
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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"محاربو الصحراء" وَقبَلهم 
"العّنابي" ... أال يحّق لنا 

أن نفرح؟

يوم التجاوز اإليكولوجي 
لألرض: 

نحن، و من بعدنا الطوفان

ماذا بعد أن بلغ السيل الزبى 
في العراق

حلبجة: اللغز والتاريخ الملغم 
باألكاذيب االيرانية

صفقة القرن والوهم 
االقتصادي

هذه تفاصيل حقائق و 
غرائب الجمال حول العالم

التصدي لصفقة القرن يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا
اللواء أشرف ريفي:





كن� دائمً� نقول اأنه عندم� ترتاجع احل�لة العروبية، ف�إن الإ�صتهداف للأمة العربية ي�صبح 
مك�صوفً� وعلنيً�، دون اأي ت�صرت، وت�ص�رك به القوى الدولية والإقليمية والداخلية املحلية.

لعل تلك امل�ص�رحة،  الأحرف،  النق�ط على  اأو تردد، ون�صع  دعون� نت�ص�رح دون خجل 
توؤ�ص�س لروؤية مو�صوعية، تر�صم ال�صبيل للخروج من احل�لة التي متر به� اأمتن� العربية.

القت�ص�دية  م�ص�حله�  على  حت�فظ  اأن  حت�ول  اإ�صتثن�ء،  بل  الكربى  الدول  كل  دوليً�، 
ب�أر�صهم  العرب  العربي، دون مراع�ة حلقوق وم�ص�لح  ب�لوطن  وال�صي��صية والإ�صرتاتيجية 
وثرواتهم، ك�نت اأوىل خطواتهم زرع الكي�ن ال�صهيوين يف فل�صطني، بعد اأن ق�مت بتمزيق 
الوطن العربي ب�إتف�قية �ص�يك�س ـ بيكو، اإىل دول ودويلت �صعيفة، واأو�صلت حك�مً� لل�صلطة 
متوهمني  للأجنبي،  كبرية  تن�زلتهم  ك�نت  مهم�  احلكم،  كرا�صي  على  احلف�ظ  همهم 
قدرة الأجنبي على حم�يتهم للأبد، لذلك راأين�، ونرى اليوم توزيع امل�ص�لح بينهم وفر�س 

اأجنداتهم.
اإقليميً�، تنتهز دول اجلوار الإقليمي، وخ��صة الدول الإ�صلمية هذه الفر�صة لتتم�هى مع 
الإ�صتهداف الدويل، واإيج�د دورا لهم ب�لنفوذ وال�صيطرة تتحكم بهم عقد الت�ريخ واأمرا�صه. 
غري مب�ليني ب�لوف�ء لأمة ر�صول الإ�صلم، حم�ولني الث�أر من العرب، واأب�صع ح�لة نراه� منذ 

عقود تتمثل ب�لدور اخلطري لنظ�م املليل الف�ر�صي.
داخليً�، تنتهز بع�س القي�دات امل�أجورة من الأقلي�ت العرقية والدينية الذين يعي�صون على 
اأر�صه، للتح�لف مع األد اأعداء العرب، متج�هلني قرونً� من العي�س امل�صرتك والت�ريخ الواحد، 
ويت�آمروا مع القوى الدولية الإقليمية مبح�ولة تفتيت دولهم الوطنية، بذرائع واهية. و�صلت 
بهوؤلء القي�دات اإىل دور خطري، و�صرن� ن�صمع عن "الإ�صتقلل الكردي" ب�لعراق و�صوري�، 
الدينية  الأقلي�ت  قي�دات من  اإرتب�ط  و  العربي،  ب�ملغرب  امل�صري" للأم�زيغ  تقرير  "حق  و 
العظمى من  الغ�لبية  ت�أكيدن� على ايج�بية  الغربية. مع  اأو  العثم�نية  اأو  الف�ر�صية  ب�لأجندة 
ابن�ء هذه املكون�ت على وف�ئهم الوطني. و كي تكون ال�صورة اكرث و�صوح� ف�إن املق��س ي�صمل 

كل الدول العربية جمتمعة.
م� ك�ن يتم تداوله ب�صكل حمدود و�صري، ب�ت علنيً�. و هن� علين� الت�ص�وؤل بو�صوح، متى 
الدولة  ك�نت  �صنة   1400 منذ  العربي؟!  ب�لوطن  اأرا�صي  على  م�صتقلة  دولة  للأكراد  ك�ن 
الوطنية  من  هل  و  مكون�ته�.  بجميع  موحدة  واحدة  والأندل�س  العربي  ب�ملغرب  الإ�صلمية 

مبك�ن اأن تعلن قي�دات دينية اأن ولءه� للويل الفقيه الف�ر�صي ولي�س لوطنه� واأمته�؟
اإن ال�صكوت على املت�آمرين على وطنهم، اأدى اإىل زي�دة ت�آمرهم، ومل يعد يكفي "ال�صرب" 
التوجه  ال�صروري  ومن  واخل�ئنة،  العميلة  القي�دات  من  البع�س  هوؤلء  الب�ل" مع  "طول  و 
و  العميلة،  القي�دات  هذه  وتعرية  وامل�صتقبل،  واحل��صر  والت�ريخ  ب�لوطن  للأخوة  ال�صريح 
نوؤكد اأن التنوع الثق�يف و الجتم�عي يجب ان يكون �صمن الر�صية اليج�بية للوطن الواحد، 

واأن يكون ع�مل وحدوي بثق�ف�ته املتعددة.
اإن جغرافية الوطن العربي، هو احل�صن الذي ي�صم اجلميع، مهم� اإدعى البع�س املحدود 
من اأ�صح�ب اإدع�ء "الأعراق" املختلفة، والبع�س من اأ�صح�ب "املذاهب" الذي ب�ت ولئه 

للأجنبي. وعليهم اأن يعرفوا اأن الوطن هو الذي يوحدهم مع اإخوتهم.

أ. علي المرعبي

الوطن العربي 
واإلستهداف الكبير

اف���ت���ت���اح���ي���ة ال���ع���دد

 ن��صر و رئي�س التحرير
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في هذا العدد

بسام الشكعة.. رحيل بعد 
تاريخ مشرف 

العربية  املنطقة  يف  المريكي  الوجود  ان  �صك  ل 
امني� واقت�ص�دي� و�صي��صي� وع�صكري�، بداأ فعلي� يف مطلع 
�صبعيني�ت القرن الع�صرين، اإثر انهي�ر النفوذ ال�صتعم�ري 
ال�صوي�س،  �صرق  من  وان�صح�بهم�  والفرن�صي  الربيط�ين 
وبروز  ثن�ئية التوازن ال�صرتاتيجي المريكي-ال�صوفيتي. 
يهدف  فكري�،  م�صروع�  المريكية  الدارات  ف�ص�غت 
املنطقة  على  وال�صي��صية  الثق�فية  هيمنته�  فر�س  اىل 
الع�صرين  القرن  ت�صعيني�ت  يف  ت�صميته  على  ا�صطلح  وم� 

مب�صروع ال�صرق الو�صط اجلديد.

الدورة الخمسني لمجلس 
وزراء اإلعالم العرب

ماذا بعد ان بلغ السيل الزبى 
في العراق

قراءة في  تداعيات 
العالقات االمريكية – االيرانية     



فرن�ص� و الحت�د الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريك�: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�صر: 5 جنيه    ال�صعودية: 10 ري�ل    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دين�ر    الم�رات: 10 درهم    ُعم�ن: 1 ري�ل    اليمن: 100 ري�ل    �صوري�: 60 لرية   لبن�ن: 2000 لرية    
الردن: 1 دين�ر    فل�صطني: 2.5 دولر   ليبي�: 5 دين�ر    اجلزائر: 5 دين�ر    املغرب: 35 درهم    تون�س: 3 دين�ر

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(
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لقاء ثقافي

حزب هللا ووجوده المسلح أداة إيرانية في لبنان

الجزائر..
م��������ى؟ و  ن���������زي���������ه���������ة..ك���������ي���������ف  رئ����������اس����������ي����������ة  ان���������ت���������خ���������اب���������ات 

ح����������������م����������������اس غ�������������������ر ج�������������������اه�������������������زة ل��������ل��������م��������ص��������ال��������ح��������ة

ف����������������������ل����������������������س����������������������ط����������������������ني ب��������������������������������������������ني م��������������������ط��������������������رق��������������������ة 
ال�������ت�������ص���������������������������������������ف�������ي�������ة وإس�����������ت�����������ح�����������ق�����������اق اإلن�������������ق�������������الب

ص�������ف�������ق�������ة ال������������ق������������رن وال��������������وه��������������م االق���������ت���������ص���������ادي

ت����������رام����������ب: أري��������������د ح������ص������ة م��������ن ال��������غ��������از ال�������س�������وري

اللواء أشرف ريفي:

هذه تفاصيل حقائق و غرائب الجمال حول العالم

معركة الطالق 
مستمرة بني وائل 

كفوري وانجيال

مصر لن تسمح بالعبث فى أمن ليبيا ومصلحة ليبيا  من مصلحة مصر 

لألرض:  اإليكولوجي  التجاوز  يوم 
الطوفان بعدنا  من  و  نحن، 

العالقة  إشكالية   
العلمي  الخيال  بني 

ل لخيا ا و

وفاة والدي سهلت خروجي من 
سوريا بسالم

فرحان المطر:



ول يخفى على مت�بع امل�صهد ال�صي��صي يف املنطقة، 
م� لعبته الدارات المريكية  من ادوار خطرية  �صكلت 
يف حد ذاته� منعطف�ت �صي��صية ح��صمة جت�ه املنطقة 
و�صعوبه�، وميكنن� ان ن�صف املدة املمتدة من منت�صف 
ب�لع�صر المريكي  يومن� هذا   الع�صرين حتى  القرن 
المربي�يل،  اذا �صكلت امريك� قوة موؤثرة ومركز ثقل 
دبلوم��صي و�صي��صي يف الع�مل، وربط  منطقة اخلليج 
العربي الغنية ب�لنفط ب�مل�ص�لح المريكية واعتربته� 
العربي  النفط  لتو�صيل  الراأ�صم�لية  لل�صي�دة   مركزا 
ك�رتر  الرئي�س  وطرح  والي�ب�ن،  اأورب�  و  امريك�  اىل 
اعتداء  اي  اإن  ب�لقول:  ك�رتر  مبداأ   1979 ع�م 
اقليمي او دويل، على منطقة اخلليج يعد اعتداءا على 
ذلك  لإزالة  ب�لقوة  و�صيواجه  املتحدة  الولي�ت  اأمن 

العتداء. 
 ويذكر الت�ريخ املع��صر، الكثري من ال�صطه�دات 
البنية  من  مت�أ�صل  جزءا  �صكلت  ال�صعوب  وقهر 
خرباته�  من  قوته�  ت�صتمد  المريكية،  المربي�لية 
ع�صرات  و�صن  الفت�كة  ال�صلحة  و�صن�عة  الع�صكرية 
احلروب واإغتي�ل الزعم�ء واإحداث اإنقلب�ت وافتع�ل 
حروب اهلية  يف  بلدان الع�مل الن�مي يف  ق�رات اآ�صي� 
وافريقي� وامريك� اللتينية. ورغم تربع امريك� على 
النظ�م الع�ملي بعد اإنهي�ر الحت�د ال�صوفيتي يف مطلع 
هذا  ان  اإل  اليوم،  وحتى  الع�صرين  القرن  ت�صعيني�ت 
او  اقرتب  قمته،  يف  هيكلية   حتولت  �صهد  النظ�م  
للت�أثري يف  ابتعد يف �صعود القوة القليمية املوالية له 
ت�رة  لأمريك�  املن�ف�صة  بدور  قي�مه�  او  ت�رة،  حميطه 
المريكية وم�ص�عده�  على  الزع�مة  لتن�صط  اخرى، 
اأوجدت  لذلك  وتبع�  عنه�.  اخل�رجة  القوى  احتواء 
اخلليج،  اأزمة  منه�:  املنطقة  يف  عديدة   ازم�ت 
العلق�ت  وازمة  العربي،  ال�صهيوين  ال�صراع  وازمة 

العلق�ت  عن  احلديث  وان  اليرانية.  المريكية 
العقود  خلل  وتداعي�ته�  اليرانية  المريكية 
الخرية، ت�صري اىل تع�ون ا�صرتاتيجي  بني الطرفني 
يف عهد ال�ص�ه قبل ع�م 1979موؤداه، احتواء املنطقة 
عموم� والعراق خ��صة عقب عقد اتف�قية اجلزائر بني 
1975، التي اوجدت ا�صتقرارا  العراق وايران ع�م 
�صي��صي� وانهت التوتر بني البلدين، اعتربته� امريك� 
خروج� عن ط�عته� واخلل مبخطط احتواء العراق. 
اوبك  منظمة  يف  نفطية  �صي��صة  اتب�عه�  عن  ف�صل 
تخل ب�لتوازن�ت المريكية النفطية يف الع�مل عموم�. 
كل ذلك ك�ن مدع�ة لتغيري نظ�م �ص�ه ايران واملجيء 
بخميني يف اتف�ق غواديلوب ال�صري بني امريك� ورجل 
خمطط  وفق  للحكم  املليل  و�صول  و  خميني  الدين 
موؤداه  مك�صوف،  وغربي  امريكي  �صي��صي  درامي 
ال�صديد لأمريك�،  الدينية يف عدائه�  ال�صلطة  تظ�هر 
"الثورة  بن�صر  املنطقة  عموم  يف  الفو�صى  وخلق 
و�صخ�صي�ت  اقليمية  اطراف�  �صللت  ال�صلمية"، 
�صي��صية  يف املنطقة بح�لة العداء بني امريك� وايران 
يف ازمة الره�ئن، دفعت اطراف عربية اىل التح�لف 
ال�صطول  وجذب  ع�صكرية  قواعد  واق�مة  امريك�  مع 
م�صوغ  حتت  اخلليج  بحرية  اىل  المريكي  اخل�م�س 

حم�ية املنطقة من التهديد اليراين ال�صويل.
لأمريك�  العداء  بح�لة  اليراين  التظ�هر  ان   
وتهديد م�ص�حله� جعل املنطقة ملتهبة ورفعت درجة 
التوتر وجعلت الدول الوربية اكرث الت�ص�ق� مع امريك� 
خميني  ايران  واندفعت  ايران،  مع  خلف  وعلى 
الداخلي  امنه�  وتهديد  العراق  حكومة  لإ�صتفزاز 
ب�لتخريب  تقوم  له�  موالية  جمموع�ت  بتجنيد 
واغتي�ل �صخ�صي�ت حكومية، دفع الو�ص�ع ال�صي��صية 
والع�صكرية نحو احلرب. وهذا م� اأكده ابراهيم يزدي 

ق���راءة ف��ي  ت��داع��ي��ات ال��ع��الق��ات االمريكية – االيرانية     

العربية  املنطقة  المريكي يف  الوجود  ان  �صك  ل 
يف  فعلي�  بداأ  وع�صكري�،  و�صي��صي�  واقت�ص�دي�  امني� 
النفوذ  انهي�ر  اإثر  الع�صرين،  القرن  �صبعيني�ت  مطلع 
من  وان�صح�بهم�  والفرن�صي  الربيط�ين  ال�صتعم�ري 
ال�صرتاتيجي  التوازن  ثن�ئية  وبروز   ال�صوي�س،  �صرق 
المريكية  الدارات  ف�ص�غت  المريكي-ال�صوفيتي. 
الثق�فية  فر�س هيمنته�  اىل  يهدف  فكري�،  م�صروع� 
وال�صي��صية على املنطقة وم� ا�صطلح على ت�صميته يف 
الو�صط  ال�صرق  مب�صروع  الع�صرين  القرن  ت�صعيني�ت 

اجلديد.
اجلغرايف  وجواره�  العربية  املنطقة  ك�نت 
حقل  مبث�بة  عقود  لعدة  وايران  تركي�  وخ��صة 
نت�ئج  من  افرزته  وم�  المريكية،  لل�صي��ص�ت  جت�رب 
�ص�رة  حي�ل ق�ص�ي� ال�صعوب امل�صريية ويف مقدمته� 
الق�صية الفل�صطينية. ويف احي�ن كثرية، ا�صتمرت تلك 
الق�ص�ي� واقعة حتت �صغط وت�أثري توازن�ت  وت�أثريات 

القوى الع�ملية الف�علة ومهددة له�.

السياسة

د. خليل مراد
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خميني  لطلب  مبع�ر�صته  اليراين  اخل�رجية  وزير 
ب�صن احلرب على العراق ون�صر الدعوة ال�صلمية.

 ،2003 ع�م  للعراق  المريكي  الحتلل  وبعد 
اجلم�ع�ت  على  ارادته�  لفر�س  حثيث�  ايران  �صعت 
املنطقة   يف  نفوذه�  وتو�صيع  له�  املوالية  ال�صفوية 
للوجود  مبع�داته�  الخري  العقد  خلل  وتظ�هرت 
واأعطت  ككل،  املنطقة  يف  المريكية  وامل�ص�لح 
حم��صرة   ب�أنه�  ك�ذب�  �صعورا  اليرانية  القي�دات 
يف  ال�صرقية  حدوده�  عرب  المريكية  ب�لقوات 
افغ�ن�صت�ن، وعرب حدوده� الغربية مع العراق وجعله� 
تخ�صى ب�أنه� رمب� تكون الهدف الت�يل لحتوائه�   يف 
بعد  املذهبية  حكومته�  وا�صق�ط  المريكي  املخطط 
ذهبية  فر�صة  منحه�  ال�صعور  وهذا  العراق.  احتلل 
دول  يف  املذهبية  مظلته�  ون�صر  القليمي،  لتمدده� 
عربية عديدة وعززت ايران هذا القلق ال�صرتاتيجي 

يف ثلث اجت�ه�ت هي:
يف  له�  املوالني  �ص�عد  تقوية  اىل  �صعت  اوله�،   
والبحرين  الكويت  اخرى يف  ودول وجم�ع�ت  العراق 
ع�صريا  للعراق  احتلله�  من  جعلت  وال�صعودية، 
قواته�  ب�صحب  التفكري  بعد  لأمريك�، وخ��صة  ومكلف� 
على  اوب�م�  ادارة  اجربت    2011 ع�م  العراق  من 
مغ�زلته� وت�صليم امللف المني له� لإ�صع�ف املق�ومة 
�صفوف  بني  القتلى  ع�صرات  اوقعت  التي  العراقية 
بتفجري  العراق  يف  ال�ص�فر  تدخله�  ثم   قواته�، 
وا�صع�له�  �ص�مراء  يف  الع�صكري  الم�مني  مرقدي 
وطورت  الي�ب�س،  مع  الخ�صر  حرقت  ط�ئفية  حرب� 
قدرات ميل�صي�وية انتق�مية داخل العراق، حتت م�صوغ 
حم�فظ�ت  يف  املنت�صرة  الره�بية  الق�عدة  مواجهة 

دي�ىل واطراف بغداد.
�صوري�  يف  ميل�صي�وية  بذرائع  ايران  متدد  ث�ني�، 
ولبن�ن واليمن وايج�د حروب داخلية وتوترات امنية  

يف هذه البلدان.
وتهديد  النووي  الربن�مج  ازمة  تداعي�ت  ث�لث�، 
م�صيق  بغلق  والتج�رية  النفطية  الدولية  امل�ص�لح 
قوته�  تخ�صى  امريك�  ان  ايران  وتعتقد  هرمز، 
التي  والت�أثري  القوة  متتلك  وانه�  الرادعة  الع�صكرية 
تتمكن من خلله� اإجب�ر امريك� وحلف�ئه� ب�لعرتاف 
بدوره� ال�صرتاتيجي كقوة اقليمية عظمى وهي ت�صعى 
اىل حتقيق طموح�ته� القليمية ب�إق�مة امرباطوريته� 
الف�ر�صية دون خوف او تردد من اية مواجهة حمتملة 

مع امريك�.
القوة  بروز  ان  عليه�  التي ل خلف  ان احلقيقة 
من  ع�م�  اربعني  بعد  واملتهورة   املنفلته  اليرانية 
الثم�ين  حرب  يف  العراق  ام�م  الع�صكرية  هزميته� 
امريكي  بدعم  ج�ءت   1988  1980- �صنوات 
غي�ب  يف  القوة  عوامل  ب�إمتلكه�  خفي،  وغربي 
الوجود  تهدد  ك�نت  التي  العربية،  العراقية  القوة 
المريكي يف ال�صميم وتذكر بكلم�ت بو�س البن ب: 
"اأن القوة العراقية  ومنهجه� القومي، اجلت حتقيق 

املنطقة  على  الهيمنة  بفر�س  المريكي  امل�صروع 
لع�صرة اعوام".

تع�ون  وجود  عن   ال�صي��صية  التق�رير  وتك�صف 
وموؤ�صرات  امل��صية،  العقود  خلل  ايراين   امريكي 
وايران  امريك�  بني  املواقف  من  العديد  يف  توافق 
العراقية  احلرب  �صنوات  ففي  امللف�ت،  من  كثري  يف 
امريكية  ب�صي��صة  اجل�نبني  وب�عرتاف  اليرانية، 
ال�صبق  المريكي  اخل�رجية  وزير  كي�صنجر  ر�صمه� 
برف�س توقف احلرب لإ�صع�ف القدرات القت�ص�دية 
البلدين  قدرات  وا�صتنزاف  العراقية   للحكومة 
1987على  الرئي�س ريغ�ن ع�م  النفطيني، وموافقة 
بيع �صحن�ت من ال�صلحة املتطورة اىل ايران، اكدته� 
ال�صهيوين  الكي�ن  ب�أن  الكونرتا،  ف�صيحة  تق�رير 
كل  رغم  احلرب  ايق�ف  ومنع  ايران  ت�صليح  دعم 
الثلثيني  العدوان  ويف  والدولية.  العراقية  النداءات 
الذي �صنته امريك� وب�لتح�لف مع ثلثة وثلثني دولة 
الن�صح�ب  على  لإجب�ره   1991 ع�م  العراق  على 
من الكويت، اأوجدت امريك� ازمة يف منطقة اخلليج 
اىل  يوؤدي  نفطي  بف�ئ�س  النفطية  ال�صوق  ب�إغراق 
تدهور ح�د يف ا�صع�ر النفط ويلحق �صررا ب�لقت�ص�د 
العراقي. و�ص�همت ايران الع�صوة يف منظمة الوبك 
المك�ني�ت  بح�صد  امريك�  لتبداأ  التخفي�س،  بهذا 
وفر�س  للعراق  ع�صكرية  �صربة  لتوجيه  الع�صكرية  
العراقية.  التحتية  البنية  يدمر  اقت�ص�دي  ح�ص�ر 
كم� ت�صرفت امريك� كقوة مهيمنة يف منطقة اخلليج 
العربي وفر�صت واقع� جديدا ترك اث�ره على انتع��س 

القدرات الع�صكرية اليرانية.
امريكي  التفرد  �ص�هم    1990 ع�م  ويف 
املتحدة  المم  دور  تهمي�س  من  الدولية،  ب�ل�صي��صة 
وحققت  اخل�رجية،  حركته�  على  ال�صرعية  ل�صف�ء 
ايج�بية  م�صلحة  الع�صرين  القرن  ت�صعيني�ت  حقبة 
من  اخلروج  له�  وفرت  وع�صكري�،   �صي��صي�  لإيران 
دول  مع  علق�ته�  مبد  والدولية  القليمية  عزلته� 
اخلليج وحت�صني علق�ته� مع الحت�د الوروبي. وعلى 
دور  للعب  مر�صحة  ايران  �ص�رت  الع�صكري  ال�صعيد 
الع�صكرية  القدرات  حتجيم  بعد  املنطقة  يف  ف�عل 
الجنبي يف  النفوذ  تزايد  لكن  للعراق،  والقت�ص�دية 
المريكي  اخل�م�س  ال�صطول  وظهور  اخلليج  بحرية 
اي  من  اخلليجية  الدول  امن  حلم�ية  اكرب  بف�علية 
اآث�ره على الدور اليراين  تهديدات خ�رجية، ك�ن له 
العلق�ت  يف  ن�صبي  انفراج  على  ح�صوله�  بعد 
خ�طئة  ب�تت  ح�ص�ب�ته�  ان  ايران  �صعرت  الدولية، 
اخلليج  امن  يف  دوره�  جت�هل  من  ا�صتي�ئه�  وابدت 
املنطقة  يف  المريكية  القوة  تن�مي  ان  له�  وات�صح 
تهديد  يكون مبقدوره�  اقليمية  قوة  بروزه�   ملنع  هو 
والتكنلوجي  الع�صكري  التفوق  ومنع  المريكي  النفوذ 

ال�صهيوين يف املنطقة.
ال�صواق  اىل  النفط  تدفق  ت�أمني  ا�صهم  كم�   
وجه  يف  هرمز  م�صيق  غلق  من  ايران  ومنع  الدولية 
يف  التوتر  م�ص�در  احد  �صكلت  الدولية،  امللحة 
امريك�  واندف�ع  المريكية،  اليرانية  العلق�ت 
خ��صة بعد احتلله� للعراق وافغ�ن�صت�ن اىل تقوي�س 
متطور  �صلح ع�صكري  انت�ج  على  اليرانية  القدرات 
ايران،  اإتهمت  كم�  �ص�مل،  دم�ر  �صلح  امتلكه�  او 
والع�مل.  املنطقة  يف  الدويل  الره�ب  تدعم  ب�أنه� 
اليرانية  ال�صي��صية  التوجه�ت  ان  امريك�  واعتربت 
يف  المريكية  وال�صي��ص�ت  للم�ص�لح  تهديدا  ت�صكل 
املنطقة وخ��صة بعد تن�مى دعواته� لتدعيم قدراته� 
النووية واحلد من امتلكه� �صلح نووي يهدد المن 

وال�صلم الدويل.

 تمدد ايران بذرائع 
ميلشياوية في 

سوريا ولبنان واليمن 
وايجاد حروب داخلية 
وتوترات امنية  في 

    ن�ئب رئي�س املجل�س العربي هذه البلدان
       للأك�دميني و الكف�ءات
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املواطن يف العراق "الدميقراطي" تعود ان ل 
ي�صتيقظ اإل على اأ�صوات التفجريات وعلى اأ�صوات 
ع�جل"  اأنب�ء"ع�جل  وعلى  املفخخة  ال�صي�رات 
و"وردن� توا" التي حت�صد ع�صرات ومئ�ت الأرواح 
الآمنني يف دي�رهم  العزل  الن��س  وتقتل  الربيئة، 
هلل  واحلمد  "ح�ر"،  وبدم  ب�رد  بدم  وطنهم  ويف 
للعراق من �صبكة قط�رات متطورة  لي�س  ان  على 
ف�لأمر  واإل  الأر�س،  و"مرتو" حتت  الأر�س  فوق 
يكون حجم  اأو  ق�صوة،  واكرث  ب�ص�عة  اكرث  �صيكون 

ال�صح�ي� كبري و مروع.
العراق وم� حل به من كوارث منذ  ان ق�صية 
المريكي  الحتلليني  بفعل   2003 ني�ص�ن 
جب�رة  جهود  اىل  يحت�ج  وعملئهم�  الف�ر�صي، 
لإنق�ذ  ونظيفة  وخمططة  منظمة  عقول  تقوده� 

قي��ص�ت  وفق  القي��صية  للرق�م  غين�س  مو�صوعة 
ع�ملية يف غي�ب ال�صتقرار يف العراق وعدم توفر 
اأي فر�س للنج�ح. ف�لعملية ال�صي��صية الف��صدة يف 
العراق ب�تت اأ�صبه مبي�ه راكدة �صيم� بعد ان وجد 
العراقيني انف�صهم يعي�صون يف كنف نظ�م تتن�زعه 
من�ذج  بني  م�صلحي�  املتن�ق�صة  والروؤى  الفك�ر 
�صهده  م�  ا�صواأ  انه�  عنه�  يق�ل  م�  اقل  �صي��صية 
النم�ذج  فهذه  الطويل.  ت�ريخه  مر  على  العراق 
والط�ئفية  )ال�صرقة  اولوي�ته�  اقحمت  ال�صيئة 
امل�صهد  �صميم  يف  ووو..الخ(  للجنبي  والعم�لة 
العراقي و�صمن خمطط خ�رجي امريكي ف�ر�صي 
يجب اإمت�مه وتنفيذه يف �صقف زمني حمدد، وفيه 
كل ال�صرر والجح�ف واليذاء لل�صعب العراقي. 

ب�لعراق  حلظة  يف  م�آ�صي  من  يحدث  م�  ان 
�صجل  يف  �صوداء   �صفحة  ميثل  "الدميقراطي" 
لزيف  وك�صف  الن�ص�ن،  بحقوق  ي�صمى  م� 
يت�صدقون  زالوا  م�  الذين  الع�مل احلر  وادع�ءات 
واملنتفعني  اجلهلة  على  فيه�  وي�صحكون  علين� 
بدميقراطيتهم املزيفة،  ويزعمون بني حني واآخر 
انهم يريدون ايج�د حلول للق�ص�ي� وامل�ص�كل التي 
حلت ب�لعراق لكن )بعد خراب الب�صرة( و بعدم� 
�ص�ر الف�أ�س فى الراأ�س!! وبلغ ال�صيل الزبى وج�وز 

الظ�ملني املدى!! ؟؟ 
و�ص�قت  العراق،  يف  الزبى  ال�صيل  بلغ  لقد 
ب�أهله الأر�س مب� رحبت، والق�صمة �صتظل �صمن 
اأطف�ل  يلعبه�  التي  الدموية  احلبل  جر  لعبة 
و  اأخلق  وازع من  وبدون  بدون حتكيم  ال�صي��صة 
ان�صب�ط، فل احلبل مقطوع ول الره�ب مو�صوع.

ماذا بعد ان بلغ السيل الزبى في العراق

العربية  الأمث�ل  من  الزبى" هو  ال�صيل  "بلغ 
فيه�  ت�صل  التي  الأوق�ت  يف  تق�ل  التي  القدمية 
فينفذ  عليه،  ال�صكوت  ميكن  ل  حد  اإىل  الأمور 
املت�صور  غري  من  ك�ن  قد  لأّنه  ال�صرب؛  حينه� 
ف�إذا  احلد،  ذلك  اإىل  الأمور  ت�صل  اأن  املتوقع  اأو 
حدث و و�صلت اإىل ذلك احلد، ففي هذه احل�لة 
تكون قد ف�قت التوّقع�ت واحل�ص�ب�ت، فل يحتمل 

رب حينه�، ول ميكن ال�صكوت عليه�. ال�صّ
ورغم ق�ص�وة دللت هذا املثل، يبدو ان العراق 
بعد احتلله جت�وز املعنى الدليل وم� اأفرزه من 
ان  الو�ص�ع  تردي  ك�د  بحيث  خطرية  تداعي�ت 
العراقي.  امل�صهد  يف  والي�ب�س  الخ�صر  يحرق 
16�صنة  من  اكرث  طوال  امل�صل�صل  هذا  وا�صتمر 
يف  اجلديد  العراق  تخلف  م�ص�ألة  دخلت  حتى 

السياسة

 د.  عبدالرزاق محمد الدليمي
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م� تبقى من العراق من النهي�ر والدم�ر، وايق�ف 
نزيف دم�ء اأبن�ئه من الهدر، وامواله من ال�صي�ع 
الوطني  الأمن  وحتري  ا�ص�عة  ولأجل  وال�صرف، 
ونتتبع  ن�صلك  ان  علين�  والإن�ص�ين.  وال�صخ�صي 
مبداأ اآخر الدواء "الكي"، لأن جميع احللول ب�ءت 
الع�مة  امل�صلحة  تتحرى  ل  لأنه�  ب�لف�صل  وتبوء 
احلقيقية، ول تتبنى تغليب م�صلحة ال�صعب على 
امل�ص�لح اخل��صة، بل تغليب امل�ص�لح ال�صخ�صية 
واحلزبية ال�صيقة لفئة م�صتفيدة من الن��س، وان 
الن�صب  ط�بع  اخذت  اأطلقت  التي  الوعود  جميع 
والتي ل  املب�صرين  اأثن�ء فرتات متهيد  والحتي�ل 

تغني من خوف ول ت�صبع من جوع.
غدا  ولي�س  اليوم  ت�ريخية  فر�صة  هن�ك 
ال�ص�رع  مزاج  ا�صبح  حيث  الو�ص�ع  لت�صويب 
العراقي اكرث تقبل ودافع� للتغيري اجلذري، لي�س 
الب�صيط  املواطن  لأن  بل  ح�صب،  و  ب�لتغيري  حب� 
الزبى  ال�صيل  بلغ  ب�أنه  ت�مة  قن�عة  على  ا�صبح 
من  للتخل�س  فر�صة  هن�ك  تعد  ومل  العراق،  يف 
الذل والهوان والعبودية، اإل ب�لثورة ولعل م� يوؤيد 
القريب  امل��صي  اىل  احلنني  هذا  اليه  نذهب  م� 
جنوبه  اىل  العراق  �صم�ل  من  املواطنني  واعلن 
ومن م�صرقه اىل مغيبه، لي�س رف�صهم للإحتللني 
بل  ح�صب،  و  وعملئهم�  والف�ر�صي  المريكي 
 2003 قبل  الوطني  النظ�م  بعودة  واملط�لبة 
)ازدادت ظ�هرة الهت�ف�ت ب�لروح ب�لدم نفديك 
ي� �صدام وهلهولة للبعث ال�ص�مد( مب� ك�ن ميثله 
من قيم واجن�زات وهوية وكرامة واحرتام واأمن 
رغب�ت  لي�صت  هذه  ان  للنتب�ه  وامللفت  واأم�ن. 
وا�صتنت�ج�ت  خل�ص�ت  انه�  بل  �صعبية  ع�طفية 
للطبقة ال�صي��صية احل�كمة يف العراق الآن، حيث 
ليقبل  وب�صكل  جه�را  ب�حلديث  قي�داتهم  بداأت 
انهم  مب��صر،  وب�صكل  الت�ص�ل  و�ص�ئل  يف  ال�صك 
ف�صلوا يف ادارة العراق، وت�صببوا يف كل م� ح�صل 
ول يزال يح�صل به من خراب ودم�ر، وان النظ�م 
الوطني قبل الحتلل ك�ن الف�صل بكل املق�يي�س 
والدللت. وكل هذا يجب ان يدفع القوى الوطنية 
خمطط  بعمل  ال�صعبية  الثورة  قي�دة  واجهة  اىل 
والت�صحي�ت  اجلهود  هذه  تذهب  ل  كي  ومنظم 
النتف��ص�ت  ذهبت  كم�  الري�ح  ادراج  ال�صعبية 
ال�ص�بقة، وال�صعب العراقي ينتظر من ي�أخذ بيده 
ويقوده اىل ا�صرتج�ع بلدهم وكرامتهم و�صرفهم 
الآف�ق  �صذاذ  املغت�صبني  من  العراق  ويحرر 
يوم  يكون  ان  ونرجوا  والنه�ر  الليل  ول�صو�س 

التحرير والتحرر قريب ب�إذن اهلل.

هل تدخل الجراءات التي اأقدم عليه� وزير العمل اللبن�ين ب�لن�صبة للعم�لة الفل�صطينية �صمن 
اإط�ر املطلوب من لبن�ن لل�صري يف اخلطوات التنفيذية لرتتيب�ت �صفقة القرن؟

م� هي الإجراءات التي متخ�صت عنه� "ور�صة عمل ال�صلم من خلل الزده�ر" التي قّدمه� 
 850 اأن  كو�صرن  ادعى  التي  الإقت�ص�دية"  "اخلطة  هذه  البحرين؟..  ور�صة  يف  كو�صرن  ج�ريد 

بروفي�صورًا يف علم القت�ص�د قد عمل عليه�...
م� علقة اخلطة القت�ص�دية لكو�صرن ب�لبحث الأك�دميي الذي �صدر عن ج�معة كولومبي� حتت 

"Project Palestinian Enterprise"   :اإ�صم
 والذي در�س فر�س التنمية القت�ص�دية يف الأرا�صي الفل�صطينية اإىل ج�نب التع�ون بني رج�ل 
الأعم�ل الفل�صطينيني وال�صه�ينة... والذي يرتكزعلى ان تتم املح�دث�ت حول التنمية القت�ص�دية 
الكي�ن  مع  جنب  اإىل  جنبً�  ب�صلم  تعي�س  دولة  الفل�صطينية،  الدولة  حول  املن�ق�ص�ت  مع  ب�لتوازي 
ك�يفن  د.  مب�ص�عدة  فيليب�س،  دافيد  الدكتور  عليه�  اأ�صرف  التي  الدرا�صة  ح�صب  ال�صهيوين. 

دايفي�س؟؟
لقد ا�صتل كو�صرن اخلطة القت�ص�دية من الدرا�صة واأهمل اجل�نب ال�صي��صي فيه�، مدعيً� اأن 
العمل على اجل�نب القت�ص�دي ق�م به اخلرباء يف حني ترتكز الدرا�صة الأ�صلية جل�معة كولومبي� 

على ال�صري ب�ل�صقني ال�صي��صي والقت�ص�دي ب�صكل متواٍز.
ويجب  ب�لعطب،  م�ص�ب  الدرا�صة  من  فقط  القت�ص�دي  اجل�نب  كو�صرنب�قتط�ع  مب�درة  اإن 
اأن يحدث ذلك ب�لتوازي مع عملية �صي��صية جدية، تع�لج الأ�صب�ب اجلذرية لل�صراع ب�لعمل على 
حتفيز املن�ق�ص�ت حول قي�م الدولة الفل�صطينية لي�ص�ر بعده� اىل العمل على ال�صق القت�ص�دي 

وفر�س التنمية القت�ص�دية بني الفريقني.
يف نف�س الوقت يبدو وا�صحً� ان الولي�ت املتحدة ت�صتهدف وك�لة الأونروا �صعيً� لت�صفية عمله�، 
ب�عتب�ر ان الوك�لة تعرّب عن امل�صوؤولية ال�صي��صية الدولية جت�ه ق�صية اللجئني، بهدف التخل�س من 
لوزير  الأخرية  الإجراءات  وت�أتي  الهدف،  لهذا  اللجئني، وهي تخطط فيم� تخططه  قرار عودة 
ت�ص�ريح  على  ب�حل�صول  الفل�صطينيون  يقوم  ان  ب�لطلب  الجت�ه  نف�س  لت�صب يف  اللبن�ين  العمل 
عمل. وهو م� ي�صتدعي اأي�صً� احل�صول على بط�قة اإق�مة، م� يعني حتويل الوجود الفل�صطيني من 

ق�صية لجئني مقيمني طبقً� للقوانني اىل ط�لبي عمل ميلكون الإق�مة يف بلد اأجنبي؟؟
لبن�ن من �صجلت  اق�م�ت يف  الذين يح�صلون على  ا�صم�ء  �صيوؤدي اىل �صطب  ب�لت�يل  وهذا 
وك�لة غوث اللجئني م� يوؤدي لفقدان الوك�لة الهدف من ن�صوئه�، وب�لت�يل يوؤدي لإلغ�ئه� وهكذا 
ينتهي دور الوك�لة وم� له� من ارتب�ط ع�صوي بق�صية اللجئني وحق العودة ويتحول الفل�صطيني 
من �صفة لجيء اىل �صفة مقيم، ميكن يف كل حني الغ�ء اق�مته وترحيله، وبذلك يكون ال�صغط 

الأمريكي ومعه دولة الحتلل قد حقق� م� ي�صعون اليه.
وعلى هذا الأ�ص��س، يتم التح�صري يف بريوت لعقد موؤمتر دويل لدعم وك�لة الأونروا يف اأيلول 

الق�دم ت�صعى اليه منظمة غري حكومية هي "الهيئة 302 للدف�ع عن حقوق اللجئني"..

أ. مايز األدهمي

صفقة القرن... 
واجراءات التنفيذ!؟..

