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�شهد �شهر ت�شرين �لأول/�كتوبر �ملا�شي عدة �أحد�ث، يف �أكرث من قطر عربي، �شكلت 
حتديات حقيقية لأنها تتعلق بالأمن �لوطني لهذه �لأقطار وللأمن �لقومي �لعربي ب�شكل عام.
جهة  من  فهي  و�لأهد�ف،  بالتاريخ  ولبنان،  �لعر�ق  يف  �ل�شعب  �إنتفا�شتي  تز�منت  لقد 
�إنتفا�شة �شد �شلطات �لف�شاد يف كل �لبلدين، وتردي �حلياة �ملعي�شية و�خلدمات على جميع 

�ل�شعد، و�أي�شًا �إنتقا�شة و��شحة �ملعامل �شد �لتدخل و�لنفوذ �لإير�ين يف �لعر�ق ولبنان.
�لتابعة  و�مليلي�شيات  �لأحز�ب  ومقر�ت  مكاتب  �لغا�شبني  جموع  هاجمت  �لعر�ق،  يف 
تبقى  بغد�د  بره..  بره  "�ير�ن  �لهتافات  وقع  بها، على  �لنري�ن  و�أ�شرمت  لإير�ن وحطمتها 
حرة". بالوقت �لذي هاجمت جموع �ملتظاهرين يف لبنان �شاطة �لف�شاد، و هيمنة حزب �هلل 

على �ل�شلطة �لفعلية و كانت تردد �لهتافات "كلن يعني كلن..ن�شر�هلل و�حد منن".
�ملتظاهرين  باإرهاب  تقوم  لإير�ن،  �لتابعة  �مليلي�شيات  �أجهزة  كانت  �لبلدين  كل  يف 
�ل�شلميني، وتر�وح �إرهابهم بني �ل�شرب يف لبنان، و�إطلق �لنار بالعر�ق. بالوقت �لذي ت�شري 

تقدير�ت �ملر�قبني �أن �لأمور �شتاأخذ منحنى خطريً� بالأيام �ملقبلة.
من جهة ثانية، �شكل تدخل �جلي�ش �لرتكي يف �شمال �شورية ت�شعيدً� للأو�شاع بهذ� �لبلد، 
و�مليلي�شيات  �لير�نيني  وحلفائه  �ل�شوري  �لنظام  �إرتكبها  ب�شعة  جلر�ئم  عر�شة  كان  �لذي 
�لتابعة لهم، �إ�شافة للرو�ش، وكان �إعلن قياد�ت كردية عن عزمهم �لإنف�شال عن �شوريا 
�لوطن، �أو �حلكم �لذ�تي على �لأقل، ووجود قو�ت م�شلحة من حزب �لعمال �لكردي �لرتكي 
بهذ� �جليب �لنف�شايل ت�شكل تهديدً� لأمن تركيا. ومع �أننا من منطلق عروبي ووطني، نقف 
�شد �أي تدخل �أجنبي باأي بلد عربي، �إل �أننا ل ن�شتطيع �إل �إد�نة �لنظام �ل�شوري �لذي �أو�شل 
موقفنا  تاأكيد  �إىل  جمددً�  يدفعنا  ما  وهذ�  �خلطرية.  �حلالة  هذه  �إىل  �شوريا  يف  �لأو�شاع 
�ملوؤيد لثورة �ل�شعب �ل�شوري، و�إ�شقاط �لنظام، وقيام نظام تعددي دميوقر�طي، ل يخ�شع 

لأي تبعية خارجية �إقليمية �أو دولية.
"�شد �لنه�شة"  �لثيوبي، وما ي�شكله من  لـ  �ل�شلبية  �أي�شًا، لبد من تناول �لنعكا�شات 
م�شا�ش خطري بالأمن �ملائي مل�شر و�ل�شود�ن، هذ� �ل�شد �لذي تقيمه �ثيوبيا، متجاوزة كل 
�لتفاقيات �لثلثية �ملوقعة: م�شر و�ل�شود�ن و�ثيوبيا، �لتي حددت توزيع �حل�ش�ش �ملائية 
لهذه �لدول. و�أي�شًا ب�شكل ينتهك �لقو�نني �لدولية لتوزيع ن�شب �لأنهر �مل�شرتكة من �ملنبع �إىل 
�مل�شب، وتتحدث معلومات �أن �للوبي �ل�شهيوين، يقف ور�ء حتري�ش �أثيوبيا على بناء �ل�شد 

ومتويله عرب جهات دولية، لإ�شتهد�ف م�شر و�ل�شود�ن.
يف ظل هذه �لأو�شاع، يبقى �لتدخل �لإير�ين عرب �حلوثيني باليمن، قائمًا وي�شكل تهديدً� 
�أجل  من  جهودها  كل  �ل�شرعية  �ليمن  حكومة  تبذل  �لذي  بالوقت  و�شعبه،  �ليمن  لوحدة 

�ل�شلم باليمن، رغم �لتعقيد�ت �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.
من هنا ندعو �لنظام �لر�شمي �لعربي، للتوقف مليًا �أمام هذه �لتحديات، و�أن يخرج من 
و�أن  وحياته،  وم�شتقبله  بحريته  �لعربي،  �ملو�طن  حق  يحمي  حتى  و�ل�شمت،  �لتفرج  حالة 

يحمي �لأمن �لقومي �لعربي من �لأخطار �ملاثلة �أمامنا.

أ. علي المرعبي

األمن القومي 
العربي...والتحديات 

اف���ت���ت���اح���ي���ة ال���ع���دد

 نا�شر و رئي�ش �لتحرير
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في هذا العدد

 تظاهرة باريس دعما 
إلنتفاضة لبنان 

طليعة لبنان العربي:
تراكم الفساد السلطوي  
واغراق الطبقات الشعبية 
بالضرائب وانعدام الخدمات 
اوصل البالد الى االنفجار

�لغزو و�لحتلل  منذ �شتة ع�شر عاما ومع بد�ية 
وحتى   2003 عام  ني�شان  يف  للعر�ق  �لأمريكي 
�ملقاومة  عن  يتوقف  ومل  �لعر�ق  �شعب  يهد�أ  مل  �لن 
و�لحتجاجات مبختلف ��شكالها و�نو�عها، وكانت هذه 
�لحتجاجات تو�جه د�ئما بالعنف و�لقوة و�لر�شا�ش، 
و�لربيطاين  �لأمريكي  �لحتلل  قو�ت  �وغلت  وقد 
و�لكاذبة  �ملخادعة  �ل�شعار�ت  رغم  �لعر�قي  �لدم  يف 
�لأوىل،  و�ل�شنو�ت  �لأ�شهر  يف  لها  تروج  كانت  �لتي 
باأنها جاءت من �جل �إحلل نظام دميقر�طي يحرتم 
حقوق �لن�شان وحقه يف �حلرية و�لتعبري عن �لر�أي، 
يف �لوقت �لذي كانت فيه قو�ت �لحتلل تعتقل مئات 
�لآلف من �ملو�طنني وت�شعهم يف مع�شكر�ت �حتجاز.

أحمد شوتري: 
ال������������������������ص������������������������راع ف�������ي 
اسرتاتيجي  الجزائر 
وخ��������������������ط��������������������ر ج����������������دا



ي�������ن�������ب�������ض  و   ي����������ن����������ت����������ف����������ض  ل�������������ب�������������ن�������������ان 
ب���������ق���������ل���������ب واح���������������������������د ض�����������������د ال���������ف���������س���������اد

ال����������م����������ن����������ط����������ق����������ة اآلم�������������������ن�������������������ة وت������������داع������������ي������������ات������������ه������������ا 
ع����������������������ل����������������������ى ال�������������������م�������������������ش�������������������ه�������������������د ال���������������������������س���������������������������وري

فرن�شا و �لحتاد �لوروبي 5 يورو   كند� و �أمريكا: 5 دولر 
�لدول �لعربية: 

م�شر: 5 جنيه    �ل�شعودية: 10 ريال    �لكويت: 2 دولر    �لبحرين: 1 دينار    �لمار�ت: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    �ليمن: 100 ريال    �شوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
�لردن: 1 دينار    فل�شطني: 2.5 دولر   ليبيا: 5 دينار    �جلز�ئر: 5 دينار    �ملغرب: 35 درهم    تون�ش: 3 دينار

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(
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الثورة التشرينية المباركة 
و محاوالت تدجينها واإلجهاز عليها

ف����ي ال������ع������راق... ب����داي����ة ون���ه���اي���ة ال���ح���ل���م األم���ري���ك���ي 

م���س���ت���ق���ب���ل ال���م���ن���ط���ق���ة م������ن س������ئ ال���������ى  االس��������وأ

ال�����������ش�����������ب�����������اب�����������ي�����������ة  ت���������������ش���������������ري���������������ن  ان���������������ت���������������ف���������������اض���������������ة   
م��������ق��������دم��������ة ل������������ث������������ورة وط��������ن��������ي��������ة ف������������ي ال����������ع����������راق 

ت��ق��ل��ب م��ج��م��ل المشهد؟ "ن��ب��ع ال���س���الم" ... ه��ل 

دنيا سمر غانم: 
أعشق السينما 
ولكين أبحث عن 
األعمال ألهادفة

ال�����������ع�����������راق ال��������ث��������ائ��������ر وال������م������ن������ت������ف������ض دائ�������م�������ا

الهيكلية  الخصائص  المستقبالت:  دراسات 

الواليات 
المتحدة... الرغبة 

باالمربطورية 
العالمية

روالن الفيت

ج�������دي�������د ع�������ال�������م ال�������س�������اع�������ات ال�������ي�������دوي�������ة ال����ن����س����ائ����ي����ة



ال����������������������ث����������������������ورة ال�����������ت�����������ش�����������ري�����������ن�����������ي�����������ة ال�����������م�����������ب�����������ارك�����������ة 
ت����دج����ي����ن����ه����ا واإلج����������ه����������از ع���ل���ي���ه���ا و م���������ح���������اوالت 

�لفار�شي  �لمريكي  �لحتلل  �أن  �شك  ل 
من  جمموعة  له  كان   2003 عام  للعر�ق 
�ملحتلون  طرحها  �لتي  تلك  غري  �لهد�ف 
زعمو�  لقد  �لكربى،  جرميتهم  لتربير  كذر�ئع 
له  و�ن  �شامل  دمار  ��شلحة  ميتلك  �لعر�ق  �ن 
علقات بالإرهاب �لدويل وبن لدن، و�ن نظام 

�حلكم فيه دكتاتوري يجب �خلل�ش منه.
�لو�شائل  وبكل  �لعدو�ن  دول  قامت  وعليه، 
�لتهم  وتثبيت  �لدويل  �لعام  �لر�أي  بخد�ع 
�ملذكورة، غري �نها ف�شلت يف ذلك ف�شًل ذريعًا 

أ.فيصل زكي

مما  �لعر�ق  لإحتللها  �لوىل  �لفرتة  يف  حتى 
��شطرها �ىل ��شهار �لهد�ف �حلقيقية للغزو 
�لعر�قي  �لو�شع  يف  �نقلبية  تغيري�ت  و�إحد�ث 
خمتلف  �شيا�شي  نظام  ت�شكيل  فعلوه  ما  و�ول 
خمتلفان،  وبرملان  وحكومة  خمتلف  ود�شتور 
وميلي�شيات  مارقة  �حز�ب  باإن�شاء  و�شمحو� 
�شائبة و�عطو� دورً� لإثارة �لفتنة وتعميم �لف�شاد 
وخا�شًة  و�ملرجعيات  �لعمائم  ��شحاب  �ىل 
و�ىل  ب)�لقد��شة(  لهم  �أ�شارو�  �لذين  �ولئك 

�تباعهم )�ل�شادة( بالطاعة �لعمياء و�جلهل.
عت  ُو�شِ قد  �ل�شيا�شية  �لعملية  �ن  ثبت  لقد 
دول  ر�شمتها  كما  �لحتلل  م�شاريع  خلدمة 
�لتنفيذ،  دور  لها  كان  فاحلكومات  �لعدو�ن، 
�ملوؤ�ش�شات  جانبه  و�ىل  �لنو�ب  وجمل�ش 
و�لع�شكرية  �لمنية  و�لدو�ت  و�مليلي�شيات 
للإجهاز  �لوىل  �ملرحلة  يف  �إمكانياتها  �ُشِخرت 
�مل�شلحة،  �لوطنية  �ملقاومة  ف�شائل  على 
و�لتظاهر�ت  �ملتعددة  �ل�شعبية  و�لنتفا�شات 

�لتي غطت كل مناطق �لعر�ق دون ��شتثناء.
�لت�شرينية  �لثورة  �ن  �ملر�قبني  كل  ويعرتف 
مدنية  �شلمية  ثورة  و��شتمرت  بد�أت  �ملباركة 
غطت معظم حمافظات �لعر�ق ولكنها جوبهت 
و�لعتقال  �لغتيال  وبعمليات  �ملفرطة  بالقوة 
وباإ�شتخد�م �لر�شا�ش �حلي و�ملطاطي وبدخول 

و�حل�شد  �لير�ين  و�حلر�ش  �لمنية  �لجهزة 
�ملتظاهرين  مع  �ملو�جهة  خط  على  �لطائفي 
�ل�شلميني، وقد كان للح�شد �لطائفي �ليد �لعليا 
يف �لتهديد�ت �ملبا�شرة لعدد من �ملناطق بعدم 
�لرد  طائلة  حتت  �ل�شعبية،  �لثورة  يف  �مل�شاركة 
وللعلم  �حل�شد.  هذ�  قبل  من  �ل�شاحق  �لعنيف 
فقط، فاإن �حل�شد يعترب نف�شه �قوى من �جلي�ش 
�حلكومة  من  وحتى  �لمنية  �لجهزة  ومن 
�لعر�قية، لأنه �ملعتمد �لول من قبل �ير�ن ومن 
قبل �حلر�ش �لثوري �لير�ين بل هو يعترب نف�شه 

�شبيهًا للحر�ش �لثوري �لير�ين يف كل �شيء.
ال�شمات اليجابية
 للثورة الت�شرينية

و�جلوهرية  �لوىل  �ل�شمة  �ن  �لو��شح  من 
باإمتياز و�نها  �لت�شرينية هي �نها وطنية  للثورة 
و�لطائفية  �ملذهبية  �لفئوية  للتق�شيمات  عابرة 
و�لعن�شرية و�لع�شائرية و�ملناطقية، وقد �علنت 
�ملحافظات  كل  يف  �ل�شعار  هذ�  و�حد  وب�شوٍت 
بطرد  للمطالبة  عاليًا  �شوتها  ورفعت  �لعر�قية 
و�شقط  �ملبا�شر  وغري  �ملبا�شر  �لير�ين  �لوجود 
يهتف  وهو  ��شت�شهد  بع�شهم  �بر�ر  �شهد�ء  لها 
باإحر�ق  �شبابها  وقام  بره(،  بره  )�ير�ن 
�لقن�شلية �لير�نية يف �لب�شرة وللمرة �لثانية، 
�لدعوة  حزب  مقر�ت  باإحر�ق  قامو�  كما 
مدن  معظم  يف  لإير�ن  مو�ليٍة  �خرى  و�حز�ٍب 
جنوب �لعر�ق. وقد ي�شاأل �شائل �أين �لثورة من 
�ملناطق �لغربية و�لو�شطى؟ و�جلو�ب �أن �حل�شد 
�ملناطق  لهذه  مبا�شرة  �نذ�ر�ت  وّجه  �ل�شعبي 
باأنها �شتتعر�ش �ىل �لإبادة يف حالة م�شاركتها 
�ىل  �إنذ�ر�ت  ُوِجهت  كما  �لثوري،  �حلر�ك  يف 
�جلنوب  مدن  وبع�ش  �لثورة  ومدينة  �ل�شدر 
تعار�ش  �لتي  �لحز�ب  �ىل  �خرى  و�إنذ�ر�ت 

�لتغلغل �لير�ين يف �لعر�ق.
طرد  وهو  �لند�ء  بهذ�  �لثورة  �كت�شبت 
�لوطنية  �ل�شعبية  �لثورة  �شمة  �لير�ين  �ملحتل 
عبد�ملهدي  حكومة  قامت  حني  يف  �لتحررية، 
باإدخال ع�شرة �آلف عن�شر جديد من �حلر�ش 
�ملتظاهرين  من  لها  �حلماية  لتاأمني  �لثوري 
للمنطقة  و�ملحا�شرين  �لر�ب�شني  �ل�شلميني 
�لثوري  �حلر�ش  ��شتخدم  فيما  �خل�شر�ء. 

السياسة
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�ملفرطة  �لقوة  لإير�ن  �ملو�لية  و�مليلي�شيات 
�حلي  �لر�شا�ش  باإ�شتخد�مهم  للمتظاهرين 
��شابت  �لتي  �لقن�ش  وبنادق  �ل�شوت  وكو�مت 
�مل�شت�شفيات  باإقتحام  بع�شهم  وقام  �ملئات، 
وهم  باحاتها  �ىل  �مل�شابني  �جلرحى  و�شحل 
ينزفون مما �دى �ىل وفاة بع�شهم، لقد جتاوز 
عدد �ل�شهد�ء �ملئات و�جلرحى �آلف و�ملعتقلني 

كذلك.
�ل�شمة �لخلقية: لقد �خذت �لثورة �شمتها 
وب�شجاعة  بجر�أة  حتدثت  عندما  �لخلقية 
عن مفرد�ت �لقيم �لعليا �لتي يوؤمن بها �لثو�ر 
�ملنتف�شون وهي قيم ��شيلة تو�رثوها جيًل بعد 
جيل، لقد �عتربو� �ن �لتم�شك بالقيم وتطبيقها 
�ل�شادق  و�لع�شوي  �لوطني  للتلحم  هو مفتاح 
من جهة، وملحاربة �لآفات و�لأوبئة �لتي جاء بها 

�ملحتلني من جهة �خرى.
على  ر�هنو�  �ملو�طنني  بع�ش  �ن  �شحيح 
و�لتغلغل  �لنفوذ  ملنع  �مريكا  تدخل  �حتمال 
بحق  �ملفرطة  �لقوة  ��شتخد�م  ملنع  �و  �لير�ين 
�ملتظاهرين، لكن �مريكا �لتي تزعم �نها جاءت 
ر�شميًا  �علنت  و�لعد�لة  �لدميقر�طية  لن�شر 
تاأييدها للحكومة �لعر�قية و�جر�ء�تها ملو�جهة 

�ملحتجني �لثو�ر.
�لنتفا�شات  باأن  �لتذكري  من  لبد  وهنا 
�مل�شلحة  و�ملقاومات  و�لثور�ت  و�لحتجاجات 
على مدى �ل�شنو�ت �ل�شتة ع�شر �ملن�شرمة، قد 
�أُْجِهز عليها بالوعود �لكاذبة �و بالقوة �ملفرطة �و 
بعقوبات �خرى، وقد �شمطت �مريكا و�شركائها 
�لفر�ش عن حملت �لبادة �جلماعية، وعمليات 
�لتعذيب  وعمليات  و�لديني  �لعرقي  �لتطهري 
و�لغتيال، وعن �لرهاب �لذي يقوم به �حل�شد 
�ل�شي�شتاين وما فعلته وتفعله �شبع �جهزة �منية 
قمعية ووحد�ت ع�شكرية ذ�ت �جند�ت طائفية 

��شافًة للميلي�شيات �مل�شلحة.
ال�شتمرار والدميومه
 ثم النت�شار احلتمي

�لوطنية  �لر�دة  هي  كم  ي�شهد  �لعامل  كل 
وي�شهد  وقوية،  �شلبة  �لعر�ق  ل�شعب  و�لتحررية 
قدمها  �لتي  �جل�شيمة  �لت�شحيات  على  �ي�شًا 
هذ�.  يومنا  و�ىل  �لحتلل  منذ  �لعر�ق  �شعب 
�لو�عد  �لثوري  �ل�شعبي  �حلر�ك  �أغ�شب  لقد 
و�ملت�شاعد �ير�ن و�دو�تها، لكن �لغ�شب �لكرب 
حتويل  يف  �لثو�ر  جنح  �ن  بعد  �ير�ن  من  جاء 
�حل�شني  ��شت�شهاد  ذكرى  ومو�كب  م�شار�ت 
ن�شايل  وطني  فعٍل  �ىل  �ملعروفة،  طقو�شها  من 
وثوري ملو�جهة �جلر�ئم و�لويلت �لتي �رتكبها 
�لفر�ش ودول �لعدو�ن وعندما رفع �لثو�ر �علم 

�ملنا�شبة  بهذه  �ل�شود�ء  �لعلم  وتركو�  �لعر�ق 
�لدينية.

برنامج الثورة
 الت�شرينية املباركة

للثورة  �ليجابية  �ل�شمات  عن  حتدثنا 
�لتو�شيات  بع�ش  نعر�ش  و�لآن  �لت�شرينية، 
للحفاظ على �لثورة وت�شعيد م�شارها �لوطني:

�لزخم  على  �حلفاظ  �شرورة  �وًل: 
�جلماهريي و�ل�شباب لهذه �لثورة.

على  �لرتكيز  ��شتمر�ر  �شرورة  ثانيًا: 
�ملطالب �لوطنية �ل�شا�شية.

�ملحاولت  كل  �ف�شال  �شرورة  ثالثًا: 
�حلكومية لإحتو�ء �لثورة �و تدجينها.

ر�بعًا: �شرورة �لإ�شر�ر على تغيري �لد�شتور 
على  وفر�شه  �ملحتل  و�شعه  و�لذي  �ملفخخ 

�ل�شعب.
فتاوي  �ىل  �لنقياد  عدم  �شرورة  خام�شًا: 
�ملرجعيات �لدينية لأنها مرجعيات غري عر�قية 
وغري وطنية وغري حيادية وغري موؤهلة لفر�ش 
ويجب  ومقدر�ته،  �لعر�ق  �شعب  على  �لو�شاية 
�ن ل ي�شمح لها بالتدخل يف �لق�شايا �ل�شيا�شية.
�شاد�شًا: �شرورة �لقلع عن �عطائها �شفة 

�لقد��شة �و �لع�شمة �أوغريها.
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�شابعًا: �لعمل بكل �لو�شائل لإ�شقاط �لعملية 
�ل�شيا�شية �لبائ�شة.

�ملوؤ�ش�شات  ت�شكيل  �إعادة  على  �لعمل  ثامنًا: 
�لوطنية  �لقيا�شات  وفق  و�لمنية  �لع�شكرية 
�لطائفية  �لتخندقات  عن  بعيدً�  و�ملهنية 

و�لعن�شرية.
�لقيم  منظومات  �ىل  �لروح  �إعادة  تا�شعًا: 
تو�رثها  �لتي  و�لجتماعية  و�لخلقية  �لوطنية 

�لعر�قيون جيًل بعد جيل.
عا�شرً�: �شرورة �لق�شاء على �لف�شاد �لذي 
��شت�شرى يف �لإد�ر�ت �لر�شمية وغري �لر�شمية، 
و�ملطالبة باإ�شتعادة �مو�ل �لعر�ق �ملنهوبة و�لتي 

ز�دت على �لألف مليار دولر.
�لرو�بط  �عادة  �شرورة  ع�شر:  �إحدى 
كافة  ويف  �لعربية  �لمة  مع  و�لروحية  �لع�شوية 

�ملجالت.
من  �لعر�ق  تنظيف  �شرورة  ع�شر:  �إثنا 
و�ملافيات  و�لع�شابات  و�جلو��شي�ش  �لعملء 

و�ل�شركات �لمنية ومن �لقو�عد �لع�شكرية.
�ملر�هنات  كل  ��شقاط  ثلثة ع�شر: �شرورة 
�لنفوذ  من  �شاقت  قد  �مريكا  باأن  تزعم  �لتي 
�قرب  يف  �خر�جه  على  �شتعمل  و�نها  �لير�ين 

فر�شة ممكنة.

    كاتب و �إعلمي عربي



حروب  يف  ر�أي  �ملنجرة  مهدي  للدكتور  كان 
�لعربية  منطقتنا  يف  بد�أت  �لتي  �ملا�شي،  �لقرن 
�ل�شتعمار"،  بعد  ما  "عهد  بد�ية  منذ  بالتحديد 
�حل�شارية  "�حلرب  م�شمى  عليها  فاأطلق 
و�لع�شرين  �لو�حد  �لقرن  حروب  �أما  �لأوىل"... 
وباأنها  �لثانية  �حل�شارية  باحلرب  فو�شفها 
على  �لو�حد  �لقطب  هيمنة  نهاية  بد�ية  �شتكون 
�لأوىل"،  �حل�شارية  )"�حلرب  �لدويل.  �لنظام 

�لد�ر �لبي�شاء-�ملغرب 1991(. 
�لدر��شات  عامل  �ملنجرة،  �لدكتور  و�أكد 
�مل�شتقبلية، باأن �لعامل �لثالث �شيكون م�شرح تلك 
�حلرب �حل�شارية، و�أنها نتيجة حتمية لختلل 
مو�زين �لعد�لة و�لقيم �لإن�شانية ما بني �ل�شمال 
و�جلنوب، ونتيجة لهيمنة منطق �لقوة عو�شًا عن 
منطق �حلو�ر بني �ل�شعوب و�لأمم، ونتيجة حتمية 
ل�شيا�شات دول �ل�شمال يف �لإ�شر�ر على �أهد�فها 
وماآربها "نظري �مت�شا�ش دماء �ل�شعفاء" �لذين 
يعانون ويلت �حلروب مبختلف �أ�شكالها، �إ�شافة 
بها  حتا�شر  �لتي  �ل�شعو�ء  �لقت�شادية  للحرب 

أ. سميرة رجب

السياسة

دول �ل�شمال كل دول �جلنوب. 
�ملعرفة  من  للكثري  �ليوم،  �لأمر،  يحتاج  ل 
و�لذكاء لإثبات �شحة تلك �لدر��شة �ل�شت�شر�فية 
�لتي و�شعها �لدكتور �ملنجرة مبا�شرة بعد �نهيار 
يف  �لأقطاب  �ملتعدد  �لدويل  �لنظام  منظومة 
نهاية ثمانينيات �لقرن �ملا�شي، وها هي منطقتنا 
�لعربية تعي�ش تلك �حلرب �لفاقدة جلميع �لقيم 
�لإن�شانية. حرب  و�لعد�لة  و�لإن�شاف  �لأخلقية 
منطق  ي�شودها  و�جلنوب  �ل�شمال  بني  ح�شارية 
�لإ�شر�ر  ب�شبق  عنها،  ويغيب  �لقوة،  هيمنة 
و�لتعمد، منطق �حلو�ر. حرب تتفرق يف �أ�شبابها 
وماآربها، وتتوحد يف ب�شاعتها بالتدمري و�لتجويع 
و�ملذ�بح، و�لنتهاك �جلماعي للحقوق �لإن�شانية 
ل�شعوب وجمتمعات باأكملها، يف ظل تعتيم �علمي 
قادر على �إخفاء �شورة هذه �لب�شاعة �لتي تعي�شها 

�شعوب ودول كربى يف �ملنطقة �لعربية.
كانت ت�صعينيات القرن الع�صرين

 عقدًا اأمريكيًا بامتياز. 
�لحتاد  على  �لنت�شار  ن�شوة  ولكن يف غمرة 
�لتي  �ملاأ�شاوية  �لبلقان  �ل�شوفييتي، ون�شر حروب 
�أخطاأت  �ل�شوفييتي،  �لإرث  تفتيت  يف  جنحت 
�ملجتمع  م�شتقبل  تقدير  يف  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�شاعدة.  �جلديدة  �لأقطاب  وقوة  �لدويل 
بنظام  �جلديد،  �لأمريكي  �لقرن  حلم  وت�شاعَد 
قطبه  قمة  على  �ملتحدة  �لوليات  ترتبع  دويل 

�لأوحد.
بد�أت "�حلرب �حل�شارية �لثانية" مع تفجري 
�لربجني يف نيويورك، فيما �شمي لحقًا باأحد�ث 
11 �شبتمرب 2001 �لإرهابية، وقيل �أن بن لدن 
و�د�رو�  لها  خططو�  �مل�شلمون(  )�لعرب  ورفاقه 
�أفغان�شتان،  يف  �ل�شحيقة  كهوفهم  من  عملياتها 

بد�ية  حينها  �لإرهاب  على  �حلرب  �إعلن  وكان 
و�لقيم  و�لأخلق  �ملبادئ  �شد  �حلرب  �نطلق 
خريطة  لر�شم  �لعربي،  عاملنا  يف  �لإن�شانية 
جديدة للعامل �لثالث تتنا�شب مع �لطموح و�حللم 
�لأمريكي، بدًء بغزو و�حتلل �أفغان�شتان، و�شوًل 
�إىل �لعر�ق، لتمتد حروب �لإرهاب بكل م�شمياتها 
�أ�شو�أ فرت�تها  �لتي تعي�ش  �لعربية  يف كل �ملنطقة 

تاريخيًا.  
نهاية، حرب  لها  لي�ش  �أخلقية  ل  �إنها حربًا 
�لتي  �لأمريكي،  �ملحارب  عقيدة  مبوجب  تدور 
"ت�شمح  عقيدة  باأنها  في�شك  روبرت  عنها  قال 
تدمريً�  �لعدو  بتدمري  �إل  �شر�ع  �أي  �نهاء  بعدم 
لأي  ت�شمح  ول  بالهزمية  ت�شمح  ل  فهي  �شامًل. 
)�لندبند�نت،  �لقتال"  يوقف  �أن  �أبدً�  �شخ�ش 
قو�عد  كل  ك�شرت  حرب   .)16/9/2006
�ل�شرف  بقيم  تفخر  كانت  �لتي  �حلروب، 
ويف  حتدي...  �لهزمية،  "يف  �أن  على  �لع�شكري 

�لن�شر، �ل�شهامة" )ون�شتون ت�شر�شل(. 
�لأمريكي  �ملحارب  عقيدة  ومبوجب  �إذن، 
�حلرب  فاإن  �لبن،  بو�ش  جورج  �شنعها  �لتي 
على �لعر�ق مل تبد�أ لتنتهي قبل ��شتكمال تدمري 
مبكرً�  بد�أ  لذلك  �شامًل.  تدمريً�  و�لعباد  �لبلد 
تنفيذ خمطط �ل�شتعانة باإير�ن وخمزون حقدها 
�لأ�شود �شد �لعر�ق، لتكون حربًا �إير�نية باأحز�بها 
�مليلي�شياوية  وجيو�شها  �لإرهابية،  �لعقائدية 
�شد  �لأ�شلحة،  �أنو�ع  بكل  و�ملدججة  �جلر�رة 
�ل�شعب �لعر�قي �لأعزل، حربًا بالوكالة للحفاظ 
�خلارقة  �لهوليوودية  و�ل�شورة  �لهيبة  على 
للجي�ش �لأمريكي، �لتي هزتها �ملقاومة �لعر�قية 
حربًا  �لحتلل.  من  �لأوىل  �لفرتة  يف  �ل�شر�شة 
ُت�شغل �جلميع عن �شرقة ثرو�ت ومو�رد وخري�ت 
وحربًا  و�لتاريخية.  و�ملعدنية  �لنفطية  �لعر�ق 

ف�����ي ال��������ع��������راق... ب�����داي�����ة ون����ه����اي����ة ال����ح����ل����م األم����ري����ك����ي 
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�لدموية،  �لباطنية  �لطائفية  بعقيدتها  �لعرب  كل  تهدد 
ومتهد �لطريق لتحقيق �حللم �لأمريكي.       

�لفار�شي ل�شتكمال  و�ل�شم  �لأمريكي باحلقد  ��شتعان 
تدمري �لعر�ق �لذي بد�أ منذ �أبريل/ني�شان 2003، فتم 
�شنة،  �شتة ع�شر  لت�شنع خلل  �إير�ن،  �إىل  �لعر�ق  ت�شليم 
�لعامل  بها  تتحدى  �لتي  قوتها  �لأمريكية،  �ملظلة  حتت 
�لثورة  جينات  يحمل  �شعب  �لعر�ق  يف  �أن  ون�شيت  �ليوم، 
و�لغ�شب �لعارم، عمرها يزيد على �شبعة قرون، يتو�رثها 
عر�قية  �نت�شار�ت  حققت  جينات  �لأجد�د،  عن  �لأبناء 
يف �أربعني حربًا وغزو� عرب �لتاريخ، وكان �آخرها يف عام 
�إير�ن  مو�جهة  �ل�شعب  هذ�  على  ي�شعب  فلن   ،1988

�ليوم.
و لأن للحياة �شنن �أقوى من كل جيو�ش �لعامل جمتمعة، 
فكان لبد لل�شعب �لعر�قي �أن يثور �شد �لظلم، و�شد هذ� 
�لرحمة  �أنو�ع  �أدنى  من  �خلايل  �لدموي  �لفار�شي  �حلقد 
وقيم �لعد�لة �لإن�شانية. وبد�أت هذه �لثورة يف 1 �أكتوبر/
ت�شرين �لأول 2019 بو��شطة �أ�شغر �أجيال �لعر�ق �شنًا، 
�لتي �شنعها �لحتلل،  �ل�شلطة  �ل�شعب رف�شه لكل  ليعلن 
ورف�شه  ثر�ءه،  رغم  �لعر�ق  �أفقر  �لذي  للف�شاد  ورف�شه 
للظلم و�لإذلل �لتي يعي�شها �لعر�قيني يف ظل نظام حكم 
طائفي فا�شل وفا�شد ول�أخلقي ول�إن�شاين... ثورة عر�قية 
عارمة، مهما كانت نتائجها �إل �أنها تبني وتوؤ�ش�ش قاعدة 
يتجرع  لثور�ت متتالية قادمة، حتى  و�لغليان  �لغ�شب  من 

�لقائد �لإير�ين �شم �لهزمية، كما جترعه من �شبقه. 
�شد  كربى  ثورة  من  ولبنان  �لعر�ق  يف  يحدث  ما  �إن 
�ملتغري�ت  قوة  على  و�قعي  موؤ�شر  لهو  �لإير�ين  �لوجود 
�لإقليمية، �لتي باتت يف �شميم �للعبة �لدولية منذ �أحد�ث 
و�شول  مع  بد�أت  متغري�ت  �لعربية..  بلدنا  يف   2011
�لذي  �ل�شورية،  �ملتو�شط  �شو�طئ  �إىل  �لرو�شية  �لقو�ت 
كان  و�لذي  عظمى،  كقوة  �لدولية  لل�شاحة  رو�شيا  �أعاد 
�لأمريكي �جلديد،  �لقرن  نهاية حلم  �لإعلن عن  مبثابة 
�نطلق  وبد�ية  �لأوحد...  �لأمريكي  �لقطب  وم�شروع 
معامله  يتحدد  نظام دويل مل  ت�شكيل  �ل�شر�ع �جلديد يف 
حتى �لآن... ولكن من �ملوؤكد لن يكون �أمريكيًا باأي �شكل 

من �لأ�شكال.
ومع �شعود �لعملق �ل�شيني �شقط �مل�شروع �لأمريكي 
�لنظام  �شكل  على  �حتد�مًا  �أكرث  �ل�شر�ع  وبات  للأبد، 

�لدويل �لقادم. 
"�حلرب  هذه  �لعر�قيون  �شينهي  هل  ترى  فيا 
�أم  هناك،  بد�أت  كما  �لعر�ق،  يف  �ل�شر�شة  �حل�شارية" 
و�لل�أخلقية،  �لل�إن�شانية  �لأمريكي  �ملحارب  عقيدة  �أن 
�شتبقي هذه �حلرب م�شتمرة ما د�مت تلبي طموحاتها... 
عا�شو�  �لذين  �لغ�شب  ثور�ت  �أبطال  �شيحدده  ما  هذ� 
وعانو� من �شطوة �حلروب �لأمريكية و�لأحقاد �لإير�نية... 
و�شيبقى �لعر�ق عرب �لتاريخ �لبو�بة و�حل�شن �لذي يحمي 

�ملنطقة �أمام جحافل كل �لغز�ة، و �أولهم �إير�ن.

اإمنا ي�شاأل من غّذى اجلهاد... وقا�شى حر ذاك اللهب...
هو بيت من ال�شعر ل�شاعر الفيحاء الراحل �شابا زريق من ق�شيدته 
)تلكم الأهواء يف لبنان( والتي نظمها عند تف�شي اتهامات الف�شاد بني 
اأفراد الطبقة احلاكمة ومعار�شيها بحيث مل يبق اأحد مهما عال �شاأنه 
بعيداً عن التهام. وهو ما اأدى يف نهاية املطاف ل�شقوط عهد الرئي�س 
ب�شارة اخلوري يف اأيلول العام 1952 وت�شلم قائد اجلي�س اللواء فوؤاد 
ال�شيدين  فيها  عاونه  راأ�س حكومة ثالثية  على  احلكم  مقاليد  �شهاب 

ناظم عكاري وبا�شيل طراد.
�شعبي  باإلتفاف  وجاء  العام  ال�شراب  فيه  اأعلن  جامع  بيان  فبعد 
والهيئات  الحزاب  من  والعديد  النواب  من  جمموعة  قبل  من  �شامل 
الرئي�س  مطالبة  الوطنية  الهيئة  ا�شم  حتت  انطوت  التي  والنقابات 

اخلوري بال�شتقالة حمل التواقيع التالية:
كرامي، عبداهلل  ر�شيد  ذوق،  ال�شلح، قبويل  �شامي  كمال جنبالط، 
غ�شان  اإدة،  بيار  �شمعون،  كميل  فرجنية،  حميد  املنال،  �شعدي  اليايف، 
تويني، علي بزي، عبداهلل احلاج، انور اخلطيب، ديكران تو�شباط، عادل 
ع�شريان، وعن الهيئة الوطنية: احلاج اأني�س جنا، ح�شن بح�شلي، عبد 

ال�شالم جنون.
ال�شعب  اأطياف  لكل  العام  الإ�شراب  بداأ  اأن  وبعد  البيان  هذا  بعد 
اللبناين، قدم بع�س النواب عري�شة لرئي�س املجل�س النيابي مطالبني 

الرئي�س اخلوري بتقدمي ا�شتقالته ووقع هذه العري�شة النواب:
كمال جنبالط، كميل �شمعون، قبويل ذوق، انور اخلطيب، بيار اإدة، 

ديكران تو�شباط، عبداهلل احلاج، وعلي بزي.
تلك  وال�شرقات،  والر�شوة  الف�شاد  روائح  ب�شبب  النا�س  ثار  يومها، 
عن  بال�شكوت  اخلوري  ب�شارة  الرئي�س  يغطيها  كان  التي  الأعمال 
والذي  �شليم،  �شقيقه  كان  العمليات  تلك  ومدير  قائد  لأن  مرتكبيها 
وفظاظة  لفظاعة  �شليم،  ال�شلطان  لقب:  املرحلة  تلك  يف  عليه  اطلق 
ما كان يقوم به من اأعمال غري قانونية يف �شبيل حتقيق مكا�شب غري 
حتقيق  على  الرتكيز  ال�شلح  �شامي  الرئي�س  حاول  حني  و  م�شروعة. 
والتيان  اإق�شائه  حماولة  النتيجة  كانت  هذا؟  لك  اأين  من  قانون 
ب�شائب �شالم لت�شكيل الوزارة، التي مل يتمكن من ت�شكيلها. واأدى كل 
ذلك اىل دفع الرئي�س اخلوري لتقدمي ا�شتقالته.. وكان ما كان... وما 

اأ�شبه الليلة بالبارحة!...

