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تليها خطوات  اأن  اأمل  والتوقف عندها، على  باالحرتام  موؤخرًا حالة جديرة  برزت 
تعزز من م�سداقية فرن�سا خارجيًا وداخليًا، وتر�سم مزيدًا من الت�سويب ل�سيا�سة فرن�سا 

العربية، وهذا ما يطمح له الراأي العام العربي والفرن�سي على حد �سواء.
النا�سط  اأرملة  بزيارة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  بها  قام  االأوىل  احلالة 
االأجهزة  ثورة اجلزائر، معرتفًا مب�سوؤولية  مع  يقف  كان  الذي  اأودان  موري�س  الفرن�سي 
الفرن�سية عن اإختطاف ومقتل هذا النا�سط الفرن�سي، بعد حوايل 60 �سنة من االإنكار 

والتجاهل لهذه احلقيقة. و من ال�سروري ان تلي هذه اخلطوة م�ساألتني:
1 ـ اعرتاف فرن�سا مب�سوؤوليتها عن احلقبة االإ�ستعمارية للجزائر، وما �ساحبها من 
ويالت وجرائم �سد االإن�سانية والتعوي�س على ذوي ال�سحايا الإغالق هذا امللف نهائيًا، 

وبداية لعالقات بناءة بني البلدين تتجاوز تلك احلقبة ال�سوداء.
اإختطف  ال�سهري املهدي بن بركة الذي  املغربي  املعار�س  م�سري  عن  الك�سف  ـ   2
التي  واالأطراف واجلهات  املالب�سات  كل  و�سواحيها، وحتديد  باري�س  اآثاره يف  واأختفت 
كانت وراء هذه اجلرمية، وهذا ما طالبت به اأ�سرة بن بركة بعد زيارة الرئي�س ماكرون 
التي تعيق  العقبات  تاريخية ت�سمح بتجاوز  التي اعتربتها خطوة  اودان،  الأرملة موري�س 

عمل العدالة، لك�سف حقيقة م�سري بن بركة !!
احلالة الثانية هو م�سروع اأدراج تعليم اللغة العربية، �سمن خيارات اللغة االأجنبية 
للطالب باملدار�س الفرن�سية. وهذه اخلطوة، ت�سمح لذوي االأ�سول العربية، اأو من يرغب 
اأ�سوة  الفرن�سية،  الر�سمية  باملدار�س  لتعلمها  ثانية  كلغة  العربية  اللغة  يختار  اأن  بذلك، 

بباقي اللغات االأخرى.
داخليًا،  االإدماج  عملية  تخدم  بالنهاية،  ولكنها  متعددة،  اأهداف  لها  اخلطوة  هذه 

وتعزيز العالقات الثقافية واللغوية بني فرن�سا والدول العربية.
متطورة  لعالقات  قاعدة  ت�سكل  اأن  نتمنى  ال�سحيح،  الطريق  يف  اخلطوات  هذه 

واإيجابية وبناءة.

علي المرعبي
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في الطريق الصحيح
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تليها خطوات  اأن  اأمل  والتوقف عندها، على  باالحرتام  موؤخرًا حالة جديرة  برزت 
تعزز من م�سداقية فرن�سا خارجيًا وداخليًا، وتر�سم مزيدًا من الت�سويب ل�سيا�سة فرن�سا 

العربية، وهذا ما يطمح له الراأي العام العربي والفرن�سي على حد �سواء.
النا�سط  اأرملة  بزيارة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  بها  قام  االأوىل  احلالة 
االأجهزة  ثورة اجلزائر، معرتفًا مب�سوؤولية  مع  يقف  كان  الذي  اأودان  موري�س  الفرن�سي 
الفرن�سية عن اإختطاف ومقتل هذا النا�سط الفرن�سي، بعد حوايل 60 �سنة من االإنكار 

والتجاهل لهذه احلقيقة. و من ال�سروري ان تلي هذه اخلطوة م�ساألتني:
1 ـ اعرتاف فرن�سا مب�سوؤوليتها عن احلقبة االإ�ستعمارية للجزائر، وما �ساحبها من 
ويالت وجرائم �سد االإن�سانية والتعوي�س على ذوي ال�سحايا الإغالق هذا امللف نهائيًا، 

وبداية لعالقات بناءة بني البلدين تتجاوز تلك احلقبة ال�سوداء.
اإختطف  ال�سهري املهدي بن بركة الذي  املغربي  املعار�س  م�سري  عن  الك�سف  ـ   2
التي  واالأطراف واجلهات  املالب�سات  كل  و�سواحيها، وحتديد  باري�س  اآثاره يف  واأختفت 
كانت وراء هذه اجلرمية، وهذا ما طالبت به اأ�سرة بن بركة بعد زيارة الرئي�س ماكرون 
التي تعيق  العقبات  تاريخية ت�سمح بتجاوز  التي اعتربتها خطوة  اودان،  الأرملة موري�س 

عمل العدالة، لك�سف حقيقة م�سري بن بركة !!
احلالة الثانية هو م�سروع اأدراج تعليم اللغة العربية، �سمن خيارات اللغة االأجنبية 
للطالب باملدار�س الفرن�سية. وهذه اخلطوة، ت�سمح لذوي االأ�سول العربية، اأو من يرغب 
اأ�سوة  الفرن�سية،  الر�سمية  باملدار�س  لتعلمها  ثانية  كلغة  العربية  اللغة  يختار  اأن  بذلك، 

بباقي اللغات االأخرى.
داخليًا،  االإدماج  عملية  تخدم  بالنهاية،  ولكنها  متعددة،  اأهداف  لها  اخلطوة  هذه 

وتعزيز العالقات الثقافية واللغوية بني فرن�سا والدول العربية.
متطورة  لعالقات  قاعدة  ت�سكل  اأن  نتمنى  ال�سحيح،  الطريق  يف  اخلطوات  هذه 

واإيجابية وبناءة.
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�ل�سعر: فرن�سا و �الحتاد �الوروبي 5 يورو ـ كند� و �أمريكا: 5 دوالر
�لدول �لعربية: 

م�سر: 5 جنيه ـ �ل�سعودية: 8 ريال ـ �لكويت: 60 فل�س ـ �لبحرين: 70 فل�س ـ �المار�ت: 8 درهم ـ ُعمان: 700 بي�سة ـ �ليمن: 100 ريال
�سوريا: 60 لرية ـ لبنان: 2000 لرية ـ �الردن: 1 دينار ـ فل�سطني: 1 دوالر ـ  ليبيا: 5 دينار ـ �جلز�ئر: 5 دينار ـ �ملغرب: 15 درهم ـ تون�س: دينار ون�سف

�ال�سرت�ك �ل�سنوي: 60 يورو مبا فيها ر�سوم �لربيد

في هذا العدد
كل االقتصادكل السياسة

بنك السودان والسير في الطريق المجهول

هل سيشهد العالم عملة بديلة للدوالر

حقائق و تساؤالت 
عن محور المقاومة والممانعة... !!؟؟

رسالة أحوازية 
الى الحكومات العربية

 علي المرعبي

للو�سع  روؤيتك  هي  كيف 
بالعراق حاليا؟

يف  احلايل  الو�سع  اأن  �سك  ل 
داخلية  �سيا�سات  نتائج  هو  العراق 
عام  خارجي  غزو  نتيجة  و  خاطئة 
ما  وكل  البلد  له  تعر�ش  وما   2003
ال�سببني.  لهذين  نتيجة  هو  يح�سل 

وقع  الذي  الحتالل  هو  الرئي�سي  ال�سبب  يعني 
ال�سعب  ير�ساه  مل  لو�سع  اأ�س�ش  الذي   2003 �سنة 
عندما  و  ال�سالح.  بقوة  عليه  فر�ش  لكن  العراقي 
وعد  على  بناء  ان�سحبوا  العراق  و  الأمريكان  ترك 
قانونية  التزامات  من  عليهم  مبا  يقوموا  مل  اأوباما 
البلد على حافة  البلد املحتل. تركوا  واخالقية جتاه 
النهيار الأمني وال�سيا�سي. ثم �سكلوا عملية �سيا�سية 
مل ير�ساها ال�سعب العراقي ولكن مازالت م�ستمرة. 
لل�سيطرة  الإقليمية  للقوى  البلد مفتوح  تركوا  واي�سا 

عليه و هذا الواقع هو نتيجة ذاك احلدث.
ي�سكل  طرف  اي  االإقليمي  التدخل  حول 

اأكرث خطورة �سيا�سية داخل العراق؟
العراق  هام�سي.  ببلد  لي�ش  العراق  اأن  احلقيقة 
من  لذلك  الزاوية  حجر  وهو  املنطقة  يف  مهم  بلد 
اليوم يف  اأن ما ح�سل  العراقيون  وجهة نظرنا نحن 

املنطقة من انهيارات لبع�ش الأنظمة ودمار ل�سعوب 
يف  ح�سل  الذي  اخللل  نتيجة  كله  هو  ودول،  كاملة 
لتدخالت  عر�سة  لالأ�سف  اليوم  العراق  العراق.  يف 
اإقليمية و دولية. ولكن ما ح�سل عندنا الآن يف هذه 
النتخابات الأخرية لالأ�سف، هو اأن الأمور اأ�سبحت 
الدول  اأن  خجل،  بال  عالنية  و  مك�سوفة  و  وا�سحة 
رئا�سة  وفر�ش  العراقية  احلكومة  ت�سكيل  يف  تتدخل 

اجلمهورية ورئا�سة الربملان.
اأدت  التي  لالإفرازات  بالن�سبة  العرب:  كل 
لو�سول البلد لهذه احلالة، بالتاأكيد التدخل 
الطائفي  املناخ  هذا  خلق  والدويل  االإقليمي 
مدى  هو  ما  بالعراق.  والعرقي  واملذهبي 
خطورة هذا على العراق بعد احتالله يعني ما 
هي خطورة تفجري الو�سع الطائفي واملذهبي 
الذي راأينا به ماأ�سي كثرية ،كيف تراه، وما هي 

�سبل العالج له

و  املذهبي  التنوع  ال�ساري:  جمال 
�سيء  هو  بلد  اي  يف  والديني  الطائفي 
هدا  ا�ستثمار  ميكن  اأحيانا  بل  طبيعي، 
هناك  يكون  عندما  البلد.  لقوة  الأمر 
ي�سبح  و  اأعراقه  و  طوائفه  يف  تنوع 
انتاج  على  ت�ساعد  قوية  ف�سيف�ساء 
لكن  للبلد.  حقيقية  حياة  و  مهارات 
الحتالل  اأن  هو  ح�سل  الذي  اخلطاأ 
الت�سنيفات  هذه  حول  الأمريكي 
كل  يف  عليها  الجتماعية  املتعارف 
البلدان اىل ت�سنيفات �سيا�سية. فاأ�س�ش 
حما�س�سة طائفية �سماها زورا وبهتانا 
العامل  يف  يوجد  ل  دميقراطية،  عملية 
طوائف  دميقراطية  نف�سه  يحرتم  الذي 
الطوائف  دميقراطية.  لي�ست  هذه 
يت�ساوى  اأن  هي  والدميقراطية  طوائف، 
ح�سل  الذي  هذا  و�سعهم.  يف  الأفراد 
العراق  ميثل  من  عراقي  يوجد  ل  انه 
عراقيني  لي�سوا  هوؤلء  لالأ�سف.  اليوم 
العراق،  اأجل  من  يعملون  انهم  مبعنى 
لطوائفهم.  لذلك  يعملون  انهم  بل 
هذه  هو   2003 عام  بعد  ح�سل  ما 
املحا�س�سة الطائفية، واإذا مل نخرج من 
هذه املحا�س�سة الطائفية ل ميكن للبلد اأن يتعافى، 
ول ميكن يف النهاية للمنطقة اأن تتعافى، لأنه ل ميكن 

للمنطقة اأن تتعافى اإذا مل يتعافى العراق.
القائمة  ال�سيا�سية  العملية  مبجال 
وجهة  هي  ما  اأو  تراها،  كيف  بالعراق  حاليا 
الطائفية،  املحا�س�سة  نهج  لتغيري  نظرك 
تتحدث  كنت  كما  ـ  الطائفية  املحا�س�سة  الأن 
و  �سحيحة  �سيا�سية  لن�سوء  عملية  توؤدي  ال  ـ 

�سليمة ما هو م�سروعكم البديل؟
الوطني  بامل�سروع  ونوؤمن  بالعراق  نوؤمن  نحن 
لكل  هواحلل  العراقي  الوطني  امل�سروع  و  العراقي. 
ال�سعب  البلد.  يف  الطائفية  املحا�س�سة  م�سكلة 
كان  و  املحا�س�سة  هذه  رف�ش  البداية  منذ  العراقي 
اآخر رف�ش لل�سعب العراقي هو عزوفه عن النتخابات 
التي ح�سلت يف هذا العام و ما زالت نتائجها لالأ�سف 

الآلف من اجلنود  مئات  معها  و  العراق  اىل  جاءت 
اأمريكا جاءت للعراق و معها ثالثني دولة كما تدعي، 
وكانت متلك المكانيات و العدد الكايف باأن حتافظ 
الطريقة،  بهذه  الباب  فتح  لكن  العراق،  حدود  على 
بهذه  الإرهابيني  بدخول  ال�سماح  و  البلد  ا�ستباحة  و 
املقاومة  ت�سويه  منه،  الأول  الهدف  هو  الطريقة، 
املحتل،  مع  جاوؤوا  الذين  ذلك،  بعد  ثم  العراقية. 
والذين م�سكوا اإدارة البالد حني رحل املحتل، تعلموا 
من املحتل هذه الأ�ساليب. فلذلك ح�سل ما ح�سل، 
العراق،  من  الأمريكية  القوات  ان�سحبت  عندما 
لهذا  املعار�سني  ملحاربة  الأ�ساليب  نف�ش  ا�ستخدمت 
الو�سع الفا�سد و الو�سع الطائفي يف العراق، فكانت 
ان  كيف  نذكر  وكلنا  التهم.  تكال  اأن  ال�سهولة  من 
هناك عمليات تهريب منظمة من ال�سجون العراقية 
لرهابيني حمكومني، ولكن رتبت للبع�ش الأمور ومت 
اأن  بعد   2009 عام  بعد  ثم  ال�سجون.  من  تهريبهم 
الإ�سالمية  اأي�سا  العراق  بدولة  ت�سمى  ما  انك�سرت 

مراأى  على  وكانوا  ال�سحراء  يف  يتواجدون  كانوا 
كانت  التي  الدرون  وطائرات  الأمريكان  من  وم�سمع 
فلماذا  العامل،  من  مكان  اي  يف  ان�سان  اي  تق�سف 
وتدمرها.  وتق�سفها  املع�سكرات  اىل هذه  تذهب  مل 
ال�سعوب  �سد  ت�ستخدم  �سماعة  هو  الإرهاب  اإذن، 
اأن  تريد  التي  ال�سعوب  قهر  اأولها  غايات  لتحقيق 

تتحرر.
االإرهاب  عامليا  اأن عدم تعريف  هل تعتقد 
االإطار؟  هذا  �سمن  يدخل  حتديدا  واأمريكيا 
يف  م�سروعة  وطنية  مقاومة  اأي  ت�سنيف  اي 

الئحة االإرهاب وااللتفاف عليها؟
من  الرئي�ش  امل�ستفيد  امريكا  ان  اعتقد  انا 
الإرهاب. لأنه يف عام 2001 بعد اأحداث 11 �سبتمرب 
رفع بو�ش �سعاره »من مل يكن معي فهو �سدي« وبداأ 
باحتالل اأفغان�ستان ثم لفق الق�س�ش الكاذبة وروج 

للق�س�ش الكاذبة التي اأدت اإىل احتالل العراق. لقد 
خ�سر الأمريكيني ما خ�سروا يف العراق من اأرواح ومن 
اأوباما  اأطلقه  وعد  اإىل  الأمر  و�سل  طائلة،  و  اأموال 
بو�ش  لكن  العراق.  من  الأمريكية  القوات  ب�سحب 
لأن  اخلطيئة.  نف�ش  ارتكب  اأوباما  و  خطيئة  ارتكب 
قواته  واوباما �سحب  العراق دون م�سوغ،  بو�ش احتل 
اأي�سا من العراق دون اأن يفي باللتزامات. و اأوباما 
من وجهة نظري ل يقل اجراما عن بو�ش. لأن الأول 
الطريقة  بهذه  تركنا  و  ذبحنا،  كرر  والثاين  ذبحنا 
دولة منهكة.  واحلقيقة بعد خروج الحتالل كان من 
ال�سهولة اأن يكون هنالك نفوذ اإقليمي وتدخل اإقليمي 
يتحدث  ترامب  الآن  و  البلد.  على  اإقليمية  و�سيطرة 
الذي  ما  لكن  و  اأوباما  ويخطئ  بو�ش  يخطئ  اأي�سا، 
فعله ترامب؟ يف احلقيقة مل يغري �سيئا من الواقع اأو 
قد يزيد الواقع �سوءا، لذلك ان الإرهاب هي �سماعة 
ت�ستفيد منها هذه الدول و يف املقدمة امريكا و ندفع 

نحن فاتورتها الباهظة الثمن.

كل  ويت�ساءل  كبري  ت�ساوؤل  دائما  يطرح 
بعد  العراق  يف  املوجود  الف�ساد  عن  النا�س 
والتعليمي  واملايل  االإداري  الف�ساد  االحتالل، 
وعلى جميع االأ�سعدة، كيف ترى هذا الف�ساد؟ 
و من يحمي هوؤالء الفا�سدين �سمن العملية 

ال�سيا�سية؟
يتحكم  الف�ساد  الآن.  الف�ساد هو منظومة كبرية 
يف  يتحكم  الف�ساد  العراق.  ال�سيا�سي  يف  القرار  يف 
القرار الأمني و القت�سادي و الإعالمي يف العراق. 
اأ�سراره  له  كبري  اخطبوط  لالأ�سف  الف�ساد  لذلك 
قدرة  له  و  جدا.  عالية  م�ستويات  يف  ال�سيا�سية 
اقت�سادية  منظومة  وميلك  جدا،  عالية  �سيا�سية 
ال�سحيحة،  غري  املعامالت  ميرر  اأن  ي�ستطيع 
الأمنية  املنا�سب  الآن  اأمنية.  منظومة  اأي�سا  وميلك 
تاأ�سي�ش  وهذا  ت�سرتى،  و  تباع  لالأ�سف  يف  العراق 
لذلك  املن�سب.  وي�سرتى  يباع  للف�ساد عندما  خطري 

جمال الضاري: 
نرفض المحاصصة الطائفية 
و التدخالت الخارجية

نرحب اليوم بال�ستاذ 
جمال ال�ساري ال�سيا�سي 

العراقي املعروف، و رئي�س 
امل�سروع الوطني العراقي، و 
الذي يقوم باأن�سطة متعددة 
داخل وخارج العراق، والذي 
يهتم بتطور الو�سع ال�سيا�سي 

العراقي، من اأجل ابداء راأيه 
و موقفه من كل التطورات 

التي ي�سهدها العراق، و 
نظرته للو�سع القليمي و 

الدويل و تاأثرياته على جميع 
الأ�سعدة.

ن�سبة  يف  ي�سارك  مل  العراقي  ال�سعب  مر�سية.  غري 
كبرية يف هذه النتخابات لأنه مل يرى تغيري حقيقي 
خالل �سنني م�ساركاته ال�سابقة، و اإذا مل نذهب بعيدا 
و رجعنا ايل عام 2010 جند اأن العراقيني اعرت�سوا 
رغم  و  و�سيعتهم،  ب�سنتهم  ال�سيا�سية  العملية  على 
يف  كتب  لأنه  الد�ستور  على  اعرت�سوا  العراقيني  اأن 
يجب  التي  املاآخذ  من  اأي�سا  وهذه  الحتالل،  زمن 
يف  هذا  كل  رغم  امل�ستقبل.  يف  اإ�سالحها  يراعى  اأن 
و فازت  اإىل النتخابات  العراقيني  العام ذهب  ذلك 
والإرادة  الدولية  الإرادة  لكن  العراقية.  القائمة 
الإقليمية وقفت �سد اإرادة ال�سعب العراقي وفر�ست 
خيارات اأخرى مل يقررها ال�سعب العراقي، فح�سلت 
ما  داع�ش  احتل  عندما  الكارثة  وح�سلت  امل�ساكل 
2014. كل  يقرب من ن�سف م�ساحة العراق يف عام 
على  تفر�ش  التي  اخلاطئة  ال�سيا�سات  نتيجة  هذا 
عزف   2018 عام  يف  زالت.  ل  و  العراقي  ال�سعب 
عليهم  فر�ست  ذلك  ومع  النتخابات  عن  العراقيني 
ح�سل  والكبري  الذي  الهائل  التزوير  رغم  النتائج، 
لت�سكيل  دعى  الوزراء  رئي�ش  النتخابات.  هذه  يف 
جلنة عليا كما قال للوقوف على النتهاكات اخلطرية 
الأمر،  لهذا  الق�ساء  وا�ستدعي  النتخابات.  يف 
النتائج  التي  ثّبت  الق�ساء  ان  ح�سل  الذي  ولكن 
حينها  يف  ذلك  وقال  الوزراء  رئي�ش  عليها  اعرت�ش 
اليوم،  باحلقيقة  نعرف  فال  انتهاكات خطرية.  انها 
اأيهما كالمهم اأ�سح، رئي�ش الوزراء الذي قال هنالك 
كبار  م�سوؤولني  من  جلنة  و�سكل  خطرية  انتهاكات 
اأو كالم   ، اكدت اتهاماته بحدوث اخرتاقات وا�سعة 
النتخابات  ان  وقال  ذلك،  كل  نفى  الذي  الق�ساء 
�سحيحة و�سادق عليها مئة باملئة. اذن هنالك اأمور 
التدخالت  هناك  اأي�سا  حمبطني.  العراقيني  جعلت 
البلد  اأحدا، لأنه عندما يكون  اخلارجية ول ن�ستثني 
يف  رغبة  له  بلد  كل  ي�سبح  الطريقة،  بهذه  م�ستباح 

التدخل بالعراق و ميكنه اأن يتدخل.
منذ  بالعراق  االأمنية  للحالة  بالن�سبة 
2003 حتى اليوم، اإال تعترب اأن هذه التنظيمات 
امل�سنفة اإرهابية كان لها ت�سهيالت معينة من 

�سمن املوؤ�س�سة احلاكمة بالعراق؟
مقاومة  اإىل  دعوا   2003 عام  بعد  العراقيون 
لكل  م�سروع  حق  هي  الحتالل  مقاومة  و  الحتالل. 
ال�سعوب. ولكن مت ت�سويه �سورة املقاومة، حتى تن�سب 
لالرهابيني  �ُسِمح  حيث  الإرهاب،  اىل  املقاومة  هذه 
من  واحدة  ان  نعرف  نحن  العراق.  اإىل  بالدخول 
التزامات البلد املحتل هي حماية حدود البلد املحتلة 
لكن الذي ح�سل، وانا �ساحب جتربة يف هذا الأمر، 
حيث انني �سافرت يف �سهر متوز عام 2003 من بغداد 
اىل عمان. مل تكن توجد هناك اأي قوة على احلدود 
موجودة،  تكن  مل  اجلوازات  معرب  حتى  العراقية. 
فاإذن، من هو  الأردين جوازاتنا.  ختمنا يف اجلانب 
اأن  يجب  الذي  العراق  حدود  حماية  عن  امل�سوؤول 
مينع دخول الإرهابيني. قطعا نحن نعرف اأن اأمريكا 

السياسة
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�سرح الرئي�ش ال�سربي بوري�ش تاديك اأمام جمل�ش 
الأمن، خالل اأعمال قمة  كو�سوفو التي اأ�سفرت عن قيام 

دويلة على مبادئ عرقية ت�سكل بلقنة منطقة البلقان: 
العامل  عرب  كو�سوفو  من  النماذج  ع�سرات  »هناك 
التي  املنطقة  تلك  عن  النف�سال  �سوى  تنتظر  ل  والتي 
اأ�سبحت حقيقة. واأنا اأحذركم ب�سدة من خطر الت�سعيد 
ون�سوب  اخلامدة  ال�سراعات  من  للعديد  الع�سكري 

�سراعات جديدة«.
نحن اليوم جميعا هنا. فعلى �سبيل املثال، ما يحدث 
اأن  يربز  النف�سال  تهديد  من  الأ�سبانية  كاتالونيا  يف 
الدول.  تفتتيت  عملية  ت�سترت  الوهمية  الإقليمية  خلف 
ولقد اأ�سبحت م�ساألة التهديدات النف�سالية من اأخطر 

التحديات التي تواجه دول العامل.
القومية يف مواجهة لعبة القوى

هناك ملمح يفر�ش نف�سه على ال�ساحة. فدائما ما 
يوجد تعار�ش جوهري بني امل�سروع القومي العربي ولعبة 
النف�سال.  علي  امل�ساعدة  العوامل  يخ�ش  فيما  القوى 
النف�سال  يناه�ش  العربي  القومي  الفكر  اأن  �سك  ول 
ب�ستى �سوره. حيث عرب جميع املتحدثني ـ من امل�سلمني 
عام  بباري�ش  الأول  العربي  املوؤمتر  خالل  ـ  وامل�سيحيني 
اإىل  1913 عن الوحدة الإ�سالمية امل�سيحية دون النظر 

اأي نزعات اأو فوارق عرقية اأو غريها.
وبال  تعد  التي  املتبادل  والت�سامح  الوحدة  روح  اإنها 
التي  العربية  القومية  احلركة  دعائم  اأقوى  من  �سك 
وكذلك  والدروز،  وال�سيعة  ال�سنة  من  امل�سلمني  جتمع 
املالحظ  من  و  والأرثوذك�ش.  الكاثوليك  من  امل�سيحيني 
ال�ساحة  الأكراد لدورهم وتواجدهم على  اإدراك  كذلك 
على  ذلك  ومن  القومية  احلركة  من  جزءا  يعد  والذي 

املتويف  علي  كرد  حممد  اجلامعي  الأ�ستاذ  املثال  �سبيل 
عام 1953 والذي ينتمي اإيل ال�سليمانية يف العراق.

عملية  النف�سال  بهدف  القوى  حتريك  لعبة  وتعد 
قدمية. ظهرت مع احلرب العاملية الأوىل. ففي مايو لعام 
�سايك�ش  مارك  الربيطاين  الوزير  من  كال  وقع   ،1916
يق�سي  اتفاقا  بيكو  جورج  الفرن�سي  والدبلوما�سي 
احلكم  نطاق  حتت  الواقعة  العربية  الأقاليم  بتق�سيم 
التي  القوي  ل�سيا�سة  الأويل  النواة  هي  وتلك  العثماين. 
النزاع  العربي وحتويله جتاه  الوطن  تق�سيم  اإيل  تهدف 

والعن�سرية و ما اإىل ذلك.
ويف الوقت ذاته، �سجع الربيطانيني اأي�سا على تنفيذ 
الدعاوي ال�سيونية يف فل�سطني وذلك باإعالن بلفور يف 
تاأ�سي�ش  تبعها  والذي   .1917 لعام  نوفمرب  من  الثاين 
�سي�سبح  والذي   1948 عام  فل�سطني  يف  اإ�سرائيل  دولة 

بعد ذلك من اأهم اأ�سباب التوتر الدائم وعدم ا�ستقرار 
املنطقة.

التي  لل�سالم  الفرن�سية  فري�ساي  معاهدة  وتاأتي 
لنهاية  لت�سع حدا   1919 لعام  يونيو   28 توقيعها يف  مت 
التي  اجلائرة  املعاهدة  تلك  الأوىل.  العاملية  احلرب 
التوقيع  رف�سوا  الذين  العرب  ل�سيما  ب�سرا.  تر�سي  ل 
اأرا�سيهم كما كان مقررا  بتق�سيم  تق�سي  على معاهدة 
املادة  ن�ست  حيث  املتحدة  الأمم  جمعية  اتفاقية  يف 
من  عدد  على  انتداب  نظام  فر�ش  على  فيها   22 رقم 
الأقاليم العربية منها: �سوريا ولبنان وفل�سطني والعراق 
توقيعها  مت  التي  »�سافر«  ملعاهدة  ووفقا  الأردن.  و�سرق 
يف العا�سر من اأغ�سط�ش لعام 1920 تبدد احللم باإن�ساء 
وطن عربي كبري يف غ�سون تلك ال�سنة التي ظلت مبثابة 

فاجعة بالن�سبة للعرب اأو )عام النكبة(.
وخالل الفرتة النتقالية ما بني عام 1920 و 1940، 
�سهد العامل العربي �ستي اأنواع احلركات والأيدلوجيات 
اأ�سد  �سكلوا  الذين  ال�سيوعيني  عن  ف�سال  املتباينة. 
وما  العربية  للقومية  الإقليمية عداء و�سراوة  احلركات 
ال�سيا�سي. ويف مواجهة  با�سم ال�سالم  بعد ذلك  عرف 
لل�سعوب  العام  الطموح  تتفق مع  التي مل  تلك احلركات 
اأن  لزاما  كان  التي  العربية  الأمة  وحتديات  العربية 
وفقا  العربية  القومية  اأ�سبحت  ف�سيئا،  �سيئا  تتزايد 

للنظام العقائدي.
والبحث  الطائفية.  نبذ  مبداأ  القومية  اأر�ست  ولقد 
عفلق  مي�سيل  الفيل�سوف  اأقر  كما  العربية،  الهوية  عن 
القومي  الفكر  فال�سفة  اأكرب  ظل  الذي  1912ـ1989 
العربي، باأن اللغة والثقافة والرتاث اجلغرايف امل�سرتك 
ل يكفي. ويف كتابه »يف �سبيل البعث« كتب مي�سيل عفلق 
بالن�سبة  وعام  م�سرتك  مفهوم  الأ�سل  يف  الهوية  اأن 
للعرب وهي جمموعة من القيم امل�سرتكة واإدراك الكيان 

لدى ال�سعوب.
خماطر تفكك الدول والنف�سال يف الوطن العربي

ف�سال عما خلفته الوليات املتحدة الأمريكية ورائها 
العديد من  التي عمت  وال�سطرابات  العراق،  اإثر غزو 
البع�ش  جعلت  والتي   2011 عام  منذ  العربية  البلدان 
وخا�سة  الثقافية  املجالت  على  الهويات  ق�سية  يق�سر 

على املجال اللغوي اأو العن�سرية كما يدعون.
وغالبا ما يوؤدي هذا اإىل اأمور خطرية كما هو احلال 
الأكرث  القانون  ولعل  والقوانني.  الد�ساتري  من  كثري  يف 
خطورة هو قانون تاأ�سي�ش العراق، الذي مت اإمالئه حتت 
وطاأة احتالل يهدف ب�سكل حمدد اإىل تق�سيم البالد. و 
اإقامة حكومة احتادية يف ثالثة مناطق )الأكراد والعرب 
ال�سوء على  ي�سلط  الذي  الأمر  ال�سنة(  والعرب  ال�سيعة 

التق�سيم العرقي، الطائفي، الديني.

املتع�سبة عملية  الطائفية  النزعات  وقد تهدد هذه 
الوحدة الوطنية وتدعم موقف النف�سال.

من  العديد  اأن  نعترب  اأن  ميكن  اأو�سع،  ومبفهوم 
تكتب على عجل، قد  التي غالبًا ما  الأخرية،  الد�ساتري 
تكفل �سمانات لإعالن التقارب من اجلماعات النا�سطة 

لالأقليات اللغوية. 
اأننا  اعتربنا  ما  اإذا  باملخاطر  حمفوف  اأمر  وهذا 
التي،  ال�سطالحية  للكتابات  للرتويج  الطموح  نعزز 
والأمازيغية  )الكردية  العام  ال�سم  من  الرغم  وعلى 
...(، تغطي اللهجات املنطوقة واملكتوبة )عندما توجد( 

خمتلفة بني املناطق.
ومن املمكن اأن نت�ساءل ما اإذا كان �سناع الد�ساتري 
يف  خطرية  زمنية  قنابل  ي�سعوا  مل  الأخرية  العربية 
البلدان التي يظل اأحد التحديات الكربى فيها هو تعزيز 
اأنها  حني  يف  الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ  الت�سامن 

مهددة ب�سكل خا�ش.
البعث  قيادات حزب  اأحد  عزيز  �سرح طارق  ولقد 
خالل لقاء بجريدة لوموند اليومية بتاريخ 17 اأغ�سط�ش 

:1982

املنطقة  تق�سيم  الإ�سرائيليني هو  اأهداف  اأحد  اأن   «
توغل  ي�سهل  حتى  �سغرية  وطائفية  عرقية  دويالت  اإىل 
الدولة اليهودية واحلفاظ على الهيمنة وال�سلطة املطلقة 
من  لبد  كامل  ب�سكل  اخلطة  هذه  تنجح  وحتى   ]…[

الإجهاز على الراأ�ش وهو العراق«.
عن  اللثام  ك�سف  التي  الإ�سرائيلية،  اخلطة  تلك 
والتي   ،1982 عام  يونون  اأوديد  ال�سحفي  تفا�سيلها 
�سغرية  دويالت  اإىل  العربية  البالد  تق�سيم  اإيل  تهدف 
الوليات  خالل  من  تنفيذها  مت  وقد  ومذهبية.  عرقية 

املتحدة.
للوليات  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  منهجية  وتت�سم 
وهن  و  اإ�سعاف  على  بالعمل  الأدين  ال�سرق  يف  املتحدة 
العامل العربي باأكرب �سكل ممكن، واحلوؤول دون الحتاد 
�سيما  ول  الأوروبية،  الأمم  قوة  ت�ساهي  قوة  بناء  اأو 

فرن�سا.
الأو�سط  ال�سرق  ت�سكيل  اإعادة  م�سروع  �سيغ  ولقد 
ثم  الت�سعينيات  يف  اخلالقة«  »الفو�سى  ل�سيا�سة  وفقا 
 26 يف  األقاه  خطاب  يف  الأبن  بو�ش  جورج  عنه  ك�سف 
فرباير 2003، قبل ب�سعة اأيام من العدوان على العراق. 
ال�سرق  »مبادرة  با�سم  املعروفة  العقيدة  هذه  وتهدف 
الأو�سط الكبري« ، اإىل اإعادة ت�سكيل »�سرق اأو�سط اأكرب« 
جديد يقوم على اأ�سا�ش النق�سامات الطائفية والوطنية 

والعرقية.
ولقد بداأ العمل يف تنفيذ هذه اخلطة بالعدوان على  
للعراق،  الأمريكي  الغزو  فبعد   .2003 عام  يف  العراق 
اأ�سبح العراق حتت وطاأة الفو�سى و�سيطرة امليلي�سيات 
يف  ا�سطراب  اإحداث  اإيل  اأدى  الذي  الأمر  الإيرانية. 
املنطقة برمتها. والبدء يف عملية حتويل املنطقة العربية 

اإىل بلقان، من املحيط الأطل�سي وحتى اخلليج. 
عام  يف  ال�ستقرار  زعزعة  حركة  ت�ساعدت  ولقد 
القالقل  باإثارة  اأوباما  باراك  رئا�سة  ظل  يف   2011

البلدان  من  العديد  يف  وال�سطرابات 
العربية.

اإعادة  هو  اليوم  نخ�ساه  اأن  ميكن  وما 
التفيذ.  حيز  يف  القدمية  املخططات  و�سع 
وا�ستقرار  الوطنية  الوحدة  تهديد  اأن  حيث 
عوامل  اإىل  ويعود  عدة  �سورا  ياأخذ  الدولة 
ال�ستقرار  وزعزعة  التق�سيم  من  كثرية، 
ذلك  على  ولن�سرب  والدويل.  الإقليمي 

بع�ش الأمثلة:
• خطر النف�سال على اأ�س�ش عرقية اأو 
طائفية زائفة كما هو احلال : يف ال�سودان 
�سيما  ول  اجلزائر..  يف  والقبلي  وليبيا 
العراق  يف  الكردية  النف�سال  حماولت 
واإيران(  تركيا  يف  واأي�سا  )بل  و�سوريا 
ال�ستقرار  زعزعة  يف  ج�سيمة  اأخطار  مع 

الإقليمي.
النف�سال  اأو  ال�سراعات  خطر   •
والعراق  وم�سر  )لبنان  يف  الطائفي 
و�سوريا واليمن والإح�ساء يف اململكة العربية 

ال�سعودية ، اإلخ(.
بع�ش  قبل  من  النف�سال  ت�سجيع   •
كما  الأجنبية  اأو  احلكومية  غري  املنظمات 
تلعبها  التي  القذرة  اللعبة  يف  احلال  هو 

اجلزائر يف �سحراء املغرب.
وختاما

الوطن  يف  القومية  احلركة  اأدركت 
يف  وال�ستقالل  الكرامة  دعاوى  اأن  العربي 
على  تعمل  توازنا،  اأكرث  عاملي  نظام  اإطار 
والنزاعات  العرقية  ال�سراعات  جتاوز 

القبلية. 
gaulli -  كما ا�ستطاعت حركة غوليزم

احلرب  اإبان  فرن�سا  يف  ال�سيا�سية   me
القومية  هذه  فاإن  كذلك  الثانية  العاملية 
باإمكانها ر�سم م�ستقبل للعامل العربي الذي 
ـ ورغما عن الإخفاقات ـ لن يزول مع م�سي 

الزمن. 
وتعد اجلماعات الإرهابية التي انتهجت 
طريق القوة والعنف يف املنطقة هي اأ�سرية 
حيث  الدويل،  الواقع  عن  منعزلة  اأفكار 
تنوعت هجماتها �سد القومية التي تعد اأحد 
مواجهة  يف  املطروحة  احلالية  اخليارات 
التع�سب الديني الذي ل ميثل يف النهاية اإل 

جمرد رجوع اإيل الوراء.
اإىل  عودا  الأولوية؟  هي  ما  وفعليا 
تهديدات  على  نق�سي  لكي  الدولة.  ق�سية 
وتقوية  تدعيم  من  فالبد  النف�ساليني، 
قومية  دعائم  باإر�ساء  العربي  امل�سرق  دول 
حقيقية قادر على مواجهة تهديدات تق�سيم 

املجتمعات املحلية.

شارل سان برو

رأياالنفصالية ضد العالم العربي

من   ٪٨٠ اغلبية  مبقاطعة  العراقية  النتخابات  انتهت 
فقد  النتخابات  يف  �ساركت  التي  البقية  اما  الناخبني، 
والتهديد  تارة  الفا�سد  املال  خالل  من  ارادتهم  تزوير  مت 
�سناديق  حرق  مت  كيف  جميعًا  وراأينا  اخرى  تارة  والوعيد 
منطقة الر�سافة التي متثل ا�سوات ن�سف �سكان العا�سمة 
!! وراأينا الف�سائح النتخابية يف دول اجلوار واوربا،  بغداد 
للتحقيق  بالق�ساء  ال�سابق  الربملان  ا�ستنجد  كيف  وتابعنا 
بن�سبة  مطابقا  الق�ساء  رّد  جاء  وكيف  اخلروقات  هذه  يف 
البالد  اّل يف هذه  تتم  ل  »املزّورة« يف مفارقة  للنتائج   ٪٩٩
العامل،  يف  ف�سادا  الأكرث  الدول  قائمة  راأ�ش  حتتل  التي 
العراقيني  امام  ب�سرعيته  م�سكوكا  الربملان  هذا  �سيبقى 
اي�سًا  حرج  موقف  يف  م�ستقبلية  حكومة  اي  �ستبقى  كما 
والبنى  الدولة  ا�ساب  الذي  الهائل  الدمار  حجم  امام 
متتالية  حكومات  ثالث  �سببته  الذي  والجتماعية  التحتية 
الكبرية  التحديات  هذه  مقابل  ويِف  الدعوة،  حزب  برئا�سة 
العراق  ال�سيا�سية يف  الطبقة  التي جندها على الر�ش فان 
من  املحا�س�سة  لعبة  نف�ش  اعادة  على  تراهن  مازالت 
�سيا�سية«  »مهزلة  انها  عنها  يقال  ما  اقل  حتالفات   خالل 
فمن كان يت�سور ان يجل�ش العامري يف اجتماع مع اخلنجر 
؟  العبادي  مع  املالكي  حتالف  يعاد  ان  يت�سور  كان  ومن  ؟ 
فاملوؤكد انهم �سيتحدون عندما تتهدد م�ساحلهم و�سيقفون 
جميعًا وقفة رجل واحد �سد هذا التهديد. �سوف يتفقون على 
�سيكون  وبالتاكيد  اخرى  �سنوات  لربع  حكومة  انتاج  اعادة 
بينهم  فيما  و�سيتفقون  وطنية«  �سراكة  »حكومة  ا�سمها 
اّل على ا�سالح ما دمرته عمالتهم وف�سادهم  على كّل �سئ 

وطائفيتهم.

هالل العبيدي

حكومة شراكة وطنية

السياسة

العدد 2- السنة األولى 23العدد 2- السنة األولى22

السياسة

خطري وعميق وحّول الدولة اإىل بوتقة من املتطرفني 
والإرهابيني والطغاة والفا�سدين، عندي �سوؤال.. هل 
ال�سعب الإيراين له قدرة على امل�ساركة يف احلكم اأو 
اإبداء راأيه بحرية؟ بالطبع ل؛ الهدف �سهل، ال�سوؤال 
ما  ودميقراطية؟  حرية  فيها  اإيران  هل  املطروح.. 
معنى النتخابات؟ هل ال�سعب الإيراين له كلمته؟ ل 
توجد مقومات، لبد من انتخابات حرة واإعالم نزيه 
م�ستقل، وبرملان حر م�ستقل، اأنا دميقراطي علماين، 

نحن يجب اأن نن�سئ دولة دميقراطية برملانية.
القرار  �سناعة  يف  �سارك  الذي  حتى  لكن 
جعلوه  اأو  منه،  بدل  ويقررون  م�سطهد  ال�سيا�سي، 
هناك  اإن  قالوا  )ي�سحك(  ي�ساءون؛  ما  يقرر 
انتخابات وتعدد املر�سحني، ولكن هذا م�سحك، فما 
الرو�سي؟  الأ�سلوب  على  كانت  لو  النتخابات  جدوى 
ب�سيط،  بهدف  القاهرة  منذ  املعار�سة  بداأت  لقد 
عودة ال�ستقرار والرخاء واحلرية لل�سعب الإيراين. 

�سكت ويل عهد ال�ساه قليال ورحل بخاطره بعيدا 
معنا  حواره  وا�سل  ثم  والده،  جمد  ي�ستعيد  كاأنه 

بابت�سامته التي ل تفارق فمه قائاًل:
دميقراطية  توجد  لن  اإنه  يقول  والدي  كان 
الدولة،  عن  الدين  بف�سل  اإل  العامل  يف  حقيقية 
فاإيران طول عمرها  الدين،  اأننا �سد  يعني  ل  وهذا 
منفتحة على جميع الأديان والطوائف، يف اإيران كان 
امل�سلمون يتعاي�سون مع امل�سيحيني واليهود يف اأ�سلوب 

حياة مثالية.

ما هي اقرتاحاتك؟
 لدينا برنامج وا�سح؛ نحن نقرتح على الإيرانيني 
وحرة  م�ستقلة  برملانية  دميقراطية  دولة  انتخاب 
برملانية  ملكية  يف�سلون  هل  ال�سعب،  على  ونعر�سها 
دولة  اإىل  فعليا  ن�سل  هنا  برملانية،  جمهورية  اأم 
بنف�سه  ال�سعب م�سريه  يقرر  اأن  فالبد  دميقراطية، 
بالد  يف  عليها  املتعارف  الدميقراطيات  اأنواع  واأي 

العامل املتح�سر يتمنى اأن يعي�ش.
احلرة  لالنتخابات  وطنيا  جمل�سا  اأن�ساأت  لقد 
اإىل  ن�سل  حتى  و�سعبية  �سيا�سية  حمالت  ن�سن  لكي 
انتخابات  فيها  حتدث  للدميقراطية،  املتاح  املناخ 
يرتك  اأن  اإما  للحل،  عدة  خيارات  هناك  حرة، 
من  لبد  وبالتايل  م�ستحيل،  وهو  ال�سلطة  النظام 

ل  فاملاليل  ال�سعب،  لتحرير  احلكم  نظام  قلب 
مب�ساحلهم  بل  اإيران  م�سلحة  يف  يفكرون 

ال�سخ�سية التي تن�سب على هدفهم الأعلى 
�سيعي  مت�سدد  اإ�سالم  ت�سدير  وهو  األ 

والهيمنة  الإرهاب  ومتويل  متطرف 
وعلى  برمتها  العربية  املنطقة  على 

اخلليج خ�سو�سا. 
اإن�ساء  اأريد  اأنا 

برملانية  دميقراطية 

حقيقية يف اإيران، هنا يكمن احلل و�سيكون انعكا�سه 
�سعوب  على  بل  الإيراين  ال�سعب  على  فقط  لي�ش 

املنطقة العربية كلها.
عن  الدين  ف�سل  من  لبد  اأنه  متاما  مقتنع  اأنا 
ف�سلوا  حينما  اإل  اأوروبا  يف  قائمة  تقم  مل  الدولة؛ 
املنابر  مكانهم  الدين  فعلماء  الدولة،  عن  الكني�سة 
املوؤ�س�سات  يف  مكانهم  وال�سيا�سيون  وامل�ساجد، 
ول  �سيارة،  ي�سنع  اأن  لطبيب  ميكن  فال  احلكومية، 
اأن يقوم بعملية جراحية، ول ميكن  ميكن للمهند�ش 
للعامل اأن يدير �سركة، وهكذا كٌل خلق لخت�سا�سه.