  رئي�س حتريرجريدة الإن�ص�ء – طرابل�س لبن�ن

من زاويتي

   اإ�صت�ذ الدع�ية العلمية 
يف كلية العلم  ــ  ج�معة البرتا الردنية



السياسة

حزب هللا ووجوده المسلح أداة إيرانية في لبنان
اللواء أشرف ريفي:

العرب" يف  "كل  بكم على �شفحات  نرحب  ـ 
ب�شكل  اللبناين  الو�شع  ترى  كيف  احلوار،  هذا 

عام؟
ـ اأوًل ا�صمح يل ب�أن اأرحب مبجلة "كل العرب" 

على هذه الإ�صت�ص�فة.
على  يرام  م�  على  لي�س  لبن�ن  يف  الو�صع   
يع�ين  ف�لبلد  ووجوده�،  الدولة  �صلطة  م�صتوى 
من وجود دويلة م�صلحة تفر�س �صلحي�ته� على 
م�صتوى  على  هيبته�.  وت�صرب  ال�صرعية  الدولة 
ينخر  بداأ  الف�ص�د  اأن  نلحظ  الداخلي  الأداء 
الكي�ن اللبن�ين حتى العظم. اإن هذا الو�صع ب�ت 
الطبقة  اأن  وامل�صكلة  الدولة  على  خطرًا  ي�صكل 
يف  متعن  وهي  م�صوؤولية  بل  تت�صرف  ال�صي��صية 
تفتيت املوؤ�ص�ص�ت حتى اأن لبن�ن يك�د ي�صبح دولة 

ف��صلة.
اللبنانية  ال�شيا�شية  القوى  تقِيّم  كيف  ـ 

حالياً؟

�صيا�صيًا  االأ���ص���اأ،  نح�   � االأ�صف  مع   � يتجه  الداخلي  اللبناين  ال��صع  الأن 
والدولية،  االأقليمية  والق�ى  الع�امل  بتاأثري  خا�صة  واأمنيًا،  واإقت�صاديًا 
االأخ�ة  ل�ج�د  اأو  �ص�ريا،  داخل  �ص�اء  ال�ص�رية،  احلالة  جمريات  واإنعكا�س 
ال�ص�ري،  النظام  اإج��رام  نتيجة  بلدهم  من  ف��روا  الذين  لبنان  يف  ال�ص�ريني 
وحماولة ق�ى و�صخ�صيات لبنانية ت�ظيف هذه احلالة ب�صكل م�ؤ�صف وخاطئ.
والتغ�ل  العربي،  الر�صمي  ال��صع  تردي  جتنب  ي�صتطيع  ال  لبنان،  طبعًا 
دول  عدة  يف  متدده  كما  واليمن،  والعراق  و�ص�ريا  لبنان  يف  ال�ا�صع  االإي��راين 
رغم  بذلك،  لفل�صطني وق�صيتها  العالقة  متعددة،  وحجج  ذرائع  حتت  عربية 

حماولة نظام املاليل ترويج هذه اخلديعة الكربى.
اأ�صرف ريفي، وزير العدل  اأن نلتقي يف هذا احل�ار ال�صريح مع الل�اء  راأينا 
اللبناين ال�صابق، وال�صخ�صية اللبنانية املميزة مب�اقفها العروبية ال�صريحة 

وال�ا�صحة..
أجرى الحوار: علي المرعبي
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الأداء  هذا  من  ع�نى  اأن  للبن�ن  ي�صبق  مل  ـ 
�صي��صية  طبقة  اليوم  مت�ر�صه  الذي  ال�صي��صي 
اأن  لبن�ن  يك�د  الأداء  وبهذا  النهب  اأعم�ل  تغطي 
امل�ل  نهب  على  يتن�وبون  هم  نه�يته.  اىل  ي�صل 
البلد  يتخل�س  اأن  يجب  الدولة.  كي�س  من  الع�م 
من معظم هذه الطبقه حتى ينه�س من جديد لأن 
الإ�صتمرار بهذا ال�صلوك وهذا الداء �صيوؤدي اىل 

ك�رثة كبرية وحتمية.
ـ هل اأفرز قانون الإنتخابات الأخري، النتائج 

الفعلية للقوى ال�شيا�شية؟
ـ لقد ك�ن ق�نون الإنتخ�ب الذي اأُِقّر يف حينه 
مل�صلحة  وُطِبّق   ، ال�صي��صية  القوى  قي��س  على 
النت�ئج  البلد.  على  اهلل"  "حزب  نفوذ  تكري�س 
ف�صًل  الني�بيه  الإنتخ�ب�ت  عنه�  اأ�صفرت  التي 
كّر�صت  اأنه�  هي  ع�لية،  بن�صبه  مزورة  اأنه�  عن 
اإ�صتط�ع بقوة وهيمنة ال�صلح  اأقوى  غلبة لطرف 
ال�ص�ح�ت  اإخرتاق  هدفه  ك�ن  �ص�حته.  يحمي  اأن 
ال�صربة  مبث�بة  ك�ن  الق�نون  فهذا  الأخرى 
القوى  بع�س  �صلح  بغلبة  اأقر  حيث  الق��صية 
�صيطر  اهلل" قد  "حزب  اأن  تبني  وقد  ال�صي��صية 
امليث�قية  الورقة  و�صلب  الني�بية  الكرثية  على 
احلكوم�ت  يحدد  ب�ت   من  وهو  الآخرين،  من 
ب�لك�مل  وال�صيطرة  رووؤ�ص�ء اجلمهورية  واإنتخ�ب 
النظر  يع�د  اأن  املطلوب  ال�صي��صية.  احلي�ة  على 
على  الإطب�ق  يعني  ف�لإ�صتمرار  الق�نون  هذا  يف 

املوؤ�ص�ص�ت يف لبن�ن.
يت�شكل  حموراً  هناك  اأن  بو�شوح  نالحظ  ـ 
وحركة  اهلل  حزب  الثالثي  من  رئي�شي  ب�شكل 
اأمل والتيار الوطني احلر. هل تعتقد اأن وجود 
امل�شالح  تبادل  نتيجة  الوطني احلر كان  التيار 

مع حركة اأمل وحزب اهلل؟
الوطني  التي�ر  بني  اإن�صج�مً�  نرى  ل  بداية  ـ 
ف�لو�صع  اهلل  حزب  مع  اأم�  اأمل  وحركة  احلر 

خمتلف.
تب�دل  على  اإتف�قً�  خم�يل  م�ر  تف�هم  ل  �صَكّ
الغط�ء  لبن�ن،  ف"حزب اهلل" ن�ل  امل�ص�لح يف 
احلر" وكذلك  الوطني  "التي�ر  من  �صلحه  على 

فيم� يتعلق بنفوذه يف ال�صلطة واإدارة الدولة.
هذا التب�دل للم�ص�لح ك�ن على ح�ص�ب لبن�ن 
الوطني  "التي�ر  ِقبل  من  الت�صعيدي  واخلط�ب 
على  ال�صيطرة  احلر" و"حزب اهلل" مّكنهم من 
التح�لف  هذا  الإ�صرتاتيجي.  قراره  وعلى  البلد 
اىل  يهدف  هو  وب�لت�يل  م�صلحة،  حت�لف  هو 
حتقيق غ�ي�ت �صي��صية ل"حزب اهلل" الذي يريد 
الوطني  التي�ر  يهتم  البلد.  قرار  على  ي�صيطر  ان 
هذا  اأن  عن  ف�صًل  احل�ص��صة،  ب�ملن��صب  احلر 
التف�هم هو حت�لف الأقلي�ت الذي هو العدو الأول 
يقوم  فهو  للأقلي�ت،  الأول  والعدو  لبن�ن  لفكرة 
على اأنق��س هذا البلد املتعدد وعلى اأنق��س دولة 
الق�نون. للأ�صف بعد اإنتخ�ب العم�د عون رئي�صً� 
واليوم  ف�أكرث  اأكرث  الإتف�ق  للجمهورية تعمق هذا 
لعب  اىل  عون  العم�د  يخلف  ان  يريد  من  يطمح 
الدور نف�صه وهو يقوم ب�لفعل بهذا الدور مدعومً� 

من "حزب اهلل".
للعدل يف لبنان، قانونياً ماهي  ـ كنت وزيراً 
اهلل  حزب  لإعالن  الد�شتور  ح�شب  التبعات 
ولي�س  لإيران  ولئهم  اأن  اهلل  ن�شر  وح�شن 
التخابر مع  قانون  ينطبق عليهم  األ  لبلدهم؟ 
وت�شكيل جمموعة م�شلحة غري  جهة خارجية، 

قانونية؟
ـ "حزب اهلل" ووجوده امل�صلح والذي هو اأداة 
وخ�رج  الق�نون  عن  خ�رج  هو  لبن�ن  يف  اإيرانية 
الد�صتور وخ�رج الط�ئف الذي ين�س على �صحب 

اأمر  اأنه  على  يت�صرف  ولكنه  امليلي�صي�ت.  �صلح 
هو  الو�صع  هذا  الق�نون.  دولة  من  اأكرب  واقع 
ف�ئ�س  ولكن  للدولة  وخم�لف  للق�نون  خم�لف 
بع�س  واأداء  اهلل"  "حزب  مي�ر�صه  الذي  القوة 
القوى ال�صي��صية مّكنه للأ�صف من ال�صيطرة على 
هذا  مق�ومة  اىل  هن�  اأدعو  واأن�  الدولة.  مف��صل 
ت�صكيل  اأدعو اىل  ال�صلمية كم�  ب�لطريقة  ال�صلح 
لبن�ن  �صي�دة  ل�صتع�دة  وطنية  مع�ر�صة  جبهة 
الو�ص�ية  اأ�صح�ب  يد  على  املخطوف  البلد  هذا 

الإيرانية.
كبرية  جرائم  اهلل"  "حزب  مقاتلو  اإرتكب  ـ 
ترى  كيف  �شوريا،  داخل  ال�شوري  ال�شعب  �شد 
حملياً  القوى  موازين  تتبدل  عندما  ال�شورة 

واإقليمياً؟
ـ لن متحى هذه اجلرائم من ذاكرة املنطقة 
وهو  اإره�بيً�  نظ�مً�  دعم  الذي  اهلل"  ف"حزب 
يتحمل  البق�ء،  من  ومّكنه  ال�صوري  النظ�م 
ال�صعب  وت�صريد  قتل  عن  ت�ريخية  م�صوؤولية 
يف  اجلم�عية  الإب�دة  ا�صتمرار  وعن  ال�صوري 
�صوري�. هذا الو�صع بر�صم الأمم املتحدة والع�مل 
الزمن ورغم موازين  اأجمع. وب�لت�يل مهم� ط�ل 
اأن زمن حم��صبة مرتكبي  اأعتقد  اأنني  اإل  القوى 

اجلرائم يف �صوري� �صي�أتي مهم� ط�ل الزمن.
الوزير  بها  يقوم  كبرية  جتاوزات  هناك  ـ 
عمله  طبيعة  مع  تن�شجم  ل  با�شيل،  جربان 

كوزير للخارجية، كيف يجري ذلك عالنية؟
التف�هم  وثيقه  ب��صيل  جربان  الوزير  ميثل  ـ 
"حزب اهلل"  مع  مي�ص�ل عون  العم�د  وقعه�  التي 
يغطى  للخ�رجية  وزيرًا  كونه  وهو  متثيل  اأف�صل 
�صوف  وطنية  جت�وزات  اأنه�  احلزب.  �صلح 
�صلوك  هو  ال�صلوك  هذا  عليه�،  الت�ريخ  يح��صبه 

مدان لأنه ي�صكل تن�زًل عن ال�صي�دة اللبن�نية .
جربان  للوزير  املر�شومة"  "الزيارات  ـ 

النظام السوري 
في حكم الغائب 

وغير الموجود 
وروسيا تتحكم 

بالمعادلة السورية
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السياسة

اأف�شى  واإحتقان داخلي  اإىل ت�شعيد  اأدت  با�شيل 
م�شوؤولية هذه  يتحمل  اجلبل، من  اأحداث  اإىل 

ال�شيا�شة اخلاطئة؟
ـ اإنه� �صي��صة الإ�صتفزاز والتحدي والإ�صتقواء 
هو  بل  القوي  العهد  لي�س  هذا  اهلل".  ب"حزب 
ب��صيل  زي�رات  احلزب.  ب�صلح  امل�صتقوي  العهد 
هذا  من  الهدف  اأن  بو�صوح  تعك�س  الإ�صتفزازية 
"حزب  خدمة  يف  تكون  زع�مة  بن�ء  الإ�صتقواء 
اأثن�ء  طرابل�س  ويف  اجلبل  يف  ح�صل  م�  اهلل". 
امل��صي  لغة  اىل  عودة  ال  هو  م�  ب��صيل  زي�رات 
نَب�س  ب��صيل يف خط�به  لأن  مرفو�صة  عودة  وهي 
القبور وك�أنه يعيدن� للحرب الأهلية وهذا م� يجمع 
اللبن�نيون على رف�صه، وب�لت�يل نحن ندينه وهو 
اىل  �صيو�صله  الطريق  هذا  اأن  اإعتقد  اإن  واهم 

رئ��صة اجلمهورية.
من  ال�صي��صية  القوى  اأداء  تقِيّم  كيف  ـ 
التقدمي  احلزب  بلبن�ن:  ال�صوري  اللجوء  ملف 
الوطني  التي�ر  اللبن�نية،  القوات  ال�صرتاكي، 
اهلل  وحزب  اأمل  حركة  عن  ن�ص�ألك  ولن  احلر؟ 
بنظ�مي دم�صق  واإرتب�طهم  لأن موقفهم معروف 

وطهران جلي.
والقوات  الإ�صرتاكي  التقدمي  احلزب  اإن  ـ 
ومواقفهم  احلكومة  داخل  ممثلون  اللبن�نية 
ال�صوريني  اللجئني  ملو�صوع  ب�لن�صبة  معروفة 
الذين يتعر�صون للعن�صرية يف لبن�ن وهن�ك ح�لة 
ل"التي�ر  ب�لن�صبه  اأم�  جت�ههم.  كبرية  عدائية 
لإث�رة  امللف  هذا  ي�صتثمر  فهو  احلر"  الوطني 
النعرات والع�صبي�ت مل�صلحة النظ�م ال�صوري يف 
حني اأن هذا النظ�م ل يريد عودة هوؤلء الن�زحني 

لأ�صب�ب دميوغرافية فهو يعتمد �صي��صة التطهري 
ان مو�صوع  اأمد طويل.  اىل  �صوري�  وي�صيطر على 
اللجئني ال�صوريني يف لبن�ن هو مو�صوع اإن�ص�ين 
وعودتهم حق �صرعي لهم ب�صم�نة المم املتحده 
اأن  ب�إعتق�دي  لكن النظ�م ال�صوري يرف�س ذلك. 
يف  يجب  كم�  بواجبه�  تقوم  ل  اللبن�نية  الدولة 

التع�مل مع هذا امللف.
ـ لبنان على �شفري الإفال�س القت�شادي، ول 
يبذلون اجلهد  بالبلد  القرار  اأ�شحاب  اأن  يبدو 
ذلك؟  ترى  كيف  اإنقاذه؟  ملحاولة  املطلوب 
احلالة  هذه  من  اخلروج  باإمكانية  تعتقد  وهل 

اخلطرية؟

اإقت�ص�ديً�  الف�ئقة  العن�ية  يف  ب�ت  لبن�ن  ـ 
الف�ص�د  توقف  جراحية  عملية  يتطلب  والو�صع 
والهدر والف�صل والت�صيب وهذا م� ل يح�صل. لقد 
اأن  لحظن� يف املوازنة اإجراءات خجولة ل ميكن 
ل�صن�  الأداء  وبهذا  الإنهي�ر.  نحو  الطريق  توقف 
الو�صع اىل  اإقت�ص�ديً�،  لبن�ن  اإنق�ذ  ق�درين على 
انهي�ر حمدق يف حني اأن بع�س امل�صوؤولني يتلهون 
والبنك  الدولية  املنظم�ت  املغ�من.  ب��صطي�د 
الأمر  وهذا  و�صيك  خطر  من  يحذرونن�  الدويل 
ال�صعب  على  ويجب  جذرية  مع�جلة  ي�صتوجب 

اللبن�ين اأن يقف ملنع اىل هذا الإنهي�ر.
هذه  طرابل�س.  مدينتك  على  اإطاللة  ـ 
والبطالة،  الأهمال  من  تعاين  التي  املدينة 
طرابل�س  اإنت�شال  ميكن  كيف  التنمية،  وتردي 

واأهلها من هذه احلالة املاأ�شاوية؟
ـ لقد ع�نى الطرابل�صيون الأمّرين من جولت 
القت�ل التي ُفر�صت عليه� وب�صبب الإهم�ل الن�جت 
عن غي�ب اأب�صط اإحتي�ج�ته�. احلل يكمن يف اأن 
ال�صلطة  على  �صغط  ح�لة  طرابل�س  اأهل  ي�صكل 
م�ص�كله�.  وحلل  املزمنة  املدينة  مط�لب  لتحقيق 
الذي  واخلطر  النف�ي�ت  مو�صوع  هن�ك  للأ�صف 
املهرتئة.  التحتية  للبنى  ب�لإ�ص�فة  البيئة  يهدد 
يف  اخلدم�ت  م�صتوى  كبريعلى  حرم�ن  هن�ك 
هذا  الفقر.  خط  حتت  ترزح  وطرابل�س  املدينة 
مط�لب  لرفع  اأعمل  ي�صتمر.  اأن  ميكن  ل  الو�صع 
واملط�لبة  اخلدم�ت  م�صتوى  لتح�صني  املدينة 
يتطلب  الأمر  هذا  ولكن  الثغرات  ل�صد  الدائمة 
املدينة.  يف  ال�صي��صية  القوى  كل  جهود  ت�ص�فر 
ب�لن�صبة للعمل البلدي ف�إن �ص�ء اهلل نخرج قريبً� 
من اأزمة اإنتخ�ب رئي�س جديد للبلدية. هذا الأمر 
يتطلب الكثري من اجلهد واأن نكون يدًا واحدة يف 

طرابل�س لكي نعطي املدينة م� ت�صتحق.
حققها  التي  امليدانية  "الإنت�شارات"  بعد  ـ 
الرو�شي  الوا�شع  التدخل  ال�شوري بفعل  النظام 
الو�شع  ترى  كيف  وامليلي�شيات،  واليراين 

احلايل وامل�شتقبلي؟
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التصدي 
لصفقة القرن 
يتطلب موقفًا 

عربيًا موحدًا

بعد  �صوري�  يف  ح�صل  الذي  التوازن  اإن  ـ 
من  كل  مل�صلحة  هو  والإيراين  الرو�صي  التدخل 
الغ�ئب  حكم  يف  ال�صوري  النظ�م  واإيران.  رو�صي� 
ال�صورية.  ب�ملع�دلة  تتحكم  ورو�صي�  املوجود  وغري 
وايران  رو�صي�  قوة  ب�صبب  النظ�م  كفة  ترجيح 
حت�صم  مل  الأمور  �صوري�.  لطبيعة  خم�لف  اأمر 
اإقت�ص�دية كبرية ولي�س  اأزمه  والنظ�م يع�ين من 
ب��صتط�عته اأن يحكم �صيطرته على املن�طق التي 
ترفع  اأن  فبمجرد  مبفرده.  عليه�  �صيطرته  اأع�د 
رو�صي� يده� �صي�صقط هذا النظ�م ب�صرعة قي��صية 
دولية  برع�ية  �صلطة  �صوري�  يف  اليوم  واملطلوب 
ال�صوري  ال�صعب  متثل  حكومة  وت�صكيل  وعربية 

ويعيد مللمة البلد ومتنع تق�صيمه.
اليراين  التدخل  خطورة  اإىل  تنظر  كيف  ـ 

الوا�شع يف العراق و�شوريا واليمن؟
و�صوري�  اليمن  يف  الإيراين  التدخل  هذا  ـ 
ب�أنه�  تدعي  ف�إيران  نف�صه.  عن  يتكلم  ولبن�ن 
اأربع عوا�صم عربية واليرانيون ل  �صيطرت على 
هذه  اإم�ص�ك  يريدون  فهم  يفعلون  م�ذا  يخفون 
البلدان ك�أوراق للمن�ورة والنتق�ل للإعتداء على 
اململكة  وخ�صو�صً�  اأمنه�  وتهديد  جديدة  بلدان 
العربية ال�صعودية والإم�رات العربية املتحدة. هم 
يريدون التمدد اإقليميً� على ح�ص�ب دولن� العربية، 
ويجب اأن يتحد العرب ملواجهة امل�صروع الإيراين 
للهيمنة على  ي�صعى  والذي  املنطقة  اخلطري على 

ت�ريخن� العربي والإن�ص�ين.
ـ يرى الكثريون اأن هناك بالفعل حمور �شر 
الوطن  لإ�شتهداف  ـ �شهيوين  امريكي  ـ  اإيراين 

العربي، هل اأنت مع هذا الراأي؟ وكيف؟
هي  الإيرانية  الإ�صرائيلية  العلقة  ت�ريخ  ـ 
علقة من حتت الط�ولة وم�ص�لح متب�دلة. على 
الرغم من ذلك اإ�صرائيل حت�ول اليوم اأن تر�صم 
اإيران  لإيران حدود نفوذه� يف املنطقة، وحت�ول 
نراه يف �صوري�  الإ�صرائيلي وهذا م�  ب�لأمن  امل�س 
ت�بعة  مع�صكرات  بق�صف  اإ�صرائيل  تقوم  حيث 
ل"حزب اهلل". م� يجري يف املنطقة اليوم خطري 
ي�صتجمعوا قواهم كي ل  اأن  العرب  وب�لت�يل على 
وكي  الط�ولة  على  مك�ن  الإقليمي  للتق��صم  يكون 
تكون لهم قدرة احلف�ظ على م�ص�حلهم احليوية 

والإ�صرتاتيجية.
قد  فعلية  ع�شكرية  اأن مواجهة  تعتقد  ـ هل 

تقع بني امريكا واإيران؟
وهي  اله�وية  ح�فة  على  اليوم  تلعب  اإيران  ـ 
وتخريب  املنطقة  �صوؤون  يف  التدخل  على  ت�صر 
العقوب�ت  تطبيق  بعد  م�  فيه�.  الإ�صتقرار 
حم�ولة  هو  طهران  على  الق��صية  الأمرييكية 
منه  ت�صتفيد  حمدود  اإ�صتب�ك  ل�صتدراج  اإيرانية 
ولتوحيد  الإقت�ص�دي.  احل�ص�ر  لفك  طهران 
الو�صع  ب�صبب  تتداعى  التي  الداخلية  اجلبهة 
اإيران  مواجهة  يف  الدويل  التح�لف  الإقت�ص�دي. 
وملنعه�  البحرية  امللحة  �صم�ن  �صي�ق  يف  ي�أتي 
اإ�صتمرت  اإذا  ولكن  املنطقة.  اإ�صتقرار  تهديد  من 
ايران يف عملي�ت التحر�س فقد يوؤدي هذا الأمر 

اىل اأن يتدحرج الو�صع نحو اإندلع حرب حمدودة 
اأو حتى كبرية.

ق�شية  اإنهاء  على  والعمل  القرن،  �شفقة  ـ 
ال�شعب الفل�شطيني و�شياع القد�س و اإلغاء حق 

العودة، كيف ميكن الت�شدي لها؟
موقفً�  يتطلب  القرن  ل�صفقة  الت�صدي  اإن  ـ 
لل�صلم  العربية  ب�ملب�درة  ونذكر  موحدًا  عربيً� 
يف  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  طرحه�  التي 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  وحق  العربية  بريوت  قمة 
تقرير م�صريه كدولة م�صتقلة وع��صمته� القد�س 
يف حدود 1967. يفرت�س اأن يتخذ موقف ث�بت 
على م�صتوى جميع الدول العربية التي عليه� دعم 
ال�صلطة ال�صرعية الفل�صطينية يف رف�صه� ل�صفقة 
فل�صطني  ق�صية  على  الإجه�ز  رف�صه�  ويف  القرن 
من  مفر  ل  ولكن  جدًا  كبرية  امل�صوؤولية  وهذه 

حتّمله�.

"�شرق  عن  تقارير  عقود  منذ  حتدثت  ـ 
الدول  تفتيت  خالله  من  يتم  جديد"  اأو�شط 
العربية طائفياً ومذهبياً وعرقياً، األ تعتقد اأن 
واملذهبية  الطائفية  التوترات  وت�شعيد  تفجري 

والعرقية يخدم هذا امل�شروع اخلطري؟
ت�أ�ص�س  اجلديد  الأو�صط  ال�صرق  م�صروع  ـ 
الدول  وتغيري  املذهبيه  واحلروب  الفنت  لإث�رة 
يجب  م�  وهذا  احلدود  ر�صم  واإع�دة  والكي�ن�ت 
اأن نتنبه له جميعً� ول ميكن اأن نحمي اأنف�صن� من 
اإل اذا مت�صكن� ب�مل�ص�لح  الكبرية  التحولت  هذه 
العربية امل�صروعة واإل اإذا ثبتن� وحدتن� حول هذه 
امل�ص�لح كدول و�صعوب عربية وب�لت�يل نحن منر 
الآن ب�أخطر مرحلة يف ت�ريخ املنطقة وهي مرحله 
اإنتق�ليه قد توؤدي اىل اإع�دة ر�صم خرائط جديدة.

عليك  اأثقلنا  لقد  الوزير،  اللواء  �شيادة 
رحابة  ون�شكر  �شرورات،  هي  ولكن  بالأ�شئلة، 

�شدرك و�شراحتك املميزة
للجمهور  توجيهها  تريد  كلمة  من  هل 
�شكرنا  مع  العرب"  "كل  خالل  من  العربي 

وتقديرنا لكم.
تنقل  ان  العرب" واآمل  ل"كل  الكبري  �صكري 
من  يع�نيه  وم�  العربي  الع�مل  يف  هواج�صن� 
م�ص�كل واأمتنى لكم الإزده�ر والإ�صتمرار يف ظل 
املكتوبة  ال�صح�فة  منه�  تع�ين  التي  ال�صعوب�ت 
لأن  اهلل  ب�إذن  م�صتمرون  اأنكم  ثقه  على  ونحن 
واحلرفية  املهنية  ال�صح�فه  اىل  يتطلع  الق�رئ 
وتتبع كل م�يجري ف�لراأي الع�م يحت�ج اىل اأقلم 

حرة و�صكرًا لكم .
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السياسة

وطنية  �صخ�صي�ت  اختي�ر  و  ال�ص�بق  النظ�م  وجوه 
الأمور.  زم�م  لتويل  حزبي  ت�صكيل  اي  عن  بعيدة 
جملة  و  الف��صدين  حم��صبة  موا�صلة  اإىل  اإ�ص�فة 
م�صقط�  اجلزائري  الق�ص�ء  فتحه�  التي  التحقيق�ت 
و  الأموال  ا�صرتج�ع  مع  ال�ص�بق  النظ�م  روؤو�س  اأكرب 

العق�رات املنهوبة.
اقتراح لقيادة 

حوار بين الشعب و السلطة  
املتظ�هرين  ا�صوات  جمعة  يوم  كل  تتع�ىل  و   
ق�ئد  و  ال�صلطة  ملخ�طبة  املرتفعة  احلرارة  برغم 
الرك�ن ب�لتعجيل يف و�صع اآلي�ت ت�صكيل هيئة وطنية 

جديد يتوق فيه ال�صب�ب اإىل وطن جديد و اإىل انته�ء 
ك�بو�س احلكم الف��صد و �صنع املزيد من الأفراح يف 

بلد املليون و ن�صف املليون �صهيد.

السلطة تماطل و الشعب يصر
يف  الو�صع  متيز  التوتر  ح�لة  تزال  ل  هذا  مع  و 
اجلزائر اأم�م امتداد عمر الأزمة و ارتب�ك ال�صلطة 
التي  احل��صدة  املظ�هرات  ت�صعيد  من  خم�وفه�  و 
اف�صلت اإىل حد ال�ص�عة كل امل�ص�عي يف اإيج�د حلول 
ع�جلة لتغطية فخ الفراغ الد�صتوري يف كنف م� تبقى 
من نظ�م الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة و على راأ�صهم 
رئي�س الدولة عبد الق�در بن �ص�لح و الوزير الأول نور 
الدين بدوي اللذان رف�س ال�صعب توليهم� النتخ�ب�ت 
بذلك  ليبقى  اإجراءه�  ت�ريخ  بعد  يحدد  مل  التي 
كر�صي رئي�س اجلمهورية اجلزائرية �ص�غرا اإىل وقت 

غري معلوم.
 و تدعوا اليوم يف ظل الظروف الراهنة كل من 
نحو  �صريع�  املرور  �صرورة  اىل  ال�صعب  و  ال�صلطة 
انتخ�ب�ت رئ��صية نزيهة و�صف�فة، وذلك للحيلولة دون 
الدخول يف مرحلة انتق�لية ميكن اأن جتر البلد اإىل 
نفق مظلم، و لكن ال�صلطة تريد انتخ�ب�ت ب�إ�صرافه� 
و ال�صعب يدعوا اىل هيئة م�صتقلة و يوؤكد اأن اإ�صراف  
مرة  مزورة  النتخ�ب�ت  ان  يعني  �ص�لح  بن  و  بدوي 
الث�ئرون �صد  يقبله احلراكيون  لن  م�  و هذا  اخرى 
التزوير و الف�ص�د، هذا يف الوقت الذي يرف�س �صب�ب 
احلراك مقرتح املجل�س الت�أ�صي�صي جملة و تف�صيل، 
و ابرزه� رحيل  م�صرين على حتقيق ك�مل املط�لب 

اأوقد انت�ص�ر اجلزائر وافتك�ك منتخبه� الوطني 
لكرة القدم ك�أ�س اأمم اأفريقي� بعد من�ف�صة ال"ك�ن" 
لل�صهر  املتوا�صل  ال�صعبي  احلراك  �صعلة  ب�لق�هرة 
التوايل من جديد حيث مزجت ن�صوة  ال�ص�د�س على 
اأوىل  بروز  مع  الفريقية   ب�لك�أ�س  الفرحة  و  الفوز 
روؤو�س  قيود  من  ال�صعب  حترر  بداأ  و  النفراج  بوادر 
ع�ص�ب�ت حكم بوتفليقة الق�بعني يف �صجن احلرا�س 

منذ اأ�صهر.
و  الذي قوبل بفرحة ه�صتريية  النت�ص�ر  و ج�ء   
احتف�لت كربى يف ك�مل تراب البلد و خ�رجه� يف 
فرباير   22 منذ  اجلزائريني  يح�رب  الذي  الوقت 
امل��صي من اجل املرور اإىل جمهورية ث�نية من خلل 
م�صريات  يف  اجلذري  التغيري  مطلب  على  الإ�صرار 
ب�أمل  الك�أ�س   ال�صيدة  اليوم  زينته�  �صلمية  مليونية 

أ. حيزية تلمسي

 انتخابات رئاسية نزيهة..كيف و مىت؟

امتداد  عمر  األزمة    و   فشل  مساعي  إيجاد  أرضية  توافق 
بني الشعب و السلطة يعمق حالة التوتر في الجزائر
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امريكية  حملة  العراق  واجه   1990 ع�م  للكويت  الع�صكري  الجتي�ح  عملية  بعد 
– بريط�نية منظمة ملح�ربته توزعت على اكرث من اجت�ه و�صعيد، ك�ن ابرزه� اخلط 
للت�أثري على طبيعة  العراق ل�صن�عة راأي ع�م داخلي  العلمي والدع�ئي املوجه اىل 
تفكري العراقيني الذين ك�ن غ�لبيتهم حينه� يقفون ملتزمني مب� تريده منهم القي�دة 

العراقية.
الرئي�س  وبني  العراقيني  بني  فجوة  خلق  على  العراق  �صد  الدع�ئي  العمل  تركز 
الراحل �صدام ح�صني من خلل ت�أ�صي�س �صورة م�صوهة عنه يتم تر�صيخه� يف اذه�ن 
بعد  احل�ص�رالمريكي  �صنوات  اثن�ء  ت�صعيده  على  العمل  جرى  م�  وذلك  الن��س، 
الن�صح�ب من الكويت، اذ �ص�عد احل�ص�ر على جن�ح احلملة الدع�ئية بعد ان تدهورت 
الو�ص�ع املعي�صية للعراقيني ب�صبب تدين العملة العراقية ام�م الدولر المريكي اىل 
تذمر  اىل  بعد  فيم�  تطورت  الن��س  بني  التململ  من  ح�لة  خلق  م�  م�صتوي�ته�،  ادنى 
التي بلغت ذروته� �صد  القي�دة العراقية بفعل املطرقة الدع�ئية  وا�صح وملمو�س من 

الرئي�س حتديدا.
العراقية" التي  "املع�ر�صة  ب  عليهم  اطلقت  م�  تدعم  المريكية  احلكومة  ك�نت 
�صفوفهم  توحيد  وجهدت يف  امل��صي،  القرن  ت�صعين�ت  قبيل  وا�صحة  مع�مله�  تكن  مل 
اذاع�ت  ان�ص�ء  الدعم  و�ص�ئل  �صمن  من  وك�ن  بينهم،  والختلف�ت  التب�ين�ت  رغم 
جلم�ع�ت املع�ر�صة تبث من خ�رج العراق تخ�طب العراقيني وت�صخ يومي� الع�صرات 
الثورة �صد �صدام  وال�صحيحة وحتر�صهم على  امللفقة منه�  والخب�ر  ال�ص�ئع�ت  من 
ح�صني، حتى بلغ عدده� اكرث من ع�صر اذاع�ت موجهة من بينه� تلك التي تنطق ب�أ�صم 
اجلم�عة الذين ك�نت ايران حتت�صنهم واخرى للموجودين يف �صوري� وث�لثة تبث من 
ال�صعودية وواحدة ب�إ�صم ال�صيوعيني واثنت�ن متثلن احلزبني الكرديني واذاعة جلم�عة 

اي�د علوي، ب�ل�ص�فة اىل عدد اخر ..
وهن� ميكنن� القول ان احلملة املع�دية للرئي�س جنحت يف حتقيق اهدافه�، بل انه� 
ك�نت قد هي�أت ار�صية خ�صبة ا�صتثمره� المريك�ن و�ص�عدتهم على احتلل العراق 
من خلل التب�عد الذي ح�صل ب�لعلقة بني احلكومة العراقية وطبق�ت و�صرائح كثرية 

من العراقيني.
اليوم انتهى امل�صوار ال�صحري، بعد ان اجنلى غب�ر املعركة وبعد ان انتهى مفعول 
املخدر الذي حقن به الن��س واكت�صفوا ان كذبة كربى اوهموا به�، يعود �صدام ح�صني 
اىل العراق من جديد حيث يج�هر البن�ء ب�صوت ع�لٍ  بل خوف حنين� اليه ب�لرغم 

من القوانني التي متنع وحترم النطق ب��صمه! 

أ. جالل البنداوي

"صدام"  .. 
يعود في العراق !

كالم اخـــر 

   اإعلمي تلفزيوين و ك�تب �صحفي

م�صتقلة ت�صرف على النتخ�ب�ت الرئ��صية التي يعول 
عليه� ال�صعب للخروج من ح�لة الن�صداد التي دخلته� 
البلد منذ تنحي الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة، كم� 
يرف�س املتظ�هرون احللول املقرتحة من قبل ال�صلطة 
تنحي  دون  �صل�س  �صي��صي  انتق�ل  اجل  من  احل�لية 

اأوجه نظ�م بوتفليقة. 
التي  الوطني  احلوار  مب�درة   تخرج  مل  و  هذا 
وطنية  و�صخ�صي�ت  املع�ر�صة  اأطي�ف  جمعت 
بع�س  و  املدين  املجتمع  ممثلي  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
اطلق  م�  غري  املرجوة  ب�لنت�ئج  النق�بية  املنظم�ت 
ج�ء  الذي  للتغيري  املدين  املجتمع  منتدى  ا�صم  عليه 
تبنيه  �صب�به  رف�س  بعد  ال�صعبي  احلراك  لحتواء 
او  �صي��صية  �صخ�صية  او  جهة  اي  قبل  من  متثيله  او 
ت�صكيل حزبي، لي�أتي املنتدى كو�صيط يبحث اأع�ص�ئه 
مقرتح�  ال�صعب،  و  ال�صلطة  بني  توافق  اأر�صية  عن 
لقي�دة  ب�رزة  وطنية  ل�صخ�صي�ت  الأ�صم�ء  بع�س 
وافقت على  التي  ال�صلطة هذه  و  ال�صعب  احلوار بني 
هذا القرتاح يف ق�ئمة �صمت 12 ا�صم� ب�صخ�صي�ت 
وطنية منهم رئي�س احلكومة الأ�صبق مولود حمرو�س 
بوحريد  جميلة  املج�هدة  اجلزائرية  الثورة  بطلة  و 
للحراك مدعمة  ال�صلمية  امل�صريات  �ص�ركت يف  التي 
الإعلم  و�ص�ئل  بع�س  اأكدت  و  ال�صعب،  مط�لب 
اجلزائرية ان اأيقونة الثورة امل�صلحة الآن ال�صتعم�ر 
الفرن�صي جميلة بوحريد مل يتم ا�صت�ص�رته� و تف�ج�أت 
بورود ا�صمه� �صمن الق�ئمة املقرتحة لقي�دة احلوار، 
الإعلم  لو�ص�ئل  ت�صريح�ته�  يف  بوحريد  رف�صت  و 

م�ص�ركته� احلوار مع توابع النظ�م ال�ص�بق.
و ب�ملوازاة يعك�س ال�ص�رع اجلزائري حجم الوعي 
ال�صي��صي الذي مييز �صب�ب احلراك الذين عربوا يف 
موؤامرة  او  من�ورة  اي  رف�س  عن  اجلمعة  م�صريات 
تبقي  او  ب�جلي�س  ال�صعب  تخرب علقة  قد  �صي��صية 
البوتفليقي، م�صرين  النظ�م  بق�ي�  البلد يف قب�صة 
تنحي  غ�ية  اإىل  ال�صعبية  املظ�هرات  موا�صلة  على 
الول  الوزير  و  �ص�لح  بن  الق�در  عبد  الدولة  رئي�س 
اي  فتح  اأي�ص�  ال�صعب  يرف�س  كم�  بدوي،  الدين  نور 
حوار مب��صر مع ال�صلطة او اأطراف و�صيطة متم�صك� 
خط�ب  يف  ال�صوارع  اأر�صية  على  ال�صع�رات  بلغة 
�صرعي يوجه كل يوم جمعة لأعلى القي�دات ليتم الرد 
ردات  انتظ�ر  و  الأ�صبوع  و�صط  ر�صمية  بت�صريح�ت 
املتجددة عقب كل  �صع�راتهم  و  فعل �صب�ب احلراك 
ت�صريح او قرار اأثبت بذلك ال�صعب انه ال�صيد الأول و 

الأخري و انه �ص�حب الفخ�مة.

  �صحفية جزائرية
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السياسة

عميقة  داخلية  و�صراع�ت  ازم�ت  من  تع�ين  انه� 
بني اأجنحته� وتي�راته�. 

امل�صري  للراعي  الإيج�بي  احلراك  ت�بع  ومن 
حم��س  حركة  اأن  جمددا  مل�س  كثب،  عن  ال�صقيق 
ل  تقل  مل  انه�  مع  الوقت.  من  للإ�صتف�دة  تن�ور 
مطلقة، غري انه� كم� الع�دة ق�لت "لعم"، وترتكز 
على بعدين الأول ب�إعتم�ده� على بع�س الف�ص�ئل 
"مب�درات  م�ص�ريع  ت�صويق  يف  معه�  املت�ص�وقة 
جديدة"، وم� حتمله يعك�س ل�ص�ن ح�له� وموقفه� 
من  امل�ص�حلة  ملف�ت  بحث  لإع�دة  تهدف 
ج�هزيته�  عدم  اأعله  اأ�صرت  كم�  ث�ني�  البداية؛ 
للم�ص�حلة، وره�نه� على "الهدنة املج�نية"، وم� 
اإقت�ص�دي/ م�يل  ميكن ان ينجم عنه� من فت�ت 
عم�  ف�صل  غزة،  قط�ع  يف  احل�ل  واقع  لتح�صني 
اإليه �ص�بق� من ره�نه� على التحولت  مت الإ�ص�رة 
التي  املتداولة،  املواقف  ومن  والإقليمية.  العربية 
بتنفيذ  اجلدي  ال�صروع  على  الق�صمة  تقبل  ل 
يخ�صع  ومن  )حم��س(  انه�  مع   ،2017 اإتف�ق 
ب�لإتف�ق�ت  مت�صكهم  اإدعوا  القوى  من  لإبتزازه� 
وف�ص�ئل  وحم��س(  )فتح  احلركتني  بني  املربمة 
مبث�بة  واإعتربوه�  عموم�،  الوطني  العمل 
هي  تعد  مل  املرجعية  هذه  ولكن  مرجعية، 
ال�صي��صي  واحلكم  الن�ظم،  الأ�ص��س 

الكثري  الوطنية ب�ت يحمل  مو�صوع امل�ص�حلة 
الثقة  وت�ص�ءلت  الفل�صطيني،  للمواطن  الأرق  من 
تطور  حدوث  ب�إمك�نية  اجلم�هري  او�ص�ط  يف 
جدي على هذا ال�صعيد، لأن قي�دة حركة حم��س 
ت�صرين  اإتف�ق  تطبيق  يف  ب�لتقدم  ج�دة  لي�صت 
وت�صوف  مت�طل  وم�زالت   ،2017 اإكتوبر  اأول/ 
ل  كونه�  عليه�،  املرتتبة  الإلتزام�ت  من  للهروب 
متلك قراره�، واأ�صرية اأجندته� الإخوانية وبع�س 

على  وتراهن  والإقليمية،  العربية  الدول 
تطورات يف امل�صهد ال�صي��صي، لعله 

رغم  النج�ة.  له� حبل  يحمل 

أ. عمر حلمي الغول 

ح�������م�������اس غ��������ر ج��������اه��������زة ل����ل����م����ص����ال����ح����ة
الكل  بني  الرابط  والإداري  والأمني  والق�نوين 
تلعب  دون  كم� هي  تنفيذه�  واملطلوب  الوطني، 
وت�صويقه  ت�صريبه  جرى  وم�  هن�ك.  اأو  هن�  من 
كل  على  الإلتف�ف  على  يقوم  امل�ص�حلة  بزار  يف 
اأول/  ت�صرين  اإتف�ق  ولي�س  املربمة  الإتف�ق�ت 
البحث  لأع�دة  الدعوة  2017 من خلل  اإكتوبر 
�ص�ملة"،  وطنية  �صي��صية  روؤية  على  "الإتف�ق  يف 
وك�أن الروؤية مل تت�صمنه� الإتف�ق�ت ال�ص�بقة؛ ومت 
على  "الإتف�ق  اأخرى  ب�صيغة  النقطة  ذات  تكرار 
وطنية  واإ�صرتاتيجية  م�صرتك،  �صي��صي  برن�مج 
احلكومة  ت�صلم  يف  جح�  م�صم�ر  وو�صع  موحدة"؛ 
احلم�ص�وية  الأفك�ر  اأ�ص�رت  عندم�  مل�صوؤولي�ته�، 
اإىل، اأن "تكون احلكومة اإنتق�لية، ومت�ر�س عمله� 
لآلية  اإخ�ص�عه�  يتم  واأن   ،1/8/2019 بت�ريخ 
م�  ال�ص�ملة"،  الإنتخ�ب�ت  اإجراء  حلني  رق�بية 
حكومة  تبقى  ان  غري  للرق�بة  املطلوبة  الآلية  هي 
على  نفوذه�  ومت�ر�س  ق�ئمة،  احلم�ص�وية  الظل 
الوحدة  حكومة  ت�صكيل  القفزعن  ومت  الأر�س، 
الوطنية؛ ثم متت العودة ل" دعوة الإط�ر القي�دي 
ملنظمة التحرير )ل وجود لهكذا �صيغة نه�ئي� يف 
الإتف�ق�ت  وفق   1/9/2019 بت�ريخ  املنظمة( 
فور  الإ�صلح�ت  ب�إجراء  والبدء  �ص�بق�،  املوقعة 
اآلية  و�صعت  الإتف�ق�ت  ان  مع  الإجتم�ع".  اإنته�ء 
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الأمة العربية رغم تفككه� وتق�صيمه� اإىل دول ودويلت ح�صب اتف�قية �ص�يك�س بيكو 
وم�صروع  خطة  من  امريكية،  ال�صهيوـ  الربامج    و  اخلطط  و�صع  ورغم  ال�صتعم�رية  
كي�صنجر اإىل خطة برن�رد لوي�س والتي تف�صي اإىل الجه�ز على كل مقوم�ت بق�ء الدول 
العربية بهذه ال�صورة  التي ل ت�صر ال�صديق وتفرح الأعداء، فهم ي�صعون اإىل م�صح دول 
وتعطيل  خرياته�  ونهب  والط�ئفية،  التفرقة  �صي��صة  ب�إنته�ج  العربي  الوطن  خ�رطة  من 
وح�ص�رته�  وت�ريخه�  قيمه�  عن  منف�صلة   العربية  الدول  جمتمع�ت  وجعل  التعليم 
املتحدة  الولي�ت  جربت  وقد  الف��صلة.  الدولة  ح�لة  اإىل  و�صول  الجتم�عي  وموروثه�  
اأمريك� املحتلة للعراق، من  الأمريكية ذلك يف العراق وال�صواهد كثرية على م� اقرتفته 
ادخ�ل قوانني وم�ص�ريع بعيدة كل البعد عن قيم وتق�ليد املجتمع العراقي ونتيجة لذلك 
اأ�صبح العراق اليوم من الدول الف��صلة وبغداد ا�صواأ مدينة للعي�س، وجمتمع ال�صب�ب وفئة 
الق�درين على العمل والعط�ء تنخر بهم املخدرات بعد اأن اأ�صبح العراق �صوق� رائجة له� 
جت�رة وتع�طي، ومت توجيه و�ص�ئل الإعلم التي اأن�ص�أت بدعم من املحتل ب�لعنف من خلل 
الط�ئفية املقيتة، حيث روجت له� و�ص�ئل العلم ب�صكل ملحوظ مع ت�أكيده� من خلل 
العوام  فك�نت  الط�ئفي  والعزل  الف�صل  جدران  ب�إن�ص�ء  املتع�قبة  احلكوم�ت  اجراءات 
ا�صتهدفت  حيث  الكلمة  معنى  بكل  دموية  اعوام   2007 الع�م  نه�ية  اىل   2005 من 
املثقفني  وك�ن  الو�ص�ئل  ب�صتى  ب�لقتل  العراقي  ال�صعب  ابن�ء  كل  والط�ئفيون  الط�ئفية 
راأ�س قوائم ال�صتهداف ومن جنى  العراق، هم على  العلي� من علم�ء  ال�صه�دات  وحملة 
منهم من املوت، هرب بجلده مه�جرا اإىل اأر�س اهلل الوا�صعة فك�ن ان خلى العراق من 
خرية مبدعيه وعلم�ئه و�صن�ع نه�صته العملية واحل�ص�رية. والعراق لي�س هو الوحيد فمثله 
العربي  القومي  المن  مو�صوع  يف  وخ��صة  ون�صطة  ف�علة  ك�نت  دول  وكله�  واليمن  ليبي� 
والمن القت�ص�دي اإل انه� اليوم دول �صعيفة تع�صف به� امل�ص�كل القت�ص�دية والبط�لة 
والفقر والف�ص�د امل�يل والداري وحتى الدول النفطية  ف�إن واردات النفط لي�صت يف خدمة 
امل�صروع القومي العربي وامن� يف خدمة امل�ص�لح المريكية وم� يفر�صه الرئي�س دون�لد 

ترامب من اأت�وات على هذه الدول.
 وكل هذه املخ�طر حتيط ب�لمة العربية ونحن نرى اأن احلكوم�ت العربية يف �صب�ت 
عميق وج�معة الدول العربية يف �صب�ت اأعمق، ومنذ �صنوات طويلة  ن�صمع بي�ن�ته� م�ص�غة 
وتعيد  العربي  القومي  المن  تدعم  واحدة  خطوة  ن�صهد  مل  لكنن�  اإن�ص�ئية،  ر�صينة  بلغة 
الع�مل، ف�إىل متى نبقى  الدولية بني دول  العلق�ت  تلعبه يف  اأن  الذي لبد  للدول دوره� 
نتفرج على خيب�تن� وهزالة وه�ص��صة  الدورالر�صمي  العربي  وعجزه وغي�ب ف�عليته يف 

احلف�ظ على م�ص�لح الأمة العربية.