أ. مايز األدهمي

ما أشبه 
الليلة بالبارحة

  رئي�ش حتريرجريدة �لإن�شاء – طر�بل�ش لبنان

من زاويتي

   كاتبة عربية من �لبحرين
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السياسة

أحمد شوتري: 
الصراع في الجزائر اسرتاتيجي وخطر جدا

�أجرى �حلو�ر: علي �ملرعبي

كل  ملجلة  �جلزيل  بال�شكر  �أتقدم  �أول،  ـ 
�لأ�شتاذ  حتريرها  ورئي�ش  نا�شرها  و  �لعرب، 
�لأمة  بق�شايا  �لهتمام  على  �ملرعبي،  علي 
هذه  يف  خا�ش،  ب�شكل  و�جلز�ئر  �لعربية 

�لظروف �ل�شعبة �لتي متر بها.
ال�شعب  حراك  يتوجه  م�شار  اي  اىل  ـ 
اجلزائري اليوم بعد هذه الأ�شهر من التحرك 
رموز  كامل  تنحية  على  البع�س  اإ�شرار  و 

النظام ال�شابق؟
بثلثة  حمكوم  �لآن  �جلز�ئر  يف  �لو�شع  ـ 
و�لثاين  د�خلي،  �لأول  �لعامل  �أ�شا�شية:  عو�مل 
�حلرب  بعد  �لدولية  �ملتغري�ت  �إرها�شات 
�لتدخل  هو  �لثالث  و�لعامل  �لثانية،  �لعاملية 

�لفرن�شي يف �ل�شوؤون �جلز�ئرية.
بالرت�كمات  حمكوم  �لد�خلي  فالعامل 
و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
�لتي �أثرت بال�شلب على �لو�شع �لد�خلي ب�شبب 
منظومة  �أنتج  ما  �لطويلة،  بوتفليقة  حكم  مدة 
�شيا�شية و�قت�شادية فا�شدة حتكمت يف �لو�شع 
�ل�شيا�شي و�لقت�شادي يف �جلز�ئر حتت يافطة 
�لإ�شلحات متا�شيا مع �شعار�ت �لنظام �لدويل 
�جلديد، و�ليوم رموز هذه �ملنظومة يف �ل�شجن 
ت�شربت  �لتي  و�ملعلومات  �ملحاكمة،  �نتظار  يف 
من �أجهزة �لدولة حول هذه �ملنظومة �لفا�شدة 
على  �لف�شاد  �شخامة  تعك�ش  و�لتي  �شادمة، 

ح�شاب �ل�شعب وم�شتقبل �لوطن.
ت�شببت  لقد  �لثاين،  �لعامل 
�حلرب  نهاية  بعد  �لدولية  �لتغري�ت 
�لباردة يف ظهور �شعار�ت و�شغوطات 
�لدويل  بالنظام  عليه  �أطلق  ما 
كبري�  �شعار�  حمل  و�لذي  �جلديد 
هو: حمو �آثار �حلرب �لباردة، ويعني 

لأن اجلزائر يف مرحلة توؤ�ش�س مل�شتقبل يتمناه اجلميع، ان يكون املدخل ال�شليم لبناء دولة املوؤ�ش�شات و القانون و العدالة، 
اكرث  يو�شل اجلزائر اىل موا�شع  و  التهمي�س،  و  البطالة  يعاين من  الذي  لل�شباب اجلزائري  العمل  اأي�شا فر�س  يتيح  مما 

اإ�شراقا، على ال�شعيد الوطني و املغاربي و العربي و الدويل.
هذه املقابلة تكت�شب اأهمية م�شافة، بعد الإعالن عن فتح باب الرئا�شيات اجلزائرية، و لأن �شيفنا بات اأحد املر�شحني لهذه 
النتخابات الهامة، و كان ترحيبنا كبريا بالدكتور اأحمد �شوتري، الإن�شان و الأكادميي و املنا�شل الوطني و العربي.. فاأهال بك 

دكتور اأحمد �شوتري على �شفحات "كل العرب"...
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و�أحز�بها  �ل�شرت�كية  �لأنظمة  كل  �إ�شقاط 
ورموزها، مما كان له تاأثري �شلبي على �لو�شع 
هذه  مع  �ملتماهية  �لقوى  و�شجع  �جلز�ئر،  يف 
�ل�شعار�ت �إىل �لنقلب على �لرئي�ش �ل�شاذيل 
بن جديد رحمه �هلل و�إدخال �لبلد يف ع�شرية 
بوتفليقة  حكم  مرحلة  �إىل  و�شول  دموية، 
خر�ب  يف  ت�شببت  فا�شدة  منظومة  �شنع  �لذي 
يف  حدث  ما  �شاكلة  على  �لوطني،  �لقت�شاد 

رو�شيا يف عهد �لرئي�ش يلت�شن.
�لعامل �لثالث، هيمنت فرن�شا على �جلز�ئر 
ب�شكل �أو باآخر �شيا�شيا و�قت�شاديا وثقافيا منذ 
و�أحيانا  قريب،  وقت  غاية  و�إىل  �ل�شتقلل 
كفرتة  للعيان  و��شح  ب�شكل  حتكمها  يظهر 
على  وحتى  بوتفليقة،  ومرحلة  �لت�شعينات، 
�أتباعها  طريق  عن  للبلد  �مل�شريية  �لقر�ر�ت 
�ملتموقعني يف جميع دو�ليب �لدولة، و�لذي يطلع 
�لفرن�شي  باجلي�ش  �خلا�ش  �ملوؤرخ  كتابات  على 
يعرف  فيليب  و�بنه  دوغول  �جلرن�ل  ومذكر�ت 

حجم �لخرت�ق هذ�. 
اجلي�س  و  احلكومة  ان  تعتقدون  هل  ـ 
اجلزائريني عملوا طيلة الأ�شهر املا�شية  على 
ار�شاء احلراك و ان قرار اجراء انتخابات جاء 

بعد نفاذ كل املفاو�شات و �شبل احلوار؟
من  بوتفليقة  �لرئي�ش  �ن�شحاب  بعد  ـ 
دخلت  نظامه،  و�شقوط  �ل�شيا�شية،  �حلياة 
�لتعاون  يف  متثلت  جديدة  مرحلة  �جلز�ئر 
على  �لرئا�شة  وموؤ�ش�شة  �جلي�ش  بني  ما  �لقائم 
يف  ت�شبب  �لذي  �ل�شابق  �لنظام  رموز  تطهري 
متهيد�  �ل�شجن  يف  باإيد�عهم  و�لف�شاد  �لأزمة 
ل�شهور  �ملحاكمات  هذه  تطول  وقد  ملحاكمتهم، 
�إل  �شدهم،  �ملوجهة  �لتهامات  وفظاعة  لكرثة 
�أن �حلر�ك تقوده قوتان رئي�شيتان: �لأوىل هي 
بقايا نظام بوتفليقة ورئي�ش �ملخابر�ت �ل�شابق 
على  تعمل  و�لتي  توفيق،  �ملدعو  مدين،  حممد 
�لبلد  يف  �ل�شتقر�ر  وزعزعة  �لفو�شى  خلق 
قد  �شعبية  و�لثانية  �ملطالب،  يف  بالتطرف 
تطالب  �لتيار�ت،  من  �لكثري  فيها  عفوية  تكون 
بالتغيري �جلذري للنظام وترف�ش �أية �إجر�ء�ت 
قبل رحيل رموز �لنظام، وهذه �ملطالب فيها ما 

يقال هي �لأخرى.
�أنها  �أعتقد  للحر�ك،  �لأ�شا�شية  �ملطالب 
عن  و�لإعلن  �ل�شابق  �لنظام  برحيل  توفرت 
�لنتخابات �لرئا�شية، و�إبعاد �حلكومة بتاأ�شي�ش 
�شلطة وطنية عليا م�شتقلة للنتخابات، و�إعطاء 
�شمانات باأن �لنتخابات �شتكون حرة و�شفافة.

ان  تتوقعون  هل  مرتني،  الغائها  بعد  ـ 
بنزاهة  ال�شعب  اقناع  �شت�شتطيع  ال�شلطة 

انتخابات 22 دي�شمرب؟
�لعملية  من  �لد�خلية  �إبعاد  �أن  �أعتقد  ـ 

�لنتخابية وتاأ�شي�ش �ل�شلطة �لوطنية للإ�شر�ف 
�ل�شعب  لإقناع  �لنتخابات �شمانات كافية  على 
قد  �لآخر  �لطرف  �أن  �أ�شتبعد  ول  بنز�هتها، 
با�شتخد�م  �لنتخابات  على  �لت�شوي�ش  يحاول 
جانب من �ل�شارع �ملوؤطر من قبلهم، وحتى يوم 

�لنتخابات.
فغالبية �ل�شعب �جلز�ئري، وكذلك �لأحز�ب 
�ل�شيا�شية تريد �ل�شتقر�ر وتدعو �إىل �نتخابات 
�ملجال�ش  �نتخاب  ل�شتكمال  كمقدمة  رئا�شية 

�لأخرى، كالولئية و�لبلدية.
و  املقبلة  النتخابات  ما هو موقفكم من  ـ 
ما راأيكم يف الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات 
الع�شوي  القانون  تعديل  عن  ماذا  و 

لالإنتخابات؟ 
�ل�شر�ع يف  لطبيعة  فهمنا  �أول عربنا عن  ـ 
�جلز�ئر منذ �لبد�ية، و�أيدنا �حلر�ك �ل�شعبي، 
وتفاعلنا معه، فال�شر�ع يف �جلز�ئر ��شرت�تيجي 
وخطري جد�، لأنه يدور بني بقايا فرن�شا �لذين 
كانو� مهيمنني على �لدولة و�لقت�شاد منذ فرتة 
و�جلي�ش،  �لنخبة  يف  �لوطنية  و�لقوى  طويلة، 
�حلركة  مببادئ  �ملتم�شكني  �لأحز�ب  وبع�ش 
�لذي  نوفمرب  �أول  وبيان  �جلز�ئرية  �لوطنية 
يقوم على ��شتقللية �لقر�ر �ل�شيا�شي للجز�ئر، 
و�خليار  �لجتماعية  و�لعد�لة  �لنظام  و�شعبية 
فنحن  وعليه  �لإ�شلمي،  �لعربي  �حل�شاري 
�لنتخابات  باإجر�ء  �لد�شتورية  �لإجر�ء�ت  مع 
�ل�شلطة  �أن  ونعتقد  �ملحدد،  موعدها  يف 
�لع�شوي  �لقانون  وتعديل  للنتخابات  �لوطنية 
�إجر�ء  كبري  ب�شكل  ي�شمنان  للنتخابات 

�نتخابات حرة �شفافة لأول مرة يف �جلز�ئر.

ال�شيا�شية  الأزمة  ان  تتوقعون  هل  ـ 
باجلزائر ت�شرف على نهايتها و ان املرور اإىل 
جمهورية ثانية �شيكون عرب طريق انتخابات 

دي�شمرب؟  22
ـ نعم، نتوقع �أن �لأزمة يف �جلز�ئر يف طريق 
حددت  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات  بعد  �حلل 
عليه  ن�ش  ملا  تنفيذ�   2019 دي�شمرب   12 يف 
بعد  للأزمة،  �لوحيد  �ملخرج  وهو  �لد�شتور، 
�حلو�ر�ت �لتي متت مع عدد كبري من �لأحز�ب 
�لوطنية  و�ل�شخ�شيات  و�ملنظمات �جلماهريية 

رغم حتفظاتنا على ن�شاطها.
ب�شوؤون اجلزائر  اأجنبي  ـ هل هناك تدخل 

الداخلية؟
فرن�شا  قبل  من  حمدودة  حماولت  هناك  ـ 
للجز�ئر  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  للتدخل  حتديد� 
ب�شغوظ  �أو  �لد�خل  يف  عملئها  طريق  عن 
فيه  مبا  �لعامل  دول  بقية  �أما  �أخرى،  بو�شائل 
حد  �إىل  يوجد  ل  �أنه  فاأعتقد  �لكربى،  �لدول 
�لآن ما ي�شري �إىل �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية 
للجز�ئر، وقد �أعربت رو�شيا �شر�حة عن ذلك 
�شاأن  هو  �جلز�ئر  يف  يجري  "ما  �إن  بالقول 

د�خلي".
جماعة  تاأثري  و  قوة  مدى  ما  ـ 
و  باجلزائر  التعليم  على  الفرانكوفونية 

حماولة ا�شتهداف اللغة العربية؟
�لقر�ر  على  �لفر�نكوفيلي  �للوبي  تاأثري  �إن  ـ 
�لقر�ر  هذ�  كان  �شو�ء  جد�،  كبري  �ل�شيا�شي 
�لعمل  مظاهره  ومن  خارجيا،  �أو  د�خليا 
�لعربي  عمقهم  عن  �جلز�ئريني  �إبعاد  على 
و�لتعليم  �لرتبية  توجيه  وحماولت  �لإ�شلمي، 
�لد�رجة  باللغة  �لعربية  �للغة  ��شتبد�ل  باإجتاه 
�لقر�آنية  �لآيات  �لكثري من  و�شطب  "�لعامية"، 
حجم  على  يدل  وهذ�  �ملدر�شية،  �لكتب  من 

�لتاأثري وقوته.
ـ كيف ترون اإمكانية تطبيع العالقات بني 
املغرب  احتاد  تفعيل  و  العربي،  املغرب  دول 

العربي؟
�جلز�ئر  بني  ما  �ملوجودة  �خللفات  �إن  ـ 
م�شبوهة،  حماولت  هي  �شنو�ت،  منذ  و�ملغرب 
�إىل  �ملنطقة  يف  �ملهمني  �لعربيني  �لبلدين  جلر 
حالة  خللق   تخريبي  عمل  وهو  مفتعل  �شر�ع 
من �لفرقة بني �أبناء �ل�شعب �لعربي يف �ملغرب، 
متا�شيا مع ما يجري يف �مل�شرق �لعربي لإ�شعاف 
و�ل�شهيونية  �ل�شتعمار  ل�شالح  �لعربية  �لأمة 

و�إق�شاء م�شروع �لوحدة.
�إمكانية تطبيع �لعلقات ما بني دول �ملغرب 
�لعربي قائمة، وتتوقف على �إر�دة �أبناء �ملغرب 
و�لقومية  �لوطنية  و�لقوى  و�أنظمتهم،  �لعربي، 

األزمة في الجزائر 

في طريق الحل بعد 

االنتخابات الرئاسية

تأثير اللوبي 
الفرانكوفيلي 

على القرار 
السياسي كبير جدا
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يف  نعمل  نحن  �أقول:  كبعثيني،  ودورنا  لديهم، 
هذ� �لجتاه.

بال�شودان  الو�شع  ماآلت  اإىل  تنظر  كيف  ـ 
قوى  و  ال�شعب  اإرادة  انت�شار  حتقيق  بعد 

احلرية و التغيري؟ 
ـ نرحب باإنتفا�شة �شعبنا يف �ل�شود�ن بقيادة 
فيها  �لبعث  �أدى  �لتي  و�لتغيري  �حلرية  قوى 
�حلديثة  �لقوى  تنجح  مرة  ولأول  رياديا،  دور� 
�ملتخلفة  �لتقليدية  �لقوى  بتحجيم  �ل�شود�ن  يف 
كانت  و�لتي  �ل�شيا�شي،  �مل�شهد  من  و�لعاجزة 

�أحد �لأ�شباب ل�شعف �ل�شود�ن وتعطيل طاقاته.
ال�شرق الو�شط اجلديد  و  القرن  ـ �شفقة 
كيف ميكن مواجهتها يف ظل النظام الر�شمي 

العربي احلايل؟
�لقرن"  "�شفقة  ي�شمى  ما  مو�جهة  ميكن  ـ 
مع  ككل  و�لأمة  �لعربي  �مل�شرق  يف  و�ل�شر�ع 
�جلدي  و�لتن�شيق  �لوحدوي،  بالعمل  �أعد�ئها، 
ما بني �لقوى �لوطنية و�لقومية، ودعم �ل�شعب 
�لفل�شطيني، وحترير �لقر�ر �ل�شيا�شي �لعربي، 
ولعل ما حدث يف �ل�شود�ن وما يحدث يف �لعر�ق 
�ل�شحيحة  �لبد�ية  �شيكون  و�جلز�ئر،  حاليا 
يف  �ل�شهيوين  �ل�شتعماري  �مل�شروع  على  للرد 

�لوطن �لعربي.
حتت  اليمن  و  لبنان  و  �شوريا  و  العراق  ـ 
عن  للدفاع  ال�شبيل  هو  ما  اإيران..  هيمنة 

عروبة هذه الأقطار اإزاء التو�شع اليراين؟
ـ �ل�شبيل �لوحيد للت�شدي للهجمة �لإير�نية 
على �لوطن �لعربي، و�لتي ��شتهدفت دول مهمة 
فيه: كالعر�ق و�شوريا ولبنان و�ليمن و�ل�شعودية، 
هو ف�شح �ملخطط �لإير�ين �لذي يكمل �مل�شروع 
�ملقاومة  ودعم  وحتجيمه  وتعريته  �ل�شهيوين 
يف  �أول  و�لبدء  �مل�شتهدفة،  �لأقطار  يف  �لعربية 

حترير �لعر�ق باإ�شناد ثورته.
قطراجلزائر  قيادة  �شر  اأمني  باإعتبارك  ـ 
ال�شرتاكي.. هل ميكن  العربي  البعث  حلزب 
عن  العربي  و  اجلزائري  القارئ  تعرف  اأن 

م�شرية حزبكم باجلزائر؟
ـ �لبعث يف �جلز�ئر قدمي، متتد جذوره �إىل 
�لثورة �جلز�ئرية �ملباركة، حينما �شارك �لكثري 
من منا�شليه يف �لثورة وتبوء مو�قع  هامة فيها، 
وله �شهد�ء كبار �أمثال �ملرحومني علي �ل�شكريي 
وعبد �لكرمي هايل على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، 
�لعروبي  �لتوجه  دعم  يف  �شاهم  �لبعث  �أن  كما 
�مل�شتقلة  �لدولة  وموؤ�ش�شات  وللدولة  للثورة 
ومقاومة  �لعربية  �للغة  عن  و�لدفاع  بعد  فيما 
�لثورة  لتحريف  وخمططاتها  �ل�شتعمار  بقايا 
على  يعمل  �لبعث  يز�ل  وما  �أهد�فها،  عن 
عروبة  عن  و�لدفاع  �لوطني  �مل�شروع  حماية 
�جلز�ئر وخيار�تها �حل�شارية �لكربى �لعروبة 

و�لإ�شلم.
كانت  اجلزائرية  للرئا�شيات  تر�شحك  ـ 
خطوة هامة و جريئة، ما هي ر�شالتك لل�شعب 

اجلزائري؟
ر�شالتي لل�شعب �جلز�ئري: �أول �أدعو �ل�شعب 
مع  و�لتفاعل  �لهتمام  �إىل  �لكرمي  �جلز�ئري 
�إىل  و�لذهاب  �لرئا�شية،  �لنتخابات  حدث 
باأ�شو�تهم، و�نتخاب  �شناديق �لقرت�ع للإدلء 
يف  بلدهم،  لقيادة  منا�شبا  يرونه  �لذي  �لرجل 

هذه �لظروف �ل�شعبة �لتي متر بها �جلز�ئر.
ثانيا، �أدعو �ل�شعب �جلز�ئري �لكرمي �أي�شا، 
و�لتفاعل  بجد  �لنتخابي  برناجمي  قر�ءة  �إىل 

معه، ودعمي بقوة �إن حاز على ر�شاه.
�لناخبني،  �أيدي  بني  �ليوم  �أمانة  �جلز�ئر 
و�لعمل  �ل�شتقر�ر  �إىل  حاجة  يف  �جلز�ئر  لأن 
هذه  يف  فزت  و�إذ�  �لأمام،  �إىل  و�لتقدم 
وفيا  بالبقاء  �أعدهم  �هلل،  �شاء  �إن  �لنتخابات 
للجز�ئر و�شعبها �لكرمي، ووفيا لأرو�ح �ل�شهد�ء، 
�أدخر جهد� يف بناء جز�ئر  �أل  و�أعدهم كذلك 
عن  و�لدفاع  و�لعد�لة،  باحلرية  تنعم  جديدة 
�لقيم �لنبيلة، و�لعمل على رفع �مل�شتوى �ملعي�شي 
خلل  من  بان�شغالتهم  و�لهتمام  للمو�طنني، 

تنفيذ برناجمي �لنه�شوي.

نحن نعمل على 
تطبيع العالقات ما 
بين دول المغرب 

العربي

السياسة
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�شبق و�أن تناولت يف عدد �شابق من جملتنا، �لكتابة 
عن  �لفو�شى �خللقة وكيف �ن �لحتلل �لمريكي مل 
ي�شتهدف تدمري �لدولة �لعر�قية فقط بل كان �حتلل 
ملا  ووفقا  �لو�شط  لل�شرق  �شامل  لتغيري  بد�ية  �لعر�ق 
�شرحت به كوند�ليز� ر�يز 2005 عن ولدة �ل�شرق 
�لو�شط �جلديد وتغيري �لنظمة �حلليفة لأمريكا �لتي 
ح�شبما و�شفتهم باأنها �نظمة منتهية �ل�شلحية، ومل 
�ل�شهيوين  و�لكيان  لأمريكا  فائدة  ذو  وجودها  يعد 
لذ�  وجودها،  يتقبل  يعد  مل  �لعربي  �ل�شعب  �ن  كما 
وجب تغيريها مبا �شمي خطاأ بالربيع �لعربي  وجرى 
بقى  �نه  لو  يتمنى  �لعربي  �ل�شعب  و�غلب  جرى،  ما 
�ل�شابقة ومل يرى ما جناه عليه  على �نظمته �ملتهرئة 

�خلريف �لعربي. 
�ن عمليات خلط �لأور�ق كانت و�شتبقى �أهم �أور�ق 
�ل�شرق  لكل  بل  ح�شب  للعر�ق  لي�ش  �لأمريكي  �ملحتل 
�لو�شط  فما تز�ل مثل عمليات ظهور تنظيم د�ع�ش 

أ. د.  عبدالرزاق محمد الدليمي

م��س��ت��ق��ب��ل ال��م��ن��ط��ق��ة م���ن س���ئ ال�����ى  االس����وأ
حينا و�ختفائه حينا �آخر، مرهونا مبا تتطلبه �مل�شالح 
�لمريكية يف �ملنطقة، مثلما كانت �لتحركات �لرتكية 
�لأخرية يف �شوريا لي�شت ببعيدة عن تلك �ملخططات 
تلك �ملخططات،  تنفيذ  �دو�ت  �لتخادم بني  وعمليات 
عن  بعيد  باأنه  �لرو�شي  للموقف  �لنظر  ميكن  ل  وهنا 
�ل�شبهات فالكل ين�شق ويتو�فق للح�شول على ح�شته 
وقد  �لفارهة،  وثرو�ته  �لو�شط  �ل�شرق  كعكة  من 
كثرية  �طر�ف  �لعر�ق  �حتلل  عمليات  نتائج  �شجعت 
على  �و  �جلديدة،  �لظروف  من  �ل�شتفادة  ب�شرورة 
وهنا  �لطر�ف.  تلك  عن  �ل�شرر  تخفيف  تقدير  �قل 
لي�شت  �لفو�شى  هذه  كل  �ن  �لقول  �إل  لنا  ميكن  ل 
�شائبة �لطر�ف كما قد يعتقد بع�شنا لأنها باحلقيقة 
ومت  فائقة  بعناية  له  خمطط  منظم  فو�شوي  عمل 
�شاغرة  بنوده  تنفذ  �لتي  �ملنطقة  �نظمة  على  فر�شه 
�لتململ ولننظر �ىل  لنف�شها حتى  م�شتكينة، ل متلك 
�ل�شعودية �لتي مل تعد تطالب بزو�ل �لنظام �لير�ين، 
)��ش  رو�شيا  من  حتى  �ل�شلحة  ت�شرتي  ر�حت  بل 
��ش400( وغاب عن و�شائل �لعلم فجاأة �لهتمام 
مبهاجمة  �لمريكي  للرئي�ش  �لنارية  بالت�شريحات 
�لنتاج  من�شات  تدمري  �لعامل  ون�شي  �ير�ن،  ومعاقبة 

�لنفطي �ل�شعودية وكاأن �شيئا مل يكن؟؟
ويف �إطار كل ذلك عاد �ىل �لو�جهة �شيناريوهات 
�لعامل  دول  معظم  به  ورطت  �لذي  �ملو�شوع  �ملقاتلني 
�كرب  من  كانت  )فرن�شا  �لأوروبية   �لدول  وخ�شو�شا 
بريطانيا  تليها  للمقاتلني   �مل�شدرة  �لأوروبية  �لدول 
�مل�شدرة  �لعربية  �لدول  �كرب  من  وتون�ش  فبلجيكا، 
للمقاتلني( و تز�من ذلك مع �لتوغل �لرتكي يف بع�ش 
ليلة  �لع�شكرية  �لعمليات  توقف  ثم  �ل�شورية  �ملناطق 

�خلمي�ش 17 �كتوبر �ملا�شي!!!؟؟
يرفع  �أن  مفاجئًا  يكن  فلم  �ملحتل  �لعر�ق  يف  �ما 

2019  ثلث �شعار�ت،  �أكتوبر  �ملحتجون يف حر�ك 
�لعمائم،  ��شحاب  �شد  و�لثاين  �إير�ن،  �شد  �لول 
نتائجه  �نعك�شت  �لذي  و�هله،  �لف�شاد  �شد  و�لثالث 
يف جميع نو�حي حياتهم، ورغم قوة �حلر�ك و�شعبيته 
�لو��شعة �ل �ن �لو��شح �نه ل يز�ل يفتقد �ىل �لقيادة 
�لعملية  �طر�ف  متتلكه  ملا  �ملو�زي  �لفق  متتلك  �لتي 
�لغايات  وغياب  �لدولة  �مكانات  من  �ل�شيا�شية 
تخدم  �لتي  بالجتاهات  �لنتائج  لتوجيه  �ملتو�فقة 
بعدد  و�شحى  �ل�شعب  �جلها  من  خرج  �لتي  �لق�شايا 
غري  بني  من  �كون  وقد  �شبابه،  من  به  ي�شتهان  ل 
لن  �لعر�قيني  قدمها  �لتي  �لت�شحيات  باأن  �ملتفائلني 
�لخرى  �لطر�ف  و�ن  �شيما  �أوكلها،  للأ�شف  تاأتي 
�لد�خلية و�خلارجية �لتي من م�شلحتها بقاء �لعملية 
�ن  فالو��شح  �لرتقيع.  عمليات  بع�ش  مع  �ل�شيا�شية 
�مريكا و�ير�ن مقتنعني متاما ومتو�فقني متاما من �ن 
�لوقت مل يحن بعد كي يغريو� قو�عد �للعبة �ل�شيا�شية 
و�شيحدث  حدث  ما  كل  �ن  طاملا  �ملحتل  �لعر�ق  يف 
ثمة  �ن  �توقع  ل  لذلك  م�شاحلهما،  خدمة  يف  ي�شب 
تغيري جذري �شيحدث، و�بعد ما ميكن توقعه �ن ن�شهد 
بع�ش  بتغيري  �ل�شيا�شية  للعملية  �نتاج  �عادة  عملية 
�لوجوه بوجوه ��شو�أ منها، وميكن تف�شري هذ� �ل�شلوك 
�لمريكي  �لحتلل  باأن  يتلخ�ش  جد�  ب�شيط  ب�شكل 
هدفه  كان  �لعر�ق  يف  �لفار�شية  �لطماع  مع  �ملتو�فق 
ثرو�ته  كل  و��شتغلل  �هله  وتفريغه من  تدمري�لعر�ق 

ل�شاحلهما.
�ن  جميعا  ندركها  �ن  يجب  �لتي  �حلقيقة  �ن 
�لوليات  بيد  تز�ل  ول  �للعبة وخيوطها كانت  �طر�ف 
�ملتحدة �لمريكية وكل �لطر�ف �لخرى هم لعبون 
ثانويني يوؤدون �دو�رهم يف �لفلك �لمريكي �شمن ما 
ي�شمى ب�شيا�شة �لتخادم وهذ� ينطبق على ما يجري يف 

�لعر�ق و�شوريا و�ليمن ولبنان..�ألخ. 
 ول يتخيل �ي نظام قائم يف �ملنطقة �نه ي�شتطيع 
يعي�ش خارج مظلة �لوك�شجني �لمريكي فالنظام  �ن 
هيمنته  يطبق  ز�ل  ما  �للحظات  هذه  حتى  �لمريكي 
لحقا  �ملنطقة  يف  حدوثه  يتوقع  ما  وكل  �لعامل،  على 
�نه  �و  �ل�شهيوين،  و�لكيان  �مريكا  مل�شلحة  هو  �منا 
ما  �نهي  �ن  �أود  وهنا  �مل�شالح.  تلك  مع  يتقاطع  لن 
�لرئا�شة  يف  �جلديد  �لطاقم  على  خ�شيتي  من  بد�أته 
�لتون�شية، ذلك �ن  بو�در �لت�شريحات �ن حتولت �ىل 
و�قع على �لر�ش فان ذلك �شيزعج �مريكا وحلفائها 
باإعطائنا  ينجح  �جلديد  �لرئي�ش  �ن  �متنى  �ين  رغم 
منوذجا ميكن �ن تقتدي به �نظمتنا �لعربية �لخرى، 
م�شرحية  بعد  �لدميقر�طية  بقطار  جاء  و�نه  �شيما 

�خلريف �لعربي.
  جامعة �لبرت� �لردنية ـ كلية �لعلم
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و�نتجت  مو�جهتها،  من  �جلي�ش  يف  موؤثرة  وف�شائل 
عموم  يف  لها  وموؤيد�  متعاطفا  عر�قيا  �شعبيا  وعيا 
�طر�ف  من  موجتها  ركوب  �شد  وحت�شنت  �لعر�ق 
لثمان  باإ�شر�ر  و�شمدت  �حلاكمة،  �ل�شيا�شية  �لعملية 
وع�شو�ئي  كثيف  نار  �طلق  و�شط  متو��شلة  �يام 
و��شتخد�م قنا�شني مدربني �غتالت �لع�شر�ت منهم. 
تابعة  �مل�شلحة  �ملجموعات  تلك  �ن  �ملعلومات  وت�شري 
�حلكومة،  وبعلم  بغد�د  يف  �ير�نية  ميل�شيات  �ىل 
يف  تظاهر�ت  قمع  يف  مماثل  ��شلوب  ��شتخدمت 
وقطع  �علمي  تعتيم  عن  ف�شل  �ير�نية.  مدن  عدة 
عر�قية  وطبية  �منية  م�شادر  ك�شفت  كما  �لنرتنيت، 
عن �رتفاع عدد �ل�شهد�ء يف بغد�د ومدن جنوب �لبلد 
�ىل ما يزيد عن )200( �شاب وجرح عدة �آلف، فاإن 
�ملهدي  تتمكن  حكومة عادل عبد  �لنتفا�شة مل  هذه 
من �خمادها رغم �شقوط مئات �ل�شحايا و�جلرحى، 
�ل�شلطة  �تبعتها  �لتي  �لقدمية  �ل�شاليب  تنفع  مل  كما 
وطنيتهم  يف  و�لت�شكيك  �ملتظاهرين  �شورة  ت�شويه  يف 
حرب  �ىل  �لبلد  ودفع  �قليمية  �جند�ت  وتنفيذهم 
خمربني  باأنهم  �بنائها  و�شف  و  ثانية،  مرة  �هلية 
ومند�شني مرة ثالثة، بل على �لعك�ش متاما كلما �زد�د 
و�لت�شكيك  �لت�شويه  وحملت  �لقوة  ��شتخد�م  حجم 
�شفوفها  يف  �لنا�ش  و�لتحاق  وفاعلية   �شلبة  تزد�د 

�فو�جا ويف معظم �ملدن �لعر�قية. 
لأعد�ء  �لرعب  من  حالة  ولدت  �لنتفا�شة  �ن 
�حلكومة  ووجدت  و�خلارج  �لد�خل  يف  �لعر�ق 
ومل�شياتها �مل�شلحة فيها بد�ية جدية لإ�شقاط �شلطتها  
دفعة و�حدة، �ما �مريكا �لتي �عتادت �ن ت�شدر بيانات 

حتذير�حلكومات يف ثور�ت ما ي�شمى �لربيع �لعربي، 
فاإنها �لتزمت �ل�شمت يف �ملظاهر�ت �لعر�قية ولعدة 
بالزخم  تفاجاأت  بل  فح�شب،  جتاهل  لي�ش  �يام 
�ل�شعبي �ملعادي ل�شلطة �شنعتها يف غزوها و�حتللها 
�ل�شافر للعر�ق عام 2003، فاأ�شدرت بيانا مقت�شبا 
كما  �ملتظاهرين   مع  م�شكلتها  حلل  �حلكومة  دعت 
وو��شحا على  رد� �شريحا  �لنتفا�شة  وجدت يف هذه 
�ملرير،   �لو�قع  للأمر  �ل�شت�شلم  �لعر�قيني  رف�ش 
�ل�شاحات  كل  يف  و�لتجمهر  �ل�شمود  على  و�ل�شر�ر 

وبكل �لو�شائل، لنتز�ع  �حلقوق �لوطنية �مل�شروعة.
�ير�ن  كانت  �خلائبني  بني  �لكرب  �خليبة  �ما 
�ملت�شلطة على رقاب  �لغا�شمة  وقوته  �شليماين  وقا�شم 
رو�شت  �نها  ظنت  �لتي  بغد�د،  يف  خا�شة  �لعر�قيني 
�لطائفي  مبخططها  �لقبول  باإجتاه  �لعر�قي  �ل�شعب 
�لنا�ش  وتخويف  �حلكومة  على  هيمنتها  فر�ش  ويف 
�لذي  علمها  بحرق  تفاجاأت  �جلائرة،  �شلطتها  من 
د��شه �ملتظاهرين با�أقد�مهم وحرقوه يف �شو�رع بغد�د 
بره  بره  )�ير�ن  �ل�شهري  �شعارهم  ورفع  و�ملحافظات 

بغد�د تبقى حرة(. 
باحلما�شة  حافلة  �يام  بعد  �لنتفا�شة  قيادة  �ن   
حركة  و�شل  �ل�شلمية  وباملو�جهات  �لعر�قية  �لوطنية 
حتقيق  على  �ملر�هنة  �ن  متاما  �دركت  �حلكومة، 
مر�هنة  �ل�شلمية  �لو�شائل  عرب  �مل�شروعه  مطاليبها 
�لقادمة،  �ملرة  يف  �شيدفعها  �لذي  �لمر  فا�شلة، 
وت�شحيح  مو�قفها  وتقييم  ح�شاباتها  �عادة  �ىل 
�لثبات،  من  مبزيد  ن�شالها  وو�شائل  �نتفا�شتها  �آلية 
من  �ملزيد  لتقدمي  م�شتعدين  باتو�  �ملنتف�شني  و�ن 

�شوؤ�لني نطرحهما للقارىء و�ملتابع لتو�شيح �بعاد 
�لنتفا�شة  �لوطنية �لعر�قية : 

�لول، كيف �نفجرت �لنتفا�شة وتطورت �هد�فها  
من �ملطلبية �ىل �لثورة؟

منه،  �لول  يف  ت�شرين  �نتفا�شة  �نطلقت 
�لب�شرة  حمافظات  يف  عارمة  �شبابية  بتظاهر�ت 
و�حللة،  و�لنا�شرية  و�لكوفة  و�لنجف  و�لديو�نية 
متيزت  �لعا�شمة،  بغد�د  �ىل  �لربق  ب�شرعة  و�نتقلت 
عن �لنتفا�شات �ل�شعبية �لتي تفجرت يف  حمافظات 
�ملا�شيني،  �لعامني  خلل  و�لب�شرة  �لو�شط  �لفر�ت 
باإعتماد هذه �لنتفا�شة على تخطيط ومهارة �لقائمني 
�لتنظيم  تن�شيقية وح�شن  عليها، و��شتندت �ىل جلان 
�لرتويج  �لف�شائيات  منع  على  قدرتها  �ثبتت  و�لد�ء. 
�ملحلية  �ل�شرطة  وحتييد  �لعميلة،  �حلكومة  لإعلم 

د. خليل مراد
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�لت�شحيات لنتز�ع حقوق �ل�شعب �مل�شروعة ومو�جهة �لقوة �لغا�شمة و�ل�شتعد�د 
من  �لآن،  بعد  تقبل  ولن  �ر�دتها،  و�شلب  عليها  لللتفاف  حماولة  �ية  لإحباط 
ت�شحيات ودماء طاهرة باإجر�ء�ت ترقيعية  وت�شليلية كاذبة، �و تقدمي ��شتقالة 
�لتي  �لد�مغة  بغريها، لن �حلقائق  و�ملجيء  �ملنهارة  حكومة عادل عبد�ملهدي 
��شتندت عليها قيادة �لتظاهر�ت �لبطلة و�ل�شاخمة، �ن �خليار �لوحيد �ملتبقي 
�لعدل  دولة  و�قامة  �لفا�شدين  وحما�شبة  �لقائم  �لنظام  تغيري  هو  �مامها 

و�مل�شاو�ة و�لتنمية للعر�ق كله. 
وهذ� يقت�شي من كل �لعر�قيني �شخ�شيات وقادة ر�أي وفئات �شعبية وتيار�ت 
وطنية ومثقفني و�علميني و�شعر�ء وفنانني  تقدمي كل �نو�ع �لدعم  و�ل�شناد  

للنتفا�شة �لعر�قية لتحقيق �نت�شارها �لناجز.
و�ل�شوؤ�ل �لآخر �لذي يختم حديثنا هو: ملاذ� �لثورة �لوطنية؟  

�ن �لنتفا�شة �ل�شعبية جاءت ��شتجابة و�عية وم�شروعة لإنقاذ �لعر�ق من 
ما حلق به من ظلم وجور ل�شعبه �لعظيم بعد �شتة ع�شر عاما من ف�شل وف�شاد 
�شلطة باغية ن�شبها �لحتلل �لمريكي ودعمتها �ير�ن �لطامعة باأر�ش وخري�ت 
على  �ل�شنوية  ميز�نيته  وتزيد  �لنفطية  برثو�ته  غني  بلد  �لعر�ق  �ن  �لعر�ق، 
)100( مليار دولر، و�شعبه فقري وجائع، و بلغت ن�شبة �لبطالة �كرثمن )30( 
باملئة بني �لقوى �لقادرة على �لعمل، و�أن ما يزيد على ت�شعة مليني عر�قي  حتت 
خط �لفقر بن�شبة )0،500  ( دولر للفرد  وهذه �لرقام موثقة دوليا ويف وز�رة 
�لتخطيط �لعر�قية، ويعود هذ� �لو�شع لأ�شباب عديدة متخ�شت عنها م�شكلتان، 
�لوىل هي �لف�شاد �لذي تقودة مافيات لها �لهيمنة على مقدر�ت �لدولة و�شلطتها  
�لطائفية �لفا�شلة �لتي حتظى بدعم �ملر�جع �لدينية �ملختلفة و�لتي نهبت �ملو�رد 
ح�شب  عام2005-2018  من  �ملنهوبة  �لمو�ل  بلغت  حيث  للدولة  �لقومية 
ما  �حلكومي  �لنفاق  جممل  وبلغ  دولر  مليار   )500( �لر�شمية  �لت�شريحات 

يقرب ترليون دولر على م�شاريع وهمية. 
�ملالية  �لعر�ق  قدر�ت  ��شتنزفت  �لتي  لإير�ن  �ل�شلطة  تبعية  �لثانية  �مل�شكلة 
على  و�لنفاق  �لمريكية  �لعقوبات  �إثر  �لقت�شادية  �ير�ن  م�شاكل  لتخفيف 
�ل�شلح و�لتدخل يف �شوؤون عدة دول يف �مل�شرق �لعربي، مما جعل �ير�ن تهيمن 
على �لقر�ر �ل�شيا�شي �لعر�قي �حلاكم، وجتعل من �لعر�ق �شمن خمططها �مارة 

