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قراءة في تداعيات العالقات 
األمريكية - االيرانية

د. سعيد أبوعلي:
هناك تحالفا 
غير مسبوق بين 
الواليات المتحدة 
و حكومة االحتالل

الخيال العلمي 
وإستشراف المستقبل اإلنفاق العسكري 

العربي وضياع 
فرص التنمية

أن������������ق������������ذوا ال������������ع������������راق وش�����ع�����ب�����ه
بعد جرائم داعش والحشد الشعيب و الحرس الثوري االيراني

تيم حسن 
في الهيبة 

من جديد

سمية الخشاب 
تستعد  لتصوير 
بيت القبائل 





تتوا�سل ترتيبات عقد موؤمتر دويل يف بريوت بعد حوايل ال�سهرين، حتت م�سمى "حلف 
الأقليات" متثل خطوة خطرية باإجتاه فر�ض وقائع جديدة، تن�سجم مع اخلطط التي جاهر 
اليمني  قوى  مع  مريبة  عالقة  ن�سج  اأن  بعد  عقود،  ثالثة  منذ  اجلدد  املحافظني  تيار  بها 

امل�سيحي المريكي املتع�سب واملت�سهني.
بالعودة اإىل التفا�سيل املعلنة لهذا املوؤمتر، يتبني اأن هناك قوى حملية واإقليمية ودولية 
تقف ورائه، والتغطية باأنه لقاء ت�ساوري، لإعطائه غطاء بحثي وفكري واإ�سرتاتيجي، واأي�سًا 
من خالل دعوة �سخ�سيات اأوروبية واأمريكية من الذين يطرحون منطق "حماية الأقليات" 

وتدويل هذا املنطق امل�سبوه.
يف  و�سع  الذي  املوؤمتر،  هذا  اإفتتاح  �سريعى  عون  مي�سيل  الرئي�ض  اأن  الأوىل  الإ�سكالية 
وزير  له  دعا  الأديان" الذي  "حوار  موؤمتر  فرتة  قبل  ح�سر  الذي  با�سيل،  جربان  واجهته 
بطروحات  العام  الراأي  با�سيل  يوؤلب  الذي  بالوقت  بومبيو،  مايك  الأمريكية  اخلارجية 
املوؤمتر،  هذا  وراء  تقف  اإيران  اأن   اأي�سا  يتبني  و  لبنان،  امل�سيحيني" يف  حقوق  "اإ�ستعادة 
ونالحظ اأنه يخدم كثريًا الكيان ال�سهيوين، الذي يطالب منذ �سنوات بالإعرتاف به كدولة 

يهودية.
والبهائيني  والعلويني  واليزيديني  الأكراد  عن  ممثلون  ح�سور  عن  تتحدث  املعلومات 
و"بع�ض"  و�سيعة  م�سيحيني  عن  ملمثليني  بالطبع  اإ�سافة  باملنطقة،  الأقليات  من  وغريهم 
ال�سنة، واإذا ما نظرنا اإىل هذه الرتكيبة ميكننا القول: "عن اأي اأقليات يتحدثون، طاملا اأن 

اجلميع �سيح�سر"؟!!
اأن با�سيل حتدث خالل زيارته  املوؤمتر جتري ف�سول الإعداد له ب�سرية �سبه تامة، مع 

ملو�سكو عن "حتالف م�سرقي"!! للتغطية على م�سروع حلف الأقليات.
الكيان  مع  النظري  اخلالف  عدم  مبداأ  ومن  الأقليات!!  حماية  �سرورة  يطرح  املوؤمتر 
ال�سهيوين، يتطرق البع�ض اىل حقه بالعي�ض ب�سالم على اأر�ض فل�سطني، بالوقت الذي يريد 
البع�ض  من  كان مطروحًا  "الكانتون" الذي  اأفكار  اإىل  العودة  لبنان  م�سيحيي  غالة  بع�ض 
خالل احلرب الأهلية، ورمبا الذهاب بعيدًا باحلديث عن حق امل�سيحيني اللبنانيني بتقرير 

امل�سري!!
لتحالف  الأوىل  اخلطوط  ر�سم  تريد  املوؤمتر  بهذا  �ست�سارك  التي  امل�سبوهة  الأطراف 
خالل  من  دويالت  اإىل  م�ستقباًل  املنطقة  تفتيت  بهدف  متعددة،  م�سميات  حتت  الأقليات، 
م�سروع ال�سرق الأو�سط اجلديد. و�ستكون هناك خطوات لطروحات خطرية، مثل الفيدرالية، 

اأو حتى باحلكم الذاتي!!
لكل مكونات  لأنها اجلامع  ياأت من فراغ،  الأخرية مل  بالعقود  العروبة  اإ�ستهداف  اإذن، 
النظام  وحماية  العراق،  اإحتالل  مع  بداأت  التي  دولنا،  اإ�سقاط عروبة  واأن  العربي،  الوطن 

ال�سوري من ال�سقوط، ودعم احلوثيني باليمن، تخدم هذا املخطط امل�سوؤوم.
على القوى الوطنية والعروبية اأن تتحرك، وتتجاوز كل التناق�سات ال�سابقة، واأن ت�سكل 
جبهة عمل قوية فاعلة وموؤثرة، واأن ل تكتفي ببيانات، وموؤمترات، وندوات، بل اأن تنتقل اإىل 

حيز التنفيذ الفعلي..
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في هذا العدد

أبو الغيط يهئن السودان 
على توقيع وثائق المرحلة 

االنتقالية ويعزتم زيارة 
الخرطوم قريبا. 

 تحت شعار
 )األحواز يجمعنا(

 مستقبل الصعود االيراني في دول المشرق 
العربي في ضوء موازين القوى الدولية 

ّي 
َ
سيناريوهات مفضوحة في إطار تالزم مبدأ

التفاهم والصراع بني األعداء األصدقاء
مريرة  احداٍث  على  �سريعة  بجولة  نقوم 
ق�سرية  زمنية  حقبة  يف  املنطقة  �سهدتها 
وما  املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  ع�سناها 
وتفاعالتها وف�سولها حا�سرة  تداعياتها  زالت 
مزيدا  البيانية  خطوطها  زالت  وما  وم�ستمرة، 
ان  يوؤكد  والدمار،  والنهيار  النحدار  من 
م�سل�سل الحداث يف كل املحطات وال�ساحات مل 
يكن جمرد �سدفة، واإمنا كان  خمططًا مدرو�سًا 
حمطة حمطة و ف�سال ف�ساًل و )ربيعًا ربيعًا(، 
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فرن�سا و الحتاد الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�سر: 5 جنيه    ال�سعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2.5 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

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(

ثمن الن�شخة
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لقاء ثقافي

العراق 
ن������������������������������������م������������������������������������وذج ل���������������������ت���������������������ج���������������������رب���������������������ة ال����������������ف����������������ش����������������ل

ال��������������������ذي  ال��������������������ي��������������������وم   1988 أب  م��������������������ن  ال����������������ث����������������ام����������������ن 
إن����������������ت����������������ص����������������ف ف����������������ي����������������ه ال�����������������������ع�����������������������رب م�����������������������ن ال����������������ف����������������رس

ال������ث������ورة ال�����س�����ودان�����ي�����ة  ت���ن���ت���ص���ر ل���ش���ه���دائ���ه���ا  ب��ع��د 
ن���������ض���������ال ط���������وي���������ل وت����������ض����������ع  اول�����������������ي خ�����ط�����وات�����ه�����ا 

ب��ال��ج��زائ��ر و ال��ش��ع��ب يرفض  ت����زداد تعقيدا  األزم����ة 
ال��������ح��������وار و ال������ت������ف������اوض م�������ع ع�����ص�����اب�����ات ال����ن����ظ����ام
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سمية الخشاب 
تستعد 

لتصوير بيت 
القبائل 

م�������������������������ع ث�����������������������������������������ورة ال�����������������ش�����������������ع�����������������ب ال�����������������������������س�����������������������������وري ال�����������ب�����������ط�����������ل

المستقبل وإستشراف  العلمي  الخيال 

في القشلة باع حمود جميع 
أسرار رفاقه

فرحان المطر:



س��������ي��������ن��������اري��������وه��������ات م������ف������ض������وح������ة ف�����������ي إط�����������������ار ت�����������الزم 
ّي ال���ت���ف���اه���م وال�����ص�����راع ب����ني األع��������داء األص����دق����اء

َ
م�����ب�����دأ

احداٍث  على  �سريعة  بجولة  نقوم  عندما 
مريرة �سهدتها املنطقة يف حقبة زمنية ق�سرية 
ع�سناها على مدى ال�سنوات املا�سية وما زالت 
حا�سرة  وف�سولها  وتفاعالتها  تداعياتها 
مزيدا  البيانية  خطوطها  زالت  وما  وم�ستمرة، 
ان  يوؤكد  والدمار،  والنهيار  النحدار  من 
وال�ساحات  املحطات  كل  يف  الحداث  م�سل�سل 
خمططًا  كان   واإمنا  �سدفة،  جمرد  يكن  مل 
مدرو�سًا حمطة حمطة و ف�سال ف�ساًل و )ربيعًا 
مت�سابهة،  او  واحدًة  �سيناريوهات  ربيعًا(، 
الهدم  وادوات  متعاقبة،  و  مرتابطة  والف�سول 
واجهزًة  دوًل  اي�سٌا،  واحدٌة  واملتحركة  الثابتة 
وماكنات ل�سناعة الرهاب، و�سناعة الإعالم، 
تنتجها  وتنظيمات  ومافيات  وميلي�سيات 
و�سائل  لها  وتوفر  وت�سلحها  ومتولها  وحتركها 

أ.فيصل زكي

احل�ساب  من  واحل�سانة  واحلركة  احلماية 
ب�سعة  جرائم  من  ترتكبه  ما  على  والعقاب 

مك�سوفة.
الفو�سى اخلالقة  يوؤكد ان م�سروع  كل هذا 
الو�سط  ال�سرق  ت�سكيل  لإعادة  ع  ُو�سِ الذي 
واأبطاله  ومر�سوم  مَدّبر  م�سل�سل  هو  اجلديد، 
والكيان  امريكا  اباطرة  يتقدمهم  معروفني 
ال�ستعمار  بقايا  من  معهم  ومن  ال�سهيوين 
اطماع  لها  اقليمية  دول  من  ومب�ساركة  القدمي 
ايران  هي  كما  تاريخية  واحقاد  تو�سعية 
الوقائع  كل  وتوؤكد  العثمانية.  وتركيا  الفار�سية 
الكرب  وامل�ستفيد  القوى  ال�سريك  ان  والنتائج 
من هذا امل�سروع الهدام هو الكيان ال�سهيوين 
قدٍم  على  يجري  الذي  التطبيع  هو  دليل  واكرب 
يح�سل  ان  قبيل  ال�سهيوين  الكيان  مع  و�ساق 
ملفاتيح  ت�سلمه  وهي  الكربى  اجلائزة  على 

املنطقة وحتكمه مبقدراتها.
م�سروع  ان  هو  اي�سًا  النتباه  يلفت  اإمنا 
امل�ساحة  يتجاوز  بداأ  قد  اخلالقة  الفو�سى 
اخرى  مناطق  اىل  الو�سط  لل�سرق  اجلغرافية 
الهندية  احلدود  على  احلال  هو  كما  اآ�سيا،  يف 
هوجن  مع  ال�سينية  واحلدود  الباك�ستانية 
بورما  يف  احداث  من  يجري  عما  ناهيك  كوجن 
وتايلند وغريها. وعن القنابل املوقوته اجلاهزة 

لال�ستعال يف امريكا اجلنوبية.
التفاهم  مبداأَّي  وتالزم  وايران  امريكا 

وال�شراع
ويف  ال�سيا�سي  العمل  يف  معروف  مبداأ  هذا 

العالقات الدولية ومعمول به منذ زمن بعيد يف 
العالقات اليرانية المريكية، ولكنه يف الأ�سهر 
الخرية �َسِهد ر�سقاٍت حامية من الت�سريحات 
رافقها  الطرفني  بني  املتبادلة  والتهديدات 
الطائرات  حرب  مثل  دونكو�سوتية،  م�سرحيات 
عمليات  البحرية،  امل�سائق  حرب  امل�سرية، 
احتجاز البواخر التجارية، املبالغة يف احلديث 
عن قدرات ايران الع�سكرية اخلارقة واملتطورة 
وا�سلحة  و�سواريخ  رادارات  وعن  واحلديثة 

اخرى.
ل�سالح  ع�سكرية  عمليات  عن  احلديث 
بالإغارة  ال�سالح  هذا  قيام  مثل  امل�سري  اجلو 
ال�سعودية املحاذية حلدود  النفط  على من�ساآت 
مركز  عن  كم   1100 تبعد  والتي  الإمارات  دولة 
مبهمتها  قامت  طائرات   10 وعددها  انطالقها 
ثم عادت اىل قواعدها �ساملة دون ان يراها قمر 
يكت�سفها  ان  ودون  مدين،  او  ع�سكري  �سناعي 
تطلق  ان  ودون  �سعودي،  غري  او  �سعودي  رادار 
ليل  خفافي�ض  وكاأنها  واحدة  ر�سا�سة  عليها 
حتدث  ما  وكثريًا  التاريخ،  قبل  ما  ع�سور  من 
�سربت  اأر�ض  اأر�ض  �سواريخ  عن  احلوثيون 
�سعودية  لقرى  �سعودية وعن احتاللهم  من�ساآت 
احلوثيني  ان  العجيب  والغريب  حدودية. 
اربع  �سفراء  مع  اليمن  ق�سية  حلل  يتفاو�سون 
واملانيا  وبريطانيا  فرن�سا  منها  اوروبية  دول 
التفاو�ض مع الطراف  يرف�سون  و  يف طهران، 
ت�سري اىل ان  املعلومات  بينما  اليمنية الخرى. 
اليمن  وتق�سيم  تقا�سم  حول  تدور  املفاو�سات 
وخطوات  و�سائل  حول  و  دويالت.  ثالث  اىل 

السياسة
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الفوضى الخالقة 
تجاوز الشرق االوسط 

و وصل الى الهند 
وباكستان والصين 

وهونغ كونج

املن�سق  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  عقد  فرط 
ن�سفيًا يف الوقت احلا�سر حيث الكويت وقطر 

وُعمان قاب قو�سنِي من خروجهم من املجل�ض.
اليرانية  القوة  باأن  التاأكيد  يجب  وهنا 
تتعر�ض  مل  وتتوعد،  تهدد  التي  اخلارقة 
المريكية  وال�ساطيل  والقواعد  للقوات  يومًا 
�سوريا  يف  او  اخلليج  يف  �سواء  والربيطانية 
والعراق، كما مل تتعر�ض للخروقات ال�سهيونية 
ل�سيادة لبنان و�سوريا والعراق اي�سًا، اما التفاق 
تعَلُق  �سماعة  اىل  حتول  فقد  اليراين  النووي 
برناجمها  لإ�ستئناف  الإيرانية  الذرائع  عليها 
النووي واإتخاذ ذلك ممرًا لدخول ايران النادي 

النووي ب�سكل تدريجي ومقبول.
ايران  بني  والفاأر  القط  لعبة  هي  هذه 
نوع جديد من  ي�سمونها  الكرب، هم  و�سيطانها 
التفاهم  اإ�ستمرار  مبداأ  وفق  الإ�ستباك  قواعد 
ال�ساحات  يف  امليدانية  و�سراكتهما  وال�سراع، 
عالقاتهما  على  قاطع  دليل  هي  ال�ساخنة 

ال�سرتاتيجية اخلفية.
العراق  م�ساحة  تغطي  ال�سراكة  هذه  ان 
كله، وا�سبحت تغطي م�ساحة �سوريا كلها حيث 
اليرانية  وامليلي�سيات  اليراين  النفوذ  يتغلغل 
واحيانًا  ال�سورية،  واملفا�سل  املناطق  معظم  يف 
يف  امليلي�سيات  من  توابعهما  او  طرفان  يتواجد 
الطرف  اىل  منهما  كل  ويعرب  واحدة  منطقة 
�سوريا  ويف  املعروفة.  معابره  طريق  عن  الآخر 
اي�سًا مل ن�سمع �سوتًا ايرانيًا ول خطوة ايرانية 
الرتكية  الآمنة على طول احلدود  املنطقة  �سد 
المريكية  الرتكية  التفاقية  وفق  ال�سورية 
للم�سروع  مقاومة  عن  ن�سمع  ومل  الخرية، 
الفرات  �سرق  يف  كردي  كيان  لإقامة  المريكي 
من  كامل  امريكي  ان�سحاب  عن  ن�سمع  مل  كما 

هذه املنطقة كما اعلن ترامب.

وماذا عن لبنان وفل�شطني وغريهما
�سوته  يرفع  اهلل  حزب  يزال  ما  لبنان  يف 
باأنه  جديدًا  )�سادقًا(  وعدًا  اطلق  وقد  عاليًا 
�سهيوين،  عدوان  اي  على  مزلزًل  ردًا  �سريد 
اللبنانية  ال�سيادة  يوميًا  يخرتق  العدو  بينما 
ايام  قبل  ا�ستهدف  اأنه  بل  احد،  اعرتا�ض  دون 
مقرًا حلزب اهلل يف ال�ساحية اجلنوبية، وجاء 
الرد باأن حزب اهلل �سي�سرب الطائرات امل�سرَية 
اذا كررت هذا العمل او خرقت خطوط الهدنة 
ووقف اطالق النار التي حتر�سها قوات دولية يف 

جنوب لبنان وفق قرار جمل�ض المن 1701
يف الداخل الفل�سطيني، وبالرغم من املوقف 
الر�سمي املعلن لل�سلطة الفل�سطينية بوقف العمل 
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ال�سلطة  فاإن  اأبيب  تل  مع  املوقعة  بالإتفاقيات 
مل  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�سطينية 
تطرح حتى الآن خطتها ملواجهة املرحلة املقبلة 
عن  تعلن  ومل  اجلديد  ال�سيا�سي  برناجمها  ول 
و�سائل تفعيل الن�سال الوطني الفل�سطيني بكل 
واولويات  بديهيات  من  هذه  ان  مع  م�ستوياته 

اخلطوات املطلوبة.
ال�ساحة  تزال  فما  الليبي  الو�سع  يف  اما 
الغنائم  ولتقا�سم  والنهب  بال�سلب  مفتوحة 

وتق�سيم الوليات. 
ا�صئلة م�صروعة

بقدرات  التهويل  حملة  من  الهدف  هو  ما 
و�سفها  اىل حد  والقت�سادية  الع�سكرية  ايران 

بالقوة العا�سرة يف العامل؟؟
قدرات  عن  احلديث  يف  املبالغة  وراء  ماذا 
مثل  القليمية  ايران  اذرع  لدى  والقوة  الردع 
احل�سد ال�سعبي يف العراق وحزب اهلل يف لبنان 

وان�سار اهلل يف اليمن؟؟
لإنت�سارات  املفتعل  الت�سخيم  وراء  ماذا 
املناطق  خمتلف  يف  املزعومة  ال�سوري  النظام 
واجلبهات بينما ل وجود لهذا النظام يف مناطق 
�سرق الفرات ويف اجزاء مهمة من املحافظات 

ال�سمالية ل�سوريا؟؟
ماذا يعني كالم ن�سر اهلل باحلديث جمددًا 
عن )الوعد ال�سادق اجلديد(؟.. وما هو هذا 

املوعود املولود اجلديد املزلزل؟؟
حقيقية  هي  هل  املت�ساعدة  املبالغات  هذه 

ام جمرد فقاعاٍت وبالونات اختبار؟؟
ا�سحابها  من  خالية  كلها  املنطقة  وهل 
هي  هل  الدفاعية؟؟!!..  وقدراتهم  وقواتهم 
حربية  وا�ساطيل  وقواعد  قوات  من  خالية 

ومنظومات ردع �ساروخية؟؟ 
اجابات  اىل  حتتاج  القبيل  هذا  من  ا�سئلٌة 
حقيقية مقنعة ولي�ض اىل قدراٍت هوائيٍة ل لون 

لها ول طعم ول رائحة... اهلل هو العامل.

    كاتب و اإعالمي عربي



نتناولها يف حمورين هما:
القوى  �سيا�سات  اإت�سمت  الدويل:  الو�سع   1-
المريكية  املتحدة  بالوليات  املمثلة  الكربى  الدولية 
املنطقة  يف  القوى  توازن  على  احلفاظ  بعدم  ورو�سيا 
متيزت  التي  الباردة  احلرب  حقبة  يف  كانت  كما 
بال�ستقرار الن�سبي بني القوتني العظميني، اذ حددت 
م�سالح كل قوى من خالل دورها ال�سا�سي والثانوي 
او  واحللول  املبادرات  وطرح  املنطقة،  ازمات  يف 
م�ساحلها  مع  يتالئم  مبا  الحيان  بع�ض  يف  فر�سها 
املنطقة  يف  عدة  اطراف  ودخلت  نفوذها،  وتعزيز 
حروب  الأخر  والبع�ض  بالوكالة،  حروب  بع�سها 
يعتربها  عدة،  لأزمات  تراكمات  نتيجة   ، مبا�سرة 
طرحتها  التي  اخلالقة(  )الفو�سى  مرحلة  البع�ض 
البع�ض  يعتربها  بينما  البن،  بو�ض  ادارة  يف  امريكا 
عدم  او  الأمريكية  للهيمنة  تراجع  بداية  الأخر 
وجهة   من  تعرب  والتي  املنطقة،  مب�سكالت  الهتمام 
نظر بع�ض الكتاب وجود �سيا�سة امريكية قلقة، وجعل 
النظام الدويل الإقليمي احلايل اأكرث ُعر�سة للفو�سى 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  الذي دفع  الإنهيار وهو  و 
الأثار  لأمت�سا�ض  الأن�سب  البديل  باأن  العتقاد  اىل 
التالعب  فى  هو  العامل  فى  الزائد  لتمددها  ال�سلبية 
بتوازنات القوى الإقليمية، وت�سخري هذه القوى ل�سبط 
بع�سها البع�ض على غرار ما فعلته بني اإيران والعراق 

فى فرتة الثمانينات من القرن الع�سرين.
و لر�سد اأهم التفاعالت  للقوى الفاعلة املتناف�سة، 
والوقوف على حتالفاتها فى املنطقة علينا طرح �سوؤال 

ظل  يف  عالقاتها  املتحكمة  القوى  تر�سم  كيف  هو: 
موؤ�سرات  عدة   املنطقة؟  يف  القليمية  القوى  تناف�ض 

نذكرها:
الوليات  طرح  بعد  املحاور  �سراع  اإ�ستعال  ـ  اأ 
 2004 الكبريعام  الأو�سط  ال�سرق  م�سروع  املتحدة 
املحافظني  �سنعه  امريكي  خمطط  وهو  بعدها  وما 
يف  القومي  النظام  اإنهيار  اإثر  بو�ض  ادارة  يف  اجلدد 
العراق  وفتح املنطقة العربية اأمام  حالة ال�ست�سالم، 
و�سعود  ال�سهيوين،  الكيان  مع  التطبيع  نحو  والتوجه 
وبروز  و"داع�ض"  "القاعدة"  الإرهابية   التنظيمات 
لإيران،  موالية  العراق  يف  وعرقية  طائفية  �سلطة 

والت�سريع من تنفيذ م�ساريع التق�سيم.
الربيع  اإحتجاجات  يف   اليراين  ال�سعود  ـ  ب 
�سيا�سيا  املبا�سر  للتدخل  الفر�سة  لها  اأتاحت  العربي 
لتو�سيع نفوذها،  وع�سكريا يف �سوؤون عدة دول عربية 
ان  ن�ستطيع  الفو�سى،  ن�سر  يف  خطريا  عامال  �سكل 

نحدد نتائجها من خالل ازمات املنطقة وهي: 
 اول ـ يف الزمة ال�سورية تعد اإيران فاعل رئي�سي 
بها، بعد عام 2011 فهي داعم اأ�سا�سي امل�ساند للنظام 
داخل  لرو�سيا  وحليف  جهة،  من  ال�سلطة  يف  ال�سوري 
�سورية، وتخ�سى من �سقوط نظام "الأ�سد" الأمر الذى  
الذراع  اإىل  واأ�سلحتها  نفوذها  ومد  متددها،  يعرقل 

الإيراين "حزب اهلل".
واإندلع  للعراق  المريكي  الحتالل  ـ  ثانيا    
وبروز  العربي،  الدور  تراجع  اىل  اأدى  الربيع  ثورات 

امام  ايران  هزمية  بعد  العربية  املنطقة  كانت   
العراق يف حرب الثمان �سنوات عام 1988 من�سغلة يف 
مو�سوعة ال�سراع العربي ال�سهيوين، وتهمي�ض القوى 
القليمية وخا�سة تركيا وا�ستمر الو�سع اجليوبوليتيكي 
قلقا حتى وقوع الحتالل المريكي للعراق عام 2003 
برتاجع  العربية،  املنطقة  على  الوخيمة  ونتائجه 
التي  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  العربي  الت�سامن 
تركيا خالل  �سعود  و  الوىل،  املركزية  الق�سية  كانت 
ودورها  والع�سرين  احلادي  القرن  من  الول  العقد 
بالتعاون  ليبيا  وغزوها  العربي  الربيع  احتجاجات  يف 
بعد  ايران   �سعود  واأعقبها  الناتو.  حلف   قوات  مع 
عام  العراق  من  املحتلة  المريكية  القوات  ان�سحاب 
املجموعة  لدعم  المني،  امللف  وا�ستالمها   2011
لتدمري  امريكي  خمطط  وتنفيذ  احلاكمة  ال�سفوية 
ممنهج للعراق، ونتيجة للتدخالت القليمية والدولية 
برزت خالل العقدين الخرية ثالث ق�سايا  حمورية 
هي: امل�سكلة العراقية والزمة ال�سورية والزمة اليمنية 

السياسة

د. خليل مراد

 مستقبل الصعود االيراني في دول المشرق 
ال��ع��رب��ي ف��ي ض���وء م���وازي���ن ال��ق��وى ال��دول��ي��ة 
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وت�سكيل  الرهابية،  التنظيمات  ظاھرة 
التدخالت  �سجعت  متوترة  اإقليمية  بيئة 
حتت  دولية،  اأو  اإقليمية  �سواء  الع�سكرية 
الدوليني  وال�سلم  الأمن  فر�ض  حجة 
وحماربة الإرھاب، وحقيقة الأمر اأن تلك 
التطورات واملناف�سة الإقليمية يف العراق، 
الإقليمية  للقوى  اأ�سا�سيًا  داعمًا  ت�سكل 
اىل  الهادفة  المريكية  الهيمنة  وفر�ض 
اإعادة ت�سكيل اخلريطة ال�سيا�سية ال�سرق 
اأو�سطية، من خالل تفتيتها وفق "م�سروع 
املنظرالأ�سلي   "1979 لوي�ض  برنارد 
برزت  ولذلك  اخلالقة  الفو�سى  ل�سيا�سة 
تناحر  اإذ هناك  العراقية،  امل�سكلة  لدينا 
ملزيد من ال�سراعات بني خمتلف القوى 
العراقي،  بال�ساأن  تتدخل  التي  الإقليمية 
ب�سكل معلن، حيث ت�سعى كاًل منها الظفر 
على  النفوذ  ومد  التحركات،  من  مبزيد 
�سوريا  وخا�سة  للعراق  جماورة  دول 
اخلليج  منطقة  يف  والتدخل  ولبنان، 
حيث  ا�ستقرارها،  لزعزعة  العربي 
متمددة  اأذرعها  تبقي  ان  ايران  متكنت 
ب�سكل  العراقية  الأرا�سي  داخل  ومتغلغلة 
كبري للغاية عن طريق "ملي�سيات احل�سد 
ال�سعبى" وع�سرات املل�سيات التابعة لها، 
يقطنون  الذين  الأكراد  مع  تعاملها  اأما 
فاإيران ترف�ض  بالعراق،  اإقليم كرد�ستان 
متامًا فكرة انف�سال القليم عن العراق، 
لنفوذها  اأ�سا�سي  تهديد  ذلك  يف  لأن 
على  ذلك  اإنعكا�ض  و  �سوريا،  فى  املمتد 
اأكراد اإيران، اأ�سف اإىل ذلك اأنه �سيجعل 
ل  اإذ  للغاية،  �سعبة  اإيران  مهمة  من 
الع�سكرية  واإمدادتها  نفوذها  مد  ت�ستطع 
لذراعها الرئي�سى "حزب اهلل" فى لبنان.

ثالثا ـ يف الزمة اليمنية، تعد منطقة جيوبوليتيكية 
على  هيمنتها  لفر�ض  �سبيال  و  الإيرانية،  لل�سيا�سة 
بالتحالف غري  املندب  باب  العرب وعلى م�سيق  بحر 
وبقوة  ذراعها  واإمتداد  ال�سهيوين،  الكيان  مع  املعلن 
فى اليمن من خالل "امللي�سيات احلوثية" والعمل على 

اإيجاد نظام ميني ب�سبغة اإيرانية �سفوية.
-2 الو�سع القليمي: حاولت اإيران وتركيا امتالك 
مزيد  للعب  توؤهلهما  التى  ال�ساملة،  القوة  عنا�سر 
و�سيطرتها  مطامعها  وحتقيق  باملنطقة  الأدوار  من 
العراق و�سوريا ولبنان واليمن، الأمر  على مناطق يف 
القوى،  ت�سلح غري عادي بني هذه  ل�سباق  يوؤدى  الذى 
من  تق�سفية  داخلية  �سيا�سة  باإتباع  ُينذر  الواقع  وهذا 
ح�ساب  على  الع�سكرى  الأنفاق  حجم  زيادة  �ساأنها 
املجال التنموى، وانخفا�ض الإحتياطى النقدى للدول، 
لتذبذبات خطرية، غري  الدول  اإقت�ساد هذه  وتعر�ض 
فى  دقيق  ب�سكل  قادرة  غري  ٌتعد  الإقليمية  القوى  اأن 
حتالفها  وخا�سة  البع�ض  بع�سها  نوايا  على  التعرف 

متقدمة  نتائج  حققت  نووية  مفاعالت 
جمال  يف  املا�سيني  العقدين  خالل 
ال�سراع  وان  النووية،  التقنية  امتالك 
ي�سعها  الراهن  -اليراين  المريكي 
حتمل  اإما  للغاية،  �سعبة  خيارات  امام 
�سعوبها  وجتويع  القت�سادية  العقوبات 
تغيري  باإنتظار ح�سول  �سدها،  املنتف�سة 
�سيا�سي يف الدارة المريكية يف انتخابات 
عام 2021، او قبولها بال�سروط المريكية 
وامام  النووي،  الربنامج  عن  بالتوقف 
ب�سياع  ايران  ت�سمح  لن  اخليارات  هذه 
القوى  بع�ض  تاأييد  على  ح�سولها  فر�سة 
اأن   اإل  الأمريكية،  العقوبات  �سد  الكربى 
الإيرانية  النووية  لالإتفاقية  التاأييد  ذلك 
يف  نفوذها  تغذية  دوافع  لها   2015 لعام 
املنطقة، ول ت�ستطيع العزوف عنها نتيجة 
وفقًا  امل�ستثمرة  الأوروبية  الأموال  كم 
قطاعات  يف  لإيران"  ال�ساملة  "للخطة 
الفندقة،  الغاز،  النفط،  قطاع  مثل  عدة 
هو ما يوؤدى لتجميد هذه الأموال يف حالة 
الوليات  ل�سالح  الوربية  املواقف  تغيري 
فرن�سا  �سيما  ل  المريكية،  املتحدة 
يك�سب  قد  الإتفاق  هذا  اأي�سًا  واأملانيا، 

اإيران قوة نووية م�ستقبال.
م�ساهد   ثالث  نطرح  تقدم  مما 

نتوقعها خالل العوام القادمة وهي:
  امل�سهد الأول: ي�سري اإىل اإ�ستمرارية 
املتحدة  والوليات  ايران  بني  ال�سراع 
�سباق  اإنت�سار  يعنيه  مبا  المريكية، 
انعكا�ساته  له  باملنطقة  خطري  ت�سلح 
والعجز  الفقر  حالة  تنامي  على  ال�سلبية 
باملنطقة  ويوقع  الداخلي،  القت�سادي 

كلها فى رعب وزعزعة لال�ستقرار القليمى.   
  امل�سهد الثانى: يدور حول اإمكانية اإنتهاء ال�سراع 
بحروب تدمريية مبا�سرة بني ايران والوليات املتحدة 
طهران  يف  املاليل  نظام  تغيري  ورمبا  المريكية، 
واملجيء مبجاهدي خلق حلكم ايران، توؤدي اىل انهاء 
لبنان(  اليمن،  العراق،  )�سوريا،  يف  اليراين  النفوذ 

وفر�ض الهيمنة  المريكية على املنطقة ككل. 
املتحدة  الوليات  دخول  هو  الثالث:  امل�سهد    
ايران  على  الحتواء  �سيا�سة  تطبيق  يف  المريكية 
ا�سلحة  امتالكها  ملنع  عليها  الكوري  النموذج  وفر�ض 
على  والعقوبات  العزلة،  ايران  على  ويفر�ض  نووية 
واليمن،  ولبنان  و�سوريا  العراق  الع�سكرية يف  اأذرعها 
لتفعيل  العراق  الطائفية يف  ال�سلطة  وال�سعي لإ�سقاط 
العقوبات وحالة احل�سار على ايران  وتاأليب ال�سعوب 

اليرانية على حكامها.

