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صيحات أزياء الخريف 

و الشتاء المقبل

صفقة الغاز المشبوهة 
وثروة العرب المنهوبة

دينا الشربيني تجسد 
دور صعيدية فى 

مسلسل جديد 
قصف العمق 
السعودي ... 

ماذا بعد؟

دوا ليبا ترقص الدبكة مع 
الالجئني السوريني

تهويد 
الرتاث العربي
 و الفلسطيين

Pr
ix

 5
 e

ur
os

ساجدة 
الموسوي
بين منصة 
الشعر .. و 
سماء اإلغتراب!

الوطن   غيبوبة  يجسد  صبحى  محمد 
ال�����ع�����رب�����ي  ف�����ي م���س���رح���ي���ة "خ���ي���ب���ت���ن���ا" 

قواعد اإلشتباك

مدامك الحرب ..حافة الجنون 

علٌم ام فيلٌم ام تفاهماٌت 
عميقة بني األعداء األصدقاء؟؟!

»نريان أرامكو«
 هل تشعل فتيل الحرب؟





لي�س الوقت الآن للعتاب وو�سع النقاط فوق الأحرف، ونتحا�سب اأمام الأخطاء الكارثية 
التي ارتكبتها ال�سعودية بالعقود الأخرية، ورغم كل املاآخذ ال�سابقة على �سيا�ستها الفا�سلة 
والكثرية، اإل اأننا جند اأنف�سنا اأمام اأو�ساع، نرى اأن ال�سرورة جتربنا على جتاوز كل ما م�سى 
على اأمل اأن ت�ستوعب ال�سلطة احلاكمة ال�سعودية هذه الأخطاء، وت�سعها ن�سب عينيها حتى 

ل تقع بها م�ستقباًل.
ول بد لنا من امل�سارحة مع الإدراك متامًا، اأن اأي فرد من اآل �سعود يعرفها، ولكن واجبنا 

العربي يحتم علينا هذه امل�سارحة.
الرثوة، ل تبني وحدها اأي نظام، اإذا مل توظف ب�سكل �سليم وفق روؤية وا�سحة، تاأخذ بعني 

العتبار حقائق ال�سيا�سة والتحالفات بعيدًا عن الوعود والأوهام.
اأما "احلليف" الأمريكي، فلم ولن يكون �سادقًا بحلفه معكم، لأن م�ساحله ال�سرتاتيجية 

هي الأولوية عنده، واإبتزاز ثروتكم وعائدات النفط، وو�سع �سروط كمية الإنتاج والأ�سعار.
اإن ال�سغط عليكم وتخويفكم ب "البعبع" اليراين، هو اأ�سلوب لتوريطكم بالأ�سواأ، واأولها 
�سفقة القرن، والتخلي عن ق�سية ال�سعب الفل�سطيني وحق العودة والقد�س، والذهاب نحو 
العالقة مع الكيان ال�سهيوين والتطبيع معه، وهنا مكمن اخلطر الأكرب الذي لن جتدوا اأي 

عربي يغفره لكم.
اإن مواجهة اخلطر الإيراينـ  ونحن ومعكم يف هذه املواجهةـ  تتطلب اإعادة النظر بالكثري 
من الق�سايا، والرتاجع عن الأخطاء الكارثية التي ارتكبت �سابقًا، واأعتقد جازمًا اأن حليفكم 

احلقيقي كان و�سيبقى عمقكم العربي الر�سمي وال�سعبي اأي�سًا.
وتوؤمن  اأوًل،  قبلها  ما  "جتب"  بها،  قمتم  ما  اإذا  خطوات  هناك  اأن  القول  واأ�سدقكم 
لكم اأمنًا وطنيًا وقوميًا، من ال�سعب على اإيران اإخرتاقه، رغم امليلي�سيات والعمالء الذين 

جندتهم طوال عقود من غيابكم عن الدور العربي الفاعل وال�سحيح.
اإن دعم الأحواز، ي�سكل خطوة هامة لنقل املواجهة اإىل الداخل الإيراين، عدا عن اأنهم 

اأ�سقاء لنا واأ�سحاب حق كال�سعب الفل�سطيني.
العراقية  الوطنية  املقاومة  ودعم  ال�سابق،  العراق  نظام  مع  املا�سي  �سفحة  طي  واأن 
مع  ترافق  ما  واإذا  ال�سعبي،  احل�سد  وجماعة  الإيراين  الثوري  احلر�س  اأرباك  اإىل  �ستوؤدي 
توجه �سحيح وفاعل لدعم ثورة ال�سعب ال�سوري، �سيوؤدي اإىل توجيه �سربة قا�سمة للنظام 

ال�سوري احلليف التاريخي لنظام املاليل الإيراين.
اأخرى  خطوة  تكون  اهلل،  حزب  لهيمنة  الراف�سة  اللبنانية،  الوطنية  القوى  دعم  اإن 
لتحجيم دور حزب اهلل داخل لبنان وممار�ساته خارج لبنان، و هي و�سيلة فاعلة لتقلي�س 

النفوذ اليراين.
هناك فر�سة حقيقية للعودة اإىل الر�سد، وحينها �ستجدون اأن حليفكم العربي هو الذي 

�سيكون معكم دون م�سالح ول اإبتزاز.
واهلل من وراء الق�سد

أ. علي المرعبي

مصارحة هادئة مع 
المملكة السعودية
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�شركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

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

في هذا العدد

ريفي : حزب هللا أنشأ جيشًا 
سنيًا مسيحيًا إلخرتاق 

الساحة السنية المسيحية

حزب طليعة لبنان العربي 
االشرتاكي:
جرائم التعامل مع العدو ال 
تسقط بالتقادم

مدامك الحرب ..حافة الجنون
حافة احلرب؟  اإىل  العامل  اإيران  تدفع  ملاذا 
�سوؤال ل بد اأن يطرح نف�سه و�سط فو�سى وجنون 
تريد  ل  التي  الوحيدة  البقعة  الأو�سط،  ال�سرق 
اأن  ُيراد لرباكينها  ل  اأو  ا�ستعالتها،  اأن تطفيء 
تخمد. فمع تكرار م�سهد مدامك وكالء اإيران يف 
املنطقة والذين يو�سعون على ج�سدها م�ساحات 
الدولية  الإرادات  ترتنح  املحتملة،  املواجهات 
دون اتخاذ قرار رادع، بل اإن كل نظريات الردع 
يف  وحلفاءها  املتحدة  الوليات  بها  تلوح  التي 

املنطقة والعامل، تت�ساقط كاأوراق اخلريف.

قصف العمق 
السعودي ...ماذا 

بعد؟
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قواعد اإلشتباك
علٌم ام فيلٌم ام تفاهماٌت عميقة بني األعداء ألصدقاء؟؟!

االحتالل االيراني للعراق  وتداعيات الوضع الراهن   

"ن���������������ران أرام����������ك����������و" ه��������ل ت����ش����ع����ل ف����ت����ي����ل ال�����ح�����رب

م�����������ن م�������ذب�������ح�������ة ب���������ل���������دة ال�������ش�������ي�������خ ودي�����������������ر ي������اس������ني 
ال����ح����م����ص  واد  ف���������ي  ال������م������ب������ان������ي  م���������ج���������زرة  ال�����������ى 

ال�������وط�������ي ال��������ن��������ض��������ال  و  االح���������������وازي���������������ة  ال������������م������������رأة 

هيفاء وهيب 
تستعد لعقد 
الخواجة

ص������������ف������������ق������������ة ال���������������������غ���������������������از ال����������م����������ش����������ب����������وه����������ة 
وث������������������������������������������روة ال���������������������ع���������������������رب ال����������م����������ن����������ه����������وب����������ة

المستقبالت  دراسات  موقع  إشكالية 
اإلنساني المعرفي  البنيان  في 

الخط المكتوب 
باليد يحوي أنفاس 
الخطاط ومالمحه 

وروحانيته

الخطاط فتحي منصور:

ص������ي������ح������ات أزي�����������������اء ال�������خ�������ري�������ف و ال�������ش�������ت�������اء ال����م����ق����ب����ل



قواعد اإلشتباك
علٌم ام فيلٌم ام تفاهماٌت عميقة بني األعداء األصدقاء؟؟!

املدار�س  يف  املفهوم  هذا  تداول  يتم  العادة  يف 
حمدودًا  التداول  ويكون  الع�سكرية،  والكادمييات 
العاملة  والوحدات  الت�سكيالت  داخل  وحم�سورًا 
اي�سًا  العادة  هذه  ويف  امل�سلحة،  والقوات  للجيو�س 
عند  والأختالف  الدول  بني  اإ�ستباك  قواعد  تو�سع 
هذه  اإحلاق  ويجري  بينها  فيما  احلروب  اإنتهاء 
تربم  التي  والوثائق  والإتفاقات  باملعاهدات  القواعد 

بني الطراف املتحاربة.
ومن غري املاألوف ان تلجاأ الطراف املتعاقدة اىل 
بالطريقة  الإ�ستباك  و�سروط  قواعد  بتغيري  املطالبة 
او تطرحها  الوقت احلا�سر  اإيران يف  التي تطرحها 
اذرعها الع�سكرية وال�سيا�سية يف ال�ساحات ال�ساخنة، 
اليمن،  ان�سار اهلل يف  و�سوريا،  لبنان  حزب اهلل يف 
وح�سد ال�سي�ستاين يف العراق. ملاذا جن جنون ايران 
قواعد  بتغيري  وباإحلاح  تطالب  اخذت  وتوابعها حتى 

أ.فيصل زكي

قيام  اىل  ال�سبب  يعود  هل  بتعديلها؟  او  الإ�ستباك 
امريكا والكيان ال�سهيوين و�سركائهما بخرق قواعد 
ال�ستباك املتفق عليها مع ايران، ام لأن ايران اخذت 
اكرث من ح�ستها املوعودة ودورها املر�سوم يف اإطار 
قطار  لأن  ام  المريكي،  اخلاّلقة  الفو�سى  م�سروع 
يف  وا�ستقر  طهران  حمطة  جتاوز  قد  القرن  �سفقة 

حمطته الرئي�سية تل ابيب؟؟؟... 
هذا ما اثار الغ�سب اليراين كالمًا واإعالمًا ثم 
م�سفرة،  وغري  م�سفرة  ر�سائل  ثم  ووعيدًا،  تهديدًا 
و  مماثل.  برٍد  عليه  �سرُيد  اخلرق  باأن  الإعالن  ثم 
باإخت�سار ُتِلُح ايران و حمورها على تعديل او حتديث 
وعدم  بها  الإلتزام  ت�سمن  حتى  الإ�ستباك  قواعد 
جتاوزها. ت�سوروا لو ان هذه الر�سائل ال�سوتية قد 
اطلقت من �سخ�س اآخر غري ح�سن ن�سراهلل لثارت 
الدنيا ومل تقعد مطالبًة بتهمة التخابر مع العدو؟؟؟ 

لكن ال�سيد ح�سن فاق امل�ساءلة.
اإن املطالبة بتغيري قواعد ال�ستباك هي اعرتاف 
�سريح وعلني بوجودها وبوجود مفاو�ساٍت وتفاهماٍت 
حولها وهذا النوع من التفاهمات العميقة ل ميكن ان 
يحدث باملرا�سلة او بالوا�سطة امنا من خالل لقاءاٍت 
العالم  و�سائل  عن  وبعيدًا  امل�ستويات  اعلى  على 

والن�سر.
بالن�سبة لإيران وحمورها ومن يدور يف فلكها فاإن 
قواعد ال�ستباك بينها وبني اي طرف اآخر تو�سع مبا 
يخدم م�ساحلها العليا واأطماعها املعروفة واأحالمها 
القواعد  هذه  اىل  ادخلت  ولذلك  المرباطورية 
واعالمية  ودبلوما�سية  و�سيا�سية  اقت�سادية  �سروطٌا 
داخل  ونفوذها  و�سراكتها  دورها  لتعزيز  وتعبوية 

هذا  اعطى  وقد  الو�سط،  بال�سرق  املعروف  القليم 
النفوذ الوا�سع عمرًا زمنيًا اطول وابعد واعمق، متامًا 
كما ح�سل عند احتالل افغان�ستان  ثم العراق وكما 
هو حا�سل الآن بالن�سبة ل�سوريا ولبنان واليمن حيث 
المريكي  الوجود  بح�سور  اليراين  الدور  يتعاظم 

والتدخالت ال�سهيونيةعلى حد �سواء.
ماهي عناوين 

ق�اعد اال�صتباك الع�صكرية
القدرات  معرفة  على  الالعبون  يحر�س  بدايًة 
او  الدفاع  حالت  يف  �سواء  )للعدو(  الع�سكرية 
ا�سبحت  قدراتها  باأن  تزعم  اليوم  وايران  الهجوم، 
ا�سلحتها  طورت  ان  بعد  وبرًا  وبحرًا  جوًا  خارقة 
ال�ساروخية و�سالح اجلو امل�سري وال�سطول البحري 
وبعد ان حتررت من قيود الربنامج النووي واف�سلت 
امريكا  عليها  فر�ستها  التي  القت�سادية  العقوبات 

كما تزعم.
ا�ستخدام عن�سر  اي�سًا على  الالعبون  ويحر�س 
املباغتة ملفاجاأة العدو واإرباكه، وايران ومعها اذرعها 
ع�سكرية  وردود  ع�سكرية  مبفاجاآت  يوم  كل  تعدنا 
نوعية و�سربات اإ�ستباقية وقائية، وهي جتيد اخلدع 
املقابل  بالرد  وتهدد  وال�سيا�سية  الع�سكرية  واحليل 
العداء  بني  الرعب  توازن  على  للحفاظ  ال�سريع 

ال�سدقاء.
اجلديد يف مفهوم وم�سمون قواعد ال�ستباك

وحمورها  لإيران  بالن�سبة  املفهوم  ان  �سك  ل 
الدول  يف  عنه  وم�سمونه  حمتوياته  يف  يختلف 
بنيت  الذي  ال�سا�س  لأن  الخرى،  الحالف  او 

السياسة
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التفاهمات  من  جزءًا  كان  ال�ستباك  قواعد  عليه 
يف  منفاه  من  باخلميني  جاءت  التي  ال�سرتاتيجية 
الكا�سيت" التي جعلت من  "ثورة  اأعقاب  باري�س يف 
اجلدار  ا�سفل  ل�سرب  معوًل  اخلمينية  الظاهرة 
وج�سرًا  وتفكيكه.  ال�سابق  ال�سوفييتي  لالإحتاد 
ال�سمال  حتالف  مب�ساركة  افغان�ستان  لإحتالل 
بالتفاهم مع  العراق  املدعوم من ايران. ثم احتالل 
ايران ثم تعميم م�سروع الفو�سى اخلالقة و�سوًل اىل 
مترير م�سروع ال�سرق الأو�سط، ثم و�سوًل اىل مترير 

امل�سروع الخطر وهو �سفقة القرن.
اجلراأة  اعطاها  الذي  هو  لإيران  التوظيف  هذا 
قر�سنة  بعمليات  والقيام  معلنة  تهديدات  لإطالق 
اكرث  ال�ستباك يف  قواعد  بتغيري  واملطالبة  حم�سوبة 
من منطقة وخا�سة يف لبنان ويف العمق ال�سوري ويف 

خليج العرب.
اخلروقات  وحمورها  ايران  ا�ستخدمت  لقد 
قواعد  بتغيري  للمطالبة  ذريعًة  امل�ستمرة  ال�سهيونية 
ال�ستباك املعتمدة بني ال�سدقاء والعداء، ودعمت 
لبنان  جنوب  يف  الحمر  اخلط  بتجاوز  مطلبها 
وجتاوز القواعد املعتمدة يف القرار الدويل )1701( 
امل�سرية  للطائرات  بالتعر�س  النية  عن  والعالن 
بع�س  اتخاذ  اىل  امريكا  دفع  مما  ال�سهيونية، 
اخلطوات لدعم حليفها العدو ال�سهيوين مثل ار�سال 
وقيامها  اللبنانية،  العا�سمة  قبالة  حربية  بارجة 
اللبنانية  ال�سخ�سيات  بع�س  على  عقوبات  بفر�س 
وبع�س البنوك، وقيامها اي�سًا بالتدخل لت�سهيل عودة 
ال�سهيونية،  اجلن�سية  على  احلا�سلني  اجلوا�سي�س 
واخريًا احلديث عن قرب التوقيع على معاهدة دفاٍع 
اىل  ا�سافًة  ال�سهيوين،  الكيان  وبني  بينها  م�سرتك 
اجلغرافيا  فوق  ال�ستباك  قواعد  بتغيري  املطالبة 
اليراين  الثوري  احلر�س  يتواجد  حيث  ال�سورية 
واحل�سد ال�سعبي العراقي وحزب اهلل اللبناين جنبًا 
والرتكي  والمريكي  الرو�سي  التواجد  اىل جنب، مع 
ودّب  وما هّب  والن�سرة  داع�س  وتنظيمات  والكردي 

من الع�سابات واملافيات املوبوءة.
والتن�سيق  التفاهم  يتم  كيف  يعرف  ل  احدًا  اإن 
بني هذه الدول وهذه الع�سابات واي نوع من قواعد 
ال�ستباك يربط بينهما، هل ت�سمح تفاهمات قواعد 
باإن�ساء قوة  ال�سي�ستاين يف العراق  ال�ستباك للح�سد 
ومع�سكراته  قواعده  حلماية  به  خا�سة  حربية  جوية 
�سالح  يوجد  بينما  ال�سهيوين،  امل�سري  ال�سالح  من 
طريان ر�سمي وتوجد قواعد ع�سكرية امريكية ورمبا 

ايرانية داخل العراق؟
قواعد  عن  احلديث  اي�سًا  املبكي  وامل�سحك 
يف  احلوثيني  بني  ب�ساأنها  التفاهم  يجري  ا�ستباك 
اليمن و�سفراء اربع دول اوروبية يف طهران لتحديد 
دويالت  اىل  لتق�سيمه  ورمبا  البلد  هذا  م�ستقبل 
جغرافيًا  املق�سمة  �سوريا  يف  المر  كذلك  ثالث. 

يتفاو�سون على قواعد ا�ستباك مرًة يف مو�سكو ومرًة 
جنيف،  يف  واخرى  ا�سطنبول  يف  ومرًة  الآ�سيتانا  يف 
على  العازلة  املنطقة  لإن�ساء  التح�سري  يجري  بينما 
الكردي يف  واإقامة اجليب  الرتكية  ال�سورية  احلدود 

منطقة �سرق الفرات.
الر�صائل امل�صفرة

 وعلى اله�اء مبا�صرًة
يطلقها  التي  اهلل  حزب  ر�سائل  ان  الوا�سح  من 
عليها  والردود  مبا�سرة  الهواء  على  العام  امينه 
التي تاأتي على ل�سان ترامب او نتانياهو او غريهما، 
ت�سري اإىل اإ�ستبعاد ح�سول حرب �ساملة يف املنطقة، 
�سيكون  الإ�ستباك  قواعد  يف  املتغري  ان  يعني  وهذا 
على  لالإبقاء  وذلك  مثله،  بخرٍق  اخلرق  على  الرد 
ن�سراهلل  اأّكَد  فعندما  بينهما.  الرعب  توازن  حالة 
ل�سان  على  الرد  جاءه  ال�ساملة،  احلرب  ا�ستبعاد 
ترامب وباحلرف الواحد "ل نريُد حربًا مع اإيران". 
اإلغاء  قيمة  فما  احلرب،  منهما  كل  يريد  ل  وعندما 
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قيمة  وما  ن�سراهلل  اأعلنها  التي  احلمراء  اخلطوط 
قيمة  وما  ال�سهيونية،  امل�سريات  باإ�سقاط  التلويح 

الرد املزلزل ح�سب الوعد ال�سادق الأخري؟؟
لفتح  الكالم  هذا  يف  �سادقًا  اهلل  حزب  كان  لو 
والف�سائل  الوطنية  املقاومة  اأمام  اجلنوب  جبهة 
اأن  يدرك  ولكنه  �سرط،  او  قيد  دون  الفل�سطينية 
الإ�ستباك  قواعد  عليه  ُتف�سد  النوع  هذا  من  خطوًة 
واألغاز  ا�سرار  من  كثريًا  وتف�سح  وجديدها،  قدميها 
ف�سولها  اأ�سُتهلكت  و  عر�سها  طال  التي  امل�سرحية 
�سواءًا يف جنوب لبنان او على جبهة اجلولن املحتل.

الألعيب  هذه  من  الأكرب  امل�ستفيد  اأن  لنعرتف 
الفار�سية  بن�سختها  اإيران  هي  وامل�سرحيات 
يجيد  من  اكرث  هم  والفر�ُس  املعروفة،  والعن�سرية 
الإ�سرتاتيجية  التفاهمات  و  ال�سرية  ال�سفقات  عقد 
لديهم  اإن  الفاعلة.  والدولية  الإقليمية  الطراف  مع 
اذا  فكيف  لها،  حدود  ل  الأ�سرار  كتم  على  قدرة 
باأنه  ُف  ي�سَنّ الذي  الفقيه  الويل  هو  قائدهم  كان 
فاإن  وبالعادة  اإيران،  يف  واملحافظني  املت�سددين  من 
واأقرانهم  اأ�سباههم  التعامل مع  يف�سلون  املحافظني 
املحافظ  واليمني  المريكي  املحافظ  اليمني  ومنهم 

الليكودي.
لنف�سه  �سِمَن  قد  الإيراين  النظام  باأن  نعرتف 
نفوذه  خالله  من  يعِزُز  الدويل  املطبخ  يف  مكانًا 
واطماعه وم�ساحله العليا واأمنه القومي املمتد على 
م�ساحة ال�سرق الو�سط كله. اإن كل ما يربحه النظام 
ح�ساب  على  يكون  وتفاهماته  �سفقاته  من  اليراين 
العرب وم�ساحلهم ووجودهم لذلك نقول دائمًا: اأين 

اأنتم اأيها العرب؟ 
وجودكم  تهِدُد  الغفلة  جتعلوا  ل  و  اإنه�سوا.. 
وتق�سي على ما تبقى من حقوقكم العادلة امل�سروعة 

كما هي الأمم الأخرى؟؟؟
    كاتب و اإعالمي عربي



ملاذا تدفع اإيران العامل اإىل حافة احلرب؟ �سوؤال ل 
بد اأن يطرح نف�سه و�سط فو�سى وجنون ال�سرق الأو�سط، 
البقعة الوحيدة التي ل تريد اأن تطفيء ا�ستعالتها، اأو 
ل ُيراد لرباكينها اأن تخمد. فمع تكرار م�سهد مدامك 
اإيران يف املنطقة والذين يو�سعون على ج�سدها  وكالء 
م�ساحات املواجهات املحتملة، ترتنح الإرادات الدولية 
التي  الردع  نظريات  كل  اإن  بل  رادع،  قرار  اتخاذ  دون 
تلوح بها الوليات املتحدة وحلفاءها يف املنطقة والعامل، 

تت�ساقط كاأوراق اخلريف.
تلوث  فاملفارقات  يحدث،  ما  يف  منطق  يوجد  ل 
امل�سهد، وال�سخرية باتت حال املتاأملني يف "ال�سوبرمان" 
دروع  ن�سر  على  رغبته  اأو  قدرته  فقد  اأنه  يبدو  الذي 
اعتداء  على  اأمريكي  فعل  رد  اأول  كان  لقد  احلماية. 
النفط  م�سانع  ا�ستهدف  والذي  واآثارا  حجما  خطري 
ال�سعودية يف اأرامكو، اإعالن الرئي�س دونالد ترامب اأنه 

مل يعد بحماية ال�سعودية، واأردف اأن "للحماية ثمنا".
الهجوم الذي طال م�سانع اأرامكو بال�سعودية، نقل 
حالة التوتر يف اخلليج اإىل مرحلة جديدة غري م�سبوقة 
الذي  للهجوم  الفائقة  فالقدرات  الأزمة.  اندلع  منذ 

أ.لهيب عبدالخالق
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العدد Octobre 814 / تشرين أول 2019

العملية بدقة عالية، زاد قناعة  19 نقطة يف  ا�ستهدف 
العامل باأن الإيرانيني هم وحدهم بني اأعداء ال�سعودية 
القادرين على تنفيذ العدوان بالكيفية التي مت بها. وقد 
والريا�س  وا�سنطن  بدت  �سوؤال،  من  اأكرث  ذلك  طرح 

مرتبكتان يف الإجابة عليها. 
فلم ي�ستطع وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو 
اأن يربر �سبب ف�سل نحو 88 قاعدة �ساروخية من اأنظمة 
تغطي  والتي  "باتريوت"  الأمريكية  اجلوي  الدفاع 
الذي  الهجوم  ك�سف  يف  لل�سعودية،  ال�سمالية  احلدود 
نفذ بنحو 25 طائرة درون رفقة �سواريخ كروز، ما دفع 
املنظومة  هذه  ملثل  ميكن  "كيف  الت�ساوؤل  اإىل  مو�سكو 
الطائرات  ع�سرات  تخرقها  اأن  اجلوي  للدفاع  القوية 

امل�سرية وال�سواريخ املجنحة".
الأو�سطية،  ال�سطرجن  رقعة  على  تتكرر  الأ�سئلة 
الأ�ساطيل  وجود  جدوى  عن  املت�سائلني  دائرة  وتت�سع 
�سبعني  من  اأكرث  يعبئها  التي  والقواعد  الأمريكية 
وعديدهم  بعدتهم  اأمريكي  ع�سكري  عن�سر  األف 
طائراتهم  وحامالت  وبوارجهم  واأ�سلحتهم  ودباباتهم 
و�سواريخهم البالي�ستية وغري البالي�ستية، يف منطقة مل 

ي�ستطيعوا بها حماية اإحدى طائراتهم.
ردود  بني  كالبندول  يتاأرجح  الدويل  التخبط 
كما �سرح،  يريد حربا  ل  الأمريكي  فالرئي�س  الأفعال، 
ويبدو اأنه ي�ست�سيغ العقوبات القت�سادية التي رفعها اإىل 
اأق�سى درجة بفر�سه حظرا على �سندوق التنمية وبنك 
القت�سادي  ب�سغطه  ميهد  كاأمنا  الإيراين،  العتماد 
على  اأمريكا  �سغطت  فكلما  جديد،  اإيراين  لت�سعيد 

اإيران توح�س رد الفعل الإيراين.
"�ساملة"  حربا  تريد  ل  الأخرى  هي  اأوروبا  وتبدو 
املغامرات  اآثار  زالت  فما  نف�سها،  اإيران  منها  حذرت 
الالجئني  ورقة  و  بريطانيا،  وخروج  تثقلها،  الأمريكية 
الحتاد  اأن  عن  ناهيك  الأوروبيني،  تق�سم ظهور  تكاد 
اإيران  مع  النووي  بالتفاق  ملتزما  زال  ما  الأوروبي 

الأزمة  الوليات املتحدة، ما فجر  ان�سلخت منه  والذي 
احلالية بني طهران واملجتمع الدويل.

اأي�سا حذرت من ا�ستعال حرب ل تبقي ول  رو�سيا 
تذر، ورغم اعرتاف مو�سكو باأن التفجريات التي حدثت 
يف املن�ساآت النفطية ال�سعودية ميكن اأن تهدد املنظومة 
القت�سادية ككل يف املنطقة، اإل اأنها ترى اأن "الت�سعيد 
ولذلك  املنطقة"،  يف  ال�سرتاتيجية  بامل�سالح  يع�سف 
الإقليمية  الأطراف  ا�ستثارة  "عدم  اإىل  تدعو  فاإنها 

والدولية". 
ت�سك  لطهران،  الأقوى  احلليف  مو�سكو  لكن 
فت�سويات  الإيراين،  احلليف  نزق  من  غيظا  اأ�سرا�سها 
اأمام  ت�سعها  مثال،  ك�سوريا  اأو�سطية  ال�سرق  الق�سايا 
حتى  حليفها،  وحماية  النف�س  �سبط  هو  واحد  خيار 
احلرائق"  باإطفاء  معنية  "لي�ست  اأنها  اإعالنها  مع 
تارة،  الإيراين  العدائي  ال�سلوك  منتقدة  املنطقة،  يف 
م�ساع  اأية  عرقلة  اإىل  و�ساعية  اأخرى،  للتهدئة  وداعية 

يف جمل�س الأمن.
ول يبدو اأن الأدلة التي قدمتها ال�سعودية ودعمتها 
اإىل  ي�سوق  راأي  ح�سد  يف  جمدية  املتحدة،  الوليات 
وال�سيناريوهات  الحتمالت  كل  رغم  ع�سكرية،  �سربة 
امل�سوؤولني واخلرباء من هنا  التي طرحتها ت�سريحات 

اأو هناك. 
حمدود  برد  اأو�سوا  اأنهم  رغم  البنتاغون  م�سوؤولو 
يبحثون  لكنهم  ال�سعودية،  يف  الأخرية  الهجمات  على 
يف اخلفاء وبحذر ال�سعي لنزع فتيل التوترات، وجتنب 
�سراع دموي حمتمل مع اإيران، فعدم ا�ستهداف اأفراد 
ل  ال�سعودية  اأرامكو  هجمات  يف  اأمريكية  من�ساآت  اأو 
ي�ستحق من وجهة نظرهم ردا ع�سكريا اأمريكيا مبا�سرا 
اإذ  الألغام  حقل  يف  بحذر  ي�سريون  وهم  اإيران،  على 
ينبغي اأن جتد الإدارة الأمريكية اأ�سا�سا قانونيا �سحيحا 

ملثل هذا التحرك.
يف  جديد  م�ستوى  اإىل  الأمور  دفع  من  املخاوف 

م��دام��ك ال��ح��رب ..ح��اف��ة الجنون
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وتنقل  تت�ساعد  طيار،  بدون  الطائرات  على  القائمة  احلرب 
اخلرباء  يرى  وكما  جديدة.  م�ستويات  اإىل  امل�ستقبل  حروب 
خامنئي،  علي  الأعلى  الإيراين  للمر�سد  الراديكايل  الفكر  فاإن 
واملوؤ�س�سة الع�سكرية التي اأن�ساأها نظام املاليل، ترى يف الربنامج 

النووي �سرورة ل�سمان م�ستقبل اإيران. 
وينظر ال�سيا�سيون اإىل حقيقة اأنه مل يتم الإطاحة باأي نظام 
كما  النووي،  برناجمها  عن  دولة  تخلت  واإذا  نووية،  قنبلة  ميلك 
فعل معمر القذايف يف ليبيا، ف�سيكون م�ستقبلها معر�سًا للخطر. 
وذلك ي�سع اجلميع اأمام خيار واحد هو ال�سغط القت�سادي اإىل 
املفاو�سات  طاولة  اإىل  الإيرانيون  ليجل�س  ممكنة  درجة  اأق�سى 

دون �سروط م�سبقة.
لكن طهران ترى يف ال�سغوط القت�سادية متنف�سا لها، فهي 
يريدون حربا  ل  واأنهم  يتحركوا ع�سكريا  لن  اأعداءها  اأن  تعرف 
�ساملة، فكلفتها �ستكون اأكرب من ب�سعة طائرات درون وحريق هنا 
اأن يعرتف اجلميع بهيمنتها على  اأو تفجري هناك. طهران تريد 
اأنها الوحيدة  املمر املائي)اخلليج العربي( وتطرح يف كل خطوة 
القادرة على حماية اأمنه واحتياطياته احليوية من النفط والغاز، 
اأن  ينبغي  اأو  القادرة على حمايته،  الوحيدة  القوة  نف�سها  وتعترب 
تكون الوحيدة، وهذا ل يت�سمن دورًا للوليات املتحدة اأو اأي قوة 
اخلليج  دول  مع  اجل�سور  ملد  لها جمال  يفتح  ما  اأخرى،   اأجنبية 

التي تنا�سبها العداء. 
اإذا مل تتمكن  اأنه  اأي�سًا هي  وبالتايل، فاإن النتيجة الطبيعية 
اإيران من ت�سدير النفط، فلن ت�ستطيع دول خليجية اأخرى القيام 
عرب  اإر�سالها  على  اإيران  داأبت  التي  الر�سالة  تلك  اأي�سًا.  بذلك 
اأكرث من اعتداء �سواء باأذرعها يف املنطقة اأو عرب الهجوم املبا�سر 

كما ح�سل يف اأرامكو.
وبني كر وفر، تبقى ال�ساحة مفتوحة على اأ�سئلة كثرية، اأولها 
ملاذا تدفع اإيران املواجهة اإىل حافة حرب تعرف اأنها لن ت�ستطيع 
كالوليات  عاتية  قوة  مبواجهة  �سهرين،  من  اأكرث  فيها  ال�سمود 
اإحجام  �سبب  يتق�سى  اآخر  اإىل  ال�سوؤال  ذلك  يجر  ثم  املتحدة؟ 
وا�سنطن عن الرد الع�سكري فعال، فل�سبب اقل من ذلك ع�سفت 
بالعراق وح�سدت حلفها الثالثيني الذي مل يتوان حتى عن هدم 

العراق كله؟
و رمبا يربز و�سط هذه املعمعة �سوؤال اأهم، هو هل اأن الوليات 
ما،  نووية  قدرة  اأو  ما  حد  اإىل  و�سلت  اإيران  اأن  تعرف  املتحدة 
يجعلها تدفع للت�سعيد لتوقف بعدها العامل على اأطراف اأ�سابعه 

حينما تلوح باإعالن ذلك؟
الأمر الأكيد يف كل هذه الأغربة التي تثريها اأقدام الراك�سني 
خلعت  التي  الأمريكية  الإدارة  اأن  هو  خمتلفة،  باجتاهات 
اأمريكا  اأن يخرج  م�ست�سارها لالأمن القومي، وجاءت باآخر ياأمل 
معجلة  انتخابات  بني  اجلنون،  حافات  على  ترتنح  �سباتها،  من 
وم�سالح موؤجلة، وحلف مل يعد حلفا..حتى الرا�سي التي احتلتها 
بال�سرق الأو�سط �سواء بالغزو اأو بالقواعد، باتت ترف�س وجودها، 
بني  تختار  اأن  �سوى  املاليل،  نظام  �سانعة  وهي  اأمامها،  ولي�س 
اإىل  النكفاء  اأو  وم�ساحلها على ح�ساب عميل �سنعته،  وجودها 
الوراء و�سحب اأذيالها من كل احلرائق التي اأ�سعلتها دون جدوى.

ل�������ذك�������ران�������ا ت�����������اأت�����������ي  اأم  ل������������ذك������������راك  ن�����������اأت�����������ي 
ل�����ق�����ي�����ان�����ا اأوج�����������������������اع  م����������ن  اأن�����������������ت  ح���������ائ���������ر  اأم   

ه�����زمي�����ت�����ه ن������ن������ك������ر  مل  ال�������ع�������م�������ر  اأج�����������م�����������ل  ي�����������ا 
ط���������وف���������ان���������ا ي����������������رت����������������ّد  غ���������������������ٍد  يف  ل���������ك���������ن���������ه   

ن�شف قرن على غيابه )28 اأيلول 1970(، جمال عبد النا�شر، الرجل 
الذي حّول اأفقر الفالحني يف م�شر اىل ماّلك.. و رحل عن الدنيا وهو 

ل ميلك بيته.
اأحالف الرجعية، من حلف بغداد  اأ�شقطت ثورته كل  الرجل الذي 
الإن�شان  ا�شتهدف  لأنه  اأمثولة  حياته  وكانت  اأيزنهاور،  م�شروع  اىل 

لتكون له عّزة املوؤمن.
وفراعنة  والإ�شكندر،  قي�شر،  عظيماً  وكان  عظيماً،  نابوليون  كان 
م�شر القدماء... لكنهم كانوا جميعاً �شادة �شعوبهم ل خدماً لها، جل�شوا 
على قمة ال�شلطة ليتمّلكوا بالدهم وبالد الآخرين ل لتملكهم بالدهم 

ومتلكهم الإن�شانية.
النا�س...  ميلكه  والذي  النا�س،  ميلك  الذي  بني  هائلة  وامل�شافة 
ي�شّخر  النا�س  ميلكه  والذي  خلدمته،  ي�شّخرهم  النا�س  ميلك  فالذي 
نف�شه يف �شبيلهم، ومي�شي كما مي�شي القدي�شون والأنبياء.. ل يوّرث 

اأولده �شيئاً ولكنه يوّرث الإن�شانية كل �شيء.
بثقله،  وي�شيقون  منه،  فيخافون  النا�س  فوق  القائد  يعي�س 
فيملك  كتفيه  على  اإياهم  حاماًل  ويعي�س  وفاته..  مبجرد  ويطرحونه 

قلوبهم اىل الأبد.
الإن�شان من قيمته، فماذا بقي لنا من �شيء  اليوم تراهم يفرغون 
نتزّود به يف معركة البقاء مع العدو؟.. ماذا بقي لنا من قيمة نتداولها 

يف العامل لنهّزه اإىل ق�شيتنا؟...
�شنقولها دائماً، تهتف بها األ�شنتنا، وترددها �شفاهنا، ليتحّول ال�شوت 

اىل دّقات يف يف قلوبنا ونب�شات يف عروقنا..
�شيء كالهم�س.. جمرد اإح�شا�س تفي�س به النف�س، وم�شاعر تفي�س 

عن الروح...
يا اأعظم القيادات.. ويا اأ�شجع الرجال.. واأنبل النا�س..

أ. مايز األدهمي

نصف قرن على 
رحيله!؟..

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

من زاويتي

   كاتبة عراقية مقيمة بكندا



ابعاد الحتالل اليراين للعراق
 ،2003 عام  يف  للعراق  الأمريكي  الحتالل  منذ   
الرافدين،  بالد  مقاليد  على  يدها  اإيران  و�سعت 
بغداد  العراقية  العا�سمة  معها  لت  حتَوّ ب�سورة 
"عا�سمة  اإىل  العربية  للثقافة  بارزة  منارة  من 
لالإمرباطوية الفار�سية" كما و�سفها م�ست�سار الرئي�س 
 .2015 عام  يف  له  ت�سريح  يف  يون�سي  علي  الإيراين 
العراق،  فى حديثه عن  الإيراين  امل�سوؤول  يخطئ  ومل 
به  ح  �سَرّ ما  اأ�سدق  من  الكلمات  تلك  تكون  رمبا  بل 

امل�سوؤولني الإيرانيني خالل ال�سنوات الأخرية.
يف  اإيران  حتكمت  عامًا،   15 من  اأكرث  مدار  على 
العراق يف �سكل كامل، فالئتالفات النتخابية تت�سكل 
�سفريها  يختارها  احلكومية  والكابينة  طهران،  من 
واحلكومة  )الربملان  الثالث  والرئا�سات  بغداد،  يف 
والرئا�سة( ل متر من دون موافقة "احلر�س الثوري" 

ال�سلطة الإيرانية الفعلية على العراق. 
تائهة  العربية  البو�سلة  زالت  فما  العراق،  ويف    
ال�سيا�سية  والتيارات  احلزبية  القوى  بع�س  دعم  بني 
الإيراين من  للنفوذ  كمناه�سة  التي ظهرت  العراقية 
خالل ت�سريحات اإعالمية، ولكنها �سرعان ما ك�سفت 
العراق.  يف  اإيران  رجال  مع  وحتالفت  قناعاتها  عن 

العراق  يحكم  من  اإن  ح�سيف،  متابع  لكل  وات�سح 
لي�سوا بعراقيني، واإن اإيران حتتل كافة مفا�سل الدولة 

العراقية.
�سيطرتها  فر�س  يف  جنحت  اإيران  تكون  رمبا 
فر�س  على  قادرة  غري  زالت  ما  ولكنها  بغداد  على 
مدن  هناك  زالت  وما  العراق،  عموم  على  نفوذها 
املاليل  وجه  يف  التحدي  راية  ترفع  عراقية  واأقاليم 
رغم الت�سحيات وال�سعوبات والنفالت المني الذي 
النفوذ  ا�سعاف  يف  وجادة  �سامدة  ولكنها  تعانيه، 
من  العراق  ا�ستعادة  يف  وم�سرة  مدنها  يف  اليراين 
الذي  الإيراين  التمدد  ومن  املاليل"  "دولة  اأح�سان 
على  الدولية  احلرب  خالل  مدنها  من  اجزاء  دمر 
الغربية  ال�سمالية  املدن  من  عدد  احتلت  التي  داع�س 

من العراق.
تتحرك  العراق  يف  اليرانية  ال�سرتاتيجية  ان 
ال�سفوي  الت�سيع  لن�سر  �سفوي،  اإ�سالمي  بغطاء 
واجراء  املنطقة،  ودول  العراقية  املدن  يف  اليراين 
العراقي،  واجلنوب  الو�سط  يف  دميوغرافية  تغيريات 
قراءة  يف  التورط  يعني  احلقيقة،  لهذه  اغفال  واأي 
املنطقة  ودول  العراق  يف  الإيرانية  لل�سيا�سة   خاطئة 

العربية امل�ستهدفة.