تابعة لفار�ش.
لذلك  كان من �لطبيعي �ن تتجه ��شابع �لتهام �ىل �ير�ن و�شلطتها �لفا�شدة 
و�لفا�شلة يف �لعر�ق من قبل �ل�شباب �ملنتف�ش للمطالبة بحقوق �لعر�ق يف �لتغيري 
و�لبناء، و�ن �حلل �لوطني ينبغي �ن يبد�أ باإز�لة �لطبقة �لفا�شدة من �شيا�شيني 
مثلما  و�لثقافية،  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �حلياة  عن  وعزلها  دينية  ومرجعيات 
�شلطة  باإز�لة  �وربية،  دول  عدة  يف   1848 وثور�ت  �لفرن�شية  �لثورة  فعلت 
�ل�شخ�شية  م�شاحلهم  �جل  من  للإن�شان  �مل�شتغلني  �لدين  ورجال  �لكني�شة 
وتدمري وتخريب �ملجتمعات يف �وروبا، �عقبها �قامة �ل�شلطة �ملدنية و�ملو�طنة 
و�لدميقر�طية و�حلرية، ب�شمان م�شالح وحقوق جميع �لفر�د و�ملجتمعات وفق 
��ش�ش د�شتورية وقانونية حققت �لتطور و�لتقدم للدول �لوربية وخدمة �لن�شان 

و�لن�شانية.
وبحماية  �لعر�ق  �شلطة  يف  و�ملتحكمة  �لفا�شدة  �لطبقات  �ن  �و�شح  مبعنى 
�ل�شيا�شيني من �لحز�ب �ل�شلمية �أعادت �لعر�ق �ىل �لقرون �لو�شطى،  لذلك 
فاإن خيار �لثورة هو �حلل �لوحيد لتخلي�ش �لعر�ق من هذ� �لو�شع �ل�شئ وعزل 
�لطبقة �لدينية و�حز�بها ومل�شياتها خارج نطاق طريق �حلياة  �لطبيعي �لذي 
هو �شرط بدونه لن يح�شل �لتغيري �ملن�شود �لذي و�شعته �جلماهري �ملنتف�شة، 
�ملدين  �لدميقر�طي  �ملجتمع  باإقامة  �ملباركة،  لثورتها  و�لأ�شمى  �لوحيد  هدفها 

�لجتماعي �لتحرري �لعادل.
    نائب رئي�ش �ملجل�ش �لعربي 
       للأكادميني و �لكفاء�ت

قد يبدو �لعنو�ن �شادما بع�ش �ل�شئ؟ ولكنها �حلقيقة �لتي �شن�شتخدمها 
هنا لنبني عليها حقائقنا �لخرى �ملتعلقة يف �حلر�ك �جلماهريي �ل�شعبي 
يف كل من �لعر�ق ولبنان )على �لقل يف �لوقت �حلا�شر(، فمما ل �شك 
�لوحيد  �لقا�شم  هو  لي�ش  و�ملتهالك  �ملرتدي  �لقت�شادي  �لو�شع  �ن  فيه 
�لقو��شم  �لبلدين، فمن �شمن  �لتي �شربت  �ل�شعبية  حلركة �لحتجاجات 
�طار  خارج  تعمل  م�شلحة  ميلي�شياوية  �شلطة  وجود  هو  �لخرى  �مل�شرتكة 
�لدولة و �حيانا ت�شادر قر�ر �لدولة ل�شاحلها و �ي�شا وجود عو�مل ف�شاد 
كثرية على جميع �ل�شعد �إ�شافة �ىل م�شائل تتعلق بالت�شييق على �حلريات 
وفر�ش �لر�شوم و�ل�شر�ئب على طبقات �ملجتمع �لفقرية، يف مقابل حكم 
عو�ئل بعينها ل تريد �ن تفقد �متياز�تها يف ظل منظومة مافياوية ترت�وح 
و  �لب�شر  جتارة  �ىل  ت�شل  حتى  و�ل�شلح،  �ملخدر�ت  جتارة  من  �عمالها 
�لع�شاء �لب�شرية. �شقوط كامل يف م�شتنقع �آ�شن مل تعرفه �لدول �لعربية 
�لخرى مثيل له وخ�شو�شا تلك �لتي مل يقرتب منها بعد نظام �لويّل �لفقيه 

�لير�ين. 
يبحث  ممن  �للف  مئات  �ىل  ت�شل  باأعد�د  يتظاهر  �ل�شباب  خرج 
�لدين  �إمتهنت من  �يدي فئة  �ملهدورة على  �ملفقود وكر�مته  عن م�شتقبله 
جمتمعاتنا  يف  زرعها  حتاول  �لتي  و�لعلل  �لفو�ح�ش  لكل  غطاء  و�ملذهب 
�لتي تتعر�ش �ىل �نتكا�شة �قت�شادية وثقافية وتر�جع �جتماعي مق�شود و 
ممنهج!! ول عجب يف �ن يقف خلف قمع كل تلك �حلركات قو�ت �حلر�ش 
�لثوري �لتابعة لنظام �لويل �لفقيه �لير�ين �لقمعي �لذي ��شتطاع �جها�ش 
ثورة متوز عام 2009 يف طهر�ن و�أي�شا ثورة كانون �لثاين عام 2018 

�لتي �ندلعت يف �غلب �ملدن و�لأقاليم �لير�نية. 
وتاأريخها  �لمة  روح  ��شتلهام  �لو�عي  �ملثقف  �لعربي  �ل�شباب  على 
�لهجمة  من  �خطر  حتى  تعترب  �لتي  �ل�شر�شة  �لهجمة  هذه  مو�جهة  يف 
�ل�شهيونية وذلك لأنها ملتب�شة بلبا�ش �لدين �ل�شلمي �حلنيف وملتحفة 
بعباءة �ملذهب و�آل �لبيت �لأطهار، فال�شهيونية كحركة عن�شرية ��شبحت 
معروفة لدينا وخربنا ��شاليبهم وطرقهم يف �لعمل وحماولتهم �لبائ�شة، 
�ما هوؤلء فاأغلبهم يتكلمون لغتك ويعرفون عاد�تك وتقاليدك وعقيدتك!! 
يف  و�لتغلل  للتدخل  �ل�شهيونية  للحركة  �حلربة  ر�أ�ش  ي�شكلون  فهم  لذ� 
لي�ش �شر�ع  فهو  بالأمر  ن�شتهني  ل  �ن  وعلينا  �مل�شاملة،  �لعربية  جمتمعاتنا 
حدود كما كان يف �ل�شابق، بل ��شبح �شر�ع وجود و�شر�ع من �جل حا�شر 

و م�شتقبل �ألأمة.  

أ. هالل العبيدي

ثورات 
الجياع

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة اأول ال�سطر
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السياسة

ال��������������������ع��������������������راق ال�������������ث�������������ائ�������������ر وال����������م����������ن����������ت����������ف����������ض دائ������������م������������ا
�ملالكي  نور  حينه  يف  �حلكومة  رئي�ش  �ن  حتى 

و�شفهم باأنهم �تباع يزيد. 
�نطلقت  و�عت�شامات  �حتجاجات  بد�أت 
كانون  �شهر  يف  �لنبار  حمافظة  يف  �شر�رتها 
معظم  �ىل  لتمتد   2012 عام  دي�شمرب  ـ  �لأول 
�ملحافظات �ل�شنية �شلح �لدين ، مو�شل ، دياىل 
من  �للف  مئات  يتجمع  كان  حيث  كركوك.   ،
�ملو�طنني يف �شاحات كبرية كل يوم جمعة و�أعلنو� 
�لتهمي�ش  باأنهاء  تتعلق  م�شروعة  مطالب  عن 
�ل�شجناء  �شر�ح  و�طلق  �لطائفي  و�لتعامل 
توفري  �ىل  �إ�شافة  �لن�شاء،  وكذلك  و�ملحتجزين 
و�ل�شرطة  �جلي�ش  يف  �أبنائهم  وتعيني  �لوظائف 
�لجتثاث  قو�نني  و�لغاء  �خلدمات،  وتوفري 
باأنتقائية  تطبيقها  يتم  �لتي  و�لعد�لة  و�مل�شاءلة 
 . فقط  �ملحافظات  هذه  �أبناء  تقت�شرعلى  تكاد 
حكومة  قبل  من  �ملطالب  هذه  مو�جهة  مت  حيث 
�ملالكي  و�شبهها  مطلق  بتجاهل  �آنذ�ك  �ملالكي 
على  فعل  وعمل  تنتهي  �ن  يجب  فقاعات  باأنها 
��شتخد�م �لقوة �ملفرطة يف حماولة لتفريق و�نهاء 
جمازر  �حلكومية  �لقو�ت  و�رتكبت  �لحتجاجات 
رهيبة يف �لنبار و�لفلوجة ودياىل وكانت جمزرة 
من  �كرث  �شحيتها  ر�ح  �لتي  �ملعروفة  �حلويجة 
�شبعني �شحية وع�شر�ت �جلرحى من �ملعت�شمني 
�لجر�م  قمة  �لعت�شام،  �شاحة  يف  �ل�شلميني 
و�لهمجية من قبل حكومة �ملالكي �لمر �لذي دعا 
للدفاع  م�شلحة  جماميع  ت�شكيل  �ىل  �ملعت�شمني 
�لع�شكرية  �ملجال�ش  عليها  �طلق  �ملو�طنني  عن 
�لعت�شامات  هذه  و��شتمرت  �لع�شائر  وثو�ر 
يف  وكانت  تقريبا،  عام  من  لأكرث  و�لحتجاجات 
�أي �عتد�ء �و نهب �و  منتهى �ل�شلمية ومل ي�شجل 
يتم  ومل  �خلا�شة،  �و  �لعامة  للممتلكات  تخريب 
�ملعت�شمني  �تهام  ومت  �ملطالب  لهذه  �ل�شتجابة 
��شتطاع  لقد  وتكفريين.  وبعثيني  مند�شني  باأنهم 
�ل�شيعية  �ل�شيا�شية  و�لطبقة  �حلكومي  �لعلم 
حتييد  يف  �حلكومة  يف  �مل�شاركة  �لأحز�ب  وقادة 
يف  �لأو�شط  و�لفر�ت  �جلنوب  حمافظات  �أبناء 
�حلر�ك  هذ�  يف  �إخو�نهم  وم�شاندة  دعم  عدم 
�لفر�شة  فوت  �لذي  �لمر  �ل�شلمي  �ل�شعبي 
�ل�شيا�شي  �لنظام  هذ�  لأ�شقاط  �لتاريخية 
ب�شحب  �ملالكي  يقوم  باأن  �لمر  لينتهي  �لفا�شد، 
�ن  بعد  �ملو�شل  مدينة  من  ع�شكرية  فرق  �ربع 
تعر�ش لها عدد قليل من عنا�شر د�ع�ش لتتهاوى 
مو�طنيها  رقاب  وت�شلم  �ل�شنية  �ملحافظات  باقي 

�ىل ع�شابات د�ع�ش �ملجرمة. 
�أبناء  ليخرج  جديد  من  �لكرة  تعود  و�ليوم 
�ملحافظات �ل�شيعية ومعظمهم من �ل�شباب �لكادح 
و�ملحروم من �ب�شط حقوقه يف مظاهر�ت عارمة 

أ. خالد يحيى النعيمي 

�حتجاز  مع�شكر�ت  يف  وت�شعهم  �ملو�طنني  من 
تختلف  ل  باأنها  عنها  يقال  ما  �قل  ظروف  يف 
فيها  جتد  حيث  �لنازية  �لعتقال  مع�شكر�ت  عن 
�أعمارهم  �لرجال ممن جتاوزت  من  �ل�شن  كبار 
�ل�شبعون عاما و�أطفال ل يتجاوز �أعمارهم خم�شة 
ع�شر عاما، �إ�شافة �ىل �عتقال �لن�شاء يف ظاهرة 
مل يعتد عليها �ملجتمع �لعر�قي حيث يتم �عتقال 
�و  �أبنائها  ت�شليم  على  للم�شاومة  �لأم  �و  �لزوجة 

زوجها للقو�ت �لغازية. 
�ملدن  بق�شف  تقوم  �لقو�ت  هذه  وكانت 
لغر�ش  و�ملدفعية  بالطائر�ت  �ل�شكنية  و�لحياء 
�جلائرة  �لعمال  هذه  كل  ومع  بالقوة  �خ�شاعها 
هذه  بقاء  لتجعل  �لعر�قية  �ملقاومة  ت�شاعدت 
�لقو�ت يف �لعر�ق �مر� مكلفا للإد�رة �لمريكية 
ماديا وب�شريا �ىل �ن قررت �لن�شحاب �و �لهروب 
�لرئي�ش  ��شتلم  بعد  �لعر�قي،  �مل�شتنقع  من 
عام  �أمريكا  يف  �لرئا�شة  موقع  �أوباما  �ل�شابق 
ملليل  �لمريكية  �لإد�رة  �أوكلت  حيث   2011
طهر�ن مهمة حماية �لعملء ونظامهم �ل�شيا�شي 
�ملحا�ش�شة  على  �لقائم  �لنظام  بغد�د،  يف 
�لعر�قي  لل�شعب  �لطائفية و�لفو�شى، فكان ل بد 
�ن يبد�أ مرحلة جديدة يف �لت�شدي لهذ� �لنظام 
و�شرقة  تبديد  �إىل  عمد  �لذي  �ملقيت  �لطائفي 
�أبناء  من  �أ�شا�شي  مكون  وتهمي�ش  �لبلد  ثرو�ت 
�لقمع وتكميم �لفو�ه  �لعر�قي من خلل  �ل�شعب 
�لغربية  �ملحافظات  �أبناء  �مام  �ل�شجون  وفتح 

منذ �شتة ع�شر عاما ومع بد�ية �لغزو و�لحتلل 
وحتى   2003 عام  ني�شان  يف  للعر�ق  �لأمريكي 
�لن مل يهد�أ �شعب �لعر�ق ومل يتوقف عن �ملقاومة 
و�لحتجاجات مبختلف ��شكالها و�نو�عها، وكانت 
و�لقوة  بالعنف  د�ئما  تو�جه  �لحتجاجات  هذه 
و�لر�شا�ش، وقد �وغلت قو�ت �لحتلل �لأمريكي 
�ل�شعار�ت  رغم  �لعر�قي  �لدم  يف  و�لربيطاين 
�ملخادعة و�لكاذبة �لتي كانت تروج لها يف �لأ�شهر 
�إحلل  �جل  من  جاءت  باأنها  �لأوىل،  و�ل�شنو�ت 
وحقه  �لن�شان  حقوق  يحرتم  دميقر�طي  نظام 
�لذي  �لوقت  يف  �لر�أي،  عن  و�لتعبري  �حلرية  يف 
�لآلف  مئات  تعتقل  �لحتلل  قو�ت  فيه  كانت 
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يف �لول من �كتوبر �جتاحت �لعا�شمة بغد�د و�ملدن و�ملحافظات �لعر�قية 
�نتفا�شة �شعبية عارمة قوبلت بالنار و�حلديد لنها كانت تهتف مطالبة بطرد 
خروج  منتظر�  كان  �ن  بعد  باحل�شبان  يكن  مل  ما  وذلك  �لعر�ق،  من  �ير�ن 
من  �حد�  يح�شب  ومل  �لرو�تب،  وزيادة  وخدمات  بحقوق  مطالبني  �لنا�ش 

�ل�شلطني �ن �ملحتجني �شيعلو� �شوتهم �شد �ير�ن بهذ� �ل�شكل �ملدوي..
وبالرغم من �ن هذه هي لي�شت �ملرة �لوىل فقد �شبق ملحافظة �لب�شرة 
�حرقت  عارمة  بانتفا�شة  �ملا�شي  �لعام  خرجت  �ن  بالنفط  �لغنية  �ملدينة 
�لعامة  �ل�شو�رع  من  وخميني  خامنئي  �شور  ونزعت  �لير�نية  �لقن�شلية 
تنف�شو�  قد  �حلاكمني(  بهم  )ونق�شد  بغد�د  يف  �ل�شلطني  �أن  �إل  وحرقتها، 
�ل�شعد�ء بعد �أن �أحكمت �أجهزتهم �لأمنية قب�شتها على �ملدينة ظنًا منهم �ن 
�خلطر قد ز�ل و�نهم لقنو� �لب�شريني در�شا ليتكرر، بينما كنا قد �كدنا قي 

مقال ن�شر هنا حينها �ن �لنار ت�شتعر جمر� حتت �لرماد ومل تنطفيء..
وبالرغم من م�شادفة مر��شم زيارة كربلء ملنا�شبة ذكرى �ربعينية مقتل 
�حل�شني )ع ( و�لتي تاأجلت فيها �لحتجاجات، �ل �نها عادت و��شتاأنفت مرة 
و��شقاط  �لعر�ق  من  �ير�ن  طرد  �لول  و�شعارها  م�شتمرة  �نها  لتوؤكد  �خرى 

نظام �حلكم �لطائفي �ملقيت و�قامة نظام وطني بديل. 
وبعيد� عما �شتوؤول �ليه �لمور لبد من �لقول وبدقة �شديدة، �ن �نت�شار 
�لر�دة �ل�شعبية يف �لعر�ق يعني فيما يعنيه هدم �ملرتكز �ل�شا�ش �لذي يقوم 
عليه �مل�شروع �لير�ين يف �ملنطقة، �إذ �إن �ير�ن �نطلقت من �لعر�ق لتمتد �ىل 
�شوريا ومن ثم تقوية وتر�شيخ نفوذ حزب �هلل يف لبنان، كما ��شتثمرت قوتها 
يف �لعر�ق لت�شجيع �لنقلبيني �حلوثيني يف �ليمن، يف ت�شور رومان�شي خطري 
يهدف �ىل �عادة �حياء �لمرب�طورية �لفار�شية، كما تر�آى وخٌيـل ذلك للعديد 
من �لقادة �لير�نيني �لذين �شرحو� ر�شميا باأن قيام �لمرب�طورية يف منطقة 

�ل�شرق �لو�شط قد ��شبح و�قعا..و�أن بغد�د عا�شمتها!
يف�شلنا قر�بة �ل�شبوع بني وقت كتابة هذ� �ملقال وبني �شدور عدد �ملجلة..
وقد لتاأتي �لر�دة �ل�شعبية يف �لعر�ق �أكلها ويتاأجل �نت�شارها، �إل �أن ما يجب 
�ن يقال، �ن �مل�شروع �لير�ين يف �ملنطقة قد �إنهار وهزم بعد �ن ت�شع�شعت 
�ل�شعبية  �لحتجاجات  �شتمتد جذوة  ولرمبا  لبنان،  كما يف  �لعر�ق  �أ�ش�شه يف 

�شد �ير�ن يف دول �خرى، وقد تكون �ملو�جهة �ملقبلة يف �ير�ن نف�شها.

أ. جالل النداوي

بغداد عاصمة 
بالد فارس..!!

كالم اخـــر 

   دبلوما�شي عر�قي �شابق    �إعلمي تلفزيوين و كاتب �شحفي

بد�أت يف �لأول من �أكتوبر ت�شرين �لأول يف بغد�د و�لنا�شرية 
مطالبني  �ملحافظات  وباقي  و�لنجف  وكربلء  و�لديو�نية 
باحلرية و�لكر�مة و��شقاط �لنظام �ل�شيا�شي �لذي عجز عن 
و�شلم  للمو�طنني،  �لإن�شانية  �حلياة  متطلبات  �ب�شط  تلبية 
�شعار�تهم  �لبلد �ىل مليل طهر�ن لذلك كانت  مقدر�ت 
�لتدخلت  و�شجب  �لنظام،  باإ�شقاط  حمددة  وهتافاتهم 
�لقو�ت �حلكومية  �ل�شبب قامت  �لعر�ق، لهذ�  �لإير�نية يف 
�لعنف  درجات  �ق�شى  باإ�شتخد�م  لها  �لتابعة  و�مليل�شيات 
�لغاز�ت  با�شتخد�م  �ل�شلميني  �ملتظاهرين  �شد  و�لق�شوة 
�خلانقة و�طلق �لنار �ملبا�شر عليهم و��شتخد�م �لقنا�شني 
و�لتي ت�شببت ب�شقوط مئات �ل�شهد�ء و�جلرحى يف م�شاهد 
نقلتها �لكامري�ت ومو�قع �لتو��شل و لن متحى من �لذ�كرة، 
لأنهم  لي�ش  �ل�شنية،  �ملحافظات  �أبناء  �ملرة غاب  لكن هذه 
باحلديد  حمكومني  لنهم  بل  �إخو�نهم  مع  متعاطفني  غري 
�لتي  �ل�شعبي،  �حل�شد  وعنا�شر  �مليل�شيات  قبل  من  و�لنار 
مت�شك �مللف �لأمني يف هذه �ملحافظات ولكونهم ل يز�لون 
حتت �آثار �خلر�ب و�لدمار �لذي حل مبدنهم عام 2015 
حيث دمرت منازلهم ونهبت ممتلكاتهم وخطف �لآلف من 
�أبنائهم، ول ز�لو� مغيبني حتى هذه �ل�شاعة و�عد�د �أخرى 
�ملع�شكر�ت  يف  ومهجرين  نازحني  ز�لو�  ما  منهم  كثرية 

و�خليام ويف حمافظات �لإقليم خارج �لعر�ق. 
ويت�شاعد  ي�شتمر  �شوف  �لنتفا�شة  هذه  زخم  �ن 
ملطالب  لل�شتجابة  �حلكومية  و�لوعود  �ملحاولت  كل  رغم 
بال�شيا�شني  ثقتهم  فقدو�  �ل�شباب  هوؤلء  لن  �ملتظاهرين، 
هدفهم  وبات  و�لكتل،  �لأحز�ب  بقادة  وكذلك  و�مل�شوؤولني 
وجمال�ش  �لربملان  وحل  �حلكومة  ��شقاط  و�ملهم  �لنهائي 
�ملحافظات، وبناء عملية �شيا�شية جديدة قادرة على �نهاء 
وتوفري  و�ملافيات  �لفا�شدين  من  �لبلد  وتطهري  �لف�شاد 
�ل�شعب  �أبناء  ل  �لكرمية  �حلرة  و�حلياة  و�لأمان  �لمن 

�لعر�قي.
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السياسة

ق�����������������������������������������������������������������راءة ف���������������������������������ي س��������������������ي��������������������ن��������������������اري��������������������وه��������������������ات 
ال�������������������رتق�������������������ب ل�����������م�����������ص�����������ر ان�������������ت�������������ف�������������اض�������������ة ال����������������ع����������������راق 

أ.د . عبد الكاظم العبودي.              

طبيعة  حول  تطرح  �لت�شاوؤلت  من  كثري 
�ل�شارع  يف  �لقادمة  �ل�شطفافات  و�حتمالت 
�رتبطت  �لتي  �لقوى  تلك  ق�شية   ومنها  �لعر�قي، 
بالعملية �ل�شيا�شية  و�جهزتها �لمنية و�لع�شكرية. 
�لعر�قي:  �ل�شارع  يف  �ملطروحة  �ل�شئلة  �ول  ولعل 
جتاه  نهائيا  موقفا  �ل�شعبي  �حل�شد  �شيح�شم  هل 
هذ�  و�شكل  طبيعة  وما  �لقادمة،  �ملظاهر�ت 
جديدة  مو�قف  ظهور  �مام  خا�شة  �ملوقف؟ 
و�آخرها  �لعر�ق،   يف  �لقوى  ��شطفافات  يف 
و�شط  يف  �لعربية  �لع�شائر  �شيوخ  تاأثريمو�قف 
دعمها  وتعلن  تتململ  بد�أت  �لتي  �لعر�ق  وجنوب 
بيانها  ويف  �ل�شعبية،  للنتفا�شة  وعلنيا  تدريجيا 
�لخري�أعلنت يف موؤمتر �علمي و�جتماعي ن�شرته 
�خري�  يف  كما حدث  تبني مطاليبها،  �لف�شائيات 
مو�قف �أعلنها �شيوخ ع�شائر �لنجف وجنوب �لعر�ق 
يوم 16 ت�شرين 2019 وبد�أت �لع�شائر �ملجروحة 
بر�شا�ش  �بنائها  من  �لع�شر�ت  مبقتل  بكر�متها 
�ل�شلطة �حلاكمة �حلي، لذ�  ظهرت �لع�شائر وهي 
�لعر�ق  يف  �شامل   وجذري  �شيا�شي  بتغيري  تطالب 

يتجاوز �ملطالب �لعادية.
باإحتمالت  نفكر  يجعلنا  وغريه  �ل�شوؤ�ل  هذ� 
�خرى قادمة، و باأكرث من بعد و�حد، ورمبا باأكرث 
�أ�شرى  نبقى  ل  ولكي  �عد�ده،  يجري  �شيناريو  من 
للأحد�ث  و�حد  منظور  و�شمن  �لحادي  �لتفكري 
عن طبيعة ��شطفاف �لقوى يف �لعر�ق و�ملنطقة  يف 
�ليام �لقريبة �لقادمة. نرى �نه ومما ل �شك فيه �ن 
قياد�ت �حل�شد �ل�شعبي،  عموما متورطة و�ىل حد 
�لنخاع يف خدمة �ير�ن  وتنفيذ خمططاتها، وهي 
وقبله  �لفيا�ش،  فالح   بالوكالة من  �و�مرها  تاأخذ 
�لير�ين.  �لثوري  �حلر�ش  و  �شليماين  قا�شم  من 

ومثل هوؤلء ل يتوقع منهم �لرت�جع ب�شهولة عندما 
حتتدم  �ملعركة �لفا�شلة بني �ل�شعب �لعر�قي و�شلطة 
حني  خا�شة  وذيولها؛  و�ذرعها  �لير�ين  �لحتلل 
�ملرتقبة   �ل�شعبية  �لتظاهر�ت  وتدفق  �شيل  يتعاظم 
و�نه   .2019 �جلاري  �كتوبر   / ت�شرين   25 يف 
من �ملحتمل �ن تن�شق بع�ش قو�عد وجمموعات من 
�حل�شد �ل�شعبي، كما يتوقع �ن يحدث �لأمر نف�شه  
بني �ع�شاء �لتيار �ل�شدري، لن قناعات مثل هوؤلء  
بال�شلطة و�لنظام  �ل�شيا�شي �لفا�شد وحتى باإير�ن، 
من  �لكثري  �كت�شاف  �ن  كما  متاما،  مهزوزة  باتت 
ووهم  حقيقة  و�ل�شدريني  �ل�شعبي  �حل�شد  قو�عد 
�لتغيري �ملرتقب بات و��شحا ومنتهيا بالن�شبة لهم 
�ل�شيا�شي  �ل�شلح  يف  و�لرجاء  �لياأ�ش  من  بحالة 
�شدمة  �لمر  هذ�  مثل  وي�شكل  و�لجتماعي،  
ومرجعياتها  قياد�تهم  من  بع�ش  عد�  ما  لهم، 
�ملوغلة  �لكهنوتية  �لظلمية  �ملرجعيات  تلك  من 
�لنجف  يف  وحوز�تها   �ل�شيا�شي  �لنحطاط  يف 
وخدمة  �لفتنة  من  تعتا�ش  ز�لت  ل  و�لتي  وقم، 
�لفرقة  بنري�ن  تنفخ  ز�لت  ل  وهي  �لحتللني 
ف�شاد  وعلقات  م�شلحة  من  �نطلقا  �لطائفية؛ 
باتت و��شحة للجميع، وملا �رتبطو� به من �لتكالب 
�شفقة  فيها  مبا  و�شفقاتها  �ل�شلطة  مغامن  على  
بعد  للبع�ش  بدت  �لتي  �ل�شعبي  �حل�شد  ت�شكيل 
خر�ب �ملو�شل تافهة تك�شب فيها �لبع�ش بعدد من 
�ملقاعد يف �لربملان �لك�شيح  لتمثيل �حل�شد �ل�شعبي 
وت�شجيع  وبدعم  �ل�شي�شتانية،  �لفتوى  و�لتعكز على 
وحتري�ش �ير�ين، وب�شكوت وتو�طوؤ �مريكي و��شح، 
�لتهدئة  �ىل  �ليوم  تدعو  �لتي  �لطر�ف  هذه  وكل 
كانت  �لمر،  كلف  مهما  �لدولة  على  و�حلفاظ 
ت�شودها  و�حز�بها  باحلكومة  علقاتها  ز�لت  ول 
وهم  غري،  ل  وف�شاد  و�رتز�ق  مادية  م�شلحة 
من  يجري  ما  بتاأثري  �ليوم   مهزوزين  بدورهم 
تد�عيات كبرية بعد �نتفا�شة وثورة �شباب ت�شرين 
�جلميع  فاجاأت  �لتي  �لبا�شلة   2019 �كتوبر   /
�ملقد�ش  خر�فة  و�لغاء  �شبابها  و�شجاعة  باإقد�م 
و�حز�ب  �لعمائم  �لو�ن  جميع  يف  ممثل  �خلبيث 
�ل�شلطة �ل�شلموية �ملتاجرة بالدين. كما �ن حجم 
من  ��شبوع  من  �أقل  بغ�شون  �لنتفا�شة  ت�شحيات 
فر�ش  و�ملعتقلني  �جلرحى  و�ألوف  �ل�شهد�ء  مئات 
�ملكت�شفني ملا يجري يف  �ول  معادلت جديدة، و�ن 
وملي�شياتها  و�ذرعها  �ل�شلطة  �حز�ب  هم  �لعر�ق 
باتت  �ل�شعبية  قو�عدهم  �ن  يعرفون  وقادتها، 
مر�شحة  يوما بعد يوم  للإهتز�ز  و�لتخلي عنهم، 
وجتذرت  �ل�شعبية  �لنتفا�شة  ��شتمرت  ما  �ذ� 

جوهر  يف  �ل�شامل  �لتغيري  مبطالب  ومت�شكت 
�لعملية �ل�شيا�شية �ل�شاقطة حتميا، لذ� ترتقب تلك 
حالت  حلظة  �ية  يف  و  �ل�شعبي  للح�شد  �لقياد�ت 
من �لتمرد عليها �نطلقا من قو�عدها،  و�شتزد�د 
مو�زين  تتغري  عندما  خا�شة  للمو�قف  فرزها  يف 
و�لزخم  �جلماهريي  �لكم  حجم   يف  �أكرث  �لقوى 
�نزياحات  حدوث  وعند  للمنتف�شني،  �ملعنوي 
تهدد  ع�شائر  ومنها  كثرية  �شعبية  قوى  يف  مرتقبة 
ل�شالح  للن�شمام  و��شتعد�دها  �ل�شلح  بحمل 
�ملتظاهرين �ل�شلميني، و�شيظل �لمر �لهم هنا هو 
يف ق�شية ح�شم م�شاألة موقف �جلي�ش وبع�ش قوى 
�لمنية، و�نحيازها مع �جلماهري يف حلظة حا�شمة 
معينة ومرتقبة، لأن �جلي�ش �جلديد �لذي ��شرف 
�ل�شفري بول برمير  على ت�شكيله �حلاكم �لمريكي 
�جهزة  وهيكلته  بنائه  تفا�شيل  كل  يف  وتدخلت 
�و�شاط  يف  �ل�شائد  �جلو  �ن  كما  وحلفائها،  �ير�ن 
عموما  �ليوم  ع�شكريا  �ملحرتفة  وقياد�ته  �جلي�ش 
�شيظل مرتدد� وقلقا، ب�شبب وجود ��شتزر�ع عميق 
�ل�شابقة  �مللي�شيات  و وجود ملمثلي   �لدمج  ل�شباط 
�أعلى  بني  وع�شكريا  �د�ريا  وو�شعهم  و�حلالية 
ومعظم  �لفرعية،  ووحد�ته  �جلي�ش  قياد�ت  �شلم  
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   �أكادميي و باحث
 

�حل�شد  قياد�ت  بقية  عن  متاما  يختلفون  ل  هوؤلء 
�لثوري  باحلر�ش  �خلفية  �لرتباطات  يف  �ل�شعبي 
"مللوم"  مثل هذ� �جلي�ش  �لير�ين، حيث  يخاف 
بال�شك يف  وقياد�تها  ولء�ت وحد�ته  �ملت�شرذم يف 
بع�شه بع�شا، فهناك �ند�شا�ش كبري فيه، حيث بثت 
�ير�ن  وخمابر�ت  عيون  ووحد�ته  مفا�شله  كل  يف 

وعملئها.
�ما �حل�شد �ل�شعبي، كقاعدة  �شعبية وف�شائل 
ي�شم من خليط غري  ومبا  م�شلحة،  ع�شكرية  �شبه 

�ملرتقب مع قوى �لنتفا�شة �ل�شعبية وتطورها نحو 
هبة �شعبية،  حتمل ملمح ثورية و��شحة، فاإن �ي 
حتييد  �و  و�نق�شامه  �حل�شد  �شفوف  يف  �ن�شقاق 
عدد  �نقا�ش  �ىل  �شك  بل  �شيوؤدي  منه  جماعات 
و��شتعمال  �لدموية  �ملو�جهات  حالة  يف  �ل�شحايا 

�ل�شلح لقمع �لنتفا�شة �ل�شعبية �ملت�شاعدة .
و�حز�بها   �حلاكمة  �لطر�ف   عجز  حالة  ويف 
�شتلجاأ  رمبا  �ل�شعبية   �لنتفا�شة  ووقف  قمع  من 
�ىل  و�تباعها،  �مريكا  وحتى  وعملئها،  �ير�ن 
تكر�ر حماولة �عادة لعبة تطبيق �شيناريو د�ع�ش، 
�لعر�قية  �جلنوبية  �ملحافظات  �ملرة يف  ولكن هذه 
يريدونها  �لتي  �لعارمة  بالفو�شى  �لعر�ق  لإغر�ق 
�لنتفا�شة  م�شار  تطور  لإجها�ش  و  جديد،  من 
�ل�شعبية، قبل حتولها �ىل ثورة �شعبية، و�شو�ء ظلت 
عليها  �أدخلت  �و  �شلمية  و  �شعبية  �لنتفا�شة،  هذه 
خفي،  �و  مبا�شر  ب�شكل  وم�شتفزة   م�شلحة  عو�مل 
�لعر�ق  د�خل  عديدة  �و�شاطا  تقلق  باتت  فاإنها 
�ل�شيناريو  تكر�ر  �حتمال  نن�شى  ول  وخارجه، 
�ل�شلمية يف  �ل�شوري  �ل�شعب  �نتفا�شة  �ل�شوري بعد 
وخروج  �لعربي  �لربيع  باأحد�ث  �ملتاأثرة  بد�ياتها 
ولكن  ب�شار�ل�شد   �جلماهري متظاهرة �شد نظام 
بل  ومنق�شمة  م�شلحة  حالت  �ىل  حتويلها  جرى 
عندها  �خلارجي،  و�لتمويل  �لنفوذ  على  ومتقاتلة 
باحل�شد  �شيزج  �جلديدة  �لعر�قية  �حلالة  ويف 
قذرة جديدة  لعبة  �ي�شا يف  ومعه �جلي�ش  �ل�شعبي 
حتت �شعار مطاردة د�ع�ش، وهو �إحتمال مغامر غري 
حم�شوب �لنتائج جيد�،  لكل من �شي�شهم فيه من 
جميع �لطر�ف �لتي �شتظل  ترتزق باإ�شتمر�ر حالة 
�لفو�شى يف �لعر�ق، وقد يبدو للبع�ش �نه �حتمال 
�لحتمال؛  �شعيف  �و  و�رد  غري  �و  و�قعي؛  غري 
هم  �ملعروفة  وقياد�تهم  �لدو�ع�ش  �ن  بحكم 
مرفو�شني �شعبيا و�جتماعيا يف كل �نحاء �لعر�ق، 
وخا�شة يف �جلنوب،   ولوجود فارق �جتماعي مهم 
�لعر�ق  �شمال  مدن  و�شاكنة  خ�شو�شيات  بني  ما 
�لتي  �لجتماعية  �لظروف  ولإختلف  جنوبه،  عن 
مرت عليها مدن �ملحافظات �لعر�قية �ل�شت )�لتي 
حكومة  قمع  مع   �ملرة  ومعاناتها  بال�شنية(  نعتت 
�ل�شيعة( ومناور�تها  �ملالكي )�ملح�شوبة على  نوري 
و�لعت�شامات  �لتظاهر�ت  ��شتهد�ف  يف  �لقذرة 
�دى  مما  حينها،  �ل�شلمية   �ملطالب  ذ�ت  �ل�شعبية 
فجاأة  �مل�شلحة  وقطعاته  �ملالكي  نوري  هروب  �ىل 
تلك  وت�شليم  كليا  و�ن�شحابها  �ملحافظات  تلك  من 
�ملدن �ىل يد �لدو�ع�ش، ومن دون قتال، وخا�شة يف  
�آمنة   تلك �ملدن �لتي وجد فيها �لدو�ع�ش ملذ�ت 
و�لفئوي  �ل�شعبوي  �لرتحيب  بع�ش  ووجدو�  لهم 
�ل�شيق لهم �إ�شتغلوه كموطئ قدم لرتكيز �شلطاتهم 
حو��شن  فيها  لهم  وكان  �ل�شلمية،  �لدولة  باإ�شم 
ت�شرفات  على  ��شل  �شاخطة  �جتماعية  و�جو�ء 
�لدو�ع�ش  وجد  وقد  �ملالكي،  نوري  و�شلطة  حكومة 
و�ل�شمالية  �لغربية  و�ملحافظات  �ملدن  تلك  يف 
و�د�رتها  حكمها  يف  �ل�شهولة  بع�ش  �لعر�قية  
وحظيت �شلطاتهم �ملحلية بقبول �جتماعي ن�شبي، 
حيث متكنو� من  دخول تلك �ملدن و�ل�شيطرة عليها 
يف  ذلك  حدث  كما  �د�رتها،  يف   �لتحكم  وحتى 

�لدين و�لنبار ونينوى و�طر�ف  حمافظات �شلح 
من دياىل وكركوك.

