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اإلنتفاضة العراقية في عنق الزجاجة

د. محمد الحناش:
ت���ط���ور ال��ب��ح��ث ف���ي ال����ذك����اء ال��ص��ن��اع��ي في 
زمن قصري، وأصبح ينافس الذكاء البشري
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دون �أدنى �سك، �أن �لأمة �لعربية، تتعر�ض منذ عدة عقود �إىل هجمات م�ستمرة 
�أر��سيها  و�إغت�ساب  عليها،  و�ل�سيطرة  و�إ�ستغاللها  لإ�ستباحتها  و�إقليمية،  دولية 

و�سلب ثرو�تها.
بد�أت �ملحنة �لكربى مع �إتفاقية �سايك�ض ـ بيكو و وعد بلفور، �للذ�ن كانا �ل�سبب 

�لرئي�سي لتق�سيم �لوطن �لعربي �إىل دول عدة، و�إحتالل فل�سطني.
وبوترية  م�ستمرة  تز�ل  ما  �لعربية  �أمتنا  لها  تتعر�ض  �لتي  �ل�سر�سة  �لهجمات 
مت�ساعدة، وتاأخذ �أوجهًا و�أ�سكاًل متعددة، تعتمد على تعميم �لأمية و �إثارة �لنعر�ت 
�لطائفية و�ملذهبية و�لع�سائرية و�ملناطقية، ملحاولة تفتيت �لعقد �لجتماعي �لوطني 
و�لقومي، وت�سبح �ل�سيطرة مبا�سرة �أو من خالل �لأدو�ت �ملحلية، �لتي مت تاأهليها 

يف �سر�ديب �أجهزة �ملخابر�ت �لعاملية و�لأقليمية.
بل  و�خلطب،  و�ملهرجانات  بالتنديد  تكون  لن  �لهجمات  لهذه  �لت�سدي  �إن 
�ل�سحي  و�ل�سمان  �لعمل،  وحق  �لتعليم،  طليعتها  يف  ياأتي  حماور  عدة  خالل  من 
مو�قع  �إىل  جره  حماولت  كل  �إز�ء  �لعربي  �ملو�طن  حت�سني  يتم  كي  و�لإجتماعي، 

�أخرى تتعار�ض مع هويته �لوطنية و�لقومية.
على �لأنظمة �لعربية �أن تكبح جماح �لف�ساد و�ملح�سوبية، و�أن حتاول بناء دولة 
ت�ساهم  �أن  و�لقومية،  �لوطنية  و�لأحز�ب  �لقوى  وعلى  وو�عدة،  فعلية  موؤ�س�سات 
�لوعي  ون�سر  �لتنظيمية  بناها  خالل  من  �لهجمات،  لهذه  بالت�سدي  بدورها 
�ل�سيا�سي، و�لقرت�ب �أكرث فاأكرث من �لطبقة �ل�سعبية وم�ساندتها يف مطالبها �لعادلة 

و�مل�سروعة.
للكيان  فالعميل  �لت�سرت،  حاولو�  مهما  �لعمالء،  كل  ف�سح  �ل�سروري  من 
وقنبلة  خطريً�،  طابورً�  ي�سكل  �لغربية.  للدو�ئر  �أو  �لإير�ين  للنظام  �أو  �ل�سهيوين 

موؤقتة قد يفجرها �خلارج يف �أي وقت يحتاجه.
على �لعربي، �أن يتم�سك باأوليات �ملبادئ و�لقيم، برف�ض �لتطبيع �أو �أي �سور من 
�لتعاون مع �لكيان �ل�سهيوين. و�أن يو�جه خمططات دول �جلو�ر �لقليمي، كذلك 

�لأجند�ت �لدولية.
�إن �أر�سنا وثرو�تنا، هي ملك لعموم �ل�سعب �لعربي وعلى �إمتد�د �لوطن �لعربي، 

ويجب �أن يحق له �لتنقل بحرية، و�أن ي�ستفاد من عائد�ت هذه �لرثو�ت.
نحن، ل نريد �لإعتد�ء على �أي دولة �إقليمية �أو عاملية، ولكننا نطالب بالوقت ذ�ته 
بدولتهما  و�لأحو�زي  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بحق  تتمثل  وحقوقنا  علينا،  يعتدو�  ل  �أن 
�مل�ستقلة، و�أن يحق لل�سعب بالعر�ق و�سوريا و�ليمن ولبنان، �أن يحدد خياره وم�سريه 

بعيدً� عن �لعمالء و�لرتباطات �خلارجية..
فهل مطالبنا غريبة؟!! 

أ. علي المرعبي

قضايا العرب إلى أين؟!
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جميع الآراء الواردة باملجلة تعرب عن راأي اآ�شحابها ولي�س بال�شرورة اأن تعرب عن راأي املجلة.

في هذا العدد
ظاهرة �لبطالة يف �لعر�ق م�سكلة ذ�ت 
و�أجتماعية تعرب بو�سوح  �أقت�سادية  �أبعاد 
وعن  �لقت�سادية،  �لبنى  يف  �لعجز  عن 
�لوطني  �ل�سعيد  على  �جتماعي  خلل 
تعطل  �جتماعية  �آفــة  �لبطالة  تعد  حيث 
و�لرفاه  �لنمو  وفر�ض  �لب�سرية  �لقدر�ت 
�أخطر  مــن  �لبطالة  تعد  �لقــتــ�ــســادي. 
ملا  �لعر�قي  باملجتمع  تفتك  �لتي  ــات  �لآف
لها من �آثار �سلبية �سو�ء  �أكانت �قت�سادية 
�م �جتماعية �أو �سيا�سية، لذ� فهي حتتاج 
�ىل حلول جذرية ملا لها من �إرتباط وثيق 

مب�ساألة �لأمن و�لأعمار، 

...بالضحك! "الموت"  يستقبلون  أطفال 

الجزائر تحيي الذكرى 
األولى للحراك 

المبارك
يوما وطنيا للتالحم 

بني الشعب و جيشه



م��������دل��������والت��������ه��������ا  و  ت��������ع��������ري��������ف��������ه��������ا  ال����������������ث����������������ورة 
ق������راءة م���ا ب���ني ال��ف��ل��س��ف��ة و ع��ل��م اإلج��ت��م��اع 

إي�����ران ال��ف��ارس��ي��ة و ال���ع���داء ل��ل��ع��رب

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

م�سر: 12 جنيه    �ل�سعودية: 10 ريال    �لكويت: 2 دولر    �لبحرين: 1 دينار    �لمار�ت: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    �ليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
�لردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    �جلز�ئر: 5 دينار    �ملغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(
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ق�������راءة م���وض���وع���ي���ة إلن���ت���ف���اض���ة ت���ش���ري���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
م������ا ل����ه����ا وم��������ا ع���ل���ي���ه���ا ، واي���������ن ي���ك���م���ن ال����خ����ط����ر؟؟
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اإلنتفاضة العراقية في عنق الزجاجة
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ح������������ول ت���������أث���������ره ع������ل������ى االق��������ت��������ص��������اد ال�����ع�����ال�����م�����ي
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ت�����ط�����ور ال����ب����ح����ث ف������ي ال�������ذك�������اء ال����ص����ن����اع����ي ف��ي 
زم����ن ق���ص���ر، وأص���ب���ح ي��ن��اف��س ال����ذك����اء ال��ب��ش��ري
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ل ينكر �حد� باأن �لنتفا�سة �ملباركة يف لبنان قد 
عربت عن �ر�دة وطنية و�سعبية جامعة جتاوزت كل 
�حلدود و�لتق�سيمات �لتي قام عليها �لنظام �ل�سيا�سي 
�و  تق�سيمات مذهبية وطائفية  �سو�ء كانت  لبنان  يف 
�ل�سلطات  بينها  فيما  تقا�سمت  وحزبية،  مناطقية 
لع�سر�ت  و�لرثو�ت  و�ملو�رد  و�ملنافع  و�لإد�ر�ت 
و�ملف�سدين  باأنو�عه  �لف�ساد  نخر  �ن  �ىل  �ل�سنني 
حتى  وموؤ�س�سات،  دولًة  �للبناين  �ملجتمع  باأ�سكالهم 
و�سل �حلال �ىل ما و�سل �إليه، وفّجر �إنتفا�سة وطنية 
قوية وعارمة قوًل وفعاًل نزلت على �ر�ض �لو�قع ويف 
خمتلف  من  �ملو�طنني  جميع  و�سملت  �ملناطق  عموم 

�لطبقات �لجتماعية و�لقوى �ل�سبابية �حلية.
لقد متيزت �لنتفا�سة بطابعها �ل�سلمي و�ل�سعبي 

أ.فيصل زكي

و�لوطني و�حل�ساري، و يف ِحر�كها �لبد�عي يف كل 
لدى  و�لعجاب  �لتقدير  تنال  جعلها  مما  �ل�ساحات 
�سعار�تها  نالت  كما  و�لدويل.  �لعربي  �لعام  �لر�أي 
�لنقدية  وندو�تها  �حلو�رية  ونقا�ساتها  ومطالبها 
كبرٍي  عدٍد  وتفهم  �إهتمام  �مليد�ن  ويف  �لر�ض  على 
�لتي  و�ملرموقة  �ملتخ�س�سة  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  من 
�ساركت �سعب لبنان �أوجاعه وهمومه و�زماته و�أّقرت 
�لذي  �ل�سيا�سي  �لنظام  طبيعة  يف  تكمن  �لِعَلة  باأن 
ليو�كب  �ل�سنني  ع�سر�ت  منذ  يتطور  �و  يتغري  مل 
�لتطور�ت �لتي �سهدتها �لدول و�ملجتمعات �لع�سرية 

�حلديثة.
على  �حِلر�ك  و�سعار�ت  عناوين  ركزت  هنا  من 
على  �لقائم  �ل�سيا�سي  �لنظام  وم�ساويء  �َسَقطات 
و�لقت�سادي،  و�ملايل  �لد�ري  و�لف�ساد  �ملحا�س�سة 
�ل�سيا�سية  �لطبقة  من  �ملف�سدين  على  ركزت  كما 
وطالبت باإحالتهم �ىل �لق�ساء و �إ�ستعادة كل �لمو�ل 
وطنٍي  �نقاٍذ  حكومة  وت�سكيل  قبلهم،  من  �ملنهوبة 
�لتدهور  وقف  م�سوؤولية  تتحمل  ونزيهة  م�ستقلة 
جديدة  عامة  �إنتخابات  على  وُت�سِرف  و�لإنهيار، 
�نتخابية  د�ئرة  لبنان  �إعتبار  ��سا�ض  على  وُمبِكرة 
�حل�س�ض  مق�سمة  متعددة  دو�ئر  ولي�ض  و�حدة، 
�ي�سًا  مهماتها  من  وتكون  و�لحز�ب،  �لطو�ئف  بني 
عن  و�لغالء  و�ل�سر�ئب  و�لر�سوم  �لعباء  تخفيف 
�لعامة  �خلدمات  م�ستوى  وحت�سني  �ملو�طنني  كاهل 
�ل�سا�سية مثل �ل�سحة و�لتعليم و�لبنى �لتحتية �لتي 
مل ي�سملها �ل�سالح و�لتحديث و�لإد�مة منذ ع�سر�ت 

�ل�سنني.
و�شائل وا�شاليب وممار�شات القوى امل�شادة 

لالنتفا�شة والتغيري
�ل�سعبي  �حِلر�ك  وت�ساعد  تو��سل  مع  برزت 
قوى مناه�سٌة للثورة �ل�سعبية ومنها من رِكب �ملوجة 
�سفوف  �خرتق  من  ومنها  لها،  موؤيد  �نه  وتظاهر 
�لكثري  و�أثار  �ساحاتها  يف  و�ملعت�سمني  �ملتظاهرين 
بالتاأكيد  و  وجدو�ها  جديتها  حول  �ل�سكوك  من 
ت�سللت جهات خارجية معادية لت�سويه �سورة �حِلر�ك 
�لإتهام  و��سابع  نتائجه،  و�إبطال  تاأثريه  و�إ�سعاف 
يَفِوت  ل  �لذي  �ل�سهيوين  �لعدو  �ىل  ُه  توَجّ د�ئمًا 
وم�ساريعه  �طماعه  لتحقيق  وي�ستغلها  �إّل  فر�سة 
�سِمّي  فيما  فعل  كما  و�لبعيدة  �لقريبة  وخمططاته 
وخر�بًا  و�ستاًء  خريفًا  �نتج  �لذي  �لعربي  بالربيع 

ودمارً� يف �كرث من بلد عربي.
نلتزم  و�ن  ��ستفهام  ن�سع عالمات  �ن  من حقنا 
تطور  كل  جتاه  �ملطلوب  و�لتح�سب  �مل�سروع  �حلذر 
و�لقومية، فكيف  �لوطنية  �و حدث ي�سر مب�ساحلنا 
كربى  �نتفا�سة  بحجم  �حلدث  هذ�  كان  ما  �ذ� 
�كرث  �إن  غريها.  �و  �لعر�ق  ل�سعب  �و  لبنان  ل�سعب 
بالإعالن  �لأحر�ر  �ملنتف�سون  يقوم  �ن  نتمناه  ما 
�ل�سا�سية  و�هد�فهم  �لوطني  ِحر�كهم  برنامج  عن 
و�ن ي�سريو� بالأ�سماء و�لفعال لقوى �لثورة �مل�سادة 
�لتي تتاآمرعليهم و�جلهات �خلارجية �لتي تدعمهم. 
�سيكون  �ملتكامل  �ل�سعبي  �لوطني  �لربنامج  هذ�  �إن 
مبثابة �لهوية �لن�سالية �لوطنية لهذه �لثورة �ملباركة 

السياسة
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ق�������������راءة م�����وض�����وع�����ي�����ة إلن�����ت�����ف�����اض�����ة ت�����ش�����ري�����ن ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
م���������ا ل������ه������ا وم������������ا ع�����ل�����ي�����ه�����ا ، واي���������������ن ي�����ك�����م�����ن ال������خ������ط������ر؟؟



وجلاِن  وقادتها  حمِركيها  ��سماء  تعري�ض  دون 
�و غريها. هذه  �لت�سفية و�ملالحقة  تن�سيقها خلطر 
�ل�سرعي  �ملمثل  هما  هذ�  وبرناجمها  )�لإنتفا�سه( 

�لوحيد ل�سعب لبنان كله دون متييز.
ت�شاوؤلت م�شروعه حول

 ممار�شات فيها وجهة نظر
ـ على �ملنتف�سني �ن يجيبو� على �لت�ساوؤلت حول 
�جلهات �لتي متِوُل ِحر�كهم �ملُكِلف و�مل�ستمر حتى ل 

تبقى هذه �لنقطة مثار �جلدل و�تهاٍم �و ت�سويه.
�ل�سو�رع  بقطع  تقوم  �لتي  �جلهة  هي  من  ـ 
و�ملد�ر�ض  و�ملوؤ�س�سات،  �لدو�ئر  وتعطيل  و�لطرقات 
�م  ر�سميًة  �لعامة  �حلياة  ومر�فق  و�جلامعات، 
حالت  يف  �إل  يح�سل  ل  �لفعل  هذ�  �إن  خا�سة، 
قوى  �إليها  تلجاأ  مل  �لتي  �ل�سامل  �ملدين  �لع�سيان 

�حِلر�ك حتى �لآن.
مع  يت�سادم  �ن  �حِلر�ك  م�سلحة  من  هل  ـ 
يف  بو�جباتها  تقوم  �لتي  �لمنية  و�لجهزة  �جلي�ض 
حماية �ملتظاهرين من جهة و�ملوؤ�س�سات �حليوية من 

جهة �أخرى.
و�لتهجم  �لعامة  �ل�سخ�سيات  مالحقة  هل  ـ 
عليهم يف �لماكن �لعامة وتوجيه �لإتهامات لهم هي 
م�سوؤولية �ملتظاهرين �م م�سوؤولية �لق�ساء، وهل هذ� 

�لت�سرف يعترب ظاهرة �سلمية ح�سارية؟؟
ـ ملاذ� ي�سمح �حِلر�ك بالتعر�ض لأ�سماٍء وزعاماٍت 
من  بعينها  لأ�سماٍء  �لتعر�ض  ويْقَمع  ويَحّرم  معينة 
�لزعامات و�ملختلفة، �أل يوؤكد ذلك عدم �مل�سد�قيه 

يف طرح �سعار�ت �لوحدة و�لتالحم �لوطني؟
ـ �أل يعني نزول موؤيدي هذ� �حلزب �و ذ�ك �إىل 
على  لالإعتد�ء  �حيانًا  و�ل�سلحة  وبالِهر�و�ت  �ل�سارع 
�لزعيم  هذ�  �نتقاد  ملجرد  و�ملتظاهرين  �ملعت�سمني 
و�هد�فها  �لإنتفا�سة  ثو�بت  �و ذ�ك، هو جتاوز على 

�لوطنية؟
للميلي�سيات  �حِلر�ك  تن�سيقيات  ت�سمح  ملاذ�  ـ 
مناطق  يف  �لإعت�سام  ب�ساحات  تعبث  �ن  �لطائفية 
بف�سح  تقوم  ول  )حممياتها(  ود�خل  �سيطرتها 

ت�سرفاتهم �مل�سينة؟
�إقتحام �لبنك  ـ ماهي �حلكمة من �لرتكيز على 
�ملركزي وغريه من �لبنوك و�مل�سارف، �أل يعني ذلك 
�إحد�ث مزيد من �لقلق لدى �ملو�طنني حول �مو�لهم 

وود�ئعهم.
�ملحالت  و�جهات  بتك�سري  �لبع�ض  يقوم  ملاذ�  ـ 
�ثناء  وخا�سة  حمتوياتها  ونهب  و�لعامة  �خلا�سة 
�لتظاهر �و �لعت�سام دون �ن متنعهم �و حتا�سبهم 

�لقوى �لمنية �و تن�سيقيات �حِلر�ك؟
وجود  عن  �سر�حًة  �حِلر�ك  يعلن  ل  ملاذ�  ـ 

يف  تتحكم  �لتي  �مل�سلحة  و�مليلي�سيات  �خلفية  �لقوى 
ُمد�نة  بو�سائل  �ملتظاهرين  وتهدد  �ل�سيا�سي  �لقر�ر 
جمرد  عن  �لعتذ�ر  منهم  وتطلب  بل  ومرفو�سة 

�لإ�سارة و�لكالم على �سا�سات �لإعالم.
ـ ملاذ� ل ينتف�ض �ملنتف�سون يف جنوب لبنان ويف 
كل لبنان يف وجه من يرفعون �سور قادة �لفر�ض يف 
مد�خل مدنهم وقر�هم و�ساحاتها، �أل يوجد يف لبنان 
قادٌة وطنيون وقادٌة عرٌب حتى نرفع �سور قادٍة ُفر�ض 
�و نبني �ل�سنام لهم كما هو �ل�سنم �لذي �سين�سب 

لقا�سم �سليماين ؟؟؟؟
امل�شرتكات و اأوجه الت�شابه

 بني انتفا�شتي لبنان والعراق
بني  �ملقاربة  عند  �لذهن  �ىل  يتبادر  ما  �ول 
�لنتفا�ستني هو �نطالقتهما يف ت�سرين �لول �ملا�سي، 
يف  و�للبنانيه  �لول،  ت�سرين  من  �لول  يف  �لعر�قية 
�ل�سابع ع�سر من �ل�سهر ذ�ته، لكننا �سنحاول �لإ�سارة 
�ىل �مل�سرتكات كون �لحد�ث يف �لبلدين توؤثر وتتاأثر 
بامل�ساريع �ملعّدة لهذ� �لإقليم وهي على وجه �لتحديد 
�لفو�سى  م�سروع  �جلديد،  �لو�سط  �ل�سرق  م�سروع 

�خلاّلقه، و�مل�سروع �جلديد �مل�سمى ب�سفقة �لقرن.
و�وجه  للم�سرتكات  للعناوين  �لتعر�ض  قبل 
�ملتعلقة  �لتفا�سيل  �ن  �ىل  �لإ�سارة  يجب  �لت�سابه، 
و�لتنا�سب  �لن�سبة  لأن  مت�ساوية  غري  �ملقاربات  بهذه 
تختلف  �لعر�ق  فظروف  لآخر،  بلٍد  من  تختلف  فيها 
�حلايل  �ل�سيا�سي  �لنظام  وتاريخ  لبنان  ظروف  عن 
�ل�سيا�سي  �لنظام  عمر  من  بكثري  �ق�سر  �لعر�ق  يف 
هو  �لعر�ق  يف  �ملبا�سر  �خلارجي  و�ملوؤثر  لبنان  يف 
جارته �ير�ن بينما �ملوؤثر �خلارجي �ملبا�سر يف لبنان 
�لر�بط  فهي  �سوريا  �أما  )�إ�سر�ئيل(.  جارته  هو 
�جلغر�يف و�جليو�سيا�سي بينهما، و�سوريا �لآن هي يف 

عني �لعا�سفة ويف قلب �مل�ساريع �لثالثة �آنفة �لذكر:
ـ �لت�سابه يف طبيعة �لنظام �ل�سيا�سي لكل منهما 
�ل�سلطات  تقا�سم  يف  �ملحا�س�سة  على  �لقائم  وهو 

و�لرثو�ت و�ملنافع  بني ما ي�سمى باملكونات.
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�مام  �ل�سا�سية  ومقِوماتها  �لدولة  �سعف  ـ 
�لف�ساد  �زدياد قوة �مليلي�سيات و�ملافيات ومنظومات 
�لدوله  �و  �خلفية  �لقوة  وجود  �ىل  ��سافة  �لخرى، 

�لعميقة يف كال �لبلدين.
�لير�ين  �لإحتالل  من  �لعر�ق  يعاين  وبينما  ـ 
ميلي�سيات  و  �لثوري  �حلر�ض  وجود  ومن  �ملبا�سر 
�لنفوذ  وطاأة  من  يعاين  لبنان  فاإن  �ل�سعبي،  �حل�سد 
�لير�ين عرب ميلي�سيات حركة �مل و�سالح حزب �هلل 
يف  لإير�ن  �لقوى  �لع�سكريه  �لأذرع  من  يعترب  �لذي 

�ملنطقة.
ـ �لطبقة �ل�سيا�سية يف �لبلدين هي �لطبقة �لعليا 
بالإثر�ء غري  و�ملتهمة  و�لإف�ساد  �لف�ساد  �ملتورطة يف 

�مل�سروع عرب نهب �مو�ل وثرو�ت �ل�سعب.
و�لإثر�ء  �لف�ساد  خط  على  دخل  �لعر�ق  يف  ـ 
عرب  �لفا�سدين  جيوب  �ىل  �لدولر�ت  مليار�ت 
لبنان  ويف  �مل�سبوهة.  و�ل�سفقات  �لوهمية  �مل�ساريع 
دخلت مئات �ملليار�ت �ىل جيوب �لفا�سدين وحتولت 

�ىل ود�ئع خيالية يف �لبنوك �لجنبية.
�ل�سيخ  ت�ساأل  ل  ملاذ�  �ملنتف�ض،  لبنان  �سعب  يا  ـ 
حزب  بني  �ملتبادل  �لتخادم  عن  �لُطفيلي  �سبحي 
�هلل و�لعدو �ل�سهيوين وعن تفاهماتهما حول قو�عد 
بتكليف  �لقادمة  �ملهمات  وعن  �جلديدة،  �لإ�ستباك 
�لقو�ت  )�إخر�ج  مبهمات  �لربعة  �لير�نية  �لأذرع 
قو�ت  حملها  يحل  لكي  �ملنطقة(  من  �لمرييكية 

فار�سية.
�لإير�ين  �لدور  حول  و�سوؤ�ل  �سوؤ�ٍل  �ألف  �إ�ساألو�  ـ 
كيف  �أنف�سكم  �إ�ساألو�  وقبلها  �ملنطقة،  �أزمات  كل  يف 
ت�ستعيدون حقوقكم و حتررون �ر��سيكم وحتافظون 

على ثرو�تكم وعلى مبادئكم و�هد�فكم؟
�ملقدمات  هي  وفل�سطني  ولبنان  �لعر�ق  ثور�ت 
�لطبيعية لثورٍة عربيٍة كربى ت�سعنا يف موقعنا �لذي 
ن�ستحق ودورنا �لذي يحقق طموحنا �مل�سروع �ملن�سود 
�حل�ساري  �لتحرري  �لوحدوي  �لعربي  �مل�سروع  وهو 

�لإن�ساين.
    كاتب و �إعالمي عربي



من  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  يخرج  مل 
�لعنيف"  "�لإرهاب  ربط  تكر�ر  يف  �أ�سالفه  ثياب 
�لتي  �لقلق"  ت�سويق  "�سيا�سة  وتفخيم  بالإ�سالم 
و�لتي  �ملتعاقبة،  �لأمريكية  �لإد�ر�ت  ت�ستخدمها 
�إىل  للنفاذ  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �أد�ة  تعترب 
على  �ل�سيا�سة  هذه  وتعتمد  �لعاملية.  �ل�سيا�سات 
يف  طريقها  وهما  و�لإعالمي،  �ل�سيا�سي  �لت�سويق 
�لدولية،  �لقر�ر�ت  و��ستح�سال  �لعام  �لر�أي  ح�سد 
�لعنيف  �لإ�سالم  تهديد�ت  وحماربة  لـ"مو�جهة 

أ.لهيب عبدالخالق

السياسة

و�ملتطرف �لإرهابية، �لرئي�سية للوليات �ملتحدة". 
�إ�سارة تر�مب يف خطابه عن  ورغم ذلك، كانت 
جر�ض  مبثابة   ،2020 فرب�ير   4 يف  �لحتاد  حالة 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  ي�سمر  وهو  جديد،  �إنذ�ر 
حتديد�، باعتبارها �ملنتج �لرئي�ض لالإرهاب، مقابل 
�سعي �لوليات �ملتحدة وحلفائها )�إ�سر�ئيل و�أوروبا(، 
باأ�سكال  لـ"�ل�ستعمار"  مربر  على  �ملحافظة  على 
متعددة وعرب �سيغ خمتلفة. لقد �أخذ �سكل "حماربة 
و�لذي  بـ"�ملتطرف"  �ملو�سوم  �لإ�سالمي"  �لإرهاب 
�متد ك�سفة عامة لالإ�سالم و�لعرب، بعد� كبري� يف 
�لوليات  وحتديد�  �لغربية،  �ل�سرت�تيجية  �خلطط 
�ملتحدة، �لتي و�سعت من �أهد�فها )�لنفط و�لطاقة( 
مفا�سل  على  �ملهيمنة  �لقوة  لت�سري  �أبعد مدى،  �إىل 
ربطت  بعدما  �لعامل  خارطة  يف  مهمة  ��سرت�تيجية 
�لأمن �لقومي بـ"مكافحة �لإرهاب"، حتى مع �إعالن 

تر�مب "لنريد �أن نكون �سرطي �لعامل".
ورغم �أن �لرئي�ض �لأمريكي �أكد �أن �إد�رته تعمل 
على "�إنهاء حروب �أمريكا يف �ل�سرق �لأو�سط"، جند 
�أن �لنت�سار �لأمريكي يف �أكرث من مائة قاعدة مهمة 
"ترويجا  بد�  �لذي  �لإعالن  ذلك  ينفي  باملنطقة، 
�نتخابيا" لرئي�ض كان يو�جه حماولة لعزله، تبددت 
حمدودة  �أهمية  �لأو�سط  �ل�سرق  �أخذ  لقد  يوم.  بعد 

�أنه ل ي�ستطيع فتح كل  يف خطاب تر�مب، لأنه يعلم 
تنك�سف  لئال  هناك،  �ملوجود  �لإرهاب  على  �لنو�فذ 
�إىل  �إ�سارته  كانت  رمبا  ومكانها.  �سناعته،  �آلية 
يف  برت�جعه  �لقول  لدرء  "د�ع�ض"،  تهديد  تقلي�ض 
�لوليات  تو�جه  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �لأخطار  حتديد 

�ملتحدة يف �لعام �حلايل وما بعده.
للدفاع  بوت  )�ستيم  معهد  من  روغان  توم  يقول 
عن �حلريات(: "كان تر�مب حمقا يف �أن قيادته قد 
قل�ست �إىل حد كبري تهديد د�ع�ض، لكنه خمطئ يف 
تاأكيده �أنه ُهِزم كليا". وهكذ� كانت لزمة "حماربة 
�لثغر�ت  ل�سد  �سرورة  �لعنيف"  �لإ�سالمي  �لإرهاب 
"�ل�سرت�كية"  على  �لهجمات  مع  حتى  �ل�سيا�سية. 
كان  �سو�ء  رئي�ض  لكل  منتظمة  لزمة  �سكلت  �لتي 
لريقى  يكن  مل  ذلك  لكن  جمهوريا،  �أم  دميقر�طيا 
�إىل م�ستوى معاد�ة "�لإ�سالم" �أو "�لإ�سالم �لعربي" 
�ل�سيا�سات  �أبو�ق  بقيت  لقد  بالإرهاب.  وو�سمه 
لالإ�سالم  �لكر�هية  تذكي  و�لغربية  �لأمريكية 
كانت  عن�سرية  منظمات  �سحت  حتى  و�مل�سلمني، 
مل  ثم  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  تر�ب  حتت  ووريت 
�لركام  ذلك  حتت  من  �أ�سو�تها  رفعت  �أن  تلبث 
�ل�سعبوية �ل�سيا�سية عن�سر� مهما  لت�سبح مع �سيوع 

يف �ل�سيا�سة �لغربية.

ع������������������ص������������������ا"اإلره������������������اب" ت��������ع��������ص��������ف م���������ج���������ددا 
ب����������ش����������ظ����������اي����������ا ال�����������������ع�����������������رب و"اإلس��������������������������������������الم"

MARS 2020 / آذار 2020 العدد 819



   كاتبة عر�قية مقيمة بكند�

يتعلق  �لتن�سيب، فيما  حديث تر�مب يف خطاب 
�إد�رته  و�سعي  �لإ�سالمي"،  بـ"�لإرهاب  �أ�سماه  مبا 
ما  جانب  يف  توؤ�سر  �لعامل،  من  "��ستئ�ساله"  �إىل 
�ملعركة  يف  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  على  مرتقب  بتغري 
�لعد�ء  تثري  ذ�ته،  �لوقت  يف  لكنها  �لإرهاب،  �سد 
بني  �ملطلق  لربطها  جمدد�،  �لإ�سالمي  �لعامل  مع 
خالل  من  تر�مب  �سعى  لقد  و�لإرهاب.  �لإ�سالم 
مت�سكه بخطابه يف �لنتخابات 2016 �سد ما ي�سميه 
خطاب  يف  ذلك  وتكر�ر  �لإ�سالمي"،  "�لإرهاب 
تن�سيبه لحقا يف يناير عام 2017 ، وتاليا يف خطاب 
"�جتثاث  �إىل  د�عيا   2020 فرب�ير   4 �لحتاد  حالة 
�لعام  �لر�أي  حت�سيد  �ىل   ، �لإ�سالمي"  �لإرهاب 
�عتربه  ما  وحيد"،  "عدو  �سد  و�لغربي  �لأمريكي 
�ل�سرت�تيجي".  للفكر  "يفتقر  ت�سريحا  �ملر�قبون 
�لأمريكية  �ل�سرت�تيجية  باأن  �لتذكري  من  ولبد 
)�لر�أ�سمايل  دفتني  ذ�  قوى  ميز�ن  على  بنيت 
�ل�سوفييتي،  �لحتاد  �سقوط  ومبجرد  و�ل�سرت�كي(، 
يف  بديل  عدو  �سناعة  من  لالأمريكيني  لبد  كان 
ميز�ن �لقوى، وذلك ما �أدركه �لدب �لرو�سي �لعجوز 
�خلارجية  لوزير  قال  عندما  برمياكوف  يفجيني 
ن�سيبكم  "نحن  بيكر  جيم�ض  �ل�سابق  �لأمريكي 

بخطب جلل، فنحن نحرمكم من عدو".
�لأمريكي  �لتعريف  �إىل  �لنظر  من  ولبد 
مع  و�أ�سله  �مل�سطلح  هذ�  وتاريخ  لالإرهاب، 
عدة  هناك  بامتياز.  غربية  هي  �لتي  �لعدو  �سناعة 
مو�سوعة  يف  �لأمريكية  �لإد�رة  تطلقها  م�سطلحات 
�لإرهاب وترتبط عادة هذه �مل�سطلحات مب�ساحلها 
وتو�سياتها �ل�سيا�سية. وتعريف �لإرهاب يف جمموعة 
 )22 قو�نني �لوليات �ملتحدة عدة، ت�سمنها )�لبند 

من هذه �ملجموعة من �لقو�نني منها:

�سيا�سية  دو�فع  ذ�  عنفًا  تعني  "�إرهاب"  كلمة  ـ 
يرتكب ب�سورة متعمدة �سد �أهد�ف غري قتالية من 
قبل جماعات تابعة ملجموعة قومية فرعية �أو عمالء 

�سريني ويق�سد به عادة �لتاأثري على �جلمهور.
يتناول  �إرهابًا  تعني  دويل"  "�إرهاب  عبارة  ـ 

مو�طني �أو مناطق �أكرث من بلد و�حد.
جماعة  �أي  تعني  �إرهابية"  "جماعة  عبارة  ـ 
متار�ض  مهمة  فرعية  جمموعات  لديها  �أو  متار�ض 

�إرهابًا دوليًا.
»�لإرهاب«  م�سطلح  ��ستخدمت  �أنها  وجند 
عندما بد�أت �أوىل �لعمليات �لنتقامية �سد �مل�سالح 
عام  �إىل  �ل�سحفية  �مل�سادر  وترجعها  �لأمريكية، 
�لبحرية  �لقو�عد  باإحدى  �نفجار  وقع  1983 عندما 
و�أ�سفر عن  �للبنانية بريوت،  �لعا�سمة  �لأمريكية يف 

مقتل 240 �سابطًا وع�سكريًا �أمريكيًا.
لقد �رتبط "�لإرهاب" بالهجمات �لتي كانت ت�سن 
�سد �مل�سالح �لأمريكية على خلفية دعمها لإ�سر�ئيل، 
فقد و�جهت يف �ملنطقة �لعربية و�ملناطق �لإ�سالمية 
�لبالد  د�خل  م�ساحلها  ��ستهدفت  هجمات  عمومًا 
ل�سيا�سات  �ملعار�سة  عن  كتعبري  كانت  وخارجها 
�لوليات �ملتحدة ب�ساأن �ل�سر�ع �لعربي �لإ�سر�ئيلي. 
�لبرتول  �سالح  كان  �أمريكا  و�جهته  ما  �أخطر  ولعل 
�أثار  و�لذي   1974 عام  �لعرب  ��ستخدمه  �لذي 
�حلني  ذلك  منذ  يعملون  وجعلهم  �لأمريكيني  خوف 
على ر�سم ��سرت�تيجيات تو�سلت بالدبلوما�سية حينًا 

و��ستخدمت �لتهديد �أحيانًا �أخرى.
�أ�سمته  ما  �أو  �لهجمات  تلك  مقابل  ويف 
بـ"�لإرهاب"، ن�سطت �سيا�سة �لع�سا و�جلزرة. يقول 
�لدكتور �للو�ء زكريا ح�سني نقاًل عن وثائق �سليزجنر 

"لقد حاول �لأمريكيون غزو �خلليج �لعربي ومنطقة 
حرب  لكن  وف�سلو�،  مر�ت  خم�ض  �لأو�سط  �ل�سرق 
�خلليج �لثانية مكنتهم من ذلك". و�سيا�سة �لوليات 
�ملتحدة �سد �لإرهاب م�سممة ملكافحة ما تعتقد �أنها 
"�لجتاهات �ملتحولة يف �لإرهاب"، و�أحد �لجتاهات 
تنظيمًا  منظمة  حملية  جماعات  من  "�لتحول  هو 
ح�سنًا ومدعومة من جهات دولية، �إىل �سبكات دولية 

من �لإرهابيني مرنة �لتنظيم".
�لتحول مل مي�ض �لتعريف �لأمريكي فقط بل �أنه 
م�سوغات حماربتها  ت�سويق  �أمريكا يف  �سيا�سة  مي�ض 
�لإرهاب  �أمناط  تقرير  فيقول  �لدينية،  للجماعات 
قبل  �لتمويل من  �نخفا�ض  "مع   1999 للعام  �لعاملي 
�لدول �لد�عمة لالإرهاب، �جته �لأفر�د و�جلماعات 
ب�سورة  �لتنظيم،  حزمة  �سبكات  ي�سكلون  �لذين 
�لدعاية  �أخرى مبا فيها  متز�يدة نحو م�سادر دخل 
�لفردية و�لجتار باملخدر�ت و�جلر�ئم و�لتجارة غري 
د�فع  من  تغيري  مع  يتو�زى  �لتحول  وهذ�  �مل�سروعة، 
�إرهاب د�فعه �لعقيدة،  �إىل  �سيا�سي بالدرجة �لأوىل 
�سرقًا  �لإرهاب  مركز  حتول  فقد  �آخر  �جتاه  وثمة 
�آ�سيا، وبينما عززت  �إىل جنوب  من �ل�سرق �لأو�سط 
حكومات �ل�سرق �لأو�سط ردها على �لإرهاب، بحث 
مناطق  يف  �آمن  مالذ  عن  ومنظماتهم  �لإرهابيون 

ي�ستطيعون فيها �أن يعملو� بح�سانة من �لعقاب". 
ولبد من �لقول �أن "حزم �لتنظيمات �لإرهابية" 
�أملانيا، بريطانيا،  �سنعت يف مدن �لغرب: )�أمريكا، 
لقياد�ت  �لأكرب  �ملالذ  دول  كانت  وهذه  فرن�سا( 
غربية  �أد�ة  كانت  و�لتي  "�ملتاأ�سلمة"  �لتنظيمات 
ذلك  �سقط  حتى  �ل�سيوعي"  "�خلطر  ملو�جهة 
من  و�ملرتزقة  �حلروب"  "�أمر�ء  و�أ�سبح  �خلطر، 
مورد،  ول  هدف،  بال  هذه  "�ملتاأ�سلمة"  �لتنظيمات 
�ملتطرف،  بالفكر  نفو�سهم  ت�سبعت  بعدما  عمل  ول 
"حزم  تلبث  ومل  وقفها.  لميكن  قتل  �آلة  و�أ�سبحو� 
�أقوى  �لأو�سط  �ل�سرق  �إىل  عادت  �أن  �لإرهاب" هذه 
�لوليات �ملتحدة و�لغرب  ��ستنفذت  من قبل، بعدما 
على  للقلق  كم�سدر  ت�سويقها  ليعاد  منها،  �أهد�فهم 
لل�سيا�سات  ��سرت�تيجي  �نعكا�ض  يف  �لقومي،  �لأمن 
هذه  و�سارت  �ملتحدة،  �لوليات  وحتديد�  �لغربية 
�لتنظيمات �سببا دوليا لالنت�سار �لع�سكري يف �ل�سرق 

�لأو�سط و�إعادة �ل�ستعمار �لقدمي بثوب جديد.
حديث،  قدمي  "��ستعد�ء"  �أمام  �إذن  نحن 
تت�ساعد مع  �لأو�سط،  �ل�سرق  يغلي يف  بركان  و�سط 
�سيا�سات  يعار�سون  �لذين  روؤو�ض  و�سهريه  �أبخرته 
جنحت  و�لتي  و�إ�سر�ئيل،  و�لغرب  �ملتحدة  �لوليات 
يف �سنع �أزمات معقدة يف �ملنطقة، لتكون ماآلتها بيد 
"�سرطي �لعامل" �لذي ي�سمر غري ما يعلن، وليكون 
�أم  باردة  جديدة،  حرب  عتبة  على  �لأو�سط  �ل�سرق 
حارة، �ستن�سف ما تبقى من عامل ت�سظى، و�سار كل 

ما فيه و�سما لـ"�لإرهاب".
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حيث قتل �تباعه �عد�د� كبرية من �ملتظاهرين، 
�نطونيو  �ملتحدة  لــالأمم  �لعام  �لمــني  �أن  حتى 
غوتريي�ض قال )�ن ما يح�سل يف �لعر�ق هو �ن 
�مليلي�سيات متار�ض هجمات على �ملتظاهرين من 
ت�سببت  �لن�سان(  حقوق  �سد  �لنتهاكات  ��سو�أ 
�نق�سامات حادة بني  �إحــد�ث  تلك  �ملجزرة يف 
�طر�ف �حليتان �ل�سيا�سية، �لتي تدفع �لو�ساع 
ف�سال  لإيــر�ن.  �لتابع  �لتيار  لفر�ض  �ل�سيا�سية 
رئي�سا  تكليف حممد عالوي  �لثورة  عن رف�ض  
للوزر�ء، لأنه تعبري عن �سفقة  �سيا�سية حاكتها 
 . �يــر�ن  مبباركة  بينها  فيما  �ل�سيا�سية  �لكتل 
رئي�ض  تختار  �لتي  هي  �لتظاهر  �ساحات  لذلك 
وزر�ء وفق معايريها، و �أن يكون م�ستقال ونزيها 
عن  وبعيد  �سابقا  حكومية  منا�سب  يتقلد  مل 

�لتبعية لحز�ب �ل�سلطة �لفا�سدة.
�يــاد عــالوي بيانا  �آخــر ��ــســدر  مــن جانب 
�لد�خلي  �ل�ساأن  يف  تتدخل  �يــر�ن  �ن  فيه:  قال 
�لعر�قي وتتحدى �ر�دة �ل�سعب �لعر�قي، وحذر 

باأنها لن ت�ستطع حتقيق �حالمها  �لبيان �ير�ن 
�لتو�سعية يف �ملنطقة ويف �لعر�ق وهذ� �كرب من 