الطوائف،  كل  فيها  فاإيران  الدين،  �سد  ل�سنا 
الغالبية م�سلمة و�سيعية طوال التاريخ، اأهم ما يقال 

هو اأننا ناأمل يف اإيران مب�ستقبل جمهورية برملانية، 
علما اأن النظام اجلمهوري فيه مناذج عدة.

انتخابات  اإيجاد  على  اليوم  نعمل 
جمل�سي  وعرب  نزيهة،  حرة 
الوطني اأ�سن حمالت حتى ن�سل 
لولدة  احلا�سمة  املرحلة  اإىل 
ينفتح  وحينما  الدميقراطية، 
الد�ستور  تغيري  من  لبد  املناخ 
مبادئ  مبنيا على  علمانيا  ليكون 
حقوق الإن�سان والقيم الإن�سانية.

للعرب  ت�سبب  اإيران  اإن 
يف  ال�سيما  كبرية  م�ساكل 
والعراق  البحرين  دولتي 
كما اخرتقت لبنان و�سوريا، 
هذا  لنا  ت�سف  فكيف 

الو�سع؟
بالفعل  اإيران  يف  يحدث  ما   

العامل  يف  اجلميع  على  ينعك�ش 
اجلوار  ودول  عموما،  برمته 

فقط  لي�ش  خ�سو�سا،  الإقليمي 
البحرين  يف  توترات  من  يحدث  مبا 

ولبنان والعراق، فهم يزرعون بوؤرا للتوتر 
يف هذه الدول ويحاولون ب�سط نفوذهم 

بت�سدير  العربية  املنطقة  على 

اإ�سالم غريب عن جوهر الدين، ففي زمن والدي مل 
نعرف �سيئا عن م�ساكل وفوارق بني ال�سيعي وال�سني، 
فاإيران وقتها كانت م�سرب الأمثال يف النفتاح على 
الأديان لدرجة اأنه كان يعي�ش معنا يهود وم�سيحيون 
وخمتلف الديانات والطوائف، ومل يكن هناك متييز، 
مرجعا  اإيران  اأ�سبحت  الإ�سالمية  الثورة  بعد  لكن 
عامليا للتطرف والت�سدد والتمييز الطائفي والعرقي، 
الإ�سالمي  الدين  �سماحة  عن  جدا  بعيد  هذا  وكل 
البحرين  يف  الإرهاب  متول  املاليل  اإيران  وروحه، 
تغذي  طهران  بل  واجلزائر،  وال�سعودية  وم�سر 
لتهيمن على املنطقة  البحرين والعراق  الطائفية يف 

اأعلن ويل العهد املنفي، الأمري ر�سا حممد بهلوي م�ساندته  اإيران اإىل و�سائل الإعالم الأوروبية والأمريكية جمددا، بعدما  اأ�سرة �ساه  عادت 
للتظاهرات والحتجاجات ال�سلمية التي ينفذها الآلف من الإيرانيني يف العديد من املدن �سد �سلطة املر�سد واملاليل وف�سادها. وجنل �ساه اإيران، 
الذي يعي�س حاليا بني فرن�سا والوليات املتحدة، الذي يراأ�س املجل�س الوطني الإيراين لالنتخابات احلرة نذر نف�سه منذ وفاة والده للدفاع عن 
الدميقراطية وحقوق الإن�سان. تلقى تعليمه يف الوليات املتحدة بعد اأن عا�س لفرتات يف املغرب وم�سر بعد ازاحة نظام والده ال�ساه العام 1979. 

60، يرعب نظام ايران ويرفع بع�س الإيرانيني �سعار عودته  اإيران ر�سا حممد بهلوي  املولود عام  وقالت و�سائل اعالم فرن�سية باأن ابن �ساه 
الأحداث  اأن  اإل  اإيران،  داخل  والإ�سالح  الطالب  وحركات  املفكرة  الطبقة  عن  بعده  عن  تقارير  حتدث  رغم  احلاكم  الإ�سالمي  النظام  ملواجهة 
ال�سلطة املاليل. وقال حمللون فرن�سيون بانه قادر على قيادة  اأحد البدلء املطروحني بقوة من قبل املحتجني �سد  اأ�سبح  اأنه  الأخرية، ك�سفت 
املعار�سة من اخلارج وقد، اأ�س�س ر�سا حممد بهلوي »املجل�س الوطني لإيران«، وهو جماعة معار�سة لل�سلطة الإ�سالمية من املنفى، وظل يقودها حتى 
�سبتمرب من العام املا�سي، حينما اأعلن مغادرته ملن�سب رئا�سة املجل�س.ووفقا لتقرير ل�سحيفة »ذا نيويوركر« الأمريكية فاإن بهلوي يحظى ب�سعبية 
وا�سعة ل�سيما بني الأجيال الكربى من الإيرانيني، وهوؤلء الذين يعي�سون يف اخلارج، ل�سيما يف ولية لو�س اأجنلو�س الأمريكية، التي ت�سم 600 

اآلف اإيراين اأغلبيتهم الق�سوى تدعم بهلوي.

ولي العهد اإليراني السابق في اول حوار لمجلة عربية

رضا بهلوي: 
ال أسعى كي أكون ملًكا... بل لتحرير شعبي

�سعب  لإنقاذ  برناجما  اأقرتح  فقط  املعار�سة،  زعيم 
اإيران العظيم الذي هو يف �سجن كبري منذ 35 �سنة، 
يف  �سنة   35 لدي  وبالتايل  املعار�سة،  يف  عمري  هي 
فرن�سا بعد الثورة كنا منذ بدايتها يف املعار�سة بكل 
الثورة  هذه  يف  �سارك  من  بع�ش  اإن  حتى  ن�ساط، 
الإ�سالمية حتول اإىل املعار�سة، بعدما �ساهد النتائج 
اإيران والعامل املحيط  التي نعي�سها الآن يف  الكارثية 

بها.
م�ست�سفى  يف   1980 يوليو   27 يف  اأبي  مات  لقد 
ومنذ  م�سر،  يف  وقتها  كنت  بالقاهرة،  باملعادي 
العمل  كون  وا�ستثمرت  املعار�سة.  اإىل  حتولت  وفاته 
والنت  الإعالم  و�سائل  عرب  اأ�سهل  اخلارج  من 

والف�سائيات، فالبد اأن ينه�ش ال�سعب من جديد.

هل مات مقتوال؟
كنا  عدة،  عمليات  بعد  بال�سرطان  مات  ل،   
وملا  م�سر،  يف  كنا  نعرف،  ل  لكن  وفاته  متوقعني 
�سبتمرب   14 يف  الإيرانية  العراقية  احلرب  اندلعت 
1980، اأول رد فعل يل اأنني اأردت اللتحاق باجلي�ش 
موقفي  فهذا  الإيرانية،  الأمة  عن  للدفاع  الإيراين 
منذ  اأي  م�سر  يف  معار�ستي  بداأت  لكن  الوطني، 
العام 1980 ومازالت معركتي ال�سيا�سية م�ستمرة، اإن 
وحل  البالد يف  اأدخل  والدي،  قلب  الذي  هو  النظام 

اأعماله  جدول  هو  به  يهتم  الذي  الوحيد  ال�سيء 
اإىل نظام برملاين علماين  باإيران  ال�سيا�سي للو�سول 

ودميقراطي.
واأ�ساف اأن هذا النظام رمبا يكون برملانيا ملكيا 
ل�ستعادة  ي�سعى  ل  اأنه  واأكد  واليابان،  ال�سويد  مثل 

عر�ش اإيران.

منذ متى اأ�سبحت زعيم املعار�سة؟
 اإنني واحد من ماليني املعار�سني ول اأزعم اأين 

كل العرب التقت به يف منزله الباري�سي للتعرف 
على افكاره و مواقفه ال�سيا�سية

اأول انطباع انتابني حينما راأيته يف �سقته الفخمة 
اأنني  الفخمة،  ال�ساه  ق�سور  اأجنحة  اأحد  ت�سبه  التي 
يف ح�سرة �ساه اإيران يف �سبابه، رجل �سديد الأناقة 
اإذا  وواثق من نف�سه، عندما �ساألته قبل احلوار عما 
عر�سه،  وا�ستعادة  ك�ساه  اإيران  اإىل  للعودة  يتوق  كان 
اإن  مو�سحا  ذلك،  على  الإجابة  املبكر  من  اإنه  قال 

خالد سعد زغلول
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العرب  للقراء  تف�سر  اأن  ميكن  هل  بداية، 
هو  وما  النازحني  �سوؤون  وزارة  ت�سكلت  كيف 

دورها د�ستورياً؟

حكومته  احلريري  �سعد  الرئي�ش  تاأليف  مع 
وزارة  ان�ساء  مّت    ،2017 الثاين  كانون  يف  الثانية 
لإخراج  �سعي  يف  النازحني،  ل�سوؤون  خا�سة  دولة 
ملف النزوح ال�سوري من البازار ال�سيا�سي، وو�سع 
ال�سدد  هذا  يف  اللبنانية  للحكومة  عامة  �سيا�سة 
حكومة  ظّل  يف  النزوح،  لأزمة  التنكر  مّت  ان  بعد 
ال�ستمرار  رف�ش  و�سط  ميقاتي  جنيب  الرئي�ش 
لهم،  موؤقتة  خميمات  وان�ساء  النازحني  بت�سجيل 
تن�سيق  اآلية  لإطالق  املتاأخرة  ال�ستفاقة  ثم  ومن 
ال�سوريني يف  النازحني  �ساملة لال�ستجابة لق�سية 
متام  الرئي�ش  حكومة  يف   2014 يف  الول  كانون 

�سالم.  
بو�سع  النازحني  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  قامت 
مع  بالتن�سيق  ال�سوري  للنزوح  عامة  �سيا�سة 
ال�سيا�سية  اخلالفات  اّن  غري  املعنية،  الوزارات 
هذه  اقرار  دون  حالت  الوزراء  جمل�ش  داخل 
الوزارات  بني  تن�سيقي  ودورها  العامة.  ال�سيا�سة 
العامة  وال�سحة  الداخلية  كوزارات  املعنية 
وال�سوؤون الجتماعية والرتبية من جهة، واجلهات 
على  حاليًا  نعمل  ونحن  اأخرى.  جهة  من  املانحة 
ال�سوريني  النازحني  لعودة  طريق«  »خريطة  و�سع 
والنا�سطني  الكادمييني  من  نخبة  مع  بالتعاون 
للراغبني  ال�سمانات  لتاأمني  املدين  املجتمع  يف 
العودة  معايري  يراعي  مبا  �سوريا  اىل  بالعودة 

المنة والطوعية. 
 

ـ هل �سحيح اأن وجود النازحني ال�سوريني 
انعك�س �سلباً على لبنان؟ وكيف؟

تعقيدات  من  زاد  النازحني  الأخوة  وجود 
امل�ساكل املزمنة التي يعاين منها لبنان، ول �سيما 
اأ�سا�سًا،  املتاآكلة  التحتية  البنى  ال�سغط  جلهة 
ت�ست�سيف  التي  النائية  املناطق  يف  وخ�سو�سًا 
الغالبية ال�ساحقة من النازحني، وادى اىل توترات 
يف بع�ش املناطق على اخلدمات العامة والتناف�ش 
على فر�ش العمل وحتديدًا يف املهن التي ل تتطّلب 
تعليق  ولكن من الجحاف مبكان  مهارات عالية. 

كل م�ساكل لبنان على �سماعة النازحني. 

مالياً  اإ�ستفاد  لبنان  اأن  معلومات  تقول  ـ 
النازحني  من م�ساعدات ر�سدت لدعم وجود 
ال�سوريني يف لبنان، ما راأيكم يا �سعادة الوزير؟

املجتمع  من  امواًل  تلقى  لبنان  اأّن  ل�سك   
الدويل مل�ساعدة النازحني. ولكن هذه الموال اذا 
 15 ما قورنت مبا تكّبده لبنان والذي يقّدر بـنحو 

ال�سخاء  بني  ال�سا�سع  الفرق  تظهر  دولر،  مليار 
لبنان مبوارده  الدولية.  اللبناين و�سح امل�ساعدات 
النازحني  امام  ابوابه  فتح  املحدودة  القت�سادية 
الن�سف  يلبي فقط  تلقاه من م�ساعدات كان  وما 
يف  الدعم  وهذا  احلاجات،  من  القل  نقل  مل  ان 
الزمة  امد  وطول  املانحني  تعب  ب�سبب  تراجعه 
 22 لبنان  تلقى   ،2018 حزيران  ولغاية  ال�سورية. 
% فقط  من الموال التي يجب ان يح�سل عليها 
�سمن نداء ال�ستجابة لالزمة ال�سورية لهذا العام.

  
ـ ما مدى تن�سيق وزارتكم مع االأمم املتحدة 
ومنظمات االإغاثة الدولية لتقدمي امل�ساعدات 

والدعم لالأخوة ال�سوريني النازحني؟؟
تن�سيق  على  النازحني  ل�سوؤون  الدولة  وزارة   
ومفو�سية  املتحدة،  المم  منظمة  مع  م�ستمر 

المم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ب�سكل خا�ش وكل 
منظمات الإغاثة الدولية، ولطاملا نا�سدنا اجلهات 
البنى  دعم  يف  ال�ستثمار  دعم  �سرورة  الدولية 
التحتية يف املناطق النائية التي ت�ست�سيف غالبية 
النازحني، لتوفري اخلدمات العامة ال�سا�سية لهم 
من طبابة ومياه وكهرباء وتعليم، وقمنا بزيارات 
املنظمات  هذه  م�سوؤويل  كبار  مع  عدة  ميدانية 
على  لالطالع  النازحني  خميمات  اىل  وال�سفراء 
للم�ساكل  حلول  اجرتاح  وحماولة  او�ساعهم، 
التي يعانون منها، وحث الدول املانحة على زيادة 

م�ساعداتها لتوفري حياة كرمية للنازحني. 
 

ـ تتداول و�سائل اإعالم ومعلومات �سيا�سية 
حلملهم  النازحني  لها  يتعر�س  �سغوط  عن 
اأن  االإيحاء  ملحاولة  �سوريا  اإىل  العودة  على 
ال�سوري، ما  ال�سعب  اإنت�سر على ثورة  النظام 

حقيقة هذه ال�سغوط ومن يقف ورائها؟؟
ل�سوؤون  الدولة  مل يرد اي معلومات اىل وزارة 
نازح لأي �سغط مبا�سر  تعّر�ش اي  النازحني عن 
والبوؤ�ش  احلال  واقع  ولكن  العودة.  على  لإجباره 
النازحني،  الخوة  به  يعي�ش  الذي  املدقع  والفقر 
يدفعهم  لبنان  يف  لهم  عمل  فر�ش  توافر  وعدم 
اىل التفكري بالعودة اىل بلدهم، �سيما واأّن تكاليف 
يف  كلفة  اقل  هي  والتعليم  وال�ست�سفاء  املعي�سة 
لن  لبنان  لبنان.   يف  اليوم  عليه  هي  عما  �سوريا 
مل  نف�سه  الوقت  ويف  العودة،  على  نازح  اي  يجرب 

وجود االخوة النازحين ادى 
الى توترات في بعض 

المناطق على التنافس على 
فرص العمل.

 معين المرعبي:
لبنان يعيش أزمة نظام..و الدين 

العام تجاوز 80 مليار دوالر
اجرى الحوار: رنــا الجندي

السياسة
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العراق والوهم 
االمريكي!!              

وا�سقاط  املنهارة  الدولة  موؤ�س�سات  بناء  واعادة 
اجلي�ش  وبناء  الفا�سدة  الطائفية  ال�سيا�سية  العملية 
تاأ�سي�ش  ولي�ش  المنية  واجهزته  ال�سابق  العراقي 
جي�ش قبلي يف املناطق التي كانت حتتلها داع�ش مما 

يزيد ال�سرخ بني ابناء  ال�سعب الواحد. 
مزقت  املذهبية  الطائفية  ال�سلطة  جتربة  ان 
الف�ساد  و�سجعت  الوطني،  الجتماعي  الن�سيج 
العراقية،  املوؤ�س�سات  يف  ا�ست�سرى  الذي  واملافيات 
الرهابية  ون�سراحلركات  العراق،  ثروات  ونهب 
ال�سفوية(،  واملل�سيات  وداع�ش  )القاعدة  الدموية 
مدنه  ودمرت  العراق  ار�ش  من  اجزاء  احتلت  التي 
حرائره،  وهتكت  وا�ستقراره  اأمنه  وا�ستباحت 
واغتالت ال�سباط الوطنيني وعلماء العراق وافرغته 

2003، حتت  العراق عام   امريكا غزت واحتلت 
اكذوبة ا�سلحة الدمار ال�سامل وتهديد المن الدويل، 
الراي  وامام  املتحدة   المم  امام  ادعته  ما  وهذا 
العام العاملي، وبعد الحتالل طرحت �سعارات حتويل 
الن�سان.  وحقوق  للدميقراطية  واحة  اىل  العراق 
لكنها  كذبت وامتهنت حرية وكرامة الن�سان العراقي 
وعرقية  طائفية  �سلطة  ون�سبت  امواله  و�سرقة 
 بانتخابات  مزورة، ارتكبت بحق ال�سعب جرائم ب�سعة.
التدمري  رافقها  اعوام  ع�سرة  الحتالل،   وام�سى   
الهلية،  احلرب  وا�سعال  الفنت  وتاأجيج  املمنهج 
وب�سرية  مادية  خ�سائر  املحتل  قوات  تكبدت   وملا 
العراقية،  املقاومة  ابناء  �سواعد  على  �سخمة 
لتوكل  الظالم،  جنح  يف  الن�سحاب  اىل  ا�سطرت 
العراق  يف  وعمالئها  وملي�سياتها  ليران  املهمة 
تراقب  وهي  والدمار،  اخلراب  م�سرية  ليكملوا 
تدعمهم  هي  بل  اتباعها،  به  يقوم  ما  وتعي 
العامة. والموال  النفط  نهب  لها  ويرتكوا   باخلفاء 
وينغم�ش  البع�ش  يتوهم  ويجري،  جرى  ما  كل  بعد 
ل  ملن  �سمري  �سحوة  وكاأنها  منطقي  غري  بالتفاوؤل 
يف  جادة  امريكا  ان  وي�سدق  له،  اخالق  ول  �سمري 
وهذه  التدمريي،  وم�سروعها  �سيا�ستها  ت�سحيح 
وت�سرب  وطني  انقاذ  حكومة  اقامة  تطرح  اليام  
حتريرالعراق  على  تقدم  باأنها  زائفة،  اخبار 
الفا�سدة. و�سلطتها  اليراين  النفوذ   من 
املرير،  بالواقع  وي�سطدم  البع�ش  يتوهم  ل  لكي 
التدمريي  م�سروعها  يف  �سائرة  تزال  ل  فاأمريكا 

الوطنية،  الروح  على  والق�ساء  ال�سعب  بتجويع 
متدد  حقق  ان  بعد  اللعبة،  قواعد  تغيري  تنوي  فهي 
تدمري  الرهابية،  داع�ش  و�سفحة  اليراين.  النفوذ 
الوطنية. للمقاومة  حا�سنة  كانت  التي   املدن 

ت�سكيل  لعادة  ونوايا  اكاذيب  من  ين�سر  ما  وان 
الراأي العام، ي�سطدم بحقيقة تنامي الوعي ال�سعبي 
تقدم  التي  البا�سلة،  الب�سرة  بانتفا�سة  ممثال 
امريكا  اليراين وحتمل  النفوذ  وترف�ش  الت�سحيات 

م�سوؤولية فقدان المن وال�ستقرار وا�ساعة الفقر. 
فلو كانت امريكا جادة حقا يف ت�سحيح اخطائها 
وجرائمها، كان الوىل بها ان تدعو اىل اقامة �سلطة 
الحتالل  اثار  ازالة  عاتقها  على  تاأخذ  تكنوقراط، 

فوهة قلم

اأهلها مبختلف الأ�ساليب، فمن  ُتفنى، ويقتل  تلو املدن  مدٌن 
فوق  منازلها  وهّدت  اأبيها،  بكرة  عن  ُدّمرت  التي  املو�سل 
عط�ًسا،  م�سمومًة  ُتقتل  التي  الب�سرة  اإىل  �ساكنيها،  روؤو�ش 
اأبنائها، فمن  بها جُت�ّسد احل�سن واحُل�سني يف م�سري  كاأيّن 
مل ميت بال�ُسم �سيقتله العط�ش حتًما، ومن تظاهر وانتف�ش 

ا! فاإن امليلي�سيات له باملر�ساد لرتديه اأر�سً
كل هذا يكون ويح�سل، والعامل يكتفي بدور املتفّرج، م�ستمّتًعا 
على  م�ستمرة  تراجيديا  من  العراق  حكومة  له  تقدمه  مبا 
�سيبقى  والبث حتًما  انقطاع،  دون  عاًما   مدى خم�سة ع�سر 

متوا�ساًل، يتكرر هنا وهناك يف مدن العراق على التوايل!
اأمريكا ت�سارك اإيران يف كل ذلك، بل وتبارك لها اأفعالها من 
حتت الطاولة، فيما يعلو �سراخهما على بع�ش من على منابر 
العر�ش  طويلة  دولية  م�سرحية  اأكرب  يف  فقط،  الف�سائيات 
خلداع الراأي العام العاملي، ور�سم �سورة له مغايرة عن تلك 
اأن ل عداء حقيقي بني  والتي خُمت�سرها،  الواقع،  التي يف 
يح�سل  امل�سالح  ت�سارب يف  بل هي جمرد  واإيران،  الغرب 

اأحياًنا بني ال�سركاء، ل اأكرث من ذلك ول اأقل!
والكتل  الأحزاب  وتوافقت  العراق،  يف  احلكومة  ت�سّكلت 
فلم  الكاحلة،  الوجوه  تلك  فجاأة  وتاآلفت  العمالة،  املزدوجة 
التي  الت�سريحات  من  �سيء  ول  وطني  اإنقاذ  حكومة  نَر 
مما  �سيًئا  يح�سل  ومل  الأمريكان،  امل�سوؤولني  يطلقها  كان 
العك�ش متاًما،  يتوعدون به طهران ونظامها! بل على  كانوا 
مراكز  وت�سليم رجالتها  اأكرث،  العراق  اإيران من  مت متكني 
يا  العراق  ملع�سلة  باحلل  ي�سعفنا  فمن  وال�سلطة!  النفوذ 

ترى؟!

سعد الرشيد

من يا ترى؟!

من الكفاءات، و�ساهمت يف تهجري 4 ماليني عراقي 
من مدنه وق�سباته، ل�سل قدرات العراق على البناء 
والنهو�ش، هذة التجربة ثبت عقمها وف�سلها يف حكم 

العراق .
ويف بيان حلركة الي�سار التقدمي يف العراق يقول: 
ل  العراق،  يف  الطائفية  ال�سلطة  يتقا�سمون  الذي 
يجمعهم جامع الخال�ش للوطن العراقي املمزق، وهم 
وتقا�سموا  م�سبوها،  د�ستورا  �سرعوا لنف�سهم  الذين 
كل  يف  ت�ساركوا  الذين  وهم  وف�سادها.  ال�سلطة 
التي كر�ست مبداأ املحا�س�سة.  الفا�سلة،  احلكومات 
الدولة  ووظائف  الثالث،  بالرئا�سات  ي�سمى  فيما 
املهرب،  العراقي  القت�ساد  ومفا�سل  احل�سا�سة 
على  والجهاز  العراق  وحدة  على  بالتاآمر  متفقني 
 ما تبقى من دولة العراق و وحدته ال�سعبية والرتابية  
الت�سادم  نحو  املحموم  ال�سباق  هذا  كل  ويجري 
والعنف، تلبية وتنفيذا وخ�سوعا ملخططات الحتالل 
فمن  واقليمية،  دولية  بارادات  املدعوم  المريكي 

البلد  العراق  يف  يجري  ما  اىل  ينظر 
عقود  عدة  وطنية  دولة  حكمته  الذي 
موحدا  ال�سعب  وعا�ش  تع�سب،  بال 
التفرقة  يرف�ش  لالر�ش،  انتمائه  يف 
اليوم  حتول  الجتماعية،  والتمايزات 
اىل جماعات وجتمعات �سيا�سية طائفية 
اتخذت من التطرف الديني واملذهبي، 
ايديلوجية �سيا�سية حلكم البالد، ت�سكل 
وعلى  الوطن  وحدة  على  داهما  خطرا 
قوى  لنهو�ش  الوان  اآن  لذلك  ابنائه، 
املدنية والوطنية والعلمانية من كبوتها، 
جديد  جيل  خلق  م�سوؤولية  لتتحمل 
م�سبع بروح اليثار والت�سحية من اجل 
ال�سعب  �سلطة  بقيام  وتوؤمن  الوطن، 
املذهبية  للمعتقدات  الراف�سة  الوطنية 
والتطور  بالعلم  وتوؤمن  املتخلفة، 
فكرا  ويطرح  الن�سانية  والنه�سة 
يف  املن�سود  للتغيري  جمتمعيا  �سيا�سيا 
الطائفية  من مر�ش  للخال�ش  بالدنا، 
الوطنية  النخبة  وبولدة  ال�سيا�سية  
احل�ساري  املنهج  �ساحبة  الواعية 
ونقول  والتجديد.  التغيري  يف  النه�سوي 
ال�سيا�سي  التغيري  عن  يتحدثون  للذين 
بداية  هو  نعتقد  الذي  والجتماعي 
بحاجة  العراق  ان  والتحري،  اخلال�ش 
ال�سيا�سي  التغيري  قوى  ولدة  اىل 
والجتماعي �سبيال لقيام �سلطة ال�سعب 
الدميقراطية الوطنية.بهدوء يحاكي 
�سباح  رحل  الوطيفية،  م�سريته 
 2018 اآب/اأغ�سط�س   18 ال�سبت 
برين،  ال�سوي�سرية  العا�سمة  يف 
العام  الأمني  عّنان  كويف  ال�سيد 
عمٍر  عن  املتحّدة  لالأمم  الأ�سبق 

ناهز الثمانني عامًا.

خليل مراد
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اأن  يف  الآمال  انتعا�ش  فرتة  اخلم�سينيات  كانت 
تنه�ش الدول العربية من كبوتها بعد �سنني ال�ستعمار 
القت�سادي)النفط(  املورد  لديها  توافر  اأن  وبعد 
القادر على انت�سال جزء كبري من دولها من احلاجة 
توؤكد  اليوم  واإىل  املتعاقبة  الأحداث  اأن  اإل  والفقر، 
زالت  ل  العربية  الدول  باأن  لل�سك  يدع جمال  ل  مبا 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  ويرجع  م�سريها.  متتلك  ل 
املتحدة  والوليات  العربية  الدول  بني  العالقة  اإىل 
ا�سرتاتيجي  حتالف  عالقات  كانت  �سواء  الأمريكية 
املا�سية(،  العقود  طوال  اخلليج  دول  حالة  يف  )كما 
عراق  اأو  النا�سرية  م�سر  )كحالة  عداء  حالة  اأو 
على  المريكي  التاأثري  ف�سل  ميكن  ول  �سدام(. 
عالقة  على  �ساملة  نظرة  بدون  العربية  الدول 
متثل  حيث  ككل،  الأو�سط  بال�سرق  املتحدة  الوليات 
يف  موؤثرة  حيوية  جوانب  وتركيا  وايران  ا�سرائيل 

معادلة العالقات المريكية العربية.
الوليات  بني  املادية  امل�سافة  من  الرغم  وعلى 
الوليات  تاأثري  ظهر  فقد  الأو�سط،  وال�سرق  املتحدة 

رأي

اجتمعنا يف بريوت، هو قادم من القاهرة واأنا قادمة من 
دم�سق جمعنا برنامج ثقايف متلفز.

بعد �ساعات من و�سولنا اقرتح زميلي امل�سري اأن نخرج 
تركت  وهل  �ساحكة:  اأجبته  القدمية  بريوت  على  لالطالع 

احلرب لبريوت قدميها؟
اإىل  ا�سطحابي  والدتي  قررت  عندما  �سغرية  كنت 
راأيتها  التي  بريوت   ،1975 عام  من  الربيع  ذلك  يف  بريوت 
قباين،  نزار  وق�سائد  ال�سمان،  غادة  تكتبه  ما  خالل  من 
اأحببت  التي  بريوت  والرحابنة،  فريوز  بريوت  وغريهم، 
اأبطالها من خالل متابعة امل�سل�سالت بالأبي�ش والأ�سود، اأبو 
�سليم وفهمان، عبد املجيد املجذوب وهند اأبي اللمع، �سمرية 

البارودي واإح�سان �سادق..
التلفزة  حمطات  اأذاعت  �سفرنا  من  ا�سبوع  قبل 
الأحداث  تتالت  ثم  اجلميل(  بيار   ( اغتيال  خربحماولة 

و�سارا�سم  بريوت مرتبط باحلرب واملوت.
1994 بدعوة من �سديق لبناين زرت واأ�سرتي  يف العام 
وجه  �سوهت  التي  احلرب  ولعنت  حلمي،  بكيت  بريوت 
املدينة، رغم  كل اخلراب ظل جبل الأرز باخ�سراره يغازل 
�سواطيء بحره وظلت �سخرة املوت يف الرو�سة �ساهدة على 

دم الأخوة....
»رفيق احلريري قرر يبلط البحر« جملة قالها �سديقنا 

وهو ي�سرح لنا كيف �سيعاد اعمار املدينة.
احللم  املدينة  راأيت   1994 عام  لبريوت  زيارة  اآخر  يف 
بكامل فتنتها كانت تهدهد خماوفنا حول م�سري �سوريا التي 
تركناها خلفنا دون اأن نحدد وجهتنا، او املدة التي �سنغيب 

فيها عن م�سقط روؤو�سنا....

ماجدولين الرفاعي

شيماء خميس

بيروت التي حلمت 
القرن  طوال  املنطقة  بلدان  من  بلد  كل  يف  املتحدة 
الع�سرين، اأدت امل�سالح ال�سرتاتيجية، مبا يف ذلك 
املناف�سة الطويلة مع الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، اإىل 
الأمريكية  التدخالت  من  متنوعة  جمموعة  اإطالق 
احلرب  اإىل  الدبلوما�سية  ال�سداقة  بني  ما  ترتاوح 
القت�سادية  امل�سالح  كانت  ولطاملا  ال�ساملة. 
على  ا�ستحواذها  �سمان  يف  �سيما  ول   - الأمريكية 
النفط العربي- قد حفزت الروؤ�ساء وامل�سرعني على 
التدخل يف املنطقة. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الروابط 
الأمريكيني  اليهود  تربط  زالت  ما  القوية  الثقافية 
الإيرانيني  والأمريكيني  العرب  والأمريكيني 
والأمريكيني الأتراك وغريهم باملنطقة، وت�سعى هذه 
يف  م�سموعة  اأ�سواتهم  جعل  اإىل  املهتمة  اجلماعات 

قرار ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
قادها  التي  اجلهود  اإطار  ويف   ،1919 عام  يف 
الرئي�ش وودرو ويل�سون، مت ت�سكيل ع�سبة الأمم )وقد 
ما  �سرعان  احلالية(  املتحدة  لالأمم  مقدمة  كانت 
اأ�سدرت الع�سبة �سل�سلة من التفوي�سات التي حتدد 
اأرا�سي  يف  العربي  للم�سرق  ال�ستعمارية  احلدود 
الإمرباطورية العثمانية املنحلة. هذه احلدود توا�سل 

ت�سكيل العديد من احلقائق ال�سيا�سية يف املنطقة.
متتعت الوليات املتحدة ب�سمعة اإيجابية عامة يف 
وا�ست�سهد  الأوىل.  العاملية  نهاية احلرب  مع  املنطقة 
املكون  ويل�سون  الرئي�ش  مبقرتح  العرب  القوميون 
التي كر�ست  اأربع ع�سرة نقطة لإنهاء احلرب -  من 
بتمثيل  مطالبهم  تربير  يف   - امل�سري  تقرير  مبداأ 
املتحدة جلنة  الوليات  اأر�سلت  بعد احلرب،  الذات. 
الرتتيبات  عن  املحليني  ال�سكان  لت�ساأل  املنطقة  اإىل 
ال�سيا�سية التي يف�سلونها. جميعهم اأرادوا ال�ستقالل 

كانوا  فقد  م�ستحيال،  ذلك  كان  اإذا  لكن  الكامل، 
بدل  املتحدة  الوليات  قبل  من  الإ�سراف  يف  ياأملون 
والفرن�سية  الربيطانية  الإ�ستعمارية  القوى  من 
بيكو  �سايك�ش  لتفاق  كنتيجة  بالفعل  تعينها  مت  التي 
بينهم  فيما  العربية  الدول  والتي ق�سمت   1916 لعام 
وتركتهم منهكني �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا بعد 

ثورات طاحنة.
يف  اأكرث  التورط  يف  املتحدة  الوليات  بداأت 
وقد  الأربعينيات.  اأواخر  منذ  الإقليمية  ال�سيا�سة 
الوطنية،  م�ساحلها  اعتربته  ما  دعم  على  عملت 
الباردة،  احلرب  خالل  ال�سيوعيني  حماربة  واأهمها 
النفط،  من  ثابتة  اإمدادات  على  احل�سول  و�سمان 
على  تهيمن  واحدة  قوة  وجود  عدم  من  والتاأكد 
مكافحة  اأ�سافت  الأخرية،  الآونة  ويف  املنطقة. 
القادة  املتحدة  الوليات  دعمت  لقد  الإرهاب. 
مثل  م�ستقرة،  حليفة  اعتربتها  التي  واحلكومات 
واحلكومات  واإ�سرائيل،  ال�سعودية،  املالكة  العائلة 

امل�سرية منذ اأنور ال�سادات.
العرب  قبل  من  التاريخي  اخلطاأ  هذا  وبجانب 
بالعرتاف  باملوافقة  الع�سرين  القرن  بداية  يف 
للنفط  كان  فيها  احلاكمة  للنظم  امريكية  بحماية 
يف  كبريا  دورا  املنطقة  يف  الع�سكرية  وال�سراعات 
اليوم  اإىل  وتبعيته  العربي  القرار  ا�ستقالل  عدم 

للوليات املتحدة المريكية.
ل  باملنطقة  الأمريكي  الهتمام  اأن  حني  يف 
كانت  فقد  وحده،  النفط  وراء  ال�سعي  يحفزه 
مع  تاريخيا  املعقدة  املتحدة  الوليات  عالقات 
حول  الغالب  يف  تدور  اخلليج  ودول  والعراق  اإيران 
كافية  اإمدادات  و�سول  �سمان  وبالتحديد   - النفط 

�ستاندرد  �سركة  اكت�ساف  فمنذ  زهيدة.  بتكلفة  منه 
اململكة  يف  الهائلة  النفطية  للودائع   1936 عام  اأويل 
الوقود  اإىل  الو�سول  �سمان  كان  ال�سعودية،  العربية 
الأحفوري يف املنطقة على اأجندة ال�سيا�سة اخلارجية 
الأمريكية. تعترب مقاطعة »اأوبك« النفطية يف -1973
1974 و دخول العراق للكويت يف عام 1990، مثالني 
الإقليمية  القوات  حتدي  كيفية  على  دراماتيكيني 
املتحدة.  الوليات  اىل  الوقود  اي�سال  على  للقدرة 
ذلك  يف  خا�ش.  ب�سكل  قوية   1973 مقاطعة  كانت 
الوقت، زودت الدول العربية 37 يف املائة من النفط 
يومنا  وحتى  ال�سيوعي.  غري  العامل  ي�ستهلكه  الذي 
يوؤثر  املنطقة  النفط من  اإمدادات  فاإن �سمان  هذا، 
ب�سكل كبري يف تطوير ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية 

يف املنطقة العربية.
وهذا ما يف�سر حر�ش الوليات املتحدة المريكية 
على عالقاتها بقادة املنطقة متجاهلة كافة النداءات 
الوطنية واحلقوقية بوقف دعم النظمة الديكتاتورية 

باملنطقة.
المريكي  للتدخل  الوىل  الإرها�سات  وتتمثل 
الع�سكري يف املنطقة العربية بعد توجه م�سر بقيادة 
القرن  خم�سينات  منت�سف  يف  النا�سر  عبد  جمال 
املا�سي اإىل الحتاد ال�سوفيتي، خطب ايزنهاور اأمام 
»عمل  اإىل  دعا  حيث   ،1957 يناير   5 يف  الكونغر�ش 
يف  التنفيذي«  واملكتب  الكونغر�ش  قبل  من  م�سرتك 
الدولية«  ال�سيوعية  من  املتزايد  »اخلطر  مواجهة 
طلب  التحديد،  وجه  وعلى  الأو�سط.  ال�سرق  يف 
القت�سادي  »للتعاون«  برامج جديدة  لبدء  ت�سريحا 
كما  املنطقة.  يف  ال�سديقة  الدول  مع  والع�سكري 
»لتاأمني  الأمريكية  القوات  با�ستخدام  الإذن  طلب 
ال�سيا�سي  وال�ستقالل  الإقليمية  ال�سالمة  وحماية 

لتلك الدول«.
ومل تتوقف منذ ذلك احلني التدخالت الع�سكرية 
وجوهها  اأحد  يف  مثلت  والتي  املنطقة  يف  المريكية 
تهديدا – حتى لالأنظمة احلليفة – بعواقب اخلروج 

من التبعية للوليات املتحدة المريكية.
وبجانب اجلوانب التاريخية وال�سيا�سية ال�سابقة 
جند  املتحدة،  للوليات  العربية  النظمة  لتبعية 

املتعلقة  القت�سادية  اجلوانب  اأن 
الدول  لقت�ساديات  الوظيفي  باخللل 
على  الكامل  �سبه  واعتمادها  العربية 
القومي،  للدخل  كم�سدر  النفط 
وا�ستريادها لكافة احتياجاتها الغذائية 
اخلارج،  من  والرتفيهية  والتكنولوجية 
الرتكاز  احلال  بطبيعة  عليها  يفر�ش 
مع  الأمد  وطويلة  قوية  عالقات  اإىل 
حاجاتها  وم�سدري  النفط  م�ستوردي 
ال�سا�سية وهو ما ل ي�سمح لها بالتحرك 
بحرية ول باتخاذ القرار وفقا لأولوياتها 
الوطنية، و امنا العمل يف اطار �سيا�سات 
هذه الدولة ومتطلباتها. فال يت�سور اأن 
وهي  م�سريها  حتديد  ما  دولة  متلك 
ول  نف�سها ل يف غذائها  تعتمد على  ل  

�سالحها.
تقرير  عن  العجز  هذا  وميتد 
اإىل  املتحدة  للوليات  والتبعية  امل�سري 
راأ�سها  وعلى  نف�سها  العربية  املنظمات 
ا�س�ستها  التي  العربية  الدول  جامعة 
حتت  كلها  كانت   1945 �سنة  دول  �ست 
من  املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر  الحتالل 
هذه  ولعل  فرن�سا.  ـو  بريطانيا  قبل 
العجز  حالة  تو�سح  التاريخية  املفارقة 
اجلامعة  ف�سل  عنه  عرب  الذي  الكلي 
الفعالة  امل�ساركة  من  تاريخها  طوال 
منذ  املنطقة  ق�سايا  يف  واليجابية 

تاأ�سي�سها وحتى اليوم.
منربا  �سوى  اجلامعة  تكن  مل 
ال�سجب  يف  العرب  حكام  فيه  تبارى 
احلنجوري  والتهديدات  والتنديد 
قمم جامعة  كانت  لقد  فعل،  دون  فقط 
ت�سبقها زيارات  العربية دوما ما  الدول 
و�سرية  معلنة  املتحدة  للوليات  مكوكية 
يف  الفاعلة  الطراف  بكل  وات�سالت 

ق�سايانا القومية.
املنطقة  تاريخ  باأن  القول  ميكن 
فيه  ال�سيا�سية  التطورات  وطبيعة 
ال�سرق  ت�سكيل  يف  المريكي  والدور 
�ساهمت  عوامل  عام  ب�سكل  الو�سط 
�سعيفة  انظمة  وجود  بجانب  جميعها 
من  للخروج  حقيقية  روؤى  متلك  ول 
دائه التبعية، يف اأن تظل الدول العربية 
فيها  وتتحكم  م�سريها  متتلك  ل  لليوم 
الوليات املتحدة المريكية �سواء بالقوة 
يتعدى  ل  الذي  ال�سوري  بالتحالف  اأو 
كما  النداد  ولي�ش  والتابع  ال�سيد  فكرة 

يروج املتحالفون مع الوليات املتحدة.

لماذا ال تمتلك الدول 
العربية مصيرها
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زيارة جديدة لكمين الرعب وصائد 
اإلرهابيين بسيناء..
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sauvage pa d يليه عطر  ance

�ملرتبة �لثانية.  يف    fum Dior
فيحتل  �لن�ساء  لعطور  بالن�سبة  �ما 
 la vie est belle de عطر 
ح�سب  �الأوىل  �ملرتبة   Lancôme
 flower by عطر  يليه  �ملوق ع  ثم 

�لثانية. �ملرتبة  يف   Kenzo

افضل العطور النسائيه و الرجالية 2018
نسيمة أبرحوس
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�أطلق  �مل�سمم �للبناين �لعاملي �يلي �سعب  جمموعته �جلديدة ل�ستاء وربي ع 2019 ومتيزت باأناقة مبهرة 
�لقدمنی،  و��سعة عند  و�سر�ويل  و�ل�سبعينات،ف�ساتنی ف�سفا�سة،  �ل�ستينات  �أناقة جنمات هوليود يف  حتاكي 

و�سرت�ت جلدية مطرزة، باال�سافة للألو�ن �ل�سادة ذ�ت �للون �لو�حد. 
�ل�سهر�ت  الزياء  ،و�أما   �ملا�سي  حتكي  �لتي  و�ملربعات  �الأزھ�ر    2019 �أزياء  يف  �سعب  �يلي  يهمل  مل 

فتميزت �لت�ساميم  بالربق �للم ع �ملنثور وتنانري �لتول �لطويلة.
تتمت ع �زياء فنان �لت�ساميم �لعاملي �إىل �سعب باالأناقة و�الأبهار مما جعل �أكرث �لنجمات �سهرة يلب�سن من 

ت�ساميمه يف منا�سباتهن وبر�جمهن وعلى مد�ر �سنو�ت وخا�سة يف �الو�سكار و�ليكم بع�سها:
ي�سر� باإطلالت من ت�سميم �إيلي �سعب يف Project Runway ME يف ن�سخته �لثانية

المصمم العالمي ايلي صعب أزياء شتاء وربيع 2019

على  يرك ع  �لذي  بال�ساب  �لفتيات  معظم  حتمل 
يفي�ض  علبة خمملية  يفتح  ثم  �أمامها  ركبتيه  �إحدى 

منها ملعان �ملا�ض 
بنی  من  ماينا�سبك  و�ختاري  �لفتاة  تلك  كوين 

�أ�سهر خو�مت �ل�سولتري �لتي نعر�سها لك.

كوني أميرة مع السولتير 
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الحذاء الملون لعروس 

مبهرة
�لعرو�ض م�سكلة كبرية يف �ختيار �حلذ�ء  تو�جه 
�حلذ�ء  موديل  من  بدء�  زفافها  لف�ستان  �ملنا�سب 
�أم  ف�سي  �أم  )�أبي�ض  لونه  باختيار  مرور�  وت�سميمه 

ذهبي(.
و�ختاري  �لقدمية  �لقو�عد  من  �الن  حترري 
�مللون  �حلذ�ء  �أ�سبح  فقد  �الألو�ن  من  لك  مايحلو 
ك�سرقاعدة  ت�ستطي ع  جريئة  لعرو�ض  �لع�سر  مو�سة 

�اللتز�م.

�سالة  تدخلنی  و�أنت  عليك  م�سلطة  �ستكون  �الأنظار  جمي ع 
�لفرح كاأمرية متوجةـ لذلك �أختاري بعناية ف�ستان زفافك و�ليك 

بع�ض �لت�ساميم �جلميلة من �مل�سممة �ميان �سعب.

