
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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»قرآن المؤرخين« 
المزعوم

محاكمة 
رفعت األسد  

ماذا بعد؟
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م�����������ع�����������رك�����������ة ال�����������ح�����������س�����������م ف����������������ي ل������ي������ب������ي������ا
موريتانيا النظام الجديد إرتباك سياسي

األمن المائي القومي وتحديات المستقبل

 ثورة تشرين ولحظة الحسم المنتظرة

المحامي د. ودود فوزي شمس الدين:
ه���������ذا آخ���������ر م�������ا ق������ال������ه ال����رئ����ي����س

م���ن ان��ت��خ��اب��ات ال���ج���زائ���ر... ال����ى ث�����ورات ال���ع���راق و ل��ب��ن��ان
آت آخ���������������������������ر  و  م��������������ض��������������ى  ع���������������������������ام 

 الفريق أحمد قايد صالح
في ذمة هللا

البداية كانت بإنتصار مصر في 1973 
بعزيمة المصريني والوحدة العربية

أللواء أ.ح. ناجى شهود:  العميد الركن زاهر الساكت: 
الرسالة واضحة 

من بداياتها





م�سى العام بكل ما حفل به من اأحداث وق�سايا، كان اأكرثها ـ مع الأ�سف ـ وباًل على الأمة 
العربية، لأ�سباب ذاتية ومو�سوعية، تتعلق برتكيبة النظام الر�سمي العربي، وحجم الإ�ستهداف 

الأجنبي الأمريكي وال�سهيوين والإيراين، وموؤخرًا دخلت تركيا يف جبهة املعادين لنا.
الق�سية  منها:  نذكر  اأن  ال�سروري  من  ولكن  والرتدي،  النك�سات  تعداد  يف  اأدخل  لن 
امريكا  وتواطوؤ  الحتالل  و�سغط  موؤ�سف،  داخلي  وطني  اإنق�سام  من  تعاين  التي  الفل�سطينية 

والغرب، و�سمت الأنظمة العربية.
وليبيا  واليمن  و�سوريا  بالعراق  العربي  �سعبنا  لها  يتعر�ض  التي  والإجرام  القتل  م�ساهد 
والأحواز نالحظ بها حتالف امل�سالح القليمية والدولية، ليت�سع حلف ال�سر املعادي بالتدخل 
الرتكي يف ليبيا. وهنا نرى بو�سوح كيف تتوافق ايران مع امريكا والعدو ال�سهيوين ورو�سيا 
لتوزيع امل�سالح بينهم على ح�ساب الأمن القومي العربي وال�ستئثار بالرثوات العربية، وبرز 

ذلك ب�سكل وا�سح يف �سوريا والعراق واليمن.
والإحباط  الياأ�ض  اإىل  العربي  املواطن  تدفع  قد  والتي  الذكر،  الآنفة  احلالت  كل  رغم 
حمدودة،  ولو  اإجنازات  وحتقيق  لها  للت�سدي  اجلاد  التحرك  مت  ما  اإذا  اأنه  اإل  والقرف، 
�ستوؤ�س�ض بال �سك اإىل بداية ال�سعود من الهاوية التي مت دفع الأمة العربية اإليها، وخا�سة بعد 

اإحتالل العراق عام 2003.
اإزاء كل ذلك، فقد برزت حالت تب�سر باخلري، اأو حتريك امل�ستنقع العربي املحزن، جتلى 
ب�سكل وا�سح بثورة ال�سعب العراقي املميزة والوا�سعة النطاق، التي نادت بالعدالة وحق احلياة 
والكرامة الوطنية وخروج املحتل الإيراين. رافقت تلك الثورة املباركة، ثورة اأخرى يف لبنان يف 

حراك �سعبي تخطى حاجز الطائفية واملذهبية، وطالب ب�سقوط النظام كله.
اإن الثورة ال�سورية املغدورة، ورغم ح�سرها يف �سمال �سوريا يف حيز جغرايف �سيق، تعاون 
على النيل منها اإ�سافة للنظام، اإيران وميلي�سياتها ورو�سيا، عانت اأي�سًا من �سعف املعار�سة 
الوطنية ال�سورية وت�ستتها، وخيانات حدثت داخلها، خا�سة ميدانيًا، من اجلماعات التي تدعي 

اأنها جهادية واإ�سالمية.
دعم  مت  ما  اإذا  الإيراين،  العدوان  م�سار  حتويل  على  تقدر  التي  ال�ساحة  الأحواز،  تبقى 

ال�سعب العربي الحوازي، ونقل �ساحة املواجهة اإىل داخل جغرافية اإيران.
ومن احلالت اليجابية اأي�سًا، جناح اجلزائر بتخطي اأزمة كان من املمكن اأن تع�سف بها، 
لول تداركها بالنتخابات الرئا�سية التي جرت موؤخرًا والتي نتمنى على رئي�سها اجلديد احلوار 

مع ممثلي احلراك ال�سعبي اجلزائري وحتقيق مطالبه العادلة وامل�سروعة.
يبقى اأخريًا، حالة دول اخلليج العربي، التي اأدى اخلالف داخل دولها اإىل بروز ت�سدع، 
الكيان  على  "لالإنفتاح"  اخلليج  دول  دفع  امريكا  وحتاول  منه،  الإ�ستفادة  اإيران  حتاول 
ال�سهيوين �سمن خديعة توازن القوى الإقليمية. وهذه م�ساألة غري �سحيحة، لأن اإيران والكيان 
ال�سهيوين هما وجهان لعملة واحدة. و الهدف هو توريط دول اخلليج بالتطبيع املرفو�ض من 

ال�سعب العربي.
مع كل ما تقدم، ل ي�سعني ونيابة عن كافة الزمالء يف كل العرب، اإل اأن نتقدم باأ�سدق 
الأماين ل�سعبنا العربي بالعام اجلديد، اآملني اأن يحمل لنا كل اخلري والكرامة و ال�سيادة وحق 

احلياة لنا جميعًا.

أ. علي المرعبي

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

في هذا العدد

أسامة سعد: وفق 
أي قواعد ستعالج 

الحكومة االنهيارات 
الكربى في البلد؟

 رئيس الربلمان 
المصري علي 
عبد العال

�سدام  ال�سهيد  الرئي�ض  اغتيال  ذكرى  علينا  متر 
ن�ستذكر  الأليمة  الذكرى  ح�سني وكلما مرت علينا هذه 

اأ�سباب ا�ستهداف العراق كدولة ونظام.
العراق  يف  للتدخل  ال�سحيح  القانوين  التكييف  اإن 
العراق ح�سب   2003 هو عدوان على �سعب ودولة  عام 
قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )3314( يف 
املادة  عرفت  حيث  بالعدوان  اخلا�ض   )1974( عام 
)1( منه العدوان باأنه )ا�ستعمال القوة امل�سلحة من قبل 
دولة ما �سد �سيادة دولة اأخرى اأو �سالمتها الإقليمية اأو 
ا�ستقاللها ال�سيا�سي ...( لذا فاإن تدخل دول التحالف 
يف العراق بال�ساأن العراقي عدوانًا. الوارد يف املادة )2/
ف4( من ميثاق الأمم املتحدة ومبداأ عدم التدخل يف 

�سوؤون الدول الوارد يف املادة )2/ف7( من امليثاق. 

أوراق في مهب الرياح..



م����������������������ع����������������������رك����������������������ة ال����������������������ح����������������������س����������������������م ف��������������������������������ي ل�����������ي�����������ب�����������ي�����������ا
ت����ح����ري����ر ال����ع����اص����م����ة م������ن ق�����ي�����ود اإلره��������������اب وال����ت����ط����رف

»ق�����������������������رآن ال������������م������������ؤرخ������������ن« ال��������م��������زع��������وم

فرن�سا و الحتاد الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�سر: 12 جنيه    ال�سعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(
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  ثورة تشرين ولحظة الحسم المنتظرة 

لن نقبل بسياسة تدوير نفايات العملية السياسية

إن���ت���ف���اض���ة ال�����ع�����راق وال���ت���ه���دي���د ب���ال���ح���رب األه���ل���ي���ة

ب������ع������د االن�������ت�������خ�������اب�������ات ال�������رئ�������اس�������ي�������ة: ه���������ل ي���م���ض���ى 
ال������رئ������ي������س ال������ج������دي������د  ب�����ال�����ج�����زائ�����ر ل����ع����ه����د ج������دي������د؟؟

م����������������وري����������������ت����������������ان����������������ي����������������ا ال������������������ن������������������ظ������������������ام ال�������������ج�������������دي�������������د
إرت���������ب���������اك س������ي������اس������ي ه�������������ادئ ف��������ي ال����س����ي����اس����ة 

الفنانةمنةشليب: 
تكريمي من 
مهرجان بالدي له 
مكانة خاصة عندي  

و المجلة قيد الطبع  انتقل الى رحمة هللا
 الفريق أحمد قايد صالح

 رئيس أركان الجيش الجزائري.. 
و بهذه الوفاة المفاجئة نتقدم للشعب

 الجزائري الشقيق بأصدق التعازي 
وال حول و ال قوة اال باهلل

ال���س���ن���ةالجزائر تمر بسالم نحو الجمهورية الثانية ل���ل���ي���ل���ة رأس  األن�����ي�����ق�����ة  أح�����ل�����ى اإلط��������������الالت 



ال�سائد  العاملي  النظام  اأن  القول  ميكن  ل 
حاليا، هو نف�سه النظام الذي ت�سكل بعد احلرب 
ال�سالم  حلماية  اأن�سيء  والذي  الثانية،  العاملية 
العاملي ومنع قيام احلروب، فقد تداعت اأركانه، 
وبات ممثلوه يف كل بقاع الأر�ض ل ميلكون من 
اأدوات "احلماية" �سوى اأوراق يف مهب الرياح، 
اأوراق حتمل اأرقام القتلى والالجئني واملعتقلني 
واحلروب املت�سظية هنا وهناك، وحم�ض اإدانات 
باهتة لأنظمة مل يعد ي�ستطيع اأحد تقوميها، يف 

أ.لهيب عبدالخالق

السياسة

نظام اأ�سبح ق�سرا "بائدا".
جباه  تكوي  التي  النريان  رقعة  ات�ساع  ومع 
ترتاق�ض  وجوانبها،  الأو�سط  ال�سرق  اأنظمة 
فالأنظمة  الوقت،  م�سانق  اخليارات على حبال 
تت�سبث ب�سعرة معاوية، لكي ل ت�سقط، وال�سعوب 
حترتق يف �ساحات عارية اإل من اأ�سوات تتال�سى 
يعد هناك  التي مل  والقمع  الت�سويف  اأدوات  مع 
"الديكتاتورية"  مارد  انطلق  لقد  يردعها.  من 
باأجندات  من رحم دميقراطية عمياء مدججة 
يحمي  من  هناك  عاد  وما  عادة،  خارجية 
باإ�سم  و�سعت  التي  القوانني  حتى  ال�سعوب، 
احلرب  ت�ساوي  ل  اأ�سبحت  الإن�سان"  "حقوق 

الذي كتبت به.
اأزماتها  كثرية، كرثة  املتحدة  الأمم  واأوراق 
التي انتقلت اإىل الدول املنكوبة بقرارات عا�سية 
للقانون الدويل، فالعراق مثال ما زال يدفع ثمن 
ا�ستعبدت  التي  "الكولونياليات"  مغامرات 
العامل با�سم "احلرية"، وبـ"نف�ض لوامة" �ساقت 
لل�سرق  بوابة  كان  الذي  للبلد  والدمار  اخلراب 

الأو�سط، ومنربا للحرية واحل�سارة.
املتحدة  الأمم  اأوراق  يف  اليوم  العراق 

يف  عابرة  مالحظة  كونه  يتعد  مل  املتناثرة، 
هيني�ض-  جينني  الأممية  للمبعوثة  عابر  كالم 
يف  اجلراأة  بع�ض  رغم  والتي،  بال�سخارت 
 2019 دي�سمرب   3 يف  اخلجول  تقريرها 
مل  العراق"،  يف  كارثة  "حدوث  من  وحتذيرها 
ت�ستطع اأن تفعل اأكرث من القلق والإحاطة. وعلى 
بينما  الدويل،  الأمن  جمل�ض  غفا  كلماتها  وقع 
حلول  تقدمي  العراق" اإىل  "�سا�سة  تدعو  كانت 
الذي  ال�سيا�سي  النظام  يكر�ض  ما  حقيقية، 
غزوه،  بعد  للعراق  الأمريكي  الحتالل  اأفرزه 

والذي �سرعنته قرارات جمل�ض الأمن نف�سه.
بعثة  رئي�سة  بال�سخارت  لإحاطة  ونظرة 
عرب  قدمتها  التي  العراق،  اإىل  "يونامي" 
اأن  للعامل  اأعلنت  العراق،  من  الفيديو  تقنية 
اأي  عن  بعيدون  �سّبان  يقودها  "التظاهرات 
ويرغبون  اأجنبية،  تدخالت  اأو  حزبية  م�سالح 
ب�ساأن حالة  باآرائهم  والإدلء  اأ�سواتهم  باإ�سماع 
الإحباط التي يعي�سون بها يف ظل تدهور الأو�ساع 
واجتماعي".  �سيا�سي  اأفق  وغياب  القت�سادية 
لقد راأت اأن "العراق يقف على مفرتق طرق"، 
واأنه "ينبغي انتهاز الفر�سة لبناء دولة عراقية 
ذات �سيادة وم�ستقرة و�ساملة ومزدهرة"، ولكن 

ال���������ري���������اح.. م������ه������ب  ف��������ي  أوراق 

العدد Janvier 617 / كانون الثاني 2020



   كاتبة عراقية مقيمة بكندا

كيف، وعرب اأي نظام وباأي اإمكانات؟
اليوم، يعاين من  2003 حتى  فالعراق منذ 
فتت  وعرقي،  طائفي  اأ�سا�ض  على  قام  نظام 
وافرز  اأهلية،  حروبا  واأطلق  العراقي،  املجتمع 
الأيادي  اآنيته  �سكال �سيا�سيا م�سوها، كرثت يف 
تنهبها.  مل  رمل  ذرة  ترتك  مل  التي  والأ�سابع 
لقد زرع يف البلد نظام ديني، وجد ا�سرتاتيجو 
الولية  "نظام  توازي  �سرورة  اأنه  الغرب 
احلروب  بعد  قدميا  �ساد  الذي  البطر�سية" 
الذي  ال�سيا�سي  للنظام  بديل  كحل  ال�سليبية، 

قطع راأ�سه بقوة الغزو. 
اأممي  م�سوؤول  اأول  بال�سخارت  كانت  رمبا 
ما  وهذا  العراق،  يف  حقيقة  كارثة  من  يحذر 
اإىل  املراقبون تطورا يف اخلطاب ولكن  اعتربه 

اأي مدى؟ 
قدمتها  التي  الطريق  خارطة  كانت  فقد 
انتخابات،  )اإ�سالحات،  الأممية  املبعوثة 
حما�سبة املت�سببني بالقتل وحتقيقات، ا�ستجابة 
ح�سرتها  والتي  املتظاهرين(،  ملطالب 
حجم  مع  تتفق  ل  واملعا�سية(،  ب)اخلدمية 
الرف�ض ال�سعبي لأي حل قد ي�سدر من احلكومة 
)رئي�ض  الثالثي  نظامها  تفا�سيل  بكل  احلالية 
اجلمهورية، رئي�ض احلكومة، ورئي�ض الربملان(، 
�سلطة،  اأية  ميلكون  ول  يفقهون  ل  ثالثة  وهم 
مرتبطة  ملي�سيات  وحتكمه  به  تتحكم  بلد  يف 
كل  على  ت�سيطر  التي  وهي  )اإيران(،  باخلارج 

مفا�سله.
حتى "التفكري اجلريء" لبال�سخارت الذي 
طرح "خارطة طريق"، كان فعال لزما بالتعبري 
ال�سعب  ملطالب  ال�ستجابة  ربط  املجازي، 
بحتمية "النظام" ومل ي�سع باأي �سكل اإىل النظر 
اإىل مطالب ال�سعب ب"تغيري النظام"، فالأمم 
مل  اإذ  توؤيدها،  ول  النقالبات  حتب  ل  املتحدة 
دولة  اأي  نظام  بتغيري  قرارا  اأ�سدرت  اأن  ي�سبق 
اأن  ميكن  لكنها  الدولية،  القوانني  يخالف  لأنه 
اإذا  والحتالل"  "الغزو  مع  وتتفاعل  تتعامل 
ملنحه  قراراتها  وت�سدر  عظمى  قوة  من  كانا 

ال�سرعية الالزمة.
اأي  اإىل  "يونامي" اأن تدعو  ت�ستطع  رمبا مل 
النوع  هذا  من  حترك  اأي  لأن  دويل،  حترك 
التي  املتحدة  الوليات  مبوافقة  يتم  اأن  ينبغي 
قرارات  مبوجب  العراق  على  الو�ساية  ُمنحت 
اإذن   .2003 عام  والحتالل  الغزو  بعد  دولية 
ينبغي اأن ُتلغى هذه القرارات ليتم اتخاذ قرار 
جديد بالتغيري يف العراق، و�سوف تكون �سابقة. 
الدولية  وبعثتها  املتحدة  الأمم  اأن  ويبدو 
التدخل  املتحدة حتجم عن  الوليات  اأن  تعرف 
ال�سرتاتيجية،  م�ساحلها  لأغرا�ض  العراق  يف 
ملاآلت  ت�سورا  ولو  ت�سع  اأن  ت�ستطع  مل  لذلك 

للمطالب  بال�ستجابة  الن�سح  غري  اأخرى، 
اإرادة  عن  وف�سلها  للمتظاهرين،  اخلدمية 

اجلماهري بتغيري النظام. 
ونظرة اإىل موقف الرئي�ض الأمريكي دونالد 
جتاه  فعل  اأي  اتخاذ  يف  يتاأين  فاإنه  ترامب، 
العراق،  يف  القمعية  واآلته  الإيراين  التغلغل 
اأنه  اأعلن  الذي  العراقي  النفط  اإىل  يرنو  فهو 
1،5 تريليون  بدفع  العراق  "�سياأخذه" مطالبا 
ال�سعب  اأي تدخل حلماية  اإىل  اإنه ينظر  دولر. 
الثمن،  مدفوع  يكون  اأن  ينبغي  مثال،  العراقي 
وقد كان له موقف م�سابه مع ال�سعودية عندما 
طالبها بثمن حمايته لها، مبعنى اأنه لن يتدخل، 
اأنهم  الأبي�ض  البيت  ت�سريحات  كل  بينت  وقد 
تدخل  اأي  اأو  النظام  لتغيري  م�ستعدين  غري 
الوجوه.  تغيري  على  يوافقون  قد  لكن  ع�سكري، 
اأو م�سادمات ع�سكرية  وا�سنطن ل تريد حربا 
طاولة  اإىل  لتجل�سها  ت�سغط  لكنها  اإيران،  مع 
ب�سروط  جديدة  نووية  و�سفقة  مفاو�سات 
املحافل  يف  ا�سمها  تغفيل  يتم  لذلك  جديدة، 

الدولية، ا�ستباقا.
تعول  ومل  بال�سخارت  التقطته  ما  وهذا 
عليه يف اإحاطتها، وعر�ست "اأ�سعف الإميان". 
التاريخ  يكرر  ل  اأن  "يجب  عبارة  اإىل  وينظر 
نف�سه" يف اإحاطتها التي ميكن فهمها باملقابل، 
العراق  ب�سوؤون  التدخل  من  حتذير  اأنها  على 
حروب  تتكرر  األ  اأي  اأخرى،  حرب  قيادة  اأو 

1991و2003، وهذا ي�سب يف نف�ض امل�سمون، 
هكذا نفهمها. 

فر�سة  "لي�ض  العراق  اإن  قالت  اأنها  ورغم 
اأو  اخلطاب  هذا  توجيه  مت  ملن  لكن  خا�سرة"، 
الإحالة، من الذي �سيقفز ليغتنم هذه الفر�سة؟

اخلطاب  على  طراأ  الذي  التغري  اأن  براأيي 
العملية  �سخو�ض  دعم  وقف  يف  هو  الدويل 
النظام،  نف�ض  على  احلفاظ  مع  ال�سيا�سية، 
وتغيري وجوهه بعملية انتخابية. اإذ لي�ست هناك 
النظام  باإلغاء  الدويل  املجتمع  لدى  نية  اأية 
الذي  احلايل  الد�ستور  واإلغاء  حاليا،  ال�سائد 
اآخر.  نظام  وقيام  تعليقه  اأو  الحتالل  عن  نتج 
للحقبة  اجليوا�سرتاتيجي  امل�سهد  ر�سم  مت  لقد 
ن�سبت  التي  ال�سطرجن  لأحجار  وفقا  املقبلة 
م�سكلته  العراق  اأو�سطية:  ال�سرق  الرقعة  على 
بحكومة  حكومة  وتغيري  انتخابات  ب�سيطة، 
دول  �سفقتها،  متت  �سوريا  بربملان،  وبرملان 
املنطقة تتجه اإىل التطبيع مع اإ�سرائيل، بل لقد 
طبعت فعال، ومل يبق على فتح �سفارات بالدول 
التحريري  لأن  ال�سفهي،  اإعالنها  �سوى  العربية 
ليبيا  ال�سفقة،  ترتيب  يجري  اليمن  واقع، 
ال�سودان  لل�سفقة،  التايل  امل�ستوى  واجلزائر 
م�سكلة،  :ل  واخلليج  م�سر  م�سكلته،  انتهت 

ولبنان اأقل هموم الغرب.
اجليو- العلوم  اأدبيات  يف  قيل  لقد 

الأ�سياء،  يف  "الأفراط  اإن  ا�سرتاتيجية 
توؤدي  التو�سع  لأغرا�ض  الع�سكرية  كالإنفاقات 
اأو  والأنهيار  والرتاجع  التقهقر  اإىل  حتًما 
الدين  يف  الغلو  وكذلك  الداخل،  نحو  النكفاء 
الف�ساد  احلتمية  نتيجتهما  تكون  واملذهب، 
ال�سعوب  م�سائر  تتجه  اأين  والـتف�سخ"..فاإىل 
واأي  للعراق،  يعد  مذبح  واأي  اأو�سطية،  ال�سرق 
الأوراق مل تزل مقبو�سا عليها يف كّف "اأممية" 

تتهاوى هي الأخرى يف مهب الرياح.
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تغيري  م�ستوى  وعلى  بقوة.  لها  يت�سدى  املقاوم 
والدويل،  والقليمي  العراقي  القوى  ميزان 
جاءت  املواقف الدولية والأممية للرد على القتل 
الغوغائي الذي نفذته اأجندات  اأجنبية، فاأ�سدر  
�سفراء فرن�سا واملانيا وبريطانيا بيان ادانة قتل 
واأدانت  ببغداد،  اخلالين  �ساحة  يف  املعت�سمني 
ممثلة المم املتحدة يف العراق بالخ�سارت قتل 
ال�سلميني، و�سفته بالعمل الوح�سي،   املظاهرين 
احلكومة  الدولية  العفو  منظمة  طالبت  فيما 
�ساحات  يف  املفرطة  القوة  ا�ستخدام  بوقف 

العت�سام. 
)ويزداد  الثورة  مع  يتعاطف  الدويل  املوقف 
يف  ال�سفوي  اليراين  التو�سع  رف�ض  يف  �سالبة 

العراق، و يتجلى يف املوقف المريكي والوروبي  
وهو ما ي�ساعد على حدوث املزيد من التفكك( 

يف �سفوف اذيال ايران املهزومة.
 ثانيا: �سعار )نريد وطن( يعي�ض يف ظله كل 
ابنائه واطيافه واأديانه بدون متييز واق�ساء، ويف 
ال�سلطات  بني  والف�سل  املوؤ�س�سات،  دولة  اطار 
الدميقراطية، هذه  واحلقوق  و�سمان احلريات 
القيم واملبادىء العراقية النبيلة اذهلت احزاب 
التي  ال�سيا�سية وهزت اركان حتالفاتها  العملية 

قامت على  التزوير وامل�سالح امل�سبوهة.
ان الثورة جنحت يف احداث عالقات فارقة 
يف تاريخ العراق املعا�سر، و�سعت حجر ال�سا�ض 
يف  الآمال  من  الكثري  عليه  يبنى  جديد  لعراق 
اثر  الآمال  تلك  ان غابت   بعد  اليام،  م�ستقبل 
مزق  الذي  ال�سيا�سي،  الطائفي  احلكم  هيمنة 
عليه  قامت  الذي  املوحد  الجتماعي  الن�سيج 
الت�ستت  اىل  البالد  وعر�ست  العراقية  الدولة 

وال�سياع . 
واملت�ساعدة  امل�ستمرة  التظاهرات  ان  كما 
وعلى امتداد مدن العراق و�ساحاته  ت�سكل ثورة 
واجهزتها  ال�سلطة  تفنن  رغم  عارمة،  �سعبية 
والعتقال،  واخلطف  املفرط  القمع  بو�سائل 
واجلرحى  ال�سهداء   من  الهائلة  العداد  ورغم 
ال�ستقالة،  على  احلكومة  اأجربت  وامل�سابني 
و�سكلت م�سدر قوة لل�سعب املنتف�ض لنزع عامل 
اخلوف ملعاجلة الإرث اخلطري واملرتاكم للعملية 
لإيران،  ولئها  اعطت  التي  العرجاء  ال�سيا�سية 

التي  البا�سلة  العراقية  الثورة  طرحت 
انطلقت يوم 25 ت1 – اكتوبر �سعارين مركزيني 

مرتابطني:
الثورة  تظاهرات  التغيري،  مبداأ  اأولهما:   
�سمل  وموؤثرا  وا�سعا  جماهرييا  زخما  اكت�سبت 
كل العراق، وطغى دور الع�سائر العربية ال�سيلة 
املوقف  و�سار  اليراين  للوجود  الراف�سة 
الع�سائري يقوم على مطلب الثاأر لدماء ابنائهم، 
الإنهيار  يف  كبري  اأثر  له  �سيكون  موقف  وهو 
القادم لنظام ال�سلطة العميلة ليران. اإن الثورة 
اليرانية  مظاهرالهيمنة  على  للق�ساء  تعمل 
مببداأ  ال�سلطة  وتقا�سم  الطائفية  واملحا�س�سة 
الدولة  لإدارة  �سيا�سية  روؤية  وغياب  الغنيمة، 
التي  وال�سيا�سية  الد�ستورية  ال�سرعية  فاقدة 
القت�سادية،  العراق  وطاقات  ثروات  هدرت 
المريكي  الحتالل  من  ونيف  عقد  وبعد 
حتولت �ساحات العراق اىل تدخالت وانتهاكات 
فجاءت  و�سيادته،  اأمنه  مت�ض  واقليمية  ارهابية 
و�سمودها  بت�سحياتها  ال�سعبية  املظاهرات 
والثقايف،  التغيريالجتماعي  لإحداث  البطويل 
ماليني  اليوم  �ستجد  الداخلي  امل�ستوى  فعلى 
العراقيني م�ستعدين ملواجهة نغول ال�سلطة، وان 
الق�سم الكرب من اجلي�ض وقوى المن وال�سرطة 
تنتظر فر�سة التغيري لتن�سم اىل الركب ال�سعبي 
الوا�سع. وق�سم كبري من امليل�سيات املنتمني اىل 
الع�سائر والعوائل العراقية اإن�سمت اىل �ساحات 
فاقد  لإيران  املوايل  القليل  والق�سم  العت�سام، 
ال�سعب  جتد  عندما  للهرب  وجاهزة  املعنويات 

د. خليل مراد

السياسة
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الواحد،  ال�سعب  ابناء  بني  اإ�سفني  دقت  التي 
توؤ�سر على عودة الوعي، بعد ان حاولت الطغمة 
وربطه  زنزاناتها  يف  الوعي  احتكار  احلاكمة 
بتفكريها املعطوب و�سيا�ساتها الرثة وتقاليدها 

البالية. 
احلاكم  �ساغها  التي  ال�سيا�سية  العملية  اإن 
مهب  يف  باتت  برمير،  بول  املحتل  المربيايل 
موا�سلة  على  العراقيني  باإ�سرار  الريح، 
باإ�سقاط  الوطني  مطلبهم  حتقيق  حتى  الثورة 
كتب  الذي  الد�ستور  وا�سقاط  رموزالف�ساد 
انتخابي  بقانون  واملطالبة  �سهيونية،  باأقالم 
جديد مينع احزابهم الفا�سية من امل�ساركة فيه، 
امليل�سيات  وتفكيك  الدولة  بيد  ال�سالح  وح�سر 
ملحا�سبة  الثورة  وت�سكيل حمكمة  لإيران  املوالية 
اجلرائم  ومرتكبي  العام  املال  وناهبي  ال�سراق 

اىل ق�ساء عادل وم�ستقل.
جوبهت  التي  الوح�سي  القمع  عمليات  ان 
على  الثورة  عزمية  تعطل  مل  املظاهرات،  بها 
ال�ستمرار، بل بالعك�ض اأدت اىل ان�سمام �سرائح 

جديدة من العراقيني وخا�سة الطلبة والن�ساء، 
دخل  العراق  ان  القول  اىل  يدفع  كله  ذلك 
امام  ابوابه  تفتح  التي  التاريخية  اللحظة  يف 
ادخلت  الثورة  ان  وخا�سة   قادم.  تغيري جذري 
وتفكيك  انهيار،  حالة  يف  الطائفي  النظام 
من  الكثري  فبداأ  والفكرية،  التنظيمية  بنيته 
براأتهم  عن  التعبري  يحاولون  الحزاب  زعماء 
احللول  وف�سل  اجلائرة  ال�سلطة  ت�سرفات  من 
�سيهدىء  رمبا  ذلك  ان  متوهمني  الرتقيعية، 

غ�سب ال�سعب. 
)ولية  خديعة  ا�سقاط  �سعيد  على  اما 
يف  الثوار  بخطوة  بداأت  اليرانية(  الفقيه 
من  البالد  بجنوب  �سارع  ا�سم  بتغيري  العراق 
ا�سم خميني اىل ا�سم ثورة ت�سرين. وان حمليني 
ان  يوؤ�سرون،  العراق  بق�سايا  مهتمني  �سيا�سيني 
حرق  بعد  بالرتاجع  بداأ  العراق  يف  ايران  دور 
وحرق  النجف  مدينة  يف  اليرانية  القن�سلية 
يف  لها  املوالية  والحزاب  امليل�سيات  مقرات 
ال�سخط  البالد، دللة على مدى  و�سط وجنوب 
بينما  خامنئي،  علي  العلى  املر�سد  نظام  جتاه 
ت�سري الزمة ال�سيا�سية للنظام اليراين عن قلق 
املعر�ض  املاليل  نظام  م�ستقبل   على  زعمائه 

لالنهيار. 
مع  تاريخي  موعد  على  ال�سعب  ان  ونقول 
الناجز  العراقي  الن�سر  يوم  الكبري،  التحدي 
ا�سقاط  يف  الثائر   العراقي  ال�سباب  وا�سرار 

عرو�ض الطغاة البغاة. 

    نائب رئي�ض املجل�ض العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

الدولة اجلارة الطامعة باأر�ض وثروات العراق، 
ول منا�ض اإل باإقرارحقيقة الثورة التي اكت�سبت 

�سرعيتها  املوؤيدة من اغلب ابناء العراق.
حركة  لرتوي�ض  فر�سة  هناك  تعد  فلم 
التعاطف  عن  الزائف  بالإعالن  التظاهرات 
ال�سالحية  معاجلاتها  وتبني  معها،  الكاذب 
القوة  ا�ستعمال  اما  واخلداع.  لل�سغط  كااداة 
يف  ادخلت  التغيري،  ارادة  لقهر  الدماء  و�سفك 
اإكتمال  تنتظر  وهي  التاريخية،  الرادات  عداد 
ال�سعب  ارادة  توحيد  يف  املو�سوعية  لوازمها 
توؤ�سر  الب�سرة.  جنوب  حتى  العراق  �سمال  من 
ال�سفر ل مفر منها  اأن �ساعة  مبا ل �سك فيه، 
وهي قادمة ل حمال. وهي حتذر القاب�سني على 
وعندما  والدوران،  اللف  مزاولة  عن  ال�سلطة 
حتل تلك ال�ساعة باخلال�ض من خمالب وانياب 
التبعية والعمالة  والف�ساد، عندها �ستظهر حجم 
ومفاتيح  والهوال  الب�ساعات  امل�سكوت عنه من 
قادوا  الذين  اولئك  وا�سماء   املنهوبات  خزائن 
الكرام وا�ستباحوا  والتجويع  املذابح  اىل  البلد 

ات.                                           
بعد  يوما  تتك�سف  الثورة  ا�ستمرار  ظل  ويف   
ال�سيا�سي  الداء  يف  الف�سل  مكامن  اكرث  اآخر 
�ساغها  التي  ال�سلطة  توارثوا  ملن  والقت�سادي 
وتتاأكد  ونيف،  عقد  خالل  واذياله  الحتالل 
اأن من ت�سلموا زمام  لل�سعب حقيقية موؤملة، هي 
وح�سارة  ثقافة  من  ينهلوا  مل  بالدنا  يف  المور 
والن�سانية  والدميقراطية  املدنية  البلدان 
و  اأطماعهم  �سوى  للعراق  ينقلوا  ومل  �سيىء، 
ال�سعب.  منها  يئ�ض  التي  وقذاراتهم  ج�سعهم 
الف�ساد  اأتاهم  التفريط مبا  يريدون  اليوم  وهم 
بتعديل  النية  لهم  ولي�ست  حرام،  �سحت  من 
اىل هذه  قادها  الذي  النهيار  ووقف  العوجاج 
يف  �سقوط  من  ينتظرهم  وما  العارمة  الفو�سى 

م�ستنقع الرذيلة واخليانة.
عميقة،  بنيوية  مطالب  طرحت  الثورة 
وفكرية  واجتماعية  وثقافية  اقت�سادية  وثورة 
والتقدم،  احلرية  طريق  على  ال�سعب  ت�سع 
وهذه المنيات لن تتحقق يف ظل دمى �سيا�سية 
وتخطف  تقتل  م�سلحة  ميل�سياوية  وزعامات 
من  فالإنتقال  ال�سرية،  دهاليزها  يف  وحتجز 
ال�سروع  خط  على  تقف  دولة  اىل  فا�سلة  �سلطة 
يحققه  ودميقراطية،  تنمية   م�ساريع  لتحقيق 
بدور  يوؤمنون  جديد،   طراز  من  دولة  رجال 
و�سعت  خمل�سة  مناذج  يج�سدون  وهم  ال�سعب 
خط  يف  العارية  و�سدورها  وت�سحياتها  دمائها 
حتقق  حتى  ال�ستمرار  على  وال�سرار  املواجهة 

النت�سار الناجز. 
ال�سيا�سية  والزمات  الحتالل  بعد  الثورة 

 العملية السياسية التي 
صاغها الحاكم االمبريالي 

المحتل بول بريمر, باتت في 
مهب الريح, بإصرار العراقيين 

على مواصلة الثورة
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واملتخادمني  والحتالل  الغزو  بعد  العراقي  ال�سعب 
فيها، ودورهم يف �سياغة العملية ال�سيا�سية الفا�سلة 
الفرتة  تلك  خالل  فيها  امل�ساركني  غالبية  باإعرتاف 
اإىل  املتتبع  يرى  ذلك  مقابل  يف  اليوم،  اإىل  املمتدة 
قادرة  هائلة  قدرات  توفر  للثوار  اليومية  الوقائع 
ُيراد  ا�سم  اأّي  وحتت  خارجية  قوى  اأية  عن  بعيدة 
املتحدة،  الأمم  اأو  الدويل  بدياًل، كاملجتمع  يكون  اأن 
املوؤ�س�سات  فهذه  وكالئها.  اأو  املمولة  املنظمات  اأو 
كانت  ورمبا  للعراق  ظهرها  اأدارت  التي  نف�سها  هي 
ال�سعبية،  الثورة  �سرارت  انطالق  ا�سباب  اهم  احد 
الدويل  القانوين  الغطاء  وفرت  الطراف  هذه  كون 
لالإحتالل وعملت على تقوية وجوده �سيما دعمها غري 

املحدود للعملية ال�سيا�سية �سيئة ال�سيت واملحتوى.

مل  الحتالل  �سلطات  �سد  العراقيني  ثورة  اإن 
تكن الوىل بل جاءت بعد �سل�سلة طويلة من الن�سال 
املقاومة  من  م�سرقة  �سفحات  تخللتها  والكفاح 
جانب  اىل  نظرنا  اذا  �سيما  امل�سلحة،  و  ال�سيا�سية 
مهم من جتدد اندلع الثورات كان ب�سبب حماولت 
البناء  جوهر  يف  ال�سفني  دق  وعمالئهم  املحتلني 
الجتماعي وال�سيا�سي الذ كان موؤمل له لو اأنه ا�ستمر 
على وترية �سليمة ان يوؤ�س�ض لنظام متكامل يوؤمن اىل 
حتفظ  متما�سكة  قيمية  منظومة  بناء  العراقيني  كل 

للعراقني هويتهم وجوهرهم احل�ساري.
لقد كانت حماولة بع�ض الطراف الفا�سلة التي 
الظواهر  تف�سي  على  القريب  املا�سي  يف  راهنت 
ال�سلبية يف ال�سلوك املجتمعي لل�سعب العراقي و�سيادة 
عقلية القفز على املقومات احل�سارية باإعتبارها �سمة 
وخا�سية متيز العراقيني عن غريهم، هذه الطراف 
وما  ال�سعب  ثورة  و�ستوؤول  اليه  اآلت  مبا  فوجئت 
ينتظرهم منها من م�سوار مرير على هذا الطريق، 
فملف الثورة فتح على اأو�سع ابوابه كونه امللف الأ�سد 
عودة  وبدون  �سوى  والأمم  البلدان  حياة  يف  اأهمية 
الوعي للعراقيني ف�ستكون النتيجة احلتمية املزيد من 

املتاهة وال�سياع. 
ان من �سوء حظ العراق املحتل انه ابتلى بطفح 
من بع�ض و�سائل الإعالم، وبيع �سمائر بع�ض مدعي 
يكونوا عن  ما  ابعد  وهم  والفكر،  والثقافة  ال�سيا�سة 
اأجلها مهنهم احليوية،  هذه املهام  التي وجدت من 
مما �ساعف من عتمة وغرائبية امل�سهد الذي حاولوا 
انتاج  اإعادة  حماولتهم  �سيما  اأ�ساًل،  ملتب�سا  جعله 

يوما  العراق  يف  ال�سعبية  الثورة  تداعيات  تثبت 
ملن  ال�سيا�سي  الأداء  يف  الف�سل  مكامن  يوم  بعد 
توارثوا ال�سلطة بعد الحتالل، وتاأكد لل�سعب العراقي 
حقيقة موؤملة هي اأن من ت�سلم زمام الأمور يف بالدنا 
عن  ناهيك  العراق  وح�سارة  ثقافة  من  ينهلوا  مل 
التي  املجتمعات  جتارب  من  �سيئا  يتعلموا  مل  انهم 
اأطماعهم  العراق �سوى  اإىل  ينقلوا  عا�سوا فيها، ومل 
التفريط  يريدون  ل  اليوم  وهم  ونقمتهم،  وج�سعهم 
مبا جنوه من ف�سادهم من �سحت حرام وعمالتهم، 
لي�سوا  انهم  الر�ض  على  الوقائع  تثبت  حني  يف 
م�ستعدين ول ميتلكون النية برتك ال�سلطة، يف ذات 
الدافعية  ميتلكون  انهم  عليهم  ليبدو  الذي  الوقت 
بلدنا  قادوا  النهيارالذي  ووقف  اأعوجاجهم  لتعديل 
اإليه. بل اأن الطغمة احلاكمة واأحزابها وميلي�سياتها، 
الذين اعتقدوا خاطئني انهم جنحوا يف تغييب الوعي 
العراقي وجريوه خلدمة الهداف الطائفية وم�سالح 
دول الحتالل، وربطه بتفكريها املعطوب و�سيا�ساتها 

الرثة وتقاليدها البالية.
�سهر  بداية  العراق  يف  ال�سعبية  الثورة  اندلع 
قيادة  وبدون  عفوية  ب�سورة  املا�سي  الول  ت�سرين 
وحليفه  المريكي  للمحتل  قوية  �سعقة  مثل  وتوجيه 
لل�سعب  واعاد  لهما،  نف�سه  باع  من  ولكل  اليراين 
هو  بل  ح�ساري  ك�سعب  امل�سرقه  �سورته  العراقي 
موؤ�سر �سحي على عودة الوعي، �سيما للجيل اجلديد 
الذي اعتقد كثري من الطراف املعنية انه جيل مغيب 
يفتقراىل اب�سط مقومات املواطنة ال�ساحلة الواعية.