 ماذا يدور يف العراق منذ �ستة ع�سر عاما؟ �سوؤال 
والب�سيط  واملتعلم  املثقف  العراقي  املواطن  بال  ي�سغل 
ال�ساعة، وخا�سة بعد ان تك�سفت احلقائق  على مدار 
الت�سليل  يف  طويلة  �سنوات  عا�س  الذي  ال�سعب  امام 
املواطن  حوله،  يدور  ملا  احلقائق  وطم�س  والت�سويه 
الدعايات  ا�سرته  الذي  ذلك  غري  هو  اليوم  العراقي 
ن�سبها  التي  والعرقية  الطائفية  لل�سلطة  العالمية 
الحتواء  دائرة  يف  و�سعته  والتي  المريكي،  املحتل 
متكنت   ان  بعد  وخا�سة  الواهم،  وال�سيا�سي  الثقايف 
العراقية  ال�ساحة  تفريغ  من  ال�سفوية   ال�سلطة  قوى 
املبا�سر  ال�سعبي  والتاأثري  ال�سيا�سية  املعار�سة  من 
الهجرة  اىل  تعر�ست  التي  الوطنية  لل�سخ�سيات 
والت�سفيات اجل�سدية، فاإن �سعب العراق ل زال ينب�س 
باحلياة، وما فتيء يتحدى الباطل يف كل حني، وي�سعى 
البلد  هذا  بناء  واعادة  والنك�سار  الذل  غبار  لنف�س 

املحطم اذا ما توفرت له الفر�سة.
 العراق حتكمه �سلطة ه�سة لدولة فا�سلة، ل متلك 
اإ�سرتاتيجية موّحدة على �سعيد الأمن الوطني ومتار�س 
ازدواجية يف �سنع القراَرين الأمني والع�سكري، واأحد 
من  عجزت  املتعاقبة  احلكومات  اأن  الف�سل  عوامل 
وعالقاتها  الداخلية  �سيا�ساتها  بني  التوازن  حتقيق 
الدولية والقليمية، فهي من ناحية حليف اإ�سرتاتيجي 
الـ�سيطرة  متلـك  ل  الـوقت  وبنف�س  املتحدة،  للوليات 
ول  القانون  خارج  ال�سائبة  اليرانية  امليلـي�سيات  علـى 
وحتولت  احلكومة.  تتخذها  الـتي  لـلـقرارات  تن�ساع 
الطامع  اليراين  امل�سروع  لتنفيذ  وكالء  و  ادوات  اىل 

يف ار�س العراق والدول العربية الخرى.

د. خليل مراد

االح������������������������ت������������������������الل االي����������������������������ران����������������������������ي ل������������ل������������ع������������راق  
وت���������������������داع���������������������ي���������������������ات ال���������������������وض���������������������ع ال������������������راه������������������ن   
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ذكرناه،  الذي  بالو�سف  الإ�سرتاتيجية  هذه  اإن 
متثل ال�سفة التخريبية للم�سروع الإيراين اأينما وطاأت 
قدماه، فهو ل يريد حتقيق العدالة و احلرية و الإلتزام 
بالدين لدى ال�سعوب كما يدعي يف اإعالمه، بل هدفه 
الهيمنة و حتطيم مكامن القوة يف ال�سعوب لإخ�ساعها 
و  فار�سية.  امرباطورية  قوة  لأهداف  جتيريها  و 
نالحظ البعد العدواين و الطائفي لهذه الإ�سرتاتيجية 
منظمة  هي  و  الثوري  احلر�س  مبنظمة  ارتباطها  و 
ع�سكرية  جتعل من وزارة اخلارجية الإيرانية خا�سعة 

لهيمنته. 

الواقع العراقي الراهن
املهدي  عبد  عادل  وزارة  و  احلكومي  الو�سع   -1
وف�سل  ف�ساد  ب�سبب  الذريع  الف�سل  ماأزق  يف  متر 
والمنية  القت�سادية  والتحديات  ال�سيا�سية  العملية 

وال�سيا�سية اخلطرية 
حقوق  �سمان  يف  ف�سلت  والتي  تواجهه.  التي 
وتنفيذ  واملفقودين،  املغيبني  عن  والك�سف  الن�سان 
والتمهيد  املدمرة  للمدن  العمار  لإعادة  برنامج 
لعودة مليونني نازح وم�سرد حتت ظروف قا�سية. كما 
 36 بتجاوز  الذي  والبطالة  الفقر  معاجلة  يف  ف�سلت 
باملئة، والمية التي ارتفعت لت�سمل 8 ماليني عراقي، 
وتعاطي 7 باملئة من العراقيني للمخدرات وانت�سار 39 
وباء، وا�ستمرار الحتجاجات يف الب�سرة والنا�سرية 
والتهديدات  املدن،  من  وغريها  والنجف  والعمارة 
والتهجري  دياىل  يف  الدميوغرايف  للتغيري  اخلطرية 
لل�سكان من مدنهم وع�سكرة املجتمع واملدن  الق�سري 
من  بالقرب  وال�سواريخ  الأ�سلحة  خمازن  وانت�سار 
وحياتهم  املدنيني  يعر�س  مما  املدنية،  املناطق 
تقارير)هيومن  وفق  البيئي  للتلوث  اإ�سافة  للخطر، 
البلد  حاجة  توفري  يف  الذريع  والف�سل  ووت�س(  رايت�س 
ي�ستدعي  مما  لل�سرب،  ال�سالح  واملاء  الكهرباء  من 
النظام  ووظيفة  بنية  يف  جوهرية  تغيريات  اجراء 

ال�سيا�سي.
2- الأحزاب الدينية الطائفية احلاكمة يف العراق 
تلعب اأدوارا خطرية وموؤثرة على املدى املتو�سط، والتي 
وحتالفاتها  املادية  قوتها  ب�سبب  قويا  تكتال  �سكلت 
حمدود  تفتيت  من  اعرت�سها  ما  رغم  ايران،  مع 
الكربى  الدول  مب�سالح  مرتبط  وجودها  لكن  �سكال، 
والإقليمية التي ل تريد ان ينتهي دورها، ال بعد تنفيذ 
وال�سهيونية،  المريكية  بالروؤية  التق�سيم  خمطط 
اليراين  المن  على  للحفاظ  الكاملة  وال�سيطرة 
بالروؤية الإيرانية. ومن يتحدث خارج هذه الروؤية فاإنه 
وا�ساليبه يف  والغربي،  المريكي  التيار  حم�سوب على 

خلط الأوراق واخلداع اعالميا. 
الأحزاب،  هذه  من  اأي�سًا  خطر  ثمة  اأن  اإل    
الطائفي  العنف  من  طويل  تاريخ  منها  للكثري  حيث 
ممار�سة  يف  ًة  حَرّ ت�سبح  قد  الإرهابية،  والهجمات 
احلكومة  جانب  اإىل  اإما  و�سلطتها  الدولة  �سالحيات 

ت�سهل  قوانني  ب�سبب  العقاب  من  يهربون  امل�سوؤولني 
باحل�سانة  الحتماء  اأو  البالد  خارج  الهروب  لهم 
الربملانية. وب�سبب ثقافة الحتالل وافرازاته، لدرجة 
بات جتاوز املوظف املخت�س يف الدولة حدود وظيفته 
وخمالفته للقوانني والأنظمة املعمول بها اأمرا ً ماألوفا. 
و و�سل الأمر بالتجاوز على القيم والأخالق ال�سائدة 
يف املجتمع من اأجل احل�سول على مكا�سب مادية غري 

م�سروعة امرًا عاديًا.
ي�سنف  العراق  فاإن  الدولية،  الأرقام  وح�سب 
ال�سفافية  عن)موؤ�س�سة  ال�سادر  الف�ساد  موؤ�سر  على 
يف  ف�سادا  الأكرث  اخلم�س  الدول  �سمن  العاملية( 
واليمن  وال�سودان  ليبيا  جانب  اإىل  العربية  املنطقة 

و�سورية.
وح�سب راأي "رحيم العكيلي" رئي�س هيئة النزاهة 
معايري  او  اآليات  اأي  يطور  مل  العراق  فاإن  الأ�سبق، 
عن  احلديث  مع  العراق،  يف  الف�ساد  تكلفة  لقيا�س 
عام  منذ  العراقية  الدولة  دخلت  دولر  مليار   1000
باأب�سط  املواطن  منها  ي�ستفد  ومل  الآن،  وحلد   2003
يلحق  الف�ساد  ان   اخلدمات من كهرباء و�سحة. كما 
الناجمة  اكرب من اخل�سائر  العراقية  بالدولة  خ�سائر 
ب�سرقة  يتعلق  ف�ساد  هناك  لأن  املوازنة،  �سرقة  عن 
�سرقات  وهناك  املوازنة،  دخولها  دون  الرثوات 
الزراعية  الدولة  م�ساريع  من  الدولة  باأ�سول  تتعلق 
ان  ال�سعب  من  و  جميعًا،  بها  والتالعب  وال�سناعية 
العراق،  يف  الف�ساد  حلجم  حمدد  رقم  حتديد  يتم 
ويبدو ان اكرب ملفات الف�ساد يف العراق ل زالت خافية 

عن احلقيقة، لأن
انقلب  واإذا  تامة،  ب�سرية  تعمل  العراقية  الدولة 
ك�سف  القادم  النظام  وا�ستطاع  ال�سيا�سي  النظام 
ملفات الف�ساد �سنجد ان امللفات التي ك�سفت حلد الآن 

هي �سغرية جدًا.  
عن  احلديث  باأن  الر�سمية  املعلومات  وت�سري 
اختفاء 1000 مليار دولر بالدولة العراقية، يعني ذلك 
عقد   6000 وحوايل  كربى،  وعقود  وعمولت  ر�ساوى 
وهمي يف العراق بقيمة 227 مليار دولر، وهذا الرقم 

امتياز �سالح ملوازنات دول كربى.
ي�سار هنا اإىل اأن موؤ�سر الف�ساد يعتمد يف قيا�ساته 
كالر�سوة  بالف�ساد  املرتبطة  ال�سلوكيات  بع�س  على 
مل�سالح  ال�سلطة  وا�ستغالل  العام،  املال  واختال�س 
�سخ�سية، واملح�سوبية يف اخلدمة املدنية. كما تقي�س 
بع�س البيانات الآليات املو�سوعة ملكافحة الف�ساد مثل 
وقدرة احلكومة  الفا�سدين  امل�سوؤولني  اآليات حما�سبة 
على تطبيق اآليات تعزز النزاهة، و وجود قوانني كافية 

حول الإف�ساح املايل ومنع ت�سارب امل�سالح.
انقاذ  اىل  ال�سبيل  كيف  نتناول  القادم  املقال  يف 

العراق!!

تشير المعلومات 
الرسمية عن اختفاء 

1000 مليار دوالر من 
الدولة العراقية،

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

الفعلية اأو بدًل منها. وينبغي العرتاف باأن الحزاب 
التي توالت على حكم العراق منذ الحتالل المريكي، 
�ساغها  التي  ال�سيا�سية  العملية  ف�سل  يف  �ساهمت 
يف  وقع  ولكنه  برمير،  املحتل  المريكي  احلاكم 
يف  ال�سيا�سية  الأزمات  ت�سعيد  بعد  خا�سة  حبالها 
تقراأ  اأن  دون  وانتهازية،  م�سلحّية  لأهداف  البالد 
خ�سو�سيات احلا�سر واآفاق امل�ستقبل وخماطره على 

الوطن. 
دعوات  فهي  "داع�س"  انتهاء  عن  يقال  وما   -3
ما  معرفة  يف  وجاهلة  واهمة  �سيا�سية  و  حكومية 
املفاجاآت  عام   2019 عام  و�سيكون  للعراق،  يخطط 
ا�ستثناء  بدون  القوى  لكل  ورقة  و�سيبقى  لن�ساطاته، 
اجلوفاء،  ال�سيا�سية  العملية  مب�سارات  للتحكم 
لل�سغط والبتزاز والقتل على الهوية والف�ساد ومترير 
ودوائر  ابيب  وتل  طهران  يف  املر�سومة  املخططات 
الكثري يرحب  ب�سقوط تنظيم  البنتاغون، �سحيح ان 
وجيه  �سبب  ثمة  لكن   ،  2017 عام  ع�سكريا  داع�س 
اأن هذه املعركة قد  اأنه على الرغم من  للتخوف، من 
�سناعها  من  مدبر  وبتخطيط  دولية،  باإرادة  ح�سمت 
احلرب  فاإن  البالد،   لإقت�ساد  كبري  وباإ�ستنزاف 
�سراع  وهو  م�ستمرة،  تزال  ل  التطرف  �سّد  الأو�سع 
العراق  يف  واقليمية  دولية  اطراف  عدة  حلاجة  �ساق 

لتوظيفها واحلفاظ على نفوذها والبقاء يف ال�سلطة.
يتم  مل  لكن  املزعومة،  دولتها  خ�سرت  داع�س  اإن 
اإق�سائها اأو حتى اإحلاق الهزمية بها كتنظيم، وخا�سة 
كفكرة  ول تزال تعمل لي�س فقط يف �سوريا والعراق، بل 
يف ليبيا واليمن و�سيناء واأنحاء اأخرى كثرية يف الدول 
الأوامر  ت�سري  ول  ال�سراعات  حتتدم  حيث  العربية، 
احلكومية، لذلك يتعني تعزيز املعركة على الأر�س من 
خالل ح�سد جهود كبرية ملواجهة املنظومات العقائدية 
ل  "التكفريية"  فالأيديولوجية  الإرهاب،  تغذي  التي 
باأ�سكال  املتكررة وتظهر  اأ�سكالها  تزال قوية مبختلف 
اقليمية  ارادات  مع  تتوافق  عندما  اخرى  وت�سميات  
مرتبكا  العراقي  المن  يجعل  ذلك  كل  ودولية. 

والعراقيني بدفعون ثمنا لجندات مر�سومة �سلفا.
ظاهرة  فهو  للعراق،  الأكرب  التحدي  اما   -4
وجمتمعية،  �سيا�سية  ثقافة  ا�سبحت  التي  الف�ساد، 
لأهداف  الحتالل  ر�سخه  الرهاب،  من  اأخطر  فهي 
ا�سرتاتيجية بهدف تدمري العراق اقت�ساديا، وتفكيك 
كبار  اإن  عن  ف�سالً   واف�سادها.  املجتمعية  احلياة 

Octobre 11 / تشرين أول 2019 العدد 14



لفتًا  ت�سعيدًا  الفائت  ال�سهر  منت�سف  �سهد 
يف ال�سراع ال�سعودي الإيراين �سبه املبا�سر، متّثل 
ع�سب  متثل  كربى  نفط  من�ساآت  اإ�ستهداف  يف 
بطائرات  ق�سفه  عرب  اململكة،  يف  القت�ساد 
قاعدة  من   كان  اإن  بعد  التاأكد  يتم  مل  م�سرّية، 
الأحواز اجلوية، بعد اأن تبناه احلوثيون يف اليمن، 

ون�سبها اآخرون اإىل احل�سد ال�سعبي يف العراق.
با�سم  املتحدث  بل�سان  اإيران  م�سارعة  اأما 
خارجيتها عبا�س مو�سوي، للتمل�س من م�سوؤوليتها 
يغري  فلن  بالعملية  احلوثيني  قيام  على  والتاأكيد 
من حقيقة الأمر �سيئًا. حقيقة اأن ق�سف من�ساأتي 
اأرامكو �سرق ال�سعودية قد �سل قدرة اململكة على 
واأن  العاملي.  النفط  احتياجات  من   5% تاأمني 
وحدها  تكون  لن  باأنها  ال�سابقة  اإيران  تهديدات 

أ. هاني المالذي

بداأت  قد  النفطي،  احل�سار  ثمن  تدفع  من 
تتجلى واقعًا على اأر�س ال�سراع الإقليمي ببعده 
الدويل. فاإحدى املن�ساأتني يف بقيق اأكرب م�سنع 

لتثبيت النفط اخلام يف العامل!
دللت جيوا�شرتاتيجية

ا�ستجداء  العرب  قادة  يوا�سل  بينما 
احلماية، يجاهر م�سوؤولو اإيران بالقول اإن "ثمن 
احلرب اأقّل من ثمن ال�ست�سالم"، ما األهب نار 
الت�ساوؤلت جمددًا يف ال�سارع العربي عن جدوى 
اإنفاقًا على  ومربر اأن تكون بلدانهم هي الأكرث 
ول  م�ست  طويلة  ل�سنوات  العامل  يف  الت�سلح 
يف  قرار  �ساحبة  اأو  حّرة  غرَي  دامت  ما  تزال، 

ُوجهة ا�ستخدامها.
اململكة،  على  الأخري  العدوان  اأثبت  كما 
حليفة الوليات املتحدة –اأو هكذا يفرت�س-  اأن 

ذاك العتماد والتكال والتكاء على "احلماية" 
الأمريكية واملبالغة باملراهنة عليها، ف�سل ف�ساًل 
ذريعًا. )ل رد ع�سكريًا من وا�سنطن حتى كتابة 
هذا الأ�سطر(. واأن ا�ستهداف اإمدادات الطاقة 
مع  الغرب،  عند  اأحمر  خطًا  يعد  مل  العاملية 
اأمريكية  نفطية  احتياطيات  خمزونات  وجود 

وم�سادر طاقة بديلة.
ويبقى - وهو الأهم - اأن تكرار �سرب العمق 
ال�سعودي بهذا ال�ست�سهال، ما كان لياأتي اإل بعد 
القطبني  وتدمري  امل�سري  الدور  حتييد  �سمان 
العراقي وال�سوري، واإلهاء من تبقى من كيانات 

عربية بخالفات جانبية اأو توترات داخلية.  
لقد بات وا�سحًا - �سواء اأقّر النظام العربي 
اليوم  اإيران  اأن  جتاهل-  اأم  بذلك،  املفتت 
اأغلب  على  وخمالبها،  باأذرعها  ت�سيطر  باتت 

ق���ص���ف ال���ع���م���ق ال����س����ع����ودي ...م����������اذا ب��ع��د؟

السياسة
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البقية.   حماور الأحداث يف املنطقة، وت�سارك يف �سائر 
ميلي�سيات  بنريان  �سعبها  اكتوى  التي  �سوريا  من  فبدءًا 
لدعم حليفها  اإيران  ا�ستقدمتها  للحدود  عابرة  طائفية 
)اآل الأ�سد(. ومرورًا بلبنان والعراق واليمن املحكومني 
يف  ال�سالح  حملت  لإيران  موالية  حمّلية  مبيلي�سيات 
قرارها،  على  لل�سيطرة  اأو  الدولة  موؤ�س�سات  مواجهة 
ولي�س انتهاء بحمالت التجيي�س والتجنيد خلاليا عمالء 
بلدان  يف  الإيراين  للقرار  تابعة  طائفية  وتنظيمات 
وبدرجة  خ�سو�سًا،  العربي  اخلليج  من  الغربية  ال�سفة 
وال�سودان واجلزائر؛ ثمة �ساحة  اأقل طالت حتى م�سر 
الأو�سط  ال�سرق  الأمم يف  �سائر  تفوق  وا�سعة،  جغرافية 
بفعل  غدت  لكنها  ب�سريًا،  وتعدادًا  م�ساحة  والأدنى 
الديكتاتوريات،  وظلم  املريع  والف�ساد  املريب  التفكك 

اأ�سعفها على الإطالق! 
اإجهاز كامل ...واإّل!

بقيق  حمافظة  يف  املعملني  ا�ستهداف  اأدى  لقد 
وهجرة خري�س، اإىل "توّقف كّمية من اإمدادات الزيت 
اخلام ُتّقدر بنحو 5.7 مليون برميل، وهو ثالث عملّية من 
لل�سركة  تابعة  من�ساآت  على  اأ�سهر  خم�سة  يف  النوع  هذا 

التي متثل عمود اقت�ساد اململكة.
م�سوؤوليتها،  اليمنية  احلوثي  جماعة  اإعالن  مع 
العراق  يف  ال�سعبي  احل�سد  جماعة  �سلوع  عن  وتقارير 
هي الأخرى بامل�سوؤولية، وكالهما وكيالن حتت الرعاية 
ال�سعودية  ورمزية  مكانة  اجلميع  اإدراك  ومع  الإيرانية؛ 
ل�سيادة  املخيب  املاآل  حجم  يت�سح  واإ�سالميًا،  عربيًا 
"الإيراين" به.   وا�ستقرار دول املنطقة.  ومقدار العبث 
الأكرب  الفراغ  مبلء  اإيران  جنحت  كيف  معه  ويت�سح 
لهذه  كثريًا  العدة  اأعدت  التي  وهي  العربي،  لالنح�سار 
حّمى  اأنظمتها  اأعمت  التي  بلداننا  بخالف  الظروف، 
قراأتها  هي  اأو  التحديات  تقراأ  فلم  العرو�س،  حماية 

وا�ست�سلمت لعجزها! 
ولعّل حادثة اأرامكو، واإن �سبقتها ع�سرات ال�سواهد، 
ـ  العربي من �سباتها، كي تدرك  توقظ منظومة اجل�سد 
واإن متاأخرًا- اأن ل يحميك ويردع عدّوك اإل متا�سكك مع 
اإخوتك، اأما البقية من حلفاء "مفرت�سني" فهي حترتم 
القوي وتهابه حتى واإن كان على خطاأ،  وت�ساوم ال�سعيف 

- وقد تبتزه حّتى- واإن كان على �سواب!

ان  العراق  احتالل  قبيل  الردن  يف  العراقية  ال�سفارة  يف  عملي  يل  اتاح 
اطلع على وثائق خطرية وبع�سها يحمل درجة عالية من ال�سرية تتعلق بوقائع 
واحداث مهمة مل يطلع عليها الراأي العام ومل تتداولها و�سائل العالم، ومن 
بني تلك الوثائق والوراق الر�سمية وقعت بني يدي مذكرة ر�سمية كتبها ال�سفري 
العراقي يف طهران اآنذاك بخط يده ومل تكن مطبوعة باألة طباعة مما يف�سر 
باأنه مل يكن ي�ساأ ان يطلع عليها احد لأنها كانت موجهة مبا�سرة اىل مرجعه 

العلى وزير اخلارجية.
ايران،  واقعة ح�سلت يف  ـ  املقال  هذا  له  �ساأر�سل  والذي  ـ  ال�سفري  ي�سرح 
يقول فيها ان جمل�س عزاء اقيم يف )م�سجد اعظم( مبدينة قم اليرانية على 
باقر  حممد  العزاء  ويتقدم  اإغتياله،  بعد  ال�سدر  �سادق  حممد  ال�سيد  روح 
املعزين  بجمهور  ا�سطدم  الذي  ايران،  العراقية يف  املعار�سة  زعيم  احلكيم 
وكانوا من مقلدي ال�سدر الذين اأتهمهوه باأنه هو الذي يقف وراء اغتياله باأدلة 
و�سهادات معروفة لديهم وقالوا له انك من قتل القتيل ومت�سي الآن يف جنازته 

فاإنهالوا عليه �سربا بالحذية !
هذه  مذكرته  ان  متاما  يدرك  لأنه  ودقة  بتف�سيل  الواقعة  ال�سفري  ي�سف 
�سقيقه  معه  وكان  احلكيم  ان  فيقول  اجلمهورية،  رئي�س  حتما  عليها  �سيطلع 
ال�سغر عبد العزيز ترجال من �سيارة تابعة للمخابرات اليرانية التي كانت 
توؤمن لهم احلماية واإجتها نحو باحة امل�سجد لت�سٌدر جمل�س العزاء ال انهما 
فوجئا بوجود عدد كبري من احلا�سرين وهوؤلء مل ياأتوا لقراءة �سورة الفاحتة 
على روح ال�سدر وامنا للنيل من احلكيم. وبعد ان اإنهالوا عليه �سربا و�ستما 
عدة  منه  واطلق  جبته  حتت  من  م�سد�سا  ي�سحب  ان  العزيز  عبد  ا�سطر 
لنقاذهما  واملجيء  وال�سائق  احلماية  رجل  ا�سعار  بغية  الهواء  يف  اطالقات 

وهذا ماح�سل بالفعل بعد ما دٌمغا بالحذية والنعالت..!!
املهاجمون كانوا يقولون ب�سوت عالٍ  ويوؤكدون معرفتهم بتكليف �سخ�سني 
املخابرات  مع  بالتن�سيق  اختارهما احلكيم  ايران  املقيمني يف  العراقيني  من 
لتنفيذ مهمة، لكنهم مل يكونوا يعرفون طبيعة  العراق  وار�سلوا اىل  اليرانية 
اىل  للح�سور  بهم  حدا  ما  وذلك  ال�سدر  اغتيال  مت  ان  بعد  اإل  املهمة  هذه 

جمل�س العزاء الذي اقفل من �ساعته الوىل ومل تكتمل اقامته. 
واقعة لبد ان بع�س من �سهودها ما زالوا احياء...

أ. جالل النداوي

من قتل 
الصدر .. ؟

كالم اخـــر 

 كاتب و اإعالمي عربي   اإعالمي تلفزيوين و كاتب �سحفي
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"ن�����������������ران أرام�����������ك�����������و" ه���������ل ت�����ش�����ع�����ل ف�����ت�����ي�����ل ال�������ح�������رب؟

اأبراج  ا�ستهدفت  عندما  اأمريكا  يف  �سبتمرب 
اأوقفت  فقد  الأمريكي  البنتاغون  ومقر  منهاتن 
ال�سعودي  النفط  انتاج  ن�سف  الهجمات  هذه 

بحدود خم�سة ماليني برميل من النفط يوميا. 
امل�ستهدفة  للمواقع  الإ�سابة  دقة  ان  ثالثا:  
يف  امل�ستخدمة  وال�سواريخ  الطائرات  وعدد 
 25 اىل   20 بني  عددها  تراوح  والذي  العملية 
طائرة م�سرية و�ساروخ دون ان يتم اكت�سافها او 

التأكد من جدية 

الموقف األمريكي 

بالوقوف في 

مواجهة ايران

أ. خالد يحيى النعيمي 

الأ�سا�س،  بالدرجة  الإيراين  النفط  قطاع  طالت 
م�سوؤوليها  كبار  ل�سان  وعلى  ايران  بداأت  حيث 
بالتهديد والوعيد باأغالق م�سيق هرمز يف حالة 
النفطية  منتوجاتها  بت�سدير  لها  ال�سماح  عدم 
نفطها  بت�سدير  الأخرى  للدول  ت�سمح  لن  واأنها 
ذلك،  من  هي  حترم  بينما  امل�سيق  هذا  عرب 
املتحدة  الوليات  قيام  ا�ستدعى  الذي  المر 
حتالف  عن  لالإعالن  حلفائها  وبع�س  المريكية 
البحرية يف م�سيق هرمز  املالحة  ل�سالمة  دويل 
ن�سع  ان  بد  ل  وهنا  الأخرى.  املائية  واملمرات 

القارئ امام احلقائق التالية : 
الإيرانية  العتداءات  تكرار  رغم  اأول: 
نفط  ناقالت  ا�ستهداف  مت  حيث  وخطورتها 
ق�سف  وكذلك  الفجرية  ميناء  امام  عمالقة 
اململكة  يف  ومطارات  نفطية  ومن�ساأت  مواقع 
العربية ال�سعودية بوا�سطة طائرات م�سرية تنطلق 
فوق  م�سرية  اأمريكية  طائرة  وا�سقاط  اليمن  من 
مياه اخلليج وكذلك احتجاز ناقلة نفط بريطانية 
للح�سد  تابعه  ميل�سيات عراقية  قيام  اىل  اإ�سافة 
يف  اأمريكية  ومقرات  مواقع  باإ�ستهداف  ال�سعبي 
باله�سا�سة  الأمريكي  املوقف  ات�سم  فقد  العراق 
ترامب  الأمريكي  الرئي�س  يتقلب  بينما  وال�سعف 

بت�سريحاته من اليمني اىل ال�سمال.
واملحللني  املراقبني  من  كثري  �سبه  لقد  ثانيا: 
م�سايف  اكرب  على  املا�سي  �سبتمرب   17 هجمات 
يف  )بقيق(  منطقة  يف  العامل  يف  النفط  تكرير 
 11 باأحداث  ال�سعودية  من  ال�سرقي  اجلانب 

والتجاوزات  العتداءات  من  �سل�سلة  بعد 
ودول  وال�سعودية  املنطقة  دول  على  الإيرانية 
بطريقة  �سواء  خا�س،  ب�سكل  العربي  اخلليج 
ميل�سياتها  او  اتباعها  خالل  من  او  مبا�سرة 
والعراق،  واليمن  ولبنان  �سوريا  يف  املنت�سرة 
غري  المن  وجمل�س  املتحدة  والأمم  العامل  يقف 
مبالني بخطورة هذه العتداءات يف منطقة بالغة 
و�سريان  للطاقة  الأهم  امل�سدر  وتعد  احل�سا�سية 

القت�ساد العاملي. 
اعالن  بعد  انيابها  عن  ايران  ك�سرت  لقد 
ان�سحاب  ترامب(  )دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
من  �سل�سلة  واتخاذ  النووي  التفاق  من  بالده 
والتجارية  القت�سادية  والعقوبات  الإجراءات 

السياسة

العدد Octobre 1414 / تشرين أول 2019



   دبلوما�سي عراقي �سابق 

التعر�س لها م�سبقا من قبل الدفاعات اجلوية ال�سعودية او 
بوا�سطة  وواردة  �ساردة  كل  ر�سد  ت�ستطيع  التي  المريكية 
الأقمار ال�سناعية وطائرات الواك�س املتواجدة وامل�ستنفرة 
يف اأجواء املنطقة ب�سبب التهديدات والتوترات القائمة منذ 

ا�سهر ي�سعنا امام عالمات ا�ستفهام كثرية. 
النفطية  املن�ساآت  تدمري  من  امل�ستفيد  من  رابعا: 
ال�سعودية وتعطيل �سادراتها اىل الأ�سواق العاملية؟ وهل اأن 
ايران ل تعلم خطورة هذا العمل وتداعياته يف حالة قيامها 
مبثل هذه املغامرة التي يتطلب ردا ع�سكريا قويا ومبا�سرا 
�سدها؟ وملاذا تكتفي الوليات املتحدة المريكية بالتهديد 
تقوم  بينما  مبا�سرة  توجيه �سربة ع�سكرية  دون  والتحذير 
ع�سكريا  بالرد  للقيام  ال�سعودية  العربية  اململكة  بتحري�س 

مع وعود غري م�سمونه باأنها �ستقف اىل جانبها؟
خام�سا: اأ�سبح من املوؤكد باأن اأمريكا اأ�سبحت مكتفيه 
تعد بحاجة اىل نفط  والغاز ومل  النفط  ولديها فائ�س من 
املنطقة وقد تكون امل�ستفيد الأكرب بحالة ارتفاع اأ�سعاره يف 

ال�سوق العاملية. 
ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة  على  يجب  �ساد�سا: 
الإيراين  العدوان  مع  التعامل  يف  قرارها  يكون  ان  اخلليج 
وفق تقديراتها واعتمادا على امكانياتها اأول وح�سد التاأييد 
وامل�ساندة من املجتمع الدويل والأمم املتحدة وجمل�س المن 
مع  مهمة  وجتارية  اقت�سادية  بعالقات  تتمتع  واأنها  خا�سة 
�سلعة  النفط  ولكون  الأوربي  الحتاد  ودول  وال�سني  رو�سيا 
عاملية ل يجوز لأي دولة التالعب او العبث باأ�سواقه وطرق 

اإمداداته 
�سابعا: التاأكد من جدية املوقف الأمريكي بالوقوف يف 

مواجهة ايران من خالل ما يلي :
ومنع  اليمن  يف  احلوثيني  على  ال�سغوط  موا�سلة  ـ  اأ 
كما  معهم  التفاو�س  ولي�س  لهم  والعتاد  ال�سالح  اإي�سال 
املبعوث  يفعل  كما  ولي�س  الآن،  الأمريكية  الإدارة  تفعل 
مع  يتعامل  عندما  غريفيت(  )مارتن  اليمن  اىل  الدويل 
تنفيذ  عن  وعجزه  ال�سرعية  احلكومة  وكاأنهم  احلوثيني 

اتفاق احلديدة.
احل�سد  وقوات  العراقية  امليل�سيات  �سيطرة  انهاء  ـ  ب 
ال�سعبي على مقدرات الدولة العراقية وقيام ال�سعودية ودول 
العراق  لإعادة  العراقية  الوطنية  القوى  مب�ساعدة  اخلليج 
على  الإيرانية  والهيمنة  التمدد  لأن  العربي  حميطه  اىل 

املنطقة متت بعد انهيار ال�سد العراقي واحتالل العراق.
�سوريا  من  الإيراين  التواجد  ا�سكال  كل  انهاء  ـ  ج 
تعيد  وطنية  حكومة  لإختيار  ال�سوري  ال�سعب  وم�ساعدة 
عن  بعيدا  والإقليمي  العربي  ودورها  مكانتها  ل�سوريا 

التدخالت الأجنبية.
مع  منفردة  حرب  او  مواجهة  يف  الدخول  عدم  ثامنا: 
المريكية  املتحدة  الوليات  وو�سع  ظرف  اأي  حتت  ايران 
وال�سلم  المن  م�سوؤولياته يف حماية  امام  الدويل  واملجتمع 
اأي  وان  العاملية  الأ�سواق  اىل  الطاقة  وامدادات  العاملي 
�سربات اأمريكية حمدودة او �سكلية �سوف لن تكون جمدية 

يف التعامل مع اخلطر الإيراين.

و�سيا�سية  اقت�سادية  وقوة  كاأمة  يح�سروا  مل  والعرب  عاما  خم�سني  من  اأكرث  منذ 
قوية  دولة  العراق  كان  عندما  وخا�سة  قليلة  ومواقع  مواقف  يف  اإل  ح�سابها،  يح�سب 
تاأثريها  قوة  خالل  من  الدولية  ال�ساحة  على  الفاعل  ح�سورها  تفر�س  اأن  ا�ستطاعت 
القت�سادي وال�سيا�سي والع�سكري وخا�سة بعد ا�سرتاك اجلي�س العراقي على اجلبهتني 
1973 وما عدا ذلك، نرى اأن ح�سور العرب يف اي  ال�سورية وامل�سرية يف حرب ت�سرين 
املثل  يقول  كما  العرب  وا�سبح  متميز،   وغري  موؤثر  عاملي ح�سورا غري  اأو  دويل  اجتماع 
لل�سيا�سات  وتبعيتهم  العرب  احلكام  ان  يفتقد" وال�سبب  ل  غاب  وان  يعد  ل  ح�سر  "ان 

الأمريكية واأن�سغالهم مب�ساحلهم ال�سخ�سية جعل 
متتلك  الأمة  اقطار  اأكرث  اأن  رغم  والتنمية  النهو�س  عوامل  اإىل  تفتقر  الأمة  اأقطار 
من الرثوات الطبيعية ما يجعلها قادرة على النهو�س والتقدم، لكن غياب هدف التطور 
وتكميم  احلقيقية  الدميقراطية  وغياب  احلاكمة  العوائل  بيد  ال�سلطة  وح�سر  والبناء 

الأفواه كلها جعلت من الوطن العربي م�ستهلك يف 90 باملائة من احتياجاته وغري منتج.
ان غياب العرب حتى يف تقرير ق�ساياهم اأ�سبح حالة ملمو�سة وخا�سة بعد ما �سمي 
بالربيع العربي والذي جاء لتجزاأة ما تبقى من اقطا ر الأمة العربية باإ�ستخدام �سعارات 
قمع  يف  الأنظمة  ومتادي  الواحد  الوطن  اأبناء  بني  بالإحرتاب  الزائفة،  الدميقراطية 

الأ�سوات املعار�سة، واإنهارت دول مبوؤ�س�ساتها نتيجة 
اخلليج  دول  وبع�س  ال�سهيوين  والكيان  اأمريكا  رعته  طاملا  الذي  الحرتاب  ذلك 
النفطية و�سول اإىل اأهداف ال�سهيونية العاملية بالق�ساء على عوامل نه�سة العرب وتغييب 

دورهم احل�ساري والإن�ساين والقت�سادي.
 ولهذا نرى اليوم ان من يتوىل ر�سم م�ستقبل �سوريا ال�سيا�سي هم الرو�س والأتراك 
واليرانيون، فعندما يجتمع قادة هذه البلدان للنظر يف م�ستقبل �سوريا يعني ل دور للعرب 
اأي قطر من اأقطارهم. فقد خفت �سوت العرب عندما تاآمروا على العراق  يف م�ستقبل 

و�ساهموا يف غزوه واحتالله مع امريكا وبريطانيا عام 2003 خارج ال�سرعية الدولية.
وتاآمر العرب عندما مولوا القاعدة و داع�س يف العراق و�سوريا باملال وال�سالح وكل 

الدعم اللوج�ستي، و�سكتت اجلامعة العربية لأن النظام الر�سمي العربي يريد 

هذا الو�سع فاأعلنت اجلامعة عن موتها بنف�سها.
كثرية  والأمثلة  حل�سورهم  وزن  فال  ح�سروا  وان  يح�سروا  ومل  العرب  غاب  نعم 

و�ساخ�سة.

