها 
موانئ  يف  جتاريه  نفط  ناقالت  اربع  تفجري  وهي 

اإ�سافة اىل  العربية،  التابعة لدولة االمارات  الفجرية 
ل�سركة  تابعة  النفط   لت�سدير  م�سخات  اإ�ستهداف  
بوا�سطة  ال�سعودية  العربية  اململكة  و�سط  اأرامكو 

طائرات م�سرية.
املتحدة  للواليات  النهائي  الهدف  كان  اأذا 
التي  ع�سرة  االأثني  ال�سروط   فر�ض  االمريكية  
ايران  على  بومبيو  االأمريكي  اخلارجية  وزير  حددها 
تلتزم بتنفيذها فهل ان �سيا�سة العقوبات واخلنق  ان 
على  ذلك  فر�ض  على  قادرة  وحدها  االقت�سادي 
اأم ان االمر يحتاج اىل عمليات ع�سكرية  االإيرانيني؟ 
ذات  غري  اهداف  ق�سف  مثل  حمدودة  وا�ستخبارية 
املدى  بعيدة  كروز  ب�سواريخ  �سواء  بعد  وعن  اهمية 
وذلك  تو�سعها  عدم  �سمان  مع  الطريان  بوا�سطة  او 
هناك  ان  ام  االيرانني؟  على  ال�سغط  زيادة  بهدف 
اأذرع ايران  اأمريكا وهو قطع  اآخر قد تلجاأ اليه  خيار 
الدول  اللوج�ستية يف  و�سرب مواقع نفوذها وقدراتها 
االقليمية املهمة  واملوؤثرة خا�سة العراق و�سوريا ولبنان 

وكذلك اليمن.
�ستكون  العراقية  ال�ساحة  باأن  ت�سري  الدالئل   كل   
االأمريكي  لل�سراع  الرئي�سية  واحللبة  االأوىل  البوابة 

االإيراين ال�سباب عديدة ميكن اأجمالها باالأتي :
  اأوال ـ العراق يف موقعه اجلغرايف وحدوده املمتدة 
التاريخي  ودوره  كم    1458 بحدود  ايران   مع 
او  ال�سد  كان  واالأزمنة  احلقب  كل  يف  وال�سيا�سي 
اإجتاه  الفار�سية  االطماع  بوجه  يقف  الذي  احلاجز 
املنطقة العربية، ثم قامت الواليات املتحدة االمريكية 
للعراق  احتاللها  يف  احلاجز  او  ال�سياج  هذا  بهدم 
وال�سيطرة  بالتوغل  الإيران   و�سمحت   2003 عام  
واالقت�سادية  االجتماعية  احلياة   مفا�سل  كل  على 
وملي�سيات  اأحزاب  خالل  من  العراق،  يف  وال�سيا�سية 
الفقيه،  والية  نظام  مع  ومذهبيا  عقائديا  مرتبطة 
بدعم  ال�سنوات  هذه  طوال  االإيراين  النظام  وقام 
وت�سليح وتعبئة هذه امللي�سيات لت�سبح هي من يتحكم 

بالقرارال�سيا�سي واالأمني داخل العراق.
باأن  االمريكية  املتحدة  الواليات  اأدركت  ـ  ثانيا    
عقوباتها على ايران لن تكون ذات جدوى طاملا ظلت 
ي�ستطيعون  االيرانني  امام  مفتوحة  العراقية  ال�ساحة 
اأ�سافة  ايران  حتتاجه  ما  كل  و�سراء  بيع  خاللها  من 
اىل تهريب النفط وم�ستقاته واحل�سول على العمالت 

ال�سعبة من ال�سوق العراقية بطرق ملتوية.
للم�سالح  جدي  وتهديد  خطر  وجود  ـ  ثالثا    
االمريكية وحلفائها يف العراق من قبل هذه امللي�سيات 
ايران  جانب  اىل  تقف  باأنها  بو�سوح  اأعلنت  التي 
باأ�ستخدام  ت�سمح  لن  وانها  اأمريكا  مع  �سراعها  يف 
االإلتزام  حتى  او  ايران  ملراقبة  العراقية  االأرا�سي 

وب�سوء  اأمريكا.  قبل  من  عليها  املفرو�سة  بالعقوبات 
بزيارة  بومبيو  االأمريكي  اخلارجية  وزير  قام  ذلك 
مفاجئة اىل بغداد االأ�سبوع املا�سي ابلغ خاللها رئي�ض 
الوزراء عادل عبد املهدي بهذه املخاطر والتهديدات 
اعتداء  اأي  م�سوؤولية  وايران  بغداد  حكومة  وحمل 
االمريكية  وامل�سالح  القواعد  او  املن�ساآت  له  تتعر�ض 
و�سدرت  لها  التابعة  والقن�سليات  ال�سفارة  فيها  مبا 
االأوامر على �سوء ذلك باإجالء املوظفني الدبلوما�سيني 
غري االأ�سا�سيني، وكذلك توجيه املواطنيني االأمريكيني 
بعدم ال�سفر اىل العراق وتوخي احليطة واحلذر، ملن 
هم داخل العراق وقامت �سركة النفط الكربى اأك�سون 

موبيل باأجالء موظفيها االأجانب من العراق.
  رابعا ـ هل اأن احلكومة العراقية راغبة او قادرة 
حتت  وو�سعها  امللي�سيات  هذه  واإخ�ساع  جلم  على 
من  جزء  باأنها  تدعي  كما  قوال  ولي�ض  فعال  اإمرتها 
املنظومة االمنية العراقية حتت م�سمى احل�سد ال�سعبي 
ام ان االمر يحتاج اىل عمليات ع�سكرية وا�ستخبارية 
العراق  يف  املوجودة  االمريكية  القوات  اليها  تلجاأ  قد 
واملحافظات  املناطق  يف  خا�سة  امللي�سيات  هذه  �سد 
ال�سنية التي مل يعد هناك مربرا ال�ستمرار تواجدها يف 
املناطق  الدواع�ض يف اغلب  اندحار  املناطق بعد  هذه 
اجلانب  مهمة  وترك  وال�سورية،  العراقية  واالأرا�سي 
االأمني لقوات اجلي�ض وال�سرطة فقط، بهدف تطمني 
اأبناء هذه املناطق وال�سماح بعودة املهجرين والنازحني 
يف  واخلدمات  واالعمار  البناء  اإعادة  بحملة  والبدء 

مناطق �سهدت  دمارا وخرابا كبريا جدا.

خالد يحيى النعيمي

هل تصبح الساحة العراقية بديال عن أيران في المواجهة المتوق���������������������عة بين أمريكا وايران
السياسة
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رأي

ايران ه�سة جدًا من الداخل على خالف ما 
يت�سور البع�ض من اولئك الذين اجنرفوا وراء 
و�سائل االعالم االيرانية والتي ال تعدو اإال كونها 
ت�ستخدمها  اإعالمية  وفقاعات  اكاذيب  جمرد 
لذر  االإعالمي  اأو  املحلي  لالإ�ستهالك  ايران 
املاليل  دولة  اأن  اإذ  اإال،  لي�ض  العيون  الرماد يف 
تربع كعادتها يف تزوير احلقائق  وما يجري  اأو 
"االيراين"  الداخل  اأخطار يف  يتهددها من  ما 
القريب،  امل�ستقبل  يف  اأو  الراهن  الوقت  يف 
اخطار ماثلة تهدد بتفكيك جغرافيتها احلالية.

داخل  يف  واالإقت�سادي  املعي�سي  الو�سع  اأن 
جغرافية ما ت�سمى ب"اإيران" يف تفاقم م�ستمر 
الوظيفي  امل�ستوى  يف  للغاية  و�سعب  ومتاأزم 
التحتية  والبنى  واالإجتماعي  واالقت�سادي 
واخلدمات وعدم دفع رواتب املوظفني واختال�ض 
ال�سبكات  قبل  من  وال�سرقة  والنهب  االأموال 
اإلخ.   .. املتنفذة  والعائالت  النظام  املتعددة يف 
االيرانية  الدولة  �سيا�سات  ذلك  اىل  اأ�سف 
التي  و  التاريخية  االأوهام  املبنية على  اخلاطئة 
بع�ض  على  وال�سيطرة  النفوذ  و  للتغلغل  دفعتها 
الع�سابات  متويل  عرب  العربية  البالد  عوا�سم 
مبليارات  مولتها  التي  االإجرامية  وامللي�سيات 
ورائها  تركت  و  جتاهلت  حني  يف  الدوالرات، 
ال�سعوب  وق�سية  اخلطرية  الداخلية  �سوؤونها 
اجلرائم  ا�سنع  يواجهون  الذين  الفار�سية  غري 
واالإعدامات واالعتقاالت التي متار�سها �سدهم 
غري  ال�سعوب  اإن  االيرانية.  االأمنية  االأجهزة 
وتطمح  و�سيا�ساتها  ايران  ترف�ض  الفار�سية 
التام  واخلال�ض  االإ�ستقالل  اأو  امل�سري  لتقرير 

عن ايران.
 اأن ال�سعب الفار�سي و اأي�سا ال�سعوب الغري 
املتفاقم  الفقر  خط  حتت  ترزح  التي  فار�سية 
ا�سافة  "ايران" ال�سيا�سية،  يف عموم جغرافية 
الطني  زادت  التي  االقت�سادية  العقوبات  اىل 
واالإنهيار  بال�سقوط  ايران  تهدد  عوامل  بلة 

والتفكك.
وكذلك  با�ستمرار  ينخف�ض  النفط  �سعر 

م�ستمر،حيث  انخفا�ض  يف  االيرانية  العملة 
و �سبعون  اربعمائة  و  ا�سبح مبلغ  تومان مليون 

الف تومان ايراين مقابل 100 دوالر فقط !
وا�سع  داخلي  رف�ض  ايران  دولة  تواجه 
امل�سطهدة  فار�سية  الغري  ال�سعوب  قبل  من 
واملقموعة التي تراقب وتنا�سل وتتحني الفر�ض 
لالإنق�سا�ض على حكومة ايران وذلك من اجل 
كال�سعب  امل�سلوبة:  واأرا�سيها  حقوقها  ا�سرتداد 
والرتكي  والكردي  والبلو�سي  االأحوازي  العربي 
والرتكماين، ا�سافة اإىل رف�ض الفر�ض اأنف�سهم 
التي  الفقيه" اخلارجية  "والية  دولة  ل�سيا�سات 
تنفق االأموال يف �سورية ولبنان والعراق واليمن 
غري عابئة بامل�ساكل االإقت�سادية والفقر املنت�سر 

يف البالد.
�سيئًا  بالتاآكل  بداأ  اإيران  يف  الو�سع  اأن 
املفرو�سة  االأمريكية  العقوبات  وبعد  قبل  ف�سيًا 
املت�ساعدة  الغ�سب  موجات  ا�ستمرار  و  عليها، 
باإيران  ت�سمى  ما  جغرافية  يف  واملظاهرات 
يف  ينخر  الذي  الرهيب  املعي�سي  وال�سغط 
املنطقة  يف  نفوذها  تقل�ض  اىل  اأدى  ج�سدها 
والع�سابات  للملي�سات  دعمها  ت�ساءل  و 
االإرهابية، مما ينذر ب�سقوط نظام دولة املاليل 

ال حمالة.
حدث  فعاًل  اإذا  فيما  اأنه  للعامل  نوؤكد 
فاإنه  واإيران،  امريكا  بني  احلرب  وح�سلت 
�سوف ال يحارب احدا مع اأو ل�سالح ايران �سد 
"ايران  اأي من هم يف داخل جغرافية  امريكا، 

ال�سيا�سية".
ملي�سياتها  على  تعول  ايران  اأن  يبدو 
والعراق  كلبنان  العربي  الوطن  يف  املنت�سرة 
كاأداة  ت�ستخدمها  قد  التي  وغريها  واليمن 
�سغط لرتويع �سعوب املنطقة االآمنني، اأو لتهديد 
م�سالح امريكا و الدول املتحالفة معها، اإال اأن 
جمديًا  يكون  ال  قد  امللي�سياوي  االإيراين  التهور 
االأمريكي  الع�سكري  التح�سيد  اأمام  املرة،  هذه 

والدول احلليفة له يف ال�سرق االأو�سط.

يونس سليمان الكعبي

عشية نذر الحرب
هذا هو الواقع 
داخل جغرافية 

إيران الحالية

هل تصبح الساحة العراقية بديال عن أيران في المواجهة المتوق���������������������عة بين أمريكا وايران

املدخل  العراقية  البوابة  كانت  اذا  ـ  خام�سا    
املنطقة  يف  ومتددها  ايران  نفوذ  لتقوية  االأ�سا�سي 
كفيل  اإغالقها  فاإن  املا�سية،  احلقبة  خالل  العربية 
باأن يعيد ايران اىل حجمها الطبيعي وان تنكفئ اىل 
م�ساكل  مبعاجلة  حكامها  لين�سغل  االإيراين  الداخل 
اقت�سادية  ظروف  من  تعانيه  وما  االيرانية  ال�سعوب 
مليارات  حكامها  اهدر  ان  بعد  �سعبة  ومعا�سية 
االأخرى   الدول  ب�سوؤون  تدخالتهم  نتيجة  الدوالرات 
وانت�سار  الفقر  نتيجة  االإيراين  املجتمع  حالة  وتدهور 
اآفة املخدرات، و�سعف اخلدمات ال�سحية والتعليمية،  
ايران،  جغرافية  يف  والقوميات  ال�سعوب  اأبناء  ونزوع 
اإدارة  يف  والثقافية  ال�سيا�سية  بحقوقهم  للمطالبة 
احلر�ض  وهيمنة  القمع  عن  بعيدا  اقاليمهم  �سوؤون 

الثوري ورجال الدين والعن�سرالفار�سي.
االأمريكي ترامب مل  الرئي�ض  فاإن  ب�سوء ما تقدم 
اجلها  من  التي  االأهداف  عن  الرتاجع  مبقدوره  يعد 
االمريكية  القوات  من  الكبري  العدد  هذا  بح�سد  قام 
بال�سروط  القبول  على  ايران  اجبار  وهو  اخلليج  يف 
القوة  االمريكية، وهو بحاجه اىل ان يظهر �سيئا من 
�سرب  فاأن  لذلك  انتخابيا  يحتاجها  التي  واحلزم 
العراقية  ال�سعبي  احل�سد  مللي�سيات  ومقرات  اهداف 
ر�سالة  يعطي  قد  االإيراين  الثوري  باحلر�ض  املرتبطة 
مهمة للنظام االإيراين لالن�سياع، وكذلك تنفي�ض عن 
حالة االحتقان القائمة يف املنطقة دون ان يقدم كلفا 

باهظه ملثل هذه العملية.
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حول  معلومات   او  تفا�سيل  الأي  ت�سريب  ال  و  تامة 
على  و  اال�ستدعاء  اأ�سباب  او  اإليهم  املن�سوبة  التهم 
االأرجح فاإن اغلب امل�ستدعني اأمام املحكمة كم�ستبه 

بهم او ك�ساهدين. 
 ويف انتظار اأهم م�ستجدات العدالة اجلزائرية 
�سد  املقبلة  القرارات  و  التحقيقات  نتائج  �سان  يف 
املوؤقت  احلب�ض  رهن  حاليا  املو�سوعة  ال�سخ�سيات 
رم�سان  يف  اخلروج  اجلزائريني  ماليني  يوا�سل 
ثالثاء  يوم  كل  اجلامعات  طلبة  يخرج  و  جمعة  كل 
انتخابات  اإجراء  راف�سني  املطالب،  نف�ض  لتعزيز 
رئا�سية ي�سرف عليها بقايا النظام الفا�سد املطالبني 
بتنحيتهم جميعا و تنظيف اجلزائر ك�سرط ا�سا�سي 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  اىل  لالنتقال 

الثانية. 
احلراك يوا�سل ارعاب بقايا رموز النظام

�سهره  اجلزائري  ال�سعبي  احلراك  بدخول  و 
ال�سلمية  امل�سريات  تتوا�سل  التوايل   على  الثالث 
ما  بتنحية  للمطالبة  الوطن  ربوع  كل  يف  احلا�سدة 
تبقى من باءات النظام الفا�سد،  و ان كانت ال�سلطة 
احلالية قد ا�ستجابت لبع�ض املطالب اإال اأنها  تطيل 
هو  و  مطلب  اأبرز  تلبية  يف  بتماطلها  االزمة   عمر 
و  بدوي  الدين  نور  احلكومة   رئي�ض  من  كل  رحيل 

السياسة

امل�سا�ض  بتهمة  ال�سلمية  امل�سريات  من  جمعة   11
ب�سلطة اجلي�ض و املوؤامرة �سد الدولة و اأودعوا على 
الق�ساء  اأمام  مثل   كما  املوؤقت،  احلب�ض  ذلك  اثر 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  كبري  عدد  اجلزائري 
متعددة  بتهم  االأعمال   رجال  و  الدولة  يف  البارزة 
يقبعون حاليا يف احلب�ض و يطالب ال�سعب اجلزائري 

مبحاكمة علنية جلميع املوقوفني
وزراء وم�سوؤولون �سابقون ميثلون اأمام املحكمة 

العليا
ال�سهري علي حداد على  اعرتاف رجل االعمال 
اأدى  ا�سماء كبرية لوزراء �سابقني و كبار امل�سوؤولني 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  الإ�ستدعائهم 
اجلزائر العا�سمة، منهم كال من الوزيرين االأولني 
و  �سالل،  املالك  عبد  و  اأويحيى  اأحمد  ال�سابقني 
الوزيرين ال�سابقني كرمي جودي وعمارة بن يون�ض، 
اىل  زوخ  القادر  عبد  ال�سابق  العا�سمة  وايل  كذا  و 
جانب عدد كبري من الوالة و امل�سوؤولني من خمتلف 
اإطار  يف  هذا  يدخل  و  االقت�سادية،  القطاعات 
ق�سايا  و  ف�ساد  بتهم  املتعلقة  اجلارية  التحقيقات 
�سنفها  قد  اجلزائري  الق�ساء  كان  قدمية  اأخرى 
الدولة  يف  كبار  م�سوؤولني  من  بطلب  فيها  ف�سل  او 
ل�ساحلهم، و ت�سري االمور داخل املحكمة يف �سرية 

يف  اجلزائري  لل�سعب  ال�سلمية  الثورة  جنحت 
بجهاز  االأمر  يتعلق  و  الدولة  يف  جهاز  اأهم  حترير 
العدالة هذه التي اأخذت ا�ستقالليتها اخريا و بداأت 
تقوم مبهامها يف حتقيق مطالب احلراك و حما�سبة 
بوتفليقة  ال�سعيد  راأ�سهم  وعلى  الف�ساد  رموز 
ال�سخ�سي على  م�ست�ساره  و  ال�سابق  الرئي�ض  �سقيق 
رئي�ض  توفيق  اجلرنال  جانب  اإىل  �سنة   20 مدار 
طرطاق،  اجلرنال  و  االأ�سبق  اجلزائرية  املخابرات 
بعد  العليا  املحكمة  قبل  من  ا�ستدعائهم  مت  الذين 

حيزية تلمسي

استقاللية العدالة و مساندة الجيش..انتصار مؤجل لثورة الشعب
المسيرات السلمية في الجزائر تدخل شهرها الرابع و تماطل السلطة يقوي عزيمة المتظاهرين
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الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي  �سالح،  بن  القادر  عبد  الدولة  بت�سيري  املكلف 
يحذر قائد االأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد �سالح من خطر الفراغ 
الد�ستوري،  داعيا اإىل تنظيم رئا�سيات يوم 4 جويلية التي يرف�سها ال�سعب، 
التي يدرك اجلزائريني  و ت�سكيل هيئة م�ستقلة لالإ�سراف على االنتخابات 
يف الداخل و اخلارج باأنها لن تكون نزيهة ما دامت بني يدي الباءات و ان 
اآخر من ذيول النظام، كما دعا قائد االأركان  الرئي�ض املقبل �سيكون ذيال 
ال�سعب  يرف�سه  الذي  االأمر  هو  و  احلراك  عن  ممثلني  اإخراج  اإىل  اأي�سا 
اخرى  او جهات  �سخ�سية  اي  تتزعمها  لن  و  �سعب،  ثورة  الثورة  ب�سدة الن 

غري ال�سعب نف�سه 
بقايا  كامل  تنحية  ال�سعب يف  ان مطلب  اأي�سا  االأركان  قائد  اعترب  كما 
النظام ال�سابق اأمر تعجيزي، و يرى ان احلل يكمن يف تنظيم الرئا�سيات يف 

وقتها املقرر ال�سهر املقبل.
اآخر  على  اللعب  و  ال�سائع  الوقت  تعوي�ض  احلالية  احلكومة  حتاول  و 
اجلزائر  ببقاء  ي�سمح  و  يرتاجع  لن  انه  قرر  �سعب  ثقة  ال�ستعادة  اأوراقها 
ترى  التي  و  اتخادها  مت  التي  القرارات  اأهم  من  و  الفا�سدين،  اأيدي  بني 
احلكومة انها ت�سل يف �سالح ال�سعب،  رفع جتميد ا�سترياد ال�سيارات االأقل 
من 3 �سنوات، حتديد يوم االأ�سعار املرجعية للخ�سر و الفواكه خالل �سهر 
رم�سان، اإال ان هذا االإجراء كان فا�سال اإىل اأبعد درجة و مل يحرتم من قبل 
توزيع  من  املعززة  االأ�سر  دعم  عمليات  اأي�سا  احلكومة  حولت  كما  التجار، 
اإىل جانب  دينار،  اآالف   6 بقيمة  مالية  منح  اإىل  االأ�سا�سية  الغذائية  املواد 

عدة اإجراءات اأخرى حتاول من خاللها ال�سلطة اإر�ساء احلراك.
على  ال�سلمية  ثورته  خالل  من  اجلزائري  ال�سعب  ي�سر  باملوازاة   و 
الدولة  خاللها  من  متار�ض  التي  التغيريات  موجة  تغريه  ان  دون  مطالبه 
�سلطتها دون اي �سالحيات، كما ان ال�سعب اجلزائري مل يقتنع اي�سا بجملة 
حماكمة  اي  تطبق  مل  دام  ما  الع�سكرية  و  املدنية  للمحكمة  اال�ستدعاءات 
تتجدد  جمعة  كل  يف  و  اتباعها،  جميع  و  الف�ساد  ع�سابة  لروؤو�ض  علنية 
املطالب و يتم تبادل الر�سائل الوا�سحة و االإجابة عن قرارات قائد االأركان 
ال�سيد  كونه  رمق  اآخر  اإىل  ال�سعب  يدعمه  الذي  اجلي�ض  جهاز  ميثل  الذي 
�ساحب القرار الأنه من انقذ الوطن بعد ان كان على �سفا حفرة و هو من 

�سيبني اجلمهورية الثانية.

اأفادت معلومات موؤكدة اأنه مت اإلقاء القب�ض على ثالث �سباط من 
املخابرات ال�سورية، اإثنان باأملانيا هما: اأنور ر. 56 �سنة و اأياد اأ. 42 
اإرتكاب  بتهمة  �سنة،   30 �ض.  عبداحلميد  هو  بفرن�سا  والثالث  �سنة. 
اجلهات  وتقوم  االأن�سانية  �سد  وجرائم  والتعذيب،  حرب،  جرائم 
اأن هناك حوايل خم�سني  تبني  اأن  بعد  الكاملة،  بالتحقيقات  امل�سوؤولة 
من �سباط املخابرات ال�سورية موجودين باأوروبا، وقدموا بغطاء �سمن 

موجات نزوح الالجئيني.
وتخ�سى االأجهزة االأمنية االأوروبية من قيام هوؤالء بتنظيم �سبكات 
جت�س�ض على املعار�سني ال�سوريني باأوروبا والنا�سطني العرب املوؤيدين 

لثورة ال�سعب ال�سوري.
2 ريبورتاج م�سور حول ذلك امللف، كما  وقد ن�سرت قناة فران�ض 

ن�سرت غالبية ال�سحف الفرن�سية واالأوروبية ذلك اخلرب.

في الصميم

كاأن  يبدو  اعالمي  وت�سعيد  العربي  اخلليج  يف  وبرية  وجوية  بحرية  ع�سكرية  ح�سود 
الواليات  اق�سد  وهنا  ذاك،  او  الطرف  هذا  من  زناد  قدحة  على  متوقفة  احلرب  �سرارة 
التي  وامريكا  وتداعياتها.  االزمة  ادارة  يف  ا�سلوبه  منهما  فلكل  وايران  االمريكية  املتحدة 
تورطت يف غزو واحتالل العراق وا�سقاط نظامه ال تريد اعادة نف�ض ال�سيناريو املعتمد يف 
حالة العراق ملا  خلفه من كوارث بالعراق واملنطقة التي باتت اكرث فو�سى واقل اأمنا واأمانا، 
فاأمريكا اليوم تريد ان تك�سب احلرب باقل اخل�سائر وهي ال تريد ان تعر�ض 30 باملائة من 
للعامل لكنها يف  البحري املهم  ال�سريان  باإغالق م�سيق هرمز  العامل اىل اخلطر  اقت�ساد 
الوقت ذاته تريد ان تخ�سع ايران ل�سروطها اجلديدة، وخا�سة فيما يتعلق باالتفاق النووي 
وتواجد ايران وتدخالتها يف اليمن والعراق والبحرين ودعمها حلزب اهلل يف لبنان، امام 
ايذاء  قادرة على  انها  نف�سها  املقابل  دولة ترى يف  امريكا هناك يف  تريده  الذي  كل هذا 
رئي�ض  ت�سريحات  وما  �ساروخية  قوة  من  متلكه  ما  خالل  من  املنطقة  يف  امريكا  حلفاء 
"خالل ن�سف �ساعة ان متحو ا�سرائيل  جمل�ض االمن القومي االيراين باأن طهران قادرة 
من الوجود" اإال واحدة من  عوامل اإظهار ال�سعور بالقوة امام اعادة انت�سار كبرية للقوات 
االمريكية يف مياه اخلليج من حامالت الطائرات مثل ابراهام لنكولن وقاذفات بي 52 يف 
القواعد اجلوية والربية يف ال�سعودية وقطر  والعراق فهل �ست�سهد املنطقة حربا وا�سعة ام 
انها عمليات لقطع امتدادات اإيران يف دول املنطقة وحتجيم دورها التو�سعي بعد اأن خرج 

عن �سياقات التن�سيق والعالقة التكاملية بني الطرفني؟ 
12 �سرطا على اإيران القبول بها واال فاإن اأمريكا حتاول جاهدة   لقد و�سعت اأمريكا 
ان ت�سرب اإيران ولكن خارج اجلغرافية االإيرانية فقد توجه �سرباتها اإىل حلفاء اإيران يف 
العراق اأو يف جنوب لبنان اأو يف اليمن وكلها ت�سب يف م�سلحة تل اأبيب التي هي باالأ�سا�ض 
ال�سيا�سة هي غري ثابتة وفيها هام�ض كبري للمتحرك واملتحول  اأمريكا، وملا كانت  م�سالح 
فاإن ال زال هناك منافذ للطرفني باخلروج من هذه احلالة والتي تكون يف كل االأحوال هي 
ر�سوخ اإيران للموافقة على ال�سروط االأمريكية مع وجود هام�ض للطرفني للجعجة االإعالمية 
والتهديدات املتبادلة والت�سريحات ونفي الت�سريح كما حدث حني كذب الرئي�ض االأمريكي 
اأبلغ وزير دفاعه بالوكالة انه ال ينوي  ما تناقلته اأكرب �سحيفتني اأمريكيتني من ان ترامب 
�سن احلرب على طهران، كما اأن الطرفني قد تركا الباب مفتوحا للو�ساطات الدولية والتي 
طهران  نظام  على  تبقي  اأن  تريد  اأمريكا  فاإن  وبالنتيجة  اخرى،  بعد  �ساعة  تتبلور  اخذت 
داخل حدوده اجلغرافية وال تريد تكرارا ل�سيناريو غزو واحتالل العراق مع عزمها ابتزاز 
دول اخلليج لتحمل تكاليف انت�سار قواتها اجلديدة، بدعوى حمايتها من اخلطر االإيراين 
وحتطيم دوره يف املنطقة فكل ما نراه اليوم هو قعقعة �سالح للتدريب ولي�ض ملعركة حا�سمة 
واحتالل  غزو  ابان  وجلية  وا�سحة  ظهرت  م�سرتكة  وايرانية  امريكية  م�سالح  هناك  الن 

العراق.

علي الزبيدي

أمريكا وإيران هل هي الحرب حقا؟ 

إلقاء القبض على ضباط من 
المخابرات السورية بأوروبا
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ال�سودانية  للثورة  الزمنية  الفرتة  طول  رغم   
زالوا  وما  تلني  مل   الثوار  عزمية  ان  اإال  ال�سلمية، 
يتمتعون مبعنويات عالية، ويعترب االعت�سام امام 
االعت�سامات  تاريخ  يف  االطول  اجلي�ض  قيادة 
لقرابة  اإ�ستمر  والذي  العامل  تاريخ  يف  ال�سيا�سية 
حتى  ني�سان/ابريل   6 بني  ما  الفرتة  يف  �سهرين 
و�سط  التقرير،  هذا  كتابة  تاريخ  مايو  اأيار/   30
�سمود واإ�سرار اأ�سطوري من اأجل حتقيق اهداف 
قوى  ال�سوداين.  التاريخ  يخلدها  �سوف  الثورة، 
للثورة  القيادي  اجل�سم  والتغيري،  احلرية  اإعالن 
املجل�ض  مع  مفاو�سات  يف  دخلت  ال�سودانية 
فيه  طرحت  طويلة  لفرتة  ا�ستمرت  الع�سكري 
مطلب  باإعتباره  للمدنيني  كاملة  ال�سلطة  ت�سليم 
هذه  رف�ض  الع�سكري  املجل�ض  ال�سودانية،  الثورة 
التغري،  يف  �سريك  بانه  يردد  وظل  ب�سدة  املقرتح 
موا�سال  كان  انه  اإال  واحد،  راأي  على  لي�ض  لكنه 
رغم  والتغيري  احلرية  اعالن  قوى  مع  للحوار 
بني  يحدث  الذي   االعالمي   والرتا�سق  اجلفوة 
املفاو�سات حققت اخرتاقا كبريا  واالخر.  احلني 
احلرية  وقوى  الع�سكري  املجل�ض  بني  ما  جدا 
مت  اإذ  والت�سريعي،  التنفيذي  اجلهاز  يف  والتغيري 
الت�سريعي  املجل�ض  من   67% منح  على  االتفاق 
قوى  من   33% و  والتغيري  احلرية  لقوى  املوؤقت 
وجمل�ض  الطرفني،  بني  الت�ساورعليها  يتم  اخرى 
احلرية  قوى  قبل  من  تعينه  يتم  بالكامل  الوزراء 
والتغيري.  وجد هذا االتفاق ارتياحا كبريا من قبل 
الثوار، وكانت املع�سلة حول جمل�ض ال�سيادة ون�سبة 
ان  بالذكر  اجلدير  ورئا�سته،  ف�سيل  كل  متثيل 
قوى احلرية والتغيري طرحت وثيقة �سميت وثيقة 
جمل�ض  الثالثة:  الهياكل  مهام  لتحديد  د�ستورية 

و املجلة قيد الطبع، كان لنا لقاء مع اال�ستاذ وجدي �سالح 
عبده القيادي بقوى احلرية والتغيري يف ت�سريح خا�ض ملجلة 

كل العرب: 
على  ونعمل  اأهدافها  كامل  حتقيق  حتى  م�ستمرة  "ثورتنا 

ا�سرتداد عافية الوطن واقامة دولة احلرية والعدالة" 
يف البداية اأترحم على اأرواح ال�سهداء و اأن الثورة ال�سودانية 
بداأت �سلمية وانت�سرت  وم�ستمرة يف �سلميتها اىل ان تتحقق 
للعنف  جلرها  اال�ستفزاز  حماوالت  وكل  كاملة،  اأهدافها 
الع�سكري  املجل�ض  مع  باحلوار  اإلتزامهم  على  واأكد  ف�سلت، 
ال�سيادة، موؤكدا حر�ض قوى  واإ�ستكمال ما تبقى حول جمل�ض 
لدولة  بر االمان و�سوال  بالبالد اىل  للخروج  والتغيري  احلرية 
بعد  لالإ�سراب  جلوؤوا  انهم  على  اكد  كما  والعدالة،  احلرية 
املجل�ض  تعنت  ب�سبب  ال�سعب،  مطالب  امام  االفق  �سدت  اأن 
الناطق  بت�سريحات  ا�ساد  ال�سياق  اأنه يف ذات  اإال  الع�سكري، 
الر�سمي للمجل�ض الع�سكري حول التزامهم على ما اتفقوا عليه 

و و�سفها باالإيجابية.
 ويف ختام حديثة اكد على التفاوؤل بالو�سول الإتفاق  قريبا 

يخرج الوطن اىل بر االأمان.