حجمها و�حالمها. 
وذكرت م�سادر �عالمية عر�قية، �أن جلنة 
باأ�سماء  قــو�ئــم  ــاإعــد�د  ب ـــد�أت  ب �ملــحــامــني  مــن 
يف  متظاهرين  �سد  �لعنف  باأعمال  �ملتورطني 
يف  �لتظاهر  �ساحات  ويف  �لنا�سرية   جر�ئم 
�ىل  تقدميها  �جل  من  �لخــرى  �لعر�قية  �ملدن 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية.
ــعــر�قــي �لــ�ــســابــق ماجد  وكــتــب �لــ�ــســفــري �ل
"�ن  يقول:  �ملا�سي  �سباط   11 يف  �ل�سامر�ئي  
غياب قا�سم �سليماين �لذي قتل يف �سربة جوية 
�أربك  �ملا�سي،  �لثاين  �مريكية  يف �سهر كانون 
تكهنات  و��سعل  �لعر�ق  يف  �لير�نية  �لرب�مج 
ب�ساأن �لبديل �لذي ي�ستلم �د�رة �لنفوذ �لير�ين 
حماولت  من  جدوى  "ل  وي�سيف  �لعر�ق"،  يف 
لإثبات  �ملكلف حممد عالوي،  �ل�سدريني دعم 
عدم تبنيه ل�سيا�سة �لنظام �لير�ين يف �لعر�ق 
هذه  �إن  �ملتظاهرين".  رغبات  من  و�لتقرب 
�للعبة مف�سوحة ول تنطلي  حتى على �لب�سطاء 
�ل�سفوية  �جلــمــاعــات  لأن  ذلــك  �لــعــر�قــيــني، 
على  تقدم  مل  ر�سحته  �لتي  و�لفتح(  )�سائرون 
�لتزكية هذه قبل ح�سولها على مباركة  خطوة 
�طر�ف  جميع  �ن  يدلل  وهــذ�  طهر�ن.  ماليل 
يف  �خل�سر�ء  �مل�ستوطنة  يف  �ل�سيا�سية  �لطبقة 
حالة �لقلق و�خل�سية من �إنهيار فر�ض مو��سلة 
وخا�سة  و�ملحا�س�سة،  و�لف�ساد  �لنهب  منهج 
و�خــتــطــاف  بقتل  �مليل�سيات  يــد  �طـــالق  بــعــد 
ل  �لطغمة  هذه  �ن  ذلــك،  رغم  و  �ملتظاهرين. 
�لعارم  �ل�سعبي  �لرف�ض  بــاأن  �لعـــرت�ف  تريد 
ميثل �إر�دة جمموع �ل�سعب �لو�عي، وم�سر على 

�لبا�سلة  �ل�سباب  ثورة  مظاهر�ت  قيام  منذ 
�ملــا�ــســي،  ــام  ــع �ل مــن  �كــتــوبــر  ت2/  �سهر  يف 
�سديدين،  وقــمــع  عنف  مــوجــة  تعي�ض  و�لــبــالد 
متار�سها �مليل�سيات �ملو�لية للنظام �لير�ين يف 
�ساحات  يف  �ملتظاهرين  ل�سحق  يائ�سة  حماولة 
�لــثــورة  على  للق�ساء  متهيد�  �لعت�سامات، 
لوكالئها.  �ملر�سوم  �لير�ين  للمخطط  وتنفيذ� 
بني  �لعالقة  دخلت  �ملا�سي  �سباط  �سهر  ويف 
�أزمــة  يف  �لــربملــان  يف  �ل�سيا�سيني  �ملناف�سني 
رئي�ض  ت�سمية  حــول  �ليـــام  مـــرور  مــع  تعقدت 
تركته  ــذي  �ل �ل�سيا�سي  �لــفــر�غ  بعد  �لــــوزر�ء   
عدد  مبقتل  �ملتهم  �ملهدي  عبد  عادل  ��ستقالة 
�لعت�سام  �ساحات  يف  �ملتظاهرين  من  كبري 
�لنظام  �سد  منتف�سة  �خــرى  ومــدن  بغد�د  يف 
�لفا�سد. �ن �ملناف�سة ��ستدت بني �لكثل �ملوؤثرة 
يف �لربملان حتت �ل�سغط �ل�سعبي �لذي يرف�ض 
ت�سمية رئي�ض للوزر�ء من �لطبقة �ل�سيا�سية  �لتي 
وع�سر�ت  م�سامل  عر�قي   600 من  �كرث  قتلت 
وبعد   و�ملفقودين.  و�ملحتجزين  �جلرحى  �آلف 
ت�سمية  مت  �ملنا�سب،  على  �ساقة  مفاو�سات 
�لدين  لرجل  �ملـــو�يل  �سنة   65 عــالوي  حممد 
مقتدى �ل�سدر رئي�ض �لكتلة �ملوؤثرة يف �لربملان، 
و�ملعروف بتذبذبه �ل�سيا�سي، نقلته هذ� �لفر�سة 
�ىل  �لو�جهة �حلكومية، يف حماولة �لتاأكيد على 

�نه ميلك مفاتيح �ل�سلطة �لطائفية يف �لبالد.
يقول خرب�ء يف �ل�ساأن �لعر�قي، �ن �ل�سدر 
�لتي  �لدعاية  بعد  موؤثرة  برملانية  قــوة  �إمتلك 
�لو�سط  ومــدن  بغد�د  يف  �لنا�ض  عقول  �سللت 
ترف�ض  عر�قية  �و�ساط  ميثل  باأنه  و�جلــنــوب، 
�لتبعية لير�ن وقارع �لحتالل �لمريكي،  ولكنه 
�لنجف  جمــزرة  يف  �ل�سيا�سية  قوته  من  خ�سر 

د. خليل مراد
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�ملا�سي  �لعام  �ل�سود�ن  �ل�سعبية يف  �لحتجاجات  تنتهي موجة  تكد  مل 
�لذي  �ليوم  نف�ض  ويف  �جلز�ئر،  مدن  جميع  يف  مثيلتها  �ندلعت  حتى 
�لدخان  قنابل  �لعر�قية  �لمنية  و�لقو�ت  �مليلي�سيات  فيه  ��ستخدمت 
�كتوبر  �سهر  بد�ية  يف  �ملتظاهرين  روؤو�ض  على  عمد�  �لقنا�سة  ور�سا�ض 
�ملن�سرم كانت �جلماهري �للبنانية جتوب �سو�رع بريوت مطالبة باإ�سقاط 
�لعنف  ودرجة  �جلانبية  �ل�ستثناء�ت  بع�ض  عد�  وفيما  �لفا�سد،  �لنظام 
�مل�ستخدم �سد �جلماهري، ف�ستبقى هي �ملطالب نف�سها �لتي خرجت تنادي 
لبنان، حيث  �ىل  و�سول  و�لعر�ق  �ل�سود�ن حتى �جلز�ئر  من  بها �جلموع 
كان عام 2019 عام �حتجاجات وثور�ت جماهريية و�سعبية ماز�ل �سد�ها 

يجوب �ىل �لن يف عدة مدن عربية. 
لهذه  �لعظم  �مل�سرتك  �لقا�سم  �ن  �إل  بلد  كل  خ�سو�سية  رغم 
�لحتجاجات �ل�سعبية هو �سعور �جلماهري بالغنب و�خلد�ع وغياب �لعد�لة 
حتت  �ل�سلطة  �ىل  و�سلت  حاكمة  جماميع  قبل  من  و�لنز�هة  �لجتماعية 
م�سميات �لعد�لة و�لدميقر�طية ول تريد �لفكاك منها حتت حجج حماية 

�ملكت�سبات و�لإ�سالح.
و�لف�ساء  �ملدونني  �لجتماعي من خالل  �لتو��سل  مو�قع  �ساهمت  لقد 
ك�سف  يف  �ي�سا  بل  فقط  �لعام  �لوعي  ن�سر  يف  لي�ض  كبري  ب�سكل  �ملفتوح 
تعبئة  يف  �ساهمت  كما  عليها،  �ل�سوء  وت�سليط  �لف�ساد  ملفات  من  �لعديد 

�لر�أي و�إ�سفاء طابع �ل�سرعية على هذه �ملطالبات �مل�ستحقة.
فمرة �خرى جتد �لنخب نف�سها مع �لقوى �ل�سعبية �لفاعلة و�لنقابات 
�مل�ستقلة �نها م�سوؤولة وم�سطرة للنزول �ىل �ل�سارع ووقوفها خلف بع�سها، 
متحدية جربوت �ل�سلطة وقمعها ومطالبة بحرياتها �ل�سا�سية �لتي ل ت�سمع 
بها ول تر�ها �إل يف �لالفتات و �لد�ساتري �ملطبوعة باأناقة وح�سر� يف �وقات 

�لنتخابات.    
�ن ثورة �ملعلوماتية �لتي ي�سهدها �لعامل و�ملحيط �لعربي مل توؤثر على 
�نها حملت  بل  مبا�سر فقط،  ب�سكل  �ملعلومة  �ىل  و�لو�سول  و�لن�سر  �لوعي 
�لينا بذور جيل جديد يوؤمن بال�سلمية و�ملدنية للمطالبة بحقوقه ومو�جهة 

�لآت �لقمع و�لر�سا�ض ب�سدور عارية وهمم عالية.
 ويف �خلتام يجدر بنا �ل�سارة �ىل �ن بقاء �سمت �ملجتمع �لدويل وغ�ّض 
�لنظر عن �لعنف �ملمار�ض من قبل �جهزة �لنظمة �لقمعية �لعربية مدعاة 
روؤو�سنا  �سّدع  من  غريهم  ل  هم  �نهم  وخ�سو�سا  و�ل�ستغر�ب  للت�ساوؤل 

بنظريات حقوق �لن�سان و�حلريات.

أ. هالل العبيدي

عودة 
الربيع العربي

وثورة 
المعلومات

كاتب و حملل �سيا�سي

نقطة اأول ال�سطر

    نائب رئي�ض �ملجل�ض �لعربي 
       لالأكادميني و �لكفاء�ت

�لتغيري و��سقاط �لنظام �لقائم ببديل يعرب عن م�سالح �لعر�ق وي�سمن 
باأر�ض  �لطامعة  �جلــارة  �لدولة  �يــر�ن  �إ�ستباحة  و�نهاء  ونه�سته  �أمنه 

وخري�ت �لعر�قيني.
�ل�سفري  في�سل  دكتورغازي  يتحدث  �لطائفي،  �لنظام  �زمة  وحول 
�لعر�قي �ل�سابق مع قناة anb  يقول: �ن �زمة �لنظام م�ستمرة وهناك 
�ر�دة  �لتفاف  من  �ملتز�يد  �لقلق  مــرده  �لنو�ب  جمل�ض  يف  �إ�سطر�ب 
و�ل�سغوطات،  و�لمـــالء�ت  �لحــز�ب  عن  بعيد�  �لثورة،  خلف  �ل�سعب 
��ستمر�رية  يرف�ض  �لــذي  �لعام  �لـــر�أي  يف  تكمن  �جلوهرية   �مل�سكلة 
�أجنبية،  م�سالح  تخدم  �لتي  و�لفا�سدة  �لفا�سلة  �ل�سيا�سية  �لقوى 
يف  �ملوجودة  �ملتحكمة   �لقوى  هذه  �ز�لة  �ىل  �لثائرة  �جلماهري  ويدعو 
جمل�ض �لنو�ب وتفكيكه و�إجر�ء �نتخابات مبكرة، و�جر�ء تعديالت يف 
بتج�سيد  �ل�سامل  �لتغيري �جلذري  و�حد�ث عملية  و�ملفو�سية،  �لد�ستور 
و�نهاء  �ل�سبابية  �لثورة  منطلقات  من  �لنابعة  �ملعا�سرة  �ملدنية  �لثقافة 
دور �لطبقة �لوليغار�سية �لتي �أ�ستحوذت على �ملال و�لرثو�ت و�ل�سلطة 
)بطرق غري م�سروعة(. و�ن بلورة �لطبقة �لثقافية �ل�سعبية �لتي توؤمن 
يجب  كما  وم�ستقبله،  �لعر�ق  م�سري  بتقرير  كفيلة  �ملو�طنة،  بحقوق 
�لتي  �لطائفية  �ل�سلطة  ��سقطت رهانات  �ل�سعبية  �لثورة  باأن  �لعرت�ف 
كانت تتوقع عدم ��ستمر�ريتها، لظروف مناخية يف �ل�ستاء �لبارد و�سر�ء 
�لذمم و�قناع فئات قليلة �لدر�ك بالإن�سحاب من �ساحات �لعت�سام، 
ولكن �سقطت تلك �لقوى �لفا�سلة، يف وهم وثبت �نها ت�سور�ت �ساذجة 
�لعك�ض  وعلى  �لطائفي.  �لنظام  بها  �لتي مير  �لزمة �حلقيقية  بطبيعة 
�مللي�سيات  عنا�سر  من  و��سعة  جماميع  جــذب  من  �لثورة  ��ستطاعت 
و�نخرطت يف �ساحات �لتظاهر، و�ت�سعت قو�عد �لحتجاجات و�ل�سباب 
�إجتماعي  ومتز�يد،  متنامي  وعــي  و  �لــروؤيــة،  يف  عــايل  و�سوح  وهناك 
�لقائمة  �ملتاآكلة  وثقايف قادر على جمادلة ومناق�سة �لنظام وموؤ�س�ساته 
على �لقوة و�لعنف، ويجب �لعرت�ف �ي�سا، �ن قوة �لنظام وهيمنته على 
��ستمر�ر  مع  كثري�  تر�جعت  و�لأمنية  و�لعالمية  �ل�سيا�سية  موؤ�س�ساته 
�لثورة ومع نزف �لدم �لعر�قي من �جل �لوطن وحقوق �لن�سان وحقوق 
�لقانون  �سلطة  وتطبيق  للرثوة  �لعادل  و�لتوزيع  �لفقر  وم�ساألة  �ملــر�أة، 
�سلطة  خــارج  م�سوهة  بطريقة  تعمل  �لتي  للميل�سيات  �ل�ساذ  و�لو�سع 
للموؤ�س�سات  وتخويفها   وتهديدها  �جلر�ئم  وترتكب  و�لقانون  �لدولة 
ول  ترتكبها   �لتي  �جلر�ئم  �عينها  �مام  ترى  �لتي  �حلكومية،  �لمنية 
متلك �ل�سجاعة �لكافية لف�سحها وتعريتها وحما�سبة مرتكبيها. ف�سال 
�نتخابات  منذ  و�لد�ستورية  �ل�سيا�سية  �سرعيته  فقد  �لقائم  �لنظام  �ن 
عام 2018 �ملزورة، و�لتي �سهدت مقاطعة غالبية �بناء �ل�سعب، ب�سبب 
��سا�ض  على  قامت  ولأنها  و�ل�سيا�سي،  �ملــايل  وف�سادها  �ل�سلطة  ف�سل 
م�ساألة  على  �لحتجاجات  ��ستندت  لذلك  �ملنا�سب،  وبيع  �ل�سفقات 
و�لقمع  بالعنف  �أزماته  �ل�سيا�سية ومعاجلة  �ل�سرعية  بعدم  تتعلق  كربى 
و�إقامة نظام  �لنظام  و�إ�سقاط  �لتغيري  يبقى خيار،  �سوى  �لوح�سي ومل 
ومتو�زنة  قوية  دولة  ويبني  �لعر�قيني  و�آمال  يلبي حاجات  مدين جديد 

دوليا وعربيا و�قليميا.
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�إجالل و�حرت�ما على  �أن نقف  �إل  ي�سعنا  ل 
�ملنتف�ض  �لعر�قي  �ل�سعب  ويقدمه  قدمه  مــا 
هيبة  ��ستعادة  �جــل  من  ج�سام  ت�سحيات  من 
ــة �لــذيــن  ــره مــن بــر�ثــن �خلــون ــري �لــوطــن وحت
�ملهني  �ملــخــزي  �لـــدور  هــذ�  لأنف�سهم  �رت�سو� 
بر�ض  ذلـــك  متمثال  وتــعــريــتــهــم،  وف�سحهم 
�لر�سوخ  وعــدم  موقفهم  و�سالبة   �سفوفهم 
بحق  وتنكيل  قتل  من  �أوقعوه  ما  رغم  لبط�سهم 
يتمتعون  ز�لــو�  ما  �لذين  �ملنتف�سني  من  �لعزل 
برباطة جاأ�ض ويقفون يف �جلانب �ل�سلمي، ومل 
ثقيل  �و  �أحدهم رفع �سالح خفيف  ي�سجل على 
�لعك�ض من ذلك  بل على  �لأمنية  �لقو�ت  بوجه 
ب�سدورعارية  �حلي  للر�سا�ض  يت�سدون  فهم 
رمز  ميثل  عر�قي   علم  هو  �لوحيد  و�سالحهم 

أ.موفق الخطاب

السياسة

توحدهم  ويرفرف فوق روؤو�سهم.
 ومل ت�ستطع تلك �لطغمة �حلاكمة �ن تك�سف 
�جلموع  تلك  �نتماء  عــن  و�حــد  دليل  عــن  لنا 
ملجموعة  �و  حلزب  �و  خارجية  لدولة  �لغفرية  
تتخذ من �لنتفا�سة �ملباركة و�سيلة للت�سلق على 
�د�نة   دليل  �أي  ولو عرثو� على  �لأبرياء،  �كتاف 
جميع  ــادة  لإب ذريعة  لإتخذوه  و  عنه  �سكتو�  ملا 

�ملنتف�سني دون رحمة. 
بادئ  يف  فنقول:  �ملو�سوع  �سلب  يف  لندخل 
�ل�سباب  مــن  �آلف  عـــدة  خـــروج  ومـــع  �لأمــــر 
�نها  للنظام  مغلوطة  ر�سالة  و�سلت  �لب�سطاء 
بحلول  عليها  يق�سى  قــد  رمبـــا  ــاع  جــي ثــــورة 
ومنح  وهبات  وظيفية  درجــات  وتوفري  ترقيعية 
وم�ساعد�ت كذر �لرماد يف �لعيون، لكن ذلك مل 
جغر�فيا  �لنتفا�سة  رقعة  وكربت  نفعا،  يجدي 
و�لكتل  �لأحـــــز�ب  تــلــك  �حـــرج  ممــا  و�سعبيا 
ز�لت  وما  ـ  بالقوة  بف�سها  مللي�سياتها  فاأوعزت 
�جلرحى  و�آلف  �ل�سهد�ء  من  �ملئات  فاأوقعت  ـ 
نقطة  �ىل  �لطرفان  و�و�سل  �مل�سهد  عقد  مما 
بدماء  يديه  تلطخت  قد  فالنظام  �لــالعــودة. 
ويريد  ثورته،  عن  يرت�جع  ل  و�ل�سعب  �لأبرياء 
ول  للمحاكمة.  وتقدميهم  �لقتلة  عن  �لإف�ساح 
�مل�سهد  على  �ل�ساغط  �لإيـــر�ين  ــدور  �ل نن�سى 
�دو�ته  �للعبة ويحركها عرب  و�لذي بيده خيوط 
مبلي�سياته،  و�مليادين  لل�ساحات  خمــرتق  وهــو 
عنق  يف  �لعر�قية  �لنتفا�سة  دخلت  هنا  مــن 
�لزجاجة و�ستبقى على وقعها هذ� لفرتة ممتدة 

ما مل يحدث تغيري يف �لتكتيك �لذي يقدم عليه 
�حد �لأطر�ف.

فاأمامه  �حلكومي،  �لطرف  على  �أول  لناأتي 
�حتمالني ل ثالث لهما، فاإما �ل�ستجابة ملطالب 
�سقف  ذ�ت  �نطالقها   ومنذ  وهــي  �ملنتف�سني 
بها  �لقبول  �لنظام  ذلــك  على  ي�ستحيل  عــال 
وتنفيذها، لأن ذلك يتطلب تفعيل ق�ساء نزيه و 
تقدمي �لفا�سدين و�ملجرمني و�لقتلة �ىل �لق�ساء 
و�لجـــر�م  �لطائفية  ـــض  ر�أ� باملالكي  �إبـــتـــد�ء� 
�لتي  و�لعناوين  �حللقات  �لعناوين  بكل  ومرور� 
مقاليد  وت�سليم  ــعــر�ق  �ل حكم  على  تعاقبت 
�لتي جاءتهم على طبق من ذهب �ىل  �ل�سلطة 
دميقر�طية  بطريقة  �ل�سعب  ينتخبها  حكومة 
حدوثه  ميكن  ل  ما  وهذ�  مزيفة،  غري  حقيقية 
و�لأحــز�ب  �حلالية حلكومة  �ملعطيات  �سوء  يف 
�لعنف  ��ستخد�م  يف  �ل�ستمر�ر  �أو  و�مللي�سيات. 
مع  �لدماء  �سفك  يف  و�لإيــغــال  �ملفرطة  و�لقوة 
�لوجوه  تبديل  �ل�سيا�سية يف  �ملناورة  من   �سيء 
�مل�ستهلكة بعد �إعادة ترميمها لت�سكيل حكومات 
�لنو�ب  جمل�ض  قيام  وكــذلــك  متعاقبة  هزيلة 
تطبيقها  ميكن  ل  وت�سريعات  قــر�ر�ت  باإ�سد�ر 
و�لد�ستورية   �لحتــاديــة  باملحكمة  وت�سطدم 
لتلغيها لحقا وقد حدث ذلك لأكرث من ت�سريع.

و�ملنتف�سني  �لنتفا�سة  يخ�ض  فيما  �أمـــا 
و  �أح�سرو� مبكر ودهاء من دهاقنة قم  و�لذين 
و��سنطن يف عنق �لزجاجة فال �سبيل لهم �ليوم 
للخروج من هذ� �ملنعطف �إل باإعادة �لنظر يف 
�لإخفاقات  ومر�جعة  �مل�ستجد�ت  مع  �لتعامل 
وجهة  ومن  منها  بع�سا  هنا  ون�سطر  وجتاوزها 
تاأخر  �ىل  �أدت  رمبــا  �لتي  و  �ملتو��سعة  نظرنا 

اإلنتفاضة العراقية في عنق الزجاجة
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  كاتب و حملل �سيا�سي من �لبحرين

و�سول �لنتفا�سة �ىل �أهد�فها:
�سلطة  وغــيــاب  �ملــفــرط  للعنف  نتيجة  ـ   1
�لــقــانــون وحــريــة �لــــر�أي و�لــدميــقــر�طــيــة �لتي 
ــروؤو�ــض  �ل متــامــا  �ختفت  �أمــريــكــا  بها  ب�سرت 
غياب  وكذلك  �لعر�قي  �مل�سهد  من  �لقيادية 
باإ�سمهم،  �لناطق  �حلــذق  �ل�سيا�سي  �ملــحــاور 
فهكذ� ثور�ت م�سريية  بحاجة �ىل جهة قيادية 
مفاو�سة حتظى بقبول د�خلي وخارجي وحممية 

ب�سلطة �لقانون.
�ملنتف�سني  ميــثــل  مــن  عــلــى  ي�ستوجب  ـ   2
�إي�سال ر�سائل تطمني جلميع �لدول �لتي تلتقي 
م�ساحلها يف �لعر�ق، و �ن غاية �لنتفا�سة هو 
خمرجاتها  وجميع  �حلاكمة   �لطبقة  �إز�حـــة 
�مل�ست�سري  �لف�ساد  حماربة  و  �مل�سخ  ود�ستورها 
و�لفو�سى و�لإرهــاب  وقمع �حلريات، و�أن هذ� 
�لتفاقات  ــاء  ــغ �أو�إل م�ساحلهم  ي�ستهدف  لــن 
�مل�سبقة معهم، بل �إعادة �سبطها وفق �ل�سياقات 

و�لعالقات �لدولية �ملتزنة.
�لــعــر�قــي  �لــ�ــســارع  مــن  �سطر  ز�ل  مــا  ـ   3
باخلطاب  متاأثرين  منهم  �لب�سطاء  وخ�سو�سا 
�لديني"�ل�سيعي" ومل يتمكنو� من �لتوحد بعيد� 
يف  خ�سو�سا  وظالله  ��سقاطه  ثقل  وعــن  عنه 
�إن  �لقوميات و�لطياف، خا�سة  جمتمع متعدد 
�حلاكمة  لل�سلطة  منحاز�  �خلطاب  ذلك  كان 
وعقيدته  �جــنــدتــه  يف  يعتمد  حتري�سيا  �أو 
�لــزمــن مما  مــن  قــرون  خــالفــات م�سى عليها 

�أن�سار  فكرة  و�إحياء  تبني  حينها  باملالكي  دفع 
طائفية  حــرب  ليجدد  معاوية  و�أنــ�ــســار  يزيد 
و  تردعه مرجعيته. مما عقد  �ن  دون  طاحنة  
علما  تاأزميه،  من  ويزيد  �لعر�قي  �مل�سهد  يعقد 
�ن جميع �لثور�ت يف �لع�سر �حلديث بدء� من 
�لثور�ت  من  بالعديد  ومــرور�  �لفرن�سية  �لثورة 
تعزل  �ن  قبل  لهد�فها  ت�سل  مل  و�سرقا  غربا 
رجال �لدين عن �ل�سيا�سة، و�ستبقى �لنتفا�سة 
�إر�قـــة  و�ــســيــزد�د  ـــر�وح يف حملها  ت �لــعــر�قــيــة 
�لدماء لطاملا �لبع�ض خمدر� بغطاء �لدين، دين 
�ملاليل �لذي ف�سلوه على �سهو�تهم ومبا يخدم 

�ملحتل �لإير�ين و�لمريكي.
�سبعة  قبل  �جلميع   �ملحتل  �سبق  لقد  ـ   4
�ن  يقينا  وعــلــم  حتــوطــه  و�أخــــذ  عــامــا   ع�سر 
�أول  فعمد  يوما،  يثور  �سوف  �لعر�قي  �ل�سعب 
�ملوؤ�س�سات  وتــدمــري  �لوطني  �جلي�ض  حــل  �ىل 
�لعر�قي  �ل�سعب  تق�سيم  ثم   وحرقها   �ملدنية 
�ىل كانتونات ومذ�هب ) �سنة و�سيعة و�كر�د( 
�ل�سارع  يتوحد  فعندما  بينهم،  �ل�سفني  ودق 
�خل�سر�ء  �ملنطقة  حكام  على  وينتف�ض  �ل�سني 
�لــ�ــســارع  يــلــتــزم  وتهمي�سهم   جــورهــم  نتيجة 
�ل�سيعي �ل�سمت بل يذهب �لبع�ض  لتاأييد �إبادة 
من  �نهم  لهم  ي�سوقون  �ن  بعد  �ل�سنة  �إخو�نهم 
ول  وهابية   �و  دو�ع�ض  �و  �لبعث  �تباع  و  بقايا 
�سلب  �أجــل  من  �ل  �نتفا�ستكم  يف  ي�ساندوكم 
�حلكم �جلعفري �لذي غاب عنكم قرونا طويلة.

�ن  بعد  �ل�سيعي  �ل�سارع  ينتف�ض  وعندما 
ما  مدنه  �ن  ويــرى  وكذبهم  ف�سادهم  يكت�سف 
�لــذي  جعفري  �حلكم  �ن  رغــم  مــدمــرة  ز�لــت 
وعــدهــم بــاأحــالم ورديـــة فــاذ� هــم يعي�سون يف 
فقر وجهل ومر�ض وبطالة، فاإذ� بتلك �حلكومة  
و�ل�سحل  �لقتل  من  �لنهج  بنف�ض  معهم  تتعامل 
باملثل  �ل�سني  �ل�سارع  يقف  حــني   يف  و�لتنكيل 
متفرجا لكن لي�ض مت�سفيا بل موؤيد� لالنتفا�سة 
�لتهم  بنف�ض  يو�سمو�  �ن  خ�سية  م�س�ض   على 
�ل�سارع  �مــا  �أ�سا�سا،  �ملدكوكة  مدنهم  وتــدك 
بال�سيعة  ول  بال�سنة  ل  له  عالقة  فال  �لكردي 
لطاملا �ن حقوقهم حمفوظة ولهم �لكلمة �لعليا 
ذلك  يخ�سرون  فلماذ�  حكومة  �أي  ت�سكيل  يف 
دوما  �لفر�سة  يتحينون  وهم  مــن؟؟  �جل  ومن 

لالنف�سال و�إعالن دولتهم �لكردية �ملن�سودة؟
�أر�دو�  �ن  �ملنتف�سني  على  ي�ستوجب  عليه 
ذلك  يعو�  �ن  �ل�سني  �ل�سارع  بهم  يلتحق  �ن 
�إخو�نهم  �أ�ساب  �لــذي  �حليف  ويرفعو�  جيد� 
�قرتفته  مما  و�لـــرب�ءة  �لوطن  يف  و�سركائهم 
و�ملطالبة  بحقهم  �لنظام  و  و�ملالكي  �مللي�سيات 
كمكون  حقوقهم  و�إعــادة  للمحاكمة  بتقدميهم 
و�ل�سغط  �ملو�طنة،  يف  ب�سيء  عنهم  يفرق  ل 
�ل�سخر  جرف  يف  �ملغيبني  �آلف  عن  لالإفر�ج 
كفيل  وذلك  �ملظلمة  و�لقبية  �لزنازين  وباقي 
يخ�سوه  ما  وهــذ�  �لنتفا�سة  ــاح  و�جن بتالحم 
ويخ�ساه �ملحتل �لإير�ين و�لمريكي. فان بقيت 
�لعر�قي  �جلــنــوب  يف  حمــ�ــســورة  �لنتفا�سة 
عنق  يف  حبي�سة  ف�ستبقى   �لتحرير  و�ــســاحــة 

�لزجاجة.
5 ـ ليعي �ملنتف�سني �ن �أمريكا وبالتفاق مع 
�لنظام  باإ�سقاط  ي�سمحا  لن  �لإيــر�ين  �لنظام 
�حلايل  دفعة و�حدة فعليهم بجدولة مطالبهم 
�لأحـــز�ب   وف�سح  وت�سقيط  �لنظام  وتطويق 
�لن  منذ  و�لتح�سري  وحما�سرتها،  وقادتها 
مفو�سية  ل  �ل�سعب  قانونها  ي�سيغ  لنتخابات 
ل  �لــذي  �لربملان  يفر�سها  م�سي�سة  �نتخابات 
ميثل �ل�سعب، و�لنفتاح �لإعالمي و�لنفتاح على 
�ل�سعوب �لغربية و�ي�سال �سوت �لثورة �ل�سلمية 
�لنــتــهــاكــات و�جلــر�ئــم  وتــوثــيــق جميع  لــهــم، 
يف  �ل�سكاوى  لتحريك  قــانــوين  فريق  وتكليف 
ف�سال  حرب،  كجر�ئم  �لدولية  �لعدل  حمكمة 
�لــعــر�قــيــة و  �ملــحــاكــم  �أروقــــة  توثيقها  يف  عــن 
بالدعاوى من  �ل�سحايا  �أهايل  يتقدم  �أن  يجب 

فورهم.
�ملهمة  �لنقاط  ح�سر  يف  وفقت  �ين  �رجــو 
�ل�سعب  وي�ستعيد  هدفها  �ىل  �لنتفا�سة  لت�سل 

�لعر�قي وطنه �مل�سلوب.
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باإجتاه تلك �ملحافظات، ويف �سوء �مل�سكلة تكاد تكون 
�خلريجني،  بطالة  يف  متثلت  �نها  وبخا�سة  �أكــرب، 
وهذ� ي�ستلزم �إعادة �لنظر يف �لنظام �لتعليمي ب�سكل 
كامل كي يتنا�سب مع �لتطور�ت �لقت�سادية. و وجود 
عالقة عك�سية بني معدلت �لبطالة و�لفئات �لعمرية، 
�إذ ينخف�ض معدل �لبطالة يف �لفئات �لعمرية �لعالية، 

ويرتفع يف �لفئات �لعمرية �ل�سبابية.
يف  �لبطالة  معدل  �سهده  �لــذي  �لنخفا�ض  �إن 
بع�ض �لح�سائيات مل يكن نتيجة تبدل �أو�ساع �سوق 
�لعمل، بل يرجع بالدرجة �لأ�سا�ض �إىل تبدل يف �آلية 
�ل�سوؤ�ل  و�إ�ستبد�ل  بالبطالة،  �لبيانات �خلا�سة  جمع 
منظمة  معايري  مع  يتنا�سب  مبا  �مل�سح  يف  �لأ�سا�ض 
�لعمل �لدولية على �إن �ل�سخ�ض �لذي عمل باأجر ولو 
ي�سنف  ل  للم�سح  �ل�سابق  �لأ�سبوع  يف  و�حدة  �ساعة 

عاطال.
�لتابع للحكومة  ن�سر �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء 
�لعر�قية، �إح�سائيات حديثة عن �لو�سع �ل�سكاين يف 

�لعر�ق.
�سكان  عــدد  �أن  �لإح�سائيات،  هــذه  و�أظــهــرت 
�لعام  نهاية  بلغ  كرد�ستان(،  �إقليم  عد�  (ما  �لعر�ق 

2017، 37 مليون. و �ربعني مليون 2019.
وت�سكل �لفئة �لعمرية بني 14 – 64 �سنة، و�لتي 
تعرف بالقوة �لعاملة، حو�يل 21 مليون، مع معدلت 
منو �سكاين مرتفعة تبلغ 2.61 %، ومعدل �لولد�ت 

�خلام 30.1 بالألف.
�ملتوقع  �لعمر  �أن  �ل�سكاين،  �لإح�ساء  من  ويبدو 
�لعمر  يبلغ  فيما  �سنة،   71.5 يبلغ  �لعر�ق  للذكور يف 

�ملتوقع لالإناث 75.4 �سنة.
لالإح�ساء،  �لعر�قي  �ملــركــزي  �جلــهــاز  وي�سري 
على  )�لقادرين  �لعاملة  �لقوة  من  �إىل �أن 10.8% 
 4 �أن هناك حو�يل  �أي  �لبطالة،  يعانون من  �لعمل( 
ماليني عاطل عن �لعمل يف �لعر�ق، �إ�سافة �إىل وجود 
ما ن�سبته %5.2 من جمموع �سكان �لعر�ق من ذوي 
�نت�سار  يوؤكد  ما  )معاقني(،  �خلا�سة  �لحتياجات 

حالة �لفقر وتدين م�ستوى �ملعي�سة.
و215  ماليني   4 �أن  �إىل  �لإح�سائيات،  وت�سري 
�ألف و906 دومن من �لأر��سي متت زر�عتها بالقمح 
متت  فيما  طنًا،   2974136 و�أنتجت   ،2017 عــام 
و�أنتجت  بال�سعري،  دومن  و371  �ألــف   820 زر�عـــة 
�لنفطية  �ل�سادر�ت  قيمة  بلغت  طنًا.كما   303114

�لعر�قية للعام 2017 بلغت 90.3  مليار دولر.
�رتفاع  �ملــركــزي،  �جلهاز  �إح�سائيات  وتو�سح 
�أن  وتبني  �لــعــر�ق،  يف  �لأطــفــال  بــني  �لعمالة  ن�سبة 

�أبعاد  ذ�ت  م�سكلة  �لعر�ق  يف  �لبطالة  ظاهرة 
�لعجز  عــن  بو�سوح  تعرب  و�أجتماعية  �أقت�سادية 
على  �جتماعي  خلل  وعــن  �لقت�سادية،  �لبنى  يف 
�جتماعية  �آفــة  �لبطالة  تعد  حيث  �لوطني  �ل�سعيد 
و�لــرفــاه  �لنمو  وفــر�ــض  �لب�سرية  ــدر�ت  ــق �ل تعطل 
�لتي  ــات  �لآف �أخطر  من  �لبطالة  تعد  �لقت�سادي. 
�آثار �سلبية �سو�ء   تفتك باملجتمع �لعر�قي ملا لها من 
�أكانت �قت�سادية �م �جتماعية �أو �سيا�سية، لذ� فهي 
وثيق  �إرتــبــاط  من  لها  ملا  جذرية  حلول  �ىل  حتتاج 
على  �لق�ساء  ميكن  ل  �إذ  و�لأعــمــار،  �لأمــن  مب�ساألة 
�لبطالة ما مل يتحقق �لأمن ول ميكن حتقيق �لأمن ما 
مل يتم ��ستيعاب �لإعد�د �لهائلة من �لقوى �لعاملة، 
لذ� فاإن �لأمر يتطلب ك�سر �حللقة �ملفرغة و�ملحكمة 
�لإجــر�ء�ت  من  �لرغم  وعلى  و�لبطالة،  �لأمــن  بني 
حدة  من  �لتخفيف  لغر�ض  �حلكومة  �تخذتها  �لتي 
منها،  �حلــد  يف  كافية  غــري  �نــهــا  �إل  �مل�سكلة  هــذه 
وجتدر �لإ�سارة �ىل �ن بع�ض �لإجر�ء�ت قد تكون لها 
�آثار� �سلبية يف �لقت�ساد بعد �ن ترهل جهاز �لدولة 
توؤخذ  �ن  يتطلب  وهذ�  �لع�سكري،  باجلانب  وخا�سة 

�لآثار �لأخرى للم�ساألة بعني �لعتبار.
�سوء  يف  �لــعــر�ق  يف  �لبطالة  مــعــدلت  تتباين 
�لأكرث  �لتباين  لكن  �لتحليل  يف  �مل�ستخدمة  �ملعايري 
حدة هو بح�سب �ملحافظات �لتح�سيل �لعلمي، ففي 
حالة  يف  و��سح  ب�سكل  �ثــر  فقد  �لأول  �ملعيار  �سوء 
�لفقر على م�ستوى �ملحافظات، �إذ كانت حمافظة ذي 
قار �لأعلى ن�سبة يف �لفقر و�لأعلى معدًل يف �لبطالة 
�ملو�رد  تخ�سي�ض  �إعادة  �حلكومة  من  يتطلب  وهذ� 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

السياسة
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  جامعة �لبرت� �لردنية ـ كلية �لعالم

 17 –  5 �لعمرية  �لفئة  يف  �لأطــفــال  من   4.9%
تلميذ  �آلف   609 مقابل  للعمل،  ي�سطرون  �سنة 
�لتقزم  ن�سبة  �أن  �لعر�ق.و�أ�ساف �جلهاز  وطالب يف 
 ،5.9% �لوزن  ونق�ض  لدى �لأطفال بلغت 16.6% 
�ل�سمنة  يعانون من  �لذين  �لأطفال  ن�سبة  بلغت  فيما 

..7.8% �لهز�ل  ن�سبة  و   ،4.6%
تاأزم  �إىل  و��سح  ب�سكل  �ل�سابقة  �لأرقــام  وت�سري 
�لأو�ساع  و�أن  �لعر�ق،  يف  لل�سكان  �ملعي�سية  �لأو�ساع 
معدلت  مع  خا�سة  �لرت�جع،  من  �ملزيد  نحو  تتجه 
ـــــولد�ت �ملــرتــفــعــة، �لأمــــر �لـــذي يخالف  �لــنــمــو و�ل
ت�سريحات هادي �لعامري، زعيم ميلي�سيا "بدر"  يف 
موؤخرً�،  ت�سريحات  �عترب يف  �لذي  �ل�سعبي  �حل�سد 
�لعر�ق  يف  �لفقر  وجود  عن  تتحدث  �لتي  �لأنباء  �أن 

هي �أنباء كاذبة، وقال: )ل يوجد فقر يف �لعر�ق(.
مفه�م البطالة

�لفروع  من  عدد  يف  حيزً�  �لبطالة  مفهوم  ميثل 
�ملعرفية منها علوم �لقت�ساد و�لح�ساء و�لجتماع، 
�ن �ملنظور �لقت�سادي لتحديد �لبطالة يهتم باإلقاء 
و�ملفاهيم  و�أ�سبابها  و�أنو�عها  �أ�سكالها  على  �ل�سوء 
�ملتعلقة بهذه �لق�سية، كما ميتد �لتحليل �لقت�سادي 
لي�سجل �لختاللت �لهيكلية للنظم �لقت�سادية �لتي 
تعوق �لت�سغيل �لكامل وتعرث �لنظام �لقت�سادي نحو 

توفري فر�ض جديدة للعمل.
�إما �ملنظور �ل�سو�سيولوجي للبطالة فاإنه يتناولها 
باإعتبارها ظاهرة من �لظو�هر �ل�سلبية �لتي يرتتب 
�لتي حتدث  �لجتماعية  �مل�سكالت  �لكثري من  عليها 
�لآثـــار  هــذه  ومــن  لــوجــودهــا،  كمح�سلة  باملجتمع 
يقرتن  �لتي  �لنــحــر�ف  ــار  �آث من  وغريها  �جلــر�ئــم 
حالة  باأنها  .ويق�سد  بالبطالة  و�نت�سارها  ظهورها 
عليه  قدرته  مع  فيه  ر�غب  ل�سخ�ض  تو�فرعمل  عدم 
يف مهنة تتفق مع ��ستعد�د�ته وقدر�ته، وذلك نظرً� 
حلالة �سوق �لعمل وي�ستبعد من هذ� حالت �ملر�ض �و 
�لإ�سابة. وتعد �لبطالة زيادة يف �لقوى �لب�سرية �لتي 
يتيحها  �لتي  �لعمل  فر�ض  من  �كرب  تبحث عن عمل 
وهو  يعمل  ل  و�لعاطل  �ملختلفة،  مبوؤ�س�ساته  �ملجتمع 
بالبطالة  ويق�سد  يجده،  ول  عنه  يبحث  عليه  قــادر 
للعمل  منا�سبون  ولكنهم  يعملون  ل  �لذين  �لفــر�د 

ويبحثون عنه.
خط�رة البطالة

فيه  ت�سبح  حــدً�  هناك  ــاأن  ب �لتو�سيح  وينبغي 
�لبطالة م�سكلة، �إذ تكت�سب م�سكلة �لبطالة خطورتها 

من �لعتبار�ت �لتالية:
عنا�سر  بقية  عن  يتميز  �لعمل  عن�سر  �ن  ـ   1  
�آن  منه يف  و�لغالبة  �لنتاج  و�سيلة  باأنه ميثل  �لنتاج 
ملو�رد  هدر  ناحية  من  متثل  فالبطالة  وعليه  و�حــد، 
�لنظام  لف�سل  موؤ�سرً�  �خــرى  ناحية  ومــن  �ملجتمع 
ل�سكانه،  �ل�سا�سية  �حلاجات  ��سباع  يف  �لقت�سادي 

ومن ثمة يف حتقيق رفاهية �لفرد.
2 ـ  �ن �لنتاجية �ملادية لالآلت وعمرها �لنتاجي 
ل يتناق�سان �ذ� تركت عاطلة على عك�ض ر�أ�ض �ملال 
�لب�سري �لذي تتدهور �نتاجيته ويقل عمره �لنتاجي 
على  تــوؤثــر  ل  �لعاطلة  �لآلت  �ن  عــاطــاًل.  تركه  مــع 
يوؤثر على  �لعاطل  �لعامل  بينما  �لآلت  بقية  �نتاجية 

�نتاجية ر�أ�ض �ملال �ملادي و�لب�سري.
3ـ   �ن �لق�ساء على �لبطالة من خالل خلق فر�ض 
�لعمل وزيادة مدفوعات �لجور يعد من �كرث �لآليات 

و�لو�سائل �لفاعلة لإعادة توزيع �لدخول.
�لبطالة �ىل كثري من �ملخاطر  توؤدي  ـ  كذلك   4
�ل�سيا�سية و�لجتماعية، فالإ�ستقر�ر �ل�سيا�سي للدولة 

مرهون مبقدرة �لدولة على خلق فر�ض �لعمل.
من  تعاين  كلية  �قت�سادية  ظاهرة  �لبطالة  �إن 
بــاإخــتــالف �نظمتها  �لــبــلــد�ن  �لــعــديــد مــن  �آثــارهــا 
�ختلفت  وقد  ��سرت�كية(  )ر�أ�سمالية-  �لقت�سادية 
�عطاء  يف  لالقت�ساديني  بالن�سبة  �لنظر  وجــهــات 
مفهوم موحد للبطالة ب�سبب تعدد �نو�عها و�ختالف 
ــوع مــن هــذه �لنــــو�ع، ولكن  تــاأثــري�تــهــا ح�سب كــل ن
�لتوقف  هو)�نها  و�ل�سائد  عليه  �ملتفق  �ملفهوم  يبقى 
�لــقــوة �لعاملة  �لجــبــاري �و �لخــتــيــاري جلــزء مــن 
و�لقدرة  �لرغبة  وجــود  مع  �لعمل  عن  �لقت�ساد  يف 
على �لعمل ويق�سد بالقوة �لعاملة هم عدد �ل�سكان 
�لطفال  ��ستبعاد  مع  �لعمل  و�لر�غبون يف  �لقادرون 
و�لعجز وكبار �ل�سن ويف معظم دول �لعامل يكون �سن 

�لعمل حم�سورً� بني )-15 65عامًا(
�إن للتاأثري �لذي ينجم عن ظاهرة �لبطالة يوؤدي 
�لقت�سادي  �لهيكل  على  تنعك�ض  م�ساكل  خلق  �ىل 
نوع  �لتاأثري على  يعتمد حجم  وبطبيعة �حلال  للبلد، 

هذه �لظاهرة.
اأن�اع البطالة

ميكن حتديد �أنو�عها وهي مبا ياأتي:
ـ  �لبطالة �لحتكاكية

ـ  �لبطالة �لهيكلية
ـ  �لبطالة �لجبارية

ـ �لبطالة �ملقنعة
اأ�صباب م�صكلة البطالة

ـــد �ـــســـاهـــمـــت �لـــــظـــــروف �لجـــتـــمـــاعـــيـــة  ـــق ل
�رتفاع  �إىل  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  و�لدميوغر�فية 
يلي  وفيما  �لعر�قي  �ملجتمع  يف  �لبطالة  معدلت  يف 
تفاقم  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�سباب  لأهم  عر�سًا مف�ساًل 

م�سكلة �لبطالة: 
�لعر�ق  يف  �ل�سكاين  �لنمو  معدلت  �إرتــفــاع  ـ   1  
ولل�سنو�ت  �لعر�ق  يف  �ل�سكانية  �لزيادة  تتبعنا  فلو 
�ملا�سية، �سنالحظ �إن معدل �لنمو قد بلغ . 2،4 % 
ففي عام 1987 كان عدد �سكان �لعر�ق )16،335( 

مليون ن�سمة، ثم �أرتفع هذ� �لرقم �ىل )22( مليون 
ن�سمة وفق �إح�ساء 1997. 