أ. علي الزبيدي

متى 
يحضر العرب؟؟؟

يف ال�صميم

   �سحفي من العراق
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تاأ�سي�س  اإعالن  منذ 
الكيان  دولة  وقيام 
التاأ�سي�س  هذا  ال�سهيوين، 
ال�سهداء  بدماء  املجبول 
باملئات  املذبوحني  الزكية 
ودير  ال�سيخ  بلدة  يف جمازر 
ب�سل�سلة  مرورًا  ويافا  يا�سني 
اأخرى يف قرى  ب�سعة  مذابح 
اأبو �سو�سة والطنطورة وقبية 
وخان  قا�سم  وكفر  وقلقيلية 
يون�س و�سربا و�ساتيال وقانا 
الأق�سى  امل�سجد  ومذبحة 
وخميم  الإبراهيمي  واحلرم 
اأرتكب  ما  وتباعًا  جنني، 
املتتالية على غزة  العدوانات  الإن�سانية يف  واأبادة جماعية وبحق  من جرائم حرب 
والتي اأ�سفرت جميعها عن وقوع مئات اّللف من ال�سحايا الأبرياء، وكذلك ت�سريد 
املاليني خارج وطنهم الأم فل�سطني يف خميمات اللجوء املنت�سرة يف اأ�سقاع املعمورة. 
كل ذلك ول زال جنود الإحتالل ميار�سون ويرتكبون اأب�سع �سور الإرهاب واجلرمية 
املنظمة بحق ال�سعب العربي الفل�سطيني، وبدعم من دول الإ�ستعمار الغربي وعلى 
راأ�سهم الوليات املتحدة الأمريكية، التي ما فتئت تقدم كل و�سائل واأدوات اجلرمية 
الفل�سطينية  العربية  الأر�س  اإغت�سب  الذي  العن�سري  للكيان  الالحمدود  والدعم 

بقوة ال�سالح والعنجهية واإرهاب الدولة املنظم واملمنهج.
وحتت وطاأة وتاأثري اللوبيات ال�سهيونية على دول الأ�ستعمار الكربى وهيمنتهم 
اإ�سافة لتالقي  الدويل،  القرار  الإ�ستحواذ على  و  القرار فيها،  الكلية على م�سادر 
يف  العن�سرية  ال�سهيونية  واحلركة  تلك،  الإ�ستعمار  قوى  بني  املتبادلة  امل�سالح 
جي�سه  و�سباط  الإحتالل  جنود  اأيادي  زالت  ل  وثرواته،  العربي  الوطن  اإ�ستهداف 
طليقة  العرقي  التطهري  وجرائم  اجلماعية  والإبادة  احلرب  جرائم  اإقرتفوا  ممن 
وتفلت من العقاب الدويل وفق القانون، ومل يتم حتى هذه اللحظات تقدمي اأي منهم 
للجنائية الدولية عن جرائم اإرتكبوها بحق الإن�سانية التي يندى لها جبني الب�سرية، 
مما اأطلق العنان للع�سابات ال�سهيونية لإرتكاب املزيد من الأعمال الوح�سية حتى 
اإ�سافة  نيام،  العائالت وهم  اأحياء وحرق  الأطفال وهم  الأمر حد حرق  و�سل بهم 

وقرية وخميم  املو�سدة ملداخل كل مدينة  املوت  اليومي على حواجز  القتل  لأعمال 
يف الأرا�سي العربية املحتلة، وكذلك الإمعان يف ممار�سة �سيا�سة التطهري والتهجري 
بعر�س  �ساربني  املظلمة  الزنازين  يف  واحلب�س  والبيوت  القرى  وهدم  والرتان�سفري 
احلائط كل القوانني واملواثيق والأعراف الدولية وحمددات ال�سالم ال�سامل والعادل 

وحقوق الإن�سان املرعية وفق القانون الدويل املعمول به.
وعلى وقع ال�سيا�سة الأمريكية الأخرية وحتديدًا يف عهد الرئي�س ترامب الداعمة 
من  العربية  ال�ساحة  ت�سهده  ما  �سوء  ويف  الإ�ستيطانية،  و�سيا�ساته  لالإحتالل  كليًا 
ترهل و�سعف وفنت وتراجع مريب، �سَعد الإحتالل ال�سهيوين وبوترية مت�سارعة من 
اأف�ست موؤخرًا  والتي  والقد�س،  ال�سفة  التهويد يف مدن  واأعمال  الإ�ستيطاين  البناء 
اىل قيام الإحتالل باإرتكاب جمزرة املباين يف واد احلم�س بالقد�س املحتلة، حيث 
وبات  ال�سكنية  ال�سقق  املتوح�سة مئات  باأنيابها  العمالقة  الإحتالل  هدمت جرافات 
معها اأكرث من ثمان مائة مواطن يبيتون يف العراء وحتت اأ�سعة ال�سم�س الالهبة بال 
ماأوى على مراأى وم�سمع العامل، الذي مل يحرك �ساكنًا اأمام هول جرائم الإحتالل، 
لت�ساف هذه اجلرمية اىل رفوف وملفات جرائم �سابقة يف هذا ال�سعيد وخ�سو�سًا 
التي  العن�سرية  برافر  تنفيذًا خلطة  بالكامل  قرى  املحتل، حيث هدمت  النقب  يف 
من  والتي  التهويد  عمليات  ل�سالح  النقب  �سحراء  يف  العربي  الوجود  ت�ستهدف 
�ساأنها تطهري جل الأرا�سي العربية املحتلة من �ساكنيها الأ�سليني، وذلك اإن�سجامًا 
الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية  ت�ستهدف  التي  الأمريكية  القرن  �سفقة  موؤامرة  مع 

والفل�سطينيون متامًا. 
واأخريًا اأماطت الوليات املتحدة  اللثام عن وجهها احلقيقي وبات جليًا للعيان 
وكل  ال�سهيوين،  العربي  لل�سراع  ال�سلمية"  "الت�سوية  مل�سرع  وربيبتها،  اإ�ستغاللها 
التهويد  م�ساريع  لتمرير  كغطاء  اأو�سلو  اإتفاق  ومنها  ال�ساأن  بهذا  املوقعة  التفاقات 
الواقع  الأمر  �سيا�سة  وفر�س  الغربية  ال�سفة  تهويد  خاللها  من  املراد  وال�ستيطان 
بحيث ي�سعب معها قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وتبديد احللم الفل�سطيني بحق 
ي�سع  غزة  وح�سار  الغربية  ال�سفة  يف  اليوم  يجري  ما  اإن  والعودة.  امل�سري  تقرير 
الق�سية الفل�سطينية  يف اأخطر واأدق مراحلها و اإنعكا�سات ذلك املبا�سرة على الأمة 
العربية من حميطها خلليجها، مما يتطلب من كل ال�سرفاء يف ربوع وطننا واأمتنا 
العمل احلثيث على اإ�ستنها�س طاقات الأمة الكامنة واملغيبة، وت�سخريها يف مواجهة 
املخاطر  ودرء  الإحتالل  بلجم  كفيلة  فل�سطينية  عربية  اإ�سرتاتيجية  وفق  الأعداء 

املحدقة بواقع اأمتنا وم�ستقبل اأبنائنا واأجيالنا القادمة.

أ. ثائر محمد حنني الشولي

م���������ن م�������ذب�������ح�������ة ب��������ل��������دة ال�������ش�������ي�������خ ودي��������������ر ي�����اس�����ني 
ال����ح����م����ص واد  ف�������ي  ال�����م�����ب�����ان�����ي  م�������ج�������زرة  ال���������ى 

  كاتب فل�سطيني
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أ.آمنة حماد 

لكم؟  تبقى  ما 
الفاضلة الثورة   .. السودان  ثورة 

  �ساعرة و اأديبة �سودانية

اإن كل متتبع لأحداث ثورة دي�سمرب ال�سودانية املجيدة 
التي  الفا�سلة  الراقية والقيم  ل يخفى عليه الأخالقيات 
الأخالق(اأو  ثورة  لقب)  بها  م�ستحقه  فيها  جت�سدت 
)الثورة الفا�سلة( بال منازع ! اإذ يقول الأديب الفرن�سي 
الكبري اأنديه موروا: "تنك�سف الأخالق يف �ساعة ال�سدة"؛ 
عنه  قال  �سعب  على  الظلم  من  م�سا�سة  اأ�سد  �سئ  ل  و 
يف  لل�سودان  الإجنليزي  العام  با�سا" احلاكم  "�سالطني 
وال�سدة  التع�سف  اإ�ستخدام  ي�سعب  "اإنه  املهدية:  حقبة 

والبط�س مع �سعب يتم�سك باأهداب الأخالق القومية". 
م�سلمة  اإىل  الجتماع  علماء  تو�سل  القدم  ومنذ 
بديهية مفادها اأن انحطاط الأخالق هو العامل الرئي�س 
لإنهيار اأي ح�سارة مهما بلغت عظمتها وتطورها ورقيها 
القت�سادي والإجتماعي بل وحتى الأمني؛ دللوا على ذلك 
و�سول  ال�سابقة،  العرب  وممالك  العظيمة  روما  ب�سقوط 
احل�سارات  من  وغريها   الدولة،  العبا�سية  الدولة  اإىل 
واملمالك قدميا وحديثا، ذلك لأنه متى ما انحطت اأخالق 
اأمة ت�ساءل فيها النتماء وانخف�ست الوطنية واإ�ست�سرى 
م�سلحة  على  الفرد  م�سلحة  وغلبت  واملكائد  التاآمر 
فاأ�سبحت  ال�سدة  عند  عنها  الزود  يف  فاأبطاأوا  اجلماعة 

�سعيفة يتخاطفها الأعداء حتى تخور.
ف�ساد  يف  مثال  �سربت  ال�سودان  يف  الإنقاذ  وحكومة 
الأخالق و�سوء الإدارة واأكل اأموال ال�سعب وتف�سي الظلم 
واملح�سوبية حتى اأ�سبح الطالب يتخرج من اجلامعة قانعا 
اأنه لن يتم ا�ستيعابه يف اأي م�سلحة ما مل يكن له وا�سطة 
لي�ست   ال�سودان  اأن   ورغم  احلاكم!  بالنظام  عالقة  اأو 
قد  الأمر  اأن  اإل  احلال  هذه  تعاين  التي  الوحيدة  الدولة 
اإزداد �سوءا وف�سادا؛ فخرجت اجلماهري رغم الر�سا�س 
فاأظهروا  يطاق  ل  الذي  الف�ساد  هذا  على  احتجاجا 
اإمتعا�سهم من كل ذلك ال�سوء ب�سعارات تندد به وتدعوا 
دعوات  حتدوهم  املجيدة"  الفا�سلة  "دولتهم  لتكوين 
ال�سودانيني(  كافة  ي�سميه  )كما  ال�سعب  ل�ساعر  وا�سحة 

حمجوب �سريف يف اأبيات : 
يوماتي  بيهو  البنحلم  "حنبنيهو 

وطن �سامخ وطن عاتي 
وطن خري دميقراطي". 

ويف دعوة وا�سحة لبناء وطن يحلم به كل ال�سودانيني 
احلكومة  لهم  حتققه  مل  ما  وهذا  اأبيا  حرا  �ساخما 

ال�سابقة. 
الركيزة  �سكل  �سعارا  ال�سعارات  تلك  �سمن  من 
الأ�سا�سية  لتلك الثورة ودلل على وعي وم�سوؤولية ودماثة 

خلق هوؤلء الثوار وهو "�سلمية �سلمية �سد احلرامية". 
لكن  م�سلحة  مقاومة  ولي�ست  �سلمية  ثورة  اأنها  اأي 

ي�سهر  من  �سد  �سالحهم  اإنها  من؟!  �سد  ال�سلمية  هذه 
الر�سا�س احلي يف وجوههم يا للعجب اأنه لأ�سمى درجات 

�سبط النف�س واملثابرة للو�سول اإىل ما نريد. 
الثورة  فرتة  طوال  الثوار  اإلتزمها  هذه،  ال�سلمية  و 
املمتدة طوال خم�سة اأ�سهرعانوا ما عانوا من بط�س وقتل 
وتنكيل وهم عزل، ل ميلكون �سوى الإميان وحب الوطن 

وكفى بذلك دافعا وحمر�سا. 
�سلمية ظلوا مم�سكني بجمرها يف اأحلك املواقف وهم 

يجوبون الطرقات باملواكب تب�سريا بالثورة. 
�سباب يف مقتبل العمر ين�سجون الطرقات هتافا حارا 
اأن  وكان  مداه،  بالغا  واإ�ست�سرى  عليهم  اأطبق  ظلم  �سد 
اإ�ستجابة كاأمنا  اأميا  القدر  اأرادوا احلياة فاإ�ستجاب لهم 
تلك ال�سنوات العجاف هي النار التي �سهرت معدن العز 

فيهم وبينت اأ�سلهم الكرمي. 
ثورة  من  امل�ستفادة  وحدها  الدرو�س  هذه  هل 
دي�سمرب؟ كال، اإن هذا ال�سعب الفا�سل العظيم ل يزال يف 

جعبته الكثري واملثري لي�سجل لالأجيال القادمة. 
مراتب  واأرقى  القيم  درجات  اأ�سمى  جتلت   فقد 
الأخالق اأبان اعت�سام الثوار مبباين القيادة العامة ملقر 
من  ال�ساد�س  النظام يف  �سقوط  ال�سوداين عقب  اجلي�س 
اإبريل ـ ني�سان، اإعت�ساما قارب ال�سهرين يف تلك البقعة 
يقت�سمون  وهم  الفا�سلة  مدينتهم  الثوار  فيها  بنى  التي 

الوطن والهم والقوت واحللم واحلب. 
الثوار دورهم احلقيقي  اأدرك  اليوم الأول  نعم ومنذ 
والنا�س  الوطن  جتاه  الأخالقية  م�سوؤوليتهم  تدفعهم 
املهام:  خمتلفة  جلان  اإىل  ونظموها  اأنف�سهم  فق�سموا 
�سابق  دون  ومتوين.  طبية  وجلان  وتن�سيق  واأمن  حماية 

تخطيط اأو معرفة! اأي ب�سر اأنتم 
تن�سق وتعمل وتنجز لبناء الوطن. 

ال�سودان  علم  �سورة  وعظمته يف  اأوجه  التكافل  وبلغ 
املفرو�س على الأر�س مملوءا بالنقود حوله �سباب يهتفون 
عندك  خت...ما  عندك  "لو  حمببة:  �سودانية  بعامية 
كنت  واإن  للتربع  �سعها  نقود  لديك  كان  اإذا  اأي  �سيل" 

ل متلك مال خذ. 
فلم يكن هنالك اأحد ي�سكو من جوع اأو عط�س اأو غريه 
من امل�ستلزمات  حتى اإنه مت توفري كروت ال�سحن للهواتف 

املحمولة وكل ذلك بال مقابل. 
يف اأحد الأيام وبينما اأهم بالتوجه ملقر القيادة �ساألت 
اأحد الرفاق املعت�سمني هناك عما ميكن جلبه معي من 
يحتاج  من  هنالك  لي�س  اأن  الإجابة  فجاءتني  احتياجات 
اأنه زمان ومكان العدل واخلري  �سيئا يف مقر العت�سام! 

والرتاحم الدائم فالكل هنا اأخوان والكل واحد، بل حتى 
ال�سباب يف  من  كبرية  عيني جمموعة  باأم  راأيت  قد  اإين 
وقت الظهرية وهم يرفعون باأيديهم خيمة م�سكلني اأعمدة 

ب�سرية حتى ي�ستظل الن�ساء والأطفال من ال�سم�س. 
الأ�سخا�س  لع�سرات  ملجاأ  كذلك  القيادة  و�سكلت 
وياأكلون  ينامون  فكانوا  اآمنا،  ومقرا  لهم  ماأوى  ل  ممن 
وي�سربون فيها دون خوف اأو فزع حتى اإن بع�س الن�سطاء 
يف  والكتابة  القراءة  امل�سردين  هوؤلء  تعليم  يف  �سرع  قد 
مدار�س على الهواء! فاأ�سحوا بني اإخوانهم  يف ماأمن من 
مطاردة ال�سرطة لهم اأو حتى نظرات الإزدراء. اأنه احللم 

يتحقق اإذن. 
و�سدق ال�ساعر ال�سوداين حني قال مفتخرا: 

املفجوع  دمعة  يكفكفوا  حنان  ونا�سها  اأمان  "بالدي 
يبدوا الغريعلى ذاتهم يق�سموا اللقمة بيناتهم 

يعطوا الزاد حتى لو كان م�سريهم جوع 
ديل اأهلي". 

اأي اأن بالده اآمنة واأهلها ذو حمبة ومتكافلني يق�سمون 
الهم والزاد بل ويوؤثرون غريهم بالزاد �سنا على اأنف�سهم 

ولو كان بهم خ�سا�سة وهم يف حالة  جوع. 
اأ�سمى درجات  اأختتم مقايل هذا مبوقف جتلت فيه 
وهو  زمالئي  اأحد  تلقى  حني  وذلك  وال�سفافية  النزاهة 
اإت�سال هاتفيا من �سقيقته ال�سغرى  يف مقر العت�سام 
اجلوال،  لهاتف  ب�سحن  ميدها  اأن  منه  طالبة  باملنزل 
القيادة  يف  اخلدمات  جمانية  عن  �سمعت  قد  وكانت 
للثوار  ملك  هنا  الر�سيد  هذا  "اأن  قائال:  فاأجابها 
لق�ساء حوائجهم ولي�ست من حقي اإ�ستخدامه يف الأمور 

ال�سخ�سية". 
و�سائر  ونف�سي  ال�سودانيون  اأيها  اأو�سيكم  واأخريا 
ما  حتما  فهي  النبيلة  القيم  تلك  على  باحلفاظ  النا�س 
العربي  ال�ساعر  قال  كما  �سيزول  �سئ  وكل  لكم،  �سيبقى 

القدمي احلارث بن عباد: 
كل �سي م�سريه لزوال . . . غري ربي و�سالح الأعمال
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ال��م��رأة االح��وازي��ة و النضال الوطي

الن�سال  �ساحة  الأحوازية  املراأة  تدخل  مل 
الأوىل  الحتالل  عقود  منذ  مبا�سرًة  ال�سيا�سي 
وهو  املبا�سر،  غري  بالن�سال  من�سغلًة  كانت  بل 
حفظ الهوية واللغة والنتماء وما �سابه و�ساكل 
ال�سيا�سي  للن�سال  املراأة  انتقال  وكان  ذلك، 

أ. نهال الكعبي

للنظام  كهربائية  �سعقة  مبثابة  امليداين، 
حفظ  يف  منا�سلًة  املراأة  باتت  فلقد  الفار�سي. 
ومنا�سلًة  والرتاث،  والثقافة  والنتماء  اللغة 
و  املحتل،  الوطن  حترير  اىل  تدعو  �سيا�سية 
ا�ستعادة �سيادته املغت�سبة، و حتقيق ا�ستقالله، 
حتكم  التي  الفار�سي  الإحتالل  �سلطة  راف�سًة 
حقوق  عن  وتدافع  احلديد،  و  بالنار  الأحواز 
امل�ساركة  عرب  حريتهم  و  الحوازيني  املواطنني 
الإ�سرابات  و  الحتجاجات  و  املظاهرات  يف 
الفار�سي  النظام  �سد  الأحواز  يف  تنطلق  التي 

املحتل و �سلطاته الأمنية. 
بجانب  تنا�سل  الحوازية  املراأة  اأخذت  لقد 
ا�سرتها  الرجل، متحديًة كل ما يهددها ويهدد 
ورف�س  الأحوازي  النتماء  �سرعية  عن  للدفاع 
ال�سلطة الفار�سية. ما اأّدى اإىل ت�سريد وتهمي�س 
و اعتقال الن�سوة الأحوازيات من قبل ال�سلطات 

الفار�سية، حالهّن حال الرجال.

القول  قّل ما جند هذا  املجتمع، ولكن  املراأَة ن�شف  اإّن  يقال 
يطّبق فعلياً يف جمتمٍع ما، لأن املراأة مل ُتعط حقها، اأو مل تاأخذه 
يجتهدن  و  ينا�شلن  ان  حاولن  الن�شاء  لكن  الأحيان.  غالب  يف 
اأمم خمتلفة. وكان لهّن  اإىل جنب الرجال، يف  و يكافحن جنباً 
و  احلرية  اأجل  من  الن�شال  �شوح  يف  قيمة  و  بارزة  م�شاهمات 
م�شاركات  العربية  للمراأة  كان  و  الإ�شتقالل.  نيل  و  التحرر 
لواء  و  فل�شطني  و  اجلزائر  يف  لها  م�شهود  تاريخية  بطولية 
و  البندقية،  حملت  و  العربية،  املراأة  �شحت  فقد  الإ�شكندرون. 
ا�شت�شهدت يف �شبيل النهو�س بوطننا املحتل، وحتقيق الإ�شتقالل 
الناجز. وما املنا�شلة جميلة بو حريد من اجلزائر، و ليلى خالد 
مثال  خري  اإل  الإ�شكندرون  من  �شاكوج  جبني  و  فل�شطني،  من 
لن�شالت و ت�شحيات املراأة العربية التي �شجلت اإ�شمها يف �شفر 
البطولت بحروف من نور. انطالقاً مما �شبق، من ال�شروري 
الكتابة عن كفاح املراأة الأحوازية ون�شالها امل�شتمر على مر ت�شعة 

عقوٍد ونّيف. 

السياسة
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  �سحفية من الحواز

هذه امل�ساهمات الن�سالية ال�سيا�سية للمراأة الأحوازية قد �ساعفت 
م�سوؤلياتها الأ�سا�سية، وجعلت دورها حيويا لميكن الإ�ستغناء عنه باي 

�سكٍل من الأ�سكال.
ففي الوقت الذي ُتعترب املراأة الأحوازية، القلعَة املنيعة التي حتافظ 
على الُهوية الأحوازية ولغة الأم اللغة العربية يف مواجهة رياح التفري�س 
العاتية التي تبتغي �سلب الإرادة الأحوازية ، وطم�س ال�سخ�سية العربية 
وت�سويه الل�سان العربي املبني واإ�ستبداله باللغة الفار�سية، �ساعيًة اىل 

جعل الحوازيني مماثلني للفر�س متام املماثلة.  
على الرغم من غياب املوؤ�س�سات التعليمية العربية وحظر املدار�س 
جنحت  احلكومية،  والإدارات  املوؤ�س�سات  يف  تداولها  ومنع  الر�سمية، 
العربية  َمنَهل  من  ينهُل  حتى  الأطفال  م�ساعدة  يف  الأحوازية  املراأة 
الذي ل ينَظب ولّقنتهم حرف "ال�ساد" وُحب الأمة العربية املجيدة، 
ُينرُي  نربا�ٍس  مبثابة  كانوا  الذين  واأبطالنا  رموزنا  َهدِي  على  وال�سري 
الفار�سُي  الظالم  �ُسرادق  اأ�سباح  تبدُد  و�سم�ٍس  املنا�سلني  طريق 

ال�سعوبُي ال�سفوي.
التي  الأبية  العربية  النف�س  ُكنه  متثُل  الأحوازية  العربية  املراأة  اإن 
وال�سهادة  املوت  وتوؤثر  الإ�ستعباد،  وترف�س  والهوان،  الذّل  تقبل  ل 
العتاة  لإرادة  الإن�سياع  و  الذليلة،  احلياة  على  والإيثار  والت�سحية 
الن�ساء  اإن  املتجربين.  والبغاة  الظاملني،  والطغاة  الطامعني، 
الحوازيات البا�سالت يبنّيَّ لنا اأنفة النفو�س العربية املت�سامية للُعال، 

الرانية للنجوم وهي جتري حتت اأقدامها، م�ستهزاأًة بامل�ستحيل.
�سجاعتهن  اأمام  متحريًا  الإن�سان  يقف   ، اأحوازيات  ن�ساٌء  ت  ثَمّ
م�سدر  و�سيبقني  ُكّن  الالئي  الن�ساء  تلك  وت�سحياتهن،  واأ�سالتهن 
الهاٍم لالأجيال العربية الأحوازية، تلك الن�ساء اللواتي يفخُر بهن كل 

عربّي اأ�سيل.
يف ما يلي ذكٌر لإحدى املنا�سالت الأحوازيات: فهيمة بدوي. 

الواقع  رف�ست  التي  الأ�سيلة  الأحوازية  العربية  املنا�سلة  هذه 
ال�سفوي  ال�سعوبي  املجو�سي  الفار�سي  املحتل  فر�سه  الذي  املتعفن 
للقول  مثال  خري  وكانت  اخللل،  مواطن  و�سخ�ست  الأحوازيني،  على 
املاأثور:وراء كل رجٍل عظيم اإمراأٌة. هذه املاجدة التي نا�سلت وكافحت 
وجاهدت جنبًا اىل جنب زوجها واأخوانها املنا�سلني. قد قب�س عليها 
تعر�ست  وقد  الإيراين،  لالإحتالل  التابعة  الأمنية  ال�سلطات  قبل  من 
رغم  الفار�سي  الإحتالل  معتقالت  املمنهج يف  التعذيب  واأ�سّد  لأق�سى 
اأنها كانت حاماًل وقد و�سعت طفلتها وهي قابعٌة يف زنزانة املحتل،  و 

حتية لها ولزوجها واإخوانها ال�سهداء القاطنني يف عليني.

تعر�ست من�ساآت اململكة العربية ال�سعودية اخلدمية والنفطية منذ 
احلوثيون،  يطلقها  ال�سنع  ايرانية  م�سرية  بطائرات  لإعتداءات  فرتة 
واآخر الإعتداءات ا�ستهداف من�ساآت النفط يف بقيق حيث احدثت دمارًا 

ل ي�ستهان به.
كل  بح�سب  تكن  مل  بقيق  يف  النفطية  اأرامكو  من�ساأت  ا�ستهداف 
الدللت من فعل اأذرع ايران يف اليمن او يف العراق بل كانت من قبل 
احلرب  مرحلة  بداأوا  الفر�س  ان  على  موؤ�سر  وهذا  اأنف�سهم،  الفر�س 
جتاه  الأمريكي  املوقف  ميوعة  لول  ليح�سل  هذا  كان  وما  املبا�سرة، 
الدول،  و�سيادة  الدويل  القانون  لقواعد  وخرقها  طهران  ت�سرفات 
تاأكيدات  ينتظر  زال  ما  الأبي�س  البيت  �سيد  ان  الأمر  يف  والغريب 
ال�سعودية على ان طهران هي الفاعل ليدر�س امكانية الرد وكاأن بالده ل 

متتلك الو�سائل لتحديد الفاعل.
ورغم كل الإبتزاز املايل الذي مار�سه ترمب على حكام ال�سعودية، 
اإل اأنه يقول اإنه مل يِعد ال�سعوديني بحمايتهم ولكنه �سي�ساعدهم، ويتعني 
وي�سمل ذلك  اأمنهم  الأكرب يف �سمان  امل�سوؤولية  ال�سعوديني حتمل  على 

دفع املال فهل راأيتم نفاقًا ودجاًل ومداهنة للفر�س اأو�سح من ذلك؟؟؟
اإن ما يجري لل�سعودية ودول اخلليج العربي اأمر ناجت عن �سيا�ستهم 
اخلاطئة يف   املنطقة وتفريطهم ب�سمام اأمان املنطقة العربية "عراق 

العرب وقيادته الوطنية"(
التي اأخرت التغول الإيراين واأبعدت عن العرب ب�سكل عام وعن دول 
اخلليج العربي ب�سكل خا�س، اخلطر الإيراين ثالثة عقود، فما يح�سل 
اليوم كان ميكن ان يح�سل يف بداية ثمانينيات القرن املا�سي لول وقوف 
قيادة العراق الوطنية اآنذاك �سد الهجمة الفار�سية وكان جزاء املوقف 
القومي العراقي تاآمر حكام ال�سعودية ودول اخلليج على العراق وقيادته 
وم�ساعدتهم اأمريكا التي يحاولون الحتماء بها اليوم يف تدمري العراق 

واإ�سقاط قيادته.
لن نغو�س يف املا�سي ومواقف هذه الأنظمة ولكننا نقول نحن �سد 
اأي تهديد لأي دولة عربية من اأي جهة كانت، ولن نكون اإل مع العرب 
وما  �سبقه  وما  بل  بقيق  على  العدوان  عن  ي�ساأل  وملن  اأعدائهم  �سد 
�سيتبعه من اأحداث نقول هذا ما فعلته اأيديكم فمتى تتعظون، وهل ينفع 

اتعاظكم اليوم؟؟؟ 

أ. زياد المنجد

ويسألونك 
عن بقيق؟

خال�صة القول

كاتب و �سحفي عربي من �سورية
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للنظام و املطالبة يف م�سريات مليونية متوا�سلة 
ال�سلطة  رموز  كافة  بتنحي  كاملة  اأ�سهر   7 منذ 

ال�سابقة امل�سماة بالع�سابة.
مدار  على  ال�سعبي  احلراك  يتوقف  مل  و 
على  حققها  التي  النت�سارات  عند  جمعة   32

حتقيقات  فتح  الذي  اجلزائري  الق�ساء  يد 
و  اأ�سماء  التي جرت  الف�ساد،  معمقة يف ملفات 
�سخ�سيات كبرية بالدولة تقبع يف ال�سجن منذ 
حق  يف  متوا�سلة  التحقيقات  تزال  ل  و  اأ�سهر 
ال�سعب،  اأموال  نهب  يف  ال�سلطة  اإ�ستغلوا  من 
دولة  يف  كبار  م�سوؤولني  اإقالة  على  زيادة  هذا 
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة، و مع كل 
ي�سر  متوا�سال  ال�سعبي  احلراك  يزال  ل  هذا 
فيه اجلزائريني على تنحية ما تبقى من رموز 
حل  اي  لقبول  اأ�سا�سي  ك�سرط  ال�سابق  النظام 

دميقراطي لالأزمة.
رئي�س  دعا  الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي 
الناخبة  الهيئة  �سالح  بن  القادر  عبد  الدولة 

انتخابات  اليوم معلق على  م�سري اجلزائر 
النتخابات  ت�سبه  ل  �سفافة  و  نزيهة  رئا�سية 
انها تعترب احلل الوحيد و الأوحد  اإذ  ال�سابقة، 
للخروج من الأزمة ال�سيا�سية التي تتخبط فيها 
العزيز  ال�سابق عبد  الرئي�س  تنحي  البالد منذ 
بوتفليقة ني�سان ـ افريل املا�سي و �سغور كر�سي 
املناه�سة  التظاهرات  ت�سعيد  مع  الرئا�سة 

أ. حيزية تلمسي

ديسمرب المقبل الختيار رئيس للبالد

ح�����������������������������ل األزم���������������������������������������������������������ة ال�����������������س�����������������ي�����������������اس�����������������ي�����������������ة ف����������ي 
ال���������������ج���������������زائ���������������ر م����������ع����������ل����������ق ع������������ل������������ى اق����������������������������������رتاع ن���������زي���������ه  

دي�سمرب   12 يوم  اجلمهورية  رئي�س  لإختيار 
هذا  الأمان،  بر  اإىل  بالبالد  التوجه  و  املقبل 
القرار جاء ا�ستجابة لطلب قائد الأركان نائب 
طالب  الذي  �سالح،  قايد  اأحمد  الدفاع  وزير 
ت�سريحاته  يف  مو�سحا  بالنتخابات  التعجيل 
واإن مت احباطها  وجود موؤامرات �سد اجلزائر 
اإل ان  اأكرث من ذلك،  اإل ان الو�سع لن يتحمل 
"ل  اأخرى ليقول  �سوت ال�سعب ارتفع يف جمعة 
هذا  قابل  الع�سابة"،  عليها  ت�سرف  لإنتخابات 
مت  �سيا�سيني  نا�سطني  عن  بالإفراج  املطالبة 

اعتقالهم من طرف الدولة.
التعديالت  و  اجلديدة  الأنظمة  ت�سفع  ومل 
لالنتخابات  الع�سوي  القانون  على  التي طراأت 
الثائر  ال�سعب  من  ال�ساحقة  الغالبية  قبول  يف 
بالن�سبة  �سلطة  تتخذها  قرارات  اي  �سد 
حتى  ل  و  �سالحيات  اي  متلك  ل  للجزائريني 
ال�سرعية يقودها اأحد رموز النظام ال�سابق عبد 
القادر بن �سالح رئي�س الدولة و نور الدين بدوي 

الوزير الأول.

السياسة
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  �سحفية جزائرية

ال�شلطة حت�شم الأمر و ال�شعب فقد الثقة
و ي�سود الو�سع يف البالد اليوم حالة متقدمة من التوتر بني �سلطة 
اتخذت القرار و ح�سمت الأمر و بني �سعب فقد الثقة و بلغ ن�سبة من 
الوقت  هذا  يف  و  وطنه،  مب�سري  التالعب  جهة  لأي  ت�سمح  ل  الوعي 
احلرج من م�سار الت�سحيح و التغيري مل يعد اأمام ال�سلطة و ال�سعب 
اي حل اآخر غري النتخابات هذه التي يرف�س ان ي�سرف عليها بدوي 
و بن �سالح اللذان فقدا ثقة ال�سعب منذ زمن، مما دفع اجلزائريني 
اإىل اجلزم باأن نتائج القرتاع حم�سومة م�سبقا و ان التزوير �سيكون 

�سائدا فيها.
و يف ظل تلك ال�سراعات طراأت تغيريات على القانون الع�سوي 
اأن  على  تن�س  التي   140 املادة  منها  النتخابات  نظام  املت�سمن 
الأكرث  على  يوما   40 ظرف  يف  يودع  اأن  يجب  بالرت�سح  الت�سريح 

املوالية لن�سر املر�سوم الرئا�سي املت�سمن ا�ستدعاء الهيئة النتخابية

الهيئة العليا امل�شتقلة ملراقبة النتخابات.
.هل �شتنجح يف اإقناع املقاطعني؟.

على  الأمة  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  اع�ساء  �سادق  كما 
م�سروعي القانون اجلديد، و يتعلق م�سروع القانون الأول باإ�ستحداث 
�سلطة م�ستقلة دائمة ت�سهر على "حت�سري وتنظيم وت�سيري وال�سراف 
"ترقية النظام النتخابي املف�سي  ومراقبة النتخابات'" وتعمل على 
هذا  وين�س  ال�سلطة"،  على  والدميقراطي  ال�سلمي  التداول  اإىل 
"كافة �سالحيات" ال�سلطات الإدارية يف جمال  القانون على حتويل 
العدل  وزير  يرتاأ�سها  التي  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اإىل  النتخابات 

الأ�سبق حممد �سريف،
للقانون  اجلزئي  التعديل  حول  فيتمحور  الثاين  امل�سروع  اأما 
اأن  على  �سيما  ل  ين�س  والذي  النتخابات  بنظام  املتعلق  الع�سوي 
الت�سريح بالرت�سح لرئا�سة اجلمهورية يتم بالإيداع �سخ�سيا لطلب 

ت�سجيل لدى رئي�س ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات. 
اإكتتاب  اإ�ستمارات  عدد  تقلي�س  اجلديد  الن�س  مبوجب  ومت 
للناخبني  الأقل  على  فردي  توقيع   50.000 اإىل  الفردية  التوقيعات 
يف  التوقيعات  هذه  جتمع  ان  على  النتخابية  القائمة  يف  امل�سجلني 
25 ولية، ول يقل العدد الدنى من التوقيعات املطلوبة من كل ولية 
1200 توقيع بعد ان كان يتعني على املرت�سح للرئا�سيات تقدمي قائمة 
ت�سم 600 توقيعا فرديا ملنتخبي املجال�س ال�سعبية الوطنية البلدية و 
توقيعا فرديا   60.000 ت�سم  قائمة  اأو  25 ولية  الولئية مق�سمة على 

ملنتخبني يتم جمعهم من 25 ولية على القل.
و جتدر ال�سارة انه بعد تاأجيل النتخابات لأول مرة والتي كانت 
انطلق  الذي  ال�سعبي  احلراك  ب�سبب  الفارط  اأبريل   18 يوم  مقررة 
عبد  ال�سابق  للرئي�س  اخلام�سة  بالعهدة  تنديدا  فرباير   22 يوم 
تاريخا  �سالح  بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�س  حدد  بوتفليقة،  العزيز 
النتخاب  اأن  ال  يوليو   04 يوم  كان ذلك  و  الرئا�سية  لالنتخاب  اآخر 
مل يتحقق ب�سبب رف�س املجل�س الد�ستوري ملفات املرت�سحني اآنذاك.

ما زالت بع�س اجلماهري يف منطقتنا العربية تعاين من اأمرا�س 
القولون، فلول بع�س )ذيول(  والتهاب يف  الروؤيا والقلب  مزمنة يف 
طهران  يف  الفقيه  الويل  نظام  ا�ستطاع  ملا  العربية  اجلماهري  هذه 
لكل  مقاومة وممانعة  نف�سها  تعترب  التي  الدول  بع�س  يتمدد يف  اأن 
عدوان )اّل العدوان ال�سفوي الفار�سي( فهو مرحب به، وما زالت 
هذه  ن�سر  خطر  حول  مكان  كل  يف  بها  نقوم  التي  التوعية  حمالت 
الأفكار املدمرة املتطرفة لالإ�سالم ال�سيا�سي ب�سقّيه، والذي اّول ما 
اأ�ساء فهو اأ�ساء اىل ال�سالم نف�سه، وقد ل يبدو غريًبا )بل منطقًيا( 
امل�ستعربة  او  العربية  الإعالم  و�سائل  اغلب  لدى  �سدى  جند  ل  ان 
بالعروبة  تنادي  حتررية  وروؤى  ومداخالت  افكار  من  نن�سر  ما  عن 
اكرث  منذ  كونية  ان�سانية  ر�سالة  ا�سحاب  وباأننا  موؤكد  حال  كواقع 
من 1400 عام، والتي يراد منها الآن وب�سبب بع�س املغر�سني )من 
من  تفّرغ  وان  هدفها  حتّرف  ان  اعاله(  القولون  التهاب  مر�سى 
الكّتاب  �سّنفت  قد  ما  نوع  من  قوى خفّية  اأ�ساهد  وكاأين  حمتواها، 
واملحللني والنا�سطني واملتابعني يف اأوربا ح�سب درجاتهم وتوجهاتهم 
ومدى تاأثريهم يف اجلمهور، فما هو ال�سبب الذي يدفع بع�س و�سائل 
العالم احلكومية الغربية والعربية اىل مقاطعة الأفكار احلرة التي 
ما زال يحمل بذرتها بع�س هوؤلء الكتاب واملثقفني يف املهجر و�سمن 
م�ساحة من احلرية الأخالقية والقانونية التي اتيحت لهم يف د�ساتري 
هذه البلدان؟ هل يعلم القارئ العربي العزيز باأننا حالًيا نعاين من 
الدميقراطيات  اعتى  نعي�س يف  ونحن  فهم  و�سوء  ومقاطعة  ح�سار 
التي  الأزمة  العربية؟  الدول  يف  اذن  احلال  هو  فكيف  الغربية؟ 
تتعلق  مركبة  ازمة  هي  املهجر  يف  العربي  واملثقف  الكاتب  يعي�سها 
قوى  قبل  من  تروي�سه  وحماولة  الوىل،  بالدرجة  الفكرية  بحريته 
فاعلة بالدرجة الثانية، فهل تركنا بلداننا وهاجرنا وحتملنا وزر كل 
�سئ لكي نقع حتت فخاخ املقاطعة واحل�سار؟ اأرجوكم ان ل تعتبوا 
و�سننا�سل  و�سن�سمد  املهجر  يف  هنا  �سيوًفا  �سنبقى  فنحن  علينا 
ولنكتب  وورقة  قلًما  بها  لن�سرتي  ابنائنا  افواه  من  اللقمة  و�سنقطع 
اإ�ساءة  يف  ن�ستمر  لكي  را�سخا  ومعينا  �سندا  معنا  فكونوا  ونن�سر، 

الطريق لل�سباب ولالأجيال.