الت�سريعي  واملجل�ض  الوزراء  وجمل�ض  ال�سيادة 
الربملان. 

االآن هنالك خالف كبري حول جمل�ض ال�سيادة 
اذا ي�سر املجل�ض الع�سكري علي احقيته للمجل�ض 

رغم رف�ض ال�سارع ال�سوداين له.
االفريقي  االحتاد  االقليمي،  امل�ستوى  على 
رف�ض االعرتاف باملجل�ض الع�سكري و�سار يف ذات 

االجتاه االحتاد االوروبي واالمم املتحدة.
هجوما  �سن  جانبه  من  الع�سكري  املجل�ض 
اعالميا على قوى احلرية، وابدى عدم اإ�ستعداده 
منتخبة  حلكومة  اإال  ال�سيادية  ال�سلطة  لت�سليم 
احلرية  قوى  االآخر  اجلانب  من  تعبريه.  ح�سب 
واأ�سهرت  الت�سعيد  اي�سا اىل  والتغيري جلاأت هي 
الثالثاء  يومي  بداأ  الذي  العام  اال�سراب  �سالح 
28/5  واالربعاء 29 /5 و�سط جتاوب كبري من 
واأ�ساب احلياة  العام واخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات 

بال�سلل التام.
حتت  �سخمة  جماهريية   مواكب  و�سريت 
و�ساطات  هنالك  ال�سعب.  خيار  مدنية  هتاف 
لتقريب وجهات النظر بني الطرفني، قوى احلرية 
 5/  29 االربعاء  م�ساء  لها   �سحفي  موؤمتر  يف 

السياسة

 معتصم الزاكي

النضال  ف��ي  دروس  ال��س��ودان��ي��ة  ال��ث��ورة   
المدنية الدولة  إسترداد  اجل  من  السلمي 

واال�ستاذ  االأ�سم  د.ناجي  من  كل  فيها  حتدث 
لل�سعب  البطويل  باملوقف  ا�سادا   �سالح  وجدي 
واإلتفافه  اال�سراب  تنفيذ  يف  و�سموده  ال�سوداين 
عن  تراجع  ال  اأن  واأعلن  واهدافها،  الثورة  خلف 
حتى  مفتوحه  امامهم  واخليارات  الدولة  مدنية 
اأكدا  كما  املدين،  والع�سيان  املفتوح  االإ�سراب 
الع�سكري من  للحوار مع املجل�ض  ا�ستعداهم  على 
قوى  دعت  كما  االمان.  بر  اىل  الوطن  نقل  اجل 
 5/ 30 يوم اخلمي�ض  احلرية ملواكب جماهريية 
�سميت مبليونية الدولة املدنية، و املجل�ض الع�سكري 
اأ�سفه  اأبدى  وعلى ل�سان ناطقه الر�سمي الكبا�سي 

للت�سعيد واأكد على حل اخلالفات.
و�ساطات  هنالك  ان  العرب  كل  م�ساد  ت�سري 
للو�سول  الطرفني  بني  النظر  وجهات  لتقريب 

التفاق م�سروع. 
و�سع  الثورة  فرتة  طول  ان  االمر  يف  الغريب 
اليها وجزرها و�سط قطاعات  االنتماء  دائرة  من 
وا�سعة عك�ض ما كان يراهن عليه املجل�ض الع�سكري 

يف تطويل مدة التفاو�ض.
حبلى  وااليام  غائمة  االآن  ال�سيا�سية   االجواء 

باملفاجاآت يف امل�سهد ال�سيا�سي.
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واغتيال  ت�سفية  وراء  ويقف  وقف  الذي  من 
العلمية  والكفاءات  العراق  علماء  ومالحقة 
ومطاردة وك�سف ما تبقى منهم يف العراق واملنايف 
البعيدة ؟.  ذلك ال�سوؤال الكبري الذي متتد اإجاباته 
ال�سوؤال  ومثل  البحث،  من  عقود   ملدى  واأرقامه 
التاريخ  اليوم عند عقدة مف�سلية هامة من  يقف 
وبعدها    2002 منذ  وحتديدا  املعا�سر،  العراقي 
العراق؛  واحتالل  غزو  مت  حينما   2003 العام 
واأ�ساتذة  العلماء  من  املئات  وت�سفية  قتل  مت   اإذ 
قطاعات  يف  وامل�ست�سارين  واخلرباء  اجلامعات 
ومالحقة  ومطاردة  العراقية  الدولة  من  خمتلفة 

االألوف االأخرى يف املنايف البعيدة.
يف  لغزا  كانت  االغتيال  عمليات  اأن  ورغم 
مت  وما  تابعناها  التي  املعلومات  اأن  اإال  البداية، 
اأكدت  عدة  ودولية  عراقية  جهات  من  ر�سدها 
على تعدد اجلهات التي تقف وراء اغتيال العلماء 
العراقيني، تبًعا الختالف الظروف ال�سيا�سية التي 
مر بها العراق، ويف مقدمتها اأذرع اإيران يف العراق 

بالتعاون مع املو�ساد ال�سهيوين. 
 يف الذكرى العا�سرة الحتالل العراق 2013 
الربيطانية  ال�سيا�سي"  امل�ساهد   “ جملة  فتحت 
قتل  عن  وك�سفت  العراق،  علماء  اغتيال  ملف 
ف�سيظل  ال�ستار  اأما ما خفي خلف  5500 عامل، 

بعيد املنال عن الك�سف الكامل.
يف  باحثون  اأعده  �سابق  تقرير  اإىل  وا�ستنادا 
 1990 الفرتة من  اأنه: ) خالل  جامعة جورجيا 

يف  دكتوراه  �سهادة   1215 ُمنحت   ،1999 اإىل 
ال�سبع  الدول  5 من  والهند�سة لطالب من  العلوم 
على  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  من  امل�سنفة 
العراقيون منها   "دول ترعى االإرهاب" ، نال  اأنها 
والهند�سة،  العلوم  يف  دكتوراه؛   �سهادة   112
يدر�سون  طالًبا   14 هناك  كان  هوؤالء  بني  ومن 
موا�سيع ح�سا�سة كالهند�سة النووية، اأو الكيماوية، 

اأو البيولوجيا املجهرية(.

كانت البداية الر�سمية خلط ال�سروع االإجرامي 
"مارك  2002، حينها كتب عنها  بداأت عام  قد 
كاليتون"، املحرر يف �سحيفة "كري�ستيان �ساين�ض 
مونيتور" يف ت�سرين االأول /اأكتوبر 2002 بالئحة 
بعدد من علماء العراق الذين تدربوا يف الواليات 
اأ�سلحة  من  اأخطر   (: اعتربهم  والذين  املتحدة 
هذه  ينتجون  الذين  هم  الأنهم  احلربية،  العراق 
مفت�سي  كاليتون  مارك  حينها  ودعا  االأ�سلحة(، 
عن  بالبحث  يكتفوا  )...اأال  الدولية:  االأ�سلحة 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل فقط؛ ولكن عليهم حماولة 
اإيجاد االأ�سخا�ض الذين يعرفون كيف ي�سنعونها(.

ت�سمني  على  املتحدة  الواليات  اأ�سّرت  كما 
1441 الذي �سدر يف  قرار جمل�ض االأمن الرقم 
ال�سماح  على  العراق  جترب  ،فقرة   2002 العام 
وفّنييه؛  علمائه  با�ستجواب  الدوليني  للمفت�سني 
وعائالتهم  هم  ت�سفريهم،  االأمر  تطّلب  لو  حتى 
اإىل خارج البالد، ل�سمان احل�سول على معلومات 

اأقّر  كما  العراقية.  الت�سّلح  برامج  عن  منهم 
الكونغر�ض االأمريكي يف مطلع العام 2003 قانون 
على  ين�ض  الذي   العراقيني العلماء  هجرة 
العلماء العراقيني الذين يوافقون على تقدمي  نقل 
برامج  ب�ساأن  �سدقّية«  »ذات  و�سفت  معلومات 
الت�سّلح العراقية ومنحهم ت�سريح اإقامة دائمة يف 

الواليات املتحدة.
اخلطة  اأن  اإىل   ( بريطاين  تقرير  اأ�سار  كما 
االأمريكية عملت على اإجبار العلماء العراقيني على 

االختيار بني عّدة بدائل هي:
التزامهم  �سريطة  العراق  داخل  العمل  ـ  اأوال:   
حتّددها  معّينة  دول  اإىل  خرباتهم  تقدمي  بعدم 
يف  االأمريكية  اخلارجية  اأعّدت  وقد  وا�سنطن، 
رعاية  مبادرة  ا�سم  حملت  خطة  ال�سدد  هذا 
العراق فاقت  العلوم والتكنولوجيا والهند�سة يف 
توظيف  اأجل  من  دوالر،  مليون   20 ميزانيتها 

العلماء العراقيني يف اأبحاث �سلمية داخل العراق.
 ثانيا:ـ  اإغراء هوؤالء العلماء بالعمل يف الواليات 
اأما  فيها.  االإقامة  حق  منحهم  مع  ذاتها،  املتحدة 
اأوؤلئك  من  ال�سابقة  اخليارات  تلك  يرف�ض  من 
العلماء العراقيني، فاإن امل�سري الذي كان ينتظره 
االأحداث  ك�سفت  وقد  بالغمو�ض.  مكتنفًا  ظل 
املحزن  امل�سري  ذلك  عن  الالحقة  وال�سنوات 
اأطراف  بتعاون  ذلك  ومت  غالبيتهم،  بت�سفية 

عديدة اتفقت على مالحقتهم وقتلهم. 
االأمريكي  واالحتالل  الغزو  جناح  وحال 

عبد الكاظم العبودي 

ال���ن���خ���ب  و  ال����ع����ق����ول  إغ����ت����ي����ال 
ل���م���اذا؟ و  ك���ي���ف؟  ال����ع����راق����ي����ة.. 
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قائمة  االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأ�سدرت   2003
املطلوبني  من  عراقًيا  م�سوؤوال   52 من  تتاألف 
العراق  علماء  من  عدد  القائمة  �سمت  لالعتقال، 
القوات  و�سلت  وعندما  والبيولوجيني.  النوويني 
مزودة  املتخ�س�سة  فرقها  كانت  بغداد  االأمريكية 

باملعلومات واالأ�سماء والعناوين.
االأمريكية  املتحدة  الواليات  خطة  بداأت 
لت�سفية علماء العراق بعد االحتالل مبا�سرة، ويف 

هذه اخلطة اعتمدت اأمريكيا على ثالث خيارات:
االأملاين"،  "اخليار  ي�سمى  ما  االأول:  اخليار 
اإف�ساء  اإىل  العراق  علماء  دفع  حماولة  يف  ويتمثل 
املعلومات اإىل اجلهات الغربية والتعاون مع املحتل. 
ت�سرين  يف  االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ض  �سادق  وقد 
  ( بـــ  يق�سى  قانون  على   2002 الثاين/نوفمرب 
منح العلماء العراقيني الذين يوافقون على اإف�ساء 
الت�سليحية  بالدهم  برامج  عن  مهمة  معلومات 
ووعدهم  اخل�سراء،  االأمريكية  الهجرة  بطاقة 
باآفاق بديلة اأكرث اإ�سراقا( ، ثم كان القرار اأالأممي 
1441 الذي اأ�سرت وا�سنطن على ت�سمينه بنًدا 

يق�سي با�ستجواب العلماء العراقيني.
اخليار الثاين: يتمثل يف قرار ت�سفية العلماء، 
ين�سب   وهو  ال�سلفادوري"،  "اخليار  بـ  ي�سمى  مبا 
عليها  اأ�سرفت  التي   ال�سلفادور جمزرة  اإىل 
اآي  �سي   "  CIA االأمريكية   املخابرات  وكالة 
اإيه " يف عدد من بلدان اأمريكا الالتينية، وقامت 
حملت  االأقطار.  تلك  يف  العلماء  بت�سفية  خاللها 
قوائم  للعراق  غزوها  بداية  يف  االأمريكية  القوات 
اأ�سماوؤهم  وردت  الذين  العراقيني  العلماء  باأ�سماء 
�سمن قوائم مفت�سي االأ�سلحة الدوليني وعناوينهم 
واالأبحاث التي يعملون عليها، ثم يتم اعتقالهم اأو 

قتلهم، وفق خمطط مو�سوع وم�سنف. 
املبا�سر  اال�ستهداف  يف  متثل  الثالث:  اخليار 

بني  املزاوجة  فل�سفة  على  ويقوم  املبا�سر،  وغري 
واإعادة  العلماء  احتواء  اأي  "االأملاين"،  اخليارين 
واخليار  االأمريكية،  للم�سلحة  خدمة  توظيفهم 
يرف�ض  من  ت�سفية  على  القائم  "ال�سلفادوري" 

االإغراءات االأمريكية. 
عدة  جهات  اأ�سهمت  اخليارات  تلك  و�سمن 
فرق  كانت  مقدمتها  يف  املخطط،  هذا  تنفيذ  يف 
اأدت  التي  االإ�سرائيلي،  للمو�ساد  التابعة  املوت 
من  نالت  التي  االغتيال  عمليات  يف  هاًما  دوًرا 
بعد  اأنه  اإذ  العراقيني،  العلماء  من  عدد  حياة 
الذرة  علماء  اإقناع  يف  املتحدة  الواليات  ف�سل 
وا�ستمالتهم  معها  للتعاون  العراقيني  والبيولوجي 
لتحرك  االأخ�سر  ال�سوء  للعمل يف خدمتها،اأعطي 
عنا�سر املو�ساد لت�سفية هوؤالء العلماء. وقد ك�سف 
/ ني�سان   8 يف  متقاعد  فرن�سي  جرنال  ذلك  عن 
اخلام�سة  القناة  مع  له  حديث  يف   2004 اأبريل 
اأن: )خمطط  اإىل   واأ�سار  الفرن�سي  التلفزيون  يف 
وحدات  من  عن�سرا   150 بوجود  مت  االغتياالت 
الغتيال  العراق  داخل  ال�سهيونية  الكوماندوز 
�سلة  لهم  ممن  العراقيني،  العلماء  من   500
والبيولوجية  الكيماوية  العراقية  الت�سلح  بربامج 
قوائم  يف  اأ�سمائهم  وردت  وال�ساروخية،  والنووية 

مفت�سي االأ�سلحة الدوليني(.
حكومات  �سمن  خا�سة  اأجهزة  ر�سدت  كما 
بخطط  مزودة  املتعاقبة  العراقية  االحتالل 
�سمت  حيث  اأمريكي،  وتدريب  ومعدات  واأجهزة 
اأجهزة  زودتها  مالية،  وميزانيات  متخ�س�سني 
للعلماء  كاملة  حياة  ب�سري  االأمريكية  االأمن 
عملية  ت�سهيل  اأجل  من  واالأكادمييني  العراقيني 

قتلهم وا�سطيادهم. 
املعلومات  مركز  عن  �سدر  تقرير  ك�سف 
باغتيال   قام  املو�ساد  اأن   (  :)2005( االأمريكي 

530 عاملا عراقيا واأكرث من  200 اأ�ستاذ جامعي 
 2003-  ( اأعوام  ما بني  اأكادميية  و�سخ�سيات 
املو�ساد"    " اأن  اإىل  معلومات  وت�سري   .)2006
على  اإ�سرافه  اإىل  اإ�سافة  عن�سرا،   2400 جند 
تت�سمن  �سرية  وخمابراتية  اأمنية  نخبة  وحدة 
200 عن�سر موؤهل من  اأكرث من  جتنيد وتدريب 
على  االإجهاز  اأجل  من  الكردية  البي�سمركة  قوات 

العلماء العراقيني وت�سفيتهم. 
وتذكر درا�سة لالأ�ستاذ اإ�سماعيل جليلي بعنوان 
اإىل  ُقّدمت   ،العراقيني االأكادمييني  حمنة 
)اإن   ،2006 ني�سان  يف  الدويل  مدريد  موؤمتر 
على  اعتداء   307 �سّن   ال�سهيوين  "املو�ساد" 
االأكادمييني واالأطباء، ومتكن من اغتيال  74 % 

منهم(.
اأ�سهر  ب�سعة  م�سي  وبعد  نف�سها،  الفرتة  يف 
العراق  موقع  ن�سر  االجتياح،  فرتة  انتهاء  على 
عن  تف�سيال  اأكرث  معلومات  االإلكرتوين    5 ـ 
اأر�سيف  اإىل  املوقع  ا�ستند  وقد  العراق،  علماء 
عبد  زياد  الدكتور  بها  اأدىل  ت�سريحات  ت�سمن 
عهد  )يف  ال�سابق  العراقي  التعليم  وزير  الرزاق، 
)اإن     فيها:  يقول  ح�سني(  �سّدام  الراحل  الرئي�ض 
عراقي  جامعي  واأ�ستاذ  وباحث  عامل   15.500
كانوا قد ف�سلوا من اأعمالهم ووظائفهم يف �سياق 

احلملة االأمريكية ـ ال�سهيونية التي ا�ستهدفتهم.
بعد  العراقية  الداخلية  وزارة  تكّتمت  وقد   
طالت  التي  التحقيقات  نتائج  على  االحتالل 
املّتهمني يف عمليات االغتيال التي ا�ستهدفت حياة 
العلماء والكفاءات العلمية العراقية. وحني اأطلقت 
ال�سلطات االأمريكية عددًا منهم، ورف�ست الك�سف 
تكون  معهم،  اأجريت  التي  التحقيقات  نتائج  عن 
االبتزاز  تركتهم حتت رحمة  قد  املتحدة  الواليات 
من قبل احلكومات العراقية وملي�سياتها الطائفية 
الثوري  واحلر�ض  اإيران  جندتها  التي  املوت  وفرق 
املهمات  تلك  تنفيذ  ال�ستكمال  دوره  اأخذ  الذي 

القذرة.
لعامل  اغتيال  وبعد كل عملية  ال�سياق،  يف هذا 
امل�سئولني  ت�سريحات  تتكرر  عراقية،  كفاءة  اأو 
العراقيني مثل وكيل وزارة ال�سّحة العراقية، عامر 
بالوقوف  وخبيثة«  خفّية  »اأيادي  باتهام  اخلزاعي 
ملفات  تطوى  ما  و�سرعان  الظاهرة،  هذه  وراء 

التحقيق ويجري جتاهل التحقيق فيها. 
نوري  اإىل حكومة  الكامل  الدور  انتقل  وعندما 
مهام  ا�ستكملت  االإيراين  النفوذ  وت�ساعد  املالكي 
تنفيذ املخطط املو�سوع. كانت املهمة االأوىل متابعة 
االأ�سماء والعناوين  لعلماء العراق وكوادره التقنية، 
 34 يقراأ من بني  اأو خارجه؛  العراق  �سواء داخل 
بند و�سعها رئي�ض الوزراء العراقي نوري املالكي يف 
برناجمه احلكومي االأول عام 2006، انه دعا يف 
اأحد البنود اإىل: ) رعاية الكفاءات العلمية وتوفري 

السياسة
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االأجواء االأمنية واملعا�سية املنا�سبة، مبا يحول دون 
هجرتها، واعتماد اإجراءات فاعلة لعودة الكفاءات 
عودة  اإىل  يدعو  برنامج  اأطلق  ثم  الوطن(،  اإىل 
الدكتوراه  �سهادة  َحَملة  من  العراقية  الكفاءات 
املتحدة،  االأمم  دعمته  برنامج  وهو  العراق،  اإىل 
مقابل  العودة   على  ويحثهم  العراق  علماء  ليغري 
منحهم منازل و�سيارة ومرتب بدرجة مدير عام(. 
حني ذلك، مل ترث ال�سكوك حول نية نوري املالكي 
لطغيان   ، الربنامج  هذا  ملثل  اإطالقه  من  املبيتة 
الهدف الوطني الوا�سح يف ن�سه املعلن؛ لكن وثيقة 
  2010 عام  نهاية  ويكيليك�ض،  من  �سربت  �سرية 
اأبعاد  عن  ،ك�سفت  االإعالم  و�سائط  وتناولتها 
اإيراين  بتعاون  املالكي  نفذه  الذي  املخطط  ذلك 
احلر�ض  وعنا�سر  امللي�سيات  وبتجنيد  واإ�سرائيلي 
بند  يف  لها  الرتجمة  راجع  االإيراين.  الثوري 

 456عراق10/ وا�سنطن ،الوثيقة رقم
 ن�سر موقع "ويكيليك�ض" تقريرًا اأمريكيًا كانت 
الرئي�ض  اإيل  ورفعته  اخلارجية،  وزارة  ته  اأعَدّ
متكن  "املو�ساد"  )اأن  فيه:  �سرحت  بو�ض  جورج 
باإيعاز من وا�سنطن ومب�ساعدة القوات االأمريكية، 
ت�سفية  من  العراق  يف  واحلكومة  وامليلي�سيات 
جامعيني  واأ�ساتذة  املتميزين  النوويني  العلماء 
املو�ساد  وان  كافة،  العلمية  االخت�سا�سات  من 
واأكرث  عراقيا،  نوويا  عاملا   350 قتل  االإ�سرائيلي 
العراق  غزو  بداية  منذ  جامعي  اأ�ستاذ   300 من 
عام2003، بعد اأن اأخفقت اإدارة بو�ض واأعوانها 
اأن  فراأت  اأرا�سيها،  داخل  للعمل  ا�ستمالتهم  يف 

اخليار االأمثل لها ت�سفيتهم( .
اأمريكية  ووثائق  قرائن  وبعدة  التثبت،  وقد مت 
عمليات  يف  كبري  دور  للمالكي  )اأن  وغريها: 
اأكدت وثيقة  اغتيال وت�سفية علماء العراق، حيث 
واإيران  املو�ساد  زود  )املالكي  اأن:  "ويكيليك�ض" 
العلماء  من  املئات  ت�سفية  يف  �ساهمت  مبعلومات 
قدرت  وقد  العراقيني(،  والطيارين  النوويني 
بـ  العلماء  من  بالعراق  قتل  من  عدد  )اإن  الوثائق 
 80 و  جامعي  اأ�ستاذ  و300  نووي  عامل   350
 .)العراقية اجلوية  القوات  من  طريان  �سابط 
ويكيليك�ض/ بعد الرتجمة وثيقة عراق10وا�سنطن 

.456الوثيقة رقم،
 كما اأ�سارت وثيقة "ويكيليك�ض"  اإىل اأن املالكي: 
وطرق  العراقيني  للعلماء  الذاتية  ال�سرية  )وفر 
هذه  و�ُسلمت  ت�سفيتهم،  بغر�ض  اإليهم،  الو�سول 
املعلومات اإىل فرق اغتيال تابعة للمو�ساد واإيران(، 
تعود  "ويكيليك�ض"  �سربها  اأخرى  وثيقة  وك�سفت 
قام  املالكي  الوزراء  رئي�ض  )اأن   2007 عام  اإىل 
االإيراين  الثوري  احلر�ض  مع  املبا�سر  بالتن�سيق 
تلك  واأ�سارت  عراقية(.  �سخ�سيات  بت�سفية 
قرروا  الذين  العراقيني  العلماء  )اأن  اإىل:  الوثيقة 
خ�سعوا  العراقية  االأرا�سي  يف  بالبقاء  التم�سك 

التي  والتحقيقات  اال�ستجواب  من  طويلة  ملراحل 
ترتب عليها اإخ�ساعهم للتعذيب من قبل احلكومة 

العراقية باإدارة وتوجيه من املالكي نف�سه(.
الطرف  م�سوؤولية  عن  التقرير  وك�سف 
االأمريكي وال�سهيوين خا�سة يف تنفيذ خمططات 
الت�سفية اجل�سدية لهوؤالء العلماء، وح�سب  وثيقة 
"ويكيليك�ض" ) اأن العلماء العراقيني الذين قرروا 
خ�سعوا  العراقية  االأرا�سي  يف  بالبقاء  التم�سك 
والتحقيقات  اال�ستجواب  من  طويلة  ملراحل 
قبل  من  للتعذيب  اإخ�ساعهم  عليها  ترتب  التي 
حكومة  من  وتوجيه  باإدارة  العراقية  احلكومة 
اأحياء  العلماء  هوؤالء  بقاء  اأن  ال�سديقة،  املالكي 
ميثل خطرًا على اأمننا، يف حال ا�ستقرار العراق، 
البنتاغون  فاأن  اأمام تلك اخلربات،  وف�سح املجال 
قد اأبدى اقتناعه بوجهة نظر تقرير اال�ستخبارات 
وزارة   678 رقم  الوثيقة  ال�سهيونية،ح�سب 
واأن  بو�ض  جورج  الرئي�ض  اإيل   ،اخلارجية
البنتاغون كان قد اأبدي اقتناعه بوجهة نظر تقرير 
هوؤالء  بت�سفية  القا�سي  ال�سهيونية  اال�ستخبارات 
وحدات  قيام  تقرر  الغر�ض  ولهذا  واأنه  العلماء، 
ميلي�سيات  وبتعاون  ال�سهيونية  الكوماندو�ض  من 
العزيز  عبد  بقيادة  بدر  منظمة  اأبرزها  اإيرانية، 
احلكيم، وفرق املوت بقيادة نوري املالكي، والفرق 
ال�سدري  للتيار  التابعة  لالغتياالت  اخلا�سة 
اأملعلوماتي  التن�سيق  ويتوىل  االعرجي،  باإ�سراف 
من  واالأمريكان  واملو�ساد  جهة  من  اإيران  بني 
اأمني  اأجللبي. واأن هناك فريق  اأخرى احمد  جهة 
ال�سهيونية  الكومندوز  مب�ساندة  ُكلف  قد  عراقي 

وامليلي�سيات الإمتام تلك املهام.
�سخ�سيات  فاإن   ( نف�سها:  الوثيقة  وح�سب 
وبهاء  املالكي  نوري  منها  بارزة  ودينية  حكومية 
وهادي  ال�سدري،  التيار  عن  النائب  االعرجي، 

ملنظمة  االأعلى  املجل�ض  عن  النائب  العامري 
ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على  للحكيم  التابعة  بدر 
ال�سعيد  على  االأ�سل،  االإيراين  وال�سي�ستاين، 
الديني، يخت�سون بتقدمي ال�سرية الذاتية الكاملة 
وطرق  ت�سفيتهم،  املطلوب  العراقيني  للعلماء 
الو�سول اإليهم وهذه العملية م�ستمرة(."الدوحة 
اون الين" يف 20/10/2015. وح�سب ذلك 
�سرية  وثائق  من  جزء  اجلزيرة   ك�سفت  املوقع 
برنامج  �سمن  "ويكيليك�ض" اأو�سحت  من  م�سربة 
اغتيال  تفا�سيل  يت�سمن  االأ�سود"،  "ال�سندوق 
350 عاملًا نوويًا عراقيًا، و80 �سابط طريان من 
القوات اجلوية العراقية. )كيف زود رئي�ض الوزراء 
العراقي ال�سابق،  نوري املالكي،  ال�سهاينة واإيران 
العلماء  من  املئات  ت�سفية  يف  �ساهمت  مبعلومات 
معلومات  بتوفري  العراقيني  والطيارين  النوويني 
وطرق  العراقيني،  للعلماء  بال�سريالذاتية  خا�سة 
الو�سول اإليهم بغر�ض ت�سفيتهم، �سلمت اإىل فرق 
اغتيال تابعة للمو�ساد واإيران كما تظهر الوثيقة(. 
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ـ اأ. د. حممد عبداهلل الراوي 
ـ اأ.د.مكي حبيب املوؤمن 

ـ اأ. د. حممد عبد املنعم االأزمرييل.
ـ اأ. د. ع�سام �سريف حممد التكريتي

ـ اأ. د. جميد ح�سني علي. 
ـ اأ. د. عماد �سر�سم. 

ـ اأ. د.�سربي م�سطفى البياتي.
ـ اأ. د. اأحمد الراوي، اأغتيل مع زوجته. 
ـ اأ. د. عدنان عبا�ض خ�سري ال�سلماين. 

ـ اأ. د. وجيه حمجوب الطائي.
ـ اأ. د. علي ح�سني كامل.

ـ اأ. د. مروان مظهر الهيتي.

ـ اأ. د. م�سطفى امل�سهداين.
ـ اأ. د. خالد حممد اجلنابي.

ـ اأ. د. �ساكر اخلفاجي.
ـ اأ. د. عبد اجلبار م�سطفى.

ـ اأ. د. �سباح حممود الربيعي.
ـ اأ. د. اأ�سعد �سامل �سريدة.

ـ اأ. د. ليلى عبداهلل �سعيد، اغتيلت مع زوجها
ـ اأ. د. منري اخلريو.

ـ اأ. د. �سامل عبد احلميد.
ـ اأ. د. عالء داود.

ـ اأ. د. ح�سان عبد علي داود الربيعي.
ـ اأ. د. مروان ر�سيد.