حيث �أن زيادة �ل�سكان هو �سبب يف زيادة حجم 
من  حمدود  م�ستوى  مقابل  وعر�سها  �لعاملة  �لقوى 

�لطلب . 
عن  �ملــعــروف  �لــعــر�قــي،  �لقت�ساد  طبيعة  ـ   2
�لنفط  ي�سكل  ريعي  �قت�ساد  �أنه  �لعر�قي  �لقت�ساد 
ن�سبة  بلغت  فقد  �لقت�ساد  لهذ�  �لفقري  �لعمود 
جمموع  مــن   90% ن�سبة  �لنفطية  ــادر�ت  ــس ــ� �ل
معول  �أ�سبحت  �لنفط  فاإير�د�ت  �لعام،  �ل�سادر�ت 
تر�جع  مــع  لــلــدولــة،  �ل�سنوية  �ملــيــز�نــيــة  يف  عليها 
�سكل  ممــا  و�ل�ستثماري  �لــزر�عــي  للقطاع  و��ــســح 

هذ� �لو�سع �أزمة و��سحة يف توفر فر�ض �لعمل. 
بعد  خا�سة  �خلــا�ــض  �لقطاع  دور  �نكما�ض  ـ   3
غري  لال�ستري�د  �لكبري  لالنفتاح  نتيجة   2003 عام 
�ملناف�سة  �ملن�سبط تقريبًا ثم عجز هذ� �لقطاع عن 
�أكرث  �مل�ستوردة  �ل�سلع  لت�سبح  و�لإنتاجية  �ل�سعرية 

قبوًل لدى �مل�ستهلك �لعر�قي رغم رد�ءة بع�سها.
يف  و�ملـــايل  �لإد�ري  �لف�ساد  ظــاهــرة  تفاقم  ـ   4
 178 �ملركز  �لعر�ق  ليحتل  �لعر�قية  �لدولة  مفا�سل 
ملنظمة   ت�سنيف  �أخــر  وفــق  ــة  دول  180 جمموع  مــن 
�ل�سفافية �لدولية فالف�ساد �ملايل و�لإد�ري يعيق تدفق 
روؤو�ض �لأمو�ل �ىل �لبلد لأغر��ض م�ساريع �ل�ستثمار. 
5 ـ �لتدهور �لأمني و�نعد�م �ل�ستقر�ر �أثر ب�سكل 
حمافظة  مــن  �لعاملة  ـــدي  �لأي �نتقال  يف  بــاآخــر  �أو 
عجلة  بتوقف  �لعامل  هــذ�  �ساهم  كذلك  لأخـــرى، 
ع�سب  �لكهربائية  �لطاقة  قطاع  وتــدهــور  �لتنمية 
�حلياة �ليوم و�لتي تعتمد عليه �لكثري من �ل�سناعات 
جممل هذه للظروف ز�دت من �رتفاع ن�سبة �لعاطلني 

عن �لعمل. 
6 ـ �سيا�سات �حلكومات بعد �لحتالل و�هتمامها 
�لأمــن  ــوى  ق مــالكــات  وزيــــادة  �لع�سكري  بــالأنــفــاق 
�قت�ساد  �ىل  فيه  تدعو  �لــذي  �لــوقــت  يف  �لد�خلي 
ميز�نية  على  �ل�سغط  من  ز�د  �لــذي  �لأمــر  �ل�سوق، 

�لدولة. 
ـ قلة �لطلب على �لأيدي �لعاملة �لعر�قية من   7

دول �خلارج. 
�لأن�سطة  يف  فــعــال  ب�سكل  �ملـــر�أة  م�ساهمة  ـ   8
�لعمل  على  �لطلب  �رتــفــاع  �إىل  �أدى  �لإقت�سادية 

وبالتايل ح�سول زيادة على معدل منو �ل�سكان. 
9 ـ تز�يد �أعد�د �خلريجني من حملة �ل�سهاد�ت 
عام  بعد  �لأخـــرية  �ل�سنو�ت  يف  خا�سة  �جلامعية 
2003 ب�سكل يفوق حاجة �ل�سوق �لأمر �لذي ز�د من 

بطالة �خلريجني. 
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ما و�سل �إليه هذ� �لهدف �ملن�سود هو قيام �لوحدو 
تاأ�سي�ض  و  حمـــدودة،  لفرتة  �ل�سورية  ـ  �مل�سرية 
�لــدول  جامعة  هي  �لفاعلية(  )حمــدودة  منظمة 
�ىل  �خلليج  مــن  عربية   22 ت�سم  �لتي  �لعربية 

�ملحيط.
ويعترب �ل�سرق �لأو�سط جوهر �ل�سر�ع �لعاملي 
 60% عليها  يتوفر  �لتي  �لهائلة  للخري�ت  نظر� 
و�ملوقع  و�لــغــاز(  )�لنفط  �لعاملي  �لحتياطي  من 
�ل�سرت�تيجي �لهام �لذي ي�سعه يف قلب �لعامل بني 
�مل�سالح  لت�سارب  ونظر�  و�إفريقيا،  و�أوروبــا  �آ�سيا 
�ملــذكــورة  �لكيانات  و  �لقوميات  بــني  وتقاطعها 
�لــوليــات  مــع  �مل�سالح  وتقاطع  و�مــتــد�د  �أعـــاله، 
رو�سيا  �أو  �لأوربـــي  و�لحتـــاد  �لمريكية  �ملتحدة 

�لحتادية وجمهورية �ل�سني �ل�سعبية.

�سرطي  هــي  �ل�سهيوين  �لــكــيــان  كـــان  فــــاإذ� 
�ملنطقة  وبريطانيا يف  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�إير�ن  فاإن   1948 �سنة  لفل�سطني،  �حتاللها  منذ 
دور� كبري�  لعبت  �لرب�قة،  �سعار�تها  وبالرغم من 
1979 بعد  يف تقوي�ض �مل�سار �لقومي �لعربي منذ 
�جلمهورية  عن  و�لإعـــالن  �ل�ساه  بحكم  �لإطــاحــة 
�لإ�سالمية، و�سنها حربا على �لعر�ق د�مت ثماين 
�لوليات  قوة  �أوتيت من  ما  بكل  و�ساعدت  �سنو�ت 
و�لإطــاحــة  �لــعــر�ق   غــزو  على  �لمريكية  �ملتحدة 
بنظامه �لوطني وتدمري بنياته و موؤهالته وتق�سيمه 
�لعلم  بلد  من  وحتويله  و�أكـــر�د  �سيعة  و  �سنة  �إىل 
و�لقر�ء و�نعد�م �لأمية �ىل �ساحة للقتل و�لإرهاب 

و�لدمار.
و�لتهديد  و�ليمن  لبنان  يف  تغلغلها  �أن  كما 
�مل�ستمر لدول �خلليج �لعربية ل يدع جمال لل�سك 
�أنها تهدف �إىل �إ�سعاف �ملنطقة �لعربية و تقزميها 
معلن  �لغري  بتحالفها  �لكعكة،  من  حقها  ل�سمان 
مع �أمريكا، لل�سيطرة على خري�ت �ملنطقة و�إز�حة 

�لعن�سر �لعربي من �ملعادلة.
�ل�سوري  �لنظام  خــنــدق  يف  ��سطفافها  �أمـــا 
�ملتمثل  �مل�سرتك،  �لعدو  �أملته وحدة  ورو�سيا  فقد 
�لن�سرة  و�لإرهــابــيــة،  �لأ�سولية  �لتنظيمات  يف 
�إ�سافة  �لأخــرى،  �لإخو�نية  و�لتنظيمات  ود�ع�ض 

للعو�مل �لآنفة �لذكر.
و�لتهديد  �لكالمي  �لت�سعيد  لغة  �عتماد   �إن 
�سيا�سًيا  تو��سليا  فــًنــا   �أ�سبح  و�لـــذي  و�لــوعــيــد، 
و�إيهام  �لنا�ض  �لعامة من  باإمتياز قادر عل طماأنة 

من  جــزء�  �سابقا  فار�ض  بالد  �أو  �إيــر�ن  تعترب 
�ل�سرق �لأو�سط �لذي يعترب حمور� تاريخيا وثقافيا 
لعب دور� كبري� يف �سقل �حل�سارة �لن�سانية، فهو 
�حل�سارة  ومنبع  �لثالث  �ل�سماوية  �لديانات  مهد 
�لعربية �لإ�سالمية �لتي و�سل تاأثريها �ىل �ل�سني 
بالد  �أوجها يف  و�سلت  و�أوروبــا غربا، حيث  �سرقا 
نحو  �لطريق  مهد  فكر�  �ستفرز  �لتي  �لأنــدلــ�ــض 

�لنه�سة �لأوروبية �أم �حل�سارة �حلديثة.
�جلــنــوب  �لأو�ـــســـط يف  �لــ�ــســرق  منطقة  وتــقــع 
�حلدود  من  ومتتد  �لآ�سيوية،  �لقارة  من  �لغربي 
�مل�سرية  �حلــدود  �ىل  كاز�خ�ستان  مع  �لإير�نية 
و�أربــع  �لإثنيات  من  كبري�  عــدد�  وت�سم  �لليبية، 
هي  وقائمة  من�سجمة  منها  ثالثة  كربى،  قوميات 
�لطور�نية  و�لقومية  ــر�ن(  )�إي �لفار�سية  �لقومية 
�ل�سهيوين(  )�لكيان  �لعربية  و�لــدولــة  )تركيا( 
جانب  �ىل  �لعربية  �أبرزها  ولهجات،  لغات  وعدة 

لغات �سامية �أخرى و�للغات �لإير�نية و�لرتكية.
�ل�سرق  تعترب  �لمــريــكــيــة  �لإد�رة  �أن  ي�سار 
�جلزيرة  �سبه  دول  جمموع  هــو  �لكبري  �لأو�ــســط 

�لعربية و�سمال �إفريقيا.
قائمة  وغــري  كامنة  فهي  �لعربية  �لــدولــة  �أمــا 
�لعربية  �لــثــورة  منذ  وتاأرجحت  متما�سكة  وغــري 
�أو  )تركيا(  �لعثمانية  �لإمرب�طورية  �سد  1916م 
حركات  وهناك  �ملري�ض.  بالرجل  ي�سمى  كان  ما 
�لــتــحــرر �لــقــومــي �لــعــربــي، بــني �لــتــوجــه �لقومي 
�لقوميني  وحركة  �لنا�سري  و�لوحدوي  )�لبعثي( 
�لعرب، ومل تفلح يف توحيد �لبلد�ن �لعربية و�أكرب 

السياسة

ل�����ل�����ع�����رب ال������������ع������������داء  و  ال��������ف��������ارس��������ي��������ة  إي��������������������ران 

أ.محمد زيتوني
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توزعت  وباطنيا،  وتاأييد� ظاهريا  ورف�ض خجول   مريع  بني �سمت   
مو�قف �حلكومات �لعربية من �سفقة �لقرن �أو خطة �لرئي�ض �لأمريكي 
و�لفل�سطينيني خا�سة. ومما  �لعرب عامة  �سروطه على  لفر�ض  تر�مب 
يوؤ�سف له حقا �أننا نرى �لتخاذل �لعربي و�سل للحد �لذي تعمل �قطار 
عربية نفطية لتمويل �جلزء �لكرب من هذه �ل�سفقة �مل�سبوهة و�ملجحفة 
�لد�عمة  �لقطار  هذه  مو�قف  �ن  علمنا  مع  فل�سطني  يف  �لعربي  للحق 
خلطة تر�مب، مل تخرج عن �سيا�ستها �ل�سابقة  �ل�ساعية لتكري�ض �حتالل  
من  مو�قفها  يف  �نتقلت  وقد  �لفل�سطينية  لالأر��سي  �ل�سهيوين  �لكيان 

�لعالقات �ل�سرية �ىل �لعالقات �لعلنية دون خجل �و خوف.
وزر�ء  م�ستوى  على  �لعربية  �جلامعة  �جتماع  �ساهدنا  قد  كنا  و�ذ� 
جاء  �لبيان  فهذ�  �لقرن،  ل�سفقة  رف�سا  بيانا  و�إ�سد�ره  �خلارجية 
لتهدئة �ل�سارع �لعربي �لر�ف�ض لالحتالل �ل�سهيوين لفل�سطني و�إنقاذ� 
للحكومات �لعربية من  �ل�سقوط �ملدوي و�لذي بات قريبا للكثري من تلك 

�حلكومات �ملتخاذلة.
و107  �لربيطاين  �لعموم  جمل�ض  يف  ع�سو�   113 مو�قف  كانت  لقد 
�أكرث  �لقرن  �سفقة  على  بتحفظهم  �لأمريكي  �لكوجنر�ض  �أع�ساء  من 
جر�أة من مو�قف �حلكومات �لعربية، وهنا ل بد من �لإ�سارة �ن من �أنقذ 
�لنظام �لعربي، هو موقف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة و�لتي �سوت 
�لتي  �لقرن  �سفقة  �أو  تر�مب  م�سروع  �سد   193 �أ�سل  من  128 ع�سو�  
جاءت نتيجة �لرتدي يف �ملو�قف �لعربية للحكومات و�إن�سياعها للهيمنة 
�لأمريكية،  �ملتحدة  للوليات  و�ل�سرية  �لعلنية  �لأتاو�ت  ودفع  �لأمريكية 
و�ن  �ل�سهيوين،  للكيان  وم�ساعد�ت  وذخائر  �أ�سلحة  �إىل  تتحول  و�لتي 
�لفقرية  �ملليار�ت وخا�سة يف �لقطار  �أحوج ما يكونو� لهذه  �لعرب هم 
و�لتي تعاين من جماعات مثل �ل�سومال وغريها، وهذه �لأمو�ل �ملدفوعة 
لأمريكا ميكن �ن تكون �لركيزة يف دعم وتطوير �إقت�ساديات دول عربية 
�ليدي  وت�سغيل  وزر�عية  �سناعية  م�سروعات  يف  �لإ�ستثمار  طريق  عن 
�لعاملة �لعربية وبهذ� ت�سطيع �لمة تطوير قدر�تها �لب�سرية و�لقت�سادية 
�لغذ�ئي  �لمن  وتدعيم  �لنتاج  زيادة  خالل  من  �لقومي  �أمنها  وتدعم 
�لعربي، ولكننا يف هذه �لمة �إبتلينا باأنظمة تعلن عن �سيء وتخفي �أ�سياء 
من  �لفل�سطيني  �لن�سال  لدعم  �لرنانة  ن�سمع �خلطب  زلنا  وما  �أخرى، 
�لكيان  م�سلحة  يف  ت�سب  �لتي  �سفاتهم  ونرى  وفل�سطني  �لقد�ض  �جل 

�ل�سهيوين  وي�سح فيهم قول �ل�ساعر �لعر�قي معروف �لر�سايف: 
ل يخدعنك  هتاف �لقوم يف �لوطن       فالقوم يف �ل�سر غري �لقوم 

يف �لعلن

أ. علي الزبيدي

العرب 
وصفقة القرن 

يف ال�سميم

  �سحفي من �ملغرب   �سحفي من �لعر�ق

�جلماهري ب "�لن�سر �حلتمي على �إ�سر�ئيل" و مقارعة �أمريكا وخلط 
�لأور�ق، وهذ� �لفن �لتو��سلي �جلديد �لذي جنده عند �إير�ن بال�سبط 

لي�ض �إل ذر� للرماد يف �لعيون، حتكمه ثقافة �لتقية و�لتكتم.
�سنة  �لإير�نية،  �لإ�سالمية   �جلمهورية  تاأ�سي�ض  عن  �لإعــالن  فمنذ 
طائرة   عرب  �لباري�سية  �ل�ساحية  من  باخلميني  جيئ  �أن   بعد   ،1979
وحرق  �أمريكا  بدحر  تهدد كالميا  �إير�ن   �أ�سحت  �لفرن�سية،  �خلطوط 
��سر�ئيل ولكن ما فعلته حقيقة هو م�ساعدة "عدوتها" �مريكا على غزو 

�لعر�ق وتدمريه وتق�سيمه �ىل طو�ئف وزرع فو�سى فتاكة يف �ملنطقة.
�لعاملي"  "�ل�ستكبار  �سد  �لإير�نية  و�ل�سمود  �ملقاومة  �سعار�ت  �إن 
�لذي تقوده �أمريكا و �لذي رفعته �إير�ن منذ �أكرث من �أربعني �سنة، كان 
يجري من حتته ت�سفية �حلقوق �لعربية و�حتالل �لأر��سي �لعربية يف 
هويتهم  من  وحرمانهم  �لعرب  �أهاليها  على  و�لت�سييق  �لأحو�ز  منطقة 

�ل�سلية �لعربية.
فما حقيقة مقاومة د�مت �أربعني �سنة ؟ مل ينتج عنها �سوى ��ستقو�ء 
�أمريكا وتعنت �لكيان �ل�سهيوين و �سقوط دول عربية. لذلك فليطمئن 
�جلميع �أنه لن تكون هناك �ي مو�جهة بني �لفر�ض و�لأمريكان ما د�مت 

�إير�ن تلعب دور� متقنا، يف �سالح �لأجندة �لأمريكية.
يف  يكمن  فاجلو�ب  �سليماين  قا�سم  مقتل  عن  وماذ�  يت�سائل:  ملن  و 
�إقليمية تكتيكية  يربجمها لعبي �ل�سطرجن يف �خلفاء لإعادة  ح�سابات 
ر�سم خر�ئط �سيا�سية مغايرة، للتغلب على �لقادم من �لأيام  �أو لإز�حة 

عن�سر قد ي�سو�ض على �لأجندة.
ويرجح �أن يكون �لت�سعيد �لأخري بني �إير�ن و�أمريكا مرده �ىل لفت 
بالتغيري  �ملطالب  �لعر�قي  �جلماهريي  �حلر�ك  على  و�لتعتيم  �لأنظار 

و�حلقوق و�لكر�مة ووحدة �لعر�ق.
تعم  حيث  تاريخها  مر�حل  �أعقد  تعي�ض  �لعربية  �ملنطقة  �أن  �سك  ل 
د�ئما  كانت  طامعة  �إقليمية  قوى  و��ستئ�ساد  �ل�ستقر�ر  وعدم  �لفو�سى 
مبني  عربي جديد  نهو�ض  �ىل  يدعو  ما  وهذ�  للعرب،  �لطبيعي  �لغرمي 
على  رد �لعتبار لكل مكوناته �ملجتمعية و�لثقافية ود�ركا للم�ستجد�ت 

�لآنية وتطلعات �ملو�طنني.
قد  بعثية  �أو  نا�سرية  كانت  �لعربية  �لقومية  �لتجارب  �أن  �سحيح 
�أبانت عن حمدوديتها وقدرتها يف بناء دول من�سجمة ودميقر�طية قادرة 
�ملجتمعات  �أن  كذلك  �سحيح  و  �لتغري�ت،  ومو�كبة  �لتحديات  رفع  على 
�أف�سل،  �لتو�ق �ىل غد  �ليوم بطموحات ون�سالت �سبابها  �لعربية تغلي 
وحياة �أف�سل وجمتمع ينعم به �أهله بالعد�لة �لجتماعية و �لدميقر�طية 
ومناهجنا،  لت�سور�تنا  �ساملة  مر�جعة  من  مفر  ل  هنا  ومن  و�لكر�مة، 

وفرز �جلديد �لذي يتالئم وظروفنا �حلالية وحتديات �ملرحلة.
�ل�سريف وفل�سطني �لعربية ول تركيا  �إير�ن غيورة على �لقد�ض  فال 
�ملنطقة  لن�سرة  �ل�سر�ع   دخلت  �لعاملي،  �لخــو�ين  للتنظيم  بقيادتها 
�لعربية. فهذه �لدول ل ميكن �أن تخدم م�سالح بلد�نها �إل على ح�ساب 
�ملنطقة �لعربية، لعتبار�ت جيو�سيا�سية و�قت�سادية و م�سلحية �سرفة.

�أنف�سهم  �أما �لنهو�ض و�لتحرر �لعربي فلن يتحقق �ل باأهل �ملنطقة 
يحكمها  و�لبحث عن حتالفات جديدة  �ملحلية  �لكفاء�ت  بالعتماد عن 
تقاطع �مل�سالح و�ملبنية على منطق �لتكافوؤ ومبد�أ ر�بح/ر�بح. وبناء دول 
عربية دميقر�طية تفتح �ملجال �أمام كفاء�تها �خلالقة و�ملبدعة وت�سمن 
�مل�سالح  �أ�سا�ض   على  �لعربية  �لدول  بني  و�لت�سامن  �لتقارب  �سريورة 

�مل�سرتكة و�مل�سري �مل�سرتك.
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السياسة

�ل�سعبي  �حلـــــر�ك  عــمــر  عــلــى  مــ�ــســى  عـــام 
�جلز�ئري �لذي �نقذ �لبالد و �لدولة من �لنهيار 
�لر�ــض  يف  عــاث  حكم  بعد  �ل�سيا�سي  �لــدمــار  و 
ف�ساد� و ��ستنزف ثرو�تها لأزيد من 20 �سنة حتى 
لربيع  �سلمي  كنموذج  �ملليونية  �مل�سري�ت  جــاءت 
�لعربي  وطننا  يف  م�سبوق  غري  حم�ض  جز�ئري 
تغيري  يف  تنجح  و  �مل�ستور  عــن  �لغطاء  لتك�سف 
�لجتاه نحو جمهورية ثانية حررها �سوت �ل�سعب 
و �سيادته من قيود ع�سابات �لرئي�ض �ملخلوع عبد 
�لعزيز بوتفليقة، و �عادها �ىل بر �لأمان و �سمح 

لأر�ض �ل�سهد�ء �ن تتنف�ض من جديد.
لإعــادة  حمطة   2019 فرب�ير   22 يوم  كان  و 
�لنظر يف �سبل �ملطالبة بالتغيري و�إ�سقاط �لنظمة 
�ملتعفنة، بعيد� عن �لعنف �ملوؤدي للحروب، هكذ� 
و  �ل�سلمية  بلغة  للعامل  درو�سا  �جلز�ئريني  قدم 
و  بالفعل  حتقق  �لذي  �لدميقر�طي  �لتغيري  يقني 
�أ�سبح حقيقة �سلم لها �لعدو و �ل�سديق بعد كانت 
�لتدخل  حمــاولت  و  �ملــوؤ�مــر�ت  و  �لتوقعات  كل 
�أوتـــار  على  �لرق�ض  �أجـــل  مــن  تــعــزف  �لأجــنــبــي 
حرب د�مية باجلز�ئر �إل �أن �ل�سلمية جنحت يف 
له،  �لــولء  جتديد  و  باجلي�ض  �ل�سعب  �سلة  تقوية 
فهذ� وعد باحلماية لتحقيق �لتغيري و ذ�ك تعهد 
بالثبات لتحديد �مل�سري و بينهما كان �لوطن خطا 

ت�سول له طموحاته �ل�ستعمارية  �حمر لكل من 
بالتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية.

و ها هي �جلز�ئر �ليوم تخلد �لذكرى �لوىل 
للحر�ك �ملبارك �لذي ي�سهد قادة �لبالد و كل 
نفق  من  �جلمهورية  �أخــرج  �نــه  �لعامل  �سعوب 
جمهول،  �إجتـــاه  نحو  فيه  ت�سري  كــانــت  مظلم 
فكانت موجة �ملظاهر�ت �حلا�سدة و ما ر�فقها 
مبا�سرة  حــو�ر  لغة  و  �ــســعــار�ت  و  مطالب  مــن 
حديد  من  يد  مبثابة  �آنــذ�ك  �ل�سلطة  ملخاطبة 

بت�سافر جهود  �لتاريخ،  باإيقاف عجلة  �سمحت 
بعد  �لنت�سار�ت  تــو�لــت  و  �ل�سعب  و  �جلي�ض 
�إ�سقاط �لعهدة �خلام�سة �ىل حتريك �لعد�لة و 
�ليقاع بكامل رموز �لف�ساد تباعا و �نتهى عمر 
بعد  �لبالد  فيه  وقعت  �لذي  �لن�سد�د  و  �لزمة 
�عتماد �ل�سعب خيار �لنتخاب و �ختيار �لرئي�ض 
�حلايل عبد �ملجيد تبون و كان يوم 12 دي�سمرب 

2020 �لفا�سل يف تاريخ �جلز�ئر �جلديدة.

 و حت�سد �لبالد �ليوم تدريجيا ثمار حر�ك 
 10 جميد ر�ــســم فيه �جلــز�ئــريــون لأزيـــد مــن 
�أ�سهر م�ساهد �ل�سلمية يف �سورة عك�ست حجم 
�لقرن  بطل  منه  �سنعت  و  �حل�سارة  و  و�لوعي 
مدر�سة  �ل�سارع  من  يجعل  �ن  �إ�ستطاع  بعدما 
تفتح كل يوم جمعة و فيها تلقن درو�ض �لوطنية 
و �لوحدة و �لأخوة، و تنبذ �لتفرقة و �لعن�سرية 
�مل�سري�ت  كانت  �ن  و  �لختالف،  و  �لطائفية  و 
�ل�سلمية متو��سلة بالن�سبة لعدد من �جلز�ئريني 
رف�ست خيار �لنتخاب و ل تز�ل تطالب مبزيد 
�سور  تثمن  لز�لــت  �ل�سلطة  �ن  �ل  �لتغيري  من 
�لرف�ض  �لتعبري عن  و  �لتظاهر  و حق  �ل�سلمية 

�و �لتاأييد بنف�ض �لوجه �حل�ساري.
�ملقبلة..رهان  �ل�سائفة  �لد�ستور  مر�جعة 

ا. حيزية تلمسي

ال������������ج������������زائ������������ر ت�����ح�����يي 
ال������ذك������رى األول�������ى 
ل����ل����ح����راك ال����م����ب����ارك
ي��������������وم��������������ا وط��������ن��������ي��������ا 
ل�����������ل�����������ت�����������الح�����������م ب������ني 
جيشه و  ال��ش��ع��ب 
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نحن و
سايكس- بيكو 

الجديدة

كاتب و �سحفي عربي من �سورية

كان �تفاق �سايك�ض - بيكو حدثا مميز� يف تاريخ �لعرب �أف�سى �إىل تق�سيم �لأمة 
�لعربية �إىل كيانات قطرية ومهد لقيام �لكيان �ل�سهيوين على �أر�ض فل�سطني ليكون 

هذ� �لكيان  حاجزً� بني �سرق �لأمة ومغربها.
ـ بيكو تبني لد�عمي �لكيان �ل�سهيوين �أنها مل حتقق  بعد مائة عام من �سايك�ض 
�أمنه بال�سكل �ملطلوب ول بد من �لتفكري ب�سايك�ض ـ بيكو جديدة توؤمن �لأمان �لكامل 
لهذ� �لكيان وت�سمن هيمنته على �ملنطقة ب�سكل كامل، ولأن �لظروف �لدولية �حلالية 
بطريقة  �لتفكري  من  لبد  فكان  �ل�سابقة  بالطريقة  بيكو  �سايك�ض  بتكر�ر  ت�سمح  ل 

جديدة لإجنازها وب�سكل يبدو وكاأنها نابعة من �إر�دة �سعبية ملكونات �أقطارنا.
مدعومة  ديكتاتورية  باأنظمة  معظمها  ُحكمت  �لإ�ستقالل  وُبعيد  �لعربية  �لأقطار 
من �لغرب، ودعم هذه �لدكتاتوريات و�ل�سكوت عن جر�ئمها بحق �ل�سعب �لعربي يف 
�أقطارنا بد�ية لإجناز �خلطة �جلديدة للتق�سيم، حيث �إ�ستغلت �لقوى �ملعادية لأمتنا 
ثور�ت �ل�سعب �لعربي �حلتمية �سد �لديكتاتوريات �حلاكمة يف �أقطاره لر�سم خطط 
�لتق�سيم من خاللها، وهكذ� كان، حيث ��ستغل �لكيان �ل�سهيوين و�أذرعه يف منطقتنا 
لي�ض  �لأنظمة  هذه  ودعمت  �لغا�سمة،  �سلطاته  �سد  �ل�سعب  ثورة  ورو�سيا(  )�أمريكا 
حبًا بها، ولكن لزيادة �لقتل و�لتدمري، لتدخل بالدنا فيما �سموه �لفو�سى �خلالقة 
�لتي تعيد ت�سكيل �ملنطقة من جديد، معتمدين على �سيا�سة �إ�ستمر�ر �لقتل و�لتدمري 
�أطفاله  و�أمن  �أمنه  �أولوياته  من  وجتعل  �إر�دتــه  �ملو�طن  لت�سلب  و�لتهجري  و�لت�سرد 
�لدول  تلجاأ  قد  �ملاأ�ساة  �إ�ستمر�ر هذه  ومع  وطنه،  ووحدة  �أمن  كان على ح�ساب  ولو 
�لفاعلة يف �مللف �ل�سوري لت�سخري �لأمم �ملتحدة  لإجر�ء ��ستفتاء تعرب نتائجه عن 
على  للحفاظ  بل  بالتق�سيم  حبًا  لي�ض  �لتق�سيم  �أ�سكال  من  �سكل  باأي  �ملو�طن  ر�سا 
�سالمته و�سالمة �أطفاله وبذلك تبدو �لن�سخة �جلديدة ل�سايك�ض بيكو وكاأنها مطلب 

جماهريي معربعن �إر�دة �سعبية.
وهنا تنجز عملية �لتق�سيم وننتهي �إىل دويالت متناحرة م�سيطر عليها �إقت�ساديًا 
�ملنطقة جغر�فيًا  �أكرب دولة يف  �سيكون  �لذي  �ل�سهيوين،  �لكيان  وع�سكريًا من قبل 

ودميغر�فيًا بعد �إجناز هذه �ملوؤ�مرة.
هكذ� يخططون، وعليه فاإن م�سل�سل �لقتل و�لتدمري و�لتهجري يف بالدنا لن ينتهي 

حتى تن�سج �لأمور �ملمهدة لعملية �لتق�سيم وتنجز كما خططو� لها.

أ.زياد المنجد

خال�سة القول

�لأولويات
ي�سق  �لمل  �سعاع  بد�أ  فقد  �لبالد  �لو�سع يف  �أما عن 
بعد  و   2019 12 دي�سمرب  تاريخ  بعد  �سدور �جلز�ئريني 
�سهرين من تويل �لرئي�ض تبون زمام �حلكم بد�أت تظهر 
مالمح �جلمهورية �لثانية من خالل فتح جمالت �لتعاون 
و �لتبادل بني عدة دول عربية و �جنبية على غر�ر تون�ض 

و تركيا و بروز عدة مو�قع و �آر�ء �سيا�سية هامة للرئي�ض.
�ملجيد  عبد  �لرئي�ض  فري�هن  �لد�خلي  �ل�ساأن  يف  �ما 
تبون يف كل خرجاته و لقاء�ته مع و�سائل �لعالم �لدولية 
خمطط  يف  �ملربجمة  �ل�سالحات  جملة  على  �ملحلية  و 
بني  �لثقة  �إ�ستعادة  منحى  يف  ت�سبح  �لتي  و  حكومته 
22 فرب�ير  �لرئي�ض و �سعبه، و يف هذ� �لطار مت حتديد 
من كل �سنة يوما وطنيا للتالحم بني �ل�سعب و جي�سه من 

�جل �لدميقر�طية.
عليه  يرتكز  حتــدي  �أبـــرز  �جلــز�ئــريــون  ينتظر  كما 
هذ�  �لد�ستور  تعديل  على  �ملعتمد  و  �لتغيري  يف  �لرئي�ض 
على  �ملقبلة  �ل�سائفة  مر�جعته  من  �لإنتهاء  �سيتم  �لذي 
بنود  حذف  �و  لإ�سافة  �ملو�طنني  على  بعدها  يعر�ض  �ن 
�لد�ستور �جلديد  �ل�ستفتاء على  يتم  بعدها  �مل�سودة  من 
�ل�سعب  لتطلعات  مو�فقا  �سيكون  �أنه  �لرئي�ض  وعد  �لتي 
كل  �إيـــالء  و  �لقت�سادية،  و  �لجتماعية  و  �ل�سيا�سية 
�لتاأكيد  �لولوية لتح�سني �لظروف �ملعي�سية للمو�طن مع 
على وقوف ولة �جلمهورية على كافة �ن�سغالت �ل�سكان 
يتقاع�ض يف  م�سوؤول  لكل  �ملحا�سبة  و  �ملبا�سر  �لف�سل  مع 

تاأدية مهامه.
 �سحفية جز�ئرية
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�ملوت  وويالت  �لت�سع،  �ل�سنو�ت  حمرقة  متّزقها  �لتي  �سورية  يف 
�لفردي  و�لبطيء،  �ل�سريع  �أ�سكاله  بكل  و�جلــو،  �لرب  من   �لقادم 
و�جلماعي، جاء �لدور على "�إدلب" �لتي تتعر�ض �إىل حملة ع�سكريٍة 

عنيفة تدعمها رو�سيا وميلي�سياٌت �إير�نية.
�لبالد ن�سُف �سكانها  �لو�قعِة �سمال غربي  مدن هذه �ملحافظة 
�أجربو� على  4 ماليني هم من �لنازحني �لذين  �لبالِغ عدُدهم نحو 
�أو  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  عليها  �سيطرت  �أخرى  مناطَق  من  �لهرِب 
�مليلي�سياُت �لد�عمة له. لغاية كتابة هذه �لأ�سطر، كان قتل �أكرث من 
400 مدين، مبن فيهم �لأطفال، منذ منت�سف �سهر كانون �لثاين/

دي�سمرب يف �لق�سف �لذي مل ي�ستثن �مل�ست�سفيات ول �ملد�ر�ض، طبقًا 
�ألفًا منهم   950 للمر�سد �ل�سوري حلقوق �لإن�سان، و�سرد �أكرث  من 

�أكرث من ن�سف مليون طفل وفقًا لالأمم �ملتحدة.
يف �سورية هذه �لتي �سّطر �سعُبها - ول يز�ل- مالحَم يف �ل�سمود 
�لفكري و�لإن�ساين مبو�جهة �إرهاب �لديكتاتور ومعه �لإرهاب �لدينّي 
بلدة  يف  ل�ساب  فيديو  مقاطع  �لقريب  �لأم�ض  يف  �سدتني  �مل�سي�ض، 
�سرمد� بريف �إدلب، يالعب �بنته �ساحبة �ل�سنو�ت �لثالث، ي�سحُك 
فت�سحُك مَعه، عند �نفجار كل قذيفٍة �أو �ساروٍخ قرَب م�سكنِهم، وكي 

ل َتفَزع كما �أغلُب �لكبار، �أقَنع بر�َءتها باأن جحيَم �ملوَت لعبة!
ق�سٌة من بني �آلِف �لق�س�ضِ �لتي وردت من رحِم ماأ�ساِة ومعاناِة 

من تبقى يئُنّ د�خل هذ� �لبلد �ملحا�سر و�ملهّدم و�ملهدد.
ت�ساأل �سلوى يف مقطع �آخر "�أتت )�لطائرة(؟ هل �أتت؟"، وبينما 

يدوي �سوت �نفجار �لقذيفة، تنفجر �لطفلة من �ل�سحك! 
لتهدئة  وحيدة  طريقة  �بتكار  يف  �ملحمد،  �هلل  عبد  جنح  نعم، 

بر�ءة طفلته �ل�سغرية، �أن يجعل جحيم �لق�سف �ليومي "لعبة"! 
يقول عبد �هلل "باتت هذه ردة فعلها د�ئمًا، تخاف للحظات ثم 
تبد�أ بال�سحك"، لكنها "�ستفهم لحقًا �أن هذ� �لأمر يوؤدي �إىل �ملوت، 
لكن حني يحني ذلك �لوقت �ستكون قد فهمت على �لأقل من نحن وما 

هي ق�ستنا".
يف �أي بلد �أ�سو�ت �لقذ�ئف ترعب �لكبار وتفزعهم، �إل يف �إدلب 

�ل�سورية..غدت ت�سحك �أطفالها.
جيل  ت�سحك  قنابله  جحيم  �أن  �لإجــــر�م  طــري�ن  يــدرك  فهل 

�حلرية؟

أطفال يستقبلون "الموت" ...بالضحك!
أ. هاني المالذي

  كاتب و �إعالمي عربي
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خريج  �نه  من  بالرغم  كانت  مهما  ت�سادفه  عمل  فر�سة  باأي  ويعمل  يكٌد  كان 
لكنه مل يجد مكانا وظيفيا  �د�رة �لعمال  �لبكالوريو�ض يف  جامعي ويحمل �سهادة 
�لعر�ق باتت حم�سورة على �لحز�ب  ت�ستثمره، فالوظائف يف  �و موؤ�س�سة  يف بنك 
ومنت�سبيها و�قرباء قادتها وزعاماتها، �و �أن يدفع مبلغا من �ملال بالدولر �لمريكي 
�ملبلغ  دفع  على  يقوى  ل  ولكنه  �لدولة،  دو�ئر  يف  بوظيفة  ليحظى  له  يتو�سط  ملن 

�ملطلوب، فمن �ين ياأتي به وهو �ملعيل �لوحيد لأخو�ته �لثالث؟
�خلام�سة  عمره  بلغ  �لذي  �ل�ساب  وهو  يتزوج  ل  �ن  نف�سه  على  "�سالم"  �آثر 
و�لثالثني ليكون م�سوؤول عن رعاية �خو�ته وتلبية �حتياجاتهن، كان غيور� ووطنيا 
يتحدث مع ��سدقائه بحرقة عالية على ما يجري يف �لبلد من نهب للرثو�ت وف�ساد 
وتخريب، مثلما كان ممتع�سا جد� من �لهيمنة �لير�نية على مقدر�ت �لبالد، بل �نه 
دعا �مام كامري� تلفزيونية لإحدى �ملحطات �لعر�قية �ىل ثورة عارمة تطيح بالطبقة 
�ل�سيا�سية وتغري نظام �حلكم برمته، وكاأنه كان خطيبا �و قائد� جتاوز وعيه و�در�كه 

ملن هم مبثل عمره.
من  وجمموعة  كان  بغد�د  �لعا�سمة  و�سط  �لتحرير  ب�ساحة  متو��سعة  خيمة  يف 
�ىل  و�سلو�  �لذين  غ�سبا  �ملتقد  �ل�سباب  �و�ئل  فهم  �لر�ض،  يفرت�سون  ��سدقائه 
�كتوبر  �سهر  �لول من  �لرئي�سة يف  بغد�د  و�حياء  �سو�رع  �ن جالو� يف  بعد  �ل�ساحة 
وهو �ليوم �لذي �ندلعت فيه �لتظاهر�ت، حتى ��سبح و�حد� من رموزها �لبارزين 
و�ملعروفني لأنه كان يتكفل بعمل �ي �سيء يطلب منه، كما كان حري�سا على تنظيم 
�ل�سفوف وكتابة �ل�سعار�ت، وغري ذلك كان م�سعفا للم�سابني بالإطالقات �حلية 

�لتي تطلقها قو�ت مكافحة �ل�سغب و�مليل�سيات �لتي تر�فقها. 
باإجتاه  �لثاين  �ليوم  بالزحف يف �سبيحة  ليلة كان قد خطط مع من معه  ذ�ت 
�لتحرير  )ج�سر �جلمهورية( وهو �جل�سر �لذي يعرب نهر دجلة ويربط بني �ساحة 
وبني )�ملنطقة �خل�سر�ء( �لتي حتتلها �ل�سلطتني �لتنفيذية و�لت�سريعية يف �ل�سفة 
ليفتحو�  �لع�سكر  ر�سا�ض  ومو�جهة  بالتظاهر�ت  �ل�سري  وقررو�  �لنهر  من  �لأخرى 
دون  حتول  و�لتي  �جل�سر  على  �ملو�سوعة  �لثالثة  �لكونكريتية  �حلو�جز  يف  ثغر�ت 

عبورهم �ىل �ملنطقة �خل�سر�ء.
كانت �جلموع �ل�سبابية �حلا�سدة هائجة ل ي�ستطيع �ن يوقفها �أحد، فتمكنو� من 
فتح ثغرة يف �حلاجز �لول وتر�جع �لع�سكر �ىل �حلاجز �لثاين بينما كان �طالق 
�لر�سا�ض كاملطر، وهنا �سرخ �سالم باأعلى �سوته "بالروح بالدم نفديك ياعر�ق" 

وملا �لتفتو� �ليه زمالئه وجدوه و�لدماء ت�سيل من كتفه �لمين!
يتوعد  ز�ل  وما  منها،  يتعافى  و�إ�سابته  يرزق  حي  �سالم  �لثائر  �ل�ساب  ز�ل  ما 

بالعودة �ىل �ساحة �لتحرير..
  