أ. علي الزبيدي

متى ينتبه العرب إلى 
ما يحيق بهم من أخطار ؟

يف ال�صميم

   �صحفي من العراق

لذلك؛ ولتعطيل قي�م املوؤ�ص�صة الق�ص�ئية ال�صرعية بدوره� 
فورا، مت د�س ال�صم يف الع�صل ب�لبحث جمددا املو�صوع حتى 
وك�أنه�  الق�ص�ئية"،  املوؤ�ص�ص�ت  توحيد  �صبل  "درا�صة  تتم 
عليه  الإتف�ق  مت  مب�  للإلتزام  ل  يقولوا:  واأتب�عه�  حم��س 
�ص�بق�. لأن قي�دة الإنقلب تخ�صى من حكم الق�نون لحق�. 
ولأن م� يطلق عليه جم�زا الق�ص�ء يف حم�فظ�ت اجلنوب 
على  الت�أكيد  وجرى  لت�صريعه؛  ال�صعي  ويتم  �صرعي،  غري 
وطني(  ورئ��صية وجمل�س  )ت�صريعية  املتزامنة  الإنتخ�ب�ت 
امل�صروخة  للإ�صطوانة  العودة  ومتت  2020؛  مطلع  يف 
بقط�ع  يتعلق  مب�  املتخذة  الإجراءات  "لإلغ�ء  الداعية 

غزة"، وهي غري موجودة اأ�صل ... اإلخ
من خلل التدقيق فيم� يجري تداوله يف او�ص�ط قي�دة 
الإنقلب احلم�ص�وية ومن معه�، بدا وا�صح� ك�أنه� تط�لب 
ب�إع�دة بحث كل م� مت الإتف�ق عليه جمددا من الألف اإىل 
بل  لي�س هذا فح�صب،  الي�ء. وهو م� يعك�س عدم جديته�، 
املبداأ،  حيث  من  اإتف�قي�ت  من  اأبرم  مب�  اإلتزامه�  عدم 
ح�ص�ب  على  الإنقلب  بخي�ر  التم�صك  على  واإ�صراره� 
الوحدة الوطنية. مع اأن الرئي�س ابو م�زن وقي�دة حركة فتح 
 ،2017 اإكتوبر  لإتف�ق  الفوري  للتنفيذ  الإ�صتعداد  اأبدت 
للتنفيذ.  اجلدي  الإ�صتعداد  حم��س  حركة  اإبداء  وتنتظر 
كم� اأن رئي�س احلكومة، الدكتور اإ�صتية اأعلن اأكرث من مرة 

اإ�صتعداده لت�صلم الوزرارات والهئي�ت فورا. 
الب�ب مفتوح�،  اإبق�ء  ال�صرعية  القي�دة  ومع ذلك على 
الوطني،  العمل  ف�ص�ئل  مع  والعمل  نه�ئي�،  اإغلقه  وعدم 
الإيج�بي يف حركة  والإجت�ه  الإ�صلمي  ومع حركة اجله�د 
حم��س لتج�صري الهوة معه�، خ��صة واأن اللحظة ال�صي��صية 
ال�صهيونية  الأمريكية  الهجمة  فيه�  تزداد  التي  الراهنة، 
ول  الفل�صطيني،  الكل  وت�صتهدف  الوطني،  امل�صروع  على 
حتى  الإ�صتهداف  دائرة  خ�رج  فل�صطيني  اإن�ص�ن  يوجد 
مل  اإن  مطلوب  راأ�صهم  واإ�صرائيل،  اأمريك�  على  املراهنني 
الذي يفر�س على  الأمر  الآن �صيكون يف زمن قريب.  يكن 
حركة الإنقلب اإن ك�نت معنية بتوطني نف�صه� يف ال�صف 
الأخوانية  الأجندة  عن  تبتعد  ان  وع��صرا،  اأول  الوطني 
وبع�س الدول العربية والإقليمية، وتعلن �صراحة دون تلكوؤ 
الأ�صود،  الإنقلب  �صفحة  لطي  اإ�صتعداده�  ت�صويف،  اأو 
مرمى  يف  الكرة  الوطنية.  الوحدة  ج�دة  اإىل  والعودة 
حركة حم��س وحده� دون �صواه�، وعليه� اأن تتذكر دائم� 
ب�إنه�ء  ي�صمح  لن  ب�أنه  املتكررة،  نتني�هو  ت�صريح�ت  واأبدا 
الوطن  جن�حي  بني  الوحدة  بعودة  ي�صمح  ولن  الإنق�ص�م، 
الفل�صطيني، لإن الإنقلب والإنق�ص�م م�صلحة اإ�صرتاتيجية 
اإثني  وتنهي  لر�صده�،  حم��س  حركة  تعود  فهل  �صهيونية. 

ع�صر ع�م� من الظلم والتمزق والإنق�ص�م؟
  ك�تب و ب�حث فل�صطيني
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واي�ص� كيفية الو�صول حللول لإنه�ء الأزمة كم�  التقى 
امل�صت�ص�ر عقيله �ص�لح رئي�س الربمل�ن الليبى ب�لرئي�س 
عبد الفت�ح ال�صي�صي و عر�س خلله� عقيله م�صتجدات 
الأزمة، واكد الرئي�س ال�صي�صي على الأولوية الق�صوى 
التي توليه� م�صر لعودة ال�صتقرار اإىل ليبي� ومتكينه� 

من ا�صتع�دة دوره� اإقليمي� ودولي�. 
وحدة  على  الت�أكيد  مت  الإجتم�ع�ت  خت�م  وفى 
ليبي� و�صي�دته� على ك�مل اأرا�صيه� واعتب�ر ذلك خط� 
اأن حل  اي�ص�  والت�أكيد   التن�زل عنه،  احمرا ل ميكن 
الليبي  النواب  جمل�س  خلل  من  يكون  الليبية  الزمة 
ب�صفته ال�صلطة ال�صرعية الوحيدة املنتخبة ب�لبلد من 
له. و كذلك على مدنية  ال�صرعي  ال�صعب واملمثل  قبل 
الدميقراطي  امل�ص�ر  على  واملح�فظة  الليبية  الدولة 
والتداول ال�صلمي لل�صلطة التزامً� ب�لإعلن الد�صتوري 
البلد.  يف  النتق�لية  املرحلة  تنظم  التي  وتعديلته 
الذين  النواب  ك�فة  دعوة  على  العمل  اىل  ب�لإ�ص�فة 
الق�هرة  اخرى يف  لإجتم�ع�ت  الجتم�ع  يح�صروا  مل 
مب�  الأزمة  حلل  املتقدمة  النق��ص�ت  ل�صتكم�ل  وذلك 
والعودة  ال�صتقرار  ويحقق  الليبيني  �صلمة  يحفظ 
للحوار ال�صلمي يف ظل �صي�دة الدولة.  واتفقوا كذلك 
على ان كل م� تو�صلت له اللق�ءات �صوف  يتم اجن�زه 
يف جل�صة مرتقبة ملجل�س النواب يف اأي مدينة ليبية يتم 
ملن�ق�صة  الدعوة  بهدف  وقت  اأقرب  يف  عليه�  الإتف�ق 
ت�صكيل حكومة وحدة وطنية وو�صع خ�رطة للحل وفق 

جدول زمني واآلي�ت تنفيذ وا�صحة. 
  حول الإجتم�ع�ت ق�ل د. علي عبد الع�ل رئي�س 

جمل�س النواب امل�صري:
الليبيني  الربمل�نيني  من  كبريا  وفدا  ا�صتقبلن� 
اأن  لهم  واكدن�  ال�صقيق   ال�صعب  اأطي�ف  ك�فة  ميثلون 
دولة  اأي  من  ليبي�  اأمن  فى  ب�لعبث  ت�صمح  لن  م�صر 
ب�ملنطقة، ف�أمن ليبي� من اأمن م�صر، واأي�ص� م�صلحة 
ي�صعر   امل�صري  ال�صعب  و  الق�هرة،  ليبي� من م�صلحة 
بحكم  الليبي  ال�صعب  مع  وفطري  طبيعي  بقرب  دوم� 
اأن  كم�  امل�صرتكة  والروابط  العتب�رات  من  الكثري 
جمل�س النواب ي�صع حتت ت�صرف الأ�صق�ء يف الربمل�ن 

الليبي جميع امك�ني�ته وخرباته لتطوير العمل فيه. 
النواب  جمل�س  ع�صو  اجلم�ل  �صعد  اللواء  وق�ل 

امل�صري ون�ئب رئي�س الربمل�ن العربي: 
هو  الليبي  النواب  جمل�س  و�صعبه�   م�صر  تعترب 
املمثل ال�صرعي ونحن دائم� مهتمني ب�لق�صية الليبية، 
اإلتئ�م  هو  الليبي  النواب  جمل�س  اإلتئ�م  ب�أن  نوؤمن  و 
وحدة  هي  الليبي  الربمل�ن  ووحدة  ب�أكمله،  لل�صعب 
لل�صعب ب�لك�مل خ��صة يف ظل  املوؤامرات التي حت�ك 
ويجب  العربي،  القومي  والأمن  العربية  الأمة  �صد 
مواجهة  وحكوم�ته�  بربمل�ن�ته�  العربية  ال�صعوب  على 
العربي من  الع�مل  به  املوؤامرات، يف ظل م� مير  هذه 
ودعوتن�  اقليمية،  قوى  قبل  من  خطرية  منعطف�ت 
ان  و  و�صعبه�،  لليبي�  لهم دعمن�  للت�أكيد  للوفد ج�ءت 
اأمن ليبي� جزء ل يتجزاأ من الأمن الوطني امل�صري، 
اأو  قبلية  ك�نت  �صواء  اعتب�ر  كل  فوق  ليبي�  وو�صع 
بتق�صيم  ال�صم�ح مطلق�  يتم  لن  و  اأو ط�ئفية  �صي��صية 

ليبي� مهم� ك�نت التحدي�ت.

د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري: 

م����������ص����������ر ل���������������ن ت���������س���������م���������ح ب���������ال���������ع���������ب���������ث ف���������������ى أم����������ن 
ل�����ي�����ب�����ي�����ا وم������ص������ل������ح������ة ل������ي������ب������ي������ا  م���������ن م�����ص�����ل�����ح�����ة م���ص���ر 

حواىل  ي�صم  وفدا  موؤخرا  الق�هرة  اىل  ح�صر 
التي�رات  خمتلف  من  الليبي  الربمل�ن  من  ن�ئب�   80
النواب  جمل�س  من  لدعوة  تلبيه  وذلك  ال�صي��صية 
امللف  مبت�بعة  املكلفة  الوطنية  واللجنة  امل�صري 
امل�صتمر  الت�ص�عد  ب�صبب  وذلك  املجل�س  يف  الليبي 
لق�ءات  عدة  عقد  ومت  وت�أجيجه�.  الليبية  الأزمة  يف 
امل�صري  الربمل�ن  مقر  يف  الطرفني  بني  واجتم�ع�ت 
وابرزه�  القرارات  من  عدد  على  املجتمعني  واتفق 
الليبي  النواب  جمل�س  دور  اأهمية  على   الت�أكيد 
و�صرورة اأن يكون اأي حل للزمة الليبية امل�صتعلة من 
خلله، كربمل�ن �صرعي وطني ومنتخب من قبل ال�صعب 
الليبي  وكذلك دعم اجلي�س الوطني الليبي يف مواجهة 
تدعمه�،  التى  والدول  الره�بية  امليلي�صي�ت  خم�طر 

السياسة

أ. هويدا عبد الوهاب 
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ام� املتحدث الر�صمي ب�إ�صم جمل�س النواب الليبي 
عبداهلل بليحق،ق�ل:

خلله  تب�دلن�  لنن�  للغ�ية  مهم  الجتم�ع  هذا 
التي  واملخ�طر  الليبية  الأزمة  حول  النظر  وجه�ت 
الرتكية  التهديدات  الآن  واأهمه�  ح�لي�،  له�  تتعر�س 
اجلي�س  قوات  اإ�صتهداف  اىل  موؤخرا  توجهت  حيث 
مع  �صده  القت�ل  يف  �ص�ركت  و  الليبيي  الوطني 
واملتطرفني  الق�نون  عن  اخل�رجة  امل�صلحة  امللي�صي�ت 
يف مدينة غري�ن. لذلك مت اعلن ح�لة النفري الع�م 
وجميع   مت�أهبة  امل�صلحة  القوات  جميع   ان  مبعنى 
�صيلتحقون  اإج�زات  يف  املوجودين  �صواء  الع�صكريني 
الوطن  عن  الدف�ع  اأجل  من  الع�صكرية  بوحداتهم 
برمل�نية  وفودا  �صتزور  املقبلة  الفرتة  ويف  احلبيب.  
ودعمه�  تركي�  تدخلت  على  لإطلعه�  كربى  دول 
للميلي�صي�ت امل�صلحة هي وقطر، خ��صة يف ظل �صمت 
الأمم املتحدة املريب خ��صة بعد املجزرة التى حدثت 
فى مدينة غري�ن، واأ�صفرت عن مقتل واإ�ص�بة اأعدادا 
كبرية، مم� يعد خرق� مليث�ق الأمم املتحدة وقرارات 
جمل�س الأمن جت�ه ليبي�. وقد اكدت الإجتم�ع�ت على 
اأن الربمل�ن هو املوؤ�ص�صة ال�صرعية املنتخبة الوحيدة يف 
وا�صتقرار  اأمن  على  م�صر  بحر�س  و�صعرن�   البلد، 

ليبي�  به  ت�صهد  الذي  الراهن  الوقت  يف  امل�صرتك 
تدخلت خ�رجية �ص�فرة وتلبية اأع�ص�ء جمل�س النواب  
لنزع  ال�صفوف  يوؤكد على رغبتهم فى توحيد  للدعوة 
فتيل الأزمة خ��صة ان  ال�صراج رئي�س حكومة الوف�ق 
على  ت�صيطر  التي  امل�صلحة  للميلي�صي�ت  رهينة  اأ�صبح 
النواب  ملجل�س  ف�عل  لدور  يحت�ج  م�  وهو  طرابل�س 

ب�عتب�ره اجلهة الت�صريعية الوحيدة يف ليبي�.
وي�صيف ع�صو جمل�س النواب اإبراهيم الدر�صي: 

هم  الوف�ق  حكومة  بج�نب  يق�تل  من  ان  امل�صكلة 
خليط من املجموع�ت الإره�بية التي ق�تلت يف العراق 
و�صوري� داخل طرابل�س جمموع�ت اأخرى تتبع جم�عة 
�صلطة  حتت  لي�صت  وهي  له�  ب�لولء  وتدين  الإخوان 
الدولة بل تتبع زعم�ئه� وق�دة اجلم�عة الذين يقيمون 
اإجرامية  جمموع�ت  اإىل  ب�لإ�ص�فة  البلد  خ�رج 

ومواجهة  ملح�ربة  ليبي�  اإىل  ي�أتون  الإره�بيني  هوؤلء 
وهذه  بطرابل�س  الع�صكرية  عملي�ته  يف  اجلي�س  قوات 
وحت�رب  القت�ل  حم�ور  يف  الآن  موجودة  امليلي�صي�ت 
اجلي�س ومت القب�س على البع�س منهم واعرتفوا بكل 

ذلك.
املغربي  اإدري�س  الع�صو   احلديث   فى  وي�صتطرد 
ويقول: قطر وتركي� �صبب اخلراب فى ليبي� فدعمهم 
وا�صح للميلي�صي�ت امل�صلحة واجلم�ع�ت الإره�بية وقد 
ك�ن هن�ك  خط نقل الأ�صلحة من قطر اإىل ال�صودان 
نقله�  ثم  لل�صلطة ومن  الب�صري  توىل عمر  خلل فرتة 
يف  امل�صلحة  امليلي�صي�ت  لدعم  طرابل�س  الع��صمة  اإىل 
ليبي� وقد مت  �صبط قطريني يف مدينتي بنغ�زي ودرنة.

كم� ت�صرتي جمموع�ت م�صلحة ب�لأموال وتدفع ب�صب�ب 
ليبي� اإىل �صفوف امليلي�صي�ت وذلك  لتنفيذ خمطط�ته� 
امل�صبوهة يف ليبي� لتمكني عن��صر اجلم�عة بعد ف�صلهم 

يف النتخ�ب�ت الربمل�نية.  
الدور  اإن  اي�ص�:  الربيعي  ابت�ص�م  الن�ئبة  وتقول 
اجلميع  لدى  معروف�  اأ�صبح  ليبي�  يف  امل�صبوه  الرتكي 
ويت�صبب ب�صقوط ال�صح�ي� وينعك�س ب�صكل �صلبي على 
الق�ص�ء  لدين� هي  الأولوية  و  وا�صتقراره�.  ليبي�  اأمن 
الدعم  يف  مهم  امل�صري  الدور  ان  �صك  ول  الإره�ب 
وامل�ص�ندة. ونحن كربمل�نيني  نتطلع اإىل هذا الدور يف 

م�ص�ندتن� على ال�صعيد الدويل والإفريقي.
زي�رتن�  وق�ل:  ه��صم  �ص�لح  املجل�س  ع�صو  اأكد  و 
للق�هرة تعترب مثمرة جدا لأنن�  التقين� كذلك مبمثلني 
عن مركز الدرا�ص�ت ال�صرتاتيجية امل�صري للتب�حث 
وقد  اجلوانب.  خمتلف  من  ليبي�  يف  الو�ص�ع  حول 
لتقريب  ايج�بي�  الجتم�ع�ت  امل�صري يف  الدور  ك�ن  
وجه�ت النظر بني خمتلف الطراف وكذلك تب�حثن� 
حول ا�صتب�ك�ت الع��صمة طرابل�س واتفق اجلميع على 
الت�صكيلت  بخروج  مرتهن   ال�صتب�ك�ت  توقف  ان 
ان�صم�مه�  او  �صلحه�  وت�صليم  طرابل�س  من  امل�صلحة 
للموؤ�ص�ص�ت ال�صرعية وركزن� اي�ص� على وحدة الرتاب 

الليبي وان جمل�س النواب هو املمثل لل�صعب.
الربمل�ن  اإن  عمران:  اإدري�س  الن�ئب  ق�ل  واخريا 
يحرتم التعهدات الدولية وكل من ي�صعى حلل امل�صكلة. 
واأي جهود دولية م� مل تكن مبنية على الد�صتور الليبي 
ال�صرعي  النواب  جمل�س  ومن  الد�صتوري  والإعلن 
اأو�صحن�  و  النور.  ترى  ولن  ف��صلة  تعترب  املنتخب 
ذلك يف موؤمترات ب�لريمو وب�ري�س. وق�ل: اإن امل�صوؤول 
العربية  اجل�معة  ك�نت  ليبي�  يف  يحدث  عم�  الأول 
غري  الرئ��صي  املجل�س  بتبني  قرارا  اإ�صداره�  ب�صبب 
وعلى  الربمل�ن   ثقة  على  يح�صل  اأن  دون  الد�صتوري 
م�صر  خ��صة  العربية،  واجل�معة  الدويل  املجتمع 
وال�صعودية ودول جوار ليبي� اأن يكون له� دورا  مف�صلي 
الد�صتورية  غري  ال�صراج  حكومة  اأف�صدته  م�  لإ�صلح 
التي ج�ءت دون رغبة جمل�س النواب وال�صعب الليبي.

النواب الليبيون:  زيارتنا لمصر 
مثمرة ودور مصر أساسي 

في حل األزمة الليبية. 

نطالب المجتمع الدولي 

بوضع حد لتدخالت تركيا 

وميليشياتها اإلرهابية

ليبي� واإزالة اخللف�ت بني اأع�ص�ء املجل�س خ��صة ان 
له� الدور الأكرب حلل الأزمة الليبية.  
ام� الع�صو حممد اآدم لينو فق�ل:

ال�صمل  مل  هدفه�  ك�ن  الق�هرة  اجتم�ع�ت  ان  
بني الليبيني والو�صول اىل توافق وهذه الزي�رة  تعترب  
�صتجري  ت�ص�ورية  واجتم�ع�ت  لق�ءات  ل�صل�صلة  بداية 
خلل الفرتة املقبلة، للتو�صل لروؤية لنزع فتيل الأزمة 
خ��صة  ببلدن�  يع�صف  الذي  النق�ص�م  ظل  يف  الليبية 
ال�صي��صي  ب�حلل  والدفع  ال�صمل  للم  بح�جة  انن� 

وتوحيد املوؤ�ص�ص�ت ال�صي�دية يف البلد.
واأ�ص�ر ع�صو جمل�س النواب عي�صي العريبي وق�ل: 
من  مبب�درة  ي�أتي  ب�لق�هرة  مت  الذى  اللق�ء  هذا  اأن 
اجل�نب امل�صري لبحث توحيد املجل�س ولبحث التع�ون 

ليبي�  �ص�دت  التي  الفو�صى  ظل  يف  وترعرعت  ن�ص�أت 
ف�إن حترير طرابل�س  لذاك  17 فرباير.  اأحداث  بعد 
دور  من  بد  ول  نن�صده  الذي  ال�صتقرار  اإىل  �صيوؤدي 

جل�معة الدول العربية لو�صع حدا للتدخل الرتكي.   
ام� الع�صو علي ال�صعيدي ف�أكد ق�ئل: نقل عن��صر 
لي�س ب�جلديد  لأن  ليبي�  امر  اإىل  اإره�بية من تركي� 

   اعلمية م�صرية
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هذه  الفل�صطينية  الق�صية  تواجه 
بعد  واملخ�طر  التحدي�ت  اأخطر  الأي�م 
الأمريكي  الدور  عن  جلي  ب�صكل  الك�صف 
الأبي�س  البيت  اإدارة  لعبته  الذي  املت�آمر 
يف وا�صنطن، من خلل رع�يته� م� ي�صمى 
لل�صراع  ال�صلمية  الت�صوية  م�صرية  جزافً� 
اأو�صلو  ب�إتف�ق  مرورًا  ال�صهيوين  العربي 
عن  عرف  مب�  موؤخرًا  توج  الذي  الهزيل 
عن  ر�صحت  �صيط�نية  اأفك�ر  منظومة 
ج�ءت  والتي  الرتامبية  القرن  �صفقة 
ع�مً�  وع�صرون  خم�س  مل�صرية  كثمرة 
جرت  التي  امل�راثونية  املف�و�ص�ت  من 
وترية  يف  الت�صعيد  من  املزيد  مبوازاة 
الإ�صتيط�ن والتهويد يف الأرا�صي املحتلة، 
العرقي  والتطهري  الإب�دة  وجرائم  اليومي  القتل  واأعم�ل  والت�صويف  املم�طلة  من  املزيد  وكذلك 
التي م�ر�صه� الإحتلل ال�صهيوين خلل واأثن�ء تلك املف�و�ص�ت، وب�صكل لفت ل يخفى معه لكل 
ذي عقل حقيقة النواي� ال�صهيونية اخلبيثة ومن خلفه� راأ�س الأفعى الأمريكي، اللذان �صعي� معً� 
طيلة الوقت وحتديدًا بعد العدوان الثلثيني على القطر العراقي ال�صقيق ع�م 1991م لت�صفية 
الق�صية الفل�صطينية مت�مً� ومعه� روح العروبة الوث�بة، م�صتغلني غي�ب الإحت�د ال�صوفييتي وحتييد 
العراق وعديد احلكوم�ت التقدمية يف ع�ملن� العربي، وح�لة التفرد الأمريكي على امل�صتوى الدويل 
املوقف  �صيد  الكولوني�يل  ال�صهيوين  الكي�ن  فيه  يكون  اأو�صط جديد  �صرق  وخلق  �صن�عة  بهدف 

وامل�صهد.
واإزاء هذه احلق�ئق ال�ص�طعة حلقيقة النواي� الأمريكية ال�صهيونية واإعلن التي�ر الليربايل 
الفل�صطيني العربي هزمية اأفك�رهم التي نعتوه� ب�لواقعية بجنوحهم لإكذوبة ال�صلم ودعوتهم 
فل�صطني  اأن حترير  والأمة  ال�صعب  وت�صليل  بل  واإيه�م،  املق�ومة  ومغ�درة خن�دق  ال�صلح  لإلق�ء 
وحتقيق الأم�ين العربية لن يتحقق اإل عرب ط�ولة املف�و�ص�ت مع العدو، والتي اأف�صت بعد تلك 
ال�صنني الطويلة من املف�و�ص�ت العبثية اىل م� نراه اليوم من نت�ئج ك�رثية تتهدد عروبة القد�س 

وجممل مدن ال�صفة الغربية واإنعك�صت �صلبً� على م�صرية نهو�س الأمة مبجمله�. 
وعليه وبن�ء على م� تقدم من حق�ئق ملمو�صة على الأر�س فقد ب�ت لزامً� على كل حر و�صريف 
وغيور يف فل�صطني واأرج�ء وطنن� العربي الكبري الوقوف عند م�صوؤولي�ته الوطنية والقومية جت�ه 
طرق  مفرتق  عند  نقف  ونحن  وخ�صو�صً�  فل�صطني،  املركزية  وق�صيته�  امل�صريية  الأمة  ق�ص�ي� 

القومي  املد  ك�ن  ال�صتين�ت  وبداية  نه�ية اخلم�صيني�ت  يف 
يف اأوّجه وك�ن العرب يف جميع اأقط�رهم يتف�خرون بعروبتهم، 
اأرادوا بعث  اأبط�ل قوميون  اأقط�ره�  الأمة يف بع�س  فلقد ق�د 
اآخرهم  وك�ن  اأمتهم،  لتنه�س  امل�صتحيل  وعملوا  الأمة  جمد 
اأن ُيخرج العراق  من حظرية الع�مل  �صدام ح�صني الذي ك�د 
الث�لث و�صخر اإمك�ني�ت بلده خلدمة الأمة فلم يبخل على اأي 
قطر عربي ب�لدعم امل�دي واملعنوي من موريت�ني� اىل اخلليج 
العربي وهو م� اأفزع ال�صه�ينة والغرب من نهو�س هذه الأمة 
اأعداوؤه�  جنح  وللأ�صف  والنكب�ت،  ب�جلراح  اأثخنوه�  التي 
العروبة يف الق�ص�ء على هذا املد  ب�لتع�ون مع بع�س منت�صبي 
القومي لتدخل الأمة يف اأ�صواأ مرحلة، ولت�صبح الأقط�ر العربية 
يف ظل حك�مه� هدفً� لكل ح�قد على العروبة ولتنت�صر دعوات 
العراق  ففي  العروبة،  من  تتن�صل  املت�صهينيني  بع�س  يقوده� 
يتف�خرون  لبن�ن  ويف  العروبة،  بدل  ب�لأيرنة  البع�س  ين�دي 
به�  يفخر  التي  م�صر  ويف  فينيقيني،  بل  عرب�  لي�صوا  ب�أنهم 
بل  �ص�رت  للفراعنة  النت�ص�ب  دعوات  وبت�ريخه�  العرب 
خجل حتى على ل�ص�ن كب�ر �صي��صييه�، ويف مغرب الأمة يدعي 

البع�س اأن العرب دخلء واأنهم اأم�زيغيني.
م� ك�ن لذلك اأن يحدث لول ت�آمر بع�س احلك�م العرب على 
وكرا�صيهم  بتع�ظمه� خطرًا على عرو�صهم  راأوا  التي  العروبة 
وكرا�صيهم  بلدهم  واأ�صبحت  ال�ص�حر  على  ال�صحر  ف�نقلب 

مهددة من كل الط�معني بهذه الأمة.
 لقد ن�صي هوؤلء احلك�م اأن اأعدائن� يع�ملونن� ك�أمة واحدة 
ولي�س ك�أقط�ر منفردة، ويعدون العدة ملواجهتن�  كج�صد عربي 
ك�أقط�ر  نحن  نواجههم  بينم�  منفردة،  ك�أقط�ر  ولي�س  واحد 
التي  املخ�طر   مع  تع�مله  وطريقة  �صي��صته  له  كل  متفرقني 

تواجهن� جمتمعني، وهن� الط�مة الكربى.
ان م� متر به الأمة اليوم هي كبوة ط�رئة �ص�هم يف خلق 
ان  ولبد  لأعدائن�  مطية  اأنف�صهم  من  جعلوا  حك�م  ظروفه� 
ت�صتعيد الأمة العربية ع�فيته� وت�صتجمع قواه� ب�لوعي ال�صعبي 
تخبو  �صوف  وعنده�  تهدده�   التي  املخ�طر  كل  بوجه  لتقف 
للإيراين  والولء  والفرعونية  والأم�زيغية  الفينيقية  الدعوات 
اأبن�ء  كل  يجمع   روؤو�صن�  على  ت�جً�  العروبة  و�صتعود  الط�مع، 
نحن  اجلميع  ويقول  العربي  اخلليج  اإىل  املحيط  من  العروبة 

عرب ونفتخر بعروبتن�.

أ. زياد المنجد

عرب 
ونتفاخر 
بعروبتنا

خال�صة القول

ك�تب و �صحفي عربي من �صورية

السياسة

أ. ثائر محمد حنني الشولي
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تتع�ىل هذه الّي�م التهديدات والتهديدات امل�ص�دة بني الولي�ت 
التي  ايران  وبني  بريط�ني� وحلف�ئهم� من جهة،  المريكية،  املتحدة 
تع�ين اقت�ص�دي� من اآث�ر احل�ص�ر ويتم خنقه� وعزله� و�صي��صي� يوم� 
الذي  اليراين  النووي  امللف  حول  ڤيين�  مع�هدة  تكن  مل  اآخر،  بعد 
ان�صحبت منه ادارة ترامب يف ربيع الع�م امل��صي �صوى البداية التي 
عدد  حول  اليرانية  المريكية  اخللف�ت  من  �صل�صلة  معه�  ك�صفت 
يف  لإيران  ال�ص�فرة  والتدخلت  اخلليج،  امن  واهمه�  الق�ص�ي�  من 
عدد من دول هذه املنطقة وحم�ولة الإدارة المريكية تقليم اظ�فر 
ايران يف املنطقة، واع�دته� اىل بني الط�عة الأممي ثم الق�ص�ء كلي� 
و�صع  التي  ال�صلمية(  )الثورة  ت�صدير  اأحلمه� يف  او جزئي� على 
 1980 الوىل  اخلليج  بحرب  وبداأه�   1979 ع�م  اخلميني  اأ�ص�صه� 
-  1988  وانتهت بتجرعه ال�صم على ايدي مق�تلي اجلي�س العراقي 

ال�ص�بق.
ان  تلك احلرب  �ص�ركوا يف  الذي  والعرب  العراقيني  اغلب  يعلم 
ايران اخل�من�ئي هي منرا من ورق وهي مل تكن يوم� م� قوة عظمى 
ي�صغلوا  ان  يريدون  الذين  الط�ئفيني  املوهومني  بع�س  خميلة  يف  اّل 
ال�صعب العربي بق�صية ط�ئفية فقهية خلفية تعود اىل فجر ال�صلم 
ب��صتع�دة  الرئي�صة  ق�ص�ي�ه  عن  الطريق  وحتريف  البو�صلة  لإ�ص�عة 
اأرا�صيه امل�صلوبة يف وفل�صطني والأحواز، وان انق�ص�م ال�ص�رع العربي 
ولو جزئي� حول ايران ن�جت عن خلل يف تع�طي اغلب احلكوم�ت وبع�س 
النخب العربية مع املو�صوع وانعدام الروؤية لواقع امل�صتقبل العربي يف 

ظل التحدي�ت الع�ملية الكربى املتمثلة ب�لمن اول والقت�ص�د ث�ني�. 
اخلليج  منطقة  على  الن  يخّيم  الذي  الرابعة  احلرب  �صبح  ان 
الثوري  به� احلر�س  يقوم  التي  ال�صتفزازية  العربي يف ظل العم�ل 
اليراين ومن خلفه نظ�م الويل الفقيه، مل تعد جمرد �صين�ريو ايراين 
او حم�ولة لإع�دة العمل يف التف�ق النووي، فخي�ر احلرب الن ا�صبح 
اقرب من كل الآراء املطروحة، وين�ق�س اجلرنالت يف حلف الأطل�صي 
وخ�صو�ص�  امل�صوؤولية  من  ع�يل  م�صتوى  على  والتحدي  اخلي�ر  هذا 
بعد احتج�ز ن�قلة النفط الربيط�نية يف مي�ه اخلليج العربي من قبل 
الول  اخلط  على  بريط�ني�  ودخول  اليراين  الثوري  احلر�س  زوارق 
للمواجهة املحتملة، الأمن والقت�ص�د الع�ملي يف دول اخلليج العربي 
على املحك وح�ن الآن وقت توزيع الأدوار لو�صع حدا لأطم�ع ايران 
يف دول املنطقة واع�دة تقدمي نف�س ك�أ�س ال�صم اىل ال�صيد اخل�من�ئي 

بعد ثلث عقود على تن�وله من قبل �صلفه اخلميني. 

أ. هالل العبيدي

حرب 
الخليج 
الرابعة

ك�تب و حملل �صي��صي

نقطة اأول ال�صطر

اأعينن� �صي�ع  ب�أم  ومنعطف ح�د ل جم�ل معه للإنحن�ء وط�أط�أة الروؤو�س، ونحن نرى 
الإنقلب  نحو  ال�صري  الق�صوى  ب�ل�صرورة  يعني  مم�  الأمة،  �صي�ع  وتب�عً�  فل�صطني 
قلب  ي�صمن  الن�ص�لية مب�  والطرق  الو�ص�ئل  ب�صتى  والعميقة  ال�ص�ملة  والثورة  اجلذري 
ت�صفية  اىل  اله�دفة  اخلبيثة  وم�ص�ريعهم  وخمطط�تهم  الأعداء  كل  وجه  يف  الط�ولة 

الق�صية الع�دلة واحلوؤول دون نهو�س الأمة العربية.
وبتقديري ف�إن اأوىل اخلطوات لتحقيق هذا املبتغى النبيل ي�صتوجب حتقيق الوحدة 
جتمعن�  التي  امل�صرتك�ت  على  والرتكيز  وم�صبب�ته،  الإنق�ص�م  ح�لة  وجت�وز  الوطنية 
وت�أجيل كل م� نختلف عليه يف �صبيل خو�س املعركة امل�صريية التي تعني وجودن� وحي�تن� 
ب�ت  حيث  ومقد�ص�تن�،  اأر�صن�  وعروبة  الق�دمة،  واأجي�لن�  واأحف�دن�  اأبن�ئن�  وم�صتقبل 
معه� من املعيب وامل�صحك املبكي الإ�صتمرار يف الإختلف على كعكة زائفة وم�صمومة 
ووهم و�صراب ندرك معه اأي�صً� مت�م الإدراك اأنن� مقبلون على م�صري جمهول ومعن� كل 
اأحلمن� وم�صتقبل اأجي�لن� وعروبتن� �صوب املحرقة ال�صهيون�زية التي ل تبقي ول تذر.