سباق تسلح 
مع تنامي حالة الفقر والعجز 

االقتصادي الداخلي

    نائب رئي�ض املجل�ض العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

والتناف�ض  جهة،  من  باإلتزاماتها  والوفاء  رو�سيا  مع 
الرو�سي - المريكي على م�ستقبل املنطقة والتفاقيات 
او  الن�سحاب  توقعها  حتمل  التي  بينهما  ال�سرية 
والعراق  �سوريا  يف  الدويل  الدور  توازنات  يف  البقاء 
كافة  فى  الثقة  عدم  اىل  يقود  العامل   وهذا  خا�سة، 
حتركات وتوجهاتها يف العراق و�سوريا واليمن، المر 
العالقات  ل�سبكة  �سياغة  اإعادة  عليها  يفر�ض  الذي 
والتحالفات فى املنطقة، وهذا الواقع يحثنا على ر�سد 

اأهم عوامل القوة اليرانية: 
ا- القوة الع�سكرية التقليدية لإيران: متتلك ايرن 
�ساروخية  قوة  خا�سة  املنطقة  يف  ع�سكرية  قدرات 
نارية  قوة  ت�سكل  وبعيدة  متو�سطة  خمتلفة  ملديات 
الدفعة  على  رو�سيا  من  ح�سلت  انها  كما  مدمرة 
 )300 ا�ض  )ا�ض  اجلوي  الدفاع  منظومة  من  الأوىل 
�سناعية  جمموعات  الإيراين  اجلانب  لدى  يتوافر  و 
وللحر�ض  للجي�ض  والذخرية  واملعدات  الأ�سلحة  تنتج 
الإيراين، اإذ اإنها تاأمل فى حتقيق م�سروعها الطائفي 

المرباطوري يف املنطقة.
ايران  متتلك  النووية:  اإيران  اإمكانيات  ب- 
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واإجتماعيا  اإقت�ساديا  املجتمع  ي�سع�سع  مما  ـ 
الظاهرة  ال�سلبيات  كل هذه  ت�سبح  وثقافيا حني 
يف  حدث  ما  نحو  على  العراق،  يف  املميزة 
ب�سبب  القطاعات  جلميع  تدهور  من  اأفريقيا 

والبالد  الفرقاء  واإرتهان  الغالب،  بطباع  املغلوب 
الأطماع  وي�ستدعي  الثغرات  يفتح  مما  للخارج، 
وامل�سكّنات  بالرتقيع  البالد  وُتدار  واملوؤامرات، 

وتتدحرج نحو ال�ستبداد والتبعية والف�ساد. 
انتهاكات  حدوث  تكرار  ان 
وجل  عز  اهلل  بحق  ج�سيمة 
الحتالل  منذ  واملوؤمنني  و�سريعته 
�سناعة  على  الإ�سرار  من  2003؛ 
ال�سذوذ  وحماية  والف�سل  الف�ساد 
جرمية  واإنت�سار  به،  والقبول 
ظاهرة  وتكاثر  النا�ض،  بني  القتل 
اإدمان  ن�سبة  وت�ساعد  اللقطاء، 
موؤ�سرات  هذه  كل  املخدرات، 
اإ�سافة  واأهله.  البلد  تدمر  خطرية 
الولء  هناك  املوؤ�سرات  لهذه 
اأهم  اأحد  ي�سكل  الذي  للخارج 
للهوية،  الأكرب  التهديد  عوامل 
و  ال�سهيوين  اخلطر  عن  ناهيك 
والداع�سي.  امليل�سياوي،  الإيراين 
تنت�سر  الأمرا�ض،  ا�ستفحال  ومع 
الأمرا�ض  العراقيني  غالبية  بني 
النف�سية. وبذلك تتدهور اإنتاجيتهم 
انتاجية  حقا  هناك  اإن  ـ  العمل  يف 

العراق نموذج لتجربة الفشل

وتتحّطم  العراقيني  اآمال  تخيب  مرة  كل 
واخلطط  اخلاطئة  احل�سابات  نتيجة  احالمهم، 
لثلة  واملتخلف  الهزيل  واألداء  الرجتالية، 
وبالحتالل،  باخلارج  م�سريها  ربطت  اإنتهازية 
ال�سلطة  لإحتكار  �سيء  كل  ت�ستبيح  تزال  ل  وهي 
ول  �سوابط  وبال  وطنية،  او  �سعبية  �سرعية  بال 
واإق�ساء  الهيمنة  هو  جتيده  ما  كل  حمّرمات، 
�سعبية  طبقات  لالأ�سف  يقابلهما  املناه�سني، 
وَتَطّبع  الف�سل،  وتقبل  للخ�سوع  ودجنت  هجنت 

السياسة

أ. د.  عبدالرزاق محمد الدليمي
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وهو  ال�سباب.  بني  املختلفة  الأمرا�ض  ا�ستفحال 
التحذير  اإىل  العاملية  ال�سحة  مبنظمة  حدا  ما 
30 دولة  بعد درا�سة و�سع  من عواقب ما يحدث 
انواعها.  بكافة  الأمرا�ض  فيها  تنت�سر  اأفريقية 
والتي ت�سرخ من اإقرتاب اأجلها، ب�سبب انخفا�ض 
ن�سبة املواليد نتيجة الظواهر ال�ساذة وما يرتتب 
من  الإجها�ض  اإباحة  ومنها  تبعات،  من  عليها 
بعد  وما  احلداثة  مفاهيم  وب�سبب  قيود،  دون 
احلداثة يف قن�ض املتعة اجلن�سية من دون تبعات 
جهة  من  الوفاة  ن�سب  وارتفاع  وتربية،  ولدة 
مما  ال�سحية،  ال�سيا�سات  تدهور  ب�سبب  اأخرى 
اأموال  تبتلع  ال�سكان  عدد  يف  �سوداء  فجوة  يخلق 
التقاعد،  ورواتب  الجتماعية  للرعاية  ال�سرائب 

والتي �ستنفجر فجاأة على روؤو�ض اجلميع.
الأوطان تبنى من خالل تبني ثقافة الأوطان 
الأوطان  والجتهاد.  اجلد  خالل  ومن  والإن�سان 
والعمل  احل�سنة  وبالنواية  بالإخال�ض  تبنى 
باإ�ستخدام  ل  واملعرفة  بالعلم  الدوؤوب.  اجلاد 
اىل  والعباد  البالد  تعيد  التي  البدائية  الأ�ساليب 
الإتقان  بثقافة  تبنى  الأوطان  الو�سطى.  الع�سور 
بثقافة  تبنى  الأوطان  اخلطاأ.  م�ساحة  وتقلي�ض 
تخ�سر  واأنت  اربح  اأنا  مبداأ  ولي�ض  يربح  الكل 
تبنى  الأوطان  والتقا�سم.  املحا�س�سه  مبداأ  اأو 
تبنى  الأوطان  وال�سدق.  امل�سارحة  خالل  من 
باإعتماد مبداأ امل�ساواة والعدالة، و تبنى من خالل 
لي�ض  و  املنا�سب  باملكان  املنا�سب  الرجل  و�سع 
قبول  خالل  من  تبنى  و  والولءات،  باملزاجات 
للود  يف�سد  "ل  بالروؤى  فالختالف  التنوع  مبداأ 
ق�سية " رغم اأنها م�ستهلكة. الوطان تبنى بحب 
الإيثار للغري ولي�ض كلمه "اأنا". الأوطان تبنى من 
خالل �سيادة التوافق ونبذ اأ�سباب الفرقة فكل ما 
يوؤدي للت�ساحن والبغ�ساء واملناكفات والت�سنجات 
باخلطابات والأعالم ليبني وطن، بل ميثل �سياع 
خالل  من  تبنى  والأوطان  املطلوبة.  لالأولويات 
ولي�ض  الأهداف  وحتديد  والتنظيم  التخطيط 
واملتابعة  التلفونات  واأدارة  الفا�سدة،  الإدارات 
الع�سوائية، التي وىل زمانها ومل تعد قائمة حتى 
يبنى من خالل  الوطن  تخلفا.  العامل  دول  باأكرث 
توحيد كل جهود العراقيني بكافه منا�سط احلياة 
اأهداف  لتحقيق  الأهداف"  حتديد  خالل  ومن 
الوطن  يبنى  وحمددة" ول  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية 
خالل  ولمن  فقط،  والأهازيج  الق�سائد  بنظم 
ولمن  فقط،  والحتفالت  املهرجانات  اأقامة 
لأغلب  والتهمي�ض  والإق�ساء  التحري�ض  خالل 
عراق  الوطن،  نبني  اأردنا  اأن  املجتمع  مكونات 
والف�ساد  والق�ساء  للمحا�س�سات  عابر  جديد 
ل  الوطن  بناء  يف  والرقي  التقدم  اإن  والر�سوة. 

يكون اإل على اأيدي اأبنائه.

يف  الدولة  لبناء  و�شط  وحلول  م�شرتكة  قوا�شم  اىل  الو�شول  ميكن  كيف 
اإما معنا... واإما  اأن تكون الفكرة ال�شائدة م�شبقاً عند كل فريق:  لبنان، دون 

�شدنا !.. وهل بالمكان اخلروج مما نعانيه من �شغوطات؟؟

هل ي�شتطيع "املت�شارعون" على قالب "اجلبنة" ان يخرجوا من ال�شرنقة 
التي و�شعوا اأنف�شهم داخلها، والنطالق لروؤية اأ�شمل واأعّم ت�شع العمل على 
بناء  اإعادة  نحو  متاح  هو  مما  والنطالق  الهتمامات  اأوىل  يف  الدولة  بناء 

ج�شور الثقة بني اللبنانيني؟

ال�شف  ورفعناهم اىل مراتب  القياد،  لهم  اأ�شل�شنا  الذين  ي�شعر هوؤلء  األ 
�شيا�شياً  حالياً  ت�شود  التي  املخيف،  الرتاجع  بل  اجلمود،  حالة  ان  الأول 

واقت�شادياً واجتماعياً �شتوؤدي حتماً اىل املوت؟

ال�شيقة  الكوالي�س  يف  ت�شريحاً  الذاكرة  اىل  اأعاد  حالياً  به  منر  ما 
1980 باأطراف  للبطريرك اغناطيو�س هزمي حني اجتمع يف متوز من العام 
اجلبهة اللبنانية يف اإهدن، وجرى حوار �شريح بينه وبينهم لفت خالله اىل 

ان ما يجري لي�س مل�شلحة البلد، فالبلد ل يزال يتخبط بواقع موؤمل.

بعد الجتماع اأ�شّر البطريرك لبع�س خا�شته قائاًل: )اإن القرار لي�س بيد 
من يلعبون على امل�شرح، وتلتقط العد�شات �شورهم، واآلت الت�شجيل اأ�شواتهم، 
اإن القرار هو بيد من هم وراءهم، يقبعون يف الكوالي�س، وهم وحدهم ميلكون 

اللعبة يف لبنان بدايًة ونهايًة(.

واأنا  كنت  لأين  مت�شائم..  )اأنا  قائاًل:  يومها  هزمي  البطريرك  واأ�شاف 
امل�شت�شار  كلمة  بانتظار  باجلدران...  اآذانهم  الت�شاق  اأملح  اإليهم  احتدث 

اخلفي!؟(

)الكعكة(  على  املت�شارعني  اآذان  تلت�شق  جدران  اأية  على  اليوم..  ترى، 
وراء  من  لهم  يهم�شون  الذين  )اخلفيون(  امل�شت�شارون  هم  ومن  لبنان...  يف 

اجلدران؟؟

أ. مايز األدهمي

لبنان... بانتظار 
همسات المستشار!؟

  رئي�ض حتريرجريدة الإن�ساء – طرابل�ض لبنان

من زاويتي

   اإ�ستاذ الدعاية العالمية 
يف كلية العالم  ــ  جامعة البرتا الردنية
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السياسة

الثامن من آب 1988 اليوم الذي إنتصف فيه العرب من الفرس

رف�ض  ان  بعد  �سنوات  لثماين  ا�ستمرت  التي 
دجالهم الكبري خميني قرار جمل�ض المن الدويل 
و  القتال  اندلع  اأيام من  بعد خم�سة  الذي �سدر 

دعا اىل وقف اطالق النار . 
المريكية  املتحدة  الوليات  عمدت  لقد 
وربيبتها ال�سهيونية العاملية وبع�ض الدول الكربى 
العراق  لإ�ستنزاف  احلرب  هذه  امد  اإطالة  على 
وا�سدقائها  حلفائها  باأن  تيقنت  ان  بعد  اأول 
من  ماأمن  يف  ا�سبحوا  العربي  اخلليج  دول  يف 
وان  الثورة،  بت�سدير  واحالمه  اخلميني  �سرور 
هرمز  وم�سيق  اخلليج  عرب  النفط  امدادات 
�ستبقى مفتوحة واآمنة بف�سل قوة العراق وقدراته 

اعلن خميني قبوله 
بقرار وقف اطالق 

النار مع العراق وانه 
قبله )كمن يتجرع 

كأس السم(

أ. خالد يحيى النعيمي 

الفار�سية  الإمرباطورية  ا�سقاط  ومت  فار�ض  بالد 
فار�ض  بالد  ادخال  ومت  واأتباعه،  ك�سرى  هلك  و 
املجو�سية  الديانة  وانح�سرت  الإ�سالم  دين  اىل 
اىل البد ، و لكن املوؤرخني وكتب التاريخ حتدثنا 
باأن البع�ض من اتباع الديانة املجو�سية و مثيالتها 
و بع�ض الفرق التي كانت منت�سرة يف بالد فار�ض 
تظاهروا بدخولهم الدين الإ�سالمي ولكنهم كانوا 
للدين  والكراهية  احلقد  داخلهم  يف  ي�سمرون 
دين  هذا  ان  لبع�سهم  يقولون  كانوا  بل  اجلديد 
العرب ولي�ض ديننا ويجب علينا تدمريه من داخله 
ا�سقطوا  املتخلفني  الجالف  العرب  هوؤلء  لن 
امرباطوريتنا واذلوا ملوكنا وفر�سوا علينا دينهم 

بحد ال�سيف . 
لذلك فاإن خميني واتباعه من املعممني الذي 
جاوؤوا ب�سعارات الإ�سالم والثورة الإ�سالمية، هم 
اأبعد ما يكونوا عن الدين الإ�سالمي وهم امتداد 
احلاقدة  الطائفية  العن�سرية  املجموعات  لهذه 
لذلك  والإ�سالم،  العرب  تدمري  اىل  تهدف  التي 
التيار  و  ال�سهيونية  مع  األتقت  م�ساحلهم  فاإن 
اأمريكا والغرب يف العداء  امل�سيحي املت�سهني يف 

للعراق والأمة العربية .
ويتهددون  يعربدون  الذين  اإن ماليل طهران 
اليوم يف املنطقة مل يكونوا �سوى جرذان مذعورة 
تبحث عن املخابئ يف كل معارك القاد�سية الثانية 

مقولة خالدة لر�سولنا الأعظم �سيد الكائنات 
يوم  فيها  ي�سف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
من  العرب  فيه  انت�سف  يوما  )كان  قار  ذي 
يف  القاد�سية  معركة  بعدها  جاءت  و  العجم( 
ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  الثاين  اخلليفة  زمن 
امل�سلمني  اأر�سل جي�ض  ار�ساه، عندما  و  عنه  اهلل 
حيث  العراق،  لفتح  وقا�ض  ابي  بن  �سعد  بقيادة 
قائده  قتل  و  املدائن  يف  الفر�ض  جي�ض  اإندحر 
اىل  زحفها  امل�سلمني  جيو�ض  وا�سلت  ثم  ر�ستم، 
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جتارتها  ازدهرت  التي  الأ�سلحة  م�سانع  ت�سغيل  بهدف  وكذلك  املت�ساعدة، 
ال�سهيوين  الكيان  ودخل  ال�سوداء،   ال�سوق  م�سبوقة من خالل  بطريقة غري 
واملعدات  الغيار  بقطع  مدهم  خالل  من  واتباعه  خميني  لإنقاذ  اخلط  على 

ال�سرورية يف ال�سفقة املعروفة ) ايران غيت(. 
لقد مررنا خالل هذه احلرب بظروف ع�سيبة ال ان ثقه ال�سعب بقيادته 
فيالقها  بكل  امل�سلحة  القوات  مع  والتالحم  والت�سحية  للبذل  وا�ستعداده 
فرق  بخم�ض  دخلنا احلرب  اأننا  مدربا حيث  قويا  لنا جي�سا  اأنتج  و�سنوفها، 
ع�سكرية عام 1980 لن�سل اىل خم�سني فرقة ع�سكرية ب�سبع فيالق مع نهاية 
احلرب عام 1988 اإ�سافة اىل �سناعة ع�سكرية متطورة لكافة اأنواع الأ�سلحة 

واملعدات التي نحتاجها. 
ثم جاءت معركة حترير الفاو يف ال�سابع ع�سر من ني�سان عام 1988 التي 
�سادفت يف اول يوم من �سهر رم�سان لذلك اطلق عليها )رم�سان مبارك( 
هذه معركة ظافرة يف كل تفا�سيلها ك�سرت ظهر العدو الإيراين وانهارت قواته 
وقطعاته يف كل جبهات القتال ومل يبق امام خميني واتباعه، ال ال�ست�سالم 
بعد �سل�سلة من املعارك الناجحة حيث اعلن خميني بعدها قبوله بقرار وقف 
اطالق النار مع العراق وانه قبله )كمن يتجرع كاأ�ض ال�سم(. هذا النت�سار مل 
يرق لل�سهيونية وامريكا وبداأت خططهم لتحجيم العراق وا�سعافه منذ اليوم 
الغر�ض بع�ض احلكام  لهذا  ا�ستخدموا  ايران، وقد  التايل لوقف احلرب مع 
اليه لكي يتم احتالله  العراق  ا�ستدراج  الفخ الذي مت  الكويت  العرب وكانت 
وا�سقاط نظامه الوطني لت�سبح املنطقة العربية كلها حتت الهيمنة المريكية 

ال�سهيونية الإيرانية.

اأجل  من  لي�ض  �سورية  �سرق  �سمال  يف  الأمريكية  القوات  تواجد 
حماربة داع�ض كما تدعي، ول من اأجل ن�سرة ال�سعب ال�سوري، بل من 
اأجل هدف واحد يتما�سى مع الرغبة ال�سهيونية بت�سكيل كيان انف�سايل 

كردي يف �سمال �سورية.
م�سجعًا  ذلك  يكون  اأن  من  خوفًا  تركيا  ترف�سه  الأمريكي  الهدف 
لأكراد تركيا بت�سكيل كيان انف�سايل مماثل، تناق�ض الطرفني يف هذه 
اجلزئية،  يدعو الطرف الأمريكي للمراوغة والتمويه باإبداء ح�سن النية 
كتفاهم  تنفيذها،  من  والتهرب  اإتفاقات  بعقد  الناتوي  �سريكه  جتاه 
2018، دون اأن يفي الطرف  منبج الذي وقع بني الطرفني يف حزيران 

الأمريكي باإلتزاماته ليبقى التفاق حربًا على ورق.
فر�ض  يحاولن  ورو�سيا،  اأمريكا  �سورية،  يف  الفاعالن  الطرفان 
عملية �سيا�سية تعيد تاأهيل نظام الأ�سد برغبة �سهيونية على وفق نظام  
فيدرايل يكون الأكراد جزءًا ا�سا�سيًا به، وهذا ل يتحقق اإل بالق�ساء على 
املعار�سة امل�سلحة، وتركيا متلك اوراقًا ت�ساهم باإعاقة هذا امل�سعى من 
خالل دعمها الع�سكري لبع�ض ف�سائل املعار�سة امل�سلحة،  وا�ستمرارًا 
ال�سمال  يف  الآمنة   املنطقة  ان�ساء  على  اأمريكا  وافقت  املراوغة  بنهج 

ال�سوري وبعمق ع�سرين مياًل، كما �سرح وزير اخلارجية الرتكي.
الطرفني،  بني  امل�ساورات  مرحلة  يف  زال  ما  الآمنة  املنطقة  اإتفاق 
كيان  اإن�ساء  عن  تتخلى  لن  فاأمريكا  بتحقيقها،   الأمريكان  و�سرياوغ 
حلفائها  دعم  ا�ستمرار  اىل  �ست�سطر  وتركيا  �سورية،  �سمال  اإنف�سايل 
ادلب  ا�ستعادة  من  والنظام  رو�سيا  يعيق  وهذا  امل�سلحة  املعار�سة  من 

ويعطل امل�سروع الدويل بتنفيذ العملية ال�سيا�سية.
 �سمن هذا الإطار واأمام التعنت الرتكي قد ت�سطر اأمريكا للتما�سي 
الأكراد  �سيطرة  �سمان  مع  الأمنة  املنطقة  باإن�ساء  الرتكية  الرغبة  مع 
على مناطق بعيدة عن احلدود الرتكية واإذا ما حتققت املنطقة الأمنة 
ف�ستكون م�ساحتها تقارب 8 باملئة من م�ساحة �سورية وتقع حتت الإدارة 
الرتكية و �ستكون عالقة �سكانها مع الأتراك اأقوى من عالقتهم بالوطن 

الأم وهذا ميهد ل�سلخ هذا اجلزء من �سورية ل�سالح تركيا.
كل هذا يجري ول ن�سمع من نظام الأ�سد اإل ال�سجب والتنديد وهو 
اأتى خلدمة   1970 عام  ومنذ  الأ�سد  نظام  باأن  القناعة  لدينا  يعزز  ما 
على  والتاآمر  �سورية  وتفكيك  ال�سوري  ال�سعب  وقتل  ال�سهيوين  الكيان 
اإىل  لبنان  من  كثرية  وال�سواهد  جتزئتها،  يف  وامل�ساهمة  العربية  الأمة 

العراق، وهذه بالتحديد مهمة "�سورية الأ�سد".

أ. زياد المنجد

تركيا وأمريكا 
والمنطقة 

اآلمنة

خال�صة القول

كاتب و �سحفي عربي من �سورية    دبلوما�سي عراقي �سابق 
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بعد  اأول خطواتها  ال�سودانية  الثورة  و�سعت 
توقيع اإتفاق اإنتقال ال�سلطة اىل احلكم املدين، 
يوم 17 اأغ�سط�ض 2019 بني قوى اإعالن احلرية 
ن�ض  والذي  الع�سكري،  واملجل�ض  والتغيري 
 6 مدنية،  باأغلبية  �سيادة  جمل�ض  ت�سكيل  على 
وجمل�ض  الع�سكري،  املجل�ض  من  و5  مدنيني 
وزراء  مدين كامل تعينه قوي احلرية والتغيري،    
و�سط ح�سور اإقليمي ودويل كبريين، ممثال يف 
والفريقية،  العربية  للدول  وممثلني   روؤو�ساء 
والوليات  الوربي  الحتاد  دول  عن  وممثلني 
املتحدة المريكية  والمم املتحدة  واملنظمات 

د. معتصم الزاكي

تعيين اول قبطي مسيحي)رجاء نيكوال 
عبدالمسيح ( في مجلس السيادة  في تاريخ 

السودان ،وقبول شعبي ودولي لهذه الخطوة 

السياسة

اأمام  كبري  �سعبي  ح�سور  و  الخرى،  العاملية 
التفاق بداخلها   توقيع  التي مت  ال�سداقة  قاعة 
وعمت  باخلرطوم    ال�سعبية  احلرية  و�ساحة 
اخلرطوم  �سوارع  كل  كبرية  �سعبية  اإحتفالت 

ومدن القاليم و الريف. 
لل�سعب  تاريخيا  يوما  يعترب  اليوم  هذا   
بكل  ج�سام   ت�سحيات  قدم  الذي  ال�سوداين 
وال�سهداء  القهر  رغم  �سلبة،  وعزمية  �سرب 
ال�سهداء  بدم  العرق  ومزجت  واجلرحى، 
�سعبي  زخم  ذات  �سلمية،  ثورة  يف  واجلرحى 
غري منظور يف تاريخ ال�سودان والدول املجاورة، 
ا�ستمرت  الدماء،  رغم  �سلميتها  على  حافظت 
لأكرث من ثمانية �سهور قدمت اأعداد كبرية من 
ال�سهداء، كان البع�ض يراهن على اعتبار ف�ض 
و  العامة،  القيادة  اأمام  جرى  الذي  العت�سام 
ما �ساحبه من قتل وح�سي نهاية الثورة، اإل ان 
الثورة ظهرت بج�سارة اكرب وتدافعت اجلماهري 
املجل�ض  عنف  كل  متحدية  ال�سوارع  ايل  بكثافة 

الع�سكري وانت�سرت اإرادتها اخريا.
الدكتور حممد ال�سم يف كلمته يف احتفال 
قدم  والتغيري  احلرية  قوى  عن  نيابة  التوقيع  
العامة  ال�سيا�سات  فيه  ر�سم  عميقا  حديثا 
على  العمل  فيها  اكد  والتي  القادمة  للمرحلة 
بناء وطن متقدم �ساحب قرار �سيا�سي م�ستقل 

يحرتم العالقات مع الخرين. كما ابدى الفريق 
كلمته  يف  ال�سيادة  جمل�ض  رئي�ض  الربهان 

ا�ستعداده للعمل امل�سرتك من اجل الوطن.
مبا�سرة،  بعدها  ال�سيادة  ت�سكيل جمل�ض  مت 
واأدى الع�ساء اليمني امام الق�ساء والذي تكون  

من:
لتجمع  ممثال  التعاي�سي،  ح�سن  حممد  ـ    

املهنيني ال�سودانيني وممثال لغرب ال�سودان 
للتجمع  ممثال  �سليمان،  الفكي  حممد  ـ 

الحتادي، وممثال ل�سمال ال�سودان.
عن  ممثال  امل�سيح،  عبد  نيكول  رجاء  ـ 

القباط وامل�سيحيني يف ال�سودان. 
ـ �سديق تاور كايف، ممثال جلنوب كردفان. 

قوى  عن  ممثال  ال�سعيد،  مو�سى  عائ�سة  ـ 
التجمع املدين. 

ـ ح�سن �سيخ ادري�ض، ممثال ل�سرق ال�سودان. 
حمدوك  الدكتورعبداهلل  اأدي  ثم  ومن 
بت�سكيل  يقوم  وبعدها  للوزراء،  رئي�سا  الق�سم 
حكومته يف مقبل اليام، من تر�سيحات تقدمها 

له قوى احلرية والتغيري.
تر�سيح  امل�ست�سارة  رجاء نيكول عبدامل�سيح 
بداية  على  دللته  لإعتبار  �سعبيا  ارتياحا  وجد 

ال���ث���ورة ال��س��ودان��ي��ة  تنتصر ل��ش��ه��دائ��ه��ا  ب��ع��د ن��ض��ال طويل 
وتضع  اولي خطواتها في الحكم المدني الديمقراطي
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قواه  بقيادة  ال�سعب  اأبناء  بت�سحيات  ال�سقيق  ال�سوداين  ال�سعب  اإرادة  انت�سرت  نعم 
الذي  ال�سعب  ت�سحيات  على  بالقفز  الع�سكر  حماولت  كل  واإجه�ست  املخل�سة  الوطنية 
قدم ال�سهداء واجلرحى وازاح الب�سري وحكمه الع�سكري الذي جثم على �سدور ال�سعب 

لثالثة عقود.
الع�سكرتارية  قبل  من  حممومة  حماولت  من  ال�سقيق  ال�سودان  يف  جرى  ملا  فاملتابع 
لل�سيطرة على مقاليد الأمور وا�ستن�ساخ نظام ع�سكري جديد بعد اأن يتم اإجها�ض الثورة 
ال�سعبية العارمة والتي ا�ستمرت عدة اأ�سهر من اأجل ال�سودان املدين، لكي يتجاوز ازماته 
ال�سعب  عموم  مل�سلحة  احليوانية  وثرواته  و�سناعته  زراعته  من  ويطور  القت�سادية 
الوطنية  القوى  اأن  واملالحظ  لل�سلطة.  ال�سلمي  والتداول  املواطنة   دولة  وبناء  ال�سوداين 
الفاعلة على ال�ساحة ال�سودانية "جبهة احلرية والتغيري" كانت متتلك من الوعي ال�سيا�سي 
ال�سيء الكثري، بحيث اأف�سلت كل خمططات الع�سكر وحماولتهم يف �سق �سفوفها واإيجاد 
ثغرات يف جدارها ال�سلب والولوج اإىل داخل هذه القوى والقفز اىل مواقع ال�سلطة من 
وجه  يف  و�سمودها  ال�سعبي  احلراك  قادت  والتي  الوطنية  القوى  وعي  كان  لقد  جديد. 
الق�سية  عر�ض  يف  والنجاح  ال�سودانية   للجماهري  الواعية  وقيادتها  الع�سكر  اإرهاب 
ال�سودانية عربيا ودوليا، هو الذي جعل املجل�ض الع�سكري  ين�ساع  اإىل الإرادة ال�سعبية 
ال�سودانية والتوقيع على وثيقة الإعالن  الد�ستوري ملرحلة اإنتقال ال�سلطة اإىل املدنيني يف 
مرحلة انتقالية حددت بثالث �سنوات، يتم خاللها تنفيذ كل النقاط املتفق عليها يف هذا 
رئي�ض  وتعني  املدنيني  من  اأغلبها  �سخ�سية   11 من  انتقايل  جمل�ض  ت�سكيل  وهي  التفاق 
ملجل�ض الوزراء للفرتة النتقالية فيما ترك للع�سكر تعني وزيري الداخلية والدفاع وو�سعت 

�سوابط زمنية حمددة لتنفيذ كل ما مت التفاق عليه.
اإن فرحتنا باإنت�سار اإرادة �سعبنا يف ال�سودان  ال�سقيق تقودنا ان ندعو �سعبنا العربي 
الرهابية  للزمر  والت�سدي  ال�سمود  يف  اإمنوذجا  ال�سودان  اإنتفا�سة  من  يجعل  باأن 
تنعم  مزدهرة  عربية  واقطار  كرمية  حرة  حياة  اجل  من  العميلة  والرجعية  والطائفية 
بالأمن والمان والبناء احل�ساري والن�ساين لكل ال�سعب العربي من املحيط اىل اخلليج 

ورف�ض مبداأ الو�ساية الذي تفر�سه اأنظمة احلكم الفردية والدكتاتورية.
فتحية لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق.

أ. علي الزبيدي

شعبنا في السودان 
أفرحتنا بإنتصارك

يف ال�صميم

   �سحفي من العراق

اقليمي  وقبول  ووجد  متنوعة،  مدنية  لدولة  جديد  عهد 
ودويل.

لوطنهم  اأف�سل  مب�ستقبل  متفائلني  الآن  ال�سودانيون 
الآن م�ساورات  الآن. جتري  تعرتيهم  التي  العقبات  رغم 
بني رئي�ض الوزراء وقوى احلرية والتغيري لت�سكيل جمل�ض 

الوزراء الذي �سوف يتم اعالنه يف مقبل اليام.

   اأكادميي من ال�سودان 
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السياسة

للتفاو�ض  جمال  عن  يبحثون  اأخرى،  يقرتحون 
ال�سدر  يثلج  جديد  فال  قراره.  اأخذ  �سعب  مع 
ببلد املليون و ن�سف املليون �سهيد و كاأن الأمور 
ال�سعب  فيها �سوت  تعب  تدور يف حلقة مفرغة 
و هو يكرر مطالبه اأن ل حوار مع الع�سابة و ل 
ال�سلطة  عن  التنحي  اأن  و  اخلونة،  مع  تفاو�ض 
احلل  هو  اآمنة  اأيادي  اإىل  اجلزائر  ت�سليم  و 

النهائي الذي ل نقا�ض فيه و ل تراجع عنه.
و  والو�ساطة  احلوار  هيئة  م�ساعي  رغم  و 
لقاءاتها مع فعاليات املجتمع املدين، ومبا�سرة 
للعمل  ال�سيا�سية،  الأحزاب  مع  م�ساوراتها 
عن  البحث  و  واحلكومة  ال�سعب  بني  كو�سيط 
يرّدد  الأزمة  من  للخروج  �سريعة  طرق  و  �سبل 
�سعارات  جمعة  كل  م�سريات  يف  املتظاهرون 
كرمي  برئا�سة  واحلوار  الو�ساطة  للجنة  راف�سة 
اخلطة  نف�ض  يف  ت�سيري  اأنها  معتربين  يون�ض، 
تتمتع  ل  انها  كما  ال�سلطة،  ر�سمتها  التي 
م�ساعيها  جتعل  التي  التامة  بالإ�ستقاللية 
لإخراج البالد من اأزمتها و اخلروج من املاأزق 
احل�ساري  و  الواعي  املوقف  ناجحة.  ال�سيا�سي 
لل�سعب ال�سامد حري بقايا النظام و �سخ�سياته 
و اأف�سل كل حماولته يف ك�سب الرهان و اإخماد 
ثورة �سعب حي فقد الثقة يف احلكومة الفا�سدة، 
و مل يعد يرى جمال للو�سول اإىل اتفاق ما دام 
و  �سالح  بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  من  كل 
الوزير الأول نور الدين بدوي و اأع�ساء احلكومة 
راأ�سها حزبي  ال�سيا�سية و على  و كذا الأحزاب 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  و  التحرير  جبهة 
حتت �سلطة نف�ض الأ�سماء التي عاثت يف الر�ض 

ف�ساد طيلة تزيد من 20 �سنة.
مييز  الذي  التوتر   و  الأحداث  زحمة  يف  و 
يزال  ل  ا�سهر   6 من  اكرث  منذ  البالد  حال 
ال�سعب م�سرا على مطالبه رغم تاأكيد ال�سلطة 
ان  اإل  التفاو�ض هو احلل،  ان  و  م�ستحيلة  انها 
ال�سلطة  اإ�سرتجاع  يف  ال�سهداء  اأحفاد  ارادة 
املرور  و  ثمن  بال  بيع  الذي  الوطن  ا�سرتجاع  و 

الثورة  بداأ  على  عام  ن�سف  م�سي  رغم 
ال�سعب  فيها  طالب  التي  ال�سلمية  اجلزائرية 
يف م�سرياته املليونية بتنحي كافة رموز الف�ساد 
حققه  ما  رغم  و  بوتفليقة،  لنظام  التابعني 
نتائج  و  انت�سارات  من  به  جاء  ما  و  احلراك 
و  احلاكمة  ال�سلطة  موازين  قلبت  ملمو�سة 
بالبالد  الو�سع  يزال  اأبرز رموزها، ل  ا�سقطت 
ي�سري نحو املزيد من التاأزم اأمام اإ�سرار ال�سعب 
على مطالبه و مماطلة ال�سلطة يف تلبيتها الأمر 
الذي ي�سع اجلزائر اليوم على كف عفريت يف 
غياب اي حلول ا�ستعجالية ير�ساها املتظاهرين 
من �ساأنها انهاء عمر الأزمة ال�سيا�سية املعقدة و 

النتقال اإىل جمهورية ثانية دون خ�سائر.
اأ�سهر،   5 قرابة  منذ  رئي�ض  بال  بالد 
انتخابات موؤجلة اىل حني، احللول املقرتحة اىل 
مرفو�سة،  اي�سا  املفاو�سات  و  مرفو�سة  اليوم 
م�سوؤول  ب24  اأطاح  مت�ساعد  �سعبي  حراك 
رجال  و  ولة  و  وزراء  منهم  الدولة  يف  كبريا 
الطيب  الأ�سبق  العدل  وزير  اآخرهم  اأعمال، 
لوح تهمهم كانت الف�ساد و ا�ستغالل ال�سلطة و 
نهب املال العام، و ل تزال التحقيقات جارية و 
متوا�سلة يف موقف تاريخي للق�ساء اجلزائري 
املتحرر من قيود النظام، و ما تبقى من رموز 
ال�سلطة يرف�سون الن�سحاب و يقدمون حلول و 

أ. حيزية تلمسي

األزمة تزداد تعقيدا في الجزائر و الشعب يرفض الحوار و التفاوض مع عصابات النظام

ال  و  ال����������������������ح����������������������راك  ع�������������م�������������ر  م�������������������ن  ع�������������������������ام  ن�������������ص�������������ف 
ح�����������ل�����������ول ل����������ل����������خ����������روج م�������������ن ال���������������م���������������أزق ال�������س�������اس�������ي

الشعب يريد دولة مدنية 
و جمهورية ديمقراطية و 

اجتماعية
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اأ�س�ض  حتقيق  و  ع�سكرية  ل  مدنية  دولة  اإىل  ب�سالم 
 7 املادة  بتطبيق  الإجتماعية  و  الدميقراطية  اجلمهورية 
و 8 من الد�ستور يعترب امرا حم�سوما ل نقا�ض و ل حتاور 

و ل تفاو�ض حوله. 
كما يرف�ض اجلزائريني اي�سا اإجراء انتخابات حتت 
اإ�سراف حكومة نور الدين بدوي التي مل تقدم اإىل اليوم 
انتخابات  عرب  املتاأزم  الو�سع  عمر  تنهي  �سافية  ردودا 
يوؤكد  مما  م�ستقلة،  هيئة  اإ�سراف  حتت  نزيهة  رئا�سية 
ال�سلمي  احلراك  �سوت  اأمام  و عجزها  ال�سلطة  ارتباك 
احل�ساري املتوا�سل، ترافقه �سعارات كانت على مدار 28 
جمعة اللغة الوا�سحة و ال�سريحة ملخاطبة ال�سلطة منذ 
22 فرباير، والتي حددت فيها املطالب التي جاءت فيها 

يلخ�ض  حموريا  و  رئي�سيا  عنوانا  قاع"  "تتنحاو  عبارة 
و  القوة  بنف�ض  ال�سابع  ل�سهرها  متوا�سلة  و  قائمة  ثورة 
كبريا  ي�سثني  مل  الذي  احلما�ض،  نف�ض  و  الروح  نف�ض 
حتى  و  الأطفال  و  ال�سيوخ  عنه  يتوانى  مل  و  �سغريا  ل  و 
ذوي الحتياجات اخلا�سة، الذي ي�سري من اأجل التغيري 
باأعالم احلرية يف حراك �سعبي �سلمي م�ستقل يرف�ض ان 
اأي جهة لأنه ولد من رحم ال�سعب و من  تتبناه او تقوده 

عمق املاأ�ساة الوطنية التي �سنعها احلكم الفا�سد.