أ. جالل النداوي

 هجوم على 
المنطقة الخضراء

كالم اخـــر 

   �إعالمي تلفزيوين و كاتب �سحفي

�ملو�طن  �أمام  �لأور�ق  �إختلطت  �حلايل  وقتنا  يف 
تخيم  �لتي  �ملوؤ�مر�ت  مناخ  �ىل  بالإ�سافة  �لعربي 
�لتي جعلتنا  �ل�سائعات   و�إنت�سار  �لعربية،  �لدول  على 
يف كثري من �لأحيان ل ن�ستطيع �لتفرقه بني �حلقيقة  
للغاية  �سعب  �لأمور  تقييم  �أ�سبح  حيث  و�ملوؤ�مرة، 
وخا�سة بعد �أن �إكت�سفنا زيف بع�ض ما �سمي بثور�ت 
جاءت  موؤمر�ت  �أنها  للجميع  و�إت�سح  �لعربي،  �لربيع 
�خلر�ب  ذلك  على  و�لدليل  �لعربية.  �لدول  لتخريب 
بها،  ن�سبت  �لتي  �لدول  من  �لكثري  يف  خلفته  �لذى 
�لقالقل من  �إثارة  �أي�سًا من  نر�ه    ما  بالإ�سافة �ىل 
ن�سر  خالل  من  �مل�ستقرة   �لدول  د�خل  لآخر  وقت 
�خلاطئة  �ملعلومات  بن�سر  �ل�سعوب  وتهييج  �ل�سائعات 
ما  و�أمام  �أننا  �إل  �ل�سر�سة.  �لإعالمية  و�حلروب 
�لثورة  مب�سروعية  جنزم  نكاد  �لعر�ق  يف  يحدث 
�لإحتالل  ملو�جهة  خرجت  لأنها  و�سفافيتها  �لعر�قية 
�لثور�ت  �نو�ع  �أروع  هي  وهذه  �ملبا�سر،  غري  �لإير�ين 
�ل�سعبية �لتي عرفناها و�سفقنا لها طو�ل �لتاريخ لي�ض 
بالإ�سافة  �لعامل،  كل  يف  بل  �لعربي  �لوطن  يف  فقط 
حيث  �لعر�قيني  منه  يعاين  �لذى  �لظلم  حجم  �ىل 
�أنهم  �إل  �لكبرية،  �لنفطية  �لعر�ق  ثرو�ت  رغم  �أنه 
�أ�سبحو� يعانون من �لفقر د�خل بالدهم و �إجتهو� �ىل 
�للجوء و�لت�سرد يف دول �لعامل بعد �أن �أ�سبح نفطهم 
�مل�ستمرة  �ملحاولت  �إىل  بالإ�سافة  لالآخرين،  ملكا 
�مليلي�سيات  �نت�سار  وكذلك  �لطائفية  �لفتنة  لإثارة 
�سقوط  �ىل  �أدى  �لذى  �لأمر  لإير�ن،  �لتابعة  �مل�سلحة 
�أن  يعلم  و�لكل  ؟!  �ملتظاهرين  �سفوف  بني  �ل�سهد�ء 
ل  و�حلكومة  بذلك   تقوم  �لتي  هي  �ير�ن  ميلي�سيات 
ظل  يف  كله  وذلك  �مل�سهد،  على  �أل�سيطرة  ت�ستطيع 
كل  �أن  رغم  �لتنديد  على  فقط  يقت�سر  دويل  �سمت 
مطالب �لعر�قيني �أمل�سروعة هي �لتحرر من �لإحتالل 
ل  و�أخري�  لأهله.  �لعر�ق  ثرو�ت  تعود  و�أن  �لإير�ين 
�أملك �إل �أن �أقدم �لتحية لل�سعب �لعر�قي �لذي بهرنا 
رجل  قلب  على  جميعا  ووقوفهم  ووحدته،  ب�سموده 
ما  كل  و�أ�سقط  متزيقه،  حماولت  كل  ر�ف�سا  و�حد 

يقال عن �لتناحر �و �ل�سر�ع �لطائفي. 

أ.هويدا عبد الوهاب

شرعية 
الثورة  

العراقية

خال�سة القول

�سحفية وكاتبة م�سرية
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 دبلوما�سي عر�قي �سابق

�إنتفا�سة  �أ�سهر على �نطالقها، ل تز�ل  �أربعه  بعد مرور �كرث من 
ت�سرين �ملباركة �لتي فجرها وقادها �سباب و�سابات يف عمر �لزهور 
وطموحاتهم  �حالمهم  وحتطمت  �مل�ستقبل  �سبل  �أمامهم  �إنغلقت 
و�مللي�سيات  �لأحـــز�ب  من  ل�سلة  غنيمة  ��سبح  وطــن  �عتاب  على 
�لفا�سدة، �لتي ت�سابقت على نهب ثرو�ته وخري�ته مبختلف �لطرق 
و�ل�سناعة  �لزر�عة  فتوقفت  رقيب،  �و  ح�سيب  دون  و�لأ�ساليب 
�ل�سناعة  يوما فخر  �إنتاجها  كان  �لتي  و�مل�سانع  �ملعامل  وتعطلت 
�لعر�قية حمليا وعربيا، وكذلك �حلال يف جو�نب �ل�سحة و�لتعليم 
و�خلدمات �لأ�سا�سية و�ملهمة مثل �لكهرباء و�ملاء �ل�سالح لل�سرب، 
و�ملــافــيــات  و�ملــخــدر�ت  �جلــرميــة  و�نت�سرت  �لمــر��ــض  فتف�ست 
و�لع�سابات و�لتزوير بكل ��سكاله و�نو�عه، فلم تعد هناك �أجهزة 
وفر�ض  �ملجتمع  حركة  و�سبط  �ملو�طن  حماية  على  قــادرة  �أمنية 
�لأحز�ب هي من تفر�ض قو�نينها  �مللي�سيات ومافيا  �لقانون، لأن 
ووجودها على دو�ئر �لدولة وحركة �ملو�طن بقوة �ل�سالح �ملنفلت. 
و�يــر�ن  �أمريكا  بهم  جــاءت  �لذين  �ل�سعاليك  هــوؤلء  توهم  لقد 
�ل�ستمر�ر  على  قادرين  باأنهم  �لعر�قي  �ل�سعب  مب�ستقبل  للتحكم 
بفر�ض وجودهم وهيمنتهم من خالل بث �لفتنة و�لتفرقة �لطائفية 
�ل�سعار�ت �ملذهبية و�لدينية للبقاء يف  بني �لعر�قيني، و��ستخد�م 
�حلكم ولكن بقاء �حلال من �ملحال فجاء �لرد من �ل�سعب �لعر�قي 
�سعارها  �سجاعة  وطنية  �سلمية  باإنتفا�سة  مــزلــزلآ  �ملــرة  هــذه 
)نريد وطن( حاولو� �لإلتفاف عليها وحرفها و�إخمادها مبختلف 
�لو�سائل، وكان خيارهم �لأول و�ملجرب د�ئما هو ��ستخد�م �لقمع 
�ملتظاهرين  بني  �جلرحى  و�آلف  �ل�سهد�ء  مئات  ف�سقط  و�لقوة 
و�ملختطفني،  �ملعتقلني  من  كبرية  �عــد�د  �ىل  �إ�سافة  و�ملحتجني 
�إزد�د  وميل�سياتها،  �لقمعية  و�أجهزتها  �ل�سلطة  عنف  �إزد�د  وكلما 
�إ�سر�ر �لثو�ر على �ل�سمود و�لبقاء يف �ل�ساحات ف�سقطت حكومة 

عادل عبد �ملهدي 
و�جرب على تقدمي 
ولكنه  ��ستقالته، 
عمله  يف  ��ستمر 
بــاأحــتــيــال و��ــســح 
ثم  �لد�ستور  على 
مر�سحني  قــدمــو� 
نف�ض  من  �آخرين 
�مل�سبوهة  �لد�ئرة 
ــدة، ومت  ــس ــا� ــف و�ل
قبل  من  رف�سهم 
ـــن،  ـــظـــاهـــري ـــت �مل
يحاولون  و�أخـــري� 

مترير حممد توفيق عالوي وهو وزير ونائب �سابق، بعد �ن تعهد 
�ملنتف�سني  على  بفر�سه  �يـــر�ن  يف  �لقابع  �ل�سدر  مقتدى  لهم 
�لقبعات  وجماعة  �ل�سالم(  )�سر�يا  �مل�سماة  ميل�سياته  فــاأنــزل 
باملتظاهرين  لتفتك  و�ل�سكاكني  بالهر�و�ت  مدججني  �لــزرقــاء 
خيم  وحرق  �لرتكي  �ملطعم  على  �سيطرتها  وتعلن  عليهم  وتعتدي 
�لب�سرة  مثل  �ملحافظات  وباقي  �لتحرير  �ساحة  يف  �ملتظاهرين 
و�لنا�سرية و�لنجف و�سقط عدد من �ل�سهد�ء على �يدي �أ�سحاب 
مقتدى  �سد  �ل�سارع  غ�سب  فجر  �لــذي  �لمــر  �لزرقاء،  �لقبعات 
�ل�سدر و�أتباعه وبذلك �سقط �لحتياط �ملخباأ، �و �جلد�ر �لأخري 
�سوى  �مامها  يبقى  �ملنطقة �خل�سر�ء ومل  �سلطة  به  �لذي حتتمي 
�لر�سوخ �مام �إر�دة �ل�سعب �لعر�قي و�لقبول بخارطة �لطريق �لتي 
و�سعها �لثو�ر منذ �ليوم �لأول لبدء �نتفا�ستهم و�ل فاأن �لعو�قب 

�ستكون وخيمة عليهم. 

ان����������������ت����������������ف����������������اض����������������ة ت����������������ش����������������ري����������������ن ال��������������ع��������������راق��������������ي��������������ة 
ع�����������������������ص�����������������������ي�����������������������ة ع���������������������������ل���������������������������ى ال�����������������������������������������ذوب�����������������������������������������ان 

أ. خالد يحيى النعيمي 
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ــبــنــان  طـــلـــب ل
م�ساعدة  ر�سميا  
�سندوق  من  فنية 
�لــوقــت  �لــنــقــد يف 
�لــذي يــحــاول فيه 
ــــادي �نـــهـــيـــار  ــــف ت
�سامل.  �قت�سادي 
ومن غري �ملعروف 
كــان  �إذ�  مــا  بــعــد 
ـــــك �ــســيــتــحــول  ذل
مــايل  �إنـــقـــاذ  �إىل 
ــكــن  ر�ـــــســـــمـــــي، ل

�ملحللني بد�أو� تقييم �لحتمالت. 
70 باملئة و  �أن هذ� �سي�سمل تخفي�سات يف قيمة �لديون مبا ي�سل �إىل  �لتجارب �ل�سابقة ت�سري �إىل 
�سيلتهم ذلك روؤو�ض �أمو�ل �لبنوك، و�ست�سل كلفة �إعادة ر�سملة �لبنوك �إىل حو�يل 25 باملئة من �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل. وقد تفيد م�ساعدة فنية من �سندوق �لنقد يف �حلد من �ل�سغوط.
 و�ستكون هناك حاجة �أي�سا �إىل تقلي�ض �لإنفاق �حلكومي بني ثالثة و�أربعة باملئة من �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل ملنع ت�ساعد عبء �لديون. و�سيرتكز �لتق�سف يف كبح �لزيادة يف رو�تب �لقطاع �لعام و�إ�سالح 
�للرية  �ل�سلطات قيمة  �أن تخف�ض  �لنقد على  �أن ي�سر �سندوق  �ملرجح  و من  بالبالد.  �لكهرباء  �سركة 

�للبنانية ك�سرط م�سبق لإبر�م �تفاق.
�إىل ذلك  لبنان  ت�ساأل ملاذ� و�سل  �أن  يتعني عليك  �لنهاية  �لدين، يف  يتعلق فقط مبعدلت  �لأمر ل   
�أن هناك  �أن يرى  �لنقد يف  �ل�سيئة، �سريغب �سندوق  �ل�سيا�سات  �سنو�ت من  بلغه. كانت  �لذي  �لو�سع 

رغبة يف �لإ�سالح.

االقتصاد

اعداد: يوسف ابرحوس

�لإ�ــســابــات بفريو�ض  عـــدد  �رتــفــاع  �أ�ــســفــر 
كورونا، �إ�سافة �ىل �رتفاع �لوفيات ب�سكل م�ستمر 
منذ مطلع �لعام �حلايل وحتى �لآن، �إىل تخفي�ض 
يف  و�لعاملي  �ل�سيني  �لقت�سادي  �لنمو  توقعات 
�لقت�ساديني  �ملحللني  معظم  قبل  مــن   2020

و�ملاليني حول �لعامل.
وقد تباينت تلك �لتخفي�سات لنمو �لقت�ساد 
�آخــر  مبــعــنــى   ،0.4%-1.5% بــني  �لــعــاملــي 
�أكــرث  �إىل  دولر  مــلــيــار   400 ـــ  ب يــقــدر  مــا  نــحــو 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  دولر  تريليون  من 
�حلــايل،  �لــعــام  مــن  �لأول  �لن�سف  يف  �لعاملي 
�ل�سني  منه  �لأكرب  �ملت�سرر  يكون  �سوف  و�لذي 
وزنها  بفعل  �لعاملي  �لنمو  على  تاأثريها  وبالتايل 
يف  �قت�ساد  �أكــرب  ثــاين  تعد  حيث  �لقت�سادي، 

�لعامل بعد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

   فروس كورونا، توقعات 
سلبية متباينة حول تأثره على 

االقتصاد العالمي

   لبنان ، طلب رسمي لبنك النقد الدولي من أجل المساعدة الفنية

"�ساوند  �لــربيــطــانــيــة  �لــ�ــســركــة  ز�لـــت  مــا 
�لتنقيب عن  �ملُتخ�س�سة يف جمال  �إنريجي"، 
عن  �لّتنقيب  يف  عملها  تو��سُل  و�لغاز  �لنفط 
جديٍد  حتــديــٍث  يف  �ل�ّسركة  �أ�ــســارت  و  �لــغــاز، 
�إىل �أّنه "مت حتديُد خطة تطوير م�سروع �لغاز 
�لطبيعي �مل�سال يف عدد من �حلقول �ملكت�سفة 
مهمة  �أربـــاح  لتحقيق  �سريعة  كاإ�سرت�تيجية 
�خلطة  "هذه  �أّن  مــربزة  �ل�ّسركاء"؛  ل�سالح 
�ست�ساهُم يف �لتطوير �لنهائي للمو�قع �ملكت�سفة 
و�لو�سول �إىل �إنتاج حقيقي للغاز عام 2021".
"تندر�رة"،  حقل  عائد�ت  توفر  �أن  ويرتقب 
وزير  عن  �ل�سادرة  �لر�سمية  �ملعطيات  وفــق 
�ملائة  يف   50 حو�يل  و�لبيئة،  و�ملعادن  �لطاقة 

من حاجيات �ملغرب من �لكهرباء.
باملغرب،  �لغاز  فيها  يوجد  �أخــرى  منطقة 
وحتديد� بال�سويرة، تدر على �لبلد �سنويا 60 
مليون درهم، وتوجد يف ملكية �ملكتب �لوطني 
للهيدروكربونات و�ملعادن بن�سبة مائة يف �ملائة؛ 
�لغرب" ميتلك فيه �ملغرب ح�سة  "غاز  بينما 

25 يف �ملائة.

   اإلعالن عن قرب إنتاج الغاز الطبيعي "المسال" في المغرب             

ــــــام، مــــّر �لــعــمــالق �لــربيــطــاين  وقـــبـــل �أي
�إىل  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب  يف  �ملتخ�س�ض 
رعة �لق�سوى باإعالنه بدء �لأ�سغال �خلا�سة  �ل�ُسّ
بت�سييد حمطة ل�ستخر�ج "�لغاز" �لّطبيعي من 
"�سبو"،  �لتي جرى حفرها يف منطقة  �حلقول 
�أّول  "�كت�سف  �أّنه  معلنا  �ململكة،  غرب  �لو�قعة 

حقٍل للغاز خالل هذه �ل�ّسنة".
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االقتصاد

 2020 �لعام  ـ فرب�ير من هذ�  �سباط  �سهر 
�لعمل  جمموعة  �عطتها  �لتي  �ملهلة  نهاية  كان 
قو�نني  بكافة  لالإلتز�م  طهر�ن  لنظام  �لدولية 
وقر�ر�ت �ملجموعة و�لقا�سية مبكافحة �لرهاب 
وغ�سل �لأمو�ل بعد �ن �عطيت �كرث من مهلة �إل 
�نها متادت يف �سلوكها �ملنحرف هذ�، و��ستمرت 
بتمويل �لإرهاب و�لعمليات �مل�سبوهة، و��ستمرت 
كذلك يف مترير �سفقات غ�سل �لأمو�ل و�لتدخل 
يف  �ليوم  ن�ساهده  ما  خا�سة  ــدول  �ل �سوؤون  يف 
�لوقت  يف  �ليمن،  ثم  ولبنان  و�لــعــر�ق  �سوريا 
حالة  من  �لأيــر�ين  �لقت�ساد  فيه  يعاين  �لذي 
بعد  خا�سة  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �سريع  تدهور 

أ.د. غسان الطالب

معها  �لنووي  �لتفاق  من  �لأمريكي  �لن�سحاب 
�لقت�سادية  �لــعــقــوبــات  مــن  �سل�سلة  وفــر�ــض 
يف  �لنفطي  �نتاجها  ت�سدير  من  ومنعها  عليها 
�لوقت �لذي كانت ت�سدر فيه 2.5 مليون برميل 
يوميا  برميل  مليون  ن�سف  �إىل  تر�جع  يوميا 
�نها   �إل  و�ل�سني،  �لهند  �ىل  منه  بع�ض  يذهب 
كانون  �سهر  يف  تقريبا  �ل�سفر  ��إىل  �نخف�ست 
�سبكات  �أن  مــن  �لــرغــم  على  دي�سمرب  ـ  �لأول 
�ملهربني و�لتي يجيدها �لنظام يف طهر�ن تعمل 
�لنفط   مــن  حمــددة  غــري  كميات  تهريب  على 

لتباع يف �ل�سوق �ل�سود�ء.
�لألتفاف  يف  �لير�نية  �ملحاولت  كل  رغم   
عليها،  �ملفرو�ض  و�حلظر  �لعقوبات  نظام  على 
يقوى  هل  نف�سه:  يفر�ض  �لــذي  �ل�سوؤ�ل  يبقى 
هذه  ظل  يف  �ل�سمود  على  �ليــر�ين  �لقت�ساد 
يف  �سي�ستمر  �ل�سيا�سي  �لنظام  وهل  �لو�ساع؟ 
�لو�قع؟  �لمــر  �إىل  �لر�سوخ  دون  هــذ�  عناده 
�لقت�سادية  �لعقو�ت  باأن  توحي  �ملوؤ�سر�ت  كل 
�لبقاء  مقومات  كل  �لير�ين  �لقت�ساد  �فقدت 
و�سيوؤول �ىل �لنهيار طال �لمر �م ق�سر، و�ن 
�ملعي�سية  �لحـــو�ل  وتــردي  �لد�خلية  �لو�ــســاع 
للمو�طنني �ستوؤدي �إىل تفاقم �ل�ستياء �ل�سعبي 
نظام  مو�جهة  يف  ومتــرده  �ل�سعب  �سرب  ونفاذ 

�ملاليل.     
�لير�ين  �لقت�ساد  لتفا�سيل  �ملتابعة  ومن   

�لقت�سادي  �لنمو  مــعــدلت  تــر�جــع  �ن  نــرى 
ــدهــور يف  ــت �لــقــائــم عــلــى تــ�ــســديــر �لــنــفــط و�ل
�ىل  ــافــة  ��ــس �ملــو�طــنــني  معي�سة  مــ�ــســتــويــات 
لالأ�سعار  �لعام  �مل�ستوى  يف  �مل�ستمر  �لرتــفــاع 
�لقت�ساد  م�ستقبل  على  كارثية  نتائجه  �ستكون 
قيمة  تدهور  لذلك  ��سفنا  �إذ�  هذ�  ــر�ين،  �لي
ب�سبب  �ل�سر�ئية   قوتها  و�سعف  �ملحلية  �لعملة 
يزيد  مبا  يقدر  و�لــذي  �مل�سبوق  غري  �لت�سخم 
مبعدل  يتقل�ض  �لقت�ساد  و�ن   ،50% عــن 
بح�سب   ،10% يــقــرب  مــا  �إىل  ي�سل  �سنوي 
مع  وتتهاوى  �لــدويل،  �لنقد  �سندوق  تقدير�ت 
ف�سعر   ، "�لريال"  �ملحلية  �لعملة  قيمة  ذلــك 
ريال  �ألف   45 يعادل  للريال  �لر�سمي  �ل�سرف 
�ل�سرف يف  �سعر  �ما  �لو�حد(،  �لدولر  مقابل 
�ل�سوق �ل�سود�ء في�سل �ىل  ما يقارب 150 �لف 
ريال، مما �سيجرب �لبنك �ملركزي �لير�ين على 
طباعة  �إىل  باللجوء  �حلكومي  �لنفاق  متويل 
تر�جع  يزيد من  نقدية غري مغطاة مما  �ور�ق 
قيمة �لريال �كرث مما كان عليه، و�لنتيجة عدم 
�لقدرة على كبح جماح �لت�سخم، وهذ� �سيدفع 
بالهروب  �لمــو�ل  روؤو�ــض  و��سحاب  بالثرياء 
ذلك  و�نعكا�ض  �لبلد،  خــارج  ��سولهم  و�سحب 
على �حتياط �لنقد �لجنبي للبلد مما يوؤدي �ىل 
تر�جع قدرتها على �ل�ستري�د وتغطية حاجاتها 
�حتياجيات  تكلفة  ــادة  زي وبالتايل  �ل�سا�سية 

اق��������������ت��������������ص��������������اد اي��������������������������������������������ران.. األن���������������ه���������������ي���������������ار ال��������م��������ق��������ب��������ل
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  �أ�ستاذ جامعي و باحث �قت�سادي

تعر�ض  ثــم  �ل�ــســتــري�د،  على  �ملعتمدة  �لنــتــاج 
�لعديد من �ملن�ساآت �لقت�سادية �سو�ء لالفال�ض 
تتفاقم  ذلــك  ونتيجة  �ل�سوق،  من  �خلــروج  �و 
�ل  يقرب  ما  �ىل  و�سلت  �لتي  �لبطالة  معدلت 
 2019 �لعام  لغاية  �لعمل  10 مليون عاطل عن 
مليون   35 �لعاملة ب  �لقوى  فيىه  تقدر  بلد  يف 
عامل �ي �ن معدل �لبطالة بزيد عن �ل 30%، 
مع �لعلم �ن حو�يل 25 مليون ن�سمة من �ل�سعب 

�لإير�ين يعي�سون حتت خط �لفقر.
ـــذي يــتــبــادر لــلــذهــن هــل ميكن  ــوؤ�ل �ل ــ�ــس �ل
للنظام �لير�ين �ن ي�ستمر دون �فتعال �حلروب 
لنا  يبدو  للخارج؟   �لد�خلية  �زماته  وت�سدير 
ـــاأن �خــتــالق �حلـــروب  ولــالإجــابــة عــلــى ذلـــك ب
�لنظام  م�سلحة  يف  هــو  �لزمــــات  وتــ�ــســديــر 
ل�سرف �نظار �لنا�ض عن �مل�ساكل �لقت�سادية 
�ولويات  �سلم  يف  يوما  تكن  مل  �لتي  �لد�خلية، 
هذ� �لنظام فهو م�ستعد لإفقار �ل�سعب للبقاء يف 
�ل�سلطة، ومما يوؤكد لنا ذلك �ن �أن �أكرب زيادة 
�ملخابر�ت  ل�سالح  كانت   2019 ميز�نية  يف 

و�حلر�ض �لثوري و�لتي و�سالت �إىل 57 %.
�ن  �مل�ستغرب  مــن  لي�ض  �حلــالــة  هــذه  �مــام 
ت�سنف �ير�ن من �أعلى دول �لعامل يف معدلت 
�لف�ساد، حيث حتتل �ملرتبة 131 عامليا بالف�ساد، 
منظمة  تــقــاريــر  حــ�ــســب  دولــــة   176 بــني  مــن 
�ل�سفافية �لعاملية، وح�سب بيانات �لبنك �لدويل 
لعام 2017، ويف در��سة �عدها على 190 دولة 
�حتلت �ير�ن �ملرتبة 124 كاأ�سو�أ دولة يف توفري 

�لبيئة �ملنا�سة لت�سيري �لأعمال و�ل�ستثمار.
حلم �ير�ن �لقت�سادي و�لذي ت�سعى لتحقيقه 
لبناء  منها  حماولة  يف  �ل�سيا�سي   �حللم  بعد 
�مرب�طوريتها �لفار�سية على �نقا�ض �جز�ء من 
�لوطن �لعربي من خالل �لتدخل �ملبا�سر ون�سر 
�لتي  �لكريهة  �لطائفية  على  �ملبنية  �لفو�سى 
�لعر�ق  كما هو وجودها يف  تتبناها ومتار�سها، 

تدمري  يف  جــاهــدة  لبنان  ثــم  و�ليمن  و�ــســوريــا 
هذه �لبلد�ن من خالل �ذرعها �لطائفية ونهب 
ل�سان  وعلى  �علنت  حيث  �لبلد�ن  هذه  خري�ت 
لي�ض  �لإيــر�ين   "�لتدخل  هذ�  بــاأن  مرجعياتها 
باملجان"، وقد ورد هذ� �لكالم على ل�سان �أمني 
�لإيــر�ين،  �لنظام  م�سلحة  ت�سخي�ض  جمل�ض 
"بالده  �أن  قــال  حيث  ر�سائي،  حم�سن  �ملدعو 
و�لعر�ق  �سوريا  يف  �أنفقته  دولر  كل  �ست�ستعيد 
ويف كل مكان، و�إننا نتبع حتقيق م�ساحلنا �إىل 
لو  و�لعر�ق،  ل�سوريا  نقدمه  �لذي  �لدعم  جانب 
�أعطينا دولرً� و�حدً� لأحد، نقب�ض ثمنه ونثبت 

�أقد�منا بذلك".
�لقت�سادي  �لو�سع  تــردي  من  �لرغم  على 
يــتــوقــف عن  �ملـــاليل مل  نــظــام  �ن  �إل  ــــر�ن  لإي
للبلد�ن  لبع�ض  �لد�خلية  �ل�سوؤون  يف  �لتدخل 
�لعربية )�سوريا و�لعر�ق ولبنان و�ليمن وليبيا( 
�لتدخل  هــذ�  على  طائلة  �مــو�ل  ينفق  ز�ل  ول 
وعلى ح�ساب تنمية �قت�ساده �لد�خلي وحت�سني 

�لو�سع �ملعا�سي ل�سعبه، و�لتي تقدر بحو�يل 30 
حلزب  تدفع  �لتي  �ملبالغ  باإ�ستثناء  دولر  مليار 
�سنويا  دولر  مليون   300 من  باأكرث  تقدر  �هلل 
�لالتينية  �مــريــكــا  يف  ملــ�ــســاريــع  متويلها  عـــد� 
بتعبري  كانت  و�لنتيجة  �حلــزب،  هــذ�  ل�سالح 
�ن  يـــرون  وهــم  غ�سبه  عــن  ــــر�ين  �لإي �ل�سعب 
و��سعال  �لفنت  و�ثارة  �لتدخل  تبدد يف  �مو�لهم 
و�مللي�سيات  �لأنــظــمــة  بع�ض  لــدعــم  �حلـــروب 
�لعربية �لتي متثل خمالب لها لتكري�ض تو�جدها 
�لنظام  لهم  يــربر  فيما  �لعربية،  �لأر�ــض  فــوق 
�مرب�طوريتهم  �لدول متثل جزء� من  باأن هذه 
�ملزعومة و�سياأتي �لوقت �لذي ي�سرتدون فيه كل 

ما �نفقوه على هذه �لدول.             
ـــدرك لــالآن    يــبــدو �ن نــظــام �ملـــاليل مل ي
من  �لد�خلي  �قت�ساده  على  �ملرتقبة  �لنتائج 
�ل�سر�ر و�لتورط بالإنفاق على �لتدخل ب�سوؤون 
�لدول �لعربية وت�سدير �لفتنة و�حلروب و�لذي 
�سينعك�ض �سلبا ل بل كارثيا بكل تاأكيد على معدل 
�لنفاق �حلكومي على �لقطاعات �خلدمية مثل 
�لدخار  معدلت  على  كذلك  و�ل�سحة  �لتعليم 
�لديون  تر�كم  �ىل  كذلك  و�سيوؤدي  و�ل�ستثمار 

يف ظل �حل�سار �لقت�سادي �لذي تو�جهه.
�لــهــدم  ــــاإن عـــو�مـــل  ف ـــة هــــذه  �ذ� و�حلـــال
�لقت�سادي �لد�خلي موجودة يف هذه �لتفا�سيل 
ولبد  حمالة  ل  قادم  �لقت�سادي  �لنهيار  و�ن 
مل�سالح  تبعا  تتغري  �ن  من  �لدولية  للمعطيات 
�لعر�ق  ت�سرين يف  ثورة  �نت�سار  �لدول يف حال 
دولــة  يف  �ملقاومة  و��ــســتــد�د  لبنان  يف  و�لــثــورة 
�لذي  �لبرتول  �ملحتلة، م�سدر  �لعربية  �لحو�ز 
من   90% ميثل  و�لــذي  �ملــاليل  نظام  ي�سرقه 
�لــبــرتول..و�ن غد�  �ليــر�ين من  �لنتاج  حجم 

لناظره قريب.
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ب�سان  عام  �سبه  باإتفاق  �ملنهج  مفهوم  يحظى 
مفهومه. لذ� نرى، مع �مل�ستقبلي �لأمريكي ويندل 
بل، �نه: " �لطريقة �لتي يف�سي �لإ�ستخد�م �ملنظم 
مرغوب  ما  �سئء  حتقيق  �إىل  �لتقنية  لإجر�ء�تها 

به."
و�لطريق  �ملنهج  و�إنطالقاأ من متاثل مفهومي 
�إ�ستخد�منا  �أن  نرى  �ملعرفية،  �لد�لة  حيث  من 
و�أن  ،�سيما  و�ياهما  تتناق�ض  ل  �ملقاربة  لت�سمية 
جميع هذه �ملفاهيم تلتقي يف قا�سم م�سرتك، هو 

�نتاج �ملعرفة.
ومنذ بدء �إنطالق �لتفكري �لعلمي يف �مل�ستقبل، 
من  و�لعديد  �ملا�سي،  �لقرن  منت�سف  حو�يل 
ھذ�  لرتجمة  توظيفها  يتم  �ملنھجية  �ملقاربات 
�لتفكري �إىل و�قع عملي ملمو�ض. ويوؤكد، ويندل بل، 
�أن ھذه �ملقاربات توزعت على م�ستويني: �لأول و 

م������������ق������������ارب������������ات دراس�������������������������������ات ال�������م�������س�������ت�������ق�������ب�������الت: 
ال��������������������������خ��������������������������ص��������������������������ائ��������������������������ص ال����������������ھ����������������ی����������������ك����������������ل����������������ی����������������ة

أ.د. مازن الرمضاني

م�ستقبليني  قبل  من  �إبتكارھ�  مت  مبقاربات  يفيد 
تقنية  ومثالها  دقيق،  م�ستقبلي  لإ�ست�سر�ف  دعماأ 
يعربعن  فھو  �لثاين،  �مل�ستوى  عن  و�أما  دلفي. 
�ل�سرفة،  �لعلوم  من  �إ�ستعارتھ�  متت  مقاربات 
علوم  ومثالھ�  �لأخرى.  و�لإجتماعية  و�لإن�سانية، 
و�لإح�ساء،  و�لھند�سة،  و�لأحياء،  �لريا�سيات، 
و�إد�رة �لآعمال، و�لتاريخ، و�لإجتماع، و�ل�سيا�سة، 

وعلم �لنف�ض، وغريذلك. 
�مُلبتكرة  �ملقاربات  �أن  �إىل  وجتدر�لإ�سارة 
مبقاربات  �لإ�ستعانة  عن  �أي�سا،  ھي  ترّتدد،  مل 
ملخرجاتھ�.  دعما  �أخرى  علوم  من  م�ستعارة 
باملقاربات  �مل�ساھد  بناء  �إ�ستعانت مقاربة  فمثلما 
و�لإجتماع،  �لتاريخ،  علوم  يف  �مل�ستخدمة 
تقنية  مقاربة  ترتدد  مل  كذلك  و�لريا�سيات، 
قبل  من  �مل�ستخدمة  �ملقاربات  توظيف  عن  دلفي 
و�ل�سىء  و�لريا�سيات.  و�لإجتماع،  �لنف�ض،  علوم 
�لتي  �لعاملية،  �لنماذج  ين�سحب على مقاربة  ذ�ته 
�لإجتماع،  علوم  مقاربات  من  تنھل  �إ�ستمرت 

و�لريا�سيات، و�لإح�ساء. 
�إن �لإ�ستعانة مبقاربات منھجية م�ستعارة من 
علوم �أخرى ل ُيرد �إىل �خل�سائ�ض �لتي تتميز بھ� 
ھذه �لعلوم فح�سب، و�إمنا �أي�ساأ �إىل �إدر�ك �سائع 
�أن توظيف ھذه �ملقاربات  �مل�ستقبليني مفاده  بني 
يف�سي �إىل دعم �إنتاجھم �لعلمي مبا يجعله �أكرث 

دقة، بعن�سر مھم م�ساف.
�أ�سكالآ  �أخذت  �لتي  �لإ�ستعانة،  �أن ھذه  على   
على  �حلر�ض  �إطار  �سمن  متت  وعمودية،  �إفقية 
معريف  كحقل  �مل�ستقبالت  در��سات  خ�سو�سية 

ھ�دف. وبھذ� �حلر�ض تتماھى ھذه �لدر��سات 
�ل�سيا�سة،  كالعلوم  �أخرى،  معرفية  حقول  مع 
�لعلوم  ھذه  فجميع  و�لإجتماع.  و�لإقت�ساد، 
�أن  دون  ولكن  ذ�ته  �ل�سىء  �إىل  عمدت  و�سو�ھ� 
يوؤدي ذلك �إىل �لتاثري �سلباأ يف خ�سو�سيتھ�، يف 

�لأقل. 
و�نطالقاأ من خمرجات تطورها �ملنهجي عرب 
در��سات  �أن  بل:  فيندل  يوؤكد  �ل�سابقة،  �لعقود 
�سار  منهجي  برث�ء  تقرتن  �أ�سحت  �مل�ستقبالت 
�إ�ست�سر�ف  �ملبا�سرة:  غايتها  �أجناز  لها  يتيح 
و�ملرغوب  و�ملحتملة  �ملمكنة  �مل�ستقبل  م�ساهد 
مع  باملقارنة  �أدق  وخمرجات  �أي�سر  بجهد  فيها، 

و�قعها �لذي كان خالل زمان بد�ية �إنطالقتها.
حم�سلة  �ملنهجي  �لرث�ء  هذ�  ُيعد  وعندنا، 
�برزها  ولعل  �ملهمة.  �ملدخالت  من  عدد  لتاأثري 

�لآتي:
�مل�ستقبالت  در��سات  بد�أت  لقد  ناحية،  فمن 
�متد�دها  �أن  �إل  �ل�سمال،  عامل  يف  وتطورت 
�أن  �إىل  �أف�سى  �جلنوب  عامل  دول  �إىل  �لالحق 
�إىل  يوؤد  مل  �لو�قع  هذ�  �إن  عاملية.  ظاهرة  تكون 
جمرد �إنت�سار �مل�ستقبليني على �ستى �نحاء �لعامل 
وبخلفيات ثقافية، وروؤى فكرية، و�هتمامات علمية 
�أن  �إىل  �أي�ساأ  و�أمنا  فح�سب،  متنوعة  و/�أوعملية 
ت�سهد هذه �لدر��سات، يف عدد من �لدول �لآ�سيوية 
�ل�سائرة يف طريق  وكذلك  �ملتقدمة  تلك  ول�سيما 
ر�سمية  ��ستجابة  تدعمها  و�عدة  �نطالقة  �لنمو، 
در��سات  �أن  م�ستقبلييون  ر�أى  هنا  ومن  و��سعة. 

�مل�ستقبالت �ستقرتن لحقاأ بنكهة �أ�سيوية.

الع��لوم
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�إىل  �لإ�سارة  جتدر  �لثانية،  �لناحية  من  و�أما 
تطورها  خالل  �نطلقت  �مل�ستقبالت  در��سات  �أن 
بدورها  �أف�ست  �لتفكري  من  خمتلفة  �أمناط  من 
وهذه  متاهت  منهجية  مبقاربات  �لأحذ  �إىل 
�مل�سامني. وقد تفاعل هذ� �ملدخل من تطلع رمى 
م�ستقبليني  بني  �لن�سبية  �لعزلة  من  �حلد  �إىل 
بالتنوع،  وجتاربهم  بالتعدد،  ثقافاتهم  متيزت 
�لتفاعل  من  متعددة  م�ستويات  لتاأمني  �سبيال 
خمرجات  �أدت  وقد  �ملتبادلة.  �لإ�ستفادة  حتقق 
هذ� �لتفاعل �إىل تطوير منهجي مبدع للمقاربات 

�مل�ستخدمة.
�أن  �إىل  �أدت  و�سو�ها  �ملدخالت  تاأثري هذه  �إن 
�ملقاربات  بع�ض  وهناك،  هنا  جغر�فياأ،  تتمتع، 
فمثال  �سو�ها.  من  �أو�سع  و�نت�سار  باإ�ستجابة 
�لناطقة  �لدول  يف  �مل�ستقبليني  من  �لعديد  يتجه 
�جلنوب  عامل  جل  يف  وكذلك  �لفرن�سية،  باللغة 
�مل�ساهد  بناء  مبقاربة  �لإ�ستعانة  تف�سيل  �إىل 
عربية  در��سات  تبني  ذلك  ومثال  �سو�ها.  على 
�ملقاربة.  لهذه  م�ستقبلي  م�سمون  ذ�ت  ر�ئدة 
�لتحديات  �لعربية:  �لأمة  م�ستقبل  در��سة:  ومنها 
عام  م�سر  م�ستقبل  در��سة:  وكذلك  و�خليار�ت، 

.2020
على  �مل�ستقبالت  در��سات  �إنت�سار  �أدى  وقد   
�إىل  م�ستقبليني  يعمد  �أن  �إىل  �لعاملي  �ل�سعيد 
ت�سنيفھ� ولغايات تكمن،على �لأرجح، يف �لتطلع 
�إىل ن�سر �ملعرفة مب�سامينھ�، و�لتعريف باإجر�ء�ت 
توظيفھ�. وقد تباينت معايري �لت�سنيف وتنوعت. 
�أن توزيع هذه  �لتفا�سيل، نرى  �لدخول يف  وبدون 
ُي�سكل  وتكاملية  ومعيارية  �إجتاهية  �إىل  �ملقاربات 
�لر�ھن  �لو�قع  بد�خله  يندرج  �لذي  �لعام  �لإطار 

جلل مقاربات هذه �لدر��سات.
در��سات  به  مرت  �لذي  �لتطور  �دى  لقد 
�أن  �إىل  عقود  خم�سة  من  �كرث  خالل  �مل�ستقبالت 
بخ�سائ�ض  �مل�ستقبل  يف  �لتفكري  �أمناط  تتميز 

هيكلية حمددة ولكن متباينة.
مر�حل  من  �لأوىل  �ملرحلة  متيزت  فاإبتد�ًء، 
روؤية فكرية قدمية  باإنت�سار  �لدر��سات  تطور هذه 
�إدو�رد  �لأمريكي،  �مل�ستقبلي  وي�سرح  �جلذور. 
كورني�ض، م�سمون هذه �لروؤية بالقول �إنها �أدركت 
�لوقت  يف  ويكون  �ملا�سي  من  ين�ساأ  "...�مل�ستقبل 
تبنى  و�إت�ساقا مع م�سمونها،  به".  ذ�ته، حمكوماأ 
خ�سو�ساأ  �لأمريكيني  �مل�ستقبليني  من  �لعديد 
بامل�ستقبل،  �لتنبوء  من  جعلت  منهجية  مقاربات 
�ملقاربة  وُتعد  لها.  �أ�سا�ساأ  �لأ�سوء،  �أو  �لأح�سن 

�لإجتاهية، باأنو�عها، من بني �برزها.
يف  �ملتاحة  �ملعرفة  من  �ملقاربة  هذه  وتنطلق 
ملو�سوع  �لتاريخي  �لتطور  كيفية  �حلا�سرعن 
�مل�سار(  )مبعنى  �لإجتاه  لتحديد  �سبيالآ  حمدد 

�إىل �أن تكون خمرجات هذ� �ملقاربات �أما خاطئة، 
�أو م�سللة، �أو غري ذ�ت �سلة.

