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3العدد 11- السنة األولى

براقة  عناوين  البحرين حتت  لور�شة  الرتويج  بجهود حثيثة،  الأمريكية  الإدارة  حاولت 
ال�شهيوين،  والكيان  العربية،  الأنظمة  بني  العالقات  تطبيع  منها  الهدف  كان  وخادعة، 
التي  الفل�شطيني ملجرد �شلعة يدفع ثمنها ماليًا، مع اغراءات للدول العربية  وحتويل احلق 
�شيناء  من  م�شاحة  لإعطاء  م�شر  على  وال�شغط  الفل�شطينيني،  "توطني" الالجئيني  تقبل 

لتوطني ما يتبقى من ال�شعب الفل�شطيني.
الور�شة ف�شلت منذ البداية، عندما اأعلن الفل�شطينيني )ال�شلطة وغزة( مقاطعتها، وهنا 
وبغياب الطرف املعني، فقد بداأت الور�شة فا�شلة، واأ�شيف لها حتفظات ر�شمية عربية تتناول 

بع�ض التفا�شيل، التي رمبا ل عالقة لها باملبادئ بل بامل�شالح و اخلوف من املجهول.
وقفت  املدين  املجتمع  ومنظمات  والنقابات،  والقومية،  الوطنية  وقواه  العربي،  ال�شارع 
�شد هذه الور�شة، ونظمت ع�شرات التظاهرات والتجمعات واملهرجانات املناوئة لل�شلح مع 
العدو ال�شهيوين دون احلل العادل لل�شعب الفل�شطيني. وكان منها رفع الإعالم من �شرفاء 

البحرين علي ال�شرفات وال�شاحات العامة باملنامة.
وميكن على هام�ض هذه الور�شة اأن نرى املالحظات التالية:

ـ توتري مفاجئ بني اأمريكا واإيران، وت�شعيد اإعالمي و�شيا�شي، بدا وكاأنه كان �شروريًا 
لرتهيب اأنظمة اخلليج من جهة، والتغطية على اأعمال الور�شة من جهة ثانية.

هذه  مع  وموؤ�شف  وخاطئ  حمدود  جتاوب  اإىل  اأدى  مما  اخلليج  اأنظمة  على  ال�شغط  ـ 
الور�شة ال�شيئة ال�شيت.

بحل  الأوروبية  للروؤية  يعود  وهذا  المريكية،  الهيمنة  بظل  للور�شة  دولية  مقاطعة  ـ 
�شيا�شيًا،  ورو�شيا  واأمريكا  اإقت�شاديًا،  وال�شني  امريكا  بني  العميقة  وللخالفات  الدولتني، 

وهذا ما �شرناه يف قمة الع�شرين باأو�شاكا باليابان.
ال�شفاهة  بلغت حد  ال�شغوط  اأمام  م�شني  واإنبطاح  وعرب،  م�شوؤولني خليجيني  تهافت  ـ 
عندما ي�شف وزير خارجية البحرين "اإن ا�شرائيل وجدت لتبقى" واأن حكومته تتطلع اإىل 

التطبيع مع هذا الكيان.
ـ الوفد ال�شهيوين اإ�شتغل ح�شوره بوفد كبري باملنامة للقيام بخطوات تطبيعية علنية مع 

وفود الأنظمة العربية، مع جتاوب خمجل من بع�ض الوفود العربية.
الذي  كو�شرن،  جاريد  الأمريكي  ال�شيا�شي  كان  الور�شة  عراب  اأن  املبكي  ـ  امل�شحك  ـ 

موؤهالته اأنه زوج اإبنة ترامب، و�شهيونته املعروفة.
اأنظمة عربية �شاركت بهذه الور�شة ال�شاقطة، وللتغطية على ذلك  اأن  ـ من ال�شخريات 
فكيف  الفل�شطيني!!!  احلق  عن  وتدافع  ال�شهيوين  الكيان  تهاجم  اإعالمها  و�شائل  كانت 

ي�شتوي ال�شتاء وال�شيف على �شطح واحد؟!!!
اأر�ض  ي�شتمر على  اأن  ال�شهيوين ل ميكن  الكيان  اأن  اأن تعرف،  الإدارة المريكية  على 
اإ�شمها  البحر  اإىل  النهر  الأر�ض من  اأنظمة ر�شمية عربية، فهذه  وافقت  لو  فل�شطني، حتى 

فل�شطني..و�شيبقى ا�شمها فل�شطني.

علي المرعبي

األفتتاحية

ورشة البحرين الفاشلة
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�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

رهانات و تحديات اإلدارة المستدامة لألراضي بالمغرب

ال��ن��ائ��ب ف����ؤاد م��خ��زوم��ي ب��ب��اري��س

القضاء الفرنسي يؤكد 
إحالة ساركوزي إلى 
المحاكمة بتهم فساد 

واستغالل نفوذ

عودة الجهاديين 
المعضلة السياسية 

واألمنية التي تواجه 
أوروبا

القيادة القومية لحزب البعث 
العربي االشتراكي

ترفض ورشة المنامة االقتصادية 

تضامنا مع إدلب و الشعب السوري



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

امل�شرف على الق�شم ال�شيا�شي:
 في�صل زكي

امل�شرف على الق�شم الثقايف: 
حمي الدين الفاحت

امل�شرف على الق�شم القت�شادي: 
غ�صان الطالب 

امل�شرف على الق�شم الجتماعي:
ماجدولني الرفاعي

امل�شرف على ال�شيا�شة الدولية:
 �صارل �صان برو

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

اخلط اليدوي والر�شم:
حمدي �صعبان

ي�شارك بها الكثري
من ال�شدقاء الكتاب منهم:

حميدة نعنع
لهيب عبد اخلالق

دياب نبهان
خليل مراد
زياد املنجد

غادة حاليقة
�صعد كم�ين
نهال الكعبي

ج�اد احليدري
هالل العبيدي
ع�اطف  فارح

�صروق خالد
حميد الع�صكر

اأفراح �ص�قي
عبد الرزاق الدليمي

املرا�شلون:
حيزية تلم�صي ـ اجلزائر

ه�يدا عبد ال�هاب ـ م�شر  القاهرة

جميع الآراء الواردة باملجلة تعرب عن راأي اآ�شحابها ولي�س بال�شرورة اأن تعرب عن راأي املجلة.

66, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris / France - Tél: 01 43 49 06 15 - Port: 06 25 23 17 75

www.koul-alarab.com

e-mail : koulalarab.paris@gmail.com

INPI numéro: 4464381 - ISSN 2677-349X

SARL: MERHEBI - Adam éditions

RCS Nanterre 809 511 447 00017 - APE: 5814Z

جملة عربية �صاملة ت�صدر من باري�س

كل المستقبل

كل الثقافة

كل الفنون

محمد عبده 

يناشد جمهوره 

ان يتحلى 

بأخالقه

بعد الهيبة 

سيرين عبد 

النور حذرة في 

انتقاء األدوار



فيما  التطويعي"،  "الإذعان  مثل  باأ�شماء  ال�شرتاتيجية 
قال اإيدي وولف اإن ا�شرتاتيجية الردع هي "ركوب املوجة" 

ويعني النحياز اإىل م�شدر اخلطر. 
هو  الردع  مفهوم  حتت  يندرج  اآخر  م�شطلح  وهناك 
"الإكراه"، ويعرفه بول هاث وبرو�ض را�شيت باأنه: "حماولة 
من �شانعي القرار يف دولة ما لإجبار �شانعي القرار يف دولة 
اأخرى على التجاوب مع مطالب الدولة الأوىل مبا يف ذلك 
مت  باإجراء  املتعلقة  املطالب  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  على 
اتخاذه عن طريق ا�شتخدام التهديد اأو تطبيق العقوبات". 
ووفقا لهذه املفاهيم، ي�شوغ ترامب ا�شرتاتيجيته ملواجهة 

اخلطر الإيراين.
الإيرانية  الأمريكية  املواجهة  �شاحة  اإىل  وينظر 
اإىل  ينظر  بينما  الأخطر،  اأنها  على  هرمز(  )م�شيق 

الالعبني فيه وفقا ملنطق واأهداف كل منهم:
ع�ض  لعبة  يف  الفوز  تعلم  اقت�شاد  رجل  فرتامب   -
ولي�ض  القت�شادية  احلرب  على  يعول  وهو  الأ�شابع، 
الع�شكرية، لقد اأجرى ح�شاباته بدقة �شديدة: فهو يخو�ض 
حملة انتخابات رئا�شية قد تنهار اإذا ت�شبب مبقتل اأي مدين 
ا�شتعال احلرب يف  اأن  كما  فح�شب،  م�شرية  مقابل طيارة 
كبرية  خ�شارة  �شتكون  والغاز،  البرتول  على  تعوم  منطقة 
اأن  راأى  ترامب  بالده.  اقت�شاد  ومنه  العاملي،  لالقت�شاد 
اخلليج  حتى  الأحمر  البحر  بني  مت�شظني  اإيران  وكالء 
البحر  قرب  قدم  موطيء  لها  �شنعت  اأنها  حتى  العربي، 

الأبي�ض املتو�شط ما يقلق احلليف ال�شهيوين.
وهو  ملي�شيا،  رجل  خامنئي  علي  الإيراين  -املر�شد 
ي�شعى اإىل جر اأمريكا اإىل حرب حمدودة، هو يعرف اأنها 
�شتكون حمدودة، لتخفيف العقوبات القت�شادية املفرو�شة 
اأية  خلو�ض  جديدة  �شروط  على  واحل�شول  اإيران،  على 
مفاو�شات حمتملة، مثلما يناور لكي حت�شم اأوروبا موقفها 

السياسة

قب�شة  ت�شديد  بني  العربي  اخلليج  يف  املتاأزم  امل�شهد 
نفطها،  ت�شدير  وت�شفري  اإيران  على  الأمريكي  احل�شار 
والذي مل جتروؤ دولة ما يف العامل كله على خرقه اأو رف�شه، 
�شيء  بكل  يجازف  اإيراين  وع�شكري  �شيا�شي  انتحار  وبني 
ي�شتخدمون  يزالون  ل  الإيرانيني  اأن  رغم  ح�شاب،  بال 
الإقليم،  ودول  الأمريكية  امل�شالح  �شد  ع�شيًا  وكالئهم 
جراحه  اأثخنت  الذي  احل�شار  اأ�شوار  ك�شر  م�شتهدفني 
ك�شرة  على  طويلة  �شاعات  يقف  فبات  الإيراين،  املجتمع 

خبز فح�شب.
عدة  اعتمد  اأنه  يجد  الأمريكي،  للتحرك  واملراقب 
اأن  ال�شك،  يقبل  ل  مبا  اأكدت  جميعا  لكنها  م�شتويات، 
الوليات املتحدة اأعادت ا�شرتاتيجية الردع اإىل �شيا�شتها، 
اإىل  الأمريكي  املبعوث  كرر  فقد  املقبل.  عنوانها  لت�شبح 
اإيران برايان هوك، مفردة "الردع" اأكرث من ع�شر مرات 
يف جل�شة ا�شتماع بالكوجنر�ض الأمريكي ب�شاأن العتداءات 
العربي  باخلليج  نفطية  ناقالت  ا�شتهدفت  والتي  الإيرانية 
اإيران  ت�شقط  اأن  قبل  بال�شعودية،  ونفطية  ومن�شاآت مدنية 

الطائرة امل�شرية الأغلى لالأ�شطول الأمريكي.
و"الردع  ال�شرتاتيجي"  "الدفاع  جوهر  الردع  ويعد 
الحتاد  ب�شقوط  �شقط  اأنه  كثريون  اعتقد  وقد  النووي"، 
اإ�شارة اىل  اأعطت  القرن الأخريه  ال�شوفييتي، لكن حروب 
اأن الردع مفهوم مل ينته بل تطور اىل "الردع  الكيمياوي" 
و"الردع  الذكية"،  الأ�شلحة  و"ردع  البايولوجي"  و"الردع 
احلايل  الأمريكي  الرئي�ض  عهد  يف  ليوؤول  التكنولوجي"، 
دونالد ترامب اإىل "الردع الدفاعي"، اأو "الردع للدفاع". 
اإىل  الثنائية  من  مبفهومه  الرعب"  "توازن  تغري  لقد 

النفراد و�شول اإىل معاين الرتكيع والإجبار. 
الأمريكي،  ال�شرتاتيجي  الفكر  يف  عقيدة  و"الردع" 
هذه  فعرفت  �شمائه،  حتت  كثرية  معان  اندرجت  وقد 

لئال  اأنفا�شه  العامل  حب�ض  التي  العا�شفة  متر  مل 
تع�شف بال�شرق الأو�شط بعد، واأغمدت قبيل دقائق ع�شر 
من رد اأمريكي ع�شكري كان �شيطلق حربا ل هوادة فيها، 
التي  "الردع"  ا�شرتاتيجية  با�شتعادة  وا�شنطن  ا�شتبدلته 
عاما،  ثالثني  نحو  منذ  �شيا�شاتها  عن  اأق�شتها  كانت 
تتدحرج  زالت  ما  النار  كرة  اأن  ورغم  جديدة.  وعقوبات 
من نقطة الرتكاز يف ال�شرق الأو�شط، ب�شبب ال�شتفزازات 
الع�شكرية الإيرانية، لكن حكمة ما يبدو اأنها األقت بغاللها 
العقوبات  اأن  راأت  التي  الأمريكية،  الإدارة  عيون  على 
وقد  جرا  اإليها  تنجّر  حرب  من  جناعة  اأكرث  القت�شادية 

تفجر �شراعات جديدة يف املنطقة امل�شتعلة اأ�شال. 
يف  تتعزز  التي  والربيطانية  الأمريكية  احل�شود  ومع 
دول  بها  دججت  التي  الرت�شانة  وحجم  العربي،  اخلليج 
اخلليج مفهوم اأمنها الوطني، باتت كل احلواجز مك�شورة، 
�شيء  كل  ا�شتباحت  التي  الإيرانية  ال�شتفزازات  اأمام 
كل  وانفرطت  احلائط،  الدولية عر�ض  بالقوانني  و�شربت 
الأغلى  املنطقة  يف  الأمن  مفهوم  تر�شخ  التي  التفاقات 

برثواتها النفطية يف العامل.
"الردع" الأمريكي،  اجتاهات  ت�شور  ممكنا  يعد  ومل 
ب�شاروخ  م�شرية  اأمريكية  طائرة  اإ�شقاط  بعد  خا�شة 
اأر�ض-جو اإيراين يف املياه الإقليمية على مبعدة 17 ميال 
يونيو/حزيران، والذي جاء   20 الإيرانية يف  الأجواء  من 
بعد اأيام من ا�شتهداف ناقلتي نفط يف بحر عمان يف 13 
يونيو/حزيران باألغام ل�شقة اأكدت التحقيقات اأن وراءها 
اأربع ناقالت  اإيران، وبعد �شهٍر واحد فقط من ا�شتهداف 
نفط كانت را�شية قبالة �شاحل الإمارات وجهت فيها اأ�شابع 
التهام لإيران اأي�شا، ف�شال عن ا�شتهداف قوات احلوثيني 
يف اليمن بطائرات م�شرية حمطتي �شخ على خط اأنابيب 
رئي�شي ومن�شاآت مدنية يف اململكة العربية ال�شعودية يف 14 
اأيار/مايو، وا�شتهداف ملي�شيات مرتبطة باإيران يف العراق 
مع�شكرات اأمريكية و�شركات نفطية باجلنوب، والتهديدات 

ترتى.

لهيب عبدالخالق

م����ا ب���ع���د ال���ع���اص���ف���ة..أم���ي���رك���ا 
ت��ط��ف��يء ف��ت��ي��ال وت��ض��م��ر "ردع�����ا"
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جتاه العقوبات القت�شادية املفرو�شة على اإيران.
مناه�ض  بني  متباينة  فمواقفهم  املنطقة  دول  -اأما 
لإيران يعاين تدخالتها يف �شوؤونه الداخلية وا�شتفزازاتها 
حافة  على  الدول  هذه  اأمن  يجعل  ما  وكالئها  وهجوم 
الهاوية، وبني حمب وموؤيد وداعم لها كالدول التي جنحت 
اإيران يف اخرتاق ن�شيجها الجتماعي وبناء ملي�شيات قوية 
منها  خائف  وبني  فيها،  القرار  �شدة  على  و�شيطرت  فيها 

ومن لوثة حر�شها الذي قد ميطرها ب�شواريخه املجنونة.
اأعينها  اأمام  املتحدة  الوليات  ت�شعها  كثرية  عنا�شر 
الأمريكية  فالإدارة  الإيراين،  الدور  لتحجيم  م�شاعيها  يف 
تريد اأن تخرج اإيران من الدول التي تغلغلت فيها ملي�شياتها 
"اخلبيث"،  النظام  ينتهي  اأن  تريد  كما  "ال�شريرة"، 
املنطقة  �شوؤون  يف  ال�شافرة  التدخالت  من  عاما  فاأربعني 
بكل  جاهدة  وا�شنطن  وتدفع  كافية.  ا�شتقرارها  وزعزعة 
طاولة  اإىل  دفعا  طهران  ال�شغوط،  ع�شي  من  لديها  ما 
وبرناجمها  لالإرهاب،  لدعمها  حدا  لت�شع  املفاو�شات 
تدخالتها  وقف  كما  النووي،  وبرناجمها  ال�شاروخي، 

ومتددها يف دول الإقليم ال�شرق اأو�شطي.  
 اللعبة النهائية كما ي�شميها هوك ترتكز على معطيات 

عديدة منها:
ال�شباب  من  الإيراين  املجتمع  من  مليونا   40 1(اأن 
من �شن الع�شرينات، واأكرث من ن�شفهم من الن�شاء، وهم 

موؤيدون للموقف الأمريكي.
الذي  الإيراين  ال�شعب  دعم  اإىل  تهدف  2(وا�شنطن 

نخره الفقر، وهو ال�شالح الفتاك بكل نظام ديكتاتوري.
ال�شعب. ق�شم  الإيراين  النظام  اأن  على  3(وتعول 

لالإرهاب  اإيران  متويل  وقف  اأمريكا  4(تريد 
وامللي�شيات، ومنعها من حيازة ال�شالح النووي.

فا�شد  نظام  الإيراين  النظام  اأن  وا�شنطن  5(تعترب 
ونظام مافيا، يت�شلط عليه احلر�ض الثوري الإيراين الذي 

بات ال�شلطة الباغية.
"�شربة  اأن  وراأى  ال�شتعال  فتيل  اأطفاأ  اإذن  ترامب 
طائرة  اإيران  اإ�شقاط  على  مالئما  ردا  تكون  لن  ع�شكرية 
اأن  وراأى  �شخ�شا"،   150 �شحيتها  يذهب  وقد  م�شرية، 
ر�شقة  من  الإيرانيني  على  اأ�شد  تكون  قد  جديدة  عقوبات 
املنطقة  دول  كل  يف  مت�شظيا  عليها  الرد  �شيكون  �شواريخ 
التي زرعت اإيران فيها وعلى حدودها اأذرعها الأخطبوطية.

ورغم الرغبة ال�شديدة لدول الإقليم ملواجهة امل�شروع 
تكون  اأن  ينبغي  املواجهة  تلك  لكن  ون�شفه،  الإيراين 
حم�شوبة. فاخلطر الإيراين يرقد حتت مياه البحر الأحمر 
بطون  من  ودروناته  �شواريخه  وتقفز  العربي،  واخلليج 
والتالل  العراقية،  وال�شحاري  وال�شهوب  اليمنية،  اجلبال 

ال�شورية. 
على  وقادرا  تاريخيا  موؤهال  وحده  العراق  كان  لقد 
مواجهة اإيران ووقف مدها ومنع تو�شعها ال�شرطاين، ولذا 
الإيراين  امل�شروع  ا�شرتاتيجية ملواجهة  اأي  لزاما على  كان 
من  العراق  حترير  اعتبارها  يف  ت�شع  اأن  املنطقة،  يف 
اإيران  تلتهم  اأن  قبل  دوره،  ليعاود  ودعمه  اإيران،  �شيطرة 
ما تبقى من دول الإقليم، وقبل اأن ت�شبح قوة نووية تعجز 

عندها كل القوى عن وقف م�شروعها. 
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من زاويتي

اإن النق�شام التاريخي يف لبنان حول الهوية والدور والعالقات باملحيط، كان ال�شمة الأ�شا�شية التي 
�شبغت كل حترك �شيا�شي على امل�شتويات كافة، منذ اأن بداأ ال�شراع بعد اإعالن الد�شتور العثماين بني 
الترتيك والتعريب، مرورًا بالدعوة لقيام دولة عربية واحدة، فاإىل اإعالن دولة لبنان الكبري، فالإنتداب.. 

و�شوًل اىل ال�شتقالل.
مكوناته  على  انعك�شت  والقت�شادية  ال�شيا�شية  والأزمات  الهزات  من  للكثري  جمتمعنا  تعر�ض  لقد 

كافة، بعنا�شرها الب�شرية واجلغرافية، وعلى مدى اأكرث من قرن من الزمان.
ومنذ اأن اأعلن اجلرنال غورو قراره ب�شم مدن ال�شاحل والأق�شية الأربعة مع ولية طرابل�ض اىل دولة 
لبنان الكبري، حذر الكثريون من اأن هذا القرار �شيكون ال�شبب للتنازع على ال�شلطة، وهو حّول الوطن اىل 
مزرعة يجري الت�شابق فيه بني امل�شوؤولني  لبتزازه وانتزاع ح�ش�شهم املادية والوظيفية، وهو ما ح�شل 
فعليًا، فتحول البلد اىل نظام طائفي لكيان �شيا�شي، ورمبا ب�شبب ذلك تعددت فيه النفجارات الطائفية 

وال�شراعات ال�شيا�شية التي ما زالت ارتداداتها قائمة حتى اليوم.
لقد اأحدث قرار اجلرنال غورو باإعالن دولة لبنان الكبري تغيريًا اأ�شا�شيًا يف عالقة املواطن بالدولة 
البع�ض  واأجرب  املنتدبة،  بالدولة  لالإ�شتقواء  بالبع�ض  اأدى  ما  وهو  ودينيًا..  واجتماعيًا  �شيا�شيًا  املنتدبة 
العام  منذ  املتعاقبة  ال�شاحل  موؤمترات  فكانت  الوحدوية،  هويتهم  مرتكزات  عن  البحث  على  الآخر 
امل�شيحية   الأ�شوات  لبع�ض  الكيان اجلديد، كما كان  ال�شالمية جتاه  الهواج�ض  والتي طرحت   1928

التنديد بفكرة "ن�شرنة" او "مورنة" لبنان يف دفاعه عن الإنتماء للعروبة.
الن�شواء  لبنان  م�شلمو  اآثر  الفرن�شية،  القوات  بان�شحاب  ال�شورية  الوطنية  الكتلة  طالبت  وحني 
لرجال  ت�شريحات  ظهور  بعد  خا�شة  والواجبات،  احلقوق  يف  بامل�شاواة  مطالبني  اجلديد  الكيان  يف 

الكلريو�ض امل�شيحي التي كان ي�شت�شف منها الدعوة لوطن قومي م�شيحي!؟.
اإ�شتقر الو�شع ن�شبيًا بني خمتلف الفئات املتواجدة على الأر�ض اللبنانية، ولكن ال�شراع اإ�شتمر بني 
)ال�شو�شيل  �شفحات  وعلى  املنتديات  خمتلف  ويف  الربملان  جدران  بني  يتنقل  واخذ  وتوجهني،  روؤيتني 
ميديا( وكان نتاجًا طبيعيًا لرتبية وثقافة تنظر اىل الأمور احلياتية من واقع امل�شلحة ال�شخ�شية ال�شيقة 

والدينية املنغلقة!؟..
دينيًا،  وانتماًء  وتربية  وثقافة  فكرًا  املتنوعة  اللبناين  املجتمع  �شرائح  بني  ال�شراع  ا�شتمرار  ومع 
للو�شول اىل �شيغة مقبولة من قبل اجلميع لعي�ض م�شرتك خاٍل من ال�شوائب، كان اتفاق الطائف بعد 

حرب ق�شت على الأخ�شر والياب�ض.. 
ال�شرائح املجتمعية املتعددة، مرتكزة على احل�ش�ض  واإذ تعود بني احلني والآخر ال�شراعات بني 
املادية والوظيفية، فاإنه ل ميكن اخلروج من هذه احلالة اإل بقراءة واعية للتاريخ واخلروج من حالت 
ارتباط النتماء بالقوى اخلارجية اأيًا كانت... واإل فاإن هذه ال�شراعات �شتوؤدي يف كل جيل، وعند كل 

منعطف اىل طرح روؤى واأماين حول الهوية والدور والعالقة باملحيط.. وهذا ما يعرتي اأو�شاعنا اليوم.

مايز األدهمي

لبنان.. وصراع المحاصصة!؟.



السياسةالسياسة

خليل مراد

اجلهل والتخلف  والفقر.
والقليمية  القطرية  التحديات  بروز  ثالثا-   
املحموم  واندفاعها  ال�شتعمار  مع  املتحالفة  والقبلية 
طرح  اىل  ادى  العربي،  الن�شال  قوى  مع  لل�شدام 
والقومية  امل�شرية  والمة  العراقية  المة  دعوات 
خندق  بلورة  يف  فعليا  جت�شد   وغريها،  ال�شورية 
الرجعية العربية املتحالفة مع قوى ال�شتعمار، مقابل 
خندق قوى الثورة والتحرر، احدث �شرخا عميقا بني 
العربي  الوطن  اقطار  يف  العربي  ال�شعب  جماهري 
التما�شك  اىل  ملحة  بحاجة  المة  كانت  لعدة عقود، 
ادت  �شر�شة،  �شهيونية  هجمة  ظل  يف  والت�شامن، 
حروب  يف  واملادية  الب�شرية  الطاقات  ا�شتنزاف  اىل 
العربية  اخلالفات  ويف  ال�شهيوين  العربي  ال�شراع 
– العربية ، �شكلت حتديا خطريا امام تقدم العرب، 
اإيذانا مبرحلة  الثوري  القومي  التيار  اذا كانت ولدة 
جديدة يف تاريخ المة، لتخلي�شها من عوامل التخلف 
وتلبية  العربية.  والفرقة  والقت�شادي  الجتماعي 
وطنية  قوى  مع  متحالفا  البعث  قاد  احلاجات   لتلك 
وقومية جبهات وطنية عري�شة ادت اىل تفجري ثورات 
وال�شودان،  واليمن  واجلزائر  وليبيا  و�شورية  العراق 
�شياق  وفق  والتنمية  احلداثة  مفاهيم  وطرحت 
مع  العربية   الثورة  قوى  وا�شطدمت  عربي،  تاريخي 

التحالف العربي المربيايل ال�شت�شالمي، الذي تاآمر 
على هوية المة ووجودها وعطل من زخمها الثوري، 
متثلت  خطرية  تداعيات  العربي  الواقع  يف  واأحدثت 
بعقد ال�شادات اتفاقية كامب ديفيد وال�شلح مع العدو 
ال�شهيوين، مما ادى اىل خروج م�شر بثقلها الب�شري 
نتائجها  من  كان  العربي،  الت�شامن  من  والع�شكري 
التحرير  على  العربية  القدرات  ا�شعاف  الوخيمة 

وتهديد مقومات المن القومي العربي.
 -2 مرحلة العوملة: خالل عقد ت�شعينيات القرن 
و�شقوط  ال�شوفيتي  الحتاد  انهيار  وعقب  الع�شرين 
التوازنات الدولية وتفرد المريكي يف العامل، ظهرت 
والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  بجوانبها  العوملة 
ب�شبب  العاملية  الراأ�شمالية  ازمة  ا�شرت  والتقنية، 
العربية  املنطقة  يف  المريكي  الع�شكري  التمدد 
القت�شاد  يف  عنيفة  تغيريات  احدثت  العامل.  ويف 
وقيمه  الدويل  النظام  مبادئ  ويف  الدولية  وال�شيا�شة 
ويف مفاهيم ال�شيادة الوطنية للدول،  بطرح �شعارات 
الدميقراطية وحقوق الن�شان وثورة املعلومات والثورة 
الت�شالية التي ادخلت الن�شانية يف تغيريات �شلوكية 
هذا  ا�شا�ض  وعلى  م�شبوقة،  غري  وثقافية  وفكرية 
جديدة   امريكية  اإ�شرتاتيجية  و�شعت  الكوين  التطور 

تقوم على عدة ركائز منها: 

األدل���ج���ة اإلم��ب��ري��ال��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة 
العربي  السياسي  ال��واق��ع  وت��أزي��م 

العاملية  احلرب  منذ  العربي  الوطن  تعر�ض 
وامربيالية  ا�شتعمارية  خمططات  اىل  الثانية، 
عديدة ملنع ارادة المة العربية من حتقيق م�شروعها 
النه�شوي احل�شاري، عدة احداث  نتوقف عندها:                                                                                             
عقب  فعليا  بداأت  ال�شتعمارية:  -1املرحلة 
اتفاقية �شايك�ض – بيكو عام 1916، والتي ق�شمت 
الدولة  ممتلكات  توزيع  م�شوغ  حتت  العربية  الر�ض 
كانت  الوىل،  العاملية  احلرب  يف  املنهارة  العثمانية 

لها نتائجها واآثارها امل�شتقبلية وهي: 
اول- اإنهيار م�شروع اقامة الدولة العربية امل�شتقلة 
ح�شب التفاق املعلن يف م�شروع الثورة العربية الكربى 
اىل  العربي  التق�شيم  خمطط  وانتقل   ،1916 لعام 
بالهوية  مرتابطة  غري  قطرية  عربية  دول  اقامة 
الوحدة  مبنع  خطرية  داخليا  حتديا  �شكلت  القومية، 

والتحرر والتقدم العربي.
 ثانيا- ال�شعي المريكي - الربيطاين اىل اإقامة 
الكيان ال�شهيوين يف فل�شطني العربية كج�شم غريب، 
ال�شيوي  العربي  اجلزء  عزلت  �شرطانية  بوؤرة  �شكل 
الوحدة  اقامة  ملنع  الفريقي،  العربي  اجلزء  عن 
العربية بحراك قومي ثوري عارم فجر قدرات الوطن 
العربي من الدار البي�شاء حتى اخلليج العربي، امال 
عوامل  ومن  ال�شتعمارية  ال�شيطرة  من  حتريره  يف 
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منحته  وهميا،  عدوا  امريكا  اأوجدت   - اول 
وفر  ايلول،   11 احداث  بعد  الرهاب  دوليا هو  بعدا 
يف  والع�شكري  ال�شيا�شي  التدخل  م�شتلزمات  لها 
منطقتنا العربية حتت م�شوغ مواجهة الرهاب الذي 
احلركات  وتوظيف  الدوليني  وال�شلم  المن  يهديد 
�شنعتها  التي  امل�شلحة  العن�شرية  ال�شالموية 
جديدة  امربيالية  مرحلة  لتنفيذ  هارفر،  خمتربات 
يف التدخل متثلت يف احتالل افغان�شتان وغزو العراق 
وتهديد  ال�شودان  وتق�شيم  الوطني   نظامه  وتغيري 
ال�شورية  الزمة  وتفجري  وليبيا  واجلزائر  اأمن م�شر 
الدويل،  الرببري  ال�شلفي  داع�ض  تنظيم  و�شياغة 
املنطقة  يف  عديدة  ودول  و�شوريا  العراق  لإ�شغال 
تقوية  نتائجها  من  كان  وتدمري  ا�شتنزاف  بحروب 

الكيان ال�شهيوين على ح�شاب العرب .
النفط  اأمن  بني  الرتابط  ذلك  يكمل  ـ  ثانيا 
اإقليمية  قوى  مع  والتحالف  ال�شهيوين،  الكيان  واأمن 
حميطة بالوطن العربي مثل تركيا وايران يف امل�شرق 
و�شرب  العربي  ال�شاأن  يف  ال�شافر  وتدخلها  العربي، 
ال�شيا�شي  الحتواء  �شيا�شة  واعتماد  ال�شعبية  اإرادته 
لل�شلح  ديفيد  كامب  جتربة  وتعميم  والقت�شادي، 
مع العدو ال�شهيوين وتطبيع العالقات معه، اذ �شار 
داعمة  ركائز  لإقامة  مر�شوم   دور  القليمية  للدول 
العربية  املقاومة  عنا�شر  و�شل  المربيايل  للم�شروع 

وتوجيه �شربات عمودية لهياكلها واغتيال قياداتها.
الكبري  الو�شط  ال�شرق  )م�شروع  طرح  ثالثا- 
حتى  العربي  امل�شرق  دول  لتفتيت  افريقيا(  و�شمال 
م�شر ودول املغرب العربي اىل كيانات ه�شة وحتويل 
املنطقة اىل ا�شواق اقت�شادية اإ�شتهالكية حتل الزمة 
النظمة  تبقى  وبالتايل  ومديونيتها،  الراأ�شمالية 
ال�شرتاتيجي  موقعهم  خالل  من  املتحالفة  العربية 
على �شفاف اخلليج واملتو�شط، مركز التوازن الدويل 
لتاأدية ادوارا يف تعزيز النظام الدويل اجلديد الذي 
من  والقيادة  ال�شيطرة  دور  ملمار�شة  امريكا  ت�شعى 
وخا�شة  العربي  النفط  على  الكلية  �شيطرتها  خالل 
التي بقيت خارج  الطاقة  العراق وعلى م�شادر  نفط 
قبول  ف�شال عن  وت�شويقا،  انتاجا  المريكية  الهيمنة 
الكيان ال�شهيوين ع�شوا يف منظومة ال�شرق الو�شط، 
امريكي  براأ�شمال  ال�شوق  اإدارة  دورا يف  تلعب  بحيث 
وباأيدي عاملة حملية رخي�شة، متهد لإقامة  وياباين 
الذي  الفرات،  اىل  النيل  من  ال�شهيوين  امل�شروع 

و�شعت ركائزه �شفقة القرن �شيئة ال�شيت.
نظرية  حققت  ان  بعد  المريكية:  ال�شعبوية   3-
لمريكا  عديدة  اهداف  الرهاب  على  احلرب 
واخرتاق  العربية  الرادة  تدمري  يف  وحلفائها 
الداخل،  من  مرتكزاتها  و�شرب  دولها  موؤ�ش�شات 
مفهوم  طرح  اىل  المريكية  اليديولوجية  انتقلت 
يقوم  عقود،   عدة  منذ  الوربي  الفكر  �شاد  قدمي 
للدميقراطية  ال�شعبية  القيم  منظومة  حرف  على 
�شلميا  ال�شلطة  وانتقال  ال�شعبية  بال�شراكة  املتمثلة 
التقدم  خللق  �شبيال  الدميقراطي  النتخاب  وحق 

الجتماعي والقت�شادي والتقني  يف دول العامل .
بالذات،  الوقت  هذا  يف  المريكي  الطرح  ان   
حمتواها  من  الدميقراطية  معنى  اإفراغ   على  يعمل 
التجارب  طبقته  كما  واحل�شاري  والن�شاين  الوطني 
الدميقراطية يف العديد من دول العامل، حتت عنوان 
�شهدت  اذ  الع�شوائية(  )الدميقراطية  هو  جديد 
القرن،  هذا  من  الول  العقد  يف  العربية  املنطقة 
التلفزيون  يحركها  العربي  الربيع  ثورات  ي�شمى  ما 
جتارب  خللق  الجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  الكوين 
تغيريات  اىل  �شعت  والروؤية،  للقيادة  فاقدة   �شعبوية 
ا�شقطتها  التي  ال�شيا�شية  النظمة  يف  �شطحية 
بوا�شطة  وتون�ض  م�شر  يف  املليونية  الحتجاجات 
بحرب  الليبية  الدولة  وحطمت  اللكرتونية  التعبئة 
اأتون  يف  العربية  البالد  وادخلت  معروفة  اإقليمية 
ال�شمولية"  "النظمة  لإ�شقاط  اخلالقة  الفو�شى 
الد�شتورية  النيابية  كما تزعم واعلنت ف�شل النظمة 
ون�شرت  والقت�شادي،  ال�شيا�شي  لالإ�شالح  �شبيال 
تقودها  التي  الع�شوائية  الدميقراطية  ال�شعارات 
العراق  يف  والعرقية،  والدينية  ال�شيا�شية  الطائفيات 

ولبنان واليمن وغريها.
اجتماعيا  متجان�شا  فكرا  متثل  ل  ال�شعبوية  ان 
وع�شائرية  مذهبية  �شرائح  حترك  بل  �شيا�شيا،  او 
قوى  جتمع  التناق�ض،  لدرجة  متباعدة  ومناطقية 
اق�شى  من  العن�شري  واليمني  الوطني  الي�شار 
الت�شدد اىل نقي�شه. وتغذي يف الغالب الفئات الدونية  
واملهم�شة حتى غدت يف بع�ض التجارب ومنها ب�شكل 
الطائفية  اجلماعات  �شعود  بعد  العراق  يف  خا�ض 
والعرقية التي اوجدها الحتالل المريكي من خالل 
ال�شوت  على  والقائمة  املزورة  النتخابات  �شناديق 
امل�شلمني  الخوان  تيارات  من  واملذهبي  الطائفي 
فا�شلة  جتربة  ايران،  اىل  التابعة  اهلل  واحزاب 
وفا�شدة. حتى �شارت ال�شعبوية اإحدى عالمات اأزمة 

الواقع ال�شيا�شي  بعد تراجع املوؤ�ش�شات الدميقراطية 
التمثيلية ودور النخب وتدهور قيم احلداثة واملدنية. 
ان الكاتبة المريكية ترودي روبني يف مقالة ن�شرتها 
المريكية  ال�شعبوية  "ان  تقول:  فيالديلفيا  جملة  يف 
ال�شتقرار  تهدد  ترامب،   الرئي�ض  بها  يب�شر  التي 
والقومية  الوطنية  الهويات  على  وتق�شي  العايل 
النا�ض  ماليني  بانتماء  ارتبطت  والتي  لل�شعوب 
م�شاعر  حتركها  كانت  العربية،  املنطقة  دول  يف 
والقت�شادي  الجتماعي  والتقدم  والنه�شة  الوحدة 
ترامب  يرى  متح�شر،  عربي  عامل  لبناء  وال�شيا�شي 
ان ال�شعبوية تعترب �شالحا فتاكا  ن�شتخدمه لإ�شقاط 
النظمة الفردية وايجاد بدائل دميقراطية ه�شة حتت 

�شعارات احلرية والتغيري".
 ويتفق الكثري من املحللني، ان اخلطاب ال�شعبوي 
الذي مييز املرحلة الراهنة هو خطاب مبهم وعاطفي 
الرتبوية  واملناهج  والروؤى  الفكار  يعتمد  ل  وانفعايل 
والخالقية التي ات�شفت بها اليديولوجيات القومية 
اجلماهري  تعبئة  يف  �شاهمت  التي  الثورية  والوطنية 
الفئات  حما�شة  اثارة  متثل  بل  وقيادتها،  العربية 
ا�شتالم  هدف  نحو  م�شاعرها  واإلهاب  املتدنية 
ال�شلطة، دون التفاق على برنامج �شيا�شي واقت�شادي 
وثقايف يحقق مطالب ال�شعوب امل�شروعة، اذ تتعر�ض 
هذه الفئات التي قدمت ت�شحيات كبرية حتت م�شوغ 
حالة  اىل  وال�شيا�شي،  الجتماعي  والتغيري  احلرية 
و  ا�شتقرارها  اآمالها  حتقيق  يف  ف�شلها  بعد  اإحباط 
الع�شر  لطاغية  جمانية  خدمة  قدمت  انها  تكت�شف 
هدف  حتقيق  دون  حتريكها  ا�شتطاع  الذي  امريكا 
امتنا  ان  نقول  واخريا  م�شتقبلها.  لها  ي�شمن  اأ�شمى 
عازمة  وهي  اعدائها  من  يخطط  ملا  كامل  وعي  على 
على م�شك زمام المور واعادة ترتيب البيت العربي 
وا�شقاط كل املوؤامرات  وحتقيق الن�شر الكيد بعون 

من اهلل القدير  
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املتهمني،  ي�شهد يوم قيامته، وب�شرعة �شوئية حددوا 
ومن يقف خلفهم فاأ�شبح تنظيم القاعدة هو ال�شالم 
والإ�شالم هو تنظيم القاعدة، ونفذ املخطط املر�شوم 
احتل  وبعدها  اأفغان�شتان  واحتلت  متناهية  بدقة 
العراق، ومت تدمريهما وقتل اأهلهما وت�شريد الأحياء 
الباقني و�شلب خريات البلدين بحجج واهية مل تثبت 

�شحتها حلد هذه اللحظة. 
احلمالت  خلفته  ملا  متهيدا  املقدمة  هذه  اأ�شوق 
الدعائية ال�شعواء �شد امل�شلمني يف العامل وما اأنتجته 
اكذوبة حماربة الإرهاب عليهم من ويالت دفعوا ول 
وثرواتهم  ارواحهم  ونتائجها،  تطبيقها  من  يزالون 
املتحكمة  القوى  و�شعتها  كونية  خلطط  بخ�شا  ثمنا 