ـ اأ. د. فالح علي ح�سني.
ـ اأ.د. م�سطفى حممد الهيتي.
ـ اأ. د. كاظم م�سحوط عو�ض.

ـ اأ. د. جا�سم حممد ال�سمري.
ـ اأ. د. موفق يحيى حمدون.

ـ اأ. د. عقيل عبد اجلبار البهاديل.
ـ اأ. د. اإبراهيم طالل ح�سني.

ـ اأ. د. رعد �سال�ض.
ـ اأ. د. فوؤاد اإبراهيم حممد البياتي. 

ـ اأ. د. ح�سام الدين اأحمد حممود.
ـ اأ. د. عبد اللطيف علي املياح.

ـ اأ. د. ه�سام �سريف.
ـ اأ. د. اإميان يون�ض.

ـ اأ. د. و�سام الها�سمي.
ـ اأ. د. رعد عبد اللطيف ال�سعدي.
ـ اأ. د. مو�سى �سلوم اأمري الربيعي.

ـ اأ. د. ح�سني نا�سر خلف.
ـ اأ. د. حممد تقي ح�سني الطالقاين.

ـ اأ. د. طالب اإبراهيم الظاهر. 
ـ اأ. د. هيفاء علوان احللي.

ـ اأ. د. عمر فخري.
ـ اأ. د. ليث عبد العزيز عبا�ض.

ـ اأ. د. عبد الرزاق النعا�ض.
ـ اأ. د. حممد فالح هويدي اجلزائري.

ـ اأ. د. خولة حممد تقي.
ـ اأ. د. هيكل حممد املو�سوي.

ـ اأ. د. رعد اأوخ�سن البينو.
ـ اأ. د. اأحمد عبد الرحمن حميد الكبي�سي.

ـ اأ. د. نوؤيل بطر�ض ماثيو.

ـ اأ. د. حازم عبد الهادي.

ـ اأ. د. عبد ال�سميع اجلنابي. 
ـ اأ. د. عبا�ض العطار.
ـ اأ. د. با�سم املدر�ض.
ـ اأ. د. حميي ح�سني.

ـ اأ. د. مهند عبا�ض خ�سري.
ـ اأ. د. خالد �سريدة.

ـ اأ. د. عبد اهلل الف�سل.
ـ اأ. د. حممد فالح الدليمي.

ـ اأ. د. با�سل الكرخي.
ـ اأ. د. جمهور كرمي  خما�ض الزرغني.

ـ اأ. د. زكي ذاكر العاين.
ـ اأ. د. ها�سم عبد الكرمي. 

ـ اأ. د. نا�سر اأمري العبيدي.
ـ اأ. د. نافع عبود.

ـ اأ. د. مروان الراوي.
ـ اأ. د. اأمري مزهر الدايني.

ـ اأ. د. ع�سام �سعيد عبد الكرمي. 
ـ اأ. د. حكيم مالك الزيدي.
ـ اأ. رايف �سرك�سيان فانكان.

ـ اأ. د. نافعة حمود خلف.
ـ اأ. د. �سعدي اأحمد زيدان الفهداوي.

ـ اأ. د. �سعدي داغر مرعب.
ـ اأ. د. زكي جابر لفتة ال�سعدي.

ـ اأ.خليل اإ�سماعيل عبد الداهري.
ـ اأ. د. حممد جنيب القي�سي.

ـ اأ. د. �سمري يلدا جرجي�ض.

ـ اأ. د. قحطان كاظم حامت.

السياسة

اأ�صماء بع�س العلماء العراقيني الذين مت اإغتيالهم منذ بداية احتالل العراق عام 2003

اأخرى  وثيقة  على  حينها  اجلزيرة   ح�سلت  كما 
باإ�سمه،  وموقعة  املالكي،  نوري  مكتب  من  �سربت 
ب�سفته رئي�ض الوزراء، تعود لعام 2007، ك�سفت 
االإيراين  الثوري  احلر�ض  مع  املبا�سر  التن�سيق 

لت�سفية �سخ�سيات عراقية خا�سة النواب منها. 
تلك  اأداء  على  املالكي  نوري  �ساعد  وهكذا 
االأمنية  قب�سته  اإحكام  بعد  اآنذاك  القذرة  املهمة 
حزب  ملي�سيات  وجود  خالل  من  العراق،  على 
الأوامره  اخلا�سعة  الطائفية  وحتالفاته  الدعوة، 
مبا�سرة ، مثل فيلق منظمة بدر وما التحق بعدها 
فهناك  ال�سعبي،  واحل�سد  الطائفية  امللي�سيات  يف 
والتبعية  االأ�سول  اإيراين  عراقي  األف موظف   32
االإيرانية ممن هاجروا من العراق، الأ�سباب عدة، 
وعا�سوا يف اإيران لعدة �سنوات، قامت هيئة احلر�ض 
واإر�سالهم  وتدريبهم  بتمويلهم  االإيراين  الثوري 
كمرتزقة اإىل العراق عقب �سقوط النظام الوطني 

اجلي�ض  يف  ح�سا�سة  منا�سب  لي�سغلوا   2003 يف 
واملوؤ�س�سات العامة.

غداة  الر�سمية  غري  االإح�ساءات  بع�ض  وعن 
  2003 اأيار/مايو  2003، �سهد �سهر  االحتالل 
مقتل 458 عاملًا وباحثًا عراقيًا، واأن العدد ارتفع 
يف   872 اإىل  ثم  /يونيو  حزيران  يف   751 اإىل 
اآب/ اأغ�سط�ض. 2003 وقد ا�ستقّر متو�سط عدد 
ال�سهر،  يف  �سحّية   650 على  االغتياالت  هذه 
اأوائل  حتى   2003 /اأغ�سطـ�ض  اآب  من  اعتبارًا 

العام 2004. 
من  عدد  عن  �سادرة  اإح�سائية  وت�سري 
بزيارة  قامت  التي  احلكومية  غري  املنّظمات 
التي  االغتيال  �سناعة  اأن  احلرب،  بعد  العراق 
االأطباء  اآالف  بغداد، حملت  �سقوط  بعد  ازدهرت 
مغادرة  على  واجلامعيني  والباحثني  واملهند�سني 
العراق، قبل اأن ت�سملهم الئحة الت�سفيات الطويلة 

يف غياب الرادع االأمني. 
و اأكدت تلك املنّظمات: )اأن الت�سفيات كانت 
جتري يف ال�سارع من دون اإنذار م�سبق، قبل اأو بعد 
�سالة اجلمعة، عندما يتاأكد اجلناة هوّية ال�سخ�ض 
التحقيقات  كانت  احلاالت  كل  ويف  قتله،  املراد 

حتفظ حتت عنوان اأن "الفاعل جمهول".
»رابطة  اأعّدتها  اأخرى  اإح�سائية  ومن   
يف   80 اأن  توؤّكد  بغداد  يف  اجلامعيني«  االأ�ساتذة 
العاملني  ا�ستهدفت  االغتيال  عمليات  من  املائة 
يحملون  القتلى  ن�سف  من  واأكرث  اجلامعات،  يف 
ن�سف  من  واأكرث  م�ساعد،  اأ�ستاذ  اأو  اأ�ستاذ  لقب 
الب�سرة،  ثم  بغداد،  جامعة  يف  وقعت  االغتياالت 
ثم املو�سل واجلامعة امل�ستن�سرية، و62 يف املائة 
من العلماء الذين مّتت ت�سفيتهم يحملون �سهادة 
ثلثهم خمت�ض  دولة من جامعات غربية،  دكتوراه 
اأطباء  منهم  املائة  يف  و17  والطب،  بالعلوم 

العدد 10-  السنة األولى 24



ـ اأ. د. حممد الدليمي.
ـ اأ. د. خالد في�سل حامد �سيخو.

 ـ اأ. د. حممد يون�ض ذنون.
ـ اأ. د. اإميان عبد املنعم يون�ض.

ـ اأ. د. غ�سب جابر عطار.
ـ اأ. د. كفاية ح�سني �سالح.
ـ اأ. د. علي غالب عبد علي.

ـ اأ. د. حمفوظ حممد ح�سن القزاز.
ـ اأ. د. ف�سل مو�سى ح�سني.

ـ اأ. د. حممود اإبراهيم ح�سني.
ـ اأ. د. اأحمد عبد الهادي الراوي.

ـ اأ. د. �ساكر حممود جا�سم.
ـ اأ. د. عبد الكرمي خملف �سالح.
ـ اأ. د. حممد عبد احل�سني واحد.

ـ اأ. د. اأمري اإبراهيم حمزة.
ـ اأ. د. حممد �سالح مهدي.

ـ اأ. د. �سعد يا�سني االأن�ساري.
ـ اأ. د. �سعد الربيعي.

ـ اأ. د. نوفل اأحمد.
ـ اأ. د. حم�سن �سليمان العجيلي.

ـ اأ. د. نا�سر عبد الكرمي خملف الدليمي.
ـ اأ. د. حامد في�سل عنرت.

ـ اأ. د. عبد املجيد حامد الكربويل.
ـ اأ. د. غائب الهيتي.

ـ الدكتور اللواء �سنان عبد اجلبار اأبوكلل.
ـ د. علي جابك املالكي. 

ـ اأ.د. عا�سور عودة الربيعي.
ـ اأ. د. كاظم طالل ح�سني.

ـ اأ. د. جمبل ال�سيخ عي�سى اجلبوري.
ـ اأ. د. �سامن ح�سني عليوي العبيدي. 

ـ اأ. د. اأ�سامة يو�سف ك�سمولة. 
ـ اأ. د. علي مهاو�ض.

ـ د.كاظم بطني احلياين. 
ـ اأ. د. �سالح عزيز ها�سم.ة

ـ اأ. د. عبد الكرمي ح�سني.
ـ املهند�ض ح�سني علي اإبراهيم الكربا�سي. 

ـ اأ. د. عبد ال�ستار االأ�سدي، 
ـ اأ. د. �سالم ح�سني املهداوي.

ـ اأ. د. م�سحن حردان مظلوم العلواين.
ـ اأ. د. مي�ض غامن 

ـ اأ. د. عبد ال�ستار جبار. 
ـ اأ. د. مهند الدليمي.
ـ اأ. د. ح�سن الربيعي.

ـ اأ. د. اأمنار التك.
ـ اأ. د. املهند�ض حميي ح�سني.
ـ اأ. د. في�سي حممد الفي�سي.

ـ الدكتور العميد منذر البياتي. 
ـ الدكتور العميد �سادق العبادي.

ـ الدكتور عامر حممد املالح.
ـ الدكتور ر�سا اأمني.

ـ الدكتور عبد اهلل �ساحب يون�ض.
ـ اأ. اإبراهيم اإ�سماعيل.

ـ اأ. د. جا�سم حممد العي�ساوي.
ـ الدكتور املهند�ض عبد ال�ستار �سابر اخلزرجي.

ـ اأ. د. حيدر البعاج.
ـ اأ. د. عامل عبد احلميد.

ـ اأ. د. حممد عبد الرحيم العاين.
ـ اأ.د. احمد الكبي�سي.

ـ اأ.د. نبيل عبد الكرمي احلجازي .
ـ د. �سرمد الفهد.

ـ د. ع�سام الراوي.
ـ د.  نهاد حممد الراوي.

ـ املهند�ض  نوفل عبد العال.
ـ املهند�ض عبد الرحمن العاين.

ـ املهند�ض ميخائيل �سريون.
ـ د. �سعدى يو�سف.

ـ د. �سبحي اجلنابي.
ـ د. اديب احللبي.

ـ د. حممد �سعيد احلمامي.
ـ د. عمر مريان.

ـ د. جنم العراقي.

ـ د. طالل احللبي.
ـ د. جا�سم حممد الذهب،

       اغتيل مع زوجته وولده
ـ د. عدي البريواين.
ـ د. ا�سكر ار�سالن.

د. عادل املن�سوري.   ـ
ـ د. م�سر العاين.

ـ د. احمد عبد القادر الرفاعي.
ـ د. توفيق اخل�سايل.

ـ د. علي مهاو�ض.
ـ د. عبد الرحمن العي�ساوي

      اغتيل مع �سبعة من افراد عائلته
ـ د. �سعد مهدي  �سال�ض.

تعّر�سوا  الذين  اأرباع  ثالثة  قتل  وقد  ممار�سون، 
ملحاوالت اغتيال والربع الذي جنا فّر اإىل اخلارج.

وهكذا على مدى 16 عام كانت فرق املوت يف 
امللي�سيات وجماميع من احل�سد ال�سعبي وراء تلك 
وطائفيا،  �سيا�سيا  طابعا  اأخذت  التي  االغتياالت 
تورط  عن  موؤخًرا  عراقية  م�سادر  ك�سفت  فقد 
بالتزامن  ظهرت  التي  ال�سعبي  احل�سد  ملي�سيات 
عراقيني  علماء  اغتيال  يف  الدواع�ض  ظهور  مع 
لدوافع طائفية. وقالت تلك امل�سادر اأن ع�سابات 
�سركات  قبل  من  املدفوعة  املنظمة  اجلرمية 
من  التخل�ض  اأجل  من  عملت  فا�سدين  وم�سوؤولني 
كل من يقف بطريقهم يف العراق وخا�سة الكوادر 

العلمية التي رف�ست التورط يف الف�ساد.
الداخلية  وزارة  يف  رفيع  �سابط  دلل  وقد 
االآن  تقف  من  هي  امليلي�سيات  اأن  على  العراقية، 
)عمليات  بالقول:  العراق،  علماء  اغتيال  وراء 

طابع  ذات  العراقية  الكفاءات  اغتيال 
حتمل  وقد  اإرهابي،  ولي�ض  اإجرامي، 

تلك  من  عدد  ُنفذت  �سيا�سية،  اأجندة 
لوحات  حتمل  ب�سيارات  اجلرائم 
هذه  وطورت  حكومية،  ت�سجيل 
الثوري  احلر�ض  وبخربة  امللي�سيات 
االغتيال  حالة  من  عملها  االإيراين 
مرحلة  يف  متوجهة  االحتواء  اإىل 
الكفاءات  من  تبقى  ما  اإىل  الحقة 

ذمم  �سراء  مبحاوالت  العراقية 
معها  العمل  ارت�ست  خائنة  عنا�سر 

وبات  معينة  وواجهات  عناوين  حتت 
العمل على املك�سوف؛ انطالقا من دهاليز 

واأجهزة  العراقية  الداخلية  وزارة  واأروقة 
املخابرات وفيلق بدر.
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  غسان الطالب

العربي،  وطننا  يف  الفقر  عن  اليوم  مو�سوعنا 
على  عار  ولكنه  الفقري،  على  عيبا  لي�ض  والفقر 
اىل  من�سوب  قول  ففي  االمة،  م�سوؤولية  يتحمل  من 
اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل )لو كان الفقر 
لي�ض  )الفقر  اجنليزي  مثل  ويقول  لقتلته(،  رجال 
عيبا ولكن من االأف�سل اإخفاوؤه(، وقد عًرفته منظمة 
الب�سرية،  القدرة  يف  “ق�سور  باأنه  املتحدة  االأمم 
جوانب  توفري  على  االإن�سان  قدرة  عدم  يعني  وهذا 
للبقاء  االأ�سا�سية  متطلباته  و  حياته  من  عديدة 
اخلدمات   على  ح�سوله  وعدم  احلياة  قيد  على 
وي�سكل  والعمل”.  وال�سحة  التعليم  االأ�سا�سية، مثل 
الفقر م�سكلة اإجتماعية مبا ميثله من عدم قدرة فئة 

العدالة  وغياب  العربي  عالمنا  في  الفقر  كابوس 
املتطلبات اال�سا�سية  من املجتمع يف احل�سول على 
فالفقر  احلياة،  قيد  على  بقائها  ت�سمن  التي 
كظاهرة ال تقت�سر على عاملنا العربي بل هو ظاهرة 
عاملية ت�سكل حتديا خطريا الإن�سانيتنا على وجه هذه 
املعمورة، ولكن نتحدث اليوم عنه يف الوطن العربي 
خل�سو�سية هذه االآفة الفتاكة التي تعيث دمارا يف 
جمتمعاتنا، ومن غري املعقول ان نتحدث عن الفقر 
دون ان نتوقف عند ال�سورة املوؤملة له ونحن ن�ساهد 
الناجت املحلي ل 48 دولة نامية اأقل من ثروة اأغنى 
ثالثة ا�سخا�ض يف العامل، "والتي بع�ض من بلداننا 
العربية جزء منها"، واأن ثروة اأغنى 200 �سخ�ض 
 41% دخل  عن  ن�سبتها  تزيد  العامل  اغنياء  من 
800 مليون فرد  العامل جمتمعني، وان  من �سكان 
من هذه الدول يعي�سون بحد الكفاف وال يح�سلون 
موتا  يق�سي  بينما  الطعام،  من  يكفيهم  ما  على 
18 مليون تقريبا ب�سبب اجلوع واالمرا�ض ونق�ض 
ان  املذهلة  االأرقام  هذه  من  لنا  ويت�سح  االدوية. 
العامل امل�سوؤول عن هذا اخللل هو متركز راأ�ض املال 
الدول،  او  االفراد  من  حمدودة  فئة  يد  يف  العاملي 
االحتكار  �سيا�سة  اىل  ا�سافة  اأعاله   ا�سلفنا  كما 
فعلى  الكربى،  ال�سناعية  الدول  انتهجتها  التي 
�سبيل املثال فاإن جمموعة "الدول ال�سناعية متلك 
انحاء  على  موزعة  العاملية  االمتيازات  من   97%
القارات متلك  الدولية عابرة  ال�سركات  ثم  العامل، 
والت�سويق،  واالإنتاج  التقنية  امتيازات  من   90%

اال�ستثمار  اإجمايل  اأرباح  %80 من  اأكرث من  واأن 
اإىل  يذهب  النامية  البلدان  يف  املبا�سر  االأجنبي 
اهم  من  الفقر  يكون  ال  فكيف  غنية"،  دولة   20
التحديات التي تواجه اقطارنا العربية ونحن جزء 
هذا  �سحية  هي  والتي  النامية  الدول  منظومة  من 
التغًول الوح�سي من قبل الدول ال�سناعية الكربى، 
ننظر  عندما  العوامل  هذه  جتاهل  لنا  ميكن  وال 
االجتماعية  واالآثار  بلداننا  يف  الفقر  معدالت  اىل 
اأمننا  واالخالقية التي ميكن ان تنجم عنها وتهدد 

االجتماعي. 
يف  الفقر  ن�سب  تكون  ان  امل�ستغرب  من  لي�ض 
العامل،  بلدان  بني  الن�سب  اعلى  العربي من  الوطن 
و غاز  الطبيعية من برتول  بالرثوات  يف وطن غني 
اىل  ا�سافة  ونادرة،  ثمينة  معادن  اىل  زراعة  اىل 
الرثوات البحرية التي ال تتوفر للعديد من ال�سعوب 
ا�سافة اىل اآاللف الكيلومرتات على �سواحل البحار 
املاهرة  العاملة  االأيدي  اىل  ا�سافة   واملحيطات، 

والعقول العلمية واالإبداعية. 
توؤدي  اأن  باإمكان كل هذه الرثوات واملوارد  كان 
دورا هائال يف الق�ساء على الفقر او على االأقل يف 
لي�ض  العربية  االنظمة  اأن  اإال  حدته،  من  التخفيف 
مبئات  اال�سلحة  �سفقات  عقد  �سوى  اولويات  لها 
العدو  اىل  توجه  مل  التي  الدوالرات،  من  املليارات 
م�ساريع  وتنفيد  الداخلي،  لالإحرتاب  بل  احلقيقي 

السياسة
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كالم اخـــر 

قبل ايام قالئل تواردت من العا�سمة االيرانية 
نقلها بع�ض من �سكان طهران  معلومات �سحيحة 
الذين �سهدوا توترا لالجواء ب�سبب كثافة التواجد 
املعهود ليال يف بع�ض �سوارع طهران  االمني غري 
املهمة، وقد تر�سح عن هذه املعلومات ان �سراعا 
داخليا عنيفا يجري بني جناح املت�سددين املتمثل 
الثوري وبني جناح املعتدلني الذي  بقادة احلر�ض 
حممد  اخلارجية  ووزير  روحاين  الرئي�ض  يقوده 
جواد ظريف حول خيارات االزمة وكيفية املواجهة 
اىل  النتيجة  يف  ادى  مما  املتحدة،  الواليات  مع 
دون  �سليماين  قا�سم  على  اجبارية  اقامة  فر�ض 

املزيد من االي�ساحات.
وهنا البد ان نتوقف عند هذا املنعطف ملعرفة 
ايران،  يف  الكوالي�ض  خلف  ال�سر  يف  يدور  ما 
املفاجئة  اال�ستقالة  على  نعرج  ان  اي�سا  والبد 
وزير  ظريف  اعلنها  التي  اال�سباب  معروفة  وغري 
بامللف  اي�سا  املكلف  وهو  ايام  قبل  اخلارجية 
املتحدة  الواليات  مع  االزمة  الدارة  الدبلوما�سي 
االمريكية. فقد فر�ست ال�سلطات االيرانية تعتيما 
على تلك اال�ستقالة ومل يتم االعالن عن اال�سباب 
احلقيقية التي تقف ورائها، ومن ثم عودة ظريف 
بعد يومني اىل مهام عمله بعد ان تدخل خامنئي 
يلف  الغمو�ض  بقاء  من  بالرغم  االمر  وح�سم 

الق�سية برمتها.
�سراعا  ان  من  نتلم�ض  ان  ميكننا  ذلك  ومن 
املتطرفني  الثوري  احلر�ض  قادة  بني  يدور  خفيا 
الذين يريدون فر�ض ارادتهم يف ادارة املواجهة مع 
وا�سنطن  معتمدين على قدرة وكالئهم باملنطقة ــ 
امليلي�سيات العراقية وحزب اهلل اللبناين واخلاليا 
ال�سرية النائمة يف امارات اخلليج ــ وفتح جبهات 
ح�سب  وت�سعفها  االمريكية  القوة  ت�ستت  قتالية 
ال�سيا�سي  الطاقم  وبني  جهة،  من  نظرهم  وجهة 
معهم  ومن  خارجيته  ووزير  الرئي�ض  يقوده  الذي 
واملماطلة  ال�سيا�سية  املراوغة  ان  يرون  الذين 
دون  �سيا�سيا  االزمة  باإنهاء  كفيلة  الوقت  باإطالة 

اللجوء اىل اية مواجهة ع�سكرية.
بني  واخلفي  العنيف  ال�سراع  هذا  وامام 

االعلى  املر�سد  تدخل  من  البد  كان  االجنحة 
حل�سمه وعدم تركه يغلي ويت�ساعد. وقد مت ذلك 
املعتدل  التيار  ل�سالح  ح�سم  لكنه  يبدو،  ما  على 
وقد تو�سح ذلك ب�سكل جلي من خالل ت�سريحه 
لكبار  مهما  اجتماعا  تروؤو�سه  اثناء  اطلقه  الذي 
واخت�سر  املا�سي  اال�سبوع  طهران  يف  امل�سوؤولني 
مواجهة  هناك  تكون  )لن  قائال:  فيه  الكالم 
ف�سل  االعلى  املر�سد  ان  يعني  وذلك  ع�سكرية( 
خيار املهادنة مع االمريكان، وهو ما يوؤكد نظرية 
عن  وانكفائه  �سليماين  قا�سم  انزواء  او  اختفاء 
ــ  وا�سنطن  مع  احلالية  املواجهة  يف  دور  اي  لعب 
للجناح  الغلبة  ا�سبحت  ان  بعد  ــ  موؤقتا  ولو  حتى 

املعتدل.
جمريات  ر�سد  خالل  ومن  تقدم  ملا  وربطا 
قد  كنا  وايران،  املتحدة  الواليات  بني  االزمة 
ا�سرنا يف مقال �سابق ن�سر قبل اكرث من �سهر اىل 
اختفاء قائد قوات "قد�ض" قا�سم �سليماين الذي 
�سغل ح�سوره يف العراق و�سوريا  و�سائل االعالم 
ان  كما  له،  واملنحازة  االيراين  بال�ساأن  املهتمة 
و�سائل الدعاية االيرانية عملت على ت�سويق �سورة 
باعتباره  ون�ساطاته  لفعالياته  والرتويج  �سليماين 
اال�سطورة التي جت�سدت يف حماربة تنظيم داع�ض!
الرئي�سية  الت�سكيالت  احد  هو  قد�ض  وفيلق 
املرتبطة باحلر�ض الثوري االيراين ويعترب الذراع 
تنفيذ مهام االجندة االيرانية خارج  يتوىل  الذي 
احلدود االيرانية، ومن هنا ياأتي الدور االعالمي 
�سليماين  قا�سم  �سخ�سية  تعظيم  يف  املحابي 

وا�سطورته الهالمية.
قد  والتي  �سليماين  اختفاء  الأ�سباب  ومراعاة 
تكون جزءا من تكتيك ما، ومع احتماالت ظهوره 
�سيبقى متواريا عن  باأنه  القول  جمددا مل جنزم 
من  بد  ال  ر�سد  ا�سارة  هي  كانت  وامنا  االنظار، 
من  يجري  ما  خ�سم  يف  اليها  وااللتفات  االنتباه 
يف  وااليرانيني  االمريكان  بني  للقوة  ا�ستعرا�ض 

منطقة اخلليج العربي.

جـــالل النداوي

ايران .. واسرار 
الصندوق المغلق !

من  املاليني  مئات  يرزح  الذي  الوقت  يف  اعدائنا، 
غذاء  وبال  ماأوًى  بال  الفقر،  كابو�ض  حتت  الفقراء 
وال حتى ماٍء نظيفة، فتزايد وانت�سار الفقر يف عاملنا 
العربي ادى اىل تعرث خطط التنمية االقت�سادية، و 
زيادة الهوة بني االأغنياء والفقراء مما يعني تال�سي 
الطبقة الو�سطى، وتراجع خطري يف حق املواطن يف 
احل�سول على االحتياجات االأ�سا�سية، مثل: التعليم 
ي�سكل حتدًيا  الفقر  ا�سبح  الغذاء. حتى  وال�سحة، 
تزايدت  ب�سببه  اإذ  العربية،  ملجتمعاتنا  اأخالقًيّا 
املرفو�سة،  االجتماعية  والظواهر  العنف،  مظاهر 
االأبعاد  املتعدد  الفقر  حول  العربي  التقرير  ويقول 
العربية  "املنطقة  باأن  املتحدة  االمم  عن  ال�سادر 
فقد  االأ�سعدة.  كافة  على  ج�سام  حتديات  تواجه 
اإن�سانية  كلفة  عن  امل�سلحة  ال�سراعات  اأ�سفرت 
�سخمة، وحاالت جلوء ونزوح باأعداد غري م�سبوقة 
ن�سف  نحو  �سار  حتى  وخارجها،  املنطقة  داخل 

الجئي العامل عرب".
ثم يعود التقرير ليطماأننا باأن الفقر الذي تعاين 
منه منطقتنا لي�ض بحالة متاأ�سلة بقوله : "واجلدير 
بالذكر اأن الفقر لي�ض م�ستوطنا يف املنطقة العربية، 
بل هو نتيجة لظروف تاريخية و�سيا�سية واقت�سادية 
واالإدارة  ال�سليم  التخطيط  غياب  ظل  يف  اأدت، 
تراجع  اإىل  الع�سري،  العلمي  املنهج  على  القائمة 
الو�سع  اإىل خلل يف  ثَمّ  ومن  االقت�سادي،  النمو  يف 
م�ستويات  يف  تفاوت  اإىل  بدوره  اأدى  االجتماعي، 

املعي�سة".
ميكن  العربية  بلداننا  اىل  �سريعة  بنظرة  و 
تق�سيمها اىل ثالثة جمموعات ح�سب م�ستوى الدخل 

الفردي لها وعلى النحو التايل :               
)النفطية(:  الدخل  مرتفعة  غنية  اقطار   -
وت�سم ال�سعودية واقطار اخلليج العربي ا�سافة اإىل 

ليبيا ) قبل رحيل القذايف( .
نفطية  موارد  لديها  �سواء  دخال  اقل  اقطار   -
�سوريا،   االأردن،   العراق،   م�سر،   ال:  اأم  غاز  اأو 

املغرب،  تون�ض، لبنان واجلزائر.
- اقطار فقرية جدا وت�سم : اليمن ، ال�سومال، 
القمر  جزر   ، جيبوتي  ال�سودان،  موريتانيا، 

وفل�سطني.
وهذا ال يعني ان املجموعة االوىل والثانية لي�ض 
ب�سبب  مرتفعة  بن�سب  لديهم  بل  ال  فقراء  لديهم 
هذه  اقت�سادات  تدير  التي  الف�ساد  موؤ�س�سات 

االقطار.
ويح�سرنا قول ال�ساعر نزار قباين يف ق�سيدته 

بغداد": قمر  اىل  دم�سقية  "مواويل 
ظـــفـــرا الـــنـــفـــط  حــــ�ــــســــارة  تـــغـــري  مل 

ـــــامـــــا ـــــه اإب وال  اأظـــــــافـــــــرنـــــــا  مـــــــن 
زواج دون  ـــط  ـــف ـــن ـــال ب حـــبـــلـــنـــا  ـــــد  ق

ــخــامــا ــس وبــــعــــد املــــخــــا�ــــض و�ـــســـعـــنـــا �
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فاطمة الزهراء بنجلول

تدابري  وحتديد  اأ�سا�سية  حتتية  بنية  اإن�ساء  و  والتنموية 
الإزالة اأو تخفيف اأو تعوي�ض االآثار ال�سلبية وحت�سني االآثار 
االإيجابية للم�سروع على البيئة، ومراجعة درا�سات االأثر 

واإبداء الراأي حول القبول البيئي للم�ساريع. 
ال�سنوات  يف  املغرب  متكن   ، ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
التميز عاملًيا يف جمال الطاقات املتجددة،  االأخرية من 
اإجناز  وهذا  ال�سم�سية،  والطاقة  الرياح  طاقة  وحتديدًا 
و  املغرب  اإن  امل�ستدامة.  االإقليمية  للتنمية  بالن�سبة  مهم 
بعد رئا�سته  ملوؤمتر االأمم املتحدة للتغري املناخي "كوب 
خارطة  االأملانية،  بون   يف   ،"23 "كوب  يف  22" قدم 
الطريق  خارطة  هذا،  واتبع  امل�ستدام،  للتنقل  الطريق 
الدولية  املن�سة  �سممتها  التي  النقل،  لتحويل  العاملية 
"عملية باري�ض للتنقل واملناخ". ناهيك عن الدور الهام 

الذي يلعبه املجتمع املدين.
رهانات التنمية امل�صتدامة بالأقاليم

بذلها  التي  امللحوظة  اجلهود  من  الرغم  على 
القطاعان العام واخلا�ض باملغرب يف نهجهما امل�ستدام، 
فاإن تنفيذ هاته امل�ساريع ال يزال متوا�سعا بع�ض ال�سيء، 
فعلى اأر�ض الواقع، يغلب احل�سور على امل�ستوى النظري 