على �أن ��ستمر�ر �لأخذ بهذه �ملقاربة مل يحل 
دون تر�جعها ومنذ زمان يعود �إىل ما بعد �حلرب 
�لأخذ  ذلك  على  �ساعد  ومما  �لثانية.  �لعاملية 
�حلتمية  و�لروؤية  م�سمونها  تناق�ض  �أخرى  بروؤية 
و�لآحادية للم�ستقبل. ففي فرن�سا خ�سو�سا برزت 
و�لتي  ل�سارتر  �لوجودية  بالفل�سفة  تاأثرت  روؤية 
�سورة  على  �لإنغالق  يقبل  ل  �مل�ستقبل  �إن  قالت 
�سور  على  بالإنفتاح  يتميز  و�أمنا  و�حدة،  حتمية 
�ملنظور،  �مل�ستقبل  مفهوم  وُيعد  ومتعددة.  بديلة 
�لذي �بتكره �مل�ستقبلي �لفرن�سي، غا�ستون برغيه، 
يف �لعقد �خلام�ض من �لقرن �ملا�سي �أ�سا�ض هذه 

�لروؤية.
ُعدت  �أنها  كورني�ض،  �إدو�رد  يوؤكد  ولأ�سالتها، 
�ملعتادة  �لغربية  �لنظر  وجهة  يف  هاماأ  "...حتولآ 
در��سات  �نتقلت  تاأثريها،  وجر�ء  �مل�ستقبل".  عن 
�مل�ستقبالت من �لتنبوء بامل�ستقبل �إىل �إ�ست�سر�ف 
�لأخذ  �إىل  �أدت  �لبديلة، ومبخرجات  �مل�ستقبالت 
مبقاربات منهجية تتماهى و�ياه. وقد جرت �لعادة 

على ت�سميتها باملقاربات �ملعيارية.
وتختلف هذه �ملقاربات عن �سو�ها �لإجتاهية 
�إىل  �ل�سعي  �أولهما،  �أ�سا�سيني:  �سعيدين  على 
�نطالقا  فيه  �ملرغوب  للم�ستقبل  �سورة  ت�سميم 
و/�أو�لتخمينات،  كاحلد�ض،  كيفية،  �أليات  من 
�ل�سخ�سية  و�لحكام  و�لروؤى  �لتقيمات  و/�أو 
�لإنطباعية، وما �سابه ذلك. وثانيهما، �لأخذ باآلية 
ونوعية  كمية  �حلا�سرلإ�ستك�ساف  �إىل  �لرجوع 
�سورة  لت�سكيل  حدوثها  ينبغي  �لتي  �لتغري�ت 
�مل�ستقبل �ملرغوب فيه، وب�سمن ذلك �لدعوة �إىل 

تبني �سيا�سات حمددة لت�سهيل حتقيق �ملن�سود.
�لأخرى،  هي  �ملعيارية،  �ملقاربات  ًتعد  و     
جمدية خ�سو�ساأ عندما يتم توظيفھ� لإ�ست�سر�ف 
كيفية،  موؤ�سر�ت  بھ�  تفيد  مو��سيع  م�ستقبالت 
ومثالھ� �ل�سر�عات �لد�خلية و�لدولية. بيد �أنھ�، 

هذ�  به  �أقرتن  و�لذي  و�أهمية،  و�سوحا  �لأكرث 
�ملو�سوع  يف �ملا�سي، ومن ثم �إ�سقاط هذ� �لإجتاه 
بامل�سهد  )ريا�سيا(  كميا  للتنبوء  �مل�ستقبل  على 

�لذي �سيقرتن به يف �مل�ستقبل.
�أن  �ملقاربة  هذه  تفرت�ض  لذلك  وتبعاأ 
�سوف  �ملا�سي  يف  مالحظته  متت  �لذي  �لتغيري 
�أجل  ومن  �مل�ستقبل.  م�ستقبل  �إىل  ممتد�  ي�ستمر 
�أدو�ت  توظيف  �إىل  ي�سار  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 
و�حل�سابات  �لرقمية،  كالبيانات  كمية،  جلها 

�لريا�سية، و�لقيا�ض، و�ملعادلت وغري ذلك.
هذه  توظيف  �إ�ستمر�ر  من  �لرغم  وعلى 
�أنها  �إل  و�لكلي،  �جلزئي  �مل�ستويني  على  �ملقاربة 
"�إن توظيفها بكفاءة ي�سرتط  منتقدة. فمثال قيل 
تو�فر معلومات �ساملة ودقيقة لي�ض فقط عن تلك 
�قرت�ن  �إىل  خمرجاتها  تف�سي  �لتي  �ملتغري�ت 
مدى  عن  �أي�سا  و�أمنا  حمدد،  باإجتاه  ما  مو�سوع 
باإحتمالية  تفيد  موؤ�سر�ت  على  تو�فر�حلا�سر 
عن  ف�سال  �مل�ستقبل،  �ىل  �ملتغري�ت  هذه  �متد�د 
�لمريكي  �مل�ستقبلي  �أكد،  لذ�  تاأثريها.  ��ستمر�ر 
هذه  مثل  تو�فر  �ساآلة  �أن  كاردن،  جي  تيودور 
�ملعلومات و�ملوؤ�سر�ت يف �حلا�سر، لبد �أن تف�سي 
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الع��لوم

فاأنھ�  ذ�تية،  متغري�ت  توظيف  يف  تغرق  عندما 
تفقد خ�سائ�ض �ملو�سوعية و�لدقة �لعلمية .                                               
وكذلك تتباين �ملقاربات �لإجتاھية و�ملعيارية 

من حيث غاياتھ� و�ألياتھ� �ملنھجية. 
فاأما عن �ملقاربات �لإجتاھية ، فھي تن�سرف 
من  �إنطالقاأ  �مل�ستقبلي  �مل�سهد  �إ�ست�سر�ف  �إىل 
ولھذ�  �حلا�سر.  ومعطيات  �ملا�سي  حقائق 
تتاأ�س�ض  منھجية  باآلية  ت�ستعني  فاإنھ�  �لغر�ض، 
ملو�سوع  �لتاريخي  �لتطور  تتبع  على  �أول،  على، 
�لذي  �مل�سار(  )مبعنى  �لإجتاه  لتحديد  �لإھمتام 
ھذ�  �إ�سقاط  وثانيا،  �ملا�سي،  زمان  يف  به  �أقرتن 
�مل�ستقبل،  على  �ملا�سي  زمان  عرب  �ملمتد  �لإجتاه 
للتنبوء  �سيكون  ما  على  كان  ما  �سحب  مبعنى 
بامل�سھد �مل�ستقبلي �لآكرث �إحتمال. ومن �أجل ذلك 
متعددة ذ�ت طبيعة  �أدو�ت  عادّة  ت�ستخدم  فاأنھ� 

كمية، 
ترمي  فاأنھ�  �ملعيارية،  �ملقاربات  عن  و�أما 
�ملرغوب  �مل�ستقبل  �سورة  �إ�ست�سر�ف  �إىل  �أ�سا�ساأ 
�آلية  من  تنطلق  فاأنھ�  ذلك،  �أجل  ومن  فيه. 
�سورة  ت�سميم  �أول،  على:  تتاأ�س�ض  منھجية 
�أدو�ت  توظيف  عرب  وحتديدھ�  �ملن�سود  �مل�ستقبل 
كمية متعددة. وثانيا، توظيف �آلية  للبحث عن تلك 
ت�سهل  �لتي  �لهتمام،  مو�سوع  بيئة  يف  �ملعطيات 
�لآلية  وتفيد  �ملن�سود،  �مل�ستقبل  �سورة  حتقيق 

�مل�ستخدمة لإجناز هذ� �لغر�ض �إنها من نوعني:  
يف  يكمن  �لتب�سيط  بالغ  فهو  �لأول،  عن  فاأما 
جمموعة  �أو  �خلرب�ء،  �أحد  ر�أي  �إ�ستطالع  جمرد 
�أحد  �أو  حمدد،  مو�سوع  م�ستقبالت  ب�ساأن  منهم، 
جو�نبه. ول جتد هذه �لآلية قبولآ لدى �مل�ستقبليني 
�إدو�رد  �لآمريكي  �مل�ستقبلي  ويف�سر،  �ملحرتفني. 
قد  �لو�حد  �لر�أي  "...�إن  بقوله:  ذلك  كورني�ض، 

يكون م�سالل �أو منحاز�أ".
�أو  �خلبري  عرب  �لإ�ست�سر�ف  باآلية  وتاثر�أ   
�خلرب�ء مت تطوير �آلية �خرى عمدت �إىل ��ستبد�ل 
�أولوياته  لإ�ستطالع  �ملحلي  �لعام  بالر�أي  �خلرب�ء 
��سئلة  طرح  تكر�ر  عرب  وذلك  �مل�ستقبل،  ب�ساأن 
حتى  �إليه  �إجاباته  �إعادة  وتكر�ر  عليه،  حمددة 
�أف�سلية  على  �لإجماع  من  نوع  �إىل  �لو�سول  يتم 
�لآلية على  �مل�ستقبل. وتنطوي هذه  ب�ساأن  حمددة 
�إ�ست�سر�ف  عملية  دمقرطة  قو�مها  �إيجابيات 
على  و�ملاأخذ  تتماهى  �سلبياتها  �أن  بيد  �مل�ستقبل. 
�خلرب�ء،  �أو  �خلبري  عرب  �لإ�ست�سر�ف  مقاربة 
و�لدقة  �ملو�سوعية  �إىل  و�لإفتقار  بال�سطحية  �أي 

�لعلمية.
و�أما عن �لنوع �لثاين من �ملقاربات �ملعيارية، 
تتميز بقدرعال من  باإجر�ء�ت  ي�ستعني  �لذي  فهو 
هي  �لإنت�سار،  و��سعة  مقاربة  ومثالها  �لتعقيد. 

مقاربة دلفي، �لتي ت�ستند �إىل عملية قو�مها تكر�ر 
من  �خلرب�ء  بني  �ملبا�سر  غري  �لهيكلي  �لتفاعل 
م�سمونا،  ومتجددة  زمانا  متعاقبة  جولت  خالل 
هوؤلء  �أغلب  �أو  كافة  �إجماع  لتاأمني  �سبيال  هذ� 
�خلرب�ء على ر�أي حمدد ب�ساأن م�ساهد �مل�ستقبل. 
و�سنتناول هذه �ملقاربة �ملهمة وو��سعة �لإنت�سار يف 

مقال لحق.
ونرى �أن �لآلية �لتي تعتمدھ� �ملقاربة �ملعيارية 
ميار�سه  �لذي  و�لن�ساط  �لعموم  يف  تتماھى 
�لإن�سان خ�سو�سا �لذي يعمد �إىل حتديد �أھد�ف 
ثم  ومن  خا�سة،  �أهمية  يوليها  حمددة  م�ستقبلية 
�أدو�ت  �أو  �أد�ة  عرب  �إجنازھ�  �إىل  لحقاأ  ي�سعى 
يختارھ� من بني تلك �لتي تعربعن نوعية قدر�ته 

و �إمكاناته. 
وعلى �لرغم من �لتباين �لن�سبي بني �ملقاربات 
�لإجتاھية و�ملعيارية، و�أدو�تهما �لكمية و�لكيفية، 
�إل �أن ھذ� �لتباين مل ٌيعد حاد�أ مثلما كان خالل 
�مل�ستقبالت. ومما  �إنطالقة در��سات  زمان بد�ية 
�ساعد على ذلك �أن  �لتمايز بني ما ُيعد كمياأ وما 
ُيعد كيفياأ هو متايز يف �لدرجة ولي�ض يف �لنوع، �أي 

لي�ض قاطعاأ.
ملقاربات  �مل�ستقبالت  در��سات  توظيف  �إن 
�لتفكري  من  حمددة  �أمناط  من  تنطلق  منهجية 
عقد  قبل  ما  ومنذ  يحل،  مل  و�ملعياري  �لإجتاهي 
هذه  �إجتاه  دون  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لت�سعينيات 
�لدر��سات نحو �لتكامل �ملنهجي. ومما �ساعد على 
فمح�سلتها  �لتجربة.  من  عقود  خمرجات  ذلك 
�مل�ستقبليني  بني  م�سرتكة  روؤى  تبلور  �إىل  �أف�ست 

�دركت جدوى حتقيق تكاملهما �ملنهجي، وبالتايل 
هذه  �أبرز  وتكمن  �ملتبادلة.  ��ستفادتهم  تعظيم 

�لروؤى يف �لآتي مثال:
فمن ناحية، �أدرك م�ستقبليون �أن �لإنطالق من 
تاأثري متغري حمدد، كالتكنولوجي �أو �لقت�سادي، 
�أو �لإجتماعي �أو �ل�سيا�سي �خلارجي، �أو جمموعة 
منها فقط ل ي�ساعد على �جناز در��سة م�ستقبلية 
ذ�ت م�سد�قية، �سيما و�أن �مل�ستقبل ُيعد حم�سلة 
�لأ�سا�سية.  �ملتغري�ت  من  متنوعة  ت�سكيلة  لتاأثري 
من  �لإنطالق  جدوى  على  �لتاأكيد  ياأتي  هنا  ومن 

روؤية �ساملة لتاأثري هذه �لت�سكيلة.
طبيعة  تنطوي  �لثانية،  �لناحية  من  و�أما 
�إ�ست�سر�ف م�ساهد م�ستقبله، على  �ملو�سوع �ملر�د 
ومن  لدر��سته.  �ملنا�سبة  �ملقاربة  �ختيار  يف  تاأثري 
مثالآ،  ت�ستدعي،  فبينما  �ملقاربات.  تعددت  هنا 
�لأخذ  و�لدويل  �لإجتماعي  �ل�سر�ع  مو��سيع 
باإحدى �ملقاربات �لكيفية، يتطلب مو�سوع حتديد 
�مل�ستقبل،مثالآ،  يف  �لدول  �إحدى  �سكان  عدد 

�لإ�ستعانة باإحدى �ملقاربات �لكمية.
و�لتعقيد  �لاليقني  �سمات  �أدت  ذلك،  ومع 
�فادت  روؤية  تبلور  �إىل  �ليوم  بها عامل  يتميز  �لتي 
يتطلب  ور�سانة  دقة  �أكرث  �إ�ست�سر�ف  �إنتاج  �أن 
�لإ�ستعانة بالإجر�ء�ت �لتقنية لعدد من �ملقاربات 
�ملنهجية يف �آن، �سيما و�أن مثل هذه �لإ�ستعانة تُعد 
�إ�ست�سر�ف  لكل  �ملعريف  �لإ�سا�ض  لتوليد  �سرورية 

م�ستقبلي.
�مل�ستقبالت  در��سات  تطور  من  �لرغم  وعلى 
بن�سغ �ساعد، �إل �أن هذ� �لتطور مل يرتق بها �إىل 
و�لتطبيقية.  �ل�سرفة  �لعلوم  خمرجات  م�ستوى 
قد  ما  معرفة  �أن  يف  �أ�سا�ساأ  يكمن  ذلك  ومرد 
يوؤول �إليه �مل�ستقبل، وعلى نحٍو موؤكد وقاطع تبقى 

م�سكلة �إن�سانية ع�سية عن �حلل. 
ومع ذلك تبقى هذه �لدر��سات على قدر عال 
من �لأهمية و�ل�سرورة �لق�سوى. وغني عن �لقول 
هذ�  فائدة،  على  ينطوي  بع�سها  ف�سل  حتى  �أن 
�لأف�سل.  نحو  �لطريق  �إنارة  يف  �لف�سل  لدورهذ� 
وبهذ� �ل�سدد، قال �مل�ستقبلي �لأمريكي �مل�سهور، 
ل  �مل�ستقبل  �أمور  معاجلة  توفلر:"...يف  �لفني 
حتتاج �لروؤى �إىل �أن تكون �سحيحة مائة يف �ملائة 
فو�ئدها.  لها  �لأخطاء  مفيدة...)فحتى(  لتكون 
�إن �خلر�ئط �لتي ر�سمها للعامل جغر�فيو �لع�سور 
وكانت  �لدقة،  عن  تكون  ما  �أبعد  كانت  �لو�سطى 
مليئة بالخطاء ولكن من دونها مل يكن من �ملمكن 
�جلديدة،  �لدنيا  يكت�سفو�  �أن  �ملكت�سفني  لعظماء 
بل مل يكن من �ملمكن �أن ُتر�سم �خلر�ئط �حلديثة 

و�لكرث دقة."
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 ع�سو �إحتاد كتاب �لأردن

�لّربيِع،  ن�سماِت  معه  يحمل  �آذ�ُر  و�أقبل  �ُسباط،  �سهر  م�سى 
وق�سيدًة تلّوح يف �لأُفق �أزهرت على �سو�حل �ل�ّسمال �لفل�سطينّي 
1941، حمّملًة بدو�وين �سعٍر، عبقها دروي�سّي، فكان ميالد  عام 

حممود دروي�ض.
ورة �لأُوىل يف حياة دروي�ض، �لأر�ُض  �لرَبوة نور �هلل �لأّول، و�ل�سّ
�لأُم �لتي �نُتِزع من �أح�سانها َق�سرً� وهو ما ز�ل يف �ل�ّساد�سة من 
�لعمِر، ليتحّول �إىل رقٍم يف خمّيمات �لّلجوء يف �جلنوب �للبنايّن، 
لكن َذويه مل ي�ست�سلمو�، فعادو� مت�سّللني حّتى و�سلو� �إىل �جلليل، 
�لرَبوة  �إىل  �لعودة  من  يتمّكنو�  لهم، حتى  �أ�سدقاء  عند  �ختباأو� 
لحقًا، لكّنهم �إكت�سفو� باأّن قريتهم مّت هدمها ومل يُعد لها �أّي �أثٍر، 
مع  فاحّتد  �مليالد،  �أر�ض  �إىل  بالعودِة  دروي�ض  �أحالم  وحتّطمت 

�لوطن يف نكبته �لأُوىل.
�نتقلو�  �لأ�سد،  دير  قرية  يف  كالجئني  عائلته  مع  دروي�ض  عا�ض 
بعدها لالإقامة يف قريٍة )�جلديدة( ُقرب حيفا، فاإمتلكو� بها بيتا.
�أعو�ٍم، كان ممنوعًا فيها من مغادرة  �أقام يف حيفا ملّدة ع�سرة   
�ملدينة، بل حّتى �أّنه كان ممنوعًا من مغادرة منزله، وكان مهّددً� 
بالإعتقال يف �أّي حلظٍة، وقد تكرر �عتقاله ملّر�ٍت عّدة طيلة �أربعة 
�أعو�ٍم، ومّت زّجه يف �ملعتقل بدون حماكمٍة، بتهمة قيامه بن�ساطاٍت 

معاديٍة لدولة �لكيان �ل�سهيويّن.
جريدة  لتحرير  رئي�سًا  بعدها  و�أ�سبح  �ل�سيوعي،  للحزب  �نت�سب 

)�جلديد( �لّتابعة للحزب.
توجه �إىل مو�سكو عام 1970 لإكمال در��سته، فكانت هذه �لرحلة 
�لأُوىل له خارج حدود فل�سطني بعد �لإقامة �جلربّية، و�أقام فيها 
ملّدة عاٍم و�حٍد، �نتقل بعدها �إىل مدينة �لقاهرة �لتي �لتقى فيها 
بكباِر �لكّتاب و�ل�ّسعر�ء و�لفّنانني يف ذلك �لوقت، وقد عّينه حمّمد 

ح�سنني هيكل يف )نادي ُكّتاب �لأهر�م(.
و��ستقّر  بريوت،  �إىل  �لقاهرة  من  دروي�ض  �نتقل   1973 عام  يف 
فيها حّتى عام 1982، �لعام �لذي غز� به �لعدو �ل�سهيوين لبنان، 
حّثه  وهناك  تون�ض،  �إىل  توّجه  ومنها  دم�سق،  �إىل  بريوت  غادر 
�لرئي�ض يا�سر عرفات على متابعة �إ�سد�ر جمّلة )�لكرمل(، فغادر 
�إىل قرب�ض لرتتيب �سوؤون رخ�سة �إ�سد�رها، غادر بعدها لالإقامة 
يف باري�ض حيث كان يحّرر �ملجّلة فيها، وتتّم طباعتها يف نيقو�سيا 

بالّتعاون مع �ل�ّساعر �سليم بركات.

مكث دروي�ض يف �لعا�سمة �لفرن�سّية قر�بة ع�سرة �أعو�ٍم، وقد قال 
عن �إقامته هناك:

�سكنًا،  �أو  �إقامًة  منها  �أكرث  حمّطٍة  عن  عبارًة  باري�ض  "كانت 
�ل�ّسعرّية  ولدتي  مّتت  باري�ض  يف  �أّنه  �أعرف  لكّنني  �أعرف،  ل 

�حلقيقّية...".
�إىل  �أو  فل�سطني،  �إىل  و�لعودة  للمنفى،  حٍد  و�سع  دروي�ض  قّرر 
�سها للعزلة  �لوطن �ملمتّد منه، فقّرر �ملكوث يف عّمان �لتي خ�سّ
و�لكتابة، وللتخّل�ض من �لتوّتر و�مل�ساغل �حلياتّية و�لوطنّية �لتي 

كان يو�جهها يف مدينة ر�م �هلل.
يقول عن عزلته:

�أدمنتها،  فاإّنني  �أنا  �أّما  �لعزلة،  من  �لّنا�ض  من  كثرٌي  ي�سكو   ..."
�أحد  هي  �لعزلة  معها،  حميمّية  �سد�قة  وعقدت  ربيتها 
�ل�سجر،  وطرد  �لتما�سك  على  �ملرء  لقدرة  �لُكربى  �لختبار�ت 
وهي �أي�سًا قّوٌة روحّيٌة عاليٌة جّدً�، و�أ�سعر �أّنني �إذ� فقدت �لعزلة، 

فقدت نف�سي...".
 ،2008 مّتوز   28 �أمريكا يف  �إىل  عّمان  �لأخرية من  رحلته  كانت 
كان ي�سعر يف قر�رة نف�سه باأّنه لن يعود. توّجه �إىل هيو�سنت لإجر�ء 
عملّية �لقلب �ملفتوح، دخل دروي�ض بعد �لعملّية يف غيبوبٍة �أّدت �إىل 
وفاته يف �لّتا�سع من �آب 2008. ترجل يف ذلك �ليوم �ل�ّساعر عن 

ح�سانه بهدوٍء، وغاب يف عامٍل ل ي�سعر فيه بالأمل.
�بن فل�سطني �لباّر حمل عبء �لق�سّية، وجاب �لبالد يحكي وطنه، 
مل  �لّر�سا�ض.  من  وتاأثريً�  عمقًا  و�أكرب  �أقوى  �لقلم  باأّن  لإميانه 
يكتب �سريته ومل ميّجد نف�سه، كتب �لوطن بق�سيدة حٍب عذرّيٍة 
�لوطن  �بن  باإ�سم  وذّيلت  عّدّة،  للغاٍت  ُترجمت  مدوّيٍة،  ع�سّيٍة 

فل�سطني حممود دروي�ض.
قيل له: �كتب �سريتك �لذ�تّية.

حياتي،  تفا�سيَل  وبع�ض  �سريتي،  جتدون  ق�سيدٍة  كّل  يف  قال: 
�سعره،  يفهم  كي  �ل�ّساعر  �سرية  معرفة  �إىل  يحتاج  ل  فالقارئ 

ويتو��سل معه.
يف �آذ�ر يزهر �لّلوز...وبني زهور �لّلوز ياأتي �مليالد، فال رثاء يوم 

ميالد �لأر�ض ربيعًا وق�سائَد... وميالد دروي�ض �خلالد �سعرً�.
لروحك �ل�سالم.

أ. غادة حاليقة

آذار.. ميالد الزهر ورحلة المنافي
)محمود درويش(
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الع��لوم

الثورة  تعريفها و مدلوالتها 
ق����������راءة م�����ا ب�����ني ال���ف���ل���س���ف���ة و ع����ل����م اإلج����ت����م����اع 

أ.حميد العسكر

�لعامل  �أطلقه  �أن  بعد  ��ستعماله  �ساع  فلكي  تعبري  هو 
�لبولندى كوبر تيكو�ض على �حلركة �لد�ئرة �ملنتظمة للنجوم 
وبالتايل  �لإن�سان،  ل�سيطرة  تخ�سع  ل  و�لتي  �ل�سم�ض  حول 

ت�سمن �مل�سطلح معنى �حلتمية.  
بقول  تعريفاتها،  تعددت  فقد  ��سطالحا  �لثورة  �أما  
"مريل" �لثورة هي حركة �إجتماعية حتل بها بعنف، �أ�سطورة 
تغيري  هي  "دن" �لثورة  ويقول  قدمية،  �أ�سطورة  حمل  جديدة 
بيتي" �لثورة  �سوبر  "جورج  ويقول  وعنيف،  �سريع  جماهريي 
تغيري يف  "مود" �لثورة جمرد  ويقول  �لدولة،  بناء  �إعادة  هي 
بناء �حلكومة، ويقول "�ساتوبريان" �لثورة �نقطاع يف �لتاريخ، 
�لقيم.و  �إبد�ل  �لثورة  "نيومان"  و  هنتنجتون"  "بيتي  ويقول 
تعريف  ميكن  �لتعريفات  هذه  يف  م�سرتك  هو  ما  بني  باجلمع 
فيه  تتو�فر  ل  قانوين  نظام  �إطار  خارج  �لتغيري  باأنها  �لثورة 
�مكانيه �لتغيري، فهي تغيري فجائي وكلي يتم خارج �إطار نظام 
قانوين ل تتو�فر له �ل�سرعية ، وهي  بهذ� تختلف عن  �لإ�سالح  
�إمكانيه  فيه  تتو�فر  قانوين  نظام  �لتغيري من خالل  هو  �لذي 
�لتغيري، فهو تغيري تدريجي جزئي �سلمي يتم من خالل نظام 

قانوين تتو�فر له �ل�سرعية.
للثورة  �لجتماع  علماء  تعريفات  تعددت  �لإجتماع  علم  يف 
�لثورة تغيري مفاجئ  �أن  ولكنها ت�سرتك يف نقاط عامة منها، 
يحطم  و  �لجتماعي.  �لكيان  على  كبري  �أثر  ذو  �سريع، 
��ستمر�رية �لأحو�ل �لر�هنة فيه، حيث ي�سف "هربرت بلومر" 
مثال �لثورة باأنها تبتغي �إعادة بناء وتنظيم �لنظام �لجتماعي 
كله. ويرى "كارل مانهامي" �أن �لثورة عمل ق�سدي، فهي تعني 
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لل�سعادة مفاهيم خمتلفة، تختلف باإختالف حالة �أو طبيعة �لفرد 
�لتي مير  �ملو�قف �حلياتية  و  �ملحيطة  �لظروف  مع  تفاعله  وطريقة 
�لو�سول  �أو  �ل�سعور  نتاج  باأنها  �ل�سعادة  �لنف�ض  وقد عّرف علم  بها. 
لدرجة ر�سا �لفرد عن حياته �أو جودة حياته، �أو �أّنها �ل�سعور �ملُتكرر 
�أما  و�لإنب�ساط.  �لفرح  من  �لكثري  فيها  �ساّرة،  وم�ساعر  لإنفعالت 
من �لناحية �لف�سيولوجية، فقد  �أ�سارت �لبحوث �لعلمّية �إىل وجدود 
�لإن�سان،  �جل�سم  يف  خمتلفة  غدد  تفرزها  �لتي  �لهرمونات  بع�ض 
�لتي  �لدوبامني  و  �لوك�سيتو�سني،  �ل�سريوتونني،  هرمون  �أهمها  من 
لها دور� يف �ل�سعور بال�سعادة من خالل تفاعالت كيميائّية معقدة، 
يعطي نتاجها �أو�مر للدماغ و �جل�سم  لينتهي �لأمر بال�سعور بال�ّسعادة 

و هو ما يطلق عليها بظاهرة "ف�سيولوجيا �ل�ّسعادة".
ول تقت�سر حدود �ل�سعادة على ما ت�ستمل عليه �ملفاهيم �لّلغوية 
متطلبات  �إختيار  حتديد  على  �أي�سا  وتعتمد  بل  فح�سب  �لعلمّية  و 
نتخذها  �لتي  �ل�سائبة  �لقر�ر�ت  من  جمموعة  خالل  من  �ل�سعادة 
بغ�ّض �لّنظر على �أن �ل�سعور بال�سعادة �سيكون موؤقتا �أو م�ستمّر� لأّن 

كالهما �سيكونني مرتبطني بالإجناز و �لّنجاح و حتقيق �لأهد�ف.
هي  و  �ل�سعادة  ملفهوم  �لآخر  �لبعد  عن  �لكثريون  يغفل  كما 
لأّن  د�خلنا،  �حلياة  جتديد  على  �لقدرة  و�متالك  لأنف�سنا  معرفتنا 
نكون؟  من  معرفة  بل يف  مادّيا  فيما منتلكه  لي�ض  �ل�سعادة �حلقيقة 
للمعرفة  �سبيل  د�خلنا  �ل�سعادة  عن  �لبحث  يف  حقيقة  نريد  ماذ�  و 
و فر�سة للّتو�زن �لّروحي  ودعوة " للّتحّرر من عبودّية �لأهو�ء ومن 
ل�سلوكّية  �لعتبار  �إعادة  �أّنها  �مل�سبقة"..كما  و�لأحكام  �خلر�فات 

وجودنا يف هذ� �لكون.
 �ل�سعادة لي�ست مكافاأة بقدر ما هّي كفاح و مكابدة و رغبة يف 
�أجل  من  �حلقيقي  للو�قع  �ملو�جهة  رهان  هي  حولنا،  من  كل  تغيري 
وحينما  نحّب،  �لإ�سباع حينما  �سعادة  �ل�سعادة �حلقيقية عن  متييز 
نبدع، وحينما ن�سعد بولدة ما و حينما ن�سنع حدثا و نتعّلم �جلديد، 
كل تغّيري بهيج يحدث لنا مينحنا مفهوما عميقا يقع من خالله توزيع 

جديد لل�سعادة وللحياة يف �آن معًا
�حلقيقّية  �ل�ّسعادة  �إبد�ع  و  �حلقيقية  �ل�سعادة  نتيجة  �لّتغيريهو 
طلب  يف  �لّرغبة  على  باإ�سر�رنا  �أجمل  �سورحياة  �إخرت�ع  هو 

�مل�ستحيل"لأّن �ل�سعادة هي دوما متعة �مل�ستحيل"!!..

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و �لتطوير

الّسعادة...متعة المستحيل

 كاتب من �سوريا

توقع حدوث وق�سد �إحد�ث حتطم يف �لكيان و �لتنظيم �لجتماعي �لر�هن، 
فهي ردود �أفعال �لأفر�د على �لأحو�ل غري �ملر�سية يف حياتهم �لجتماعية، 

ولكن بعد �أن تنتظم يف عمليات �ل�سلوك �جلمعي. 
�إىل حدوث  توؤدى  �لتي  �لأ�سباب  �ختلف علماء �لجتماع يف حتديد   كما 
و�سروكن"  ميلر  "هربرت  �لغريزية  �لأ�سباب  بع�سهم  يرجح  �لثور�ت، حيث 
، ويرجح بع�سهم �لأ�سباب �لقت�سادية كالبطالة �أو �ل�سر�ع �لطبقي "كارل 
"مرميان"، ويرجح �آخرون �لأ�سباب  مارك�ض"  �أو �لحتجاج على �ل�سر�ئب 
و�أفكار  قيم  ظهور  يف  ممثلة  و�لقيمية،  ـ  �ليديولوجية  ـ  و�لفكرية  �لعقائدية 
�لكارزمية  �لأ�سباب  بع�سهم  يرجح  كما  وبارك"،  "دوركامي  وعقائد جديدة 
ممثلة يف ظهور زعامة �أو قيادة جديدة "توما�ض كارليل وهيغل و�سبن�سر"، 
�آخرون �لأ�سباب �حل�سارية ممثلة يف �لحتكاك �حل�ساري بني  كما يرجح  
�لتي  �لتغري�ت  يف  ممثلة  �لدميوغر�فية  �ل�سباب  �آخرون  ويرجح  �ل�سعوب، 

تطر�أ على �ل�سكان كالتناق�ض �أو �لتز�يد �ل�سريع يف �ل�سكان "كاريل". 
 كما يرى علماء �لجتماع �أن هناك بع�ض �لظو�هر �لجتماعية �لتي متيز 
مرحلة ما قبل �لثورة منها �نت�سار �ل�سطر�ب �لجتماعي، و�نت�سار �لت�سهري 
بنقائ�ض �لنظام و�لتحري�ض على تغيريه، ويبد�أ يف هذه �ملرحلة �أي�سا تبلور 
و يذهب  �لتغيري،  �ل�سلوك �جلمعي نحو  يوجه  – ثوري،  ـ فكري  �إيديولوجي 
�لثورة  ت�سبق  �لتي  �ملرحلة  يف  ظاهرتني  بروز  من  لبد  �أنه  "�دو�ردز" �إىل 
وي�ساحب  �لجتماعية،  �خلر�فة  وتكون  �ملثقفني،  ولء  �نتقال وحتول  وهما: 

هذه �ملرحلة �سعف و�نهيار قوة �ل�سلطة �ل�سيا�سية �حلاكمة.
كما يرى علماء �لجتماع �أن �لثورة متر مبر�حل متعددة، �أهمها مرحلتني، 
�لأوىل منها تلقائية تفتقر �إىل �لتنظيم، وتكون فيها �لأهد�ف ذ�ت طابع عام 
و  �لأهد�ف  تبلور  و  �لو��سح  بالتنظيم  فتتميز  �لثانية،  �ملرحلة  �أما  جمرد. 

ظهور �لقياد�ت.  
ويتفق فريق كبري من علماء �لجتماع منهم بلومر، د�و�سون، وهيوز، ك�سلو، 
بارك، على �أن �لقائد يف �لثورة يف مر�حلها �لأوىل هو من نوع �ملحر�ض. و يف 
�لقائد من نوع رجل دولة.  �لثورة �سرعيتها يكون  �لتي تكت�سب فيها  �ملرحلة 
ويف �ملرحلة �لالحقة �لتي تتبلور فيها �لثورة يكون �لقائد من �لنوع �لإد�ري.  

ملعايري  طبقا  متعددة  �أنو�ع  �إىل  �لثور�ت،  �لجتماع  علماء  ي�سنف  كما 
متعددة، فهي تنق�سم طبقا ملعيار �لت�سلح �إىل م�سلحة و�سلميه. وهى تنق�سم 
�أو �سناعية،  �أو ح�سارية  �إىل، �سيا�سية  �لذي حتدث فيه  طبقا ملعيار �حلقل 
وبرجو�زية  �إقطاعية  ثور�ت  �إىل  �لتاريخي  �ملادي  للمعيار  طبقا  تنق�سم   و 

وبروليتارية وحترر وطني.
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الع��لوم

ت�����ط�����ور ال����ب����ح����ث ف������ي ال�������ذك�������اء ال����ص����ن����اع����ي ف��ي 
زم�����ن ق���ص���ر، وأص����ب����ح ي���ن���اف���س ال����ذك����اء ال��ب��ش��ري

اجرى الحوار رئيس التحرير

ـ ما تعريف الذكاء ال�شناعي؟
ـ يجمع �خلرب�ء يف جمال �لهند�سة �حلا�سوبية 
على �أن �لذكاء �ل�سناعي لي�ض جمرد ثورة  مثل 
تاريخها  جميعا  نعرف  �لتي  �ل�سناعية  �لثورة 
للدول  �لقت�سادي  �مل�ستوى  على  و�أثرها  ودورها 
ميثل  �ل�سناعي  �لذكاء  خا�سة،  �لأوروبية 
م�ستقبل  يتوقف  عليه  كلها،  �لب�سرية  م�ستقبل 
�حلياة،  هذه  يف  �ل�ستمر�ر  يف  �لب�سري  �لنوع 
وحتي يتبني عمل �ملهند�سني يف تطوير برجميات 
معدة خ�سي�سا لهذ� �لنوع من �لذكاء �لذي �أريد 
�أن يدخل يف حرب مع �لذكاء �لطبيعي يجب  له 
�أول فهم �لذكاء �لب�سري، وطريقة بنائه ومركزه 

يف �لدماغ �لب�سري. 

مع  �لتكيف  على  �لقدرة  هو  عموما  �لذكاء 
�ليومية،  �لإن�سان يف حياته  تو�جه  �لتي  �ملو�قف 
من  �ملكون  �لب�سري  �لدماغ  على  يعتمد  وهو 
يفوق  �لتي  �لع�سبية  �خلاليا   من  جمموعة 
فيما  ترتبط  ع�سبونا،  مليار  �لثمانني  عددها 
خاللها  من  تت�سرب  تر�بطية  بو�سالت  بينها 
�لبيانات لتنتج معرفة متكن �لإن�سان من مو�جهة 
�لقيا�سي  �لزمن  �أمور حياته يف  ما يعرت�سه من 
�لقدرة  �لب�سري  �لدماغ  خ�سائ�ض  ومن  حللها، 
�أنه يتميز بقدرته  على �لتعلم لتطوير ذ�ته، كما 
على تخزين �لبيانات و��سرتجاعها عند �حلاجة 
H -  �إليها، يقوم بها ع�سو بايلوجي يطلق عليه

نوعي  بني  يجمع  م�سطلح  وهو   ،pocampus
و�لطويلة  �ملدى  �لق�سرية  �لطبيعية:  �لذ�كرة 
�أي�سا  �لب�سري  �لدماغ  خ�سائ�ض  من  �ملدى. 
�لإن�سان  نوم  ي�ستغل فرتة  با�ستمر�ر،  يتجدد  �أنه 

�لتي  �لبيانات  تدوير  بعملية  ليقوم  �لليل  يف 
R -  ��ستوعبها خالل فرتة �ليقظة ليقوم بتدوير 

cyclage �خلاليا �لع�سبية �لطبيعية، وذلك من 
�أجل جتديدها ومتكينها من �لتعامل مع �لبيانات 
�جلديدة يف فرتة �ليقظة، كما �أن من خ�سائ�ض 
�لدماغ �لب�سري �أي�سا �أنه ي�سنف �ملعلومات �لتي 
�أحياز،  �أربعة  يف  �ليقظة  فرتة  يف  معها  يتعامل 
وهو عدد �ملقولت �للغوية �لتي تقوم عليها �للغات 
وم�ستقات  وم�سادر  و�أفعال  �أ�سماء  �لطبيعية: 
وذلك تي�سري� لعمليتي تذكر و��سرتجاع �لبيانات 

يف �ملديني �لق�سري و�لطويل. 
ما  هو  �لطبيعي  �لبايلوجي  �لنموذج  هذ� 
�إىل  نقله  يف  �ل�سناعي  �لذكاء  خرب�ء  يجتهد 
�حلا�سوب، ليقوم باملهمات نف�سها �لتي يقوم بها 
�لإن�سان، وبذلك ميكن تعريف �لذكاء �ل�سناعي 

الحناش: محمد  د. 