اختاري ما يحقق أحالمك من 

فساتين ليلة العمر
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فران�سوا  الرئي�س  العرب:  اختارك  كل 
العامل  معهد  لترتاأ�س  عام  2012   هوالند 
العربية  العالقات  لتطوير  فرن�سا  يف  العربي 
واعطيت  بل  مهمتك  يف  وجنحت  الفرن�سية  ـ 

دفعة قوية للمعهد. 
جاك النغ:  اإنني �سعيد جدا وفخور بذلك فرئي�س 
الدول  ملمثلي  تعييني  اقرتح  الفرن�سية  اجلمهورية 
العربية الذين ي�سكلون املجل�س االأعلى للمعهد وح�سل 
واأنني  هذا الرت�سيح على موافقتهم باالإجماع، ال�سيما 
يف  للثقافة  وزيرا  كنت  حينما  اإن�سائه  يف  ال�سبب  كنت 
حكومة الرئي�س فران�سوا ميرتان بل و�ساهمت حتى يف 
بناء املبنى باختيار اف�سل مهند�سي فرن�سا املعماريني، 
باأهمية  الرئي�س  اأقنعت   ، للثقافة  وزيرا  كنت  عندما 
والتالقي  احلوار  ج�سور  بناء  اأجل  من  املعلم  هذا 
ورحب  وفرن�سا،  العربي  العامل  بني  احل�ساري  الثقايف 
بالفكرة. اأردنا اأن يكون املبنى يف قلب باري�س، بالقرب 
نوتردام.  وكني�سة  باري�س  م�سجد  ومن  ال�سني  نهر  من 
معروف  مكان  واالأوروبيني  للفرن�سيني  اأ�سبح  ومنذئذ 
على  قرب  عن  التعرف  اأجل  من  باري�س  قلب  يف 
وقدمت  اأبدعت  التي  االإ�سالمية  العربية  احل�سارة 
الكثري لالإن�سانية يف كل املجاالت. تعرف باأنني حينما 
تراأ�ست  حينما  جمة  �سعادتي  كانت  للحكومة  و�سلت 
وزارة الثقافة يف حكومة يراأ�سها ميرتان. كانت فر�سة 
الفنانني  مع  اأ�سيغها  كنت  احالما  اأحقق  لكي  و�سرف 
واملثقفني واملبدعني الفرن�سيني حيث كنا نحلم وننا�سل 
منذ �سنني من اجل االعرتاف بالثقافة كن�ساط حموري 
امليزانية  ميرتان  مب�ساعفة  اأقنعت  ولهذا  املجتمع  يف 
وحتى   بل  الثقافية  املنظومة  باإ�سالح  وقمنا  الثقافية، 
التعليمية فحينما كلفني الرئي�س ميرتان بوزارة التعليم  
واملدار�س،  اجلامعات  يف  والطلبة  ال�سارع  لتهدئة 
ا�سرتطت عليه لقبولها اأن ابقى على راأ�س وزارة الثقافة 
اإ�سالحات  عمل  يف  وجنحنا  وافق  و  �سامية  فاملهمة 
جتاوزت  فنية  وابتكارات  ثقافية  ون�ساطات  عديدة 
ان  التاريخ  يف  الوحيدة  املرة  وهي  الفرن�سية،  احلدود 

يجمع امل�سوؤول بني وزارتني: الثقافة والتعليم. 

جاك النغ: اأ�سارحكم اأن املعهد كان يعاين اأزمات 
فاأعطيت نف�سا وروحا جديدة للمعهد واأ�سلحته وطورته 
تربط  املتو�سط  البحر  �سفتي  بني  ج�سرا  وجعلته 
الفرن�سية والعربية. لقد عملت  العريقتني  احل�سارتني 
املعهد  يف  جديدة  دماء  �سخ  اأجل  من  عملي  فريق  مع 
وهيكلية  تنظيمية  م�ساكل  عدة  من  يعاين  كان  الذي 
اإ�سافة اإىل امل�ساكل املالية. قمنا اأي�سا بحملة للتعريف 
باملعهد الذي يعد معلم ثقايف كبري يف فرن�سا ويف اأوروبا، 
ورغم ذلك مل يكن معروفا بال�سكل الكايف يف عدد من 
الدول العربية وال الغربية. كما قمت باإحياء املعهد عرب 
الفنية  املعار�س  عرب  وال�سيما  م�ستمرة  ثقافية  اأن�سطة 
ابرز  نظمنا  حيث  النظري  منقطع  جناحا  لقيت  التي 
االإ�سالمية  واحل�سارية  والرتاثية  العربية  املعار�س 
ونقا�سات  ندوات  نقدم  املعار�س  ومبوازاة هذه  القيمة 
فكرية عربية راقية. واخريا نقوم بتعليم اللغة العربية 
العربية  اجلالية  الأبناء  كثريا  عنها  دافعت  طاملا  التي 
ننظم  كما  االأ�سلية.  لغتهم  يجهلون  التي  واالإ�سالمية 
اأن�سطة وحفالت مو�سيقية، وهناك متحف املعهد الذي 
باحل�سارة  اجلمهور  تعريف  ر�سالة  طياته  يف  يحمل 
هذا.  ع�سرنا  حتى  ن�سوئها  منذ  االإ�سالمية  العربية 
التحف  ببع�س  االأوىل،  املرحلة  املتحف، يف  تكوين  بداأ 
الفرن�سية  الوطنية  املتاحف  له  قدمتها  التي  االأثرية 
متحف  الزخرفية،  الفنون  متحف  اللوفر،  )متحف 
االأثرية  التحف  وبع�س  واالأوقيانية(  االأفريقية  الفنون 
التي ترّبع بها مالكوها. و ان�سّم اإىل هذه اجلهود جهوُد 
التي  العربي  العامل  معهد  يف  االأع�ساء  العربية  الدول 
بع�س  االأمد،  طويلة  وملّدة  املعهد،  متحف  لدى  اأوَدعت 
وامل�سدر  متتلكها.  التي  االأثرية  املجموعات  من  االآثار 
االأ�سا�سي لهذه االآثار هو اأعمال التنقيب االأركيولوجية 

اجلارية اأو التي جرت حديثا. 
وفيها  العربي  العامل  مكتبة  املعهد  ي�سم  واخريا 
االخت�سا�سات  املتنوعة  النفي�سة  الكتب  من  جمموعة 
بامل�سادر  تهتّم  وح�سارته،  العربي  العامل  ثقافة  تربز 
نحو  االإ�سالمية  يف  والكتب  العربية  للثقافة  الرتاثية 
وكذلك  والعربية،  بالفرن�سية  ووثيقة  كتاب  األف   100

العربية  باللغتني  معلوماتي  دليل  االأوروبية،  باللغات 
والفرن�سية، للكتب واملجالت واملقاالت و ثالث �ساالت 
1072 مرتا مرّبعا )150  قراءة تبلغ جملة م�ساحتها 
من  اأكرث  وهناك  طوابق.  ثالثة  على  موّزعة  مقعدا( 
علمية  واأخرى  وتراثية،  فكرية،  ثقافية  جمّلة   1360
وتقنية ، منها 800 جملة ما زالت »حّية« ت�سدر، وهي 

متّثل ثراء الن�سر وتنّوعه يف العامل العربي.
ثقافيا  معلما  يعترب  املعهد  باأن  التفاخر  ميكننا 
ومكتبة  ثريا  متحفا  ي�سم  الأنه  العامل،  يف  له  مثيل  ال 
العامل  حول  االأوروبي  ال�سعيد  على  االأكرب  تعترب 
املعهد  اأن  كما  العربية.  اللغة  لتعليم  ومركزا  العربي 
العامل  والعلمية حول  الفكرية  الندوات  ع�سرات  ي�سهد 
العربي واالإ�سالمي، اإىل جانب تقدمي عرو�س م�سرحية 
ومتنوعة. وحتول  ومو�سيقية خمتلفة  �سعرية  واأم�سيات 
اإىل قبلة للثقافة والفن على  املعهد مع مرور ال�سنوات 
مليون  من  اأكرث  ويزوره  والعاملي،  االأوروبي  ال�سعيد 
قمنا  بها  اأفتخر  اجنازات  هناك  �سنويا.  �سخ�س 
احلج،  منا�سك  معر�س  مثل  كربى  معار�س  بتنظيم 
ومعر�س االإ�سالم يف اأفريقيا، و معر�س عن األفي �سنة 
وزاره  باهرا  جناحا  وعرف  ال�سرق،  يف  امل�سيحية  من 
ع�سرات  بتنظيم  وقمنا  �سخ�س.  األف  مئة  من  اأكرث 

اإىل تطوير  �سعيت منذ قدومي  واأنني  القيمة  املعار�س 
التعاون بني املعهد واملوؤ�س�سات الثقافية العربية.

الدولة  قيام  مع  اأنت  هل  العرب:  كل 
الفل�سطينية؟

دعمنا  عن  نعرب  ونحن  تاأكيد.  بكل  النغ:  جاك 
دولتهم  بناء  يف  وحقهم  و�سعبها.  لفل�سطني  املتوا�سل 
ومعظم  فرن�سا  موقف  ولكن  موقفي  فقط  لي�س  وهذا 
ثقافية  تظاهرات  با�ستمرار  ننظم  ونحن  العامل  دول 
ومع  الفل�سطينية،  بالق�سية  للتعريف  فكرية  وندوات 
االأ�سف مل تعد اأولوية لدى بع�س دول املجتمع الدويل . 

متحف  اأجل  »من  عنوان  حتت  معر�سا  نظمنا 
الفنية  االأعمال  من  جمموعة  فيه  عر�سنا  لفل�سطني« 
الفل�سطينية،  للق�سية  دعما  فرن�سيون،  فنانون  قدمها 
وكانت الفكرة من اقرتاح اإليا�س �سنرب، �سفري فل�سطني 
املمثلة  �سهيد،  ليلى  اأن  اأي�سا  اليون�سكو.  هناك  لدى 
اختريت  فرن�سا،  يف  الفل�سطينية  لل�سلطة  ال�سابقة 
لرئا�سة »جمعية اأ�سدقاء معهد العامل العربي« من اأجل 
العمل على تنظيم مزيدا من االأعمال الثقافية للتعريف 
اأننا  هو  عليه  التاأكيد  اأريد  ما  الفل�سطينية.  بالق�سية 
يف املعهد نت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني ومع ق�سيته 
جتاهله  واإن  حتى  جانبه  اإىل  اأننا  له  ونقول  العادلة، 

املجتمع الدويل. 
كل العرب: تقومون اليوم يف معهد العامل 
»افرتا�سية«  اإنقاذ  وهي  هامة  العربي مبهمة 
للمدن العربية املهددة. هل ممكن تو�سح لنا 

طبيعة مبادرتكم البارزة هذه؟
ي�سعى  حيث  بالفعل،  مهم  وهذا  نعم  النغ:  جاك 
العتيقة  املدن  اإحياء  اإعادة  اإىل  العربي  العامل  معهد 
اجلمهور  بتوعية  احلديثة،  الرقمية  التقنيات  بف�سل 
العري�س بالرهانات احلا�سمة املرتبطة ب�سون الرتاث 
واإعادة تاأهيله. اجلميع يعرف باأن تدمر وحلب ب�سوريا 
واملو�سل بالعراق ولبدة الكربى بليبيا ُتعترب من املواقع 
قائمة  بع�سها على  اأُدرج  وقد  االأهمية،  البالغة  االأثرية 
ُعر�سة  اليوم  اأ�سحت  لكنها  العاملي.  للرتاث  اليون�سكو 
مع  خا�سة  والتدمري  والنهب  والتخريب  للتهديد 
والعراق.  و�سوريا  ليبيا  من  كل  تعي�سها  التي  االأو�ساع 

علي المرعبي

الثقافة

جاك النغ لمجلة كل العرب:

لديكم كنوزا في عالمكم العربي 
واإلسالمي ال مثيل لها في العالم

واأ�سبح معهد العامل العربي اأداة للتعريف بالثقافة 
تطوير  اإىل  تهدف  موؤ�س�سة  اأردناه  ولن�سرها.  العربية 
معرفة بالعامل العربي وبعث حركة اأبحاث معمقة حول 
لغته وقيمه الثقافية والروحية. كما تهدف اإىل ت�سجيع 
العربي، خا�سة  والعامل  فرن�سا  والتعاون بني  املبادالت 
يف ميادين العلوم والتقنيات، للم�ساهمة بذلك يف تنمية 
العالقات بني العامل العربي واأوروبا. يربز اليوم معهد 
فرن�سا  بني  تعاون  ثمرة  ثقايف،  كمركز  العربي  العامل 

وبني اثنني وع�سرين بلدا عربيا.
ثالثة  حتقيق  اإىل  العربي  العامل  معهد  ي�سعى   

اأهداف: 
وتعميق  فرن�سا  يف  العربي  العامل  درا�سة  تطوير 
الرامية  جهوده  وفهم  ولغته،  وح�سارته  ثقافته  فهم 
اإىل التطّور. وت�سجيع التبادل الثقايف وتن�سيط التوا�سل 
يف  �سيما  وال  العربي،  والعامل  فرن�سا  بني  والتعاون 
النحو يف  االإ�سهام على هذا  والتقنيات.  العلم  ميادين 
اإجناح العالقات بني وفرن�سا والعامل العربي عرب تعزيز 

العالقات بني العرب واأوروبا. 
رئا�سة  قبول  يف  ترتدد  مل  العرب:  كل 

املعهد؟ 
جاك النغ: نعم قبلت املن�سب الأين �سغوف بالعامل 
العربي وبثقافته الرثية وبكنوزه الفنية وتراثه الرا�سخ 
يف التاريخ.  كما ان هذا العمل �سمح يل على مر ال�سنني 
ن�سج عالقات وطيدة مع كوكبة من  ال�سيا�سيني ورجال 
من  املبدعني  ومقابلة  العربي  والفن  والثقافة  الفكر 
ال�سوؤون  يف  باالرتياح  وا�سعر  العربي،  العامل  اأرجاء 
الدولية وقد تراأ�ست جلنة ال�سون اخلارجية يف جمل�س 
النواب. واأقوم مبهام دولية عديدة  فاأنا اوؤمن بال�سالم 
و�سرورة ن�سج العالقات بني ال�سعوب. يجب ان نتحاور 
ونتبادل االأفكار واالآراء، واإين �سعيد وفخور مبا اأجنزت 
يف اإبراز هذه الثقافة الغنية. فالثقافة العربية والعلوم 
كانت خري ج�سر للعامل الغربي وال �سيما يف الريا�سيات 
يجب  وال�سعر.  واالآداب  والفل�سفة  والكيمياء  والطب 
الغربية  فالثقافة  االإعالمية  املنظومة  مفهوم  اإعادة 
العربية  للثقافة  باحرتام  تنظر  اأن  يجب  ال�سائدة 
فاأنا  باأنوارها.  الغرب  على  ا�سرق  الذي  وتاريخها 

التقارب بني  الثقافة تلعب دورا حموريا يف  باأن  مقتنع 
ال�سعوب. اأما االأفكار العن�سرية والكراهية فهي تتغذى 
باأنه  مقتنع  اأنني  كما  امل�سبقة.  واالأحكام  اجلهل  على 
اأنواع  كل  هزمية  ميكننا  والفن  والتعليم  الثقافة  عرب 
التطرف من كال اجلانبني، �سواء كان تطرفا دينيا اأو 

عن�سريا ب�سبب اجلهل وال�سور النمطية.
التي  االأ�سا�سية  الفكرة  ماهي  العرب:  كل 

اعتمد عليها يف اإن�ساء املعهد؟
زلت  وما  كنت  التي  االأ�سا�سية  الفكرة  النغ:  جاك 
ـ  الفرن�سية  العالقات  تطوير  هي  لتحقيقها  اأ�سعى 
العربي  العامل  يف  االأو�ساع  باأن  ادرك  فاأنا  العربية. 
ونزاعات  واأزمات  حروب  هناك  جيدة.  لي�ست 
ولكن  احللول  الإيجاد  تكفي  ال  وحدها  وال�سيا�سة 
وبناء  االأزمات  كل  جتاوز  ميكننا  واحلوار  بالثقافة 
اإبراز  يجب  اأنه  وجدت  لقد  الب�سر،  عقول  يف  ال�سالم 
ال  كنوزا  حقا  العربي  فلديكم  والرتاث  الثقافة  ثراء 
يف  مبدعون  ون�ساء  �سباب  وهناك  العامل  يف  لها  نظري 
كل البلدان. وما نريده هنا ان نربز اف�سل ما يف العامل 
العربي ملحي ال�سورة التي يحر�س االإرهابيني اإل�ساقها 
بالعرب، فاملتطرفني اأعداء العلوم والثقافة واحلريات 
اأداة  فالثقافة  ولهذا  املراأة.  وحقوق  والدميقراطيات 
و�سالح رادع �سد االإرهاب واملتطرفني.  قناعتي قدمية 
واالبداع  والتعليم  واحلوار  الثقافة  ان  اعترب  ومتينة 
وهناك،  هنا  نراها  التي  االأزمات  ملواجهة  رد  اف�سل 
لكي نعيد مغزى احلياة ونتقا�سم الرغبة يف نيل الرخاء 
وال�سالم االجتماعي، وكذلك لالنت�سار على اعدائنا. 
فالثقافة اف�سل طريق الإن�ساء عامل اف�سل، اأعترب وجود 
و�سرفا  امتيازا  بالدنا  يف  واالإ�سالمية  العربية  الثقافة 
امل�سلمني  من  املاليني  وجود  و  كفرن�سيني.  لنا  كبريين 
والعرب يف فرن�سا، يعد اإغناء لثقافتنا، يجب اأن تكون 
واإ�سالمية،  عربية  اأ�سول  من  باأبنائها  فخورة  فرن�سا 
اأجمل  اإحدى  العربية،  اللغة  بتدري�س  اأي�سا  وفخورة 

اللغات واالأكرث انت�سارا يف العامل.
وقد  املعهد  اأحييت  كيف  لكن  العرب:  كل 
كان مبنى ب�سيطا ال يدخله اإال طلبة اجلامعات 

فاأ�سبح منارة ثقايفة راقية؟
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�ساعر  وهو    )1887-1946  ( عري�سة:  ن�سيب   
الواليات  اإىل  وهاجر  حم�س،  يف  ولد  �سوري  وقا�س 
اأ�س�س  وهناك   .1905 العام  يف  االأمريكية  املتحدة 
بعد   1912 العام  يف  »الفنون«  جملته  واأ�سدر  مطبعة 
وتويف عري�سة يف  اأعداد فقط.  منها ع�سرة  اأن  �سدر 

)بروكلن( بنيويورك يف العام 1946.
مع  القلمية  الرابطة  موؤ�س�سي  اأحد  وعري�سة 
ميخائيل نعيمة وجربان خليل جربان واإيليا اأبو ما�سي. 
وقد ترجم كتبا عن الرو�سية. وترك ديوان �سعر له طبع 
 /92/ وي�سم  احلائرة«  »االأرواح  عنوانه  وفاته  بعد 
ال�سود«  احلجارة  »اأم  ق�سيدة   �ساحب  وهو  ق�سيدة. 

واأراد بها مدينته )حم�س(. ومما يقوله فيها: 
ــوطــن ـــا دهــــر قـــد طــــال الـــبـــعـــاد عـــن ال  ي

ـــــات الــظــعــن ـــــد ف هــــل عــــــودة تـــرجـــى وق
  

  )1957 1989ـ  ما�سي)  اأبو  اإيليا  ال�ساعر    2-
االأمريكية.  املهاجر  يف  »ال�سمري«  جملة  اأ�سدر  الذي 
ديواين:  �ساحب   وهو  جدا،  كبري  �ساعر  ما�سي  واأبو 
غناها  التي  الق�سيدة  و�ساحب  واخلمائل،  اجلداول، 

عبد احلليم حافظ والتي يقول فيها اأبو ما�سي: 
اأتــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اأعــــلــــم مــــن  جـــئـــت ال 

فم�سيت طــريــقــا  قــدامــي  ــرت  ــ�ــس اأب ــقــد  ول

و�ساحب الق�سيدة املتفائلة التي يقول مطلعها: 
ـــا ـــم ـــه قـــــــــال الـــــ�ـــــســـــمـــــاء كــــئــــيــــبــــة وجت

 قـــلـــت: ابــتــ�ــســم يــكــفــي الــتــجــهــم بــالــ�ــســمــا
   -3  ويليه �ساعر لبناين اآخر لقب ب�ساعر االأقطار 
العربية وهو خليل مطــــــــــران )-1872 1949( الذي 
»اجلوائب«  جملة  فيها  واأن�ساأ  م�سر،  اإىل  لبنان  هجر 

اأربعة  منها  و�سدر  باالأدب،  تخت�س  جملة  اأول  وكانت 
زعماء  واحدا من  ويعد مطران  توقفت.  ثم  جملدات، 
التجديد يف ال�سعر العربي. وهو �ساعر رومن�سي اأ�سيل 
ويت�سف بطول النف�س،  فق�سيدته »نريون« مثال تقع يف 
اأكرث من ثالثمئة بيت. ومن ق�سائده اخلالدة ق�سيدة 

»امل�ساء« التي نظمها يف االإ�سكندرية، ومطلعها: 
ـــي ـــائ ـــف ـــس � فـــــيـــــه  ــــت  فــــخــــل اأمل  داء 

مـــــن �ـــســـبـــوتـــي فـــتـــ�ـــســـاعـــفـــت بـــرجـــائـــي
الذي  الق�س�سي  �سعره  مطران  عن   ومعروف 
ق�سائده  ومن  ديوانه.  من  وا�سعة  م�ساحة  احتل 
الق�س�سية »اجلنني ال�سهيد« و«مقتل بزرجمهر« و«فتاة 

اجلبل االأ�سود«. 
الرابع هو خليل مردم بك )-1895  ال�ساعر   4-
امل�ستعمر  قارع  معروف،  �سوري  �ساعر  وهو   )1959
الفرن�سي، وتوىل منا�سب �سيا�سية هامة. وهو �ساحب 
الن�سيد الوطني ال�سوري الرائع املعنون بحماة الديار، 

وفيه يقول:

ــــــــار عــــلــــيــــكــــم �ــــســــالم ــــــــدي  حــــــمــــــاة ال
ـــــكـــــرام  ال الـــنـــفـــو�ـــس  تــــــذل  اأن  اأبــــــــت 

بـــــيـــــت حـــــــرام الــــــعــــــروبــــــة  ــــــن   عــــــري
يـــ�ـــســـام  الـــ�ـــســـمـــو�ـــس حـــمـــى ال  ــــس  وعــــر�

وقد تراأ�س جممع اللغة العربية بدم�سق بعد حممد 
وقد  االأدبية«،  »الرابطة  عنوانها  وجملته  علي.  كرد 

�سدرت بني �سنتي 1920 و1921.

اأبو  زكي  اأحمد  هو  اخلام�س  ال�ساعر   5-
هما  جملتني  �ساحب  وهو    )1955 �سادي)1892ـ- 
يف  القاهرة  يف  �سدرت  واالأخرية   . »اأبولو«  و   « »اأدبي 
واأبو  �سنوات.  ثالث  ملدة  الع�سرين  القرن  ثالثينيات 
»اأطياف  و  الباكي«  »ال�سفق  ديوان  �ساحب  هو  �سادي 
الربيع« و«اأنداء الفجر«. وقد هاجر اإىل اأمريكا واأ�س�س 
مينريفا«.  »رابطة  �سماها  اأدبية  جماعة  نيويورك  يف 

وتويف فجاأة يف وا�سنطن عام 1955.

 ( الغ�سبان  عادل  هو  ال�ساد�س  وال�ساعر   6-
-1908 1972( وهو مولود يف مدينة مر�سني برتكيا. 
اإىل  اأبيه  مع  ثم اجته  وفتوته يف حلب،  وعا�س طفولته 
م�سر. وبعد اأن اأنهى درو�سه يف معهد االآباء الي�سوعيني 
يف القاهرة، توىل رئا�سة حترير جملــــة »الكتاب« التي 
عبا�س  عرب  وقد  و1953.   1946 �سنتي   بني  �سدرت 
العربية.  عادل  بديباجة  اإعجابه  عن  العقاد  حممود 
ديوانه  �سعره   ومن  كتابا.  اأربعني  نحو  ال�ساعر  ولهذا 
مطولته   طبعت   1963 العام  ويف  العمر«.  »قيثارة 
ليلى  كتبه:  ومن  االإ�سكندرية«  وحي  »من  ال�سعرية 

العفيفة ، وجنيب حداد.  
1916ـ  اخلال)  يو�سف  هو  ال�سابع  وال�ساعر   7-
1987( �ساحب جملة »�سعر« التي �سدرت يف بريوت 
كان  و  44 عددا.  �سنتي )1970-1957( يف  بني  ما 
فيها  ن�سر  ممن  وكان  كبريا.  اأدبيا  حدثا  �سدورها 
واآخرون  العظمة  ونذير  املاغوط  وحممد  اأدوني�س 
واالتباع.  ال�سلفية  الثورة على  اإىل  تدعو  كثريون. وهي 
�سلماي  ال�سعرية:  اخلال  يو�سف  جمموعات  ومن 

 « الثانية  و«الوالدة  املهجورة«  و«البئر    )1936(
قد  املجلة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   .)1981(
�ساندي  الباحثة  بها  نه�ست  اأكادميية  بدرا�سة  حظيت 
اخلليل،  اإبراهيم  الدكتور  باإ�سراف  �سيف  اأبو  �سامل 
ـ درا�سة  ون�سرتها كتابا بعنوان ق�سايا النقد واحلداثة 
يف التجربة النقدية ملجلة �سعر اللبنانـية )بريوت ، دار 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر 2005(.
-8 وال�ساعر الثامن: هو حممود دروي�س ) 1941ـ 
والكرمل  »الكرمل«.  راأ�س حترير جملة  الذي   )2008
جبل فل�سطيني ي�سرف على حيفا. و�سدر العدد االأول 
حتى  ال�سدور  يف  وا�ستمرت   ،1981 العام  يف  منها 
�سدر  ثم  دروي�س.  وفاة   قبل  كان  الذي   ،89 العدد 
عنوان  وحتت  االأول،  العدد  ويف  وفاته.  بعد   90 العدد 
التايل:«جملة  املجلة  هذه  عن  جاء  الكرمل،  بيان 
بل من  تنطلق من فراغ،  الأنها ال  نعم. جديدة  جديدة 
تراكم التجارب االإبداعية العربية. جديدة نعم، الأنها 
هو  بل  جديدها،  لي�س  وجديدها  اجلديد،  اإىل  ت�سعى 
مل  الذي  ال�سوت  هذا  العربية...جديد  الثقافة  جديد 

الثقافة

عادل الفريجات

شعراء و مجالت
 مم� يلفت االنتب�ه يف ت�ريخ الثق�فة وال�شعر اأن جمموعة من ال�شعراء، الذين ع��شوا يف القرن الع�شرين وبعده، مل يكتفوا ب�إبداع القري�ض 
واإ�شدار الدواوين، بل اأن�ش�أوا جمالت ن�شروا به� بع�ش� مم� اأنتجوه، وبع�ش� من جهود االآخرين يف ميدان ال�شعر والنقد والدرا�ش�ت والرتجم�ت. 
وهذا اإن دل على �شيء، ف�إمن� يدل على هم ثق�يف ك�ن ال�ش�عر موؤ�ش�ض املجلة، اأو رئي�ض حتريره� مهجو�ش� به، اأو على نزعة معينة يف ال�شعر 
ك�ن يتبن�ه�، كم� هي احل�ل مثال مع ال�ش�عر اأحمد زكي اأبو �ش�دي يف م�شر �ش�حب جملة »اأبولو« التي عنيت ب�لرتكيز على االجت�ه الرومن�شي 

يف ال�شعر مب�شر العروبة.  وكم� هي احل�ل مع ال�ش�عر يو�شف اخل�ل يف جملته »�شعر« التي ك�نت تب�شر ب�شعر احلداثة يف �شرقن� العربي. 
    ول�شت اأزعم يف هذه املق�لة اأنني �ش�أ�شتويف اأ�شم�ء جميع ال�شعراء الذين اأ�شدروا دوري�ت معينة، فهديف هن� لي�ض اال�شتق�ش�ء بل التمثيل. 

ويح�شرين هن� ع�شرة اأ�شم�ء ل�شعراء اأ�شدروا دوري�ت، وهم: 

يختنق...لذلك يكون جديدها هو قدرتها على اأن تكون 
كتابة  وعالقة  للثقافة  والتعدد..اأر�سا  للحوار  اأر�سا 
املجلة  هذه  مثلت  وقد  الكتابة...الخ«.  بثورة  الثورة 
ذاكرة اأدبية ونقدية هامة للغاية. وهي مثلها مثل جملة 
توجهاتها  تربز  جادة،  علمية  بدرا�سة  جديرة  »�سعر« 
ت�سود  كانت  التي  والتيارات  تطرحها  التي  والق�سايا 

فيها.  
-9 ال�ساعر التا�سع هو اأدوني�س ) 1930 -....(  
بني  بريوت  يف  و�سدرت   . »مواقف«  جملته  وا�سم 
املن�سورة  اأعدادها  عدد  وبلغ  و1994.   1969 �سنتي  
وا�سمه  معروف  �سوري  �ساعر  واأدوني�س  عددا.   78
يف  لبنان  اإىل  ارحتل  وقد  اإ�سرب.  �سعيد  اأحمد  علي 
العام 1956، وعمل هناك مع يو�سف اخلال يف جملة 
»�سعر«. وح�سل على الدكتوراه من اجلامعة الي�سوعية 
يف الفل�سفة وكانت اأطروحته بعنوان »الثابت واملتحول«. 
كبري  والأدوني�س عدد  للجدل.  مثري  كتاب  اإىل  وحتولت 
من الكتب  النقدية واملجموعات ال�سعرية. ومن كتبه : 
وكالم  القرن  لنهايات  وفاحتة  العربي،  لل�سعر  مقدمة 
البدايات، والكتاب. ومن جمموعاته ال�سعرية: ق�سائد 
اجلمع،  ب�سيغة  مفرد  الدم�سقي،  مهيار  اأغاين  اأوىل، 
دار  عن  الكاملة  اأعماله  و�سدرت  واملرايا.  وامل�سرح 
الكتب  من  العديد  1996.   وترجم   العام  يف  املدى 
عن الفرن�سية. وحاز )اأدوني�س ( العديد من اجلوائز، 
حما�سرات  الإلقاء  اجلامعات  من  العديد  اإىل  ودعي 
و�سدر  وذما.  مدحا  وا�سع  لنقد  �سعره  وتعر�س  فيها. 
وقد  القاهرية.  »ف�سول«  جملة  يف  خا�س  عدد  عنه 
1985، وهو مقيم فيها  العام  باري�س منذ  اإىل  ارحتل 

حتى اليوم.
من  الكثري  اأدوني�س  خ�سر  التحرير:  مالحظة 
�سعبيته لدعوته التطبيع مع الكيان ال�سهيوين و مواقف 

اخرى اثارت ا�ستياء الكثريين.
 1940( حلود  اإليا�س  هو  العا�سر  ال�ساعر   10- 
منذ  و�سدرت  معا�سرة«  »كتابات  �ساحب جملة   )... ـ 
1992 وما زالت. وهي جملة مميزة مبا حتويه  العام 
من درا�سات جادة وجديدة. و�ساحبها اأ�سدر جمموعته 
االأوىل عام 1962 بعنوان »على دروب اخلريف«. كما 
بلبا�س  فكاهيات  و«   )1967( بنيناه«  »وال�سد  اأ�سدر 

امليدان« )1974(. و »االإناء والراهبة« )1990(. 
كان  ال�سعراء  بع�س  اأن  اإىل  ي�سري  تقدم  ما   وكل 
�سوؤونها،  ويتابع  يالحقها  العامة  بالثقافة  مهموما 
ويحر�س على اإغنائها مبقاالته وكتاباته غري ال�سعرية، 
لثقافته  حم�سلة  اإبداعه  ويجعل  اأفقـــــه  يو�سع  مما 
�سوؤال  وهنا  اأي�سا.  العامة  ع�سره  وثقافات  اخلا�سة، 
قد يطرح وهو: هل اأثر ذلك �سلبا اأم اإيجابا يف جتربة 
ال�ساعر؟ اأم اأن امل�ساألة تختلف من �ساعر اىل اآخر؟  اإن 
االإجابة ال�سافية رمبا حتتاج اإىل �سفحات اأخرى حت�سد 
ال�سواهد واالأدلة. وهذا الغر�س لي�س غر�سنا يف  فيها 

هذه املقالة  التي نن�سرها هاهنا يف جملة كل العرب.
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أسرة تحرير مجلة
تنظم حفل استقبال بباريس

اأقامت اأ�سرة حترير جملة »كل العرب« حفل اإ�ستقبال م�ساء يوم اخلمي�س 20 ايلول/ �سبتمرب 2018 احتفاء ب�سدور العدد االأول من املجلة يف �سالة كافترييا اوتيل 
حياة ريجن�سي باري�س، متيز بح�سور دبلوما�سي عربي و م�ساركة اعالميني عرب و اأجانب و رجال اأعمال.

األقى االأ�ستاذ علي املرعبي كلمة رحب بها باحل�سور و حدد هوية املجلة ال�سيا�سي و توجهها العروبي، و اأعلن اأن املجلة تقف على م�سافة واحدة من كل االأنظمة 
العربية، و انه لي�س للمجلة اأي عالقة باأي نظام عربي، و اأن موقفنا �سيكون ح�سب املوقف ال�سيا�سي لكل نظام من اي حالة �سيا�سية.

و اأكد املرعبي ان املجلة تقف اىل جانب ال�سعب الفل�سطيني و حقوقه العادلة و امل�سروعة، و اأن هناك خطرين اقليمني هما: الكيان ال�سهيوين و النظام ال�سفوي 
االإيراين و �سنعمل على الت�سدي لهما و ك�سف اهدافهم، خا�سة التو�سع االيراين يف �سوريا و العراق و لبنان و اليمن و البحرين. و دوليا، �سنعمل على تعزيز العالقات 

املتكافئة و املتوازنة بني فرن�سا و الدول العربية مبا يخدم م�ساحلهم كلهم.
و او�سح ان احلرية و العدالة و التعددية هي مطالب �سعبنا العربي يف جميع اأقطارة. و اأننا يف �سفحات املجلة �سندافع عن االأمن القومي العربي، اأمنيا و مائيا و 

عن ثرواته الطبيعية.
و قد مت توزيع اعداد من املجلة على احل�سور، الذين باركوا الأ�سرة التحرير هذا امل�سروع االعالمي الهام و البارز، خا�سة و ان فرن�سا و اوروبا حتتاج ملجلة عروبية 

و تدافع عن االمة العربية

الثقافة
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أربعينية الفنانة 
الراحلة مي سكاف.

النجم كاظم الساهر 
وجولة اوروبية جديدة

مدير �ملوقع �اللكرتوين:
�سيد مراد
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فيصل زكي

حقائق و تساؤالت 

عن محور المقاومة والممانعة... !!؟؟

السياسة

االأطراف  هي  من   ، وملاذا؟  املحور  هذا  اأن�ساأ  من 
و   ، تقاوم؟  وماذا  تقاوم  من   ، فيه؟  امل�ساركة  واجلهات 
باأي االأفكار واالأدوات والو�سائل تعمل؟ ، ما هو م�سروعها 
االإقليمي واأهدافها البعيدة؟ ، واأين هي من االأمة العربية 
وم�سروعها الوحدوي النه�سوي التحرري احل�ساري؟ ...

من  وال  �سدفًة  املحور  اإن�ساء  ياأتي  مل  بالتاأكيد 
دولية،  اأو  اإقليمية  اآنية  اأهداٍف  حتقيق  ملجرد  وال  فراغ 
وتخطيٍط  تفكرٍي  دون  يتم  ال  القبيل  هذا  من  فعمٌل 
تفاهماٍت  اإىل  وم�ستنٍد  ومدرو�س  حمكٍم  وتدبرٍي 
وفاعلة. عديدٍة  ودوليٍة  اإقليميٍة  قوى  مع   واإت�ساالٍت 

لوٍن  من  اأ�سا�سية  ركائز  خم�س  االآن  حتى  املحوُر  ي�سم 
واحد، هي : اإيران والعراق والنظام يف �سوريا وحزب اهلل 
دوٍل  اإن�سمام  باإنتظار  و  اليمن  واأن�سار اهلل يف  لبنان  يف 
ال�سيد ح�سن ن�سراهلل موؤخرًا. اأعلن  اأخرى كما   و�سعوٍب 

اأكرث  التعرف  املحور  لهذا  اإيران  قيادة  علينا  �سّهلت  لقد 
على اأفكاره و�سيا�ساته واأدواته و�سبكاته ما ظهر منها وما 

بطن، فهذه هي اأهم خ�سائ�س النظام االإيراين: 
الناهي  االآمر  اأي  الفقيه،  الويّل  نظام  هو  اأواًل: 
وجدوا  اأينما  اأتباعه  على  وما  والدنيا  الدين  �سوؤون  يف 
اهلل  واأن�سار  اهلل  حزب  حال  هو  كما  والطاعة  اخل�سوع 

مثاًل.
ثانيّا: هو نظام املذهب الواحد دون �سواه مما يعني 
الدين  جوهر  عن  واالإبتعاد  املذاهب  من  لغريه  االإق�ساء 

احلنيف ور�سالته ال�سمحاء.
مع  الثاين  املتالزم  هو  الثورة  ت�سدير  مبداأ  ثالثًا: 
كل  اإىل  �سيء  كل  ت�سدير  يعني  وهو  الفقيه،  والية  مبداأ 
يعني  وعمليًا  حمرومني  اأو  مظلومني  وجود  بحجة  مكان 
ت�سدير االإرهاب وتهديد اأمن و�سيادة الدول واملجتمعات 

الب�سرية االأخرى.
ما توؤمن به القيادة االإيرانية وتعمل مبوجبه  رابعًا: 
امل�سيطر  الفار�سي  للعن�سر  العرقي  التفوق  عنوان  حتت 
اإخ�ساع  اإىل  اأدى  االإعتقاد  هذا  االإيرانية،  اله�سبة  على 
واالأكراد  االأحواز  عرب  مثل  اإيران  يف  االأخرى  القوميات 
والرتكمان والبلو�س اإىل الو�ساية العرقية الفار�سية رغم 

ت�سيع معظمهم اأثناء حقبة النظام ال�سفوي.
ببع�س  حكمه  لنظام  الفقيه  ويلُّ  ي�سمح  خام�سًا: 
كان  اإذا  وم�سلحية  اإنتقائية  براغماتيه  وباإنتهاج  املرونة 
للنظام،  العليا  وامل�سالح  القومي  االأمن  خدمة  يف  ذلك 
وهذا ما يظهر عندما يجري احلديث عن تيار اإ�سالحّي 
باالإنفتاح  االإ�سالحي  التيار  يقوم  وعندما  د،  مت�سدِّ وتيار 

والتفاو�س مع الدول االإ�ستعمارية وال�سيطان االأكرب؟.
التاريخية(  )املظلومية  ملفهوم  ترويج  �ساد�سا: 
لتربير مفهوم )االإنتقام التاريخي( �سد ال�سعوب والدول 

واملجتمعات االأخرى.
جمدها  اإ�ستعادة  يف  اإيران  حلق  الرتويج  �سابعًا: 
االإمرباطوري القدمي وحتت راية )االإ�سالم( وهذا ما كان 
العرب  اأن  وخال�سته  لزائريه  اخلميني  موؤ�س�سها  يقوله 
واالأتراك  قرون  ثمانية  االإ�سالم  باإ�سم  املنطقة  حكمو 
يحكموها  اأن  الفر�س  حق  ومن  قرون  اأربعة  حكموها 

اأي�سًا؟؟.

العراق هو الع�سو الثاين يف املحور
اإيران  ت�سلمت  اأن  بعد  املحور  يف  العراق  اإدخال  مت 
مفاتيحه والو�ساية عليه من املحتل الرئي�سي وهو اأمريكا. 
فالنفوذ االإيراين موجود يف كل موؤ�س�سات احلكم املدنية 
الدينية  املرجعيات  عرب  وموجود  والع�سكرية  واالأمنية 
ال�سعبي  احل�سد  وميلي�سيات  ال�سيا�سية  العملية  واأحزاب 
الف�ساد  ومافيات  املنظمة  واجلرمية  االإغتيال  وع�سابات 
واالإف�ساد ومنظومات هدم القيم االأ�سيلة، اإ�سافًة اإىل الدور 
 املبا�سر الأجهزة االإ�ستخبارات االإيرانية واحلر�س الثوري.
االإيراين  للمحور  االأمامية  القاعدة  العراق  اأ�سبح  بذلك 
وحتول اإىل ج�سر لتمدد هذا النفوذ اإىل العمق ال�سوري و�سواًل 
املتو�سط. االأبي�س  البحر  و�سواطيء  اللبناين  العمق   اإىل 

وملن يّدعي اأن هذا املحور ينا�سب اأمريكا العداء ويقاوم 
ر بدخول القوات االأمريكية  اإحتاللها للعراق و�سوريا نذكِّ
امليلي�سيات  دخول  مع  واحدة  �سفر  �ساعة  يف  الغازية 
يحكم  الذي  باأن  ر  نذكِّ كما  العراقية،  احلدود  االإيرانية 
العملية  ويدير  التاريخ  ذلك  منذ  اخل�سراء  املنطقة 



الربيطاين  االأمريكي  والثالثي  البائ�سة  ال�سيا�سية 
كل  تدير  التي  الع�سكرية  العمليات  غرفة  واأن  االإيراين، 
داع�س  مبكافحة  ي�سّمى  وما  العراق  داخل  ال�سراعات 
عن  ممثلني  ت�سم  اأمريكا  تراأ�سها  والتي  واالإرهاب 
قيمة  وال  االإيراين  الثوري  واحلر�س  احل�سد  ع�سابات 
اأكرب  �سيطان  بني  خالفاٍت  عن  االإدعاءات  لكل  وزن  وال 
ويجتمعون  واحدة  منطقة  يف  يتعاي�سون  اأ�سغر  و�سياطني 

يف بيٍت واحد.

النظام يف �سوريا هو الع�سو الثالث يف املحور
اإندالع الثورة الوطنية يف �سوريا عام ٢٠١١ كان  بعد 
اأو  والرحيل  االإنهيار  لهما،  ثالث  ال  النظام خياران  اأمام 
القبول بالتدخل والو�ساية االإيرانية، والأنه اإختار الو�ساية 
االأمر  بداية  يف  واخلرباء  والعتاد  باملال  اإيران  اأ�سعفته 
الثوري  احلر�س  وكتائب  بامليلي�سيات  اأغرقته  ولكنها 
اإنت�سار  ذلك  ورافق  وغريها.  اللبناين  اهلل  حزب  وقوات 
الُدعاة الطائفيني وبناء احل�سينيات خلدمة هذا احل�سور 
ال�سورية  االأرا�سي  توزعت على  فيما  اإيران  وزوار  املكثف 
االأ�سماء  ذات  امل�سلحة  الف�سائل  مئات  بل  ع�سرات 
هذه  ُتبقي  فلم  اخلارجية،  واالإرتباطات  واالأجندات 
االإ�ستقالل  اأو  ال�سيادة  من  �سيئًا  �سوريا  يف  للنظام  وتلك 
واإيران  لرو�سيا  ر�سمي  دويل  تواجد  مع  �سّيما  باالإ�سم  اإال 
جهة  من  وتركيا  وفرن�سا  وبريطانيا  واأمريكا  جهة  من 
ال�سورية  االأرا�سي  فوق  معًا  اجلميع  تعاي�س  وقد  اأخرى. 
باألوانها  واخلطوط  واملواقع  اخلنادق  تداخل  رغم 
ي�سرح  وفوقهم  اجلميع  من  االأقوى  الالعب  بينما  كافة. 
اجلوي  بالق�سف  تارًة  االأر�س  وعلى  ال�سماء  يف  وميرح 
ودون  املو�ساد  وبعمليات  ال�ساروخي  بالق�سف  وغريها 
ال�سهيوين. العدو  وهو  اأحد  يردعه  اأو  اأحد  ي�سده   اأن 

التاريخ  يف  واأقذرها  امللفات  اأ�سواأ  من  النظام  هذا  ملف 
يف  ال�سورية  اجلغرافية  اإ�ستخدم  لقد  احلديث.  العربي 
والعربية  واالإقليمية  الداخلية  ال�سيا�سية  املالعب  كل 
املناق�سات  اإىل  للو�سول  املزايدات  من  واأكرث  والدولية، 
اأعلى  �ساحب  وهو  ال�سفقات  لعقد  ال�سعارات  ومن 
اأ�سواق  يف  اأ�ستهلكت  التي  ال�سعارات  اإ�ستخدام  يف  رقم 
�سعار  اأين  هنا  ون�ساأل  االإ�ستهالكية،  ال�سيا�سية  املتاجرة 
حترير  االإ�سرتاتيجي،  التوازن  ال�سعبية،  التحرير  حرب 
جبهة  ال�سمالية،  اجلبهة  العربي،  الت�سمن  اجلوالن، 

ث وال حرج. ال�سمود والت�سدي ومعها حدِّ

 حزب اهلل
اإيران،  بعد  واالأعلى �سوتًا  االأقوى  اأنه الطرف  ال�سك 
امليدان.  ويف  االإعالم  يف  املحور  لهذا  االأول  ق  امل�سوِّ اإنه 

ويعود ذلك اإىل العوامل التالية:
وجودًا  لبنان  يف  للمقاومة  الوحيد  املحتكر  هو  اأواًل: 
وعالنيٍة  �سريٍة  وتفاهماٍت  و�سفقاٍت  وحروبًا  و�سالحًا 

يوظفها خلدمة املحور.
�سوريا  يف  منت�سرة  ع�سكرية  قوة  ميلك  الأنه  ثانيًا: 

والعراق ي�سارك يف املعارك وال�سراعات.
ومالية  واإ�ستخبارية  واأمنية  منظومات  لديه  ثالثًا: 

واإعالمية وا�سعة يف لبنان و موؤثرة يف املنطقة.
املوؤ�س�سات  داخل  وعمالتيًا  عمليٌا  نفوذًا  رابعًا: ميلك 
والربية  اجلوية  احلدودية  املنافذ  ويف  كافة  اللبنانية 
معادلة  م�ستغاًل  الدولة  داخل  دولة  ويدير  والبحرية 

اجلي�س املقاومة ال�سعب.
حركة  الطائفي  حليفه  مع  االأدوار  يتقا�سم  خام�سًا: 
اأمل التي ت�ساركه يف النفوذ ولكن عرب ع�ساباتها امل�سلحة 

ومافياتها املالية وغريها.
)الويل  من  ومعنوٍي  �سخيٍّ  بدعم  يحظى  �ساد�سًا: 

الفقيه( يقدمه على غريه من االأطراف.