اأكرث من العملي. 
اأو  املالية  و  واملوؤ�س�ساتية  التنظيمية  ال�سعوبات 
هذه  وتنفيذ  تطوير  تعيق  االأحيان  بع�ض  يف  الثقافية 
امل�ساريع، وتوؤدي اإىل اإعادة حتديد االأولويات، وعادة ما 
اأ�سهل  و  اإكراها  اأقل  لتدابري  ال�سيا�سية  اخليارات  تتجه 
اإدارة. و حتد اأي�سا ال�سراعات بني االأحزاب ال�سيا�سية 
ومواجهاتها من �سبل التعاون وجتعل عملية �سنع القرار 
التنموية  امل�ساريع  تنفيذ  يوؤخر  قد  مما  تعقيًدا،  اأكرث 
الكربى. تعترب املوارد الب�سرية والتقنية املتواجدة حاليا 

غري كافية،.
واملجتمعي  اجلماعي  احلوار  ينعك�ض  حال،  اأي  على 

التنمية  اإدماج   ف�سل  اأو  جناح  يف  بو�سوح  املغرب  يف 
والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية  احلياة  يف  امل�ستدامة 
اأهم  من  التعليم  و  املدنية  الرتبية  دور  يظل  و  للبالد، 
املحاور يف خلق روح املواطنة  و �سناعة التغيري لالأف�سل. 
باالإ�سافة اإىل ذلك، بداأت موارد املغرب تنفد وتعاين 
ال�سنوات  يف  املياه  يف  حادة  ندرة  من  املناطق   بع�ض 
بني  كبرية  اأزمات  يخلق  اأن  املرجح  من  وهذا  االأخرية، 
املواطنني و امل�سوؤولني، واحلكومة بحاجة اإىل اإيجاد حلول 

ملمو�سة  و ب�سرعة لهذا امل�سكل الكبري.
ت��صيات لتط�ير مفه�م ال�صتدامة على 

امل�صت�ى الإقليمي
املجاالت  جميع  يف  واملغاربة  املغرب  اإمكانات  تعترب 
ذات �ساأن بارز، وبعد الكثري من الدرا�سات واملالحظات، 
ال ميكننا جتاهل  قدرة التكيف واالإدراك املذهل يف وقت 
ق�سري للغاية عند ال�سرورة، و اأكرب دليل على ذلك، ما 
حدث خالل تنظيم موؤمتر االأمم املتحدة للتغري املناخي 
اأو التظاهرات الدولية االأخرى وامل�ساريع الكربى. حتتاج 
اجلهات امل�سوؤولة  فقط اإىل اإعادة حتديد اأولوياتها وبناء 
اأر�ض  و  متني  اأ�سا�ض  مع  جيد  ومنطقي  متما�سك  هرم 

�سلبة. 
 لالأ�سف، غالًبا ما نقدم التنمية امل�ستدامة يف ق�سم 
"البيئة" ونن�سى الركائز الثالث االأخرى، يجب اأن نكمل 
الدميقراطية  مثل  موازية،  باأعمدة  التقليدي  املخطط 
ا  اأي�سً ميكن  والتعليم.  والثقافة  القوانني  اأو  الت�ساركية 
والتزام  احلكومية  غري  املنظمات  تعدد  من   اال�ستفادة 
االجتماعية  بامل�سوؤولية  اخلا�سة  الفاعلة  اجلهات 
واال�ستهالك  االإنتاج  اأ�ساليب  تغيري  اأجل  من  لل�سركات  
امل�سوؤولة، واقرتاح تو�سيات ا�سرتاتيجية ل�سانعي القرار، 
و لت�سجيع  املواطنني واالأطراف الفاعلة يف االإقليم على 
التنموية،  امل�ساريع  تقييم  ثم  ور�سد  تطوير  امل�ساركة يف 
اإدماج   �سهولة   تنفيذها  تواجدهم طوال فرتة  �سي�سمن 
التنمية امل�ستدامة وجعلها ثابتة و طويلة االأمد من خالل 
هذا ال�سعور باالنتماء والتقدير. و بالتاأكيد، �سوف يتيح 
لهم هذا ال�سكل من التحفيز الفر�سة لعدم التوقف فقط 
امل�سرية  هاته   اإكمال  الرغبة يف  بل  معني،  م�سروع  عند 

التنموية. اإنها م�ساألة اإرادة وثقة متبادلة  
الدول  مع  �سراكات  ربط  على  العمل  يجب  اأخريا  و 
ميدانية   بزيارات  القيام  و  املجال،  هذا  يف  الرائدة 
من  اإليه،  و�سلت  الذي  والتطور  نهجها  من  لال�ستفادة 
اخلربات  تبادل  على  امل�سوؤولون  يعمل  اأن  ال�سروري 

واملهارات على هذا امل�ستوى.

مفه�م الإدارة امل�صتدامة لالأرا�صي
وتاأثري  املناخية،  التغريات  حتديات  مواجهة  يف 
ا�ستنزاف املوارد الطبيعية غري املتجددة، واإعادة النظر 
االأقاليم  ت�سعى  واالجتماعية،  االقت�سادية  التحديات  يف 
اإىل تقدمي املزيد من االأجوبة امللمو�سة للتغريات الكبرية 
يف ال�سلوك والن�ساط ، و طبيعة التنمية والعمل العام  على 
جميع امل�ستويات االإقليمية، وتدرك ب�سكل متزايد اأهمية 
اإدماج   اأجل  من  االأمد  طويلة  جديدة  اجتاهات  حتديد 
مناهج التنمية امل�ستدامة يف امل�ساريع االإقليمية.  يهدف 
جهوية  ا�سرتاتيجيات  تطوير  اإىل  اجلديد  النهج  هذا 
ال�سلطات  العام واخلا�ض،  الدعم  ت�ساند، بف�سل  وطنية 
يف  اخلا�سة  وال�سركات  العمومية  واملوؤ�س�سات  املحلية 
وتنفيذ  ت�سميم  ويف  الكربى  احل�سرية  امل�ساريع  تنفيذ 
�سيا�سات م�ستدامة على خلفية االإ�سالحات  املوؤ�س�ساتية 

و يف اإطار قوانني متعددة النطاقات. 
م�ساريع  يف  االأمطار  مياه  اإ�ستغالل  مثل  نقاط 
تخطيط واإدارة املرافق، وعلم البيئة، ومكافحة التلوث، 
النفايات ال تزال هي املهيمنة يف  اإعادة تدوير  و  واإدارة 
هذا النوع من املبادرات، ولكن يجب اأال نن�سى االأهداف 
ذات  االعتبارات االقت�سادية  واالجتماعية والتي تهدف 
اإىل احلد من التفاوت من خاللـ  على �سبيل املثالـ  تنفيذ 
املبادرة  روح  وت�سجيع  والثقافية،  االجتماعية  امل�ساريع 
االجتماعية، و�سمان حياة اأف�سل للمواطنني مع االإجابة 

على اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030  
و�صعية ا�صتدامة الأرا�صي باملغرب

مبادئ  برتجمة  املغرب  التزم  الزمن،  من  لعقود 
ال�سيا�سي.  اأعماله  جدول  اإىل  امل�ستدامة  التنمية 
امل�ستدامة  التنمية  تدمج  املغربية  العامة  ال�سيا�سات 
العديد  و�سع  مت  و  اأولوياتها.  يف  االإقليمي  والتخطيط 
للق�سايا  بدقة  لال�ستجابة  واالإجراءات  املبادرات  من 
تتحول  و  البالد.  يف  واالجتماعية  واالقت�سادية  البيئية 
هذه اجلهود اإىل حاالت عملية على امل�ستويات الت�سريعية 

واملوؤ�س�ساتية والتنفيذية.
تهدف هذه اخلطوات اإىل تتبع  التقدم االجتماعي و 

جودة حياة املغاربة عن كثب،.
ومن االأمثلة على ذلك بناء بع�ض املدن اخل�سراء مثل 
ابن جرير وزناتة والرباط الب�ستان، و االلتزام باملعركة 
على  التاأثري  درا�سة  وتر�سيخ  املناخية،   التغريات  �سد  
البيئة، والتي اأ�سبحت اإلزامية و مبنية على اأ�س�ض قانونية 
اآن واحد. يعد تقييم االأثر البيئي، درا�سة  وجمتمعية يف 
اأولية  تهدف اإىل تقييم االآثار املبا�سرة اأو غري املبا�سرة 
الق�سري  املدى  على  البيئة  اإىل  ت�سل  اأن  ميكن  التي 
االقت�سادية  امل�ساريع  حتقيق  عقب  والطويل  واملتو�سط 

اإلدارة  ت�����ح�����دي�����ات  و  ره�������ان�������ات 
ال���م���س���ت���دام���ة ل�����ألراض�����ي ب��ال��م��غ��رب

السياسة
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نهال الكعبي

العادات الرمضانّية في األحواز العربية

قبل  من  ع�سكريًا  االأحواز  احتالل  رغم 
ني�سان   20 يف  االإيراين  االإحتالل  قوات 
هوية  طم�ض  املتوا�سلة  وحماوالتهم   ،1925
من  االأحوازيني،  تقاليد  و  وعادات  وثقافة 
خالل منعهم قدر االإمكان من التحدث والتعلم 
ال�سيما  العربي  الزي  واإرتداء  العربية،  باللغة 
اإعالميًا،  عليهم  والتعتيم  احلمراء،  الكوفية 
العرب  باأ�سقائهم  وات�سالهم  توا�سلهم  وحظِر 
االأحوازيون متم�سكني  العربية، ظّل  االأقطار  يف 
ومبادئهم  وقيمهم  ال�سريحة،  بعروبتهم 
العرب  متّيز  التي  العريقة،  العربية  وثوابتهم 
عن �سائر االأمم، ومنها العادات والتقاليد التي 

ميار�سها االأحوازيون يف �سهر رم�سان املبارك.
والكوفية  الد�سدا�سة  االأحوازيني  يرتدي 
رم�سان،  �سهر  طيلة  والعقال،  احلمراء 
التي  الفار�سي  االإحتالل  �سلطات  ين  متحِدّ
تهددهم بال�سجن والتعذيب والطرد من العمل، 
اعتربتها  التي  احلمراء  الكوفية  ب�سبب  خا�سًة 
معاداة  و  الوهابية  رمز   " املذكورة  ال�سلطات 

نظام الويل الفقيه."
يف املقابل، ت�سّبث االأحوازيني بلب�سهم الّزي 
مثرٍي  ب�سكٍل  احلمراء  الكوفية  ال�سّيما  العربي 
احلمراء  الكوفية  اأ�سبحت  حتى  لالإهتمام، 
"رمز العروبِة والن�ساِل والكفاح " بغية التحرر 
اأنواع  اإ�ستعمالها  وغلب  االإحتالل،  ربقة  من 

الكوفيات االأخرى.
كذلك، يقيم االأحوازيني االأم�سيات ال�سعرية 
يف كّل ليلٍة رم�سانية، وتكوُن املوا�سيع واالأغرا�ض 
والقومية  العروبة  مدح  على  مركزًة  ال�سعريُة 
ال�سيا�سّية،  والتّوعية  الّنا�ض  ويقظة  العربية، 

وا�ستنها�ض الِهَمم ملجابهة ال�سيا�سات الفار�سية 
حتى  بالكفاح  لالإ�ستمرار  وال�سعي  ال�سوفينية، 

حترير الوطن املحتل. 
يتمتعون  ال�سعراء  اأّن  بالذكر،  واجلدير 
االأحوازيني،  لدى  مرموقة  ومكانٍة  باحرتاٍم 
ويوؤّثر ال�سعر العربي ال�سّيما الق�سائد امللحمّية 
والبطولّية ب�سكٍل كبرٍي يف نفو�ض ال�سعب العربي 
يف  يكونوا  ال�سعراء  اأّن  وُيالحُظ  االأحوازي. 
وهم  واملنا�سلني،  واملثقفني  الثّوار  طليعة 
تتعر�ُض  التي  االأحوازية  النخب  مقدمة  يف 
لالإعتقاِل واالأ�سِر والتعذيِب وامل�سايقاِت والنفِي 
اأّثرت  ثورّية،  ق�سيدٍة  من  وكم  والتهجري. 
القوّية،  الِهَمم  و�َسَحذت  االأبّية،  النفو�ض  يف 
اأحوازّية،  مظاهراٍت  انطالِق  يف  وت�سَبّبت 
�سّطر  با�سلة،  انتفا�سٍة  اىل  بعد  فيما  حتّولت 
واملاآثر  البطولة،  معاين  خاللها  االأحوازيون 
نور،  من  بحروٍف  اأ�سمائهم  و�سّجلوا  املجيدة، 
الغالية،  بت�سحياتهم  الن�سال اخلالد،  �ِسفر  يف 
واإراقِة دمائهم الزكّية، التي روت نخلَة العروبة 

ال�ساخمة، التي تاأبى املوت واالإندثار.
اإىل جانب ذلك، ميار�ض االأحوازيون االألعاب 
كُلعبة  وا�سع،  نطاٍق  على  العربية  الفلوكلورية 
"املحيب�ض"و م�سابقات احلّزورات واالأحجيات، 
ظاهرًة  اأ�سبحت  التي  "قرقيعان"  وعادة 

االأطفال  عنها  ي�ستغني  ال  ممّيزة،  رم�سانية 
الذين يرون فيها عروبتهم النقية، التي ينهلون 

من َمعينها وهم يف خري الظهور والبطون.
فهو  املبارك،  الفطر  لعيد  بالن�سبة  اأّما 
العربي  الوجود  واإثبات  والن�سوِر  البعث  مبثابة 
�سعبيٍة  تظاهرٍة  عن  عبارٌة  وهو  لالأحوازيني، 
ويزول  القلوب،  فيها  ترتا�سى  الَنظري  منقطعة 
النا�ض  ويزور  ال�سغائن،  وتختفي  الزعل، 
واأجَود  احُللِي  اأح�سن  مرتدين  بع�سًا،  بع�سهم 
يف  والثوار  واملثقفني  النخب  ويجتمُع  الثياب. 
ال�سهداِء  اأُ�َسر  معايدِة  اإىل  ليذهُبوا  حّي،  كِلّ 
لهم،  وامل�ساعدات  التحّيات  وتقدمي  واالأ�سرى، 

ومن َثَمّ يذهبون اىل معايدة االأحياء االأخرى. 
االأحواز  مدينة  يف  العادُة  جرت  وقد 
اأبناء  االآالف من  اأن يجتمَع ع�سرات  العا�سمة، 
حا�سدة  م�سريٍة  يف  لينطلقوا  املختلفة،  االأحياء 
القومية  االأفكار  معقل  الثورة"  "حي  نحو 
االأحوازية،   واالإنتفا�سات  التحررية  واحلركات 
موا�سلة  على  ويتعاهدوا  العيد،  �سالة  ليوؤّدوا 
عاتيات  مواجهة  على  ويتعا�سدوا  الن�سال، 
ال�سروف و �سيا�سات املحتل، ويتغنوا باالأنا�سيد 
االأهازيج  نغمات  على  يدبكوا  و  الوطنية، 

احلما�سية.

األحواز بمقر األتحاد األوروبي
تقيم اللجنة التنفيذية الإعادة �سرعية دولة االأحواز موؤمترا باملقر العام لالإحتاد االأوروبي 
بربوك�سل، حتت عنوان "اإيران وتهديدها لالأمن وال�سلم الدوليني". يوم اجلمعة 14 حزيران 

/ يونيو 2019 املقبل.
اإعرتافًا  ت�سكل  خطوة  يف  اأوروبية،  دول  عدة  من  وعرب  اأوروبيني  �سيوف  باملوؤمتر  ي�سارك 

ب�سرعية دولة االأحواز العربية املحتلة

29العدد 10-  السنة األولى



�سهدت   ،  2015 العام  من  االأّول  الن�سف  يف 
اأوروبا هجرة اأعداد كبرية من ال�سباب العراقّي اإليها 
منهم   حماولة  يف  �سرعية،  غري  بطرق  البحر  عرب 
تلك  متنحه  الذي  االإن�سايّن  اللجوء  على  للح�سول 
التي  الالجئني  بو�سع  ة  اخلا�سّ الّتفاقّية  وفًقا  الدول 
االأمم  قبل  من  مّتوز/يوليو1951   25 يف  اأعلنت 

املتحدة.
و�سلت موجة الهجرة اإىل قلب اأوروبا حتى نهاية 
دول  اأن  اإىل  التقديرات  اأ�سارت  حيث   2015 عام 
للتبادل  االأوروبية  الرابطة  االأوروبي، وبلدان  االحتاد 
احلر �سجلت اعلى معدل يف تاريخ ا�ستقبال الالجئني 
حيث و�سل اىل مليون و 230 الف  طلب جلوء. اأما 
الوجهة الرئي�سية لالجئني كانت اأملانيا التي ا�ستقبلت 
والتمييز  اال�سطهاد  لعل  تقريبا.  الالجئني  ُثلث 
املحافظات  اهايل  عاناه  الذي  واالعتقال  والت�سفية 
جعل  ما  هو    2003 عام  بعد  العراق   يف  الغربية 
االآالف ترتك بيوتها وتهرب بحثا عن االمان، وكانت 
بعد  لها  يتاأهب  مل  الذي  للعامل  ال�ساعقة  املفاجاأة 

حادثة تدبري تفجري مرقدي االمامني يف �سامراء. 
العراق  يف  االيرانية  االحزاب  ا�ستغلت  بعدها 
من  االآالف  وتهجري  وت�سفية  العتقال  احلادثة  هذه 

 2007 و   2006 عامي  بني  الغربية  املحافظات 
بيوتهم بحثًا عن املالذ  العراقيني من  اآالف  و هرب 
العنف  ون�سوب  االأمنية،  االأو�ساع  انهيار  بعد  االآمن 

الطائفي.  
التقديرات  يف  الكبرية  االختالفات  ورغم 
قد  عراقي  مليوين  قرابة  اإن  القول  ميكن  املتوقعة، 
اأخرى داخل العراق،  نزحوا عن بيوتهم اإىل مناطق 
االأردن  من  كل  اإىل  جلاأوا  مليونان  اإليهم  ي�ساف 
وحلب،  دم�سق،  يف  رئي�سي  ب�سكل  وا�ستقروا  و�سوريا 
وا�سطنبول،  القاهرة  اإىل  توجهوا  واآخرين  وعمان، 
وهناك من رحل اإىل بالد  بعيدة، مما دفع املفو�سية 
املنظمات غري  الالجئني  وغريها من  ل�سوؤون  العليا 
ا�ستقبال  مراكز  اإن�ساء  يف  امل�سارعة  اإىل  احلكومية 
واتخاذ  الطارئة  امل�ساعدات  وتقدمي  الالجئني 

التدابري الالزمة لتقدمي احلماية املوؤقتة لهم.
العراقيني  الالجئني  من  العديد  زال  ما  واليوم، 
ل�سوؤون  العليا  للمفو�سية  اللجوء  عن  حمجمني 
بوجود  اإميانهم  عدم  منها  عدة  الأ�سباب  الالجئني 
من  وخلوفهم  مل�ساعدتهم،  ور�سمية  �سيا�سية  اإرادة 
وما يرتتب على ذلك من عواقب  للت�سفري  تعر�سهم 
وخيمة عليهم من �سجن وتعذيب من قبل خمابرات 

الدولة.
اإجراءات جلوئهم،  وقد بداأت عدة دول بت�سهيل 

منحهم  معامالت  وت�سهيل  اإقامات  منحهم  عرب 
االأ�سئلة  من  وكان  جلوئهم،  قبول  بعد  اجلن�سية 
ال�سائعة يف مقابالت اللجوء يف منظمة االأمم املتحدة 
باالإ�سافة  اجلغرايف،  واملكان  املذهبي  االنتماء  هي 
عن  العادة  يف  تكون  التي  ال�سخ�سية  الق�سة  اإىل 
االختطاف  اأو  واالغتيال  للقتل  تعر�سهم   حماوالت 
واالعتقال والتغييب اأو التمييز يف التعامل واالإق�ساء 
من الوظائف احلكومية واخلا�سة الأ�سباب طائفية و 
الأغرا�ض التغيري الدميغرايف ملناطق العراق، كان يتم 
على االأغلب االأخذ بهذه االإفادات على حممل اجلد 
بعد التاأكد من �سدقها، ثم جتري معامالت الإكمال 

معاملة اللجوء ثم ال�سفر والتوطني. 
الثوري  احلر�ض  هذه  الهجرة  موجة  ا�ستغل  وقد 
ملي�سيات  مقاتلي  من  الكثري  اإر�سال   يف  االيراين 
امللطخة  العراقية  االأمنية  والقوات  ال�سعبي  احل�سد 
امللي�سيات  من  والكثري  العراقيني  بدماء  اأيديهم 
االفغانية التي كانت تقاتل ل�سالح احلر�ض الثوري يف 
يعملون  الذين  املجندين  والكثري من  و�سوريا  العراق 
فغادروا  االيراين،  الثوري  احلر�ض  اأجهزة  ل�سالح 
الهائلة  الب�سرية  االأعداد  هذه  �سمن  اأوروبا  باإجتاه 
اللجوء  طلب  لغر�ض   2015 عام  يف  خ�سو�سا 
لي�سبحوا خاليا  اأوروبا،  اأقامات يف  واحل�سول على 
اأجهزة  اأمن املجتمع الدويل، وقد قامت  نائمة تهدد 

راهب صالح 

السياسة

احللقة االوىل 

االي��ران��ي  ال��ث��وري  ال��ح��رس  ساخنة  ملفات 
ي������زرع ج���واس���ي���س���ه ف����ي ق���ل���ب أورب�����ا
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فوهة قلم

والعلم  الثقافة  اأدعياء  انت�سار  ظاهرة  االأخرية  الفرتة  يف  الحظت 
والتنّور، هوؤالء الذين يقراأون بع�ض كتب الفل�سفة، ثم اأول ما يقومون به بعد 
ال�سماوية،  والُكتب  والُر�سل  باالأنبياء  والت�سكيك  االأديان  مهاجمة  هو  ذلك 
املُ�سلمني  العرب  من  انتقا�ض  ذلك  يتبع  والقراآن،  االإ�سالمي  الدين  خا�سة 
و�سعوا  غربيني  وعلماء  فال�سفة  باأ�سماء  ومتجيد  اخلالدة،  وح�سارتهم 
ب�سمتهم يف الع�سور الو�سطى و�سواًل اإىل التاريخ احلديث واملعا�سر، اأمثال 

غاليلو، نيت�سه، اآين�ستاين، �ستيفن هوكينغ وغريهم.!
هل �سار مهاجمة االإ�سالم والطعن به معياًرا للـ)تنّور( لدى هوؤالء؟ اأم 
هو ا�ستغالل الت�سرفات ال�سيئة لبع�ض املح�سوبني على هذا الدين، وتوظيفها 

للنيل منه وَكيل االتهامات له باأنه ديٌن يدعو للكراهية واجلهل والتخلف؟!
جيًدا،  التاريخ  اجلدد(  )املتنّورون  قراأ  ترى  يا  هل  هنا،  نت�ساءل 
دون  باحلقيقة  )علماء(  �سرّيتهم  التي  الفل�سفة  كتب  لبع�ض  كقراءتهم 
ا�ستتار  هو  اأم  احلقيقة،  عن  البحث  يف  �سليمة  حًقا  نواياهم  هل  غريهم، 
خلف قناع الفل�سفة والعلم للطعن باالإ�سالم ال اأكرث؟! الأنهم لو كانوا من�سفني 
حًقا، لكانوا قد علموا اأن االأ�سماء الغربية التي يفاخرون بعلمها ومبا قدمته 
لالإن�سانية، لي�سوا اإال تالميذ انتقلت اإليهم علوم العرب امل�سلمني وكتبهم يف 
الفل�سفة والطب والريا�سيات والهند�سة والَفلك، عن طريق االأندل�ض فقاموا 
هم بدرا�ستها واتخاذها قاعدة قامت عليها خمتلف علومهم فيما بعد، يف 
ال�سلطة!  على  ال�سراع  واحلروب يف  الداخلية  النزاعات  فيه  وقت طحنتنا 
فنه�سة اأوروبا والغرب كان الف�سل االأول فيها لعلماء امل�سلمني وفال�سفتهم 

اأمثال ابن ر�سد، الرازي، ابن الهيثم، اخلوارزمي، الفارابي وغريهم!
ما �سبق كان حول العلم واأ�ساتذته احلقيقيني، وناأتي هنا لتبيان جمتمع 
الديانات  اأ�سحاب  يع�ض  فلم  االأوائل،  اأجدادنا  عليه  كان  الذي  الت�سامح 
االأخرى طوال تاريخهم باأمن و�سالم وحياة كرمية كما عا�سوا بني امل�سلمني 
اأيام قوتهم، خا�سة على اأيام بني اأمّية ثم بني العبا�ض، بل حتى بع�ض الفرق 
االإ�سالمية املخالفة وقتها الإجماع امل�سلمني كاملُعتزلة وغريهم، كانوا ين�سرون 
مع  واالأ�سواق يف مناظرات مفتوحة  امل�ساجد  علًنا يف  ويناق�سونها  اأفكارهم 
ت�سمية  اليوم  عليهم  يطلق  ما  اأو  الدهريني،  حتى  بل  وال�سيوخ،  االأئمة 
اأحد  اأن مينعهم  دون  علًنا  وت�سكيكهم  اإحلادهم  يعلنون  كانوا  )املُلحدين(، 
اأو يزج بهم يف ال�سجون، وال�سواهد التاريخية كثرية على جداالتهم امل�ستمرة 
مع اأئمة ذلك الع�سر من علماء املُ�سلمني، وكانت جداالت مفتوحة يح�سرها 
عامة املُ�سلمني، دون اأن يتعر�ض لهم اأحد باأذى! هكذا كانت حرية االأفكار 
وتكفري  واالنغالق  املتع�سبة  االأفكار  اأما  االإ�سالمية،  احل�سارة  يف  واالأفراد 
ومن  الدين،  ولي�ست جزًءا من هذا  الن�ساأة،  وقتلهم، فهي حديثة  االآخرين 
يريد االإن�ساف والتحدث باحلقيقة، عليه اأن ينتقد ويهاجم الذي يت�سرتون 

باإ�سم الدين وي�سيئون لتعاليمه وح�سارته، ولي�ض مهاجمة الدين نف�سه!

سعد الرشيد

معيار 
)التنّور( 

الحديث!!