يف  �ل�شيناريو  هذ�  مثل  تكر�ر  �عيد  ما  و�ذ� 
قبولهم  �ل�شعب  من  ذلك  �شيكون  �لعر�ق  جنوب 
و�لتعاي�ش مع �لدو�ع�ش �جتماعيا ومذهبيا، خا�شة 
مثل  فاإن  ولهذ�  �لعر�قي،  �جلنوب  حمافظات  يف 
يريد  فيه،  �ملغامرة  خطورة  رغم  �ل�شناريو؛  هذ� 
�طر�ف  ور�ئه   وجتري  ق�شريا،  تنفيذه  �لبع�ش 
�شيطلق  يتكرر   و�قليمية  عديدة، وعندما   حملية 
يد �حل�شد �ل�شعبي و�مللي�شيات بالقمع �لذي �شيطال 
�لمر  وي�شتغل  �ملرة،  هذه  و�شيعة  �شنة  �جلميع 
�لعر�قي  �جلنوب  على  �ل�شيطرة  �عادة  مبحاولة 
وثرو�ته،  وت�شديد �ل�شر�عات �لطائفية من جديد 
وبطبيعة  �لطائفي،    �ل�ُشعار  لتاأجيج  حدة   باأكرث 
�لنظام  مطامح  من  ذلك  �شيكون  �حلال  هذ� 
تربير  له  �شيتطلب  ذلك  ومثل  و�تباعه،  �لير�ين 
�لعر�ق،   يف  م�شلح  �ير�ين  وتدخل  لدعم  يتكرر، 
�لعتبات  وحماية  �لدو�ع�ش  مطاردة  حجة  حتت 
و�ملدن �ملقد�شة، وحتى �ل�شيطرة على  حقول �لنفط 

و�ملو�نئ.
�بقاء  يف  و�لير�نية  �لمريكية  �ملماطلة  �ن   
�شيا�شات  يف  وتتجلى  �لن،  حد  �ىل  �لدو�ع�ش 
�لرهاب حيث  يعلن عن مكافحة  ما  مع  متناق�شة 
تتم �ملحافظة على �لدو�ع�ش و�حلر�ش على ��شكان 
عو�ئلهم يف حمت�شد�ت وجممعات حمرو�شة وتقدم 
لهم �مل�شاعد�ت "�لن�شانية" من خميمات و�إعا�شة 
وغريها، ومثل هذ� �حلر�ش و�لت�شدد يف حماياتهم 
مكان  من  بعناية  ونقلهم  �شجونهم  حتى  وحر��شة 
�ملقبلة  �ملفاجاآت  من  �لكثري  يخبئ  رمبا  �آخر،  �ىل 
وم�شري  ق�شية  يف  �حل�شم  عدم  ق�شية  �ن  حيث 
و�شوريا،  و�ير�ن  وتركيا  �مريكا  قبل  �لدو�ع�ش من 
بر له بليل؛ حيث �نهم  تعني �ن هناك �أمر �آخر، ُيَدّ
يعدون لدو�ر قذرة �أخرى يف �طار �شيا�شة �لفو�شى 
ومنها  عديدة،  �طر�ف  تعتمدها  �لتي  �خللقة 
�لد�رة �لمريكية وت�شابكاتها مع �مل�شالح و�لنفوذ 
يف  �ملرتقبة  �لتغيري  لتاأخريعملية  وغريه  �لير�ين 

�لعر�ق

من  غالبيتهم  و�جلماعات  �لفر�د  من  متجان�ش 
م�شمون  غري  جتمع  فهو  و�ملرتزقة،   �ملتطوعني 
مثل  و�شيكون  لقيادة حمددة،  �و  لعقيدة  ل  �لولء، 
هذ� �حل�شد، غري م�شمون �لولء لأحد �شوى �لولء 
و�ل�شحت  �ملال  من  عليه  يح�شل  وما  مل�شلحته، 
�حلر�م وعمليات �لنهب من �لبيوت �مل�شتباحة بعد 
طرد �هلها ونزوحهم، فهو ح�شد يعتا�ش على خلق 
�لدولة  �شلطة  وغياب  نظام  و�لل  �لفو�شى  حالت 
�ل�شرقة  يف  يده  �طلق  فر�ش  وينتظر  و�لقانون 
كجماعة  وهم   و�لرهاب،  �لقتل  وحتى  و�لنهب 
يف  د�ع�ش  ظهور  مع  متز�منة  ت�شكلت  قد  ظرفية  

�شوريا و�لعر�ق.
هذ� �حل�شد وغالبيته من �لفقر�ء و�مل�شحوقني 
و�لميني  �ل�شابقني  و�لبطالني  �ملعدمني 
�لرثة  �لجتماعية  �لطبقات  من  ومنحدر�تهم 
�لقادمة،  �ل�شعبية  �لهبة  �شتجرفه  رمبا  �جتماعيا، 
وت�شتهويه �شعار�تها  فيتمرد جزء منه على قياد�ته، 
وعلى �شباطه وعلى �حلكومة �لفا�شدة �لتي تورطه 
و�ل�شلوى  بجر�ئمها، ولعل يف هذ� بع�ش من �لأمل 
لدى �لكثريين من �بناء �شعبنا، من تفكك �حل�شد 
�ل�شد�م  حدة  لتخفيف  �ع�شائه  من  بع�ش  ومترد 
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السياسة

المنطقة اآلمنة وتداعياتها على المشهد السوري

أ.زياد المنجد

   كاتب و �شحفي عربي من �شورية
 

�شرق  �شمال  يف  �لأمريكية  �لقو�ت  تتو�جد 
لوجودها  �ملعلن  و�لهدف  �شنو�ت،  منذ  �شورية 
غري  �حلقيقي  �لهدف  �ن  �إل  د�ع�ش،  حماربة 
�إنف�شايل كردي  كيان  �إن�شاء  لوجودها هو  �ملعلن 
�شورية  تق�شيم  لطريق  بد�ية  يكون  �شورية  �شمال 
جعلهم  ما  وهو  �ل�شهيوين،  �ملخطط  بح�شب 
بالدعم  �لإنف�شالية  �لكردية  �لف�شائل  ميدون 

�لع�شكري و�ملادي ويوفرون �حلماية لهم.
�أنقرة خطرً� على  �لهدف �لأمريكي ترى فيه 
�أمنها �لقومي، فت�شكيل كيان كردي على حدودها 
على  �لرتكي  �جلنوب  �أكر�د  ي�شجع  �جلنوبية 
منع  على  ين�شب  �نقرة  هم  كان  لذ�  �لنف�شال، 
حدودها،  عن  بعيًد�  قيامه  �أو  �لكيان  هذ�  �إقامة 
ومل ت�شتطع �أًنقرة  �إلز�م �أمريكا بالتخلي عن هذ� 
�مل�شلحني  لإبعاد  �تفاقيات  عقدها  رغم  �لهدف 
تَر  مل  �لتي  منبج  كاإتفاقية  حدودها  عن  �لأكر�د 
و�أمام  بها،  �لأمريكان  �لتز�م  عدم  ب�شبب   �لنور 
�إن�شاء  فكرة  �أنقرة  طرحت  �لأمريكي  �لتهرب 
�ملنطقة �لآمنة بذريعة �إعادة  جزء من �للجئني 
�أنقرة  وح�شلت  �شورية  �إىل  تركيا  يف  �ل�شوريني 
�أ�شتانا  موؤمتر�ت  يف  �شركائها  مو�فقة  على 
مماطلة  وبعد  و�لإير�نيني(،  )�لرو�ش  و�شوت�شي 
ومر�وغة �أمريكية و�فق تر�مب على �إن�شاء تركيا 
�ل�شمال  يف  ع�شكرية  عربعملية  �أمنة  منطقة 
من  �لأمريكية  �لقو�ت  �شحب  عن  معلنًا  �ل�شوري 
من  منطلقًا  �لرتكي،  �جلي�ش  عمليات  م�شرح 
على  مبو�فقته  فهو  و�ل�شيا�شة،  �لتجارة  منطق 
�أر�د توجيه ر�شائل �ىل �لد�خل  �أردوغان  �أر�د  ما 

�لأمريكي و �أوروبا، فعلى �شعيد �لد�خل �لأمريكي 
�ل�شابقة  �لإنتخابية  لوعوده  حتقيقًا  ذلك  ياأتي 
�ملقبلة  �لنتخابية  حملته  خلل  �شيجددها  و�لتي 
�إ�شافة  بلدهم،  �ىل  �لأمريكان  �جلنود  بعودة 
�ىل �بتز�ز �أوروبا باللعب على وتر مقاتلي د�ع�ش 
و�ن  ق�شد،  قو�ت  لدى  �ملحتجزين  �لأوروبيني 
�ن�شحاب �لقو�ت �لأمريكية يجعل �إمكانية هروب 
عنا�شر د�ع�ش من �شجون ق�شد �أمرً� ممكنًا، وهو 

ما يعر�ش �أمن �لدول �لأوربية للخطر �لإرهابي.
�لرتكية حتت م�شمى )نبع  �لع�شكرية  �لعملية 
من  �شتحتلها  �لتي  و�مل�شاحة  �إنطلقت،  �ل�شلم( 
�أردوغان  بني  بالإتفاق  حمددة  �ل�شوري  �ل�شمال 
للق�شاء  �لرتكي  �لإدعاء  بح�شب  وهي  وتر�مب،  
نحو  كا" و�إ�شكان  كا  "بي  �ل  حزب  �رهاب  على 
مليوين لجئ �شوري فيها، وبح�شب ر�أي كثري من 
لتبديد خماوف  �لأمريكية  �ملو�فقة  تاأتي  �ملحللني 
على  �إنف�شايل  كردي  كيان  �إن�شاء  من  تركيا 
بعيدة  مناطق  يف  وجتميعهم  �جلنوبية  حدودها 

عن �حلدود لإن�شاء كيانهم �لإنف�شايل. 
�لقومي،  �أمنها  حماية  تريد  تركيا  �إذن، 
�إنف�شايل، وكل ذلك  �إن�شاء كياين  تريد  و�أمريكا 
�ل�شورية،  و�لدميغر�فيا  �جلغر�فيا  ح�شاب  على 
و�أمام تخلي نظام دم�شق عن م�شوؤوليته �لوطنية 
فالو�جب  �ل�شوري،  و�ملو�طن  �لأر�ش  بحماية 
يتنبهو�  �أن  �ل�شوريني  �لوطنيني  كل  على  يحتم 
�إن�شاء  وخماطر  �لأمنة  �ملنطقة  خماطر  �إىل 
وكل  �لإجر�مية،  ق�شد  لع�شابات  �إنف�شايل  كيان 
ومن  �لآمنة  �ملنطقة  هدف  يكون  �أن  نخ�شاه  ما 
�مل�شهد  يف  �لفاعلة  �لأطر�ف  كل  مو�فقة  خلل 
�لتي  �مل�شاحلات  م�شرية  ��شتكمال  هو  �ل�شوري 
وحلب  و�لغوطة  درعا  �شكان  تهجري  نتيجتها  كان 
توطني  ليتم  �أدلب  يف  وجتميعهم  حم�ش  و�شمال 
�شكنهم  عن  بعيدة  منطقة  يف  �شوري  مليون 
�لأ�شلي مما يعني تغيرًي� دميغر�فًيا ير�ه �لبع�ش 
�شبًبا �أ�شا�شًيا للحرب يف �شورية ولي�ش نتيجة لها، 
ومن هذ� �ملنطلق يتوجب علينا رف�ش هذ� �مل�شار 
يتم عرب  �شورية  و�شلمة  �لرتكي  �لقومي  فالأمن 
�ل�شوري  �ل�شعب  مطالب  تلبي  �شيا�شية  ت�شوية 
مدنهم  �ىل  و�للجئني  �ملهجرين  جميع  وعودة 
�جلغر�فية  وحدته  على  و�ملحافظة  وبلد�تهم 
دور  �لأ�شد  لنظام  يكون  ل  و�أن  و�لدميغر�فية 
فيها، وندعو �ىل دور فاعل للأمم �ملتحدة وتفعيل 

قر�ر�تها �ملتعلقة يف �شورية.

العدد Novembre 2015 / تشرين ثاني 2019



"ن����ب����ع ال������س������الم" ... ه�����ل ت���ق���ل���ب م���ج���م���ل ال���م���ش���ه���د؟

أ. هاني المالذي

 كاتب و �إعلمي عربي

من �لبيت �لأبي�ش وعو��شم �أوروبية �شد �أنقرة 
لوقف �لعملية �لع�شكرية.

بن�د االتفاق
�لرئي�ش  نائب  كان  �لتي  �لتفاق  بنود 
عنها  �أعلن  من  �أول  بن�ش  مايك  �لأمريكي 
على  مركزً�  باأنقرة  �لرئا�شي  �لق�شر  من 
خم�شة  ملدة  �لرتكي  �لهجوم  تعليق  �أهمية 
"نبع  بعملية  تتعلق  مادة   13 يف  جاءت  �أيام؛ 
�لفر�ت  �شرق  مناطق  يف  و�لأو�شاع  �ل�شلم" 
�لعلقات  وكذلك  �ل�شورية،  �لأر��شي  وعموم 
�جلانبني  بني  و�ل�شر�كة  �لأمريكية-�لرتكية 
لكن  �لناتو.  حلف  ع�شوية  جتمعهما  �للذين 
�لعملية  تركيا  بتعليق  ترتبط  فيه  �لأهّم  �ملادة 
قو�ت  باإن�شحاب  لل�شماح  �شاعة    120 ملدة 
ميًل   20 �لآمنة، م�شافة  �ملنطقة  YPG من 
على طول �حلدود �لرتكية �ل�شورية، وهو متامًا 

�شلب �لغاية �لرتكية من عمليتها �لع�شكرية.

فقدان الثقة
يف كو�لي�ش �لتفاق �مل�شّربة �أنه كاد �أن يف�شل 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�ش  ��شرت�ط   مع 
لأي  حمدد  �أجل  و�شع  على  و��شنطن  مو�فقة 
فطالبت  �لع�شكرية،  للعملية  تعليق  �أو  هدنة 
48 �شاعة �لأمر �لذي  �أو   24 تركيا باأن تكون 
فتم  للغاية  ق�شريً�  �لأمريكية  �لإد�رة  وجدته 
على  و�لتفاق  �شاعة   120 �إىل  لحقًا  متديده 
�لرئي�ش  ثقة  عدم  �أجو�ء  �أن  و�لو�قع  ذلك. 
�لرتكي بالوعود �لأمريكية، عك�شت ت�شريحات 
�ملتحدة  �لوليات  فيها  �تهم  و�شابقة  متعاقبة 
حول  بوعودها"،  تفي  "ل  �أو  "متاطل"  باأنها 
ملفات مثل �ملنظمات �لنف�شالية وم�شري منبج 

و�شفقات �ل�شلح و�ملنطقة �لآمنة وغريها.
بني  �لأخرية  �ملباحثات  طول  عك�ش  كما 
�شاعات  �أربع  من  �أكرث  مدى  على  �جلانبني 
موؤمتر  عقد  عدم  �إىل  و�شوًل  �ل�شاعة،  ون�شف 
�لتفاهم  مّت  عما  للإعلن  م�شرتك  �شحايف 
يعلن  مل  رمبا  �لتي  �لتف�شيلت  �شعوبة  عليه. 

عن كاملها للإعلم. 

بني دوافع 
وا�صنطن واإ�صرار اأنقرة

�إليه  �شعت  �لتفاق  هذ�  �إن  �لقول  ميكن 
�إ�شايف  د  متُدّ من  باخل�شية  مدفوعة  و��شنطن 

�ملناطق  �آخر  يف  لرو�شيا  و�أخري  وحا�شم  كبري 
�خلارجة عن نفوذها، ما يفقد �لوليات �ملتحدة 
�أهم و�آخر عنا�شر �لتاأثري �لأمريكي على �مل�شهد 
�لثلث  على  ت�شيطر  "ق�شد" �لتي  بقو�ت  متمثلة 

�لأغنى من �جلغر�فية �ل�شوري. 
�ملعلنة  بنوده  �إىل  بالنظر  �لقول  ميكن  كما 
�مل�شتفيدين  �أكرب  �شتكون  تركيا  �إن  �لأقل،  على 
�إبعاد  �شت�شمن  فهي  �لبنود.  هذه  نفذت  �إن 
و�أكرث  �أهم  �لكرد�شتاين(  �لعمال  )حزب  �شبح 
�أمنها  تهدد  �أنها  ترى  �لتي  �لع�شكرية  �لأطر�ف 
عن  كيلومرتً�  ثلثني  من  �أكرث  مل�شافة  �لقومي 
�إقر�ر  على  ح�شلت  كما  �جلنوبية.  حدودها 
تنادي  �لتي  �لآمنة  باملنطقة  مكتوب  �أمريكي 
�شتكون  و�أنها  �شنو�ت  منذ  لإن�شائها  وت�شعى  بها 
�ملقام  �لرتكية يف  �مل�شلحة  �لقو�ت  �إد�رة  "حتت 
�لأول" مع تعاون �لطرفني يف تنفيذها. و�شمنت 
�لكامل  �لإخلل  عدم  �ملتحدة  �لوليات  مثل 
ل�شالح  �ل�شورية  �لأر�ش  على  �لقوى  بتو�زن 
مو�شكو، وبالتايل �نفر�د �لأخرية بامللف �ل�شوري 

وتز�يد �أور�ق �شغطها على �أنقرة.

التحدي االأهم
تطبيق  مت  لو  فيما   - �لأهم  �لرهان  ويبقى 
و�لأهم،  �للحقة  �خلطوة  يف  �لتفاق-  بنود 
وهي كيفية �إد�رة هذه �ملناطق وتنميتها و�شمان 
�ملكونات  جميع  طماأنة  �إىل  و�شوًل  ��شتقر�رها، 
�إىل  �لنازحني  عودة  وترتيبات  �ملجتمعية، 
بلد�تهم وقر�هم، و�أدو�ر �ل�شامن �أو �ملّمول لكل 

ما�شبق.

ب�شكل در�ماتيكي قلبت �لتطور�ت �لع�شكرية 
�مل�شهد  �شورة  �ل�شوري،  �ل�شمال  يف  �لأخرية 
مار�ثونية  وتو�زنات  حتالفات  وخريطة  �لعام 
ويلت  يف  �شنو�ت  منذ  يغرق  بلد  يف  د�مية، 

وكو�رث حرب �إقليمية و�شبه دولية بالوكالة.
لعملية  �لأمني  �لبعد  تتجاوز  رمبا  تطور�ت 
و�لإن�شاين  �ل�شيا�شي  بحاملها  �ل�شلم"  "نبع 
�مل�شتقبل  �شيناريوهات  جممل  لتطال  �ملعلن، 
ترتيبات  من  يليها  قد  ما  �شوء  يف  �ل�شوري 

حمتملة �قت�شاديًا و�جتماعيًا وهيكليًا.
للتوقعات  وخلفًا  مفاجئ،  فب�شكل 
حمتقنة  تطور�ت  ظل  ويف  و�ملوؤ�شر�ت، 
�لأمريكي  �لرئي�ش  تهديد�ت  عك�شتها  للغاية 
و�شغوطات �لعو��شم �لغربية �شد �أنقرة؛ �أعلن 
�خلمي�ش  م�شاء  و�لأمريكي  �لرتكي  �جلانبان 
تعليق  على  �لتفاهم  �لفائت،  �أول  ت�شرين   17
�شرقي  �شمايل  �لرتكية  �لع�شكرية  �لعملية 
�شورية، بعد تعهد و��شنطن باإبعاد "قو�ت �شوريا 
�لرئي�شية  يف �حلرب  �لدميوقر�طية" حليفتها 
حدود  عن  بعيدً�  ميًل   20 م�شافة  �ل�شورية 

تركيا �جلنوبية. 
وكانت �لأخرية قد �أطلقت عمليتها �لع�شكرية 
يوم   "Barış Pınarı Harekâtı  "
جنوب  �لفر�ت  �شفتي  على  �أول  ت�شرين   9
�لقو�ت  هذه  مقاتلي  وتعقب  لطرد  حدودها، 
�لكردية،  �ل�شعب  حماية  وحد�ت  تقودها  �لتي 
و"تتبع  "�إرهابية"  باأنها  �أنقرة  تتهمها  و�لتي 
�ملحظور".   PKK �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب 
وهي �لعملية �لثالثة �لتي تتم مب�شاركة ف�شائل 
�لزيتون"  "غ�شن  عمليتي  بعد  مو�لية،  �شورية 

عام 2018، و"درع �لفر�ت" عام 2016.

اأيام ع�صيبة
ما  م�شري  على  �لأمريكي  �لرتكي  �لتفاق 
باأربعة  �شبقه  "ق�شد"،  بقو�ت  �خت�شارً�  يعرف 
�ل�شوري  و�لنظام  �لأخرية  بني  �تفاق  �أيام 
�لنظام  قو�ت  باإنت�شار  يق�شي  رو�شية  برعاية 
تف�شلها عن  �لتي  �ل�شوري على طول �خلطوط 
�ملو�لية  �ل�شورية  و�لف�شائل  �لرتكية  �لقو�ت 
"كوباين"  �لعرب  عني  مدينتي  وت�شليم  لها. 
عن  كم   30 نحو  )تبعد  ومنبج  �حلدودية، 
جاء  كما  ودم�شق،  مو�شكو  ل�شلطتي  �حلدود( 
هذ� �لتفاق بعد عدة موؤ�ّشر�ت ت�شعيد و�شغوط 
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�نتفا�شة �ل�شعب �للبناين �لتي �ندلعت ب�شكل 
�أحد  يتوقعه  مل  مفاجئ  نحو  على  �أتت  عفوي، 
�شو�ء من �لطبقة �ل�شيا�شية يف لبنان �أو حتى من 
�جلمر  �أن  �شحيح  و�لدولية.  �لإقليمية  �لعو��شم 
كان يغلي حتت �لرماد لكن �لطبقة �ل�شيا�شية مل 
تعره �أي �هتمام، على �أ�شا�ش �أن �ل�شعب ل بد �أن 

ير�شخ ويقبل بكل ما ميلى عليه.
عفوي  ب�شكل  �نطلقت  �لتي  �ملظاهر�ت   
و�نت�شرت كالنار يف �له�شيم طاف كافة �ملناطق، 
�لبلد  �لتهمت  �لتي  للحر�ئق  مو�زية  �شورة  يف 
بكافة  �للبنانيون  كل  نزل  بدئها،  من  يومني  قبل 

أ.ليلى المر

�شعار�  مرددين  �ملناطق  كافة  ومن  طو�ئفهم 
و�حد� �شد �لف�شاد، و�شد �لطائفية و�شد طبقة 
عرب  لطاملا  �للبناين  و�ل�شعب  فا�شدة.  �شيا�شية 
على �لدو�م عن ��شتيائه. ومنذ نهاية �حلرب مل 
�ل�شاحة من �ملظاهر�ت و�لتي كانت تقمع  تخل 
�لبد�ية  كانت يف  بالر�شا�ش �حلي. مظاهر�ت 
كان،  خرب  يف  ت�شبح  �أن  قبل  �لنقابات  تقودها 
حتولت �ىل مظاهر�ت تقودها حركات �ملجتمع 
�لعام  يف  �ل�شارع  حركة  نن�شى  ول  �ملدين، 

ريحتكم".  "طلعت  مع   2015
�لتي  �ل�شر�رة  كان  يحرتق  لبنان  وم�شهد 
�شكلت �لنقطة �لتي معها طفح �لكيل، فاأن يرى 
�للبنانيني بلدهم تلتهمها �لنري�ن من �ل�شمال 

وطائر�ت  و�جلنوب،  و�جلبل  �لبقاع،  �ىل 
�لإطفاء خارج �خلدمة ب�شبب تكاليف �ل�شيانة، 
�شكل �شدمة، �أوىل تلتها خطوة فر�ش �ل�شريبة 

�لو�ت�شاب". "على 
هذ�  وطاأة  حتت  تز�ل  ما  �لنا�ش  وفيما 
بعد حجم  ت�شتوعب  وهي مل  �ملرعب،  �لكابو�ش 
�ملاأ�شاة، مل يجد وزير �لت�شالت حممد �شقري، 
على  �شريبة  فر�ش  فكرة  يطرح  �أن  من  �أف�شل 
حماولة  يف  �ل�شوتية،  "�لو�ت�شاب"  �ت�شالت 
�ملفل�شة،  �لدولة  خلزينة  دخل  م�شادر  لإيجاد 
�ملتنف�ش  ي�شكل  هذ�،  �لتو��شل  تطبيق  �أن  علما 
بينهم،  فيما  بالتفاعل  لل�شباب  �ملتبقي  �لوحيد 
وعلمًا  مهاجريها.  مع  تتو��شل  �لتي  وللعائلت 
فاتورة هاتف يف  �أغلى  يدفع  �للبناين  �أن  �أي�شًا 
�ملنطقة ورمبا يف �لعامل، ويدفع فاتورة �لكهرباء 
وما  ح�شل  ما  كان  و  جر.   وهلم  مر�ت،   3
بكافة  �للبنانيني  وحدت  مظاهر�ت،  من  يز�ل 
مناق�شة  لوحة  لتظهر  ومناطقهم،  �أطيافهم 
متثل  �أنها  تدعي  �لتي  �ل�شيا�شية  للطبقة  متامًا 

هذ� �ل�شعب. 
موؤ�شر�ت كثرية مل تعرها �حلكومة �للبنانية 
يف  يدخل  ذلك  �أن  و�عتقدت  �لكافية،  �لأهمية 
�لذي  �لو�لد  ق�شة  وهي  �ملتفرقة،  �لأخبار  باب 
�أق�شاط  ت�شديد  لعجزه عن  بنف�شه  �لنار  �أ�شرم 

لبنان ينتفض و  ينبض بقلب واحد ضد الفساد 

السياسة

الخبير اإلقتصادي بشير المر:" 
األزمة الراهنة ناتجة عن مأزق 

الطبقة
 السياسية في ترابط 
مصالحها مع القطاع 

المصرفي"
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 �شحفية من لبنان

150 باملئة من �لناجت �ملحلي �خلام. معظمها 
نتج كما يقول �لدكتور ب�شري �ملر: "عن �لفو�ئد 
�خلزينة  ل�شند�ت  �ملركزي  �لبنك  يدفعها  �لتي 
مرتفعة.  فو�ئد  وهي  �لتجارية،  �مل�شارف  لدى 
فلدى  مفل�شة  �خلزينة  �إن  �لقول  ميكن  ول 
�لود�ئع و30 مليار من  175 مليار من  لبنان 

�لحتياطات". 
لي�شت  �لر�هنة  �لأزمة  "�إن  بالقول:  ويتابع 
بالأ�شا�ش مالية، ول نقدية ول حتى �قت�شادية، 
بل ناجتة عن ماأزق �لطبقة �ل�شيا�شية يف تر�بط 
خرجت  وقد  �مل�شريف  �لقطاع  مع  م�شاحلها 
للعلن حني ف�شح ن�شوب �ل�شيولة بيد �مل�شارف، 
وتورطها  ميز�نياتها،  يف  �لود�ئع  �شخامة  رغم 
�ملودعني  �أمو�ل  توظيف  يف  �لت�شعينيات  منذ 
م�شرف  لدى  لها  �شخية  �إيد�عات  يف  لديها 
�ملحا�ش�شة  متليه  عام  �إنفاق  متويل  ويف  لبنان 
عجز  متويل  عرب  �لعامة  للمر�فق  �ل�شيا�شية 
كهرباء  موؤ�ش�شة  عجز  عن  �لناجم  �ملو�زنة 
لبنان �لذي ي�شتحوذ على حو�يل 15 باملئة من 

�إجمايل �لإنفاق فيها �شنويًا". 
�أ�شف �ىل وذلك متويل �لعجز �ملايل �لنهائي 
�لناجت عن متويل خدمة �لدين بالدين، و ميثل 
45 باملئة من قيمة �ملو�زنة، وهي فو�ئد خيالية 
و�مل�شارف  �لنفوذ  �أ�شحاب  منها  ي�شتفيد 
�لتجارية بتوظيفها ود�ئع �ملو�طنني يف �شند�ت 

�خلزينة على �أنو�عها.
�ملر:  ب�شري  د.  يقول  كما  �لثالث  و�لباب 
"عجز �ملو�زنة �لناجت عن �إنفاق �شيا�شي ب�شبب 
�لإد�ر�ت و�ملر�فق  �لتوظيف يف  �ملح�شوبيات يف 
�لعامة مع قائمة من �ملوظفني مبعا�شات خيالية 
رو�تب  ومتثل  باإنتاجهم  مقارنة  مربرة  غري 
و�لعجز  �ملو�زنة.  من  باملئة   20 �لعام  �لقطاع 
مليار   17 لدينا  �أكرب  م�شكلة  ميثل  �لتجاري، 

دول عجز لبنان يورد ب 3 مليار". 
�خلبري  يتابع  �ل�شورة  هذه  خ�شم  يف 
�لإقت�شادي: "يت�شح �أنه ل بد للمو�طن �أن يعي 
�لذي  �لو�قع،  على  �حلفاظ  يف  �شمته  خطورة 
جنح فيه �أ�شحاب �لنفوذ يف ق�شم روؤو�ش �أمو�ل 
�ملو�طنني وحتويل ود�ئعهم �ىل �أرباح م�شرفية 
وزعت و�أ�شحت يف م�شارف وم�شاريع �أجنبية، 
و�شعية  حلحلة  على  ب�شعيهم  �لإيهام   يحاولون 
للإبقاء على  �لتق�شف  ماأزومة من خلل  مالية 
على  و�ملو�زنة  �لوقت  مترير  عرب  مكت�شباتهم 
على  ح�شولهم  حلني  �لعادي،  �ملو�طن  ح�شاب 
�أمو�ل �شيدر ليتنعمو� بها على ح�شاب �ملديونية 

�لعامة من جديد كما ح�شل يف �ل�شابق".
يعي  �أن  �ل�شعبي  �حلر�ك  على  �أن  يعني  ما 
قدرة �لأخطبوط �ل�شيا�شي �لذي حتكم مبقاليد 
فاإن  وعليه  و�ملر�وغة.  �لإلتفاف  على  �حلكم 

م�شرية �لإ�شلح قد تكون طويلة و�شاقة.

تتنبه  ومل  �ملن�شرم.  �ل�شتاء  �ملدر�شية  �بنته 
�لعام  بد�ية  مع  بادرو�  �للبنانيني،  �أن  �أي�شًا 
�ملدر�شي �جلديد، �ىل هجرة موؤ�ش�شات �لتعليم 
�خلا�ش و�للجوء �ىل �ملد�ر�ش �لر�شمية، بن�شبة 
كل  ��شتيعاب  على  �لأخرية  هذه  قدرة  فاقت 

هوؤلء �لطلب. 
باملئة،  �لثلثني  تفوق  �لتي  �لبطالة  ن�شبة 
عوز  عن  ناهيك  �إنذ�ر.  �إ�شارة  ت�شكل  مل  �أي�شًا 
�ل�شباب، فطلب �جلامعات، م�شطرون للتوفيق 
دون  هذ�  �لدر��شة.  جانب  �ىل  خدمتني،  بني 
�لتطرق �ىل عدم قدرة �للبناين تاأمني تكاليف 
تلكاأت  �لتي  �حلكومة  ذلك.  �ىل  وما  �لطبابة، 
باأخذ �خلطو�ت �ملرتتبة عليها قبل �ملظاهر�ت، 
باب  من  كانت  �إنقاذ  خطة  باإعلن  با�شرت 
�لتظاهر�ت،  �شر�رة  �ندلع  قبل  �مل�شتحيل 
�إعطاء هذه �حلكومة فر�شة  �ل�شعب  يقبل  فهل 

�أخرى؟
يف  �لقت�شادي  �لو�شع  حقيقة  هي  فما 
�لبلد وكيف تتوزع ح�ش�ش �ملو�زنة، وهل فعًل 
�أن �لق�شاء على �لعجز ل ميكن �أن يتم �إل عرب 

فر�ش �ملزيد من �ل�شر�ئب على �لفقر�ء؟
�لقت�شادي  �خلبري  على  �ل�شوؤ�ل  طرحت 
�لباحث �جلامعي د. ب�شري �ملر، �لذي �أ�شار "�إن 
�لإ�شلحات يف �لبلد ل تعني بال�شرورة فر�ش 
طريقة  بتغيري  تق�شي  بل  �ل�شر�ئب  من  �ملزيد 
عمل �ملوؤ�ش�شات، لتو�كب �لع�شر، وخف�ش �لعجز 
ميكن �أن يتم عرب �إعادة هيكلة قطاع �لكهرباء، 
وهي �مل�شكلة �لتي يعاين منها لبنان منذ �أربعون 
عامًا، خف�ش قيمة خدمة �لدين �لعام، وم�شاندة 
قطاع �ل�شناعة و�لإنتاج، خلف�ش �لإنفاق �لعام 
وحماربة �لف�شاد و�لإهد�ر، و�لتحول نحو قطاع 

�ل�شتثمار". 
�لعام  �لدين  حجم  �أن  �ىل  �لإ�شارة  جتدر 
�أي ما يعادل  86 مليار دولر�  يف لبنان يو�زي 
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و�لدولية  �لإقليمية  �لعلم  و�شائل  �هتمت 
مبا ي�شمى "�شفقة �لقرن"،�هتماما كبري�، بدون 
�لإ�شارة �ىل خلفيات �مل�شروع وجذوره، و�لذي من 
�ل�شرق  يف  �أمريكي  كم�شروع  ل�شتيعابه  �ملفرت�ش 
�ل�شر�ع  ت�شوية  �إىل  يهدف  �أنه  يدعي  �لأو�شط، 
لأ�شحاب  �لإ�شارة   �ل�شهيوين،  �لفل�شطيني 

�مل�شروع: �شفقة  �لقرن  �أو فر�شة �لقرن.
�لفكرة  ور�ء  يقف  من  �أن  توؤكد   �مل�شادر  كل 
كو�شنري  غاريد  �لقرن(هو  )�شفقة  �مل�شروع 
نف�ش  يف  و�شهره  �لمريكي  �لرئي�ش  م�شت�شار 
�أمريكية  عائلة  �ىل  ينتمي  �شاب  وهو  �لوقت، 
نادي  �ىل  مبكر�  �نتمى  �أورثدوك�شية،  يهودية 
عقد  �لذي  �ملكان  ��شم  �ىل  )ن�شبة  بيلدربريغ 
بيلدربريغ(  �لهولندي   بالفندق  �جتماع  �أول  فيه 
و�لذي �جتمعت فيه لأول مرة نخبة من كبار رجال 
�ل�شيا�شة و�لقت�شاد و�ل�شناعة و�لإعلم وينتمون 

كلهم ح�شريا �ىل �لقارتني �لأوربية و�لأمريكية.
تاأ�ش�ش  �لذي  �لفندق  �ىل  �لنادي  ��شم  يعود 
�لهولندية  �أو�شتريبيك  مبدينة   1954 �شنة  فيه 
بني  �ملعارك  �أ�شر�ش  �شهدت  �لتي  �ملدينة  وهي 
و�لأملان  جهة  من  و�لهولنديني  �لربيطانيني 
�لعاملية  �حلرب  خلل  �أخرى،  جهة  من  �لنازيني 
�لثانية، ومن �ملوؤ�ش�شني �لأو�ئل لنادي بيلدربريغ: 

روت�شيلد  و  روكفلر،  د�فيد 
وبول  ريتانغري،  وجوزيف 
وبرينارد  زيلند،  فان 
ي�شتبعد  ول  بي�شتريفلد. 
�لنادي  يكون  �أن  �ملتتبعون 
�ملا�شونية  فروع  من  فرعا 

�لعاملية.
نادي  �أن  �ملوؤكد  ومن 
جو�با  تاأ�ش�ش  بيلدربريغ 
�ل�شرت�كية  �لتهديد�ت  على 
�أ�شبحت  �لتي  و�ل�شيوعية 
�لعامل  على  بخطورتها  تلوح 
و�لإمربيالية  �لر�أ�شمايل 
�حلرب  بعد  خا�شة  �لعاملية، 
�لثانية و�لإعلن عن  �لعاملية 
�ل�شني  جمهورية  تاأ�شي�ش 
1949،من  �شنة  �ل�شعبية 
طرف �لزعيم ماو ت�شي تونغ.

أ.محمد زيتوني

ص��������ف��������ق��������ة ال�������������ق�������������رن االم�����������ري�����������ك�����������ي�����������ة، ض�����م�����ن 
م������������������خ������������������رج������������������ات ن�������������������������������������ادي ب�������������ي�������������ل�������������درب�������������رغ

و هذ� ما حتقق فعل بعد �ن حققت �ل�شني 
ب�شكل  يناف�ش  �أ�شبح  متطور�  عملقا  �قت�شاد� 
��شبح  بل  نف�شه  �لأمريكي  �لقت�شاد  مبا�شر 
بديل للقت�شاد �لمريكي و�لأوروبي يف �لعامل، 
�أول  �أنها  ر�شميا  �ل�شني  �إعلن  �نتظار  يف 

�قت�شاد عاملي.
فلدمري  بقيادة  �لحتادية  رو�شيا  �أن  كما 
تو�زن  يف  كبري�  دور�  لها  �أ�شبح  بوتني 

للمنظومة  و�نتمائها  �لإقليمية  �ل�شر�عات 
من:  كل  جتمع  �لتي  )بريك�ش(  �لقت�شادية 
وجنوب  و�ل�شني  و�لهند  ورو�شيا  �لرب�زيل 
�إفريقيا، ل يدع جمال لل�شك �أن �لهيمنة �لغربية 
�أحادية  �لعاملي، يف ظل  �لقت�شاد  �ملطلقة على 

�لقطب، �أ�شبحت من �ملا�شي.
على  يتوفر  �لعربي   و�خلليج  �مل�شرق  ولأن 
من   40% تفوق  ن�شبة   ت�شكل  نفطية  ثرو�ت 
�لحتياطات �لنفطية �ملوؤكدة عامليا، فهي تعترب 

�جلوهر �لقت�شادي لل�شر�ع �لعاملي.
�ملنطقة  جيو�شرت�تيجية  يف  �لتحكم  �أن  كما 
بحل "�ل�شر�ع �لفل�شطيني �ل�شهيوين �أو �لعربي 
"من  "�ل�شفقة  �أ�شحاب  �شيمكن  �ل�شهيوين"، 
�لأو�شط،  �ل�شرق  �شيا�شات  خيوط  يف  �لتحكم 
�لإير�ين  �لرو�شي  للمد  حد  وو�شع  �أخرى،  مرة 

يف �ملنطقة.
�جلانب  عن  �لإعلن  مت  قد  كان  فاإذ� 
�لقت�شادي لل�شفقة، �ملحدد يف ميز�نية مالية 
�خلليج  دول  )توفر  دولر  مليار  بخم�شني  تقدر 
37 مليار دولر منها( خم�ش�شة لربط �ل�شفة 
و�مل�شاهمة  معلق  بج�شر  غزة  بقطاع  �لغربية 
وم�شاعدة  �لفل�شطيني  �لقت�شادي  �لإقلع  يف 
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  لبنان بعد �كرث من 15 عاما من  �حلرب �لهلية جاءت �لفقرة )ز( من �تفاق 
�لطائف عام 1990 و�أكدت على �إنهاء �لطائفية �ل�شيا�شية يف لبنان  لكن �جلهات 
�مل�شتفيدة منها �شو�ء كانت جهات د�خلية �أو خارجية عملت على تر�شيخها وتاأجيج 
�ل�شيا�شية  �لطائفية  فاإن  هذ�  يومنا  و�ىل  �ليوم  ذلك  ومنذ  �ملجتمعية،  �لطائفية 
�ملجال  يف  �للبنانية  �لدولة  مقومات  بكل  �أودت  جمتمعية  طائفية  �ىل  ت�شتند 
باإنت�شال  للمطالبة  �ليوم  يخرج  �لذي  �ل�شعب،  م�شاكل  من  وفاقمت  �لقت�شادي 
لبنان من �لهاوية، و�أوىل خطو�ت �نت�شال لبنان هي �إلغاء �لطائفية �ل�شيا�شية فهل 
و�شلت قناعة �ل�شعب �للبناين بكل طو�ئفه �إىل �ن �لأحز�ب �ل�شيا�شية �للبنانية �لتي 
تنتهج �لطائفية �أ�شبحت جزء� من �ملا�شي وعلى �ل�شعب �لوقوف يف وجه �لطائفية 
وتق�شيماتها �لعقيمة �لتي �شاهمت يف متزيق وحدة �ل�شعب و�نتهاج  طريقا جديد�  
لبناء لبنان  بعيد� عن �ل�شطفافات �لطائفية، �م �ن �أحز�ب �ل�شلطة و�ل�شخ�شيات 
�لتي ت�شيطر على كل مقدر�ت ذلك �لبلد �شتكون مبثابة �ل�شد �مام طموحات �ل�شعب 
بالتخل�ش من رد�ء �لطائفية �ل�شيا�شية لأنها �ل�شكل �لأمثل و�لبيئة �لف�شل لتحقيق 

م�شاحلها �خلا�شة؟
وما يتعلق بالعر�ق فاإن لبننة �لعر�ق منذ �لعام 2003 وحلد �لآن، �شارية وفق 
ت�شكيل جمل�ش �حلكم   �لغزو و�لحتلل منذ  �إليها قو�ت  �أ�شاليب ممنهجة عمدت 
�لنتقايل على �أ�ش�ش طائفية وعرقية، و�شعت �لأحز�ب �لإ�شلمية �إىل تاأجيج �لعنف 
�لطائفي و�لذي بلغ ذروته يف �لأعو�م 2005 و2006 وذهب  �شحية ذلك �لآلف 
من �ملو�طنني نتيجة �لعنف �لطائفي �لذي �أ�شعلت فتيله �لأحز�ب بني �لب�شطاء من 
�لنا�ش، �ل �ن حكمة �ملجتمع �لعر�قي مبا  يحمله من �أرث ح�شاري و�إن�شاين  كبري 
��شتطاعت �أن تخمد نري�ن �لطائفية  وتخبو جذوتها وتعود روح �ملو�طنة هي �جلامع 
�ل�شامل لكل �لعر�قيني مبختلف �نتماء�تهم �ملذهبية و�لعرقية،  �إل �ن �مللحظ يف 
�حلالتني �لعر�قية و�للبنانية، �ن �ملطالبة باإلغاء �لطائفية �ل�شيا�شية وحده كهدف 
ل يكفي �ذ� مل يقرتن مب�شروع وطني يتجاوز �ملذ�هب و�لأعر�ق، وتكون �ملو�طنة هي 
معيار �لنتماء �حلقيقي للوطن و�ل�شعب و�ن ل بد من �لوقوف يف وجه من ي�شعى �إىل 
تكري�ش �لطائفية �ل�شيا�شية و�ملجتمعية  يف �ي بلد عربي لأنها �لأ�شا�ش يف خر�ب 

�لدولة و �ملجتمع وتدمري مقومات �لبناء و�لنهو�ش �حل�شاري للأوطان.

