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منذ اإحتالل العراق عام 2003 تتواىل الكوارث التي ت�صيب اأمتنا العربية، بعد 
اأن كان العراق ي�صكل احلار�س الأمني للبوابة ال�صرقية للوطن العربي، وي�صاهم بثقله 
ال�صيا�صي والقت�صادي والع�صكري، و�صمن توجه قيادته ال�صابقة، بدعم كل الق�صايا 

العربية العادلة وامل�صروعة، والدفاع عن الأمن القومي العربي.
اإننا من دعاة توحيد ال�صف العربي، مهما كانت اخلالفات العربيةـ  العربية، لأن 
العتماد على قوى دولية "للدفاع" عن اأي بلد عربي هو خطاأ تاريخي واإ�صرتاتيجي، 
لأننا تعلمنا من درو�س التاريخ، اأن الأجنبي ل ياأتي اإىل بالدنا اإل من اأجل م�صاحله 

واأغرا�صه.
على النظام الر�صمي العربي، اأن يخرج من حالة الرتدد واملراوحة، والإنتقال اإىل 

مرحلة مواجهة الأطماع الأقليمية والدولية التي ت�صتهدف اأر�صه وثرواته.
اإن اأبرز ما يهدد الأمن القومي العربي يف هذه املرحلة، هي الأطماع القليمية، 
الأخطار  لهذه  الت�صدي  الواجب  ومن  وتركيا،  واإيران  ال�صهيوين  بالكيان  ممثلة 
ال�صهيوين  الكيان  والأكرب هو  الأخطر  التدخل  ويبقى  الآنية،  كاًل ح�صب خطوراته 

والنظام اليراين.
من ال�صروري دعم م�صر، بكل ال�صبل والو�صائل لأنها ت�صكل الثقل العربي، الذي 
العدو  كما�صة  فكي  بني  ح�صارها  يتم  اأن  قبل  لالإخطار،  الت�صدي  على  القدرة  له 
ال�صهيوين من ال�صرق وتركيا )اإذا ما تدخلت ع�صكريًا يف ليبيا( من الغرب، والدور 
امل�صبوه الذي تقوم به اأثيوبيا من خالل �صد النه�صة الذي متوله وت�صرف عليه جهات 

�صهيونية.
من املوؤ�صف، اأن نرى تدويل الق�صايا العربية، التي من ال�صروري اإيجاد احللول 
لها �صمن البيت العربي، اأو من خالل موؤ�ص�صة اجلامعة العربية، التي من ال�صروري 

اإعادة تفعيل دورها.
اإن اأكرث الأخطار الآنية التي ت�صكل تهديدًا خطريًا لالأمن القومي العربي هي:

"املحميات الطبيعية" ال�صهيونية بال�صفة الغربية املحتلة الذي يعني  ـ م�صروع 
ال�صتيالء على 62 باملئة من اأرا�صي "ج". وتعني اإنعدام حتى حل "الدولتني" الذي 

حتدثوا عنه كثريًا.
ـ التدخل اليراين ال�صافر يف العراق و�صوريا ولبنان واليمن، وهذا يتطلب دعم 
ال�صوري يف  ال�صعب  وم�صاندة  ايران،  ميلي�صيات  و  اأحزاب  �صد  العراق  �صباب  ثورة 
مطالبه باحلرية والدميوقراطية، وتطويق وعزل حزب اهلل واأعوانه يف لبنان، ودعم 

التحالف العربي باليمن ملواجهة اخلطر احلوثي.
ـ العمل على حل امل�صكلة الليبية �صمن دول اجلوار العربي، ورف�س التدخل الرتكي 

بكل اأ�صكاله يف هذا البلد العربي.
للدفاع  الطريق  بداية  ت�صكل  اأن  التي ميكن  والعاجلة  ال�صرورية  الأولويات  هذه 

عن الوطن العربي.

أ. علي المرعبي
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في هذا العدد
�صـــكٌل اآخـــر مـــن اأ�صـــكال العن�صـــرّية 
والوح�صـــّية التـــي متار�س مـــن قبل حكومة 
ما ت�صّمى بدولة "اإ�صـــرائيل"، بظل �صمت 
بع�س الـــدول العربّية التي تبارك وجودها 
على الأر�س الأم فل�صـــطني، �صكٌل اآخر من 
ممار�صات الغطر�صـــة والعنجهّية لت�صييق 
اخلنـــاق على ال�صـــعب ال�صـــامد برغم كّل 
تلك املمار�صات، وهي اإقامة �صبع حممّيات 
علـــى  ال�صـــهاينة  للم�صـــتوطنني  طبيعّيـــة 

الأرا�صي الفل�صطينّية.

مقتل قاسم سليماني والمهندس 
ه����ل س���ي���ك���ون ب����داي����ة ال���ن���ه���اي���ة ل��ع��ه��د 
ت����ح����ك����م ال����م����ي����ل����ش����ي����ات ف������ي ال�����ع�����راق

 في الذكرى 
التاسعة 

والتسعون 
لتأسيس الجيش 

العراقي الباسل
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فرن�صا و الحتاد الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�صر: 12 جنيه    ال�صعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �صوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
الردن: 1 دينار    فل�صطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�س: 3 دينار
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ثمن الن�شخة

6
8
10

12

30
32

34

قوة  بني  العراق  في  الوطنية  التشرينية  الثورة 
ال��ذات��ي المتصاعد وق��وة الصد الفارسي  ال��دف��ع 
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أي�������������ن؟ إل�����������������ى  إي��������������������������������������ران...  و  ال�������������ع�������������رب 

 ال�������س�������ي�������اس�������ة االم��������ري��������ك��������ي��������ة ال����������ج����������دي����������دة  ت�����ج�����اه 
اي���������������������������ران م��������������ن ال������������ت������������خ������������ادم ال������������������ى االح��������������ت��������������واء 
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الثورة التشرينية الوطنية في العراق بني قوة الدفع الذاتي المتصاعد 
وق��������وة ال����ص����د ال����ف����ارس����ي ال����م����ض����اد وال����م����ع����زز ب���ح���ش���د ال ش���ع���ي وخ���ائ���ن

مو�صوعي  تو�صيف  اإعطاء  من  بد  ل  بدايًة 
لإنتفا�صة �صعب العراق الأبي �صد الإحتالل الفار�صي 
الذي اإ�صتباح اأر�س العراق ومقدراتها وحقوق �صعبها 

يف احلرية وال�صيادة والإ�صتقالل.
ت�صرين  من  الول  يف  العراق  �صعب  انتف�س  لقد 
وبكل  اجلرمية  ادوات  باأب�صع  جوِبه  ولكنه  الول 
الو�صائل القذرة لالإجهازعلى الثورة وال�صيطرة على 
والت�صريعية  التنفيذية  �صلطاته  بكل  احلكم  نظام 

والق�صائية والمنية والع�صكرية.
وبغ�س النظر عن الت�صميات وال�صعارات املطروحة 
املنتف�صة  واجلماهري  الثوار  قبل  من  واملتداولة 
ال�صيا�صية  العناوين  كل  فاإن  العالم،  وو�صائل 
والقانونية  والد�صتورية  والجتماعية  والقت�صادية 

أ.فيصل زكي

وم�صريات  العت�صام  �صاحات  يف  ُرِفعت  التي 
اخلدمات  قطاعات  فيها  �صاركت  والتي  الحتجاج، 
والتعليم وال�صحة والزراعة وال�صناعة والنقل، وكل 
باإمتياز  و  املهن الخرى كانت عناوين وطنية عابرة 
عليه  اطلق  ما  بني  واملحا�ص�صة  التمييز  لنظام 
مكونات ال�صعب العراقي املذهبية والعرقية واحلزبية 
واجلهوية وغريها. وقد فتح هذا النظام كل البواب 
المن  و�صبكات  واجلرمية  الف�صاد  اإنت�صار  امام 
املاأجورة ومافيات التجارة باملمنوعات وعرب احلدود 
باملواد  العراق  واأُغرق  الجتاهات  كل  يف  املفتوحة 
قاتلة ومدمرة مل  واجتماعية  واآفات مر�صية  املهربة 

تكن موجودة يف العهد الوطني قبل الحتالل،
التي  الت�صميات  كل  فاإن  العتبارات  لهذه 
وتظاهرات  العت�صام  �صاحات  يف  الثوار  اطلقها 
وذات  الهدف  وذات  امل�صمون  الحتجاج حتمل ذات 
املطالب  حتقيق  اجل  من  احل�صاري  ال�صلمي  املنهج 

امل�صروعة.

من هي اجلهات التي واجهت االنتفا�صة؟؟؟
ل �صك ان جراأة وجدية و�صلمية و�صعبية املطالب 
القائمة  ال�صيا�صية  العملية  اأطراف  من  جوبهت  قد 
الزخم  هذا  واجهوا  عندما  ولكنهم  ا�صتثناء،  دون 
املطالب  وال�صرار على حتقيق  ال�صعبي  الغ�صب  من 
بداأ  اخل�صراء،  املنطقة  بوابات  كل  عند  واعت�صموا 
رئي�س النظام ورئي�س الوزراء و قادة احل�صد معلنني 
انهم مع مطالب املتظاهرين امل�صروعة وفتحوا ابواب 

وهذه  العمل  عن  العاطلني  من  الآلف  ملئات  التعيني 
ب�صكل  التعيني  طلبات  تقدميهم  على  ا�صهر  ثالثة 
والتهمة  الآن  منهم حتى  واحد  اي  ُيَعنّي  ومل  ا�صويل 

انه ينتمي اىل الثوار ويوؤيد العهد الوطني ال�صابق.
الطبقة  لإدانة  كاٍف  وحده  النموذج  هذا 
والكذب  واخلداع  التزوير  بتهمة  احلاكمة  ال�صيا�صية 
وعدم ال�صتجابة للمطالب امل�صروعة وال�صرار على 

�صرقة اموال ال�صعب والإ�صرار مب�صاحله وثرواته.
الذين  املتظاهرين  على  تنطل  مل  اخلديعة  هذه 
دفع  مما  الفا�صدة  لل�صلطة  حتديهم  �صقف  رفعوا 
اىل  حتركها  التي  اخلفية  والقوى  ال�صلطة  هذه 
يف  املعت�صمني  لتفريق  املفرطة  القوة  ا�صتخدام 
م�صريات  يف  واملتظاهرين  العت�صام  �صاحات 
ولي�س  امل�صموم  الغاز  ا�صتخدام  كان  اأولها  التظاهر، 
�صموهم  من  قيام  وثانيها  للدموع،  امل�صيل  الغاز 
باملند�صني باإطالق الر�صا�س احلي على املتظاهرين 
للنا�صطني  والر�صد  القن�س  وبعمليات  ال�صلميني 
عربع�صابات  �صاحاتهم  اخرتاق  كذلك  منهم، 
وتخطف  بالهراوات  وت�صربهم  بال�صكاكني  تطعنهم 
فاإن  وبالنتيجة  تعتقل  من  وتعتقل  تخطف،  من 
املخطوف  او  املعتقل  وكذلك  جمهوًل  يبقى  الفاعل 
جثثهم  ُوِجدت  والبع�س  حجزه  مكان  يعرف  اأحد  ل 
م�صمورٌة يف الب�صاتني او على الطرقات البعيدة. وقد 
تبني فيما بعد ان املند�صني هم من عنا�صر احلر�س 
جتاوز  وقد  ال�صعبي  احل�صد  وع�صابات  اليراين 
وعدد  الآلف  اجلرحى  وعدد  الألف  ال�صهداء  عدد 
لهوؤلء  المر  و�صل  لقد  باملئات.  م�صريهم  املجهول 
املند�صني ان يدخلوا امل�صت�صفيات وي�صحلوا اجلرحى 
اىل ال�صوارع وهم ينزفون دمًا ويرتكوهم دون عالج 
مما زاد من غ�صب ال�صعب وترديد "هو�صات" الثورة 

ب�صوٍت عاٍل... اإيران بره بره.. العراق دولة حره.
عندما  اأخطر  دوراٌ  التاآمر  اخذ  التالية  املرحلة 
وعلى  ال�صعبي  احل�صد  من  األف   25 من  اكرث  دخل 
راأ�صهم قياداتهم املعروفة اىل املنطقة اخل�صراء من 
بوابتها الرئي�صية عند اجل�صر املعلق دون ان يعرت�س 
والمنية  الع�صكرية  الوحدات  من  اأحد  طريقم 
ال�صفارة  اىل  و�صلوا  حتى  اخل�صراء،  املنطقة  يف 
المريكية وحا�صروها ون�صبوا خيمهم عند ا�صوارها 
وكتبوا على ا�صوارها "امريكا بره بره"  ردًا على ما 

كتبه ثوار "ايران بره بره".
من  جديد  ف�صل  بداأ  اخل�صراء  املنطقة  بدخول 

السياسة

FEVRIER / شباط 2020 العدد 618



المريكي  الطرفان  تبادل  حيث  الكربى  امل�صرحية 
ايران  والع�صكرية،  ال�صيا�صية  ر�صائلهم  واليراين 
ردت  امريكا  كركوك،  يف  امريكيني  ثالث  قتلت 
وقتلت  النبار  يف   46 و   45 احل�صد  لوائي  بق�صف 
ما يقارب مئة عن�صر، اي�صًا زاد الهيجان حني قامت 
ال�صفارة  فوق  بالتحليق  المريكية  البا�صي  طائرات 
بالتحليق  للح�صد  املوالني  من  وطائرات  اليرانية 
حتركت  الوقت  نف�س  ويف  اليرانية  ال�صفارة  فوق 
اإما  الثالث  الرئا�صات  على  لل�صغط  احل�صد  قيادات 
اإخراج  واأهمها  مطالبهم،  بتاأييد  واإما  بال�صتقالة 
حتدد  اتفاقيات  ثالث  واإلغاء  العراق  من  المريكان 
عالقة التعاون الع�صكري بني العراق وامريكا، الوىل 
التفاقية  والثانية  ال�صرتاتيجي،  الطار  اتفاقية 
المنية، والثالثة اتفاقية اإقامة حتالف دويل ع�صكري 
ملحاربة داع�س. وفعاًل هدد رئي�س النظام بالإ�صتقالة 
الوزراء  رئي�س  وا�صتقال  بكركوك  واعتكف يف منزله 
عادل عبد املهدي وبقي يف من�صبه لت�صيري العمال 
اىل حني اختيار بديال عنه، واإن�صاع رئي�س الربملان 
واإلغاء  ا�صتثنائية  جل�صة  لأمرعقد  احللبو�صي 

التفاقيات الثالث املذكورة.

حماولة انقالب �صيا�صي ع�صكري خطط له 
قا�صم �صليماين واب� مهدي املهند�س

رئي�س  وموقف  اخل�صراء  املنطقة  اإقتحام 
وا�صتقالة عادل عبداملهدي  اجلمهورية برهم �صالح 
الطوق  واإحكام  العراقي  النواب  جمل�س  واجتماع 
قبل  من  التظاهر  �صاحات  على  والمني  الع�صكري 
وحدات موالية للح�صد ال�صعبي واملعلومات المريكية 
اآلف  ع�صرة  ودخول  م�صبوهة  حتركات  وجود  حول 
جندي ايراين ا�صايف متركزوا يف بغداد وحمافظات 
وكربالء،  والنا�صرية  الب�صرة  يف  وخا�صة  اجلنوب 

وعدد  املهند�س  مهدي  وابو  �صليماين  قا�صم  وعودة 
من قيادات احل�صد ال�صعبي على عجل من �صوريا اىل 
العراق عرب مطار بغداد الدويل، �صجع امريكا للقيام 
ب�صربة قاتلة وا�صتباقية لهذه املجموعة التي خططت 
للقيام باإنقالب ل�صالح ايران و�صد الفراغ يف مواقع 
لإيران،  مواليه  ب�صخ�صيات  امل�صتقيلة  الرئا�صات 
القائد  �صليماين هو  باأن  فاإن امريكا تعرف  وبالطبع 
تتحكم يف معظم  التي  املوازية  للقوة اخلفية  الفعلي 
ال�صري يف  مقرها  من  واجهزتها  العراقية  املج�صات 
كربالء العربية حيث مرقدي الإمام احل�صني والإمام 

العبا�س.
وقتلت  الع�صكرية  ب�صربتها  امريكا  قامت 
املطار  طريق  على  معهم  ومن  واملهند�س  �صليماين 
املزلزل  بالرد  العراق  يف  وح�صدها  ايران  وهددت 
دون  اربيل  و  ال�صد  عني  على  الرد  وجاء  واملبا�صر، 
باإنت�صارها  ايران  احتفلت  اأحد،  جرح  اأو  اإ�صابة 
ايران  باإن�صياع  امريكا  واحتفلت  املزلزل  ال�صوتي 

لأوامرها بهذا النوع من الرد ال�صوتي.
حول  للتفاهم  اخرى  مفاو�صات  بداأت  هكذا 
وم�صرحيات  وبف�صول  جديده  ا�صتباك  قواعد 
جديده لتغيري قواعد الإ�صتباك بني �صريكني حليفني 

�صديقني عدوين معًا 
لبنان  املعروفة يف كل من  ايران وخمالبها  اأذرع 
على  التغطية  اجل  ومن  والعراق،  واليمن  و�صوريا 
ح�صل  ما  اإن  قالت  املقابل،  والرد  الرد  م�صرحية 
الرد  ردا،  ولي�س  �صفحة  جمرد  هو  ال�صد  عني  يف 
اإخراج  اىل  �صتهدف  املزلزلة  والردود  احلقيقي 
ال�صرق  منطقة  من  المريكي  الع�صكري  الوجود 
الو�صط كله، واأن اذرع ايران هذه �صوف ت�صارك يف 
هذه املعركة املح�صومة ل�صالح حمور املقاومة وعلى 
الفراغ  مللء  املوؤهلة  ال�صالمية  اجلمهورية  راأ�صه 
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املفرت�س عاجاًل او اآجاًل.
ماذا يعني تكليف هذه املخالب والذرع اليرانية 
الوجود  وانهاء  المريكية  العتداءات  على  بالرد 
ايران  ان  حتمٌا  يعني  فيها،  المريكي  الع�صكري 
�صتملء الفراغ وتعني مندوبًا �صاميًا لها يف كل عا�صمه 
مزارع  اىل  بالذات  العربية  العوا�صم  هذه  وحتويل 
ايرانية وحتت عنوان حترير املنطقة ولي�س احتاللها. 
الكل يعرف ان ايران تطمح وتطمع باإ�صتعادة جمدها 

المرباطوري البائد وعلى ح�صاب العرب اوًل

الربنامج الن�وي االيراين
الفقري  العمود  هو  اليراين  النووي  الربنامج 
بها  حلم  التي  الفار�صية  المرباطورية  م�صروع  يف 
اخلميني و�صليماين واخلامنئي ومن بعدهم من اتباع 
النووية  قدراتها  تطوير  على  تعمل  ايران  ال�صيطان، 
جمل�س  دخول  ثم  النووي  النادي  دخول  اىل  و�صوًل 
هذا  يف  وايران  الكربى،  الدول  وجمموعة  المن 
الذي  ال�صهيوين  العدو  خطى  على  مت�صي  ال�صدد 
ي�صتخدم الورقة النووية ملمار�صة عدوانه وتو�صعه يف 

املنطقة العربية.
لقا�صم  املبتذل  والتقدي�س  والتعظيم  التاأليه 

�صليماين
لقا�صم  املبتذل  والتقدي�س  والتعظيم  التاأليه 
ال�صيا�صية  عبقريته  عن  احلديث  يف  �صواًء  �صليماين 
اهلل  حزب  وت�صليح  ت�صكيل  يف  دوره  اأو  والع�صكرية 
امليلي�صيات  من  وغريها  اهلل  وح�صد  اهلل  وان�صار 

الطائفية واملافيات ال�صرية.
و�صف  وابتذال يف  مبالغة  ان هناك  يعرف  الكل 
بعد  واكرث  اكرب  والبتذال  الرجل،  هذا  قدرات 
ال�صطوري  بالت�صييع  ف  ُو�صِ الذي  وت�صييعه  مماته 
والطوفان  وتاأبينه  ت�صييعه  يف  املليونية  وبامل�صاركات 
بجثمانه يف معظم املدن اليرانية وخا�صة يف الحواز 

العربية.
يف  واملنافقون  والرداحون  املداحون  تكاثر  لقد 
هو يف  �صره" بينما  "املقد�س  �صليماين  عن  احلديث 

احلقيقة "القاتل الذي ُقِتل".

املطل�ب لتخلي�س العراق
اإىل  اإل  وطنهم  لتحرير  العراق  ثوار  يحتاج  ل 
ال�صيطان  وطرد  مقاومة  يف  وامل�صاركة  الدعم 
ف�صح  اي�صًا يف  امل�صاركة  واىل  العراق،  من  اليراين 
هو  والهم  التو�صعي.  اليراين  ال�صفوي  امل�صروع 
مع  الفار�صي  ال�صرتاتيجي  ال�صري  التحالف  ف�صح 
كل  من  اأهمية  والكرث  ال�صهيوين،  العدو  و  امريكا 
التحرري  العربي  القومي  امل�صروع  اإنتاج  اإعادة  ذلك 
مل�صلحة  وا�صرار  جدية  بكل  واحل�صاري  والنه�صوي 

هذه المة ور�صالتها اخلالدة.
    كاتب و اإعالمي عربي



تقف امل�صالح ال�صرتاتيجية الأمريكية اليوم على 
اجليوبوليتيكي،  امل�صهد  تربك  هاويتني،  بني  حافة 
اأ�صبح وا�صعوها يتخبطون بني  وال�صيناريوهات التي 
املفاجئة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قرارات 
وبني  الدميقراطيني،  ملعار�صيه  وفقا  و"املجنونة" 
ت�صدع وجه الدميقراطية الأمريكية ب�صعود اخلالف 
بني دفتي الكونغر�س )اجلمهوريني والدميقراطيني( 
يف  النظام  لت�صدع  يوؤدي  قد  م�صبوق  غري  توتر  اإىل 
حرب  وقوع  احتمالت  واإزدياد  املتحدة،  الوليات 
�صيكون  م�صرحها  اأن  اأحد  على  خافيا  لي�س  دولية، 

ال�صرق الأو�صط.
يطيح  الأمريكي  الأمريكي-  ال�صراع  ويكاد 

أ.لهيب عبدالخالق

السياسة

بني  فاخلالف  الأو�صط،  ال�صرق  باإ�صتقرار 
"احللفاء"  على  واجلمهوريني  الدميقراطيني 
وال�صيا�صات الأمريكية جتاه اإيران، يجعل املنطقة يف 
وا�صحة  اأجندة  وبال  تذروها ه�صيما.  قد  رياح  مهب 
بني  املنطقة  يف  الأنظمة  تتخبط  و�صيا�صته،  لرتامب 
الإجتاه  اأو  املتحدة،  الوليات  مع  حلفها  على  الإبقاء 
�صيا�صيا  ا�صتقرارا   اأكرث  يبدون  الذين  للرو�س  �صرقا 

وا�صرتاتيجيا، ما يوفر بيئة حماية اأو جدار �صد.
يف  �صبقوه  من  جهود  كل  ين�صف  ترامب  ويكاد 
اإر�صاء قواعد حتمي امل�صالح الأمريكية يف املنطقة، 
ال�صرق  يف  ح�صونهم  يبنون  الأمريكان  بقي  فقد 
الأ�صط اأكرث من 7 عقود، لين�صفها ترامب بجرة قلم. 
ومل يكن اإعالنه الأخري باأن الوليات املتحدة مل تعد 
بحاجة اإىل نفط ال�صرق الأو�صط، جديدا يف �صيا�صته 
�صبق  �صدة احلكم، فقد  اإىل  انتهجها منذ جاء  التي 
حللفائه  دعمه  واأوقف  �صوريا،  من  قواته  �صحب  اأن 
الأكراد، واأبقى على قوى �صغرية هنا وهناك، اإ�صافة 
املنطقة  اإىل حتول مهم يف نهجه عندما طالب دول 
بـ" الدفع مقابل حمايتها"، دون اأن يوفر جهدا لتقليل 

احتمالت ال�صدام يف املنطقة.
"عدم  ترامب  اإعالن  اأن  القول  من  بد  ول 
بحاجة  نعد  "مل  الأو�صط" اأو  ال�صرق  لنفط  احلاجة 
ال�صرق الأو�صط" يعد تغريا جريئا يف ال�صرتاتيجية 
جورج  خمططها  يد  على  و�صعت  اأن  منذ  الأمريكية 
اأ�صا�صية يف  1947. لقد و�صعت خيارات  كينان عام 

�صميت  التي  الع�صكرية  الأمريكية  ال�صيا�صة  اعتبار 
ا�صرتاتيجية  و�صع  اإيل  ا�صتندت  بـ"ال�صرتاتيجية" 
التي بنيت عليها  اأ�ص�صها  عليا واقعية حتددت وفقها 

وهي:
ـ حقوق الن�صان هي �صعارنا الدويل.

ومعها  كله  العامل  ت�صود  اأن  يجب  دميقراطيتنا  ـ 
�صعاراتنا.

الهدام  ال�صيوعي  الفكر  من  كله  العامل  حترير  ـ 
واملد الإ�صالمي.

ومناطق  الطاقة  م�صادر  من  امريكا  متكني  ـ 
م�صاحلها، وحماية تلك املناطق وطرق نقل الطاقة.

ال�صيوعي(  )الفكر  ال�صوفييتي  الحتاد  وب�صقوط 
بـ"الإرهاب" اأحد  ربط  الإ�صالمي" الذي  "املد  بقي 
لكي  الأمريكية،  لالإ�صرتاتيجية  الأ�صا�صية  العنا�صر 
ومل  ال�صيوعي.  اخلطر  انتهاء  بعد  عرجاء  تبقى  ل 
اأن  املتعاقبة،  الأمريكية  الإدارات  تاريخ  عرب  يتم 
وم�صادر  الطاقة  عن�صر  اأمريكي  رئي�س  اأ�صقط 
الطاقة وحمايتها وحماية طرق النقل لها، فقد عدت 
ال�صرتاتيجية  كل  حولها  حتوم  التي  الرتكاز  نقطة 
يوما  ت�صقط  ومل  اأهدافها،  اإزدادت  والتي  الأمريكية 
اأي عن�صر منها. كما اعتربت م�صادر  اإدارة  اأي  ما 
القوة  لنت�صار  الرئي�س  ال�صبب  وحمايتها  الطاقة 
حلروبها  ورمبا  الأو�صط،  ال�صرق  يف  الأمريكية 

احلديثة )اأفغان�صتان، والعراق(. 

أمركا تتخبط في وحول الشرق األوسط
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   كاتبة عراقية مقيمة بكندا

الأمن  برنامج  مديرة  هيك�س  هـ.  كاثلني  تقول 
والدولية  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  يف  الدويل 
بع�صر  املتحدة  الوليات  "متتعت  وا�صنطن  يف 
املقام  يف  تدعمه  اجليو�صيا�صية،  ال�صيادة  من 
ومب�صاعدة  والع�صكرية  القت�صادية  براعتها  الأول 
مع  الدميقراطي.  احلكم  على  قادر  مناف�س  غياب 
قدراتها  يف  كبري  ب�صكل  ا�صتثمرت  الوقت،  مرور 
قوات  ون�صرت  الوطنية،  والأمنية  ال�صتخباراتية 
ع�صكرية يف جميع اأنحاء العامل، وانخرطت يف �صراع 
ع�صكري، وحتى احلرب )العراق مثال(. ومع ذلك ، 
يعتقد العديد من خرباء الأمن القومي البارزين اأن 
التكاليف والت�صحيات كانت ت�صتحق كل هذا العناء، 
ملوا�صلة  جيد  ب�صكل  �صتعمل  املتحدة  الوليات  واأن 

ا�صتخدام �صلطتها لت�صكيل البيئة الدولية".
ال�صيا�صة  ب�صاأن  الباحثني  من  الكثري  ويجادل 
اخلارجية الأمريكية يف فرتة ما بعد احلرب الباردة 
اإذ يعتربونها "ا�صتثمارا مفرطا يف الهيمنة". ورغم اأن 
البع�س ي�صعر بالقلق اإزاء قلة ال�صتثمارات الأمريكية 
اأمريكا  التزامات  تو�صيع  اأن  اإل  الأمن،  جمال  يف 
اأهداف  لتحقيق  ال�صعي  اإطار  يف  هو  اإمنا  الأمنية 
الفا�صلة،  الدول  اإنقاذ  ذلك  يف  مبا  املدى،  بعيدة 
والدفاع عن حقوق الإن�صان، وقمع القوميني، وتثبيت 
وتهديد  املارقة  الدول  ومكافحة  دميقراطية،  اأنظمة 

الإرهاب الدويل، وتثبيط انت�صار الأ�صلحة النووية.
يف  نقراأ  الأمريكي،  للدور  الروؤية  هذه  ورغم 
الأمريكي يف  الدور  تغريدات ترامب عزمه مقاي�صة 
ال�صرق الأو�صط مب�صالح ذات �صبغة معينة اأو�صحها 
طالب  ثم  حمايتهم"  مقابل  الدفع  "عليهم  بقوله 
وعرب  العربي  اخلليج  يف  ناقالتها  متر  التي  الدول 
ويف  و�صفنهم".  م�صاحلهم  بـ"حماية  هرمز  م�صيق 
�صوريا  من  قواته  اإن�صحاب  قرار  عن  اأخرى  تغريدة 
املتحدة  الوليات  تكون  اأن  تريدون  "هل  ت�صاءل 
�صرطي ال�صرق الأو�صط، واأل حت�صل على �صيء غري 
الدولرات  تريليونات  واإنفاق  غالية  اأرواح  خ�صارة 
ما  الأحوال  مطلق  يف  يثّمنون  ل  اأ�صخا�س  حلماية 

نقوم به؟".
يف  الأمريكي  للدور  اجلديدة  النظرة  هذه 
ال�صرق  منطقة  ت�صهدها  التي  واملتغريات  الأزمات 
اأنه  اأيديولوجية. �صحيح  اإىل روؤية  الأو�صط ل ت�صتند 
ما زالت هناك م�صالح اأ�صا�صية يف املنطقة، ولكنها 
يف  عليه  كانت  عما  واأهميتها  حيويتها  يف  تراجعت 
من  اإليها  النظر  يفر�س  وهذا  املا�صية،  العقود 
يجادل  البع�س  اأن  ورغم  واخل�صارة.  الربح  ميزان 
اخلارجة  و�صلوكيته  النارية  ترامب  تغريدات  باأن 
البيت  ويف  الأمريكية  الإدارة  يف  املتبع  التقليد  عن 
تخرج  مل  الأو�صط  ال�صرق  جتاه  و�صيا�صته  الأبي�س، 
عما كان ماألوًفا يف الإدارة التي �صبقته، لكن ترامب 
منذ  املختلة  القوى  موازين  ت�صحيح  �صرورة  راأى 
 ،2011 العام  يف  العراق  من  الأمريكي  الن�صحاب 

وغري  الع�صكري  الأمريكي  التدخل  م�صتوى  وخف�س 
وبالتايل  املنطقة،  ومتغريات  اأحداث  يف  الع�صكري 
الرو�صية  الطموحات  مواجهة  على  الهتمام  تركيز 

وال�صينية يف اآ�صيا واأوروبا، ومناطق اأخرى.
وينظر اإىل كلفة احلروب يف العراق واأفغان�صتان 
التي  ال�صابقة  احلروب  كلفة  مع  مقارنة  و�صوريا، 
يف  الع�صرين  القرن  يف  املتحدة  الوليات  خا�صتها 
ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  اأجراها  درا�صة 
 5" كالآتي:  النتيجة  وجاءت  وا�صنطن،  يف  والدولية 
مرات اأعلى من كلفة احلرب العاملية الأوىل، 5 مرات 
اأعلى من  ون�صف  الكورية، مرتني  اأعلى من احلرب 
اأعلى من حرب اخلليج  18 مرة  كلفة حرب فيتنام، 

الأوىل يف العام 1991".
الوليات  خف�س  اأن  ا�صرتاتيجيون  خرباء  ويرى 
الأو�صط  ال�صرق  جتاه  اهتماماتها  مل�صتوى  املتحدة 

يعود اإىل عدة اأ�صباب جيوا�صرتاتيجية منها:
دول  بني  واحلروب  ال�صراعات  حتول   -
الأمريكية،  امل�صالح  تهدد  كانت  والتي  املنطقة 
)الربيع  نف�صها  الدول  داخل  اأمنية  تهديدات  اإىل 

العربي(.
�صعود القوتني ال�صينية والرو�صية والتي   -
الأمريكية  لال�صرتاتيجية  مناف�صة  كربى  "قوى  تعد 
ال�صاملة يف اآ�صيا "ما ي�صتدعي تركيز الوليات املتحدة 
بعد  التهديدات اجلديدة، خا�صة  تلك  مواجهة  على 
اإلغاء اتفاقيات "�صتارت 2" وخروج الوليات املتحدة 
دولية  اتفاقيات  ومن  الإيراين  النووي  التفاق  من 

عديدة، واإ�صعال احلرب القت�صادية مع ال�صني".
وزيادة  للطاقة  الأمريكي  النتاج  زيادة   -
مما  واملك�صيك،  كندا  من  املتحدة  الوليات  واردات 
يفتح الباب اأمام اأمريكا لتجاوز اأي نق�س يف وارداتها 
من ال�صرق الأو�صط. لقد كان النفط م�صلحة حيوية 
الطبيعي  ومن  الأو�صط،  ال�صرق  املتحدة يف  للوليات 
مع تراجع احلاجة لهذا النفط توّقع تراجع الهتمام 

الأمريكي باإ�صتقرار املنطقة واأمنها.
ال�صيا�صة الأمريكية،  وو�صط هذا ال�صطراب يف 

�صراعات  الأبي�س  البيت  حواف  على  ت�صتعل 
من  م�صافة  وعلى  والدميقراطيني،  اجلمهوريني 
"دول  اإىل  العامل  حتول  وقد  الرئا�صية،  النتخابات 
فالدميقراطيون  دميقراطية".  و"دول  جمهورية" 
تتباين �صيا�صاتهم وطموحاتهم وبرناجمهم ال�صيا�صي 
مل  �صر�صة  حربا  ا�صتدعى  وذلك  اجلمهوريني،  عن 
تتوقف منذ خروج مر�صحتهم هيالري كلينتون التي 
ق�صت التهامات حولها اإىل خ�صارتها البيت الأبي�س. 
وهم مت�صبثون ب�صيا�صة باراك اأوباما التي باإعتقادهم 
"جعلت ال�صرق الأو�صط اأكرث اأمنا" رغم اأن "الربيع 
فورة  يف  فاإنهم  ولذا  حقبتهم.  يف  ا�صتعل  العربي" 
حنقهم يحاولون اإ�صقاط الرئي�س اجلمهوري القاب�س 

على دفة البيت الأبي�س. 
الذي  ترامب  وراء  ي�صطفون  واجلمهوريون 
هي  الدميقراطيون،  �صنعه  ما  كل  ن�صف  يحاول 
بها  ا�صت�صاط  "وي�صتفالية"  اأو  عن�صرية  نزعة 
بفعلها  وتخبطت  الأمريكيون،  وامل�صرعون  ال�صا�صة 
يريد  عا�صف  وبني  ومدبر،  مقبل  بني  خطواتهم 
وب�صمنهم  والإرهابيني،  اأمريكا  "اأعداء  كل  اإركاع 
اإيران، واإخالء ال�صرق الأو�صط من الأ�صلحة النووية 
املحتملة"، اأو حمجم يرى يف "مقارعة اإيران" كارثة 
كربى باإعتبارها كانت "حليفا نوويا يف اتفاق يحجم 

قوتها، ون�صفه ترامب".
ورغم كل التكهنات ببقاء ترامب اأو �صقوطه، فاإن 
املوؤ�صرات تديل ببيان اأكرب من كل اإرادة جيو�صيا�صية 
اأو دولية، فالقادم اإىل �صدة البيت الأبي�س �صواء كان 
جمهوريا اأو دميقراطيا، �صوف يخو�س �صاء اأم اأبى، 
حت�صنت  التي  اإيران  مع  مدمرة"  "ق�صرية  حربا 
الكثري  يغري  �صوف  ما  الرو�صي،  ال�صيني  باجلدار 
ـ  من الأمور يف ال�صرق الأو�صط. فالرئي�س الأمريكي 
اأي رئي�س ـ ل يحكم اأمريكا، اإمنا يحكمها "النظام"، 
الذي لن ي�صمح باأن يق�صي اأي رئي�س على مرتكزات 
لو غرقت  "الطاقة"، حتى  ال�صرتاتيجية  م�صاحلها 

الوليات املتحدة بالنفط.
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يذكر املوؤرخون العرب اأن اإيران "اإتخذت يف 
للوطن  ال�صرقية  احلدود  نحو  وتقدمها  زحفها 

العربي ثالث م�صارات:
واإحــداث  العراق  و�صط  اإىل  التقدم  الأول - 
و�صم  العراقية  الأرا�صي  يف  اإمتداد  من  حالة 
قريبًا  المتداد  ذلك  يكون  بحيث  منها  اأجــزاء 
و�صربها،  عليها  النق�صا�س  في�صهل  بغداد  من 
ومينح الفر�س قدرة يف توجيه قواهم �صماًل اأو 
العراق  على  امل�صتمر  ال�صغط  وممار�صة  جنوبًا 

والتدخل يف �صوؤونه.
التقدم نحو الأحواز و�صط العرب. ثانيًا - 

)البحرين  العربي  اخلليج  اخــرتاق  ثالثًا - 
ثم اجلزر الثالث(. )"احلدود ال�صرقية للوطن 
من  جمموعة  تاريخية"-  درا�ــصــة   الــعــربــي، 
املوؤرخني، دار احلرية للطباعة- بغداد، 1981(
احلقيقة  هـــذه  انك�صفت  اأن  بــعــد  والــيــوم 
اإيــران  ــداف  واأه اإ�صرتاتيجيات  يف  ال�صارخة، 

أ. سميرة رجب

السياسة

وح�صارة  وتاريخ  كاأمة  العرب  �صد  التاريخية 
وهوية، بل بات الأمر معلنا، بعد اإحتالل العراق، 
وباتت الأنظمة العربية، مك�صوفة مبا�صرة اأمام 
املتحفزة  الداخلية،  واأذرعها  اإيــران  تهديدات 
تــواجــدت،  حيثما  ال�صلطة  على  لالإنق�صا�س 
وامليداين  العقائدي  النفوذ  انك�صف  اأن  وبعد 
الإيــراين الذي ي�صول ويجول يف املنطقة لزرع 
على  املوالني  وتدريب  الــولء،  و�صلب  الأحــقــاد، 
القومي  العقائدي  الولء  هذا  عن  الدفاع  �صبل 
الإيراين، بعد كل هذا، هل يا ترى متلك بالدنا 
متلك  هل  املواجهة؟  واأدوات  و�صائل  العربية 
لطاملا  التي  والعقائدية  النارية  ال�صد  اأدوات 
متتلكها وت�صتخدمها اإيران الباطنية، منذ ظهور 
ال�صعوبية )الع�صر الأموي(، حتى يومنا هذا؟. 
)مــنــفــردة(،  حـــروب  تنخرط يف  ل  ـــران  اإي
حقيقة  وهــذه  فيها،  تنت�صر  ولــن  ول  مل  لأنها 
وللتاأكد  غريهم.  من  اأف�صل  الإيرانيون  يعرفها 

درا�صة  اإىل  الــرجــوع  يجب  احلقيقة  هــذه  مــن 
ال�صفوية )-1502 احلــروب  منذ  اإيــران  تاريخ 

الإيرانية  �صنوات  الثمان  حرب  حتى   ،)1726
ــون  ــي ــران والإي  ...)1980-1988( الــعــراقــيــة 
يعرفون هذه احلقيقة ويوؤمنون بها، رغم اإنهم، 
�صعبًا وحكومة، يتظاهرون بعك�س ذلك، وبغرور 
التاريخ  يف  اأمــة  اأيــة  متار�صها  ومل  ل  وعنجهية 