أ. هالل العبيدي

نحن في ازمة 
حقيقية

كاتب و حملل �سيا�سي

نقطة اأول ال�صطر
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االقتصاد

لعقد  ال�سهيوين  الكيان  �سعى  ان  منذ 
العربية  القطار  بع�س  مع  "�سالم"  اتفاقيات 
وهو يحاول جاهدا تغري مفهوم ال�سراع مع الأمة 
الفل�سطينية،  لالأرا�سي  احتالله  بعد  العربية 
من �سراع وجود اىل �سراع حدود، وتارة �سراع 
و�سراع  املياه،  م�سادر  على  و�سراع  اقت�سادي، 
ع�سب  متثل  وجميعها  الطاقة  م�سادر  على 
بتجزاأة هذا  اذا جنح  فهو  كان،  بلد  لأي  احلياة 
حقق  قد  يكون  فاإنه  هذه،  ا�سكاله  اىل  ال�سراع 
العرب  ذاكرة  من  امل�سح  وهو  الرئي�س،  هدفه 
مفهوم �سراع الوجود، اأي حتقيق �سرعية وجوده 
فوق الرتاب الفل�سطيني، وان �سراعه معنا يتمثل 
اقت�سادية  م�سالح  او  احلدود  على  اخلالف  يف 

ص�����������ف�����������ق�����������ة ال�������������������غ�������������������از ال����������م����������ش����������ب����������وه����������ة 
وث�������������������������������������روة ال�������������������ع�������������������رب ال����������م����������ن����������ه����������وب����������ة

أ.د. غسان الطالب

على  دائما  عينه  فكانت  ذاك،  او  البلد  هذا  مع 
طرق  او  املياه  على  هي  كما  الطاقة  م�سادر 

املوا�سالت و املمرات املائية وما اإىل ذلك.
منذ  العلن  اىل  الكيان  هذا  اطماع  ظهرت 
لبنان  بداأ  عندما  وحتديدا  املا�سي  القرن  نهاية 
الغاز  وجود  لإ�ستك�ساف  البحث  عمليات  يف 
حيث  وفل�سطني  م�سر  حال  حاله  �سواطئه،  يف 
�سواطيء  يف  الغاز  من  هائلة  كميات  وجود  تبني 
هذا  �سارع  عندها  الثالثة،  القطار  هذه 
امريكية  �سركات  ومب�ساعدة  الغا�سب  الكيان 
اللبنانية  القليمية  املياه  يف  الغاز  عن  للتنقيب 
الغاز  اآبار  على  اليد  و�سع  و  والفل�سطينية، 
الدولية  واملواثيق  القوانني  كل  متحديا  املكت�سفة 
من  الغاز  باإ�ستخراج  بداأ   2012 عام  ويف  بذلك، 
قبالة �سواطيء فل�سطني املحتلة، وحتديدا من بئر 
ي�سمى "تامار" يقدر خمزونه ب 240 مليار مرت 
مرت  مليار   450 "ليفياثان" ب�سعة  بئر  ثم  مكعب 
فل�سطينية،  اآبار  اأي هو غاز م�سروق من  مكعب، 
وت�سويقه  للعرب  بيعه  حماولة  هو  يجري  والذي 
املوا�سالت  طرق  عرب  اخلارجي  للعامل  كذلك 
العراقيل  كل  فيه  ت�سع  الذي  الوقت  يف  العربية، 
ا�ستخراج  من حقه يف  ال�ستفادة  من  لبنان  ملنع 
القليمية حتى يحكم  ومياهه  �سواطئه  الغاز من 
الطاقة يف القطار  بالكامل على قطاع  �سيطرته 

العربية املحيطة بكيانه الغا�سب.  
�سقنا هذه املقدمة للحديث عن اتفاقية الغاز 

الردنية،  احلكومة  مع  وقعها  والتي  امل�سبوهة 
لتزويد الردن بالغاز املنهوب من الرا�سي واملياه 

الفل�سطينية وملدة خم�سة ع�سر عاما.         
غ�سب  اثارت  والتي  امل�سبوهة  الغاز  �سفقة 
الت�سريعية  وموؤ�س�سته  الأردين  ال�سارع  و�سخط 
الردين  ال�سعب  واأن  الربملان،  يف  املتمثلة 
التفاقية،  هذه  ترف�س  ال�سيا�سية  القوى  وكافة 
العدو  مع  التطبيع  لنهج  تكري�سا  ويعتربها 
هذا  بحقوق  �سريحا  واإعرتافا  ال�سهيوين، 
خطرا  ت�سكل  وهي  الفل�سطيني.  الغاز  يف  الكيان 
قطاع  ن�سلم  عندما  الأردن،  وم�ستقبل  اأمن  على 
باأهميته  جزئيا،  او  كليا  وم�ستلزماته  الطاقة 
ومن  ال�سهيوين،  العدو  بيد  الإ�سرتاتيجية 
خيارا  تكن  مل  التفاقية   هذه  ان  قوله  اجلدير 
»نوبل  �سركة   لكون  باإمتياز  امريكيا  بل  اأردنيا، 
»ليفياتان«،  املغت�سب  العاملة يف احلقل  اإنرجي« 
وي�ساهم فيها كذلك جون كريي وزير اخلارجية 
وهو  اوباما،  الرئي�س  عهد  يف  ال�سبق  المريكي 
هذه  تنفيذ  يف  ورئي�سيا  حموريا  دورا  لعب  الذي 
ال�سفقة، والتي تبدو ظاهريا بني �سركة الكهرباء 
عامة  م�ساهمة  �سركة  وهي  الردنية  الوطنية 
والطرف  الأردنية،  للحكومة  بالكامل  مملوكة 
الول وهو البائع  �سركة NBL الأردن للت�سويق 
املحدودة، م�سجلة يف جزر كاميان ذات م�سوؤولية 
ال�سركاء يف  قبل  من  بالكامل  حمدودة، مملوكة 
ال�سهيوين،  الكيان  يف  ومقرها  ليفياثان  حقل 
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ل�سركة  والكفيل  ال�سامن  هي  الأردنية  احلكومة  ان  التفاقية  هذه  مفارقات  ومن 
الكهرباء الوطنية، بينما ل يوجد اأي كفيل و�سامن للطرف ال�سهيوين )البائع(، ومن 
املفارقات الأخرى والتي مت�س ال�سيادة الردنية كذلك وهي : "اإذا ظهر يف الأردن اأية 
بعدما  فقط،  حقول غاز فال يحق للم�سرتي تخفي�س ن�سبة ال�سترياد باأكرث من 20% 

!!!!" ي�سكل  مما  التعاقدية،  الكمية  كامل  من  ي�سرتي 50% 
الغاز املنهوب من قبل الكيان ال�سهيوين مل يكن خيارا وحيدا لالأردن، بل كانت 
واجلزائر  قطر  هناك  العربية  القطار  ففي  واجنبية،  عربية  خيارات  عدة  اأمامه 
تعتربان من اكرب دول العامل انتاجا للغاز، و مع ذلك فقد مت توقيع ال�سفقة ر�سميا 
مع الكيان ال�سهيوين، وهو بذلك يعترب نف�سه حقق مك�سبا كبريا على اعتبار ان هذه 
التفاقية اأ�سفت الطابع ال�سرعي ل�سرقته للغاز الفل�سطيني، وهو بذلك يحقق اجنازا 
مهما يف عملية التطبيع القت�سادي والتي يرف�سها ال�سارع الردين وبكل قوة هذا من 
جانب، ومن جانب اآخر يكون الكيان ال�سهيوين قد حقق اخرتاقا لل�سوق العربي وك�سب 
املناف�سة مع كل من قطر واجلزائر وكذلك م�سر، وبذلك يكون قد حقق مك�سبا ماديا 
لت�سبح  دولر  مليار  بزيادة  اي  حيث ارتفعت قيمة احلقل املنهوب بحدود ال 20% 
بحدود ال 6،5 مليار دولر بعد التفاقية، حيث كانت قيمة البئر قد ُقيمت مبقدار 5.5 
مليار دولر ، وبهذا اخل�سو�س يقول وزير الطاقة يف هذا الكيان: "اإن اإجناز التفاق 
مع الأردن يعد عماًل تاريخيًا �سيعزز العالقات القت�سادية وال�سيا�سية بيننا"، ومدعيا 
"اإ�سرائيل اإىل قوة عظمى للطاقة توفر احتياجات  اأنه يف هذه املرحلة تتحول  كذلك 

جريانها، وتعزز مكانتها كعامل مركزي يف تزويد الطاقة يف املنطقة".   
بداية الغاز الفل�سطيني املنهوب كانت مع �سركة "برتي�س غاز" الربيطانية عندما 
القليمية  املياه  يف  الطبيعي  الغاز  من  اإ�سرتاتيجيًا  خمزونًا    1999 عام  يف  اكت�سفت 
لقطاع غزة هما "غزة مارين"، والآخر "بوردر فيلد" يقدر خمزونهما مبا يزيد عن 

1،1 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
تراجعت  حال  يف  اقت�سادية  بكارثة  الردن  ويتوعد  يهدد  ال�سهيوين  الكيان 
احلكومة عن التزاماتها بالتفاقيات املوقعة مع هذا الكيان، وهذا اللتزام يحتم على 
الردن �سراء الغاز من الكيان ال�سهيوين ملدة 15 عاما بقيمة مادية تقدر ب 15 مليار 
دولر، وال�سوؤال الذي ن�ستخل�سه من هذه املعادلة، من �سيكون اخلا�سر اقت�ساديا يف 

حالة ا�سرار ال�سارع الردين على ا�سقاط هذه التفاقية؟ 
الكيان  مع  للغاز  ب�سعر  اإلتزم  الردن  باأن  تقول  يدينا  بني  التي  املعطيات  من 
ال�سهيوين اأعلى من �سعر الغاز امل�سري واأعلى من معدل �سعر الغاز العاملي، ففي حال 
اإلغاء التفاقية �سي�سطرالكيان ال�سهيوين لبيع الغاز بال�سعر العاملي القل من ال�سعر 
املتفق علية مع الردن، وهذا بحد ذاته ميثل فر�سة �سائعة لتحقيق الربح، اما املاأزق 
الآخر فهو قرب امل�سافة لت�سدير الغاز مع الردن وم�سر وانخفا�س تكاليف الت�سدير 
وعند الغاء التفاقية �سيكلف هذا الكيان مبالغ ا�سافية للو�سول اىل ال�سواق العاملية، 
علما باأنه مبوجب هذا التفاق فاإن الردن �سوف ي�ستورد يوميا 300 مليون قدم مكعب 
من الغاز يف الوقت الذي ي�ستهلك فيه 350 مليون قدم مكعب وبذلك فهو لي�س بحاجة 

للتخزين بل �سيذهب مبا�سرة اىل قنوات ال�ستهالك.
  اأ�ستاذ جامعي و باحث اقت�سادي

يحاُر املرء عن ماذا يكتب يف ظل ت�ساعد الأحداث واختالفها يف 
منطقتنا العربية، من ق�سف اإيراين لل�سعودية، وغريها من اأحداث 
مت�سارعة هنا وهناك.. لكن ولعلمي باأن الكثري من زمالئي �سيكتبون 
حول هذه الأحداث البارزة خالل هذه الفرتة وتداعياتهما، �ساأجته 
للكتابة حول قانون جديد تزمع حكومة املنطقة اخل�سراء يف العراق 
اأُقر فعاًل،  ما  اإذا  قانون خطري جًدا  واإقراره،  الربملان  مناق�سته يف 
جرائم  بـ)قانون  ُيعرف  ما  اأو  الإلكرتونية،  اجلرائم  قانون  وهو  األ 

املعلوماتية(.
كل  على  التطبيق  م�ساحة  يعطيه  للقانون  الف�سفا�س  ال�سم 
املوؤبد  ال�سجن  اإىل  ت�سل  جًدا  قا�سية  بعقوبات  للحكومة  خمالٍف 
والعدام، بالإ�سافة اإىل دفع غرامات مالية باهظة جًدا، كما ن�ست 
املوجود  الإلكرتوين  البتزاز  كقانون  لي�س  اإنه  اإذ  القانون،  م�سودة 
والتهديد  البتزاز  عمليات  ممار�سة  عليه  يثبت  من  وباأنه  فعاًل، 
والعقوبة، وهذا حٌق  القانونية  للم�ساءلة  يتعر�س  لأ�سخا�س  املبا�سر 
م�سروع من اأجل ال�سلم املجتمعي، لكن القانون اجلديد والذي يعمل 
احلريات  �سي�سادر  اإقراره،  اأجل  من  و�ساق  قدٍم  على  ال�سيا�سيون 

ويلغيها نهائًيا، واأق�سد حرية التعبري!
م�سوّدة القانون تن�س على اأن كل من يهدد اأمن الدولة و�سيادتها 
ويخلق الفتنة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي �ستطبق عليه العقوبات 
اآنفة الذكر اأعاله، وبكل تاأكيد فاإن من وجهة نظر احلكومة وجهاتها 
واملايل  الإداري  ف�سادهم  يك�سف  من  كل  باأن  املُخت�سة  التنفيذية 
ويف�سحه عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي فاإنه يخّل باأمن الدولة، كل 
من يكتب عن تبعية الأحزاب و�سخو�سها لدولة جارة، فاإنه �سيكون 
التي  امل�سّددة  العقوبات  اإحدى  وي�ستحق  احلكومة  ب�سيادة  طاعًنا 
ين�س عليها القانون املُقرتح، اإن مل يكن جميعها.. وبالتاأكيد فاإن كل 
من ينتقد حالة دينية �ساذة على املجتمع العراقي، اأو يف�سح ف�ساد 
التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  خانة  حتت  ف�سيكون  الدين  رجال  بع�س 
بالإ�سالح  املطالبني  حتى  بل  العقوبات،  و�ستطاله  الفتنة،  لإثارة 
عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي �سُيعتربون خطًرا على الأمن العام 
ويجب معاقبتهم باحلب�س املوؤبد اأو الإعدام لأن تغريداتهم قد ُت�سعل 

ثورة. 
)دميقراطية(  ب�سبغة  الأفواه  تكميم  �سيا�سة  اإنها  باإخت�سار، 

وم�سادرة تامة حُلرية الراأي والتعبري!

أ. سعد الرشيد

قانون 
تكميم 

األفواه.!

فوهة قلم

  كاتب من العراق
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يف  امل�ساهمة  نامية،على  كدولة  املغرب  يعمل 
التزامات طويلة الأمد فيما يتعلق بال�ستدامة البيئية 
مت  والعاملي.  املحلي  ال�سعيدين  على  والجتماعية 
الأخرية  ال�سنوات  يف  املبادرات  من  العديد  تقدمي 
بدًءا  امل�ستدامة،  بالتنمية  املتعلقة  املجالت  يف جميع 
من املبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية، وخطة املغرب 
الأخ�سر، وروؤية 2020 لل�سياحة، وعدة اأمور اأخرى. و 
ل�سالح  ملمو�س  اإلتزام  الجتماعية  امل�سوؤولية  ملفهوم 
البيئة،  وحماية  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 
وتقريب  والتكوين،  امل�ساواة،  عدم  اأوجه  من  واحلد 
يف   مركزية  م�ساهمة  وكذلك  واخلدمات،  املنتجات 

موا�سيع امل�سلحة العامة.
ا�شرتاتيجية التنمية امل�شتدامة

تهدف ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة اإىل تعزيز 
الوئام بني الب�سر وبني الإن�سانية والطبيعة و هي جمال 
اإن موا�سيع  العاملي.  علمي حا�سم يف جدول الأعمال 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  امل�ستهلك،  اأخالقيات  مثل 
خا�سة  ال�ستهالكية  النزعة  وخماطر  لل�سركات، 
التجارية  الأعمال  واأخالقيات  ال�سعيفة،  للفئات 
احل�سرية  والنظم  اخل�سراء،  والكيمياء  والت�سويق، 
اأخرى  اأمور  بني  من  النظيفة،  والتقنيات  امل�ستدامة، 
اأهمية احلفاظ على  نحو  اأ�سارت جميعها  قد  كثرية، 
عن  التخلي  دون  احلايل  للجيل  احلية  املمار�سات 
املجتمع  يحتاج  لذلك،  القادمة.  الأجيال  احتياجات 
العاملي اإىل اإن�ساء جمتمعات م�ستدامة، والتي تتطلب 
كاًل من الوعي واإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة املتعددين 
والأفراد  اخلا�س  والقطاع  احلكومات  ذلك  يف  مبا 

ومنظمات املجتمع املدين ككل.

ب��������ع��������د ف��������ش��������ل ال�������������م�������������ب�������������ادرات ال��������س��������اب��������ق��������ة:
المملكة المغربية نحو نموذج تنموي جديد

أ.فاطمة الزهراء بنجلول

النا�س  جتعل  درجة  على  الفقر  يكون  ما  غالًبا 
البقاء  اأجل  من  احتياجاتهم  تلبية  ي�ستطيعون  ل 
والرفاهية حتى لو توفرت ال�سلع واخلدمات. يف الوقت 
نف�سه، قد يكون ملطالب الأ�سخا�س املي�سورين عواقب 
توفري  هي  الأ�سا�سية  الحتياجات  اأهم  كبرية.  بيئية 
فر�س  توفري  يتعني  حيث  العمالة،  اأي  العي�س،  �سبل 

جديدة لك�سب العي�س. 
املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية

التي  و  الب�سرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تهدف 
اإىل   2005 مايو  يف  ال�ساد�س  حممد  امللك  اأطلقها 
حماربة الفقر، حتت برنامج متعدد ال�سنوات، ي�سمل 
املجتمع،  امل�سلحة يف  اأ�سحاب  جمموعة متنوعة من 
املبادرة  هذه  اأطلقت  و  حمدد.  متويل  خالل  من 
الجتماعية  الأهداف  دمج  لت�سجيع  قوية  كو�سيلة 
و�سعها  ومت  ال�ستثمار،  قرارات  يف  نطاًقا  الأو�سع 
تاأ�سي�س  لإعادة  للمغرب  مثالية  فر�سة  باإعتبارها 
املجهودات، مل  كل  لكن رغم  ودولة حديثني.  جمتمع 

تكن النتائج على قدر التطلعات.
اإنخرط املغرب  و منذ ت�سعينيات القرن املا�سي، 
تقارب  منو  معدلت  وحقق  للتنمية  م�ستقر  م�سار  يف 
تخفي�س  ومت  احلالت،  بع�س  يف  باملائة  خم�سة 

الت�سخم، مما �سمح مب�ستوى معي�سي اأف�سل.
املغرب يف اأدنى م�شتويات موؤ�شر التنمية 

الب�شرية: ال�شحة والتعليم هما العوائق الرئي�شية
على الرغم من اجلهود املبذولة يف جمال التنمية 
الب�سرية يف املغرب، اإل اأنها يف اأدنى م�ستوياتها على 
و  الأو�سط  ال�سرق  بلدان  وكذلك يف  العاملي،  امل�ستوى 
املغرب العربي. ح�سب بع�س اخلرباء يف املغرب، فاإن 
هذا الت�سنيف ال�سيئ يرجع اإىل عدة عوامل �سلبية؛ 
ال�سنوات  يف  تطويرها  يتم  مل  اأ�سا�سية  جوانب  ثالثة 
الناجت  وم�ستوى  وال�سحة  بالتعليم  وتتعلق  الأخرية 
م�ساكل  يف  املغرب  يتعمق  حيث  الإجمايل.  املحلي 
التعليم التي مل يتمكن من حلها منذ اأكرث من  ثالثني 
الغري  الإ�سالح  حماولت  من  جمموعة  رغم  عاًما 

الناجعة.
الأغذية  منظمة  اأجرتها  درا�سة  تقرير  اأفاد  و 
اأن  اململكة،  يف  ميدانية  درا�سة  خالل  والزراعة 
الطموح  لتحقيق  كافية  لي�ست  املغربية  الديناميات 
التقرير  و�سف  و  املتقدمة.  البلدان  اإىل  لالن�سمام 
قطاع التعليم بال�سعيف، لأن امل�ستوى التعليمي للعمال 

ل يزال اأقل من املتو�سط، واأن اأكرث من ثالثني باملائة 
من املغاربة اأميون. حتدث التقرير اأي�سا عن م�سدر 
الت�سغيل، مع  الو�سع يف قطاع  القلق الذي يت�سبب به 
ارتفاع معدلت البطالة بني ال�سباب حاملي ال�سهادات 
العالية. كذلك ارتفاع العجز التجاري على الرغم من 
كذلك  و  احلرة  التجارة  اتفاقيات  من  عدد  توقيع 

ارتفاع الدين العام.  
اأوك�شفام و املغرب و قائمة البلدان التي تنا�شل 

من اأجل احلد من التفاوتات الجتماعية
التفاوتات  من  احلد  عن  بعيًدا  املغرب  يزال  ل 
الرغم من  فعلى  والأغنياء،  الفقراء  الجتماعية بني 
والدعوات  اله�سة  الفئات  ت�ستهدف  التي  ال�سيا�سات 
املتكررة للتوزيع العادل للرثوة، كانت اململكة متخلفة يف 
تقرير اأوك�سفام الأخري، الذي يراقب جهود احلكومة 
والجتماعية.  القت�سادية  امل�ساواة  عدم  من  للحد 
الظلم  مبوا�سيع  تهتم  التي  اأوك�سفام،  منظمة  وتقول 
املغرب  اإن  والكوارث،  والنزاعات  واحلروب  والفقر 
بني  الطبقية  الفوارق  ات�ساع  �سياق  عن  مبعزل  لي�س 
اختاللت  اأن  املنظمة  وتوؤكد  والأغنياء.  الفقراء 
الإ�ستقرار  وعدم  والبطالة،  الجتماعية،  اخلدمات 
املهني، والتمييز �سد الن�ساء، والنظام اجلبائي غري 

العادل، تعطل التنمية الجتماعية باملغرب.
 1.6 من  اأزيد  باأن  تفيد  التقرير  ُمعطيات 
وانعدام  والتهمي�س  الفقر  من  يعانون  مغربي  مليون 
ال�سرورات الأ�سا�سية. مقابل ذلك، بلغ جمموع ثروة 
اأغنى ثالثة مليارديرات باملغرب خالل ال�سنة املا�سية 
حوايل 4.5 مليارات دولر، ما يعادل 44 مليار درهم، 
وهو ميثل ما ي�ستهلكه 375 األف مغربي فقري يف �سنة..
اعرتاف امللك بف�شل النموذج التنموي، اإقرار 

بتدين الأو�شاع
األقى امللك حممد ال�ساد�س يوم اجلمعة 13 اأكتوبر 
2017 خطابًا، مبنا�سبة تروؤو�سه لفتتاح الدورة الأوىل 
الت�سريعية  الولية  من  الثانية  الت�سريعية  ال�سنة  من 
العا�سرة، والذي اعرتف فيه بف�سل النموذج التنموي 

املغربي. 
التنموي  النموذج  اأن  اخلطاب  يف  امللك  اعترب 
امللحة،  للمطالب  ال�ستجابة  على  قادر  املغربي"غري 
قادرعلى  وغري  للمواطنني،  املتزايدة  واحلاجيات 
احلد من الفوارق بني الفئات ومن التفاوتات املجالية، 
"احلكومة  وعلى حتقيق العدالة الجتماعية"، داعيا 

السياسة

العدد Octobre 2414 / تشرين أول 2019



أ. د.  عبدالرزاق محمد الدليمي

الفضائيات المتأسلمة 
في العراق 

ماذا والى اين؟

راأي

  جامعة البرتا الردنية ـ كلية العالم

كل  املعنية،  والهيئات  املوؤ�س�سات  وخمتلف  والربملان، 
النموذج  يف  النظر  لإعادة  اخت�سا�سه،  جمال  يف 
البالد".  تعرفها  التي  التطورات  ملواكبة  التنموي 
الأمور  وت�سمية  باملو�سوعية،  "التحلي  اإىل  دعا   كما 
حلول  واعتماد  تنميق،  اأو  جماملة  دون  مب�سمياتها، 
اخلروج  الأمر  اقت�سى  واإن  حتى  و�سجاعة،  مبتكرة 
عن الطرق املعتادة اأو اإحداث زلزال �سيا�سي". وقال 
ق�سد  جماعية،  وطنية  وقفة  نريدها  "اإننا  امللك: 
النكباب على الق�سايا وامل�ساكل، التي ت�سغل املغاربة، 
العقليات  تغيري  ب�سرورة  الوعي  ن�سر  يف  وامل�ساهمة 
اأمام حتقيق التقدم ال�سامل الذي  التي تقف حاجزا 
نطمح اإليه"، موؤكدا حر�سه على متابعة هذا املو�سوع.

ت�سكيل جلنة للنموذج التنموي اجلديد باملغرب
يف اآخر خطاب له مبنا�سبة عيد العر�س، بالواحد 
عن  املغرب  ملك  حتدث  يوليو2019،  من  الثالثني  و 
اجلديد،  التنموي  النموذج  �سياغة  يف  جلنة  اإعتماد 
ت�سمل  اأن  تركيبتها  يف  �سرياعي  اأنه  على  م�سددا 
الفكرية،  والروافد  املعرفية،  التخ�س�سات  خمتلف 
واخلا�س.  العام  القطاعني  يف  وطنية  كفاءات  من 
"اللجنة لن تكون مبثابة حكومة ثانية،  اأن  اأبرز  لكنه 
اأو موؤ�س�سة ر�سمية موازية؛ واإمنا هي هيئة ا�ست�سارية، 
بعني  تاأخذ  اأن  وعليها  الزمن،  يف  حمددة  مهمتها 
اأو  التي مت  الكربى، لالإ�سالحات  التوجهات  العتبار 
كالتعليم  القطاعات،  من  عدد  يف  اإعتمادها،  �سيتم 
ال�سريبي؛  والنظام  وال�ستثمار  والفالحة  وال�سحة، 
من  والرفع  جتويدها  ب�ساأن  اقرتاحات  تقدم  واأن 

جناعتها". 
اأن  ميكن  ل  تنموي  منوذج  اأي  فاإن  اأخريا،  و 
اإدارة  يف  حقيقيني  خرباء  اإ�سراك  دون  من  ينجح 
الطابع  لأخذ  والجتماع  القت�ساد  علوم  و  التغيري 
العتبار،  بعني  البلد  ملواطني  والثقايف  الجتماعي 
حمليني  باحثني  و  خلرباء  الفر�س  تكافوؤ  حماية  مع  
القدرة على  لهم  و  املغربي  للواقع  دقيقة  لهم معرفة 
فهم احتياجات املواطنني، بدل اعتماد درا�سات تقنية 
ملكاتب اأجنبية تقدم الو�سفات نف�سها لكل دول العامل 
الثالث و ذلك ل�ستعادة ثقة املواطنني، و يتطلب ذلك 
متاأقلمة  و  منا�سبة  م�ستدامة  ا�سرتاتيجيات  اعتماد 
مع  للتعليم  حقيقي  اإ�سالح  و  املغربي،  ال�سارع  مع 
ت�سجيع  و  الت�ساركية  واملواطنة  الأخالقيات  تدري�س 
البحث العلمي و اعتماد التكنولوجيا احلديثة خلدمة 
مكافحة  ثم  ال�سحة،  نظام  مراجعة  و  املواطنني، 
ت�ساركية  دميقراطية  تاأ�سي�س  و  للف�ساد.  حقيقية 
النموذج  هذا  وبناء  البقاء  على  ال�سباب  لت�سجيع 
بالرحيل  املهددة  املهارات  و  الأدمغة  بف�سل  التنموي 
حيث  من  امل�ستدامة  التنمية  لأهداف  ال�ستجابة  و 
الأولوية ح�سب الإمكانيات و وفق درا�سة جدوى فعالة.

 2003 مثل احتالل العراق يف التا�سع من ني�سان 
انعطافة كارثية من خالل تطبيق �سيناريوهات،اعدت 
قرار  وكان  والعباد  البالد  وتخريب  لتدمري  م�سبقا 
الإعالم  وزارة  بحل  برامير   الأمريكي  احلاكم 
العراقية، حيث ا�سبحت ال�ساحة الإعالمية العراقية 
فارغة ب�سكل مق�سود، لتكون و�سائل الإعالم الغربية 
النافذة  هي  الأمريكي،  للم�سروع  املوالية  والعربية 

الوحيدة للم�سهد.
العراق بعد الحتالل،  التلفزيوين يف  البث  وقف 
الكم  حيث  من  م�ساره  يف  خطريا  انعطافا  �سكل 
القنوات  من  كبري  كم  انت�سار  يف  جتلى  والنوع، 
الف�سائية، حتى زاد عددها على �ستني قناة ف�سائية، 
خمتلفة املنا�سئ والجتاهات والبث والتمويل والإدارة 

.
عليها  غلب  القنوات  هذه  ان  املتتبع  ويالحظ 
الظاهرة  هذه  وازدادت  الطائفي.  الديني  الطابع 
القنوات  نوعا. ول تكمن خطورة هذه  و  خطورة كما 
وما  واأفكار،  ق�سايا  من  تبثه  فيما  واإمنا  كمها،  يف 
تهديدا  ي�سكل  والذي  وحتاليل،  اأحداث  من  تن�سره 

لي�س لل�سعب العراقي بل لالأمة العربية والإ�سالمية .
فهذه الف�سائيات باتت مرتع خ�سب للطروحات 
العرب  يعرفها  التي مل  الدينية  والطقو�س  ال�سيا�سية 
املحتل  تعمد  حيث  �سابقا،  حقيقتها  على  وامل�سلمون 
فر�سه  اليراين  النظام  مع  بالتن�سيق  المريكي 
اجندات  الف�سيائيات  لهذه  ر�سمت  فقد  بالقوة، 
العراقي  لل�سعب  اليجابية  القيم  متزيق  هدفها 
عن  تكون  ما  ابعد  و�سعائر  ممار�سات  واحالل 
على  للطائفة  الولء  فتقدم  وخ�سائ�سهم  �سماتهم 
الولء للوطن �سيما اذا كان وراء الولء اجلديد قوى 
فار�سية تعبث باإرادة جزء ل ي�ستهان به من ال�سعب، 
و تروج لالكاذيب بهدف ك�سب قلوب وم�ساعر النا�س 

يف العراق وخارجه.
لهذه  الطبيعي  غري  الكم  هذا  انت�سار  ان 
الف�سائيات، زاد من حجم الفو�سى غري اخلالقة ل 
�سيما يف ظل وفرة الأطباق الالقطة وتدين اأ�سعارها. 
وجود  وعدم  الحتالل،  بعد  الإعالم  وزارة  وغياب 

رقابة اأو قانون خا�س ينظمها وي�سبط عملها، ناهيك 
طردت  التي  الإعالمية  والكفاءات  الأطر  وفرة  عن 
املحطات  هذه  لدن  من  ا�ستقطابها  ومت  عملها،  من 

اجلديدة.
ومل يعد خافيا على احد من اأن الذي ميول هذه 
الف�سائيات اإمنا الأحزاب ومرجعياتها، ل �سيما واأن 
دولة  يجعلها  �سخمة  اإيرادات  جتني  الأخرية  هذه 
وملي�سياتها  املتاأ�سلمة  الحزاب  فهذه  الدولة.  داخل 
ل  م�ستقال،  ومعنويا  ماديا  كيانا  ت�سكل  امل�سلحة 
التي  العري�سة  دولته  منهم  فلكل  بالدولة،  له  عالقة 
الوفرية  موارده  وله  الدول.  بع�س  اأحجام  تتجاوز 
التي هي  ن�ساطاته  على  منها  ينفق  اأن  يفرت�س  التي 

باحلقيقة ن�ساطات معادية لل�سعب والوطن بامتياز.
اأحزابها  خالل  من  وجدت  قد  القنوات  هذه  اإن 
املتاأ�سلمة م�سدرا لتمويلها، من خالل �سيطرتها على 
والقت�سادية،  ال�سيا�سية  ومقدراته  العراق  موارد 
الف�ساد  ظاهرة  وما  النفط،  موارد  على  وال�سيطرة 
يف  الهرم  اأعلى  من  املنت�سرة  والإداري  املايل 
واإىل  الحتالل  منذ  احلكم  تولت  التي  احلكومات 
اآخر على  اإل دليل  اأ�سغر موظف،  يومنا هذا، وحتى 

قوة هذه امل�سدر التمويلي لالأحزاب.
لقد بداأنا ن�سمع بني حني واآخر نربة انتقاد للو�سع 
ال�سائد يف العراق بعد الحتالل من داخل امل�ساركني 
ان  اإل  ال�سيت،  �سيئة  الفا�سلة  ال�سيا�سية  العملية  يف 
مل  من  بع�س  من  تاأتي  النتقادات  هذه  اأن  املالحظ 
وبع�سهم  الكعكة،  ب�سئ من  بالظفر  يحالفهم احلظ 
اليه  اللتفات  يتم  ان  ع�سى  ب�سدة  ينتقد  ان  يحاول 
كانت  واأيا  ال�سيا�سية.   العملية  قطار  اىل  لإعادته 
الوقت حان  ان  تثبت  بالنتيجة  فاإنها  املنتقدين  نوايا 
اأمور  توليتهم  مت  من  كل  وعجز  بف�سل  لالإعرتاف 
بها  تقوم  التي  الرتقيع  وان كل حماولت  العراقيني، 
وتو�سع  اكرب  ف�سائح  اىل  ال  تف�سي  لن  ف�سائياتهم 
ونوعا،  كما  املتزايدة  ال�سعبية  املعار�سة  حجم  يف 
وان العراقيني لبد وان تكون لهم الكلمة الف�سل يف 

ال�سارع �ساء املحتلني ام اأبوا. 
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خلف  حت�سرياتها  متت  خطوة،  يف 
العميل  عودة  عن  النقاب  ك�سف  الكوالي�س، 
ال�سهيوين عامر الفاخوري، الذي كان اأحد 
م�سوؤويل جي�س لبنان اجلنوبي العميل للعدو 
ال�سهيوين، واآمر معتقل اخليام، حيث كان 
رهيبة  ل�سنوف  اللبنانيني  املعتقلني  يخ�سع 

من التعذيب.
بعد ال�سجة ال�سعبية، قام الأمن اللبناين 

بتوقيف العميل الفاخوري الذي �سدرت بحقه مذكرة توقيف، واأن النيابة العامة اأدعت 
عليه، واأن قا�سي التحقيق اأ�سدر قرارًا اتهاميًا بحقه واأحاله اإىل املحكمة الع�سكرية.

الفاخوري،  املجرم  عودة  بعملية  �سالعة  ر�سمية  جهات  هناك  اأن  تقول  م�سادر 
اأ�سماء  303 تزيل  اإ�سمه من لوائح العمالء، وان الربقية رقم  اإزالة  اأنه متت  وات�سح 

حوايل 60 عمياًل من هذه اللوائح.

بدعوة من موؤ�س�سة "هرني جان�سن �سي�سايتي" �سارك وفد م�سرتك بلقاء 
ممثاًل  املرم�سي  في�سل  الدكتور  من  كاًل  �سم  الربيطاين،  اللوردات  مبجل�س 
حترير  حركة  عام  اأمني  البلو�سي  اهلل  عبد  والأ�ستاذ  الحوازية،  الثورة  قوى 

بلو�ست�سان، والأ�ستاذ اأراز الرتكي من قيادة حزب ا�ستقالل اأذربيجان.
افتتح اللقاء اللورد ديفيد هاول رئي�س جلنة العالقات اخلارجية باملجل�س، 
بكلمة اأكد فيها على �سرورة مواجهة التحديات التي تواجه املجتمعات، والأمن 

وال�سلم الأقليمي والدويل، و بحث احللول املطروحة ملعاجلة هذه الق�سايا.
اأهم  بها  �سرح  اللوردات،  ملجل�س  خطية  ر�سالة  �سلم  املرم�سي،  الدكتور 
النتهاكات التي متار�س �سد الحوازيني من قبل �سلطة الحتالل اليراين، كما 

اأكد على �سرورة وقف تنفيذ اأحكام الإعدام �سد الحوازيني.

طليعة  حلزب  لبنان  قطر  قيادة  من  و�سلنا 
لبنان العربي ال�سرتاكي بيانا جاء فيه: 

  توقفت القيادة امام امل�ساب الليم 
واخلطب برحيل املحامي وال�سفري جهاد 
مع  معاناة  بعد  املنية  وافته  الذي  كرم 
كبرية،  خ�سارة  ذلك  يف  وراأت  املر�س 

على امل�ستوين القومي والوطني. 
العميل  توقيف  امام  القيادة  توقفت  و 
على  ي�سرف  كان  الذي  الفاخوري  عامر 
بحقه  و�سدر  اخليام  معتقل  يف  املعتقلني  تعذيب 
حكم غيابي عن املحكمة الع�سكرية، وعليه عاد لبنان وهو يحمل جواز �سفر امريكي 

واي�سًا حن�سية ا�سرائيلية.
ان القيادة القطرية تنوه بجهود الجهزة المنية التي اوقفت العميل الفاخوري 
واحالته اىل املرجع الق�سائي تعترب ان ق�سيته ل تقارب من زاوية التحقق من مدى 
انطباق احكام قانون العقوبات على و�سعه جلهة التقادم امل�سقط للعقوبة، بل تقارب 
وبالتايل فان و�سعه احلايل مل يعد يقع حتت  من كونه يحمل جن�سية دولة عدوة. 

تو�سيف التعامل.
التي  اجلديدة  للوقائع  �سندًا  حماكمته  اتخاذه  يجب  ما  اقل  البيان:  اأو�سح  و 

ي�ستحقها هذا الفعل اجلرمي، و ا�سقاط اجلن�سية اللبنانية عنه. 
 اإن التعامل مع العدو ل ي�سقط بالتقادم، و تدعو اىل حتويل هذه الق�سية اىل 
ق�سية راأي عام وطني لردع الجتاهات التي تدعو للتطبيع مع العدو ولإ�سقاط املنطق  

الذي يعترب اخليانة جمرد وجهة نظر. 
كما اأ�سار البيان اىل تخبط احلكم يف مقاربته للملفات ال�سا�سية القت�سادية 
و  املال،  حيتان  اىل  ذلك  اأعاد  و  باملواطنني،  تتعلق  التي  الجتماعية  و  املعي�سية  و 
�سرقة املال العام، و الهدر، و التهرب ال�سريبي، و و�سع اليد على المالك البحرية. 

اإ�سافة مللفات الكهرباء و النفايات و املقالع و التوظيف الزبائني.
اإطار حركة وطنية �ساملة. و  اأو�سع حترك �سعبي لالإنقاذ يف  و دعا البيان اىل 

الدفاع عن ال�سرائح ال�سعبية و ذوي الدخل املحدود.

  بيان نهائي عن أعمال دورة باريس ل 
"ملتقى العروبيني السوريني".

  حزب طليعة لبنان العربي االشرتاكي:
جرائم التعامل مع العدو ال تسقط بالتقادم

  زوبعة عودة العميل عامر الفاخوري إلى لبنان

  لقاء بمجلس اللوردات الربيطاني

األخ��ب��ار

العروبيني  )ملتقى  عقد    
ال�سنوية  دورته  ال�سوريني( 
 –  14 يومي  باري�س  يف  الثالثة 
15 �سبتمرب 2019 حتت عنوان: 
ثورات  من  العروبيني  موقف 

الربيع العربي
عدد  امللتقى  يف  �سارك 
واملثقفني  املفكرين  من  كبري 
ال�سوريني  والكادمييني 
اأنحاء  توافدوا من كل  والعرب 
اأبرزهم:   ، �سورية  وتركيا ف�سال عن  العربية  والدول  املتحدة  والوليات  اأوروبا 
مهدي  نعنع،  حميدة  خطاب،  في�سل  اأحمد   ، دياب   اأو  خطار  كيلو،  مي�سيل 
احلبيب، ف�سيل حمود، احمد حمود، جنوى �سحلول، فداء حوراين، نوار عطفة، 
�سقال،  م�سر  الهاي�س،  مو�سى  املرعبي،  علي   ، الرتك  م�سطفى  منعم،  �سليم 
عمر عبيد، غادة �سموري، �سيد �سباعي، نور الدين اللباد، قا�سم عط�سانة، ولء 
داخل  من  ال�سكايب  عرب  ال�سوريني  املثقفني  من  عدد  �سارك  كما  ال�سامرائي. 

�سورية ، ومن تركيا ، ومن م�سر.
امللتقى  عريفة  القتها  ق�سرية  ترحيبية  بكلمة  اأعمالها  الدورة  افتتحت 
ون�سيد   ، ال�سهداء  اأرواح  على  حدادا  �سمت  ودقيقة   ، معتوق  تهاين  ال�سيدة 
موطني. ثم القى رئي�س الهيئة الدارية حممد خليفة كلمة رحب بها بامل�ساركني 
ال�سوريني والعرب وقدم نبذة موجزة عن امللتقى ون�ساطاته منذ بداية ت�سكيله. 
من  عدد  والقى  م  ب�سكل  تعالج  كلمات  وامل�ساركني  ال�سيوف  من  عدد  والقى 
عن  وتعرب  املطروحة  امل�سائل  موجز  ب�سكل  تعالج  كلمات  وامل�ساركني  ال�سيوف 

دعمها لن�ساط امللتقى.  
اأما جل�سات العمل فت�سمنت اأبحاث واأوراق تتعلق بثورات الربيع العربي، و 

اليدولوجيا القومية، و العرب و العروبة..األخ.
ويف اجلل�سة التنظيمية مت اإنتخاب هيئة جديدة للعام املقبل: 

�سو�سن  معتوق،  تهاين  نوار عطفة،  يحيى اخلطيب،   الرحيم خليفة،  عبد 
خطيب، علي احل�سيني، جمال ماردللي، اأحمد حميدو، اإياد ددم.
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دانيال   " بلبنان  اخلا�سة  املحكمة  يف  التمهيدية  الإجراءات  قا�سي  رفع 
فران�سني" ال�سرية عن قرار �سّدق فيه قرار اتهام بحق �سليم جميل عيا�س فيما 
يتعلق بدوره بالعتداءات التي ا�ستهدفت ال�سيد مروان حماده وال�سيد جورج حاوي 
وال�سيد اليا�س املر يف 1 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2004  و21 حزيران/يونيو 2005  و12 
متوز/يوليو 2005 على التوايل. وبت�سديق قرار التهام هذا، ُتفتتح ق�سية جديدة 

اأمام املحكمة.
وُت�سَند يف قرار التهام خم�س تهم اإىل �سليم جميل عيا�س:

بهدف  املوؤامرة  تهمة  وا�ستطراًدا من  اإرهابي،  ارتكاب عمل  موؤامرة هدفها  ـ 
ارتكاب عمل اإرهابي، تهمة جمعية الأ�سرار.