الأننا نعي�س ع�صر املعل�ماتية التي باتت ت�صيطر على مناحي 
هامة  اأ�ص�اطا  قطع  ال�صناعي  الذكاء  تط�ير  الأن  و  احلياة، 
بالتقدم املذهل و ال�صريع يف اآن معا، و الأننا نحر�س على اللغة 
العربية و م�قعها بهذا التقدم التكن�ل�جي، كان لنا هذا اللقاء 
املميز و الهام مع االأ�صتاذ الدكت�ر حممد احلنا�س الع�ص� البارز 
بال�كالة الدولية لهند�صة اللغات الطبيعية، الذي رحبنا به 

على �صفخات "كل العرب" و بادر بالق�ل:
اأ�صكركم على الثقة الغالية يف �صخ�صي لالإجابة عن االأ�صئلة 

التي وجهتم�ها اإيل
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يف جوهره باأنه �إك�ساب قدر�ت �لب�سر للحا�سوب 
ي�سبه  �لرقمية،  �لعمليات  من  جمموعة  بو��سطة 
�لطفل  بها  يتعلم  �لتي  �لطريقة  كبري  حد  �إىل 
�للغة، من حيث �لتدرج يف �لتعلم، ولهذه �لغاية 
مت ت�سميم خاليا ع�سبية �سناعية حتاكي خاليا 
بنيت  رقمية  خاليا  �أنها  �إل  �لطبيعي،  �لإن�سان 
مبنظومة من �خلو�رزميات �لتي تعالج �لبيانات 
�ملت�سمنة للمعارف و�ملهار�ت �لطبيعية، ولتقريب 
�سمم  �لطبيعي  �لذكاء  من  �ل�سناعي  �لدماغ 
�خلرب�ء ذ�كرة تخزن فيها �لبياينات وت�سرتجع 
 LSTM بهدف معاجلتها حا�سوبيا، �أطلقو� عليها
�ملدى،  و�لطويلة  �لق�سرية  �لذ�كرة  وتعني 
�ل�سعب  من  ف�سيكون  �لذ�كرة  هذه  بدون  �إذ 

�لحتفاظ بالبيانات ومعاجلتها منطقيا.
�لذكاء  ��سمه  مطلق  علم  هناك  لي�ض 
�ل�سناعي، بل هناك تطبيقات ذكية يتوزع عليها 
هذ� �لعلم، فهو يقوم على �ملكونات / �لتطبيقات 

�لفرعية �لتالية:
�لذكاء  من  فرع  وهو  �لآيل،  �لتعلم  �أول: 
�لبيانات و�خلو�رزميات، وهو  �ل�سناعي، يعتمد 

على نوعني:
1.  �إ�سر�يف، وفيه يتم تدريب �حلا�سوب 
على معاجلة �آلف �لبيانات �ل�سحيحة، وتدريبه 
على  كليا  يعتمد  �سحيحة.  نتائج  على  �أي�سا 
�مل�سنفة  �أنو�عها،  بجميع  �ل�سخمة  �لبيانات 
وفق مبد�أ Taxinomy �لذي �ساغ مبادئه �لعامل 
�لثامن  �لقرن  يف   Karl Von Linée �ل�سويدي 
ع�سر، وطبقه يف �لبايلوجيا �لنباتية و�حليو�نية، 
فنقلت هذه �لتقنية �إىل جمال �لذكاء �ل�سناعي 
ي�ستقبلها  �لتي  �ل�سخمة  �لبيانات  معاجلة  يف 

�لدماغ �لب�سري يوميا، فكلما كان عدد �لبيانات 
تعلم  �لآلة  ��ستطاعت  �لت�سنيف  وحمكم  كبري� 
ت�سنيف  من  �لغاية  �سحيحة،  بيانات  �إنتاج 
Pr -  �لبيانات تدريب �خلو�رزميات على �لتوقع 

diction، وهي �لعملية �لتي متكنه من �حل�سول 
على نتائج �سحيحة )مفرد�ت وجمل �سحيحة(، 
نتائج  �إىل  �لآيل  �لتعلم  ينتهي  �لطريقة  وبهذه 
�لتعامل  من  لحقا  �سيمكنه  مما  �سحيحة، 
مبا�سرة مع �لبيانات �ل�سخمة دون �حلاجة �إىل 

�لتدريب على  �لأمثلة �ل�سحيحة.
2. غري �لإ�سر�يف، وفيه يتم �لعتماد   
مبا�سرة على �خلو�رزميات يف معاجلة �لبيانات 
�ل�سخمة �لتي مت ت�سميمها يف �لتعلم �لإ�سر�يف، 

للو�سول �إىل �لنتائج �ل�سحيحة.
ثانيا: �لتعلم �لعميق  

�سرحه،  �سبق  كما  بنوعيه  �لآيل  �لتعلم  يف 
يتم �لتعامل مع �لبيانات �مل�سنفة يف م�سفوفات 
Matrices �أو �أجروميات Tables حيث تكون يف 
�حلالتني يف �مل�ستوى �خلطي عموديا و�أفقيا، على 
A Excel �أو  -  �سكل قو�عد بيانات مو�سوعة على

cess �أو �أي برنامج �آخر، بينما يف �لتعلم �لعميق 
يتم �لتعامل مع �لبيانات �ملو�سوعة ب�سكل �لتفايف 
E - تر�تبية  بعالقات  ترتبط    Convolution
bedding ، وهو ما �حتاج �إىل ت�سميم حا�سوبي 
�أطلق عليه  �لبيانات  جديد يعالج هذ� �لنوع من 
حماكيا   ANB �ل�سناعية  �لع�سبونية  �ل�سبكة 
�أن  NNB، ومبا  �ل�سبكة �لع�سبونية �لبيولوجيية 
علماء �لبايلوجيا ينظرون �إىل �ل�سبكة �لع�سبونية 
�لبيولوجية على �أنها مكونة من طبقات، فقد نهج 
�ل�سبكة  ت�سميم  يف  �لأ�سلوب  نف�ض  �حلا�سوبيون 

�ل�سناعية، حيث يجب على �حلا�سوب �أن يتعلم 
على جميع �لطبقات �ملرت�بطة �إىل �أن ن�سل �إىل 
�لطبقة �لعميقة، وهذ� ما يعرف بالتعلم �لعميق 
�لذكاء  �ملتقدم يف  �لوجه  وهو   Deep learning

�ل�سناعي كما نعي�سه �ليوم.
ـ من يتفوق على الآخر؟ وباأي جوانب؟

و�لأ�سا�سي  �لعام  �لهدف  من  �أول  ننطلق  ـ 
�أ�سا�سا يف  من تطوير �لذكاء �ل�سناعي، �ملتمثل 
ولي�ض  �لب�سر،  قدر�ت  لتنمية  تقانية  �أد�ة  �إيجاد 
لإ�سعافها �أو ملعادلتها، هذ� هو �لهدف �لأ�سا�سي 
�لكثريون  يتوهمه  ما  عك�ض  �لتقانة،  هذه  من 
عك�ض  �سارت  �لأمور  ولكن  �ملخت�سني،  غري  من 
�لإن�سان،  �لتقانة على  لها، فقد طغت  ما خطط 
و�أ�سبح يتكل عليها يف �إجناز �أعقد �ملهمات �لتي 
تتطلب جهد� فكريا لإيجاد �حللول �ملنا�سبة لها 
هذه  �إحد�ث  يف  �ساعد  وقد  قيا�سي،  زمن  يف 
�لذي    Componentiel �لأ�سي  �لتطور  �لفجوة 
تتطور به �لتقانة، وهو يختلف جذريا عن �لتطور 
�لتتابعي Séquentiel �لذي خطط له �خلرب�ء يف 
�لبد�ية، فقد تطور �لبحث يف �لذكاء �ل�سناعي 
يف زمن ق�سري، و�أ�سبح يناف�ض �لذكاء �لب�سري 
و�إيجاد  و�أ�سخمها  �لأمور  �أعقد  مو�جهة  يف 
وبذلك  قيا�سي،  زمن  يف  لها  منطقية  حلول 
�لذكاء�ت  حرب  �ليوم  �لب�سرية  تعي�ض  �أ�سبحت 
La guerre des intelligences، �أي بني �لذكاء 
�لدكتور  ح�سب  �ل�سناعي  و�لذكاء  �لطبيعي 
�أن  من  �لرغم  وعلى   ،)2019( �أك�سندر  لور�ن 
�لب�سرية ما ز�لت تعي�ض مرحلة �لذكاء �ل�سعيف، 
�لذكاء  على  �ل�سناعي  �لذكاء  غلبة  بو�در  فاإن 
هجانة  يف  ذلك  يبدو  بادية،  �أ�سبحت  �لب�سري 
تقا�سمه  يف  �ملتمثلة  �لإن�سان   Hybridation
�لكثري من �ملهمات �لذكية مع �لآلة، مثل �لتلفون 
و�لرب�مج  �لجتماعي،  �لتو��سل  ومو�قع  �لذكي، 
وهي  �لكثري،  وغريها  �لإنرتنيت،  على  �لذكية 
�لتي  �ل�سناعي  �لذكاء  تعتمد  �أدو�ت  كلها 
و�لبايو-تقانة،  �لنانو،  )تقانة   NBIC طورتها 
و�ملعلوميات، و�لعرفانية(، و�ملوظفة يف تطبيقات  
يرمز  �لتي  و�أبل،  فاي�سبوك،  �أمازون،  )غوغل، 
لها عادة بــ GAFA حيث �أ�سبح �لإن�سان �أ�سري� 
ولكنها  ظاهريا  ت�ساعده  �لتي  �لتقانات  لهذه 
قدر�ته  من  �لكثري  وت�سلبه  تاأ�سره  �حلقيقة  يف 
�لطبيعية �لتي تتقل�ض لتجعل منه �إن�سانا مهجنا 
�لذكاء  منتجات  بدون  �لعي�ض  على  قادر  غري 

�ل�سناعي �لتي تكمل  �إن�سانيته.
مع  �لب�سري  �لذكاء  و�سع  هو  هذ�  كان  �إذ� 
�لذكاء �ل�سناعي �ل�سعيف، فاإننا نتوقع ت�ساوؤل 
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الع��لوم

�إىل  ي�سل  عندما  �أمامه  �لإن�سان  ذكاء  قدر�ت 
�سنة  يف  موعد  لها  �سرب  �لتي  قو�ه  مرحلة 
بالبيانات  يعرف  بات  ما  يف  و�ملتمثلة  2030م، 
قدر�ته  �ستتطور  حيث   ،Full data �لكاملة 
تخدم  معرفة جديدة  �إنتاج  متحكما يف  وي�سبح 
�ليومية،  حياته  مناحي  خمتلف  يف  �لإن�سان 
على  �لب�سري  �لذكاء  �عتماد  من  �سيزيد  مما 
�آليا  �لن�سو�ض  عن  �لتنقيب  ذلك  من  �لتقانة، 
Web sema Text mining، و�لويب �لدليل -
�لآلية  و�لرتجمة   Ontology و�لأنطولوجيا   ،tic
�ل�سفوية، وحتويل �ملنطوق �إىل مكتوب و�لعك�ض، 
�لأمني  �جلانب  يف  و��ستغاللها  �ل�سور  وتعرف 
و�لع�سكري، �إىل غري ذلك من �ملهام �لتي �سيقوم 

بها �حلا�سوب نيابة عن عمل دماغ �لب�سر.
�إىل  �ل�سناعي  �لذكاء  �سي�سل  عندما  �أما 
له �خلرب�ء موعد�  �لتطور، وقد �سرب  قمته يف 
بع�سر  عليه  يطلق  ما  وهو  2045م،  �سنة  يف 
�ستكون  �لب�سرية  فاإن   Singularity �لنفر�دية   
�لآلة  �ست�سبح  حيث  تعقيد�،  �أكرث  موعد  مع 
�إنتاح  ما بات  �إىل  منتجة لنف�سها، مما �سيوؤدي 
La conscience art -  يعرف بالوعي �ل�سناعي
�أن نتخيل منذ �لآن �لو�سع �لهرم  ficielle، ولنا 
�لذي �سي�سل �إليه ذكاء �لإن�سان يف �سن مبكرة، 
�لعمل،  عن  متقاعد�  �لإن�سان  ذكاء  يولد  وقد 
منها  �ملطلوب  باملهمات  �ستقوم  �لآلة  د�مت  ما 

�إجنازها بعد كد وجد. 
العربية  اللغة  يتحدث عن عجز  البع�س  ـ  

عن مواكبة العلم، كيف ترى ذلك؟
�لعاجزون  عاجزة،  لي�ست  �لعربية  �للغة 
نظام  لغة،  �أي  �للغة،  �أهلها،  هم  و�لعجزة 
خو�رزمي من�سبط يف منظومة منطقية ل ميكن 
�لذين  نحن  بالف�سل،  ول  بالنجاح  ل  و�سفها 
تختلف  �لعك�ض،  �أو  متطورة  لغة  منها  جنعل 
�خلو�ريزمية  منظومتها  بناء  طريقة  يف  �للغات 
هناك  و�ملكتوبة،  �ملنطوقة  بنياتها  تفرز  �لتي 
 Ensembliste �لتجميعي  �لنظام  تتبع  لغات 
عامة،  �لأوروبية  �للغات  حال  وهو  �لت�سل�سلي، 
حيث تبنى مد�خلها �ملعجمية على مكوين �جلذع 
ولغات  ولو�حق(،  �لزو�ئد )�سو�بق  Lemme مع 
�ن�سهارية Fusionniste وهو حال �لعربية �لتي 
من�سهر�  �جلذر  من  �ملعجمية  مد�خلها  تتكون 
مع �لوزن، ومن ثالثة �أنو�ع من �لزو�ئد )�سو�بق 
ب�سيطا  �لفرق  يبدو  قد  ولو�حق(.  و�أو��سط 
�لطبيعية،  �للغات  هند�سة  يف  �ملتخ�س�ض  لغري 
كذلك هو �لأمر بالن�سبة للباحثني يف �لل�سانيات 
بو�سف  يكتفون  �لذي  �لكال�سيكي  مبعناها 

�لظاهري،  �سكله  خالل  من  �للغويني  �لنظامني 
�لذي  �للغة  نظر مهند�ض  فرق جوهري يف  لكنه 
�لعربية،  مع  تتعامل  �لتي  �لذكية  �لرب�مج  ي�سع 
تكتب  لأنها  ب�سرية،  ن�سف  �للغة  هذه  �أن  علما 
يتطلب  مما  باحلركات،  وتقر�أ  حركات  بدون 
و�سع بر�مج ذكية متكن �حلا�سوب من قر�ءتها 
�لكلمات  على  ي�سع �حلركات  �أي  �سليمة،  قر�ءة 
�أن  قبل  ونحويا،  �سرفيا  �ملنا�سب،  مكانها  يف 
ين�سرف �إىل حتليلها دلليا وتد�وليا، وهنا قمة 

�لدقة يف �لتعامل مع هذه �للغة. 
�لريا�سي  �لطابع  ذ�ت  �خل�سائ�ض  هذه 
�للغات  من  غريها  عن  �لعربية  بها  تتميز  �لتي 
�للغات  ملهند�سي  �ملف�سل  �ملو�سوع  منها  جعلت 
�أكرب  يف  �سجرية  بنوك  لها  فبنيت  �لطبيعية، 
 - �لعربية  غري  طبعا   – �لعاملية  �جلامعات 
و�سممت لها �سبكات ع�سبونية �سناعية حتاكي 
بنية �لدماع �لعربي، مكونة من منظومة معقدة 
من �خلو�رزميات يف م�ستويي �لتوليد و�لتحليل، 
�إدماج  من  �لعامل  يف  �خلرب�ء  متكن  وبذلك 
�ل�سناعي يف مرحلته  �لذكاء  �أنظمة  �لعربية يف 
يو�كب  �أن  ونتوقع  �ليوم،  نعي�سها  �لتي  �ل�سعيفة 
يف  �لقوي  �ل�سناعي  �لذكاء  تطور  �لتطور  هذ� 
�للغات  هند�سة  يف  للبحث  �لالحقة  �ملر�حل 

�لطبيعية.
�إن �لبحوث �لعلمية �لتي تقام حول �لعربية يف 
�أكرب �ملر�كز يف �لعامل، لتبني �أن هذه �للغة قادرة 
على �لتعامل مع �أعقد �لتقانات �ملعا�سرة، �إنتاجا 
و��ستهالكا، فقد عودتنا �لنظريات �لل�سانية �لتي 
يعمل عليها باحثونا يف �لعامل �لعربي �أننا جمرد 
�لتي  �لبحوث  تفيدنا  بينما  للتقانة،  م�ستهلكني 
تنتج يف مر�كز �لبحوث يف �لعامل �أن �لعربية لغة 
��ستجابة  �لطبيعية  �للغات  �أكرث  من  خو�رزمية 

للحو�سبة و�لهند�سة.
برامج  لإ�شتحداث  الو�شائل  هي  ما  ـ 

الكمبيوتر عربياً؟
بر�مج حا�سوبية عربية  تطوير  لنتمكن من  ـ 
يف  نحن  �ل�سناعي،  �لذكاء  تقانة  ت�ستوعب 

�لعربية  �للغة  تو�سيف  �إعادة  �إىل  �أول  حاجة 
باإتباع  وذلك  �جلديدة،  �لتقانة  متطلبات  وفق 
ل�سانية قادرة  تبني نظرية  �أول،  �أ�سايني:  �أمرين 
جميع  يف  �لطبيعية،  �للغات  بنيات  �سورنة  على 
م�ستوياته: �سوت، �سرف، تركيب، دللة، معجم، 
�لهند�سية  �ملن�سات  �إحدى  تبني  وثانيا:  �إلخ. 
�لطبيعية.  �للغات  معاجلة  يف  �ملتخ�س�سة 
�لعلميتان  �لأد�تان  هما  معا،  �ملكونان  هذ�ن 
قادرة  �إلكرتونية  معاجم  بناء  من  متكننا  �للتان 
�حلا�سوبية  �لتطبيقات  خمتلف  تطوير  على 
بالتو�سيف  وبالكتفاء  هذ�  بدون  نن�سدها،  �لتي 
�لقدمي،  �لعربي  �لنحوي  �أو  �لتقليدي  �لل�ساين 

فلنن�ض تطوير بر�مج حا�سوبية بلغة �ل�ساد.
ـ اأين موقع اللغة العربية عاملياً؟

�لعربية لغة عاملية كما ت�سهد بذلك �لأعمال 
�لعاملية،  �ملخترب�ت  خمتلف  يف  �ملنجزة  �لعلمية 
�لطبيعية  �للغات  هند�سة  فيها خرب�ء  وجد  فقد 
�لذكاء  تقانة  تطوير  يف  للبحث  خ�سبا  جمالت 
بنوك  بناء  �إىل  �ن�سرفو�  ولذلك  �ل�سناعي، 
ذلك  مثال  عاملية،  جامعة  من  �أكرث  يف  �سجرية 
وت�سكو�سلوفاكيا  وكولومبيا  بن�سافانيا  جامعات 
�ملرموقة،  �لعاملية  �جلامعات  وغريها من  وليون 
كما �أن �سركات عاملية مثل Xerox  �لتي طورت 
ما  و�لعمل  �ل�ساد،  للغة  �أول حملل �سريف عاملي 
�ل�سناعي  �لبحث  تطوير  يف  متو��سال  يز�ل 
�أهميتها  �للغة، مما يدل على  �لهند�سي يف هذه 

خلرب�ء هند�سة �للغات �لطبيعية يف �لعامل.
عرب  العرب  للقراء  تقول  اأن  تريد  ماذا  ـ 

جملة "كل العرب"؟
ـ �أقول لهم: عليكم بالإ�سهام يف تطوير تقانة 
�لذكاء �ل�سناعي، و�لعمل على تطوير �لبحث يف 
�أجل متكينها من �لنخر�ط بعمق يف  لغتهم من 
بخطى  ت�سري  �لتي  �لعاملية  �حلا�سوبية  �ملنظومة 
يف  �أعاله.  �إليه  �أ�سرنا  كما  2045م  نحو  حثيثة 
هذه �لفرتة لن تبق من �للغات على قيد �حلياة 
�إل تلك �لتي ت�ستوعب ذ�ك �لتطور �ملنتظر، �أما 
ما عد�ها من �للغات ف�سيحكم عليها بالإعد�م، 
وعلى �لعرب �أن يختارو� بني �حلياة �أو �ملوت، لأن 
من  بها  يلحق  وما  �لهوية  فناء  يعني  �للغة  موت 
تاريخ وروحانيات و�قت�ساد، �إلخ. لدينا �إمكانات 
كبرية قادرة على توفري بيئة مالئمة بل ممتازة 
لتحقيق منجز�ت كثرية ل�سالح لغتنا، و�أعتقد �أن 
�جلميع يعي متاما �أننا ن�سري يف �جتاه مقولة: �أنا 
�لفناء  �أنا موجود، بدون هذ� فلننتظر  حا�سوبي 

�لهند�سي �لقادم.

البشرية تعيش اليوم 
حرب الذكاءات أي 

بين الذكاء الطبيعي 
والذكاء الصناعي 
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أي���������������ام ول������ي������ال

 �أديب من �سوريا

ذ�ت يوم، ويف �سويعة فجر جميل، �إنتهت "�حلالة" �لتي ظللت 
�أعي�سها َطو�ل �أ�سهر...لن �أُطيل، كنت �أ�ستمع �إىل �لأحاديث ما بني 
�سّر�:  لها  ُيْف�ِسني  حولها،  ن�سوة  وبني  �لأول،  َحْملها   وهي يف  �أّمي 
عن  ُتعرّب  ز�لت  ما  �لد�ر،  يف  �مل�سيطرة  "حماتها" )جّدتي(،  �أّن 

خماوفها من �أن "َتْطَلع َكّنُتها لأّمها". 
وعرفت �أن جّدتي لأّمي كانت قد �أجنبت ِبْكَرها، �لذي مل يكن 
�سبعا.  �أ�سبْحَن  بنت...حتى  بعد  بنًتا  ْبحة،  �ل�ُسّ كّرت  ثم  �أّمي،  �إل 
و�سعت  كلما  حُت�ّض خجاًل  كانت  �مِلْئناث،  تلك،  �أّن جّدتي  وعلمُت 
بنًتا جديدة! نعم نعم، مل يكن �لنا�ض يومئذ يدركون �أّن ذلك عائد 
لالأب، بنًتا كانت �أو �سبّيا، وكذلك مل يكن �لعلم قد تقّدم ليعرفو� 

ما �إذ� كان �جلنني �سيخرج �إىل عاملهم ذكًر� �أو �أنثى. 
�ملخا�ض،  �ساعة  �لأّم  �أمام  �جلال�سات  �لن�سوة  كانت  وهكذ� 
و�إن  �لزغاريد،  �أطلقَن  �ملولود �سبّيا  فاإن جاء  ينتظرَن مرتّقباٍت، 
جاء بنًتا "جاءتهّن �لَكْمدة". ومل ُيقّي�ض جلّدتي تلك، �لتي �أحببُتها 
�أكرث من �جلّدة �سيدة �لد�ر، �أن تلّقت �أذناها زغرودًة و�حدة يف 

ولد�تها �ل�سبع.
ل  مكاين،  يف  و�أنا  �لأحاديث،  هذه  �إىل   � م�سطًرّ �أ�ستمع  كنت 
�أذيّن عن �ل�سماع. و�أعرتف، �لآن، باأين مل �أكن  �أ�سّد  �أن  �أ�ستطيع 
�أعرف حقيقة جن�سي، ذكًر� �أكون �أم �أنثى! ولكّن و�سو�سات �لن�سوة 
لأّمي، تلك �ملعرّبة عن خماوف �سيدة �لد�ر، �أقلقتني قدر ما ُتعاين 
�أّمي من قلق، ول �أحد يعرف م�ساعري و�أحا�سي�سي، لأنهّن يجهلَن 
�سوَقها  �أّمي  �أ�سارك  �أ�سبحت  �إين  �أقول  هل  �سيء!  كّل  �أ�سمع  �أين 

ل�سماع تلك �لزغرودة؟
دعوين �أحتّدث �ليوم عن بع�ض ما وقع يل هناك.

ي�سري  �أن  من  بّد  ل  وكان  و�أبي،  �أّمي  بني  نقاٌر  جرى  مرًة 
يوؤّثر  فهذ�  �لزعل،  عن  تكّف  �أن  �أّمي  فرجوت  "�نزعاُجها" �إيّل، 
�أّمي،  �أحا�سي�ض  كانت  �أبوك!«،  يقول  ما  ترى  »�أَما  فاأجابتني:  يّف، 
�لإيجابّية و�ل�سلبّية، تنتقل �إيّل يف �حلال، حتى �إين �أ�سحك ـ و�أنا 
طرًبا  و�أمتايل  تبكي!  حني  و�أبكي  ت�سحك،  حني  ـ  مائي  يف  �أ�سبح 

حني ت�ستمع �أّمي �إىل �لأغاين �لطربّية �أو �ل�سجّية.

وكنت �أحياًنا، من طرٍب �أو من عبث، �أرف�ض بقدمي �جلدر�ن 
حويل، فتاأخذ �أّمي يد �أبي وتقول: »�نظر ما يفعل �بنك يف بطني!«، 
ينتظرون  كّلهم  �إلهي!  يا  بنت؟«،  �أم  هو  �سبّي  ُترى  »يا  فيجيبها: 

�ل�سبّي! ونكايًة بهم �سرت �أمتّنى �أن �أخرج �إليهم بنتا.
فجَر يوٍم توّجَعت �أّمي. كنت، هذه �ملرة، �أنا َمن �أَوَجَعها! فقد 

�لنهار. ب�سم�ض  عينّي  �أَُكّحل  �أن  يل  �آن  حتى  "ن�سجُت"، 
يتو�رَن  ن�سوة  و�أخذت  �لد�ية.  ت�ستدعي  �لد�ر  �سيدة  �أ�سرعت 
�إىل �لبيت، قريباٌت لنا وعزيز�ٌت من �جلري�ن، قعدَن يرّددَن: »يا 
�أهلل! يا معني!«. �أ�ستمع �أنا ول �أعرف ما يتعنّي علّي �أن �أفعل. ولكّن 
�أغادر  �سوف  لأنني  �حلزن  من  مزيٌج  هو  �نتابني،  غريًبا  �سعور� 
مكانا حميما لبثت فيه ت�سعة �أ�سهر، ومن �لفرح لأنني �ساأنزل �إىل 

معرتك �حلياة.
خرج ر�أ�سي. �سّدتني �لد�ية من �أذيّن �سدًة مل توؤملني كثري�، ومّت 
�سيء  باحثاٍت عن  متلّهفات،  �أب�سارهّن  ُير�سلَن  و�لن�سوُة  �سحبي، 
يف ج�سدي �ل�سغري �لوردّي �للون. �أذكر �أّن �لأمور كانت جتري يف 
�سمت، حتى �إّن �سوتا مّني مل يرتفع، فتلقيُت �سفعًة �سغريًة على 
�خلّد، ل لذنٍب �رتكبت، لكن كي �أُطلق �أوىل �سرخاتي يف دنًيا �أنا 

مقبٌل عليها.
و�أطلقَن �لزغاريد: �أتيتهّن ذكر�

�سيدة �لد�ر �أعلنت فرحتها باأّن َكّنتها مل تطلع لأّمها! ومل تكتِف 
بهذ�، بل عرّبت عن متّنيها باأن ُتعطي �لكّنُة لالأ�سرة �سبياًنا على 

�لدو�م، �سبعة، هذ� ما �أذكره من قولها.
�إل �أّن �أّمي مل تفعلها. 

و�سعت بعدي بنتا بعد بنت حتى بلغ عددهّن �سبعا، هّن �ليوَم 
ما بني طبيبٍة، ومهند�سٍة، و�أ�ستاذٍة جامعّية، وفنانٍة ت�سكيلّية، و�أّما 
�أنا، �أخوهّن �لأكرب، فاإين �أنظم �لق�سائد، و�أُ�سع �لأنا�سيد، و�أكتب 

لالأطفال �لق�س�ض �جلميلة.

فاضل السباعي
سبع بنات
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د. اياد سليمان

ه������������ل ه����������ن����������اك ح������������ض������������ارة ف���������ارس���������ي���������ة ح������ق������ا؟
�سبقتها يف جند �إير�ن وفتح �أر��سي �لغري و�إغر�ق 
و�مل�سريون  �ليونانيون  ومنهم  �لأخرى  �ل�سعوب 
تاريخ  يف  بحثنا  لو  �لدم".  من  ببحور  و�لهنود 
مل  �لطويلة  �حلقبة  تلك  يف  �أن  لوجدنا  �لفر�ض 
و�لعلوم  و�لطب  �لفل�سفة  يف  علماء  هنالك  يكن 
و�لهند�سة و�لريا�سيات و�لفلك وقد �إعتمد �لفر�ض 
بد�ئية  ب�سبب  ر�سمية معتمدة  كلغة  �لآر�مية  �للغة 
لغتهم وبعدها عن �حل�سارة كما �أنها تكتب �ليوم 
4 حروف: ھ، پ، ھ، چ،  باخلط �لعربي باإ�سافة 
وقد فاقهم �لعرب )يف �جلاهلية( يف علوم �لفلك 

وطب �لأع�ساب و�للغة و�لآد�ب.
يعود �لف�سل �ىل �حل�سارة �لعربية �لإ�سالمية 
و�ل�سعر�ء  و�لأطباء  �لعلماء  من  كثري  �سعود  يف 
يف  فار�سية  �أ�سول  من  �لفال�سفة  وحتى  و�لأدباء 
هل  ولكن  �مليالدي،   15-8 �لقرون  بني  ما  �لفرتة 
من  جتعل  م�ساهمة  هي  �لفر�ض  �لعلماء  م�ساهمة 

�لفر�ض بناة هذه �حل�سارة �لعريقة؟
لو بحثنا يف قائمة �أهم �لعلماء �لذين �ساهمو� 
�أن  لوجدنا  �لإ�سالمية  �لعربية  �حل�سارة  بناء  يف 
28 من 38 عاملا كبري� هم من �لعرب �ي ما ن�سبته 
�لأ�سول  من  �لعلماء  �أما  �لعلماء،  من   74.3%
�أن  �أي  علماء   5 �ل  يتجاوز  ل  فعددهم  �لفار�سية 

ن�سبتهم حو�يل 13%
1 ـ اإبن باجة: من �أبرز �لفال�سفة �مل�سلمني، 
و�لدب  و�لفلك   و�لريا�سيات   بالطب   �هتم 

و�ملو�سيقى ، عامل عربي ولد يف �سرق�سطة.
وفلكًيا  وفيل�سوًفا  رّحالًة  كان  البريوين:  ـ   2
و�سيدلًيا  وريا�سياتًيا  وجيولوجًيا  وجغر�فًيا 
وموؤرًخا ومرتجًما لثقافات �لهند، ولد يف �ساحية 

كاث عا�سمة  خو�رزم  يف  �أوزبك�ستان.
يف  ولد   عربي  عامل  قرة:  بن  ثابت  ـ   3
�لفلك   يف   بعمله  ��ستهر  �ل�سامية،  حر�ن  مدينة 

و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�ملو�سيقى.
عائلته  �أ�سل  بغد�د،  يف  ولد  اخل�ارزمي:  ـ   4
يعترب  �ليوم،  �أوزبك�ستان  مدينة خو�رزم  يف  من  
ترك  �مل�سلمني،  �لريا�سيات  علماء  �أو�ئل  من 

�لعديد من �ملوؤلفات �أهمها كتاب �جلرب و�ملقابلة.
االإدري�صي: عامل عربي ولد يف غرناطة،  ـ   5
�أحد  طالب،  �أبي  بن  علي  بن  �حل�سن  �ساللة  من 
علم  وموؤ�س�سي  �لتاريخ  يف  �جلغر�فيني  كبار 

�جلغر�فيا، ودر�ض  �لفل�سفة  و�لطب  و�لنجوم.
"بتان"  يف  ولد  عربي   عامل  البتاين:  ـ   6

�أ�سا�سات  �حل�سار�ت �لقدمية �لتي متّيزت بو�سع 
�لإ�سالمّية  �حل�سارة  وجاءت  �حل�ساري،  �لبناء 
ومن  �حل�ساري،  �لبناء  هذ�  �زدهار  على  وعملت 
�لبناء  هذ�  وطّورو�  �لأوروبيون  جاء  �مل�سلمني  بعد 

�حل�ساري.
�صفات احل�صارة

للح�سارة،  �سفات  هناك  يكون  �أن  بّد  ل 
�حل�سارة  �إّن  ياأتي:  فيما  تتمّثل  �ل�سفات  وهذه 
�سفات  من  مفاجئ.  ب�سكٍل  ولي�ض  تدريجّيًا  تتغرّي 
تخت�ّض  �أّنها  �أي  �إن�سانّيٌة،  �أّنها ح�سارٌة  �حل�سارة 
ما  وهذ�  �لكائنات،  من  غريه  دون  بالإن�سان 
من  �لرغم  على  �حل�سار�ت  خمتلف  بني  يجمع 
�حل�سارة  �إّن  �لبع�ض.  بع�سها  عن  �ختالفها 
يجعله  �لذي  وتفكريه  �لإن�سان  عقل  يف  موجودٌة 
يعلم �أّن ما�سيه مرتبٌط بحا�سره. قد تاأخذ �لأّمة 
بع�سًا من ح�سار�ت �لأمم �لأخرى و�إّن �لإن�سان ل 
ي�ستطيع �لبتعاد �أو �لهروب من مظاهر �حل�سارة 
�لتعريف  وح�سب  بها.  يحتّك  �أو  فيها  يعي�ض  �لتي 
�ملادية  �حل�سار�ت  �أهم  فاإن  للح�سارة  �ملادي 
عرب �لتاريخ هي ح�سارة بالد �لّر�فدين، ح�سارة 
ح�سارة  �ليونانية،  �حل�سارة  �لقدمية،  م�سر 
�لإنديز  ح�سارة  �ل�سني،  ح�سارة  �ل�سند،  و�دي 
و�لإنكا، �حل�سارة �لعربية �لإ�سالمّية، و�حل�سارة 
�حل�سارة  تعريف  �ىل  �أ�سفنا  �إذ�  �أما  �لغربية. 
مفهوم �لفل�سفة و�لفال�سفة ف�سنختزل �حل�سار�ت 
�لإن�سانية �ىل ثالث: �ليونانية، �لعربية �لإ�سالمية 
بوجود  تتميز  �لثالث  �حل�سار�ت  هذه  و�لغربية، 
من  باملعرفة  �لإن�سانية  �حل�سارة  �أثرو�  فال�سفة 

فل�سفة وطب وعلوم وهند�سة وريا�سيات وفلك.

اأ�صط�رة احل�صارة الفار�صية
لن �أخو�ض يف �أكاذيب �لفر�ض حول ما يدعونه 
بناء  يف  لهم  كان  ف�سل  �أو  بنوها  ح�سارة  من 
�حل�سارة �لعربية �لإ�سالمية ولكنني �ساأقدم بع�ض 

�حلقائق �لتي تدح�ض تلك �لأكاذيب:
يرى �لباحث �لفار�سي نا�سر بوربري�ر يف كتابه 
�لإمرب�طوريات  "�أن  �ل�سكوت":  من  قرنًا   12"
و�ل�سا�سانية  و�لبارثية  �لأخمينية  من  �لفار�سية 
�ل�سعوب  على  و�ل�ستبد�د  و�ل�سيف  بالقوة  حكمت 
�أثر  �أي  منها  يبق  ومل  حكمها،  حتت  �لقاطنة 
و�لرومان  باليونانيني  قيا�سًا  ُيذَكر  هام  ح�ساري 
وحتى �لعرب �جلاهليني، ما عد� �أنها كانت تتقن 
�لتي  �ل�سعوب  ملحو  �لفار�سي  �لرمح  ��ستخد�م 

رود�ض"،  "بن  تاأليف  من  كتاب  موؤخرً�  �سدر 
جمل�ض  يف  �سوريا  ملف  عن  م�سوؤوًل  كان  �لذي 
�لأمن �لقومي �لأمريكي يف �لفرتة من عام 2011  
)بن  ��ستلم   2013 عام  وبعد   ،2013 عام  وحتى 
ملفها  ب�ساأن  �إير�ن  مع  �ملفاو�سات  ملف  رود�ض( 
�لنووي. يقول رود�ض �إنه �لتقى �سر� مع �مل�سوؤولني 
�لإير�نيني �كرث من 20 مرة يف �لعا�سمة �لعمانية 

– م�سقط.
بار�ك  �لرئي�ض  �أن  كتابه  يف  رود�ض  ويذكر 
�أوباما يكره �لعرب ب�سكل غريب، ويف �ملقابل كان 
�سديد  وباإعجاب  ظاهر  بود  �إير�ن  عن  يتحدث 

بح�سارتها.
�أوباما  كر�هية  �أ�سباب  يف  �أخو�ض  لن  طبعا 
�مل�سّوه  �لإ�ستنتاج  ذلك  �ىل  و�سل  كيف  ول  للعرب 

ولكنني �ساأتناول مو�سوعني هامني وهما:
ح�سار�ت  و�أي  �حل�سارة  نعّرف  كيف  1ـ   
للفر�ض  كان  وهل  �ليوم  حتى  �لب�سرية  عرفتها 

ح�سارة يف غابر �لأيام؟ 
ـ هل يعود �لف�سل �لأول للفر�ض يف �لنه�سة   2
�أننا نو�جه تزوير  �أم  �حل�سارية للعرب و�مل�سلمني 

�إحرت�يف �أدى �ىل ت�سويه �حلقائق �لتاريخية؟!
تعريف احل�صارة

�ملظاهر  جمموعة  تعني  ��سطالحًا  �حل�سارة 
�لجتماعّية،  وكذلك  و�لفنّية،  و�لأدبّية،  �لعلمّية، 
�ملوجودة يف �ملجتمع. وتعتمد �حل�سار�ت �لإن�سانّية 
ح�سارة  فكّل  �لبع�ض،  بع�سها  على  �ملختلفة 
وُت�سهم  �سبقتها،  �لتي  للح�سارة  متّممًة  جاءت 
�لإن�ساين  �حل�ساري  �لبناء  يف  �حل�سار�ت  هذه 
�لإغريقّية وغريها من  باأكمله، فاحل�سارة  للعامل 

فة لثقا ا

MARS 2020 / آذار 2020 العدد 3619



 باحث يف جمال �لتنقيب عن �ملعلومات

باإقليم حر�ن  بني مدينتي  �لرقة  و�لرها ب�سمال 
غرب �لعر�ق، عامل فلك وريا�سيات.

7 ـ الط��صي: ولد يف طو�ض ـ منطقة خر��سان، 
وريا�سي   وكيميائي  وبيولوجي   فلكي   عامل  

وفيل�سوف وطبيب وفيزيائي.
ولد  �أندل�سي   عربي  عامل  املجريطي:  ـ   8
و  كيميائي  و  فلكي  �ليوم"  "مدريد  جمريط  يف 

ريا�سياتي
�ملولد  قزويني  عربي   عامل   القزويني:  ـ   9
حجازي �لأ�سل، �لف �لكثري من �لكتب يف جمالت  
�جلغر�فيا  و�لتاريخ �لطبيعي وله نظريات يف علم 
و�حليو�ن   بالنبات   �سغف   كما  �جلوي،  �لر�سد 

و�لطبيعة  و�لفلك و�جليولوجيا.
10 ـ اإبن البيطار: عامل عربي  ولد يف مالقة 

بالأندل�ض، عامل نباتي و �سيديل.
11 ـ اإبن باجة: عامل عربي ولد يف �سرق�سطة 
و�لفلك   و�لريا�سيات   بالطب   �إهتم  باإ�سبانيا، 

و�لدب  و�ملو�سيقى.   
12ـ  اإبن ر�صد: عامل عربي ولد يف قرطبة، هو 
فيل�سوف وطبيب  وفقيه  وقا�سي  وفلكي وفيزيائي
�إ�سبيلية  يف  ولد  عربي  عامل  زهر:  �إبن  ـ   13

باإ�سبانيا ، طبيب نطا�سي.
عربي  عامل  الزهراوي:  القا�صم  اأب�  ـ   14
�أعظم  قرطبة،  �سو�حي  �لزهر�ء  مدينة  يف  ولد 

�جلر�حني �لذين ظهرو� يف �لعامل �لإ�سالمي.
15ـ  اإبن ما�ص�يه: عامل عربي  ولد يف �لأحو�ز 

�لعربية، طبيب عامل و مرتجم.
16 ـ الرازي: يعتقد �أن مولده يف مدينة �لري، 
�لعربية  �مل�سادر  �أما ح�سب  بالقرب من طهر�ن، 
عربي،  �أنه  ويرجح  �لعر�ق  من  �لر�زي  �أ�سل  فاإن 

عامل وطبيب.
اإبن �صينا: عامل وطبيب ��ستهر بالطب  ـ   17
بخارى  من  قريبة  �ف�سنا  قرية  يف  ولد  و�لفل�سفة، 

من �أب بلخي يف �أوزبك�ستان حالياً.
مدينة  يف  ولد  �لبوزجاين:  �لوفاء  �أبو  ـ   18
وعامل  ريا�سيات  عامل  �أوزبك�ستان،  يف  بوزجان 

فلك.
يف  ولد  عربي   عامل  الهيثم:  اإبن  ـ   19
كبرية  �إ�سهامات  قدم  مو�سوعي   عامل   �لب�سرة، 
وعلم  و�لفيزياء  و�لب�سريات   �لريا�سيات   يف  
�لفلك  و�لهند�سة  وطب �لعيون  و�لفل�سفة  �لعلمية  

و�لإدر�ك �لب�سري و�لعلوم ب�سفة عامة.
دم�سق،  يف  ولد  عربي   ال�صاطر:  اإبن  ـ   20
بطليمو�ض،  نظرية  �سحح  وريا�سيات  فلك  عامل 
و�سبق كوبرنيكو�ض فيما تو�سل �إليه بقرون عديده، 
ت�سحيح  يف  �ل�سوؤ�ل  "نهاية  كتابه  يف  ذلك  ون�سر 

�لأ�سول". 
خر��سان،   يف  ولد  اخلازن:  جعفر  اأب�  ـ   21
تخ�س�ض يف �لريا�سيات و�لفلك وكما �هتم بعلم 
عامل  �أول  �لحتكاك،  مفهوم  ودر�ض  �مليكانيكا 
قطوع  بو��سطة  هند�سيًا  �لتكعيبية  �ملعادلت  حل 

�ملخروط، كما بحث يف �ملثلثات على �أنو�عها.
وقا�ض  وموؤرخ   رحالة   بط�طة:  اإبن  ـ   22

وفقيه عامل عربي  ولد يف طنجة
23ـ  اإبن خلدون: عامل عربي ولد يف �إ�سبيلية، 
َخلدون موؤ�س�َض علم �لجتماع �حلديث  �بُن  يعترب 

ومن علماء للتاريخ و�لقت�ساد.
موؤرخ  طرب�ستان،  يف  ولد  الطربي:  ـ   24
يف  كتابني  �أكرب  �ساحب  م�سلم  وفقيه  وُمف�سر 

�لتف�سري و�لتاريخ.
بعلبك،  ولد يف  عربي   عامل  املقريزي:  ـ   25
حدود  يف  بعيدً�  �سوطًا  �سار  �لتاريخ،  �أعالم  من 
و�أ�سول  �لب�سر  �أ�سول  يف  وبحث  و�لعقل،  �لفكر 

�لديانات.
يف  ولد  عربي  عامل  النفي�س:  اإبن  ـ   26
عامل  دم�سق،  بقرب  تقع  �لتي  )�لقَر�ض(  بلدة 
مو�سوعي وطبيب، ويعترب مكت�سف �لدورة �لدموية 
يف  �لأع�ساء  وظائف  علم  رو�د  و�أحد  �ل�سغرى، 
�لإن�سان، حيث و�سع نظريات يعتمد عليها �لعلماء 
فيزيولوجيّي  �أعظم  كثريون  ويعتربه  �لآن.  �إىل 
�لع�سور �لو�سطى. ظل �لغرب يعتمد على نظريته 
�لدموية، حتى �كت�سف ويليام هاريف  �لدورة  حول 

�لدورة �لدموية �لكربى.
�أ�سله  عربي   عامل  حيان:  بن  جابر  ـ   27
�لكيمياء  علوم  يف  برع  �ليمن،  يف  يزد  قبائل  من 
و�لفلك  و�لهند�سة  وعلم �ملعادن و�لفل�سفة و�لطب 
يف  عملًيا  �لكيمياء  ��ستخدم  من  �أول  و�ل�سيدلة، 

�لتاريخ.
قبيلة  من  �أ�سله  عربي   عامل  الكندي:  ـ   28
برع  �لكندي،  �ل�سعث  بن  قي�ض  �أحفاذ  من  كندة 
يف  �لفلك  و�لفل�سفة  و�لكيمياء  و�لفيزياء  و�لطب  
و�ملنطق  �لنف�ض  وعلم  و�ملو�سيقى   و�لريا�سيات 

�لذي كان يعرف بعلم �لكالم.
رندة  يف  ولد  فرنا�س:  بن  عبا�س  ـ   29
م�سلم  مو�سوعي  خمرتع  عامل  هو  بالأندل�ض، 
�لأندل�ض،  يف  �لأموية  �لدولة  زمن  يف  �أندل�سي، 
كونه  �إىل  �إ�سافة  �لطري�ن  مبحاولته  و��ستهر 
و�لفلك  �لريا�سيات  يف  وعاملًا  ومو�سيقًيا  �ساعًر� 

و�لكيمياء.
يف  �جلزري  ولد  عربي،  عامل  اجلزري:  ـ   30
منطقة جزيرة �بن عمر �لتي تقع �ليوم يف �لأقاليم 
�آلت  �سمم  دجلة،  نهر  على  �ل�سمالية  �ل�سورية 
كثرية ذ�ت �أهمية كبرية. من �آلته: �آلت رفع �ملاء 

و�ساعات مائية ذ�ت نظام تنبيه ذ�تي و�سمامات 
حتويل و�أنظمة حتكم ذ�تي.

قي�ض  بني  من  عربي  عامل  طفيل:  اإبن  ـ   31
عيالن بن م�سر،  فيل�سوف و عامل و طبيب عربي 
م�سلم ورجل دولة وهو من �أ�سهر �ملفكرين �لعرب 
�لذين خلفو� �لأثار �خلالدة يف عدة ميادين منها: 
�لفل�سفة و�لأدب و�لريا�سيات و�لفلك و�لطب وقد 
عرف عند �لغرب وكان من وزر�ء دولة �ملوحدين 

يف وقت عظمتهم.
من  �أخوة  �صاكر:  بن  م��صى  اأبناء  ـ   32
�ل�ساهجان خر��سان، ريا�سيون وفلكيون. مرو يف 

علومهم  يف  وبرعو�  �ملاأمون  باخلليفة  �ت�سلو� 
وجذبو� حولهم علماء و�أطباء ومرتجمني.