الب�صري، ول حتى اأكرب قوة يف العامل.  
التحري�س  طريق  تنتهج  دائما  اإيران  لذلك 
حروبها  كــل  يف  عظمى،  قــوى  مــع  والــتــحــالــف 

و�صراعاتها.
امتدت على  التي  ال�صفوية،  للحروب  كانت 
اأر�ــس  على  العثمانيني  �صد  عــام  مائتي  مــدار 
ولــول  والــدولــيــة،  الإقليمية  ظروفها  ــعــراق،  ال
هذه  باإ�صعال  ال�صفويون  بداأ  ملا  الظروف  هذه 
احلروب، ورغم ذلك مل يحقق الفر�س انت�صارًا 
ن�صرًا  احلـــروب  هــذه  حققت  مــا  بــقــدر  فيها، 
ووقف  العثمانية  تركيا  اإ�صعاف  يف  لالأوروبيني 

زحفها على اأوروبا.  
بداأتها  التي  �صنوات  الثمان  حرب  وكذلك 
اإيران �صد العراق، مبا�صرة بعد و�صول املاليل 
اأ�صبابها الدولية، ورغم ذلك  لل�صلطة، كان لها 
الغرب  انت�صر  ولكن  اإيــــران،  بهزمية  انتهت 
احلرب  وانتهاء  ال�صرتاكي،  املع�صكر  ب�صقوط 
الـــبـــاردة، وهـــذه الــهــزميــة الإيــرانــيــة الأخـــرية 
جديرة بالدرا�صة للتاأكد باأن الفر�س لطاملا نالوا 
الهزمية يف حروبهم �صد العراق، وهم ل زالوا 

مرعوبني من هذه احلقيقة.
ولكن يجب الإعرتاف باأن قوة اإيران تتمحور 
فيها  تــخــزن  الــتــي  الباطنية،  عقيدتها  حــول 

أي���������ن؟ إل������������ى  إي��������������������������ران...  ال���������ع���������رب و 
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  كاتبة عربية من البحرين

العقيدة  هذه  العرب،  �صد  الفر�س  اأحقاد  كل 
ال�صيطانية  القيم  بكل  تت�صلح  التي  الإيــرانــيــة 
حتطيم  وهــي  رئي�صية،  غاية  حتقيق  اأجــل  من 
هذه  وحتقريهم.  واإهانتهم  واإذللهم  العرب، 
يف  وتكري�صها  زرعــهــا  يتم  الــتــي  العقيدة  هــي 
الوجدان الفار�صي جياًل بعد جيل، يف كل فئات 
�صعبهم، من الي�صار اإىل اليمني، من العلمانيني 
يف  الفقراء،  اإىل  الأغنياء  من  احلوزويني،  اإىل 
يقال  ما  وكــل  القرى،  اأميي  اإىل  املــدن  مثقفي 
عك�س ذلك ما هو اإل كذب ورياء باطني يحرتفه 
الفر�س، وهدفه احلفاظ على قوة العقيدة التي 
جنحت يف اخرتاق العرب على مدار اأربعة ع�صر 

قرنًا، ول زال العمل بها م�صتمرًا.
هــنــاك �ــصــرد طــويــل يف هــذا املــجــال ميكن 
�صحة  لإثبات  املادية،  والأدلــة  بالوثائق  تناوله، 
والــغــرور  التعايل  حــول  وتــقــال  قيلت  كلمة  كــل 
والعنجهية والأحقاد الفار�صية �صد العرب، لي�س 
هنا جمال توثيقه، اإل اأن ما عا�صه العرب حديثًا، 
منذ ال�صلوك الإيراين من النظام ال�صاهن�صاهي 
املتغطر�س �صابقًا، ثم نظام املاليل لحقًا، وَكْم 
اأُريقت منذ ذلك اليوم يف  الدماء العربية التي 
العربية،  املــدن  �صاحات  ويف  القتال،  جبهات 
حروب  ويف  والطوائف،  الأعــراق  حتري�س  ويف 
وكوارث الإرهاب ومعارك امليلي�صيات والأحزاب 
الإيرانية، التي تعمل جميعها باإ�صم اهلل ور�صوله 
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، واآل بيته الكرام ـ 
ـ لهي حالة م�صتمرة منذ  عرب قري�س الأقحاح 
ول  هــذا،  يومنا  حتى  الع�صرين  القرن  بدايات 
روؤو�صنا  على  ت�صب  الفار�صية  الأحــقــاد  زالــت 

حمم النريان اإىل اأجل غري م�صمى.  
ــخــرج من  ـــــران ت ــت اإي عـــرب الـــتـــاريـــخ، كــان
كانت  ولكنها  مهزومة،  الــعــرب  �صد  حروبها 
التاريخ  وعــرب  املفاو�صات.  يف  عليهم  تنت�صر 
اأقـــل تــقــديــرـ كــانــت تلك  ــاه على  ـ الـــذي ذكــرن
العظمى،  القوى  رعاية  حتت  ُتــدار  املفاو�صات 
طول  على  العرب  اأرا�ــصــي  ال�صفويون  ف�صلب 
باملفاو�صات،  العربي  للوطن  ال�صرقي  ال�صاحل 
بعد حروب مل تنت�صر فيها، حيث كانت رو�صيا 
الفي�صلني  هما احلكمني  وبريطانيا  القي�صرية 
مبا  فيها  يحكمان  وكانا  املفاو�صات،  تلك  يف 
العثمانيني  باإ�صعاف  ـــا،  اأوروب م�صالح  يخدم 
للحق  يكن  ومل  العراق،  يف  احلــروب  وا�صتمرار 

والعدالة والإن�صاف ذكر فيها. 
اإ�صتوىل  قــرون،  خم�صة  مدار  وعلى  وهكذا، 
ال�صرقي  ال�صاحل  اأرا�ــصــي  على  ال�صفويني 
للخليج العربي، من �صواحل خليج عمان جنوبًا 
الرتكية  العراقية  احلدود  من  نقطة  اآخر  حتى 
بكل  عربية  كلها  كانت  التي  �صماًل،  الإيرانية 
الفر�س  ا�صتوىل  والتاريخ.  اجلغرافيا  مقومات 

اأرا�ــصــي  مــن  ال�صا�صعة  املــ�ــصــاحــات  تلك  على 
العرب، الرثية بالزراعة واملياه والنفط، ب�صهولة 
وي�صر لأن العثمانيني داأبوا على التنازل، بهدف 
ل  "َمن  فكان  الأنا�صول،  يف  اأرا�صيهم  حماية 
الفر�س  وا�صتفاد  ي�صتحق"،  مَلن ل  يتنازل  ميلك 
احل�صارية  املعامل  تغيري  يف  الزمن  تقادم  من 
�صيا�صة  عرب  هويتها،  تغيري  ثم  املناطق  لهذه 
ــادة  واإب وا�صطهاد  والقهر  والإف�صاد  الت�صويه 

�صعوبها.
العظمى  القوى  وتتالت  الع�صور،  وتتالت 
على املنطقة، فكان للفر�س مع كل منها موقف 
نحن  وها  العرب،  �صد  معًا  التحالف  يف  يتمثل 
نعي�س الزمن الإيراين- الأمريكي باإمتياز، وبكل 
نف�صه".  يعيد  "التاريخ  اأن  تثبت  التي  تفا�صيله 
الكذب  ا�صتخدام  يف  طبقة"  �صن  "وافق  حيث 
والإف�صاد والحتيال والرهاب واملذابح والإبادة 
يف  الأخطر  هي  �صيا�صات  لتمرير  والوح�صية، 
تعتربها  �صيا�صات  الأزل،  منذ  العرب  تاريخ 
اأن متر  التي ل يجب  التاريخية  اإيران فر�صتها 

دون حتقيق غاياتها. 
املتحالفة  بــهــلــوي  ممــلــكــة  ــظــام  ن ظـــل  يف 
خالل  و"ا�صرائيل"،  بريطانيا  مع  ا�صرتاتيجيًا 
من  تبقى  مــا  ـــران  اإي اأنــهــت  الع�صرين،  الــقــرن 
اتفاقيات وتر�صيم املناطق العربية املحتلة على 
بعد  وجــاء  العربي.  للخليج  ال�صرقي  ال�صاحل 
امل�صرية  لإكمال  املــاليل  جمهورية  نظام  ذلــك 
الباردة،  مبوجب ا�صرتاتيجيات ما بعد احلرب 
جديد،  دويل  نظام  لقيام  النتقالية  واملرحلة 
تعمل  جديدة  غربية  ا�صرتاتيجيات  يف  وال�صري 
ومع  املنطقة وحتري�صهم.  �صعوب  اإخرتاق  على 
احتالل العراق، وا�صقاط نظامه الوطني، بداأت 
التاريخية  اإيـــران  اأحــالم  من  متقدمة  مرحلة 
نظرية  وفق  للخليج  الغربي  ال�صاحل  باإخرتاق 
املراحل، بعد اأن تقاطعت طموحاتها مع امل�صروع 

الأمريكي يف �صرق اأو�صط جديد.
والتهديد  التحدي  اأ�صبح  اليوم  ذلك  ومنذ 
اأداة  العرب  �صد  واملعلن  املك�صوف  والت�صعيد 

قوة تتباهى بها اإيران يف ظل �صمت عربي مذل. 
ال�صجاعة  وادعـــاء  والــغــرور  العنجهية  وزادت 
العراق  يف  العربي  احل�صن  يعد  فلم  والــقــوة، 
الفر�س  اأرعــب  لطاملا  الــذي  احل�صن  موجودًا، 
وحــطــم اأحــالمــهــم واأطــمــاعــهــم �صد الــعــرب، 
جتُرع  حتى  وقا�س،  اأبي  بن  �صعد  قاد�صية  منذ 
اخلميني �صم الهزمية يف قاد�صية �صدام ح�صني.

هذه هي احلقيقة التي يجب مواجهتها بكل 
واقعية اإن كان العرب، �صعوبًا واأنظمة، يطلبون 

النجاة.
موجزًا  تف�صريًا  ن�صع  الأ�صا�س  هــذا  وعلى 
لالأحداث اجلارية بني امريكا واإيران يف العراق 
مبوجب  �ــصــديــدة،  �صيا�صية  وبواقعية  ــيــوم،  ال
مبداأي القوة وامل�صالح املعمول بهما، فاإن تلك 
اأوراق املنطقة  الأحداث ت�صري يف طريق ترتيب 
ظل  يف  ــــران(  )واإي املتحدة  الــوليــات  ل�صالح 
خالل  الكربى  الأقطاب  بني  املتزايد  الت�صعيد 
املرحلة الأكرث ح�صا�صية التي مير بها العامل قبل 
ظهور نظام دويل، جديد مل تت�صح معامله حتى 

الآن، والنتائج لن تكون ل�صالح العرب.
وترتكز خطورة ما يحدث اليوم يف الو�صول 
حولها  �صيجل�س  الــتــي  الــتــفــاو�ــس  طــاولــة  اإىل 
الطرفان الأمريكي والإيراين، وهو اأمر قادم ل 
وخ�صو�صًا  فعاًل(،  بداأ  قد  يكن  مل  )اإن  حمالة 
املت�صلب  امليداين  الع�صكري  ــة  اإزال مت  اأن  بعد 
ال�صر�س  املفاو�س  طريق  من  �صليماين،  قا�صم 
الوزير جواد ظريف، املقرب من البيت الأبي�س، 
هو  املفاو�صات  هــذه  مــن  املتوقع  وال�صيناريو 
دخول اإيران يف مرحلة جيدة من العالقات مع 
وباًل  �صينعك�س  مما  الأمريكية،  العظمى  القوة 
متامًا،  اللعبة  و�صتتغري  العربية،  املنطقة  على 
واخلليج  عــمــومــًا،  الــعــرب  ل�صالح  تــكــون  ــن  ول

العربي خ�صو�صًا.
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املرحلة  هــذه  تداعيات  مــن  كــان  الــعــراق،  حكم  يف 
ايران  العراق، ومتكني  النفوذ المريكي يف  اإ�صعاف 
�صوريا  الــعــراق   يف  �صاربة  ع�صكرية  اأذرع  بناء  من 

ولبنان واليمن.
�صنة  ال�صلطة  اىل  و�صولها  بعد  تــرامــب  اإدارة 
اقــرتفــتــه  ــكــبــريالــذي  ال )اخلـــطـــاأ  ــــت  ادرك  ،2017
الدارات المريكية ال�صابقة يف غزو واحتالل العراق 
حزام  ي�صكل  كــان  الــذي  الوطني(  نظامه  وا�صقاط 
من  العربية  املنطقة  دول  حلماية  قوي  ا�صرتاتيجي 
تبنى   الدراك،  ا�صا�س ذلك  وعلى  ايراين  تهديد  اي 
عنا�صر  عــدة  على  تقوم  امريكية  �صيا�صة   ترامب 

اأهمها:
العراق  يف  اليـــراين  النفوذ  و�صل   اإ�صعاف  اأ- 
بداأ  حيث  العربي،  امل�صرق  دول  يف  متــدده  وايــقــاف 
القوة  تنامي  من  ر�صميا  يحذر  المريكي  العــالم 

اليرانية يف املنطقة على ح�صاب امل�صالح المريكية 
ادخــال  ومــنــع  حللفائها  مبا�صر  وتــهــديــد   احليوية 
الفار�صية  القليمية  الهيمنة   مرحلة  يف  املنطقة 

وفر�س ح�صار اقت�صادي ونفطي عليها.
والدعوة  الــنــووي  التــفــاق  من  الن�صحاب  ب-    
لتحجيم القوة ال�صاروخية مبنع و�صول املواد املعدنية 
التي تدخل يف �صناعتها، وفر�س عقوبات  والملنيوم 
حجم  بتقلي�س  قــدراتــهــا  ت�صل  قا�صية  اإقت�صادية 
وحتري�س  متدنية   م�صتويات  اىل  النفطي  الت�صدير 

ال�صعوب اليرانية لالحتجاج �صد النظام.
ت-  الــعــمــل عــلــى اإعـــــادة �ــصــيــاغــة الــعــالقــات 
و�صع  اىل  الــعــالقــة  بنقل  المــريــكــيــة،  ــة-  ــي ــران الي
اأظافر  لتقليم  خطري  ع�صكري  بت�صعيد  ينذر  جديد 
الغطر�صة اليرانية التي  تهدد  الأمن الدويل واأمن 

منطقة اخلليج والعراق.                                 
موؤداه:  اإ�صتفهام  يطرح  العالقة  يف  التطور  هذا 
العراق؟  يف  الفا�صد  ال�صيا�صي  النظام  م�صري  ما 
من  وا�صتمراريته  مقوماته  ي�صتمد  ــزال  ي ل  ــذي  ال
ويف  ال�صكال؟  املتعدد  اليــراين  المريكي-  الدعم 
ظل  تنامي عنفوان ثورة ت�صرين  البا�صلة التي تطرح 
بقوة تغيري النظام الطائفي القمعي  رغم التحديات 

التي تواجهها. 
لعل لالإجابة على هذا ال�صتفهام نقول: قبل كل 
�صيء لبد من التذكري، ان الو�صع البائ�س  الذي مير 
به العراق منذ عقد ونيف،  مرده �صناعة امريكية - 
ايرانية بداأت بالتخادم بني الطرفني لإ�صعاف العراق 
ونهب ثرواته النفطية وجعلة مطية تابعة مل�صاحلها، 
و  الب�صرة  فجراإنتفا�صة  الـــذي   هــو  الو�صع  وهــذا 
الثورة ال�صبابية يوم 25 ت1 التي قدمت الت�صحيات  

بعد  – اليــرانــيــة  المريكية  الــعــالقــات  مــرت    
الإحتالل المريكي للعراق عام 2003 مبرحلتني: 

مــوؤداهــا،  بالوكالة  التوظيف  الوىل،  املرحلة 
جتنيد جمموعات تنفذ اجندات خلدمة هذا الطرف 
دور  بــروز  املرحلة،  هــذه  م�صاوئ  من  كــان  ذلــك،  او 
يف  عميلة  �صفوية  �صلطة  خلق  مــن  متكن  ايـــراين 
العراق، فجرت �صراعات مذهبية و�صكلت ملي�صيات 
م�صلحة منفلته خارج قوانني الدولة بعد عام  2010م 
اإ�ــصــتــخــدمــت الــعــنــف والــتــهــجــري واقـــامـــة عــالقــات 
املتناحرة،  الطائفية  الرابطة  ا�صا�س  على  جمتمعية 
الن�صيج الجتماعي العراقي املوحد، و وفرت  مزقت 
العراق  امـــوال  بنهب  تقوم  لإيـــران  مالئمة  فر�صة 
المريكية  القت�صادية  العقوبات  �صغط  لتخفيف 
ال�صواق  وربــط  اعــوام،  عــدة  منذ  عليها  املفرو�صة 
العراقية بالإقت�صاد اليراين مبا�صرة، و�صلت خطط 

التنمية وال�صتثمار يف الداخل العراقي. 
 املرحلة الثانية، �صيا�صة امريكية ملواجهة ايران 

تقوم على كل الحتمالت موؤداها عدة متغريات:
التي  العراقية  الوطنية  املقاومة  جناحات   1-
ومعداته  الحــتــالل  جنود  يف  كبري  خ�صائر  اأحلقت 
عام  الــعــراق  مــن  الــفــوري  الن�صحاب  على  اأجــربتــه 

.2011
اإتـــفـــاق  -2 ر�ـــصـــوخ �ــصــلــطــة املــالــكــي بــتــوقــيــع 
ع�صكرية   قواعد  اقامة  لأمريكا  ي�صمح  اأ�صرتاتيجي، 

يف العراق والتدخل يف �صوؤونه.
-3  ت�صليم اإدارة اوباما بعد ان�صحاب قواته امللف 
المني العراقي اىل ايران،  الذي وفر فر�صة ذهبية 
وزيــادة نفوذها يف دول  العراق  اليــراين يف  للتدخل 
بقائها  و�صمان  الطائفية  ال�صلطة  وتدعيم  املنطقة، 

د. خليل مراد

السياسة
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ولذلك مل تكن امريكا مرتاحة ملثل هذا التطور، 
رغم ان الدور الإيراين كان مدعوما من اأمريكا قبل 
بني  والت�صاور  التن�صيق  م�صتوى  على  العراق  احتالل 
الطرفني وعلى م�صتوى تقا�صم النفوذ بعد الحتالل.

امريكا  اإ�صتيقظت  "هل  الق�صاب:  وتــ�ــصــاءل   
اليــراين  والتمدد  التغول  و�صل  اأن  بعد  غفلتها  من 
المريكية  للم�صالح  الفعلي  التهديد  مرحلة  اىل 
الإ�صرتاتيجة  ان  اجلــواب،  املنطقة؟  يف  وحللفائها 
اآ�صيا  على  تركز  كانت  اوبــامــا،  عهد  يف  المريكية 
عنا�صر  موؤداها  الو�صط،  ال�صرق  منطقة  من  بدل 
التي تتحكم بها، وحاولت امريكا  القوة القت�صادية 
املدى،  بعيدة  ال�صرتاتيجية  بخياراتها  حتتفظ  ان 
ال�صرتاتيجي  التطور  عمد  عن  جتاهلت  او  واأهملت 

القليمي اليراين.
 بعد تويل الرئي�س  ترامب ال�صلطة �صنة 2017، 
ا�صرتاتيجية   اطار  يف  اليــراين  القت�صاد  اإ�صتهدف 
ت�صبح  قوي  اإقت�صاد  فبدون  نفوذها،  ل�صل  اقليمية 
حلفائها  فــواتــري  ت�صديد  عــلــى  قــــادرة  غــري  ايــــران 
ومتويل احتياجات اذرعها من ت�صليح ورواتب ودعاية 
اعالمية. واإ�صتهداف النفط امل�صدر الرئي�صي الذي 

تاأثريا  لت�صنيع  حتتاجه  مبا  طهران  خزينة  يغذي 
ال�صراع  اأن  كما  املنطقة،   للجدل يف  ومثريا  ممتدا 
مل يقف عند حدود القت�صاد، فجاء الردع المريكي 
المريكية  لل�صفارة  امللي�صيات  اإقتحام  حادثة  بعد 
يف  وان(  )كي  قاعدة  على  الهجوم  وقبلها  بغداد  يف 
�صليماين  قا�صم  اجلرنال  قتل  على  اقدمت  كركوك، 
كانت  اخلــارجــيــة.  ـــران  اي لتوجهات  املــدبــر  العقل 
اأمريكا منتبهة للمتغري القليمي ال�صيني فيما يعرف 
المريكية  واخل�صية  القت�صادي(  احلرير  )بطريق 
الــتــقــدم )الـــنـــووي والــ�ــصــاروخــي  مــن عـــدم �صبط 
ال�صرتاتيجية  احل�صابات  خارج  واإنفالته  اليراين( 
الــعــراق،  جتــاه  اليــرانــيــة  والت�صرفات  المريكية 
بداأت تتقاطع مع الهداف المريكية، وهذا العوامل 
جمتمعة جعلت امريكا تعجل يف و�صع اخلطط لإف�صال 
الوجود الع�صكري والمني اليراين يف املنطقة، وهذا 
مل�صتقبل  ت�صورها  تعيد  المريكية  الدارة  جعل  ما 
القليمية  التدخالت  اأنهكتها  التي  العراقية  الدولة 
قوية  دولـــة  بـــروز  بــ�ــصــرورة  ال�صيا�صية،  والزمــــات 
الروؤية  �صعيد  وعلى  اليــراين.  ال�صلف  بوجه  تقف 
ايرانية  ال�صيا�صة  فـــاإن  ايــــران،  ملــاليل  المريكية 
وتفر�س  بعيدة  زاويــة  اىل  المريكي  �صريكها  تدفع 
وهذه  املنطقة،  موارد  على  ال�صيطرة  �صيا�صة هدفها 
ل  لوا�صنطن  قلق حقيقي  �صكلت م�صدر  الت�صرفات 
القائمة  المريكية  فال�صيا�صة  عنها،  التغا�صي  ميكن 
وابقائها  ايــران  اإحتواء  تريد  القوة  دبلوما�صية  على 
من�صبطة ل تخيف دول املنطقة،  منزوعة )الأنياب 
النووية واأنياب ال�صواريخ بعيدو املدى( وحتويلها اىل 
قوة تقليدية تطبع عالقاتها مع دول املنطقة ول ت�صكل 

تهديدا ملحيطها.

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

ورفــع  الوطنية،  املــواقــف  على  والــثــبــات  اجل�صيمة 
والت�صدي  العراق،  من  اليــراين  النفوذ  طرد  �صعار 
للوجود الجنبي بكل اأ�صكاله، وتعميق اخلالفات بني 
ادواتها، ودفعهما  امريكا وايران وف�صحتها وك�صفت 
لل�صدام، بهدف تقلي�س م�صاحات اإنت�صار النفوذين 
اىل  يقودنا  وهــذا  الــعــراق.  يف  واليـــراين  المريكي 
ك�صف اأبعاد  واأهداف ال�صيا�صة الرتامبية اجلديدة!! 
يكمل  ملفني  تــديــر  ا�ــصــهــر  عـــدة  مــنــذ  اأمــريــكــا 
اأحداها الآخر: الأول )امللف العراقي(  بالعمل على 
املوالية  امللي�صيات  قوة  اإ�صتفحال  بعد  �صبطه  اعادة 
واحلكومة  الدولة  اليراين يف  النفوذ  وتزايد  لإيران 
والعمل  والع�صكرية،  وال�صيا�صية  المنية  وموؤ�ص�صاتها 
و�صل  �صيقة،   وم�صاحات  زوايـــا  يف  ح�صرها  على 
التمدد اليراين و امللي�صياوي يف دول املنطقة، الذي 
بات ي�صكل  تهديدا خطريا على اأمن العراق واملنطقة.
ــاين هــو)�ــصــبــط حــركــة النظام  ــث ال ـــا املــلــف  اأم
وال�صواريخ  الــنــووي  املــ�ــصــروع  بــاإحــتــواء  اليــــراين( 
املر�صومة  احلــمــراء  اخلطوط  خــارج  املــدى،  بعيدة 
الكيان  اأمـــن   ظاهريا  تــهــدد   التي  وا�صنطن،  مــن 
العاملي،  اأمن اخلليج وال�صلم  ال�صهيوين، ف�صال عن 
خــا�ــصــة وان جـــزء مــن هـــذا الــ�ــصــراع يــجــري على 
و خ�صية حتويله اىل مواجهة ع�صكرية   العراق  ار�س 

تدمريية  يكون �صحيتها �صعب العراق.  
ال�صربة  اأبعاد  ما  الذي نطرحه:  الآخر  وال�صوؤال 
�صليماين  قا�صم  اليــراين  اجلــرنال  بقتل  المريكية 
تطور  يتابع  الـــذي  بينهما؟  الــعــالقــات  تــطــور  على 
خالل  الــعــراق  يف  اليــرانــيــة   - المريكية  العالقة 
العقود املا�صية، يلحظ وقوع خالفات لي�صت جوهرية 
ولكن  املتخادمني،  الطرفني  م�صالح  حتكمها  كانت 
ا�صرتاتيجي،  �صراع  يف  العالقات  دخلت  املــرة  هذه 
ـــراين  ـــدورالي اأ�ــصــا�ــصــه خمــاطــر تــنــامــي وتــطــور )ال
القليمي( وال�صراع على )النفوذ والهيمنة( وتقارب 
والرو�صي.   ال�صيني  الأ�صيوي  التحالف  من  اإيــران 
اأمريكا اأعلنت انها ل ت�صمح لإيران ان تتو�صع وتتغول 
خارج حميطها، وتعترب الإنفالت اليراين خط اأحمر 
اإيران  وعلى  المريكية،  امل�صالح  تهديد  اىل  يرتقي 
على  جديد  اتفاق   اىل  للتو�صل  مبفاو�صات  القبول 
ت�صمن  معينة  بـــاأدوات  وال�صاروخي  الــنــووي  امللف 

احتوائها يف نهاية المر.
ــــوهــــاب الـــقـــ�ـــصـــاب  اخلــبــري  دكــــتــــور عـــبـــد ال
تكن  مل  عظمى  كدولة  "اأمريكا  قــال:  ال�صرتاتيجي 
اليراين  والتو�صع  التمدد  من  امل�صتوى  لهذا  مرتاحة 
الذي  والطريق  ناحية  من  البحراملتو�صط  مياه  يف 
والعراق  وافغان�صتان  ال�صني  حدود  من  فتحه  تبغي 
وبالد ال�صام اىل البحر، اإذ ي�صكل رافعة قوية لإيران 
يف دورها القادم ف�صال عن دفع حكومة العراق لعقد 
المريكية  ال�صرتاتيجية  يهدد  الذي  احلرير  اتفاق 
ال�صرق او�صطية يف ال�صميم!!".                                                           

ان الوضع البائس  الذي يمر 
به العراق منذ عقد ونيف,  

مرده صناعة امريكية - ايرانية 
بدأت بالتخادم بين الطرفين 
إلضعاف العراق ونهب ثرواته

FEVRIER 13 / شباط 2020 العدد 18



الدول  اإىل  فقط  توجه  ل  النف�صية  احلرب  اأن   -
بني  ال�صراع  نطاق  يف  فقط  تنح�صر  ل  اأو  املعادية 
اأي�صا  ت�صمل  هي  بل  املتناف�صة،  اأو  املتحاربة  الــدول 
الدول ال�صديقة والدول املحايدة، وكل دولة من دول 
العامل هي يف حقيقتها جتمع لتلك الأو�صاف الثالثة  
"معادية وحمايدة و�صديقة"  فذلك هو الأمر الغالب 
لها  يكون  ما  غالبا  فالدولة  الدولية،  العالقات  يف 
اأ�صدقاء واأعداء ودول تقف موقف احلياد يف مواجهة 

بع�س ق�صاياها.
- و اأن اأهداف احلرب النف�صية تختلف باإختالف 
"و�صع" الدولة التي توجه اإليها يف العالقات الدولية: 
فاإذا كانت الدولة معادية، كان الهدف حتطيم الروح 

املعنوية والإرادة القتالية وتوجيهها نحو الهزمية.
واإذا كانت الدولة حمايدة، كان الهدف توجيهها 
نحو النحياز للدولة املوجهة اأو التعاطف مع ق�صيتها، 
من  ومنعها  احلياد  و�صع  يف  اإبقائها  الأقــل  على  اأو 

النحياز اإىل اجلانب الآخر.
واإذا كانت الدولة �صديقة، كان الهدف توجيهها 
نحو تدعيم اأوا�صر ال�صداقة مع الدولة املوجهة ونحو 

املزيد من التعاون لتحقيق اأهدافها.

ال�صتخدام  تعني  ب�صيط  ب�صكل  النف�صية  احلرب 
املدبر والكفوء لو�صائل الت�صال اأو اية تاأثريات نف�صية 
ال�صيا�صة املطلوبة  النف�صي( لإ�صناد  اأخرى )التعامل 
والفئات  الدول  و�صلوك  ومواقف  اأفكار  على  بالتاأثري 
وهي  واحلــرب،  النفري  وقت  وال�صديقة يف  املحايدة 
تنقل  التي  القتالية  غري  والأعمال  الن�صاطات  جميع 
على  التاأثري  منها  ــراد  ي التي  واملعلومات   الأفــكــار 
خطط وت�صرفات واأعمال العدو وبالتايل التاأثري على 

معنوياته وتثبيط همته واإرادته على القتال.
احلرب النف�صية على العراقيني

اإدارة  عمليات  تو�صعت  احلديثة  احلــروب  خالل 
والتقنيات احلديثة  الو�صائل  بتطور  النف�صية  احلرب 
ال�صطناعية  ـــار  ـــم والأق اللــكــرتونــيــة  ـــزة  والأجـــه
واأجهزة  املتطورة  ـــرادارات  وال امل�صرية  والطائرات 
البث البعيدة وكامريات املراقبة واأجهزة الت�صالت 
ونقل ال�صور البعيدة واأجهزة الت�صوي�س واحلوا�صيب 
من  ال�صتفادة  اإىل  بالإ�صافة  النــرتنــت  و�صبكات 

الو�صائل القدمية امل�صتخدمة يف احلرب النف�صية.
ذلك تعترب احلرب النف�صية اأخطر من احلروب 
النقطة  تلك  اأو�صح  وقد  العنف،  فيها  ُي�صتخدم  التي 
اأقوى من  اأن حرب العقل  اأكد  نابليون بونابرت حني 
فقط  قــوتــان  هناك  اأن  واأ�ــصــاف  الأ�صلحة،  حــروب 
العقل  الطويل،  املدى  وعلى  وال�صيف،  العقل  بالعامل 

دائًما ما ينت�صر على ال�صيف!
اىل  الــعــراقــيــني  على  النف�صية  احلـــرب  تــهــدف 

حتقيق العديد من الأهــداف من اأهمها:
وخطط  ومــواقــف  اأفــكــار  عــلــى  التـــــــاأثري  ـ  اأ 
العراقيني ابتداًء من مراحل الإعداد للمواجهه وحتى 

مراحل التـــنفيذ.
ب ـ تدمري الروح املعنوية للمجتمع العراقي.

لالإحتالل  املناه�صة  الــقــوى  على  الــتــاأثــري  ـ  ج 
وزعزعة ثقتها بقيادتها وبق�صيتها.

التي  املهمة  ـــور  الأم مــن  النف�صية  احلـــرب  تعد 
عناية خا�صة  وحديثًا  واجليو�س قدميًا  الدول  اأولتها 
املعارك  من  العديد  ح�صم  يف  الكبري  لتاأثريها  نظرًا 
التاريخ  لنا  ويذكر  والع�صكرية،  ال�صيا�صية  واحلروب 
قبل  ما  ع�صور  يف  اأ�صتخدمت  النف�صية  احلــرب  اأن 
امليالد وتطور اإ�صتخدامها بتطور الزمن واملجتمعات 
ا�صتخدمها  فــقــد  واملـــعـــارك  احلــــروب  ــيــب  ــال واأ�ــص
والفر�س،  واليونان  والرومان  وال�صينيون  العراقيون 
امل�صلمني لحقًا خ�صو�صًا يف  العرب  ا�صتخدمها  كما 
ا�صتخدامها  يف  وتو�صعوا  الإ�صالمية  الدعوة  بداية 

خالل الفتوحات الإ�صالمية بعد توطيد دولتهم .
وا�صح  ب�صكل  النف�صية  احلــرب  اأ�صتخدمت  وقد 
العديد  ويف  والثانية  الأوىل  العامليتني  احلربني  يف 
من احلروب الإقليمية وكانت نتائجها موؤثرة يف تلك 
احلروب ويف معاركها الكبرية، كما ا�صتخدم الكيان 
النف�صية  واحلـــرب  النف�صية،  احلـــرب  ال�صهيوين 
امل�صادة، �صد العرب بكفاءة خالل احلروب العربية ـ 
ال�صهيونية، على العك�س من العرب الذين مل يجيدوا 
ا�صتخدامها فاأ�صرت بهم بدًل من اأن ي�صتفيدوا منها.

مفه�م احلرب النف�صية
ياأخذ مفهوم احلرب النف�صية اأبعادًا متعددة لكن 
املتعارف عليه اأن للحرب النف�صية مفهومني رئي�صيني 
قبل  من  النف�صية  الأ�صاليب  ا�صتخدام  يعني  اأولهما 
�صرائح من  اأو عدة  �صريحة  موؤ�ص�صة على  اأو  جماعة 
ومعتقداتهم  واأرائهم  اأفكارهم  على  للتاأثري  املجتمع 
تلك  يــخــدم  مبــا  �صلوكهم  ــم  ث ومـــن  واجتــاهــاتــهــم 
فيخت�س  الثاين  املفهوم  اأما  املوؤ�ص�صة،  اأو  اجلماعة 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  وهــي  املجتمع  من  معينة  بفئة 
جميع  باأنها  هنا  النف�صية  احلـــرب  مفهوم  ويعني 
ت�صتخدم  التي  والفعاليات  والإجــــراءات  الأ�صاليب 
اأهدافها  يخدم  مبــا  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  قبل  مــن 

الع�صكرية.
ويالحظ من املفهوم  هذا ما يلي :

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

السياسة

الحرب النفسية الموجهه ضد الشعب العراقي
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األأمريكي اخلام�س  الرئي�س  اأعلن  ان  باملواجع، فمنذ  العام اجلديد مثقال  يطل علينا 
والأربعني "دونالد ترامب" بتاريخ 8 مايو 2018 اإن�صحابه من اتفاق فيينا الدويل اخلا�س 

بامللف النووي الإيراين ومنطقة امل�صرق العربي متر يف او�صاع ا�صتثنائية ل حت�صد عليها.
فما زال الكيان ال�صهيوين يتمدد من خالل امل�صتوطنات وق�صم الأرا�صي الفل�صطينية 
دون رادع او رقيب، والأو�صاع القت�صادية واملعا�صية لأغلب هذه الدول من �صئ اىل اأ�صواأ، 
والوليات  اإيران من جهة  بني  التهديدات  ب�صبب  م�صتمر  واأمني  توتر ع�صكري  ا�صافة اىل 
ا اأن تلك الأخرية متواجدة من خالل قواعدها  املتحدة الأمريكية من جهة اأخرى، وخ�صو�صً
هذا  تطور  وقد  �صوريا.  مناطق  وبع�س  الأردن  العراق،  العربي،  اخلليج  دول  يف  املنت�صرة 
والعراق  ال�صعودية  من  كال  يف  الفعل  رد  جل�س  و�صربات  حمدودة  مواجهات  اإىل  الو�صع 
ا بعد ان ادركت اإيران ان التهديد امل�صتمر بغلق "م�صيق هرمز" �صوف لن يوؤدي  وخ�صو�صً
كبار  من  تعترب  التي  ال�صعودية  وان  تت�صور  كانت  كما  العاملي  البرتول  اإمدادات  قطع  اىل 
م�صدري البرتول يف العامل قد وجدت منافذ اأخرى للت�صدير عرب البحر الأحمر متجاوزة 

بذلك التهديدات الإيرانية. 
ت�صاهد  ول  �صرباتها  ت�صمع  ل  واإيران  امريكا  بني  الآن  حتى  امل�صتمرة  املعركة  هذه 
طائراتها امل�صرية او �صواريخها يف امريكا ول يف ايران، بل يف �صماء ال�صعودية والعراق من 
خالل حتركات ف�صائل م�صلحة تابعة تقوم باملهمة نيابة عن اإيران متجاوزة بذلك م�صالح 
اليها والتي متد منت�صبيها باملال وال�صالح �صمن عقيدة طائفية حتاول  التي تنتمي  الدول 
ايران من خاللها تاأكيد اأحقية هذه الف�صائل امل�صلحة يف اإدارة ال�صراع على ح�صاب الوطن. 
جلهات  �صمح  امل�صهد  هذا  يف  العربية  للدول  وموؤثر  مت�صامن  موحد  موقف  غياب  ان 
اإقليمية اأخرى بالإعالن عن رغبتها يف اقامة حتالفات م�صبوهة يف املنطقة وترك املجال 
اآخر وهو تركيا لنقل �صراعها القت�صادي اىل �صمال افريقيا  اإقليمي  اأمام لعب  مفتوًحا 
م�صتغلة الو�صع الأمني اله�س يف ليبيا مهددة بذلك كل دول �صاحل البحر الأبي�س املتو�صط 
و املغرب العربي، وبهذا تكون كل الدول العربية "دون اأ�صتثناء" يف مطلع العقد الثاين من 
الألفية الثالثة حتت فكي كما�صة ثالثية الأبعاد يتحكم فيها الويل الفقيه من ال�صرق والوايل 
العثماين من ال�صمال ثم قواعد اأمريكية واأخرى حللف الناتو منت�صرة يف الو�صط، و لتكتمل 
�صورة امل�صهد ال�صريايل �صنزيد عليها وجود بع�س اجليوب ملنظمات ارهابية هنا وهناك مع 
وجود ف�صائل م�صلحة تتبع لدول اإقليمية بعينها. �صخ�صًيا ل�صت متفائال باملوقف الر�صمي 
العربي الر�صمي ولكني اعلم ان ال�صعب العربي يطالب مبوقف عربي موحد وحتى لو كانت 
الف�صائل  هذه  ملكافحة  العرب  والدفاع  الداخلية  وزراء  م�صتوى  على  اجتماع  اىل  الدعوة 
امل�صلحة واعتبارها منظمات ارهابية �صوف لن يكون كافيا، ولكنه �صيكون مفيًدا لذر الرماد 
يف عيوننا وليعرف العامل اأجمع ان لنا وزراء دفاع وداخلية ي�صتطيعون ان يفكروا مب�صري 
ا من تبادل  اأبنائهم من خالل موؤمتر يتناولون فيه املعجنات، الع�صائر والقهوة ول مانع اأي�صً
بع�س عبارات املجاملة و�صرد بع�صا من بطولتهم قبل ان ينتهي ب�صورة تذكارية جتمعهم 

وهم يف اأبهى زيهم الع�صكري وميدالياتهم و نيا�صينهم الذهبية.

أ. هالل العبيدي

الوجع 
العربي

كاتب و حملل �صيا�صي

نقطة اأول ال�سطر

  جامعة البرتا الردنية ـ كلية العالم

والعرقية  والدينية  الطائفية  والنعرات  الجتماعية  امل�صاكل  اإثـــارة  ـ  د 
وال�صيا�صية بني افراد املجتمع العراقي.

ه ـ اإ�صتغالل اأية ثغرة لت�صجيع و زيادة اخلالفات بني افراد املجتمع العراقي.
وـ حتطيم الروح لل�صباب العراقي باإ�صتخدام خمتلف الو�صائل الت�صالية.

زـ التاأثري على م�صاعر واأفكار املواطنني وحماولة تغيري �صلوكهم وانتمائهم 
الوطني.

والــربامــج  اخلطط  خــالل  مــن  املحتلني  مواجهة  اإرادة  على  التاأثري  ـ  ح 
املخ�ص�صة لهذا الغر�س.