نظام الولّي الفقيه، 
أي اآلمر الناهي في 

شؤون الدين والدنيا وما 
على أتباعه أينما وجدوا 

الخضوع والطاعة
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السياسة

يتميز بها ليرتبع على  التي  الكاريزما  ي�ستغل  �سابعًا: 
من�سة هذا املحور الذي �سمّي من قبله.

اهلل  حزب  الثنائي  هذا  اأن  اإىل  االإ�سارة  يجب  اأخريًا 
املقاومة  عن  كبدائل  لبنان  اإيجادهما يف  مت  اأمل  وحركة 
من  مدعومان  اللبنانية  الوطنية  واحلركة  الفل�سطينية 
اأدوارهم  بداأت  ذلك  وبعد  معًا،  ال�سوري  والنظام  اإيران 

املر�سومة على اأكرث من �سعيد.

اأن�سار اهلل اأو احلوتيون
اأكرث  يف  اليمن  يف  احلوتيني  اإ�ستخدام  جرى  لقد 
جرى  اأن  بعد  حدوده  على  اأو  اليمن  داخل  اإجتاه  من 
على  متردو  لقد  اإيران.  قبل  من  وتدريبهم  ت�سليحهم 
اجلي�س اليمني عدة مرات و�سيطرو على عدة حمافظات 
البحر  على  وال�ساحلية  ال�سعودية  مع  احلدودية  وخا�سة 

االأهمية  وتكمن  العا�سمة.  �سنعاء  اإىل  اإ�سافة  االأحمر 
االإ�سرتاتيجية لهذه القاعدة االإرتكازية �سمن هذا املحور 
باب  وقرب  االأحمر  البحر  �ساطيء  على  موجودة  كونها 
من  اأي�سًا  قريبة  وهي  البحرية  املالحة  وخطوط  املندب 
اللوج�ستية  �سواريخ  ومتتلك  لل�سعودية  اجلنوبية  احلدود 
عيونها  تغم�س  ال  وهي  العربية،  اجلزيرة  دول  لتهديد 
غربًا عرب ال�ساطيء االآخر املقابل الذي ي�سل اإىل القرن 
الفقيه  والية  عقل  يف  ال�ساكن  احللم  ويدغدغ  االأفريقي 
الدولة  يف  واملتمثل  كان  الذي  املجد  باإ�ستعادة  وم�سروعه 

الفاطمية التي حكمت يف م�سر واملغرب العربي.
�أخري�ً نخل�س �إىل جملة من �حلقائق و�الإ�ستنتاجات 

حول �أهد�ف ووظائف هذ� �ملحور:
وفق  واإمنا  بال�سدفة  املحور  هذا  ت�سكيل  ياأتي  مل   -
املحاور  دور  الإحياء  جديدة  قدمية  �سيا�سات  و  معطيات 

والتكتالت واالأحالف واحلروب الباردة.
حمور  وجود  مع  بالذات  املحور  هذا  وجود  تزامن   -
اإقليمي اآخر يتعار�س معه يف االأفكار وال�سيا�سات ولكنهما 
اإن تعددت  و  ي�ستبكان داخل ملعب واحد ملتهب و�ساخن 

�ساحاته اأو مرجعياته االإقليمية والدولية.
امل�سروع  �سوداء من �سفحات  املحور �سفحة  يعترب   -
الفو�سى  مب�سروع  وامل�سمى  املعروف  ال�سهيواأمريكي 

اخلاّلقة.
- واملحور بالتاأكيد هو العدو اللدود مل�سروعنا العربي 

الوحدوي النه�سوي التحرري الواعد.
- املحور هو من اأهم م�سادر اإنتاج االإرهاب وت�سديره 
اإثارة الفنت املذهبية والدينية  اأهم واأخطر م�سادر  ومن 
و  ب�ساعته  يف  يتفوق  وهو  وغريها  واجلهوية  والقومية 
اإجرامه على ما متار�سه املنظمات االإرهابية املقابلة مثل 

القاعدة والن�سره وداع�س واأخواتها.
- يكر�س املحور جزءًا من ثقافته لت�سويه دور العرب 
يف االإ�سالم ما�سيًا وحا�سرًا وذلك من خالل تطاوله على 
ر من ي�ساء  املدار�س و املرجعيات الدينية العربية وهو يكفِّ
ويتهم من ي�ساء دون وازع اأو رادع اأو وجه حق ناهيك عن 
وللدين  للوعي  وت�سميم  وتزوير  ت�سليل  من  ميار�سه  ما 

ول�سانه العربي )القراآن(.
واالإلغاء  االإق�ساء  ممار�سة  عمليًا  ذلك  ويتبع   -

والتهمي�س ملا هو دونهم من املذاهب واملدار�س واالأفكار.
الق�سية  فل�سطني  اأين  بال�سوؤال..  ونختم   -
املقاومة؟؟!! حمور  من  وامل�سري  وال�سعب   واالأر�س 

هل �سيرتك هذا املحور معاول الهدم والتدمري ليتجه بها 
نحو فل�سطني اأم �سيحيل االأمر اإىل ترامب و�سفقة القرن 

كما هو حا�سل؟؟!!..

أين فلسطين القضية 
واألرض والشعب 
والمصير من محور 

المقاومة؟؟!!
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القوة  تعظيم  بعنا�سر  مفعمة  ــة  ــازدواجــي ب
االأمريكية، يطرح الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
جديدة  ــوؤر  ب بخلق  امل�سوب  ع�سره  ا�سرتاتيجية 
العامل  مع  حوله  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  لل�سراع 
فقد  بخا�سة.  االأو�سط  ال�سرق  ويف  بعامة،  اأجمع 
فيها  تتاأجج  منطقة  االأو�سط  وال�سرق  واليته  ويل 
اأ�سعلها  التي  واحلرائق  ال�سراعات  اأنواع  خمتلف 
�سلفيه جورج بو�س االبن )غزو العراق واحتالله(، 
وباراك اأوباما )ما ي�سمى بالربيع العربي(، والتي 
ما زالت نريانها ت�سعل امل�سالح االأمريكية وتزعزع 
اأهــدافــهــا  املــتــحــدة يف حتقيق  الـــواليـــات  خــطــط 

اال�سرتاتيجية.
االأمريكية  اال�سرتاتيجية  ثوابت  منطلق  ومن 
القوة  عنا�سر  تفخيم  عن�سري  ــاإن  ف املــعــروفــة، 
القومية االأمريكية والو�سول بها اإىل اأعلى مراتب 
�سيا�سي  نــظــام  اإقــامــة  على  والعمل  اأوال،  الــقــوة 
اقت�سادي طبقا ال�سرتاتيجية »االحتواء« ثانيا، هما 
ال�سيا�سيني  خطط  يف  يتغريا  مل  ثابتان  عن�سران 
اال�ــســرتاتــيــجــيــة  ــت  ــواب ث فــــاإن  ومثلهما  اجلــــدد، 
االأمريكية االأزلية من تاأمني ا�ستمرار تدفق النفط 
العربي للغرب واليابان، وحماية طرق نقل الطاقة 
و�سمان  النفط،  دول  يف  نوعي  ا�ستقرار  وتاأمني 

ا�ستقرار واأمن ا�سرائيل، وخلق دول ارتكاز حليفة 
تواجد  �سمان  اإىل  باالإ�سافة  االو�سط،  ال�سرق  يف 
هذه  ال�سريع،  للتدخل  منا�سب  اأمريكي  ع�سكري 
مرونة  بها  مفرداتها  اأن  رغــم  تتغري  مل  الثوابت 

التغيري الن�سبي.
كثرية  حتــديــات  تــرامــب  اإدارة  ورثــــت  لــقــد 

)�سوريا(، ومثل الرو�س حتركت قوى اإقليمية كانت 
اأ�سا�سية يف ال�سرق االأو�سط، باالإ�سافة اإىل  العبة 
لتنت�سر  وفرن�سا(  بيكو)بريطانيا  �سايك�س  دول 
على رقعة املنطقة، بانتظار تقا�سم كعكعة »ال�سرق 
خال�سا  وا�سنطن  تريده  الذي  اجلديد«  االأو�سط 
احللفاء  بني  الطرق  مفرتق  يجيء  هنا  ومن  لها، 

الغربيني.
�سعى ترامب اإىل اإجراء تغيريات ب�سيطة على 
االأو�سط،  ال�سرق  يف  املتحدة  الواليات  �سيا�سات 
اأوباما  �سلفه  كان  التي  االرتكاز  دول  تعديل  مثل 
ترامب  فحرف  وتركيا(،  )قطر  ـــا  اأدواره ر�سخ 
مع  حتى  ومــ�ــســر،  ال�سعودية  بــاجتــاه  البو�سلة 
يف  اأمريكية  ع�سكرية  قاعدة  اإقامة  م�سر  رف�س 
مل  ذلك  لكن  االأحمر،  البحر  على  نبا�س«  »را�ــس 
مينع ترامب واإدارته من االرتكاز على دور م�سر 
املحوري يف املنطقة، خا�سة مع �سعي اأمريكا اإىل 
اأنابيب من  الطاقة مبد  نقل  حتويل طرق خطوط 
فيها  �ستن�سيء  والتي  �سلطنة عمان  اإىل  ال�سعودية 
لتكون  الدقم(  )قاعدة  ع�سكرية  قاعدة  اأمريكا 
باب  من  واال�ستفادة  االأو�سط،  ال�سرق  يف  االأكــرب 
يلغي  ما  للنفط  كممرات  ال�سوي�س  وقناة  املندب 

دور م�سيق هرمز.
اال�سرتاتيجية  اأ�سا�س  ال�سعي  ذلــك  وي�سكل 
وي�ستهدف  ترامب،  بعهد  املنطقة  يف  االأمريكية 
االتفاق  من  االن�سحاب  بعد  اإيـــران  نفوذ  �سرب 
اقت�سادية  عقوبات  فر�س  مع  بالتزامن  النووي 
عن�سر  حتــقــيــق  اإىل  ي�سعى  هــنــا  وهـــو  عــلــيــهــا، 
ــــراين الــذي  ــد مــن الــنــفــوذ االإي ــوازن بــني احل ــت ال
واخلليجية،  االأمريكية  للم�سالح  تهديدا  ي�سكل 
لدول  العربي  النفط  تدفق  ا�ستمرار  �سمان  مع 
الغرب واليابان، كما �سمان خلق بيئة حتتاج دائما 

للوجود االأمريكي القوي.
يف  غارقة  االأمريكية  االإدارة  فاإن  ذلك  ورغم 
ال�سيا�سات  وتداعيات  االأو�سط  ال�سرق  حتديات 
اخلرقاء، فما زال العراق ي�سكل تهديدا بعد حتوله 
والق�سية  املنطقة،  دول  باجتاه  الإيــران  ج�سر  اإىل 
وحتتاج  تــرامــب  لــدى  عقدة  ت�سكل  الفل�سطينية 
كما قال ملعجزة، و�سوريا التي اأعيته فبات اليبايل 
فوق  م�سلطا  ال�سيف  �سيبقي  لكنه  االأ�سد  برحيل 
ال�سورية، عدا  االأرا�سي  قواته يف  ن�سر  وقد  رقبته 
عن اأزمات ليبيا وتون�س والبحرين. اال�سرتاتيجية 
االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط الذي و�سفه ترامب 
النريان  بكل  �ستلعب  م�سطرب(،  )مــكــان  بــاأنــه 
ال�ستعمار  عودة  هي  االأزلية..  م�ساحلها  حلماية 
على  يرق�س  ماركيز  ــوب  وث جديد  بوجه  جديد 

نريان ال�سعوب املحرتقة.

لهيب عبدالخالق

الشرق األوسط "المضطرب".. والراقصون على نيرانه

املنطقة،  يف  االأخــرى  العاملية  القوى  تهمي�س  بعد 
االأو�سط من  ال�سرق  فراغ  اال�ستفادة من  وحاولت 
وفرن�سا(،  وبريطانيا  بيكو)رو�سيا  �سايك�س  دول 
ال�سابقة  االإدارات  وعمل  العراق  غزو  بعد  خا�سة 
على تر�سيخ قواعد ع�سكرية اأمريكية يف املنطقة، 
ترتيب  �سياغة  اإعــادة  اجلديدة  لــالإدارة  يتيح  ما 
اأعــقــاب  عــلــى  تــرامــب  اإدارة  فــجــاءت  املــنــطــقــة، 
عربية،  دولـــة  مــن  اأكـــرث  يف  �سيا�سية  انــهــيــارات 

اأدوات  تكون  حكومات  �سياغة  منها  الهدف  كان 
اأمريكية ت�سهل حتقيق م�سالح الواليات املتحدة.

يف  اأطلق  ــذي  وال للهيمنة  النزوع  ذلــك  ورمبــا 
املد  وقف  اإىل  رو�سيا  دفع  البقاء،  �سراع  املقابل 
دومينو  تداعيات  و�سلت  عندما  خا�سة  االأمريكي 
الرو�سية  امل�سالح  عقر  اإىل  العربية«  »االنهيارات 
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قام  التي  اجل�سورة  الفدائيه  العمليه  مبنا�سبة 
با�ستهدافهم  االأحوازيني  االبطال  من  جمموعة  بها 
الثوري  احلر�س  به  يقوم  كان  ع�سكري  ال�ستعرا�س 
الثاين  يوم  �سبيحة  االأحواز  مدينة  يف  االيراين 
احلرب  بدء  ذكرى  �سبتمرب  ايلول  من  والع�سرين 
العراقيةـ االيرانية، والذي ن�سميه يوم الرد العراقي 
يوم  العراق  يف  وتدخالتها  ايران  عدوان  على 

22/9/1980

من  كبري  عدد  �سقوط  عن  العمليه  اأ�سفرت  لقد 
من القتلى واجلرحى و�سل عددهم مئة عن�سر من  
احلر�س حيث ا�ستهدف الهجوم من�سة العر�س والتي 
االحواز)املال  من  خامنئي  ممثل  فيها  يجل�س  كان 

خالد يحيى جابر النعيمي

رسالة أحوازية 
الى الحكومات العربية

السياسة
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لقد أظهرت صور وفديوهات 
هذه العملية الجريئة. هشاشة 

هذه المؤسسه المسماة 
بالحرس الثوري وكيف شاهدنا 
مئات من عناصره وهي تهرب 
أو تختفي مذعورة من ساحة 

العرض

وتنظيماتها.  ف�سائلها  مبختلف  االحوازية  للمقاومة 
و  لالحتالل  عام  �سعبي  رف�س  معها  يرتافق  وكان 
اجراءاته بالتغري الدميغرايف والت�سيق على احلريات 
العامة، ومنع الدرا�سة والتعليم باللغة العربية ل�سكان 

االقليم.
وا�سعة  مظاهرات  االحوازية  املدن  و�سهدت 
االخرية   ال�سنوات  خالل  متوا�سلة   واأحتجاجات 
واالأ�سهر املا�سية  نتج عنها �سقوط عدد من ال�سهداء  
ب�سبب قيام اأجهزة النظام باأ�ستخدام  القوة املفرطة 
يعقبها  وما  املتظاهرين  �سد  احلي  والر�سا�س 
الن�ساء  حتى  منها  ي�سلم  مل  تع�سفية  اعتقاالت  من 

واالطفال وكبار ال�سن.
اأحوازية  عربية  ر�سالة  العمليه  هذه  كانت  لقد 
ولن  يذعن  لن  العربي  ال�سعب  باأن  وقوية  وا�سحة 

حقوق  على  وجتاوزاتها  ايران  اطماع  على  ي�سكت 
العرب وتدخالتها  يف �سوؤون الدول العربية من خالل 
اأثارة الفتنة الطائفية واأثارة امل�ساكل من خالل دعم 
الدول  باأمن  للعبث  ارهابية   وعنا�سر  جمموعات 
العربية  احلكومات  من  مطلوبا  بات  لذلك  العربية. 
وجامعة الدول العربية واملنظمات واالحزاب والقوى 
احلية يف الوطن العربي االلتفات اىل حمنة ال�سعب 
واأر�س  املجيد  التاريخ  �ساحب  االحوازي  العربي 
ال�ساحل  طول  على  املمتدة  الغالية   العربية  االحواز 
واأقامت عليها  �سكنتها  التي  العربي  للخليج  ال�سرقي 
منذ القدم ع�سائر وقبائل معروفه ولها امتدادتها مع 
وكل  وال�سعوديه  والكويت  العراق  يف  عمومتهم  اأبناء 

دول اخلليج.
يف  وامل�سووؤلني  احلكام  اىل  االحوازيه  الر�ساله 

الدول العربيه مفادها:
اأذا مل تثريكم عدالة ق�سيتنا و مظلومية �سعبكم 
اأ�س�س حلكم عربي  اأول من  ال�سقيق لكم، الذي كان 
واأمارة عربية من اخلليج بعد احلرب العاملية االوىل 
الكعبي  ال�سيخ خزعل  واأمريها  املحمرة،  اأمارة  وهي 
والتي ا�سقطها امل�ستعمر الربيطاين ل�سالح ر�سا �ساه 
عام 1925 لتدخل االحواز يف احتالل فار�سي بغي�س 

هو اال�سواأ يف تاريخ االحتالالت االجنبية. 
تدخالت  تثريكم  اأن  ناأمل  نزال  ال  و  كنا 
وهم  لدولكم  طهران  ماليل  نظام  وا�ستفزازات 
بلدانكم  والفتنة يف  الأثارة اخلراب  نهار  ليل  يعملون 
وارهابية  طائفية  جمموعات  دعم  من  اليتورعون  و 
با�سقاط  علنا  ويهددون  واالعالم  وال�سالح  باملال 
باطلة،  واتهامات  بحجج  عربية  واأنظمة  حكومات 
اأنظمة كافرة ومرة اخرى موالية المريكا  مرة الأنها 

واأ�سرائيل. 
الوطنية  ومقاومته  االحوازي  العربي  ال�سعب  اأن 
ال يحتاج اىل ال�سالح والرجال فلديه ما يكفي ولكنه 
يحتاج اىل موقف �سيا�سي وا�سح ومعلن من اأ�سقائه 
وال�سيادة  احلرية  يف  حقوقه  وم�ساندة  لدعم  العرب 

واحلياة احلرة الكرمية.

احلر�س  قادة  من  وعدد  واملحافظ  جزائري( 
وامل�سوؤولني

العملية  هذه  وفديوهات  �سور  اأظهرت  لقد 
باحلر�س  امل�سماة  املوؤ�س�سه  هذه  ه�سا�سة  اجلريئة. 
الثوري وكيف �ساهدنا مئات من عنا�سره وهي تهرب 
كانت  بينما  العر�س  �ساحة  من  مذعورة  تختفي  اأو 
ال�سعوب  ابناء  �سد  للنظام  الرئي�سية  القمع  اأداة 
والقوميات غري الفار�سية يف ايران وكذلك ذراعهم 
الطويلة للتدخل والعبث يف �سووؤن الدول العربية من 
بالعمل  واملكلف  للحر�س  التابع  القد�س  فيلق  خالل 

خارج ايران.
ان الكفاح امل�سلح والعمليات النوعية �سد مواقع 
ثابتا  منهجا  كانت  القمعية  وموؤ�س�ساته  النظام 
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السياسة

اأعلن ويل العهد املنفي، االأمري ر�سا حممد بهلوي م�ساندته  اإيران اإىل و�سائل االإعالم االأوروبية واالأمريكية جمددا، بعدما  اأ�سرة �ساه  عادت 
للتظاهرات واالحتجاجات ال�سلمية التي ينفذها االآالف من االإيرانيني يف العديد من املدن �سد �سلطة املر�سد واملاليل وف�سادها. وجنل �ساه اإيران، 
الذي يعي�ش حاليا بني فرن�سا والواليات املتحدة، الذي يراأ�ش املجل�ش الوطني االإيراين لالنتخابات احلرة نذر نف�سه منذ وفاة والده للدفاع عن 
الدميقراطية وحقوق االإن�سان. تلقى تعليمه يف الواليات املتحدة بعد اأن عا�ش لفرتات يف املغرب وم�سر بعد ازاحة نظام والده ال�ساه العام 1979. 

60، يرعب نظام ايران ويرفع بع�ش االإيرانيني �سعار عودته  اإيران ر�سا حممد بهلوي  املولود عام  وقالت و�سائل اعالم فرن�سية باأن ابن �ساه 
االأحداث  اأن  اإال  اإيران،  داخل  واالإ�سالح  الطالب  وحركات  املفكرة  الطبقة  عن  بعده  عن  تقارير  حتدث  رغم  احلاكم  االإ�سالمي  النظام  ملواجهة 
ال�سلطة املاليل. وقال حمللون فرن�سيون بانه قادر على قيادة  اأحد البدالء املطروحني بقوة من قبل املحتجني �سد  اأ�سبح  اأنه  االأخرية، ك�سفت 
املعار�سة من اخلارج وقد، اأ�س�ش ر�سا حممد بهلوي »املجل�ش الوطني الإيران«، وهو جماعة معار�سة لل�سلطة االإ�سالمية من املنفى، وظل يقودها حتى 
�سبتمرب من العام املا�سي، حينما اأعلن مغادرته ملن�سب رئا�سة املجل�ش.ووفقا لتقرير ل�سحيفة »ذا نيويوركر« االأمريكية فاإن بهلوي يحظى ب�سعبية 
وا�سعة ال�سيما بني االأجيال الكربى من االإيرانيني، وهوؤالء الذين يعي�سون يف اخلارج، ال�سيما يف والية لو�ش اأجنلو�ش االأمريكية، التي ت�سم 600 

اآلف اإيراين اأغلبيتهم الق�سوى تدعم بهلوي.

ولي العهد اإليراني السابق في اول حوار لمجلة عربية

رضا بهلوي: 
ال أسعى كي أكون ملًكا... بل لتحرير شعبي

�سعب  الإنقاذ  برناجما  اأقرتح  فقط  املعار�سة،  زعيم 
اإيران العظيم الذي هو يف �سجن كبري منذ 35 �سنة، 
يف  �سنة   35 لدي  وبالتايل  املعار�سة،  يف  عمري  هي 
فرن�سا بعد الثورة كنا منذ بدايتها يف املعار�سة بكل 
الثورة  هذه  يف  �سارك  من  بع�س  اإن  حتى  ن�ساط، 
االإ�سالمية حتول اإىل املعار�سة، بعدما �ساهد النتائج 
اإيران والعامل املحيط  التي نعي�سها االآن يف  الكارثية 

بها.
م�ست�سفى  يف   1980 يوليو   27 يف  اأبي  مات  لقد 
ومنذ  م�سر،  يف  وقتها  كنت  بالقاهرة،  باملعادي 
العمل  كون  وا�ستثمرت  املعار�سة.  اإىل  حتولت  وفاته 
والنت  االإعالم  و�سائل  عرب  اأ�سهل  اخلارج  من 

والف�سائيات، فالبد اأن ينه�س ال�سعب من جديد.

هل مات مقتوال؟
كنا  عدة،  عمليات  بعد  بال�سرطان  مات  ال،   
وملا  م�سر،  يف  كنا  نعرف،  ال  لكن  وفاته  متوقعني 
�سبتمرب   14 يف  االإيرانية  العراقية  احلرب  اندلعت 
1980، اأول رد فعل يل اأنني اأردت االلتحاق باجلي�س 
موقفي  فهذا  االإيرانية،  االأمة  عن  للدفاع  االإيراين 
منذ  اأي  م�سر  يف  معار�ستي  بداأت  لكن  الوطني، 
العام 1980 ومازالت معركتي ال�سيا�سية م�ستمرة، اإن 
وحل  البالد يف  اأدخل  والدي،  قلب  الذي  هو  النظام 

اأعماله  جدول  هو  به  يهتم  الذي  الوحيد  ال�سيء 
اإىل نظام برملاين علماين  باإيران  ال�سيا�سي للو�سول 

ودميقراطي.
واأ�ساف اأن هذا النظام رمبا يكون برملانيا ملكيا 
ال�ستعادة  ي�سعى  ال  اأنه  واأكد  واليابان،  ال�سويد  مثل 

عر�س اإيران.

منذ متى �أ�سبحت زعيم �ملعار�سة؟
 اإنني واحد من ماليني املعار�سني وال اأزعم اأين 

كل العرب التقت به يف منزله الباري�سي للتعرف 
على افكاره و مواقفه ال�سيا�سية

اأول انطباع انتابني حينما راأيته يف �سقته الفخمة 
اأنني  الفخمة،  ال�ساه  ق�سور  اأجنحة  اأحد  ت�سبه  التي 
يف ح�سرة �ساه اإيران يف �سبابه، رجل �سديد االأناقة 
اإذا  وواثق من نف�سه، عندما �ساألته قبل احلوار عما 
عر�سه،  وا�ستعادة  ك�ساه  اإيران  اإىل  للعودة  يتوق  كان 
اإن  مو�سحا  ذلك،  على  االإجابة  املبكر  من  اإنه  قال 

خالد سعد زغلول
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خطري وعميق وحّول الدولة اإىل بوتقة من املتطرفني 
واالإرهابيني والطغاة والفا�سدين، عندي �سوؤال.. هل 
ال�سعب االإيراين له قدرة على امل�ساركة يف احلكم اأو 
اإبداء راأيه بحرية؟ بالطبع ال؛ الهدف �سهل، ال�سوؤال 
ما  ودميقراطية؟  حرية  فيها  اإيران  هل  املطروح.. 
معنى االنتخابات؟ هل ال�سعب االإيراين له كلمته؟ ال 
توجد مقومات، البد من انتخابات حرة واإعالم نزيه 
م�ستقل، وبرملان حر م�ستقل، اأنا دميقراطي علماين، 

نحن يجب اأن نن�سئ دولة دميقراطية برملانية.
القرار  �سناعة  يف  �سارك  الذي  حتى  لكن 
جعلوه  اأو  منه،  بدال  ويقررون  م�سطهد  ال�سيا�سي، 
هناك  اإن  قالوا  )ي�سحك(  ي�ساءون؛  ما  يقرر 
انتخابات وتعدد املر�سحني، ولكن هذا م�سحك، فما 
الرو�سي؟  االأ�سلوب  على  كانت  لو  االنتخابات  جدوى 
ب�سيط،  بهدف  القاهرة  منذ  املعار�سة  بداأت  لقد 
عودة اال�ستقرار والرخاء واحلرية لل�سعب االإيراين. 

�سكت ويل عهد ال�ساه قليال ورحل بخاطره بعيدا 
معنا  حواره  وا�سل  ثم  والده،  جمد  ي�ستعيد  كاأنه 

بابت�سامته التي ال تفارق فمه قائاًل:
دميقراطية  توجد  لن  اإنه  يقول  والدي  كان 
الدولة،  عن  الدين  بف�سل  اإال  العامل  يف  حقيقية 
فاإيران طول عمرها  الدين،  اأننا �سد  يعني  ال  وهذا 
منفتحة على جميع االأديان والطوائف، يف اإيران كان 
امل�سلمون يتعاي�سون مع امل�سيحيني واليهود يف اأ�سلوب 

حياة مثالية.

ما هي �قرت�حاتك؟
 لدينا برنامج وا�سح؛ نحن نقرتح على االإيرانيني 
وحرة  م�ستقلة  برملانية  دميقراطية  دولة  انتخاب 
برملانية  ملكية  يف�سلون  هل  ال�سعب،  على  ونعر�سها 
دولة  اإىل  فعليا  ن�سل  هنا  برملانية،  جمهورية  اأم 
بنف�سه  ال�سعب م�سريه  يقرر  اأن  فالبد  دميقراطية، 
بالد  يف  عليها  املتعارف  الدميقراطيات  اأنواع  واأي 

العامل املتح�سر يتمنى اأن يعي�س.
احلرة  لالنتخابات  وطنيا  جمل�سا  اأن�ساأت  لقد 
اإىل  ن�سل  حتى  و�سعبية  �سيا�سية  حمالت  ن�سن  لكي 
انتخابات  فيها  حتدث  للدميقراطية،  املتاح  املناخ 
يرتك  اأن  اإما  للحل،  عدة  خيارات  هناك  حرة، 
من  البد  وبالتايل  م�ستحيل،  وهو  ال�سلطة  النظام 

ال  فاملاليل  ال�سعب،  لتحرير  احلكم  نظام  قلب 
مب�ساحلهم  بل  اإيران  م�سلحة  يف  يفكرون 

ال�سخ�سية التي تن�سب على هدفهم االأعلى 
�سيعي  مت�سدد  اإ�سالم  ت�سدير  وهو  اأال 

والهيمنة  االإرهاب  ومتويل  متطرف 
وعلى  برمتها  العربية  املنطقة  على 

اخلليج خ�سو�سا. 
اإن�ساء  اأريد  اأنا 

برملانية  دميقراطية 

حقيقية يف اإيران، هنا يكمن احلل و�سيكون انعكا�سه 
�سعوب  على  بل  االإيراين  ال�سعب  على  فقط  لي�س 

املنطقة العربية كلها.
عن  الدين  ف�سل  من  البد  اأنه  متاما  مقتنع  اأنا 
ف�سلوا  حينما  اإال  اأوروبا  يف  قائمة  تقم  مل  الدولة؛ 
املنابر  مكانهم  الدين  فعلماء  الدولة،  عن  الكني�سة 
املوؤ�س�سات  يف  مكانهم  وال�سيا�سيون  وامل�ساجد، 
وال  �سيارة،  ي�سنع  اأن  لطبيب  ميكن  فال  احلكومية، 
اأن يقوم بعملية جراحية، وال ميكن  ميكن للمهند�س 
للعامل اأن يدير �سركة، وهكذا كٌل خلق الخت�سا�سه.

الطوائف،  كل  فيها  فاإيران  الدين،  �سد  ل�سنا 
الغالبية م�سلمة و�سيعية طوال التاريخ، اأهم ما يقال 

هو اأننا ناأمل يف اإيران مب�ستقبل جمهورية برملانية، 
علما اأن النظام اجلمهوري فيه مناذج عدة.

انتخابات  اإيجاد  على  اليوم  نعمل 
جمل�سي  وعرب  نزيهة،  حرة 
الوطني اأ�سن حمالت حتى ن�سل 
لوالدة  احلا�سمة  املرحلة  اإىل 
ينفتح  وحينما  الدميقراطية، 
الد�ستور  تغيري  من  البد  املناخ 
مبادئ  مبنيا على  علمانيا  ليكون 
حقوق االإن�سان والقيم االإن�سانية.

للعرب  ت�سبب  �إير�ن  �إن 
يف  ال�سيما  كبرية  م�ساكل 
و�لعر�ق  �لبحرين  دولتي 
كما �خرتقت لبنان و�سوريا، 
هذ�  لنا  ت�سف  فكيف 

�لو�سع؟
بالفعل  اإيران  يف  يحدث  ما   

العامل  يف  اجلميع  على  ينعك�س 
اجلوار  ودول  عموما،  برمته 

فقط  لي�س  خ�سو�سا،  االإقليمي 
البحرين  يف  توترات  من  يحدث  مبا 

ولبنان والعراق، فهم يزرعون بوؤرا للتوتر 
يف هذه الدول ويحاولون ب�سط نفوذهم 

بت�سدير  العربية  املنطقة  على 

اإ�سالم غريب عن جوهر الدين، ففي زمن والدي مل 
نعرف �سيئا عن م�ساكل وفوارق بني ال�سيعي وال�سني، 
فاإيران وقتها كانت م�سرب االأمثال يف االنفتاح على 
االأديان لدرجة اأنه كان يعي�س معنا يهود وم�سيحيون 
وخمتلف الديانات والطوائف، ومل يكن هناك متييز، 
مرجعا  اإيران  اأ�سبحت  االإ�سالمية  الثورة  بعد  لكن 
عامليا للتطرف والت�سدد والتمييز الطائفي والعرقي، 
االإ�سالمي  الدين  �سماحة  عن  جدا  بعيد  هذا  وكل 
البحرين  يف  االإرهاب  متول  املاليل  اإيران  وروحه، 
تغذي  طهران  بل  واجلزائر،  وال�سعودية  وم�سر 
لتهيمن على املنطقة  البحرين والعراق  الطائفية يف 

ولي العهد اإليراني السابق في اول حوار لمجلة عربية

رضا بهلوي: 
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اإلسالميون استغلوا الجهل 
السياسي واألمية السياسية 
التي تتمتع بها شعوبنا في 

المنطقة؛ ألنهم يغسلون 
العقول ويقودونها فال يمكن 

مناقشتهم لكونهم نصبوا 
أنفسهم آيات اهلل

ابتكرته  الذي  ال�سيعي  الفكر  بت�سدير  العربية 
على  وهيمنتها  نفوذها  ب�سط  وحتاول  وانتهجته، 

اخلليج والعامل العربي عربه.

�لنفطية  �الآبار  �سندمر  �ملاليل  �أحد  قال 
ق�سفت  �أو  �أمريكا  هاجمتنا  لو  �خلليجية 
�لنووية، فما دخل �خلليج  �أ�سر�ئيل مفاعلهم 

يف حربهم �سد �أمريكا؟
التوترات واملخاوف وعدم   هذا جنون، يزرعون 

احلل  ليكون  خمتلفة  اإيران  نقرتح  نحن  الثقة، 
وللعامل  اخلليجي  ولل�سعب  االإيراين  لل�سعب  للجميع، 
اأننا لن نقدر على  املحيط بنا، لكن يجب اأن تعرفوا 
الدميقراطية  “االإيران” احلرة  ووالدة هذه  التغيري 

العلمانية اإال مب�ساعدتكم يا عرب.. اأكرر ذلك.
هذا يدفعنا للت�ساوؤل ملاذا ينتهج املاليل االإرهاب؟ 
اإيران  بلدي  واأمريكا  اأوروبا  يف  يذكرون  فحينما 
الدينية،  والفا�سية  الدويل  باالإرهاب  ا�سمها  يقرتن 
والفكر  لالإرهاب  م�سدرين  عامليا  اأ�سبحوا  لقد 
اجلواب  الدين،  م�ستوى  على  الرجعي اخلطري حتى 
على ال�سوؤال ب�سيط، فلو ح�سل ا�ستقرار يف املنطقة 
املاليل  زرع  لذلك  عليهم،  ال�سعب  �سيدور  العربية 
وم�سر  ولبنان  والكويت  البحرين  يف  التوتر  بوؤر 
هل  االإيراين،  ال�سعب  اأمام  الداخلية  كوارثه  لتغطية 
تعلمون اأن دولتنا جدا غنية بالبرتول والغاز والرثوات 
الطبيعية والب�سرية، ومع هذا ت�سجل اآخر اإح�ساءات 
يعي�س  االإيراين  ال�سعب  معظم  اأن  املتحدة  االأمم 
املخت�سون  ي�سجل  بينما  املدقع،  الفقر  خط  حتت 
التي  يتبارون برثواتهم  اأن املاليل  االأثرياء  يف �سجل 
تتجاوز ع�سرات مليارات الدوالرات من قوت ال�سعب 
�سجن  يف  عرب  يا  فاالإيرانيون  امل�سكني،  االإيراين 
حتريرهم  اأجل  من  طاقتي  بكل  اأعمل  ولهذا  كبري، 
اإال  يتم  لن  التغيري  ولكن  اأن�ساته،  الذي  املجل�س  عرب 

املدنية،  وللموؤ�س�سات  لنا  ودعمكم  م�ساعدتكم  عرب 
يجب اأن متنحوا ال�سعب االأمل، فال�سعارات والكلمات 

جميلة، ولكن باالأفعال حت�سل الثورات..
لهذا مت التخل�س منهم. هذا مل يفعلوه اإال بعدما 
االأ�سري  لل�سعب  يحدث  وما  االإيراين  الواقع  �ساهدوا 
الغربية  الذهنية  يف  اإيران  تركتها  التي  وال�سورة 

والعربية.
اأكرث  ال�سعوب  على  خطر  ال�سيا�سي  االإ�سالم  اإن 
اجلهل  ا�ستغلوا  االإ�سالميون  احلروب،  خطر  من 
�سعوبنا  بها  تتمتع  التي  ال�سيا�سية  واالأمية  ال�سيا�سي 
فال  ويقودونها  العقول  يغ�سلون  الأنهم  املنطقة؛  يف 
اهلل  اآيات  اأنف�سهم  ن�سبوا  لكونهم  مناق�ستهم  ميكن 
وامل�سا�س بهم كاأمنا م�س�ست الذات االإلهية )ا�ستغفر 
اإ�سالح  من  االإيراين  ال�سعب  حاول  وحينما  اهلل(، 
النظام وجده غري قابل لالإ�سالح كون املر�سد يقرر 
مناق�سته  يحاول  ومن  املاليل،  مع  �سيء  كل  ويدير 

يعدم اأو يعذب ويعتقل اأو ي�سجن..
هل تعرفون اأن يف اإيران هناك عامل مواز للعامل 
احلايل  بالواقع  يقبل  ال  اإيران  يف  تعرفونه  الذي 
وي�سعى اإىل التغيري لكنه عاجز، هل تعلمون اأن هناك 
يختلف  ال  كبرية  �سيعية  قامة  وهو  برجادي  اهلل  اآية 
عن بقية املاليل يف درجته الدينية كونه مرجعا دينيا 
يعذب يف  فاليوم  بدولة علمانية،  لكنه طالب  كبريا، 
ال�سجون ب�سرا�سة وعلى و�سك املوت ملجرد اأنه ي�سعى 
الربيع  العامل،  يف  اأحد  عنه  يتحدث  وال  للعلمانية 
واأن م�سريا  لالإيرانيني،  م�ستمد مما حدث  العربي 
عرب النت اأوحى بال�سرارة االأوىل للتغيري لكنه مدفوع 
من الغرب، وحدث يف تون�س مع بوعزيزي الذي اأحرق 
نف�سه فاندلعت الثورة يف تون�س واأتت بال�سلفيني، ثم 
امل�سلمني،  باالإخوان  واأتت  م�سر  يف  الثورة  ن�سجت 
خطورة  من  م�سر  يف  النا�س  انتبه  ما  �سرعان  لكن 
الواقع  من  ا�ستفادوا  لكونهم  الديكتاتوري  حكمهم 
الذي  الع�سكري  االنقالب  حدث  ولهذا  االإيراين 

�سانده ال�سعب.

�لنظام  بهذ�  حاليا  �إير�ن  �أن  تعتقد  هل 
�إ�سر�ئيل  مع  حرب  يف  �لدخول  على  قادرة 

لتحرير فل�سطني كما يزعمون؟ 
 ي�سحك عاليًا وقال: 

�سابع  من  هذا  اأن  يعلم  اإ�سرائيلي  اأي   -
مواجهة  على  قادرة  غري  فاإيران  امل�ستحيالت، 
خام�س  والدي  عهد  يف  البالد  كانت  لقد  اإ�سرائيل، 
العامل،  م�ستوى  على  الع�سكري  ال�سعيد  على  دولة 
قادة  خرية  ودمر  قتل  اخلميني  جاء  حينما  لكن 
اأعرق  خريجي  كانوا  الذين  االإيرانية  اجليو�س 
ال  بقوم  واأتى  العاملية،  احلربية  والكليات  املدار�س 
لو  انتحار  اأنه  يعرفون  هم  وبالتايل  �سيئًا،  يعرفون 
يعملون  هم  ولذلك  اإ�سرائيل،  مع  مواجهة  يف  دخلت 
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اإيراين  75 مليون  خامنئي هو من بيحكم ويدير 
ولي�س روحاين اأو اأحمدي جناد اأو من كان قبلهم اأو 
من �سيكون بعدهم، بل هم و�سيلة واأداة ببيد النظام 
اإزالته،  على  ت�ساعدونا  اأن  يجب  الذي  املتطرف، 
وماديا  معنويا  م�ساعدتنا  يجب  مبفردنا،  نقدر  فلن 
االأمل  تزرعوا  حتى  املدنية  املوؤ�س�سات  وم�ساعدة 

النف�سي يف هذا ال�سعب االأ�سري.
لكن  م�ستفيدين،  اإيراين  مليون   15 يكون  قد 
احل�سم  �ساعة  ينتظر  الكل  ال�سعب؟  بقية  عن  ماذا 
والتغيري. امل�ستقبل �سيوؤكد لكم �سدق كالمي، فالكل 
اجلوار  دول  مع  بل  الداخلي  لي�س  ال�سالم  يريد 
وقطر  واالإمارات  وال�سعودية  كالبحرين  االإقليمي 

والعراق وجميع الدول العربية والغربية. 
واأر�سلوا  املدنية  املوؤ�س�سات  يف  �ساعدونا  اأكرر 
للتغيري،  االأمل  متنحوهم  اأن  البد  لل�سعب،  ر�سائل 
وهذا  فعال  دعم  من  البد  الهدف،  تو�سيح  من  البد 
�سواء  العامل  تاريخ  يف  املجتمعات  كل  اأمال،  �سيخلق 
كانت  اإفريقيا  جنوب  اأو  الالتينية  واأمريكا  اآ�سيا  يف 
لها روافد خارجية �سيا�سية اأو اقت�سادية، نعمل على 
حتريك احلركات ال�سعبية للتمرد املدين دون العنف، 

و�سننجح بف�سل دعمكم.

على زرع الفنت واإثارة التوترات االإقليمية، خ�سو�سا 
دول اخلليج لت�ستيت الرتكيز عليهم. لقد انتهكوا حق 
املراأة بتع�سف خمجل رغم كون قيمها ال حتتاج اإىل 
وحتى  عاملية  اإن�سانية  قيم  فهذه  تقدرها  لكي  الدين 
لدرجة ال  املراأة  اأذلوا  لكنهم  يقد�سها  له  من ال دين 

يت�سورها عقل.
لقد تاأمل �لعرب كثري� حينما جاء خامتي، 
ولغة  جديد  بوجه  روحاين  جاء  �ليوم  ثم 
حم�سنة و�أ�سلوب يبدو منفتحا منحنا �أماًل...

يف  تكمن  عزيزي  يا  امل�سكلة  �ساخرا:  يقاطعني 
تعلمون  هل  االأ�سخا�س،  يف  ولي�س  النظام،  جوهر 
اأ�سهر من والية روحاين نفذت كمية من   6 باأول  اأن 

اأحكام االإعدامات تفوق اأي والية ملن �سبقه؟!
البد من قلب نظام اإيران، هناك طرق عدة منها 
فورية  بنتيجة  ياأتي  قد  وهذا  الع�سكرية،  بالعملية 
ولكني  العاج،  و�ساحل  وليبيا  بنما  يف  حدث  مثلما 
فر�سالتي  اأف�سله،  وال  حال  كونه  رغم  جنونا  اأراه 
لالإيرانيني نريد لي�س فقط ع�سيانا مدنيا بل تغيري 
كل �سيء؛ حتى نلغي اأفكارا عقيمة وقيما بالية، لقد 
اأن  ورغم  مرتفعا،  والدي  حكم  يف  الفرد  دخل  كان 
لكن  8 مرات عما كان عليه  ت�ساعف  البرتول  �سعر 
الذي  الوقت  مدقعا يف  فقرا  يعي�س  االإيراين  ال�سعب 
يتبارى فيه املاليل برثوات تتجاوز ع�سرات املليارات.