بالعامل خلدمة م�شاحلها الآنية وامل�شتقبلية، ونعي�ض 
هل  ندري  ل  ا�شواأ،  يوم  كل  يف  املتزايدة  تداعياتها 

نح�شبه من حياتنا ام ن�شطبه منها.
املنظم  والت�شويه  التهم  كل  ان  للده�شة  املثري 
والهجمات امل�شتمرة على ال�شالم وامل�شلمني فر�شت 
العراق  يف  احلكم  على  وحلفائها  الحتالل  دولة 
ندري  ول  اإ�شالمية،  انها  تدعي  و�شخ�شيات  احزاب 
كيف ان دعاة حماربة الإرهاب املفرت�ض الذي يدعون 
العراق  مثل  بلد  على  يفر�شون  ال�شالم،  �شببه  ان 
�شعبه  )ا�شالميا( يف حني عرف  احتالله حكما  بعد 
وقد  تاأريخه،  طول  على  التطرف  وعدم  بالو�شطية 
اثبتت جتربة 16عاما من حكم هوؤلء الذين يدعون 
ف�شلهم غري  وعقيدته،  ال�شالم  باإ�شم  يحكمون  انهم 
امل�شبوق بحيث ان تقييم هذا احلكم و�شع العراق يف 
مقدمة الدول الأكرث ف�شادا وتخلفا وتغييب كامل عن 

كل ما  ميت لال�شالم احلقيقي ب�شلة.
ي�شري املعنى احلقيقي للُم�شلم باأنه ال�شخ�ض الذي 
ا واإلًها واحًدا وينفي الربوبية اأو الألوهية  يقر باهلل رًبّ
لغريه، ويتخذ الإ�شالم دينًا، ويتبع حممًدا �شلى اهلل 
ا ور�شوًل، ويتخذ القراآن كتاب هداية،  عليه و�شلم  نبًيّ
هذه  حقق  اإذا  فهو  اخلم�شة  الإ�شالم  اأركان  يوؤدي  و 
واأ�شبح  الإ�شالم،  دائرة  يف  دخل  بها  واآمن  ال�شروط 
دمه وماله وعر�شه حرامًا. يف حني ان املتاأ�شلم يدعي 
انه م�شلم لكنه يعمل على اأدجلة الإ�شالم وحتويله من 
واملجتمع  الفرد  حتكم  �شيا�شية  اأيديولوجيا  اإىل  دين 
كل  البعيدة  الدنيوية  اغرا�شه  خلدمة  ويطوعها 
اذن  ال�شمحاء،  وتعاليمه  ال�شالم  جوهر  البعدعن 

هناك فرق جوهري بني )امل�شلم( وبني )املتاأ�شلم(.
الر�شول  زمن  يف  انه  التاريخية  الوقائع  ت�شري 
الرا�شدين  اخللفاء  بعده  ومن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
كان لديهم حكم ال�شالم ومل تكن قد تبلورت لديهم 
وامل�شلمني  احلقيقي  ال�شالم  )وجود  الدولة  جتربة 
عهد  يف  الدولة  ت�شكلت  ثم  الدولة(  اطر  وغياب 
املتاأ�شلمني  وادارة  ال�شالم  دولة  فكانت  المويني 
العبا�شية  الدولة  يف  نحوه  على  اأو  احلال  وا�شتمر 
اعقبتها  ما  القاعدة  هذه  عن  ت�شذ  ومل  العراق  يف 
كل  ان  مبعنى  ال�شالم،  باأ�شم  احلكم  جتارب  من 
التجارب التي �شجلت على ا�شا�ض انها دول حمكومة 
بالعقيدة ال�شالمية كانت يف حقيقتها حتكم بطريقة 
ولي�ض  الدولة  �شيا�شة  اغرا�ض  الدين خلدمة  توظيف 
العك�ض، ومع ذلك فقد �شكلت جتربة الدولة العبا�شية 
منوذجا يحتذى به يف التقدم العلمي والبناء الفكري 

واحل�شاري الذي ا�شع بنوره على كل العامل حينها.
الع�شور،  عرب  امل�شرتكة  الب�شرية  التجربة  اأثبتت 
بامللمو�ض اليومي والتاأريخي اأن لي�ض ثمة دين من�شبط 

العراق المحتل بين المسلمين والمتأسلمين

منذ  بوادر نهايات القطب العاملي الثاين الحتاد 
ال�شوفيتي الذي يرمز له يف الدبيات الغربية بالعدو 
ال�شهيونية  الغربية  الدعائيًة  املاكنة  بداأت  الأحمر، 
بالرتويج للعدو الثاين والذي يرمز له باللون الأخ�شر 
ونقراأ  ونرى  ن�شمع  اأ�شبحنا  حيث  ال�شالم،  وهو 
منه  واخل�شية  الإرهاب  عن  لالإنتباه  ملفتة  بكثافة 
العامليني، وزادت حدة  وال�شلم  اآثاره على المن  ومن 
النف�شية  باأعبائها  املحملة  الدعائية  احلمالت  هذه 
القرن  ت�شعينيات  خالل  وتريتها  من  التحري�شية 
يربر  ما  وجود  لعدم  اأوكلها،  توؤتي  مل  ولكنها  املا�شي 
اغلب  يف  واملبا�شرة  احيانا  التلميحية  التهم  تلك 
الأحيان، وهنا كان لبد من حدث جلل ي�شمع الذي به 
�شمم ويفتح عيون من لي�ض فيها نظر وكانت م�شرحية 
التهم الفرتا�شية  التي حولت   2001 11�شيبتمرب 
بذكاء  غطيت  واقعية  م�شاهد  اىل  ال�شالم،  �شد 
من  البو�شلة  حتولت  ما  و�شرعان  عالية،  وحرفيه 
اأثرا بعد عني امام هول  األذي ا�شبح  اخلطر الأحمر 
�شورة �شقوط الربجني وت�شوير ال�شحايا وكاأن العامل 

عبد الرزاق الدليمي
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ل يخفى على اجلميع حجم التمادي اليراين من خالل )نظام 
للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف  بالتدخل  �شنوات  عدة  ومنذ  املاُليل( 
دول  اىل  و�شوًل  واليمن  العراق  اىل  و�شوريا  لبنان  من  العربية 
مذهبي  غطاء  حتت  فتارة  وتون�ض،  وم�شر  واجلزائر  املغرب  مثل 
عقائدي مدعيًا باملظلومية التاريخية لآل البيت )ع( وتارة اخرى 
مع  فل�شطني  لأر�ض  ال�شهيوين  لالحتالل  املقاومة  ذريعة  حتت 
العلم ان هذا النظام نف�شه قد �شاهم يف م�شاعدة املحتل المريكي 
وتعاون معه يف غزوه للعراق عام 2003 وهو يتفاخر بذلك! ونف�ض 
النظام �شبق وان تعاون مع القوات المريكية يف اأفغان�شتان ون�ّشق 
على  خمابراتي  )تن�شيق  العامل  يف  اخرى  مناطق  عدة  يف  معهم 
م�شتوى عال( وهو نف�ض النظام الذي تعاون مع الكيان ال�شهيوين 
وهي  باأ�شمه  لحقًا  �شمّيت  والتي  له  املر�شلة  الأ�شلحة  ف�شيحة  يف 

)اإيران غيت( !! 
مل تعد األعيب نظام املاُليل تنطلي على اأحد ومل تعد مربراتهم 
ملحور )املقاومة( وخ�شو�شا بعد �شقوط النظام ال�شوري وا�شتعانته 
الغا�شمة  املحتلة  القوى  وجميع  ورو�شيا  واإيران  اهلل  بحزب 
لال�شتقواء على الثورة األ�شورية، كل هذه المور ا�شبحت م�شلمات 
وعناوين �شيا�شية معروفة لكل متابع لل�شاأن العربي، ولكن ما يثري 
بع�ض  تتخذه  الذي  والو�شويل  الأناين  املوقف  هو  حقًا  الده�شة 
بذرائع  اليراين  للنظام  وتبعية  ولء  من  )ال�شالمية(  احلركات 
يحتل  النظام  هذا  ان  جّيدا  وتعلم  تعي  وهي  )املقاومة(  وحجج 
منذ اكرث من قرن تقريبًا دولة الحواز العربية التي تبلغ م�شاحتها 
١٧ مرة اكرب من دولة فل�شطني!! وهنا علينا ان ل منّيز بني ار�ض 
مقد�شة واأخرى اقد�ض منها وعلينا ان نكون وا�شحني مع الأعداء 
يعرتفوا  ان  اول  فعليهم  والطامعني، وخ�شو�شًا مع نظام املاليل، 
عيوننا  يف  الغبار  يذّروا  ان  قبل  عربية  وجزر  لأرا�شي  باإحتاللهم 
بتحرير )فل�شطني( هذا التحرير املزعوم الذي ن�شمع ونقراأ عنه 
للقا�شي  املعلومة  اجلهاد  �شاحات  على  لُه  وجود  ل  ولكن  كثريًا 
خارطة  و�شع  العربي  واجلهاد  التحرير  حركات  على  والداين، 
العربية  الأرا�شي  كّل  حترير  يبداأ  فمنها  اعينهم  ن�شب  الحواز 
الكيان  من  املحتلة  تلك  او  املاُليل  نظام  قبل  من  �شواء  املحتّلة 

ال�شهيوين ..

هالل العبيدي

االحواز 
العربية

بحقائق كليانية متفق عليها، ل فقهيًا ول 
مبقدار  ُمتَخَيّلة  اأديان  توجد  بل  �شعبيًا، 
للدين  لة  ُمتَخَيّ واأوجه  املتخيلني،  عدد 
الواحد بعدد مذاهبه وطوائفه ومنّظريه 

وحتى اأتباعه من العوام. 
من  اليوم  العراق  يف  يحدث  ما  اإن 
ل  الب�شرية،  احلياة  لقيمة  مريع  حمٍو 
مات  الذي  الفا�شل  بالإ�شالم  له  عالقة 
ع�شر  اأربعة  من  اأكرث  قبل  ر�شوله  مبوت 
قرنًا، بل بالإ�شالم املُتَخَيّل، اأي الإ�شالم 
داأبت  اأحزاب  باإرادات  �شيا�شيًا  املُوؤَ�شَلم 
الثيمة  تكييف  على   2003 العام  منذ 
مع  ايديولوجيًا  يتالءم  مبا  الدينية 
فاأنتجت  الدنيوية،  ال�شلطوية  م�شاحلها 
بالهوية  عليه  ال�شطالح  ميكن  ما 

الإ�شالموية لل�شلطة والدولة واملجتمع.
الهوية  هذه  به  ما متيزت  اأهم  ولعل 
طوال  الطائفينِي  ب�شقيها  الإ�شالموية 
اإىل  اأعادت  اإنها  املا�شية،  ال�شنوات 
اإ�شكالية  جديد  من  الفكرية  ال�شدارة 
الثقايف  عمقها  واملظهر" بكل  "اجلوهر 
ظاهرة  خالل  من  والنف�شي،  والفل�شفي 
"التدين الزائف" التي باتت ت�شكل الأداء 
الإ�شالموية  للهوية  الأ�شا�شي  ال�شلوكي 
ل  املظهر  بثقافة  امل�شبعة  العراقية 

اجلوهر. 
يف العراق املحتل عقال و�شلوكا، جند 
اأن اأ�شلمة الهوية العراقية �شار بخط مواز 
لعملية تزييف الدين وت�شطيحه واإفراغه 
تربزالعالقة  حيث  املثايل.  جوهره  من 
الهوية  بني  تربط  التي  املتبادلة  ال�شببية 
حد  اإىل  الزائف،  والتدين  الإ�شالموية 
من  الغائي  واخلواء  الأخالقي  التجويف 

احلياة.
النزعة  يغذي  ال�شيا�شي  الدين 
يحفر  اإذ  النا�ض،  لدى  امليكيافيلية 
اخلوف  من  كهوفًا  الباطن  عقلهم  يف 
وحتى  والتع�شب  والكراهية  والبوؤ�ض 
اهلل،  وجود  حيال  الال�شعوري  ال�شك 
الأوىل  التلقائية  حريتهم  يفقدهم  لأنه 
نحو  ومناجاتهم  تاأمالتهم  ممار�شة  يف 
اأ�شاطريية  باأغالل  وياأ�شرهم  ال�شماء، 
على  ا�شتحوذوا  ب�شر  اأنتجها  متخلفة، 
�شيطرتهم  بحكم  وغرائزهم  عقولهم 
والنفوذ  املال  على  الخالقية  غري 
)حكامًا  اجلميع  فيندفع  واملكانة. 
وحمكومني( ملمار�شة ال�شتغالل واخلداع 
واأوطئها، يف  الأ�شاليب  باأق�شى  والإف�شاد 
اوا�شر  اية  فيها  تغيب  كا�شحة  فو�شى 

وي�شريها  ان�شانية،  او  اخالقية  او  قيمية 
انا�ض متاأ�شلمني يتبجحون بتدينهم الذي 

ا�شبح وا�شحا بانه دين مزيف.
ل  ال�شيا�شية  الأ�شلمة  ممار�شو 
يوؤمنون يف اأعماقهم الباطنة بوجود اهلل، 
بحياة  ول  والعقاب،  الثواب  بحتمية  ول 
ما بعد املوت. ولو كانوا كذلك ملا احتموا 
ع�شكرية  واأفواج  وم�شفحات  بح�شون 
تكالبوا  وملا  عنهم،  اهلل  اأقدار  متنع 
وامتيازات  منا�شٍب  من  الدنيا  متع  على 
وثروات، وملا نهبوا يف و�شح النهار حقوَق 

ال�شعب املحروم. 
من  كبري  ق�شم  �شلوك  ا�شبح  لقد 
تكون  ما  ابعد  وممار�شاتهم  العراقيني 
ب�شرًا  يعبد  منهم  بع�ض  ان  بل  اهلل،  عن 
لكرامتهم  يكرتثوا  ل  وهوؤلء  مثلهم 
من  الر�شوة  اأخذ  وهمهم  امل�شتلبة، 
التدين ول يريدوا  جمال الف�شيلة منه، 
ي�شعون لإدامة ارتهانهم لأغالٍل من �شنع 

متدينني فا�شدين.
عودة  على  واأملنا  رهاننا  ويبقى 
متيل  حيث  العراقي  لالإن�شان  الوعي 
حتقيق  عن  للبحث  الب�شرية  الطبيعة 
طوتها  اإْن  و  حتى  الآدمية  كرامتها 
م�شاحلها  عن  والظالم  العتمة  ع�شوٍر 
ارتقاء  على  اذن  فالرهان  احلقيقية. 
فالعراق  للعراقيني  الجتماعي  الوعي 
من  يقبل،  مل  ام  قبل  ابينا،  ام  �شئنا 
�شخ�شيتنا،  وغيب  بالدنا  ودمر  احتلنا 
لن يكون ا�شتثناًء من بديهية اأن ال�شالم 
ت�شويهية  مرحلة  ال  ماهو  امل�شي�ض 
يقتنع  ريثما  وعابرة،  موؤقتة  لعقالنية 
احل�شارية  احلقيقية  هويتهم  اأن  النا�ض 
حتقيق  اإىل  الجنح  ال�شبيل  هي  الواعية 
احلياتية  و�شعادتهم  الن�شانية  اهدافهم 

والدينية معًا.
ثالث  و�شع  املت�شهني  الغرب  كان  و 
م�شتويات من العداء ورمزوا لكل منهم 

لون حمدد وهم:
الحتاد  هو  انتهى  وقد  الول:  العدو 
باللون  ترميزه  ومت  ال�شيوعي  ال�شوفيتي 

الحمر.
وهو  احلايل  العدو  الثاين:  العدو 

ال�شالم ومت ترميزه باللون الخ�شر.
وبداأت  القادم  العدو  الثالث:  العدو 
بوادر ال�شراع معه وهو ال�شني واجلن�ض 

ال�شفر ورمز باللون ال�شفر.
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م�شتوى  على  اجلمهورية  وكالء  و  الق�شاة 
جمال�ض ق�شاء كامل وليات اجلزائر كانوا اأول من 
املطالب  ملنا�شرة  و خرجوا  ال�شعبي  �شاند احلراك 
الثورة  اأعادت  ان  بعد  تنفيذها  يف  بداأ  من  اأول  و 
�شطو  من  حررته  و  مكانته  الق�شاء  اىل  ال�شلمية 

ع�شابة النظام ال�شابق.
  و قد اأبدى اجلزائريني يف م�شرياتهم احلا�شدة 
العالية  الوطنية  الروح  و  القوة  بنف�ض  املتوا�شلة  و 
روؤو�ض  ب�شجن  فرحتهم  التويل،  على   18 لالأ�شبوع 
الف�شاد و على راأ�شهم اأكرب روؤو�ض النظام الوزرين 
الأولني ال�شابقني اأحمد او يحي و عبد املالك �شالل 
و ال�شعيد بوتفليقة و رجال الأعمال الذين تقا�شموا 
البالد  و�شعوا  و  ال�شهداء،  اأر�ض  و  ال�شعب  اأموال 
و�شك  كانت على  تاريخها حتى  اأ�شواأ مرحلة يف  يف 
املايل  و  القت�شادي  الو�شع  تاأزم  بعد  النهيار، 
مما  م�شتوياته،  اأدنى  اإىل  الدينار  قيمة  �شقوط  و 
الذي  الب�شيط  للمواطن  الجتماعي  الو�شع  اأزم 
امل�شريات  و  ال�شعب  �شوت  لول  و  غاليا،  الثمن  دفع 
اربكت  و  العامل  اده�شت  التي  ال�شلمية  املليونية 
�شقطت  ملا  واأرعبتها  بوتفليقة  نظام  ع�شابات 
الروؤو�ض تباعا واحدة تلوى الأخرى. و بداأت مراحل 
تطهري الوطن املغت�شب و اعادته اإىل ال�شعب ال�شيد 

الأول و الأخري و �شاحب القرار.
اطال عمر  من  النتخابات، خماوف  اإلغاء  بعد 

الأزمة و الوقوع يف فخ الفراغ الد�شتوري
انت�شار كبري حققه احلراك ال�شعبي اإىل اليوم 

السياسة

الت�شبب يف  و  اليها ا�شتطاع احلراك قلب موازينها 
�شقوطها املميت و ا�شرتجاع حق الر�ض املنتهكة.

و  يحي  او  اأحمد  �شقوط  بوتفليقة  ال�شعيد  بعد 
�شالل و 10 وزراء

م�شت�شار  و  �شقيق  ال�شخ�شيات  هذه  من  و 
ال�شعيد بوتفليقة و اجلرنال توفيق  ال�شابق  الرئي�ض 
اإىل  ا�شافة  طرطاق،  الأ�شبق  املخابرات  رئي�ض  و 
رجل  يحي  او  اأحمد  ال�شابقني  الأولني  الوزيرين 
من  اأكرث  و  �شالل  املالك  عبد  و  القذرة  املهمات 
اكرب  كذا  و  وحاليني  �شابقني  ولة  و  وزراء   10
رجال العمال باجلزائر، منهم علي حداد �شاحب 
و  باجلزائر  ال�شناعية  املوؤ�ش�شات  و  امل�شاريع  اأكرب 
خارجها و كونيناف و طحكوت اأكرب وكيل ل�شيارات 

كيا باجلزائر.
يف  امل�شوؤولني  من  العديد  جرت  الأ�شماء  هذه   
�شوء  يف   التهم  متثلت  و  بوتفليقة  نظام  موؤ�ش�شات 
ا�شتغالل ال�شلطة و التفنن يف نهب املال العام، و اخذ 
قرو�ض بطرق غري قانونية و ق�شايا اأخرى عديدة ل 

تزال التحقيقات فيها جارية.
 و يف �شابقة يف تاريخ الق�شاء اجلزائري جاءت 
ال�شتدعاءات التي �شملت كل امل�شتبه فيهم �شريعة و 
مت�شل�شلة اأظهرت فيه العدالة اجلزائرية ان القانون 

فوق اجلميع و اإن تاأخر تطبيقه.
م�شريات اجلمعة املليونية تثمن قرارات املحكمة 

العليا

بداأت اأوىل ثمار حراك ال�شعب اجلزائري تاأتي 
امل�شتقلة  العدالة  حتركت  بعدما  باجلزائر،  اأكلها 
بها  اأ�شر  التي  ال�شعبية  الثورة  ملطالب  م�شتجيبة 
املتوا�شلة  ال�شلمية  م�شرياتهم  خالل  اجلزائريني 
منذ 22 فرباير املا�شي على تنحية و حما�شبة كل 
20 �شنة  الباءات التي نهبت و خربت البالد طيلة 

من حكم الرئي�ض امل�شتقيل عبد العزيز بوتفليقة.
�شهرين  من  اأقل  منذ  فتح  اجلزائري  الق�شاء 
امل�شتور  الغطاء عن  تك�شف  بداأت  معمقة  حتقيقات 
�شخ�شيات  فيها  تورطت  ثقيلة  ف�شاد  ملفات  من 
يف  التحقيق  قا�شي  امام  مثلت  الدولة  يف  بارزة 
احلرا�ض  �شجن  يف  اليوم  تقبع  و  العليا  املحكمة 
الو�شول  ي�شعب  قامات  كانت  بعدما  و  بالعا�شمة، 

حيزية تلمسي

ي��ح��ق��ق  و  م����ك����ان����ت����ه  ي���س���ت���ع���ي���د  ال������ج������زائ������ري  ال�����ق�����ض�����اء 
م����ط����ال����ب ال������ح������راك ب����ج����ر أس�����م�����اء ك����ب����ي����رة إل�������ى ال���س���ج���ن 

رؤوس الفساد تسقط تباعا و صوت الشعب ينتصر
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خالصة القول

تزايدت   ،2019/5/2 ب�شكل كامل على طهران يف  الإقت�شادية  للعقوبات  مع بدء ترامب 
والآن  الطرفني.  بني  و�شيكة  احلرب  اأن  البع�ض  اأعتقد  بحيث  املتبادلة  الإعالمية  التهديدات 
وبعد �شهرين من احلرب الإعالمية مل يحدث �شيء مما توقعه البع�ض، مع اأن اإيران متادت يف 
البوارج  باإ�شتهداف  التهديد  حد  اىل  وو�شلت  والع�شكريني،  ال�شيا�شيني،  م�شوؤوليها  ت�شريحات 
م�شيق  يف  املالحة  حرية  وهددت  و  ذكية،  ايرانية  ب�شواريخ  و�شفته  مبا  الأمريكية  احلربية 
دلئل  امتالكها  على  املتحدة  الوليات  تاأكيد  ومع  العاملية،  النفط   ناقالت  باإ�شتهدافها  هرمز 
اأنها مل تفعل �شيئا، واكتفت بتهديدات اإعالمية، بينما  اإل  مب�شوؤولية ايران عن هذه الإعتداءات 
ا�شتمر امل�شوؤولني الإيرانيني يف الإ�شتخفاف بالإدارة الأمريكية وقراراتها، ورف�ض الو�شاطات بني 
الطرفني، واآخرها رف�ض اخلامنئي الو�شاطة اليابانية، و و�شل الأمر اىل ا�شقاط طائرة اأمريكية 

م�شرية، رافقها ت�شريح لقائد احلر�ض الثوري الإيراين باأن حدود اإيران خط اأحمر.
ل�شك، ان ذلك ل يعك�ض تفوقًا ع�شكريًا ايرانيًا على اأمريكا، ولكن الأمور حتتمل �شيئًا اأخر؟؟

اأدرى بالعالقة بني  لن ننجر وراء املطبلني، ولن ن�شدق اعالمهم، فنحن ومنطقتنا العربية 
الطرفني، وكل ما يقال عن عداء اأمريكي اإيراين، اأو عداء اإيراين �شهيوين هو كالم يكذبه الواقع 
باإثخانها  بدوؤوا  التي  العربية(  )الأمة  الفري�شة  نه�ض  على  متفقة  الأطراف  فهذه  الأر�ض،  على 
مكمل  منهم  كل  ودور  الفري�شة،  هذه  من  منهم   كل  ح�شة  على  بينهما  الإختالف  و  باجلراح، 
لالآخر، فالوجود الإيراين املَُكلْف بن�شر الطائفية، و�شق وحدة جمتمعنا العربي مرحب به �شهيونيا 
اإعادة  هدفها  �شورية،  يف  الإيرانية  القواعد  بع�ض  تطال  التي  ال�شهيونية  وال�شربات  وامريكيا، 
ايران خلطوط حمراء ر�شمت لها، من بينها  اإدخال اأ�شلحة ثقيلة اىل �شورية، لي�ض خوفًا من ان 
ت�شتعمل ايران هذه الأ�شلحة �شد الكيان ال�شهيوين، بل خوفًا من ان تقع هذه ال�شلحة يف يوم من 

الأيام بيد من يعادي الكيان ال�شهيوين ب�شكل جدي.
ويبقى ال�شوؤال ماذا لو كانت التهديدات الأمريكية �شد دولة عربية بدل اإيران، وكان ت�شرف 
اأنها  اأم  �شت�شمت؟،  اأمريكا  كانت  الإيرانيني،هل  امل�شوؤولني  كت�شرف  الدولة  هذه  يف  امل�شوؤولني 
�شُتّجي�ض اجليو�ض، وُت�شخر جمل�ض الأمن واملجتمع الدويل كله لتدمري هذه الدولة كما  ح�شل مع 

العراق، دون ان يهدد العراق اأمريكا كما تفعل اإيران  اليوم.
خال�شة القول، لن ن�شدق بوجود عداء اأمريكي ايراين، اأو ايراين �شهيوين، اإل اإذا �شاهدنا 
الطائرات الأمريكية، اأو ال�شهيونية يف �شماء ايران تق�شف املفاعل النووي الإيراين، عندها نقول 
ان ايران عدوة لأمريكا والكيان ال�شهيوين، وهذا م�شهد لن نراه يف ظل حكومة املاليل يف طهران.

زياد المنجد

التمادي اإليراني وصمت ترامب

و  حاميا  منيعا  ح�شنا  بقي  الذي  اجلي�ض  مب�شاندة 
و  العتقالت  كل  مع  و  ال�شعب،  مطالب  على  مدافعا 
اأكرب  طالت  التي  الف�شائح  و  الدانات  و  املحاكمات 
ال�شعب اجلزائري احلر  ذلت  التي  الدولة  �شخ�شيات 
يزال  ل  الفا�شد،  احلكم  من  �شنة   20 مدار  على 
احلراك متوا�شال مثمنا �شوت العدالة التي كانت حلما 
حتقق، و ل تزال املطالب م�شرة على الإطاحة بباقي 
روؤو�ض النظام القدمي منهم رئي�ض الدولة عبد القادر 

بن �شالح و الوزير الأول احلايل نور الدين بدوي.
و مع كل ما حتقق ل زال عمر الأزمة طويل بالبالد 
مما يحذر من الوقوع يف فخ الفراغ الد�شتوري خا�شة 
ال�شعب  رف�ض  التي  الرئا�شية،  النتخابات  تاأجيل  بعد 
القادر  عبد  احلايل  الدولة  رئي�ض  باإ�شراف  اإجراءها 
ان  علمت  بدوي،  الدين  نور  الأول  الوزير  و  �شالح  بن 
الرئا�شيات التي كان مقررا اإجرائها يف جويليه األغيت 
ا�شتيفاء  عدم  و  املرت�شحني  اغلب  ان�شحاب  ب�شبب 

الباقني من ال�شروط املحددة.
هذا و يطالب ال�شعب يف م�شرياته ال�شلمية كل يوم 
مواد  بتطبيق  الع�شرين  ا�شبوعها  دخلت  التي  و  جمعة 
الد�شتور، و القيام بتغيري جدري يف اع�شاء احلكومة و 
تعيني �شخ�شيات وطنية مثلى لتوىل املرحلة القادمة، و 
العمل مع ال�شعب لإي�شال البالد اإىل مرفاأ الأمان من 
خالل تطبيق احلل الد�شتوري للخروج من الأزمة باأقل 

�شرر.
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املتحدة  الوليات  بداأت  عندما  يتذكر  كلنا 
عام  العراق  �شد  دويل  حتالف  بناء  المريكية 
بينها  دولة  ثالثون  من  اأكرث  فيه  �شاركت   1990
الأقوى ع�شكريا يف العامل، والأغنى ماليا ونق�شد دول 
اخلليج  التي و�شعت اأموالها وميزانيتها حتت ت�شرف 
التحالف، ثم قامت بح�شد جيو�ض ومعدات غري  هذا 
جندي  مليون  ن�شف  من  اأكرث  اعدادها  بلغ  م�شبوقة 
المن  جمل�ض  عن  �شادرة  دولية  بقرارات  م�شنودة 
القوة  ا�شتخدام  لهم  يتيح  الذي  ال�شابع  البند  حتت 
عدم  مع  خا�شة  الكويت.  من  العراق  اأخراج  بهدف 
من  لأي  النق�ض  حلق  ا�شتخدام  اأو  معار�شة  وجود 
الدول الع�شاء يف جمل�ض المن يف ظل اإنهيار وتفكك 
والذي  ال�شيوعية  املنظومة  وكامل  ال�شيوفيتي  الأحتاد 

اأكتفاء  الكويت، وكذلك  العراق اىل  تزامن مع دخول 
ال�شني بعدم الت�شويت على بع�ض هذه القرارات.

الأمريكي  لوزيراخلارجيه  الأكرب  الهم  كان  لقد 
حينذاك )جيم�ض بيكر( اإ�شراك جيو�ض بع�ض الدول 
حرب  باأنها  يقال  ل  حتى  التحالف  هذا  يف  العربية 
اأو �شليبية �شد بلد عربي م�شلم يف ظل غليان  غربية 
ال�شارع العربي وال�شالمي وحتى يف اأوربا واأمريكا �شد 
امل�شرية  امل�شاركة  كانت  لذلك  العراق،  على  احلرب 
وال�شورية �شرورية ومهمة جدا لنجاح هذا التحالف، 
لحقا  وافق  ثم  البداية  يف  ا�شد  حافظ  متنع  اأن  بعد 
اأغدقوا عليه وعلى ح�شني مبارك امل�شاعدات  بعد ان 
والموال اخلليجية، مع وعود ف�شفا�شة لأيجاد ت�شوية 
اأو حل للنزاع العربي ال�شهيوين لأن العراق طرح يف 
مقابل  الكويت،  من  الأن�شحاب  تت�شمن  مبادرة  حينه 
الفل�شطينية،  الرا�شي  من  ال�شهيوين  الن�شحاب 
الدولية  الطراف  بع�ض  من  وتاأييدا  قبول  وجدت 
طرح  الذي  )ميرتان(  الفرن�شي  الرئي�ض   فيهم  مبا 
المريكي  للطلب  ير�شخ  ان  قبل  قريبه منها،  مبادرة 

و امل�شاركة باحلرب.
اأ�شا�ض  على  يقوم  العراقية  املبادرة  جوهر 
ارا�شي  حتتل  التي  الدول  لكافة  املتزامن  الأن�شحاب 

الغري:
اول: اإن�شحاب العراق من الكويت.

كافة  من  ال�شهيوين  الكيان  اإن�شحاب  ثانيا: 
الرا�شي العربية املحتلة. 

ثالثا: اإاأن�شحاب جي�ض النظام ال�شوري من لبنان.

امل�شاركة  العربية  الدول  و�شعت  املبادرة  هذه  اأن 
لأنها  �شديد،  بحرج  العراق  �شد  الدويل  التحالف  يف 
العربية  الرا�شي  من  بالن�شحاب  اأبيب  تل  تطالب 
وجتنب  الكويت  من  العراق  ان�شحاب  مقابل  املحتلة 
الأب  بو�ض  جورج  المريكي  الرئي�ض  ان  اإل  احلرب، 
واأدارته، وبهدف الألتفاف على هذه املبادرة واأف�شالها، 
�شرح باأنها حماولة عراقية لالبتزاز وامل�شاومة، وانه 
الفل�شطينية  الق�شية  حلل  دويل   موؤمتر  اىل  �شيدعو 
احلرب،  وقف  بعد  ال�شهيوين  العربي  النزاع  وانهاء 
حيث اأعلن عن موؤمتر مدريد لل�شالم امام الكونغر�ض 
من  قليلة  ايام  وبعد   ،1991 اذار   6 يوم  المريكي 

خالد يحيى النعيمي

ما هو الرابط بين صفقة القرن والتهديدات األمريك����������������ية الموجة ضد ايران
السياسة
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ما هو الرابط بين صفقة القرن والتهديدات األمريك����������������ية الموجة ضد ايران

وقف العمليات الع�شكرية عقد املوؤمتر يف نهاية �شهر اكتوبر من 
العام نف�شه والذي �شاركت به بع�ض الدول العربية املعنية وهي 
اأ�شافة اىل للكيان ال�شهيوين،  م�شر و�شوريا والردن ولبنان 
بحجة  الفل�شطينية،  التحرير  ملنظمة  مق�شود  اإ�شتبعاد  مع 
الوفد  خالل  ومن  الداخل  من  الفل�شطيني  التمثيل  يكون  ان 
الردين ثم انف�ض املوؤمتر بعد يومني من ال�شتماع اىل اخلطب 

والكلمات دون ان يحقق اي نتائج او قرارات ملزمة.
معكو�شة  معادلة  اأمام  نكون  ان  املرة  هذه  نخ�شاه  ما  اإن 
لت�شفية  امريكية  مبادرة  وهي  القرن  �شفقه  حترير  هدفها 
تريده  ما  وفق  حلول  فر�ض  اىل  تهدف  الفل�شطينية،  الق�شية 
تل اأبيب، اأي ان تكون القد�ض العا�شمة املوحدة البدية للكيان 
الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  على  والبقاء  ال�شهيوين، 
مواقف  وهذه  نهائيا،  و�شمها  ال�شورية  باجلولن  والحتفاظ 
المريكي  الرئي�ض  عنها  واأعلن  اأتخذها  وان  �شبق  وقرارات 

)ترامب(.
ولأجل متريرهذه ال�شفقة امل�شمومة التي تتناق�ض مع كل 
القرارات الدوليه ب�شاأن ال�شراع العربي ال�شهيوين والق�شية 
بالتهديد  م�شحونة  اأجواء  اإختالق  من  بد  ل  الفل�شطينية، 
طهران  ماليل  وان  خا�شة  باملنطقة،  حتيط  التي  واملخاطر 
جاهزين دائما لإبداء مثل هذه املهمات والدوار ل�شالح العدو، 
اإجتاه  المريكية  الع�شكرية  والتهديدات  التحركات  هذه  ما  و 
اأيران، اإل مقدمات مهمة و�شرورية لكي مت�شي �شفقه القرن 
العربية  الدول  قبل  من  جدية  اأعرتا�شات  بدون  الأمريكية 
املنبعث من هنا  ال�شالح، واحلرائق والدخان  امل�شغولة بقعقه 
وهناك، فمن تفجري ناقالت النفط وتهديد طرق املالحة يف 
باب  اىل  و�شول  عمان  وبحر  هرمز  وم�شيق  العربي  اخلليج 
املندب، اىل طائرات حوثية م�شرية التي بداأت ت�شتهدف مواقع 
حيوية يف اململكة العربية ال�شعودية، وقد يتطور المر لي�شمل 
الجواء  هذه  ظل  يف  الإمارات  فيها  مبا  اأخرى،  خليجية  دول 
بكل  القرن  واملخاطر ميكن مترير �شفقه  بالتهديد  امل�شحونة 

اأبعادها وخفاياها وبدون �شجيج. 

في الصميم

اقرتحها  التي  الأمريكية  اخلطة  لرتويج  بالبحرين   �شتتوج  وموؤمترات  واجتماعات  لقاءات 
الرئي�ض الأمريكي ترامب وكلف �شهره جاريد  كو�شرن مبتابعة تنفيذها مع دول اخلليج النفطية 
العربي  اإنهاء احلق  اأو اخلطة هي  ال�شفقة  الفل�شطينية وخال�شة  وال�شلطة  ال�شهيوين  والكيان 
يف فل�شطني وتهويد القد�ض واعتبارها عا�شمة اأبدية للكيان ال�شهيوين مقابل العرتاف بدولة 
من  جزء  يف  الفل�شطينيني  ا�شكان  مع  والقطاع   بال�شفة  ال�شالح  منزوعة  جديدة   فل�شطينية 
�شيناء واإلغاء حق العودة للفل�شطينيني وابداله بالتعوي�ض املايل  مع الإبقاء على كل امل�شتوطنات 
قبل  ما  بحدود  العرتاف  وعدم  ال�شهيوين  الكيان  وحماية  لتاأمني  اإزالتها   وعدم  ال�شهيونية 
اخلام�ض من حزيران 1967 واإنهاء الق�شية الفل�شطينية حتت يافطة خطة ال�شالم الأمريكية 
باملائة   10 اأوربا  دول  تدفع  وان  تكاليفها  من  باملائة   20 تدفع  ان  امريكا  تعهدت  والتي  هذه، 
ودول اخلليج النفطية ال�شبعني باملائة املتبقية. هذه باإخت�شار اخلطوط الرئي�شة ل�شفقة القرن  
والتي ت�شارك يف تنفيذها  دول اخلليج العربي وامريكا والكيان ال�شهيوين حيث قام ويل العهد 
ال�شعودي حممد بن �شلمان بحث الرئي�ض الفل�شطيني حممود عبا�ض بقبول بنود ال�شفقة التي 
ترف�شها ال�شلطة الفل�شطينية وحما�ض، كما متار�ض دول اخلليج �شغوطا اقت�شادية على الردن 
فل�شطني متهيدا  املقد�شة يف  والماكن  القد�ض  الو�شية على  التخلي عن  باملوافقة على  لإجباره 
للبدء  بالعمل الر�شمي لتنفيذ اخلطة المريكية بعد اأن اعلنت نتائج النتخابات ال�شهيونية يف 

ني�شان املا�شي.
الكيان  ل�شالح  الأ�شل،  ال�شيئة  اخلطة  هذه  خالل  من  ت�شعى  اأمريكا  ان  القول  خال�شة 
تدعي  الرئي�شية  اخلطة  عناوين  كانت  وان  فل�شطني،  يف  عربي  حق  اي  وم�شادرة  ال�شهيوين 
حق  اي  بالعتبار  تاأخذ  مل  خطة  بل  ال�شهيوين،  العربي  النزاع  حلل  �شاملة  �شالم  خطة  انها 
العودة، وقيام دولة فل�شطينية  واإلغاء حق   1967 5 حزيران  اأرا�شي ما قبل  للفل�شطينيني يف 
والكيان  اأمريكا  خطط  �شل�شلة  من  واحدة  هي  واإمنا  جوع  من  ت�شمن  ول  تغني  ل  كلها  هزيلة  
فل�شطني،  العربي يف  ن�شرة احلق  واملتخلي عن  املتخاذل  العربي  الر�شمي  والنظام  ال�شهيوين 
مقابل ر�شا امريكا على هذه النظمة العميلة والتي ب�شببها �شاعت حقوق المة وت�شدع الأمن 
القومي العربي بدءا من تاأييد هذه النظمة  للعدوان والغزو الأمريكي للعراق ودعمه وم�شاركتها 
يف العدوان على ليبيا ودعم الإرهاب وظهور القاعدة وداع�ض يف �شوريا والعراق ودول اأخرى من 

الوطن العربي.
م�شروع  عن  وابتعادها  الوطنية  قواه  ت�شتت  يف  تنح�شر  اليوم  العربي  ال�شعب  م�شكلة  ان    
م�شكلة  ذاتها  بحد  التي هي  العميلة  الأنظمة  على  و�شغط  قوة  يكون م�شدر  لها  وحدوي جامع 
اأخرى لالمة حيث ابدلت هذه النظمة حقوق الأمة بكر�شي احلكم وم�شاحلها ال�شخ�شية  فتم 
قتل ال�شعب العربي باملال العربي ودمرت دول عربية لرغبة مري�شة لدى حكام مر�شى  ول�شان 

ال�شعب العربي يقول:
ا�شاعوين واي فتى ا�شاعوا     ليوم كريهة و�شداد ثغر

 صفقة القرن لمصادرة الحق العربي في فلسطين 

علي الزبيدي
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المغ��رب: نظ��ام ملك��ي متبّص��ر

السياسة

العريقة يف العامل. وعلى غرار �شائر الأمم، ميكن 
وجيو�شيا�شيته  تاريخه  اإليه من خالل  نتعرف  اأن 
اخلا�شة. لذا، من ال�شروري ت�شليط ال�شوء على 

اخل�شائ�ض اجليو�شيا�شية للمملكة.
تبلغ  م�شاحة  على  احلديث  املغرب  ميتد 
يبلغ  بحرية  واجهة  وميتلك  كلم2.   710850
كلم   500 منها  كلم،   3500 حوايل  امتدادها 
على البحر الأبي�ض املتو�شط، واأكرث من 3000 
حدود  اىل  طنجة  من  الأطل�شي،  على  كلم 

موريتانيا.
كما  اأطل�شية،  دولة  املغرب  يعترب  لذلك، 
للدول  جماورة  دولة  وهو  متو�شطية.  دولة  اأنه 

الأوروبية. 
حيوية  تف�شر  اجليو�شيا�شية  الثوابت  هذه 
حماور  على  تقوم  التي  املغربية  الدبلوما�شية 
املغرب،  اأي  والت�شامن،  اجلوار  عالقات  ثالثة: 
ال�شوداء.  واأفريقيا  ال�شاحل  العربي،  العامل 
عالقات ال�شراكة، بدءًا من ال�شراكة العريقة مع 

فرن�شا، واأخريًا، البعد الدويل بكل معانيه.
البيئة املحيطة القريبة من بلد عربي، م�شلم 

واأفريقي
املغرب هو دولة عربية م�شلمة. ولطاملا اأظهر 
امللك  ويراأ�ض  الفل�شطيني.  ال�شعب  مع  ت�شامنه 
ت�شكلت عام  التي  القد�ض،  ال�شاد�ض جلنة  حممد 
توؤكد  اللجنة  هذه  انفكت  وما  فا�ض.  يف   1975
على حقوق الفل�شطينيني يف اإقامة عا�شمة دولتهم 
ودائم  عادل  �شالم  اإطار  ال�شرقية يف  القد�ض  يف 

نف�ض  ويف  كافة.  الفرقاء  م�شلحة  ي�شمن  مبا 
العديد  مع  وثيقة  عالقات  اململكة  تقيم  الوقت، 
من الدول العربية وتتحمل م�شوؤولياتها، خا�شة يف 

مواجهة التهديد الإيراين.
التي  هي  والعقل  ال�شليم  املنطق  روح  اإن 
للم�شاعدة  جهوده  م�شاعفة  اىل  باملغرب  اأف�شت 
يف و�شع حد للفو�شى ال�شائدة يف ليبيا. ومببادرة 
اتفاقية ال�شخريات  التوقيع على  من املغرب، مت 
بتاريخ 17 دي�شمرب/ كانون الأول عام 2015. 
وقد بقيت هذه التفاقية اإطار ت�شوية لالأزمة التي 

يتعذر حلها بالقوة.
الرئي�شة  باأن ق�شية املغرب  ومما ل �شك فيه 
فقد  واجلزائر.  الرباط  بني  العالقات  تتناول 
يف  اجلزائر  تلعبه  الذي  الدور  نتيجة  ت�شررت 
�شراع  وهو  املغربية،  ال�شحراء  حول  ال�شراع 
بداية  يف  القليمية  اخلالفات  �شمن  مفتعل 
نتيجة  ال�شيوعية.  الكتلة  من  بدعم  ال�شبعينات 
هذا ال�شراع ويف ظل هذه الظروف، تخ�شر بلدان 
الناجت  اإجمايل  من  نقاط   2،5 العربي  املغرب 
 220،000 املحلي كل عام، مما ميثك حوايل 
وظيفة �شنويًا ومئات املاليني من الدولرات دون 
كذلك،  الأنتليجن�شيا.  كفاءات  ت�شتت  ح�شبان 
الرتكيز على  انخفا�ض  الت�شامن اىل  اأدى غياب 
امل�شالح امل�شرتكة يف احلوار مع البلدان الأوروبية 
ال�شاد�ض  ويف  العاملية.  والقوى  املتحدة  والوليات 
من نوفمرب/ ت�شرين الأول 2018، اقرتح امللك 
حممد ال�شاد�ض التو�شل اىل حل �شيا�شي دائم بني 
املتعقلة  الر�شالة  هذه  تلقى  اأن  وُيرجى  البلدين. 
التي  الأزمة  اأن  بيد  اجلزائر.  يف  �شاغية  اآذانًا 
اأي  اتخاذ  ت�شهدها اجلزائر حاليًا ل ت�شجع على 

قرار جريء.
املقاطعات  على  ال�شراع  اأن  ذلك  اىل  اأ�شف 
املغربية من ال�شحراء لي�شت فقط حمور الأزمة 
خطر  تفاقم  يف  ت�شهم  اي�شًا  لكنها  املغاربية، 
وال�شحراء.  ال�شاحل  منطقة  يف  الالاإ�شتقرار 
انف�شاليي  من  عنا�شر  اأن  م�شاألة  وتوؤكد 
البولي�شاريو قد تورطوا يف ن�شاطات اإرهابية، على 
باآفة  يتعلق  وفيما  ال�شراع.  هذا  ت�شوية  �شرورة 
الإرهاب، ت�شري الأحداث اىل اأنه ل ميكن �شمان 
م�شاركة  دون  اأفريقيا  من  جزء  يف  ال�شتقرار 
لذلك  وال�شتقرار.  الأمن  �شريورات  يف  املغرب 
ال�شعيد  على  موثوق  تعاون  ركيزة  املغرب  يعترب 

الإقليمي والدويل. 