  �سحفية جزائرية

ال�سيخلي  �سمري  ال�ستاذ  التقيت   2010 عام  عمان  �ستاء  ايام  من  يوم  يف 
انه  اإل  تلفزيوين معه،  اجراء حوار  امكانية  للدرد�سة حول  املتوا�سعة  ب�سقته 
امينا  كان  حني  عمله  حمطات  بع�ض  ا�ستذكار  يف  ا�ستفا�ض  ذلك  من  وبدل 
"الثورة" ذات  البعث يف مدينة  قائدا حلزب  الوقت كان  نف�ض  للعا�سمة ويف 
الكثافة ال�سكانية والتي تقع يف �سرق بغداد، يقول "ابو �سمرة" كما كان يطلق 
عليه، انه وحني كان يف مقره احلزبي بعد منت�سف الليل جاءه ات�سال هاتفي 
من الرئي�ض العراقي الراحل �سدام ح�سني اخربه فيه ان يبقى يف مكانه وانه 
قادم اليه كي يلتقيه لأمر مهم للغاية على ان ليبلغ احدا بذلك كي ل تكون 
هناك اية جمهرة، وبالفعل و�سل الرئي�ض بعد ال�ساعة الثانية ليال وطلب منه 

ان ي�سطحبه يف جولة ب�سيارته التي مل يكن فيها احدا غري مرافقه.
يف الطريق قال الرئي�ض ان غدا �سيكون اجتماعا ملجل�ض قيادة الثورة نقرر 
او ترحيلهم  التحتية،  وبنيتها  املدينة و�سكانها واعمارها  اإبقاء هذه  اما  فيه، 
اىل اماكن اخرى ب�سبب ك�سف التحريات اجليولوجية وجود خزين نفطي كبري 
فيها، واأنه هو مع اخليار الول وعليه لبد ان نتجول يف احياء وازقة املدينة، 
انبالج  مع  انتهت  التي  اجلولة  بتلك  �سوية  �سمرة" قمنا  "ابو  يقول  وبالفعل 

الفجر ب�سرية تامة ودون ان يرانا احد.
الوحال  متالأها  التي  وطرقاتها  املتعبة  املدينة  بنف�سه  يرى  الرئي�ض  كان 
وامل�ستنقعات والزبال حتى دمعت عيناه اكرث من مرة لهول ما راآه وكان يقول 
ويردد مع نف�سه كيف ن�سمح لأنف�سنا بعد مرور �سنوات على قيام الثورة وهوؤلء 
من  الرئي�ض  طلب  العودة  طريق  ويف  حينها  ال�سكل،  بهذا  يعي�سون  العراقيني 
مينع  الذي  الراأي  جانب  اىل  الغد  اجتماع  يف  ي�سطف  ان  ال�سيخلي  رفيقه 
ترحيل ال�سكان والتعهد باأعادة بناء البنية التحتية للمدينة واعمارها بوا�سطة 
وال�سالك  الهاتفية  واخلدمة  العمالقة  املجاري  انابيب  اجنبية متد  �سركات 
الكهربائية حتت الر�ض ومن ثم اعمار الطرقات والبنية واحلدائق العامة، 
قبل  تام من  با�سراف  املتوا�سل  العمل  �سنوات من  بعد ثالث  وذلك ماحتقق 

المني ال�سيخلي و�سميت بعدها " مدينة �سدام " ! 

أ. جالل البنداوي

عندما بكى
 صدام حسين..!

كالم اخـــر 

   اإعالمي تلفزيوين و كاتب �سحفي
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على وقع رحيل رئي�سها الباجي قايد ال�سب�سي، 
ثالث  القادمة  القليلة  الأيام  يف  تون�ض  ت�سهد 
انتخابات رئا�سية منذ ثورة عام 2011، التي اأنهت 
علي،  بن  العابدين  زين  الأ�سبق  الرئي�ض  حكم 
دول  عدة  يف  العربي  الربيع  انتفا�سات  وفّجرت 
خ�سو�سيته  وما  احلدث  هذا  اأهمية  فما  عربية. 

ومدلولته؟
رحل ... فماذا ميثل؟ 

مل يكن ال�سب�سي، اأّول رئي�ض عربي يغّيبه املوَت 
مبفاجئ  رحيله  يكن  مل  كما  اآخَرهم،  يكون  ولن 

وقد بلغ عامه الثالث والت�سعني!
رحيل  مل�ساألة  يكون  ل  اأن  يفرت�ض  وبالعموم 
البالد،  ا�ستقرار  على  �سلبي  منعك�ض  اأُيّ  احلاكم 

أ. هاني المالذي

اإن كانت هذه البالد طبيعية احلال، باإفرتا�ض 
-القائمة  الر�سمية  ال�سيادية  املوؤ�س�سات  قيام 

اأ�سا�سًا- بالدور الذي �سّكلت لأجله. 
�سائر  يف  "املخزي"  احلال  واقع  لكن 
اإذ  ذلك.  خالف  فر�ض  العربية  اجلغرافية 
�سدة  اإىل  ذاك  اأو  احلاكم  هذا  �سعود  ارتبط 
ال�سلطة غالبًا، باإنقالب ع�سكري اأو اإبعاد ق�سري 
�سكلية  انتخابات  اأو �سناديق  م�سبوهة  وراثة  اأو 
املوؤ�س�سات  وغدت  الأمن!  اأجهزة  اأح�سان  يف 
التنفيذية والت�سريعية جمرد دمًى �سغرية تلهو 
بها حا�سية احلاكم، وعليه باتت فر�سية رحيل 
هذا احلاكم هاج�سًا لكل من �ساهم باإي�ساله اأو 

دعم ا�ستبداده. 
خ�شو�شية تون�س 

يف التجربة التون�سية - ولطاملا عّودتنا على 
بع�ض التفرد - ثمَة خ�سو�سية يف امل�سهد باتت 
ت�سد يف ال�سنوات الت�سع الأخرية اأنظار وح�سا�سية 
ال�سعوب العربية، ومعها اهتمام املجتمع الدويل 
ما  ميالد  �سهدنا  ففيها  املوؤثرة.  القوى  واأنظار 
العربي.  الربيع  بثورات  ت�سميته  على  اأ�سطلح 
ال�سلطة  انتقال  بثمار  حظيت  من  اأوىل  وكانت 
اأ�سهر  بعد  القرتاع.  �سناديق  اإىل  امل�ستبد  من 
 17 يف  اأحداثها  تفجرت  �سعبية  انتفا�سة  من 
حممد  مع  ت�سامنًا   ،2010 دي�سمرب  اأول  كانون 
اأحرق  الذي  ال�ساب  اجلّوال  البائع  البوعزيزي 
�سرطية  اأقدمت  اأن  بعد  وياأ�سًا،  غ�سبًا  ج�سده 

ب�سفعه  حمدي  فادية  تدعى  ال�سلطة  متثل 
واإهانته مب�سادرة عربته م�سدر رزقه.

ثورات م�شادة 
ح�سونة  بن  الباجي  حممد  الراحل  الرئي�ض 
احلبيب  عهد  رجالت  اأحد  هو  ال�سب�سي  قايد 
زين  املخلوع  الرئي�ض  فرتة  قبل  ما  بورقيبة 
به  اأطاحت  "م�ستبد"  اأول  علي  بن  العابدين 

ثورات الربيع العربي.
النتخابات  لـ  تر�سح  قد  ال�سب�سي  وكان 
عامًا   88 حينها  وعمره   2014 عام  الرئا�سية 
الإ�سالمي،  النه�سة  حزب  مواجهة  يف  فقط، 
لي�سبح  املرزوقي،  املن�سف  مناف�سه  على  وفاز 

�ساد�ض رئي�ض للبالد. 
يف  ال�سب�سي  الرئي�ض  عّد  احلني  ذلك  ومنذ 
الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ض  اإىل جانب  تون�ض 
ال�سي�سي، كرمزين للثورات امل�سادة يف ال�ساحة 
النهج  وباختالف  اأقل  بدرجة  واإن  العربية، 
بدت  النتيجة  لكن  العميقة،  الدولة  اأركان  لدى 
واحدة... عودة احلال اإىل زمن ما قبل الثورات 

ورمبا اأ�سواأ!
حّمى التوريث 

اإن كان بديهيًا اأن اأبناء الزعماء اأو اإخوتهم 
هم ورثة عرو�ض احلكم التقليديون يف الأنظمة 
�ساحة  على  بدا  فقد  غريها،  عن  دونًا  امللكية 
الأوىل  العقود  انق�ساء  بتجربة  العربية  الدول 

رَح���ل السبسي ... م���اذا ع��ن "رب��ي��ع ال��ع��رب"؟
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 كاتب و اإعالمي عربي

على  ين�سحب  الأمر  اأن  ل�ستقاللها، 
�سائر حالت حكم الأنظمة الع�سكرية 
فمن  ال�سمولية.  اأو  ال�ستبدادية  اأو 
مب�سر  مرورًا  ليبيا  اإىل  العراق 
"جمهورية"  اأنظمة  واليمن،  و�سورية 
طغت  املظهر،  "ت�ساركية"  ال�سكل، 
اإىل  فيها  الزعماء  اأبناء  �سالحيات 
ُجّندت  اأن  وكان  العهد،  ولية  مرتبة 
ل�سنوات  و�ُسّخرت  الأنظمة  مفا�سل 
"ت�سريعه"  اأو  الطريق  لتمهيد  طويلة 
عاجلت  اأن  لول  �سل�ض،  توريث  اأمام 
الأحداث معظم حالته، فق�سى با�سل 
 1994 عام  �سورية  يف  الأ�سد  حافظ 
)وا�ستدعي  غام�ض  �سري  بحادث 
ثان(،  كبديل  غربته  من  �سقيقه 
واأحبطت ثورات الربيع العربي طريق 
واأحمد  القذايف  الإ�سالم معّمر  �سيف 
ال�سلطة يف  اإىل  �سالح  اهلل  عبد  علي 
ليبيا واليمن، فيما جنح اأركان الدولة 
واإحكام  اأوراقهم  مللمة  يف  العميقة 
يف  كما  جمددًا  ال�سلطة  على  القب�ض 
ومن  والتون�سية.  امل�سرية  احلالتني 
اإعداد  ت�سريع  عرب  �سوريا  يف  قبلهما 
خلفًا  با�سل  �سقيق  ب�سار  تن�سيب  ثم 

لوالده.
حكم  قد  الأ�سد  حافظ  كان  واإن 
�سوريا ثالثة عقود اأّمن خاللها طريق 
خلالفته،  ب�سار  ثم  با�سل  جنليه 
املخلوع  امل�سري  الرئي�ض  واحتاج 
حممد ح�سني مبارك نحو عقدين يف 
ال�سلطة حماوًل تاأمني طريق خالفته 
القذايف  فعل  وكذلك  جمال،  لنجله 
لرتتيب �سعود وتاأهيل �سيف الإ�سالم، 
قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�ض  فاإن 
مدفوعًا  اجلميع  �سدم  ال�سب�سي 
بتقدمه يف العمر حني �سارع حتى قبل 
العام  اأواخر  من�سبه  مهام  يتوىل  اأن 

-على  حافظ  ابنه  لفر�ض   ،2014
قيادة  يف  له  كخليفة  الع�سكر-  غرار 
حزب »نداء تون�ض« ورمبا يف اجللو�ض 

بق�سر قرطاج يومًا ما!
ماذا بعد؟ 

يكت�سب  اأن  لبد  �سبق،  ما  وعلى 
واملرتقب  تون�ض  يف  الرئا�سي  ال�سباُق 
ح�سمه يف 15 اأيلول )�سبتمرب( اأهمية 
املن�سب  لأهمية  فقط  لي�ض  ق�سوى، 
لأهمية  بل  الوطنية،  املعادلة  يف 
مدلولت الفائز به جلهة النهج الذي 

ميثله عند ال�سارع العربي. 
لـ  املوؤيد  التيار  اأق�سى  فمن 
اأق�سى  العربي" اإىل  الربيع  "ثورات 
الع�سكر  نظام  على  املح�سوبني 
الدفاع  وزير  امل�سادة"  و"الثورات 
 71( الزبيدي  الكرمي  عبد  احلايل 
انتخابات  رحى  �ستدور  عامًا(، 
حممومة بني 26 مر�سحًا اأعلنت هيئة 
اأوراقهم.  قبول  تون�ض  يف  النتخابات 
احلايل  الوزراء  رئي�ض  اأبرزهم  من 
ورئي�ض  عامًا(،   44( ال�ساهد  يو�سف 
حزب  عن  املر�سح  ال�سابق  الوزراء 
)57 عامًا(،  جمعة  "البديل" مهدي 
نائب  عامًا(   71( مورو  الفتاح  وعبد 

رئي�ض حركة النه�سة.
رئا�سي  �سباق  باإخت�سار  هو 
�سّيق،  تون�سي  م�سرحه  اأن  �سحيح 
لكن ف�ساءه عربي ممتّد ووا�سع جدًا. 
تون�ض  اأن  يعتقد  من  ثمة  هنا 
 2010 العام  "ربيعًا" يف  اأ�سعلت  التي 
العربي  جوارها  امل�سهد  كامل  غري 
كاأحجار  امل�سهد  كامل  فغريت  اإليه، 

الدومينو، قد تعيد الكّرة!  

الذين كان  اإن  اليوم،  �سنتحدث  التاريخية  وال�سواهد  باحلقائق 
عمليات  لتنفيذ  النتحاريني  وجتنيد  ال�سيارات  بتفخيخ  ال�سبق  لهم 
اإجرامية يف العراق وخارجه، هم اجلناح الع�سكري حلزب الدعوة 
وبدعم وتدريب واإ�سراف اإيراين، وهذه احلقيقة لي�ست بخافية على 
اأحد، بل ويعرتف بها الكبار من م�سوؤويل حزب الدعوة قبل ال�سغار.

التفجري  الثمانينات،  العراقية يف بريوت مطلع  ال�سفارة  تفجري 
تفجريان  كالهما  ال�سباح،  جابر  الكويت  اأمري  ا�ستهدف  الذي 
العمليات  من  الع�سرات  عن  ناهيك  مفخخة،  ب�سيارات  انتحاريان 

امل�سابهة داخل العراق! 
قتل الأبرياء العزل والتمثيل بجثثهم ثم دفنهم مبقابر جماعية، 
الأ�سرى  تعذيب  حادثة  منذ  باإمتياز،  دعوجية   - اإيرانية  �سناعة 
اأحياء  اأو�سالهم وهم  تقطيع  اأو  ب�سعة،  واإعدامهم بطرق  العراقيني 
واخليانة  الغدر  �سفحة  يف  ح�سل  مبا  مروًرا  الثمانينات،  اأثناء 
بالظهر،  الكويت  من  املن�سحب  العراقي  اجلي�ض  اأبطال  طعن  من 
الدولة  اأجهزة  والتنكيل مبنت�سبي  التعذيب  اأب�سع عمليات  وممار�سة 
ال�سوارع،  يف  �سحل  من  الغدر،  اأيادي  طالتها  التي  املحافظات  يف 
واإعدامات  الطاهرة،  ال�سريفة  املراقد  لبطون احلوامل داخل  وبقر 
احلرب  اإىل  و�سوًل  جماعية،  مبقابر  دفنهم  ثم  للبعثيني  جماعية 
مكّون معني من  على  وذيولها  اإيران  قادتها  التي  املنظمة  الطائفية 

اأبناء ال�سعب العراقي، حتت ذريعة حماربة داع�ض. 
داع�ض املُدّرب واملُجّهز اإيرانًيا، والذي �سلموه عن عمد حمافظات 
حمددة بعينها، ليدخلوها لحًقا بحجة )حتريرها(، وها هي املقابر 
اإل�ساقها  يحاولون  عبًثا  الأخرى،  تلو  الواحدة  تباًعا،  اليوم  تظهر 
املُختطفني  مقابر  اجلزم،  اأدوات  وبكل  لكنها  ال�سابق(،  بـ)النظام 
من  املختطفني  اإىل  بالإ�سافة  بابل،  يف  ال�سخر  جرف  منطقة  من 
اأبناء تلك املحافظات التي مت )حتريرها( من داع�ض، فاإيران التي 
تلك  اإىل  للدخول  كـ )ح�سان طروادة(  وا�ستخدمته  �سنعت داع�ض 

املدن، هدفها تغيري دميغرايف �سامل يف العراق! 
براءة  ُت�سّجل  وا�سحة،  تاريخية  اأحداث  من  �سبق  ما  كل  بعد 
اخرتاع فار�سية لكل ذي ب�سرية، هل يخرج علينا من يروم تزوير 
)النظام  فعل  من  ولحًقا،  �سابًقا  املقابر،  باأن  ليخربنا  التاريخ 
)اأزلم  وراءه  يقف  والقتل  والتفجري  الإرهاب  اأن  اأو  ال�سابق(، 
اإيران  ذيول  ينفك  ل  التي  ح�سني،  �سدام  رغد  وال�سيدة  النظام( 

مبطالبة الأردن ت�سليمها لهم؟!

أ. سعد الرشيد

براءة 
اختراع 

فارسية!

فوهة قلم

  كاتب من العراق
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الفل�سطينية  الق�سية  م�ستجدات  وحول 
وتطوراتها املوؤملة كان هذا احلوار مع د. �سعيد 
فل�سطني  ل�سوؤون  امل�ساعد  العام  المني  ابو علي 
حا�سل  فل�سطيني  وهو  املحتلة،   والأرا�سى 
العلوم  يف  والدكتوراه  احلقوق  لي�سان�ض  على 
ال�سيا�سية وكذلك دكتوراه يف العالقات الدولية 
وتقلد عدة منا�سب هامة يف وطنه،  كان اآخرها 
 2009 عام  الوطني  والأمن  للداخلية  وزيرا 
والبرية  اهلل  رام  حمافظ  من�سب  تقلد  وقبلها 
2004 ومدير  نابل�ض عام  2006  وحمافظ  عام 
عام   من  الرئي�ض  مكتب  يف  املعلومات  مركز 

1995 اىل  2003 

الفرتة  يف  الفل�شطينية   الق�شية  �شهدت  ـ 
الخرية تراجعا حمزنا بعد ان كانت قد خطت 
الدولية  العرتافات  مثل  مهمه  خطوات 
بفل�شطني وغريها من الإ�شتحقاقات الدولية 

فكيف ترى ذلك؟                                                               
م�سبوق  غري  اإ�سرتاتيجيا  حتالفا  هناك  ـ 
بني الوليات املتحدة وحكومة الحتالل يحاول 
الأرا�سي  يف  لالإحتالل  �سيا�سي  غطاء  توفري 
�سلبيا  تاأثريا  اثر  وذلك  والفل�سطينية.  العربية 
امريكا  نقلت  ان  منذ  اجلوانب  كافة  على 
�سفارتها اىل القد�ض واعرتفت بالقد�ض عا�سمة 
"لإ�سرائيل".                                                                                  

الأمريكية  ال�سيا�سة  اي�سا  تعدت  ولكن  ـ 
احلقوق  و�سملت  الفل�سطينية  احلقوق  احلاليه 
على  العدو  ب�سيادة  اعرتافها  بعد  العربية 
اجلولن ال�سورية املحتلة؟                                     

"اإ�سرائيل"  ب�سيادة  الأمريكي  العرتاف  ـ 
ميثل  املحتل  العربي  ال�سوري  اجلولن  على 
وقرارات  والقوانني  املواثيق  لكل  انتهاًكا 
ال�سرعية الدولية وعلينا الت�سدي لهذا الإجراء 

  دكتور سعيد ابو علي  األمني العام المساعد لشؤون فلسطني واألراضي العربية المحتلة:                                                               

ه��������ن��������اك ت������ح������ال������ف������ا إس������رات������ي������ج������ي������ا غ���������ر م����س����ب����وق 
ب�������ني ال���������والي���������ات ال�����م�����ت�����ح�����دة وح�����ك�����وم�����ة االح������ت������الل

السياسة

أ. هويدا عبد الوهاب 

ق�صية  الفل�صطينية  والق�صية  ط�يلة  فرتة  منذ 
العرب املركزية، ت�صري من �صىء اىل اأ�ص�اأ ب�صكل م�ؤ�صف، 
ال��ص�ل  اجل  من  جديدة  مباحثات  اأي  ت�قف  ظل  يف 
العربية،  ال�صالم  مبادرة  يف  ورد  كما  الدولتني،  حلل 
االإ�صتيطان  و�صيا�صة  ال�صهي�ين  التعنت  ب�صبب  وذلك 
االأرا�صي  خاللها  من  تبتلع  التي  امل�صت�طنات  وبناء 
االإنحياز  وه�  الكربى،  الطامة  اىل  اإ�صافه  الفل�صطينية 
االأمريكي حلك�مة تل اأبيب ب�صكل غري م�صب�ق، وحتديها 
االتفاقات  كل  وهدم  الدولية،  واالأعراف  الق�انني  لكل 
واملباحثات ال�صابقة باالإعرتاف بالقد�س عا�صمه للكيان 
باالإ�صافة  اإليها،  االأمريكية  ال�صفارة  ونقل  ال�صهي�ين 
�صاهم  الذي  الفل�صطينى  ـ  الفل�صطينى  االإنق�صام  اىل 
ب�صكل خطري يف تر�صيخ االإحتالل، وكذلك اأح�ال الدول 
العرب  �صغلت  التى  العربية  واالأزمات  املرتدية  العربية 
اجتماعات  كافة  يف  حا�صرة  انها  اال  االأم،  الق�صية  عن 
جامعة الدول العربيه منذ ن�صاأتها وتت�صدر كل قراراتها 
ب�صبب  للعرب  يحدث  ما  لكل  االأ�صا�صى  ال�صبب  الأنها 

اإحتالل فل�صطني. 
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اأو  قانونية  اآثار  اأية  واإبطال  بعزله  الأمريكي 
تداعيات له، خا�سة يف امل�سهد الدويل الراف�ض 
تون�ض  قمة  عن  قرار  �سدر  وقد  الإجراء.  لهذا 
الأخرية التي عقدت يف مار�ض املا�سي بخ�سو�ض 
عن  العربية  الدول  فيه   اأعربت  اجلولن، 
الإجراء  برف�ض  وحا�سم  حازم  جماعي  موقف 
"الإ�سرائيلية"  بال�سيادة  بالإعرتاف  الأمريكي 
القرار  هذا  لتنفيذ  التحرك  ثم  اجلولن،  على 
الذي اأوجد اآلية للتحرك العربي اجلماعي على 
اأو  الإعالمي  اأو  القانوين  اأو  ال�سيا�سي  امل�ستوي 
ملا  الأمريكي،  الإجراء  ملواجهة  الدبلوما�سي 
ال�سوري  ال�سعب  حقوق  على  اعتداء  من  ميثله 
�سورية  اأر�سا  اجلولن  باإعتبار  العربية،  والأمة 
عربية حمتلة.                                                                                                                                       
يف  حا�شرة  الفل�شطينية  الق�شية  دائما  ـ 
القمم  راأ�شها  وعلى  العربية،  الإجتماعات  كل 
العربية لأنها الق�شية املركزية للعرب، فماذا 
اإ�شتفادت من ذلك يف ظل الرتاجع امل�شتمر؟   

كل  بالفعل  تت�سدر  الفل�سطينية  الق�سية  ـ 
اإجتماعات اجلامعة العربية يف جميع املجالت، 
اأعمال  يف  تواجدها  اأولويات  على  حافظت  و 
القرارات  م�ستوى  على  �سواء  العربية،  القمم 
لها،  وا�سعة  م�ساحات  فرد  ويتم  البيانات،  اأو 
وهوما  والتطورات  امل�ستجدات  كافة  ملناق�سة 
اأثر  التواجد  هذا  ال�سدارة.  فى  دائما  يجعلها 
التي  الإيجابية  الدولية  املواقف  على  �سك  بال 
اجتماعات  يف  موقف  اكرتمن  يف  �ساهدناها 
يوؤكد  الذى  املتحدة،  والأمم  الأمن  جمل�ض 
خالل  من  ال�سليم  الطريق  يف  ن�سري  اأننا 
وخ�سو�سيتها  الق�سية  مركزية  على  احلفاظ 
كل  تدور  ا�سا�سها  على  التي  الأم  الق�سية  فهي 

الأزمات العربية. 
للم�شجد  ال�شهيوين  النتهاك  عن  ماذا  ـ 
الذي  املبارك  الأ�شحى  عيد  اأول  يف  الأق�شى 

كان خمططا له؟        
"ا�سرائيل" واإ�ستعدت  خططت  العيد  قبل  ـ 
وهو  بالفعل،  نفذوة  ما  وهذا  الق�سى  لإقتحام 
وكان  القد�سي،  للحرم  حقيقيا  تهديدا  يعترب  
هناك �سرورة لإتخاذ مواقف عربية واإ�سالمية 
خطورة  ملجابهة  و�سالبة  حزما  اأ�سد  ودولية 
بدعم  "ال�سرائيلي" واملتمثل  والتهديد  املوقف 
اإقتحام  وامل�ستوطنني  املتطرفة  اجلماعات 
اأيام  اأول  الق�سى،  وتدني�ض  احلرم  باحات 
وجي�ض  ال�سرطة  بحماية  املبارك  الأ�سحى 
خراب  ي�سمى  ما  ذكرى  بذريعة  الحتالل، 
الهيكل. هذا الإقتحام ميثل اعتداء على حقوق 
الأمة  واأبناء  الفل�سطيني  ال�سعب  ومقد�سات 
الدويل  املجتمع  لإرادة  حتديا  و  كافة  العربية 
الدويل  القانون  لقواعد  واإنتهاكا  باأ�سره، 

ي�ستدعي  مما  الدولية،  ال�سرعية  وقرارات 
اكراره  وعدم  ملنعه،  الالزمة  التدابري  اإتخاذ 

بامل�ستقبل. 
احلرم  له  تعر�ض  ما  لالأ�سف  واأ�ساف: 
الخرية  الأيام  يف  تهديدات  من  القد�سي 
وتهويد  اإ�ستيطان  من  القد�ض  له  تتعر�ض  وما 
متوا�سل ومكثف، واآخرها كان موقف اجلامعة 
املمار�سات  هذه  ب�سدة  تدين  التي  العربية 
الر�سمي  الرهاب  عن  املعربة  "ال�سرائيلية" 
والقيم  بالقانون  امل�ستهرتة  والعدوانية  املنظم، 
واملمار�سات  ال�سيا�سة  رف�ض  اإن  الإن�سانية. 
القد�ض  ت�ستهدف  التي  خا�سة  "ال�سرائيلية" 
معا،  وامل�سيحية  ال�سالمية  واملقد�سات 
وقفة  ي�ستدعي  حقيقي  خطر  يف  فالأق�سى 
عربية  مواقف  اإتخاذ  و  حازمة  ودولية  عربية 
ملجابهة  و�سالبة  حزما  اأ�سد  ودولية  واإ�سالمية 
"ال�سرائيليه"  والتهديدات  املوقف  خطورة 

امل�ستمرة. 
  وعلى  املجتمع الدويل ان يتحمل م�سوؤولياته 
ازاء هذا التهديد امل�ستمر واملت�ساعد وما يرتكه 
هذا ال�ستخفاف "ال�سرائيلي" ملبادئ القانون 
الدويل، وهذا ال�سلف والتحدي لإرادة املجتمع 
الأمانة  اإن  الدعم المريكي.  نتائج  الدويل من 

اإعتزازها  تعربعن  العربية  للجامعة  العامة 
والفل�سطينيينن،  املقد�سيني  و�سمود  بن�سال 
واملقد�سات  القد�ض  عن  البطويل  دفاعهم  و 
العربي  الدعم  ا�ستمرار  على  اي�سا  والتاأكيد 

لهذا ال�سمود. 
اجتماع  عقد  موؤخرا  فل�شطني  طلبت  ـ 
اأ�شباب  العرب ما  املالية  عاجل وطارئ لوزراء 

هذا الطلب العاجل؟      
 ـ  اإجتماع وزراء املالية  كان هدفه و�سع الدول 
الفل�سطيني،  املايل  املوقف  بخطورة  العربية 
قرو�ض  توفري  اإمكانية  على  الإجتماع  اأكد  وقد 
احلكومة  تتعهد  بحيث  فل�سطني  لدولة  مي�سرة 
القرو�ض حال متكنها  تلك  ب�سداد  الفل�سطينية 
�سلطات  من  املالية  حقوقها  ا�سرتجاع  من 
"الحتالل ال�سرائيلي"، وقد اعلن وزراء املالية 
يف الإجتماع اإلتزامهم مبقررات  جامعة الدول 
مالية،  اأمان  �سبكة  بتفعيل  اخلا�سة  العربية 
 100 الفل�سطينية مببلع  موازنة احلكومة  لدعم 
خالل  من  �سواء  �سهريا،  اأمريكي  دولر  مليون 
حل�ساب  مبا�سرة  اأو  للجامعة  العامة  الأمانة 
ال�سغوطات  ملواجهة  الفل�سطينية،  املالية  وزارة 
والزمات املالية التي تتعر�ض لها. واكدوا على 
فل�سطني  دولة  حلقوق  الكامل  العربي  الدعم 

 األقصى والقدس في 
خطر حقيقي ويحتاج 

وقفة عربية 
ودولية حاسمة

و�سمان  واملالية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
واملايل،  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ا�ستقاللها 
واأدانوا القر�سنة "ال�سرائيلية" لأموال ال�سعب 
لإدانتها  الدويل  املجتمع  ودعوا  الفل�سطيني، 
لوقف  "ال�سرائيلية"  احلكومة  على  وال�سغط 
هذه القر�سنة واإعادة هذه الموال الفل�سطينية 
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الدول  الوزراء  دعا  كما  منقو�سة.  غري  كاملة 
مالية  مببالغ  مي�سرة  قرو�ض  لتقدمي  الع�ساء 
مع  الثنائي  بالتفاق  املالية،  الأمان  �سبكة  يف 
املايل  الدعم  تقدمي  وموا�سلة  فل�سطني،  دولة 
البنية  م�ساريع  لدعم  املي�سرة  القرو�ض  او 
التحتية والتنموية لدولة فل�سطني، وكذلك دعوا 
وكذلك  العربية  التمويل  وموؤ�س�سات  ال�سناديق 
يف  امل�ساهمة  اإىل  العربية،  وامل�سارف  البنوك 
املي�سرة  القرو�ض  بتقدمي  املالية  المان  �سبكة 
جهات  مع  املبا�سر  بالتن�سيق  فل�سطني  لدولة 
انظمتها  وفق  الفل�سطينية،  الخت�سا�ض 
وامكاناتها والجراءات يف اطار التفاق الثنائي 
اأو  املايل  الدعم  وموا�سلة  فل�سطني  دولة  مع 

القرو�ض املي�سرة. 
ـ وماذا عن ا�شتمرار الدولة ال�شهيونية فى 

حفرياتها يف امل�شجد الأق�شى؟ 
ـ هناك نتائج خطرية �سترتتب على ا�ستمرار 
العربية موؤخرا  اأدانت اجلامعة  احلفريات وقد 
على  "الإ�سرائيلى"  الحتالل  �سلطات  اإقدام 
يف  احلجاج"  "طريق  بـ  ُي�سمى  ما  نفق  افتتاح 
مدينة  يف  �سلوان  بلدة  اأ�سفل  القدمية  البلدة 
الأق�سى  امل�سجد  باإجتاه  املحتلة  القد�ض 
من  كال  افتتاحه  يف  �سارك  والذي  املبارك، 
فريدمان"،  "ديفيد  املتحدة  الوليات  �سفري 
الأو�سط  ال�سرق  اىل  اخلا�ض  الأمريكي  واملوفد 
"جي�سون غرينبالت" بدعوة من جمعية "اإلعاد 
ال�ستيطانية"، ما يوؤكد النحياز املطلق والتبني 
للم�ساريع  الأمريكية  الإدارة  الكامل من ممثلي 
خالفًا  القد�ض  يف  التهويدية  ال�ستيطانية 
لالإجماع وال�سرعية الدولية. ول �سك يف اأن هناك 
نتائج وتداعيات خطرية �سترتتب على ا�ستمرار 
�سلطات الحتالل باحلفريات يف مدينة القد�ض 
املحتلة، خا�سة ان هذه الإجراءات ال�ستيطانية 
العن�سرية غري �سرعية، وهناك الرف�ض املطلق 
جلميع املحاولت "الإ�سرائيلية" الرامية لتغيري 
وطابعها،  املحتلة  للقد�ض  القدمية  البلدة  هوية 
واملواقع  ال�سريف  القد�سي  احلرم  خ�سو�سًا 
ان  كما  له.  املال�سقة  وامل�سيحية  الإ�سالمية 
انتهاكًا  متثل  "الإ�سرائيلية"  املمار�سات  هذه 
الإن�ساين  والقانون  الدويل  للقانون  �سارخًا 
حمتلة  مدينة  القد�ض  يعترب  الذي  الدويل، 
وتراثا اإ�سالميا خال�سا ل حق لغري امل�سلمني فيه 
ح�سب قوانني اليون�سكو، لذلك تطالب اجلامعة 
العربية بوقف جميع احلفريات غريالقانونية يف 
البلدة القدمية للقد�ض، ونطالب اي�سا ب�سرورة 
مب�سوؤولياته  والنهو�ض  الدويل  املجتمع  تدخل 
القانونية وال�سيا�سية والأخالقية للوقف الفوري 
والتاأكيد  العن�سرية،  املمار�سات  هذه  ملثل 
ال�سرقية  القد�ض  و�سع  احرتام  �سرورة  على 
منذ  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  من  كجزء 

الدويل  القانون  لأحكام  اخلا�سعة   1967 عام 
وقرارات ال�سرعية الدولية. 

العربية موؤخرا  فرن�شا  ـ طالبت اجلامعة 
"�شاحة  بـ  باري�شية  �شاحة  ت�شمية  قرار  باإلغاء 

القد�س ما ا�شباب ذلك؟ 
عن  به  عربنا  بيانا  اأ�سدرنا  بالفعل  ـ 
الإ�ستنكار لقرار رئي�سة بلدية باري�ض، و اإعتباره 
مبا  الدولية  ال�سرعية  لقرارات  خمالفا  قرارا 
اأن  وهي  فرن�سا  تعتمدها  التي  ال�سيا�سة  فيها 
يتجزاأ  ل  وجزء  حمتلة  اأر�ض  ال�سرقية  القد�ض 

من الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1967 
اأبيب يف �شيا�شتها  اإ�شتمرار تل  ـ كيف ترى 
الحتالل  �شلطة  قرار  ومنها   الإ�شتيطانية، 
اإقامة 2300 وحدة اإ�شتيطانية جديدة بال�شفة 

الغربية؟ 
الهجمة  �سياق  يف  ياأتي  القرار  هذا  ـ 
م�سبوقة  غري  ب�سورة  املت�سارعة  ال�ستيطانية 
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�ض، 
القانون  لقواعد  ج�سيما  اإنتهاكا  ي�سكل  والذي 
والمعان  الدولية.  ال�سرعية  وقرارات  الدويل 
الدولتني.  حل  اأ�س�ض  تقوي�ض  "الإ�سرائيلي" يف 
اخلطرية  النتهاكات  من  ال�سل�سلة  وهذه 
الفل�سطيني  ال�سعب  على   املتوا�سل     اعالمية م�سريةوالعدوان 

وجودا وحقوقا ياأتي يف ظل دعم اأمريكي مطلق، 
و موؤ�سرا اإنه بات ي�سكل اإختبارا حقيقيا جلدية 
قراراته  حماية  على  وحر�سه  الدويل  املجتمع 
وتطبيقها بتحميل �سلطات الحتالل مل�سوؤلياتها 
مبا  الدولية  العدالة  وموؤ�س�سات  اأجهزة  اأمام 
اأ�سدرت اجلامعة  الدولية. وقد  فيها اجلنايات 
واأع�سائها  دعمها  عن  به  عربت  بيانا  العربية 
الفل�سطيني،  ال�سعب  وحقوق  ل�سمود  املتوا�سل 
يف  الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  قيام  واأهمية 
لوقف  وم�سوؤلياتها  بدورها  املتحدة  الأمم  اإطار 
القرارات  اإنفاذ  و  امل�ستمرة  اجلرائم  هذه 
الدولية ذات ال�سلة بتوفري احلماية الالزمة.                                                                           
ـ كيف ترى موقف م�شر بالن�شبة للق�شية 
الفل�شطينية واحلقوق العربية ب�شكل عام؟            
الفل�سطينية  الق�سية  من  م�سر  موقف  ـ    
بالدفاع  م�سر  مت�سك  على  يوؤكد  وهو  ثابت، 
عن الق�سية، والدفاع عن احلقوق العربية. كما 
املرحلة،  هذه  يف  امل�سري  الدور  اإ�ستمرار  اأن 
الدفاع  يف  التاريخي  لدورها  ا�ستمرار  هو 
الوطنية  احلقوق  و  الفل�سطينية،  الق�سية  عن 
لل�سعب الفل�سطيني كمدخل لتحقيق ال�سالم يف 
الإرهاب لتحقيق ال�ستقرار  املنطقة، ومواجهة 
والتنمية من خالل اإحالل ال�سالم العادل. كما 
يوؤكد املوقف امل�سري على الإ�سرار بالإ�ستمرار 
الن�سال  ودعم  اأ�سكاله،  مبختلف  الن�سال  يف 
املنطقة  يف  الإرهاب  ومواجهة  الفل�سطيني 
لتحقيق ال�ستقرار والتنمية. اإن ا�ستعادة ال�سعب 
احتالل  واإنهاء  الوطنية  حلقوقه  الفل�سطيني 
�سنة  املحتلة  والعربية  الفل�سطينية  الأرا�سي 
الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  اىل  �سيوؤدي   1967

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ض ال�سرقية.