فن ا�صتخدام احلرب النف�صية
اإن احلرب النف�صية علم وفن يتطلب من القائمني على ا�صتخدامها امتالك 
والو�صط  والو�صائل  واملكــــان  الوقت  انتخاب  يف  واحلنكة  والكفاءة  املــهــارة 
والظروف املالئمة ل�صتخدامها، ومتى ما ا�صتخدمت احلرب النف�صية يف الوقت 
واملكـــان املالئمني واأختريت الو�صائل املنا�صبة لها، كان تاأثريها كبريًا والعك�س 

�صحيح، وفن ا�صتخدام احلرب النف�صية يخ�صع لعاملني اأ�صا�صيني هما:
املوارد  ا�صتخدام  اإىل  تاأثريًا يهدف  التاأثري على قدرات العداء نف�صها  ـ  اأ 
الب�صرية ا�صتخدامًا موؤثرًا يحقق لها التفوق املادي بالإ�صافة اإىل التفوق املعنوي.

ـ التاأثري على قدرات العداء تاأثريًا يهدف اإىل هدر الطاقات الب�صرية  ب 
وتبديدها باإ�صعاف معنويات العدو و�صل اإرادته على تنفيذ اي من خمططاته.

اإدارة احلرب النف�صية
الو�صائل  بوا�صطة  احلديثة  النف�صية  احلــرب  من  الأعــظــم  الق�صم  يــدار 
الت�صالية حيث ميكن نقل معلومات معينة واأفكار واأراء وحتى اأكاذيب، للتاأثري 
اجليدة  الوا�صطة  اإنتخاب  يجب  لهذا  وم�صاريعه  خططه  ــاك  واإرب العدو  على 
واملالئمة لنقل الكاذيب وذلك ل�صمان جناحها وقوة تاأثريها ب�صرط اأن تبقى 
هذه الوا�صطة حتت املراقبة الدائمة ل�صمان فاعليتها لفرتات طويلة، واأن اأف�صل 
الو�صائل  ا�صتخدام  هي  الداخلية  اجلبهة  يف  الدعاية  عمليات  لإدارة  اأ�صلوب 
الت�صالية كالراديو والتلفزيون والأفالم وال�صحف والن�صرات وو�صائل الت�صال 
احلديثة والنرتنيت بالإ�صافة اإىل العمالء ومكربات ال�صوت واملن�صورات، �صيما 
يف العقود الأخرية فقد تو�صعت عمليات اإدارة احلرب النف�صية بتطور الو�صائل 
والطائرات  ال�صطناعية  والأقمار  اللكرتونية  والأجهزة  احلديثة  والتقنيات 
امل�صرية والرادارات املتطورة واأجهزة البث البعيدة وكامريات املراقبة واأجهزة 
�صبكات  و  واحلوا�صيب  الت�صوي�س  واأجهزة  البعيدة  ال�صور  ونقل  الت�صالت 
الو�صائل  من  ال�صتفادة  اإىل  بالإ�صافة  النرتنت  على  الجتماعي  التوا�صل 

القدمية امل�صتخدمة يف احلرب النف�صية.
بع�س النماذج

اأ�صاليب ت�صتخدم لتحقيق تلك املهام نذكر منها ما يلي:
- الكلمة امل�صموعة اأو املقروءة التي من �صاأنها التاأثري على العقول والعواطف 
وال�صلوك، وهو جمال تتعدد فيه الأ�صكال والو�صائل كالكتاب وال�صحيفة واملجلة 

واملن�صور والالفتة والإذاعة والتلفزيون وال�صينما وامل�صرح.. الخ.
- ال�صائعات، وهي اأخبار م�صكوك يف �صحتها، ويتعذر التحقق من اأ�صلها، 
اأو  لها  ت�صديقهم  ويــوؤدي  اإليهم،  املوجهة  لدى  اأهمية  لها  مبو�صوعات  وتتعلق 

ن�صرهم لها "وهذا هو ما يحدث غالبا" اإىل اإ�صعاف الروح املعنوية.
- احلدود - ت�صريحات القادة - اإعالن التعبئة اجلزئية.. الخ.

- اخلداع عن طريق احليل والإيهام.
- بث الذعر والتخويف وال�صغط النف�صي.

- الإغراء والت�صليل والوعد لإ�صتدراج اجلانب الآخر لتغيري موقفه.
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الآلف من املواطنني العراقيني على اأ�ص�س طائفية 
العوائل  من  الآلف  مئات  تهجري  وكذلك  بغي�صة، 
التهديد  حتت  وم�صاكنهم  مناطقهم  من  العراقية 
الهلية  احلــرب  اندلعت  حتى  والقمع  والإرهـــاب 
ازهقت  والتي   2005 العام  من  ابتداء  الطائفية 
اأرواح املواطنني، وا�صطرت ماليني اأخرى ملغادرة 
ان  وبعد  والقريبة.  البعيدة  املــنــايف  اىل  الــعــراق 
اأجربت على اأمريكا على �صحب اجلزء الأكرب من 
2011 بعد تويل )اأوباما(  العراق عام  قواتها من 
ونتيجة  العراقية  املقاومة  �صغط  حتت  الرئا�صة 
واملكلفة  املت�صاعدة  واملــاديــة  الب�صرية  اخل�صائر 

اتفاقية  بتوقيع  الإدارة المريكية  لالحتالل وقيام 
الطار ال�صرتاتيجي والتفاقية الأمنية مع حكومة 
اأمنيا  فراغا  ترك  قواتها  ان�صحاب  اأن  اإل  املالكي، 
وب�صط  مبلئه  طــهــران  حكومة  قامت  مــا  �صرعان 
الــدولــة  مفا�صل  كــافــة  عــلــى  ونــفــوذهــا  هيمنتها 
ميل�صيات  وتاأ�صي�س  بدعم  قامت  حيث  العراقية، 
الإيــراين  القد�س  بفيلق  مبا�صرة  ترتبط  م�صلحة 
املقابلة  اجلهة  ويف  �صليماين،  قا�صم  يراأ�صه  الذي 
تكفرييه  ا�صالميه  تنظيمات  ظــهــرت  واملـــوازيـــة 
الإرهــابــي  القاعدة  تنظيم  عن  تفرعت  متطرفة 
وكان اآخرها تنظيم الدولة الالاإ�صالمية )داع�س( 
الذي متكن من ال�صيطرة على عدد من املحافظات 
عام  منت�صف  يف  ـ  مك�صوفة  مب�صرحية  ـ  العراقية 
2014 المر الذي تذرع به املرجع ال�صيعي ال�صيد 
اجلهاد  عــن  فتوى  لإ�ــصــدار  ال�صي�صتاين(  )علي 
والتطوع للقتال اىل جانب القوات امل�صلحة للدفاع 
ـــذي ميثلها هــذا  ال بــوجــه املــخــاطــر  ــوطــن  ال عــن 

التنظيم املتطرف.
وقد مت اطالق ت�صمية )احل�صد ال�صعبي( على 
قدمها  التي  الت�صحيات  ورغــم  املتطوعني  هــوؤلء 
الدويل  التحالف  من  وم�صاندة  وبدعم  املتطوعني 
بقيادة الوليات املتحدة الأمريكية ال ان بع�س هذه 
الف�صائل ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات خطرية 
بحق مواطنني اأبرياء من اأبناء هذه املناطق متثلت 

منذ الأ�صابيع والأ�صهر الأوىل لإحتالل العراق 
يف ني�صان عام 2003 دخلت امليل�صيات والع�صابات 
التي  املجموعات  خا�صة  الــعــراق  اىل  الجرامية 
كانت مقيمة يف ايران وتدربت على ايادي احلر�س 
الثوري وفيلق القد�س الإيراين ويف مقدمتهم فيلق 
بدر التابع للمجل�س الأعلى للثورة الإ�صالمية الذي 
باقر احلكيم(  اإيــران )حممد  يتزعمه عميل  كان 
وعنا�صرها  وامليل�صيات  الأحزاب  هذه  قادة  اأن  بل 
تولت مواقع قيادية يف ال�صلطة والأجهزة الأمنية، 
ومت دمج عنا�صرها يف اجلي�س اجلديد الذي �صكله 
)بول برمير( احلاكم الع�صكري الأمريكي للعراق، 
بعد اأن قام بحل اجلي�س العراقي والأجهزة الأمنية 
مزيفة  ع�صكرية  رتــب  منحهم  وكذلك  ال�صابقة، 
وكانت املهام الأ�صا�صية لهذه املجموعات هو القتل 
الوطني  النظام  رجــال  مــن  والنــتــقــام  واخلــطــف 
واأكادمييني  وعلماء  وم�صوؤولني  ال�صابق من �صباط 
من  م�صبقا  لهم  مر�صوم  خمطط  وفق  وحزبيني، 
قوات  وم�صاعدة  وبتواطوؤ  ايران  يف  ا�صيادهم  قبل 

الحتالل الأمريكي للبالد.
ــاومــة الــعــراقــيــة  ــق مــع بــــروز وتــنــامــي قـــوة امل
ال�صدر  مقتدى  قام  وادواتــه  الأمريكي  لالإحتالل 
ا�صم  عليها  اطــلــق  بــه  خــا�ــصــة  ملي�صيا  بت�صكيل 
لها  يــنــدى  بفظائع  ــام  ق الـــذي  املــهــدي(  )جي�س 
ع�صرات  وخــطــف  وقــتــل  ــع  ــرتوي ب متثلت  اجلــبــني 

السياسة

مقتل قاسم سليماني والمهندس 
ه����������ل س�������ي�������ك�������ون ب����������داي����������ة ال�������ن�������ه�������اي�������ة ل����ع����ه����د 
ت��������ح��������ك��������م ال��������م��������ي��������ل��������ش��������ي��������ات ف��������������ي ال������������ع������������راق

أ. خالد يحيى النعيمي 
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 عانت الأمة العربية وما زالت تعاين من الطامعني وخا�صة دول اجلوار الإقليمي 
ول�صنا  المة.  وال�صتحواذ على خريات  التمدد  اأطماع  ذلك  ومرد  العربي،  للوطن 
لالأذهان  تعيد  تركية  حتركات  اأمام  اليوم  لكننا  والأحداث  الوقائع  �صرد  ب�صدد 
م�صرية الحتالل العثماين لالأمة العربية باإ�صم الدين، فمن يتابع اأحداث الوطن 
ـ قد تدخلت يف  التو�صعية  ـ هذا يعني تركيا  اأوردغان  اأن  العربي ب�صكل دقيق يجد 
يف  الرهابية  الع�صابات  دعم  يف  و�صاهمت  �صافر  ب�صكل  وم�صر  و�صوريا  العراق 
اإخوان م�صر، وكاأنها اليوم هي �صاحبة القول الف�صل يف  العراق و�صوريا ودعمت 
الكثري من ق�صايا الأمة، واأخريا تدخلها ال�صافر يف ليبيا. فبعد تدخلها يف �صمال 
�صوريا ع�صكريا بعملية اأطلقت عليها )نبع ال�صالم( بدعوى انها متتلك وثائق عثمانية 
تثبت عائدية هذه املناطق لها، وهذا ما ل يقره املجتمع الدويل اليوم، نراها حت�صد 
املرتزقة والدفع بهم يف ال�صراع اجلاري يف ليبيا دعما حلكومة ال�صراج. فاملو�صوع 
يرتبط مب�صالح اإقت�صادية واإ�صرتاتيجية وخا�صة فيما يتعلق بال�صيطرة على مكامن 
الغازوالنفط يف املياه الإقليمية والدولية قبالة جزيرة قرب�س، اأوما ي�صمى حو�س 
�صرق املتو�صط  املقدرة ب120  ترليون قدم مكعب من الغاز، وملياري برميل نفط 
الذي  الوزراء  رئي�س  ال�صراج  فائز  مع  ثنائية   اتفاقية  لإبرام  تركيا  دفعت  والتي 

يبحث هوعن طوق جناة يف �صراعه مع امل�صري حفرت.
اأن  يت�صور  العثمانية، جعله  باإيقاظ م�صروع المرباطورية  اأوردغان  اأحالم  اإن 
الوطن العربي بو�صعه احلايل من ال�صعف والت�صتت وعدم اجتماع الأنظمة العربية 
على كلمة جامعة للدفاع عن مقدرات اأقطا ر الوطن العربي اأمام التحديات، جعله 
و  اأحالمه  لتحقيق  فر�صته  اإغتنم  وكاأنه  للتحقيق،  قابلة  هذه  اأحالمه  اأن  يت�صور 
الأمة  اأعداء  فاإن  وهكذا  معار�صيه  اأمام  الداخلي  ال�صيا�صي  و�صعه  لتح�صني 
املرتب�صني بها ي�صعون اإىل اإ�صعاف هذه الأمة و�صرقة خرياتها ما دمت اأنظمة احلكم 
يف اأقطارها متفرقة، ول ترتقي يف تفكريها اإىل بناء اأو اإقامة وحدة اقت�صادية اأو 
�صيا�صية اأو ع�صكرية  باأي م�صتوى كان، لتحمي الأمة من �صرور اأعدائها الطامعني 
يف خرياتها فما زال الكثري من امل�صوؤولني العرب ل يكرتث للمخاطر التي تهدد الأمة 
والوطن العربي ولهذا فاإن اخللل يكمن يف تبعية هذه احلكومات العربية، وغياب 
دور جامعة الدول العربية التي اأ�صبحت منظمة "ل ته�س ول تن�س" كما يقول املثل، 

فهل نعتب على الناطور اأم نعتب على الل�صو�س؟

أ. علي الزبيدي

أوردغان وأوهام 
االمبراطورية

يف ال�سميم

  دبلوما�صي عراقي �صابق    �صحفي من العراق

وحمــالت  املواطنني  ومــنــازل  التحتية  البنى  وتــدمــري  بحرق 
ارزاقهم ومزارعهم وكذلك خطف الآلف من اأبنائهم الذين ل 
يزال م�صريهم جمهول حتى الآن، وكانت مدينة املو�صل وهي 
املعقل الأخري لتنظيم داع�س الإرهابي مثال للدمار واخلراب 
مدن  اكرب  ثاين  تعترب  التي  العريقة  املدينة  بهذه  حل  والــذي 

العراق بعد العا�صمة.
جمموعات  على  ال�صيطرة  العراقية  احلكومة  فقدت  لقد 
ما  ب�صبب  داع�س  وهزمية  املعارك  توقف  بعد  ال�صعبي  احل�صد 
اجلي�س  اإمكانيات  تفوق  ومعدات  اأ�صلحة  من  بحوزتها  ا�صبح 
والمكانيات  والنفوذ  ال�صطوة  اىل  اإ�صافة  الأمنية  والقوات 
واملنافذ  البالد  مــوارد  على  �صيطرتها  جــراء  الكبرية  املالية 
هذه  بــاأن  احلكومة  ادعــاء  ورغــم  النفط.  وتهريب  احلدودية 
الربملان  وقيام  احلكومة،  رئي�س  من  اوامرها  تاأخذ  املجاميع 
القوات  من  جزء  ال�صعبي  احل�صد  هيئة  اإعتبار  قانون  بت�صريع 
والتعليمات  ال�صياقات  نف�س  عليها  وينطبق  العراقية  الأمنية 
ان  اإل  الأمنية  والأجــهــزة  امل�صلحة  الــقــوات  بها  تلتزم  التي 
الف�صائل  هذه  قيادات  اإن  متاما.  ذلك  غري  كان  احلال  واقع 
مرتبطة ايدولوجيا وعمليا بقائد فيلق القد�س الإيراين قا�صم 
�صليماين ومرجعيتها الدينية هو الويل الفقيه )خامنئي(، لقد 
ا�صتطاعت هذه الف�صائل من ال�صتحواذ على القرار ال�صيا�صي 
والأمني داخل احلكومة العراقية وقامت باأعمال قمع واإرهاب 
للمواطنني العراقيني وا�صتهداف مقرات ومواقع تعود للتحالف 
الدويل وامل�صالح الأمريكية وكذلك لدول اأخرى، وكان اآخرها 

نهاية العام احلايل.
عندما مت ا�صتهداف مع�صكر)كيوان( يف حمافظة كركوك 
متعاقد  مقتل  اىل  واأدى  امريكية  قــوات  فيه  تتواجد  ــذي  وال
المريكية  الطائرات  قامت  بجروح،  اآخرين  وا�صابة  امريكي 
بتنفيذ غارة على مع�صكر يعود مليل�صيات حزب اهلل يف منطقة 
القائم قرب احلدود مع �صوريا وادى اىل مقتل )25( عن�صرا 
ويف اليوم التايل قامت ميل�صيا احل�صد بتجميع عنا�صرها اأمام 
ال�صفارة المريكية يف بغداد داخل املنطقة اخل�صراء املح�صنة 
حرق  باأعمال  وقاموا  العراقية،  احلكومة  واذعــان  تواطوؤ  بعد 
و�صغب وحماولة لإقتحام ال�صفارة، المر الذي ا�صطر الرئي�س 
اجلمهورية  رئي�س  اىل  عاجل  انذار  لتوجيه  ترامب  الأمريكي 
حلماية  اإ�صافية  قــوات  وار�ــصــال  العراقية  احلكومة  ورئي�س 
قامت  احلــادثــة  هــذه  مــن  يومني  وبعد  الــفــور،  على  ال�صفارة 
ا�صتهدفت  قا�صمة  �صربة  بتوجيه  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
نائب  املهند�س  واأبو مهدي  القد�س  فيلق  قائد  �صليماين  قا�صم 
بغداد  مطار  اىل  و�صوله  عند  ال�صعبي  احل�صد  هيئة  رئي�س 
منت�صف ليلة اجلمعة 3 كانون الثاين مما اأدى اىل قتلهم وعدد 

من مرافقيهم على الفور.
ان نتائج هذه العملية وردود الأفعال واملوؤ�صرات كلها توؤكد 
باأن عهد حتكم امللي�صيات املدعومة اإيرانيا يف العراق قد انتهى 
وان الإدارة المريكية واملجتمع الدويل �صيكون حازما مع هذه 
الأيام  خالل  اأخرى  واإجراءات  �صربات  وتنتظرهم  امليل�صيات 
وال�صابيع القادمة لكي يعود العراق بلدا اآمنا و�صاملا ملواطنيه 

وجريانه ودول العامل. 
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لتاأ�صـــي�س  والت�صـــعون  التا�صـــعة  للذكـــرى 
اجلي�س العراقي، دللت وذكريات و�صـــفر خالد 
وبطـــولت �صـــطرها هـــذا اجلي�س البا�صـــل على 
ال�صـــعيد الوطني والقومي، �صتبقى حا�صرة يف 
�صـــمري العراقيني واأحرار الأمـــة على الرغم ما 
يتعر�ـــس له العراق والوطن العربي من  �صـــعف 
و�صـــراعات وتاآمر وا�صـــتهداف للهويـــة العربية 

منذ غزو واحتالل العراق عام 2003 
تاأريـــخ اجلنديـــة يف بـــالد وادي الرافديـــن 
�صارب يف القدم، و َيرجع تاريخ تاأ�صي�س اجلي�س 
العراقـــي احلديـــث اىل ال�صـــاد�س مـــن كانـــون 
الثـــاين/ ينايـــر عـــام1921 ،اأي قبل مـــا يقارب 
القـــرن من الزمـــن، كمطلب �صـــعبي ووطني يف 
اأعقاب ثورة الع�صـــرين ال�صـــعبية �صد الحتالل 
الربيطاين، حيث تاأ�َص�س اأول فوج �صمي ب)فوج 
المام مو�صى الكاظم(، كما ت�صكلت اأي�صا وزارة 
الدفـــاع العراقية التي بداأت بت�صـــكيل الوحدات 
والت�صكيالت والفرق الع�صـــكرية بالإعتماد على 

نظام التطوع.  
وعـــرب تاأريخـــه املجيـــد، مـــر تطـــور اجلي�س 
مبراحـــل عـــدة حتى و�صـــل اىل مكانـــة متقدمة 
بني جيو�س العامل املتطورة، وكان ميثل مدر�صـــة 
للرتبية الوطنية والقومية، ولئه للوطن والأمة.

لقد كان جلي�ـــس العراق �صـــفر خالد وادوار 
وطنيـــة و قوميـــة و�صـــاهم مبعـــارك الأمة �صـــد 
الكيان ال�صـــهيوين املغت�صـــب يف الأعوام 1948 
و1967 و1973، و�صـــواهد �صـــهداء اجلي�ـــس مـــا 

زالـــت �صاخ�صـــة على اأر�س فل�صـــطني و�صـــوريا 
والردن. 

  ففي حرب ت�صرين/ اكتوبر 1973 املجيدة، 
ورغم عدم علم القيـــادة العراقية باحلرب، اإل 
اأنها اإتخذت قـــرارًا تاريخيا وجريئًا بامل�صـــاركة 
يف احلرب، واأر�صـــلت القـــوات على عجل، كانت 
ال�صـــورية  العا�صـــمة  دم�صـــق  قـــرب  مقدمتهـــا 
واآخرهـــا يف بغـــداد. وا�صـــتطاعت هـــذه القوات 
اأن تدخل احلرب ب�صـــورة مبا�صـــرة وتلعب دورًا 
مهمًا يف منع القوات "ال�صـــرائيلية" من التقدم 
واحتالل العا�صـــمة ال�صـــورية دم�صـــق ب�صـــهادة 
القادة ال�صهاينة اأنف�صهم، كما اأن القوة اجلوية 
العراقية �صـــاهمت منذ اليـــوم الأول للحرب يف 
ال�صربة اجلوية امل�صـــرية داخل �صيناء ب�صربني 
مـــن طائرات الهجوم الر�صـــي )الهوكر هنرت( 
بطياريهـــا العراقيـــني والتـــي كانت قد اأر�صـــلت 
اىل م�صـــر وبطلب منها قبل احلرب، و�صـــاركت 
ا�صـــراب طائـــرات عراقيـــة اأخـــرى يف املعارك 
على اجلبهة ال�صـــورية وبكثافة منذ اليوم الثاين 

للحرب.
 ورغـــم كل حمـــاولت الكيـــان ال�صـــهيوين 
الرامية لأ�صـــعاف اجلي�س العراقي واإ�صـــتنزافه 
واإ�صـــغاله مبعـــارك جانبيـــة، اإل اأنـــه ظـــل حتى 
قـــرار حله وتفكيك اأ�صـــلحته من قبـــل الحتالل 
المريكي - الربيطاين، يح�صـــب ح�صابا خمتلفًا 
لهذا اجلي�س وقدراته الب�صرية واملادية واملعنوية 
التـــي ت�صـــكل تهديـــدًا مبا�صـــرًا لالأمـــن القومي 

ال�صهيوين.
وكان اجلي�س العراقي البا�صـــل حار�صًا اأمينًا 
للبوابـــة ال�صـــرقية للوطن العربي، فقد ت�صـــدى  
طـــوال ثمـــان �صـــنوات مل�صـــاريع نظـــام طهـــران 
التو�صـــعية ومنعه من ت�صـــدير ما ي�صمى بالثورة 
اليرانيـــة، التـــي هي يف الواقع ن�صـــر للفو�صـــى 
والطائفيـــة والف�صـــاد وحماولة لفر�ـــس الهيمنة 
علـــى الأمـــة و�صـــعوبها. فقـــد خا�صـــت القـــوات 
امل�صلحة العراقية حربًا �صر�صة وطويلة )-1980
1988(، بب�صـــالة واأقدام ومتكنـــت بالنهاية من 
ح�صـــم احلرب وحتقيق الن�صـــر املوؤزر وهزمية 
القوات اليرانية يف الثامن من اأب/ اأغ�صـــط�س 
1988، وبذلك اأجه�صت امل�صاريع اليرانية والتي 
عاودت للظهـــور بعد الحتالل المريكي وغياب 

اجلي�س العراقي، القوة ال�صاربة الوطنية. 
لقد متكـــن اجلي�س العراقي مـــن تبواأ مكانة 
متقدمـــة بـــني جيو�س العـــامل املتطـــورة وامتلك 
عنا�صـــره خربات وجتـــارب حرب اأثـــرت الفكر 
الع�صكري العراقي والعربي والعقيدة الع�صكرية، 
وكان م�صـــدر قلـــق لأعـــداء الأمـــة والطامعني، 
بخا�صـــة الكيان ال�صـــهيوين والدوائـــر الغربية 
الداعمة، لذلك جـــاء قرار حل اجلي�س وتفكيك 
ا�صـــلحته ومعداتـــه مـــن اأوائـــل قرارات �صـــلطة 
الحتـــالل المريكـــي، وبذلـــك طويت �صـــفحة 
جي�صـــًا عروبيـــًا كان �صـــندًا قويًا للوطـــن والمة 
ويق�س م�صـــاجع العداء والطامعني، بعد �صفر 
خالـــد وتاريخ جميد اأ�صـــتمر نحو ثالث وثمانون 

عاما.
اأما الت�صـــكيل الع�صـــكري املوجـــود يف الوقت 
الراهـــن والـــذي اأ�ص�صـــته قوات الحتـــالل على 
اأ�صـــ�س الطائفيـــة واملحا�ص�صـــة، ل ميكـــن عده 
باأي حال من الحـــوال امتدادًا للجي�س العراقي 

السياسة

 ف���������ي ال����������ذك����������رى ال������ت������اس������ع������ة وال�����ت�����س�����ع�����ون 
ل�����ت�����أس�����ي�����س ال������ج������ي������ش ال��������ع��������راق��������ي ال�����ب�����اس�����ل

الفريق الركن صباح نوري العجيلي
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ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة: ف���ي ال��ل��ي��ل��ة ال��ظ��ل��م��اء 
ال����م����ن����ق����ذ  و  ال�����ح�����م�����ى  ح�������ام�������ي  و  ال�����ب�����ط�����ل  ي����ف����ت����ق����د 

ال��������ب��������ع��������ث: ج�������ي�������ش ال������������ع������������راق ال�����������وط�����������ي م�����ف�����خ�����رة 
ال��������������������ع��������������������راق واالم�����������������������������������ة ودرع��������������������ه��������������������ا ال������������ق������������وي
ال  بالذكرى  العراقي  للجي�س  التحية  وجه  بالعراق  البعث  اأ�صدره حزب  بيان  يف 
99 لتاأ�صي�صه: "يف �صفره الوطني والقومي احلافل بالب�صالة وال�صجاعة يف دفاعه �صد 
العراق  جي�س  بحق  فكان  العرب،  وار�س  العراق  باأر�س  الطامعني  والغزاة  الطغاة 
فلم  واملحن  اخلطوب  تكاثر  "رغم  البيان:  اأ�صاف  و  جمعاء".  العربية  المة  وجي�س 

ل على هذا اجلي�س البا�صل اأي موقف �صائن". ي�صَجّ
و اأو�صح: "من بني املفاخر املميزة يف تاريخ جي�س العراق الوطني الأ�صيل اأن قادته 
مل يجعلوا منه اأداة للمغامرات ال�صيا�صية وت�صفية احل�صابات ال�صخ�صية اأو الفئوية، 
فكان بحق جي�س كل الوطن وكل ال�صعب، كما متيز اأولئك القادة امليامني، ف�صاًل عن 
الب�صالة والبطولة، بالنزاهة والعفة واحلر�س على املال العام وت�صخريه لبناء موؤ�ص�صة 

�صاخمة تتميز باأعلى درجات املهنية والرقّي".
وتابع البيان:"ل �صك اأن معارك الدفاع عن وحدة الوطن التي خا�صها هذا اجلي�س 
العظيم يف �صمال العراق ومالحم القاد�صية املجيدة كانت من اأهم حمطاته الوطنية، 
فكان دفاعه ال�صطوري �صد الطماع اليرانية يف القاد�صية الثانية. ففي الوقت الذي 
الثورة،  اأخرى حتت ذريعة ت�صدير  العراق ودول عربية  لغزو  يعد فيه اخلميني  كان 
ا�صتطاع اجلي�س العراقي البا�صل ان ي�صد هجمات اجلي�س الإيراين وما ي�صمى بحر�صه 
الثوري يف حرب �صرو�س دامت ثمان �صنوات، واجرب نظام الويل الفقيه على جترع 
حدودها  يف  م�صاهماته  تقف  ومل  و�صاغرًا.  مرغمًا  النار  اطالق  وقف  وقبول  ال�صم 
الوطنية بل امتالأ تاريخه املجيد باملاآثر القومية فكان جي�صًا لالأمة العربية جاعاًل من 
باإ�صمها وما تزال ار�س جنني حتت�صن بكل  فل�صطني ق�صيته املركزية فاإرتبط ا�صمه 
حب ووفاء رفات �صهداء جي�س العراق، فيما يعبق دم ال�صهداء بعطره اأر�س اجلولن 

وجبل ال�صيخ و�صيناء".
و ختم بتوجيه: "حتية اإجالل واإكبار لأبناء ورموز القوات امل�صلحة العراقية عرب 

تاريخها املجيد ، واملجد واخللود ل�صهداء اجلي�س العراقي الأ�صيل".

يف بيــــان للجبهــــة الوطنيــــة العراقية 
ملنا�صــــبة الذكرى )99( لتاأ�صي�س اجلي�س 
العراقــــي البا�صــــل، حيت: "ذلــــك الطود 
ال�صامخ البا�صــــل الذي ظل لغاية التا�صع 
من ني�صان2003 حامي العراق، واجلي�س 
واملخل�ــــس  املبدئــــي  القومــــي  الوطنــــي 
لقيــــم الفرو�صــــية واحلق وحامــــي الدولة 
العراقية، عرفته �صاحات الوغى والنزال 
مدافعــــًا عن العــــراق و�صــــعبه وعن المة 
العربيــــة اينما تطلبه الواجب، من خالل 
دفاعه عن حدود المة وبوابتها ال�صرقية 
كان مغوارا مع العدو الفار�صي املجو�صي 
مــــرورًا بــــكل حــــروب المــــة مــــع العــــدو 
ال�صــــهيوين". و اأكــــد اأنه "كان امل�صــــاند  
لــــكل حــــركات التحرر يف وطننــــا العربي 
يف ن�صــــرة اجلزائــــر واليمن وال�صــــودان 
وال�صــــومال وموريتانيا وغريها جم�صدًا 
بذلك عقيدة قتالية م�صرفة هي انعكا�س 

ووعي منه لعقيدة قومية". 

و اأو�صح: "ان المانة العامة للجبهة 
الوطنيــــة العراقية تدعو كل املخل�صــــني 
ليكونــــوا  الغيــــارى يف اجلي�ــــس احلــــايل 
ظهريا و�صــــندا لثوار انتفا�صــــة ت�صــــرين 
البا�صــــلة وانهاء ماأ�صــــاة ال�صــــعب والعمل 

على حتريره".
و تت�صــــاءل: "األ يوجــــد بني �صــــفوف 
هــــذا اجلي�ــــس مــــن ينتخــــي وينف�ــــس ما 
ابتلــــى بــــه هــــذا اجلي�ــــس ويرجعــــه اىل 
مكانتــــه  اليــــه  ويعيــــد  م�صــــريته  �صــــابق 
ومي�صــــح ماعلق بتاريخــــه الوطني التليد 
مــــن ادران واآثــــام مــــن بعــــد الحتــــالل 
وت�صــــلط امللي�صــــيات واذرع ايران وخبثاء 
الحتالل؟؟ �صن�صرب ون�صرب و�صنجاهد 
بــــكل ارادتنا الوطنيــــة )واإن غدًا لناظره 
قريــــب( فاأبنــــاء هــــذا اجلي�ــــس هــــم من 
ال�صعب العراقي الثائر و�صينت�صرالوفاء 

و�صيعلوا �صوت احلق حتمًا".

البا�صل �صاحب املا�صي املجيد، فهو كيان �صعيف ولئه للطوائف 
والحزاب تتحكم به امللي�صيات الطائفية املوالية لنظام طهران. 
حتيـــة اإجـــالل واأكبـــار جلي�ـــس العـــراق البا�صـــل يف الذكرى 
التا�صـــعة والت�صـــعون لولدتـــه، واملجد واخللود ل�صـــهداء اجلي�س 
�صـــارية رايـــة العـــراق، و�صـــيبقى الأمل معقـــود برجـــال العراق 
واحـــرار المة يف بناء موؤ�ص�صـــة ع�صـــكرية وطنية ت�صـــتمد قوتها 
وتنظيمها وارادتها على القتال من متا�صـــك ووحدة ال�صعب ومن 
تـــراث اجلي�س الأ�صـــيل، كـــي ينه�س من جديـــد كاأحد مقومات 
الدولـــة العراقية احلديثة مدافعا عن الوطن و�صـــعبه، وحار�صـــا 

اأمينًا لبوابتها ال�صرقية من الطامعني واحلاقدين.  
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على م�صاحات �صا�صعة من الأرا�صي الفل�صطينّية 
امل�صنفة )ج(، ون�صب مظّلٍة ا�صتعمارّية جديدة 
املناطق،  تلك  يف  الفل�صطيني  الوجود  ملحاربة 
املحميات  مــ�ــصــّمــى  بــــاأّن  الــــــوزارة  واأ�ــصــافــت 
ال�صتيالء  اأ�صكال  من  اآخر  �صكٌل  هو  الطبيعّية 
على الأرا�صي الفل�صطينّية، موؤكدًة باأنها �صتتابع 
املتحدة،  لالأمم  العام  والأمــني  كافًة  الــدول  مع 
ة هذا  بالإ�صافة اإىل املنّظمات الأممّية املخت�صّ
اجلنائّية  املحكمة  باإجتاه  و�صتتحرك  القرار، 
املرتّتبة  القانونّية  باملخاطر  لتزويدها  الدولّية، 

على هذا القرار اجلائر.
قال  حيث  الــقــرار،  هــذا  الأردن  اأدان  وقــد 
الأردنــّيــة  ــة  وزارة اخلــارجــّي بــاإ�ــصــم  املــتــحــّدث 
املُدانة  اخلطوة  هذه  باأّن  الفايز(  اهلل  )�صيف 
الّدويل  والقانون  الــدويل؛  للقانون  خرقًا  متّثل 
ــادرة الأرا�ـــصـــي  الإنـــ�ـــصـــاين، مــن خـــالل مــ�ــص
وتعزيز  الــغــربــّيــة،  الــ�ــصــّفــة  يف  الفل�صطينّية 
"�صرورة حتّمل  الفايز على  ال�صتيطان. و�صّدد 
�صيا�صة  من  للحّد  م�صوؤولياته  الــدويل  املجتمع 
ال�صتيطان الإ�صرائيلّية، التي تعمل على تقوي�س 
الّطرفني  بني  ال�صراع  حلــّل  املبذولة  اجلهود 
اإ�صرائيل  واإلـــزام  ال�صامل،  ال�ّصالم  وحتقيق 

بتنفيذ قرارات ال�صرعّية الدولّية، وعلى راأ�صها 
قرار جمل�س الأمن رقم )2334(".

وقد تبّنى جمل�س الأمن الدويل هذا القرار 
ال�صتيطان  بوقف  يطالب  والذي  2016م،  عام 

على اأرا�صي ال�صّفة الغربّية ويدينه.
الحتالل  �صلطات  فتقوم  الأر�ــس  على  اأمــا 
املناطق  يف  الــبــنــاء  مــن  الفل�صطينيني  مبــنــع 
على  وتعمل  بــل  طبيعّية،  حممّيات  امل�صّنفة 

م�صادرتها من اأ�صحابها.
مكتب  يف  امل�صت�صار  اأدىل  اآخـــر  خــرٍب  ويف 
كوهني(  )اإيـــدي  الإ�صرائيلّية  الـــوزراء  رئا�صة 

ت�صريحًا متلفزًا قال فيه:
واأّن  لإ�ــصــرائــيــل،  �صديقة  دولـــة  "املغرب 
بجوازاتهم  املغرب  يدخلون  اإ�صرائيليني  هناك 
وبني  بيننا  خالف  اأي  يوجد  فال  الإ�صرائيلّية، 
توؤّثر  فلن  الفل�صطينّية  الق�صّية  اأمــا  املــغــرب، 
الكوالي�س،  خلف  املقامة  الوثيقة  العالقات  يف 
بع�س  مــع  ممــتــازة  مــن  اأكـــرث  بــاأنــهــا  وت�صّنف 
تلك  ولتعلن  نــفــاقــًا  فيكفي  الــعــربــّيــة،  الــــدول 
الدول تطبيعها مع اإ�صرائيل، وتبادل ال�ّصفارات 

وال�ُصفراء".