ـ ارتكاب اأعمال اإرهابية.
ـ قتل ال�سادة غازي اأبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمًدا.

ا اآخر  ـ حماولة قتل ال�سّيدين اليا�س املر، ومروان حماده، و�سبعة ع�سر �سخ�سً
عمًدا.

وقد اأ�سدر قا�سي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة اإىل ال�سلطات 
اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق �سليم جميل عيا�س.

اإىل  ل  تو�سّ التمهيدية  الإجراءات  قا�سي  اأن  التهام  قرار  ت�سديق  ويعني 
اقتناع، ا�ستناًدا اإىل املواد املوؤيدة، باأن املدعي العام قّدم ما يكفي من الأدلة الأولية 

ملالحقة �سليم جميل عيا�س وباأن ثمة اأ�سباًبا تدعو لل�سروع يف اإجراءات املحاكمة.
وقد اأحيل قرار التهام ومذكرة التوقيف اإىل ال�سلطات اللبنانية التي يقع على 

عاتقها واجب البحث عن املتهم وتوقيفه ونقله اإىل عهدة املحكمة.
و من املعروف ان �سليم جميل عيا�س هو اأحد م�سوؤويل جهاز الأمن يف حزب 

اهلل اللبناين، و الذي يرف�س ت�سليمه للمحكمة.

   ابو الغيط ينعي ممثله الخاص الى ليبيا

  في مقاربة قانونية.. حاالت التعامل مع 
العدو الصهيوني - عامر الفاخوري نموذجًا

   ريفي : حزب هللا أنشأ جيشًا سنيًا مسيحيًا إلخرتاق الساحة السنية المسيحية
من  موؤلفًا  جي�سًا  ين�سىء  املقاومة" كي  "�سرايا  بحل  اهلل" قام  "حزب  اأن  ريفي  اأ�سرف  اللواء  ك�سف 
80 باملئة من ال�سنة و20 باملئة من امل�سيحيني ويجري تدريبهم يف اإيران ولي�س يف مع�سكرات "حزب اهلل" 

املتواجدة يف البقاع.
واأو�سح اأنه قد "مّت اإجراء 4 دورات تدريبية حتى الآن وهي خم�س�سة ل�سرب مناطقنا" وقال باأنه ي�سع 

هذه املعلومة بر�سم القوى الأمنية والق�سائية وكل ال�سيا�سيني يف لبنان.
كالم ريفي جاء خالل م�ساركته يف اإعت�سام اأهايل املوقوفني الإ�سالميني يف �ساحة النور بطرابل�س.

اأبنائنا والتيار الوطني احلر تقدم باإقرتاح قانون للعفو عن  "العهد ظامل ويقوم بعنرتيات جتاه  وقال 
العمالء، وهو من كان وراء العميل فاخوري كي ياأتي اىل لبنان". ولفت اإىل اأن "حزب اهلل" مل ي�ستطع اأن 
يتقبل ما ح�سل رغم اأن البند ال�ساد�س يف اإتفاق مار خمايل بني "التيار" واحلزب يقول باأن من ذهب اىل 

اإ�سرائيل من العائالت لن يتم حتمليهم اأي م�سوؤولية. 
وتوجه ريفي ل"حزب اهلل" قائاًل : " كما اأ�سقطوك يف ال�سوف وال�سويفات ويف طرابل�س وعكار يف ال�سابع 
من اأيار �سن�سقطك اأي�سًا مهما اأن�ساأووا من جيو�س �سنية - م�سيحية اأو �سرايا مقاومة. نعلم مباذا تخطط 
ملناطقنا ونحن لك باملر�ساد و�ستن�سدى لن�سختك اجلدية من "�سرايا املقاومة. واأكد اأن "هناك 20 �سابًا 

من اأبناء ال�سمال �ساركوا يف مع�سكرات التدريب يف اإيران ونحن �سنحا�سبهم حينما يعودون" واأ�ساف :"�سنعمل على حترير اأبنائنا القابعني يف ال�سجون وهنا اأوجه �سوؤاًل 
للدولة : اأين اأ�سبح قانون العفو العام الذي اأتى يف �سياق البيان الوزاري ؟ ومَل تتهربون منه ؟ اأم اأنتم تريدون فقط تهريب عمالء اإ�سرائيل وجتار املخدرات ؟

وختم : " نطالبكم باتخاذ نف�س املعايري وتطبيقها بالت�ساوي والعدل على كل اللبنانيني".

  المحكمة الدولية تصدر قرارها االتهامي 
في قضية  محاوليت اغتيال حمادة والمّر 

واغتيال جورج حاوي

نعى احمد اأبو الغيط، مبزيد من الأ�سى واحلزن، ال�سفري �سالح الدين اجلمايل، 
ممثله اخلا�س اإىل ليبيا، والذي وافته املنية  بعد �سراع من املر�س يف اأحد م�ست�سفيات 

العا�سمة تون�س. 
وتقدم الأمني العام بخال�س تعازيه اإىل اأ�سرة ال�سفري اجلمايل والدولة التون�سية 
يتغمده  اأن  تعاىل  امل�ساب اجللل، داعيًا اهلل  التون�سي يف هذا  الدبلوما�سي  واملجتمع 

بوا�سع رحمته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
متميز  بجهد  املمتدة  خدمته  فرتة  طوال  ا�سطلع  اجلمايل  اأن  الغيط  اأبو  وذكر 
جهد  من  بذله  فيما  مقدر  ا�سهام  له  وكان  والعربية  التون�سية  الدبلوما�سية  حقل  يف 
ن�سرة للق�سايا العربية ودعمًا للعمل العربي امل�سرتك، كما كان اجلمايل ملتزمًا منذ 
تعيينه ممثاًل خا�سًا لالأمني العام اإىل ليبيا عام 2016 بدعم ال�سعب الليبي والوقوف 
بجانبه والعمل بكل اخال�س حللحلة الأزمة الليبية واخراج هذا البلد العزيز من حالة 

ال�سراع والن�سداد ال�سيا�سي التي مير بها. 

و  املــحــامــي  قــدم  قانونية  مــقــاربــة  يف 
ـــراأي  ال بــيــان  ح�سن  الــلــبــنــاين  ال�سيا�سي 

القانوين ملثل
الفاخوري،  عامر  املدعو  توقيف  حالة 
و ا�ــســتــحــ�ــســر مــلــف الــعــمــالــة مـــع الــعــدو 
الــ�ــســهــيــوين مــن خـــالل بــعــده الــقــانــوين، 

ويتناول بها ثالثة عناوين:
"اإ�سرائيل"  م�سوؤولية  الأول:  العنوان 
باعتبارها  املحتلة  للمناطق  اإدارتــهــا  عن 

�سلطة قائمة الحتالل.
ــوان الـــثـــاين: املــركــز الــقــانــوين  ــن ــع ال

�ــســواء  للمعتقلني 
مراكز  يف  اعتقلوا 
اعـــــتـــــقـــــال عـــلـــى 
اللبنانية  الأرا�سي 
مــعــتــقــالت  يف  اأو 
داخــــــل فــلــ�ــســطــني 

املحتلة.
العنوان الثالث: الأفراد الذين تعاملوا 

مع �سلطة الحتالل.
لالإطالع على كامل امل�سمون القانوين، 

ميكن العودة اىل موقع املجلة اللكرتوين.
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ال�سروط  اأن  زكريا،  فوؤاد  العربي  املفكر  يوؤكد 
نوع من  اأي  به علمية  نقي�س  "...مقيا�ساأ  ُتّعد  التي 
اأ�سا�سا يف  التفكري، الذي يقوم به الإن�سان، تكمن 

توافر ثالثة منها: مو�سوع، ومنهج، وغاية".
ومنذ  اأنها،  امل�ستقبالت  درا�سات  واقع  ويفيد 
ال�سروط  هذه  ثالثية  على  تاأ�س�ست  قد  البداية، 
املت�سرع  القول  يلغي  الأمرالذي  وهو  املو�سوعية، 
اإن هذه الدرا�سات "...اأقرب اإىل النزهة الفكرية 

)اأو( نوع من الرجم بالغيب".  
اأن  اإىل  الإ�سارة  فتجدر  املو�سوع،  عن  فاأما 

إش�����ك�����ال�����ي�����ة م������وق������ع دراس����������������ات ال���م���س���ت���ق���ب���الت 
ف������������ي ال��������ب��������ن��������ي��������ان ال��������م��������ع��������رف��������ي اإلن��������س��������ان��������ي

أ.د. مازن الرمضاني

العلوم ال�سرفة والتطبيقية، وكذلك حقول املعرفة 
يف  البحث  اإىل  تن�سرف  والإجتماعية،  الإن�سانية 
ذات  اأوجزئية  كلية  اأما  م�سامني  ذات  موا�سيع 

عالقة وطيدة بها. 
و كحقل معريف، ل تختلف درا�سات امل�ستقبالت 
عن �سواها. فهي الأخرى تقرتن مبو�سوع حمَدد ل 
يتباين الراأي ب�ساأن م�سمونه، واإن يتم التعبريعنه 
امل�ستقبلي  قال  فمثالآ  متعددة.  لغوية  ب�سياغات 
الأمريكي، اإدوارد كورني�س:" اإننا عندما...نتحدث 
�سىء  م�ستقبل  )به(  نعني  )فاأننا(  امل�ستقبل  عن 

ما، )اأو( مو�سوع ما، )اأو( و�سع ما، كما �سيكون 
يف فرتة زمنية اأتية". 

مثالآ  يوؤكد  الروؤية،  هذه  عمومية  مع  ومتاهيا 
امل�ستقبل  درا�سات  مو�سوع  اأن  فخري،  ماجد 
يتمحور حول الإن�سغال بالوجود املمكن. وبه يق�سد 
"...الكائن الذي مل يوجد بعد ولكنه قابل للوجود 
يف الزمان )الآتي(... بحكم قاعدة �سيالن الزمان 

واأندفاعه". 
درا�سات  لطبيعة مو�سوع  الفهم  اأن هذا  ونرى 
هذه  اأن  يف  املو�سوعي  تربيره  يجد  امل�ستقبالت 
حمَدد،  ب�سوؤال  �سواها  عن  تنفرد  الدرا�سات 
يكون  اأن  ينبغي  اأو  يحتمل،  اأو  ميكن،  كيف  هو: 
هذه  من  يجعل  الذي  هو  ال�سوؤال  وهذا  امل�ستقبل؟ 
اإىل  ترمي  عملية  تطبيقية/  درا�سات  الدرا�سات، 
قد  الذي  املوا�سيع،  اأحد  م�ستقبالت  اإ�ست�سراف 
ال�سيا�سي  النظام  كم�ستقبل  كالنياأ/�سامالآ،  يكون 
اأحد  اأو  )�س(،  قادم  زمان  يف  العاملي  اأو  الدويل 
نظمه الفرعية، كم�ستقبل الوطن العربي اأو الحتاد 
الأوربي مثالآ يف زمان قادم )�س(، اأو قد يكون هذا 
اأحدى  م�ستقبل  ومثاله  قطاعياأ/جزئياأ،  املو�سوع 
اأو  القت�سادي  واقعها:  جوانب  بع�س  اأو  الدول 
اأحدى  حيال  اخلارجية  �سيا�ستها  اأو  الإجتماعي 

الدول اأو جمموعة منها..الخ  يف زمان قادم.

الع��لوم
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درا�سات  تن�سرف  التي  املوا�سيع،  اأن  وكما 
متتد  م�ستقبالتها،  اإ�ست�سراف  اإىل  امل�ستقبالت 
على م�ساحة وا�سعة ت�سمل حتى جزئيات اجلزء يف 
تختلف  كذلك  ح�سرها،  َي�سعب  ٌثم  ومن  اأحيان، 
اأفاقها الزمانية، هي الآخر، من مو�سوع اإىل اأخر. 
مروراأ  املبا�سر  امل�ستقبل  من  متتد  الآفاق  فهذه 
وغري  البعيد،  اإىل  �سعوداأ  واملتو�سط  بالقريب، 
اإىل اكرث من  املنظور. وهي بهذا متتد من عامني 

خم�سني عاماأ.
واأما عن املنهج، فغني عن القول اإن اأي درا�سة 
اإل بالتطبيق ال�سليم  ل تكت�سب خا�سيتها العلمية، 
ملقاربة منهجية حمددة، اأو لعدة مقاربات متكاملة.

 وكما هو احلال مع علوم وحقول معرفية اأخرى، 
امل�ستقبالت.  درا�سات  مع  اأي�ساأ  احلال  هو  كذلك 
عرب  ينت�سرون  م�ستقبليني  م�ساهمات  اأف�ست  فقد 
اإىل  الدرا�سات  هذه  اأجتاه  اأن  عن  ف�سالآ  العامل، 
اأخرى،  التكامل املنهجي مع علوم وحقول معرفية 
خمرجاته  �ساعدت  منهجي  برثاء  تتميز  اأن  اإىل 
على دعم م�سداقية هذه الدرا�سات بعن�سر فاعل 
مهم وم�ساف.                                                        

ويف �سوء تطورها املنهجي عرب الزمان، يوؤكد 
درا�سات  اأٌن  بِل،  ويندل  الأمريكي،  امل�ستقبلي 
منهجي  برثاء  تقرتن  "...اأ�سحت  امل�ستقبالت 
اأتاح لها اإجنازغايتها بجهد اأي�سر وخمرجات اأدق 
باملقارنة مع واقعها خالل زمان بداية اإنطالقتها".  
قد  اأ�سا�سية  اأن خمرجات ثالثة مداخل  ونرى 
اف�ست اإىل هذا الرثاء املنهجي: فاأما عن املدخل 
الأول، فهو الإنت�سار العاملي لهذه الدرا�سات، والذي 
جعلها ت�سحى ظاهرة عاملية. اإن هذا الواقع مل يوؤد 
اإىل جمرد اإنت�سار امل�ستقبليني يف العامل وبخلفيات 
و/ علمية  واأهتمامات  فكرية،  روؤى  و  ثقافية، 

اأن  اإىل  اأي�ساأ  واإمنا  فح�سب،  متعددة  اأوعملية 
ت�سهد هذه الدرا�سات يف عدد من الدول الآ�سيوية، 
يف  ال�سائرة  وكذلك  منها،  املتقدمة  تلك  ول�سيما 
تدعمها  مفتوحة  اإنطالقة  والنمو،  التقدم  طريق 

اإ�ستجابة ر�سمية وا�سعة. 
هذه  من  طويلة  قائمة  هناك  اأن  اإىل  فاإ�سافة 
الدول التي ذهبت اإىل التخطيط ر�سمياأ مل�ستقبلها 
عام  ال�سني يف  ومثالها  متباينة،  لحقة  اأزمنة  يف 
عام  يف  وماليزيا   ،2020 عام  يف  والهند   ،2050
الدول   هذه  بع�س  جامعات  اأي�ساأ  متيزت   ،2020
الآ�سيوية بتقدميها اأف�سل الربامج الآكادميية ذات 
العالقة بدرا�سات امل�ستقبالت كجامعات فو جوجن 

يف تايوان وكريال يف الهند.
اإنطالق  اأٌن  فمفاده  الثاين،  املدخل  عن  واأما 
من  خمتلفة  اأمناط  من  امل�ستقبالت  درا�سات 
منهجية   مبقاربات  الأخذ  اإىل  اأف�ست  التفكري، 
اأدت  ت�ستوي وم�سامني هذه الأمناط، ومبخرجات 

خمرجاتها.  وتر�سني  املقاربات  هذه  اإغناء  اإىل 
و�سنتناول هذه املقاربات يف مقال لحق. 

واإما عن املدخل الثالث ، فلقد دفعت احلاجة 
تتميز   ، م�ستقبليني  بني  امل�سرتك  العمل  اإىل 
اإىل   ، بالتباين  واأمتجاربهم  بالتنوع  ثقافاتهم 
دعم الإ�ستفادة املتبادلة من بع�س. ومل يوؤد العمل 
امل�ستوى  على  �سواء   ، امل�ستقبليني  بني  امل�سرتك 
فجوة  تقلي�س  جمرد   اإىل  اجلماعي،  اأو  الثنائي 
بينهم  فيما  ال�سابقة  واملنهجية  الثقافية  العزلة 
فح�سب، واإمنا �سهل كذلك الآخذ بالتكامل املنهجي 
يف  امل�ستخدمة  اأوالكيفية  الكمية  مقارباتهم  بني 
درا�سات  ر�سانة  دعمت  ومبخرجات  درا�ساتهم، 

امل�ستقبالت بعن�سر مهم م�ساف. 
واأما عن الغاية، فدرا�سات امل�ستقبالت تعربعن 
جهد علمي ي�سعى اإىل حتقيق غاية مبا�سرة حمددة 
ذات عالقة باملو�سوع الذي تن�سرف كل منها اإىل 
خمرجات  اأن  ومع  م�ستقبله.  م�ساهد  اإ�ست�سراف 
الغاية املبا�سرة لهذه الدرا�سات تف�سي بال�سرورة 
غري  ولكن  مهمة،  اأخرى  غايات  حتقيق  اإىل 
مبا�سرة، �سنكتفي بالتناول ال�سريع للغاية املبا�سرة 

لدرا�سات امل�ستقبالت.
الزمان  الدرا�سات عرب  اأف�سى تطور هذه  لقد 
اإىل تطور مماثل ومهم يف نوعية غايتها املبا�سرة. 
اأن  اإىل الأخذ بفكرة  ففي البدء ذهب م�ستقبليون 
ما�سي  زمان  ملعطيات  اآليا  اأمتدادا  ُيعد  امل�ستقبل 
التنبوء  مقاربة  توظيف  ذلك مت  وجراء  امل�ستقبل. 
امل�ستقبل.  بها  �سيقرتن  التي  ال�سورة  لإ�ستك�ساف 
الغاية  وقد ُعد هذا الإ�ستك�ساف، يف وقته، مبثابة 
جاء  هنا  ومن  م�ستقبلية.  درا�سة  لكل  النهائية 
للتعبريعن هذه  باملفرد  امل�ستقبل   كلمة  اإ�ستخدام 

 )The Future(   .الغاية

من  العديد  روؤية  يف  الالحق  التحول  �سبه  اإن 
امل�ستقبليني للم�ستقبل، من واحدة متيزت باإنغالقها 
وتعدد  باإنفتاحها  اقرتنت  اأخرى  اإىل  وحتميتها  
مبقاربة  الآخذ  اإىل  دفع  امل�سروطة،  اإحتمالتها 
املتعددة  امل�ساهد  اإ�ست�سراف  اإىل  رمت  خمتلفة 
كثريمن  ي�ستخدم  هنا  ومن  للم�ستقبل.  والبديلة  
F - )امل�ستقبليني كلمة امل�ستقبل،    يف درا�ساتهم.

tures( بدالة اجلمع، اي م�ستقبالت

ونحن، و اأتفق مع هذا الآجتاه العاملي، اإل اإننا 
امل�ستقبالت  لدرا�سات  املبا�سرة  الغاية  اأن  نرى 
البديلة  امل�ساهد  اإ�ست�سراف  جمرد  تتجاوز 
للم�ستقبل، اإىل توظيف خمرجات هذا الإ�ست�سراف 
الغاية  هي  ال�سناعة  هذه  ولأن  ل�سناعته.  �سبيالآ 
الأخذ  ي�سحى  امل�ستقبالت،  لدرا�سات  النهائية 
مبقاربة الإ�ست�سراف مبثابة ال�سبيل العلمي لتحقيق 
هذه الغاية. وبهذا ال�سدد، جتدر الإ�سارة اإىل اأن 
الدرا�سة امل�ستقبلية، عندما ل تتطلع، �سواء ب�سورة 
الإ�ستعداد  ت�سهيل  اإىل  مبا�سر،  اأوغري  مبا�سرة 
يف  امل�ساركة  اأو  فية،  للتحكم  للم�ستقبل  املبكر 

�سناعته، فاأنها تفقد جدواها وهويتها يف اآن. 
الإ�ست�سراف  بني  العالقة  تتميز  ذلك  وجراء 
هذا  ويعربعن  بتداخلها.  امل�ستقبل  و�سناعة 
لومباردو،  توما�س  الأمريكي  امل�ستقبلي  التداخل، 
الذي يوؤكد: " اأن خري و�سيلة لإ�ست�سراف امل�ستقبل 
ل�سناعة  و�سيلة  خري  واأن  �سناعته،  يف  تكمن 

امل�ستقبل تكمن يف اإ�ست�سرافه".
امل�ستقبالت  درا�سات  اأن  من  الرغم  وعلى 
عليها  تف�سي  والتي  اأعاله،  ال�سروط   تتوافرعلى 
دون  حتل  مل  ال�سمة  هذه  اأن  بيد  العلمية،  ال�سمة 
هذه  موقع  حول  امل�ستقبليني  بني  اجلدل  اإ�ستمرار 
فهذا  الإن�ساين.  املعريف  البنيان  يف  الدرا�سات 
بني  تباينت  روؤى  اإىل  الزمان  عرب  اأف�سى  اجلدل 
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 اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ودرا�سات 
امل�ستقبالت/ لندن

الع��لوم

من اأدركها علماأ، واآخر �سٌنها فناأ، وثالث اأعتربها 
امتداداأ للدرا�سات البينية ؟

ونرى اأن ال�سمة العلمية التي تتميز بها درا�سات 
الأمناط  عن  تباينها  تدعم  والتي  امل�ستقبالت، 
كالتفكري  امل�ستقبل،  يف  الإن�ساين  للتفكري  الأخرى 
اأن هذه  اإل  العلمي،  والفل�سفي، واخليايل  الديني، 
ال�سمة ل ترتقي  بدرا�سات امل�ستقبالت اإىل م�ستوى 

العلم، وباملعنى املتعارف عليه. 
فالعلم، وكما يوؤكد قامو�س اأوك�سفورد، هو:"...

كل ن�ساط فكري وعملي يت�سّمن الدرا�سة النظامية 
والفرتا�س،  املالحظة،  عرباإ�ستخدام  ما  حلقيقة 
اإىل معطيات ميكن  اإ�ستناداأ  والربهنة  والتجريب، 

التحقق منها واأثباتها".
ونرى اأن عدم اإرتقاء درا�سات امل�ستقبالت اإىل 
م�ستوى مفهوم العلم، ُيرد اإىل اأن جل عنا�سرهذا 
املفهوم ل تن�سحب عليها. وذلك ل�سببني يف الأقل: 
اإىل  العموم،  تن�سرف، يف  اإهتماماتها  اإن  اأولهما، 
�سيا�سية  اأجتماعية-  موا�سيع  م�ستقبالت  درا�سة 
والتعقيد،  والدينامية  بالتنوع  تتميزمتغرياتها 
هذه  م�سامني  اإخ�ساع  يتيح  ل  وهوالأمرالذي 
كذلك  يجعل  ول  الربهنة،  و/اأو  للقيا�س  الدرا�سة 
هذه  خمرجات  من  التجريبي  التحقق  عملية  من 

الدرا�سات ممكنا.
من  تعاين  امل�ستقبالت  درا�سات  اأن  وثانيهما، 
خمرجات اإ�سكاليات متعددة ل ت�ساعد على �سحب 
مفهوم العلم عليها، ول�سيما تلك الإ�سكالية، التي 
واأن  بعد،  يحن  مل  زمان  هو  امل�ستقبل  اأن  تفيد 
نوعية املعلومات املتوافرة عنه، يف احلا�سر، على 
الرغم من خمرجات الثورة املعلوماتية، ل زالت ل 
ال�ساملة والدقيقة به، مثلما  ت�ساعد على الإحاطة 
مبوا�سيع  و/اأواحلا�سر  املا�سي  درا�سات  حُتيط 

اأهتماماتها. 
ويف �سوئه يتكرر القول اأن درا�سات امل�ستقبالت 
الذي  باملعنى  امل�ستقبل،  درا�سة  اإىل  تن�سرف  ل 
تقدمي  اإىل  تعمد  واأمنا  الدرا�سة،  كلمة  به  تقرتن 
و/اأو  و/اأواملحتملة  املمكنة  امل�ساهد  اأفكارعن 
املرغوب فيها، للم�ستقبل، عرب الإ�ستعانة مبقاربات 

منهجية علمية حمددة.
ومنذ  امل�ستقبليني،  من  العديد  يذهب  لذا، 
ال�ستينيات من القرن املا�سي يف الأقل، اإىل رف�س 
 ،Futurology((  " امل�ستقبل  "علم  مفهوم  تبني 
الذي كان املوؤرخ وامل�ستقبلي الأملاين الأ�سل اأو�سيب 
اأبتكره يف  Ossip Flechtheim( ) قد  فلختهامي  

عام 1943، واأعاد ت�سويقه يف عام 1965. 
بولك  فرد  الهولندي  امل�ستقبلي  قال  فمثالآ 
Fred Polak(( :".. اإن امل�ستقبل جمهول...فكيف 
نر�سي علماأ على املجهول". وبدوره، اأكد امل�ستقبلي 
Bertrand de Jo - )الفرن�سي برتران دو جوفنيل 

بل  اليقني،  عامل  لي�س  امل�ستقبل  ...اإن   "  )venal
عامل الإحتمالت، )ولإن(...امل�ستقبل لي�س حمدداأ 
يقينيا، فكيف يكون مو�سوع علم من العلوم". ومن 
الرجم  فن  عنوان:   يحمل  املهم   موؤلفه  جاء  هنا 

بالغيب، وال�سادر يف باري�س عام 1963.
وعربيا، يوؤكد، مثال، امل�ستقبلي العربي املهدي 
املنجرة، اأن درا�سات امل�ستقبالت لي�ست بعلم حتى 
واإن اإ�ستعانت مبقاربات منهجية من حقول معرفية 
هذه  اأن  راأى  فقد  امليالد،  زكي  اأما،  متعددة. 
اأو  الوجوب  دائرة  �سمن  تدخل"...  ل  الدرا�سات 
الإمتناع واإمنا يف دائرة الإمكان"، وبهذا ال�سدد، 
ابراهيم من�سور:  العربي، حممد  امل�ستقبلي  يقول 
فيها،  مبالغ  ت�سمية  امل�ستقبل  علم  "...ت�سمية  اأن 
)�سيما وانها( توحي باأن امل�ستقبلية تدرك بو�سوح 
حقا،  م�سمونة  نتائج  بلوغ  على  وقادرة  غايتها، 

وهواأمرخمالف للحقيقة".
العامل  م�ستقبل  جمعية  ذهبت  ومثلما    
القرن  من  ال�ستينيات  نهاية  يف  الأمريكية، 
امل�ستقبليني  بني  الإختالف  ف�س  اإىل  املا�سي، 
حول ت�سمية التطبيقات العملية للتفكري العلمي يف 
امل�ستقبل، كذلك عمدت اإىل حتديد موقع درا�سات 
الإن�ساين.  املعريف  البنيان  �سمن  امل�ستقبالت 
معرفية  حقول  مل�ساهمات  حم�سلة  اأنها  فتاأكيدها 
متعددة: علمية وفل�سفية وفنية، دفعها اإىل ت�سنيف 
امل�سماة  الدرا�سات  تلك  �سمن   الدرا�سات  هذه 
عن  الناجمة   ،)Interdisciplanery( بالبينٌية 

التفاعل الإبداعي بني جمموعة من حقول معرفية 
متعددة.

زاهر،  الدين  �سياء  العربي  امل�ستقبلي  ويرى،   
" …اأن  الت�سنيف مرده  قناعة موؤداها  اأن هذا 
متكاملة  ت�سبح  اأن  لها  يت�سنى  ل  امل�ستقبل  درا�سة 
خالل  من  امل�ستقبل  هذا  اإىل  نظرنا  اإذا  اإل 
التخ�س�سات...فالدرا�سات  خمتلفة  عد�سات 
اجلادة للم�ستقبل تتكامل فيها اأ�سكال من املعارف 
تخ�س�س  من  باأكرث  حمملة  واملناهج...(وتكون( 
العلم  مل�ستقبل  �سيناريوهات  فو�سع  علمي. 
يتم من دون  2025 مثال، ل  والتكنولوجيا يف عام 
اأن ن�سع يف الإعتبار) العوامل املوؤثرة يف ت�سكيل( 
– احل�ساري...  –القت�سادي  الن�سق الجتماعي 

اإذ اأن جميع هذه العوامل تتبادل التاأثري والتاأثر".
كدرا�سات  امل�ستقبالت  درا�سات  ت�سنيف  اإن    
اإل  م�سافة،  مهمة  �سمة  عليها  ي�سفي  واأن  بينٌية، 
حول  اإ�ستمراراجلدل  ح�سم  اإىل  يف�سي  قد  اأنه، 
واأن  �سيما  الإن�ساين،  املعريف  البنيان  يف  موقعها 
ت�سمية  اإطالق  اأن  يرون  امل�ستقبليني  من  العديد 
درا�سات  على  التخ�س�سات  اأوعابرة  متعدية  
ودقة  مالئمة  األكرث  الت�سمية  هي  امل�ستقبالت 
ت�سمية  ان  نرى  ونحن  الدرا�سات.  هذه  لو�سف 

الدرا�سات البينٌية هي اكرث دقة.
وعلى الرغم من �سبه الإتفاق بني امل�ستقبليني 
كعلم،  امل�ستقبالت  درا�سات  ت�سنيف  عدم  على 
زال  ل  فيها  العرب  الباحثني  كثريمن  اأن  يالحظ 
يعمد اإىل اإ�سفاء �سمة العلم على هذه الدرا�سات. 

كلمة  من  يجعل  بع�سهم،  اأن  اإىل  فاإ�سافة 
اأو  بحوثهم  اأو  موؤلفاتهم  بعناوين  ل�سيقة  علم 
مثالآ  كالقول  امل�ستقبلي  امل�سمون  ذات  مقالتهم 
اأو  امل�ستقبلية  الدرا�سات  اأوعلم  امل�ستقبل،  بعلم 
علم ح�ساب امل�ستقبل اأو علم تخطيط امل�ستقبل...
األخ، ينطلق بع�سهم الآخر من هذه الكلمة لتحديد 
يوؤكدون عليها.  اأو  َمفهومه لدرا�سات امل�ستقبالت، 
فمثال، يرى، وليد عبد احلي، اأنها : " العلم الذي 
لتحديد  وي�سعى  معينة  ظاهرة  يف  التغيري  ير�سد 
امل�ستقبل..".  يف  لتطورها  املختلفة  الإحتمالت 
َثمة  يٌعد  "...مل  القول:  اإىل  عمر،  طارق  ويذهب، 
)الدرا�سات  امليدان  هذا  اإىل  الإ�سارة  يف  حرج 
الجتماعية  العلوم  من  علماأ  باإعتباره  امل�ستقبلية( 

هوعلم امل�ستقبليات".
وغني عن القول ان اطالق ت�سمية حمددة على 
مو�سوع ل يتوافر على اخل�سائ�س التي تتميز بها 

هذه الت�سمية، يعد خاطئا علميا.
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أ. غادة حاليقة

تهويد التراث العربي 
والفلسطيني

ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�سو اإحتاد كتاب الأردن

ين�سون" وال�سغار  ميوتون،  "الكبار 
الكيان  رئي�س  اأطلقها  مقولٌة 
على  غوريون،  بن  ال�سهيوين 
)الغاية  ميكافيلي  مقولة  غرار 
دولة  وتبنتها  الو�سيلة(،  تربر 
باأّن  منها  ظنًا  ال�سهيوين،  الكيان 
اأر�سه  يومًا  �سين�سى  الفل�سطيني 
والرتاثي  احل�ساري  واإرثه  وتاريخه 
الكبار،  ورحيل  الحتالل،  تقادم  مع 
بعد  �سقوطها  اأعلنت  مقولة  لكنها 
ل  فولذية  بذاكرة  ا�سطدمت  اأن 
تفنى ول تهرم، متوارثة عند ال�سعب 

الفل�سطيني والعربي.
بال�سيطرة  الحتالل  يقت�سر  مل 
ب�سّتى  اأهلها  وتهجري  الأر�س  على 
هذا  جتاوز  لكنه  والو�سائل،  الطرق 
�سانعًا  تراثه،  على  لل�سيطرة  الأمر 
الب�سرية،  اأمام  مزّيفًا  جمدًا  لنف�سه 
نا�سبًا غالبّية  الق�سّية،  اأنقا�س  على 
والتاريخّية  ال�سعبية  املوروثات 
لنف�سه،  والعربّية  الفل�سطينّية 
حتى  وامل�سرب،  واملاأكل  كامللب�س 
احلكايات ال�سعبّية الفل�سطينّية التي 
م�سى  فيما  احلكواتي  يرويها  كان 
ي�ستهر  التي  والدبكة  لنف�سه،  ن�سبها 
و�سعوب  الفل�سطيني  ال�سعب  بها 
بالإ�ستيالء  قام  اأنه  بل  ال�سام،  بالد 
حتويلها  بعد  وامليجنا  العتابا  على 
ال�سبابة  ترافقها  العربّية  اللغة  اإىل 
والأرغول، يف حماولٍة بائ�سة لت�سكيل 

جمعه  مّت  له،  تاريخ  ل  و�سعب  دولة 
وتوطينه  الأر�س،  اأ�سقاع  كافة  من 
امل�سوؤوم  الوعد  اإبان  فل�سطني 
)بلفور( الذي مّت مبوجبه منح من ل 

ميلك ملن ل ي�ستحق.
�ساردًة  ال�سهيوين  الكيان  يرتك  مل 
وحاول  اإل  واردة  اأو  الأر�س  على 
بجد  وعمل  فيها،  وجوده  اإثبات 
لتفريغ  الفل�سطينّية  الهوّية  لطم�س 
الفل�سطينّية  العربية  الذاكرة 
خمزونها  من  التاريخّية  الن�سالّية 
يعاونه  والثقايف،  والفكري  الرتاثي 
غالبّية  على  �سيطرته  الأمر  هذا  يف 
واملنظمات  احلقوقّية  املوؤ�س�سات 
كـ)منّظمة  العامل،  يف  الإن�سانّية 
العديد من  اأدرجت  التي  اليون�سكو( 
الفل�سطينّية على  ال�سعبّية  املوروثات 

اأنها اإرٌث للكيان ال�سهيوين.
هذا  عند  الكيان  وقاحة  تتوقف  مل 
اإىل  العجرفة  بهم  بلغت  بل  احلد، 
رمز  الفل�سطينّية(  )الكوفّية  ن�سب 
لنف�سها،  والإن�سان  والثورة  الأر�س 
�سهيونّية  فتاة  ارتداء  بعد  وذلك 
لف�ستاٍن على �سكل الكوفّية يف اإحدى 
م�سابقات ملكات جمال الأر�س، على 

اعتبارها رمزًا لدولتها الفا�سّية! 
)العال(  طريان  �سركة  اأما 
الثوب  بجعل  قامت  ال�سهيونّية 
مل�سيفات  زّيًا  املطّرز  الفل�سطيني 
الطريان، فيما قام عدٌد من م�سمموا 

الأزياء ال�سهاينة بت�سميم جمموعة 
من الف�ساتني بالكوفّية الفل�سطينّية، 
خالل  من  ينادون  باأنهم  متذرعني 
بني  ال�سلمي  للتعاي�س  الأزياء  تلك 
حماولة  هي  واحلقيقة  الطرفني، 
الفل�سطينّية  الهوّية  مالمح  لطم�س 
خالل  من  التفا�سيل،  اأدّق  من 

تهويدها ونقلها لأنف�سهم.
ال�سعبّية  بالق�س�س  يتعّلق  فيما  اأما 
التي كانت تروى هنا وهناك بعد يوم 
منها  الكثري  اأر�سفة  مّت  �ساق،  عمٍل 
يهودّية  �سعبّية  ق�س�ٌس  اأنها  على 

اأ�سيلة.
باإحتالل  البداية  النهاية، كانت  ويف 
اأر�س، ولدوام الحتالل وفر�سه على 
دولة  اأخذت  له  والر�سوخ  اجلميع 
الكيان بالنخر بالرتاث بقّوٍة وعمق، 
لتوهم نف�سها قبل اإيهام اجلميع باأن 
جمد الأر�س لها وحدها، وهم ورثة 
ما�ٍس  من  عليه  ما  وكل  املكان  هذا 
للو�سايا  وفقًا  وم�ستقبل،  وحا�سٍر 
م�ستغلني  املزعومة،  التوراتّية 
التي  الأمور  عن  العرب  ان�سغال 
يرونها �سطحّيًة مقارنًة مع الأحداث 
وهي  بالدنا،  جتتاح  التي  العظيمة 
دولة  دوام  اأ�سا�س  احلقيقة  يف 
ا�سم  نف�سها  على  اأطلقت  وهمّية 
)اإ�سرائيل(، والأ�سا�س الفعلي لكافة 

ال�سراعات امل�ستعلة يف املنطقة.
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السياسة

�سهدت ال�سنوات الأخرية تداول اإعالمي وا�سع 
اأو  "املوالة  باب  حتت  ترد  �سيا�سية  مل�سطلحات 
وكاأنها  العربية،  الدول  من  عدد  يف  املعار�سة" 
مبتدعات وفذلكة لغوية حلالة حداثوية جديدة، 
رغم اأن املوالة م�سطلح عربي قدمي جديد، لكنه 
ي�ستغل بتعمد مق�سود الآن، يف تعابري ومفردات 
الإعالم العربي، ويالحظ  تطبيقه وت�سريبه وفق 
�سوئه  وعلى  حمددة،  انتقائية  ومواقف  معايري 
يجري ت�سنيف املواقف وفرز الأتباع واخل�سوم، 
العربية  ال�سلطات  �سرادق  يف  املوجودين  �سواء 
ومتاري�س  خنادق  يف  اأو  وحتالفاتها  احلاكمة 
الدميقراطية  اللعبة  داخل  العربية  املعار�سات 

وخارجها .
على  العربية  واملعاجم  القوامي�س  جتمع 
ا�سم  لغويا:   فهي   ، للموالة  تعريفية  مرادفات 
اأَن  �سرعا:  واملوالة  واىل.  الفعل  من  م�سدر 
ا اآخر، واملوالة فقهيا: هي  يعاهد �سخ�ٌس �سخ�سً

التنا�سر والولء والن�سرة.
 اأما الفعل ) واىل( ، ومنه امل�سارع ) يوايل(  
ومنه وال، موالة، واملفعول ُمواىل. وعندما يقال: 
واىل بني الأمرين، اأي تابع بينهما. وواىل ال�سيء: 
ون�سره،  اأحبه.  اأي  فالنا:  واىل  اأن:   كما  تابعه. 