أ. علي الزبيدي

لبنان والعراق 
والطائفية السياسية

يف ال�سميم

   �شحفي من �لعر�ق

�جلوهر  فاإن  و�لأردن،  كلبنان  �ملنطقة  دول  �قت�شاد�ت 
�ل�شيا�شي مل يعلن عنه ر�شميا  بعد، مما ي�شعر من حدة 
لل�شفقة،  �حلقيقية  و�لأهد�ف  �لنو�يا  حول  �ل�شكوك 
�ملتمثل  �لر�ف�ش  �لر�شمي  �لفل�شطيني  �لإعلن  وكذلك 
يف �ل�شلطة �لفل�شطينية و�ملنظمات �لفل�شطينية �لأخرى، 
مل�شروع  �لتام  �لرف�ش   حول  فل�شطينيا  �إجماعا  يعد  مما 

�ل�شفقة.
ومن منظور فل�شطيني فاإن �جلوهر �ل�شيا�شي مل�شروع 
�أمريكا  �أن  �لت�شوية �لأمريكي ل يحتاج �ىل �علن، حيث 
عا�شمة  عمليا  و�عتربتها  �لقد�ش  بفل�شطينية  تعرتف  ل 

للكيان �ل�شهيوين بنقل �شفارتها من تل �أبيب �ليها.
�جلانب  فاإن  �شهيونية،  �إعلمية  ت�شريبات  وح�شب 
�لفل�شطينيني  متكني  حول  يتمحور  لل�شفقة  �ل�شيا�شي 
من  تاأ�شي�ش ما ي�شمى "فل�شطني �جلديدة" ت�شم �ل�شفة 
�مل�شرية  �شيناء  من  �أر��شي  و�إيجار  غزة  وقطاع  �لغربية 
لبناء مطار وبع�ش �ملن�شاآت وتبقى �لر��شي �لفل�شطينية 
�لكيان  �شيطرة  حتت  �مل�شتعمر�ت  فيها  مبا  �لأخرى 

�ل�شهيوين.
بدون  �جلديدة"  "فل�شطني  �إ�شم  حتمل  دويلة  �إذن 
بل  يحميها،  جي�ش  وبدون  لها،  عا�شمة  �ل�شرقية  �لقد�ش 
باأ�شلحة خفيفة، وهذ� ما رف�شه  فقط �شرطة فل�شطينية 
�لفل�شطينية  �لف�شائل  كل  بالإجماع،�أي  �لفل�شطينيون 
عمليا  ترجم  و�لذي  حما�ش،  حركة  �ىل  فتح  منظمة  من 

مبقاطعة موؤمتر �ملنامة.
بعد  بالف�شل،  باءت  �ل�شفقة  �أن  توؤكد  �ملوؤ�شر�ت  كل 
)�لفل�شطينيني(،  مبا�شرة  �ملعني  �لطرف  من  رف�شها 
�ملنطقة  �أمريكا يف  تعرفها  �لتي  �لرتد�د�ت  بعد  وخا�شة 
)�شوريا و�لعر�ق( و�لأزمة �لتي يعي�شها �لرئي�ش �لمريكي 
دونالد تر�مب و�لتي �إن مل تنتهي باإز�حته من �لرئا�شة يف 
خ�شم �شر�عه مع �حلزب �لدميقر�طي، فاإنها �شت�شعف 

حظوظه يف �لفوز يف �نتخابات �لعام �ملقبل.

 �شحفي من �ملغرب
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السياسة

ـ هل تقدم للقراء العرب ملحة عن والدك؟
ب�شدد  �شيوعيا،  �شاًبا،  �أًبا  �أود�ن  موري�ش  كان  ـ 
�ختفى  عندما  �لريا�شيات  يف  �أطروحة  من  �لنتهاء 
�أختي مي�شيل كتاًبا عنه  1957. و قد كتبت  يف يونيو 

بعنو�ن "حياة ق�شرية".
ـ كيف بداأت ماأ�شاة والدك؟

ـ �إختفى و�لد�ي عندما مت حظر �حلزب �ل�شيوعي 
�جلز�ئري يف عام 1955. و على �لرغم من �ملخاطر 
تاأمني  و  �لرفاق  باإ�شت�شافة  يهتمان  كانا  بهما  �ملحيطة 
�جلز�ئر  يف  فيل  باإ�شتئجار  قاما  كما  لهم،  �مل�شكن 
�حلزب  ل�شحيفة  �شرية  مطبعة  لتن�شيب  �لعا�شمة 

"�حلرية". 
ـ من هو الذي اختطفه؟ و ملاذا؟

يك�شف  ل  �جلي�ش  �لعتقالت،  من  �لنوع  هذ�  يف  ـ 
و  �إليهم،  ي�شلون  �لذين  �لأ�شخا�ش  هوية  �أور�ق  عن 
يظهرونهم،  ل  فهم  للتعذيب،  بالن�شبة  �ل�شيء  نف�ش 

  بيار أودان نجل موريس أودان يفتح قلبه ل"كل العرب" و يحكي قصصا مثرية عن والده و الثورة الجزائرية

ال�����������س�����������ل�����������ط�����������ات ال����������ف����������رن����������س����������ي����������ة اع�����������رتف�����������ت 
ب��م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ف����ي ق���ت���ل وال�������دي وإع����ت����ذرت

�أن  من  �لتاأكد  بعد  للتباهي  �لأحيان  بع�ش  يف  �إل 
�شحاياهم لن يبقو� على قيد �حلياة، �أمي يف �شعيها 
�لأ�شماء  بع�ش  على  �حل�شول  من  متكنت  �لعنيد 
يف  �أرلن،  �شاربونيه،  �مللزم  ديفي�ش،  �لنقيب   -
قادة  �ثنني من  �لذي كان �جلي�ش يبحث عن  �لوقت 
بول  مو�ن.  �أندريه  و  كابالريو،  بول  "بي�شيا"،  �ل 
كابالريو كان مري�شا وقتها و  كان مقيما عند خالتي 
و  حالته،  ب�شاأن  قلقني  كانا  �للذ�ن  و�لد�ي  عند  ثم 
قاما باإح�شار طبيب �شيوعي هو جورج حجاج �لذي 
مت �عتقاله و تعذيبه فيما بعد، و هذ� ما جعل قو�ت 
ي�شردو�  و  و�لدي  �أخذو�  و  بيتنا  �إىل  ياأتون  �ملظليني 

�أ�شرتنا. 
حتت  وفاته  قبل  احتجز  الوقت  من  كم  ـ 

التعذيب؟
ـ نحن ل نعرف بالظبط. و لكن من �ملوؤكد �أنه مت 
�ل�شاعة  بعد   1957 يونيو   11 يف  منزله  �إىل  نقله 
�ل�شاعة  1957 حو�يل  يونيو   21 11 م�شاًء�، ويف 
هروب  م�شهد  بتمثيل  قامو�  �ملظليني  م�شاًء،   10
كاذب للتمويه و جعل �لنا�ش يعتقدون �أن و�لدي هرب 
�أيام. و  �إخفائه ملدة ع�شرة  بالفعل. حيث مت عزله و 
كان كل من �آلج و حجاج �شاهد�ن على �لتعذيب �لذي 

تعر�ش له.
ـ كيف تلقت والدتك خرب وفاة والدك؟ هل كان 

ذلك ب�شكل ر�شمي اأم ل؟
ـ �لرو�ية �لر�شمية �ملطولة كانت �لهروب �ملزعوم، 
 ،1957 عام  يف  و  �لعا�شمة،  �جلز�ئر  يف  لكن 
هرب،  �ل�شجني  باأن  �لقول  مت  �إذ�  �أنه  يعلم  �جلميع 
فهذ� يعني �أنه قد مت �لق�شاء عليه و ت�شفيته. لطاملا 
�أ�شود"  "مع�شكر  يف  و�شعه  باأمل  حتتفظ  �أمي  كانت 
حيث يتم و�شع �ل�شجناء يف �نتظار ��شتعادة �شحتهم 
�لنتظار  �لأمر  تطلب  و  "�لعد�لة"،  �إىل  وتقدميهم 
لرئي�ش  ت�شريح  وقت   2014 يونيو  غاية  �إىل 
�أن  ر�شميا  فيه  يوؤكد  �آنذ�ك  �لفرن�شية  �جلمهورية 

و�لدي قد تويف على يد �جلي�ش �لفرن�شي.
ذلك  يف  الفرن�شية  ال�شلطات  اعرتفت  هل  ـ 

الوقت بامل�شوؤولية عن مقتل والدك؟
�إعلن  خلل   2018 �شبتمرب   13 ل..حتى  ـ 

�لرئي�ش �حلايل للجمهورية �لفرن�شية، �لذي �عرتف 
تنفيذ  يف  لفرن�شا  �لع�شكرية  و  �ل�شيا�شية  بامل�شوؤولية 
�إىل  و�لنتقال  �لتع�شفي،  )�لعتقال  قمعي  نظام 
�إرهاب  فقط:  و�حد  هدف  له  كان  �لذي  �لتعذيب( 
 ، �ل�شحايا  من  �لآلف  ترك  �لنظام  هذ�  �ل�شكان. 

وكان و�لدي و�حًد� منهم.
الإن�شان  يكلف  احلرية  ثمن  اأن  تعتقد  هل  ـ 

حياته ب�شبب موقفه ودعمه حلرية ال�شعوب؟
ـ �لكفاح من �أجل �حلرية لي�ش �شهًل �أبدً�، وغالًبا 
ما يكون خطرًي�، يف كل مكان ويف �أي وقت. من بني 
م�شري  نف�ش  عانو�  �لذين  �جلز�ئريني  من  �للف 
يف  عليه  يح�شد  مكانة  ملعظمهم  يكن  مل  و�لدي، 
�ملجتمع، و غالبا ما يبد�أ �لنا�ش يف تطوير و�شعيتهم 

و تعبئة هذ� �لو�شع. 
هي  وما  باجلزائر  والدك  عالقة  بداأت  كيف  ـ 
الثورة  بق�شية  لالإقناع  قدمها  التي  الت�شحيات 

اجلزائرية؟
�أنه د�ئما �عترب  �إل  �أبي ولد يف تون�ش،  �أن  ـ رغم 
نف�شه جز�ئرًيا. �أخربتني �أمي عندما كانت طفلة �أنه 
مت توبيخها عندما قالت كلمة "�شيدي" لتاجر عربي 
كانت تريده. لقد حارب هو و و�لدتي د�ئًما �ل�شتعمار 

و�لعن�شرية.
كان  واأين  والدك  اختطاف  قبل  حدث  ماذا  اأ   

بال�شبط؟

 حيزية تلمسي
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�لقمع  مو�جهة  بارود يف  برميل  كانت  �جلز�ئر  ـ 
بد�ية  منذ  �لفرن�شي  �جلي�ش  به  قام  �لذي  �لوح�شي 
�لتحرير  جبهة  هجمات  ت�شاعفت  حيث  �لعام  ذلك 
حتى  �لعن�شرية"،  "�لعتد�ء�ت  نفذت  و  �لوطني، 

عمليات �لقتل ت�شاعفت.
عن  كتابات  اأو  مالحظات  والدك  ترك  هل  ـ 

م�شاعدته للثوار اجلزائريني؟
�شبتمرب  منذ  خمتبًئا  كان  لقد  ل..  بالطبع  ـ 
1955، و �حلذر كان مطلوبا، ما عد� كتيب يحتوي 
�حتفظت  و�لدي،  قبل  من  مكتوبة  �أقلم  روؤو�ش 
يف  �لع�شوية  بطاقات  مع  �شديدة  بعناية  و�لدتي  بها 
مزدوج  قاع  يف  خمباأة  �جلز�ئري  �ل�شيوعي  �حلزب 

من �لدرج، و مل �أجد �أي كتابات �أخرى قد تورطه.
وم�شاعدته  والدكم  ت�شحية  اأن  تعتقدون  هل  ـ 
لبلد ا�شتعمرته فرن�شا "البلد الأم"، واجب اإن�شاين 

اأم اإدانة من جانبه؟
�جلز�ئر.  كان  �لأم  وطنه  �أن  حًقا  �إعتقد  ـ 
و�لتعددية  �لعلمانية  �جلز�ئر  �أجل  من  نا�شل  لقد 
�حلقوق  بنف�ش  مكانه  يف  �شخ�ش  كل  يتو�جد  حيث 

و�لو�جبات.
املا�شي  العام  ماكرون  الرئي�س  زاركم  لقد  ـ 
وفاة  يف  فرن�شا  م�شوؤولية  عن  لوالدتكم  واعتذر 
التفا�شيل  بع�س  تعطينا  اأن  ميكنك  هل  والدكم. 

حول الزيارة وماذا حدث خاللها؟
ليعطينا  جاء  لقد  نادر.  �شيء  �نه  �لعتذ�ر�ت،  ـ 

�لبيان �لذي مت ن�شره يف موقع �لليزيه، قر�أه و علق 
�أنه ل يعرف بال�شبط ما حدث  ا  �أي�شً عليه، و�أو�شح 
ا ما هي عو�قب  ملوري�ش �أودين، و�أنه مل يكن يعلم �أي�شً
كان  و�أنه  تقدميه،  يتم  �أن  يجب  ولكن  �لبيان،  هذ� 

ينبغي �أن يتم قبل ذلك �لوقت.
تتوفى  اأن  قبل  والدتكم  تتمنى  كانت  ماذا  ـ 

فرباير املا�شي؟
ـ كانت تود �أن تكون لها حياة طبيعية، مع �لرجل 

�لذي �أحبته، وكانت حتبه طو�ل حياتها.
فرن�شا  من  اجلزائر  طالبت  ال�شتقالل،  منذ  ـ 
ال�شتعمارية،  الفرتة  عن  مب�شوؤوليتها  الإعرتاف 

ملاذا تعتقد اأن فرن�شا ترف�س العرتاف بها؟
�لإن�شان.  حقوق  وطن  بكونها  تفتخر  فرن�شا  ـ   
بحقيقة  �لدعاء  هذ�  ربط   �ل�شعب  من  يكون  قد 

�ل�شتعمار.
ـ هل ترى يف تاريخ ثورة ال�شتقالل اجلزائرية 

جمازر �شد الإن�شانية؟
�إىل  ينتمي  �لإن�شانية  �شد  �جلرمية  مفهوم  ـ 
�لفرن�شي،  �لقانون  يف   1990 �شنة  حتى  �لقانون، 
�لنازيون ميكن و�شفها  يرتكبها  �لتي  فقط �جلر�ئم 
�ل�شتعمار،  فرتة  �لإن�شانية خلل  �شد  باأنها جر�ئم 
�أمام  �حلقوق  هذه  عن  مد�فعا  فريي  جول  كان 
�لربملان. مطاردة �لثو�ر �جلز�ئريني �لذين �أجربهم 
�جلنود �لفرن�شيون �للجوء �إىل �لكهوف، عند �ملدخل 
�جلز�ئريون  كبرية،   بنري�ن  فيه  �أحرقو�  �لذي 

حاولو�  �إذ�  �لتم�شيط  �أو  بالدخان،  خمتنقني  ماتو� 
�جلي�ش  �لوطني طرد  �لتحرير  ثورة  �خلروج، خلل 
على  �إجربهم  و  قر�هم،  من  �لفلحني  �لفرن�شي 
على  �لبقاء  ميكنهم  حيث  مع�شكر�ت  يف  �لتجمع 
مت  و  حرقها،  مت  �أفرغت  �لتي  �لقرى  �حلياة،  قيد 
و��شع،  نطاق  على  و�لغت�شاب  �لتعذيب  ��شتخد�م 
��شتخدمها �جلي�ش  �لتي  �لأ�شاليب  �لإعد�م،  وكذلك 
�لتي  بتلك  مقارنة  �ملهم  بال�شيء  لي�شت  �لفرن�شي 

�رتكبها �لنازيني.
تطبيع  اإىل  ندعو  العرب"  "كل  جملة  يف  ـ 
يف  وتطويرها  واجلزائر  فرن�شا  بني  العالقات 
ترى  كيف  واجلزائري،  الفرن�شي  ال�شعبني  خدمة 

اإمكانية هذا؟
ـ هناك بالفعل ج�شور ثقافية، علمية بني �لبلدين، 
جائزة موري�ش �أودين �لتي مت �إن�شائها يف عام 2004 
من قبل جري�ر ترونيل مت من خلل مكافاأة �ثنني من 
�لفائزين، لتعزيز �لتعاون بني علماء �لريا�شيات من 
فاإن  �مل�شاريع  من  �لنوع  هذ�  بف�شل  و  �لبلدين،  كل 
قوية  رو�بط  يقيمان  و�لفرن�شي  �جلز�ئري  �ل�شعبني 

و�شد�قات عميقة.
ـ هل لديك ذكريات عن حياتك يف اجلزائر؟

�نقلب  ثم  �حلرب  �شنو�ت  �أن  �أفرت�ش  ل..  ـ 
بومدين كان مبثابة �شدمة كبرية عندما كنت طفل. 
لكن عندما �أعود �إىل �جلز�ئر، �أ�شعر �أنني يف وطني: 

�جلز�ئر هي �أجمل مدينة يف �لعامل.
ـ اأخرًيا... هل هناك ر�شالة تريد اأن تنقلها اإىل 

قراء جملة "كل العرب"؟
 22 و   ،2019 فرب�ير  بد�ية  توفيت  و�لدتي  ـ 
فرب�ير �ل�شعب �جلز�ئري ��شتاأنف �لن�شال من �أجل 
يوؤ�شفني  �لتحرير،  ثورة  �أبطال  نا�شل  كما  �لثورة، 
يوم  �أي�شًا: كم  قلق  �إنني  و�لدتي مل تعرف ذلك،  �أن 
جمعة، و ثلثاء، يجب �أن يو��شل �جلز�ئريني �ل�شري 
حلم  و�لذي  به،  يحلمون  �لذي  �لبلد  ي�شبح  حتى 
ومتعددة  ودميقر�طية  م�شتقلة  جز�ئر  و�لد�ي:  به 

�لثقافات.

يؤسفني أن 

والدتي توفيت 

قبل ثورة 22 

فبراير 2019 

بأيام... و والدي 

كان يحلم 

بجزائر  مستقلة، 

ديمقراطية 

ومتعددة 

الثقافات
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السياسة

د. شارل سان برو

اإلس������������������������������������������������������������������������������الم ف���������������������������������������ي ال��������������������������غ��������������������������رب
 Montaigne، Les Essais،  1-

1580- 1588
�مللحظة �لثانية تتعلق بعدم معرفة حقيقة 
تلك هي على  �لنا�ش:  قبل غالبية  �لإ�شلم من 
وجه �خل�شو�ش حال �لغربيني، بل و�ي�شًا حال 
�مل�شلمني �لذين يعي�شون يف �لغرب. هذ� �جلهل 
يعزز رهاب �لإ�شلم وي�شجع يف �آن معًا �مل�شلمني 
�ندماجهم  تتيح  ل  بت�شرفات  �لقيام  على 

�لجتماعي.
�ملت�شلب  �ملفهوم  �أن  �ىل  �لإ�شارة  جتدر 
يف  تطور  �أي  �إعاقة  يف  ي�شهم  بالعلمنة  �ملتعلق 
معرفة �ملجال �لديني �لذي غالبًا ما ُي�شار �ىل 
ي�شتمر  وبالتايل،  ثانوية.  جو�نب  يف  �ختز�له 
�لإ�شلم يف �إثارة �ملزيد من �لت�شاوؤل و�لعد�ئية. 
�شعف  عديدة:  �أ�شباب  �ىل  �لإبهام  هذ�  ومرد 
�شيا�شية،  لأغر��ش  �لإ�شلم  ت�شخري  �لإميان، 
�للتبا�ش بني �لوفادة �لتي يت�شاءل تقبلها نتيجة 
�لأزمات �لقت�شادية، و�جلهل، وغمو�ش �لبع�ش 
من   %  5’28 فاإن  مونتاين،  معهد  )ح�شب 
�لأ�شولية.  �لن�شو�ش  يعتمدون  فرن�شا  م�شلمي 
ويف بع�ش �ل�شو�حي، قوبلت �لهجمات �لإرهابية 

يف فرن�شا بالرتحاب(.
يتعلق  فيما  خا�شة  �لن�شاء،  ق�شايا  �أما 
باحلجاب، فقد �أربكت �لعديد من �لبلد�ن �لتي 

تتبع نهجًا غري طائفي، خا�شة فرن�شا.
و �إعتقادي �أن �أول هدف يجب �أن يتمثل يف 
معرفة �أف�شل حلقيقة �لفكر �لإ�شلمي. وينبغي 
�لإ�شلم  بني  �خللط  ميكن  ل  �أنه  على  �لتاأكيد 
بالتع�شب  �ملتميزة  �لأقلوية  �لتيار�ت  وبني 

�لأعمى �ملتمرد �و بالإرهاب.
�ىل  عمدت   – وغريها  �لأ�شباب-  لهذه     
يف  للبحث  �أعمايل  من  مهم  جزء  تكري�ش 
وتبيان  �لإ�شلمية،  �لعقيدة  ودر��شة  �لإ�شلم، 
�ل�شيا�شي  و�لجتماعي-  �لفكري  �لتطور 
�لع�شور  منذ  �لإ�شلمي  للفكر  و�لفقهي 
باأن  �أذّكر  و  �ليوم.  وحتى  �لأوىل  �لإ�شلمية 
�ل�شورة  يعك�ش  ول  �إ�شلحي  دين  هو  �لإ�شلم 

�ل�شاخرة �لتي ير�شمها �لبع�ش عنه.
غري  �لغربي  �لعامل  نظرة  �أ�شباب  ومن   
�ملتمردين  �ملتطرفني  �أن  �لإ�شلم  �ىل  �لودية 
و�ملنحرفني حاولو� �إ�شفاء طابعًا �إ�شلميًا على 
ن�شاطاتهم. و�أ�شحى من �ل�شرورة �لتاأكيد على 
لهذه  �حلقيق  باملعنى  و�لتذكري  �أ�شاليل،  �أنها 

�لأوىل تتعلق بالتنوع: ويتمثل ذلك يف �لتاأكيد 
على �لإيجاز يف �حلديث عن �لإ�شلم يف �لغرب 
يف  �ملتو�جدة  �مل�شلمة  �جلماعات  لتنوع  نظرً� 
�لبلد�ن �لغربية: مغربيون، جز�ئريون، �أتر�ك، 
�أفارقة،  �أفغان،  �لعربي،  �مل�شرق  من  و�فدون 
�لتاريخ  بنف�ش  جميعهم  يتمتعون  ل  وهم  �لخ. 

ونف�ش �ملقاربة من �مل�شاألة �لدينية.
ويقدر عدد �مل�شلمني يف �وروبا) مبا يف ذلك 
رو�شيا( بني 70 و90 مليون ن�شمة، ويف �أمريكا 
�لوليات  يف  مليون   3،5 )حو�يل  �ل�شمالية 
وكيبك(.  كند�  يف  مليون  من  و�أكرث  �ملتحدة، 
 15 )حو�يل  �لرو�ش  �مل�شلمون  ��شتثنينا  و�إذ� 
مليون ن�شمة، خا�شة يف �لقوقاز(، لأمكن �لقول 
فرن�شا  يف  تعي�ش  �مل�شلمة  �جلماعات  �أهم  �إن 
مليون   6 حو�يل  تعد�دها  يبلغ  بحيث  و�ملانيا، 

ن�شمة يف كل �لبلدين.
كذلك جتدر �لإ�شارة �ىل �لتنوع �لهائل بني 
هذه �جلماعات. �إذ ي�شيطر على �لروؤية �لغربية 
�لأمريكية  �لأو�شاط  بع�ش  �إخفاق  �لإ�شلم  �ىل 
�و �لأوروبية يف تقبل �لتنوع �لثقايف. فهناك �أوًل 
مت�شابهون  �مل�شلمني  جميع  باأن  �ملوحية  �لفكرة 
�لإ�شلمي.  للو�قع  �ملعقد  �لطابع  تقبل  ورف�ش 
على  يجب  باأنه  �لقائل  �لدعاء  �ي�شًا  وهناك 
ـــ  �لغربي  �لنموذج  يتبنى  �أن  برمته  �لعامل 
ــــ  غربي  منوذج  �أي  نت�شاءل  �أن  هنا  وميكننا 
ما  وهذ�  عاملية مزعومة،  للتو�شل �ىل ح�شارة 
قد يف�شر �ىل حد كبري تغريب �لعامل �و �أمركته.

 1،5 من  �أكرث  به  يوؤمن  دين  هو  �لإ�شلم 
من   20% يعادل حو�يل  ما  �أي  ب�شري،  مليار 
فاعًل  عامًل  يعترب  وهو  �لأر�ش.  كوكب  �شكان 
معروف  غري  يبقى  �أنه  �إل  �لدولية.  �حلياة  يف 
كليًا يف �لعامل �لغربي، وبالتايل، يتعذر على هذ� 

�لأخري �أن يفهمه.
ت�شاوؤلت  حمور  �لإ�شلم  ي�شكل  ما  وغالبًا 
�لتمييز  عدم  نتيجة  منطقية  غري  خماوف  �و 
و�لإ�شلموية  وح�شارة،  كدين  �لإ�شلم،  بني 
ومما  �شيا�شيًا.  م�شروعًا  تعّد  �لتي  �لأ�شولية، 
يعزز  بالإ�شلم  �جلهل  هذ�  �أن  فيه  �شك  ل 
نظرية  وفق  �حل�شار�ت،  �شد�م  �إيديولوجيا 
�أبدي ثلث  فاإنني  �ل�شهرية.  �شمويل هنتنغتون 
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�لعبار�ت. وهذ� ما يتيح �لإبانة باأن �لإ�شلم ل 
علقة له بالتع�شب و�لتطرف. ومن �ل�شروري 
�لإيديولوجية  بامل�شادر  حتديدً�  �لتذكري  �ي�شًا 
للإ�شلموية �ملتمردة، �أي ما تطلق عليه ت�شمية 
�لأخو�ن  �إليه  دعا  �لذي  �ل�شيا�شي  �لإ�شلم 
�خلم�شينات  يف  قطب  �شيد  خا�شة  �مل�شلمون، 
ثورة  �إثر  �لإير�نيون  �ملليل  �و  و�ل�شتينات 

.)1(  1979
بني  باخللط  فتتعلق  �لثالثة  �مللحظة  �أما 

�لهجرة �لو�فدة و�لإ�شلم:
م�شلمني  �لو�فدين  �ملهاجرين  جميع  لي�ش 
خا�شة  �ل�شرقية  �وروبا  من  مهاجرون  )هناك 
وكمبوديون  و�شينيون  و�أفارقة  وهنود  رومانيا، 

وفيتناميون...( �أ�شف �ىل �أن كون �ملرء م�شلمًا 
من  �ملهاجرين  هوية  عنا�شر  �أحد  �شوى  لي�ش 

بلد م�شلمة.
ديني،  هو  ملا  ثقايف  ��شتلب  ثمة  وبالتايل، 
مما  "�أوروبي"،  �إ�شلم  تعزيز  عن  بعيدً�  �إمنا 
�إحد�ث  و�ىل  �شيا�شية  �نكما�شات  �ىل  يوؤدي 

متييع يف �لعوملة �لت�شووية.
هذ�  مَل  �لو�فدة.  �لهجرة  م�شكلة  تبقى 
�أن  ذلك  �لإ�شلم؟  مع  �ملنظم  �شبه  �للتبا�ش 
هذ� �للتبا�ش ي�شهم يف تقدمي �شورة �شلبية عن 
�ي�شًا  �للتبا�ش  هذ�  ي�شاعف  ومما  �لإ�شلم. 
هو ت�شرفات بع�ش �مل�شلمني )رف�ش �لندماج، 

�لنزعة �لطائفية، �ل�شتفز�ز و�لتحري�ش(
يف  وهي  �لقلق.  هذ�  �أ�شباب  هي  عميقة 
�لدينية.  �مل�شاألة  وتتخطى حدود  �لو�قع عديدة 
وفادة  ظاهرة  يو�جهون  جهة،  من  فالغربيون، 
�لأو�شاع  �أن  من  بالرغم  مثيل،  لها  ي�شبق  مل 
�ملعنية هي مدعاة قلق  �لبلد�ن  �لقت�شادية يف 
�لع�شكرية  كاخلدمة  �ألغيت  قد  �لندماج  ونظم 
تعطلت-  �و  �ملثال-  �شبيل  على  فرن�شا  يف 

كاملدر�شة �لر�شمية. 
�ل�شر�عات  �ندرجت  �أخرى،  جهة  ومن 
و��شطر�بات �لأحد�ث �لدولية يف �حلياة �لعامة 
�لت�شال  تكنولوجيا  يف  �لهائل  �لتطور  نتيجة 
تتم  ما  غالبًا  �لتي  �لأحد�ث،  وهذه  و�لتو��شل. 

معاجلتها ب�شورة مقت�شبة، و�لتي ت�شيء و�شائل 
�لإعلم �لرديئة تو�شيحها، تعزز بطبيعة �حلال 

�شوء فهم �لعامل �لإ�شلمي �و رف�شه.
هي  بل  معتقد،  م�شاألة  لي�شت  �إذً�  فامل�شاألة 
و ل ميكن حلها  �لعي�ش معًا.  �رتباك يف  م�شاألة 
دون �تخاذ �لتد�بري �للزمة بغية �شبط �لهجرة 
�ملو�طنني  من  �لكثري  يعتربها  �لتي  �لو�فدة 
�إذ�  مبثابة �عتد�ء. و ل ميكن حل هذه �مل�شكلة 

مل نفهم حقيقة �لإ�شلم.
ول ي�شعني �شوى �لتاأكيد على �أن �لإ�شلم ل 
يز�ل يحتفظ بنف�ش �لقدرة على �لتطور و�خللق 
و�لتجديد. وبالتايل، يجد �لإ�شلم �لقدرة على 
�لتطور  و�لتكّيف يف ذ�ته ويف �شلفيته. و�ليوم، 
كما بالأم�ش، يتيح �لإ�شلح، �أي "�إعادة تفعيل" 
�لدينامية  ��شتعادة  بو��شطة �لجتهاد،  �ل�شلفية 

و�حليوية �خلّلقة للدين �لإ�شلمي)2(.
هذ� ما يوؤدي بالنتيجة �ىل ثابتتني �ثنتني:

 �لأوىل هي �أنه ل يتعني على �لغرب �أن ميلي 
على �لإ�شلم �إ�شلحاته، �إذ ينبغي �أن تنبع هذه 
�لأخرية من �لد�خل فيما يتعلق باحرت�م �لهوية 
ولي�ش من خلل  ذ�ته  �لإ�شلمية. فمن  و�لقيم 
ي�شتطيع  �ملقنعة،  غري  �لأجنبية  �لنماذج  تقليد 
حتديات  ومو�جهة  قوته  ي�شتعيد  �أن  �لإ�شلم 

�لعامل �ملعا�شر.
�أما �لثابتة �لثانية هي �أنه ل يوجد يف �لغرب 
بجهود  للقيام  م�شتعدة  مهاجرة  جماعات 
�لتكيف و�لتطور. ذلك �أن هذه �جلماعات جتهل 
حقيقة �لإ�شلم ول يوجد يف �شفوفها ممهدين 
يتعني  وبالتايل،  �ل�شامل.  �لتفكري  على  قادرين 
�لإ�شلمي،  �لعامل  يف  �لإ�شلم،  علماء  على 

حماربة �لنحر�فات، وتفعيل �لجتهاد �للزم.
طرحت  كما  يحتاج،  �لإ�شلم  �أن  و�لو�قع 
�لرت�ث  يف  �لإ�شلح  "حركة  كتابي  يف 
يعاودون  جدد  فقهاء  �ىل  �لإ�شلمي")3(، 
ويقدمون  و�خلالدة  �حليوية  ر�شالته  تاأكيد 
وذلك  �جلديدة،  �لظروف  مع  تتلءم  حلوًل 
عرب تطبيق �لجتهاد على �شوء �لقر�آن �لكرمي 

و�ل�شنة �ل�شريفة.

1-Ali Mezghnani، L’Étatinachevé، Paris، Gallimard، 2011، p. 243 

 2-L’Islam etl’effortd’adaptation au monde contemporain. L’impératif de l’ijtihâd، dir.، Paris، CNRS

     éditions، 2011

�مللك  مكتبة  �لبعيني،  وجيه  ترجمة  و�لتغريب،  �لثورة  بني  �ل�شلفية  م�شتقبل  �لإ�شلم،  برو:  �شان  �شارل  ـــــ   3
عبد �لعزيز �لعامة، 2010.

 مدير معهد �لدر��شات
 �جليو�شيا�شية يف باري�ش
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�لرئي�ش  بباري�ش  �ملوت  غيب 
�شري�ك،  جاك  �لأ�شبق  �لفرن�شي 
بعد حياة حافلة باملو�قف �لتاريخية، 
�لعادلة  �لعربية  للق�شايا  وتفهم 
لل�شيا�شة  �أعطى  و�لذي  و�مل�شروعة، 
مميزً�  خطًا  �لعربية  ـ  �لفرن�شية 
فل�شطني،  ق�شية  من  باملو�قف 
عام  �لعر�ق  على  �حلرب  ورف�شه 

.2003
تتقدم  �لعرب  كل  حترير  �أ�شرة 
باأ�شدق  �لر�حل  �لرئي�ش  �أ�شرة  من 

�لتعازي.

ت�شامنا مع ثورة و �نتفا�شة �ل�شعب �لعر�قي �قيم جتمعا كبري� بعد ظهر 
�لإن�شان  حقوق  �شاحة  يف   2019 �أكتوبر   �لأول/  ت�شرين   6 �لأحد  �ليوم 

بالرتوكاديرو و�شط باري�ش
كانت �لهتافات �شد �إير�ن و تدخلها بالعر�ق و �شد �مليلي�شيات و �حلكومة 

�حلالية و �لف�شاد و �لعملء.

�ل�شعبية  �لتظاهر�ت  على  تعليقًا 
�للبنانية  �ملناطق  غالبية  عمت  �لتي 

��شدر �حلزب بيانا جاء به: 
�إن �لقر�ر�ت �حلكومية بفر�ش �شر�ئب 
على �شلة من �خلدمات �ل�شا�شية و�ل�شرور�ت 
جيوب  جتفيف  يكفهم  مل  وكاأنه  و�حليوية،  �حلياتية 
�لفئات �لكرث فقرً� وذوي �لدخل �ملحدود من �ملد�خيل �لتي مل تعد تلبي �حلاجات 
�ل�شعبية  �لنتفا�شة  هذه  �تت  ولذلك  �لجتماعي،  بالمن  �ل�شلة  ذ�ت  �ل�شا�شية 
لت�شكل ردً� على  �لتثقيل �ل�شلطوي للفئات �ل�شعبية مبزيد من �لعباء �ملعي�شية يف 
جمالت �ل�شكن و�لطبابة و�لتعليم و�لنقل وفر�ش �لعمل وكل ماله علقة مب�شتلزمات 

�حلياة �ل�شيا�شية.
و وجهت �لتحية لهذ� "�حلر�ك �ل�شعبي �لذي �نطلق حتت �شقف خطاب مطلبي 
بعيد عن مفرد�ت �خلطاب �لطائفي و�ملذهبي، حتمل �ل�شلطة بكل �طر�فها م�شوؤولية 

تردي �لو�شاع �لقت�شادية و�لجتماعية و�ملعي�شية". 
�لتي  �ل�شباب   باإز�لة  هو  �لزمة  هذه  لأ�شا�ش  �لت�شدي  �ن  �لبيان:  تابع  و 
�لعلل وحيث  �لتي هي علة  �ل�شيا�شية  �لطائفية  لنظام  �ل�شيا�شية   �لبنية   تكمن يف 
�لتي حتكمها  �ملو�طنة  دولة  و�قامة  �لطائفي  �لنظام  باإ�شقاط  �ل  �لمور  ت�شقيم  ل 
قو�عد �ملحا�شبة و�مل�شاءلة ملن ينهب ويهدر �ملال �لعام وفر�ش نظام �شريبي عادل 
على �ل�شا�ش �لت�شاعدي و�عادة �لملك �لعامة �مل�شتوىل عليها �ىل ملكية �لدولة 
وتفعيل دور �ملوؤ�ش�شات �لرقابية و�يلء �همية للقت�شاد �لنتاجي �لذي يوفر فر�ش 

�لعمل  وتاأمني رزمة من �ل�شمانات ذ�ت �ل�شلة بالمن �حلياتي. 
و ختم �لبيان: نعم للحر�ك �ل�شعبي بتعبري�ته �لدميوقر�طية ونعم لتلبية �ملطالب 
�ل�شعبية ونعم لتطبيق مبد�أ �ملحا�شبة و�مل�شاءلة ونعم ل�شقاط �لنظام �لطائفي ول 

لفر�ش �شر�ئب جديدة على ذوي �لدخل �ملحدود  و�لفئات �ل�شعبية.