اأ�صكال العن�صرّية والوح�صّية  �صكٌل اآخر من 
بدولة  ت�صّمى  ما  حكومة  قبل  من  متار�س  التي 
العربّية  الدول  بع�س  �صمت  بظل  "اإ�صرائيل"، 
التي تبارك وجودها على الأر�س الأم فل�صطني، 
والعنجهّية  الغطر�صة  اآخر من ممار�صات  �صكٌل 
برغم  ال�صامد  ال�صعب  على  اخلناق  لت�صييق 
�صبع حممّيات  اإقامة  وهي  املمار�صات،  تلك  كّل 
الأرا�صي  على  ال�صهاينة  للم�صتوطنني  طبيعّية 

الفل�صطينّية. 
ل�صحيفة  ـــكـــرتوين  الإل ــع  ــوق امل نــ�ــصــر  فــقــد 
الدفاع  وزارة  عن  نقاًل  بو�صت(،  )جروزاليم 
اإقامة  على  �صادقت  الدولة  بــاأن  ال�صهيونية، 
اأرا�صي  على  للم�صتوطنني  طبيعّية  حممّيات   7
ال�صّفة الغربّية، حيث اأّنها �صتتواجد يف املناطق 
امل�صّنفة )ج(؛ والتي ت�صّكل ما ن�صبته 60 % من 
املنطقة، وتقع حتت �صيطرة دولة  م�صاحة هذه 
– بح�صب  املوقع  واأ�صاف  كامل،  ب�صكٍل  الكيان 
وزارة الدفاع – باأّن هذه هي املّرة الأوىل التي 
اإتفاقّية  منذ  القرار  هذا  مثل  اإ�صدار  فيها  يتم 
قد  ـــوزارة  ال ــاأن  ب ويتابع  1994م،  عــام  اأو�صلو 
 12 تو�صيع  ي�صمل  القرار  هذا  اأّن  اإىل  اأ�صارت 
حممّية اأخرى قائمة على اأرا�صي ال�صّفة، حيث 
اأ�صار اإىل اأّن مناطق يهودا )اخلليل( وال�صامرة 
خالبة  طبيعّية  مناطق  على  حتتوي  )نابل�س( 

�صيتم تو�صعتها وتطوير مناطق جديدة اأخرى.
ال�صهيوين  الــدفــاع  ــر  وزي عــن  املــوقــع  ونقل 

)نفتايل بينيت( الذي قال:
اأر�ـــس  كــبــري  ب�صكٍل  ــعــّزز  ن نــحــن  "اليوم 
تطوير  خــالل  من  ــوًل؛  ق ولي�س  فعاًل  اإ�صرائيل 

م�صتوطنة يهودّية يف املنطقة )ج(".
اإىل  الإ�صرائيليني  جميع  "اأدعوا  ــابــع:  وت
بجولٍة  للقياِم  الأر�ـــس؛  على  وال�صرِي  النهو�س 
جديدة  مناطق  واكت�صاف  وال�ّصامرة،  يهودا  يف 

هيوين". ملوا�صلة امل�صروع ال�صّ
من جهٍة اأخرى ندد اجلانب الفل�صطيني من 
خالل وزير خارجيته بالقرار يف بياٍن �صحفي، 
وقالت الوزارة باأّن هذا القرار يعني و�صع اليد 

مكتب األردن: غادة حاليقة

السياسة
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ــان الــ�ــصــهــيــوين  ــي ــك ـ �ـــصـــادق ال
حمميات  "�صبع  اإقامة  على  موؤخرا 
ال�صفة  يف  للم�صتوطنني،  طبيعية" 
منذ  الأوىل  للمرة  وذلـــك  الغربية 
التوقيع على اتفاق اأو�صلو مع منظمة 
التحرير الفل�صطينية يف العام 1993 
بو�صت"  "جروزاليم  �صحيفة  ـ 
ال�صهيونية  الدفاع  وزارة  عن  نقلت 
اأن "املحميات" �صتتواجد يف املناطق 
الغربية  ال�صفة  يف  "ج"  امل�صنفة 
م�صاحتها،  مــن   62٪ ت�صكل  والــتــي 
كما  الكاملة.  �صيطرتها  حتت  وتقع 
طبيعية  حممية   12 بتو�صيع  �صتقوم 

اأخرى، قائمة يف ال�صفة الغربية. 
اإىل  اأ�ــصــار  ال�صهيوين  الــقــرار  ـ 
ال�صفة الغربية التي "يوجد يف يهودا 
اخلليل،  و  نابل�س  اأي  وال�صامرة" 
مذهلة،  مناظر  ذات  طبيعية  مواقع 
ونطور  احلالية،  املواقع  يف  �صنتو�صع 

مواقع . 
فــاإن  اأمــنــيــة،  مــ�ــصــادر  ح�صب  ـ 
امل�صتهدفة  "املحميات"  م�صاحة 
معظمها  دومن،  األــــف   130 تــبــلــغ 
والــبــاقــي  فل�صطني  دولــــة  ـــي  اأرا�ـــص
اأرا�ــس  اأو  خا�صة  فل�صطينية  اأرا�ــس 
يف  م�صبوه  ب�صكل  �صهاينة  ا�صرتاها 
حركة  تقدير  وح�صب  “ج”.  مناطق 
األف دومن   20 فاإن  الآن"،  "ال�صالم 
 " اإقــامــة  �صيتم  التي  الأرا�ــصــي  مــن 
مللكية  تعود  اأرا�ـــس  هي  املحميات" 

فل�صطينية خا�صة.
ـ من ناحية ال�صكان الفل�صطينيني 

"املحميات"  هـــذه  عــن  فـــالإعـــالن 
ميكن اأن يتبدى يف الأ�صا�س يف حظر 
مرتبط  واحلظر  والــزراعــة.  الرعي 
لكل  �صتحدد  التي  املف�صلة  بالقيود 
مــوقــع مــن هـــذه املـــواقـــع. يف اأحــد 
 – "رومت  اجلــديــدة  املحميات  هــذه 
للبدو. هذا  م�صخيوت" هناك جتمع 
غري  مبانيه  تعترب  ـــذي  ال التجمع 
املنطقة  اإعــالن  من  �صيتاأثر  قانونية 
الو�صع  هــذا  لأن  طبيعية،  حممية 

�صيمنع البناء يف املنطقة.
ـ يف نهاية كانون الأول/ دي�صمرب 
اليوم"  "اإ�صرائيل  يف  ن�صر    2019
اأعطت  ال�صهيونية  احلكومة  بـــاأن 
الأرا�صي  ت�صجيل  لتحويل  توجيهات 
الإدارة  مـــن  الــغــربــيــة  الــ�ــصــفــة  يف 
�صجل  اإىل  الفل�صطينية  ــيــة  املــدن
الطابو عندهم. وح�صب رجال قانون 
اأن  يتوقع  "هاآرت�س"،  مــع  حتــدثــوا 
كثرية  بعقبات  اخلطوة  هذه  تواجه 
لأنها ت�صكل بالفعل �صم مناطق "ج" 

نهائيا للكيان ال�صهيوين. 
رئي�صًا  األـــرياز  كوبي  تعيني  مت  ـ   
م�صتقبل  على  احلـــرب  "منتدى  لـــ 
قدمًا  �صيدفع  الــذي  )ج("،  مناطق 
بتعزيز امل�صتوطنات يف مناطق )ج(. 
األرياز عمل م�صاعدًا لوزير الدفاع يف 
حزيران/ حتى  ال�صتيطان  �ــصــوؤون 

يونيو املا�صي.
مبوجب  الغربية  ال�صفة  تق�صم  ـ 
ج(  ب،  )اأ،  ملناطق  اأو�ــصــلــو،  اتــفــاق 
ب"  "اأ،  منطقتي  مــ�ــصــاحــة  وتــبــلــغ 
حني  يف  ال�صفة  م�صاحة  من   38%

تبلغ م�صاحة منطقة "ج" التي ت�صم 
 62% الأغــوار و�صمال البحر امليت  

تقريبا من م�صاحة ال�صفة.
املحميات  على  احلفاظ  ذريعة  ـ 
فيها، متنع  البيئي  والتنوع  الطبيعية 
مبوجبها  ال�صهيونية  الــ�ــصــلــطــات 
حمافظات  كافة  يف  الفل�صطينيني 
ال�صفة الغربية املحتلة من ا�صتغالل 
املحميات  يف  الــواقــعــة  اأرا�ــصــيــهــم 
اأبوابها  الطبيعية فيما تفتح م�صاريع 
دعت  اذا  ال�صتيطانية  للتو�صعات 
ي�صمى  ما  ت�صريع  و  لذلك،  احلاجة 

بامل�صتوطنات الع�صوائية. 
ايــلــول/  �صهر  مــن  ــاين  ــث ال يف  ـ 
يف  ورد   2014 ــعــام  ال مــن  �صبتمرب 
املدنية  الدارة  باأن  هاآرت�س  �صحيفة 
�صلطة  مــع  وبــالــتــعــاون  ال�صهيونية 
ال�صرائيلية  والطبيعة  احلــدائــق 
اأوقفت العمل على طريق ا�صتيطاين 
قانا  وادي  حممية  يف  �صقه  يجري 
ال�صفة  �صمال  �صلفيت  حمافظة  يف 
ــة املــحــتــلــة لـــربـــط الـــبـــوؤرة  ــي ــغــرب ال
بتجمع  �صيلو"  "الوين  ال�صتيطانية، 
ياأتي  والــذي  ال�صتيطاين  كيدوميم 
�صلفيت  حمــافــظــتــي  اأرا�ـــصـــي  عــلــى 

وقلقيلية. 
تــتــبــع الــــبــــوؤرة ال�ــصــتــيــطــانــيــة  ـ 
املــوقــع  حــيــث  مــن  �صيلو"  "الوين 
ــمــرون وهــي  ــص مــ�ــصــتــوطــنــة كــــارين �
لتجمع  املكونة  امل�صتوطنات  احــدى 
وتتو�صط  ال�صتيطاين.  "كيدوميم" 
�صيلو"  "الوين  ال�صتيطانية  البوؤرة 
اجلنوب  )يف  عمانوئيل  م�صتوطنتي 

)يف  �ــصــومــرون  وجينوت  ال�صرقي( 
يف  ان�صائها  ومت  الغربي(،  ال�صمال 
بداية العام 1998. ويبلغ عدد املباين 
يف "البوؤرة الع�صوائية" اليوم ما يزيد 
عن 75 كرفانا ومبنى هذا بالإ�صافة 
دينية  ومدر�صة  يــهــودي  كني�س  اىل 
الــبــوؤرة  ويقطن  طالبا،   150 ت�صم 
 250 يقارب  ما  اليوم  ال�صتيطانية 

م�صتوطن.
الــتــي يعلن  املــفــاجــاآت  تــتــواىل  ـ 
عــنــهــا الــكــيــان الــ�ــصــهــيــوين، وكــان 
ميتّد  �صّري(  )نهٍر  اإكت�صاف  اآخرها 
على طول ع�صرة كيلومرتات بالقرب 
منطقة  يف  ويقع  املــيــت،  البحر  مــن 
ارتفاعاٍت  على  بال�صخور  حماطة 
البحر  امتياز  منطقة  يف  متفاوتة 
ــاأّن  ب والــغــريــب  ال�صهيونية،  املــّيــت 
ال�صهيونية  البيئة  منّظمات  تدعي 
و  النهر.  هذا  بوجود  تعرف  ل  اأنها 
الذين  الفل�صطينيني  الأر�ـــس  اأهــل 
يحفظون جغرافيا وطنهم عن ظهر 
هذا  وجــود  و  ذلــك.  يعرفوا  قلب مل 
�صبب  يف�ّصر  )الــ�ــصــنــاعــي(  النهر 
ب�صكٍل  املــّيــت  البحر  مــيــاه  تــ�ــصــاوؤل 
وحتويلها  املياه  �صرقة  ب�صبب  كبري، 
ت�صمى  مــا  لتغذية  النهر  هــذا  اإىل 
اأعلنت  التي  الطبيعّية  باملحمّيات 
باإقامتها  الــبــدء  عــن  الــكــيــان  دولـــة 

موؤخرا.
ال�صلطة  اأيــن  امل�صروع:  الت�صاوؤل 
الأردن  و  الفل�صطينية  الــوطــنــيــة 
و جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة مــن كل 

هذا؟؟؟

الــعــام  هـــذا  "�صيقام  قـــائـــاَل:  وا�ــصــرت�ــصــل 
اأبوابها  دبــي  �صتفتح  حيث  دبـــي،  يف  معر�صًا 
ال�صفر  جــواز  حملة  من  الإ�صرائيليني،  لــلــزّوار 

الإ�صرائيلي".!
الق�صّية  "..باأّن  قــائــاًل:  كــوهــني  ــاف  واأ�ــص
ـــّب الأمــــة قــد تــفــّتــتــت، حــيــث راأيــنــا  ــــاردة ول امل
ال�صعودّية  قلب  يف  الإ�صرائيليني  من  جمموعة 
فمن  جماهرًة،  بالعربّية  يتحدثون  والريا�س، 
ذهبت  فقد  الفل�صطينّية،  الق�صّية  الآن  يهّمه 

هذه الق�صّية وماتت"!
للكيان  الب�صع   احلقيقي  الــوجــه  هــو  هــذا 
املنا�صرة  العربّية  الأنظمة  ولبع�س  العن�صري، 
لمي، على  له حتت �صعار التعاي�س امل�صرتك وال�ِصّ

ح�صاب اأر�س و�صعب و حقوق تاريخية.

حقائق و معل�مات خطرية

النهر ال�صري املكت�صف!!
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اأدائها.
واأ�صـــبح ال�صـــعب ال�صـــوري هو دافع ال�صريبة 
الوحيد بـــدًل من ان يكـــون امل�صـــتفيد الوحيد من 

الثورة!!!
� ما حجم التدخ����الت الدولية والإقليمية يف 
ال�ش����اأن ال�ش����وري، وم����ا ه����ي النعكا�ش����ات ال�شلبية 

على ال�شعب ال�شوري؟
ـ ال�صـــراع يف �صـــورية - الآن - اأ�صبح �صراعًا 
اقليميـــًا ودوليـــًا على �صـــورية ول اأحد مـــن الدول 
املت�صـــارعة  يقيم وزنا او اعتبارا لل�صعب ال�صوري 
ومعاناته، املجتمع الـــدويل يتحمل جزًء كبريًا من 
هذه النك�صـــارات لأنه انق�صم بني موؤيد باإ�صتحياء 
للثورة، اأو �صـــامت على الفظاعـــات املرتكبة بحق 

ال�صعب ال�صوري اأو موؤيد للنظام املجرم. 
كمـــا تتحمـــل قيـــادات املعار�صـــة ال�صيا�صـــية 
والع�صـــكرية جـــزًء مـــن هـــذه امل�صـــوؤولية ب�صـــبب 
ت�صـــظيها وافتقارها مل�صروع وطني ثوري وفقدانها 
التمثيل ال�صـــعبي والكفـــاءة العلمية وارتهان اغلب 
قياداتها ال�صيا�صـــية والع�صـــكرية لكل الدول بعيدا 

عن قيم ومبادئ الثورة 

� كن����ت تقف �ش����د ت�شكيل اللجن����ة الد�شتورية 
1 والق����رار  باإعتباره����ا خرق����اً ملخرج����ات جني����ف 
2254، مل����ا ذهب����ت ملوؤمت����ر الريا�����س و�شارك����ت يف 

اأعماله؟
ـ اوًل: ان اجتمـــاع الريا�ـــس املنعقد بتاريخ 27 
- 28 من �صـــهر كانـــون الأول املا�صـــي هو اجتماع 
لبع�ـــس ال�صخ�صـــيات ال�صـــورية ولي�ـــس موؤمتـــرًا، 
وبالتـــايل فـــاإن خمرجاتـــه ل تعدو عـــن راأي لتلك 
املجموعـــة القابـــل للتغيـــري والتعديـــل مـــن الهيئة 
العامة املو�صـــعة التي تقرر من املجتمعني اإنتاجها 
لت�صم اأكرب كم من ال�صخ�صيات الوطنية ال�صورية 
حتـــى تكون القاعدة العري�صـــة التي توؤ�صـــ�س لكان 
وطنـــي للم�صـــتقلني يت�صـــع للجميع وينتـــج هيئاتها 
القياديـــة وبرامج عملهـــا ويقرر ما يراه منا�صـــبًا 

ب�صاأن ممثليه يف هيئة التفاو�س.
ثانيا: ان البيان اخلتامي للمجتمعني بالريا�س 

ت�صمن ما يلي:
1 - تاأكيدهـــم علـــى اأن احلـــل ال�صيا�صـــي وفق 
ما ورد يف البيان الرئا�صـــي جلنيـــف 1 والقرارات 
الدولية املتعلقة بال�صـــاأن ال�صـــوري وفـــق اأولوياتها 
التـــي تن�س على هيئة حكم انتقـــايل و لي�س جلنة 

� هل لك اأن تو�شح لنا الو�شع حالياً ب�شوريا؟
ـ قبل احلديث عن الو�صـــع احلايل يف �صـــورية 
لبد لنا من اأن ننوه اىل اأنه منذ انطالقة �صـــرارة 
املطالبة باحلرية يف تون�س فقد كان لها �صـــدى يف 
اأغلـــب ال�صـــعوب العربية، مع اأن �صـــياقها املنطقي 
كان يجـــب اأن ينطلـــق مـــن �صـــورية التـــي يعي�ـــس 
�صـــعبها حالة خا�صة من ال�صتبداد الفئوي الأمني 
اخلانق، والكل يعرف كيف قابل النظام ال�صـــوري 
هذا احلراك ال�صـــعبي ال�صـــلمي باآلته الع�صـــكرية 
الهوجاء وا�صـــتدعى حلفائه )اإيران ورو�صـــيا( مع 
ميلي�صيات طائفية ا�صتباحت �صوريا اأر�صًا و�صعبا.

لذلك :
�صـــورية اليـــوم: حمتلـــة  بـــكل ما حتملـــه كلمة 
الحتالل من معنى �صيا�صـــي وقانوين، ويف مقدمة 

الدول املحتلة هما اإيران ورو�صيا.
�صـــورية اليـــوم: املـــوالة واملعار�صـــة تتقاتالن 

بالوكالة عن امل�صغل اخلارجي.
�صورية اليوم: انقلبت ال�صطات فيها )تنفيذية 
- ت�صـــريعية - ق�صـــائية( اىل ع�صـــابات، ل نظام 
يحكمها ول تراتبية ول موؤ�ص�صات ول قوانني تنظم 

السياسة

القاضي حسني حمادة: 
س������وري������ة م����ح����ت����ل����ة  ب����ك����ل م������ا ت���ح���م���ل���ه ك��ل��م��ة 
اإلح���ت���ال م���ن م��ع��ى س��ي��اس��ي وق��ان��ون��ي

حوار: رنا الجندي

الرتاجع  و  �ص�ريا،  يف  ال��صع  م�صتجدات  كل  مع 
اأهمها  كثرية،  ع�امل  نتيجة  ال�ص�ريني  للث�ار  امليداين 
مل�صلحة  النطاق  ال�ا�صع  االيراين  و  الرو�صي  التدخل 
النظام، و ب�صبب ت�صظي املعار�صة ال�ص�رية اىل جبهات 
و حماور متعددة، و ارتباط بع�صها مع اجندات عربية 
اال�صتاذ  القا�صي  مع  احل�ار  هذا  لنا  كان  اجنبية،  و 
ح�صني حمادة، رئي�س املكتب التنفيذي للهيئة ال�طنية 
للقان�نيني ال�ص�ريني، و مدير املركز ال�ص�ري للدرا�صات 
احلق�قية، فاأهال بك على �صفحات جملة "كل العرب"، 
احلري�صة على الدفاع عن حق ال�صعب ال�ص�ري بحياة 
عادلة و دمي�قراطية �صمن �صيادته ال�طنية، و عدم 
و  الداخلية  ال�طنية  ب�صيا�صته  االجنبي  التدخل 

اخلارجية.
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د�صـــتورية، وهذا يعني يجب ان تكون املفاو�صـــات 
على نقل ال�صلطة ولي�س من خالل د�صتور جديد او 

تعديالت د�صتورية. 
2 - تاأكيدهـــم علـــى تطبيـــق مبـــداأ العدالـــة 
واملحا�صـــبة لكل من ارتكب فظاعات بحق ال�صعب 
ال�صـــوري من اأي طرف كان، وهذا يعني حما�صبة 
اركان النظـــام ورمـــوزه وكل من تلطخت يداه بدم 
�صـــوري برئ او مال �صوري او �صـــرف �صوري، مما 
�صبق يت�صح اأن هذه املخرجات تتعار�س مع اللجنة 
الد�صتورية التي عار�صناها والتي ل توؤدي اىل حل 
�صيا�صي وفق القرارات الدولية والأولويات الواردة 

فيها.
� األ ت����رى اأن م�شاركت����ك مبوؤمت����ر الريا�����س 
للجن����ة  املعار�����س  موقف����ك  م����ع  تتعار�����س 

الد�شتورية؟
ـ اإن جوابي ال�صابق يغطي هذا ال�صوؤال  

ال�صـــوري جـــاد يف  النظـــام  اأن  تعتقـــد  ـ هـــل 
م�صـــاركته باللجنـــة الد�صـــتورية، اأم اأنهـــا مناورة 

منه؟
اأول، النظـــام يحكمه مبداأ الهوة الوا�صـــعة ما 
بـــني النظرية والتطبيـــق، ويف الوقت الـــذي اأعلن 
فيه اإلغـــاء نظام الطوارئ والحـــكام العرفية قام 
باإر�صـــال اآلته الع�صـــكرية ل�صحق ال�صـــعب ال�صوري 

واأحدث حمكمة الإرهاب للق�صاء على الثوار.
ثانيا، امل�صـــكلة احلقوقية يف �صـــورية لي�صت يف 
الد�صتور ال�صوري فح�صب، واإمنا يف جلها تكمن يف 
القوانني اخلا�صة التي تتحدث عن بناء املوؤ�ص�صات 
ال�صـــيادية يف الدولة واملجتمع، وهـــذه القوانني مل 

تتطراأ اإليها اللجنة الد�صتورية!!!
لذلك فـــاإين اأعتقد باأن النظام �صي�صـــارك يف 
هـــذه اللجنة لأنها ت�صـــب مـــن حيـــث النتيجة يف 
م�صلحته ب�صـــبب ال�صـــطراب املجتمعي وفقدان 
الأمن والأمان وغياب احلياة ال�صيا�صـــية ال�صليمة 
وعدم وجود �صـــلطات وطنية / ق�صائية - اأمنية / 
ت�صـــتطيع اإجراء ومراقبة العمليـــة الدميقراطية، 
وب�صـــبب منـــح جتني�ـــس النظـــام بع�ـــس الأجانب، 
ناهيك عن ت�صتت املعار�صة ال�صيا�صية، وحماولت 
ت�صـــويهها لأغلب ال�صخ�صيات الوطنية باإفرتاءات 
من خالل طابورها اخلام�س، كل ذلك �صي�صـــتغله 

النظام و�صيكون الناجت مل�صلحته.
� بعد �شنوات من الثورة والت�شحيات الكبرية 
لل�شعب ال�شوري، هل ترى اإمكانية حل مب�شاركة 

النظام ب�شكل اأو باآخر؟
ـ كل الدول التي مرت بتجربة �صبيهة بالتجربة 
ال�صـــورية كان احلل فيها هو اعتماد مبداأ العدالة 
النتقالية الذي يت�صـــمن وعديـــن متالزمني الأول 
وجـــرب  املحا�صـــبة  والثـــاين  ال�صيا�صـــي  النتقـــال 

ال�صرر.

وهنـــا ننـــوه اىل اأن املجتمـــع الدويل اقـــر اآلية 
للحل ال�صيا�صي وخارطة مبوؤمتر جنيف1 الذي مل 
يح�صر فيه ل املوالة ول املعار�صة ومل يعرت�صا على 
بنـــوده، لذا بات على املجتمع الدويل اأن ي�صـــرف 
النظر عـــن هيئات التفاو�س واللجنة الد�صـــتورية 
ويعتمد فريق من التكنوقراط ال�صـــوريني ين�صقون 
مـــع فريـــق الأمم املتحـــدة لو�صـــع اإطـــار تنفيذي 
للقرارات الدولية وخارطـــة طريق وجدول زمني، 
ومـــن ثم اعتمـــاد الناجت بقرار مـــن جمل�س الأمن 
حتت الف�صـــل ال�صابع، ويف حال اعرتا�س اأي دولة 
دائمـــة الع�صـــوية على هـــذا الناجت ميكـــن اأن يتم  
اإحالـــة الأمر اىل اجلمعيـــة العامة لعقـــد اجتماع 
"متحدون من  "ا�صـــتثنائي طارىء" حتت عنوان 
اجل ال�صالم" عمال بقرار الهيئة العامة رقم 377 
لعام 1950 وبذلك ت�صـــبح تو�صيات الهيئة العامة 
مبوافقـــة ثلثي اع�صـــائها مبثابة قـــرار من جمل�س 

الأمن يجب تنفيذها.
� الو�شع املي����داين يفر�س تق�شيما حاليا، هل 

تعتقد اأن �شوريا ذاهبة نحو التق�شيم الفعلي؟
ـ نعـــم هنـــاك مناطق نفـــوذ لعـــدة دول ورغم 
اأن هـــذه حالـــة كارثيـــة، اإل اأن كل الدول ت�صـــرح 
باملحافظة على وحدة �صـــورية، كما مل ن�صـــمع من 
اي قوى �صورية تطالب بالتق�صيم بغ�س النظر عن 
اأفعال القوى ال�صـــوفينية والراديكالية ال�صالموية 
ت�صـــري اىل التق�صـــيم، واحلقيقـــة ال�صـــاطعة هـــي 
ان �صـــورية ل تقبـــل التق�صـــيم ول تقبـــل فيدرالية 
جغرافية لأ�صـــباب عديدة ل يت�صع املجال لذكرها 

هنا.
� م����ا راأي����ك باجلماع����ات الت����ي تتح����دث ع����ن 
تق�شيم �شوريا. مثل "ب كا كا" و "ق�شد"، وبدعم 

اإقليمي اأو دويل؟
ـ ال "ب كا كا" وتفرعاتـــه مل يطالبـــوا علنـــًا 
بالتق�صـــيم رغم اأن ممار�صـــتها علـــى اأر�س الواقع 
تـــدل على هـــدف التق�صـــيم، وكما ذكرت �صـــابقًا 
بـــاأن اأي حماولة من هذا القبيل �صـــتنهي بالف�صـــل 

الذريع.
� قانوني����اً، كي����ف ميك����ن العم����ل عل����ى تق����دمي 
اأركان النظ����ام اإىل املحاك����م اجلنائي����ة الدولي����ة، 
بته����م جرائ����م ح����رب، وجرائ����م �ش����د الإن�شاني����ة، 

وا�شتخدام الأ�شلحة املحظورة؟
ـ هناك عدة طرق منها:

-1 ان تنهـــج الـــدول الأوربيـــة والعربيـــة مـــا 
انتهجتـــه فرن�صـــا واأملانيا وغريهما جلهـــة اإعمال 
مبداأ الولية الق�صـــائية العاملية بحيث تتمكن تلك 
املحاكـــم من مالحقـــة مرتكبـــي الفظاعات بحق 
ال�صعب ال�صوري امام تلك املحاكم وهذا المر يتم 

العمل عليه من  فريق اجنبي و�صوري.
2 - املطالبة بتفعيـــل ن�س املادة 13 من نظام 

روما الأ�صا�صي املن�صئ للمحكمة اجلنائية الدولية 
والتـــي جتيز للنائـــب العام مبا�صـــرة التحقيق من 
تلقاء نف�صـــه يف اجلرائم املن�صـــو�س عنها بنظام 
رومـــا الأ�صا�صـــي ولو مل تكـــن الدولـــة موقعة على 
اتفاقيـــة رومـــا، او مل يحـــل جمل�ـــس الأمـــن ملف 

مرتكبي هذه اجلرائم اإليها.
ومـــن نافلة القـــول يف هذا املجال هـــو: لطاملا 
النظـــام يـــراوغ ويدعـــي بـــاأن مكافحـــة الأرهـــاب 
اأوليـــة مطلقة، ال�صـــوؤال هنا ملـــاذا مل يطالبه وفد 
املعار�صـــة باملوافقـــة على اتفاقية رومـــا او تقدمي 
طلب اىل املحكمة اجلنائية الدولية بقبول امتداد 
اخت�صا�صـــها على اجلرائم الرهابية املرتكبة يف 
�صـــورية؟؟!! النظام ميتلك حنكة وخربات وا�صعة 

واملعار�صة تفتقر اليهما معًا.
� ب�شراح����ة، كي����ف ت����رى اأداء املعار�ش����ة الت����ي 
تت�ش����در امل�شه����د ال�ش����وري، وه����ل هي ق����ادرة على 

مقارعة النظام؟
ـ انـــا اعتقد باأن ما عجز النظـــام عن تخريبه 
يف الثورة قامت بع�س قيادات املعار�صة بتخريبه، 
واأجزم باأن خال�س ال�صـــعب ال�صوري يبداأ بتطبيق 
مبـــداأ املحا�صـــبة لـــكل مـــن ارتكـــب جرائـــم بحق 
ال�صـــعب ال�صـــوري من اأي طرف كان، واعتقد باأن 

قيادات املوالة واملعار�صة ل يقبلون بهذا املبداأ.
� ه����ل تعتقد اأن الكي����ان ال�شهيوين �شاعد ولو 

ب�شكل خفي النظام ال�شوري؟
يف  م�صـــلحة  ال�صـــهيوين  للكيـــان  �صـــك  ل  ـ 
بقاء هـــذا النظام الذي مل يطلق ر�صا�صـــة عليه، 
واأ�صـــحى حار�صـــًا حلـــدوده ال�صـــمالية وبالتايل ل 
ا�صـــتبعد الفيتو امل�صتمر لرو�صيا بتوجيه واتفاق مع 

الكيان ال�صهيوين.
والإي����راين  الرو�ش����ي  للدع����م  تنظ����ر  كي����ف   �

والأمريكي للنظام؟
ـ رو�صـــيا واإيـــران تدعمـــان النظـــام ع�صـــكريا 
و�صيا�صـــيا اما امريكا فاإين اعتقد باأن م�صـــروعها 
القدمي )ال�صـــرق الأو�صـــط اجلديد( ليزال قائما 
دون اأن يهمهـــا بقاء النظام مـــن زواله، مع وجود 
خطط ب - ج - د … الخ، لكن امل�صـــكلة الكربى 
هي اأن الثورة ال�صـــورية رغم م�صـــي ت�صـــع �صنوات 
اإل اأنها مل تنتج قيادة ثورية حتمل م�صـــروع وطني 
�صيا�صـــي حقوقـــي وا�صـــح ي�صـــتطيع اأن يدافع عن 

نف�صه و�صط هذا التداخل الدويل!!
انها م�صـــوؤولية جماعية يتحمـــل اجلزء الأكرب 
منها النخب ال�صـــورية والـــدول العربية التي يجب 
اأن تدعم وترعى هكذا كيان وطني حماية ل�صورية 
واأوطانهـــا اي�صـــًا من اخلطـــر القادم مـــن اإيران 

ليطال كافة الدول العربية.
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السياسة

املنتخب  للرئي�س  اجلديدة  احلكومة  تواجه 
الو�صع  ظل  يف  كربى  حتديات  تبون  املجيد  عبد 
و  ــبــالد،  ال يف  املعقد  القــتــ�ــصــادي  و  ال�صيا�صي 
جــراد  العزيز  عبد  الول  الــوزيــر  مــن  املطلوب 
ال�صعب  لتطلعات  ت�صتجيب  تقدمي حكومة جديدة 
انتماء �صيا�صي او حزبي و ان كان  اأي  بعيدة عن 
الع�صاء اجلدد يف قائمة احلكومة اجلديدة التي 
ت�صم 39 وزيرا و كاتب دولة قد قوبلت بكثري من 
النتقادات ب�صبب تن�صيب ا�صماء و �صخ�صيات ل 
ال�صباب يف  الت�صيري والعتماد على  لها يف  خربة 
الت�صكيلة اجلديدة، اإل اأن ثقة ال�صعب يف الرئي�س 
و الوزير الول اأدت اىل تاأجيل النتقادات و اعطاء 
تغيري  قــرارات احلكومة يف  واإنتظار  اطول،  وقت 
و  للمواطن  املعي�صية  الظروف  الو�صاع و حت�صني 
التخل�س من كل الثغراث التي اأودت بالبالد اىل 
الهاوية و ت�صببت يف اإن�صداد �صيا�صي و اقت�صادي 

ل تزال انعكا�صاته ال�صلبية قائمة يف اجلزائر. 
و بــالــرغــم مــن تــوا�ــصــل مــ�ــصــريات احلـــراك 
ال�صلمية التي تقودها الفئات املعار�صة من ال�صعب 
و التي ل زالت ت�صر على رف�س الرئي�س اجلديد 
و  للوجوه  ــذري  اجل التغيري  مطلب  م�صمى  حتت 

ت�������ع�������دي�������ل ال���������دس���������ت���������ور أول�����������������ى ال�������م�������واج�������ه�������ات 
و ت���ح���س���ني م���ع���ي���ش���ة ال���ش���ع���ب م�����ن االول������وي������ات

اإل ان غالبية اجلزائريني  املمار�صات القدمية، 
ثغرة  �صد  و  القانوين  النتقال  مببداأ  را�صني 
ف�صلوا  من  اأنف�صهم  وهــم  الد�صتوري،  الفراغ 
طريق  عن  الزمــة  من  للخروج  النتخاب  خيار 
ما  وهذا  ال�صعب،  ب�صيادة  التم�صك  مع  القانون 
قراراتها  ن�صب  و�صعه  على احلكومة اجلديدة 
عبد  الرئي�س  اكــده،  ما  اي�صا  وهذا  امل�صتقبلية 
الذي  لل�صعب  خطاباته  اوىل  يف  تبون  املجيد 

منحه الثقة لت�صيري البالد.
ن�صبي  باإ�صتقرار  الــيــوم  اجلــزائــر  تنعم  و 
اجلــديــدة  احلكومة  عمل  انــطــالق  انتظار  يف 
الذي  الد�صتور  تعديل  بنود  و�صع  ذلــك  قبل  و 
و  التغيري  لبدء  اجلوهرية  املراحل  اأهــم  يعترب 
بالإ�صراع  حكومته  تبون  الرئي�س  طالب  الــذي 
و من ثم و�صع اخلطوط  لعر�صه لالإ�صتفتاء  به 
بها  ت�صرع  ان  ينتظر  جديدة  جلزائر  العري�صة 
قواعد  و  باأ�ص�س  بنائها  يعاد  و  القطاعات  كل 

جديدة.
تلعب دورا حموريا  الدبلوما�صية اجلزائرية 

يف وقف اطالق النار النار بليبيا
تبعاتها  و  ال�صيا�صية  الزمـــة  خ�صم  يف  و 
من  اجلــمــهــوريــة  رئي�س  على  يــلــزم  كــان  مــا  و 
البيت  ترتيب  مهمة  لنطالق  �صعبة  حتديات 
بعد الدمار الذي تركه النظام القدمي، طرحت 
الق�صية الليبية و ا�صبحت اولوية كان لبد على 
الدبلوما�صية اجلزائرية التدخل حيالها، و كان 
موقفها راف�صا لإ�صعال فتيل احلرب باملنطقة، 
وقف  قــرار  يف  حموريا  دورا  اجلــزائــر  لعبت  و 
اطالق النار من خالل عدة م�صاورات مع وفود 

 حيزية تلمسي

االستقرار يعود الى الجزائر و الحكومة الجديدة امام تحديات صعبة
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فاعلة يف امللف الليبي 
عـــلـــى غــــــرار مــ�ــصــر 
تركيا.  و  ايــطــالــيــا  و 
كــمــا كــانــت اجلــزائــر 
ــمــن الـــوفـــود   مـــن �ــص
املــ�ــصــاركــة يف مــوؤمتــر 
ــــدويل حــول  بــرلــني ال
الــذي  و  ليبيا  ق�صية 
م�صاركة  اي�صا  �صجل 

طريف النزاع و عدد من الدول الفاعلة يف الق�صية. و قد اأبدت اجلزائر 
موقفها من خالل تدخل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون الذي اكد 
الفرقاء  دعت  و  الليبيني،  ال�صقاء  بني  احلوار  لإيــواء  البالد  ا�صتعداد 
لالنخراط يف م�صار احللقات ال�صلمي و التفاق على منع توريد ال�صالح، 

داعية جمل�س المن الدويل لفر�س ال�صلم و المن يف ليبيا.

 �صحفية جزائرية

تواصل مسيرات الحراك السلمية 

التي تقودها الفئات المعارضة 

من الشعب و التي ال زالت تصر 

على رفض الرئيس الجديد

يف  رمبا  اأو  الُعمر،  من  الرابع  العقد  منت�صف  يف  اأنه  عليه  يبدو 
يحمل  راأ�صه،  �صعر  ُجّل  البيا�س  يغزو  منه،  اخلام�س  العقد  مطلع 
اإىل  للذهاب  ا�صتقلها  التي  احلافلة  ذات  وي�صتقل  مدر�صية  حقيبة 
عن  بعيد  مقعد  يف  يجل�س  لكنه  يوم،  كل  منظره  ي�صتوقفني  دوامي، 
اإن  اإذ  احلافلة،  من  نزوله  عند  ال�صالم  باإلقاء  ويكتفي  مقعدي، 

حمطتي بعد حمطته، اأظنه لحظ على �ُصحنتي اأين عربي مثله.!
من حمطة نزوله اأعلم مبا ل يقبل ال�صك، اأنه لجئ عربي جديد 
اأملًا  قلبي  فيعت�صر  الرنويجية،  اللغة  تعليم  يف  درو�صه  لأخذ  ذاهب 
على حاله وحال الآلف مثله ممن ا�صطرتهم اأو�صاع بالدنا للهجرة 

وال�صفر واللجوء يف خريف الُعمر.!
اإنها بداية من ال�صفر يف بلد غريب، عامني �صيق�صيهما يف تعلم 
اللغة، ثم بعد ذلك قد يح�صل على وظيفة منا�صبة تليق به اأو قد ل 
يح�صل، من يدري؟! ل باأ�س على ال�صباب الذين هم يف مقتبل الُعمر، 
جتاوزت  قد  واأنت  الأول  املربع  منذ  حياتك  لتاأ�صي�س  تبداأ  اأن  لكن 
اخلم�صني من الُعمر، هذا واهلل ما يوؤمل القلب ويوؤّرقه! ما ذنب هذا 
الرجل وغريه اأن ت�صيع �صنوات ُعمرهم على هذا النحو، بدًل من اأن 
يكون عزيًزا كرمًيا يف بالده، حوله اأهله ونا�صه، يتمتع بوظيفٍة تنا�صب 

ُعمره ومقامه، ويحيا حياًة ُحّرة كرمية يف موطنه الأم.!
اخلري  كل  من  الرغم  على  ال�صقاء،  �صعوبنا  على  ُكتب  ملاذا 
يف  تخافه  اأنا�ًصا  الرب  لنا  يوّفر  مل  ملاذا  اأوطاننا،  يف  املوجود 
اإىل  ي�صتحقونه؟!  الذي  النحو  على  وخدمتهم  النا�س  حقوق  مراعاة 
اجلهل  تف�ّصي  ظل  يف  واحلرمان  والفقر  العوز  �صعوبنا  �صتعاين  متى 
والبطالة والف�صاد، يف بالٍد هي الأغنى يف العامل برثواتها وتاريخها 
الالاإ�صتقرار  حالة  تعي�س  البالد  هذه  �صتظل  متى  اإىل  وح�صارتها، 

والفو�صى وانعدام الأمن والأمان؟!
ملعاناة  جت�صيًدا  فيه  واأرى  الرجل،  ذلك  �صورة  توؤملني  حقيقة 
كرمي  ُم�صتقبٍل  بناء  يف  ُعمرهم  �صنني  اأفنوا  الذين  من  مثله  الآلف 
ملغادرة  ُم�صطرين  اأنف�صهم  يجدون  حلظة  يف  ثم  اأوطانهم،  يف  لهم 
تلك الأوطان بعد اأن خ�صروا فيها كل �صيء، ومل يعودوا ميتلكون فيها 

حتى منزًل ياأويهم؟!

أ. سعد الرشيد

في 
خريف 
الُعمر.!

فوهة قلم

   كاتب من العراق 
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لت�صفية  وامل�صتقبلية  املرحلية  املنعك�صات  عــن  بعيدًا 
اجلرنال "الفار�صي" القوي قا�صم �صليماين يف العراق، على 
اأو  وتبادل  ع�صكريًا،  املنطقة  خارطة  ر�صم  اإعــادة  ترتيبات 
فيها؛ تربز جدلية  اإقليمية  اأطراف  اأدوار  حتديد )حتجيم( 
مغمورة  كانت  اأن  بعد  مقتله،  على  متناق�صة  اأفــعــال  ردود 
باأعماق تناق�صات ال�صيا�صة بني ما هو �صحيح ل نقوله، وبني 

ما هو معيب خمجل م�صطرون لقوله.
دماء  لي�صت  املــواقــف،  واإيــالمــًا يف  اعتبارًا  الأكــرث  رمّبــا 
لعبة  يف  التمو�صع  �ــصــرورات  بــل  جمــرم،  اأو  جــالد  �صفكها 

التوازنات والتحالفات الإقليمية.
فيلق  يقود  الــذي  اجلــرنال  اأن  اليوم  مهمًا  يعد  مل  فيما 
الثورة  عقب  اأن�صَئ  والذي  ونفوذًا  تدريبًا  "القد�س" الأقوى 
الإيرانية عام 1980، اأنه طيلة اأربعني عامًا بالتمام والكمال 
بينما  "فل�صطني"،  نحو  واحــدة  "خرطو�صة" �صيد  يطلق  مل 
وال�صواريخ،  واملدفعية  والطائرت  باملدرعات  ودعم  حارب 
و�صال وجال ودّمر وقتل يف اأربعة بلدان عربية، وزرع اخلاليا 

الإرهابية يف ثالثة اأُخرى.
على  ا�ــصــتــنــادًا  ا�صتطاع  ــــراين  الإي الــنــظــام  اأن  �صك  ل 
ا�صرتاتيجية طويلة الأمد، اأن يح�صد اليوم ما زرعه وا�صتثمره 
يف ال�صاحة العربية عرب ع�صرات ال�صنني، بروباغاندا "الدفاع 
)البديل(  احلامل  غياب  ظل  يف  املغت�صبة"  احلقوق  عن 

العربي اأو تغييبه
ــروٌخ  ــص فيما عــلــى املــقــلــب الآخـــــر،  تــفــرقــٌة واأحـــقـــاٌد و�
وقت  يف  الفا�صلة،  الزعامات  من  وابتهاج  بدعم  جمتمعية، 
ذودًا  الت�صدي  به  املنوط  العربي  ال�صباب  غالبية  فيه  كان 
اأو  يائ�صون،  حمبطون  اأو  مغيبون  مهم�صون  اأوطانهم،  عن 

مهاجرون ونازحون.