وكذلك حاباه.... الخ.
كان من ابرز �سمات الأزمة ال�سورية املعا�سرة 
اأفرزت  حيث  امل�سطلح،  هذا  مثل  ا�ستهالك  هو 
ب�سام  د.  اإليه   اأ�سار  ما  ال�سورية، وح�سب  الأزمة 
املفاهيم  لت�سويه  خ�سبة  )تربة  اهلل:  عبد  ابو 
حرف  بهدف  اأخرى  خت  و�سُ وامل�سطلحات، 

المصطلحات وفوضى  الغوغائية  اللغة  في  قراءة 
ما  حقيقة  عن  ال�سوري  املواطن  لدى  البو�سلة 
الأوراق،  خلط  ومت  وطنه،  اأر�س  على  يجري 

وت�سويه عقل وروؤية ال�سباب للم�ستقبل(.
فعال،  امل�سطلحات  حرب  ن�سهد  ونحن 
هيئات  وتفربكها  الإعالم  و�سائط  تروجها 
التحرير اخلربي والإعالمي يف قنوات الت�سال 
م�سطلحات  اإطالق  لحقًا  ليتم  الجتماعي، 
واأغرا�سها  مبراميها  تت�سف  اأخرى،  ومرادفات 
الوا�سحة، فهي مرامي تق�سيمية تارًة، ومذهبية، 
اإثنية، توظف بهدف ن�سف الهوية الوطنية  وتارًة 
تعي�س  التي  تلك  ملجتمعات عربية معينة، خا�سة 
حالت قلق ول ا�ستقرار ب�سبب الأزمات العا�سفة 
يف  خا�سة  معينة  بلدان  جتتاحها  التي  واحلادة 

العراق و�سوريا ولبنان واليمن وغريها.
وخلفه  احلكومي،   ال�سوري  الإعالم  وظف 
من  مركز  وبدفع  الطائفي،  اللبناين  الإعالم 
م�سطلح  ا�ستهالك  الإيرانية  الإعالم  و�سائط 
�سوريا  ان  رغم  "املعار�سة"،  "املوالة" ومقابله 
حالة  يف  تعي�س  اخرى  عربية  وبلدان  والعراق 
تعي�س  ومنها  الوطنية،  لل�سيادة  مطلق  انتهاك 
جليو�س  احتاللت  �سلطات  وتاأثري  حكم  حتت 
ع�سكرية اأجنبية متلي اإراداتها، حتى بات املوقف 
او معار�سته،  من وجود احلاكم املحلي وموالته 
ازدواجية  حالة  �سمن  ت�سنف  مركبة  ق�سية 
ومنا�سرته  بالأجنبي  الحتماء  وحتى  الولء، 
وموالته،  كما هو احلال يف اأو�ساع العراق و�سوريا 
ولبنان احلالية مع الغزو الإيراين الفار�سي؛ الأمر 
الذي يجعل من ا�ستخدام مثل هذه ال�سطالحية 
مو�سع ال�سك يف مدى م�سداقيتها ودقتها العلمية 

وحتى الفقهية وال�سرعية.
بهذه  واملتقولون  املروجون  ُق�سد  لقد 
فكان  �سلبي،  نحو  وعلى  بق�سد،  ال�سطالحية، 
ل�سان حالهم  وكاأنه يوحي عن مثل تلك "املوالة": 
قطاعات  من  �سورية  وطنه  عن  دافع  من  )كل 
الإعالم، وال�سيا�سة، والقت�ساد، والدين، والفن، 

واجلي�س، والأمن، وكل مواطن �سريف(.
وحتى  ال�سوري،  املثال  يف  "املعار�سة"  كاأن 
" املوالة  تلك  اأن�سار  نظر  وجهة  من  العراقي، 
اإىل:  ت�سعى  حني  طائفيا  واملوؤدجلة  "  املنحازة 
[العراقيني[   و  ال�سوريني  من  املاليني  )اإظهار 
القتل،  واإنهم مع  الواقفني �سد احلرية،  ب�سورة 
ومتركز  احلريات،  وقمع  والف�ساد،  والتدمري 

وعزلهم  معهم  التعامل  يتم  وهكذا   ، الرثوة( 
هذا  مثل  على  ا�ستنادا  بهم،  الأذى  واحلاق 
يف  ت�سل  ومبواقف  املغلوط،  الت�سنيفي  الأ�سا�س 
كثري منها اإىل الإدانة والتخوين، وحتى التحري�س 
وا�ستهدافهم،  واغتيالهم،  قتلهم،   ( على 
واإدراك  فهم،  دون  حتى  عليهم،  والتحري�س 
يف   ما  عن  الك�سف  دون  ومن  مواقفهم،  حلقيقة 
واإجراء فح�س حم�س نووي مل�ساعرهم  قلوبهم، 
ملعرفة هل هم مع تطور �سورية، وحريتها اأم ل( 

على حد تعبري الكاتب د. ب�سام ابو عبد  اهلل .
الطائفي  الإعالم  ي�ستمر  احلال  بطبيعة 
 ، الغوغائية"  اللغة   " هذه  مثل  برتويج  املنحاز 
وامتدت  العربي   ال�سيا�سي  اخلطاب  لوثت  التي 
يف  اإق�سائي  خطاب  اإىل  ومفرداتها  األ�سنتها 
اخلطاب  هذا  ن�سر  ويتمدد  عربي،  بلد  من  اكرث 
وا�ستعماله اإىل خارج بالد ال�سام ولبنان، و�سول 
العربي واجلزيرة، كالبحرين  بلدان اخلليج  اإىل 
اإىل  اخلطاب  بهذا  الأمر  و�سل  وقد  واليمن،  
الوطنية  التوجهات  ذات  املعار�سة  تخوين 
بال�سد  يقف  من  كل  و�سمل  العربية،   والقومية 
بالعرو�س  املرتبطة  املوالة  تلك  اأو الختالف مع 
احلاكمة اأو بال�سلطات املتعاونة مع قوى الحتالل 
تلك  وخا�سة  ركابه  يف  وال�سائرة  الأجنبي 
الراف�سة للنفوذ الفار�سي وخمططاته التدمريية 

للحمة ال�سعب العربي.
جندها  املعا�سرة  املفارقات  هذه  ومثل 
القريب  والإ�سالمي،  العربي  الرتاث  عمق  يف 
ال�سراع  حالت  من  كثري  مع  متزامنة  والبعيد، 
وخارج  داخل  والن�سقاقات  الفنت  �سهدت  التي 
�سفوف  �سمن  وحتى  احلكم  ونخب  منظومات 

املعار�سات اأي�سا.
امل�سطلحني  هذين  اإىل  وبالعودة   
مثل  ا�ستخدام  جند  اخرى،  مرة  ومرادفاتهما 
هذا امل�سطلحات يف احلياة الإ�سالمية، وبنوعني 
من الأحكام يف مواقع اأخرى من التناول لهما يف 
عتاقة(  )ولء  عرف  اأحدهما   : اأخرى  م�سميات 
اأول:   الولء:  و�سبب هذا  نعمة(،  وي�سمى )ولء   ،
و  املوالة.  ولء  وثانيهما  اجلمهور،  عند  الإعتاق 
املو�سوعات  �سروحا كثرية يف  ال�سدد جند  بهذا 
املوالة  والإ�سالمية حول: موىل  العربية  الفقهية 
موىًل،  هما:  لفظني  من  مرّكب  ا�سطالح  وهو 
واملوالة. املوىل ماأخوذ من الولء، وهو الن�سرة 

أ.د. عبد الكاظم العبودي
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ويطلق  اأعاله.  تو�سيحه  اأ�سلفنا  كما  واملحّبة، 
عاّمًة،  الع�سبة  وعلى  العّم  ابن  على:  املوىل 
وعلى املعَتق ) بالفتح (، واملعِتق  بالك�سر ( وعلى 
اأنها  لغًة:  املوالة  . وتف�سري  والّنا�سر(   ، احلليف 
ولًء،  و  موالًة  واله  يقال:  واىل،  للفعل  م�سدر 
ا�سطالحًا  املوالة  وموىل  تابعه.  قاتل:  باب  من 
�سخ�سًا  الّن�سب  جمهول  �سخ�س  يوؤاخي  اأن  هو: 
اأنت  يقول:  كاأن  معه،  ويوايل  الّن�سب  معروف 
جنيت،  اإذا  عّني  وتعقل  مت،  اإذا  ترثني  مولي، 
فيقول:  واليتك،   : يقول  اأو   . قبلت  الآخر:  وقال 
قبلت بعد اأن ذكر الإرث والعقل يف العقد، وي�سّمى 
هذا العقد "موالًة " وال�ّسخ�س املعروف الّن�سب: 

." املوالة  "موىل 
�سائعة  باتت  )العتاقة(  لفظة  فاإن  وهكذا 
وكذلك  النا�س،  من  العامة  يلفظها  عربيا، 
اخلا�سة منهم،  والقليل من يدركها اليوم بدقة، 
العتاقة،  موىل  اأما  لة.  ال�سّ ذات  الألفاظ  �سمن 
وتعني : من له [ولء العتاقة[ ، ويطلق على من 
عتق عليه رقيق اأو مبّع�ٌس باإعتاق منّجز ا�ستقالًل، 
كقول  اأو �سمنًا  نف�سه،  العبد من  كبيع  بعو�س  اأو 
الآخر،  فاأجابه  عّني  عبدك  اأعتق  لآخر:  الّرجل 
قرابة  اأو  با�ستيالد  اأو  تدبري،  اأو   ، منه  بكتابة  اأو 
كاأن ميلك من يعتق عليه من اأقاربه باإرث اأو بيع 
لة بينهما اأّن كاًل من موىل العتاقة  اأو هبة .وال�سّ
وموىل املوالة �سبب من اأ�سباب املرياث عند من 
يقول ببقاء املرياث ملوىل املوالة. وهناك اأحكام 
متعلقة مبوىل املوالة، اختلف حولها الفقهاء يف 
هنا  �سرحها  يطول  ق�سية  وتلك  املرياث،  ق�سايا 

يف هذه املقالة املوجزة.
وتعدد  ال�سيا�سي،  النحطاط  فرتات  ويف 
مثل  تربز  ما  غالبا  حولها،  والختالف  الولءات 
هذه التق�سيمات ب�سكل حاد، وت�ستغل م�سنفاتها 
ومذهبيا  وطائفيا  ودينيا  اجتماعيا  التعبريية، 
وعزل  الأتباع  تقريب  لغر�س  فئويا،   وحتى 
اخل�سوم ال�سيا�سيني خا�سة. وات�سع التق�سيم اإىل 
مفاهيم اأخرى باتت ابعد مثل )املوالة والرباء ( 

وغريها من مقاربات امل�سطلحني الأ�سليني.
اأ�سوِل  من  والرباء  الولء  مو�سوع  يعترب 
العقيدِة الإ�سالميِة يرى املوؤمنون به : ) اأَنّه َيجُب 
على كِل م�سلٍم َيديُن بهذه العقيدِة اأْن يواىَل اأهلَها 
ويعادَى اأعداَءها فيحُب اأهَل التوحيِد والإخال�ِس 
 . ويعاديِهم  الإ�سراِك  اأهَل  وُيبِغ�ُس  ويواليِهم، 
يف  عقيدة  والرباء" اإىل  "الولء  م�سطلح  حتول 
حب  يف  واملعاداة  واملوالة  والتنظيم،  اجلماعة 
بع�س  يف  اأجله  من  والقتال  بل  وكره  التنظيم 

الأحيان .
 اأكادميي وباحث
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حتاول ال�سعودية اأن تدفع العامل و مبقدمته اأمريكا، و بطرق خمتلفة لكي يحارب عنها وقد ل تفلح فيما 
خططت له، اإذ اأن مو�سوع النفط، الورقة التي تلوح بها ال�سعودية اأمام العامل، باأن ت�سرر النفط يت�سرر 

معه الإقت�ساد العاملي، فيهرع من له م�سلحة بنفط اخلليج بالتدخل لنجدة ال�سعودية.
اإذ اأنه كان باإمكان ال�سعودية �سد الهجوم مبا متلكه من دفاعات جوية و�سواريخ الباترويت التي تر�سد 
حتى الطائرة الورقية اأو الوزة الطائرة التي نراها حتى بالعني املجردة على بعد اآلف الأميال، فكيف بها 
ناهيكم عن  الق�سور جيئة وذهابًا، هذا  فوق  التي اخرتقت احلدود وحلقت  الطائرات  تعجز عن ر�سد 

التواجد المريكي.
يف  باأمريكا   يزجوا  اأن  يريدون  اإنهم  اأي  وخطتهم،  روؤيتهم  ح�سب  �سعوديًا  عنها  التغا�سي  مت  لذا   
اأتون احلرب، فاإذا ما تدخل ترامب الذي يواجه م�سكلة فنزويال والدول املتحالفة معه ل�سرب "ايران" 
قبل  و�ساهدنا من  عاملية  اأمام حرب  العامل  ي�سبح  فقد  ونفوذه،  منافعه  يطلب  وكُل  اخرى  دول  تدخلت 
جميعًا، �سغط اأمريكا على اوروبا التي تربطها عالقات اقت�سادية مع ايران، وال�سني املناف�سة لأمريكا  
واقت�سادها وم�ساريعها وم�ساحلها اخلا�سة ومن جهة اأخرى م�سكلة ترامب مع فنزويال و رو�سيا واإيران 
وم�ساكل النتخابات الأمريكية، يبدو الآن اأن امريكا يف موقف املتفرج جتاه ال�سعودية واإيران، وقد ت�سبح 

املنطقة قريبًا على كف ابلي�س ولي�س على كف عفريت وحده.
كما يبدو اأن تهديدات "ايران" باإ�سعال املنطقة مل تكن عبثية! ل بد و اإنها كانت مطلعة متامًا على 
جمريات الأو�ساع بل و قراأته جيدًا، فهم كما معروف عنهم  اهل احليلة واخلبث واملكر واخلداع، فتوغلوا 
عرب ميلي�ساتهم منذ زمن طويل وزرعوا خالياهم الن�سطة بقوة يف العامل العربي، يف حني تتفرج الدول 
العربية دون ا�سرتاتيجية وقائية امام م�سروع املاليل الإرهابي، وكانت تقول الدول اخلليجية باأنها ل تريد 
ال�سراع مع ايران!! متنا�سية ق�سايا ال�سعوب غري الفار�سية التي لو مت دعمها قبل ع�سر �سنوات ملا �ساهدنا 

ايران ت�سول وجتول بلمي�ساتها يف املنطقة ابدًا. وهذه هي النتيجة على الأر�س اليوم مع كل الأ�سف.
ولن ترك�س امريكا باإجتاهكم م�سرعة، فهذا �سربًا من اجلنون واجلهل ال�سيا�سي. لن تكون امريكا 
انتم  واأن فعلت فلم�سلحتها ومكا�سبها فقط ل غري. فاإرك�سوا  اأحد  اأجل  الغباء لتخو�س حربًا من  بهذا 
باإجتاه انف�سكم من اجل انف�سكم وتداركوا قبل اأن يقع الفاأ�س يف الراأ�س. اإين اأكاد اأن اأزعم باأن اأكرب خطاأ 
فادح ارتكتبه دول اخلليج وال�سعودية جتاه ايران ول تزال م�ستمرة به وغافلة عنه اأو اإنها مل تدرك حتى 
الآن اأهميته بعد، األ و هو جتاهلها موقع ال�سعوب غري الفار�سية التي لو �سرفت ن�سفه اأو ربعه مما �سرفته 
وملا كانت  الداخل وق�سمت ظهرها  ايران من  ل�سغلت  اليمن و غريها دون طائل،  اأموال و�سالح يف  من 

بحاجة ملحاربة احلوثي بهذا العتاد وال�سالح وخ�سارة املاليني.
 بالعربي ال�سعبي: يا جماعة اخلري، اأن الأحوازيني كفيلني بتوقيف وتعطيل عجلة النفط  الذي ت�سرقه 
ايران من ار�سهم الأحوازية املحتلة، ثم تدعم و مُتول به كي حتارب العرب وال�سعودية وت�ستنزفهم هنا 
األ من ا�سرتاتيجيات تنقذكم اوًل وت�سد عنكم �سر  اأيتها الدول اخلليجية  اأيها العرب و يا  وهناك، فيا 

الأبد  اإىل  وتك�سره  ايران  عنق  على  �ستطبق  بحق  دعمت  لو  التي  ال�سعوب  خالل  "ايران" من 
األ فعتربوا يا اأوىل الألباب

من قلب عربي م�سلم حري�س على الأمن القومي العربي قاطبة.

أ. يونس سليمان 

كان بإمكان 
السعودية صد 

الهجمات ولكن؟؟

فوهة قلم

  كاتب من الأحواز



تعرفني  كيف  العراق،  من  �شاعرة  انت   �
نف�شك للقراء العرب؟

اأترك التعريف لالآخر  اأعّرف نف�سي،  اأنا ل  ـ 
بل  ومواقفي،  عطائي  خالل  من  يراين  كيف 
الآخرين  عيون  يف  �سورتي  اأرى  اأن  اأحتاج  اأنا 
اأنني  هو  نف�سي  عن  اأعرفه  ما  وكل  ال�سادقني، 
وعيي  داعب  �سغريًا  حلمًا  اأترجم  اأن  اأحاول 
من  ي�سعد  �سيئًا  اأقدم  اأن  هو  الأول،  الطفويل 
اأ�ستطيع  ما  كل  لأقدم  احللم  كرب  ثم  حويل، 

لوطني احلبيب العراق واأمتي العربية.

الموسوي ساجدة 
بني منصة الشعر .. و سماء اإلغرتاب !

الدورق يف  اأحمر  "ورٌد 
ورٌد اأزرق يف الف�ستان 

ورٌد يف لوحة حائط
ورٌد يف ال�سحن على الفنجان

 ورد ٌ ورٌد يف كل مكان 
اإل تلك النف�س امتالأت �سوكًا

وبدت توخز حتى الن�سمةَ 
لومرت عابرًة يف ني�سان

واأنا علمني الب�ستاين. 
كيف اأزيل ال�سوك من الورد

لكن .. ماعلمني 
كيف اأزيل ال�سوك من الإن�سان"

للعراق يف عام  لنا ما جرى  � كيف ت�شفني 
2003 من خالل �شورة مواطنة و�شاعرة �شهدت 

الحداث يف بلدها؟
للعراق،  املمنهج  العلني  التدمري  بداأ   2003 ـ 
بداأ النتقام من النهو�س احل�ساري لبلد عربي 
على  وللق�ساء  اأبنائه،  وكفاءات  ولعقول  عريق، 
التوهج القومي والإن�ساين لوادي الرافدين حامل 
اأ�سرف ر�سالة للعرب والعامل يف اأن نواجه الظلم 

العاملي وا�ستعباد ال�سعوب وا�ستغالل خرياتها.
ال�سيا�سات  يف  التناق�س  ظهر   2003 عام 
يف  لالأمريكان  املوالية  العربية  وحتى  العاملية 
العراق،  باإحتالل  ال�سنيع  التاريخي  خطاأهم 
فل�سطني  دولة  يحتل  ال�سهيوين  الكيان  بينما 

الل�اتي ي�صمخن  البا�صقات  العراق"هذا و�صفها، هي واحدة من النخالت  "نخلة 
عاليا رغم ما حل ببالدهن من دمار وخراب، و�صاجدة امل��ص�ي ال�صاعرة واالديبة 
واالن�صانة بقيت تعتلي من�صة االإبداع رغم ما اأحاط بها من اآهات االغرتاب والبعد 
العا�صمة  يف  اإلتقيتها  الق�صيدة.  ينابيع  فيها  فجر  ذلك  ان  بل  العراق،  ح�صن  عن 
االردنية عمان وهي ت�صدح �صعرا يف حفل كرمت به، وح�صره جمه�رعراقي وعربي 

كبري، فكان هذا احل�ار
حوار: جالل النداوي

السياسة
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ويدمر �سعبها على مدى �ستني عامًا 
والعامل يتفرج. 

العراق  يجوع  "ملاذا 
م�سك ٌ  الفراتان  ثراه  وفوق 

وعنرب؟
ملاذا بالدي تدمر 

املهود  فوق  كالرياحني  واأطفالها 
متوت 

قلوب تغيب واأخرى تذوب 
واأخرى من القهر تك�سر 

واأهل العراق ميوتون قتاًل وقهرًا 
وكٌل على �سخرة احلقد ينحر ...

يقولون كان الظالم رهيبًا 
ومن كل حيٍف اأ�سد واأخطر 

واإن كان فيها ظالم !!!
اأمام  الطريق  تنري  الغزاة  اأاأيدي 

ال�سعوب ؟ 
اأم ان الغزاة اأتوا يقتلون ، اأتوا ينهبون 

ولكنما اهلل اأكرب 
على من طغا وجترب" 

عام 2003 جرح عميق يف الذاكرة الإن�سانية 
ويف ذاكرة ال�سعب العربي الذي بكى دمًا وما زال 
يبكي على العراق، بل ودفع ثمنًا باه�سًا من اأمنه 
وطغيان  العربي  الربيع  بعد  وتقدمه  و�سيادته 

النظام العاملي اجلديد.
 منذ 2003 ما يزال اخلنجر امل�سموم يف ج�سد 
الأمريكي  اخلنجر  ذلك  يف  يكون  وقد  العراق 
فوائد لل�سامتني واحلاقدين على العراق لكن لن 
يدوم لهم ذلك و�سينقلب ال�سحر على ال�ساحر اإن 

�ساء اهلل.
... ذلك  قال  "لقد 

واحة  اإىل  ال�ّسومرُيّ  الكوكُب  و�سَل  فاإن 
ال�ّسهداءِ 

�ستخ�سُرّ كُلّ الّنجوم
وتهتُزّ كُلّ القالع

كما اهلُل �ساَء..ومن مثُلُه
 �سادٌق يف الوعيد ؟

فالام�ُس اليوَم يف �سفٍر حاماًل  َقَدَرالأنبياء"
رغم  لالحتالل  الأوىل  الأيام  يف  اأبك  مل 
الإميان  كل  موؤمنة  اأين  ذلك  الكبرية،  ال�سدمة 
للعدو  مقاومته  يف  العراقي  ال�سعب  بقدرات 
حل  ما  هو  اأبكي  جعلني  ما  لكن  قواته،  وجالء 
بالعراق نتيجة تدخل احلاقدين على العراق من 
حرائق اأ�سعلوها وفنت وظفوها واأحزاب جندوها، 
ومع كل ذلك يبقى الأمل قويًا يف خال�س العراق 

منذ  الإن�سانية  احل�سارة  اأ�س  فهو 
لتنظيم  ال�سرائع  اأوىل  وكتابة  العجلة  اخرتاع 

حياة الب�سر، قال اأر�سطو ي�سف بابل:
"بابل كاأ�ٌس بيد الرب جعل الأر�س �سكرى".
ـ وكيف هي حياة الغرتاب .. كيف جتدينها؟
ـ الغرتاب ع�سته ويل فيه حكايات وق�س�س 
اإغرتابي  واأوىل حمطات  �ساأرويها يف مذكراتي، 
كانت يف لندن ملدة اأربع �سنوات وكانت من عام 
1989م لنهاية عام 1993م ق�سيتها يف لندن كنت 
اجلمر  على  ومي�سي  جمر  قلبه  يف  كمن  خاللها 

وكان ذهابي اإىل هناك
لعالج  ح�سني  �سدام  الرئي�س  من  مبكرمة 
اأ�سهر  اإل  هي  وما  املري�سني،  وزوجي  ابنتي 
 1990 عام  جرى  ما  بعد  الأحداث  وتت�ساعد 
العراق  بني  الدبلوما�سية  العالقات  وقطع 
قبل  من  العراق  ق�سف  تاله  والذي  وبريطانيا 
اإبنتي  يومًا،  اأربعني  مدى  وعلى  التحالف  دول 
م�ست�سفى  يف  وزوجي  تعالج  م�ست�سفى  يف  كانت 
اآخر والوطن حتت م�سارط ل ترحم. كنت اأ�سرخ 
من  هناك  فلي�س  اأعماقي  اإىل  ال�سرخة  فرتتد 
يف  اأكتب  فكنت  قلمي  جندت  عراق،  يا  ي�سمع 
العربي  القد�س  اللندنية وجريدة  العرب  جريدة 
لوطني  بق�سائدي  واأبعث  التظاهرات  واأقود 
فوق  )قمٌر  ديوان  عّمان  يف  يل  و�سدر  اجلريح، 
خرجت  واأزمات  مبواقف  مررت  املعلق(،  ج�سر 

منها مرفوعة الراأ�س رغم كل املعاناة والأمل.
امت ال�سّ البحر  مياه  "فوق 

اأبحُث عن باخرٍة اأو زورق

يو�سلني لبالدي
عند مطاٍر اأغلقُه احلّرا�س بوجهي 

وجواٍز  �سار مريبًا 
اأبحُث عن طائرٍة تقلُع بي ل�سماء بالدي

فوق تخوم الأر�س الباردة ال�سكرى
اأبحث عن درٍب يو�سلني لبالدي

اآٍه كيف ان�سّدت يف وجهي كُلّ الأبواب!
كيف اخرتعوا لعذابي كل الأ�سباب!

اأ�سرُخ : يا بغداد
فال �سوتًا ياأتي اأو ريح جواب 

اأ�سرخ : يا بغداد 
يفي�ُس الّدمع تغ�ُسّ به الأهداب".

ع�ست  ل�سوريا  ذهبت  العراق  احتالل  بعد 
اأربع �سنوات، اأجنزت  فيها مع ابنتي فرح و�سما 
�سومرية(  )تباريح  هي:  دواوين  ثالثة  خاللها 
من اإ�سدار احتاد الكتاب العرب، والديوان الأول 
والديوان  العراق(  يبقى  )و  العراقية  للمقاومة 
ت�ست�سيفني  وكانت  اليمام(  )هديل  الثالث 
ال�سورية  املحافظات  عموم  يف  الثقافية  املراكز 
بالتواريخ  وثقتها  اأم�سية  مئة  كانت  وح�سيلتي 
يبقى  )و  ديواين  �سفحات  اآخر  يف  والأمكنة 
خال�سة  الديوان  ذلك  مقدمة  ويف  العراق( 
من  اأكرث  احت�سنت  التي  �سوريا  يف  جتربتي  عن 
مليوين عراقي هربوا من الرئة الأوىل ليتنف�سوا 

يف الرئة الثانية.
يف  والرابعة  ليبيا  يف  كانت  الثالثة  غربتي 
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عدة  كتبت  ليبيا  يف  الإمارات، 
عديدة  ومقالت  موجعة  ق�سائد 
قبل  الليبية  ال�سحافة  ن�سرتها 
عام  اندلعها  وعند  الأحداث، 
يف  تون�س  باإجتاه  خرجت   2011
دبي  اإىل  ثم  ع�سيبة  ظروف  ظل 

وما زلت فيها.
اأ�سدرت  الإمارات  ويف 
الدواوين التالية: بكيت العراق ـ 
جزر الأقحوان ـ حبات كر�ستال ـ
وهو  خليج،  يا  للغريبة  قل 

ديواين اخلام�س ع�سر.
ال�ساعر  من  تاأخذ  الغربة 
بني  ليعي�س  واأهله،  وطنه 
ودموعه،  وذكرياته  اأحالمه 
البديل  تعطيه  ولكنها 
األ  للفقدان،  املو�سوعي 
والذي  ال�سعري  الإبداع  وهو 
لواعج  من  ن�سبيَا  يخفف 

الغربة واآلمها.
تنظرين  كيف   �
وال�شعري  الدبي  للموقف 

العربي اليوم ؟
العربي  والأدبي  ال�سعري  املوقف  ـ 
اليوم يت�سم بالن�ساط واحلراك الثقايف 
والعدد الكبري من النتاج مع قلة النوع، 
يف  ي�سدر  الذي  الكتاب  كان  اأن  فبعد 
اأو العراق يحقق �سداه  اأو لبنان  م�سر 
يف اأغلب البلدان العربية، �سارت اآلف 
فنون  خمتلف  يف  ت�سدر  املطبوعات 
الأدب وال�سعر وقد ي�سيع علينا الكتاب 

احلقيقي.
يعج  كان  املا�سي  القرن  ن�سف 
اليوم  اأما  الكبرية،  ال�سعرية  بالقمم 
ت�سق  حمددة  اأ�سماء  �سوى  يوجد  فال 
على  الزحام  و�سط  ب�سعوبة  طريقها 
ومنها  امل�ستوى  رفيعة  قامات  اأنها 
املهم  ح�سوره  له  �سيكون  واعد  �سباب 
لو  لأين  الأ�سماء  اأذكر  ل  م�ستقباًل. 
�ساأ�سعر  ي�ستحقون  ممن  واحدًا  ن�سيت 

بالندم.
ترجتلني  وجعلتك  هزتك  واقعة   �
 ، بهكذا حالة   .. هل مررت  ق�شيدة  

ماهي ؟
وقائع  بل  واحدة  واقعة  لي�ست  ـ 
)حياتي  بودلري  قال  وكما  ووقائع 
اأحيانًا  تتخللها  التي  بالغيوم  تزدحم 
بع�س ال�سمو�س الرّباقة(، ومثاًل واحدًا 

ه  كر ذ اأ
فقط،  عليه  للقيا�س 

يف عام 1991م عندما ق�سفت اأمريكا 
و�سمعت  لندن  يف  كنت  املعلق  اجل�سر 
باحلرف  تقول  الربيطانية  املذيعة 
الواحد تعليقًا على �سورة اجل�سر الذي 
العراق(  ظهر  ك�سر  )لقد  تدمريه  مت 
على  جل�ست  الأمل  من  ليلتها  اأمن  مل 
وتعب  اأن�سج  بداأت  لأكتب  الطاولة 
الطاولة  على  اجللو�س  من  ظهري 
فاإفرت�ست الأر�س حتى انهيت ق�سيدة 
)قمر فوق ج�سر املعلق( حتمل روؤية اأن 
اجل�سر �سيعاد بناوؤه واجل�سر احلقيقي 
الذي ل ت�ستطيع اأمريكا ك�سره هو ج�سر 
املحبة والتاآخي بني العراقيني، ن�سرتها 
جريدة العرب يف حينها، وبعد ن�سرها 
العراق  مع  ت�سامني  بيان  �سدر  باأيام 
ر�ساد  وقعه  العرب  الأدباء  قبل  من 
عنوان  دحبوروبنف�س  واأحمد  �ساور  اأبو 
الق�سيدة  هذه  واأ�سبحت  الق�سيدة. 
اآنفًا  له  اأ�سرت  الذي  لديواين  عنوانًا 
مايف  والأجمل  عمان،  يف  �سدر  والذي 
عام  للعراق  عدت  حني  اأين  الأمر 
اجل�سر  افتتاح  يوم  قراأتها  1993م 
الق�سيدة  روؤية  وبذلك حتققت  املعلق. 

وجت�سدت روحها .

كنت تقول يل دوما ان بع�س الرجال تعجبهم املراأة امل�ساملة الغبية التي 
منزلية  قطة  كاأي  ظّله  قرب  باإ�ستكانة  تغفو  ثم  الغياب،  حجج  كل  ت�سدق 
األيفة، مل اأكن اأدرك ان الرجل يكره املراأة الذكية التي تقراأ ما بني ال�سطور، 
املراأة اللّماحة التي ت�ستطيع �سرب اأغوار ابت�سامته، ومتيز بني �سدق احلجج 

وكذبها.
لكنني عندنا وقعت يف حبك اكت�سفت باأن من واجبي التغابي حتى متر 
دون  ا�ستمرت ق�ستنا  ثقتي بك، وهكذا  تقتلع جذور  اأن  دون  رياح اخلديعة 
ان تقع يف فخ جل�ساتهّن وبني تعاريج فناجني قهوتهّن التي تف�سر لهّن مامل 

ي�ستطعن تف�سريه بالدليل القاطع.
مل   اأين   رغم  معك،  اإليه  و�سلت  ما  حقيقة  يكت�سفّن  ان  اخ�سى  كنت 
اأحدثهّن عنك ومل ا�سرح لهن كيف غري احلب خارطة قلبي، فجعل احلدود 
ن�سيدنا  اليا�سمني  �سار  وكيف  �سعر،  ق�سائد  والبيوت  قمح  �سهول  بيننا 
يف  فتدفق  بك  النهار  احتفت  كيف  اأخربهّن  مل  رايتنا،  والدفلة  الوطني، 
قلبي  نخيل  اأن  اأخربهن  مل  ابت�سامتك،  وحالوة  �سحكتك،  ع�سل  جماريها 
بكلمة  اأنه   اخربهّن  مل  عطرك،  ظّل  حتت  رطبه  وت�ساقط  بقربك  تطاول 
واحدة منك حتولت من امراأة عادية اىل فرا�سة ملونة ت�ستهويها حقول الورد 
املمتدة بني �سحكتك وقلبي، مل اأخربهّن عنك، ومل اأ�سف لهّن كيف اأذوب 
يف بحتة �سوتك كلما �سمعت ا�سمي يتدفق من خمارج حروفك،  كل ما فعلته 
انني حدثتهّن عن  حالوة احلب، ومل ي�سدقن، فالرجل بالن�سبة لهّن هو ذلك 
الكائن الغريب الذي تتغري مزاجيته يف الدقيقة الواحدة األف مرة، هو ذلك 
الرجل الذي يغ�سب اذا زاد مقدار امللح يف طعامه مرة اأو نق�س، يغ�سب اإذا 
قالت املراأة ما يخالف اأفكاره، ويغ�سب اأي�سا اإذا مل حت�سن كي قمي�سه، هو 
الرجل الذي يرى الكمال، واجلمال يف امراأة عابرة، ول يلم�سه يف امراأة تفني 
قبيلته،  ن�ساء  على  يحرمه  ما  لنف�سه  ي�سرع  الذي  الرجل  هو  لأجله،  عمرها 
هو الذي يجمع الن�ساء كالطوابع الربيدية، او كالتحف النادرة ول يفرق بني 
بالن�سبة  للوقوع يف �سرك اخلديعة، الرجل  ح�سناء و�سمطاء فكّلهن قابالت 

لهن ذاك اخلائن الذي يت�سدر كتاب )ن�سيان كوم( لأحالم م�ستغامني.
وباأن  الرجال،  باأنهن متجنيات على  اقناعهّن  �سّدقني كنت على و�سك 
الآخر  الن�سف  روؤية  عنهّن  يحجب  ال�سواد  �سديد  قناع  الفا�سلة  جتاربهن 
ب�سفافية مطلقة، لكني تراجعت يف اللحظة الأخرية عندما حدثتني بلحظة 
بوح عن تاريخ غزواتك، و�سجل بطولتك يف �ساحات الن�ساء، وكيف حاربَت 
امراأة ب�سيف امراأة اأخرى ثم �سقطت عن �سهوة عنجهيتك يف �سرك امراأة 

عّلمتك اأن املراأة ل ميكنها على الدوام اأن تكون ال�سحية.
اأعدك باأنني �ساأحدثهّن يومًا عن امراأة قبلت التحدي، فاأحرقت �سواد  

تاريخك كما اأحرق نريون روما، ثم رمّمت ما تبقى من قلبك و�سكنته.

أ. ماجدولين الرفاعي 

رجل آيل 

للوقوع 

في الحب

 كاتبة و �سحفية �سورية

راأي
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بعد قرون من التقدم 
اإىل الأمام مت تدمري كل 
ــان من  الأ�ــســيــاء الــتــي ك
يحافظ  اأن  املــفــرت�ــس 
ــيــهــا الـــتـــو�ـــســـع، ومت  عــل
احلفاظ على كل الأ�سياء 
املفرت�س  من  كــان  التي 
من  فبدًل  تدمرها،  اأن 
واملرنة  الناقدة  املواطنة 
ا�ستحوذت  والتقدمية، 
العدمية التاآمرية ورف�س 
العقل والتغيري املخيف. 

الأ�سطورة   نهاية  يف 
يـــ�ـــســـتـــكـــ�ـــســـف جـــريـــج 
جراندين معنى احلدود 
الجتياح  عملية  طـــوال 
الكاملة لتاريخ الوليات املتحدة من الثورة الأمريكية اإىل حرب عام 

1898،وال�سفقة اجلديدة اإىل انتخابات عام 2016

الأ�سواق   وفتح  احلــروب  خو�س  و  امل�ستمر  اأمريكا  تو�سع  ويظهر    
النزاعات  حتويل  على  ي�ساعد  مما  للهروب،  بوابة  مبثابة  ذلك  كان 
ال�سيا�سية والقت�سادية املحلية اإىل اخلارج، م�ساهمة قيمة يف فهمنا 
على  جدار  حول  جدل  من  يرافقها  وما  الهجرة  حول  الدائم  للجدل 

طول احلدود اجلنوبية للوليات املتحدة.
اإىل  العن�سرية  البالد من  م�ساكل  اأن  يعني  الإنحراف  لكن هذا   

عدم امل�ساواة، مل تواجه مبا�سرة.
 والآن، اإنتقدت هذه الكارثة جمتمعة ب�سبب النهيار املايل يف عام 
2008 وحروبها التي ل ميكن ك�سبها يف ال�سرق الأو�سط، مما اأدى اإىل 
اأخرى  اأماكن  اإىل  التي طاملا كانت موجهة  ال�سيا�سية  العواطف  جلب 

يف الوطن.
ا اإن هذا الواقع اجلديد هو الذي يف�سر �سعود ال�سعوبية  يقول اي�سً
الذي  وال�ستقطاب  ال�سديد  والغ�سب  العن�سرية،  والقومية  الرجعية 
اأو�سل ترامب اإىل الرئا�سة. قد يتم بناء اجلدار احلدودي اأو ل، لكنه 
�سيبقى كنقطة جتمع،عالمة مميزة اإ�ستعادية متثل نهاية ال�ستثنائية 

الأمريكية.

قبل  مــا  اإىل  الأمــريــكــي  للتاريخ  امل�سغوط  الكاتب  م�سح  ميتد 
قام  جوهره  يف  ولكن  احلا�سر،  الوقت  حتى  الثورية  العاملية  احلرب 
املوؤرخ فريدريك جاك�سون ترينر ال�سهري عام 1893 بكتابة "اأطروحة 
احلدود"، كما خل�سه جراندين باأن تو�سيع ال�ستيطان عرب احلدود 
ال�سيا�سية  امل�ساواة  اأ�سكال  من  فريًدا  �سكاًل  احلرة" خلقت  "الأر�س 
يف الوليات املتحدة، وفردية ناب�سة باحلياة والتطلعية والعتماد على 

جمموعة غنية من مواد امل�سدر،البتدائية والثانوية. 
 يوؤكد عليه جراندين بو�سوح، اأن هذه املدينة الفا�سلة الأ�سطورية 
التي ا�سبحت ن�سب تذكاري بالإغالق النهائي للحدود وحتطمت بظل 

اجلدار احلدودي اخلر�ساين وال�سلب. 
�سواء كانت و�سائل الهجرة اإىل الغرب، والتي عززت نظاًما قا�سًيا 
�ساغ يف التو�سع احلدودي واحلروب العن�سرية وال�سيا�سة اخلارجية 
اأفغان�ستان  يف  املنتهية  احلروب  و  �سبتمرب  اأحداث  بعد  ملا  الأمريكية 
والعراق اأو ينتقد اتفاقيات التجارة احلرة و�سيا�ستها املفتوحة. لكنه 
نهاية  بعد  "عا�س  اإنه  يقول  لبلد  انتقاداته  اأ�سد  من  ببع�س  يحتفظ 
الذين  الأمريكيني  الناخبني  و�سريحة  ترامب  للرئي�س  اأ�ساطريه" 
ميثلهم بدًل من املواطنة الناقدة واملرنة والتقّدمية"، يكتب جراندين 
ي�سل  حتى  والتغيرياملخيف.  العقل  التاآمرية" ورف�س  "العدمية  عن 
بنا الكاتب اإىل ا�ستنتاجات مدمرة حول امل�سار احلايل لأمريكا، لكن 
توليفه  اأو  حجته  بها  يبني  التي  الطريقة  حول  جديل  �سيء  يوجد  ل 
الأ�سلي لالأفكار التاريخية وال�سور وا�ستخدامات احلدود يف احلياة 

الأمريكية.
هو  األأ�سطورة"  "نهاية  حــول  النتباه  يلفت  ما  اأكــرث  يكون  رمبــا 
املختلفة  الــتــاريــخ  مقاطع  ربــط  يف  الكاتب  حققه  الــذي  التما�سك 
�سرد  اإعــادة  هو  الكتاب  هذا  مقنع،  ب�سكل  الكتاب  يف  يجمعها  التي 
على  عادية  غري  ثاقبة  نظرة  ويقدم  الأمريكي  للتاريخ  وم�سيء  ثري 
الأ�ساطري التي ا�ستخدمها الأمريكيون للتهرب من الو�سع احلقيقي. 
اإن هذا الكتاب يروي بو�سوح كيف متكن احللم الأمريكي من التو�سع 
اخليال  خماطر  عن  ويك�سف  املحلي،  ال�سخط  احــتــواء  من  والنمو 
جراندين  يختتم  الإمربيالية،  عواقب  لو�سف  املدمر  الإمــرباطــوري 
الأجيال  اأن  يالحظ  حيث  ت�ساوؤومية،  اأكــرث  بنربة  الأ�سطورة  نهاية 
"الهمجية وال�سرتاكية" اأو على  القادمة �ستواجه خياًرا �سارًخا بني 

الأقل الدميقراطية األجتماعية. 