  طليعة لبنان العربي االشرتاكي:   تظاهرة باريس دعما إلنتفاضة لبنان 
تراكم الفساد السلطوي  واغراق الطبقات 

الشعبية بالضرائب وانعدام 
الخدمات اوصل البالد 

الى االنفجار

  رحيل جاك شراك

  تظاهرة باريس دعما إلنتقاضة العراق

األخ��ب��ار

و  �للبنانيني  �آلف  2019 جتمع  �أكتوبر   �لأول/  ت�شرين   20 �لأحد  يوم   
�لإن�شان  حقوق  �شاحة  يف  �لفرن�شيني،  �لأ�شدقاء  و  �لعربية  �جلالية  من  بدعم 
�ل�شعب  �نتفا�شة  مع  للت�شامن  �لغزير،  �ملطر  باري�ش رغم  و�شط  بالرتوكاديرو 

�للبناين.
�ل�شيا�شي  بالنظام  تندد  �للفتات  كانت  و  �للبناين،  �لعلم  �إل  يرفع  مل 
�لطائفي و �لفا�شد، و �لهتافات �لتي ��شتهدفت �أركان �لنظام و �لتغلغل �لإير�ين 

بلبنان. و �أختتمت �لتظاهرة بالن�شيد �لوطني �للبناين.
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باري�س - كل العرب – ليلى املر 
يف �لثالث من �شهر �أكتوبر/ت�شرين �لأول 2019 هزت  �لعا�شمة باري�ش �عتد�ء 

يف مقر �ل�شرطة �لرئي�شي
فرع  يف  معلوماتي  كتقني  يعمل  �لذي   هاربون،  ميكايل  �أقدم  حيث  �ملدينة  يف 
�ملخابر�ت ، على طعن زملئه بال�شكني، مت�شببًا مبقتل �أربعة منهم، قبل �أن يتم قتله 

على يد �شرطي �شاب كان ت�شلم وظيفته قبل �أيام.
�إعتنق  �ملارتينك   يف  فر�ن�ش  بورو  مو�ليد  من  فرن�شي  هاربون  ميكايل  و�جلاين 
لكن  �ملت�شددين،  بالإ�شلميني  علق  على  كان  �أنه  وعلم  �شنو�ت،  ع�شر  قبل  �لإ�شلم 

حتى �لآن مل توؤكد �لتحقيقات وجود �شلة �إرهابية للحادث. 
�أحاطت بهذه �جلرمية  �لتي  �لت�شاوؤلت حول �لظروف  �لكثري من  �أثارت  �لق�شية 
يف قلب �ل�شرطة وقلب �لعا�شمة، وفيما ل تز�ل �لتحقيقات جارية، مثل قائد �ل�شرطة 
د�ئرة  يف  �ملتعمد  غري  بالتق�شري  للإحاطة  برملانية  حتقيق  جلنة  �أمام  لملان  ديديه 

�ل�شرطة ومعرفة ما �إذ� كان من �ملمكن ��شتدر�ك هذ� �لإعتد�ء . 

  
العربي  البعث  حلزب  القومية  القيادة  حيت  العرب"  "كل  ل  و�شل  بيان  يف 
ال�شرتاكي النتفا�شة ال�شعبية يف لبنان التي توحد خطابها حول العناوين الوطنية 
العربي  ال�شعبي  للحراك  اللبناين حماكاة  ال�شعبي  وراأت يف هذا احلراك  واملطلبية 
الذي انطلق حتت �شعار اإ�شقاط النظام وي�شتمر بفعالياته يف اأكرث من �شاحة عربية. 
و اأ�شاف البيان: اإن هذه النتفا�شة ال�شعبية العارمة التي مل ي�شهد لبنان مثياًل 
الذي  الوطني  ال�شيا�شي  �شموليتها ول على م�شمون اخلطاب  لها ل على م�شتوى 
قدمت نف�شها من خالله، اإمنا عربت بذلك عن نب�س ال�شارع الذي يختزن بطياته 
الذي  العربي  ال�شعبي  احلراك  التي حاكت  امل�شهدية  انفجرت عرب  ن�شالية  طاقات 
انطلق يف اأكرث من �شاحة عربية واآخرها انتفا�شة �شعب العراق �شد منظومة الف�شاد 

ال�شيا�شي والقت�شادي واملايل والإداري ورعاتها الإقليميني والدوليني.  
لبنان  ب�شعب  تكرب  التي  ال�شرتاكي  العربي  البعث  حلزب  القومية  القيادة  اإن 
والتي ت�شدح اجلماهري يف  الوطني مدًى وم�شموناً  البعد  ذات  ال�شعبية  انتفا�شته 
ال�شاحات وامليادين ب�شعار ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام وحما�شبة الفا�شدين وناهبي 
املال العام وحتت �شعار )كلن يعني كلن( اأعطت النموذج املثايل للحراك ال�شعبي الذي 

تعر�س لالخرتاق يف اأكرث من �شاحة.  
املتعددي  اأعدائها  على  تنت�شر  اأن  ميكنها  ل  العربية  الأمة  اإن  البيان:  ختم  و 
القومي  الأمن  حلماية  القومي  اجلهد  وحدة  بالوحدة،  اإل  وامل�شارب  امل�شادر 
العربي من حماولت الخرتاق لهذا الأمن كما توحيد اجلهد الوطني يف �شاحات 
النتفا�شات لإجناز التغيري الوطني الدميوقراطي ول�شتعادة ال�شيادة التي تعر�شت 
لالنتهاك بالحتالل اأو بالهيمنة والو�شاية اخلارجية دولية كانت اأو اإقليمية ومعها 

اإ�شقاط كل اأنظمة ال�شتبداد والقمع التي ت�شادر حريات اجلماهري.

  أزمة اليمن في مجلس الشيوخ الفرنسي

  عمان ضيف شرف بصالون الصيد البحري 
الفرنسي

فرنسا اعتداء في قلب مركز الشرطة في   
باريس  يؤدي بحياة أربع عناصر 

حادث لم تثبت له عالقة باإلرهاب حىت اآلن

القيادة القومية لحزب البعث:   
تحية النتفاضة شعب لبنان

بباري�ش  �ليمني  �ل�شفري  مــن  بــدعــوة 
جمل�ش  مع  بالتن�شيق  و  يا�شني،  ريا�ش  د. 
�ليوم  ظهر  بعد  �أقيمت  �لفرن�شي،  �ل�شيوخ 
  2019 �أكتوبر   7 ت�شرين �لأول/  �لثنني 
حول  �ملجل�ش  قاعات  باأحدى  قانونية  ندوة 
حتت  �شيمو�ش،  مارك  للربوفي�شور  �ليمن، 
عنو�ن: �ليمن بني قو�نني �حلرب و �ل�شلم.

حــ�ــشــرهــا عــ�ــشــوي جمــلــ�ــش �لــ�ــشــيــوخ 
جلنة  رئي�ش  �أميل  مي�شال  �ل�شيد  �لفرن�شي 
باملجل�ش،  �ليمنية  �لفرن�شية  �ل�شد�قة 

�للجنة  م�شوؤولة  غوليه  ناتايل  �ل�شيدة  و 
عدد  بح�شور  و  باملجل�ش.  �لقــتــ�ــشــاديــة 
و  �لأوروبيني  �لإعلميني  و  �ملخت�شني  من 

�لأمريكيني و �لعرب.
�فــتــتــحــهــا �لــ�ــشــيــد �أمــيــل ثــم حتدثت 
يا�شني  ريــا�ــش  د.  �لقى  و  غوليه  �ل�شيدة 
عن  �لــقــانــوين  �ملحا�شر  ــدث  حت و  كلمة. 

�ملو�شوع ب�شكل م�شهب.
ثم فتح باب �لأ�شئلة و �ملد�خلت حيث 

حتدث �لعديد من �حل�شور.

و قد  �لعام،  �لفرن�شي بهذ�  �لبحري  �ل�شيد  حلت �شلطنة عمان �شيف �شرف ب�شالون 
روؤ�شاء  بينهم  م�شارك،   14 �شم  �ل�شمكية  و�لــرثوة  �لزر�عة  وز�رة  من  عماين  وفد  �شارك 

�شركات عمانية ذ�ت �لعلقة.
تر�أ�ش �لوفد �ل�شتاذ �شعود �حلب�شي وكيل وز�رة �لزر�عة و�لرثوة �ل�شمكية �لعمانية، و 

بح�شور دكتورة منى �لبيتي نائب �شفري عمان بفرن�شا.
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االقتصاد

وثورة  و�لعلمي  �لتكنولوجي  �لتطور  ظل  يف 
�قت�شادي  تطور  من  ذلك  تبع  وما  �لت�شالت 
للأ�شول  جديد  مفهوم  دخل  هائل،  ومعريف 
�لقطاعات  لكافة  �لنتاجية  �لعملية  يف  �مل�شاهمة 
يف  هي  و�لتي  �ملعرفية،  بالأ�شول  يعرف  ما  وهو 
�لنهاية متثل ر�أ�ش �ملال �لفكري و�ملعريف �ملرتبط 
منها،  �ملوجود  تطوير  �أو  جديدة  �فكار  �إنتاج  يف 
ومعرفة متتلكها  فهو ميثل جمموعة خرب�ت  لهذ� 
�شوف  وبالتايل  �لنتاجية  �لقت�شاد  وحد�ت 
ينعك�ش ذلك على �لأد�ء �لقت�شادي ككل، و�لذي 

�طلق عليه م�شمى �قت�شاد �ملعرفة.  
�لذي  �لقت�شاد  باأنه  �ملعرفة  �قت�شاد  ويعّرف 

ال��������رق��������م��������ي  االق������������ت������������ص������������اد  م�������س�������ت�������ق�������ب�������ل   
ف�������������������������������ي ع������������������ال������������������م������������������ن������������������ا ال������������������ع������������������رب������������������ي

أ.د. غسان الطالب

يف  �أ�شا�شيا  جزء�  ت�شكل  �لتي  �ملعرفة  على  يقوم 
على  �لعتماد  �شماته  ومن  �لنتاجية،  �لعملية 
ر�أ�ش  باإعتبارها  �لب�شرية  �ملو�رد  يف  �لإ�شتثمار 
قوى  من  ميثله  مبا  و  للم�شروع،  �ملعريف  �ملال 
فاإن  لهذ�  متخ�ش�شة،  و  موؤهلة  كو�در  و  عاملة 
�أهم  من  �مل�شتمر  �لتعلم  و  بالتدريب  �لهتمام 
ذلك  ير�فق  ما  و  �ملعرفة  لإقت�شاد  �لقوة  عنا�شر 
�لتي  �ملعريف  و  �لعلمي  �لبحث  لأ�شاليب  تطور  من 
�لقت�شادية  بالتنمية  مبا�شر  ب�شكل  و  ت�شاهم 
�لتي  خ�شائ�شه  �هم  ومن  باملعرفة،  �ملرتبطة 
و�لذي من خلله  �لإبتكار  هو عن�شر  بها،  يتميز 
تطورها  وت�شارع  �ملعرفة  ثورة  مو�كبة  ميكننا 
�لنتاج  �حتياجات  مع  وتكييفها  ��شتيعابها  ثم 
�ملعرفية  �لكثافة  كذلك  و�خلارجية،  �ملحلية 
و�لتي مردها ثورة  بالأن�شطة �لقت�شادية  �ملتعلقة 
�لتقدم  وت�شارع  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 

�لتكنولوجي يف �شتى مناحي �حلياة.  
و�ليوم يتكلم �لعامل عن �لع�شر �لرقمي �لذي 
من  �حلديثة  �لتقنيات  مذهل  وب�شكل  فيه  تنت�شر 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت و �لإنرتنت �و ما 
ي�شمى بثورة �لت�شالت، للحد �لذي ��شبح فيه من 
�ل�شعب جد� �ن نت�شور باأن يعي�ش �لعامل بدونها 
رف ويدير �عماله �ملحلية �و �خلارجية، هذ�  لُي�شً
�ذ� علمنا على �شبيل �ملثال �ن �لإقت�شاد �لرقمي 
د�خل  �قت�شاديا هائل  وعائد�  قيمة  يحقق  �ليوم 
يحقق  بحيث  �ل�شناعية،  �لع�شرين  جمموعة 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   50 % �ل  بحدود 
تريليون   32 يقرب  ما  �ي  �ملجموعة  لدول  �لكلي 

دولر. 
 Digital( �لرقمي  �لقت�شاد  وُيعرف 
يقوم  �لذي  �لقت�شاد  باأنه   )economy
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  �أ�شتاذ جامعي و باحث �قت�شادي

هذ�  يف  �لعاملية  �ل�شتثمار�ت  جذب  على 
وقدر�تنا  �لذ�تية  �مكاناتنا  لتطوير  �ملجال 

كذلك. 
�لتي  و�لت�شريعة  �لقانونية  �لبيئة  -توفري 
�لقت�شاد  مع  و�لتعامل  �لتحول  يتطلبها 

�لرقمي.
موحد  عربي  لعمل  �جلهود  توحيد   -
للو�شول �ىل �لتكامل يف بناء �قت�شاد معريف 
�لفجوة  تقلي�ش  على  �لعمل  ثم  ومن  عربي 

�ملعرفية و�لرقمية بني �لقطار �لعربية.    
�كون  �ن  �إل  ميكنني  ل  هذ�  كل  بعد 
متفائل، فوطننا �لعربي ميتلك من �لعنا�شر 
ولي�ش  �ملعريف  للقت�شاد  منتجا  يجعله  ما 
بالعقل  �ملتمثلة  �لإنتاج  فاآلة  فقط،  م�شتهلكا 
و�شائل  يف  �ملمثلة  �لإنتاج  و�أدو�ت  �لعربي 
يف  �لدخول  �إىل  تقودنا  �لتي  هي  �لتفكري، 
نحقق  وحتى  �ملعريف  �لإنتاج  هذ�  م�شتقبل 
ذلك علينا �لهتمام يف لغتنا �لعربية �لتي هي 
حمور �لدخول �إىل �لإنتاج �ملعريف و �لو�شول 
�إىل نقطة �لرتكاز و �لإبد�ع يف �لعقل �لعربي 
كذلك  بنا  و�شيوؤدي  تفكريه،  قدر�ت  لتنمية 
�إنتاج  يف  �ملتخ�ش�شة  �حلقول  دخول  �إىل 
عليها  �ملفرو�ش  �لحتكار  ك�شر  و  �ملعرفة 
�إ�شرت�تيجية و��شحة  َبلَورة  وهذ� يتطلب منا 
�لعرب  �ملثقفني  و  �ملفكرين  كافة  بها  ٌي�شهم 
لدخولنا  �لعلمية  و  �ملنطقية  �ل�شيغة  لو�شع 
�لهوية  يحمل  �لذي  باإنتاجنا،  �ملعرفة  عامل 
ن�شهم  حتى  و  �حل�شاري،  طابعها  و  �لعربية 
�إز�ء  �لإن�شانية.  �ملعرفة  �إنتاج  يف  كذلك 
مبجموعة  �أنف�شنا  نو�جه  فاإننا  ذلك  كل 
منتلك  زلنا  ما  هل  �مل�شروعة:  �لأ�شئلة  من 
وهل  �ملعريف؟  م�شتقبلنا  ل�شنع  �لإ�شر�ر 
�ل�شباق  يف  مكاننا  ناأخذ  �أن  لنا  ميكن 
مذهلة؟   ب�شرعة  ي�شري  و�لذي  �حل�شاري 
هذ�  خارطة  يف  موقعنا  �أين  ن�شاأل  و�أن 
و  و�أعني على �شعيد ثورة �ملعلومات  �لتغري؟ 
�لت�شالت و �لتكنولوجيا؟ هل �متلكنا �لروؤيا 
�لو��شحة للم�شتقبل �أم ٌنبقي ركودنا ياأخذنا 
�إىل �لقناعة باأن نبقى م�شتهلكني لهذ� �لإنتاج 
�لعاملي �لهائل؟  وهل ندرك حقا �أن ما تبقى 
نهاية،  مال  �إل  تدوم  لن  مو�رد  من  لنا 
ثورة  مع  حقيقية  مو�جهة  يف  �ليوم  فنحن 
�ملعرفة فهي م�شدر �ملعلومات يف كل نو�حي 
�لثقافية  �لقت�شادية،�لجتماعية،  حياتنا 
و�ل�شيا�شية، �لأ�شئلة كثرية و�لإجابة تكمن يف 

مر�جعة �لذ�ت كي ل ت�شل بو�شلتنا. 

�لعملية  مر�حل  بكل  و  قطاعاته  كل  يف  ويعتمد 
�لنتاجية على تكنولوجيا �ملعلومات من برجميات 
وخدمات وتطبيقات، وما ير�فق ذلك من تدريب 
هذه  مكونات  كل  مع  للتعامل  �لب�شرية  للكو�در 
وما  برجميات  و�شع  �و  �شناعة  من  �لتكنولوجيا 
�ىل ذلك. مبعنى �آخر هو �لقت�شاد �لذي يتعامل 
تكنولوجيا  تنتجها  �لتي  �لرقمية  �ملعلومات  مع 

�ملعلومات و�ملعتمدة على �لنرتنت.
�لذي  هو  �لنهاية  يف  �ملعريف  فالقت�شاد 
من  ميثله  ومبا  �ملعريف،  �لنتاج  منظومة  يعزز 
علمي  ت�شارع  من  ميثله  مبا  وو��شع  رحب  ف�شاء 
و��شتك�شايف متمثل يف ثورة �لت�شالت و�ملعلومات 
مناحي  كافة  ي�شمل  �لذي  �لتكنولوجي  و�لتطور 
�حلياة وخا�شة ما يتعلق منه يف �جلانب �لنتاجي، 
�لجتماعي  �ل�شلوك  يف  يوؤثر  ما  �حيانا  و�لذي 
معها  تعد  مل  بحيث  �ملجتمع،  لأفر�د  و�لثقايف 
�ملحدد  هي  �نتاجية  من�شاأة  لأي  �ملادية  �لأ�شول 
�و  �شلعية  كانت  �شو�ء  �لنتاجية  للعملية  �لرئي�شي 
خدمية، بل دخل مفهوم جديد ما يعرف بالأ�شول 
�ملال  ر�أ�ش  متثل  �لنهاية  يف  هي  و�لتي  �ملعرفية، 
�ملعريف يف حدوده �لعلمية و�لتكنولوجية، و�ملتفاعل 
ب�شقيها  �ملعرفة  �نتاج  يف  �ل�شريع  �لتطور  مع 
�فكار  �إنتاج  يف  �ملرتبط   و�لتكنولوجي  �لفكري 
يكون  بذلك  وهو  منها،  �ملوجود  تطوير  �أو  جديدة 
�لب�شري مبا ميثله من خرب�ت  �ملال  لر�أ�ش  مكمل 
ومعرفة ميتلكها �لعاملون �و �لقائمون على �لعملية 
و�لفل�شفة  �لفكار  تطوير  يف  وي�شاهم  �لإنتاجية 
�لقائمة عليها �ملن�شاأة مما ي�شاعدها على �لتقدم 

و�لتطور وحت�شني م�شتوى �لنتاج.
�ليوم ومع �لت�شارع �لتكنولوجي �لتقني و�لتطور 
بالثورة  ي�شمى  ما  �و  �لعامل  ي�شهده  �لذي  �ملذهل 
�ل�شناعية �لر�بعة، نت�شاءل عن م�شتقبل �لقت�شاد 
�لرقمي يف عاملنا �لعربي �لز�خر باإمكاناته �لعلمية 
لن  �ملنطقي  ومن  �مل�شتقبل  هذ�  �ن  �إل  و�ملادية، 
�إقت�شادنا �لعربي �ىل  يتحقق بال�شكل �لذي ينقل 
�ذ�  �إل  �لرقمية  �لعاملية  �لقت�شاد�ت  م�شاف 

حتقق له عدة �شروط ��شا�شية نذكر منها: 
تعتمد  وهذه  �ملنا�شبة  �لتحتية  �لبنية  -توفر 
�لثالثة  �ل�شناعية  �لثورة  مع  تفاعلنا  مدى  على 
�لثورة  �ىل  �لنتقال  يكون  بحيث  تفا�شيلها  وبكل 
�لرقمية �و �ملعرفية �لر�بعة مبني على بنية حتتية 

متكاملة و�شليمة. 
-�لإ�شتثمار يف ر�أ�ش �ملال �لب�شري بحيث يكون 
�لرقمي  �لتطور  مع  و�لتفاعل  �لتعامل  على  قادر� 
مر�حل  �ىل  �قت�شاد�تنا  ينقل  �لذي  و�ملعريف 
معرفية متطورة وبالرتكيز على �لتدريب و�لتطوير 

�مل�شتمر لقدر�ت �ل�شباب �ملبدع و�ملبتكر.
�ملعريف  للإنتاج  نبقى م�شتهلكني  �ن ل  -علينا 
بل يتوجب علينا �ن نكون منتجني له كذلك و�لعمل 

�حلياة هي �شل�شلة من �لقر�ر�ت �لتي ناأخذها 
منعطف  كل  عند  �أو  نعي�شه  جديد  يوم  كل  مع 
�لعديد  نتخذ  �أن  علينا  يتوّجب  حيث  بنا،  ميّر 
ن�شيب"  �أو  "نخطئ  مرة  كّل  ويف  �لقر�ر�ت،  من 
مَن  لها  حدود  ل  رحلة  �لأمر  حقيقة  يف  فاحلياة 
ميكن  �لتي  و  �مل�شريّية  �أو  �لب�شيطة  �لقر�ر�ت 
�أو  �أي�شا �إىل  قر�ر�ت مهّمة وعاجلة  �أن ن�شّنفها 
قر�ر�ت  مهّمة و غري عاجلة، و لكّن  كّلها لها  ذ�ت 

�لأثر على حياتنا على �ملدى �لقريب و �لبعيد.
�حلياة،  يف  فل�شفتنا  من  جزء  هي  قر�ر�تنا 
فهي تعرب عن �ختيار�تنا و هي �أي�شا تلك �جلر�أة 
�لتي تدفع بنا �إىل حتطيم �لقيود د�خلنا و تفتيت 
عاب �لتي حتول دون �لو�شول �إىل �أهد�فنا، و  �ل�شّ
�أمانينا و جناحنا. هي من ير�شم متّيزنا  حتقيق 
عن كل ما يحيط بنا، و معه ي�شبح �لقر�ر لي�ش 
�أحيانا  بل  فح�شب  نف�شه  جتاه  �لفرد  م�شوؤولية 

كثرية جتاه �أهله و جمتمعه ووطنه.
�لتي  �لقر�ر�ت  كل  �أّن  جنزم  �أن  ن�شتطيع  ل 
دون  ملزمون  ولكننا  �شائبة  �حلياة  يف  ناأخذها 
على  ترتب  ولو  و حّتى  و�لتحرك  بالجتهاد  تردد 
�لنتيجة،  كانت  ما  فكيف  �لأخطاء  بع�ش  ذلك 
بالنهاية هي جتربة علينا �أن ن�شتفيد منها و نبني 
ثمارها  �شتكون  حتما  و  جديدة  قر�ر�ت  عليها 
�لنجاح لأّن عدم �تخاذ �لقر�ر يف �أغلب �لأحيان 

هو �أ�شو�أ �لأخطاء كلها.
�تخذنا  �أو  �لقر�ر  باّتخاذ  قمنا  �أن  �شو�ء  و 
و  ملمار�شاتنا  �نعكا�ش  هو  �حلالتني  يف  �لقر�ر، 

جتربتنا يف �حلياة!... 

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و �لتطوير

و في القرار 

...حياة!
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منذ بدء �لإهتمام بالتفكري �لعلمي يف �مل�شتقبل 
من  و�لعديد  �ملا�شي،  �لقرن  منت�شف  حو�يل 
هذ�  لرتجمة  توظيفها  يتم  �ملنهجية  �ملقاربات 
هذه  وُتعد  تطبيقية/عملية.  �أغر��ش  �إىل  �لتفكري 
ت�شتند  �لتي  �ل�شا�شية  �لركائز  �أحد  �ملقاربات 
توظيفها  فمخرجات  �مل�شتقبلت.  در��شات  عليها 
�لدر��شات حقل معرفيا  �لتي جعلت من هذه  هي 

ي�شهد �لطلب علية �إ�شتجابة عاملية متز�يدة.
جمتمعيا  جدو�ها  ذلك  على  �شاعد  ومما   
�ل�شمد،  عبد  �لبا�شط  عبد  ي�شري  فمثل  وعلميا. 
وب�شىء من �لتف�شيل، �إىل �أن در��شات �مل�شتقبلت 
قد حققت، جمتمعيا "...�إجناز�ت وفو�ئد ملمو�شة 
على م�شتويات قطاعية د�خلية )متعددة(... �أ�شف 
و�لتطور  �لتغيري  �شبط  يف  م�شاهمتها  ذلك  �إىل 
�شناعة  عمليات  بناء  يف  وم�شاهمتها  �لإجتماعي 
�لبيانات  من  قاعدة  وفق  �ل�شيا�شية  �لقر�ر�ت 
)مب�شتقبل  �ل�شلة  ذ�ت  و�لتوقعات  و�لبد�ئل 
�إما  �ملجتمعات".  من  جمموعة  �أو  ما  جمتمع( 
من  عدد�  غريت  "قد  �لدر��شات  فهذه  علميا، 
�لن�شانية  �لعلوم  يف  و�لعلمية،  �لفكرية  �مل�شلمات 
و�لطبيعة  �لإن�شان  ب�شاأن  �ل�شو�ء،  على  و�لطبيعية 

و�ملجتمع".                                                           
وتتوزع هذه �ملقاربات �إىل نوعيني: ��شتطلعية، 
عنا�شر�لإلتقاء  �إىل  �لإ�شارة  فائدة  نرى  ومعيارية 

و�لإختلف فيما بينها.

دراس�������ات ال��م��س��ت��ق��ب��الت: ال��خ��ص��ائ��ص ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

أ.د. مازن الرمضاني

�ملقاربات  فهذه  �للتقاء،  عنا�شر  عن  فاإما 
�حلر�ش  يف  يكمن  عام  م�شرتك  قا�شم  يجمعها 
وبيانات  معلومات  قاعدة  من  �لإنطلق  على 
ر�شينة ذ�ت علقة مبعطيات مو�شوع �هتماماتها 
مثل  ولتاأ�شي�ش  م�شتقبلته.  لإ�شت�شر�ف  �شبيل 
�ملتغري�ت  حتديد  �إىل  تعمد  فاإنها  �لقاعدة،  هذه 
�ملوؤثرة يف بلورة هذه �ملعطيات من ناحية، وكذلك 
ناحية  من  �ملتغري�ت  هذه  على  �لد�لة  �ملوؤ�شر�ت 

�أخرى. ويفيد كل منهما مبعنى حمدد.
فاإما عن �ملتغري�ت، فهي تلك �ملدخلت، �لتي 
توؤ�ش�ش ل�شىء ما على �أر�ش �لو�قع، ومن ثم ت�شاعد 
حتديد  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر  در��شته.  على 
�لهمية.  من  بقدرعال  يحظى  �ملوؤثرة  �ملتغري�ت 
و/ �حلا�شر  يف  تاأثريها  نوعية  �إىل  ذلك  ُيرد  ول 

خل�شوعها  �ي�شاأ  و�إمنا  فح�شب،  �مل�شتقبل  يف  �أو 
تكون  �أن  �إىل  تف�شي  فمخرجاته  �لتغيري.  لقانون 
فبع�شها  م�شتمر.  تبدل  حالة  يف  �لن�شبية  �أهميتها 
من  وتاأثري�أ  �أكرث�أهمية  �لزمان  عرب  ي�شحى  قد 

�شو�ها. و�لعك�ش �ي�شا �شحيح. 
�لتي  �ملعطيات  تلك  فهي  �ملوؤ�شر�ت،  عن  و�أما 
ُتدلل على �أحد �ملتغري�ت �ملوؤثرة. فمثل ُتعد �لن�شبة 
�لعالية لأعد�د �لأميني يف �أحدى �لدول موؤ�شر� يفيد 
�لتكنولوجية  و/�أو  �لبجدية  متغري�لأمية  باإنت�شار 
كمية  نوعني:  من  تكون  �ملوؤ�شر�ت  وهذه  فيها. 
وكيفية. فبينما ُيعد مثل عدد �مل�شتخدمني جلهاز 
�حلا�شوب يف �أحدى �لدول موؤ�شر� كميا على مدى 

ُيعد  وباملقابل،  �لعامل.  على  �أو�إنغلقها  �إنفتاحها 
تاأثري �حلا�شوب يف نوعية حياة �لذين ي�شتخدمونه، 

موؤ�شر� نوعيا.
وكما �أن هذه �ملقاربات تلتقي مع بع�ش، كذلك 
هي تختلف عن بع�ش. ولعل من بني �برز جتليات 
�إىل فل�شفة  �أن كل منها ي�شتند  هذ� �لختلف هو 
�ملقاربات  ت�شتند  فبينما  �شو�ها.  عن  خمتلفة 
و�دو�تها  �لو�شعية  �لفل�شفة  �إىل  �ل�شتطلعية 
مع  باملقابل،  �ملعيارية،  �ملقاربات  تتماهى  �لكمية، 

�لفل�شفة ما بعد �لو�شعية و�دو�تها �لكيفية. 
و�أما عن عنا�شر �لختلف، فهي تكمن يف �أن 
�ملو��شيع  حُتددها  جدو�ها،  ثم  ومن  �شلحيتها، 

الع��لوم
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�لتي  �ل�شتطلعية،  فاملقاربات  تتناولها.  �لتي 
ت�شتعني عادة مبوؤ�شر�ت كمية، كالبيانات �لرقمية، 
و�حل�شابات �لريا�شية، و�دو�ت �لقيا�ش...�لخ، ُتعد 
�لقيا�ش،  تقبل  �لتي  �ملو��شيع  �شعيد  على  جمدية 
�لطاقة  و�إ�شتهلك  �لقومي،  و�لدخل  كال�شكان، 
لوحدها  ت�شلح  ل  باملقابل  �أنها  بيد  وغريذلك. 
�لتي  �لإجتماعية  �لتفاعلت  خمرجات  لدر��شة 

يفرزها قانون �لتغيري. 
عادة  تنطلق  �لتي  �ملعيارية،  �ملقاربات  وُتعد 
�لتخمينات،  و/�أو  كاحلد�ش،  كيفية  موؤ�شر�ت  من 
�لإنطباعية  �ل�شخ�شية  و�لآحكام  �لروؤى   و/�أو 
و�شو�ها، جمدية هي �لخرى، خ�شو�شا عندما يتم 
تقبل  ل  مو��شيع  م�شتقبلت  لإ�شت�شر�ف  توظيفها 
�لإ�شت�شر�ف �لكمي، ومثالها �ل�شر�عات �لد�خلية 
�أنها،  بيد  ...�لخ.  �ملعنوية  و�لروح  و�لدولية، 
و�لحكام  �لذ�تية  �لروؤى  توظيف  يف  تغرق  عندما 
خ�شائ�ش  تفقد  فاإنها  �لإنطباعية،  �ل�شخ�شية 

�ملو�شوعية و�لدقة �لعلمية.
�لإ�شتطلعية  �ملقاربات  تتباين  وكذلك 
�ملنهجية.  و�آلياتها  غاياتها  حيث  من  و�ملعيارية 
تن�شرف  فهي  �لإ�شتطلعية،  �ملقاربات  عن  فاأما 
و/�أو  �ملمكن  �مل�شتقبل  م�شاهد  �إ�شت�شر�ف  �إىل 
ومعطيات  �ملا�شي  حقائق  من  �إنطلقا  �ملحتمل 
باألية  ت�شتعني  فاإنها  �لغر�ش،  ولهذ�  �حلا�شر. 

منهجية تتاأ�ش�ش على: 
•�أول، تتبع �لتطور �لتاريخي ملو�شوع �لهتمام 
به  �أقرتن  �لذي  �مل�شار(  )مبعنى  �لإجتاه  لتحديد 

يف زمان �ملا�شي.
�إ�شقاط هذ� �لإجتاه  �ملمتد عرب زمان  وثانيا، 
�ملا�شي على �مل�شتقبل، مبعنى �شحب ما كان على ما 
�شيكون للتنبوء بامل�شهد �مل�شتقبلي �لكرث �إحتمال. 
ومن �أجل ذلك فاإنها ت�شتخدم عادة �أدو�ت متعددة 
ذ�ت طبيعة كمية، كالبيانات �لرقمية، و�حل�شابات 
�لريا�شية، و�ملعادلت، و�لنماذج،  و�لقيا�ش، وغري 

ذلك. 
ترمي  فاأنها  �ملعيارية،  �ملقاربات  عن  و�أما 
�مل�شتقبل  �شورة  �إ�شت�شر�ف  �إىل  و�أ�شا�شا  باملقابل 
من  تنطلق  فاأنها  ذلك،  �إجل  ومن  فيه.  �ملرغوب 

�آلية منهجية تتاأ�ش�ش على: 
�ملن�شود  �مل�شتقبل  �شورة  ت�شميم  •�أول، 
كاحلد�ش  متعددة  �أدو�ت  توظيف  عرب  وحتديدها 
و/�أو �لإفرت��ش و/�أو �لتقيم �ل�شخ�شي، وما �شابه 

ذلك. 
�خللف  �إىل  �لرجوع  �ألية  توظيف  وثانيا، 
بيئة  �إىل  �لذهاب  �أي   ،)Backcasting(
ومن  �حلا�شر،  يف  هي  كما  �لإ�شت�شر�ف  مو�شوع 
حتقيق  ُت�شهل  �لتي  �ملعطيات  تلك  عن  �لبحث  ثم 
�شورة �مل�شتقبل �ملن�شود، وب�شمنه �لدعوة �إىل تبني 

�شيا�شات ت�شاعد خمرجاتها على ذلك. 
لذ� تنطوي هذه �ملقاربة على بعدين متفاعلني 
يقرتن  منهما   وكل  وو�شفي.  معياري  �يجابيا: 
�ملعياري:  �لبعد  يت�شاءل  فبينما  حمدد.  ب�شوؤ�ل 
�لبعد  يت�شاءل  �ملن�شود؟  �مل�شتقبل  هذ�  طبيعة  ما 
�مل�شتقبل  هذ�  حتقيق  ميكن  كيف  �لو�شفي: 
�ل�شوؤ�ل  عن  �لإجابة  �ن  من  و�نطلقا  �ملن�شود؟ 
�لول ت�شهل �لإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لثاين، ي�شري و�قع 
�مل�شتقبل  �مل�شتخدمة يف عملية حتقيق  �لإجر�ء�ت 
بالغ  نوعني:  من  �ملعيارية  �ملقاربات  �أن  �ملن�شود 

�لتب�شيط �أو �شديد �لتعقيد.
جمرد  يف  يكمن  فهو  �لول،  �لنوع  عن  فاإما   
منهم،  جمموعة  �أو  �خلرب�ء،  �أحد  ر�أي  ��شتطلع 

�شاأن م�شتقبلت مو�شوع حمدد. ول جتد هذه  يف 
�مل�شتقبليني.  من  �لعديد  لدن  من  �إ�شتجابة  �لآلية 
يكمن يف  �ل�شبب  �أن  �إدو�رد كورني�ش،  يرى،  فمثل 
�أن "...�لر�ي �لو�حد قد يكون م�شلل �أو منحاز�." 
�ملعيارية،  �ملقاربات  �لثاين من  �لنوع  و�أما عن 
فهو يقرتن باإجر�ء�ت منهجية تتميز بقدرعال من 
�لتعقيد. ومثالها مقاربة تقنية دلفي. فهذه �ملقاربة 
�خلرب�ء  من  عدد  �ر�ء  �إ�شتخل�ش  �إىل  تعمد 
عربعملية  حمدد  مو�شوع  م�شتقبلت  �شاأن  يف 
بني  �ملبا�شر  غري  �لهيكلي  �لتفاعل  تكر�ر  ��شا�شها 
�خلرب�ء من خلل جولت متعاقبة زمانا ومتجددة 
�إجماع  تاأمني  يف  تكمن  حمددة  ولغاية  م�شمونا، 
يتعلق  ر�أي حمدد  على  �أغلبهم،  �أو  كافة �خلرب�ء، 

بامل�شاهد �لبديلة مل�شتقبل مو�شوع �لهتمام. 
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 �أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية ودر��شات 
�مل�شتقبلت/ لندن

الع��لوم

وعلى �لرغم من �لتباين �لن�شبي بني �ملقاربات 
مل  �لتباين  هذ�  �أن  �إل  و�ملعيارية،  �لإ�شتطلعية 
�إنطلقة  بد�ية  زمان  خلل  كان  مثلما  حاد�  يعد 
ذلك،  �شاعدعلى  ومما  �مل�شتقبلت.  در��شات 
ف�شل  �لتجربة،  من  عقود  خمرجات  تاأثري  مثل، 
عموم  مبخرجات  �مل�شتقبلت  در��شات  تاأثر  عن 
�إن هذ� �لتاأثري مل يوؤد �إىل تر�جع  �لتطور �لعلمي. 
وكيفياأ  كميا  ُيعد  ما  بني  �ل�شابق  �لتمييز�لقاطع 
روؤية م�شرتكة  تبلور  �إىل  �ي�شا  دفع  و�إمنا  فح�شب، 
�ملنهجي بني عموم  �لتكامل  �دركت جدوى حتقيق 
من  لل�شتفادة  �مل�شتقبلت   در��شات  مقاربات 
ذ�ت  در��شة  �نتاج  ثم  ومن  منها،  كل  �يجابيات 

م�شد�قية. 
�شو�ها  �ملعيارية،عن  �ملقاربات  وتختلف 
عن  �حلا�شر  يف  تبحث  �أنها  يف  �لإ�شتطلعية، 
ويرى،  م�شتقبل.  �ملن�شود  �مل�شهد  حتقيق  �شروط 
عبد �لبا�شط عبد �ملعطي، �أن �لنموذج �لذي ُتعرب 
عنه هذه �ملقاربات "...ُيعد حتويلي يف �أهد�فه، ويف 

��شاليب �إجناز هذه �لهد�ف. فهو يت�شور تنظيما 
هو  ملا  مغايرة  جديدة  وتقنية  جديد�،  �جتماعيا 
ماألوف )وي�شاعد على عبور( �لفجوة بني �ملاألوف 

يف �حلا�شر و�ملاأمول �ملجهول يف �مل�شتقبل".
�ملقاربات  بني  �لتباين  من  �لرغم  وعلى 
�لإ�شتطلعية و�ملعيارية، �إل �أنه مل يعد حاد� مثلما 
كان خلل بد�يات �نطلقة در��شات �مل�شتقبلت. 
هذه  �جتاه  خ�شو�شا  ذلك  على  �شاعد  ومما 

�لدر��شات �إىل �لتكامل �ملنهجي فيما بينها. 
�ل�شعيد  على  �مل�شتقبلت  در��شات  �إنت�شار  �إن 
�مل�شتخدمة.  �ملقاربات  تعدد  �أن  �إىل  �أدى  �لعاملي 
لذ� عمد م�شتقبليون �إىل ت�شنيفها ولغايات تكمن، 
على �لرجح، يف �ل�شعي �إىل ن�شر �ملعرفة مب�شامني 
توظيفها  لعمليات  دعما  �ملنهجية  �إجر�ء�تها 
�لت�شنيف  معايريهذ�  تعددت  وقد  تطبيقيا. 
�لتي  �نت�شار�  �أكرثها  بني  من  �أن  ونرى  وتباينت. 

مثل:
ومبوجبه،  ونقي�شها.  �ملقاربة  معيار  •�ول، 

�إىل  �أما  ثنائيا  �ملقاربات  هذه  ت�شنيف  يتم 
�إىل حمافظة / متطرفة،  �أو  مت�شائمة،  متفائلة / 
كيفية،   / كمية  �أو�إىل  معيارية،   / �إجتاهية  �أو�إىل 

�أو�إىل حتليلية/ حد�شية...�لخ. 
وفقه،  وعلى  �ملنهجي.  �خلط  معيار  ثانيا،   •
مو�شوعية،  �إىل  ثلثيا:  �ملقاربات  هذه  تتوزع 
وتاأويلية،  تطبيقية،  �أو،  ونظامية،  وذ�تية، 

و�إنتقادية.  
ومبوجبه  �لتقنية.  معيار�لإجر�ء�ت  •ثالثا، 
�شكلية،  �إىل:  خما�شيا  �ملقاربات  هذه  تتوزع 

وتقوميية، وغري تقوميية، و�إ�شتنتاجية، وعلمية. 
تقدير�ت  من  �نطلقا  �لهمية.  معيار  ر�بعا، 
حتديد  �إىل  �مل�شتقبليني  من  عدد  ذهب  ذ�تية. 
جماميع من �ملقاربات �مل�شتخدمة، ومن ثم �لقول 

�إنها �لكرث�أهمية من �شو�ها. 
�ملعايري�مل�شتخدمة،  تعدد  من  �لرغم  وعلى   
نرى �أن �لخذ مبعيار�خلط �ملنهجي  ي�شمح، وعلى 

نحو �كرث �شمولية،
�مل�شتقبلت،  در��شات  مقاربات  بت�شنيف 
ونظامية،  وذ�تية،  مو�شوعية،  �إىل:  رباعيا، 

وتكاملية.
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أ. غادة حاليقة

كان ياما كان..!

ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�شو �إحتاد كتاب �لأردن

حمافظٌة  جمتمعاٌت  باأّنها  �لعربّية  �ملجتمعات  تتمّيز 
كلمٍة،  ومن  كلمٍة  على  تثور  ومتما�شكٌة،  مرت�بطٌة 
وميثاقها �لغليظ كلمة، حّتى �أّنه كان يقال: ر�أ�ش مال 

�لرجل كلمة عهد...!
هذ� كان يف �ملا�شي، فلم تعد تربط جمتمعاتنا �إّل لغة 
نتد�ولها، باطنها يحمل �لكثري من �ل�شّم و�ملفرد�ت 

�لتي ت�شف �لروح �لعليلة �ل�شائدة هذه �لأّيام.
بالأم�ش، كان �ل�شرف م�شطلحًا ل يعك�ش فقط �شلوك 
�ملر�أة كما هو �ليوم، بل كان ُيطلق على �شلوك �جلميع 
يف �ملعاملة و�حلّب و�لرت�بط و�لوفاء و�لكرم.... �إلخ، 
�ملرء  كان  �لأيام،  هذه  �إنقر�شت  �لتي  �ل�شفات  من 
�هلل  وكان  وماله،  مبركزه  ل  ون�شاله،  بعمله  ُيَقّيُم 
رّب �جلميع، يجتمعون جميعًا من خمتلف �لطو�ئف 
و�لأديان حتت مظّلته، حّبًا ورهبًة من �خلالق، دون 

�مل�شا�ش بالّذ�ت �لعظيمة من �أّي طائفٍة �أو جهٍة.
من  توّحدنا...ن�شري  جتمعنا،  �لّلغة  كانت  بالأم�ش، 
�جل�شد  يف  �أمَلّ  جرٍح  لت�شميد   - �ل�ّشرق  �أق�شى 
وطنًا  كانت  �لبلد  �لغرب...كّل  لأق�شى   - �لعربّي 

للجميع، و�جلميع حماًة لكّل �لبلد.
وطيبته،  بعَفوّيته  �لأم�ش  موّدعًة  يومنا،  �إىل  �أعود 
�شرب  فقد  و�لرجولة،  �لنخوة  �أطلل  على  باكيًة 
بلدنا زلز�ًل نتج عنه دمار �لقيم، و�ملبادئ �لنبيلة 
�أ�شابها مر�ش ع�شال كّلما حاول �لأحر�ر ��شتئ�شال 
�خلبيث منه، غافلهم ليمتّد وينت�شر حّتى متّكن من 

�لكثري منهم.
 ، �شنٍيّ  ، م�شيحٍيّ م�شلٍم،  بني  منّيز  نكن  مل  بالأم�ش، 
حّتى  �ليوم  ووو...�أّما  �أزيدٍيّ   ، علوٍيّ  ، درزٍيّ �شيعٍيّ 
�لأمر  و�شل  حّتى  ُيلعن،  فاأ�شبح  تغرّي  �جلميع  رّب 

باأن �عتدنا �لّلعن، فلعّنا �أنف�شنا، وحتوّلنا للعنٍة على 
�لأر�ش و�لعر�ش، حّتى بلغ بنا �لأمر �إىل لعن �ل�شماء 

وما عليها.
يف ظّل �ملهازل �لتي حتدث يف بلدنا، َرَفَعْت �لأيدي 
وجهها  عن  �لِلثام  وك�شفت  �لن�شر،  علمة  �خلفّية 
م�شوؤولّيتها،  �أعلنت  نب�شرها.  مل  لكّننا  �ل�شيطايّن، 
نري�ِن  تاأجيج  يف  ُمنهِمكون  لأّننا  ن�شمعها،  مل  لكّننا 
�أنانّيٍة حّتى  �أو نكون بكّل  �أن نكوْن  فاإّما  �لُكرِه بيننا، 

لو ُد�ْشنا على �أ�شلء �أحّبتنا.
بعد �أن كان �لإن�شان هو �لكنز �لعظيم، �أ�شُتبيح دمه، 
�أن كانت جتمعنا كلمة �هلل، ركعنا لل�شيطان يف  بعد 
ُن�شّلي  باأن  �لغرور  بنا  بلغ  حّتى  َفتاأّلهنا...  �أنف�شنا، 

لأناتنا �لرنج�شّية �لكريهة.
ُيحال  ُمهاٌن،  و�لإيثار. كبرينا  �لعظيم،  فقدنا �حلّب 
�إىل �لتقاعد يف �نتظار �ملوت. �شغرينا فرعون، َفَقَد 
حّتى  �ملهد،  من  �لكره  حليب  ر�شع  �أن  بعد  �لرب�ءة 
بلغ به �لأمر باأن يتنّكر للأب و�لأخ ويتقّياأ حليب �أمه 

وبلده.
مل ن�شاأل �أنف�شنا يومًا ملاذ� و�شل بنا �حلال �إىل هذ� 

�ل�شوء؟! وَمن �ل�شبب؟!
كانت �لبد�ية �تفاقية وعهد من �شايك�ش وبيكو، ُزرع 
بعدها فايرو�ش �نت�شر �شيئًا ف�شيئًا يف ج�شد �لعروبة، 
�أنفا�شها  تلفظ  تكاد  �لعروبُة  هي  وها  منه،  فتمّكن 
تقاع�شنا  �لعهد،  لعنة  عليها  حّلت  �أن  بعد  �لأخرية 
�لرحمة  �أرو�حنا  �لعلج لجتثاث �ملر�ش، فعلى  عن 

و�ل�شلم، و�ملجد لذ�كرٍة كانت يف يوٍم ما مكّرمًة.
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الع��لوم

إحتفالية مجلة "كل العرب" بباريس

�أقامت �أ�شرة حترير جملة "كل �لعرب" حفل ��شتقبال م�شاء �ليوم �ل�شبت 28 �أيلول/ �شبتمرب  2019 يف قاعة 
�وتيل حياة ريجن�شي بباري�ش، و ذلك مبنا�شبة بدء �لعام �لثاين من �لإ�شد�ر �لورقي و �لإلكرتوين �ملنتظم.

ح�شر �حلفل ح�شد من �لدبلوما�شيني و �لكتاب و �لعلميني و �ل�شيا�شيني تتقدمهم �ل�شيدة �أني�شة بومدين �أرملة 
�لرئي�ش �جلز�ئري �لر�حل هو�ري بومدين.

�لتي �شتبقى تد�فع عن  �أكد على �شيا�شة �ملجلة �لعربية، و  و  و قد �لقى علي �ملرعبي كلمة رحب بها باحل�شور 
�حلقوق �لعادلة و �مل�شروعة للأمة �لعربية و يف مقدمتها ق�شية فل�شطني. كما �أو�شح �أن �لأمن �لقومي �لعربي و �لأمن 

�لوطني لكل بلد عربي هي م�شاألة غاية بالهمية لنا.
و ختم بالتاأكيد على �ننا جملة عربية حرة و م�شتقلة و �شنبقى على هذ� �لتوجه.

�شيادة �ل�شتاذ علي �ملرعبي – جملة كل �لعرب – باري�ش
حتية تقدير ن�شاليه وبعد

تابعنا ونتابع باإ�شتمر�ر ن�شاطاتكم لتحقيق مزيد من �لتقدم مبنا�شبة بدء �لعام �لثاين من �ل�شد�ر �لورقي و�للكرتوين وقد ��شعدتنا وت�شعدنا كثريً� 
جناحاتكم لتحقيق ما ت�شبون �ليه من �هد�ف وطموحات ومبا عرف ومعروف عنكم من �لتم�شك و�لميان باهد�ف �متنا �لعربية يف �لوحدة و�حلرية 

و�لتقدم.
�ننا �أيها �ل�شديق ونحن ن�شد على �ياديكم ونحيي فيكم ذلك �لميان �ملطلق يف هذه �ملر�حل �لهامة و�خلطرية من ن�شال �متنا مبو�جهة حتالفات ثابته 

مع �لقوى �لدولية �لغا�شمة وقوى �لرجعية و�لتخلف و�لرهاب فاإننا نتمنى لكم دو�م �لعزة و�لتفوق.
بكل �لحرت�م و�لتقدير

�ملحامي �حمد عبد �لهادي �لنجد�وي - �لأمني �لعام للموؤمتر �ل�شعبي �لعربي
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معاداة  عن  العمل  هذا  نبع  اأين  من  ـ 
ال�شهيونية وما هي اأهدافه؟

ـ بد�ية، هو ناجت عن حالة غ�شب �ثارها بيان 
�بريل  يف  بد�أت  �جلديدة  �ل�شامية  معاد�ة  �شد 
و��شتناد�   2018
�لب�شعة  �جلر�ئم  �إىل 
�ملرتكبة �شد �ملو�طنني 
ذ�ت �لديانة �و �لتابعية 
�ل�شنو�ت  يف  �ليهودية 
ي�شف  فهو  �لأخرية، 
�لتي  �ملخيفة  �ل�شورة 
يف  �حلال  �ليها  و�شلت 
ب�شكل  ويعزي  بلدنا، 
�إىل  �مل�شوؤولية  فا�شح 
�مل�شلمني  �ل�شباب 
�ملجتمع  من  كمجموعة 
مو�شومني  �لر�ديكايل"،  �لي�شار   " يو�شفو�  كما 
�ل  ماهي  �لتي  �ملعا�شرة  �ل�شهيونية  مبعاد�ة 

�لوجه �حلديث ملعاد�ة �ل�شامية �لأبدي.
ومن هنا كانت �لفر�شة للعودة و�لتطرق �إىل 
و�لتطهري  �ل�شهيونية  تاريخ  يف  �لنقاط  بع�ش 
�ليهود"  "رهاب  حول  فل�شطني،  يف  �لعرقي 
�ل�شامية،  معاد�ة  على  �أف�شله  �لذي  �مل�شطلح 
يف  للنازيني  �لعن�شرية  للموجة  بالتايل  و�أن�شبه 
بلغت  و�لتي  و�لع�شرين  ع�شر  �لتا�شع  �لقرنني 
ذروتها يف �إبادة �ليهود. وللتنديد كذلك بالأفكار 
معادية  و�لإ�شلم  �لعربية  �لقومية  باأن  �لقائلة 
من  �ل�شامية  معاد�ة  وباأن  بطبيعتها،  لليهود 
لتحويل  طرق  �ل  هي  ما  و�لي�شار  �مل�شلمني  قبل 
و�جلدير  فرن�شا.  يف  �لجتماعية  �ل�شر�عات 

العالمية ب��االم��ربط��وري��ة  ال��رغ��ب��ة  ال��م��ت��ح��دة...  ال��والي��ات 

�شاملة  �أطروحة  يقدم  ل  �لكتاب  باأن  ذكره 
من  �شل�شلة  وعر�ش  ر�أي  �بد�ء  عن  عبارة  ولكنه 

�مللحظات و�لدللت.
يتعلق  فيما  اأمثلة  اعطاء  باإمكانك  هل  ـ 

بتاريخ ال�شهيونية؟
هي  بد�ية  نقطتني،  عن  �حلديث  �شاأتناول  ـ 
�لفرتة �لتي بد�أت مبوؤمتر لندن يف يوليو 1839 
�لنكليزي  �ملقيم  ذلك  بامل�شرتون  حتري�ش  مع 
�شوريا  بني  دولة  �إن�شاء  �إىل  دعا  �لذي  لوفان  يف 
هذ�  وحكم  باأ�شره  �لعامل  يهود  جتمع  وفل�شطني 

�لبلد بغطاء ودعم من �لدول �لوروبية �لكربى. 
�شتلد  �لتي  �ل�شهيونية  باأن  �لو��شح  من 
وتلبية  مب�شلحة  �شت�شب  �لتالية  �ل�شنو�ت  يف 
و�لنقطة  �لربيطانية.  �لمربيالية  �حتياجات 
�لثانية هي �إعادة كتابة تاريخ �ل�شهيونية من قبل 
للتنوير،  كوريث  يقدمه  �لذي  �شو�شان  بن  جورج 
�ل �أن �ليهود �لأوروبني كانو� يدعون �نتمائهم لها 
ح�شورهم  على  موؤكدين  "ها�شكال"  ��شم  حتت 
خلفائهم  و�أن  �لوروبية  �لدول  �إطار  يف  �ليهودي 

�شيعار�شون �ل�شهيونية �ي�شا.
ال�شامية  معادة  ا�شتيعاب  عن  ماذا  ?ـ 

ومعاداة ال�شهيونية
�أمام   1973 عام  �ألقي  خطاب  يف  ـ 
�لوزير  �إدعى فيه  �ليهودي �لأمريكي،  �لكونغر�ش 
�ل�شامية  معاد�ة  بني  "�لتمييز  باأن  �لإ�شر�ئيلي 

ومعاد�ة .�ل�شهيونية" لي�ش له  مربر". 
ثم تقدم �ثنان من �ملقفني �لأمريكيني، �رنولد 
فور�شرت و�إب�شتاين، بتو�شيحه يف �ل�شنة �لتالية �إل 

�أنه ل جديد منذ ذلك �لوقت.  

ثانية للإجابة على  �أقدم نقطة  �أن  �إ�شمح يل 
هذ� �ل�شوؤ�ل وهي عبارة عن طرح برنارد-هرني 
تكن  مل  �لنازية  �أن  �إليه  وبالن�شبة  �لذي  ليفي 
و�مل�شلمني  فالعرب  عاملية،  و�إمنا  وح�شب  �أملانية 
بح�شب ر�أيه كانو� نازيني �أي�شا م�شري� �إىل �أمني 
لكن  �لنازية  عن  تخلو�  �لأملان  �أن  �إل  �حل�شيني. 
على  للمرء  ميكن  ل  �أنه  لدرجة  �لعرب.  لي�ش 
من  �أبرياء  �لفل�شطينيني  يظهر  �أن  تعبريه،  حد 

�ملحرقة: بل على �لعك�ش متو�طئني يف �لو�قع.  
ـ اأخريا، ماذا تعني معاداة ال�شالم براأيك؟

�ل�شلم  معاد�ة  مو�شوع  مع  �لتعامل  يتم  ـ 
�ل�شامية  معاد�ة  �شجب  لأن  �لطريقة،  بهذه 
�لأو�شاط  من  �لعظمى  �لغلبية  �أن  مبا  ملح  �أمر 
معاد�ة  تعترب  و�لإعلمية  و�ل�شيا�شية  �لفكرية 

�لإ�شلم �أمر م�شروع.
�لدين  �إنتقاد  باأن  نعني  �أننا  ن�شدق  �أن  نريد 
نن�شى  ولكننا  طبعا،  ممكن  هو  �لذي  �ل�شلمي 
خلفها  تخفي  هذه  �ملباحة  �ل�شلم  معاد�ة  �أن 
عام  �إىل  هذ�  ويعود  �مل�شلمني.  �شد  عن�شرية 
�لأهلي" �لذي  " �لقانون  �إ�شد�ر  تاريخ   1839
حديثا  �ملعتنقيه  حتى  �مل�شلمني  �أن  على  ين�ش 
لي�شو� مبو�طنني فرن�شيني، ولكنه مو�شوع حقوق 
�أن ذلك يرتك  �لو��شح  و�جتماعي. من  �شيا�شي 
�لكثريين  �أن  حيث  �لإد�رية  �ملمار�شات  يف  �آثار� 
ل يعتربونهم فرن�شيني حقيقيني. وحتى �لدعاية 
�مل�شلمني  بني  �لف�شل  عن  تتحدث  �حلكومية 
و�لذين  �مل�شلمة،  �لتابعية  من  فقط  �و  بديانتهم 
6 مليني يف فرن�شا، ما يعد  عديدهم �كرث من 

بالأمر �خلطري.
نقله للعربية: اأ.منى احل�صن

روالن الف��ي��ت

من  العراق  عن  عدة  مقاالت  لفكريالفيت  ونعيمة  الفيت  روالن  ن�صر 
العام 1991 وحتى العام 2003، وكذلك كتابا يف العام 1992 "العراق 
بعن�ان   2005 عام  مبفرده  ثانيا  كتابا  االول  ون�صر  احل�صار".  حتت 
نن�صى  اأن  دون  العاملية".  باالمربط�رية  الرغبة  املتحدة:  "ال�اليات 
2013، ومن ثم وحتت  "ج�لة املحررين، من ب�نابرت اإىل ه�لندا" عام 
نحن  "اأين  اجلزائر  ا�صتقالل  خم�صينية  مبنا�صبة   ،2014 عام  اإ�صرافه، 
من هذه  االإمرباط�رية؟" و نذكر ختاما ودائما مع، نعيمة لفكري الفيت 
"�صرق مدينة ا�صماعيل، من م�صر اإىل اجلزائر" والذي تتناول فيه اإقامة 
1830 وخالل احتالل اجلزائر بني العام  القدي�س �صيم�ن يف م�صر عام 

1841 و   1830
ملنا�صبة  الفيت  روالن  الفرن�صي  الكاتب  و  الباحث  اإلتقت  العرب  كل 

�صدور كتابه اجلديد
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ل  غريبة  �مر�أة  هي  �لتقيتها،  حمطة  ذ�ت 
�إل يف حمطة �لغرباء  تعرف عني �لكثري، مل نلتق 
من  �مر�أة  خطفته  �لذي  حبيبها  عن  تبحث  هي 

قلبها ذ�ت م�شاء.
�لن�شاء  �أو�شحة   جادة هي بالبحث عنه حتت 
بحتة  يف  حتى  كحلهن،  مر�ود  وبني  �لعابر�ت، 
هاتفها  يف  حلبيبها  تهم�ش  كانت  عا�شقة  �شوت 

�لنقال باأنها حتبه رغم كل �ل�شبهات �شده.
باإنتظار  مولعة  للمحطات  عابرة  �مر�أة  و�نا   
من  تنتظر  فتنتها  بكامل  �مر�أة  �لرحلت،  �آخر 
و�أخته،  �أمه  �ل  �لن�شاء  من  يعرف  ل  �نه  تظن 
ي�شرق  �ن  �ملدر�شة قبل  وحبيبة وحيدة ع�شقها يف 
حفل  بعد  ويحولها  طفولتها  �لرث�ء  بالغ  رجل 

�شاخب �أم �أولده.
ولعنت  وخوفها  حزنها  لم�شت  معها  جل�شت 
عنك،  حدثتها  ثم  له  �أمان  ل  �لذي  نكبتها  بطل 
وعن  �بت�شامتك �خلجول، وجهك �لطيب مبلحمه 
�لربيئة، نظر�تك �لعا�شقة �لتي تعلن �شر�حة �أنك 

وقعت يف م�شيدة �حلب �لتي ل مفر منها. 
��شتطعت  باأنك  ب�شاطة  بكل  هكذ�  �أخربتها 
�ملتمرد  قلبي  ��شطياد  �لفاخرة  رجولتك  بكامل 
�أنا  و�شباكهم،  �ل�شيادين  �أقفا�ش  جميع  على 
يف  �ملتوغلة  للحرية،  �لعا�شقة  �ل�شاردة  �لغز�لة 
ل  �لتي  �ملر�أة   �أنا  و�ملو�شيقا،  �لرومان�شية  بر�ري 
حروفها،  تر�تيل  ول  �لكلمات  �أجر��ش  توقظها 
�إبد�ع  ول  �لق�شائد  تغويني  ل  �لتي  �ملر�أة  �نا 
مهما  يوما  �أحرنت  ما  �لتي  �لفر�ش  �نا  قو�فيها، 
�حل�شور  �شفري  عل  �و  �مل�شمار  حو�جز  �رتفعت 

وت�شفيقهم.
�شرحت لها كيف ��شتطعت يا �شيدي �ن توقع 
فقط،  و�حدة  باإبت�شامة  قلبك  �أح�شان  يف  بي 
مل  �لذي  �لفار�ش  ذلك  باأنك  �أقنعتني  �بت�شامة 
�ل�شباق  يومًا عن �شهوة جو�ده ومل يخ�شر  ي�شقط 

لأنه �آمن بالو�شول، ور�هن على فر�ش قلبه.
يّل  قلبي  �شيد  يا  ��شتطعت  كيف  �أخربتها 

ذر�ع متردي، وتطويع قلبي ثم طيه يف جيب قلبك 
�لإ�شارة  و�أ�شماء  �لأبجدية،  حروف  بكل  �لعامر 

و�لند�ء.
زير  وباعرت�فك  �أنك  �شر�حة  بكل  �خربتها 
ن�شاء، عفو� كنت كذلك قبل �ن تلتقي بي وتكتفي 
�ملا�شي  خيبات  من  بطهره  فتلوذ  قلبي  بح�شن 

و�نك�شار�ته.
يغفو فقد جافاه  �أهدهد حد�شي عله  زلت  ما 

�لنوم مذ �آخر �عرت�ف لك بني �أ�شابع ده�شتي،
�شذ�جتي  �شّد  حني  يهذي  حد�شي  يكن  مل   
من �أذنها برفق و�أجل�شها يف �شرفة �حلقيقة �أمام  

�ل�شم�ش مبا�شرة
زير ن�شاء.. زير ن�شاء..

باأن  م�شامعي  على  رّددت  جر�أة  بكل  هكذ�   
تقنعني  ومل  �لن�شائية،  �لبطولت  من  ما�ش  لك 
لمتهان  دفعتك   �لتي  و�أ�شبابك  حججك  جميع 
جمع �لن�شاء من هنا، وهناك، �شدقني �إنها مهنة 

�لتع�شاء.
مع  رومن�شيتي  من  �لبكاء  حّد  �شحكت 
و�ل�شمر�ء)�لماكن  �ل�شقر�ء  بني  يفرق  ل  رجل 
و�ملخادع  �لأماكن  نعم  نعم..  لك(  م�شتاقة  كلها 
وغرف  و�لربية  �لبحرية،  و�ملدن  و�لأ�شرة، 
م�شتاقة  جميعها  و�لدهاليز�ملعتمة  �لفنادق، 

لفتوحات )زوربا( وغزو�ته تبًا لك.
ت�شديقك  ميكنني  هل  �شيدي  يا  �أخربين   
قبلي  �مر�أة  ل  �أن  �لميان  �أغلظ  تق�شم  و�نت  �لآن 
�أعادت  ثم  �أظافرك  وتقليم  تهذيبك،  ��شتطاعت 
بعدي  �مر�أة  ل  و�أنه  طفولته،  نقاء  �إىل  قلبك 
و�م�شاط  �شفاهي  �أحمر  عن  خز�نتك  يف  �شتبحث 

�شعري؟
�لفرق  �أخرى،  �شيدة  �لآن مع  �أنتظرك  �أنا  ها 

بيننا �أنك حا�شري وما�شيها. 
عرفتك �ملر�أة �لغريبة من و�شفي لك و قالت 
له  �أقول  وكنت  ملا�شيه،  �أهتم  �أكن  مل  بحزن:  يل 

د�ئما: حبيبي دع �ملا�شي وقبلني.

أ. ماجدولين الرفاعي 

حبيبي دع 

الماضي 

وقبلني

 كاتبة و �شحفية �شورية

راأي

�أتدرين ما معنى �أن �أهذي 

با�شمك كاملجنون

و �أن�شى ��شمي؟

كل �لأر�شفة تلحقني يا �شيدتي 

و تتحول كل �لأ�شجار 

�إىل عينيك.

�مر�أة متنحني 

�شاعًة للحب 

�شاعًة للجنون 

و�شاعاٍت لعطرها.

�مر�أة  تعرف باأنني 

غدً� �شاأموت دونها. 

بالأم�ش...

كنت �أخ�شى خنجر  �حلنني

غدً�.. �أنا جثة معطوبة 

جثة مطعونة 

�أنزف حربً� 

تطاردين لعنة �لطريق 

لعنة  الحنين 

خليل العجيل
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يا جزَء روحي �ملنقو�ش 
من �لعلِن.. 

ذ�َت يوٍم
�شاأترُك هذه �لبلد.. 

�لبلد �لتي مْل يرتبى على �آذ�ِنها 
غرُي �لذئاِب

و�أ�شكُن يف �لبعيِد،
لي�َش هناَك ما يخيف 

بكِلّ هدوٍء..
ل �شوُت �لفجِر يوقظني 

ل �شيَء يحدُد هويتي 
ل �شو�هد للقبوِر

�شيكوُن هناَك �لكثري ... �لكثري
  من �أغ�شاِن �لزيتوِن 

�شاأبني يل بيًتا من �لق�شِب.
 و�أ�شرتي تلفازً� لأ�شاهَد 

�لأفلَم �لقدميَة �ل�شامتَة 
و�أ�شحُك كثريً� عندما �أتنباأُ بالأحد�ِث

�شاأترُك ركًنا ملاكنِة �خلياطِة
ولفافاٍت من خيوِط �ل�شوِف بكِلّ �أ�شكاِلها

 و �أنو�عًا من �مل�شروباِت 
 على رفوٍف �شغريٍة 
�شتكون فو�شى ملونة

 مْل يعتد �لنا�ُش على روؤيِتها معًا
يف مكاٍن و�حٍد. 

�شاأ�شنُع يل ملب�َش خا�شة،
 ت�شبهني..

�شاأخيُط لليِل ثوبًا مك�شوفًا 
هوِة ل يعرُف �أكَل �ل�َشّ

�شتكون يل مكتبة �شغرية 
�أجمُع فيها �لكتَب �لتي 
��شرتُيتها بثمٍن بخ�ٍش 

و�لتي ��شتعرُتها من �أبناِء تلَك �لبلِد 
تغريني تلك �لرو�يات �لتي ت�شحُبني يف 

دهاليِزها
  كاأَنّني �إحدى فتياِت �حلّي �للتيني.

 كّل يوٍم �أت�شكُع مع �أحد�ٍث جديدٍة 
�نف�شاِم  من  يعاين  ُه  باأَنّ �أ�شُك  لرو�ئي   

�ل�شخ�شيِة
هكذ� �أحببُت �أْن �أ�شيَخ مع ملم�شِة �لورِق 

معُه يغفو �لوقُت وتطوُل حلظاُت �لفرِح 
�لتي متوُت حلظة �أرفُع ر�أ�شي عن �لقر�ءِة 

�شاأ�شُع يف �حلديقِة �لأماميِة للمنزِل، 
برميًل معدنيًا، 

لأحرَق فيِه كتَب �لتاريِخ ور�شائَل �حلروِب
... �لتي مْل �أقر�أ 

كاَن علي �أْن �أ�شَل
 حتى لو كنُت باأكتاٍف ناق�شٍة

لأحّدَد �أَيّ لوٍن لزفايف �لأخري �شاأختار 
ا.. لرمَبّ

لن مي�شي يف جنازتي...
�شوى �لع�شافرِي �لتي

قمُت باإطعامها.

فوضى ملونة 
نيسان سليم رأفت

عودتي  طريق  يف  بالأغر��ش  حمملًة    
�لو�شول  �أريد  مهل  على  �أرك�ش  �لعمل،  من 
و�شتجتمع  ميلدي  عيد  فاليوم  منزيل،  �إىل 

�ل�شديقات عندي.
�زدحام، وزمامري �شيار�ت، �أ�شو�ت ماّرة 

يتباطوؤون يف م�شيهم، و�لطريق ل تنتهي.
��شطدُم مُبقَعٍد، وتتطاير �أكيا�شي ومعها 
�لذي  �ملقعد  ذ�ك  عي�ش  ُفتاة  حتت�شُن  علٌب 
غا�شبًة  ووقعُت  ووقع،  كر�شيه  عن  تدحرج 
ل �أدري كيف �أمللم �شرعتي و�عتذ�ري و�شط 
عيون حتّلقْت حولنا مل تزد �شوى من �رتباكي 

وحريتي ...
فجاأًة و و�شط ذهول �جلميع يقف �ملقعد 
بحركات  عنه  �لغبار  ينف�ش  و  قدميه  على 
بخفة  مي�شي  يديه  با�شطًا  ويدور  ر�ق�شة، 
نحوي وقد �شحبني من يدي و�أخذ ير�ق�شني 
على �أنغام مو�شيقى زوربا، وقد بد�أ ت�شفيق 

�لنا�ش يعلو ويعلو...
و�لفرح،  �لغبطة  من  مهرجاًنا  ر�شمنا 

فاجلميع يرق�ش، و�أنا �أرق�ش ...  و�أرق�ش
كالكلمات  لي�شت  كلمات  ي�شمعني  وهو 
�شعري  خ�شلت  د�عبت  باردة  ن�شمة   ....
بعقارب  �لو�قع  ويلفحني  باجلذور،  متغلغلة  
�ليوم،  ماور�ئي  ن�شيت  �أنني  لأتذكر  زمنه 
منت�شف  عند  ترك�ش  �لتي  وك�شاندريل 

�لليل، هكذ� رك�شُت ورك�شت ...
تفرت�ش  �لكتب  �أجد  منزيل،  �إىل  �أ�شُل 
�ملكتبة  �إىل  �أحملها  �لبارحة،  منذ  �لأر�ئك 
رو�ية  يدي  من  تقع  �ملنزل،  ترتيب  و�أعيد 
دفتيها  فتحْت  غائم" وقد  يوم  يف  "�ل�شم�ش 
�لأر�ش  يدق  �خلنجر  ر�ق�ش  منها  وخرج 

بقدميه قائًل:
�شاأثقُب  و�أنا  قلبه،  ثقبو�  قد  هاهم  ـ 
يف  و�خلنجر  بها  و�أعزف  بقدمي  �لأر�ش 
ظلمة  تكون  ل  لكي  �لنور،  دو�ئر  يغزل  يدي 

ضفاف 

تبحث عن 

أمكنة                                           
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كتبا مــن  ــان  رب يــــــا  �ل�شعر،  �شيَد   يا 
و�ل�شخبا �ملــوج  وكنت  �لبحــــــور  على 

منرثٌة �أ�شعاٌر  �ليـــــــــــــــوم  ناحت  قد 
ــا و�لأدب و�لـــــــــكتاب  ــرَب   �حل و�أبكــت 

ذهبًا �شُغتها  مـــــــن  يا  �ل�شاد  وناحت 
 حتى غـــد� �ل�شعر معنًى  يعدل �لذهبا

�أعذبها و�ل�شطاآن  �لأر�ش  وناحـــــــــــت 
�لعذبا �شــــــــوتك  وتبكي  عليك  تبكي 

�شاعرها �أوجــاع  فــــــي  �لدو�وين  تبكي 
مـــــــن �أ�شغل �لأر�ش بالأ�شعاِر منت�شبا

يتبعه �لعمر  كــــــــــل  ــان  ك ز�ئـــر  مــن 
تعبا جمــهــدً�  غـــــــــــريبًا  ـــاه  �أت حتى 

لقائلها ناحت  قــد  �أيـــــــوب  �شرب  يــا 
كتبا لها  مــــــــن  تبكي  ـــد�ر  �ل ونــائــي 

عماُرتها عــزت  قـــد  �ل�شعر  وب�شرة 
لعبا طينها  فـــي  �لــذي  �ل�شغري  على 

فو�جعها مـــــن  تبكي  �لــيــوم  وكــربــل 
ندبا ُحزنها  فــي  �لــذي  �لعفيف  مــوَت 

ي�شاألنا بــغــد�د  فــــــــــــي  �لآن  وبيتَك 
ذهبا مــوطني  عن  �شادين  ــذي  �ل هل 

وقافية �أ�شعارً�  �لنا�ش  ك�شا  مـــن  هل 
مغرتبا �لأر�ـــش  بــاأنــاأى  حقًا  مـات  قــد 

بكتا كــم  ذكـــــــر�ك  على  و�لنخلتان 
�لُقببا �شــــــوتها  �أبكى  �حلمائم  مثل 

بها �أن  باري�ش  فـي  �لأر�ـــش  تعلم  هــل 
ُتربا �أح�شائها  فــــي  �ل�شعر  من  كنزً� 

�شيده �ل�شعر  �إن  باري�ش  تدر  لــــــــــــم 
و�لُهدبا �لعني  �شم  �لآن  جوفها  فـــــــي 

يا سيد الشعر

غدير الشمري

باري�ش م�شربه مـــــن  �ل�شعر  و�أعذب 
مي�شي لبغـــد�د حتت �لأر�ش من�شربا

ويحكم �لنا�ش  نادى  بغـــد�د  و�شوت 
منتحبا مــــــــات  عليكم  �لأعز  كيف 

حماجره �أدمـــى  �لذي  �لعر�ق  يبكي 
يبكي ذرى �ملجد و�لأ�شر�ف و�لُنجبا

طربُا �فـــــــر�حكم  على  تباهى  فكم 
�شكبا �أحز�نكم  على  دمــــــوعًا  وكم 

يبكي على �لنا�ش مفجوعًا لأ�شغرهم
و�لن�شبا �لرحم  فـــــــــيه  يقطع  كمن 

مروءتكم هانت  �أم  هــان  قد  وكيف 
ذهبا بينكم  مـــــن  �لذي  �لكبري  عن 

ذ�ك �لذي كـــان كل �لعمر ين�شدكم
و�ل�ُشهبا بالأ�شعار  �ل�شم�ش  وطــوق 

معاركنا �أعتى  فـي  �لعزم  �أ�شعل  كم 
�لغ�شبا ت�شهل  خيًل  �لرـل  و�أ�شعل 

�أعظمها �لأ�شعار  مــــن  فيكم  وقــال 
و�لع�شبا و�لإح�شا�ش  �لـــدم  و�أوقــد  

�ألًقا زهــوكم  كان مي�شي  �لذي  ذ�ك 
خببا بها  ميـ�شي  �لتــــي  بالكربياء 

منت�شيًا �ألقاه  �إن  �ل�شعر  كاأنــــــــما 
و�لعنبا و�لزيتــــون  �لتيـــن  لنا  يلقي 

و�أ�شرعًة ر�يــاٍت  �لبحر  �أ�شبـع  مــــن 
ــا و�لأدب و�لنقاد  �لنقـــــــــــد  و�أتعب 

�شدى ياعر�ق  يرمى  �ليـــــوم  �أهكذ� 
فـي �أر�ش باري�ش ملقى هـكذ� عجبا

كفن ول  قرٌب  ل  بغــــــــد�د  �أر�ش  عن 
�إربا �حل�شا  مقطــــــوع  �لروح  ممزق 

�لــــ�ــــشــــاعــــر  روح  �ىل  مـــــــهـــــــد�ة 
�لـــكـــبـــري عــــبــــد�لــــرز�ق عـــبـــد�لـــو�حـــد

من بعد.
فلتعلمني  �إًذ�  بحما�ش:  �أجبته 
دو�ئر  �أغزل  عّلي  باخلنجر  �لرق�ش 

ا.. �لنور �أنا �أي�شً
�لبيانو  مفاتيح  من  يخرج  �شوت 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  �أنغام  على  يعزف 
م�شيَة �بنة عم �ل�شاب �لتي �أتت مت�شائلة:
ـ متى �شتاأخذين �إىل ذ�ك �خلياط؟؟
نحو  ر�ك�شة  �لقبو  �مر�أُة  حت�شر   
�شاحبة  من  �نتز�عه  تريد  �ل�شاب 
�مل�شاجرة  لتبد�أ  �ل�شميكة،  �لنظار�ت 
لأ�شلح  �أتدخل  �أن  �أحاول  �ملر�أتني،  بني 
بينهما، لكن �لنور  ُيطفاأ ب�شكٍل مفاجٍئ 
حمجريهما،  من  تخرجان  مقلتّي  جعل 
من  خوًفا  �أ�شلعي  من  يت�شلل  قلبي  وبد�أ 
�شموع �أخذت تقرتب مني ببطئ �شديد، 
�شدري  �إىل  و�أ�شمها  �لرو�ية  �أخت�شن 
من  رعًبا  �أرجتف  مكاين  م�شمرة  و�أنا 

حركة مريبة يف منزيل...
�شحكنا  و�أ�شو�ت  فرٌح...رق�ٌش، 
Ha -  متلأ �ملكان ـ �إنهن �شديقاتي ـ

py Birth Day
�لباب  جر�ش  رنني  �شجيجنا  يقطع 

�للمتوقف، فتهم�ش �إحد�هن:
ب�شخبنا  �جلري�ن  �أزعجنا  رمبا  ـ 

هذ�...؟؟
فتحُت �لباب، ووقفُت م�شدوهًة �أمام 
�لتي كانت  باأكيا�شي  "�ليوناين" �ملحمل 
�أ�شلًء يف د�ئرة ذ�ك �ل�شطد�م، قائًل:

كلها  روحك  لتكن  لك:  لأقول  جئتك 
على  تعقيب  كلها  و�أعمالك  �شرخة، 
�ل�شرخة، فهيا لرنق�ش ونرق�ش،  هذه 

فالرق�ش وحده ميحو جميع �لآلم .

  مشلين بطرس
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ملتقى المستثمر العربي

"ليست كباقي النساء!!"  لعائشة بنور

زواج الموديل السعودية عبر سندر من 
مدربها الربيطاني

ارتقاء بالساعة الدائرية الكالسيكية جمموعة ق�ش�شية للرو�ئية �جلز�ئرية عائ�شة َبنـُور تتناول �لتجارب و�ملو�قف �لن�شانية 
و�لل�ن�شانية �أغلبها و�قعية خل�شتها �لكاتبة يف جمموعتها �جلديدة، �إذ يجد �لقارئ فيها 
�ختز�ل لتجارب هوؤلء وفق منظور و�قعي مفعم بالإ�شر�ر و�لتحدي من �أجل حتقيق �لذ�ت 
و�لغايات، وهي �شخ�شيات عا�شت �لنك�شار�ت و�لنت�شار�ت وكذ� �لنهز�مات  على م�شرح 
�حلياة ، وبامتز�ج �لظلم و�حللم و�مل�شموح و�ملمنوع ، تورد �لكاتبة �لنماذج �لآتية فريكي ، 

�شاحب �لقفاز�ت ، جد�ر �لزنز�نة، �شر �لُقفل، ذئاب �ملدينة، �أ�شغاث �أحلم........�لخ
كباقي  "...لي�شت  وتعترب  وعربية.  وطنية  بجو�ئز  فائزة  �أغلبها  �لق�ش�شية  �ملجموعة 
�لن�شاء!! �ملجموعة �لثالثة بعد �ملجموعة �لأوىل: " �ملووؤودة ت�شاأل... فمن يجيب؟" و�ل�شادرة 

�شنة 2003، و�ملجموعة �لثانية: "خمالب"  و�ل�شادرة �شنة 2004.

�حتفلت �ملوديل �ل�شعودية عبري �شندر بزفافها على مدرب �لفنون 
�لقتالية "ليام �أونيل" حيث �شجت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ب�شور 
ومقاطع فيديو من زفاف مدونة �جلمال �ل�شمر�ء، و�نهالت �لتعليقات 

لتقدمي �لتهاين و�لتربيكات لها.
�ملدرب  من  خطوبتها  عن  فرتة  قبل  ك�شفت  قد  عبري  وكانت 
ملتابعيها  مفاجئة  �شكل  �لذي  �خلرب  م�شلم،  �أنه  و�أكدت  �لربيطاين 

وجمهورها.
�ل�شعودية  من  وجمال  �أزياء  فيديو  مدونة  �أول  هي  �شندر  وعبري 
عرفها �جلمهور من خلل فيديو يحمل عنو�ن )�شح �إنها �شود� ب�ش 

حلوة( �لذي حقق م�شاهد�ت عالية جدً� يف فرتة ق�شرية.
عانت عبري من �لتنمر و�لعن�شرية ب�شبب لون ب�شرتها �ل�شمر�ء، 
�إىل  معاناتها  حولت  �إذ  �جلمال  مفاهيم  تقلب  �أن  ��شتطاعت  لكنها 
رحلة جناح عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي و�أ�شبحت قدوة لكثري من 

�لفتيات �للتي ي�شّككن بجمالهن.