ح��ني ي��غ��دو ال��ج��اد "منقذًا" 
وال����������م����������ج����������رم "ش���������ه���������ي���������دًا"

ل�صك اأن الأحداث يف ليبيا تدعو للقلق ال�صديد، فالأو�صاع تزداد �صوءا 
الإنق�صام  ظل  يف  فعلية  اأهلية  حرب  هناك  اأ�صبحت  ان  بعد  يوم  بعد  يوما 
املوجود بني ال�صعب الليبي، و وجود قوتان متحاربتان، الأوىل وطنية و�صرعية 
غري  حكومة  والأخرى  حفرت،  امل�صري  بقيادة  الوطني  الليبي  اجلي�س  ميثلها 
ال�صراج،  برئا�صة  وفاق  اأي  عن  اأبعد  وهي  الوطني،  بالوفاق  ت�صمى  �صرعية 
منذ  واإ�صتعانت  بالدها،  اىل  امل�صلحة  وامليلي�صيات  والإرهاب  ال�صر  جلبت 
البالد  اىل  تركيا  جلبت  عندما  بلة  الطني  وزاد  باخلارج،  الأوىل  اللحظة 
وخيالية  مري�صة  رغبة  حتقيق  خالل  من  باطلة  معاهدات  معها  ووقعت 
اأحالم  اجل  من  العربية  الأرا�صي  وغزو  ليبيا  اإحتالل  يف  الرتكي  للرئي�س 
العثمانية  اخلالفة  لإ�صتعادة  كوميديا  تراجيديا  وتبدو  ورجعية،  اإ�صتعمارية 
والتي  واحللول  املوؤمترات  كل  لأن  نظرا  �صي�صتمر  الأمر  اأن  ويبدو  املندثرة. 
ي�صارك فيها اخلارج ب�صكل اأ�صا�صي رغم ان ال�صرعية واحلق وا�صحا للجميع 
لن توؤدي اىل نتيجة جتنب ال�صعب الليبي امل�صري ال�صىء الذي ينتظرها فىي 
ظل امل�صاواة بني الكتلة الوطنية ال�صرعية والكتل الأخرى الباطلة التي تذهب 
احلق  واإل�صاق  املعايري  اإذوداجية  مدى  يو�صح  وهذا  الهاوية،  نحو  بالبالد 
بالباطل والتي حتكم العامل، وكذلك يف ظل هذه الفو�صى والت�صرذم املوجود 
الأمر  املنطقة،  دول  �صينعك�س حتما على  والذى  الليبية  الأرا�صي  الآن على 
باإقرتاب حرب  والإح�صا�س  والتاأهب  القلق  بالفعل اىل حالة من  اأدى  الذي 
دائما  امل�صتهدفة  مل�صر  قومي  اأمن  تعترب  ليبيا  ان  تهدد اجلميع خا�صة  قد 
1200 كم حدود برية  انه لدى م�صر  العامل حيث  ال�صر يف  من جانب قوى 
مدار  على  احلدود  تلك  توؤمن  وم�صر  البحرية،  احلدود  بخالف  م�صرتكة 
ال�صاعة من جانب واحد رغم اأنه يف حالة اأي حدود م�صرتكة بني دولتني يتم 

اقت�صام م�صوؤولية تاأمينها. 
ولكن ما اأثلج قلبي هو وقوف معظم ال�صعب الليبى بكل طوائفه وقبائله 
املنا�صلني  من  وغريه  املختار  عمر  الراحل  الكبري  املنا�صل  اأحفاد  من 
الرتكي  التدخل  قاطعا  رف�صا  ورف�صهم  الوطني  جي�صه  بجانب  الليبيني 
اجلميع  بني  اإ�صتنفار  حالة  وهناك  الواهية  اأردوغان  واإدعاءات  ال�صافر، 
الغايل.   للوطن  اأرواحهم فداء  وتقدمي  للتطوع يف احلرب  فكلهم م�صتعدون 
واملظاهرات الليبية موجودة يف العامل لأنني اأوؤمن وبالفعل هي حقيقة،  اإذا 

اأراد ال�صعب يوما احلياه فاإنه حتما �صينت�صر، ولبد اأن ي�صتجيب القدر. 

أ.هويدا عبد الوهاب

ليبيا و 
ناقوس 

الخطر

خال�سة القول

�صحفية وكاتبة م�صرية
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إنتصر األسد 
وضاعت البلد

كاتب و �صحفي عربي من �صورية

املتاجرة بالق�صية
ب�صعارها  "املقاومة"  ل  وبــالــتــوازي،  ــاء،  ــن الأث يف 
الرّباق باتت تلقى قبول جمتمعات الدول العربية، حني 
حّكام  معًا،  واملبكي  امل�صحك  الواقع  �صعوبها  �صهدت 
يتحّدوَن وي�صُتمون على الإعالم ليل نهار دوًل "�صريرة" 
اأنف�صهم  يحّولون هم  فيما  واإذللها،  ملقاومتها  ويدعون 
كل ما نهبوه من ثروات اأوطانهم اإىل م�صارفها. ويحمل 
والتنعم  للدرا�صة  اأبناءهم  مر�صلني  جن�صياتها،  اآخرون 

فيها. 
ول ق�صية احلقوق الفل�صطينية باتت مثرية للوجدان 
العربي كما من قبل، وقد مل�صت ال�صعوب  كيف ا�صتثمرت 
"الق�صية" ل�صرقة الأوطان، وتخدير الأجيال، وتنظيف 
اأو�صاخ حكام ال�صتبداد، وع�صابات احل�صي�س والقات. 

فيما الفقراء واملعدمون هم من عليهم على الدوام، 
معي�صتهم،  مــرارة  على  ي�صربوا  اأن  ودونــًا عن غريهم 
ا�صتبداد  اأو  بقاء  حمرقة  على  اأطفالهم  يقّدموا  واأن 

حكامهم.
فل�صطينيًا  ال�صبب  يكون  اأن   تراجيدية  الأكــرث  لكن 
ال�صيا�صي،  م�صهدها  بزعامة  ا�صتفرد  اأن  بعد  داخليًا، 
مرتزقة خائنون اأو راديكاليون �صعبويون باعوا وا�صرتوا 
املحاور  تناق�صات  حّمى  يف  منجرفني  ولءاتــهــم،  يف 
وهول املاأزق العربي، ليغدو اجلاّلد عند بع�صهم منقذًا 

واملجرم عند اآخرين �صهيدًا 

فقر  ومهجرون،  ودمار، لجئون  قتل  الأم�س،  �صورية  من  بقايا  اليوم هي  �صورية 
وجوع وم�صتقبل جمهول فمن امل�صوؤول؟

اأكرث من  الأ�صد.  خم�صة عقود من حكم ديكتاتوري جعل من �صورية مزرعة لآل 
الولء  معيار  من  متخذة  اأنفا�صه،  املواطن  على  حت�صي  خمابرات  اأجهزة  ع�صرة 
عدو  عداه  وما  له،  وي�صفق  النظام  يداهن  من  فالوطني  للوطنية،  مقيا�صًا  للنظام 

مرتبط بال�صهيونية والمربيالية التي يدعي النظام حماربتها.
�صنوات،  القتل  اآلة  لت�صتمر  بالر�صا�س  وجوبه  باحلرية  مطالبًا  ال�صعب  انتف�س 

ن�صف مليون قتيل، ون�صف ال�صعب بني لجئ وم�صرد، ون�صف املدن مدمرة.
فتواجد  اخلارجية،  بالقوة  الإ�صتعانة  من  لبــد  كــان  النظام  �صلطة  لإ�صتمرار 
وا�صتغلت  والقت�صادي،  الع�صكري  القرار  اآلية  على  و�صيطروا  والرو�س  الإيرانيني 
والربيطانية،  والرتكية،  الأمريكية،  القوات  فتواجدت  الظروف  الدولية  القوى  بقية 
دولية  ع�صكرية   قوى  فيه  تتواجد  دويل  مبع�صكر  اأ�صبه  �صورية  وباتت  والفرن�صية،  
تفتيت  �صورية، وحماولة  ال�صتفادة من خريات  �صوى  بينها هدف م�صرتك  يوجد  ل 

ن�صيجها الإجتماعي والدميغرايف، خدمة للكيان ال�صهيوين.
ال�صورية  العملة  فاإنهارت  الإقت�صادي،  الو�صع  على  اإنعكا�صات  له  كان  ذلك  كل 
ال�صعب  من  وجاع املواطن، وتخلت ال�صلطة عن دورها  القت�صادي، فاأ�صبح 90% 
حتت خط الفقر، وتزايدت حوادث الإنتحار من اأ�صخا�س ل ي�صتطيعون تاأمني لقمة 
العي�س لأبنائهم يف اأ�صواأ حالة مير بها املواطن ال�صوري، ومع ذلك  يعلن بع�س اأقطاب 
النظام املن�صلخني عن الواقع اأن الإقت�صاد ال�صوري اأف�صل بخم�صني مرة من الإقت�صاد 
الذي كان �صائدًا قبل ثورة ال�صعب يف العام 2011، كما اأعلن  راأ�س النظام  مرارًا اأنه 
اأنت�صر يف ما ي�صميه احلرب على الإرهاب، وحقق املجتمع املتجان�س، دون اأن يدري 
�صورية  تدمري  اإىل  اأدى  ال�صعب  عن  البولي�صية  القب�صة  رفع  عدم  على  باإ�صراره  اأنه 
وجعلها بلدًا منزوع ال�صيادة، فاأ�صبح بوتني يزور �صورية دون علمه، ويتم ا�صتدعائه 

لالإجتماع به، ويت�صرف معه كما يت�صرف مع رئي�س بلدية مدينة رو�صية.
لقد دفعت �صورية و�صعبها ثمنًا كبريًا لتف�صيل راأ�س النظام البقاء يف ال�صلطة على 

امل�صلحة الوطنية وال�صعبية.
وطنية  �صعارات  ورفعه  اليوم،  وحتى   1967 عام  منذ  النظام  مل�صرية  املتابع  اإن 
وقومية مل ير اأي منها التطبيق على اأر�س الواقع، يجزم اأن هذا النظام اأتى لإي�صال 
اأن  له  ويحق  املنطقة،  يف  ال�صهيوين  للم�صروع  خدمة  الآن،  عليه  ماهي  اىل  �صورية 
�صهلت  التي  الدولية  القوى  قبل  له من  املوكلة  الأهــداف  لأنه حقق  بالن�صر  يتفاخر 
دفعت  بينما  مهمته،  لت�صهيل  ال�صعب  بحق  جمــازره  عن  وتغا�صت  لل�صلطة،  و�صوله 

�صورية و�صعبها ثمن �صلوك وتاآمر النظام على �صورية والأمة العربية.
نعم لقد اأنت�صر الأ�صد ولكن بعد �صياع البلد..

أ. هاني المالذي

أ.زياد المنجد

خال�سة القول
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األخ��ب��ار

  عقيلة صالح: عن أي إرث له في ليبيا يتحدث الرئيس الرتكي؟

  مصر تضبط خايا لتنفيذ عمليات إرهابية 
بتكليف من اإلخوان برتكيا

الدورية  الإجتماعات  ح�صوره  اأثناء 
القاهرة طالب  العربي يف  للربملان  الأخرية 
الليبي  النواب  جمل�س  رئي�س  �صالح  عقيلة 
من  الإعرتاف  ب�صحب  العربي  الربملان 
ب�صبب  الوفاق  حلكومة  الرئا�صي  املجل�س 
والتفاق  الد�صتوري  لالإعالن  انتهاكاته 
ال�صخريات  يف  اأبرم  الذي  ال�صيا�صي 
باململكة املغربية واأن يدعم الربملان العربي 
الإرهاب  مكافحة  يف  الليبي  ال�صعب  جهود 

والت�صدي للغزو الرتكي.
هو  النواب  جمل�س  اأن  �صالح  واأكد 
اأن  على  م�صددا  ليبيا،  يف  ال�صرعي  اجل�صم 
جمل�س  موافقة  بدون  توقيعه  يتم  اإتفاق  اأي 
على  العربي  الربملان  وحث  باطل،  النواب 
اعتبار ما قام به املجل�س الرئا�صي من خروقات لالإتفاق ال�صيا�صي والإعالن الد�صتوري م�صا�صًا 
ب�صيادة ليبيا ووحدتها و�صالمتها و�صالمة الدول املجاورة ومن ال�صروري الت�صدي للغزو الرتكي.

و اأو�صح: اأن مدة ولية و�صالحية املجل�س قد انتهت وفقا لتفاق ال�صخريات كما اأن الإتفاق 
مل يتم ت�صمينه يف الإعالن الد�صتوري، وحكومة الوفاق مل تنل ثقة جمل�س النواب، ومل توؤدي 

اليمني الد�صتورية.
و  املجل�س،  اأع�صاء  اأربعة من   با�صتقالة  انتهى  ال�صيا�صي  التفاق  اأن  قائال:  واإختتم حديثه 
القرار داخل املجل�س يجب اأن ي�صدر بالإجماع ولي�س من رئي�صه فقط والتي كان اآخر قراراته 
منتهكا  ليبيا  يف  الع�صكري  التدخل  يف  احلق  منحها  والذي  تركيا  مع  التفاهم  مذكرتي  توقيع 

ال�صيادة الليبية. 

اإرهابية  خاليا  �صبط  من  امل�صرية  الأمنية  الأجهزة  متكنت 
بتكليف  اإرهابية  عمليات  تنفيذ  تعتزم  كانت  واإعالمية  واإلكرتونية 

من قيادات الإخوان يف تركيا.
معلومات  اإن  لها،  بيان  يف  امل�صرية  الداخلية  وزارة  وقالت 
قطاع الأمن الوطني ر�صدت اإعداد قيادات التنظيم الهاربة برتكيا 
واإ�صاعة  وال�صتقرار  الأمن  دعائم  تقوي�س  ي�صتهدف  خمطًطا 
بالتزامن مع ذكرى  بالبالد وهدم مقدراتها القت�صادية  الفو�صى 
عدة  خالل  من  لتنفيذه  بالداخل  عنا�صره  وتكليف  يناير،   25

حماور.

  القيادة القومية لحزب البعث العربي 
االشرتاكي: ال للتدخل الدولي و اإلقليمي في ليبيا 

دانت القيادة القومية حلزب البعث العربي ال�صرتاكي يف بيان 
اإىل  ودعت  الداخلية  ليبيا  �صوؤون  والإقليمي يف  الدويل  التدخل  لها 

حل �صيا�صي باإ�صراف مرجعية عربية. 
و جاء بالبيان: "بعد ت�صع �صنوات على انفجارال�صراع يف ليبيا 
بتعبرياته  ف�صوًل  يتوا�صل  الذي  الأطل�صي  بالعدوان  بدءا  وعليها، 
لي�صيف  الع�صكري  الرتكي  التدخل  ياأتي  وال�صيا�صية،  الع�صكرية 
طرفًا  نف�صه  يقدم  وانه  خا�صة  الأزمة،  م�صار  جديداعلى  تعقيدًا 
ت�صكلت عقب  التي  الوطني  الوفاق  بحكومة  ي�صمى  ما  مع  م�صطفًا 
الفاعل  العربي  احل�صور  بغياب  انعقد  الذي  ال�صخريات  اجتماع 

وخا�صة من دول التخوم الليبي العربية".
العربي  القومي  الأمن  ان  تعترب  القومية  القيادة  "ان  اأ�صاف  و 
العربي  الوطن  م�صرق  يف  قطر  اأي  اأن  توؤكد  و  ع�صوية،  وحدة  هو 
ومغربه اإمنا هو جزء من الداخل القومي واأي تهديد له اإمنا ي�صكل 
تهديدًا لالمن القومي برمته"، و اأكد اأن "موؤ�ص�صة اجلي�س الوطني 
الرتهان  من  ليبيا  حترير  مل�صروع  الوطنية  الرافعة  اليوم  متثل 
الوطنية  الأ�ص�س  على  توحيدها  واإعادة  والإقليمي  الدويل  للخارج 

الدميوقراطية". 
و تابع: "اإن تهمي�س الدور العربي يف ليبيا، من �صاأنه ان ي�صعف 
املناعة الوطنية، كما ان تغليب املنتديات واملوؤمترات الدولية لرت�صيم 
احللول على ح�صاب الدور العربي، ي�صع ليبيا حتت و�صاية دولية، 

وهذا ا�صتعمار مقنع حتى ولو مت حتت اإ�صراف الأمم املتحدة".
و ختم: "ليتوحد املوقف ال�صعبي العربي �صد الأخطار املحدقة 
اإىل  �صنعاء  ومن  بريوت،  اإىل  بغداد  من  العربي  القومي  بالأمن 
بنغازي، ومن اخلرطوم والقاهرة اإىل كل عوا�صم املغرب وامل�صرق 
العربي التي ت�صدح اأ�صوات جماهريها مطالبة باحلرية و التغيري".

  إعرتاف إيراني مراوغ و كاذب
ن�صف احلقيقة و بعد اإنكار و اأكاذيب، اعرتف نظام املاليل الإيراين ان الطائرة الأوكرانية 
املنكوبة �صقطت ب�صاروخ اإيراين عن طريق خطاأ ب�صري غري مق�صود و اأنها �صتحا�صب امل�صوؤول 

عن هذا اخلطاأ.
بعد  للق�صف  تعر�صت  الأوكرانية  الطائرة  "اأن  يتقنها:  التي  باأكاذيبه  النظام  اأ�صاف  و 
اأن حلقت بالقرب من موقع ع�صكري". و هذه كذبة مدوية لأن للطريان املدين خطوط جوية 
)م�صارات( وا�صحة يف جميع اأنحاء العامل و هذه اخلطوط ل متر فوق اي مواقع ع�صكرية اأو 

مدنية ح�صا�صة.
وقال وزير اخلارجية الإيراين، حممد جواد ظريف: "النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من 
قبل القوات امل�صلحة اأنه خطاأ ب�صري يف وقت الأزمة الناجمة عن املغامرة الأمريكية اأدت اإىل 
كارثة". و هذه كذبة اأخرى لأن تاريخ و �صاعة اإ�صقاط الطائرة ترافق مع "املغامرة الإيرانية 

الفا�صلة باإطالق �صواريخ على قاعدة عني الأ�صد". 
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  تقديم تعازي بوفاة السلطان قابوس 
بن سعيد بباريس

بهد وفاة ال�صلطان قام بن �صعيد، اأ�صتقبل �صفري �صلطنة عمان 
ال�صفارة  طاقم  و  البيتي  منى  الدكتورة  و  الروا�س  غازي  الدكتور 
ثالثة  ملدة  ال�صفارة  مبقر  ال�صلطان  برحيل  املعزين  وفود  بباري�س 

اأيام.
يتقدمهم  و عرب  املعزين فرن�صيني  اإعداد غفرية من  ح�صرت 
جملة  حترير  اأ�صرة  هولند.  فرن�صوا  ال�صابق  الفرن�صي  الرئي�س 
و  بالتقدم  الأمنيات  مع  التعازي،  قدمت  و  ح�صرت  العرب،  كل 

ال�صتقرار لل�صعب العماين.

  دعما لحركة ثورة أكتوبر في العراق: من أجل عراق 
مستقر مزدهر

بعد درا�صة معمقة من جميع الأطراف، عقب الندوة احلوارية التي عقدت بوا�صنطن للقوى 
الوطنية العراقية، �صدر نداء اأهم ما جاء به:

بيان  يف  الأمريكيني  العراقيني  الوطنيني  طالب  العراق،  يف  اأكتوبر  ثورة  حلركة  دعما 
بالإ�صالحات، و اهم ما جاء ببيانهم:

وحل  �صيا�صيا  اإيران  نفوذ  على  الق�صاء  بالكامل.  العراقيني  املتظاهرين  طلب  اإ�صتيعاب 
جميع  ميثل  واحد  جي�س  واإن�صاء  ال�صيا�صية،  الأحزاب  وجميع  امليلي�صيات  جمموعات  جميع 
قوية  اإن�صاء حكومة مركزية  اأ�صهر،  د�صتور علماين يف غ�صون ثالثة  كتابة  اإعادة  العراقيني. 
من  اأي  �صرقها  التي  الأموال  اإعادة  و  العامل،  دول  مع  جيدة  عمل  عالقة  لها  تكون  وم�صتقلة 
امل�صوؤولني الذين ثبتت اإدانتهم بالف�صاد. دعوة جميع احلكومات والكيانات اأن تعمل من اأجل 

بناء عراق موحد وعلماين وم�صتقر ماليًا بعد الأخطاء التي ارتكبت اأثناء الغزو 2003 وبعده.

  اللواء اشرف ريفي: 
حزب هللا تمكن من تشكيل الحكومة الحالية كاملة مع حلفائه

رئا�صة اجلمهورية  اإىل  اأو�صلت  امل�صوؤومة،  الرئا�صية  الت�صوية  اإن  ريفي  ا�صرف  اللواء  قال 
الأولتني من  الغالبية املطلقة يف احلكومتني  مر�صح حزب اهلل، ثم مكنته من احل�صول على 

هذا العهد، كما مكنته اليوم من ت�صكيل احلكومة احلالية بحيث �صكلها بكاملها هو وحلفائه.
امل�صروع  ل�صالح  اللبنانية  ال�صيا�صية  احلياة  والإ�صتئثار يف  الإ�صتيالء  هذا  �صاهم  تابع:  و 
اأن  بعد  للوطن  والإجتماعية  والإقت�صادية  ال�صيا�صية  الأو�صاع  تفاقم  اإىل  اأدى  الإيراين، مما 

قطع اأو�صاله مع اأ�صقائه العرب واأ�صدقائه يف العامل.
واملناطقية  والطائفية  املذهبية  التقوقعات  جتاوزت  ال�صعبية  الثورة  اأن  ريفي  اكد  كما 
واحلزبية ورفع اللبنانيني املنتف�صني العلم اللبناين رايًة وحيدة بوجه التبعية والف�صل والف�صاد.

وختم ريفي: واهم الإيراين اإذا اأعتقد اأن لبنان حتت قب�صته، و �صتنت�صر ثورة اللبنانيني 
ال�صرفاء و الأحرار.

  طليعة لبنان: السلطة تعيد إنتاج نفسها من خال حكومة المحاصصة
ال�صلطة  ان  الت�صكيلة احلكومية،  تعليقًا على  ال�صرتاكي،  العربي  لبنان  اأكد حزب طليعة 
اعادت انتاج نف�صها من خالل حكومة املحا�ص�صة، ودعا اإىل ا�صتمرار ال�صغط بال�صارع لفر�س 

اجندة التغيري التي انطلقت لأجلها النتفا�صة. 
طالبت  التي  ال�صعبية  النتفا�صة  انطالق  على  ا�صهر  وثالثة  نيف  "بعد  بالبيان:  جاء  و 
املنهوبة  الأموال  وا�صرتداد  الفا�صدين  وحما�صبة  املحا�ص�صة  �صلطة  باإ�صقاط  جماهريها 
واإ�صدار قانون ا�صتقالل الق�صائية واإعادة تكوين ال�صلطة ا�صتنادًا اإىل قانون انتخابي وطني 
ن�صبي وخارج القيد الطائفي، وبعد ا�صتقالة احلكومة حتت �صغط ال�صارع وما اعقب ذلك من 
تكليف ملتب�س مبقدماته ونتائجه، اطلت ال�صلطة جمددًا من خالل ت�صكيلة حكومية، ل تختلف 
عن �صابقاتها اإل باأ�صماء اأع�صائها وهي من خالل اآلية ت�صكيلها وتركيبتها اإمنا ت�صكل اعادة 
انتاج ال�صلطة لنف�صها التي حتكمها قواعد املحا�ص�صة التي اأو�صلت البلد اإىل حافة النهيار 

القت�صادي". 
الدميوقراطية  وبتعبرياتها  بالنتفا�صة  ال�صتمرار  اإل  ال�صعب  اأمام  خيار  ل  "اإن  ختم:  و 
وا�صتمرار ال�صغط بال�صارع لإ�صقاط هذه احلكومة �صعبيًا كما اأ�صقطت �صابقتها. وعليه ليبق 
�صعار ل ثقة لهذه احلكومة، �صعارًا قائمًا وقويًا ومدويًا يف ال�صاحات وامليادين ،وليبق �صغط 
النتفا�صة يف اعلى م�صتوياته �صد املجل�س النيابي الذي اأنتجه قانون انتخابي هو ال�صواأ و ليكن 
وا�صحًا اأن الثقة التي ميكن ان مينحها املجل�س للحكومة هي ثقة ل �صرعية لأن فاقد ال�صيء ل 
يعطيه. وعلى هذا الأ�صا�س ندعو لإ�صتمرار النتفا�صة على زخمها ولي�صتمر ال�صغط ال�صعبي 

من خالل ال�صارع".

  سمر جعجع: غالبية الوزراء مرتبطني بالقوى 
السياسية اليت أوصلت البلد إلى الوضع الراهن

قال رئي�س حزب القوات اللبنانية �صمري جعجع، اأنه "تبنَيّ من 
ت�صكيلة احلكومة ومن الأحداث التي رافقت ت�صكيلها اأنها توليفة، و 

يا حمال احلكومات ال�صابقة". 
احَلراِك،  من  �صيًئا  ت�صمع  ول  �صيًئا  ترى  ل  "ال�صلطة  اأو�صح:  و 
ت�صرف  ب�صبب  نتوقعه  كّنا  الذي  بال�صكل  احَلراك  تطور  لالأ�صف 
بعنٍف،  يتحركون  النا�س  بات  اأ�صهر،  ثالثة  بعد  هذا،  ال�صلطة 

ف وكاأن �صيًئا مل يكن". وال�صلطة تت�صَرّ
الت�صوية  من  يخرج  مل  احلريري  �صعد  "الرئي�س  اأ�صاف:  و 
التعاطي  طريقة  يتحمل  مل  لأنه  فاأخرج  اأحرج  اإّنه  بل  الرئا�صية، 

معه".
تيار  مع  العالقة  من  اأدنى  حد  هناك  ح�صل،  "مهما  ختم:  و 
التقدمي  احلزب  مع  اختلفنا  مهما  و  عنه،  نتنازل  ول  امل�صتقبل 

ال�صرتاكي وامل�صتقبل، يبقى حتالفنا قائًما".

  وزير السياحة المصرى  يلتقى بوفد جمعية 
الحج المسيحي بفرنسا

ا�صتقبل  د خالد العناين وزير ال�صياحة والآثار، باملتحف القبطي 
الوطنية  اجلمعية  من  امل�صتوى  رفيع  كن�صي  وفد  القدمية،  مب�صر 
وزارة  من  بدعوة  م�صر  اىل  جاء  والذي  بفرن�صا،  امل�صيحي  للحج 
اأنغام املو�صيقي  اأقام الوزير لهم ماأدبة ع�صاء علي  ال�صياحة، حيث 
الكال�صيكية. وخالل اللقاء، عرب الأب چاكي مار�صيل رئي�س الوفد 
تلقتها اجلمعية لزيارة  التي  بالدعوة  ورئي�س اجلمعية عن �صعادته 
نقاط م�صار رحلة العائلة املقد�صة يف م�صر، بالإ�صافة اإىل زيارتهم 

لبع�س املناطق ال�صياحية والآثرية الفريدة التي تتمتع بها م�صر.
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االقتصاد

يف  ملو�صوع  التطرق  وددنا  اليوم  مقالتنا  يف 
وذلك  الأ�صغر  التمويل  وهو  األ  الأهمية،  غاية 
خل�صو�صية القت�صاد العربي يف و�صعه الراهن 
ومعدلت  املرتفعة  البطالة  مبعدلت  واملت�صف 
العربي  وطننا  به  يزخر  ما  رغم  املدقع،  الفقر 
من خريات وموارد اقت�صادية هائلة، اإل ان �صوء 
ا�صافة  توزيعها،  و�صوء  املــوارد  هذه  ا�صتخدام 
اىل انت�صار ظاهرة الف�صاد التي اجتاحت البالد 
ومب�صتويات  اجلــدد  الفا�صدين  طبقة  ــرزت  واب
جمتمعاتنا  مــن  الــعــديــد  فــحــرمــت  خمــتــلــفــة، 
واألقت باملاليني من  التنمية  العربية من فر�س 

ابنائها يف حلقة الفقر والبطالة. 

أ.د. غسان الطالب

الإهتمام  نوجه  هذه  مقالتنا  يف  فاإننا  لهذا 
تنمية  لإحـــداث  الأ�صغر  التمويل  مو�صوع  اىل 
اقت�صادية ي�صهم فيها �صريحة وا�صعة من اأبناء 
جمتمعنا العربي، فعلى الرغم من اأن هذا النوع 
غياب  من  يعاين  هــذه  اأيامنا  يف  التمويل  من 
بلد  يف  لي�س  عــام،  ب�صكل  الر�صمي  الهــتــمــام 
ب�صكل  العربية  البلدان  معظم  يف  بل  حمــدد، 
عام، فهو يواجه جمموعة من التحديات اأهمها 
الإقرا�س  موؤ�ص�صات  مواجهة  على  القدرة  عدم 
الــكــربى واملــتــخــ�ــصــ�ــصــة يف وطــنــنــا الــعــربــي، 
ثلثي  من  اأكرث  متتلك  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن  علما 
حمفظة التمويل الأ�صغر يف الوطن العربي على 
ر�صم  يف  قوي  نفوذ  و�صاحبة  اخل�صو�س  وجه 
وتر�صخ  تخدمها  التي  والت�صريعات  القوانني 
التمويل  من  النوع  هذا  يف  وانفرادها  هيمنتها 
منذ  �صهدنا  كما  واجلماعي،  الــفــردي  ب�صقيه 
�صنوات انت�صارا وتو�صعا لها اعتمادا على بع�س 
من  ال�صيغة  لهذه  والداعمة  املانحة  اجلهات 
امل�صاحة  هــذه  يف  لذكرها  جمــال  ول  التمويل، 

املحدودة من الكالم.
 وحتى ندرك اهمية هذا القطاع من التمويل 
التي  التحديات  من  بع�صا  هنا  ن�صتعر�س  فاإننا 
الوطن  يعترب  حيث  لها،  الت�صدي  ت�صتوجب 
بعد  ــامل  ــع ال يف  منطقة  ا�ـــصـــواأ  ثـــاين  الــعــربــي 
يخ�س  فيما  ال�صحراء  جنوب  افريقيا  منطقة 
باإجمايل  مقارنة  البنكي  التمويل  تقدمي  عملية 

 400 ال  بحوايل  �صكانه  يقدر  والــذي  ال�صكان، 
مليون ن�صمة، حيث يذهب الن�صيب الأكرب من 
حجم التمويل ل�صالح الغنياء ورجال العمال، 
التمويل  حجم  من   94% يزيد عن  ويقدر مبا 
اما  البنكية،  و  املالية  املوؤ�ص�صات  تقدمه  الذي 
التمويل ال�صغر والذي عادة ما يذهب  ن�صيب 
يعني  ممــا   ،6% ال  بــحــدود  فيقدر  للفقراء 
وبالتايل  امل�صرفية  اخلــدمــات  من  حرمانهم 
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هم  التمويل  من  النوع  هــذا  عن  الباحثون 
ــر والأ�ــصــخــا�ــس ذوي الــدخــل  ــص عـــادة مــن الأ�
يف  الأكــرب  ال�صريحة  ميثلون  والــذيــن  املــحــدود 
وطننا العربي وكما ا�صلفنا اعاله، ولي�س لديهم 
املطلوب  التمويل  على  احل�صول  على  الــقــدرة 
املتخ�ص�صة  الــكــربى  املــالــيــة  املوؤ�ص�صات  مــن 
وال�صمانات  ال�صروط  ب�صبب  التمويل،  بتقدمي 
ي�صعون  اأو  بالعادة ميتلكون  يطلبونها وهم  التي 
لمتالك م�صاريع �صغرية اأو منزلية اأو من �صغار 
وهكذا،  احلرفية  الأعمال  بع�س  اأو  املزارعني 
النائية  املناطق  يف  الفئة  هــذه  تــواجــد  اأغــلــب 

والأرياف.
لديهم  اأ�صخا�س  لدينا  يوجد  اآخــر  مبعنى 
املال  ميلكون  ول  اقت�صادية،  لن�صاطات  اأفكار 
ــدور  ال يــاأتــي  فهنا  اأفــكــارهــم،  لتنفيذ  الــكــايف 
التمويل  موؤ�ص�صات  بــه  تــقــوم  اأن  ميكن  الـــذي 
يف  امل�صاهمة  يف  الفر�صة  الأ�صغرلأعطائهم 
النتاج القومي ودجمهم يف الن�صاط القت�صادي 

لبلدانهم .
املالية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  ـــاأن  ب نعتقد  انــنــا  كــمــا 
وامل�صرفية تتحمل كذلك جانبا من امل�صوؤوولية 
للدور الرئي�صي لها يف مو�صوع الو�صاطة املالية 
توظيفها  واإعــــادة  القومية  ــدخــرات  امل وجــمــع 
العام  النفع  ذات  للم�صاريع  التمويل  تقدمي  يف 
لبلدانهم،  امل�صتدامة  التنمية  يف  امل�صاهمة  ويف 
الهتمام  اأن  ــرى  ن فاإننا  املنطلق،  هــذا  ومــن 
اإ�صافيا  قطاعا  ميثل  كونه  الأ�صغر  بالتمويل 
اأن  ميكن  لــهــا،  ورافــــدا  امل�صرفية  لل�صناعة 
املــادي  العائد  زيــادة  يف  ملحوظ  ب�صكل  ي�صهم 
املالية، كما ويحقق عائدا اجتماعيا  ملوؤ�ص�صاتنا 
�صغوط  تخفيف  يف  وي�صهم  العربية  ملجتمعاتنا 
م�صاكل  عليهما من  وما يرتتب  والبطالة    اأ�صتاذ جامعي و باحث اقت�صاديالفقر 

فاإن  لهذا  والبطالة،  الفقر  ــرة  دائ يف  بقائهم 
�صريحة الفقراء هي الأو�صع يف وطننا العربي، 
فاحلاجة ما�صة لزيادة حجم التمويل الأ�صغر، 
ا�صافة اإىل غياب الهتمام احلكومي والر�صمي 
بقطاع امل�صروعات ال�صغرية وو�صائل متويلها، ل 
بل ت�صنف القطار العربية يف اأدنى قائمة الدول 
الفقراء  او�ــصــاع  بتح�صني  الهتمام  حيث  من 
باأن  علما  لهم،  عمل  فر�س  توفري  او  معي�صيا 
مليون عاطل عن   50 ال  يتجاوز  البطالة  حجم 
العمل يف الوقت الذي ت�صري فيه تقديرات المم 
العام  لنهاية  العربي  الوطن  حلاجة  املتحدة 
2020 اىل 60 مليون فر�صة عمل، يف الوقت الذي 
يعي�س فيه ما يزيد على 120 مليون ن�صمة حتت 
معدل  دولريـــن  عن  يزيد  ل  ومبــا  الفقر،  خط 
الدخل اليومي لهم، وباإعتقادنا فاإن امل�صكلة هنا 
ال�صيا�صية ملعاجلة هذه  الإرادة  تكمن يف غياب 
غ�صب  انفجار  من  الآن  ن�صهده  وما  الو�صاع، 
يف  القائمة  الف�صاد  انظمة  وجه  يف  اجلماهري 
بلداننا كما هي ثورة ال�صعب اللبناين على نظام 
الف�صاد وكافة مكوناته، كذلك �صعب العراق يف 
من  العراق  بتحرير  تطالب  والتي  ت�صرين  ثورة 
كافة  وا�ــصــرتداد  وحلفائهم  الفا�صدين  قب�صة 
نظام  ومن  قبلهم  من  املنهوبة  البلد  مقدرات 
املاليل يف طهران، كل هذا يوؤ�صر لنا كيف تدار 
عن  بعيدا  القت�صادية  والقطاعات  ال�صيا�صة 

م�صلحة ال�صعب او توفري احلياة الكرمية لهم.
ــي اهــمــيــة احلــديــث عــن هــذا  ــاأت مــن هــنــا ت
تاأكيد  النوع من التمويل، فالنتيجة بدونه وبكل 
�صتنعك�س على القت�صاديات الوطنية من زيادة 
الإنفاق  على  الــقــدرة  وعــدم  البطالة  معدلت 
زيادة  يف  يت�صبب  مما  ال�صرورية،  حلاجاتهم 

الفقر والأمية وتراجع التنمية القت�صادية.

اجتماعية، لهذا فاإننا نرى ان من واجبها اعطاء 
اهمية للتمويل الأ�صغر يف عملياتها امل�صرفية، 
يف  املوؤ�ص�صات  هذه  تعمل  عندما  املنطقي  فمن 
بيئة اجتماعية �صليمة ل ت�صودها مظاهر الفقر 
والبطالة واحلرمان فاإن العائد القت�صادي لها 
�صيكون اف�صل وللوطن كذلك، ومن هذه الروؤيا 
للنهو�س  املقرتحات  ببع�س  اليهم  نتوجه  فاإننا 

بهذا القطاه املهم وعلى النحو التايل:  
ـ البحث عن امل�صاريع املتميزة ال�صغرى التي 
من  النوع  لهذا  ناجح  منوذج  اإعطاء  لهم  تتيح 
اإعطاء فر�صة لختيار الأدوات  التمويل وكذلك 

املالية املنا�صبة لذلك.
التمويل  معلومات  لتبادل  �ــصــوق  ايــجــاد   ـ 

الأ�صغر بني القطار العربية. 
يف  العاملني  وتهيئة  تــدريــب  على  العمل  ـ 
لإعطاء  الذاتية  قدراتهم  وبناء  القطاع  هــذا 
التمويل ما ي�صتحقه من اهتمام  النوع من  هذا 

وت�صويق منتجاته.
خا�صة  وت�صويقية  توعوية  �صيا�صات  اإنتهاج  ـ 
خدمات  مــن  واملــحــرومــة  الريفية  املناطق  يف 
التمويل الأ�صغر، وتقدمي اخلدمات املالية التي 
تتيح لهم ومتكنهم من القيام مب�صاريع �صغرية 
ت�صهم يف زيادة مدخولتهم الأ�صرية وحتد من 

م�صكلة الفقر والبطالة.
للو�صول  ميدانية  وم�صوح  درا�ــصــات  عمل  ـ 
من  النمط  هذا  اإىل  بحاجة  التي  املناطق  اإىل 
والقرى  ــاف  الأري مناطق  يف  وخا�صة  التمويل، 

البعيدة واملحرومة من اخلدمات املالية.
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االقتصاد

ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س  توقيع  بعد 
ونائب رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني "يل يو خه" 
من  الوىل  املرحلة  وا�صنطن،على  العا�صمة  يف 
حذف  على  اجلانبني  وتاأكيد  التجاري،  التفاق 
البلدين  ب�صادرات  املتعلقة  اجلمركية  الر�صوم 
من  الثانية  املرحلة  على  التوقيع  بعد  مبا�صرة 
التفاق، يبقى ال�صوؤال اجلوهري مطروحا، وهو ما 

م�صتقبل العالقات بني العمالقني القت�صاديني؟
الواردات ال�صينية  اأن قيمة  وعلى الرغم من 
�صلعا  تت�صمن  واأنها  دولر،  مليار   200 جتــاوزت 
فاإن  حيوية،  بقطاعات  وتتعلق  م�صنعة  اأمريكية 
 65 امريكا �صتبقي �صرائب ور�صوم جمركية على 
بينما  ال�صني،  من   القادمة  وارداتها  من  باملئة 
على  اأمريكا  من  ال�صني  واردات  معدل  �صيبقى 
ال�صني  اأن  على  يوؤكد  التفاق  اأن  كما  باملئة.   57
لن تفر�س على ال�صركات المريكية املوجودة على 

والجزر المد  إيقاع  على  االمريكية  الصينية  التجارية  الحرب 

أ.محمد زيتوني

كما  بها،  اخلا�صة  التكنولوجيا  ت�صليم  اأرا�صيها، 
اأنها لن مت�س بعملتها لتعزيز تناف�صية ال�صادرات.