ا�ستنبطها  التي  الدرو�ض  التعمق يف  ويف حماولة 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

السياسة
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الأمم العريقة والعظيمة قد متر�ض وقد ي�سيبها ال�سعف والوهن لكنها قطعا ل 
متوت، لأن عوامل بقائها ونه�ستها تبقى كامنة فيها ويف جينات ابنائها، تنتظر من 

يبعث فيها الن�ساط واحليوية من جديد. 
واأنارت   ال�سني  اإىل  و�سلت  التي  وح�سارتها  التاريخي  بعمقها  العربية  واأمتنا 
لعوامل  نتيجة  ذلك  بعد  كبريا  انكفاء  �سهدت  عدة،  لقرون  الندل�ض  بالد  ظالم 
داخلية وخارجية وخا�سة بعد احلرب العاملية الأوىل حيث تقا�سم النفوذ من قبل 
الدول املنت�سرة فيها حيث اجتهت اأنظار دول ال�ستعمار اجلديد اإىل بالد العرب، 
وفرن�سا  بريطانيا  بني  العربي  الوطن  لتق�سيم  بيكو  �سايك�ض  اتفاقية  و�سعت  فقد 
الع�سرين  القرن  اإىل منت�سف  الدول  ال�سيطرة على مقدرات هذه  وايطاليا فتمت 
اإنتزاع  من  قطر  من  اأكرث  يف  العربي  الوطن  يف  الفاعلة  القوى  ا�ستطاعت  حيث 
 1952 متوز   23 ثورة  فكانت  الأجنبية  التبعية  من  والتخل�ض  الوطني  ال�ستقالل 
 14 ثورة  اأي�سا  وقامت   1956 العام  ا�ستقاللها يف  تون�ض على  يف م�سر وح�سلت 
متوزعام 1958 يف العراق وحققت اجلزائر ا�ستقاللها يف العام 1961، ومع هذه 
اإىل  و�سعت  التبعية  ترف�ض  عربية  وقيادات  تقدمية  عربية  اأحزاب  برزت  الثورات 
حترير الرثوات العربية من �سيطرة قوى ال�ستعمار فكان قرار تاأميم قناة ال�سوي�ض 
يف م�سر عبد النا�سر عام 1956 وكذلك تاأميم نفط العراق يف الأول من حزيران 
عام 1972 بعهد الرئي�ض احمد ح�سن البكر  وهكذا كانت للقادة العرب مهابة، هي 
من مهابة اقطا ر الأمة عالوة على ما متتلكه  �سخ�سيات هوؤلء القادة من كاريزما 
اهلتهم ان يقودوا بلدانهم اإىل م�ساف الدول املتقدمة من خالل الربامج التنموية، 
والتي قربت بني اقطا ر الأمة العربية حيث اأ�سبح هدف الوحدة العربية اأكرث قربا 
وواقعية نتيجة لذلك لوجود قادة عظام يف الأمة، اإل ان الدول الرجعية والدائرة 
كانت  الأمريكي  ال�سهيوين  بامل�سروع  واملرتبطة  الربيطاين  ال�ستعمار  ركب  يف 
عامال معرقال لكل خطوات التقارب العربي لأن ذلك ل يوافق مع منهجها الرجعي  
العربية، و�ساهمت  القومية  النه�سة  ر  الأقطار على اقطا  املتخاذل، فتاآمرت هذه 
بكل الو�سائل لإنهاء تلك التجارب العربية الناجحة ومثال ذلك تاآمر احلكام على 
العراق وم�ساعدة اأمريكا وحلفائها بفر�ض احل�سار القت�سادي  ملدة 13عاما، ومن 
ثم �ساركت بغزو واحتالل العراق واإنهاء نظامه الوطني الذي كان �سندا قويا لكل 

اقطا ر الأمة ول�سان حالهم اليوم يقول كما قال ابو فرا�ض احلمداين:
اأ�ساعوين واأي فتى ا�ساعوا         ليوم كرمية و�سداد ثغر 

فهل تنجلي الليلة الظلماء ومتى يطلع البدر العربي من جديد؟

أ. علي الزبيدي

الليلة الظلماء 
والبدر المفتقد

يف ال�صميم

  جامعة البرتا الردنية ـ كلية العالم   �سحفي من العراق

وتدوير النفايات يف اطار هذه الطبقة احلاكمة املطلوب اإ�سقاطها 
به  تقوم  ما  تدلل  حيث  �سبقوهم  من  مثل  �سيئة  بدائل  لإختيار 
القنعه املزيفة عرب و�سائل العالم  هو اإعادة اإنتاج عبد املهدي 
اآخر، واإعادة اإنتاج حكومته مع تغيري فقط يف الأ�سماء ويف تويل 
احلقائب الوزارية، وهي اإجراءات لي�ض لها غري معنى واحد هو 
اعتمادًا  العراقي  لل�سعب  الراهنة  النتفا�سة  لإخماد  التخطيط 

على اأدوات ال�ستبداد والقهر الأمني.
ت�سحيات  يف  م�ساعفًا  ثمنا  اأن  عن  تخرج  لن  والنتيجة 
تدمري  يف  و  واجلرحى  القتلى  اأعداد  يف  وتزايد  العراقيني 
موؤ�س�سات الدولة، وهي كلها خمططات تخدم م�سالح الفا�سدين 
وتوحدت  تكاتفوا  الذين  ال�سيا�سية،  العملية  عبيد  من  والقتلة 
قوية  دولة  العراق  عودة  دون  للحيلولة  ال�سبل،  ب�ستى  جهودهم 
الوطنية،  �سيادتها  عن  الدفاع  على  وقادرة  ومتما�سكة  موحدة 
اأو  تبعية  اأي  دون  الوطني  القرار  وا�ستقاللية  التقدم  وحتقيق 

اإمالءات خارجية اإقليمية اإيرانية اأو دولية اأمريكية. 
يف  زيادة  القادمة  القريبة  الفرتة  خالل  حدوثه  املتوقع  ان  
العميلة لالحتالل حول من  والكتل  حدة  اخلالفات بني احزاب 
حماولة  يف  واكاذيب  فارغة  مزايدات  واإىل  املهدي،  عبد  يخلف 
ينحني  لن  الثائر  فال�سعب  الثائر،  ال�سارع  ر�سا  لك�سب  يائ�سة 
كان  طاملا  التي  الوعود  من  باأي  يثق  ولن  املحرر  وللوطن  هلل  اإل 
ي�ستمع لها بدون جدوى وح�سموا امرهم ان ل عودة اىل اأي �سئ 
يربطهم مبا قبل ثورتهم املظفرة، وان من يجب ان مي�سوا ورائه 
لبد وان قد ح�سل على قناعتهم  وبقدرتة على القيام بالتغيريات 

اجلوهرية التي ترقى اإىل م�ستوى طموحاته.
ولن  لالحالم  نركن  ول  الأوهام  نغازل  ل  اأن  علمنا  التاريخ 
الواقع، وتخويف املطالبني بتغيريه  نقبل  ب�سيا�سة القبول بالأمر 
لن  اأنها  اإل  لفرتة  ال�سعوب  على  تنطلي  قد  خدعة  بالفو�سى، 
فقدان  من  عجافا  عاما   16 مرور  بعد  ال�سالح،  وخدع  تطول. 
احلياة الكرمية وبوؤ�ض احلياة اليومية وفقدان ال�سيادة الوطنية، 
�سا�سة  حاول  مهما  اأحد  على  تنطلي  تعد  مل  الوهمية،  وامل�ساريع 
البع�ض  ادعاء  ان  جذاب.  ب�سكل  تعليبها  ال�سيا�سية  العملية 
ل  ومبعادلة  بالت�سويات  حمكوم  العراق  ان  لفر�سية  وت�سويغهم 
نتائج  نتوقعه من  اأن  اأق�سى ما ميكن  اأن  يعني  غالب ول مغلوب 
ت�سوية  بلورة  هو  ج�سام  ت�سحيات  من  رافقها  وما  الثورة  لهذه 
وتاأجيل  جذرية،  حلول  تنتج  ول  الو�سع  وجتمل  اجلروح  تبل�سم 
اإقليمية  اآخر وبانتظار فر�سة  عمليات التغيري الثوري اىل ا�سعار 
ت�سمح باإنتاج حل نهائي لالأزمة العراقية، نقول ان هذا العتقاد 
ا�سبح غري مقبول حتى من اب�سط مواطن عراقي، فثوار العراق 
ماهو  بكل  تاأثروا  الذين  النرتنيت(  )جيل  ال�سباب  من  جلهم 
لنف�سها حكما  ارت�ست  التي  ال�سعوب  و�سحيح من جتارب  �سليم 
ر�سيدا وبيئات واجواء تعزز من قيمة الن�سان وتوفر له كل ما يعزز 
ان�سانيته كب�سر، ل ان يكون عبدا لدين او طائفة او منطقة او لهذا 
احلزب او ذاك، فنحن جميعا نريد العراق وطنا لكل العراقيني 
ونظاما ود�ستورا يعرب عنا ل �سدنا يحفظ كرامتنا ل ان يهينها، 
نريد عراقا عظيما ب�سعبه قويا بطاقاته، ل ان يكون م�ستباحا او 
يعاين  و�سعبه  ينهبون خرياته،  او ذاك  البلد  لهذا  حديقة خلفية 

من اجلوع فثورتنا ثورة كرامة وا�سرتجاع وطن �سلب من اهله.
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اما املحافظات فحدث ول حرج حتى ا�سبح الف�ساد 
يزكم الأنوف. وما من م�سروع بداأ العمل به ام مل 
م�ستثنى  لي�ض  والربملان  الف�ساد.  رافقه  ال  يبداأ 
الربملانيني  من  فكثري  اخلبيثة  الظاهرة  هذه  من 
الوزارية  املقاعد  و�سراء  وبيع  بالر�ساوى  اأعرتفوا 
واللجان يف الربملان. والفو�سى �سربت كل مكونات 
ال�سعب العراقي بال ا�ستثناء، فتم تهديد امل�سيحيني 
بالنزوح وا�ستمالك بيوتهم  اول ثم باقي املكونات 

وارا�سيهم غ�سبا. 
 فعن اأي فو�سى يحذر رئي�ض الوزراء امل�ستقيل؟ 
وحتى بعد ا�ستقالته تولت الدولة العميقة ال�ستمرار 
املتظاهرين  �سمل  حتى  العمد  والقتل  بالفو�سى 
ال�سلميني يف ال�سنك و�ساحة التحرير حيث اجهزت 

الع�سائب  من  لإيران  املوالية  احلزبية  امليلي�سيات 
من  اكرث  على  وغريها  واخلر�ساين  اهلل  وحزب 
خم�سني متظاهرا واأ�سابت املئات منهم يف منطقة 
ال�سنك وحدها، ا�سافة اىل اكرث من �ستمائة �سهيد 
بغداد  يف  اجلرحى  من  الألوف  وع�سرات  و�سهيدة 
واملحافظات املنتف�سة، حيث مت ا�ستخدام ال�سلحة 

املتو�سطة واخلفيفة يف �سدور ال�سباب العزل. 
زمن  منذ  الفو�سى  يف  يعي�ض  اإذن  فالعراق 
ولكن  يوم،  بعد  يوما  الفو�سى  هذه  وتزداد  بعيد، 
هل العراق ذاهب حقا اىل القتتال الداخلي نتيجة 
نتيجة  اأو  بينها؟  فيما  احلاكمة  الحزاب  ت�سارع 
الثائر  ال�سباب  بقمع  احلزبية  امليلي�سيات  قيام 
املافيات  زعماء  يهدد  حيث  والعمالة  الف�ساد  �سد 
الأهلية  احلرب  اىل  بالذهاب  امل�سلحة  احلزبية 
وكاأنهم  فلكهم،  او  اإرادتهم  عن  يخرج  من  لكل 
وم�ستقبله،  العراقي  ال�سعب  حري�سون على وحدة 
اأدخل  ولي�ض غريهم من  باأنهم هم  يتنا�سون  وهم 
ومن  جماعية،  وجمازر  اأهلية،  حروب  يف  العراق 
ثم اإدخاله يف الفو�سى ا�ستجابة لأ�سيادهم يف قم 
وطهران. ونحن نعلم اأنها تهديدات غايتها تعطيل 
م�سلحة  له  من  ولكن  وثورته،  ال�سعب  انتفا�سة 
اإيران؟  ام  اأمريكا  اإ�سعال احلرب الهلية؟ هل  يف 
العراق،  يف   احلكم  على  املوؤثرتان  القوتان  وهما 
فاأي منهما له م�سلحة يف اإثارة �سراع داخلي طويل 

المد يف العراق ويف  هذا الوقت بالذات؟   
اذا نظرنا لإيران نرى اأنها امل�سفيدة الوىل من 
العراق الذي ميثل احلديقة اخللفية لها للتهرب من 

�سيتحول اىل حمافظة  العراق  باأن  يعتقد   من 
الأحزاب  كانت  واذا  جدا.  واهم  لإيران  تابعة 
انه  وتظن  الفقيه،  الويل  تتبع  العميلة  العراقية 
�ساء اهلل فهي  ال�سلطة اىل ما  راأ�ض  �سيبقيها على 
الخرية  ت�سرين  واإنتفا�سة  بعيد.  حد  اىل  واهمة 
اأوهامهم هذه، واذا ما ا�ستطاعوا  اكرب دليل على 
اإخماد املظاهرات والحتجاجات ال�سابقة، بالقمع 
فاإن هذه النتفا�سة �ستتحول  الكاذبة،  بالوعود  او 
من  وتعيدهم  تكت�سحهم  كربى  �سعبية  ثورة  اىل 
دون  الوطن  من  وهربوا  لهم  قدر  اذا  اأتوا،  حيث 
روؤو�سهم  �ستطال  وال فاحلبال  حماكمات عادلة،  

العفنة.
الوزراء  ورئي�ض  يعمهون،  بغيهم  زالوا  ما  انهم 
بدعوى  الإ�ستقالة  يرف�ض  كان  املهدي،  عادل عبد 
اأن ا�ستقالة حكومته دون بديل د�ستوري يعني ترك 
التي  هذه  فو�سى  اي  نعلم  ول  للفو�سى.  العراق 
العراق  عمت  قد  فالفو�سى  ا�ستقالته.  بعد  �ستحل 
يف  ا�سبح  والعراق  بال�سلطة.  وجوده  وخالل  قبل 
اكرث  وقتله  الدموي  حكمه  خالل  الفو�سى  قلب 
ومل  كانت  والفو�سى  �سلمي.  متظاهر  �ستمائة  من 
تزل يف كل مكان ومرفق يف العراق من ال�سناعة 
والكهرباء.  واملاء  وال�سحة  التعليم  اىل  والزراعة 
ال�سوارع،   يف  امل�سلحة  امليلي�سيات  لإنت�سار  اإ�سافة 
املواطنني  وابتزاز  والقتل  الختطاف  متار�ض 

البرياء يف و�سح النهار وامام اعني قوى المن. 
 اما الف�ساد، فقد ا�ست�سرى كال�سرطان يف كل 
دوائر ومرافق الدولة من الرئا�سات اىل الوزارات. 

أ.أدهم ابراهيم

السياسة

إنتفاضة العراق والتهديد بالحرب األهلية
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  كاتب من العراق

العقوبات المريكية عليها، فقد ق�ست ايران ال�سنوات العديدة  املا�سية يف 
ت�سبيك القت�ساد العراقي مع اقت�سادها، حيث ت�سري الأرقام اإىل اأن اإيران 
العام  عن  ت�سدر للعراق ما قيمته 12 مليار دولر، وهو زيادة بن�سبة 45% 
ال�سابق. وتاأمل تطويره لي�سل اىل 20مليار خالل ال�سنوات القليلة القادمة. 
واأن  كان،  �سبب  لأي  هذه  ا�ستثماراتها،  عن  تتنازل  اأن  امل�ستبعد  من  ولذلك 
اي نزاع م�سلح طويل الأمد يف العراق �سيقو�ض جهودها يف ا�ستثمار العراق 
ل�ساحلها، ولذلك فاإن ايران تريد العراق كله، ول ميكن ان تتنازل عنه يف 
هذه الوقات الع�سيبة عليها، وهي ت�سارع العقوبات المريكية، وعليه فاإن 
ا�سعال حرب اهلية يف العراق يف هذا الوقت لي�ض من م�سلحة ايران. ولكن 
اإيران �ستحاول خلط الوراق، وتتدخل بقوة اذا ما �سعرت ان العراق �سوف 
لأنها  فيه  الفو�سى  اإ�ستمرار  �ستعمل على  بالتاأكيد  وهي  نفوذها،  يخرج من 

امل�ستفيدة الأكرب من غياب الدولة.
يف  احلالية  الأمني  والنفالت  الفو�سى  حالة  ت�ستغل  اأن  لإيران  ميكن 
اإن  القول  وميكن  املنطقة،  يف  م�ساحلها  ب�سرب  اأمريكا  على  لرتد  العراق 
هذا اخليار قد يكون اأكرث مالئمة لطهران يف الوقت احلا�سر، اإذا ما اأخذنا 
واإمكانية  العراق،  يف  الكثيف  الأمريكي  الع�سكري  الوجود  العتبار  عني  يف 
املبا�سرة.  م�سوؤوليتها  واإخفاء  ل�سربها  وحلفائها  لوكالئها  ايران  اإ�ستخدام 
من  فلي�ض   ، الو�سع  تهدئة  حتاول  لذلك  وهي  جيدا،  ذلك  تعلم  وامريكا 
م�سلحتها هي الخرى قيام حرب اأهلية يف العراق واإل فاإن قواعدها  �ستكون 

حتت مرمى امليلي�سيات العراقية املوالية ليران.
واذا فت�سنا عن دول اخرى فرنى ال�سعودية مثال لها م�ساكل متعددة يف 
العربي  اخلليج  دول  مع  املرتبكة  العالقات  اىل  ا�سافة  اليمن  ومع  الداخل 
وعلى الخ�ض قطر والمارات. وان اي �سراع م�سلح قريب منها �سيوؤثر �سلبا 
عليها، وعليه فهي الخرى حتاول تهداأة الو�سع يف العراق بعيدا عن ال�سراع 

الداخلي امل�سلح. 
متاأزمة  الكرد، وعالقاتها  مع  داخلية  م�ساكل  تعاين من  فهي  تركيا  اما 
العراق،  ويف  �سوريا  "ب.ك.ك" يف  ال  ومع  المريكية  املتحدة  الوليات  مع 
حجم  لزيادة  ت�سعى  وهي  العراق  مع  جيدة  اقت�سادية  عالقات  وعندها 
التبادل التجاري بينهما اإىل 20 مليار دولر اأمريكي خالل هذا العام. ولذلك 

فهي الخرى لي�ض لها م�سلحة يف ن�سوب حرب اهلية يف العراق. 
وعليه فاإن الحزاب العميلة الفا�سدة يف الداخل  تهدد باحلرب الهلية 
لإ�سكات ال�سعب و�سمان بقائها يف ال�سلطة، مع بقاء كل هذه الفو�سى ـ حيث 
يف الفو�سى ت�سمن ا�ستمرار ف�سادها ـ وهي تخ�سى وجود �سلطة قوية وت�سعى 
على الدوام لبقاء العراق دولة �سعيفة، وهذا ين�سجم اي�سا مع م�سالح دول 
دولة  وجود  الحتكارية م�سلحة يف  ل�سركاتها  او  لها  والتي  واقليمية،  كربى 
ومعادنه  ونفطه  العراق  خريات  لنهب  تواجدها  ي�سهل  ذلك  لكون  �سعيفة، 
واآثاره، والر�سى املدفوعة يف الدولة ال�سعيفة تكون ا�سهل واقل كلفة من وجود 

دولة قوية فاعلة.
ا�سا�ض  انهم  جميعا  نعلم  لأننا  فو�سى  او  اهلية  بحرب  اأحد  يهدد  فال 
وت�سحيات  العظمى  ت�سرين  انتفا�سة  ان  نعلم  كما  وا�ستمرارها،  الفو�سى 
�سبابها و�سيوخها من اجل اخلروج من حمنة هيمنة الحزاب على ال�سلطة، 
�ستحقق اهدافها يف عراق م�ستقل، وهي يف كل يوم تعطي �سهيدا تقرب من 

حتقيق اهدافها.  
ان انتفا�سة ال�سعب التي حتولت اىل ثورة �سعبية �ستغرّي م�ستقبل البالد، 
و�ست�سنع منوذجًا مميزًا لدولة قوية ت�سم اجلميع، دولة ذات �سيادة ووطن 
يعد هناك من يحاول  حر خايل من احزاب طائفّية فا�سدة ومتخلفة. ولن 

�سحق التعاي�ض ال�سلمّي بني املواطنني.

حتت هذا العنوان مت �سق الق�سية الفل�سطينية العادلة وامل�سريية اىل ن�سفني و 
بداأ كل ن�سف بفر�ض �سيطرته على منطقة، ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية 
اأخرى، وبدل  "املقاومة الإ�سالمية" يف قطاع غزة من جهة  او  من جهة، و حما�ض 
من حماربة العدو ال�سهيوين الذي يغت�سب الأرا�سي الفل�سطينية يومًيا يف عدوان 
ا يف كوميديا �سوداء ل تليق اإل بنا، نحن العرب  �سافر، حارب الأخوة بع�سهم بع�سً

املفجوعني بهمومنا.
الف�سائل  ع�سرات  وجتهيز  اإن�ساء  مت  ا  الإ�سالمية" اأي�سً "املقاومة  ا�سم  وحتت 
امل�سلحة يف �سوريا، هذه الف�سائل التي وقفت اىل جانب ال�سلطة و مل حتارب �سوى 
وحلم  العائلية،  الدكتاتورية  �سد  �سنوات  عدة  منذ  انتف�ض  الذي  ال�سوري  ال�سعب 
باحلرية والنعتاق من اطول نظام دكتاتوري قمعي عرفته �سوريا واملنطقة، لريتكب 
اجلرائم بحق �سعب اعزل حتت اأنظار و�سمع املجتمع الدويل دون خوف من ح�ساب 
ا رق�سنا طرًبا يف حرب عام 2006  او عقاب.  وحتت ا�سم "املقاومة الإ�سالمية" اأي�سً
وتغنينا ب�سيد املقاومة ح�سن ن�سر اهلل وبحزب اهلل، لنكت�سف بعد �سنوات اننا كنا 
واهمون وان هذا امل�سروع الطائفي زرع يف لبنان حتت م�سمى "املقاومة الإ�سالمية" 
جميع  على  الواقع  الأمر  فر�ض  يريد  �سيا�سي  م�سروع  بالنتيجة  وهو  اأخرى  ملاآرب 
القوى ال�سيا�سية اللبنانية بقوة ال�سالح، لي�سكل دولة داخل دولة، ويعرقل امل�سارات 
ال�سيا�سية التي تتبناها بقية الأطراف ال�سريكة يف الوطن عن طريق الربملان تارة 
وعن طريق الغتيالت تارة اأخرى ويكفي ان نعلم ان هدنته مع الكيان ال�سهيوين 

بلغت عامها الثالث ع�سر دون ان يطلق ر�سا�سة على حدود الكيان املغت�سب.
بحجة  العراق  يف  م�سلح  ف�سيل  مائتي  اإيران  �سكلت  ا  اأي�سً ال�سم  هذا  وحتت 
�سرقة  �سوى  حترتف  ل  ميلي�سيات  انها  لحًقا  لنكت�سف  داع�ض،  ارهاب  حماربة 
اأموال املواطنني عن طريق مكاتبها القت�سادية و قتل املتظاهرين احلاملني بوطن 
واملعرت�سني على املهازل التي ترتكبها هذه امليلي�سيات با�سم "املقاومة الإ�سالمية" 
واقع حال  لفر�ض  العراقية  امل�سلحة  القوات  امليلي�سيات يف  هذه  اغلب  دمج  ومت  بل 
جديد وغريب على العراق، واأ�سبحت بني ليلة و�سحاها احزاب �سيا�سية لها متثيل 
يراأ�سها  التي  مليلي�سيا ع�سائب اهل احلق  ان  نعلم  ان  ويكفي  العراقي،  الربملان  يف 
الذيل الإيراين قي�ض اخلزعلي 16 مقعًدا يف الربملان العراقي لنعرف حجم املهزلة 

التي اأدخلتنا فيها هذِه "املقاومة الإ�سالمية" املزعومة.
اإ�سرائيل"، دخل  و كال كال  امريكا  "كال كال  �سعارات  الطريقة وحتت  وبنف�ض 
وقوى  ف�سائل  اىل  اليمن  ليق�سم  وا�سح  اإيراين  وبدعم  بت�سليح  اليمن  اىل  احلوثي 
متناحرة بعد ان توحد اليمن ال�سمايل واجلنوبي منذ عقود، واإ�ستوىل على العا�سمة 
�سنعاء اإ�سافة اىل عدة مدن اخرى لي�سن حرًبا ل هوادة فيها على ابناء بلده حتت 

�سعاراته امل�سحكة املبكية املوت لأمريكا و املوت لإ�سرائيل. 
يا �سادتي الأفا�سل، من يقاوم العدو حتت اي م�سمى ل يبط�ض باأهله ول ي�سرقهم 

ول يقتلهم، فكيف اذا كانت ت�سمي نف�سها مقاومة و اإ�سالمية؟

أ. هالل العبيدي

المقاومة 
اإلسالمية

كاتب و حملل �سيا�سي

نقطة اأول ال�صطر
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السياسة

الثانية  اجلمهورية  نحو  ب�سالم  اجلزائر  مرت 
المثل  اخليار  كانت  التي  النتخابات  ممر  عرب 
ال�سيا�سية  الطــــراف  خمتلف  الــيــه  دعــت  الـــذي 
 12 رئا�سيات  انتهت  و  اجلي�ض  قــيــادة  عــززتــه  و 
التي  ال�سعبي  احلـــراك  مــواقــف  بــرغــم  دي�سمرب 
عبد  املرت�سح  بفوز  موؤيد   و  راف�ض  بني  انق�سمت 
ح�سل  اخرين  مرت�سحني   4 بني  من  تبون  املجيد 
من   58.28% ن�سبة  على  املنتخب  الرئي�ض  فيها 
اجمالية  م�ساركة  بن�سبة  و  الناخبني  ــوات  ا�ــس
اكرث  اجلــزائــر  بها  تخطت  ب38.83%  قــدرت 
بف�سل  تاريخها  يف  النــ�ــســداد  و  التوتر  مــراحــل 
و جنح  الوطن  لنداء  ا�ستجاب  الذي  ال�سعب  وعي 

يف مترير ر�سالته للعامل.
حا�سمة  فــرتة  يف  جــدا  ع�سريا  املخا�ض  كــان 
كادت ان تفلت فيها المور من بني ايدي ال�سلطة 
و اجلي�ض هذا الذي حر�ض على مرافقة احلراك 
22 فرباير فكان احل�سن  ال�سلمي منذ بدايته يف 
ذلك  اكــد  و  بـــدوره  ال�سعب  اأيـــده  ــذي  ال احل�سني 
جي�ض   " ال�سلمية  م�سرياته  يف  الــدائــم  ب�سعاره 
كاملة  ا�سهر   9 مدار  على  و  خاوة".  �سعب..خاوة 
عن  ال�سلمية  املليونية  امل�سريات  فيها  تتوقف  مل 
نظام  رمـــوز  مــن  تبقى  مــا  تنحية  مــطــالــب  رفـــع 
مل  مذهلة  انت�سارات  احلــراك  حقق  و  بوتفليقة 
روؤو�ــض  ا�سقط  قبل  من  العربية  الثورات  حتققها 

ال���ج���زائ���ر ت���م���ر ب���س���الم ن���ح���و ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ث��ان��ي��ة

الف�ساد و وقع على حماكمات تاريخية تلك التي 
ناهبو  اخذ  باأيام حيث  النتخابي  املوعد  �سبقت 
اأودوا بالبالد اىل  املال العام و امل�سوؤولني الذين 
احمد  ال�سبقني  الولني  الوزيرين  الهاوية منهم 
تراوحت  عقوبات  �سالل،  املالك  عبد  و  اأويحي 
بني 10 و 15 �سنة �سجنا يف ق�سية واحدة فقط 
م�سانع  تخ�ض  بها  املتهمني  الف�ساد  ق�سايا  من 

تركيب ال�سيارات باجلزائر.
مليئا  و  مــ�ــســحــونــا  ديــ�ــســمــرب  �ــســهــر  ـــان  ك و 
البالد  ت�سهدها  التي  الــتــطــورات  و  ــالأحــداث  ب
لأول مرة يف تاريخها و رغم ذلك بقي احلراك 

�سامدا رغم انق�سامه، و وقف وقفة رجل واحد 
الربملان  على  بقوة  رد  و  اخلارجي  التدخل  �سد 
ال�سوؤون  الجنبي يف  للتدخل  لوح  الذي  الوروبي 
الداخلية للجزائر و �سعبها، و ت�سادف ذلك مع 
اخلم�ض  للمرت�سحني  النتخابية  احلملة  اجــواء 
لرئا�سيات 12 دي�سمرب و يف خ�سمها ظهر بع�ض 
املعار�سون بقوة يف مهمات التحري�ض باملقاطعة 
و باءت جميعها بالف�سل حينما اقبل اجلزائريون 
على مراكز القرتاع لإ�سكات ابواق العداء و بعث 
م�ساهد الدميقراطية املن�سودة باإختيار الف�سل 
للوطن املت�سرر من نظام لعني ق�سى 20 عاما يف 

الف�ساد و نهب اموال ال�سعب.
ال�سل�ض  النتقال  جتربة  يف  تنجح  اجلزائر 

لل�سلطة
اجلزائريني  من  كثري  ا�سرار  من  بالرغم  و 
كل  اخلــروج  و  احلــراك  مبطالب  التم�سك  على 
املزورة  لالنتخابات  رف�سهم  للتعبري عن  ا�سبوع 
ح�سبهم و القائلني بعدم �سرعية الرئي�ض املنتخب 
ل  انه  ال  ال�سابق  النظام  ابناء  من  واحدا  كونه 
احد ينكر ان رئا�سيات 12 دي�سمرب كانت اخلط 
الفا�سل بني جزائر الزمة و اجلزائر اجلديدة. 
للرئي�ض  اول خطاب  ات�سح من خالل  ما  و هذا 
تبون  املجيد  عبد  اجلزائرية  للجمهورية  الثامن 
دي�سمرب   19 يوم  الد�ستورية  اليمني  ادائه  عقب 

 حيزية تلمسي

الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون يمد يده للحراك و يفتح ابواب الحوار
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ـ �سيا�سية،غرابة  تعتربالعالقات املغربية اجلزائرية، من اكرث العالقات اجليو 
ومفارقة، والتي تتجلى يف غلق احلدود الربية والت�سنجات الإعالمية والتي توازي 
التعاطف الخوي الذي يعربعنه ال�سعبني ال�سقيقني، املغربي واجلزائري. ونظرا ملا 
يجمع بني البلدين من م�سالح اأمنية وجيوا�سرتاتيجية، وكذلك نظرا ملا يجمعهما من 
�سروط التقارب والوحدة من تاريخ وجغرافيا ودين ومذهب ولغة، و كذلك للم�سالح 
واأطماع  انف�سالية  ونزعات  اإرهاب  من  بالبلدين  املحدقة  والتهديدات  امل�سرتكة 
خارجية وتهديدات ل�ستقرار البلدين، لأجل كل هذا يعترب التقارب وبداية التوحيد  
التدريجي من اأولويات املرحلة الراهنة، و�سرورة حتمية، لتح�سني ا�ستقرار البلدين 

وخدمة امل�سالح العليا للدولتني ولل�سعبني ال�سقيقني املغربي واجلزائري.
بني  للتقارب  املتينة  القواعد  بناء  يف  لل�سروع  الولية  الواقعية  ال�سبل  هي  فما 
على  طليعيني  وكبلدين  الكبري  املغرب  بناء  يف  حموريني  كبلدين  واجلزائر  املغرب 
وتاأهيله  العام  املناخ  لإن�ساج  العامل؟  م�ستقل  تعترب  التي  ال�سمراء  القارة  م�ستوى 
والقت�ساديني  ال�سيا�سيني   الفاعلني  تقريب  من  لبد  املن�سود  التقارب  لتحقيق 

واملدنيني والثقافيني.
الديبلوما�شية احلزبية

و  للتعارف  املغربية  و  اجلزائرية  الأحزاب  بني  وندوات  ملتقيات  تنظيم  يجب 
للعمل  احلزبية،  الديبلوما�سية  اإطار  يف  النظر  ووجهات  اخلربات  وتبادل  للت�ساور 

على موا�سيع تهم البلدين واملغرب الكبري والبعد الفريقي وغريها.
ملنظمات  مو�سعة  ومهراجانات  ملتقيات  تنظيم  يجب  املجتمع  م�ستوى  وعلى   
املجتمع،  الفئات احلية من  التوا�سل بني  البلدين لدعم ج�سور  املدين من  املجتمع 

حول موا�سيع لها �سلة بالبيئة والعي�ض امل�سرتك والطفولة واملراأة اىل غري ذلك.
رجال  وملتقيات  اورا�ض  وتنظيم  القت�سادية  اجلوانب  على  الرتكيز  و  العمل 
حول  درا�سية  ايام  وتنظيم  وال�سغرى،  واملتو�سطة  الكربى  وال�سركات  الأعمال 
الطبيعية  للرثوات  الهامة  اجلوانب  واإبراز  وقانونية،  وجتارية  اقت�سادية  موا�سيع 
والرثوة   كالفو�سفات  واجلزائر،  املغرب  من  كال  عليها  يتوفر  التي  والقت�سادية 
للجزائر، وما  بالن�سبة  والنفط  والغاز  للمغرب،  بالن�سبة  الغنية  والفالحة  ال�سمكية 

ميكن اأن يحققه تكامل هذه املوؤهالت من منفعة ومنو وازدهار للبلدين.
الثقافية  باجلوانب  تعنى   ثقافية  وحما�سرات   وندوات  ملتقيات  تنظيم  اإن 
توجد  حيث  فرن�سا  يف  خا�سة  اخلارج  ويف  واجلزائر  باملغرب  للبلدين،  والتاريخية 
البلدين  اقت�ساد  يف  كبريا  دورا  �ستلعب  باملاليني،  تعد  وجزائرية  مغربية  جاليات 

وباإمكانها ان تلعب دورا هاما يف الدبلوما�سية املوازية.
كذلك يجب ت�سجيع العالم امل�سوؤول واجلاد الذي باإمكانه ان يلعب دورا كبريا 
وابراز  الإيجابية  اجلوانب  على  بالإعتماد  البلدين،  بني  التقارب  عملية  اإجناح  يف 
الذي  واملحبط  التيئي�سي  لالإعالم  والت�سدي  بلد،  لكل  امل�سرتكة  احليوية  امل�سالح 

يخدم التفرقة وزرع الكراهية وي�ساهم يف اإبقاء الأو�ساع على ما هي عليه.

أ.محمد زيتوني

التقارب المغربي 
الجزائري 

يف ال�صميم

�سحفي من املغرب

خــطــاب  اول  ــــان  ك و 
 2012 منذ  للرئي�ض 
ــحــات  ــري ــ�ــس حـــمـــل ت
ـــا حمـــلـــلـــون  ـــه ـــف و�ـــس
ت�سمنت  بالإيجابية، 
تـــفـــا�ـــســـيـــل خمــطــط 
بداأت  و  الرئي�ض  عمل 
وعــوده  تنفيذ  مراحل 
ا�ستجابة  امليدان  على 

لتطلعات ال�سعب. و قد اأبدى رئي�ض اجلزائر ا�ستعداده التام لبدء حوار 
اخلالفات  �سفحة  لطي  �سريحة  دعــوة  يف  ال�سعبي  احلــراك  مع  �سامل 
حمددا ابرز النقاط التي �سيبداأ بها بناء قواعد اجلمهورية الثانية وفقا 
لالأولويات ح�سب ت�سريحات ال�سيد عبد املجيد تبون الذي لقي ترحيبا 

وا�سعا من اجلزائريني و من املجتمع الدويل.
يف  �سالح  قايد  الركــان  قائد  جهود  و  اجلي�ض  جلهود  تثمينه  بعد  و 
اأثنى  انزلقات  اأي  من  البالد  �سيانة  و  احلــراك  مرافقة  مهمة  اإجنــاح 
على رئي�ض الدولة عبد القادر بن �سالح الذي توىل مهمة قيادة البالد 
يف مرحلة حرجة رغم مر�سه، و وا�سل الرئي�ض خطابه لالمة معلنا عن 
انتهاء مراحل النظام ال�سابق وعهد الع�سابات من خالل ف�سل املال عن 
ال�سيا�سة و اخلقة العمل ال�سيا�سي. م�سريا اىل تغيري جذري لنمط احلكم. 
كما او�سح الرئي�ض تعاونه مع اجلميع لتحقيق التوافق الوطني و حتقيق ما 
تبقى من مطالب احلراك يف كنف القانون. قائال: "اجلزائريون �سطروا 
ال�سرعية  �سكة  اإىل  اجلزائر  واأعـــادوا  دي�سمرب   12 يوم  جديدا  تاريخا 
اأعلن  كما  اأحد.."  فيها  يطعن  مل  التي  ال�سعبية  وال�سرعية  الد�ستورية 
عن عدة تغيريات تخ�ض الو�سع املعي�سي للمواطن الب�سيط و العمل على 

ال�ستجابة لكافة تطلعاته للعي�ض بعزة و كرامة و حرية. 
اآمال كبرية يف انتهاء كابو�ض احلكم الفا�سد و  و يحمل اجلزائريني 
البدء يف بناء قواعد اجلزائر اجلديدة التي كانت من �سمن ابرز مطالب 
احلراك. و الكل يرتقب و ينتظر ما �سيقدمه الرئي�ض اجلديد يف اليام 
املقبلة. حاكم البالد الذي يعترب اول رئي�ض ل يحمل �سفة جماهد توىل 
قيادة اجلزائر يف ا�سعب مهمة تنتظره بعد جناح جتربة النتقال ال�سل�ض 

لل�سلطة.
 �سحفية جزائرية

انتخابات 12 ديسمبر 

مرت عبر مخاض عسير 

بين رفض و تأييد
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السياسة

العزيز  عبد  اجلزائري  الرئي�ض  ا�ستقالة  بعد 
حراك  �سغط  حتت   2019 2افريل  يوم  بوتفليقة 
�سعبي كبري على اإثر تر�سحه لعهدة خام�سة، حيث 
خرج ال�سعب اجلزائري مبظاهرات �سخمة �سادت 
اأ�سبح  كونه  بتنحيه  البالد مطالبني  اأنحاء  جميع 
وفقا  و  مبهامه،  والقيام  البالد  حكم  عن  عاجزا 
للد�ستور توىل ال�سيد عبد القادر بن �سالح رئي�ض 
جمل�ض الأمة رئا�سة البالد ملدة من املفرو�ض ان ل 
وطنية  �سلطة  تعني  يتم  يوما، خاللها   90 تتجاوز 
موؤقتة ت�سرف على تنظيم انتخابات رئا�سية متكن 
يكون  جديد  رئي�ض  على  الت�سويت  من  اجلزائر 
بها  واخلروج  البالد  �سوؤون  اإدارة  وقادر على  كفوؤ 

من ازمتها الراهنة ايل بر الأمان.
طرف  مــن  قبولها  مت  التي  امللفات  بــني  ومــن 
خلم�ض  ملفات  خم�ض  املوؤقتة  الوطنية  ال�سلطة 
النتخابات  مــوعــد  حتــديــد  مت  حيث  مرت�سحني 
كانت  بينما   2019 دي�سمرب   12 يــوم  الرئا�سية 
الراف�سني  باملت�ساهرين  تكتظ  الــبــالد  �ــســوارع 
لإجراء النتخابات بالظروف الراهنة التي تعي�سها 
البالد، وكذلك كون اغلب املرت�سحني كانوا رجال 
ال�سارع  ي�سر  الذي  ال�سابق  النظام  رجــالت  من 

اجلزائري على ا�ستئ�ساله من جذوره.
ورغم حماولة ك�سب الثقة التي تقوم بها الدولة 
كمحاكمة اأبرز وجوه النظام ال�سابق ا�سبوعا واحد 
بثتها  باإجراء حماكمات عالنية  النتخابات،  قبل 
اأوىل  �سابقة  تعد  وهي  وطنية،  تلفزيونية  قنوات 
وروؤ�ساء  وزراء  على  حكم  حيث  اجلزائر  بتاريخ 
حكومات بالدولة، بال�سجن النافذ من 10�سنوات 
املن�سب  وا�ستغالل  الف�ساد  بتهم  �سنة   20 اىل 
حماكمة  وكــذلــك  �سخ�سية،  لأغــرا�ــض  والنفوذ 
الأمــــوال  تبي�ض  بتهم  مــعــروفــني  ــال  اأعــم رجـــال 
3�سنوات  الأحكام  عليهم بني  وتراوحت  والف�ساد 
الع�سابة  حماكمة  10�سنوات،  اىل  نافذة  �سجن 
اىل  تهدف  كانت  اجلزائري  ال�سعب  ينعتها  كما 
طماأنته باأن عهد الف�ساد وىل وان اجلزائر تدخل 
الــدولــة  بــني  الثقة  بك�سب  يــبــداأ  ــدا،  جــدي عــهــدا 
وال�سعب وهناك من يرى اأن هذه اخلطوة هدفها 
ت�سجيع ال�سعب على النتخاب لإختيار رئي�ض جديد 
للبالد، لأن اجلزائر لن ت�ستطيع البقاء طويال دون 

رئي�ض يحكمها ويتوىل �سوؤونها و�سوؤون �سعبها.

ب�����ع�����د االن�������ت�������خ�������اب�������ات ال�������رئ�������اس�������ي�������ة: ه��������ل ي���م���ض���ى 
ال�����رئ�����ي�����س ال������ج������دي������د  ب�����ال�����ج�����زائ�����ر ل����ع����ه����د ج�����دي�����د؟؟

و  الرئا�سية  النتخابات  اأجــريــت  وبالفعل 
بظروف  املوؤقتة  الوطنية  ال�سلطة  من  باإ�سراف 
حيث  ومعار�سا،  لها  موؤيدا  بني  عادتها   كغري 
الرئا�سة  كر�سي  على  مرت�سحني  خم�ض  تناف�ض 
العام  الأمــني  ميهوبي  العزيز  عبد  ال�سيد  وهم 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حلزب  بالنيابة 
الرئي�ض  باآخر حكومات  للثقافة  وزيرا  كان  وقد 
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة وال�سيد عبد القادر 
ذات  الوطني  البناء  حــركــة  رئي�ض  قرينة  بــن 
لل�سياحة  وزيــرا  كــان  وقــد  الإ�ــســالمــي،  التوجه 
عبد  وال�سيد  ال�سابق،  الرئي�ض  حكومات  باأحد 
بارزا  بينما كان ع�سوا  تبون مر�سح حر  املجيد 
باأحد  اأول  بحزب جبهة التحرير الوطني ووزير 
حكومات الرئي�ض ال�سابق  بوتفليقة، وال�سيد علي 
بن فلي�ض رئي�ض حزب طالئع احلريات، والذي 
�سنة2004  تر�سحه  بعد  الثالثة  للمرة  يرت�سح 
بــالــدولــة  املــنــا�ــســب  عــديــد  تقلد  وقـــد  و2014 
واآخرها وزير اأول بعهد الرئي�ض ال�سابق بوتفليقة 
العزيز  عبد  ال�سيد  املرت�سحني  واآخر  وا�ستقال. 
بلعيد رئي�ض حزب جبهة امل�ستقبل وهذ الرت�سح 

الثاين له بعد انتخابات 2014
املرت�سحني  بني  متلفزة  مناظرة  تنظيم  مت 
اأ�سرف  دي�سمرب،  من  ال�ساد�ض  م�ساء  اخلم�ض 
ملناظرة  املنظمة  الهيئة  ذات  تنظيمها  على 
الوطنية  التلفزيونية  بالقناة  بثها  ومت  تون�ض، 
حيث مت طرح اأ�سئلة على املرت�سحني من طرف 
املرئية  ال�سحافة  من  اثنني  �سحافيني،  اربعة 

�سملت  حيث  املكتوبة،  ال�سحافة  مــن  واثــنــني 
واقت�سادية  �سيا�سية  امليادين  جميع  الأ�سئلة 
واجتماعية لكل مرت�سح احلق بدقيقتني لالإجابة 
على ال�سوؤال املطروح، ورغم �سيق الوقت حاول 

كل منهم احلديث عن برناجمه والدفاع عنه.
املناظرة مل تكن مقنعة اىل حد كبري، واأرجع 
دقيقتني غري  كون  الوقت  ل�سيق  املراقبني ذلك 
كافية ليعطي كل مرت�سح ما عنده وكذا مل تكن 
املناظرة بال�سيغة الأوروبية حيث مرت�سح ينتقد 

الآخر ويرجع ذلك رمبا لعدد املرت�سحني.
للجالية  الــرئــا�ــســيــة  النــتــخــابــات  انطلقت 
حيث   2019 7�سبتمرب  يوم  باملهجر  اجلزائرية 
�سجل 24.474.161 ناخب من بينهم 914،303 
و  الدبلوما�سية  املــراكــز  م�ستوى  على  نــاخــب 
تقدر  م�ساركة  ن�سبة  �سجلت  حيث  القن�سلية، 
بني  للجالية  امل�ساركة  ن�سبة  تختلف   8٪ ب72، 
دولة واأخرى اأفريقيا ٪18  امريك٪3،2  فرن�سا 

)باري�ض(4،49٪
غري اأنه ل يجب اأن نتجاوز ما حدث بباري�ض 
اإقبال اجلالية اجلزائرية لالإقرتاع حيث  خالل 
هوجمت من طرف جمموعات اأن�سار املقاطعة 
الذين كانوا يحت�سدون على مداخل القن�سليات 
التخوين، وفاق  واألفاظ  بال�ستم  النا�ض  ملهاجمة 
ذلك اإ�ستخدام العراك بالأيدي و�سرب النا�ض، 
لهوؤلء  �سمحت  الفرن�سية  ال�سرطة  ان  والغريب 
لــالإعــتــداء  القن�سليات  اأبــــواب  على  بــاملــكــوث 
اللفظي واجل�سدي على الناخبني وهذا ما جعل 
لالقرتاع  الــذهــاب  تتجنب  النا�ض  مــن  الكثري 
ولي�ض من باب املقاطعة بل خوفا على �سالمتهم. 
�سرع  الوطني  بالرتاب  اي  بالداخل  كذلك 
12دي�سمرب  يوم  بالنتخاب  اجلزائري  ال�سعب 
اأ�ــســل  مــن   39٪ ن�سبة  �سجلت  حــيــث   2019
ملن   60٪ ن�سبة  �سجلت  حيث  ناخب  24مليون 
مل ي�ساركوا بالنتخاب، وليتي تزي وزو وبجاية 
ال�ستعدادات  ورغم  ن�سبة ٪0 حيث  بها  �سجلت 
الأمنية التي قامت بها الدولة، اإل انه مت اقتحام 
بينما  غلقها،  وحتى  وتك�سريها  القرتاع  مكاتب 
اجلنوبية  باملدن  للم�ساركة  ن�سبة  اأكــرب  �سجلت 
وال�سرقية للبالد، اأن�سار املقاطعة ي�سكلون ن�سبة 
عري�سة بالبالد و هم  يرون اأن هذه النتخابات 

أ.عواطف فارح
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تفتقر لل�سرعية كون اغلب املرت�سحني كانوا من رجالت بوتفليقة 
بينما هم يبحثون عن تغري جذري  ين�سيهم ماآ�سي النظام ال�سابق.