وقامت  ر�سمية  باأوراق  امللي�سيات   هذه  بتزويد  والعراقية  االيرانية  املخابرات 
املدن  من  عراقية  وع�سائر  مناطق  من  باأنهم  االدعاء  لغر�ض  األقابهم  بتغيري 
القوات  يد  على  “لال�سطهاد”  تعر�ست   التي  واملنكوبة  الغربية  واملحافظات 

االأمنية ولالحتالل من قبل داع�ض.
ومنها  العراق  و�سع  مبلف  املهتمة  االن�سان  حقوق  مراكز  بداأت  هنا  من 
منذ  العراق  يف  االن�سان  حقوق  اأنتهاكات  حاالت  بت�سجيل  متيز  الذي  مركزنا 
عام 2006 بر�سد هذه العمليات من خالل م�سادر تعمل ب�سكل �سري ل�سالح 
مركزنا وتزودنا باأ�سماء و�سور بع�ض من عنا�سر وقيادات من يعملون ل�سالح 
لهذه  االأوىل  االأيام  منذ  ال�سعبي  احل�سد  وملي�سيات  االيراين  الثوري  احلر�ض 
دول  يف  والهجرة  اللجوء  اإدارات  بتزويد  قمنا   2015 عام  املليونية   الهجرة 
االحتاد االوربي باأ�سماء املئات من هوؤالء، ومن بينهم �سوريني قاتلوا يف �سفوف 
اأ�س�ض  على  مواطنيهم  بحق  جرائم  وارتكبوا  ب�سار  لنظام  املوالية  امللي�سيات 
املقاتلني  تهريب  عمليات  ور�سد  ملتابعة  خمت�ض  فريق  بت�سكيل  وقمنا  طائفية 
االأ�سد  نظام  و�سبيحة  الطائفية  وامللي�سيات  الطائفي  املوت  وجماميع  واالفراد 
للمهاجرين  االإن�سانية  االأزمة  اأ�ستغلوا  الذين 

والتعاطف االأوروبي والدويل معهم.  
و  االأوربية كفنلندا  الدول  وقد قامت بع�ض 
ال�سويد واأملانيا والنم�سا  بالتحفظ على املنتمني 
ومت  �سجنهم،  اأو  معهم  والتحقيق  للملي�سيات 
ال�سور  خالل  من  هوياتهم   على  اال�ستدالل 
يف  ويظهرون  عليها  باحل�سول  نقوم  التي 
بع�سها بزي امللي�سيات اأو برفقة بع�ض قادتها، 
باالإ�سافة اإىل املعلومات التي نقوم بجمعها من 
ي�سعون  عراقيني  نا�سطني  قبل  ومن  م�سادرنا 
دوائر  يف  املخت�سني  اىل  احلقائق  تقدمي  اىل 
باملجتمع  اإند�سا�سهم  ك�سف  لغر�ض  الهجرة 

الغربي االوروبي وك�سف اإرتباطاتهم وكي ال تنت�سر اجلرمية املنظمة يف اوروبا.
وقد قمنا مبتابعة احل�سابات اخلا�سة باملقاتلني الذين طلبوا اللجوء يف دول 

االحّتاد االأوروّبي كو�سيلة لتوثيق حياتهم قبل اللجوء. 
ومن اجلدير بالذكر اأطلقت بع�ض املراكز احلقوقية يف اوروبا، اإ�سافة اىل 
مركزنا حملة ملالحقة هذه امللي�سيات، ومن هذه املراكز مركز الدكتور حممد 

ال�سيخلي يف لندن الذي قام بن�ساطات قيمة يف تقدمي 
اللجوء مرفقة  بقبول طلبات  املعنية  الهجرة  دوائر  اإىل  ودامغة  ثابتة  اأدّلة   

بال�سور، اإ�سافة اإىل متابعة املغّرر منهم مّمن اعرتفوا باأفعالهم.
يف  موىل  اأحمد  االحوازي  العربي  الن�سال  حركة  رئي�ض  اأغتيال  حادثة  اإن 
هولندا اأعادت لالأذهان اأرهاب ماليل ايران يف املجتمع الدويل وكذلك اأغتيال 
معار�ض ايراين اآخر على االرا�سي الهولندية يدعى علي معتمد اال�سم امل�ستعار 
ل�سخ�ض ا�سمه احلقيقي حممد ر�سا كالهي �سمدي، امل�سوؤول عن انفجار مبنى 
مقتل  اإىل  اأدى  الذي   ،1981 يونيو   28 يف  االإ�سالمية"  "اجلمهورية  حزب 
اأمني  راأ�سهم  على  النظام،  يف  كبارا  م�سوؤولني  كانوا  احلزب  اأع�ساء  من   72

عام احلزب اآية اهلل به�ستي. 
اإلقاء  اىل  اأملانيا،  و  هولندا  يف  جرى  ملا  امل�سابهة  االأحداث  �سل�سلة  اأدت 
القب�ض على دبلوما�سيني و موظفني يف ال�سفارات االإيرانية ومن لهم عالقة بتلك 
ال�سفارات ولعبوا اأدوارًا م�سبوهة، �سواء يف عدد من البلدان االأوروبية اأو اأمريكا، 
قبل  االيراين من  الثوري  ن�ساطات احلر�ض  تبلور موقف دويل  يف مراقبة  اإىل 
اقامات يف  يتعلق بعمالئه ممن ح�سلوا على  اجهزة مكافحة االرهاب وكل ما 
دول االحتاد االوربي و �سنتطرق يف احللقة الثانية اىل ك�سف العمليات االرهابية 

التي قام بها النظام االإيراين خالل ال�سنوات االأخرية يف اأوروبا واأمريكا. 
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عن  امل�ستقبل  يف  بالتفكريالعلمي  االأخذ  جنم  وقد 
ح�سيلة تاأثري جمموعة مدخالت مهمة اأدت خمرجاتها 
اإىل اأن تتعاي�ض االإن�سانية مع عملية تاريخية فريدة من 
حتدياتها،  و�سمولية  تاثريها،  اإنت�سار  جراء  نوعها 
املفكر  عليها  اأطلق  اأن  �سبق  وقد  نهاياتها.  واإنفتاح 
العامل.  تغيري  عملية  ت�سمية  امللك  اأنورعبد  العربي 
يف  ودقيقاأ  ملعطياتها،  ت�سخي�سه  يف  �سائباأ  كان  وقد 

ت�سميتها.
حتى  املرء  ي�ستطيع  ال  التي  العملية،  هذه  اإن 
االفرتا�ض باإحتمالية تراجعها و/اأو حتى تباطوؤ معدل 
تلك  الإنتفاء  هذا  الزمان،  قادم  يف  وتريتها  ت�سارع 
يكاد  عامل  اإىل  ادت  قد  بذلك،  تفيد  التي  املوؤ�سرات 
يكون نقي�ساأ لعامل اأبائنا، وال نتكلم عن عامل اجدادنا. 
واإبتكارات  اإجنازات  مع  تتعاي�ض  �سارت  فاالإن�سانية 
خمتلف  املرء  يف  خمرجاتها  تثري  متجددة  ح�سارية 

امل�ساعرواالأحا�سي�ض من اإعجاب ورهبة وذهول.
للمجتمعات  احل�ساري  التطور  تباين  ادى  وقد    
املعا�سرة، بني متقدمة، اأو �سائرة يف طريق التقدم، اأو 
اإ�ستجابتها  اأو متخلفة، اإىل اأن تتباين اأمناط  متاخرة، 
للتحديات التي تفرزها عملية تغيري العامل. ويوؤكد واقع 

عاملي ال�سمال واجلنوب هذا التباين.
فقد  ال�سمال،   عامل  دول  جمتمعات  عن  فاأما 
اأف�سى االإدراك املبكرلكثري منها لتحديات عامل يتغري 
ب�سرعة، وحاجتها اإىل االإرتقاء باإ�ستجابتها احل�سارية 
اإىل م�ستوى هذه التحديات، تاأمينا مل�ستقبل اأف�سل من 

القرن  تاأخذ، ومنذ منت�سف  اأن  اإىل  اأف�سى  احلا�سر، 
توظيف  من  جعل  التفكري  من  بنمط  تقريبا،  املا�سي 
املنهجية العلمية �سبيال حمورياأ الإعادة ت�سكيل العقل، 
البديلة  مل�ساهده  ا�ست�سرافا  القراروالفعل،  وتر�سيد 
واإ�ستباقاأ واإ�ستعداداأ للم�ستقبل. وي�سمى هذا النمط من 
تطبيقاته  اأما  امل�ستقبل.  يف  العلمي  بالتفكري  التفكري، 
اأن  اإال  متعددة،  بت�سميات  تقرتن  واإن  فهي،  العلمية، 
ت�سمية درا�سات امل�ستقبالت هي االآكرث انت�ساراأ عامليا. 
وبهذه الت�سمية يراد االإ�سارة اإىل اأن االإهتمام يتجه اإىل 
املرغوب  و/اأو  واملحتملة  املمكنة  امل�ساهد   ا�ست�سراف 

فيها للم�ستقبل.
اأن  اإىل  ال�سمال  عامل  دول  جمتمعات  وي�سريواقع 
التفكري العلمي يف امل�ستقبل �سار ميثل  ممار�سة عملية 
واخلا�سة،  الر�سمية  موؤ�س�ساتها  جل  بها  تاأخذ  مهمة 
وترعاها جمعيات ومراكز علمية متخ�س�سة ور�سينة، 
على  عاملية  �سهرة  ذات  جامعات  حر�ض   عن  ف�سال 
�سهادات  ومنح  التدري�سية،  براجمها  يف  ت�سمينها 
عليا )ماج�سري ودكتوراه( يف التخ�س�ض العلمي الذي 

يعربعنها.
واأما عن واقع هذا التفكري يف جمتمعات  دول عامل 
يف  ال�سائرة  الدول  تلك  عدا  يحظى،  فهوال  اجلنوب، 
طريق النمو وعدد من الدول املتاأخرة يف هذا العامل، 
الواقع  هذا  وجراء  الواعية.  نخبها  بع�ض  باإهتمام  اإال 
تنت�سر يف جل هذه املجتمعات روؤى ت�ستمد ا�سولها من 
التفكريما قبل العلمي، و كذلك اأمناط �سلوكية تغايل يف 

 مازن الرمضاني

التفكير العلمي في المستقبل

المستقبل

االإن�سان كائن يفكر. بيد اأن هذه احلقيقة االإن�سانية 
اأو  اأن االإن�سان يتاأثر مبتغريات مهمة، كالعمر،  ال تلغي 
التجربة، اأو الثقافة، اأو البيئة، اأو بع�سها، اأو جميعها، 
ومبح�سلة تف�سي به اإىل اأن يتبنى منط من التفكري قد 

ي�ستوي، اأو ال ي�ستوي، وم�سمون التفكري العلمي. 
ي�سبح  ال  تفكري  كل  اإن  زكريا،  فوؤاد  ويرى، 
اأهمية هذه اخلا�سية  ومع  اإذا كان منظماأ.  اإال  علمياأ، 
اإال  نافعاأ  املنظم ال ي�سبح  التفكري  اأن  االأ�سا�سية، نرى 
اإذا كان غائياأ، مبعنى هادفاأ. ومن هنا، نرى اأن التفكري 
العلمي يعرب عن ن�ساط عقلي منظم يتخذ من املنهجية 
به  لتحقيق ثمة �سىء مرغوب  اأ�سا�سيا  العلمية مدخال 
�سواء كان خا�سا اأو عاما. وبهذا املعنى يج�سد التفكري 

العلمي اأعلى م�ستويات التفكري االإن�ساين حتى االآن.
وجدواه  العلمي  التفكري  اأهمية   من  ينتق�ض  وال 
واقع اإ�ستمرار االإن�سان، هنا وهناك، يف االأخذ باأمناط 
الواقع  هذا  يقت�سر  وال  العلم.  دور  تلغي  التفكري  من 
اأي�سا  ي�سمل  واإمنا  املتخلفة،  اأو  املتاأخرة  الدول  على 
ففي  النمو.  طريق  يف  ال�سائرة  وتلك  املتقدمة  الدول 
وقراء  بالعرافيني،  االإ�ستعانة  تعد  الدول،  هذه  جميع 
الكف، والفنجان، مثال، ظاهرة جتد من ي�ساعد على 

اإنت�سارها.
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متجيد  املا�سي و/اأو جتعل من االإنحياز اإىل احلا�سر، 
اأولوية خا�سة. كما هو احلال مثال مع جمتمعنا العربي.

 وتتعدد املتغريات التي اأف�ست اإىل ما تقدم. ونرى 
اأن جلها  ينبع من واقع التخلف احل�ساري لهذه الدول 
و�سعوبة حتررها من خمرجاته. وبهذا ال�سدد، يقول 
تعاين  التي  املجتمعات  ...اإن  الهيتي:"  نعمان  هادي 
من التخلف �سيكون اأمر اإرتقائها ع�سريا، ذلك اأن اأمر 

اإرتقائها قد ت�ساعفت متطلباته..." 
لذا مل يوؤد التاأخر اأو التخلف احل�ساري جلل دول 
فح�سب،  ال�ساملة  تنميتها   تعطيل  اإىل  اجلنوب  عامل 
واإمنا   اأي�سا اإىل متهيد ال�سبيل اإىل اأن يكون م�ستقبلها 
ال  ذلك  ومع  الراهن.  واقعها  معطيات  لتاثري  اإمتداداأ 
الدول  هذه  م�ستقبل  اأن  العالية  االإحتمالية  هذه  تعني 
قد حتدد �سلفاأ، واإنها ال ت�ستطيع تغيري واقعها باملطلق.

اجلنوب،  عامل  يف  دول  جمموعة  جتارب  وتوؤكد   
�سحة  ح�ساريا،  متخلفة  اأو  متاأخرة  يوماأ  كانت 
يبداأ  احل�ساري  االإرتقاء  اإن  تقول:  فر�سية  منطوق 
فهذا  احلا�سر.  من  اإنطالقا  للم�ستقبل  التخطيط  من 
الذي يحد من  به هو  االأخذ  التخطيط واحلر�ض على 
التدريجي  االإرتقاء  وي�سهل  النهو�ض،  كوابح  تاأثري 
النمو.  طريق  يف  ال�سائرة  الدول  م�ستوى  اإىل  بالواقع 

ويكفي اأن نتذكر، مثال، جتارب ماليزيا و�سنغافورة.
وكاأحد تفرعات عموم التفكري العلمي، يكاد الراأي 
يتفق على اأن  بداية االأخذ بالتفكري العلمي يف امل�ستقبل 
الواليات  بني  الباردة  احلرب  بداية  مع  تزامنت  قد 
املتحدة االآمريكية واالحتاد ال�سوفيتي يف عام 1947. 
االأخذ  بداية  تاريخ  على  االإتفاق  �سبه  ويتقابل   
اإختالف ب�ساأن مكان  العلمي يف امل�ستقبل مع  بالتفكري 
بداأ  اإنه  امل�ستقبليني  من  كثري  يوؤكد  فبينما  اإنطالقته. 
اإن  اأخرون  يقول  االآمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  اأوال 
بدايته كانت من فرن�سا. وبجانبهما يرى، فريق ثالث، 
اأن هاتني الدولتني كانتا موطن هذا التفكري ويف زمان 

واحد تقريبا. ونحن نتفق مع هذا الراأي. 
وعلى الرغم من بدايته يف منت�سف القرن املا�سي، 
يتبلور على نحو  امل�ستقبل مل  العلمي يف  التفكري  اأن  اإال 
املا�سي   القرن  من  ال�ستينيات  عقد  منذ  اإال  وا�سح 
�سعودا. فهذا العقد �سهد بداية �سدور موؤلفات اأ�سيلة 
الفرن�سي،  امل�ستقبلى  موؤلف  مثال  ومنها  املو�سوع،  يف 
Bertrand de Jo - جوفيني دي  لبرتراند  

الرجم  فن  ،بعنوان   venell  ،1987-1903
  )The  Art of Conjecture( بالغيب  
 ،1963 عام  الفرن�سية  باللغة  باري�ض  يف  وال�سادر 
املوؤلفات  اأهم  يعد  اأنه  على  اآراء  عدة  توؤكد  والذي 
امل�ستقبالت  درا�سات  وبعمق  تناولت  التي  االأوىل 
ومنهجيتها. وكذلك �سهد بداية تاأ�س�ض جمعيات علمية 
م�ستقبل  جمعية  مثال،  ومنها،  التفكري،  هذا  ترعى 
Future World Soc - ( االأمريكية   العامل 

ety(، التي تاأ�س�ست يف عام 1966، هذا ف�سال عن 
درا�سات  يف  متخ�س�سة  علمية  جمالت  �سدور  ت�سارع 
 The(( امل�ستقبلي  جملة  مثال،  ومنها،  امل�ستقبالت، 

االأمريكية.  Futurist
التي  املدخالت،  تباينت  وقد 
العلمي  بالتفكري  االأخذ  اإىل  اأدت 
اأخرى.  اإىل  دولة  من  امل�ستقبل  يف 
فبينما كان  �سمان االأمن القومي هو 
املتحدة  الواليات  يف  االآ�سا�ض  الدافع 
االآمريكية، كانت باملقابل قيم احلرية 
املبا�سر  البناء مبثابة احلافز  واإعادة 
ال�سوفيتي  االإحتاد  يف  اأما  فرن�سا.  يف 
يف  احلافز  هذا  جت�سد  فقد  ال�سابق 
اإتخاذ  عمليات  دعم  اإىل  احلاجة 
�سابقة  م�ستقبلية  بدرا�سات  القرار 
هذه  ولتباين  لها.  وداعمة  عليها 
مدار�ض  عن  احلديث  نبع  املدخالت 
اأمريكية وفرن�سية و�سوفيتية )�سابقاأ( 
امل�ستقبل  م�ساهد  ا�ست�سراف  يف 

مبفاهيمها ومقارباتها املختلفة.
جمموعة  الحقا  اأدت  وقد 
اإىل  امل�سامني  متنوعة  مدخالت 
امل�ستقبالت  درا�سات  اإقرتان 
التي  تلك  غري  اأخرى،  باإهتمامات 
وهواالأمر  اأبتداًء،  منها  انطلقت 
الذي جعلها متتد  لت�سمل جل جوانب 

احلياة املعا�سرة. ويرى، امل�ستقبلي االأمريكي  ويندل بل  
حم�سلة  كان  التطور  هذا  اإن   ،Wendell  Bell

لتاأثري �ستة مدخالت مهمة، وكاالآتي:
  اأوالآ، تاثرياإ�ستمرار التطور التكنولوجي يف الدفع 
التكيف  اإىل  وبروز احلاجة  االإجتماعي  التغيري  باإجتاه 
التخطيط  بفكرة  االأخذ  اإنت�سار  وثانيا،  معطياته.  مع 
وثالثاأ،  للم�ستقبل.  لالإ�ستعداد  �سبيالآ  املدى  بعيد 
واأ�سيا  اأفريقيا  قارات  �سعوب  من  العديد  ح�سول 
ونزوعها  ال�سيا�سي  اإ�ستقاللها  على  اجلنوبية  واأمريكا 
املنهجية  املقاربات  تطور  ورابعاأ،  التنمية.  حتقيق  اإىل 
منو  وخام�ساأ،  امل�ستقبالت.  درا�سات  يف  امل�ستخدمة 
عدديا   )Think Tank التفكري(  جماعات 
حدود  درا�سة  تاأثري  واأخريا،  العملي.  تاأثريها  وبروز 
النمو   Limits to Growth((، ال�سادرة عن 
نادي روما يف عام  2197، يف دفع التفكريالعلمي يف 
ومتعددة  �ساملة  علمية   مبقاربة  االأخذ  اإىل  امل�ستقبل 
املناهج  وباآفاق زمانية متتد اإىل امل�ستقبل البعيد وغري 

املنظور: من خم�سني عاماأ �سعودا. 
يف  العلمي  للتفكري  امل�ستمر  �سبه  التطور  اأن  على 
دون  يحل  مل  املا�سي،  القرن  منت�سف  منذ  امل�ستقبل، 
اإ�ستمراره مقرتناأ بالعديد من االإ�سكاليات، ومنها مثال 
درا�سات  موقع  واأ�سكالية  امل�ستقبل،  مفهوم  اإ�سكالية 

امل�ستقبالت يف البنيان املعريف.
من  فالعديد  امل�ستقبل،  مفهوم  اإ�سكالية  عن  فاأما 
امل�ستقبليني ي�ستخدم هذا املفهوم مبعنى لغوي حمدد. 
فمثال يرى امل�ستقبلي االأمريكي جيم�ض داتور: اأن "...

اأما امل�ستقبلية  امل�ستقبل هو احلا�سر يف زمان الحق". 

االإيطالية اليونورا بي. ما�سيني فهي توؤكد اأن امل�ستقبل: 
هو " ... الزمان القادم". اأما عربياأ، فوليد عبد احلي 
احلال،  بعد  ميثل"...االآتي  امل�ستقبل  اأن  مثال:"  يقول 
اأنه احللقة االأخرية يف ال�سل�سلة الزمنية التي تبداأ  اأي 

باملا�سب ويتو�سطها احلا�سر...".
مبثابة  مو�سوعياأ،  يعد،  واأن  امل�ستقبل  اأن  ونرى 
اإدراكه  اأن  اإال  الزمان،  دورة  اأبعاد  من  االأخري  البعد 
مبعناه اللغوي و/اأو االآيل يبقى ناق�ساأ وكذلك عاجزا.

م�ستلزم  يعربعن  امل�ستقبل  الأن  ناق�ض،  فهو   
�سعب،  ح�سن  العربي  امل�ستفبلي  وي�سرح،  وجودي. 
م�سمون هذا امل�ستلزم قائال: اإن "...امل�ستقبل م�سوؤولية 
اإن�سانية خالقة. فامل�ستقبل هو االإن�سان بزمانه ووجوده 
روؤية  تنطوي  لذا  و�سلوكه..."  واإبداعه  وت�سوره 
امل�ستقبل كمجرد اإمتداد اإيل حلركة الزمان على اإلغاء 
و�سناعته  التحكم مب�سارم�ستقبله  االإن�سان على  لقدرة 

على وفق  روؤيته الواعية واإرادته احلرة.
وهو عاجز، الأن اإدراك امل�ستقبل بالدالة اللغوية ال 
ي�ستوي  �سوؤال مهم ،هو: هل  االإجابة على  ي�ساعد على 
اإن�سياق  يف  تتقدم  التي  ال�سائلة  املادة  وتلك  امل�ستقبل 
وبالتايل  االأحداث،  تتنظم  اإمتدادها  وعلى  متنا�سق 
ملعطيات  خيطي  اإمتداد  جمرد  امل�ستقبل  ي�سحى 
اإنه  اأم  بائ�ساأ،  اأم  م�سرقاأ  هذا  كان  �سواء  احلا�سر، 

�سيقرتن مب�ساهد بديلة يختار االإن�سان منها ما يريد؟
)االآيل(  اللغوي  الفهم  على  العديدة  وللماآخذ 
يعد  له  احل�ساري  االإدراك  اأن  نرى  امل�ستقبل،  ملفهوم 
يف  الدخول  وبدون  واالإنفع.  االآجدى  البديل  مبثابة 
االإدراك،  هذا  مثل  ت�ستدعي  التي  املتغريات  تفا�سيل 
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للما�سي  جمددا  القادم  الزمان  بدالة  امل�ستقبل  نفهم 
واحلا�سر على وفق روؤية اإن�سانية واعية واإرادة حرة.

مبعناه  اإدراكه  مت  �سواء  امل�ستقبل،  مفهوم  اأن  بيد 
اإ�سكاليا،  اأو احل�ساري، يبقى مفهوماأ  اللغوي )االآيل( 
وذلك لعدد من احلقائق، ومنها مثال االآتي: فهو، اأوال، 
بعد،  يحن  مل  زمان  عن  به  التفكري  حلظة  يعربعند 
وبالتايل ال وجود له مو�سوعيا. وهو، ثانياأ، غري معروف 
يف احلا�سر لعدم توافر معرفة موؤكدة، اأو �سبه موؤكدة 
الطبيعية  الظواهر  وتلك  يتماثل  ال  ثالثاأ،  وهو،  عنه. 
ومتكرر،  ثابت  منط  هدى  على  تتحرك  التي  و�سواها، 
خمرجات  ا�ست�سراف  على  ي�ساعد  الذي  وهواالآمر 

حركتها بدقة عالية.
 بيد اأن تاأثرياإ�سكالية مفهوم امل�ستقبل مل يعد حاداأ 
كما كان يف وقت �سابق. فمجموعة اأخرى من احلقائق 

اإدت اإىل تاأكل هذا التاثري واإن مل تلغيه، وكاالآتي:
اأوال، فاإ�سافة اإىل اأن عدم حلول امل�ستقبل يف حلظة 
يعد  م�سبقاأ،  به  التب�سر  جدوى  يلغي  ال  به  التفكري 
امل�ستقبل، وعلى خالف املا�سي  واحلا�سر، هو الف�ساء 
اإنطالقاأ  م�ساهده  �سياغة  ميكن  البكرالذي  الزماين 
املو�سوعية  امل�ستلزمات  توافرت  اإن  احلا�سر،  من 

والذاتية لذلك.
ال  واحلا�سر مبعطياته  بحقائقه  املا�سي  اإن  ثانيا، 
يكت�سبان اأهمية خا�سة، كما يوؤكد امل�ستقبلي االأمريكي 
واإ�ست�سراف  اإال بقدرعالقتهما ببناء امل�ستقبل  بريخر، 
بحقائق  املعرفة  والأن  واإ�ستعدادا.  اإ�ستباقاأ  م�ساهده، 
وال�سيما  متوافرة،  �سارت  احلا�سر  ومعطيات  املا�سي 
اليها  الو�سول  �سهولة  اأ�سحى  املعرفة،  جمتمعات  يف 
مدخالآ داعماأ ال�ست�سراف م�ستقبلي يتمتع بامل�سداقية. 
مل  املعا�سرة  امل�ستقبالت  درا�سات  جل  اإن  ثالثا، 
تعد جتعل من التنبوء القاطع واجلازم بامل�ستقبل حمط 
اإهتماماتها، واإمنا �سارت تاأخذ بفكرة اإنفتاح امل�ستقبل 
على العديد من امل�ساهد البديلة، وهو االآمر الذي دعم 

ا�ست�سراف امل�ستقبالت مبدخل مهم م�ساف.
يف  امل�ستقبالت  درا�سات  موقع  اإ�سكالية  عن  واإما 
البنيان املعريف، يفيد واقع هذه الدرا�سات اإنها تتوافر 

العلمية،  �سمة  عليها  تف�سي  التي  ال�سروط  تلك  على 
حتل  ومل  والغاية.  املنهجية  واملقاربة  املو�سوع  وهي: 
هذه ال�سمة دون اإ�ستمرار اجلدل بني امل�ستقبليني ب�ساأن 
موقع هذه الدرا�سات يف البنيان املعريف. وقد دار هذا 
الدرا�سات  اأن هذه  ت�ساوؤل مهم، هو: هل  اجلدل حول 

ت�ستوي والعلم، اأم الفن، اأم هي درا�سة بينية؟ 
كبقية  علم  اإنها  قائل  بني  االإجابات  تباينت  وقد 
الفنون،  اأحد  اإال  لي�ست  اإنها  وقائل  االآخرى،  العلوم 
اإنها جمال معريف يحت�سن خ�سائ�ض  اأكد  اأخر  وقائل 
الفي�سل بني هذه االراء  اأن  اآن. ونرى  والفن يف  العلم 
درا�سات  مفهوم  متاهي  مدى  يف  يكمن  املت�ساربة 
قامو�ض  يقول  فمثال  العلم.   وتعريف  امل�ستقبالت  
فكري  ن�ساط  "...كل  اإنه  العلم  مفهوم  عن  اأوك�سفورد 
وعملي يت�سمن الدرا�سة النظامية حلقيقة حمددة عرب 
والربهنة  والتجريب  واالإفرتا�ض  املالحظة  اإ�ستخدام 

اإ�ستناداأ اإىل معطيات ميكن التحقق منها واإثباتها".
هذا  عنا�سر  من  العديد  اأن  القول  عن  وغني 
ومن  امل�ستقبالت.  درا�سات  على  ين�سحب  ال  التعريف 
العلم  �سمة  �سحب  عدم  اإىل  م�ستقبليون  عمد  هنا، 
دي  برتراند  الفرن�سي  امل�ستقبلي   اأكد  فمثال  عليها. 
بل عامل  اليقني،  لي�ض عامل  "...امل�ستقبل  اأن  جوفينيل 
يقينيا،  حمددا  لي�ض  )والأن(امل�ستقبل  االإحتماالت، 
فكيف يكون مو�سوع علم من العلوم." اأما عربيا، يرى 
هذه  اأن  يفيد  ومبا  املنجرة،  املهدي  العربي  امل�ستقبلي 
مبقاربات  اإ�ستعانت  واإن  حتى  بعلم  لي�ست  الدرا�سات 

منهجية من حقول معرفية متعددة.
العامل  م�ستقبل  جمعية  تاأكيد  من  وانطالقاأ 
اأن درا�سات امل�ستقبالت تت�سمن م�ساهمات  االأمريكية 
العديد  فل�سفية وفنية وعلمية، راح  امل�سامني:  متعددة 
من امل�ستقبليني اإىل اإدخالها �سمن الدرا�سات امل�سماة 
االإبداعي بني جمموعة  بالتفاعل  تتميز  التي  بالبينية، 
حممد  اأي�سا  يذهب  ذلك  واإىل  املعرفة.  حقول  من 
بري�ض، اإىل القول:" اإن هذه الدرا�سات جتمع بني العلم 

والفن".
درا�سات  ت�سنيف  عدم  من  الرغم  وعلى 
امل�ستقبالت كعلم  يف الوقت الراهن، يالحظ اإ�ستمرار 
اإجتاه جل الباحثني العرب يف املو�سوع اإىل اإ�سفاء هذه 

ال�سمة عليها. فمثال قال ماجد فخري، الذي يعد اأحد 
درا�سة  اإن  قال:  امل�ستقبل،  يف  العرب  الباحثني  اأوائل 
امل�ستقبل ت�ستوي والعلم الأنها تتوافر على مو�سوع حمدد 
ولكنه  بعد،  يوجد  الذي مل  اإي  املمكن،  "...الكائن  هو 
يذهب،  ذاته  ال�سىء  واإىل  الزمان".  يف  للوجود  قابل 
ير�سد  الذي  العلم  اإنها   ": قائالآ  احلي،  عبد  وليد 
االإحتماالت  لتحديد  وي�سعى  معينة  ظاهرة  يف  التغيري 

املختلفة لتطورها يف امل�ستقبل...".
ومنذ بداية االأخذ به، يف منت�سف القرن املا�سي، 
التفكري  من  اأ�سا�سية  باأمناط  امل�ستقبل  ت�سوف  اإقرتن 
واياها.  تتماهى  منهجية  مبقاربات  االأخذ  اإىل  اأدت 
فاأوال، اإنت�سرت روؤى اأفادت اأن امل�ستقبل ين�ساأ يف املا�سي 
اإمتداداأ  يعد  امل�ستقبل  اأن  مبعنى  به،  حمكوما  ويكون 
التفكري  من  النمط  هذا  كان  وقد  غري.  وال  للما�سي 
هنا  ومن  االأمريكيني.  امل�ستقبليني  اأوائل  بني  منت�سراأ 

جاء الرتكيز على كلمة امل�ستقبل كمفرد.
وقد تزامن هذا النمط من التفكري مع اآخر فرن�سي 
امل�ستقبل  اأن  موؤكداأ  العك�ض  اإىل  ذهب  والهوية  املن�ساأ 
واإمنا  �سواه،  وال  واحد  م�سهد  على  االنغالق  يقبل  ال 
اإ�ستخدام  جاء  هنا  ومن  متعددة.  م�ساهد  على  ينفتح 
ويجد  م�ستقبالت.  اأي  اجلمع،  مبعنى  امل�ستقبل  كلمة 
عاملياأ  قبوالآ  الراهن  الوقت  التفكرييف  النمط من  هذا 
وا�سعاأ  بني امل�ستقبليني، وب�سمنهم اجليل اجلديد من 

امل�ستقبليني االآمريكيني.
اإن تنوع اأمناط التفكري يف امل�ستقبل اأف�سى اإىل تنوع 
املقاربات التي ي�ستخدمها التفكري العلمي يف امل�ستقبل. 
االأ�سا�سية  لالإجتاهات  اإمتداداأ  وكاأنه  امل�ستقبل  فروؤية 
اإ�ستطالعية/  منها  جعل  اأيجابا،  اأو  �سلبا  للما�سي، 
بامل�سهد  التنبوؤء  جعلت  منهجية  ومبقاربة  اإجتاهية 
الذي قد يقرتن به امل�ستقبل غايتها النهائية م�ستخدمة 
روؤية  اأما  الغر�ض.  لهذا  )اإح�سائية(   كمية  اأدوات 
امل�ستقبل منفتحاأ على العديد من  امل�ساهد، فلقد جعلها 
اإ�ست�سراف  من  جعلت  ومبقاربة  معيارية  اإ�ستهدافية/ 
فيه،  املرغوب  امل�سهد  وب�سمنها  امل�ستقبل،  م�ساهد 
اأدوات  ت�ستخدم  هي  الغاية  ولهذه  النهائية.  غايتها 
كيفية )نوعية( للبحث يف احلا�سرعن ما يوؤدي اإليها، 

وب�سمنه اإقرتاح �سيا�سات حمددة .
اإن التباين بني املقاربات االإ�ستطالعية/ االإجتاهية 
االآخذ  اإىل  دفع  املعيارية  االإ�ستهدافية/  واملقاربات 
مبقاربة ثالثة جتمع بينهما وحتقق تكاملهما املنهجي . 
اإن التطور املهم الذي مرت به درا�سات امل�ستقبالت 
الدرا�سات  هذه  جعل  ومنهجياأ،  معرفياأ  الزمان،  عرب 
تختلف جوهرياأ عن درا�سات املا�سي واحلا�سر. ويرد 
كلياأ  يختلف  م�ستقبلي  �سوؤال  من  اإنطالقها  اإىل  ذلك 
فدرا�سات   الدرا�سات.  تطرحها هذه  التي  اال�سئلة  عن 
امل�ستقبالت تت�ساءل: ما الذي ميكن، و/اأو يحتمل، و/
اأو ينبغي اأن يحدث يف امل�ستقبل. ومن هنا تنبع جدوى 
االآخذ بها. ولنتذكراأن من ال يفكر مب�ستقبله وي�ستعد له 

م�سبقا �سيكون من اخلا�سرين. 
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ريعة ال يَد ُتعنى  دخل الدار. اجتاز الدهليز، وغدا يف و�سط احلو�ض. اأحوا�ض الَزّ
ي�سكنها  غرٌف  باملكان  حتيط  اجلذع.   وتف�ّسر  اأغ�سانها  جّفت  والكرمة  بها، 
اإىل  الدرج  الليل. �سعد  الهزيع من  النوم يف هذا  ي�ستغرقهم  اأنا�ٌض مهّم�سون، 

غرفته، حمظوظ اأنه انفرد بالعّلّية، الوحيدة، يف هذه الدار العتيقة. 
يعود  التي  ال�سهرة  ما كان يف  ُيبّدل مالب�سه،  وهو  ي�ستعر�ض يف خاطره،  اأخذ 
اإرتفعت  "ال�سوؤون العامة".  منها االآن. لقد خا�ض بني اأ�سدقائه احلميمني يف 

فيها نربة �سوته.. فقال له اأحدهم:
ـ وما نفُع الكلمات يف ح�سرة ال�سيف، يا �سديقي؟ 

ون�سحه اآخر:
ـ لو "توّفر" نف�سك، يا ف�سيحنا اجلميل

و �سائرهم بَدوا له وكاأنهم اأرانُب تق�سم اأوراق اخل�ّض يف �سمت.
اإ�ستلقى يف �سريره، الذي تعّود �سمُعه اأن ُي�سغي اإىل اأنينه عند كّل تقّلب. وما كاد 

يحّط راأ�سه على املخّدة.. حتى راآهم ميوجون حوله ميلوؤون املكان
مل ي�ستغرب ذلك، فهو يدرك اأنهم موجودون حتى حتت اجللد وداخل النف�ض 

املوؤّرقة. و�ساقوه، مع�سوَب العينني، اإىل حيث تلّقى اأول االأ�سئلة:
ـ اأنت اأنت، األن تكّف؟

ف�ساأله:
ـ عّماذا تريدين اأن اأكّف، يا �سيدي القا�سي؟

ـ "تغريداتك" املكررة.. عن احلرية وما �سابه. اأنت يف هذه الليلة التي مل ينبلج 
العامة"، عرّبت عن  "ال�سوؤون  اأ�سحاب لك فيما ت�سّميه  اأمام  فجرها، خ�ست 
الكفاف  يف  واأنهم  القهر  ذّل  يف  املواطنني  اأّن  من  راأ�سك،  يف  تع�ّس�ض  اأوهام 
�سيء  كّل  اأّن  ولتعلم  املمجوجة.  املنظومة  هذه  اآخر  اإىل  واأّن...  واأّن  يعي�سون، 
"اأرانب  االآخرين  اأّن  نف�سك من  واللحظة، حتى ما يجول يف  بالتّو  اإلينا  ي�سل 

يق�سمون اأوراق اخل�ّض يف �سمت"
ـ ما قلته هناك اأ�ستطيع اأن اأرّدده هنا.