ترفع  اأمريكا  كــون  مــن  الــرغــم  على  وكــذلــك 
احلرة  والتجارة  العوملة  قبيل  من  كربى  �صعارات 
احلرة،  واملناف�صة  احلرة  وال�صوق  احلر  والتبادل 
فاإنها تبدي تخوفا �صديدا من التفوق القت�صادي 

الذي حتققه ال�صني.
بعد  ال�صنة،  هذه  من  يناير  �صهر  بداية  منذ 
فر�س  تــرامــب يف  المــريــكــي  الــرئــيــ�ــس  ـــداأ  ب اأن 
تعريفات ور�صوم جمركية و�صريبية على ال�صلب 
العمالقني  بني  ال�صراع  حدة  ازدادت  والأملنيوم، 
ال�صعبية  الــ�ــصــني  جــمــهــوريــة  ــاديــني،  ــ�ــص القــت
ا�صتعرت  كما  المــريــكــيــة.  املــتــحــدة  والـــوليـــات 
ترامب  دونالد  الرئي�س  حــاول  اأن  بعد  حرارتها 
خف�س العجز التجاري والذي و�صل اىل 376 مليار 
تعريفات  اإ�صافة  اإىل  الأمريكان  دفع  ما  ر،  دول 
التي  ال�صينية،  املنتوجات  على  جديدة  جمركية 
هذه  فر�صت  حيث  �ــصــارم  �صيني  بــرد  وجــهــت 
الأمريكية  ال�صلع  على  جمركية  ر�صوم  الأخـــرية 
اأعمال  اأمريكية ورجال  وعقوبات يف حق �صركات 

اأمريكيني، قدرت قيمتها ب�صتني مليار دولر.
الوليات  تبنتها  التي  املقاطعة  �صيا�صة  ورغم 
هــواواي  الذكية  الهواتف  عمالق  جتــاه  املتحدة 
"اأيفون" بتبووؤ  والذي يعترب املناف�س القوي لآيبل 
بتغطيته ل�صوق فاقت ن�صف مليار م�صتهلك، ملكانة 
حماولة  ورغــم  اخلــامــ�ــس،  اجليل  بجهاز  عالية 
اأمريكا منع العمالق ال�صيني من جهاز الأنرويد، 
دول  ــاإن  ف التج�ص�س،  مــن  بتخوفها  ذلــك  مــربرة 
التعامل  يف  ال�صتمرار  على  م�صرة  واآ�صيا  اأوروبا 

مع ال�صركة ال�صينية.
اقت�صادا  ال�صني حققت  اأن  فيه  �صك  ل  مما 
عظيما ا�صبح متفوقا على كل اقت�صادات العامل، 
منا�صبات  يف  ي�صرون  ال�صينني  القادة  اأن  رغم 
القت�صادية  املرتبة  تبووؤ  يعلنوا  لن  اأنهم  عديدة 
اآلتي  ال�صنة   ،2049 �صنة  قبل  الــعــامل  يف  الوىل 
عن  لالإعالن  الوىل  املئوية  الذكرى  �صت�صادف 
طرف  مــن  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  تاأ�صي�س 

الزعيم ماو ت�صي تونغ.
اإن الت�صرفات المريكية عبارة عن حتركات 
يف  مكانتها  على  للحفاظ  ا�صتباقية  حــرب  اأو 
ــهــا رائـــدة  تــ�ــصــدر القــتــ�ــصــاد الــعــاملــي، رغـــم اأن
بتنوعها  ال�صني  اأن  اإل  احلــرة،  والتجارة  العوملة 
القت�صادي  واحلــزام  وخمططاتها  القت�صادي 
ميادين  الباهرة يف  والإجنــازات  وطريق احلرير 
نحو  ثابتة  بخطى  ما�صية  احليوية،  التكنولوجية 
اقت�صادي  توازن  وخلق  املراتب  اأعلى  التموقع يف 

عاملي ما اأحوج العامل اليه.
الكبريتني  القوتني  بني  التجاري  ال�صراع  اإن 
العام  ال�صيا�صي  ال�صراع  مــن  جــزء  �صوى  لي�س 
الذي اأ�صبح واقعا ل مفر منه بعد التقدم الناجح 
والباهر الذي حققته ال�صني، والتي ت�صجل اأهدافا 
الإن�صمام  فمثال  ال�صراع.  هذا  اإطار  يف  متتالية 
)الــربازيــل  بريك�س  القت�صادية  املجموعة  اىل 
ميثل  اإفريقيا(  وجنوب  وال�صني  والهند  ورو�صيا 
لوحده ما يقارب ن�صف �صكان الأر�س، بالإ�صافة 
اىل اأن ال�صني مل تكن دولة ا�صتعمارية ول تتدخل 
رابح/ مبداأ  وتعتمد  الداخلية،  الــدول  �صوؤون  يف 

منتوجاتها  اأن  كما  �صركائها  مع  تعاملها  رابح يف 
توجه لكل الفئات الجتماعية عرب العامل.

ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  اأن  يوؤكد  هذا  كل 
والتجارة  القت�صاد  يف  قوية  معادلة  اأ�صبحت 
الدولية والتكنولوجية احليوية والعالقات الدولية 
واأنها موؤهلة اكرث من اأي دولة اأخرى، خللق توازن 
العاملي  النظام  على  والتاأثري  عاملي  اقت�صادي 

اجلديد املقبل.
وتعرف العالقات التجارية ال�صينية المريكية 
وا�صطدامات  ت�صنجات   2018 حــزيــران  مند   ،
وتهديئا،  ت�صعيدا  جتارية،عرفت  بحرب  و�صفت 
النمو  موؤ�صرات  على  �صلبية  جد  اآثــارا  لها  وكانت 

القت�صادي العاملي. 
فهل ت�صتمر الهدنة التجارية بني القت�صادين 
منهما  كل  حتكم  التي  الطبيعة  اأن  اأم  العمالقني 

�صتفجر �صراعا اأكرث حدة يف امل�صتقبل؟
  �صحفي من املغرب
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اعداد: يوسف ابرحوس

التوتر  من  مبزيد  العامل  يف  املعتادة  امل�صاكل  تهدد 
ون�صر  املتحدة،  والوليات  وال�صعودية  اإيران  بني  امل�صتمر 
احتمال  مع  الأو�صط،  ال�صرق  اأنحاء  جميع  يف  الفو�صى 
النووي  الربنامج  ب�صبب  �صواء  اآ�صيا  التوترات يف  ت�صاعد 
لكوريا ال�صمالية، اأو الت�صميمات ال�صينية الطموحة ب�صاأن 
بحر ال�صني اجلنوبي وهوجن كوجن وتايوان. لكن الأ�صواء 
حيث  الأو�صط  ال�صرق  يف  التوترات  ت�صاعد  على  م�صلطة 
م�صتمرة  ا�صتباكات  اأي  اأن  من  "موديز"  وكالة  حذرت 
فعلى  عاملية،  اقت�صادية  تداعيات  لها  يكون  اأن  ميكن 
اأن  املرجح  ومن  للقلق،  يكفي  ما  هناك  الق�صري  املدى 
يوؤدي التوتر املتزايد، اأو ال�صراع املبا�صر مع اإيران نتيجة 
حلملة ال�صغط الق�صوى لإدارة ترامب، اإىل ارتفاع اأ�صعار 

البرتول الأمر الذي �صيكون مبثابة كبح للنمو العاملي.

اتفاقهما  املتحدة  والوليات  ال�صني  وقعت 
العدائية  الأعمال  لإنهاء  الأوىل،  مبرحلته  التجاري 
انتهى  الأقل  على  العامل،  يف  اقت�صادين  اأكرب  بني 
ال�صراع  ترامب  بداأ  الراهن.  للوقت  ال�صراع 
على  يتعني  فهل  القت�صاد.  اإىل خمرجات  باإ�صارته 

اأوروبا انتظار مثل ما حدث لل�صني؟ 
فيل  الأوروبي  لالحتاد  التجاري  املفو�س  قال 
هوجان، اإنه تبادل تبادًل اإيجابًيا لوجهات النظر مع 
وياأمل  ليتهيزر.  روبرت  الأمريكي،  التجاري  املمثل 
عقابية  تعريفات  تفر�س  باأل  احلالية  الإدارة  اإقناع 

على الحتاد الأوروبي.
كان دور هذا الجتماع مبثابة خطوة لالأمام يف 
التعامل مع الق�صايا امللحة التي طال اأمد امتدادها، 
وحتفيزها  رقمية،  �صرائب  فرن�صا  فر�س  مع 
ل�صناعة الطائرات. بالتايل كان الهدف هنا تهدئة 
الت�صعيد املحتمل للتوترات التجارية بني اثنني من 
اأكرب القت�صادات يف العامل، ورمبا تردع النتخابات 
الرئا�صية يف نوفمرب الإدارة الأمريكية احلالية عن 

خلق �صراع جتاري جديد.

الع�صكري.  لي�صمل اجلماعة برمتها ولي�س فقط جناحها  اأ�صول حزب اهلل  و�صعت بريطانيا نطاق جتميد 
منظمة  اجلماعة  بت�صنيف  املا�صي  العام  يف  بريطانيا  قرار  عقب  املالية  وزارة  اتخذتها  التي  اخلطوة  وتاأتي 

اإرهابية ب�صبب تاأثريها املزعزع لال�صتقرار يف امل�صرق العربي. ومل ي�صدر تعقيب بعد من حزب اهلل.

اإتفاقية  مراجعة  على  وتركيا  املغرب  اإتفق   
املغرب  اأعرب  اأن  بعد  البلدين  بني  احلرة  التجارة 
العجز  و�صل  حيث  منها،  اقت�صاده  ت�صرر  عن 
ويف  دولر.  ملياري  حوايل  اإىل  تركيا  مع  التجاري 
والقت�صاد  والتجارة  ال�صناعة  لوزير  ت�صريح 
الرقمي املغربي مولي احلفيظ العلمي على هام�س 
مباحثات مع نظريته الرتكية روه�صار بكجان اأكد 
اتفاقية  يف  النظر  اإعادة  على  البلدين  اتفاق  على 
طريق  عن  وذلك  جتمعهما،  التي  احلر  التبادل 
خا�صة  املغرب،  يف  الرتكية  ال�صتثمارات  ت�صجيع 
ت�صجيع  طريق  عن  وكذلك  ال�صناعي،  املجال  يف 
ال�صادرات املغربية اإىل تركيا. وياأمل الطرفان اأن 

يتو�صال اإىل تعديل التفاقية مع نهاية هذا ال�صهر.
نحن   " لل�صحفيني  املغربي  الوزير  وقال 
اأكرث  اتفاق  اإىل  التو�صل  باإمكاننا  باأنه  مقتنعون 
الوزير  وكان  الطرفني".  م�صلحة  ويراعي  كفاءة 
"املغرب  اأن  الثنني  يوم  الربملان  اأبلغ  قد  املغربي 
التفاقية  مراجعة  اإما  تركيا،  اأمام  خيارين  يطرح 
والتو�صل اإىل حلول، واإما متزيقها". ويقول املغرب 
يف  ت�صبب  مما  بال�صلع،  �صوقه  اأغرقت  تركيا  اإن 
و�صجلت  العاملة.  واليد  الوطنية  لل�صركات  �صرر 
اإىل املغرب العام املا�صي منوا  ال�صادرات الرتكية 
بن�صبة 16 يف املئة مقارنة مع 2018، لت�صل اىل 2.3 
مليار دولر. وتظهر اأرقام ر�صمية اأن اجمايل العجز 
 191.8 2.3 باملئة اإىل  التجاري للمغرب زاد بن�صبة 
الت�صعة  الأ�صهر  يف  دولر(  مليار   20( درهم  مليار 
ع�صر الأوىل من 2019 مقارنة مع الفرتة نف�صها من 

2018

مبا�صرة  ب�صكل جنوين  الأ�صود  الذهب  اأ�صعار  ارتفعت 
العراقية  الأرا�صي  يف  اإيران  على  الأمريكية  ال�صربة  بعد 
والتي قتل على اإثرها قا�صم �صليماين، لي�صل �صعر برميل 
اإىل  ليعود   2020 من  الأول  الأ�صبوع  يف  دولرًا   64 اخلام 
ال�صعر الذي قفز منه و ي�صتقر عند �صعر 58 دولرا للربميل 

بعد رد اإيران ال�صعيف و انخفا�س التوتر.

كري�صتني  الأوروبي،  املركزي  البنك  حمافظ  وعدت 
اهتمامًا  البنك  يويل  باأن  ت�صريحاتها   يف  لجارد، 
غري  اأخرى  ق�صايا  على  الرتكيز  خالل  من  للمواطنني، 
املقبلة  املراجعة  يف  الت�صخم  وهدف  الأ�صعار  ا�صتقرار 

للبنك.
واأ�صافت باأن املركزي الأوروبي �صيكون منفتح و�صفاف 
النا�س.  خماوف  اإىل  ي�صتمع  و�صوف  املقبلة،  الفرتة  يف 
�صرورة  على  الأوروبي  املركزي  البنك  حمافظ  واأكدت 
التوحد ومواجهة احلركات ال�صعبوية املتزايدة، والت�صدي 
م�صيفة  التجارية،  احلمائية  وزيادة  الربيك�صت،  لق�صية 
اأف�صلية يف املباحثات مع الدول  اأوروبا مينحها  باأن توحد 

الأخرى والدفاع عن امل�صالح امل�صرتكة لأوروبا.

   أسعار النفط

   الجارد تدعو أوروبا للتوحد و 
مراجعة السياسة النقدية

   التهديدات القائمة
 و تداعياتها االقتصادية

   االتفاق التجاري المغربي 
الرتكي في إطار التعديل

   الحرب التجارية األمريكية 
الصينية و امتدادها نحو أوروبا

   تجميد أصول حزب هللا من قبل الخزانة الربيطانية 
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تعود  اإن�صانية  ظاهرة  امل�صتقبل  يف  التفكري 
الإن�صاين  التاريخ  قبل  ما  اإىل  التاريخية  جذورها 
الزمان  عرب  الظاهرة  هذه  مرت  وقد  املدون. 
خمرجات  اإليها  دفعت  خمتلفة  باأطوار  الطويل 
اخرى.  اإىل  ح�صارية  موجة  من  الإن�صان  اإنتقال 
ب�صقيه  الديني،  م�صمونه  من  التفكريانتقل  فهذا 
الفل�صفي،  اإىل  تعاىل،  باهلل  والتوحيدي  الوثني 
اإىل  و�صول  و  العلمي  اخليايل  بالتفكري  مرورا 
الثانية  التفكري العلمي منذ نهاية احلرب العاملية 

�صعودا. 
ومنذ ما قبل التاريخ قامت عملية التفكري يف 
امل�صتقبل على جهد اأفراد، ومن  كال اجلن�صني مع 
اأدوارالن�صاء. وقد تباينت  اأدوارالرجال على  غلبة 
الفراد،  هوؤلء  على  اطالقها  التي مت  الت�صميات، 
هذا  مربها  الأطوارالتي  عناوين  لتباين  تبعا 

المستقبليون: رؤية في المفهوم والتصنيف

أ.د. مازن الرمضاني

التفكري عرب الزمان.
 ومنذ بداية الأخذ بالتفكري العلمي يف امل�صتقبل 
العاملية  احلرب  نهاية  بعد  العملية  وتطبيقاته 
الذين  الفراد  على  تطلق  ت�صميات  وعدة  الثانية، 
اكرثهذه  ولعل  وتطبيقاته.  التفكري  بهذا  ياأخذون 

الت�صميات اإنت�صارا هي ت�صمية امل�صتقبليون.
 وقد اف�صى انت�صار التفكري العلمي يف امل�صتقبل 
على ال�صعيد العاملي، ول�صيما يف الدول املتقدمة 
ال�صمال  عاملي  يف  النمو  طريق  يف  ال�صائرة  وتلك 
امل�صتقبليني  اأعداد  تكون  اأن  اإىل  واجلنوب، 
الواقع  اإن هذا  املحرتفني يف تزايد م�صتمرعامليا. 
الذي  ما  ومنها:  مهمة،  ت�صاوؤلت  عدة  اإىل  يدفع 
هوامل�صتقبلي  ومن  التزايد؟  هذا  اإىل  اأف�صى 
ت�صنيف  اإىل  امل�صتقبليون  يعمد  وكيف  املحرتف؟ 

اأنف�صهم؟
1.النمو املت�صارع للم�صتقبليني

تتناول  التي  التحليالت  تلك  هي  نادرة 
املت�صارع  النمو  هذا  وراء  تقف  التي  املدخالت، 
للم�صتقبليني يف العامل. لذا نرى اأن الإنطالق من 
ي�صهل  قد  امل�صتقبالت  لدرا�صات  النهائية  الغاية 

التعرف على اأهم هذه املدخالت. 
حقيقة  على  و�صواهم  امل�صتقبليون  يختلف  ل 
الع�صرين  القرن  منت�صف  منذ  �صار،  العامل   اأن 
يف  فريدة  تاريخية  عملية  مع  يتعاي�س  تقريبا، 
نحٍو  وعلى  �صرعتها  معدل  ت�صارع  جراء  نوعيتها 
غري م�صبوق، ف�صال عن اإنت�صار تاأثريها، و�صمولية 
اأطلق  اأن  �صبق  وقد  نهاياتها.  واأنفتاح  حتدياتها، 

ت�صمية  امللك،  عبد  اأنور  العربي  املفكر  عليها، 
عملية تغيري العامل. 

حتى  املرء  ي�صتطيع  ل  التي  العملية،  هذه  اإن 
تباطوؤ  و/اأو  تراجعها  باإحتمالية  الإفرتا�س 
اأدت  قد  الزمان،  قادم  يف  وتريتها  ت�صارع  معدل 
لعامل  نقي�صا  يكون  يكاد  عامل  اإىل  خمرجاتها 
فالإن�صانية  اأجدادنا.  عامل  عن  نتكلم  ول  اأبائنا 
�صارت تتعاي�س مع معطيات، وعلى �صتى ال�صعد، 
من  والأحا�صي�س  امل�صاعر  خمتلف  تداعياتها  ُتثري 

اأعجاب ورهبة وذهول يف اآن. 
امل�صتقبالت  بدرا�صات  الأخذ  تزامن  اإن    
عرب  دفعت  العامل،  تغيري  عملية  وخمرجات 
ذات  منهجية  مقاربات  تبني  اإىل  ال�صابقة  العقود 
متحورت  فاإبتداًء،  متباينة.  م�صتقبلية  غايات 
للم�صتقبل  احلتمية  بال�صورة  التنبوء  حول  الغاية 
باإعتباره اإمتداداأ  للما�صي. بيد اأن اإجتاه كثري من 
امل�صتقبليني لحقاأ اإىل روؤية امل�صتقبل منفتحا على 
م�صاهد بديلة ومتعددة: ممكنة وحمتملة ومرغوب 
اإ�صت�صراف  املبا�صرة تكمن يف  الغاية  فيها، جعلت 
�صريورته  يف  احلا�صر  مل�صتقبل  البديلة  امل�صاهد 

املتدفقة اإىل الأمام.
ثم  ومن  املقاربة  يف  الهام  التحول  هذا  اإن   
بني  نزوع  اإنت�صار  عن  مبعزٍل  يكن  مل  الغاية،  يف 
للم�صتقبل  الذهان  اإعداد  اإىل  رمى  امل�صتقبليني 
اأبعاد  تعاقب  دورة  جراء  بال�صرورة  �صياأتي  الذي 
على  واملوؤ�ص�صات  حتفيزالأفراد  ثم  ومٌن  الزمان، 
الكابحة  للمعطيات  الإ�صت�صالم  التخلي عن ثقافة 
الذي  للم�صتقبل  ال�صلبي  و/اأوالإنتظار  للنمو، 

الع��لوم
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جتعل  اأخرى  ثقافة  ل�صالح  الأقدار،  به  تف�صي 
جعل  اإىل  �صبيال  حمورها  امل�صتقبل  اإىل  الإنحياز 
ترمي  ل  هادفة  اإن�صانية  باأفعال  مقرتنا  احلا�صر 
فح�صب،  احلا�صر  حتديات  احتواء  جمرد  اإىل 
املن�صود  امل�صتقبل  �صورة  حتويل  اإىل  اأي�صاأ  واأمنا 
اإىل حقيقة مو�صوعية انطالقا من زمان احلا�صر.
 ومما ُيف�صى اإىل ذلك اأن امل�صتقبلي لي�س هو 
ذلك الإن�صان الذي يعي�س يف احلا�صر ويتوافرعلى 
اإنطالقاأ  يعمل،  و  اإ�صتباقية،  م�صتقبلية  ذهنية  
اإ�صت�صراف  اأجل  من  اأكرث،  اأو  علمية  مقاربة  من 
هو  واإمنا  فح�صب،  حلوله  قبل  امل�صتقبل   م�صاهد 
اأي�صاأ الإن�صان، الذي يف�صي اإن�صغاله بالإ�صت�صراف 
امل�صتقبلي اإىل اأن تتحقق غايات فرعية مهمة على 

ال�صعيدين الجتماعي والر�صمي.
 وتكفي الإ�صارة مثالآ اإىل دور امل�صتقبلي يف دعم 
وهو  القرار،  اأتخاذ  وتر�صيد  التخطيط  عمليات 
اأول، تقدمي حتليل علمي  يتج�صد يف،  الذي  الدور 
وخمرجات  امل�صتقبل  يف  املوؤثرة  املتغريات  ب�صاأن 
تفاعالتها البنيوية. وثانيا، بناء اإفرت�صات علمية 
وثالثا،  امل�صتقبل.  م�صاهد  تبلور  كيفية  ب�صاأن 
اأقرتاح الإ�صرتاتيجية، اأوالإ�صرتاتيجيات، املالئمة 

لرتجمة هذه امل�صاهد اإىل واقع ملمو�س.
ويف �صوء ما تقدم، نرى اأّن اإدراك امل�صتقبليني 
واإن  جمتمعاتهم  م�صتقبل  حيال  مل�صوؤولياتهم 
ظاهرة  تف�صر  التي  املدخالت  اأهم  بني  من  د  ُيُعّ
اإنت�صارهم عاملياأ، بيد اأن واقع  احلال ل يلغي اأي�صاأ 
تاأثري دوافع ذاتية، كالنزوع نحو اإكت�صاب ال�صهرة، 
و/اأو ممار�صة مهنة تعود مبردودات مادية عالية، 
جدوى  تدرك  التي  املجتمعات  تلك  يف  ول�صيما 

اإ�صت�صراف امل�صتقبل.
2. امل�صتقبليون كمفهوم

م�صتقبلياأ  ٌيعد  الإن�صان  اأن  القول  يتكرر 
بالفطرة، هذا لأنه يفكر بال�صرورة يف امل�صتقبل. 
ومع ذلك ل يجعل الإن�صغال الفطري لالإن�صان يف 
امل�صتقبل منه بال�صرورة م�صتقبليا حمرتفا. فهذا 
اأبرزها  اأن  ونرى  م�صبقة.  �صروط  توافر  يتطلب 

يكمن يف �صرطني اأ�صا�صيني ومهميني: 
التخ�ص�س  فهو  الأول،  ال�صرط  عن  فاأما 
�صارت  والذي  امل�صتقبالت،  درا�صة  يف  الأكادميي 
العامل   �صعيد  على  منت�صرة  اأكادميية  موؤ�ص�صات 
�صعيد  على  �صواء  نظرياأ  لتعلمه  الفر�صة  تتيح 
)ماج�صتري  العليا  و/اأو  الأولية،  الدرا�صات 
والدكتوراة(. وغني عن القول اأن هذا التخ�ص�س 
اإ�صت�صراف  كيفية  تعلم  بعملية  ي�صمح  الذي  هو 
اإىل  لحقا  حتويله  ًثم  ومن  اأكادمييا،  امل�صتقبل، 
ممار�صة تطبيقية، دائمة اأو �صبه دائمة، تتج�صد يف 
مهنة تعربعن ذاتها عرب �صيغ خمتلفة كالتدري�س 
و/اأو التاأليف و/اأو تقدمي الإ�صت�صارة...األخ.  ومن 

املحرتفني، وبني  الهواة و/اأو اأولئك الأفراد الذين 
درا�صات  اإعداد  اإىل  اآخر،  اإىل  وقت  يعمدون، من 
من  اإلآ  بامل�صتقبل  عالقة  لها  لي�س  تقارير  و/اأو 
على  يحر�صون  الذين  اولئك  و/اأو  العنوان،  حيث 
خدمة  للم�صتقبل،  م�صبقاأ  حمّدد  م�صهد  ت�صويق 

لأغرا�س خمتلفة. 
3. امل�صتقبليون كت�صنيف

حمدد  ت�صنيف  على  امل�صتقبليون  يتفق  ل 
العالقة  ذات  الت�صنيفات  تتعدد  لأنف�صهم..لذا 
اأن  نرى  التفا�صيل،  عن  النظر  وبغ�س  بهم. 
اأ�صا�صية،  انواع  عدة  على  يتوزعون  امل�صتقبليني 

وكالآتي:
1.3 امل�صتقبليون املت�صائمون اأو املتفائلون:

ّجل  اأن  ما�صيني،  اليطالية  امل�صتقبلية  توؤكد   
Opt - متفائلني  اأما  اإىل  يتوزعون  )امل�صتقبلني 
mists(، واأما مت�صائمني )Pessimists(، واأن ّكل 
منهم يعمد اإىل اإ�صت�صراف م�صاهد امل�صتقبل على 

نحٍو يتماهى ونوعية روؤيته املتفائلة اأو املت�صائمة.
فاأما عن املتفائلني، فهم من نوعني: فاأما عن 
الآول، فهم اولئك الذين يرون امل�صتقبل عبارة عن 
م�صاهد حمتملة مفتوحة النهايات، والذين يوؤكدون 
اأي�صاأ اأن الإن�صان، اإذا ت�صرف يف احلا�صر ت�صرفا 
لبد  �صلوكه  اأمناط  فاأن خمرجات  وهادفا،  واعيا 
اأن توؤ�ص�س مل�صهد م�صتقبلي اإيجابي. واأما عن النوع 
الثاين، فهم اولئك الذين يجعلون من اإ�صت�صراف 

هو  الأكادميي  التخ�ص�س  هذا  اأن  القول  نافلة 
املعرفة  �صاحب  امل�صتقبلي  مُييزالإن�صان  الذي 

العلمية عن غريه كالهواة و�صواهم.
امل�صاركة  فهو  الثاين،  ال�صرط  عن  واأما 
وُيّعد  امل�صتقبالت.  درا�صات  تطوير  يف  الإيجابية 
�صلوتر،  الأمريكي  امل�صتقبلي  ال�صرط،عند  هذا 
من  جتعل  التي  الأ�صا�صية  املفاتيح  اأحد  مبثابة 
الإن�صان م�صتقبليا حمرتفا. اإ�صافة اإىل ذلك، يرى 
اأن املتطلبات التي حتقق مثل هذه امل�صاركة  تكمن 
مثالآ يف الآتي: )1( الدرا�صة اجلامعية للم�صتقبل، 
اإحدى  توظيف   )3( التاأليف،  يف  امل�صاهمة   )2(
املقاربات املنهجية لهذه الدرا�صات و/اأو جمموعة 
 )5( ذلك،  �صابه  وما  التدري�س   )4( منها، 
امل�صاركة يف املوؤمترات ذات العالقة بامل�صتقبالت، 
)6( الإبداع الجتماعي، )7(  نقل املعرفة باأ�ص�س 

هذه الدرا�صات اإىل الراأي العام.
وك�صواهم من ا�صحاب الإخت�صا�س يف حقول 
على  اأنف�صهم  امل�صتقبليون  َيفهم  الآخرى،  املعرفة 
اأو  عامة،  اإما  لغوية  بتعبريات  ولكن  حمّدد،  نحٍو 
الأمريكي  امل�صتقبلي  يرى  فمثال،  حتديداأ.  اأكرث 
..." اأولئك  هم  امل�صتقبليني  اأَن  كورني�س،  اإدوارد 

الأفراد، الذين يفكرون بجدية كربى يف امل�صتقبل. 
ومببالغة   ،Halal الآمريكي،  امل�صتقبلي  "ويذهب 
احلديثة  "...ال�صورة  اإنهم:  القول  اإىل  وا�صحة 

لأنبياء الع�صور القدمية".
يقدم،  العامة،  الروؤى  هذه  خالف  وعلى 

دقة  اأكرث  تعريفا  �صلوتر، 
فامل�صتقبلي  وو�صوحا، 
"...الإن�صان  هو:  عنده 
اأكادمييا  تعلم  الذي 
امل�صتقبل  درا�صة  كيفية 
على  قادرا  و�صار 
املكت�صبة  توظيف معرفته 
�صواه  مل�صاعدة  �صبيالآ 
خيارات  اأكت�صاف  على 

امل�صتقبل وبدائله". 
هذا  مع  نتفق  ونحن 
لأنه مييز  هذا  التعريف، 
امل�صتقبليني  بني  �صراحة 
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 اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية ودرا�صات 
امل�صتقبالت/ لندن

الع��لوم

الأ�صا�س  املحور  مبثابة  فيه  املرغوب  امل�صتقبل 
لإهتماماتهم. ومن اأجل  ذلك  يعمدون اإىل دعوة 
للعمل  العام يف جمتمعاتهم  والراأي  القرار  �صناع 

من اأجل حتقيقه اإنطالقا من احلا�صر.
القا�صم  هو  التفاوؤل  اأن  من  الرغم  وعلى 
هوؤلء  بني  يجمع  الذي  العظم  امل�صرتك 
لدرا�صاتهم  الزمانية  الآماد  اأن  اإلآ  امل�صتقبليني، 
املتو�صط  امل�صتقبل  يكون  فبينما  متماثلة:  لي�صت 
الذين  امل�صتقبليني  اولئك  اأهتمام  حمط  والبعيد 
امل�صتقبالت  ا�صت�صراف  اإىل  درا�صاتهم  تن�صرف 
امل�صتقبل  باملقابل  يكون  والتكنولوجية،  العلمية 
القريب واملبا�صر حمط اإهتمام اولئك امل�صتقبليني 
م�صتقبالت  تناول  اإىل  درا�صاتهم  تذهب  الذين 

املوؤ�ص�صات املالية والتجارية. 
كذلك ل يلغي هذا القا�صم امل�صرتك اأن كثريمن 
امل�صتقبليني املتفائلني  يحر�س على جتنب الغرق يف 
التفاوؤل، اإدراكا منهم اأّن للواقع املو�صوعي ال�صائد 
اإدوارد  تاأثري يف ت�صكيل م�صاهد امل�صتقبل. ويعرب، 
املتفائل  امل�صتقبلي  اإن  بالقول  ذلك  عن  كورني�س، 
"...مثل الربان )اأي قبطان ال�صفينة( يريد  مثله 
احلظ  �صوء  تغلب  واإذا  النهاية،  حتى  ي�صارع  اأن 

)فاأنه( يغرق مع �صفينته".
الذين  اأولئك  فهم  املت�صائمني،  عن  واأما 
اإمتداد  اإ�صتمرار  اأن  تفيد  روؤية  من  ينطلقون 
مو�صوع  ٌثمة  بها  اأقرتن  التي  ال�صلبية،  الإجتاهات 
يف ما�صي الزمان، اإىل امل�صتقبل ُيرتب �صورة  له 
تقرير  ولعل  الإجتاهات.  هذه  وم�صامني  تتماهى 
نادي روما املو�صوم بحدود النمو، وال�صادر يف عام 
املت�صائمة.  الروؤية  1972، هو خري مثال على هذه 
فهذا التقرير، الذي كان وما زال فريدا يف اأهميته، 
انتهى اإىل اأن العامل يف عام 2100 �صيعي�س كارثة 
حقيقية اإن مل ي�صر اإىل اأتخاذ اإجراءات حا�صمة 

يف احلا�صر لإحتواء املعطيات التي �صتوؤدي اليها.
وقد ل يتفق املرء مع الروؤى التي يتبناها هذا 
اأنها، مع  بيد  املت�صائمني،  امل�صتقبليني   النوع  من 
ذلك، تنطوي على فائدة مهمة ل ُتنكر، �صيما واأٌن 
م�صامني بع�صها قد تكون مفيدة على �صعيد توعية 
م�صاهد  من  امل�صتقبل  به  يقرتن  قد  مبا  الإن�صان 
التغيري يف  اإحداث  اإىل  �صبيالآ لدفعه  �صلبية، هذا 
احلا�صر تاأمينا، مل�صتقبل اأقل �صوءا يف الأقل. ومن 
هنا  قد ت�صتوي الروؤى املت�صائمة والتحذير امل�صبق.
املتفائلني،  امل�صتقبليني  مع  احلال  هو  وكما 
املت�صائميني.  امل�صتقبليني  مع  احلال  هو  كذلك 
هو  امل�صتقبل  من  الت�صاوؤم  اأن  من  الرغم  فعلى 
درا�صاتهم  اآماد  اأن  اإل  بينهم،  امل�صرتك  القا�صم 
الذين  فامل�صتقبليون،  الأخرى.  هي  واحدة  لي�صت 
الجتماعية  الق�صايا  يف  البحث  اإىل  ين�صرفون 
على  هذا  القريب،  امل�صتقبل  تف�صيل  اإىل  يعمدون 

تتجه  الذين  اخل�صر،  امل�صتقبليون  اولئك  خالف 
درا�صاتهم اإىل اأن تكون بعيدة املدى.

املتفائلة  الروؤيتني:   ويف �صوء م�صامني هاتني 
اإحداهما  من  الإنطالق  اأٌن  نرى  واملت�صائمة، 
دقيق  اإ�صت�صراف  اإنتاج  على  ي�صاعد  ل  قد  فقط 
للم�صتقبل. ولنتذكر اأّن الواقع ال�صائد يف كل زمان 
اإيجابية  معطيات  تاأثري  جراء  يت�صكل  ل  ومكان 
تدعو  �صلبية  معطيات  اأو  التفاوؤل،  على  ت�صجع 
جتمع  معطيات  جراء  يت�صكل  واإمنا  الت�صاوؤم.  اإىل 
جاءت  احلقيقة،  هذه  من  واأنطالقا  الثنني.  بني 
توؤكد على  امل�صتقبليني  وهي  العديد من  درا�صات 
اأٌن امل�صتقبل م�صاهد متفائلة ومت�صائمة وما بينهما 

يف اآن.
الرائدة  العربية  الدرا�صة  كمثال،  ولنتذكر، 
واملو�صومة: م�صتقبل  واأخرون  الدين ح�صيب  خلري 
والتي  واخليارات،  التحديات  العربية.  الأمة 
اأفق  العربي خالل  الواقع  العلمي  بالبحث  تناولت 
 ،)1985  2015-( عاماأ   بثالثني  حتدد  زماين 
بديلة  م�صاهد  بثالثة  قالت  اإحتمالته  �صوء  ويف 
الإجتاهي،  امل�صهد  هو  الأول،  العربي:  للم�صتقبل 
اأما  العربية.  اإ�صتمرارالأو�صاع  يفرت�س  الذي 
امل�صهد الثاين فهو امل�صهد الإ�صالحي، الذي يعرب 
عن ا�صكال و�صيطة من التن�صيق والتعاون بني كل 
يدورامل�صهد  واأخريا  العربية.  الأقطار  اأغلب  اأو 
العربي،  الوطن  يف  اجلذري  التغيري  حول  الثالث 
والذي يجعل من حتقيق الوحدة العربية ب�صيغتها 

الفدرالية حموره الأ�صا�س. 
البديلة  امل�صاهد  اأن  اأي�صاأ  نرى  ونحن 
اأول،  ثالثة:  عن  تخرج  ل  للم�صتقبل  والأ�صا�صيىة 
الإمتداد  مبعنى  يفيد  الذي  املت�صائم،  امل�صهد 
يف  ال�صائد  ال�صلبي  الواقع  ملعطيات  اخليطي 
املتفائل،  امل�صهد  وثانيا،  امل�صتقبل.  احلا�صراإىل 

اجلذري  التغيري  خمرجات  على  يتاأ�ص�س  الذي 
امل�صهد  وثالثا،  الراهن.  الواقع  معطيات  يف 
بني  اأو  اآن،  يف  والتفاوؤل  الت�صاوؤم  بني  يجمع  الذي 
الإ�صتمرارية والتغيري باملعنى اأعاله. ول يلغي هذا 
قالت  اأخرى  ت�صنيفات  وجود  الثالثي  الت�صنيف 
باأعداد من امل�صاهد جتاوزت هذه الثالثية.  فمثال 
اأن م�صتقبل م�صر   ،2020 ترى درا�صة: م�صرعام 

�صيتمحور حول خم�صة م�صاهد بديلة.
العمليون،  اأو  ال�صطحيون،  امل�صتقبليون    .2.3

اأوالإنتقاديون: 
من  اأعداد  موؤلفات  م�صامني  من  اإنطالقاأ 
جمتمع  اأن  اأي�صا  القول   ميكن  امل�صتقبليني، 
امل�صتقبليني يف العامل يتكون من ثالث جماميع من 
م�صامني  ب�صاأن  بينهم  فيما  يختلفون  امل�صتقبليني 
هم:  درا�صاتهم،  وغايات  للم�صتقبل  مدركاتهم 

ال�صطحيون والعمليون والإنتقاديون.  
Pop F - ال�صطحيني  امل�صتقبليني  عن  )فاأما 
روؤى  من  ينطلقون  الذين  اولئك  فهم   ،)turists
ال�صوق،  اأقت�صادات  ونزعات  تتماهى  للم�صتقبل، 
و/ اجلماهريي،  الإت�صال  و�صائل  حتليالت  و/اأو 

تكمن  ولغاية  ال�صائد،  الداخلي  النف�صي  املناخ  اأو 
يف تاأمني فائدة ذاتية. لذا يوؤكد، �صلوتر، اأن روؤى 
باإفتقارها  تتميز  امل�صتقبليني  من  املجموعة   هذه 
للعمق ول ميكن الركون اإليها. وينتمي العديد من 
هذه  اإىل  اأي�صاأ  و�صواهم  الأمريكيني  امل�صتقبليني 

املجموعة.
 Problem( العمليني  امل�صتقبليني  عن  واأما 
Oriented(، فهم اولئك الذين يرون اأٌن املجتمعات 
العامل،  تغيري  عملية  جراء  �صارت،  املعا�صرة 
وامل�صتويات،  امل�صامني  متعددة  بتحديات  جتابه 
وفق  على  تتحّدد  املجتمعات  هذه  م�صتقبالت  واأن 
هنا  ومن  التحديات.  لهذه  اإ�صتجابتها  نوعية 
اإ�صت�صارات عملية  اإىل تقدمي  ين�صرف اهتمامهم 
لكيفية التعامل الر�صيد مع هذه التحديات تاأمينا 
النمط  هذا  اأن  �صلوتر،  ويوؤكد،  اأف�صل.  مل�صتقبل 
للتفكري  التيارالأ�صا�س  �صي�صكلون  امل�صتقبليني  من 
العلمي يف امل�صتقبل، واحلجر الأ�صا�س لدرا�صاتهم 

التطبيقية. 
 Critical( الإنتقاديني  امل�صتقبليني  عن  واأما 
and Epistemological Futurists(، فهم اولئك 
موا�صيع  اأعماق  يف  الغو�س  اإىل  يعمدون  الذين 
امل�صتقبلية  ماآلتها  لإ�صت�صراف  اإهتماماتهم 
مفاهيم  الغر�س  لهذا  وي�صتخدمون  املتعددة، 
اأن هوؤلء  اآراء  وروؤى ذات م�صامني نقدية. وتوؤكد 
الذين  امل�صتقبليني  من  اجلديد  اجليل  �صي�صكلون 

يتميزون بعمق التفكري وثراء الروؤية.
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ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�صو اإحتاد كتاب الأردن

ال�صوق ال�صوداء لي�صت حكرًا على التجارة فقط، بل هناك معنى اآخر لها بداأ ينت�صر يف امل�صهد الثقايف يف املجتمع العربي ب�صكٍل وا�صع، 
وهذا يدل على كّم الف�صاد الذي بداأ يتغلغل ويطال اجلميع، حتى و�صل اإىل اأ�صماء مفزعة، األب�صوها رداء العظمة، وهي يف الواقع 

بالكاد تُفّك احلرف!!
ّل، الذي عنونت به مقايل هذا هم الكّتاب املُ�صتاأجرين و امل�صتغّلني من قبل اأ�صماء كبرية يف عامل الثقافة، لقاء مبالغ مالية  ُكّتاب الِظّ
ز العظيم ح�صوره على امل�صهد الثقايف بفكر وم�صاعر وروح  اأو خدمات اأخرى يتلقونها مقابل ق�صيدة اأو مقال اأو بحث ...الخ، لُيعِزّ

كاتب الظّل املُهّم�س والنِكرة.
الإ�صتغالل الكريه حلاجة الكاتب احلقيقي يجعلنا نقف مطوًل على حقيقة الأ�صماء الكبرية التي حتمل �صعار الثقافة والأدب، ول يعون 
املعنى احلقيقي لهذا ال�صعار، وهل حقًا لهم اأثٌر فّعال يف توعية املجتمع ون�صر الثقافة، اأم غايتهم الوحيدة ال�صهرة وتلميع ح�صورهم 

بني النا�س؟!
تعلمنا باأن ر�صالة املثقف يف جمتمعه هو احل�ّس على التغيري، ون�صر الوعي الفكري وارتياد امل�صارح، وت�صجيع القراءة والطالع على 
اإ�صمه من خالل �صرقة جمهود الآخر م�صتغاًل  الثقافات الأخرى، حماوًل جّر حميطه اإىل الإملام باملعرفة الكونّية، ل تلميع و�صقل 

حاجته.
املثقف احلقيقي يعاين ال�صعف امل�صت�صري يف جمتمعه، وي�صعى جاهدًا لإيجاد احللول وطرحها لتقومي هذا ال�صعف، ولي�س خالقًا 

لهذا ال�صعف.
املثقف احلقيقي هو ال�صورة النا�صعة عن املحيط الذي تخّرج منه اأمام الثقافات الأخرى بفكره واأدبه، ل باأفكار ل تعني له �صيئًا 

�صوى اأنها ُذيلت با�صمه.
اإنت�صار الفقر واحلاجة يف املجتمع نف�صه، وعو�صًا  اأ�صباٌب عديدة، من اأهمها  هذه الآفة التي بداأت تنت�صر يف ال�صاحة الثقافّية لها 
عن اإيجاد احللول بداأت هذه احلاجة ُت�صتغّل، و�صبٌب اآخر هو �صعف الرقابة يف املوؤ�ص�صات الثقافّية باأ�صكالها، بل ميكن اأن تكون تلك 

املوؤ�ص�صات قائمة على هذا ال�صتغالل لإ�صهار بع�س الأفراد املقتدرين اأو من اأ�صحاب النفوذ على ح�صاب الآخرين.
ومن الأ�صباب املهمة اأي�صًا هو عدم تقدير املجتمع للمثقف ودعمه مادّيًا ومعنويًا، فهو يف النهاية فرد ي�صعى للبحث عن م�صدر رزق 
يعتا�س منه، اأو جهة داعمة له لق�صاء حوائجه لت�صيري حياته ويغُزر عطاوؤه، فيلجاأ يف النهاية اإىل التنازل عن اإبداعه الفكري ملن يلبي 

تلك احلوائج، حّتى لو مل يكن ي�صتحق.
املثقف يف املعجم هو اإن�صان متعّلم له معرفة بلون اأو األوان اأدبية، وعلى اطالع على املعارف الأخرى.