القايد  ان  ويــرون  ع�سكرية  ل  مدنية  دولة  يريدون  املقاطعون 
�سالح رئي�ض الركان هو احلاكم الفعلي للبالد ولي�ض بن �سالح.

فاز  الذي  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد  فوز  الإعــالن عن  فبمجرد 
بالعا�سمة  حا�سدة  مظاهرات  خرجت   15،58٪ بن�سبة  بالأغلبية 
احتجاجا على عدم  القبائل  وببالد  ق�سنطينة  ومدينة  اجلزائرية 
ل  والذى  تبون،  املجيد  عبد  ل�سخ�ض  ورف�سا  النتخابات  �سرعية 
يخفى على اأحد انه كان من اأن�سار العهدة اخلام�سة ولأنه اأم�سى 
كر�سي  على  جلو�سه  يعتربون  فاملقاطعني  ال�سابق.  بالنظام  عمره 
الرئا�سة امتداد للعهدة اخلام�سة و ا�ستمرار لنظام ال�سابق الذي 
ي�سمى  ما  اي   2019 22فرباير  منذ  ال�سعبي  خرج �سده احلراك 

بثورة الإبت�سامة حتت �سعار "يتنحو قع". 
   ال�سعب اجلزائري كان يتمنى تر�سح �سخ�سيات ذات قبول 
رئي�ض  الدولة.  وبني  بينه  الثقة  تعيد  نظيفة  �سخ�سيات  �سعبى، 
جديد للبالد هو اأمل جديد لل�سعب الذي غنب ل�سنني طويلة فبينما 
وممتلكاته  مباله  ف�سادا  وتعبث  البالد  يف  حتكم  جمموعة  كانت 
كان ال�سعبي الب�سيط ل يجد حتى قوت يومه وكانت زوارق احلرقة 
حياة  عن  بحثا  العمرغرقا،  مبقتبل  �سبابا  ليموت  البحار  جتوب 

لئقة يتمناها كل �ساب.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه اليوم ماذا بعد الرئي�ض هل �سي�ستمر 
رئي�سا؟  بتبون  ويقبل  النتخابات  بنتيجة  �سيكتفي  ام  احلــراك 
وفتح  اجلزائري  ال�سارع  غ�سب  باأمت�سا�ض  تبون  �سينجح  هل  و 
التظاهر  بدل  بيوتهم  النا�ض  ليدخل  معار�سيه  ير�سي  بناء  حوار 
بال�سوارع كل جمعة؟ هل تبون �سيكون الرجل احلق الذي �سيحقق 
اآمال اجلزائريني وهو ابن النظام ال�سابق؟ هل تبون �سيقف بوجه 
جرنالت اجلي�ض ومينع تدخل الع�سكر بال�سيا�سة؟ هل تبون �سيويف 
ب 54 تعهد  قطعه على نف�سه ومن بينهم اإبعاد املال عن ال�سيا�سة؟ 
هل تبون �سيكون م�سلحا للجزائر واإبنه م�سجون بتهم خمدرات؟؟ 
كلها اأ�سئلة �ستجيب عليها الأيام املقبلة. ثورة البت�سامة حراك 
نادى  الذي  اجلزائري  ال�سعب  ال�سلمية،  و  بالتح�سر  قمة  �سعبي 
بتوفري  اجلي�ض  قابله  خاوا"  "خاوا  �سعب  جي�ض  بنداء  اجلي�ض 
للجي�ض  له خالل جميع خرجات احلــراك وهو ما يح�سب  الأمــان 
اجلزائري لأنه مل يعنف ال�سعب، بل اأيده وحماه،  لكن هل يا ترى 
�سغرية  بكل  جرنالتها  يتدخل  ل  مدنية  دولة  اجلزائر  �ست�سبح 
وكبرية بالبالد؟ هذا ما على تبون الرئي�ض اجلديد للبالد حتقيقه 
والو�سول اليه، اإبعاد الع�سكر عن ال�سيا�سة وكذلك معاجلة ملفات 
الرئي�ض  عاتق  على  كبري  عــبء  ال�سابق  النظام  تركها  �سخمة 
اجلديد. كذلك هل �سي�ستطيع  الرئي�ض اجلديد اإ�سالح اإرث كبري 
ال�سابق  النظام  �سببه  كان  والجتماعي  القت�سادي  الدمار  من 

لالأ�سف؟
الرئي�ض  مي�سى  ان  القلب  ومــن  نتمنى  الأعــمــاق  ومــن  واأخــري 
مال  بها  ينتهك  ل  جزائر  عهد  جديد،  لعهد  باجلزائر  اجلديد  
ال�سعب ول يظلم بها اأحد. جزائر �سعيدة كلها اأمل وحيوية، تطور 
وازدهار، جزائر ل يفارقها �ساب ليموت غرقا، جزائر ترفع فيها 
حرة  جزائر  ب�سعبها،  ترقى  جزائر  هلل،  األ  تنحني  ول  الــروؤو�ــض 

دميقراطية ل تتبع احد.

لفعالياته  باأفريقيا  اخلا�ض  امل�ستدامة  للتنمية  اأ�سوان  منتدى  اإختتام  مبجرد 
اإنتهاء فرتة  اإقرتاب  مع  والذى عقد  ال�سي�سي  الفتاح  الرئي�ض عبد  املهمة بح�سور 
توىل م�سر رئا�سة الإحتاد الأفريقى، والتي بذل فيها الرئي�ض ال�سي�سي جمهودات 
كبرية من اأجل افريقيا  بهدف تطبيق روؤية ٢٠٦٣ للتنمية امل�ستدامة، بداأت  فعاليات 
)منتدى �سباب العامل( يف مدينة �سرم ال�سيخ فى ن�سخته الثالثة الذي اأبهر العامل 
املتعددة يف  والأن�سطة  يقدمها  التي  الر�سائل  األ�سابقتني من خالل  دوريته  كله يف 
كافة املجالت والتي ي�سارك بها �سباب من كل دول العامل، ول تقت�سر الفعاليات 
على املجالت الإقت�سادية او ال�سيا�سية او التكنولوجية وغريها من الق�سايا اجلادة 
فقط، ولكن ي�سم اأي�سًا اأن�سطة وور�ض فنية متعددة وكل ذلك  بهدف خلق جمتمع 
واللغات،  اجلن�سيات  اإختالف  رغم  البع�ض  بع�سه  مع  يرتابط  ال�سباب  من  دويل 
واحدة  روؤية  خالل  من  واحد،  ن�سيج  يف  العامل  �سباب  دمج  املنتدى  يحاول  حيث 
ومو�سوعية لالأزمات التي يواجهها ويعاين منها، والق�سايا الهامة والتحديات التي 
تواجه اجلميع كالإرهاب على �سبيل املثال،  كل ذلك مب�ساركة الرئي�ض وم�سوؤولني 
من  يكت�سب  مفتوحة  حوارات  يف  ال�سباب  مع  يتناق�سون  العامل  دول  كل  من  كبار 
خاللها ال�سباب املعلومات واخلربات املهمة وتكوين وجهات نظر حول املو�سوعات 
والق�سايا املهمة، وكذلك من خالل ور�ض يتناق�ض فيها ال�سباب مع املتخ�س�سني، 
ومن اأبرز الق�سايا التي متت مناق�ستها يف هذا املنتدى الثالث هي كيفية حماربة 
التطرف والإرهاب والأمن الإ�سطناعي واملناخ واملراأة والطفل والتنمية امل�ستدامة 
ال�سراعات  كذلك  و�سلبياتها،  واإيجابياتها  والتكنولوجيا  ال�سرعية  غري  والهجرة 
يف العامل وكيفية حتقيق الأمن وال�سلم، بالإ�سافة لكل ذلك يوجد اأن�سطة ترفيهية 
املوهوبني  ال�سباب  بها  ي�سارك  التي  امل�سرحية  واألعرو�ض  الغنائية  احلفالت  مثل 
على  املنتدى  ركز  العام  هذا  ال�سياحية.  اجلولت  اىل  بالإ�سافة  املختلفة  بلغاتهم 
الإن�سانية وكان من اأبرز املو�سوعات يف هذا الإطار هم الأطفال �سحايا احلروب 
وال�سراعات واملجاعات و�سحايا الفقر والأعمال العنيفة، واي�سا مو�سوعات حول 

الهجرة غري ال�سرعية. 
ول �سك ان هذا املنتدى بالتحديد الذي حتت�سنه م�سرو يجمع حواىل 3000 
بها  تنعم   الذي  والإ�ستقرار  الأمن  اإنعكا�ض حلالة  هو  بالعامل  دولة   98 من  �ساب 
للخري  ي�سعى  الذي  املنتدى  فكرة  �ساحب  ال�سي�سي  الرئي�ض  قيادة  ظل  يف  م�سر 
والنه�سة ون�سر الأمن وال�سلم يف العامل، والو�سول مب�سر اىل املكانة التي ت�ستحقها 
بني الدول. و بعد ان حتقق الأمن والإ�ستقرار يف م�سر، اإجته لإقامة هذا املنتدى 
وكاأنه اأراد اأن ي�ستفيد العامل كله وخا�سة ال�سباب الذين ميثلون جيل امل�ستقبل من 

اأفكاره، وتو�سيل ر�سائل �سالم لكل العامل من خاللهم. 
ومن تابع كلمات الرئي�ض وحواراته يف املنتدى يجد حديثه يت�سم بامل�سداقية 
واملو�سوعية  واحلكمة واأمل�سارحة، ويهدف اىل نبذ العنف وحتقيق الأمن والأمان 

يف كل العامل ول�سك اأنها ر�ساله ت�ستحق الإن�سات والتقدير.

أ.هويدا عبد الوهاب

رسائل 
السيسي 
للشباب   

خال�صة القول
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السياسة

خالل الأ�سهر القليلة املا�سية �سهدت موريتانيا 
بالتناف�ض،  م�سحون  جــو  يف  رئا�سية،  انتخابات 
املعار�سة  بني  ال�سيا�سي  التوتر  بعوامل  وم�سغوط 
وقد  العزيز،  عبد  ولــد  حممد  ال�سباق  والرئي�ض 
جـــرت النــتــخــابــات الــتــي تــر�ــســح فيها اجلـــرنال 
ولد  حممد  �سابقا  للجيو�ض  العام  والقائد  ال�سابق 
ال�سيح حممد الغزواين، وهو من يو�سف بال�سديق 
عبد  ولد  ال�سابق   والرئي�ض  اجلــرنال  من  املقرب 
النقالبات  و�سريكه يف  وزميله يف اجلي�ض  العزيز 
ع�سر  لأكرث من  موريتانيا  قيادة  عقبها  توىل  التي 
للجدل،  اإثــارة  البلد  مراحل  اأكــرث  كانت  �سنوات، 
الأغلبية  الرئي�ض احلايل غزواين من داخل  ر�سح 

احلاكمة يف ظل نظام �سلفه. 
الــغــزواين،  ــد  ول الرئي�ض احلـــايل  يــعــرف عــن 
زائدة  مرونة  واأبــدى  والأريحية  بالهدوء  ات�سامه 
يف النفتاح على معار�سي �سلفه، مما خلق خطابا 
�سابقه،  �سيا�سيات  مع  املراقبني  نظر  يف  متقاطعا 
دفع  الأقــل، مما  على  اإعالميا،  نظامه  نهج  وقلب 
ي�سار  اأق�سى  مــن  التي  ال�سيا�سية  الــقــوى  بع�ض 
الرئي�ض  اأغلبية  لولوج  العزيز  عبد  ولد  معار�سي 

اجلديدة.
داخل  ارتباك  حالة  خلق  هذا  املرتبك  الو�سع 
وخ�سو�سا  غـــزواين  للرئي�ض  الداعمة  الأغلبية 
داخــل احلــزب احلــاكــم، حــزب الحتــاد من اجل 
الرئي�ض  تن�سيب  يوم  اإىل  ظل  الذي  اجلمهورية، 
اجلديد غزواين يعترب مرجعيته الأ�سا�ض الرئي�ض 

املوؤ�س�ض له الرئي�ض ال�سابق ولد عبد العزيز.
�سراع املرجعية هذا، كان اأكرب عنوان التباين 
ولد  حممد  و�سلفه  غــزواين  الرئي�ض  بني  احلا�سل 
ات�سع �سرخ اخلالف داخل  وكالعادة  العزيز،  عبد 
ال�سيا�سية  قــواعــده  اأكـــرب  وقـــررت  احلـــزب  هــذا 
الرئي�ض  اجلــديــدة،  املرجعية  اإىل  امليل  وقياداته 
الرئي�ض  القدمية  املرجعية  تويل  ورف�ض  غزواين، 
احلزب  لرئا�سة  العزيز  عبد  ولد  حممد  ال�سابق 

الأكرب يف الأغلبية احلاكمة.
حراك ارتفعت وتريته، مع ا�ستقطاب �سيا�سي 
اأجراها  مقابلة  بح�سب  الأمــر،  �سخم  واإعالمي، 
الرئي�ض حممد ولد الغزواين مع جريدة "لوموند" 
الفرن�سية، قلل فيها من اأهمية اخلالف بينه وبني 
�سلفه، نافيا بع�ض ما �ساع من حماولته الت�سوي�ض 
تلك  يف  ودعــا  احلكم،  نظام  قلب  اأو  النظام  على 

موريتانيا النظام الجديد
إرت��������������������ب��������������������اك س������������ي������������اس������������ي ه����������������������������ادئ ف�����������������ي ال���������س���������ي���������اس���������ة 
ال��������������داخ��������������ل��������������ي��������������ة، وان���������������ف���������������ت���������������اح ح����������������������ذر ع�����������ل�����������ى ال��������������خ��������������ارج

أ.سيدي ولد محمد فال

�سيا�سي  ان�سجام  خلق  حمــاولــة  اإىل  املقابلة 
اإعالميا،  ت�سخيمها  مــن  بــدل  الأزمـــة  يحلحل 
ومناوئي  غرماء  طرف  من  املفرط  وا�ستغاللها 

الرئي�ض ال�سابق ولد عبد العزيز.
�شعوبة ت�شكل طيف

 ال�شيا�شي اجليد يف واقع مرتبك
يــالحــظ مــن خــالل الــلــقــاءات الــوديــة التي 
اأجراها الرئي�ض اجلديد ولد الغزواين، مع القوى 
ال�سيا�سية من الأغلبية القدمية، واملعار�سة التي 
تلقفت خطاب التهدئة والت�سامح للرجل، وقبلته 
اأو  جديدة  اإ�سالحات  على  موؤ�سرات  اأي  دون 
فبدا  املتجددة،  القدمية  مطالبها  لبع�ض  تلبية 
الأمر وكاأنه جمرد ت�سجيع لأي خطوات يتخذها 
الرئي�ض ولد الغزواين �سد �سفله ولد عبد العزيز.
حملة  خا�ست  الــتــي  الــقــوى  تلك  ـــرز  اأب مــن 
الت�سخيم من خالفات الرجلني، القوى ال�سيا�سية 
حزب  امل�سلمني  الإخــوان  جماعة  على  املح�سوبة 
"توا�سل"  والتنمية  لالإ�سالح  الوطني  التجمع 
وحزب الحتاد من اجل التنمية "حامت" برئا�سة 
 2003 �سالح ولد حنن،  قائد حماولة النقالب 
ولد  اأعلن  وقد  الطايع،  ولد  نظام  على  الفا�سلة 
حنن انخراطه كليا يف الأغلبية الداعمة للرئي�ض 
غالبية  اأن  يذكر  املعار�سة،  ومغادرة  غــزواين، 
احلــزب  يف  الــ�ــســابــق  للرئي�ض  املــنــاوئــة  ــقــوى  ال
حملة  �سمن  ال�سري  يف  �سارعوا  الذين  احلاكم، 
تو�سيع ال�سرخ بني الرئي�ض و�سلفه، كانوا من اأبرز 

الداعمني للرئي�ض ال�سابقة بقوة.

اأخــــرى وحــركــات حقوقية  اأحــــزاب  هــنــاك 
لولد  املناوئ  الي�سار  اأق�سى  يف  كانت  و�سيا�سية 
التنافر  تهدئة  يف  مكانها  وجــدت  العزيز،  عبد 
تكتل  حزب   مثل  ال�سابق  النظام  �سيا�سيات  مع 
داداه  ولــد  اأحمد  برئا�سة  الدميقراطية  القوى 
بدايات  من  موريتانيا  يف  معار�سة  زعيم  اأبــرز 
ولد  وحممد  البلد،  يف  الدميقراطي  امل�سل�سل 
مولود رئي�ض حزب احتاد قوى التقدم املح�سوب 
على املارك�سيني يف موريتانيا، وبع�ض املر�سحني 
حزب  عــن  الــنــائــب  مثل  املا�سية  للرئا�سيات 
اعبيد  ولد  الداه  ولد  بريام  املوريتاين  ال�سواب 
فئة  حقوق   ب�ساأن  ال�سرائحي  اخلطاب  �ساحب 
العرب ال�سمر "حلراطني"، والأحزاب املح�سوبة 

على حركة "افالم" الزجنية النف�سالية.
الداخل  يف  �سيا�سي  وهــدوء  خــادع  ان�سجام   
مــ�ــســتــغــرب مـــن طــــرف املـــراقـــبـــني، جــمــع كل 
يف  زال  ما  القائم  النظام  اأن  رغم  املتناق�سات 

بداية تلم�ض طريق تنفيذ وعوده للمواطنني
وبالإ�سافة  حلكمه  القليلة  الأ�سهر  خــالل 
اإىل الت�سخيم الكبري ملو�سوع القطيعة مع نظام 
ال�سحة  وزيــر  اأطلق  العزيز،  عبد  ولــد  ال�سلف 
بال�سابقة  و�سفت  حملة  اجلــديــد  الــنــظــام  يف 
يف  والف�ساد  املــزورة  ــة  الأدوي ملحاربة  نوعها  من 
قطاع ال�سحة وجدت �سدى كبريا من الت�سجيع 
حمكمة  تقرير  جاء  ثم  ال�سعب،  لدى  والهتمام 
خطري  مــايل  ف�ساد  على  ليك�سف  احلــ�ــســابــات 
نظام  خــالل  الإدارات  جممل  عرفته  ومفاجئ 
الرئي�ض ال�سابق ولد عبد العزيز الذي كان يعلن 

احلرب الف�ساد يف كل منا�سبة.
ل�سيا�سية  لــلــقــوى  اجلـــديـــدة  الــتــمــوقــعــات 
اجلديد  النظام  وخطوات  والداعمة  املعار�سة 
املثرية، كلها عوامل تعرقل ت�سكل طيف �سيا�سي 

جديد نتيجة الرتباك الهادئ.
احلذر جتاه ال�شيا�شة اخلارجية

الرئي�ض  نظام  ورثها  �سائكة  ملفات  هناك 
حممد ولد الغزواين عن �سلفه ولد عبد العزيز، 
من اأهمها الدور املوريتاين يف ال�ساحل واملقاربة 
املوريتانية ملكافحة الإرهاب، احل�سور املوريتاين 
يف القمم العربية والإقليمية والإفريقية والدولية 
فيها،  الفاعل  الدور  العزيز  عبد  لولد  كان  التي 
التغلغل ال�سهيوين يف غرب  خ�سو�سا مناه�سة 
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اإفريقيا منذ قطعه ال�سجاع للعالقات مع الكيان 
ال�سهيوين ع�سية انقالبه على نظام �سيدي ولد 
اخلطاب  �سد  بحزم  ووقوفه  اهلل،  عبد  ال�سيخ 
التكفريي والقوى ال�سيا�سية القريبة من التوجه 
�سد  وقفوا  الذين  كــالإخــوان،  الديني  ال�سعوبي 
النظام ال�سابق اإبان "الربيع العربي" متحالفني 
وبع�ض  وال�سرائحية،  النف�سالية  الــقــوى  مــع 
القومية  التوجهات  جميع  من  ال�سيا�سية  القوى 

والإ�سالمية وال�سيوعية.
ال�سابق  النظام  مناوئي  اأبــرز  الأخــوان  كان 
ــاوئ  ــن حــيــث دعــــوا دولــــة قــطــر يف مــوقــفــهــا امل
الــنــظــام  دعــمــهــا  الــتــي  احلزم"  ل"عا�سفة 
اململكة  تــقــوده  حتالف  يف  ال�سابق،  املــوريــتــاين 
املتحدة  العربية  والإمـــارات  ال�سعودية  العربية 
خالل  من  اليمن  يف  ـــراين  الإي النفوذ  ملواجهة 

ميل�سيا احلوثي.
وكان النظام املوريتاين حينها قطع العالقات 
لالإخوان  لدعمها  قطر  دولــة  مع  الدبلوما�سية 
�سده، ومللفات اعتربها تهدد الأمن الوطني من 
اأئمة  والت�سدد من خالل  الإرهــاب  خالل مترير 
و�سائل  ح�سب  التكفري،  على  حتر�ض  ومــراكــز 
باإغالق  فقام  العزيز،  عبد  ولــد  نظام  اإعـــالم 
العلماء"  تكوين  "مركز  الدينية  مــراكــزهــم 
ـــددو  ـــد ال بــرئــا�ــســة الــ�ــســيــخ حمــمــد احلــ�ــســن ول
املو�سوف مبر�سد اإخوان موريتانيا، وجامعة عبد 
تنكر  نتيجة  وخ�سو�سا  لــه،  التابعة  يا�سني  بن 
الإخوان لدول الريع يف اخلليج العربي الإمارات 

وال�سعودية.
هـــنـــاك اأيـــ�ـــســـا احلــــركــــات الــ�ــســرائــحــيــة 
تناه�ض  والتي  بالغرب  املرتبطة  والنف�سالية 

نهج الرئي�ض ولد عبد العزيز الوحدوي ب�سدة.
ويرى مراقبني اأن �سيا�سات الرئي�ض اجلديد 
تبتعد  لن  الــغــزواين،  حممد  ال�سيخ  ولــد  حممد 
امل�سخم  اخلــالف  واأن  �سلفه،  نهج  عــن  كثريا 
ال�سيا�سة  واأن  �سيف،  �سحابة  جمــرد  بينهما 
ل  املوريتانية  لالإ�سرتاتيجية  وفقا  اخلارجية 
الظرف  هذا  يف  كبرية  لدرجة  تتغري  اأن  مينكن 
من  باملواقف  يتعلق  مــا  يف  خ�سو�سا  الدقيق، 
العربي  وال�سراع  ال�سهيوين،  العربي  ال�سراع 
والإرهـــاب،  ال�سعوبية  من  واملــواقــف  اإيـــران  مع 
الرئي�ض اجلديد  اأن  اآخــرون،   فما يرى مقربون 
�سلفه،  ملعار�سي  امل�سكلة  الــقــوى  يف  يجد  قــد 
نظامه  لنهج  حا�سنة  توجهاتهم،  اختالف  رغم 
حدث،  اإن  جلي،  ب�سكل  �سينعك�ض  مما  اجلديد، 

على ال�سيا�سة املوريتانية يف الداخل واخلارج

 �سحفي من ليبيا   كاتب �سحفي م�ستتقل موريتانيا

من  الليبية  العربية  امل�سلحة  القوات  اإنتهاء  بعد 
الليبية  الأرا�سي  من   85% من  يقارب  ما  حترير 
الإرهــــاب  ــن  ــراث ب مــن  الــلــيــبــي  الــ�ــســعــب  وتخلي�ض 
من  كيلومرتات  بعد  على  الآن  هــو  هــا  والــتــطــرف، 
كامل  وحترير  طرابل�ض  الليبية  العا�سمة  حترير 

الرتاب الليبي.
خليفة  امل�سري  بقيادة  الليبي  الوطني  اجلي�ض 
ال�سعب،  من  �سرعيته  وامل�ستمد  حفرت  القا�سم  اأبــو 
لقيادة  �سعبي  بتفوي�ض  منزله  اأمام  من  ناداه  حيث 
وليبيا   2014 عــام  بنغازي  مدينة  واإنــقــاذ  اجلي�ض 
موجة  ليبيا  تعاين  كانت  حيث  الإرهــاب،  من  عامة 
وطالت  وجنود،  ل�سباط  والت�سفية  الإغتيالت  من 
حتى ال�سحفيني واحلقوقيني والن�سطاء، فاإ�ستجاب 
واأ�ستمد  اجلي�ض  بناء  واأعــاد  للنداء  العام   القائد 
�سرعيته من جمل�ض النواب الليبي املعرتف به دوليا 

برئا�سة امل�ست�سار عقيلة �سالح.
العام  القائد  اأعلن   2019 اإبريل  من  الرابع  يف 
للقوات امل�سلحة العربية الليبية امل�سري خليفة حفرت، 
عن بدء العمليات الع�سكرية والتحرك نحو العا�سمة 
طرابل�ض، اإ�ستمرت املعارك ول يزال اجلي�ض ي�سطر 
مالحم التاريخ والبطولة رغم قلة الإمكانيات وحظر 

الت�سليح على اجلي�ض الوطني الليبي.
حكومة الوفاق الغري �سرعية الواقعة يف طرابل�ض 
املجل�ض  اأع�ساء  وت�سم  ال�سراج  فائز  يراأ�سها  والتي 
الرئا�سي منهم اأحمد معيتيق وحممد العماري ووزير 
�سرعية  الغري  احلكومة  هــذه  اآغــا.  با�سا  الداخلية 

تتلقى دعم غري حمدود من الدولتني قطر وتركيا.
للجي�ض  الــعــام  القائد  خــرج  املا�سي  الأ�ــســبــوع 
�ساعة  واأعلن  حفرت  خليفة  امل�سري  الليبي  الوطني 
طرابل�ض،  الليبية  العا�سمة  قلب  وحترير  ال�سفر 
حيث قامت كل الوحدات الع�سكرية بتنفيذ التعليمات 
جديدة  مــواقــع  على  وال�سيطرة  الكا�سح  والتقدم 
واملجموعات  امللي�سيات  من  كبري  عــدد  واإن�سحاب 

الإرهابية من اأمامها.
اجلي�ض من حترير  فيه  يقرتب  الذي  الوقت  يف 
يــ�ــســارع رئــيــ�ــض املجل�ض  ــوطــن مــن الأرهــابــيــني  ال
الرئا�سي الغري �سرعي فائز ال�سراج اإىل اللجوء اإىل 
تركيا  اإىل  الدعم منهم، حيث ذهب  حلفائه وطلب 
وذلــك  اردوغـــان  طيب  رجــب  تركيا  رئي�ض  ملقابلة 
ــان  اأردوغ اأبــدى  وقــد  م�سرتك،  دفــاع  اتفاقية  لعقد 
اإ�ستعداده لإر�سال قوات تركية على الأر�ض يف حال 
طلب املجل�ض الرئا�سي ذلك واإن�ساء قواعد تركية يف 
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غرب ليبيا.
الليبي  ال�سعب  يعتربها  والتي  الإتفاقية  هذه 
قاطعا،  رف�سا  ويرف�سها  الدولة  ل�سيادة  اإنتهاك 
املــدن  املــتــظــاهــريــن يف  مــن  الآلف  حــيــث خـــرج 
الليبية رف�سا لهذا التدخل الذي و�سفه الكثري من 
�سيادة  على  ال�سافر  بالتدخل  والن�سطاء  املحللني 

ليبيا.
الليبي  ــواب  ــن ال جمل�ض  رئي�ض  قــام  وبــــدوره 
م�سر  اىل  ــارات  زي بعدة  �سالح  عقيلة  امل�ست�سار 
الإتفاقية  هذه  ملنع  اليونان  اإىل  واأي�سا  ال�سقيقة 
الغري قانونية واإيقاف التدخل الرتكي الذي ل يزال 
املجموعات  اىل  الدعم  يقدم  اللحظة  هــذه  اىل 
الإرهابية وامللي�سيات، كذلك تزويد حكومة الوفاق 
قــوات  لق�سف  م�سرية  بطائرات  �سرعية  الغري 

اجلي�ض الوطني الليبي. 
ـــحـــاولت مـــن الـــــدول الــداعــمــة  رغـــم كـــل امل
يــزال  ل  اجلي�ض  اأن  اإل  واملتطرفني  للملي�سيات 
�سيئا  ويقرتب  العامل،  نيابة عن  الإرهــاب  يحارب 
ف�سيئا من حترير كامل الرتاب الليبي وب�سط الأمن 
لالإنتخابات  مالئمة  اأر�سية  وخلق  والإ�ستقرار 
كل  عليها  يتفق  وطنية  وحـــدة  حكومة  وت�سكيل 
عانت  التي  املــدن  كل  اإىل  الأمــن  وعــودة  الليبيني 
الوطني  اجلي�ض  ولكن  داع�ض،  تنظيم  من  الكثري 
اإعــالن  من  يقرتب  و  باملر�ساد  لهم  كــان  الليبي 
والظالم  البغي  وقــوى  التطرف  وهزمية  الن�سر 

والإرهاب وعودة ليبيا اىل �سيادتها واأ�ستقرارها.

أ.إبراهيم البدري 
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السياسة

على  القت�سار  بفر�سية  عاقل  يقتنع  اأن  ي�سعب 
حيثيات  يتابع  حني  الأمـــوال،  وتبيي�ض  الف�ساد  تهم 
بحجم  جدلية  ل�سخ�سية  الأوروبــي  الق�ساء  مالحقة 
حافظ  الراحل  ال�سوري  الرئي�ض  �سقيق  الأ�سد،  رفعت 
اجلــرنال  اأن  خ�سو�سًا  احلــايل.  وريثه  وعــم  الأ�ــســد، 
متنقاًل  ون�سف  عقود  ثالثة  اأم�سى  اأن  �سبق  ال�سابق 
�سوي�سرا  ال�سخمة مبطلق احلرية بني  برفقة حا�سيته 
واأمــواًل  ثــرواٍت  حاماًل  وفرن�سا،  وبريطانيا  واإ�سبانيا 
الــذي  فما  بــاأ�ــســرهــا،  دول  ميزانيات  بحجم  طائلة 

ا�ستجد؟ 

جّزار حماة
امللياردير امل�سبوه ذوو الثنني والثمانني عامًا، هو 
ب�سكل ر�سمي لي�ض اإل �سابطًا ع�سكريًا يف دولة نامية، 
يعرف  لكنه  �سقيقه حافظ )1970-2000(،  يقودها 
ملا  ن�سبة  حماة"،  "جزار  بلقب  ال�سوريني  اأغلب  عند 
م�سلح  متــرد  قمع  يف  الدموي  ــدوره  ب عندهم  يو�سف 
امل�سلمني.  الإخـــوان  تنظيم  يف  مت�سددين  اإىل  ن�سب 
بـ  ي�سمى  ملا  45 عامًا حينها قائدًا  الـ  اإذ كان �ساحب 
فائقة  خا�سة  ع�سكرية  قوات  وهي  الدفاع"  "�سرايا 
اأعنف  يف  الرئي�سي  الــدور  لعبت  والتجهيز،  الدعم 
عملية اإبادة طالت مدينة باأ�سرها مبن فيها من ن�ساء 

ب�����ع�����د؟ م���������������اذا   ... األس���������������د  رف��������ع��������ت  م�����ح�����اك�����م�����ة 

األف   30 اأودت بحياة نحو  اإنها  واأطفال وعجز، قيل 
قتيل غالبيتهم العظمى مدنيني، عرب ق�سف عنيف 
ميدانية  واإعدامات  القتحام،  ورافــق  �سبق  و�سامل 
النظام  قــادة  عن  حينها  ونقل  جماعية،  انتقامية 
املحافظات  لكل  رادعة  ر�سالة  اأرادوهــا مبثابة  اأنهم 
اخلروج  على  لحقًا  يجروؤ  قد  ملن  املجتمع  واأطياف 

عن �سطوة حكم اآل الأ�سد.

حماكمات الإختال�س اأم�ال
على  – نظريًا  بدا  فظاعته  رغم  �سبق  ما  لكن 
الأقل – خارج �سياق تهم املذكور، حيث بداأ الق�ساء 
)دي�سمرب(  الأول  كانون  من  التا�سع  يف  الفرن�سي 
الأ�سد،  رفعت  الفائت جولة جديدة  من حماكمات 
يف  الأمـــوال،  وغ�سيل  امل�سروع"  غري  "الإثراء  بتهم 

عام  املنفى  اإىل  املذكور  اأن جلاأ  منذ  بداأت  ق�س�ض 
اأن  بعد  حافظ،  �سقيقه  مع  ت�سوية  مبوجب   ،1984
اأثناء  احلكم  على  وال�ستيالء  عليه  النقالب  حاول 
على  بال�ستيالء  الفرن�سي  الدعــاء  ويتهمه  مر�سه. 
اأموال للدولة ال�سورية واأنفاقها يف �سراء العقارات.  
فيما يتهمه معار�سون كذلك، بال�ستيالء على كامل 
اأموال البنك املركزي قبل مغادرته، وب�سرقة وتهريب 

وبيع اآثار �سورية، قبل وبعد انتقاله اإىل املنفى.
ف�سولها  تنتهي  اأن  يتوقع  ل  حماكمات  وهــي 
اإطار  يف  اأمــوال  بـ"تبيي�ض  التهم  اإن  حيث  ب�سرعة 
امل�سدد  ال�سريبي  لــالإحــتــيــال  منّظمة"  ع�سابة 
 1984 عامي  بــني  �سورية  عامة  اأمـــوال  واختال�ض 
و2016. ينفيها حمامو املتهم، ف�ساًل عن تعقيداتها 

ومراحل عمليات "الغ�سل" التي مرت بها. 

ثروات تثري ال�صك�ك
ــــا مــع زوجــاتــه الأربـــع   خــالل اإقــامــتــه يف اأوروب
واأولده ال�ستة ع�سر، وحا�سية قارب تعدادها املئتني، 
امتلك اأ�سوًل عقارية تثري كل ال�سكوك، ففي فرن�سا، 
من  راقــيــة  اأحــيــاء  يف  �سقة  اأربــعــني  ونحو  ق�سران 
باري�ض  قرب  دواز  فال  يف  خيول  ومزرعة  العا�سمة 
اإمرباطوريته  ومتتد  وغــريهــا.  لــيــون،  يف  ومكاتب 
وكذلك  لربيطانيا  التابعة  طارق  جبل  اإىل  العقارية 
اإ�سبانيا حيث ميلك اأكرث من 500 عقار تقدر قيمتها 
بـ691 مليون دولر متت م�سادرتها �سنة 2017. اأما 
بتجميد   2017 عام  الأخــرى  هي  فقامت  بريطانيا 
بع�سرات  تت�سمن عقارات  لعائلته  اأ�سوٍل وممتلكات 
يف  فيال  ومنها  الإ�سرتلينية.  اجلنيهات  مــاليــني 
منطقة "ليرثهيد" القريبة من لندن، ومنزًل فخمًا 

يف منطقة "مايفري" الفارهة و�سط العا�سمة. 

ملاذا االآن؟
فرن�سا،  الأ�سد، يف  لرفعت  الثانية  املحاكمة هي 
اإذ كان ق�سائها قد فتح حتقيقًا يف ني�سان )اأبريل( 
غرُي  منظمتان  بها  تقّدمت  �سكاوى  اإثـــر   ،2014
حكوميتني ملكافحة الف�ساد هما "�سريبا" وال�سفافية 
الذي  روميبيكي  فان  رونو  القا�سي  وذكر  الدولية. 
ماليني  "مئات  اأن  املــحــاكــمــة،  هــذه  ــاإجــراء  ب اأمـــر 
الأ�ــســد  رفــعــت  ا�ــســتــثــمــارات  لتمويل  الدولرات" 
الأوروبية واأ�سلوب حياته، م�سدرها "اختال�ض اأموال 
عامة" �سورية. كذلك �سيحاكم رفعت الأ�سد لت�سغيله 
عماًل يف منزله ب�سكل غري م�سروع والدفع لهم نقدًا. 
ويف عام 2017 �سادرت وجمدت اإ�سبانيا وبريطانيا 
اأمالكًا له. وبالتزامن كان تبني قانون "قي�سر" قبل 
اأيام يف الوليات املتحدة حلماية املدنيني ال�سوريني، 

أ. هاني المالذي
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األقليات واألمن 
القومي العربي

كاتب و �سحفي عربي من �سورية

من  خليط  مــن  لــلــدول  ال�سكانية  الرتكيبة  تتكون   
وهو  الوطن،  �سقف  حتت  تتعاي�ض  والإثنيات،  القوميات 
اأمر موجود يف كل دول العامل ول ي�سكل ذلك عيبًا لهذه 
الدول بل يعطي التنوع العرقي والإثني قوة للدول ويغني 

الثقافة وي�سكل دافعًا لبناء وتطور تلك الدول.
ففي �سبه القارة الهندية مثاًل يعي�ض مئات القوميات 
والإثنيات �سمن دولة واحدة، ولكل منها عاداته وتقاليده 
احلياة  اأ�ساب  خلل  اأي  عن  ن�سمع  ومل  عباداته  وطــرق 
املتحدة  الوليات  يف  وكذلك   الدولة  تلك  يف  الطبيعية 

الأمريكية  وحتى يف ايران ويف الدول الأوربية.
ويف وطننا العربي يختلف هذا الأمر نوعًا ما وال�سبب 
لوجود  بل  والإثنية  القومية  الأقليات  وجود هذه  لي�ض يف 
من ي�ستغل تلك احلالة  لتاأجيج ال�سراع بني هذه الأقليات 
وعدم  فو�سى  حالة  اىل  للو�سول  لل�سكان  الأكرب  واملكون 
ا�ستقرار لإ�سعاف دولنا وتفكيكها، وعندما احتدث عن 
نحرتم  التي  الأقليات  كل  اأعني  فال  الأقليات  ا�ستغالل 
اأعني  بل  الوطن  ك�سريك يف  اإليها  وننظر  بيننا  وجودها 
البع�ض من هذه الأقليات التي ارت�ست اأن تكون اأداة بيد 
اأن  اإدراك منها  القومي دون  اأمننا  العبث يف  من يحاول 
الأهــداف  حتقيق  بعد  املهمالت  �سلة  �سيكون  م�سريها 

التي اأرادها الطرف امل�ستغل والأمثلة كثرية على ذلك.
يكن  مل  العربية  منطقتنا  به  تتميز  الذي  الأمر  هذا 
موجودًا قبل خلق الكيان ال�سهيوين الذي جعل من ورقة 
اللعب على الأقليات حمورًا اأ�سا�سيًا لتدمري دولنا وحتقيق 
اأمنه، ولقد بداأ ذلك امل�سروع  موؤ�س�ض الدولة ال�سهيونية 
رحيله  قبل  اأو�ــســى  فلقد   1948 عــام  منذ  غــوريــون  بــن 
مب�ساألة الأقليات فقال )اإن اإ�سرائيل لن تكون باأمان، ولن 
تكون قوة اإقليمية عظمى ما مل تكون حماطة بف�سيف�ساء 
حكام  اتبع  ولقد  والعرقية(  الطائفية  الــدويــالت  مــن 
كان  هنا  ومن  بها،  وعملوا  غوريون  بن  ن�سائح  �سهيون 
بع�ض  يتزعمها  التي  الإنف�سالية  احلركات  لكل  دعمهم 
الأ�سخا�ض من هذه الأقليات، ومن الأمثلة الوا�سحة دعم 
العراقية  الدولة  اأنهك  الذي  الربزاين  لتمرد  ال�سهاينة 
الإ�ستقالل  حالة  اىل  ت�سل  اأن  ــادت  وك طــوال  ل�سنوات 
والإنف�سال عن العراق لتكون بدايًة لتجزاأة العراق وهو 

حلم �سهيوين قدمي.
ومن �سمن اخلطط ال�سهيونية لتفكيك بالدنا العمل 
الأقطار  بع�ض  لل�سلطة يف  الأقليات  ا�ستالم  ت�سهيل  على 
العربية كما ح�سل يف �سورية ومع احرتامنا لالأقلية التي 
البع�ض  ال�سوري، ورغم ان  النظام  اأقطاب  اإليها  ينت�سب 

قد يرى يف هذا النظام نظامًا قوميًا اإل اأن م�سرية حكمه 
خالل خم�سة عقود قدم للكيان ال�سهيوين ما ل يحلم به 
م�سرحية  حرب  اجلــولن يف  ت�سليم  فبعد  الكيان.   هذا 
اإ�ستهدف  و  الفل�سطينية،  املقاومة  على  اأجهز    67 الـــ 
واأمريكا  ايــران  مع  وحــارب  اللبنانية،  الوطنية  احلركة 
منذ  �سعبه  يقتل  هو  وهــا  تطول،  والقائمة  العراق  �سد 
ت�سع �سنوات ويدمر البنى التحتية ل�سورية راف�سًا القبول 
باحلرية  مطالبًا  انتف�ض  الذي  ال�سوري  ال�سعب  مبطالب 
الرغبة  لتحقيق  �سورية  لتفكيك  املوؤاتية  الظروف  مهيئًا 

ال�سهيونية.
انتفا�ض  عــن  ن�ساأت  التي  الــظــروف  ا�ستغالل  ومــع 
اآل الأ�ـــســـد عمل  ــوري �ــســد نــظــام حــكــم  ــس ــ� الــ�ــســعــب ال
ال�سهاينة على ا�ستغالل الأقلية الكردية يف �سمال �سرق 
على  بهم  خا�ض  كيان  تكوين  على  وت�سجيعهم  �سورية 
)روج  اإقليم  اإن�ساء  عن  فاأعلنوا  �سورية  تق�سيم  طريق 
اأفا( وهو يعني اقليم غرب كرد�ستان وما زالوا يتم�سكون 

مب�سروعهم وتدعمهم ب�سكل مبا�سر القوات الأمريكية.
ولو لحظنا يف بلدان املغرب العربي لوجدنا اقليات 
امل�سبوهني  بع�ض  يحاول  و  )الأمــازيــغ(  اأكربها  عرقية 
تالقيه  الذي  الدعم  تلقى  ل  ولكنها  لها  كيانات  ت�سكيل 
ال�سهيوين  فالدعم  العربي  الوطن  م�سرق  يف  الأقليات 
الكيان  الأقليات من حدود  يتنا�سب طردًا مع قرب هذه 

ال�سهيوين.
وراء  ترك�ض  الأقليات  هــذه  اأن  الوقائع  اأثبتت  لقد 
خا�سة  اأغرا�ض  لتحقيق  ي�ستغلونها  فالداعمون  �سراب، 
وم�سالح اآنية ثم يتخلون عنها بعد حتقيق هذه امل�سالح 
املكون  مع  عــداء  حالة  يف  م�سريها  لتالقي  ويرتكونها 

الدميغرايف الأكرب للدول التي يعي�سون بها.
الأمــة  واأعــــداء  ال�سهاينة  لعب  زال  ومــا  كــان  لقد 
يهدد  الــذي  الفعلي  اخلطر  الأقليات  وتــر  على  العربية 
التعميم  عن  وبعيدًا  الأ�سف  ومع  العربي،  القومي  الأمن 
الأقليات  لهذه  الكربى  الن�سبة  اإخال�ض  يف  والت�سكيك 
ارت�سى  منهم  القليل  اأن  اإل  بــه،  يعي�سون  الــذي  للوطن 
لنف�سه اأن يكون مرتزقًا وعبدًا لأعداء امتنا العربية من 
يوعدون  ما  على  يح�سلوا  لن  بذلك  وهم  تدمريها  اأجل 
يدعون،  كما  احلــريــة  جلدتهم  لأبــنــاء  يحققوا  ولــن  بــه 
فاملرتزقة ل يبنون دوًل والعبيد ل ي�سنعون احلرية فمتى 

يفهمون هم واأتباعهم هذه احلقائق؟

أ.زياد المنجد

خال�صة القول

النواب  اأعــوام من تبنيه يف جمل�ض  بعد ثالثة 
باأغلبية �ساحقة، اإذ ين�ض على فر�ض عقوبات 
تقدم  كانت  حكومة  اأو  جهة  اأي  على  قا�سية 
الدعم للنظام ال�سوري اأو اأدواته ماليًا اأو عينيًا 

اأو تكنولوجيا.
وال�سوؤال البديهي املطروح هنا، ملاذا تعود 

هذه امللفات اإىل الواجهة الآن؟ 
ل�سنوات  نهايات  اأنــه  بدا  ما  مع  وحتديدًا 
�سد  �سعب  بانتفا�سة  بـــداأت  طويلة  حمرقة 
حتييد  مت  اأن  وبعد  لحقًا  وغــدت  الديكتاتور، 
ن�سف ال�سعب - بني قتيل ونازح ولجئ، حروبًا 
وامليلي�سيات  الدول  بني  نفوذ  و�سراع  بالوكالة 
"ق�سر  على الأر�ض ال�سورية، وبدا معها �سيد 
بني  ومطواعًا  وممتنًا  م�ستكينًا  املهاجرين" 

اأح�سان حلفائه.