ني�سابور  مدينة  يف  ولد  اخليام:  عمر  ـ   33
�ض يف �لريا�سيات، و�لفلك،  يف خر��سان،  تخ�سَّ
�خرتع  من  �أّول  وهو  و�لتاريخ.  و�لفقه،  و�للغة، 
من  جربية  ومعادلت  �ملثلثات  ح�ساب  طريقة 
وهو  �ملخروط  قطع  بو��سطة  �لثالثة  �لدرجة 

�ساحب �لرباعيات �مل�سهورة.
�أندل�سية،  عربية  املجريطية:  فاطمة  ـ   34
جد�ول  وت�سحيح  تدقيق  على  و�لدها  مع  عملت 
�خلو�رزمي �لفلكية. وت�سحيح �لتقاومي، وح�ساب 
قامت  كما  و�لكو�كب  و�لقمر  �ل�سم�ض  مو��سع 
وح�ساب  �لكروي،  �لفلك  لعلم  جد�ول  بو�سع 

�لك�سوف و�خل�سوف.
ـ اإبراهيم الفزاري: عامل عربي ولد يف   35
وكتب  �لأ�سطرلب  �سنع  عربي  فلكي  �أول  �لكوفة، 
��ستخرج جدوًل ح�سابيًا فلكيًا  �لتقومي،  عنه وعن 
ما  وهو  حركاتها  وح�ساب  �لنجوم  مو�قع  يبني 

عرف بالزيج.
ولد  عربي  البطروجي:  ا�صحق  اأب�  ـ   36
بتطوير  قام  فيل�سوف،  و  فلك  عامل  باملغرب، 
باإن�ساء  قام  كما  �لكو�كب،  حركة  عن  نظرية 
وتطوير نظرية فلكية كتبها يف كتاب )�لهيئة( كما 
�نه �ول من ��سار �ىل حركة �لكو�كب �ل�سيارة باأنها 

�إهليجية. 
يف  ولد  عربي  املراك�صي:  البناء  اإبن  ـ   37
�لريا�سيات  منها  جمالت  عدة  يف  عامل  �ملغرب، 
و�لفلك و�لطب، من �أهم �أعماله تو�سيح �لنظريات 
�ل�سعبة و�لقو�عد �مل�ستع�سية يف �حل�ساب ، وقام 
و�سع  كما   ، �لك�سور  عن  �لبحوث  من  بالعديد 

قو�عد جلمع مربعات ومكعبات �لأعد�د.
م�سري،  عربي  احلا�صب:  كامل  اأب�  ـ   38
مهند�ض وعامل باحل�ساب و�لفلك. ويعد و�حدً� من 
�أعظم علماء �حل�ساب يف �لع�سر �لذي تبع ع�سر 

�خلو�رزمي.
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 د. خالد محمد فرح

قه ونقده كتاٌب استثنائي في تاريخ الشعر السوداني وتذوَّ

تاأليف: عبد �ملنعم عجب �لفيا 
�سدر يف مطلع هذ� �لعام 2020 م ، لالأديب 
�لثقايف  و�لنا�سط  و�لباحث  �حلاذق،  و�لناقد 
�لفيا، كتاب  �ملنعم عجب  �لأ�ستاذ عبد  �ملثابر، 
مدر�سة  من  �ل�سود�ين  "�ل�سعر  بعنو�ن:  جديد 
�لإحياء �إىل ق�سيدة �لنرث: در��سة نقدية". �إنه 
م�سرية  ��ستعر��ض  يف  عمدة  كتاٌب  �سك،  بال 
�ل�سعر �ل�سود�ين وتذوقه ونقده، مل ُيتح لنا مثله 
قريبًا، ول يقل باأي حال من �لأحو�ل، عن �أعماٍل 
�أخرى �سهرية �سابقة له، حاولت �مل�سريعلى هذ� 
�أعمال: �سعد ميخائيل، وعبده  �لنهج، من لدن 
�إبر�هيم �ل�سو�ض، وعبد �لهادي  بدوي، وحممد 
�لو�ثق،  وحممد  �ليازجي،  وحليم  �ل�سديق، 
جميعا.  عليها  يتفوق  مل  �إن  بوهر�كة،  وفاطمة 
�ل�ستيعاب  تاأكيد، جلهة  بكل  عليها  يتفوق  وقد 
ف�ساًل  �لتناول،  و�لأ�سالة يف  و�لعمق،  و�ل�سمول 
�ل�سعر  �إىل  �لنظر  ت�سويب  �ملوؤلف  ق�سد  عن 
م�سرية  جممل  من  مو�سعه  �إطار  يف  �ل�سود�ين 
�سامل  ��ستق�سائي  نحو  على  �لعربي،  �ل�سعر 
�بتد�ًء  �ل�سعري،  �لنظم  �أمناط  جميع  يالم�ض 
نهج  على  �سار  �لذي  �لتقليدي  �لإحياء  ب�سعر 
على  �لقائمة  �لكال�سيكية  �لعربية  �لق�سيدة 
بحور �ل�سعر و�لأوز�ن �خلليلية، و�نتهاء بق�سيدة 
تفاعل  �لكاتب  يتتبع  �لأثناء،  ذ�ت  ويف  �لنرث. 
�لعامل  يف  و�لفكرية  و�لأدبية  �ل�سعرية  �حلركة 
�لعربي و�ل�سود�ن بو�سفه جزءً� منه، مع �سائر 
و�لنقدية  و�ل�سعرية  و�لأدبية  �لفكرية  �لتيار�ت 
عامة،  ب�سفة  �لغرب  على  تتعاقب  ظلت  �لتي 
و�لو�قعية،  و�لرومان�سية،  �لكال�سيكية،  مثل: 

فة لثقا ا

و�لرمزية، �نتهاء باحلد�ثة وما بعد �حلد�ثة. 
نظرنا،  يف  �لكتاب  هذ�  يبدو  وبذلك 
منهجيًا  در��سيًا  كتابًا  يكون  لأن  للغاية  موؤهال 
يف  �ل�سود�ين  �ل�سعر  لطالب  منوذجيًا 
�سو�ء،  حد  على  �لثانوية  و�ملد�ر�ض  �جلامعات 
�لباحث  حاجة  ي�سد  لكي  موؤهٌل  �أنه  ما  مثل 
عن  ف�ساًل  �ملتخ�س�ض،  �جلامعي  و�لأ�ستاذ 
كان،  حيثما  بالعربية  �لعادي  و�لقارئ  �ملثقف 
�ل�سعر  مل�سرية  �إجمالية  �سورة  على  �لوقوف  يف 
�ل�سود�ين، وجو�نب م�سيئة من �لفكر و�لعطاء 
ب�سورة  و�لثقافة  �لأدب  جمال  يف  �ل�سود�ين 
�لعام  �لإطار  خالل  من  �إليها  منظورً�  عامة، 
مل�سرية �ل�سعر و�لفكر و�لثقافة يف �لعامل �لعربي 

خا�سة، وعلى �مل�ستوى �لعاملي ب�سفة عامة. 
بابني وخم�سة ع�سر  �لكتاب من  يتاألف هذ� 
ق فيها �ملوؤلف �إىل �ملباحث �لتالية  ف�ساًل، تطَرّ

بالرتتيب: 
م�سرية  حول  عام  متهيٌد  وهو  �لأول:  �لباب 
�لع�سر  يف  عموما  وحتولتها  �لعربي،  �ل�سعر 

�حلديث، وي�ستمل على �أربعة ف�سول كالآتي: 
�لف�سل �لأول: �ل�سعر �لعربي من �لتقليد �إىل 

�لتجديد 
�لتفعيلة  وحدة  ق�سيدة  �لثاين:  �لف�سل 

�لعربية 
�لأ�سلوبية  �خل�سائ�ض  �لثالث:  �لف�سل 

لق�سيدة �حلد�ثة 
�لف�سل �لر�بع: ق�سيدة �لنرث �لعربية 

�ملوؤلف  �سه  خ�سّ فقد  �لثاين،  �لباب  �أما 
وجه  على  �ل�سود�ن  يف  �ل�سعر  م�سرية  لر�سد 
�أحد  �لباب  هذ�  وي�سم  و�لتحديد.  �خل�سو�ض 

ع�سر ف�سال.
موقفه  يف  ينطلق  ل  �ل�سطور  هذه  كاتب  �إَنّ 
به  و�مل�سيد  به،  ر  و�ملب�ِسّ �لكتاب  لهذ�  ظ  �ملقِرّ
ومبوؤلفه، من حم�ض �لمتنان �مل�ستحق للموؤلف 
ل�سخ�سه  هذ�  كتابه  م�سكورً�  �أهدى  قد  لكونه 
يف  �ل�سعبي  �ملثل  باب  من  فكاأنه  �ملتو��سع، 
ح�سن  "متتدح  معناه:  ما  �لقائل  �ل�سود�ن، 
و�أمها  مزينتها  جمالها  وُتطِري  �لعرو�سة 
موقف  من  حقيقًة،  ينطلق  ولكنه  وخالتها"، 
و�لإن�ساف  �ملو�سوعية  من  كبري  بقدر  يت�سم 

�سوف  �لقر�ء،  �سائر  �أن  و�أح�سب  د،  و�لتجُرّ
�لطالع  من  فر�غهم  فور  �لر�أي،  ي�ساطرونني 
يف  حقا  و�ملمتع  و�ملفيد  �ملُعِلّم  �ل�سفر  هذ�  على 

جماله. 
كتابه  يف  �لفيا  عجب  �ملنعم  عبد  يقارب 
و�لعربي  �لعاملي  و�لفكر  �ل�سعر  م�سري�ت  هذ� 
�أثناء  يف  ن  ويدِوّ �سو�ء،  حد  على  و�ل�سود�ين 
تقاطعات  له من مالحظات عن  يعُنّ  ما  ذلك، 
وموؤثر�ت متبادلة، ومقارنات وت�سابهات ب�سبب 
وحدة  �سميم  من  نابعة  �أو  و�لتاأثر،  �لتاأثري 
فرن�ه  �حلال.  بطبيعة  �لإن�سانية  �لتجربة 
و�أقو�ل:  و�آر�ء  باأ�سعار  وي�ست�سهد  ويحاور  يذكر 
�لقي�ض،  و�مرئ  و�سوفوكلي�ض،  هومريو�ض، 
�خليام،  وعمر  و�ملعري،  و�ملتنبئ،  �لرمة،  وذي 
وكولريدج،  وبودلري،  و�سيلي،  �سك�سبري،  ووليام 
�ض.  وت.  بو،  �آلن  و�دغار  وردزورث،  ووليام 
�ليوت، وعزر� باوند، ور�مبو، و�سوقي، وحافظ، 
و�لزهاوي، و�لر�سايف، وحممد �سعيد �لعبا�سي، 
وعلي  نعيمة،  وميخائيل  مطر�ن،  وخليل 
�مللك  وحمزة  ناجي،  و�إبر�هيم  طه،  حممود 
حممد  ومعاوية  مدين،  علي  و�لأمني  طمبل، 
وعبد  وحممد  حمجوب،  �أحمد  وحممد  نور، 
ب�سري،  يو�سف  و�لتجاين  �ل�سديق،  ع�سري  �هلل 
ونازك �ملالئكة، وحممد �ملهدي �ملجذوب، وعبد 
�هلل �لطيب، وبدر �ساكر �ل�سياب، و�سالح عبد 
�ل�سبور، و�سالح �أحمد �إبر�هيم، وحممد �ملكي 
�إبر�هيم، و�لنور عثمان �أبكر، وحممد �لنويهي، 
وحممد حممد علي، وحممد �إبر�هيم �ل�سو�ض، 
�حلي،  عبد  وحممد  �خلامت،  �لقدو�ض  وعبد 
�لدين  ونور  �لعابدين،  زين  �لطيب  و�أحمد 
حمد  و�لنور  �إبر�هيم،  علي  �هلل  وعبد  �ساتي، 

وغريهم. 
ياأخذ  �أنه  حقًا،  للموؤلف  ُيحمد  ومما 
دقائق  على  فيوقفهم  برفق،  �لقر�ء  باأيدي 
�لنقدية  و�ملقولت  �مل�سطلحات  بع�ض  معاين 
�سهلة  لغة  يف  وذلك  �ملعا�سرة،  �حلد�ثية  
ومب�سطة، وو��سحة �ملر�مي و�لدللة، وبالأمثلة 
�لتو�سيحية من �لرت�ث �ل�سعري �لعربي �مل�سهور  
وهكذ�  �لأحيان.  من  كثري  يف  �ملعاين،  وو��سح 
�لوعي،  وتيار  �لتنا�ض،  معاين:  معه  عرفنا 
قال  وماذ�  �ملوؤلف.  وموت  �ملو�سوعي،  و�ملعادل 
رولن بارت، وجاك دريد�، وليوتار، وماذ� قالت 

�لق�سم �لأول
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جوليا كري�ستيفا، وهيوم، و�ل�سكالنيون �لرو�ض، 
وو�لت ويتمان، و�أدوني�ض، و�أن�سي �حلاج، وحممد 
�آخرً�:  ولي�ض  و�أخريً�  �ملاغوط، وعاطف خريي، 
�ل�ساعر �ل�سود�ين �ل�ساب �ملُبهر: "حممد عبد 
�لباري" �لذي فاز موؤخرً� بجائزة �لأمري عبد 
للعام  �لعربي  لل�سعر  �لعاملية  �لفي�سل  �هلل 
2019م ، و�لذي عقد له �لكاتب ف�ساًل خا�سًا 

به بعنو�ن: "�سوٌت �سعرٌيّ جديد".   
ب�سدة،  �أطربني  فقد  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�ملثال �لذي �ساقه �ملوؤلف من بحبوحة �ل�سعر 
"�ملعادل  مفهوم  لتو�سيح  �لأ�سيل  �لعربي 
و�لناقد  �ل�ساعر  �سكه  �لذي  �ملو�سوعي"، 
توما�ض  �ملعروف  �لربيطاين  �لمريكي 
فقد  1965م.   –  1888 �إليوت  ��سترينز 
عقبة  بن  غيالن  �ل�ساعر  بقول  ��ست�سهد 
117 هـ ھ 735م (،  ت   ( " �لرمة  " ذو 

�لذي هو �أحد كبار �سعر�ء �لع�سر �لأموي، وهو 
ي�سور حالته �لنف�سية ب�سبب بعده عن حمبوبته، 

و�نقطاع �لو�سل بينهما، بطريقة رمزية: 
ى  ع�سيَة مايل حيلٌة غرَي �أنني     بلقِط �حل�سَ

ِب ُموَلُع  و�خلُطّ يف �لرُتّ
�أخُطّ و�أحُمو �خلَطّ ثَمّ �أُعيُدُه              بكفَيّ 

ُع   و�لِغرباُن يف �لد�ِر ُوَقّ
فيم�سي �ملوؤلف يف �لتاأويل �ملعجب فيقول: 

حزنه  عن  هنا  �ل�ساعر  ي�سرح  مل   "
ر�أ�سه(  يوم رحيل حمبوبته  وحريته )و�نقطاع 
ب�سرد  ذلك  عن  كَنّى  ولكنه  مبا�سرً�،  ت�سريحًا 
�سعوريًا،  ل  عنه  �سدرت  �لأفعال  من  جملة 
وهي �للعب باحل�سى، و�ل�سخبطة و�لكتابة على 
�لرمل، ثم �ملحو و�إعادة �لكتابة، وهو يف �سرود 
بكل  جنح  وبذلك  يفعل.  ماذ�  يدري  ل  وذهول 
بر�عة يف �أن ينقل �حلالة �ل�سعورية �لتي �عرتته 

�آنئذ عرب ذلك �لرتميز. 
�سور  من  �سورة  �ملفهوم،  بهذ�  و�لكناية 
�ل�ساعر  ي�سرح  ل  حيث  �ملو�سوعي(،  )�ملعادل 
�إىل  يعمد  ولكنه  مبا�سرً�،  ت�سريحًا  بعاطفته 
جملة  �أو  حدث  �أو  �سئ  �أو  حالة  �إيجاد  �أو  خلق 
بتلك  �إيحاًء  توحي  خارجية،  و�أفعال  �أحد�ث 

�لعاطفة ". �أ. هـ  
ول تقت�سر هذه �لروح و�لنزعة �لتو�سيحية 
و�لتعليمية �لتي تكاد تنتظم هذ� �ل�سفر كله، على 
و�لنقدية،  �ل�سعرية  �سرح م�سطلحات �حلد�ثة 
�ملتخ�س�ض،  غري  للقارئ  مدلولتها  وتقريب 
و�إمنا تعدتها �إىل حر�ض �ملوؤلف على ذكر ��سم 
�لبحر �خلليلي �لذي نظمت فيه �أية ق�سيدة �أو 
�سعر  �أو  �لتقليدي  �لعربي  �ل�سعر  �أي مقطع من 
مع  �لكتاب،  يف  به  �ل�ست�سهاد  جرى  �لتفعيلة 
بالكتابة  �ملختلفة  باأوز�نها  تفعيالته  ر�سم  بيان 

�أي�سًا،  �لعرو�سية 
بكل  حممودة  �لتفاتة  لعمري  وتلك 

تاأكيد من جانب �ملوؤلف، �إىل هذ� �لبعد �لعملي 
�لكتابة  من  �ل�سرب  هذ�  مثل  يف  و�لتطبيقي 
خماطبة  ر�مت  ما  �إذ�  خ�سو�سًا  �لأدبية، 
�أو�سع طيف ممكن من جماهري �لقر�ء، �لذين 
بطبيعة  و�ل�ستعد�د�ت  �مل�ستويات  متباينو  هم 

�حلال. 
كتابًا  كونه  جانب  �إىل  �ل�سفر،  هذ�  �إن 
عمومًا،  �لأدبي  و�لنقد  و�ل�سعر  �لأدب  يف 
�ل�سود�ين على وجه  �ل�سعر  و��ستعر��سًا مل�سرية 
مهما  �سجاًل  �أي�سا  ميثل  �أنه  �إل  �خل�سو�ض، 
وحتى  و�لجتماعي  و�لثقايف  �لفكري  للتاريخ 
�ل�سيا�سي - �إىل حد - ما لل�سود�ن ، على �لأقل 
من منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر، وحتى مطالع 

�لألفية �لثالثة هذه. 
نديل  �أن   ، �ملقدمة  هذه  بعد  نود  �أننا  على 
بدلونا يف م�سائل معينة ��ستوقفتنا �أثناء قر�ءتنا 
فيها،  �لكاتب  نحاور  �أن  و�أحببنا   ، �ل�سفر  لهذ� 

ون�سرك �لقر�ء يف بع�ض ما عَنّ لنا ب�ساأنها: 
�أعاد �ملوؤلف م�سكورً� قر�ءة �لأديبني   -
حمزة  و�لناقد  �ل�ساعر  �لر�ئدين:  �ل�سود�نيني 
�مللك طمبل 1893 – 1960م، و�لناقد و�لقا�ض 
 –  1909 نور  حممد  معاوية  �لأملعي  و�لأديب 
وب�سفة  عموما  �لعربية  لقر�ء  وك�سف  1941م، 
عن   ، �أي�سًا  �ل�سود�نيني  من  ولكثري  خا�سة، 
جو�نب مهمة من تر�ثهما �لريادي و�لتجديدي 
م�سرية  يف  �ملوؤثرة  �أدو�رهما  وعن  �ل�سخم، 
و�ل�سود�ين على  �لعربي عمومًا،  و�ل�سعر  �لأدب 
�ملنا�سبة  بهذه   – �أنني  غري  �خل�سو�ض.  وجه 
معاوية  يكون  �أن  ميكن  هل  �أت�ساءل:  �أزل  – مل 
نور مولودً� يف عام 1909م ، وتخرج يف �جلامعة 
�لأمريكية ببريوت يف عام 1929م ، �أي وهو يف 

عمره  من  �لع�سرين 
كان  �لذي  �لزمان  ذلك  يف   ، فقط 

�سن  يف  نف�سها  �جلامعة  يدخلون  �لطالب  فيه 
ُكتَاّب  �أخطاأ  فهل  تقدير.  �أقل  على  �لع�سرين 
�سرية معاوية نور خطاأ ما يف هذه �جلزئية من 
�سريته؟ وهل من �ملمكن �أن يكون قد ولد يف عام 

1904 �أو 1905 مثاًل؟.

�لأدباء  ب�سبق  ًا  حُمَقّ �لكاتب  نّوه   -
علي مدين،  �لأمني  �لثالثة:  �لرو�د  �ل�سود�نيني 
�إىل  نور  حممد  ومعاوية  طمبل،  �مللك  وحمزة 
�لقومي،  بالأدب  عليه  ��سطلح  ما  �إىل  �لدعوة 
�أي ذلك �لنوع من �لأدب �لذي ينحو �إىل �إبر�ز 
�ل�سعر  يف  �ملميزة  �ملحلية  �أو  �لُقطرية  �ملالمح 
و�لق�سة و�لرو�ية، وذلك على م�ستوى �ل�سود�ن، 
�أي�سا.  م�سر  من  �نطالقًا  �لعربي  �لعامل  ويف 
كان  قد  �أنه  �إىل  �لإ�سارة  لنا  يجوز  رمبا  وهنا، 
�لرتجمة  يف  و�لتبا�ٌض  ��سطر�ٌب  د�ئما  هنالك 
Nationalism كما  �لعربية مل�سطلح  �للغة  �إىل 
يرد يف �لفكر �ل�سيا�سي و�لجتماعي �لغربي ويف 
�للغات �لأوروبية. و�ل�سبب يف ذلك يف تقديرنا، 
يف  نهائي  ب�سكل  نف�سه  �ملفهوة  بلورة  تاأخر  هو 
�ل�سرق �لعربي. وقد لحظنا ذلك حتى يف جمال 
�ل  كان  بينما  �إذ  �ملثال.  �سبيل  �لقدم على  كرة 
يف  �لأهلي  بالفريق  يعرف   National Team
�إىل  �سنو�ت  بعد  ترجمته  �إىل  �سري  �لأمر،  �أول 
" �لفريق �لقومي "، ثم �سار يعرف يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية باملنتخب �لوطني. وهل بو�سعنا يا ترى 
�لقول  على  بالقومية  �لقول  غلبة  نعزو   �أن   ،
بالوطنية يف بع�ض �لبلد�ن �لعربية، �إىل عقابيل 

تاأثرٍي ما للفكر �لقومي �لعربي؟. 

 دبلوما�سي وكاتب �سود�ين 

MARS 202039 / آذار 2020 العدد 19



أ.دارين زكريا

ه���������������������������������������������ج���������������������������������������������رُة األس����������������������م���������������������������������������������اء

بينما كنُت �أ�سابُق قدمّي يف �مل�سي للعودِة �إىل 
جمار�تي،  عن  فجاأة  توّقفتا  منزيل،  ماأمني/ 
بقيتا  لكّنهما  قدمًا،  �مل�سّي  على  حثثتُهما 
بقوة  م�سكتهما  �لأر�ض  يد�  كاأن  مت�سّمرتان، 

لي�سّر� على ِعناِد موقفهما وثباتهما!
�أماَم  �للحظة  �لّدوري يف هذه   مّر ع�سفوُر 
يذّكرين  كونه  بحّب،  مقلتاَي  فتتبعتُه  وجهي 
د�ر  يف  ُتع�ّس�ُض  كانت  �لتي  �لّدوري  بع�سافرِي 
يحمُل  لرمبا  قلُت  بكرثة،  �لطر�ز  �لعربّي  �أهلي 
وقَف  �ملن�سّية.  طفولتي  غرفِة  من  ر�سالًة  يل 
بغنٍج  جتل�ُض  كانْت  �لتي  �ل�ّسجرِة  غ�سِن  على 
على  �لغامق  بالأخ�سر  �لالمع  ثوبها  تفرت�ُض  و 
مر�أى �حلديقِة �لتي تو�زي مم�ساَي، لكن هناَك 
على نف�ِض �لغ�سن �مل�سرئّب بوجهه نحو �سمائه 
�نتباهي..�آه.. لفَت  جدً�  غريٌب  �سيٌء  �ملغناج 
�ل�سجرِة  حنايا  بني  �ملتعّلق  ��سمي  �إّنه  �إلهي  يا 
وع�سِق  يف  �ل�سّ ف�سل  مباركَة  تنتظُر  كثمرٍة 

�لطيوِر �لف�سليِة.
ـ د�رين..ماذ� تفعل هنا؟ 

مل نعرْف حينها َمن �ملُنادي و من هو �ملنادى 
عليه

�أ�أنا من �أنادي عليِه، �أم هو ��سمي َمْن ينادي 
علّي!

ترّبم يف جل�سته، قلُت له: تعال، تعاَل �إيّل يا 
حبيبي، فز�َد �متعا�سه.

ير�ّض  و  �سو�به  يفقُد  َمن  بده�سِة  �ساءلتُه 
ها �لبع�ض عّله  �ِسربًا من �لأ�سئلة تطرُي ور�َء بع�سِ
�ل�ّسبُب  تاأتيني، ما  �أولن  ي�سفي غليله:  ملا  ي�سُل 

فة لثقا ا

لعتالئِك �ل�ّسجرة، ملاذ� ترتكني دوَنَك؟!
�أجاَب بلوؤم: ل �أريُد �أن �أبقى حمبو�سًا معِك 
يف �ملنزل، تعلمنَي �أنا �أحّب �أن �أتفّيء يف ظّل �أمي 
�ُض على مغازلِة �لأ�سجار بع�سها  �لّطبيعة، �أتل�سّ
�أ�ستمتُع  خفيفة.  ريح  بهبوب  متحّجَجًة  بع�سًا، 
مبّد ل�ساين و �لتقاِط ر�سائِل �ملطر �ملكّثفِة بلغة 
عاليٍة يف قطر�تها �لبكر، �أهوى �لنزوَل كّل قيلولٍة 
�سوِق  على  �لّتطاوَل  يحاوُل  �لذي  �لع�سِب  �إىل 
هي  و  هناك  و  هنا  بجمالها  �ملت�سّدقة  �لأزهاِر 
باأ�سفِل قدمها كتعبري �سريح على رف�ِض  تركُلُه 
باإبت�سامٍة  منه  فاأ�ستهزئ  هذ�،  �لوقِح  تطاولِه 
�ملمتلئتني،  �سفتَي  ي�ساِر  على  خمفيٍة  �سفر�ء 
ثم �أطلُب منه �أن يلعَب معي لعبة )�لغّمي�سة( و 
�ختبئ يف حلظِة �لآن و �حلا�سر، �أ�سرُق �خلابيَة 
�لزرقاء  �لعينني  ذ�َت  �لع�سلية  ة بجدتي  �خلا�سّ
جيناتها،  تورثِك  مل  حّظك  بوؤ�ض  ل�سّدة  و  �لتي 
فيها  ت�سنُع  كانت  �لتي  �لفخارّية  �جلّرة  تلَك 
�أهل �لبلدة بل  �خلّل و ي�سحذُه منها ب�سرور كّل 
�أكلهم  �إىل  فت�سيُف  �أي�سًا،  �ملجاورة  �لبلد�ن  و 
قدرً� كبريً� من �ملحّبة �لتي تنت�سُر فيما بعد دوَن 
در�يٍة منهم يف هو�ء منازلهم و يكرّثوَن من عدد 
�أولدهم بينما جّدتك تناُم وحيدًة على فر��سها 
�لفقري بالدفء. �خلُلّ �لذي تعرفنَي كيف ُي�سنع 
نعه، �ملهم لن �ألوَمِك  و ل حتّملي نف�سَك عناء �سُ
لذيذ  نف�ٌض  لِك  هلل  فال�سهادُة  هذ�،  على  �لآن 
على �لأكل دوَن خٍل طبيعي كما قاَل لك و�لدِك 
�لعجب، ل�سعوبة ذ�ئقته،  يعجبُه  يكن  �لذي مل 

له �لرحمة.
منها  تبقى  ما  و  باخلابية  �ساآتي  �نتبهي: 
�لكرمية  جدر�نها  على  �ملتيّب�ض  �خلّل  روح  من 
جّدتك  مئزر  على  ن�سف  �لذي  �لّدمع  ببع�ِض  و 
وهي  ترّملْت  حنَي  �حلياة  ظلِم  تذّوقْت  �لتي 
خاَفْت  قد  �ملالئكّية،  مالحمها  عذوبة  بكامل 
كّل  فدفنْت   �لقرية  �أهل  �أل�سنِة  من  �مل�سكينة 
�لَب�ض،  �لأبي�ض  ج�سدها  يف  عليها  ما  و  لها  ما 
باإ�سبع  �ملجتمع  عليهم  ُي�سرُي  َمن  ِمْن  بقيْت  و 
�أرملٌة  �ملبّطن.  �لتحذير  و  �لّد�ئمِة  �ملر�قبِة  
متعرّث  حٍظ  ذ�ُت  �أرملٌة  �جّلمال...بل  �ساحرُة 
و  تلعنها  و  �أمامهم  لوجه �حلياِة  تبت�سُم  بنف�سه 
لوم  من  خوفًا  ملاذ�؟  �لظامل،  ليلها  مع  تلعنهم 
ماتْت  فيها...فلقد  تفكري  ل  عليِك  �لب�سر...ل 

و مات حزنها معها.
�ساأخلُط روَح �خلّل مع عذرّية �لّدمع و �أ�سيُف 

)�ل�سامان(  مو�سيقى  فتات  من  بع�سًا  عليهما 
قلِق  من  يتي�ّسر  ما  مع  يوم  كّل  ت�سمعيها  �لتي 
�أنت  �لفجر، تعرفنَي  �لكثري من طاقة  و  �ل�سفق 
�لكائناِت،  على  غريب  تاأثرٌي  لها  �لفجر  طاقة 

ومتنح طاقًة م�ساعفة.
ـ �أهّز بر�أ�سي مو�فقة.

بهذ� �لغ�سِن بالذ�ت �أو ترينه؟...�أزيُد بهّز 
ر�أ�سي متابعة ب�سغٍف و ده�سٍة ملا يقول.

�سنًة  �سبعوَن  عمرُه  بالذ�ت  �خل�سُب  هذ� 
معلقًا  تريني  �لتي  �ل�ّسجرة  و�لدتِه  عمِر  من 
�لتي  تعويذ�تها  لها  �لّتاريخ  و حكُمة  �لآن  عليها 

ل تخطئ.
علّي  �أ�سّبهم  ثّم  جيدً�،  ببع�ض  �أجان�ُسهم   
�أنا  حتى  ما  �سيٍء  �إىل  �ساأحتّوُل  و�حدة،  دفعًة 
ل �أعرفه لكني بالنهاية �ساأظهُر ب�سكٍل جديد و 
حّلة جديدة و �ساأعود يف زمِن �مل�ستقبل و �أقابُل 
�لع�سَب �لذي كنُت �أختبئ منه، لكّنه لن يعرفني 
بالّطبع بطابعي �جّلديِد و �سيو��سُل �لبحَث، و�أنا 
�أو��سُل مر�قبته، �سيخرُب �لّزماَن عني و يبحثان 
و  �لكذبة  نف�سي  �أنا  �ساأ�سّدُق  �أين  حتى  �سويًا، 

�ساأبحُث عني معهما و ل �أجدين.
ـ ح�سنًا..ح�سنًا يا ��سمي...بالّرغم من �أين ل 
�أجُد �أّي مرّبر �أو تف�سري منطقي لكل ما ت�سّدقَت 
فيه �لآن ل �أنا و ل �لقارئ �لذي يتابعنا، �إل �أّن 
�ل�سرفة  باب  من  دخَل  �لأ�سقر)مي�سو(  هّري 
�لآن و قطَع علّي �سل�سلة �أفكاري لذلك علينا �أن 

ننهي �سويًا هذ� �لن�ض، �أو دعني وحدي �أفعُل.
من  �لقليَل  يل  بي  �سُ عزيزتي،  يا  �أو�فقِك 
ليلة  كّل  ر�أ�ِض  على  ترتّبُع  �لتي  )�ملتة(  م�سروب 
طعم  على  �سيجارًة  هبيني  و  �أماَمك  كالعرو�ض 

�لّنعناع و �سرنى حاًل منا�سبًا. 
ـ ��سمعني جيدً� يا ��سمي، ما ر�أُيَك �أن تاأتي 
�إىل  ثالثتنا  من�سي  و  هذه  �ل�ّسحرية  بخلطتَك 

�لبيت؟
و  معِك  �جللو�َض  �أكرُه  كم  تعلمنَي  �آه...لو 
لل�سّك بنَي  �أنِت ت�ستمتعنَي ب�سكٍل غريٍب و يدعو 
جدر�ن منزلِك �لذي ل ترتكيه �إل لأمٍر �سروري 
�أو لو�جٍب عليِك تاأديته، بينما �لعامُل كّله ي�سّج 
تكتفنَي  �أنت  و  �لبع�ض  بع�سها  ت�ساك�ُض  بحَيو�ٍت 
بعامٍل من �لإ�سمنِت و ب�سعادٍة بالغة ل �أعرف لها 

�سببًا.
و ل �أنا يا ويَحك ل �أعرُف ملاذ�! 
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ــطــورهــا  يـــقـــا�ـــض ت يف كــــل �ملــجــتــمــعــات 
�إحرت�م  �إن  بالنظام،   �لإلتز�م  يف  وحت�سرها 
يعي�ض  فرد  كل  على  و�جب  به  و�لعمل  �لنظام 
لهامت  و�لقانون  �لنظام  فلول  ما،  جمتمٍع  يف 
�سريعة  لأ�سبحت  و  وجوهها  على  �ملجتمعات 
�لفو�سى  ولأخذت  �ل�سعيف  �لقوي  ياأكل  غاب 
هذه  �أهم  فاإحدى  �له�سيم،  يف  كالنار  تنت�سر 
�لأنظمة �لتي من �لو�جب �لعمل بها و�لإلتز�م 

بقو�نينها يف �ملجتمع هي �ل�سالمة �ملرورية.
�إن �ل�سالمة �ملرورية من �لأ�سياء �ملهمة يف 
�أ�سا�سي يف تطور �لبلد و  كل �لدول فهي جزء 
تقدمه، لول قو�نني �ل�سالمة �ملرورية و�لنظام 
�لطرق  يف  �لوفيات  �عــد�د  لإرتفعت  �لر�سني 
�أروقـــة  و لأخـــذ �خلـــر�ب ي�سول ويــجــول بــني 

�ملجتمع.
يف كل �لدول هناك قو�نني �سارمة لالإلتز�م 
بالنظام يف �ل�سارع �أثناء قيادة �ل�سيار�ت،  كل 
ذلك ي�سب يف �مل�سلحة �لعامة و�حلفاظ على 
حياة �لنا�ض وتقليل من خماطر حدوث �سحايا 
�لوفيات وكذلك �لإ�سابات �لتي ترت�وح ما بني 
�لأ�ستياء  ي�سيبه  �لبع�ض  و�لب�سيطة،  �خلِطرة 
يف  �لإلتز�مات  و  �لقو�نني  كرثة  من  و�لتذمر 
له  و�لأمــان  �حلماية  يوفر  ذلك  لكن  �ملجتمع 

ولعائلته وحياة �لآخرين.
جدً�  مهم  �ملرورية  بال�سالمة  �لإلتز�م  �إن 
�لأفــر�د،  �لبلد ومنــط حياة  �أثــر كبري يف  ولــه 
بقو�عد  ــتــز�م  �لإل �جلميع  على  يتحتم  وهنا 

�ل�سري و�لإ�سار�ت �ملرورية. 
�إن من �ل�سروري جدً� �حل�سول على  كما 
�إجازة �ل�سوق �لتي تعترب �إجازة ر�سمية ومهمة 
يجتاز  �أن  بعد  �ل�سيارة  قيادة  لل�سائق  تتيح 
�لعامة  �ملديرية  بها  تقوم  �لتي  �لخــتــبــار�ت 

للمرور.
�لقيادة  �إذ� يتوجب على �سائقي �لعجالت 
�ل�سيارة  قــيــادة  وعـــدم  عـــاٍل  تركيز  و  بــحــذر 
ب�سرعة مفرطة و �أرتد�ء حز�م �لأمان و�لإبتعاد 
عن �إ�ستخد�م �لهاتف �أثناء �لقيادة كما يجب 
كاإ�سارة  �ل�سوئية  �ل�سيارة  �إ�سار�ت  �إ�ستخد�م 
�ل�سروري  ومن  �لإ�ستد�رة  �إ�سارة  و  �لوقوف 
�حلر�ئق  مطفاأة  عجلة  كل  يف  يكون  �أن  �أي�سًا 
ل�سالمة �لعامة و �إ�ستخد�م ما�سحات �لزجاج 
�لأمامية لل�سائق �لتي من �ملهم �إ�ستخد�مها يف 

ف�سل �ل�ستاء و مو�سم ت�ساقط �لثلوج.

أ.حسين علي

ال���������������������س���������������������الم���������������������ة ال���������������������م���������������������روري���������������������ة
فرتٍة  كّل  �سويًا  نخرَج  باأن  ��سمْع...�ساأعُدَك 
فيه  نرمي  و  �لر�ين  نهِر  �إىل  �سنذهُب  وجيزٍة، 
باأج�سادهم  يغ�سلوُه  �لذين  للع�ّساق  ر�سائاًل 
زرقتِه  بريق  من  فيزيدوَن  بال�ّسغِف،  �لفائ�سِة 
�لتي ي�ساوُم بها �ل�سماَء على �ملزيِد من مباركات 
�لغيوِم �ل�ّسارحِة هنا و هناك عّلها جتمُع بع�سها 
�لبع�ض و ير�سّوَن عليه �سويًا روَح �ملطر يف حال 
�ملعتاِد  لُه على طي�سه  بتاأنيبها  �ل�سم�ُض  ��ستّدْت 

�سيفًا.
و بعدها �سنذهُب �إىل �لغابة �ملليئِة بق�س�ض 
�لّطيور �ملهاجرِة �لتي تركتها لديها �أمانًة حلني 
نقر�أ  و  ة  ًة...ق�سّ ق�سّ رجعتها...�سنفتحها 
خباياها على مهِل �ملتعة، ثّم ننرثها على بيا�ِض 
تع�سو�سب  عّلها  �لقمح  كحّبات  هنا  فحات  �ل�سّ
�لّطيور  حذو  �سنحذو  كما  �لّتحليِق،  بو�سايا 
ل�ساكنيها،  �لعا�سقِة  �لغابة  جو�نب  يف  نعّلق  و 
ما  جنّيٌة  عّل  �ملقبلة،  لالأعو�م  كثرية  �أمنيات 
تلتقطها و حتر�ُض على حتقيقها لنا حنَي تكوُن 

يف مز�ٍج جيد.
لي�ض هذ� فقط بل �سنحر�ُض على جّر بع�ض 
ناأكُل منه  �لأخ�سر من ح�سن �لّطبيعة لبيتنا و 

كّلما �أح�س�سنا بالتيّب�ض. 
�ملُدن  معظَم  �سنزور  �لأ�سبوع  نهاية  يف  ـ 
�لأوربّية �لتي تزيُد من طوِل يديها كّلما ز�َد عدد 
�أبنيتها كي حتيطهم جيدً� بذر�عيها و ت�سّدهم 
�أن يت�سّبهو�  نحو رحِمها �ملركز �أكرث، خوفًا ِمن 
بالآ�سيويني و يهجروها على حني َقهر، �سن�سرُق 
ثياَب تاريخ َمن ماتو� يف زو�ياها دوَن �أن ي�سهدو� 
�سنجل�ض  �أننا  حتى  نلب�ُسها،  و  حمّبيهم  دموع 
كامل�سّردين بنَي �أزقتها �سويًا كلما بد�أ �مللُل ياأكُل 
�أ�سابعنا..كما �أكلها �حلزُن �سابقًا..ها ما ر�أيَك 
و  بيني  �أفّكُر  بينما  �لآن؟  ر�سيَت  �أو  ��سمي؟  يا 
بني نف�سي )حتى �أ�سماوؤنا تتنّمُر علينا �أحيانًا( 

تتحايُل لتفرتَق عّنا على حني غّرة.
رّد بحما�ٍض و �سعادٍة بالغة هذ� وعد �سرف 
هاِت  لذلك  �سادقة،  �أعرفِك  كما  �أنت  و  منِك، 

يَدِك...
�ساأمتّثُلِك �أو تتمّثليني ل يهم ....

 �أحـّبــِك يا �أنـا

بها  �لإفــر�ط  وعــدم  بال�سرعة  �لتحكم  �إن 
للغاية  مهم  �لأمطار  هطول  �أثناء  وخ�سو�سًا 
تك�سيها  �أو  باملياه  غارقة  �لطرق  تكون  حيث 
�ل�سيارة  عجالت  باإنزلق  يت�سبب  مما  �لثلوج 
حيث يكون �لحتكاك �ل�سروعي معدوم ن�سبيًا 
�ل�سيار�ت و  بالتايل حتدث حو�دث ت�سادم  و 

وقوع �سحايا و �إ�سابات.
كما ينبغي �أي�سًا على �ل�سائق �أن ل يتحدث 
و  �أنتباهه  ي�ستت  ذلك  لأن  �لركاب  مع  كثريً� 
وقوع  يف  يت�سبب  مما  �لقيادة  �أثناء  تركيزهه 
حو�دث و �أ�سر�ر له ومن معه و�ملتو�جدون يف 
�ل�سارع. �أخريً� ولي�ض �آخرً� يجب  �لتنويه على 
نقطة مهمة للغاية وهي �إحرت�م �سرطي �ملرور 
�لتقاطعات  يف  طويلة  ل�ساعات  يقف  �لــذي 
�ل�ستاء  �سقيع  و  �ل�سم�ض �حلارقة  لهيب  حتت 
�لقار�ض لتنظيم حركة �ل�سري و فر�ض �لقانون 
عالية  باإن�سيابية  �ل�سيار�ت  مــرور  ت�سهيل  و 

فلهم كل �لإحرت�م و�لتقدير. 
�حلديثة  �لتقنيات  �إ�ستخد�م  �ملهم  من  �إن 
يف �إد�رة �حلركة �ملرورية مثل �لكامري�ت �لتي 
تتوفر  حيث  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  ت�ستخدم 
وغري  �لعجلة  �سرعة  قيا�ض  منها  مّيز�ت  فيها 

ذلك. 
خف�ض  يف  �لــدول  جتــارب  من  �لإ�ستفادة 
عن  �لــنــاجتــة  ــات  ــاب و�لإ�ــس �ل�سحايا  �أعــــد�د 
مفهوم  تعزيز  ينبغي  كما  �لــطــرق.  حـــو�دث 
ــالمــة �ملــــروريــــة مـــن خــــالل �لـــرب�مـــج  ــس ــ� �ل

و�لفعاليات �لتوعوية. 

   �ساعرة �سورية  �سحفي عر�قي
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قابلتها عدة مرات يف اجلزائر العا�صمة ويف بجاية وكان 
املعروفة  ا�صمها �صكينة مكيو  امل�صرح، منا�صلة كبرية  يجمعنا 
جيجل،  والية  امليلية  مواليد  من  ب�صونيا،  الفني  الو�صط  يف 
خريجة معهد التكوين الدرامي بربج الكيفان دفعة 1973.
امل�صرح  راأ�س  على  عّينت  ومنه  املعهد،  لنف�س  مديرة  عّينت 

اجلهوي لوالية �صكيكدة·

تراأ�صت امل�صرح اجلهوي ب�صكيكدة، وحملت هموم املجتمع 
جانب  اإىل  اخلارج،  ويف  اجلزائرية  امل�صارح  خ�صبات  فوق 

ح�صورها يف االأفالم وامل�صل�صالت اجلزائرية·

تخرجت من معهد الدراما بربج الكيفان، ومثلت يف �صن 
مبكرة وواجهت كثريا من ال�صعوبات واعرتا�س االأهل بحكم 
باملعهد  والتحقت  القيد  ذلك  ك�ّصرت  اأنها  املجتمع· كما  واقع 
للعن�صر  يفتقر  امل�صرح  كان  وقت  يف  ممثالت·  اأربع  رفقة 

الن�صوي بحكم عادات وتقاليد املجتمع اجلزائري. 