مع  �لنووي  �ملفاعل  �أن�ساأ  �لذي  و�لدك هو 
�لرئي�س �لفرن�سي جي�سكار دي�ستان؟ 

 يل وجهة نظر فيما يخ�س امل�ساألة النووية، فاأنا 
لها، فهي خطرية ال�سيما  البديلة  الطاقة  اأبحث عن 
اأن اإيران تقع يف حزام الزالزل وال نريد تكرار اأزمة 
كانت  النووي  املفاعل  اأن�ساأ  حينما  والدي  اليابان، 
الكهرباء  وتوليد  املياه  لتحلية  ال�سلمية  لالأغرا�س 
املفاعل  هذه  لكن  الخ..  الطبية  وللم�سائل  والطاقة 

كانت �ست�سبح فعالة بدءًا من العام 1982.
اليوم افتعلوا اأزمة نووية يف العامل لي�سغطوا على 
يخلقون  فمازالوا  التنازالت،  بع�س  ويك�سبوا  الغرب 
على  واللعب  اال�ستقرار  وعدم  التوتر  من  مناخا 

املع�سكر الرو�سي لالختباء يف جلبابه.
بدميقراطية  مرهون  اجلديد  اإيران  م�ستقبل 
علمانية، الدول االأوروبية الكربى مرت بهذه املراحل 

اخلطرية التي مررنا بها.
حت�سني  من  فالبد  وازدهرت،  ا�ستقرت  اأن  اإىل 
ال�سالم  واإحالل  الف�ساد  و�سرب  وال�سفافية  االإدارة 
الأن  اإ�سرتاتيجية؛  معاهدات  وعقد  اجلريان  بني 

اخلوف من االآخر واحلذر ال يفيد عملية ال�سالم.
نقطة  اإىل  العودة  يعني  خمتلفة  اإيران  معنى  اإن 
البداية اأي مع تركيا وباك�ستان، الأن م�ستقبل منطقتنا 
يف ع�سر القوى الدولية يحتم علينا التعاون والتكامل 
بينما بوجود خالفات فكيف �سيتم التعاون، البد من 

وقطر  والبحرين  اأذربيجان  مثل  اجلريان  مع  �سالم 
وال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة...

اإيران،  ي�ستثمرون يف  �سعوديون  لو هناك  تخيلوا 
وم�سريون  اخلليج،  يف  ي�ستثمرون  واإيرانيون 
يف  ي�ستثمرون  واإيرانيون  اإيران،  يف  ي�ستثمرون 
�سيا�سية  خالفات  ح�سلت  فلو  والبحرين،  االإمارات 
الإعادة  حكوماتهم  على  �سي�سغطون  النا�س  فهوؤالء 
مع  ح�سل  هكذا  النزاعات،  وت�سوية  امل�ساحلة 
ال�سنوات  مئات  بينهم  كان  ما  رغم  االأوروبيني 
التجارية  امل�سالح  لكن  والعداوات،  احلروب  من 
فما  ومت�سامنني،  موحدين  جعلتهم  واالقت�سادية 
اأهمها  كثرية  م�سرتكة  عنا�سر  لدينا  ونحن  بالنا 

الدين والتاريخ.
يعي  اأن  املزعجة، البد  الظروف  تفادي  البد من 
واالإيرانيات  االإيرانيني  اأن  اخلليج  يف  اأ�سدقاوؤنا 
ي�سعون اإىل التغيري بقوة ولكنهم لن يقدروا على ذلك 
اأ�سا�س  لنا  دعمهم  اأن  يعرفوا  اأن  البد  دعمهم،  دون 
يف تغيري النظام املتطرف، ال توجد حركة تغيري على 
العامل منذ غاندي ومرورا مبانديال وانتهاًء  م�ستوى 
بالربيع العربي اإال وكان هناك دعم خارجي م�ساعد 
لكي  الوقت  جاء  لقد  الداخلية.  الوطنية  للحركات 
ذلك،  خلقت  التي  والظروف  اخلالفات  كل  نتجاوز 

البد من عمل �سيء للتغيري.

حينما جاء الخميني قتل ودمر خيرة قادة الجيوش 
اإليرانية الذين كانوا خريجي أعرق المدارس 

والكليات الحربية العالمية
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االأويل  الزيارة  عقب  متوقعة  تكن  مل  مفاجاأة 
املعروف  ب�سيناء  الرعب  لكمني  العرب«  ل«كل 
دعوة  هي  املفاجاأة  كانت  بالعري�س،   17 كمني  با�سم 
على  للمعاي�سة  قبل  الأحد من  تتوافر  خا�سة جدا مل 
هذا  وجنود  �سباط  و�سط  24�ساعة  ملدة  الطبيعة 
للعنا�سر  االأول  العدو  باأنه  املعروف  الكمني  االأمني 
ولكن  ن�ساطهم،  حتجيم  من  متكن  والذي  االإرهابية 
اأما  لتوثيقها،  اأفالم  اإىل  حتتاج  �سر�سة  معارك  بعد 
جتري  التي  اال�ستعدادات  فهي  الدعوة  هذه  �سبب 
قريبا الإعالن �سيناء منطقة خالية من االإرهاب بعد 
النجاح املبهر لقوات اجلي�س وال�سرطة يف دحر فلول 
هذه العنا�سر االإرهابية والتي هي لي�ست �سوى فلول 
املرتزقة التي تعمل ل�سالح  هذه الدول  املتاآمرة على 

م�سر وا�ستقرارها.
االأمنية  االإدارات  اإىل  التوجه  واملتبع  كالعادة 
على  اإجراءات  احل�سول  ال�ستكمال  املتخ�س�سة 
الع�سكرية متاما  العمليات  التواجد مبنطقة  ت�سريح 
ال�سوي�س  قناة  عربنا  ال�سابقة.  الزيارة  متت  وكما 
بحرية  ناقلة  وهي  املعدية  عرب  الغربية  ال�سفة  من 

نحو  �سطحها  علي  القناة وحتمل  �ساطئي  بني  تربط 
التاأمني  اإجراءات  يتوىل  حيث  وحافلة،  �سيارة   30
�سمحوا  والذين  امل�سلحة  القوات  رجال  والتفتي�س 
للعري�س  املوؤدي  الدويل  الطريق  على  باالنطالق  لنا 
ورفح بطول نحو 175كيلو مرت. و رغم  ت�سفية معظم 
اإجراءات  زالت  فما  هروبهم  اأو  االإرهابية  العنا�سر 

طول  على  االأمنية  املفارز  بها  تقوم  التي  التفتي�س 
وذلك  ق   الطر  على  بكثافتها   هي  كما  الطريق 
العنا�سر  هروب  ومنع  ال�سيطرة  من  مزيدا  لتحقيق 

االإرهابية  املطلوبة.
بعد 7 �ساعات كاملة  جتاوزنا منطقة بئر العبد، 

حسين عبد القادر

زيارة جديدة لكمين الرعب 
وصائد اإلرهابيين بسيناء..

السياسة
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هدفنا.  حيث  العري�س  مدينة  حميط  من  واقرتبنا 
اال�ستقبال  كان  الو�سول  مبجرد   »17 الكمني»  مكان 
ال�سباط  من  اللقاء  وحرارة  حفاوة  ذو  احلافل 
اخلا�سة  القوات  رجال  من  وجميعهم  واجلنود 
اىل  ترجع  اللقاء  حفاوة  كانت  امل�سرية.  بال�سرطة 
اأ�سدقاء.  وا�سبحنا  ال�سابقة  املرة  من  تعارفنا 
�سرورة  اىل  بيننا  ن�ساأت  التي  ال�سداقة  فر�ست 
على  اأفراده  ينت�سر  الذي  الكمني  اأرجاء  يف  التحرك 
يبادلني  كان  منهم  كل  االأر�س.   وا�سعة من  م�ساحة 

التحية وهو يقف يف حالة اال�ستعداد خلف �سالحه. 
اإ�ساراتهم  مع  ت�سمع  منهم  البع�س  اأ�سوات  كانت 
لديه.  االأمنية  احلالة  متام  عن  الال�سلكي   اأجهزة 
البع�س يتابع وير�سد احلركة على  الطرق  واملدقات 
ال�سحراوية. حتي ال يتعر�سوا الأية حماولة لالخرتاق 
او الت�سلل.  فلديه اأ�سرار غريب على املواجهة وعدم 
جميال  م�سهدا  وكان  باملوقع.  مكان  اأي  يف  التفريط 
اجلنود  من  بالعديد  اخلا�س  وهو  بالت�سجيل  جديرا 
وهم مي�سكون امل�ساحف ويتلون اآيات القران الكرمي 

تكريم رسمي رفيع 
المستوي ألفراده 

األبطال..

بالصور حصريا تفاصيل 24 ساعة 
عاشتها »كل العرب« داخل أخطر 

تمركز أمني  يواجه اإلرهاب 
المسلح..

رفع  ال�سالة  وقت  حان  وعندما  وهدوء  �سكينة  يف 
اأحد اجلنود االآذان. ليتم تق�سيم جمموعات اجلنود 
الليل التواجد هنا له طعم  لل�سالة على دفعات. يف 
عن  وميتنع  العادية  احلياة  عن  متاما  خمتلف  اآخر 
فدفعات  واخلائفني.  القلب  مر�سى  خالله  التواجد 
النريان باأنواع خمتلف االأعرية تنطلق من حني الآخر 
يف تبادل للر�سا�س مع بع�س فلول العنا�سر االإرهابية 
التي حتاول اأن توؤكد  باأنها ما زالت موجودة. ن�سيت 
ام�سي  باأال  التحذيرات  ن�س  للخالء  وانا يف طريقي 
قدر  االأر�س  على  زاحفا  اأكون  واإمنا  قدمي  على 
اأخريا  العنا�سر.  هذه  تر�سدين  ال  حتى  امل�ستطاع 
معهم  �سليت  حيث  الفجر  �سالة  واأتى  الليل  انق�سع 
�سالة اجلماعة وبعد تناول فطوري املريي مع اجلنود 
تاأهبنا للعودة للقاهرة و�سط وداع باالأعناق ودعوات 
لهم برعاية اهلل، وعرفنا جميعًا باأن االأمن م�ستتب يف 
�سيناء �ساملة اإال فقط جزء �سغري يف �سمالها بقرب 
البا�سلة  قواتنا  زالت  ما  حمدود  مثلث  يف  اإ�سرائيل 
االإرهابية  العنا�سر  من  نهائيا  ت�سفيه  حتى  ت�سيقه 
واأن  وال�سيما  تتاأثر  لن  امل�سرية  ال�سياحة  وبالتايل 
اأبرز مواقعها ومنتجعاتها ال�ساحرة يف جنوب �سيناء 
جميع  علي  امل�سري  واجلي�س  االأمن  �سيطرة  حيث 

مدنها ومواقعها يف �سمال وو�سط وجنوب �سيناء.
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 علي المرعبي

للو�سع  روؤيتك  هي  كيف 
بالعر�ق حاليا؟

يف  احلايل  الو�سع  اأن  �سك  ال 
داخلية  �سيا�سات  نتائج  هو  العراق 
عام  خارجي  غزو  نتيجة  و  خاطئة 
ما  وكل  البلد  له  تعر�س  وما   2003
ال�سببني.  لهذين  نتيجة  هو  يح�سل 

وقع  الذي  االحتالل  هو  الرئي�سي  ال�سبب  يعني 
ال�سعب  ير�ساه  مل  لو�سع  اأ�س�س  الذي   2003 �سنة 
عندما  و  ال�سالح.  بقوة  عليه  فر�س  لكن  العراقي 
وعد  على  بناء  ان�سحبوا  العراق  و  االأمريكان  ترك 
قانونية  التزامات  من  عليهم  مبا  يقوموا  مل  اأوباما 
البلد على حافة  البلد املحتل. تركوا  واخالقية جتاه 
االنهيار االأمني وال�سيا�سي. ثم �سكلوا عملية �سيا�سية 
مل ير�ساها ال�سعب العراقي ولكن مازالت م�ستمرة. 
لل�سيطرة  االإقليمية  للقوى  البلد مفتوح  تركوا  واي�سا 

عليه و هذا الواقع هو نتيجة ذاك احلدث.
ي�سكل  طرف  �ي  �الإقليمي  �لتدخل  حول 

�أكرث خطورة �سيا�سية د�خل �لعر�ق؟
العراق  هام�سي.  ببلد  لي�س  العراق  اأن  احلقيقة 
من  لذلك  الزاوية  حجر  وهو  املنطقة  يف  مهم  بلد 
اليوم يف  اأن ما ح�سل  العراقيون  وجهة نظرنا نحن 

املنطقة من انهيارات لبع�س االأنظمة ودمار ل�سعوب 
يف  ح�سل  الذي  اخللل  نتيجة  كله  هو  ودول،  كاملة 
لتدخالت  عر�سة  لالأ�سف  اليوم  العراق  العراق.  يف 
اإقليمية و دولية. ولكن ما ح�سل عندنا االآن يف هذه 
االنتخابات االأخرية لالأ�سف، هو اأن االأمور اأ�سبحت 
الدول  اأن  خجل،  بال  عالنية  و  مك�سوفة  و  وا�سحة 
رئا�سة  وفر�س  العراقية  احلكومة  ت�سكيل  يف  تتدخل 

اجلمهورية ورئا�سة الربملان.
�أدت  �لتي  لالإفر�ز�ت  بالن�سبة  �لعرب:  كل 
لو�سول �لبلد لهذه �حلالة، بالتاأكيد �لتدخل 
�لطائفي  �ملناخ  هذ�  خلق  و�لدويل  �الإقليمي 
مدى  هو  ما  بالعر�ق.  و�لعرقي  و�ملذهبي 
خطورة هذ� على �لعر�ق بعد �حتالله يعني ما 
هي خطورة تفجري �لو�سع �لطائفي و�ملذهبي 
�لذي ر�أينا به ماأ�سي كثرية ،كيف تر�ه، وما هي 

�سبل �لعالج له

و  املذهبي  التنوع  ال�ساري:  جمال 
�سيء  هو  بلد  اي  يف  والديني  الطائفي 
هدا  ا�ستثمار  ميكن  اأحيانا  بل  طبيعي، 
هناك  يكون  عندما  البلد.  لقوة  االأمر 
ي�سبح  و  اأعراقه  و  طوائفه  يف  تنوع 
انتاج  على  ت�ساعد  قوية  ف�سيف�ساء 
لكن  للبلد.  حقيقية  حياة  و  مهارات 
االحتالل  اأن  هو  ح�سل  الذي  اخلطاأ 
الت�سنيفات  هذه  حول  االأمريكي 
كل  يف  عليها  االجتماعية  املتعارف 
البلدان اىل ت�سنيفات �سيا�سية. فاأ�س�س 
حما�س�سة طائفية �سماها زورا وبهتانا 
العامل  يف  يوجد  ال  دميقراطية،  عملية 
طوائف  دميقراطية  نف�سه  يحرتم  الذي 
الطوائف  دميقراطية.  لي�ست  هذه 
يت�ساوى  اأن  هي  والدميقراطية  طوائف، 
ح�سل  الذي  هذا  و�سعهم.  يف  االأفراد 
العراق  ميثل  من  عراقي  يوجد  ال  انه 
عراقيني  لي�سوا  هوؤالء  لالأ�سف.  اليوم 
العراق،  اأجل  من  يعملون  انهم  مبعنى 
لطوائفهم.  لذلك  يعملون  انهم  بل 
هذه  هو   2003 عام  بعد  ح�سل  ما 
املحا�س�سة الطائفية، واإذا مل نخرج من 
هذه املحا�س�سة الطائفية ال ميكن للبلد اأن يتعافى، 
وال ميكن يف النهاية للمنطقة اأن تتعافى، الأنه ال ميكن 

للمنطقة اأن تتعافى اإذا مل يتعافى العراق.
�لقائمة  �ل�سيا�سية  �لعملية  مبجال 
وجهة  هي  ما  �أو  تر�ها،  كيف  بالعر�ق  حاليا 
�لطائفية،  �ملحا�س�سة  نهج  لتغيري  نظرك 
تتحدث  كنت  كما  ـ  �لطائفية  �ملحا�س�سة  الأن 
و  �سحيحة  �سيا�سية  لن�سوء  عملية  توؤدي  ال  ـ 

�سليمة ما هو م�سروعكم �لبديل؟
الوطني  بامل�سروع  ونوؤمن  بالعراق  نوؤمن  نحن 
لكل  هواحلل  العراقي  الوطني  امل�سروع  و  العراقي. 
ال�سعب  البلد.  يف  الطائفية  املحا�س�سة  م�سكلة 
كان  و  املحا�س�سة  هذه  رف�س  البداية  منذ  العراقي 
اآخر رف�س لل�سعب العراقي هو عزوفه عن االنتخابات 
التي ح�سلت يف هذا العام و ما زالت نتائجها لالأ�سف 

جمال الضاري: 
نرفض المحاصصة الطائفية 
و التدخالت الخارجية

نرحب اليوم باال�ستاذ 
جمال ال�ساري ال�سيا�سي 

العراقي املعروف، و رئي�ش 
امل�سروع الوطني العراقي، و 
الذي يقوم باأن�سطة متعددة 
داخل وخارج العراق، والذي 
يهتم بتطور الو�سع ال�سيا�سي 

العراقي، من اأجل ابداء راأيه 
و موقفه من كل التطورات 

التي ي�سهدها العراق، و 
نظرته للو�سع االقليمي و 

الدويل و تاأثرياته على جميع 
االأ�سعدة.

السياسة
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االآالف من اجلنود  مئات  معها  و  العراق  اىل  جاءت 
اأمريكا جاءت للعراق و معها ثالثني دولة كما تدعي، 
وكانت متلك االمكانيات و العدد الكايف باأن حتافظ 
الطريقة،  بهذه  الباب  فتح  لكن  العراق،  حدود  على 
بهذه  االإرهابيني  بدخول  ال�سماح  و  البلد  ا�ستباحة  و 
املقاومة  ت�سويه  منه،  االأول  الهدف  هو  الطريقة، 
املحتل،  مع  جاوؤوا  الذين  ذلك،  بعد  ثم  العراقية. 
والذين م�سكوا اإدارة البالد حني رحل املحتل، تعلموا 
من املحتل هذه االأ�ساليب. فلذلك ح�سل ما ح�سل، 
العراق،  من  االأمريكية  القوات  ان�سحبت  عندما 
لهذا  املعار�سني  ملحاربة  االأ�ساليب  نف�س  ا�ستخدمت 
الو�سع الفا�سد و الو�سع الطائفي يف العراق، فكانت 
ان  كيف  نذكر  وكلنا  التهم.  تكال  اأن  ال�سهولة  من 
هناك عمليات تهريب منظمة من ال�سجون العراقية 
الرهابيني حمكومني، ولكن رتبت للبع�س االأمور ومت 
اأن  بعد   2009 عام  بعد  ثم  ال�سجون.  من  تهريبهم 
االإ�سالمية  اأي�سا  العراق  بدولة  ت�سمى  ما  انك�سرت 

مراأى  على  وكانوا  ال�سحراء  يف  يتواجدون  كانوا 
كانت  التي  الدرون  وطائرات  االأمريكان  من  وم�سمع 
فلماذا  العامل،  من  مكان  اي  يف  ان�سان  اي  تق�سف 
وتدمرها.  وتق�سفها  املع�سكرات  اىل هذه  تذهب  مل 
ال�سعوب  �سد  ت�ستخدم  �سماعة  هو  االإرهاب  اإذن، 
اأن  تريد  التي  ال�سعوب  قهر  اأولها  غايات  لتحقيق 

تتحرر.
�الإرهاب  عامليا  �أن عدم تعريف  هل تعتقد 
�الإطار؟  هذ�  �سمن  يدخل  حتديد�  و�أمريكيا 
يف  م�سروعة  وطنية  مقاومة  �أي  ت�سنيف  �ي 

الئحة �الإرهاب و�اللتفاف عليها؟
من  الرئي�س  امل�ستفيد  امريكا  ان  اعتقد  انا 
االإرهاب. الأنه يف عام 2001 بعد اأحداث 11 �سبتمرب 
رفع بو�س �سعاره »من مل يكن معي فهو �سدي« وبداأ 
باحتالل اأفغان�ستان ثم لفق الق�س�س الكاذبة وروج 

للق�س�س الكاذبة التي اأدت اإىل احتالل العراق. لقد 
خ�سر االأمريكيني ما خ�سروا يف العراق من اأرواح ومن 
اأوباما  اأطلقه  وعد  اإىل  االأمر  و�سل  طائلة،  و  اأموال 
بو�س  لكن  العراق.  من  االأمريكية  القوات  ب�سحب 
الأن  اخلطيئة.  نف�س  ارتكب  اأوباما  و  خطيئة  ارتكب 
قواته  واوباما �سحب  العراق دون م�سوغ،  بو�س احتل 
اأي�سا من العراق دون اأن يفي بااللتزامات. و اأوباما 
من وجهة نظري ال يقل اجراما عن بو�س. الأن االأول 
الطريقة  بهذه  تركنا  و  ذبحنا،  كرر  والثاين  ذبحنا 
دولة منهكة.  واحلقيقة بعد خروج االحتالل كان من 
ال�سهولة اأن يكون هنالك نفوذ اإقليمي وتدخل اإقليمي 
يتحدث  ترامب  االآن  و  البلد.  على  اإقليمية  و�سيطرة 
الذي  ما  لكن  و  اأوباما  ويخطئ  بو�س  يخطئ  اأي�سا، 
فعله ترامب؟ يف احلقيقة مل يغري �سيئا من الواقع اأو 
قد يزيد الواقع �سوءا، لذلك ان االإرهاب هي �سماعة 
ت�ستفيد منها هذه الدول و يف املقدمة امريكا و ندفع 

نحن فاتورتها الباهظة الثمن.

كل  ويت�ساءل  كبري  ت�ساوؤل  د�ئما  يطرح 
بعد  �لعر�ق  يف  �ملوجود  �لف�ساد  عن  �لنا�س 
و�لتعليمي  و�ملايل  �الإد�ري  �لف�ساد  �الحتالل، 
وعلى جميع �الأ�سعدة، كيف ترى هذ� �لف�ساد؟ 
و من يحمي هوؤالء �لفا�سدين �سمن �لعملية 

�ل�سيا�سية؟
يتحكم  الف�ساد  االآن.  الف�ساد هو منظومة كبرية 
يف  يتحكم  الف�ساد  العراق.  ال�سيا�سي  يف  القرار  يف 
القرار االأمني و االقت�سادي و االإعالمي يف العراق. 
اأ�سراره  له  كبري  اخطبوط  لالأ�سف  الف�ساد  لذلك 
قدرة  له  و  جدا.  عالية  م�ستويات  يف  ال�سيا�سية 
اقت�سادية  منظومة  وميلك  جدا،  عالية  �سيا�سية 
ال�سحيحة،  غري  املعامالت  ميرر  اأن  ي�ستطيع 
االأمنية  املنا�سب  االآن  اأمنية.  منظومة  اأي�سا  وميلك 
تاأ�سي�س  وهذا  ت�سرتى،  و  تباع  لالأ�سف  يف  العراق 
لذلك  املن�سب.  وي�سرتى  يباع  للف�ساد عندما  خطري 

ن�سبة  يف  ي�سارك  مل  العراقي  ال�سعب  مر�سية.  غري 
كبرية يف هذه االنتخابات الأنه مل يرى تغيري حقيقي 
خالل �سنني م�ساركاته ال�سابقة، و اإذا مل نذهب بعيدا 
و رجعنا ايل عام 2010 جند اأن العراقيني اعرت�سوا 
رغم  و  و�سيعتهم،  ب�سنتهم  ال�سيا�سية  العملية  على 
يف  كتب  الأنه  الد�ستور  على  اعرت�سوا  العراقيني  اأن 
يجب  التي  املاآخذ  من  اأي�سا  وهذه  االحتالل،  زمن 
يف  هذا  كل  رغم  امل�ستقبل.  يف  اإ�سالحها  يراعى  اأن 
و فازت  اإىل االنتخابات  العراقيني  العام ذهب  ذلك 
واالإرادة  الدولية  االإرادة  لكن  العراقية.  القائمة 
االإقليمية وقفت �سد اإرادة ال�سعب العراقي وفر�ست 
خيارات اأخرى مل يقررها ال�سعب العراقي، فح�سلت 
ما  داع�س  احتل  عندما  الكارثة  وح�سلت  امل�ساكل 
2014. كل  يقرب من ن�سف م�ساحة العراق يف عام 
على  تفر�س  التي  اخلاطئة  ال�سيا�سات  نتيجة  هذا 
عزف   2018 عام  يف  زالت.  ال  و  العراقي  ال�سعب 
عليهم  فر�ست  ذلك  ومع  االنتخابات  عن  العراقيني 
ح�سل  والكبري  الذي  الهائل  التزوير  رغم  النتائج، 
لت�سكيل  دعى  الوزراء  رئي�س  االنتخابات.  هذه  يف 
جلنة عليا كما قال للوقوف على االنتهاكات اخلطرية 
االأمر،  لهذا  الق�ساء  وا�ستدعي  االنتخابات.  يف 
النتائج  التي  ثّبت  الق�ساء  ان  ح�سل  الذي  ولكن 
حينها  يف  ذلك  وقال  الوزراء  رئي�س  عليها  اعرت�س 
اليوم،  باحلقيقة  نعرف  فال  انتهاكات خطرية.  انها 
اأيهما كالمهم اأ�سح، رئي�س الوزراء الذي قال هنالك 
كبار  م�سوؤولني  من  جلنة  و�سكل  خطرية  انتهاكات 
اأو كالم   ، اكدت اتهاماته بحدوث اخرتاقات وا�سعة 
االنتخابات  ان  وقال  ذلك،  كل  نفى  الذي  الق�ساء 
�سحيحة و�سادق عليها مئة باملئة. اذن هنالك اأمور 
التدخالت  هناك  اأي�سا  حمبطني.  العراقيني  جعلت 
البلد  اأحدا، الأنه عندما يكون  اخلارجية وال ن�ستثني 
يف  رغبة  له  بلد  كل  ي�سبح  الطريقة،  بهذه  م�ستباح 

التدخل بالعراق و ميكنه اأن يتدخل.
منذ  بالعر�ق  �الأمنية  للحالة  بالن�سبة 
2003 حتى �ليوم، �إال تعترب �أن هذه �لتنظيمات 
�مل�سنفة �إرهابية كان لها ت�سهيالت معينة من 

�سمن �ملوؤ�س�سة �حلاكمة بالعر�ق؟
مقاومة  اإىل  دعوا   2003 عام  بعد  العراقيون 
لكل  م�سروع  حق  هي  االحتالل  مقاومة  و  االحتالل. 
ال�سعوب. ولكن مت ت�سويه �سورة املقاومة، حتى تن�سب 
لالرهابيني  �ُسِمح  حيث  االإرهاب،  اىل  املقاومة  هذه 
من  واحدة  ان  نعرف  نحن  العراق.  اإىل  بالدخول 
التزامات البلد املحتل هي حماية حدود البلد املحتلة 
لكن الذي ح�سل، وانا �ساحب جتربة يف هذا االأمر، 
حيث انني �سافرت يف �سهر متوز عام 2003 من بغداد 
اىل عمان. مل تكن توجد هناك اأي قوة على احلدود 
موجودة،  تكن  مل  اجلوازات  معرب  حتى  العراقية. 
فاإذن، من هو  االأردين جوازاتنا.  ختمنا يف اجلانب 
اأن  يجب  الذي  العراق  حدود  حماية  عن  امل�سوؤول 
مينع دخول االإرهابيني. قطعا نحن نعرف اأن اأمريكا 
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عندما �سقطت املو�سل على يد داع�س، كانت هنالك 
مئات  باأيدي  �سقطت  املو�سل  حتمي  ع�سكرية  فرق 
االأ�سخا�س . ملاذا؟ الأن املنظومة االأمنية مبنية على 
منظومة  �سمن  من  اليوم  الف�ساد  اي�سا  الف�ساد. 
يف  الف�ساد  �سد  يتكلم  اأن  يريد  من  بحيث  اإعالمية 
التهم  و�سيواجه  يحارب  و  بالف�ساد،  �سيتهم  العراق 
خطري  �سيء  العراق  يف  الف�ساد  فاإن  لذلك  الكثرية. 
املواطنني  حقوق  ياأكل  العراق  اقت�ساد  ياأكل  جدا، 
العراقيني، فلذلك اليوم العراق بال خدمات لالأ�سف، 
بال  تعليم  بال  �سحة  حتتية  بال  بنية  بال  اأمن  بال 
الف�ساد  االآخر اخلطري من هذا  وامل�ستفيد  م�ستقبل. 
هو طبعا االإرهاب.  الأن االإرهاب بوجود الف�ساد يكرب. 
االإرهاب ي�ستطيع اأن يجند بوجود الف�ساد، الأن النا�س 
بال عمل و بال تعليم. االإرهاب ي�ستطيع ان يجند الأن 
النا�س مظلومني و من ال�سهولة اأن يجندهم. والعراق 
االآن بف�سل اأمريكا من اأعلى البلدان ف�سادا يف العامل 

و االأمريكان هم الذين اأ�س�سوا لهذا الف�ساد.
�ملتد�ول  �أن  و  �ملعروف  �أي�سا  من 
على  �الحتالل  كان  قبل  �لعر�ق  �لتعليم  يف 
ملنظمة  تقرير  ويف  جد�  عالية  م�ستويات 
�أن �لتعليم يف �لعر�ق كان  �ليوني�سكو بباري�س 
�ل�سرق  يف  �الأف�سل  من  و  ر�قي  م�ستوى  على 
ميحي  �أن  ��ستطاع  �لعر�ق  �ن  و  �الأو�سط، 
ترى  كيف  �لعر�ق.  من  كامل  ب�سكل  �الأمية 
�أنه  خا�سة  �لعر�ق  يف  �لتعليمي  �لو�سع  �الن 
�الأطفال  ماليني  عن  خطرية  تقارير  يوجد 

خارج �ملد�ر�س؟
التعليم يف العراق ال يختلف عن االأمور االأخرى. 
خطرية  موؤ�سراته  االآن  العراق  يف  فعال  التعليم  لكن 
م�ستوى  على  حتى  و  اجلامعات  م�ستوى  على  جدا 
التعليم االبتدائي. مل تن�ساأ مدار�س منذ االحتالل اإىل 
االآن تغطي حاجات النا�س. االأمر االآخر هناك ت�سرب 
اأنا واحد  خطري للطلبة بحيث ارتفعت ن�سبة االأمية. 
حمو  حملة  يف  للتعلم  تذهب  اأمي  راأيت  الذين  من 
املا�سي.  القرن  من  الثمانينات  يف  وتعلمت  االمية. 
تذهب  وكانت  ا�سمها،  تكتب  و  تقراأ  كيف  تعلمت 
الدوام  نهاية  بعد  واالإرياف  القرى  اإىل  املعلمات 
ورجال  امهاتنا  تدر�س  كانت  و  االأمية  يف �سف حمو 
كبار ال�سن ويتعملوا. اليوم هناك م�سكلة حقيقية، ال 
يوجد �سفوف كافية للطلبة، بع�س الطلبة االبتدائية 
يف  يدر�سون  الطلبة  بع�س  و  االأر�س  على  يجل�سون 
هذه  ميتلك  الذي  العراق  يف  الطني  من  مدار�س 
الرثوة الهائلة. ثم اإذا ذهبنا ايل اجلامعات لال�سف 
تعليمي  م�ستوى  تعطي  العراق  يف  اليوم  اجلامعات 
الطلبة  عليها  يح�سل  التي  ال�سهادة  و  جدا،  متدين 
هناك الكثري من الدول ال تعرتف بها. الأنها ال متثل 
قيمه علمية مقارنة مع اجلامعات االأخرى املحرتمة. 
بع�س  يف  ا�سبح  اي�سا  التعليم  اأن  اخلطري  واالأمر 
جوانبه يذهب اىل مناحي  الطائفية اأكرثمن املناحي 

العلمية التي تربي اأجياال متعلمني.

نعود للو�سع �ل�سيا�سي بالعر�ق، كيف كانت 
�لعملية �ل�سيا�سية �لقائمة حاليا بالعر�ق هل 
و  موؤ�س�سات  دولة  بناء  على  قادرة  فعال  هي 

دميقر�طية حقيقية �م ال ؟
خدمات  تلبي  حتى  قادرة  تكون  ان  امتنى  انا 
الب�سرة  يف  ي�سربون  ما  يجدون  ال  الذين  املواطنني 
اإعمار  اإعادة  على  يعينهم  ما  يجدون  ال  والذين 
انا  ح�سل.  الذي  اخلراب  بعد  باملو�سل  مناطقهم 
خدمة  على  قادرة  حكومة  هناك  تكون  اأن  امتنى 
متفائل  غري  اأنا  احلقيقة  يف  لكن  العراقي،  ال�سعب 
االنتخابات ال يدعو  2018 يف  الأن ما ح�سل يف عام 
كل  العراقيني  يراقبه  االأمر  زال  وال  التفاوؤل.  اإىل 
االعتبار  يف  يوؤخد  احلكومة  ت�سكيل  طريقة  يوم. 
رئي�س  يكون  فاإن  الطائفية،  املحا�س�سة  هو  االأول 
ورئي�س  �سيعي  الوزراء  رئي�س  و  اجلمهورية  كردي 
االآخر  االأمر  معيب.  ذاته  بحد  وهذا  �سني  الربملان 
يف  االأحزاب  املتمثلة  ح�س�س  االعتبار  يف  يوؤخد 
االأمر  وهذا  االآن.  اإىل   2003 منذ  العراقية  ال�سلطة 
املعيار.  هي  اأنها  مع  الكفاءة  عن  لالبتعاد  يدعوهم 
احلكومة  اأن  هو  احلكومة،  ت�سكيل  يف  يح�سل  الذي 
يف العراق هي عبارة عن كعكة تتقا�سمها االأحزاب. 
تقدم  ما  مقدار  هي  العامل  بلدان  كل  يف  احلكومة 
خدمات للنا�س، لكن يف العراق احلكومة هي مقدار 
فا�سدة.  اأموال  من  لها  تقدم  و  االأحزاب  تخدم  ما 
للحكومة  ا�ستمرار  هي  القادمة  فلذلك  احلكومة 
ال�سابقة و ال اأظن اأنها �ستقدم الكثري  اإذا بنيت على 

نف�س االأ�س�س اخلاطئة.
على  ��ستقالله  �لعر�ق  يحافظ  كيف 
يف  �الإقليمية  �لتدخالت  ومنع  �لوطني 
منظومة  ظل  يف  �حلالية؟  �الأو�ساع  ظل 
�لف�ساد  و�ملحا�س�سة �لطائفية و �لعرقية، هل 

ترى �أن هنالك �إمكانية؟
هذه  ظل  يف  و  الو�سع  هذا  ظل  يف  اعتقد  ال 
فلذلك  اخلارجية.  بالتبعية  تدين  التى  االأحزاب 
تغيري  قادرين على  بالعراقيني النهم  ثم  باهلل  االأمل 
هذا الواقع. وهم يف احلقيقة مل يكلوا  ومل ميلوا. و 
كما �ساهدنا ون�ساهد، كل يوم هناك احتجاجات يف 
الب�سرة و يف النا�سرية و يف بغداد وقبلها كانت يف 
حي  �سعب  والعراقيني  العراقي  فلذلك  اأخرى.  مدن 
لكن  اإرادتهم.  من  اأقوى  اليوم  عليهم  يفر�س  ما  و 
وهذه  تنت�سر،  التي  هي  ال�سعوب  ارادة  النهاية  يف 
نظام  تبني  ان  على  قادرة  غري  ال�سيا�سية  العملية 
ويكون  احتياجاتهم  للعراقيني  يلبي  وطني  �سيا�سي 

اأي�سا نظام وطني حقيقي ميكن اأن يعيد التوازن يف 
املنطقة.

و  ح�سا�س  هو  �سوؤ�ل  يوجد  �حلقيقة  يف 
�سيا�سية  قوى  توجد  تعرف  �نت  خطري. 
ورف�ست  لالحتالل  مناوئة  عر�قية  وطنية 
يف  متمثلة  �ل�سيا�سية  بالعملية  �لدخول 
حزب  حتديد�  و  �لعر�قية  �جلبهة  �لوطنية 
�لقوى  هذه  غياب  �أن  تعتقد  هل  �لبعث. 
�ىل  �أدى  �ل�سيا�سية  �لعملية  عن  �لوطنية 
وخالفه؟  �لطائفي  �ل�سر�ع  حاالت  تاأجيج 
�لوطنيه  �لقوى  لعودة  �سرورة  ترى  وهل 
�لتاأثري�ت  عن  بعيد�  دورها  للعب  �لعر�قية 
و�لعرقية  �الإقليمية  و�لطائفية  و�لتجاذبات 

و �ملذهبية؟
اأن  يف  احلق  لهم  العراقيني  كل  اأن  اعتقد   انا 
يف  هو  البعث  حزب  ملف  كرماء.  بلدهم  يف  يعي�سوا 
احلقيقة ملف يجب اأن ننتهي منه و خ�سو�سا مو�سوع 
اجتثاث البعث، يجب اأن ننتهي من هذا الو�سع. و كل 
من ارتكب جرمية من اأي جهة كانت، يف حق ال�سعب 
اإىل  امللف  الق�ساء.  ويتحول  اىل  يتقدم  اأن  العراقي 
ملف ق�سائي.  الأنه اذا كان هناك اإ�سرار على ظلم 
طائفة من النا�س فهذا االأمر غري �سحي للبلد، الأن 
هوؤالء النا�س �سيعملون يف النهاية على اأن يكونوا يف 
به  يتحدث  ما  وهذا  ـ  انه  اعتقد  انا  االآخر.  اجلانب 
اأن نفتح �سفحة  ـ يجب  دائما و خ�سو�سا يف العراق 
اأبنائه. والعراق بحاجة  جديدة. العراق بحاجة لكل 
تتجاوز  ال�سفحة  هذه  جديدة  �سفحة  يبداأ  اأن 
خالفات املا�سي، تتجاوز االنتقام واالأحقاد والرجوع 
اىل التاريخ. املهم يف املرحلة القادمة يجب ان نتطلع 
فقط اإىل االأمام ونبداأ �سفحة جديدة نتجاوز كل ما 
و يف دول  اأفريقيا  و يف جنوب  اأوروبا  لنا يف  ح�سل. 
كثرية لنا اأمثلة. الأن العراق ي�ستطيع اأن ي�ستفيد من 
كل هذه االأمثلة، كيف اأن هذه ال�سعوب ا�ستطاعت اأن 
املحاكمة،  ايل  يتقدم  �سئ  ارتكب  من  ذلك.  تتجاوز 
ونقول كل هوؤالء  يجب  كاملة  �سريحة  ان نظلم  لكن 
ال  يعودوا  اأن  يجب  ال  هوؤالء  كل  نقول  و  يجتثوا،  اأن 
ايل العراق. يف النهاية هوؤالء لهم اوالد ولهم اأقارب 
النظام  زوال هذا  يتمنون  ولهم كل هوؤالء  ولهم  لهم 
ال�سيا�سي كي يعودوا ايل احلياة.  فاأذن هذا االأمر ال 
العراق والعراقيني باخلري. بل الذي يعود  يعود على 
على العراق باخلري هو اأن نبداأ �سفحة جديدة قوامها 

امل�ساحمة و العدل واالإن�ساف والتعاون.
�ل�ساري،  جمال  ��ستاذ  �الأخري  �سوؤ�لنا 
�ل�سعب  لكل  توجهها  �لتي  �لر�سالة  هي  ما 

�لعر�قي عرب جملة كل �لعرب؟
اأقول  اأنا  ولكن  كثريا،  �سحوا  العراقيون  واهلل 

للعراقيني اأن ت�سحياتكم لن تذهب �سدى.
اهلل  �ساء  ان  و  اجلميل  احلديث  على  ن�سكركم 

نتوا�سل مرة اأخرى.

يجب االنتهاء من موضوع 
اجتثاث حزب البعث

السياسة
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كالم اخـــر 

بالعراق  تغنوا  الذين  والفنانني  ال�سعراء  كبار  يعلم  يكن  مل 
يوما  �سيتحول  انه  واللحنية  الكالمية  �سورهم  اجمل  له  ور�سموا 
من منارة املجد التليد اىل بلد خرب ت�ستبيحه منظومة متكاملة 

من القتلة والفا�سدين و�سراق املال العام ..
على  ومازالت  غا�سبة  النهرين  ولي�س  القهرين  مابني  بالد 
ال�سوارع يف  النا�س وخرجوا اىل  ا�سوات  كل مايجري حتى علت 
�سرعان  انها  اال  احتجاجات  بدايتها  كانت يف  عارمة  مظاهرات 
ماحتولت اىل اعت�سامات �سعبية جوبهت باجراءات عنيفة - وفق 
التي  القمعية  االجهزة  قبل  امنية مو�سوعة م�سبقا - من  خطط 

حت�سبت لالنفجار ال�سعبي املتوقع يف ال�سارع العراقي .
العراق  حمافظات  يف  واالعت�سامات  االحتجاجات  بداأت 
املالكي  نوري  حكم  فرتة  يف  البالد  على  املت�سلطني  �سد  الغربية 
ب�سبب ممار�ساته الطائفية والتي ادت اىل اعتقال مئات الرجال 
الكثري منهم ومازال م�سريهم  ال�سجون  والذين غيبت  ع�سوائيا 
بطرق  جمتمعاتهم  اذالل  اىل  باال�سافة   ، اللحظة  حتى  جمهوال 

وممار�سات �سلوكية متعمدة من قبل اجهزته ..
انتهت تلك االعت�سامات حينها بقوة ال�سالح قتل فيها ع�سرات 
ال�سباب مبجازر دموية قابلها لال�سف �سمت عربي ودويل مطبق 
بالرغم من تناقلها عرب معظم و�سائل االعالم العاملية ، وما ان 
انتهت هذه حتى تفجرت احتجاجات اخرى بعدها بفرتة وجيزة 
لكنها هذه املرة كانت من جنوب العراق ومنطقة الفرات االو�سط 
بعد  اي�سا  ال�سالح  بقوة  اخمادها  ومت  ايام  لعدة  ا�ستمرت  والتي 
وا�سقط  هائجا  كان  الذي  ال�سباب  من  الكثري  راح �سحاياها  ان 
يكن  مل  والذين  املقد�سني  الدين  ورجال  احلكم  رموز  اعتبارات 

الحد قبل ذلك ان مي�سهم او يذكرهم ب�سوء حتى ولو هم�سا  !
كانت اخر املفاجاآت تلك التي تفجرت فيها ثورة اهل الب�سرة 
هذه املدينة الوديعة التي تغفو على ) �سط العرب ( وكان يطلق 
عليها ثغر العراق البا�سم كما �سميت بالفيحاء وم�سميات اخرى 
ل�سحر جمالها كمدينة تقع يف اق�سى جنوب العراق وتطل براأ�سها 

على اخلليج العربي حيث كان يرتادها �سكان اخلليج لال�ستمتاع 
باأما�سيها ولياليها فيق�سون فيها اجازاتهم واروع اوقاتهم .. هذه 
املدينة حتولت اىل مدينة ثائرة بوجه ال�سلطة القابعة يف املنطقة 
ال�ساحلة  املياه  عنها  فانقطعت  ال�سر  م�سها  ان  بعد  اخل�سراء 
كما  مئوية   50 اكرث من  اىل  درجة حرارته  ت�سل  لل�سرب يف جو 
جفت انهار ب�ساتينها ، ومل تبخل عليها جارة العراق اال�سالمية 
ايرن بفتح قنوات مياه البزل املاحلة التي زادت معاناتها ا�سعافا 
الذين  اهلها  من  انتقاما  وال�سرع  الزرع  قتلت  والتي  م�ساعفة 
العراق  يف  االيراين  ترف�س  الوجود  �سعارات  ذلك  قبل  رفعوا 
خامنئي  علي  الفقيه  للويل  االهانات  ووجهوا  حتديدا  والب�سرة 

وبقية املعممني يف ايران والعراق ..
العارية  ب�سدورهم  رجالها  واجه  التي  الب�سرة  ثورة  حتولت 
ر�سا�س اجلي�س وال�سرطة وامليلي�سيات ، اىل غ�سب ا�سد عندما 
مثلما  املت�سلطة  وميلي�سياتها  االحزاب  ومكاتب  مقرات  حرقوا 
اىل  باال�سافة  واحرقوها  االيرانية  القن�سلية  مبنى  اقتحموا 
تنت�سب و�سط  والتي كانت  »املقد�سني«  الدين  تنزيل �سور رجال 
الطرق وال�ساحات العامة فاحرقوها ودا�سوا على العلم االيراين 
باقدامهم ، وبينما كانوا ي�سبون احلكومة ويعيبون عليها ف�سادها 
وظلمها وقهرها لهم ، جاهروا بحنينهم اىل نظام احلكم ال�سابق 

الذي كان يقود الرئي�س العراقي الراحل �سدام ح�سني .
من ال�سعب القول ان ثورة الب�سرة خا�سة والعراقيني عامة 
قد انتهت طاملا مازالت ا�سبابها قائمة ، ولكن ميكن القول انها 
اخمدت بعد ان اثبتت القدرة على املطاولة وحتولها من �سعارات 
ال�سقف  جتوزت  �سيا�سية  مطالب  اىل  اليومية  املعي�سية  املعاناة 
للق�ساء  واحالتها  احلاكمة  الطبقة  برحيل  مبطالبتها  االعلى 

وت�سكيل حكومة انقاذ وطني ..
ميكن القول ان �سعري نارها �سيبقى ولكن حتت الرماد موؤجل 

ا�ستعاله اىل حني .. !