ـ قله الأ�سمعه من ل�سانك.
ـ اأنا من املطالبني باحلرية

ـ تعني اأّن احلرية مفتقدة يف وطننا احلبيب؟
ـ قد كّف الوطن عن اأن يكون حبيبا...

قاطعه:
ـ فاأنت تكره وطنك؟

 ـ دعني اأُكمل عبارتي، يا �سيدي. منذ اأ�سبحتم تتباَهون باأّن "كّل �سيء ي�سل 
اإليكم بالتّو واللحظة".

ـ ذلك حماية للوطن من االأعداء.
ـ عدّونا االأكرب، اليوم، هو الف�ساد، ودون اإزاحته ال ميكننا اأن نرتّقى اأو نحارب 

االأعداء.
ـ تقول "ف�ساد"! وهل يف وطننا ف�ساد؟

ـ اأنت ال تراه الأنك �سالع فيه
ـ اأنا.. حتى اأنا؟

ـ اأنت.. ِمن راتبك مّكنْتك االأقدار من اأن توِدع يف بنوك اخلارج ما...
عال ال�سوت:

جريانك  دون  بها  ا�ستاأثرت  التي  العّلّية،  اإىل  عد  املحاكمة.  انتهت  بااااا�ض!  ـ 
نلّف  �سوف  ل�سانك،  نقطع  لن  حكمنا.  اإليك  ي�سل  املهّم�سني.  ت�سّميهم  الذين 

حول عنقك حبال ال ينقطع.
كيف  العنق!  حول  يلتّف  حبٌل  نف�سه:  ذات  يف  يرّدد  كان  البيت  اإىل  طريقه  يف 

ي�سرفني اإىل البيت؟
قدميه،  حتت  ما  ُي�سقطون  اأن�سوطة،  يف  ُيعّلق  راأ�سه  االأ�سغاث:  تنتابه  وظلت 
منه،  ان�سّلت  قد  امل�سنقة  اأعواد  اأخرى  مرة  ويرى  الطلق.  الهواء  يف  يتاأرجح 

وحّلقت يف الف�ساء وبقي هو فوق الكر�سي، ينزل، يتاأّبطه ومي�سي... 
قال يف ذات نف�سه: كاأين يف حلم..

وجد راأ�سه على املخّدة، تقّلب، ف�سمع اأنني ال�سرير
اأخذ القلم ليكتب. اأح�ّض حاجة. نزل الدرج

من عجٍب اأن يرى يف احلو�ض، بجوار الكرمة املتق�ّسرة، نفًرا، اأخذوا ُيحّدقون 
اإليه م�ستغربني. تقّدم منه كبرُيهم يقول له يف حزن:

ـ يوؤ�سفنا اأننا نّفذنا فيك حكم االإعدام قبل قليل.
قال:

منت�سب  اأم�سي  وهاأناذا  يّف،  ُنفذ  قد  باالإعدام  حكم  يكون  اأن  ميكن  وكيف  ـ 
القامة؟

فا�ستحيا الرجل، وعاد اإىل جوار الدالية.
"�سيف"  كلمة  ل�سانه  على  وردت  َمن  �سديقيه،  فيها  فراأى  العّلية،  اإىل  �سعد 
"بالف�سيح اجلميل"! اأخذا ُيهّدئان من روعه.. وهو مُيعن  وذاك الذي و�سفه 

فيها النظر، ويت�ساءل ما اإذا كانا هما من اأو�سال حديثه "بالتّو واللحظة."

فاضل السباعي

وتداخلت األحالم

أيام وليال
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النجوم

حمم�د  الفنان  والداها  اأن  من  بالرغم 
قررت  اأنها  اإل  �صهرية،  املعتزلة  والفنانة  يا�صني، 
القاهرة،  بجامعة  الآداب  بكلية  تدر�س  اأن 
نف�س  اختارت  ولكنها  التمثيل  معهد  تدخل  ومل 
عامل  اقتحمت  وبالفعل  الفنية،  عائلتها  طريق 
عام  البندق"  "ق�صر  فيلم  خالل  من  التمثيل 
اأعمالها  �صت�ا�صل  اأنها  لها  ت�قع  والكثري   ،1995
واجتهت  الت�قعات  خالفت  لكنها  ال�صينما،  يف 
العديد  وقدمت  التلفزي�نية  الدراما  يف  للعمل 
التايل  احل�ار  خالل  ومن  الناجحة،  الأدوار  من 
اأعمالها  عن  العرب"  "كل  ملجلة  تك�صف  �ص�ف 
ال�صينما،  اأو  التلفزي�ن  الفنية القادمة �ص�اء يف 
يا�صني،  حمم�د  ب�الدها  عالقتها  عن  وتتحدث 
الفنان  زوجها  واخرًيا  �صهرية،  الفنانة  ووالدتها 

حممد ريا�س.

هايدي عبد الرافع

رانيا محمود ياسين:

سعيدة بالعمل مع "الزعيم" عادل إمام وهذا دوري بالعمل

مب�سل�سل  دورك  عن  حديثينا  �لبد�ية  يف  ـ 
�إمام؟  "�لزعيم" عادل  "فالنتينو" �أمام 

 ـ اأج�سد يف امل�سل�سل دور"مدر�سة ريا�سيات" مع 
التي  املدر�سة،  مدير  هو  الذي  اإمام،  عادل  الفنان 
"الزعيم"،  مع  بالعمل  �سعيدة  وبالتاأكيد  بها،  اأعمل 
لكن لالأ�سف مل يتابع العمل املتوقف حالًيا، لذلك لن 
يلحق بال�سباق الرم�ساين القادم، لكنني انتهيت من 
%30 من ت�سوير م�ساهدي لكن مل ا�سور امل�ساهد 
التي جتمعني مع عادل اإمام، وعندما يعود الت�سوير 

من جديد �سوف التقي به.
ـ ما هو دورك يف فيلم "قهوة بور�سة م�سر"؟

وجديد  جًدا،  خمتلف  دور  الفيلم  يف  اأج�سد  ـ 
الطبقة  من  هي  اأج�سده،  مره  واأول  يل  بالن�سبة 
املتو�سطة، وتعمل "موديل اإعالنات" ويتم ر�سمها من 

قبل ر�سام لكي يبيع لوحات. 
ـ ما ر�أيك يف ردود �أفعال �جلمهور حول م�سل�سل 

�ملا�سي؟ �لعام  ُعر�س  وق�سمتك" �لذي  "ن�سيبي 
اجلمهور  اأفعال  بردود  جًدا  �سعيدة  بالتاأكيد  ـ 
على دوري يف امل�سل�سل، وكنت ال اتوقع هذا النجاح، 
ة  خا�سً عالية  م�ساهدة  ن�سبة  حقق  باأكمله  والعمل 
احللقات التي �ساركت بها، وهذا يرجع لن�ض العمل 
ولي�ض  يا�سني،  �سقيقي عمرو حممود  تاأليف  فهو من 
النجوم  من  كبري  عدد  لوجود  ا  واي�سً ذلك  فقط 
حممد  بدر،  جنالء  مطاوع،  حنان  درة،  ومنهم 

الكيالين، وعلى راأ�سنا املخرج م�سطفى فكري.
�سوف  �لفنية  �أعمالك  جميع  �ساهدنا  �إذ�  ـ 

نالحظ �أنها قليلة..ملاذ�؟  
العديد  بالفعل هذا الكالم �سحيح، لكن يوجد  ـ 
بدقة وهذا  اأدواري  اختار  انني  االأ�سباب، ومنها  من 
بالتاأكيد  اأنه  االأخر  وال�سبب  عائلتي،  من  تعلمته  ما 
فاملبلغ  الفنية،  ال�ساحة  على  عادل  منتج  يوجد  ال 
والباقي  الرئي�سي   البطل  اإىل  يذهب  الكبري  املادي 
يكون �سحية، وهذا الكالم طبًعا ينطبق على القطاع 
اخلا�ض، لكن القطاع العام ولالأ�سف هو مقل جًدا يف 
وعندما  العمل.  على  القائمني  بجميع  يهتم  اأعماله، 
يعطيها  هو  يا�سني"  حممود  لـ"رانيا  ادوار  يعطي 
جتيد  اأن  ت�ستطيع  اأنها  فقط  لي�ض  يعرف  الأنه  الدور 
الدور ولكن الأن االإنتاج يريدين يف العمل، ولي�ض مثل 
القطاع اخلا�ض الذي يعتمد على ال�سداقة بني فريق 

العمل.
ـ من �لذي قام بت�سجيعك على تقدمي �لرب�مج 

�لتلفزيونية؟
بت�سجعي  قام  الذي  هو  ريا�ض،  حممد  زوجي  ـ 
حققت  انني  جًدا  �سعيدة  واأنا  الربامج،  تقدمي  على 
الذين  الفنانني  معظم  الأن  املجال،  هذا  يف  جناحا 
ترفيهية  اأو  فنية  برامج  قدموا  التجربة  بهذه  قاموا 
�سو"  "التوك  هو  ا�سعب  قدمت  اأنا  لكن  اأكرث، 
العديد  ناف�ست  هلل  واحلمد  واالإجتماعي،  ال�سيا�سي 

من االإعالمني املتواجدين على ال�ساحة حالًيا. 
ـ هل و�لدك �لفنان حممود يا�سني �عتزل �لفن 

نهائًيا مثلما تردد يف �الآونة �الأخرية؟
ـ ال مل يعتزل الفن، هذه �سائعة انت�سرت يف الفرتة 

االأخرية، 
ال�سبب  ويرجع 

الأنه مل يقدم عمل فني منذ فرتة، 
حيث كان اآخر عمل له يف ال�سينما من خالل فيلم 

فنًيا  ُمقل  بالفعل  وهو   ،2012 "جدو حبيبي" عام 
بعمل  يقوم  باأن  ت�سمح  ال  ال�سحية  حالته  ب�سبب 
اأدوار كبرية يف اي عمل فني �سواء م�سل�سل اأو فيلم، 
بدور  مب�ساركة  له  ت�سمح  ال  الفنية  مكانته  وبالتاأكيد 
�سوف  بالتاأكيد  اإذاعة  عليه  عر�ض  اذا  لكن  �سغري، 

ي�سارك، الأنه حالته ال�سحية ال ت�سمح اإال بذلك.
"�سهرية"  �لفنانة  و�لدتك  خلع  يف  ر�أيك  ما  ـ 
�حلجاب وهل ُتفكر يف �لعودة �إىل �لتمثيل جمدًد�؟

ـ بالتاأكيد مو�سوع خلع احلجاب هذا �سيء خا�ض 
بها وحدها، اأما عن عودتها للتميل، ال تفكر والدتي 
بذلك، معتزلة الفن من زمان جًدا وال تريد اأن تعود 

ملجال التمثيل.
�لفنية  �لقامة  تعلمتي من  �لنهاية.. ماذ�  ـ يف   
وو�لدتك  يا�سني  حممود  �لفنان  و�لدك  �لكبرية 

�لفنانة �سهرية؟
ـ اأهلي هم جزء من تكويني ال�سخ�سي والفني، اأنا 
خليط من حنان "�سهرية" واهتمامها وحبها لعملها، 
ومن حممود يا�سني تعلمت االلتزام ودقة يف مواعيد 

العمل واأين احرتم جمهور واقدم لهم عمل حمرتم.
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يحيى الفخراين
الفخراين،  يحيى  الفنان  العمل  جنم  مع  والبداية 
العمل  لكي  قوي  خمرج  وجود  من  بد  ال  اأنه  اأكد  الذي 
ومازال  اجلمهور  �شاهده  الذي  ال�شكل  بهذا  يظهر 
ي�شاهده، وروى "الفخراين" اأنه �شاهد ملخرج امل�شرحية 
الطلعية،  م�شرح  على  م�شرحية  قبل  من  كرم،  تامر 
الإخراج  برت�شيحه  قام  لذلك  رائعة  من  اأكرث  وكانت 
"امللك لري"، متابًعا اأنه بالفعل �شاهد اإخراجه واهتمامه 
بالعمل يف امل�شرحية كان �شيء رائع، قائًل: "تامر كرم 

خمرج اح�شا�س قوي جًدا"
فاروق الفي�شاوي

بوجوده  �شعادته  الفي�شاوي، عن  فاروق  الفنان  عرب 
�شعيد  "اأنا  قائًل:  لري"،  "امللك  عمل  فريق  �شمن 
اأكرب  اإىل  �شخ�س  ا�شغر  من  العل  فريق  مع  بوجودي 
حد م�شارك فيه"، متمنًيا اأن ي�شاهد اجلمهور امل�شري 
امل�شرحية، موؤكدا اأن العمل حتى االآن حقق جناحا كبريا 
يقدم يف  هو  ما  كل  وفيه  وعظيم  الأنه عمل جاد  جًدا،  
كما  ي�شاهد  �شوف  اجلمهور  امل�شرحية  يف  فهنا  امل�شرح 

يجب اأن يكون امل�شرح.
رانيا فريد �شوقي

قالت الفنانة رانيا فريد �شوقي، مل اُكن متخيلة اأن 
رواية "امللك لري" حت�شل على كل هذا النجاح، وتابعت 
للفن  مت�شوق  و  للفن،  واع  اجلمهور  اأن  يدل  هذا  اأن 

الراقي واملحرتم.
يحيى  مع  قبل  من  تعاونت  اأنها  رانيا،  واأكدت 
"غراميات  م�شرحية  خلل  من  امل�شرح  على  الفخراين 
عطوة اأبو مطوة"، كان العر�س يف الت�شعينات، مو�شحة 
اأن ال�شغل مع يحيى الفخراين ممتع جًدا وهو الذي قام 
برت�شحي وت�شجعي لدوري يف امل�شرحية، وواثقة اأن وجود 
ا�شتاذ يحيى يجعلني متمكنة �شواء من اإدائي التمثيلي اأو 
ا، موؤكدة اأن تلك اللغة مل تُكن �شعبة  اللغة العربية اي�شً
لكن يف نف�س الوقت بذلت جمهود كبري جًدا لكي تتقنها.

ثراء جبيل
حيث  خمتلف  املو�شوع  جبيل،  ثراء  الفنانة  مع  اأما 
"امللك لري"،  اأن كان من حلمها تقدمي م�شرحية  اأكدت 
بحب  الأين  امل�شرحية  يف  اأكون  حلمي  كان  "اأنا  قائلة: 
اأوىل  يف  واأنا  �شك�شبري،  الرائع  من  جًدا   الن�س  هذا 
ثانوي ذهبت لكي اأكون من �شمن فريق الن�شاط الفني 
اأ�شبح  اأين  الوقت  ذلك  يف  املخرج  واختار  باملدر�شة، 

�شمن فريق امللك لري، وبالفعل العر�س مت بالقاهرة.
"امللك  م�شرحية  ق�شة  اأن  حديثها  ثراء  واأ�شافت، 
ق�شتها  اأن  ال�شبب  ويرجع  الع�شور،  لكل  ت�شُلح  لري"، 
التي تروي جنون العظمة لدى القائد، جحود االأخوات، 
جًدا  كبرية  لها  بالن�شبة  امل�شرحية  جتربة  اأن  موؤكدة 
الدرا�شة،  منذ  حلمها  وحققت  �شغفها  بها  و�شاهدت 
اأنها تخرجت من معهد ال�شينما. وهذا جعلها  مو�شحة 

اأن تكون على قدر كبري من امل�شوؤلية نحو الفن.

اأحمد عزمي
وفخور  �شعيد  اأنه  عزمي،  اأحمد  الفنان  قال   
بامل�شاركة يف العمل مع القامة الكبرية يحيى الفخراين، 
موؤكًدا اأنه دائًما يتعلم منه كل �شيء، لذلك بذل جمهودا 
يف  امل�شوؤولية  قدر  على  يكون  لكي  امل�شرحية  يف  كبريا 
امل�شاركة بهذا العمل ال�شخم، ويف نهاية حديثه، اأو�شح 
عزمي اأن الفن امل�شري بخري واجلميع �شوف يتاأكد من 
العمل  هذا  لري"  "امللك  م�شرحية  م�شاهدة  بعد  ذلك 

ال�شخم.
اإلهام �شاهني

جًدا  �شعيدة  اأنها  �شاهني،  اإلهام  الفنانة  قالت 
فرحانة  "اأنا  قائلة:  لري"،  "امللك  م�شرحية  مب�شاهدة 
على  ا�شمه  ووجود  الفخراين،  يحيى  الكبري  باالأ�شتاذ 
اي عمل ُيعني النجاح الكبري له"، م�شيفة اأن رانيا فريد 

�شوقي قدمت دور هائل على امل�شرح.

لبلبة
م�شرحية  �شاهدت  اأنها  فقالت  لبلبة،  الفنانة  اأما 
افتتاح امل�شرحية، الأن كان  اأول يوم يف  "امللك لري" من 
امل�شرح  اأن  وك�شفت  مل�شاهدتها،  الكبري  احلما�س  لديها 
بهذا الن�س الرائع لـ"�شك�شبري" عاد من جديد واختيار 
كاأنهم  االأبطال  جميع  اأن  موؤكدة  رائع،  العمل  فريق 
يعزفون على نغمة واحدة قائلة: "هذا هو الفن الرائع"

كمال اأبو رية
 قال الفنان كمال اأبو رية، اأن يحيى الفخراين، قدم 
"امللك لري"منذ �شنوات طويلة لكنه اأعاد �شياغتها من 
فنية  وروؤية  ممثلني  ومبجموعة  ُمرتف  ب�شكل  جديد 

جديدة، متابًعا اأن كل ذلك يف جو اأكرث ابهاًرا.
خالد �شرحان

اأن  قال  الذي  �شرحان،  خالد  الفنان  مع  ونختم 
للعمل من  "كايرو �شو" جذبت اجلمهور  املنتجة  اجلهة 
اأول حلظة، قائًل: "اإبهار امل�شرحية متواجد منذ دخولنا 
حلو   و�شكل  للت�شويق  جيد  اأ�شلوب  فيوجد  امل�شرح  اإىل 
يحيى  اختيار  اأن  متابًعا  للم�شرحية"،  امل�شاهد  ُيجذب 
اختيار  امل�شرحية  لتلك  العمل  فريق  وجميع  الفخراين، 

رائع.

تكن  مل  ال�شخ�شية  تلك  بالتاأكيد  لري"..  "امللك 
اختارها  لذلك  ُيج�شدها  اأن  ممثل  اي  على  ابًدا  �شهلة 
م�شرحي  عمل  يف  ليقدمها  الفخراين  يحيى  الفنان 
كايرو  يف  وبالتحديد   م�شر  يف  يعر�ض  رائع،  من  اأكرث 
عدد  فيها  و�شارك  اخلام�ض،  بالتجمع  �شيتي  ف�شتيفال 
اأحمد  الفي�شاوي،  فاروق  ومنهم،  م�شر  جنوم  من  كبري 
اإخراج  ومن  جبيل،  وثراء  �شوقي،  فريد  رانيا  عزمي، 
م�شرحية  العر�ض  ذلك  خالل  من  ت�شاهد  كرم،  تامر 
العمل  اإ�شتعر�شات  حتى  واإخراًجا،  متثياًل  متكاملة 
ا، لذلك كان ال بد من جملة "كل العرب"  خمتلفة اي�شً

حماورة االأبطال لكي يتحدثون عن هذا العمل.
رائعة  قدم  قد  الفخراين،  يحيي  الفنان  وكان 
�شك�شبري "امللك لري" من قبل على امل�شرح القومي يف عام 

كبرًيا. جناًحا  وقتها  حققت  وكانت   2001

هذا ما قاله نجوم الفن عن مسرحية "الملك لير"
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حتدثت املذيعة واملطربة اأمرية فراج، عن زوجها املطرب اأحمد 
فهمي، وعن راأيها به كمذيع وممثل ومطرب فقالت: "اأنا بحب اأحمد 
جًدا كممثل خا�سة يف الفرتة احلالية اأكرت، الأنه ا�ستغل على نف�سه، 
وحب املو�سوع، وا�سبح له مكانة يف التمثيل. واأحب اأحمد طبًعا وهو 
ت�ساهد  اأنها  "فهمي" مبعنى  اأنه  ت�سعر  يعزف، مو�سحة وهو كمذيع 

�سخ�سيته احلقيقة"
عن  العرب"  "كل  ملجلة  خا�ض  ت�سريح  يف  "اأمرية"  وك�سفت 
نادين  اللبنانية  املمثلة  قائلة:  اأمامه  ت�ساهدها  اأن  التي حتب  املمثلة 

ن�سيب جنيم، التي �ساركت معه يف بطولة م�سل�سل "�سمرا".
ويف �سياق اآخر، عربت اأمرية فراج، عن �سعادتها بنجاح برنامج 
"قعدة �ستات" قائلة: "�سبب جناحه هو �سعور اجلمهور باأنه ي�ساهد 

قعدة �ستات مثل ا�سمه ولي�ض برنامج".
األبوم  �ست�سدر  "اأمرية" اأنها  فاأكدت  الغناء  ملجال  بالن�سبة  اأما 
اأغنية قريًبا لكن  "اإن �ساء اهلل يف  القادمة قائلة:  غنائي يف الفرتة 

األبوم يف الفرتة احلالية �سيكون �سعب جًدا".

فهمي أحمد  المطرب  زوجها  عن  تتحدث  فراج  أميرة 

بعد عرض مسلسل "بركة"

ش��ع��ب��ي��ة. ف���ت���اة  دور  أج���س���د  ص���دق���ي:  ه��ال��ة 
العصابة أف���راد  أح��د  ب���دور  أق���وم  ري��ة:  أب��و  كمال 

النجوم

�سدقي،  هالة  الفنانة  "بركة"،  م�سل�سل  بطلي 
ال�سباق  �سمن  يعر�ض  الذي  رية،  اأبو  كمال  والفنان 
من  كان  اأن  بعد  جاء  احلالية،  لل�سنة  الرم�ساين 
تاأجيله،  مت  ولكن  املا�سي  رم�سان  عر�سه  املفرت�ض 
اأدوارهم  نعرف  �سوف  التالية  ال�سطور  خالل  ومن 

بامل�سل�سل وملاذا مت تاأجيل العمل.
ك�سفت  التي  �سدقي،  هالة  الفنانة  مع  البداية 
انتهت   اأنها  العرب"،  "كل  ملجلة  خا�ض  ت�سريح  يف 
%90 من ت�سويرها دورها �سمن اأحداث امل�سل�سل 
متابعة، ومتبقي لها 5 اأيام فقط وننتهي من ت�سوير 
دور  جُت�سد  اأنها  "هالة"  اأكدت  دورها  وعن  العمل، 
فتاة �سعبية، فهو خمتلف و�سيكون مفاجاأة للجمهور.

اأما عن �سبب تاأجيل امل�سل�سل وعدم عر�سه �سمن 
ال�سباق الرم�ساين املا�سي، فاأكدت هالة �سدقي، اأن 
العمل قائلة:  اإكتمال كتابة �سيناريو  ال�سبب هو عدم 
كتابة  من  ال�سواف،  حممد  املوؤلف  اإنتهاء  "بعد 
ونحن  الفور،  على  الت�سوير  بداأنا  "بركة"  م�سل�سل 
يف الوقت احلايل نوا�سل الت�سوير، و�سيتم عر�سه". 
اإعجاب  ينال  واأن  العمل  جناح  "امتنى  اأ�سافت:  و 

اجلمهور".
يف  رية،  اأبو  كمال  الفنان  قاله  ال�سيء  وذات 
متنى  حيث  العرب"،  "كل  ملجلة  خا�ض  ت�سريح 
دور  العمل  خالل  يج�سد  اأنه  كا�سًفا  للعمل،  النجاح 

اأحد اأفراد الع�سابة التي تطارد "بركة"، الذي يلعب 
دوره عمرو �سعد خالل االأحداث، وكل هذا يدور يف 

اإطار بولي�سي كوميدي.
واأكد كمال اأبو رية، اأن م�سل�سل "بركة" مت تاأجيله 
واملختلفة،  الكثرية  الظروف  من  للعديد  قبل  من 
قائاَل: "اأهمها املمثلني كانوا يقومون بت�سوير اأعمال 
اأخرى، باالإ�سافة اأن �سيناريو العمل كان مل يكتمل".

�سخ�ض  حول  "بركة"  م�سل�سل  االأحداث  وتدور 
يحمل نف�ض اال�سم، والذي ُيج�سد دوره الفنان عمرو 

�سعد، وهو رجل ياأتي من ال�سعيد مع والدته، ويعي�سا 
املال  يبداأ يف جمع  الوقت  القاهرة لكن مع مرور  يف 
من  عدد  ب�سبب  كثرية  م�ساكل  يف  يتورط  هنا  ومن 
اإال  امل�ساكل  هذه  يف  ي�سانده  وال  النفوذ،  اأ�سحاب 
والدته وبنت اجلريان التي حتبه، والعمل من بطولة 
عمرو  ريا�ض،  عايدة  رية،  اأبو  كمال  �سدقي،  هالة 
�سعد، عمر زهران، اأحمد حالوة، م�سطفى دروي�ض 
�سعيد،  جمال  اأحمد  زهران،  عمرو  مهنى،  هنادي 

تاأليف حممد ال�سواف، واإخراج حممد بركة.
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بعد غياب.. ثبتت روؤية الهالل، فجاء �سهر ال�سيام، واأقبلت 
معه مظاهر البذخ يف عامل يرزح حتت وطاأة الفقر؛ بعد طم�ض 
مالمح الر�سالة من هذا ال�سهر الف�سيل، وال�سبب الرئي�سي يف 
ال  التي  امل�ستهلكة  وبراجمها  الف�سائية  املحطات  انت�سار  هذا 
ال�سهر يف  ي�سعى ال�ستغالل  توعوي  اأي معنى  حتمل يف طياتها 

اأعمال الرب واخلري، اإال ما رحم ربي.
قمت  الف�سيل،  ال�سهر  حلول  على  اأيام  عّدة  م�سي  بعد 
الدعايات  �سجت  التي  املعرو�سة  الربامج  على  نظرة  باإلقاء 
م�سابقات  وبرامج  م�سل�سالت  من  رم�سان،  موعد  قبل  لها 
واحدًا  برناجمًا  بينها  اأجد  فلم  وغريها،  ترفيهّية  وبرامج 
عن  عدا  هادفة،  ر�سالة  خالل  من  النف�ض  تهذيب  اإىل  ي�سعى 
اأبناءنا،  اأعمار  اأجزاءها  جتاوزت  التي  وامل�سل�سالت  الربامج 
واأخريا  اأواًل  منها  والهدف  م�ساهدتها،  على  االإقبال  م�ستغلني 
البالد، ال تت�سمن يف فحواها  االأرباح الطائلة، ال خدمة  جني 
ال�سقوط  اإال  امل�ساهد  نف�ض  نوع يف  اأي  ة جمدية ترتك  ق�سّ اأي 

تلو ال�سقوط...
هو  اأعوام  عّدة  منذ  املعرو�ض  االأ�سهر  الربنامج 
تتغري  وال  كلماته  تتغري  الذي  الفراغ  واأكمل  )رامز........( 
فحواه امل�سني، اإ�سافًة اإىل تعريته االنحطاط يف نفو�ض �سيوفه 
من خالل ال�سب وال�ستم باأقبح املفردات التي يتلقفها امل�ساهد 
با�ستهتار، وخا�سة اجليل اجلديدالذي يتابع باهتمام.. ويتعّلم، 
اأن  لها  كان  التي  الدوالرات  ماليني  كلف  الذي  الربنامج  هذا 
اأن  اأو  احلروب،  دمرتها  دول  من  ب�سيط  جزء  ولو  اإعمار  تعيد 
اأنه  حيث  الفقر،  بالد  يف  اجلائعة  البطون  ماليني  رمق  ت�سد 
تكفيهم ك�سرة خبز، وال يطالبون الكون باالألوان التي تلقى يف 

حاوية النفايات بعد موائد االإفطار العامرة يف �سهر رم�سان!
الوجوه  بتكرار  الرجولة  تت�سنع  هيبة،  دون  الهيبة  تعود 
الن�سائّية فيه مع كل جزء، عدا عن م�ساهد العنف والدماء فيه 
مل  الذي  احلارة  وباب  املعرو�سة،  امل�سل�سالت  من  العديد  ويف 
يغلق بعد رغم احلرب التي اأملت بال�سام واآملت �سوريا و�سّدعت 

بابها.. ال غاية وال هدف!
وحده  العنوان  غثياين،  اأثار  مل�سل�سل  عنوان   ،18 الزوجة 
يحمل كل معاين القذارة وال�سفاقة، ال اأعلم ما الغاية من بثه 
قد حولها  العنوان  الأَنّ  باملراأة،  باالآخر خا�سًة  اال�ستهتار  �سوى 

اإىل جمرد عدد ال اأكرث وال اأقل!
مقّدمة  االأول  اليوم  لفتني يف  فقد  وبالرغم من هذا  لكن، 

حبيٌب  )يل  يغّني  زرقان  ب�سار  الكبري  الفنان  ب�سوت  �سوفّية 
)العا�سق  م�سل�سل  يف  املفاجاأة  فكانت  اخللوات(،  يف  اأزوره 
�سراع اجلواري(، هذا امل�سل�سل الذي تدور اأحداثه يف بغداد، 
املت�سّوف  الرجل  هذا  ويحكي عن  زمن احلالج،  وحتديدًا يف 
الزاهد الذي لعنه واأزهق روحه من يريدون اخللود يف كل زمان 
ومكان، فماتوا هم وخلد هو، فال�سدفة وحدها جعلتني اأتابع، 
عليه،  ال�سوء  ت�سّلط  واحدة  دعاية  راأيت  باأنني  اأتذكر  ال  فاأنا 
ومل اأرى متابعًا واحدًا اأناق�سه يف اأحداثه، فمن يعرف يف هذا 
الزمان رجاًل عا�ض يف قدمي الزمان ا�سمه احلالج؟! �ساأنه �ساأن 
منها  الهدف  الظل،  يف  تقبع  التي  االأخرى  الهادفة  الربامج 
الذروة  وقت  و  الطويل،  الرم�ساين  النهار  يف  امل�ساحة  اكتمال 
يبث فيه الرداءة باأزهى ثيابها، م�ستغلني اجتماع اجلميع اأمام 
ال�سا�سة، وقد اجتمعت على هذا االأمر جّل القنوات الف�سائّية، 
نرى  اأن  دون  واالأ�سواء،  الهياكل  نع�سق  ب�سر  اإىل  حولتنا  التي 
الفراغ والعتمة القاتلة القابعة خلف كل تلك الزينة والبهرجة، 
ال�ساقط يف  االإعالم  خّلفه  الذي  الروح  هذا هو حتديدًا خواء 

�سعوبنا.
التي  ال�سغرية  لل�سا�سة  �سورًة  ذاكرتي  يف  االآن  اأ�ستح�سر 
قدميًا،  والراقية  ال�سارمة  املقالب  وبرامج  باالأم�ض،  كانت 
كم�سل�سل  اأخرى،  واالأمل  تارة  الب�سمة  تزرع  التي  وامل�سل�سالت 
التاريخية  وامل�سل�سالت  وغريها،  الهنا..  وحمام  النوم  �سح 
التي كانت ت�سلط ال�سوء على عظماء التاريخ وقادتها، وتعلمنا، 
اأين نحن من كل هذا يف يومنا هذا، هل هي حرب باردة على 
هلل،  خال�سة  تكون  باأن  املفرت�ض  كان  الأيام  هدر  اأم  العقول، 

نتفقد فيها خلقه؟!
اأ�ستح�سر اأي�سًا رم�سان الذي كان، لكن رم�سان مل يتغري، 
فهو يف كل عام يعود معلنًا ال�سيام، لي�ض عن الطعام وال�سراب 
الب�سر يف  لكن  والنف�ض،  الروح  يتلف  ما  كل  لكن عن  فح�سب، 
هذا الزمان تغريوا، ليخ�سروا املعنى النبيل يف ال�سهر، فهنيئا 
عودة  للجميع  وهنيئا  وال�سيام..  رم�سان  يف  املعنى  اأدرك  مل 
ال�سهر الف�سيل، لعلنا يف يوم نقّوم اأنف�سنا من جديد ونغرق يف 
جمال الروح الذي يولده القرب من اهلل يف ال�سيام، وكل عام 

واجلميع باألف خري.