اإن معركة امل�صري هذه تتطلب من� اأي�ص� العمل احلثيث على تعزيز اجلبهة العربية 
امل�ص�ندة والتح�لف مع كل القوى الوطنية والقومية والإ�صلمية الثورية التقدمية يف ك�فة 
اأقط�ر الوطن العربي من خلل القفز على جراح الأمة واأمرا�صه� الط�ئفية املقيته التي 
بهدف  العرى  وتوثيق  نهو�صه�،  وتعطيل م�صرية  تفتيته�  وتعمل على  الأمة  تدمي ج�صد 
ح�صد ط�ق�ت الأمة وت�صخري جهوده� يف م�صرية الكف�ح ال�صعبي امل�صلح وحرب ال�صعب 
والأمة طويلة الأمد على طريق حترير فل�صطني كل فل�صطني ومواجهة التحدي�ت ودرء 
املخ�طر التي تتهدد م�صتقبل الأمة وفل�صطني واأجي�لن� الق�دمة.                                            
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االقتصاد

ب�صفقة  ي�صمى  مل�  العلمي  ال�صجيج  رغم 
من  اي  عن  ر�صمي�  يعلن  مل  انه  اإل  القرن 
الإعلمية  الت�صريب�ت  بع�س  �صوى  تف��صيله� 
�صيتمخ�س  الذي  القت�ص�دي  للوهم  ترًوج  التي 
عن هذه ال�صفقة امل�صبوهة، والذي تروجه اإدارة 
دون�لد ترامب عن طريق �صهره املغمور"ج�ريد 
المريكي  الرئي�س  ادارة  ان  يبدو  لكن  كو�صرن"، 
خطوات،  على  بنوده�  تنفيذ  قررت  قد  ترمب 
 2017 دي�صمرب  يف  اعرتافه  �ص�هدن�  كم� 
ذلك  تل  ال�صهيوين،  للكي�ن  كع��صمة  ب�لقد�س 
نقل ال�صف�رة الأمريكية من تل اأبيب للقد�س، ثم 
اعلنه للجولن الر�س العربية ال�صورية املحتلة 
ظل  فى  الغ��صب،  ال�صهيوين  الكي�ن  من  جزءا 

ص���ف���ق���ة ال�����ق�����رن وال������وه������م االق����ت����ص����ادي

أ.د. غسان الطالب

�صمت دويل مريب وخذلن من النظمة العربية 
بحيث ظهرت وك�أنه� ع�جزة عن اي رد فعل، او 
تورط  بعد  فيم�  تبني  الأمر، حتى  لهذا  ا�صتنك�ر 
والنخراط  ب�لقد�س  ب�لتفريط  النظمة  هذه 
ب�صفقة  ي�صمى  فيم�  فل�صطني  على  املوؤامرة  يف 

القرن. 
عًراب  دعى  املرحلية  م�أرابه  ولتحقيق 
و�صفوه�  كم�  اقت�ص�دية  ور�صة  اىل  ال�صفقة 
25-) فعل  وعقدت  البحرين،  يف  تعقد 
وحتمل  البحرين،  يف   (  26/06/2019
من  اكرث  يكون  ان  يعدو  ل  اقت�ص�دي�  برن�جم�  
م�صرحية ووهم� مب�صتقبل اقت�ص�دي واعد ينتظر 
ب�أ�صره�، من خلل وعود  الفل�صطينني واملنطقة 
حتقق  م�ص�ريع  لتمويل  دولر  ملي�ر   50 بتوفري 
الرف�ه لل�صعب الفل�صطيني كم� يدعون وعلى مدى 
�صحيفة  ذلك  عن  عربت  وقد  الزمن،  من  عقد 
)اإن معظم هذه احلوافز  "اجل�ردي�ن" بقوله�، 
وهمية  ترامب  اإدارة  تطرحه�  التي  القت�ص�دية 
دولر  ملي�ر   50 بقيمة  خي�لية  خطة  هذه  لأن 
لأن  اأخط�أت  وا�صنطن  اأن  وتك�صف  ممولة  وغري 
اأكرب عقبة اأم�م التنمية القت�ص�دية هي احتلل 

ال�صفة الغربية واحل�ص�ر املفرو�س على غزة(.
له  ترًوج  الذي  القت�ص�دي  الرف�ه  وهْم 
وم�  غزة،  قط�ع  اأرا�صي  على  �صيكون  امريك� 
تبقى من ال�صفة الغربية )ب��صتثن�ء امل�صتوطن�ت 
مع  ال�صفة،  ارا�صي  على  الق�ئمة  اإال�صهيونية 

 " تبلغ  املحتلة  الغربية  ال�صفة  م�ص�حة  ان  العلم 
امل�صتوطن�ت  عدد  مربع�"،  كم  و655  اآلف   5
ي�صكنه�   ،156 املتواجدة فوقه� هو  ال�صهيونية 
الذي  الوقت  يف  م�صتوطن(،  األف   400 حوايل 
من  لبع�س  امل�ىل  الدعم  امريك�  فيه  اأوقفت 
�صوؤون  يف  املتخ�ص�صة  املتحدة  الأمم  وك�لت 
كذلك  حلف�ئه�  ودعوة  الأونروا  مثل  اللجئني 
بهدف  الهيئ�ت  لهذه  املقدم  الدعم  لوقف 
ال�صغط على الفل�صطينني للقبول ب�صفقة املزاد 
ل�ص�لح  برمته�  الفل�صطينية  الق�صية  لت�صفية 

الكي�ن املغت�صب.
للعلم  ت�صريبه�  مت  التي  المور  ومن 
للعدو  "طبع�  ب�لغة،  اقت�ص�دية  اهمية  وذات 
�صين�ء  ارا�صي  من  جزء  �صم  وهو  ال�صهيوين" 
هذا  ي�صم  ان  مق�بل  غزة  قط�ع  اىل  الق�حلة 
الكي�ن غور الردن من ال�صق الفل�صطيني الواقع 
بني بحرية طربي� والبحر امليت، على اأر�س بطول 
هذا  يعترب  كم،حيث   10 وعر�س  كم   105
اأخ�صب  من  الردن  غور  ارا�صي  من  ال�صريط 
عن  منطقة  اخف�س  لأنه�  الزراعية،  الأرا�صي 
من  ال�صتف�دة  ثم  الع�مل،  يف  البحر  �صطح 
هذا  ي�صتثمره�  التي  ال�صتخراجية  ال�صن�ع�ت 
البيت  البحر  من  الغربي  ال�ص�طيء  على  الكي�ن 
اخرى  ومع�دن  اليورانيوم  ا�صتخراج  خ��صة 
على  ال�صي�حية  ال�صتثم�رات  ثم  الأهمية  ب�لغة 
�ص�طيء البحر، ونظرا لهذه الهمية ف�إن الكي�ن 
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بهذه  للحتف�ظ  ي�صعى  ال�صهيوين 
مبب�ركة  كي�نه  اىل  و�صمه�  املنطقة 

امريكية.
التي  القت�ص�دية  الوه�م  ومن 
للفل�صطينيني،  البحرين  ور�صة  حملته� 
جميع  من  ال�صتثم�رات  قدوم  هي 
ال�صلم،  عم  ح�ل  يف  الع�مل  انح�ء 
"اي  عليهم  الموال  ب�إغداق  وعود  ثم  
ال�صتثم�رات  لتمويل   " الفل�صطينيني 
القت�ص�دي  للتحفيز  ال�صخمة 
وقط�ع  التحتية  البنية  يف  وال�صتثم�ر 
اأم�  ذلك،  اىل  وم�  املهني  التدريب 
وامل�ص�ركة  العربية  القط�ر  �صعيد  على 
وحتديدا  برية  بحدود  فل�صطني  مع 
هن�ك  ك�نت  ولبن�ن،  والردن  م�صر 
خمتلف  يف  �صخمة  ب�إ�صتثم�رات  وعود 
يف  والهم  القت�ص�دية،  القط�ع�ت 
ذلك هو الوعود ب�صداد مديوني�تهم يف 
اللجئني  توطني  على  موافقتهم  ح�ل 
املف�رق�ت  ومن  لديهم،  املوجودين 
حتديد  هو  ال�صخمة  الوعود  هذه  يف 
تك�د  ل  والتي  دين�ر  ملي�ر   50 مبلغ 
وحده�  الردن  مديونية  ب�صداد  تويف 
املبلغ  هذا  وان  اوه�م(،  )بيع  مبعنى 
�صيجمع معظمه من دول اخلليج العربي 
وال�صعودية، مبعنى لن تتحمل ل امريك� 
ول الكي�ن ال�صهيوين اي تك�ليف لهذه 

ال�صفقة. 
 خل�س الهدف من ور�صة البحرين 
بتحقيق  الوعود  �صي�ق  يف  وردت  عب�رة 
للفل�صطينيني  القت�ص�دي  الزده�ر 
عنده�  يتوقف  ان  دون  والعرب 
وهي:"  بتمعن  القت�ص�ديني  املحللني 
ميتد  �صوف  ال�صهيوين  الكي�ن  ازده�ر 
ك�ن  اإذا  الفل�صطينيني  اإىل  ب�صرعة 
دم�ج  ا  معن�ه  م�  وهذا  �صلم"،  هن�ك 
اقت�ص�د ال�صفة الغربية مع امل�صتوطن�ت 
الإ�صرائيلية، ومن ثم دمج اقت�ص�دي�ت 
ال�صهيوين،  الكي�ن  مع  املنطقة  دول 
الور�صة  هذه  من  ُيرجى  م�  كل  مبعنى 
الكي�ن  لإقت�ص�د  الإزده�ر  حتقيق  هو 
القت�ص�د  ح�ص�ب  على  ال�صهيوين 
الفل�صطيني والعربي، والقبول ب�لتطبيع 

ثم  الغ��صب  الكي�ن  هذا  مع  املج�ين 
و�صع الفل�صطينيني حتت �صيطرتة امني� 

واقت�ص�دي�. 
و�صع  على  ا�صرف  الذي  الفريق   
الفك�ر الرئي�صية لهذه املوؤامرة واملتمثل 
ُكّلفوا  اأمريكيني  �صه�ينة  )جمموعة  ب 
الأمريكية  اخل�رجية  ال�صي��صة  بر�صم 
ترامب  �صهر  كو�صرن،  ج�ريد  يقوده� 
كل  ج�نب  اإىل  الرئ��صي،  وامل�صت�ص�ر 
الرئ��صي  امل�صت�ص�ر  بولتون،  جون  من 
بومبيو،  وم�يك  القومي،  الأمن  ل�صوؤون 
فريدم�ن،  وديفيد  اخل�رجية،  وزير 
الكي�ن  لدى  املتحدة  الولي�ت  �صفري 
الفريق  هذا  ح�ول  ال�صهيوين(، 
للكي�ن  كبرية  اقت�ص�دية  ح�صة  اإنتزاع 
ال�صهيوين يف اقت�ص�دي�ت دول املنطقة 
العربي  اخلليج  دول  ح�ص�ب  وعلى 
م�صروعهم  خلف  �صريع�  اجنرت  التي 

الت�صفوي هذا.       
املغمور  ال�صهيوين  بنواي�  الع�رفون 
على  تركيزه  ب�أن  يقولون  كو�صنري 
يهدف  لل�صفقة  القت�ص�دي  اجل�نب 
اجل  من  للفل�صطينيني  طعم  و�صع  اىل 
حترير  على  اإ�صرارهم  عن  التن�زل 
اخلطة  وان  الوطني،  ترابهم  ك�مل 
�صتعمل  ال�صفقة  لهذه  القت�ص�دية 
وهذا  املعي�صية  ظروفهم  حت�صني  على 
مم�ر�صة  على  ي�صجعهم  ان  �ص�أنه  من 
وتدفعهم  قي�دتهم  على  ال�صغوط 
على  ال�صي��صية  التن�زلت  من  للمزيد 

الر�س.
من  ج�هل  نقول:  ال�ص�أن  هذا  يف 
ومعه  الفل�صطيني  ال�صعب  يعرف  ل 
ال�ص�بر  ال�صرف�ء،  العربية  المة  ابن�ء 
املحتل،  رحيل  على  وا�صراره  واملك�فح 
وب�أنه لن ي�صمح مبرور �صفقة القرن اأو 
اطم�ع  تلبي  امريكية  حلول  اي  مبرور 
وليعلم  الغ��صب،  ال�صهيوين  الكي�ن 
او  �صلعة  لي�صت  فل�صطني  ب�أن  اجلميع 
عنوان  فل�صطني  ب�ملزاد،  لُتعر�س  عق�ر 
يف  الف��صل  وهي  امة  وكرامة  لعزة 

حي�تن� نكون او ل نكون.

الداخل واخل�رج، مو�صوع لط�مل� مت طرحه مع طعن�ت  م� بني 
من هن� وهن�ك وتخوين، وانتق��ٍس من الآخر وموقفه! يقف بينهم� 
فئة ُم�صيئة حتب زرع الفنت وتت�صيد مب�ئه� العكر، لتو�صيع الفجوة 

بني الطرفني!
�صيم�  ل  الت�ريخ،  ق�ص�س  وبع�س  الأولني،  �صرّي  اإىل  عدن�  لو 
امله�جرين  على  الثن�ء  كل  اأثنى  اهلل  اأن  لوجدن�  منه�،  الإ�صلمي 
بدينهم وعقيدتهم بعيًدا عن بط�س اأ�صي�د مكة! لأنهم بذلك ابتعدوا 
اأو التعذيب،  اأن ُيفتنوا بدينهم وعقيدتهم حتت ال�صغط  عن خطر 
فمن��صلو اخل�رج لي�صوا اأدنى درجة من من��صلي الداخل ب�أي ح�ٍل 
دون  الن�ص�ل  يحلق  ل  كجن�حني  متوازي�ن  هم�  بل  الأحوال،  من 

ت�ص�ويهم� وتن�غم وقع خفق�نهم�!
يف  يقفون  ُمرابطون،  حمت�صبون  �ص�برون  الداخل  ُمن��صلو 
اأكرث عر�صة  اإذ هم  الأول من املواجهة لكن بخف�ء وحذر،  ال�صف 
ُحريتهم  ف�إن  ولذلك  اكت�صفوا،  اإن  والت�صفي�ت  والبط�س  للخطر 
ُمقيدة يف كل �صيء، يق�بلهم من��صلو اخل�رج الذين فّروا بعقيدتهم 
الداخل  ملن��صلي  �صوًت�  ليكونوا  للفتنة،  والتعر�س  البط�س  من 
والدبلوم��صي،  ال�صي��صي  التحرك  يف  و�صلحهم  ومع�ن�تهم، 
البع�س،  بع�صهم�  يكملن  فُهم�  الإعلمية،  ال�ص�حة  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

ولي�س للآخر اأن ي�صتغِن عن الث�ين اأو ُيزايد على مواقفه! 
ك�ن  ف�إن  اخل�رج،  ن�ص�ل  وكذلك  ميزاته،  له  الداخل  ن�ص�ل 
متطلب�ت  وفق  احلركية  الأ�صم�ء  ي�صتخدمون  الداخل  من��صلو 
اأقل عر�صة للخطر بعد  لي�س  ال�صري، ف�إن من��صلي اخل�رج  العمل 
لهم  ك�ن  الذين  خ��صة  واأ�صك�لهم،  ب�أ�صم�ئهم  مك�صوفني  ب�توا  اأن 
ظهور اإعلمي متكرر، اأو من الكّت�ب وال�صحفيني الذين جعلوا من 

اأقلمهم بن�دًق� يف خدمة ق�صية العراق و�صعبه! 
ن�ص�ل الداخل وحده لن ُيحرر وطًن�، ول ن�ص�ل اخل�رج وحده، 
بل هو تلحم الن�ص�لني وان�صه�رهم� يف بوتقة واحدة، دون نزاع�ت 
البع�س  بع�صن�  على  ف�ملزايدات  وطعن،  وتخوين  وان�صق�ق�ت 
العراق  اإنق�ذ  املرجو:  هدفن�  عن  وابتع�ًدا  تراجًع�  اإل  تزيدن�  لن 
وتخلي�صه من الهيمنة ال�صفوية واأتب�عه�. فلنعمل يًدا بيد من اأجل 

ذلك الهدف الأ�صمى!

أ. سعد الرشيد

ما بين 
الداخل 

والخارج..!

فوهة قلم

  اأ�صت�ذ ج�معي و ب�حث اقت�ص�دي  ك�تب من العراق
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االقتصاد

ي�ص�دف يوم التج�وز الإيكولوجي للأر�س اأو 
م� ي�صمى اأي�ص� بيوم التج�وز للأر�س اليوم الذي 
يتج�وز فيه طلب الب�صرية على املوارد واخلدم�ت 
البيئية ل�صنة معينة م� ميكن اأن جتدده الأر�س يف 
تلك ال�صنة، اأي هو اليوم الذي قمن� فيه ب�إ�صطي�د 
جزء كبري من الأ�صم�ك وتقطيع الأ�صج�ر وزراعة 
حتمله  الطبيعة  ت�صتطيع  مم�  اأكرث  الأرا�صي 
خلل ع�م ك�مل. كم� اأنه ميثل النقطة الزمنية 
الدفيئة  الغ�زات  انبع�ث�ت  فيه�  �صتكون  التي 
غ�ب�تن�  و  حميط�تن�  ت�صتطيع  مم�  اأكرب  لدين� 
العجز  هذا  على  نح�فظ  اأنن�  اأي  ا�صتيع�به، 
وتراكمه�  املت�حة  املوارد  خمزون�ت  بت�صفية 
يف  الكربون  اأك�صيد  ث�ين  وخ��صة  النف�ي�ت  مثل 

الغلف اجلوي. 
اأو م� ك�ن  و يقوم ال�صندوق الع�ملي للطبيعة 
للحي�ة  الع�ملي  "ال�صندوق  ب�إ�صم  �ص�بق�  يعرف 
حكومية،  غري  دولية  منظمة  هي  و  الربية" 
امل�صتدامة،  والتنمية  البيئة  حلم�ية  مكر�صة 
الع�ملية،   البيئية  الب�صمة  �صبكة  مع  ب�ل�صراكة 
ال�صتدامة،   ب�أبح�ث  تعنى  دولية  منظمة  وهي 

بهذا احل�ص�ب ال�صنوي. 
يف اأواخر يوليو، ا�شتنزفنا  ميزانية الأر�س

ه� نحن هن�، و يف اأقل من ثم�نية اأ�صهر، اإ�صتنفدت 
لهذه  املخ�ص�صة  الطبيعة  ميزانية  ك�مل  الب�صرية  
ال�صنة، متج�وزة القدرة الإيكولوجية للأر�س. ليكون 

أ. فاطمة الزهراء بنجلول

لألرض:  اإليكولوجي  التجاوز  يوم 

ال�������ط�������وف�������ان ب�������ع�������دن�������ا  م����������ن  و  ن���������ح���������ن، 

ال�صنة هو  لهذه  يوليو  الع�صرون من  و  الت��صع   بذلك 
للب�صرية  البيئية  الب�صمة  فيه  تتج�وز  الذي  الت�ريخ 
ع�م  يف  بينم�  خلله�،  جتديده  الأر�س  ت�صتطيع  م� 
2018 ، �ص�دف هذا اليوم الأول من اآبـ  اأغ�صط�س.
طريق  عن  ع�م،  كل  البيئي  العجز  هذا  ينمو 
بلدان  من  الأر�س،  من  الطبيعية  املوارد  اقرتا�س 
اأخرى ومن الأجي�ل املقبلة اأي�ص�. واإن قمن� مبق�رنة 
كوكب الأر�س بعمل جت�ري، ف�صيكون و ل حم�لة على 

و�صك الإفل�س.
املب��صرة  وعواقبه  الطبيعي  امل�ل  راأ�س  ت�آكل  اإن 
وت�آكل  ال�صمكية  الأر�صدة  )كهبوط  املب��صرة  غري  اأو 
اأمر  املن�خ(  وتغري  الأنواع  وانقرا�س  والتلوث  الرتبة 

وال�صحة،  ب�لن�صبة للقت�ص�د  �صواء  مكلف على حد 
ارتب�ط�  و ترتبط  الطبيعة   تعتمد على جودة  التي  و 

وثيق� ب��صتقرار ونوعية النظم الإيكولوجية لدين�. 
نحتاج ل 1.75 من الأر�س

لتلبية الحتياجات احلالية للب�شرية
مت  الع�ملية،  البيئية  الب�صمة  ل�صبكة  وفًق� 
ففي  ال�صبعيني�ت.  يف  بيئي"  "عجز  اأول  ت�صجيل 
ع�م 1973، وقع ذلك بحوايل الف�حت من ت�صرين 
الث�ين ـ دي�صمرب، اأي على  �صهر واحد من التوازن. 
و يف ع�صرين ع�م  فقط، تقدم هذا الت�ريخ بثلثة 

اأ�صهر ليحدث اأخرًيا يف 29 يوليو 2019 
اأن  يوؤكد  بي�ن�   املنظمة  موؤخرا  اأ�صدرت  و 
اإىل  خ��س  ب�صكل  يوؤدي  للموارد  املفرط  ال�صتغلل 
التنوع  وفقدان  الرتبة  ت�آكل  و  الغ�ب�ت  ا�صتنزاف 
ت�صتخدم  الب�صرية  اأن  يعني  "هذا  البيولوجي. 
النظم  من  اأكرث  مرة   1.75 مبعدل  الطبيعة 
و   . تتجدد"  اأن  ميكن  التي  للكوكب  الإيكولوجية 
الأول:  امل�صتهلك  الي�ب�ن  تعد  للمعطي�ت،  وفًق�  
اإىل  البلد  �صتحت�ج  �صك�نه�،  احتي�ج�ت  "لتلبية 
".  و �صيتطلب لفرن�ص�،   7.7 اأن تت�ص�عف مبقدار 

مثل، �صعفي اأرا�صيه� لإر�ص�ء مواطنيه�.
ت�أخري  "اإذا جنحن� يف  اأنه:  اأي�ص�  البي�ن  اأكد  و 
ت�صتطيع  فقد  ال�صنة،  يف  اأي�م  بخم�س  التج�وز  يوم 
الب�صرية اأن "تكتفي" بكوكب واحد قبل ع�م 2050 
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لالحتاد  التجاوز  يوم   :2019 مايو   10
الأوروبي 

الذي يعاين من عجز بيئي.
ف�إن  اأوروبي،  وك�أنه  يعي�س  ب�أ�صره  الع�مل  ك�ن  لو 
اأي�ر/ م�يو  الع��صر من  الكوكب ك�ن �صي�صتهلك عند 
الكرة  ت�صتطيع  التي  الطبيعية  املوارد  2019 جميع 
نظر  وجهة  من  ع�م.  خلل  جتديده�  الأر�صية 
انبع�ث�ت  اأن   � اأي�صً يعني  هذا  ف�إن  بحتة،  من�خية 
الغ�زات الدفيئة �صتكون اأكرب من حميط�تن� وغ�ب�ته� 

التي ل ت�صتطيع امت�ص��صه�.
وقت  يف  التج�وز  يوم  ي�أتي  الأخرى،  تلو  �صنة  و 
اأوروب�، التي حتتل مركز ال�صدارة يف  مبكر. و تظل 
الأمم  موؤمتر  بتنظيم   احلراري  الحتب��س  ق�ص�ي� 
 2015 ع�م   ،21 الكوب  املن�خي،  للتغري  املتحدة 
يف ب�ري�س، بعيدة كل البعد عن تقدمي املثل واأن تكون 
قدوة يحتذى به� يف هذا املج�ل. واإذا ك�ن كل �صك�ن 
الأر�س ي�صتهلكون م� ي�صتهلكه الأوروبيون ، ف�صيحت�ج 

الأمر اإىل م� يع�دل ثلثة اأرا�س لإحتي�ج�هم. 
الأ�شرار ال�شحية والقت�شادية

يف حني اأن �صك�ن الق�رة العجوز ل ميثلون �صوى  
وحدهم  الأوروبيني  ف�إن  الع�مل،  �صك�ن  من   ٪  7

ي�صتخدمون 20 ٪ من  القدرة البيولوجية للأر�س. 
"القدرة البيولوجية هي قدرة كوكبن�، من خلل 
جزء  امت�ص��س  على  وغ�ب�ته،  واأرا�صيه  حميط�ته 

اأرنو  الكربون الذي نبعثه"، ي�صرح  اأوك�صيد  من ث�ين 
جوفري، املدير امل�ص�رك للربامج يف ال�صندوق الع�ملي 
للطبيعة: "ال�صوؤال هو معرفة م� اإذا كن� نعي�س بحدود 
ل   هو  املتحدث."اجلواب  ي�صرت�صل   ،" واحد  كوكب 
للأ�صف، لأنه اإذا ا�صتهلكت الب�صرية جمع�ء اأكرب قدر 
م�  ف�صت�صتخدم   ، الأوروبيني  مثل  املوارد  من  ممكن 

يع�دل 2.8 الأر�س لتلبية احتي�ج�ته�".
رقمي�،  للطبيعة،  الع�ملي  ال�صندوق  حدد  لقد 
تقول  و  كوكبن�.  على  البيئي"  "الدين  هذا  ت�أثري 
املنظمة غري احلكومية: "اإن ت�آكل راأ�س امل�ل الطبيعي 
وعواقبه املب��صرة اأو غري املب��صرة )هبوط الأر�صدة 
الأنواع  وانقرا�س  والتلوث  الرتبة  وت�آكل  ال�صمكية 
الأحداث  كلفت  كبرية".  تكلفة  له�  املن�خ(  وتغري 
اأورو  ملي�ر   450 فقط،  اأوروب�  الق��صية  املن�خية 
وف�ة  يف  الهواء  تلوث  ويت�صبب   ،  1980 ع�م  منذ 
اأوروب� كل ع�م".  الأوان يف  األف �صخ�س قبل   430
الدول  نقول عن  فم�ذا  متقدمة،  بق�رة  الأرق�م  هذه 

الفقرية و التي ل تزال يف طور النمو.
لقد اأنفقت الأجيال ال�شابقة ميزانية الكربون

العاملية باأكملها تقريًبا
اأك�صفورد  ج�معة  من  املن�خ   خرباء  ق�م  و 
)بريط�ني�(  و جملة "كربون بريف" ب�إجراء درا�صة 
للأجي�ل  تبقى  التي  الكربون  ميزانية  حل�ص�ب 
اللتزام  21" وهو  "الكوب  هدف  لتحقيق  الق�دمة 
بعدم جت�وز "+ 1.5 درجة"  التي ن�صت عليه� اتف�قية 
م�ص�حة  لديهم   اليوم  اأطف�ل  اأن  ا�صتنتجوا  و  ب�ري�س. 
من�ورة تقل بثم�ن مرات عن اأجدادهم. اأي اأن انبع�ث�ت 
ث�ين اأك�صيد الكربون لأطف�ل اليوم يجب اأن تكون اأقل 
بثم�ين مرات. وبذلك �صيتعني على الأجي�ل املقبلة اأن 

تدفع عقوًدا من انعدام  الوعي البيئي لآب�ئهم.
ب�إ�صتخدام البي�ن�ت الدميوغرافية وانبع�ث�ت ث�ين 
اأك�صيد الكربون من ع�م 1900 اإىل 2017 ، تو�صل 
الكربون" املرتوكة  "ميزانية  تنبوؤات حول  اإىل  العلم�ء 
زيك  وق�ل  اإق�مته.  وبلد  ميلده  ل�صنة  وفًق�  واحد  لكل 

ه�و�صف�ظر، موؤلف الدرا�صة والب�حث املتخ�ص�س بعلم 
الأمريكية(:  املتحدة  املن�خ بج�معة بريكلي )الولي�ت 
"ا�صتخدمت الأجي�ل ال�ص�بقة جزًءا كبرًيا من ميزانية 
الكربون الع�ملية". و "الأمر مرتوك لن� الآن لنتعلم اأن 
ث�ين  انبع�ث�ت  تنخف�س  اأن  "يجب  و  اأنف�صن�".  نقيد 
ه�و�صف�ظر:  يقول  كم�  كبري"،  ب�صكل  الكربون  اأك�صيد 

اآخر".  خي�ر  لدين�  " لي�س 
ع�ملي�  الأوىل  قطر  البلدان:  ح�صب  التج�وز  اأي�م 

)�صلبً�(، و  قريغيز�صت�ن اأكرث البلدان توازن�
اأي�م  ق�ئمة  قراءة  عند  انتب�هن�  ي�صد  م�  اأكرث 
يف  رائدة  دول  تواجد  هو  البلدان  ح�صب  التج�وز 
ال�صويد  م�ر�س،   29 ب  الدامن�رك  مثل  ال�صتدامة، 
اأبريل،   18 الرنويج  اأبريل،   6 فنلندا  اأبريل،   3 ب 
اأم� الولي�ت املتحدة الأمريكية ف�ص�دف يوم التج�وز 
لديه� 15 م�ر�س، كندا 18 م�ر�س، فرن�ص� و بريط�ني� 

التوايل.  على  م�ي   17 و   14
الرتبة  قطر  فتحتل  العربية،  للدول  ب�لن�صبة  اأم� 
 11 هو  جت�وزه�  ت�ريخ  حيث  ع�ملي�  و  عربي�  الأوىل 
و  البحرين  و  الإم�رات  دول  بعده�  ت�أتي  ثم  فرباير، 
الكويت ب�أي�م 8 و 10 و 11 م�ر�س على التوايل. و اآخر 
الأخري ع�ملي� هي  و خ�م�ص� قبل  ب�لرتتيب عربي�  دولة 
املغرب، و ذلك يوم 16 دي�صمرب. لتحل قبل اندوني�صي� 
ب  قريغيز�صت�ن  و  ب25،  مي�من�ر  و  النيجر   ،18
26 من نف�س ال�صهر ، حيث تظل هذه الدول ، و على 
م�صتوى الع�مل، اأكرث توازن� من غريه� حلد الآن ح�صب 

تقديرات هذا التقرير. 
ح�شاب انتقده بع�س اخلرباء

البيئية  ب�صمتن�  دقة ح�ص�ب�ت  ي�صكك اخلرباء يف 
التي ينتج عنه� "يوم التج�وز". يف مق�ل �ص�بق، ك�صفت 
جملة "علوم و م�صتقبل" اأن خرباء اأمريكيني وفرن�صيني  
ْوا اأن احل�ص�ب�ت غري دقيقة اأو حتى غري واقعية. و  َق�صَ

اأنه يتعني اخرتاع موؤ�صرات جديدة واأكرث ف�علية. 
الب�صمة  �صبكة   اأبدا  تنكره  ل  هذا  الدقة  عدم 
بل  الأر�صي،  التج�وز  يوم  بتحديد  تقوم  التي  البيئية 
توؤكد ب�أنه  تقدير ولي�س ت�ريًخ� حمدًدا. حيث ل ميكن 
ميزانيتن�  جت�وز  فيه  �صيتم  الذي  اليوم  يف  حتديده 
البيئية بدقة ٪100 . و تخربن� ال�صبكة اأن التوافق�ت  
التي اأجريت على ت�ريخ التج�وز ترجع اإىل احل�ص�ب�ت 
املنقحة ولي�س اإىل التقدم البيئي من ج�نب الب�صرية، و 
اأنه  مع تطور منهجية �صبكة الب�صمة الع�ملية ، �صت�صتمر 

التوقع�ت يف التغيري. 
الطلب  ي�صتخدم يف ح�ص�ب  لكن كل منوذج علمي 
الب�صري والعر�س الطبيعي يظهر اجت�ه� ث�بت� ل ميكن 
الدين  واأ�صبح  امليزانية  جت�وزن�  لقد  به:  الت�صكيك 
ندفعه�  التي  والف�ئدة  بيئي  دين  اإنه  �صوءا.  يزداد 
على هذا الدين املتن�مي ) نق�س الغذاء وت�آكل الرتبة 
 ) اجلوي  غلفن�  يف  الكربون  اأك�صيد  ث�ين  وتراكم 

ت�صبب تك�ليف ب�صرية وم�لية مدمرة.

 خبرية ب�إدارة التنمية امل�صتدامة
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االقتصاد

الدلئل  به ترامب علن�، ولكن  م� مل ي�صرح 
ا�صتن�دا  اي�ص�  و  ذلك،  تقول  كله�  املوؤ�صرات  و 
تقول  اي�ص�  بحثية  اأوروبية  درا�ص�ت  و  لتق�رير 
عندم�  فقط،  ترامب  لي�س  و  ذلك  يريد  الكل 
الغ�ز  ب��صتخراج  العمل  ويبداأ  الأو�ص�ع   ت�صتقر 
ال�صوري، �صت�صبح �صوري� واحدة من اأف�صل دول 

املنطقة اقت�ص�دي�".
بداأ ال�صراع احلديث على الغ�ز والبرتول يف 
�صرقي البحر الأبي�س املتو�صط، خفيً� بني الدول 
اأبح�ٍث  �صفن  اكت�صفت  عندم�   ،1966 ع�م  منذ 
اإراتو�صثين�س، ثم  بريط�نية حقوًل للغ�ز يف جبل 
ج�ءت الولي�ت املتحدة ورو�صي� بني اأعوام 1977 
اأّن الغ�ز يف �صرقي املتو�صط ميتُد  لتوؤكد   ،2003 و 
من �صواطئ اللذقية اإىل غربي م�صر، يف جبل 
اإراتو�صثين�س املمتد حتت مي�ه املتو�صط، اعتب�رًا 
 180 بـ  دمي�ط  �صم�يل  اإىل  اللذقية  جرف  من 

كلم.
 1997 ع�م  ال�صهيوين  الكي�ن  �ص�رك  ثم 
البحث، بعده� ن�صرت �صرقي املتو�صط "جم�ّص�ت 
"اإيران":  دائمً�  احلجة  وك�نت  اإلكرتونية" 
تل  �صد  اإيراين  �ص�روخي  هجوم  اأي  "اكت�ص�ف 
اأبيب”!! ع�م 2008. لتعلن يف 17 اآب 2010، بعد 
م�صح جيولوجي عرب ال�صفينة الأمريكية نوتيل�س 
حقول  اأكرب  من  واحدة  اأّن:  تركية،  ومب�ص�عدة 

ترامب: أريد حصة من الغاز السوري

الع�مل، تقع �صرقي املتو�صط،  الغ�ز يف  احتي�طي 
ب�حتي�طي  للغ�ز  العملق  “لفيت�ن”  حقل  وهو 
قدره 23 ترليون قدم مكعب. و رغم اأّن الكي�ن 
لكن  وم�صر،  لبن�ن  مي�ه  على  �صط�  ال�صهيوين 
من  اأكرب  وم�صر  ولبن�ن  �صوري�  ن�صيب  يبقى 
اليدين،  خ�لية  فخرجت  تركي�  اأم�  ن�صيبه، 
اأو  برتول  قطرة  من  خ�لية  ومي�هه�  ف�صواطئه� 
غ�ز واحدة، فكيف الطريق اإىل هذا الكنز؟ وك�ن 

الربيع العربي.”
لذلك،  ال�صب�قت�ن  وقرب�س  اأبيب  تل  ك�نت 
ويتق�تلون  يتع�ركون  ف�لعرب  طبيعي،  وهذا 

ويتن�طحون كي ي�صلوا اإىل حوري�ت الفردو�س.
ال�صركة  وقعت   ،2012 الأول  ت�صرين   3 يف 
مليون   696 بقيمة  عقدًا  �ص�يد  وود  الأ�صرتالية 
الغ�ز  من   30% ل�صتثم�ر  اأبيب،  تل  مع  دولر 
ال�ص�ئل يف حقل ليفي�ث�ن، وطورت درعً� �ص�روخيً� 
اأي  ل�صد  ال�ص�روخي”،  داوود  “مقلع  اأ�صمته 
هجوم، لأنه� تقوم يف احلقيقة ب�صرقة غ�ز لبن�ن 
الأنف�ق  بحفر  م�صغولة   ) )حم��س  لكن  وغّزة، 
يف �صوري�. كذلك فعلت قرب�س ب�لتن�صيق مع تل 
اأبيب، بينم� بداأت م�صر بخطوات ملمو�صة، اأم� 
لبن�ن فم�زال يتفرج، و�صوري� يف و�صع ل ي�صمح 
له� ب�أّي ن�ص�ط من هذا النوع، خ��صة واأن �صرقي 

املتو�صط يعج ب�ل�صفن احلربية.
الغــ�ز  مـن  ال�ّصـوري  الحتي�طي  يرتكـز 
والبتــرول يف الب�ديــة ال�صــورية وال�صـ�حل بواقـع 
%83، بينمــ� يوجــد يف اجلزيــرة ال�صــورية فقــط 
بيـن  ومتــداول  معــروف  هــو  ملـ�  خلفـً�   ،12%

الع�مـة وغري الع�مــة.
ح�صب الدرا�صة احلديثة؛ تبـداأ اآبــ�ر اجلزيــرة 
 ،2022 عــ�م  مـن  اعتب�رًا  ب�لن�صــوب  ال�صورية 
اإن  وال�ص�حل،  الب�ديــة  يف  احلقــول  بـ�قي  بينمـ� 
بــداأ ا�صـتغلله� ع�م 2018، �صتبقى حتى ع�م 

الأقل. على   2051

د. حميد العسكر
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احتي�طي  يف   2008 لع�م  �صوري�  ترتيب 
بواقع  ع�مليً�،   43 املرتبة  يف  ك�ن  الغ�ز 
ك�نت  بينم�  مكعب،  مرت   240،700،000،000

ب�ملرتبة 31 ب�حتي�طي البرتول.
من  ال�صوري  الحتي�طي   :2017 ع�م  يف  اأم� 
طرطو�س  و�ص�حل  وق�رة  تدمر  منطقة  يف  الغ�ز 
وهذا  ال�صت،  الدول  بني  الأكرب  هو  وب�ني��س، 
الغ�ز،  هذا  ا�صتخراج  مّت  اإن  �صوري�،  يجعل 
و�صوف حتتل  الع�مل،  للغ�ز يف  م�صّدر  بلد  ث�لث 
مركز  ويقدر  واإيران،  رو�صي�  بعد  قطر،  مركز 
بـ  ال�صوري  الغ�ز  احتي�طي  للدرا�ص�ت  فرييل 

28،500،000،000،000 مرت مكعب.

اإّن ثلثة حقول غ�ز متو�صطة احلجم �صم�ل 
ب�لط�قة  ك�ملة  �صوري�  لتزويد  تكفي  تدمر، 

الكهرب�ئية، 24 �ص�عة يوميً�، ملدة 19 �صنة.
ال�صهيوين  الكي�ن  يف  املكت�صف  الغ�ز  حجم 
%8، ويف  %11 منه يف �صوري�، ويف لبن�ن  يوازي 

م�صر %31
حقائق خطرية

اإ�صرار مو�صكو على الدف�ع عن �صوري�، لي�س 
الأهم  بل  املتو�صط،  له� على  لت�أمني منفذ  فقط 
هو الغ�ز والبرتول، واإن�ص�ء ق�عدة بحرية دائمة 
يف طرطو�س واللذقية �صببه بحر الغ�ز هن�ك، 
حرب  خلو�س  م�صتعدة  رو�صي�  اأّن  هن�  ونوؤكد 

ع�ملية من اأجل ذلك.
ف�ملع�ر�صة ال�صورية ل توؤمتن حتى لو تعهدت 
و�صوف  اأمريكية،  اأوامر  وفق  وتعمل  ملو�صكو، 
ُت�صّلم المتي�زات لل�صرك�ت الغربية، نف�س الأمر 
ينطبق اإىل حّد م� على اإيران، فو�صول املع�ر�صة 
ال�صورية اإىل احلكم يعني الق�ص�ء على %30 من 
اأو لحق  �ص�بق  ت�صور  اأّي  ف�إّن  لهذا  اقت�ص�ده�، 
ورائهم� بكني، عن  لتخلي مو�صكو وطهران ومن 

دم�صق، هو خي�ل �صطحي، وجمرد اأم�ين.
�صيطرة  ومن�طق  ال�صورية،  اجلزيرة  اأّن  مب� 
خلل  البرتول  من  تن�صب  �صوف  النف�ص�ليني، 
وا�صنطن  دعم  ف�إّن  الق�دمة،  القليلة  ال�صنوات 

 ك�تب و ب�حث 

ل�صتخراج  عملقة  �صرك�ت   9 ت�ص�بقت 
الغ�ز والبرتول من �صرقي املتو�صط، منه�:

Total الفرن�صية: 

ExxonMobil الأمريكّية: 

British Petroleum الربيط�نّية: 

Shell الهولندّية:

 1 بقيمة  اأ�صهمً�  فيه� جون كريي   ميتلك 
مليون Nobel Energyالأمريكّية: دولر. 

Delek ال�صهيونية:

ENI الإيط�لّية:

Gazprom:  الرو�صية

الولي�ت  لهم مرهون بهذه الرثوة، ولهذا تدعم 
الزور  دير  اإىل  للو�صول  النف�ص�ليني  املتحدة 
اإىل  �صمه�  ي�صتطيعوا  اأن  ع�صى  الرقة،  وجنوبي 

فيدرالية “طموحة جدا وهذا م�صتحيل.
حم�فظة  يف  كردية   فيدرالية  فقي�م  لهذا 
اقت�ص�دي، خ��صة بعد ع�م  انتح�ر  احل�صكة هو 
الدول  اأوائل  من  �صوري�  تكون  وعندم�   ،2022
اجلزيرة  غ�ز  يكون  بينم�  للغ�ز،  امل�صدرة 

ال�صورية �ص�رف على الن�صوب.
اأّي  الغ�ز بدون  تركي� التي خرجت من مولد 
�صوري�،  جي�صه�  دخول  على  اأ�صرت  مكعب،  مرت 
غربي  �صم�ل  نفوذ  مبن�طق  الحتف�ظ  وتريد 
ادلب وحلب و ريف حم�ة ال�صم�يل، حيث توجد 
اإىل  للو�صول  وتطمح  �صغرية.  غ�ز  حقول  ثلثة 
والن  احلجم،  املتو�صطة  احلقول  حيث  الرقة، 
م� يتم تداوله من اتف�ق تركي� و قرب�س الرتكية 
يف  الغ�ز  عن  وتنقيب  عمل  ور�ص�ت  اإن�ص�ء  على 
التي ت�صل  اجلزء الرتكي من قرب�س الرتكية و 
حدود تلك التنقيب�ت للجزء ال�صوري و امل�صري و 

اللبن�ين و الفل�صطيني.
داع�س التي مّت توكيله� اإيراني� وغربيً� ب�إحتلل 
حيث  ال�صورية،  الب�دية  على  وال�صيطرة  تدمر 
حقول النفط والغ�ز العملقة، ك�نت املخطط اأن 
تدخل قوات اأردنية و�صعودية لتحريره�، اجلي�س 
تدخلوا  ايران  ملي�صي�ت  من  وحلف�ئه  ال�صوري 
املنطقة  تلك  بربط  ايران  ل�صعي  وذلك  اي�ص� 
ح�صده�  و  مللي�صي�ته�  اأبوابه  امل�صرعة  ب�لعراق 
يف  البق�ء  ح�ولوا  الذين  الإره�بيون  الط�ئفي، 
منطقة الق�صري، وج�وؤوا من لبن�ن، ثم �صعوا اإىل 
المتداد �صرقً� وجنوبً� حتى ق�رة وبحر من الغ�ز 

الطبيعي، مت دحرهم والق�ص�ء عليهم.
الإره�بيون يف اجلولن وريف درع�، يحر�صون 
اإ�صرائيل  ت�صعى  غ�ز  اآب�ر  ثلثة  يعلموا،  اأن  دون 
اأر�س  بني  من��صفة  تقع  ك�ملة،  عليه�  لل�صيطرة 
حتتله� واأر�س ت�بعة ملح�فظتي القنيطرة ودرع�.

خط غ�ز قطر م�ت وانتهى، ول اأمل للدوحة 
بعد اليوم مبرور هذا اخلط عرب الرا�صي.

اأي هدوء اأو انته�ء للحرب على �صوري�، يعني 
دم�صق  ل�ص�لح  فج�أة  انقلبت  القوى  موازين  اأّن 
الو�صع  ت�أجيج  �صيتم  لهذا  واقت�ص�ديً�،  ع�صكريً� 
الوكلء  اأّن  ومب�  وهن�ك،  هن�  مع�رك  واختلق 
ذلك  يف  مب�  وا�صنطن،  �صروط  فر�س  يف  ف�صلوا 

تركي� وال�صعودية ،
لهذا ج�ء الدخول الأمريكي املب��صر، ول�ص�ن 
ح�ل ترامب يقول: اأريد ح�صة من الغ�ز ال�صوري.
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عقد لق�ء لحت�د ال�صحفيني و الكت�ب العرب يف اأوروب� يف جل�صة تع�رف و ت�ص�ور 
بب�ري�س  ريجن�صي  اوتيل حي�ة  ق�عة  2019 يف  يوليو    / 6 متوز  ال�صبت  يوم  م�ص�ء 
العري�صة  و من�ق�صة اخلطوط  الإعلن عن هدف الحت�د  اأع�ص�ء منه مت  و بح�صور 

لنظ�مه الداخلي. 
و  اأمل�ني�  و  هولندا  و  بلجيك�  فرن�ص�:  خ�رج  من  الزملء  من  ح�صرالعديد  قد  و 
ال�صويد و بريط�ني�. اجلل�صة متيزت ب�مل�ص�رحة و املهنية و الق�ص�ي� الوطنية، كم� مت 
الت�أكيد على الدعوة للجتم�ع املو�صع بعد العطلة ال�صيفية، حوايل منت�صف اأيلول/ 
�صبتمرب 2019 املقبل لإقرار النظ�م الداخلي و �صروط الع�صوية و الدعوة جلمعية 

ع�مة لإنتخ�ب هيئة اإدارية و مدراء للإحت�د ب�لدول الوروبية ملدة �صنتني.