حماكمات �صقت طريقها
ترافقت  الأخـــرية،  القانونية  الــتــطــورات 
م�سوؤويل   ت�ستهدف  اأوىل  عملية  خطوات  مع 
الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ال�سوري. فعلى 
الثاين )نوفمرب(  11 ت�سرين  �سبيل املثال ويف 
والــنــاجــيــات من  الــنــاجــني  تــقــدم خم�سة مــن 
الــرنويــج  يف  جنائية  بـــادعـــاءات  الــتــعــذيــب، 
من   17 �سد  الإن�سانية،  �سد  جرائم  تت�سمن 

كبار امل�سوؤولني يف اجلهاز الأمني. 
كما من املتوقع يف اأملانيا، اأن تبداأ هذا العام 
)2020(  جل�سات حماكمات حول التعذيب يف 
اأقبية النظام، بعد توجيه التهام اإىل م�سوؤولني 
ال�سورية  العامة  املخابرات  اإدارة  يف  �سابقني 
2019. كذلك  الأول )اأكتوبر(  22 ت�سرين  يف 
مماثلة  قانونية  اإجـــــراءات  هنالك  تـــزال  ل 
وحتقيقات يف كل من فرن�سا وال�سويد والنم�سا.

وماذا بعد؟
ل �سك اأن التطورات القانونية الأخرية، قد 
فتحت وتفتح الطريق جلهود قانونية متكاملة  
العقاب  مــن  ــالإفــالت  ل حــد  و�ــســع  ت�ستهدف 
الرثوات  ونهب  والتعذيب  على جرائم احلرب 
ومواليه  واأجهزته  الأ�سد  نظام  ارتكبها  التي 

وداعميه.
فيما بدا كر�سائل �سغط ا�سرتاتيجي، على 
الأ�سرة احلاكمة والدائرة ال�سيقة من حولها، 
بالكامل  وامل�سري  القرار  مرتهنة  باتت  والتي 

للقيادة الرو�سية وحليفها الإقليمي الإيراين.
فهل يدرك متلقو الر�سائل م�سموَنها؟ 
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السياسة

العميد الركن المجاز زاهر الساكت: 
ال�����������رس�����������ال�����������ة واض������������ح������������ة م������������ن ب�������داي�������ات�������ه�������ا

�سد  اجلـــرائـــم  و  احلــــرب،  ــم  جــرائ لأن 
تزداد  و  الزمن،  مبــرور  ت�سقط  ل  الإن�سانية 
كان  اإذا  ق�سوتها  و  اجلــرائــم  هــذه  ب�ساعة 
امل�ستخدم لها هو النظام القائم بالبلد ـ بغ�ض 
النظر عن عدم �سرعيته ـ و �سد ابناء ال�سعب 
و �سيوخ، و كانت  ن�ساء  و  اأطفال  املدنيني من 
الأداة و الو�سيلة هو ال�سالح الكيماوي املحرم 

دوليا.
تــزال  مــا  ال�سوري  ال�سعب  ماأ�ساة  لأن  و 
الآلف،  مبئات  املدنيني  و�سحاياهم  قائمة، 

املجاز  الركن  العميد  مع  اللقاء  لنا هذا  كان 
ال�سوري  التوثيق  مركز  مدير  ال�ساكت  زاهر 
الكيماوية،  الأ�سلحة  ا�ستخدام  بحظر  املهتم 

و الك�سف عن جرائم ا�ستخدامها. 
ا�شتخدام  ج��رائ��م  تتك�شف  ب���داأت  كيف   �

ال�شالح الكيماوي يف �شوريا؟
�سد  الكيماوي  اأ�ستخدام  عملية  بــداأت  ـ 
ال�سكان املدنيني يف بداية عام 2012 تقريبًا، 
من  الثالث  بال�سهر  الأول  الإ�ستخدام  كــان 
�سراقب  يف  مناطق  ــدة  ع يف   ،  2012 ــام  ع
الكبرية  املجزرة  هناك  كان  ولكن  وغريها، 
الغوطة،  منطقة  يف  وهــي   21/8/21013

بينهم  �سهيد   1500 �سحيتها  راح  والـــذي 
م�ساب.   3700 اإىل  اأ�سافة  ون�ساء،  اأطفال 
اأعطت  الــتــي  الأوىل  العمليات  هــذه  كــانــت 
اأدواة  ت�سليم  مت  اأنــه  باأجمعه،  للعامل  ر�سالة 
قام  الــذي  املجرم  ت�سليم  من  بــدًل  اجلرمية 

بالأ�ستخدام.
والذي   2118 رقم  الــدويل  للقرار  وفقًا  و 
هذه  وكانت  ال�سوري،  ال�سعب  ماأ�ساة  اأختزل 
الأ�سد  ب�سار  يا  اأنه  متامُا،  وا�سحة  الر�سالة 
فنحن  ت�ساء،  ما  وافعل  �سئت،  ما  ا�ستخدم 
255 حالة  الآن  كان هناك حتى  ندينك.  لن 

اإ�ستخدام للكيماوي.
لن يكون هناك اأدانة وا�سحة بحق املجرم 
قاطعة  اأدلــة  هناك  تكون  ولن  الأ�سد.  ب�سار 
الذين  الــدولــيــني  املحققيني  قبل  مــن  حتى 
اإىل  ي�سريوا  ومل  احلربية،  الطائرات  اتهموا 

اجلهة الفاعلة.
� الآن ن�شمع من منظمة حظر الأ�شلحة 
اأن��ه��ا و���ش��ع��ت م��ي��زان��ي��ة خا�شة  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
لإعادة التحقيق يف عدة نقاط وعدة مناطق 

مت عليها الإ�شتخدام؟
الــدويل  املجتمع  دام  ما  لكم:  اأقــول  اأنــا  ـ 
يكون  لــن  الإجتــــاه  بــهــذا  ومــتــخــاذل  �سامتا 
ال�سوري،  النظام  �سد  وا�سحة  اأ�سارة  هناك 
اإل عندما تر�سى الوليات املتحدة الأمريكية 
وفقًا مل�ساحلها، فقط الإ�سارة اإىل من الذي 
بالإ�ستخدام  قام  الذي  على  ويجب  اأ�ستخدم 
حماكمته حماكمة دولية يف حمكمة اجلنايات 
والقوات  للجي�ض  العام  القائد  هو  الدولية، 
املو�سوع،  بهذا  الأمــر  اأ�سدر  الــذي  امل�سلحة 
بالن�سبة  وخا�سة  الكيماوي  اإ�ستخدام  اأي 
لالأ�سلحة ذات التاأثري الع�سبي فهي من املواد 
اأن  امليداين  للقائد  ميكن  ول  دوليًا،  املحرمة 
العام  القائد  بقرار  اإل  املواد،  هذه  ي�ستخدم 

للجي�ض والقوات امل�سلحة وهو ب�سار الأ�سد.
الــوليــات  تــكــون  عندما  اأرى  اأنـــا  ولــذلــك 
املتحدة المريكية جادة يف حتديد امل�سوؤولية 
مبا�سرة  الكيماويني  احلرب  جرائم  ملرتكبي 
اإجرام  على  الدامغة  الأدلة  و�سع  على  قادرة 
الآن  ولــكــن  الأجتــــاه،  ــذا  ه يف  الأ�ــســد  ب�سار 
م�ساحلها تتطلب الرتيث هذه هي احلقيقة، 

حوار خاص � كل العرب
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لالآن الوليات املتحدة الأمريكية مل ت�سري ومل 
لب�سار  الإدانــة  لتثبيت  املنظمة  على  ت�سغط 

الأ�سد يف اإ�ستخدام الكيماوي.
���ش��درت من  ال��ذي  التقارير  ك��ل  تابعت   �
امل��ن��ظ��م��ة مل اأج����د ف��ي��ه��ا اأدل�����ة دام���غ���ة على 
اأن ه��ن��اك م��ا يثبت ع��ل��ى ج��رائ��م الأ���ش��د يف 

اإ�شتخدام الكيماوي؟ كيف تف�شرون ذلك؟
ـ هذا دليل اآخر عن عجز املجتمع الدويل 
املنظمة  تقوله  دليل مل  قــرار،  اأي  اإتخاذ  عن 
ومل تعرتف باأنه مت منعها من الدخول، وحتى 
ح�سورها  تاأخري  ومت  اجلرمية.  معامل  تغيري 
اأكرث من 15 يوما حتى يتثنى لرو�سيا والأ�سد 
اجلثث  واإنــتــ�ــســال  اجلــرميــة  مــعــامل  بتغيري 

وتبديلها.
وجود  عدم  على  وا�سحة  اأدلــة  كلها  هذه 
عن  ال�سادرة  الأوامـــر  لتنفيذ  دويل  �سغط 
تابعة  املنظمة  لأن  وذلـــك  املــتــحــدة،  الأمم 
لالأمم املتحدة ويجب اأن تدخل مبا�سرة مل�سرح 
اجلرمية. ولذلك اأقول اأن هناك �سمت دويل 
جتاه اإجرام الأ�سد، وهذا اأي�سًا يجب اأن ننبه 
عليه، اإ�سافة اإىل اأنه يوجد ر�سالة الكرتونية 
اأر�سلها اأحد الأ�سخا�ض الذي كان موجود مع 
الواحد  باحلرف  فيها  قــال  التفتي�ض.  جلنة 
اأين بعثته ملدير املنظمة، وقال له اأن التقرير 
الذي ورد من قبلكم عن م�سرح اجلرمية يف 
متاما،   نحن  ذكرناه  ملا  متامًا  خمالف  دومــا 

ومعناها  �سورية هي عربية  باأن  تاريخيا  معروف  و  موؤرخ  هو  ما  نذكر  بداية 
ال�سيدة باللغة الآرامية التي هي من �سقائق اللغة العربية )الأل�سن ال�سبعة( والتي 

تندرج حتت امل�سمى العربية ولكن بت�سمياتها التاريخية القدمية.
و تابع البيان: نخت�سر كل ما ذكر و كتب و قيل عن عروبة �سورية اأر�سا و �سعبا 
اىل تاريخ قيام الثورة ال�سورية املباركة، التي قامت �سد دكتاتورية الأ�سد املتحكم 
�سورية،  ومقدرات  ثروات  و  بخريات  و  عاما   50 منذ  ب�سورية  احلكم  بزمام 

والإ�ستحواذ على كل اإقت�ساديات �سورية ومنها النفط و الغاز.
اأدى  الثمن،  كلف  مهما  بال�سلطة  املتم�سك  ال�سوري  النظام  البيان:  اأو�سح  و 
ذلك اإىل تدخل دول عدة وجيو�ض عدة و قوى و مرتزقة من جميع اأنحاء العامل 
العاملية  القوى  لهذه  الباب  فتح  والنظام هو من  الإرهاب،  م�سمى حماربة  حتت 
مرغمني  طوعية  غربة  يف  املنطقة  اأهل  عا�ض  وب�سببه  خرياتنا  على  لالإ�ستخواذ 
وها  مناطقهم.  خريات  من  وحرمانهم  املا�سي  القرن  �سبعينيات  منذ  عليها 
العاملية،  القوى  نحن من جديد ندفع ثمن وجود هذه اخلريات ببالدنا من قبل 
بيادق وجماعات  ووظفت  الإرهاب  الأمر بحجة حماربة  اأمريكا ذلك  تبنت  وقد 
اللوجي�ستي  و  والع�سكري  املايل  الدعم  كل  متلقني  عنهم  نيابة  باملهمة  ليقوموا 
باأي �سلة. بحيث جل من هم  العربية  اإىل �سورية  وت�سكيل م�سمى ل ميت ب�سلة 
من�سوين حتت هذا امل�سمى هم جماعات كردية مثل ال "بي كا كا" و اأن العرب 

الذين ان�سموا لهذا الت�سكيل هم التجنيد الإجباري، و البع�ض للحاجة املعي�سية، 
واجلميع حتت م�سمى )قوات �سورية الدميوقراطية( والكل يعلم باأن الآمر الناهي 
و امل�سيطر هم العنا�سر الكردية و اأما العنا�سر العربية فهي جمرد ا�سم لإ�سفاء 
كافة،  ال�سوريني  ي�سم  التكوين  هذا  باأن  العام  للراأي  اإنطباع  اإعطاء  و  ال�سرعية 
وهذا ما اأو�سى به الفرن�سي ) برنار ليفي( مهند�ض م�سروع ما ي�سمى "روج اأفا" 

غرب كرد�ستان يف �سورية كما ح�سل بالعراق. 
وجلب  الأرهاب  بحجة حماربة  ولكن  ذاته  الأمر  يتكرر  اليوم  البيان:  تابع  و 
و  الفرات  اأهل املنطقة، و زرعهم وا�سكانهم مبنطقة  لي�سوا عربا و ل من  اأنا�ض 
ال�سكان  بدل  وتوطينهم  ممنهج،  و  منظم  دميوغرايف  تغيري  عملية  يف  اجلزيرة 

العرب الأ�سليني. 
و ختم البيان: نحن اأبناء الفرات و اجلزيرة نرف�ض رف�سا قاطعا اإقامة هذه 
بكافة  �سنحارب ذلك  و  اأي ظرف كان  لها حتت  الرتويج  و  الت�سويق  اأو  امل�ساريع 
العربية  والقبائل  الع�سائر  بكل  ونهيب  قانونيا  و  ثوريا  و  �سعبيا  املتاحة  الو�سائل 
لتلك  للت�سدي  الإمكانات  كل  يوظفوا  باأن  اجلزيرة  و  الفرات  خا�سة  و  ب�سورية 

امل�ساريع التي ل تخدم ال املحتل و املرتزقة.
مكتب هولندا ـ الدكتور حميد الع�سكر

وهذا ك�سف حقائق كثرية عن التالعب داخل 
منظمة حظر الأ�سلحة الكيماوية.

حماكم  هــنــاك  اأن  الكثريين  مــن  ن�سمع 
اجلنايات  حمكمة  اإىل  قدمنا  ونحن  عادلة، 
اأقول  الدولية ونحن قلنا، ونحن فعلنا، ولكن 
بحق  ـــاء  ادع اأي  يــوجــد  ل  الــتــاأكــد  بعد  لكم 
اأنهم قدموا  ب�سار الأ�سد، وكل الذين يقولون 
اأقــول  الكيماوي،  الإجـــرام  مبو�سوع  �سكاوى 
اأبر  يعطونا  واأنهم  �سادقني،  غري  اأنهم  لكم 
تخدير فقط، اأو وفق لتعليمات معينة من دول 

اأن يتحدثون بذلك.
حظر  مــنــظــمــة  اأن  اأيــ�ــســًا  اأرى  والآن 
فقط،  تتعامل  اأن  تريد  الكيماوية  الأ�سلحة 
مع الأ�سخا�ض الذين غري خمت�سيني يف هذا 
ال�سالح، ول تريد التعامل مع نا�ض اخ�سائيني 
يف هذا املجال. ولقد توا�سلت معهم ولكن هم 

ليريدون التعامل، هذه هي احلقيقة.
ــم اأنــا  ولــذلــك بــــداأت اأوثــــق هـــذه اجلــرائ
م�ستقبل  لأجــــل  خــا�ــســة،  عــمــل  وجمــمــوعــة 
واأبناء �سوريا، من اأجل حماكمة ب�سار الأ�سد 
املنظمة  توثيق  اأريد  ول  اهلل.  باأذن  م�ستقباًل 
توجه  ومل  الأ�ــســد  ب�سار  تدين  مل  لــالآن  التي 

اأ�سابع اأتهام بحق ب�سار الأ�سد.
لثورتنا  اهلل  �ساء  اأن  والن�سر  اهلل  حياكم 

املباركة.. 

مركز الفرات والجزيرة لحقوق اإلنسان في سوريا:
بيان ألهلنا وشعبنا السوري العظيم
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السياسة

هذا  كــان  ذلــك  حــول  التفا�سيل  على  ولنتعرف 
احلوار مع األلواء اأركان حرب ناجى �سهود امل�ست�سار 
باأكادميية نا�سر الع�سكرية وم�ساعد مدير املخابرات 

احلربيا والإ�ستطالع الأ�سبق.   
واأمنها  اإ�شتهداف م�شر  نتحدث عن  اأن  نريد   �
نه�شت  كلما  ط��ردي  ب�شكل  يتزايد  ال��ذى  القومي 

م�شر؟ 
هذا  بداأ  متى  منذ  اأول  اأنف�سنا  ن�ساأل  اأن  علينا  ـ 
الإ�ستهداف؟ اأو متى بداأ الن�سان امل�سري الإ�ست�سعار 
وكان  مقدمات  له  املو�سوع  م�ستهدفة؟  م�سر  بــاأن 
والتي  العربي،  الربيع  بــثــورات  ي�سمونه  ما  اأقربها 
كانت تهدف اإىل تغيري  �سكل املنطقة العربية والدول 
العربية ب�سكل عام، تنفيذا للمخطط القدمي الذى لو 
عندما  وهو  بو�سوح  عليه  �سنتعرف  للتاريخ،  رجعنا 
�سعرت اأمريكا والغرب من اأن وحدة العرب ميكن ان 
 22 وتق�سيمهم من  بتفريقهم  اأخذوا قرار   تهددهم 
دوله  اإىل 50 اأو 60 دولة من خالل خمطط ال�سرق 
راي�ض(  )كوندوليزا  قدمته  الــذي  اجلديد  الأو�سط 
ميكن  الــقــدمي   للتاريخ  رجعنا  ولــو   2005 عــام  يف  
الأحــداث  وبني  بينه  نربط  عندما  ذلك  نكت�سف  ان 

احلالية وهناك اإرتباط كذلك باخلرائط التى نفذها 
اخلا�سة  لوي�ض(  )بــرنــارد  الإجنليزي  ال�سهيوين 
1982 وح�سل بعدها  بال�سرق الأو�سط اجلديد عام 

على اجلن�سية الأمريكية  
� ما ا�شباب اإ�شتهداف العرب وم�شر؟

 ـ  البداية كانت منذ حرب اأكتوبرعام 1973 حني 
م�سر  حققت  عندما  اأنف�سهم  على  باخلطر  �سعروا 
وحدتهم  بف�سل  ا�سرائيل  على  الإنت�سار  والــعــرب 
اإ�سرائيل  جــاءت  عندما  بالأ�سا�ض  لأنــه  وتعاونهم، 
واجلــولن  �سيناء  على  واإ�ستولت  العربية  للمنطقة 
وو�سعت يديها على ال�سفة وغزة وكان هذا التواجد 
اإمنا كان تواجد بال عودة.  بالن�سبه لهم لي�ض موؤقتا 
ظروف  امل�ستقبل  يف  تن�ساأ  يعتقدون  كما  ذلك   وبعد 
وخطوط على �سوئها يقومون بتو�سيع حدود الدولة، 
تلقائيا �سوف ي�سنعونها  تن�ساأ هذه اخلطوط  ولو مل 
جــريــون(  )بــن  ل�سان  على  جــاء  وذلـــك  باأنف�سهم، 
قياداتهم  وكانت  الكربى.  اإ�سرائيل  دولة  لي�ستكملوا 
باأنه لي�ض مهم احلدود على اخلريطة ولكن  يوؤمنون 
جاء  و  األيهود،  يتواجد  اأينما  تكون  ا�سرائيل  حــدود 
ذلك على ل�سان )جولدا مائري( واإ�سرائيل وقتها مل 

اسباب إستهداف مصر وكيفية مواجهة األخطار المحدقة 

اأ�سبح وا�سحا روؤى العني للجميع، اأنه كلما �سارت 
م�سر يف طريقها نحو الإ�ستقرار والتنمية، كلما زادت 
لإ�ستهدافها  امل�ستمرة  واملــحــاولت  عليها  احلــروب 
طريق  عن  �سواء  واإ�ستقرارها،  باأمنها   وامل�سا�ض 
اأبناء  ت�ستهدف  التي  الإرهابية  والعمليات  الإرهــاب 
اجلي�ض وال�سرطة واأرواح الأبرياء خا�سة فى �سيناء، 
التى  املارقة،  املعادية  القنوات  طريق  عن  �سواء  اأو 
املغلوطة،  املعلومات  وتن�سر  اخلاطئة  ال�سائعات  تبث 
طبقا  م�سريني  طريق  عن  اخلا�سة،  لالأهواء  وفقا 
وقيادتها  مل�سر  ت�سىء  و  ال�سخ�سية،  لهويتهم  فقط 
املائى،  باأمنها  امل�سا�ض  خــالل  من  او  العامل،  اأمــام 
العداء  اىل  بالإ�سافة  النه�سة،  �سد  بناء  خالل  من 
ال�سافر الوا�سح، من جانب اردوغان  تركيا، بعدما 
وقفت م�سر حجر عرثة، امام حتقيق احللم الرتكي 
من  تبداأ  عثمانية،  امــرباطــوريــة  بناء  يف  املري�ض، 
م�سر، واآخر انواع الإبتزاز والتحر�سات والإ�ستدراج 
ال�سراج  وحكومة  تركيا  بني  الباطلة  الإتفاقية  كانت 
خالل  من  م�سر  تهديد  بهدف  بها،  معرتف  الغري 

حدودها الغربية.
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يكن لها حدود، حتى حدود  الهدنة التابعة لعام 48، 
كانت حدود ع�سكرية موؤقتة  ولي�ست حدود �سيا�سية، 
هناك  يعد  ومل   ،67 �سنة  األــغــيــت  اخلــطــوط  وهـــذه 
خطوط غري املوجودة الآن يف قناة ال�سوي�ض، و الوزير 
ال�سرائيلي )اإيجال األون( الذي عمل يف عدة وزارات  
الإ�سرائيلي(  )الأمن  بعنوان  كتاب  كتب  اإ�سرائيلية، 

اأكد على هذا األكالم.      
اإذن تواجد ا�سرائيل يف املنطقة، وات�ساعها على  
وغري  قدمي  قرار  العربية،  والأرا�سي  العرب  ح�ساب 
فى  ا�سرائيل  ــزرع  ب املتحده   الأمم  بــقــرار  مرتبط 

املنطقه.
يف  تكمن  فامل�سكلة   مل�سر  بالن�سبة  و  واأ�ــســاف: 
الإن�سان امل�سري الذى يتمتع مبميزات خا�سة تظهر 
جليا وقت املخاطر فثقافته حتكمه وجتعل الإقرتاب 
وعر�سه  دينه  هــي:  مناطق  ثــالث  من  حمــذور  منه 
العقيدة  على  يعي�سون  امل�سريني  وكذلك  واأر�ــســه. 
خالل الديانات الثالثة حيث يرى ان ا�سم بلده ذكر 
الثالثة  ال�سماوية  الكتب  تلميحا يف  اأو  �سريح  ب�سكل 
 22 �سراحة  م�سر  ذكرت  مثال  اجلديد  العهد  ففي 
مرة غري ذكرها يف القراآن الكرمي، بالإ�سافة اىل ان 
امام  م�سوؤولية  يحملون  اأنهم  بداخلهم  اإميان  لديهم 
ت�سليمها  عليهم  ويجب  م�سر  بحماية  وجل  عز  اهلل 
العقائد  هــذه  وكــل  منقو�سة،  غــري  كاملة  لالأجيال 
اجلميع  لدى  وا�سحة  امل�سري   الإن�سان  و�سخ�سية 
لكل  حدا  ي�سعوا  اأن  قــرروا  لذلك  الكثريين،  وتقلق 
لل�سخ�سية  اأي�سًا  الإ�ستهداف  كــان  هنا  من  ذلــك، 
ميكن  ل  كان  العقائد،  هذه  منطلق  ومن  امل�سرية، 
ي�سلم م�سر  اأن  اأكتوبر،  امل�سري يف حرب  لالإن�سان 
فكانت  �سيناء،  ــدون  ب منقو�سة  القادمة  لالأجيال 
احلــدث  هــذا  يف  جـــدًا  حا�سرة  امل�سرية  العزمية 
الن�سر  يف  �سببا  كان  ذلك،  اىل  بالإ�سافة  العظيم، 
املبني الذي حتقق واأذهل اجلميع، هو اإجتماع العرب 
على قرار واإرادة واحدة وقتها، وهي ا�ستعادة �سيناء 
يف  الأر�ـــض  ا�ستعادة  يف  م�سر  وجنحت  واجلـــولن، 
القرار  واأخـــذوا  اجتمعوا  العربية  ــدول  ال و  اأكتوبر، 
الداعمة  والــدول  واأمريكا  اأوروبــا  البرتول عن  بقطع 
حيث  للجميع  الكربى  ال�سدمة  فكانت  لإ�سرائيل، 
باإنقطاع  كبري    ب�سكل  وقتها  واأمريكا  اوروبــا  تاأثرت 
يجدوا  مل  بعدما  القار�ض  بالربد  و�سعروا  البرتول 
البرتول الذى ي�سغل املدافىء فى ذلك الوقت، ومنذ 
ذلك بداأت اأخلطة، واإتخذوا قرار باأنهم لن ي�سمحوا 
العرب  اأن يجتمع  اأو  اأخرى  اأن يتكرر ذلك مرة  اأبدا 
"لن  �سراحة  وقتها  وقالوا  الأ�سكال،  من  �سكل  باأي 
ن�سمح لهم  بفعل ذلك مرة اخرى و�سوف ن�ستعيد كل 

دولر زيادة فى �سعرالنفط"  
 � اإذن ما هو املخطط؟  

قرار  على  عربية  دولــة   22 ال  توحدت  عندما  ـ 
ي�ساركا  مل  اللذين  وجيبوتي،  اليمن  فيهم  مبا  واحد 
التي  امل�سرية  البحرية  ا�ست�سافوا  ولكنهم  بال�سالح 

اأغلقت باب املندب امام البحرية  كلها، قرروا وقتها 
يجب  بل  العدد  بنف�ض  تكون  لن  العربية  ــدول  ال اأن 
ب�سرط  يديرها  ملن  ذلــك  بعد  واإعطائها  تق�سيمها 
وهذا  يريدونه  ما  كل  لهم  يحقق  لهم  تابع  يكون  اأن 
الإختيار كان تركيا و حاليا اأردوغان بالتحديد، لأن 
اخلالفة العثمانية هدف وحلم ل يغيب عن الأتراك 
وميثل هو�ض حايل بالن�سبة لأردوغان، وقامت اأمريكا  
واأوروبا بتن�سيط هذا احللم، و وعدوهم بتنفيذه لهم 
هي  وهــذه  لهم،  ويهيوؤوها  املنطقة  يق�سموا  ان  بعد 

اخللفية ملا يحدث الآن.
� ما هي الأدوات التي ي�شتخدموها لتحقيق هذا 

املخطط؟ 
ـ لقد و�سلوا اىل الطريق واملنهج الأمثل لتق�سيم 
رجعنا  ولو  الطائفي  التاأجيج  وهي  العربية،  الــدول 
 1990 1975 اىل  الأهلية من عام  اللبنانية  للحرب 
جند انهم بداأوا بتنفيذ خمططهم  يف لبنان كتجربة 
جنحت ب�سبب تاأجيج ال�سراعات الطائفية واملذهبية 
بها، لأن د�ستورها به �سىء من الغرابة ويجمع ما بني 
رئي�ض  ان  وهــو  اللبناين  املجتمع  يف  كثرية  اأطــيــاف 
ورئي�ض  م�سيحي  مــــاروين  يــكــون  ان  يــجــب  ــة  ــدول ال
الربملان يكون م�سلم �سيعى ورئي�ض احلكومة يجب ان 
قابلة   دولة  لبنان  ان  راأوا  وبذلك  �سني.  م�سلم  يكون 
م�سر  عك�ض  د�ستورها.  بحكم  وللتق�سيم  للتفرقة 
�سامل  كمنهج  الــقــراآن  هــو   فيها  العقيدة  ان  حيث 
متا�سكها.  �سبب  وهــذا  للم�سلمني  بالن�سبة  وكامل 
وكذلك امل�سيحيني بينهم وحدة، والديانتني يعي�سون 

يف وحدة ووئام ومتا�سك. وطبعا حاولوا لفرتة تاأجيج 
ال�سراعات يف هذه الناحية ولكنهم مل يفلحوا لأنها 
العربية  الـــدول  مــن  كثري  ولكن  مك�سوفة.  األعــيــب 
والعرقية  الطائفية  يف  متعمقون  لالأ�سف  جتدهم 
ولذلك جنحوا يف اإخرتاقهم، فتجد من يقول لك انا 
كردي او انا �سيعي و اأنا �سني ..الخ. حتى امل�سيحيني 
كاثوليك،  اأرثوذك�ض،  طوائف  يوجد  عقيدتهم  داخل 
يقرتبوا  مل  ولكنهم  بينهم  وخــالفــات  بروت�ستانت 
ذلك  بعد  ي�ستخدم  �ــســوف   ولكن  الآن  حتى  منهم 
وبذلك   العرب،  الأعظم من  ال�سواد  لأنهم ل ميثلون 
يقومون بتحويل املنطقة اىل حروب م�ستعلة، وحتقيق 
ال�سرق الأو�سط اجلديد باإ�ستخدام العقيدة والأديان 

والقبلية.   
م�شر  يف  ي�شتخدمونها  التي  الأدوات  ه��ي  م��ا   �

بعدم وجود �شراعات طائفية او عرقيه فيها؟   
اأ�ستخدمت يف  التي  الأوىل  الأداة  الدين هو  ـ      
العامل العربي ب�سكل عام لأنه ميثل العقيدة الأ�سا�سية 
يف حياتهم. ثم بحثوا عن اأداة اخرى وهي اجلماعة 
خا�سة  وي�ستقبلوهم  زمـــن  مــنــذ  يدعمونها  الــتــي 
وبالفعل  امل�سلمني  ــوان  الإخ جماعة  وهم  الإجنليز، 
على  توافقا  الإخـــوان  مع  امريكا  مــع   الغرب  توافق 
الأو�ــســط اجلديد  ال�سرق  �سناعة  وهــو  واحــد  هــدف 
الذي �ستتوىل اإدارته م�ستقبال والهيمنة عليه تركيا. 

  وبالن�سبة مل�سر نتذكر انه عندما توىل الإخوان 
احلكم فيها عام 2012  جاء اردوغان بطائرة خا�سة 
بالتنمية  خا�سة  جمموعة  معه  انه  وقــال  م�سر  اىل 
لتحقيق  بها  واأتى  بلده  يف  حتققت  التي  الإقت�سادية 
بتون�ض  بــداأنــا  نحن  وقتها  وقــال  م�سر،  يف  التنمية 
الفقري(  )العمود   لأنها  الأ�سا�ض.  هي  م�سر  اإمنــا 
ويق�سد بذلك طبعا انها النواة لتكوين الإمرباطورية 
الإمرباطورية  تكوين  بدونها ل ميكن  لأن  العثمانية، 
حتى لو �سقط اجلميع. وطبعا الإخوان يديرون الأمور 
امل�سريني   قــام  وعندما  املر�سوم،  للمخطط  طبقا 
الثورة  وتركت  الأتـــراك،  جنون  جن   2013 بــثــورة  
امل�سريني  قتل  اأردوغــان حيث  قلب  جرحا غائرا يف 
اردوغــان  ي�سع  ملــاذا  يت�سح  وبذلك  الرتكي   احللم 
لأنه  ال�سي�سى،  والرئي�ض  م�سر يف )دماغه( وكذلك 
فال  وتركيا  م�سر  بــني  م�سكالت  يوجد  ل  اأ�سا�سا 
اإ�ستثمار �سناعي  لديها  وتركيا  بينهما.  يوجد حدود 
�سخم يف م�سر وم�ستمر رغم الظروف العدائية، ولو 
ال�سياحة  وكذلك  اقت�سادها   �سيوؤثر جدًا على  تقف 
واتفاقيات  باإ�ستثمارات  اي�سا  ترتبط  لأنها  م�ستمرة 
يجب  هنا  لكن  ب�سهولة،  اإلــغــائــهــا  ميكن  ل  كــبــرية 
لها  ت�سول  عندما  متامًا  يختلف   الأمــر  اأن  نوؤكد  اأن 
نف�سها الإقرتاب من حدود م�سر، فهي نقطة قاتلة و 
الن�سان امل�سري ل ميكن ان ير�سى باأي �سىء  مي�ض 
لأنها  البداية  يف  قلت  كما  ار�سه،  او  اوعر�سه  دينه 
اجلي�ض  عقيدة  اىل  بالإ�سافة  عنده.  مقد�سة  اأمــور 
امل�سري، وهي احلفاظ على كل مقومات وممتلكات 

المخطط هو تقسيم 
الدول العربية تمهيدا 

لألمبراطورية العثمانية 
بقيادة أردوغان 
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حقل للغاز، وهذا مثل هلعا عند املرتب�سني مب�سر، 
والأتراك على اخل�سو�ض خا�سة ان البحر املتو�سط 

به ثراء اقت�سادي كبري.    
� ه��ل ل��ذل��ك ظ��ه��رت الإت��ف��اق��ي��ة امل�����ش��ب��وه��ة بني 

ال�شراج الليبي واأردوغان؟ 
ـ  ل يوجد اأ�سا�سا حدود بني تركيا و ليبيا، ولكنها 
اجلار املبا�سر مل�سر و هب مهياأة للتالعب يف اأر�سها 
حيث ان م�ساحتها  تتجاوز مليون و 700 األف كيلومرت 
وبها  ن�سمة،  مليون   7 اأقل من   �سكانها   وعدد  مربع 
فراغات �سكانية خملخلة فوقع اختيار اردوغان على 
ليبيا، وكان هذا الإتفاق الباطل الذى طرح موؤخرا، 
يف  عليه  ن�ض  الــذي  البحار  اتفاق  مع  يتفق  ل  لأنــه 
لليبيا مع تركيا.  المم املتحدة، ول يوجد اي حدود 
بالإ�سافة  اليونانية  لها حدود مع كريت   ليبيا  ولكن 
والــيــونــان،  قــرب�ــض  مــع  لرتكيا  دائــمــة  م�ساكل  اىل 
م�سلحة  يف  يجمعهم  الـــذي  الــنــاتــو  حلف  وكــذلــك 
واحدة، ولذلك ل ميكن لرتكيا ان تقدم على التفاق 
ال اذا ح�سلت على �سوء اخ�سر من امريكا والغرب، 
تفجر  قنبله  جمرد  انه  هو  الإتفاق  لهذا  تقديري  و 
م�سر.  مــن  معينة  فعل  لـــردود  توقعا  ال�سطح  على 
ولكن  بطبيعة احلال هناك اإ�ستحالة اأن يدفع م�سر 
تتنافى مع م�سلحة الن�سان امل�سري  اإجــراءات  اىل 
واإ�ستقراره، و لأن م�سر لن ت�ستدرج اىل اي اجراء او 
واأمنها  عمل ل ي�سب يف م�سلحة م�سر وامل�سريني 
ملحا�سبة  م�سر  ت�ستدرج  بــاأن  يحلم  وملــن   القومي. 
لليبيا  لأن  اأبــدا  يحدث  لن  فهذا  ليبيا،  يف  الأتـــراك 

ار�سه  حماية  عن  فقط  م�سوؤول  و  امل�سري  ال�سعب 
للغزو  بلده  حدود  خارج  يخرج  ول  و�سمائه،  ومياهه 

اأو الإعتداء. 
� ما هو املخطط لإ�شتهداف م�شر؟

ـ م�سر وفقا للمخطط وخريطة التق�سيم مق�سمة 
حدودها  �ستاأخذ  التي  ا�سرائيل  منها  دول،   5 اىل 
ا�سالمية  ودولــة   م�سيحية  ودولــة  للفرات،  النيل  من 
واأخرى نوبية، ولكن امل�سريني  متكنوا يف 2013  من 
وقف هذه املوؤامرة. وكان من املمكن ان ل ت�ستهدف 
للمخطط  ا�ست�سلمت  لو  احلايل  ال�سكل  بهذا  م�سر 
والتق�سيم، و�سمحوا لالإخوان بت�سليم �سيناء بب�ساطة 
لديها  ال�سرقي  ال�سمال  م�سكلة  حتل  حتى  لإ�سرائيل 
وحتل م�سكلة غزة وفل�سطني، ا�سرائيل التي م�ساحتها 
ل تتجاوز ال 21 الف كيلو مرت مربع تريد �سيناء التي 
متثل  وبذلك  مربع،  كيلو  الف   60 م�ساحتها  تتجاوز 
التي  غزة   اىل  بالإ�سافة  امل�ساحة،   اأ�سعاف  ثالث 
�سكانها  وعــدد  مربع  كيلومرت   365 م�ساحتها  تبلغ 
�سيناء  ت�ستقطع  ان  يجب  اإذن  مليون،   2 ال  يتجاوز 
و تتغري هويتها ول ت�سبح م�سرية. بل ت�سبح ولية 
تنفذها  التي  العملية  ــاإن  ف لذلك  تابعة،  ا�سالمية 
)�سينا  ت�سمى  �سيناء  يف  امل�سرية  امل�سلحة  القوات 
2018( ومل ت�سمى باإ�سم اآخر، لأن �سيناء م�ستهدفة 
خــارج  ت�سبح  ولــكــي  ا�ــســالمــيــة،  لإمــــارة  لتحويلها 
جتاه  اإ�سرائيل  م�سوؤولية  لتنتهي  امل�سرية   احلــدود 
معاهدة ال�سالم وي�سقط حكم جلنة التحكيم الدولية 

بعودة طابا اإىل ال�سيادة امل�سرية.   
� ملاذا الرتكيز على ا�شتهداف م�شر بهذا ال�شكل 

الكبري؟
ــه  ولأن املنطقة،  الــكــربى يف  الــدولــة  لأنــهــا هــي  ـ 
خ�سعت  اإذا  اإل  الرتكي  احللم  يتحقق  ان  ي�ستحيل 
م�سر وا�ستكانت  لقرار التق�سيم. حتى لو كل الدول 
العربية مت اللعب يف حدودها وم�سر قائمة، ت�ستطيع 
كل الدول يف يوم من الأيام ان ت�ستعيد حدودها طاملا 
م�سر موجودة ومل مت�ض والعك�ض �سحيح، والق�سية 
من  الإقـــرتاب  ان  ويقني  تــام  اقتناع  هناك  ان  الآن 
م�سر وتق�سيمها يحل م�سكلة املنطقة باأكملها، لذلك 
متثل عقدة عند اأردوغان الذي يريد حتقيق حلمه يف 

الإمرباطورية العثمانية بدءا من م�سر.  
ما  اأي�سًا،  �سعوره  عن  يخرج  اأردوغــان  جعل  وما 
على  اإنفتاح  من  الأخــرية  الفرتات  يف  م�سر  حققته 
جريان  باإعتبارهم  وقرب�ض،  اليونان  وخا�سة  العامل 
البحرية مع كال  تعيني احلدود  مبا�سرين مل�سر ومت 
 200 حتديد  مت  احلــدود  يف  انه  حيث  البلدين،  من 
الإقت�سادية  املياه واحلدود  دولة يف  لكل  ميل بحري 
امل�ساحة  تكفى  مل  واإن  البحراملتو�سط،  فى  امل�سرتكة 
يقول  الأحـــوال  هــذه  يف  فالقانون  الــتــوازن  ولتحقيق 
باإخت�سار امل�سافات بني الدول وبالفعل م�سر مبنتهى 
قرب�ض  من  كال  بني  امل�سافة  اخت�سرت  الإيجابية 
واليونان، وح�سلت كل دولة على حقها مبا يف ذلك 

السياسة

جي�سها وقواتها امل�سلحة اأيا كان امليلي�سيات امل�سيطرة 
هناك. فاجلي�ض قادر على حماية بلده وربنا يعينهم 
تبخل  ل  اأحيانا خربات  منا  يحتاجون  وهم  يف ذلك 
ب�سر  لي�ض  وهذا  تتداول  معلومات  وكذلك هناك  بها 