 جالل النداوي

العراق .. نار تحت الرماد !
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�سرح الرئي�س ال�سربي بوري�س تاديك اأمام جمل�س 
االأمن، خالل اأعمال قمة  كو�سوفو التي اأ�سفرت عن قيام 

دويلة على مبادئ عرقية ت�سكل بلقنة منطقة البلقان: 
العامل  عرب  كو�سوفو  من  النماذج  ع�سرات  »هناك 
التي  املنطقة  تلك  عن  االنف�سال  �سوى  تنتظر  ال  والتي 
اأ�سبحت حقيقة. واأنا اأحذركم ب�سدة من خطر الت�سعيد 
ون�سوب  اخلامدة  ال�سراعات  من  للعديد  الع�سكري 

�سراعات جديدة«.
نحن اليوم جميعا هنا. فعلى �سبيل املثال، ما يحدث 
اأن  يربز  االنف�سال  تهديد  من  االأ�سبانية  كاتالونيا  يف 
الدول.  تفتتيت  عملية  ت�سترت  الوهمية  االإقليمية  خلف 
ولقد اأ�سبحت م�ساألة التهديدات االنف�سالية من اأخطر 

التحديات التي تواجه دول العامل.
القومية يف مواجهة لعبة القوى

هناك ملمح يفر�س نف�سه على ال�ساحة. فدائما ما 
يوجد تعار�س جوهري بني امل�سروع القومي العربي ولعبة 
االنف�سال.  علي  امل�ساعدة  العوامل  يخ�س  فيما  القوى 
االنف�سال  يناه�س  العربي  القومي  الفكر  اأن  �سك  وال 
ب�ستى �سوره. حيث عرب جميع املتحدثني ـ من امل�سلمني 
عام  بباري�س  االأول  العربي  املوؤمتر  خالل  ـ  وامل�سيحيني 
اإىل  1913 عن الوحدة االإ�سالمية امل�سيحية دون النظر 

اأي نزعات اأو فوارق عرقية اأو غريها.
وبال  تعد  التي  املتبادل  والت�سامح  الوحدة  روح  اإنها 
التي  العربية  القومية  احلركة  دعائم  اأقوى  من  �سك 
وكذلك  والدروز،  وال�سيعة  ال�سنة  من  امل�سلمني  جتمع 
املالحظ  من  و  واالأرثوذك�س.  الكاثوليك  من  امل�سيحيني 
ال�ساحة  االأكراد لدورهم وتواجدهم على  اإدراك  كذلك 
على  ذلك  ومن  القومية  احلركة  من  جزءا  يعد  والذي 

املتويف  علي  كرد  حممد  اجلامعي  االأ�ستاذ  املثال  �سبيل 
عام 1953 والذي ينتمي اإيل ال�سليمانية يف العراق.

عملية  االنف�سال  بهدف  القوى  حتريك  لعبة  وتعد 
قدمية. ظهرت مع احلرب العاملية االأوىل. ففي مايو لعام 
�سايك�س  مارك  الربيطاين  الوزير  من  كال  وقع   ،1916
يق�سي  اتفاقا  بيكو  جورج  الفرن�سي  والدبلوما�سي 
احلكم  نطاق  حتت  الواقعة  العربية  االأقاليم  بتق�سيم 
التي  القوي  ل�سيا�سة  االأويل  النواة  هي  وتلك  العثماين. 
النزاع  العربي وحتويله جتاه  الوطن  تق�سيم  اإيل  تهدف 

والعن�سرية و ما اإىل ذلك.
ويف الوقت ذاته، �سجع الربيطانيني اأي�سا على تنفيذ 
الدعاوي ال�سيونية يف فل�سطني وذلك باإعالن بلفور يف 
تاأ�سي�س  تبعها  والذي   .1917 لعام  نوفمرب  من  الثاين 
�سي�سبح  والذي   1948 عام  فل�سطني  يف  اإ�سرائيل  دولة 

بعد ذلك من اأهم اأ�سباب التوتر الدائم وعدم ا�ستقرار 
املنطقة.

التي  لل�سالم  الفرن�سية  فري�ساي  معاهدة  وتاأتي 
لنهاية  لت�سع حدا   1919 لعام  يونيو   28 توقيعها يف  مت 
التي  اجلائرة  املعاهدة  تلك  االأوىل.  العاملية  احلرب 
التوقيع  رف�سوا  الذين  العرب  ال�سيما  ب�سرا.  تر�سي  ال 
اأرا�سيهم كما كان مقررا  بتق�سيم  تق�سي  على معاهدة 
املادة  ن�ست  حيث  املتحدة  االأمم  جمعية  اتفاقية  يف 
من  عدد  على  انتداب  نظام  فر�س  على  فيها   22 رقم 
االأقاليم العربية منها: �سوريا ولبنان وفل�سطني والعراق 
توقيعها  مت  التي  »�سافر«  ملعاهدة  ووفقا  االأردن.  و�سرق 
يف العا�سر من اأغ�سط�س لعام 1920 تبدد احللم باإن�ساء 
وطن عربي كبري يف غ�سون تلك ال�سنة التي ظلت مبثابة 

فاجعة بالن�سبة للعرب اأو )عام النكبة(.
وخالل الفرتة االنتقالية ما بني عام 1920 و 1940، 
�سهد العامل العربي �ستي اأنواع احلركات واالأيدلوجيات 
اأ�سد  �سكلوا  الذين  ال�سيوعيني  عن  ف�سال  املتباينة. 
وما  العربية  للقومية  االإقليمية عداء و�سراوة  احلركات 
ال�سيا�سي. ويف مواجهة  با�سم اال�سالم  بعد ذلك  عرف 
لل�سعوب  العام  الطموح  تتفق مع  التي مل  تلك احلركات 
اأن  لزاما  كان  التي  العربية  االأمة  وحتديات  العربية 
وفقا  العربية  القومية  اأ�سبحت  ف�سيئا،  �سيئا  تتزايد 

للنظام العقائدي.
والبحث  الطائفية.  نبذ  مبداأ  القومية  اأر�ست  ولقد 
عفلق  مي�سيل  الفيل�سوف  اأقر  كما  العربية،  الهوية  عن 
القومي  الفكر  فال�سفة  اأكرب  ظل  الذي  1912ـ1989 
العربي، باأن اللغة والثقافة والرتاث اجلغرايف امل�سرتك 
ال يكفي. ويف كتابه »يف �سبيل البعث« كتب مي�سيل عفلق 
بالن�سبة  وعام  م�سرتك  مفهوم  االأ�سل  يف  الهوية  اأن 
للعرب وهي جمموعة من القيم امل�سرتكة واإدراك الكيان 

لدى ال�سعوب.
خماطر تفكك الدول واالنف�سال يف الوطن العربي

ف�سال عما خلفته الواليات املتحدة االأمريكية ورائها 
العديد من  التي عمت  واال�سطرابات  العراق،  اإثر غزو 
البع�س  جعلت  والتي   2011 عام  منذ  العربية  البلدان 
وخا�سة  الثقافية  املجاالت  على  الهويات  ق�سية  يق�سر 

على املجال اللغوي اأو العن�سرية كما يدعون.
وغالبا ما يوؤدي هذا اإىل اأمور خطرية كما هو احلال 
االأكرث  القانون  ولعل  والقوانني.  الد�ساتري  من  كثري  يف 
خطورة هو قانون تاأ�سي�س العراق، الذي مت اإمالئه حتت 
وطاأة احتالل يهدف ب�سكل حمدد اإىل تق�سيم البالد. و 
اإقامة حكومة احتادية يف ثالثة مناطق )االأكراد والعرب 
ال�سوء على  ي�سلط  الذي  االأمر  ال�سنة(  والعرب  ال�سيعة 

التق�سيم العرقي، الطائفي، الديني.

شارل سان برو

االنفصالية ضد العالم العربي
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املتع�سبة عملية  الطائفية  النزعات  وقد تهدد هذه 
الوحدة الوطنية وتدعم موقف االنف�سال.

من  العديد  اأن  نعترب  اأن  ميكن  اأو�سع،  ومبفهوم 
تكتب على عجل، قد  التي غالبًا ما  االأخرية،  الد�ساتري 
تكفل �سمانات الإعالن التقارب من اجلماعات النا�سطة 

لالأقليات اللغوية. 
اأننا  اعتربنا  ما  اإذا  باملخاطر  حمفوف  اأمر  وهذا 
التي،  اال�سطالحية  للكتابات  للرتويج  الطموح  نعزز 
واالأمازيغية  )الكردية  العام  اال�سم  من  الرغم  وعلى 
...(، تغطي اللهجات املنطوقة واملكتوبة )عندما توجد( 

خمتلفة بني املناطق.
ومن املمكن اأن نت�ساءل ما اإذا كان �سناع الد�ساتري 
يف  خطرية  زمنية  قنابل  ي�سعوا  مل  االأخرية  العربية 
البلدان التي يظل اأحد التحديات الكربى فيها هو تعزيز 
اأنها  حني  يف  الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ  الت�سامن 

مهددة ب�سكل خا�س.
البعث  قيادات حزب  اأحد  عزيز  �سرح طارق  ولقد 
خالل لقاء بجريدة لوموند اليومية بتاريخ 17 اأغ�سط�س 

:1982

املنطقة  تق�سيم  االإ�سرائيليني هو  اأهداف  اأحد  اأن   «
توغل  ي�سهل  حتى  �سغرية  وطائفية  عرقية  دويالت  اإىل 
الدولة اليهودية واحلفاظ على الهيمنة وال�سلطة املطلقة 
من  البد  كامل  ب�سكل  اخلطة  هذه  تنجح  وحتى   ]…[

االإجهاز على الراأ�س وهو العراق«.
عن  اللثام  ك�سف  التي  االإ�سرائيلية،  اخلطة  تلك 
والتي   ،1982 عام  يونون  اأوديد  ال�سحفي  تفا�سيلها 
�سغرية  دويالت  اإىل  العربية  البالد  تق�سيم  اإيل  تهدف 
الواليات  خالل  من  تنفيذها  مت  وقد  ومذهبية.  عرقية 

املتحدة.
للواليات  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  منهجية  وتت�سم 
وهن  و  اإ�سعاف  على  بالعمل  االأدين  ال�سرق  يف  املتحدة 
العامل العربي باأكرب �سكل ممكن، واحلوؤول دون االحتاد 
�سيما  وال  االأوروبية،  االأمم  قوة  ت�ساهي  قوة  بناء  اأو 

فرن�سا.
االأو�سط  ال�سرق  ت�سكيل  اإعادة  م�سروع  �سيغ  ولقد 
ثم  الت�سعينيات  يف  اخلالقة«  »الفو�سى  ل�سيا�سة  وفقا 
 26 يف  األقاه  خطاب  يف  االأبن  بو�س  جورج  عنه  ك�سف 
فرباير 2003، قبل ب�سعة اأيام من العدوان على العراق. 
ال�سرق  »مبادرة  با�سم  املعروفة  العقيدة  هذه  وتهدف 
االأو�سط الكبري« ، اإىل اإعادة ت�سكيل »�سرق اأو�سط اأكرب« 
جديد يقوم على اأ�سا�س االنق�سامات الطائفية والوطنية 

والعرقية.
ولقد بداأ العمل يف تنفيذ هذه اخلطة بالعدوان على  
للعراق،  االأمريكي  الغزو  فبعد   .2003 عام  يف  العراق 
اأ�سبح العراق حتت وطاأة الفو�سى و�سيطرة امليلي�سيات 
يف  ا�سطراب  اإحداث  اإيل  اأدى  الذي  االأمر  االإيرانية. 
املنطقة برمتها. والبدء يف عملية حتويل املنطقة العربية 

اإىل بلقان، من املحيط االأطل�سي وحتى اخلليج. 
عام  يف  اال�ستقرار  زعزعة  حركة  ت�ساعدت  ولقد 
القالقل  باإثارة  اأوباما  باراك  رئا�سة  ظل  يف   2011

البلدان  من  العديد  يف  واال�سطرابات 
العربية.

اإعادة  هو  اليوم  نخ�ساه  اأن  ميكن  وما 
التفيذ.  حيز  يف  القدمية  املخططات  و�سع 
وا�ستقرار  الوطنية  الوحدة  تهديد  اأن  حيث 
عوامل  اإىل  ويعود  عدة  �سورا  ياأخذ  الدولة 
اال�ستقرار  وزعزعة  التق�سيم  من  كثرية، 
ذلك  على  ولن�سرب  والدويل.  االإقليمي 

بع�س االأمثلة:
• خطر االنف�سال على اأ�س�س عرقية اأو 
طائفية زائفة كما هو احلال : يف ال�سودان 
�سيما  وال  اجلزائر..  يف  والقبلي  وليبيا 
العراق  يف  الكردية  االنف�سال  حماوالت 
واإيران(  تركيا  يف  واأي�سا  )بل  و�سوريا 
اال�ستقرار  زعزعة  يف  ج�سيمة  اأخطار  مع 

االإقليمي.
االنف�سال  اأو  ال�سراعات  خطر   •
والعراق  وم�سر  )لبنان  يف  الطائفي 
و�سوريا واليمن واالإح�ساء يف اململكة العربية 

ال�سعودية ، اإلخ(.
بع�س  قبل  من  االنف�سال  ت�سجيع   •
كما  االأجنبية  اأو  احلكومية  غري  املنظمات 
تلعبها  التي  القذرة  اللعبة  يف  احلال  هو 

اجلزائر يف �سحراء املغرب.
وختاما

الوطن  يف  القومية  احلركة  اأدركت 
يف  واال�ستقالل  الكرامة  دعاوى  اأن  العربي 
على  تعمل  توازنا،  اأكرث  عاملي  نظام  اإطار 
والنزاعات  العرقية  ال�سراعات  جتاوز 

القبلية. 
gaulli -  كما ا�ستطاعت حركة غوليزم

احلرب  اإبان  فرن�سا  يف  ال�سيا�سية   me
القومية  هذه  فاإن  كذلك  الثانية  العاملية 
باإمكانها ر�سم م�ستقبل للعامل العربي الذي 
ـ ورغما عن االإخفاقات ـ لن يزول مع م�سي 

الزمن. 
وتعد اجلماعات االإرهابية التي انتهجت 
طريق القوة والعنف يف املنطقة هي اأ�سرية 
حيث  الدويل،  الواقع  عن  منعزلة  اأفكار 
تنوعت هجماتها �سد القومية التي تعد اأحد 
مواجهة  يف  املطروحة  احلالية  اخليارات 
التع�سب الديني الذي ال ميثل يف النهاية اإال 

جمرد رجوع اإيل الوراء.
اإىل  عودا  االأولوية؟  هي  ما  وفعليا 
تهديدات  على  نق�سي  لكي  الدولة.  ق�سية 
وتقوية  تدعيم  من  فالبد  االنف�ساليني، 
قومية  دعائم  باإر�ساء  العربي  امل�سرق  دول 
حقيقية قادر على مواجهة تهديدات تق�سيم 

املجتمعات املحلية.

رأياالنفصالية ضد العالم العربي

من   ٪٨٠ اغلبية  مبقاطعة  العراقية  االنتخابات  انتهت 
فقد  االنتخابات  يف  �ساركت  التي  البقية  اما  الناخبني، 
والتهديد  تارة  الفا�سد  املال  خالل  من  ارادتهم  تزوير  مت 
�سناديق  حرق  مت  كيف  جميعًا  وراأينا  اخرى  تارة  والوعيد 
منطقة الر�سافة التي متثل ا�سوات ن�سف �سكان العا�سمة 
!! وراأينا الف�سائح االنتخابية يف دول اجلوار واوربا،  بغداد 
للتحقيق  بالق�ساء  ال�سابق  الربملان  ا�ستنجد  كيف  وتابعنا 
بن�سبة  مطابقا  الق�ساء  رّد  جاء  وكيف  اخلروقات  هذه  يف 
البالد  ااّل يف هذه  تتم  ال  »املزّورة« يف مفارقة  للنتائج   ٪٩٩
العامل،  يف  ف�سادا  االأكرث  الدول  قائمة  راأ�س  حتتل  التي 
العراقيني  امام  ب�سرعيته  م�سكوكا  الربملان  هذا  �سيبقى 
اي�سًا  حرج  موقف  يف  م�ستقبلية  حكومة  اي  �ستبقى  كما 
والبنى  الدولة  ا�ساب  الذي  الهائل  الدمار  حجم  امام 
متتالية  حكومات  ثالث  �سببته  الذي  واالجتماعية  التحتية 
الكبرية  التحديات  هذه  مقابل  ويِف  الدعوة،  حزب  برئا�سة 
العراق  ال�سيا�سية يف  الطبقة  التي جندها على االر�س فان 
من  املحا�س�سة  لعبة  نف�س  اعادة  على  تراهن  مازالت 
�سيا�سية«  »مهزلة  انها  عنها  يقال  ما  اقل  حتالفات   خالل 
فمن كان يت�سور ان يجل�س العامري يف اجتماع مع اخلنجر 
؟  العبادي  مع  املالكي  حتالف  يعاد  ان  يت�سور  كان  ومن  ؟ 
فاملوؤكد انهم �سيتحدون عندما تتهدد م�ساحلهم و�سيقفون 
جميعًا وقفة رجل واحد �سد هذا التهديد. �سوف يتفقون على 
�سيكون  وبالتاكيد  اخرى  �سنوات  الربع  حكومة  انتاج  اعادة 
بينهم  فيما  و�سيتفقون  وطنية«  �سراكة  »حكومة  ا�سمها 
ااّل على ا�سالح ما دمرته عمالتهم وف�سادهم  على كّل �سئ 

وطائفيتهم.

هالل العبيدي

حكومة شراكة وطنية
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�لعرب  للقر�ء  تف�سر  �أن  ميكن  هل  بد�ية، 
هو  وما  �لنازحني  �سوؤون  وز�رة  ت�سكلت  كيف 

دورها د�ستورياً؟

حكومته  احلريري  �سعد  الرئي�س  تاأليف  مع 
وزارة  ان�ساء  مّت    ،2017 الثاين  كانون  يف  الثانية 
الإخراج  �سعي  يف  النازحني،  ل�سوؤون  خا�سة  دولة 
ملف النزوح ال�سوري من البازار ال�سيا�سي، وو�سع 
ال�سدد  هذا  يف  اللبنانية  للحكومة  عامة  �سيا�سة 
حكومة  ظّل  يف  النزوح،  الأزمة  التنكر  مّت  ان  بعد 
اال�ستمرار  رف�س  و�سط  ميقاتي  جنيب  الرئي�س 
لهم،  موؤقتة  خميمات  وان�ساء  النازحني  بت�سجيل 
تن�سيق  اآلية  الإطالق  املتاأخرة  اال�ستفاقة  ثم  ومن 
ال�سوريني يف  النازحني  �ساملة لال�ستجابة لق�سية 
متام  الرئي�س  حكومة  يف   2014 يف  االول  كانون 

�سالم.  
بو�سع  النازحني  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  قامت 
مع  بالتن�سيق  ال�سوري  للنزوح  عامة  �سيا�سة 
ال�سيا�سية  اخلالفات  اّن  غري  املعنية،  الوزارات 
هذه  اقرار  دون  حالت  الوزراء  جمل�س  داخل 
الوزارات  بني  تن�سيقي  ودورها  العامة.  ال�سيا�سة 
العامة  وال�سحة  الداخلية  كوزارات  املعنية 
وال�سوؤون االجتماعية والرتبية من جهة، واجلهات 
على  حاليًا  نعمل  ونحن  اأخرى.  جهة  من  املانحة 
ال�سوريني  النازحني  لعودة  طريق«  »خريطة  و�سع 
والنا�سطني  االكادمييني  من  نخبة  مع  بالتعاون 
للراغبني  ال�سمانات  لتاأمني  املدين  املجتمع  يف 
العودة  معايري  يراعي  مبا  �سوريا  اىل  بالعودة 

االمنة والطوعية. 
 

ـ هل �سحيح �أن وجود �لنازحني �ل�سوريني 
�نعك�س �سلباً على لبنان؟ وكيف؟

تعقيدات  من  زاد  النازحني  االأخوة  وجود 
امل�ساكل املزمنة التي يعاين منها لبنان، وال �سيما 
اأ�سا�سًا،  املتاآكلة  التحتية  البنى  ال�سغط  جلهة 
ت�ست�سيف  التي  النائية  املناطق  يف  وخ�سو�سًا 
الغالبية ال�ساحقة من النازحني، وادى اىل توترات 
يف بع�س املناطق على اخلدمات العامة والتناف�س 
على فر�س العمل وحتديدًا يف املهن التي ال تتطّلب 
تعليق  ولكن من االجحاف مبكان  مهارات عالية. 

كل م�ساكل لبنان على �سماعة النازحني. 

مالياً  �إ�ستفاد  لبنان  �أن  معلومات  تقول  ـ 
�لنازحني  من م�ساعد�ت ر�سدت لدعم وجود 
�ل�سوريني يف لبنان، ما ر�أيكم يا �سعادة �لوزير؟

املجتمع  من  اموااًل  تلقى  لبنان  اأّن  ال�سك   
الدويل مل�ساعدة النازحني. ولكن هذه االموال اذا 
 15 ما قورنت مبا تكّبده لبنان والذي يقّدر بـنحو 

ال�سخاء  بني  ال�سا�سع  الفرق  تظهر  دوالر،  مليار 
لبنان مبوارده  الدولية.  اللبناين و�سح امل�ساعدات 
النازحني  امام  ابوابه  فتح  املحدودة  االقت�سادية 
الن�سف  يلبي فقط  تلقاه من م�ساعدات كان  وما 
يف  الدعم  وهذا  احلاجات،  من  االقل  نقل  مل  ان 
االزمة  امد  وطول  املانحني  تعب  ب�سبب  تراجعه 
 22 لبنان  تلقى   ،2018 حزيران  ولغاية  ال�سورية. 
% فقط  من االموال التي يجب ان يح�سل عليها 
�سمن نداء اال�ستجابة لالزمة ال�سورية لهذا العام.

  
ـ ما مدى تن�سيق وز�رتكم مع �الأمم �ملتحدة 
ومنظمات �الإغاثة �لدولية لتقدمي �مل�ساعد�ت 

و�لدعم لالأخوة �ل�سوريني �لنازحني؟؟
تن�سيق  على  النازحني  ل�سوؤون  الدولة  وزارة   
ومفو�سية  املتحدة،  االمم  منظمة  مع  م�ستمر 

االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ب�سكل خا�س وكل 
منظمات االإغاثة الدولية، ولطاملا نا�سدنا اجلهات 
البنى  دعم  يف  اال�ستثمار  دعم  �سرورة  الدولية 
التحتية يف املناطق النائية التي ت�ست�سيف غالبية 
النازحني، لتوفري اخلدمات العامة اال�سا�سية لهم 
من طبابة ومياه وكهرباء وتعليم، وقمنا بزيارات 
املنظمات  هذه  م�سوؤويل  كبار  مع  عدة  ميدانية 
على  لالطالع  النازحني  خميمات  اىل  وال�سفراء 
للم�ساكل  حلول  اجرتاح  وحماولة  او�ساعهم، 
التي يعانون منها، وحث الدول املانحة على زيادة 

م�ساعداتها لتوفري حياة كرمية للنازحني. 
 

ـ تتد�ول و�سائل �إعالم ومعلومات �سيا�سية 
حلملهم  �لنازحني  لها  يتعر�س  �سغوط  عن 
�أن  �الإيحاء  ملحاولة  �سوريا  �إىل  �لعودة  على 
�ل�سوري، ما  �ل�سعب  �إنت�سر على ثورة  �لنظام 

حقيقة هذه �ل�سغوط ومن يقف ور�ئها؟؟
ل�سوؤون  الدولة  مل يرد اي معلومات اىل وزارة 
نازح الأي �سغط مبا�سر  تعّر�س اي  النازحني عن 
والبوؤ�س  احلال  واقع  ولكن  العودة.  على  الإجباره 
النازحني،  االخوة  به  يعي�س  الذي  املدقع  والفقر 
يدفعهم  لبنان  يف  لهم  عمل  فر�س  توافر  وعدم 
اىل التفكري بالعودة اىل بلدهم، �سيما واأّن تكاليف 
يف  كلفة  اقل  هي  والتعليم  واال�ست�سفاء  املعي�سة 
لن  لبنان  لبنان.   يف  اليوم  عليه  هي  عما  �سوريا 
مل  نف�سه  الوقت  ويف  العودة،  على  نازح  اي  يجرب 

وجود االخوة النازحين ادى 
الى توترات في بعض 

المناطق على التنافس على 
فرص العمل.
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يغلق ابوابه امام من يريد العودة اىل �سوريا. ولكن 
هناك معايري ا�ستن�سابية يتم على ا�سا�سها ال�سماح 
عائالت  وهناك  العودة  يف  الراغبني  للنازحني 
باأكملها رف�س طلبها من دون اي ا�سباب منطقية 
اإدلب  يف  �سهدناه  ما  اأّن  ويبقى  تو�سيحات.  او 
ال�سوري  ال�سعب  ثورة  اأّن  يظهر  املا�سي  اجلمعة 
مل متت رغم كل حماوالت الرتويع واالجرام التي 
مار�سها النظام يف حق �سعبه وت�ستتيهم يف ا�سقاع 

االر�س.  
 

ـ من �ملعروف �أن هناك �أطر�ف لبنانية تقف 
يف حمور �إير�ن ـ �لنظام �ل�سوري، ما مدى قوة 

هذه �الأطر�ف؟
يف  الإيران  الرئي�سية  الذراع  هو  اهلل  حزب 
ي�سانده  احلر  الوطني  التيار  وحليفه  املنطقة 
احلياة  �سل  يف  تتمّثل  وقوتهما  املهمة،  هذه  يف 
هذا  عطّل  كيف  راأينا  لقد  لبنان.  يف  ال�سيا�سية 
واليوم  قبل  من  الرئا�سية  االنتخابات  الثنائي 

ميار�س اللعبة نف�سها.  
ـ ما هو دور �لتيار �لوطني �حلر بالتطبيع 

مع �لنظام �ل�سوري؟
مع  م�ستمر  وتن�سيق  توا�سل  يف  التيار  وزراء 
با�سيل  اىل  رفول  الوزير  من  ال�سوريني  نظرائهم 
تظهر  التيار  �سكلها  التي  النازحني  عودة  وجلنة 
انهم يف تن�سيق مبا�سر مع النظام ال�سوري، وهم 
يعلنون على الدوام ان م�سلحة لبنان يف التطبيع 
اقت�سادية  بدوافع  والتحجج  ال�سوري  النظام  مع 
هذه  �سمن  من  ن�سيب   معرب  فتح  و�سرورة 

الربوباغندا التي ميار�سونها.   

 
تلميع  الإعادة  �ملحمومة  �ملحاوالت  ملاذ�  ـ 
�لنظام �ل�سوري، ومن يقف ور�ء ذلك �إقليمياً 

ودولياً؟
�سوريا  واعادة  االو�ساع  لتطبيع  تعمل  رو�سيا   
�سيكون  االمر  وهذا  العربية.  الدول  جامعة  اىل 

تعومي  �ستتيح  التي  النازحني  عودة  بوابة  عرب 
الإعادة  اال�ستثمارات  وا�ستقطاب  ال�سوري  النظام 

اعمار �سوريا.  

�أن تطلعنا على  �لوزير  ـ هل ميكن معايل 
و�ملنطقة  لبنان  يف  �هلل  حلزب  �خلطري  �لدور 
و�لتمدد  �لتو�سع  م�سروع  دعم  يف  �لعربية 

لنظام �ملاليل �الير�ين؟
 حزب اهلل م�ستمر مب�سروعه بق�سم موؤ�س�سات 
مهمة  لنف�سه  اأوكل  البداية،  يف  اللبنانية.  الدولة 
اجلي�س  مكان  نف�سه  ب  ون�سّ لبنان،  عن  الدفاع 
»داع�س«  قامت  عندما  القدر  ول�سخرية  اللبناين. 
على  فاو�س  لبنان،  يف  اللبنانيني  اجلنود  بخطف 
اجلي�س  مهمة  ان  واعترب  اآ�سراه،  �سراح  اطالق 
باالأم�س  حينها.  يف  جنوده  حترير  اللبناين 
طلبات  ال�ستقبال  مكاتب  فتح  قرر  القريب، 
�ساربًا  �سوريا،  اىل  بالعودة  الراغبني  النازحني 
وزارية عليا  بعر�س احلائط وجود حكومة وجلنة 
هذا  امللف،  بهذا  معنية  النازحني  ل�سوؤون  ووزارة 
ف�ساًل عن انخراطه ع�سكريًا مل�سلحة نظام اال�سد 
وم�ساهمته يف تهجري ال�سوريني. كذلك، مل يرتدد 
و�سوريا  واليمن  العراق  يف  التدخل  يف  اهلل  حزب 
هذه  يف  واال�ستقرار  االمن  لزعزعة  والبحرين 
الدول، وقام بخلق ميلي�سيات باتت  ت�سّكل كيانات 
الق�سم  �سيا�سة  ومتار�س  املذكورة  للدول  موازية 
وتخدم  لبنان،  يف  احلزب  اتبعها  التي  نف�سها 
م�سروع التمدد لنظام املاليل، والقادة االيرانيون 
وبغداد  اليمن  بينها  عربية  عوا�سم  باأّن  يتباهون 

وبريوت ودم�سق باتت يف فلكهم.  
 

�ملذهبي  �ال�سطفاف  ور�ء  يقف  من  ـ 
و�لطائفي يف لبنان و�لدول �لعربية؟

اإيران عقب جناح الثورة االإيرانية   لقد �سعت 
ثورتها  ت�سدير  اىل  اخلميني  بقيادة  االإ�سالمية 

حزب اهلل هو الذراع الرئيسية 
إليران في المنطقة وحليفه 

التيار الوطني الحر يسانده في 
هذه المهمة
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القومي  االمن  اخرتاق  واىل  العربية  الدول  اىل 
لهذه الدول وت�سكيل ميل�سيات تابعة لها من احل�سد 
يف  واأمعنت  اهلل،  وحزب  احلوثيني  اىل  ال�سعبي 
تعزيز ال�سرخ املذهب والطائفي، من فل�سطني اإىل 

العراق اىل البحرين واليمن و�سوريا ولبنان.   

ـ كثري من �الأو�ساط �العالمية و�ل�سيا�سية 
ترى �أن هناك تن�سيقاً خفياً بني �أمريكا و�ير�ن 
على  �لنفوذ  لتقا�سم  �ل�سهيوين  و�لكيان 

ح�ساب �لدول �لعربية، فما ر�أيك؟
ودعونا  املوؤامرة،  نظرية  يف  الدخول  احبذ  ال 
االطراف  على  احلجة  القاء  قبل  اأنف�سنا  ن  نح�سّ
العربية  الدول  تلتف  ان  املطلوب  اخلارجية. 
وحقوقه،  العربي  االن�سان  حلماية  وتتكاتف 
العربية  القمة  عن  ال�سادر  الريا�س«  واعالن« 
حماية  على  »التاأكيد  اىل  يدعو  الذي    2007 يف 
وامنيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سياً  العربي  القومي  االمن 
واالرهاب  والتحديات  املخاطر  مواجهة  وتفعيل 
الذي يواجه االمة« ميّثل البو�سلة حلماية ا�ستقرار 

وهوية منطقتنا العربية.  
 

ترى  كيف   : و�سروري  هام  �سوؤ�ل  هناك  ـ 
للنفوذ  وعربياً  لبنانياً  �لت�سدي  �إمكانية 

�الير�ين �خلطري يف لبنان و�لدول �لعربية؟
على لبنان االلتزام مببداأ الناأي بالنف�س، وهذا 
يتطّلب ان يقوم حزب اهلل ب�سحب قواته من �سوريا 
اجلي�س  اىل  اأ�سلحته  وت�سليم  والعراق  واليمن 
اللبناين، الطرف ال�سرعي الوحيد املكلف الدفاع 
الدول  اأّما املطلوب من  لبنان.  �سيادة ووحدة  عن 
نه�سوي  مل�سروع  والعمل  جهودها  توحيد  العربية 
ل�سعوب  واالقت�سادية  الب�سرية  التنمية  يحقق 
الوقوع يف �سباك امل�ساريع  نها من  املنطقة ويح�سّ
املوت  �سيا�سة  على  تقوم  التي  املدّمرة،  الفار�سية 

بدل التنمية.   
 

�الأخري  �للبناين  �النتخابي  �لقانون  ـ 
و�لذي جرت �النتخابات �الأخرية وفقه، ما هو 

تقييمك له؟
لقد �سبق وو�سفته بـ »قانون امل�سخ االنتخابي«، 
وخو�س  به  بالقبول  اآذار   14 قوى  اخطاأت  وقد 
فهذا  ا�سا�سه.  على  الربملانية   2018 انتخابات 
اللبنانيني،  بني  التمثيل  عدالة  يحقق  مل  القانون 
و�سرب معادلة ال�سراكة بني امل�سيحيني وامل�سلمني، 
وعزز النزعة التطرفية لبع�س القوى التي ال توؤمن 

مببداأ ال�سراكة.  

�أن هذ� �لقانون �النتخابي مت  ـ هل تعتقد 
�سيا�سية  �أطر�ف  متطلبات  ح�سب  »تف�سيله« 

مو�سوع املنا�سفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني واعادة 
الد�ستور  كتابة  واإعادة  الطائف،  اتفاق  يف  النظر 
ب�سكل يوؤدي اىل تطبيق الدميقراطية على اأ�سا�س 

الغالبية العددية ولي�س املنا�سفة. 
دوالر،  مليار   80 جتوز  عام  دين  لديه  لبنان 
الفرقاء  م�سوؤولية  عدم  انتظار  رفاهية  ميلك  ال 
االقت�ساد  عجلة  حتريك  املطلوب  ال�سيا�سيني. 
عمل  فر�س  وخلق  التحتية  البنى  يف  واال�ستثمار 
وعوده  ينفذ  لن  الدويل  واملجتمع  لل�سباب. 
حكومة  ت�سكيل  يتّم  مل  اذا  لبنان،  اقت�ساد  بدعم 
يف  اقّرت  التي  املي�ّسرة  القرو�س  من  لال�ستفادة 

موؤمتر �سيدر. 
ر�سالة  �أي  ـ  �لوزير  معايل  ـ  لديك  هل  ـ 

لل�سعب يف لبنان و�لدول �لعربية؟ 
يف  حتد  هو  وعربيًا  لبنانياً  مواطنا  تكون  ان   
ال�سالم  يومًا  تعرف  مل  املنطقة  هذه  كون  ذاته، 
طموحي  العامل.  دول  كل  اأطماع  حمط  وكانت 
والعربي  اللبناين  املواطن  ينعم  اأن  ما  يومًا 
باالأمن واال�ستقرار والرفاه، وهذا ال لن يتحقق اإاّل 
امل�ستدامة،  التنمية  مب�سروع عربي متكامل يحقق 
ويعيد لل�سعب الفل�سطيني حقه يف العودة والعي�س 

بكرامة. 

لبنانية للو�سول �إىل هذه �لنتائج ؟
ل على  ُف�سّ القانون االنتخابي  اأّن هذا  ال �سك 
قيا�س حزب اهلل وحلفائه، والنتائج التي متخ�ست 
عنه خري دليل على ذلك. وقد و�سل االمر بقائد 
»فيلق القد�س« التابع للحر�س الثوري اللواء قا�سم 
الت�سريعية  االنتخابات  باأّن  التبجح  اىل  �سليماين 
ال�سعبي، مل�سلحة »حزب  اال�ستفتاء  كانت مبنزلة 
اهلل« الذي حتول من حزب مقاوم على حد تعبريه 
اإىل حكومة مقاومة بعد ح�سوله الأول مرة على 74 
مقعدًا من اأ�سل 128 مقعدًا يف الربملان اللبناين.   
�سيا�سياً  �للبناين  �لو�سع  ترى  كيف   ـ 

و�إقت�سادياً ؟
 يعي�س لبنان اليوم اأزمة نظام، وما يجري لي�س 
جمرد اأزمة ت�سكيل حكومة. والنقا�س الدائر اليوم 
يعك�س ه�سا�سة النظام ال�سيا�سي ال�سائد واجل�سع 
مراعاة  دون  من  الكعكة  تقا�سم  على  والتهافت 
وم�سالح  امل�سرتك  والعي�س  الوطنية  للثوابت 
املواطنني اللبنانيني الذين هم يف و�سع ال يح�سد 
بني  البطالة  ن�سبة  ارتفاع  ظّل  يف  �سيما  وال  عليه، 
ما  وهو  م�سبوقة،  غري  م�ستويات  اىل  ال�سباب 
الفريق  ا�ستمر  ينذر بانفجار االو�ساع.  ويف حال 
ال�سيف  مبداأ  واعتماد  والتعنت  بالتعطيل  االخر 
طرح  ا�ستبعد   ال  واحد،  �سقف  حتت  وال�ستاء 
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العراق والوهم 
االمريكي!!              

ت�سكيل  العادة  ونوايا  اكاذيب  من  ين�سر  ما  وان 
الراأي العام، ي�سطدم بحقيقة تنامي الوعي ال�سعبي 
تقدم  التي  البا�سلة،  الب�سرة  بانتفا�سة  ممثال 
امريكا  االيراين وحتمل  النفوذ  وترف�س  الت�سحيات 

م�سوؤولية فقدان االمن واال�ستقرار وا�ساعة الفقر. 
فلو كانت امريكا جادة حقا يف ت�سحيح اخطائها 
وجرائمها، كان االوىل بها ان تدعو اىل اقامة �سلطة 
االحتالل  اثار  ازالة  عاتقها  على  تاأخذ  تكنوقراط، 
وا�سقاط  املنهارة  الدولة  موؤ�س�سات  بناء  واعادة 
اجلي�س  وبناء  الفا�سدة  الطائفية  ال�سيا�سية  العملية 
تاأ�سي�س  ولي�س  االمنية  واجهزته  ال�سابق  العراقي 
جي�س قبلي يف املناطق التي كانت حتتلها داع�س مما 

يزيد ال�سرخ بني ابناء  ال�سعب الواحد. 

2003، حتت  العراق عام   امريكا غزت واحتلت 
اكذوبة ا�سلحة الدمار ال�سامل وتهديد االمن الدويل، 
الراي  وامام  املتحدة   االمم  امام  ادعته  ما  وهذا 
العام العاملي، وبعد االحتالل طرحت �سعارات حتويل 
االن�سان.  وحقوق  للدميقراطية  واحة  اىل  العراق 
لكنها  كذبت وامتهنت حرية وكرامة االن�سان العراقي 
وعرقية  طائفية  �سلطة  ون�سبت  امواله  و�سرقة 
 بانتخابات  مزورة، ارتكبت بحق ال�سعب جرائم ب�سعة.

التدمري  رافقها  اعوام  ع�سرة  االحتالل،   وام�سى   
االهلية،  احلرب  وا�سعال  الفنت  وتاأجيج  املمنهج 
وب�سرية  مادية  خ�سائر  املحتل  قوات  تكبدت   وملا 
العراقية،  املقاومة  ابناء  �سواعد  على  �سخمة 
لتوكل  الظالم،  جنح  يف  االن�سحاب  اىل  ا�سطرت 
العراق  يف  وعمالئها  وملي�سياتها  اليران  املهمة 
تراقب  وهي  والدمار،  اخلراب  م�سرية  ليكملوا 
تدعمهم  هي  بل  اتباعها،  به  يقوم  ما  وتعي 
العامة. واالموال  النفط  نهب  لها  ويرتكوا   باخلفاء 

وينغم�س  البع�س  يتوهم  ويجري،  جرى  ما  كل  بعد 
ال  ملن  �سمري  �سحوة  وكاأنها  منطقي  غري  بالتفاوؤل 
يف  جادة  امريكا  ان  وي�سدق  له،  اخالق  وال  �سمري 
وهذه  التدمريي،  وم�سروعها  �سيا�ستها  ت�سحيح 
وت�سرب  وطني  انقاذ  حكومة  اقامة  تطرح  االيام  
حتريرالعراق  على  تقدم  باأنها  زائفة،  اخبار 
الفا�سدة. و�سلطتها  االيراين  النفوذ   من 
املرير،  بالواقع  وي�سطدم  البع�س  يتوهم  ال  لكي 
التدمريي  م�سروعها  يف  �سائرة  تزال  ال  فاأمريكا 
الوطنية،  الروح  على  والق�ساء  ال�سعب  بتجويع 
متدد  حقق  ان  بعد  اللعبة،  قواعد  تغيري  تنوي  فهي 
تدمري  االرهابية،  داع�س  و�سفحة  االيراين.  النفوذ 
الوطنية. للمقاومة  حا�سنة  كانت  التي   املدن 

خليل مراد

السياسة
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فوهة قلم

اأهلها مبختلف االأ�ساليب، فمن  ُتفنى، ويقتل  تلو املدن  مدٌن 
فوق  منازلها  وهّدت  اأبيها،  بكرة  عن  ُدّمرت  التي  املو�سل 
عط�ًسا،  م�سمومًة  ُتقتل  التي  الب�سرة  اإىل  �ساكنيها،  روؤو�س 
اأبنائها، فمن  بها جُت�ّسد احل�سن واحُل�سني يف م�سري  كاأيّن 
مل ميت بال�ُسم �سيقتله العط�س حتًما، ومن تظاهر وانتف�س 

ا! فاإن امليلي�سيات له باملر�ساد لرتديه اأر�سً
كل هذا يكون ويح�سل، والعامل يكتفي بدور املتفّرج، م�ستمّتًعا 
على  م�ستمرة  تراجيديا  من  العراق  حكومة  له  تقدمه  مبا 
�سيبقى  والبث حتًما  انقطاع،  دون  عاًما   مدى خم�سة ع�سر 

متوا�ساًل، يتكرر هنا وهناك يف مدن العراق على التوايل!
اأمريكا ت�سارك اإيران يف كل ذلك، بل وتبارك لها اأفعالها من 
حتت الطاولة، فيما يعلو �سراخهما على بع�س من على منابر 
العر�س  طويلة  دولية  م�سرحية  اأكرب  يف  فقط،  الف�سائيات 
خلداع الراأي العام العاملي، ور�سم �سورة له مغايرة عن تلك 
اأن ال عداء حقيقي بني  والتي خُمت�سرها،  الواقع،  التي يف 
يح�سل  امل�سالح  ت�سارب يف  بل هي جمرد  واإيران،  الغرب 

اأحياًنا بني ال�سركاء، ال اأكرث من ذلك وال اأقل!
والكتل  االأحزاب  وتوافقت  العراق،  يف  احلكومة  ت�سّكلت 
فلم  الكاحلة،  الوجوه  تلك  فجاأة  وتاآلفت  العمالة،  املزدوجة 
التي  الت�سريحات  من  �سيء  وال  وطني  اإنقاذ  حكومة  نَر 
مما  �سيًئا  يح�سل  ومل  االأمريكان،  امل�سوؤولني  يطلقها  كان 
العك�س متاًما،  يتوعدون به طهران ونظامها! بل على  كانوا 
مراكز  وت�سليم رجاالتها  اأكرث،  العراق  اإيران من  مت متكني 
يا  العراق  ملع�سلة  باحلل  ي�سعفنا  فمن  وال�سلطة!  النفوذ 

ترى؟!

سعد الرشيد

من يا ترى؟!