ال�صي��صي  الوفد  مع   2019 يوليو    / متوز   6 ال�صبت  يوم  ظهر  لق�ء  عقد 
املجلة  متثلت  قد  و  اأوروبية.  دول  عدة  من  الق�دم  و  لب�ري�س،  الزائر  الحوازي 

ب�لزميلني علي املرعبي و خ�لد النعيمي.
حوار حول ق�صية الحواز، و �صبل دعمه� و �صرح ق�صيته� الع�دلة. و قد �صكر 
"كل العرب" على اهتم�مه� بق�صيتهم التي ل تغيب عن  الخوة الحوازيني جملة 

اأي عدد من املجلة.

الإعلم  وزراء  جمل�س  اجتمع   
اخلم�صني   الع�دية  دورته  يف  العرب 
الإعلم  وزير  برئ��صة  ب�لق�هرة 
وبح�صور  ال�صب�نة،  تركي  ال�صعودي 
العربيه  الدول  جل�معة  الع�م  الأمني 
للق�صية  وك�نت  الغيط.  ابو  احمد 
الفل�صطينية احليز الأهم واأحد يف ظل 
اإ�صتمرار  و  ال�صهيوين  اجل�نب  تعنت 

خططه� الإ�صتيط�نية. 
التحرك  خطة  املجل�س  ن�ق�س  كم� 
ومب�  اخل�رج،  يف  العربي  الإعلمي 

الفل�صطينية  الق�صية  وهى  تدعيمه�  على  تعمل  التي  الثلثة  املح�ور  يخدم 
والإره�ب وت�صحيح �صورة العرب وامل�صلمني. كم� مت ا�صتحداث بند جديد يف 

هذه الدورة، وهو ادراج م�دة الرتبية الإعلمية �صمن املن�هج الدرا�صية. 
كم� قرر املجل�س  اختي�ر دبي ع��صمة للإعلم العربي لع�م 2020 ومت 
حتت  العربي  الإعلمي  التميز  جل�ئزة  الرابعة  الدورة  فى  الف�ئزين  تكرمي 
ال�صخ�صي�ت  من  عدد  تكرمي  مت  حيث  الإعلم(  عيون  فى  )القد�س  �صع�ر 
والأعم�ل واملوؤ�ص�ص�ت الإعلمية العربية. وح�صلت  �صلطنة عم�ن التي �ص�ركت 
الإعلم على  وزير  املنعم احل�صيني  الدكتور عبد  برئ��صة  بوفد  الجتم�ع   يف 
اجل�ئزة  ت�صلم  وقد  عروبتن�،  عرو�س  الذاعي  الربن�مج  عن  التميز  ج�ئزة  

هلل  امل�صيفري مديرع�م اإذاعة �صلطنة ُعم�ن.

   الدورة الخمسني لمجلس وزراء   اتحاد الصحفيني و الكتاب العرب في أوروبا
اإلعالم العرب

  الهيئة الوطنية للقانونيني السوريني

  االحوازيون بضيافة "كل العرب" 

األخ��ب��ار

يف موؤمتر �صحفي يف الع��صمة الفرن�صية ب�ري�س  مت الإعلن عن ولدة كي�ن 
حقوقي �صوري حتت ا�صم  "الهيئة الوطنية للق�نونيني ال�صوريني" الذين يتبنون 
اهداف الثورة ال�صورية وقد  اأعلن  يف موؤمتر �صحفي ظهر يوم ال�صبت  الع�صرين 

من متوز عن انطلقه�، و هي ت�صم اأكرث من1300 حقوقيً� �صورّيً�.
ق�نونية، من خلل  نظر  وجهة  �صوري� من  احلّل يف  لطرح  الهيئة،  وت�صعى 
املدير  حتدث  و  ال�صلة.  ذات  الدولية  والقرارات   )1( جنيف  ببي�ن  اللتزام 
واللج�ن  الهيئة  لهيكلية  عر�س  و  حم�دة،  ح�صني  الق��صي  للهيئة  التنفيذي 

املنبثقة عنه� �صرحه� املح�مي مو�صى اله�ي�س  اأمني ال�صر.
ويف اج�بة على �صوؤال "كل العرب" عن الهيئة واهدافه� ق�ل املح�مي مو�صى 
اله�ي�س: اإن الهيئة منظمة مدنية غري ربحية تت�ألف من �صوريني يحملون الج�زة 
يف الق�نون تعنى ب�ل�ص�أن الوطني  ال�صوري ال�صي��صي والق�نوين. واخت�رت الهيئة 
مع  ت�ريخ  من  املدينة  لهذه  مل�  لنطلقه�  مك�ن�  ب�ري�س،   الفرن�صية  الع��صمة 
اإن�ص�نية ع�ملية حيث اأعتمد العلن الع�ملي حلقوق الن�ص�ن فيه�،  اأهم وثيقة  
وكون الق�نون ال�صوري يرتكز بجل مواده خ�صو�صً� يف ق�نون العقوب�ت والق�نون  

الإداري على الق�نون الفرن�صي.
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ك�نت ع��صمة الن�قة واملو�صة ب�ري�س و 
يف �ص�لون هو�س ال�صهري ب�لدائرة الث�منة 
عر�س  مع  موعد  على  ال�ص�نزليزيه،  قرب 
ازي�ء للم�صممة اجلزائرية كوثر لعم�ري، 
الرتاث  من  امل�صتوح�ة  الزي�ء  من  ب�قة  و 

اجلزائري الأ�صيل.
من  جمموعة  العر�س  قدمت  و 

الع�ر�ص�ت على وقع املو�صيقى الكل�صيكية، ثم تله� الغ�ين العربية التي �صدحت 
ب�أرج�ء الق�عة الكبرية.

العربي  الع�مل  ملعهد  مديرًا  الزهراين  معجب  للدكتور  التمديد  مت  اأنه  العرب"  "كل  علمت 
بب�ري�س ملدة ثلث �صنوات اإعتب�رًا من مطلع الع�م املقبل 2020.

وق�م الدكتور الزهراين بجهود حثيثة طوال فرتة وجوده مديرًا للمعهد بجهود حثيثة لإبراز 
الثق�فة العربية، والتف�عل بني الثق�فتني الفرن�صية والعربية.

الزهراين على متديد وجوده كمديرًا  الدكتور  لل�صديق  ب�لته�ين  املجلة  اأ�صرة حترير  تتقدم 
للمعهد، و �صي�صتمر التوا�صل والتع�ون معه وتغطية اأن�صطة املعهد عرب جملة "كل العرب".

   العيد الوطين المصري بباريس

   عرض ازياء جزائري بالعاصمة باريس

   التمديد للدكتور معجب الزهراني

بدوي  اإيه�ب  ال�صفري  من  مب�ركة  وبجهود  بب�ري�س  امل�صرية  ال�صف�رة  اأق�مت 
�صريف  ال�صفري  الع�م  والقن�صل  �ص�لح  اأ�ص�مة  الركن  العميد  الع�صكري  وامل�صت�ص�ر 
والع�صكري  الدبلوم��صي  والط�قم  علي،  ر�ص�  الإعلمية  وامل�صت�ص�رة  الديواين، 
16 من ب�ري�س،   23 متوز/يوليو ب�لدائرة  اإحتف�لية كربى يوم الثلث�ء  والقن�صلي،  

ملن��صبة العيد الوطني جلمهورية م�صر العربية وعيد ثورة متوز املجيدة.
واأفريقي  وعربي  وم�صري  فرن�صي  كبري  بح�صور  الحتف�ل  ق�ع�ت  غ�صت  وقد 
واأوروبيني،  فرن�صيني  وم�صوؤولني  ب�ريل  فلوران�س  الفرن�صي  الدف�ع  وزيرة  تقدمتهم 
و�صفراء عرب ومن دول الع�مل العديدة. كم� ح�صر الإحتف�لية اأ�صقف ب�ري�س و�صم�ل 

فرن�ص� للأقب�ط الرثوذك�صي الأنب� مب�رك والق�س يو�صف ا�صطف�نو�س.
وقد األقى ال�صفري ايه�ب بدوي كلمة بهذه املن��صبة، ثم األقت وزيرة الدف�ع فلوران�س 

ب�ريل كلمة اأي�صً�.
وعلى ه�م�س الإحتف�لية اأكد ال�صفري اإيه�ب بدوي لـ "كل العرب" : 

على اأهمية دور م�صر الأ�ص��صي ب�لوطن العربي، وحر�صه� على احلل الأخوي لك�فة 
اأن العلق�ت امل�صرية الفرن�صية  واأكد  امل�ص�كل، والدف�ع عن الأمن الوطني والقومي، 
املميزة اإ�صتمرت منذ عقود، و�صتبقى �صمن العلق�ت الثن�ئية لتطوير هذه العلق�ت 

اأوروبيً� وعربيً�. 

  بسام الشكعة.. رحيل بعد تاريخ مشرف 
هزمه املر�س، لكن مل يهزمه الكي�ن، ب�ص�م ال�صكعة 
اأم�م  الوطن  و�صعوا  الذين  الأحرار  الثوار  جيل  من 

اأعينهم، وبذلوا الغ�يل والنفي�س يف �صبيله.
ولد املن��صل الراحل يف مدينة ن�بل�س ع�م 1930، 
العربي  البعث  اإىل حزب  1948م  الفقيد ع�م  ان�صم 

ال�صرتاكي، اإ�ص�فًة لن�صم�مه اإىل جي�س الإنق�ذ.
جل�أ ال�صكعة اإىل �صوري� ع�م 1959م بعد اأن حكم 
مّت   1976 ع�م  ويف  اأعوام،  ثلثة  ملدة  غي�بيً�  عليه 
بت�صكيل  لقي�مه  اإ�ص�فًة  ن�بل�س،  لبلدّية  رئي�صً�  انتخ�به 
جلنة التوجيه الوطني، لقي�دة الن�ص�ل الفل�صطيني �صّد 

ك�فة املم�ر�ص�ت ال�صهيونّية ال�صتيط�نّية يف البلد.
من  الث�ين  يف  اغتي�ل  ملح�ولة  ال�صكعة  تعّر�س 
ب�لتنظيم  ي�صمى  م�  ق�م  حيث   ،1980 ع�م  حزيران 

يف  ن��صفة  عبّوٍة  بزرع  ال�صري  ال�صهيوين  الإره�بي 
�صي�رته، الأمر الذي اأدى اإىل برت قدميه، وقد ق�ل بعد 

جن�ته من هذه املح�ولة الف��صلة مقولته ال�صهرية:
ي�صتطيعوا  فلن  اأقدامي؛  قطع  ا�صتط�عوا  اإن   "
ولكَنّ  اأموت،  اأن  ال�صه�ينة  يل  اأراد  ن�ص�يل،  قطع 
الدف�ع عن  ر�ص�لتي يف  اأكمل  لكي  اهلل منحني احلي�ة؛ 

فل�صطني حّرة عربّية".
رحل ب�ص�م ال�صكعة عن ع�ملن� يف الث�ين والع�صرين 
وبقيت  اجل�صد  غ�ب  ع�م�،   89 عمر  عن  متوز  من 
احلق  �صيعود  النه�ية  يف  ولكن  والق�صّية،  الفكرة 
لأ�صح�به، و�صتبقى فل�صطني اأم البداي�ت واأم النه�ي�ت، 
فل�صطني،  احتلل  يف  �صبقوهم  من  كم�  ال�صه�ينة  اأّم� 

�صيكونون جمّرد ع�برون يف كلم ع�بر.
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السياسة

حلبجة  مدينة  على  الكيمي�ئي  الهجوم  ح�صل 
العراقية  احلرب  اأي�م  اآخر  يف  الكردية  العراقية 
الإيرانية، من 17-16 م�ر�س/اآذار 1988. وظلت 
ومو�صوع�ت  من�ق�ص�ت  يف  امل�صرتك،  الق��صم  حلبجة، 
حول "الأ�صلحة الكيم�وية" و"الإب�دة اجلم�عية"، على 
العراق  ب�إته�م  لإرتب�طه�  والع�ملي؛  العراقي  امل�صتويني 
التي  الق�صية  وهي  الكيم�وي،  ال�صلح  ب�إ�صتخدام 
اأخذت م�ص�ح�ت وا�صعة من  تق�رير ومن�ق�ص�ت جل�ن 
ودوره�  اإيران  وظلت  الدويل  واملجتمع  الإن�ص�ن  حقوق 
حمبوك  اإعلمي  ت�صليل  وراء  تختفي  اجلرمية  يف 

�ص�ركت به اأطراف عديدة. 
مراقب  ومنظمة  الدولية،  العفو  منظمة  ك�نت 
 Human Rights(   ،حقوق الإن�ص�ن الأمريكية

إي�������������ران  ق����������������ادة  ي�������ح�������اك�������م  ال  ل�������م�������ا 
ع�����������������������ن م�����������������������ج�����������������������زرة ح����������ل����������ب����������ج����������ة؟

للإدارة  ملمو�س  ب�صكل  اخل��صعت�ن    )Watch
املنربان  وهم�  معينة،  مزاعم  تتبني�ن  الأمريكية 
�صمن  وقت  كل  يف  حلبجة  مو�صوع  لإث�رة  الرئي�صي�ن 
�صنوات  مدى  على  وال�صنوية  الف�صلية  تق�ريرهم� 
طويلة. وجهت الته�م�ت حينه� اإىل احلكومة العراقية 
ن�ص�ط�ت  ُتغذيه�  وا�صحة،  �صي��صية  لأ�صب�ب  ال�ص�بقة، 
الط�لب�ين،  جلل  حزب  وخ��صة  الكردية،  الأحزاب 
ورغبة  واإيران  العراقية  املع�ر�صة  من  اأطراف  وبع�س 
الرئي�س  لنظ�م  املن�وئة  الدولية  ال�صي��صية  الأطراف 

ال�ص�بق �صدام ح�صني.
املع�دي  الإعلم  م�صطلح�ت  اإىل  اأ�صيف  وهكذا 
الأمم  اأم�  حلبجة".  "هولوكو�صت  م�صطلح  للعرب 
حول  احلق�ئق  لتق�صي  فرق�  اأر�صلت  فقد  املتحدة 
جل�نه�  ك�لع�دة  تتمكن،  ومل  واإيران،  للعراق  املو�صوع 
من اأن تثبت، من هو الف�عل احلقيقي؟ وم� هي اأدوار 
مو�صوع  اإث�رة  ا�صتمرار  يف  والإقليمية  الدولية  القوى 

تلك املجزرة؟.
م�ر�س/اآذارع�م  من  ع�صر  احل�دي  بي�ن  بعد 
من  العديد  العراقية  احلكومة  اأ�صدرت   ،1970
واحلقيقة،  الأكراد.  �ص�لح  يف  ك�نت  التي  القرارات 
الأقلي�ت  حتظ  مل  اأنه  اأنف�صهم،  الأكراد  يعرتف  وكم� 
المتي�زات  تلك  مبثل  الع�مل  من�طق  كل  يف  الكردية 
واحلقوق التي ح�صل عليه� الأكراد العراقيون، مق�رنة 

مع اقراأنهم يف اإيران اأو تركي� اأو �صوري� وغريه�.
يئ�صت احلكومة  اإيران  مع  �صنوات احلرب  وخلل 
العراقية من ا�صتم�لة اأو حتييد قي�دات الأكراد اإليه�، 

عن  بعيدة  من�طق  يف  ال�صك�ن  جتميع  اإىل  �صعت  لذا 
العراقية،  احلدود  داخل  كم   15 عمق  واإىل  احلدود 
بغية  خ��صة؛  اإيران  مع  احلدودية  للقرى  ب�لن�صبة 
ولغر�س  جهة،  من  القت�ل  من�طق  عن  املدنيني  اإبع�د 
لل�صتف�دة  الإيرانية  القوات  على  الفر�صة  تفويت 
�ص�غطة  كورقة  الكردية  القوى  بع�س  توظيف  من 
ت�صرب  عن  الفر�صة  وتفويت  العراقية،  القوات  على 
الأكراد  اإىل  اجلي�س  وحترك�ت  الع�صكرية  الأ�صرار 
للعراق من  املع�دية  القوى  ب�لغت  لقد  لإيران.  املوالني 
اإىل  و�صل  حتى  القرى،  تلك  من  املرحلني  الكرد  عدد 
حوايل مليون و ن�صف كردي، وهو رقم بعيد عن الواقع 
العراقي، وتدح�صه احلق�ئق امليدانية  والدميوغرافية 

على الأر�س.
كردية   رواية  تداول  جرى  حلبجة  جمزرة  وقبل 
من  عدد  وقعت   22/2/1988 )...ليلة  تقول: 
املتمردين  مقر  حيث  جف�تي،  وادي  يف  القذائف 
ولكن  عندهم،  وم�ألوفً�  ع�ديً�  اأمرا  وك�ن  الأكراد، 
الروؤي�،  يف  �صعوبة  بع�صهم  وجد  ال�صم�س  بزوغ  مع 
مع  واأج�ص�دهم،  وجوههم  يف  وتقرح�ت  بثور  وظهور 
والتقيوؤ وغريه� من  الغثي�ن  �صديد وح�لت من  �صع�ل 

الأعرا�س(.
متن�ق�صة  اأخرى،  كردية  رواية  رددت  وبعده� 
مت�م� مع الرواية الأوىل ومب�لغ� فيه�: )...يف ال�ص�عة 
يوم  �صب�ح  من  دقيقة  وع�صرين  و�صبع  ع�صر  احل�دية 
16/3/1988 حلقت الط�ئرات فوق مدينة حلبجة 
واأمطرته�  الإيرانية  العراقية  احلدود  "الكردية" على 

أ.د. عبد الكاظم العبودي

اللغز  حلبجة 
الملغم  والتاريخ 

باألكاذيب 
اإليرانية

الق�صم االأول
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ب�أكرث من 500 طن من الغ�زات الكيم�وية، ك�ل�ص�رين 
واخلردل وغ�ز الأع�ص�ب، واأدى ذلك اإىل قتل اأكرث من 
5 اآلف �صخ�س، واإ�ص�بة اأكرث من 10 اآلف اآخرين(. 
عراقية  بي�ن�ت   ...  ( عن:  اأخرى  رواي�ت  واأ�ص�رت 
واإيرانية اإىل اإ�ص�ب�ت كثرية حدثت بني �صفوف قوات 
الطرفني، ومت اأخلئهم اإىل الوحدات الطبية القريبة. 
كردي   5000 حوايل  ب�أن  اإخب�رية  م�ص�در  واأعلنت 
اإىل  اإ�ص�فة  الكيم�وية،  ال�صرب�ت  هذه  نتيجة  قتلوا 
من  معظمهم  اآخر،  �صخ�س   10000 حوايل  تعويق 

الن�ص�ء والأطف�ل وال�صيوخ(.
التق�رير  تلك  التي وردت فيه�  الفرتة،  تلك  خلل 
الكردية،  امل�ص�در  بع�س  مزاعم  ح�صب  تن�صب  ك�نت 
لوحظ فيه�: اأن تواريخ احلدث امل�صجلة، غري منطقية، 
وغري مرتابطة، مع �صري الأحداث الع�صكرية يف املنطقة 
يف  اأوزاره�  انتهت  التي  احلرب  لأن  العراق؛  و�صم�ل 
8/8/1988 ب�إعلن وقف اإطلق الن�ر بني العراق 
للحرب،  رابح�  نف�صه  العراقي  الطرف  اأعترب  واإيران، 
ولكن  الطرفني.   عند  خ�ص�ئره�  وهول  ج�ص�مة  رغم 
بعد دخول العراق للكويت يف اأوت/اآب  1990، وبداأ 
املتحدة  الولي�ت  به  ق�مت  الذي  الثلثيني  الهجوم 
من  العراقية  القوات  لإخراج   17/01/1991 يف 
احل�ص�ر  �صنوات  وبداأت  العراق،  تدمري  مت   الكويت، 
على العراق ملدة 12 �صنة. ع�د الأمريكيون اإىل حك�ية 
حلبجة من جديد، لتوظيفه� �صمن ق�ص�ي� التفتي�س عن 

اأ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل يف العراق. 
ع�دت ال�صحف الأمريكية، ومنه� نيويورك ت�ميز، 
"الإب�دة  )عن  الأمريكية:  الإدارة  ل�ص�ن  عن  تتحدث 
يف  الكيم�وية"  الأ�صلحة  و"ا�صتخدام  اجلم�عية" 
الأك�ذيب   فربكة  وت�ص�عدت    ،1988 ع�م  حلبجة 
الرتاب  من  من�ذج  )جمع  اإىل:  مثل  م�صرية  ب�ص�أنه�، 
�صقوط  اأحدثه�  التي  احلفر  قرب  من   1992 ع�م 
فريق من  الكردية، جمعه�   قرية بريجني  قنبلتني يف 
"منظمة مراقب ال�صرق الأو�صط". واإن  التح�ليل التي 
اأُجريت على الرتبة مبخترب "بورتون نيفل" يف انكلرتا، 
اخلردل،  غ�ز  ا�صتخدام  اإىل  ُت�صري  اآث�ر  وجود  اأكدت 

وُت�صري عين�ت اأخرى اىل ا�صتخدام غ�ز ال�ص�رين(. 
يذكر " �صتيفن بلتري" اأن عدد القتلى ك�ن ب�ملئ�ت 

حقوق  مراقبة  منظمة  زعمت  كم�  ب�لآلف  ولي�س 
تتفق  هذا  يومن�  واإىل  الأمريكية.  والإدارة  الإن�ص�ن 
وك�لة ال�صتخب�رات املركزية مع هذا الراأي. بينم� يقر 
اأ�صتخدم غ�ز اخلردل  تقرير كلية احلرب ب�أن العراق 
خلل الهجوم على حلبجة. كم� ذكر التقرير اأن ذلك 
الغ�ز ي�صيب امل�ص�ب ب�ل�صعف، ولكنه لي�س فت�كً�، اأم� 
معدل الوفي�ت من جراء ا�صتخدامه في�صل فقط اإىل 
م�صرع  يف  ت�صبب  قد  يكون  اأن  ميكن  ل  وبذلك   2%
مراقبة  منظمة  ذكرته  م�  عك�س  وهذا  القتلى  اآلف 

حقوق الإن�ص�ن.
النيويورك  يف  م�صتنداته  عرب  "بلتري"  وي�صف 
�صغرية  بكل  اأعلم  يجعلني  و�صع  يف  )اإنني  ت�ميز: 
ال�صوؤون  يف  ال�صي��صيني  املحللني  كبري  لأنني  وكبرية 
خلل  املركزية  ال�صتخب�رات  وك�لة  يف  العراقية 
كلية احلرب  وك�أ�صت�ذ يف  الإيرانية-العراقية،  احلرب 
2000. كم� كنت مهتمً�  اإىل ع�م   1988 منذ ع�م 
ن�صره�  املحظور  املعلوم�ت  من  الكثري  على  ب�لطلع 
وا�صنطن وك�نت كله� معنية بحرب  ت�صربت من  والتي 
لتحقيق�ت  رئي�صً�  كنت  ذلك  اإىل  اخلليج....ب�لإ�ص�فة 
دخول  بكيفية  يتعلق  فيم�   1991 ع�م  يف  اجلي�س 
العراق يف حرب �صد الولي�ت املتحدة، ولقد مت �صرد 
الن�صخة  يف  حلبجة  مو�صوع  تخ�س  كثرية  تف�صيلت 

املحظور الطلع عليه�(.
للإب�دة  حملة  حقً�  هن�ك  ك�نت  )هل  وت�ص�ءل: 
اجلم�عية؟( ورف�س "بلتري" اأي�ص� مثل ذلك  الإدع�ء. 
وو�صف ذلك )ب�أنه خدعة تفتقد اإىل الوق�ئع(،  وج�ء 
�صرحه ك�لآتي: ميثل هذا املو�صوع مع�صلة لعدم وجود 
اأي �صح�ي� للغ�زات ال�ص�مة. اأم� الواقعة الوحيدة التي 
تثبت اأن الغ�ز قد ا�صتخدم فهي �صه�دات �صهود عي�ن 
موظفوا  جمعه�  تركي�  اإىل  هربوا  الذين  الأكراد  من 
اأرين� تلك ال�صه�دات  جمل�س ال�صيوخ الأمريكي. و لقد 
قيمة.  اأي  حتمل  ل  اأنه�  لن�  ذكروا  ع�صكريني  خلرباء 
اأي  مع  تتفق  فل  الأكراد  و�صفه�  التي  الأعرا�س  اأم� 
الكيم�وية.  الأ�صلحة  من  جمموعة  اأو  كيمي�وي  �صلح 
التي  الدولية  الإغ�ثة  منظم�ت  اأن  "بلتري" اأي�ص�  ذكر 
فح�صت ح�لت اللجئني الأكراد يف تركي� قد ف�صلت 
"ميلتون  ويعد  �ص�مة.  غ�زات  اأية  وجود  اكت�ص�ف  يف 

ال�صرق  مرا�صل  وهو  اآخر،  م�صككً�  مفكرًا  فيور�صت" 
الأو�صط ملجلة نيويوركر وموؤلف لعدد كبري من الكتب، 
حيث اأنه زار من�طق الأكراد يف العراق عندم� ظهرت 
يف  ال�ص�مة  الغ�زات  ب�إ�صتخدام  اإدع�ءات  ال�صطح  على 

ع�م 1988 واأقر ب�لآتي:
اأن  ا�صتنتجت  م�ص�هداتي،  واقع  ومن  راأيته  )مم� 
يف  ي�صتخدم  ل  ف�إنه  ا�صتخدامه  مت  اإذا  الفت�ك  الغ�ز 
ال�صك�ن  خم�س  ميثلون  ف�لأكراد  اجلم�عية؛  الإب�دة 
ك�نت  اإذا  و  للغ�ية.  مرتابطة  جم�عة  وهم  العراقيني، 
به�  �صيعلمون  ك�نوا  النط�ق  وا�صعة  قتل  عملية  هن�ك 
اأي �صخ�س  اأو  للع�مل كله على ذلك. ولكنني  وي�صهدوا 
ويف   .) الإدع�ءات!  تلك  مبثل  ن�صمع  مل  اآخر  غربي 
�صميم املو�صوع، ذكر ميلتون فيور�صت اأن )ال�صحفيني 
يف  بقرح  اللجئني  راأوا  الأكراد  مواقع  زاروا  الذين 
اأعرا�س تدل  اجللد ونظراتهم زائغة. وكم� يبدو فهي 
تكون  قد  اأنه�  وذكر  ال�ص�مة.  للغ�زات  تعر�صهم  على 
اأعرا�ص� ن�جمة عن غ�زات م�صيلة للدموع قوية ولكنه� 
الأتراك  اللجئني  مع�صكرات  يف  ولكن  فت�كة،  لي�صت 
ب�إدع�ءات  ت�صككً�  اأكرث  الدولية  الأطب�ء  فرق  ك�نت 
اإ�صتخدام  توؤكد  مل  الفحو�ص�ت  اأن  وذكروا  اللجئني 
الغ�ز على الإطلق(. ويف كت�به "قلع الرم�ل" الذي 

�صدر ع�م 1994 اأ�ص�ف ميلتون فيور�صت لتقريره:
خرباء  مع  حتدثت  للمنزل  عدت  ...عندم�   (
الغ�ز  ا�صتخدام  ق�طع  ب�صكل  ي�صتبعدوا  مل  اأك�دمييني 
ولكن ك�ن اأ�صوب �صيء العتم�د على راأيهم لأنهم ك�نوا 
هم  الكوجنر�س  وخ��صة  وا�صنطن  وحده�  مت�صككني. 
املت�أكدون ب�لرغم من اأن ال�صف�رة الأمريكية يف بغداد 
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الأحداث  اأهم  ملعرفة  موقع  اأف�صل  يف  ك�نت  "والتي 
والطلع عليه�" قد اأ�صرت على الق�صة الأ�صلية وحرَي 

هذا الإ�صرار العراقيني اأنف�صهم(.
الإدع�ءات  و"فيور�صت"  "بلتري"  من  كل  واجه 
على  ال�ص�مة  للغ�زات  العراقيني  ب�إطلق  اخل��صة 
"الإب�دة  لإدع�ءات  الرئي�صي  املحور  ك�ن  كونه  الأكراد 
اجلم�عية". فقد حتولت تلك الدع�ءات اإىل "مزاعم"  
ب�أن )طرق قتل العراقيني ت�صمنت ا�صتخدام الغ�زات 

والن�صف ب�لقن�بل واإعدام اأعداد كبرية من الأكراد(.
وهو  جدًا  غريب  لذلك  مع�ر�س  �صوت  وهن�ك 
خ��س بوك�لة ال�صتخب�رات املركزية يف ملف اأكتوبر/
الدم�ر  اأ�صلحة  "برن�مج  عن   2002 الأول  ت�صرين 
ع�صرة  امللف  هذا  حدد  ب�لعراق".  اخل��س  ال�ص�مل 
الكيمي�وية،  للأ�صلحة  العراق  ل�صتخدام  فقط  ح�لت 
اأيً� منه� �صد الأكراد وب�صكل خ��س  ومل يتم ا�صتعم�ل 
اإىل  الإ�ص�رة  متت  الإيرانية-العراقية.  احلرب  خلل 
وثلثة  الإيرانيني  �صد  ا�صتخدمت  هجوم�ت  �صبعة 
فيه�  والأكراد مب�  الإيرانيني  فقط ك�ن �صح�ي�ه� من 
غ�ز  ا�صتخدم  ب�أنه  العراق  اإدع�ء  هذا  ودعم  حلبجة، 

اخلردل فقط يف العملي�ت احلربية �صد اإيران.
بعد  احل�صول،  من  متكنوا  اأنهم  الأكراد  اإدعى 
اأحداث اآذار/م�ر�س ع�م  يف العراق1991 على 18 
تت�صمن معلوم�ت  العراقية،  وث�ئق املخ�برات  طن من 

مب��صرة عن ا�صتخدام الأ�صلحة الكيم�وية يف حلبجة، 
والغريب  الخ.   ومرئية...  �صوتية  اأ�صرطة  اإىل  اإ�ص�فة 
اإن تلك الوث�ئق والأدلة اجلرمية مل ُتعر�س على الأمم 
لتفكيك  الإن�ص�نية،  املنظم�ت  اأو  وك�لته�،  و  املتحدة 
الراأي  لتنوير  حلبجة،  اأحداث  عن  امل�صوؤولية  األغ�ز 
التداول الإعلمي   الع�ملي حوله� يف حينه� رغم  الع�م 

امل�صتبك ب�ص�أنه�.
خطته�  يف  الإيرانية  الدبلوم��صية  جنحت  كم� 
ت�صللت  خ��صة،  الأعلم  جم�ل  يف  العراق،  ب�إته�م 
ورد  العراق.  ل�صيطنة  الغربي  الإعلم  اإىل  ب�أك�ذيبه� 
يلي:  م�  الربيط�نية  الأوبزيرفر  �صحيفة  مرا�صل  عن 
الثوار  اأحد  اأ�صروا  العراقي  النظ�م  جلوزة  )...اإن 
"تق�صد الأكراد"، ولإ�ص�عة الرعب يف نفو�س ال�صك�ن 
ق�موا بربطه اإىل �صيخ "�صفود من احلديد" و�صيه حيً� 
الأكراد"  "املتمردين  ت�صمية  من  بدل  و  الن�ر(.  على 
تكرار  وجرى  الأكراد".  " الثوار  ت�صمية  اإطلق  جرى 
منه�  بعب�رات،  ورئي�صه  العراقي  النظ�م  تو�صيف 
تق�رير  كررت  كم�  �صعبه(،  اأبن�ء  يقتل  الذي  )النظ�م 
الأمريكية يف  ال�صف�رة  مكتب متثيل  اأخرى، م�صدره� 
بغداد من مقر ال�صف�رة البولندية ببغداد، يف برقي�ت 
�ُصربت   19/4/1988 يف  منه�  وحلكومته�،  له� 
ف�لقرى   ...( جيدا:  موظفة  وم�صطلح�ت  ن�صو�س 
النظ�م  و�صم�ه�  الأكراد فيه�،  التي مت جمع  الكردية، 

"املحت�صدات  ت�صمى  �ص�رت  الن�صر"،  "مدن  العراقي 
واملعتقلت البعثية" التي مت الت�أكيد على و�صف �صعته�، 
ب�أنه� ك�نت ت�صم )1،5( مليون كردي(. رغم اأن ذلك 

العدد ك�ن ُمب�لغ به جدا.
�صينم�ئي�  فلم�  "روزبي�ين"  ي�صمى  �صخ�س  واأنتج 
لندن  مهرج�ن  يف  ُعر�س  "جي�ن"،  �صم�ه  حلبجة  عن 
يحظ  اأنه مل  رغم  تنويه�؛  اأو  وُمنح ج�ئزة  ال�صينم�ئي 
الفنية،  النواحي  ك�فة  من  ل�صعفه  كبرية،  ب�صهرة 
اأداء  �صعف  اإىل  اإ�ص�فة  ومونت�ج،  وق�صة  اإخراج  من 
اأُنتج الفيلم خلل  اأنت�جه، حيث  املمثلني، والت�صرع يف 
28 يومً� فقط يف هوليود، لكنه اأُ�صتغل، كورقة اإعلمية 
ن�ر  على  حبكته  جتري  ك�نت  اأمريكي  ملو�صوع  رابحة 
 20 من  اأكرث  يف  الفيلم  عر�س  تكرر  فقد  ه�دئة.  
و�صهيوين  وبريط�ين  اأمريكي  بدعم  دويل،  مهرج�ن 
ال�ص�بق و�صيطنته. ومت  لت�صويه �صورة النظ�م العراقي 
تنظيم مهرج�ن يف كلية الدرا�ص�ت ال�صرقية والآ�صيوية 
لواقعة حلبجة،  الذكرى17  لندن مبن��صبة  يف ج�معة 
"كيفني  والربوفي�صور  دو�صكي"   "بريفنت  فيه  �ص�رك 
الكردي  والب�حث  الإن�ص�ن  حقوق  مركز  ع�صو  بويل" 
"�صور�س ح�جي"  والربوفي�صور "دلور علء" و "�صلح 
العلمي  الحت�د  من  خو�صن�و"  و"هريو  ال�صيخلي" 
اإن  يلحظ   ( الفن�نني.]  من  وعدد  الكردي  والطبي 
اغلب هوؤلء ح�صلوا على مك�ف�آت وجوائز ووظ�ئف يف 
اأجهزة �صلطة اإقليم كرد�صت�ن ويف الدولة العراقية بعد 

الحتلل الأمريكي للعراق ربيع 2003(.
متحدث�  اأك�ذيبه  الربيط�ين  الإعلم  �صعد  ثم 
ر�صيد  له�  لي�صت  حلبجة،  يف  غرائبية،  ظواهر  عن 
املوت  ن�صب  ارتف�ع  )...عن  منه�:  العلمي،  الواقع  من 
لدغ�ت  �ُصمية  ن�صبة  ارتف�ع  عن  الن�جم  املدينة  يف 
روا�صب  على  تغذيه�  ب�صبب  والزواحف  احل�صرات 
كم�  املنكوبة(.  الأر�س  يف  والك�منة  الق�تلة  الغ�زات 
ال�صهيونية  بو�صت"  جريوزاليم   " �صحيفة  رددت 
)اكت�ص�ف  فن�صرت خرب:  الدع�ئية  احلملة  مع  تن�غمً� 
واأن  العراق،  جنوب  الكيم�وية  للأ�صلحة  م�صنع 
عن  ال�صحيفة  تك�صف  ومل  ب�ص�أنه(.  جتري  حتقيق�ت 
مك�ن  حتدد  مل  كم�  املنتجة،  الكيم�وية  الأ�صلحة  نوع 

امل�صنع ب�صكل وا�صح.
ارات"،  ف�ن  "فران�س  حم�كمة  جرت  له�ي  ويف 
احلكومة  مع  )ب�لتواطوؤ  املتهم  الكيم�وية  املواد  ت�جر 
العراقية يف عملي�ت اإب�دة، لأنه �صلمه� موادا كيم�وية، 
قيل عنه� اأنه� ا�صتخدمت يف حلبجة(. وك�ن اآخر ف�صل 
يف امل�صرحية الإعلمية هو اختي�ر الق��صي روؤوف عبد 
الق��صي  ليكون  حلبجة(  مواطني  من  الرحمن،)وهو 
الذي تراأ�س حم�كمة الرئي�س �صدام ح�صني، يف ق�صية 
ويحكم  الأمريكية  واحلراب  احلم�ية  حتت  الدجيل 
الأعلم  ع�د  ب�لإعدام.  ح�صني  �صدام  الرئي�س  على 
الأمريكي لرتويج رواية قي�م اجلي�س العراقي بق�صف 
حلبجة متخذا منه� ذريعة لإ�صف�ء ال�صرعية واجل�نب 
ويف   .1991 ع�م  �صنه�  التي  احلرب  يف  الأخلقي 

السياسة
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 2003 تقرير ن�صر يف �صحيفة "نيويور ت�ميز"  ع�م 
اأجرته�  حتقيق�ت  عن  نقًل  بليتريي"،   "�صتيفن  ذكر 
...( ب�إعتب�ره�:  ب�لق�صية  املركزية  املخ�برات  وك�لة 
هو  واإمن�  حرب؛  جرمية  تكن  مل  حلبجة  م�ص�ألة  اأن 
عمل حربي(، ولكونه حملل خم�براتي، �صبق اأن تراأ�س 
اأي�صً�  اإيران  ب�أن   ...( يرى:  املو�صوع  هذا  حول  جلنة 
تقف وراء �صرب حلبجة ب�لأ�صلحة الكيم�وية(، وبهذا 
يف  ت�صتمر  بذلك،  علمه�  رغم  املتحدة،  الولي�ت  ف�إن 
ا�صتخدام ورقة حلبجة للإبتزاز ح�صب ح�جته�، �صواء 

�صد النظ�م العراقي اأو الإيراين(.
يف  �صيلر"  "دون  الكندي  الك�تب  اأ�ص�ر 
اأحداث  عن  التق�رير  )�صعف  اإىل    1/3/2003
وك�لة  مكتب  ك�ن  الرئي�صي  م�صدره�  واأن  حلبجة، 
ذكرت:  التي  قرب�س(،  يف  مقره�  من  للأنب�ء  رويرتز 
ج�نب  اإىل  العراقي  اجلي�س  يق�تلون  الأكراد  اأن   ...(
حلبجة،  احتلل  من  ومتكنوا  الإيرانية،  القوات 
اأ�صلحة  ب�إ�صتخدام  العراقي  اجلي�س  الإيرانيون  ويتهم 
نقتطعه  خربا  الوك�لة  بثت  و  الأكراد(.  �صد  كيم�وية 
 5000 )مقتل  عن:  احلديث  يف  املتك�مل  ن�صه  من 
كردي ب�لأ�صلحة الكيم�وية، عرب قن�بل األقته� ط�ئرات 
)عر�س  اإىل:  �صمني�  والإ�ص�رة  مق�تلة(.   عراقية 
ت�صريح  ينقل  كم�  لل�صح�ي�(.  �صورا  الإيرانيون 
غ�ز  ا�صتخدام  مت  ب�أنه  اإيراين،  طبيب  )...علق  اآخر 
...(  : بـ  خربا  رويرتز  وك�لة  تن�ولت  ثم  اخلردل(. 
واإنهم�:  املنطقة(،  اإىل  املتحدة خبريين  الأمم  اإر�ص�ل 
ا�صتخدمت  التي  اجلهة  حتديد  من  يتمكن�  )...مل 
وب�لرغم من  اأُ�صتخدم؟(،  اأو كيف  الكيم�وي،  ال�صلح 
اإر�ص�له� مرة اأخرى فريق� للمنطقة برئ��صة الكولونيل 
"م�نوئيل دميننغويز"،  ف�أنه� مل تتمكن من حتديد اأي 
من اجلهتني امل�صوؤولة، رغم اأنه� وثقت: )ب�أن اجل�نبني 
م�  الآخر(. هذا  قوات  ال�ص�مة �صد  الغ�زات  ا�صتعمل 
مت  تداوله اإعلمي� حتت قي�دة م�ي�صرتو اأمريكي، نفذه 
جه�ت  مع  ب�لتن�صيق  قرب�س،  يف  رويرتز  وك�لة  مكتب 
وعربي  ايراين  جوق  اخلرب  يردد  وخلفهم�  �صهيونية، 

خليجي.
�صه�دة  اإىل  ن�صري  املو�صوع  يف  اإيران  ول�صلوع 
وهو  بي�صتون"،  "ريت�ص�رد  الربيط�ين  ال�صحفي 

تغطيته  خلل  الربيط�نية  الت�ميز  �صحيفة  يف  يعمل 
ا�صتغلل  حول  فريدة،  واقعة  حول  حلبجة  لأحداث 
اإيران للحدث: ) ... عندم� اأ�صتخدم الرئي�س العراقي 
�صك�ن  �صد  كيم�وية  اأ�صلحة  ح�صني  �صدام  ال�ص�بق 
حلبجة الكردية، ك�ن ذلك اأهم خرب ا�صتطعت تغطيته، 
فلم يكن الغرب يعرف خف�ي� نظ�م �صدام بعد، وكنت 
3 �صح�فيني بريط�نيني يف زي�رة  �صمن جمموعة من 
فقد  الإيرانية،  ـ  العراقية  لتغطية احلرب  اإىل طهران 
زي�رة  اإىل  ال�صحفيني  الإيرانية  اجلوية  القوة  دعت 
اإىل  اإيرانية  ع�صكرية  ط�ئرة  ونقلتن�  احلرب،  جبهة 
اإنذار.  �ص�بق  دون  لقرية من  العراقية  الأرا�صي  داخل 
مل اأعلم اإنن� كن� �صندخل الأرا�صي العراقية... ول روؤية 

م�ص�هد الدم�ر هن�ك(.
العلمي  الأخلقي  للتدين  منوذج�  ولتقدمي 
ح�صني  د.  يط�لعن�  حلبجة،  اأحداث  فربكة  حول 
حكومة  يف   " ال�ص�بق  النفط  ال�صهر�صت�ين"وزير 
ب�لذكر  اجلدير   ( غريبة.  ب�صه�دة  الرابعة  الحتلل 
هن� اإن ال�صهر�صت�ين له دور يف تدمري الربن�مج النووي 
العراقي من داخله بو�صفه ع�مل� نووي�، �صبق اأن تع�ون 
مع املو�ص�د و�صبك�ت جت�ص�س �صهيونية واأمريكية خلل 
اإ�صرافه على تنفيذ فقرات من بن�ء املف�عل يف فرن�ص�(. 
2003، ب�أن:  يقول ال�صهر�صت�ين بعد احتلل العراق 
).. النظ�م العراقي ا�صتخدم الأ�صلحة الكيم�وية �صد 
العراقية  احلرب  يف  والع�صكريني  املدنيني  الإيرانيني 

الإيرانية(.
  اأك�دميي وب�حث يف حقل ال�صع�ع واأ�صلحة 
الدم�ر ال�ص�مل

اإيران  لأن  الغرابة؛  ب�ب  يف  يدخل  الأمر  وهذا 
نف�صه� مل تعلن عن اإ�ص�ب�ت بني املدنيني، رغم تعر�س 
قواته� اإىل �صرب�ت ب�لأ�صلحة الكيم�وية داخل الرتاب 
اأن   ...( فيدعي:  ال�صهر�صت�ين،  وي�صتمر  العراقي. 
كم�  ولي�س   ،1984 ع�م  اأ�صتخدمه�  العراقي  النظ�م 
ال�صهر�صت�ين  ويردد   .)1988 ع�م  اإيران  اأدعت 
اأ�صتخدم  العراق  )ب�أن  دائم�:  اإيران  تردده�  مقولة 
واأ�ص�ف  والت�بون(.  وال�ص�رين  اخلردل  غ�زات 
قدموا  الإيرانيني  اأن   ..( لت�صريح�ته:  ال�صهر�صت�ين 
حلبجة  يف  الع�صكرية  قواتهم  خلل  من  امل�ص�عدات 
اإىل  اإخلئهم  الذين مت  الأكراد  من  كبري  لإنق�ذ عدد 
بذلك،  يكتف  ومل  الكيم�وية(.  ال�صربة  بعد  اإيران 
واإمن� اأ�ص�ف، م� يتن�ق�س مع فرو�صه العلمية نف�صه�: 
)... ب�أن النظ�م العراقي اأ�صتخدم اأ�صلحة كيم�وية يف 
�صرب مدينة كربلء يف اأحداث ع�م 1991 (. وهذه 
قبل  اأحد  يفجره�  مل  و�صخيفة  �صمجة  اإعلمية  قنبلة 
ال�صهر�صت�ين، مب� فيه� الإعلم الأمريكي وال�صهيوين 

وحتى الإيراين.
العراقي  الذرة  ع�مل  زميله  نفى  حني  ويف 
ال�صهر�صت�ين  مع  عمل  ممن  جعفر  �صي�ء  الربوفي�صور 
يف فرتات �ص�بقة يف امل�صروع النووي العراقي مثل هذه 
الفرتاءات، عندم� �ُصئل فيم� اإّذا جرى حتفيز العلم�ء 
�صد  وا�صتخدامه�  فت�كة،  اأ�صلحة  ل�صنع  العراقيني 
تكن  مل  اأبدا،   ل،   ...( جعفر:  �صي�ء  اأج�ب  اإيران؟. 
ابلغن�  لقد  ال�صلح.  من  النوع  بهذا  م�صتهدفة  اإيران 
هدف�ن:  له  ال�صلح  هذا  اإن  ح�صني  �صدام  الرئي�س 
اأول، مواجهة التحدي الإ�صرائيلي يف املنطقة؛ لأنه ك�ن 
اأن الإ�صرائيليني ميتلكون ال�صلح النووي، فهو  معلومً� 
اجل�نب  يف  الإ�صرائيلي  الع�صكري  التفوق  ملوازنة  اإذا 
يف  امل�صي  ميكن  ل  انه  وا�صحً�  �ص�ر  وث�نيً�  النووي. 