بل معروف للجميع.    
� اىل ماذا  يهدف اأردوغان بهذه الإتفاقية؟  

م�سلحة  عــن  الــبــحــث  اىل  يــهــدف  التــفــاق  ـ    
كالغاز  ثروات   فيها من  املياه، مبا  له يف  اقت�سادية 
ليبيا  مع  توافق  له  يكون  املنطلق  ومن هذا  والبرتول 
ل  جهة  ولكنها  هناك،  ما  جهة  مع  اتفاق  خالل  من 
متثل ليبيا بالأ�سا�ض. و اإجمع العامل باأكمله ان التفاق 
يف  لي�ست  الوقت  هــذا  يف  الليبية  الــدولــة  لن  باطل 
بها.  ال�سراج غري معرتف  الطبيعي وحكومة  و�سعها 
لذلك يجب اأن ل نعطي لهذا الإتفاق اكرث من حجمه، 
لأنه لن يحقق اأهدافه. وم�سر لن ت�ستدرج، هو جمرد 
يف  تتواجد  ان  الرتكية  للقوات  ومربر  وابتزاز  زوبعة 
على  يكونوا  حتى  باآخر  او  ب�سكل  الليبية  الأرا�ــســي 
م�سر  لإربــاك  حماولة  وهى  مل�سر.  الأي�سر  اجلانب 
الرئي�سي  الهدف  عن  بعيدا  اآخر  اإجتاه  يف  وت�ستيتها 
وحــدودهــا  �سيناء  ــاأمــني  وت ال�سرقي  ال�سمال  وهــو 
ال�سرقية وحتى تفتح م�سر جبهة جديدة يف املنطقة 
اآمنة متامًا  الغربية وذلك لن  يحدث وهذه املنطقة 

بقواتها امل�ستقرة بها     
� اإذن هو ا�شتدراج مل�شر؟ 

ـ نعم وم�سر مدركة هذا الأمر جيدا ولن ت�ستدرج 
ت�سوله نف�سه  اأر�سها ولكن من  اأبدا لأي مكان خارج 
لالإقرتاب من اأر�ض م�سر، �سواء ار�سها او بحرها او 
جوها فهي م�ساألة �سيدفع ثمنها غاليا اي اأحد يقرتب 

من هذه املناطق.   
� ماهي م�شالح اردوغان يف ليبيا غري التواجد 

بالقرب من احلدود امل�شرية؟  
ـ ليبيا دوله منتجة للطاقة وتركيا دولة م�ستوردة 
لها  يعيد  هناك  الع�سكري  التواجد  اأن  كما  للطاقة، 
يف  امل�ساركة  تريد  وكذلك  المرباطورية.  يف  حلمها 
اعادة  يف  رغبتها  اىل  بالإ�سافة  ليبيا   اإعمار  اعادة 
داخل  وتدعمهم  جتمعهم  التي  ليبيا،  اخــوان  دعــم 
الخوان يف  زرع  اإمتدادا ملخطط  ويعترب ذلك  تركيا 

كل الدول العربية لإ�ستخدامهم يف الوقت املنا�سب.
ال�سو�سيال  �سفحات  على  ين�سر  ما  حقيقة  ما  ـ 
ميديا باأن هناك عملية بحرية نفذت بالغوا�شة يف 

مياه م�شر يف البحر املتو�شط لردع تركيا؟ 
ان  ينبغي  ول  جديد  ل�ساروخ  فقط  جتربة  هي  ـ 
والإعــالم  ميديا  ال�سو�سيال  لو�سائل  ادمغتنا  ن�سلم 
الكاذب لأنها و�سائل ت�ستخدم اأحيانا  للت�سوي�ض على 
فهذه  الأدمغة.  وتخريب  ال�سائعات  ولن�سر  املعلومات 
�سالح  اأي  اأو  معدة  جتربة  اأي  مثل  ال�ساروخ  جتربة 
جديد وتتم  فى البحر. ولكن ان تهدد م�سر خملوق؟ 
اأو  بذلك  قامت  م�سر  ان  اأبــدا  التاريخ  يذكر  فلم 
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اإعتدت على اأحد.   
� هل يجد اردوغان دعم من الغرب يف حتقيق ما 

يريده يف الوقت احلايل؟
ـ تركيا هي الذراع املتقدم لأمريكا والغرب لي�ض 
اإجتاه  يف  اأي�سًا  ولكن  العربية،  املنطقة  جتاه  فقط 
اآ�سيا وال�سني ورو�سيا، ويكفى انه يوجد على اأر�سها 
مع  تواطوؤ  فيه  ن�ساط  اي  تخدم  ع�سكرية  قاعدة   26
2 يف حلف  الغرب. كما اأن جي�سها هو  اجلي�ض رقم 
بني  التفاق  ان  نت�سور  ان  م�ستحيل  ولذلك  الناتو 
ال�سراج الليبي واردوغان مل يتم بعلم اأوروبا واأمريكا.  
� ماذا عن الإ�شتهداف املائي مل�شر من خالل �شد 

النه�شة الأثيوبي؟
فلو  اي�سا،  تاريخيه  خلفيه  لــه  النه�سة  �سد  ـ 
رجعنا للخم�سينات وكيف كان هناك تخطيط لوجود 
توؤثر  ان  ميكن  التي  الأفريقية  الــدول  يف  اإ�سرائيلي 
املوؤامرة  حقيقة  �سنكت�سف   امل�سري  الإن�سان  على 

كمخطط قدمي.
�سد  ان  نتقبل  ان  يجب  الواقعية  منطلق  ومن     
النه�سة  �سيبنى  بالفعل رغم كل املحاولت  لل�سغط 
م�سكالت  يف  يت�سبب  و�سوف  وامل�سريني  م�سر  على 
حقيقيه مل�سر حتقيقا للمخطط، ولكن لفرتة معينة 
الن�سان  يتجاوزها  و�ــســوف  ـــدي،  اأب ب�سكل  ولي�ست 
امل�سري واأثيوبيا �ستدفع الثمن فيما بعد، لأن اأثيوبيا 
�سرتجع  ولــكــن  اخـــرى  مــرة  م�سر  حل�سن  �ستعود 
نف�سها  �سلمت  قــد  تــكــون  بعدما  م�سوهة  بــ�ــســورة 
للم�سالح الأجنبية التي تلعب بها على ح�ساب م�سر 

وامل�سريني.   
الهواء  وجل،  عز  اهلل  خلق  كما  فاإنه  الواقع  ويف 
وطبيعة  املاء   اأي�سًا  فكذلك  اإ�ستثناء  بال  الب�سر  لكل 
لذلك  املناطق،  لكل  ي�سل  ان  للماء  ت�سمح  اهلل  خلق 
التي  اله�سبة الحتوائية  التي تنزل على  املاء  فكمية 
مليار   1565 من  مكعب  مرت  مليار   55 منها  ي�سلنا 
مرت مكعب، ولو حجزت اثيوبيا املياه ل�سنوات �سوف 
من  حتجزه  ما  ولكن  م�سر.  من  بالتدريج  تنق�ض 
ت�ستطيع  فلن  ا�ستيعابها  اإمكانية  فوق  �سيكون  املياه 
اثيوبيا ان ت�ستوعب كل كمية املاء التي يحجزها عنا 
ال�سد، وبذلك ميكن اأن ينهار نتيجة اأن حركة املياه ل 
ميكن لأحد التحكم فيها غري رب الكون. ولو حجزت 
املاء عن م�سر ثالث �سنوات �سيت�سبب ذلك  اثيوبيا 
كم�سريني  ولكننا  م�سر،  مــع  عميقة  م�سكلة  يف 
ومتر  ا�ستهالكنا  ونر�سد  ن�ستوعب  ان  �سن�ستطيع 
الأمور ب�سالم باأمر اهلل، ويف هذا الإطار مت اإ�ستدراج 
م�سر اي�سا من خالل ن�سر �سائعات باأن م�سر �ستقوم 
ا�ستدراج.  اي�سا  وهذا  اأثيوبيا،  �سد  ع�سكري  بعمل 
هذا  نف�سها  ت�سلم  ان  ال�سذاجة  من  م�سر  هل  لكن 
الت�سليم؟ بالطبع ل. فم�سر قارئة لهذا المر قراءة 
اىل  جرجرتها  يريد  ملن  وواعية  وفاهمة  جدًا  جيدة 
حروب غري نافعة. فم�سر لن ت�ستدرج، ولن ي�ستطيع 

اأحد تعطي�سها باأمر اهلل       

� م������اذا ع����ن ا����ش���ت���ه���داف م�����ش��ر م����ن ال���داخ���ل  
وامل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ت��دع��ى ح��ق��وق الإن�������ش���ان وال��ت��ي 

ترتب�س مب�شر اأي�شاً يف هذا الإطار؟
امل�سرية  القوانني  تغيري  يجب  �سيء  اي  قبل  ـ    
 1928 عــام  اىل  تعود  والتي  الزمن  عنها  عفا  التي 
وفقا  واجلوا�سي�ض  املــارقــني  حماكمة  ميكن  حتى 
لأنه  اجلديدة،  التحديات  مع  تتوافق  معدلة  لقوانني 
القانون  عن  واخلارجني  املارقني  مواجهة  ميكن  ل 
�سوى  الــداخــل  مــن  املغر�سة  ــدعــوات  ال واأ�ــســحــاب 
باأ�سلوب الثواب والعقاب، لأن كل الدول قامت بعمل 
مل�سر  تقف  التي  احلقوقية  املوؤ�س�سات  امــا  بذلك  
والتي  الداخلي  اأمنها  حماية  من  لتقنعها  باملر�ساد 
وحت�سل  ماأجورة  فهي  الــدول  وتقيم  تقارير  ت�سدر 
اأنف�سنا  ن�سلم  لن  ونحن  الــدول.  لت�سويه  الثمن  على 
ياأتي  الن�سان  حقوق  عن  يتحدث  والذى  المر  لهذا 
الذين  الأبـــريـــاء  مــن   �سهيد    305 ال  يف  ويحقق 
الرو�سة  م�سجد  يف  الإرهابية  اجلماعات  من  قتلوا 
القتلى  و�سقوط  لل�سالة  اإقامتهم  اأثناء  �سيناء  يف 
وال�سهداء من اجلنود والظباط من اجلي�ض وال�سرطة 
وكذلك املواطنني الأبرياء، فحقوق الإن�سان يجب اأن 

تكون مطلقة وعادلة ولي�ست مغر�سة.    
 � الإع����الم اخل��ارج��ي امل�����ش��ب��وه اأي�����ش��اً ج���زء من 
املوؤامرة على م�شر فكيف ترى ذلك الأمر وكيفية 

مواجهة ذلك؟ 
ـ العالم اخلارجي بقنواته املبتزة يريد ان ي�سل 
ال�سيطرة  ميكن  والتي  م�سر  يف  املهتزة  لل�سريحة 
ب�سكل  املغلوطة  واملعلومات  الأفكار  خالل  من  عليها 
مدرو�ض ومغر�ض لأن هذه القنوات ورائها منظمات 
جمرد  فقط  واملــذيــع  لــذلــك،  وجمــهــزة  متخ�س�سة 
امل�سداقية  خالل  من  ذلك  مواجهة  وميكن  واجهة 
امل�سرية  العـــالم  لأجــهــزة  وال�سفافية  الــ�ــســديــدة 
وكذلك امل�سارحة من جانب اجهزة الدولة بالكامل 
احلقيقة  امـــام  نف�سه  ليجد  املــ�ــســرة  النــ�ــســان  مــع 
وامل�سداقية ب�سكل ل ميكن الت�سوي�ض عليه من خالل 

الإعالم املغر�ض. 
� م��اذا عن دول��ة قطر التي ت�شكل ع��دوان��ا على 

م�شر واملنطقة  واأداة لتنفيذ املخططات؟  
ـ قطر جمرد مورد مايل اأو بنك يقدم امتيازات 

ال�سعب  �سيثور  النهاية  يف  ولكن  واأمواله،  ار�سه  يف 
حلكام  مطية  ا�سبح  انــه  يكت�سف  بعدما  القطري 
ملاذا  و  القطري  ال�سعب  هــذا  حلقوق  مدركني  غري 
�سلوك  �ــســوء  نتيجة  مــكــان  كــل  يف  يــهــان  ان  يــجــب 
اأن يتو�سعوا  حكامه. هل احلكام القطريني  يريدون 
البحرين  وي�سيطروا على  القطرية  المرباطورية  يف 
وال�سعودية  والإمارات؟!!! فهذا بالطبع اأمر م�ستحيل 
اإمارة �سغرية وب�سيطة جدا ويتم اللعب  لأنها جمرد 
والتاريخ  العقائد،  م�سمى  حتت  باآخر  او  ب�سكل  بها 
بالدين!  قطر  حكام  يربط  �سىء  بــاأي  اأبــدا  يذكر  ل 
واحلقيقة اأن قطر اآجال ام عاجال  �سينتهى ا�سمها.  
لأنها فقط جمرد اأداه لأر�ض يقيمون عليها القواعد 

او بنك للح�سول على الأموال. 
� اأين اإيران من كل ذلك؟ فهي متثل اي�شا اأحد 

حماور ال�شر يف املنطقة العربية اأي�شاً؟ 
املنطقة  يف  اإقليمية  قــوى  ثــالث  هناك  بالفعل  ـ 
وتركيا،  اإ�سرائيل  وهي  واأهدافها  مل�ساحلها  ت�سعى 
ــــران  مــن خـــالل  كــونــهــا الــدولــة  بــالإ�ــســافــة اىل اي
الــدول  ع�سرات  على  ت�سيطر  كانت  التي  الفار�سية 
على  اأي�سًا  اأجمادها  باإ�ستعادة  الأخــرى  هي  وحتلم 
وهناك  اإ�سرائيل  مع  متقاربة  وهي  العرب،  ح�ساب 
ترتك  ا�سرائيل  الــهــدوء.  ومبنتهى  بينهما  تن�سيق 
القوتني ينفذا خمططاتها بالتن�سيق التام معها. اأما 
ما يقال على ال�سطح عن وجود  خالفات مع اإ�سرائيل  
الواقع وما نراه هو جمرد توزيع  هو بعيد متامًا عن 

ادوار على ال�سطح.  
وال�شيطرة  العرب  غ��زو  الإيرانيني  يريد  هل   �
ي��رتدد  كما  ال�شيعي  امل��ذه��ب  ن�شر  اأج��ل  م��ن  عليهم 

بني اجلميع؟   
بــالــديــن  لــهــم اي عــالقــه  لــيــ�ــض  ـ الإيـــرانـــيـــني   
كــاأداة  وي�ستخدمونهم  بال�سيعة  يلعبون  بل  اأ�سا�سا 
وتركيا  وهــم  الطائفية  ال�سراعات  لتاأجيج  فقط 
واإ�سرائيل. يحاولون  كلهم تركيع املنطقة وتق�سيمها. 
وراء  يلهثون  وكلهم   تتعار�ض  ل  كلها  وم�ساحلهم 
م�ساحلهم وي�ساهمون يف حتقيق احللم الإ�سرائيلي 

وهو اإ�سرائيل الكربى.
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السياسة

المحامي د. ودود فوزي شمس الدين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 َ َدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلهّ َن اْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ ِمهّ
ن  َمهّ َوِمْنُهم  َنْحَبُه  ىٰ  َق�سَ ن  َمهّ َفِمْنُهم  َعَلْيِه 

ُلوا َتْبِديًل َينَتِظُر َوَما َبَدهّ
ال�سهيد  الرئي�س  اغتيال  ذكرى  علينا  متر 
�سدام ح�سني وكلما مرت علينا هذه الذكرى 
العراق  ا�ستهداف  اأ�سباب  ن�ستذكر  الأليمة 

كدولة ونظام.
اإن التكييف القانوين ال�سحيح للتدخل يف 
العراق عام 2003 هو عدوان على �سعب ودولة 
للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ح�سب   العراق 
 )1974( عام  يف   )3314( رقم  التحدة 
 )1( الادة  عرفت  حيث  بالعدوان  اخلا�س 
ال�سلحة  القوة  )ا�ستعمال  باأنه  العدوان  منه 
اأو  اأخرى  دولة  �سيادة  �سد  ما  دولة  قبل  من 
ال�سيا�سي  ا�ستقللها  اأو  الإقليمية  �سلمتها 
العراق  التحالف يف  فاإن تدخل دول  لذا   )...
بال�ساأن العراقي عدوانًا. الوارد يف الادة )2/
عدم  ومبداأ  التحدة  الأمم  ميثاق  من  ف4( 
التدخل يف �سوؤون الدول الوارد يف الادة )2/

ف7( من اليثاق. 
ب�سبب  الرئي�س  اإعتقال  عملية  بداأت 
الرئي�س  قال  كما  مرافقيه،  اأحد  من  و�ساية 

بنف�سه  ذلك  بني  وقد  ح�سني،  �سدام  ال�سهيد 
اىل  حمب�سه  من  اأر�سلها  حتريرية  ر�سالة  يف 
اأن  اإل  اإعتقاله،  تفا�سيل  فيها  �سرح  الحامني 
ون�سرت  الحامني  اإىل  ت�سلم  مل  الر�سالة  هذه 
التوا�سل  و�سائل  اإختفت من  ثم  اإغتياله،  بعد 
واقعة  واكد  اأجهلها،  لأ�سباب  الإجتماعي 
الأمريكية  الركزية  الخابرات  رجل  الو�ساية 
جون  واإ�سمه  الرئي�س  اإ�ستجواب  توىل  الذي 

نك�سون يف كتابه ـ ا�ستجواب الرئي�س ـ 
 ومت تاأ�سي�س حمكمة خا�سة خلفا للقانون 
اأركان  من  وعدد  الرئي�س  لحاكمة  الدويل 
والتجريح  للنقد  تعر�ست  حماكمة  يف  نظامه 
ُتعنى  التي  والنظمات  الدويل  الجتمع  من 
التحدة  الوليات  يف  حتى  الإن�سان  بحقوق 
عن  للدفاع  وتطوع  بريطانيا،  و  الأمريكية 
مثل  العالية  ال�سخ�سيات  من  عدد  الرئي�س 
رمزي  وال�سيد  حممد  مهاتري  الربوف�سور 
والرئي�س  دوبلر  كريت�س  وم�ساعده  كلرك 
ووزير  بلل  بن  اأحمد  الراحل  اجلزائري 
جوبري،  اآلن  الأ�سبق  الفرن�سي  اخلارجية 
عدد  تطوع  كما  الدويل  الفريق  �سكلوا  الذين 
الهمة  لهذه  والعراقيني  العراب  الحامني  من 
يف  مف�سلة  ب�سورة  �سنتناولها  تفا�سيل  وهي 
كتابنا عن الحكمة ومهمة الدفاع عن العراق 

الرئي�س  اجلمهورية  برئي�س  ممثل  و�سيادته 
اإ�ستكمال  مت  حيث  ح�سني  �سدام  ال�سهيد 
اإىل  لدفعها  الراجعة  قيد  وهي  م�سودته 

الطباعة باإذن اهلل.
يف اخلام�س من ت�سرين الثاين 2006 �سدر 
للرئي�س  ال�سيا�سي  بالإغتيال  احلكم  قرار 
ال�سهيد �سدام ح�سني يف الق�سية التي �سميت 
بق�سية الدجيل والفرو�س اأن الرئي�س يف هذه 
الق�سية هو الجنى عليه، لأنه تعر�س لحاولة 
وهو   1982 عام  الدجيل  مدينة  يف  الإغتيال 
ال�سلحة  للقوات  العام  والقائد  الدولة  رئي�س 
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اأثناء اإ�شتعال اأوار احلرب الإيرانية العدوانية 
على العراق، اإل اأن الوليات املتحدة واإ�شرائيل 
ال�شلطة  من  ح�شني  �شدام  ازاحة  تريد  كانت 
ميثل  كان  لأنه  ذريعة،  اأية  وحتت  ثمن  باأي 
�شرق  اإن�شاء  خمطط  لتنفيذ  العرثة  حجر 
ح�شني  �شدام  الرئي�س  رف�س  بعد  اأو�شط، 
والإ�شرائيلية  الأمريكية  املحاولت  من  للكثري 
جلر العراق اىل �شف الدول التي تفاو�شت اأو 
لها ال�شتعداد للتفاو�س مع الكيان ال�شهيوين.

�شدور  يوم  م�شاء  الرئي�س  مع  لقاء  جرى 
جميع  بح�شور  املحكمة  قاعة  يف  احلكم 
رمزي  وال�شيد  والعرب  العراقيني  املحامني 
خالل  جرى  اإ�شبانيا  من  وحمامي  كالرك 
رامزي  و  الرئي�س  بني  طويال  حوارا  اللقاء 
عدنا  التايل  اليوم  يف  وكالعادة  كالرك، 
اجلانب  اأن  اإل  الأردنية  العا�شمة  عمان  اإىل 
املرة  هذه  يف  النقل  خطة  بدل  الأمريكي 
واأدعى اأن حياتنا يف خطر، حيث مت نقلنا من 
ال�شكن اخلا�س بنا يف املنطقة اخل�شراء اإىل 
مطار ع�شكري اأمريكي دون املرور يف اجلانب 

يتم  ومل  الدويل،  �شدام  مطار  يف  العراقي 
ختم جوازاتنا مبغادرة العراق، ومت نقلنا على 
ع�شكرية   "130 طراز" �شي  من  طائرة  منت 
ماركا  مطار  يف  بنا  والهبوط  للنقل  اأمريكية 

الأردين.
عام  الأول  كانون  من  الأول  الأ�شبوع  يف 
مع  لنا  مقابلة  الأمريكي  2006 حدد اجلانب 
لأننا  العادة  غري  على  ح�شني  �شدام  الرئي�س 
للقاء  موعد  على  لنح�شل  كثريا  نعاين  كنا 
من  يحاكم  التي  الق�شية  حول  معه  والت�شاور 
اأجلها يف اإنتهاك �شارخ حلق الدفاع املن�شو�س 
عليه يف القانون الوطني والدويل، وفعال حدد 
للمقابلة، وذهبت  26/12/2006 موعدا  يوم 
والزميل  البندر  بدر  العزيز  والزميل  اأنا 
ال�شقيقة  من  ال�شديق  اأحمد  الدكتور  العزيز 
اليوم  يف  املقابلة  متت  وفعال  تون�س،  العربية 
يكرتث  ومل  عالية  معنويات  يف  وكان  املحدد 
ي�شاأل  كان  اإمنا  مناق�شته،  اأو  احلكم  بقرار 
والإحتالل  للغزو  واملقاومة  العراق  حال  عن 
واأحوال الأمة واأحوال عوائلنا، وكان يوؤكد لنا 

املتحدة  الوليات  اأن  املحاكمة  جل�شات  اأثناء 
اأتخذت قرار التخل�س منه وكان يقول: )قرار 
احلكم يف درج مكتب ما ي�شمى بالقا�شي ـ لأنه 
املحكمة  وم�شروعية  ب�شرعية  يعرتف  يكن  مل 
منه  الأمريكان  يطلب  ما  ومتى  ـ   واملحاكمة 
عن  الدفاع  يف  تفكروا  ل  القرار،  يقراأ  ذلك 
عن  الدفاع  على  ركزوا  اإمنا  ح�شني  �شدام 
وبعد  امل�شتهدفني(.  وحزبكم  ثورتكم  جتربة 
ويف  املحامني،  �شكن  اإىل  عدنا  اللقاء  نهاية 
عندما  لنا  املخ�ش�شة  القاعة  يف  كنا  امل�شاء 
اأعلن التلفاز املحلي عن موؤمتر �شحفي لرئي�س 
فقلت  العليا،  اجلنائية  باملحكمة  �شميت  ما 
الهيئة  اأن  ال�شديق  اأحمد  الدكتور  للزميل 
على  �شادقت  باملحكمة  اخلا�شة  التميزية 
هناك  لي�س  لأن  ذلك  اإعالن  و�شيتم  احلكم 
اأي مربر ملثل هذا املوؤمترال�شحفي، وفعال مت 
بالإعدام  احلكم  قرار  ت�شديق  عن  الإعالن 

على الرئي�س ال�شهيد �شدام ح�شني ورفاقه.
ال�شيدة  ال�شهيد  الرئي�س  بكرمية  اأت�شلت 
اأية  لها  كانت  اإن  و�شاألتها  علي"  "اأم  رغد 
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قدمت  �أخرى،  مرة  �لرئي�س  مقابلة  مني  وطلبت  �لقر�ر  ت�صديق  بعد  طلبات 
�إال  طلبا �ىل �جلانب �الأمريكي يف نف�س �مل�صاء لتحديد موعد جديد للمقابلة 
�أن �لطلب رف�س ثم قدمت طلبا �آخر للمقابلة �إال �أن �لطلب رف�س، ثم قدمت 
طلبا جديد� و�أبلغت �جلانب �الأمريكي �أنني م�صر على �ملقابلة ولدي ما �أريد 
نقله �ليه من �أ�صرته وفعال �أُبلغت يف منت�صف �لليل من خالل �ملرتجم �صامي 
28/12/2006، فاأبلغت �ل�صيدة  �أن �جلانب �الأمريكي و�فق على �ملقابلة يوم 
�أم علي بذلك وكان �لزميل �لدكتور �أحمد �ل�صديق م�صطر� للعودة يف �ليوم 
بدر  و�لزميل  �أنا  �خلا�س  �صكننا  يف  وبقينا  فعال  ذلك  ومت  تون�س،  �ىل  �لتايل 

�لبندر �لذي كان و�لده �ل�صهيد عو�د �لبندر �صمن �ملحكومني باالإغتيال.
�ملفرزة  ح�صرت   28/12/2006 يوم  �صباح  من  �ل�صابعة  �ل�صاعة  يف 
باإنتظار  �ملطار  �أطر�ف  يف  �ملقابلة  مكان  �إىل  نقلنا  �صتتوىل  �لتي  �الأمريكية 
و�صول �لرئي�س �صد�م ح�صني، ومكان �ملقابلة عبارة عن قاعة كبرية تتو�صطها 
من�صدة كبرية وكر�صي كبري ذي م�صند عال خم�ص�س له ويف �لطرف �ملقابل 
�صارية  �لرئي�س  خلف  �لغرفة  ز�وية  ويف  للمحامني،  خم�ص�صة  كر��صي  �صتة 
وعلم عر�قي كبري و�صع بناء على طلبه ورف�س �أي مقابلة �إذ� مل يو�صع �لعلم 
لدخول  و�أخرى  �لرئي�س  منها  يدخل  �إحد�هما  بابان  وللقاعة  خلفه،  �لعر�قي 
�ملحامني عرب غرفة �صغرية ملحقة بالقاعة لتناول �ملاء و�مل�صروبات �ل�صاخنة 
وبع�س �ملعجنات و�لفو�كه ننتظر فيها قدوم �لرئي�س، ويف معظم �الأحيان كان 
يطلب منا �أن جنلب له بع�س ما متوفر لدينا خالفا لر�أي �الأطباء �لذين كانو� 

ي�صرفون على �صحته.
وبعد قدومه �إىل قاعة �ملقابلة دخلت عليه مع �لزميل بدرعو�د �لبندر وبعد 
�ل�صالم بادر بالقول: )�حلمد هلل �أعد�ئنا كلهم �نف�صحو� ن�صاأل �هلل �صبحانه 
وتعاىل ح�صن �لعاقبة يف �لدنيا و�الآخرة(، عر�صت عليه طلبا من �أحد �الأخوة 
�أين  �صيء  �أي  على  �أو�فق  )ال  قائال:  فرد  �لفاتيكان  بابا  ينا�صد  �أن  �مل�صريني 
�الأ�صيل  جذري  به  �أوحى  يد  ونظافة  �صلب  بقلب  ربي  �صاأو�جه  باأين  مرتاح 
على  ي�صاوم  �أن  ميكن  هل  ح�صني  �صد�م  �لباطل،  ومو�جهة  و�لعدل  باحلق 
رقبته �الآن؟ هذ� لن يكون �صد�م ح�صني �لذي تعرفونه، ماذ� �أقول لربي؟ ماذ� 
ح�صني  �صد�م  لهم  )قولو�  �أ�صاف:  ثم  و�الأمة؟(  �حلزب  يف  للمنا�صلني  �أقول 
�ملوؤمنني(.  �الأعد�ء وين�صر  �أحد�...�هلل يخزي  ينا�صد  �إال ربه ولن  ينا�صد  لن 
ثم بعث �ل�صالم �إىل �أ�صرته  وو�صف كرميته رغد باأنها لبوة و�أ�صاف: )ح�صر 
طبيب بعد �لت�صديق على �حلكم و�صاألني هل حتتاج �إىل �أدوية مهدئة فاأجبته 
�أن �جلبل ال يحتاج �إىل كل هذه �الأمور، �هلل �صبحانه وتعاىل �أعطانا من �الإميان 
يجعلنا ال نحتاج �إىل مثل هذه �الأمور(، ثم �أر�صل �صالما لرفاقه يف حزب �لبعث 
�لعربي �الإ�صرت�كي و�ىل �لعر�قيني و�الأمة، ثم �أردف قائال: )لو �أطبق �لن�صفان 
�صمال �لعر�ق وجنوبه على �الإحتالل �لغا�صم ملا �أ�صتطاع �لبقاء �أياما يف �لعر�ق 
�لب�صرة  �أهل  �صلم على  �الأرو�ح(، ثم  �أمريكا ال تتحمل خ�صائر كبرية يف  الأن 
وذي قار ودياىل ونينوى و�الأنبار و�لنجف وكربالء وقال �أن: )�ملدفونون فيهما 
هم �أجد�دنا ولي�س �أجد�د �لفر�س( ثم خ�س �الأعظمية بال�صالم وبغد�د وكل 

�لعر�ق، ويف ف�صاء  �لتي ما ز�لت حتلق يف �صماء  �إىل روحك 
�لعروبة، �إىل وقفتك �صاخًما يف رحاب �ملوت، وكاأّنك تتحد�ه للمرة 
�الأخرية بعدما حتديته طوياًل عرب مر�حل حياتك �لتي مل تعرف 

�صوى �ملخاطر ومو�جهة �لتحديات.
جاهٌل  �إال  و�إقد�مك  ب�صجاعتك  ُي�صكك  فال  �أنت،  هو  ذلك 
�لو�جب  دفعك  حينما  يافًعا  �صاًبا  كنت  ُمذ  عرفناك  ُمغر�س،  �أو 
عليه،  �لنار  و�إطالق  قا�صم  �لكرمي  عبد  ملوكب  للت�صدي  �لوطني 
ثم و�جهت ُحكم �الإعد�م بعدها مرتني دون �أن يرم�س لك جفن. 
جي�س  تقود  �جلبهة  يف  �ملتقدمة  �الأوىل  �ل�صفوف  يف  ر�أيناك 
�ل�صرق طو�ل  من  �لقادم  �لعدو  �صد  �ملقاتلني  مع  وتقاتل  �لعر�ق 
وتزور  �خلنادق،  يف  �جلنود  تتفقد  و�صهدناك  �لثمانينات،  فرتة 
خلف  عبورك  حادثة  �إّن  كما  �مل�صت�صفيات،  يف  منهم  �مل�صابني 
ولي�صت  م�صهودة  حادثة  �الأ�صر،  يف  تقع  كدت  حتى  �لعدو  حدود 

بخافية على �أحد!
�أحلك  يف  �صجاًعا  عرفناك  �لبطولة،  مبالحم  عابٌق  �ِصفرك 
�ملو�قف و�أ�صدها، �صلًبا ال يلني �إال مع �ل�صعفاء من �أبناء �لعر�ق، 
لالأمثال..�صمودك  م�صرًبا  و�صتظل  كانت  لطاملا  جاأ�صك  ورباطة 
ن�صهد  مل  �لت�صعينيات  يف  �الأر�س  قوى  �أعتى  بوجه  �الأ�صطوري 
كمثله �صمود، وقفت وحدك ت�صارع جربوتهم بعد �أن تخلى عنك 

�جلميع!
يف ذكرى رحيلك ال بد يل من ��صتذكار �صجاعتك �لتي حاول 
�إىل  �أعرج  �أن  وقبل  وت�صويه حقائقها،  �الأقز�م طعنها  �لكثري من 
حادثة  عند  �أقف  �أن  البد  �ملوت،  �أمام  �الأخرية  �مللحمية  وقفتك 
كتفك  فوق   RBG7 قاذفة  حتمل  و�أنت  عياًنا،  �صاهدها  كنت 
كان  فيما  بنف�صك  �الأمريكان  قاتلت  �لطبول حيث  �أم  عند جامع 
على  خوًفا  �ملخاطرة  من  منعك  �خلا�صة  حمايتك  �أفر�د  يحاول 
�صالمتك، ثم ودعتنا بعدها قا�صًد� �ملطار لتقود �ملعركة بنف�صك 
ثنيك  عن  رفاقك  حماوالت  كل  بالف�صل  باءت  �أن  بعد  هناك، 

و�إقناعك بالرت�جع عن �الإقد�م ب�صخ�صك ملو�جهة �لغز�ة!
عيون  يف  هيبتك  ليك�صرو�  �حلفرة  م�صرحية  لنا  �أخرجو� 
�لنا�س، ولالأ�صف �صدقها كثرٌي من �ل�ُصذج �لذين ال يعرفونك حق 
�ملعرفة، ومن �لذين مل يطلعو� على تاريخك عن كثب وقرب، ثم 

�صاء �الإله �أن ين�صفك بجالل �صموخك يف ح�صرة �ل�صهادة!

أ. سعد الرشيد

وقفة 
في جالل 
الشهادة!

د�آي

   كاتب من �لعر�ق 
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يف �شباح عيد اال�شحى املبارك )العا�شر من ذو احلجة( عام 
1427 هجري املوافق 30 كانون االول / دي�شمرب 2006، يف ذلك 
العربية  ال�شعوب  اأفاقت  ع�شرعاما،  ثالثة  قبل  احلزين  الفجر 
الف�شائيات  تتناقلها  وم�شاهد  و�شور  اخبار  على  واال�شالمية 
بحق  الع�شر  طغاة  يرتكبها  جرمية  اأب�شع  عن  واملحلية  العاملية 
واال�شتكبار  الهيمنة  بوجه  وقف  اأنه  ذنبه  كل  م�شلم  عربي  قائد 
االقوى يف  الدولة  قبل  واأمته من  �شعبه  له  يتعر�ض  الذي  والظلم 
ال�شهيونية  وربيبتها  االمريكية  املتحدة  الواليات  وهي  اأال  العامل 
باأ�شواأ نظام  بو�ض  ا�شتعان جمرم احلرب جورج  العاملية، عندما 
ارهابي يف املنطقة وهو نظام ماليل طهران ومرتزقته من خونة 
العراق اللذين قاتلوا اىل جانب ايران �شد بلدهم طوال فرتة 8 
�شنوات خالل احلرب بني العراق وايران لي�شلمهم بعدها مقاليد 

احلكم يف العراق.
لقد قي�ض لتلك ال�شور وامل�شاهد التي ت�شربت عن احلدث ان 
تهز وجدان االحرار يف كل ارجاء املعمورة وان تقلب ال�شحر على 
ال�شاحر لينطبق عليهم قول الباري عز وجل )ومكروا ومكر اهلل 
اأركان  وتك�شفت  جليا  وا�شحا  احلق  فظهر  املاكرين(  خري  واهلل 

اجلرمية التي حاولوا اخفائها وكما يلي:
 ـ بحكم القانون الدويل يعترب الرئي�ض العراقي �شدام ح�شني 
الذي  العراقية  امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  لكونه  حرب  اأ�شري 
يجوز  وال  اخرى  دوله  من  واحتالل  وعدوان  لغزو  بلده  تعر�شت 

حماكمته اأو اعدامه. 
املبارك  اال�شحى  عيد  �شباح  يف  متت  االعدام  عملية  ـ   
االر�ض  م�شارق  يف  امل�شلمني  لكافة  االهم  الدينية  املنا�شبة  وهي 
وجتاوز  عليها،  التطاول  يجوز  ال  وحرمة  قد�شية  ولها  ومغاربها 

عليها بو�ض والعميل نوري املالكي بهذه الفعلة.
اعدادها  التي مت  االأعدام  وامام من�شة  اللحظات  تلك  ـ يف   
واقامتها على عجل كما يبدو وقف الرئي�ض �شدام ح�شني مواجها 
بينما  اجلبني  عايل  الراأ�ض  مرفوع  الواثق  املوؤمن  ب�شجاعة  قدره 
حولهم  تتعاىل  �شوداء  باأقنعة  وجوههم  واجلالدين  القتلة  اخفى 
�شيحات و�شتائم طائفية بغي�شة بينما كان ينظر اليهم مبت�شما 
و�شقط  ف�شقطوا  املرجلة(  تكون  )ماهكذا  قائال  بهم  وم�شتهزاأ 
اىل  روحه  حلقت  بينما  ال�شاعة  تلك  منذ  االجرامي  م�شروعهم 
ال�شماء �شهيدا بطال خملدا يف التاريخ كما كل العظماء يف تاريخ 

اأمتنا العربية واالأ�شالمية.

  أ.خالد النعيمي

في 
ذكرى 

استشهاد 
الرئيس 

فوهة قلم

دبلوما�شي عراقي �شابق املحامي الذي كان اآخر من قابله قبل جرمية االعدام 

حمافظات العراق مع حتيات خا�شة للماجدات العراقيات(، ونقول له اليوم، 
واالأطفال  والرجال  والن�شاء  العراق  و�شابات  �شباب  هم  ها  العني  قرير  من 
يهبون رافعني راية اهلل اأكرب ي�شدحون باأعلى االأ�شوات )نريد وطن( راف�شني 
العملية  بقاء  ويرف�شون  واملايل  االإداري  والف�شاد  واملحا�ش�شة  الطائفية 
ال�شيا�شية الفا�شدة. وخالل املقابلة ح�شر املرتجم وطلب من الرئي�ض ال�شهيد 
�شدام ح�شني كتابة و�شيته فطلب مني اأن اأكتب ما ميليه علي وفعال مت ذلك 
وطلب مني التوقيع على الورقة ب�شفتي وكيال عنه و�شلمت الورقة اإىل املرتجم 
اأن يقابل والده ال�شهيد عواد البندر  الذي طلب من الزميل بدر عواد البندر 
ومت ذلك فعال، وبعد نهاية اللقاء ودعت الرئي�ض ال�شهيد �شدام ح�شني الوداع 
�شبعاوي  الراحلني  ل�شقيقيه  الفر�شة  الإتاحة  املقابلة  قاعة  غادرت  االأخري 
تنفيذ  اأن موعد  وتيقنت  البندر،  ال�شهيد عواد  لل�شالم على  ووطبان، وذهبت 
جرمية االغتيال بات قريبا جدا وطلبت من اجلانب االأمريكي ح�شور التنفيذ، 
اإال اأنهم رف�شوا ذلك رغم قانونية الطلب، واأعزوا الرف�ض اإىل االأ�شباب االأمنية 
يل  يوفروا  لن  وبعك�شه  حكما،   2006  /29/12 يوم  بغداد  مبغادرة  واأبلغوين 
اأمنية  بحماية   29/12/2006 يوم  بغداد  غادرت  وفعال  االأمنية،  احلماية 
التي  ال�شيارة  على  نارية  عيارات  اأطلقت  فرنا�ض  بن  متثال  وقرب  اأمريكية 
كنت اأ�شتقلها مع الكابنت يل وهو اأمريكي من اأ�شل �شيني فاأنحرفت ال�شيارات 
اخلا�ض  الع�شكري  الطريق  اىل  م�شفحة(  والندكروزر  )همرين  الثالثة 

باالأمريكان وغادرت العراق اىل يومنا هذا. 
رحم اهلل ال�شهيد الرئي�ض �شدام ح�شني وبرحيله فقد العراق واالأمة العربية 
قائدا اأراد توحيد االأمة وبناء عراق قوي م�شتقل االإرادة وال�شيادة اإال اأن تكالب 
االأعداء لواأد هذه التجربة ازدادت منذ قرار التاأميم اخلالد، وال�شري بالعراق 

نحو اإمتالك العراق نا�شية العلم، فكان الغزو واالإحتالل عام 2003
اأروع  �شطروا  الذين  واملقاومني  الوطنيني  من  العراق  �شهداء  اهلل  رحم 

البطوالت يف مقارعة الغزو واالإحتالل.
رحم اهلل �شهداء ثورة ت�شرين 2019 الذين �شطروا بثورتهم ال�شلمية اأروع 

البطوالت التي �شيتحدث عنها التاريخ باأحرف من نور.
حتية اإجالل واإكبار وتقدير واإنبهار بثوار ت�شرين الذين اأثبتوا للعامل اأنهم 
حكم  باإر�شاء  للعراق،  جديدا  جميدا  تاريخا  �شيكتبون  و�شمودهم  ب�شلميتهم 
ليعود  البالد،  ثروات  وت�شان  والواجبات  احلقوق  فيها  تت�شاوى  مدنية  دولة 
العراق كما كان �شيدا معافى وطنا للجميع، املجد واخللود ل�شهداء االأمة واهلل 

نا�شر املوؤمنني.
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األخ��ب��ار

اأكد رئي�ض الربملان امل�سري، علي عبد العال اأن م�سر لن تقف مكتوفة الأيدي اأمام اأي تهديد 
مل�ساحلها، وا�سفًا التفاق الذي اأبرم بني رئي�ض حكومة الوفاق الليبية، فايز ال�سراج والرئي�ض 

الرتكي رجب طيب اأردوغان باجلنون.
والبحري  الأمني  التفاق  على  تعليقا  الثنني  امل�سري  للربملان  العامة  اجلل�سة  خالل  وقال 
تقف  لن  "م�سر  اإن  اأردوغان،  الرتكي رجب طيب  والرئي�ض  ليبيا  ال�سراج يف  فايز  بني حكومة 
مكتوفة الأيدي اأمام من يهدد م�ساحلها، و�سيقف امل�سريني جميعا �سد اأي من يحاول العبث 
مب�ساحلهم"، م�سريًا اإىل اأن م�سر لن تقبل باأي عبث من اأي دولة اأجنبية على حدودها الغربية، 

و�سيقف الربملان امل�سري مع الربملان الليبي م�ساندًا له وللجي�ض الليبي.

خرب  الهولندية  "نو�ض"  قناة  ذكرت 
تاغي"  "ر�سوان  املدعو  على  القب�ض  اإلقاء 
املغربي الأ�سل و يحمل اجلن�سبة الهولندية، 
و يراأ�ض �سبكة اإجرامية دولية متتهن القتل 
"مالئكة  ت�سمى  والتهريب  املخدرات  و 
اإمارة  �سرطة  مع  بالتعاون  ذلك  و  املوت"، 
و�سبكته  لإرتكابه  الدويل  والأنرتبول  دبي 

عدة جرائم. 
ومت اإلقاء القب�ض عليه يف فيال �سكنية باإمارة دبي التي دخلها بجواز 
حيث  مرات،  عدة  اإيران  زار  قد  و  ا�سمه،  بغري  نظامي  هولندي  �سفر 
ت�سري معلومات عن �سلوعه بتخطيط وتنفيذ اغتيال املنا�سل الحوازي 
اأحمد موىل يف مدينة لهاي/ دنهاخ. وقد �سبق اأن نفذ عمليات اغتيال 
نفذت  العام  بذات  و  ام�سرتدام،  يف  ال�سخا�ض  لأحد    2017 عام 
 3 �سبكته جرمية قتل يف مقهى يف مدينة مراك�ض املغربية ومت اغتيال 

ا�سخا�ض حينها.