السياسة

هناك نتائج خطيرة 
ستترتب على استمرار 
الحفريات وقد أدانت 

الجامعة العربية مؤخرا 
هذه الحفريات
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قبل  ال�سالح من  تخزين  قواعد  اإ�ستهداف  تت�ساعد معدلت 
ال�سهر  فخالل  ملحوظ،  ب�سكل  العراق  يف  ال�سهيوين  الكيان 
اآمريل،  هي:  التوايل  على  قواعد  اأربعة  اإ�ستهداف  الآن  حتى  مت 
اأ�سرف، جنوب بغداد )ابو دا�سيل( واآخرها قاعدة بلد اجلوية. 
وجتاهله،  اخلرب  على  التكتم  احلكومة  حاولت  �سربتني  اأول  يف 
وهذا غري ممكن يف ظل وجود الهواتف الذكية ومواقع التوا�سل 
خمازن  ا�ستهدفت  التي  الثالثة  ال�سربة  يف  قيل  ثم  األجتماعي، 
بني  والرعب  الذعر  وت�سببت  �سكنية  منطقة  داخل  لالأ�سلحة 
النا�ض اأنها )متا�ض كهربائي( ورغم اإعالن الكيان ال�سهيوين ان 
طائراتهم اأف 35 هي التي كانت وراء هذا ال�ستهداف مما احرج 
ال�سيد عادل عبد املهدي رئي�ض وزراء العراق، وجعله ي�سرح باأنه 
التحالف  طائرات  امام  حتى  العراقي  اجلوي  املجال  غلق  امر 
الدويل املكلف مبحاربة داع�ض، ثم لتاأتي ال�سربة الأخرية مبثابة 
العراق ورئي�ض وزارئها، واإمنا لإيران  حتدي لي�ض فقط حلكومة 
الرمل  يف  الآن(  )حتى  راأ�سها  دفنت  والتي  ا  اأي�سً وميلي�سياتها 
كالنعامة، واإنق�سم  راأي ال�سارع العراقي حول هذه ال�سربات بني 
�سامت و�سامت، وهذا املوقف ي�سكل �سابقة خطرية يف البعد بني 
الغربية  فمحافظات  العراق.  يف  ايران  وحماور  ال�سارع  جمهور 
واغلب اجلمهور ال�سني بدا �سامتا مبيلي�سيات ايران وهو يعتربها 
ميلي�سيات غازية، اأذاقت ابناء تلك املناطق الويالت على اأ�س�ض 
وكاأن  مكرتث  غري  بدا  فقد  ال�سيعي  ال�سارع  اما  بحتة،  طائفية 
المر ل يعنيه، بل ان بع�سهم بدا موؤيدا لهذه ال�سربات من اجل 
ق�سق�سة اجنحة ايران يف العراق!! وتعالت الأ�سوات التي تطالب 
اىل  الأ�سوات  و�سلت هذه  وقد  ال�سهيوين(  )الكيان  على  بالرد 
حد التهكم وال�ستهزاء لعلمها امل�سبق ان )ف�سائل املقاومة( يف 
العراق هي عبارة عن ميلي�سيا طائفية فا�سدة، واأبعد ما تكون عن 

الرد ناهيك عن املقاومة. 
يف  ايران  ميلي�سيات  عورة  عن  ال�سربات  هذه  ك�سفت  لقد 
العار  وحل  يف  ال�سعبي  احل�سد  ذريعة  واأ�سقط  و�سعفها  العراق 
ان يديل حتى  يتعر�ض اىل �سربات مبا�سرة دون  والهزمية وهو 
منوال  وعلى  الرّد  بحق  اإحتفاظه  فيه  يعلن  �سحفي  بت�سريح 
بع�ض دول حمور املقاومة واملمانعة التي حتتفظ بهذا احلق منذ 
من  جوّية  �سربة  اىل  تعّر�ست  كلّما  ومتار�سه  ال�سنني  ع�سرات 

الكيان املغت�سب.
ال�سهيوين  اليراين  والتعاون  بالتخابر  امل�سبق  ولعلمنا 

المريكي ومنذ بدايات )الثورة ال�سالمية( يف ايران عام 1979 
�سنوات،  الثمان  حرب  اثناء  غيت(  )اإيران  ملف  يف  وخ�سو�سا 
)الكيان  �سربات  �ست�ستمر  هل  هو:  هنا  املطروح  ال�سوؤال  يبقى 
ال�سهيوين( يف ا�ستهداف مع�سكرات احل�سد ال�سعبي يف العراق 
من اجل اإظهاره مبظهر العاجز عن الرد واملنازلة؟ وهنا �سياأتي 
دور اإيران )ال�سقيقة امل�سلمة الثورية( من خالل حماولتها ب�سط 
العراقية  الإجواء  على  �سواريخها  ومنظومة  اجلوية  حمايتها 
كخطوة متقدمة، ثم على كامل الأرا�سي العراقية وب�سكل علني 
وامام اعني العامل من اجل تتابع خطوات ابتالع العراق العربي 
على  خافًيا  يعد  مل  والذي  الطائفي  الفار�سي  امل�سروع  حل�ساب 

احد. 
القوى  دور  لنا  يربز  الت�سعيد  وهذا  الت�سابك  هذا  زحم  يف 
والتي  ايران،  باأيدي  البلد  رهن  تريد  ل  التي  العراقية  الوطنية 
من  العراق  اخراج  اجل  من  ال�سيطان  مع  حتى  بالتقارب  توؤمن 
براثن النظام اليراين، ورغم ت�ستت هذه القوى وفرقتها اإّل ان 
هناك ب�سي�ض امل يف اأن�سمامها حتت قيادة احدى ال�سخ�سيات 
ال�سنية التي �سبق وان �ساركت يف العملية ال�سيا�سية، وتقف بال�سد 
من م�سالح ايران يف العراق، وقد بذل النظام اليراين اجلهود 
لإ�ستمالتها اىل جانبه ولكنه رف�ض الت�سحية باإرثه وارث عائلته 
القيادات  هذه  بني  الجتماعات  تتوايل  زائل،  من�سب  �سبيل  يف 
لر�سم خارطة طريق توقف زحف ذيول واأذناب ايران يف العراق 
وخ�سو�سا انه تك�سفت الأوراق، وظهر للعلن ما كان يتناول �سًرا 
على  بالإتكاء  القوى  هذا  و�ستبداأ  العراق،  يف  ايران  تغول  من 
العراقي  امللف  يف  املوؤثرة  بالدول  عالقتها  اأهمها  عوامل،  عدة 
ال�سعودية(  تركيا،  )امريكا،  فيه  اليراين  امل�سروع  تعادي  والتي 
الغر�ض،  لهذا  اأعدت  لوبيات  خالل  من  ا�ستمالتها  وحماولة 
قتلوا  والذين  ق�سًرا  واملغّيبني  املختطفني  ملف  فتح  اعادة  ثانيا 
واأخريا  ال�سعبي،  عنا�سر من احل�سد  ايدي  على  دون حماكمات 
ممار�سة دورهم الوطني من داخل العملية ال�سيا�سية نف�سها حيث 
ان اغلبهم اأع�ساء يف جمل�ض النواب ا�سافة اىل ثقلهم املوؤثر يف 
ال�سارع العراقي. تبقى �سيناريوهات احلرب بني )امريكا، الكيان 
ال�سهيوين( من جهة والنظام اليراين من جهة اخرى مفتوحة 

على كل الحتمالت التي �ستتك�سف لنا يف الأ�سابيع القادمة.

أ. هالل العبيدي

العراق في حكم الميليشيات..
الى اين؟

كاتب و حملل �سيا�سي

نقطة اأول ال�صطر
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عندما قررنا فتح هذا امللف الهام، فاإن الهدف 
ب�صعة  جرائم  على  ال�ص�ء  ت�صليط  ه�  ذلك  من 
االأدوار  وتبادلت  املجرمة،  امليلي�صيات  ارتكبتها 

بها داع�س واحل�صد ال�صعبي ال�صف�ي.
ج�انب  اإثارة  اأو  الته�يل،  هدفنا  لي�س 
طائفية اأو مذهبية اأو عرقية، بل نريد الدفاع 
واحل�صارات  التاريخ  بلد  يع�د  واأن  العراق  عن 
و  كان،  كما  مك�ناته  كل  بني  ال�صلمي  والتعاي�س 

كما ع�صنا به، وكما عرفناه.
الكبرية  اجلرائم  للقراء  نك�صف  اأن  نريد 
عرب  االيراين  ال�صف�ي  النظام  يرتكبها  التي 
املجرم:  الث�ري  واحلر�س  امل�صلحة  ملي�صياته 
واالإخفاء  والتهجري  االإختطاف  جرائم 
والتغيري  اجلماعية  واملقابر  ال�صرية  وال�صج�ن 

الدمي�غرايف.

أسرة التحرير

السياسة

ورد من معلومات خطرية  ملا  الن�ض احلريف  ادناه  يف 
يف مقابلة الكاتب و املحلل ال�سيا�سي زياد ال�سنجري حيث 

�سرح قائال: 
اأخطر منطقة  منطقة جرف ال�سخر �سمال بابل هي 
يف العامل و ذلك مبا فيها من جتارة اأع�ساء ب�سرية، وبيع 
الأموال  تزوير  مطابع  اكرب  اىل  بالإ�سافة  و  املخدرات، 

بها  يوجد  العربية.  الدول  ملناطق  ت�سديرها  و  )الدولر( 
اىل  جتلب  م�سرية  طائرات  و  الأ�سلحة  من  خمتلفة  اأنواع 
داخل  بعمليات  خاللها  من  يقومون  و  ال�سماوة،  منطقة 
اخلليج العربي. و كل ذلك مثبت بال�سور والوثائق وتزرع 
متويل  مركز  مبثابة  هي  و  )احل�سي�ض(  املخدرات  بها 
�سابقا  ال�سترياد  يتم  كان  ما  بعد  العراق  انحاء  كافة  اىل 
تغيري  بعمليات  ايران  قامت   2014 عام  بعد  ايران.  من 
حمافظتي  من  كال  يف  الآن  بذلك  تقوم  كما  دميوغرايف، 
جرف  اأ�سبحت  بذلك  و  نينوى،  و�سهل  املو�سل  و  دياىل 
ال�سخر املقر الرئي�سي لعملياتها داخل العراق، و هي الآن 
منطقة لتمويل الأ�سلحة جلميع امليل�سيات التابعة لإيران يف 
الأيام  كما حدث يف  المريكية،  القوات  مع  املواجهة  حال 
املا�سية، حيث مت نقل بع�ض من الأ�سلحة اىل بغداد بهدف 

ا�ستهداف ال�سفارة المريكية. 
لي�ض ذلك و ح�سب لقد نوه زياد ال�سنجري "عن عدم 
ال�سخ�سي و ل  اأي �سخ�ض هناك بحمل جواله  ال�سماح ل 
ت�ستطيع  ل  ان  كما  تغطية  او  �سبكة  املنطقة  كل  يف  يوجد 
اأي جهة حكومية دخول هذه املنطقة املحرمة حتى رئي�ض 

الوزراء".
اأما بخ�سو�ض اجلثث التي يدعون انها جمهولة الهوية 
من  اختطافهم  مت  اأبرياء  عراقيني  ملواطنني  تعود  فهي 

 زياد السنجري

المحلل السياسي زياد السنجري

أن���������������������ق���������������������ذوا ال���������������������ع���������������������راق وش��������ع��������ب��������ه
بعد جرائم داعش والحشد الشعيب و الحرس الثوري االيراني

الق�صم 
االأول
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إلى منظمة االمم المتحدة
إلى مفوضية حقوق االنسان لدى االمم 

المتحدة،
م/ ملف المفقودين وجرائم الحرب

تزامنا مع اإثارة ملفات املفقودين وال�سجناء وال�سهداء 
من  ورائها  يقف  ومن  �سبايكر  جمازر  بالأخ�ض  ونذكر 
يف  الخرى  ال�سيا�سية  الدوار  ولعبي  اجلوار  دول  وكالء 
ذوي  لزال   2014 حتى   2008 وحكومة  العراقي  الربملان 
هذه  عن  امل�سوؤولني  حماكمة  باإنتظار  واملفقودين  ال�سهداء 
والت�سرت  ال�سباب  اآلف البرياء من  املجزرة وغريها بحق 

عليها بدوافع وذرائع �ستى.
النجف  يف  ال�سيعية  املرجعية  فتوى  انطالق  فمنذ 
وتفاعل   2014 عام  الكفائي"  ال"جهاد  واإعالن  ال�سرف 
ال�سيب  من  العديد  اإنخرط  الفتوى  هذه  مع  النا�ض  بع�ض 
واجلي�ض.  وال�سرطة  المن  قوات  �سفوف  يف  وال�سباب 
باإيران  املرتبطة  امل�سلحة  املجاميع  اأي�سا  بهم   اإلتحقت 
اإن�سوت هذه  اإيرانية خا�سة.  وامل�سلحة واملدربة يف ثكنات 

املجاميع حتت م�سمى "احل�سد ال�سعبي".
كانت املعركة الوىل وال�سديدة جدا يف جرف ال�سخر 
حتريرها  وبعد  الرجال  من  الآلف  مئات  �سحيتها  راح 
فيها،  ممنهج  دميغرايف  تغيري  واإحداث  اهلها  وته+-جري 
لإيواء املجاميع  اإىل ثكنة كبرية جدا  املنطقة  حتولت هذه 
حماية  بذريعة  العراقية  باحلكومة  املرتبطة  غري  امل�سلحة 
حزام بغداد من اي هجوم حمتمل لفلول داع�ض الرهابية.
بعد حترير املدن واملحافظات ال�سمالية من ملي�سيات 
تدريجيا  ديارهم  اإىل  النازحني  وعودة  ال�سالمية  الدولة 
وال�سهداء  وال�سجناء  املفقودين  ذوي  ملفات  عادت 
وجرف  نينوى  و  الدين  و�سالح  النبار  من  العراقيني 
ال�سخر اإىل الواجهة. اأثريت ال�سجة حول م�سري العداد 
من  ق�سرا  تهجريهم  او  اختطافهم  مت  الذين  من  الهائلة 
اخفائهم  ليتم  جمهولة  اماكن  اإىل  واقتيادهم  مناطقهم 
النبار  يف  �سرية  و�سجون  مظلمة  دهاليز  يف  ذلك  بعد 

والقائم وجرف ال�سخر.
لذا نطالب:

حيث  وجبات  على  منهم  التخل�ض  يتم  و  الغربية  املناطق 
ترتاوح اعدادهم يف كل دفعة بني 125 و 31 �سخ�ض.

 8000 بني  العداد  فترتاوح  ق�سريا  املغيبني  ملف  اأما 
مغيب من حمافظة نينوى 

و 3000 �سخ�ض من حمافظة �سالح الدين 
ومر�سى  مقعدين  بينهم  الدور  ق�ساء  يف   298 و 

واأطفال.
احلكومة  بني  تواطوؤ  هناك  كان  ان  �سوؤاله  عن  اما 
ا�سرتاك  هناك  "باأن  قائال:  فاأجاب  وامليل�سيات  العراقية 
كرا�سي  وح�سد  دميوغرايف  تغيري  عملية  بهدف  وا�سح 
كال  م�سلحة  يف  ت�سب  اأخرى  واهداف  النتخابات 
الطرفني بدليل مل تقوم احلكومة حتى اليوم بفتح حتقيق 
بخ�سو�ض اجلثث التي مت دفنها و ل حتى اأ�سدرت �سهادات 
وفاة باأ�سمائهم و مل تقم باإبالغ اأيا من ذويهم. و قام رعد 
ال�سوك وهو احدى قيادي احل�سد ال�سعبي بدفن اكرث من 
بها  يقوم  التي  اجلرائم  مالمح  طم�ض  جرى  و  جثة   250

احل�سد ال�سعبي". 
بدخول  ارادتها  ايران  فر�ست  "عندما  اأو�سح:  و 
كان  ال�سنية  املحافظات  و  املنكوبة  املناطق  اىل  امليل�سيات 
من  وذلك  دميوغرايف  تغيري  عملية  يف  رئي�سي  دور  لها 
خالل منهج تهريب النا�ض واخافتهم فاأي �سخ�ض يف تلك 
واأت�سح  براأته.  تثبت  حتى  متهم  هو  لهم  بالن�سبة  املناطق 
ان ذلك ال�ستهداف ل ينح�سر على اأبناء ال�سنة وحدهم 
ففي احدى املظاهرات ال�سلمية يف اجلنوب مت قتل الدكتور 

)عالء املجدوب( لأنه كان احد امل�ساركني بها". 
وتلك  احلكومة  بني  و�سراكة  دور  "هناك  اأو�سح:  و 
امليل�سيات، فاحلكومة اعتقلت امل�ساجني لدى داع�ض وقامت 
بت�سليمهم اىل اأولئك امليل�سيات الذين يرتدون بدلت الزي 

الع�سكري والتدخل ال�سريع".

ـ تكوين فريق تفتي�ض وتعقب تابع لالمم املتحدة للبحث 
عن كافة املفقودين من املناطق املذكورة اأعاله

عام  منذ  العراق  يف  للمفقودين  كاملة  قوائم  اإعداد  ـ 
2014

ـ اأن يتبنى التحالف الدويل ق�سية ال�سجون ال�سرية يف 
العراق وحترير املخطوفني فيها

ـ تاأ�سي�ض جلنة جلرائم احلرب يف العراق تابعة لالمم 
املتحدة 

املجاميع  �سجون  املخطوفني يف  اعداد  كافة  اإح�ساء  ـ 
امل�سلحة 

يف  احلرب  جرائم  ملرتكبي  دولية  حمكمة  تكوين  ـ 
العراق منذ احتالل داع�ض لنينوى عام 2014

دفٌن لجثث ام طمٌس للحقائق ؟

جثٍث  دفن  عن   11/8/2019 يف  الإعالن  يكن  مل 
�سوى  العراق  كربالء  يف  الهوّية(  )جمهولة  باّنها  و�سفت 
اىل  يظهر  بات  الذي  اجلليد  جبل  من  الظاهر  اجلزء 
مئات،  او  ع�سرات  اختفاء  م�سكلة  عن  كا�سفًا  ال�سطح 
ال�سلطة  ا�سرتاك موؤ�س�سات  بات جلّيًا  اللف ق�سريًا. وقد 
يف ا�ستمرار وتعاظم هذه اجلرمية، فهي تتهّرب من جمرّد 

العرتاف بها ناهيك عن حماولة انهائها. 
ما  غالبًا  الإن�سانّية،  �سّد  جرمية  الق�سري،  الأختفاء 
يبداأ بالعتقال التع�سّفي ثم تن�سّل اجلهة التي قامت بذلك 

عن امل�سوؤولّية وعن تبيان م�سري من اعتقلتهم.
ومنذ الغزو النكلوامريكي عام 2003، اختفى عدٌد ل 
ع�سوائّية.  اعتقالت  بعد  الأبرياء  العراقيني  من  ُيح�سى 
ويف حالة عديدة كان يختفي دفعًة واحدة اعدادًا كبرية من 
1500 مواطن  2004 اختفى اكرث من  ال�سحايا. ففي عام 
حلد  جثثهم  على  او  عليهم  ُيعرث  ومل  الفلوجة  مدينة  من 
مناطق  من  املواطنني  من  املئات  اختفاء  ذلك  وتلى  الآن، 
الكثريين  جثث  ُترمى  كانت  ما  وغالبًا  و�سواحيها.  بغداد 
اعتقالهم  من  فرتات  بعد  العامة  والأماكن  ال�سوارع  يف 
غياب  ظّل  ويف  امليلي�سيات.  او  احلكومية  القوات  قبل  من 

ناجي حرج

قرطبة الظاهر
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السياسة

التي اتفقت عليها  التقديرات  اإح�ساٍء ر�سمي حقيقي فان 
عّدة منظمات غري حكومّية دولية )ومنها هيومان رايت�ض 
250 الف  للعدالة( ترتاوح بني  الدويل  ووج ومركز جنيف 

اىل مليون مغّيب.
املمار�سة  لهذه  الذهن  يف  العالقة  املظاهر  ومن 
اي�سًا  ويغّيبون  ُيعتقلون  كانوا  ال�سحايا  اأقارب  ان  الب�سعة 
اذا ما قاموا مبراجعة الدوائر الر�سمّية بحثًا عن اأبنائهم 
اواآبائهم او اإخوانهم. وحتى اأولئك الذين كان يذهبون اىل 
اأقاربهم  جثث  لإ�ستالم  ببغداد  العديل  الطب  م�ست�سفى 

كانوا يواجهون امل�سري ذاته.
 وبعد عمليات ال�سحن والتهييج الطائفي عامي 2006 
و 2007 ، جرت حمالت اعتقالت وت�سفية وا�سعة النطاق 
المنّية  املفارز  وكانت  بغداد.  العا�سمة  الأبرياء يف  للف 
املتوجهني  لتعتقل  �سباحًا  ال�سوارع  يف  تقف  وامليلي�سياوّية 
اىل املدار�ض واجلامعات والعمل. كانت هذه املفارز ت�ستدّل 
على الهوّية الطائفّية )للهدف( ح�سب الأ�سماء. وبعد فرتة 
وجيزة يجري قتلهم، ورمي جثثهم يف ال�سوارع. وملّا �سّرح 
بغداد  العديل يف  الطب  �سلمان مدير معهد  قي�ض  الدكتور 
باجلثث  امتالأت  قد  الثاّلجات  بان   )2006 العام  )اأواخر 

تعّر�ض مل�سايقاٍت اّدت به اىل الهروب خارج العراق.
بالعمل  ال�سلطات  تقوم  ان  عن  عو�سًا  اّنه  والغريب 
باتت  ال�سحايا،  لذوي  وت�سليمها  اجلثث  على  للتعّرف 
بغداد اىل مقربة  ُيعرث عليها يف  التي  تنقل معظم اجلثث 
لل�سحايا.  اأخرى  بهوّيٍة طائفّية  الت�سريح  ويجري  النجف 
اآخرون يف مقابر جماعية مبناطق متفرقة  ُيدفن  يف حني 
من العراق حيث يجري فيما بعد الدعاء اّنهم من �سحايا 
النظام ال�سابق. وهكذا، يجري طم�ض احلقائق وُيحرم ذوو 

ال�سحايا من التعّرف على اأبنائهم ودفنهم بكرامة. ويتبع 
ذلك حرمانهم من اّية حقوٍق توجبها قوانني الدولة.

وبعد دخول ـ او ادخال ـ داع�ض اىل العراق يف حزيران 
ان  ورغم  امل�سّلحة.  امليلي�سيات  تكاثرت   ،2014 عام 
ال�سلطات اأن�ساأت ما ا�سمته )هيئة احل�سد ال�سعبي( كمظّلة 
تنظوي حتتها هذه امليلي�سيات، اإّل انها بقيت، يف معظمها، 
تبعيتهم  يخفوا  مل  الذين  قادتها  اجندات  وفق  تت�سّرف 
املنطقة. وراحت  الطائفّية يف  وتنفيذهم لأجتدتها  لإيران 
ثم  معينة  مناطق  �سّد  تع�سفّية  لعتقالت  حمالٍت  ُتطلق 

يختفي اأثر من تعتقلهم. 
ا�شتهداف طائفي

ت�سرتك امليلي�سيات يف ا�ستخدام خطاٍب طائفّي كريه 
انطلت  ومن  الرعاع  من  التباع  وك�سب  جتيي�ض  لغر�ض 
التي  الق�س�ض  واخرتاع  التاأريخ  ت�سويه  اأكاذيب  عليهم 
قادة  معظم  تفكريه.  وُتذهب  عقله  ي�سّدقها  من  تفقد 

هذه امليلي�سات، هّم من نوع املجرمني ال�ساديني ال�ساّذين. 
مع  م�سّطفني  بلدهم  اأبناء  قتال  يف  حياتهم  ق�سوا  لقد 
القوات الإيرانية املهاجمة للعراق، فت�سّربوا ب�ستى �سنوف 
الإجرام. وعندما ا�سبحوا يف مواقع ال�سلطة يف العراق مل 
يتمكّنوا من التخّلي عن تلك العقلّية بل ظّنوا اّنها الطريق 
ولعّل  الطبيعية.  احلياة  متطلّبات  مع  التعامل  الطبيعي يف 
مقاطع الفيديو املنت�سرة على  و�سائط التوا�سل الجتماعي، 
ح ما نريد قوله، اإذا  التي تتباهى بها هذه امليلي�سات، تو�سّ
ثم  البنادق  مبئات  املعتقل  على  الجهاز  يجري  ما  غالبًا 
تتعاىل  املراحل  كل  ويف  بجثته.  بالتمثيل  واليغال  تقطيعه 
الهتافات الطائفّية الكريهة من اعداٍد كثرية يتحّلقون حول 
جثة املغدور، فيهم امليلي�سياوي وال�سرطي والع�سكري ورجل 

الأمن واحيانًا رجل دين!.
يف  الق�سري  الإختفاء  حالت  موؤ�سّرات  تفُح�ض  ومن 
العراق، مل يعّد خافّيًا ان معظم املغيبني او املختفني، الذين 

للعدالة  الدويل  جنيف  مركز  طالب 
باإر�سال  املتحّدة  "الأمم  له  بيان  يف 
العراق  اىل  م�ستقلة  دولّية  حتقيق  جلنة 
من  موؤخّرًا  عنه  ُك�سف  مبا  للتحقيق 
يقرب  ملا  قانونية  غري  دفن  عملّيات 
�سلة  على  و�سفتها جهات  جّثة   300 من 
انها )جمهولة  العراقّية على  بال�سلطات 
)منظمة  لـ  ت�سليمها  جرى  الهّوية(، 
تتوىل  لكي  حكومّية(  غري  ان�سانّية 
الإجراء  هذا  ان  املركز  وراأى  دفنهم. 
غري  النوايا  يوؤكّد  للغاية  خطري  امٌر  هو 
ال�سليمة لل�سلطات العراقّية التي �سمحت 
الإجراءات  اتخاذ  دون  اجلثث  بدفن 
القانونّية الالزمة للتعّرف على ال�سحايا 
املركز:  وقال  عوائلهم.  اىل  وت�سليمهم 
عراقّية  جهات  من  معلومات  ت�سّلم  اأّنه 
مّطلعة توؤكّد ان ال�سلطات العراقّية بداأت 
ُيرجح  التي  اجلثث  مئات  من  تتخل�ض 

ق�سريًا  املختفني  الأ�سخا�ض  جثث  اّنها 
امليلي�سيات  معتقالت  يف  �سنوات  منذ 
ميلي�سيا  لدى  ة  وخا�سّ ال�سّرية  العراقّية 

ما ي�سّمى بــ )احل�سد ال�سعبي(.
هي  العملّية  هذه  "ان  املركز  واكّد 
التي  ال�سلطات  حماولة متكّررة من قبل 
منذ  العراق  يف  احلكم  على  تعاقبت 
احلقائق،  وت�سويه  لطم�ض   ،2003 عام 
معرفة  من  ال�سحايا  ذوي  وحرمان 
هذه  قادة  ان  ثبت  وقد  احلقيقة. 
هم  بالدفن،  قامت  التي  )املنظمة( 
العراقي  اهلل  حزب  ميل�سيا  يف  اأع�ساء 
املئات  وقتل  وتغييب  باإختطاف  املتهمة 

من العراقيني".
"اّنه  للعدالة  جنيف  مركز  ويوؤكّد 
املتحّدة  الأمم  لأجهزة  وّثق  ان  �سبق 
عمليات  الدولّية  اجلنائية  وللمحكمة 
امليلي�سيات  بها  تقوم  التي  الت�سفية 

من  للمئات  الأمنّية،  والأجهزة 
بحت،  طائفّية  اأ�س�ض  على  الأ�سخا�ض 
العرب  العمليات  تلك  ا�ستهدفت  حيث 
بغداد  العا�سمة  يف  )حتديدًا(  ال�سّنة 
املحيطة  املدن  ويف   2006 عام  منذ 
التي  ال�سخر  جرف  مدينة  ومنها  بها، 
ُاخليت من �سّكانها عام 2014، واعتقلت 
اهل  ميلي�سيا بدر وحزب اهلل وع�سائب 

احلّق املئات منهم".
جنيف  مركز  يطالب  هنا   ومن 

الدويل للعدالة:
دولّية  حتقيق  بعثة  اإر�سال  اوًل:    
وتقدمي  اجلرائم  هذه  يف  للتحقيق 
الإن�سان  حقوق  جمل�ض  اىل  النتائج 

وجمل�ض الأمن الدويل. 
ثانيا: اتخاذ كل الإجراءات الالزمة 
حلّل  العراقّية  ال�سلطات  على  لل�سغط 
الق�ساء  اىل  قادتها  وتقدمي  امليلي�سيات 

اجلنائي الدويل.
حلالة  خا�ض  مقّرر  تعيني  ثالثا: 
يكّلف  العراق،  يف  الإن�سان  حقوق 
بالك�سف عن كل النتهاكات املُرتكبة منذ 

الغزو الأمريكي عام 2003 وحلد الآن.
جنيف/�سوي�سرا
19/8/2019
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ا�ستهدفهتم قوات الحتالل الأمريكي ثّم القوات احلكومّية 
ومناطق  مدن  ومن  ال�سّني  املكّون  من  هم  وميلي�سياتها، 
بتهجري  العمليات  تتم  واحيانًا،  �سنّية.  غالبّية  ت�سكنها 
ق�سري لأولئك ال�سّكان ثم تدمري منازلهم وحرق ما يتبقى 
فيها، واإ�سرام النريان يف ب�ساتينهم ومزارعهم، والق�ساء 
من  منعهم  ثّم  املناطق،  تلك  يف  احلياة  مقومات  كّل  على 

العودة اليها ثانّية بذرائع �سّتى.
كربالء،  يف  اجلثث،  جمموعة  دفن  عمليات  تكن  ومل 
عملية  يف  امل�سرتكون  اأراد  طائفّية،  ر�سائل  من  خالية 
من  الأول  اليوم  فهو  اي�سالها.  والدفن  والقتل  اخلطف 
اأيام عيد الأ�سحى املبارك، اهّم املنا�سبات لدى امل�سلمني 
عامًة، وال�سّنة ب�سكل خا�ّض. فقد ت�سوّرت كل عائلة لديها 
مغّيب ان اجلثث رمّبا تكون لبنائها. وهكذا جرى ت�سميم 
فرحة العيد املُنتظرة بفعٍل طائفّي �سنيع. فلم ي�ساأ الدافن، 
وهو يتحّدث امام الكامريا بلغٍة من يقوم بعمٍل ان�ساين، اإّل 
بو�سوٍح  الطائفية  هويته  امل�سدوم  امل�ساهد  امام  ُيربز  ان 
�ساطع، يف الوقت نف�سه الذي اأ�سار فيه اىل الهوية الطائفّية 
لل�سحايا الذين كان ميكن ان يبقوا اأيامًا او اأ�سابيع اأخرى 
يف ثالجة املوتى التي كانوا حمفوظني فيها لول الرغبة بان 

يكون دفنهم �سمن منا�سبة لها وقعها يف نفو�ض عوائلهم. 
طم�س للحقائق:

جرى  من  ان  توؤكّد  العراق  يف  كثرية  دلئل  هنالك 
الدور  مواطني  من  و2017   2014 عامي  بني  اعتقالهم 
دياىل  ومدن  والرمادي  والفلوجة  وال�سقالوية  و�سامّراء 
واملو�سل، واآخرين من املدن املحيطة ببغداد )مدن حزام 
بغداد(، قد و�سعوا جميعًا يف �سجون �سّرية يف مدينة جرف 
املدينة  من  اعتقلوا  الذين  اأولئك  عن  ف�سال  ال�سخر، 
نف�سها من ال�سباب والرجال بعد التهجري الق�سري ل�سكانها 
البالغني 120 الف ن�سمة عام 2014. وتتجه اأ�سابع التهام 
اىل ميلي�سا حزب اهلل )العراقي( كفاعٍل رئي�ض، جنبًا اىل 
املجرمتني.  احلق  اهل  وع�سائب  بدر  ميلي�سا  مع  جنب 
باكرث  يقّدر  هوؤلء  عدد  ان  اىل  التقديرات  معظم  وت�سري 
من 7000 معتقل يف جرف ال�سخر وحدها. ويبقى هنالك 
اللف الذين ُيعتقد اّنهم معتقلون يف �سجون �سّرية كبرية 

يف مناطق متفّرقة اأخرى حول العراق. 
لقد بات وا�سحًا وجود �سغط دويل حلّل  امليلي�سيات يف 
العراق او حتجيم دورها يف اقل تقدير، لذلك فهي ت�سعى 
عمليات  خالل  من  جرائمها،  على  الأدّلة  من  للتخل�ض 
ال�سّري  اجلماعي  والدفن  الق�ساء  نطاق  خارج  الإعدام 
فح�ض  من  الدولة  تهّرب  فاإن  هنا،  ومن  القانوين.  غري 
اجلثث والتعّرف على هوياتها وت�سليمها للعوائل املعنّية هو 
جزء من حماولة م�ستمّرة لطم�ض احلقائق واإبقاء القتلة ـ 

املعروفني لديها ـ خارج طائلة العقاب.
نحن امام حالة خطرية جدًا، لكّن الأمل ما يزال قائمًا 
يتّم  ولن  اختفوا،  الذين  الأ�سخا�ض  من  العديد  عودة  يف 
ذلك اإّل ب�سغط عربي ودويل، هائل، على �سلطاٍت ادمنت 

التن�سل من اّي التزاٍم قانوين او اأخالقي. 