من  جمموعة  بيغه"  "�أودميار  تقدم  تاريخها  يف  �لأوىل  للمرة 
�ل�شاعات، مت ت�شميمها عن ق�شد للرجال و�لن�شاء على حّد �شو�ء، 
للمرة �لوىل يف جنيف، خلل  وذلك بعد فرتة وجيزة من تقدميها 

معر�ش �ل�شالون �لدويل لل�شاعات �لفاخرة.
بعني  ياأخذ  �لذي  �ملُقّو�ش،  بهيكلها  �جلديدة  �ل�شاعات  تتميز 
�لب�شري، مما يجعله  �ملع�شم  �لعتبار يف ت�شميمه هند�شة خطوط 
مريحًا ومنا�شبًا لأي مع�شم مهما كان قيا�شه، وذلك بالرغم من �أن 
قطر �ل�شاعة 41 مم. وتت�شكل هذه �ملجموعة من 13 ت�شميمًا ي�شم 
خم�شة تعقيد�ت �شاعاتية، وثلثًا من حركات �ل�شاعات �جلديدة، مت 

متثل و�حدة من �أهم �لإ�شد�ر�ت �ل�شاملة من �أودميار.
�لد�ر، ومتثل جوهرها  تاريخ  �ملجموعة �شفحة جديدة يف  تخّط 
للكلمات،  �لأوىل  �لأحرف  من  تت�شكل  بالإجنليزية  �لور�ثي.  ورمزها 
مكانها  �ل�شاعات  هذه  تتخذ  َر�أ.  جَتَ �متِلك،   ، حتَدّ "كود":  فكلمة 
متقدمة ومت�شدرة. وحتمل هذه �ملجموعة ب�شكل بليغ تاأثري �أودميار 
�لد�ئرية  بال�شاعة  �لع�شري  �لرتقاء  فيها  ويتمثل  وطابعها،  بيغه 
�لكل�شيكية، كما يتج�شد يف تفا�شيلها تاريخ �مل�شنع �لطويل و�لز�خر 

بالأ�شكال و�لت�شاميم غري �لتقليدية.

يف قاعة مبنى �ليون�شكو بباري�ش، عقد ملتقى �مل�شتثمر �لعربي �لدويل �أعماله للمرة �لأوىل 
�لفرن�شية، و�شط ح�شور عربي وفرن�شي كبري، حيث مت �لإعلن عن توزيع �جلو�ئز  بالعا�شمة 
�لتحفيزية �لتي منحت للعديد من �ل�شخ�شيات و�ملوؤ�ش�شات و�جلامعات، بح�شور  �شيف �ل�شرف 

�لربوفي�شور فاروق �لباز.
�أد�رها �لإعلمي جورج  و  �يلول/�شبتمرب �ملا�شي،   17 �لثلثاء  �لتي بد�أت يوم  �لأحتفالية 
قرد�حي وقدمت بها �لفنانة كارول �شماحة �لعديد من �أغانيها، تلها باليوم �لثاين �لأربعاء، 

عدة طاولت عمل مت �لنقا�ش بها للعديد من جمالت �ل�شتثمار بالدول �لعربية و�لعامل.

الفن��ون
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بعد 14 عاما من المطاردات، اعتقال 
ثاني أخطر رجل في إيطاليا

معرض "العال" بمعهد 
العالم العربي

الجوكر ....دراما نفسية حزينة تتخللها بقع عنف مروعة

�ملارثونية،  �ملطارد�ت  من  عاما   14 بعد 
�عتقال  يف  �أخري�  �لإيطالية  �ل�شرطة  جنحت 

�أحد �أخطر رجال �ملافيا يف �لبلد.
وبح�شب �شحيفة )غارديان( �لربيطانية، 
 38 لورو،  دي  ماركو  �عتقلت  �ل�شرطة  فاإن 
فيها مع زوجته  يعي�ش  كان  �شقة  عاما، د�خل 

مبدينة نابويل.
�أن �ملجرم �خلطري كان  �ل�شرطة  وذكرت 
وجبة  ياأكل  �لقطط  من  �ثنني  بجانب  جال�شا 
 150 قبل  من  بيته  مد�همة  �أثناء  �لبا�شتا 

�شرطيا و �شابطا.
م�شوؤول  لورو  دي  يكون  �أن  يف  وي�شتبه 
ب�شفة مبا�شرة عدد من �جلر�ئم )�لثقيلة(، 

بينها 4 جر�ئم قتل على �لأقل.
و�أو�شح �أنطونيو دي �إي�شو رئي�ش �شرطة 

�أفتتح �أو�ئل �شهر ت�شرين �لأول / �كتوبر 
وح�شارة  �آثار  حول  كبريً�  معر�شًا  �ملا�شي، 
�ل�شعودية. و�شي�شتمر  �لعربية  �لعل باململكة 

�ملعر�ش حتى �أو�خر �ل�شهر.
من  �لعديد  �لفتتاح  ح�شر  وقد 
يتقدمهم  و�لعربية،  �لفرن�شية  �ل�شخ�شيات 
جاك  بباري�ش  �لعربي  �لعامل  معهد  رئي�ش 

لنغ.

يف  �لأ�ــشــر�ر  �أعظم  �أحــد  �شك  بل  هو  �جلوكر 
عدو  وب�شفته  �ل�شهرية  �ملــ�ــشــورة  �لكتب  تــاريــخ 
"بامتان"، فقد كان يروع مدينة جوثام منذ ظهوره 
1940، مع جر�ئم ترت�وح بني  لأول مرة يف عام 
�ل�شطو على �لبنوك وحماولة ليكون �أول رجل يرتكب 
جرمية قتل على �شطح �لقمر، وطو�ل �لطريق �إىل 
دمار و��شع �لنطاق ترك مدينة باأكملها حتولت �إىل 

حالة من �لفو�شى و�لعنف.
لعب خو�نكني فينيك�ش �شخ�شية �جلوكر بنكهة 
�أ�شعب  دور  فيليك،  ــر  �أرث دور  يف  خمتلفة  �أخــرى 
�شرير  لي�شور  �آخــر،  �شخ�ش  �أي  به  قام  لو  بكثري 
جوثام رجًل وحيًد� م�شاًبا مبر�ش عقلي يعي�ش مع 
�جلوكر  �شخ�شية  خو�كني  لي�شور  �مل�شنه،  و�لدته 
بروؤيه فنية فل�شفيهة بالغة �لرث�ء رمبا تفوق معظم 
�آخر  مهرج  �أي  �أو  �لمريكية  �ل�شينما  قدمته  ما 

قابلناه على �ل�شا�شة.
وجــاك  لــدجــر  جوكرهيث  �ملــثــال  �شبيل  على 
وغــر�بــُة  و�خلــــد�ع  بــاجلــنــون  يتميزون  نيكل�شون 
�ل�شر  ملوقعية  مــدرك  فيل�شوف  جمــرم  �لأطــــو�ِر، 
نابعة من هذ�  �ملجتمع  تعامله مع  د�خله، وطريقة 
�شديد  فيليك�ش   خــو�كــني  جوكر  بينما  �لإدر�ك، 
نف�شي  مــريــ�ــش  �نــ�ــشــانــيــتــه،  مــفــرط يف  ــة  ــي ــذ�ت �ل
ويعاين  نف�شية،  م�شحة  د�خل  حمبو�ش  م�شطرب 
بال�شفقة  ت�شعر  يجعلك   عنيف،  نف�شي  �شغط  من 
و�لتعاطف و ب�شر�عه �لد�خلي مع كل لفتة وهم�شة، 
كل نظرة منه وكيف كانت موؤثر�ت بيئته �خلارجية 
�إن�شان  �مام  نف�شك  جتد  �ل�شخ�شية  مو�قفه  على 
�ملجتمع  حطم  �ن  بعد  �ليه  مدفوًعا  �ل�شر  ميار�ش 

كل كو�بحه.  
نحو  ببطء  �لكامري�  تزحف  �لفيلم  بد�ية  يف 
�أمام مر�آة كبرية م�شيئة، يجل�ش  �شخ�شية جتل�ش 
�لفريد،  ملكياجه  كامًل  وجًها  يحمل  "جوكر" وهو 
وهي دمعة �شود�ء و�حدة ت�شيل من خده، لقد دفع 
�إبهاًما يف كل ركن من �أركان فمه لتمديد �بت�شامة 

كريهة حاقدة.
غري  لطيفة،  روح  وكاأنه  �آرثر  يبدو  �لبد�ية،  يف 
قادر ب�شكل و��شح على �لتفاعل �لجتماعي، ولكن 
�شللة خا�شة من �لغر�بة تنذر باخلطر مبا يكفي 
مرتني  لل�شرب  تعر�ش  و�لفو�شى،  �لعنف  جلذب 
قبل  من  �شحك  �ل�شارع،  يف  �أ�شخا�ش  �أيــدي  على 
�لغرباء ونبذ يف وظيفته �ليومية كمهرج للحفلت، 

أ.ب�سمة عالء الدين

حلماية  �شلًحا  ذلك  بعد  �لزملء   �أحد  ليعطيه 
�إىل  فيها  يتحول  �لتي  �للحظة  هي  وهــذه  نف�شه، 

�شخ�ش غريب �لأطو�ر.
وقف �ملخرج فيليب�ش جتاه �شخ�شيته �لرئي�شية 
متناق�ش للغاية، من ناحية  �آرثر هو خمتل عقلًيا 
وي�شحك  �لــنــكــات  يــخــرب  �أن  ي�شتطيع  ل  قــاتــل 
هنا  ت�شويره  مت  �أخــرى  ناحية  ومن  بهي�شتريية، 
كبطل قومي، مما ت�شبب يف �لفو�شى �شد جمتمع 

جتاهل �لفقر�ء و�ملهم�شني لفرتة طويلة.
ق�شة �لفيلم مق�شمة على ثلثة �ق�شام ملتابعة 
�جلوكر  ل�شخ�شية  و�جل�شدي  �لنف�شي  �لتطور 
تقدمي  �إىل  ي�شل  حتى  �شديدة،  بدقة  �ملر�شومة 
مدينة جوثام �لذي تعم فيها �لفو�شى و�جلرمية 
ليج�شد  �ملجتمع،  عن  ��شقاطات  وكاأنها  و�لعنف 
�لغ�شب د�خل �آرثر فليك بالغ�شب �لتي يت�شاعد 
يف مدينة جوثام، لترتك �ملدينة �نطباًعا قوًيا ملا 

يحدث يف �شفات �آرثر �لد�خلية و�خلارجية.
�شديدة  جتــريــديــة  لــوحــة  مــثــل  يــبــدو  �لفيلم 
وكوميديا  ترفيهي  م�شرحي  مونولوج  �أو  �لتعقيد، 
�ل�شخ�شية  يف  بالتحولت  �مل�شاهد  يربط  تعي�شة 
ل  �لــ�ــشــود�ويــة  و�مل�شاعر  �لع�شبية  �لــتــوتــر�ت  و 
"�آرثر فليك" عن طريق �لأد�ء �حلركي و�ل�شوتي 
�مل�شطربة  �لعالية  و�ل�شحكة  �لتعبريي  و�لرق�ش 
من �أول حلظة يف �لفيلم �إىل �آخره، عندما ي�شحك 
�آرثر فليك، يبدو �لأمر وكاأن �ل�شحك ينزلق من 
رئتيه، يبدو �أنه ي�شرخ يف ج�شده بالكامل، وتبدو 
عيناه موؤملتني، فالفيلم يحمل من �لعمق مقد�ر ما 

يحمله من عو�مل جذب جماهريية.
 �شحفية و كاتبة من م�شر
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مبعنى  املواهب  ومتعددة  �شاملة  جنمة  هي 
الكلمة، فهي بالإ�شافة اىل موهبتها  كممثلة هي 
اأي�شا مطربة �شاحبة �شوت مميز بالإ�شافه اىل 
مواهبها الإ�شتعرا�شية  ولي�س ذلك غريبا عليها 
فوالدها  متميزة  فنيه  ا�شرة  و�شط  ولدت  فقد 
الكبري �شمري غامن ووالدتها  الكوميدي  الفنان 
اإنها  العزيز،   عبد  دلل  النجمة  الفنانة   هي 
دخلت  التي  غامن،  �شمري  دنيا  اجلميلة  الفنانة 
واحل�شور  دمها  بخفة  اإ�شتئذان  دون  القلوب 
الذى حباها اهلل به، و قدمت العديد من الأدوار 
 2005 عام  احلقيقيه  بدايتها  منذ  املتنوعة 
فيلم  يف  هنيدي  حممد  النجم  �شاركت  عندما 

خالتي".  يا  "يانا 
من  العديد  يف  ذلك  بعد  دنيا  �شاركت   
جنوم  من  عدد  مع  ال�شينمائية  البطولت 
و365  لرج  اإك�س  اأفالم:  اأ�شهرها  ومن  الفن،  
من  عدد  اإىل  اإ�شافة  اإنت.  وطري  �شعادة  و  يوم 
باأجزائه  اأوي  الكبري  اأ�شهرها:  من  امل�شل�شالت 
جناحا  حققت  والتي  مكى  اأحمد  األنجم  مع 
من  و�شريهان  ونيللي  ولهفة  كبريا  جماهرييا 
رم�شان  فى  واأخريا  اإميى   اأختها  مع  بطولتها 
واألتى قدمت    3 اأحلدوته  بدل  م�شل�شل  اأملا�شى 
فيها اأكرث من �شخ�شيه من خالل  عدة حكايات   

دنيا سمر غانم: 
أعشق السينما ولكين أبحث عن األعمال ألهادفة

حققت ن�شبة م�شاهده عالية.
ال�شينما  عن  غيابها  عن  �شوؤالنا  لدى  و 
الدراما  على  وتركيزها  جديدة  اأعمال  يف 

التليفزيونيه تقول: 
عا�شقة  بطبعي  ولكني  �إر�دتي  ـ هذ�  خارج عن 
ولكني  بها،  �لعمل  و�أع�شق  كبري  ب�شكل  لل�شينما 
ر�شالة  حتمل  هادفة  �أعمال  تقدمي  على  حري�شة 
للجمهور �أو تظهر �شورة بلدنا �جلميلة م�شر ب�شكل 
لدخول  �أ�شتعد  �لآن  و�أنا  كله،  �لعامل   �أمام  م�شرف 
�إخر�ج  و  �شقر  م�شطفى  تاأليف  من  جديد  فيلم 
مل  و�شخ�شية  جديدة  فكرة  وهو  �جلندي  �أحمد 
�ألذى  �ألنجاح  �أحقق  �أن  و�أمتنى  قبل  من  �أج�شدها 

�أمتناه.  
ـ هل ما زلت حتلمني بتقدمي فوازير رم�شان 

مبا انك فنانة �شاملة؟
ولكنني  �لفو�زير  لتقدمي  كثرية  عرو�شا  �أتلقى  ـ 
د�ئما �أعتذر ب�شبب �إنني �أرى �أن �لفو�زير �إنتهت بعد 
و�أعتقد  و�شمورة،  وفطوطة  و�شرييهان  نيللي  فو�زير 

�نه لن ياأتى �أحد ويقدمها �أف�شل منهم �أبد�
ـ وماذا عن األبومك الغنائى اجلديد؟

ـ �إنتهيت من ت�شجيل عدد من �أغاين �لألبوم وهو 
و�ملختلفة،  �جلديدة  �ملو�شيقى  من  �لعديد  يحمل 
و�شيكون مفاجاأة كبرية للجمهور لإننى بالفعل �ريد 
قمت  وقد  �لتميز  من  عايل  م�شتوى  على  يخرج  �ن 
بت�شوير  لإن�شغاىل  مر�ت  عدة  �إ�شد�ره  بتاأجيل 

�أعماىل �لفنيه.
من  تقدميه  اأن  حتاويل  الذى  الهدف  ما  ـ 

خالل اأعمالك الفنية؟
يف  كبري�  دور�  له  يكون  �أن  فنان  �أي  على  يجب 
خريية،  و  �إجتماعية  �أعمال  يف  وي�شاهم  �ملجتمع 
ويعطي جلمهوره �لن�شائح د�ئًما وهذ� حق �جلمهور 
ر�شالة  حتمل  فنية  �أعمال  تقدمي  ا  �أي�شً وعليه  عليه 
هادفة للجمهور، ويجب �أن ي�شاهم �لفن يف �إ�شلح 

�ملجتمع.
الكبري  الفنان  والدك  م�شاركة  لحظنا  ـ 
فماذا  الفنية  اأعمالك  من  عدد  يف  غامن  �شمري 

ميثل لك ذلك؟
يعمل  باأن  �شمري غامن جدير  ��شم  �ن  ل�شك  ـ    
فهو  خا�شا،  رونقا  ويعطيه  عمل  �أي  �إجناح  على 
فني  وتاريخ  حمبوب  جنم  فهو  و�لدي  �أنه  بعيد�عن 
�أحد�. وقدم لل�شينما و�لدر�ما �لعديد  كبريل ينكره 
من �لأعمال �لتي ما ز�لت يف ذهن �جلمهور، و�متنى 
وتاريخة  باإ�شمه  يليق  فن  وتقدمي  م�شريته  �أكمل  �أن 
�لكبري، وقبل �أن �أكون �إبنته فاأنا من �ملعجبني به ومن 

جمهوره �لذى يع�شق فنه وقد تعلمت منه �لكثري.
ـ حققت جناحا انت واأختك اإميي يف م�شل�شل 

نيللي و�شرييهان فهل �شتتكرر التجربه؟
�أثناء  بها  ��شتمعت  �لتي  �لأعمال  �أجمل  من  ـ 
�أنا  �أو  �لت�شوير. ففي وقت �لت�شوير هي يف غرفتي 
�لبع�ش، ونت�شارك يف كل  يف غرفتها نن�شح بع�شنا 
�شئ، ولأننا �أخو�ت، فل مكان لأي �شغائن �أو مو�قف 
تفهم ب�شكل خاطئ، و�لهز�ر بيننا مفتوح خا�شة �أن 
�لفرق �لعمري بيننا عام و�حد فقط ود�ئمًا مع بع�ش 

و�أ�شدقائنا نف�ش �لأ�شدقاء وحياتنا كلها م�شرتكة.

الفن��ون

هويدا عبد الوهاب
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نجوى كرم بعشق تفاصيلك

داليا فريد تتألق بباريس

نوال الكويتية تغادر روتانا.. 

يبدو �أن �لنجاح �لذي �شادف طريقة ت�شوير �أغنية )ملعون �أبو �لع�شق( �لتي �أطلقتها جنوى كرم 
بد�ية �ل�شيف، من منطقة �حلمر� يف لبنان، قد �أغر�ها لتكر�ر �لتجربة، ف�شورت على �لطريقة ذ�تها 
فجاءت  �لفكرة  تطوير  �ملّرة مت  هذه  لكن  )روتانا(،  �إنتاج  من  تفا�شيلك(  )بع�شق  �أغنيتها �جلديدة 
�أ�شمل و�أ�شخم، ليكون بذلك �أول فيديو كليب يتم ت�شويره )على �لهو�ء مبا�شرة( من �أكرث من مكان 
ويف وقت و�حد، حتت �إد�رة �ملخرج وليد نا�شيف، قالت جنوى يف لقاء معها: "�نطلقنا من زحلة �إىل 
كل لبنان، ومن لبنان �إىل كل �لعامل، لنوؤكد من خلل هذ� �لعمل �لذي يحمل ر�شالة حب.. �أن �لفرحة 

بتلبقلنا".
ب�شرعة  �أربع دقائق ت�شبح  �أو  �أغنية مدتها ثلث  �أن  �ملبا�شر،  �لت�شوير  �إيجابيات  و�أ�شافت: من 
جاهزة ير�ها �جلميع دون �أن جنل�ش نق�شق�ش يف �مل�شاهد، ونعمل مونتاج �أو نغري يف �مللب�ش، خا�شة 
نت�شارك  �لنا�ش  ومع  �لنا�ش  نكون قريبني من  �ملبا�شر  �لت�شوير  �شيناريو، ومن خلل  �إذ� كان هناك 

�لفرحة و�لتفاعل.

�لأوبر�  مغنية  من  كًل  �أحياها  باري�ش،  و�شط  باللوفر  �لإ�شتماع  قاعة  �أم�شية يف  �أيام  قبل  �أقيمت 
�مل�شرية د�ليا فريد وفرقتها، وعازف �لكمان �شيز�ر فيلف، برعاية �شفري م�شر �لأ�شتاذ �يهاب بدوي 
وح�شور د. نيفني خالد �مل�شت�شارة �لثقافية �مل�شرية ونخبة من �حل�شور �لعرب و�لفرن�شيني يتقدمهم 

رئي�ش بلدية �لد�ئرة �لأوىل بباري�ش.
و�لفرن�شية  بالعربية  �أغانيها  و�شدت  �للون،  �أخ�شر  بف�شتان  �جلمهور  على  فريد  د�ليا  �أطلت 

و�لنكليزية، وكان �أد�ءها جميًل ومميزً�.
�أن�شطة  ملجموعة  حت�شر  �أنها  �لعرب"  "كل  ملجلة  فريد  د�ليا  قالت  �لأم�شية  هذه  هام�ش  وعلى 

وفعاليات بني م�شر و�أوروبا. و�جلدير ذكره �أن د�ليا در�شت يف بريطانيا وتخرجت من جامعاتها. 

�أعلنت �لنجمة نو�ل �لكويتية عن �ن�شمامها 
(للإنتاج   )One Production ل�شركة 
روتانا  �شركة  غادرت  قد  بذلك  لتكون  �لفني، 
من  طويلة  �أعو�م  بعد  و�ل�شوتيات  للمرئيات 

�لتعاون.
ومل تو�شح نو�ل �أ�شباب خروجها من �ل�شركة 
لل�شركة  �ن�شمامها  عن  بالإعلن  و�كتفت 

�جلديدة، تاركة �جلمهور يف حرية من �أمره.
ب�شبب  روتانا  غادرت  قد  نو�ل  �أن  ويبدو 
وخ�شو�شًا  �ملو�شمية،  �حلفلت  عن  تغييبها 
مو�شمي  يف  ت�شارك  مل  �إذ  �ل�شعودية  حفلت 
�لطائف و�أبها، ومت �إ�شافة ��شمها موؤخرً� ملو�شم 
�أبها )مو�شم �ل�شودة( �لذي مل يكن �شمن جدول 

�حلفلت كنوع من رد �لعتبار لها.
كما �ألغت �شركة روتانا يف �شهر�أب /�أغ�شط�ش 
�ملا�شي حفًل لنو�ل �لكويتية �شمن فعاليات �شوق 
عكاظ يف �لطائف دون �أن ت�شدر �أي بياٍن ر�شمي 
�أو تف�شري، وهو بالتاأكيد ما �أغ�شب نو�ل وجعلها 
يف موقف حمرٍج �أمام جمهورها، وعزت �لفنانة 
من  �حلفلت  تقلي�ش  �إىل  غيابها  �شبب  وقتها 

قبل �ل�شركة �ملنظمة.
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الفن��ون

بريتين سبرز تعزتل الفن

تشوبرا وزوجها األكرث أناقة
ت�شدرت ت�شوبر� )37 عامًا(، �لتي كانت ملكة جمال �لعامل وحققت �شهرة يف هوليوود وبوليوود، 
وجونا�ش )26 عامًا( �لقائمة �ل�شنوية للم�شاهري �لأكرث �أناقة �لتي ت�شدرها �ملجلة، �لتي �شملت هذ� 
�لعام �ملمثل بيلي بورتر وبطلة �لتن�ش �شريينا وليامز، بالإ�شافة �إىل ر�ئد�ت عامل �لأناقة مثل جنيفر 

لوبيز وليدي جاجا و�شيلني ديون.
وقالت �أندريا لفينثال مديرة ق�شم �لأناقة و�جلمال يف �ملجلة لرويرتز: "هذه هي �ملرة �لأوىل على 
�لإطلق �لتي يكون فيها رجل، �أو زوجان، يف قائمة �ملر�كز �لع�شرة �لأوىل، ناهيك عن ح�شولهما على 

لقب �لأكرث �أناقة. لكننا �شعرنا باأن هذين �لثنني ي�شتحقانه".
لي�شبحا من   ،2018 �لأول عام  دي�شمرب/كانون  نيودلهي، يف  ت�شوبر� من جونا�ش يف  وتزوجت 

�أ�شهر �لأزو�ج يف �لعامل.

بعد  وذلك  �لأبد،  �إىل  �لفن  عامل  عن  �لبتعاد  قررت  �شبريز  بريتني  �لأمريكية  �لنجمة  �أن  يبدو 
�أ�شابيع قليلة �إجر�ئها فحو�شًا يف م�شت�شفى لل�شحة �لنف�شية مل�شاعدتها يف �لتعامل مع مر�ش و�لدها.

و�أجربت بريتني على �إلغاء �إقامتها يف ل�ش فيغا�ش لتكون �إىل جانب و�لدها بعد �إ�شابته بتمزق يف 
�لقولون. وقال م�شدر �إن بريتني �شتعتزل �لفن �إىل �لأبد، لأنها لن تكون قادرة على تقدمي �أي �شيء 

بدون و�لدها �لذي طاملا �أثر بقر�ر�تها ودفعها نحو �لأف�شل. 
�أنها �شتلغي جميع حفلتها �ملو�شيقية و�لتز�مات  وكانت �شبريز )37 عامًا( قد �أعلنت يف يناير 
�لعمل لتكون مع �أ�شرتها بعد �أن �شارف و�لدها جاميي على �ملوت يف نتيجة �إ�شابته بتمزق يف �لقولون.

بالدرجة  وتعتمد  و�ل�شخب  �لإثارة  �لأك�شن  �أفلم  حتمل 
�لأوىل على مهار�ت عالية يف �حلركة وفنون �لقتال و�ملو�جهات 
عن�شر  �لأفلم  من  �لنوع  بهذ�  ويرتبط  �أكرث،  ورمبا  �لثنائية 
و�أفلم �جلا�شو�شية  و�لفنتازيا  و�ملغامر�ت  و�لغمو�ش  �لت�شويق 
�لطبيعية  و�لكو�رث  و�لرعب  و�جلرمية،  �لعلمي  و�خليال 

وغريها.
وبعد �أن كان �لرجل هو رمز �ملغامرة و�لبطولة، باتت �ملر�أة 
بع�ش  ��شتطاعت  وقد  �لرجل،  مو�جهة  يف  �لهام  �لعن�شر  هي 

�ملمثلت �أن يت�شدرن هذ� �لنوع من �لأدو�ر �ل�شينمائية.
يف ما يلي قائمة باأبرز �لنجمات �للتي جنمات �أبدعن يف 

�أدو�ر �لأك�شن:
ـ  جنمة �لأو�شكار ت�شارليز ثريون وو�شف �أد�ءها بال�شاحر 
�شعرها  وحلقت  �أنوثتها  عن  تنازلت  �أنها  خ�شو�شًا  و�ملبهر 
�أنها ظهرت يف �لفيلم مقطوعة �لذر�ع وو�شعت  كالرجال كما 

ذر�عًا حديدية 
ـ تاألقت �لنجمة �لأمريكية جينيفر لور�ن�ش يف فيلم �خليال 
من  �لأوىل  �لرو�ية  �إىل  ي�شتند  �لذي  غيمز(  )هانغر  �لعلمي 
حول  �لفيلم  �أحد�ث  تدور  كولنز،   �شوز�ن  �لكاتبة  �شل�شلة 
دولة  �مل�شتقبل يف  تعي�ش يف  �لتي  )لور�ن�ش(  �يفردين  كاتني�ش 
بها  و�ملحيط  �لغنية  �لكابيتل  من  �ملكونة  بانيم  تدعى  جديدة 

فقرية  مقاطعة   12
ـ �شاركت �جنلينا جويل يف فيلم �لأك�شن �لذكوري )�شولت( 
�أحد�ثه  معظم  تدور  �لذي  �لفيلم  وكانت حمور  ومتكن  باإقناع 

باملطارد�ت و�ملعارك �لتي توؤديها �لبطلة.
�شكارليت  �لأمريكية  �لنجمة  �أد�ء  على  �لنقاد  �أثنى  ـ 
�لذي  )لو�شي(  �لعلمي  و�خليال  �لأك�شن  فيلم  يف  جوهان�شون 
لقى جناحًا كبريً�. يحكي �لفيلم ق�شة �مر�أة ُزِرعت فيها مادة 

يفرت�ش �أنها خمدر�ت مما �أك�شبها قدر�ت عقلية كبرية.  
�لأك�شن  فيلم  يف  جوفوفيت�ش  ميل  �لنجمة  �شاركت  ـ 

)ريزيدنت �إيفل(.

نجمات أبدعن في أدوار األكشن أكرث من الرجال
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�لإطللة �ملميزة و�لأنيقة هي رغبة كل �شّيدة تبحث عن �ل�شياكة ولفت �لأنظار �إليها، وهذ� �لأمر ينطبق على جميع 
�ل�شيد�ت مهما كانت �أعمارهن �أو مهما كان �أ�شلوبهن يف �نتقاء �لأزياء. لكن لإطللة مميزة وفاخرة جميعنا نعلم �أن 

�ل�شاعات �شرورية و�أ�شا�شية فيها، فهي قادرة على منح كّل �شّيدة �أ�شلوبها �خلا�ش و�ملميز عن غريها.
ولأن �ل�شاعات تتبدل مو�شتها مع كّل مو�شم، �أ�شبح من �ل�شروري �أن تتعريف على مو�شة �ل�شاعات للمو�شم �ملقبل 

لكي تكوين مو�كبة لآخر �شيحات �ملو�شة و�أجملها.
وما لفت �أنظارنا هو �ل�شاعات �مللونة �لتي قدمتها �لكثري من دور �ملجوهر�ت و�لر�ئدة يف �شناعة �ل�شاعات.   وغريها 

من �ملاركات �لعاملية
كما �خرتنا لكم ت�شميم مميز ذ�ت �شو�ر من �جللد �لأبي�ش �ملعرق مع وجهها �مل�شتدير �لذى يحتوى على حبات 

�لأملا�ش حرة �حلركة. 
ننتقل �إىل تلك �ل�شاعة �لأنيقة �لتى ت�شيف مل�شة من �ل�شحر و�جلمال لطللتك و�لتى لها �شو�ر ذهبى لمع ومزينة 

بالأملا�ش �لأبي�ش.
�ختيار �ل�شاعة �ملنا�شبة لي�ش باملهمة �ل�شعبة، وكّل ما عليك فعله هو �قتناء �لت�شاميم �لتي ُتنا�شب ذوقك و�أ�شلوبك 
وتنا�شب �شكل يدك و�شاعدك. ول تن�شي �أن تعريي �لدّقة �هتمامًا كبريً�، فالوقت يف هذ� �لزمن �شريع جدً�، ف�شًل عن 

�أهمّيته �لبالغة.
فهناك �ل�شاعات ذ�ت �ل�شو�ر �جللدي �أو �ملعدين، و�لتي ُتنا�شب جميع �لأوقات وجميع �لأعمار. وهي كل�شيكّية، ول 
تخرج عن م�شتلزمات �ملو�شة. فاإن كانت م�شنوعة من �ملعدن، فاإّن �ألو�نها تتنّوع ما بني �لذهبي و�لف�شي، وهي ت�شلح 
للمنا�شبات �لأكرث ر�شمّية، خ�شو�شًا تلك �ملزّينة باملا�ش �أو �مل�شنوعة من �لذهب. لذلك، ُين�شح باأن ترتديها للمنا�شبات 

�لر�شمّية و�لإطللت �لفاخرة. �أّما �جللدّية فهي �أكرث عملّية، و�ألو�نها منّوعة وكثرية.
�أهم �ملوديلت هي من:

Gucci – Hermés – Cartier – Chopard

جديد عالم 
الساعات اليدوية 

النسائية
أ. نسيمة أبرحوس

 �شحفية من �ملغرب
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كبار  �ن  يل  وقال  �لأخ�شر،  �لكتاب  عن  بنغازي  يف  موؤمتر  يف  للم�شاركة  يدعوين   1983 �شنة  �لليبي  �ل�شفري  بي  �ت�شل 
�ل�شحافيني و�ملفكرين �ل�شيا�شيني �لفرن�شيني �شيح�شرو� �ملوؤمتر مثل جاك بريك وروجيه  غارودي و�آخرين. يف �لبد�ية  ترددت 
كثري� يف �ملو�فقة، ذلك لأن علقة جريدة �ل�شفري حيث �عمل دقيقة مع �لليبيني، وثانيا �ن ليبيا لي�شت جمال �خت�شا�شي لأن من 
يكتب عن �شوؤونها هو �شاحب �جلريدة �شخ�شيا طلل �شلمان وجمموعته، وثالثا لأنني كنت يف �أو�شاط �لي�شار �لفرن�شي وهوؤلء 

ل ياأخذون �لتجربة �لليبية بعني �جلد، ور�بعا و�أخري� فاإن �شمعة �ملرحوم �لقذ�يف وكتابه �لأخ�شر مل تكن مرحبا بها يف فرن�شا.
لكن من باب  �حرت�م �لدكتور �شعيد حفيانة وهو زميل در��شة، ومن باب �حرت�مي ملهنتي قلت �شوف �آخذ ر�أي طلل �شلمان 
يف �ملو�شوع من باب �للياقة باإعتباره رئي�شي يف �لعمل، و�ت�شلت ببريوت فوقع �لمر من يدي عندما قالت يل �ل�شكرترية �ن طلل 
يف ليبيا فطلبت رقم هاتفه، و�ت�شلت به، �أجابني: �إياك فما �ل�شرورة لذلك �ذ� كّنا لن نن�شر �شيئا عن �ملوؤمتر، وهذ� ما ز�د 
بف�شويل، كيف لن تن�شر جريدة كال�شفري �شيئا عن موؤمتر حت�شره �شخ�شيات عربية وغربية بهذه �لأهمية ؟؟ �ت�شلت بغارودي 
و�أخربته �ن مو�شوع �ملوؤمتر ل يهم �ل�شحيفة �لتي �عمل بها ومن �ملتوقع �ن ل �قبل �لدعوة، لكن غارودي قال يل: بالعك�ش لو 
كنت مكانك لذهبت فعلينا �ن نح�شر لنناق�شه مبا يفعل يف �لدولة �لليبية �لتي قلبها ر�أ�شا على عقب بت�شكيل جلان ثورية �أعطاها 
�ل�شلطة على �لنا�ش فوق �لوزر�ء و�لقو�نني، و�أ�شاف غارودي: رمبا يهمك �لمر �كرث منا لأن �لقذ�يف يتكلم عن حرية �ملر�أة، و�نت 
عربية ودون �شك يهمك ذلك، وقبل �ن �أعطي جو�بي لل�شفري فكرت باأن �ت�شل بو�شيلة �إعلم فرن�شية قد يكون �هتمامها بال�شاأن 

�لليبي �كرث من �ل�شفري، وهكذ� �أكون حرة يف �إلتز�مي حيال �جلريدة �لتي �عمل فيها. 
وبالفعل �ت�شلت ب�شيمون مالية �لذي كان �شاحب موؤ�ش�شة )�فريقيا /�آ�شيا(، وهو �شديق عرفني عليه �لرئي�ش يا�شر عرفات 
لأنه كان من �أن�شار �لق�شية �لفل�شطينية، وقد عملت معه بعد تركي �ل�شفري كمر��شل متجول يف �ل�شرق �لأو�شط، ثم �أ�شبحت 
مديرة للمجلة بعد مر�شه، و�إ�شطررت للإ�شتقالة ب�شبب �لغباء �لتاريخي، وعقدة �لنق�ش �لتي حتكم �أن�شاف �ل�شحافيني فيها 
من �لعرب. �أ�شف لذلك �لنتهازية �ل�شيا�شية ملن �أر�د �ن �أدخل معه يف موؤ�مر�ت �شد �شيمون لي�شتويل على �ملجلة ورف�شت. لكن 

للأ�شف ��شتولو� عليها بعد موته وحولوها �ىل جمرد من�شور ل يقر�أه �حد.
وفعل �إلتقينا �شيمون و�نا  يف مقهى ب�شاحة �لأوبر� غري بعيد عن مقر �ملجلة وحكيت له عن �لدعوة �لتي تلقيتها و�أبد� طلل 

عدم �هتمام بها، فكاد �شيمون يقفز من كر�شيه، وقال يل: 
�إقبلي �لدعوة وحاويل �ن تقابلي �لعقيد لأن �لعلقات بينه وبني فرن�شا �شيئة جد� ب�شبب ت�شاد، ولأعرتف �نني مل �أكن �تابع 
ليبيا، وهذ� ما ح�شل.  �قر�أه قبل ذهابي �ىل  �لعلقات  �ملجلة ملفا عن هذه  �أن حت�شر يل  �شيمون  �ملو�شوع، فطلبت من  هذ� 

فماذ� �كت�شفت؟
�كت�شفت �ن هناك �شرعا ليبيا ـ فرن�شيا حول �لت�شاد عمره �كرث من قرن، وكان �ل�شر�ع يدور حول و�حة �أوزو وهي جزء من 
�شريط  رملي م�شاحته مائة وع�شرين �ألف كيلو مرت مربع غني باليور�نيوم، كان تاريخيا جزء� من �لر��شي �لليبية وعندما كان 
�لعقيد يقول: �ن �أوزو جزء ل يتجز�أ من �لرت�ب �لوطني �لليبي مل يكن قوله من باب �لفنتازيا ولكن له خلفيات تاريخية وب�شرية، 
وهو يعرب عن �شيا�شة ليبية عمرها �كرث من مئة عام، �أي منذ حط �لغربيني �أقد�مهم يف �لقارة �لفريقية وتقا�شموها، ولدى ليبيا 

وثائق تاريخية موؤكدة من �لر�شيف �لعثماين و�مل�شري. 
ولكن رغم عملي يف �ل�شفري وهي ممولة من ليبيا مل ��شمع مرة حديثا حول هذه �لق�شية �لتي عجلت بنهاية �لعقيد على 
�ل�شكل �لبائ�ش �لذي �نتهى �إليه، ومات �لرجل وظللنا نحن �لعرب نت�شاءل ما له ولإفريقيا؟ لأنه بطريقته �خلا�شة حول �ملو�شوع 

�ىل كرنفال بينما كان �شر�عه مع �لفرن�شيني يف �فريقيا يف منتهى �جلدية. 
و�شوف �أروي يف حلقة ثانية لقائي به يف �ملرة �لوىل حول �لكتاب �لأخ�شر وما قاله يف �ملوؤمتر حول �ملر�أة و�لدين و�ملارك�شية. 

وهذ� ما جعلني �أتاأخر يف ليبيا بعد معاجلتي ملو�شوع ت�شاد. 
و�أ�شبح �لأمرعند �لعرب �أن �لقذ�يف مغروم بي، ويريد �لزو�ج مني، و�أعطاين مليني �لدولر�ت، ذلك لأن �لعرب ل يفكرون 
باملر�أة �إل كحرمي ولي�ش كاإن�شان ميار�ش مهنته ويبحث عن �ملعلومات ولي�ش جمرد ديكور. �لوحيد �لذي كان يعرف خلفية �ملو�شوع 

هو �لر�حل يا�شر عرفات لأنني كنت على �شلة به يف �لق�شايا �لعربية /�لدولية.
و�ىل حلقة �خرى ��شرح فيها ما ح�شل.

 أ. حميدة نعنع

أنا والعقيد القذافي وفرانسوا ميتران  

م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

 كاتبة و �شحفية عربية