نظمت اليوني�سكو الأربعاء 18 كانون الأول/ دي�سمرب 2019 اإحتفالية كربى باليوم العاملي 
ابراهيم  د.  ب�سفريها  ممثلة  باليوني�سكو  لل�سعودية  الدائم  الوفد  مع  بامل�ساركة  العربية،  للغة 

البلوي، و بح�سور الدكتور �سالح اخلليفي.
الذكاء  و  العربية  "اللغة  �سعار  حتت  النقا�ض  جل�سات  افتتاح  مت  الفتتاح،  كلمات  بعد 
ال�سطناعي" �سارك بها جمموعة هامة من الباحثني و اأ�ساتذة اجلامعات و خرباء الكمبيوتر. 

اأختتمت الحتفالية م�ساء ب�سهرة مو�سيقية غنائية للفنانة الفل�سطينية دلل اأبو اآمنة.. حتية 
للغة العربية يف يومها العاملي.

  رئيس الربلمان المصري علي عبد العال

  اليوم العالمي للغة العربية باليونيسكو

  إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغي 

  القيادة القومية: تحية لجماهري العراق الثائرة 
وتضحياتها ستصنع مستقبل العراق الجديد 

اسقاط الحكومة ليست هدفًا بحد ذاته والحل 
باسقاط العملية السياسية برمتها 

يف بيان و�سلتنا ن�سخة منه، حيت القيادة القومية حلزب البعث 
�سد  انتف�ست   التي  الثائرة  العراق  جماهري  ال�سرتاكي  العربي 
الرتهان والف�ساد وقدمت مئات ال�سهداء واآلف اجلرحى وهي التي 
بكل رموزها وقواها  ال�سيا�سية  العملية  لإ�سقاط  ن�سالها  ت�ستمر يف 
على طريق ا�ستعادة ال�سيادة الوطنية وانهاء ال�ستالب الجتماعي.

الثوري  احلراك  تواكب  التي  القومية  القيادة  اإن  البيان  اأكد  و 
�ساحة  ت�سهده  الذي  واأهمه  �ساحة عربية  اأكرث من  به  تختلج  الذي 
العراق نظرًا لالأهمية املركزية التي يتبوؤها موقع العراق يف البنية 
القومية العربي توجه التحية لهذا ال�سعب العظيم  الذي قدم مئات 
ال�سهداء واآلف اجلرحى ومثلهم من املعتقلني واملفقودين ل�سرتداد 

حريته الوطنية وتوفري م�ستلزمات عي�سه الكرمي. 
القيادة القومية للحزب وهي تدين ب�سدة  اإن  البيان:  اأ�ساف  و 
واملدن  املحافظات  يف  العراق  جماهري  بحق  ترتكب  التي  املجازر 
اجلرائم  هذه  مرتكبي  حماكمة  اإىل  وتدعو  املنتف�سة  واحلوا�سر 
تدين  قار،  ذي  جمزرة  واأفظعها  الإن�سانية  �سد  جرائم  باعتبارها 
يف الوقت ذاته عدم الكرتاث العربي والدويل الر�سمي وال�سعبي ملا 
يتعر�ض له �سعب العراق من قتل وقمع  وتنكيل وهو ميار�ض حقوقه 
الدويل  العهد  وخا�سة  الدولية  املواثيق  له  حفظتها  التي  الطبيعية 

للحقوق املدنية واأحكام القانون الدويل الإن�ساين. 
العراق  احتالل  ان  تعترب  التي  للحزب  القومية  القيادة  اإن 
القومي،  ال�سد  انهيار  اىل  ادى  الذي  هو  الوطني   نظامه  وا�سقاط 
الوطنية  بنيته  وتدمري  العراق  تخريب  من  الإيراين  النظام  ومكن 
واملجتمعية م�ستفيدًا من املناخات التي وفرها الحتالل الأمريكي، 

ترى ان و�سع حٍد لالنك�ساف القومي يبداأ من العراق.  
و ختم البيان بتوجيه التحية لهذا ال�سعب ال�سامد ال�سابر، و 
انت�سارًا  عربي  و�سعبي  �سيا�سي  دعم  حملة  اأو�سع  اإطالق  اىل  دعا 
ودعمًا لهذا ال�سعب الذي ير�سم مالمح م�ستقبل العراق الوطني كما 

م�ستقبل الأمة. 

تنعي اأ�سرة حترير جملة "كل العرب" العالمي و 
املنا�سل العروبي الأ�ستاذ نا�سيف عواد  " ابو يعرب"  

بعد حياة حافلة بالعطاء و الن�سال. 
كان  عــواد  نا�سيف  الأ�ستاذ  اأن  ذكــره،  اجلدير 
كانت  التي  العربية"  "الطليعة  جملة  حترير  رئي�ض 

ت�سدر من باري�ض بالثمانينات من القرن املا�سي. 
التعازي لأ�سرته و  باأ�سدق  اأ�سرة التحرير  تتقدم 

رفاقه و زمالئه و حمبيه ..
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

نعي
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غازي  الدكتور  بباري�ض  العماين  ال�سفري  من  بدعوة 
الروا�ض، اأقيمت ندوة حول املراأة العمانية و امل�ستقبل، يوم 
اإحدى  2019 يف  دي�سمرب   الأول/  كانون   19 اخلمي�ض 
ال�سيد  بالندوة  �سارك  الفرن�سي،  ال�سيوخ  جمل�ض  قاعات 
وهو  الفرن�سي،  ال�سيوخ  جمل�ض  ع�سو  بوكيل  ماري  جان 

وزير فرن�سي �سابق.
حتدث بها ال�سيد بوكيل و ال�سفري د. الروا�ض و نائبة 

البعثة العمانية د. منى التيبي و اآخرون.

�سعد،  اأ�سامة  النائب  النا�سري  ال�سعبي  للتنظيم  العام  الأمــني  اأكــد 
احلكومة  مهام  من  اأن:  ديــاب،  ح�سان  املكلف  احلكومة  رئي�ض  لقائه  بعد 
حكومة  ت�ستطيع  هل  ت�ساءل:  و  الوطني،  امل�ستوى  على  ال�سيا�سات  ر�سم 
الخت�سا�سيني معاجلة الأزمة ال�سيا�سية القائمة، اأو امللفات ال�سرتاتيجية 
احل�سا�سة يف البلد؟ ووفق اأي قواعد �ستعالج احلكومة النهيارات الكربى يف 
البلد، على ال�سعد املالية والقت�سادية والجتماعية، والتي حتمل خماطر 
اأمنية حقيقية؟ هل على اأ�سا�ض الورقة الإ�سالحية؟ اأم مقررات �سيدر؟ اأم 

تو�سيات ماكنزي؟ اأم و�سفات �سندوق النقد الدويل؟ على الرغم من كون النتفا�سة قد رف�ستها.
وراأى اأن: التوترات يف ال�سارع على خلفية تكليف دياب، لها لالأ�سف طابع طائفي ومذهبي، وت�سكل 
خماطر اأمنية حقيقية، موؤكدا اأن "امليثاقية" التي يتحدثون عنها، هي ميثاقية مزيفة، ول اأ�سا�ض لها 
يف الد�ستور، اأما امليثاقية احلقيقية، فهي حقوق النا�ض، منوها بالنتفا�سة التي حتافظ على زخمها، 
انتقالية، تر�سى عنها النتفا�سة، وت�ستمر لزمن معني، وتكلف  و�ست�ستمر. و جدد املطالبة بحكومة 
الدولة  اإىل  والنهيارات  الأزمــة  من  بالوطن  يعرب  اآمن،  وطني  �سيا�سي  اإطار حل  مبهام حمددة، يف 

الوطنية املدنية الدميقراطية الع�سرية العادلة.
وختم: نريد دولة وطنية مدنية دميقراطية ع�سرية عادلة، دولة حلقوق النا�ض، وهذا ما ل تريده 

الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة، اأو ل تقدر عليه، لذك فاإن الن�سال �سيتوا�سل.

اكدت القيادة القطرية حلزب طليعة لبنان العربي ال�سرتاكي ان التكليف الذي اعقب ال�ست�سارات 
اعلنه   الذي  الوطني  باملوقف  ونوهت  املطلوبة  املوا�سفات  جلهة  النتفا�سة  نب�ض  يحاِك  مل  النيابية 

النائب الدكتور ا�سامة �سعد عقب ال�ست�سارات. جاء ذلك يف بيان و�سلنا ن�سخة منه. 
و اأو�سح البيان: بعد نيف و�سهرين على انطالق النتفا�سة ال�سعبية، اجريت عملية ال�ست�سارات 
لفه  وما  التكليف  هذا  احلكومة.  ت�سكيل  مهمة  ال�سابقني  الوزراء  احد  تكليف  لتتمخ�ض عن  النيابية 
اإلتبا�سات مبقدماته و�سياقاته اعاد انتاج النق�سام بني اطراف املنظومة ال�سلطوية التي تتحمل  من 
امل�سوؤولية عما اآلت اليه الو�ساع من تدهور اقت�سادي وو�سع مايل ماأزوم مع ما لذلك من انعكا�سات 

�سديدة الوطاأة على الواقع املعي�سي. 
بها  �سدحت  التي  النتفا�سة  مطالب  يحاِك  مل  بها   اخرج  التي  وبالطريقة  التكليف  اإن  تابع:  و 
وهيئات  الوطني  ال�سيا�سي  بكل طيفها  النتفا�سة  فقوى  وامليادين.  ال�ساحات  املعت�سمني يف  ا�سوات 
املجتمع املدين والتي بحت ا�سواتها مطالبة بت�سكيل حكومة جديدة فالإنها ل ترغب الفراغ ول تريده 
بل �سعت ومنذ اليام الوىل لنطالق احلراك ل�ستقالة احلكومة اإىل ت�سكيل حكومة جديدة، تكون من 
خارج الطراف ال�سلطوية وحتاكي من خالل برناجمها للحكم املطالب ال�سعبية وهي حقوق واجبة 
على الدولة جتاه مواطنيها يف حال كانت دولة رعاية وحماية اجتماعية ولي�ض دولة حما�س�سة للقوى 
الذي  �سعد  الدكتور  النائب  مبوقف  تنوه  القطرية  القيادة  ان  ال�سلطة.  مبفا�سل  املم�سكة  الطائفية 
اعلنه من الق�سر اجلمهورية عقب ال�ست�سارات النيابية وما انطوى عليه من �سفافية و�سدقية وطنية 

ومعربعن موقف قوى التغيري الوطني. 
و�سدد البيان: على اهمية ان ت�سكل حكومة جديدة، اإل ان هذا الت�سديد لي�ض على قاعدة املفا�سلة 
بني حكومة ادارة ازمة كالتي مقدر لها ان تت�سكل  او الذهاب اىل الفو�سى، بل املطلوب للخروج من 
عنق الزجاجة هو اطالق عملية �سيا�سية جديدة تبداأ بت�سكيل حكومة جديدة حتاكي مطالب النتفا�سة 
يف روؤيتها وبرناجمها للبناء ال�سيا�سي اجلديد الذي ل ي�ستقيم اإل باإعادة تكوين ال�سلطة تكوينًا وطنيًا 
واأوىل خطواتها قانون انتخابي وطني ن�سبي وخارج القيد الطائفي واقرار قانون ا�ستقاللية ال�سلطة 

الق�سائية وقانون �سرائب عادل.
و ختم البيان: اإن ا�ستمرار نب�ض ال�سارع على زخمه وان يبقى �سوته مرتفعًا، ول ثقة لأية حكومة 
ت�ستن�سخ من رحم نظام املحا�س�سة الطائفية لإن الذين تناوبوا على ال�سلطة حتت م�سمى حكومات 
اللون الواحد او ما ي�سمى حكومات الوحدة الوطنية  كانوا عبئًا على  ال�سعب الذي اكتوى بنار الغالء 

وانعدام اب�سط مقومات المن احلياتي.

اجلالية  نظمت   2019 دي�سمرب  الأول/  كانون  من  بالأول 
باحلي  مي�سيل  ال�سان  ب�ساحة  م�سرتكا  عربيا  جتمعا  العربية 
الالتيني و�سط باري�ض، حيث القى به عدد من احل�سور كلمات 
دفاعا عن الثورة يف �سوريا و العراق و لبنان و الحواز و اليمن 
كان  الوطنية.  الهتافات  و  الوطنية  الأغاين  و�سط  اجلزائر،  و 
درجة  كانت  التي  ال�سقيع  و  الربد  موجة  رغم  جيدا  احل�سور 
احلرارة بها ال�سفر، و قد وجه احل�سور التحية لتن�سيقية الثورة 
الوطنية  الأن�سطة  ال�سورية بباري�ض على جهودهم املميزة بهذه 

و العروبية.

  سلطنة عمان في مجلس 
الشيوخ الفرنسي

  تظاهرة باريس العربية

  طليعة لبنان: التكليف لم يحاِك نبض االنتفاضة 

  أسامة سعد: وفق أي قواعد ستعالج الحكومة 
االنهيارات الكربى في البلد؟
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االقتصاد

باأنه  الــعــام  مبفهومه  املــائــي  الأمـــن  ــعــرف  ُي
"التوافر املوثوق به لكمية ونوعية مقبولة من املياه 
لل�سحة و�سبل العي�ض والإنتاج، اإىل جانب م�ستوى 
واملق�سود  باملياه”،  املتعلقة  املخاطر  من  مقبول 
للعي�ض  ت�سلح  الــتــي  العذبة  املــيــاه  بــاملــيــاه،  هنا 
العذبة  فاملياه  احلــيــاة،  وم�ستلزمات  الب�سري 
حي)  �سيء  كل  املــاء  من  (وجعلنا  احلياة،  تعني 
الإطــالق  على  مــورد  اأهــم  وهــي  )النبياء:30(، 
اأوجه  بجميع  تقرتن  الب�سرية، حيث  اإىل  بالن�سبة 
حياة الأن�سان الجتماعية والقت�سادية والبيئية، 

وهي ركيزة احلياة على �سطح الأر�ض.
من  العديد  ان  قلنا  اذا  باجلديد  ولي�ض        

العربي ال��وط��ن  ف��ي  المستقبل  وت��ح��دي��ات  ال��ق��وم��ي  ال��م��ائ��ي  األم��ن 

أ.د. غسان الطالب

القـــطـــار الــعــربــيــة 
ــة  ــكــل ــس تـــــواجـــــه مــ�
حــقــيــقــيــة وخــطــرية 
م�سكلة  يف  تتمثل 
نــــــــــدرة املــــــــــوارد 
املــائــيــة و�ــســحــتــهــا 

ـــــــزداد حتــديــات  وت
مرور  مع  امل�سكلة  هذه 

يف  الـــزيـــادة  ب�سبب  ــزمــن  ال
�سكان الوطن العربي وحاجتهم للتو�سع العمراين، 
لالغرا�ض  املياة  ا�ستخدامات  يف  الزيادة  كذلك 
لقطاع  املا�سة  احلاجة  عن  ناهيك  ال�سناعية، 
الزراعة لكميات �سخمة من املياة علما باأن حاجة 
الوطن  م�ساحة  امــتــداد  على  الــزراعــي  القطاع 
300 مليار مرت مكعب من املياة  العربي تقدر ب 
من  �سنويا لتغطية احتياجات ما يقرب ال 25% 
تقدر  والتي  للزراعة  ال�ساحلة  الر�ــض  م�ساحة 
ب 200 مليارهكتارمربع اي تغطية احتياجات ما 
يعادل ال 50 مليار هكتار مربع فقط ، مما ادى 
مع  املتزايد  الطلب  حجم  بني  الفجوة  ات�ساع  اىل 
اقطارنا  جممل  يف  املتوفرة  املياه  وكميات  الوقت 
ع�سر  ميثل  العربي  الــوطــن  ــاأن  ب ،علما  العربية 
م�ساحة الياب�سة من الكرة الأر�سية اإل انه ي�سنف 
من املناطق الفقرية يف م�سادر املياه العذبة، فهو 
ال�سطحية  املياةه  من   1% اقل من  على  يحتوي 
يف  املطري  الهطول  من   2% ال  يقرب من  وما 
الدرا�سات  بع�ض  ت�سري  الــذي  الوقت  يف  العامل، 

تنمو  العربي  الوطن  ال�سكانية يف  الزيادة  ان  اإىل 
يف  الأعــلــى  بــني  ا�سبحت  بحيث  مت�سارع  ي�سكل 
 750 ال  يقرب  ما  اإىل  ت�سل  ان  واملتوقع  العامل، 
مليون ن�سمة عام 2030 ، يرافق هذا النمو ظهور 
بحلول  م3  مليار   300 بحوايل  يقدر  مائي  عجز 
اإذا علمنا ان القطار العربية  2030، هذا  العام 
منها  بلد   19 املــائــي  الفقر  خــط  حتــت  الــواقــعــة 
من  ــى  الدن احلــد  توفري  ي�ستطيعون  ل  قطر   14

احتياجيات مواطنيهم ال�سا�سية من املياه.    
     لهذا فاإننا يف مقالتنا هذه وددنا احلديث 
عن حتديات الأمن املائي يف الوطن العربي والتي 
م�ستقبل  يــواجــه  حقيقيا  خطرا  متثل  زالــت  مــا 
ق�سية  لنا  ميثل  خطر  وهو  العربية،  جمتمعاتنا 
اليوم  انها  كما  واجتماعية،  و�سيا�سية  اقت�سادية 
على  لل�سراع   م�سدرا  تكون  لأن  تنحو  بـــداأت 
هــذه  مــن   65% ال  مــن  يــقــرب  مــا  اأن  اعــتــبــار 
نهر  هو  كما  العربي،  الوطن  خارج  من  امل�سادر 
النيل ونهري دجلة والفرات ، فالعديد من الدول 
اإثيوبيا  مثل  العربي   للوطن  واملــجــاورة  املحيطة 
وغينيا وال�سنغال وكينيا واأوغندا وزائري، ت�سرتك 
يف  تركيا  كذلك  النيل،  نهر  حو�ض  يف  جميعها 
هذه  جميع  حتاول  حيث  والفرات،  دجلة  حو�سي 
املياه  م�سادر  على  وال�سيطرة  التحكم  الطراف 
البلدان  اىل  تدفقها  واإعاقة  الحوا�ض  هذه  من 
ن�ستثني  ول  الأنهر،  لهذه  الأخري  امل�سب  العربية 
ومنذ  جهده  وبكل  عمل  الــذي  ال�سهيوين  العدو 
م�سادراملياه  معظم  على  لل�سيطرة   1967 العام 
مياهها  و�سرقة  املحتلة  الرا�ــســي  داخــل  �ــســواء 
العربية   القطار  يف  املائية  املــوارد  او  اجلوفية، 
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  اأ�ستاذ جامعي و باحث اقت�سادي

من  عادلة  ح�سة  على  للح�سول  او  املائية، 
لهذا  ارا�سيها،  من  املتدفقة  املائية  املــوارد 
فاإن المن املائي القومي يهدف اىل حتقيق 
املتاحة،  املائية  للموارد  ال�سليمة  الإدارة 
املــوارد  هــذه  مــن  الكفاية  حتقيق  وي�سمن 
كما  ملجتمعاتنا،  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
القليمية  للم�ساريع  الت�سدي  اإىل  يهدف 
الأو�سط  "ال�سرق  ي�سمى مب�سروع  ما  خا�سة 
الكيان  دمــج  اإىل  ي�سعى  والـــذي  اجلديد" 
وال�ستحواذ  العربية  املنطقة  ال�سهيوين مع 
على م�سادر املياه، ومثال على ذلك م�سروع 
انابيب ال�سالم لنقل مياه دجلة والفرات اىل 
اىل الرا�سي العربية املحتلة خلدمة تو�سعة 
الفل�سطينية  ــي  الأرا�ــس على  ال�ستيطاين 
، وجــلــب املــزيــد مــن يــهــود الــعــامل لرت�سيخ 

احتالله لفل�سطني.
       وخال�سة القول باأن امتنا العربية 
ال�سيا�سية  منها  عدة  حتديات  اليوم  تواجه 
ــة اهــم  ــمــاعــي والقــتــ�ــســاديــة حــتــى الجــت
والتزايد  واملـــاء  الــغــذاء  نق�ض  مظاهرها 
او  والهــمــال  ال�سكان،  اعـــداد  يف  امل�ستمر 
الزراعة  بقطاع  التعبري  جاز  اإن  التق�سري 
ومبتزة  تابعة  المــة  �ستبقى  بدونها  والتي 
ال�سناعية  الــدول  قبل  من  عي�سها  لقمة  يف 
الع�سكري، لهذا فاإننا  النفوذ  الكربى وذات 
وبيانات   معلومات  قــاعــدة  باإن�ساء  نو�سي 
لــالأمــن املــائــي والــغــذائــي ومــتــابــعــة كافة 
احياجات الوطن العربي وكل ما هو م�ستجد 
الــواحــدة  الــعــربــيــة  امل�سلحة  قــاعــدة  عــلــى 

وامل�سري امل�سرتك. 
لهذا فاننا نرى انه من الواجب القومي 
املائي  لالأمن  ا�سرتاتيجية  بو�سع  املــبــادرة 
العربية  الجيال  حلاجات  ت�ستجيب  القومي 
يف امل�ستقبل وتوؤ�س�ض لتنمية م�ستدامة تنه�ض 
بنظرالعتبارما  تاأخذ  القت�سادي  بواقعنا 

يلي:
-البعد القت�سادي ويرتكز على التنمية 
امل�ستدامة ا�سافة اىل تقدمي كافة املتطلبات 
املائية ملجتمعاتنا من مياه لأغرا�ض ال�سرب 

او لأغرا�ض الزراعة وال�سرف ال�سحي 
حلماية  ويـــهـــدف  الــ�ــســيــا�ــســي  ــبــعــد  -ال
دول  مع  امل�سرتكة  املياه  يف  العربية  احلقوق 
اجلوار، ا�سافة اىل الت�سدي لطماع العدو 
ال�سهيوين يف مياه الرا�سي العربية املحتلة. 
-الــبــعــد الجــتــمــاعــي واملــتــ�ــســمــن ن�سر 
الوعي بني جمتمعاتنا بحجم التحدي املائي 
ال�ستخدام  لأهمية  والتوعية  امل�ستقبل  يف 

الأمثل للمياه يف واقعنا اليومي.

الإيحاء هو احد املهارات العقلّية التي ميتلكها 
الإن�سان و يهدف من  خاللها اإىل التاأثري اليجابي 
على �سخ�ض اآخر اأو جمموعة اأ�سخا�ض حميطني 
باأكمله.  جمتمع  على  خاللهم  من  الّتاأثري  اأو  به، 
فلالإيحاء �سحر من نوع خا�ض يكون متفّردا كلما 
كان يف تناغم مع العقل الباطن و العقل الواعي 
يفر�ض  اأن  ي�ستطيع  ل  اأّنه  اأثبت  كما  الإيحاء  لأن 
�سيئًا على العقل الباطن �سد رغبة العقل الواعي.

اأّن  اإل  خارجّيا،  اأو  ذاتيا  الإيحاء  يكون  قد 
للّتفكري  الو�سائل  اأهم  من  هو  الّذاتي  الإيحاء 
الإن�ساين  الّتطور  حلركة  الّداعم  و  اليجابي 
والتي تتيح لنا الو�سول اإىل التوازن النف�سي وحّتى 
الإيحاء  ا�ستخدام  على  عملنا  فاإذا  اجل�سدي، 
يف  اليجابّية  اجلوانب  على  الرتكيز  يف  الّذاتي 
بداخلنا  ال�سلبية  امليول  كل  ف�سنقاوم  احلياة 
ون�سعى باإرادة ل تقهر لتحقيق اأهدافنا دون تردد 

اأو تعرث.
حتقيق  يف  الّذاتي  الإيحاء  قّوة  تكمن  كما 
من  داخلنا  يف  حالة  خلق  خالل  من  طموحاتنا 
"ال�سباب  لأن  العقل  و  للروح  الدائم  ال�سباب 
من  نوع  اأنبل  تك�سبنا  ذهنية  عقلية  اخلالد" هي 
خاللها  من  نح�سل  واجل�سم،  للعقل  الطاقة 
تاأثريها  عمق  يف  حمدودة  غري  اجنازات  على 
وايجابياتها يف جميع جمالت احلياة وت�سمن لنا 

جتددها وا�ستمرارّيتها.
الذكاء  من  نوع  هو  اليجابي  الّذاتي  الإيحاء 
الإن�سان  على  العثور  يف  ي�ساعدنا  الذي  املقّد�ض 
احلقيقي داخلنا، الإن�سان املتجدد الذي ل يقا�ض 
عمره بالوقت واإمنا بطريقة تفكريه الّتي يطّوع بها 

الوقت لي�سنع احلياة.
لرندد يف كّل حني...نحن اأحياء و باقون..

و للحلم بقية..

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و التطوير

اإليحاء....الّذكاء المقّدس !!!

اطماعه  كر�ض  حيث  املحتلة  لفل�سطني  املجاورة 
نهر  مــن  لكل  املائية  ـــوارد  امل على  ال�سيطرة  يف 
الليطاين  وانهار  الريموك  ونهر  وروافــده  الأردن 
�سبه  والهيمنة  لبنان،  يف  والــوزاين  واحلا�سباين 
�سوريا  بني  الواقعة  طربيا  بحرية  على  الكاملة 
املياه  ت�سكل  حيث   ، والردن  املحتلة  وفل�سطني 
ال�سهيونية  ال�سرتاتيجية  عنا�سر  اأهـــم  اأحـــد 
التو�سعية  خمططاته  لتخدم  وع�سكريًا  �سيا�سيًا 

وال�ستيطانية يف الأرا�سي العربية.
     هــذا الــواقــع جعل من الأمــن املائي جزء 
يتطلب  الذي  العربي  القومي  الأمن  يتجزاأ من  ل 
ل�سمان  ا�سرتاتيجية قومية  وو�سع  مواجهة جادة 
ال�سرر  يلحق  قــد  �سيا�سي  ابــتــزاز  او  عبث  اي 
باأمننا القومي، مما �سيف�سي اىل �سراع ع�سكري 
اللتفات  عن  امتنا  ا�سغال  نتيجتها  يف  وحــروب 
اىل البناء القت�سادي واحل�ساري ولكي ل يكون 
بو�سعها ت�سكيل قوة اقت�سادية و�سيا�سية وحتقيق 

وحدتها املن�سودة. 
      فالأمن املائي العربي هو باأهميته وخطورته 
الع�سكري  ـــن  والأم القــتــ�ــســادي  الأمـــن  هــو  كما 
ــوارد  والأمـــن الــغــذائــي، واحلــديــث عــن تنمية امل
املائية والأمن املائي باملفهوم القطري، لن يحقق 
اي هدف اإن مل يكن باإطار قومي ينظر اىل هذا 
التحدي من م�سلحة المة العربية ب�سكل متكامل 
ملواجهة  مــوحــدة  ا�سرتاتيجية  لــو�ــســع  وي�سعى 
ا�ستغالل المة ملواردها  تعيق  التي قد  التحديات 
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يف  العلمي  بالتفكري  الآخذ  على  عقود  بعد 
التي  الت�سمية  جتد  العملية،  وتطبيقاته  امل�ستقبل 
يتم ا�ستخدامها للدللة على هذه التطبيقات، اأي 
انت�سارا  معناها،  وكذلك  امل�ستقبالت،  درا�سات 
عامليا وا�سعا . ومع ذلك ُي�ساراإىل اإدراكها بدالة 
وظيفياأ  الدرا�سات  وهذه  تلتقي  اأخرى  مفاهيم 
مفهوم  بينها  ومن  م�سموناأ.  عنها  وتختلف 
اأول  �سنتناول  اأدناه  يف  الإ�سرتاتيجي.  التخطيط 
العالقة  اأوجة  وثانياأ  املهم.  املفهوم  م�سمون هذا 
بينه ودرا�سات امل�ستقبالت.                                                                   
ل يختلف مفهوم التخطيط الإ�سرتاتيجي، يف 
العموم،عن ذلك املفهوم ال�سائع للتخطيط. فهذا 
ُيق�سد به ح�سيلة التفكري العقالين امل�سبق بثمة 
والتفكري  ملمو�ض.  واقع  اإىل  ترجمة  وكيفية  فعل 
حتديد  بال�سرورة،  يعني  حمدد  بفعل  امل�سبق 

التخطيط اإلسرتاتيجي ودراسات المستقبالت

أ.د. مازن الرمضاني

م�سبقة  ب�سورة  بنتائجه  الوعي  وكذلك  اهدافه 
لتلك  النظامي  التوظيف  عن  ف�سال  ناحية،  من 
ان  دون  احليلولة  بها  يراد  التي  ال�سرتاتيجية 
اثناء  الفعل  البيئة املحيطة بهذا  تتحكم  ظروف 
يقوم  وعليه  اأف�ساله.  ٌثم  ومٌن  التنفيذ،  عملية 
ركيزتني  الإ�سرتاتيجي،على  وب�سمنه  التخطيط، 
وُيٌحدد  املن�سود،  الهدف  يثبت  فهو  متفاعلتني: 
املقبولة.  الأكالف  باأقل  لتحقيقه  املثلى  الداة 
اأنه  اإل  احلا�سر،  زمان  من  يبداأ  واأن  والتخطيط 
ل�سالح  تطويعه  لأغرا�ض  امل�ستقبل  اإىل   يتوجه 

الهدف املن�سود. 
بيئة داخلية  يتحرك داخل  التخطيط  ولأن     
الاليقني  عالية من  بدرجة  تتميز  و/او خارجية، 
على  الفاعلية  �سمة  ا�سفاء  به  وُيراد  والتعقيد، 
فاإنه  واملوؤثر،  الهادف  ال�سلوك  امناط  احد 
يتطلب تبني العقالنية يف تعريف الهدف املن�سود 
او  �سلبا  املوؤثرة،  املتغريات  وحتديد  وت�سخي�ض 
ملمو�ض.  واقع  اإىل  ترجمته  عملية  يف  ايجاباأ، 
عالقة  والعقالنية  التخطيط  بني  تقوم  هنا  ومن 
الأملاين،  خبريالتخطيط  ويوؤكد  موجبة.  طردية 
دعم  اإىل  توؤدي  العقالنية  "اأن  بوخهامي،  هانز 
تتوافر  عندما  ت�ساعد،  فهي  التخطيط.  وظيفة 
فر�ض الختياراوعندما تتقل�ض،على حتديد ذلك 
الهدف  لتحقيق  البديل الكرث مالئمة و�سالحية 

املن�سود".
عن  التخطيط  عمليات  عموم  وتتميز 
تن�سب  ناحية  فمن  حمددة.  بخ�سائ�ض  �سواها 
ال�سلوك  نوعية  حتديد  حول  لي�ض  اهتماماتها 

خطوط  تثبيت  اي�سا  واإمنا  فح�سب،  امل�ستقبلي 
الناحية  من  واأما  ال�سلوك.  هذا  حلركة  عري�سة 
بطئء،  ن�ساط  عن  العمليات  هذه  ُتعرب  ل  الثانية 
�سبيال  وفوري  �سريع  ن�ساط  عن  اي�ساأ  وامنا 
هذا  مثل  تتطلب  مفاجئة  مواقف  مع  للتعامل 
الثالثة  الناحية  من  واما  كالأزمات.  الن�ساط 
الهيئات  التي تقوم بها  تتميزخمرجات الوظائف 
بطبيعتها  بالتخطيط  العالقة  ذات  املجال�ض  او 
�سناع  او  ل�سانع،  امللزمة  وغري  الإ�ست�سارية 

القرار، اإل يف حالة موافقته عليها.
وتتاأ�س�ض عملية التخطيط على اربعة عمليات 

فرعية متفاعلة، وكالآتي:
اوال: تثبيت الهدف.

الهدف  بتحديد  التخطيط  عملية  تبدا  عادة 
املن�سود، اي تثبيت ما ينبغي اجنازه يف زمان لحق 
او  للدولة  العليا  للم�سالح  خدمة  وذلك  وحمدد، 
الغاية  هي  امل�سالح  هذه  خدمة  ولأن  املوؤ�س�سة. 
لكافة  العام  املوؤ�سر  ُتعٌد مبثابة  والنهائية،  الوىل 
�سعوبة  اأن  بيد  واملوؤثرة.  الهادفة  ال�سلوك  اأمناط 
اجناز او حماية او تطوير كل ما تنطوي عليه هذه 
اإىل  جتزئتها  اىل  عادة  ي�سار  اآن،  يف  امل�سالح 
اإىل  تدريجياأ  ترجمتها  ٌثم  ومٌن  متعددة،  اهداف 
فيما  تختلف  الهداف  هذه  ولأن  ملمو�ض،  واقع 
وما  الزماين،  واملدى  الأهمية،  حيث  من  بينها 
تف�سي اليه من اآثار يف بيئة التنفيذ، تبداأ مرحلة 
التخطيط الوىل باإختيار بع�ض الهداف. وتتمتع 
مبثابة  تعترب  لنها  هذا  باأهميتها،  املرحلة  هذه 
املرحلة  لهذه  التالية  الن�ساطات  جلميع  املوؤ�سر 

الع��لوم
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الوىل.
وعلى الرغم من اأن الهدف املن�سود هو الذي 
يحدد جممل  م�سرية عملية التخطيط، اإل ان هذا 
تغيريه،  وحتى  بل  تعديله،  امكانية  عدم  يعني  ل 
ذلك،  ال�سرورة  ت�ستدعي  عندما  خ�سو�ساأ 
ف�سال عن احلاجة لتحقيق الن�سجام بني الهدف 
املن�سود وبيئة الواقع الذي يتم حتقيق هذا الهدف 

يف داخل اطاره.
ثانياأ: حتليل معطيات بيئة ال�اقع.

الهدف  يتم حتقيق  التي  الواقع،  بيئة  تنطوي 
خمتلفة  تاأثريات  على  اطارها،  داخل  املن�سود 
هذا  حتقيق  على  الذاتية  القدرة  من  حتٌد  قد 
مبعطياتها  املعرفة  حتديث  ُيعٌد  لذا  الهدف. 
�سرورياأ. فكمية ونوعية املعرفة املتاحة ل توؤثر يف 
كيفية ادراك الفر�ض التي تتيحها هذه املعطيات 
ُتعد  وامنا  تفرزها فح�سب،  التي  الكوابح  وكذلك 
جناح  اإىل  اإما  املوؤدية  املتغريات  ابرز  احد  اي�سا 
عملية التخطيط، اواإىل ف�سلها. وعادة تتوزع هذه 
البيئة اىل خارجية قد تكون معادية، او �سديقة، 
الفعل  افعالها على  ردود  لنوعية  لذا  او حمايدة. 
التخطيط  عملية  مو�سوع  ي�سكل  الذي  الهادف 
تاأثري قد يكون �سالبا او موجبا. وكذلك تتوزع هذه 
القرار،  �سناع  او  �سانع،  متد  داخلية  اىل  البيئة 
الهدف  حتقيق  نحو  ال�سعي  يف  وال�سناد  بالدعم 

املن�سود.
الواقع  بيئة  معطيات  ادراك  اإىل  الدعوة  اإن 
النظر  اعادة  جدوى  تلغي  ل  �سليم  نحو  على 
م�ستمرة،  ب�سورة  الدراك  هذا  خمرجات  يف 
املخرجات  هذه  بني  املحتمل  التناق�ض  لإحتواء 
معطيات  يف  احلا�سلة  امل�ستمرة  التغريات  وبني 
هذه البيئة خ�سو�ساأ عندما تتميزعملية التحليل 

بامتدادها على وقت طويل.
ثالثاأ: عملية االإ�صت�صراف.

لقد �سبق القول ان التخطيط، اي كان نوعه، 
يرمي اىل تطويع امل�ستقبل خدمة لهدف من�سود. 
وتطويع امل�ستقبل يتطلب �سرورة العمل على عدم 
اأمناط  يف  توؤثر�سلبا  الواقع  بيئة  معطيات  ترك 
وهذا  الهدف.  هذا  حتقيق  اإىل  الرامية  ال�سلوك 
ل يحدث اإل من خالل اللجوء اإىل ا�ست�سراف ما 
قد يكون ممكناأ او حمتمالآ لوقائع قابلة للحدوث 
مبثابة  الإ�ست�سراف  يكون  ولهذا  امل�ستقبل.  يف 
وبعالقة  بامل�ستقبل  التخطيط  يربط  اجل�سرالذي 
�سئ  ٌثمة  حتقيق  اإىل  فالنزوع  متداخلة.  ثنائية 
تتم  عندما  والتخطيط،  تخطيط.  اإىل  يتحول 

ترجمته اىل واقع يتحول اإىل فعل هادف وموؤثر.
يوؤديها  التي  الوظيفة  من  الرغم  وعلى 
تتحدد  خمرجاته  دقة  مدى  اأن  اإل  الإ�ست�سراف، 
ابرزها  بني  ومن  ال�سروط،  العديد من  وفق  على 

نوعية املقاربة امل�ستخدمة، ومدى كفاءة توظيفها. 
بيان  تعجز عن  امل�ستخدمة  املقاربات  بع�ض  ولأن 
العالقة بني الفعل امل�ستقبلي وتاثرياته املمكنة و/

او املحتملة  بالدقة املطلوبة، ي�سري هذا اخللل اإىل 
الإ�ست�سراف.  عملية  ت�ساحب  التي  القيود  بع�ض 
لذا يدعوامل�ستقبلي الأملاين، يواخيم هوي�سلر، اإىل 
وامنا  العملية  هذه  خمرجات  عند  الوقوف  عدم 
الأخذ باأكرث من مقاربة للو�سول اإىل ا�ست�سرافات 

نوعية بديلة، هذا لتجنب الف�سل.
رابعا: اختيار البديل. 

تدور هذه العملية الفرعية حول اإختيار البديل 
عملية  جراء  املن�سود  الهدف  لتحقيق  املالئم 
لهذا  امل�ستخدمة  املقاربات  وتتوزع  التخطيط. 

الغر�ض ثالثياأ اإىل عقالنية، وادارية، وعقيدية.
تتاأ�س�ض  فهي  العقالنية،  املقاربة  عن  فاأما 
ُيعًد  اختيارالبديل  ان  موؤداه  افرتا�ض  على 
وتوؤكد  عليه.  �سابقة  ر�سيدة  لعملية  ح�سيلة 
املخطط  الرجل  يجعل  الفرتا�ض  هذا  ان  اآراء 
الرجل  به  يتميز  ما  وابرز  القت�سادي.  كالرجل 
بالغة  معلومات  �سوء  يف  هوالبحث،  القت�سادي 
الرباح  ُيعظم  الذي  البديل،  ذلك  عن  الدقة، 
ويف  املتاحة.  البدائل  جمموعة  بني  من  املتوقعة، 
ثالث  على  العقالنية  املقاربة  تنطوي  ذلك  �سوء 
خطوات متكاملة، هي: اول، حتديد جميع البدائل 
وثانياأ،عقد  وعيوبها.  منافعها  وتقدير  املتاحة 
مقارنة حتليلية بني هذه البدائل حتديداأ ملنافعها 
الذي  الف�سل  البديل  اختيار  وثالثاأ،  املتوقعة. 
الهدف  لتحقيق  �سبيال  �سواه  على  قيمته  تتفوق 

املن�سود.
ان  تفرت�ض  فهي  الإدارية،  املقاربة  عن  واما 
ال�سيغة  يتم على وفق  الأمثل  البديل  البحث عن 
التي ينطلق منها الرجل الداري. ويتميز الرجل 
وابرزها  اخل�سائ�ض،  من  بالعديد  الداري 
تلك  ُيق�سد  وبها  املربجمة.  احلركة  خا�سية 
الن�سبي  الثبات  ذات  الروتينية  الجراءات 
الإجراءات  هذه  وتفيد  بالتجربة.  واملكت�سبة 

فعلى  البديل.  اختيار  لكيفية  حمددة  ب�سيغة 
املقاربة  تتطلع  ل  العقالنية،  املقاربة  خالف 
اق�سى  يحقق  الذي  البديل  اختيار  اإىل  الدارية 
البديل الذي يحقق الهدف  منفعة ممكنة، وامنا 

املن�سود ول غري.
من  تنطلق  فهي  العقيدية،  املقاربة  عن  واما 
افرتا�ض موؤداه ان �سانع القرار يعمد اإىل ا�سقاط 
جمموعة  مبعنى   ( العقيدي  نظامه  مكونات 
ي�ستهدي بها يف  التي  الفل�سفية والدائية  العقائد 
ال�سلوك( امناط  وحتديد  القرار  اتخاذ  عمليات 

على كيفية ح�سره للبدائل واإختياره لواحد منها. 
عن  البحث  اإىل  ال�سعي  ين�سرف  لذلك،ل  وتبعاأ 
فقط،  بع�سها  عن  وامنا  املحتملة،  البدائل  كافة 
العقيدي  النظام  مع  تن�سجم  التي  تلك  ول�سيما 

ل�سانع القرار. 
تختلف  املقاربات،  هذه  م�سامني  �سوء  ويف 
الآراء يف �ساأن املقاربة التي ينبغي ان يتم النطالق 
على  البع�ض  يوؤكد  فبينما  البديل.  لتحديد  منها 
مقاربة حمددة، يوؤكد البع�ض الآخر على �سواها. 
لأنها  هذا  �سحيحة،  ن�سف  الراء  هذه  ان  ونرى 
تعميمها  اإىل  وتذهب  حمددة  مواقف  من  تنطلق 
على مواقف اخرى ل تتماثل مع الوىل. ولنتذكر 
ان التعامل مع املواقف الروتينية هو غريالتعامل 
مع مواقف الزمة. ولأن املواقف متنوعة، نرى ان 
طبيعة كل منها هي التي ينبغي ان حُتدد املقاربة 

التي ُي�سار اإىل ال�ستعانة بها لإختيار البديل.
خام�صا: ما بعد اختيار البديل.

عند  التخطيط  عملية  تنتهي  هل  وال�سوؤال، 
واجلواب  القرار؟  واتخاذ  البديل  اختيار  حلظة 
ترجمة  اإىل  يعمد  الذي  فالفعل  دائماأ.  لي�ض  هو 
عادة،  يف�سي  ملمو�ض،  واقع  اإىل  املن�سود  الهدف 
جراء نوعية تاأثريه يف م�سالح الطراف الخرى 
ردود  اإىل  التخطيط،  لعملية  البيئة اخلارجية  يف 
حمايدة.  اأو  راف�سة،  اأو  داعمة،  تكون  قد  افعال 
قد  الراف�سة،  ول�سيما  هذه،  الفعال  ردود  ولأن 
البيئة  تغيرييف معطيات هذه  اإحداث  اإىل  تف�سي 
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تخطيط  بعملية  الأخذ  يفر�ض  التغيري  هذا  فاإن 
اخرى كمحاولة جديدة لتحقيق الهدف املن�سود.