 يف يوليو/ متوز عام 1999، واإثر وفاة امللك 
احل�شن الثاين، اإعتلى امللك حممد ال�شاد�ض �شدة 
احلديث  العامل  حتديات  مواجهة  ويف  العر�ض. 
حاليًا،  العربية  باملنطقة  حتدق  التي  واملخاطر 
عقدت اململكة املغربية العزم على تنفيذ م�شروع 
التنمية  من  قدر  اأكرب  حتقيق  اىل  يهدف  �شامل 
فاملغرب  والقت�شادية.  والجتماعية  ال�شيا�شية 
ي�شري قدما، مع كل ما يتطلب ذلك من جهد واٍع 
ومنظم وموجه نحو هدف حمدد: حدثنة �شاملة 
تقاليده  مراعاة  عن  التخلي  دون  اإمنا  للبلد، 

وهويته. 
املغرب  يلعب  اجليو�شيا�شي،  ال�شعيد  وعلى 
الأمم  اإحدى  يعترب  حيث  اإنكاره.  ميكن  ل  دورًا 

د.  شارل سان برو
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فوهة قلم

حول  وهناك  هنا  من  ال�شرتاتيجية  ال�شيا�شية  التحاليل  تكرث 
م�شروع ال�شربة الأمريكية املفرت�شة لأهداف داخل اإيران، وترتاوح 
الأمريكي- احللف  زمن  اإن  ُمعترًبا  ال�شربة  بتلك  متفائل  بني  ما 
نظام  اأظافر  تقليم  اأمريكا  م�شلحة  واأ�شبحت  انتهى،  الإيراين 
املاليل بعد اأن جتاوز حدوده املر�شومة له يف املا�شي وا�شتفحل اأمره، 
وحتاليل اأخرى ت�شف ما يحدث بامل�شرحية الُكربى التي يراد منها 
خداع العرب ب�شراع خيايل بني اأمريكا واإيران لن يتحول اإىل واقٍع 

يوًما..!
اأراين  للم�شهد،  �شيا�شي  ومراقب  ك�شحفي  وب�شفتي  �شخ�شًيا، 
تائًها بني الراأيني، �شياٌع �شبابي يلف ال�شورة من حويل حتى ل اأكاد 
اأرى ما يدور براأ�ض ترامب من تكهنات! فِكال الراأيني يحتمل ال�شواب، 
�شداقات  ول  مبادئ  ل  فيها،  ثابت  حتالف  ل  العاملية  فال�شيا�شة 
عقائدية عميقة، بل هي جمرد لغة م�شالح، اأينما تكمن م�شلحتك 
ينقلب موقفك حيالها، ولذلك مل ينغم�ض النظام الوطني العراقي يف 
والعاملية مبواقف  والإقليمية  العربية  الق�شايا  وتعامل مع  م�شتنقعها 
مبدئية عقائدية ل �شيا�شية، ف�شار هدًفا وجب التخل�ض منه! اإذ ل 
مكان لل�شرف يف اأجندة ال�شيا�شة الدولية، فاإما اأن تكون نظاًما ثورًيا 
تبحث عن كرامة �شعبك وفق قيم ومبادئ ثابتة، وبذلك �شيحاربك 
اجلميع لأنك غري مرغوب بك، واإما نظاًما �شيا�شًيا متلّوًنا يتقلب وفق 
�شعبه  ا�شتقرار  اأجل  من  ذاك،  مع  واآخر  ذاك،  مع  يوًما  م�شلحته، 

ومنفعة وقتية لبالده، لكن على ح�شاب ال�شرف والكرامة! 
نعود ملو�شوعنا، اأن يكون الأمر جمرد م�شرحية كبرية من ترامب 
اخلليج  دول  وا�شتهداف  اأكرث،  العربي  العامل  متزيق  منها  يراد 
وتقدميها لإيران، بعد اأن قام اأ�شالفه �شابًقا بتقدمي العراق و�شوريا 
الأمريكية  الإدارة  عر�ض  على  رئي�ض  ترّبع  فما  لها،  واليمن  ولبنان 
وهّدد با�شتهداف اإيران اإل واأطلق يدها يف بلد عربي، فهل �شيفعلها 
اإيران يف  اأمٌر وارد قد يكون الغر�ض منه اإطالق يد  ا؟!  اأي�شً ترامب 
ا اأن يكون التحالف الأمريكي-الإيراين فعاًل  اخلليج!! واأمٌر وارد اأي�شً
انتهى، وت�شاربت م�شاحلهما يف نقطة ما، واملو�شوع اجلاري اليوم 
قلياًل  يدها  واإطالق  اخلليجي  العمق  يف  لإيران  ا�شتدراج  اإل  هو  ما 

لتتمادى بغطر�شتها فيوجب نحرها؟!

سعد الرشيد

ما بين 
أمرين..!

املح�ر الثاين للجه�د املغربية يتعلق بال�صراكات 
التقليدية العريقة، بدءًا من ال�صداقة الفرن�صية – املغربية.

اإن تاريخ العالقات بني املغرب وفرن�شا هو عبارة عن تاريخ �شداقة مزمنة. 
ومن املرفو�ض التقليل من �شاأن هذه ال�شداقة. ففي الرباط، كما يف باري�ض، 
تدرك القيادات كم اأن املحور املغربي- الفرن�شي هو ا�شرتاتيجي بالن�شبة لكال 
الدولتني. وبالتايل، يجب اأن توؤدي هذه ال�شراكة ال�شتثنائية، كما يقول حممد 
ا�شتمرت  واإذا  "منوذجًا".  يكون  قد  وابتكاري  طموح  م�شروع  اىل  ال�شاد�ض، 
ترتكز  لأنها  ذلك  فمرد  حال،  اأف�شل  على  الفرن�شية   – املغربية  ال�شداقة 
على تطابق وجهات النظر والقيم امل�شرتكة وامل�شداقية غري املحدودة، جتدر 
الإ�شارة، حول هذه النقطة، اىل اأن فرن�شا ا�شتمرت يف دعم الق�شية املغربية 

العادلة يف مواجهة انف�شال ال�شحراء املغربية.
من جهة اأخرى، التزمت املغرب، يف د�شتورها، بـ " تعزيز روابط التعاون 
والتقارب وال�شراكة مع بلدان اجلوار الأورو- متو�شطي" . كما اتخذ املغرب 
موقفًا متقدمًا اأ�شفى مبوجبه الطابع الر�شمي على تعاونه مع الحتاد الأوروبي 

وم�شاركته يف بع�ض الربامج والهيئات املجتمعية.
اورو- متو�شطية معّززة وخاّلقة. كما دعا  امللك اىل �شراكة  كذلك، دعا 
لأن  الأفريقي،  والحتاد  الأوروبي  الحتاد  بني  للتعاون  جديدة  انطالقة  اىل 

ال�شراكة بني املجموعتني يجب اأن تتطور نحو " ميثاق ثنائي القارات".
اأما املحور الثالث حول اأداء املغرب يف العامل
فهو البعد الدويل بكل ما يف الكلمة من معنى

   متار�ض اململكة دبلوما�شية يف متعددة الجتاهات فيما يتعلق بعالقاتها 
اأن املغرب يقيم عالقات  ا�شتحداث عالقات جديدة. مثال ذلك  او  القدمية 
با�شتقالل  تعرتف  دولة  اأول  وكان  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  مع  عريقة 
الوليات املتحدة عام 1777. وعام 1786، اأُبرمت اتفاقية �شالم و�شداقة 

بني البلدين. وبالتايل فاإن العالقات مع الوليات املتحدة لي�شت ظرفية.
كذلك، عمدت اململكة اىل تطوير عالقاتها مع قوى عظمى اأخرى، كرو�شيا 
التقارب  اإمكانية  احلديثة  ثوراتها  اأثبتت  اأخرى  دول  مع  او  وال�شني،  والهند 
معها. تلك هي مثاًل حال بلدان اأوروبا الو�شطى ) بولونيا، هنغاريا، ت�شيكيا، 
�شربيا...(. كما اأُقيمت عالقات وثيقة مع العديد من بلدان اأمريكا الالتينية: 

ت�شيلي، الأرجنتني، كولومبيا.
يعززها  دينامية  دبلوما�شية  ميار�ض  املغرب  باأن  التاأكيد  ميكن  ختامًا، 
موقعه املحوري عند كربى مفرتقات الطرق يف الكرة الأر�شية. ولطاملا قيل 
اإن املغرب ي�شكل منعطفًا مهمًا بني ال�شمال واجلنوب، وبني ال�شرق والغرب. 

فاملغرب هو ج�شر بني خمتلف القارات، عند مداخل اأوروبا واأفريقيا.
ويف عامل متعدد الأقطاب، يحافظ دور الأمم على مكانته. وتبقى امل�شائل 
بالتهديدات اجلديدة  املتعلقة  الرهانات  الناجمة عن اجليو�شيا�شة يف �شلب 
والتوازنات اجلديدة. تلك هي لعبة الأمم التي تتوا�شل، لأن هذه الأمم هي 

وحدها العنا�شر الفاعلة يف التاريخ.
هذا ل يعني اأنه يجب القبول بحق الأقوى، الذي يعد مبثابة قانون الغاب. 
لذا لبد من وجود حكماء وو�شطاء وقوى حتقق التوازن. هذا ما كانت عليه 
فرن�شا يف عهد اجلرنال ديغول. و من الوا�شح اليوم اأن مملكة املغرب، التي 
يتوىل �شدتها حاكم واقعي واإن�شاين هي فاعل رئي�ض على ال�شاحة الدولية. اإن 
التعاون  املتوا�شعة، كونها يف قلب منظومة من  اأبعادها  دورها يتجاوز بكثري 
الأوروبية   – املتو�شطية  الأفريقية-  للمجموعة  بالن�شبة  خا�شة  اجلديد، 

الوا�شعة.
امللك حممد  يتبع  وباإ�شم هذه اخلا�شية،  دولة حمورية.  هو  اإذًا  فاملغرب 

ال�شاد�ض دبلوما�شية لبد من الثناء عليها.
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السياسة

ال�شاحة ويف هذا املجال من الن�شاط. 
وتناوله،  اإليه  الإ�شارة  يجدر  الذي  الآخر  الأمر 
الثوري  احلر�ض  واّدعاء  الداخل  يف  اإيران  دور  هو 
اإرهاب  وتربير  العربي  العامل  ودع�شنة  بالت�شدي، 
احلر�ض الثوري على اأنه ي�شاعد ال�شعوب يف الق�شاء 
القومي  الن�شاط  ترهيب  وميار�ض  الإرهاب،  على 
العربي وتعريفه اأنه حل�شاب ول�شالح اململكة العربية 
ال�شعودية وبذلك يتم اإل�شاق تهمة الإرهابي، على كل 
ياأتي دور  الن�شاط القومي. وهنا  اأحوازٍي م�شتقٍل يف 
حرٍب  دخول  يف  والبختياريني  اللور  من  املهاجرين 
وجوديٍة مع العرب اأ�شحاب الأر�ض وي�شعون لت�شهري 
بدورها  وال�شلطات  وتخويفهم،  وتهجريهم  العرب 
بالآليات  ومتدهم  املهاجرين  من  الفرق  هذه  تدعم 
الإمكانيات يف  وت�شّهل لهم  والأيديولوجيات املختلفة 
�شبيل اإ�شتنزاف طاقات العرب الأحوازيني واحلد من 
ن�شاطهم القومي امل�شتمر اإن مل يكن منعهم وردعهم 

ب�شورة غري م�شتقيمة.  
في�صان االإعتقاالت

ال�شاهن�شاهي  العهد  يف  الأحواز  احتالل  منذ 
والأحوازيني يعانون من في�شان الإعتقالت الوا�شعة 
من  واإبعادهم  لتخويفهم  الفار�شي  املحتل  قبل  من 
الرعب  روح  بث  عرب  الآخرين  وتخويف  الن�شال 
حتى  اأو  الأحوازية  العربية  القومية  من  والفوبيا 

التحدث بالعربية بطالقٍة تامة. 

بعد  بالثورة  جاء  الذي  النظام  ويف 
في�شان  كان  الإ�شالمية(  ال�شاه)اجلمهورية 
�شموليًة،  واأكرث  قبل  اأكرث حجما من ذي  الإعتقالت 
الهواء  الثورة كان اخلميني يعتقل على  ففي بدايات 
حقهم  يف  ي�شدر  وكان  الأحوازيني  العرب  وخا�شًة 
اأحكام الإعدام دون حماكم، هذا غري الذين ميوتون 
يتعر�شون  والذين  املعتقالت  يف  التعذيب  حتت 
واخلطف  املجهول  والإغتيال  الق�شري  لالإختفاء 
التي  املوؤملة  التع�شفية  املمار�شات  اأنواع  و�شتى 

ت�شتخدمها اإ�شتخبارات احلر�ض الثوري الإجرامي. 
اعتقال  يتم  التي  التهمة  هو  الإنتباه  يلفت  مما 
معه  يتوا�شل  ومن  ومعاقبته  عليها  الأحوازي  الفرد 
لالإعدام  العقوبة  ت�شل  ما  ودائًما  ح�شابها  على 
التعذيب.  وغرف  املعتقالت  يف  والقتل  والت�شريد 
وهذه التهم التي �شن�شلط ال�شوء عليها وعلى الذين 
مت اعتقالهم يف الآونة الأخرية والذين مل يتم الإفراج 

عنهم حتى هذا الوقت. 
حادثة  بعد  اعتقالهم  مت  من  الأحوازيني  فمن 
للحر�ض  الع�شكري  العر�ض  يف  املن�شة  على  الهجوم 
اإعتقال  مت  والذي   2018 دي�شمرب   22 يف  الثوري 
من  وكل  عربي  نا�شط  وغري  نا�شط  األف  من  اأكرث 
يرتبط باملهاجمني من قريٍب وبعيد، ويف ذلك الوقت 
�شنت الإ�شتخبارات التابعة للحر�ض الثوري الإيراين 
اإعتقالٍت وا�شعة واتهمتهم جميًعا بالتورط يف  حملة 

نهال الكعبي

األح�����������������واز: أزم�����������ة ال����ن����ش����اط 
ال���ق���وم���ي وف���ی���ض���ان اإلع���ت���ق���االت 

متهيد
فرٍد  ولكل  مع�شلة  وطٍن  ولكل  اأزمة  �شعٍب  لكل 
يف  الأمر  ال�شدد.  هذا  يف  ومهٌم  جلٌي  وتاأثرٌي  دوٌر 
وحالة  �شديد  اختالٌف  وهو  متاًما  خمتلٌف  الأحواز 
التي  القومي  الن�شاط  اأزمة  فبعد  ف.  تو�شَ ول  ُتدرك 
ظل  يف  عقود  ت�شعة  طيلة  الأحوازي  ال�شعب  بها  مر 
الإحتالل الفار�شي الذي يكبح عجلة الن�شاط القومي 
يف  فالأمر  الأ�شا�ض.  من  جذورها  اقتالع  ويحاول 
الأحواز تخطى احتالل الأر�ض ودخل ال�شراع الهوية 
والتذويب  الت�شهري  فكرة  يقوم على  الذي  الوجودي 

التي يهدف لها الإحتالل الفار�شي.  
اأزمة الن�صاط الق�مي

طيلة  القومي  الن�شاط  اأزمة  الأحواز  عانت  لقد 
ت�شعة عقود وكان الن�شاط القومي خفًيا و�شبه معدوٍم 
�شيًئا  بالظهور  بداأ  حتى  الأحوازية،  ال�شاحة  يف 
ف�شيًئا، ثم اإندلعت فتيلة الن�شاط القومي يف ال�شاحة 
وال�شيا�شة  والفنية  والن�شالية  الثقافية  الأحوازية 
هذه  تخطي  من  الأحوازيني  متكن  وهكذا  والأدبية. 
ينق�شها  كان  التي  الكبرية  وامل�شكلة  املوجعة  العقبة 
التوعية والتنمية والقومية ال�شعبية. وياأتي هذا �شمن 
واقع موجع يف قلة املوؤ�ش�شات العربية وعدم ال�شماح 
امل�شاكل  وخلق  والتجذر  بالإ�شتمرار  العربي  للن�شاط 
الفر�ض  وحتري�ض  العربي  القومي  النا�شط  �شد 
الأمر  وي�شل  ن�شاطه،  من  ملنعه  عليه  العن�شريني 
للتهديد بالتعر�ض للنا�شط وعائلته ملنعه من الن�شاط 
القومي العربي. كذلك د�ض الن�شطاء املزدوجني بني 
وكلمٍة يف هذه  راأٍي  القوميني وجعلهم ككتلة �شاحبة 
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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.. 

هذا الهجوم الذي نفذه اأربعة. 
من   22 بحق  اإعدام  حكم  اإ�شدار  مت  كذلك 
دفاع  ودون  حماكمٍة  دون  اإعتقالهم  مت  الذين  هوؤلء 
بحقهم  الإعدام  اأحكام  اإجراء  مت  الأمر  نهاية  ويف 
دون علم اأهاليهم، ومل يتم ت�شليم اجلثث اإل بعد اأن 
مرا�شيم  اإقامة  عدم  على  اأهاليهم  من  تعًدا  اأخذوا 
اأبنائهم  بحق  تاأبني  جمال�ض  عقد  وعدم  الفاحتة، 
الذين ُاعدمهم احلر�ض الثوري دون حماكمٍة وحتقيق 

ومل يتم الإعالن عن هذه اجلرمية اجلماعية. 
كذلك الألف من الأحوازيني الذين مت اعتقالهم 
بات م�شريهم جمهول، ومل يتم الإعالن عن مكانهم 
كانوا  اإذا  وهل  بيوتهم،  و�شبب خطفهم من  وتهمهم 
عيان  �شواهد  وهنالك  ل،  اأم  باملعتقالت  يتواجدون 
يا�شوج...(  كارون،  )�شيبان،  املعتقالت  داخل  من 
يتم  ومل  التعذيب.  حتت  بع�شهم  ُقِتل  قد  اأنه  قالوا 
اأحدا  موت  عن  الثوري  احلر�ض  جانب  من  الإعالن 

منهم حتت التعذيب اأم ل. 
على  لالأنباء  فار�ض  لوكالة  تقريٍر  يف  كذلك 
اليوم  الأحواز  عدلية  رئي�ض  نيا  اأف�شار  فرهاد  ل�شان 
اأحكام  اإ�شدار  مت  اأنه    ،2019 يونيو   24 املوافق 
اإعداٍم جديدة بحق بع�ض الأحوازيني بتهمة امل�شاندة 

والتعاون يف هجوم املن�شة دي�شمرب املا�شي.
ومت ن�شر اأ�شماء بع�ض ممن ينتظرون الإعدام:

عاما،   21 حمادي  �شهباء)ملياء(  ال�شيدة  ـ 
متزوجة، ولها ولدين من اخلفاجية، كاتبة ونا�شطة.

الأدب  يف  طالب  مو�شوي،  مرت�شى  �شيد  ـ 
ثالثة  اعتقاله  ومت  اخلفاجية  اهايل  من  الإجنليزي 

اأ�شهٍر قبل الهجوم. 
ـ ال�شيدة خلود �شبهاين من اهايل اخلفاجية
ـ ال�شيدة زينب عفراوي من اأهايل اخلفاجية

ـ عبداهلل �شمو�شي من اهاىل املال�شية يف الأحواز 
ـ عيدان �شمو�شي من اهاىل املال�شية يف الأحواز 

اأبناء  من  اآخرون  ثالثة  و  �شمو�شي  عبدالنبى  ـ 
عمومته من اأهايل املال�شية يف الأحواز.
ـ �شادق �شاعدي من اهايل الأحواز 

ـ انور ني�شي من اأهايل علوي مدينة الأحواز 
ـ علي حيدري �شاكن املال�شية يف الأحواز 

ـ احمد حمري ي�شكن حي منديل مدينة الأحواز 
اأهايل مدينة اخلفاجية،  ـ عبداهلل مرم�شي من 

مت اعتقاله قبل الهجوم على املن�شة بثالثة اأ�شهر
ـ ر�شا عجيلي من اأهايل مدينة اخلفاجية

الذين مت  الأحوازيني  الكثري من  الكثري  وهنالك 
والذين  الأخرية،  الآونة  ويف  ال�شابق  يف  اعتقالهم 
وتهجريهم وخطفهم  اعدامهم  ومت  واغتيلوا  اختفوا 

وحتتاج درا�شة جامعة و�شاملة لتناولها ب�شكٍل كامل.

الق�صم الثاين و االخري
ما نريد تو�شيحه ان عملية اغتيال الطيارين اأرادوا 
ان تبقى غام�شة مع اأن اإيران تبقى اجلهة الأكرب 
الكبرية  الكوكبة  هذه  باإغتيال  م�شلحة  لها  التي 
تغريا كبريا على  بقيت موجودة لأحدثت  لو  والتي 

القل يف التدريب واخلطط يف م�شتقبل العراق. 
طوال  ايران  فوق  يحلقون  ظلوا  انهم  نن�شى  ل  و 
ومدنها  جيدا  جغرافيتها  ويعرفون  �شنوات   8
خربة  وهي  اجلوية  ايران  دفاعات  وتكتيكات 
�شربة  اأي  لتوجيه  العرب  و  العراق  يحتاجها 
�شائعا يف حينه  كان  ما  ايران )وهو  ع�شكرية اىل 
ايران  تقطع  ولكي  البن(  بو�ض  الرئي�ض  زمن  يف 

الطريق �شارعت باإغتيالهم. 
والعك�ض �شحيح، حيث تتحدث معلومات ان امريكا 
العراقيني  الطيارين  لن  بع�شهم  اغتالت  نف�شها 
العراقية  اجلوية  القواعد  يف  يخدمون  كانوا 
القوات  قواعد  الآن  نف�شها  وهي  جيدا  ويعرفونها 
القواعد  هذه  يعرفون  فاإنهم  ثم  ومن  المريكية 

ب�شكل جيد.
فريق طيار �شفاء �شم�ض الدين خال�ض

تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 
مقدم طيار موؤيد حمكي 

تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 
مقدم طيار حمزة كاظم

تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 
رائد طيار �شامل غفوري العنبكي

تاريخ ال�شت�شهاد: 2007 
عميد طيار و�شاح �شعدي �شالح

تاريخ ال�شت�شهاد: 2007 
مقدم طيار علي عبدالباقي حمد العنبكي 

تاريخ ال�شت�شهاد: �شهر اب 2005 
العقيد الطيار �شاكر عبادي حمل ال�شرع 

تاريخ ال�شت�شهاد: 7/10/2005 
الرحمن  عبد  كرمي  مثنى  الطيار  الول  املالزم 

البياتي 
تاريخ ال�شت�شهاد: 2013 

ال�شهيد املالزم الول حافظ مهدي

تاريخ ال�شت�شهاد: 2007 
املالزم اول الطيار علي حممد �شعيد القري�شي 

تاريخ ال�شت�شهاد: 11-2-2004 
العميد الطيار الركن �شباح مطلك نايف اجلنابي 

تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 
عقيد طيار عبد الهادي عبد الرحمن البياتي

تاريخ ال�شت�شهاد: 2013 
مقدم طيار نوفل عبد ح�شني
تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 

مقدم طيار عبد الرزاق دلف خلف
تاريخ ال�شت�شهاد: 2005 

عميد طيار عثمان عزيز هذال
تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 

مقدم طيار عبد الرحمن مدلول �شغيم
تاريخ ال�شت�شهاد: 2008

عميد طيار فاروق عطا
تاريخ ال�شت�شهاد: 2009 

عميد طيار ركن ا�شماعيل �شعيد فار�ض
تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 

نقيب طيار هيثم كاظم جلوب 
تاريخ ال�شت�شهاد: 2006 

ا�شماء اخرى لطيارين عراقيني قتلوا غدرا: 
اللواء الركن الطيار كاظم جلوب اجلبوري
املقدم الطيار هيثم كاظم جلوب اجلبوري

اللواء الطيار اإ�شماعيل �شعيد
العميد الطيار �شباح اجلنابي 

العميد الطيار حيدر كاظم املحمداوي
العقيد الطيار �شامل اإبراهيم

العقيد الطيار �شبحي حممد ح�شني امل�شهداين
- العقيد الطيار �شامل النداوي 

- املقدم الطيار جابر حمادي
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لإحباط اآمال الإ�شالحيني يف ال�شودان".
يف واقع الأمر فاإن ما كان ع�شريًا اإدراكه اأو م�شتبعدًا 
ت�شديقه بالأم�ض حول اأ�شباب ف�شل -اأو تخريب- اأهداف 
العربية يف م�شر وليبيا و�شوريا والعراق  الثورات  جتارب 
تون�ض،  املطلق كما يف  الأقل منع جناحها  اأوعلى  واليمن، 
الأردن؛  يف  ح�شل  كما  اأ�شا�شه  من  ا�شتمرارها  منع  اأو 
لءات  يف  متلخ�شًا  احلدود.  لأبعد  وا�شحًا  اليوم  بات 
لأنظمة احلكم  الداعمة  اأو  الراعية  القوى  و�شعتها  ثالث 

الع�شكري. و اإن اختلفت اأ�شبابها:
اأمام اأي جتارب دميوقراطية حتقق  • ل لفتح الباب 

اإرادة ال�شعوب
• ل لو�شول اأي قوى حتمل روؤى "الإ�شالم ال�شيا�شي" 

اأو اجندة وطنية
-اأو  بقوة  حاكم  "�شلطة" اأي  لنزع  ل  • وباملح�شلة، 

فعل- حراك ال�شارع
واإقليمية  عربية  اأطراف  حولها  اتفقت  لءات  هي 
ودولية، واإن اختلفت اأ�شباب اتفاقهم. فنجحت يف ع�شكرة 
امل�شهد ال�شوري واإدخال عامل "الإرهاب" كو�شيط يخلط 
منه  جتعل  دراماتيكية  مباأ�شاة  ويدميه  احلراك  اأوراق 
يف  كما  بدايته  قبل  بواأده  يقوم  اأو  اعترب!"،  ملن  "عربة 
خلط "القاعدة" ب�شحوة الأنبار يف العراق، وتكرر الأمر 
يف ليبيا واليمن رغم مقتل العقيد معمر القذايف والرئي�ض 
البديلة  ال�شلطة  م�شهد  اإرباك  علي عبد اهلل �شالح، عرب 
املدّمر،  امليلي�شياوي  الع�شكري  باخليار  واإن  واإ�شعافه، 
جعل  يف  جنح  حيث  الأن�شب  هو  امل�شري  النموذج  ليبقى 
فئات من ماليني املوؤيدين خللع الرئي�ض امل�شري الأ�شبق 
ال�شلطة  بواقع  املقارنة  وحني   - مبارك  ح�شني  حممد 

الأمنية اليوم- يرتّحمون على اأيامه!
النم�ذج امل�صري

املتتبعون مل�شار الأحداث قد ل يفاجاأهم ذاك الت�شابه 
الإجرائي القائم يف التعامل مع اأزمة ال�شودان، مع جتربة 

هاني المالذي

م�شر اجلارة ال�شمالية الكربى واملوؤثرة.
ال�شوداين  الدفاع  وزير  اإعالن  "متثيلية"  اأ�شبه  فما 
وذراعه  الب�شري  عمر  الرئي�ض  قريب   - عوف  بن  عو�ض 
"اقتالع  عن   :2018 ني�شان   / اأبريل    11 اليمنى- يف 
الدور  بذاك  النتقالية"،  الفرتة  وحتديد  النظام  راأ�ض 
الذي قام به عمر �شليمان الرجل القوي واملال�شق للرئي�ض 
قيام  بعيد  تنحيته،  اأعلن  حني  مبارك  ح�شني  امل�شري 
كانون   29 يوم  اجلمهورية  لرئي�ض  نائبًا  بتعيينه  الأخري 
اأ�شبوعني  اأقل  بعد  تفوي�شه  ثم   ،2011 )يناير(  الثاين 

ب�شالحيات الرئا�شة!
توىل  الذي  طنطاوي  ح�شني  حممد  امل�شري  اأ�شبه  وما 
للقوات  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  ب�شفته  م�شر،  رئا�شة 
)فرباير(  �شباط   11 يف  مبارك  تنحي  بعد  امل�شلحة 
2011، برئي�ض املجل�ض الع�شكري النتقايل يف ال�شودان 
الو�شيط  اأداء دور  الربهان، عرب  الفتاح  اأول عبد  الفريق 

النتقايل بانتظار احلاكم الع�شكري املنتظر.
وزارة  �شاحة  العت�شام قرب  اأحداث ف�ض  وحتى يف 
بف�ض  ي�شبهه  من  ثمة  اخلرطوم،  العا�شمة  و�شط  الدفاع 
 ،2013 اآب )اغ�شط�ض(   14 اعت�شام ميدان رابعة يف 
الفتاح  الرئي�ض امل�شري و�شابط اجلي�ض عبد  الذي قاده 

ال�شي�شي حني كان وزيرًا للدفاع.
ال�ص�دان .. جغرافية تثري القلق

البع�ض عن �شبب تغري مواقف املجل�ض  يت�شاءل  وهنا 
بلد  على  �شيطر  الذي  النظام  وريث  النتقايل  الع�شكري 
كانت م�شاحته - قبل انف�شال جنوبه - الأكرب بني �شائر 

�شقوط  مع  ال�شودان،  يف  الأحداث  وترية  ت�شارعت 
اقتحام  خالل  اآخرين،  مئات  واإ�شابة  قتيل  مئة  من  اأكرث 
قوات الأمن �شاحة العت�شام و�شط العا�شمة اخلرطوم، 
منذ  وقعًا  الأ�شد  هو  منعطفًا خطريًا.  الأزمة  معه  لتدخل 
بداأ املتظاهرون حتركهم الحتجاجي يف التا�شع ع�شر من 
اآخر اأ�شهر العام الفائت يف مدينة عطربة �شمايل البالد.

ومع مت�شك قوى احلرية والتغيري مبطالب اإ�شقاط كل 
رموز النظام ال�شابق واإنهاء حكم الع�شكر وت�شليم ال�شلطة 
بامتيازات  الع�شكريون  القادة  وت�شبث  مدنية،  اإدارة  اإىل 
ع�شرات  الدولة  مفا�شل  يف  اأوغل  ونفوذ  قيادي  دور 
ماأ�شاة  على  رم�شان  �شهر  اأيام  اآخر  اأب�شرت  ال�شنني؛ 
ب�شورة  الفطر  عيد  معها  ال�شودانيون  ا�شتقبل  مروعة، 

دموية دراماتيكية.
التواق  ال�شوداين  ال�شعب  اأمن  تهدد  ل  قد  �شورة 
حكم  من  عقود  بعد  دميوقراطية  مدنية  جتربة  خلو�ض 
طموحات  تالية  لعقود  تهدد  بات  بل  وح�شب،  الع�شكر 
البلدان العربية، والتي  ال�شعبي يف  اأ�شكال احلراك  �شائر 
اأجملها  مع  �شواء  العربي  الربيع  ثورات  اأحبطتها م�شائر 
يف بدايات احلراك ال�شوري، اأو مع اأكرث نتائجه تاأثريًا يف 

م�شر، اأو يف اأ�شرع ما حتقق من غاياتها يف تون�ض.
هي �شورة اأرادت ال�شعوب اأن جتعلها مزهرة، فذبلت، 
األقها  اأعاد بع�ض  اأمل  لول ب�شي�ض  باملطلق،  تواأد  وكادت 
ت�شح  مل  واإن  وال�شودان،  اجلزائر  يف  ال�شارع  بحراكي 

معاملها و ماآلتهما بعد.
الءات ثالث

العنيفة  احلملة  تكون  اأن  ال�شدفة  قبيل  من  "لي�ض 
م�شبوقة  اخلرطوم  و�شط  املتظاهرين  على  املفاجئة 
الع�شكري  املجل�ض  زعماء  بني  الجتماعات  من  ب�شل�شلة 
حتاول  التي  ال�شتبدادية  العربية  والأنظمة  ال�شوداين 
ال�شودان".  يف  الإ�شالحيني  تطلعات  اإحباط  بن�شاط 
الذي كتب مقاًل يف �شحيفة  تي�شدال  هكذا يرى �شاميون 
الغارديان كانو عنوانه وا�شحًا "امل�شتبدون العرب يتاآمرون 

السياسة

ال��ث��الث  ال�������الءات    ... ال����س����ودان 
و"ال�������ق�������ال�������ب ال������م������ص������ري"!
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البلدان العربية والإفريقية، وما الذي دعاه حل�شم الأمر؟
يف  الو�شع  انفجار  تزامن  عنه  يجيب  رمبا  �شوؤال 
ال�شودان مع قمم مكة الثالث، وبعيد الت�شعيد الأمريكي 
�شد اإيران، وقبيل موؤمتر البحرين حول �شفقة القرن وحل 
الق�شية الف�شلطينية - ا�شهيونية. اإذ ل جمال عند القوى 
املوؤثرة مللفات مفتوحة، فاإما اأن يتمو�شع النظام القادم يف 
ال�شودان مع املحور الرتكي القطري اأو امل�شري ال�شعودي 

الإماراتي. ولبد من �شمان النتائج منذ الآن ولي�ض الغد.
حدود  كامل  على  احل�شا�شة  بجغرافيته  وال�شودان 
م�شر اجلنوبية حيث الزعامة التقليدية للميدان العربي، 
وحدود ليبيا اجلنوبية ال�شرقية حيث ت�شتعل حرب املحاور 
ال�شاحة  من  الغربية  ال�شفة  وعلى  والدولية،  الإقليمية 
يحتمل  ل  والإيراين.  ال�شعودي  ال�شراع  بوؤرة  اليمنية 
الق�شمة على اثنني، مثلما لن يحتمل انتظار املجهول من 

مواقف القيادة القادمة.
�صيناري�هات غري مكتملة

الأطراف  رغبة  وبخالف   - ال�شوداين  امل�شهد  لكن 
"جناح"  اإ�شكالت املقاربة مع  الإقليمية املتدخلة- يواجه 
و  املنتخبني  الإ�شالميني  اإق�شاء  يف  امل�شرية  التجربة 

ا�شتعادة الدولة العميقة اإحكام ال�شيطرة.
التيار  من  جزءًا  الب�شري  كان  ال�شوداين  املثال  ففي 
مواجهة  يف  ع�شكرية  اأدوات  وعرب  احلاكم  الإ�شالمي 
وبالتايل  و�شيوعية،  ي�شارية  واأحزاب  مدنية  تيارات 
مثلما  الإ�شالمي  بالت�شدد  املعار�شني  اتهام  ي�شتحيل 

ي�شتحيل معه تلميع الع�شكر ب�شبغة العتدال الديني.
باإق�شاء الإ�شالميني  اأن القبول الغربي ال�شمني  كما 
الرتكي  التقارب  "فزاعة"  بـ  مدفوعًا  م�شر،  حكم  عن 
ال�شودان.  يف  اليوم  ذاته  لي�ض  وتبعاته.  املحتمل  امل�شري 
ت�شعيد  لإدانة  الغربية  العوا�شم  تنادت  العك�ض  وعلى  بل 
حكومة  اإىل  ال�شلطة  بنقل  ومطالبته  الع�شكري،  املجل�ض 

مدنية.
اإىل اأين مي�صي امل�صهد ال�ص�داين؟

)مايو(  اأيار   28 يوم   وحتديدًا  اأيام،  قبل  اأ�شتذكر 
حني قال الفريق اأول حممد حمدان دقلو اجلرنال املعروف 
"معقول  واأبوظبي  الريا�ض  من  واملقّرب  "حميدتي"  بـ 

النا�ض دول ت�شتلم البلد، دي م�شكلة"!.
جاء  وما  التطمينات.   جاءت  و  الر�شائل  كانت  وهنا 
والإمارات  م�شر  اإىل  الربهان  زيارة  م�شادفة،  حم�ض 
اجلرنال  وزيارة  الفائت،  ال�شهر  من   26 و   25 يومي 

حميدتي ذاته اإىل ال�شعودية يوم 24 من ال�شهر ذاته.
ل �شك اأن ما بعد ف�ض العت�شام لن يكون كما قبله،  
وما قبل الوعود والإغراءات لي�ض كما بعدها، وعند اأعداء 
�شبطه  ميكن  موال  ع�شكري  حاكم  العربي"  "الربيع 
ل  �شعب  من  مرة  مئة  اأهون  ال�شالح،  اأو  املال  ب�شناديق 

ت�شبطه اإل �شناديق الدميوقراطية!