م�صرحية ح�صرية  بينها  من  50 عر�صا  من  اأكرث  قدمت 
�صونيا  عملت  ال�صرخة·كما  م�صرحية  جانب  اإىل  واحلوا�س 
كممثلة اإىل جانب كل من عز الدين جموبي و علولة كما عملت 
ال�صريف  وزياين  قطاف  بن  واحممد  اأقومي،  اأحمد  �صيد  مع 
لها حماولة يف  كانت  وقد  م�صرحية،  وعملت كمخرجة  عياد، 
االإخراج ال�صينمائي لكنها مل تدم طويال، وعادت اإىل امل�صرح 
ملا ُعينت مديرة ملعهد التكوين لربج الكيفان، و توفيت يف مايو 

اجلزائري. للم�صرح  اأيقونة  قدمت  مبا  و�صتظل   2018

صفاء البيلي

 صونيا 
مكيو..  
أيقونة 

طلقات م�رسحية

كاتبة و ناقدة م�صرحية

المسرح

ورشة التمثيل و المخرج نزار كشو
يف  خا�س  والتقنية  الفنية  االأمور  دقائق  على  وتدريبه  املمثل  مع  العمل 
املونودرام هو العمل االأ�صا�صي لالإ�صتمرار و التطور وحتقيق الهدف املن�صود 
التي  الور�صات  خالل  من  و  واقعية،  حقيقة  على  ممثال  ي�صبح  حتى  منه، 
ا�صتغلت عليها خالل اأيام مهرجان املونودرام الن�صائي بالوادي، عملت على 
تفعيل حلقة امليمية، وهي احللق املتواجدة مع: ممثل، منتج، منفذ، متلقي، 
امل�صرحي  العمل  من  املن�صود  الهدف  حتقق  التي  وهي  وغريها،  وم�صاهد 
والتمثيلي ب�صكل عام،  وهو االأهم يف هذا املجال الأن املمثل هو احللقة االأهم 

لذلك يجب اإعطائه اأهمية كبرية و ق�صوى فيه ترتفع به حلقة امليمية.

ورشة كتابة المونودراما..
وفيها قدمت للمتدربني اخل�صائ�س الهامة واملميزة للن�س املونودرامي 
من  وعدد  نظرية  حما�صرة  من  العديد  خالل  من  الن�س  كتابة  وكيفية 
املحا�صرات التطبيقية نتج عن دمج ور�صتي التمثيل والكتابة عر�صا بعنوان 

�صعلة االأمل عن حياة الفنانة الراحلة �صونيا.

الجزائر
المهرجان الدولي للمونودرام النسائي بوادي سوف 

كسر التابوه والمسكوت عنه
الدورة األولى: دورة الفنانة الراحلة صونيا مكيو

يف  العمودي  االأمني  حممد  الثقافة  دار  بقاعة  امل�صرح  جمهور  تابع 
املهرجان  يف  امل�صاركة  الفعاليات  من  عددا  اجلزائرية  الوادي  مدينة 
نبيل  الفنان  املخرج  باإدارة  االأوىل  طبعته  يف  الن�صائي  للمونودرام  الدويل 
والعرو�س  النقدية  والندوات  التكوينية  الور�صات  ت�صمنت عددا من  م�صعي، 

املونودرامية التي غا�صت جميعا يف الواقع االجتماعي وق�صايا املراأة.
حتى ان عر�س االفتتاح والتي قدمته الفنانة تون�س اآية علي يناق�س ق�صايا 
االغت�صاب اجلن�صي،  اأنواع  لعدد من  تتعر�س  االغت�صاب من خالل خادمة 
بعنوان  البهجة اجلزائر عر�صا  وفرقة  فرن�صا  الثقافية  كما قدمت اجلمعية 
فئة  هي  الن�صاء  من  معينة  فئة  تخ�س  اجتماعية  ق�صية  ويتناول  "دقات" 

القابالت والتي تتعامل مع الن�صاء خالل حلظات الوالدة. 
اأما العر�س الثاين فقدمته اجلمعية الثقافية "اثران تقربو�صت" بعنوان 
"ماما اجلرييا"، ويحكي عن مع�صلة تفتك باملجتمعات منها ق�صية االأطفال 
غري ال�صرعيني و ت�صلط الرجال على الن�صاء، يف م�صاهد توحي بق�صوة الرجال 
عر�صا  بقف�صة  التمثيلي  النجم  جمعية  قدمت  كما  املراأة.  مع  تعاملهم  و 
بعنوان  عر�صا  فقدم  البي�س  بوالية  بودرقة  م�صرح  اأما  يوم"،  "ذات  بعنوان 
ق�صايا  ليناق�س  االأوىل  العرو�س  منط  عن  خرج  والذي  ال�صمت"  "اأوجاع 
املراأة كمواطن لها حقوقها االجتماعية واالإدارية. اأما العر�س امل�صري "اأنا 
كارمن" من انتاج البيت الفني للم�صرح مب�صر فقد كان االأكرث ده�صة واإبهارا 
اإبراهيم، وحمل تنوعا دراميا انتقل  اأداء الفنانة �صما  وجتاوب اجلمهور مع 
اىل عدة حمطات و �صخ�صيات، وكان االأداء متنوعا من احلاالت العاطفية 

اىل االجتماعية ومنها اىل االإن�صانية و غريها.
 .
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م�������س���رح���ي���ة   
)دع����اء ال��ك��روان( 
امل��������اأخ��������وذة ع��ن 
رواي��������ة ال���دك���ت���ور 
بنف�س  ح�سني  ط��ه 
اال�����س����م ق��دم��ت��ه��ا 
موط  فرقة  موؤخرا 
امل�����س��رح��ي��ة ب��ف��رع 

ثقافة الوادي اجلديد اأعدها للم�سرح الكاتب بكري عبداحلميد، ديكور د. غادة النجار، 
ر�سا  املو�سيقي   واالع��داد  ا�ستعرا�سات حممد جابر،  يعقوب،  مايكل  ا�ساءه   ت�سميم 
فا�سل، معاجلة �سينمائية واك�س�سوار  فتحي مرزوق  ت�سميم بانفلت تي�سو ومن اإخراج 
الفنان اأ�سامة عبد الروؤوف. وتدور يف اأجواء البيئة ال�سعيدية وتتناول العديد من تقاليد 
تتميز  لغة  النف�سية واملجتمعية ويف  املعاناة  احلياة يف جنوب م�سر يف جو ال يخلو من 
بال�ساعرية واجلمال. ففي تلك الرواية العظيمة والتي هي نتاج تلك البئية القا�سية التي 
�سكلت وجدانه ينت�سر طه ح�سني واأنا معه يف اأن اخلطاأ ذكوري والعقاب انثوي، حيث 
اأخطاأ االأب واأخطاأ اخلال واأخطاأ املهند�س بينما عوقبت زهرة االأم وهنادي واآمنه ليعلن 
الكروان يف �سرخته رف�سه لذلك الظلم تلك ال�سرخة التي مل تبلغ اذنا ومل ت�سل اإىل 

قلب.

ت�سهد خ�سبة م�سرح الرافدين العمل امل�سرحي الكبري 
“حنني حار” بدعٍم مبا�سر من وزير الثقافة وال�سياحة 
اإىل  منه  وباإيعاز  االأمري احلمداين  الدكتور عبد  واالآثار 
الفنان  وتاأليف  اإخراج  من  وامل�سرح،  ال�سينما  دائرة 
امل�سرحي القدير جواد االأ�سدي ومتثيل نخبة من النجوم 

بينهم منا�سل داود، اآالء جنم، اأمني مقداد.
يذكر اأن الوزارة تدعم م�سرحية )حنني حار( ماديًا 
اأن  املتوقع  من  نوعيًا  فنيًا  عماًل  متثل  كونها  واإعتباريًا 
واملعنيني  والنقاد  اجلمهور  من  وا�سع  باإهتمام  يحظى 
احلقيقي  الوجه  ويعك�س  خا�س  بوجه  امل�سرحي  بال�ساأن 
للم�سهد امل�سرحي يف العراق. ويرى خمت�سون يف ال�ساأن 
الكبري  العراقي  امل�سرحي  املخرج  اأعمال  اإن  امل�سرحي 
ودويل  عربي  باإهتمام  حتظى  ما  غالبًا  االأ�سدي  جواد 
من  الكثري  يثري  متفردًا  م�سرحيا  نهجًا  متثل  كونها 

االإ�ستفهامات ويجيب عليها.

مصر..السودان العراق

مصر

المسرح المصري يقدم فطائر التفاح لكاتب سوداني!

دعاء الكروان من جديد لفرقة موط 

مسرحية "حنني حار" لجواد األسدي 
بدائرة السينما والمسرح

السعودية
كرافد من روافد البهجة والثقافة، تدشني 

المسرح الوطين السعودي 
د�سنت وزارة الثقافة ال�سعودية، يف الثلث االأول من �سهر فرباير 
الثقافة  ال�سعودي«؛ وهو من مبادرات وزارة  الوطني  2020 »امل�سرح 

مهمًا  راف��دًا  باعتبارها  الثقافة  اإحياء  على  عمال  وذلك  ال�سعودية 
الثقايف  احل��راك  دفع  يف  وم�ساهمًا  احلياة،  يف  البهجة  رواف��د  من 
اأقيم على م�سرح »مركز  الوطني. مت ذلك يف حفل فني  واالإبداعي 
وت�سمن  ب���ارزة،  وفنية  م�سرحية  �سخ�سيات  ح�سره  فهد«،  امللك 
وهى  النور«  »دراي�س  مل�سرحية  وعر�سًا  امل�سرح،  عمل  خلطة  عر�سًا 
)تاأليف م�سرتك(،  بني كال من عبا�س احلايك ويا�سر مدخلي وثامر 
ال�سماعيل،  العزيز  عبد  واإ�سراف  زمانان،  �سالح  ومعاجلة  احلربي 
واإخراج فطّي�س بقنة، وبطولة اإبراهيم احل�ساوي ونايف خلف وعبد 
اإىل  ن�ساط،  و�سجاع  �سقر  وخالد  احلارثي  و�سايف  املبدل  العزيز 
جانب جمموعة من املواهب ال�سابة. وامل�سرحية تروي حكاية املجتمع 
اأزمنة خمتلفة، وهي مبنية على مزيٍج من الرتاجيديا  ال�سعودي يف 

واال�ستعرا�س الغنائي.

ي�ستعد م�سرح الغد مب�سر لتقدمي العر�س امل�سرحي ” فطائر التفاح” تاأليف الكاتب ال�سوداين اأجمد 
اأبو العالء ومن اإخراج امل�سري حممد متويل، وذلك اأوائل فرباير املا�سي على م�سرح الغد بالعجوزة.

وفطائر التفاح اأحد الن�سو�س الفائزة بجائزة اأف�سل ن�س م�سرحي �سمن م�سابقات الهيئة العربية 
للم�سرح للعام 2013. 

والعر�س اأنه من نوعية الديودراما وينتمي اىل امل�سرح الذهني ويناق�س ق�سية اآدم وحواء، وم�ساألة هل 
حواء هي التي اأخرجت اآدم من اجلنة، وذلك من خالل اآدم ”الكاتب” الذي يحكي عن الليلة االأخرية 
قبل وفاته يف حماولة الإ�ستك�سافه طوال العر�س عن معنى حياته لي�سل يف النهاية اإىل اأن حواء هي جنته.
النا�سر،  اأحمد  الرافعي، ديكور فادي فوكيه، مو�سيقى  اأحمد  التفاح من بطولة عبدالعزيز،  فطائر 

تاأليف اأجمد اأبو العالء، واإخراج حممد متويل. 
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نا�سرون  "�لآن  د�ر  عــن    
لــلــرو�ئــيــة  ــدر  �ــس وموزعون" 
رو�ية  دروزة  �سوز�ن  �لدكتورة 
ـــة  ـــرو�ي ــــــو�ب ومـــفـــاتـــيـــح، �ل �ب
حقيقية  وقـــائـــع  �إىل  تــ�ــســتــنــد 
�لإيهام  تقنية  يف  �لو�قع  ومت�ض 
بـــه، وهـــي تــتــنــاول حــيــاة عائة 
تقارب  تفا�سيل  تر�سم  فقرية، 
ـــة، وتــرتــقــي  ـــي ـــذ�ت �لـــ�ـــســـرية �ل
لغتها  ويف  �لــفــنــي  ـــهـــا  �أد�ئ يف 
�خلارجية  �سخ�سياتها  وبناء 

و�لنف�سية و�ل�سر�ع �لقائم بينها وبني مر�رة �لأحد�ث حتي ت�سل 
�إىل نهاية مغلقة يف جانب ومفتوحة يف جانب �خر، وهي تنقل لنا 
بع�ض من معناة �لأ�سر �لتي هجرت وطردت من منازلها من قبل 

�لأحتالل �ل�سهيوين �لغا�سب.
و�كــادميــيــة حتمل درجــة  رو�ئــيــة  �ــســوز�ن دروزة  �لــدكــتــورة   
�لأدبية  �مل�ساهمات  من  �لعديد  ولها  �لأعمال  �إد�رة  يف  �لدكتور�ة 

و�لثقافية. 

يف رو�يته “جنون �لت�سوف” يعود �لرو�ئي كامل �أبو علي �إىل 
�لقرن �ل�سابع ليقدم �سورة عن  �خلطاب �لديني �ل�سائد يف بغد�د 
�أديان  ومذ�هب  بني  �سر�ع  من  فيه  مبا  �حلجاز  و�أر�ض  وم�سر 
خمتلفة ور�سد مِلا كانت متور فيه �لعو��سم من فال�سفة عقالنيون، 
وعباد  مت�سوفون، وزنادقة وتكفرييون ُعلقت روؤو�ض بع�سهم على 
�لبع�ض منهم  �أحرق  �لآخر، كما  �مل�سانق، وُقطعت روؤو�ض  �لبع�ض 
بتهمة �لهرطقة. عا�ض بطل �لرو�ية يف زمن �ملقتدر باهلل،  ُيكلف 
من �سيخ عجوز بحفظ ر�سائل له و�إي�سالها �إىل من هم �أهل لها 

ون�سرها  و�عتبارها �أمانة!
�ل�سبب �أن �ل�سيخ كان ينتظر م�سريه �ملحتوم �لقتل و�ل�سلب، 
كفيه  يف  �مل�سامري  ُدقت  �خلليفة  من  وباأمٍر  مهيب  ففي  م�سهد 
عنقه  �ل�سياف  يقطع  �أن  و�ساقيه  قبل  ذر�عيه  وقطعت  وقدميه 
ب�سربة و�حدة مات �ل�سيخ �سهيدً� و�أحرق يف �لنار �إىل �أن  �أ�سبح 
�لأمانة  لقد حمل  ر�سائله مل متت  ولكن  مياه دجلة  ُنرث يف  رمادً� 
تلميذه ورحل  ك�سيخه من �أر�ض �إىل �أر�ض يحمل ر�سائل نور ت�سيء 

�حلقيقة �لكلية.  
�لرو�ئي  �أر�د  هل 
يعيد  �أن  علي  �أبو  كامل 
�ملقفع  �بن  ذكرى 
زمن  �لعقل  يف  و�إحياء 

جمود �لفكر؟

اآلخ���ب���ار

جمعية أرض للتنمية والثقافة تجدد مكتبها المسر 

بركان الوردة المعجم المعاصر

ابواب ومفاتيح

نبذة عن رواية جنون التصوف

لل�ساعرة  �جلديد  �لديو�ن  موؤخر�   �سدر 
�مل�سرية �سريفة �ل�سيد بعنو�ن )بركان �لوردة( 
عدد�  وي�سم  و�لن�سر  للطباعة  �أفاتار  د�ر  عن 
مو�سوعات  تتناول  �لتي  �لق�سائد  من  كبري� 
ودينية.  ووطنية  و�إن�سانية  عاطفية  خمتلفة 
ويعتربهذ�  �لديو�ن رقم 15 لل�ساعرة �سريفة 

�ل�سيد.
يذكر �نها �أول �ساعرة تكتب �لليلة �ملحمدية 
�سعر� و�أغان ومت تنفيذها على م�سرح �ل�سالم و 
�أذ�عتها �لف�سائيات. وهي ع�سو �حتاد �لكتاب، 
وجمعية  �لقاهرة،  و�أتيليه  �لعروبة،  و�سعر�ء 
وموؤ�س�ض  �لعربية،  �للغة  لرعاية  �لعرب  ل�سان 
بالقاهرة،  �لعربيات  �ملبدعات  منتدى  ورئي�ض 
و�ساحبة فكرة �مل�سرح �ملقروء ولها حتت �لطبع  
بيرب�ض"  "�لظاهر  و  �لد�نتيلال"  "مرح  ديو�ن 
"حكاية  �ىل  بالإ�سافة  �سعري(  )م�سرح 
مت  و�لتي  لالأطفال  �سعرية  ملحمة  وطن" وهي 
تقدميها على م�سارح وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 
�لعربية  �لقومية  م�ساعر  من  حتمله  مبا  م�سر 

و�لوطنية �مل�سرية.

�ل�سارخ  حممد  لالأ�ستاذ  ي�سدر 
يعترب  �ملعا�سر" �لذي  "�ملعجم  كتاب 
بالإ�سافة  و�أهمها  �أعماله  باكورة 
�ست�سدر  �أخرى  و�أعمال  لالأر�سيف 
�إن  �سي�سدر  �ملعجم  باأن  علمًا  قريبا 
�ملقبلة،  �لقليلة  �لأيام  يف  �هلل  �ساء 

للم�ساهمة بدعم �لثقافة �لعربية.

يوم  و�لثقافة  للتنمية  �أر�ض  جمعية  نظمت 
�لعام  جمعها   2020 فرب�ير   13 �خلمي�ض 
�لعادي من �أجل جتديد مكتبها �مل�سري حتت  
للتنمية  ر�فعة  �جلمعوي  �لعمل   " �سعار 
مكتبها  �أع�ساء  جميع  بح�سور   " �لب�سرية 
�لكلمة  وبعد  �لإد�ري،  �ملجل�ض  و�أع�ساء 
�جلمعية  رئي�ض  قدمها  �لتي  �لتقدميية  
�ملحطات  �أهم  على  مركز�  زيتوين  حممد 
�إىل  �لتاأ�سي�ض  مند  �جلمعية  عرفتها  �لتي 
�لآن و�لنتائج �لتي حققتها م�ساهمة منها يف 
�ل�سيد  تناول  و�ملجتمعي،  �لجتماعي  �ل�ساأن 
�لعام للجمعية �ل�ستاذ �دري�ض زيني  �لكاتب 

بتف�سيل م�سامني �لتقرير �لأدبي.
بلحاجعلي  جياليل  �ل�سيد  ��ستعر��ض  وبعد 
م�سامني �لتقرير �ملايل  متت �مل�سادقة على 
�أع�ساء  و�نتخاب  و�لأدبي  �ملايل  �لتقريرين 

�ملكتب �مل�سري على �ل�سكل �لتايل:
 حممد زيتوين: رئي�سا 

�دري�ض زيني: كاتبا عاما 
�جلياليل حلاجعلي: �أمينا

ح�سن �لكطابي: نائب �لرئي�ض 
ع�سام جنوي :نائب �لمني

كــامـل أبـو عـلــي

ـي
عـلـ

ـو 
 أب

ـل
ـام

كـ

كــامـل أبـو عـلــي

يعشقها  للعاشقين،  ُبنيت  العشق  مدينة  بغداد 

كل من يريد أن يتعلم دروس العشق، أولئك اآلتون 

الباحثون عن مركب  من خلف الصحارى والبحار، 

ملطخًا  كان  وإن  عشق  العشق،  بحر  في  يطفو 

بلون الدم كما عبر شيخي عن عشقه ليجعل للدم 

التي  الدنيا،  أم  بغدادي  على  آآه  له.  جديدًا  أسلوبًا 

تركت بداخلي عشقًا مأساويًا جعلني أسلك دربًا لم 

أعهده ولم أفكر يومًا أني سأسلكه، فتراني أتخبط 

أعيشه،  الذي  والهذيان  رأيته  الذي  العنف  بين  ما 

وما  عينه،  الوقت  في  وعاشقًا  كارهًا  نفسي  فأظن 

الجنون  بين  كما  جنون  شعرة  والعشق  الكره  بين 

والتصوف شعرة معرفة.

™``````     ``jRƒJ

جنون 
ف التصوُّ

ف
صوُّ

 الت
ون

جن

جنون 
ف التصوُّ
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الفن��ون

محمد منر حزين على توأم روحه

شريف منر يستعد ل "نحب تاني ليه"؟

كل أسبوع جمعة

األسود في رمضان

هيفاء وهيب في أكشن رجالي

حممد  �لكبري  �ملطرب 
منري ما ز�ل يعي�ض حاله من 
فقد�نه  بعد  �ل�سديد  �حلزن 
�إىل  �لأقرب  رحلته  لرفيق 
يزيد(  �أبا  )حممود  قلبه 
مدير�  كان  فقط  لي�ض  �لذى 
رفيق  �أي�سًا  �إمنا  لأعماله، 
منذ  �لفني  كفاحه  لرحلة 
قدومه من جنوب م�سر �إىل 
�لقاهرة  كما �أنه  �أي�سًا �إبن 
عمه وزوج �سقيقته، وكان له 
�لأمني  �ل�سديق  نعم  د�ئمًا 
م�سو�ره  طو�ل  و�ل�سند  و�لأخ 
�لفني  وو�سفه منري باأنه كان 

تو�أم روحه.   

�لفنان �سريف منري م�سغول �لأن  بالإعد�د لت�سوير م�سل�سل )نحب تاين ليه(  مع �لنجمة يا�سمني عبد �لعزيز و�لفنان كرمي فهمي، لعر�سه يف �سهر رم�سان 
�لقادم  وتدور �حد�ث �مل�سل�سل يف �إطار �إجتماعي رومان�سي وكوميدي �أي�سًا،  وتدور حول م�ساكل �لأ�سرة ب�سكل عام عن ق�سة و�سيناريو عمرو حممود يا�سني 

و�إخر�ج م�سطفى فكرى. 

  "كل �أ�سبوع جمعة" هو عنو�ن �مل�سل�سل �جلديد �لذى تقوم بت�سويره �لآن �لفنانة منة 
�سلبي وتقوم فيه بتج�سيد �سخ�سيتني لأول مره يف م�سو�رها �لفني وي�ساركها يف �لبطولة 
عن  وماأخوذ  خ�سري  �ساكر  حممد  �إخر�ج  ومن  بدر،  �سو�سن  و�لفنانة  يا�سني  �أ�سر  �لفنان 

رو�ية حتمل نف�ض �لإ�سم  للكاتب �لكبري �إبر�هيم عبد �ملجيد. 

�حدى  من  موؤخرً�  عر�ض  تلقى  مغنية   با�سم  �للبنانى   �لفنان 
�سركات �لنتاج يف م�سر، �إل �أنه �أجل �لبت يف �لعر�ض بعد �إنتهائه من 
بطولة �مل�سل�سل �للبناين )�لأ�سود( �لذى يخو�ض به �ل�سباق �لرم�ساين 
لأول  جديدة  �سخ�سية  وهى  )�أ�سود(  �سخ�سية  فيه  يج�سد  و  �ملقبل. 
خليل،  د�ليد�  و  �خلال  ورد  �لفنانني  �لبطولة  وي�ساركه  يقدمها،  مرة 
تاأليف �لكاتبة مار�سليان و�إخر�ج �سمري حب�سي. �جلدير بالذكر  ومن 
�ن �آخر �عمال �لفنان كان م�سل�سل )ثورة �لفالحني( وقدم خالله دور 

ر�بح بيك.

قالت �لفنانة �للبنانية هيفاء وهبي �نها مت�سوقة لعر�ض فيلم )�أ�سباح 
�أوروبا( من �إخر�ج حممد حماقي، لرتى رد فعل �جلمهور حيث �أنها تقدم 
�أنها  على  موؤكدة  و�ل�سرب،  �لأك�سن   �أدو�ر  من  �لنوعية  هذه  مرة  لأول 
تدربت كثريً� من �أجل هذ� على يد �أندرو  ثم كال  وهو من  �هم خمرجى 

�لأك�سن فى �أوروبا. 
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الفن��ون

مطاوع:  حنان  الفنانة 

ف������������ي ع��������ص��������رن��������ا ال���������ح���������ال���������ي ال������ت������ل������ي������ف������زي������ون 

أص�������������ب�������������ح ي�����������ن�����������اف�����������س أل���������س���������ي���������ن���������م���������ا ب���������ق���������وة

جتمع  التي  املركبة  الأدوار  تقدمي  اىل  موؤخرا  اإجتهتي  ـ 
ما بني اخلري وال�شر مثل دورك يف م�شل�شل )مل�س اأكتاف( اأمل 

تخايف من تاأثري ذلك على جمهورك؟ 
ـ ل �أخاف �أبد� من نوعية �ل�سخ�سيات لأنني �أوؤمن �ن �لفنان 
�لأدو�ر  على  �لفنان  وثبات  �لأدو�ر،  كل  يقدم  من  هو  �جليد 
هو  بالفعل  �أخافه  ما  ولكن  له،  بالن�سبة  �إفال�سا  يعترب  �لنمطية 
�أن �أقدم �ل�سخ�سية ب�سكل غري جيد �و مقنع ول �أ�ستطيع تو�سيل 
تفا�سيلها للنا�ض، بالإ�سافة �ىل �أن �مل�ساهدين �أذكياء فال ميكن 
حبهم  مقيا�ض  ولكن  �سر،  دور  مثل  �أنه  ملجرد  فنانا  يكرهو�  �أن 

�أوعدمه هو مدى �إجادته يف جت�سيد هذه �ل�سخ�سية.
ـ ماهي ال�شخ�شيات التي تتمني تقدميها يف الفرتة املقبلة؟ 
ـ مو�سوع �لتنوع يف �لأدو�رعلى كافة �ختالفاتها �أمر ي�سغلني 
كثريً� لذلك �نا د�ئمًا �أعي�ض يف حالة تاأمل ودر��سة لل�سخ�سيات 
�سخ�سيه  �أي  لتج�سيد  وقت  �أي  يف  مهياأة  �أكون  حتى  حويل  من 
تعر�ض علي، ووقتها �أقوم باإخر�ج �ملخزون �لذي كونته بد�خلي، 
وبالتايل �أ�ستطيع  متثيل �ل�سخ�سية بو�قعية وم�سد�قية وعمق، 
مو��سفات  �أ�سا�سا خليطا من  �لب�سر  لأن  يهمني،  ما  �كرث  وهذ� 
كثرية يف نف�ض �لوقت وهذ� يجعل من جت�سيد �ل�سخ�سية �سعبا، 

مكتب القاهرة: هويدا عبدالوهاب 

حنان مطاوع فنانة ن�صاأت يف بيت فني �صهري، ف�الدتها 
الفنان  ووالدها  املر�صدى  �صهري  الكبرية  الفنانة  هي 
منذ  اليها  االأنظار  ولفتت  مطاوع،  كرم  املبدع  الراحل 
اأول عمل لها )حديث ال�صباح وامل�صاء( من  ظه�رها يف 
االإداء  و�صال�صتها يف  االأ�صيلة  امل�صرية  خالل مالحمها 
والتي اأهلتها لتقدمي عدد من االأدوار املتميزة خا�صة يف 
التليفزي�نية، وم�ؤخرًا قدمت حنان عددا من  الدراما 
االأدوار املتن�عة املركبة التي عك�صت م�هبتها الكبرية 
وكذلك ن�صجها الفني مثل )هذا امل�صاء( و )مل�س اأكتاف(  
و )ون��س(  و )حالوة الدنيا( و )ده�صة( وحلقات من 

م�صل�صل )ن�صيبي وق�صمتك( وكان معها هذا احل�ار.   
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هو  ذلك  يكون  جيد  ب�سكل  �لأد�ء  مت  �ذ�  ولكن 
�لنجاح بالن�سبة للفنان. 

ـ هل ورثت الفن عن والديك؟
بيت  يف  فالولدة  ور�ثة،  لي�ض  �لفن  بر�أيي  ـ 
�لأجو�ء  على  ومعتاد  للفن  متذوق  جتعلك  فني 
موهبة  فهو  فيه  و�لنجاح  �لتمثيل  �أما  �لفنية، 

فطريه ويجب �سقلها بالدر��سة وغري ذلك.
ـ اأدائك لدور"عبله" املراأة ال�شعبية اجلدعة 
من  امل�شاء(  )هذا  م�شل�شل  يف  الرومان�شية 
حدثينى  قدمتيها،  التي  ال�شخ�شيات  اأف�شل 

عنها؟ 
�ل�سخ�سيات  �أ�سعب  من  �ل�سخ�سية  هذه  ـ 
وب�سيطة،  هادئة  كانت  لأنها  قدمتها  �لتي 
�لإنفعالت  عليها  يغلب  ل  �لتي  �لنوعية  وهذه 
�سىء  كل  تختزل  لأنها  �لأد�ء،  يف  �سعبة  تكون 
وهذ�  مثال،  �لعني  كنظرة  ب�سيطة  تعبري�ت  يف 
�أكتاف(  )مل�ض  م�سل�سل  يف  دورعايدة  بعك�ض 
�لذى ج�سدت فيه �ي�سا دور �إمر�أه �سعبية ولكن 
دور�سيدة  لعبت  حيث  متاما،  خمتلف  ب�سكل 
وزوجة  و�لأخ�ساب،  �ملوبيليا  جتارة  يف  تعمل 
وتتحلى  �ملخدر�ت،  جتارة  يف  يعمل  لرجل 
لتو�جه عامل جتارة �ملخدر�ت، وبالتايل  بالقوة 
وبالتايل  كثرية  باإنفعالت  مدعمة  �ل�سخ�سية 

طريقة �لأد�ء كانت خمتلفة. 
ـ هل توؤمنني باملناف�شة مع بنات جيلك من 

الفنانات؟ 
�أرى  �لأ�سا�ض  �أمر مهم ولكني يف  �ملناف�سة  ـ 
�لتي  �لأعمال  يف  و�أركز  نف�سي  �أناف�ض  �أنني 
قدمتها د�ئما، حتى ل �أقدم �أي عمل �أقل منها 
خالل  من  �لأف�سل  نحو  د�ئما  �أ�سعى  لإنني 
نف�سي كفنانة ومن  �لد�ئم على تطوير  حر�سي 
يقني  على  لأنني  �هلل  على  وتوكلي  �سعيي  خالل 
باأن �لفر�سة تاأتى د�ئمًا من عند �للهن و�أنا علي 

فقط �إ�ستغالل �لفر�سة و�لإجتهاد فيها.
ـ ماذا عن ال�شينما وملاذا اأنت بعيده عنها ؟ 

ـ ل�سك يف �أن �ل�سينما ت�سنع جنومية �أكرب 
تغري�ت  جند  �حلايل  ع�سرنا  يف  ولكن  للفنان 
جنوم  �لآن  يقبل  حيث  �لإطار،  هذ�  يف  طر�أت 
بتقنيات  تليفزيونية  �أعمال  تقدمي  على  �لعامل 

دور�  يلعب  �لتليفزيون  �أ�سبح  ولذلك  �ل�سينما، 
�أكرب� �لآن من خالل �لعالقة �لقوية �لتي جتمع 
بنف�ض  ��سبح  وبذلك  و�مل�ساهد،  �لفنان  بني 
�أهمية �ل�سينما بل و�أكرث. وب�سكل عام �نا �أبحث 
�سو�ء  مكان  �أي  يف  �جليد  و�لدور  �لعمل  على 
�نتهيت  وموؤخرً�  تليفزيون،  �و  م�سرح  �و  �سينما 
فيلم  وكذلك  م�سري(  )يوم  فيلم  ت�سوير  من 
بامل�ساركة يف  �سعيدة جدً�  و�أنا  للك�سر(   )قابل 

�لعملني مع عدد من �لفنانني �ملوهوبني.   
وليلة(  )يوم  فيلم  فى  دورك  عن   ماذا  ـ 
من  تقدير  �شهادة  على  به  ح�شلت  الذي 

مهرجان )الدار البي�شاء للفيلم العربي(؟ 
�لنجاح،   عو�مل  كل  �لفيلم  يف  جتمعت  ـ 
فال�سيناريو قوي حمبوك ومقنع و�ملنتج و�ملوؤلف 
يحيي فكري وفر لنا جميع عنا�سر �لر�حة خالل 
ت�سويره. بالإ�سافة �إىل �أنه ي�سم جمموعة من 
�لنبوي  خالد  �لفنان  هم  �لأول  �ل�سف  جنوم 

الفن اليورث
ثبات الفنان على 
أألدوار النمطيه  

إفالس

�سرحان،  وخالد  �لفي�ساوي  و�أحمد  ودرة 
و�لتعاون معهم مك�سب لأي فنان، �أما عن دوري 
على  مغلوبة  فتاة  )�إيريني(   �سخ�سية  فاأج�سد 
و�لدتها  لإعانة  عمل  عن  للبحث  ت�سعى  �أمرها 
غامرة  �سعادتي  وكانت  �ملعي�سة،  �أعباء  على 
ب�سهادة �لتقدير �لتي ح�سلت عليها يف مهرجان 
�لد�ر �لبي�ساء للفيلم �لعربي يف دورته �لـ2 عن 

دوري يف �لفيلم. 
ـ ماذا عن امل�شرح؟

ر�ئعه  م�سرحية  جتربة  فرتة  منذ  قدمت  ـ   
جدً� وهي من نوعية �أعمال )�أمليلودر�ما( مدتها 
�ساعة وربع لوحدي على خ�سبة �مل�سرح، وقدمت 
فيها �أكرث من �سخ�سية من خالل  فتاه ذهبت 
ت�ستدعي  بد�أت  و  �إجازة  يوم  حكومية  مل�سلحة 
كل �ل�سخ�سيات �لتي من �ملمكن �أن تقابلها يف 
وفى  و�لإيجابيات  �ل�سلبيات  بني  ما  �مل�سلحة 

�إطار كوميدي.
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الفن��ون

عن  للحديث  مقالنا  �سنخ�س�ض  �ليوم 
رو�جًا  �لأكرث   2020 �ك�س�سو�ر�ت  �سيحات 
�لأزياء.�أك�س�سو�ر�ت  دور  من�سات  على 
 .2019-2020 و�ستاء  ومذهلة خلريف  متنوعة 
بقّية  �إىل  و�ملبدعة  �ملتنّوعة  �لأقر�ط  من 
وجو�رب  و�أو�سحة  �سو�ر  من  �لأك�س�سو�ر�ت 
و�أحزمة وقفاز�ت، كلها جعلت روؤو�سنا ت�ستدير 
�أك�س�سو�ر�ت  يف  كبريً�  تنوعًا  وجدنا  نحوها، 
لت�ستوحي  بها  �سن�ساركِك  و�لتي  �ملو�سم،  هذ� 
كوين  باقتنائها!  ترغبني  �لتي  �لقطع  منها 
�سّباقة و�كت�سفي مو�سة �لأك�س�سو�ر�ت خلريف 

و�ستاء 2019-2020.
تنوعت بني:

و  �لد�ئرية  و  �لطويلة  �لأقر�ط  مو�سة  ـ 
�لقر�ط �ل�سر��سيب.

ـ �لأ�ساور �لعري�سة.
ـ �لأحزمة �ملعدنية.
ـ �جلو�رب �مللونة.

ـ �لقفاز�ت �لطويلة.
ـ �لأو�سحة �حلريرية �ملربوطة حول �لعنق.

ـ �لقالد�ت �لكبرية.
ـ طوق �لرقبة.

أ. نسيمة أبرحوس

 �سحفية من �ملغرب

صيحات اكسسوارات 2020
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حتت  )لينك(  م�ست�سفى  يف  نتجمع  كنا  �حلور�ين  �أكرم  �ل�ستاذ  مع  �لفكرية  �خلالفات  كل  رغم 
�إختالف  على  باري�ض  يف  �لطلبة  جمموعة  نحن  لها،  خ�سع  �لرئتني  يف  عملية  نتيجة  باإنتظار  غرفته 
يف  �حلكومات  �سانع  �إنه  �لقامة،  عايل  عربي  قومي  رمز  حياة  على  خائفني  كنا  �ل�سيا�سية،  توجهاتنا 
�سورية و�أبو فكرة �لعد�لة، خا�سة يف �ل�سمال �ل�سوري ويف �ملدينة �لتي ولدت فيها. كان �أبي يلهج باإ�سمه 

ويتمنطق مب�سد�ض �سابط قدمي لكي يحر�ض رفاقه من �تباع �حلور�ين �أثناء �ملظاهر�ت يف �إدلب.
�أطال �هلل بعمر �كرم �حلور�ين حتى كتب مذكر�ته: عن �سورية يف تلك �ليام، عن �ل�سرق �لو�سط 
�ل�سهرية  �إ�ستقالته  �لوحدة، عن  دولة  له يف  كنائب  �لنا�سر  مع عبد  وفل�سطني، عن جتربته يف �حلكم 
وزمالئه من �لوزر�ء �ل�سوريني من دولة �لوحدة. دون �أن يح�سبو� �أن �لزمن و�لقوى �لكربى لن تعطيهم 

فر�سة �أخرى لكي يحققو� �أحالمهم بوحدة عربية مرة �أخرى. 
يف �ملرة �لوىل �سافحته و كان عمري �سبع �سنو�ت يوم جاء بعبد �لنا�سر و�لإمام �لبدر �ىل مدينتنا 
�إدلب، حيث قبل هذه �لزيارة قال �أبي )ح�سدنا كل �لرفاق من جماعة �ل�ستاذ �كرم لإ�ستقباله و�سيفه 
عبد �لنا�سر( كان �سغري �حلجم نحيف �جل�سد هكذ� يبدو بني عبد �لنا�سر ذي �لهامة �لعالية ج�سديا 
�ذ�  �ملدر�سة:  و�نا ذ�هبة �ىل  �أبي  نبهني  �لنا�سر طول،  �لذي كان مياثل عبد  �لبدر  و�لإمام  و�سيا�سيا، 
ذهبت �ىل �إ�ستقبال عبد �لنا�سر �إهتفي: "عا�ض..عا�ض �كرم �حلور�ين"  لكن يف �ملدر�سة فر�سو� علينا 

هتافا و�حد� لعبد �لنا�سر. 
بهذه  خ�سي�سا  يل  �أمي  خاطته  �بي�ض  تفتا  بثوب  �سعدت  يوم  �لعمر  من  �لثامنة  �تخط  مل  طفلة 
�ملنا�سبة �قف وباقة ورد من ورود �دلب على �ل�سرفة �مام �ولئك �لرجال، بدل �ن �عطي باقة �لورد لعبد 
�لنا�سر �لذي �أغرم �لعامل �لعربي باإ�سمه و�سورته، �عطيت �سمة �لورود لال�ستاذ �أكرم، ربت على خدي 
و�إنحنى يقبلني لكي يهدء روعي فقد كنت �رجتف من �لنفعال، �أمر �حد �حلر��ض �لذين معه �ن يرفعني 
عاليا �مام �جلماهري �لهادرة كالبحر تهتف لعبد �لنا�سر، و�نا بدل �ن �هتف عا�ض عبد �لنا�سر �رتفع 
للموقف  )�ل�ستّاذ(  فتنبه  عليه،  �بي  عودين  هتافا  كان  حور�ين،  �كرم  عا�ض  �ل�سعيف:  �لطفلة  �سوت 
�ملحرج �مام عبد �لنا�سر و�مر �حلار�ض �ن ينزلني ثم ربت على خدي، وبلهجته �حلموية قال يل: "روحي 

يا عمو �سلمي على �بوك، ف�سحتينا".
�للقاء �لثاين مع �ل�ستاذ حدث عندما كنت �أزور بريوت لإجر�ء مقابلة �سحفية. �إ�سطحبني �ل�سديق 
�ملرحوم يا�سني رفاعية �ىل منطقة �لرو�سة حيث مقهى �لدولت�سي فيتا. كانت هناك طاولة لالأ�ستاذ �كرم 
�حلور�ين حيث مقره غري �لر�سمي بعد مقره كنائب عبد �لنا�سر يف قاهرة �ملعز، كان قد ترك �سورية 

بعد خالفه مع �حلزب وذهب �ىل بريوت. 
قبل �سفري �ىل بريوت تلقيت تنبيها من �حلزب، �ن ل �أقابل �ل�ستاذ �كرم، لكن لأنني متمردة كما 
خلقني �هلل ورباين و�لدي مل ��ساأ �أن �أمر بطاولة �ل�ستاذ �كرم �ل�سهرية يف �ملقهى دون �ن �توقف ككثري 
من �ملريدين �لذين يلتفون حوله، لفت نظره بعد �لتعريف عن نف�سي وقلت له "�أين �حبه لأن �بي كان 

يحبه" و�إن�سرفت �نا ويا�سني �ىل طاولة �خرى.
حملتني رياح �حلياة بعيد�، و�نا يف باري�ض عرفت من �ل�سدقاء مبر�سه �لخري، كان كعادته كلما 
ذهبت ملقابلته يف بيته خارج باري�ض غا�سبا على �لتالميذ من �لقادة �لقوميني �لذين مل يحققو� روؤياه يف 

بغد�د. من ي�ستطع �ن يحقق �أحالم "�أبو جهاد" ؟ �نها مهمة �أجيال.
كنت ذ�هبة �ىل بغد�د يف فرتة �حل�سار، عندما �سحبني �ل�سديق و�لرفيق �لقومي �لر�ئع �ل�ساعر 
�لدكتور خالد �لكركي ي�سغل يف عمان من�سب رئي�ض ديو�ن �مللك ح�سني، للقاء مع �مللك ح�سني لأنه يريد 
�ن يعرف تقييمنا نحن �أ�سدقاء �لعر�ق لو�سع �لعر�ق. و�أثناء لقائي بالعاهل �لها�سمي وجدتها فر�سة: 
"�سيدي جاللة �مللك ل يجوز �ن ندع �أكرم �حلور�ين ميوت خارج �لوطن �لعربي ويدفن يف فرن�سا". بدون 

تفا�سل هز ر�أ�سه و�إبت�سم �إبت�سامته �لعري�سة �ل�سهرية.
��سرف �لدكتورخالد على ما تبقي وكنت �سعيدة �ن �عرف �نه عا�ض يف عمان مكرما، ودفن بعد وفاته 
يف مقربة عائلة قومية فل�سطينية حمرتمة من ��سدقائي �آل ب�سي�سو، يف حني كان جثمان مي�سيل عفلق 

و�سالح �لبيطار يرقد�ن يف بغد�د.

 أ. حميدة نعنع

أكرم حوراني ينتقل من باريس الى األردن

م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

 كاتبة و �سحفية عربية