مزقت  املذهبية  الطائفية  ال�سلطة  جتربة  ان 
الف�ساد  و�سجعت  الوطني،  االجتماعي  الن�سيج 
العراقية،  املوؤ�س�سات  يف  ا�ست�سرى  الذي  واملافيات 
االرهابية  ون�سراحلركات  العراق،  ثروات  ونهب 
ال�سفوية(،  واملل�سيات  وداع�س  )القاعدة  الدموية 
مدنه  ودمرت  العراق  ار�س  من  اجزاء  احتلت  التي 
حرائره،  وهتكت  وا�ستقراره  اأمنه  وا�ستباحت 
واغتالت ال�سباط الوطنيني وعلماء العراق وافرغته 
من الكفاءات، و�ساهمت يف تهجري 4 ماليني عراقي 
من مدنه وق�سباته، ل�سل قدرات العراق على البناء 
والنهو�س، هذة التجربة ثبت عقمها وف�سلها يف حكم 

العراق .
ويف بيان حلركة الي�سار التقدمي يف العراق يقول: 
ال  العراق،  يف  الطائفية  ال�سلطة  يتقا�سمون  الذي 
يجمعهم جامع االخال�س للوطن العراقي املمزق، وهم 
وتقا�سموا  م�سبوها،  د�ستورا  �سرعوا النف�سهم  الذين 
كل  يف  ت�ساركوا  الذين  وهم  وف�سادها.  ال�سلطة 
التي كر�ست مبداأ املحا�س�سة.  الفا�سلة،  احلكومات 
الدولة  ووظائف  الثالث،  بالرئا�سات  ي�سمى  فيما 
املهرب،  العراقي  االقت�ساد  ومفا�سل  احل�سا�سة 
على  واالجهاز  العراق  وحدة  على  بالتاآمر  متفقني 
 ما تبقى من دولة العراق و وحدته ال�سعبية والرتابية  

الت�سادم  نحو  املحموم  ال�سباق  هذا  كل  ويجري 
والعنف، تلبية وتنفيذا وخ�سوعا ملخططات االحتالل 
فمن  واقليمية،  دولية  بارادات  املدعوم  االمريكي 
ينظر اىل ما يجري يف العراق البلد الذي حكمته دولة 
وطنية عدة عقود بال تع�سب، وعا�س ال�سعب موحدا 

التفرقة  يرف�س  لالر�س،  انتمائه  يف 
اليوم  حتول  االجتماعية،  والتمايزات 
اىل جماعات وجتمعات �سيا�سية طائفية 
اتخذت من التطرف الديني واملذهبي، 
ايديلوجية �سيا�سية حلكم البالد، ت�سكل 
وعلى  الوطن  وحدة  على  داهما  خطرا 
قوى  لنهو�س  االوان  اآن  لذلك  ابنائه، 
املدنية والوطنية والعلمانية من كبوتها، 
لتتحمل م�سوؤولية خلق جيل جديد م�سبع 
بروح االيثار والت�سحية من اجل الوطن، 
الوطنية  ال�سعب  �سلطة  بقيام  وتوؤمن 
الراف�سة للمعتقدات املذهبية املتخلفة، 
والنه�سة  والتطور  بالعلم  وتوؤمن 
�سيا�سيا  فكرا  ويطرح  االن�سانية 
بالدنا،  يف  املن�سود  للتغيري  جمتمعيا 
للخال�س من مر�س الطائفية ال�سيا�سية  
وبوالدة النخبة الوطنية الواعية �ساحبة 
التغيري  يف  النه�سوي  احل�ساري  املنهج 
عن  يتحدثون  للذين  ونقول  والتجديد. 
الذي  واالجتماعي  ال�سيا�سي  التغيري 
نعتقد هو بداية اخلال�س والتحري، ان 
التغيري  قوى  والدة  اىل  بحاجة  العراق 
لقيام  �سبيال  واالجتماعي  ال�سيا�سي 

�سلطة ال�سعب الدميقراطية الوطنية.
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اأن  يف  االآمال  انتعا�س  فرتة  اخلم�سينيات  كانت 
تنه�س الدول العربية من كبوتها بعد �سنني اال�ستعمار 
االقت�سادي)النفط(  املورد  لديها  توافر  اأن  وبعد 
القادر على انت�سال جزء كبري من دولها من احلاجة 
توؤكد  اليوم  واإىل  املتعاقبة  االأحداث  اأن  اإال  والفقر، 
زالت  ال  العربية  الدول  باأن  لل�سك  يدع جماال  ال  مبا 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  ويرجع  م�سريها.  متتلك  ال 
املتحدة  والواليات  العربية  الدول  بني  العالقة  اإىل 
ا�سرتاتيجي  حتالف  عالقات  كانت  �سواء  االأمريكية 
املا�سية(،  العقود  طوال  اخلليج  دول  حالة  يف  )كما 
عراق  اأو  النا�سرية  م�سر  )كحالة  عداء  حالة  اأو 
على  االمريكي  التاأثري  ف�سل  ميكن  وال  �سدام(. 
عالقة  على  �ساملة  نظرة  بدون  العربية  الدول 
متثل  حيث  ككل،  االأو�سط  بال�سرق  املتحدة  الواليات 
يف  موؤثرة  حيوية  جوانب  وتركيا  وايران  ا�سرائيل 

معادلة العالقات االمريكية العربية.
الواليات  بني  املادية  امل�سافة  من  الرغم  وعلى 
الواليات  تاأثري  ظهر  فقد  االأو�سط،  وال�سرق  املتحدة 

شيماء خميس

القرن  طوال  املنطقة  بلدان  من  بلد  كل  يف  املتحدة 
الع�سرين، اأدت امل�سالح اال�سرتاتيجية، مبا يف ذلك 
املناف�سة الطويلة مع االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، اإىل 
االأمريكية  التدخالت  من  متنوعة  جمموعة  اإطالق 
احلرب  اإىل  الدبلوما�سية  ال�سداقة  بني  ما  ترتاوح 
االقت�سادية  امل�سالح  كانت  ولطاملا  ال�ساملة. 
على  ا�ستحواذها  �سمان  يف  �سيما  وال   - االأمريكية 
النفط العربي- قد حفزت الروؤ�ساء وامل�سرعني على 
التدخل يف املنطقة. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الروابط 
االأمريكيني  اليهود  تربط  زالت  ما  القوية  الثقافية 
االإيرانيني  واالأمريكيني  العرب  واالأمريكيني 
واالأمريكيني االأتراك وغريهم باملنطقة، وت�سعى هذه 
يف  م�سموعة  اأ�سواتهم  جعل  اإىل  املهتمة  اجلماعات 

قرار ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية.
قادها  التي  اجلهود  اإطار  ويف   ،1919 عام  يف 
الرئي�س وودرو ويل�سون، مت ت�سكيل ع�سبة االأمم )وقد 
ما  �سرعان  احلالية(  املتحدة  لالأمم  مقدمة  كانت 
اأ�سدرت الع�سبة �سل�سلة من التفوي�سات التي حتدد 
اأرا�سي  يف  العربي  للم�سرق  اال�ستعمارية  احلدود 
االإمرباطورية العثمانية املنحلة. هذه احلدود توا�سل 

ت�سكيل العديد من احلقائق ال�سيا�سية يف املنطقة.
متتعت الواليات املتحدة ب�سمعة اإيجابية عامة يف 
وا�ست�سهد  االأوىل.  العاملية  نهاية احلرب  مع  املنطقة 
املكون  ويل�سون  الرئي�س  مبقرتح  العرب  القوميون 
التي كر�ست  اأربع ع�سرة نقطة الإنهاء احلرب -  من 
بتمثيل  مطالبهم  تربير  يف   - امل�سري  تقرير  مبداأ 
املتحدة جلنة  الواليات  اأر�سلت  بعد احلرب،  الذات. 
الرتتيبات  عن  املحليني  ال�سكان  لت�ساأل  املنطقة  اإىل 
ال�سيا�سية التي يف�سلونها. جميعهم اأرادوا اال�ستقالل 

كانوا  فقد  م�ستحيال،  ذلك  كان  اإذا  لكن  الكامل، 
بدال  املتحدة  الواليات  قبل  من  االإ�سراف  يف  ياأملون 
والفرن�سية  الربيطانية  االإ�ستعمارية  القوى  من 
بيكو  �سايك�س  التفاق  كنتيجة  بالفعل  تعينها  مت  التي 
بينهم  فيما  العربية  الدول  والتي ق�سمت   1916 لعام 
وتركتهم منهكني �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا بعد 

ثورات طاحنة.
يف  اأكرث  التورط  يف  املتحدة  الواليات  بداأت 
وقد  االأربعينيات.  اأواخر  منذ  االإقليمية  ال�سيا�سة 
الوطنية،  م�ساحلها  اعتربته  ما  دعم  على  عملت 
الباردة،  احلرب  خالل  ال�سيوعيني  حماربة  واأهمها 
النفط،  من  ثابتة  اإمدادات  على  احل�سول  و�سمان 
على  تهيمن  واحدة  قوة  وجود  عدم  من  والتاأكد 
مكافحة  اأ�سافت  االأخرية،  االآونة  ويف  املنطقة. 
القادة  املتحدة  الواليات  دعمت  لقد  االإرهاب. 
مثل  م�ستقرة،  حليفة  اعتربتها  التي  واحلكومات 
واحلكومات  واإ�سرائيل،  ال�سعودية،  املالكة  العائلة 

امل�سرية منذ اأنور ال�سادات.
العرب  قبل  من  التاريخي  اخلطاأ  هذا  وبجانب 
باالعرتاف  باملوافقة  الع�سرين  القرن  بداية  يف 
للنفط  كان  فيها  احلاكمة  للنظم  امريكية  بحماية 
يف  كبريا  دورا  املنطقة  يف  الع�سكرية  وال�سراعات 
اليوم  اإىل  وتبعيته  العربي  القرار  ا�ستقالل  عدم 

للواليات املتحدة االمريكية.
ال  باملنطقة  االأمريكي  االهتمام  اأن  حني  يف 
كانت  فقد  وحده،  النفط  وراء  ال�سعي  يحفزه 
مع  تاريخيا  املعقدة  املتحدة  الواليات  عالقات 
حول  الغالب  يف  تدور  اخلليج  ودول  والعراق  اإيران 
كافية  اإمدادات  و�سول  �سمان  وبالتحديد   - النفط 

لماذا ال تمتلك الدول 
العربية مصيرها

السياسة
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رأي

اجتمعنا يف بريوت، هو قادم من القاهرة واأنا قادمة من 
دم�سق جمعنا برنامج ثقايف متلفز.

بعد �ساعات من و�سولنا اقرتح زميلي امل�سري اأن نخرج 
تركت  وهل  �ساحكة:  اأجبته  القدمية  بريوت  على  لالطالع 

احلرب لبريوت قدميها؟
اإىل  ا�سطحابي  والدتي  قررت  عندما  �سغرية  كنت 
راأيتها  التي  بريوت   ،1975 عام  من  الربيع  ذلك  يف  بريوت 
قباين،  نزار  وق�سائد  ال�سمان،  غادة  تكتبه  ما  خالل  من 
اأحببت  التي  بريوت  والرحابنة،  فريوز  بريوت  وغريهم، 
اأبطالها من خالل متابعة امل�سل�سالت باالأبي�س واالأ�سود، اأبو 
�سليم وفهمان، عبد املجيد املجذوب وهند اأبي اللمع، �سمرية 

البارودي واإح�سان �سادق..
التلفزة  حمطات  اأذاعت  �سفرنا  من  ا�سبوع  قبل 
االأحداث  تتالت  ثم  اجلميل(  بيار   ( اغتيال  خربحماولة 

و�سارا�سم  بريوت مرتبط باحلرب واملوت.
1994 بدعوة من �سديق لبناين زرت واأ�سرتي  يف العام 
وجه  �سوهت  التي  احلرب  ولعنت  حلمي،  بكيت  بريوت 
املدينة، رغم  كل اخلراب ظل جبل االأرز باخ�سراره يغازل 
�سواطيء بحره وظلت �سخرة املوت يف الرو�سة �ساهدة على 

دم االأخوة....
»رفيق احلريري قرر يبلط البحر« جملة قالها �سديقنا 

وهو ي�سرح لنا كيف �سيعاد اعمار املدينة.
احللم  املدينة  راأيت   1994 عام  لبريوت  زيارة  اآخر  يف 
بكامل فتنتها كانت تهدهد خماوفنا حول م�سري �سوريا التي 
تركناها خلفنا دون اأن نحدد وجهتنا، او املدة التي �سنغيب 

فيها عن م�سقط روؤو�سنا....

ماجدولين الرفاعي

بيروت التي حلمت 

�ستاندرد  �سركة  اكت�ساف  فمنذ  زهيدة.  بتكلفة  منه 
اململكة  يف  الهائلة  النفطية  للودائع   1936 عام  اأويل 
الوقود  اإىل  الو�سول  �سمان  كان  ال�سعودية،  العربية 
االأحفوري يف املنطقة على اأجندة ال�سيا�سة اخلارجية 
االأمريكية. تعترب مقاطعة »اأوبك« النفطية يف -1973
1974 و دخول العراق للكويت يف عام 1990، مثالني 
االإقليمية  القوات  حتدي  كيفية  على  دراماتيكيني 
املتحدة.  الواليات  اىل  الوقود  اي�سال  على  للقدرة 
ذلك  يف  خا�س.  ب�سكل  قوية   1973 مقاطعة  كانت 
الوقت، زودت الدول العربية 37 يف املائة من النفط 
يومنا  وحتى  ال�سيوعي.  غري  العامل  ي�ستهلكه  الذي 
يوؤثر  املنطقة  النفط من  اإمدادات  فاإن �سمان  هذا، 
ب�سكل كبري يف تطوير ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية 

يف املنطقة العربية.
وهذا ما يف�سر حر�س الواليات املتحدة االمريكية 
على عالقاتها بقادة املنطقة متجاهلة كافة النداءات 
الوطنية واحلقوقية بوقف دعم االنظمة الديكتاتورية 

باملنطقة.
االمريكي  للتدخل  االوىل  االإرها�سات  وتتمثل 
الع�سكري يف املنطقة العربية بعد توجه م�سر بقيادة 
القرن  خم�سينات  منت�سف  يف  النا�سر  عبد  جمال 
املا�سي اإىل االحتاد ال�سوفيتي، خطب ايزنهاور اأمام 
»عمل  اإىل  دعا  حيث   ،1957 يناير   5 يف  الكونغر�س 
يف  التنفيذي«  واملكتب  الكونغر�س  قبل  من  م�سرتك 
الدولية«  ال�سيوعية  من  املتزايد  »اخلطر  مواجهة 
طلب  التحديد،  وجه  وعلى  االأو�سط.  ال�سرق  يف 
االقت�سادي  »للتعاون«  برامج جديدة  لبدء  ت�سريحا 
كما  املنطقة.  يف  ال�سديقة  الدول  مع  والع�سكري 
»لتاأمني  االأمريكية  القوات  با�ستخدام  االإذن  طلب 
ال�سيا�سي  واال�ستقالل  االإقليمية  ال�سالمة  وحماية 

لتلك الدول«.
ومل تتوقف منذ ذلك احلني التدخالت الع�سكرية 
وجوهها  اأحد  يف  مثلت  والتي  املنطقة  يف  االمريكية 
تهديدا – حتى لالأنظمة احلليفة – بعواقب اخلروج 

من التبعية للواليات املتحدة االمريكية.
وبجانب اجلوانب التاريخية وال�سيا�سية ال�سابقة 
جند  املتحدة،  للواليات  العربية  االنظمة  لتبعية 

املتعلقة  االقت�سادية  اجلوانب  اأن 
الدول  القت�ساديات  الوظيفي  باخللل 
على  الكامل  �سبه  واعتمادها  العربية 
القومي،  للدخل  كم�سدر  النفط 
وا�ستريادها لكافة احتياجاتها الغذائية 
اخلارج،  من  والرتفيهية  والتكنولوجية 
االرتكاز  احلال  بطبيعة  عليها  يفر�س 
مع  االأمد  وطويلة  قوية  عالقات  اإىل 
حاجاتها  وم�سدري  النفط  م�ستوردي 
اال�سا�سية وهو ما ال ي�سمح لها بالتحرك 
بحرية وال باتخاذ القرار وفقا الأولوياتها 
الوطنية، و امنا العمل يف اطار �سيا�سات 
هذه الدولة ومتطلباتها. فال يت�سور اأن 
وهي  م�سريها  حتديد  ما  دولة  متلك 
وال  نف�سها ال يف غذائها  تعتمد على  ال  

�سالحها.
تقرير  عن  العجز  هذا  وميتد 
اإىل  املتحدة  للواليات  والتبعية  امل�سري 
راأ�سها  وعلى  نف�سها  العربية  املنظمات 
ا�س�ستها  التي  العربية  الدول  جامعة 
حتت  كلها  كانت   1945 �سنة  دول  �ست 
من  املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر  االحتالل 
هذه  ولعل  فرن�سا.  ـو  بريطانيا  قبل 
العجز  حالة  تو�سح  التاريخية  املفارقة 
اجلامعة  ف�سل  عنه  عرب  الذي  الكلي 
الفعالة  امل�ساركة  من  تاريخها  طوال 
منذ  املنطقة  ق�سايا  يف  وااليجابية 

تاأ�سي�سها وحتى اليوم.
منربا  �سوى  اجلامعة  تكن  مل 
ال�سجب  يف  العرب  حكام  فيه  تبارى 
احلنجوري  والتهديدات  والتنديد 
قمم جامعة  كانت  لقد  فعل،  دون  فقط 
ت�سبقها زيارات  العربية دوما ما  الدول 
و�سرية  معلنة  املتحدة  للواليات  مكوكية 
يف  الفاعلة  االطراف  بكل  وات�ساالت 

ق�سايانا القومية.
املنطقة  تاريخ  باأن  القول  ميكن 
فيه  ال�سيا�سية  التطورات  وطبيعة 
ال�سرق  ت�سكيل  يف  االمريكي  والدور 
�ساهمت  عوامل  عام  ب�سكل  االو�سط 
�سعيفة  انظمة  وجود  بجانب  جميعها 
من  للخروج  حقيقية  روؤى  متلك  وال 
دائه التبعية، يف اأن تظل الدول العربية 
فيها  وتتحكم  م�سريها  متتلك  ال  لليوم 
الواليات املتحدة االمريكية �سواء بالقوة 
يتعدى  ال  الذي  ال�سوري  بالتحالف  اأو 
كما  االنداد  ولي�س  والتابع  ال�سيد  فكرة 

يروج املتحالفون مع الواليات املتحدة.
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خالد سعد زغلول

فرنسا التي نعشقها

2الحلقـــ  ـــــة

معظم  �ساغت  راقية  �سيا�سية  حمطة  فرن�سا 
يف  بقوة  وت�ساهم  العامل  يف  امل�سريية  القرارات 
واحلفاظ  االإرهاب  �سد  واحلرب  ال�سالم  ن�سر 
عظماء  رجال  اأر�سها  ويف  الدولية  ال�سرعية  على 
�سطروا اأ�سمائهم يف �سفحات من النور يف �سجالت 
الرابع  لوي�س  ال�سم�س  وملك  نابليون  منذ  التاريخ 
االحتالل  من  اأمريكا  حمرر  الفاييت  القائد  ع�سر 
الربيطاين واالإ�سباين مرورا ب�سارل ديجول وانتهاءا 
بجاك �سرياك �سديق العرب الذي كان يطلق عليه 
الدكتور  ؛  عرفات  يا�سر  وال�سهيد  الرمز  القائد 

�سرياك. 
مل تكن ال�سورة وردية دائما ؛ فلفرن�سا ملفات 
الذي  للجزائر  الفرن�سي  االحتالل  اأبرزها  �سوداء 
�سعبية  ثورات  فيها  واجهت  �سنة   132 ا�ستمر 
التحرير  ثورة  اإنفجرت  حتى  اال�ستعمار،  راف�سة 
اجلزائرية يف عام 1954 فور ا�ستالم جمال عبد 
النا�سر ال�سلطة يف م�سر ف�ساهم يف نريانها بتبنيه 
ودعمهم  وتدريبهم  وبت�سليحهم  اجلزائريني  للثوار 
التي  فرن�سا  غ�سب  اأ�سعل  مما  ومعنويا،  ماديا 
الوحدوي  امل�سروع  �سد  اإ�سرائيل  مع  حلفا  اأن�ساأت 
م�سرتكة  روؤية  لها  وكانت  ج�ّسده.  الذي  العربي 
بعد  النا�سر  عبد  يخ�سون  كانوا  فال�سهاينة  معها 
ت�سليحه من ال�سوفييت، فيما كان الفرن�سيون يرونه 
باعتبارهم  الداخلية  �سوؤونهم  يف  لتدخله  عدوهم 
اجلزائر فرن�سية بينما كان يقول لهم بانها عربية 
بن جوريون،  ودافيد  موليه،  اأ�سعل جنون جي  مما 
اللذان اتفقا على حماربته، فكانت فرن�سا امل�سدر 
قليلة  اأ�سهر  قبل  حتى  الإ�سرائيل،  لالأ�سلحة  االأول 
الثالثي  العدوان  فكان  ال�سوي�س.  وحرب  اأزمة  من 
لتدخل  م�سر  �سد  االنتقامية  العمليات  بني  من 

مع اإ�سرائيل وبريطانيا حربا عام 56 اأوقفها رئي�س 
الك�سندروفيت�س  نيكوالي  ال�سوفيتي  االإحتاد  وزراء 
بتهديده ب�سرب باري�س ولندن وتل اأبيب بال�سواريخ 
اذا مل ت�سحب قواتها املحتلة من القناة. كانت فرن�سا 
اله�سة  الرابعة  اجلمهورية  حكومات  ظل  يف  وقتها 
حتت �سلطة اال�سرتاكيني وي�سار وميني الو�سط ، ولعب 
اال�سرتاكيون، جي موليه، وميرتان، ماندي�س فران�س، 
دورا يف تطوير العالقة مع رفاقهم بتل ابيب يف حزب 

»العّمال« االإ�سرائيلي. 
التي  اإ�سرائيل  مع  عالقاتها  اآخر،  اأ�سود  ملف 
اأ�سرت كثريا بالعرب فلوال فرن�سا ملا كان لل�سهاينة 
لقاء  بيكو.  ـ  �سايك�س  اتفاقية  منذ  ذلك  يعود  دولة. 
الربيطاين  نظريه  مع  بيكو  جورج  خارجيتها  وزير 
ال�سري  التفاهم  ذلك   ،1916 عام  �سايك�س  مارك 
االإمرباطورية  من  مب�سادقة  وبريطانيا  فرن�سا  بني 
الهالل اخل�سيب بني  اقت�سام منطقة  الرو�سية على 
غرب  يف  النفوذ  مناطق  لتحديد  وبريطانيا  فرن�سا 
اآ�سيا، فكانت بداية لوعد بلفور. لكن ما ناأخذه  حقا 
احلقوق  ح�ساب  على  اأتت  اأنها  فرن�سا  �سيا�سة  على 
الذنب  �سيئاتها ملحي عقدة  تكفر عن  العربية، وهي 
نحو اليهود التي �ساقتهم حكومة في�سي اإىل املحرقة 
يف احلقبة النازية وهي حتت االحتالل، �ساهمت عام 
املتحدة،  االأمم  يف  العربية  دولة  بناء  يف   1948
كدولة  باإ�سرائيل  اعرتفت  التي  البلدان  اأول  فكانت 
بلغت  بل   1949 يف  معها  �ساملة  عالقات  واأقامت 
ف�ساهمت يف علو كعبها  يف م�ساعدتها مبلغا عظيما 
على املنطقة برمتها حيث �سلحت ال�سهاينة باأحدث 
عتاد الع�سر و�سيدت لهم االآلية الع�سكرية  وجهزت 
جيو�سها واعدت �سباطها يف مدار�س باري�س احلربية 
كما عملت على بناء �سالح اإ�سرائيل اجلوي و�سنعت 
لها اأقمارها الع�سكرية واأدخلتها يف عامل التكنلوجية 
والعلوم واأن�ساأت موؤ�س�ساتها التعليمية والطبية لتكون 
العربية  الدول  جميع  على  تتفوق  اأوروبا  من  قطعة 
اإ�سرائيل  انت�سرت  ولهذا  كدولة.  ر�سختها  وبالتايل 
بال�سالح  العربية  الدول  �سد  احلروب  معظم  يف 
ومطاراتنا  طائراتنا  اأن  حتى  احلديث  الفرن�سي 
�سربت يف 5 يونيو بطائرات املرياج الفرن�سية وعرب 
اقمار التج�س�س الع�سكرية الفرن�سية التي اهديت لها 
اأن باري�س �ساهمت يف بناء مفاعالت  ولكن االأخطر 

برييز  �سيمون  واأهدت  الع�سكرية  النووية  اإ�سرائيل 
�سواريخ  اأول  االإ�سرائيلية(  النووية  القنبلة  )اأبو 
الدول  لكل  مهددة  نووية  قوة  لت�سبح  الذرية  فرن�سا 
جترب  اإ�سرائيل  جعلت  اأنها  جرمية  واالأكرث  العربية 
قنابلها الذرية التي اأنتجتها على االأرا�سي اجلزائرية 

التي كانت حتتلها. 
وامل�سرق  املغرب  يف  كوارثها  فرن�سا  تداركت 
العربي بعد فوات، اتخذ الزعيم �سارل ديجول قرارا 
يف  ت�سبب  كما  للجزائر  الفرن�سي  االحتالل  باإنهاء 
الطالق بني باري�س وتل اأبيب بعد حرب االأيام ال�ستة 
يف عام 1967 منهيا �سنوات الع�سل الطويلة فرتكت 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  لتتزوج  فرن�سا  اإ�سرائيل 
منذ ذلك احلني. فيما تبنت فرن�سا الق�سايا العربية 
امل�سريية و�ساغت القرار 242 الذي اعُتمد باإجماع 
ويدعو  املتحدة،  لالأمم  التابع  االأمن  جمل�س  اأع�ساء 
اإ�سرائيل اإىل االن�سحاب من االأرا�سي التي احتلتها، 
يونيو   4 خطوط  اإىل  والعودة  االأخري  النزاع  يف 
1967. اأر�سى ديجول قواعد �سيا�سة فرن�سا العربية 
باختالف  فرن�سا  روؤ�ساء  كل  نهجها  على  �سار  التي 
ا�سرتاتيجية  احلزبية  ملعطيات  ومدار�سهم  األوانهم 
اإعادة ا�ستتباب ال�سالم و�سمان اأمن الدول، و تاأكيد 
�ساأنه  من  وجتاري  اقت�سادي  جمال  وبناء  التعاون، 

حتقيق رخاء ال�سعوب االأوروبية والعربية معًا.
اعاد الرئي�س جاك �سرياك اآخر رجال الديجولية 
املحرتمني فرن�سا اىل اأح�سان العرب حتى �سمي من 
ب  امل�سريية  العربية  الق�سايا  الأمهات  تبنيه  �سدة 
»�سرياك العرب«. بانتهاجه »�سيا�سة فرن�سا العربية« 
فهو ذلك الرجل الذي قال »ال« للحرب االأمريكية �سد 
العراق، رف�س الغزو ونبه اىل كارثة هذا الغزو وحيث 
ال يزال العامل كله يتذكر كلمة وزير خارجيته اآنذاك، 
ورئي�س وزرائه دومينيك دوفيلبان، يف االأمم املتحدة 
اأّكد فيها على احلل الدبلوما�سي لالأزمة ولي�س  التي 
قرع طبول احلرب كما اأرادت اأمريكا وفعلت. مازلنا 
نذكر اأن �سرياك اأعطى التكنولوجيا النووية للرئي�س 
ال�سهيد �سدام ح�سني وبناء مفاعالت العراق الذرية 
ليكون هناك توازن ا�سرتاتيجي يف املنطقة، واتذكر 
والقائد  ال�سهيد  الزعيم  من  ال�سديد  قربه  اأي�سا 
الرمز يا�سر عرفات وتبنيه للق�سية الفل�سطينية حتى 

اأطلق عليه اأبو عمار الدكتور �سرياك. 

السياسة
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للحدث  تبجيال  وال  حتليال  اأقدم  ال  هنا  اأنني  اأو�سح  بداية 
واإمنا رواية ا�سهد اهلل اإنني اأحترى فيها ال�سدق ودافعي اإيل ذلك 
اأن ن�ستعيد وعينا الوطني والقومي ونعمل العقل الإنقاذ ليبيا من 
الفو�سى وال�سرر الذي حلق بها �سعبا ووطننا، واأريد اأن اعرتف 
اأنه مل يكن يل عالقه بقيادة الثورة �سوى ما ذكرته من درا�ستي مع 
طالبني كانا يعرفان الطالب معمر القذايف وكانا ذا ن�ساط وا�سح 

يف الكلية يف خدمة االجتاه الوطني القومي. 
كان قيام الثورة مفاجاأة للجميع لكنها كانت �سديدة التنظيم 
وحمكمة التخطيط بوترية عمت ربوع ليبيا يف نف�س التوقيت، مما 
ا�سفى عليها القوة واجلدية وزاد من عظمة امل�سهد التاأييد ال�سعبي 
ال�ساحق واملذهل مبا يف ذلك املناطق التي كانت موالية للملكية 
فكل موؤ�سراتها تدل علي ان الثورة كانت اعمق مما اأحيط بها من 
فهم ولالأ�سف حتى االآن لدى البع�س، بينما كانت لها خمططاتها 
وروؤيتها احل�سارية العميقة م�ستبطنة املا�سي م�ست�سرفة امل�ستقبل 

وهي حتطم اأو�ساع مزرية وترفع قامة وكرامة كل الليبيني. 
اإذا ا�ستعدنا تلك اللحظات واالأيام يده�س االإن�سان مما راأي 
و�سمع كيف جلي�س �سغري تطوقه قوات االأمن االأكرث عددا وعدة 
االأمريكية  الع�سكرية  والقواعد  االأطناب  �سارب  الغرب  ونفوذ 
مليوين  جغرافية  على  ال�سيطرة  حتكم  كانت  التي  والربيطانية 
كيلومرت ويتعانق ذلك مع وقع م�سموع مع حركة ال�سعب يف م�سهد 
الثورة  حتاوزت  كيف  الأ�سري  القول  هنا  و�ساأخت�سر  نظريه  قل 
النا�س  كان  والتي  قريناده  يف  برقه  دفاع  قوات  تدخل  خماطر 
يخ�سون ال�سدام معها وقد ا�ست�سلمت لقوات اجلي�س بكل ان�سباط 
واالأهم من ذلك ما ح�سل يف طرابل�س التي كانت مطوقه بالقواعد 
االأمريكية واهمها قاعدة هويل�س املالحية فما الذي ح�سل كانت 
مرت  كيلو   80 ترهونة  مدينتي  يف  اللبيبة  للقوات  املنوطة  املهمة 
واخلم�س 130 كيلومرت ان يزحفوا نحو العا�سمة وان ي�سيطروا 
االإذاعة  ومقر  احلكومة  اأع�ساء  علي  والقب�س  املع�سكرات  علي 
الليبية لكن املهمة االأخطر هي تطويق القاعدة االأمريكية باملدافع 
ال�سفارة  اأبواب  يدق  ع�سكريا  مندوبا  كان  حلظة  ويف  والدبابات 
ال�سفارة  بتطويق  ويخطرهم  باحلدث  الإبالغهم  ليال  االأمريكية 
وبعدم املقاومة واأنه اأمر داخلي نفذ مهمة حترير العا�سمة وتنفيذ 

كل املهام بدقة واحرتافية قاد عملية التحرير املرحومان اأبوبكر 
يون�س واخلويلدي احلميدي وقد كان ذلك عمال بطوليا وتاريخيا 
يف ان وان قدره تنظيميه فائقه حتكمت يف االأحداث ومكنت من 

التغيري ال�سلمي من غري اإراقة دماء اأو قتل 
مقاومه  اأو  نار  الإطالق  اإثر  فال  بنغازي  مدينة  الهدوء  �ساد 
لذلك رفع حظر التجول �سريعا وخرجت اجلماهري اإىل ال�ساعر 
تفي�س  ال�سوارع  املنظر يف ذهني  االآن ذلك  واليزال حتى  موؤيدة 
بالنا�س فرحني مهللني للتغري ولكم اأذهلني حجم التدفق ال�سعبي 
اأن الن�ساء يف ال�سرفات  رجاال ون�ساء واأطفاال ومما لفت نظرين 
كانت  للثورة  التاأييد  م�سريات  النا�س يف  على  العطور  ير�سن  كن 
ال�سابقة  الدعايات  كانت  انه  والغريب  لها  مثيل  ال  �سعبية  بهجة 
توؤكد على والء �سكان بنغازي واملنطقة ال�سرقية اإىل امللكية وامللك 
اإدري�س لكن الوقائع احلية كذبت ذلك وقدمت �سورة باأنهم جزء 
من الراأي العام يف ليبيا.  كان النا�س كالطوفان وال�سوارع تتدفق 
واخلطب يف كل زاوية عندما و�سلنا اإىل و�سط مدينة بنغازي اأمام 

مبنى االإذاعة 
ويتكلم من  �سيارة  ال�سباب اعتلى ظهر  اأحد  اأن  وقد الحظت 
خالل مكرب ال�سوت فاقرتبت منه وطلبت اأعطائي فر�سه للكالم 
وقد  املكرب  الأتناول  واقرتبت  ال�سيارة  فاعتليت  ي�ستجب  مل  لكنه 
تبني يل انه ع�سكري ف�ساح ماذا تريد؟ قلت له اأريد ان اأخاطب 
االآن  والكالم  الباب  فتحتم  قد  كع�سكريني  ن�سكركم  اجلماهري 
قلت  اأنت  من  يل  قال  ذلك  نظره  لفت  ما  وبقدر  لكم  ولي�س  لنا 
له اأنا طالب �ساأتكلم با�سم كلية احلقوق فنادي على عريف وقال 
النقيب  باأمر  بالدخول  له  ا�سمحوا  لهم  قل  و  االإذاعة  ملبنى  خذه 

م�سطفى اخلروبي 
م�ستغربا  مذيعا  اعرت�سني  االأول  الدور  وعند  دخلت  وفعال 
ح�سوري ماذا تريد قلت له �ساألقى كلمة باملنا�سبة فقال يل هل 
لديك ن�س مكتوب قلت له نعم وكذلك ق�سيده فتناولها وقراها 
وم�سى معي ال�سرطي اإىل غرفه كانت مكتظة بالب�سي الكاكي من 
و�سكرين  ف�سر  غايتي  له  و�سرحت  اأحدهم  على  ف�سلم  رتب  غري 
يل  اأعطيت  �سوت  مكرب  بها  وكان  الغرفة  �سرفة  اإىل  واقتادين 
اجلماهري  اأرقب  وانا  والق�سيدة  الكلمة  فالقيت  للكالم  احلرية 

 عمر الحامدي

يتبع في العدد القادم

ذكرياتي مع ثورة الفاتح من سبتمبر 
)2(
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السياسة

زياد المنجد

االتفاق الروسي- التركي و
مصير الثورة السورية

ل�س ا تدخلت يف  لتي  ا لية  لدو ا طراف  الأ ا كل 
�سواء بذريعة  ال�سورية  لثورة  ا ال�سوري عقب  ن  اأ
مل يكن لها هدف  دعم الثورة، اأو حماربة االإرهاب، 
هذه االأطرا �سوى حتقيق م�ساحلها يف �سورية، ومن 
ف رو�سيا التي وجدت يف )بدعة( حماربة االأرهاب 
يبدو اأنها ومنذ  �سببًا لتدخلها يف ال�ساأن ال�سوري، و 
البداية ر�سمت خارطة لتحقيق م�ساحلها اخلا�سة
تق�سي بالق�ساءعلى الثورة ال�سورية، واإعادة اإنتا  ،
لذا لعبت دو ج النظام الذي كان مهددًا بال�سقوط، 
رًا اأ�سا�سيًا  يف معارك  النظام �سد الثوار منذ الثال
�سي ثني من اأيلول عام 2015،  وا�ستطاعت تاأمني 
طرة النظام على مواقع مهمة كانت يف قب�سة الثوا
ر، كحلب، و ريف دم�سق الغربي، وتدمر وغريها. ك
ما ن�سطت دبلوما�سيا واأ�س�ست خلطوات متكنها الت
الرئي�سي باحلل ال�سيا�سي  فرد، اأو جتعلها الالعب 
بعيدا عن االمم املتحدة وجنيف، فكان موؤمتر اال�س
الذي ا�ستطاع ان يحقق خطو تانة بن�سخه املتعددة، 

ات مهمة على طريق ت�سفية الثورة ال�سورية، ولعل 
التي متخ�س عن ابرزها اتفاقيات خف�س الت�سعيد، 
ها اأنتاج اربع  مناطق خلف�س الت�سعيد ب�سمانة رو
ايرانية، وهي درعا، والغوطة، وحم�س  تركيةـ  �سيةـ 

من اأطراف االأزمة كافة، وكل منهم ح�سل على 
مكا�سب على االأقل يف املرحلة احلالية. فلقد جن
ب�سورة غري  ب االتفاق تركيا الدخول يف معركة ولو 
مبا�سرة حلماية اأمنها، وخل�سها االتفاق من موجا
ت نزوح حمتملة ل�سكان اأدلب وقاطنيها يف حال اللج
وء للخيار الع�سكري، كما عزز تواجدها يف ادلب وا
عام،  واأ�سبح وجودها �سرعيا بالن�سب ملنطقة ب�سكل 
ة للنظام، من خالل ترحيبه باالتفاق، بعد ان كان ي

عترب القوات الرتكية قوات غازية. 
وبالن�سبة لرو�سيا عزز االإتفاق اأمن رو�سيا يف �س
وجنبها خ�سائر حمتملة  يف حال اللجوء للخيا ورية، 

ر الع�سكري، وبالن�سبة للثوار جنبهم االتفاق خ�سائ
ب�سرية ومادية ج�سيمة، فالرو�س كانوا �سي�ستخد
اإال اأ لتحقيق هدفهم،  مون �سيا�سة االأر�س املحروقة 
ن اخلا�سر الوحيد من االتفاق هي الثورة ال�سورية وز

خم هذه الثورة، التي راهن البع�س على 
ا�ستعادة روحها وانتقالها من اإدلب لتعم املحاف
ظات ال�سورية االخرى، فقد ح�سرها االتفاق يف رقع
ة جغرافية �سغرية ال ت�ستطيع جتاوزها لوجود املنطق
مما �سيوؤدي اىل خنقها وتقوقعه ة املنزوعة ال�سالح، 
ت�ستطيع التمدد اإىل  ا يف منطقة جغرافية �سغرية ال 

التاأثري على النظام وال  باقي املناطق ال�سورية، وال 
ت�سكل اأي تهديد له.

 غري ان التجارب ال�سابقة لل�سامن الرو�سي جتا
جتعلنا ن�سك يف  ه مناطق خف�س الت�سعيد ال�سابقة، 
م�سداقية تعهداته واإلتزامه بهذا االأتفاق لعدم التزا

مه بكل االإتفاقات ال�سابقة، لذا فانه 
ح�سب وجهة نظرنا يتخذ الرو�س من هذا االتفا
و�سيلة ت�سمن م�ساركة تركيا ور�ساها لتحقيق وق ق 
ف اطالق النار، وا�ستبعاد العمل الع�سكري يف اإدل، 

ال  مع التاأكيد اأن هذا االإتفاق لن يكون اأبديا واإىل ما 
نهاية، بل �ستعمل مو�سكو لتحقيق الظرف املنا�سب و
تواجد الثوار فيها،عرب اإجن باالإتفاق مع تركيا النهاء 
از م�ساحلات كما يف مناطق خف�س الت�سعيد االأخر
ولكن هذا االأمر لن ينجز بال�سرعة التي اأجنزت  ى، 
فيها امل�ساحلات يف مناطق خف�س الت�سعيد ال�سابق
بالن ة، بل يحتاج اإىل مزيد من الوقت، وهو مايوؤدي 
وهو هد تيجة اإىل انهاء الثورة ال�سورية ب�سكل كامل، 
ف اأعتقد اأن الرو�س لن يحيدوا عنه حتى تبداأ العمل

ية ال�سيا�سية برعايتهم، يف ظل د�ستور 
ي�سعون جاهدين القراره، و�ستكون مفاعيل تطب
من مفاعيل ال يقه على �سورية و�سعبها اأكرث خطورة 
حرب التي �سهدتها �سورية خالل الثمان �سنوات امل
ا�سية، الأنه �سيحول �سورية من دولة مركزية اإىل دو
لة فيدرالية، وهذه هي اخلطوة االأوىل على طريق ال

تق�سيم.

ال�سمايل، وادلب، ثم عمدال�سامنان الرو�سي وااليران
اىل خرق اتفاقيات خف�س الت�س ي وب�سمت تركي، 
بذ عيد يف درعا، والغوطة ال�سرقية، و�سمال حم�س، 
رائع واهية وا�ستطاعا اعادة �سيطرة النظام على ه
ذه املناطق، �سمن ماعرف بامل�ساحلات، التي رف�س
ها الكثري من الثوار وف�سلوا االنتقال بحماية رو�سية 

اىل منطقة خف�س الت�سعيد املتبقية 
)ادلب(، لتنح�سر هناك الثورة ال�سورية وما تب
قى من الثوار، �سمن  خطة مدرو�سة من مو�سكو م
ن اأجل الق�ساء على الثورة ال�سورية، وبدء املرحلة ال
�سيا�سية التي بداأ الرو�س بالرتويج لها باحلديث خال

ل موؤمترات�سوت�سي وا�ستانة عن �سياغة 
د�ستور جديد، يوؤ�س�س ملرحلة �سيا�سية جديدة يف 

�سورية بعيدا عن م�سار جنيف.
يف ادلب ا�سطدمت خطط مو�سكو بالق�ساء عل
ى منطقة خف�س الت�سعيد الرابعة باحلليف الرتكي
، ومات�سكله هذه املنطقة من اهمية لرتكيا �سواء عل
ى ال�سعيد االأمني، اوعلى �سعيدا�ستيعاب االأعداد ال
ب�سرية الهائلة التي ميكن ان تتجه اىل االأرا�سي الرت
�سنت رو�سيا والنظام ال�سوري حربا على  كية اذا ما 

ادلب ال�ستعادة نفوذ النظام عليها، 
فكانت قمة �سوت�سي ببوتني واأردوغان 

متخ�ست ع يف ال�سابع ع�سر من ايلول املا�سي،  
ن اتفاق بني الطرفني باإقامة منطقة منزوعة ال�سال

ح بعر�س يرتاوح 
وقوات  بني 20-15 كم بني مقاتلي املعار�سة، 
النظام ال�سوري بحلول اخلام�س ع�سر من �سهر ت�سر
ين االأول لهذا العام، على ان يتم �سحب االأ�سلحة الث
قيلة من هذه املنطقة  بحلول العا�سر من  ال�سهر ذا
ته، واأن ُت�َسرّي الدولتان دوريات ع�سكرية يف هذه املن

طقة ل�سمان تنفيذ االتفا.
مما ال�سك فيه اأن هذا االتفاق القى ا�ستح�سانا  
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الصورة االيرانية الفضيحة

االرهاب 
االيراني في 

أوروبا

فتحت ال�سلطات يف مدينة �سرياز االإيرانية حتقيقا على خلفية ف�سيحة متعلقة بلوحة دعائية من�سوبة يف ذكرى احلرب العراقية االإيرانية 1980 – 1988
وظهرت �سورة اللوحة التي ن�سبت خالل »اأ�سبوع الدفاع املقد�س«، )اأي مرا�سم اإحياء ذكرى احلرب االإيرانية العراقية(، والتي يظهر فيها 3 جنود يقفون على جبل. 

والحظ امل�ستخدمون اأن اجلنود يف اللوحة يرتدون زيا ع�سكريا اإ�سرائيليا ويحملون بنادق »اأم 16« االأمريكية.
ون�سرت وزارة اخلارجية االإ�سرائيلية يف ح�سابها باللغة الفار�سية على موقع »تويرت« ال�سورة االأ�سلية للجنود االإ�سرائيليني، التي قام اإيرانيون با�ستن�ساخها ومعاجلتها 

بربنامج اإلكرتوين لتعديل الر�سوم، حيث يظهر يف ال�سورة االأ�سلية 3 جنود، وفتاة جندية، اختفت من الن�سخة االإيرانية.
واأثار ك�سف ال�سورة االأ�سلية ردود فعل كثرية تباينت بني ال�سخرية واال�ستياء.