كالم اخـــر 

الثوري  احلر�ض  ان  اىل  اليرانية  املوؤ�ش�شة  داخل  من  املت�شربة  املعلومات  بع�ض  ت�شري 
اليراين قد ا�شدر تعليمات اىل وكالء واتباع له يف املنطقة تق�شي بتنفيذ هجمات على ال�شفن 
التجارية يف  ال�شفن  بتفجري  و�شهدناه  فعليا  واهداف اخرى، وهو ما مت  البحرية  والناقالت 
ميناء الفجرية ومن ثم ما تعر�شت له ناقلتي النفط يف بحر عمان، كما نالت ال�شعودية ق�شطا 
من هذه العتداءات منها قيام طائرات م�شرية انطلقت من الرا�شي العراقية وا�شتهدفت 

حمطات �شخ نفطية وكذلك ال�شواريخ التي مت اطالقها على مطار اأبها.
ويت�شح من ذلك ان ت�شورات بع�ض ال�شقور يف قيادات احلر�ض الثوري بالغت يف تقديرات 
قدراتها على حتقيق هزمية لالمريكان يف هذه املواجهة، وذلك ما يعني ان ا�شقاط الطائرة 
اآخر مت تنفيذه من قبل احلر�ض الثوري  المريكية وهي خارج الجواء اليرانية هو ت�شعيد 

الذي �شرح قائده )ح�شني �شالمي( بعدها باأنهم ا�شقطوا طائرة جت�ش�ض امريكية.
امل�شوؤولني  كبار  مع  مهم  اجتماع  بها خامنئي يف  ادىل  التي  الت�شريحات  ان  جليا  ويبدو 
اليرانيني والتي كان مفادها ان )ل حرب ول تفاو�ض( قد باتت الآن يف مهب الريح ب�شبب 
متادي احلر�ض الثوري اليراين وتزايد اعتداءاته، مبا يف�شر انه قد بات خارج اإرادة مر�شدهم 

العلى ورغبته بعدم ت�شعيد املوقف يف املنطقة منعا لوقوع مواجهة ع�شكرية مع وا�شنطن.
وهنا تربز بقوة جدلية اأما )املواجهة..او احلوار( التي و�شعت على الطاولة امام خامنئي 
روحاين  بالرئي�ض  املتمثلني  واملعتدلني  الثوري،  احلر�ض  ميثلهم  الذين  املت�شددين  قبل  من 
للحوار مع المريكان، ولذلك جاءت مقولته  ي�شعيان  اللذين  ووزير خارجيته حممد ظريف 
)ل حرب.. ول تفاو�ض( يف حماولة منه مل�شك الع�شا من الو�شط دون ان يغلب موقف طرف 
على اخر، اي مبعنى انه قال للمت�شددين ل نريد احلرب ويف نف�ض الوقت قال للمعتدلني اننا ل 
نتفاو�ض وهو بذلك اراد ان ل يتبنى موقفا مييل لأي من الطرفني، بقدر ما اراد ان يكون هو 

القائد وهو من يقرر وكلمته هي العليا!
فاإىل اين ت�شري وتتجه المور يف ايران .. لننتظر ونرى.

جـــالل النداوي

القرار لمن .. الحرس أم خامنئي ؟
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السياسة

احمد لطفي شاهين

واألس��ير المعتق��ل   ... بي��ن  الف��رق 

منذ ان احكمت الع�شابات ال�شهيونية وقوات 
الفل�شطينية  الرا�شي  على  �شيطرتها  الحتالل 
الإحتالل  �شلطات  مع  بالتعاون   - املحتلة 
1948م  النكبة  �شنة  )النتداب(  الربيطاين  
الفل�شطينية  والتغريبات  الظلم  م�شل�شل  بداأ 
مل  فل�شطينية   عائلة  توجد  فال  احلقيقية. 
وجي�شه  وخمابراته  الحتالل  ظلم  من  تعايِن 
داخل  �شواء  اأخرى،  اأو  بطريقة  وم�شتوطنيه، 
الر�ض املحتلة او يف مناطق اللجوء. و�شنتطرق 
جلزئية العتقال  فقط ولن اتكلم عن التحقيق 
والتعذيب يف املعتقالت حيث ان لها  بحث خا�ض 

نن�شره م�شتقبال. 
الوىل  اللحظات  منذ  الحتالل  بداأ  لقد 
ت�شتهدف  وا�شعة  اعتقالت  بحمالت  لوجوده 
اأي فل�شطيني يف اأي مكان وحتت اأي ذريعة ويف 
و  والقمع  الرعب  لتعزيز فكرة  اأي زمان، وذلك 
من  حتى  وتهجريهم  الآمنني  وترويع  الرهاب، 
ورثت  و  املحتلة،  الر�ض  داخل  اللجوء  مناطق 
الإحتالل  قوانني  ال�شهيوين  الحتالل  قوات 
�شعبنا  ابناء  على  وطبقتها  الظاملة  الربيطاين 
يربر  الذي  الداري  العتقال  قانون  خ�شو�شا 
العتقال بال �شبب ول حماكمة ول �شقف زمني.

اأن  واهمًا،  ال�شهيوين  الحتالل  ويعتقد 
اعتقال  يف  تكمن  لك�شرنا  لديه  طريقة  اأف�شل 
من  اإرادتهم  وك�شر  وتعذيبهم،  �شعبنا  اأبناء 
معهم  والتحقيق  املعتقالت  يف  اإبقائهم  خالل 
بالقوة.  منهم  العرتافات  وانتزاع  وتعذيبهم 
باإ�شتغالل  ال�شهيوين  الحتالل  قام  ولذلك 
الربيطاين  الحتالل  من  املوروثة  املعتقالت 

وان�شاأ   1934 املقام  الرملة  �شجن  وا�شهرها 
نخل  معتقل  واأقدمها  املعتقالت  من  العديد 
ومعتقل  زنيمة  ابو  معتقل  ثم   1968 �شنة 
و�شجن  املركزي  ال�شبع  بئر  و�شجن  الق�شيمة 
1970م ثم  " �شنة  ع�شقالن املركزي"الرملة 
معتقالت وادي مو�شى و �شانت كاترين و معتقل 
ثم  �شيناء  احتالل  اثناء  م�شر  يف  العري�ض 
معتقل ان�شار يف لبنان اثناء عدوان بريوت �شنة 
�شنة  غزة  يف   2 ان�شار  معتقل  ثم  م   1982
غزة  موجودا يف  كان  ال�شا�ض  ومن  م   1984
النتداب  عهد  من  املقام  املركزي  غزة  �شجن 
الربيطاين وورثته �شلطات الحتالل ال�شهيوين 
و�شاأذكر  ومركز حتقيق     ك�شجن  وا�شتخدمته 
ا�شماء ا�شهر املعتقالت ال�شهيونية للعلم وهي:

معتقل   - يونا"  "كفار  ليد  بيت  معتقل   -
 ) امل�شلخ  "امل�شكوبية" ) 

معتقل   –  " "عتليت  او  كرمل  معتقل   -
هدارمي – معتقل �شرفند

او  كت�شيعوت   ال�شحراوي  النقب  معتقل   -
ان�شار 3 – معتقل �شطة

معتقل   – جلبوع  معتقل   - عوفر  معتقل   -
تلموند –  معتقل نفحة ال�شحراوي

اأيالون - معتقل  الدامون- معتقل  - معتقل 
معتقل  ـ   - جمدو  معتقل  "كي�شون"-  اجللمة 
كفار قدوميم” - معتقل نيت�شان - معتقل نيفيه 

ترييت�شا ) للن�شاء(
وي�شمى   1391 ال�شـري  ال�شجن   -

غوانتانامو ال�شهيوين
قوات  اقامته  جفعون  معتقل  واخريا   -

الحتالل حديثا 2015 
 اما مراكز التوقيف فهي كثرية وا�شهرها : 

توقيف  مركز   - ايل"  "بيت  توقيف  مركز 
تكفا" "بتاح 

مركز   - "حوارة"  مع�شكر  توقيف  مركز 
توقيف "املجنونة"

مركز   - �شامل"  "مع�شكر  توقيف  مركز 
توقيف  مركز  ـ  عت�شيون"    "كفار  حتقيق 

بنيامني يف اخلليل وغريها كثري اي�شا
واحلواجز  الثابتة  احلواجز  اىل  بالإ�شافة 
احتجاز  يتم  التي  التفتي�ض  ونقاط  الطيارة 

وتاأخريهم  واإهانتهم  فيها  الفل�شطينيني 
ولالأ�شف  ال�شديد  الربد  او  احلر  يف  خ�شو�شا 
يف  ت�شنيف  لها  لي�ض  والنقاط  احلواجز  هذه 

القانون الدويل.
وعرب  كفل�شطينيني  علينا  الواجب  من  ان 
ان ن�شحح املفاهيم وان نعرف ان هناك فارق 
دقيق جدا بني املعتقل والأ�شري فالأ�شل ان نقول 
معتقل وان نلغي كلمة ا�شري من قامو�شنا الوطني 
املعتقلني  وزارة  اىل  ال�شرى  وزارة  تتحول  وان 
بت�شحيح  نقوم  وان  اوالرهائن،  اواملخطوفني 
الفل�شطيني  والإعالمي  ال�شيا�شي  اخلطاب 
يوم  ا�شم  يتغري  وان  املجال  هذا  يف  والعربي 
ال�شري لي�شبح يوم املعتقل الفل�شطيني يف 17 

ني�شان و�شاأو�شح الفارق فيما يلي:

من ه� االأ�صري؟
هو  الإن�شاين   الدويل  القانون  يف  الأ�شري 
اجلندي املقاتل الذي ينتمي اإىل اإحدى دولتني 
يكون  و  البع�ض  بع�شهما  على  احلرب  اأعلنتا 
ع�شكرية  لوحدة  ويتبع  منظم  جي�ض  �شمن 
نظامية لها مقرات ر�شمية و وزارة دفاع ويلب�ض 
دولته،  ميثل  موحد  و�شعار  ر�شمي  ع�شكري  زي 
بعد  اأ�شره  ويتم  ع�شكري،  ورقم  موحد  و�شالح 
باأن يرمي �شالحه  احتالل موقعه وا�شت�شالمه، 
لالأعلى،  يديه  ويرفع  وقبعته  �شرتته  يخلع  و 
ذلك  من  ي�شتثنى  فاإنه  �شابطا   كان  اذا  ولكن 
با�شتثناء  والرتبة  الر�شمي  الزي  بكامل  ويبقى 
لالأ�شرى  مع�شكرات  يف  ايداعه  ويتم  القبعة 
او  جندي   لأنه  ع�شكرية  ملحاكمة  يخ�شع  ول 
ال�شر  يف  ويبقى  دولته  اأوامر  وينفذ  �شابط 
احلرب  تتوقف  ان  اىل  باإن�شانية  معاملته  ويتم 
او يح�شل هدنة ويتم عملية تبادل لالأ�شرى بني 
الدولتني باإ�شراف دويل غالبا، ويخ�شع الأ�شرى 
مت  التي  الثالثة  جنيف  لتفاقية  الع�شكريني  

توقيعها يف 15 اأغ�شط�ض 1949 

من ه� املعتقل؟
املعتقل هو املواطن املدين الذي مت احتالل 
من  والذي  لالإحتالل  خا�شعا  وا�شبح   ار�شه 
كفلته  قانوين   كحق  الحتالل  يقاوم  ان  حقه 
الدويل  والقانون  كلها  ال�شماوية  ال�شرائع  له 
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مظاهر سيادة األحواز قبل اإلحتالل اإليراني

ل  التي  العليا  ال�شلطة  اأنها  على  ال�شيادة  ُتعّرف 
لها،  املالزمة  الأ�شا�شية  الدولة  �شلطة، وميزة  تعلوها 
والتي تتميز بها عن كّل ما عداها من تنظيمات داخل 
القوانني  اإ�شدار  ومركز  املنّظم،  ال�شيا�شي  املجتمع 
والت�شريعات، واجلهة الوحيدة املخّولة بحفظ النظام 
و الأمن، وبالتايل املحتكرة ال�شرعية الوحيدة لو�شائل 

القوة و حلّق اإ�شتخدامها لتطبيق القوانني.
اأ- مظاهر �صيادة االأح�از الداخلية:

هي:  اربع  بخ�شائ�ض  الداخلية  ال�شيادة  تت�شف 
-1 القطعّية: مبعنى اأنها ال�شرعية العليا التي ل توجد 
اأية حدود قانونية ل�شلطتها يف �شّن قوانني الدولة. -2 
داخل  املنّظمات  و  الأفراد  جلميع  ال�شاملة  العمومّية 
مفعول  ي�شتمر  بحيث  الدائمّية:   3- الدولة.  حدود 
عن  النظر  ب�شرف  قائمة  الدولة  اأّن  طاملا  ال�شيادة 
تغرّي الأ�شخا�ض الذين ميار�شون هذه ال�شلطة اأو تغرّي 
تتُمّ عربها ممار�شة  التي  الد�شتورّية  املوؤ�ش�شات  �شكل 
تت�شّمن عدم  ال�شيادة  لأّن  الالجتّزئّية:  ال�شيادة. -4 
اأكرث  هناك  يكون  اأن  ميكن  فال  التق�شيم.  و  امل�شاركة 
قيام  دون  الواحدة  الدولة  داخل  واحدة  �شيادة  من 

�شراع يح�شم يف نتيجة الأمر "وحدانّية ال�شيادة".
على متّتع  تدل  التي  الأمثلة  لبع�ض  ذكر  يلي  فيما 

الأحواز بال�شيادة الداخلية يف عهد ال�شيخ خزعل:
املوارد  و  الرثوات  و  املدن  و  الأرا�شي  كانت   1-
الطبيعية كلها تابعة ل�شلطة ال�شيخ خزعل، و هو اجلهة 
الوحيدة التي ت�شدر الوثائق الر�شمية كالطابو و وثائق 

ملكية الأرا�شي و...اإلخ.
-2 كان ال�شيخ خزعل ميتلك اجلي�ض و ال�شرطة، 
و يعترب اجلهة الوحيدة التي حتفظ الأمن و النظام و 

تعاقب املجرمني او اخلارجني على ال�شرعية.
و  الواردات،  كافة  ميتلك  خزعل  ال�شيخ  كان   3-
القبائل  من  ال�شرائب  يجبي  و  امل�شروفات،  جميع 
و  املدن  كافة  يف  ممثلون  له  و  الأحوازية،  العربية 
املناطق الأحوازية. و افتتح ع�شرة كتاتيب يف املحمرة 

تعلم العربية و العلوم املختلفة.

ب- مظاهر �صيادة االأح�از اخلارجية:
فجوهر  اخلارجية  ال�شيادة  �شعيد  على  اأما 
ال�شيادة هو التحرر من، اأو الإ�شتقالل عن ال�شيطرة 
اأو التبعّية لدول اأخرى. ويتج�ّشد ذلك من خالل اإيفاد 
و اإ�شتقالل البعثات الدبلوما�شّية، وعقد املعاهدات و 
تعني  الأخرى.  الدول  مع  ال�شالم  و  احلرب  اإعالن 

ال�شيادة اخلارجية عدم التبعية و امل�شاواة املعنوية. 
التي  الأفعال  و  املظاهر  لأبرز  تعديد  يلي  فيما 
العربية  لالأحواز  ال�شيادة اخلارجية  تدّل على وجود 
قبل الإحتالل الع�شكري الإيراين 1925، والإطاحة 
ال�شيخ  حكم  يف  تتج�ّشد  التي  لها  ال�شرعية  بال�شلطة 

خزعل:
.1890 عام  املحمرة  يف  لها  قن�شلية  بريطانيا  افتتحت   1-

اأعطى  و  الأق�شى،  م�شجد  ترميم  يف  خزعل  ال�شيخ  �شاعد   2-
مبلغًا �شخمًا اىل العالمة احل�شيني عند زيارته املحمرة.

و  بريطانيا  من  اأو�شمة  على  خزعل  ال�شيخ  ح�شل  لقد   3-
ال�شلطنة العثمانية و ملك القاجار و بابا الفاتيكان.

كلما  التحية  مدافع  له  تطلق  الربيطانية  ال�شفن  كانت  لقد   4-
العالقات  امام ق�شره، اعرتافًا مبتانة  العرب من  مرت يف �شط 

و �شيادة املحمرة.
العراق  و  جند  و  بالكويت  وثيقة  عالقات  لل�شيخ  كانت  لقد   5-

ل�شيما جنوب العراق و طالب النقيب.
اإمارة  و  خزعل  ال�شيخ  وقف  الوىل  العاملية  احلرب  يف   6-
�شد  حربها  يف  احللفاء  قوات  و  بريطانيا  جانب  اىل  املحمرة 
ال�شلطنة  و  الأملانية  المرباطورية  حتديدًا  و  املركز  حلف  دول 
الن�شمام اىل احللفاء  رف�شوا  قد  القاجار  ان  العثمانية يف حني 
هذا  عواقب  من  عانت  قد  و  لأملانيا  املناوئني  الثالثي  الإتفاق  او 

املوقف.
-7 لقد اأكدت بريطانيا على حماية حكم ال�شيخ خزعل و اإمارته 

و رعاية ممتلكاته، والإلتزام بتوارث عر�شه للذكور من �شلبه.
ال�شاطئ  حررت  " لقد   : قائاًل   ابنه  �شاه  ر�شا  اأو�شى  لقد   8-

ال�شرقي للخليج من العرب، وعليك اأن حترر ال�شاطئ الغربي".
و كان   1921 عام  العراق  لعر�ض  خزعل  ال�شيخ  تر�شح  لقد   9-
الأوفر حّظًا بني املر�شحني لي�شبح ملكًا على العراق، وبذلك يوحد 
معظم  وقد عرب  واحدة.  عربية  ملكّية  دولة  الحواز يف  و  العراق 
القيادات ال�شيا�شية و الع�شكرية و الدينية العراقية، وكذلك �شيوخ 
و وجهاء الع�شائر عن تاأييدهم الكامل لل�شيخ خزعل، وطالبوه عرب 
ر�شائل عديدة لعتالء عر�ض العراق. لكنه قد �شحب تر�شيحه بعد 
تلقي تهديدات مبا�شرة من بريطانيا، تفيد ب�شرورة ان�شحابه من 

املناف�شة على ملكية العراق.
عربية  دولة  كانت  الأحواز  اأّن  تقدم  مما  يت�شح 
نعمت  قد  خارجية،  و  داخلية  �شيادة  ذات  م�شتقلة 
عام  حتى  الإ�شتقرار  و  النمو  و  والرخاء  بالإزدهار 
1925، حيث غزا اجلي�ض الفار�شي دولة الأحواز، 
و  بتواطوؤ  اأمريها،  اختطف  و  عا�شمتها،  واحتل 

تخطيط بريطانيني وا�شحني.

زيا  ارتدى  لو  حتى  الإن�شان،  وحقوق  الن�شاين 
ع�شكريا وحتى لو انتمى اىل تنظيم ع�شكري او 
ميلي�شا م�شلحة وحمل �شالحا فهو ل يتبع جلي�ض 
وزارة دفاع ول يحمل رقم ع�شكري  نظامي ول 
ميار�ض  مدين  مواطن  يعترب  ذلك  كل  ورغم 
قوات  �شد  ار�شه  عن  الدفاع  يف  امل�شروع  حقه 

الإحتالل. 
والن�شانية  القانونية  للحماية  ويخ�شع 
التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب  الكاملة 
وهي   1949 اأغ�شط�ض   12 بتاريخ  وقعت 
حال  يف  وحمايتهم  باملدنيني  خا�شة  اتفاقية 
احلرب  وتت�شمن ن�شا خطريا جدا هو الن�ض 
اأطراف  )تلتزم  على   ين�ض  والذي    81 رقم 
مبوجب  حمميني  اأ�شخا�شًا  تعتقل  التي  النزاع 
بتوفري  وكذلك  جمانًا  باإعالتهم  التفاقية  هذه 
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم ال�شحية. 
امل�شاريف  هذه  ل�شداد  �شئ  اأي  يخ�شم  ول 
اأو  رواتبهم  اأو  املعتقلني  خم�ش�شات  من 
تعول  اأن  احلاجزة  الدولة  وعلى  م�شتحقاتهم. 
اإذا مل تكن  الأ�شخا�ض الذين يعولهم املعتقلون 
لديهم و�شائل معي�شة كافية اأو كانوا غري قادرين 

على التك�شب(.
ومبوجب اتفاقية جنيف الرابعة والن�ض 81 
ابنائنا  نقول عن  ان  يتوجب علينا جميعا  منها 
�شلطات  على  ويتوجب  اأ�شرى  ولي�شوا  معتقلني 
ابنائنا  مع  تتعامل  ان  ال�شهيوين  الحتالل 
باإعالتهم  تتكفل  وان  عالية  باإن�شانية  املعتقلني 
الفل�شطينية  ال�شر  واإعالة  بل  طبيا  ورعايتهم 
التي يخ�شع من يتوىل الإنفاق عليها لالعتقال 
وهذا ن�ض خطري، يجب ان نهتم به وان نطالب 
ا�شرائيل بالتعوي�ض عن كل ايام العتقال التي 
يتعر�ض لها الآباء الفل�شطينيني، والذين يرتكون 
ابنائهم بال معيل ول منفق وهنا يجب ان نرتحم 
الرئي�ض يا�شر عرفات الذي �شكل  ال�شهيد  على 
وزارة للمعتقلني لالإنفاق عليهم وعلى عائالتهم 
واجب  هو  بالأ�شا�ض  هذا  ولكن  اعتقالهم  اثناء 
دائما من  تتمل�ض  التي  الحتالل  �شلطات  على 

م�شوؤولياتها والتي ل حترتم اأي اتفاقيات. 
واإن�شانيا،  قانونيا  جدا   طويل  املو�شوع 
الفل�شطينية اكرث عمقا من اخت�شارها  والآلم 
يف مقال او كتاب او جملدات لأن �شاعة واحدة 
زنازين  يف  و�شريف  منا�شل  فل�شطيني  لإن�شان 
الحتالل الإحتالل  ت�شاوي حياة كاملة ل�شعوب 

ذليلة 
و اكتفي بهذا القدر...

جواد الحيدري
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عقد الربملان العربي برئا�شة د. م�شعل ال�شلمي 
من  الثالث  النعقاد  لــدور  العادية  الإجتماعات 
الف�شل الت�شريعي الثاين للربملان بلجانه الدائمة 
الأو�ــشــاع  على  الإجتماعات  وركــزت  بالقاهرة،  
والتحديات  الأزمــــات  ظــل  يف  الــراهــنــة  العربية 
ومت  العربية،  البلدان  بها  متر  التي  وامل�شتجدات 
العمل  لــدعــم  العربي  الــربملــان  جــهــود  مناق�شة  
والتهديدات  الأخطار  ومواجهة  امل�شرتك  العربي 
عقد  مت  كما  العربي،  القومي  الأمــن  تواجه  التي 
ا�شرتاتيجية عربية  بناء  "نحو  بعنوان  ندوة هامة 
اجلغرايف"  اجلــــوار  دول  مــع  للتعامل  مــوحــدة 
ا�شتعرا�ض  فيها  مت  العربية  الــدول  جامعة  مبقر 
ــي تــ�ــشــتــدعــي وجــود  ــت املــ�ــشــتــجــدات اخلــطــرية ال
ا�شرتاتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول اجلوار 
ال�شتعمارية  املطامع  مواجهة  و�شرورة  اجلغرايف 
الإقليمية  والــتــهــديــدات  الــعــدوانــيــة  واملــ�ــشــاريــع 
بارزة  نخبة  فيها  و�شارك  عربية،  باإ�شرتاتيجية 
واخلــرباء  وال�شيا�شيني  والربملانيني  الــوزراء  من 
ال�شيا�شية  ال�شوؤون  جلان  روؤ�شاء  وح�شور  العرب، 
ــعــالقــات الــدولــيــة يف املــجــالــ�ــض والــربملــانــات  وال
ال�شيا�شية يف عدد  العلوم  اأق�شام  وروؤ�شاء  العربية 
ندوه  تنظيم  مت  وكذلك   العربية   اجلامعات  من 
العربية.  الـــدول  فــى  الإعـــدام  عــن عقوبة  اخــرى 
للربملان  االأخرية  االأن�صطة  هذه  وح�ل 
ال�صلمي رئي�س الربملان فى  يق�ل د. م�صعل 

البداية:
وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
م�شتجدات  ب�شاأن  قــرار  م�شروع  القومي  والأمــن 
تطورات  وناق�شت  اليمنية،  اجلمهورية  يف  الو�شع 
العربية،  الــدول  يف  والأمنية  ال�شيا�شية  الأو�شاع 
�شوء  يف  املــ�ــشــرتك  الــعــربــي  العمل  وم�شتجدات 
يف  عقدت  التي  الثالثني  العربية  القمة  ــرارات  ق
العادية  غري  والقمة  املا�شي،  مار�ض   31 تون�ض 
املا�شي،  مــايــو   30 يف  املــكــرمــة  مبكة  املنعقدة 
وحماور"تقرير  العام  الإطار  اللجنة  ناق�شت  كما 
 ،"2019 العربي  العامل  يف  ال�شيا�شية  احلالة 
بدرا�شة  املعنية  الفرعية  اللجنة  تقرير  وكذلك 
املائي  الأمـــن  لتحقيق  العربي  الــربملــان  "روؤية 
امل�شتقبل".  واآفــــاق  الــراهــن  الــو�ــشــع  الــعــربــي، 
فقد  واملالية  القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  امــا 
مبتطلبات  املتعلقة  املقرتحات  من  عــددا  ناق�شت 
والت�شريعات  امل�شرتكة  العربية  ال�شوق  حتقيق 

فى دورة انعقاده الثالثة:

البرلمان العربى يصنف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية

السياسة

العربي،  التجاري  والتبادل  العربية  القت�شادية 
يف  الربملان  عمل  ملقرتحات  ت�شور  و�شع  ودر�شت 
العربية"  ــدول  ال بني  الكهربائي  "الربط  جمــال 
الرقمي يف  لالقت�شاد  التوجه  "تي�شري  ويف جمال 
جلنة  اما  والتحديات".  الفر�ض  العربي:  العامل 
الإن�شان   وحقوق  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون 
فقد ناق�شت م�شروع قرار ب�شاأن الت�شدي لظاهرة 
اآخر  ب�شاأن  مذكرة  على  واأطلعت  الإ�شالموفوبيا، 
م�شتجدات العمل العربي امل�شرتك يف املو�شوعات 
كما  ــ�ــشــان،  الإن وحــقــوق  والــقــانــونــيــة  الت�شريعية 
الإن�شان  حقوق  متابعة  ب�شاأن  تقرير  على  اأطلعت 
الجتماعية  ــوؤون  ــش ــ� ال جلــنــة  اأمـــا  فل�شطني.  يف 
والرتبوية والثقافية واملراأة وال�شباب فاأطلعت على 
الوثيقة  لإطالق  الرتتيب  م�شتجدات  حول  تقرير 
العربية  الإمــارات  دولة  املــراأة يف  العربية حلقوق 
العمل  م�شتجدات  حــول  تقرير  وعــلــى  املــتــحــدة، 
اللجنة.   اخت�شا�ض  جمــال  يف  امل�شرتك  العربي 
الن�عيه  اللجان  اجتماعات  وحـــ�ل 

والفرعيه للربملان يتابع حديثه ويق�ل: 
بالربملان  والفرعية  النوعية  اللجان  عقدت 
املحالة  املو�شوعات  ملناق�شة  اجتماعاتها  العربي 
اإليها، وهي جلنة فل�شطني، واللجنة املعنية باإعداد 

العايل  للتعليم  عربي  ا�شرت�شادي  قانون  م�شروع 
التنمية  بدرا�شة  املعنية  واللجنة  العلمي،  والبحث 
املعنية  واللجنة  الــعــربــي،  الــوطــن  يف  ال�شياحية 
بدرا�شة مو�شوع الأمن املائي العربي كتحد لالأمن 
مقرتح  بدرا�شة  املعنية  واللجنة  العربي،  القومي 
الأمــوال  روؤو�ــض  جلذب  ا�شرت�شادي  قانون  ت�شريع 
ت�شريع  درا�شة  ومقرتح  العربي،  للعامل  العربية 
الغذائي،  الأمــن  حتقيق  حول  ا�شرت�شادي  قانون 
واللجنة املعنية بدرا�شة اقرتاح اإعداد م�شروع قانون 
ا�شرت�شادي عربي لتنظيم عمل املنظمات العاملة 
يف املجال اخلريي والإن�شاين، وجلنة الدول العربية 
متاأخرات  ومعاجلة  درا�ــشــة  وجلنة  منــوا،  الأقـــل 
العربي  الــربملــان  مــوازنــة  يف  ـــدول  ال م�شاهمات 
منوا.  الأقل  العربية  الدول  اأع�شاء  وخم�ش�شات 
�صاألته عن ندوة "نح� بناء ا�صرتاتيجية 
اجلــ�ار  دول  مع  للتعامل  م�حدة  عربية 

اجلغرايف" اجاب قائال: 
عمل  اأوراق  اأربــعــة  تــقــدمي  الــنــدوة  �ــشــهــدت 
العربية  )العالقات  الأربعة  الندوة  حماور  تغطي 
والعالقات  الإيرانية،  الإ�شالمية  اجلمهورية  مع 
الــعــربــيــة مــع اجلــمــهــوريــة الــرتكــيــة، والــعــالقــات 
والعالقات  الإفــريــقــي،  اجلـــوار  دول  مــع  العربية 
خالل  مــن  الأوروبـــــي(  اجلـــوار  دول  مــع  العربية 
وال�شيا�شيني  ـــوزراء  ال من  امل�شتوى  رفيعة  نخبة 
العرابي  حممد  الــوزيــر  وهــم  الــعــرب  واخلــــرباء 
حمد  �شالح  و  الأ�شبق   امل�شري  اخلارجية  وزيــر 
القالب وزير العالم الردين الأ�شبق و د. حممد 
الإيرانية  للدرا�شات  الدويل  املعهد  ال�شلمي رئي�ض 
باململكة العربية ال�شعودية، ود. حممد تاج الدين 
ورئي�ض  ال�شيا�شي  والباحث  الأكادميي  احل�شيني 
املغربية.   باململكة  والتنمية  للحوار   21 منتدى 
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وما اهمية هذه الندوة براأيك؟ 
الــنــدوة  لــهــذه  العربي  الــربملــان  عقد  اأجـــاب: 
"الوثيقة  تــو�ــشــيــات  اأهـــم  كــاأحــد  ــى  ــاأت ي الــهــامــة 
التحديات"،  ومواجهة  الت�شامن  لتعزيز  العربية 
الــتــي اأعــدهــا الــربملــان الــعــربــي مــن خــالل نخبة 
وناق�شها  امل�شتوى  رفيعة  العربية  القيادات  من 
واعتمدها يف جل�شة الربملان العربي التي انعقدت 
يف �شهر فرباير املا�شي، وذلك يف اإطار ا�شتكمال 
ال�شرتاتيجية  للق�شايا  للت�شدي  ــه  ــادرات مــب
املطامع  ومــواجــهــة  الــعــربــيــة،  ــالأمــة  ل والـــكـــربى 
والتهديدات  العدوانية  وامل�شاريع  ال�شتعمارية 
توحد  متكاملة،  عربية  باإ�شرتاتيجيات  الإقليمية، 
منيعًا  �ــشــدًا  وتــقــف  العربية،  واجلــهــود  املــواقــف 
وكذلك  والــتــدمــري.  التخريب  م�شاريع  لإفــ�ــشــال 
مع  للتعامل  عربية   اإ�شرتاتيجية  على  التــفــاق 
بــنــاء موقف  اأجـــل  دول اجلـــوار اجلــغــرايف، مــن 
اجلغرايف.  اجلــوار  دول  مع  للتعامل  موحد  عربي 
للربملان  اخلا�س   االجتماع  عن  ومــاذا 
واع�صائه مع رئي�س جمل�س الن�اب اليمني 
على  له  املرافق  وال�فد  الربكاين  �صلطان 

هام�س االجتماعات الرئي�صيه؟ 
الق�شية اليمنية اإحدى اأهم الق�شايا الأ�شا�شية 
ــه الــدائــمــة  عــلــى جـــدول اأعــمــال الــربملــان وجلــان
العمل  يف  هامة  دولة  اليمنية  اجلمهورية  باإعتبار 
رئي�ض  اطلعنا   اللقاء  وخــالل  امل�شرتك،  العربي 
الــربملــان  قــــرارات  على  اليمني  ــنــواب  ال جمل�ض 
يف  العربي  الربملان  وجهود  اليمن،  ب�شاأن  العربي 
الربملاين  الحتاد  ويف  والدولية  الإقليمية  املحافل 
اإنقالب  واإنهاء  اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  الدويل 
وقرار  الثالث  للمرجعيات  وفقًا  احلوثي  ميلي�شيا 
2216. واأكدنا اي�شا  جمل�ض المن الدويل رقم 
لدعم  جهوده  يف  العربي  الربملان  ا�شتمرار  على  
النواب  جمل�ض  رئي�ض  امــا  اليمن،  يف  ال�شرعية 
اليمني  فقد اثنى على م�شاركتى كرئي�ض للربملان 
التي  اليمني  الــنــواب  جمل�ض  جل�شة  يف  العربي 
اأبريل.  �شهر  يف  اليمنية  �شيئون  مدينة  يف  عقدت 
وكيف ترى التط�رات االأمنية اخلطرية 

مبنطقة اخلليج ؟ 
اأمام مرحلة دقيقة من تاريخ  اليوم  اإننا نقف 
التبعية  مــن  الــتــحــرر  ت�شتوجب  العربية،  اأمــتــنــا 
الإقليمية  للدول  والفكرية  واملذهبية  الطائفية 
العربية  ال�شوؤون  يف  ال�شافر  تدخلها  و�شل  والتي 
لدرجة غري م�شبوقة، من خالل الحتالل املبا�شر 
ومواقفها  �شيا�شاتها  وفر�ض  العربية  لالأرا�شي 
وتــوجــهــاتــهــا الــفــكــريــة والــطــائــفــيــة عــلــى الـــدول 
واملجتمعات العربية. لقد غاب امل�شروع العربي يف 
الإقليمية  للدول  العدوانية  امل�شاريع  تنامي  مقابل 
والأجنبية. ولعل اأحد اأهم جتليات امل�شروع العربي 
اإ�شرتاتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول  بلورة 

وجود  ي�شتدعى   وذلك  العربي  اجلغرايف  اجلــوار 
للمطامع  للت�شدي  موحدة  عربية  ا�شرتاتيجية 
ال�شتعمارية والأعمال العدوانية للدول الإقليمية. 
بعق�بة  اخلا�صة  الــنــدوة  عــن  ومـــاذا 
تقارير  و  العربية  الـــدول  يف  ــــدام  االإع

املنظمات الدولية ب�صاأن ذلك؟ 
التقارير  يف  الــواردة  املغالطات  كل  �شد  نحن 
والبيانات ال�شادرة عن بع�ض الهيئات واملنظمات 
يف  الق�شائية  الأحكام  على  ُتعِقب  والتي  الدولية 
بع�ض الدول العربية وتتناولها بالنقد والتعليق من 
خالل مدخل حقوق الإن�شان، والت�شكيك يف نزاهة 
هذه الأحكام، لن  هذا الت�شكيك ُيعد تدخاًل �شافرًا 
وغري مقبول يف اأعمال الق�شاء امل�شتقل، والتكامل 
لتو�شيح  والدولية  الإقليمية  املحافل  كافة  عرب 
ال�شمحاء.  الإ�شالمية  لل�شريعة  احلقة  ال�شورة 
فل�صطني  جلنة  اجتماع  نتائج  هي  ومــا 

التابعة للربملان؟ 
الأرا�شي  يف  الو�شع  م�شتجدات  مناق�شة   مت 
لرفعه  قــرار  م�شروع  اإعــداد  بهدف  الفل�شطينية 
التاأكيد  مت  وقــد  لــلــربملــان  الــعــامــة  اجلل�شة  اإىل 
خــــالل املــنــاقــ�ــشــات عــلــى مـــركـــزيـــة الــقــ�ــشــيــة 
على  اأي�شا  والتاأكيد  العربية  لالأمة  الفل�شطينية 
القد�ض  واأن  املحتلة  للقد�ض  الــعــربــيــة  الــهــويــة 
الفل�شطينية. الـــدولـــة  عــا�ــشــمــة  هــي  الــ�ــشــرقــيــة 

لقوات  املــتــكــررة  القــتــحــامــات  ـــة  ادان مت  كما 
والعتداء  الأق�شى  للم�شجد  الإ�شرائيلية  الأمــن 
على  اعــتــداء  باعتباره  واملعتكفني  امل�شلني  على 
التي  الدينية  ال�شعائر  وممار�شة  العبادة  حرية 
اأدانت  كما  الإن�شان،  حقوق  مواثيق  عليها  ن�شت 
الإ�شرائيلي  الإحتالل  �شجون  اإدارة  قيام  اللجنة 
ال�شجون خالل  الأ�شرى يف  القمع �شد  باإجراءات 
النواب  جمل�ض  دعوة  ومت  املبارك.  رم�شان  �شهر 
وعا�شمتها  فل�شطني  بدولة  لالإعرتاف  الت�شيكي 
مدينة القد�ض على حدود الرابع من يونيو 1967  
كما ناق�شت اللجنه اي�شا  مو�شوع جترمي بيع 
منتجات �شنعت يف امل�شتوطنات الإ�شرائيلية حيث 

الأ�شكتلندي  الربملان  قرار  العربي  الربملان  ثمن 
املنتجات  هــذه  يحظر  قــانــون  على  بالت�شويت 
�شلطة  على  بال�شغط  الـــدويل  املجتمع  وطالبنا 
الإحتالل الإ�شرائيلي بالإفراج عن اأموال عائدات 
اقتطاع  اأي  دون  كاملة  الفل�شطينية  ال�شرائب 
امل�شاعدات  كافة  تقدمي  على  على  التاأكيد  .ومت 
ال�شلطة  خــالل  من  الفل�شطيني  لل�شعب  والدعم 
الوطنية الفل�شطينية، م�شددا يف الوقت نف�شه على 
الفل�شطينية بتحمل م�شئولية  ال�شلطة  اأهمية قيام 
لكافة  الأ�شا�شية  واملتطلبات  اخلــدمــات  تــوفــري 
و  الفل�شطينية.  الأرا�شي  جميع  يف  الفل�شطينيني 
التاأكيد على وحدة الأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة 
الغربية والقد�ض وغزة ورف�ض اأي حماولت لتجزئة 
ف�شل  خــالل  مــن  الفل�شطيني  الــوطــنــي  ـــرتاب  ال
الأخــرى.  الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  عن  غــزة  قطاع 
الربملان   اجتماعات  ــرارات  ق اهم  ومــا  

فى دورة انعقاده االخرية ب�صكل عام ؟ 
اأعلن الربملان العربي ت�شنيف ميلي�شيا احلوثي 
الإنقالبية كجماعة اإرهابية، وطالب جامعة الدول 
كجماعة  بت�شنيفها  املــتــحــدة  والأمم  العربية 
املدنيني  ا�ــشــتــهــداف  لتعمدها  نــظــرا  ــة  ــي اإرهــاب
الربملان  قرار  اطار  فى  وذلك  املدنية.  واملن�شاآت 
باململكة  مدنية  من�شاآت  على  الإرهــابــي  بالهجوم 
العربية ال�شعودية، و�شفن جتارية باملياه الإقليمية 
ُعمان.  بحر  املتحدة،  العربية  الإمــــارات  لــدولــة 
ال�شلبية  التدخالت  العربي،  الربملان  واأدان 
الــ�ــشــوؤون  يف  ــة  ــي ــران الإي الإ�ــشــالمــيــة  للجمهورية 
غري  اأو  مبا�شر  ب�شكٍل  العربية،  للدول  الداخلية 
فيها  ُتهدد  التي  الت�شريحات  خالل  من  مبا�شر، 
اأمـــن و�ــشــالمــة دول اخلــلــيــج الــعــربــيــة، واإغـــالق 
للمالحة  دوليًا  م�شيقًا  ُيعترب  الذي  هرمز  م�شيق 
به،  امل�شا�ض  اأو  لــه  التعر�ض  يــجــوز  ل  الــدولــيــة 
ــدول  ال داخـــل  الإرهــابــيــة  ملي�شياتها  حتــريــك  اأو 
منتهكًة  بها،  والإ�شتقرار  الأمن  لزعزعة  العربية 
ح�شن  ومـــبـــادئ  املــتــحــدة  الأمم  مــيــثــاق  بــذلــك 
ــادل لــ�ــشــيــادة الــــدول.  ــب ــت اجلــــوار والحـــــرتام امل
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حتدثنا يف مقالت �شابقة عن منظومة الف�شاد 
وغياب  الفقر  كابو�ض  وعــن  العربي  الــوطــن  يف 
من  الكبري  وطننا  به  يتمتع  ما  كل  رغم  العدالة، 
حتوله  ان  لها  ميكن  وامــكــانــات  طبيعية  مـــوارد 
اعتبارها  لها  يكون  �شخمة  اقت�شادية  قــوة  اىل 
هذا  كل  ورغــم  العاملي،  القت�شاد  يف  ومكانتها 
الفقر  يف  تعي�ض  زالــت  ل  عربية  اقــطــار  فهناك 
املدقع واقطار اخرى تتخبط يف الدين العام حيث 
دوليا،  فيها  واملعايريامل�شموح  ال�شقوف  كل  جتاوز 
وهي على �شبيل املثال ح�شب معيار "ما�شرتيخت" 
الـــذي يــقــول بــعــدم جتـــاوز الــديــن الــعــام ل 60% 
ــاجت املــحــلــي الجـــمـــايل، وبــخــالف ذلــك  ــن مــن ال

م���دي���ون���ي���ة ال����وط����ن ال���ع���رب���ي 
ال���ت���ح���دي ال����ق����ادم الق���ت���ص���ادات���ن���ا ال��ع��رب��ي��ة 

القت�شادي.    للنمو  معيقًا  العام  الدين  ي�شبح 
�شندوق  عــام  مدير  لغـــارد  كري�شتني  تقول 
النقد الدويل، اأن الدين العام عند الدول العربية 
اإجمايل  مــن   64% مــن  ارتــفــع  للنفط  امل�شتوردة 
 ،2018 يف   85% اإىل   2008 يف  املــحــلــي  ــنــاجت  ال
واأ�شارت اإىل اأن الدين العام يف حوايل ن�شف هذه 
الناجت  اإجمايل  من   90% حاليًا  يتجاوز  البلدان 
املحلي يف الوقت الذي بلغت فيه الديون املرتاكمة 
1.86 تريليون دولر حتى  على الدول العربية نحو 
نهاية العام 2018 ، ولو ا�شتعر�شنا مديونية بع�ض 
القطار العربية الكرث مديونية ، جند لبنان من 
بني الدول الأكرث مديونية يف العامل والوىل عربيا 
الناجت  ن�شبة  اإىل  الــديــن  ن�شبة  حيث  مــن  ــك  وذل
%152 خالل  املحلي الإجمايل، والتي و�شلت اإىل 
يليه  ثم   ، الــدويل  النقد  �شندوق  بح�شب   ،2018
موريتانيا      ،)103%( م�شر   ،)121،6%( ال�شودان 
)%96،6(، الردن )%95،9(، البحرين )88،5%(، 
املــغــرب   ،)70،3%( تــونــ�ــض   ،)74،5%( الــيــمــن 
 ،)53،8%( قطر   ،)59،7%( العراق   ،)65،1%(
 .)27،5%( اجلزائر   ،)46،9%( عمان  �شلطنة 
يعود  العربي  الوطن  لأقطار  املديونية  م�شكلة 
النــفــاق  م�شاهمة  ا�شتثنينا  اإذا  فيها،  ال�شبب 
ــاب زيـــــادة حجم  ــب ــش الــعــ�ــشــكــري كــ�ــشــبــب مـــن ا�
يعطي  وهو  جمتمعة،  العربية  لالقطار  املديونية 
التنمية  ح�شاب   على  يكون  عندما  �شيئا  موؤ�شرا 

على  ثــم  التحتية  البنية  وتــطــويــر  القــتــ�ــشــاديــة 
ح�شاب البحث العلمي، والذي �شنفرد له مو�شوعا 
تراجع  اىل  يعود  فال�شبب  فيه،  للحديث  خا�شا 
مما  القطار  هذه  يف  القت�شادية  التنمية  عملية 
القت�شادي  النمو  معدلت  انخفا�ض  يف  ت�شبب 
النتاج  تراجع  كانت  والنتيجة  ال�شتثمار  وتراجع 
بع�ض  يف  والغاز  بالنفط  املتعلق  النتاج  با�شتثناء 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، ممــا حــرم الــعــديــد مــن هذه 
اأدى  مالية  فوائ�ض  على  احل�شول  من  القــطــار 
القرتا�ض  يف  التو�شع  اىل  هرولتها  اىل  بالنهاية 

السياسة
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كوثر ابراهيم

اأُلمة
 العربية

لعدم  نتيجة  الأخطار  لالأ�شف  تواجه  الراهن  الوقت  العربية يف  الأمة 
والرثوات  العر�ض  و  الأر�ض  �شارت  ملا   الكربى هي  والطامة  ال�شتقرار، 

م�شتباحة.
يختبئ الكثري وراء نظرية املوؤامرة  لتربير احلالة املزرية التي تعي�شها 
�شوريا  و  فل�شطني  يف  خا�شة  اأمرها  على  املغلوبة  العربية  الأمة  �شعوب 
والعراق واليمن وليبيا وال�شودان وال�شومال و غريها من البلدان العربية 

التي تعي�ض حتت وطاأة الظلم و احلروب.
الت�شتت، الت�شرذم، الذل والهوان  هو العنوان الذي ميكننا  اأن نلخ�ض 
والتخلف  يعاين من اجلهل  الذي  العربي  الوطن  لأبناء  البائ�ض  الواقع  به 
يف  و�شراعات  حروبا  اأنتج  الذي  ال�شيء  الدميقراطية،  وغياب  والفقر 

العديد من املناطق والتي لالأ�شف ل زالت حت�شد الأخ�شر والياب�ض. 
رغم الأزمات التي تعي�شها اأوطاننا، اإل اأين لن اأ�شرح لكم من امل�شوؤول 
عن اأزمة الأمة العربية، لأنه وبكل ب�شاطة �شرح الوا�شحات من املف�شحات.