الموصل: ِحينما ُتذبح المدينة بصمت

كبرية،  خ�سو�سية  العراق  �سمايل  يف  املو�سل  ملدينة 
اأحد  لكونها  بل  فقط،  والديني  الإثني  لتنوعها  لي�ض 
موغال  تاريخا  متلك  والتي  العراق  يف  الرئي�سة  احلوا�سر 
حيث  احلديث  العراق  يف  دورها  عن  ف�سال  القدم،  يف 
بكوكبة  العراقي  برفد اجلي�ض  دورا حموريا  املو�سل  لعبت 
العلمية  الُنخب  عن  ف�سال  الكفوئني  ال�سباط  من  مميزة 

والكادميية.
موؤ�س�سات  واأنهيار  المريكي  الحتالل  بعد  ولكن 
الدولة، ت�سارعت الحداث ب�سكل دراماتيكي اأدى ل�سيطرة 
القوات  ا�ستعادة  اأعقبه  املو�سل  على  داع�ض  تنظيم 
احلكومية ومبعية التحالف الدويل للمدينه، وقد رافق هذه 
م�ساعفاتها  زالت  ما  وا�سعة  خطرية  انتهاكات  الحداث 

موجوده حتى اليوم.
معارك  يف  اليه  ال�سارة  ينبغي  الذي  الآخر  المر 
اإ�ستعادة املو�سل والذي ُكنت �ساهد عيان عليه، هو اإّن ُكال 
من الطرفني، داع�ض والقوات احلكومية مل يراعيا املدنيني 
يف احلرب فقد كانا يتبادلن الق�سف بالهاونات واملدفعية 
الطرفان  كان  و  بال�سكان،  الآهلة  الحياء  بني  املتو�سطة 
الآخر  اجلزء  يف  حركه  لكل  والقن�ض  الق�سف  يتبادلن 

�سواء كانت من جانب مدنيني او م�سلحني.
املو�سل  على  ال�سيطرة  احلكومية  القوات  اإحكام  بعد 

بعمليات  ومتثلت  والظهور،  بالربوز  جديدة  ماأ�ساة  بداأت 
ال�سماء  تدقيق  على  يعتمد  للمواطنني.  الأمني  التدقيق 
الثالثية للمواطنني ومطابقتها مع ا�سماء املطلوبني، والويل 
والثبور ينتظر من يكون اأ�سمه مطابقا. فكل مواطن معر�ض 
اإن  لالحتجاز والعتقال ومن ثم التحقيق والتعذيب بدون 

تكون هناك تهمة ُتدينه اإل ا�سمه الثالثي!
املو�سل  يف  فاإن  فيها،  يح�سل  وما  ال�سجون  عن  واأما 
عدة �سجون َت�سم املتهمني يف الرهاب، اأحدها يقع �سمن 
القيارة  ناحية  يف  اجلوية  �سدام  بقاعدة  ُيعرف  كان  ما 
م�سارف  على  تلكيف  ق�ساء  يف  يقع  واآخر  املو�سل،  جنوب 
الفي�سلية  منطقة  ويف  املو�سل  و�سط  يف  والثالث  املو�سل، 
اأقل  فاإن  ال�سجون  وب�سهادة من خرجوا من هذه  حتديدا، 
ما ميكن و�سف هذه ال�سجون به هو كونها "م�سالخ ب�سرية" 

جَتري فيها خمتلف انواع التعذيب والتنكيل.
يحدث  ملا  تطرقت  ووت�ض"،  رايت�ض  "هيومن  منظمة 
�سدر  اأحدهما  منف�سلني  تقريرين  يف  ال�سجون  هذه  يف 
الول  التقرير  يف   ،2019 ابريل  يف  والآخر   ،2018 اآب  يف 
ذكرت املنظمة نقال عن معتقل �سابق يف �َسجن ا�ستخبارات 
اثناء فرتة اعتقالة  اأنه �ساهد وفاة ت�سعة معتقلني  القيارة 

من جراء �سوء املعاملة والتعذيب.
تفا�سيل  ووت�ض  رايت�ض  ذكرت  الثاين،  تقريرها  ويف 
عن عمليات تعذيب طالت م�ستبة بهم دفعتهم لالعرتاف 
باأمور مل يرتكبوها، و قال �ساهد اإنه راأى 8 معتقلني يقفون 
عراة و4 حرا�ض ير�سونهم باملاء من دلو ومن ثم يلقونهم 
حلقتني  يف  اأقدامهم  وميررون  اأرجلهم  ويرفعون  اأر�سا 
يف  القدمني  لتثبيت  خ�سبية  بع�سا  مربوطتني  احلبال  من 
قدميه  على  معتقل  كل  �سرب  على  يتناوبون  و  مكانهما. 
باأنابيب بال�ستيكية ملدة 15 دقيقة بال توقف. قال اإنه بعد 
"تنظيم  اإىل  بانتمائهم  املعتقلني  من   6 اعرتف  ال�سرب، 

الدولة الإ�سالمية". 
من  �سكال  ا�ستخدموا  احلرا�ض  اإن  م�ستطردا،  وذكر 
"ال�سفينة"،  باإ�سم  اإليه  ي�سار  بالغرق"،  "الإيهام  اأ�سكال 
5 حرا�ض و�سابط بربط كل معتقل، وهو عاٍر، بنقالة  قام 
اأقدام املعتقل فوق راأ�سه  برتقالية ورفعوها بطريقة جتعل 
 5 ملدة  منهم  واحد  كل  �سربوا  مبن�سفة.  وجهه  غطوا  ثم 

دقائق باأنابيب بال�ستيكية اأثناء �سب املاء على فمه.
ف�سال عن اأنتهاكات القوات احلكومية الر�سمية هناك 
للح�سد  التابعة  املجرمة  ملي�سيات  من  لعدد  وا�سع  ن�ساط 
�سرية  �سجونا  فتح  الذي  ال�سبكي   30 لواء  واأهمها  ال�سعبي 
ومن  املئات،  فيها  واحتجز  املو�سل  و�سرق  �سمال  قرى  يف 
يف  اأدرج  قدو" قد  "وعد  اللواء  زعيم  اإن  بالذكر  اجلدير 
انتهاكات  لإرتكابه  للعقوبات،  المريكية  اخلزانة  قائمة 

حلقوق الن�سان.
نية  العراقية  احلكومة  لدى  اإّن  كاأهايل  لنا  يبدو  ول 
ملعاجلة هذه امللفات او اأيقاف عمليات العتقال الع�سوائية 
املاأ�ساة  هذه  اإن  يعني  مما  ال�سحايا،  ان�ساف  حتى  ول 

�َست�ستمر اىل اأجل غري م�سمى.
اأ�صم م�صتعار الأحد اأبناء امل��صل خ�فا من االعتقال

مروان اليعربي
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االقتصاد

 يف مقالتنا هذه نتحدث عن الإنفاق الع�سكري 
العربي،  التنمية يف وطننا  العربي و�سياع فر�ض 
مقدرات  يف  الهدر  حجم  فيها  �سنو�سح  والتي 
لبناء  موحد  عربي  برنامج  غياب  ظل  يف  الأمة 
املوحد  الهدف  الع�سكرية وكذلك غياب  قدراتها 
فالإقت�ساد  ثرواتها،  وحماية  اعدائها  ملجابهة 
القوي هو الداعم الرئي�سي للبناء الع�سكري، لكنه 
يبقى رهن قرار �سيا�سي له اأبعاده ال�سرتاتيجية 
يتاأثر  ال�سرتاتيجي  البعد  ففي  والقت�سادية، 
القليمية  والتحالفات  العالقات  بطبيعة  القرار 
يعززها  احيانا  والتي  الع�سكري،  الطابع  ذات 
الداخلية  احلروب  او  القليمية  النزاعات 
القليمية  القوى  بع�ض  مع  ال�سيا�سية  والتوترات 

اإلن����������������ف����������������اق ال����������ع����������س����������ك����������ري ال���������ع���������رب���������ي 
وض���������������������������ي���������������������������اع ف������������������������������������رص ال������������ت������������ن������������م������������ي������������ة

أ.د. غسان الطالب

والتي ميكن ان تف�سي اىل احتمالية قيام حرب، 
منها  عوامل  بعدة  فيتاأثر  القت�سادي  البعد  اما 
توفر  فكلما  للبلد،  املتاحة  القت�سادية  املوارد 
املادي  اجلانب  لها  يوفر  اقت�سادي  مورد  للبلد 
الع�سكري،  لالإنفاق  اكرث  ميولها  كانت  كلما 
يحدد  الذي  القت�سادية  التنمية  م�ستوى  كذلك 
والذي  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  م�ستوى 
الفرد كذلك من النفاق  مبوجبه يتحدد ن�سيب 
الع�سكري، ومبرور �سريع على بع�ض الرقام التي 
اقت�ساديات  على  القت�سادي  العبىء  لنا  توؤ�سر 
الإنفاق  حجم  ان  جند  العربية  القطار  بع�ض 
للعام  العربية  القطار  من  ملجموعة  الع�سكري 
الدويل  �ستكهومل  "معهد  ل  تقرير  وح�سب   2018
ان  التقرير  هذا  لنا  ُيظهر  ال�سالم"،  لأبحاث 
الع�سكري  الت�سلح  على  تنفق  العربية  الدول 
البناء  على   تنفقه  مما  اكرث  جيو�سها  وعلى 

البنية  من  القطاعية  وم�ستلزماته  القت�سادي 
التنمية  واحتياجات  وال�سحة  والتعليم  التحتية 
ب�سكل عام ا�سف اىل النفاق على البحث العلمي 
والذي ل يتجاوز فيه ن�سيب الفرد ال 14.7 دولر 
وي�سنف  المريكي،  للفرد  دولر   1205 مقابل 
هذا التقرير ال�سعودية يف الرتتيب الثالث عامليا 
ال�سني  بعد  الع�سكري  النفاق  حجم  حيث  من 
رقم  واجلدول  المريكية،  املتحدة  والوليات 
الدول  لبع�ض  الع�سكري  )1( يبني حجم النفاق 

العربية وكما ورد يف معهد �ستكهومل.
جمموع  ان  ال�سابقة  البيانات  من  لنا  يت�سح 
اقطار  لت�سعة  فقط  الظاهر  الع�سكري  النفاق 
ذلك  مقابل  دول،  مليار   106.8 بلغ  قد  عربية 
الرعاية  على  العربي  الإنفاق  جممل  اخذنا  لو 
ال�سحية لوجدنا ان الو�سع يختلف بني بلد وبلد 
مع وجود فجوة عميقة بني البلدان ذات الفائ�ض 

1- ال�شعودية 

2 - اجلزائر 

3 - الكويت 

4 - ُعمان 

5 - العراق 

3.1 مليار دولر

2.8 مليار دولر

2 مليار دولر

1.4 مليار دولر

67.6 مليار دولر
9.6 مليار دولر
7.3 مليار دولر
6.7 مليار دولر
6.3 مليار دولر

البلدالبلد حجم النفاق الع�سكريحجم النفاق الع�سكري
6 - م�شر 

7 -  لبنان 

8 - الأردن 

9 - البحرين 
الرقام كا وردت يف تقرير معهد �ستكهومل الدويل
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املايل والبلدان منخف�سة الدخل، حيث مل بتجاوز 
النفاق العربي على قطاع ال�سحة ال %4.9من 
اجمايل الناجت املحلي  لغاية العام 2014، مقابل 
%12 للدول املتقدمة، ل بل �سهد تراجعا حادا يف 
بع�ض القطار العربية فعلى �سبيل املثال يف عام 
1995 كان حجم النفاق احلكومي على الرعاية 
الناجت  من   12.6% حوايل  لبنان  يف  ال�سحية 
 2014 العام  يف   6.4% اىل  تراجع  الجمايل، 

ح�سب تقارير البنك الدويل. 
على  العام  احلكومي  النفاق  جمال  يف  اما 
القطار  فاإن   ،2014 العام  ويف  التعليم  قطاع 
من   4.3% ن�سبته  ما  اأنفقت  جمتمعة  العربية 

  اأ�ستاذ جامعي و باحث اقت�سادي

اأي  التعليم،  على  الإجمايل  املحلي  ناجتها 
مع  وباملقارنة  دولر،  مليار   124.27 يعادل  ما 
العام  نف�ض  يف  الأوروبي  الحتاد  دول  جمموعة 
املحلي  ناجتها  من  فقد انفقت ما ن�سبته 5.1% 
الإجمايل، اأي ما يعادل 947.07 مليار دولر ،مع 
الدخل  يف  التفاوت  حجم  العتبار  بنظر  الخذ 
كما  العربية(  )القطار  البلدان  هذه  بني  املادي 
هو نف�ض التفاوت يف قطاع الرعاية ال�سحة، وقد 
يبدو لنا حجم النفاق هذا مرتفعا، لكن ال�سوؤال 
وهل  النفاق؟  هذا  خمرجات  ماهي  املهم: 
حتققت عدالة التعليم وتكافوؤ الفر�ض لكافة فئات 
املجتمع وهل تو�سلنا اىل كفاءة النظم التعليمية 

يف اقطارنا العربية؟  بكل تاأكيد ل. ما زلنا اأبعد 
ما يكون عن ذلك.  

احلكومي  النفاق  حجم  لرنى  ذهبنا  ولو 
الفقري  العمود  والذي ميثل  العلمي  البحث  على 
املعني  وهو  جمتمعاتنا،  يف  اقت�سادي  بناء  لأي 
بو�سع احللول لالأزمات التي قد تواجهنا، ويتبنى 
والبتكارات  البداعية  الطاقات  ذاته  الوقت  يف 
باأن  لوجدنا  فيها،  وال�ستثمار  والعلماء  للباحثني 
العربي  وطننا  يف  العلمي  البحث  على  الإنفاق 
القومي،  ناجته  من   0.2% ن�سبته  ما  جمتمعا 
وان ح�سة الفرد بحدود ال 14.7 دولر لكل فرد 

مقابل 750 دولرا يف الدول املتقدمة.
اىل  واحلاجة  التمويل  بني  فجوة  هناك 
مليار   250 ب  تقدر  العربي  وطننا  يف  ال�ستثمار 
ترليون دولر   1.5 يقدر  تراكمي  �سنويا مع عجز 
لتلبية حاجتنا من ال�ستثمار يف كافة القطاعات 
وما تطرقنا اليه من حديث يف القطاعات الثالثة 
اخللل  حجم  لنا  توؤ�سر  الذكر  اآنفة  املحورية 
بحاجة  واننا  العربية  القت�سادية  الرتكيبة  يف 
حتى  مبعنى  املفرغة،  احللقة  هذه  من  للخروج 
تطلعات  تخدم  قوة ع�سكرية  امتالك  نتمكن من 
الأمة يف الإنعتاق والتحرر وا�ستعادة كافة حقوقها 
املغت�سبة بداية من فل�سطني املحتله فال بد من 
وجود  على  والعمل  متني،  اقت�سادي  بناء  وجود 
الفرد  حترير  يف  كذلك  ت�ساهم  م�ستدامة  تنمية 
واملجتمع من التبعية القت�سادية وت�ساهم كذلك 
يف حل م�سكلة البطالة واطالق الطاقات ال�سبابية 

يف بناء الوطن والنهو�ض بالمة.
الع�سكري  النفاق  �سد  ل�سنا  اخرية  كلمة 
والهادف اىل خلق قوة ع�سكرية  القومي،  مبعناه 
عربية واحدة �ساحبة عقيدة، ولكننا �سد ت�ستت 
وهمية  ع�سكرية  قدرات  بناء  يف  الأمة  مقدرات 
مرتهنة  وتكون  ال�سيادية  قراراتها  متتلك  ل 
بل  احلقيقي  عدوها  نحو  تتجه  ول  ميولها،  ملن 
تخدم احيانا �سيا�سات قمع ل�سعوبها وتخرج عن 
وبالتايل  الوطن،  �سيادة  عن  الذود  يف  اهدافها 
ومعطال  املجتمع  على  عبئا  متثل  هي  اقت�ساديا 

لتنمية اقت�ساداتها، وللحديث �سجون.
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العرب"  "كل  جملة  من  ال�سابق  العدد  يف 
واخليال  اخليال  بني  العالقة  اإ�سكالية  تناول  مت 
املو�سوع  ا�ستكمال  اإىل  �سنعمد  اأدناه  يف  العلمي.  
من خالل البحث يف اإ�سكالية العالقة  بني اخليال 

العلمي واإ�ست�سراف امل�ستقبل.
لقد متيزت ع�سور ما قبل احل�سارة ال�سناعية 
علمية،  اإ�س�ض  اإىل  ت�ستند  مل  م�ستقبلية  بق�س�ض 
ومن ثم كانت غارقة يف اخليال وبعيدة عن حركة 
الرغم  وعلى  امل�ستقبلية.   واإجتاهاتها  احلا�سر 
قد  والو�سيطة  القدمية  القرون  جمتمعات  اأن  من 
�سهدت بروز نوع من التفكري الفل�سفي، اإل اأن هذا 
روؤية  نوعية  يف  جوهري  حتول  اإحداث  اإىل  يوؤد  مل 
فت�سبعها  والوجود.  للحياة  املجتمعات  هذه  جل 
مل  توحيدياأ،  اأو  وثنياأ  كان  �سواء  الديني،  بالتعليل 
هذا  ر�سمها  التي  احلدود  جتاوز  على  ي�ساعدها 

التعليل.
اإن اإجتاه احلياة والثقافة يف اأوروبا اإىل التحول 
التدريجي  نحو ع�سر النه�سة باإجنازاته العلمية، 
الإن�سان  روؤية  يف  نوعي  حتول  اإحداث  اإىل  اأدى 
تاأثري  ذلك  على  �ساعد  ومما  للحياة.  الذهنية 
اأو  �سمناأ  اأنذاك،  اأخذت  فل�سفية  روؤى  خمرجات 
اإنت�سار  بداية  ثٌم  ومٌن  التقدم،  بفكرة  �سراحة، 
ق�س�ض اإدبية من منط اأخر متيزت باإجتاهها اإىل 

ال����خ����ي����ال ال���ع���ل���م���ي وإس�����ت�����ش�����راف ال��م��س��ت��ق��ب��ل
أ.د. مازن الرمضاني

ملجتمع  �سورة  ذاته،  الوقت  يف  ورا�سمة،  امل�ستقبل 
مثايل، كق�س�ض بع�ض فال�سفة الع�سور الو�سطى 
مدينته  يف  والفارابي  جمهوريته،  يف  كاأفالطون 
جمتمع  بناء  اإىل  اأفالطون  دعا  فبينما  الفا�سلة.  
يتميز باحلكمة والف�سيلة ويجعل من العدل اأ�سا�ساأ 
ال�سىء ذاته. ففي مدينته  اإىل  الفارابي  له، ذهب 
اإىل  �ستف�سيان  والف�سيلة  اإنت�ساراملعرفة  اأن  راأى 

تاأمني ال�سعادة احلقيقية لالإن�سان.
بي  اإلينورا  الإيطالية،  امل�ستقبلية  وترى 
اأن هذه الكتابات هي التي فتحت الباب  ما�سيني، 
ل�سل�سلة من الروايات، التي �ست�سدر لحقاأ وتباعاأ 
املثالية  اخليالية  الروايات  ت�سمية  حتت  و�ستندرج 

اأو الطوبائية. 
هذه  اأن  اإل  الأوىل،  جذورها  من  الرغم  وعلى 
رواية  وم�سمون  بت�سمية  متاأثرة   جاءت  الت�سمية 
النكليزي  للكاتب   ))Utopia الفا�سلة  املدينة 
باللغة   1516 عام  يف  وال�سادرة  مور  توما�ض  �سري 
النكليزية  اللغة  اإىل  والتي مت ترجمتها  الالتينية، 
حول:  الق�سة  هذه  وتدور   .1551 عام  مرة  لأول 
"جزيرة )اإ�سمها يوتوبيا( تتميز بوفرة يف الإنتاج 
ويعمل  الوطني،  للتعليم  وبنظام  العام،  واخلري 
فيها كل فرد، وحتكمها فل�سفة تقوم على الت�سحية 

برغبات الفراد من اأجل ال�سالح العام ...".

التفكري  من  النمط  اإنت�سارهذا  تعزز  وقد 
وتطبيقاته منذ  نهاية القرن الثامن ع�سر �سعوداأ. 
التنوير،  ع�سر  �ساحبت  التي  العلمية  فالثورة 
اخليايل  التفكري  تطبيقات  اأنت�سار  اإىل  اأف�ست 
بني  املمتدة  الفرتة  فخالل  وا�سع.  نحٍو  على 
رواية خيالية   150 كتابة  1888م. مثال مت   1900-
اأمتد اأفقها الزماين اإىل عام 2000. وقد عرب هذا 
الإنت�سار عن ذاته من خالل تعاقب �سدور روايات 
غري  اخليال  من  بنمط  متيزت  م�ستقبلية  خيالية 
علمية.  و/اأو  اأدبية  اأما  مب�سامني  وكانت  اجلامح 
والأدباء  املوؤلفني  من  اأ�سحابها،  حتدث  وفيها 
ـ عن تنبوؤات ذات عالقة  اأ�سالفهم  ـ مثل  والكتاب 
تعترب  زمانهم  يف  كانت  اخرتاعات  و/اأو  برحالت 
ُيربهن  اأن  قبل  املمكن،  غري  اخليال  من  �سرباأ 

العلم اأن كل �سئء ُيعٌد ممكناأ. 
ويرى امل�ستقبلي الأمريكي، ويندل بل، اأن هذه 
الزمان.  عرب  مهمة  بتحولت  مرت  قد  الروايات 
املكان  على  من�سباأ  الإهتمام  كان  البداية  ففي 
اأ�سبح هذا  وقد  الرواية.  اأحداث  تدور عليه  الذي 
ع�سر،  الثامن  القرن  نهاية  يف  لحقاأ،   الهتمام 
مو�سوع  فيه  حتدث  الذي  الزمان  اإىل  ين�سرف 
اإىل  املكان  من  التحول  هذا  تزامن  وقد  الرواية. 
التي  الروؤية  من  فبدل  اآخر.  حتول  مع  الزمان 

الع��لوم
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اإفادت اأن امل�ستقبل املن�سود خارج اإمكانية التحقق 
بالإنت�سار   اأخرى  روؤية  بداأت  املعا�ض،  الزمان  يف 
اأفادت اأن امل�ستقبل املن�سود ميكن اأن يتحقق خالل 
حياة الإن�سان جراء ما يقوم به من اأفعال. اإن هذه 
الروؤية، التي تعود تاريخياأ اإىل نهاية القرن الثامن 
ع�سر، قد ت�سكل اجلذر الأول للفكرة التي ا�ستمرت 
بني  الثانية   العاملية  احلرب  نهاية  منذ  بالنت�سار 
الذي  هو  الإن�سان  اأن  اأكدت  والتي  امل�ستقبليني، 

ي�سنع امل�ستقبل.
الروايات  �سدور  تتابع  على  �ساعد  ومما 
مرت  التي  التحولت  وب�سمنه  املثالية،  اخليالية 
اإىل  اأف�ست  قد  العلمية  الثورة  خمرجات  اإن  بها، 
اإحداث حتول مهم يف كيفية انتاج املعرفة وال�سعي 

اإىل احلقيقة.
تاريخ  من  البدائية  املرحلة  خالف  فعلى 
والأ�ساطري  الغيبية  الأديان  كانت  حيث  الإن�سانية 
الإن�سان  عليها  اأعتمد  التي  امل�سادر  هي  مثال، 
القدمي لإدراك وتف�سري الظواهر التي كانت حتيط 
التنوير  وفل�سفة  العلمية  الثورة  مرحلة  اأدت  به، 
وفكرة التقدم اإىل خمرجات جعلت حرية التفكري 
والبحث العلمي من بني اأهم منطلقاتها الأ�سا�سية. 
اأ�سئلة احلا�سر  الإجابة على  تعد  وجراء  ذلك مل 
العلم،  قبل  ما  اأدوات  من  تنطلق  امل�ستقبل  و/اأو 
واإمنا من مقاربات منهجية علمية متعددة ومتنوعة 

امل�سامني والإجراءات املنهجية.
العلم  ي�ستخدمها  التي  املقاربات  توظيف   اإن 
الثورة  ومنذ  اف�ست،  ال�سئلة  هذه  على  لالإجابة 
مقاربة  كيفية  يف  مهم  حتول  حتقيق  اإىل  العلمية، 
ومنذ  اأول،  اأدت،  فمخرجاتها  للم�ستقبل.  الإن�سان 
من  بنمط  الأخذ   اإىل  املا�سي  القرن  قبل  ما 
التفكري جمع  بني خ�سائ�ض اخليال والعلم، ومن 
ثم الإنتقال اإىل امل�ستقبل عرب اأحداث مثرية. كما 
اأن هذه املخرجات اأدت، ثانياأ، اإىل تبلور درا�سات 
امل�ستقبالت، كحقل معريف يدخل �سمن الدرا�سات 
بني  الإبداعي  التفاعل  عن  والناجمة  البينية 

جمموعة من حقول املعرفة.
اخليال  اأن  القول  ميكن  تقدم،  ما  �سوء  ويف 
ل  م�ستقبلية  اأدبية  مقاربة  عن  هوعبارة  العلمي 
ذات  الأخرى  اخليالية  الروايات  واأ�سكال  ت�ستوي 
التي  الدرا�سات  مع  كذلك  تتماهى  ول  العالقة، 
تتخذ من املنهجية العلمية �سبيال لها. ول يلغي هذا 
التباين اأن كال منهما ي�ستطيع دعم الآخر. فمثلما 
ت�ستطيع درا�سات امل�ستقبالت دعم اخليال العلمي 
ي�ستطيع  كذلك  له،  تر�سينا  املنهجية  مبقارباتها 
مبا  امل�ستقبالت  درا�سات  رفد  العلمي  اخليال 
يدعمها. ول يرد ذلك اإىل نوعية تاأثريه يف تهذيب 
اأي�ساأ  ال�سعبية عن امل�ستقبل فح�سب، واإمنا  الروؤى 
�سور  بني  الفجوة  غلق  اأمكانية  على  يتوافر  لأنه 

لرتجمتها  منها  لبد  التي  والأفعال  امل�ستقبالت 
اإىل واقع ملمو�ض. فكما يوؤكد امل�ستقبلي الأ�سرتايل 
العلمي  اخليال  ينطوي  �سلوتر،  اأي  ريت�سارد 
باخليارات  َمدنا  على  قادرة  اأدبية  على"...اأداة 
الإختيار  خاللها  من  ن�ستطيع  التي  والإحتمالت 

واملفا�سلة، اأو بها نبداأ اجلدل والنقا�ض".
اخليال  وروايات  العلمية،  الثورة  ومنذ 
عن  عربت  متنوعة  مب�سامني  تقرتن  العلمي 
اإىل  ت�سنيفها  وميكن  موؤلفيها.  اإهتمامات 
تلك  عن  يعرب  الأول،  ومهمني:  عامني  م�ستوين 
ملخرجات  الإيجابي  الأثر  تناولت  التي  الروايات 
والأمل  التفاوؤل  كان  وبالتايل  والتكنلوجيا،  العلم 
الروايات  بتلك  يفيد  فهو  الثاين،  اأما  جوهرها. 
التي جعلت من الأثر ال�سلبي لهذه املخرجات، ومٌن 
ثٌم  كان الت�ساوؤم واخلوف، اأ�سا�سها. و�سواء اأكانت 
هذه الق�س�ض تفاوؤلية اأم ت�ساوؤمية، اإل اأن املهم هو 
اأنها عمدت اإىل ا�ست�سراف امل�ستقبل، عرب مقاربة 
قوامها التخًيل العلمي. وتختلف هذه الق�س�ض يف 
له  التخًيل. فمنها ما يخ�سع  لهذا  مدى خ�سوعها 
اأكرث  هو  ما  ومنها  مطلق  �سبه  اأو  مطلق  نحِو  على 
الراهنة  وتطوراته  بالواقع  واإرتباطا  اأن�سباطا 

وامل�ستقبلية. 
اخليال  رواد  اأبرز  من  اإثنان  روايات  وجُت�سد 
العلمي  ثنائية التفاوؤل والت�ساوؤم، اأوالأمل واخلوف. 
الأول هو الروائي الفرن�سي جول فرين. اأما الثاين 

فهو الروائي النكليزي هربرت جورج ويلز.
م�سامني  اأفادت  فلقد  فرين،  جول  عن  فاأما 
جهده الروائي، الذي جت�سد يف 60 رواية متنوعة، 
عن خيال علمي متاأجج. ول يختلف الراأي على اأنه 
بالدور  اجلماهريي  الوعي  تنمية  يف  موؤثراأ  كان 
احلا�سر  بناء  يف  والتكنولوجيا  للعلم  الإيجابي 
وامل�ستقبل، ف�سال عن توجيه النا�ض نحو امل�ستقبل 

وتفتيح اأذهانهم ملا ينطوي عليه من تطورات.  
من  الإنت�سار:  وا�سعة  روايته  وجدت  فمثال، 
الر�ض اإىل القمر ال�سادرة عام 1865، تطبيقاأ لها  
بعد قرن من الزمان، وذلك يف الرحلة الف�سائية 
فهذه  اأبولو1.  وامل�سماة   1969 عام  الأمريكية 
التي  وتلك  تقريباأ  متاهت  بطريقة  متت  الرحلة، 
عودة  اأن  كما  هذه.  روايته  يف  فرين  جول  و�سفها 
يبعد  القمر ح�سلت يف موقع   9 من  ابولو  الرحلة 
ذكره  الذي  املوقع  من  اأميال  ثالث  من  اأقل  نحو 

جول فرين يف روايته ذاتها. 
وعلى الرغم من اأن الروائي فرين  توافر على 
�سخ�سية  متيزت بالتفاوؤل، اإل اأن  معطيات  الواقع 
ع�سر،  التا�سع  القرن  نهايات  يف  ال�سلبي  الأوروبي 
يتحول  اأن  اإىل  اأيامه،  اأواخر  ول�سيما يف  به،  اأدت 
من التفاوؤل اإىل الت�ساوؤم والت�سكيك يف مدى قدرة  
اف�سل، ف�سال  بناء عامل  التكنولوجي على  التقدم 
عن مدى توافر الإن�سان على ارادة �سنع امل�ستقبل 

الأمثل.  
هربرت  كان  كذلك  فرين،  جول  كان  ومثلما 
فهو  واأو�سع.  اأعمق  كان  بتاأثري  ولكن  ويلز  جورج 
القرن  بدايات  يف  العلمي  اخليال  رواة  اأبرز  يعد 
مائة   بلغ  الذي  اإنتاجه،  فم�سامني  الع�سرين. 
 1954   ( قرن  ن�سف  من  اأكرث  خالل  موؤلف 
1890- ( ، تفيد اإنه كان متفائال مبخرجات العلم 
والتكنولوجيا، وماأخوذا بفكرة اأن امل�ستقبل الزاهر 
تاأثره  ذلك  على  �ساعد  وقد  يتحقق.  اأن  ميكن 

بفل�سفة التقدم التي كانت �سائدة يف ع�سره.
ن�سر  اإىل  �ساعياأ  ويلز  كان   ذلك  عن  ف�سال  و 
جمتمعه  داخل  امل�ستقبل  اإىل  الإنحياز  فكرة 
اأفعال  وقته،  يف  اإليه،  ترتق  مل  وبجهد  النكليزي 
والروائيني  والعلماء  الفال�سفة  من  اأقرانه 
�سو،  برنارد  وجورج  ر�سل،  كربتراند  اخلياليني، 
اإىل  ويلز،  فاإنحياز،  وغريهم.  ديوي،  وجون 
يف  تفكريه  واأن  �سيما  م�سبوقاأ،  غري  كان  امل�ستقبل 
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 اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ودرا�سات 
امل�ستقبالت/ لندن

الع��لوم

امل�ستقبل اإنطلق من مقاربة كانت فريدة يف وقته. 
اإذ ذهبت اإىل حتقيق التكامل بني افكار اجتماعية 
وتاريخية وفل�سفية، وبني اأخرى علمية وتكنولوجية. 
منهما  وكل  م�ستويني،  على  موؤلفاته  وتتوزع 

يتناول موا�سيع حمددة، وكالآتي:
كانت  فالروايات  الأول،  امل�ستوى  عن  فاأما 
اأبرز  اأحد  عمران،  طالب  ويرى،  علمية.  خيالية 
رواية   يف  )ويلز(  اأن  العرب،  اخلياليني  الروائيني 
اآلة حني  :" اإن بطله �سنع  يتخيل  الزمان كان  اآلة 
يدير عجلتها ي�ستطيع اأن يقفز)بها( فوق الزمن، 
امل�ستقبل  يخرتق  اأو  املا�سي  اإىل  اإما(  ليعود)بها 
ل�سنني بعيدة، بح�سب اجلهة التي يدير بها العجلة. 
فاإنه  امل�ستقبل،  اإىل  الرواية  بطل  ينتقل  وحني 
�سعيفة  بدائية  قبائل  اإىل  حتولوا  قد  الب�سر  يرى 
به احلزن  ويبلغ  كاذب.  وجمالهم  حركتهم خابية 
الب�سري  الذكاء  فناء  يرى  وهو  الفجيعة  حد  اإىل 

وكيف اآل اأمره اإىل النتحار على يد الإن�سان..".
كانت  فالروايات  الثاين،  امل�ستوى  عن  واأما 
توقعات،  روايات  مثال  ومنها  علمية.  فكرية 
الإن�سانية  وم�ستقبل  والأخرية،  الأوىل  والأ�سياء 
املرجح، و�سكل الأ�سياء املقبلة، واملوؤامرة املفتوحة، 

وم�سري الكيان الب�سري، وغريها.
ت�سمنتها  التي  التنبوؤات  اأن  من  الرغم  وعلى 
كثريا  اأن  اإل  لحقا،  تتحقق  مل  رواياته  بع�ض 
حقائق  اإىل  متباينة،  اأوقات  يف  حتول،  منها  
القنابل  اإخرتاع  كاأمثلة،   ومنها،  مو�سوعية. 
وال�سواريخ  النووية،  الطاقة  وا�ستخدام  النووية، 
العابرة للقارات، واإندلع احلربني العامليتني الأوىل 
بعنوان   ،1914 عام  ال�سادر  كتابه  ففي  والثانية. 
اآنذاك  جديد  نوع  عن  ويلز،  تكلم،  حترر،  العامل  
من القنابل ا�سماها بالنووية، وراأى اأنها �ُستكت�سف 

يف عام 1933 وُت�ستخدم يف عام 1955. 
 ويرى امل�ستقبلي الأمريكي، توما�ض لومباردو، 
اأن ويلز مل يكن، يف كتاباته عن امل�ستقبل، حري�سا 
فح�سب،  امل�ستقبل  اإحتمالت  تناول  جمرد  على 
باملجتمع  الإرتقاء  على  كذلك  حري�سا  كان  واإمنا 
حتقيق  كيفية  بيان  مع  اأمثل  حالة  اإىل  الإن�ساين 

جمرد   عند  يقف  مل   ويلز،  اأن،  يوؤكد  لذا  ذلك. 
روؤيته  اإىل  ذلك  جتاوز  واإمنا  بامل�ستقبل،  التنبوء 

ك�سناعة اإن�سانية اأي�سا.  
وجراء ذلك رمبا ميكن اإعتبار، ويلز، من حيث 
للمدر�سة  الأول  امللهم  التاريخية، مبثابة  الأ�سبقية 
التي  امل�ستقبل،  م�ساهد  ا�ست�سراف  يف  الفرن�سية 
ومتيزت،  املا�سي،  القرن  منت�سف  منذ  تبلورت 
عرب روؤى روادها، بتبنيها ملفهوم امل�ستقبل املنظور 
برغيه:  غا�ستون  ويعرب،   .)La Prospective(
امل�ستقبالت، عن  الفرن�سية يف  املدر�سة  رواد  اأحد 
اإذا  "...الزمن،  اإن  بقوله:  املفهوم  هذا  م�سمون 
امل�ستمرة  ال�سائلة  املادة  من  نوعاأ  لي�ض  ككل،  اأخذ 
امتدادها  وعلى  متنا�سق  اإن�سياب  يف  تتقدم  التي 
متغايران  وامل�ستقبل  فاملا�سي  الأحداث.  تنتظم 
بالن�سبة لالإن�سان، وهما لي�سا حلظتني يف ال�سل�سلة 
معنى  اأو  حقيقي  مادي  معنى  لهما  ولي�ض  نف�سها، 
فاملا�سي  باأعمالنا:  �سلتهما  نبني  حني  اإل  اإن�ساين 
هو ما مت فعله، وامل�ستقبل هو ما �سيفعل، واللتفات 
نحو امل�ستقبل بدل النظر اإىل املا�سي لي�ض بب�ساطة 
اإىل  امل�ساهدة  من  الإنتقال  بل  امل�سهد  تغيري  هو 

الفعل...".
الزاهر  امل�ستقبل  فكرة  اأن  من  الرغم  وعلى 
تتج�سد بو�سوح يف جل رواياته اخليالية و موؤلفاته 
امللكي  املعهد  يف  حما�سرته  اأن  بيد  الفكرية، 
1902، كانت  الثاين  24 كانون  بتاريخ  الربيطاين، 
حا�سمة. اإذ جتلى فيها اإنحياز، ويلز، اإىل امل�ستقبل 
وا�سحا. فقد قال اإن: "...معظم النا�ض م�سدودين 
اكت�سف.  قد  امل�ستقبل  ولكن  املا�سي،  اإىل  باإحكام 
اإىل  اإننا  اإليه.  تفكريهم  النا�ض  يحول  باإطراد  و 

ال�سىء  هو  لنا،  بالن�سبة  والغد،  من�سي،  امل�ستقبل 
احلامل بالأحداث. ففيه �سيكون كل ما يتبقى من 
م�ساعرنا وجميع اأولدنا وكل ما هو عزيز علينا. اإن 
جهلنا بامل�ستقبل واإقتناعنا اأن ذلك اجلهل ل �سفاء 
املا�سي  مينحنان  اللذان  وحدهما  هما  اأبداأ  منه 
اأن  راأى(  )وقد  اأفكارنا  على  و�سيطرته  تفوقه 
وامل�ستقبل ميكن  الإجتماعية ميكن حتليلها  القوى 

اإ�ستقراوؤه منها".
على  الإن�سان  بقدرة  ال�سديد  ويلز،  تفاوؤل،  اإن 
�سناعة امل�ستقبل  حتول، لحقا، اإىل ت�ساوؤم عميق. 
م�سرحيته،  نهاية  يف  العقل  موؤلفاته:  اآخر  ففي 
�سبيل  ثٌمة  "...لي�ض  1945،قال:  عام  وال�سادر يف 
املرور  اأو  عليه،  اللتفاف  اأو  املاأزق  من  للخروج 
عربه، اإنها النهاية."  ومرد هذا الت�ساوؤم اأٌن، ويلز، 
الغربيني،  الفال�سفة  اولئك  مع  متاهى  قد  كان 
دفع  الذين  �سبنغلر،  او�سفالد  و  ر�سل،  كربتراند 
وال�سيا�سية،  القت�سادية،  املعطيات  تدهور  بهم 
القرن  بداية  يف  واأزماته،  الغرب،  عا�سها  التي 
ال�سابقة  الفرتة  خالل  ت�ساعدت  والتي  املا�سي، 
على احلرب العاملية الثانية، دفعهم اإىل التخلي عن 
فكرة التقدم وامل�ستقبل الزاهر، التي كانت حمور 
اإن  اآنذاك، ل�سالح روؤية ت�ساوؤمية قالت:  الإهتمام 
امل�ستقبل �سيكون مظلماأ ومرعباأ. وقد جت�سدت هذه 
اآخر  املت�سائمة يف روايات خيالية من منط  الروؤى 
وخمتلف. فبدل من احلديث عن املدينة الفا�سلة 
و�سبل حتقيقها، �سارت روايات املدينة الفا�سدة( 
ا�ستمر  وقد  الإهتمام.  حمور  هي   )Dystopia
�سدور هذه الروايات بنوعيها، املتفائل واملت�سائم، 

اإىل وقتنا احلا�سر. 
و  الروايات  هذه  �سدور  ا�ستمرار  اإىل  واإ�سافة 
العلمي  اخليال  اأ�سحى  وا�سعة،  �سعبية  اإكت�سابها 
مو�سوعا يتم تدري�سه، و/اأو التخ�س�ض الكادميي 
به، يف العديد من اجلامعات، ول�سيما يف دول عامل 
ال�سمال، هذا ادراكا منها لتاأثريه الفاعل يف عملية 
التن�سئة العلمية، وب�سمنها الإرتقاء بقدرة الإن�سان 
امل�ستقبل،  يف  ال�سياء  ماآل  ت�سور  يف  الإبداع  على 
تقول  فكما  باإبتكار.  ملواجتها  الإ�ستعداد  وكيفية 
كالقب�ض  العلمي  اخليال  "...يعٌد  �سالمة:  �سفات 

للعلم."
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أ. غادة حاليقة

جرائم الشرف في البالد العربّية 
واإلسالمّية.. إلى أين؟!

ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�سو اإحتاد كتاب الأردن

�سامية،  عميقة  املعنى  وا�سعة  كلمة  ال�سرف 
تعك�ض يف حمتواها النزاهة والنبل والعراقة 
والرقي، وكل مو�سٍع عاٍل وجمٍد رفيع، اإ�سافًة 
احل�سب  معناها  يف  ت�سمل  فالكلمة  لهذا 

والن�سب الرفيع.....الخ.
حتى  باإ�ستماتة  عنه  الدفاع  للوطن  وال�سرف 
امل�سطلح  فاإن هذا  املجتمع  اأما يف  حتريره، 
البكر،  املراأة  بكارة  غ�ساء  على  فقط  يطلق 
فاإن ُف�ّض لأي �سبٍب كان – اغت�ساب اأو ر�سى 
- قبل الزواج فاإن ال�سرف يدّن�ض ليحل حمّله 

العار!
اإذًا �سرف املراأة يخت�سر على الن�ساء اللواتي 
العاطفّية  العالقات  من  نوع  اأي  يقمن  مل 
دورهن  اإىل  النظر  دون  الآخر،  اجلن�ض  مع 
وت�سحياتهّن  وجمتمعاتهّن،  بيوتهَنّ  يف 
وجناحاتهّن، فاملجتمع غري معني بكل هذا، 
هو  الأهم  ال�سفات،  تلك  لكل  له  تقييم  ول 

احلفاظ على عذريتها الروحّية واجل�سدّية!
اجِلد  فهو  الذكور  عند  ال�سرف  مقيا�ض  اأما 
يدّن�ض  ول  والتفوق،  والنجاح  والجتهاد 
ن�ساء  مع  عالقات  اأقاموا  لو  حّتى  �َسَرفهم 
الأر�ض قاطبًة، فالذكر عند بالد العرب )ل 

يعيبه اإل جيبه(!!!
من  طويلة  قرونًا  التعريف  هذا  دّعم  وقد 
يدفن  الرجل  كان  اأن  منذ  والتخّلف،  اجلهل 
مولودته الأنثى خوفًا من اأن جتلب له العار يف 
امل�ستقبل، وقد حملت املجتمعات هذا املوروث 
والنفتاح،  التطّور  برغم  عليه  وحافظت 
ملجّرد  املراأة  على  املوت  ُحكم  ُيطلق  ف�سار 

ال�سّك يف �سلوكها.

مفهوم  يلّخ�ض  باأنه  �سعرت  تعريف  اأكرث 
كتبته  ما  هو  العربّية  املجتمعات  يف  ال�سرف 
"ما  عنوان  حتت  عنرت(  )فاطمة  الكاتبة 

معنى ال�سرف"، وهو:
مثل  مثله  الإبرة،  كُثقِب  �سّيٌق  املراأِة  "�سرف 
وُي�سبُح  واحدة،  مّرًة  ي�ستعُل  الثقاب  عود 
مثل  مثله  الرجل  �سرف  بينما  �سالح،  غرَي 
اأن ي�ستعل اإىل ما ل نهاية،  القّداحة، ممكن 
وينطفيء دون اأن يوؤِثّر ذلك عليِه يف �سيء"!!

وقد عززت بع�ض الدول العربّية والإ�سالمّية 
�سّن  خالل  من  املجتمعات،  لدى  الفكر  هذا 
اأحكامًا  تطلُق  التي  القوانني  من  جمموعة 
يف  القتلة  عن  للدفاع  مربئة  اأو  خمّففة 
جرائم ال�سرف، لتتحّول بالفعل دماء الن�ساء 
والفتيات املجني عليهّن �سالًل يحر�ض �سرف 
الذكور يف املجتمعات املوبوءة، فاأ�سبح غ�سيل 
العار مدعمًا بالقانون حتت م�سّمى )جرمية 
لعنة  عن  عبارة  التاأنيث  تاء  وكاأّن  �سرف(، 

ُتلِحُق ال�سقاَء واملوت لغالبّية املنتميات اإليها!
وتنت�سر جرائم ال�سرف يف العديد من الدول 
العربّية والإ�سالمّية، لكّن اأكرث تلك اجلرائم 
اليمن،  الأردن،  )الباك�ستان،  يف  ُترتكب 
العراق،  �سوريا،  م�سر،ال�سودان،  تركّيا، 
وقدرت  وفل�سطني(،  املغرب  ال�سعودّية، 
األف  حوايل  مقتل  الإن�سان  حقوق  منظمات 
وخم�سة  وحدها،  باك�ستان  يف  �سنويًا  امراأة 

اآلف امراأة �سنويًا يف باقي البلدان.
يف الأردن، حيث ما يزال املجتمع فيه حمكومًا 
ب�سلطة الع�سرية فيما يخ�ّض املراأة، وبالتايل 
فاإّن اململكة ما زالت ت�سهد ارتفاعًا ملحوظًا 
يف اجلرائم التي ترتكب باإ�سم ال�سرف عامًا 

بعد عام، املوؤمل يف املو�سوع هو اجتماع الأب 
روح  زهق  على  والتفاق  والع�سرية  والإخوة 
ابنتهم بعيدًا عن اأعني القانون، الذي بدوره 
قد اأوجد مربرًا لفعلتهم، �سواء يف الأردن اأو 

يف باقي البلدان التي ذكرتها اآنفًا.
وجرائم ال�سرف براأيي ل تقت�سر على القتل، 
القتل،  اأعظم من  اأراها  حيث هناك جرمية 
الزواج  على  بة  املُغَت�سَ الفتاة  اإجبار  وهي 
ب�سكٍل  حما�سبته  عن  عو�سًا  ِبها،  مغت�سِ من 
على  لها  الدونّية  املجتمع  ونظرة  قانوين، 

الرغم من اأنها �سحّية.
اإح�سائيات  على  نظرة  اإلقاء  وبعد  واأخريًا، 
باأّن  اأوِقن  املتزايدة،  اجلرائم  هذه  �سحايا 
التوعية  لأّن  يومًا؛  تتوقف  لن  الظاهرة  هذه 
حيث  معدومة،  �سبه  ال�ساأن  بهذا  املجتمعّية 
جمتمعاتنا  يف  لة  ّ متاأ�سِ املتوارثة  التقاليد 
املا�سي  ومبادئها على  قيمها  ترتكز يف  التي 
ال�سماء  باأّن احل�ساب يف  متنا�سني  ال�سحيق، 
وهذا  اأنثى،  اأو  ذكر  �سواء  الب�سر،  كّل  ي�سمل 
ل يعني باأنني اأحّر�ض على ممار�سة الرذيلة 
تلك اجلرائم  تزايد  للحّد من  عند مناداتي 
يف  م�ساواة  هناك  ليكن  ولكن  الب�سعة، 
احل�ساب والعقاب بني الرجل واملراأة، وليكن 
احل�ساب ب�سن قوانني جتّرم العالقات خارج 
العالقات  لأّن  اجلن�سني،  لكال  الزواج  اإطار 
بني  قائمة  اأ�سا�سًا  واجلن�سّية  العاطفّية 
طرفني اثنني )الرجل واملراأة(، فلماذا تدفع 

املراأة الثمن لوحدها؟!
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السياسة

النيويورك  �سحيفة  ن�سرته  ما  اإىل  بالعودة 
بتاأريخ31/1/2003  ال�سادر  تاميز يف عددها 
املحلل  و�سعه  الذي  املهم  التقرير  عرب 
مو�سوع  عن  بليتريي"  "�ستيفن  الإ�سرتاتيجي 
اأطلع  باأنه   ...( فيه:  اأ�سار  حلبجة"،  "ق�سف 
املركزية،   املخابرات  وكالة  من  تقارير  على 
ت�سري اإىل اأن الإيرانيني هم الذين قتلوا اأهايل 
التحقيقات  باأن كافة   ...( : حلبجة(، ويجزم 
اجلانبني  كال  اأن  اإىل  ُت�سري  ال�سرية  والتقارير 
العراقي والإيراين اأطلقا غازات �سامة، �سمن 
باأن  موؤكدًا  حلبجة،  مدينة  يف  املعركة  �سياق 
املذبحة  �سكان  على  ظهرت  التي  الأعرا�ض 
بغاز  الإ�سابة  عن  ناجتة  املروعة  الب�سرية 

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

تر�سانة  به  ُعرفت  الذي  ال�سيانيد  هيدروجني 
الوقت،  الإيرانية يف ذلك  الكيمياوية  الأ�سلحة 
بغاز اخلردل كما  الإ�سابة  ناجمة عن  ولي�ست 
اأ�سيع لأن العراق كان ينتجه ك�سالح كيماوي؟.

خليل  �سرح   2008 اآذار  مار�ض/  ويف 
باأنه  ح�سني  �سدام  الرئي�ض  حمامي  الدليمي، 
اأنها: )تدل وتوؤكد ب�سكل  ميتلك وثائق و�سفها 
اأن الذي �سرب حلبجة هو اجلي�ض  قاطع على 
اأية  متلكه  ل  الذي  ال�سيانيد،  وبغاز  الإيراين، 
دولة يف ال�سرق الأو�سط �سوى اإيران(. واأ�ساف 
الأمريكية  اأملخابرات   ...( باأن:  الدليمي 
اأر�سلت فريقا بقيادة اأحد اجلرنالت- ول اأريد 
اأن اأذكر ا�سمه- وهذا اجلرنال كان م�سوؤولعن 
باأخذ  وقام  واإيران،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
وامل�سابني  واملزروعات  الرتبة  من  عينات 
هو  ال�سيانيد  غاز  اأن  له  وتبني  بتحليلها،  وقام 
العراق  واإن  اأُ�ستخدم يف �سرب حلبجة.  الذي 
ل ميتلك مثل هذه املادة،  كما جاء يف تقارير 
الدليمي  خليل  املحامي  وي�سيف  املفت�سني(. 
باأن: )... هذه الوثائق هي ملك هيئة الدفاع، 
وهي وثائق قانونية... و�ستعر�ض يف املحكمة(.

الهولوكو�ست   " �سحايا  باأرقام  التالعب 
الكردي على قاعدة " الهولوكو�ست اليهودي":

كما تالعبت احلركة ال�سهيونية واإ�سرائيل 
"املحرقة  يف  الهولوكو�ست  �سحايا  باأرقام 
الكرد  القادة  بع�ض  اتبع  النازية،  اليهودية" 

التجربة  من  م�ستفيدين  الأ�سلوب  نف�ض 
اليهودية يف الدعاية، ورمبا  مت ذلك بن�سيحة 
يثري  حد  اإىل  بلغت  واملبالغة  فالتهويل  منهم. 
تلك  كانت  �سواء  معا،  وال�سمئزاز  ال�سخرية 
الأمريكية  الدوائر  عن  �سادرة  الإح�سائيات 
املعادية  الأخرى  اجلهات  اأو  الإيرانية  اأو 
اإعالم  تداولها  التي  الأرقام  فيها  مبا  للعراق، 
احلزبني الكرديني الرئي�سيني احلاكمني اليوم 
"معهد  يف �سمال العراق بتوجيه واإ�سراف من 
الأكراد  من  وجمموعة  لالأكراد"  وا�سنطن 
للمخابرات  وولءهم  باإت�سالتهم  املعروفني 
الدين  جنم  د.  اأمثال  والأمريكية  الإ�سرائيلية 
عمـر  و  ال�سابق،  التاأميم  )حمافظ  كرمي 
حلمت، د. عثمان بابان، د. اأ�سعد خيالين، د. 
حممد  ود.  اإ�سفنديار�سكري  د.  نيزان،  كندال 
خو�سناو(.  وكذلك "جامعة ال�سداقة الكردية 
الإ�سرائيلية" التي يراأ�سها ال�سهيوين اليهودي 
الكردي "موتي زاكن"،  )اأ�ساًل من مدينة زاخو 
العراقية( والذي عمل ول زال يعمل مع اللوبي 
ال�سهيوين الأمريكي، حيثا�ستمل ذلك التعاون 
يف عام 1996 اإىل ت�سكيل موؤ�س�سة يف وا�سنطن 
لالأكراد" والذي  وا�سنطن  "معهد  اإ�سم  حتمل 
اأ�س�سه، مب�ساعدة مالية واإ�سراف من املو�ساد، 

ال�سهيوين املعروف "موري�ض اأميتاي".
الأوىل  الإيرانيون ال�سور  اأخذ ال�سحفيون 
حلبجة،  على  الإيراين  الكيماوي  الهجوم  بعد 

أ.د. عبد الكاظم العبودي

اللغز  حلبجة 
الملغم  والتاريخ 

باألكاذيب 
اإليرانية

الق�صم الثاين واالخري
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ال�سحف  يف  ال�سور  ن�سروا  الذين  وهم 
الإيرانية؛ كما مت اأي�سا وزع وعر�ض فيلم فيديو 
الربامج  طريق  عن  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
بع�ض  اخذ  امل�سهد.  فظاعة  ي�سور  الإخبارية 
تلك ال�سور الأوىل امل�سور الإيراين "جولي�ستان 
كاوه"  ، وهو الذي اأ�سار اإىل امل�ساهد يف حلبجة 
، م�سرحا ل�سحيفة "فاينن�سال تاميز": ) كان 
حوايل ثمانية كيلومرتات خارج حلبجة بطائرة 
مقاتالت  حلقت  عندما  ع�سكرية  هليكوبرت 
ميج23- العراقية ، مل تكن هناك �سحابة فطر 
النووية،  القنبلة  "م�سروم" كبرية مثل �سحابة 
الدخان  من  متعددة  �سحابات  انت�سرت  ولكن 
اأنه �سدم    ( وقال:  واأ�سغر حجمًا(.   الكثيف 
رغم  املدينة،  اإىل  و�سوله  عند  بامل�ساهد  جدا 
قبل خالل احلرب  �سهد هجمات غاز من  اأنه 

الوح�سية بني اإيران والعراق.( 
من  لبد  التالعب،  حجم  ولك�سف 
وت�سريبها  توقيتها  وطريقة  الأرقام،  ر�سد 
نتائج  عن  اأعلن  من  اأول  كان  وت�سخيمها. 
م�سادر  هي  حلبجة  يف  الكيمياوية  ال�سربة 
احلكومة الإيرانية، حيث ادعت اأن عدد القتلى 
اأيام  عدة  وبعد  ثم،   من  �سخ�سًا،    4000 بلغ 
ذكر راديو �سوت طهران: )... اإن عدد القتلى 
بلغ 5000 �سخ�سا، واأُ�سيف عدد من اجلرحى 
الذي بلغ 4000 �سخ�سا(، يف حني ذكر مندوب 
 ...( حملتي:  حممد  املتحدة  الأمم  يف  اإيران 
قنابل  األقت  العراقية  احلربية  الطائرات  باأن 
الكردية  املدن  على  وال�سيانيد  اخلردل  غاز 
اأي�سا(، مبعنى   واأ�سيب بقدرهم   5000 فقتلت 
اأنه اأ�ساف 1000 �سحية اإىل امل�سابني(.  اأما 
ادعى:  فاأنه  وليتي  الإيراين  اخلارجية  وزير 
)باأن عدد القتلى بلغ 5000 كرديًا، اإ�سافة اإىل 
كانوا  ال�سحايا  من   75% واأن  جريح.   7000

من الن�ساء والأطفال(.. 
الإن�سان"،  حقوق  مراقب   " منظمة  اأما   
وهي اأداة فاعلة بيد وكالة املخابرات املركزية، 
فقد ادعت: )... اأنها در�ست وحللت ما  يقارب 

ال�سهود،  مبئات  والتقت  الوثائق،  من  طنا   18
طوال ثالث �سنوات من اجلهد امل�ستمر، ونتج 
واإن  هو من �سرب حلبجة،  العراق  اإن   : عنها 
عدد القتلى يرتاوح ما بني )50000-100000( 
يف  اأتبع  كما  الدويل،  العطف  ولإثارة  قتيل(. 
التقارير  معظم  اأ�سافت  اليهودية،  املحرقة 
املعلنة اأرقاما كما تريد، وكررت معها عبارة " 

اأغلبهم من الن�ساء والأطفال".
 وال�سوؤال الذي ُيطرح منطقيا يف مثل هذه 
املفارقات: اإذا كان اأغلب ال�سحايا من الأطفال 
والن�ساء؟ ولكن اأين الرجال وال�سباب؟ . وملاذا 
مل يكونوا من بني القتلى؟ هل هربوا جميعهم 
اإىل اإيران؟ اأم كانوا يقاتلون معها �سد اجلي�ض 
العراقي؟. مل يجب اأحد من كتبة تلك التقارير 
والت�سريحات ال�سابقة، مبا فيهم الأكراد، على 

اأي من تلك الأ�سئلة املحرجة؟.
جو�سدن"،  "كري�ستني  الربيطانية  العاملة 
ليفربول،  جامعة  يف  الوراثة  علم  اأ�ستاذة 
اخلالية  ل�سهادتها  وفقا  احلدود،  جتاوزت 
بها  يفرت�ض  كباحثة،  العلمية،  الأمانة  من 
يف  ال�سحايا  �سقف  رفعت  فقد   ، املو�سوعية 
القول:  تن�ض  ومل   ،200000 قرابة  اإىل  حلبجة 
امل�سئولية(  العراقية  احلكومة  حُتمل  اأن   ...(
فح�سب؛ واإمنا اأ�سافت تهمة ثانية هي: )... اأن 
"احلكومة العراقية"، ا�ستخدمت اأي�سا اأ�سلحة 
الأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  واإ�سعاعية،  بيولوجية، 
جوردون  "د.  خبري  هناك  كان  الكيماوية(. 
"جو�سدن" وهو  اإدعاءات  ب�سدة  براثر" اإنتقد 
عامل بالفيزياء النووية كان �سكرتريًا م�ساعدًا 
للجي�ض الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا فى فرتة 
رئا�سة الرئي�ض الأمريكي ريجان والذي اأدىل به 
بنف�سه  ب�سهادته عن املواد الكيمياوية حينئذ ملا 
كان ي�سطلع به من م�سئوليات وب�سرية نفاذة 
فى ذلك العامل، واأكد "براثر" يف تعليقه التايل 
على اإدعاءات الإبادة اجلماعية كرد منه على 
مزاعم الدكتورة "جو�سدن":  امام الكونغر�ض.

اجلزافية  التقديرات  تلك  مثل   

"العاملة  تلك  ملثل  الغريبة  والت�سخي�سات 
ت�سقط   وغريها  جو�سدن  كري�ستني  والباحثة" 
احل�سي�ض؛  يف  العلمية  الأخالقيات  فيها 
كانت  التي  الأرقام  على  اطلعت  قد  لكونها 
اأرقام  وخا�سة  و�سيا�سيا،  اإعالميا  متداولة 
خرب  اأعلنت  من  اأول  وهي  الإيرانية،  امل�سادر 
القتلى  وقدرت  الكيماوية،  ال�سربة  حدوث 
اأين  من  ندري  ول  �سخ�سا.   5000 بحوايل 
العاملة  وهي  جو�سدن"،   "كري�ستني  اأ�سافت 
اإىل  واإ�سعاعي"  "بيولوجي  تعبري  األربيطانية 

تقرير �سهادتها " العلمية" املزورة.
 اأما رئي�ض الوزراء الربيطاين "توين بلري" 
فقد  اختار لنف�سه اأرقامه اخلا�سة به،  وادعى 
اأن عددهم  بلغ 100 األف كردي؛ يف حني ت�سري 
اإح�سائيات منظمة العفو الدولية من لندن اإىل 
اآلف   9 واإ�سابة  اآلف كردي،   5 يقارب  رقم   
رئي�ض  الربزاين  م�سعود  ويطالعنا  اآخرين. 
على  متحفظًا  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  �سلطة 
ملوؤمتر  التح�سريي  لالجتماع  اخلتامي  البيان 
اأودى  �سدام  باأن   ...( ويعلن:  العربي  الوفاق 
جمهول(.  م�سري  اإىل  كردي  األف   182 بحياة 
اأما وزارة البيئة العراقية فاأنها: )... تتفق باأن 
لكن  كردي،  اآلف   5 بحدود  كان  القتلى  عدد 

عدد اجلرحى بلغ 10 اآلف فقط(.  
اأرقام  زيف  تك�سف  التي  الأمور  ومن 
منظمة  اأ�سدرته  ما  الإن�سان،  منظمات حقوق 
"مراقب حقوق الإن�سان" نف�سها، يف نوفمرب/ 
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كذبت  بيانات  من   2004 عام  الثاين  ت�سرين 
وحتدثت  ال�سابقة  بياناتها  املنظمة  ذات  فيها 
رفات  ت�سم  جماعية  مقابر  وجود   ...(  : عن 
القوات  وان  العراق،  يف  جثة   )100000(
املقابر  تلك  على  العثور  يف  ف�سلت  الأمريكية 
اأو جنوبه  "املزعومة"، �سواء يف �سمال العراق 

بعد 20  �سهرا من البحث املتوا�سل(.
ال�سيا�سي  املحلل  بلتري"،  "�ستيفن  ي�سخر   
تلك  كل  من  املركزية،  املخابرات  لوكالة 
بقوله:  ال�سحايا  اأعداد  حول  املهولة  الأرقام 
)... ح�سنا اإذا كان ذلك الأمر، وقد ُقتل  فيه 
مائة األف كردي فعال فاأي هي جثثهم؟(. فبعد 
نب�ض ثالث مقابر،  مل تتمكن "منظمة مراقب 
حقوق الإن�سان" �سوى اأن تتثبت من اإخراج  26 
جثة فقط ؛  لذا يبقى يف ذمتها )99974( جثة 
اإدعاء  اأن  كما  به.  اإدعت  ما  ح�سب   ، اأُخرى؟ 
دفنت  الإيرانية  القوات  باأن  املذكورة  املنظمة 
جماعية  مقابر  يف  حلبجة  يف  قتيال   3000
مبنطقة " جممع عنب"،  يتبني منه اأي�سا، اإنه 
هذه  يف  مقربة  اأية  على  اأحد  يعرث  فلم  زيف، 

 " رواية  وح�سب  تفتي�سها.  مت  اأن  بعد  املنطقة 
فاإنها  الأدلة،  "، من خالل جمع  بلتري  �ستيفن 
توؤكد: ) باأن عنا�سر من حزب جالل الطالباين 
اإىل  الت�سلل  على  الإيرانية  القوات  �ساعدوا 
على  هجوما  �سنوا  ال�سباح  ويف  ليال،  حلبجة 
العراقي  اجلي�ض  فا�ستخدم  العراقية،  القوات 
فرتاجع  اخلردل"،  غاز  "من  مدفعية  قنابل 
تقهقر  وب�سبب  حلبجة،  خارج  اإىل  الإيرانيون 
 ، قبلهم  من  حلبجة  ربت  �سُ الإيراين  اجلي�ض 
"مركبات  من  الإيراين" بقنابل  اجلي�ض  " اأي 
باأن  التقرير)...  ويخل�ض  ال�سيانيد"(. 
املدنيني يف حلبجة كانوا �سحية وجودهم بني 
تطهري  حملة  بفعل  ولي�ض  متقاتلني،  و�سطني 
عرقي، كما اأدعى البع�ض،... واإن القتلى كانوا 
التقرير  ويتو�سل  بالألوف(.  ولي�ض  باملئات 
اإىل: )... اأن الدلئل ُت�سري باأن اأفواه واأطراف 
على  يدلل  مما   ،) اللون  زرقاء  كانت  القتلى 
ومل  ال�سيانيد.  مركبات  من  غاز  ا�ستخدام 
النوع  هذا  مثل  الإطالق  على  العراق  ي�ستعمل 
يف حربه مع اإيران، يف حني ا�ستخدمته القوات 

الإيرانية(.
املخابرات  وكالة  ت�سدر  اأن  املفارقة  ومن   
نوفمرب/  �سهر  يف  تقريرا  بنف�سها  املركزية 
2002 موؤكدة به: )...  ت�سرين الثاين من عام 
)...نفي  و  باملئات(  يقدر  القتلى  عدد  باأن 
وزارة  اأن  بل  كردي(؛  األف   )100000( قتل 
حلبجة  هجوم  خالل  الأمريكية،  اخلارجية 
اأعلنت ما ن�سه  : )...ا�ستعمل العراق واإيران 
باأن الإيرانيني هم من قتلوا  نوؤكد  الغاز، لهذا 
الأكراد يف حلبجة(. ونفى الكولونيل "باتريك 
وكالة  يف  الع�سكرية  املخابرات  م�سئول  لنغ"، 
منطقة  يف  الأمريكية  الدفاع  وزارة  خمابرات 
العراق  ا�ستخدام   ...(  : الأو�سط  ال�سرق 

للطائرات خالل تلك املعارك(.
ماي/ماي�ض1988  يف  الأمن  جمل�ض  قرار 

ب�ساأن  جمزرة حلبجة: 
اإن جمل�ض الأمن ) ... ياأخذ بنظر العتبار 
تقرير البعثة التي اأر�سلها الأمني العام للتحقيق 
يف  الكيماوية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  باإدعاءات 
الإ�سالمية  اجلمهورية  بني  الدائر  ال�سراع 
ني�سان/  25 يف  وال�سادر  والعراق  الإيرانية 

اأبريل S/19823( 1988( ، فاإن جمل�ض الأمن، 
الأ�سلحة  اأن  حيث  البعثة،  نتائج  من  متخوفا 
واإن  ال�سراع،  يف  ُت�ستعمل  تزال  ل  الكيماوية 
كان  مما  اأعلى  م�ستوى  على  كان  ا�ستعمالها 
عليه �سابقًا. ھقرار جمل�ض الأمن ال�سادر يف 

25 ني�سان/اأبريل S/19823( 1988(  ھ.

املثبتة  وب�سيغته  القرار،  هذا  فاإن  وهكذا 
اأعاله ينفي نفيا قاطعا حتميل العراق م�سوؤولية 
اأنه  رغم  الكيماوية،  بالأ�سلحة  حلبجة  �سرب 
�سرح : باأن اجلانبني ا�ستخدماها يف احلرب، 
يف  ا�ستخدمها  الذي  الطرف  يحدد  مل  ولكنه 

حلبجة.
مالحظات وت�ساوؤلت مهمة عن  ما ي�سمى 

حلبجة" : "هولوكو�ست 
باأن  الأمريكيني  الكتاب  من  العديد  يوؤكد 

السياسة
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الأمريكية  املتحدة  الوليات  ا�ستغالل  مو�سوع 
فقد  مماثلة،  �سابقة  له  حلبجة  لأحداث 
العاملية  احلرب  خالل  اأمريكا  ا�ستخدمته 
الثانية �سد اأملانيا، و�سد اليابان، وبعد احلرب، 
مرة  ا�ستغالله  حاولت  الثمانينيات  �سنوات  يف 

اأُخرى، �سد ال�سوفيت .
عدم  الباحثني،  من  عدد  وي�ستغرب   
ح�سني،  �سدام  لنظام  املتحدة  الوليات  اإدانة 
بل  حلبجة؛  �سحايا  وجتاهل  حينها،  يف 
لإدانة  الأعالم  و�سائل  من  لعدد  وحتري�سها 
اإيران خالل فرتة ما قبل حرب اخلليج الثانية 
املعركة  اإ�ستح�سارات  اإجراء  وعند   ..  1991
الأمريكية  الأعالم  و�سائل  ان�سبت  التالية 
الإ�سرائيلي  اللوبي  ورائها  ومن  والربيطانية، 

على اإحياء املو�سوع ثانية.
التي  الفرتة  اإن  اأي�سا:  املالحظ  ومن   
" عا�سفة  بحرب  العراق  على  الهجوم  �سبقت 
عابرة  اإعالمية  اأ�سارات  وردت  ال�سحراء" 
عن حلبجة، وعلى نحو )16( مرة يف الوليات 
لغزو  التح�سريات  واأثناء  الأمريكية،  املتحدة 
العراق، حيث وردت اإ�سارات عن اأحداث حلبجة 
اأكرث من )57( مرة يف �سهر واحد فقط. وعند 
و  الرقم  ت�ساعد  العراق  على  احلرب  اإعالن 
عام  من  مار�ض/اآذار  �سهر  يف  حلبجة  ُذكرت 

2003 ما يقارب 145مرة.

املتحدة،  الوليات  اإدعاءات  اأن  تبني  وكما 
ال�سامل  التدمري  اأ�سلحة  العراق  امتالك  حول 
وكذلك  عليه،  احلرب  ل�سن  اأكذوبة،  اأنها 
الأمر بالن�سبة للمقابر اجلماعية، فهي جُمرد 
فاأن  وعليه  ذلك؛  من  اأكرث  لي�ض  اأكاذيب 
التي  الأكاذيب  �سمن  ُيدرج  حلبجة  مو�سوع 
اختلقتها الوليات املتحدة لإدانة العراق، رغم 
العراق،  ولي�ض  اإيران،  باأن  امل�سبقة،  معرفتها 
من وقف وراء ال�سربة الكيماوية حللبجة؛ لذا 
بق�سف  اتهامه  عن  العراقي  الرئي�ض  رد  كان 
من  ذلك  "�سمعت   : املحكمة  يف  قوله  حلبجة 

من  الكثري  هذا،  كالمه  ورد  وقد  الإذاعات"، 
الذين  الأكراد،  من  وا�سع  جمهور  لدى   القلق 
غري  كانت  ل�سدام   املوجهة  التهم  اأن  يرون 
قبل  باإعدامه  التعجيل  مت  لذا  لأدانته؛  كافية 
حلبجة.   تهمة  حول  النهائي  دفاعه  يقدم  اأن 
الربيطانية  الغارديان  �سحيفة  ك�سفت  كما 
ُمعظم  اخلربات  للعراق  بريطانيا قدمت  باأن 
اأنتاج  على  مل�ساعدته  التقنية  وامل�ساعدات 
هذه  اأحد  واإن  الكيماوية،  والأ�سلحة  املواد 
تكاليف  بلغت   ،)2 الفلوجة  ُت�سمى )  املن�سئات 
لإنتاج  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   )14( بنائها 
ت�سري  وكما  الأع�ساب.  وغاز  اخلردل  غاز 
الربيطاين"  التجارة  وزير  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
بني  التجارية  التفاقات  اأبقى  ت�سانون" ،  بول 
على  �سرًا  الكولورين  اإنتاج  جمال  يف  البلدين 
الإدارة الأمريكية؛ مربرًا الأمر: باأن حظر مثل 
هذه ال�سادرات، من �ساأنه اأن ي�سر بالعالقات 
اأن  الغريب  ومن  والعراق.  بالده  التجارية بني 
نظام  حكومته  �ساعدت  الذي  بلري"،  "توين 
الكيماوية،  الأ�سلحة  اإنتاج  على  ح�سني  �سدام 
حتدث اأمام النقابات العاملية عن مقتل )100( 
اإح�سائيات  اإىل  األف كردي؛ م�ستندًا يف ذلك 
حكومته  اأن  متجاهال  الدولية،  العفو  منظمة 

هي التي �ساعدت العراق بهذا ال�ساأن. 
رهن  الأخالقية  اإجاباتها  تظل  اأ�سئلة  تلك 

م�ستقبل العراق.
فعاًل  �سرب  قد  العراق  كان  اإذا    
الطرفني  ا�سرتاك  اأو  اإيران،  ولي�ض  حلبجة، 
الأمم  على  األأمر  ع�سي  ملاذا  با�ستخدامها، 
التي  التفتي�ض  وفرق  حتقيقها  وجلان  املتحدة 
ورغم  �سنوات.  ع�سر  قرابة  العراق  يف  عملت 
الأمم  اأر�سلتهم  الذين  واخلرباء  الفرق  كفاءة 
الأمريكي  الحتالل  اإدارة  وبعدها  املتحدة، 
ومنها منطقة  العراق،  كل  زارت  التي  للعراق  
اجلهة  حتديد  من  تتمكن  فلم  حلبجة، 

امل�سئولة؟.
  اأكادميي وباحث يف حقل ال�سعاع واأ�سلحة 
الدمار ال�سامل

 يقول العامل المريكى الربوفي�سور)�سيتان( 
، وهو ع�سو هام يف الكلية احلربية قال: ) اأنى 
اأح�سن �سورة �سدام ح�سني، ولكن  اآن  اأريد  ل 
يف  ال�سامة  بالغازات  �سعبه  ق�سف  انه  اتهامه 
غري  فهذا  الإبادة،  اأفعال  من  كفعل  حلبجة 
حقيقي، اإننا اأجرينا الكثري من التحاليل على 
من  تركيا  اإىل  نزحوا  الذين  العراق  اأكراد 
العراق حينها ..تاأكدنا اإننا ف�سلنا يف اكت�ساف 
من  عليهم  ا�ستعملت  �سامة  غازات  اأية  وجود 

العراقيني(.
 وملاذا مل ت�سدر املحاكم اجلنائية الدولية 
الإبادة  بتهمة  الطرفني  من  اأي  �سد  قرارا 
؟،  اجلرمية  منع  اتفاقية  ح�سب  اجلماعية؟. 
من خالل تفح�ض بروتوكول جنيف واملعاهدات 

الدولية ذات العالقة باملو�سوع. 
خالل  من  املتحدة  الوليات  اأرادت  هل 
الكردي"  " الهولوكو�ست  ق�سية  على  الرتكيز 
ال�سعاع  "هولوكو�ست  اآثار  م�سح  حلبجة  يف 
ا�ستعمال  خالل  من  العراق"،  يف  النووي 
اليورانيوم املن�سب" يف كامل اأرجاء العراق؟. 
املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  ت�سري  التقارير  اأن 
حلبجة،  �سحايا  عن  املدافعة  الأمريكية، 
وعن حترمي الأ�سلحة الكيمياوية مل تتوان عن 
دوليا   املحرمة  اليورانيوم  اأعتدة  ا�ستخدام 
ق�سف  خالل  من  الثانية،  اخلليج  حرب  يف 
م�سعة،  قذيفة   )940000( من  باأكرث  العراق 
اأي مبا يعادل )7( اأ�سعاف القدرة التدمريية 
يف  ونياغازاكي  هريو�سيما  لها  تعر�ست  التي 
امل�سابني  عدد  واإن  الثانية.  العاملية  احلرب 
تزايد  جرائها  من  ال�سرطانية  بالأمرا�ض 
جتاوزت  العراقية  املاأ�ساة  من  قرن  ربع  خالل 
العراق  يف  املن�سب  اليورانيوم  �سحايا  اأعداد 
ما  وهو  �سحية  ون�سف  مليون  من  اكرث  اإىل 
يعادل عدد �سحايا حلبجة مبئات اآلف املرات 
ل  ملا   : اليوم  يتجدد  اأهمية  اكرث  .وال�سوؤال 
حلبجة  جمزرة  عن  الإيرانيون  القادة  يحاكم 
مل�سئولني  وت�سريحات  تقارير  اإىل  عودوا  ؟؟. 
عما  اإيران  م�سئولية  توؤكد  واأمريكيني  دوليني 
حدث يف حلبجة، كما اأن هناك تقارير وجهت 
اإىل  الأمريكية  الع�سكرية  ال�ستخبارات  من 
اإيران هي  اإن  اأكدت   1990 عام  البنتاجون يف 

من �سربت حلبجة بغازها )ال�سيانيد(.
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ال�سورية  للمعار�سة  تنظيم جتمعا  2019 مت  اآب/اأغ�سط�ض   19 الثنني  يوم  م�ساء 
بباري�ض اأمام مقر وزارة اخلارجية الفرن�سية احتجاجا على زيارة بوتني لفرن�سا.