غادة حاليقة

البرامج التلفزيونية 
الرمضانّية
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هل يتقدمنا الن�ض ال�سعري لغة عرب ما يت�سكل 
ثمة  ان  اأم  بدالالته؟  مكتٍف  ن�سي  كن�سيج  به 

معنى ما، كامن فيه، وروؤى تغلف جدرانه؟
والذي هو اي )الن�ض ال�سعري( ي�سكل بالتايل 
فعل  يكون  هنا  من  وكينونته.  ال�ساعر  فرادة 
مل�سامني  تر�سيخ  االأدبية  ب�سيغته  االإبداع 
اللغة  تق�سراأغلفة  جمالية،  وا�سكال  ان�سانية 
خطابا  ليت�سكل  دوالها،  وا�ستاتيكية  املتيب�سة 
املوؤلف  وعي  يتفهم  قارئ  لدى  مكانته  ياأخذ 

النا�ض.
لل�سعر طاقته التعبريية التي متكنه من اخرتاق 
ال�سعور  تبعث  والتي  الدوام،  على  اأزمنته 

باأن ثمة كالم ومعاٍن وهج�ض يده�ض  باالأنت�ساء 
من  افتقده  روحيا  توازنا  اليه  ويعيد  القارئ، 
بذلك  وهو  القاتلة،  ويومياتها  احلياة  �سخب 
يف  ودورها  االنفعالية  الوظيفة  )مركزة(  يعني 
وتطهريها  الكلمة  مبهام  املتنامي  ال�سعور  بث 
للذات، ومن ثم اإعادة �سياغة �سورة مثلى لهذا 

العامل  وفق روؤاها.
احلداثة  �سعر  يف  االأ�سا�سية  الدرا�سات  تقودنا 
التنويري  دوره  ترافق  خ�سي�سات  ثمة  اىل 
ودرجة توجهه لك�سر فعل املتوقع وهدم تقليدية 
الذهنية(  )اللطافة  وتعد  ال�سعري،  البناء 
بني  واالنفعال،  الوعي  بني  املتحقق  والتوازن 
الن�ض  عليها  يقوم  مثابات  والفكر،  احل�ض 
ازمنتها  يف  الكتابية  منطقته  يف  ال�سعري 
احلداثية، وهو احلا�سر يف اقرتاح عوامله بفعل 

التجديد امل�ستمر على م�ستوى اللغة والفكر.
التي  امل�سامني  عن  الك�سف  اهمية  وتبقى 
الناقد  مهمات  من  ال�سعري،  الن�ض  يكتنزها 
عرب قراءة حتاول )ك�سف النظام او اال�سطراب 
الباطني اخلا�ض بالن�ض والرموز واالأفكار التي 
وهو  �ستاروف�سكي  بح�سب  الكاتب(  فكر  تنظم 

من مدر�سة جنيف.
مواجهة  هي  النقدية  العملية  ان  ذلك 
)التفاعلي(  بعدها  تاأخذ  اآخر،  نوع  من 
الك�سف  اآليات  عرب  ولي�ض)الت�سادمي( 
اجلمالية،  الن�ض  غايات  اىل  و�سوال  والتحليل 
النقدية  النظريات  وفق  وعلى  تن�ساأ  هنا  من 
القارئ  ت�سع  ن�سية  حتليل  عمليات  احلداثية 
ال�سمني ن�سب عينيها، باالعتماد على تو�سيف 
وا�ستنادا  والقارئ(،  )الن�ض  بني  التفاعل 
خالل  من  يتم  التفاعل  هذا  فاأن  )اآيزر(  اىل 

املفاهيم التالية:
ــ  االأدبية  الذخرية  ــ  ال�سمني  القارئ 

ال�سرتاتيجيات االأدبية.

)فاعال  ال�سمني  القارئ  يكون  هنا  من 
ما  بني  معريف  ا�ستباك  ثمة  ان  اأي  ومنفعال(، 
ورموز  لغوية  ت�سكيالت  من  الن�ض  به  يبوح 
ودالالت، وما بني عدة الناقد وهي تقرتح اآليات 
عنا�سره.  تركيب  واعادة  والت�سنيف  التحليل 
ال�سعر  يف  النحوية  الرتاكيب  ت�سبح  هنا  من 
طبيعتها  جانب  اىل  تاأثريي  جمايل  طابع  ذات 
املعنوية والعالئقية. من هنا يكون لنا ان العملية 
الكتابية مبختلف وظائفها تعك�ض مواقف الذات 
وافعالها وحاالتها العقلية ومتثل يف الوقت نف�سه 

العالقات االإن�سانية املتفاعلة.
ولنا ان ن�ساأل: هل �سيظل الن�ض ال�سعري يف لعبة 
ورموزه  بانفعاالته  متخم  منتج  بني  مواجهة؟ 
قارئ  هو  ناقد  وبني  املكتمل،  الن�ض  ون�سيجه 
ان�ساق  عن  الك�سف  يحاول  بال�سرورة  �سمني 
الن�ض وحتديد مدياته واحلفر بعيدا يف �سهوله 
املتفردة  والقطع  اللقى  على  للعثور  الر�سوبية 
اإ�ساءتها وتقدميها لوحات جمالية. هكذا  بغية 
بقواعد  ال�سعري )كالما حمكوما  الن�ض  يكون 
تكوينية وتنظيمية، وهو ا�سطراري او اختياري 
من قبل املتكلم تاأليفا واملخاطب تاأوياًل( بح�سب 

الناقد حممد مفتاح.
ترى هل تكفي اآليات حتليل الن�ض بو�سلة للناقد 
لتحديد م�سارات ك�سوفاته، وهل للوعي هنا دورا 
لل�سخ  ملا  وجافا،  ذهنيا  اآليا،  ولي�ض  تاأ�سي�سيا، 
الناقد من قدرة متجددة  الذي ميتلكه  املعريف 
ملعاينة الن�ض وفق روؤاه ال باتباع )املنهج(، وهذا 
تكثيف  يف  اخلالق  دوره  له  يوؤكد  رمبا  الوعي 
ال�سورة  يف  ال�سعري  للموقف  النف�سي  امل�ستوى 
العالقات.  فيها  تتداخل  بنية  خلق  طريق  عن 
ويظل  املعريف،  التالقح  عملية  تكتمل  هنا  من 
الن�ض/ العمل الفني من اكرث مو�سوعات االأدب 

والتاريخ األفة بالن�سبة لنا.

اإعتذار

�أ�سمه �سهو�ً عن �ملقابلة �ملميزة  نعتذر من �لزميل علي عفيفي علي غازي لعدم وجود 
�لتي �أجر�ها مع �خلطاط حممد �جلوهري و�لتي ن�سرت بالعدد �ملا�سي من �ملجلة.

لذلك �إقت�سى �لتنويه و�الإعتذ�ر..

نصير الشيخ

النص الشعري.... مواجهة الفكر والنقد

الثقافة
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جل�ض على الكنبة التي تتو�سط �سدر الغرفة متكئًا على 
اأحد م�سنديها يخالطه �سعور باحل�سرة و التع�سف يتاأمل 
جدران غرفته املتهالكة و خيوط العنكبوت متالأ ال�سقوق. 
لفتت اأنتباهه ذبابة َعُلقْت يف فخاخ تلك اخليوط حتاول 
اأذرعه.  بني  ي�سمها  حمقق  موت  من  النجاة  جاهدة 
الفقرية  حماوالتها  بعد  املخاطية  اخليوط  تلك  لفتها 
التي ف�سلت باخلروج من ذلك املاأزق و راأ�سها قد تليف 
اأ�سبحت  و  الفخاخ  تلك  اأبتلعتها  حتى  باملخاط  متاما 
ذهنه  يف  الت�ساوؤالت  ترتد  ال�سال.  خماطها  من  جزء 
ت�سمح  بينما  ال�سباك  تلك  تبتلعها  بريئة  لذبابة  كيف 
للدبابري باملرور منها بحرية. اأنتابه االأمل و احلقد على 
احلياة وهو يغو�ض يف اأعماقها و قعرها املظلم. حتاكي 
ب�ساحبها  تهوي  حق  لكلمة  كيف  جمه  ت�ساوؤالت  نف�سه 
حتت ن�سل ال�سيف؟ كيف لدخان �سيجارة ُيّدمى �ساربه 
براأتهم  و  اأبنائها  بحب  عامرة  الأ�سرة  كيف  به؟  ينكل  و 
ت�سلب منها فلذات اكبادها و ُتْرهن يف اأقفا�ض اجلحيم؟ 
اآه ماذا يجري بحقنا! وماذا �سنعت اأنف�سنا حتى نرتدي 
يف  جميعًا  لنت�سارك  مظلته  حتت  نقبع  و  الظلم  رداء 
االأرت�ساف من كاأ�سه. ي�سفعه �سوت اإنفجار قريب هذه 
له  يلوح  تكادان حتمالنه.  ال  وقدماه  يقفز مرتعبًا  املرة 
املوت من كل جانب يف حني زوجته هلعة اأحت�سنته بقوة و 
اخلوف يتملكها يع�سرها يرتعد ج�سمها و الدموع ت�سب 
من عينيها حترق وجنتيها املتوردة و املتقدحة مثل ورد 
اإىل  ي�سمها  تقبيلها.  و  تهدئتها  يحاول  بينما  الربيع 
�سدره و عيناه غارقة بالدموع وهي تتنهد كطفل باكي. 
تعودنا  قد  يرام.  ما  على  �سيء  كل  حبيبتي  يا  تخايف  ال 
نف�سه  حترق  العمياء.  قنابلها  و  الطائرات  رعيد  على 
بدن  تو�سدت  التي  الندبات  تلك  املعت�سر  قلبه  تدمي  و 
ال�سواط  تلك  و حقدًا على  ي�ست�سيط غ�سبًا  وهو  زوجته 
االآثمة املاأجورة. الم�ض تلك البقع املتو�سحة بالزراق بكل 
راأفة و حنية و �سفتاه تقبلها باأمل ولهفة من عبق الهيام 

و اأنني االأيام.
ـ اأما زالت توؤملك يا �سغريتي؟

يقولها و احلزن يقطع اأو�ساله و يخنق اأنفا�سه. يف بع�ض 
االأوقات توخزين و برد ال�ستاء يعنفني يثقل كاهلي.

ـ حبيبتي اأتاأمل اأكرث مما تت�سوري عندما اأب�سرِك بهذه 
زلت  االأيادي، ال  تلك  تنلك  نالت مني ومل  ليتها  احلالة 

جميلة وكل �سيء فيِك جميل. 
ـ اأنت كالنور يف عامل مظلم جدًا

ـ اأنت لي�ض بك�سر التاء
متعجبة مل افهم �سئ 

ـ يعز عليي اأن اأك�سر تاء تاأنيثِك
�ساحكة �سمته بقوة

ـ يالكم انتم ال�سعراء 

فما علينا اإال ال�سرب يا زوجتي الغالية
مي�سي  بل  ميوت  لن  �ساقيه  اإحدى  الرجل  يفقد  عندما 
متكئًا على ع�سا. لكن يا حبيبي احيانا هناك من يحاول 
اأن نكب على وجهنا بني  يتعمد  و  الع�سا  اأن يك�سر هذه 
و  بالرتاب  اأنوفنا  مُتْرغ  و  القا�سية  ن�سولها  و  االأ�سواك 
احلجارة. اإن تقلبات احلياة جعلتنا م�سردين يف اأوطاننا

بعد  بالنهو�ض  لكن  ال�سقوط  يف  العربة  لي�ست  عليِك  ال 
ال�سقوط كل مرة.

فما بال من تركنا لقمة �سائغة بني فكي التم�ساح ن�سارع 
اأنيابه احلاقدة بجراحاتنا الثخينة و اأج�سادنا ال�سقيمة، 
اأحيانا  قائلة.  ردت  ال�سائعة.  اأحالمنا  و  الباكية  اآمالنا 
نتوقع االإخال�ض من الذين ال يعرفون معنى االإخال�ض. 
الطعام  رائحة  من  قواي  تخور  بداأت  جلو  ملطفًا  رَد 

ال�سهية.
اإذهب و غري مالب�ض العمل بينما اأنا اأو�سب املطبخ و اأعد 
الطعام. مباذا �سوف تداعبني معدتي الفارغة؟ تباطاأت 
الباِل  يخلع قمي�سه  اإليه وهو  ملتفتة  امل�سرعة  خطواتها 
العمل.  م�سطبة  ماأ�ساآة  و  احلياة  �سراعات  طياته  بني 
ال�سخ�سية  بطاقته  و  ال�سجائر  علبة  اىل  نظرها  تو�سح 
امللقاة على االأر�ض. متلكها �سعور باحل�سرة و الفاقة. ال 
يوجد غري فتات البطاطا التي تناولناها باالأم�ض. تكمل 
الطعام  تعد  هي  بينما  اأحالمها  مطبخ  اىل  خطواتها 
�سظايا  و  االآفاق  يف  مدوي  �سخب  �سوت  ي�سرعها 
بحافاتها  الهواء  يف  متطايرة  تت�سظى  ال�سباك  زجاج 
امل�ستدمية احلادة تغرز كل اأجزاء ج�سمها و متلئ وجها 
اإىل  �سعرها  ي�سيح من منبت  الدم  و  الدامية،  بال�سقوق 
اأنفها بالدماء و اذنيها بغزارة  اأنفجَر  اخم�ض قدميها. 
اليمنى متناثرة  �ساقها  االأر�ض يف حني  م�سطجعة على 
زوجها  �سرخات  مه�سمة  باجلدار  لزقت  قد  اللحم 
امل�ساحبة ب�سخري املوت وهو يزحف على وجهه و الدماء 
تغطي كل اأجزاء ج�سمه ميد يده من بعيد بينما  تلوح له 

باأ�سابعها املمزقة وال تنب�ض بكلمة. 

 حسين علي

رأي

ة و  احللم هو عامل قائم بذاته، له فل�سفته اخلا�سّ
اأي�سا عملية �سيكولوجية بحتة نحاول  املتفّردة، و هو 
يكون  باأن  به   و نحلم   نتمناه  من خاللها جت�سيد ما 
بني  ما  يجمع  ذاتي  �سفر  عرب  ملمو�سا  و  حّيا  واقعا 
اجلراأة و االإرادة. فاجلراأة على احللم هي تعبري عن 
طاقة االإقدام و املبادرة ال�ّسجاعة و تعبري ذاتي على 

كل ما هو متمّرد و مده�ض و جميل.
كثرٌي من الّنا�ض  ال ميتلكون موهبة احللم و اجلراأة 
على  حتقيقه  الأنهم بكل ب�ساطة يفتقدون اإىل مقّومات 
ثقافة احللم اجلميل و خيالهم ال ميكن اأن يج�ّسد لهم 
حلما يحمل من االأمنيات واالإنتظارات املاأمولة  الأنهم 
وال�ّسعي  العجز  و  االإحباط  يلفه  لواقع حياتي  �سجناء 

اإىل اإيجاد �سّتى املرّبرات للف�سل .
فل�سفة  نتقن  عندما  حقيقّية  االأحالم  ت�سبح 
كيف  نعرف  و  نحلم؟  كيف  عندها  فنعرف  احللم، 
نختار  كيف  ونعرف  االأحالم؟  تلك  لتحقيق  نخطط 
الطريق الذي ن�سلكه؟ ... فما بالك اإذا تخطت اإرادة 
يخ�ض  جماعيا  حلما  اأ�سبح  و  الفرد  حدود  احللم 

جمتمعا، فوطنا ي�سكننا.
ّداخلية  �سعادة  متنحنا  حرّية   حرّية،  هو  احللم  
و طاقة جّبارة  تغمرنا فنوا�سل احلياة متغلبني على 
بعزم   تعقيداتها  على  نتعاىل  و  وحواجزها  �سعابها 
ومثابرة و ثبات، لتحقيق  اأهدافنا و نتائجها املرتقبة 

التي نعرب بها اإىل ف�ساء االجناز و الّنجاح.
فعل  للحلم  احللم...الّن  من  مينعنا  �سيء  ال 

املقاومة...
 اأن نحلم يعني اأن نتحرر من �سجن كل ما  ياأ�سرنا 

�سلبا...
احللم جراأة  ...  و احلرّية هي جراأة احللم!.....

الحلم... جرأة!!!...

الجالد

سناء جاء باهلل  
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نسرين الصايغ

تخنقني الذكرى
وتطوقني

مفرداتي املرتا�سة يف اإن�سهار اأبدي
العبارات!...الكلمات املبحرة

 امل�سافرة يف ثنايا الروح
ومراكب �سغفي املكتظة بك

 كل يتهادى بحذر فوق زبد احلكايا...
تقتلني الفكرة..! وهم�ساتي امل�ستعرة

تطيح بي
بعنادل روحي الثكلى، قاعا �سف�سفا

اأتعكز على �سرايني البوح
طيفا مالزما لعمري الفاين
اأتلوى حتت مق�سلة ال�سمت

ثملة باإ�سمك الداين
اأح�سبني

 فتيال مغويا يرتنح بالدمع الزالل
ام مالكا متبوئا عر�ض الكمال.

انا الذكرى...! حينما تتوقد الفكرة.
انا ال�سرخة املوؤودة النربة
انا احللم املرئي روؤى العني

وحدك! انت
من بيده قدا�سة ع�سقي

وحدك! من حمل بيده نع�سي
يا من ثبت �سفائر فجري املبعرثة
و�سطع جنمك..! اإذا ما جن ليلي

كن اأر�سي اإذا ما اإختل توازين
كن انت الع�سق والتمني

و�سم حنتي واإكليل وردي
كن رق�سة حريف يف عر�ض التجلي

فاأنا منك وانت مني
تواأمني من رحم االأيام

الراحلة واملنتظرة.

تمنيت لو قلت أكثر

الفنون

ملا  و  الدويل  و  ال�سعيد املحلي  اأنواعها من اهتمام على  العمانية بكل  الريا�سة  به  نظرا ملا حتظى 
تلعبه من دور مهم و متابعة يف التعريف بال�سلطنة خارج اإطارها اجلغرايف، يقوم حالياً فريق نزوى 
بايكرز للدراجات النارية التابع لنادي نزوى و املقيد لدى وزارة ال�سوؤون الريا�سية ، و قام بزيارة 
37 دولة للرتويج ال�سياحي للبلد، من خالل رحلته الثانية اإىل قارة اأوروبا و اآ�سيا لعدد )41 دولة( 
انطالقا من �سلطنة ُعمان قاطعا ًم�سافة ثالثون الف كيلومرت تقريبا بعدد 6 دراجني بقيادة الكابنت 
اأحمد اال�سماعيلي رئي�ض الفريق،  وقد انطلقت الرحلة يف 6 من �سهر اأبريل 2019 من والية نزوى.
وقد و�سل الفريق اإىل حمطته الع�سرين يف مدينة باري�ض �سباح يوم االإثنني 6 مايو 2019 وحظي 
غازي  الدكتور  ال�سفري  راأ�سها  وعلى  باري�ض  يف  عمان  �سلطنة  �سفارة  جانب  من  ر�سمي  با�ستقبال 
الروا�ض ونائبة ال�سفري الدكتورة منى البيتي واع�ساء البعثة، حيث مت التقاط ال�سور والتحدث عن 
برنامج  اأهمية  مدى  ال�سفري عن  �سعادة  اأعرب  وقد  رحلته،  الفريق خالل  واجهت  التي  التحديات 
الفريق يف رحلة الطواف للتعريف عن ال�سلطنة ومقوماتها ال�سياحية يف املجال الريا�سي والثقايف 

واالإقت�سادي.

فريق نزوى بايكرز العماني في باريس

اأحيا املطرب ال�سوري الوطني �سميح �سقري حفاًل غنائيًا يوم ال�سبت 4 اآيار 
املا�سي بقاعة الفن العاملي بباري�ض، وقد قدم الفنان �سقري العديد من اأغانيه 
واأغنية  ال�سوداين،  وال�سعب  الثورة  اإىل  مهداة  اأغنية  �سمنها  من  اجلديدة 
�سكاف.  ومي  �سليمان  فدوى  الراحلتني:  ال�سوريتني  الفنانتني  لروح  اإهداء 
العربية  اجلالية  من  جمع  بح�سور  ال�ساعتني  حوايل  اإ�ستمر  الذي  احلفل 

وال�سورية، اإختتمه الفنان �سقري، وبناء لطلب اجلمهور باأغنية "يا حيف"
جملة كل العرب كانت حا�سرة باحلفلة، ونوجه التحية للفنان امللتزم �سميح 

�سقري

سميح شقير يغني بباريس
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يف ِقنينٍة اأدَخُلوه
يف البحِر َرموه

يرى الوجود وال يراه
ُره يف دواماٍت .. حت�سُ

واالأحالم.. مت�ُسُكها ُفّوهة
تاأ�ُسُر دمعة حمتب�سة
ُتقّيُد عربًة خمتنقة

تثوُر يف �سدٍر �سكيك
يف قنينة

ويف القنينة
قو�ُض ُقَزٍح ي�ُسُدّ الوثاق

لهيُب �سم�ٍض يخِنُق الو�سال
�ُسُهٌب يف الظلماء.. تاأ�سُر الوداد

.......
يف قنينة

ي�سحو نائمًا حمجوزًا
َمْن راأى �سارَق الهواء؟ 

َمن �سّبَح باأغاين ال�سّجان؟
وال�سجني يف قنينة

ُيّدمي القيود
ِبَحِدّ بّلور

ِرخ بالقلوب ُي�سّ
ا�ستن�سق هواَء رئتّي

واتركني بلوؤلوؤتّي
َج�َسٌد يتمزُق بني حرفني
وروٌح تت�سّرُب من قنينة

حتكُم غلقها
دّوامة

ميّ العيسى

في قنينة

العربي،  الطرب  و�سفرية  جواهري،  الرفيع  عبد  اال�ستاذ  الكبري،  بال�ساعر  والوفاء  االحتفاء  حفل 
ال�سوت االأ�سيل كرمية ال�سقلي، بتاريخ 20 اأبريل 2019، باأكادير.

وكذلك  لوكيلي،  حممد  موالي  الدكتور  االأ�ستاذ  برئا�سة  االأندل�سية،  اأحباب  جمموعة  احلفل  اأحيا 
الفعاليات  عديد  بح�سور  مل�سوكي،  حميد  واال�ستاذ  الوردي  م�سطفى  اال�ستاذ  العود  عازيف  الفنانني 

الثقافية واالأدبية والفنية واالإعالمية واجلمعوية، من مدينة اأكادير  ومن خارجها.
قام بتن�سيط فقرات احلفل االعالمي القدير، اال�ستاذ ح�سن بنمن�سور

فيما ا�سرف على تغطية فعاليات ال�سالون الثقايف، القناة الثانية، القناة االأوىل، القناة االمازيغية، 
كل  جملة  والتوا�سل،  االإعالم  يف  والدرا�سات  لالأبحاث  اجلامعي  املر�سد  املغربية،  الوطنية  االإذاعة 
العرب، جريدة بيان اليوم، جريدة االحداث املغربية، موقع ارتربي�ض، موقع اأكادير 24، زوم تيفي، 

والعديد من املواقع االإلكرتونية االأخرى.

صالون أسماء بنكيران للثقافة والفنون بالمغرب 
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العادات الرم�سانّية يف االأحواز العربية
نهال الكعبي 

قبل  من  ع�سكريًا  االأحواز  احتالل  رغم 
ني�سان   20 يف  االإيراين  االإحتالل  قوات 
هوية  طم�ض  املتوا�سلة  وحماوالتهم   ،1925
من  االأحوازيني،  تقاليد  و  وعادات  وثقافة 
خالل منعهم قدر االإمكان من التحدث والتعلم 
ال�سيما  العربي  الزي  واإرتداء  العربية،  باللغة 
اإعالميًا،  عليهم  والتعتيم  احلمراء،  الكوفية 
العرب  باأ�سقائهم  وات�سالهم  توا�سلهم  وحظِر 
االأحوازيون متم�سكني  العربية، ظّل  االأقطار  يف 
ومبادئهم  وقيمهم  ال�سريحة،  بعروبتهم 
العرب  متّيز  التي  العريقة،  العربية  وثوابتهم 
عن �سائر االأمم، ومنها العادات والتقاليد التي 

ميار�سها االأحوازيون يف �سهر رم�سان املبارك.
والكوفية  الد�سدا�سة  االأحوازيني  يرتدي 
رم�سان،  �سهر  طيلة  والعقال،  احلمراء 
التي  الفار�سي  االإحتالل  �سلطات  ين  متحِدّ
تهددهم بال�سجن والتعذيب والطرد من العمل، 
اعتربتها  التي  احلمراء  الكوفية  ب�سبب  خا�سًة 
معاداة  و  الوهابية  رمز   " املذكورة  ال�سلطات 

نظام الويل الفقيه."
يف املقابل، ت�سّبث االأحوازيني بلب�سهم الّزي 
مثرٍي  ب�سكٍل  احلمراء  الكوفية  ال�سّيما  العربي 
احلمراء  الكوفية  اأ�سبحت  حتى  لالإهتمام، 
"رمز العروبِة والن�ساِل والكفاح " بغية التحرر 
اأنواع  اإ�ستعمالها  وغلب  االإحتالل،  ربقة  من 

الكوفيات االأخرى.
كذلك، يقيم االأحوازيني االأم�سيات ال�سعرية 
يف كّل ليلٍة رم�سانية، وتكوُن املوا�سيع واالأغرا�ض 
والقومية  العروبة  مدح  على  مركزًة  ال�سعريُة 
ال�سيا�سّية،  والتّوعية  الّنا�ض  ويقظة  العربية، 
وا�ستنها�ض الِهَمم ملجابهة ال�سيا�سات الفار�سية 
حتى  بالكفاح  لالإ�ستمرار  وال�سعي  ال�سوفينية، 

حترير الوطن املحتل. 