 لكن ما هو احلل الأمثل للخروج من هذه الكارثة قبل فوات الأوان ؟
احلل يف نظري املتوا�شع يكمن يف الوحدة العربية، حيث ُتدمج جميع 
الأقطار العربية يف اإطار اقت�شادي موحد، لوطن عربي ممتد من املحيط 

اىل اخلليج .
حلربني  خو�شها  رغم  توحدت  التي   اأوروبا  من  العربة  ناأخذ  ل  ملاذا 

عامليتني طاحنتني خلفت ع�شرات املاليني من القتلى؟
نحن العرب اأوىل بالوحدة، يجمعنا التاريخ واجلغرافيا واللغة والدين 
وغريها من مقومات ت�شاعد بُي�شر اأكرث اإن�شاء وطن بال حدود و بال قيود.

اإذا مل يتحقق حلم الوحدة ل قدر اهلل �شتتحول الأُمة " ب�شم الهمزة" 
"بفتح الهمزة")2( وهذه املرة �شاأكون مرغمة على �شرح  اأَمة  )1( اإىل 

الوا�شحات كما وردت معانيها يف املعجم.
 ، َكٌة  ُم�ْشرَتَ ٌة  َتاِريِخَيّ َرَواِبُط  َمُعُهْم  جَتْ ا�ِض  الَنّ ِمَن  َجَماَعٌة  ة:  الأَُمّ  )1(  
َكٌة يِف  اِدٌيّ َوَلُهْم اأْهَداٌف ُم�ْشرَتَ َقْد َيُكوُن ِفيَها َما ُهَو ُلَغِوٌيّ اأْو ِديِنٌيّ اأِو اْقِت�شَ

ُة ُة الإ�ْشاَلِمَيّ َمّ ُة الأُ ُة الَعَرِبَيّ َمّ اِد الأُ َيا�َشِة اأَِو الْقِت�شَ الَعِقيَدِة اأَِو ال�ِشّ
ة )2( الأََمُة : جارية ، امراأٌة مملوكة عك�شها ُحَرّ

رأي املحلي واخلارجي لتدبري احتياجياتها من التمويل وخا�شة متويل العجز يف 
اأكرب م�شتورد لل�شلع  موازناتها، ول يغيب عن البال ان الدول العربية متثل 
ذاته  على  ليعتمد  املوؤهالت  كافة  توفر  من  الرغم  على  العامل  الغذائية يف 
يف انتاج املواد الغذائية من توفر الرا�شي اخل�شبة وم�شادر املياة ا�شافة 
اىل الرثوة البحرية الفريدة يف العامل لطاللته على الف الكيلومرتات على 
البحار واملحيطات، من البحر الأبي�ض املتو�شط اىل املحيط الطل�شي والهندي 
واخلليج العربي ثم البحر الحمر ب�شفتيه، هذا اذا علمنا انه ي�شتورد اكرث 
من %50 من حاجته للقمح، وتعج ا�شواقه بال�شماك واملنتجات البحرية 
الخرى من ال�شني وفيتنام والرجنتني، والعديد من الدول ل جمال لذكرها 
للدول  القطار  لهذه  القت�شادية  التبعية  من  �شديدة  حالة  خلق  مما  هنا  
لل�شلع الغذائية واحلبوب وهذا بحد ذاته ا�شتنزاف للموارد املالية  املنتجة 
كانت  والنتيجة  القطار  هذه  �شادرات  �شعف  مع  العاملية  ال�شواق  جتاه 
اخلارجي.  العامل  حيال  التجاري  العجز  اي  املدفوعات  موازين  يف  عجز 
الرتفاع املت�شارع للديون العربية، اخلارجي منها او الديون املحلية ترك 
اآثار �شيئة جدا على اقت�شاد البلدان التي ترزح حتت عبء الديون، منها اآثار 
اقت�شادية واخرى اجتماعية، فعلى ال�شعيد القت�شادي تراجعت معدلت 
ال�شتثمار ب�شكل كبري ا�شافة اإىل ان جزء كبري من عائد ال�شتثمار القائم 
يذهب ل�شداد خدمات هذه الديون مبعنى حرمان القت�شادات الوطنية من 
يواجه  اآخر  ومن جانب  قائم، هذا من جانب  الدين  املالية طاملا  مواردها 
البلد املدين مع�شلة احل�شول على مزيد من القرو�ض اخلارجية اجلديدة 
ب�شبب تراجع ادائه القت�شادي وعدم القدرة على ت�شديد م�شتحقات الديون 
املرتتبة عليه، وب�شبب املبالغة يف العتماد على القرتا�ض اخلارجي لأغرا�ض 
التمويل املطلوبة وعدم القدرة على تعبئة املدخرات املحلية من جهة، وينمو 
القت�شاد  على  ا�شافية  باعباء  يلقي  الــذي  الــرتيف  ال�شتهالك  باملقابل 
والقت�شادية  املالية  هوالتبعية  والخطر من ذلك  ثانية.  الوطني من جهة 
التي تت�شبب بها هذه املديونية وارتباط موؤ�ش�شات الدولة املالية باملوؤ�ش�شات 
املالية التابعة للدول الدائنة او باملوؤ�ش�شات املالية الدولية مثل �شندوق النقد 
اىل  وي�شل  ذلك  يلي  الذي  ال�شيا�شي  البتزاز  ثم  الــدويل،  والبنك  الدويل 
حد التدخل يف بع�ض المور ال�شيادية للدولة او جتميد بع�ض من ا�شولها يف 
امل�شارف اخلارجية، ا�شف اىل ذلك الثار الت�شخمية املتاأتية من ارتفاع 
تكاليف النتاج مما يوؤدي اإيل هروب روؤو�ض الأموال، وماذا يعني هذا الهروب 
لإقت�شادياتنا التي هي بحاجة ما�شة لتوطني روؤو�ض الموال وال�شتثمارات.
هذا  ووقــف  املديونية   �شرطان  لوقف  به  القيام  علينا  يتوجب  مــاذا 
من  املزيد  لطلب  الهرولة  عن  والتوقف  المــة  مبقدارت  والهدر  النزيف 
املوازنات  يف  العجز  لتمويل  او  ا�شتهالكية  ديــون  اغلبها  يف  التي  الديون 
لنا  وميكن  املن�شبط،  وغري  املخطط  غري  احلكومي  النفاق  ارهقها  التي 
للعمل  التوجه  خــالل  من  التحدي  هــذا  ملواجهة  ايجابية  خطوات  حتقيق 
توجيه  ثم  لإجنــاحــه،  املتاحة  العربية  الطاقات  وح�شد  امل�شرتك  العربي 
لهدف  لي�ض  املنتجة  القــتــ�ــشــاديــة  الــقــطــاعــات  جتــاه  ال�شتثمار  خطط 
للعامل اخلارجي عدا  العربية  لتنمية ال�شادرات  الذاتي فقط، بل  الكتفاء 
عربية  مالية  ا�شواق  وجــود  كذلك  يتطلب  وهــذا  والغاز،  النفط  قطاعات 
اقطارالوطن  داخــل  ال�شتثمارية  التدفقات  لتنظيم  عالية  كفاءة  ذات 
اخلــارج. اىل  هجرتها  ليقاف  العربية  المـــوال  روؤو�ـــض  وتوطني  العربي 
ال�شاعر: قــول  عليها  ينطبق  العربية  بلداننا  مديونية  وحــال  حالنا 

الــــــظــــــمــــــاأ  يـــــقـــــتـــــلـــــهـــــا  الـــــــــبـــــــــيـــــــــداء  يف  ـــــض  ـــــ� ـــــي ـــــع ـــــال ك
ــــــــول  ـــــــــــــــــــــوق ظـــــــــــــهـــــــــــــورهـــــــــــــا حمــــــــم واملــــــــــــــــــــــــــــــــاء ف

مـــ�ـــســـدرهـــا  �ملـــــقـــــالـــــة  هــــــــذه  �لــــــــــــــــو�ردة يف  �الرقــــــــــــــام   : مــــالحــــظــــة 
تــــقــــاريــــر �ــــســــنــــدوق �لــــنــــقــــد �لـــــــــــدويل و �لــــتــــقــــريــــر �لــــعــــربــــي �ملــــوحــــد 
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فاطمة الزهراء بنجلول

اأدوات الأعمال هذه، اإىل دعم تطوير ال�شركات 
الإن�شانية  الإجراءات  من  املزيد  لتج�شيد 
يف  ال�شركة  �شورة  حت�شني  وكذلك  وامل�شوؤولة، 

اأعني موظفيها، وزبائنها والعامل باأ�شره.

 اال�صتدامة والقطاع اخلا�س يف املغرب: 
وا�شطراباتها،  البيئة  تعقيد  اإىل  بالنظر 
تواجه ال�شركات املغربية مناذج جديدة لتطوير 
الدولية  واملناف�شة  العوملة  تتطلب  و  اأن�شطتها. 
جتعل  متباينة  عوامل  عن  البحث  املتزايدة 
التناف�شية  القدرة  وتطوير  اإن�شاء  املمكن  من 
�شيما من خالل  ل  عليها،  ملوؤ�ش�شاتها واحلفاظ 
والتنظيمي.  التكنولوجي  البتكار  على  الرتكيز 
يوؤدي اعتماد  اأن  ال�شياق، من املرجح  و يف هذا 
الجتماعية  امل�شوؤولية  لنهج  اخلا�ض  القطاع 
لل�شركات اإىل زيادة جاذبية القت�شاد املغربي، 
الأجنبي  وال�شتثمار  التناف�شية  قدرته  وتعزيز 

املبا�شر، متا�شيًا مع ان�شمام املغرب اإىل خمتلف 
عام  يف  ريو  موؤمترات  منذ  الدولية  التفاقيات 
2002. كانت  1993 و جوهان�شربغ يف عام 
الر�شالة امللكية، التي مت ت�شليمها اإىل امل�شاركني 
يف   2005 عام  يف  ال�شتثمار"  "تكامالت  يف 
حتت  البيئة  م�شتوى  رفع  حول  الثاين  املوؤمتر 
رمًزا  اجتماعًيا"،  امل�شوؤول  "ال�شتثمار  عنوان 
التنمية  بدعم  املغربية  ال�شلطات  للتزام  كبرًيا 
لل�شركات.  الجتماعية  وامل�شوؤولية  امل�شتدامة 
ال�شلة  على  خاللها  من  ال�شوء  ت�شليط  مت  و 
والتنمية  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  بني 

الجتماعية ومكافحة الفقر.

ع�امل ظه�ر امل�ص�ؤولية االجتماعية 
لل�صركات:

جتتمع عدة عوامل ل�شالح ظهور ممار�شات 
املغرب،  يف  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية 
بحماية  واللتزامات  العمل،  قانون  كتطور 
واللتزام  الإن�شان  حقوق  واحرتام  البيئة، 
ال�شتثمار  وتطوير  الفقر،  مبكافحة  املجتمعي 
امل�شتدامة  التنمية  وم�شروع  اجتماعيا  امل�شوؤول 
اللتزام  هذا  يتبع  العاملي.  امليثاق  رعاية  حتت 
ا نظام للتوحيد القيا�شي وو�شع العالمات.  اأي�شً
من  وا�شعة  جمموعة  توفر  من  الرغم  على  و 
التعاريف املحتملة، اإل اأن التعريف الذي و�شعته 
املفو�شية الأوروبية يف الورقة اخل�شراء "تعزيز 
لل�شركات"  للم�شوؤولية الجتماعية  اأوروبي  اإطار 

هو الأكرث ا�شتخداًما على نطاق وا�شع.
لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  و�شف  يتم 
ال�شركات  جانب  من  التطوعي  "الندماج  باأنها 
اأن�شطتها  يف  والبيئية  الجتماعية  لالهتمامات 
امل�شلحة".  اأ�شحاب  مع  وعالقاتها  التجارية 
البداية على عن�شرين من هذا  نوؤكد يف  دعونا 
التعريف: الطبيعة الطوعية لالإجراءات املتخذة 
"اأ�شحاب امل�شلحة". وبهذا املعنى،  وا�شتخدام 
فقط  تفي  ل  اجتماعًيا  امل�شوؤولة  ال�شركة  فاإن 
تتجاوز  ولكنها  ال�شارية،  القانونية  باللتزامات 
ذلك. فت�شتثمر اأكرث يف راأ�ض املال الب�شري، ويف 

عالقاتها مع اأ�شحاب امل�شلحة وحماية البيئة.
بامل�شوؤولية الجتماعية  املغرب  التزام  يتميز 
من  العديد  يف  الكاملة  مب�شاركته  لل�شركات 
املفاو�شات الدولية، وبتدخل الدولة على امل�شتوى 
الت�شريعي وب�شفتها ُمباِدرة لتعديالت موؤ�ش�شية 

البيئية  لالأزمة  امللحة  ال�شرورة  �شوء  يف 
والجتماعية، والتي تت�شح بقوة على امل�شتويات 
التنمية  فاإن  والدولية،  والإقليمية  الوطنية 
اجلهات  جميع  من  ا�شتجابة  هي  امل�شتدامة 
القت�شادي  النمو  يف  النظر  لإعادة  الفاعلة 
البيئية  الق�شايا  مراعاة  اأجل  من  العاملي 
التنمية  نهج  نف�ض  يف  والجتماعية  والثقافية 
على  نا�شئة،  كدولة  املغرب،  يعمل  و  املتوازنة. 
يتعلق  فيما  الأمد  التزامات طويلة  امل�شاهمة يف 
بال�شتدامة البيئية والجتماعية على ال�شعيدين 

املحلي والعاملي. 

امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صركات: 
يف  ال�شركات  متكني  اإىل  يهدف  مفهوم  هو 
والبيئية  الجتماعية  امل�شوؤوليات  مع  م�شاركتها 
ب�شكل  بها  وتوؤثر  فيها  تعمل  التي  للمجتمعات 
امل�شوؤولية  تنفيذ  يتم  مبا�شر.  غري  اأو  مبا�شر 
من  املوؤ�ش�شات  داخل  لل�شركات  الجتماعية 
اإدارة  ذلك:  يف  مبا  خمتلفة  اأدوات  خالل 
�شل�شلة  واإدارة  العامة  وال�شوؤون  الب�شرية  املوارد 
التوريد والتوزيع. تهدف العمليات التي تنفذها 

ال��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات 
ت��ح��دٍّ ج��دي��د ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص ب��ال��م��غ��رب

السياسة
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رأي

الفرق  ت�شنع  التي  هي  ال�شغرية  الأ�شياء  اإن   "
غرفتي  يف  �شباح  ذات  ا�شتوقفتني  مقولة  دائما"، 
كانت  "دبلن"،  اليرلندية  العا�شمة  فنادق  باأحد 
ت�شّد  بطريقة  املكتب  فوق  ل�شق  ورق  على  مكتوبة 
النتباه لتكون اأول ما يقع عليه نظر الّنزلء كل �شباح. 
للفيل�شوف  اأخرى  مقولة   ا�شتذكر  جعلتني  كلمات 
يف  اجلمال  يرون  ملن  طوبى  باأّن  بي�شاو"  "كاأمي 
التفا�شيل الب�شيطة التي يرى فيها الآخرون اأي �شيء. 
اأياما  اأتاأمل  جعلتني  التي  ال�شدف  اأجمل  من  كانت 
ما�شية خلت و حا�شرا و اأمللم من الذاكرة خيوطا من 
�شقطت  التي  و  اجلميلة  و  الب�شيطة  اللحظات  حرير 
اأدركت  و  اأّيامها  مّني �شهوا يف خ�شم احلياة و رتابة 
األف  قلبي  يف  لت�شتيقظ  العمر  من  فاتني  كم  حينها 

حياة.
تفا�شيل  مع  ن�شنعها  هي دعوة لنطالقة جديدة 
اأنظارنا  تخطف  التي  و  الب�شيطة  و  ال�شغرية  اليوم 
عن  فالبحث  اإنذار.  �شابق  دون  القلب  يف  ت�شكن  و 
واإدراك  تعاريفه  اختلطت  مهما  فطرة  هي  اجلمال 
باجلمال  والإح�شا�ض  رقّي  هو  الب�شاطة  يف  اجلمال 
اأي�شا  وهو  اأ�شالة  هي  الب�شيطة  الأ�شياء  من  الّنابع 
نوع من اجلمال الذي يجعلك تبحث عن امل�شمون فيه 
قبل الهدف، جمال من نوع خا�ض، خمتلف، مرهف، 
الّتجدد  علينا  ت�شفي  التي  الفكرة  اأ�شالة  فيه  تن�شد 
لنقوم  حاملة   و  ثابتة  و  واثقة  بخطى  ال�شتمرار  و 
يف  احلياة  وتكون  متفّرد  و  خمتلف  ب�شكل  باأعمالنا 
خاطرنا اأجمل بكثري مّما نظن.…!!! و تظّل �شطوة 

جمال الأ�شياء الب�شيطة حني تتمّلكنا

  
.

البساطة... جمال

سناء جاء باهلل  

لأ�شحاب امل�شلحة املتعددين، وكذلك ازدياد 
الفاعلة  اجلهات  تتخذها  التي  املبادرات 
املجال.  هذا  يف  والجتماعية  القت�شادية 
يف  الرئي�شيني  امل�شلحة  اأ�شحاب  بني  من  و 
املغرب  يف  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية 
جند املعهد املغربي للتقيي�ض و الحتاد العام 
واجلمعيات  ڤيجيو  وتقييم  املغرب  ملقاولت 

واملنظمات غري احلكومية. 
 ي�شلط الحتاد العام للمقاولت باملغرب 
الجتماعية  امل�شوؤولية  فوائد  على  ال�شوء 
لل�شركات ويزود ال�شركات بالأدوات الالزمة 
والكفاءة مع  بالربحية  للتوفيق بني مطالبها 
بالبيئة  امل�شوؤول  اللتزام  من  اأ�شكال جديدة 
جديد  منوذج  على  تنعك�ض  روؤية  واملجتمع، 
للوعي مير بالتعليم من خالل القدوة وتبادل 
مظاهرات  غالًبا  تنظم  اجليدة.  املمار�شات 
للرتويج  املغربية   ال�شركات  مع  لقاءات  و 
للمفهوم، واأن�شاأت نادًيا لل�شركات التي حتمل 

عالمات امل�شوؤولية الجتماعية.

امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صركات بني 
االأهمية االقت�صادية و االجتماعية  

و ال�اقع:  
الجتماعية  امل�شوؤولية  دعاة  يوؤكد 
م�شلحة  لديها  لأنه  اأهميتها  على  لل�شركات 
امل�شوؤولية  اأي�شا،  جدًا.  كبرية  اقت�شادية 
تعبئة  عن�شر  هي  لل�شركات  الجتماعية 
جتعل  للتحفيز  و�شيلة  اإنها  حيث  للموظفني، 
من املمكن اإعطاء معنى اأكرب لعملهم. بالن�شبة 
لل�شركات املغربية، فاإن هاته امل�شوؤولية مهمة 
من  خا�شة  الأجانب،  امل�شتثمرين  جذب  يف 
املغاربة  �شركائهم  يطالبون  الذين  و  اأوروبا، 
جهة  من  و  التعاون.  اأو  لال�شتثمار  بالتطوير 
التي  املغربية  لل�شركات  بالن�شبة  اأخرى، 
ذلك  فيعترب   ، باخلارج  الإقامة   يف  ترغب 

ميزة اإ�شافية. 
تدور  لل�شركات  امل�شوؤولية الجتماعية  اإن 
يف  امل�شتدامة  التنمية  حتديات  دمج  حول 
وي�شمل  ال�شرتاتيجي.  تفكريها  و  اأن�شطتها 
امل�شلحة  اأ�شحاب  اإىل  ال�شتماع  ذلك 
اجلوانب  ودمج  واخلارجيني(  )الداخليني 

على  الرتكيز  يجب  والبيئية.  الجتماعية 
التنمية  يف  اخلا�ض  القطاع  م�شاركة  دور 
الب�شرية للبلد ، وخا�شة يف التعليم وال�شحة، 
داخلًيا.  امل�شتدامة  م�شاكلها  من  يحد  مما 
ال�شغرية  وال�شركات  الكبرية  ال�شركات  اإن 
الديناميات،  هذه  من  جزء  هي  واملتو�شطة 
حيث يجب زيادة الوعي حول �شل�شلة القيمة 

اخلا�شة بها حول هذه الق�شايا. 
بداأت بع�ض ال�شركات الكبرية يف حتفيز 
املكتب  برنامج  املثال  �شبيل  على  �شركائها، 
ال�شريف للفو�شفاط، الذي مينح اجلوائز اإىل 
مورديها الأكرث م�شوؤولية. و ت�شكل ال�شركات 
القت�شادي  الن�شيج  واملتو�شطة  ال�شغرية 
عن  البعد  كل  بعيدة  تظل  لكنها  للمغرب، 
لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  خماوف 
و  الرئي�شية،  املجموعات  اهتمام  مع  مقارنة 

يجعل ذلك م�شاألة التوعية مهمة �شعبة. 
مواقع  دور  اأي�شا  نن�شى  اأن  يجب  ل  و 
عادات  تغيري  يف  الجتماعي  التوا�شل 
ال�شهل  من  اأ�شبح  فاليوم  امل�شتهلكني، 
تنظيم  و  التجارب،  و  املعلومات  م�شاركتهم 
ر�شاهم عن  مقاطعة يف حال عدم  حمالت 
اقت�شاديا  اأو  اجتماعيا  ال�شركات،  �شلوك 
املوؤ�ش�شات  هاته  يجعل حتديات  ما  بيئيا،  اأو 
حلول  لإيجاد  يدفعها  و  قبل  من  اأ�شعب 
و  الزبناء  متطلبات  على  لالإجابة  �شريعة 
املجتمع املدين كذلك. كما جعلها تغري اأي�شا 
اأ�شاليب  اعتماد  و  التوا�شل  يف  طريقتهم 
و  اأهدافها  حتديد  يف  تطورا  اأكرث  و  جديدة 

ا�شرتاتيجياتها. 
تواجه  املغربي،  القت�شاد  تطور  مع 
الدويل  النهج  هذا  باإتباع  التزاًما  ال�شركات 
ذات  ا�شرتاتيجيات  وبناء  ال�شتدامة  ب�شاأن 
واأداء  كفاءة  لدعم  الأمد  طويلة  مزايا 
�شركاتها. و على الرغم من اإطالق جمموعة 
ب�شكل  تركز  التي  اللتزامات  من  وا�شعة 
البالد  اأن  اإل  الأخرية،  الآونة  يف  م�شتدام 
ملنظمة  وفًقا  خجولة  مرتبة  حتتل  تزال  ل 
القت�شادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
الأمم  وبرنامج  الدولية،  العمل  ومنظمة 
املتحدة الإمنائي، ومنتدى القت�شاد العاملي.
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السياسة

القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي
ترفض ورشة المنامة االقتصادية 

مؤتمر بروكسل إلعادة الشرعية لدولة األحواز العربية

القومية  القيادة  جددت  البحرين،  ور�شة  العرب" حول  "كل  ل  و�شل  بيان  يف 
الفل�شطينية،  الق�شية  ت�شفية  م�شاريع  لكل  القاطع  رف�شها  تاأكيد  البعث  حلزب 
ومنها م�شروع "�شفقة القرن" الذي اأعّده ويب�ّشر به �شهر الرئي�ض الأمريكي احلايل 
وكبري م�شت�شاريه، غاِرد غو�شرن، فاإنها وبعد تدار�شها لأبعاد هذه الور�شة املزمعة 

قد خل�شت اإىل ما ياأتي:
حول  الدائرة  العالمية  ال�شجة  اإطار  يف  ياأتي  هذه  العمل  ور�شة  ت�شويق  اإن 
املواجهة الع�شكرية املحتملة بني وا�شنطن وطهران، مبا يوؤكد اأن الغر�ض الأ�شا�شي 
اإبرام  النظام اليراين هو  الأمريكي �شد  الع�شكري  الت�شعيد  والنهائي من حملة 
فعال. الدموي  الفقيه  الويل  لنظام  الرهابية  الأذرع  قطع  القرن" ولي�ض  "�شفقة 

اإن م�شاركة بع�ض الأقطار العربية، يف ور�شة املنامة القت�شادية ل ميكن تربيره 
يحقق  ما  تقدم  اأن  باإمكانها  اأن  اإذ  اقت�شاديًا،  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  بدعم 
لل�شعب الفل�شطيني بع�ض متطلبات ال�شتقرار القت�شادي ملواجهة حمالت الرهاب 
ال�شهيوين التي ت�شتهدف اإذلله واإفقاره وجتويعه، ولي�ض امل�شاركة برتتيبات ت�شهم 

يف تعزيز القب�شة ال�شهيونية على رقاب اأبنائه وعلى املنطقة برمتها.
ال�شهيوين  العربي  ال�شراع  مع  التعامل  ح�شر  اإن  القومية  القيادة  وترى   
امل�شكلة  اأ�شل  يتجاهل  وع�شكريًا،  واأمنيًا  �شيا�شيًا  �شواها  اأو  اقت�شادية،  برتتيبات 
العزيزة  العربية  الأر�ض  لهذه  ال�شهيوين  الحتالل  وهي  فل�شطني،  يف  القائمة 
اإنهاء هذا الحتالل واإقامة  اأهلها، ويتنافى مع احلل الوحيد املمكن وهو  وت�شريد 
القد�ض  وعا�شمتها  املحرر،  الف�شطيني  الرتاب  كامل  على  الفل�شطينية  الدولة 

ال�شريف.
يف  هذه  العمل  ور�شة  عقد  اأن  للحزب  القومية  القيادة  ترى  الإطار  هذا  ويف 
املنامة اإ�شهام ر�شمي من حكومة البحرين يف خيانة الق�شية الفل�شطينية، وجرمية 
رف�شها  فيه عن  املقاومة  ف�شائل  كافة  الذي عرّبت  فل�شطني  �شعب  بحق  وا�شحة 

الكامل لعقد هذه الور�شة.
و طالب البيان حكومة املنامة اأن تتخلى عن امل�شي يف عقد هذه الور�شة، اأو اأي 
اأن  بعد  القرن" اخلياين، خ�شو�شًا  "�شفقة  اإطار م�شروع  اآخر يف  عمل م�شتقبلي 
رف�شت القوى ال�شيا�شية واملدنية يف البحرين اإقامتها، واعتربتها تخليًا عن ثوابت 
العمل العربي الداعم ل�شعب فل�شطني وق�شيته العادلة. كما وتدعو القيادة القومية 
كانت  �شواء  ال�شهيوين  العدو  مع  تتم  التي  الت�شالت  وقف  اىل  العربية  الدول 

�شيا�شية او اقت�شادية واعالن موقف وا�شح برف�ض التطبيع اّيًا كانت ا�شكاله . 
و وجه البيان حتية القيادة القومية للرف�ض الفل�شطيني ال�شجاع ل�شفقة القرن  
العرب  املنا�شلني  البيان  دعا  كما  الفل�شطينية.  التحرير  منظمة  مبوقف  اأ�شاد  و 
والقوى احلية يف الأمة، اإىل تنظيم فعاليات �شيا�شية وثقافية وفكرية تف�شح م�شروع 

القرن" اخلياين. "�شفقة 

عقدت حركة اإعادة ال�شرعية لدولة الأحواز موؤمترها بعنوان )اإيران وتهديدها 
لل�شلم والأمن الدوليني( وذلك يف �شالة الإعالم الدويل التابع للربملان الأوروبي يف 

العا�شمة البلجيكية بروك�شل.
بال�شافة  اأوروبية،  دول  عدة  من  قدمت  عربية  �شخ�شيات  املوؤمتر  يف  �شارك 

مل�شاركة �شخ�شيات اوروبية فاعلة.
 اأكد امل�شاركون على عروبة الأحواز وحقها يف احلرية وبناء دولتها امل�شتقلة،

ال�شعب  مظلومية  و  املنطقة  يف  اإيران  تدخالت  املوؤمترون  فيه  ناق�ض  كما 
الحوازي، واملطالبة بدعم اأوروبي وعربي لتحقيق حرية الأحواز وا�شتقاللها.

لإعادة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  الكعبي  عارف  للدكتور  بكلمة  املوؤمتر  افتتح 
بق�شيه  الدويل  الهتمام  اأهمية  عن  فيها  عرب  العربية  الأحواز  لدولة  ال�شرعية 
اإيران من اأجل حتجيم  الأحواز ، ونا�شد الدول العربية من خالل كلماته ملقاطعة 
اأما ال�شيد كونت دي بيف م�شت�شار رئي�ض  دورها ال�شتعماري يف املنطقة العربية، 
الأحواز  ق�شية  تدويل  اأجل  من  املوؤمتر  اأهمية  على  اأكد  فقد  البلجيكي  الوزراء 
وو�شعها على طاولة احللول يف الربملان الوروبي، كما حتدث الأ�شتاذ علي املرعبي 
رئي�ض حترير جملة كل العرب عن الدور القذر الذي تلعبه اإيران وتدخلها ال�شافر 
التدخالت  لتلك  عاجل  حل  لإيجاد  الوربي  الربملان  ونا�شد  العربية،  املنطقة  يف 
العدوانية على الدول العربية ومن بينها �شوريا، كما اأكد الأ�شتاذ خالد النعيمي عن 
اجلبهة الوطنية العراقية من خالل كلمته على عروبة الأحواز وحقها يف احل�شول 
على حريتها وا�شتقالل اأر�شها واأكد على اأهمية الدور الأوروبي يف اإيجاد حل عاجل 
لوقف العدوان الإيراين على دولة الأحواز ب�شكل خا�ض وعلى جممل الدول العربية 

ب�شكل عام.
يف نهاية املوؤمتر اأكد اجلميع على اأهمية ا�شتمرار الن�شال من اأجل حترير دولة 

الأحواز و�شيادته
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تضامنا مع إدلب و الشعب السوري

تأبين عبدالباسط الساروت بباريس

نظمت املعار�شة الوطنية ال�شورية ظهر يوم ال�شبت 15 حزيران/ يونيو  2019 
اجلالية  به  �شاركت  جتمعا  باري�ض  و�شط  بالرتوكاديرو  الإن�شان  حقوق  �شاحة  يف 

ال�شورية و العربية.
التجمع كان ت�شامنا مع اإدلب و دفاعا عن ال�شعب ال�شوري و تنديدا بالق�شف 

الوح�شي الذي ي�شتهدف املدنيني.

ال�شورية فعالية  2019 نظمت املعار�شة  يونيو   16 حزيران/  م�شاء يوم الأحد 
لتاأبني ال�شهيد عبدالبا�شط ال�شاروت يف قاعة مونرتيه.

النتهاء  بعد  و  الوطنية.  الأنا�شيد  و  ال�شعر  و  الكلمات  من  العديد  بها  األفيت 
من كل فقرات الحتفاء التكرميي خرجوا مبظاهرة من القاعة و�شول اإىل مبنى 
التكرميي خرجوا مبظاهرة من  و بعد النتهاء من كل فقرات الحتفاء  البلدية.  

القاعة و�شول اإىل مبنى البلدية. 

الناطقة بإسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر : 
قطر متمسكة بأعمال الخليجي والعربي المشترك

الناطقة باإ�شم وزارة اخلارجية القطرية ال�شيدة لولوة اخلاطر، زارت العا�شمة 
الفرن�شية منت�شف �شهر حزيران / يونيو، التقت خالل زيارتها عددا من امل�شوؤولني 
بلقاء  باري�ض  والأجانب يف  العرب  ال�شحافيني  الفرن�شيني، وخ�شت جمموعة من 

تناولت فيه الأو�شاع يف بالدها واملنطقة والعالقات الفرن�شي القطرية.
لالإ�شالميني  م�شاندة  كدولة  لقطر  املوجهة  الإتهامات  اخلاطر  وا�شتنكرت 
املثال  �شبيل  على  والبحرين  الكويت  م�شلمني،  اأخوان  لديها  الدول  بالقول" كافة 
وزير  و  الأخوان.  مع  عالقاتهما  تقطعا  ومل  احلكومة  يف  م�شلمني  اأخوان  لديهما 
خارجية البحرين خالد اخلليفة اأعلن يف العام 2014 اأنه ل ميكن ت�شنيف الأخوان 

امل�شلمني كاإرهابيني لأنهم متواجدون معنا يف البحرين.
الذات،  مع  ان�شجام  تعك�ض عدم  اأنها  قطر  لدولة  املوجهة  الإتهامات  وو�شفت 
وخرق للقوانني فيما يتعلق بطرد القطريني، وقر�شنة قناة بي ان �شبورت، وفر�ض 

غرامة على كل من يبدي التعاطف مع قطر من مواطني الدول الأخرى.
ت�شنفهم  ومل  امل�شلمني،  الأخوان  ت�شاند  ل  :"قطر  بالقول  ردت  اخلاطر 

كاإرهابيني، لكن جرياننا يريدون ت�شنيف معار�شيهم باإرهابيني".
باأن  القطرية،  باإ�شم اخلارجية  الناطقة  اإيران، ذكرت  عن موقف قطر حيال 
فر�ض  احل�شار  لكن  ال�شعودية.  مع  التزامًا  اإيران  مع  عالقاتها  قطعت  بالدها 
عليها التكيف مع الو�شع اجلديد. و�شددت على �شرورة احلفاظ على الأمن العربي 
امل�شرتك، والوعي بحقيقة اجلغرافيا، وعليه فاإن قطر مع اإيجاد �شيغة للتعاي�ض مع 

اجلانب الإيراين.

لولوة الخاطر تلتقي الدبلوماسيات العربيات بباريس 
اخلارجية  وزارة  باإ�شم  الناطقة  دعت  الفرن�شية  للعا�شمة  زيارتها  مبنا�شبة 
القطرية، ال�شيدة لولوة اخلاطر اإىل ندوة حتت عنوان الن�شاء يف العمل الدبلوما�شي، 
ال�شلك  يف  الفرن�شيات  جتمع  عن  املنبثقة  الفرن�شية  اجلمعية  رئي�شة  بها  �شاركت 
الدبلوما�شي، التي تنظم لقاءات م�شتمرة حول مو�شوع املراأة يف الدبلوما�شية مع 

نظرياتهن من كافة العوا�شم الغربية، وكانت الندوة اأول لقاء لهن مع دبلوما�شيات 
عربيات يعملن يف العا�شمة الفرن�شية.