نهاية األسطورة
من الحدود إلى حائط الحدود في عقل أمريكا

أ. بسمة عالء الدين

 �سحفية و كاتبة من م�سر

الق�سم الآخري
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)فمن مي�سح غبار الوقت عن جبني ال�سوؤال..؟( جملة �سعرية �ساربة يف 
املعنى والن�سيج ال�سوري، من خاللها ي�سعنا ال�ساعر ر�سا املحمداوي يف 
منت�سف النظر اىل الأ�سياء عرب ن�سه "خطوات على ج�سر الريح"، ذلك 
باإنخطافاِت  علينا  ومير  يحيطنا  الذي  )الهيوىل(  ال�سائل  هو  الوقت  اأن 
�سككه العابرة التي ل تعرف التوقف، وبالتايل يكمُن الوقت لنا ذئبا يراقب 
حيزنا الوجودي، عبورًا اىل توهج اخلواتيم يف املعنى النطلوجي للحياة 

اإل وهو ال�سوؤال؟
فمن ثيمة م�سرتكة جلمع ل نعرف مالحمهم، يوؤثث لنا املحمدواي عرب 
ن�سه الطويل "خطوات على ج�سر الريح" الذي يت�سدر ن�سو�س املجموعة 
بالدم(  ملطخة  دولرات  )حفنة  ال�سعرية 
ال�سادرة عن دار اأمل اجلديدة يف طبعتها الأوىل 

2019

ثيمة تت�سادى فيها اأ�سوات هي نداء اإن�ساين 
يحمل ثقاًل كبريًا، وما فعل "العبور" اإل حماولة 
ان عانت احلروب  بعد  اآمن،  للو�سول اىل مكان 
وخرابها يف اجلانب الذي انطلقت منه الأ�سوات، 

عبورًا يت�سكل للبحث عن هوية جديدة.
دماء  براءتنا/  عن  الن  نزيل  اأن  "وعلينا 
البكارة الأنيقة / ونطرز و�سائدنا /          بجثة 
للغنيمة". �سبب  عن  /ونبحث  القتيل  الرنج�س 

�س6
القيم  اندلعت وخراب طال  اأذًا، ثمة حرائق 
احلياة  وجوه  و  ملالمح  وت�سويه  والأبنية،  واملعنى 
"حمو  بعدة  م�سلح  "عدو"  م�سدرها  الآمنة، 
الهوية" وعديد اجلند وال�سالح وم�ساريع التغيري 

لطوبوغرافيا الأر�س والتاريخ.
اأ�ساليب  كتابه  يف  ف�سل  د.�سالح  يقول 
ال�سعرية املعا�سرة �س: "عندما ن�سرع يف قراءة ق�سيدة ما ل ن�ستطيع ان 
نتوقع طولها، ويتعني علينا اأن ننتظراىل نهايتها كي نتمثل نظامها املقطعي، 
ومدى ما يرتاءى من خالله من تراكبات تتعلق بالأزمنة والأمكنة واملوقف 

والإ�سارات ودرجة ت�ستتها او متا�سكها".
بالدم((  ملطخة  دولرات  ))حفنة  املجموعة  عنونة  من  وانطالقًا 
حيث املعنى الإ�سهاري املتمم الو�سوح فيما يخ�س "�سعرنة الن�س" الذي 
يفقد بريقه اخلا�س املنتمي ل�سرانية ال�سعر وجتوهره اجلمايل، ومن ثم 
احلفر لتجريدية تدفعنا كمتلقني لالإم�ساك لعنونة تاأخذنا حيث الده�سة، 
عرب الدفقة ال�سعرية التي يتح�سل عليها العنوان، وهو العتبة وهو جامع 
بانت  اإ�سهارية  جملة  امام  لنكون  و  املنت،  ل�سعرية  مدخل  وهو  الن�س، 
اإلينا مبكرًا �سفراتها، بالذهاب اىل ق�سدية معلنة.. بو�سوحها، و�سربت 
ت عنها �سرنقة ال�سعر يف جتلياته، واكت�سب ثوب "اخلطاب" ال�سعري،  َن�سْ
اأبعد،  مل�سامني  املجموعة  لن�سو�س  الدخول  عرب  بالك�سف  لنا  ي�سي  ومبا 
لنا،  مدخاًل  العنوان  �َسَكَل  وبالتايل  ال�ساعر،  جمهر  حتت  �ستكون  و�سور 
مبعانيها،  املكتنزة  الن�سو�س  منت  ي�سئ  ك�سراج  انتباهتنا  اليه  حاملني 
متحورت يف جمملها حول موقف ال�ساعر من اإحتالل بلده، على يد القوات 
الإحتالل،  هذا  وتداعيات  وثالثة..  الفني  عام  ني�سان  منذ  الأمريكية 
الن�سيج  متزيق  اىل  و�سوًل  ا�ستناد  كقاعدة  القيمية  باملنظومة  واإخالله 
املجتمعي والهوية الوطنية، وبالتايل فتح م�سارات للعبث مبقدرات البالد 

التي متتد ح�سارتها ل�ستة الآف عام.
و  دم  من  يهرق  مبا  املتفائل/  الوطن  اأيها  بخيبٍة/  واأنت  عام  "كل 

ينرث من جثث يف الطرقات/ ن�سحو..فتنام/ وتنام..فن�سحو". �س37
رمبا جند اأن جماليات اللغة ال�سعرية يف هذه املجموعة تراجعت هنا، 
ل�سالح املو�سوعة وتفرعاتها، لن�ستدل عرب قراءتنا الفاح�سة لن�سو�سها، 
الآخر)املحتل(  لإدانة  "وثيقة" معا�سرة  تكون  ان  على  التاأكيد  تود  اأنها 
اللغوية  الوظيفة  حتريك  مع  بها،  جاء  التي  املنظمة!!  فو�ساه  وف�سح 
لإ�ستيعاب اأكرث مل�سهدية ت�ستكمل بناءها الفني يف خطابها ال�سعري هذا. 
جمموعة �سعرية �سكلت متنًا �سعريًا خرج من اأطارالبوح اىل مديات القول 
ومن ثم التو�سيل ال�سعري، عرب منظار ا�ستوحى مدياته من بقايا اأنا�سيد 
قدمي"،  رٍث  قطارعراقي  "مرثية  اىل  و�سوًل  ال�سومريون  اأجداده  دونها 
وليكون الن�س ال�سعري لدية خطابًا �سادما للتحولت التي ح�سلت لبالدِه، 
اأرادة تنه�س من جديد توقف زحف الظالم وك�سر  ومن ثم الرهان على 

�سوكة الأ�سابع التي تعبث بحدائق البالد.

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

مدياِت القول 
والتوصيل الشعري

"في حفنـــة 
دوالرات ملطخـــة 

أ. نصيرالشيخبالدم"

 كاتب عراقي 

فة لثقا ا
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الطرُق ما  ال�سِر  لدفــــــــِع  ال�سبيُل  كيَف 
ملت�سُق الفر�ِس  جـــــــــواَر  العراِق   حُظ 

َدمنا فــــــــي  والتاريَخ  ال�سم�س  اأنحمُل 
والأَرق والأحــزاَن  الهَمّ  نربَح  كــــــــــــي 

حقارِتهم فــــــــــــــــــي  زماًنا  ُبلينا  لقْد 
ينفلُق الوحِيّ  �سياَء  حتى  قبُل  مـــــــن 

اأعنتها ُنلجْم  مْل  قاَر  ذي  قبل  مـــــــــــن 
ت�ستبُق الفر�ِس  حلرِب  اخليـــــــوُل  تلَك 

بخ�سِتهم اأحقاًدا  الفتُح  فـــــــــــــــجدَد 
نعتنُق الدين  لهذا  اإّنا  قالوا  ُمـــــــــــــــذ 

ب�ساحتهم حّلوا  مــــــــا  الُعرِب  اإىل  اأرنو 
حترتُق العرِب  بيوُت  ك�سرى  ناِر  فــــــي 

ديانتهم يف  جمــــــــــو�ًسا  َدَعــوهــم  فلو 
قلُق ول  حقٌد  اأتعَبنا  كــاَن  مـــــــــــــــــــا 

ُمــــــــذ راح ك�سرى َتِعبنا من م�ساِئبهم
يخرتُق لالإ�سالم  ال�ُسِم  وخنــــــــــــــجُر 

�سرٌك مَع اهلِل ُمـــــــــذ �سارت عمائمهم
تلت�سُق البيِت  بــاآِل  وكـــــــــــــــفًرا  زوًرا 

َملكوا الذي  اخُلبِث  فــي  اجلَنّ  ودوُخوا 
يخَتِلُق الزوِر  حم�َس  الرواياُت  كيـــــَف 

منهُجهم ال�سرَع  بــاأّن  عــــــــــــــــون  ويَدّ
َب�سقوا اأقدا�ِسنا  على  تـــــــــــواروا  واإن 

غايُتهم والإ�سالِم  العروبِة  ـــــــــــــَو  حَمْ
اإذ حالفـــــوا الروَم  �سَدّ الّدين واتفقوا

خنجر السم

غدير الشمري

عون ِلن�سِر الُقد�ِس فيَلَقهم ويــــــــــــــَدّ
وهـــــــــــــم اإلينا  بهذا اجلي�ِس ينطلُق

حتى النبَيّ تاأذى ِمــــــــــــــن �سفالتهم
وكعبُة اهلِل بالنرياِن َكــــــــــــــْم َر�سقوا

وحّولـــــــــــــــوا الُعرب اأعداء لبع�سهم
ِفرُق اأحـــــــــــــــــــوالنا  وذي  ومزقونا 

مل يغِلُبونا رجاًل فــــــــــــي �سجاعِتهم
لــــــــــــــكّنه ال�سُر �سيَف الغدِر مَيت�ِسُق

هـــــــــذا العراُق َت�ّسظى يف خناجرهم
يختنُق بالويالِت  بغداَد  و�ســــــــــــوُت 

اإذ اأغرقـــــــوا الأر�َس ُجرذاًنا متوُج بها
لترتَك الأر�َس بالنيــــــــــــــراِن حترتُق

مــــــــــــا �ساَمنا القهُر اإل ِمْن َبني َدِمنا
عافـــوا ال�سهيَل لأجِل الفْر�ِس اإذ َنهقوا

وهــــــــــــذه ال�ساُم تبكي زهَوها وجًعا
ُمــــــــــــذ غادَر الأهُل والأفراُح والألُق

واأهـــــــُل �سنعاَء ما عاَنوا وما َخ�ِسروا 
يف ركِب بغداَد  ناَدوا ال�ساَم والتحقوا

ل َي�سلُح الفر�ُس والأعراُب فـــي وطٍن
لــــــــــــــو ال�سماُء بخد الأر�ِس َتنطبُق

يا ن�سل  �سا�سان يـــــــا فيـــرو�س اأمتنا
ين�سحق  الزحف  وهـــــــــــذا  �ستُغلبون 

احلياة هي �سل�سلة من القرارات التي ناأخذها 
منعطف  كل  عند  اأو  نعي�سه  جديد  يوم  كل  مع 
العديد  نتخذ  اأن  علينا  يتوّجب  حيث  بنا،  ميّر 
ن�سيب"  اأو  "نخطئ  مرة  كّل  ويف  القرارات،  من 
مَن  لها  حدود  ل  رحلة  الأمر  حقيقة  يف  فاحلياة 
ميكن  التي  و  امل�سريّية  اأو  الب�سيطة  القرارات 
اأو  وعاجلة  مهّمة  قرارات  اإىل   اأي�سا  ن�سّنفها  اأن 
قرارات  مهّمة و غري عاجلة، و لكّن  كّلها لها  ذات 

الأثر على حياتنا على املدى القريب و البعيد.
احلياة،  يف  فل�سفتنا  من  جزء  هي  قراراتنا 
فهي تعرب عن اختياراتنا و هي اأي�سا تلك اجلراأة 
التي تدفع بنا اإىل حتطيم القيود داخلنا و تفتيت 
عاب التي حتول دون الو�سول اإىل اأهدافنا، و  ال�سّ
ير�سم متّيزنا  و جناحنا. هي من  اأمانينا  حتقيق 
لي�س  القرار  ي�سبح  معه  و  بنا،  يحيط  ما  كل  عن 
اأحيانا  بل  فح�سب  نف�سه  جتاه  الفرد  م�سوؤولية 

كثرية جتاه اأهله و جمتمعه ووطنه.
التي  القرارات  كل  اأّن  جنزم  اأن  ن�ستطيع  ل 
دون  ملزمون  ولكننا  �سائبة  احلياة  يف  ناأخذها 
على  ترتب  ولو  حّتى  و  والتحرك  بالجتهاد  تردد 
النتيجة،  كانت  ما  فكيف  الأخطاء  بع�س  ذلك 
بالنهاية هي جتربة علينا اأن ن�ستفيد منها و نبني 
ثمارها  �ستكون  حتما  و  جديدة  قرارات  عليها 
الأحيان  اأغلب  القرار يف  اتخاذ  لأّن عدم  النجاح 

هو اأ�سواأ الأخطاء كلها.
اتخذنا  اأو  القرار  باّتخاذ  قمنا  اأن  �سواء  و 
و  ملمار�ساتنا  انعكا�س  هو  احلالتني  يف  القرار، 

جتربتنا يف احلياة!...

أ. سناء جاءباهلل

و في القرار ...
حياة!

راأي

  مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و التطوير
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الثقافة

الخطاط فتحي منصور:

على  حا�صل  العربي،  واخلط  الفن�ن  يف  والباحث  من�ص�ر،  فتحي  اخلطاط 
االإ�صكندرية )2007(، ودبل�م اخلط�ط  الفن�ن اجلميلة من جامعة  ماج�صتري 
رحلة  عن  العمل  وور�ش  املحا�صرات  من  العديد  يف  و�صارك   ،)2003( العربية 
�صهادات تقدير من جامعة  ونال  التاريخ.  الكتابة عرب  العربي، وتط�ر  اخلط 
العاملة مب�صر، وع�ص�  الق�ى  والريا�صة، ووزارة  ال�صباب  االإ�صكندرية، ووزارة 
لالإبداع  االإ�صكندرية  ومبركز  امل�صرية،  الثقافة  ب���زارة  الثقايف  بال�صال�ن 
الثقايف، واأعدت عنه قناة "اجلزيرة مبا�صر" يف �صهر ماي� 2015 فيلم ت�صجيلي 

بعن�ان "حكاية فتحي من�ص�ر واخلط العربي".
بداأت  العربي  العرب" اأن رحلته مع اخلط  "كل  ي�ؤكد يف ح�اره مع جملة   
مبكًرا، واأنه تاأثر باأ�صاتذة مدر�صة حممد اإبراهيم للخط العربي باالإ�صكندرية، 
ا ارتبط باخلط العربي مع الفت�حات االإ�صالمية،  والزخرفة فًنا اإ�صالمًيا خال�صً
ملتقى  العربي  للخط  دبي  معر�ش  واأن  ال�صريف،  امل�صحف  بكتابة  يحلم  واأنه 
خطي �صن�ي رائع، واأ�صار اأنه مهما بلغت التقنيات  �صيبقى اخلط املكت�ب باليد 
 يح�ي اأنفا�ش  اخلطاط ومالحمه وروحانيته، واأن اخلط العربي ال يزال يلقى 
اهتماًما واإقبااًل، واأن م�صتقبله ُيب�صر باخلري، ويدع� لتكاتف اجلميع للنه��ش 
به حتى يتب�اأ مكانته ال�صحيحة، كرمز تراثي، على خريطة الفن�ن الت�صكيلية 

العربية.
حاوره/ د. علي عفيفي علي غازي

العربي؟  اخلط  مع  بدايتك  كانت  كيف   •
ومن �شجعك على موا�شلة الهتمام به؟ 

ـ بداأت رحلتي مع اخلط العربي اأثناء درا�ستي 
اأحب  كنت  حيث  الإعدادية،  باملرحلة  النظامية 
الر�سم، لكن خطي كان غاية يف ال�سوء، اإذ اأر�سلت 
ر�سالة اإىل اأخي الأكرب الذي كان مقيًما باخلارج؛ 
ر�سالتك  قراءة  اأ�ستطع  مل  يقول:  رًدا  يل  فاأر�سل 
ل�سوء اخلط. حينها  قررت اأن اأح�سن خطي  فبداأت 
امل�سحف  للخطاط  يف  املوجود  الن�سخ  خط  اأقلد 
�سنة  ويف  ف�سيًئا حت�ّسن خطي.  و�سيًئا  عثمان طه، 
للخط  اإبراهيم  مبدر�سة  حممد  التحقت   1999
مدار�س  اأقدم  من  عريقة  مدر�سة  وهي  العربي، 
على  منها  وح�سلت  م�سر،  يف  العربي  اخلط 
يدي  على  اأن  تتلمذت  ال�سرف  يل  وكان  الدبلوم، 

جمموعة من اأ�ساتذة اخلط الكبار.
� من ال�شخ�شية التي تاأثرت بها اأثناء درا�شتك 

يف مدر�شة حت�شني اخلطوط؟

الخط المكتوب باليد يحوي أنفاس الخطاط ومالمحه وروحانيته
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اأثناء  بهم  تاأثرت  الذين  الفنانني  اأكرث  من  ـ 
اإبراهيم  حممد  مدر�سة  يف  العربي  اخلط  درا�سة 
الرقعة،  خط  اأ�ستاذ  نعيم  الأ�ستاذ  بالإ�سكندرية، 
وحممد  الثلث،  اأ�ستاذ  الطرابي�سي  وحممد 
اجلوهري  اأ�ستاذ اخلط الفار�سي، وحممد املغربي 
خط  اأ�ستاذ  �سيحة  وحممد  الن�سخ،  خط  اأ�ستاذ 
فن  يل  در�س  الذي  الواحد  عبد  وع�سام  الثلث، 
الإ�سكندرية.  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  اخلط 
احلقيقة اإنني اأدين   لهم جميًعا لأنهم كانوا �سبب 
ي�ستطيع  العربي،  والإن�سان ل  للخط  ال�سديد  حبي 

اأن يتعلم �سيًئا من دون اأن ُيحبه.
� ما هو التاأثري الذي تركه فيك عميد اخلط 

العربي �شيد اإبراهيم؟
ـ لقد تويف يف �سنة 1994، ومل اأكن قد التحقت 
تتلمذت  ولكنني  للخط،  اإبراهيم  حممد  مبدر�سة 
حممد  مدر�سة  يف  النجباء  تالميذه  يدي  على 
خط  يف  الرائعة  بكتاباته  تاأثروا  الذين  اإبراهيم، 

الثلث.
وهل  اأوقاتك؟  كل  اخلطاطة  ت�شتغرق  هل   �

تعتا�س عن طريق تدري�س هذا الفن؟
مدر�سة  يف  العربي  اخلط  فن  بتدري�س  اأقوم  ـ 
والرتاث  باخلط  تعني  والتي  قطر،  بدولة  خا�سة 
العربي جّل  الفن واخلط  ياأخذ  اأميا عناية، لذلك 

وقتي ودرا�ستي، وا�ستمتع بذلك.
� للزخرفة دور مهم يف اإكمال اللوحة اخلطية، 

ما هو دورها يف جمال اخلط وجاذبيته؟
حركة  منذ  للزخرفة  امل�سلم  الفنان  اجته  ـ 
احل�سارات  وامتزاج  الإ�سالمية،  الفتوحات 
تلك  بكل  فتاأثر  العربية،  باحل�سارة  الأخرى 
الفنون، لكنه حافظ على هويته مبا ل يتعار�س مع 
واجته  الأرواح،  ذات  الزخارف  فتجنب  �سريعته، 
فًنا  �سارت  حتى  والنباتية  الهند�سية  للزخارف 

ا بامتياز. اإ�سالمًيا خال�سً
و  املعار�س  جمال  يف  اإجنازاتك  هي  ما   �

املخطوطات؟ 
 ـ من اأهم الأحداث يف حياتي ا�ستخدامي للخط 
العربي يف م�سروع التخرج بق�سم اجلرافيك بكلية 
2005، حيث كان يف مو�سوع   الفنون اجلميلة عام 
ا�ستخدمت  العربية"؛   للحروف  اجلمالية  "القيم 
الفنية،  والطباعة  العربي  اخلط  بني  املزج  فيها 
وكان هذا معر�سي الأول للخط العربي، وما اأعتز 
مدر�سه  ثاين  تاأ�سي�س  يف  امل�ساركة  هو  كثرًيا  به 
�سنة   80 حوايل  بعد  بالإ�سكندرية  العربي   للخط 
ويعود  فيها  والتدري�س  الأوىل،  املدر�سة  اإن�ساء  من 
اجلوهري  حممد  املبدع  للفنان  ذلك  يف  الف�سل 
العربي  اخلط  رواد  واأحد  املدر�سة،  موؤ�س�س 

املخل�سني.
جمال  يف  ال�شخ�شية  طموحاتك  اأهم  ما   �

اخلط العربي؟ 
ـ اأحلم بكتابة امل�سحف ال�سريف، وهو حلم كل 
خطاط، واأ�ساأل اهلل اأن مينحني الوقت الذي اأمتكن 

فيه من ذلك.
� مباذا تن�شح اأهل املوهبة يف اخلط العربي؟

وكل من  له موهبة يف اخلط ،  ان�سح كل من  ـ 
اأقرب  عن  يبحث  اأن  الكتابة؛  ويحب  يع�سق اخلط 
اأو  فوًرا ،  بها  و يلتحق  العربي،  للخط  مدر�سة 
يتوا�سل مع اأقرب اخلطاطني يف منطقته، ويتتلمذ 
اأنه  املتمكن  اخلطاط  طبيعة  اأيديهم.  فمن  على 
يزداد اتقاًنا كلما قام بتعليم غريه، فاإن العلم يزيد 

بالنفقة.
موهوب  ابنك  اأن  علمت  لو  تفعل  ماذا   �
ومباذا  تعلمه؟  يف  ويرغب  العربي  اخلط  يف 

�شتن�شحه؟
 ـ اإذا كان ابني من املوهوبني يف اخلط العربي 
فاإن اأوىل اخلطوات التي ينبغي اأن اأفعلها هي �سراء 
خط  بتعلم  يبداأ  واأن  العربي،  اخلط  لتعليم  كتاب 
اأ�سهل اخلطوط ، حيث  �سُيحقق نتيجة  الرقعة لأنه 
�سريعة  ُت�سجعه على ال�ستمرار يف تعّلم اخلط، ثم 
كال�سباحة  اخلط  و  الأخرى.  اخلطوط  اإىل  ينتقل 
 ل ميكن تعلمه من دون مدرب. و اأوجه ر�سالة لكل 
غيور على تراث الأمة العربية الإ�سالمية العظيمة 
لفتتاح  واأدعو  العربي،  اخلط  تعّلم  ين�سر  اأن 
من  جزء  مكان،  اإنه  كل  يف  اخلط  لتعّلم  مدار�س 

هويتنا.
لو  والذي  اإليك،  املحبب  اخلط  نوع  هو  ما   �

طلب منك خط لوحة �شتبادر اإىل ا�شتخدامه؟
 ـ اأحب اخلطوط اإىل نف�سي هو اخلط الديواين، 
لأنه ميتاز باملرونة والقابلية للت�سكيل، رمبا لكوين 
ا،  وطبيعة  اأي�سً الت�سكيلي  الفن  جمال  يف  باحث 
الديواين  اخلط  جتعل  الت�سكيلية  للفنون  درا�ستي 
يعني  ل  وهذا  والت�سكيل،  لالإبداع  حاجاتي  ُيلبي 
الدور، لكنها  اأداء  هذا  ق�سور باقي اخلطوط عن 

م�ساألة تذوق تختلف فيها الروؤى بني فنان واآخر.
بقراءة  الكتابة  الفنية يف  قدراتك  تعزز  � هل 

تاريخ اخلط العربي واأعالمه وتراجمهم؟
لتطوير  احلقيقي  املورد  هي  للفنان  القراءة  ـ 
قدراته الفنية والطالع على نتائج جتارب وعقول 
فاإنه  القراءة،  على  الفنان  توقف  فاإذا  ال�سابقني، 
على  ينطبق  وما  الإبداع،  عن  �سيتوقف  �سك  بال 
الفنان ينطبق على  جميع املبدعني يف �ستى العلوم 

والفنون.
� هل ا�شتطاع اخلطاط العربي احلديث اإدخال 
اأ�شول  على  ملمو�شة  وجمالية  فنية  جتديدات 
اخلط العربي الكال�شيكية وتكويناته الت�شكيلية؟

الزخرفة فًنا إسالمًيا 

خالًصا ارتبط بالخط 

العربي في رحلة 

تطوره
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العديد  اإدخال  املعا�سر  الفنان  ا�ستطاع  نعم   ـ 
من الإ�سافات والتجديدات الفنية واجلمالية على 
بني  التي  القواعد  م�ستخدًما  العربي  اخلط  فن 
اخلا�سة  مل�ساته  اإليها  وم�سيًفا  اخلط  هذا  عليها 
اخلط  لأن  اجلمالية،  بالأ�سول  الإخالل  دون  من 
التنقيب  ت�ستطيع  املمتع  املتجدد  الفن  هو  العربي 
يزال  ول  لها،  ح�سر  ل  كنوًزا  فيه  وا�ستخراج 
الكثري من متذوقيه يقفون مبهورين اأمام اللوحات 
احلديثة للفنانني، وخا�سة لوحات رواد معا�سرين 

مثل خ�سري البور�سعيدي.
لفن  الدويل  دبي  معر�س  على  تعليقكم  ما    �

اخلط العربي؟ 
 ـ معر�س دبي للخط العربي من اأهم الفعاليات، 
الفنانني  وت�سجيع  اإثراء  يف  دوًرا  لها  كان  التي 
واخلطاطني يف العامل كله، وهو دور بارز للقائمني 
عليه يف خدمة هذا الفن �سيخلده لهم التاريخ. كما 
اأنه ينظم يف ال�سارقة ملتقى �سنوي للخط العربي، 
العربي  اخلط  يف  خا�سة  نه�سة  ظبي  اأبو  وت�سهد 
اآل  �سيوخ  من  وغريه  الدولة،  رئي�س  رعاية  بف�سل 

نهيان. 
� ما هي انطباعاتك عن جملة حروف عربية؟ 

وماذا تقرتح لتقدمه للنهو�س باخلط العربي؟
يف  انتباهي  لفتت  التي  املجالت  اأكرث  من  ـ 
العربي جملة حروف عربية،  بواكري تعلمي للخط 
وهي تعد �سباقة يف الهتمام بهذا الفن، ومن اأحب 
الإ�سدارات التي يتهافت اإىل اقتنائها اخلطاطون، 
للخطاطني  �سنوي  ملتقى  املجلة  تنظم  اأن  واأقرتح 
للتعريف  باًبا  واأن تخ�س�س كل عدد  العامل،  حول 

باخلطاطني املعا�سرين.
على  الآيل  احلا�شوب  تاأثري  عبارة  ترتدد   �
اأثر على  اأنه  تعتقد  اأي مدى  اإىل  العربي  اخلط 

هذا الفن وجعله اإلكرتوين؟
اخلط  فن  على  احلا�سوب  يوؤثر  اأن  ميكن  ل   ـ 

التقنيات  اأ�سهمت  رمبا  النقي�س  العربي،  فعلى 
للخط  املتخ�س�سني  غري  النا�س  حب  يف  احلديثة 
التوا�سل  مواقع  على  النا�س  من  وكثريا  العربي، 
الجتماعي ي�ستخدمون اخلطوط العربية  باإهتمام 
الربامج  احلا�سوبية  من  الرغم  وعلى  وع�سق ، 
القلم  �سيظل  اخلطوط  حُتاكي  التي  الكثرية 
الغاب املغمور يف احلرب  متفرًدا، فهو ُي�سبه الوردة 
متيزها  اأن  مُيكنك  التي  الرحيق،  ذات  احلقيقية 
ال�سناعية،  فمهما  البال�ستيكية  الورود  بني   من 
بلغت التقنيات  �سيبقى اخلط املكتوب باليد  يحوي 

اأنفا�س  اخلطاط ومالحمه وروحانيته.
يف  العربي  اخلط  اإليه  و�شل  فيما  راأيك  ما   �

م�شر؟ 
ـ ل يزال اخلط العربي يف م�سر يلقى اهتماًما 
بالن�سبة  لكنه  مر�س،  غري  اأنه  �سحيح  واإقباًل، 
يلقى  يزال  ل  ال�سعبة  القت�سادية  للظروف 
تزال  ول  اجلدد،  الدار�سني  من  الكبري  الهتمام 
م�سر حتوي  الكثري من رواد اخلط،  مثل اخلطاط 
العمري،  م�سطفى  والفنان  البور�سعيدي،  خ�سري 
ول  كثري.  وغريهم  اجلوهري،  حممد  والفنان 
تزال م�سر تزخر بالكثري من الفنانني واملبدعني، 
الباحث  عفيفي  �سامل  فوزي  الراحل   وخا�سة 

الأ�سهر يف تاريخ وفن اخلط العربي.
� ماذا تقرتح للنهو�س بفن اخلط العربي يف 

م�شر؟
العربي  باخلط  الهتمام  من  مزيًدا  اقرتح  ـ 
البتدائية،  املرحلة  يف  خا�سة  م�سر،  مدار�س  يف 
وعدم اإ�سناد تدري�سه لغري املتخ�س�سني، اإذ يجب 
خريج  من  متخ�س�س  العربي  اخلط  ُيدّر�س  اأن 
اأ�سا�سية  مادة  يكون  اأن  ويجب  اخلطوط،  مدار�س 
ونعيد  اجلميع،  به  ليهتم  الدرا�سية؛  املواد  كباقي 
يف  ُن�سطدم  ال�سديد  فلالأ�سف  ح�سارتنا،  اأجماد 
كثري من الأحايني بخطوط غاية يف ال�سوء حلاملي 

ر�سائل علمية مرموقة.
اإىل  تنظرون  كيف  اللقاء  هذا  ختام  يف   �

م�شتقبل اخلط العربي وتطوره؟
لأن  باخلري  مب�سر  العربي  اخلط  م�ستقبل    ـ 
املت�سارع،  احلداثة  بعد  ما  ع�سر  ظل  يف  الإن�سان 
وو�سائل  احلديثة،  التقنيات  فيه  طغت  الذي 
املعلوماتي  والزخم  ال�سرعة،  فائقة  الت�سال 
اإىل  للعودة  حاجة  الإن�سان  اأكرث  الهائل،  اأ�سبح 
الرتاث، بعد اأن اأ�سبح كل �سيء يف عامل افرتا�سي، 
الأ�سالة  اإىل  عودة  �سي�سهد  العامل  اأن  واأعتقد 
العربي  اخلط  والهتمام  بالرتاث،  و�سيحظى 

باملكانة التي ي�ستحقها.
 �سحفي واأكادميي م�سري
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اأ�سعُر باأَنّ فكري م�سو�ٌس 
كتلفاٍز قدمي..

 يحتاُج ملن ي�سرَبُه على راأ�سِه
 كي يفهَمُه الآخرون

اأتذكُر يومًا اأنني وقفت على امل�سرحِ 
لأُعّلم اجلمهوَر كيف يقوُل �سكرًا

وخ�س�سُت وقتًا لطالبي
 اأُعلمهم طرَق الإعتذاِر

 تعر�سُت لثماِن عملياٍت جراحيٍة 
وما زلت اأجيُد الوقوَف على قدٍم واحدة 

كُلّ يوٍم اأقوُل لنف�سي �سكرًا اأمام املراآة 
كاأَنّني اأ�سكرُه هو... 

 ذاك الذي كاَن يداري حزَنُه بالأغاين
 و ب�سوتِه الذي ي�سبُه الغروَب يف ت�سرين 

حتى تعلمُت منُه.. 
كيَف اأداري احلزَن بالدمِع البارِد

ني ف�سلُت لأكرث من مرٍة  لكنَّ
 واأنا اأحاوُل بطريقٍة ما

 اأْن اأبتلَع الأرَق الكامَن خلَف نظارتِه
 حاولُت اأن اأُْحيي كَلّ الن�سو�ِس امليتَة بداخلِه

وكَلّ الوروِد التي عاَد اإيّل بها خائبًا 

ومَل اأكْن بجانبِه..
 لقد اأحببتُه نيابة عن كِلّ الأياِم التي خذلْتُه 

وم�سْت...
حتى اأكلني احلزُن.. 

 لأَنّه مل يعد يالحُظ تفا�سيلي كما كاَن
 هو كُلّ الأ�سياِء التي خ�سرتها جمتمعًة 

يف الأماكِن واملدِن 
التي مل اأمتكن اأْن اأحيا فيها 

اأنتظرتُه دوَن حمطٍة. 
اجلماداُت ذابت من تلقاِء نف�ِسها 

مَع كِلّ �سالٍم ير�سله يل...
حتى اأيقنُت اأَنّ حزين مل يكْن مدلاًل 

وتاَه مني كاأطفاِل ال�ّسوارِع 
وهم يطوفون حول اإ�ساراِت املروِر

 يف زوايا املناِزل بجانِب الفقراِء اجلائعني 
ّيقِة عنَد مرا�سِم الوداِع ويف املقابِر ال�سّ

عنَد اأدراِج امل�سارِح الّتعي�سِة 
على طاولِت حفالِت الّزفاِف 

يف ق�سائِد املدِن التي ت�سُجّ باحلروِب
 مع الأ�سماِء والتواريِخ 

التي ُحفرت على جذوِع الأ�سجاِر

 حتَت ال�سبابيِك املُغربِة وال�سرفاِت القدميِة
 وعلى اأبواِب امل�ست�سفيات. 

مل يكْن حزين مدلاًل 
عندما انطفاأ �سوتي مع �سفاراِت الإنذاِر 

واجلدراِن امل�سكونِة ب�سوِت الراحلني
 �سوف تنتهي بي الّطريق

 عندما ُت�ساُب ذاكرتي بال�سّلِل
وذاك احللِم اللعنِي الذي يراوُدين كّل ليلٍة، 

فاأرى ت�ساقَط اأ�سناين يف يدي كلها،
 حينما اأفزُع من نومي على �سوِت املنبِه

 فاأع�ُسّ على �سفتي فال اأ�سعُر بالأمِل 
كم�ساٍب بال�سكري

 اأرك�ُس بكِلّ اأجزاأئي 
ها يف املراآِة اأتفح�سُ

 لأ�سحك بعلِو غبائي 
اأَيّ جنبٍ هذا الذي يحتُل عقلي 

ول يدعني اأتفح�ُس اأ�سناين 
وانا يف 
مكاين؟

الوقوف على قدٍم واحدة
نيسان سليم رأفت
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للفنان  )خيبتنا(  م�صرحية  م�ؤخرا  �صاهدت 
وهي  وتاأليفه  بط�لته  من   �صبحى  حممد  الكبري 
على  بها  اأمتعنا  التي  امل�صرحية  لروائعه  امتداد 
اعماله  اىل  باالإ�صافة  ط�يلة،  �صن�ات  م��دى 
يحر�ش  حيث  والتليفزي�ن،  ال�صينما  يف  االأخرى 
بدقة  الفنية  اعماله  اختيار  على  دائما  �صبحى 
ومبداأ  فكر  ل��ه  كفنان،  روع��ت��ه  تعك�ش  �صديدة 
باالإ�صافه  يقدمه  عمل  كل  يف  ايجابية  واهداف 
وروؤي��ت��ه  ثقافته  تعك�ش  االع��م��ال  ه��ذه  اأن  اىل 
املتميزة، خ�ص��صا ان كثري من اعماله امل�صرحية 
االخرية التى قدمها من خالل فرقته امل�صرحية، 
من كتابته وي�صاف اىل قائمة الفنان القديراأنه 
و�صيد  والفن�ن،  للثقافة  �صنبل  ببناء مدينة  قام 
خارج  به  خا�صة  ار���ش  على  م�صرح  من  اكرث  بها 
ل�صكان  بالن�صبه  ما  ن�عا  بعدها  ورغم  القاهرة، 
م�صرحه  اأن  اإال  االأخ��رى  واملحافظات  القاهرة 
دائما كامل العدد والحظت ان ن�عية اجلمه�ر ال 
تقت�صر فقط على املثقفني او ن�عية خا�صة امنا 
ه� جمه�ر متن�ع ي�صكل كل فئات املجتمع.                                            

مكتب القاهرة: هويدا عبد الوهاب

م�����ح�����م�����د ص�����ب�����ح�����ى ي�����ج�����س�����د غ�����ي�����ب�����وب�����ة ال������وط������ن  
ال�����������ع�����������رب�����������ي  ف�������������ي م��������س��������رح��������ي��������ة "خ������ي������ب������ت������ن������ا" 
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)خيبتنا(  م�سرحية  �سبحى  حممد  ويقدم 
قدمه  ما  اآخر  وكان  امل�سرح  عن  لفرتة  غياب  بعد 
"خيبتنا" هي ا�سم على  "غزل البنات" و  م�سرحية 
اخليبة  حالة  مبا�سر  ب�سكل  تعك�س  حيث   م�سمى، 
بطريقة  ال�سوء  وتلقى  اليها،  و�سلنا  التي  العربية 
كوميدية �ساخرة، وبقدر كبري من احلرية يف عر�س 
ب�سكل  العربي  الوطن  او  م�سر  يف  �سواء  ال�سلبيات، 
العربية،  والأو�ساع  الأحوال  تدهور  على  يدل  عام، 
ولكن ب�سكل هادف ي�ستعر�س الأزمة ب�سكل مو�سوعي 
بدون تهويل او تقليل، وتعك�س حالة الياأ�س والت�ساوؤم 
ا�سماء  خالل  من  العربية  ال�سعوب  على  تخيم  التي 
و�سلنا  ما  ب�سبب  واإبتئا�س(  )يائ�س  العمل  بطلي 
ونحن  البوؤ�س،  اىل  تدعو  التي  احلالة  تلك  من  اليه 
وحروبها،  ازماتها  فى  غارقة  العربية  بالدنا  نرى 
وحماولت ا�ستغالل ثرواتها وا�ستنزافها، حيث ا�سار 
اىل الوطن العربي اأنه يعي�س حالة من الغيبوبة الأمر 
الذي ادى اىل ان يطمع فيه اجلميع، �سواء يف مواردة 
اأو ثرواته الكثرية املتعددة، واألقت ال�سوء  الطبيعية 
اي�سا على حماولت اإ�ستنزاف اموال الدول العربية 
الوطن  معاناة  كذلك  البرتولية،  خا�سة  الرثية 
اي�سا من داخله  بتحري�س بع�س الدول الغربية يف 
فى  وامل�ساركة  بل  الوطن  على   املوؤامرة  ا�ستكمال 
يو�سح  ان  العمل  هذا  فى  �سبحى  ين�سى  ومل  ذلك. 
ال�سلبيات واملوا�سفات  الدخيلة عليه والتي �ساهمت 
والتهليل يف  املبالغات  الأخرى يف غيبوبته، مثل  هي 
كل �سىء خا�سة تاأليه احلكام و النفاق وغريها من 
املوا�سفات، التي اأدت بنا اىل احلالة املتدهورة التى 
نعي�سها الآن، والتي تزداد �سوءا مما يعطي انطباعا 
وكذلك عر�س  والبعيد،  القريب  للم�ستقبل  �سوداويا 
و�سوريا  ليبيا  فى  امل�سكالت   عن  خمت�سر  ب�سكل 
العرب،  التي تالحق  والعراق، وغريها من الزمات 
ومل ين�سى اي�سا ا�ستعرا�س  ما يحدث فى م�سرالآن 
خا�سة ما يعانيه ا�سحاب الدخل املحدود من ارتفاع 
يف ا�سعار املياه والكهرباء، وال�ستغناء عن املوظفني 
يف بع�س اجلهات ومل ين�سى ان ي�ستعر�س ال�سلبيات 
الإجتماعية اي�سا التي جدت على امل�سريني والعرب 

ب�سكل عام. 