العراق يف اأي برن�مج نووي �صلمي..(.
ب��صتخدام  العلم�ء  معرفة  )عن  اآخر:  �صوؤال  ويف 
اجلي�س العراقي الأ�صلحة الكيم�وية يف حلبجة(، اأج�ب 
الربوف�صور �صي�ء جعفر: )... نحن مل نكن على اإطلع، 
ج�نفي/ك�نون   31 يف  ن�صر  مبق�ل  ا�صت�صهد  اإين  غري 
2003 يف �صحيفة نيويورك ت�ميز، يقول فيه  الث�ين 
الك�تب "�صتيفن بليتريي"، امل�صوؤول عن مكتب العراق 
اأن   ( الأمريكية:  املركزية  ال�صتخب�رات  وك�لة  لدى 
حلبجة مل تكن م�صتهدفة ب�لأ�صلحة الكيم�وية العراقية؛ 
فيه�  ا�صتخدمت  حلبجة  حول  مع�رك  هن�ك  ك�نت  بل 
الأ�صلحة الكيم�وية من الطرفني العراقي والإيراين(. 
ويقول اأي�ص�:  )... انه جرى حتليل اأ�صب�ب وف�ة بع�س 
الأ�صخ��س الذين قتلوا ب�لأ�صلحة الكيمي�ئية، وتبني اأن 
التي  الدم  عوامل  �ُصمي  م�  ا�صتخدام  �صببه�  الوفي�ت 
موجودا  يكن  مل  الذي  ال�صي�نيد،  عن�صر  على  تعتمد 
وغ�ز  اأع�ص�ب  عوامل  العراق  لدى  ك�ن  العراق.  لدى 

الأع�ص�ب وغ�ز )vx( بكمي�ت قليلة(.
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الذي  للتفكريالإن�ص�ين،  الآوىل  اجلذور  تعود 
بداية  قبل  م�  اإىل  له،  ا�ص��ص�أ  اخلي�ل  من  يجعل 
الت�ريخ امليلدي. وقد عربت عن هذه اجلذور تلك 
امل�ص�حة الوا�صعة من املروي�ت القدمية، ك�لأ�ص�طري 
ف�صل  الوهمية،  واملغ�مرات  الرحلت  وق�ص�س 
عن الروؤى املث�لية اخلي�لية التي ق�ل به� الفل�صفة 

الآوائل، ك�أفلطون والف�رابي. 
التفكري  من  النمط  وهذا  اآنذاك،  ومنذ 
البحث  اإىل  الروائية،  الكت�بة  عرب  ين�صرف، 
املوا�صيع  من  ومتنوع  وا�صع  طيف  م�صتقبل  يف 
ومبخرج�ت اأف�صت تدريجي�أ اإىل اأن يكت�صب، ومنذ 
بداي�ت القرن امل��صي �صعوداأ، �صعبية وا�صعة، واأن 
يتمتع بت�أثري مهم يف الإدراك الإن�ص�ين للم�صتقبل. 
لدوره  اجلم�هريية  الإ�صتج�بة  نوعية  ذلك  وتوؤكد 
والتخيل  الت�ص�وؤل  الإن�ص�نية على  القدرة  تغذية  يف 
لأغرا�س  القدرة  هذه  توظيف  ثم  ومن  والإبداع 

اإ�صت�صراف م�ص�هد امل�صتقبل.   
يف  �صنعمد،  التفكري،  من  النمط  هذا  ولتن�ول 
العلمي  اخلي�ل  مف�هيم  تن�ول   اإىل  العدد،  هذا 
واخلي�ل. اأم� العدد الق�دم ف�صين�صرف اإىل و�صف 
وحتليل العلقة بني  درا�ص�ت امل�صتقبلت واخلي�ل 

العلمي.

 إشكالية العالقة بني الخيال العلمي والخيال
أ.د. مازن الرمضاني

اأول: مفهوم اخلي�ل العلمي
ُيعرب هذا املفهوم عن مق�ربة خ��صة تنبع من 
اأنه� جتمع يف اآن بني منطني خمتلفني من التفكري، 
يت�أ�ص�س  منط  اإيج�ب�أ:  متف�علني  ذلك،  مع  ولكن، 
على  اأحدى اأدوات التفكري ال�ص�بق على العلم،هي 
اخلي�ل. ومنط  اآخر يجعل من اأدوات العلم ركيزته 
الذي  هو  والعلم  اخلي�ل  بني  اجلمع  اإن  الأ�ص��س. 
اأ�ص�س لربوز مق�ربة اخلي�ل العلمي منذ ع�صريني�ت 
التي  الأدبية  الرواي�ت  اأبرز  ك�أحد  امل��صي،  القرن 

جتعل من امل�صتقبل مو�صوعه� الأ�ص��س. 
تن�ولوا  الذين  وتب�ين خلفي�ت  تعدد  اأدى  ولقد 
مت  التي  امل�صمي�ت  تتعدد  اأن   اإىل  العلمي  اخلي�ل 
اأو  امل�صتقبل،  اأدب  اأنه:  قيل  فمثلآ،  عليه.  �صحبه� 
اأدب التنبوء، اأو اأدب التغيري، اأو اأدب الأفك�ر ...الخ 
اأدب امل�صتقبل هي الأ�صح، هذا  اأن ت�صمية  . ونرى 
لأن روايته تن�صرف عملي�أ اإىل اإ�صت�صراف م�ص�هد 

امل�صتقبل ولكن مبق�ربة اأدبية. 
فمثلآ  مفهومه.  �ص�أن  يف  الروؤى  تتعدد  وكذلك 
" الإنتق�ل يف اآف�ق الزمن على  اأنه يعرب عن:  قيل 
اأجنحة احللم املُطعم ب�ملكت�صب�ت العلمية". اأو اأنه 
الق�ص�صية  اأو  الروائية  املحكي�ت  اإىل   ..." ي�صري: 
والتقنية  العلمية  الإفرتا�ص�ت  فيه�  تتجلى  التي 

حدث  حول  وتتمحور  ال�صردية،  البنية  خلل  من 
يقع عموم� خ�رج ع�ملن� املك�ين اأو الزم�ين". وقد 
اأدبي  "...و�صيلة ) تعرب عن جم�ل  اإنه:  اأي�ص�أ  قيل 
الزمن  اآف�ق  يف  الإنتق�ل  خلله�  من  يتم  وفني( 
على اأجنحة الت�أمل املمزوج ب�لتطورات واملكت�صب�ت 

العلمية".
وب�لقدر الذي يتعلق بن�، نرى اأٌن اخلي�ل العلمي 
ح�صيلة  عن  يعرب  الذي  التفكري  من  منط  هو 
الرواة  اأحد  خي�ل  بني  املوجبة  الطردية  العلقة 
وقته.  يف  ال�ص�ئدة  والتكنولوجي�  العلم  وخمرج�ت 
الروائي  اخلي�ل  بنمط من  يفيد  ف�إنه  لذلك  وتبع� 
امل�صتقبلي الذي تر�صم م�ص�مينه �صورا لثمة اأ�صي�ء 
اأم� مل حتدث اأبداأ، اأو اإنه� مٌل حتدث بعد، وٌيراد به� 

الإنتق�ل ب�لإن�ص�ن اإىل امل�صتقبل ول�صيم� البعيد.
بداية  يف  احل�ل  عليه  ك�ن  م�  خلف  وعلى 
القرن امل��صي عندم� ك�ن اخلي�ل العلمي ي�ص�ر به 
اإىل تلك الرواي�ت املن�صورة يف جملت "رخي�صة"، 
اأ�صحى اليوم ُيعربعن ذلك املو�صوع الذي �ص�رت 
املع��صرة  اجلم�هريي  الإت�ص�ل  اأدوات  جل 
حتر�س على ت�صويقه اإىل خمتلف �صرائح املجتمع، 
وال�صح�فة،  التلف�ز،  وبرامج  ال�صينم�،  وب�صمنه� 
والرواي�ت  الفيديو،  والع�ب  واملذي�ع،  وامل�صرح، 

الع��لوم
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ين�صحب  ذاته  وال�صئ   . ...الخ  والكتب  الق�صرية 
اأن بع�س هذه �ص�رت  العلمية، علم�أ  على املجلت 
جملة  مثلآ  ومنه�،  العلمي،  ب�خلي�ل  تتخ�ص�س 

اخلي�ل واخلي�ل العلمي الأمريكية. 
الرتفيهي  اجل�نب  اإىل  احلر�س  هذا  ُيرد  وقد 
الذي ينطوي عليه هذا النمط من الرواية الأدبية، 
بيد اأنه ميكن اأن يرد اأي�ص�أ اإىل روؤيته ك�أداة موؤثرة 
ُيراد به� حتفيز الإن�ص�ن على التفكري يف امل�صتقبل 
�صن�عة  اأن  ال�صدد  بهذا  ولنتذكر  اإليه.  والنتم�ء 
القدرة  توافر  اأول،  تتطلب  فيه  املرغوب  امل�صتقبل 
التي تف�صي  على تخيله قبل تبني تلك الإجراءات 

اإليه.
جتعله  اأن  يف  اأي�ص�أ  غرابة  ل  ولأهميته، 
ج�مع�ت  يف ع�مل ال�صم�ل  اأحد موا�صيع براجمه� 
للتخ�ص�س  الفر�صة  اإت�حة  التدري�صية، ف�صل عن 
امل�ج�صتري  العلي�:  عربالدرا�ص�ت  به  العلمي 
يف  الف�عل  لت�أثريه  منه�  اإدراك�أ  هذا  والدكتوراه، 
بقدرة  الإرتق�ء  وب�صمنه�  العلمية  التن�صئة  عملية 
الأ�صي�ء يف  م�آلت  ت�صور  الإبداع يف  على  الإن�ص�ن 

امل�صتقبل، وكيفية الإ�صتعداد ملواجهته�.
ذاته  عن  العلمي  اخلي�يل  التفكري  َعرب  وقد 
من خلل تع�قب �صدور رواي�ت خي�لية م�صتقبلية 
حتدثت  علمية  و/اأو  اأدبية  اأٌم�  ك�نت  ومب�ص�مني 
علمية  اخرتاع�ت  و/اأو  رحلت  و/اأو  تنبوؤات  عن 
الرواي�ت تعترب يف زم�نه�  ...الخ. وقد ك�نت هذه 
اأن  قبل  احلدوث  املمكن  غري  اخلي�ل  من  �صرب�أ 
يثبت العلم اأن كل �صيء ُيعد ممكن�أ وق�بل للتحول 
عدم  خ��صية  اأن  �صحيح  مو�صوعية.  حق�ئق  اإىل 
الزم�ن،  ح��صر  به�  يتميز  التي  الهيكلي،  اليقني 
ل ت�صمح بتوافر املعرفة اليقينية عن م� قد ميكن، 
اأو يحتمل، اأن يحدث يف امل�صتقبل، اإل اأن اإ�صتمرار 
تف�صي  تغيريالع�مل  عملية  خمرج�ت  عن  الت�ص�وؤل 
على مق�ربة اخلي�ل العلمي اأهمية م�ص�فة وجتعله� 
م�آل  لإ�صت�صراف  املهمة  الإدوات  اأحدى  مبث�بة 

الأ�صي�ء الق�دمة.
ق�ص�س  به�  ق�لت  التي  التنبوؤات  هي  وعديدة 
اخلي�ل العلمي يف اأوق�ت �ص�بقة وحتولت لحق�أ اإىل 
الأنرتنت،  مثل،  بينه�،  ومن  مو�صوعية.  حق�ئق 
القمر،  �صطح  على  الهبوط  النووية،  القنبلة 
والغو�ص�ت،  الدب�ب�ت  الورقية،  ال�صحف  الرادار، 
الآفرتا�صي،  الواقع  الع�ب  الفيديو،  حم�دث�ت 
بط�ق�ت الإئتم�ن وغريذلك كثري. فيم� ك�ن الإط�ر 
اأو  الر�س،  �صطح  اأٌم�  هو  الق�ص�س  لهذه  املك�ين 
اأية بقعة من الكون،  اأو يف  اأحد الكواكب ال�صي�رة، 
ك�ن الإط�ر الزم�ين يف الغ�لب هو امل�صتقبل البعيد 

اأو غري املنظور.
العلمي.  اخلي�ل  ق�ص�س  ت�صنيف�ت   وتتعدد 
اأنواع  ثلث  يف  تنح�صر  اأنه�  نرى  ذلك  ومع 

اإىل  ين�صرف  فهو  الآول  عن  ف�أٌم�  اأ�ص��صية  
عن�وين حمددة،  تندرج حتت  موا�صيع  البحث يف 
واخلي�ل  الجتم�عي،  العلمي  اخلي�ل  ومث�له� 
يعربعن  فهو  الث�ين  عن  واأم�  الع�صكري.  العلمي 
فر�صي�ت  على  ويقوم  منظبط  و  ج�د  علمي  خي�ل 
مب�صتوى  ويتميز  عليه�،  الربهنة  ميكن  مدرو�صة 
ع�ل يف الكت�بة واحلنكة املنطقية والدقة العلمية. 
ويقوم  اإذ  ب�لعك�س.  يفيد  فهو  الث�لث  النوع  واأم� 
على روؤى خي�لية ب�لغة ال�صطط، ويك�د يقرتب من 

ق�ص�س الفنت�زي�.
مق�ربة  من  العلمي  اخلي�يل  التفكري  وينطلق   
الذي  الأمر  العلمية،  املعرفة  حقول  اإىل  تنتمي  ل 
�صوؤالآ  عليه  يت�أ�ص�س  الذي  ال�صوؤال  من   يجعل 
ت�صويرا. وغني عن القول اأن هذا ال�صوؤال يختلف 
عن ال�صوؤال العلمي ب�ل�صرورة. ومع ذلك، ينطوي 
للخي�ل  ب�لن�صبة  اهمية  على  الت�صوري  ال�صوؤال 

العلمي.
التي  املق�ربة  طبيعة  يف  الأهمية  هذه  وتكمن   
ينطلق منه�، والتي تتم�هى مع املق�ربة الإجت�هية 
التي تنت�صر ح�لي�أ بني اعداد من امل�صتقبليني. فهذه 
اأن التطور الت�ريخي ملو�صوع  تت�أ�ص�س على  املق�ربة 
اأقرتانه ب�إجت�ه )مبعنى م�ص�ر(  اإىل  حمدد يف�صي 
حمدد، واأن هذا الإجت�ه يف ح�لة دميومته، �صيجعل 
لتلك  امتداداأ  املوا�صيع  اأحد  م�صتقبل  �صورة  من 
ال�صورة التي ك�ن قد اإقرتن به� يف م��صي الزم�ن.

رواي�ت  على  ين�صحب  تقريب�أ  ذاته  وال�صىء 
اأدوات  توظيف  عرب  تعمد،  فهي  العلمي.  اخلي�ل 
كيفية، اإىل �صحب الإجت�ه�ت ال�ص�ئدة يف املجتمع، 
اجتم�عية،  اأو  تكنولوجية،  اأو  علمية،  اأك�نت  �صواء 
اأو �صواه� على امل�صتقبل �ص�عية  بذلك اإىل ت�صور 

كيف �صتكون م�ص�هدة.
بطرح  الرواي�ت   هذه  تتميز  ذلك  اأجل  ومن 
اأ�صئلة، تتن�ول موا�صيع  خي�لية، ت�أخذ �صيغة: م�ذا 
اأن  لو  �صيحدت،  الذي  م�  ال�صوؤال:  ومث�له�  – لو، 
جليد القطب ال�صم�يل قد ذاب؟ واأن م�صتوى �صطح 

وم�ذا  مرتا؟  خم�صني  اإىل  و�صل  البح�رقد  مي�ه 
اأن العلم ا�صتط�ع اكت�ص�ف دواء يعطل  �صيحث، لو 
ال�صيخوخة ويجعل الآن�ص�ن ق�دراأ على العي�س مئ�ت 

من ال�صنني؟
G - العلمي اخلي�ل  رواي�ت  ك�تب   وي�صري 

ال�صئلة   عن  الإج�بة  اأن   ،reth L Powel
اخلي�لية تتم ع�دة من خلل تتبع ت�أثري الجت�ه�ت 
على  وقته  يف  ال�ص�ئدة  والتكنولوجية  الجتم�عية 
اأ�صخ��س الرواية اخلي�لية، والتي فيه�  اأو  �صخ�س 
اأو  الفرد  �صخ�صية  اخلي�يل  الروائي  يتقم�س 
وهذا  والزم�ن.  املك�ن  يف  روايته  مو�صوع  الفراد 
التتبع هو الذي ي�صمح بت�صور امل�صتقبلت اجليدة 

والرديئة.
ث�ني�: مفهوم اخلي�ل

مبفهوم  العلقة  ذات  الروؤى  وتتنوع  تتعدد 
خريالدين  الروائي  يوؤكد،  فمثلآ  اخلي�ل. 
ملكة   ..." عن  يعرب  اخلي�ل  اأن  عبدالرحم�ن، 
نف�صية وقوة ب�طنية تعيد اإنت�ج املعطي�ت الإدراكية 
ذهنية  متثيلت  ت�صكيل  وت�صهرعلى  ال�ص�بقة 
له�  مغ�يرة  اأو  املو�صوعي  الع�مل  لظواهر  م�ص�بهة 
هي  ا�صتغ�له�..)ولهذا  وطرق  وعلقته�  بنيته�  يف 
ملكة( �ص�عية اإىل اإ�صتكن�ه املعنى احلقيقي امل�صمر 
اأجمل  اآخر خمتلف  وَت�صيد ع�مل  والإن�ص�ن  للوجود 

واأمتع".
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 اأ�صت�ذ العلوم ال�صي��صية ودرا�ص�ت 
امل�صتقبلت/ لندن

الع��لوم

عن  يعرب  اإمن�  اخلي�ل  اأن  الفهم   هذا  ويفيد 
قدرة الإن�ص�ن على اخلروج من املربع املحدد الذي 
الزم�ن  اأبع�د  عرب  النتق�ل  وثم  الواقع  يفر�صه 
وعلى ذلك النحو الذي يربط امل��صي بحق�ئقه مع 
احل��صر مبعطي�ته وكذلك مع امل�صتقبل مب�ص�هده 
الواقع  �صور  تخ�لف  م�صتقبلية  �صور  لبن�ء  �صبيلآ 
اأين�صت�ين  األربت  ق�ل  ال�صدد،  وبهذا  الراهن. 
حمددة  ف�ملعرفة  املعرفة،  من  اأهم  "اخلي�ل  اإن: 
حول م� نعيه ونفهمه ولكن اخلي�ل هو الذي يحقق 
على  ق�درين  يجعلن�  م�  واأحلمن�،  طموح�تن� 
فنعي�صه  ي�أتي،  لن  ورمب�  ي�أت،  مل  م�صتقبل  حتقيق 
حلم�أ، خي�ل، يبعث الأمل فين� والرغبة يف احلي�ة". 
اأي.  ريت�ص�رد  الإ�صرتايل  امل�صتقبلي  ق�ل،  وكذلك 
�صلوتر، يف معر�س تقيمه للدور الإيج�بي ملثل هذا 
اخلي�ل "... اإنه ي�أخذ ب�لعقل الإن�ص�ين خ�رج اإط�ر 
�ص�به  وم�  ال�ص�ئدة  والإجت�ه�ت  الراهنة  احلق�ئق 

ذلك".
تلك  مع   �صكلي�أ  اخلي�ل  مفهوم  ويتداخل 
هذا  اإن  يتداوله�.  الإن�ص�ن  اأ�صتمر  التي  املف�هيم، 
بينه�  التمييزالدقيق  يجعل  الذي  هو  التداخل 
ومفهوم اخلي�ل على قدر من ال�صعوبة. ومن بني 
وامللحمة،  واخلرافة،  الأ�صطورة،  املف�هيم:  هذه 
البطولية. ومع هذا  اأو احلك�ية  ال�صعبية  واحلك�ية 
التداخل، نرى اأن اخلي�ل كن�صق ادبي يبقى خمتلف�أ 
عن �صواه من الأن�ص�ق الأدبية ذات العلقة. وكمث�ل 
�صنتن�ول الأ�صطورة، كنوع من الأدب الذي يتن�ول 

ا�صي�ء ل تتحقق اإل خي�لآ.
وقبل ذلك، نرى جدوى ا�صتعرا�س البيئة التي 
ت�ريخ  ي�صري  اإبتداء،  الأ�صطورة.  مفهوم  فيه�  ن�ص�أ 
ل�صيقة  ك�نت  ن�ص�أته�  اأن  اإىل  الأ�صطورة  ظ�هرة 
الإن�ص�ن  اأي  احل�ص�رة،  قبل  م�  اإن�ص�ن  بواقع 
القدمي. فهذا تبنى روؤية للم�صتقبل مل يحل التب�عد 
معطي�ت  وتب�ين  القدمية  املجتمع�ت  بني  املك�ين 
واقعه�، دون اإ�صتمرار مت�ثل به�. وُيرد ذلك اإىل اأن 
هذه املجتمع�ت ك�نت قد اخذت ب�لعقلية البدائية 
التي تتميز بخ�ص�ئ�س حمددة وروؤية مت�ص�بهة اإىل 
الكون وم� وراء الكون، ف�صلآ عن اقرتانه� مبف�هيم 
�ص�ئعة عن حي�ة الب�صر ودوافعهم وعلق�تهم وغري 

ذلك. 
واإت�ص�ق� مع معطي�ت  بيئة املجتمع�ت القدمية 
م�دته�  ورائية،  م�  كق�صة  الأ�صطورة  برزت 
اإليه�  جل�أ  اجل�مح،  اخلي�ل  واأداته�  اللمعقول 
التي  املعقدة  الظواهر  لتف�صري  القدمي  الإن�ص�ن 
ذلك،  اجل  ومن  عنه�.  والإخب�ر  به  حتيط  ك�نت 
اعتمدت،  مرجعية  ق�عدة  تبني  اإىل  ذهب  ف�أنه 
له  �صلة  ل  منطق  غيبي�ت  على  اأ�ص��س،  وب�صكل 
ب�لعقل متتعت فيه الآلهة و/اأو قوى الغيب امل�ورائية 
الق�ص�س  دعمته  الذي  الأمر  وهو  ح��صم،  بت�أثري 
الدور  القدمي حول  الإن�ص�ن  ن�صجه�  التي  اخلي�لية 

ظ�هرة   كل  ربط  مت  الذين  الآلهة،  لهوؤلء  اخل�رق 
حمددة بواحد منهم .

وقد اأدت ثلث مدخلت متف�علة اإىل اإ�صتمرار 
مثل  بينه�  ومن  الزم�ن.  عرب  الأ�صطورة  ت�أثري 

الآتي:
بنوعية  وظيفي�أ  يرتبط  فهو  الأول،  عن  ف�أٌم� 
الظواهر  الأ�صطورة ملختلف  تقدمه  الذي  التف�صري 
املنظمة  العلق�ت  عن  ف�صل  و�صواه�،  الطبيعية 

ل�صريورة املجتمع�ت.
التغلغل  اأبع�د  عن  يعرب  فهو  الث�ين،  عن  واأٌم� 
البنى الجتم�عية  العميق للأ�صطورة، ول�صيم� يف 
اإنت�ج  يف  واأثره�  والتقليدية،  القدمية  للمجتمع�ت 
فيه�،  ال�ص�ئدة  ال�صلوكية  الأمن�ط  وت�أويل  وتنظيم 
وهو الأمر الذي �ص�عد عليه ازده�ر الثق�فة ال�صعبية 

ذات اجلذور الأ�صطورية يف هذه املجتمع�ت.
الديني  ب�لأثر  يتعلق  فهو  الث�لث،  املدخل  واأٌم� 
الل�صعور  و/اأو  ال�صعور  يف  الأ�صطورة  العميق 
القدمي  الإن�ص�ن  فخ�صية  للمجتمع�ت.  اجلمعي 
والتي  و�صواه�  الطبيعية  الظواهر  خمتلف  من 
اإىل  يذهب  اأن  اإىل  ادت  والآلهة،  ت�صتوي  اأنه�  راأى 
عب�دته� عرب طقو�س خمتلفة �صبيل للتقرب منه� 

مبث�بة  ك�نت  الأ�صطورة  اأن  ومع  �صره�.  واجتن�ب 
الإمتداد الطبيعي للمعتقد الديني غري التوحيدي، 
على  �ص�عدت  �صيغ  يف  تثبيته  على  عملت  اأنه�  اإل 
حفظه وتداوله بني الأجي�ل، ف�صل عن رفده بذلك 
الإن�ص�نية  النفع�لت  ي�صد  الذي  اخلي�يل  اجل�نب 

اليه.
اإىل  للإن�ص�نية  احل�ص�ري  التطور  يوؤد  مل  لذا 
املت�أ�صل  )الأ�صطوري(  امليثولوجي  النزوع  ت�آكل 
الفردي واجلمعي.  الإن�ص�ين:  يف اعم�ق الل�صعور 
اإ�صتمراره  على  توؤكد  التي  ال�صواهد  هي  فكثرية 
موؤثرا. وتكفي الإ�ص�رة اإىل الآتي على �صبيل املث�ل.

ول�صيم�  يرتدد،  ل  الإن�ص�ن  اأن  التجربة  تفيد 
يف اأزمنة الإ�صطراب وعدم الإ�صتقرار ومنعطف�ت 
قدمية  ميثولوجية  رموز  بعث  اإع�دة  عن  التغيري، 
ومن  عليه�،  وم�ورائي�أ  اعج�زي�أ  ط�بع�أ  واإ�صف�ء 
واقعه.  معطي�ت  مع  للتم�هي  �صبيلآ  توظيفه�  ثم 
والع�صرين  احل�دي  القرن  اأن  من  الرغم  فعلى 
وا�صعة  �صرائح  اأن  اإل  معروفة،  بخ�ص�ئ�س  يتميز 
من  جتعل  زالت  ل  مثل،  العربية،  جمتمع�تن�  يف 
الأ�ص�طري ب�أنواعه� نربا�ص�أ لأمن�ط �صلوكه� وتعبرياأ 

عن �صعوبة فك�كه� من قيود تخلفه� احل�ص�ري.
وعلى الرغم من اأن اخلي�ل ينطلق من مق�ربة 
مفهوم  عليه  ا�صتقر  الذي  ب�ملعنى  له�  علقة  ل 
العلم، اإل اأنه مع ذلك يلتقي واخلي�ل العلمي على 
هو  امل�صتقبل  اإىل  التوجه  اأن  نرى  متعددة.  �صعد 
الق��صم امل�صرتك والأهم الذي يجمع بني الأثنني. 
لهذا  اخل�م  امل�دة  يوفران  اأنهم�  اإىل  ف�إ�ص�فة 
الق��صم امل�صرتك، كلهم� ينطلق من روؤية للحي�ة 
فح�صب،  احل��صر  على  تقت�صر  ل  ق�صة  ك�أنه�  و 

واإمن� متتد اأي�ص�أ اإىل امل�صتقبل. 
لذا، وعلى خلف عن��صر الإلتق�ء بني اخلي�ل 
اخلي�ل  بني  وا�صعة  فجوة  تقوم  العلمي،  واخلي�ل 
الأول  واإن  �صيم�  العلمي،  واخلي�ل  الأ�صطوري 
يت�أ�ص�س على منط من التفكري اأ�صحى عملي�أ خ�رج 
له�  علقة  ل  ق�ص�ي�  يتن�ول  لأنه  هذا  الزم�ن. 
ب�حل��صر ول تلك التي يحتمل اأن يقرتن امل�صتقبل 

به�.
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أ. غادة حاليقة

قصائد ثائرة
موسى شعيب.. حضور آسر و قمر ال يغيب

ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�صو اإحت�د كت�ب الأردن

خ�صبً�  مك�نً�  الدوام  على  العربّية  اأوط�نن�  ك�نت 
ال�ص�م  بلد  ًة  وخ��صّ الع�مل،  حول  الأحداث  لأهّم 
التي ل تهداأ؛ فم� اأن تخُرج من حرٍب حتى تدُخل 
والفقر  والّدم  والّدم�ر  الأمَلَ  خُمِلّفًة  اأُخرى،  يف 

واجلوع... منتجًة ال�ّصعراء.
اغت�لته  الذي  ال�ّص�عر،  ال�صهيُد  �ُصعيب...  مو�صى 

كلمة وق�صيدة... ووطن.
ُولد يف قرية ال�صرقّية ق�ص�ء النبطّية يف اجلنوب 
للث�نوّية،  اإنه�ئه  بعد  1943م،  ع�م  اللبن�يّن 
عبة التوقف  ا�صُطّر ب�صبب الظروف املعي�صّية ال�صّ
عن الدرا�صة، والعمل كمدّر�ٍس، ت�بع بعده� درا�صته 
وانت�صب للج�معِة اللبن�نّية يف بريوت، وح�صل على 
درجة اللي�ص�ن�س يف الأدب العربّي ع�م 1968م، 

ثم ن�ل درجة امل�ج�صتري يف ع�م 1979م.
ب�صبب مواِقِفِه  �ُصعيب من وظيفِتِه كمدّر�ٍس  َل  ُف�صِ
 ، ت�أديبٍيّ جمل�ٍس  اإىل  واأُحيل  والقومّية،  الوطنّيِة 
ف�أقّر بف�صله، وج�ء هذا الف�صل نتيجَة ُم�ص�ركته 

يف ا�صراب�ِت الُعّم�ل ومزارعي التبغ واملعّلمني.
ق�م �صعيب بقي�دة اأ�صخم تظ�هرٍة �صعبّيٍة َنّظمه� 
ملخّيم  ال�صهيويّن  الكي�ن  غ�رات  على  احتج�جً� 
يف  ب�إعتق�له  التظ�هرة  هذه  وانتهت  النبطّية، 

�صجن الرمل.
اأظ�فره،  نعوَمِة  ُمنُذ  ال�صعرّية  موِهبته  جتّلت 
ملع  مبكرة،  �صن  يف  ال�صعرّية  بداي�ته  ك�نت  فقد 
الِدرا�صة  مق�ِعِد  على  وهو  ك�ص�عٍر  جنمه  بعده� 
يف  الدوام  على  ك�ن  حيث  اللبن�نّية،  اجل�معة  يف 
طيلة  عر  ال�ِصّ يف  الأّول  املركز  دًا  ح��صِ الطليعة؛ 

�صنوات درا�صته.
اجلنوبّي(  الأدبّي  )املُنتدى  بت�أ�صي�س  �صعيب  ق�م 
اإ�ص�فًة  اأدب�ء اجلنوب،  ب�لتع�ون مع جمموعٍة من 

�صني لـ)الحت�د الع�ّم  اإىل كوِنِه اأَحَد الأع�ص�ء املوؤ�ِصّ
ب�لإ�ص�فة  الفل�صطينيني(،  وال�صحفيني  للكّت�ب 
لكوِنِه ع�صوًا يف املجل�س الثق�يّف اللبن�يّن اجلنوبّي.
لل�ص�عر ديواُن �صعٍر واحٍد مّت جمعه واإ�صداره بعد 
اأن  كت�ب�ته  يف  مو�صى  يدعو  ك�ن  حيث  اإغتي�له، 

يكون لل�ص�عر الدور:
اأي  و�صرايينه�...  ودَمه�،  حلَمه�  لُلغِة  يعيد  "اأن 
ج�صَد  اللغَة  ت�صِبُح  بحيُث  الإن�ص�يّن،  ت�ريخه� 
خلقً�  دوره�  وُي�صبُح  وع�ءه�،  ل  املُع�ن�ة... 

وُح�صورًا، ل �َصردًا و و�صف�.
الّلغة،  يف  الّن��ِس  توحيَد  ُيعيَد  اأن  ال�ّصعِر  على   
لهم  وُيوؤِهّ واجلم�ل،  واخلرِي  للحِقّ  روؤَيَتهم  د  ليوِحّ

لقلٍق اأرقى واأجمل".
اأثن�ء  بنظمه�  ال�ص�عر  ق�م  التي  الق�ص�ئد  من 

وجوده يف معتقل الرمل:
عِلّقوا ال�ّصم�َس بحبٍل

وا�صنقوه�
، اأيحرتق احلبل ِلرَنَ
اأم ال�صم�س متوت؟

قّيدوا الن�صمة
والريح ا�صجنوه�

وال�صب�بيِك على الّن��ِس اأغلقوه�
تقرع الريح �صب�بيك البيوت!

من اأهّم اأعم�ل ال�ّص�ِعِر الّراحل، ق�صيدة )هيف�ء، 
اأن�...(  وجنوبٌي  والع�ئد،  الك�دحني،  وغزل 
م�ص�ره  خلدت  التي  الق�صيدة  لكّن  وغريه�، 
التي  خيولك(  )اأ�صرج  هي  الن�ص�يل  و  ال�صعري 

ك�نت اآخر م� كتب، ومطلعه�:

اأ�صرج خيولك اإَنّ الروَم تقرتُب
ـَك قـتـَّ�ٌل به العتُب ووجَه اأِمّ

اأ�صرج خيولَك ك�صرى ع�د ث�نيًة 
و�صهوُة املُلِك يف عينيِه تلتهُب

ويف ال�ص�آم خيوُل الغزو ج�حمًة 
تدو�س قبلتك الأوىل وتغت�صُب

اأ�صرج خيولـََك ف�ل�صحراُء ظ�مئٌة 
لوابٍل من �ِصـفـ�ِر ال�صيِف ين�صكُب

اأعد ب�صيفك لل�صحراء وثبته� 
وهز ب�لنخل كي ي�ص�قَط الرطُب

برج  فندق  يف  الق�صيدة  هذه  بنظم  ال�ّص�عر  ق�م 
ُيلقيه�  اأن  املقّرر  1980م، وك�ن من  بغداد ع�م 
الّراحل �صّدام ح�صني، يف  العراقّي  الرئي�س  اأم�م 
بغداد،  الع��صمة  يف  اخللد  بق�عة  �صعرّيٍة  اأُم�صيٍة 
عبد  الزاق  عبد  ال�ص�عر  األقى  الأم�صية  هذه  ويف 
العراقّي  الرئي�س  وا�صُطر  ق�صيدته،  الواحد 
ق�صيدة  اإلق�ء  ت�أجيل  فتّم  الق�عة،  ملغ�درة  بعده� 
ال�ص�عر مو�صى �صعيب اإىل وقٍت لحٍق، ف�ألق�ه� بعد 
ك�فًة،  العراقّية  القي�دات  بح�صور  الت�ريخ  ذلك 
احتف�لّيٍة  يف  ح�صني،  �صّدام  الرئي�س  ب��صتثن�ء 
اللبن�يِنّ  الوفِد  مع  ال�ص�عر  بعده�  ع�د  ٍة،  خ��صّ
والع�صرين  ال�ص�د�س  يف  ال�صبت  يوم  بريوت  اإىل 
من متوز 1980م، ومّت اغتي�له بعد هذا الت�ريخ 

بيومني، فور مغ�درته ملنزله.
برغم الرحيل ومرور الأعوام، مل تكّفن الق�صيدة، 
على  والُطغي�ِن  الُظلِم  وجِه  يف  ع��صفًة  بقيت  بل 
مدى الأعوام... �صمت اجل�صد ومل ي�صمت الَقلم، 
)مو�صى  الث�ئرة  ب�لق�ص�ئد  مق�يل  عنونت  ولهذا 

�صعيب(.
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�ص�مت� ك�جلبل ال�ص�هق اأم�صي
مل اأكن ذئب� يراين �صغف� هذا البلْد

اأو زعيم� من ورْق
كنت �صغل املخربين املت�ص�وين اأم�مي يف العدْد

يف حروف ع�ري�ت من قلْق
اأّيه� الّت�ريخ ل ت�صجن �صح�ي�ك ب�صمتي

اأيته� الّريح خذيني
ل�صم�ء يت�ص�مى الّنجم بعد الّنجم فيه�

اأنزليني اأيته� الّريُح
على ع�برة اجلرح اتركيني

اأيته� الّريح خذيني
نه�صت حلمي تراتيل الأبْد

ن�صرة الأخب�ر/ نّق�لت موت�ن� / دروب الّليل 
و املجهول و املهجور

و احل��صر و امل��صي و اأعم�ق الأفْق
�ص�مت� ك�جلبل ال�ص�هق اأم�صي

ثم اأم�صي حتت �صور الّنْفي وحدي
ع�جزا عن فهم وجهي يف املراي�

متعب� قلبي معّنى بعد فقدي
�ص�قط� مثل اجلي�د املرتامي جرحه� بني القب�ئْل

�ص�قط�
فق�ئم�

و �ص�قط�
و ق�ئم�

و �ص�قط�
فق�ئم�

ع�جزا عن فهم وجهي يف املراي�
ع�جزا عن فهم ليلى حني ق�لْت

ي� حبيبي لك من عْيَنَيّ دمع و جداوْل
وروؤى ف�صف��صة ب�حللم حبلى

ي� حبيبي كن حزين�
كن حمّب�

كن حمّب� و حزين� لرتاين

الثقافة

النوِر  اإنه� مدينُة  ب�ري�س يومً� م�،  اأرى  اأن  ك�َن حلمً� يراودين منذ زمٍن بعيد، 
التي ط�مل� تغنى به� الأدب�ُء وال�صعراُء، حتى ق�َل اأحُدهم عنه� يف ذاِت روايٍة: اإن 
يومً� يف ب�ري�س، ي�ص�وي خم�صني �صنة يف ال�صني. كم كنُت �صعيدًا حني و�صلتني 
احت�د  لولدِة  الأول  اللق�ِء  حل�صوِر  املرعبي(  )علي  اجلليل  الأ�صت�ذ  من  دعوة 
ال�صح�فيني والكّت�ب العرب يف اأوروب�، بب�ري�س يوم ال�صبت ال�ص�د�س من يوليو 

2019
فت�أبطُت كَلّ قراءاتي وكتبي وم� اأحفُظ من الكلم�ِت الفرن�صية، كزوادِة ع��صٍق 
يحلُم بلق�ِء حبيبته بعد غي�ٍب طويل، م�صتنفرًا معي ابن اأٍخ يل، كي يكوَن �ص�هدًا 

وموِثقً� لهذا احلدِث الفريِد يف حي�تي.
اإنه� ب�ري�ُس اأيه� ال�ص�دة، وم� اأدراكم م� ب�ري�س! نه�ُره� موؤتلف، وليُله� خُمتلف، 

وكُلّ �صيٍء فيه� يوحي ب�لروعة واجلم�ِل والبه�ء.
عرب  به�  وتزهو  متتلكه�  التي  اخل��صة  اأ�صي�وؤه�  له�  متفردٌة،  عرو�ٌس  ب�ري�ُس 
والأنوثة  ب�لإث�رة  امل�صمخِة  الب�ري�صية  العطور  كل  �صوارعه�  من  تفوح  القرون، 

والروعة.
هل  بب�ري�س،  يت�صبه  اأن  يح�وُل  اجلميَع  لكَنّ  الدني�،  يف  اأحدًا  ُت�صبُه  ل  ب�ري�س 
قمِة  على  دائمً�  يرتبع  والأ�صُل  الأ�صل،  هي  ب�ري�س  لأن  ؟!  ذلك  �ِصَرّ  تعرفون 

اجلم�ل. 
اإيفل، وذاك لنهر  يلتقُط �صورة لربج  كثريوَن هم زّواُر ب�ري�س وحمبوه�، هذا 
من  �صيئً�  ذاكرتِه  يف  ُيخبئ  اأن  يح�وُل  واجلميع  الن�صر،  لقو�س  واآخر  ال�صني، 

ب�ري�س وعنه�.
والده�صِة  الروعة  قرٍن من  ن�صَف  اأ�صيف  واحد، كي  ليوٍم  ب�ري�َس ح�مِلً�  دخلُت 
اإىل عمري، ون�صجُت على ب�به� بيتني من ال�صعر كتذكرِة دخوٍل اإىل تلك املدينة 

املمتلئة ح�ص�رًة ون�ص�رًة وفتنة ، وقلُت:
ب�ري�ُس جئُتِك ع��ِصقً� خُمت�ل

وعرفُت اأنِك للجم�ِل ِمث�ل
فيِك التقى الأحب�ُب اأوَل مرٍة

ِليُعَمّ نورِك �صرقهم و�َصم�ل
�صنعوُد ي� ب�ري�ُس ن�صرُب قهوًة
للع�صِق عندِك كي نزيَد جم�ل

و�صيبقى احلديُث عن ب�ري�س ويف ب�ري�س مت�صًل ومتوا�صًل، حيُث غدت ب�ري�س 
تغفو على مقربة من القلب، وعلى ُبعِد �ِصِتّ ُقُبلٍت من اأم�صرتدام حيُث ي�صتقُرّ 

قلبي واأن�.