و قد تطرقت كل دبلوما�شية اإىل م�شريتها يف املهنية والعقبات التي تعني عليها 
يتعلق  فيما  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  على  ت�شجع  بقوانني  املطالبة  و�شبل  مواجهتها، 

بظروف العمل، وامل�شاواة يف الراتب مع الرجل عن املن�شب املماثل.
العائلية،  وحياتها  املهنية  م�شريتها  بني  توفق  اإمراأة  كل  مع  احلال  هي  وكما 
تواجه املراأة الدبلوما�شية نف�ض النظرة النمطية، حيث ينظر اليها كاأمراأة �شت�شغل 
بالأمومة والأمور العائلية مما يحد من حما�شة اإدارة املوارد الب�شرية لتعيينها يف 

منا�شب خارجية اأو ترقيتها اإىل منا�شب اأعلى. 
مت التفاق على تفعيل هذه اللقاءات بني جمعية املراأة يف ال�شلك الدبلوما�شي 
والدبلوما�شيات  الدبلوما�شي،  ال�شلك  يف  العامالت  الفرن�شيات  الن�شاء  ت�شم  التي 
اليها  التطرق  يتم  حمددة  وموا�شيع  مبحاور  املقبلة  اللقاءات  تتم  واأن  العربيات 

ب�شكل اأعمق.
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السياسة

سفارة لسلطنة عمان لدى 
السلطة الوطنية الفلسطينية

النائب فؤاد مخزومي بباريس

به وزارة اخلارجية  اأعلنت  بيان  الطبع، و�شلنا  و املجلة قيد 
يف  للبالد  �شفارة  فتح  اعتزامها  الأربعاء،  اليوم  العمانية، 
اهلل  لرام  �شيتوجه  اخلارجية  من  وفد  اأن  اإىل  م�شرية  فل�شطني، 

ملبا�شرة اإجراءات الفتتاح.
ال�شلطنة  لنهج  "ا�شتمرارا  بيانها:  يف  اخلارجية  وقالت 
بعثة  فتح  ال�شلطنة  قررت  ال�شقيق،  الفل�شطيني  لل�شعب  الداعم 
�شفارة.  م�شتوى  على  فل�شطني  دولة  لدى  لها  دبلوما�شية جديدة 
و�شيتوجه وفد من وزارة اخلارجية اإىل رام اهلل ملبا�شرة اإجراءات 

فتح ال�شفارة".
اإت�شال  يف  اخلرب  بباري�ض  ال�شلطنة  �شفارة  لنا  اأكدت  قد  و 
هاتفي معها، و اأو�شحت اأن الجراءات �شتتخذ طريقها للتنفيذ 

الفوري.

القضاء الفرنسي يؤكد إحالة ساركوزي إلى 
المحاكمة بتهم فساد واستغالل نفوذ

حا�شم،  وب�شكل  الفرن�شي  الق�شاء  اأعلن 
�شاركوزي  نيكول  ال�شابق  الرئي�ض  اإحالة  قرار 
"ف�شاد"  تهم  خلفية  على  اجلنح  حمكمة  اإىل 

و"ا�شتغالل نفوذ" وجهت اإليه.
و هذه �شابقة بتاريخ اجلمهورية اخلام�شة يف 
ف�شاد  بتهم  �شابق  رئي�ض  �شيحاكم  حيث  فرن�شا، 
حمكمة  اإىل  �شاركوزي  نيكول  اإحالة  قرار  بعد 
اجلنح يف ق�شية حماولته احل�شول على معلومات 
النيابة  بح�شب  قا�ض،  على  ال�شغط  عرب  �شرية 

العامة.
اأعلى  رف�شت  اأن  بعد  القرار  هذا  وياأتي 
حمكمة يف البالد م�شعاه الأخري لتجنب حماكمة. 
حيث رف�شت حمكمة التمييز اللتما�شات الأخرية 
التي تقدم بها وحماميه تيريي هرتزوغ والقا�شي 
ال�شابق يف حمكمة التمييز جيلبري ازيبري، لتجنب 

حماكمة.
يف  �شاركوزي  حماكمة  تبداأ  اأن  ويفرت�ض 
باري�ض يف الأ�شهر املقبلة، ومل يحدد موعدها بعد. 
حمتملة  اأخرى  مبحاكمة  اأي�شا  مهدد  و�شاركوزي 
بتهمة احل�شول على "متويل غري قانوين" حلملته 
من  �شاركوزي  وان�شحب   .2012 عام  النتخابية 

العمل ال�شيا�شي منذ اأواخر عام 2016
و بعد انتهاء التحقيق الذي تخلله الكثري من 
اآذار/  26 يف  الفرن�شيون  الق�شاة  اأمر  الطعون، 
بتهم  الثالثة  الرجال  مبحاكمة   2018 مار�ض 
"ف�شاد" و"ا�شتغالل ثقة"، بناء على طلب النيابة 
الوطنية املالية يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2017."

�شبهت  املا�شي،  الأول/اأكتوبر  ت�شرين  ويف 

�شاركوزي  نيكول  اأ�شاليب  املالية  الوطنية  النيابة 
الطعون  وانتقدت  متمر�ض"،  "جانح  باأ�شاليب 
اأنها  اإىل  م�شرية  حماموه،  قدمها  التي  الكثرية 

تعيق التحقيق
ا�شم بول بي�شموث؟

مكاملات  اعرتا�ض  بعد  الق�شية  هذه  وبداأت 
مع  ال�شابق  الفرن�شي  الرئي�ض  اأجراها  هاتفية 
يتعلق  اآخر  حتقيق  يف  عنها  ُك�شف  حماميه 
�شاركوزي  حلملة  ليبي  بتمويل  باتهامات 
هذه  اإىل  ال�شتماع  وبعد   .2007 عام  النتخابية 
املكاملات، لحظ املحققون الفرن�شيون اأن الرئي�ض 
ال�شابق كان يتحدث عرب هاتف حممول فيه بطاقة 
بول  هو  م�شتعار  با�شم  م�شجلة  م�شبقا  مدفوعة 

بي�شموث للتوا�شل مع �شخ�ض واحد هو حماميه.
حمكمة  اأجازت   ،2016 اآذار/مار�ض  ويف 
ال�شرية  الت�شجيالت  ا�شتخدام  باري�ض  التمييز يف 
حماميه  مع  ال�شابق  الفرن�شي  الرئي�ض  ملكاملات 

كاإثباتات يف حتقيق حول ق�شية ف�شاد.
وقالت جاكلني لفون وهي من حمامي الدفاع 
مل  التمييز  حمكمة  "اأن  بيان:  يف  �شاركوزي  عن 
لكنها  الدفاع،  لفريق  قانونية  و�شائل  ت�شتبعد 
اأنه  واأو�شحت  للمحكمة".  القرار  ترك  اختارت 
�شيكون على املحكمة الفرن�شية القول ما اإذا كان 
اتخذته  قرار"  جتاوز  الفرن�شي  للق�شاء  ميكن 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان".
ق�شائية.  مالحقات  حتت  �شاركوزي  ويعي�ض 
منها توجيه اتهامات له يف ق�شية الأموال الليبية.

يوم الربعاء 12 حزيران 2019 ليال اإلتقى نائب بريوت الأ�شتاذ 
تناول  حوارا  ودار  بفرن�شا،  اللبنانية  اجلالية  مع  خمزومي  فوؤاد 
الو�شع اللبناين الداخلي و التاأثريات الإقليمية، كما تطرق احلديث 

اإىل اأو�شاع اجلالية اللبنانية بفرن�شا و اأوروبا.

فعاليات المركز الثقافي المصري بباريس
يف اإطار اجلهود الطيبة التي تبذلها الدكتورة نيفني خالد امل�شت�شارة 
الثقافية امل�شرية بفرن�شا، مت موؤخرا تنظيم معر�شا للحرف و ال�شناعات 

اليدوية.
و يوم 22 حزيران 2019 اقيمت حما�شرة باملكتب الثقايف امل�شري 
بباري�ض حول املتاحف امل�شرية حتت املاء، حتدث بها الربوفي�شور عماد 
خليل حول اآخر المكانيات التقنية امل�شتخدمة بذلك، و التعاون مع فرن�شا 

بهذا املجال. و عر�ض للح�شور �شورا لالآثار حتت املاء.
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للدرا�شات  الدويل  املركز  نظم   
يراأ�شه  الذي  والأ�شت�شراقية  اجليو�شيا�شية 
ال�شابق  تون�ض  �شفري  احلداد،  مازري  الدكتور 
لدى منظمة اليون�شكو، يف باري�ض موؤمترا حول 
عودة اجلهاديني اىل اأوروبا، يف 22 حزيران/
يف  اخلرباء  من  عدد  مب�شاركة   2019 يونيو 
و�شيا�شيني  واملحللني،  الإ�شرتاتيجية  ال�شوؤون 
الوزير  غا�شكني،  كلود  بينهم  من  �شابقني، 
ال�شابق والنائب عن مدينة باري�ض، هرني غينو 
ال�شابق  الفرن�شي  للرئي�ض  ال�شابق  امل�شت�شار 
مكتوف  �شامية  واحلقوقية  �شاركوزي،  نيكول 
املجاهدين،  تعمل على ملف عودة هوؤلء  التي 

وكلود مونيكه، و�شم�ض عركوف. 
ومت التطرق اىل كافة اجلوانب القانونية، 
هذه  تطرحها  التي  والإن�شانية  والق�شائية 

امل�شاألة املعقدة. 
هذه  يف  كما�شة  فكي  بني  واقعة  فاأوروبا 
جرائم  ارتكب  من  هوؤلء  بني  فمن  امل�شاألة، 
�شد �شعوب و�شكان البلدان التي انتقلوا اليها، 
ثمن  دفع  عليهم  ويتوجب  و�شوريا  العراق  يف 
جرائمهم يف تلك البلدان، وحماكمتهم هناك، 
يحملون  التي  بلدانهم  �شد  حاربوا  اأنهم  كما 

اخليانة  عقوبة  اأمام  يجعلهم  ما  جن�شيتها، 
الناحية  ومن  ذاته  الوقت  يف  لكن  الوطنية 
القانونية، كما اأ�شار ال�شيد هرني غينو: "يبقى 
يجوز  ول  اأبناوؤنا،  هم  فرن�شا"  "اأبناء  هوؤلء 
ح�شب القانون اإ�شقاط اجلن�شية عنهم يف حال 
اأدى ذلك اىل جعلهم عدميي اجلن�شية، ويتعني 
امل�شاعدة  لهم  تقدم  اأن  فرن�شا  البلد  على 
واحلماية،  حمام  على  احل�شول  اأي  القانونية 

اأي اأن ل يكون م�شريهم الإعدام".
وراأى اأنه من حق العراق،  و�شوريا حماكمة 
اإعدام  تنفذ عقوبات  ل  اأن  ولكنه متنى  هوؤلء 
بحقهم، كون ذلك �شيت�شبب مبوجات ا�شتنكار 
الإن�شان  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  من 
باإعادتهم  �شتطالب  التي  الأخرى  واملنظمات 

اىل بلدانهم الأ�شل. 
�شلطت  التي  املتعددة  املداخالت 
عودة  لق�شية  املختلفة  النواحي  على  ال�شوء 
التعامل  وت�شعب  �شعوبة  اأظهرت  اجلهاديني، 
الدول  هذه  �شت�شغل  التي  الق�شية  هذه  مع 
ل�شنوات، لكونها ترتبط باجلهاديني ون�شائهم، 
واأطفالهم الذين قد يتحولون يف اأي حلظة اىل 

قنابل موقوتة.

عودة الجهاديين المعضلة السياسية واألمنية التي تواجه أوروبا

الضاري باليونسكو في باريس
اإجتمع الأمني العام للم�شروع الوطني العراقي ال�شيخ جمال ال�شاري يف مبنى 
العام  املدير  نائب  ماتوكو  فريمن  بال�شيد  باري�ض،  الفرن�شية  بالعا�شمة  اليون�شكو 
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، وال�شيدة نهى باوزير م�شوؤولة املكتب 
العربي يف اليون�شكو، بالإ�شافة لل�شيد لودوفيكو فيلني كالبي رئي�ض الفريق املعني 
العراقي  الوطني  امل�شروع  روؤية  الجتماع  وتناول  املو�شل،  اأحياء  اعادة  مببادرة 
واإمكانية م�شاهمته مع اجلهود املبذولة من قبل اليون�شكو، للم�شاعدة يف اإعمار املُدن 
املُدمرة، حيث مت التفاق على �شرورة تن�شيق اجلهود للعمل �شوية من اجل الت�شريع 
وال�شحة  التعليم  قطاع  ودعم  ومكتبتها  املو�شل  جامعة  وتطوير  بناء  بعمليات 
عن  ف�شال  نينوى،  يف  التحتية  البنية  واإ�شالح  الأثرية  املناطق  باإعمار  وامل�شاهمة 

امل�شاهمة بعمليات اإعادة النازحني ومتكينهم من البدء بحياة جديدة.
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 مازن الرمضاني

دراسات المستقبالت: 
إش��ك��ال��ي��ة ال��ت��ن��ب��وء/اإلس��ت��ش��راف

ل تختلف درا�شات امل�شتقبالت عن �شواها من 
الخرى.  املعرفة  بحقول  العالقة  ذات  الدرا�شات 
اإىل  ي�شعى  هادف  جهد  على  تنطوي  اي�شاأ  فهي 
حتقيق غاية حمددة ذات عالقة مبا�شرة باملو�شوع 

الذي تتناول م�شاهد م�شتقبله.
ومنذ  ت�شتخدم،  فاأنها  الغاية  هذه  ولتحقيق 
بداية تبني التفكري العلمي يف امل�شتقبل بعد نهاية 
تتميز  منهجية  مقاربات  الثانية،  العاملية  احلرب 

بخ�شائ�ض هيكلية حمددة ولكن متباينة.
هذه  بعد  ما  �شنوات  خالل  انت�شرت  فابتداٌء، 
احلرب، ول�شيما بني امل�شتقبلني الآمريكيني، روؤية 
ين�شاأ  امل�شتقبل  اأن  افادت  اجلذور  قدمية  فكرية 

هذه املقاربة عن �شواها يف اأن عناوينها تكون  يف 
 ( املفرد  ب�شيغة  امل�شتقبل  لكلمة  حاملة  العموم 
الإيحاء  تريد  بهذا  وكاأنها   ،  )The Future
م�شهد  على  اإل  الإنفتاح  يقبل  ل  امل�شتقبل  اأن 

واحد. 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  تبلورت،  وباملقابل 
ويف فرن�شا ابتداٌء، روؤية  فكرية اأخرى كانت على 
النقي�ض من الروؤية احلتمية والإحادية للم�شتقبل. 
قال  ل�شارتر،  الوجودية  بالفل�شفة  وقته  يف  فتاأثرا 
يتميز  امل�شتقبل  اأن  يفيد  ومبا  الروؤية  هذه  دعاة 
وقابلة  ومتعددة  بديلة  م�شاهد  على  بالإنفتاح 
منها  يختار  الذي  هو  الإن�شان  واأن  لالإ�شت�شراف، 
امل�شتقبل  ي�شنع  الذي  هو  بالتايل  واأنه  يريد،  ما 

ول �شواه.
ح�شيب:" اإن  الدين  خري  يوؤكد  ال�شدد  وبهذا 
بع�ض  يجتهد  لتنبوء  جت�شيدا  يكون  لن  امل�شتقبل 
يهمل  التنبوء  هذا  مثل  اإن  اجرائه،  يف  الباحثني 
وقدراتها  وخياراتها  الإن�شانية  الطبيعة  �شمناأ 
تت�شم  التي  الظروف  يف  حتى  و  البداعية. 
ت�شورات  ر�شم  اإىل  الإن�شان  ي�شعى  بال�شتقرار، 
امل�شتقبلية  الو�شاع  عليه  تكون  اأن  ملا ميكن  بديلة 
ليخرت يف �شوئها التغيري، الذي يتفق مع طموحاته 

واماله يف م�شتقبل اأف�شل".
ويرى امل�شتقبلي الأمريكي، اإدوارد كورني�ض، ان 

به.  حمكوماأ  ذاته،  الوقت  يف  ويكون،  املا�شي  من 
امل�شتقبليني،  هوؤلء  تبنى  الفكرة  هذه  مع  وات�شاقا 
اجتاهية  ا�شتك�شافية/  مقاربات  اأي�شاأ،  و�شواهم 

جعلت من التنبوء جوهرها.
من  املقاربات  هذه  تنطلق  ذلك  اجل  ومن 
التطور  كيفية  احلا�شرعن  يف  املتوفرة  املعرفة 
الإجتاه  لتحديد  �شبيال  حمدد  ملو�شوع  التاريخي 
والذي  وو�شوحا،  اأهمية  الأكرث  امل�شار(  )مبعنى 
الزمان،  ما�شي  يف  التطور  هذا  جراء  به  اقرتن 
على  الإجتاه  هذا  ا�شقاط  اإىل  تعمد  ثٌم  ومن 
�شيقرتن  الذي  بامل�شهد  ريا�شياأ  للتنبوء  امل�شتقبل 
ي�شارعادة  ذلك  اأجل  ومن  املو�شوع.  هذا  به 
الرقمية،  كالبيانات  كمية:  ادوات  ا�شتخدام  اإىل 
واملعادلت...  والقيا�ض،  الريا�شية،  واحل�شابات 
عنوان  حتت  املقاربة  هذه  تندرج  هنا  ومن  الخ. 

املقاربات الكمية.
ولأن هذه املقاربات ت�شحب ما كان يف املا�شي 
احلركة  وفق  على  امل�شتقبل  يف  �شيكون  ما  على 
 ..." جتعل  فاأنها  املتكررة،  والوترية  الدائرية 
امل�شتقبل، كما يوؤكد خري الدين ح�شيب، )وكاأنه( 
قدر حمتوم قد حتدد �شلفاأ )واأن( كل املطلوب هو 
التي ي�شت�شلم لها  النبوءة  الك�شف عنه فيما ي�شبه 

الب�شر...".
وتختلف الدرا�شات امل�شتقبلية التي تنطلق من 
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 ..." ُعدت  متعددة  كم�شاهد  للم�شتقبل  روؤية  هذه 
عن  املعتادة  الغربية  النظر  وجهة  يف  هاما  حتول 
امل�شتقبل. "�شيما واأنها اأدت اإىل الإنتقال بالتطبيق 
التنبوء  من  امل�شتقبل  يف  العلمي  للتفكري  العملي 
مب�شتقبل وحيد وحتمي اإىل اإ�شت�شراف م�شتقبالت 
باملقاربات  الأخذ  الإنتقال من  اإىل  بديلة، وكذلك 
الكمية اىل تبني املقاربات الكيفية، اأو اإىل اجلمع 
من  لالإ�شتفادة  والكيفية  الكمية  املقاربات  بني 
ذات  م�شتقبلية  درا�شات  لإنتاج  �شبيال  مزاياهما 

م�شداقية وجدوى عملية.
اإدراك  اإنت�شار  اجلمع  هذا  على   �شاعد  وقد   
بني امل�شتقبليني مفاده اأن الإعتماد على الإجراءات 
�شمانة  ُيعد  ل  فقط  واحدة  ملقاربة  املنهجية 
امل�شتقبل.  مل�شاهد  دقيق  اإ�شت�شراف  لتاأمني  كافية 
اأن  يفيد  ما  على  مثال،  تتاأ�ش�ض،  التي  فاملقاربة 
املا�شي  �شورة  انتاج  يف  حتكمت  التي  احلقائق 
امل�شتقبل،  �شورة  حتديد  اإىل  لحقاأ  �شتف�شي 
تتنا�شى ان املا�شي، مبعنى التاريخ، ل يكرر ذاته، 
واأن م�شرية احلا�شر نحو امل�شتقبل لبد اأن تقرتن 
امل�شتقبل  �شور  من  خمرجاتها  جتعل  مبفاجاآت 

خمتلفة بال�شرورةعن �شور املا�شي واحلا�شر. 
من  اأنها  الكيفية  املقاربات  م�شامني  وتفيد 
فاأما عن  التعقيد.  و�شديد  التب�شيط،  بالغ  نوعني: 
اخلرباء  اأحد  راأي  ا�شتطالع  يف  يكمن  فهو  الول 
حمدد  مو�شوع  م�شتقبل  ب�شاأن  منهم  جمموعة  اأو 
يقرتن  فهو  الثاين  عن  واأما  جوانبه.  اأحد  اأو 
التعقيد.  بقدر عال من  تتميز  باإجراءات منهجية 
ومثالها مقاربة دلفي. فهذه تعمد اإىل اإ�شتخال�ض 
اآراء عدد من اخلرباء ب�شاأن م�شتقبل ثمة مو�شوع 
غري  الهيكلي  التفاعل  تكرار  اأ�شا�شها  عملية  عرب 
متعاقبة  جولت  وفق  وعلى  اخلرباء  بني  املبا�شر 
زماناأ ومتجددة م�شموناأ �شبيالآ لتاأمني اأجماع كافة 
امل�شاهد  ب�شاأن  راأي حمدد  على  اغلب اخلرباء  اأو 

البديلة مل�شتقبل مو�شوع الهتمام.
خ�شو�شا  جمدية  الكيفية  املقاربات  وُتعد 
عندما يتم تطبيقها على موا�شيع ل تقبل توظيف 
الأهلية  واحلروب  كال�شراعات  الكمية  املقاربات 
دومنا  اخلرباء  باآراء  الأخذ  اأن  بيد  والدولية. 
واحكام  ذاتية  روؤى  من  النطالق  و/اأو  متحي�ض، 
املقاربات  هذه  عن  ي�شحب  انطباعية  �شخ�شية 

كثري من الدقة العلمية مثال.
روؤى  لثالثة  العاملي  النت�شار  اأف�شى  وقد 
اأ�شا�شية اإىل تراجع الأخذ بفكرة امل�شتقبل الآحادي 
البديلة:  امل�شتقبالت  فكرة  ل�شالح   واحلتمي  
مبعنى  امل�شتقبل،  اإ�شتعمار  برف�ض  قالت  الأوىل 
�شيا�شية حمددة على  ثقافية-  روؤية  ت�شويق  رف�ض 
التي تعمد  القوى  اإىل خدمة اهداف  العامل ترمي 
باإ�شرتجاع  قالت  فقد  الثانية  اأما  ت�شويقها.  اإىل 
يقرتن  ل  عامل  بناء  اإىل  دعت  والتي  امل�شتقبل، 

جمموعة  م�شالح  يخدم  واحد  مب�شهد  م�شتقبله 
متعددة  مب�شاهد  واأمنا  عاملياأ،  املوؤثرة  الدول  من 
واجلنوب  ال�شمال  عاملي  دول  م�شالح  تخدم 
بالتحدي  قالت  التي  فهي  الثالثة  الروؤية  اأما  معاأ. 
اإىل  بالإ�شتجابة  الإرتقاء  اإىل  ودعت  والإ�شتجابة، 
م�شتوى التحدي عربالأخذ مب�شتويات متعددة من 

احلركة الهادفة والفاعلة.
بالتنبوء  الكمية  املقاربات  اقرتان  �شوء  ويف 
الكيفية  املقاربات  واقرتان   ،)Prediction(
جتدر   ،)Forecasting( بالإ�شت�شراف 
مفهومان  والإ�شت�شراف  التنبوؤء  ان  اإىل  الإ�شارة 
يلتقيان �شمناأ يف نزوعهما العلمي نحو اإ�شتك�شاف 
امل�شتقبل. بيد اإنهما، مع ذلك، يختلفان جذرياأ عن 
بع�ض. ومع ذلك، ُي�شار اإىل اإ�شتخدامهما من قبل 
اأعداد من امل�شتقبليني هنا وهناك، و�شواهم اي�شاأ، 
وين�شحب  خاطىء.  ثّم  ومّن  متداخل،  نحو  على 
هذا  الإ�شتخدام حتى على م�شتقبليني حمرتفيني 
الآمريكي،  امل�شتقبلي  يتخذ  فمثال  وم�شهورين. 
نيكول�ض بريخر، من مفهوم التنبوء عنواناأ لكتابه، 
نظرية  بناء  اإىل حماولة  ين�شرف م�شمونه  بينما 

عامة لالإ�شت�شراف. 
الدرا�شات  من  عدد  على  تقدم،  ما  وين�شحب 
فعلى  الأقل.  يف  امل�شتقبلي  البعد  ذات  العربية 
انت�شاراأ  يجد  الإ�شت�شراف  مفهوم  ان  من  الرغم 
الدرا�شات  هذه  �شعيد  على  �شواء  وا�شعاأ  عربياأ  
بدالة  وكثرياأ،  اأي�شاأ،  ي�شتخدم  اأنه  اإل  و�شواها، 

مفهوم التنبوء. 
الإ�شتخدام اخلاطئ،  واإت�شاقا مع عموم هذا   
تنقلها  التي  الأخبار،  ن�شرات  اأي�شاأ  تذهب 
اإىل  و�شواها،  التلفازالعربية  وحمطات  الإذاعات 
اأ�شتخدام كلمة اإ�شت�شراف  يف معر�ض حديثها عن 
منها  ملجموعة  اأو  حمددة  لدولة  اجلوية  الأحوال 
اإن غدا  يف يوم حمدد. فهذه الن�شرات توؤكد مثال 
اأو�شحوا.  اأوغائما،  م�شم�شا،  اأو  ممطرا،  �شيكون 

وهي بهذا التاأكيد تعمد عمليا اإىل التنبوء اجلازم 
ولي�ض  اجلوية  الأحوال  هذه  عليه  �شتكون  مبا 

اإ�شت�شراف اإحتمالتها.
 وعلى الرغم من توظيف مفهوم التنبوء بدالة 
مفهوم الإ�شت�شراف وبالعك�ض، اإل اأن هذا التوظيف 
وكالآتي  حمددة،  �شعد  على  تباينهما  يلغي  ل 

خ�شو�شاأ :
اأول، تباين معطيات الإنطالق.

التنبوؤء   درا�شات  منطلقات  تتباين    
وال�شت�شراف عن بع�ض. فبينما  تنطلق الأوىل من 
املعطيات الكمية التي يقرتن بها احلا�شر، والتي ل 
ميكن التعبريعنها اإل ح�شابياأ، كعدد �شكان اأحدى 
باملقابل  الثانية  تذهب  حمدد،  زمان  يف  الدول 
التعبريعنها  تقبل  ل  كيفية  معطيات  توظيف  اىل 
املعنوية  الروح  اأنخفا�ض  اأو  كاإرتفاع  اح�شائياأ، 
لأحد املجتمعات اأو قواته امل�شلحة مثال. وجراء هذا 
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التباين، ُيعرب التنبوء عن مقاربة منهجية كمية ل 
للم�شتقبل  املتعددة  امل�شاهد  اإ�شتك�شاف  من  جتعل 
الذي  الإ�شت�شراف،  من  العك�ض  على  هذا  هدفها، 
ُيفيد مبقاربة منهجية كيفية حتر�ض على اأن يكون 

هذا الإ�شتك�شاف هو غايتها النهائية. 
ثانياأ ، تباين نوعية الآ�شئلة واجاباتها. 

من  والإ�شت�شراف  التنبوء  درا�شات  تنطلق 
ت�شاوؤلت خمتلفة ب�شاأن ماآلت م�شتقبالت موا�شيع 
اإهتماماتها. فبينما تت�شاءل درا�شات التنبوؤء مثال 
يف  )�ض(  الدولة  �شكان  عدد  �شيكون  كم  عن: 
الإ�شت�شراف  درا�شات  تت�شاءل  ً)�ض(؟،  الزمان 
مثال عن: كيف يحتمل اأن تكون نوعية �شكان هذه 
ال�شدد،  وبهذا  الزمان )�ض(؟.  الدولة )�ض( يف 

تف�شي  املتباينة  الأ�شئلة  اأٌن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
فال�شوؤال،  لذا،  خمتلفة.  اأجابات  اإىل  بال�شرورة 
قاطعة  اإجابة  اإىل  يف�شي  بكلمة )كم(  يبداأ  الذي 
وجازمة ب�شاأن امل�شتقبل، كالقول اأٌن احلالة اجلوية 
�شتكون غدا اإما م�شم�شة، اأو ممطرة، اأوغائمة ول 
تنبوؤيا،  ُيعد  الذي  القول،  هذا  مثل  ويعرب  �شواها. 
مقولة  كل  بها  تتميز  التي  اخل�شائ�ض،  تلك  عن 
جازمة، هي: غياب ال�شرطية، والإحتمالية، ف�شال 
اإىل  تف�شي  ومبخرجات  التعميم،  اإىل  النزوع  عن 
انغالق مفهوم التنبوء على م�شهد م�شتقبلي حمدد 

دون �شواه.
بكلمة  يبداأ  الذي  ال�شوؤال  يقدم  وباملقابل، 
)كيف( اإجابة خمتلفة، ولكن غري جازمة ، وبداّلة 
الزمان احلا�شر ٍ)�ض(  اأقرتن  اإذا  الآتية:  املعادلة 
هذه  كانت  �شواء  ...الخ(،  ج  ب،  اأ،   ( باملعطيات 
اأن  اإيجابية، فاإن تاأثريها قد يف�شي اإىل  اأو  �شلبية 
يقرتن امل�شتقبل يف الزمان الالحق )�ض( مب�شاهد 
بديلة تتباين عن بع�ض من حيث امل�شمون. وعلى 
هذه  عدد  ب�شاأن  يختلف  الراأي  ان  من  الرغم 
امل�شتقبليني،  بني  ال�شائد  الإجتاه  اأن  اإل  امل�شاهد، 
ونحن منهم، يذهب اىل حتديدها بثالثة م�شاهد 
وحتولية.  واإ�شالحية  اإجتاهية  امل�شامني:  خمتلفة 
وجميعها تعربعن  تاأثري تلك القوانني التي تتحكم 
قانون  هي  وزمان،  مكان  كل  يف  احلياة  تطور  يف 

الإ�شتمرارية وقانون التغيري وما بينهما.
 ويف هذه املعادلة، التي تفيد بالعالقة الطردية 
و  احلا�شر  معطيات  بني  ال�شالبة  اأو  املوجبة 
اإحتمالت امل�شتقبل، تعرب كلمة )قد(، اأو ما �شابه 

يقبل  ل  امل�شتقبل  اأن  مفادها  حقيقة  عن  ذلك، 
على  ينفتح  واإمنا  واحد،  م�شهد  على  الإنغالق 
للم�شتقبلي  �شبق  وقد  وخمتلفة.  متعددة  م�شاهد 
امل�شهور:  الكتاب  موؤلف  توفلر  األفني  الأمريكي، 
اإن�شان  لي�ض هناك  قال:"...  اإن  امل�شتقبل،  �شدمة 
ي�شتطيع اأن يدعي العلم التام مبا �شيحدث غدا... 
وهذا يعني اأٌن اأي مقولة عن امل�شتقبل ل بد اأن تكون 
م�شحوبة ب�شل�شلة من الكلمات املقيدة )لها( مثل: 

)لو( اأو )ثمة( اأو)لكن( ...".
ويف �شوء ما تقدم ، نرى اأن من يربط مفهوم 
التنبوء باملقولة الإحتمالية، والإ�شت�شراف باملقولة 
درا�شات  لأن  ذلك  علميا.  يخطئ  اجلازمة، 
من  اأي  حدوث  بتقرير  تنتهي  ل  الإ�شت�شراف 
وتقارن  درا�شتها  اإىل  تعمد  التي  البديلة  امل�شاهد 
فيما بينها، �شيما وانها يف طبيعتها درا�شة للم�شاهد 
املمكنة واملحتملة للم�شتقبل. وهي بهذا تختلف عن 
حدوث  تقرير  اإىل  تنتهي  التي  التنبوء  درا�شات 
ين�شحب  العلمي  واخلطاأ  غريه.  دون  معني  م�شهد 
اأي�شاعلى القول الذي يوؤكد اأٌن الإ�شت�شراف اأ�شيق 
من التنبوء من حيث املدى ولكن اأكرث حتديدا منه. 
اإن ال�شحيح علميا هو اأٌن الإ�شت�شراف اأو�شع مدى 

من التنبوؤء، ولكنه اأقل حتديداأ منه.

ثالثاأ، التباين يف املدى الزماين.
جتعل،  التي  التنبوء  درا�شات  من  العك�ض  على 
القريب  وكذلك  املبا�شر  امل�شتقبل  من  العموم،  يف 
الزماين،  حمورها  اأعوام(  خم�شة  اإىل  عام  )من 
زمان  يكون  اأٌن  اإىل  الإ�شت�شراف  درا�شات  تذهب 
امل�شتقبل املتو�شط و/اأو البعيد منطلقها الأ�شا�ض. 
يكون  اأن   اإىل  الزماين  التباين  هذا  يف�شي  و 
م�شاهد  ت�شكيل  يف  بنوعيها  الدرا�شات  هذه  دور 
امل�شتقبل  فاأزمنة  متباينا.  الآخر  هو  امل�شتقبل 
املبا�شر والقريب هي اأزمنة حمكومة، يف العموم، 
بالتايل  وُتعٌد  اأيجابا،  اأو  �شلبا  احلا�شر  مبعطيات 
التغيري  افعال  اأن  ذلك  ومرد  له.  تلقائياأ  امتدادا 
من  ق�شرية  لي�شت  فرتة  اإىل  حتتاج  احلا�شر  يف 
الزمان حتى تتبلور م�شاهدها يف امل�شتقبل. وعلى 
ُتعد  والقريب،  املبا�شر  امل�شتقبل  ازمنة  خالف 
ع�شرين  )من  والبعيد  املتو�شط  امل�شتقبل  اأزمنة 
خمرجات  تتبلور  لكي  كافية  �شعوداأ(   عاما 
الفعال التي يتم اتخاذها يف احلا�شر، وهو الأمر 
اإ�شت�شراف م�شاهد  الذي ي�شاعد على جعل عملية 
ال�شندوق  خارج  والتفكري  �شهولة،  اكرث  امل�شتقبل 

اأعمق ابداعا.
لذا لنعمد اإىل جتنب البقاء ا�شرى التنبوء ومن 
والعاجزة.  القا�شرة  الفعال  وردود  الأفعال  ثم 
بلورة  يتيح  لأنه  بال�شت�شراف  الأخذ  اإىل  ولنذهب 
ل�شناعة  هديها  ال�شريعلى  ميكن  واقعية  م�شاهد 
امل�شتقبل الذي نريد، ومن ثم لنتجنب اخللط بني 

التنبوء والإ�شت�شراف. 
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لدرجة  ب�شكٍل مذهٍل،  الأخرَيْين  العقَدْين  الكون يف  تغرّي 
، اأو لعبٍة اإلكرتونّيٍة ُتدار بالّلم�ض؛ لتدير  حتّوِله لعامٍل اإفرتا�شٍيّ
احلياة من حولنا وُت�شيطر على العقل، والّروح مغّيبة الواقع 

ب�شكٍل �شبه تاّم!
َتفر�ض  التي  الإلكرتونّية  لالألعاب  هذا  مقايل  �ض  اأُخ�شّ
عن  يتجزاأ  ل  جزءًا  واأ�شبحت  بيٍت،  كّل  على  وبقّوٍة  نف�شها 
حياة الأفراد، �شغارًا وكبارًا، بدون رقيٍب اأو ح�شيٍب، وبدون 
بداأنا  اأّننا  لدرجة  الألعاب،  هذه  من  املُرادة  بالغاية  وعٍي 
نتلّم�ض اآثارها يف ال�شارع، وحتى يف كّل كارثٍة ن�شمع عنها هنا 
الأطفال  بني  تنت�شُر  بداأت  التي  النتحار  كحالِت  هناك،  اأو 
اأو  بينهم،  التنّمر  حالت  تزايد  اإىل  اإ�شافًة  واملراهقني، 
�شهرية  لعبة  القاتل  فيها  ُيقّلد  والتي  انت�شرت،  التي  املجازَر 

ا�شتهوته فاأدمن لعبها على النيت!!
وبالبحث عن اأ�شباب انت�شار هذه الألعاب بكّل هذه القّوة؛ 
احلياة  م�شاكل  من  الهروب  هو  كان  الأهّم  ال�شبب  اأّن  جند 
ي�شتحيل  اإدماٍن  اإىل  برّمته  النيت  حتّول  حّتى  و�شغوطاتها، 
حتّولت  فقد  الألعاب  اأّما  حاها،  و�شُ ليلٍة  بني  منه  التخّل�ض 
اإىل طريقة حياة، لدرجة اأْن قامت تظاهرة يف اإحدى البلدان 
العربّية ب�شبب حظر الدولة للعبٍة اأ�شبحت من �شعة انت�شارها 
دّمرت  التي  احلرب  متنا�شني  والّداين،  القا�شي  حديث 

وطنهم، وكيفّية اإعماره من جديد!!
ت�شتهدف  املُنت�شرة  الألعاب  غالبّية  فاإّن  املقابل،  يف 
الأطفال دون �شّن العا�شرة، حيث يتّم مترير الر�شالة امل�شّفرة 
اأو  الّلعب  ال�شريحة، من خالل طريقة  لهذه  اإي�شالها  املُراد 
من خالل م�شاهَد دعائّية تتخّلل الّلعبة، وغريها من الُطرق 
التي ت�شمن اأ�ْشر عقل الطفل وتدمريه يف املراحل الاّلحقة، 
خرُي  جديٍد  من  عنها  ن�شمُع  اأ�شبحنا  التي  النتحار  وحالت 

دليٍل على هذا الأمر، لهذا عنونت مقايل بالقاتل املت�شل�شل!
العامل،  ويحدث يف  ما حدث  كّل  جلّيًا من خالل  ويظهر 

باأّن هناك جهات ت�شعى جاهدة  ة يف الوطن العربّي،  وخا�شّ
لطم�ض مالمح الفكر والإبداع، من خالل ا�شتهداف العقول 
عن  مغناطي�شّيًا،  تنوميها  على  فتعمل  املُخيف،  ال�شكل  بهذا 
طريق تطبيق جمموعة من قواعد الّلعبة التي تنقل الالعب 
روحه  منه  ي�شلب  الذي  اخليال،  عامل  اإىل  الواقع  عامل  من 

�شيئًا ف�شيئًا؛ لترتكها مّيتًة ل حياة فيها.
الغاية من هذه الألعاب توليد �شراٍع يف نف�ض الاّلعب الذي 
ُيحاول تطبيق قواعدها على اأر�ض الواقع، اإ�شافًة اإىل ال�ّشعور 
والعدائّية  والنهزامّية  الأمل  وفقدان  وال�شياع  بالت�شّتت 
النتحار،  اإىل  يقودهم  الذي  الأمر  ولأنف�شهم،  لالآخرين 
وهنا تكون اجلهة التي �شنعت اللعبة قد جنحت يف مبتغاها 
وا�شتئ�شال  الروح،  تدمري  اإىل  فيها  ت�شعى  التي  وحربها 
النزعة الإن�شانّية فيها بكب�شة زّر، حيث اأَنّ هذه احلرب التي 
خطرًا  اأ�شّد  الإن�شانّية  احلديث  اجليل  الروح  روح  ت�شتهدف 
ودمارًا من احلروب التي ُي�شتخدم فيها الر�شا�ض والقنابل.

على  الرقابة  بت�شديد  الأمور،  اأولياء  اأُنا�شد  هنا  ومن 
اأبنائهم، والوعي الّتام خلطورة الأجهزة التي يحملونها بني 
اأّي  اأيديهم، لأّنها عبارة عن قنابَل موقوتة �شتنفجر بهم يف 
باأّي  ال�شتهانة  وعدم  انفجارها يف جمتمعاتهم،  قبل  حلظٍة 
�شغارهم،  اأعمار  ُتنا�شب  لعبة  باأّنها  لهم  بدا  لو  حتى  لعبٍة 
مثمٍر،  مزهٍر  ب�شتاٍن  تراب  حتت  من  براأ�شها  تطّل  فالأفعى 
لتنفث �شّمها ومت�شي ب�شمٍت. ويا حّبذا اأن يتّم حتديد وقٍت 
واإ�شغال وقت  باأّنها �شليمة،  التاأّكد  الألعاب بعد  لتلك  ق�شري 
اأو  والتخييم،  الريا�شة  كممار�شِة  اأُخرى  بن�شاطاٍت  فراغهم 
ترغيبهم بالقراءة التي نفتقدها جميعًا، وال�شبب بكّل تاأكيٍد 
هو انت�شار النيت بكّل ما فيه من �شلبياٍت، والتي طغت على 
غري  اأو  م�شوؤولة  الال  املمار�شات  ب�شبب  اإيجابّياته،  جميع 

املدرو�شة اأثناء ا�شتخدامه، �شواًء بني ال�شغار اأو الكبار.
ودمتم جميعًا بخري.