األقيت عدة كلمات من اأطياف املعار�سة ال�سورية و قوى فرن�سية و عربية، اأكدت 
على الوقوف الدائم و امل�ستمر مع اإرادة ال�سعب ال�سوري البطل بالتغيري و احلرية، و 
قد �سارك وفد من اجلبهة الدميوقراطية ال�سعبية الحوازية بالتجمع ممثال عن دولة 

الحواز العربية املحتلة.

اأعلنت الأمينة العامة ملنظمة "الإغاثة ال�سعبية الفرن�سية" غري احلكومية، اأن الفقر 
ينت�سر يف فرن�سا ب�سكل يبعث على القلق ال�سديد.

ويف لقاء مع "فران�ض بر�ض"، على هام�ض "يوم املحرومني من العطل" الذي اأقامته 
املنظمة ل�سالح 5 اآلف طفل من باري�ض و �سواحيها، اعتربت هرنييت �ستاينربغ "اأن 
الو�سع يرتدى، فثمة تو�سع للفقر باأ�سكال مل نعهدها". وتابعت قائلة: "نعتقد اأّن ذلك 

يدعو اإىل القلق ال�سديد، م�سيفة اأن تزايد الفقر يطال ب�سكل خا�ض كبار ال�سن".

ي�سع  وهو  جون�سون،  بوري�ض  الربيطاين،  الوزراء  رئي�ض  �سورة  اأظهرت 
قدمه على طاولة لل�ساي خالل لقائه مع الرئي�ض الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، 

يف ق�سر الإليزيه، بطريقة م�ستغربة.
وا�ستدرك بوري�ض املوقف، حيث لوح لل�سحفيني ومازحهم. اأما ماكرون، 

فقد �ساهد ما فعله �سيفه الإجنليزي وحاول ان يداري ذلك باإبت�سامة.
جاء ذلك بعد اأن حتدث جون�سون وماكرون لل�سحفيني يف فناء الإليزيه، 
خروج  اتفاق  �سياغة  لإعادة  كاف  وقت  توافر  عدم  من  ماكرون  حذر  حيث 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي كليا، قبل موعد نهائي ينق�سي يف 31 اأكتوبر.

   جونسون يضع قدمه على طاولة   مع ثورة الشعب السوري البطل
بمواجهة ماكرون في قصر اإللزييه

  فواز  فواز أخذ األموال واختفى   مظاهر الفقر في باريس
وآالف اللبنانيني ضحيته

األخ��ب��ار

�سحية  جديد  من  اللبنانيون  وقع 
و  مرخ�سة،  الغري  ال�سفر  مكاتب 
متثلت هذه املرة بفرار �ساحب �سركة 
و�سادت  فواز،  فواز  تور"  بالزا  "نيو 
يف  املوظفني  بني  الهلع  من  حالة 
علت  ان  بعد  لل�سركة  الربعة  الفروع 

ليجدوا  وو�سلوا  تركيا  ال�سركة على  مع  الذين حجزوا  امل�سافرين  بع�ض  ا�سوات 
اّن احلجوزات وهمية.

وتبنّي مع و�سول لبنانيني اإىل مرمري�ض اأّن اإ�سارة القبول وهمّية بحيث مل يتّم 
حجز اأّي بطاقة ول اأّي غرفة يف الفندق، من قبل املكتب املذكور، ما فر�ض عليهم 

مت�سية الليلة الأوىل نومًا على الأر�ض.
وعلى اأثر ذلك، جتّمع اأهايل امل�سافرين اأمام مكتب ال�سركة يف بريوت حيث 
وجدوه فارغًا من دون اأّي جتاوب فحاولوا عندها تك�سري املكاتب كف�سة خلق على 
�سرب الحتيال الذي تعّر�سوا له، وُعلم اأن عنا�سر حزبية م�سّلحة من حركة اأمل 

و حزب اهلل ح�سرت اىل املكان حلماية املكاتب. 
اأ�سحاب مكاتب ال�سفر وال�سياحة يف بيان،  اأعلنت نقابة  وبهذا اخل�سو�ض، 
"ا�ستياءها ال�سديد من املتاعب واخل�سائر التي اأ�سابت املواطنني من جراء توقف 
"نيو بالزا تورز" عن تقدمي اخلدمات اإىل املتعاملني معها"، مبدية انزعاجها من 
التي تعمل كلها  ال�سفر وال�سياحة املرخ�سة  التهم على وكالت  اإلقاء  "حماولت 

على تاأمني �سفر واإقامة وراحة امل�سافرين اأينما توجهوا".
ولفت رئي�ض النقابة جان عبود اإىل اأن "النقابة مل تتوقف منذ زمن طويل عن 
حتذير املعنيني من خماطر ف�سح املجال اأمام الوكالت غري النظامية اأو الطارئني 
على املهنة ملمار�سة اأعمال وكالت ال�سفر وال�سياحة وتقدمي اخلدمات املتممة من 

دون ح�سيب اأو رقيب، خوفا وحت�سبا من الذي جرى اليوم".
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   أبو الغيط يهئن السودان على 
توقيع وثائق المرحلة االنتقالية ويعزتم 

زيارة الخرطوم قريبا. 

   تحت شعار )األحواز يجمعنا(

  اللجنة العربية القومية لتوحيد التيار 
القومي

به  جاء  القومي،  التيار  لتوحيد  القومية  العربية  اللجنة  من  بيانا  و�سلنا 
الدعوة لتاأ�سي�ض هذه اللجنة.

وتتخل�ض  وجودها  لتوؤمن  لوحدتها  العربية  المة  اإ�ستعادة  اأجل  من   "
�سياغة  اإعادة  اإىل  و�سول  والتبعية  والعدوان  والتجزئة  التخلف  اأو�ساع  من 
احلياة يف املجتمع العربي وبناء الدوله القومية العربية لكي يتحكم العرب يف 

م�ستقبلهم ويوؤمنون وجودهم".
التيار  فروع  بني  "حوار  بقيام  الت�سور  امل�سعى  لذلك  اللجنة  و�سعت  وقد 
للن�سال  رافعة  ليكون  توحيده  اأجل  من  وامل�ستقل  والبعثي  النا�سري  القومي 

القومي من اأجل الوحدة"
و "تاأ�سي�سا على ما تقدم فاإن اللجنة العربية القومية لتوحيد التيار القومي 
وهي مبادرة �سعبية ولي�ست تنظيما �سيا�سيا ثقة منها يف جماهري الأمة وقواها 
جماهري  اإىل  تنفيدها  اأمر  وترتك  املبادرة  بهذه  تقدمت  الوحدوية  القومية 
قوى  كل  جتنيد  فيها  يتم  تاريخية  ومقاومه  ح�ساريا  جماعيا  جهدا  متوخية 

ال�سعب".

التوافق  مت  اهلل  من  بف�سل 
الأحوازين  املوقعني  قبل  من 
جالية  ت�سكيل  على  اأدناه، 
و�ستتم  فرن�سا  يف  اأحوازية 
الالزمة  القانونية  الجراءات 
اجلالية  ت�سبح  اأن  على  لحقا 

مرخ�سة ويف اطار القانون
اأ�س�ض ت�سكيل هذه اجلالية:

مهمتها  تكون  ان  ـ 
ح�سورالأع�ساء  الأ�سا�سية  
احتالل  لذكرى  والتح�سيد  
يتفق  التي  الأحوازاأواملنا�سبات 

عليها الأع�ساء.
اخلطابات/ال�سعارات  ـ 

وكافة خمرجات اأعمال اجلالية الأحوازية بفرن�سا ت�سدر فقط باإ�سم اجلالية الأحوازية وحتت 
راية الأحواز الوطنية، بعيدا عن التوجهات ال�سيا�سية لالأع�ساء وذلك جتنبا لربوزاخلالفات.

الأرا�سي  على  املتواجدين  الحوازيني  جلميع  ابوابها  م�سرعة  الحوازية  اجلالية  تبقى  ـ 
الفرن�سية مبختلف اآرائهم ال�سيا�سية والعقائدية واأي فرد اأحوازي يدخل يف اجلالية فهو ع�سو 

وموؤ�س�ض بها وان اأتى متاأخرا. 
املوقعون:        

طالب)   - فالح  اأحمد   - طهران  منذر   - الرزاق  عبد  عبا�ض   - مو�سى  م�سعود)اأمني(   -
حبيب   - خ�سري  عبده   - �سالح  م�سعود   - جابر   �سليم  ـ   علي  زكي  حبيب  حامت   - اأحوازي( 
قا�سم - جالل �سلطان - ر�سول جمعة - زينب جبار - �ستار خ�سري - عارف طالب - ب�سرى 

حبيب - عارف  خ�سريـ  فوؤاد طالب - �سلوان رحيم.                                      

يف  لتاأ�سي�سها   300 بالذكرى  ال�سغرية  ليختن�ستاين  اإمارة  احتفلت 
ميوج  عامل  يف  والزدهار  لل�سالم  كواحة  املا�سي  اأوغ�سط�ض  اآب/  �سهر 

بال�سطرابات ومكان ميكن للمواطنني فيه �سرب اجلعة مع اأمريهم.
اأن احت�سى �سرابا من اجلعة  وقال يوهان�ض اأجلوير )26 عاما( بعد 
اآدم الثاين يف حفل بحديقة خارج قلعته املطلة  الباردة مع الأمري هانز 

على العا�سمة فادوت�ض ”اإنه ل�سرف يل اأن اأمتكن من القيام بذلك“.
الرئي�ض  اأمريكي  يقابل مواطن  اأن  بغرابة  لي�ض  الأمر  اأن  اإىل  واأ�سار 
نرى  هنا.  كبرية  عائلة  ”نحن  وقال  املثال.  �سبيل  على  ترامب  دونالد 

بع�سنا البع�ض كثريا. ون�سادف بع�سنا بع�سا كثريا.“
�سادفت  اأنها  هو  جدا،  مميزة  منا�سبة  الوطنية  العطلة  جعل  وما 

الذكرى 300 لتاأ�سي�ض اإمارة ليختن�ستاين .
وهي  والنم�سا  �سوي�سرا  بني  الألب  جبال  يف  ليختن�ساين  اإمارة  تقع 
)  38000( حوايل  �سكانها  عدد  ويبلغ  العامل  يف  دولة  اأ�سغر  �ساد�ض 
ن�سمة، واللغة الأملانية هي اللغة الر�سمية  يف المارة على الرغم من اأن 
ال�سكان يتحدثونها بلهجة جبال الألب،واأما العملة الر�سمية  فهي الفرنك 

ال�سوي�سري. 

   إمارة ليختنشتاين  األوربية تحتفل 
بمرور 300 عام على تأسيسها

اإىل  التهنئة  العربية  الدول  العام جلامعة  الأمني  الغيط  اأبو  احمد  وجه 
املرحلة  وثائق  على  التوقيع  مبنا�سبة  وموؤ�س�ساته  وقيادته  ال�سودان  �سعب 

النتقالية يف الحتفالية التي اأقيمت باخلرطوم موؤخرا
خليل  ال�سفري  برئا�سة  امل�ستوى  رفيع  وفدًا  كلف  قد  الغيط  اأبو  وكان  
بامل�ساركة  القومي،  والأمن  العربية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأمني  الذوادي 
املجل�ض  بني  النتقالية  املرحلة  وثائق  على  ك�ساهد  والتوقيع  الحتفالية  يف 

الع�سكري النتقايل وقوى اإعالن احلرية والتغيري. 
واجلدير بالذكر ان ابو الغيط   كان قد زار ال�سودان يوم 16 يونيو املا�سي، 
ويعتزم القيام بزيارة ثانية قريبًا اإىل اخلرطوم ات�سال بالدور الذي تنوي 
اجلامعة العربية ال�سطالع به يف املرحلة املقبلة دعمًا لال�ستقرار والتنمية 
يف ال�سودان وم�ساندته يف كل ما من �ساأنه اأن ي�ساهم يف ا�ستكمال املرحلة 

النتقالية.
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   ما مديات اقرتاب ال�سعر من الواقع؟
 هل هي عالقة األفة وتوا�سج اأم هي عالقة م�سا�ض وتقاطع؟

يحتمل  ل  وديناميته،  ودميومتة  �سريته  يف  لمتناهي  مفهوم  ال�سعر  لأن 
الب�سرية  الفعال  ق�سيدة  هو  اإذن  الواقع  يكون  فهل  املو�سعة،  او  التقعيد 

املتحركة على رقعة حمددة وفق جغرافيا الزمان واملكان؟
 وهل ينتمي ال�سعر للواقع ويعلن له اأبوته واإحرتامه ويقيم طقو�سيته على 

مراأى من امل�سهد العياين الب�سري..؟
وحدوثه  ومعرفياتة  مفهومياتة  يف  لل�سعر  كبري  مديٌن  هو  الواقع  اإن  اأم   
املبا�سرة، يف قدرته على  املبا�سرة وغري  تاأثرياته  انعكا�ساته عرب  وم�ساحات 
حاوية  ان�سانية  �سبغة  واإعطائها  و�سقلها  الب�سرية  العاطفة  مواطن  جذب 
ده�سة  اكت�ساف  لها  وتعيد  ت�ساعداتها  وترمم  ت�سندها  الروحي،  دفقها 

الأ�سياء.
 وال�ساعر حتقٌق وجودي لذا هو منتٍم ا�سال لهذا الواقع، لكنة يفارقه يف 
بحاجة  مدفوع  لأنه  وجمالية،  وفكرية  روؤيوية  ابعاداأ  تاأخذ  التي  نظره  زاوية 
ملحة ومالزمة له للك�سف عن �سر كيانه الداخلي، واأعماله متثل ك�سفا يقوم 
فيه  ويقيم  الأثر  يرتك  لكنه  واحد.  اآن  يف  ولالآخرين  ولنف�سه  نف�سه  عن  به 
ابداأ، بل ياأخذ منه احياناأ �سر خلوده، على وفق هذا يرت�سح الواقع جمموعة 
اليها  م�سافاأ  الدراكي  التاأمل  ل  اجل�سدي  الفعل  تعتمد  حياتية  تف�سيالت 
معتمة،  الواقع خامة  يكون  لذا  اأيامها،  قارب  ت�سيري  الت�سرف يف  اعتباطية 

من اأين لنا باإ�ساءتها؟
منها  تخرج  للخ�سب  بالن�سبة  كالنار  للحياة  بالن�سبة  )ال�سعر  ولأن   
وحتولها(على حد قول - ريفردي- ي�سبح جليا لنا اأن ال�ساعر موِقُد جذوتها، 
التبا�ساتها، ومنبعث من ركاماتها. منتم فعالآ  حمرر �سكونيتها، حمرتق يف 
وجذرا - لربموثيو�ض �سارق النار الأبدية - التي هي بالتاأكيد �سعلة املعرفة 
دهاليز  ظلمة  ما�سحة  اآدم،  بني  درب  ت�سئ  وهي  خبت  ما  التي  الو�ساءة 

القرون، وجتاويف ذاكرات التاريخ، وركامات ممرات الأزمنة.
 فهل تكون الفعل البطويل هذا، هو اإختيار دائم لكونية ال�ساعر يف جتلياته 
فهو  بال�ساعر،  ال�سق  اأنها مقرتب حتمي  اأم  روؤاه و�سحة م�سعاه،  وف�ساءات 

موكول اأبدا لهذه املهمة اجلبارة كي يعيد توازن هذا العامل؟
 فهو ذاكرة ون�سيد و�سارد وقائع التاريخ  و�ساهد ملا جرى، وهو م�ست�سرف 

ب�سور  ت�سكيلها  معيدا  الغيب  من  والالمرئي  واحلقائق  الوقائع  ك�سف  يعيد 
اأكرث بهاء وبالغة. 

فطوبى لل�ساعر الذي يكون �ساهد ع�سره، ومدون اأحداثه، ونا�سخا ملداه 
اإدراكه  خيوط  ميد  بل  ل)مرحلة(  ليكتب  انه  بالطبع  نا�ٍض  غري  الروحي، 
الوجود  مكونات  ها�سرا  بل  بالو�سف،  مكتٍف  غري  البعيد،  اإىل  وموهبته 

الإن�ساين �سعريا يف ن�سيد روحي ت�سرق منه الذات على ما تراه وما ل تراه.
 وتاأ�سي�سا على ما قيل يكون لنا، ان ال�سعر لي�ض الواقع، بل الفن هو الذي 
يحول الواقع اىل �سعر، عرب واحدة من اأهم مكونات التاريخ الب�سري و�سرطه 
ما  تقول  وامنا  الواقع  تقول  ل  ال�سعر  )فلغة  اللغة  وهي:  األ  للوجود  الأ�سا�ض 

تتوهمه اأو تتخيله، اأي اأنها عمقيا تقول ذاتها(.
اأبدا اجلانب املعريف     وبرغم القدرة ال�ستب�سارية لل�سعر فاإنه ل يلغي 
متجاوزا  به،  عابرا  الك�سف  ملرتبة  ويعليه  �ساأنه،  من  يرفع  دوماأ  هو  الذي 
منطقة التكرار او الجرتار وفقر املوهبة. ف "ال�سعر يك�سف ابعاداأ معرفية 
رمبا  والتي  الواقع  موؤثرات  كانت  مهما  اليدولوجيا".  تكت�سفها  مل  وجمالية 
ت�سبح مهيمنات متار�ض نوعا من التاأثري على ذات ال�ساعر، فاإنها ت�ستغل يف 
"حتديد الروؤيْة" لكنها ل ت�سيع ذلك ال�سطراب الروحي، الذي هو  منطقة 
حماولة اأوىل يف النحراف عن خط ال�سفاء ال�سويف الذي يتلب�ض اح�سا�سات 

ال�ساعر ويتنافذ يف مواجده.
لي�ض  وهو  املوجودات،  �سطح  على  تطفو  فيزياوية  ظاهرة  لي�ض  فال�سعر   
والبحث،  التجدد  دائم  اأثريي  توجه  هو  بل  قبل.  من  قيل  ملا  اأزلية  حماكاة 
وتدفق عال يف م�ساحة الوجدان الإن�ساين، وهو ن�ساط ذهني يحفر عميقاأ يف 
البنى الأوىل ملاهيات الأ�سئلة الوجودية، تدفعه الروؤى التجديدية دوما ملديات 
يعتمل فيها التغيري وفق اإن�ساء عالئق جديدة بني الن�سان وذاته، وبني ال�ساعر 

وما يحيطه.
 ومهما كان الفن م�سوراأ دقيقاأ للحياة فاإنه ل ميكن اأن يختلط بها، وان 
التي  باإ�سراقتها  الروئ اجلمالية تطل  فاإن  لذا  لها،  نق�ساأ  او  ي�سبح اختزالأ 
ترتفع بلغة ال�ساعر من م�ستوى)الو�سف( اإىل منطقة )الإيحاء( التي تبقي 
على �سرية ال�سعر وده�سته، وجترده من ظرفه التاريخي والوقتي مبقية اآفاقه 

مفتوحة ملعابر بكر لالإبداع.

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

دهشــــة الشــــعر.. ومرآة الواقــــــع
أ. نصيرالشيخ

 كاتب عراقي 

فة لثقا ا

العدد Septembre 4013 / أيلول 2019



اأ�سعته بني كومة حقائبي واأنا يف طريقي للهرب اىل بر الأمان، و يف 
لذا مل  ال�سغر  تعلمها يف  التي  املفاهيم  كل  املرء  يفقد  الهرب  حلظات 
افقد وطني بل فقدت مفهوم الوطن. عند و�سويل اىل ملجئي او منفاي 
ذلك  عن  بداخلها  افت�ض  و�سرت  الأخرى  تلو  واحدة  حقائبي  فت�ست 
الوطن، اإل اأين مل اجد �سوى ذكرياته معي. يا الهي كم كان �سعورا موؤملا 
الأوطان  وان  �سيئا كان ميلكه حقا  الن�سان  يفقد  ل  باأن  ادركت  عندما 
تتاأثر  ل  اأنها  اإل  الداخل،  من  لتاأ�سرك  يكفي  ما  اجلربوت  من  لديها 
برحيلك ابدا لأنها مل تبايل بوجودك منذ الأ�سا�ض. م�ست اأعوام طويلة 
اللعني ل يكف عن مطاردتي ما هو  ال�سوؤال اخلبيث  و ذلك  اأفت�ض  وانا 
ال�سدفة وكربت  فيها مبح�ض  ولدت  التي  الأر�ض  تلك  الوطن؟ هل هو 
وترعرعت يف اأزقتها وب�ساتينها حتى حفظتها عن ظهر قلب، ام هو تلك 
الر�ض التي ارمتيت بني اح�سانها وانا مهددة خائفة فمنحتني الأمان، 

اإل اأنه اأمانا كاذبا، ل يوجد به �سكينة ول طماأنينة. 
هنالك  اأرواحنا  داخل  لكن  حياتنا  على  بالأمان  ن�سعر  الغربة  يف 
اأن ل ترى وطنك جمددا و اخلوف اكرب  اإنه اخلوف من  خوف غريب، 
غريبا  وهو  عنه  غريبا  انك  فت�سعر  بعينيك  وتراه  ذلك،  يحدث  عندما 
عنك. تلتقيا و تظن اأن املعجزة حتققت و اأن ترابه يهلهل ملجيئك، لكنه 
بجربوته املعتاد ينكر وجودك جمددا. اإنه اخلوف من ان تعي�ض منبوذا 
غري قادر ان تكون مثل اأولئك الذين ت�ساركهم ار�سهم ول اأبناء ار�سك 

والأكرث رعبا من كل ذلك،  ب�سلة  لهم  او متت  ت�سبههم  باأنك  ي�سعرون 
هو �سعورك باإنعدام انتمائك لهذا او ذاك رغم كل ادعاءاتك و مت�سكك 
ان ذلك  تدرك متاما  الداخل  انك من  اإل  الوطن  باأيدولوجية   الزائف 
الت�سرد كان قادرا على ان ينتزع منك اأعز ما متلك، و قد قام بتجريدك 
من هويتك بالكامل حتى اأ�سبحت ل تعرف عن نف�سك �سوى انك ان�سان 

ل ينتمي ل�سيء �سوى لدين الإن�سانية.
والعاقلني  املجانني  بني  ا�سباهك  عن  البحث  وحتاول  �ستم�سي 
امل�سردين والكادحني لكن دون جدوى، فحتى املجانني يقدرون ويقد�سون 
جنونهم ويدافعون عنه ويتعاملون على انه ق�سيتهم، يف كل مكان هنالك 
ثورة ونفو�ض غا�سبة تريد اخ�ساع العامل لها وبني كل اأولئك اجلموع ل 

اأحد يثور من اجل ان�سانيته. 
هدفك  والعزلة  وطنك  الوحدة  ت�سبح  الأمرعندما  بك  �سينتهي   
معركتك  هو  الفكري  و�سراعك  جنودك  واملو�سيقى  والكتب  الأ�سمى 
يفر�سها  ان  دون  اخلا�سة  قوانينك  وت�سن  مملكتك  �ستبني  الوحيدة. 
�ستكون  اأخرى،  اأحيانا  وتكافئها  اأحيانا  نف�سك  �ستحا�سب  اأحد،  عليك 
ملكا عادل ونزيها �ستعي�ض و انت حتلم ب�سعب ينا�سل من اجل ال�سرف 
واحلرية و �ستعي�ض مطمئنا و هادئا ولن يكون هنالك اأعداء، لأن عدوك 
احلقيقي هو نف�سك و انت انت�سرت عليه بالفعل عندما �سلمت مفاتيح 

عقلك ل�سمريك احلي و ان�سانيتك. 

أ. شروق خالد

كان لي وطن.. 

 قا�سة عربية
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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



الثقافة

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 

وقد جتاوز  املرء  على  �سهاًل  لي�ض  فيه،  والنت�سار 
ذلك  ومع  جديدة،  لغة  يتعلم  اأن  ال�سباب  �سن 
اللغة  ل�ستيعاب  املحاولة  عن  حلظة  اأتوقف  مل 

والتعامل من خاللها.
نعي�سه  الذي  الأوروبي  الواقع  بني  الختالف 
ولكن  كبري،  ال�سوري  الواقع  عن  كالجئني  اليوم 
اأن  نرى  منفتحة  اإن�سانية  زوايا  من  النظر  حني 
الب�سر ل يختلفون عن بع�سهم يف �سيء، الفروق يف 
م�سكلة من  ي�سكل عندي  اأمر طبيعي مل  الثقافات 
نوع ما، ففرن�سا على �سبيل املثال التي اأعي�ض فيها 
منذ خم�ض �سنوات مل تفاجئني كثريًا، و�سبب ذلك 
الأدب  ال�سابقة عنها من خالل  اإىل معرفتي  يعود 

والفن على اأقل تقدير.
الثقافة  حترتم  فرن�سا  اأن  اأرى  جهتي  من 
العربية، ول مواقف حمافظة جتاهها، ومن ميتلك 
الإبداعي  م�سروع  ولديه  الفرن�سية،  اللغة  مفاتيح 

القسم الثاني و األخير

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

الق�صم الثاين و االأخري:
والفكر املتطرف الذي حتمله، هذه الرايات 
التي اأرى اأنها �شنيعة النظام وجمموعة اأجهزة 
اإخماد  على  اتفقت  كلها  عاملية،  ا�شتخبارات 

الثورة ال�شورية.
ـ كالجئ �شيا�شي �شوري يف فرن�شا، كيف جتد 
احلياة يف بالد لغتها وعاداتها وطقو�شها تختلف 
العقل  الدول  تلك  حترتم  وهل  بالدنا؟!.  عن 

العربي والإبداع العربي؟
التحدي  من  كنوع  اجلديدة  احلياة  اأجد  ـ 
قبوله  �سوى  عندي  خيار  ل  الذي  الوجودي 

ف�����ي ال���ق���ش���ل���ة ب������اع ح����م����ود ج���م���ي���ع أس���������رار رف���اق���ه
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كنت عضوًا في رابطة الكتاب 
السوريني منذ تأسيسها، غر أنها 

لم تفعل شيئًا على أرض الواقع

العك�ض،  ولي�ض  مل�ساعدته  مثالية  بيئة  فرن�سا  فاإن 
بعيدًا عن الروتني، وهو هنا كبري جدًا باملنا�سبة.

ـ ي�شتعر�س فيلمك الوثائقي )�شرخة يف وجه 
الر�شا�س( اأحداث الثورة ال�شورية منذ بداياتها 
جدران  على  �شعاراتهم  درعا  اأطفال  كتب  عندما 
املدار�س، وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه: هل �شارك 
الثورة يف  الذين عا�شروا بدايات  اأحد  الفيلم  يف 

درعا؟
هذا  يف  الأبطال  اأولئك  من  اأحد  ي�سارك  مل  ـ 
اإىل  هنا  الإ�سارة  اأود  اأنني  غري  لالأ�سف،  الفيلم 
ال�سورية  الثورة  الفيلم من خالل �سرد حلكاية  اأن 
عرب هذه ال�سخ�سيات الثالثة فدوى وناجي ومي، 
القوا�سم  هي  التي  املو�سوع  وحدة  على  يركز  كان 
قيم  مثل  الثالثة،  هوؤلء  جمعت  التي  امل�سرتكة 
والعلمانية،  واملواطنة،  والدميقراطية،  احلرية، 
النظام  كان  اجتماعية  منابت  من  الثالثة  واأن 
الذي  والكذب  الت�سليل  عرب  البداية  منذ  يحاول 
داأب عليه منذ اللحظات الأوىل للثورة الإيهام باأنها 
ما يحدث  واأن  بها،  معنية  الثورة وغري  بعيدة عن 
يف �سوريا لي�ض ثورة �سعبية مدنية، بل هي حركات 
وهابية �سلفية �سنية وهي خرجت من اجلوامع، اإىل 
الأ�سدية  الع�سابة  رئي�ض  وقول  ال�سطوانة،  اآخر 
ال�سعبية  احلا�سنة  هم  الثورة  مع  وقف  من  باأن 

لالإرهاب.
الفيلم  يف  املحورية  ال�سخ�سيات  هذه  وجود 
ينفي رواية النظام ويكذبها من اأ�سا�سها، فلو كانت 
اأمثال  راأينا  ملا  النظام  يدعي  كما  ال�سورية  الثورة 
يحملون  وهم  وميوتون  باأرواحهم  ي�سحون  هوؤلء 

علم الثورة.
امل�سار  عليه  بني  الذي  املو�سوع  اإذًا هي وحدة 
من  جدًا  الكثري  وهناك  اإل،  لي�ض  للفيلم  الدرامي 
كل  ي�ستحق  التي  والأيقونات  والرموز  الأبطال 
لك:  اأذكر  هل  به،  خا�ض  فلم  األف  منهم  واحد 
اجلادر  يو�سف  العقيد  اأو  ال�ساروت،  البا�سط  عبد 
هرمو�ض،  ح�سني  اأم  التمو،  م�سعل  اأم  فرات،  اأبو 
اأم با�سل �سحاذة، اأم ال�سهداء املدنيني الذي قتلوا 

حتت التعذيب يف اأقبية املجرم الأ�سد؟
ال�شوؤال  واأ�شاألك  الثقافة،  على  نعرج  دعنا  ـ 
ذاته الذي الذي طرحه عليك املحاور عام 2008 
و�شعرت يف حينها اأن ال�شوؤال قد اأحرجك، من هو 

حمود يف ق�شة ق�شلة حمود؟
هكذا  احلال،  بطبيعة  الأ�سئلة  حترجني  ل  ـ 
عن  ال�سوؤال  كان  ورمبا  الأقل،  على  نف�سي  اأعرف 
تلك  رمبا  اأو  الوقت،  ذلك  يف  حمود  �سخ�سية 
غري  يف  الدقة،  وجه  على  اأتذكر  اأعد  مل  املنا�سبة 

مكانه.
هذه  عنه  تتحدث  الذي  الزمن  اإىل  �ساأعود 
قبل  طفولتي  اإىل  اأي  حمود"،  "ق�سلة  الق�سة 
مدينة  الرقة  كانت  حيث  الآن،  من  عامًا  خم�سني 
ما  وكان  اإل،  لي�ض  الكبرية  بالقرية  اأ�سبه  �سغرية، 
اأيام  منذ  فرن�سية  ع�سكرية  ثكنة  مكان  فيها  يزال 
عندنا  عليها  يطلق  الع�سكرية  والثكنة  الحتالل، 

ت�سمية "الق�سلة".
ن�سكنه  الذي  حينا  يف  الواقع  املكان  هذا 
الذكريات  من  الكثري  وفيه  طفولتنا،  ملعب  كان 
اإحدى  لحقًا  كتبت  وعندما  الربيئة،  اجلميلة 
املكان،  �سيئًا من  ا�ستوحيت من ذاكرتي  ق�س�سي 
حملت  الذي  حمود  و�سخ�سية  والأ�سدقاء، 
واحدًا  كان  الق�سلة،  با�سم  مقرتنًا  ا�سمه  الق�سة 
اأنني  غري  والب�ساطة،  بالطيبة  يتميز  اأترابنا،  من 
ال�سفات  من  الكثري  مبزج  قمت  الفني  العمل  يف 
احلقيقية مبا ورد اإىل خيايل، فهو �سخ�ض حقيقي، 

ومتخّيل يف اآن معًا
مثاًل  كان  الق�س�سية،  ال�سخ�سية  هذه  حمود 
ملن يبيع اأ�سرار اأ�سدقائه عند اأول املغريات، واأكرب 
املغريات لدى طفل يف ذلك الزمن هو ح�سور فيلم 

�سينمائي.
عن  عبارة  اليومية  احلي  اأطفال  حياة  كانت 
فقد  �سالح،  هناك  يكن  مل  طبعًا  متقاتلة،  فرق 
كانت الع�سا مكان ال�سيف، ومل يكن هناك خيل، 
بل الأطفال يختار كل واحد منهم رفيقًا ميثل دور 

احل�سان، وهكذا.
وبالتايل  الق�سة،  بطل  ح�سان  هو  كان  حمود 
املطلع الأول على اأ�سراره، وعندما تبداأ املعارك بني 
مفاجئ،  ب�سكل  حمود  يغيب  املتحاربة،  الأطراف 
لنكت�سف اأن فريق الأعداء قد اأغراه بح�سور فيلم 

�سينمائي مقابل الو�ساية بنا، وك�سف اأ�سرارنا.
على  اليوم  ال�سخ�سية  هذه  اأ�سقطنا  لو  ماذا 
ال�سورية، فكم  الثورة  الأحداث يف  بع�ض جمريات 

حمود مثله نرى؟
هل  ال�شوريني،  الكتاب  رابطة  اأنت ع�شو يف  ـ 
منها  املرجوة  الأهداف  الرابطة  تلك  حققت 

كبديل عن احتاد الكتاب العرب؟
ال�سوريني منذ  الكتاب  رابطة  ـ كنت ع�سوًا يف 
اأر�ض  على  �سيئًا  تفعل  مل  اأنها  غري  تاأ�سي�سها، 
فيها  هامة  اأ�سماء  وجود  من  الرغم  على  الواقع، 
ومرتجمني  وباحثني  و�سعراء  روائيني  كتاب  من 
اأي  على  لها  ح�سور  اإثبات  ت�ستطع  ومل  ومفكرين، 
�سعيد، ويف الآونة الأخرية نالها �سيء من اأمرا�ض 
املجتمع ال�سوري الذي �سوهه نظام الأ�سد، عندما 
معارك  وبداأت  رابطتني،  اإىل  الرابطة  ان�سقت 
هام�سية ل مربر لها بني الكتاب الذين يفرت�ض اأن 
يكون طليعة يف املجتمع، وعندما و�سلت الأمور اإىل 
مع  بهدوء  الن�سحاب  قررت  الأخرية،  النتخابات 

كل اأمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق.
الوقت  يف  الكتابية  م�شاريعك  ما  اأخرياً  ـ 
الراهن، هل تفكر بكتابة الق�شة، اأم �شتتوجه اإىل 

الرواية؟
ـ لدي خمطوطان يف الرواية، الأول ناجز وهو 
ول�ست  �سنة،  من  اأقل  منذ  الن�سر  دور  اإحدى  لدى 
متاأكدًا من اأنه �سريى النور، والثاين ما زلت اأكتب 

به.
يف احلديث عن الكتابة ل بد من احلديث عن 
التعقيد  الكثري من  فيها  امل�ساألة  الن�سر، ب�سراحة 
هذه  يف  راأيي  ب�سبب  مني  اأحد  اإغ�ساب  اأريد  ول 
الأجمل،  الأيام  تاأتي  اأن  ع�سى  �ساأنتظر  امل�ساألة، 
من  به  اأفكر  ما  ن�سر  على  قادرًا  فيها  اأ�سبح  التي 

اأعمال اأدبية.
�سار  حيث  ال�سحفية،  الكتابة  يف  الآن  اأن�سغل 
�سدرت  عربية  �سحيفة  يف  اأ�سبوعية  زاوية  عندي 

حديثًا يف لندن.
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الثقافة

محمد شاكر الخطاط

صورة شمسية لولٍد عنيد

راٍخ ل جدوى من ال�سُ

من ي�سُقّ وجَه املاِء

عرب قطعة خ�سب قدمية

اأذُرٍع متتُدّ

حتى اآِخَر الُزقاق

ال�سعادِة عاريٍة من الفرِح

انها دعابة تنام  خارج الفق

موجودة يف الراأ�ض فكرة

كافية لن ت�سبح بلهاء

ل جدوى من فِم

ل يعرف

عن احلقائٍب ...