التخطيط  ينتهي  قد  تقدم،  ما  �سوء  ويف 
لذا  اي�ساأ.  بالف�سل  ينتهي  قد  ولكنه  بالنجاح 
ا�سباب  هي  وما  النجاح  �سروط  هي  ما  نت�ساءل: 

الف�سل؟ تكمن �سروط النجاح يف توافر الآتي:
اوال: ت�افر روؤية م�صتقبلية.

من اجل اٌن ي�ستطيع التخطيط اجناز الهدف 
املن�سود، فالبد من روؤية م�ستقبلية تر�سم له معامل 
ال�سورة  تلك  عن  الروؤية  هذه  وُتعرب  الطريق. 
وي�ستهدي  الإن�سان  عليها  يتوافر  التي  الذهنية 
بها كمنار لتحديد ثمة �سىء مرغوب فية وكيفية 
ول�سيما  امل�ستقبل،  اأزمنة  اأحد  يف  حتقيقه 
امل�ستقبل املتو�سط ، هذا لتميزها بثمة خ�سائ�ض 
واملرونة،  والواقعية،  كالو�سوح،  حمددة، 
وال�سمولية، والتما�سك الداخلي. وكما اأن ال�سوؤال: 
اإىل اأين نحن ذاهبون؟ ي�سكل املحورال�سا�ض لهذه 
الروؤية، كذلك يفرت�ض اأن ت�سكل الروؤية امل�ستقبلية 

ال�سا�ض النظري لكل تخطيط هادف.
ثانيا: ادراك دقيق ملعطيات ال�اقع.

يرمي التخطيط يف العموم اإىل حتقيق اهداف 
ذات مديات زمانية خمتلفة: قريبة /او متو�سطة 
التي ترتجم هذه  الفعال  ولأن  العموم.  املدى يف 
اإىل  عادة  تف�سي  ملمو�ض،  واقع  اإىل  الهداف 
الفعال  ردود  تدفع  عليها،  حمددة  افعال  ردود 
هذه ب�سانع القرار اإىل التعامل واياها يف العموم. 
وتكمن ابرز �سروط جناح هذا التعامل يف الأخذ 
احلركية  البيئة  تناق�ض  على  يتاأ�س�ض  ل  باإدراك 
ردود  ح�سيلة  عن  الناجمة  البيئة  اي  للموقف، 
النف�سية،  الواقع، وبيئته  الفعال تلك كما هي يف 

اي هذا املوقف كما ُيفهم ذاتياأ.
هذا  مبثل  الأخذ  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   
خالف  فعلى  �سهالآ.  لي�ض  املتوازن  الدراك 
للموقف  احلركية  البيئة  على  التعرف  امكانية 
والقابلة  املو�سوعية  خ�سائ�سها  جراء  ب�سهولة 
ذاتية  مدخالت  تاأثري  يف�سي  للت�سخي�ض، 
خمتلفة، تتباين من اإن�سان اإىل اآخر، اإىل احليلولة 
دون ادراك املواقف على نحٍو ي�ستوي وخ�سائ�سه 
املو�سوعية. لذا اأن تغليب املو�سوعية على الذاتية 

هو ال�سبيل للنجاح.
ثالثا: ت�افر معل�مات دقيقة وكافية.

ُتعٌد املعلومات الدقيقة مبثابة الداة التي يتم 
من خاللها حتويل البيئة احلركية اإىل بيئة نف�سية 
املواقف  اإدراك  ٌثم  ومٌن  مو�سوعية،  بخ�سائ�ض 
الإدراك،  هذا  ي�سبح  وبدونها  �سليم.  نحو  على 
دون ا�سا�ض �سليم. ولالأهمية املعطاة للمعلومات، 
احل�سول  على  واملوؤ�س�سات  احلكومات  تعمل 

عليها، و/او ل�سد النق�ض يف املتوفر منها، ب�ستى 
هذا  اأٌن  بيد  الر�سمية.  وغري  الر�سمية  الطرق 
اجلهد تتوقف نتائجه على نوعية امكانات وكفاءة 
ترتبط  بدورها  والتي  العالقة،  ذات  الجهزة 
بنوعية القدرات املالية والتقنية املتاحة. ولأن هذه 
املوؤ�س�سات،  او  الدول  باإختالف  تختلف  القدرات 
مظاهر  احد  وكاأنه  التخطيط  اإىل  النظر  يتم 
الرثوة املتاحة. وانطالقا من اأن انتفاء، او �ساآلة 
المكانات يعرقل عملية احل�سول على املعلومات 
التخطيط،  عملية  م�سار  من  يعطل  قد  ٌثم  ومٌن 
عن  ،ف�سال  ونوعاأ  كماأ  املعلومات،  توافر  يعترب 
كفاءة عالية لتقيمها، من اهم ال�سروط ال�سا�سية 

لنجاح هذه العملية.
رابعا: املدى الزماين.

الت�سال  و�سائل  يف  التقنية  الثورة  ادت  لقد 
اآخر،  اإىل  املعلومات من مكان  انتقال  اإىل �سرعة 
�سلبي.  واأخر  ايجابي  بجانب  اقرتنت  وبنتيجة 
فاأما عن الأول اليجابي فهو يتمثل يف ربط القائم 
القرارربطا  اتخاذ  و/او  التخطيط  عملية  على 
الداخلية  البيئتني  يف  اجلارية  بالأحداث  حمكما 
واخلارجية. واأما عن اجلانب ال�سلبي فهو يتج�سد 
الحداث،  هذه  بع�ض  مع  ال�سريع  التفاعل  يف 
التفاعل،  هذا  مثل  ولأن  منها.  املوؤثرة  ول�سيما 
يحدث  الأزمات،  اأوقات  مع  مثال  احلال  هو  كما 
�سغط  ومنها  بال�سغوط  عادة  مفعم  اطار  داخل 
الوقت، فاإنه  يرتب نتائج قوامها مثال حمدودية 
البدائل املتاحة، ت�ساعد ال�سغط النف�سي، نق�ض 
املعلومات، ت�ساوؤل قدرة التحكم يف م�سار الزمة، 
الهيكلي  اليقني  اطارعدم  اإت�ساع  عن  ف�سال 
قد  �سلبيات  و�سواها  النتائج  ولهذه  مبخرجاتها. 
تدفع اإىل الت�سرف املت�سرع النفعايل او اإىل بطء 
الراأي  يكاد  لذا  الالفعل.  اإىل  حتى  او  احلركة، 
ف�سحة  على  التخطيط  توافرعملية  اأن  على  يتفق 

كافية من الزمان ُيعٌد �سرطا مهما لنجاحها.
ت�سفي  اأعاله  املقومات  اأن  من  الرغم  وعلى 
التخطيط،  عملية  على  النجاح  خا�سية  نظرياأ 
نوعية  على  عمليا  يتوقف  النجاح  هذا  اأن  اإل 
جناح  مدى  حتديد  اجل  ومن  الفعل.  خمرجات 
او ف�سل هذا الفعل ل بد من عقد مقارنة بني ما 
كان من�سوداأ وبني الذي حتقق فعالآ. وكما ان هذه 
ان  انها ميكن  اإلآ  النجاح،  اإىل  ت�سري  قد  املقارنة 
عملية  ف�سل  يعني  الذي  الف�سل،  اىل  ت�سرياي�سا 

التخطيط بحد ذاتها. 
ووراء هذا الف�سل تكمن العديد من املدخالت. 
املقاربة  جناعة  عدم  اول،  الآتي:  ابرزها  ولعل 
املعتمدة يف عملية التخطيط. ثانيا، قلة املعلومات 
نقلها.  لعملية  امل�ساحبة  وال�سعوبات  والخطاء 
بني  التن�سيق  �سعف  رابعا،  املرونة.  ثالثا،عدم 

هياكل عملية التخطيط.
التخطيط،  بني  تقوم  تقدم،  ما  �سوء  ويف 
امل�ستقبالت  ودرا�سات  الإ�سرتاتيجي،  وب�سمنه 
ناحية  فمن  واللتقاء.  التباين  بني  جتمع  عالقة 
ابرزها  ولعل  عدة،  �سٌعد  على  املفهومان  يختلف 
تكتفي  فبينما  الغاية.  حيث  من  اول،  الآتي: 
املمكنة  امل�ساهد  بتحديد  امل�ستقبالت  درا�سات 
او املحتملة او املرغوب فيها، التي قد يقرتن بها 
تكون  ان  دون  ولكن  حمدد،  زمان  يف  امل�ستقبل 
معنية عملياأ بكيفية ترجمة اأحد هذه امل�ساهد اإىل 
اإىل  التخطيط  باملقابل  ين�سرف  ملمو�ض،  واقع 
اإىل  لحقاأ  ترجمته  وكيفية  من�سود  هدف  حتديد 

واقع ملمو�ض.
وكذلك يتباين املفهومان، ثانيا، عن بع�ض من 
حيث املدى الزماين. فعلى خالف الأفق الزماين 
م�ساحة  على  ميتد  الذي  امل�ستقبالت،  لدرا�سات 
واحد(  املبا�سر)عام  امل�ستقبل  من  تبداأ  وا�سعة 
عام(،  املنظور)مائة  غري  امل�ستقبل  عند  وتنتهي 
اإىل فرتة تتماهى  للتخطيط  الأفق الزماين  ميتد 
اخلما�سية  للخطط  املعتادة  الزمانية  واملدة 

والع�سرية، اأي خم�ض او ع�سر �سنوات.
وعلى الرغم من هذا التباين، اإل اأن درا�سات 
بها  الإ�ستعانة  حالة  يف  ت�ستطيع،  امل�ستقبالت 
كمر�سد للحركة، ان تكون مدخال داعما لتحديد 
الأمرالذي  وهو  للتخطيط،  النهائية  الغاية 
وعالقة  ت�ستوي  املفهومني  بني  العالقة  يجعل 
واملخرجات.  املدخالت  بني  املوجب  التفاعل 
فدرا�سات امل�ستقبالت هي املدخل. اأما التخطيط 
لتلك  الالحق  هو  يكون  ٌثم  ومٌن  املخرج،  فهو 

الدرا�سات، ولي�ض ال�سابق عليها. 
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 ع�سو اإحتاد كتاب الأردن

يف  ال�سراع  حمور  العلن،  ويف  �سرًا  به  والعرتاف  الكيان،  مع  التطبيع 
�ساحات بالد العرب من املحيط اإىل اخلليج، ففي الوقت الذي جند باأن 
هناك بع�ض البلدان التي اأخذت تعلن العرتاف بدولة الكيان عالنيًة، جند 
اأخرى تعار�ض وجود تلك الدولة يف العلن، ويف ال�سر تربم ال�سفقات على 

اختالفها معلنًة مباركة وجود الدولة املزعومة.
حتدثت يف العدد ال�سابق عن و�سائل الإعالم التي تعمل على تلميع �سورة 
العدد  هذا  ويف  الطرق،  ب�ستى  فل�سطني  اأر�ض  على  ال�سهيوين  الوجود 
الق�سّية  وموقع  العرب،  الدرا�سّية يف بالد  املناهج  للحديث عن  �ساأتطرق 

الفل�سطينّية يف تلك املناهج.
حتت �سعار )قيم ال�سالم( و )قبول الآخر( التي ملعت اإبان اإبرام معاهدات 
ال�سالم مع الكيان، حيث بداأت ور�ض العمل على تعديل املناهج الدرا�سّية 
املناهج  من  تدريجي  ب�سكل  الفل�سطينّية  الق�سّية  و�سطب  الر�سمّية، 
املفاهيم  من  عدد  وحتوير  طم�ض  اإىل  الأمر  بلغ  بل  العربّية،  الدرا�سّية 
الوقائع  من  الكثري  وتزييف  ال�سهيوين،  الفل�سطيني  بال�سراع  املتعّلقة 
التاريخّية، ومن اأهّم املحاور التي مّت حذفها هي تلك التي تتعّلق بـ )ن�ساأة 
الكيان( و)احلروب العربّية الإ�سرائيلّية(، و)احلركات ال�سهيونّية(، حتى 

و�سل الأمر اإىل حذف الق�سّية الفل�سطينّية من كل املقررات الدرا�سية.
عام  ال�سيا�سّية  والدرا�سات  لالأبحاث  العربي  املركز  اأطلقها  درا�سة  يف 
2018، والذي يحمل عنوان )�سبعون عامًا على نكبة فل�سطني..الذاكرة 
املدر�سّية  املقررات  يف  )فل�سطني  عنوان  حتمل  ور�سة  عقدت  والتاريخ( 
واملوؤرخني،  والرتبويني  الباحثني  من  عدد  بها  �سارك  العربّية(  الر�سمّية 

تلخ�ست نتائجها فيما يلي:
ـ االأردن

الأردن  يف  الدرا�سّية  املناهج  من  الفل�سطينّية  الق�سّية  تدري�ض  ينقطع  مل 
يومًا، باإعتبارها واحدة من اأهّم الأ�س�ض الوطنّية والقومّية والإن�سانّية التي 
ال�سذرات  العديد من  ولكن ظهرت  واأهدافها،  الرتبية  فل�سفة  تبنى عليها 
1994، والتي اأدت يف النهاية اإىل تغييب  اإبان معاهدة وادي عربة عام 

الق�سّية عن املناهج الدرا�سّية.
ـ االأرا�صي الفل�صطينّية

عام  اأو�سلو  اإتفاقّية  اإبان  الفل�سطينّية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن�ساأت 
يتعّلق  ما  كل  حذف  على  الحتالل  عمل  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،1993
املناهج  من  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  وتاريخ  الفل�سطينّية  بالق�سّية 

الدرا�سّية، بحجة اأن تلك املناهج حتري�سّية.

ـ لبنان
يظهر هنا اأحد اأ�سكال التطبيع امل�سترت مع الكيان، فقد مّت �سطب الق�سّية 
الفل�سطينّية من املناهج الدرا�سّية يف لبنان ب�سكل تام، لي�ض هذا فح�سب، 
وو�سع  اجلغرافيا،  كتاب  يف  اخلريطة  عن  فل�سطني  ا�سم  �سطب  مّت  بل 
)اإ�سرائيل( بدًل منها، اإ�سافًة لهذا فاإن كتب التاريخ فيها مل تذكر كلمات 
بكلمة  التاريخ  كتب  اكتفت  حيث  نهائي،  ب�سكل  وال�سهيونّية(  )ا�ستعمار 

اليهودّية اأو يهودي!
ـ �ص�ريا

مّت حذف غالبية موا�سيع الق�سّية يف املناهج ال�سورّية احلالّية، خا�سة يف 
ال�سفوف الأ�سا�سّية الأوىل.

ـ م�صر
اإن�ساء مركز تطوير  مّت   ،1978 بعد توقيع معاهدة )كامب ديفيد( عام 
مع  ال�سراع  وتاريخ  الفل�سطينّية  الق�سّية  تناول  تقّل�ض  حيث  املناهج، 
الداعمة  املفاهيم  من  العديد  ا�ستبدال  مّت  فقد  لهذا  اإ�سافة  الكيان، 

للق�سّية.
ـ اجلزائر

لكّن  والتاريخ،  اجلغرافيا  كتب  يف  دائم  ح�سور  الفل�سطينّية  للق�سّية  كان 
هذا احل�سور اأ�سبح حمدودًا يف كتب املرحلة الثانوية يف الوقت احلايل.

ـ م�ريتانيا
الدرا�سّية يف موريتانيا  املناهج  الفل�سطينّية يف  بالق�سّية  الهتمام  تراجع 
منذ بداية الألفّية، وا�ستبدلت الق�سّية بدرو�ض عن ق�سايا ال�سالم مع دولة 

الكيان!
ـ االإمارات

الإمارات حتى  الدرا�سّية يف  املناهج  الفل�سطينّية يف  الق�سّية  ذكر  تراجع 
لدعم  الإمارات  دور  على  الرتكيز  وحتول  عابر،  ب�سكل  لها  ي�سار  اأ�سبح 

الق�سّية.
ويتلخ�ض يف  اآنفًا،  املذكورة  الدول  العربّية فحالها كحال  الدول  باقي  اأما 
ال�سعي اإىل اإق�ساء الق�سّية الفل�سطينّية عن املناهج الدرا�سية ب�سكٍل تام، 
وجتهيل الأجيال بحقيقة ال�سراع مع ال�سهاينة، لتوثيق العالقات الداعمة 
لدولة الكيان على اإعتبار اأهمّية وجوده يف املنطقة، متنا�سني باأن هذا الورم 
امتّد وطال كل مرافق احلياة يف  الدولة اخلبيثة  املتمثل بهذه  ال�سرطاين 

كل البالد.

أ. غادة حاليقة

القضّية الفلسطينّية في المناهج 
الدراسّية العربّية
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السياسة

د. شارل سان برو

"ق����������������������������������رآن ال�����������������م�����������������ؤرخ�����������������ن" ال������������م������������زع������������وم
الإ�سالح وو�سع حد لالنحرافات التي �سوهت 
�سورة التوحيد. فالإ�سالح لي�ض خيارًا جديدًا  
بل، على العك�ض، هو مبداأ موجود بو�سوح تام 
يف �سلب الإ�سالم منذ البداية. لهذا ال�سبب، 
التوراة لأن  القراآنية م�سائل  الر�سالة  ت�ستكمل 
توليفًا  وي�سكل  ال�ستمرارية  يف  يندرج  القراآن 

لالأديان ال�سابقة.
   بدوره، يوؤكد غيوم داي م�ساألة ال�سياغة 
القراآنية املتاأخرة وتعدد وا�سعي القراآن، مما 
الإ�سالمي  للدين  �سديدة  كراهية  اىل  ي�سري 
وها  اهلل.  كالم  هو  القراآن  اأن  يعترب  الذي 
نحن هنا حيال اإيديولوجيا ول�سنا حيال وقائع. 
وبالتايل، ينطلق داي من م�سلمة، مل ُتربهن، 
الب�سر  �سنع  من  ن�ض  هو  القراآن  اأن  تدعي 
�ساغه على امتداد الزمن العديد من املوؤلفني. 
امل�سادر  اإ�ستبعد  اإيديولوجيته،  يوؤكد  وكي 
اأما  امل�سلمني.  اأي  املعنية،  للجماعة  الأولية 
الإ�سالم،  �سوؤون  يف  الباحث  بريك،  جاك 
والذي مل يكن م�سلمًا، او بالأحرى كان ملحدًا، 
الإ�سالم  اىل  التطرق  اأردنا  اإذا  اإنه  فيقول 
فينبغي ممار�سة اللعبة والإقرار بعقائده. بيد 

   ل يت�سمن الكتاب اأي �سرح او تف�سري، بل 
يهدف من جهة اىل التاأكيد على اأن الن�سو�ض 
الن�سو�ض  من  م�ستقاة  الإ�سالم  يف  املقد�سة 
م�سبقة  نظر  وجهة  مع  وامل�سيحية  اليهودية 
اىل  وال�سافية  املحايدة  "النظرة  اأن  تعترب 
اأمور الإميان هي ثمرة تاريخ، عند اليهود كما 
الغالبية  ت�ست�سغ  باملقابل، مل  امل�سيحيني.  عند 
اأ�سف  التاريخ".  هذا  امل�سلمني  من  العظمى 
بذلوا  الإ�سدار  هذا  على  امل�سرفني  اأن  اىل 
حموا  العرب  اأن  يبّينوا  كي  جهدهم  ق�سارى 
وحولوه  وع�سكروه  و�سّي�سوه  الروحي  امل�سمون 
اىل "اإمربيايل". مل يوجه املوؤلفون اهتمامهم 
الرائع  الن�ض  اأنظر   ( عربيًا  النبي  كون  اىل 
اإذا  او   ،)1943 الذي كتبه مي�سال عفلق عام 
كان  ما  اإذا  او  العربية  باللغة  الوحي  ما جاءه 
القراآن هو التج�سيد الأف�سل للغة العربية. عدا 
املعزي،  اأمري  – او جتاهل- علي  ن�سي  ذلك، 
الذي يبدو اأنه مقتنع باأن اليهودية او امل�سيحية 
لي�ض  الإ�سالم  اأن  الإ�سالم،  من  منزلة  اأرفع 
دينًا م�ستجدًا، واأنه ل ينبغي و�سعه على طرف 
نقي�ض مع التوحيد ال�سلفي، بل اإنه جاء بهدف 

قراآن   " هو  رنان  طنان  عنوان  حتت   
�سريف"  "لو  من�سورات  اأ�سدرت  املوؤرخني"، 
اأمري  علي  حممد  الفار�سي  باإ�سراف  كاتبا 
جامعة  يف  الأ�ستاذ  داي،  وغيوم  املعّزي 
بروك�سل احلرة، ل يحمل مما هو علمي �سوى 
غربية  لدرا�سات  توليف  مبثابة  وهو  الإ�سم، 
التا�سع  القرن  منذ  املقد�سة  الن�سو�ض  حول 

ع�سر حتى اليوم.
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اأن الكتاب الذي اأ�سرف عليه علي اأمري املعزي 
لذلك،  مغايرًا  يبدو  ما  على  كان  داي  وغيوم 
وهذا اأمر اأ�سا�سي ذلك اأن اإنكار وجود و�سايا 
بكل  يوؤدي  القراآن  يف  الع�سر  القدمي  العهد 
اأن الإ�سالم ل ميكن  التاأكيد على  ب�ساطة اىل 
اأن يتاأتى من اهلل. بكل حال برهن العديد من 

الباحثني.
جاك  بوازار،  )مار�سيل  جدية  الأكرث 
ايكلمان،  ف.  دال  �سميث،  مارتني  بريك، 
ري�سارد  بيرتز،  اي.  ف.  لزارو�ض،  ري�سار 
وحدة  و  ترابط  على  فاري..(  رميون  بولييه، 
به  قام  هجني  تركيب  اأي  م�ستبعدين  القراآن، 

خمتلف املوؤلفني على مدى الع�سور.
   ويزعم حممد اأمري املعزي اأن القراآن ل 
يف  معه  مقابلة  )من  النبي  حياة  معرفة  يتيح 
اأن  والواقع   .)2019 دي�سمرب   5 يف  ماريان 
القراآن لي�ض الإجنيل الذي يروي حياة ي�سوع، 
بل هو جمموعة من الأحكام الإلهية، واملبادىء 
اىل  القراآن  يهدف  ول  ال�ساملة.  الأخالقية 
التعرف اىل  بل اىل  تاريخية،  تفا�سيل  تقدمي 
فاإن  بالتايل  و  اأف�سل،  ب�سورة  اهلل  م�سيئة 
على  ال�سوء  ي�سلط  ل  القراآن  باأن  الدعاء 
القراآن(،  )اأي  فهمه  عدم  يعني  النبي  حياة 
اإذ اأن ذلك لي�ض هدفه. باملقابل، ُي�سار اىل اأن 
الكتاب  ال�سنة يف  الأ�سياء عن  القليل من  ثمة 
املوؤلفني  اأفكار  التجاهل اىل  بحيث ي�سري هذا 

امل�سبقة.
ارتكبها  التي  احلماقات  بني  من      
امل�سرفون امل�ساعدون على الكتاب، من الأوفق 
باأن  تدعي  التي  باحلماقة  الكرتاث  عدم 
هو  الإ�سالم  اأن  والواقع  مت�سلب.  الإ�سالم 
بطبيعته اإ�سالحي، واإعادة تفعيل الجتهاد هو 
الإ�سالمي  الدين  حيوية  اكت�ساف  يتيح  الذي 
اأن الإ�سالم  اخلالقة، من خالل التدليل على 
العامل  حتديات  على  الإجابة  اإمكانية  يختزن 
ولأن  وبناءة.  اإيجابية  بطريقة  املعا�سر، 
الإ�سالم هو على وجه التحديد دين ودنيا، فاإنه 
الدنيا بطبيعتها  اأن يكون جامدًا لأن  ل ميكن 
الذي  الجتهاد،  خالل  ومن  وتطورية.  حيوية 
الإ�سالم  ي�ستطيع  مفتوحة،  اأبوابه  انفكت  ما 
امل�ستجدة،  للمواقف  املالئمة  احللول  اإيجاد 
بني  املزج  دون  ال�سريفة،  ال�سنة  اتباع  مع 
اخللط  ودون  والتقدم،  الفولكلورية  التقاليد 

بني التفاعل الثقايف وفقدان الأ�سالة.
املوؤرخني" يف  "قراآن  يندرج  اإ�ستنتاجًا،     
قراءة  هو  به  فاملق�سود  متامًا.  حمدد  م�سار 
القراآن على �سوء التاريخ لي�ض اإل، والتغا�سي 
فاإ�سافة  ال�سرمدية.  الإ�سالم  اأهمية  عن 
يف  التهور  من  بالكثري  الإغراق  م�ساألة  اىل 

به لأول مرة  القيام  "مت  بتقدمي عمل  الدعاء 
الوا�سع  بالرعيل  وال�ستخفاف  العامل"  يف 
باللغة  يكتبون  الذين  امل�سلمني،  املفكرين  من 
الإ�سالمي  الفكر  اأو�سحوا  والذين  العربية، 
على مر الع�سور، يكمن خطاأ هذا الكتاب يف 
وتقلي�ض  "الر�سالة"  جوهر  مبحاذاة  املرور 
م�سيحي،  بعد  ما  نهج  جمرد  اىل  الإ�سالم 
وللفال�سفة  غمو�سًا  الأكرث  للباطنيني  مكر�ض 
الذين ينظرون اىل احلياة الداخلية واملجالت 

واملكانة  الدنيا  من  وبالهدف  الطبيعة  حول 
كان  الب�سرية..ورمبا  النف�ض  حتتلها  التي 
بناء  ي�ستهدف  الذي  الوحيد  الدين  الإ�سالم 
الرئي�سة  والأداة  املبداأ.  جمتمع مبقت�سى هذا 

لتحقيق هذا الهدف هو الفقه". 
اأمري  حممد  الإيراين  ال�سيعي  ا�ستند  لقد 
امل�سادر  اىل  الن�سر،  على  امل�سرف  املعزي، 
لفهم  املوؤلفون  عليها  اعتمد  التي  ال�سيعية 
�سياغة الن�سو�ض القراآنية. وقد �سرح علنًا اأن 
"الفتوحات العربية واخللفاء الأوائل اأخ�سعوا 
دينية".  �سيا�سية-  جديدة  ل�سياغة  القراآن 
وتبني لنا اأن هذا الكتاب هو عمل اإيديولوجي 
يق�سر الإ�سالم على اجلانب النقي�ض العربي، 
اأن  للعجب  املثري  ومن  فار�سي.  منظور  من 
"لو �سريف"  نا�سرًا �سهريًا وجديًا كمن�سورات 
ي�سدر هكذا كتيب، حتى ولو اقت�ست ال�سرورة 
فردريك  اأمثال  من  حمرتمني  باحثني  ذكر 
وفران�سوا  روبني  جوليان  وكري�ستيان  اإمبري 
الذي  ما  ن�ساألهم  اأن  ميكن  الذين  دورو�ض، 
اأو�سلهم اىل هذا املاأزق؟ ذلك اأن قراآنهم لي�ض 
اإيديولوجيني،  قراآن  هو  بل  احلقيقي،  القراآن 
للعرب  املعادية  الإيديولوجية  الأول  املقام  ويف 
ين�سوا  مل  الذين  الفر�ض  يحت�سنها  التي 
انت�سارات العرب يف القاد�سية عام 835، ثم 

نهاوند "معركة املعارك" عام 641
   جمددًا، من املوؤ�سف اأن فرن�سا اليوم، التي 
الإ�سالمية  الدرا�سات  جمال  يف   رائدة  كانت 
يف  اأ�س�ض  الذي  الأول  فران�سوا  عهد  منذ 
القرن ال�ساد�ض ع�سر الكلية امللكية )اأ�سبحت 
يف  متاأخرة  باتت  فرن�سا(،  كلية  بعد  فيما 
بني  القطاع  هذا  و�سع  يتم  واأن  املجال  هذا 
تدمري  اىل  ي�سعون  مدعني  م�سعوذين  اأيدي 
ال�سلفية الإ�سالمية. واإنها ل�سعوذة اي�سًا طرح 
للعامل  خم�س�ض  عاملي"،  "حدث  كـ  كتاب، 
ول  العلم  اىل  ب�سلة  ميت  ل  الفرنكوفوين، 
اىل الوحدة. وهو اي�سًا ادعاء او زعم ل مثيل 
عملهم  اأن  على  التاأكيد  اىل  املوؤلفني  دفع  له، 
العامليني"  املتخ�س�سني  "اأف�سل  يجمع  اململ 
يف الوقت الذي غاب عنه العديد من الباحثني 
ذوي احلّجّية يف امليدان الأكادميي، ومعظمهم 
من املوؤلفني امل�سلمني ال�سنة )اأكرث من 90% 
يف  ي�سهم  كونه  عن  وبعيدًا  امل�سلمني(.  من 
تغيري معرفة الإ�سالم، ي�سكل هذا الكتاب من 

اخلطورة مبكان.
 مدير معهد الدرا�سات
 اجليو�سيا�سية يف باري�ض

رحلة  مراحل  وكاأنها  والروحية  الفكرية 
واحد.  فرد  قدرات  تنمية  باإجتاه  ا�ستك�سافية 
ال�سوفية  لالإيديولوجيا  تعظيم  ذلك  ويف 
الأقل تقليدية. بذلك يفقد الإ�سالم كل مظهر 
اجتماعي، فال يعود دينًا ودنيا. كذلك ينبغي 
الفقه  اىل  الكتاب  تطرق  نتفاجاأ من عدم  األ 
اإل ملامًا. بيد اأنه ي�ستحيل الدخول اىل �سميم 
الفكر الإ�سالمي دون ممار�سة الفقه، كما قال 
هرني  الكبري  الإ�سالمي  املفكر   1983 عام 
لو�ست. وح�سب الباحث الإ�سالمي الربيطاين 
"يتعلق منط حياة اأية جماعة  هاملتون جيب: 
مبفهومها  اأ�سا�سية،  وب�سورة  نف�سها،  تبني 

يندرج "قرآن المؤرخين" 
في مسار محدد تمامًا. 

فالمقصود به هو 
قراءة القرآن على ضوء 
تاريخ مزعوم ليس إال...
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اأوىل  و  اأهم  واحدة من  املدينة احلمراء  تعد   
�سياحي م�ستمر يف  املغرب مع تدفق  الوجهات يف 
اأف�سل  من  واحدة  يجعلها  مما  �سنة،  كل  النمو 
وجهات  ع�سرة  اأف�سل  وبني  العامل  يف  الوجهات 
لهذا  حتقيقها  بف�سل  و  للم�سافرين.   مف�سلة 
تتوفر  الأخرية،   ال�سنوات  خالل  الكبري  التقدم 
�سياحية  حتتية  بنية  على  اليوم  مراك�ض  مدينة 
ل�ستقبال  موؤهلة  جتعلها  اقت�سادية  و  ثقافية  و 
بنية  املجالت،   كل  يف  العاملية  التظاهرات  اأهم 
حتتية حديثة واآمنة قادرة على الرتحيب بال�سياح 

وال�سكان املحليني يف ظروف جيدة
التظاهرات  لتنظيم  املف�سلة  الوجهة  مراك�ض 

العاملية

م������������راك������������ش ال��������م��������غ��������رب��������ي��������ة، ع������اص������م������ة 
2020 ل�����ع�����ام  األف����ري����ق����ي����ة  ال����ث����ق����اف����ة 

أ.فاطمة الزهراء بنجلول

اأهم التظاهرات العاملية التي حظيت  من بني 
حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  بتنظيمها،  املدينة 
وكذلك   ،2016 نوفمرب  خالل   )22 )كوب  املناخ 
العاملي  التفاق  لعتماد  الدويل  احلكومي  املوؤمتر 
من اأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية ب�سهر 
�سبتمرب 2018  و املنتدى العاملي حلقوق الإن�سان 
�سنة 2014، ناهيك عن تظاهرات ريا�سية و فنية 

مهمة.  
تتمتع املدينة الإمربيالية و امل�سجلة مرتني يف 
القدمية  بف�سل مدينتها  لليون�سكو  العاملي  الرتاث 
بن�ساط  نوعها،  الفريدة من  الفناء  و�ساحة جامع 
الثقايف،  الثقافية. فعلى امل�ستوى  بالفعاليات  غني 
ا نقطة التقاء ثقافية مهمة، حيث  تعد مراك�ض اأي�سً
من  الع�سرات  اليوم  احلمراء  املدينة   ت�ست�سيف 
الفكاهة  مهرجان  مثل  �سنوًيا،  الثقافية  الأحداث 
من  العاملي  الكوميدي  ينظمه  الذي  و  وال�سحك 
الفنون  مهرجان  الدبوز،  جمال  مغربية  اأ�سول 
مبراك�ض،   للفيلم  الدويل  واملهرجان  ال�سعبية، 
ذكر  ما  كل  "من�سي".  العامل  رق�سات  مهرجان 
املدن  اأكرث  الإمربيالية  املدينة  جعل   �سابقا  

ا�ستحقاقا لتكون اأول عا�سمة اإفريقية للثقافة.
املدينة احلمراء، حتظى ب�صرف تنظيم 
اأول ن�سخة من " العوا�سم الإفريقية للثقافة"

ملنظمة  العام  الكاتب  نظمها   جل�سة  خالل 
جان  اإفريقيا،  يف  املحلي  واحلكم  املتحدة  املدن 
املدن  قمة  اإطار  يف  وذلك  مبا�سي،  اإلونغ  بيري 

اأعلن  املا�سية،  ال�سنة  اأفري�سيتي"   " الإفريقية 
اأن  نوفمرب2018،   23 يوم  املدينة   بلدية  رئي�ض 
من  الأوىل  الن�سخة  �ست�ست�سيف  الألفية  املدينة 
"العوا�سم الإفريقية للثقافة ". وهذا تقدير كبري 

لرابع اأكرب مدينة يف املغرب. 
املقبل  العام  يف  للتاألق  مراك�ض  بذلك  ت�ستعد 
تنوع  تعزيز  خالل  من  للقارة  معر�سًا  ت�سبح  و 
اأ�سكال التعبري الثقايف لأفريقيا وهي يف و�سع جد 
مميز يجعلها ت�سلك الطريق ال�سحيح لكي ت�سبح 

وجهة �سرورية و اأ�سا�سية يف اآن واحد.
مراك�ض رمز جديد للفن والثقافة الأفريقية

التظاهرة هي مبثابة  توحيد وتقييم  اإن هاته 
وكذلك  القارة،  يف  واملهارات  والدراية  اخلربات 
رافعة لإبراز التنوع الثقايف الأفريقي. هناك اأكرث 
العربية  الثقافة  مثل:  اأفريقية  ثقافة  مائة  من 
اكان  ثقافة  الكبري،  املغرب  بدول  الأمازيغية  و 
بغانا، ثقافة �سريير و كذلك توكولور اأو كل الألوان 
دوال  ثقافة  و  بالتوغو،  موبا  ثقافة  اأو  بال�سنغال، 
بال�سودان  النوبية  و  العربية  الثقافة  بالكامريون، 

و م�سر و ثقافة نوك بنيجرييا.
لتعزيز  فر�سة  املبادرة  هذه  تكون  �سوف 
ال�سراكات جنوب ـ جنوب،  لتنهي عهدا من العقود 
القدرة  مثقف  اأو  فنان  لأي  خاللها  يكن  مل  التي 
اعرتافا  اأول  يعرف  مل  لو  العاملية  مالم�سة  على 
ا�ستعادة  مراك�ض  حتاول  �سوف  هنا  من  و  غربيا. 
الفنانني  بني  واللقاء  التاآزر  خلق  و  ال�سيطرة 

السياسة
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ما اأجملك، واأنت تلف قلبك حول عنقي كطوق يا�سمني وعلى عتبة العام اجلديد تقول يل 
بكامل ن�ساعة حبك: اإعربي يا حبيبتي نهر قلبي حافية، اأدخلي جنة عمري طفلة نقية يليق بها 

ال�سكن يف بوؤبوؤ العني.
 ها عام جديد ي�سدنا باأ�سابع ال�سوق اإىل باحة الرق�ض فتعايل نخرتع مو�سيقانا، ولغتنا، 

تعايل نكت�سف احلياة من جديد..
وعدتك يا �سيد قلبي اأن مند ج�سر احلب ما بني عام وعام، اأن يكون احلب اكرب من �سنة 

متر ول تعاد..
ترتاد  مدر�سة  احلب  يكون  ان  والأحلان،  الورد  من  جديدة  قارة  احلب  يكون  ان  وعدتك 

ف�سولها الأعوام..
وعدتك اأن تكون واأن اكون مثل ار�ض مزروعة بالورد، و�ستاء يغرقه الهطول، ان تفوح من 

لهفتنا رائحة الطني التي تعبق يف اأول مطر يعانق تربته.
اإين  اقل  الكربياء، مل  فوق �سدر  الليل  نام  البعيد حني  ال�ستاء  ذاك  قلبي  وحيد  يا  اأتذكر 
نفتعل  هكذا  وبقينا  اللقاء،  مواقدنا  ي�سعل  مل  اللهب،  بزرقة  بالتحديق  اأنت  واكتفيت  اأحبك 

ال�سمت ونكيل فوق ق�ستنا الرماد، مل يباغتنا الوقت ول ك�ستناء املواقد بعناق يتلوه عناق..
غرباء كنا يف ح�سرة ال�سمت، بيننا مائدة وكوؤو�ض ثملة باملاء وع�سري التوتر احلار، بيننا 
جدار مكتوب عليه باأحمر ال�سفاه األف �سوؤال و�سوؤال، بيننا ما مل تقرتحه علينا �ستائر النوافذ 
ت�سبه كثريا ما يدور  بلعبة  النهار  ليلنا  و�ساعات  الأبواب، هكذا بكل حماقة �سرفنا  ول ثقوب 
على طاولت القمار، خ�سرنا معا ما ميكن اأن نربحه لو بلحظة �سفاء حرقنا ما يف جعبتنا من 

جتهم وعتاب..
بالورد  اجلديدة  �سنتنا  عتبة  تفر�ض  وانت  يل  قلت  جواب  واألف  حرية  اأُحبك  ل  اأُحبك 

والبيل�سان: كل عام واأنت حبيبتي يا �سجرية الكربياء..
بكيت وكان كتفك و�سادة هدهدت زمن البكاء، اأحبك قلت يل قبل اأن تعانق ال�ساعة عقاربها 

يف حلظة وداع اأبدي، قبل اأن تغادرنا �سنة جمعتنا ذات ابت�سامة وكادت اأن تفرقنا ذات عناد..
معا ومل  العام �سحكنا  اآخر  �سنفرتق يف  باأننا  لأبراجنا  توقعاتها  تقراأ  العرافة وهي  قالت 

ن�سدقها واأخرجنا من جيب لهفتنا مقولة وا�سحة "كذب املنجمون ولو �سدقوا". 
كنُت اأ�ساألك دائما عن ا�سم حبيبتك لل�سنة اجلديدة فاأنت يا حبيبي مولع بالتغيري او هذا 

ما وثقته الأيام..
كنَت تكذب وكنت اأعرف، واقنع نف�سي بقدرتي على حتوير كذبك اإىل حقيقة �سادقة مفادها 
اأن تلتفت  اأقنعتك وتعلقها على م�سجب الأم�ض دون  باأنك �ستخلع خلف باب ال�سنة املا�سية كل 

خلفك، فال�سعود اإىل قمة احلب حمفوف باملخاطر ول يت�سلق �سخوره اإل ال�سجعان والأنقياء..
ت�سبه  و�سادقة  قلبي،  ت�سبه  نقية  �سنة  �سنة جديدة،  مرايا  اأمام  لوجه  وجها  الآن  نحن  ها 
نواياك الطيبة، وواعدة مثل اأحالمنا، واثقة مثل خطانا التي اأق�سمنا امام كل املاآذن واأجرا�ض 

الكنائ�ض اأن تكون واثقة واثقة..

أ. ماجدولين الرفاعي 

أُحبك ال 
ُأُحبك...

 خبرية باإدارة التنمية امل�ستدامة كاتبة و �سحفية �سورية

راأي

الأفارقة يف اأفريقيا، بدًل من القيام بذلك يف مكان اآخر. 
من  خمتلفة  و  عديدة  اأنواع  برجمة  على  الن�سخة  هذه  تعتمد  �سوف 
التظاهرات، �سي�سلط املنظمني من خاللها ال�سوء على كل مكونات الثقافات 
ليتم  املعا�سرة،  بالفنون  مرورا  و  القدمية  احل�سارات  من  بدءا  الإفريقية، 
ت�سعى  املعا�سرة.  و  الأ�سالة  بني  باملزج  املتميز  احلايل  اإفريقيا  واقع  اإبراز 
مراك�ض، من خالل هذه املبادرة  اأن تكون قادرة على ا�ستقطاب جمهور وا�سع 

وتوعيته بالرثوة الثقافية احلقيقية للقارة الأفريقية.
ثقافاتها  الكونية،  للقيم  ومنتجة  فاعلة  دائما  و�ستظل  اإفريقيا،  كانت 
فاأجندة  اأكرب،  بعد  اإىل  الن�سخة  هذه  تنظيم  تاأخذ  �سوف  الغنية  و  املتعددة 
اأهدافها  لبع�ض  2030 �ستكون حا�سرة بقوة عرب ال�ستجابة  املتحدة  الأمم 

التنموية عرب ر�سم ا�سرتاتيجية بعيدة املدى ت�سمن ا�ستمرارية احلدث.
حتديات الن�صخة االأوىل من الع�ا�صم االإفريقية للثقافة

بف�سل مثل هذه التظاهرات، ي�سبح التوا�سل الثقايف و الفني ممكنا، و 
لكن ال�سوؤال املهم هو، هل نتوفر اليوم على خدمات لوجي�ستية و و�سائل قادرة 

على ت�سهيل ا�ستمرارية و ا�ستدامة هذا النوع من اللقاءات؟ 
من  هم  القت�ساديني  الفاعلني  و  القرار  اأ�سحاب  و  ال�سيا�سيني  اإن 
التحتية  البنيات  توفري  عرب  التطلعات،  هاته  مثل  على  الإجابة  ي�ستطيعون 
ال�سرورية جلعل تداول و تبادل الأ�سياء اأ�سهل و خ�سو�سا ت�سهيل احلركة لكل 
اأ�سحاب امل�سلحة من فنانني و مثقفني، اإىل كل املواطنني الأفارقة الراغبني 

يف ال�سفر اإىل بلدان اإفريقية اأخرى لكت�ساف هذه الثقافات امل�سرتكة 
اأكرب عدد من الإجنازات ذات  يواجه املنظمني، و هو حتقيق  اآخر  حتٍدّ 
موجهة  الأعني  كل  بالقارة،  نوعها  من  جتربة  اأول  فلكونها  العالية،  اجلودة 

نحوها، خا�سة اأنها �ستكون مبثابة املثل و الإلهام للعوا�سم املقبلة.
حددت االإنطالقة ب 31 يناير 2020

�سوف يبداأ احلدث يف 31 يناير، وهو تاريخ له دللة رمزية كبرية، حيث 
الحتاد  داخل  الكبرية  لعائلتها  املغربية  اململكة  عودة  ميالد  عيد  ي�سادف 
الدورة  عام هذه  ملدة  و  مراك�ض  �ستفتتح  بذلك  و   .2016 عام  الإفريقي يف 
لينتقل بعد  ثالث �سنوات امل�سعل ملدينة جديدة يف القارة. ففي عام 2023، 
الثقايف  العر�ض  من  جديد  لع�سر  مكانها  رواندا  عا�سمة  كيغايل،  �ستحل 

املميز. 
اأن  خا�سة   ،"2020 "مراك�ض  برامج  اكت�ساف  ب�سغف  املهتمني  ينتظر 
بهذا  يرتبطان  باملغرب  الفنون  و  الثقافة  عامل  يف  معروفني  ا�سمني  هنالك 
�ساحب  اأجراي،  يون�ض  لل�سيد  الفنية  الإدارة  مهمة  اأ�سندت  حيث   احلدث، 
احلمراء،  املدينة  اإبن  اأُْخِتري  و  املجال،  هذا  يف  الثقيلة  و  الكبرية  اخلربة 
لهذه  �سريف  كرئي�ض  بينبني،  ماحي  العاملي  النحات  و  الكاتب  و  الر�سام 

التظاهرة.
وبهذا، �ستبقى مدينة مراك�ض، التي يعود تاريخها اإىل األف عام، واحدة 
تبادل  ع�ساق  من  واملزيد  املزيد  لتجذب  العامل  على  النفتاح  رموز  من 

الثقافات.
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ت�سنع  اإعتمادًا على ذاكرة حية  التاريخ يف ذاكرة احل�سارة..؟  تكثيف    هل ميكن 
خطابها الكوين معللة اأحداثه، م�ستقراأة خفاياه، حافرة طبقاته املرتاكمة.