غادة حاليقة

ألعاب النت... قاتل متسلسل قانوني!
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والكفاءات  للعقول  الت�شفية  خمطط  منوال  وعلى 
واإيرانية  عربية  جهات  تابعت  العربية  وحتى  العراقية 
الو�شول  وحماولة  العراقية،  الكوادر  بقية  ر�شد  ودولية 
حتت  البعيدة  املنايف  اأو  بالوطن  كانوا  �شواء  اإليهم 
ببقية  الهتمام  ظاهرها  عدة،  واأن�شطة  عناوين  
الكفاءات وحماولة اإرجاعها للوطن اأو توظيفها، ويف كل 
الأحوال يظل الهدف هو و�شعها حتت املراقبة واملتابعة 
الدائمة، يتم ذلك عرب هيئات ومنظمات اأخذت عناوين 

عدة.
�شهد  قد  قبله  وما   2019 ماي  اأيار/  �شهر  كان 
تتوا�شل حتى  واأليمة، ل زالت  اأحداثا متالحقة موؤ�شفة 
طالل  املدعو   اأقدم   حني  املقالة،  هذه  كتابة  حلظة 
وعربية  عراقية  ارتزاق  زمرة  من  وبت�شجيع  النداوي، 
ملحقة به ل تتعدى اأ�شابع اليد الواحدة من النخراط 
الكفاءات  من  تبقى  ما  ت�شفية  موؤامرة  يف  العلني 
املخطط  بخدمة  والتحاقه  �شمعتها  وتلويث  العراقية 

الذي اأ�شرنا ) بني الدال والذال نقطة حياء(. 
ال�شطو  جرى  ومت�شارعة،  خطرية  �شوابق  يف 
الدويل  )الحتاد  ي�شمى  ما  وقيادة  عنوان  على  العلني 
لالأكادمييني العرب(،  ومتت اإقامة م�شرحيات مفربكة 
كما  ببغداد،  الحتاد  با�شم هذا  وهمية  موؤمترات  بعقد 
وخمابراتية  اأمنية  برعاية  العنوان،  بهذا  له  مقرا  فتح 
عراقية ومباركة اإيرانية ممثلة باحلر�ض الثوري واذرعه 
املدعو  ب�شخ�ض  الحتاد  اختزال  مت  وقد  الرهابية. 
التجارية  موؤ�ش�شته  من  وبغطاء  النداوي،  اأكرم  طالل 
للعلوم  البورك  اأكادميية   ( امل�شماة  ال�شتخبارية   –
حماولة  اإىل  هذا  �شاحبها  عمل  التي  الدمنارك(،  يف 
جتميع عدد من الأ�شماء والكفاءات العراقية والعربية، 
اإحداث  ك�شفتها  والتي  املبيتة،  لإغرا�شه  لي�شتغلها 

ال�شهرين الأخريين؛ مهد لها ب�شفرات �شرية اىل بغداد 
نهاية ال�شنة املا�شية، وعندما ك�شف اأمره، انتقل العمل 
األقاب و �شهادات علمية  اإىل العلن، انطالقا من منحه 
واأجهزة  الإجرامية  امللي�شيات  لقادة  خا�شة  زائفة، 
المن واملخابرات، ولعدد من الإرهابيني املعروفني، يف 
وزير  بدر،  فيلق  قادة  احد  العرجي،  قا�شم  مقدمتهم 
واأذرع  نواب  احد  وهو  العبادي،  حيدر  حكومة  داخلية 
ال�شابق  املجند  ذلك  املالكي،  ونوري  العامري  هادي 
الثوري  واحلر�ض  الإيرانية   القد�ض  فيلق  يف  واحلايل 
�شليماين.  قا�شم  اجلرنال  من  مبا�شرة  باإمرة  الإيراين 
اأو�شمة  النداوي  طالل  منحه  العرجي  قا�شم  املدعو 
و�شهادة ماج�شتري يف احلقوق، دون ان يكون له �شهادات 
مديري  من  عدد  منح  يف  احلال  هو  وكذلك  قبلها، 
من  عدد  بينهم  الداخلية  وزارة  يف  الأمنية  الأجهزة 

�شباط املخابرات العراقية وقادة امللي�شيات احلاليني.
وقد �شهد الأ�شبوع الأخري من �شهر ني�شان/ افريل 
2019 �شوابق جرمية فا�شحة تتجاوز تقاليد الأخالق 
عليها  تاأ�ش�ض  التي  عليها  املتعارف  والأكادميية  العلمية 
عليه  ن�شت  وما  العرب،  لالأكادمييني  الدويل  الحتاد 
واملنطلقات  الوا�شحة  الداخلي  نظامه  ون�شو�ض  بنود 
نخبة  يف  لتاأ�شي�شه  و�شعتها  التي  والأكادميية  العلمية 
هذا  منها   انطلق  حينما  عربية،   واأكادميية  علمية 
الحتاد يف بيانه التاأ�شي�شي ال�شادر يف �شباط/ فيفري 
عرب  له  خمططا  كان  جرى  ما  ولكن   .2017 عام 
قيادته  وعزل  الحتاد  هذا  ت�شويه  ا�شتهدفت  مراحل 
العمل  اأدوات  احد  لي�شبح  عليه  والإجهاز  ال�شرعية 

األ�شتخباري حلكومة بغداد وطهران.
العرب  الأكادمييني  كل  لدى  معروفة  واجهة  وعرب 
والعلماء العراقيني ا�شتغل طالل النداوي �شجال جتاريا 

م�شجال باإ�شمه يف الدمنارك عنوانه ) اأكادميية البورك 
للعلوم يف الدمنارك( التي باتت متنح تلك ال�شهادات دون 
�شوابط، وتنتقل اإىل بغداد تفتح لها فروعا يف العراق، 
طالل  ي�شتغله  افرتا�شي،  وهمي  مكتب  جمرد  هي  و 
النداوي،  حتت عنوان جتاري �شخ�شي، وهو ل يعدو اأن 
مت  اخلدمات،  متعدد  ا�شتخباراتي،  مكتب  جمرد  يكون 
ويتم  اخل�شراء.  املنطقة  لعمالء  املرة  هذه  للعمل  بيعه 
ا�شتغالل عنوان )الحتاد الدويل لالأكادمييني العرب( 
وقيادته  التاأ�شي�شية  هيئته  وموافقة  ا�شت�شارة  دون 
اخل�شراء،  املنطقة  يف  ر�شميا  اعتماده  ليتم  املنتخبة 
وهي حماولة ل تنف�شل عن اأغرا�ض واأهداف م�شبوهة 
والعرب،  العراقيني  الأكادمييني  اأو  العلماء  ل�شتمالة 
لت�شتكمل ع�شابات اجلرمية خمططات ت�شفية ما تبقى 
من العلماء العراقيني والعرب، والت�شلل من خالل عنوان 
)الحتاد الدويل لالأكادمييني العرب( اإىل بقية الأقطار 

العربية لت�شفية نخبها وعلمائها. 
�شابق،  خمابراتي  عن�شر  النداوي  طالل  املدعو 
ا�شتغل كمخرب يف وظيفة عادية قبل ذلك، خالل )العهد 
يف  علميا  باحثا  اأو  جامعيا  اأ�شتاذا  يكن  مل  الوطني(، 
وحتى  والعلماء  بالعلم  �شلة  له  ولي�ض  الأيام،  من  يوم 
اإدارة العمل اجلامعي يوما، ول زال حتى هذه اللحظة، 
عليه  وامل�شرف  مب�شر،  عليا  درا�شات  كطالب  م�شجال 
الدكتور عبد اهلل ال�شعل،  وهو مل ميتلك بحياته �شهادة 
دكتوراه، كما يدعي، ولي�ض له اأي لقب علمي كاأ�شتاذ كما 
يلقب نف�شه، لعدم ممار�شته التدري�ض اأو البحث العلمي، 
اأي مطبوع علمي او بحث من�شور يف اي جملة  ولي�ض له 
علمية حمكمة ور�شينة. وبح�شوله اجلن�شية الدمنركية 
حاول  خارجية  وخمابراتية  اأمنية  اأجهزة  مع  وبتعاونه 
فارغ  اأكادميي  بعنوان  التجارية  موؤ�ش�شته  ا�شتغالل 

عبد الكاظم العبودي 

الشهادات وتفريخ  احتواء  إل��ى   العقول  اغتيال  من 
واقع اإلحتيال في ظالل حكومات االحتالل في العراق
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وال�شم�شرة  ال�شهادات  بيع  يف  ال�شبهات  حوله  من  تدور 
والعرب  العراقيني  العلمية. عدد �شحاياه من  بالألقاب 
العودة  ميكن  ما  والدكتوراه(  املاج�شتري  حملة  من   (
لهم للك�شف عن ماأ�شاتهم، حينما دفعوا له مبالغ طائلة  
امل�شمون  ي�شتحق  ل  ورقا  النداوي  طالل  من  لي�شتلموا 

املكتوب عليه ك�شهادة  علمية مزورة الأختام.
يف  للعلوم  البورك  اأكادميية   ( ي�شمى  ما  وان 
با�شم  منتحل  عنوان  من  بها  التحق  وما  الدمنرك( 
باتت  بغداد،  يف  العرب  لالأكادمييني  الدويل  الحتاد 
كل  بعيدة  اأ�شحت  واحتيال،  ن�شب  موؤ�ش�شات  اليوم 
البعد عن مثل هذا العنوان وهدفه،  حيث  ي�شتغل طالل 
النداوي جهود واأ�شماء عدد من الأكادمييني العراقيني 
ف�شائح  وتباعا  تدريجيا  اكت�شفوا  الذين  وهم  والعرب، 
الألقاب  ومنح  وبيع  تزوير  اإىل  وانتقل  ال�شهادات،  بيعه 
يطلبها  ملن  اجلامعية  اخلربة  �شهادات  وتوزيع  العلمية 
مقابل دفع مبالغ مالية، ويف �شوابق مدانة، يندى منها 
كنائب  ال�شابق،   الإداري  موقعه  ا�شتغل  وقد  اجلبني، 
العرب  لالأكادمييني  الدويل  لالحتاد  العام  الأمني 
واخلا�شة،  املالية  واإطماعه  ال�شخ�شية  لأغرا�شه 
الأع�شاء  لالحتاد داخل  وا�شرتاكات  اإيرادات  خمتل�شا 
العراق وخارجه ومن اأع�شائه يف بع�ض الأقطار العربية 

.
النداوي،  طالل  اإعالنات  للجميع   افت�شحت  لقد   
الدويل  الحتاد  با�شم  له"  موؤمترات  "عقد  ي�شمى  مبا 
  ،2018 عام  نهاية  الدامنرك  العرب يف  لالأكادمييني 
لأ�شخا�ض  عادية  للقاءات  مفربكة  �شورا  ون�شره 
ذلك  اأع�شاء  من  لي�شوا  غالبيتهم،  كانت  معروفني، 
مفربكة  وهي  �شورت  قد  ال�شور  تلك  تكون  الحتاد، 
ما  وغالبا  مك�شوفة،  اأ�شحت  اإعالمية،  لإغرا�ض 
لين�شر  بيته،  بجوار  اخلا�ض  مكتبه  يف  لقاءاتها،  متت 
الدويل  لالحتاد  فروع  اجتماعات  باإ�شم  �شورا   منها 
ليهياأ  ال�شكندينافية،   الدول  يف  العرب  لالأكادمييني 
منها ممرات لتنفيذ وحتقيق رغباته املري�شة لال�شتيالء 
له  املوؤ�ش�شة  قيادته  وف�شل  وعنوانه  الحتاد  على 

وال�شرعية . 
وعندما بداأ الت�شلل اخلبيث لطالل النداوي يتو�شح؛ 
الزيارات  من  عدد  يف  العراق  اإىل  بالتوجه  خ�شو�شا 
واملتاجرة  ال�شهادات  بيع  لعر�ض  والعلنية  منها  ال�شرية 
بها، و�شول اإىل ال�شروع بت�شفية عنوان الحتاد الدويل 
الإعالن  مب�شرحية  القيام   واىل  العرب،  لالأكادمييني 
عن عقد "موؤمتر عام" له باإ�شم الحتاد، وبغياب كلي،  
لين�شب  الر�شمية،   الحتاد  قيادة  علم  عدم  وحتى 
ل  وبحماقة  مقدما  لالحتاد،  عاما  اأمينا  فجاأة،  نف�شه 
اأ�شماء قيادة الحتاد  اأهم  اإخراج وعزل  نظري لها،على 
من املنتدى اخلا�ض بالحتاد وبقية الهيئات التنظيمية 

املمثلة ب�شخ�ض اأمني عام الحتاد ونائبيه.
اإن ت�شارع الأحداث الأخرية يف �شهر ني�شان/ افريل 
ال�شخ�شيات  حذرت  اأن  منذ  متوقعا،  كان   ،2019
الحتاد  اأع�شاء  من  احلقيقيني  والأ�شاتذة  العلمية 

تلك  يف  التمادي  ذلك  مغبة  من  النداوي  طالل 
�شمعة  اإىل  بالإ�شاءة  املتمثلة  املرفو�شة،  الت�شرفات 
املعروفة  العلمية  واملوؤ�ش�شات  لالحتاد  العلمية  التقاليد 
اإحلاق  الأخري  هذا  حاول  حينما  ودوليا،  عربيا 
ملحقة  كموؤ�ش�شة  العرب،  لالأكادمييني  الدويل  الحتاد 
للعلوم  البورك  )اأكادميية  امل�شماة  التجارية  مبوؤ�ش�شته 
علمي  م�شار  كل  عن  انحرفت  والتي  الدمنرك(،  يف 
العليا،  ال�شهادات  وتوزيع  وبيع  بتزوير  بدءا  واأكادميي، 
اأدنى  وقبول ت�شجيل الأ�شخا�ض من دون احل�شول على 
�شهادات املراحل الثانوية اأو اجلامعية الأوىل، والتورط 
نحو  والتوجه  ودب،  هب  ملن  العلمية،  الألقاب  منح  يف 
ا�شتغالل هذا العنوان التجاري له، وحتى ا�شم الحتاد،  
و�شلت  مبيتة،  كانت  واأمنية  �شخ�شية  اأغرا�ض  لتحقيق 
الأجهزة  ح�شن  يف  الكامل  الرمتاء  اإىل  ب�شاحبها 
بعد  العراق،  يف  ال�شتخباراتية  وموؤ�ش�شاتها  الأمنية 
ل  ورقية،  ب�شهادات  وامتيازات  ر�شى  عرو�ض  تقدمي 
اأو مكانة علمية حقيقية، لبع�ض عنا�شرها،  تقدم علما 
�شهادات  مبنح  ومنت�شبيها  امللي�شيات  قيادات  ولرت�شية 
علمي،  ا�شتحقاق  اأي  دون  من  والدكتوراه،  املاج�شتري 
اأو جهد مبذول، ومن دون اأي معيار اأكادميي وتدري�شي 

واأخالقي علمي .
الدويل لالأكادمييني  اأع�شاء الحتاد  لفيفا من  اإن   
العرب ممن و�شعوا اأمامنا كامل تلك احلقائق وبالوثائق 
طالل  للمدعو  الأخالقي  ال�شقوط  هذا  ملثل  الدامغة 
النداوي والتي �شتن�شر يف " كل العرب" ويف اقرب فر�شة 
والعربي  العراقي  العام  الراأي  اأمام  ف�شائحه  لو�شع 
العلمية  الأ�شرة  وكل  الحتاد  اأع�شاء  وليطلع  والدويل، 
والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية  والأكادميية 
والثقافة  للرتبية  الدولية  املنظمة  وكذلك  والعلوم، 
والحتاد  الدمنركية  واحلكومة  )اليون�شكو(  والعلوم 
وحتى  والعلمية،  البحثية  وموؤ�ش�شاته  وجامعاته  الأوربي 
العراقية  العايل  التعليم  ووزارة  العراقية  اجلامعات 
للت�شدي احلازم ملثل هذه الأعمال امل�شينة التي اأم�شت 
�شمعته  وت�شويه  الأكادميي  والعمل  العلم  با�شم  ترتكب 

العربية.
الدويل  الحتاد  فيه  اأقدم  الذي  الوقت  ويف 
طالل  املدعو  ف�شل  على  اأخريا  العرب  لالأكادمييني 
النداوي، اثر ت�شرفاته امل�شينة، بانتحاله زورا الإعالن 
العرب،  لالأكادمييني  العاملي  لالحتاد  رئا�شته  عن 
والإقدام على حماقة ف�شل الرئا�شة ال�شرعية لالحتاد، 
يف �شابقة قل نظريها، م�شتغال تواجده ببغداد يف احد 
نف�شه  لين�شب  اخل�شراء،  املنطقة  خمابرات  مكاتب 
�شماها  مك�شوفة،  مهزلة مم�شرحة  لالحتاد، يف  رئي�شا 
عدم  رغم  لالحتاد"  ببغداد،  العامة  الأمانة  "اجتماع 
ال�شرعية،  الحتاد  وقيادة  اأع�شاء  من  فعليا  ح�شورها 
ا�شت�شارة  حتى  دون  من  اأخرى،   بهيئة  ت�شكيله  واعادة 
لأع�شاء الحتاد وهيئاته ال�شرعية والقيادية،  وهو يدعو 
يف بيان اآخر له نيته لعقد موؤمتر لالحتاد يف الفرتة من 
2019 القادم يف مدينة  20 من �شهر متوز  15 اإىل 

�شقالوة �شمال العراق.
طالل  اأمانة  لعدم  نظرا  خطريا،  الأمر  بات  لقد 
خا�شة  ببغداد،  الأخري  و�شقوطه  بتلونه  النداوي، 
املوقع  على  والقر�شنة  ال�شتحواذ  على  الإقدام  بعد 
اللكرتونية،  و�شفحاته  ومنتدياته  لالحتاد  اللكرتوين 
واملنتخبة  ال�شرعية  الحتاد  قيادة  عزل  على  والعمل 
يحكمه  الذي  لالحتاد  د�شتوري  �شند  دون  وف�شلها 
تن�شيب  وما  العامة،  اأمانته  وقرارات  الداخلي  النظام 
مل  بع�شهم  معروفة  �شلة  مع  لالحتاد  رئي�شا  نف�شه 
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عليا،  واأكادميية  علمية  �شهادة  على  حتى  بعد  يح�شل 
املوؤ�ش�شة  لهذه  اهانة  اإل  نف�شه،  النداوي   طالل  ومنهم 
الأكادميية والعلمية العربية الوحيدة يف الوطن العربي 
مرحلة  يف  م�شجال  طالبا  لزال  انه  متنا�شيا  وخارجه؛ 
اأين  فمن  امل�شرية؟  اجلامعات  اإحدى  يف  الدكتوراه  
عن  ناهيكم  الدكتور،  األقاب  النداوي   لطالل  جاءت 

درجة الأ�شتاذية ؟
ال�شابق قا�شم  الداخلية  بوزير  ا�شتغالل عالقته  اأن 
العرجي بعد منحه �شهادة املاج�شتري، وتكرميه بدروع 
واأو�شمة من التنك مع اآخرين، منها اأو�شمة ودرع الحتاد 
واأكادمييته وتوزيع ال�شهادات لهذا وذاك ، لن ت�شفع له 
ملن  مفتوح  العلم  باب  لن  الحتاد؛  اأع�شاء  تخويف  يف 
يجد ويدر�ض ويبحث، �شواء كان مواطنا عراقيا اأو عربيا 
اأو حتى وزيرا اأو مديرا لالأمن واملخابرات، وغريها من 

املنا�شب الزائلة.  
مكتب  من  قراراته  النداوي  طالل  ا�شدر  لقد 
م�شت�شار الأمن الوطني العراقي فرا�ض احلمداين ومن 
منهم،  زمرة  حتيطه  العراقية،  الداخلية  وزارة  مبنى 
حممود  د.  و  عمر  الأ�شنان  طبيب  وابنه  احلديدي  طه 
امل�شهداين،  وهكذا ي�شدر نائب حمافظة بغداد ريا�ض 
الجهزة  اإدارات  وت�شارع  املقر،  بفتح  قرارا  الع�شا�ض 
الأمنية وخمابرات اإيران مبنحه مقرا لـ ) احتاد طالل 
بعمارة  املكان  للعلوم(،  البورك  ولأكادميية  النداوي 
احلياة، �شمن نطاق ما ي�شمى حممية املنطقة اخل�شراء 
حيث هياأت العمارة امل�شتوىل عليها من ممتلكات الدولة 
تابعة  البناية  تلك  كانت  حيث  املنهوبة،  العراقية 
يوما   فيها  التي خدم  ال�شابق  الوطني  النظام  ملخابرات 

كمخرب املدعو طالل النداوي. 
الحتاد  مالية  على  النداوي  طالل  ا�شتوىل  لقد 
اأع�شائه  ا�شرتاكات  ونهب  العرب  لالكادميني  الدويل 
مكونا له جلنة مالية برئا�شته وع�شوية ابنه زيد وابنته 
فرح، وتبني اأن ما كان يدعيه النداوي من وجود مقرات 
كاذبة مل  ادعاءات  البورك هي جمرد  وعمادة جلامعة 
ر�شوم  ان  كما  منها خريج،   يتخرج  ومل  يدخلها طالب 
،التي دفعها  العرب  الدويل لالحتاد  النت�شاب لالحتاد 
طالل  جيوب  يف  تبخرت  قد   العرب  الأكادمييون 
النداوي،  وتبني اأي�شا اإن هذا الحتاد، كحال الأكادميية 
الوهمية،غري م�شجل، ولي�ض له وجود ر�شمي يف الوثائق 
حال  كما  واليون�شكو،  العربية  اجلامعة  وحتى  الأوربية 
)اأكادميية البورك للعلوم يف الدمنارك(، لي�شت لها اأية 
تواأمة علمية مع جامعات اأمريكية اأو عربية، كما ي�شاع، 
اأن الظهور  وغري معرتف بها يف منظمة اليون�شكو، كما 
العراق،  �شيا�شي يف  م�شروع  للنداوي، ك�شاحب  الأخري 
بت�شكيله حزبا �شيا�شيا، و�شعيه لت�شكيل حكومة عراقية 
الع�شكري  للجناح  كم�شئول  لنف�شه  وتعيينه  املنفى،  يف 
فيها جمرد ترهات ل تخلو من الن�شب والحتيال، حيث 
لت�شكيل  با�شطنبول  موؤمترات  لعقد  النداوي  دعا طالل 
انها  للجميع  ات�شح   للعراق(،  وطني  اإنقاذ  )حكومة 
نوري  بغداد وبدعم  حماولت مدعومة من قبل حكومة 

املالكي نف�شه وحزب الدعوة،  وقد 
حتت  مفربكة،  اجتماعات  متت 
بع�ض  ل�شتدراج  �شيا�شية  عناوين 
والكفاءات  النخب  من  الأ�شماء 
ابراهيم  ح�شرها  الوطنية، 
البي�شاين  البي�شاين �شقيق فرا�ض 
الوطني  الأمن  م�شت�شار  نائب 
وطه  طالل  ح�شل  حيث  احلايل 
احلديدي وحممود امل�شهداين على 

العديد من الهدايا، والهدايا لها مدلولتها، حيث �شرق 
تلك  من  له،  املرافق  الوفد  هدايا  حتى  النداوي  طالل 
التي قدمها له وزير الداخلية ال�شابق قا�شم العرجي، 

�شملت هواتف نقالة خا�شة و�شاعات وغريها.
ل نريد اأن نحرج الكثري من القامات الوطنية والعلمية 
اإىل  النت�شاب  ورطة  يف  اأنف�شهم  وجدوا  ممن  العراقية 
وقد  البورك،  اأكادميية  العمل �شمن  اأو  الدويل  الحتاد 
والأكادميية  العلمية  وعناوينهم  اأ�شمائهم  ا�شتغالل  مت 
فعليهم  النداوي،  طالل  اأمثال  بها  ليتاجر  املحرتمة،  
من  النهائي  انفكاكهم  باإعالن  املبادرة  هذه،  واحلالة 
اأ�شمائهم  اأية �شيغة ورطهم بها طالل النداوي، بح�شر 
املناق�شة  جلان  اأو  الإ�شراف  مهمة  على  واإ�شافتها 
لأطروحات مل تقدم ح�شب الأ�شول العلمية املعتادة، اأو 
تناق�ض عرب ال�شكايب او حتى من دون مناق�شة ر�شمية، 
وقد منح اأ�شحابها �شهادات واألقاب علمية، ون�شري هنا 
اإىل قامات علمية يعتز بها العراق ، منهم الدكتور مازن 
والدكتور عماد خمي�ض  زنكنة  والدكتور جيا  الرم�شاين 
واألقابهم  اأ�شمائهم  ولتزكية  يجري  مبا  راأيهم  لبيان 
ظل  �شابق  وخمابرات  امن  رجل  من  امل�شتغلة  العلمية 
ورئي�ض  اأكادميي  باأنه  فجاأة  ليدعي  الو�شيع  ديدنه  على 

لالحتاد الدويل لالأكادمييني العرب.
لالحتاد  العامة  الأمانة  بيان  ون�ض  �شورة  اإن 
وال�شادر   843 العدد  العرب  لالأكادمييني  الدويل 
طالل  ممار�شات  بالتف�شيل  و�شح   9/5/2019 يف 
اأكرم  النداوي وف�شحها ومت ف�شله من ع�شوية الحتاد. 
ال�شلطات  منحته  طرده  قرار  من  واحد  يوم  وبعد 
ببغداد  افتتاحه  عن  الإعالن  مت  مقرا  ببغداد  الأمنية 
مبوافقة ومباركة  رئي�ض جمل�ض حمافظة بغداد ريا�ض 
ورجال  ال�شيا�شيني   من  عدد  مثل  واأمثاله  الع�شا�ض 
الأمن واملخابرات وامللي�شيات التي اغتالت خرية علماء 
دويل  لحتاد  عاما  اأمينا  النداوي  وبتن�شيب  العراق. 
الأمنية  الجهزة  بتكرمي  حفله  بداأ  العرب  لالأكادمييني 
العراقيني  والعلماء  الأكادمييني  مئات  اغتالت  التي 
بالت�شفية  وتهدد  ت�شتفز  وهي  اآخرين  األوفا  و�شردت 

لبقية الراف�شني للخ�شوع ملخططات الغزو والحتالل.
مايل  بدعم  ببغداد  ويجري  جرى  هذا  كل  اإن 
التي  اخل�شراء  املنطقة  حكومة  من  وامني  واإعالمي 
اأ�شماء عربية حل�شور مثل  متكنت من دعوة وا�شتدراج 
هذه املهازل، منها ح�شور ع�شو جمل�ض ال�شعب امل�شري 
الأمانة  وع�شو  الواحد  عبد  م�شطفى  احمد  النائب 

العامة لالأكادمييني العرب، رئي�ض مكتب م�شر لالحتاد  
د. حممد عبد الفتاح م�شطفى ومبعية ملحقات النداوي 
ببغداد اأمثال د. حممود امل�شهداين ب�شفة نائب الأمني 
و�شلة  الراوي  عدنان  واملهند�ض  النداوي  لحتاد  العام 
من  املزورة  والألقاب  ال�شهادات  على  ح�شلوا  ممن 

الألقاب. لبقية  البورك" واملنتظرين  "اأكادميية 
العربي   املجل�ض  ا�شدر   13/5/2019 يف 
هيئة  وهو   845 ال�شادر  بيانه  والأكادمييني  للكفاءات 
الدويل  الحتاد  عن  بديال  اجلديد  بعنوانها  �شتعمل 
هذا  اإ�شداره  اأ�شباب  فيه  و�شح  العرب  لالأكادمييني 
العرب يف  الأكادمييني  كنتيجة لن�شقاق �شفوف  البيان 
النداوي  طالل  قبل  من  اختطافه  جرى  الذي  الحتاد 
بني  الذي ح�شل  الفتنة  واأد  ولغر�ض    ...  ( فيه:  وجاء 
التي  الأليمة  املفردات  عن  والرتفع  الأكادمييني  بع�ض 
اخل�شوع  عن  ينم  موؤ�شف  اإقرار  وهو  الخ.(   ... حدثت 
والبتزاز  املخابراتية  الإرادات  فر�شته  واقع  لأمر 

والتهديد املعلن واملبطن من قبل طالل النداوي. 
الت�شرفات  اأن نقلق ونحتج على كل تلك  من حقنا 
به،  التحق  ومن  النداوي  طالل  من  واملريبة  امل�شيئة 
اأع�شاء الحتاد الدويل  لذا راأينا من واجبنا م�شارحة 
لدينا،   تتوفر  التي  احلقائق  بكل  العرب،  لالأكادمييني 
وكذلك ل بد من اإعالم  الراأي العام العربي، وكل النخب 
العلمية والأكادميية العربية، مبا يتعر�ض له الحتاد من 
عمل مد�شو�ض وتخريبي، يقوم به اأمثال طالل النداوي، 
وقلقنا نابع من حر�شنا على حفظ اأرواح وحياة ومكانة 
و�شمعة الكثري من الأكادمييني العرب؛ ممن �شي�شيبهم 

اخلطر ب�شبب ت�شرفات طالل النداوي.
اإن رجل الأمن ال�شابق و"الأكادميي الدعي" طالل 
املجزرة  على  التغطية  ملاذا  متاما:   يعرف  النداوي 
ت�شتهدفهم،  زالت  ول  العراق  علماء  ا�شتهدفت  التي 
الغتيالت  تلك  ومنفذي  القتلة   جمال�ض  ومب�شاركته 
مع  الكاملة  التحقيق  حما�شر  ن�شر  يتم  مل  ملاذا  يعرف 
الأقل؟  على  العري�شة  عناوينهم  اأو  املّتهمني،  املوقوفني 
وهو مبنحه �شهادات واألقاب علمية للقتلة ببغداد، وكما 
هو وا�شح متامًا اأن التحقيقات التي مّتت ك�شفت بالأدّلة 
تقف  كانت  التي  واجلهات  الفاعلني  هوّية  القاطعة 
تراوح  ق�شائية �شدرت يف حقهم  اأحكامًا  لأن  وراءهم، 
ال�شلطات  تتلكاأ  فلماذا  املوؤّبد،  وال�شجن  الإعدام  بني 
بقي  اأجل حماية من  من  باحلقيقة  العراقية يف اجلهر 

حّيًا يف املجتمع الأكادميي العراقي..!!
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كيف يكون الرهان على احلوار والنقا�ض لإيجاد �شيغ 
اأكرث عمقا لإ�شاءة املا�شي..؟

لتزويد  ثرا  منبعا  اأم  نكو�شا،  ي�شكل  املا�شي  وهل 
احلا�شر بحقائقه والتي يعاد �شياغتها يف كل ع�شر..؟

 قراءة ملا يجري الآن، تبدو فيها خطة جدية لإعادة 
�شياغة التاريخ وتر�شيم حدوده، �شياغة تاأخذ من النبع 
الأيديدلوجي �شياقها، باإجتاه احتكامها املطلق لأيقوناتها 
املقد�شة.  قراءة تتمرت�ض وراء خطوط مواجهة، ت�شندها 
والراأي  الأفواه  لتكميم  متطورة  باآليات  مزودة  دفاعات 

املخالف.
ال�شيغة  املعا�شرة،  حياتنا  يف  الإت�شايل  وللجانب   
املثلى ل�شنع اخلطاب املف�شل على وفق م�شاطر القواعد 
احلجب،  اخرتق  الف�شائي  البث  اإن  ذلك  الأيديولوجية، 
العقائدية  ا�شرتاطه  اأملى  ف�شيئا  و�شيئا  ثقافته،  واأ�ش�ض 
والفقهية  ال�شرعية  اأ�شانيدها  على  املف�شلة  و)العْقدية( 
و�شول لقراءة ما بني ال�شطور، حتى لوكان الن�ض القراآين 

نف�شه..!
 هذه التف�شريات تقود اإىل اأدجلة مفارقة من �شاأنها 
�شنع فهم جديد يتماهى مع اخلطاب الغيبي الذي يعمق 
جمتمعنا،  م�شاحة  من  ممكنة  رقعة  اكرب  على  حفرياته 
ل  يل  يبدو  النا�ض،  من  الكثري  باأن  لالإعتقاد  يدفع  ممل 

يعني لهم امل�شتقبل ال�شئ الكثري..!
يبدو اأن الدولة املدنية التي حترتم الإن�شان وحرياته 
لالرتقاء،  التنموية  اخلطط  تعد  ثم  ومن  وثقافاته، 
من  املحظور  منطقة  يف  تقع  وعمرانيا،  وبيئيا  ح�شريا 
ولفتات  الغيب،  ياأتي من  املدد  دام  ما  الكثريين،  تفكري 

الندب على املا�شي هي من يبني دولة "عراقية" حمدثة.
عامل  رف�ض  نحو  )جتنح  هنا  بال�شخ�شية  وكاأن   
قيمته  من  الق�شدي  والتقليل  واحتقاره  نف�شه  احلاجات 
قيمتها  واملتزايد على  فيه  املبالغ  التاأكيد  ل�شالح  وزنه،  و 
جمال  الدين  فيها  ي�شبح  احلالة  هذه  ويف  الروحية. 

للتعوي�ض عن النق�ض املادي(.
ما  منه،  يتفرع  وما  الدين  يكون  املنطلق  هذا  من   
بعد،  ما  على  بظالله  يلقي  الذي  القدا�شة  جدار  ي�شكل 
التداويل،  حيزه  اإىل  يخرج  حينما  الديني  الن�ض  اأن  اأي 
يفر�ض جانبه الت�شريعي ومن ثم التنفيذي، ومن ثم اأقامة 
واجبة ل "ال�شعرية".. لي�شبح فيما بعد ممار�شة لها ثقلها 
الأيدلوجي ك"مهيمن" ل يتوانى عن اأقامة حّده، ذلك اأن 
ثاأثريات هذا املهيمن و�شواغطه تدفع اإىل تفرعات اآخرى 

ت�شب يف قالب املقد�ْض.
 فالع�شرية مثال هي اأ�ض الطائفة، والطائفة الفالنية 
احلا�شر(  �شطرجن  رقعة  على  الأقوى  الرئي�ض  )الالعب 
وهي بدورها ت�شبح الفرقة الناجية والوحيدة، وبذا تتدرج 
وتلب�شه  اإىل طبقات قارة،  الديني ودفعه  ال�شغط  متوالية 
اأردية مفاهيم ل تقبل اخللخلة بالن�شبة مل�شرعي القدا�شة، 
الآخر  ان  ذلك  الآخر،  مع  احل�شاري  حوارها  تقيم  ول 

بالن�شبة لها هو)متاآمر، جن�ض، غري م�شتحب، كافر(.
فثمة  كمهيمن،  الدين  عن  الآن  حديثنا  كان  واإذا   
اأقانيم اأخرى مار�شت �شطوتها ك�شاغط كبري على العقلية 
ال�شعر  مثل  فمفهوم  ارتكا�ْض،  من  رافقها  وما  العربية، 
هو اأحد اأبرز الق�شايا التي ت�شري بدليل اأو بغري دليل اإىل 

تخلفنا، ذلك اأننا "اأمة �شاعرة"..!
 هذا الراأي والذي ي�شتمد اأ�شوله من م�شتويات التفكري 
الب�شيط بزاويته ال�شيقة، والذي يكاد يخلو من تفكري جاد 
وحتليل علمي، واإمنا هو راأي يطلق جزافا. ذلك اإن ال�شعر 
منطقة تنتمي اإىل)املتخيل( اأي هو اإطالقي ل ميد جذوره 
ترا�ض  الأزمنة،ي�شبح  ومبرور  هكذا  املعي�ض.  الواقع  اإىل 
ينتمي  معرفيا  تراكما  �شردا(  نرثا،  )�شعرا،  الكلمات 
ملناطق الفكر، وهذا حا�شل يف مراحل متقدمة من التاريخ 

الإ�شالمي.
لدن  من  بعد  فيما  الفكر  هذا  يحا�شر  اأمل  ولكن   
�شاعرة"  "اأمة  اأننا  اجلاهزة  التهمة  ومعدي  متقويل، 
و�شول اإىل دفعه- اأي الفكر اأو العقل ال�شعري- اإىل حافات 
خطرة، تو�شله اإىل مواقف )كالزندقة واملروق( اأي اإقامة 
)جدار فولذي( جتاه توجهات العقل وت�شوراته املحدثة، 
ل�شيما وهو يعي�ض حا�شرا، �شهد تالقحا معرفيا مع الآخر 

�شاهمت الرتجمة على الأقل يف نقله.
 حماولة البحث عن خمارج اأخرى لنقد التاريخ ومن 
ثم اإعادة اإنتاجه، ت�شبقنا تن�شي�شات تر�شخت يف طيات 
التاريخ،  ا�شمه  املكاين/الذي  الكيان/الزماين-  هذا 

وقتل  )اإياك  ال�شهرية  د�شتوف�شكي  مقولة  هنا  وحت�شرنا 
اإىل مقدار  التاريخ( حتيلنا  اأفظع جرمية يف  ..فاأنه  الأب 
على  اخلروج  من  والتحذير  ومهيمناتها،  ال�شلطة  و�شع 
وامل�شلمات  واملعطيات  )الثوابت  هي  والتي  نوامي�شها، 

واملدونات الر�شمية واملثيولوجيا املقد�شة(.
ال�شخ�شية  لنا  ترت�شح  ال�شواغط   هذه  خ�شم  يف 
اأنها  ذلك  العراقي،  العربية، ومناذجها كرث يف جمتمعنا 
�شخ�شية  اإىل  اقرب  وهي  ثقايف،  ا�شتالب  من  )تعاين 
غري  �شخ�شية  وهي  الداخل،  من  م�شدوعة  ع�شابية 
منتجة وغري مبدعة، تعي�ض رهينة تناق�شاتها و�شراعاتها 
قادرة  غري  �شخ�شية  اأي�شا  بال�شرورة  وهي  الذاتية، 
اجلماعية  الأطر  وبناء  والتعاون  والتفاهم  التوا�شل  على 

املنظمة(.
على  ت�شحق  التي  املتفردة  الذات  جند  اأين  حقيقة،   
انتماءاتها ال�شيقة، الطائفية والع�شبوية، وتنت�شر كاإرادة 
وحتليال"  "ت�شخي�شا  زمنها  اآليات  عرب  التاريخ  حتاكم 
اإىل م�شارها الطبيعي، تلك التي  اإعادة مفرداته  ومن ثم 
طالتها �شلطات اأويل الأمر من جهة، واملرجعيات املقد�شة 
�شادت  التي  الأنظمة  وجزر  مد  وح�شب  اأخرى،  جهة  من 

وتعاقبت.
ذات تقف على احلياد م�شتندة لروؤيتها املو�شوعية يف 
ت�شتحق  والتي  التاريخ،  امل�شيئة من هذا  ال�شذرات  تقييم 
املغلفة  الثوابت  ودح�ض  وم�شتقبال،  حا�شرا  ال�شتلهام 
بغيبية تعود بالعقل اإىل �شباته، ومن هنا ياأتي دور النخب 
الدوام  على  امل�شتند  التنويري  م�شروعها  �شنع  املثقفة يف 
)يف احلوار والنقا�ض لإيجاد عنا�شر بلورة �شيا�شية وطنية 
ت�شاعد على بناء ال�شخ�شية املت�شقة وامل�شتقلة التي ت�شكل 
ال�شرط الأول لتنمية ملكات الإبداع وقوى العمل، والتفاهم 
والتعاون التي ل بد منها لتفجري روح املبادرة التاريخية، 

بدل اجلدل العقيم عن الهوية وال�شراع الدائر فيها(.