 اململوؤٍة بالوداع والر�سا

عن النواعري ت�سُكُب ُدموعاآ

بدِل اغواء النهر

ِع عن اأ�سّرِة الُر�سّ

يف م�سفى الريموِك

عن عرو�ض

تواجه الوحدة دون اكرتاث

لذا ...

لي�ض �سيئا

ان تنام اإىل  البد

كما لو انك مل تولد ا�سال.

ُصُروُف دهٍر
رائحُة اخلبِز                     رند الربيعي

�سفريٌة تلُفّ وجَه مدينتي ...
ُل �سالبًا ذراعيِه وال�سباُح يرتَجّ

�سا�ض بدخاِن الَرّ
فال تقاوميني يا ... حبيبتي ...

..................

اإّنني َوَلٌد عنيْد ...
اأقفُز كالأرنِب يف احلافالت 

كي اأقطَع تذكرَة �سنواِت عمري
التي اأحرقْتها البالْد  

ودفرَت اأوِل اأنثى اأ�سعلْت �سراينَي قلبي
 بناٍر من الأمنيات ...

............

النجوم تلتقُط �سورًة يل ...
ُل فيها وجَه املدينة اأقِبّ

فَرغَم احلروِب التي �سكبُتها يف �سلة املُهَمالت
اإَلّ اإَنّ حذائي ما يزاُل يعرُف بو�سلة الطريق 

...
................

ة ... باب الذي يغ�ساه املاَرّ ال�سَ
حّوَن للوداِع مبظاّلِتهم  يلِوّ

باٌب عري�ض ... �سَ
بينما ، انا الوحيُد الذي يقُف على تّل الرماد

اأحمُل حتت اإبطي راأ�سي ...
وم�سباَح جّدي ...

الأحزاُن التي كنُت اأعزفها يف ال�ستاء ...
وحدي وال�سبابيك 

ت�سحُك علّي مق�سرًة ُحنجرتها
ب�سوِت ُغراب ...

وحدي احت�سُن نزيَف الكر�سِيّ ...
..................

َعتي ... املخرُج الذي ي�سكُن حتَت ُقُبّ
يلتهُم الكثرَي من الع�سافري الرمادَيّة
ينظُر من ثقب نظارتِه اىل املدينة 

ب من اأفكاِره التي جتنُح اىل اجلنون  وي�سِذّ
ُق اأجمَل امَل�ساهد  ... ريثما يزّين له احلاَلّ

.........................

بعد مائِة �سنة ...
�ستجدين الأعالم نائحًة يف البالْد 
تبكي الذين �سَيّعوا منجل النخل 

وزرعوا لنا روؤو�ض دمًى
ل جتيد غري النحناء ... 
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على  ت�ساعدك  امراأة  عن  تبحث  زلت  ما  باأنك  �سيدي  يا  متاما  اأدرك 
دفن حبك القدمي حتت �سجرية الن�سيان، امراأة ترث قلبك املرتوك كوردة 
رتبتها يف  التي  عبارات احلب  تلب�سها جميع  امراأة  قدمي،  مقعد  على  ذابلة 
الول  احلب  اأنها  ت�سدق  امراأة  عليك،  �ساقت  كمالب�ض  ذاكرتك  خزانة 
حبيبة  لتكون  ال  تخلق  مل  انها  ت�سدق  امراأة  قدميك،  عن  فتموت  والأخري 
رجل مثلك ما زال منذ طفولة قلبه ينتظر امراأة تعرف كيف تعزف انا�سيد 
احلب بقيثارة �سحكته، تهدهد اأرقه وتهذب نومه، ت�سد ال�سباح من ربطة 

عنقه ليكون بني يديك.
ل�ست اأنا املراأة التي تلب�ض ف�ساتني حبيباتك املعلقة فوق م�سجب ما�سيك، 
وتتقم�ض اأدوارهّن وترتمن بعبارات م�ستعملة األف مرة ومرة، ول�ست اأنا من 
انا من تنخدع بكرمك  ت�سدق ادعاء نبوتك الذي تكاد تق�سم عليه، ول�ست 

املوؤقت الذي ت�ستخدمه ك�سنارة �سيد يف بركة راكدة.
اأنا املراأة التي حتتاج لطهر قلبك ونظافته، حتتاج اإىل وقت طويل لإزالة 
ركام ن�ساء هدّمت بعنجهيتك جدران قلوبهّن فخرجن خاليات الوفا�ض ال 

من حماولت ن�سيان بحجم خيباتهّن.
اأنا املراأة التي �سيتعبك اإقناعها باأنك ولدت من جديد يف ح�سن اأحالمها 

وهي اخلبرية ب�سجل مغامراتك.
اأنا املراأة التي �ستفت�ض دفاترك كاأي تلميذ ك�سول، ت�سحح املكتوب حتت 

ال�سطر وما فوقه، وت�سكك ببيا�ض مابني ال�سطور.
وبن�سفه  قلب،  بن�سف  ا�سدقك  زلت  ما  ولكني  اإليك،  واأحتاج  اأحبك 
الثاين اأفت�ض حجرات قلبك بحثًا عن بقايا احمر �سفاه هنا، اأو زجاجة عطر 
دفء  بها  اأحاط  عندما  �ساحبته  عنه  تخلت  معطفًا  رمبا  او  هناك،  فارغة 

قلبك قبل اأن تلوذ دقاته بالفرار من �سدقها.
اأنا ل�ست األي�ض كي اأ�سافر معك اىل بالد العجائب، ول�ست ليلى كي اأ�سدق 

جنونك، ول�ست بثينة لأ�سدق اأ�سعارك يا جميل.
�سجله  اأن  وتر�سد  ا�سرار  �سابق  عن  اأعرف  لرجل  عا�سقة  امراأة  اأنا 
وكري�ستيان  )�سانيل،  بـ  عامر  وخالخّلهن،  الن�ساء،  باأقراط  حافل  الع�سقي 

ديور، وفرزات�سي...( وجميع اأنواع العطور.
اأتدري؟

حتقيق  على  قادرة  امراأة  اأنني  لنف�سي  لأثبت  حبك  يف  وقعت  رمبا 
املعجزات، اأو رمبا لقناعتي باأن احلب معجزة املعجزات التي ميكنها اأن متنع 
�سخرة �سيزيف من التدحرج من جديد، اأو رمبا لأنك اأقنعتني باأنني املراأة 
اأظفارك، وغفرت لك  اأعادت لك طفولتك عندما ق�ست لك  الوحيدة التي 

ذنوبك، ومل تعّد عليك كم �سعرة �سقراء، حمراء علقت بقمي�سك.
دعني اأعرتف لك يا �سيدي باأنني اأحببتك هكذا من غري اأ�سباب موجبة، 

اأحببتك هكذا رمبا لأنك ت�ستحق قلبي فقط.

أ. ماجدولين الرفاعي 

أحبك 
بنصف 

قلب.

 كاتبة و �سحفية �سورية

راأي

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

من نوٍم عميٍق
اأفيقي

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

من �سباٍت األفٍيّ
اأفيقي

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

وغّنينا الليايل
ومن األِفها زيدينا األفًا واألفا

اأفيقي
***

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

خّلينا يف الليايل
واأخِلينا من الأياِم

اأفيقي
***

هّيا �سهرزاد
اأفيقي
عّلمينا

من �ِسباك املكر اأغزلينا
اأمكري

ول مُتكرينا
اأفيقي
***

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

من �سهريار اعتقينا
مع ال�سندباد رّحلينا
يف جزيرته ر�ّسينا

***

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

اأفيقي وانت�سلينا
بني النخيل َفِيّئينا

اأفيقي
***

هّيا �سهرزاد
اأفيقي

�سمُتك اأ�سكَت الدهور
وعاّل اأنا�سيد ال�سخور

اأفيقي
هّيا �سهرزاد

هّيا
�سهرزاد

نامي
نامي
نامي

ميّ العيسى

هّيا شهرزاد
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تعبث  اأفراده  ت�ستت  به،  تفتك  قبلها،  التي  من  اأكرب  دوامة  تبتلعه  املجتمع  يوم  كل 
بحياتهم ت�ستل جزء من اأجزائِه كل وقت. تتفكك الأُ�سر و تنهار اأركانها نتيجة الطالق، 
اأن الأطفال لهم الن�سيب الأكرب من هذه املع�سلة فُيحرمون من حنان  و الكارثة املبكية 
اأحد الأبوين و غالبًا ما ي�سبح م�ستقبلهم رمادًا تذروه الرياح اأما احلالة النف�سية فتنهار 
اأمام هذه امل�ساكل التي ل ذنب لهم بها نتيجة زواج مبكر فا�سل اأو حالة مادية منهارة اأو 
اأركانه،  اأنرتنت بائ�ض يقت�ض منهم. فاآفة الطالق تفتك باملجتمع اإىل حٍد كبري وهدمت 
بعرثت كيانه واأجتثت اأفراده، فاأ�سبحوا تائهني يف م�سمار احلياة التي التقمتهم باأنيابها 
القا�سية. ل �سك اإن الطالق حالل يف ال�سريعة الإ�سالمية ولكن بنف�ض الوقت هو اأبغ�ض 
احلالل عند اهلل و حتى الإ�سالم و�سعه كحل اأخري للزوجني عندما تغّلق الأبواب بوجههما 
اإحدى الأطراف �سواء من  ي�سبق ذلك حلول ُتطرح من قبل  و لكن  اإل ذلك.  فال منا�ض 
املقربني من اأهل الزوج اأم الزوجة. اإن ظاهرة الطالق تف�ست يف اأرجاء املجتمع كاإنت�سار 
النار يف اله�سيم. فما اأن تدخل اإىل اأروقة املحاكم جتد حالت الطالق بن�سب كبرية و ما اأن 
ت�ساأل قا�سي يقول اأثقلت كاهلي دعاوى الطالق. هل ت�ساءلنا يومًا عن �سبب هذه الظاهرة 
العجيبة التي نخرت املجتمع و فككت روابط الأُ�سر؟ اأما ا�ستوقفتنا ظاهرة الزواج املبكر 
التي غالبًا ما توؤول اإىل الف�سل يف ظل ظروف العي�ض الواهنة و قلة الوعي لدى الزوجني 
املبكر  الزواج  لي�ض  حقيقتها.  على  احلياة  ُيدِركا  ومل  بعد،  الر�سِد  �سن  يبُلغاِن  مل  فهما 
وحده كذلك احليف الذي تعي�سه املجتمعات العربية يف اأغلب موارد احلياة والإ�سفاف يف 
فر�ض العمل و الوظائف فهذه من اأهم الأ�سباب التي َوَلدْت ظاهرة الطالق ولدة طبيعية 
�َسِل�سة. فم�ساوئ الطالق على املجتمع جّمة و الأنِطباعات ال�سلبية التي ترتكه اأثر كبري يف 
نفو�ض الأفراد، و منها القلق و الإكتئاب و الأرق و الُعزلة النف�سية للمراأة التي تتمثل بعدم 
القدرة على مواجهة النا�ض من حولها، و نظرة املجتمع اىل املراأة املطلقة على اإنها هي 
املخطئة. كل هذا �سيجتاح حياتها و يوؤثر على �سحتها و حتى الرجل كذلك تتلقفه حالت 
من الإكتئاب و فقدان الثقة بالنف�ض و بالأخ�ض اإذا كان ال�سبب خيانة من اأحد الطرفني 
وكل ذلك �سينتج الكثري من التبعات ال�سلبية على الزوجني كما ذكرت اآنفًا. اأما الأطفال 
فغالبًا ما يكون م�ستقبلهم يف �سياع و يثقل كاهل الأم يف تربيتهم و ن�ساأتهم مبفردها وهذا 
بحد ذلك ُيزيد يف اإرهاقها و تلف اأع�سابها ويف بع�ض الأحيان ي�سلكون طرق غري �سرعية 
توؤثر على م�ستقبلهم وعلى املجتمع اأي�سًا. كبداية تعاطيهم للمخدرات و بعدها ياأخذون دور 
الرتويج لها و ال�سرقة و تهديد بالقتل وما �ساكل ذلك وهذا غالبًا ما يحدث اليوم ولالأ�سف. 
فكل ذلك ينتج ب�سعف املتابعة لهم و توجيههم نحو الر�ساد واجلادة ال�سحيحة يف احلياة،  
فمهما كانت متابعة الأم لأبنائها فهي لي�ست مبثابة رعاية الأب لهم. هذه تبعات و م�ساوئ 
اإن الدور الكبري يقع على  اأفرادها.  اأوا�سر الأ�سرة و تبعرث  الطالق يف املجتمع و ت�ستيت 
�سلبيات  تو�سيح  و  توعيتهم  و  النا�ض  تثقيف  يف  الدينية  و  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  عاتق 
الطالق على احلياة الإجتماعية و بالأخ�ض الت�سديد على ظاهرة الزواج املبكر التي بداأت 

تنخر اأ�سا�ض املجتمع و كيان الأ�سرة.

الطالق 
آفة تفتك 
بالمجتمع 

أ. حسين علي

 كاتب عراقي 

اأن   من  اخلوف  مينعني  عنه  اكتب  اأن  حاولت  كّلما 
تخونني الكلمات ول اأجد و�سفا يليق بذلك الع�سق ال�ّسرمدي 
ال�ساكن يف الروح، اخلوف من ان ل تفي اأنفا�ض اللغة حّقه 
ياع بني ال�سطور التي ابحث فيها عن �سيميائّية  واأخ�سى ال�سّ
و  بالكلمات  اأجتمل  مّرة  كّل  يف  عنه.  اعرّب  ل  و  احلروف 
ا�سمه  لأبحث له عن و�سف خارجا عن  اأرتوى من قدا�سة 
تتجلى جمال يف ح�سرة  اللغة  حّتى  الّنمطّية،  التعارف  كّل 

ا�سراقة الوطن...و حّب الوطن .
الإن�ساين  ال�سعور  ذلك  فهو  الوطن"  "حب  نقول  حني 
نفو�سنا  اأول حّب جبلت  هو  و  النتماء احلقيقّي  و  الفطرّي 
والرتاث،  الهوية  هو  النتماء،  هو  و  الإميان،  هو  عليه. 
املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، هو الكرامة والفخر و �سحوة 
الوجدان، وهو تاريخ الن�سال امل�سرف. الوطن لي�ض �سعارات 
ثورّية، هو فعل و ممار�سة، هو تلك الأ�سوات الناطقة باحلق 
كّل احل�سابات  بعيدا عن  ووفاء  باأمانة  وطموحات نحملها  
ل  فنحن  كانت،  م�سلحة  اأّي  عن  تنم  ل  التي  و  ال�سيقة 

نختلف مع الأوطان بقدر ما نختلف على اأداء �سا�سته.
يف ظّل كل املتغرّيات يبقى الوطن الأكرث عر�سة للخداع 
الّر�سايف  �ساعرنا معروف  بقول  تيّمنا  الّتاآمر  و  و اخلذلن 
غري  ال�سِرّ  يف  فالقوُم  بالَوَطِن،  القوِم  ُهتاف  َيخدَعنَك  "ل 

القوِم يف الَعَلن".
اأحيانا كثرية يعرفون الوطن بحدود اجلغرافيا، و لكن 
هل تكفي اجلغرافيا للتعبريعن تلك ال�سكينة و الأمان ينبوع 
ال�سالم و احلرّية؟؟؟ فهل ت�ستوعب حدود اجلغرافيا ذلك 
احلب الذي  ميالأ  قلوبا، ل تعرف حّبا �سواه و ل ملجاأ لها 
او مالذا غريه رغم كّل اأوجاعه و اأمله و تناق�ساته... وحده 

الوطن ل ي�سيق بنا و يظل مت�سعا للجميع. 
ادقة التي اأحبته و  كرب الوطن  بعدد و كرب القلوب ال�سّ

اأخل�ست اإليه!...

أ. سناء جاءباهلل

القلوب الصادقة ....!
  جغرافيا الوطن

راأي

  مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و التطوير
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جتنب  تريد  كنت  اإذا 
احلــرب الأهــلــيــة، فيجب 
اأن ت�سبح اإمربيالًيا ،كما 
رود�ض"  "�سي�سيل  قـــال 

ذات مرة.
ــــر عـــــــــدد مـــن  ــــ�ــــس ن
املــــــوؤرخــــــني واملــثــقــفــني 
واملفكرين العامني اأعماًل 
حــول جناح  تــدور  حديثة 
ترامب  تفوق  يف  متفاوت 
)اأو ال�سعود ال�سريع قبل 
�سنوات( من  بب�سع  ذلك 
اأو  تاريخية  عد�سة  خالل 
اإىل  تهدف  التي  اأخـــرى، 
الأ�ــســلــي  �سياقها  و�ــســع 
العن�سرية،  القومية  يف 
وال�سعوبية الرجعية والتخريب من املعايري ال�سيا�سية الرا�سخة، مع تقييم 
عواقبها يف الوقت احلقيقي من خالل القيام بذلك، تطلع بع�ض هوؤلء 

املوؤلفني اإىل التاريخ من اأجل ما�ض �سالح لالإ�ستعمال. 
اأحد  قبل  من  للحدود،  الأمريكي  للتاريخ  درا�ــســة  كتابة  دعــا  مما 
امل�سهور  املوؤرخ  الفكري  املجال  واإبداًعا يف هذا  ابتكاًرا  الأكرث  املوؤرخني 
جريج جراندين، لريوي امللحمة الأ�سطورية للتو�سعية الأمريكية. مكتوبة 
مع الب�سرية، والعاطفة، والو�سوح الأخالقي ل هوادة فيه، ليجعل نهاية 
الأ�سطورة جلميع التف�سريات ال�سابقة بالية، يف كتابة ال�سادر موؤخًرا يف 
مار�ض 2019، بعنوان "نهاية الأ�سطورة: من احلدود اإىل حائط احلدود 

يف عقل اأمريكا."
جريج جراندين ذو روؤية عميقة ور�سينة للغاية يف هذا الكتاب، يبداأ 
اأ�سطورة  املقاتل:  "اأمة  �سلوتكن  لريت�سارد  الهائلة  بالثالثية  بالإ�ستعانة 
والأ�سطورة  العنف  تاريخ  الع�سرين" حول  القرن  اأمريكا يف  احلدود يف 

احلدودية كعنا�سر مهمة للهوية الأمريكية. 
ولكنها  ال�ستعمارية،  الع�سور  يف  الأ�سطورة  هذه  ن�ساأة  عن  حتدث 
لإ�سفاء  قوية  بنية  قبل  من  ا�ستغاللها  يتم  قومية  اأ�ساطري  اإىل  تطورت 
ال�سرعية على �سيطرتها، حيث مير هذا الكتاب بالثقافة الأمريكية طوال 
حيث  من  وال�سيا�سة  الوطنية  الإعــالم  و�سائل  وي�سف  الع�سرين  القرن 

ت�سليلهم و ديناميكية التجديد من خالل العنف، يتم تعريف كل �سيء 
من احلروب اخلارجية مثل احلرب العاملية الثانية وفيتنام اإىل امل�ساكل 
الداخلية مثل النقابات واأعمال ال�سغب العرقية من خالل هذه الأ�سطورة 
ناحية  والوح�سية من  ناحية،  والتقدم من  نزاع بني احل�سارة  اأنها  على 

اأخرى.
من  احلــدوديــة  الأ�ــســطــورة  يدر�ض  كتاب  اأول  هو  الأ�ــســطــورة  نهاية 
الوقت الذي يجادل فيه جراندين  منظور القرن احلادي والع�سرين يف 
التي كانت  ال�سدة  بنف�ض  اإىل اخللف  تراجعت  املتحدة قد  الوليات  باأن 
تواجهها من قبل، نحو التو�سع والتقدم يف بلد ما يقرب من ن�سف قرن 
النهيار  من  تعاين  زالت  ما  التي  احلــرب،  بعد  القت�سادية  ذروتــه  من 
2008، وغارقة يف حروب ال�سرق الأو�سط التي ل  القت�سادي منذ عام 
معنى لها والتي ل نهاية لها، حيث مهدت احلدود الأ�سطورية الطريق اإىل 
نقطة ح�سد جديدة واأكرث قتامة اإىل حد كبري " باجلدار احلدودي وفكرة 
اأمريكا عن نف�سها كدولة ا�ستثنائية مع اإمكانيات ل حدود لها، تتجلى يف 

مغامرة ل تن�سب من التو�سع". 
يقول الكاتب اأن الغر�ض من ان�سغال دونالد ترامب باجلدار احلدودي 
لي�ض بناء اجلدار بقدر ما يتحدث عن بنائه؛ اإنها فكرة احلدود املغلقة 

وكل النتقام وال�ستبعاد الذي ميثله،اأكرث من اجلدار نف�سه.
للعاملية  ــوي  ق ــز  رم مبثابة  احلـــدود  "كانت  ــاًل:  قــائ املــــوؤرخ  يــذكــر   
ولكنها  قدمًا،  مت�سي  البالد  اأن  فكرة  فقط  تنقل  مل  اإنها  الأمريكية، 
�سيء  اإىل  قدمًا  امل�سي  عليها  ينطوي  التي  الوح�سية  تتحول  باأن  وعدت 
نبيل، واإن التو�سع احلدودي من �ساأنه اأن يك�سر كل مفارقة، وي�سلح كل 
تناق�ض بني املثل العليا وامل�سالح، والف�سيلة والطموح، على �سبيل املثال: 
الفردية،  ال�سالم، وحماية احلرية  ت�سمن  و�سوف  العام،  املجال  متديد 
ومتييع الف�سائل، اأنت �ستخلق اأ�سخا�سًا ف�سوليني مزدهرين وذوي حيلة 
الرخاء  وين�سرون  الإقليمية  ويتجاوزون  م�ستلمة،  عقيدة  بال  العربة  يف 
ويتجاوزون العن�سرية. كلما تت�سع احلدود، وكذلك ت�ساحمنا لكن اليوم 

مت اإغالق احلدود واإغالق �سمام الأمان".
ثمانية ت�سميمات للجدار املحتملني التي حتلق حالًيا فوق ال�سحراء 
اأنها  الداخلي  الأمــن  وزارة  من  اأي  ي�سرح  ل  والتي  دييغو،  �سان  خارج 
اأ�سطورة  وفــاة  على  تدل  الت�ساميم  هذه  اأن  ويوؤكد  فعلًيا،  �سُت�ستخدم 
ترمز احلدود  اقرتحها ذات مرة،عندما  التي  الحتمالت  وكل  احلدود 
النماذج  تلك  تلوح  الربيع  ف�سل  يف  ثقافة  وهي  الدائمة،  النه�سة  اإىل 

الثمانية مثل �سواهد القبور.

نهاية األسطورة
من الحدود إلى حائط الحدود في عقل أمريكا

أ. بسمة عالء الدين

 �سحفية و كاتبة من م�سر

الق�سم الأول
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الفن��ون

أنجلينا جولي: تنمية العقول أهم من الفستان الجميل

محمد عساف يغين ل� "عروس بروت"
"اأراب  جنـــــم  اأعـــــلـــــن 
عن  ع�ساف  حممد  اأيدول" 
بالفنان  يجمعه  جديد  تعاون 
خــالل  مــن  فــا�ــســل،  مي�سال 
ــارة  ــس ـــد، وهــــو � ــل جـــدي ــم ع
بريوت"  "عرو�ض  م�سل�سل 
املقتب�ض عن امل�سل�سل الرتكي 
والذي  اإ�سطنبول"  "عرو�ض 
جنوم  من  نخبة  فه  ي�سارك 
الدراما العربية يف مقدمتهم 
ــارمــن  ــديــن وك ــعــاب ــر ال ظــاف
�سمعون  وتــقــال  ب�سيب�ض 
وفــادي اإبــراهــيــم، والــذي مت 
ت�سويره بني تركيا ولبنان واآخر م�ساهده �سّورت يف مدينة جبيل اللبنانية. وقد ا�ستغرق ت�سوير هذا 
نادين جابر كتابة  اإميرة كاباكو�ساك، وتولت  اإدارة املخرج الرتكي  اأ�سهر متوا�سلة حتت   )7 العمل) 
ن�سه باللغة العربية مب�ساعدة بالل �سحادات، وهو من اإنتاج "mbc" و�سوف يعر�ض على �سا�ساتها 

يف �سهر اأيلولھ�سبتمرب اجلاري.
مي�سال  وتوزيع  واأحلــان  فرت�سي�ض  نزار  كلمات  بريوت" من  "عرو�ض  م�سل�سل  �سارة  اأن  اإىل  ي�سار 

فا�سل.

من  بدًل  امل�ستقل  التفكري  على  بناتها  تربي  اأنها  جويل  اأجنلينا  ال�سهرية  هوليوود  جنمة  ذكرت 
الهتمام بالأزياء،وكتبت جويل يف مقال ملجلة "اإيلي" الربيطانية يف عددها املقرر �سدوره يف اأيلول/
�سبتمرب احلايل: "لي�ض هناك ما هو اأكرث جاذبية - بل ميكن القول اإنه لي�ض هناك ما هو اأكرث �سحرًا 

من امراأة متتلك اإرادتها وراأيها اخلا�ض".
واأ�سافت جويل: "اأقول لهن كثريًا اإن اأهم ما ميكن اأن يقمن به هو تنمية عقولهن... هذا اأهم من 

الف�ستان اجلميل".
عامًا   14 )زهرة  وهن:  بنات،  ثالث  لديها  عامًا(  الأمريكية )44  النجمة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

و�سيلوه 13 عامًا وفيفيان 11عامًا(.
وُيعر�ض اأحدث اأفالم جويل "اخلبيثة: ع�سيقة ال�سر" اعتبارًا من 17ت�سرين الأول/ اأكتوبر املقبل، 

والذي تلعب فيه دور �ساحرة �سريرة بجانب املمثلتني اإيلي فانينج ومي�سيل فايفر.

ت�ستعد الفنانة امل�سرية �سمية اخل�ساب لت�سوير دورها فى 
وي�ساركها  �سالح  ح�سني  اخراج  من  القبائل(  )بيت  م�سل�سل 
با�سم  اجلليل،  عبد  عمرو  منهم  النجوم  من  عدد  البطولة 
الغني،  �سهر  ال�سافعي، حممود عبد  انو�سكا، ن�سال  ال�سمرة، 
الغفور.  ا�سرف عبد  القدير  والفنان  البحريي  راندا  ال�سايغ، 
الزعامة  حول  القبائل  بني  ال�سراع  حول  الحداث  وتدور 
تاريخ  مرة يف  لأول  العمل  ويتعر�ض  بتوريث احلكم،  واإميانهم 
م�سر  جنوب  ا�سوان  مدينة  يف  والتقاليد  للعادات  الدراما  

و�سراع القبائل فيها.

سمية الخشاب تستعد 
لتصوير بيت القبائل 

الرابع  اجلزء  لبطولة  تيم  ح�سن  ال�سوري   الفنان  ي�ستعد 
�سامر  املخرج  و  حمرية  فوؤاد  " للكاتب  " الهيبة  م�سل�سل  من 
" حيث من املنتظر  اإخوان  " ال�سباح  واإنتاج �سركة  الربقاوي 
موؤخرًا  له  ان�سمت  الذي  العمل  يف  جذرية  تغيريات  حدوث 

النجمة ال�سورية دمية قندلفت و الفنان اللبناين عادل كرم .
ومن املنتظر اأن ينطلق ت�سوير العمل خالل الفرتة املقبلة 
بعد انتهاء كتابة الن�ض ليكون العمل جاهزًا للعر�ض يف رم�سان 

املقبل .

تيم حسن في الهيبة من جديد
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والأناقة،  واجلمال  النور  عا�سمة  باري�ض،  من 
من  جمموعة  لكم  اأخرتنا  اخلريف،  ف�سل  بداية  ومع 

الأك�س�سورات اجلديدة لهذا الف�سل.
الأ�ساور  من  جمموعة  الناعمة،  الن�سائية  لالأيدي 

احلديثة، متتاز بال�سياكة والأناقة.
اأما للرقبة فهناك العقود وال�سالت، العقود املتنوعة 
الأعلى،  من  ال�سدر  على  املفتوحة  للمالب�ض  خا�سة 
ولأجل الدفء وحماية من الربد جمموعة من ال�سالت 

احللوة.
هذه الأك�س�سورات جتديها �سيدتي يف جميع املحال 
خارج  وللواتي  البوتيكات،  يف  كما  ببيعها،  املخت�سة 

فرن�سا، ميكن ح�سولهن عليها عرب طلبيات المييل.
�سيدتي..نتمنى لك خريفًا م�سرقا..

أ. نسيمة أبرحوس

أكسسورات خريف 2019
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قبل �سهر فقدت اأعز ال�سدقاء، انه لي�ض جمرد �سديق بل هو ق�سية، تعرفت اىل الدكتور حنظل 
ال�سيخ خزعل  يف اليون�سكو عندما كنت اعمل يف الوفد العراقي، وكان حنظل ممثل دولة المارات، 
در�ض الأدب العربي يف جامعة الب�سرة، ثم اكمل الدكتوراة يف باري�ض، مل يكن حنظل يتحدث عن نف�سه 

كثريا لكنه يت�سرف ب�سهامة النبالء. 
 كنا من وقت اىل اآخر نتناول معا الغذاء يف مطعم اليون�سكو، حيث يف تلك الفرتة كانت املنظمة 
تعج بال�سخ�سيات الثقافية العاملية املرموقة، فممثل الت�سيلي كان ال�ساعر الكبري بابلو نريودا احلائز 
على جائزة نوبل، وممثل كوبا ال�ساعر الهايتي �سديق فيدل كا�سرتو وت�سي غيفارا رينيه ديب�سرت اأحد 
اهم �سعراء الزنوجة، مع اإمييه �سيزير حاكم املارتنيك وممثلها يف جمل�ض النواب الفرن�سي، وبالطبع 
رئي�ض ال�سنغال �سنغور الذي كان يحكم بلدا ت�سعون يف املائة منه م�سلمون والبقية م�سيحيون يعي�سون يف 
وئام اجتماعي نادر. كثريا ما كنا حنظل وانا وعزيز احلاج مندوب العراق لدى املنظمة الدولية جنتمع 
مع بع�ض هوؤلء، كنت اأحيانا ل اأ�سدق نف�سي اأنني اجل�ض اىل بابلو نريودا ورينيه دوب�سرت وادوار مونيك. 
يف احيان كثرية كان الدكتور حنظل يتحدث عن بلد مولده وهي الأحواز العربية قبل ان ينتقل اىل 
طهران لأن جده �سيخ الحواز كان �سجينا  ولذلك ق�سة موؤملة من ق�س�ض احلق العربي ال�سائع من 

غرناطة حتى فل�سطني. 
وق�سة حنظل دامية  فقد ولد بعد اإغتيال جده ال�سيخ خزعل اأمري الأحواز الذي كان حمتجزا يف 
طهران، والحواز التي تقع على ملتقى نهر قارون باخلليج العربي تبلغ م�ساحتها 348الف كيلو مرتاأي 
املحمرة  عا�سمتها  امل�ستقلة،  العربية  الدول  اقدم  من  وهي  جمتمعة،  ال�سام  بالد  م�ساحة  يعادل  ما 

وحكامها اآل الكعبي )قبيلة عربية تعود اىل م�سر(. حكمها ال�سيخ خزعل من �سنة 1897ـ1925
عليه  تهيمن  التي  العربي  اخلليج  يف  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اأهم  من  واحد  خزعل  ال�سيخ  كان 
ر�سح  و  الفر�سان،  قائد  و�سام  منحوه  وقد  ممتازة  النكليز  مع  عالقـته  كانت  كما  بريطانيا،  اآنذاك 

لعر�ض العراق لكن النكليز عينوا عليه �سنة 1921 امللك في�سل بن ال�سريف ح�سن.  
1908 اكت�سف النفط  يف الأحواز من قبل �سركة )بريت�ض برتوليوم( فعمل النكليز وال�ساه  �سنة 

ر�سا بهلوي الذي ت�سلم احلكم �سنة 1925.  
وحاول بالتاآمر مع الإنكليز اإحلاق الأحواز بطهران التي كانت تدعي تبعيتها لها،  لكن الحوازيني 
ثاروا �سد حكومة ر�سا �ساه. طلب ال�ساه اإح�سار ال�سيخ خزعل  بالقوة. جاء يخت من طهران وات�سل 
قائد اليخت وهو جرنال يف جي�ض ر�سا �ساه، و دعا اجلرنال ال�سيخ خزعل واإبن عمه مو�سى الذي كان 
حاكم عبدان واإبنه عبد احلميد والد �سديقي، اىل الع�ساء على اليخت واإجراء مباحثات. �سعد الوفد 
املاء  يف  بنف�سه  فاألقى  اليرانيني  لدى  ال�سر  نية  عبدان  حاكم  مو�سى  فالحظ  اليخت  اىل  الأحوازي 
وجنا، لكن اجلرنال الإيراين اقتاد ال�سيخ واإبنه اىل طهران وو�سع حتت القامة اجلربية، كان ذلك 
�سنة 1925 م ويف �سنة 1937 وجد ال�سيخ مقتول يف اإقامته، وتفرق اآل خزعل بني العراق والكويت حيث 

كان لل�سيخ اأمالكا كثرية. 
وهكذا كان مربر لقائي بحنظل عند اخلميني يف نوفل لو �ساتو. قابل اخلميني وطالب مبلك جده 
اإل اأن اخلميني اأبلغه انه �سيبحث هذا اذا جنحت الثورة، ويف طهران عندما التقاه قال له: اإن احلكم 

اليوم حكما اإ�سالميا ول فرق بني الأحوازيني والفر�ض فكلهم اأخوة يف الدين. 
اأول رئي�ض دولة عربية كانت م�ستقلة، وكان  يف النجف  وقفت مع حنظل نقراأ الفاحتة على قرب 

ال�ساه قد رف�ض ت�سليم اجلثمان ع�سر �سنوات. 
لكن  فرن�سا.  جنوب  مزرعته  يف  ودفن  ربه  اىل  حنظل  اإنتقل  �سهر  قبل  اإغريقية،  تراجيديا  اإنها 

الثورة الأحوازية م�ستعلة وكل يوم تقدم ع�سرات ال�سهداء. 

 أ. حميدة نعنع

وداعا يا صديقي األحوازي 

م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

 كاتبة و �سحفية عربية