يتمتعون  ال�سعراء  اأّن  بالذكر،  واجلدير 
االأحوازيني،  لدى  مرموقة  ومكانٍة  باحرتاٍم 
ويوؤّثر ال�سعر العربي ال�سّيما الق�سائد امللحمّية 
والبطولّية ب�سكٍل كبرٍي يف نفو�ض ال�سعب العربي 
يف  يكونوا  ال�سعراء  اأّن  وُيالحُظ  االأحوازي. 
وهم  واملنا�سلني،  واملثقفني  الثّوار  طليعة 
تتعر�ُض  التي  االأحوازية  النخب  مقدمة  يف 
لالإعتقاِل واالأ�سِر والتعذيِب وامل�سايقاِت والنفِي 
اأّثرت  ثورّية،  ق�سيدٍة  من  وكم  والتهجري. 
القوّية،  الِهَمم  و�َسَحذت  االأبّية،  النفو�ض  يف 

جواد الحيدري

تاريخ األدب العربي في األحواز 
نرى  باالأحواز،  العريق  االأدب  جذور  اإّن 
االإ�سالمية.  احل�سارة  اإىل  متتّد  خطاه  اآثار 
فثمة اأ�سماء قد ال نعرف اأنها من هذا االإقليم، 
بينما تتداول كثرًيا على األ�سن االأ�سناف االأدبية 

واملجال�ض النقدية.
الثالث  القرن  االأحوازي يف  االأدب  تاأثر  لقد 
اآنذاك،  امل�سهورة  الب�سرية  باملدر�سة  والرابع 
ال�سيا�سية  والعالقات  االإقليم  جماورة  الأن 
يف  هاّمًا  دورًا  تلعب  انت  العراق  مع  والثقافية 
االأحوازي  ال�سعر  �سار  اأن  حّد  اإىل  التاأثر  هذا 
ومعنًى.  �سماًل  العراقي  ال�سعر  عن  يختلف  ال 
فرنى لهذه احلقبة اأبانوؤا�ض االأحوازي واأباهالل 
الع�سكري واحلالج وغريهم من �سعراء العربية 
الكبار الذين اأخذوا مكانة يف االأدب العربي مل 
ي�سل اإليها اأٌيّ من اأقرانهم يف ذلك الع�سر. اإذا 
ريادة  نوؤا�ض  الأبي  جند  التاريخ  �سفحات  قلبنا 
يف  مرموقة  مكانة  وللع�سكري  اخلمري،  ال�سعر 
النظريات اللغوية، والإبن �سكيت �ساأنًا نبياًل يف 

علَمي ال�سرف والنحو.
اأن  اإىل  قد ا�ستمرت هذه املوازنة وامل�سابهة 
انحطاط  فبداأ  التتار.  يد  على  بغداد  �سقطت 
ال�سعر العربي مقارنة بالع�سور التي �سبقته، و 
دام ذلك يف الوطن العربي حتى النه�سة، غري 
اأن االأحواز مل حت�سب لكلمة االنحطاط وزنًا. يف 
تلك احلقبة ن�ساأت الدولة امل�سع�سعية العربية يف 
احلويزة، واأخذ اأمرائها االأدباء يقيمون جمال�ض 
التاأليف والت�سنيف  اأدبية ويحّثون العلماء على 
واالإبداع. وكان النتاج مكتبة عظيمة تقطر �ستى 
العلوم من رفوفها وبقيت م�سهورة بني االأ�سناف 
االأحواز  يف  خمطوطات  منها  زال  وما  االأدبية، 
وقد  االأخرى.  الدول  وبع�ض  واإيران  والعراق 
ا�سمه خالدًا  يبقي  امل�سع�سعي كي  ال�ساعر  اأبدع 
يف هذه احل�سارة االأدبية. فاإن األقينا نظرة على 
هذه الفرتة جند ال�ساعر االأمري علي بن خلف 
القومي  �سعره  براية  يرفرف  واقفًا  امل�سع�سعي 
فيقول  ال�سفويني.  لالأعاجم  املبغ�ض  الر�سني 

مفاخرًا بن�سبه العربي:
خْيلِهم  غري  �ساَهاُهُم  ما  َمناجيُب 

ـــٍل فــــوَق خــيــٍل اأعـــــاِرِب ـــُب اأ�ـــسْ اأعـــاري
ُه ووؤ  �سَ اأ�سرَق  كال�سْم�ِض  َن�َسٌب  لهم 

ــراِم االأطــايــِب ــك ــعــِزّ ال على هــا�ــســِم ال
ويقول:

يف �سارما اإذا ما َخَطْبُت املجَد بال�َسّ
ــَدا ــواِه ــن ــاِت ال ــرم ــك ــاِت امل ــن نــكــحــُت ب

كامنًا جْنَبيِه  بــني  قلبي  كــان  ومــْن 
ِة �ساِعدا ــاَل اأعــلــى املــجــَرّ ــْن ُع ـــُرْح ِم َي

اما جند بالغة عبد علي بن رحمة احلويزي 
يف الفنون البالغية التي قّلما نرى من يجيدها 

بهذا ال�سال حيث يقول:
قامته الـــبـــان  قــ�ــســيــب  راقـــ�ـــضٍ  و 

ــه ــقــل ــن ت روحـــــــــي يف  تـــــذهـــــب  ـــــــاد  ت
قــدم رقــ�ــســة  لـــه يف  ــقــّر  ــت ــ�ــس ت ال 

ــــه ـــبـــي حتـــــت اأرجــــل اأمنــــــــا نــــــار قـــل
و قد دام هذا العطاء االأدبي الزاهر قرونًا، 
امل�سع�سعني،  اإمارة  الالعبيني  ورث  اأن  اإىل 
فاأخذوا الدورق ثم املحمرة عا�سمة لهم بعدما 
فحذا  املوايل.  دولة  حا�سرة  احلويزة  انت 
االأمراء  اأ�سالفهم  حذو  الالعبيون  االأمراء 
واأقاموا  وال�سعراء.  االأدباء  معاملتهم  يف 
جمال�ض  ت�ساهي  الق�سور،  يف  اأدبية  جمال�ض 
عبدامل�سيح  ال�ساعر  ي�سفها  ملا  الر�سيد  هارون 
االأنطري. فانت املحمرة قبلة ال�سعراء واالأدباء، 
مادحني  و�سوب،  حدب  اِلّ  من  اإليها  يتجهون 
النفي�سة  والهدايا  ال�سالت  اآخذين  اأمراءها، 
منهم. ومن اأبرز ال�سعراء الذين قدموا االأحواز 
االأحواز،  اأمراء  اآخر  خزعل  ال�سيخ  ومدحوا 
يقول  حيث  الر�سايف  معروف  العراقي  ال�ساعر 

يف اأبيات من الق�سيدة:
املـــالرم خزعل �سبقًا يف  اعــتــاد  ملــا 

ــــال �ـــســـابـــق فـــيـــهـــا عـــلـــيـــه و الحـــق   ب
ـــعـــال ـــه لــــلــــمــــالرم وال اأمـــــــري منـــت

ـــــرام املـــعـــارق   ــب ل ــع جــحــاجــح مـــن ل
جواد  وال�سيخ  احللي  جعفر  وال�سيد 
وال�سيخ  ال�سبيبي  ر�سا  وال�سيخ حممد  ال�سبيبي 
االأنطاكي  عبدامل�سيح  و  اجلزائري  عبدالكرمي 
العربي.  الوطن  �سعراء  من  الكثري  غريهم  و 
بارعًا،  �ساعرًا  نف�سه  خزعل  االأمري  كان  وقد 

الثقافة
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�سعر  له  و  اأ�سكالها،  باأجود  ال�سعر  فنون  يجيد 
جّيد جمع بع�سه عبدامل�سيح االأنطاكي يف كتابه 
خزعل  ال�سيخ  منظومات  يف  احل�سان  "الدرر 

خان".
من �سعر ال�سيخ خزعل:

عجبًا اأراين يف احلروب اإذا التظت
ــــــوف وحــيــدا نــــار الـــوغـــى األـــقـــى االأل

ب�سارمي املنون  غمرات  واأخــو�ــض 
وجـــــنـــــودا قــــبــــائــــاًل  اأرهــــــــــــــَنّ  ال 

الـ اإذا ما عدُت منت�سرًا على  حتى 
ــدا ــبــط الـــــفـــــوؤاد جمــي ــت ــــــــداء مــغ اأع

اأحــــور رمي  تــ�ــســطــادين حلـــظـــات 
ـــودا ـــس ـــ� وتــــعــــيــــدين بــــنــــبــــالــــهــــّن م
طوياًل.  االأدبي  االإزدهار  هذا  ي�ستمر  مل 
�ساه  االأحواز من قبل نظام ر�سا  فبعد احتالل 
ومنعت  االأدبية،  املجال�ض  انعدمت  البهلوي، 
وانح�سر  لها،  البالد  يف  العربية  الدرا�سة 
فقط.  العلمية  احلوزات  يف  العربية  اللغة  تعلم 
في�سطر االأحوازيون بعد ذلك اإىل الهجرة اإىل 
ثم  واالأدبية،  الدينية  العلوم  فيتعلمون  النجف، 
يعودون اإىل بالدهم رجال دين يتغّنون بال�سعر 
الديني  ال�سعر  جعل  ما  وذلك  االأحيان.  بع�ض 
يطغى على االأغرا�ض االأخرى من ال�سعر. ف�سعر 
الغزل ي�سعف �سيئًا ف�سيئًا اإىل اأن �سار يف مطلع 
لالأدب  الثقايف  الداعم  انعدام  اأثر.  ال  املدائح 
عن  ويناأى  ي�سمحل  جعله  االإقليم  يف  العربي 

جمده الزاهر يف ما�ٍض غري بعيد عنه.
ا�ستمرت هذه احلال حتى الثورة االإ�سالمية 
املجال  فتح  اجلديد  فالنظام  اإيران.   يف 
العربية  اللغة  فرع  ت�سيف  االإيرانية  للجامعات 
االإن�سانية. وكان ذلك  العلوم  اإىل فروع  واآدابها 
ي�ستغلوها  كي  لالأحوازيني،  �سعيدة  فر�سة 
ويتعّلموا لغتهم االأّم التي حظرت عنهم عقودًا. 
لالأحوازيني  املجال  يفتح  مل  النظام  اأّن  مع 
اأطر معينة من هذا  يحّددهم يف  وبقي  كامالً، 
والتعّلم  التعليم  على  اأكّبوا  اأنهم  غري  الفرع، 
يلحقوا  كي  و�سعوا  العربي.  االأدب  يف  واالإبداع 
قافلة االأدب العربي احلديث التي تاأخروا عنها 
حتى  وكتبوا  وقراأوا  فطالعوا  ال�سنني،  ع�سرات 
العربي،  االأدب  جي�ض  طالئع  من  جزءًا  �ساروا 
واالأغرا�ض  احلديث  بامل�ستوى  يكتبون  و�سرعوا 
العربي.  ال�ساعر  خميلة  ت�سغل  التي  احلديثة 
�سيفًا  و  للن�سال،  �سالحًا  ال�سعر  اأخذوا  كما 
تاريخهم  ويعّرفون  املحتل،  عدوهم  به  يقاتلون 

و عروبتهم للعامل باأكمله.

كاظم  جواد  االأحوازي  ال�ساعر  فيقول 
احليدري:

وطني...
�سياْن ُن امْلَُغّطى بُغباِر الِنّ اأّيها امْلتغ�سّ

اأُعاقُر خمرَة جمِد ما�سيَك الّتليِد َفاأنت�سي
ُرنا ااْلأليْم ويحوُل دوَن اْلعناِق حا�سِ
جاثٌم على �سدرَي كابو�ُض اْلفاِجعْة

َعويَل َثكاىل ودموَع اأيتاْم
قاَل مارٌد: نخيُل اْلُعروبِة �سامٌخ ال ينحني
وقاَل امْلَُجو�ُض: ما قيمُة الّنخيِل بال روؤو�ْض

حُتا�سرين ُجُيو�ُض اْلرَباِبرْة
َويْقُطُر دمًا قلبَي الّذبيْح

الغافلي،  م�سطفى  ال�ساعر  وي�ستدعي 
�سلمان  االأمري  بنت  االأحوازية  علياء  �سخ�سيَة 
بني  انت�سار  هاّمًا يف  دورًا  لعبت  التي  الكعبي، 
ومل  ين�سها،  مل  اإنه  فيقول  االأجانب.  على  كعب 

ين�ض املا�سي الذي عا�سته هذه االأر�ض:
�سلطًة اأملـــــُح  عــيــنــيــِك  يف  اأحــــــواُز 

ــِق ــَن رفـــعـــَة حــال ــل ــن فــيــهــا الــنــ�ــســاُء ي
وعزَمها الــزمــاُن  عــلــيــاَء  ين�َض  مل 

مبــ�ــســائــِق االأذى  ــمــاَن  ــل �ــس نــــاَل  اإذ 
فــحــ�ــســارُة الــعــيــالم اأنــــِت زرعــِتــهــا

مناطِق بِلّ  وازدهــــرت  �ــســو�ــَض  يف 

االأجواء  احلربي  �سعود  ال�ساعر  وي�سّور 
اإن الرتاب والغبار  البيئوّية واالجتماعية ويقول 
اأطغى علينا ، وجلب ظالمًا اأعمى ب�سر عباقرة 

الوطن، وبات الكّل خائفني مما يحا�سرهم:
اأ�سبح  هُر  والَنّ  / الهواْء  َعَلى  الُغباُر  َيطَغى 
وَيُد   / َحياْة  فحوى  ال   / ماَء  ال   / تراْب  من 
الذرياْت  َتطوي ظنوَن   /  ... الُعراْة  العباقرِة 
ُلعَبِة  اأفرَط باحل�ساْر / يف   / ... .. / اخلوُف 

امِلنظاِر...
ال�سعب  �سورة  الطائي  عبا�ض  وير�سم 
املرهق، ويذكر املاأ�ساة التي عاي�سها يف طفولته، 

والظروف املّرة التي ال تفارقه:
�سُر ُعُيوين َوَيدي فوَق جبيني     َنَه�َض الَنّ

ويقيني �سّكي  بني  ما  مون�سي  وخيايل 
فان�سليني من خ�سوعي وخذيني لربوعي

دموعي تراءى يف  اأ�سباحًا  ُر  اأُب�سِ فاأنا 
�سعِب مــاأ�ــســاُة  لكّنها  قــافــلــٌة  ــهــا  اإّن

�سعِب كــَلّ  وحتــّدى  بعزٍم  ال�سَرّ  ــاوَم  ق
مع  يتفاعل  االأحوازي  ال�ساعر  و�سار 
االأحداث والوقائع التي ميّر بها الوطن العربي، 
وداعيًا  بجانبهم،  وقوفه  معلنًا  ال�سعر  فينظم 
اإىل ر�ّض �سفوف العرب والوحدة و التاتف. 
�سعره  حجرة  الطائي  جبار  ال�ساعر  فَرَمى 

منا�سرًا اأ�سّقاَءه الفل�سطينيني قائاًل:
تنهمُل ــــاُق  واالآم الــ�ــســُرّ  نا  م�َسّ قــد 

مـــن قـــــادة االأمـــــر عــنــد اهلل نــبــتــهــُل
ــغــيــَظــُهــُم ُي لـــن  طـــغـــاٌم  اأمـــــٍر  ُوالُة 

ــر واالإ�ـــــســـــالُم يــنــخــذُل ــس ــ� جتـــــاوُز ال
باعوا ِفل�سطنَي عن خوٍف ل�سلطِتهم

ــُل ــــن يــنــتــابــهــا اخلــل كـــي تــ�ــســتــمــّر ول
ُزُمرًا يا  احلّكام  يف  ي�سرُخ  القد�ُض 

ــعــد الـــيـــوم واملــطــُل ـــث ب ـــرتّي مــــاذا ال

ويدعو ال�ساعر اأمري كاظم احليدري العرب 
اإىل الن�سال واملقاومة الإحياء املجد الذي غاب 

عن ال�ساح منذ �سنني:
َبِلّْل �سفاهك باملُدام ت�سّليا

َو َدِع املتاعَب ينجلنَي اأمانيا
واخل�ض ب�سنعك للجماعة جاهدًا

يا فال�سنع يبقى دائمًا متبِقّ
ْر  كعوِد حدائٍق اإن عار�سوك ف�سِ

التنك�سْر وخذ انعطافك جاريا
وا�سدد بحزٍم ذيَل ثوبك عازمًا

واقطف ن�ساَج املُكرماِت ُم�ساعيا
�ساِبْق جياد املجد يف دّوامة ال
تاريخ وا�سهْل كي َتَقّدم حافيا

اإن غرّبوا عر�سات �سفوك التُلْم
وا�سرب تنل من �ساِح ِحلمك �سافيا

مللم هبوب الريح لو هّبت وُقم
�سّيد جبااًل  الُينلَن تعاليا

اًل اإ�سرْب الأُن�ِض االآتياِت تعُقّ
لتكن ِفعاُلك للمكارِم �ساقيا

التقبْل الليَل الّدِجَيّ لبدره
فغدًا تكون بوم�سٍة مرتا�سيا

َحى ِح ال�سُّ م�ِض يف َو�سَ وام�سْك جِلاَم ال�َسّ
َيا ماِء اإىل املجّرِة ما�سِ نحَو ال�َسّ
فاخرْت تكوُن كما النجوُم بقّمٍة

اأو ُمْت كنخٍل واقفًا ُمَت�َساِمَيا
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ماجدولين الرفاعي

ما زلت 
أطرُق
 باب قلبك 
..

رأي

دعني اأخمن كم يحتاج قلبك من احلب حتى يتمكن من فتح حجراته 
امام ال�شم�ش من جديد، كم يحتاج قلبك من اللهفة لكي ير�ش املاء على 
عتباته حتى ال يتطاير غبار اخليبة من ما�شيه، دعني اأخمن كم يحتاج 
قلبك من الفرح كي يجل�ش يف �شرفته الوردية يحت�شي القهوة وبيده لفافة 

تبع فاخرة ت�شلح ل�شباح فريوزي ندي..
التي  ال�شياطني  منه  تخرج  حتى  النقاء  من  قلبك  يحتاج  كم  ترى 
وباأن  وهزمية،  �شعف  احلب  وباأن  اكتمال،  الرنج�شية  باأن  اقنعتك 
الرجولة اأن تظهر للنا�ش ق�شوتك ويف داخلك رقة �شجينة خلف ق�شبان 

جتهمك املفتعل؟ 
دعني اأجرب معك لعبة الع�شاق، انقُر نافذة �شباحك بوردة، وترفع 

انت �شتائر ليلي ب�شريط �شحكتك احلريري..
 انف�ُش عن معطفك ق�ش الغ�شب، وتنف�ش عن �شعري رذاذ الغياب ..

ال ت�شدق جميع الن�شائح التي يتداولها الرجال حول اف�شل الطرق 
مت�شابهات،  باأنهن  لك  يقولون  حني  ت�شدقهم  وال  املراأة،  مع  للتعامل 
�شحيح كلهن جميالت لكن لكل واحدة جمالها اخلا�ش، روحها املميزة 
وقدرتها على ال�شرب والعطاء، كل واحدة بحاجة اإىل رجل عا�شق يفهمها 

ويقدر اأفكارها .. 

تغيري  املراأة  جترب  اأن   احلماقة  ومن  تغيريك،  اأحاول  مل  �شدقني 
من  قلبك  اإيقاظ  اأجرب  زلت  ما  ولكني  هواها،  على  وت�شكيله  الرجل  
�شباته الطويل، اأعيد له ليونته واأعلمه طريقة نطق احلاء، والباء، واثق 

باأنه بعيد حني �شيبداأ بالغناء ..
�شل�شال  من  امراأة  ل�شت  فاأنا  ت�شاء  كما  ت�شكيلي  انت  حتاول   وال 
للفرح  قابلة  امراأة  انا  ت�شاء،  كما  تفا�شيلها  ونحت  عجنها  ميكنك 
وجاهزة لرمي كل الرتدد  يف البحر دفعة واحدة اإذا قلت يل بكل رهافة  

انك حتبني ..
من  ولكن  بقوة،  الوراء  اإىل  ت�شدنا  ذكريات  ثمة  �شيدي  يا  اأتدري 
والبقاء،  الدميومة  �شجن  من  الهاربة  اللحظات  اعتقال  جدا  ال�شعب 
احلا�شر هو احلقيقة الوحيدة التي متنحنا الثقة واالأمان، فتعال ن�شرتي 
بالدعاء كي يطيل  اهلل  ونلهج  والبخور  ال�شمع  ن�شعل  والعطر،  الورد  له 
يف عمره لعلنا ن�شتطيع حتقيق ما عجز االأم�ش عن حتقيقه، هات يدك 

ودعنا ن�شعد معا قمة املجد وال�شمو ال ت�شبقني وال ا�شبقك.

كوثر ابراهيم

القهوة
 العربية

العربية  ببلداننا  رم�شان  متاما  ي�شبه  ال  اأوروبا  يف  رم�شان 
اأغلبية املغرتبني يحافظون قدر امل�شتطاع على �شعائرهم  اأن  رغم 

و عاداتهم وتقاليدهم.
وجل�شات  وطاب  لذ  ما  بكل  تزخر  االإفطار  موائد  االأوطان  يف 
�شمر مع االأهل و االأحباب توؤثثها كوؤو�ش القهوة العربية برائحتها 

الرائعة ونكهتها اللذيذة.
ظروف العمل ال�شاق وال�شوم جعلتني  اأتذكر ال�شاعر حممود 

دروي�ش حني قال : اأحُنّ اإىل خبز اأمي و قهوة اأمي و مل�شة اأمي.
 كم ق�شائدًا نظمت من �شعراء فطاحل قالوا يف القهوة ما مل 
االأردين  الرتاث  فغنت  توفيق  �شمرية  اأما  اخلمر.   يف  مالك  يقله 

اجلميل املمزوج بالقهوة و الهيل والفنجان.
بالن�شاط  ال�شعور  تعطي  "القهوة"،  ال�شمراء  املع�شوقة  هذه 
اإفراز   من  وتزيد  االكتئاب  متنع  فالقهوة  واليقظة.  والهمة 
من  تزيد  اأنها  كما  ال�شعادة.  هرمون  هو  والذي  "ال�شريوتينني" 
حماية خاليا الدماغ من التلف وحتمي من الزهامير، كما حتفز 
م�شادات االلتهاب للعمل يف اجل�شم.  حتتوي القهوة على م�شادات 
مقاومة  وتزيد  التلف  من  اجل�شم  خاليا  حتمي  التي  االأك�شدة 

اجل�شم لتكوين اخلاليا ال�شرطانية. 
وح�شن  الكرم  اإىل  يرمز  تراثي  م�شروب  العربية  القهوة 
ال�شيافة يف خمتلف ربوع اأوطاننا، حيث ي�شتمتع اجلميع برائحتها 
التي ترتبط يف االأذهان بتقاليد االأعياد واملنا�شبات، وليايل �شهر 
رم�شان املبارك. والأهميتها عند العرب، و�شعوا لها اآدابا واأ�شوال 
تعلمه  لل�شيف فنا وتقليدا ال بد من  القدم، وجعلوا تقدميها  منذ 

واإتقانه.
ُت�شنف القهوة ثاين اأكرث ال�شلع تداواًل حول العامل وذلك بعد 
النفط اخلام الذي ياأتي يف املقام االأول. وتعترب اجلمهورية اليمنية 
اإىل  بت�شديره  قامت  ثم  النب  بزراعة  قامت  التي  الدول  اأول  هي 

العامل. 
اأملي اأن ال تفقد القهوة العربية طيبتها ونكهتها نتيجة ملا �شار 
عليه الواقع العربي حاليا والذي ي�شبه اإىل حد كبري لونها احلالك 

ومذاقها املر املرير.

فكرة

الثقافة
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العبري  جند  حيث  الفرن�سية  العطورات  من  باقة  االأذواق،  لكافة 
االأجمل �سمن زجاجة راقية وفارهة.

العطورات  حمالت  بجميع  متوفرة  وهي  ينا�سبك،  ما  اإختاري 
الكربى بباري�ض، كما ت�ستطيعي اأن حت�سلي عليها عرب االنرتنيت.

نسيمة أبرحوس

عطورات متعددة
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الجمال

اأزياء  دور  ومن   ،2019 �سيف  اأزياء  اأحدث  �سيدتي،  لك  اأخرتنا 
متعددة كي تتنا�سب مع ذوقك واأختياراتك.

تراوحت املوديالت بني الف�ساتني والبنطلونات، مع جمموعة كربى من 
�سانيل  دار  املوديالت  هذه  يتقدم  والر�سومات،  االألوان  املتعددة  البلوزات 

االأ�سهر بباري�ض.

أزياء صيف 2019
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اثناء عملي ال�سحفي يف  اجلزائر قي�ض يل ان التقي الكبار الذين خططوا للثورة اجلزائرية وقاموا بها، اأو اأداروها 
)من عبد احلفيظ بو �سوف اىل بن بلال الذي كان اأول حوار  له  بعد خروجه من ال�سجن انا من قامت به ثم ن�سر يف 
ال�سفري، وما بني هوؤالء ا�سماء كثرية  مل يتداولها االعالم �سنعت تاريخ اجلزائر وقدرها( طرحت �سوؤاال على املرحوم 
بو مدين  ذات لقاء هو: ملاذا ال يكتب تاريخ الثورة اجلزائرية ؟ اأجابني: نكتب عن من اأو عن من؟ النا�ض ما زالوا اأحياء 

ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم. كل جزائري كان له دورا يف الثورة. 
كنت اق�سي اأوقات فراغي يف بيت جميلة بوحريد، اأوجميلة بو عزة، اأو بيت حممد املهري، اأو �سالون بيت املنا�سل 
املغربي حممد الب�سري الذي كان له الف�سل يف تعريفي على رجال الثورة اجلزائرية احلقيقيني  الذين مل ن�سمع بهم 

من قبل. 
ا�سمع من اي  ال�سبعينات مل اكن  او عرف يف االعالم  هو من حررها، لذلك يف  لي�ض كل من حكم يف اجلزائر 
جزائري يف حديثه عن امل�سوؤولني كلمات مثل )معايل، فخامة، جناب الوزير( كان ال�سائق ينادي الوزير باإ�سمه وال 
يعرت�ض الوزير على ذلك. دعاين مرة املرحوم عبد احلميد املهري اىل الغذاء يف بيته )زوجته �سورية لوائية( اإنتظرنا 
امام الوزارة ن�سف �ساعة ونحن نبحث عن )�سي حممد( �سائق عبد احلميد املهري، عندما و�سل مل يعتذر ومل يعلو 
�سوت الوزير املهري موؤنبا، او مت�سائال عن غياب �سائقه، اجلملة الوحيدة التي قالها له: يا �سي حممد �سيفتنا �سعرت 
باجلوع ونحن حتت ال�سم�ض. كان جواب ال�سائق اعتذارا يل ولي�ض لوزيره  قائال بطريقة اجلزائريني املعتدين باأنف�سهم 

: ياهلل يال �سوف تاأكلني االآن اكرث وتخ�سرين �سي عبد احلميد. 
يف اجلزائر بعد اال�ستقالل مل يكن اي جزائري يذكر الرموز االعالمية )مثل اجلميالت، او بن بلال، او العربي 
بن مهيدي او �سواهم من الرموز( كان كل جزائري يعترب نف�سه رمزا، وم�سوؤوال وميكن الأي �سائق ان يعنف اأمامي اي 
م�سوؤول، وكثريا ما �سمعت اكرث من �سائق يقول مل�سوؤوله، �سواء كان وزيرا او ع�سو جلنة  مركزية، او م�سوؤول ا�ستخبارات 
مبرتبة رفيعة، او احد كبار ال�سباط : ال، ال، يا �سي فالن انت خاطي )اي خمطئ( واحيانا يرف�ض بع�ض هوؤالء ان 

يقودوننا حيث نريد الن الطريق بالن�سبة لهم مزدحم. 
مرة جاءت والدتي لزيارتي يف اجلزائر عندما كنت ا�سكنها واحببت ان ا�ستعر�ض امامها م�سهدا من ذلك، كان 
اطيب مطعم لل�سمك هو يف فندق اليتي، فذهبت لتناول الغذاء معها يف ذلك املطعم. من عا�ض او عا�سر اجلزائريني 
يعرف انهم ي�ستنكفون خدمة املطاعم ل�سدة اعتزازهم باأنف�سهم، كنت اعرف ذلك جيدا، واتقن فن ا�ستثارة نخوتهم 
ليخدمونني، كاأن انادي مثال، احدهم ليجل�ض بجانبي واقول له بلهجتي ال�سورية التي كان يعتربها اجلزائريون )لهجة 
خيار النا�ض قبل ان ي�سل حالنا يف �سورية اىل ما و�سل اليه( اقول له مثال: �سوف يا �سي حممد هوؤالء اال�سدقاء جاوؤوا 
معي من ال�سرق الكت�ساف عظمة وكرم اهل اجلزائر، فهل تطعمنا؟ بعد هذه اجلملة يتحول النادل اىل م�سياف كرمي، 
يحمل لنا ما نطلب وما ال نطلب، ثم تاأتينا فاتورة رخي�سة جدا، عندما كنت اناق�ض يف الفاتورة خلويف ان يعاقب النادل 

على ب�ساطتها؛ ي�سحك ب�سعادة ويقول يل: يالال انت قلت يريدون معرفة كرم اجلزائريني، خري ربك كثري ال تهتمي. 
املرة الوحيدة التي مل يخدمني فيها عمال مطعم اليتي كان عندما اردت ان اأري امي طبيعة اجلزائريني، وا�ستعر�ض 

ع�سالتي امامها. جل�سنا يف املطعم وناديت على النادل بالطريقة الفرن�سية ب�سوت مرتفع قائلة : جر�سون تعال 
اهملني اجلر�سون حوايل ن�سف �ساعة ونحن ننتظر، وملا جاء قلت له: ا�سمع يا �سي حممد، هذه امي ونحن �سيوف 
بومدين )كان بومدين رئي�سا للجمهورية(  اأرجو ان حت�سر يل قائمة اال�سماك ، قلتها متعمدة بطريقة  اآمرة كما يف 
ال�سرق، تاأملني النادل دقائق وقال يل: ح�سنا يا الال، دعي بومدين يطعمك. عندما ابتعد انفجرت �ساحكة وقلت المي 

لنذهب اىل البيت للغداء فلن يطعموننا.  
بع�ض  عن  لي�ساألني  متاأخر  وقت  يف  بي  االت�سال  دائما  له  يخطر  نوي�سر  م�سطفى  اجلزائري  املوؤرخ  �سديقي 
ال�سخ�سيات اجلزائرية التي عرفتها اثناء عملي فاأجيبه: يا م�سطفى حل عن كتفي لن احتدث عن ذلك، وب�سعوبة 

واحلاح ينتزع مني بع�ض املعلومات.  
دائما كنت احيله على �سديقتي ال�سحافية زينب امليلي لي�ساألها. الن  كل اجلزائريني كانوا يخافون ل�سان زينب 
بنت ال�سيخ العربي التب�سي ال�سخ�سية اجلزائرية الوطنية املعروفة. زينب كانت ت�ستطيع باأ�سلوبها ال�ساخر والذكي، 
وروح النكتة التي لديها ان تذكر بنقائ�ض اي �سخ�سية  وحتولها اىل مهزلة مهما كانت تلك ال�سخ�سية. كان املرحوم 
بومدين يرف�ض دخول اأي حفلة اذا تواجدت زينب بها الأن ا�سمه كان �سيبقى )�سي بو خروبة( وهو اال�سم احلقيقي  

للرئي�ض الراحل هواري بومدين. 
ي�ستغرب العرب خروج اجلزائريني اىل ال�سارع وا�سرارهم على انتزاع حقوقهم، وعزل الفا�سدين وينجحون حتى 
االآن  يف ذلك دون خوف ال من �سي عبد العزيز بوتفليقة او اجلرنال توفيق اعتى رجال املخابرات، او  من �سي قايد 

�سالح وجرناالته. 
امتنى ان ت�ستعيد جزائر اليوم جزائراالم�ض، بعيدا عن التخريب والف�ساد  الذي حلق بها.
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ذكريات من الجزائر