نصير الشيخ

إرادة صنع التاريخ
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ـ ماهي ابرز حمطات معر�شك الع�شرين ومباذا 
يختلف عن �شابقاته من حيث الروؤية واملو�شوع ؟

الثقايف  املركز  يف  الع�شرون  املعر�ض  ـ 
بتاريخ  اأقيم  الذي  املو�شل  يف  العراقي  الفرن�شي 
من  منتخبة  اعماال  يت�شمن   2019/4/23
بعد  اأقمتها  التي  وامل�شاركات  املعار�ض  جمموعة 
وبعد  االرهابي،  داع�ض  احتالل  ابان  النزوح 
واأيطاليا  واالردن  املانيا  يف  خا�شة  مدينتي،  حترير 
الثقافه والفن  والباك�شتان، هي ملد اجل�شور الإنت�شار 
الثقافية  واملراكز  املوؤ�ش�شات  نحو  العراقي  املو�شلي 
عن  نينوى  حمافظة  وعزل  انح�شارها،  بعد  العاملية 
العراق والعامل اثناء احتالل املدينة من قبل ع�شابات 
والفنية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  كافة  وتدمري  داع�ض، 
واحل�شارية وحترمي كل ما يتعلق باجلمال واالبداع، 
تبعث  وا�شتمرارها  االن�شطة  ان مثل هذه  ف�شال عن 
االمل العادة احلياة واالمان وال�شالم واأعادة املدينة 

اىل حميطها العراق.
اثناء  املو�شل  ا�شتطعت ر�شم معاناة اهل  ـ كيف 

الفنان التشكيلي العراقي الدكتور خليف محمود المحل:

فرتة �شيطرة داع�ش وما بعدها؟؟
ملتابعة  متاما  تفرغت  تركيا،  اىل  النزوح  بعد  ـ  
التي  واالعدامات  واجلرائم  والتخريب  االحداث 
املثقف  ال�شباب  بحق  االجرامي  داع�ض  ارتكبها 
ون�شرته  ال�شهداء  عن  عمل  اول  ر�شمت  والن�شاء. 
التوا�شل االجتماعي كعمل احتجاج على  على مواقع 
�شوتنا  والإي�شال  �شبابنا،  بحق  داع�ض  انتهاكات 
للعامل و ف�شح جرائم داع�ض �شد االن�شانية، وكذلك 
املجاعة التي �شاحبت احتالله لتوقف عجلة احلياة 
والتعليمية،  الثقافية  املوؤ�ش�شات  كافة  و�شل  والعمل 
والتعبري اي�شا عن حالة النزوح والهلع الذي ا�شاب 

ال�شعب من جراء ذلك، انها موؤامرة كبرية علينا. 
ـ اللون احلار امل�شتفز كاالأحمر واالزرق واال�شفر 

يطغى على اغلب لوحاتك ما هو مدلول ذلك؟
وبطاقة  كرنفال  االلوان احلارة هي  ا�شتخدام  ـ  
حب ملونة للعامل لالثارة وبعث االمل العادة احلياة 
ارتكبته  الذي  والتخريب  الدمار  بعد  وال�شالم 

�شيف املركز الثقايف الفرن�شي – العراقي يف باكورة ن�شاطه الثقايف والفني واالعالمي يف حمافظة نينوى 
يف  الت�شكيليني  جمعية  رئي�س  املحل،  حممود  خليف  الدكتور  العراقي  الت�شكيلي  للفنان  الع�شرين  ،املعر�س 
العالية،  االنطباعية  والرائحة  الواقعية  الفنان مبنحى  ر�شمها  ت�شكيلية  لوحة  املعر�س )23(  �شّم  نينوى، 
التي ت�شكن حلاء اللوحة بحرفة وا�شحة، اإتخذت من مو�شوعة املراأة وهمومها واآالمها ومعاناتها وحاالتها 
البكاء، النوح، اخلوف والرتقب، وال�شياع الالحمدود، ب�شبب احلروب التي هتكت  ال�شبي،  النف�شية املدمرة، 
احالمها، وهي جملة اأحا�شي�س ترجمها الفنان بوعي التجربة التي عا�س تفا�شيلها، دقيقة بدقيقة يف ظل 
�شيطرة داع�س االرهابي على مدينته املو�شل، وهو الذي راأى كل �شيء، اإنها خلجات اإن�شان ر�شم اآالم االخرين 
بعاطفة مرهفة، الإي�شال ر�شالة التنديد واال�شتنكار وال�شجب، هكذا كانت لوحات خليف موجعة حد اللعنة، 

وقا�شية حد االمل. اإلتقيناه اأثناء تواجدنا يف املعر�س فكان ح�شيلة اللقاء هذه املحاورة داخل املعر�س.   
حاوره: عبد الجبار الجبوري

المعرض يضم لوحات منتخبة من أعمالي

على  االبت�شامة  لزرع  وحماولة  داع�ض  ع�شابات 
ملختلف  االبرياء،  مدينتي  واطفال  النا�ض  وجوه 
عن  ف�شال  االجتماعي،  ون�شيجه  ال�شعب  اطياف 
والكراهية  العنف  انها هاج�ض يقو�ض كل خطابات 
والطائفية من اجل حياة اآمنة وم�شتقبل اف�شل ينعم 

به اجلميع.
االلت�شاق  اللوحات  من  الكثري  يف  يبدو  ـ  
ال�شديد بالبيئة املو�شلية، والتعبري عن ذلك من 
خالل املاأ�شاة التي حلت باملو�شل، فظهرت اإمارات 
�شخ�شيات  وجوه  يف  واحلزن  والقلق  اخلوف 

اللوحة. ما �شر ذلك؟
ورموزها  هويتها  يحمل  بيئته  ابن  الفنان  ـ 
يحمله  الذي  الهم  واأكيد  يرحل،  اينما  ومفرداتها 
اللوحة  ا�شكاله وعنا�شر  يف داخله ينعك�ض على كل 
لغر�ض  املنتقاة  التعبريية  و�شخ�شياته  ومبادئها، 
ر�شالة  اإنها  الفني.  العمل  هدف  الر�شالة  تو�شيل 
الفنان للعامل وحقيقة التعبري عن امل�شاب والواقع 

االليم وال�شنوات العجاف التي بقي فيها االرهاب.
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ـ �لو�قعية �سمة رئي�سية للوحات �لفنان خليف خربنا عنها ونحن 
نر�ها جم�سدة يف جميع لوحاتك منذ �ملعر�س �الول ولالآن.. من �ين 

ت�ستمد �سخو�سها؟
من  التي ميكن  املدار�ض  والرمزية، هي  والتعبريية  الواقعية  اكيد  ـ 
خاللها التعبري عن همي الن�شاين وعن �شخ�شياتي لأنها القرب لواقع 
والواقع  الن�شان  ان�شانية  عن  التعبري  خاللها  من  ميكن  والتي  احلال 
املعا�ض، والليم املمزق املحا�شر وامل�شتلب، �شحية ال�شراعات والتخلف 
والت�شلط. الواقعية والتعبريية هي القرب للنف�ض والكرث و�شوحا وفهما 
لأب�شط النا�ض، والن�ض الب�شري فيها اكرث جمالية واأ�شرع و�شول للعقل 

الن�شاين.
�ل�سبي  منها  عديدة  لوحات  يف  �لب�سعة  د�ع�س  �سورة  نقلت  ـ 
�لوح�سية  �العد�م  وعمليات  للعو�ئل،  �ملذل  و�لنزوح  لاليزيديات 
لالبرياء، �سف لنا �سعورك �الن�ساين كفنان نقلت لنا ما عا�سه �لنا�س 

يف ظل د�ع�س وبعده؟
منذ  معنا  تعاي�شت  واأ�شيلة  مهمة  �شريحة  اليزيدية،  الطائفة  ـ 
اآلف ال�شنني وتعد اكرث طائفة تعر�شت لأب�شع انواع القتل والغت�شاب 
هي  التاريخ.  مدار  على  ين�شى  لن  ا�شابها  وما  الق�شري،  والتهجري 
الخرى اخذت حيزا من اعمايل ول زالت، ف�شال عن الو�شع املاأ�شاوي 
اأبان العي�ض حتت مظلة الحتالل الداع�شي املجرم، من  الذي ج�شدته 
هزت  التي  انواعها،  بكل  والعدامات  والعتقالت  واحلرمان  اجلوع 
لتكون  احلرية  ف�شاء  لوحاتي  منحت  اجلرائم  تلك  وبرغم  العامل. 
وا�شتقرارها بعيدا عن  اأمال بعودة احلياة  اكرث جمال وتعبريا وملنحها 
الياأ�ض والحباط وبرغم الدمار والتخريب، و وجود جثث �شهدائنا حتت 
منحت  وهكذا  جديد.  من  �شننه�ض  لكننا  اخلراب،  وركام  النقا�ض 
ن�شو�شي الب�شرية قوة لونية وثورية من اجل التغيري وال�شالم وال�شروع 

مل�شتقبل امن واأف�شل.

ماجدولين الرفاعي

رجل في 
ذاكرة امرأة 
عنيدة

رأي

ما زلت اذكر كيف كان مير عطرك بني ازقتنا العتيقة، ينقر باأ�شابعه زجاج 
يخرتع  ال�شباح،  �شتائر  بخفة  ويرفع  امل�شاء،  اأجرا�ض  يقرع  اجلميالت،  نوافذ 
من  احلب  يوقظ  مبحوح  ب�شوت  ال�شرفات،  حتت  الوقوف  يطيل  كي  احلجج 

قيلولته، ي�شرب ال�شاي يف باحة الفرح، ويحرق الوقت لفافة تبغ ق�شرية.
ويوؤرق  بلفتاتها،  الفرح  توقظ  بخلخالها،  احلي  تهز  التي  احل�شناء  انا  وكنت 
ن�شاء احلي اعجاب الرجال بغمازة اأعلى خدها، تغني فريق�ض"زوربا" فوق حبال 

مواويلها.
مل تكن تكرتث اأنت بعطورهن ول باألوان او�شحتهن وهن يحاولن لفت انتباهك، 
و�شد قلبك من اذنيه، كنت تقول دوما باأنك تريد امراأة ا�شتثنائية جتدها �شدفة 
دون اأن تبحث عنها، امراأة  ل تتجمل كي ت�شد انتباهك، امراأة تعرف كيف ت�شطاد 
لها  ال�شجر  ي�شرب  اإذا م�شت  امراأة  اأ�شابعها،  لهفتك بحرير �شحكتها، وخممل 
التحية، واإن جل�شت ت�شتحم الع�شافري مباء رقتها واأنوثة ابت�شامتها، واإذا اأ�شارت 

بيدها تعود اأ�شراب ال�شنونو من هجرتها... 
�شدقني، اأحببتك اأكرث مما ينبغي ولكنني مل انتظر يوما �شالل وردك الن�شرة، 
ومل اأقف على نا�شية اأحد ال�شوارع التي كنت تدق بكعب حذائك ا�شفلتها بعنجهية 
اأمري يبحث عن ح�شناء تكمل هيبته، كنت من خلف �شباب اعجابي اطل على جراأة  
الأر�ض  تدو�ض  وانت  م�شيتك  اأتاأمل  وظللت  مثري،  رجويل  بعطر  العابق  قمي�شك 

بعزمية فار�ض، فيتطاير �شرر الغرور ويحرق اأخ�شر اأمنياتي وياب�شها.   
دعني اأعرتف لك باأنني اأكرث عنجهية منك، فاأنا املراأة ال�شرقية التي �شدتها 
جّدتها من جديلتها ذات مراهقة واأو�شتها اأن تكون رزينة اإن اأحبت ذات يوم وال 
تبادر بالعجاب باأي رجل حتى لو �شرق حبه النوم من عيون و�شادتها وتركها طوال 
الليل مت�شغ اأرقها كاأوراق القات، انا املراأة التي ت�شكن برج الأحالم وتنتظر الرجل 
الذي ي�شعى للو�شول اإىل قلبها ويبذل ما ا�شتطاع من جهد للح�شول على ا�شارة 
اأن  األف مرة ول تبوح بع�شقها لرجل قبل  من ا�شبعها، امراأة عنيدة تك�شر قلبها 
يبوح بع�شقه ويكتب يف جمال طّلتها ع�شرات  الق�شائد واملعلقات، امراأة جمنونة 
ل تعرف كيف تقطف عناقيد ال�شعادة فوق ر�شيف حارتها، يا لو�شايا اجلدات كم 
نطري  النوافذ  على  بقينا  وهكذا  واندفاعها،  وهجها  قلوبنا  نب�شات  من  اأ�شاعت 

اأحالمنا الوردية كفرا�شات خمملية الأجنحة.
فوق  املعلق  حلمي  اأنت  بقيت  عا�شقة،  باأين  اأخربك  ومل  �شدفة،  جتدين  مل 
قمي�شك  عطر  يجف  ومل  ابت�شامتك،  تبهت  مل  ثمني،  كمعطف  ذاكرتي  م�شجب 
الأجعد  �شعرك  مفارق  بني  ترتاق�ض  املطر  حبات   وظلت  فائقة،  بعناية  املكوي 

كنجوم �شاجة بال�شوء يف ليلة �شيفية.
اأن  انتظرت  الذي  الرجل  واأنت  تبحث عنها،  التي كنت  ال�شتثنائية  املراأة  انا 

يكتب لأجلي الق�شائد ولكننا مل نلتِق.
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الشاعر  فؤاد مطلب

أي عيد

�ـــســـعـــيـــُد �حـــــتـــــلـــــلـــــُت  �ذ�  عــــــيــــــٍد  �أي 
ــــــدوُد و�ملــــــــــ�ــــــــــســــــــــّر�ت دربـــــــــهـــــــــا مــــــ�ــــــس

�أجـــيـــبـــي ��ـــســـتـــطـــعـــِت  �ذ�  عـــــيـــــٍد  �أي 
يـــــــا دمـــــــــــًى �ــــــســــــوت حــــقــــهــــا مــــــقــــــدوُد

يـــــــا خـــــــيـــــــواًل �أ�ـــــســـــابـــــهـــــا �ألـــــــــــف ثــــلــــٍم
ـــــــا �ـــــســـــيـــــوفـــــاً �ــــســــهــــيــــلــــهــــا مــــغــــمــــوُد ي

ظـــهـــري خــــلــــف  وخــــنــــجــــٌر  عـــــيـــــٍد  �أي 
ـــــفـــــٌزّ ومـــــــــــا عـــــلـــــيـــــه �ـــــســـــهـــــوُد ـــــت ـــــس مـــــ�

طـــــريـــــد�ً �أظـــــــــــــُلّ  طــــالــــعــــي  يــــكــــن  �ن 
ـــــهـــــا ممــــــــــــدوُد و�لــــــــو�ــــــــســــــــايــــــــات ظـــــل

قـــــو�مـــــي �ــــســــلــــلــــت  �ذ�  فـــــاعـــــذريـــــنـــــي 
وتــــــــفــــــــجــــــــرت فـــــــالـــــــلـــــــيـــــــايل �ـــــــســـــــوُد

فـــحـــويل �نـــتـــفـــ�ـــســـت  �ذ�  و�عـــــذريـــــنـــــي 
قــــــــمــــــــٌر عــــــــــاجــــــــــٌز وقـــــــــــــــــــوٌم عـــــبـــــيـــــُد

نــــــبــــــٍيّ مــــــثــــــل  �لـــــــــعـــــــــر�ق  جـــــــــــرح  �ن 
حـــــا�ـــــســـــرتـــــه �لــــــلــــــئــــــام وهـــــــــو يـــــــــذوُد

فــــــــــاأقــــــــــام �لـــــــ�ـــــــســـــــالة فـــــــــــوق رمـــــــــــاٍح
�لــــــــــّدوُد و�ـــــســـــام  �الأذى  فـــيـــهـــا  قـــــــام 

ـــــــقـــــــى ــــــى بــــحــــ�ــــســــنــــيــــيــــه و�أل وتــــــ�ــــــســــــّل
دمـــــعـــــًة طــــاملــــا حـــا�ـــســـرتـــهـــا �حلــــــــدوُد

تـــ�ـــســـكـــو �ملــــــنــــــائــــــر  �ذ�  عـــــــيـــــــٍد  �أي 
مـــــــن يــــــــهــــــــوٍد، و�الأقـــــــــــربـــــــــــون يـــــهـــــوُد

�ـــســـيـــٌف و�ملــــــديــــــنــــــة  �لــــقــــ�ــــســــف  و�ذ� 
وروُد و  ومـــــــــــدفـــــــــــٌع  ورقـــــــــــــــــــــــــاٌب، 

ـــــمـــــاء عـــلـــيـــنـــا وجــــــلــــــيــــــٌد دمــــــــــع �لـــــ�ـــــس
يــــــا �لــــــهــــــي، حــــتــــى �لـــــــدمـــــــوع جـــلـــيـــُد

ولـــــــــــــذ� تـــــــذبـــــــح �لـــــنـــــخـــــيـــــل جـــــــهـــــــار�ً
و�ملــــــــر�ثــــــــي مــــلــــجــــومــــة و�لــــقــــ�ــــســــيــــُد

و�أنــــــــــــــــا كـــــلـــــمـــــا هــــــمــــــمــــــُت بــــ�ــــســــمــــ�ــــٍس
ـــــغـــــيـــــوم حــــ�ــــســــوُد حـــــاربـــــتـــــنـــــي مـــــــن �ل

و�أدري بـــــــاالأغـــــــنـــــــيـــــــات  ــــــى  �أتــــــ�ــــــســــــّل
�أنــــــــــهــــــــــا حــــــــ�ــــــــســــــــرًة عــــــــــلــــــــــَيّ تـــــــعـــــــوُد

و�أدري �لـــــنـــــجـــــوم  ذكـــــــــر  ــــــــــي  و�أُعــــــــــّل
�أُريــــــــــــــــُد حــــــــني  تــــــ�ــــــســــــيء  ال  �أنــــــــهــــــــا 

و�أُحــــــــابــــــــي و�أتـــــــــــقـــــــــــي،   و�أُد�ري، 
وفـــــــمـــــــي تــــــهــــــمــــــٌة وكـــــــفـــــــي �ـــــســـــهـــــوُد

دمــــــــوٌع �ال  ـــــــعـــــــر�ق  �ل يف  يل  لــــيــــ�ــــس 
كــــــنــــــت �أجــــــلــــــتــــــهــــــا ووجــــــــــــــــٌه وحــــــيــــــُد

ــــٍب ــــي وبـــــــقـــــــايـــــــا مـــــــــن نـــــــــظـــــــــرٍة حلــــب
ـــهـــيـــُد وفــــــــــــٌم يــــ�ــــســــتــــهــــي وخــــــــــــــوٌف �ـــس

ـــــــــعـــــــــر�ق عـــلـــيـــنـــا ودمــــــــــــــــــوٌع عــــــلــــــى �ل
يــــهــــطــــل �لـــــغـــــيـــــم حـــــزنـــــهـــــا ويــــــزيــــــُد

ذئـــــــــــــــاٌب عـــــــــلـــــــــّي  عـــــــــــــــدت  �أالأين 
ـــــــَيّ �لــــــقــــــرود مـــــهـــــلـــــكـــــاٌت عـــــــــدت عـــــــل

بــطــبــعــي �لــــلــــئــــام  �أغـــــــــــرى  الأين  �أم 
�أنـــــنـــــي �لـــنـــا�ـــســـع �لـــبـــيـــا�ـــس �لـــوحـــيـــد

ولــــــــهــــــــذ� �أُخــــــــــــــــــــذُت غـــــــــــــــدر�ً وغــــنــــى
ــــــي �لــــــغــــــر�ب و�لــــعــــربــــيــــُد فـــــــوق ر�أ�ــــــس

فــــــاإرتــــــقــــــبــــــوين �أعــــــــــــــــود  �أين  غــــــــري 
كـــلـــمـــا �أ�ـــــــســـــــرق �لــــ�ــــســــبــــاح �جلـــــديـــــُد
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الثقافة



شروق خالد

)الرجل الرومانطيقي( 
القشة التي قصمت ظهر البعير هي العاطفة..

رأي

ل  الذي  الالمرئي  اله�ض  ال�شيء  ذلك 
نتمكن من الم�شاك به نفقد ال�شيطرة عليه 
لي�شعر  بنا  اهلل  خلقه  الذي  امامه،  ون�شيع 
و مع مراحل  بالآخر وعلى حني غرة،  كالنا 
تطور اجلن�ض الب�شري حتول اىل اداة تدمري 
و �شلطة و ا�شتعباد، و فجاأة و ب�شرعة فائقة 
اأننا منلك القدرة على  ادركنا ذلك، وعلمنا 
حتقيق جميع اهدافنا وم�شاحلنا الدنيئة اإن 

ا�شتغلينا تلك اخلرافة ب�شكلها ال�شحيح. 
ماذا تود ان تفعل بهذا العامل؟ تدمريه، 
اجلانب  ذلك  باإ�شتغالل  �شرع  حتطيمه. 
العاطفي الذي فيه اأيا كان..الديني املذهبي 
ورائك  �شيم�شي  كيف  �شرتى  و  الن�شاين، 

ا�شياده و هم مغم�شيني..
اأحتقره حقا  بت  ال�شخيف  اجلانب  ذلك 
انه ل يعني يل �شيئا �شوى العجز، انه نقطة 
ن�شعى  لذلك  الول،  و�شجننا  الوىل  �شعفنا 
انه  ما  ن�شعر يف حلظة  لأننا  احيانا  لتخباأته 
تلك  ان  ادرك  ملن  وهنيئا  خداعنا  يحاول 

اللحظة هي احلقيقه بعينها.
اما احلب ذلك ال�شيء الذي تعي�ض عمرك 
و انت تبحث عنه وعندما جتده ل تدري ماذا 

اأنك ل تتعب من النب�ض ورائه،  اإل  تفعل به، 
يف  املقد�ض  حقك  كاأنه  و  تعي�شه  ان  تريد 
احلياة، فمن اخربك بذلك؟ ليكن من يكن 
اأمل يخربك ان ثمة ماليني مل يكن هذا احلق 
لي�شخروا  خلقوا  رمبا  و  م�شتحقاتهم؟  من 
عليه، على  ا�شتولوا  الذين  املئات  اولئك  من 
الرغم ان ن�شف هذا العدد عندما يقعون يف 
و  يرتعبون  اأنهم  الهرب،  ي�شرعون يف  احلب 
اأنهم لو �شمدوا  يتعبون و مير�شون، يعلمون 
نف�شا  يتبقى  ولن  انفا�شهم،  �شتنقطع  اكرث 
ان احلديث  النجدة، رغم  به  ليطلبوا  واحد 
هنا  اىل  بو�شولنا  لكن  �شمولية.  اكرث  كان 
الأهم  النقطة  اىل  اتطرق  ل  ان  ميكنني  ل 
الوهم  ذلك  اأعنيه  ما  نظري،  والأ�شخف يف 
بوجوده،  اكتمل  انه  احدهم  ي�شعر  الذي 
ل  باإنعدامه  اقرانه  اقل من  انه  اآخر  وي�شعر 

ي�شتحق كل ذلك العناء. 
اق�شد  مل  �شديقي،  يا  فهمي  ت�شيء  ل 
يف  يتلخ�ض  قوله  اأردت  ما  كل  لعلي  انكاره، 
جملة �شغرية، وهي تقدي�ض عقولنا والإكتفاء 
بالإميان يف عواطفنا. العقول تنقذ و تخل�ض 
و ت�شاعد، و تبني ما تهدمه العواطف دائما.

حزيران   17 الثنني  اليوم  ظهر  قبل  لقاء  مت 
برنامج  حول  بباري�ض  العربي  العامل  مبعهد   2019
تعاون ثقايف عام، بني معهد العامل العربي و املوؤ�ش�شة 

الوطنية للمتاحف باملغرب. 
و �شتكون هناك فعاليات م�شرتكة حول احل�شارة 
تتناول  و  باري�ض.  و  باملغرب  تقام  الإ�شالمية  العربية 
يف اإحداها الكنوز الإ�شالمية من متبتكو اإىل زجنبار. 
جهد كبري ي�شرف عليه معهد العامل العربي ممثال 
للمتاحف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  و  لنغ،  جاك  بال�شيد 
باملغرب ممثال بال�شيد املهدي قطبي رئي�ض املوؤ�ش�شة.

التعاون بين 
معهد العالم العربي بباريس و 

المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب

افتتاح مؤسسة دوسر في هولندا

الن�شاط  يف  الرفاعي  ماجدولني  الزميلة  �شاركت 
للغة  مرتجمة  عربية  بق�شة  دو�شر  ملنظمة  الأول 
الهولندية بعنوان )�شنابل فوق اجلباه(.حيث افتتحت 
وفنية  ثقافية  بفعالية  اأن�شطتها  اول  دو�شر   موؤ�ش�شة  
الهولندية،  زوترمري  بلدية  قاعات  اإحدى  يف  وذلك 
�شارك يف الفعالية عدد من الكتاب و ال�شعراء العرب 
تاألق  الفني  اجلانب  ويف  وخارجها،  هولندا  داخل  من 
اآلة العود  الفنان ال�شوري وليد حوران يف العزف على 
�شليمان  نور  الواعدة  الفنانة  اأدتها  تراثية  باأغنيات 

ومبرافقة عازف الإيقاع رامي حداد.
يف نهاية الفعالية قام مدير دو�شر ال�شاعر حممد 
على  التقديرية  ال�شهادات  بتوزيع  ال�شحادة  زين 
التاألق  من  املزيد  لهم  متمنيا  الفعالية  يف  امل�شاركني 

والنجاح.
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فنان بالرغم من �صغر �صنه لكنه حقق جناح ا�صتثنائي يف فرتة ق�صرية 
ا، فن�صاهد كثريا من  جًدا، لي�س فقط يف جمال التمثيل بل يف الغناء اي�صً
الفنانني يك�ن لديهم العديد من امل�اهب لكنهم ال يحقق�ا النجاح، لكن 
الفنان حممد ال�صرن�بي، حقق جناًحا كبرًيا يف التمثيل والغناء، حيث 
اأ�صاد اجلميع ب�ص�ته وتفاجاأ اجلمه�ر عندما قام بالغناء الأنهم كان�ا 

يعرف�نه كممثل، وبالتاأكيد لفت االأنظار اإليه من اأول عمل قام بتمثيله 
ا. وهذا ما حدث له يف الغناء اي�صً

ومن خالل ال�صط�ر التالية �ص�ف تقراأ ح�ارا خا�صا ملجلة "كل العرب"، 
حيث اجريناه مع حممد ال�صرن�بي، لكي نتحدث عن اأحداث اأفالمه وه� 
فيلم "املمر" الذي ُيعر�س حالًيا يف دور العر�س ال�صينمائية يف م�صر، كما 

�صريوي لنا ك�الي�س العمل والتي كانت خمتلفة بالتاأكيد نظًرا الختالف 
العمل حيث يتحدث عن حرب اال�صتنزاف، كما �صيتحدث عن ال�صبب 

وراء عدم م�صاركته يف ال�صباق الرم�صاين، وعن جناح اأول األب�م غنائي 
له والذي حمل ا�صم "زي الف�ص�ل االأربعة".

محمد الشرنوبي:

السبب  ولهذا  "الممر"  فيلم  بنجاح  سعيد 
ل���م اش�����ارك ف���ي ال��س��ب��اق ال��رم��ض��ان��ي

النجوم

 يف �لبد�ية حدثنا عن ردود �الأفعال حول فيلم 
"�ملمر"؟

ـ بالتاأكيد �شعيد جًدا بردود اأفعال اجلمهور �شواء 
اأن  هلل  احلمد  ميديا،  ال�شو�شيال  على  اأو  ال�شارع  يف 

الفيلم نال اإعجاب اجلمهور.
ـ ما دورك يف فيلم "�ملمر"؟

وخُمتلف  جديد  دور  "املمر"  فيلم  يف  اقدم  ـ 
جًدا ومل اقدمه من قبل، اأنا واحد من اأبطال حرب 
من  يدور  باأكمله  والعمل  الفيلم،  يف  ال�شتنزاف 
بالنك�شة، فهو عمل  ت�شمى  التي   1967 وقت حرب 
بوجودي �شمن فريق  �شعيد  واأنا  ملحمي كبري جًدا، 

العمل الرائع.

ـ كيف كانت كو�لي�س فيلم "�ملمر"؟
يرجع  وهذا  جًدا  �شعبة  كانت  العمل  كوالي�ض  ـ 
اأننا نقدم عمل ملحمي �شخم فكانت الكوالي�ض جادة 
اأح�شن  اأن يخرج العمل يف  جًدا، وكان اجلميع يريد 
املخرج  قيادة  حتت  كان  بالتاأكيد  هذا  وكل  �شورة، 
�شريف عرفة، يف احلقيقة هذا املخرج اأكرث من رائع 
�شواء يف توجيهه لنا كمخرج، وحتى بعد ما �شاهدت 
حقيقة،  كانت  لنا  قالها  كلمة  كل  اأن  تاأكدت  العمل 
يظهر  لكي  الن�شائح  من  الكثري  يعطينا  كان  حيث 

العمل للجمهور ب�شكل رائع.
ـ ملاذ� مل ت�سارك مب�سل�سل يف �ل�سباق �لرم�ساين؟

ـ ُعر�ض علي الكثري من امل�شل�شالت لكني رف�شت، 
فني  اأ�شارك يف عمل  وقت  لدي  يكن  وال�شبب هو مل 
برم�شان فكان ل بد اأن يكون كل جمهودي لأول األبوم 

غنائي يل وهو "زي الف�شول الأربعة". 
�لف�سول  "زي  �ألبوم  جناح  تتوقع  كنت  هل  ـ 
�الأربعة" وجناحك يف �لغناء ب�سكل عام بعد جناحك 

يف �لتمثيل؟
�شواء يف  بالتاأكيد  النجاح  هذا  كل  اأمتنى  كنت  ـ 
امتنى  ا  اي�شً لالألبوم  وبالن�شبة  الغناء،  اأو  التمثيل 

اأكون جنحت يف اأول األبوم يل.
ـ هل توجد �أغنية معينة يف �ألبوم "زي �لف�سول 

�الأربعة" ُتعرب عنك؟

ـ  الألبوم كله يعرب عني وعن حالت كثرية جًدا اأنا 
ا. ع�شتها والنا�ض مرت بها اي�شً

ـ من �ملطربة �لتي تتمنى �أن ُتغني معها؟
 ـ اأنا قدمت من قبل مع اأنغام، واأ�شالة، امتنى اأن 

اأقدم مع �شمرية �شعيد و�شريين عبد الوهاب.
ـ ملاذ� مل تقدم عمل م�سرحي حتى �الآن؟

ـ امتنى اأن اخو�ض جتربة فنية كبرية يف امل�شرح، 
لكن كي يحدث هذا ب�شكل �شخم  ويجذب اجلمهور 
اأقدم  اأن  اأريد  اأنا  خمتلف،  عمل  يكون  اأن  بد  ل  له، 
ا�شتعرا�شي  مبعني  ميوزكل،  م�شرحي  عمل  نف�شي 
يجمع بني التمثيل والغناء وربنا يقدرين وافعل ذلك.

ـ هل �مل�سرح عاد من جديد يف �لقاهرة؟
ـ نعم، بالطبع امل�شرح عاد وب�شكل قوي جًدا من 
الفنان  قدمه  الذي  م�شر"  "م�شرح  جتربة  وقت 
يذهب  اجلمهور  بداأ  هنا  من  الباقي،  عبد  اأ�شرف 
للم�شرح من جديد. ا�شبح يريد ي�شاهد  م�شرح جديد 
ا، قبل  وخمتلف، وا�شبح امل�شرح له عائد مادي اي�شً
لكن حالًيا  للم�شرح  يوجد م�شدر دخل  ل  كان  ذلك 
لدينا م�شرح  ا�شبح  العرو�ض،  الكثري من  من خالل 

فني نفتخر به.
�لغناء  يف  جناحك  حتقق  �أن  ��ستطعت  كيف  ـ   

و�لتمثيل؟ وهل  �لغناء �سيوؤثر عليك كممثل؟

هايدي عبد الرافع
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لعملة  وجهان  هم  والغناء  التمثيل  ل،  بالتاأكيد  ـ 
واأنا بحب الأثنني جًدا ول  واحدة، هما �شيء واحد، 

اأريد اأن اتخلى عن اأي �شيء منهما.
حالًيا  ُتعر�س  �لتي  �مل�سل�سالت  يف  ر�أيك  ما  ـ 
مطولة  تر�ها  هل  حلقة..   30 من  �أكرث  وتكون 

�أكرث من �الزم؟
ـ اإذا كان ق�شة العمل ذاته حتتمل اأن يكون اأكرث 
من 30 حلقة ل يوجد م�شكلة، لكن اذا هناك عمل 
ولي�ض  اأطول  يكون  اأن  مثاًل  الأنتاجية  اجلهة  تريد 
هناك �شبب هنا ل، اأنا ب�شكل �شخ�شي قبل ما اوافق 
ال�شروري  ومن  الق�شة  اقراأ  اأن  بد  ل  عمل  اأي  على 
اأن تكون حلقات العمل الذي ا�شارك فيه لي�شت مملة 

لكي ينال اإعجاب اجلمهور.
عن  تتحدث  �لتي  �الأخبار  من  �لعديد  هناك  ـ 
م�ساركتك يف فيلم بعنو�ن "�سر �حلليم".. هل هذ� 

حقيقي؟
هذة  احلليم" كل  "�شر  فيلم  يف  ا�شارك  مل  ل  ـ 

الأخبار لي�ض �شحيحة باملرة ول اأعلم م�شدرها.
�لف�سول  "زي  �ألبوم  جناح  بعد  �لنهاية  ويف  ـ 
�الأربعة" وفيلم "�ملمر".. ما هي �أعمالك �لقادمة؟

ـ اأنا حالًيا ما زالت اأمتتع بنجاح الفيلم والألبوم 
الفرتة  الغنائية يف  العديد من احلفالت  لكن هناك 
من  الكثري  اقراأ  فاأنا  للتمثيل  بالن�شبة  اأما  القادمة، 
ال�شيناريوهات لكي اختار عمل جيد، لكن حتى الآن 

مل ا�شتقر على �شيء.

بعد النجاح الكبري الذي حققته املمثلة 
يف  رحمة(  )نور  بدور  النور  عبد  �شريين 
م�شل�شل الهيبة احل�شاد، يت�شاأل جمهورها 
بعمل  �شتطل  وهل  التالية،  اخلطوة  ماهي 

جديد قبل رم�شان 2020؟
�شيء  ل  ان  لل�شحافة   �شريين   توؤكد 
من  اكرث  هنالك  ان  ال  الآن،  حتى  موؤكد 
لتقدمي  انتاج  عر�ض ومن اكرث من �شركة 
ان  وتتمنى  املقبلة،  بالفرتة  جديد  عمل 
اجلميع  ينا�شب  اتفاق  اىل  المور  ت�شل 

لتطل على حمبيها باأف�شل �شورة ممكنة.
وخا�شت  �شبق  النور  عبد  اأن  يذكر 
م�شل�شل  خالل  من  الرم�شاين  ال�شباق 
لقى  الذي  العمل  احل�شاد(،  )الهبية 
التي  الثنائية  خ�شو�شا  مميزا،  جناحا 

جمعتها باملمثل ال�شوري تيم ح�شن.

الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  انت�شر 
حممد  ال�شعودي  الفنان  فيه  يظهر  فيديو 
عبده ويوجه من خالله ر�شالة لكل منتقديه 
حيث دعاهم اىل انتقاء انتقاداتهم والتحلي 

باأخالقه.
انت�شر  الذي  الفيديو  يف  عبده  وقال 
طريقة  يف  تكونوا  اأن  واأرجو  "اأ�شكركم  له: 

تناولكم لالنتقادات باأخالق حممد عبده".
يذكر ان الفنان حممد عبده وقع �شحية 

موقف حمرج يف حفله الذي اأُقيم يف منطقة الق�شيم باململكة العربية ال�شعودية حيث ظهرت ح�شرة 
"اجلراد" على وجهه لكنه تعامل معها بطريقة عفوية مميزة حيث تخطى املو�شوع ب�شكل اإيجابي 

واكمل احلفل، لكن اجلمهور اقتن�ض الفر�شة ليكيل التعليقات واملزحات على املوقف.

محمد عبده يناشد جمهوره ان يتحلى بأخالقه

بعد الهيبة سيرين عبد النور حذرة في انتقاء األدوار

الرتكية  املغنية  زواج  على  �شاعة   36 مت�ِض  مل 
حتى  عامًا،   61 العمر  من  اأوزر(البالغة  )زرين 
فيه  اأعلنت  اخلا�ض،  حماميها  عرب  بيانًا  اأ�شدرت 
طالقها من زوجها )مراد اكينجي( الذي ي�شغرها 

بـ 27 عامًا، والبالغ من العمر 34 عامًا
انه  اكت�شفت  لنها  ا�شفها  عن  زرين  واأعربت 
الكبريات  الن�شاء  على  بالحتيال  ويقوم  حمتال، 

لي�شلبهّن اأموالهن. 
ال�شنتني  الثنائي من حواىل  وكانت بداأت عالقة 
قبل اأن يقّررا الزواج، واعتربت حينها اأوزر اأّن العمر 

ل ي�شكل اأي عائق اأمام احلب.

طالق المغنية التركية زرين  بعد 36 ساعة من زواجها!
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الجمال

ال�شبايا  مالب�ض  جمموعة  من  باقة  لكم  اإخرتنا 
بهم  تزدحم  بداأت  الذي   2019 �شيف  و  لربيع 
و  بباري�ض،  املالب�ض  بوتيكات  فيرتينات  و  واجهات 
هونوريه،  �شانت  �شارع  و  ال�شانزليزيه،  جادة  خا�شة 
�شواحيها  و  بباري�ض  املنت�شرة  الت�شوق  مراكز  باقي  و 

الراقية.
ميكن احل�شول على املطلوب، اإما من دور الزياء 
فرن�شا  حارج  هن  ملن  و  البوتيكات.  من  او  مبا�شرة، 
ميكن احل�شول عليهم من خالل الطلب عرب الأنرتنت 

الذي بات و�شيلة فعالة و منت�شرة بكرثة.

ربيع و صيف 2019 ..
 مع الصبايا

نسيمة أبرحوس
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فاطمة  تورد  بامللك؟؟  الت�شرف  لهن  وتركن  م�شيحيات  اأجنبيات  بجواري  اخللفاء  بها  اعجب  حالة  هناك  هل 
املرني�شي حالة اجلارية �شبح زوجة اخلليفة احلكم، وهو من اكرب اخللفاء الأمويني يف الندل�ض، دامت خالفته �شتة 
ع�شرة �شنة )مابني366/350( هجرية، ويعرتف املوؤرخون  كاإبن حزم انه كان قائدا �شجاعا وحمبا  للعلوم مكرما 
لأهلها، كان ير�شل بالتجار لكل الأقطار ل�شراء الكتب، فعلى �شبيل املثال، بعث اىل الأ�شفهاين، باألف دينار من ذهب، 
لكي ير�شل له كتاب الأغاين فبعث اليه بن�شخة منه قبل ان يخرجه يف العراق، واخلليفة احلكم قراأ الكتاب قبل مناف�شه 

اخلليفة العبا�شي يف بغداد.
كان هذا اخلليفة ل�شدة تقواه قد حرم اخلمور وكاد يقدم على حماقة وهي قلع جميع اأ�شجار العنب يف الندل�ض لول 

حكمة قا�شيه ابن حزم الذي اأقنعه باأن النا�ض ميكن ان ت�شنع من فواكه اخرى كثرية يف الندل�ض اخلمر.
يف احدى معارك ه�شام ابن احلكم �شد الروم حيث اخللفاء يقودون جيو�شهم �شقطت اجلارية �شبح اأ�شرية بيد 
العرب واإرتقت اىل ان اعجب بها اخلليفة وتزوجها واأجنبت له ذكرا هو ه�شام ابن احلكم او اخلليفة املقتدر، كما اطلق 

عليه اللقب يف مابعد، كيف اأمكن ل�شبح، وهي ا�شرية حرب ان تاأخذ بزمام المة؟
كان ال�شبيل اىل الرتقاء يف عامل اجلواري املليئ باملناف�شة لي�ض اجلمال وحده، واإمنا الذكاء والثقافة وخفة الدم. 
لقد قدر الرجل العربي دائما هذا النوع من الذكاء الذي يكمن يف رف�ض الراأي املت�شرع، واإطالق حكم  على �شخ�ض 

او حادث دون التاأين. 
اذا كانت  يكت�شب  الذكاء قد  الدم، وهذ  والتوا�شع، وخفة  الذكاء  النوع من  لديهن هذا  الن�شاء  فاإن  وبدون �شك 
اجلارية جمدة وقادرة على تعلم ال�شعر والتاريخ والإملام بالأخبار، ومعرفة رواية كل �شيء بوقته، اإ�شافة اىل معرفة ما 

يجري يف المرباطورية.
يرجع الكثري من املوؤرخني �شبب اإهمال اخلليفة احلكم ل�شوؤون الدولة، اىل اهتمامه بالكتب والعلوم خا�شة بعد ان 
تقدمت به ال�شن، وهكذا ا�شت�شعرت �شبح احلاجة ملن ي�شاعدها يف تاأديب اإبنها ويل العهد واإدارة �شوؤون اململكة، فقدم 
لها غلمان الق�شر �شابا كان يعمل كاتبا امام اأبوب الق�شر جاء من املغرب، عربي ال�شل يف ال�شاد�شة والع�شرين من 
العمر، فائق اجلمال والذكاء، كان يدعى اإبن اأبي عامر، مهذبا ومطلعا على العلوم الدينية، ذا قدرة على ا�شتخدام 

ا�ض ح�شب م�شيئته. الوقت والَنّ
ن�شاأت بينها وبني كاتبها عالقة متينة، ومل تخف ذلك على اخلليفة اإذ قال ذات يوم للمقربني منه:هذا الفتى خلب 

عقول حرمينا.
بعد موت اخلليفة دام تعاون �شبح وابن اأبي عامر ع�شرين �شنة اىل اأن حاولت امللكة ا�شتمالة رجال اآخرين من  
حميطها وتتخل�ض من تاأثريه، اذ ف�شلت هذه املحاولة ف�شال ذريعا اإذ ل احد من اأولئك الرجال اكرث تاألقا من ابن اأبي 

عامر.
يف �شنة 338 هجرية حتول ال�شراع بني �شبح وابن اأبي عامر ل�شالح هذا الأخري فغدا احلاكم الفعلي لالأندل�ض 

َوّقاد اجليو�ض ونظم الدولة واأ�شرف على تربية اخلليفة  ه�شام بن احلكم حتى توىل �شوؤون اخلالفة. 
يف كتب ال�شري التاريخية الكثري من الت�شاوؤلت حول حياة �شبح اجلن�شية، وهل كانت على عالقة باإبن اأبي عامر؟ 
وَلكن امل�شاألة لي�شت بهذا ال�شكل، فقد قامت بني الرجل واملراأة �شراكة �شيا�شية طالت ع�شرين �شنة بعد موت احلكم، 
اإ�شتطاع ابن ابي عامر من خالل موقعه كحاجب، ان يحكم الندل�ض ويقود اجليو�ض �شد الروم، و ينظم الدولة يف حني 

ظلت �شبح يف الظل تربي اإبنها اىل ان ت�شلم اخلالفة.
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