ذاكرة تزحزح احلقائق التاريخية وت�سحبها من �سباتها اإىل منطقة الك�سف الآين عرب 
اأ�سئلتها وتعليالتها، م�ستخل�سة منها معانيها الكاملة.

هذا الفعل الركيلوجي الذي و�سع التاريخ واحلياة يف حالة – الإمكان – و ا�ستقراأه 
عر�سيًا مكونًا – خطاطة كوزموبولوتية للعامل املتحول، وا�سعًا اإياها بني اأيدينا يف نهايات 
كينونته  على  ينفتح  وهو  اكتافيوباث-   – عبقريته  اأنتجته  كهذا  فعل  الع�سرين،  القرن 
�سانعًا �سفرا خالدًا لنموذجه الإن�ساين / هذا الفرد املك�سيكي..عرب ا�ستق�سائه لالإن�سان 
ال�سمويل على اختالف الطباع واملعتقدات والأ�سول والأجنا�ض، فهو يرينا حقيقة اأنف�سنا 
نحن اجلن�ض الب�سري املوجود الآن ب�سفة الإن�سان املعا�سر، يرينا حقيقة ما تخفيه ذواتنا 
التدمري. ها هي  انفجارات حد  يعقبها من  وما  براكني  فيها من  يعتمل  ما  تظهره،  وما 
يرمي  ثاقبة  وب�سرية  متكاثف  وجود  اإىل  تطارد خيالتها  تتحول من ذات حاملة  الكتابة 
اأ�سئلة  املتوا�سل بق�سد معرفة  والبحث  ا�سرار احلياة  اأكت�ساف  ثقله لإعادة  الكاتب بكل 
القلق الوجودي التي تطرحها الذات وهي مبواجهة العامل الوا�سع، وجريان احداث التاريخ 
املتوا�سل، لذا كانت – متاهة الوحدة – مدونة ا�ستنطقت املك�سيك – طوبوغرافيا متتد 
التاريخ..مدونة  املمتدة عرب  له جذوره  متح�ساًل  وجودًا  وعمقيًا   ، الزمنة  عر�سيًا عرب 
الذي  لل�سمري  كتابة جديدة  وخيباته،  واجنازاته  الإن�ساين يف حتولته  للو�سع  �ساخ�سة 
يتجذر يف الكيان الآدمي يف منوذجه املك�سيكي..مت�سمنة اأ�سئلة امل�سري التي تبحث عن 
اإجابات لها يف �سعف التاريخ امل�ستلب وتقلبات ف�سوله وزوايا اإنحراف احلقيقة الإن�سانية 
بفعل هيمنة قوى ال�سر والطغيان. والتي تتك�سر جمددًا – اأي ال�سئلة – خملفة مفهوم / 
الوحدة / معادًل مو�سوعيًا ي�ستغل �سلبًا على الذات املك�سيكية التي بدت مقهورة يف هداأة 

الليل احلجري البهيم يف ه�سبة املك�سيك امل�سكونة حتى اليوم باآلهة ل ي�سد لهم جوع.
اأمام هذين القطبني املجهولني، والذي ل  الفرد  وهي جدلية احلياة واملوت وده�سة 
جتدي تعويذاته ورقاه يف فّك �ّسر من اأ�سرارهما العميقة، وهي جتليات الإميان والعبث، 
والك�سف عن بواطن املرء يف �سراعاته ويف اإميانه بقدرة اخلالق على اأن يجعل بلدًا اآمنا 

دومًا، ل تطوله حماولت التفتيت والتهمي�ض عرب الهيمنة المربيالية.
عرب  الذي  الأ�سباين(  )الفاحت  واقعِة  منذ  املك�سيكي  الفرد  تنتاب  التي  الالاأدريُة 
الغازي  �سيف  �سفري  ويهوي  مقد�ساتها،  وي�ستبيح  ليطاأها  البكر،  اأر�سه  اإىل  باأ�ساطيله 
خال�سُه  متثل  التي  اجلاثمة  اآلهته  على  الأ�سطول  قائد  )ايرنانكورتي�ض(  الأ�سباين 
الروحي!! لكنها ل حترك �ساكنًا اإزاء هذا الغزو ول تنفُع �سيئًا فيه من ا�ستيهام– القد�سية 

– التي يعتقد بها الفرد املك�سيكي، من هنا جاءت "مواراة" املك�سيكي يف عواطفه ونف�سه، 
فهو يخ�سى نظرة الآخر، ينطوي على نف�سه، يت�ساءل حتى يغدو ظاًل، �سبحًا و�سدى، اأنه 

ل ُيجْب بل يْهمهْم ول ي�سكو بل يبت�سم، ورمبا ولدت هذه املواراة منذ عهد ال�ستعمار.
اإن�سانية �ساملة تنطلق من مفردة الوحدة  "متاهة الوحدة" لــ اكتافيوبات، بانوراما 
وال�سعور  املك�سيك،  ل�سعب  اجلمعي  ال�سعور  يف  متجذر  مفهوم  اإىل  تتحول  والتي  واإليها، 
بها )ل يعني ال�سعور بالدونية يف بع�ض الأحيان، اإمنا هو تعبري عن حقيقة واقعة( يت�ساعد 
هذا الإح�سا�ض املنفرد بالإثم، ولكن ما اأثمنا؟ اأثمنا جرمية لي�ض لها ا�سم: هي اأننا ولدنا، 

وهذا الح�سا�ض هو قا�سم م�سرتك ل�سائر الب�سر ما يوؤكد عليه باث.
ونزوًل اإىل طبقات يعيد اكت�سافها الكاتب، من�سك اجلذر احلي لرتباط ال�سخ�سية 
املك�سيكية بــ "احل�ض ال�سطوري" املتاأ�سل ب�سعب غائر يف القدم، له ما ل�سعوب اأ�سحاب 
اأبعاده  يف  احلا�سر  حتى  و�سرايينه  ن�سغُه  وميتد  ومقد�ساته،  وقيمه  تراثه  احل�سارات، 

النف�سية والدينية والجتماعية.
ال�سعوب  ديانات  ك�سائر   " الزتيكية  "الديانة  كانت  منذ  بالأ�ساطري  ت�سّرب  �سعب 
يوؤخر  الذي  الطائُر،  الإله  احلياة،  واهب  الإلُه،  هذا  فال�سم�ض،  �سم�سية.  ديانة  الغازية، 
رغبات  ميثلون  اأي�سًا  هم  بل  للطبيعة  جت�سيدات  لي�سوا  فالآلهة  ال�سباب،  عباب  رحيله 
الأزتيكي  املجتمع  وكان  فيها،  الذاتيِة  اإلوهيتِه  على  يعرث  الذي  املجتمع  وارادته،  املجتمع 
نف�سه دولة ثيوقراطية وع�سكرية اذ جند التوحيد الديني ي�سبق التوحيد ال�سيا�سي ويكمله، 
وكانت كل مدينة من مدن ع�سر ما قبل "كورتي�ض" تعبُد اآلهة يبدو ال�سبه بينهم كبريًا 

حتت �سماوات خمتلفة.
هكذا اإذًا، يبدو لنا كل هذا التاأمل الفل�سفي لإعادة قراءة ِم�ساحة التاريخ متمثلة يف 
�سعب املك�سيك، والذي ي�سر "اكتافيوبات" على دجمِه جزءًا من التاريخ العاملي، و�سوًل 
لتحديد هوية معا�سرة تت�سل ب�سياقها الإن�ساين عرب كل الع�سور، فهي "حينًا تبدو قناعًا 
وحينًا اآخر ت�سميمًا مباغتًا على البحث عن ذواتنا اأو فتحًا مفاجئًا ل�سدورنا بغية العثور 

على �سورتنا الأكرث �سريًة" ؟؟
الإن�ساين  اِل�سفر  – هذا  – متاهة الوحدة  الفعل الركيولوجي الذي قامت عليه  اإن 
الذي نقب يف طبقات النف�ض والأفكار واملعتقدات يجعل من الذات الإن�سانية يف خمتلف 
بقاع الأر�ض متاأملة، يف تاريخها وجمتمعها ودورها احل�ساري، لأننا بح�سب ما ي�ستخل�سه 
باث" نعي�ض منعطفًا حا�سمًا ومعنويًا، اأيتامًا للما�سي، ازاء م�ستقبل ل بد من خلقه، اما 

التاريخ العاملي فهو مهمة جماعية، واما متاهتنا فهي متاهة الب�سر.. كل الب�سر".

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

الســرُّ والمعنى

أ. نصيرالشيخمقترب قرائي  في "متاهة الوحدة"

 كاتب عراقي 

فة لثقا ا
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ُقُه َلو قاَل َكالمًا ُي�سِبُه َحلواُه املا ُخِبَزْت َبعُد ِدّ �سَ �َساأُ
َكَر فيها ما زال ِلأن ال�ُسّ

َلي�َض ُيقال
َثني َعّما ل َيخُطُر يف البال ُقُه َلو َحَدّ ِدّ َو اأُ�سَ

َو �َساأبُذُل جهدي اأن ل اأَت�ساَءَل َعن ِمن اأيَن اأتى
ِبَيَديِن َو �َسطٍر مَمحٍوّ

َو  ِباأ�سماِء َو ِرجال
َيعَتِنقوَن احلاَل َوراَء احلال..

م�ِض ياًء ِلل�َسّ ُقُه َلو اأق�َسَم اأَنّ الَقَمَر َيبيُع �سِ ِدّ �سَ �َساأُ
ُهما َلي�سا اأبناَء الَعِمّ َو ل اأولَد اخلال.. َو اأَنّ

َو �َساأقَراأُ ُكَلّ َر�ساِئِلِه
َو اأَُعِلُّق �سوَرَة َنهَرية َو َبحَرية على ُجدراِن امَلّوال

َو �َساآُخُذ ِمنُه ِكتابًا َو ِو�ساَدة
َو �َساأ�سَرُب ماًء َمَعُه

َو �َساأقطُف ِمن َعيَنيِه الِعطَر اإذا ما �سال
فلى َفِة ال�ُسّ َفوَق َرحيِل ال�َسّ

حال.. َو �َساأكتُب اإ�سمي َبنَي َحقيَبِتِه و الرَتّ
قُه ، هذا الآتي ِمن ِعَنٍب ل َيعِرُف َلونًا ِدّ �سَ �َساأُ

ُقُه ، هذا امَلكتوب على األِف �ُسوؤاٍل َو �ُسوؤال ِدّ َو اأُ�سَ
غِلُق َعيَنَيّ َو اأ�سَتدعي َو �َساأُ

َبع�َض َخيال...
ِق ِباأكتاِف امَلجد قولوا ِللواِقِف َفوَق الَهَرِم  املُلَت�سِ

ُقُه ، مهما قال.. ِدّ اأيّن �َسوَف اأُ�سَ

أنا من هناك رجل فوق أكتاف المجد
عبد القادر الزعبي

بتول القال

و �سرخُت يف رحم امل�ساْء
انا من هناك

من موطن يدعى الهالك
حيث اجلحيم يفور ويالت و تبقى

كامتًا بالقهر فاْك
حيث العذاب املر يقيم يف رحم الن�ساء

اأنا من بلد بالد الأنبياء
اأنا من بالد التني والزيتون و املاء الزلل

من جنة اأ�سحت ظالل 
ما عاد لالأ�سياء فيها اأي طعم

غري طعم البوؤ�ض و املوت الزوؤاْم
ما عاد فيها غري اأجناد ال�سالل

و احلق فيها قابٌع يف �سجن اأولد احلرام
اأنا من بالد مل يعد فيها �سالم

اأنا قادٌم من ذلك البيت العتيْق
حيث ا�ستفاقت جدتي كل �سباح 

كي متالأ املاء القراْح
يف اخلابية ...قرب الطريْق

و تروح مت�سح راحتي ... باح يا باْح
بن�سيدها العذب الرقيق

و اخلبز يف تنورها
كالعطر فاح

اأنا قادم من ذلك البلد الذي
يهوي اإىل قعر �سحيق

و يظل قلبي هاتفًا
اين احبك يا وطْن

حتى و ان اأ�سبحت ذكرى بني اكناف الزمْن
وطني انا .... اهلي و جرياين و اأغلى الأ�سدقاء

اأهديهم دمعي فال يجدي البكاء
اأهديهم روحي و اأحالم الو�سن

اأما احلجارة و ال�سماء
وثن ... و طّيات كفن
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الفن��ون

الدويل يف  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  كرم 
دورته الأخرية الـ 41 والتي عقدت موؤخرًا  املمثلة 
حمامة  فاتن  جائزة  على  بح�سولها  �سلبي،  منة 
للتميز، وحول اإختيارها لهذه اجلائزة قال حممد 
حفظي رئي�ض املهرجان:  "اأنها من اأهم ممثالت 
هو  اأي�سًا  الإختيار  هذا  ا�سباب  اأهم  ومن  جيلها 
ح�ساب  على  �سينمائيا  التواجد  على  منة  اإ�سرار 
ال�سينما من  النجوم  التي هجر كثري من  الدراما 
منة  تعترب  وبالفعل  مغرياتها".  اأجل  ومن  اأجلها 
باأدائها  حققت  التي  ال�سابات  النجمات  اأبرز  من 

للتمزي  حمامة  فاتن  بجائزة  السينمائي  القاهرة  مهرجان  في  تكريمها  بعد 

 : شليب منة نة لفنا ا
تكريمي من مهرجان بالدي له مكانة خاصة عندي  

والأدوار  الفنية  الأعمال  من  للعديد  املتميز 
فهى   فني،  بيت  يف  ن�ساأت  حيث  وتاألقا،  جناحا 
وكانت  م�سطفى،  زيزي  ال�سهرية  الراق�سة  اإبنة 
من  بدايتها  وكانت  طفولتها  منذ  التمثيل  تهوى 
خالل فيلم )ال�ساحر(عام 2002  الذي قدمها 
للجمهور، ومن ح�سن حظها وتقدميها اجليد لهذا 
الدور نالت �سهرة وا�سعة من خالله، خا�سة اأي�سًا 
عبد  حممود  الراحل  النجم  بطولة   من  كان  انه 
اإعتبار  حد  اىل  دوره  اأداء  يف  اأجاد  الذى  العزيز 

هذا العمل من اأهم اأعماله ال�سينمائية. 
ومن اأبرز اأعمال منة �سلبي  ال�سينمائية  فيلم 
"اأحالم عمرنا" وفيلم "يف حمطة م�سر" و"واحد 
من النا�ض" و "كده ر�سا" و "اأنت عمري"  و"هي 
الأوقات"   و"اأحلي  املا�ض"   و"تراب  فو�سى" 
احل�سن" و"ميكرفون"  والوجه  واخل�سرة  و"املاء 
و"نوارة" الذى ح�سدت من خالله على 7 جوائز 
على م�ستوي التمثيل يف مهرجانات عربية ودولية، 
وكذلك ح�سلت على العديد من اجلوائز يف عدة 
مهرجانات �سينمائية م�سريه عن اأدوارها يف فيلم 
"بنات و�سط البلد".   "عن الع�سق والهوى" وفيلم 

 وحول التكرمي قالت يف البداية: ـ 
ح�سويل  وخا�سة  بتكرميي  جدًا  فخورة  اأنا  ـ 
اأن  واأمتنى  للتميز،  حمامة  فاتن  جائزة   على 
الذى  الدعم  وهذا  التكرمي  قدرهذا  على  اأكون 
وتقدير  تكرمي  مبثابة  اأعتربه  اأنني  كما  وجدته، 
�سوف  �سك  وبال  الفنانني،  من  باأكمله  جليلي 
يحملني ذلك م�سوؤولية كبرية يف اإختياراتي املقبلة 
اأنني كنت حري�سة دائمًا  الفنية، ورغم  لالأعمال 
على اإختيار اأدواري التي تعر�ض علي بدقة �سديدة 
وبالرغم  املقبلة.  الفرتة  يف  ذلك  يزداد  ف�سوف 
من  الكثري  تلقيت  الأخرية  ال�سنوات  خالل  اأنني 
التكرميات داخل وخارج م�سر، وعلى الرغم من 
اأننى اأعتز بها جميعا، اإل اأن تكرميي من مهرجان 
بلدي �سيبقى له مكانة كبرية عندي. خا�سة اإنني 
اأح�سل  اأن  متنيت  جديدة  ممثلة  كنت  عندما 
القاهرة  مهرجان  افتتاح  حل�سور  دعوة  على 
ا�سمي، رمبا يك�سف ذلك  ال�سينمائي يكتب عليها 
عن حجم �سعادتي وفخري بتلقي دعوة من نف�ض 
يكتب  ال�سينما،  من  عاما  ع�سرين  بعد   املهرجان 

عليها املكرمة منة �سلبي، ويزيد من �سعادة قلبي 
الكبرية،  اجلائزة  هذه  اأن  بالفخر  والإح�سا�ض 
حتمل ا�سم الفنانة ال�ستثنائية فاتن حمامة التي 

اأت�سرف اأنني انتمي لنف�ض مهنتها. 
ال�سينمائي  القاهرة  ملهرجان  روؤيتك  ما  ـ   

الدويل الذى تخطى الأربعني عاما على قيامه؟ 
والثقافة  الفن  يف  كبرية  بلد  م�سر  اإن  ـ 
والفكر، والقاهرة ال�سينمائي هو املهرجان الأهم 
والأكرثعراقة ويتمتع بتاريخ طويل وكبري، لدرجة 
يوقفون  كانوا  املا�سي،  يف  الكبار  الفن  جنوم  اأن 
اإفتتاحه كل عام ليحتفلوا ب�سناعة  الت�سوير يوم 
احلالية  باإدارته  �سعادتها  عن  معربة  ال�سينما، 
وو�سعه  بريقه  ا�ستعادة  على  جاهدة  تعمل  التي 
املنطقة  ي�ستحقها بني مهرجانات  التي  املكانة  يف 

والعامل.
ـ من وراء جناحك الذي حققته بالإ�سافة اإىل 

موهبتك واإجتهادك ال�سخ�سي؟
ـ لقد تعلمت على اأيدي خمرجني كبار خا�سة 
حمظوظة  كنت  وقد  املهنة،  لقد�سية   اإحرتامى 
و  �ساهني  يو�سف  مثل  اأعماًل معهم،  لأنني قدمت 
حممد خان و داوود عبد ال�سيد و ي�سرى ن�سر اهلل 
اأ�سماء كبرية  ومروان حامد، وهى  فوزي  واأ�سامة 
الكثريين  يتمنى  ال�سينمائي   الإخراج  عامل  يف 
لول  اأنه  اأن�سي  اأن  اأ�ستطيع  ول  معها،  التعامل 
املخرج ر�سوان الكا�سف الذي اإكت�سف موهبتي ما 

كنت و�سلت ملا اأنا عليه الآن.  
من  املخرجات  مع  جتربتك  كانت  كيف  ـ 
ال�سيدات خا�سة اإنك قدمت معهم اأدوار مميزة؟  
اأي�سًا،  ال�ستات  املخرجات  مع  العمل  اأحب  ـ 
تنمية  على  لقدرتهن  وذلك  املوؤلفات  وكذلك 
باملراأة  ي�سعرون  بالفعل  ولأنهن  ال�سينما  و�سناعة 
كتابة  اأي�سًا  ولأن  اأكرث،  وم�سكالتها  واأحا�سي�سها 
لعمل ما، يعطيها نكهة خا�سة  اإخراجها  اأو  املراأة 
ولذلك  اأكرب،  ب�سكل  املراأة  مع  تتفاهم  واملراأة 
من  تعترب  الإطار  هذا  يف  قدمتها  التي  اأعمايل 
اأف�سل الأعمال، مثل عملي مع هاىل خليل، وكاملة 

اأبو ذكرى يف فيلمي: اأحلى الأوقات  و نوارة.
ـ كيف تختارين اأدوارك الفنيه؟  

مكتب القاهرة
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كارول سماحة:
 تعرضت للتحرش في طفوليت

أحالم و سمرية سعيد

ديانا حداد بالقفطان 
المغربي في اليوم الوطين 

صفاء سلطان بدوية في رمضان

تعر�سها  عن  �سماحة  كارول  اللبنانية  النجمة  ك�سفت 
حجم  وبينت  عمرها،  مراحل  خالل  مرات   5 للتحر�ض 
النف�سي  واأثرها  الأمر  هذا  ب�سبب  عا�ستها  التي  املعاناة 
هام�ض  على  تلفزيوين  لقاء  خالل  موؤثرة  بكلمات  وعلقت 
تناولت  الأردن  يف  وتوعوية  تثقيفية  ندوة  يف  م�ساركتها 
املو�سوع  "هذا  وقالت:  والأردنية،  العربية  املراأة  مو�سوع 
يف  كثريًا  للتحر�ض  تعر�ست  فقد  كبري،  هاج�ض  فيه  لدي 
الت�سعة  وعمر  ال�سبع  وبعمر  اخلم�ض  بعمر  طفولتي،  فرتة 

�سنوات وحتى عندما اأ�سبحت كبرية".
اأن اأحمي نف�ض يف كثري من تلك  "ا�ستطعت  واأ�سافت: 
املواقف، لكنني اليوم اأفكر بطفلتي ولهذا اأعلمها دائمًا اأن 

ج�سمها ملكها".
بني  التعاي�ض  على  دليل  هي  ابنتها  اأن  كارول  واأكدت 
الأديان، كون كارول م�سيحية متزوجة من م�سلم، وقالت: 
والروح  والبن  الآب  با�سم  وتقول  ديانتني  جامعة  ابنتي 
بني  احلقيقي  التعاي�ض  هو  وهذا  اأكرب،  اهلل  اأمني  القد�ض، 

الأديان.

اأحالم  الّنجمتان  جمددا  تاأّلقت 
يف  املغربية  �سعيد  �سمرية  و  الإماراتية 

برنامج "ذا فوي�ض" باإطاللَتنْي متميزتني.
بت�ساميم  متم�ّسكة  اأحالم  وبدت 
اأطّلت  قد  و  املف�سل زهري مراد،  م�سّممها 
بف�ستان باللون الأحمر، مطّرز بالكري�ستال 
مع ري�ض ناعم على املع�سمني واحلوايف، مع 
ت�سريحة �سعر من�سدل مع فرق يف منت�سفه، 

ومكياج هادئ و ب�سيط.
ف�ستانًا  فاإختارت  �سعيد،  �سمرية  اأما 
كوما،  ديفيد  ت�سميم  من  خممليًا  اأ�سودا 
اأفعى  مع كتف مك�سوف وتطريز على �سكل 
ت�سريحة  مع  والذراع،  ال�سدر  على  ملتّفة 

�سعر ذيِل احل�سان العايل ومكياج قوي.

و�سط تفاعل جماهريي كبري يف ا�ستاد 
هزاع بن زايد، مبدينة العني، تنقلت الفنانة  
املغربي  بقفطانها  حداد   ديانا  اللبنانية 
اأغنياتها؛  من  كبرية  جمموعة  بني  املميز 
الإمارات  لدولة  الوطني  باليوم  احتفاًل 
دوام  متمنية  الـ48،  املتحدة  العربية 
الإمارات،  يف  بيت  كل  يف  والفرح  ال�سعادة 

وا�ستمرار الأمن والأمان فيها.
احلفل  خالل  حداد،  ديانا  وقدمت 
الذي نظمته بلدية منطقة العني، جمموعة 
متنوعة من اأغنياتها ذات الألوان املو�سيقية 
الوطنية  الأغنية  بينها  من  العربية، 
والتي  بالد(،  )اأ�سمى  بعنوان  لالإمارات 
مع  )تريو(  ب�سكل  �سابقًا  قدمتها  قد  كانت 
من  اأبوبكر،  واأ�سيل  املاجد  را�سد  الفنانني 
�سهيل  بن  حمد  الراحل  ال�ساعر  كلمات 

الكتبي.
الفرتة  خالل  حداد،  ديانا  ت�ستعد  و 
يف  جديدة  منفردة  اأغنية  لتجهيز  املقبلة، 
تنفيذ  مت  اأن  بعد  دبي  ا�ستوديوهات  اأحد 

الأغنية وتوزيعها مو�سيقيا. 

ك�سفت الفنانة �سفاء �سلطان عن انتهائها من ت�سوير 
اأول اأعمالها لرم�سان 2020 بعنوان )رياح ال�سموم(، وهو 
م�سل�سل بدوي من تاأليف �سليمان اأبو �سارب واإخراج �سائد 
مع  كوميدية  ا�سكت�سات  بت�سوير  حاليًا  وتقوم  الهواري، 
اإخراج تامر  الفنان با�سم ياخور مل�سروعه )بب�ساطة( من 

اإ�سحاق. 
يف  ال�سماء(  )درب  اأفالمها  اأحدث  عر�ض  قد   وكان 
وهو  الأخرية،  بدورته  ال�سينمائي(  الإ�سكندرية  )مهرجان 
من اإخراج جود �سعيد، وبطولة اأمين زيدان، وج�سدت فيه  
�سلطان �سخ�سية مرمي، التي يبدو �سكلها ناعمًا لكنها قوية.

ـ اأركز جيدا يف اإختيار الأدوار اجليدة، واأن�سى 
نف�سي متامًا عندما اأبداأ يف جت�سيد اأي �سخ�سية، 
لذلك  ال�سغرية،  حتى  تفا�سيلها  بكل  واأتقنها 
واملختلفة  الغريبة  الأدوار  اإختياراتي  يف  اأف�سل 
ول  ال�سايكودراما   اأدوار  مثل  التقليدية،  ولي�ست 

اأف�سل الأدوار ال�سطحية اأو األتقليدية.
امل�سل�سالت  من  عدد  فى  اأي�سًا  �ساركتى  ـ 
“حديث  م�سل�سل  فى  البداية  وكانت  الدرامية  
ال�سينما  بني  الفرق  فما  وامل�ساء"   ال�سباح 

والتليفزيون براأيك؟ 
هناك  ولكن  مت�سابه   الإثنني  يف  العمل  ـ 
اأكرث  امل�سل�سالت  يف  فالعمل  ب�سيطة،  اإختالفات 
تعبا لأنه يحتاج ل�سهور طويلة ومتوا�سلة لإجنازه، 
ال�سخ�سية  داخل  التعمق  باإمكانية  يتميز  ولكن 
يومي  ب�سكل  يكون  لأنه  كامل،  ب�سكل  وتقم�سها 
العمل  فيه  يكون  الذي  الفيلم  من  اأكرث  ومتوا�سل 
متقطع ويتخلله فرتات اإنقطاع طويلة من الت�سوير 
ولكنني اأحب اأن اأو�سح  اأن التمثيل لي�ض �سهال على 

الإطالق كما يظن البع�ض.
ـ ما اآخر اأعمالك الفنية؟ 

جمعة"  اأ�سبوع  "كل  م�سل�سل  لت�سوير  اأ�ستعد  ـ 
وهو عن رواية  حتمل نف�ض الإ�سم لالأديب والكاتب 
الكبري اإبراهيم عبد املجيد، و�سيناريو وحوار اإياد 
اإبراهيم وحممد ه�سام عبيه و�سمر عبد النا�سر، 
على  عر�سه  و�سيتم  �ساكر،  حممد  اإخراج  من  و 
 10 من  موؤلف  وهو  الإلكرتونية  املن�سات  اإحدى 

حلقات فقط.
واأنا �سعيدة بعر�سها يف هذا الإطار لأن الفكرة 
على  اأنف�سهما  يفر�سان  اجليدان  وال�سيناريو 
الإلكرتونية،  للمن�سات  هو  وامل�ستقبل  ال�ساحة، 

وامل�سل�سل فيه تفا�سيل �ستجذب اإنتباه اجلمهور.
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الفن��ون

الجالية العربية في كندا
حيث  العربية  الــدول  كافة  ي�سم  اأك�سفورد  م�سجد  يف  بن�ساط   كندا  يف  العربية  اجلالية  اأقامت 
يقدمون وجبات منوعة من الأطعمة واحللويات امل�سهورة يف بلدانهم، و قد �ساركت ن�ساء العراق ب�سمك 

الطاولة العراقية.
واجلدير بالذكر اأن نائبة بالربملان الكندي ح�سرت الن�ساط واتفق معها على توجيه ر�سالة للربملان 
ان  ووعدتنا  اإيــران  قبل  من  احتالل  من  العراقي  ال�سعب  معاناة  ت�سرح  الــوزراء  رئي�ض  واإىل  الكندي 

تقدمها للربملان الكندي ولرئي�ض الوزراء تورودو.   
ل�سراء  التحرير  ل�ساحة  املبلغ  اإر�سال  و  للمتظاهرين،  دعما  خريي  غداء  اأقيم  الن�ساط  ختام  يف 

بطاريات ومالب�ض لكون ال�ستاء هذا العام خميف.

حتت عنوان )م�ستقبل الثقافة  العربية واحلداثة( اقامت 
امللتقى  يف  ال�سهري  �سالونها  بدرالدين  ريتا  الديبة  املحامية 
الثقايف جاردن �سيتي ح�سره نخبة من اأهل الفكر و الدبلوما�سية 
و الثقافة، كان من بني احل�سور �سفري املغرب احمد التازى و 
الد�ستورية  املحكمة  رئي�ض  نائب  �سلمان  عبدالعزيز  امل�ست�سار 
العليا وامل�ست�سار حممد �سريين فهمى رئي�ض حمكمة اجلنايات 
و امل�ست�سار عديل ح�سني وامل�ست�سار الدبلوما�سي حممد ابوزيد  
و اللواء حممود خلف رئي�ض  احلر�ض اجلمهوري ال�سبق و اللواء 
املحامي  و  حرمه  و  ندا  في�سل  ال�سيناري�ست  و  جنيدى  حممد 
ابراهيم ذكى و الفنان ح�سني نوح  و د. نبيل بدران وكيل وزارة 
اأ�ستاذ القت�ساد ب  ال�سعودية �سابقا و  د. نبيل ذكي  الإعالم 
حترير  رئي�ض  نائب  الوهاب  عبد  هويدا  والإعالمية  نيويورك 
جملة الإذاعه والتليفزيون و ال�ساعرة �سايل ريا�ض  و ال�ساعر 
املغرب  من  و  را�سي  ا�سرف  الإعالم  من  و  البحريي  حممد 
الأوبرا  مطربة  و  اخلطيب  هيام  �سوريا  من  و  �سالح  انت�سار 

داليا عبدالوهاب و املو�سيقار د. ناجى جنيب.
و قدمت  ريتا درع ال�سالون للدكتور �سالح ف�سل تقديرا  
و  الثقايف  و   الأدبي  املجال  يف  الرائد  ودوره  املميزة  مل�سريته 
نتمنى  قالت:  و  التنويري  الفكر  ن�سر  على  وحر�سه  الأكادميي 
نحو  نتقدم  حتى  ف�سل  �سالح  د.  بفكر  الأخذ  ال�سباب  على 

م�ستقبل اأكرث حت�سرًا و ازدهارا. 

اأوقفت قوات الأمن اللبنانية، عددا من الرهبان والراهبات 
على اإثر رف�سهم تنفيذ اأمر ق�سائي بت�سليم اأطفال ر�سع، وفق 

ما نقلته و�سائل اإعالم حملية.
اأبو حيدر،  لبنان جويل  الأحداث يف جبل  واأ�سدرت قا�سية 
معر�سني  اجلمعيات،  اإحدى  يف  اأطفال  مبوجبه  يعترب  قرارا 
جميعا  بنقلهم  واأمرت  بحقهم.  جرائم  اكت�ساف  بعد  للخطر 
الأطفال  تعر�ض  عن  معلومات  حتدثت  و  اأخرى.  جمعيات  اإىل 
املعنية، ومل  املركزية داهمت اجلمعية  املباحث  اأن  و  للتحر�ض، 
حلمايتهم  ق�سائي  بقرار  لديها  املو�سوعني  الر�سع  على  تعرث 
اأن  اأ�سافت  و  جدا.  وخطرية  كبرية  ق�سائية  خمالفة  وهذه 
قبل  من  اأطفال  بيع  عن  تتحدث  معلومات  لديه  الذي  الق�ساء 
للطفل  دولر  األف   30 اإىل  ت�سل  مالية  مبالغ  مقابل  اجلمعية 
الواحد. وقالت اإن القا�سية حيدر اأمرت بت�سليم هوؤلء الأطفال 
على خلفية اأمور م�سينة حتدث داخل اجلمعية، علما اأن الأطفال 

الذين يلجوؤون اإليها م�سردون ول يعرف ذووهم.

مستقبل الثقافة  العربية والحداثة

توقيف رهبان وراهبات رفضوا تنفيذ قرار قضائي 

داريا.. بمعهد العالم العربي بباريس
مع بدء احتفال معهد العامل العربي بباري�ض 
اإ�ستمر ثالثة  الذي  العربية  للغة  العاملي  باليوم 
داريا  مدينة  وثائقي عن  فيلم  اأيام، مت عر�ض 
من  ثالثة  الوثائقية  امل�ساهد  بت�سوير  قام 
�سباب داريا. املناظر الوثائقية مهولة و مرعبة 
و مفزعة، يتحدث هوؤلء ال�سباب خالل عر�ض 
مقاطع الفيديوهات املوثقة عن اأحداث ل ميكن 
ت�سور حجم اإجرام النظام ال�سوري، بعد اربع 
و قبل  اليومي  الق�سف  و  �سنوات من احل�سار 
خروجهم مع الأهايل اإىل اإدلب بت�سوية، قاموا 
اأنه مل يبقى  بجولة ت�سوير ميدانية حيث نرى 
بعد  حتولت  التي  باملدينة  حجر  على  حجرا 

خروج من تبقى من الأهايل عام 2016 اإىل مدينة اأ�سباح غري ماأهولة، مثل ع�سرات املدن و القرى.

معجب الزهراني في دار "هارماتان"
العربي  العامل  معهد  مدير  الزهراين  الدكتور معجب  هارماتان  الفرن�سية  الن�سر  دار  اإ�ست�سافت 
بباري�ض، ملنا�سبة �سدور كتابه اجلديد املعنون "�سرية الوقت" حيث حتدث للح�سور عن م�سمون كتابه، 

ومت النقا�ض واجلواب على الأ�سئلة.
وكانت  البيانو،  على  الأغــربي  واأمــل  القانون،  على  اأ�سقر  ايلي  للعازفني:  مو�سيقية  فقرة  تالها 

عائدات الحتفالية خم�س�سة جلمعية اأحالم مبخيم �ساتيال ببريوت.
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ها هي الألوان املعتمدة من دور الأزياء العاملية لالحتفال بالعام اجلديد 2020. املالب�ض والأناقة واللون للعام 
اجلديد، ال�سطوع والإ�سراف والأ�سالة والرقي والأناقة املتطورة وكل ما يلفت انتباهك ويوؤكد �سخ�سيتك. كل هذا 

متاأ�سل يف اأ�سلوب الف�ساتني الع�سرية للعام اجلديد 2020
م�سى  لعام  منهم  توديعًا  اأجمع  العامل  بها  يحتفل  التي  املهّمة  املنا�سبات  من  تعّد  ال�سنة"  راأ�ض  "ليلة 
وا�ستعدادًا ل�ستقبال عام جديد مليء باملفاجاأة، ولهذا تهتّم كّل �سيدة بالعمل على حت�سري اإطاللة جّذابة تظهر 

بها يف هذه املنا�سبة التي تتكّرر مرة كل عام، فاملراأة الع�سرية تع�سق اجلمال وحتّب التمّيز يف ما ترتديه.
و كل عام و ن�ساء الر�ض بكل خري و اأناقة

أ. نسيمة أبرحوس

 �سحفية من املغرب

أحلى اإلطالالت 
األنيقة لليلة رأس 

السنة



 لي�ض يف ع�سرنا احلا�سر هناك حكام يقتلون �سعوبهم وي�سجنونهم وي�سطهدونهم اإل القليل، 
فقد تطورت الإن�سانية، باإ�ستثناء عرب ال�سحراء الذين تذكروا ربهم فجاأة. لقد عرف التاريخ 
طغاة وقتلة يف كل المرباطوريات ولكن ح�سارة روما العظيمة اأم القوانني والدميقراطية، التي 
قامت عليها  نه�سة اأوروبا، �سهدت �سنواتها الخرية اأغرب الباطرة ق�ساة، جمانني، جمرمني، 

على راأ�سهم نريون الذي ا�سبح مثال للظلم واجلنون يف تاريخ الب�سرية.
من هو نريون الذي ي�سبه غالبية الطغاة به؟؟ اإبن اوكتافيا اإبنة اأخ المرباطور كالغول املجرم 
الخر. تزوجت من �سابط روماين واأجنبت منه نريون، وقبل ان يبلغ العا�سرة مات ابوه. وكان 
كاليغول اأي�سا قد تويف فاإختار اجلي�ض وجمل�ض ال�سيوخ اأخاه كالديو�ض، ورغم اأن كالديو�ض عم 
اأوكتافيا والقانون الروماين ل ي�سمح  بزواج ابنة الخ من عمها، ويعترب مثل هذا الزواج �سفاحا، 
حتى  المرباطور  بعمها  للزواج  قانون  وت�ستخرج  ال�سيوخ  جمل�ض  تر�سي  ان  اإ�ستطاعت  اأنها  اإل 
يرث اإبنها العر�ض، باإبعاد البن ال�سرعي لكلوديو�ض من خالل قتله بال�سم  وقد جنحت يف ذلك 
اأنها حاولت  بعد موت زوجها ان حتكم   اإل  ون�سب نريون وهو يف ال�ساد�سة ع�سرة امرباطورا، 

من خالل ابنها. 
خ�س�ست له ا�ساتذة اثنان من الفال�سفة لكنه مل ي�سلح لذلك، اأح�ض باأن اأمه تريد ان حتكم 
من خالله فنفاها من الق�سر، وبذلك اإن�سرف للهو والغناء والرق�ض، يف عهده �سهد امل�سيحيني 
ال�سالحيني اأكرب حملة اإ�سطهاد، مما ا�سطرهم للتعبد يف الكهوف، وقتل الكثري منهم وكان 

من �سحاياه القدي�سان بطر�ض وبول�ض تالميذ امل�سيح.
اأعدم اأمه، واإن�سرف اىل ع�سيقة  من ال�سرق �سيطرت عليه �سيطرة تامة، كان ياأخذ فرقة 
و  اليونان فيمثل ويغني معتقدا بجمال �سوته ومواهبه، ي�سري  من املغنني واملمثلني ويذهب اىل 

ورائه يف املدن اليونانية جمموعة من رجاله يحملون الأو�سمة التي منحت له متلقا وخوفا. 
ويف حلظة جنون قرر اأن يحرق روما لأن الرومان مل يعرتفوا مبواهبه فاأ�سعل النار يف ال�ستاد 
اخل�سبي وجل�ض على ال�سرفة ميتع نظره مبنظر النريان تلتهم عا�سمته بينما كان يقلد ا�سوات 
الطيور ويعزف اإلياذة هومريو�ض على قيثارته، واإحرتقت اأمام عينيه، ع�سرة احياء  من روما، 
النار، عندما و�سل  والنا�ض ترتاك�ض هاربه من  اربعة ع�سر حيا حيث حتولت اىل خرائب  من 
اجلنود للقب�ض عليه كان يبكي روما بدموع غزيرة ورغم جبنه فاإنه التهم حبوب ال�سم ومات يف 

التاريخ.    يف  مثال  نريون  وجنون  روما  حريق  وذهب  68م.  �سنة  يونيو   9
ترى كم من احلكام يقتلون �سعوبهم باحلرائق او بق�سف الطائرات يف ع�سرنا احلديث؟؟ 
لقد تطورت الأدوات التي حتكم العامل: اأمم متحدة، جمل�ض اأمن، احتادات اقليمية، جمتمعات 
مدنية، �سليب احمر واخ�سر وازرق، كل هذه املوؤ�س�سات مل متنع من اإحراق اجمل مدينة يف ذلك 

ال�سرق العتيق اأدارت وجهها لل�سم�ض.  
بالأم�ض اأحرقت حلب مدينة طفولتي التي منعني منظر �سعبها امل�سرد وخرائبها  من اإغالق 
تبني  حلب  كانت  دائما  لها،  �سيء  فعل  على  قادرة  غري  لأنني  وعجز،  بحرقة  وبكيتها  جفوين، 
بيوتها من احلجر البي�ض لأنها كلفة باأناقتها وخلودها، قد يعاد بناء بيوتها وجوامعها وكنائ�سها 

وا�سواقها، لكنها �ستظل فارغة من اأهلها لأن الب�سر ل يعودون من املقابر. 
اأحرقت حلب كروما على يد جمموعة جمرمني وجمانني يتحدثون عن اهلل ويقتلون باإ�سمه، 
مدنا  ويبيدون  وال�سرعية  القانون  عن  يتحدثون  باإ�سمه،  الدماء  وي�سربون  الروؤو�ض  يقطعون 
باإ�سمها، والعامل كل العامل واقف يتفرج، وكل حاكم يريد ان يح�سل اكرث من غريه على مكا�سب 
بالأحذية،  اإ�سربوهم  �سعبه،  امام  ن�سرا  لي�سجل  ابنائها  جثث  ومن  اأهلي،  ال�سوريني  دم  من 
�سجاعته  ميلكون  ل  لكنهم  نريون  مثل  جمانني  اباطرة  كلهم  لأنهم  التاريخ  من  اأخرجوهم 

لينتحروا فرييحوا ويرتاحوا. 
حلب العا�سقة، حلب املع�سوقة، حلب املرتفة املدللة ها هي حافية القدمني حمللولة ال�سعر 

و�سبية بني ال�سبايا.

 أ. حميدة نعنع

نيرون حارق روما

م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

 كاتبة و �سحفية عربية