يف  كالعادة  �سبحي  حممد  بالذكراأن  واجلدير 
احللول  ويرتك  فقط  امل�سكلة  يعر�س  مل  اعماله 
الت�ساوؤم  حالة  فقط  تكري�س  او  مفتوحة،  او  معلقه 
التفاوؤل  الأمل، وحث اجلميع على  روح  اأنه جدد  اإل 
ميتلكه  وما  امل�سرف  العرب  تاريخ  اىل  ا�سار  حيث 
العرب من  تاريخ عظيم وكنوز من الرتاث واأجماد 
كافة  على  ومفكرين  وعلماء  عربية  ورموز  عريقة،  
امل�ستويات بال�سافة اىل ديننا امللئ بالعرب والطريق 
امل�سئ نحو النجاة من ال�سعف والهوان والتي تبعث 
ميكن  اننا  على  وتوؤكد  ت�سري  والتي  التفاوؤل،  على 
من  الوطن  ويفيق  املظلم  النفق  هذا  من  نخرج  ان 
العربي  والتكاتف  الوحدة  طريق  عن  الغيبوبة  حالة 
احلقيقي على ار�س الواقع بعيدا عن الكالم الرباق 
والوعود ال�سكلية والوهمية. وحثت امل�سرحية العرب 
والكرامة  العزة  وا�ستذكار  الإ�ست�سالم  عدم  على 
ي�ستمر  ان  يعنى  ل  املظلم  الطريق  وان  العربية، 
كذلك اىل الأبد ولكن ل بد من ان نقاوم ونحاول ول 
ن�ست�سلم، ونعود اىل اأ�سولنا و�سفاتنا العظيمة التي 

كان يتحدث بها اجلميع.
تو�سيل  على  �سبحي  حممد  الفنان  و�ساعد   
انا�سيد  �سكل  على  قدمت  التي  الأغنيات  الفكرة 
الكلمات  ناحية  من  �سواء  للغاية  موؤثرة  حما�سية 
بالإ�سافة  الت�سويرية،  املو�سيقى  او  الأحلان  او 
العمل،  به  قدم  الذى  املبتكر  امل�سرحي  ال�سكل  اىل 
املتميزة،  امل�سرحية  فرقته  بنجوم  ال�ستعانة  واأي�سا 
والدماء  العنا�سر  ادخال  على  دائما  يحر�س  والتي 
باخلربات  الإ�ستعانة  مع  بها،  ال�سابة  اجلديدة 
الكبرية والقدمية من الفنانني، وكانوا فى غاية من 
القديرة  الفنانة  م�ساركة  وكذلك  والإتقان  الروعة 
�سمرية عبد العزيز التي ا�سافت باأدائها الرائع اىل 

امل�سرحية.  
و�شاألت الفنان القدير: ملاذا م�شرحياتك دائما 
يبحث   امل�شرح  جمهور  اغلب  ان  رغم  العدد  كاملة 

الن عن الكوميديا ال�شطحية؟
ـ دائما يقولون ان اجلمهور هو الذى يختار الفنان 
املف�سل الذي يذهب له، لكن اأنا عندي  يقني ومنذ اأن 

التحقت باملعهد العايل للفنون امل�سرحية منذ حوايل 
من  جمهوره  يختار  الذي  هو  الفنان  اأن  عاما   50
خالل اإ�سم امل�سرحية التى يقدمها، وكذلك  اختيار 
تقدمي  يف  تاريخه  ومن  فيها،  امل�ساركني  الفنانني 
اأعماله وجتاربه ال�سابقة التى جتذب اجلمهور ب�سكل 
مبا�سر،  وبالتايل اأنا الذى اقوم باإ�ستدعاء اجلمهور 
واعمايل  تاريخي  خالل  من   كنرتول"  "رميوت  ب 
عندما  فمثال  النا�س.  عند  تنطبع  التي  ال�سابقة 
قدمت م�سرحية )كارمن( قال يل عامل يف امل�سرح 
التجاوب  تلقى  لن  امل�سرحية  ا�سم  ب�سبب  ان  وقتها 
اي   حتقق  لن  امل�سرحية  وان  اجلمهور  من  املطلوب 
�سيظنون  لأنهم  تكلفتها،  حتى  تغطي  تذكر  ارباح 
انها اأوبرا اأو لغة عربية ف�سحى او م�سرحية تاريخية 
وطلب مني تغيري ا�سمها فراهنته على انها �ستنجح 
ب�سكل غري م�سبوق وبالفعل ك�سبت انا ،لأن "كارمن" 
تاريخية  م�سرحية  بانها  يوحى  ا�سمها   ان  رغم 
معقدة كال�سيكية لأبعد احلدود، اإل انها على العك�س 
عقل  خالله  من  خاطبت  ب�سيط  ب�سكل  تقدميها  مت 
يف  الكوميديا  من  خايل  غري  �سل�س  ب�سكل  اجلمهور 
الفكر  ت�سطيح  عن  متاما  بعيدا  ولكن  الوقت،  نف�س 

والعقل.
� ماذا عن جناح م�شرحية خيبتنا؟

اجلمهور  لن  امل�سرحية  بنجاح  جدا  �سعيد  انا  ـ 
هو البطل احلقيقي يف هذه التجربة اجلميلة لأنني 
يف هذه امل�سرحية مل اأعلن عنها عن طريق الالفتات 
التليفزيون  الإعالنات يف  او  والطرقات  ال�سوارع  يف 
فكل  املعروفة،  الإعالنات  و�سائل  من  وغريها 
التوا�سل  مواقع  خالل  من  فقط   كانت  الإعالنات 
اوؤمن  التي  مقولتي  اأثبت �سحة  وبذلك  الجتماعي، 
بها جيدا وهي ان الفنان يجتذب اجلمهور بالنطباع 
والقيمة  ال�سابقة  العمال  خالل  من  عنده  ال�سائد 
وبالتايل  اعمايل  يف  يراها  ان  اجلمهور  تعود  التي 

ثقته يف كل ما اأقدمه.
� هناك معادله لحظتها يف م�شرحية خيبتنا،   
وهى انها حتمل كم هائل من الرتاجيديا، اإل اأنها 
كوميدية ب�شكل مقبول يف نف�س الوقت وهذا �شكل 

نوع من التوازن فكيف ترى ذلك؟  
ـ امل�سرحية عندما اأعددتها لي�س هدفها ال�سحك 
ب�سبب وجود  جزء كبري فيها للبكاء والرتاجيديا لأنها 
تنتقد �سلبيات عديدة يف الوطن العربي، واأردت ان 
ال�سباب  اأن يخرج  ر�سالة من خاللها مفادها  اقدم 
وامل�ساهد من العمل، وهو يف حالة اإيجابية من حب 
واأن  العربي،  الأكرب  والوطن  م�سر  الأ�سغر  الوطن 
ثم  اأوًل  اأقوله  فيما  كر�سيه،  على  جال�س  وهو  يفكر 
واإعماله  العقل  توجيه  اريد  اأنني  اأى  ثانيا،  ي�سحك 
اثناء  بالفعل  يحدث  ما  وهذا  ال�سحك،  قبل  اأول 
افعال  ردود  به من خالل  واأ�سعر  امل�سرحية،  عر�س 
اجلمهور اثناء العر�س وهذا ما اعتاد عليه جمهوري 

اي�سا ب�سكل عام.
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ككل �سيف من كل �سنة، وككل عطلة مدر�سية 
املتواجدة  اجلزائرية  اجلالية  اأ�سوات  تتعاىل 
تذمرا،  العامل  اإ�سقاع  من  وغريها  بفرن�سا 
اخلطوط  لتذاكر  الفاح�س  بالغالء  ممنددين 
من  اكرث  �سعرها  بلغ  والتي  اجلزائرية  اجلوية 
800 يورو لل�سخ�س الواحد برحلة باري�س اجلزائر 
اإىل     و�سلت  النات  على  الأ�سعار  بينما  العا�سمة، 
1500و 2000 يورو لل�سخ�س الواحد علما اأن زمن 
الرحلة ل يتعدى �ساعتني و ب�سع دقائق من الزمن.

ان  مرغمة  اجلزائرية  اجلالية  جعل  ما  وهذا 
بفرن�سا  عطلتها  وق�ساء  الوطن  زيارة  عن  تعزف 
التي  للت�سهيالت  نظرا  الأوروبية  الدول  اإحدى  اأو 
من  مواطنيها  يتمكن  حتى  الدول  هذه  توفرها 

ق�ساء عطل مبتناول اجلميع.
وطنية  �سركة  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
احتكرت ال�سوق اجلزائرية لزمن طويل ورغم غالء 
املف�سل  كانت  انها  ال  خدماتها  ورداءة  اأ�سعارها 
الطيار  تكرمي  و  الوطن  حب  اجلزائريني؛  عند 
طيارين  اأف�سل  اجلزائريني  يراه  الذي  اجلزائري 
العامل كانت احلافز الكبري الذي جعل اجلزائري 
اجلوية  اخلطوط  تذاكر  اقتناء  على  بكثافة  يقبل 
اجلزائرية دون غريها من �سركات الطريان التي 
تنظم رحالتها باإجتاه اجلزائر، كاخلطوط اجلوية 
احيانا  تذاكرها  ا�سعار  ان  ورغم  مثال،  الفرن�سية 
اأرخ�س من تذاكر اخلطوط اجلوية الوطنية؛ ذلك 
بني  اجلوي  ا�سطولها  تعزيز  اىل  بال�سركة  دفع  ما 
اأحدث  من  16طائرة  ب�سراء  2013و2017  �سنة 
150و250  مقعدها  عدد  ي�سل  والتي  الطائرات 
وكذا  امل�سافرين  ن�سبة  ا�ستيعاب  من  تتمكن  حتى 
هذه  توفرها  التي  اخلدمات  خالل  من  راحتهم 

الطائرات.
ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو: ملا الغالء املبالغ 
اجلزائري  ت�سيب  والتي  التذاكر؟  لأ�سعار  فيه 
بالعجز والإحباط كونه ل ي�ستطيع �سرائها وبالتايل 
وذويه  باأهله  اللتحاق  و  البلد  زيارة  من  منعه 
على  تعذر  فقد  ال�سيف  هذا  وخ�سو�سا  هناك، 
اأكرث هو  يوؤمل  والذي  الوطن.  اأر�س  زيارة  املاليني 
نحن  الذين  ابنائنا  من  اجلديد  اجليل  حرمان 
باأم�س احلاجة باأن نقوي عالقتهم بالأهل والوطن 
و ق�ساء العطلة باأر�س الوطن. رمبا م�سوؤويل �سركة 

حجم  يدركون  ل  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
اخلطر الذي يهدد ابنائنا بعزلهم عن الوطن الأم 
اجلزائر وكذلك فهم ل يدركون حجم الأمل الذي 
يلحقونه بنا عندما نعجز عن الذهاب لروؤية الهل  
واملبادئ  بالقيم  مملوؤة  اأجواء  ابنائنا  يعي�س  حتى 
العربية من  اللغة  تعلم  و كذا  والتقاليد،  والعادات 
مع  ممار�ستها  و  ل�ستخدامها  ال�سطرار  خالل 
الهل وذلك للتوا�سل املبا�سر معهم والذي يفر�س 
عليهم تعلمها ب�سماعها طيلة فرتة اإقامتهم هناك 
اجلد  وحنان  العائلي  بالدفئ  ال�ستمتاع  وكذا 

واجلدة.
�سوؤال  للتذاكر؟  التعجيزي  الغالء  �سبب  ما 
روؤية اجلزائر  يتمكن من  يطرحه كل جزائري مل 

هذه ال�سنة بالتحديد. 
اجلوية  اخلطوط  ل�سركة  العام  املدير  حاول 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  عال�س  بخو�س  اجلزائرية 
باأ�سعار  الغلو  بخ�سو�س  ال�سحافني  من  العديد 
فيها  مبالغ  لي�س  الأ�سعار  ان  اجاب  حيث  التذاكر 
�سرح  كما  العاملية،  ال�سوق  ا�سعار  مع  وتتنا�سب 
ال�سرابات  نتيجة  �سعبة  ال�سركة متر مبرحلة  ان 
املتتالية لعمال ال�سركة واملطالبني بزيادة اأجورهم 
ت�سل  مالية  م�ساكل  تعاين  ال�سركة  جعل  ما  وهذا 
القوية  املناف�سة  كذلك  دينار،  11مليار  اإىل 
ل�سركات الطريان العاملية ك�سركة اخلطوط اجلوية 
الفرن�سية و الرتكية و الأملانية والقطرية من حيث 

الأ�سعار واخلدمات. 
الأ�سعار  باأن  املدير  به  �سرح  ما  على  وردا 
اأزمة  تعاين  اأوروبا  ان  انه ل يدرك  نعتقد  منا�سبة 
اغلب  وان  فرن�سا  وخا�سة  وبطالة  اقت�سادية 
الدولة  من  مبنحة  تعي�س  اجلزائرية  اجلالية 
الفرن�سية كاإعانة خم�س�سة للطبقة التي مل تتمكن 
من اإيجاد عمل وهو يعترب دخل ب�سيط ي�ساعد على 
�سعر  حيث  فقط  واللب�س  وال�سرب  الكل  العي�س 

التذكرة الواحدة يعادل مدخول �سهري لعائلة. 
من  العام  املدير  يتذمر  اأن  عو�س  كذلك 
اأن  به  فالأجدر  للعمال  املتوا�سلة  ال�سرابات 
هو  الذي  الطائرات  عدد  بني  التوازن  على  يعمل 
الواحد منا  يت�ساءل  59طائرة و15000عامل حيث 
مقارنة  العمال  من  الهائل  العدد  هذا  �سرورة  ما 
بهذ  ا�سالحات  اإدخال  يجب  و  الطائرات؟  بعدد 

املجال و الق�ساء على البريوقراطية وت�سغيل ابناء 
كما  العامل؛  اأنحاء  جميع  عرب  بال�سركة  امل�سوؤولني 
امل�سيفات  �سلك  تطوير  يف  بجدية  التفكري  يجب 
�سبابية  بطاقة  تتمتع  اجلزائر  لأن  وامل�سيفني 
�سباب  �سورة  لتعطي  الإمكانيات  جميع  متلك 
وجمال لل�سركة حيث ت�ستطيع اأن جتذب امل�سافرين 
والوجه  الراحة  عن  يبحث  امل�سافر  لأن  وال�سياح، 

احل�سن.
الدائم  التاأخر  من  اجلزائري  امل�سافر  يعاين 
الثالث  يفوق  الذي  اجلزائرية  اجلوية  للطائرات 
الطائرة اخلدمات  بداخل  وكذلك  احيانا  �ساعات 
العاملية،   الطريان  ل�سركات  مقارنة  جدا  حمدودة 
حديثة   بطائرات  اجلوي  الأ�سطول  حتديث  ورغم 
�سئ  والتكنولوجية  احلداثة  من  نلم�س  مل  اننا  ال 
غري التهوئة و التدفئة وهي خدمات ماألوفة وحتى 

بالطائرات القدمية.
عن  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  غياب  ان 
ي�سع  جديد  مطارات  فتح  ورغم  الأفريقية  ال�سوق 
يكون  اأن  لي�ستطيع  م�سافر  ماليني   10 ا�ستيعابها 
نقطة عبور ال�سركات العاملية  ايل الدول الأفريقية 
لل�سركة،  طائلة  مالية  عائدات  اىل  يوؤدي  وهذا 
متكنها من اخلروج من ازمتها املالية كمطار الدار 
و�سل  همزة  يكون  اأن  من  متكن  الذي  البي�ساء 
اىل  رحالتها  ملوا�سلة  العاملية  ال�سركات  تعتمده 
الدول الأفريقية وهذا ما مكن املغرب ال�سقيق من 

جني اأموال طائلة بهذا القطاع.
ترى  يا  احللول  بهذه  امل�سوؤولني  يفكر  مل  ملا 
اجلالية  و  املايل  العجز  تعاين  ال�سركة  وتركتم 
تعاين نار ال�سوق واحلنني للوطن والأهل، باخت�سار 
ان  للجزائر  يريد  �سديد ملا عزل اجلزائر؟ من ل 
ان   للجيل اجلديد  يريد  العامل؟ من ل  تتفتح على 
يحرم  ان  يتعمد  من  اجلزائر؟  تكون  من  يعرف 
ابنائنا ع�سق الوطن؟ من ل يريد اأن  ي�سمع اأبناءنا 
�سوت الأذان؟ من ل يريد لأبنائنا ان  يتعلموا اللغة 

العربية

العدد Octobre 4614 / تشرين أول 2019

الفن��ون

المغترب الجزائري بين نار الغربة 
و نار اسعار الخطوط الجوية الجزائرية

عواطف فارح
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ترويقة في بروت

"راسني كلوب" والمسرح المغربي الساخر

الماجستر ل نور خربوطلي

اأقام رئي�س نادي "را�سني" بفرن�سا ال�سيد ادري�س �سباح، يوم ال�سبت 21 ايلول/�سبتمرب 
املا�سي حفاًل كبريًا �ساهرًا للم�سرح املغربي ال�ساخر ب�ساحية باري�س، �سارك به نخبة من 

الفنانني املغاربة، وقدمت ال�سينمائية املغربية لطيفة اأحرار فقرات ال�سهرة.
البارزة،  ال�سخ�سيات  العديد من  كذلك  بهذه احلفلة،  الفنانني  العديد من  تكرمي  مت 
و�سط ح�سور مغربي كبري، بال�سهرة التي اأمتدت  ف�سوًل حتى منت�سف الليل، �سكلت مبادرة 

اأوىل مل�سرح الـ "وان مان �سو" املغربي بفرن�سا.

ر�سالتها  خربوطلي  نور  ال�سورية  الباحثة  قدمت  عامني،  دام  بحث  بعد 
بعنوان:

هذا  يف  ال�سعب(  �سد  الأ�سد  نظام  بها  قام  التي  الكيماوية  )الهجمات   
ي�سمن  اأن  املمكن  من  هل  واأهمها:  الأ�سئلة  من  العديد  طرحت  البحث 
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية جناة الأنظمة التي يف طريقها لل�سقوط وخا�سة 

يف ظل النظام العاملي احلايل؟
النظام ال�سوري حتدى العامل اأجمع باإ�ستخدامه الأ�سلحة الكيماوية �سد 
ال�سعب لأكرث من 220 مرة يف ال�سنوات الثماين املا�سية. ويف تقرير قدمه 
بالإمكان  يكن  مل  اإنه  قال  املتحدة  لالأمم  الكيماوية  الأ�سلحة  منظمة  رئي�س 
التاأكد من ت�سريحات النظام حول تر�سانته الكيماوية اأو مواقع الت�سنيع بعد 
توقيعه لتفاقية حظر الأ�سلحة الكيماوية عام 2013. مما يوؤكد تالعب النظام 
ميتلكها  التي  الكيماوية  املواد  كميات  من  به  �سرح  ما  �سحة  وعدم  ال�سوري 

و�سحة ت�سريحه بكافة اأماكن الت�سنيع.
تكن  مل  العظمى  القوى  روؤ�ساء  حددها  التي  احلمراء  اخلطوط  اأن  علمًا 
�سوءًا  ال�سوري  النظام  اأعطى  ما  وهذا  الكيماوية  الأ�سلحة  ل�ستخدام  اإل 
اأخ�سرًا ل�ستخدام كل اأنواع الأ�سلحة الأخرى التي بحوزته وخا�سة ا�ستخدامه 

للرباميل املتفجرة يف اإ�سقاطه ملدينة حلب وبع�س املدن الأخرى.
عندما  واجهتها  التي  ال�سعوبات  من  العرب":  "كل  ملجلة  او�سحت  و 
با�سرت بحثي اأنني كنت على دراية تامة اأن هذا املو�سوع مل يكتب عنه، وكنت 
العليا  املدر�سة  يف  ر�سالتي  قدمت  اأنني  خا�سة  وقيمتها  املراجع  قلة  اأخ�سى 
للعلوم الجتماعية التي ت�ستهر بطبيعتها النتقائية ال�سارمة للطالب. ولكنني 
ا�ستطعت من خالل درا�ستي ال�ستعانة بالكثري من ال�سهادات امل�سورة وتلك 
التي قمت بها �سخ�سيًا وبقرارات الأمم املتحدة وتقاريرها وتقارير املنظمات 
غري احلكومية ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيماوية والعديد من املقالت باللغات 
تكون  اأن  املمكن  من  التي  ر�سالتي  اأكتب  اأن  والإنكليزية  والفرن�سية  العربية 
التعمق  يريدون  الذين  للقراء  اأو  املو�سوع  بهذا  املهتمني  للباحثني  مرجعًا 

مبو�سوع الهجمات الكيماوية التي قام بها النظام ال�سوري.
زال  ما  الذي  ال�سوري  لل�سعب  ر�سالتي  يف  الأول  ال�سكر  وجهت  ختمت:  و 
ينا�سل من اأجل حريته وكرامته واأكرر �سكري له اليوم عَلّ هذه الر�سالة تعيد 
جزءًا �سغريًا من حقوقه امل�سلوبة واأحدها عدم امتالك اأي منرب للتعبري عن 

معاناته يف ظل حكم الأ�سد.

"ترويقة  ح�سرت  املخرجة فرح الها�سم عر�س فيلمها 
التابع  ال�سينمائية  الثقافة  مركز  اأقامه  الذي  بريوت"  يف 
و�سهد  املا�سي.  ال�سهر  اأواخر  يف  لل�سينما  القومي  للمركز 
العر�س الذي اقامه املركز للمرة الثالثة ح�سورا جماهرييا 

كبريا، وح�سره  نخبة من الفنانني والإعالميني والنقاد.
 اأقيمت ندوة حول الفيلم اأدارها الناقد د. ديب ياقوت 
فيها  وحتدثت  املركز  مدير  ال�سحري  جمدي  فيها  و�سارك 
ومن  احل�سور  اأ�سئلة  على  واأجابت  الها�سم  فرح  املخرجة 
خالل  القاهرة  يف  للفيلم  اخرى  عرو�س  تقام  ان  املتوقع 
ال�سهر القادم. على �سعيد اآخر ت�سارك فرح بفيلمها اجلديد اليوم اخلام�س يف عدد من 
املحلي  ال�سينمائي  الكويت  مهرجان  بينها  ومن  والدولية  العربية  ال�سينمائية  املهرجانات 
الذي يقيمه ق�سم ال�سينما يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما ت�سارك بفيلم 

اآخر يف املهرجان بعنوان "ن�ساء الكويت".
والت�سجيلية  الروائية  الها�سم  فرح  افالم  �سل�سلة  التا�سع يف  الفيلم  هو  اليوم اخلام�س 
الق�سرية والطويلة، وهو عبارة عن فيلم ت�سجيلي يطرح لأول مرة يف ال�سينما ق�سية انتحار 
وي�ستقبل  او�ستا�س،  وجان  اكرميان،  �سانتال  العامليني  املخرجني  عن  ويتحدث  املخرجني 
ابن املخرج جان  بوري�س  بينهم  وبلجيكا  لبنان وفرن�سا  والفنانني من  عددا من املخرجني 
او�ستا�س واملخرجة البلجيكية مريان لمربت، اىل جانب املخرجني اللبنانيني: بهيج حجيج 
وحممود حجيج وبرهان علوية وفادي ابو �سمرا وغريهم الكثري  وجرى ت�سوير هذا الفيلم  
و�سيناريو  انتاج  من  وهو  وبروك�سل  وباري�س  بريوت  بني  دقيقة(   90( الطويل  الت�سجيلي 

واإخراج ومتثيل فرح الها�سم ا�سراف عام الكاتبة عواطف الزين.
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اإلتقان فى التمثيل واإلعالم.

دوا ليبا ترقص الدبكة مع الالجئني السوريني

بعد "الفلوس" يستعد تامر حسي لفيلم جديد مع الماروق

موؤ�س�سة  مع  رحلة  يف  لبنان  يف  ال�سوريني  الالجئني  خميمات  ليبا  دوا  الربيطانية  النجمة  زارت 
اليوني�سف ا�ستمرت لثالثة اأيام.

وحر�ست ليبا خالل زيارتها على اإ�سعاد الأطفال وال�سباب النازحني واإدخال البهجة وال�سرور اإىل 
قلبهم فتفاعلت معهم ورق�ست الدبكة وهي اإحدى الرق�سات الفلكلورية ال�سهرية يف �سوريا.

يعي�سها  التي  ال�سعبة  والأو�ــســاع  التجربة  بهذه  تاأثرها  مــدى  عن  الربيطانية  املغنية  واأعــربــت 
الالجئون ال�سوريون، معربًة عن اإعجابها بحبهم للحياة واإ�سرارهم على تخطي الظروف ال�سعبة.

وكتبت عرب �سفحتها في�سبوك: كنت �سعيدة بالتعامل مع الأطفال الالجئني عرب برامج اليوني�سف 
التي تعزز �سعورهم مبجتمع مينحهم الأمان واحلماية.

وتابعت: ل توجد عائلة اأو طفل يختار مغادرة منزله، جميعهم لديهم اأحالم وجميعهم ي�ستحقون 
امل�ساواة ومكانًا للعي�س والتعلم وحتقيق اإمكانياتهم..

واختتمت قولها: لقد جربت عن كثب الأن�سطة والفر�س التي تقدمها اليوني�سف لل�سباب املهجرين 
ب�سبب احلرب يف �سوريا، ومن اجلميل اأن نرى اأن هوؤلء الأطفال لديهم جمتمع ي�سعرون فيه بالأمان 

واحلماية.

�سعيد  اللبناين   املخرج  اخــراج  من  جديد  �سينمائى  فيلم  لت�سوير  ح�سني   تامر  النجم  ي�ستعد 
املاروق، الذى �سبق وعمل معه فى اكرث من عمل �سواء �سينما او فيديو كليب و�سوف يتم ت�سوير عدد 
من امل�ساهد خارج م�سر ومل ي�ستقر بعد على ا�سم النجمة التى �ستلعب دور البطولة امامه. اجلدير 
ان اآخر تعاون بني تامر و �سعيد كان فيلم )الفلو�س( الذى تاأجل عر�سه بعد ان كان مقررا له العر�س 
فى عيد الأ�سحى املا�سي  وهو من تاأليف حممد عبد املعطي وي�سارك تامر يف البطولة الفنانني خالد 

ال�ساوى، زينة، وي�سارك  النجمان احمد ال�سقا  ومي عز الدين ك�سيوف �سرف فى الفيلم.

"الإتقان فى التمثيل و الإعالم  اإجناز لهم و مك�سب لنا" دعت  املحامية و الديبة   حتت عنوان 
اللبنانية ريتا بدرالدين وزوجها الدبلوما�سي امل�سرى حممد ابو زيد نخبة من جنوم الفن و الثقافة 
و ال�سخ�سيات العامة حل�سور �سالونها الثقافى ال�سهرى  حيث ا�ست�ساف ال�سالون هذه املرة  الفنان 
خالد زكى و الإعالمية الفنانة منى عبد الغنى  اللذين مت تكرميهما  واهدائهم درع ال�سالون  ب�سبب 

حر�سهم على تقدمي الفن الراقى الهادف. 
و حتدث خالد ذكى عن جتربته ال�سخ�سية فى الدراما وال�سينما واأكد توافق القيم و املبادئ لدى 
الفنان و عمله الفنى و هو ما �سار عليه خالل م�سريته و اأ�سار اإىل �سرورة م�ساركة الدولة فى عملية 

الإنتاج الفنى مما ي�ساعد فى رفع امل�ستوى الفنى. 
ثم قالت منى عبد الغنى اأنها �سعيدة بتكرميها و حتدثت عن جتربتها  الفنية و الإعالمية و حر�سها 
على التم�سك بالقيم و املبادئ م�سرية اإىل ميثاق ال�سرف العالمى خ�سو�سا فى القنوات الف�سائية 
اخلا�سة.  و�سارك فى احلديث املخرج  جمدى ابوعمرية الذى اأثنى على ح�سن اختيار املكرمني  م�سريا 
اإىل اأن خالد ذكى فنان يحرتم نف�سه ول يتنازل عن مبادئه منذ اأيام م�سل�سل ال�سهد و الدموع و هو 

عالمة جودة لإتقانه الأدوار التي يقوم بها وكذلك  منى عبدالغنى فنانة راقية جدا.
حماولة  على  الآن  ال�سربيني  دينا  ال�سابة  الفنانة  تعكف 
م�سل�سل  بطولة  على  تعاقدت  ان  بعد  ال�سعيدية  اللهجة  اإتقان 
جديد �سيعر�س يف رم�سان املقبل.            ويبدو ان دينا اأدمنت 
امل�ساركة يف ال�سباق الرم�ساين بعد ان جنح امل�سل�سلني اللذان 
�ساركت فيهما فى رم�سان املا�سي حيث قامت ببطولة م�سل�سل 
)مليكة( و�ساركت يف بطولة م�سل�سل )زي ال�سم�س( الذى حقق 
ريهام  الفنانني  بطولته  يف  و�سارك  كبريا    جماهرييا  جناحا 
عبد الغفور واحمد ال�سعدين و�سو�سن بدر واإخراج �سامح عبد 

العزيز.

دينا الشربيي تجسد دور صعيدية فى 
مسلسل جديد 

الفنانه هيفاء  ت�ستعد  ال�سينما   الإبتعاد عن  بعد فرته من 
البطولة فى فيلم )عقد اخلواجة(  ق�سه  وهبي لت�سوير دور 
اختيار  وجاري  داوود،  احمد  الفنان  وي�ساركها  فاروق،  كرمي 
باقى جنوم العمل. و�سوف يتم ت�سوير الفيلم يف اكرث من دولة.    
هيفاء احيت موؤخرا عدد من احلفالت الغنائيه ال�سيفيه فى 

ال�ساحل ال�سماىل مب�سر و�سط ح�سور جماهريى كبري.

هيفاء وهيب تستعد لعقد الخواجة



بداأت اأ�سابيع املو�سة مثل العادة من مدينة نيويورك ومرت مبدن لندن وميالنو وانتهت مبدينة الأنوار باري�س وكان 
فيها العديد من ال�سيحات املبتكرة واجلريئة، ولكي نقرب  للقارئة اكرث جمعنا �سور ابرز هذه ال�سيحات خلريف و�ستاء 

-2019 2020

�سيحات تظهر واأخرى تخبو و�سيحات تدور لتعود من جديد واأزياء الت�سعينات تهيمن على من�سات عرو�س املو�سة 
ها  املختلفة،  والت�ساميم  بالألوان  الغنية  العديدة  بال�سيحات  الإطالق  على  الأغنى  احلقبة  انها  العام.  هذا  العاملية 
انتباهنا كان  التي لفتت  الأ�سياء  اإمنا مبالمح اكرث ع�سرية. ومن اكرث  املو�سة،  للظهور جمددا يف �ساحات  تعود  هي 
مو�سة الكاب التي �سيطرت على العرو�س وبدت غاية يف الأناقة، ومو�سة البدلت الر�سمية، والألوان احليوية يف ال�ستاء، 
واإطاللت اللون الواحد ول�سيما الأبي�س اأو البيج، واأي�سا اأقم�سة امليتالك ومو�سة الثمانينات، واجلينز، وف�ساتني احلرير 
الناعمة، والبلوزات ال�سوفية ذات الياقة العالية واجللد امللون والك�سك�س، والأكتاف املك�سوفة ونق�س �سن الكلب ونق�سة 

النمر والعديد من �سيحات املو�سة الالفتة.
بناًء على ما قّدمه لنا م�سممو الأزياء خلريف و�ستاء 2020-2019، اأكرث الألوان التي لفتنا هي املنع�سة. نوؤكد لِك 
باأن مهما كان ذوقِك ف�ستجدين لونًا حتبينه حتمًا. من هنا اإليِك الألوان الرائجة خلريف و�ستاء 2020-2019 لتختاري 

منها ما ينا�سبِك.
تتجه مو�سة األوان �ستاء 2019 2020- التي ظهرت يف اأ�سابيع املو�سة العاملية اأكرث للدرجات اجلريئة والقوية، وقد 
مالت دور الأزياء ومدونو املو�سة اإىل املزج بينها باأ�سلوب غري متوقع مما �سيغري مفهومك عن فن تن�سيق الألوان ال�ستوية 

الفرتة القادمة.
يحتل ال�سدارة اللون الربتقايل ال�ساطع يليه الأخ�سر اجلنزاري، الأحمر ال�سريح، الأ�سفر الهادئ، الوردي الداكن 
املائل للبنف�سجي، البنف�سجي الداكن، الأخ�سر الزيتوين، الوردي الهادئ، الأزرق ال�سريح، الأ�سفر الداكن، البنف�سجي 

الفاحت )لون الليلكي( الأحمر النبيذي.
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صيحات أزياء 
الخريف و الشتاء 

المقبل
أ. نسيمة أبرحوس



اأغلق املطار يف عدن ونحن نت�ساور يف كيفية اخلروج من املاأزق. ا�سبحنا �سحايا القامة اجلربية.عدن  التي متتد بني  
بحر العرب وتنت�سر على اأربعة ه�ساب تبدو حزينة. نحن ب�سعة ا�سخا�س خمتلفي املهن والدول واملزاجات رمبا ل نعرف �سيئا 

عن  املارك�سية، اقرتب الر�سا�س  اكرث من الفندق الذي ا�سبح يف مرمى ال�سواريخ. 
خالل ن�سف �ساعة من اإعالن الراديو اإعدام  قادة اللجنة املركزية، انت�سر ال�سالح يف املدينة وا�سبحنا ن�سمع �سوت 

الر�سا�س من كل الجتاهات، بع�سنا اإنهارت اأع�سابه، بع�سنا بداأ يبكي، بع�سنا ظل �سامتا. 
اأخذت اتنقل بني الغرف ومكتب الدارة، علني اجد هاتفا ما زال يعمل لكي اخرب ال�سفارة الفرن�سية، او �سفارة الحتاد 
الر�سا�سات، وعندما كنت  اثنان من  او  بالقنابل وواحد  او اثنني حمملني  التقي ب�ساب  ال�سوفييتي �سابقا. كنت يف كل ممر 
اقرتب منهم يحيونني باأدب، وعندما ا�ساألهم ما الغر�س من ايداع ال�سلحة يف "فندق عدن" الذي كان احد ا�سباب القتال 

الذي يجري يف ال�ساحة اليوم كانوا يبت�سمون ومي�سوا.
قر�س  على  جرنال(  �سو�سيتيه  )ل  الفرن�سي  البنك  من  يح�سل  ان  اللبناين  ال�سيوعي  احلزب  ا�ستطاع  بعامني  قبلها 
بظروف مي�سرة بعدة ماليني من الدولرات جلمهورية اليمن ال�سعبية الدميقراطية لبناء فندق �سياحي من الدرجة املمتازة، 
حيث ل يتوفر يف املدينة ال ب�سع فنادق �سغرية من ايام ال�ستعمار النكليزي، او اهم فندق حينها هو فندق )ل غولد مور( 
الن�سائي كي  نا�سر حممد، جاءين وفد من الحتاد  برئي�س اجلمهورية علي  لقائي  باإنتظار  به  واأقيم  بلغاريا،  �سيدته  الذي 
ينقلونني اىل فندق عدن دون تبيان ال�سبب احلقيقي. وهكذا حتت اإحلاحهم انتقلت اىل فندق عدن و�سط املدينة، لقد اتهم 
اأكرث من �سب  وبنائه فندقا لئقا بوفود.  راأ�سمايل(  بالف�ساد لأنه اخذ قر�سا من )بنك  ال�سيا�سي رئي�سهم  املكتب  اع�ساء 
الهجوم على رئي�س اللجنة املركزية، هو علي �سامل البي�س الذي دفع يف العام املا�سي تكلفة عر�س لبنته يف اأحد فنادق دبي 
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اأما التهمة الثالثة هي كيف يكون الريف عط�سا واملاء يجري يف �سوارع عدن؟ 
واخريا بعد ان تكد�ست مئات القنابل دون معرفة من �سوف ي�ستخدمها ا�سافة  اىل ع�سرات  البنادق الآلية  وال�سالح 

ال�سهري باإ�سم ذلك العبقري الرو�سي الذي اخرتعه "الكال�سينكوف".
عندما  الجتماع   هذا  عن  امل�ساء  منذ  اعرف  وكنت  ال�سوفياتية،  ال�سفارة  يف  امل�سائب  حلل  جمتمعني  ال�سفراء  كل 
زارين الرفيق ممثل اجلبهة الدميقراطية  حممد كتمتو تاركا يل عدة ارقام و هواتف له وهاتف امللحق المني يف ال�سفارة  

ال�سوفيتية. 
لكم ان تتخيلوا املوقف: فندق مقطوع املياه  ين�سر داخله خم�سة ع�سرة مراقبني ل ناقة ول  جمل، تتقاذفه الفنابل و 
ال�سواريخ  من كل جهة كنت يف الدور الول عندما و�سل ايل حيث اقف �ساب يف الثالثني من العمر بالطبع مع القبنابل 
وال�سحة ، �سالته عن انقطاع التلفون والهرباء فاخربين ان حمطة املياه والكهرباء  قد ق�سفت قفزت ا�ساأل: هل �سيق�سف 

فندق عدن؟ 
مرت حلظات هدوء اعطيت املقاتل كوب ماء و�ساألته اذا كان ميكن له ا�سطحابي اىل ال�سفارة ال�سوفياتية لأرى  ال�سفري 

الفرن�سي فوافق. 
قطعنا امل�سافة بني الفندق وال�سفارة  التي تبلغ ع�سر كيلو مرتات  ّخالل  ع�سر دقائق ظننتها لن تنتهي. اخذت ادق باب 
�سفارة القوة العظمى احلامية للمارك�سية  ب�سربات قوية ومتتالية ففتح الباب واطل احد احلرا�س الذي  حاولت ب�سعوبة ان 
افهمه انني  اريد التحدث مع م�سوؤول ما. لكن بعد �سعوبة عاد ي�سطحب معه حممد كتمتو لأنه الوحيد يف الجتماع الذي 

يتكلم العربية. 
عندما اأنهيت عر�سي املحزن، قال يل ال�سفري الربيطاين: اإنه اتفق  بالأم�س مع قبطان الباخرة اأن ي�سحبنا معه اىل 
بعد ن�سف  اليزابيت �سوف تدخل مياه عدن  الربيطانية  كوين  الباخرة  اإن  ال�سفريالربيطاين: ل تخايف،  جيبوتي. قال يل 

�ساعة. 
يف اليوم الثاين و�سم�س عدن �سبه عمودية التقيت برفاق الفندق جميعا على  �سطح  الباخرة وما زلت احمل  بيدي غطاء 
املخدة البي�ساء علم ال�سالم. هذا ما ح�سل عندما راأيت اأعالم جيبوتي فوق راأ�سي يف امليناء اخلايل من القنابل  وال�سواريخ. 
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