 د.  جمال شحود

سمير الغزّي

كي تراني

باريس ألول مرة

 اأ�صت�ذ فيزي�ء من تون�س
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لأ�صخ��س  حدثت  الت�ريخ  مر  على  حدثت  التي  الغتي�لت  جميع 
انه  لهم  ب�لن�صبة  لذا  يدركوه،  ان  لهم  خمطط  ك�ن  مم�  اكرث  ادركوا 
العق�ب يف جت�وز احلدود. يف هذا الع�مل يحق لك ان تتج�وز كل �صيء: 
جت�وزت  انك  لو  اخف�ئك  �صيتم  لكن  اللهية،  الذات  القيم،  الخلق، 
حدود عقلك وفكرت يف املمنوع. املمنوع الذي مت حتديده من قبلهم، منذ 

اآللف ال�صنني، حتى قبل ان نولد.
الدرا�صي،  ملعقده  �صجين�  ثم  ومن  لأ�صرته،  �صجين�  الطفل  يولد 
و�صجين� للمجتمع، وكل اولئك �صيحذرونك ب�أن ل ت�ص�أل حتى لو ان الدافع 

يختلف اإل اإن الغ�ية واحدة هي ان تولد ومتوت مثلك مثل احليوان�ت.
نعم، لقد اأوهموك ب�أنك اعظم منهم، اعظم من الك�ئن�ت جميعه� 
لذا حني يزداد يقينك ب�أنك كذلك، هم ل مي�نعون. هذا م� اأرادوه من 
�صوى  ل�صت  ب�أنك احلدث، ويف احلقيقة  متوهم  تكون  ان  البداية  نقطة 
�صوى  ل�صت  انك  اإل  احلرة  والرادة  الفعل  ب�أنك  اأوهموك  له.  مراقب 

بعو�صة يتم نكحه� فتفق�س بيو�صه� نتيجة ذلك. 
ك�ن  احلقيقة؟  هذه  اكت�صف  لو  الب�صيط  الن�ص�ن  �صيفعل  ك�ن  م� 

�صي�صرخ ويثور بطريقته احليوانية املعت�دة ومن ثم ي�صمت.
من  اف�صل  فرد  يوجد  ل  خ�ص�رة،  او  فوز  يوجد  ل  املع�دلة  هذه  ويف 
غريه، او اأمه اف�صل من الخرى، وان كنت تعتقد ذلك فهذا ي�صبه مت�م� 

القول ب: اأن هذا القطيع اكرث جدارة من ذاك لنه ي�صري ب�نتظ�م. 
انت مهوو�س بنظرية املوؤامرة ي� بني؟

ق�ف الق�س الذي ج�ء خ�صي�ص� لزي�رتي.
ـ عندم� يتم قتلي فقط لأين اخربتك بذلك حينه� �صيفهم م� تعنيه 

املوؤامرة بحذافريه�.
لن يكف ابدا عن حم�ولة اقن�عي وق�ل بنربة ا�صتنف�ر: 

ـ اإن نظرن� على المر من زاويتك فيحق يل ال�صك ب�أن تلك املوؤامرة 
حم�كة �صدي، وانك ت�صتدرجني. ل افكر مب� تريدين انت ان افكر به، 

وانك ل�صت �صوى عميل لدى اولئك الذين ق�صدتهم للتو.
اجبته ق�ئل:

او  �صينجيك،  م�  هذا  ابدا.  عنه  التوقف  بعدم  ان�صحك  م�  هذا   -
م� �صيجلب معه اآخرتك. لكن مهم� ك�نت النتيجة ل تتوقف انه ال�صيء 

الوحيد الذي مل يتح�لف مع الكون ليق�صي عليك. 
ـ اأي م� تريد قوله ان اجلميع ي�صعى لتدمريي؟

ـ نعم، ابتداء من والديك الذين اجنبوك لهذا الع�مل الب�ئ�س، ثوب 
الذي  ال�صي�طني  من  مت�م�  جنوت  انك  يعني  ل  ترتديه  الذي  الكهنة 

ت�صكنن�.

ـ وانت اي�ص� اذا متلك نية لتدمريي؟
ل متلك  وانت  الذاتية،  املنفعة  على  ب�ل�ص��س  مبنية  الوح�صية هي  ـ 
ان  ميكن  الرن�نة؟  العب�رات  املواعظ؟  الطم�أنينة؟  اي�ه.  لتوهبني  �صيئ� 

تكون كنزا لأي مغفل تعرفه ام� ان� فل يعنيني المر بت�ت�آ.
انن�  ي� بني. هذا ل يعقل هذا يعني  ـ لكن م� تقوله يف قمة الن�نية 

وحو�س ل اكرث؟ 
الآن  ا�صتوقفتني  اخف�ئه�.  الدي�ن  ح�ولت  التي  احلقيقة  هي  هذه  ـ 
اجلملة الق�ئلة " حب لأخيك م� حتب لنف�صك" انه� نكته طريفة ولي�صت 
مبداأ. لن اخي لو ت�صنت له الفر�صة لذبحي كي يبقى حي� �صيفعل وهذا 

م� يدعى بغريزة البق�ء. 
ـ كل م� تقوله هراء!  ك�ن لدي �صديق �صحى بروحه من اجل وطنه، 

واآخر بحي�ته من اجل حبيبته.
الت�صحية  �صعور  لأن  بب�ص�طة  ذلك؟  فعلوا  مل�ذا  نف�صك  ت�ص�أل  ومل  ـ 

مينحك �صيء من ال�صلم الداخلي  ويقربك من الروح امللئكية. 
ب�أن  اللحظة ك�نت  اأول، م�صلحتهم يف تلك  لذا هم� فكروا بذاتهم� 
حتت  احلق�ئق  دفن  يف   الب�صري  اجلن�س  زيف  من  جزء  انه  ي�صحوا.. 

م�صمي�ت املث�لية.
الر�س  �صيء يف هذه  يقلبون كل  يدركون كيف  انهم  تقلق عليهم  ل 

مل�ص�حلهم اخل��صة. 
نف�صي  ا�صنق  ان  �ص�أكتبه قبل  اآخر م�  اإن ك�ن ذلك  تعلم،  ان   عليك 
ول  الر�ص�لة  بهذه  الع�مل  اىل  جئت  اأنني  �ص�أكتبه  احدهم.   يعدمني  او 
املك غريه�. انه� خل�صة م� ع�صته وع�نيته طوال ال�صنوات امل��صية. لن 
اتردد ب�لعرتاف ب�أن بداخلي ك�ن ط�غية مل تت�صنى له الفر�صة ليظهر 
جربوته، ولن اتردد ابدا ب�لقول كنت �ص�أكون �صف�ح� وجمرم� لو مل يتم 
حب�صي هن�، وان اكرث م� ك�ن ي�صحكني منذ طفولتي هو �صراع اخلري 

وال�صر.  لأن ال�صر انت�صر منذ البداية و انح�صم المر.
احلي�ة  عليي  حكمت  لقد  حكمك.   اىل  لأ�صتمع  هن�  موجودا  ل�صت 
حكمه� وم�صت. وحكمت ان� على نف�صي ومل يتحرك احدا ليعرت�س. اإن 
كنت اأن� ام الآن� العلي�، اي� من� مل ي�صت�أنف. نعم ي� �صيدي لقد قرر كل 
اأنن� مل  ال  ب�لإعدام،  بع�صن�  على  وحكمن�  زمن  منذ  الآخر  ب�صحق  من� 

جند حبل او م�صد�ص� او مطرقة حديدية. 
لقد ط�ل المر وك�ن ذلك ال�صراع يتطور يوم� بعد يوم. اأم� الآن ف�أن� 
لكنه  موؤمل  هذا  �صلحيتي.  انته�ء  ت�ريخ  ادركت  لأين  �صع�دتي  قمة  يف 
ممتع لرجل ع��س طيلة حي�ته على ح�فة الكون يرى و يدرك بوعي �صديد 
م� يحدث على قمته و ينعزل عن الع�مل ليخرج ب�إ�صتنت�ج�ته التي ل تهم 

احدا.

أ. شروق خالد

كي تراني

آخر ليلة في زنزانتي

 ق��صة عربية
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الثقافة

وفاة والدي سهلت خروجي من سوريا بسالم
فرحان المطر:

الق�صة  يف  جمم�عات  ثالث  له  �صدر  �ص�ري  و�صحفي  كاتب  املطر  فرحان 
الق�صرية، وعمل معدًا للربامج يف التلفزي�ن ال�ص�ري، برنامج �صباح اخلري على 
الف�صائية ال�ص�رية، وله اإ�صافة اإىل ذلك عدد من االأفالم ال�ثائقية والربامج 
 - غزة   - ال�صم�س  اأعمدة   - املرميية  احلب  رحلة  منها:  اخلا�صة  التلفزي�نية 

الرقة رحلة حياة.
)احتاد  يف  ع�ص�  وثالث  ال�ص�ري،  التلفزي�ن  عن  ان�صقاقه  اأعلن  من  اأول     
الكتاب العرب بدم�صق( يعلن ان�صحابه منه يف بداية الث�رة بعد ال�صاعر عالء 
اإدلبي، وذلك احتجاجًا على امل�قف املنحاز  الدين عبد امل�ىل، وال�صاعر عمر 
من قبل التلفزي�ن واحتاد الكتاب �صد ث�رة ال�صعب ال�ص�ري ال�صلمية العظيمة

أجرى الحوار: ماجدولين الرفاعي 

حياته  يف  املف�صلية  اخلط�ة  تلك  عند    
رحاله  حط  حني  واملعاناة  ال�صتات  رحلة  بداأت 
ال�صحفي  بيانه  منها  ليعلن  القاهرة،  يف  اأواًل 
ث�رة  اإىل  االنحياز  يف  النهائي  م�قفه  املت�صمن 
هدفًا  عينيه  ن�صب  وا�صعًا  والكرامة،  احلرية 
ج�هريًا يتمثل يف ف�صح النظام وك�صف اأكاذيبه، 
االأهم  االإعالمي  املطبخ  قلب  من  القادم  وه� 
حيث  ال�ص�ري  التلفزي�ن  وه�  اأال  النظام،  يف 
خدمة  الك�صف  يقت�صي  مما  الكثري  جعبته  يف 

للحقيقة اأواًل.
�صيفًا  خاللها  كان  م�صر  يف  �صن�ات  ثالث    
العربية  التلفزي�نية  القن�ات  على  دائمًا 
وكذلك  ال�ص�ري،  باحلدث  املهتمة  والعاملية 
االإلكرتونية،  وامل�اقع  وال�صحف  االإذاعات 
واللقاءات  واملحا�صرات  الندوات  عن  عدا 
اجلماهريية التي كان م�صاركًا فيها بكل ما ميتلك 
لها  نذر  التي  الق�صية  بعدالة  واإميان  طاقة  من 

نف�صه، اأال وهي ق�صية الث�رة على نظام الطاغية 
االأ�صد، واحلرية لهذا ال�صعب الذي عانى عق�دًا 

ط�يلة من القهر واحلرمان.
و�صل  التي  فرن�صا  كانت  التالية  حمطته    
اإليها الجئًا هذه املرة، حيث الظروف واالأو�صاع 
اأر�س ال�طن،  اجلديدة، واالبتعاد اجلغرايف عن 
مع  والتاأقلم  اجلديدة،  اللغة  لتعلم  والتفرغ 
امل�صتجدات التي وجد نف�صه اأمامها وجهًا ل�جه.

بثته  الذي  ال�ثائقي  الفيلم  اأعماله  اآخر   
يف  �صرخة  بعن�ان:  العربي  تلفزي�ن  قناة 
يتحدث  دقيقة  خم�ص�ن  مدته  الر�صا�س،  وجه 
الفاعل  ح�ص�رها  لها  كان  �صخ�صيات  ثالث  عن 
�صليمان،  فدوى  الفنانة  ال�ص�رية:  الث�رة  يف 
اجلرف،  ناجي  وال�صحفي  �صكاف،  مي  والفنانة 
ي��صف  اإخراج  ومن  اإعداده،  من  الفيلم  هذا 

اجلندي.
وال�صحفي  بالكاتب  العرب"  "كل  التقت 

فرحان املطر، اأثناء زيارته االأخرية اإىل ه�لندا، 
وكان لنا معه احل�ار التايل.

طابعها  تاأخذ  الثورة  قبل  احلوارات  كانت  ـ 
الثقايف، وبعد الثورة مل نعد نتمكن من احلوار 
لذلك  ال�شيا�شة،  تعاريج  يف  الدخول  دون 
عن  ان�شقاقك  اأ�شباب  عن  بداية  اأ�شاألك  دعني 
به، وكيف  الذي كنت تعمل  ال�شوري  التلفزيون 

ا�شتطعت النجاة من العقاب؟
من  الأول  اجلزء  عند  قليًل  اأتوقف  دعيني  ـ 
مبعزل  يومً�  الثق�فة  تكن  مل  لأقول:  ال�صوؤال،  هذا 
اإذ  املجتمع،  يف  يحدث  وم�  الع�مة،  احلي�ة  عن 
يف  لتتق�طع  وت�صعبت  احلوارات  تداخلت  ط�مل� 
هذه النقطة اأو تلك مع ال�صي��صة، هذا قبل الثورة، 
مبعنى مل تكن الثق�فة معزولة ب�أبراجه� الع�جية، 
جوهريً�  تغريًا  اأن  الراأي  يف  معك  اأتفق  ذلك  ومع 
قد حدث بعد الثورة يف �صوري�، لي�س على م�صتوى 
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الكاتب 
والصحفي 

السوري فرحان 
المطر في حوار 

ثوري ثقافي 
يقرتب من 

الوجع

يتبع اللقاء في العدد القادم

الثق�فة فح�صب، بل يف كل جوانب احلي�ة ال�صورية، 
اأ�صتطيع اأن اأ�صبه ت�أثري الثورة ال�صورية على احلي�ة 
يرتك  مل  فهو  الربك�ن  اأو  ب�لزلزال،  �صوري�  يف 
�صيئً� دون اأن ي�صع عليه اأثره الوا�صح، بل ال�صديد 

الو�صوح.
يتج�هل  اأن  للمثقف  مت�حً�  يعد  مل  الثورة  بعد 
ب�ل�ص�أن  مهتمً�  يومً�  يكن  مل  لو  حتى  ال�صي��صة 
ال�صي��صي، ومل تعد ال�صي��صة حكرًا على طبقة من 
ي�صمون رج�ل �صي��صة ب�ملف�هيم التي ك�نت �ص�ئدة 
اأثبتت  التي  والتنظيم�ت،  الأحزاب  مثل  �ص�بقً�، 
جميعه� ق�صوره�، اإن مل اأقل ف�صله� يف مواكبة هذا 

احلدث العظيم، اأق�صد الثورة ال�صورية.
�صربت  التي  ال�صطف�ف�ت  م�ص�ألة  برزت  هن� 
ال�صوري  ال�صعب  وفئ�ت  و�صرائح  طبق�ت  كل 
واأ�صوله  واأدي�نه،  اأطي�فه،  مبختلف  الواحد، 
املكون�ت  هذه  كل  من  اجلميع  وانق�صم  العرقية، 
اإىل فئتني اأو ط�ئفتني ل ث�لث لهم�: ط�ئفة ال�صعب 
والثورة، وط�ئفة النظ�م، هذا قبل اأن ن�صل لحقً� 
ث�لثة بعد عدة �صنوات من عمر  اإىل ت�صكل ط�ئفة 
عليه�  يطلق  م�  وهي  الكبري،  ال�صوري  احلدث 

الرم�دية.
يف اجلزء الث�ين من �صوؤالك املتعلق ب�ن�صق�قي، 
اأود الإ�ص�رة اأوًل اإىل اأن م�صطلح الن�صق�ق مل يكن 
كنت  اأنني  حتى  الزمنية،  الفرتة  تلك  يف  �ص�ئعً� 
اأثن�ء  بي  التعريف  عند  ب�ملن�صق  ت�صميتي  اأرف�س 
اللق�ءات ال�صحفية، غري اأن الأمر اختلف بعد اأن 
توالت عملي�ت الن�صق�ق�ت يف كل املي�دين املدنية 

والع�صكرية يف احلي�ة ال�صورية.
ملاذا قمت بـ )الن�شقاق(؟!. 

تلك  تبع�ت  يف  اأفكر  مل  اأنني  الأمر  حقيقة 
اخلطوة مطلقً�، ول ب�لعواقب التي ميكن اأن ترتتب 
عليه�، فقط كنت مهتمً� ب�أمر واحد هو: يجب علّي 
اخلروج اليوم قبل الغد من هذا املك�ن )التلفزيون 
عرب  ب�لثورة  امل�ص�ركة  من  اأمتكن  كي  ال�صوري( 
ا�صتخدامه،  واأتقن  اأمتلكه،  الذي  الوحيد  ال�صلح 

وهو هن�: �صوتي وقلمي.

اخلطوة  هذه  على  الإقدام  من  بد  ل  ك�ن 
اخلطرية، ل�صتح�لة اأن اأبقى �ص�متً� ب�صبب وجودي 
يف التلفزيون الذي يعلم ال�صوريون جميعً� اأنه واحد 
من القلع الأمنية للنظ�م، وب�لت�يل ف�إن اأي �صوت 

من داخله �صيعني الفن�ء جم�نً�
البق�ء داخل التلفزيون يعني اأنني اأم�م احتم�ل 
ال�صوري  ال�صعب  قتل  يف  امل�ص�ركة  على  اأرغم  اأن 
ال�صوريون  اتفق  الذي  الإعلم  هذا  خلل  من 
ب�لإعلم  و�صفه  على  للثورة  الأوىل  الأي�م  منذ 
تعني  امل�ص�ركة  لرف�س  اإمك�نية  اأية  واأن  الك�ذب، 
ولكثري  كله  لهذا  نه�ية.  من  يعنيه  وم�  العتق�ل 
من املعطي�ت اخل��صة التي ع�صت تف��صيله� داخل 
التلفزيون �صمن ال�صهور الأوىل للثورة التي �صبقت 
خروجي منه اإىل م�صر، وهي م� اأحتفظ به للن�صر 
يف كت�بي الق�دم، قررت املغ�درة ب�أق�صى م� ميكن 
الط�ئرة  تذكرة  بحجز  قمت  وهكذا  �صرعة،  من 
اإىل الق�هرة يف الوقت الذي و�صلني فيه خرب وف�ة 
والدي، فخرجت من التلفزيون بحجة هذه الوف�ة، 
وقد كتبوا اإعلنً� داخل التلفزيون لتعزيتي مع رقم 
ه�تفي لكي يتوا�صل معي الزملء لواجب العزاء، 
اخلمي�س،  يوم  ظهر  بعد  فعًل  الرقة  اإىل  وذهبت 
الأهل  التقيت  حيث  الليل،  منت�صف  لأ�صله� 
والأ�صدق�ء املعزين، ويف اليوم الت�يل اجلمعة الذي 
اأم�صيت ك�مل اليوم يف  �ص�دف )جمعة الع�ص�ئر( 

بيت العزاء، لأعود عند منت�صف ليل اجلمعة مرة 
ث�نية اإىل دم�صق، ومنه� اإىل املط�ر، والق�هرة.

كيف جنوت من العقاب؟!. 
لو افت�صح اأمر حت�صريي للخروج مل� جنوت من 
اإيج�بية معي رمب�  ك�نت  امل�ص�دفة  ولكن  العق�ب، 

لأن عمر ال�صقي بقي كم� يق�ل.
حمطات  اإحدى  كانت  الدنيا  اأم  م�شر  ـ 
كنت  فهل  �شوريا،  من  خروجك  بعد  اللجوء 
كيف  تعرف  ل  عربية  دولة  يف  بالأمان  ت�شعر 

يفكر �شا�شتها؟
فرحة  تعي�س  ك�نت  التي  م�صر  اإىل  توجهت  ـ 
مب�رك،  ح�صني  حكم  على  ين�ير  ثورة  انت�ص�ر 
وميدان  ب�متي�ز،  ثورية  هن�ك  الأجواء  وك�نت 
التحرير الذي األهمن� ك�صوريني ك�ن م� يزال يغ�س 
املرة  وهذه  للثورة،  يهتفون  وهم  امل�صريني  ب�ألف 

�صد حكم املجل�س الع�صكري.
ال�صورية  الثورة  �صدى  ك�ن  املرحلة  تلك  يف 
ومل  ال�صعبية،  امل�صتوي�ت  على  ترحيب  كل  يلقي 
البلد،  اأنني غريب عن هذه  واحدة  اأ�صعر حلظة 
ذلك  راأيت  ل�صوري�،  الروحي  املع�دل  ك�نت  فقد 
من  اأ�صمعه�  عب�رة  وكل  لق�ء،  كل  مع  ومل�صته 
عب�رتهم  تطربني  ك�نت  وم�صرية،  م�صري، 

الأجمل: نورت م�صر.
تلك  يف  �ص��صته�  يفكر  ك�ن  مب�ذا  اأفكر  مل 
م�صر،  يف  النتخ�ب�ت  حدثت  وعندم�  املرحلة، 
اأ�صبحت  بنتيجته�،  مر�صي  حممد  الدكتور  وف�ز 
م�صر اأكرث ف�أكرث املك�ن الأكرث ملءمة يل ك�صوري 
هذا  من  �صوته�  اإعلء  يريد  ق�صية  هم  يحمل 

املك�ن، الق�هرة.
بكل  ح�فلة  ك�نت  م�صر  يف  �صنوات  ثلث  بعد 
مع�ين الثورة، وك�ن هذا ي�صبه اإىل حد كبري و�صع 
الثورة يف �صوري� قبل اأن تنزلق الأمور اإىل اله�وية 

بعد و�صول الراي�ت ال�صوداء والفكر املتطرف. 

AOUT 41 / آب 2019 العدد 12



الثقافة

ج�ء اعتق�لن� يف ال�صيف يف الي�م الول من اآب الله�ب من ع�م 1978 يف ليلة 
قمرية، وقد انتهيت منذ �ص�عتني من �صم�ع اغنية "ان� مني اللي �صح�ين يف عز النوم"  
"كل�صينكوف م� يف   . اغ�نيه�  بغداد وعدد من  الفل�صطينية من  الثورة  و�صم�ع �صوت 

خوف طول م� ر�ص��صك ب�لع�يل".
 ك�نت ال�ص�عة الواحدة والن�صف ح�صر اجلنود لإعتق�لن� برفقة املخت�ر الذي ك�ن 
يقف يف ق�ع الدار، ام� اجلنود فقد قفزوا عن ح�ئط الدار، و�صعدوا اىل فر�صة نومي 
ويف �صلحهم دفعوين كي اأ�صحى واأنفذ تعليم�تهم. قلت للجندي: هل هذه هي الن�ص�نية 

وبهذه الطريقة تنبهني من نومي؟
 اأقعد بل فل�صفة ي� اهلل قوم

الفل�صطينيني  والفدائيني  خ�لد  ليلى  عن  كتب  عدة  و�ص�دروا  بيتي  بتفتي�س  ق�موا 
وهم ينظرون ب�إ�صتغراب اىل تنوع كتبي م� بني الدين والقومية وامل�رك�صية حتى كت�ب 

من�حيم بيغن "التمرد".
 اخذوين اىل �صي�رتهم، وهي جيب ع�صكري رموين داخله و نقلوين اىل قلقيلية ثم 
والتهديد  والتحقيق  التعذيب  م� بني وجب�ت من  ون�بل�س  وتنقلت اىل جمدو  طولكرم، 
بجلب الب والم، وبعد مرور �صهر تقريب� دخلت غرفة رقم 1  والتي ك�نت يف الزاوية 
اجلنوبية من �صجن املق�طعة مبدينة ن�بل�س، وهي غرفة ا�صتوعبت حوايل 54 معتقل 
وجمعت بني ظهرانيه� معتقلني اداريني وغريهم ممن اعرتفوا وينتظرون حم�كمتهم، 
وجبهة  الدميقراطية  واجلبهة  ال�صعبية  واجلبهة  كفتح  تنظيم�ت  عدة  بني  وجمعت 

التحرير العربية. 
وق�ص�ء  وحي�تهم  انف�صهم  تنظيم  ال�صجن  هذا  يف  واملعتقلني  امل�ص�جني  على  ك�ن   
الزمن يف عمل ن�فع ويف ظلل هذه التجربة امكنني الطلع على عدة ان�صطة ومهم�ت 
و�ص�وي�س الغرفة يف ال�صجن واجلل�ص�ت احلزبية، وقّيم املكتبة الدكتور �ص�مي الكيلين، 
وم�صوؤويل املطبخ، وممثل املعتقل والن�طق ب�إ�صمه اأمني مقبول كم� ان بع�صهم تخ�ص�س 
يف جتليد الدف�تر ل�صتخدامه� يف كت�بة التحليلت واملب�دئ والنظري�ت، وبع�صهم يغزل 
�ص�لت من ال�صوف ويهديه� لأمه او اخته. وجتري م�ص�بق�ت ثق�فية ن�هيك عن الت�صلية 
يف لعبة ال�صطرجن و الرند، واح�صن املعتقلون ا�صتغلل الوقت يف املح��صرات والندوات، 
للغرفة  �ص�وي�س  وجود  عرب  للمعتقل  الجتم�عي  الو�صع  ترتيب  ج�ء  وذاك  هذا  وبني 
وقي�دة للمعتقل ممثلة من عدة ف�ص�ئل، و ر�صد ثوري يتحرى اخب�ر املعتقلني واأحوالهم 
المنية، ويحدد العلق�ت مع رج�ل ال�صرطة من اليهود والدروز، وقد و�صل بهم احل�ل 
اىل فر�س مق�طعة على ال�ص�بط عبداللطيف ابو لطفي عندم� اأ�ص�ء اأدبه وعلق�ته مع 
املعتقلني يف احدى املرات، فقد ا�صتهزاأ ب�صديقني ك�ن� متك�تفني مع بع�صهم� البع�س، 
وو�صفهم� ب�لع�ص�ق، وعنده� فر�س عليه امل�ص�جني عق�ب� ومنعوا خم�طبته والكلم معه 

و�صدر تعميم فيه عنده� ا�صطر لإبداء اأ�صفه والرتاجع عن خطئه.
  و يف خ�صم الحداث وجدت نف�صي على رغبة قوية يف كت�بة مق�لت وحتليلت 
وق�ص�س واأدبي�ت فكرية �صي��صية بعثية، ويف  اعداد جملته� "الث�ئر العربي" ومل� ك�نت 
حتت�ج لإعداد جيد واألوان ومق�لت متنوعة، ولكن امل�صيبة انهم ك�نوا ل ي�صمحون لن� 
فم�  والأ�صود  الزرق  اللون  غري  ج�فة  حرب  واأقلم  ملونة  فلوم��صرت  اقلم  ب��صتخدام 

العمل؟

متعددة وطلبت من  واألوان  قلم ذي ق�صب�ت  اح�ص�ر  وامل�صورة على  الراأي  عقدت 
ابي واأمي اإح�ص�ره املرة الق�دمة عند جميء اختي ال�صغرية ثري� معهم، وعندم� م�صى 
ا�صبوع�ن وح�صروا ج�ءت حتمل قلم وهي تلعب به، واأدخلته من حتت احل�جز ال�صبكي 
بينن�. عنده� �صعرت اأنني امتلك الع�مل فقد �صئمت قلم "البك" الزرق، ولكن فرحتي 
وفرا�صن�  لأمتعتن�  تفتي�س  عمل  يف  ال�صجن  ادارة  اأمر  بلغن�  فقد  اي�م.  �صوى  تطل  مل 

وغرفتن� واأمرون� ب�لذه�ب لل�ص�حة فم� العمل ي� ترى لإخف�ء القلم.
و�صعته يف املخدة ومعه جمموعة ق�ص�س كتبته� بعد اأن �ص�قت بي ال�ُصبل ول اجد 
مك�ن� ي�صعرين ب�لطم�أنينة و�صعرت اأن �ص�عة القب�س على قلمي امللون ودفرتي قد اأزفت.
   ق�م ال�صرطي ب�لتفتي�س يف املخدات والأغطية من البط�ني�ت ال�صوفية  واخرج 
املعروف  عب��س  ال�ص�بط  اىل  بنقلي  اأوامره  واأعطى  و�ص�دره�،  والدفرت  القلم  منه� 
بعجرفته، وم� هي �صوى دق�ئق واإذا ب�لقي�دي حممد قزم�ر ج�وؤوا به بعد ان عرثوا معه 

على قلم هو الآخر.
�صئل من اأين ح�صلت على القلم؟ اأج�ب: من عند اهلل �صقط علي

رد عليه: ربن� م� ي�صقط اأقلم هذه كذبة؟
وب�در ب�صوؤايل: من اأين القلم الذي معك؟

قلت: اأح�صرته من اخل�رج.
رد علي: ال�صح انت �ص�دق م� بتكذب لأن القلم ل ت�صقط من ال�صم�ء وهو ينظر 
لزميلي الرفيق حممد قزم�ر. طيب ا�صمعوا اقلكم غري هذه املرة اذا بتكرروا تهريبكم 
منده�ص�  بقيت  الزن�زين.  يف  ا�صبوعني  ملدة  مع�قبة  اأي  "عون�س"  �صتتلقون  للأقلم 
من��صبة  تذكرت  وقد  ب�لف�صل،  جهودن�  ب�ءت  فقد  امللون  قلمي  على  للقب�س  وحزين� 
اخرى، فقد �صجنت قبل ع�مني يف طولكرم، و�ص�ءت القدار ان جمعت األوان� خمت�رة 
من ابي�ت وق�ص�ئد من الكتب واأخرى من اغ�ين املعتقلني، و�صنع يل احد الرف�ق دفرتا 
اىل  لأخذه  الفراج عني حملته  يوم  ك�ملخطوطة اجلميلة، ويف  وجلده  بنف�صه  واأخ�طه 
الدار ومع قلة عقلي ظننت ان الحتلل لن يلقي ب�ل اليه، ولكن اأحد رج�ل ال�صرطة 

ع�جلني واأخذه مني.
ادركت يومه� اأكرث ان الحتلل عدو احلرية والفكر والإبداع ول يروق له ا�صتخدام 
القلم والدفرت داخل ال�صجن، ويعتربه �صلح� فت�ك� كم� ال�صلح الن�ري، وك�أنه يتحقق 
من الآية الكرمية "نون والقلم وم� ي�صطرون". فقد اجرى تفتي�ص� عدة مرات لعتق�ل 
جريدة  قراءة  �صوى  افك�رن�،  موا�صلة  من  وحرمن�  و�صح�ئفن�  ودف�ترن�  اقلمن� 
"النب�ء" العميلة. لقد ج�ءت خ�ص�رتي ف�دحة، فقد خ�صرت قلمي ودفرتي، وم� كتبته 
م�  كت�بة  اع�دة  ح�ولت  كلم�  انني  العجيب  والغريب  وق�صرية،  جميلة  ق�ص�س  من 
�ص�دروه، عجز قلمي عن الكت�بة، ويف اعتق�لت متكررة وجدت انني  كلم� �ّصبت لدي  
افك�ر جديدة وبراعم فكرية وثق�فية، ج�ء من يخطفه�  من جنود الحتلل و�صب�طه، 
مب�ص�درتهم مل� نكتبه وح�ولوا دوم� احليلولة دون امته�نن� ملهنة الكت�بة واأدب ال�صجون. 
ولأن ال�صدمة ق�تلة ف�إنني ح�ولت اع�دة كت�بته� عدة مرات يف اعتق�لت لحقة وخ�رج 

املعتقل، ولكنهم  ربطوا على عقلي وقلمي يف هذا المر، فم� العمل ي� اهلل؟

ق�������ل�������م أل��������������وان

أ. عبدالعزيز أمين عرار

 من ذاكرة معتقل

  اأك�دميي و ب�حث فل�صطيني
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ترافقت بهجة فوز املنتخب اجلزائري بكرة 
القدم، ببطولة ك�أ�س الأمم الإفريقية بن�صخته� 
اأي�م،  قبل  اختتمت  التي  والثلثني  الث�نية 
لثّلة من  �صلبية  فعل  ردود  موازية عرب  ب�صدمة 
امل�صوؤولية،  مواقع  يف  وبع�صهم  العربي  ال�ص�رع 
املم�ثل  القطري  الإجن�ز  تل  مب�  لتذكرن� 
هذا  مطلع  ع�صرة  ال�ص�بعة  الآ�صيوية  ب�لن�صخة 

الع�م.
لي�صت  عديدة،  مربرات  ال�صدمة  وت�أخذ 
ب�لظفر  ال�صحراء"  "حم�ربي  لأحقية  فقط 
رفيع  فني  اأداء  بعد  الث�ين،  الإفريقي  بلقبهم 
يف  م�صر   ا�صت�ص�فته�  التي  البطولة  طيلة 
الفرتة من 21 حزيران )يونيو( اإىل 19 متوز 
من  "العّن�بي"  َفعل  وكذلك   ،2019 )يوليو( 
َقبل يف بطولة الأمم الآ�صيوية التي ا�صت�ص�فته� 
الإم�رات العربية املتحدة يف الفرتة من 5 ك�نون 
الث�ين )ين�ير(  اإىل الأول من �صب�ط )فرباير( 
لذرائع  انفع�لية  ردودًا  ك�نت  لأنه�  بل  الف�ئت، 
ال�ص�رع  ح�ل  رمب�  عك�صت  كيدية،  اأو  �صي��صية 
العربي وانق�ص�م�ته املخجلة، مدعومة يف معظم 
الأحي�ن من و�ص�ئل اإعلم ن�فذة وموؤثرة، رغم 
بدائية  وجتيي�صه�  نهجه�  يف  اأ�صحت  كونه� 

ومعيبة!

حتري�س وال م�ص�ؤولية

ثمة مظ�هر م�صتفزة �صوهدت على مدرج�ت 
ملعب م�صر، وعب�رات وحملت حمبطة على 
م�صجعني  كروؤية  الجتم�عي.  التوا�صل  و�ص�ئل 
للجزائر  من�ف�صة  منتخب�ت  مدرج�ت  يف  عرب 
"مثقفي"  وتون�س، وحم��صة بع�س املغّردين من 
بتمني�ت  املج�هرة  يف  اأخرى  بلدان  ون��صطي 
اإق�ص�ء منتخب عربي هن� واآخر هن�ك، مظ�هر 

ذّكرتن� جمّددًا ب�حلملة ال�صعواء التي تعر�س له� 
منتخب قطر يف م�صوار ظفره ب�للقب الآ�صيوي 
فيه�  ننتظر  كن�  اأوق�ت  يف  الآن،  حتى  الوحيد 
حيث  الري��صة  يف  اأقّلة  مفقودًا،  عربيً�  تك�تفً� 
تتنحى من�كف�ت احلك�م وخلف�ت ال�صي��صة، اأو 

هكذا يفرت�س!

مزيد من االنق�صام 

العربني  املنتخبني  كل  ف�إن  الواقع  يف 
ا�صت�ص�فة  يف  الأمّرين  واجه�  املتّوجني، 
يكون  اأن  وبدل  للبطولتني،  "اأ�صق�ئهم" العرب 
الأمر ع�مل دعم جم�هريي ونف�صي لهم�، غدا 
مع الأ�صف ع�مل �صغط اإ�ص�يف. ل بل اإن غ�لبية 
وحملت  املدّرج�ت  على  من�ف�صيهم�  جم�هري 
البلد  جن�صي�ت  من  ج�ءت  املحّر�صة  الإعلم 

"العربي" امل�صت�صيف!
اأبوظبي  بني  ال�صي��صي  اخللف  ك�ن  واإذا 
اأ�صهر،  قبل  ت�أثريه  يف  ووا�صحً�  ب�رزًا  والدوحة 
امل�صت�صيف  والبلد  اجلزائر  بني  الأمر  ف�إن 
اأ�ص��صً� ذي ط�بع ري��صي تن�ف�صي،  م�صر، ك�ن 
اأحداث  خللفي�ت  تعود  ت�ريخية  وحل�ص��صي�ت 
 1989 ع�م  الق�هرة  يف  "معركتني" كرويتني 
الو�صول  م�صوار  يف    2009 ع�م  درم�ن  اأم  و 
ورافتهم�  تخللتهم�  الع�مل،  لك�أ�س  احل��صم 
ب�لأوىل  م�صر  ف�زت  و�صغب،  عنف  اأحداث 
وح�صمت   ،1990 اإيط�لي�  ملوندي�ل  وت�أهلت 
اجلزائر الث�نية وت�أهلت ملوندي�ل جنوب اإفريقي� 

 .2010
ويف كل املث�لني ك�ن ميكن لبع�س التوجيه�ت 
اأو قرارت من  الدول املعنية  الب�صيطة من ق�دة 
الأجواء  ترطب  اأن  فيهم  الري��صة  م�صوؤويل 
توحيد  كع�مل   - الري��صة  ُتبعد  الأقل  على  اأو 

كم�  فرقة  كع�مل  ال�صي��صة  عن   - ال�صعوب  بني 
اعتدن� لكن بدا اأن �صوت احلكمة غ�ب اأو تغّيب!

العالمة الكاملة التكفي

يف طريقه اإىل ح�صد اللقب الإفريقي  تغلب 
"الأخ�صر" على �صبعة منتخب�ت اأبرزه� �ص�حل 
 13 و�صجل  للقب  املر�صحت�ن  ونيجريي�  الع�ج 
هدفً� مق�بل اثنني فقط. ويف الن�صخة الآ�صيوية 
اأرق�مً�  الأخرى  هي  قطر  �صجلت  اأ�صهر  قبل 
و�صجلت  منتخب�ت  �صبعة  على  فتغلبت  قي��صية 
من  واأق�صت  يتيم،  هدف  مق�بل  هدفً�   19
الي�ب�ن  للقب  مر�صحني  فريقني  اأقوى  طريقه� 
املنتخب�ن  ي�صتحق  اأفل  اجلنوبية،  وكوري� 

العربي�ن املتّوج�ن كل الإطراء بدل النقد!؟

فرحة واجبة ل� "كل العرب"!