واملثقف من وجهة نظري هو نف�س الإن�صان الب�صيط املتعّلم واملطِلّع، الذي يحمل النور يف اأعماقه، ور�صالة نبيلة بني حروفه يبتغي بها 
تنقية جمتمعه من كل اأ�صكال اجلهل والتخّلف وال�صتغالل وال�صتعباد، املثقف هو �صاحب الأفكار احلّرة املتمّردة على ال�صر باأنواعه، 
هو ال�صورة النقّية عن املدينة الأفالطونّية الفا�صلة، لكن الت�صّدع بداأ ي�صيب ال�صاحة الثقافية املهم�صة اجتماعيًا، ليرتكها م�صوهة 

معتّلة، يرتاأ�صها اجلهل الذي اأخذ يحمل �صعار مثقف، يكفينا �صقوطًا وت�صوهًا فالقاع ي�صكو من كرثة الزدحام.

أ. غادة حاليقة

ُكّتاب الِظّل
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د. اياد سليمان

ه���ل س��ق��ط��ت االم���رباط���وري���ت���ني ال��س��اس��ان��ي��ة وال��ب��زن��ط��ي��ة ام���ام 
جحافل الجيوش العربية لضعفهما أم أن االمر مختلف تماما؟

كانت املعارك التي خا�صها حنابعل �صد روما 
زاما  معركة  وكذلك  يوم  وبع�س  يوما  ت�صتمر 
ال  ت�صتمر  مل  الفذ  القائد  هذا  خ�صرها  التي 
من  احد  ياأت  مل  ذلك  كل  رغم  واحدا،  يوما 
املوؤرخني بالإدعاء ان قرطاجة كانت �صعيفة، 
بل كانت تفتقد اىل الدافعية للحروب والقتال 
ومل حت�صن اإدارة احلرب ومل ت�صتوعب اخلطر 

الروماين. 
يل  واإ�صمحوا  العربية،  الفتح  حروب  اأما 
معنى،  ذات  كانت  لأنها  فتحا  اأ�صميها  اأن 
ولها اأهداف �صامية واأتت لتغري وجه التاريخ، 
الإ�صالمية،  للح�صارة  حملة  العرب  ويتحول 
احلروب  هذه  التاريخ،  يف  الأوىل  العوملة 
يف  العرب  ينت�صر  ومل  طاحنة  حروبا  كانت 
ع�صرات  خا�صوا  ان  بعد  اإل  احلروب  تلك 
من  غالية  اأثمانا  ودفعوا  ال�صعبة،  املعارك 
لل�صهادة  الذين خا�صوها طلبا  اأبطالها  اأرواح 
من  املحتلة  ال�صعوب  وتخلي�س  اهلل  �صبيل  يف 
املعارك  اأ�صهر  اأما  المرباطوريتني،  تلك 
ذات  فهي:  الفر�س  �صد  العرب  خا�صها  التي 
اجل�صر،  األي�س،  الوجلة،  املذار،  ال�صال�صل، 
احلرية،  البويب،  الناطف،  ق�س  النمارق، 
الزميل،  الثني،  امل�صيح،  التمر،  عني  الأنبار، 
معركة  فاإن  املقارنة  اجل  ومن  والفرا�س، 

اأهل م�صر اجلي�س املقدوين بالرتحاب، ورغم 
بالإدعاء  وموؤرخيه  الغرب  يقم  فلم  ذلك  كل 
ال�صعف،  قمة  يف  كانت  الأخمينية  الدولة  ان 
املرتزقة  اجليو�س  لدى  انعدمت  الرغبة  وان 
يف  الأخميني  امللك  قيادة  حتت  حتارب  التي 
قتال جيو�س الإ�صكندر، كما ان بع�س احلكام 
املحليني اإن�صموا اإليه ب�صبب خالفات مع امللك 
الباهرة  الإجنازات  ورغم  الثالث،  داريو�س 
التي و�صل اليها الإ�صكندر فاإن دولته مل ت�صمد 

بعد موته ال �صنوات قليلة. 
بني  وقعت  التي  البونية  احلروب  اأما 
طويلة  �صنوات  ا�صتمرت  فقد  وروما  قرطاجة 
اأثبت بها حنابعل انه قائد حمنك ميلك �صفات 
اأغلب  يف  اإنت�صاره  ورغم  العبقري،  القائد 
الخرية خلذلن  املعركة  خ�صر  لكنه  املعارك، 
جمل�س ال�صيوخ القرطاجي له وحتالف القبائل 
الرببرية مع روما. ل ميكن القول هنا اأن روما 
الدافعية  متلك  كانت  ولكنها  �صعيفة  كانت 
ال�صيطرة  يف  والت�صميم  التو�صع  ورغبة  للثاأر 
كان  حنابعل  اأن  رغم  قرطاجة،  جتارة  على 
اىل  اإفتقر  ولكنه  غبار  له  ي�صق  ل  فذا  قائدا 
وخ�صرت  �صيء  كل  فخ�صر  ال�صيا�صية،  احلنكة 
قرطاجة اأ�صاطيلها البحرية وجتارتها الوا�صعة 
عبيدا.  اهلها  وبيع  بالأر�س  املدينة  و�صويت 

واأن  لأهميته،  لالأمر  اأتطرق  اأن  من  بد  ل 
ب�صبب  يكن  مل  الدول  تلك  �صقوط  ان  او�صح 
للجيو�س  الطاغية  القوة  ب�صبب  بل  �صعفها 
حترك  كانت  التي  ال�صامية  والدوافع  العربية 
العرب حينذاك.  اإن معظم اخلرباء واملوؤرخني 
يجزمون باأن �صقوط دولة ك�صرى ودولة بيزنطة 
كانت ل�صعفهما بعد حروب طويلة، واأن العرب 
ا�صتغلوا هذا ال�صعف لإجتياح امل�صرق العربي 
وفار�س وخرا�صان واأرمينيا وم�صر بف�صل هذا 
ال�صعف ال�صديد. ويحاول املوؤرخون �صرح حالة 
الظلم وال�صطهاد التي تعر�س لها �صكان تلك 
اجلديد  احلاكم  قبلوا  وكيف  المرباطوريتني 
برحابة �صدر وخا�صة ان اجليو�س العربية مل 
كل  وابقت  العباد  ت�صطهد  ومل  البالد  تنهب 

فالح يف اأر�صه. 
�صعف  نظرية  نفي  اأو  تاأكيد  اردنا  اذا 
مع  الأمر  نقارن  ان  علينا  المرباطوريتني 
و�صاأختار  التاريخ  يف  حدثت  م�صابهة  حالت 
ال�صكندر  �صعود  الأوىل  مهمتني،  حالتني 
و�صقوط الدولة الأخمينية والثانية �صعود روما 
الأخمينية  الدولة  و�صقوط قرطاجة.  �صقطت 
ثالثة  بعد  املقدوين  اجلي�س  جحافل  حتت 
الغرانيكو�س،  نهر  معركة  فا�صلة،  معارك 
معركة اإ�صو�س، ومعركة جوجميال، ومل ت�صتمر 
على  كامل  نهار  او  نهار  ن�صف  اإل  معركة  كل 
الأكرث، و�صقطت م�صر من دون قتال واإ�صتقبل 

فة لثقا ا
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ممتليٌء بِك، قالها وهو يعد على اأ�صابعه كم �صامة نافرة على عنق الوقت املمتد ما بني اأغ�صان 
لهفتنا..

 ممتليٌء بِك، حّد اختناق الهواء بني ال�صحكة وال�صحكة..
بيا�س  خلف  من  فت�صرقني  دمعها  تكفكف  حني  الغيمة  وجه  اإل  يعجبني  �صيء  ول  بِك،  ممتليٌء 

غرتها، ل �صيء يعجبني اإل غنج اأقراطك وهي تغازل عاج الرقبة..
ل �صيء يعجبني اإل ابداع خلخالك وهو يعزف للمارين �صمفونيته العا�صرة بعد الألف..

ل �صيء يعجبني اإل اأجرا�س �صحكتك التي تقرع ككني�صة يف يوم عيد وتدعوين للتعبد يف حمراب 
دلعك الأنثوي املثري..

ل �صيء يعجبني اإلِك واأنت تب�صرين قلبي بولدة حبه الوحيد الذي طال انتظاره بعد حمل كاذب 
اأ�صقطه اخلداع غري مرة..

واأحبِك.. اأحبِك من قال اأن احلب ل يولد هكذا من رحم ال�صدفة، من اإلتماعة عني، من مل�صة يد 
جاهزة اأ�صابعها لعناق طويل، من قال اأن احلب ل يخاف احل�صد في�صعل يف اليوم األف �صمعة، ول يقفز 
فوق بخوراحلظ مطيعا لو�صية عرافة حيزبون، من قال ان احلب ل يقراأ الفاحتة واملعوذات ول يرفع 

اأكفه بالدعاء كي يحفظ اهلل نب�صه من الإنك�صار..
�صيطانة اأنت ايتها اخلارجة من قمقم الده�صة، اأخربيني كيف ا�صتطعت بجرة كحل واحدة قتل 
األف امراأة قبلك كّن يتناوبن على حياكة  قمي�س احلب على مقا�س قلبي ثم غر�صن اإبرهّن يف ج�صد 

اخليبة حني ف�صلّن يف الو�صول اإىل خطوط التما�س معي..
ذكية اأنت مبا يكفي لرتوي�س الفرح، واإقناعه بالإ�صتلقاء قرب �صريرك الليلكي كقط فقد خمالبه..
ممتليٌء بِك، ممتليٌء بحبك، بطفولة قلبي معك، بطهر الب�صمة و�صدق التوبة على يديك اأيتها 

القدي�صة..
اأكون املالذ لقلب فر�س يل �صجاد  اأنت يا من عّلمتني كيف تكون الإحاطة، وكيف  يا  ممنت لك 

النقاء وعلمني طرق اخل�صوع يف حمراب الرهافة..
توقظي  ال�صكون، ل  اأغط يف غفوة  ودعيني هكذا  �صيئا،  تقويل  ان  اأريدك  ل  اإذ  يدي على فمك 
�صمتي دعيه يرّتل اأنا�صيد البقاء يف �صومعة انتظارك، دعيه يكت�صف اأف�صل الطرق للعبور اإىل �صفة 

�صوتك ال�صاحر..
دعينا ن�صمت قليال كي ل ي�صتدل علينا ع�ص�س الغرية وحرا�س الو�صايات..

اأ�صنان م�صطك الزهري وهي تتغلغل يف حرير �صعرك  اأنا ممتليٌء بِك حّد الغرية من  �صّدقيني 
ذهابًا ثم اإيابًا فتفوح رائحة ال�صامبو املنع�صة التي اأ�صم رائحته حتى واأنت بعيدة خلف بحر ون�صف..

اأغار عليِك من قمي�صك الأحمر الف�صفا�س حني تهب رياح اخلريف فيلت�صق بج�صدك بحميمية 
تكاد تقتلني..

واأغار عليِك مني حني بكل رغبة اأحدق ب�صفاهك الكرزية وهي تقبل �صفة فنجانك ال�صادة..
اأنا ممتليٌء بِك حّد اجلنون فهاّل �صمحت يل باإغتيال امل�صافة التي تف�صلنا، وتعايل ن�صعد معا 

برج احلب دون اأن تنظري لل�صاعة او للتقومي، اأتركي كل �صيء خلفك، وتعايل لأحبك الآن اأكرث

أ. ماجدولين الرفاعي 

الشيء 
يعجبني 
إالِك

 كاتبة و �صحفية �صورية

راأي

ثالثة  اإ�صتمرت  نهاوند  ومعركة  اأيام  اأربعة  اإ�صتمرت  القاد�صية 
ال�صام فقد خا�س العرب عدة معارك قبل معركة  اأما يف  اأيام، 

الريموك، كمعركة مرج راهط، اجنادين، وفحل. 
اإليها  النظر  وميكن  ايام،  �صتة  اإ�صتمرت  الريموك  معركة 
كمثال يف التاريخ الع�صكري عندما ت�صتطيع قوة ع�صكرية �صغرية 
حتت قيادة حكيمة، التغلب على قوة ع�صكرية تفوقها عددًا. لقد 
منذ  ال�صالمية  العربية  اجليو�س  قائد  الوليد  بن  خالد  عرف 
البداية باأنه اأمام قوة كبرية جدًا وحتى اليوم الأخري من املعركة 
ن�صبيًا.  املحدودة  مل�صادره  مالئمة  فعالة  دفاعية  خطة  اأدار 
وعندما قرر الهجوم يف اليوم الأخري من املعركة، فقد قام بذلك 
مل  الذي  الأمر  وال�صجاعة،  النظر  وبعد  التخيل  من  درجة  على 
قوة  قاد  انه  من  وبالرغم  البيزنطيني.  القادة  من  اأيا  يت�صوره 
�صغرية عدديًا وكان باأم�س احلاجة اإىل كل الرجال الذين ميكن 
جمعهم، كانت لديه اجلراأة وبعد النظر ل�صطر فرقة من خيالته 
يف الليلة التي �صبقت هجومه لتاأمني الطريق احليوي لإن�صحاب 
عدوه. يجب ان اذكر ان هرقل ملك الروم ويزدجرد الثالث ملك 
م�صادا،  هجوما  وين�صقا  العرب  �صد  يتحالفا  ان  قررا  الفر�س 
الفر�س  لأن  تنفيذ خمططهما  ينجحا يف  ولكنهما مل  فت�صاهرا 
خ�صروا معركة القاد�صية وتراجع الفر�س، اأما الهجوم البيزنطي 
امل�صاد والذي كان حتالفا من خم�صة جيو�س فقد مت هزميته يف 

الريموك. 
تلك  ان  تقول  التي  الفر�صية  يوؤكد  ل  �صابقا  ذكرته  ما 
اأن  كما  ال�صديد،  ال�صعف  من  حالة  يف  كانتا  المرباطوريتني 
املدن مل ت�صقط مبجرد و�صول العرب اإليها بل �صقطت بالت�صليم 
للق�صاء  ال�صكندر  دفعه  الذي  الثمن  اأن  اأي  بعد ح�صار طويل، 
كثريا  ول  اجلنود  من  الكثري  يكلفه  مل  الأخمينية  الدولة  على 
العرب ثمنا باهظا جدا و�صقط ع�صرات  بينما دفع  الوقت،  من 
الألوف منهم يف املعارك التي خا�صوها يف حربهم �صد جيو�س 
كذلك  العرب  كلف  �صقوط م�صر  ان  هنا  اأنوه  المرباطوريتني. 
خو�صه  بعد  اإل  م�صر  العا�س  بن  عمرو  يفتح  ومل  باهظا  ثمنا 
لالإ�صكندرية مرتني  ي�صمل خ�صارته  فيما  وي�صمل  �صديدة  حروبا 

امام ال�صاطيل البيزنطية. 
نف�صي  خداع  اأحاول  ول  متخيل  تاريخ  عن  اأبحث  ل  اأنا 
نراها،  ل  ولكننا  نف�صها  عن  تتحدث  احلقائق  والآخرين، 
القبول  ال�صت�صراقية يرف�س  الغربية  الرواية  يقبل  وكثريا ممن 
بتف�صريات جديدة تلقي ال�صوء على الوقائع التاريخية من وجهة 
نظر عقالنية والتي تلغي وتنفي كثريا من احلقائق التي تعلمناها 

يف املدار�س واجلامعات. 
ال�صك،  تقبل  ل  قناعة  اىل  تو�صلت  الخرية  ال�صنوات  خالل 
ال�صعوب  كل  ي�صمل  وهذا  التاريخ  لكتابة  اإعادة  اىل  نحتاج  اأننا 
والقوام التي كان لها توا�صل مع العرب عرب التاريخ، لذلك فقد 
قررت البدء باإعادة كتابة التاريخ العربي كما اأراه اأنا، ولن اأقبل 
روؤية اأي من املوؤرخني من دون ان اكون مقتنعا ب�صحة نظريته او 
العربية  التاريخية  امل�صادر  و�صاأعتمد على كل  الأحداث،  �صحة 
وغري العربية التي تعلمناها يف درا�صة التاريخ ح�صب النظريات 

الغربية.

 باحث يف جمال التنقيب عن املعلومات
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�صيدي
ل تتوهم �صيدي..

فاأنا ل اأ�صبه الن�صاء
من  حويل،

ول�صت وردة حترتق
يف اجلليد.

نعم..
اأنا اأ�صبه عوا�صف

 ال�صتاء
يف الرب والبحر

نعم..
اأنا �صرب من فو�صى

ي�صبه الق�صاء
.. والقدر

و اأجمل ما يف العبث
...اإن ع�صقُت
فروح وريحان

 وجنة
وجحيم.

واحة خ�صراء..
 ل ي�صيبها الظماأ
لعر�س يل �صوى

 الهم�س..
ل �صْخَب فيه

اأو وجع..
ول �صيء بيننا يعكر �صفو

هذه الق�صيدة،
ق�صيدتنا..

فال تتوهم �صيدي
اأنا ل اأ�صبه الن�صاء

 من حويل..
انا مثلك،

ثملى بكل اأ�صباب
 الوفاء

و اأجمل ف�صل يف
�صراع القدر.

ل تراجع للوعد يف مييني
اإن هويت..

فروح وريحان
وجنة وجحيم..

خ�صراء
كواحة ل ي�صيبها الظماأ

جناحاي
خط دفاع متني

كلما اأرتطمت  اأر�صا
اأُحلق عاليا..

انت يل
وذاك الم�س..

ويومك
 وغدك يل..

نساء وحيدات
ال تتوهم سيدي

فاطمة حاسي  
جميلة شقيري

فة لثقا ا

يف مثل هذا ال�صيف 
من الأعوام املا�صية 

لوح قمر 
من �صدر غيمة 

ل تبكي.
جتل�س الوحدة وحيدة 

غري ماأ�صوف عليها 
واحللم، 

من بالد اإىل بالد 
يحلق 

بحثا عن ع�س اإيواء. 
احلب الذي ع�ص�س يف احلكايا 

ماله يتعذب، 
وهو يعرب حايف النب�س 

واقعا، 
يكتم حنينه 

بعيدا عن دراما الفراق.
 �صذرات احلب م�صتتة املعنى 

بيد اأن القلوب ترتاب 
كلما قفز من الق�صائد 

بطل 
يلعق دمه 

ويب�صق يف وجه الغروب.
الكلمة التي تلقى من اأفواه 

مكتظة باخلراب 
ت�صكن عيون الليل 

حتتمي الأرواح 
ب�صمت مزوق بال�صمت. 

بيا�س الن�صيان، 
تتمرغ على ن�صاعته 

اأحرف مقتب�صة 
من ظلمة متوترة 

تقطر من عني امراأة 
وحيدة. 

اجلدات قلقات 
يخلطن احلناء مباء الزهر 

لكن ل ٲ�صابع جاهزة 
تلتقط طيب القرنفل 

و�صياح الزغاريد.
حيارى، 

كٲلوان ظلت عالقة 
على جدران مدن عتيقة.  
ي�صاألها عن جمرى النهر 
ت�صاأله عن فتنة الغيمات. 

يطوقها ب�صمته 
تبعده ب�صراخ القبيلة. 

ي�صاألها عن طريق احلب 
ت�صري اإىل الر�صيف،
وتقتعد جانبا ق�صيا

كي تلمح �صم�س الع�صي 
وهي تنغر�س

يف �صدر جبل مهم�س،
الرثثرات  هذي  جدوى  "ما 

وال�صمت ي�صتكي 
من حباله التكتمية".

الأيادي ما اأكرثها 
لكن ل واحدة 

تقب�س كتف الزمن 
وهو يعرب ب�صيخوخته. 
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شكر على تعازي

يف  املغربية  اململكة  �صفري  التازي  اأحمد  اإ�صت�صاف 
العربية  الدول  جامعة  لدى  الدائم  ومندوبها  م�صر 
معر�س الفنانة الت�صكيلية املغربية )اأم كلثوم الكتاين(، 
عنوان  حتت  القاهرة  يف  املغربية  ال�صفارة  مبقر  وذلك 
ال�صفارة  اإحت�صان  �صبب  ان  ال�صفري  وقال  )دروب( 
للمعر�س هو متيزه، كما ي�صم عدد من اللوحات املتنوعة 
اأما  للفنانة.  اأرحب  ولآفاق  للنجاح  دروبا  بالفعل  ومتثل 
الت�صكيلية ام كلثوم فتقول عن لوحاتها باأنها دروب واأزقة 
تربطها  باحل�صى  مر�صوفة  و�صوارع  متعرجة  �صيقة 
اأغ�صان   منها  تتدىل  فتحات  تعلوها  متالحقة  اأقوا�س 

ونباتات باألوان الربيع تارة واألوان اخلريف تارة اأخرى.

السفر التازي يستضيف معرض ام كلثوم  
في السفارة المغربية بالقاهرة

 7 يوم  الأيوبي  الهيثم  املقدم  املنا�صل  ت�صييع  مت 
كانون الثاين يف ال�صاحية الباري�صية، بعد ال�صالة عليه 

بامل�صجد، و وري الرثى هناك.
ولد اليوبي يف املعرة ب�صوريا عام 1932، و تخرج من 
الكلية الع�صكرية ال�صورية، و له تاريخ حافل بالن�صال و 
العطاء. و قد قام بتفجري اأنابيب نفط التابالين ب�صوريا 

احتجاجا على العدوان الثالثي على م�صر عام 1956.
منذ  لي�صتقر  الردن  و  م�صر  و  لبنان  بني  تنقل 
البحاث  و  الكتب  من  العديد  له  بباري�س،  عقود  اربعة 

الع�صكرية.
رحم اهلل املنا�صل املقدم الهيثم اليوبي

في وداع المناضل المقدم الهيثم االيوبي

تلقي ال�صتاذ علي املرعبي برقية تعزية من القائد املنا�صل عزة الرباهيم، بعد وفاة والدته ال�صيدة 
عطاف احل�صن، هذا ن�صها:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
)) كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل والكرام((

�صدق اهلل العظيم
الأخ العزيز علي املرعبي

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
مبزيد من احلزن وال�صى تلقينا نباأ وفاة والدتكم رحمها اهلل موؤمنني �صابرين م�صلمني بق�صاء اهلل 

وقدره. 
اأ�صاأل اهلل العلي القدير ان يتغمدها برحمته الوا�صعة وي�صكنها ف�صيح جناته مع النبيني وال�صديقني 
يجعلها  وان  وال�صلوان  ال�صرب  الكرام  واأهلكم  يلهمكم  وان  رفيقا  اأولئك  وح�صن  وال�صاحلني  وال�صهداء 

خامتة ال�صوء والحزان.
تقبل ايها العزيز تعازي بهذا امل�صاب الأليم واأن يحفظكم اهلل ويحفظ العائلة الكرمية من كل �صوء.

وانا هلل وانا اليه راجعون
اأخ�كم
عزة ابراهيم

المني العام حلزب البعث العربي ال�صرتاكي
القائد العلى للجهاد والتحرير.

و قد وجه رئي�س حترير جملة كل العرب ال�صتاذ علي املرعبي، برقية �صكر و تقدير للقائد املنا�صل 
الأ�صتاذ عزة ابراهيم هذا ن�صها:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
املنا�صل الكبري الأ�صتاذ عزة ابراهيم

الأمني العام حلزب البعث العربي ال�صرتاكي
القائد الأعلى للجهاد والتحرير

بكل اإحرتام وتقدير، تلقيت تعزيتكم الكرمية برحيل والدتنا املرحومة، وكانت اإلتفاتة طيبة من قائد 
كبري نعتز به وبتاريخه امل�صرف.

اإنني اأتقدم منكم ومن منا�صلي حزب البعث العربي ال�صرتاكي، واملقاومة الوطنية العراقية، بكل 
ال�صكر والتقدير مت�صرعًا هلل تعاىل اأن يحفظكم من اأي مكروه، واأنتم تخو�صون ن�صالكم التاريخي دفاعًا 

عن العراق والأمة العربي.
ثق اأيها القائد النبيل، اأننا �صنوا�صل الدرب دفاعًا عن املبادئ والقيم العربية الأ�صيلة، ولن نتهاون 

بحقوق اأمتنا، مهما كانت التحديات وال�صعاب.
دمتم بكل خري، �صكرًا على م�صاعركم الأخوية، ورحم اهلل �صهداء البعث والعراق والأمة العربية.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير
علي املرعبي

كما نتقدم بجزيل ال�صكر جلميع مع وقف، �صواء بح�صور مرا�صم الدفن اأو التعازي يف لبنان اأو فرن�صا 
اأو ا�صرتاليا، و لكل من ات�صل بنا هاتفيا، اأو عرب الإمييل اأو التوا�صل الجتماعي، اأو الربقيات، ل اأ�صابهم 

اهلل مبكروه، و نخ�س بالذكر: 
قادة  و  العرب،  و  اللبنانيون  النواب  و  الوزراء  بومدين،  هواري  الراحل  اجلزائري  الرئي�س  اأرملة 
و  اأ�صاتذة  و  الأكادمييون  و  الدبلوما�صيني  و  ال�صفراء  و  اجلمعيات  و  النقابات  و  املنظمات  و  الحزاب 

العالميني و ال�صعراء و الدباء العرب.

اأبناء الراحلة
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العراقي  امل�صرحي  الناقد  و  والكاتب  الفنان  العاين  يو�صف  الراحل 
الكبري كان حممال باأحالم و هموم امل�صرح العراقي و من الكثريين الذين 
ا�صلوا حلركة امل�صرح العراقي و �صرعوا يغر�صون اأ�صوله كالنخيل الأ�صم.

يو�صف العاين، حينما تقراأ كتاباته عن امل�صرح العراقي، ت�صم رائحة 
و  بدفء  ال�صاطعة  �صم�صه  تل�صعك  و  الأمل  و  بالإ�صرار  معبقة  العراق 
املتقافزة  الرغبة  اأحا�صي�س  و  العميق  احلب  م�صاعر  لديك  يثريان  رفق، 
الحت�صان هذا اجلزء العزيز من الوطن، اأر�صه، جوه، �صاحاته، باحاته، 

طيوره، م�صارحه و خنادقه و اأر�صه املحتلة.
كل هذا اح�ص�صته و زيادة عرب قراءتي لكتابه "امل�صرح بني احلدث و 
احلديث" و الذي ا�صتعر�س فيه عرب اأكرث من خم�صني مقال ق�صريا كثريا 
من مالمح اإ�صكاليات امل�صرح العراقي منذ بدايته يف الع�صرينيات و حتي 

اوائل الت�صعينيات من القرن املا�صي.
ذلك امل�صرح الذي خا�س مراحل �صعبة �صد اقوام الظالم و خا�صه 
بعد ثورة متوز 1968 و اإ�صتطاع التغلب عليها بف�صل امل�صرحيني الذين 
املحرتفني  ت�صم  فرقه  بتكوين  عري�صة  اآمال  مع  �صابة  طاقات  اإمتلكوا 
مهم�صا  يظل  ال  يحلمون  و  امل�صرح  يف  اجلديدة  روؤاهم  يحملون  الذين 
�صمن ن�صاطات فنية عديدة، يحلم برفع ال�صرائب عن الفرق امل�صرحية 

حيث كانت  تعترب يف ذلك الوقت جزءًا من املالهي الليلية! 
اخذت الفرق القومية و الهلية تقدم اعمال م�صرحية عراقية اأ�صيلة و 
متطورة لكتابات من اأمريكا الالتينية، لللوريكا، و بروتيلد بريخت، و كثري 

من التجارب املغامرة.
يحق  الآن  الراحل  الرائد   و  العراقي  الكبري  امل�صرحي  �صديقي  يا  و 
لنا اأن ننحني احرتامًا و تقديرا لأ�صدقاء م�صرحيني عراقيني ما يزالون 
يف  ينحتون  و  العراق  عن  يرحلوا  ان  يرف�صون  احلروب  برغم  يعملون 

�صخور البداع لتظل خ�صبات امل�صرح العراقي مكللة بال�صواء و الن�صر.

صفاء البيلي

تساؤالت 
في المسرح 

العراقي

طلقات م�رسحية

كاتبة و ناقدة م�صرحية

المسرح

من  عددا  حاليا  اجلزائرية   بالعا�صمة  الوطني  امل�صرح  ي�صهد 
اإخراج  من  وهى  "رهني"  م�صرحية  منها  اجلادة  امل�صرحية  العرو�س 
"�صوقي بوزيد" وتاأليف "حممد بوي�س" عن كتابه "لفافة وطن"، واإنتاج 
"امل�صرح اجلهوي لولية باتنة"، واأداء نوال م�صعودي، مربوك فروجي، 
و�صعب  مغت�صب  وطن  حكاية  "رهني"  وتروي  زاوي.  الطاهر  وحممد 
منتف�س يبحث عن احلرية املتجلية يف �صرخة ال�صعوب داخل لفافة تبغ 
معدة لالإحرتاق، وذلك يف �صراع من الهروب خارج قبو القهر وال�صري 
احلقيقي  قدره  لالإن�صان  ويعود  القيود  تزال  كي  احلرية،  خرائط  فوق 

الذي خلق من اأجله ليكون حرا
القا�صمي جائزة  اإ�س" يح�صد  بي  "جي 

"امل�صرح  اإنتاج  من  وهي  اأ�س"،  بي  "جي  م�صرحية  تعر�س  كذلك 
الوطني حمي الدين ب�صطارزي"، تاأليف واإخراج حممد �صر�صال وبطولة 

�صارة غربي.
هذه  يف  فهو  جديد،  م�صرحي  عمل  كل  يف  يجدد  �صر�صال  وكعادة 
امل�صرحية ميزج ما بني تقنيات ال�صينما وامل�صرح وامل�صرح احلركي من 
اأجل اإي�صال ر�صائله واأفكاره للجمهور �صمن لعبة ب�صرية اإبداعية �صاعيا 
لنتقاد اإن�صانه املعا�صر، ومعاجلا �صياع الإن�صان و�صراعه مع مبادئهما.

وقد �صارك العر�صان يف الدورة الـ 12 من مهرجان امل�صرح العربي 
العا�صمة  يف  املا�صي  يناير  من   16 اىل   10 من  الفرتة  يف  اأقيم  الذي 
الأردنية عمان، وقد فاز "جي بي اإ�س" بجائزة ال�صيخ �صلطان القا�صمي 

كاأف�صل عر�س م�صرحي عربي.

الجزائر
"رهني" يناقش قضايا اإلنسان المعاصر.. "وجي 

بي إس".. يقتنص جائزة الشيخ القاسمي 

واإخراج  ون�س  اأكون،  م�صرح  اإنتاج  من  اأخرى"  "�صماء  م�صرحية 
الفنان حممد احلر. امل�صرحية ماأخوذة عن "يرما" لفريدريكو غار�صيا 
لوركا، �صينوغرافيا م�صطفى العلوي، ومن متثيل جليلة التلم�صي وهاجر 

احلامدي و�صعيد الهرا�صي وها�صم ب�صطاوي.
روحية،  غربة  تعاين  حزينة  امراأة  وجع  اأخرى"  "�صماء  وتتناول 
الإن�صان رهينا ملجتمع يعتربه  الذي يجعل  العقم  اأنها ترف�س فكرة  كما 

منبوذا.
وقد جتاوزت  امل�صرحية الطابع الفلكلوري والإ�صباين متناولة الواقع 
املجتمع  بقلب  اخلو�س  �صبيل  يف  الكبرية،  الأفكار  ة  متجاوز  املغربي 

وال�صعى اإىل مناق�صة ما يهم النا�س وال�صتباك مع ما هو اإن�صاين فيهم.
يف  احلر  حممد  املخرج  اعتمدها  التي  الإخراجية  الروؤية  ومتيزت 
اأن  "البتعاد عما ي�صمى مب�صرح الكالم وال�صرد"، معتربا  بـ  امل�صرحية  
"العامل الداخلي الذي يكون لدى النا�س هو الذي يكون اأكرث غنى واأكرث 

�صاعرية ومينحنا م�صاحات جمالية اأكرث".

المغرب
سماء أخرى..ترفض فكرة العقم!
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التي  العقلّية  املهارات  اأحد  هو  الإيحاء 
اإىل  خاللها  من   يهدف  و  الإن�صان  ميتلكها 
اأو جمموعة  اآخر  الإيجابي على �صخ�س  التاأثري 
خاللهم  من  الّتاأثري  اأو  به،  حميطني  اأ�صخا�س 
نوع  من  �صحر  فلالإيحاء  باأكمله.  جمتمع  على 
مع  تناغم  يف  كان  كلما  متفّردا  يكون  خا�س 
العقل الباطن و العقل الواعي  لأن الإيحاء كما 
اأثبت اأّنه ل ي�صتطيع اأن يفر�س �صيئًا على العقل 

الباطن �صد رغبة العقل الواعي.
اأّن  اإل  خارجّيا،  اأو  ذاتيا  الإيحاء  يكون  قد 
للّتفكري  الو�صائل  اأهم  من  هو  الّذاتي  الإيحاء 
الإن�صاين،  الّتطور  حلركة  الّداعم  و  اليجابي 
التي تتيح لنا الو�صول اإىل التوازن النف�صي وحّتى 
الإيحاء  اإ�صتخدام  على  عملنا  فاإذا  اجل�صدي، 
يف  اليجابّية  اجلوانب  على  الرتكيز  يف  الّذاتي 
بداخلنا  ال�صلبية  امليول  كل  ف�صنقاوم  احلياة 
دون  اأهدافنا  لتحقيق  تقهر  ل  باإرادة  ون�صعى 

تردد اأو تعرث.

حتقيق  يف  الّذاتي  الإيحاء  قّوة  تكمن  كما 
من  داخلنا  يف  حالة  خلق  خالل  من  طموحاتنا 
"ال�صباب  لأن  العقل  و  للروح  الدائم  ال�صباب 
اخلالد" هي عقلية ذهنية تك�صبنا اأنبل نوع من 
خاللها  من  نح�صل  اجل�صم،  و  للعقل  الطاقة 
تاأثريها  عمق  يف  حمدودة  غري  اإجنازات  على 
وت�صمن  احلياة  جمالت  جميع  يف  وايجابياتها 

لنا جتددها وا�صتمرارّيتها .
الإيحاء الّذاتي الإيجابي هو نوع من الذكاء 
الإن�صان  على  العثور  ي�صاعدنا يف  الذي  املقّد�س 
ل  الذي  املتجدد  الإن�صان  داخلنا،  احلقيقي 
يقا�س عمره بالوقت واإمنا بطريقة تفكريه الّتي 

يطّوع بها الوقت لي�صنع احلياة !..
لرندد يف كّل حني...نحن اأحياء و باقون...

و للحلم بقية..

موؤخرا  عر�س  جريء  م�صرجي  عر�س  "ال�صبخة" 
تاأليف  من  بالكويت،  اخلليج   م�صرح  فرقة  اإنتاج  من 
و ا�صم العر�س الذي �صاهم  العابر.  واإخراج د.عبداهلل 
يف فك الكثري من �صفرات كتجاوز �صلطوية الأب، وعقلية 
مع  التعامل  اإزدواجية  على  عالوة  الذكورية  املجتمعات 
التي  الرومان�صية  احلب  ق�صة  من  الرغم  على  املراأة، 
بدت بني الأب وزوجته، اإل اأنه ا�صتبد براأيه ومل يوفر لها 

الأمان والإحرتام الالزمني حلياتها. 
تعني  الكويتية،  العامية  اللهجة  يف  و"ال�صبخة" 
امللح  عليها  وبقي  البحر  ماء  عنها  تبخر  التي  الأر�س 
ول نبت فيها للدللة على الواقع املر اخلايل من احلياة 

الذي يعي�صه �صخو�س امل�صرحية. 
واأخرجها  كتبها  جريئة  اأفكارا  امل�صرحية  وحتمل 
حول  الرئي�صية  فكرتها  تتمحور  و  العابر،  د.عبداهلل 
للمراأة،  الدونية  ونظرته  بتعقيداته  الذكوري  املجتمع 
وبناء  اخلطر  منطقة  اىل  واملخرج  املوؤلف  دخل  حيث 
مبا  الذكورية  املجتمعات  يدين  موقف  واإتخاد  الفكار 
املجتمعات  حماقات  ج�صد   حيث  الأب،  �صلطوية  فيها 
الن�صاء  وقتل  والثاأر  الغت�صاب  متجد  التي  الذكورية 
دراماتورجيا  طرحا  حمل  كما  ال�صرف،  عن  دفاعا 

و�صينوغرافيا و اإخراجيا جريئا.
اأما ممثلو العر�س وهم �صماح ويو�صف البغلي وعلي 
وكفاح  الهندي  واآلء  البهبهاين  وعبدالعزيز  احل�صيني 
اإي�صال  ا�صتطاعوا  فقد  اجلاراهلل،  ومنال  الرجيب 
الر�صالة للجمهور وقد ح�صدت امل�صرحية عدة جوائز يف 

التمثيل والإخراج وال�صينوغرافيا.