اأبط�ل اجلزائر  اأن م� فعله  خل�صة القول، 
الإ�ص�دة،  ي�صتحق  قطر  يف  اأ�صق�وؤهم  وقبلهم 
ذاته   بحد  الإجن�ز  اأولهم�  ل�صببني  الأقل  على 
اأنه  والث�ين  وم�صقة،  طويل  جهد  كح�صيلة 
العظمى  للغ�لبية  موؤقتً�-  – ولو  البهجة  اأدخل 
اخلليج،  اإىل  املحيط  من  العربي  ال�ص�رع  من 
ومعهم مليني اللجئني وامله�جرين، وا�صتجلب 
واإن   - والتفوق  ب�لن�صر  �صعورهم  جمددًا 

ب�لري��صة - بعد �صنوات ي�أ�س طويلة.
ال�صحراء"  "حم�ربي  لري��صيي  ف�صكرًا 
ف�أنتم  ت�أخر،  "العن�بي" ولو  لـ  وال�صكر مو�صول 
- بلعبة ري��صية واحدة – رمّب� تعيدون بن�ء م� 

تهّدمه األعيب ال�صي��صة

"محاربو الصحراء" وَقبَلهم "العّنابي" ... 
أال يحّق لنا أن نفرح؟

رؤي�������������������������������������ة

أ. هاني المالذي

 ك�تب و اإعلمي عربي
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الثقافة

ال�صخ�س  لثق�فة  مفيدة  الجتم�عي  التوا�صل  و�ص�ئل  اأن  �صك  ل 
فمع  اأي�صً�.  للمجتمع  كثق�فة  اأو  والثق�فية  املعرفية  خلفيته  وتكوين 
اإقب�ل املتعلمني و املثقفني على  اأزدي�د  و  التكنلوجي� و تطور العلم  تطور 
الثق�فة  اأخذ  و  بحوثهم  كت�بة  و  لدرا�صتهم  الجتم�عي  التوا�صل  و�ص�ئل 
و املعرفة من هذه ال�صفح�ت الفرتا�صية اأ�صبح ب�إمك�ن كل فرد التعلم 
و الدرا�صة و تنوير الفكر وهذه هبة من اهلل لن�. فيم� م�صى ك�ن طلبة 
العلم و الب�حثني يع�نون من امل�صقة و الإره�ق يف �صعيهم وراء م�ص�در 
ك�نت  امل�ص�در  فبع�س  ومق�لتهم  درا�ص�تهم  و  بحوثهم  لكت�بة  الكتب 
ن�درة ل تتوفر يف اأروقة املكتب�ت وك�ن ذلك ي�صكل ع�ئقً� اأم�م م�صريتهم 
تظهر  الإنرتنت  على  زر  كب�صت  فبمجرد  اليوم  اأم  الثق�فية  و  العلمية 
اآلف و رمب� اأكرث من الكتب و املق�لت و امل�ص�در البحثية و العلمية التي 
تواجد  ذلك  اإىل  اإ�ص�فة   . اللزمة  ب�ملعلوم�ت  والطلبة  الب�حثني  تردف 
والأك�دمييني يف جميع الخت�ص��ص�ت على و�ص�ئل  املوؤرخني  و  املفكرين 
اأ�ص�ف  وهذا  الثق�فية  و  العلمية  املنتدي�ت  حتى  و  الجتم�عي  التوا�صل 
الكثري من املعلوم�ت القيمة اإىل هذا الع�مل الفرتا�صي و بذلك ا�صبح 
و�صيلة ن�جحة و �صهلة للب�حثني عن العلم واملعرفة. كل ذلك يعترب ج�نب 
ايج�بي و م�صرق للمجتمع . ولكن م� يوؤملن� احي�ن� ان هن�ك ممن ميتلكون 

�صفح�ت على و�ص�ئل التوا�صل الجتم�عي اإل اأنهم بعيدين كل البعد عن 
ب�مل�ء  يت�صيدون  م�  دائمً�  هوؤلء  و  الإيج�بي  املنظور  و  ال�صواب  منطق 
العكر و يرق�صون على جراح الأمة و يتلعبون مب�ص�عر الن��س ، يعملون 
على اإحداث الفنت وامل�ص�كل برمته� و�صنع �صرخ كبري بني اأفراد املجتمع 
اإث�رة النعرات الط�ئفية و العن�صرية بني املكون�ت و ت�صقيط  من خلل 
الن��س ب�حلقيقة املزيفة وامللفقة  اإيه�م  و  اأخرى  جهة على ح�ص�ب جهة 
. كلن� مثقفون و متعلمون و  التوا�صل الجتم�عي يعج بهم  اليوم  فهولء 
نعي اإن هن�ك موؤامرات حت�ك �صد جمتمعن� ح��صرن� و م�صتقبلن� فيجب 
اأن نثقف و نوّعي الن��س و اأن ل نن�ص�ق وراء توجه�تهم اخل�طئة واأفك�رهم 
املري�صة العقيمة. وكم� اأحب اأي�صً� اأن اأعّول على اأمٍر اآخر وهو اأن هن�ك 
اأنهم  يظنون  ممن  الجتم�عي  التوا�صل  ل�صفح�ت  امل�صتخدمني  بع�س 
يكتبون بلغة عربية ف�صحة جيدة اإل اأنهم يكتبون بلغة ريكيكة جدا مليئة 
ب�لأخط�ء اللغوية فمثل يكتبون كلمة )نحن( هذه ال�صحيحة ير�صموه� 
ب�صكل اخر وهو )نحنو( وهذه ط�مة كربى قد حلت علين� وهن�ك الكثري 
من الكلم�ت التي تكتبت خ�طئة . كل م� ذكرن�ه يعترب ح�نب �صلبي على 
و  الثق�فة  حتييد  و  الفكر  و  التعليم  لإرك�ن  تهدمي  و  الأفراد  و  املجتمع 

املعرفة. 

الثقافة في أروقة وسائل 
أ. حسين عليالتواصل االجتماعي 

 ك�تب عراقي 

تعلن جملة “كل العرب” عن فتح باب 

الإعالنات باملجلة، بالن�سخة الورقية 

والإلكرتونية، وباأ�سعار منا�سبة و مدرو�سة.

تعلن جملة "كل العرب" عن حاجتها 

ملوظفي اإعالنات جتارية �سيدات اأو �سادة مع 

اإجادة اللغتني الفرن�سية والعربية، واملعرفة 

بالت�سيري التجاري، وجلب الإعالنات للمجلة.

التلفون مع الكود الدويل: 0033625231775
الإمييل:

koulalarab.paris@gmail.com
التلفون: 0625231775

koulalarab.paris@gmail.com :الإمييل
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ب�لرغم من عدم ميويل لت�صمية )ثق�فة العنف( هذا امل�صطلح الذي اكد ح�صوره يف اأدبي�تن� وحتقيق�تن� ال�صحفية، 
جت�وزت  التي  تع�ريفه�  ومبختلف  الثق�فة  لأن  )ثق�فة/عنف(  مفردتي  من  املت�أتي  املزيج  �صحة  بعدم  لقن�عتي  ذلك 

الع�صرات، هي اإرتق�ء الوعي والذائقة الإن�ص�نية حلدوده� الق�صوى ل�صنع حي�ة اف�صل تليق ب�أن تع��س.
)ثق�فة العنف( ك�صوؤال ا�صك�يل يبحث عن م�صبب�ته،اأرى ان العنف ظ�هرة موجودة يف كل الأزم�ن وهي تعيد تكرار 
م�ص�عل  ا�صتيق�ظ  م�ص�حة  الوعي  غي�ب  ي�صبح  ثم  ومن  الوعي  مرق�ب  وانك�صر  ال�صمري  �صع�ع  غ�ب  كلم�  حوا�صنه� 

الظلم.
ام� �صبقن� قبل حديثن� هذا الفن�ن ال�صهري الع�ملي "غوي�" يف عب�رته ال�صهرية وال�ص�دمة: "اأذا ن�م العقل ا�صتيقظت 
الوحو�س" انه� تخت�صر رحلة الأن�ص�ن عرب مراحل ت�ريخية ك�ن فيه� هو ال�صحية على الدوام والأغلبية للأقوى امل�صتبد، 
منذ كهف الأدمي الأول و�صول لفت�وي احل��صر كل من منربه. من هن� يكون العنف ظ�هرة ارتدادية للنف�س الب�صرية 
بعد اأن يح�صل تعطيل للفكر والوعي والإرادة احلية، لينه�س عقبه� م�رد الغرائز و�صهوة القتل والتكفري. وم� نعي�صه 
الآن يبدو خيط� �صري� لت�ريخ الغ�ب، وم� ت�صهده املنطقة من حولن� لي�س �صراع اإرادات جتنح للتغيري والثورة على الظلم 
اإن م� يح�صل هو  امل�صلوبة!!  املق�بل ومن ثم اجب�ره على العرتاف ب�حلقوق  اداة ردع لإخ�فة  امل�صلح  العنف  ب�إختي�ر 
�صراع ت�صفوي، الكل خ��صر فيه، والبلد الذي نحن يف اأتونه الآن، والذي ي�صكنن� والذي حلمن� دوم� ان نكون اطف�له 

الأبري�ء، م� ع�د اآمن�، والتني �صحيح والزيتون تيب�س وهذا البلد الأمني على كف الريح.
ان قراءة طوبو غرافية للم�صهد اجليو�صي��صي املت�صكل كب�نورم�، تف�صح عن تفجر وا�صح للن�صق امل��صوي متبني� 
�صحوة العقد الث�وية التي ا�صتجمعت قواه� كل هذا الوقت لتت�صظى يف املحيط الذي حوله�، وهو م� ح��صل الآن لتتك�صف 
اإمي�ن  دون  الزمن  لإرج�ع  حم�ولة  يف  الوراء  اىل  وامل�صدودة  ت�صوراته�  يف  املختلة  الع�صبوية  )نوي�ته�(  ف�صيئ�  �صيئ� 

ب�مل�صتقبل وحتولت احل�ص�رة. بل ول توؤمن ب�لأ�س الديني وتن�صي�صُه "الأن�ص�ن بني�ن اهلل.. ملعون من هدمُه"؟؟
هذه العقد الث�وية ومتثيلته� احل��صرة يف ابراز من�ذجه� الآدمية وامل�صلفنة بغط�ء الدين، متت�ح كل هذا الوقت من 
بئر البداوة املت�أ�صلة يف امتدادات الرم�ل، ُمنهْمًة  يف �صعوبة العي�س وع�صر الت�صور غري م�صتقراأة يف هذه المتدادات، 
الت�صوف�ت الروحية وهي ترى اهلل يف كل مك�ن. اهلل الذي خلق ف�صوى. كل هذا خلق تراكم� نف�صي� ك�نت فيه الأن� مركز 
ا�صتغ�ل ل�صهوة التدمري وفرن يعتمل لأدوات العنف وطريقه ال�ص�لك يف ت�صفية الآخر وتكميم� لأفواه. ن�هيك عن م�صب 
اآخر م�ص�ف. من هن� �ص�ر مفهوم العنف اآخذا مداه حتى يف لغة احلوا ر مع الآخر وم� ع�دت لغة الثق�فة هي ال�ص�ئدة، 
ذلك انك تقراأ ت�صريب�ت مزاي� الع�ص�ئرية والعودة الروؤوم للمذهبية وان�صي�حه� يف مف��صل احلي�ة العراقية، لأن املع�دلة 
ب�جت�ه ال�صلب التلق�ئي للأ�صول الق�رة وامل�صنمة، من هن� ي�صتجد انخف��س من�صوب احلوار املثقف املعني بحرية الكلم 

والب�حث عن وجوده املتحقق

زاوي�����������������ت�����������������ي

العنف... الظاهرة والنسق الماضوي
أ. نصيرالشيخ

 ك�تب عراقي 
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الثقافة

المنظمة الدولية للهجرة تنصب  نيللي كريم وآسر ياسني سفرين للنوايا الحسنة. 
الفنانة نيللي كريم: 

الفنية واإلنسانية   الحسنة  نجاحا ج��دي��دا وخ��ط��وة مهمة  ف��ي حياتي  للنوايا  اخ��ت��ي��اري س��ف��رة 

التنمية المعاصرة على مسرح خيال الظّل في الصني

 ( الق�هرة  للهجرة يف  الدولية  املنظمة  ن�صبت    
iom ( من خلل رئي�س بعثته� يف م�صر) لوران دي 
بويك ( النجمني امل�صريني نيللي كرمي واآ�صر ي��صني 
تقديرهم  وذلك  للمنظمة  احل�صنة  للنواي�  ك�صفريين 
وه�دفه  مهمه  ر�ص�ئل  تو�صيل  يف  املعز  لدورهم 
ا�صتح�ص�ن  ن�لت  التي  اجل�دة  اعم�لهم  خلل  من 
الإن�ص�نية  �صواء  الع�لية  وقيمته�  جلودته�  اجلمهور 
او الفنية وغريه� من امل�صتوي�ت الأمر الذى يوؤهلهم� 
ان يكون� �صفراء يف الدف�ع عن حقوق امله�جرين ورفع 
الوعي حول الأثر الإيج�بي للهجرة املنظمة وخم�طر 
على  العمل  الوقت  نفي  وفى  ال�صرعية،  غري  الهجرة 

ت�صجيع الهجرة الآمنة املنتظمة واله�دفة.  
وبذلك ين�صم اآ�صر ي��صني ونيللي كرمي اإىل ق�ئمة 
الدولية  للمنظمة  احل�صنة  النواي�  ل�صفراء  ه�مة 
كين�ت�  وكويف  الأوكرانية جم�له،  املغنية  مثل  للهجرة 
بيجوم  وممت�ز  ال�صهري،  الأغ�ين  وك�تب  املو�صيقي 
املغنية البنغ�لية والع�صو ال�ص�بق يف الربمل�ن البنغ�يل. 
وك�تب  �صهري  ممثل  فهو  ي��صني  لأ�صر  وب�لن�صبه 
الفنيه  موهبته  رغم  م�صري  �صينم�ئي  ومنتج 
الهند�صة  كلية  خريج  الأ�ص��س   فى  انه  اإل  املتميزه 
ومل  ب�لق�هرة  الأمريكية  ب�جل�معة  امليك�نيك�  ق�صم 
كممثل  عمله  خلل  من  وح�صل  بتخ�ص�صه  يعمل 
من  ممثل  ك�أف�صل  املميزة  اجلوائز  من  العديد  على 
 2015 ع�م  يف  املتو�صطية  لل�صينم�  تطوان  مهرج�ن 
ع�م  العربية يف  لل�صينم�  ال�صويدي  م�ملو  ومهرج�ن   ،

2011، ومهرج�ن قرط�ج ال�صينم�ئي يف ع�م 2010 

ل يزال م�صرح خي�ل الظّل يجذب الكب�ر وال�صغ�ر يف ال�صني بعد اأكرث من األفي �صنة على 
انطلقه، غري اأن حتّولت املجتمع املع��صر ترخي بظلله� على هذا الفّن امل�صرحي.

لذلك اأ�ص�صت وانغ ت�صي، فن�نة الدمى املتحركة، مع زوجه� �صنة 2008  وب�لتع�ون مع 
�صتني  ت�صّكلت يف �صواحي بكني جتمع حواىل  للأقزام، فرقة خ��صة جّدًا  الوطنية  اجلمعية 

فن�نً� متو�ّصط اأعم�رهم 22 ع�مً� وطول ق�متهم 1،26 مرتًا.
اأم� نحن،  اإيج�د وظيفة.  "ك�ن من ال�صعب عليهم  تعتّز وانغ ت�صي بهذا التع�ون وتقول: 

فك�ن من ال�صعب علين� اأن جند من يخلفن�".
غري اأن وانغ ت�صي ل تخفي قلقه� على م�صتقبل هذه املهنة وتقول: "معّلمون� تخّطوا كّلهم 

الثم�نني من العمر و�صيتعّذر عليهم ال�صتمرار يف هذا املج�ل بعد ع�صر �صنوات". 

مكتب القاهرة: هويدا عبد الوهاب

حي�ته�  بداأت  فقد  كرمي  نيللى  النجمه  ام� 
واأثبتت  التمثيل  جم�ل  دخلت  ثم  للب�ليه  كفن�نه 
موهبته�  الأمر الذى اأهله� للقي�م بفوازير رم�ص�ن 
ك�أن  فن�نه  اى  عند  خ��صة  موهبه  تتطلب  التى 
جتمع بني الرق�س والتمثيل وكذلك الأداء الغن�ئى 
الفن�ن�ت اجل�دات  نيللى من فئة  املقبول وت�صنف 
ح�س  وله�  ه�دفة  معظمه�  فى  اعم�ل  قدمت  التى 
ادائه�  اىل  ب�لإ�ص�فه  ع�ىل  واإجتم�عى  ان�ص�نى 
الفرتة  فى  ن��صج�  ا�صبح  والذى  املتميز.  الفنى 
الأخريه  �صواء فى ال�صينم� او الدرام� التليفزيونيه 
ال�ص�حة  اكت�صحت  التى   اعم�له�  اخر  ومن 
التليفزيونيه موؤخرا  وحققت قبول جم�هريي� ع�لي� 

ك�ن م�صل�صل حك�ية زاد  �صجن الن�ص�ء واإختف�ء  
املنظمة  ك�شفرية من جانب  اختيارها  وحول 

قالت نيللي: 

اختي�ري  يتم   اأن  جدا   وا�صعدنى  �صرفني 
وتعييني �صفرية النواي� احل�صنة ملنظمة مهمة وله� 
اآ�صر  و�صديقي  زميلي  متميزة  اىل ج�نب  اهداف 
اعتربته  الإختي�ر  بهذا  ابلغوين  وعندم�  ي��صني 
واإن�ص�نة،  كفن�نة  حي�تي  يف  مهمة  وخطوة  جن�ح� 
على  اأحر�س  التي  الفنية  لأعم�يل  وتقديرا 
للعمل   جدا   وحتم�صت  �صديدة.  بدقة  اختي�ره� 
على م�ص�ريع وحملت ترفع الوعي الع�م حول هذه 
الق�صية اله�مة وتدعم جمتمع امله�جرين يف م�صر  
املزيد عن  معرفة  اإىل  كبري  �صغف  عندى  وب�لفعل 
معهم  والعمل  امله�جرين  تواجه  التي  التحدي�ت 
على اأر�س الواقع  ومع فريق عمل املنظمة وزميلي 
تخطي  علي  مل�ص�عداتهم  املعنية  والأطراف  اآ�صر 

تلك التحدي�ت.
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اأم�كن  الثق�يف يف  الفوتوغرافية يف برن�جمه�  ال�صور  ال�ص�رت  معر�س  اأدرجت منطقة  �صنوات  منذ 
متفرقة يف املدينة بدءا من الدير الت�ريخي، و�صول اىل مركز املدينة وبع�س ب�ح�ت الإدارات الر�صمية. 

املعر�س انطلق يف �صهر م�يو / اأي�ر امل��صي وي�صتمر لغ�ية 3 من نوفمرب/ ت�صرين الث�ين املقبل، ويندرج 
 17 اأعم�ل  ي�صم  و  املنطقة.  تنظمه  الذي    2020 –  2019 والرتاث  الثق�فة  بين�ل  فع�لي�ت  �صمن 

م�صورا من حول الع�مل يحمل عنوان "م�ص�رات".
للت�ص�وؤل، حول علقتن�  به� دفعن�  والختي�ر  و معقدة.  امل�صورون، خمتلفة  اخت�ره�  التي  واملق�رب�ت 

ب�لبيئة، ب�لآخرين، ب�لذاكرة اجلم�عية، مبفهومن� للتطورات التي تع�صف مبجتمع�تن�. 
"طريق  لأعم�له عنوان  اخت�ر   ،1972 الع�م  مواليد  الأ�صل من  �صلوفيني  فن�ن  م�تي��س كريفيت�س، 
الليتيوم". وهو املعدن الكل�صي، يهيئ للثورة الرقمية التي ندخل ثن�ي�ه�. هذا الهجوم نحو املعدن الن�در، 
البحث  النت�ئج اجليو�صرتاتيجية املرتتبة على هذا  والعمل على  وال�صني  وبوليفي�،  املتحدة،  الولي�ت  يف 

اجلنوين لهذه امل�دة كونه� تدخل يف �صنع البط�ري�ت للهواتف، والروبوت�ت.
ال�صواحي  املك�صيكيون، من  العم�ل  ي�صلكه�  التي  الدرب  العمل على  اليخ�ندرو ك�رت�خين�، اخت�ر  اأم� 
وكيف  ي�صتقلونه�،  التي  ال�صغرية  ال�ص�حن�ت  يف  هوؤلء  �صور  يعملون،  حيث  املزدهرة  املدن  اىل  الفقرية 

تتحول اىل و�صيلة نقل ومك�ن ا�صرتاحة. 

يف اأحي�ن كثرية ل تكفي  الفكرة وحده� لإحداث  
التغيري واإطلق كل ذلك املخزون من الإبداع داخلن�،  
فداخل كل فرد مّن� ط�قة ه�ئلة ق�بلة للّتحول و تغيري 
امل�صتحيل اإىل ممكن. ف�لإبداع فطري وميكن اأن يكون 
عرب  الأفك�ر  نت�ج  اإخراج  على  القدرة  من  مكت�صب� 
من  تتطلب  ل  التي  العقلّية  امله�رات  تنظيم  منهجّية 
اإمن� خمتلف�،  و  اأو عظيم�  عبقرّي�  يكون  اأن  �ص�حبه� 
�صبل  عرب  م�صتمّرا  يكون  اأن  بّد  ل  التغيري  ب�أّن  يوؤمن 
جديدة ي�صتنبطه� من خلل كّل م� يحيط به  يف حي�ته 

اليومّية.
�صرورة  حي�تن�  يف  الإبداع  اىل  الّدعوة  اأ�صبحت 
حتفيز  ففي  الّنمطية.  و  الروتني  عن  للبتع�د  م��ّصة 
و  امل�صكلت  على  تغّلب  و  مق�ومة  الإبداع  على  العقل 
العقب�ت التي تعرت�س طريقن� و تعيق تطوير قدراتن�، 
وهو اإ�ص�فة جديدة و تقومي للواقع الذي نعي�صه في�صبح 

بذلك �صر من اأ�صرار تفّوقن� يف مي�دين احلي�ة.
التغيري  على  اجلراأة  فتيل  هي  الإبداعية  الفكرة 
مل  خمتلفة  بطرق  الإبداع  يف  الّرغبة  توؤجج  التي 
تغذية ذهنّية على  مّن�  وتتطلب  روؤيته�  ي�صتطع غرين� 
الواقع  من  م�صتمّدة  ذاتية  فكرية  مبحفزات  الدوام 
و  انت�ص�رات  من  بن�  مّر  م�  كّل  و  جت�ربن�  تثمني  و 
من  و  ّمن�  ن�بعة  الإبداع  اإيل  الّدعوة  لأّن  انك�ص�رات 

ح�جتن� اإىل التغيري داخلن�.
�صرنقة  من  خروجن�  هو  الإبداع  يف  م�  اأجمل  اإّن 
امل��صي و ظلل  جدرانه نحو م�صتقبل هو لن�، ت�صنعه 

اأفك�رن�، مه�راتن� و خربتن� يف احلي�ة.

معركة الطالق مستمرة بني وائل كفوري وانجيال

أماكن الرتاث تتحول في لومان الفرنسية الى مزارات ثقافية بيئية 

اأّكد املح�مي اأ�صرف املو�صوي، ب�صفته وكيًل لـ اأجنيل ب�ص�رة طليقة الفن�ن وائل كفوري، اأّنه ب�صدد 
رفع دعوى �صّد الفن�ن قد ت�صّكل مف�ج�أة �ص�دمة للراأي الع�م.

ب�لنفق�ت  تتعّلق  خلفّية  على  امل�لّية  الع�ّمة  الني�بة  اأم�م  جزائّية،  �صتكون  اجلديدة  ال�صكوى  اأن  وق�ل 
وامل�ص�ريف الع�ئدة للبنتني، وك�ن وائل قد تكّفل بنفقة تبلغ 2500 دولر يف ال�صهر لإبنتيه، اإل اأّن هذا 
املبلغ مل يعد يكفي الطفلتني، كم� اأّن امل�ص�در اأّكدت اأّن دفع املبلغ ل يتّم يف موعده، م� اأوقع والدة الطفلتني 

يف م�ص�كل م�لية، خ�صو�صً� اأّنه� ل تعمل لإع�لة ابنتيه�.
وعن الطلق ق�لت امل�ص�در اإّنه وقع الع�م امل��صي، بعد اأن اتفق الطرف�ن على اإنه�ء زواجهم� الذي 

عقد مدنيً� يف قرب�س بطريقة وّدية، ب�صبب امل�ص�كل املرتاكمة التي ح�لت دون ا�صتمرار هذا الزواج.
وك�نت اأجنيل قد ن�صرت عرب "اإن�صت� �صتوري" بعد �صدور احلكم تعليقً� ج�ء فيه "العدل اأ�ص��س امللك.. 

ولكل ظ�مل كبوة... والق�ص��س يف ال�صم�ء وم� توعدون".

أ. ليلى المر 

أ. سناء جاءباهلل

 اإلبداع ...هو القدرة !.
 على الّتغيير

راأي

  م�يكروب�يوجل�صت/مديرة للبحث و التطوير

  �صحفية لبن�نية
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الجم���ال

كن� قد اأ�صرن� �ص�بق� اأن اجلم�ل هو قيمة مرتبطة 
يعطي  وهو  الإيج�بي،  وال�صعور  والع�طفة  ب�لغريزة 
فكل  قي��س  وحدة  له  لي�س  احليوية،  للأ�صي�ء  معنًى 
ال�صحة  و  اخل�صوبة  مثل:  خمتلف  ب�صكل  يراه  اإن�ص�ن 

و ال�صع�دة و الطيبة و احلب و الإدراك.
لهذا ال�صبب دعون� ن�صتعر�س روؤية مق�يي�س اجلم�ل 

للمراأة حول الع�مل:
تايالند

قبيلة ك�ي�ن يف ت�يلند وبورم�، تعترب الأنثى جميلة 
عندم� متتلك رقبة طويلة ك�لزراف، ورغم غرابة الأمر 
اإىل اأن الن�ص�ء هن�ك ب�لفعل تهتم بهذا املو�صوع ومنذ 
اأن تبلغ الطفلة خم�س �صنوات ترتدي حلق�ت النح��س 
الثقيلة ي�صل وزنه� اإىل 22 ب�وند، ومع كل �صنة يزداد 

عدد احللق�ت حتى ترتفع الرقبة ب�صكل كبري حينه� ت�صنف املراأة من جميلت القبيلة.
ال�صني واليابان

يف اأكرث من جزء من اآ�صي�، جند اأن من علم�ت اجلم�ل اأن ت�صع املراأة امل�ص�حيق البي�ص�ء لدرجة تبدو 
معه� ب�صرته� ك�لثلج، وكلم� زاد البي��س كلم� دل هذا على الرثاء واجل�ذبية، فهي ق�عدة جتميلية اأ�ص��صية يف 

ال�صني والي�ب�ن وت�يلند.
كينيا

اجلم�ل  علم�ت  من  علمة  هي  احلليق،  وال�صعر  الطويلة   الأذن  �صحمة  تعترب  الكينية،  امل��ص�ي  قبيلة 
الفيل وارتداء  اأني�ب  ب��صتخدام  راأ�صهن وتطويل �صحمة الأذن  الفتي�ت على حلق  الق�صوى هن�ك، وتته�فت 

اأقراط ثقيلة الوزن، حتى حت�صل على اأطول �صحمة اأذن وتلفت نظر الرج�ل.
م�ريتانيا

يف الوقت الذي اأ�صبحت فيه حمي�ت اإنق��س الوزن هم� ال�صغل ال�ص�غل لأغلب الن�ص�ء يف الع�مل، ت�صعى 
لـ  بن�تهن  تر�صل  املوريت�نية  الأ�صر  اأ�صبحت  الوزن، حيث  واأثقل يف  اأبدن  لأن ي�صبحن  الفتي�ت يف موريت�ني� 
“مزارع الدهون”، وهي عب�رة عن خميم�ت جترب الفتي�ت على اأكل 16000 �صعرة حرارية يف اليوم حتى 

ي�صلن للوزن املث�يل وي�صبحن من اجلميلت.
اإيران

اأ�صبحت اإيران ع��صمة جتميل الأنف يف الع�مل، فجميع الرج�ل والن�ص�ء هن�ك لديهم هو�س اإجراء جتميل 
لدرجة  ب�إظه�ره�،  ويتف�خرون  به�  ويتب�هون  بل  �صم�دات جراحية،  اأنفه  وعلى  ي�صري  اأ�صبح  ف�لكل  للأنف، 

و�صلت اأن بع�س الن�ص�ء ي�صعوا �صم�دات على اأنفهم من دون اإجراء عملي�ت جتميلية.
الهند

الأنف  الهندي�ت لرتداء كم�لي�ت من حلق�ت  الن�ص�ء  تلج�أ  للزينة،  الب�هظة  املجوهرات  �صراء  بدل من 
وطلء احلن�ء جلعل اأنف�صهم اأكرث ج�ذبية يف املهرج�ن�ت والحتف�لت املتنوعة مثل الأعرا�س، والعرو�س تهتم 

أ. نسيمة أبرحوس

هذه تفاصيل حقائق و غرائب الجمال حول العالم
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قلت لك مب� ي�صبه الرج�ء: اعطني بع�س 
حبك  خبز  لتذوق  تدعوين  اأن  قبل  الوقت 
ذات  اأق�صمت  فقد  اللهفة،  بع�صل  املنقوع 
خيبة ال اقرتب من  غواية احلب من جديد، 
ال  خرجت  وم�  مرة  غري  بحره  يف  وقعت  اإذ 
امليت،  ال�صمك  ورائحة  الأعم�ق،  بطح�لب 
تلم  ل  اأرجوك  الف�رغة،  البحر  وا�صداف 
ترددي وحريتي ان� ال�صمكة الط�لعة من طني 
اأحبك  فكيف  النك�ص�رات،  وبحر  التج�رب 
وقلبي حمكم الإغلق ب�إقف�ل التوبة وحترمي 

احلب؟
ينفذ  اأحمق  جندي  وعقلي   احبك  كيف 
الأوامر فينطلق الن�ر على كل خفقة قلب ت�صذ 

عن قواعده�..
احلب  هجوت  التي  واأن�  اأحبك  كيف 

مرارًا، واتهمت الع�ص�ق  ب�جلنون؟
متعجل  ل�صت  الثقة:  ي�صبه  مب�  يل  قلت 
حتى  اأحلمك  اأهدهد  �ص�أظل  قلبي  طفلة  ي� 
يعزف  الذي  احل�وي  اأن�  �صن�بله�،  تن�صح 
جحره�،  من  تخرج  حتى  ال�صك  لأفعى 
وت�صبح بق�صيدة واحدة راق�صة )فلمنكو( 

ا�صب�نية. 
جديلته�  �صحكتي  تفك  بعد؟  وم�ذا 
قلت  كلم�  خلخ�له�  من  اإل  ح�فية  ومت�صي 
�صم�عه"  اأدمنت  الذي  الرجويل  ب�صوتك  يل 
لك  اعرتف  دعني  قلبي"  طفلة  ي�  اأحبك 
ب�أنني عدت طفلة ترق�س بقدم واحدة، تقفز 

ك�أرنب بري على وقع �صحكتك.
احلب،  نعرب  ونحن  حمقى  كن�  كم 
نن�صب اوله اأو نرفع اآخره ندخله يف ح�ص�ب�ت 
يكون  كي  العقل  ون�صتجدي  واملعقول،  املنطق 
بني  النت�ئج    حم�صومة  مب�راة  يف  احلكم 
القلب والقلب، كم� كن� حمقى ونحن ن�صتطلع 
واآخر  برج  بني  التوافق  وقوة  الفلكية  البراج 
برج  من  اأنن�  ال�صرعي  ب�لوجه  ثبت  بينم� 
امليلدية  ب�لأ�صهر  ل  يح�صب  ل  الذي  احلب 

ول القمرية، يولد اأ�صح�ب برج احلب خ�رج 
يف  هكذا  يولدون  واملك�ن،  الزم�ن  ح�ص�ب�ت 
براري التكهن�ت حتت �صجرة �صندي�ن عجوز 
متدهم ب�حلكمة مرة وب�جلنون، مرات كثرية 

ب�حلم�قة.
ان� من برج احلب ولدت ذات لق�ء على 
م�  التي  املدللة  الطفلة  ف�صرت  قلبك  ح�فة 
زالت حتلم ب�أرجوحة متتد من راأ�س ال�ص�عة  

حتى اأخر ث�نية ترك�س م�صرعة.
ذات  �صقطت  فقد  احلب  برج  من  انت 
مطر من غيمة حبلى ب�ل�صخب ف�صرت طفل 
قلبي، وم� زلت تقذف كرات الفرح يف �صب�ك 

لهفتي ثم نقهقه مع� ككل جم�نني الع�مل.
احلب ي� �صيدي ل يقبل الن�صيحة ويكره 
ك�أي حكيم  الطبية  يلب�س نظ�رته  العقل حني 
ويبداأ بعد خم�وفه من وقوع القلب يف حم�قة 
تعداد  يف  وي�صتمر  نظ�رته  يخلع  ثم  احلب، 
�صروطه ال�ص�رمة قبل النزول اإىل بحر احلب 

بل �صرتة جن�ة.
قب�لة  جنل�س  كن�  حني  حم�قتن�  اأ�صد  م� 
يكن  مل  حزبي  اجتم�ع  يف  ك�أنن�  بع�صن� 

ينق�صن� اإل رفع العلم وترديد ال�صع�ر..
قلت يل اأحبك ف�إرتفعت اجلل�صة وخرجن� 
فم�  قيودن�،  كل  من  انقي�ء  احلرية  بهو  اإىل 
ظهر  واك�صر  اأحبك  لأقول  ينق�صني  الذي 
اخلوف، وم� الذي ينق�صك لتقول يل اأحبك 
وتطلق ر�ص��صة الرحمة ب�إجت�ه قلب ترددك.

تع�ل لأحبك الآن  كم� مل اأحب  يف زمن 
ج�هزة  القبيلة  �صيوف  ك�نت  حني  اجل�هلية 
لإق�مة احلّد على الع�ص�ق، اأخرج من م�ص�رب 
الودي�ن  وقل يل ب�صوت يجوب �صداه  قومك 

ب�أنك حتبني وليكن بعده� م� يكون. 
برج  البراج،  لتكهن�ت  مع�  ن�صتمع  تع�ل 
ن�صحك  ثم  الدلو  برج  الثور،  برج  اجلدي، 
التي مل تقراأ  يوم� برج  العرافة  من �صذاجة 

احلب.

أ. ماجدولين الرفاعي 

إمرأة من برج الحب

 ك�تبة و �صحفية �صورية

 �صحفية من املغرب

راأي

كثريا ب�حلن�ء خ��صة امل�صحوق الأحمر التي ت�صعه على وجهه� لتبدو اأكرث 
جم�ل وي�صمى "كم كم"

ل  العربية  املراأة  جم�ل 
ي�ص�هيه جم�ل، فعين�ه� الوا�صعتني 
مع  ب�صرته�  ولون  اجلميلتني، 
�صعره� الأ�صود ك�صواد الليل يجعله� 
يف  الأوىل  اجلم�ل  مرتبة  حتتل 
الكثري  �صعى  وقد  ب�إمتي�ز.  الع�مل 
املراأة  جم�ل  اأ�صب�ب  عن  للبحث 
التي  الطرق  واأهم  العربية، 
�صحره�.  على  احلف�ظ  يف  تتبعه� 
 5 اأهم  لك  تقدم  العرب"  "كل 
املراأة  به�  تتعلق  ا�صتخدام�ت 
على  للحف�ظ  القدم  منذ  العربية 

جم�له�:
الكحل االأ�ص�د

جهدًا  العربية  املراأة  تدخر  ل 
يف �صبيل احلف�ظ على تلك العيون 
جم�ل  وراء  وال�صر  ال�ص�حرة، 
الكحل  ت�صتخدم  اأنه�  هو  عيونه� 
الأ�صود، والذي يعد جزًءا مهمً� من 

اأدوات املكي�ج التي ت�صتخدمه�.
احلالوة

اإىل  الع�مل  يف  الن�ص�ء  تعمد 
و�صريعة  �صهلة  بطرق  ال�صعر  اإزالة 
كل  يف  الكوافري  اإىل  تذهب  وقد 
حتر�س  العربية  املراأة  لكن  وقت، 
والتي  طريقة  ب�أ�صمن  اإزالته  على 
جتعل من ب�صرته� ن�عمة ل�صهر على 
امل�صنوعة  احللوة  وهي  األ  الأقل 

منزليً�
جتنب ال�صم�س

تعترب ال�صم�س من اأكرث العوامل 

من  ت�صرع  حيث  للب�صرة،  تدمريًا 
على  ال�صيخوخة  علم�ت  ظهور 
وتطفئ  اأي�ص�  وتتلفه�  الب�صرة 
الن�ص�ء  معظم  اأن  اإل  وهجه�، 
التواجد  على  حتر�صن  العربي�ت 
ال�صم�س  تكون  عندم�  املنزل  داخل 
يف ذروته�، مع تغطية اأنف�صهن عند 
اأوق�ت ال�صم�س احل�رقة،  ال�صري يف 
اأوقية  ت�صعن  ذلك  اإىل  ب�ل�ص�فة 
م�  اإذا  ب�صرتهن  على  ال�صم�س  من 
وبع�س  ال�صم�س،  لأ�صعة  تعر�صن 
متوارثة  لتق�ليد  ترجع  منه� 

ك�لربقع والنق�ب.
زيت االأرغان

الزيت على املرتبة  ح�صل هذا 
اجلم�ل،  على  احل�صول  يف  الأوىل 
ف�لن�ص�ء العربي�ت ت�صتخدمه ب�صكل 
واجل�صم،  ال�صعر  من  لكل  منتظم 
املكون�ت  من  ب�لكثري  غني  وهو 
الفيت�مني  ذلك  يف  مب�  اخل��صة 
ون�ص�رة  �صحة  على  حت�فظ  التي 
املراأة  ويجعل  اجللد،  و�صب�ب 
هي  مم�  �صًن�  اأ�صغر  تبدو  العربية 

عليه ب�لفعل.
عادات الطعام

بو�صف�ت  العربي  املطبخ  يزخر 
املكون�ت  على  حتتوي  حمدودة  ل 
من  تزيد  التي  اله�مة  الغذائية 
وال�صعر،  اجل�صم  ونعومة  جم�ل 
�صرًا   العربي  مطبخن�  يعترب  لهذا 

من اأ�صرار اجلم�ل
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التي  فيين�،  يف  ال�صنوية  الوبرا  حل�صور  دعوة  كراي�صكي  النم�صوي   امل�صت�ص�ر  يل  وجه 
جتمع كل �صخ�صي�ت الع�مل. هي من��صبة للق�ءات ال�صحفية مع اهم ال�صخ�صي�ت على هذا 
الكوكب، كنت قد تعرفت على امل�صت�ص�ر النم�صوي بوا�صطة زوجي الذي ك�ن كراي�صكي ع�صو 
جمل�س الدارة يف عدد من ال�صرك�ت التي ميلكه� ابن عمه، ك�ن ذلك يف اواخر الت�صعيني�ت. 
ان� اع�صق فيين� فعندم� ا�صري يف �صوارعه� اح�س انني اتنف�س مو�صيقى، من موتزارت، اىل 
الدانوب  الذي يخرتق  ال ه�ب�صربغ  �ص�رع من ع��صمة  او  زاوية  . يف كل  ب�خ  بيتهوفن، اىل 
واحد من  ب�أن  املرء  ي�صعر  �ص�رع  تق�طع كل  زاوية يختبئ حلن، وعند  قلبه�، يف كل  الزرق 
اولئك املو�صيقيني الكب�ر ينتظره. اعتقد يف مق�يي�س جم�ل املدن لي�س هن�ك اكرث جم�ل ذو 
دعة من جم�ل فيين� والدانوب، وب�ئع�ت الورد. وهكذا وقع ن�بليون يف غرامه� فتزوج م�ري 
اأبيه  اىل ج�نب قرب  يرقد ج�صده  ب�لن�صر  حيث  امللقب  الوحيد  ابنه  له  التي اجنبت  ترييز 

الغ�زي يف  قبو النف�ليد. 
و ي� للأ�صف تلقيت يف الوقت نف�صه دعوة من الرئي�س  املوريت�ين حممد خون� ولد هيدالة. 

ب�لن�صبة يل ل �صئ ي�صدين اكرث من اكت�ص�ف مدينة عربية جديدة. 
وهكذا اعتذرت للم�صت�ص�ر كراي�صكي عن اهم حدث تعي�صه فيين� يف كل ع�م. و �صددت 

رح�يل اىل نواك�صوط املدينة املطلة على الطل�صي واآخر التخوم العربية. 
ال�صحراء  يف  ن�صفه�  تزال  م�  الطربي.  وتف�صري  والبلغة  النحو  مدينة  ك�نت  اآنذاك 
ون�صفه� �صبه مدينة. مل يكن به� تلفزيون فتربع العراق  بتك�ليف بن�ء حمطة التلفزيون. يف 
فندق مرحب� ج�ء ال�صفري الفرن�صي وزوجته  لزي�رتي وا�صطح�بي اىل بيتهم، حيث نظموا 
على �صريف ع�ص�ء �صغريا ي�صم بع�س الدبلوم��صيني  وال�صح�فيني، مع العلم اأن زوجة ال�صفري 

�صورية وهي زميلتي من اي�م الدرا�صة يف دم�صق. 
الطع�م  تن�ولن�  بعد  �صهرتن�،  بداأت  املغ�ربية  الطريقة  على  املفرو�س  البيت  �ص�لون  يف 
اخط�أت الربتوكول،  وطلبت من احد ال�صعراء املوريت�نيني الذي ك�ن ي�ص�ركن� ال�صهرة، ان 
يقراأ لن� �صيئ� من �صعره. بداأ ان�ص�د ق�صيدته يف ال�ص�عة الع��صرة وا�صتمر به� حتى ال�ص�عة 

الث�نية �صب�ح�. املعروف ان ال�صعراء املوريت�نيني م� زالوا يكتبون املعلق�ت. 
راأيت ال�صيق على وجوه ال�صيوف ف�أردت ان ام�زحهم لتخفيف حدة امل�أزق الذي و�صعتهم 
ا�صتغليت  اإه�نة،  يعترب ذلك  انه  بل  ال�ص�عر  ا�صك�ت  ال�صعب  ك�ن من  فيه،  نف�صي  وو�صعت 
انتق�ل خليل وهو ا�صم ال�ص�عر  ف�أخربت احل�صور ب�نه ك�ن من املفرت�س ان اكون هذا امل�ص�ء 
ان  ا�صتطعت  ال�صئلة، هكذا  على  انه�لت  كم�  ح�د،  �صفري  وانطلق  �صعقوا  فيين�،  اوبرا  يف 
ا�صكت ال�ص�عر لكن اخذت در�ص� �صوف يفيدين م�صتقبل يف الم�صي�ت ال�صعرية يف املربد يف 
بغداد، فعندم� ك�ن ي�صعد اي �ص�عر موريت�ين املن�صة  اقدر انه لن ينهي ق�صيدته قبل ثلث 
�ص�ع�ت. هكذا كنت اغ�فل وزير العلم ال�صت�ذ لطيف ن�صيف اجل��صم )فك اهلل ا�صره( 
وان�صحب بهدوء  لت�صتقبلني يف اخل�رج ال�ص�عرة ال�صديقة ام�ل الزه�وي، وننطلق  يف خريف 
بغداد الرائع معلنني متردن� على �صعر املعلق�ت الذي ي�أتين� من زمن اجل�هلية اىل ع�صرن�. 
ك�ن اخلي�ر تلك الليلة  بني اوبرا فيين� و�صعر املعلق�ت و اخرتت ذلك الع�م �صعر املعلق�ت، 
كل الذين عرفوا الق�صة اعتربوين ج�هلة حتى ل يقولوا جمنونة. مل اكن ج�هلة ول جمنونة 
ف�أن� احب املو�صيقى الكل�صيكية الغربية لكنني اف�صل عنه� معلقة امروؤ القي�س. واحب فيين� 

لكنه� بكل به�ئه� لي�صت يل، يف حني اأن حب�ت رم�ل  ال�صحراء يف نواك�صوط تتكلم لغتي  
رحم اهلل كراي�صكي الذي ح�ول ان مينحني ليلة ا�صتثن�ئية لكنني ف�صلت ان اعود اىل 

بداوتي.

 أ. حميدة نعنع

كرايسكي و شعر المعلقات
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