اقامت اإدارة م�صرح اإ�صطنبويل وجمعية تريو للفنون مهرجان "اأيام �صور الثقافية" بدورته الأوىل يف 
الفرتة املمتدة من 18 اىل 20 كانون الثاين، يف "امل�صرح الوطني اللبناين" مبدينة �صور، ويهدف املهرجان 
معار�س  واقامة  الفنية  العرو�س  خالل  من  �صور  ملدينة  واحل�صاري  والفني  الثقايف  الرتاث  اإحياء  اىل 
للحرفيات والأ�صغال اليدوية والر�صومات وال�صور الفوتوغرافية وعرو�س الأفالم ال�صينمائية وامل�صرحية 

واملو�صيقية مب�صاركة الفرق املحلية وفرق الدبكة و بالتعاون مع بلدية �صور.
وعر�س يف 18 كانون الثاين فيلم »بابور« للمخرج الرتكي يافوز بولوككو، ويتناول الفيلم ق�صة ثالثة 
فرقة  وت�صارك  كما  �صور،  مدينة  اأحياء  يف  الفيلم  ت�صوير  ومت  البقاء،  اأجل  من  ال�صراع  يعانون  �صبان 
احلكواتية  وتقدم  املهرجان،  يف  املكرمون  عن  وثائقي  فيلم  وُيعر�س  مو�صيقي،  بعر�س  ال�صبابية  الي�صار 
رجاء ب�صارة ق�صة حياة األي�صار ملكة قرطاج، ويقدم الفنان حممود �صاهني جمموعة من الأغاين، وتقدم 
فرقة يافا الفل�صطينية عرو�صًا للدبكة والفلكلور، كما ويكرم املهرجان جمموعة من ال�صخ�صّيات املوؤثرة 
والبارزة يف تاريخ مدينة �صور وهم الراحلون: ندمي املالح موؤ�ص�س ك�صافة اجلراح والدفاع املدين، امل�صور 
الفوتوغرايف حممد ترجمان، �صانع ال�صفن واملراكب توفيق اإيليا بربور، الريا�صي ح�صن جهمي، املرتجم 
واملدر�س علي حالق، املوظف البلدي اأحمد �صلطاين. وعر�س يف 19 و20 كانون الثاين املا�صي فيلم "�صور 
اليدوية  املهرجان معر�صًا لالأ�صغال  اأيام  واأقيم طيلة  اللحام،  اللبنانية هدى  البحر" للمخرجة  عرو�صة 

والر�صومات وال�صور الفوتوغرافية عن مدينة �صور.

لبنان الكويت:
مسرح اسطنبولي يقيم مهرجان "أيام صور الثقافية" في دورته األولى.

اإليحاء....الّذكاء المقّدس!!

الصبخة..تناقش حماقات المجتمع 
الذكوري وقمع المرأة
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الفن��ون

عوض:  جميلة  الشابة  الفنانة 

"ب���ن���ات ث���ان���وي" ق���ف���زة ف��ن��ي��ة ك���ب���رة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ي

)بنات  فيلم  يف  دورك  هو  ما  البداية  فى   �
ثانوية( و�شبب اإختيارك للدور؟   

ـ الفيلم ميثل حجز زاوية يف م�صواري الفني، 
وقفزة كبرية لالأمام، واأ�صارك يف بطولة الفيلم 
مهني،  هنادي  ال�صرنوبي،  حممد  الفنانني  مع 
ال�صيد،  مايان  املفتي،  هدى  الغيطي،  مي 
ميدوعادل، كرمي قا�صم، وحممد مهران، وعدد 
اأمين  تاأليف  من  وهو  ال�صباب،  النجوم  من 
اإختياري  جاء  كامل.  حممود  واإخراج  �صالمة، 
اأج�صد دور فتاه  �صعبية لأول مرة،  للدور لأنني 
املختلف  الدور  هذا  جت�صيد  اآمل  دائمًا  وكنت 
واجلديد بالن�صبة يل، حيث اأين حري�صة دائمًا 
من  معينة  اأدوار  يف  نف�صي  ح�صر  عدم  على 
املنتج  مع  بالتعاون  و�صعيدة  مالحمي،  خالل 
وثقته  خربته  ب�صبب  مرة  لأول  ال�صبكي  اأحمد 
اأنه من املنتجني  التي ي�صعها يف الفنانني، كما 
الت�صوير  حلظة  منذ  اأفالمهم  يتابعون  الذين 

وحتى العر�س يف دور ال�صينما.   
الوقت  نف�س  ولكن يف  الفيلم جناحا  نال   �
مثل  املالحظات  من  العديد  النقاد  له  وجه 
اأنه يتبنى وجهة نظر واحدة ور�شالة مبا�شرة، 

فكيف ترين ذلك؟
الفيلم  حول  الأفعال  بردود  �صعيدة  اأنا  ـ 
حتذير  اىل  يهدف  الفيلم  لأن  ودوري، 
التوا�صل  مواقع  خطورة  من  امل�صرية  الأ�صر 
ل  اأج�صدها  التي  ال�صخ�صية  ولأن  الجتماعي، 
لفرتة  للتح�صري  الدور  يحتاج  متاما،  ت�صبهني 

حيث حر�صت على مراقبة بع�س فتيات املرحلة 
الثانوية ببع�س املدار�س احلكومية للتعرف عن 
من  العمرية،  املرحلة  هذه  طبيعة  على  قرب 
الطالبات  م�صي  وطريقة  التحدث  كيفية  حيث 
كتبه  الذي  نف�صه  ال�صيناريو  اأن  اإىل  بالإ�صافة 
لأنه  الأداء  يف  كثريًا  �صاعدين  �صالمة  اأمين 
بالن�صبة  اأما  وكثرية.  متنوعة  تفا�صيل  يت�صمن 
الر�صائل  كل  لي�صت  انه  فاأعتقد  لالإنتقادات  
اأحيانا،  �صرورية  تكون  ولكنها  �صيئة،  املبا�صرة 
اجتماعية  ق�صية  مناق�صة  اأثناء  خ�صو�صًا 
م�صل�صل  يف  جند  املثال   �صبيل  وعلى  معينة، 
)حتت ال�صيطرة( الذي حقق جناحا كبريا على 
م�صتوى املجهود والنقاد تعر�س لق�صة الإدمان 
وب�صكل مبا�صر اأي�صًا دون اإيحاءات اأو تلميحات 
اأي�صًا  الفيلم   ق�صة  تدعو  ثانوي(  )بنات  ويف 
والتقاليد  للعادات  العودة  اإىل  مبا�صر  ب�صكل 
الفيلم  يقدم  وبالتايل  احلميدة.  والأخالق 
م�صكالت  مع  تتما�صى  مهمة  اإجتماعية  ر�صالة 

املرحلة. 
� لحظت تركيزك على ال�شينما منذ فرتة، 
يف  ال�شبب  كانت  التي  الدراما  من  اأنت  اأين 

تعارف اجلمهور عليك يف بدايتك؟ 
او  �صينما  �صواء  الأف�صل  الدور  اأختار  اأنا  ـ 
لها  التليفزيونية  الدراما  بالفعل  و  تليفزيون 
خالل  من  كانت  بدايتي،  يف  كبريعلي  ف�صل 
حم�صن  تامر  اإخراج  ال�صيطرة  حتت  م�صل�صل 
نيللي كرمي، ودوري  العدل وبطولة  اإنتاج جمال 
اأثار �صجة من توفيق اهلل، ومب�صاعدة من حويل 
الفني،  طريقي  يف  كبرية  م�صافة  اأقطع  جعلني 
التي  والأدوار  ال�صيناريوهات  معظم  ولكن 
عر�صت علي واأعجبتني كانت اأفالمًا �صينمائية، 
واأنا حاليا اأحاول التاأين كثريًا يف اختيار اأدواري 

مكتب القاهرة: هويدا عبدالوهاب 

النجمة ال�صابة جميلة ع��س فنانة تنتمي لعائلة فنية مهمة، فجدها ه� الفنان 
الكبري الك�ميدي الراحل حممد ع��س، و والدها املخرج عادل ع��س، و والدتها هي 
راندا، كانت بدايتها من خالل جت�صيد �صخ�صية هانيا يف  الرقيقة  اللبنانية  الفنانة 
امل�صل�صل الرم�صاين )حتت ال�صيطرة( عام 2015 بط�لة النجمة نيللي كرمي، والذي 
لفت اليها االأنظار مل�هبتها وكذلك ال�صبه الكبري بينها وبني والدتها، وح�صلت من خالله 
على جائزة )الديرجي�صت( كاأف�صل ممثلة �صاعدة حينها، قبل اإنطالقها يف عدد من 
و)هيبتا(  االأخرية(   )املحا�صرة  منها  املميزة  والتليفزي�نية  ال�صينمائية  االأعمال 
اإخراج هادي الباج�ري، و )ال تطفئ ال�صم�س( و)ال�صيف( والذي فازت عنه بـجائزة 
ال�صينمائي الدويل به�لندا  اآ�صي�ية من مهرجان )ني� فيچن(  اأفريقية  اأف�صل ممثلة 
واأي�صا  بط�لة فيلم )�صبع الربمبة( مع رامز جالل و فيلم )من تالتني �صنة( اإخراج 
حلمي  احمد  مع  دوران(  و  )لف  وفيلم  ال�صقا،  واأحمد  زكي  منى  بط�لة  عرفه  عمرو 
ودنيا �صمري غامن و فيلم )بنات ثان�ي( الذى يعر�س بدور العر�س ال�صينمائي االآن.   

 أفتخر بإنتمائي 
لعائلة فنية،  وبجدى 
الفنان الكبير محمد 

عوض 
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من  حمددة  نوعية  �صيطرة  بعد  بالدراما 
املا�صية  الفرتة  خالل  الأك�صن،  مثل  الق�ص�س 
وغياب نوعيات اأخرى من الأعمال التي اأحبها، 
مثل امل�صل�صالت الجتماعية. وعندما اأجد الدور 
التليفزيوين املنا�صب لن اأتردد فى تقدميه على 

الإطالق. 
ينطبق  عوام(  الوز  )اإبن  القائل  املثل   �  
متاما عليك ب�شبب ن�شاأتك و�شط عائلة فنية 
كبرية على راأ�شها جدك الفنان الكبري الراحل 

حممد عو�س، فكيف تاأثرت بذلك؟
والدي  فن  من  جدًا  ا�صتفدت  لقد  بالفعل  ـ 
اأمي  من  وا�صتفدت  وخرباته،  الفنية  وثقافته 
الكبري  الفنان  وبجدي  بهم  واأعتز  وخربتها، 
حممد عو�س، فقد تعودت على الفن منذ نعومة 
اأظافري، وكنت اأرى كل مفردات احلياة الفنية 
اأذهب  وكنت  اليومية،  حياتى  فرتات  طوال 
اأي�صًا مع والدى ووالدتي خالل كوالي�س ت�صوير 
التي  الفنية  فالأجواء  لذلك  الفنية،  الأعمال 
طفولتي،    منذ  اأعي�صها  كنت  الآن  بينها  اأعي�س 
كان عمري  فيه  �صاركت  م�صهد  اأول  ان  واأتذكر 
7 �صنوات وحفظت �صفحتني كاملتني من الدور 
حيث  الف�صحى،  العربية  باللغة  اأديته  الذي 
وكان  العربية،  اللغة  بتعليمي  والدي  يهتم  كان 
يتواجد �صيخ يف املنزل حتى اأتقن اللغة العربية، 
رغم اأين خريجة مدر�صة اأجنبية، وذلك ب�صبب 

حر�س والدي على الدين واللغة. 
اإختيار  فى  كمخرج  والدك  يتدخل  هل   �

اأدوارك؟ 
مبا�صر  ب�صكل  بالختيار  والدي  يتدخل  ل  ـ 

علي  تعر�س  التي  الأدوار  فى  اأ�صت�صريه  لكني 
كبريا  تاأثريا  له  اأنه  �صك  ول  خربة،  ذو  لأنه 
على حياتي الفنية  ورمبا اأرف�س اأو اأقبل  بع�س 

الأدوار وفقًا لراأيه فيها.
� هل در�شت الفن؟ 

ـ  عملت ور�صة مع ال�صتاذ احمد عبد الهادي 
امريكاين،  مدر�س  مع  ور�صة  وعملت  ق�صرية،  
حري�صة  لأنني  الور�س  بعمل  ال�صتمرار  وانوي 

على تطوير نف�صي دائمًا وب�صفه م�صتمرة. 
� ما هي اأحالمك الفنيه؟

يف  واأمتنى  حدود،  لها  لي�س  اأحالمي  ـ   

اأوظف النجاح الذى حققته  اأن  الفرتة القادمة 
دائمًا عند ح�صن  اأكون  كفنانة ل�صاحلي، حتى 
جديدة  اأدوارا  اإختيار  خالل  من  اجلمهور  ظن 
لأنني  الفني  ر�صيدي  اإىل  ت�صيف  ومتنوعة، 
زيادة  اأمتنى  عام  وب�صكل  البداية.  زالت يف  ما 
وهموم  مل�صكالت  تتعر�س  التي  الفنية  الأعمال 
غرار  على   2020 اجلديد  العام  يف  املراأة 
الق�ص�س  معظم  لأن  والأ�صود،  الأبي�س  اأفالم 
طابعًا  حتمل  حاليًا  ال�صا�صة  على  املعرو�صة 
وقد  لهم.  م�صاعدات  جمرد  والن�صاء  ذكوريًا، 
يف  ت�صارك  ثانوي  بنات  فيلم  ان   جدًا  �صعدت 

بطولته اأكرث من فنانة.  
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الفن��ون

بعد أنباء عن طاقهما..أصالة وطارق العريان آخر زيارة.. تاريخ المملكة في ثاث لحظات فارقة
يجتمعان مجددًا

بخرب  اأخريًا  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  �صجت  اأن  بعد 
العريان  طارق  املخرج  وزوجها  اأ�صالة  ال�صورية  النجمة  طالق 
خرب  اأكد  الذي  اأمني  تامر  امل�صري  الإعالمي  ت�صريحات  اإثر 
الذهبي  �صام  ن�صرت  النهار(،  )اآخر  برناجمه  يف  انف�صالهما 
فيديو  مقطع  اإن�صتغرام،  يف  عيادتها  �صفحة  عرب  اأ�صالة  ابنة 
يجمع والدتها وطارق العريان اأثناء خ�صوعهما جلل�صة عالجية

اإجراء  طريقة  ت�صرح  وهي  الفيديو  يف  �صام  وظهرت 
على  "نح�صل  وقالت:  اأ�صالة  تدخلت  وبعدها  اجلل�صة،  تلك 
الفيتامينات حتى ن�صتطيع حتمل ما ل ميكن حتمله"، فتغريت 
بفرك  وقام  بالرتباك  �صعر  الذي  العريان  طارق  وجه  مالمح 

عينيه ووجهه.
تدخل  ب�صبب  قلق  حالة  الأيام  هذه  ن�صري  اأ�صالة  وتعي�س 
توؤكد  التي  ال�صائعات  الكثريين يف حياتها ال�صخ�صية، وانت�صار 
خرب طالقها من زوجها طارق العريان ب�صبب اخليانة الزوجية.

يف  ال�صبعان  املح�صن  عبد  للمخرج  زيارة"  "اآخر  ال�صعودي  الفيلم  �صارك 
نوفمرب/ت�صرين   29 بني  الفرتة  يف  الدويل،  مراك�س  ملهرجان  الر�صمية  امل�صابقة 

الثاين و7 دي�صمرب / كانون الأول من العام املا�صي 2019
وهو اأول فيلم روائي طويل ملخرجه، ويجمع يف بطولته اأ�صامة الق�س وعبد اهلل 
الغريري، م�صاعد خالد، غازي حمد، و�صجاع ن�صاط. علمًا  الفهاد مب�صاركة فهد 
اأنه من كتابة الكاتب فهد الأ�صطاء وعبد املح�صن ال�صبعان، واإنتاج حممد احلمود، 
فيما قاد الفريق الفني مدير الت�صوير التون�صي اأمني م�صعدي الذي حازت اأفالمه 

على جوائز دولية عديدة.
من  بدءًا  لل�صعوديني  بالن�صبة  خال�صًا  �صينمائيًا   2019 العام  وُيعّد  هذا 
فيني�صيا  مهرجان  يف  البحر(  و)�صيدة  الرئي�صية(  )املر�صحة  فيلمي  م�صاركة 
وح�صدهما للجوائز اإ�صافة اإىل م�صاركتهما يف مهرجاين قرطاج والقاهرة وثناء 
"اآخر زيارة" يف مهرجاين )كارلويف فاري(  النقاد عليهما، و�صوًل مل�صاركة فيلم 

و)منهامي هايدلربغ( قبل م�صاركته يف مهرجان مراك�س الدويل.

يعد الفنان ال�صعودي حممد عبده اأحد اأ�صهر واأجنح املطربني العرب، 
ال�صعودي،  الفن  اأنتجه  ما  اأبرز  من  تعد  اأغان  لديه  اأَنّ  من  الرغم  وعلى 
فاإنه يعرف بت�صريحاته غري املوفقة واملثرية للجدل، وبت�صرفاته التي من 
املمكن اأن جتعله فوق النقد، وذلك لعتبارات عدة منها كرب �صنه، وتاريخه 
الفني، بالإ�صافة اإىل اأنه يلقب بفنان العرب والذي من املفرت�س اأن يكون 

قدوًة يف كل �صيء.
فاإثارة حممد عبده لي�صت وليدة اللحظة ولي�صت جديدة على "اأبو عبد 
الرحمن اأو اأبو نوره"، حيث قال ذات مرة ملذيعة تلفزيونية، "يف ال�صباح 
قويل يل اأبوعبد الرحمن، ويف امل�صاء قويل يل ابو نورة"، بل اإَنّ اإثارته بعمر 

م�صواره الفني الذي فاق ال�صتني عاما من كل اأنواع الإبداع الغنائي.
فيما ُيعترب الت�صريح الأكرث �صهرة، والذي لن ُين�صى للفنان حممد عبده 
ال�صرق  قيثارة  راأيه يف  يومها عن  �ُصئل  الفنية، حني  بداية حياته  كان يف 
اأم كلثوم فقال اأَنّ "لها م�صتقبال"، من هنا بداأت ما ي�صمى بـ"�صطحات" 

حممد عبده.
كما لن ين�صى النا�س ت�صريحه باأَنّ ال�صاعر اأبو الطيب املتنبي هو من 

مدينة عنيزة ال�صعودية، مما اأثار ردود فعل وا�صعة �صواء يف ال�صحافة، اأو 
بني جماهري حممد عبده. وبالطبع فاإن املتنبي من ابناء الكوفة، وق�صى 
عمره متنقال بني ال�صام وم�صر و�صمال اجلزيرة العربية، وق�صى نحبه يف 

العراق.

الفنان السعودي محمد عبده
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وزيرة الثقافة المصرية تكرم المطرب علي الحجار 

نيللي كريم بعد الجراحة

كيم كارداشيان تتجاهل منتقديها وتعلن استكمال 
عامها األول في دراسة القانون

شاكرا ال تريد الزواج
 من بيكيه رغم الحب

الفنانة السورية مى واصف و مسلسل ممالك النار

الدامي بح�صور  اإينا�س عبد  الثقافة امل�صرية د.   كرمت وزيرة 
الدكتور جمدى �صابر رئي�س دار الأوبرا امل�صرية املطرب الكبريعلي 
قابو�س  الراحل  ال�صلطان  جائزة  على  ح�صوله  مبنا�صبة  احلجار 
للثقافة والفنون والآداب يف جمال الطرب العربي، وقدم  احلجار 
اورك�صرتا  مب�صاحبة  ال�صهرية  اعماله  من  جمموعة  احلفل  خالل 
عارفة،  منها  منها:  عاطف،  احمد  املاي�صرتو  بقيادة  م�صر  �صوت 
م�صالة مبداأ، زي الهوى، املال والبنون، انا كنت عيدك، ملا ال�صتاء 
يدق البيبان، من غري ما تتكلمي..األخ..، اىل جانب عمله اجلديد 

دويتو ب�صحك من قلبي.

املتحدة  الوليات  يف  الدقيقة  اجلراحية  عمليتها  بعد 
ظهور  باأّول  كرمي،  نيللي  امل�صرية  الفنانة  �صاركت  الأمريكية، 
النجوم  من  عدد  جانب  اإىل  ة  اخلا�صّ احلفالت  اإحدى  يف  لها 

اأبرزهم ي�صرا و اإلهام �صاهني و ب�صرى.
تطبيق  على  اخلا�س  ح�صابها  عرب  ب�صرى  الفنانة  ون�صرت 
"اإن�صتغرام" جمموعة من ال�صور التي ظهرت فيها نيللي كرمي، 
حيث بدت متاألقة، و قد ارتدت معطفًا اأ�صود اللون، واعتمدت 

ت�صريحة ب�صيطة.
لعملية  موؤخرًا  خ�صعت  قد  نيللي  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

جراحية دقيقة اإ�صتئ�صلت فيها ورمًا حميدًا يف وجهها.

قالت كيم كاردا�صيان جنمة تلفزيون الواقع اإنها 
القانون  درا�صة  يف  الأول  عامها  بنجاح  ا�صتكملت 
ن�صاطها  عن  وثائقي  فيلم  لعر�س  ت�صتعد  فيما 

لإ�صالح نظام العدالة اجلنائية.
ذا  و�صت:  كاردا�صيان  )كيم  فيلم  و�صيعر�س 
جا�صتي�س بروجكت( لأول مرة على �صبكة اأوك�صجني 
و�صت  وتظهر  اأبريل/ني�صان.  من  اخلام�س  للبث يف 
يف الفيلم الذي ت�صل مدته اإىل �صاعتني وهي تزور 
�صجونا وتعمل مع خرباء قانونيني لبحث اأربع حالت 
بحقهم  ال�صادرة  الأحكام  اأن  يعتقدون  لأ�صخا�س 

كانت ظاملة.
اجلمال  منتجات  بتطوير  و�صت  وا�صتهرت 
الربنامج  يف  �صقيقاتها  مع  حياتها  و�صرد  واملو�صة 
كاردا�صيانز(.  ذا  ويذ  اأب  )كيبينج  التلفزيوين 
بعدما  اجلنائية  العدالة  باإ�صالح  مهتمة  واأ�صبحت 

�صاهمت يف اإطالق �صراح امراأتني من ال�صجن.
عن  و�صت  �ُصئلت  اجلديد،  الوثائقي  الفيلم  ويف 
ردها على من يقولون اإنها اأ�صبحت مهتمة بالق�صية 
التي  املعروفة  التجارية  للعالمة  الدعاية  بهدف 
�صيء  فال  لذلك  النتقاد  على  معتادة  "اأنا  متلكها، 

يزعجني".

ك�صفت املغنية الكولومبية ال�صهرية �صاكريا، عن �صبب 
عدم رغبتها بعقد قران ر�صمي مع حبيبها جريارد بيكيه، 
جنم نادي بر�صلونة الإ�صباين لكرة القدم، رغم عالقتهما 

امل�صتمرة منذ ع�صر �صنوات، واإجنابهما طفلني. 
اأنا  "ب�صراحة،  واأو�صحت �صاكريا يف مقابلة �صحفية: 
اأخاف ب�صكل فظيع من الزواج. ل اأريده اأن يرى يّف زوجة، 
الأف�صل فتاة، ع�صيقة". واأ�صافت: "اأريد اأن اأبقيه يف حالة 
جيدة، واأن يفكر باأن كل �صيء ممكن ويعتمد على �صلوكه". 
وهو  عامًا،   32 العمر  من  يبلغ  بيكيه،  جريارد  اأن  يذكر 

اأ�صغر من �صاكريا بع�صر �صنوات.

م�صل�صل "ممالك النار" الذي عر�س موؤخرا، متكنت الفنانة ال�صورية منى وا�صف من ت�صدر امل�صهد بعد 
تقدميها امل�صهد الثاين لها يف العمل يف احللقة الـ 13 وقبل الأخرية، وهو امل�صهد الذي جمعها بال�صلطان �صليم 
حيث جت�صد وا�صف دور والدة اخلليفة. وتفاعل اجلمهور مع امل�صهد موؤكدين على عظمة احلوار الذي جمع منى 

وا�صف بالفنان حممود ن�صر، معتربين اأنه من اأف�صل م�صاهد العمل بالرغم من ق�صره.
ومتكن م�صل�صل "ممالك النار" والذي يروي ق�صة انتهاء حكم املماليك مل�صر على يد ال�صلطان العثماين 
�صليم الأول بن بايزيد، ونهاية ال�صلطان اململوك طومان باي مبوته �صنًقا بعد حرب �صر�صة وبطولية يف الدفاع 

عن م�صر، من حتقيق ن�صبة م�صاهدة عالية جًدا، جعلت اجلمهور يطالب باملزيد من الأعمال التاريخية.
و تغزل اجلمهور باأداء وا�صف املميز لل�صخ�صية بالإ�صافة ملا قدمه ن�صر من خالل هذا احلوار املميز الذي 

كان حمور حديث اجلمهور يف احللقة ما قبل الأخرية من العمل.

 2018 عام  جنحت  قد  و�صت  وكانت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  على  ال�صغط  يف 
احلياة  مدى  ال�صجن  عقوبة  لتخفيف  ترامب 
تني�صي  63 عاما يف ولية  امراأة عمرها  بحق 
واأدانها الق�صاء باإحدى جرائم املخدرات. ويف 
عن  العفو  يف  و�صت  �صاهمت   ،2019 مطلع 
امراأة اأخرى من تني�صي بعد اإدانتها بقتل رجل 
دفع املال ملمار�صة اجلن�س معها عندما كانت يف 

مرحلة املراهقة.
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الفن��ون

من  الأ�صعب  الف�صل  هو  ال�صتاء  ف�صل  يعترب 
ما  فغالبا  بالب�صرة،  العناية  حيث  من  ال�صنة  ف�صول 
تكون الب�صرة يف ال�صتاء جافة وباهتة ومت�صققة مبا يف 
ذلك اليدين وال�صفتني، ومع ذلك فهناك عدد ب�صيط 
من اخلطوات ميكنه عالج تلك امل�صكالت فقط اذا 
قررتي ان تعتني بب�صرتك وان تدليلها وان تخ�ص�صي 
لها القليل من وقتك لتح�صلي على املظهر اجلذاب 

وامل�صرق حتى يف ايام ال�صتاء الباردة.
جفاف  لتفادي  الن�صائح  بع�س  �صيدتي  اإليك 

الب�صرة خالل هذا الف�صل:
ا،  يومًيّ املياه  من  ليرتات   3 �صرب  املياه:  �صرب 
مينحِك ب�صرة �صحية وم�صرقة؛ لأنها تقوم بتخلي�س 
على  املياه  �صرب  يعمل  كما  ال�صموم،  من  اجللد 

املحافظة على الرطوبة املثالية للب�صرة.
مرطب ال�صفاه: من �صمن روتني العناية بالب�صرة 
ال�صفاه.  ترطيب  ن�صيان  اأو  اإهمال  عدم  ال�صتاء،  يف 
ي�صبب  الذي  الربد،  يف  للجفاف  عر�صُة  الأكرث  فهي 
ترطيب  بل�صم  ا�صتخدام  وميكنك  ال�صفاه،  ت�صققات 

يف  يت�صبب  لأنه  جيلي،  برتوليوم  من  بدًل  ال�صفاه 
اإن�صداد م�صام ال�صفاه.

تق�صري الب�صرة با�صتمرار: من اأهم طرق العناية 
يف ف�صل ال�صتاء، الهتمام بتق�صري الب�صرة. ففي هذا 
ومع  امليت.  اجللد  طبقات  ترتاكم   البارد  الف�صل 
النتظام يف تنظيف، وتق�صري الب�صرة، ت�صبح ناعمة، 

ون�صرة.
الحتفاظ  ال�صروري  من  املرطب:  اليد  كرمي 
مكتبك،  على  اأو  حقيبتك  يف  اليد  كرمي  مب�صتح�صر 
باأيٍد ناعمة و�صحية يف ال�صتاء. يجب  حتى حتتفظي 
اأن تبقى كرمي اليد املرطب يف حقيبتك على الدوام 
اإذا  وخا�صة  باإنتظام،  ا�صتخدامه  يف  ترتددي  ول 

ا�صطررتى لغ�صل يديك باملاء واأنت باخلارج.
ال�صر  مفتاح  هو  الدائم  الرتطيب  الرتطيب: 
هام  الرتطيب جزء  اأن  الب�صرة، حيث  على  للحفاظ 
ال�صتاء  جو  يف  وخا�صة  بالب�صرة   العناية  نظام  من 
م�صتح�صر  اقتناء  على  احر�صي  والبارد،  اجلاف 
ت�صعيه  اأن  وتذكري  ب�صرتك  لنوع  املنا�صب  الرتطيب 

للحفاظ  ال�صتحمام  من  دقائق  ب�صع  غ�صون  يف 
اجعلي  الفازلني:  اإ�صتخدمي  الب�صرة.  رطوبة  على 
من الفازلني �صديق مقرب لك يف ال�صتاء ل تتخلني 
عنه اأبدًا، فهو املنتج الذي لن يخذلك يف حل م�صاكل 
ب�صرة ال�صتاء من ت�صقق القدمني اإىل جفاف الركبتني 
من  ال�صتخدامات  من  الكثري  اأي�صًا  وله  واملرفقني، 

ترطيب الب�صرة اإىل اإزالة املاكياج.
جمالها  على  لتحافظي  للب�صرة:  املا�صكات 
ون�صارتها، واأقدم لكم بع�س الأقنعة الطبيعية للعناية 

بالب�صرة يف ف�صل ال�صتاء:  
قناع الع�صل مع الأفوكادو: بو�صع اخلليط املكون 
من هر�س الأفوكادو مع الع�صل على الب�صرة مدة 10 

دقائق، ثم نغ�صله باملاء الدافئ. 
قناع زيت اللوز مع احلليب: فيحمي الب�صرة من 

التجاعيد و يرطبها. 
ماء الورد و اجللي�صريين: ي�صتعمل كمرطب يومي 

خالل امل�صاء. 
زيت الزيتون: مرطب للب�صرة ، ومزيال للمكياج.

أ. نسيمة أبرحوس
العناية بالبشرة مع فصل الشتاء األصعب
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ف  نو�صّ و  الأحا�صي�س  �صفوة  نتكّلم عن  رمّبا حني 
مهارات احلوا�س جمتمعة فاإّننا نحاول عندها تعريف 

الّذوق.."اأرقي احلوا�س املعنوّية".
 يّتفق الكثريون على اأن الّذوق فطرة عند الإن�صان 
الّنا�س،  جميع  لدى  امل�صاواة  قدم  على  لي�س  ولكّنه 
لها  فيها  وعا�س  ن�صاأ  التي  والبيئة  الإن�صان  فتكوين 
اآثارها عليه. اإّن للّذوق انعكا�س على ال�ّصعور وال�صلوك 
وقد ارتبط غالبا بكّل ما له عالقة بالإحرتام و�صماحة 
الأداء  ال�صلوك،  وح�صن  والّتهذيب  الّلباقة  الأخالق، 

والّت�صرف الالئق وح�صن املعا�صرة.
فح�صب  الفطري  اجلانب  على  الذوق  يقت�صر  ول 
بل، ي�صقل اأي�صا بالّتعلم وينمو بالّثقافة و�صعة الطالع 
والعمل الدوؤوب  على تنوير العقل، فقد اعترب و�صيلة 
لتنامي  ملا  ال�صوفية،  املذاهب  بع�س  عند  للمعرفة 
الذوق من تاأثري على ماهّية الإن�صان و�صلوكه الّروحي. 
لتكون  اأحا�صي�صنا  تدريب  على  الدّائم  احلر�س 
املعنوّية  و  املادّية  اجلمال  مبعاين  مبا�صر  متا�س  يف 
والبحث املتوا�صل عن التطوير والإبداع، ينّمي عندنا 
املدارك  تطوير  ويرافقه  بالذوق  التلقائي  ال�صعور 
احل�صّية ويفتح �ُصباًل كثرية اأمامنا لتطوير ذوقنا جتاه 

جمالت احلياة.
الذوق ال�صليم و�صيلة تغيري م�صتمرة نحو الأف�صل 
ب�صلوكنا  نرتقي  خالله  فمن  والأرقى،  والأجمل 
ال�صغائر  عن  نرتّفع  بالذوق  واأحا�صي�صنا،  وم�صاعرنا 
على  نوؤثر  بالّذوق  اليومّية،  ممار�صاتنا  يف  والأحقاد 
جمتمع باأكمله ونتخطى بذلك املفهوم اخلا�س للذوق 

لي�صمل الذوق العام.
بالذوق  هويتنا،  على  نحافظ  الرفيع  بالذوق 
نتعاي�س، بالذوق نّتحد، بالّذوق ننجح يف طرح ق�صايانا 

العادلة وبالذوق نحقق اأهدافنا و انت�صاراتنا.
احلب  ال�ّصالم،  اجلمال،  قيم  نر�ّصخ  بالّذوق 

والأخالق...لّن ممار�صة الّذوق"�صلوك".
و لّن الّذوق ..." منهج حياة"!..

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�صت/مديرة للبحث و التطوير

الّذوق..."منهج حياة"!!!

نعومة  على  احلفاظ  على  ت�صاعد  التي  الزيوت،  من  اأنواع  هناك  الطبيعية:  الزيوت  و�صع 
الب�صرة، وجمالها مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، والغلي�صرين.

تناول الأغذية ال�صحية التي تنمح اجل�صم الرتطيب الالزم له يف الأجواء اجلافة الباردة، 
كالزبادي، و الفواكه، و الع�صائر الطبيعية، و اخل�صروات الورقية. جتنب ال�صابون على الب�صرة، 

لأنه يحتوي على مواد كيميائية ت�صر بالب�صرة.
اإغراء من ال�صتحمام مباء  اأكرث  اأف�صل ول  جتنب ال�صتحمام باملاء ال�صاخن جدًا: ل يوجد 
�صاخن يف برد ال�صتاء القار�س، ولكن ال�صتحمام يف درجات احلرارة العالية يعمل على جفاف 
الب�صرة اأكرث حتى اأنه يوؤدى اإىل اإزالة الزيوت الطبيعية من اجللد وكلما زالت هذه الزيوت كلما 
زاد جفاف الب�صرة، لذلك قومي بالتاأكد اأن درجة حرارة املاء لت�صل لدرجة مرتفعة كثريًا لتجنب 

ال�صرر الواقع على الب�صرة واجل�صم عموما
 �صحفية من املغرب

FEVRIER 49 / شباط 2020 العدد 18



بال�صالمة"  وتيجي  �صالمة..تروحي  يا  "�صاملة  
فتنتها،  بكل  جمالها،  بكل  هي،  ت�صلم  مل  داليدا،  �صهرتها  ا�صم  ا�صبح  التي  جيجلتي  يولند  ولكن 
بكل ذلك ال�صوت الذي �صحر املاليني، انتحرت تركت هذا العامل املليئ باحلروب، والبوؤ�س، واخليبات 

ورحلت.   
كنا �صديقتان عندما كانت تراين ارك�س وراء الخبار، من�صغلة بالأحداث التي اأحللها ونحن نتع�صى 
عند ال�صديق امللحق الثقايف امل�صري  د. ممدوح البلتاجي الذي ا�صبح وزيرا لل�صياحة، كانت تطلب من 

اجلميع ال�صمت لتعطيني فر�صة "للحديث" دعونا ن�صمع ما يدور حولنا غري التمثيل والغناء. 
وكان عمر �صريف الذي غالبا ما يح�صر معنا متوا�صعا.غالبا ما كان يتدخل يف النقا�س بيننا نحن 
ال�صحافيون والدبلوما�صيون ويبدي اآرائه فقد كان مثقفا وم�صي�صا، كان وطنيا قوميا، وقد رف�س ان يعمل 

مع اي �صهيوين طيلة حياته الفنية يف اخلارج، ومل يفكر يف زيارة الكيان ال�صهيوين. 
امل�صرية،  باللهجة  العربية  وتتكلم  الطليانية  باللكنة  الفرن�صية  تتكلم  �صاهمة  غالبا  داليدا  كانت 
احيانا ي�صع م�صيفنا مو�صيقى الفال�س اغراء لداليدا التي حتب ان ترق�صها، راأيتها ترق�س الفال�س مع 

عمر كما مل يرق�صة ثنائي.
ه�صبة  على  بيتها  يف  ع�صاء  اثناء  ذلك  كان  عمر؟  مع  متثل  مل  ملاذا  �صاألتها:  ال�صهرات  احدى  يف 
مومنارتر يف �صهر مار�س 1981، اأجابت: ل اأدري..ل اأدري..مل يح�صل. كان عمر  يف قمة �صهرته بعد ان 

مثل )لورن�س العرب( و)دكتور جيفاكو( و)ليلة اجلرنالت(. 
مرة فاجاأ عمر داليدا باإخبارها: انه كان �صوف ميثل معها فيلما يف م�صر.  فاإ�صتغربت. قال: تذكري 
لقد قدمني اإليك هرني بركات بعد ان فزت بجائزة ملكة جمال م�صر، ولكن مل ينفذ وانت اختفيت. 
بهذا  تغ�صبيني  انك  عمر:  ا�صاف  ن�صيت.  لقد  عمر  العري�صة:  امل�صرية  اليطالية  ال�صحكة  �صحكت 
اجلواب. لقد �صحبتك اىل بيتك يف الزمالك، ودعتني على الباب وم�صيت، بعد ذلك قدر لنا اللقاء هنا.   
ذات �صباح باري�صي كنت ا�صتمع حمطة فران�س الثقافية، قطعت فجاأة الإذاعة لتبث اأغنية  لداليدا: 

�صن�صري اين يقودنا اجلوع
ق�صتنا �صنكتبها باأنف�صنا 

اأحبك نعم اأحبك. 
�صرخت يا الهي لقد ماتت داليدا.. بعد ذلك تكلم املذيع  ليعلن اإنتحار اجمل �صوت، انتحار داليدا. 

تخيلوا امراأة بذلك اجلمال، بتلك ال�صهرة، بذلك الرثاء..تنتحر؟ 
كنت اأراها �صاردة وحزينة احيانا لكني مل افكر ابدا باإنتحارها، يف اليوم الثاين ت�صابقت ال�صحف  
لرواية ق�صة حياتها: لقد تزوجت اول مرة من لو�صلني موري�س لكنهما انف�صال وتزوج هو،عاد اليها بعد 

عام ون�صف فرف�صت روؤيته وبعد يومني اإنتحر.
يف  ايطاليا  اىل  معها  واخذته  تنكو  لويجي  هو  �صاعد  اإيطايل  ممثل  اىل  تعرفت   1967 العام  يف 
مهرجان �صان رميو وقدمته للمخرجني، عندما عادت من فيلم يف املهرجان وجدته ممدداعلى �صجادة 

الغرفة بعد ان اطلق ر�صا�صتني على راأ�صه.
بعد ان ن�صيت املا�صي وقعت بحب طالب يف 22 من العمر وهي يف 33�صنة لكنها فهمت من الطبيب 
انها لن تنجب اطفال  نتيجة لعملية اجها�س �صبق ان عملتها ب�صكل �صيئ مما منعها من اجناب الطفال. 
يف يوم  3 مايو 1987، اعلنت الذاعة انتحار ا�صهر مغنية يف العامل اذ غنت : بالفرن�صي والعربي 

واليطايل وال�صباين والربتغايل والنكليزي والياباين و رمبا لغات اخرى ن�صيتها.
دفنت داليدا التي متثل ايقونة للفرن�صيني يف مقربة مونربنا�س ، وقام نحات فرن�صي بنحت متثال لها  

من الرخام لها باحلجم الطبيعي، وهو ما حول زيارة ال�صواح ملقربة مونربنا�س امرا حمببا لتخليدها.

 أ. حميدة نعنع

سهرة مع  داليدا وعمر شريف
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