يف  القب�س  القاء  مت  اأنــه  العرب«  »كل  علمت 
�سبتمرب   27 امل�سادف  اخلمي�س  يــوم  هولندا 
جمموعه ارهابيه مكونه من �سبعة  على   2018
 37 عمره  عــراقــي  �سخ�س  يتزعمه  ا�سخا�س 
�سنة، وعرث معهم على ا�سلحة ومتفجرات ولديهم 
من  علمنا  وقد  ارهابيه.  بعمليات  للقيام  خطط 
املجموعه  هذه  عن  الك�سف  باأن  موثوقه  م�سادر 
جمموعات  عــن  اكــرث  تفا�سيل  معرفة  �سيتبعه 
وخاليا ارهابية نائمة  يف عدد من املدن االوربية 
تاأخذ اوامرها من فيلق القد�س االيراين اجلناح 

اخلارجي  التابع للحر�س الثوري.
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السياسة

محمود عباس أمام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة: 
»القدس ليست للبيع«

والدولية،  االإقليمية  ال�سيا�سة  قمة  فى  التاريخي  لدورها  م�سر  عودة  عمق  متثل 
 2017  –  2016  ( ال�ساد�سة  للمرة  الدويل  االأمن  جمل�س  فى  ع�سوًا  بانتخابها 
( ولرئا�سة جمموعة الـ«77 وال�سني«، ولرئا�سة جمل�س ال�سلم واالأمن االفريقى، ثم 
�سنوات   4 فى  ذلك  كل  لرئا�سة االحتاد االفريقى بدءًا من يناير القادم)2019(، 

فقط.  
�سارك الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي خالل زيارته االأخرية لنيويورك يف 
عاملية خالل 4 اأيام وهي الدورة الـ73 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، وقمة  قمم   4
 77 الـ  دول  وقمة جمموعة  املناخ،  تغريات  مواجهة  وقمة  لل�سالم،  مانديال  نيل�سون 
وال�سني طرح خاللها روؤية م�سر اأمام ما ميكن و�سفه مبجل�س اإدارة العامل..واأجرى 
لقاءا 19   ثنائيا ومتعدد االأطراف وب�سبب التحوالت التى مير بها النظام ال�سيا�سي 

الدوىل، 
اأمام  م�سر  كلمة  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  القى  دويل  منرب  اأهم  على  ومن 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها الـ73، قدم من خاللها روؤية م�سر لتعزيز 
دور االأمم املتحدة، وكذلك املواقف امل�سرية جتاه جممل تطورات االأو�ساع االإقليمية 
والدولية، وروؤيتها الأولويات �سون ال�سلم واالأمن العاملني وجهود م�سر يف دعم مكافحة 
االإرهاب .واأكد على الروؤية امل�سرية جتاه التطورات االإقليمية والدولية، ونزع ال�سالح 
والتم�سك  االإن�سان،  حقوق  واحــرتام  ــدويل،  ال النظام  يف  اخللل  ومعاجلة  النووي، 
مب�سروع الدولة الوطنية احلديثة، التي تقوم على مبادئ املواطنة، وامل�ساواة، و�سيادة 
القانون، وحماربة العرقية، الفتا اإىل ما و�سلت اليه املنطقة العربية، وال�سرق االأو�سط 

وحتولها اإىل بوؤرة لل�سراع واحلروب االأهلية.
الدول  تفكك  العامل عر�سة ملخاطر  بقاع  اأكرث  العربية  »املنطقة  اأن:  على  و�سدد 

الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خ�سبة لالإرهاب وتفاقم ال�سراعات الطائفية«.
واأكد الرئي�س يف كلمته اأن »م�سر يف طليعة الداعمني للحل ال�سيا�سي الذي تقوده 
االأمم املتحدة يف هذين البلدين ال�سقيقني، وترف�س اأي ا�ستغالل الأزمات االأ�سقاء يف 
�سوريا واليمن كو�سيلة لتحقيق اأطماع وتدخالت اإقليمية، اأو كبيئة حا�سنة لالإرهاب 

والتطرف والطائفية«.
النظام  عجز  على  دلياًل  تقف  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اأي�سًا  الرئي�س  اأو�سح   
الدويل عن اإيجاد احلل العادل امل�ستند اإىل ال�سرعية الدولية وقرارات االأمم املتحدة، 

والذي ي�سمن اإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

السيسى طرح فى نيويورك 
رؤية مصر على مائدة مجلس 

إدارة العالم

األقاها  كلمة  يف  عبا�س  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  جدد 
اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، تاأكيده على اأن الواليات املتحدة 
لن تكون الو�سيط الوحيد لل�سالم يف ال�سرق االأو�سط. وقال عبا�س اإن 
الرئي�س  للم�ساومة«. قال  لي�ست  للبيع.. وحقوق �سعبنا  لي�ست  »القد�س 
يرف�سون  الفل�سطينيني  اإن  اخلمي�س  اليوم  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
بال�سرق  ال�سالم  عملية  يف  وحيدا  و�سيطا  املتحدة  الواليات  تكون  اأن 
االأو�سط،، متهما اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب باأنها »منحازة« 

للجانب االإ�سرائيلي، وبتقوي�س حل الدولتني.
كما اعترب عبا�س اأن وا�سنطن »نق�ست كافة االتفاقات بيننا، فاإما 
اأن تلتزم مبا عليها، واإال فاإننا لن نلتزم باأي اتفاق«، موؤكدا اأن االإدارة 
»الكاذبة«  مزاعمها  عن  وك�سفت  الدولتني،  حل  قو�ست  االأمريكية 
ب�سدة  انتقد  كما  للفل�سطينيني.  االإن�سانية  الظروف  ب�ساأن  قلقة  باأنها 
قرارات ترامب باالعرتاف بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل، واإغالق مكتب 
عن  التمويل  ووقــف  وا�سنطن،  يف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بعثة 
الفل�سطينيني خا�سة متويل وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني. 
ال�سرقية..  القد�س  وعا�سمتنا هي  للبيع،  لي�ست  »القد�س  عبا�س  وقال 

وحقوق �سعبنا لي�ست للم�ساومة«.

الجعفري و الحول 
السياسي 

اجلعفري،  اإبــراهــيــم  طــالــب  لل�سخرية،  مــثــرية  كلمة  يف 
املجتمع الدويل مبوقف جاد من »جتاوزات تركيا على االأرا�سي 
الــوزراء  رئي�س  تهديدات  ذاته  الوقت  يف  م�ستنكرا  العراقية«، 

االإ�سرائيلي للعراق.
اجلمعية  يف  الــعــراق  كلمة  اإلقائه  خــالل  اجلعفري  ــال  وق
بالت�سحيات  بلدنا  »حررنا  نيويورك:  املتحدة يف  لالأمم  العامة 
التي قدمها العراقيون، ونعمل من اأجل اإعادة االإعمار وتر�سيخ 

موؤ�س�سات الدولة بعد االنت�سار على داع�س«.. هكذا...
بعمليات ع�سكرية  الرتكي  قيام اجلي�س  بالده  رف�س  واأكد  
على  العراق  �سيادة  احــرتام  �سرورة  اإىل  داعيا  اأرا�سيه،  على 
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�سّدام ح�سني  رغد  ال�سيدة  اأكــّدت 
املرحوم  �سقيقها  اأن  و الأكرث من مرة، 
ابــنــاء  ــه  ل لي�س  ح�سني  �ــســدام  ـــدي  ُع
اطالًقا. و اأن هذا ال�سخ�س )م�سعود( 
لعائلة  ميــت  ال  ابنه  انــه  يدعي  الــذي 
بــاأي  ح�سني  �ــســّدام  ال�سهيد  الرئي�س 
�سلة. و كل ما ين�سره من �سور خا�سة 
ح�سابات  من  م�سروقة  �سور  هي  امنا 
ن�سرها  من  هدفه  اآخــريــن،  اأ�سخا�س 
الأغرا�س  الباطلة  مزاعمه  يثبت  اأن 

م�سبوهة.
لذلك نرجو من اجلميع احلذر من 

هذا ال�سخ�س و من دوافعه.

توضيح هام من السيدة رغد صدام حسين

ال�سعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزيــر  قــال 
مــداوالت  يف  العامة،  اجلمعية  اأمــام  اجلبري  عــادل 
احلوثي  »ميلي�سيات  اإن  وال�سبعني  الثالثة  الـــدورة 
االإرهابية توا�سل اإطالق ال�سواريخ باجتاه االأرا�سي 
الأمــن  املزعزعة  اأن�سطتها  عــن  ف�سال  ال�سعودية، 
البحر  يف  املندب  باب  منطقة  يف  املالحة  و�سالمة 
و�سفها  ما  توا�سل  اإيــران  اأن   ، واأ�ــســاف  االأحــمــر«. 
باأن�سطتها االإرهابية و�سلوكها العدواين، معلنا دعم 
للتعامل  اجلديدة  االأمريكية  لال�سرتاتيجية  اململكة 
التعامل مع  مــع طــهــران، مبــا يف ذلــك اجلــديــة يف 
ودعمها  البالي�ستية  و�سواريخها  النووي  برناجمها 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن  وقـــال:  لــالإرهــاب. 
ال�سرق  يف  واال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  بــاأن  توؤمن 
اإيران عن �سيا�ساتها التو�سعية  االأو�سط يتطلب ردع 

والتخريبية«.

حري�س  العراق  اأن  اإىل  ذاتــه  الوقت  يف  االنتباه  الفتا  اأرا�سيه،  كافة 
على العالقات مع اأنقرة، ولكن ال يعني هذا قبوله باخرتاقها لل�سيادة 

العراقية.
لبنيامني  امل�ستهجة  الت�سريحات  »رف�س  على  اجلعفري  و�سدد 
نتنياهو بوجود قوات اإيرانية يف العراق ال�ستهداف العراق، كما ونرف�س 

ا�ستخدام منرب اجلمعية العامة لتهديد اأمننا«..
ان  يبدو  لكن  و  الــعــراق،  داخــل  الرتكي  اجلي�س  دخــول  �سد  نحن 
من  االآالف  ع�سرات  يــرى  ال  و  ال�سيا�سي  باحلول  م�ساب  اجلعفري 
االرا�سي  كافة  على  ينت�سر  الذي  الثوري  حر�سها  و  االيرانية  القوات 

العراقية.

تنال جائزة رفيعة المستوى من 
األمم المتحدة في مجال الصحة

اختيار  مت  اإذ  املتحدة،  االأمم  منظمة  من  امل�ستوى  رفيعة  جائزة  البحرين  مملكة  نالت 
تقديرا  املتحدة،  لالأمم  التابعة  الوكاالت  بني  امل�سرتك  العمل  فريق  جلائزة  ال�سحة  وزارة 
غري  االأمرا�س  مبكافحة  املتعلقة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  البارزة  الإ�سهاماتها 
�سعيا  ال�سارية،  غري  االأمرا�س  ملكافحة  املتتالية  واالإجنــازات  الكبرية  وجهودها  ال�سارية، 
املواطنني  �سحة  على  واحلــفــاظ  االأمــرا�ــس  من  والوقاية  ال�سحة  معايري  اأف�سل  لتحقيق 
ال�سحة مببنى  وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور  وت�سلم اجلائزة  البحرين.  واملقيمني مبملكة 

االأمم املتحدة يف نيويورك.

البحرين تدعم تحالفا 
استراتيجيا لصد عدوان 

إيران

لــدول  الــتــعــاون  جمل�س  دول  خــارجــيــة  وزراء  نــاقــ�ــس 
اخلليج العربية وجمهورية م�سر العربية واململكة االأردنية 
الها�سمية والواليات املتحدة االأمريكية التهديدات االإيرانية 
التي  الق�سايا  من  وعــددا  مواجهتها  و�سبل  املنطقة  لــدول 
ذلك  جــاء  املنطقة.  يف  واال�ستقرار  االأمــن  بتعزيز  تتعلق 
خالل االجتماع الذي �سارك فيه ال�سيخ خالد بن اأحمد بن 
اجتماعات  هام�س  على  اخلارجية  وزير  خليفة  اآل  حممد 
الدورة الثالثة وال�سبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف 
اإقامة حتالف  نيويورك. واأكد وزير اخلارجية دعم اململكة 
والواليات  واالأردن  وم�سر  اخلليج  دول  بني  ا�سرتاتيجي 
االأمــريــكــي خالل  الرئي�س  اأعــلــنــه  مــا  اإطـــار  املــتــحــدة، يف 
التحالف  من  الهدف  اأن  مو�سًحا  االأمـــن،  جمل�س  جل�سة 
اقت�سادية  عالقات  �سيت�سمن  واإمنا  فقط،  ع�سكريا  لي�س 
وا�ستثمارية واأمنية يف خمتلف املجاالت، الفتا اإىل اأن هذا 
التحالف ال يزال يف طور التاأ�سي�س، معربا عن تطلعه اإىل اأن 

يقام على اأ�س�س قوية ومتينة.
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السياسة

تعهد قطر بتعليم مليون 
فتاة

اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 
دولة قطر، عن تعهد دولة قطر بتوفري تعليم ذي جودة ملليون 
م�ساركة  خالل  ذلك  جاء   .2021 عام  بحلول  اأخرى  فتاة 
�سموه يف املائدة امل�ستديرة التي عقدت اليوم بعنوان »حوار 
النزاعات  �سياق  يف  الفتيات  تعليم  اأجــل  من  معا  الــقــادة: 
والظروف اله�سة« �سمن اإعالن �سارلوفوا ب�ساأن توفري التعليم 
اأ�سدرته  الذي  النامية،  البلدان  يف  والن�ساء  للفتيات  اجليد 
على  وذلــك  العام،  هذا  ال�سبع  ال�سناعية  الــدول  جمموعة 
هام�س اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها 

الثالثة وال�سبعني يف مدينة نيويورك.
�سارلوفوا،  الإعـــالن  دعمه  عــن  االأمـــري  �سمو  اأعــلــن  كما 
خا�سة واأن دولة قطر اأعطت التعليم االأولوية على ال�سعيدين 
الداخلي واخلارجي منذ زمن بعيد مما انعك�س يف براجمها 

للم�ساعدات االإمنائية الدولية.
اأن  �سموه  اأو�سح  بالتعليم  قطر  دولــة  اهتمام  اإطــار  ويف 
االأمم  ــرار  ق ا�ست�سدار  اإىل  الرامية  اجلــهــود  ــادت  ق قطر 
الطوارئ  حاالت  يف  التعليم  يف  احلق  ب�ساأن  الرائد  املتحدة 
�سنة 2010، وقد اأ�سار ذلك القرار اإىل اأن ن�سبة كبرية من 
مناطق  يف  يعي�سون  باملدار�س  امللتحقني  غري  العامل  اأطفال 

متاأثرة بالنزاع.
واأ�ساف �سمو االأمري باأن كثريا من الدول دعمت العديد 
هذا  يف  معربًا  واالإقليميـة،  العاملية  التعليمية  املبادرات  من 
ال�سدد عن فخره باأن مبادرة قطر »عِلّم طفال« حيث جنحت 
موؤخرًا يف م�ساعدة 10 ماليني من االأطفال املهم�سني خارج 
النوعية، و ال�ستمالها  التعليم االبتدائي جيد  لتلقي  املدر�سة 
دوالر  مليار   1،8 مببلغ  دولـــة   50 يف  �ــســراكــة   82 على 
�ساهمت حكومة قطر بثلثه �سمن جهودًا عاملية بني القطاع 

اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين والدويل.

المبارك: الحوثيون يهددون أمن المنطقة واإلرهاب يضرب النظام 
العالمي في الصميم

البال�ستية على  اإطالقهم ال�سواريخ  اليمن، وا�ستنكرت ب�سدة تهديدهم الأمن املنطقة وا�ستقرارها من خالل  املاأ�ساوية يف  االأو�ساع  امل�سوؤولية عن  الكويت،  احلوثيني   حملت 
اململكة العربية ال�سعودية وتعري�س �سالمة املالحة البحرية للخطر يف باب املندب والبحر االأحمر، حمذرة يف الوقت ذاته من ان  تنامي ظاهرة االإرهاب والتطرف العنيف يف العامل 
خ�سو�سا يف ال�سرق االأو�سط ميثل حتديا غري م�سبوق �سرب النظام العاملي يف ال�سميم من خالل التحورات االأيديولوجية للتنظيمات ال�سرية املارقة التي اتخذت من االإ�سالم �ستارا 

لنواياها التدمريية”.
جاء ذلك يف كلمة ممثل �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح االأحمد، �سمو رئي�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة األقاها نيابة عن اأمري دولة الكويت 

ال�سيخ �سباح االأحمد ال�سباح التي طالب فيها باإعادة هيكلة االأمانة العامة واعتماد متثيل عربي دائم يف جمل�س االأمن.
و�سدد �سموه على ان الق�سية الفل�سطينية تعد من اأهم واأقدم الق�سايا املدرجة بجدول اأعمال جمل�س االأمن ورغم توايل القرارات ال�سادرة عنه وم�ساعي اإر�ساء قواعد ال�سالم 
يف ال�سرق االأو�سط ت�ستمر اإ�سرائيل يف نهج التعنت ورف�س وجتاهل قرارات ال�سرعية الدولية”، مطالبا بالوقف الفوري ال�ستخدام القوة �سد املدنيني الفل�سطينيني، وموؤكدا موا�سلة 

الكويت م�ساندتها للحقوق الفل�سطينية امل�سروعة حتى اإنهاء االحتالل وحتقيق ال�سالم.

�سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل، على هام�س زيارته اإىل نيويورك 
للم�ساركة يف اأعمال االأمم املتحدة، مرا�سم التوقيع على مذكرة تفاهم بني كل من وزارة الدفاع واالحتاد الن�سائي 
العام وهيئة االأمم املتحدة للمراأة والتي تهدف اإىل بناء وتطوير قدرات املراأة العربية يف جمال العمل الع�سكري 
وحفظ ال�سالم، وهي املذكرة التي مت التو�سل اإليها حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة االحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية )اأم االإمارات(.. 

وبف�سل جهود مكتب االت�سال التابع لهيئة االأمم املتحدة للمراأة ملنطقة اخلليج يف دولة االإمارات.
وبهذه املنا�سبة قال �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل« اإن التوقيع على 
مذكرة التفاهم ميثل حلظة تاريخية يف تاريخ ال�سراكة املمتد بني دولة االإمارات وهيئة االأمم املتحدة واأن دولة 
االإمارات �ستوا�سل الدعوة اإىل التمكني الكامل للمراأة حتت قيادة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية )اأم االإمارات(، 
و�ستعمل جنبًا اإىل جنب مع وزارة الدفاع بدولة االإمارات واالحتاد الن�سائي العام و�سركائنا يف هيئة االأمم املتحدة 
للمراأة ل�سمان ح�سول الن�ساء يف املنطقة وجميع اأنحاء العامل على التدريب الذي يحتجنه للعمل يف القطاع االأمني«. 
كما ح�سر االحتفالية معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي، وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل، ومعايل الدكتور 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة، و�سعادة ال�سفرية النا زكي ن�سيبة املندوبة الدائمة لدولة االإمارات لدى االأمم 

املتحدة، والدكتورة موزة ال�سحي، مديرة مكتب ات�سال هيئة االأمم املتحدة للمراأة بدولة االإمارات.
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جمال الغزاوي

تفشى  ظاهرة العنصرية في أوروبا

الف ياباين وعزلهم عن املجتمع االأمريكي وتعر�سوا 
ناهيك  والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  ا�ساليب  الأب�سع 
قنبلتني  بتلقي  التاريخ  جرائم  الأكرب  تعر�سهم  عن 
ن�سف  ومقتل  وناكازاكي  هريو�سيما  على  نوويتني 
مليون ياياين ومعه ماليني احليوانات والنباتات غري 
ا�ساباتهم باأمرا�س �سرطانية وت�سوهات عرب ن�سف 

قرن.
االإ�سالموفوبيا كمظهر من مظاهر العن�سرية

االإرهابية  اجلرائم  ان  بريطانية  درا�سة  يف 
بتغطية  حتظى  امل�سلمني  طريق  عن  تنفذ  التي 
نفذت عن  انها  لو  % من   357 بن�سبة  اكرب  اإعالمية 

طريق  اأ�سخا�س غري م�سلمني.
اأوروبا  والعداء  يف  العن�سرية  انت�سار  اأدى 
متا�سك  م�ستوى  على  كارثية  نتائج  اىل  لالإ�سالم 
فاالإ�سالم  الدول،  لهذه  االأوروبي  الن�سيج االجتماعي 
املجتمعات  مكونات  من  اأ�سا�سي  جزء  وامل�سلمني 
اأوروبا  يف  االإرهابية  العمليات  اأدت   . االأوروبية 
هولندا  املتطرفة  فى  ال�سيا�سية  التيارات  منو  اىل 
وزيادة  وبولندة  والنم�سا  اأملانيا  وفرن�سا  وبريطانيا 
هو  كما  لالأجانب  املعادية  اليمنية  االأحزاب  �سعبية 
الوطنية   اجلبهة  حلزب  بالن�سبة  فرن�سا  يف  احلال 
التجمع  ا�سمه  ا�سبح  والذى  لوبن   مارين  بزعامة 
الوطني)حماولة لتجميل ال�سورة فقط دون امل�سمون 

االيديولوجي (.  
و�سلت عدد جرائم الكراهية يف اأوروبا اىل 6800 
وحدها  فرن�سا  يف  ن�سفها    ،2018 �سنة  فى  جرمية 
2500 جرمية  يف بريطانيا  وا�سعاف ذلك يف كل  و 
من رو�سيا بينما اأق�سى املوؤ�سرات الكارثية تاأتي من 
الواليات املتحدة بعد توىل ترامب �سدرة احلكم حيث 
تتجاوز اكرث من 20 األف جرمية، تتمثل فى اعتداءات 

على امل�سلمني وممتلكاتهم . 
اجلهود الدولية ملكافحة  العن�سرية

يف  االن�سان،  حلقوق  العاملي  االإعالن  ين�س 
اأحرارًا  النا�س  جميع  والدة  على  منه  االوىل  املادة 
وهبوا  قد  وهم  واحلقوق،  الكرامة  فى  ومت�ساويني 
بع�سهم  بع�سًا  يعاملوا  ان  وعليهم  والوجدان  العقل 

بروح االإخاء.
حق  اإن�سان  لكل  ان  على  الثانية  املادة  وتن�س 
هذا  فى  املذكورة  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع 
التمييز  وال�سيما  نوع،   ،دون متييز من  اى  االإعالن 
ب�سبب العن�سر او اللون، او اجلن�س او اللغة او الدين 
او الراأي �سيا�سيًا او غري �سيا�سى او االأ�سل  الوطنى  

او االجتماعي  او الرثوة او املولد اأو اأي و�سع  اخر.
ورغم ذلك مازالت العن�سرية ت�سود يف جمتمعات 
الغرب متنا�سيني اأنه منذ 21 دي�سمرب ومبوجب قرار 
  20 فى  لالأمم  املتحدة  العامة  اجلمعية  عن  �سادر 
دوىل  اتفاق  على  التوقيع  عر�س  مت   1965 دي�سمرب 
االتفاقية  ودخلت  العن�سري،  التمييز   على  للق�ساء 
حّيز التنفيذ على امل�ستوى الدوىل فى 4  يناير 1969.
على  للق�ساء  الدولية  االتفاقية  تتلزم 
ال�سيا�سات  فى  النظر  واإعادة  الظاهرة  هذه 
التى  القوانني  اإلغاء   او  وتعديل  احلكومية  والوطنية 
تدابري  واتخاذ   العن�سري،  التمييز  على  ت�سجع 
ما  او  العرقية  اجلماعات  بع�س  ل�سالح  تف�سيلية 
على  للم�ساعدة  االإيجابى(  )بالتمييز  فرن�سا  اأ�سمته 
يف  اجنبية  اأ�سول   من  االأجانب  والفرن�سيني  ادماج 
التمييز،  على  حتري�س  كل  على   للق�ساء  املجتمع 
واعتبار ن�سر االأفكار او الكراهية العن�سرية جرمية 

يعاقب عليها القانون.
فالعن�سرية اإذن �سلوك مر�سي ال يكفى القانون 
املتخ�س�سني  جهود  ت�سافر  من  البد  بل   ، لتعديله 
اىل  وال�سلوكيات  النف�س  وعلم  االجتماع  علم  يف 
جانب فقهاء القانون وامل�سرعيني. وهلل احلمد لدينا 
الوانهم  بكل  الب�سر  بني  امل�ساوة  امل�سلمني  مع�سر 
به  اأتى  ثابت  مبداأ  واأل�سنتهم  العرقية  واختالفاتهم 
ر�سول اهلل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم : فقال ال فرق 

بني عربي او اأعجمي وال ابي�س او ا�سود اال بالتقوى.

واالأفكار  ال�سلوكيات  من  جمموعة  العن�سرية 
معني  عرق  قيمة  اأو  قدر  من  وتن�سف  ترفع  اخلاطئة 
فوارق  هناك  ان  واالعتقاد  االأخرين  ح�ساب  على 
موروثة ت�سمح لهم بالتميز عن  �سواهم مما يت�سبب 
التمييز  احلروب.�سبب  واندالع  النزاعات  خلق  يف 
العن�سري قد يكون لون الب�سرة او الدين او الثقافة 

او حتى الطبقة االجتماعية.
مظاهر التمييز العرقي متعددة اأبرزها ما يعانيه 
�سعبنا الفل�سطيني من �سيا�سة الف�سل العن�سري يف 
اأر�سه التي ت�سبه اىل حد كبري تلك التي جرت القرن 
باإ�سهاب  عنها  حتدث  و  افريقيا  جنوب  فى  املا�سي 
من  ادانتها  مت  التي  ال�سيا�سة  تلك  مانديال  نيل�سون 
قبل االمم املتحدة �سنة 1962 ا�ستوقفني يف ال�سرية 
الذاتية للزعيم االأفريقي الراحل )طريق طويل نحو 
حتى  العن�سرية  من  معاناته  عن  ذكره  ما  احلرية( 
البي�س  ال�سهود  يرف�س  حيث  املحاكم  قاعات  يف 
القا�سي  فكان  ا�سود،  حمامى  اأ�سئلة  االإجابة  على 
االأبي�س يوجه لهم االأ�سئلة نيابة عن املحامي االأ�سود 
العام  النقل  موا�سالت  يف  مكتوب  كان  اأنه  ناهيك 

عبارة ممنوع ركوب احليوانات وال�سود .
من  يتخذوا  مل  االإ�سرائيليني  اأن  املفارقة   
طبقوا  بل  عربة،  النازية  اأوروبا  يف  ا�سطهادهم 
ا�سطهادهم على ال�سعب الفل�سطيني منذ االحتالل. 
االمريكية  املتحدة  الواليات  فى  ال�سود  وا�سطهاد 
وخا�سة بعد احلرب االأهلية االمريكية حيث ظهرت 
مقاومة ال�سود لل�سيا�سة العن�سرية يف مطالبة مارتن 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اك�س  ومالكوم  كنج  لوثر 
املتحدة بتغيري القوانني العن�سرية حتى �سّدر قانون 

احلقوق املدنية �سنة 1964.
يدمي  اأ�سبح  بورما  يف  امل�سلمني  وا�سطهاد 
القلوب. فيما تتف�سى عن�سرية العداء للعرب وظاهرة 
اجنبي  هو  ما  لكل  العداء  وعن�سرية  االإ�سالموفوبيا 
الرو�س  وعن�سرية  كو�سوفو  ال�سرب �سد  وعن�سرية 
�سد ال�سي�سان. وكراهية االتراك يف اأملانيا. ومل ي�سلم 
الطائرات  ق�سف  فبعد  العن�سرية  من  اليابانيني 
 1941 �سنة  هاواي  يف  هاربو  مليناء  بريل  اليابانية 
انواع  الأ�سد  اأمريكا  يف  املقيمني  اليابانيون  تعر�س 
 100 من   اكرث  اعتقال  ومت  التاريخ   يف  اال�سطهاد 
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االقتصاد

غسان الطالب

هل سيشهد العالم عملة بديلة للدوالر
للعديد  ويعطي احلق   ، الدوالر مبوجبه عملة وطنية 
وطباعته  الدوالر  با�سدار  الفدرالية  امل�سارف  من 
الفدرايل  االحتياطي  جعل  عندما   1913 العام  حتى 
منوطا  عمال  الدوالر  وطباعة  ا�سدار  حق  االأمريكي 

به فقط ،
     اما املرحلة الثانية والتي ميكن ت�سميتها بعاملية 
الدوالر االمريكي ، فبعد انت�سار احللفاء يف احلرب 
حينها  يف  االأمريكية  االدارة  وجهت  الثانية  العاملية 
الدعوة اإىل 44 دولة اىل عقد موؤمتر يف مدينة بريتون 
بهدف  جديد  عاملي  نقدي  نظام  اىل  للتو�سل  وودز 
وتاأمني  العاملي  االقت�ساد  على  احلرب  اثار  جتاوز 
اال�ستقرار وعوامل النمو له ، وخرج املوؤمتر »باتفاقية 
 Bretton Woods  Agreement( وودز  بريتون 
نوع  اإيجاد  اإىل  تهدف  والتي    «   )Forex Markets
ال�سرف  واأ�سعار  النقدية  ال�سيا�سات  يف  الثبات  من 
لتنقل روؤو�س  العامل وو�سع اال�س�س الالزمة  بني دول 
تن�سيط  عوامل  ت�سهيل  بهدف  الدول  بني  االأموال 
املتحدة  الواليات  تعهدت  حينها  العاملية،  التجارة 
اتفاقية  يف  امل�ساركة  االطراف  للدول  االمريكية 
الدوالرات  من  موجداتها   بتبديل  وودز  بريتون 
وثابت  حمدد  �سعر  اأ�سا�س  وعلى  بالذهب  الورقية 

التعهد  هذا  القى  حيث   ، لالأون�سة  دوالرًا   35 وهو 
نظام  يعد  اأن  وميكن   ، امل�ساركني  من  ح�سنا  قبوال 
ثبات اأ�سعار �سرف العمالت من اهم مقررات موؤمتر 
بريتون وودز، باعتماده على قاعدة ال�سرف بالدوالر 
ا�سبح  ،وبذلك  الذهبية  الدوالر  بقيمة  اي  الذهبي  
على  امل�سيطرة  النقدية  العملة  االأمريكي  الدوالر 
وانتقل من   ، العامل  التجاري يف معظم دول  التبادل 
عملة حملية خا�سة بالواليات املتحدة االمريكية اإىل 
عملة احتياط دولية ، وقد ا�ستمر العمل بهذا النظام 
الرئي�س  اأعلن  عندما   1971 اأغ�سط�س/اآب   15 حتى 
اإىل  الدوالر  تبديل  قابلية  وقف  نيك�سون  االأمريكي 
الذي  وهو   ، وودز  بريتون  اتفاقية  جوهر  وهو  ذهب 
على  املوؤمتر  يف  �ساركت  التي  الدول  جمموعة  دفع 
وبعد  الدولية  معامالتهم  يف  الذهبي  الدوالر  قبول 
حتقيق  االمرمن  بداية  يف  النظام  هذا  ا�ستطاع  ان 
 ، الدويل  والنقدي  االقت�سادي  اال�ستقرار  من  نوع 
نك�سون  االمريكي  الرئي�س  باعالن  العامل   تفاجىء 
يف  ت�سبب  مما  الذهب  قاعدة  عن  امريكا  بتخلي 
الذهول بني الدول التي حولت موجوداتها اىل دوالر 
وكذلك الدول االطراف وامل�ساركة يف موؤمتر بريتون 
وودز، حيث �سمي هذا االعالن ب )�سدمة نيك�سون 
» يجب  امل�سهورة   Nixon shock( عندا قال كلمته 
ان نلعب اللعبة كما �سنعناها  ويجب ان يلعبوها كما 
عملت  التي  الدول  جميع  ان  يعني  وهذا   « و�سعناها 
على االحتفاظ بالدوالر كونه قابل للتحويل اىل ذهب 
، قد خ�سرت القيمة احلقيقية الر�سدتها التي حتولت 

ملجرد ورق يف خزائنها . 
       ن�سوق هذا احلديث ونحن نراقب اليوم بكل 
اهتمام تطور اخلالف االقت�سادي الرتكي االمريكي 
وانعكا�س ذالك على قيمة �سرف اللرية الرتكية حيث 
ذالك  وقبل  قيمتها  من   22% ال  مايقارب  فقدت 
نف�س  الرو�سي  لروبل  واجه   2014 العام  وحتديدا يف 
فكانت  الرتكية  اللرية  له  تعر�ست  الذي  ال�سيناريو 
انخف�س  الذي  الرو�سي  الروبل   لقيمة   قوية  �سدمه 
هذه  تتجاوز  ان  رو�سيا  ا�ستطاعت  لكن  حاد  ب�سكل 

امل�سكلة ثم    تعافى بعدها الروبل      .
       امللفت لالنتباه هنا ان االإدارة االمريكية يف 
كل مرة يربز خالف اقت�سادي او �سيا�سي مع احدى 
القوى االقت�سادية املوؤثره  تلجاأ ايل ا�ستخدام الدوالر 
مع  االن  حا�سل  هو  كما   ، الدول  هذه  على  لل�سغط 
تركيا ، وهذا ما ا�سار له رئي�س جلنة اال�سواق املالية 
يف جمل�س الدوما الرو�سي )اناتويل اك�ساكوف( ، مع 
التلميح ايل امكانية حتول العامل ايل التفكري باإيجاد 
املالية  التعامالت  يف   االمريكي  للدوالر  بديله  عملة 
بريك�س  كتلة   جمموعة  ان  يالحظ  وبالفعل  الدولية 
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 ظهر الدوالر االمريكي  يف عام 1690، بن�سخته 
ما�سا�سو�ست�س  الربيطانية  امل�ستعمرة  يف  الورقية 
حتت  االمريكية  املتحدة  الواليات  كانت  عندما 
اأ�سدر  ا�ستقاللها  وبعد   ، الربيطاين  اال�ستعمار 
يكون  قانونا   1785 يوليو/متوز   6 يف  الكونغر�س 



ما زال االقت�ساد ال�سوداين  وبفعل ال�سيا�سات غري املدرو�سة ي�سري يف االجتاه املجهول واخلطري جدا، 
التي مار�ستها يف االأعوام  التخبط االقت�سادي   نتائج  �سيا�سات  ال�سودانية من  حيث مل تتعظ احلكومة 
ال�سابقة وكانت اأكرثها  خطورة ال�سيا�سات االخرية، واأق�سد ميزانية العام 2018 والتي كان وا�سحًا 
االأمنية  )�سرطة،  للجوانب  % منها  وفق بنودها عدم تركيزها على اجلانب االنتاجي، وتخ�سي�س 70 
اخلدمي،  اجلانب  يف  وتراجع   ال�سادرات،  و�سعف  املحلي  الناجت  تراجع  اإىل  اأدى  مما  اأمن(   جي�س، 
هذا االإجتاه اأو�سل البالد مل�ستوى غري م�سبوق يف الت�سخم، وانعك�س ذلك على املجتمع وكل موؤ�س�ساته، 
تبع ذلك ال�سيا�سة التي �سماها بنك ال�سودان مرحلية والتي اأو�سلت النظام امل�سريف اىل حافة االنهيار 

وفقدان اأهم عنا�سر قوته وهو ثقة اجلمهور فيه. 
)فئة  اأكرب  بفئات  عملة  ا�سدار  ب�سدد  ال�سودان  بنك  اإن  تقول  الت�سريبات  بع�س  هنالك  االآن 
ال100وفئة 200(! و�سوف يعمل اأي�سًا على زيادة عر�س النقود، بطباعة نقود جديدة رمبا تعادل جل 
النقود املطروحة االآن لتغطية عجز امل�سارف عن تلبية طلبات عمالئها، هل ي�سعى بنك ال�سودان بهذه 

ال�سيا�سات لغر�س ال�سكني االأخرية يف النظام امل�سريف؟
كيف لدولة تعاين م�سكلة كبرية جدًا يف الت�سخم والذي و�سل ملرحلة غري م�سبوقة، اأن تقوم بزيادة 

عر�س للنقود جمددا؟
وقوع  حالة  يف  اأنه  النقدية  ال�سيا�سة  اأبجديات  من 
بتقليل عر�س  املعنية  الدولة  تقوم  الت�سخم  دولة يف  اأي 
النقود بغر�س )تقليل الطلب( حتى ي�سل ملرحلة معينة، 
ال�سودان بزيادة عر�س  اأن يقوم بنك  اإذًا كيف ي�ستقيم 
النقود، واىل اأي �سيء يهدف؟ هل هذه اخلطوة جزء من 

�سيا�سات ال�سدمة التي ظل يرددها وزير املالية؟ 
اأزمات  اأحد  اأن  ثانية، من املعلوم للجميع،  من جهة 
توريد  عن  االأعمال  اأ�سحاب  احجام  االآن  امل�سارف 
مرة  �سحبها  كيفية  من  خوفًا  امل�سارف،  يف  اأموالهم 
واأغلب  منازلهم،  يف  بو�سعها  قاموا  وبالتايل  اأخرى، 
من  هي  امل�سريف،  النظام  خارج  املحفوظة  االأموال 

الفئات الكبرية.
ملاذا ي�سعى بنك ال�سودان الإ�سافة ورقة نقدية بفئات 

اأكرب، وما هو الهدف من ذلك؟
بهذه اخلطوة، اإن متت، لن يح�سد النظام امل�سريف 

اإال مزيدًا من احجام العمالء عن التعامل معه، وهذا الفئات الكبرية ت�ساعد يف الهروب من التعامل مع 
امل�سارف وتخزينها يف املنازل ودورانها خارج املوؤ�س�سات امل�سرفية ولن يح�سد االقت�ساد ال�سوداين اإال 

مزيدًا من االأزمات، وبالتايل مزيدًا من اخل�سارة والرتاجع للنظام امل�سريف.
يبدو اأن ال�سيا�سات االقت�سادية التي يتم اإعالنها وتطبيقها يف ال�سودان، ال تتم درا�ستها عن طريق 

خمت�سني وبتاأين ل�سالح الوطن واملواطن، بل لها اأهداف خفية غري مفهومة.

معتصم الزاكي 

بنك السودان 
والسير في 
الطريق 
المجهول

املكونه من ) ال�سني والهند ورو�سيا وجنوب افريقيا 
بديل  البحث عن  تناق�س جديا  بداأت   ،  ) والربازيل 
بينها  فيما  التجارية  املبادالت  يف  االمريكي  للدوالر 
ميثل  التكتل  هذا  ان  التوجه  هذا  فر�سة  ويعزز   ،
 ، له  وال�سني  الهند  بانظمام  العامل  �سكان  ن�سف 
الزراعة   40% و  العامل  �ستاعة  من   30% وميتلك 
عاملية  جغرافية  مواقع  من  به  يتمتع  ما  اىل  ا�سافة 
ما ميتلك من خمزونات �سخمة  ومهمة جدا كذلك 
من املوارد الطبيعية ، مع العلم ان تركيا والتي متثل 
تفكر  بدات    ، به  ي�ستهان  ال  عاملي  اقت�سادي  ثقل 
الدوالر  �سيفقد  مما  التكتل  هذا  ايل  االن�سمام  يف 
احلقيقية  القيمه  للعامل  وينك�سف  اهميتة  االمريكي 
ما  بعد   1944 منذ  العامل  به  انخدع  الذي  للدوالر 
وانخف�ست  اوزارها  الثانية  العاملية  احلرب  و�سعت 
امل�سرتكه  الدول  من  للعديد  الوطنية  العمالت  قيمة 

يف احلرب . 
       العامل اليوم ينظر ايل ال�سني ويرتقب ردود 
فعلها جتاه حرب الدوالر مع بقية دول العامل ، وهي 
الالعب املهم يف التجارة العاملية ، فبادرت اىل اتخاذ 
املوطنية  عملتها  ب�ستخدام  النفط  ب�سراء  قرارها 
بتخفي�س  الرو�سية  احلكومه  قرار  ثم  »اليوان« 
ا�ستثماراتها يف الديون احلكومية االمريكية  وخطت 
تركيا خطوة مهمه يف �سحب ودائعها من الذهب من 

البنوك االمريكية .
    اذا نحن على اعتاب مرحلة جديدة يرتقبها 
االمريكي  للدوالر  البديل  ايجاد  اىل  تهدف  العامل 
مما �سيفقده اهميته العاملية وقيمته الوهمية ، وهذا 
االقت�سادي  لنفوذها  امريكا  فقدان  اىل  �سيوؤدي 
اإذا  هذا   ، العامل  من  مهم  جزء  يف  وال�سيا�سي  
يبلغ  االمريكي  االجمايل  املحلي  الناجت  ان  علمنا 
دوالر  تريليون   5 فقط  منها  دوالر  تريليون   20 نحو 
العامل  دول  من  ياأتي  تريليون   و15  حقيقي   دخل 
ب�سبب ا�ستخدام الدوالر، مما يعني انك�ساف القيمه 
كان  ا�سا�سها   على  والتي  االمريكي  للدوالر  الوهمية 
يتم عملية املبادالت التجارية بني دول العامل دون ان 

يكون هناك قيمه حقيقية للدوالر.
لها يف هذة  �ستجد  تركيا  ان  املوؤكد           من 
من  الدوالر  �سالحها  ومعركة  االقت�سادي  اخلالف 
للعديد  تاأكد  ان  بعد  جانبها  اىل  ويقف  ي�ساندها 
تدعمه  وهمية  عملة  كونه  يتعدى  ال  الدوالر  ان  من 
الكثري  وان  االمريكية  واالقت�سادية  الع�سكرية  القوة 
لديها  هائلة  مبوجدات  حتتفظ  والتي  الدول  من 
املوجدات  هذه  قيمة  بفقدان  مهددة  الدوالر  من 
االمريكي  الفدرايل  االحتياطي  من  ب�سيط  بقرار 
%85 من  حوايل  ميثل  الدوالر  ان  علمنا  اذا  ،هذا 
عمليات ال�سرف عرب العامل، و60 % من احتياطيات 
عمليات  معظم  ان  اىل  ا�سافة   ، العامل  ال�سرف يف 

التجارة العاملية مقومة بالدوالر .
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فر�ن�سو�  �لرئي�س  �لعرب:  �ختارك  كل 
�لعامل  معهد  لترت�أ�س  عام  2012   هوالند 
�لعربية  �لعالقات  لتطوير  فرن�سا  يف  �لعربي 
و�عطيت  بل  مهمتك  يف  وجنحت  �لفرن�سية  ـ 

دفعة قوية للمعهد. 
جاك النغ:  اإنني �سعيد جدا وفخور بذلك فرئي�س 
الدول  ملمثلي  تعييني  اقرتح  الفرن�سية  اجلمهورية 
العربية الذين ي�سكلون املجل�س االأعلى للمعهد وح�سل 
واأنني  هذا الرت�سيح على موافقتهم باالإجماع، ال�سيما 
يف  للثقافة  وزيرا  كنت  حينما  اإن�سائه  يف  ال�سبب  كنت 
حكومة الرئي�س فران�سوا ميرتان بل و�ساهمت حتى يف 
بناء املبنى باختيار اف�سل مهند�سي فرن�سا املعماريني، 
باأهمية  الرئي�س  اأقنعت   ، للثقافة  وزيرا  كنت  عندما 
والتالقي  احلوار  ج�سور  بناء  اأجل  من  املعلم  هذا 
ورحب  وفرن�سا،  العربي  العامل  بني  احل�ساري  الثقايف 
بالفكرة. اأردنا اأن يكون املبنى يف قلب باري�س، بالقرب 
نوتردام.  وكني�سة  باري�س  م�سجد  ومن  ال�سني  نهر  من 
معروف  مكان  واالأوروبيني  للفرن�سيني  اأ�سبح  ومنذئذ 
على  قرب  عن  التعرف  اأجل  من  باري�س  قلب  يف 
وقدمت  اأبدعت  التي  االإ�سالمية  العربية  احل�سارة 
الكثري لالإن�سانية يف كل املجاالت. تعرف باأنني حينما 
تراأ�ست  حينما  جمة  �سعادتي  كانت  للحكومة  و�سلت 
وزارة الثقافة يف حكومة يراأ�سها ميرتان. كانت فر�سة 
الفنانني  مع  اأ�سيغها  كنت  احالما  اأحقق  لكي  و�سرف 
واملثقفني واملبدعني الفرن�سيني حيث كنا نحلم وننا�سل 
منذ �سنني من اجل االعرتاف بالثقافة كن�ساط حموري 
امليزانية  ميرتان  مب�ساعفة  اأقنعت  ولهذا  املجتمع  يف 
وحتى   بل  الثقافية  املنظومة  باإ�سالح  وقمنا  الثقافية، 
التعليمية فحينما كلفني الرئي�س ميرتان بوزارة التعليم  
واملدار�س،  اجلامعات  يف  والطلبة  ال�سارع  لتهدئة 
ا�سرتطت عليه لقبولها اأن ابقى على راأ�س وزارة الثقافة 
اإ�سالحات  عمل  يف  وجنحنا  وافق  و  �سامية  فاملهمة 
جتاوزت  فنية  وابتكارات  ثقافية  ون�ساطات  عديدة 
ان  التاريخ  يف  الوحيدة  املرة  وهي  الفرن�سية،  احلدود 

يجمع امل�سوؤول بني وزارتني: الثقافة والتعليم. 

علي المرعبي

الثقافة

جاك النغ لمجلة كل العرب:

لديكم كنوزا في عالمكم العربي 
واإلسالمي ال مثيل لها في العالم

واأ�سبح معهد العامل العربي اأداة للتعريف بالثقافة 
تطوير  اإىل  تهدف  موؤ�س�سة  اأردناه  ولن�سرها.  العربية 
معرفة بالعامل العربي وبعث حركة اأبحاث معمقة حول 
لغته وقيمه الثقافية والروحية. كما تهدف اإىل ت�سجيع 
العربي، خا�سة  والعامل  فرن�سا  والتعاون بني  املبادالت 
يف ميادين العلوم والتقنيات، للم�ساهمة بذلك يف تنمية 
العالقات بني العامل العربي واأوروبا. يربز اليوم معهد 
فرن�سا  بني  تعاون  ثمرة  ثقايف،  كمركز  العربي  العامل 

وبني اثنني وع�سرين بلدا عربيا.
ثالثة  حتقيق  اإىل  العربي  العامل  معهد  ي�سعى   

اأهداف: 
وتعميق  فرن�سا  يف  العربي  العامل  درا�سة  تطوير 
الرامية  جهوده  وفهم  ولغته،  وح�سارته  ثقافته  فهم 
اإىل التطّور. وت�سجيع التبادل الثقايف وتن�سيط التوا�سل 
يف  �سيما  وال  العربي،  والعامل  فرن�سا  بني  والتعاون 
النحو يف  االإ�سهام على هذا  والتقنيات.  العلم  ميادين 
اإجناح العالقات بني وفرن�سا والعامل العربي عرب تعزيز 

العالقات بني العرب واأوروبا. 
رئا�سة  قبول  يف  ترتدد  مل  �لعرب:  كل 

�ملعهد؟ 
جاك النغ: نعم قبلت املن�سب الأين �سغوف بالعامل 
العربي وبثقافته الرثية وبكنوزه الفنية وتراثه الرا�سخ 
يف التاريخ.  كما ان هذا العمل �سمح يل على مر ال�سنني 
ن�سج عالقات وطيدة مع كوكبة من  ال�سيا�سيني ورجال 
من  املبدعني  ومقابلة  العربي  والفن  والثقافة  الفكر 
ال�سوؤون  يف  باالرتياح  وا�سعر  العربي،  العامل  اأرجاء 
الدولية وقد تراأ�ست جلنة ال�سون اخلارجية يف جمل�س 
النواب. واأقوم مبهام دولية عديدة  فاأنا اوؤمن بال�سالم 
و�سرورة ن�سج العالقات بني ال�سعوب. يجب ان نتحاور 
ونتبادل االأفكار واالآراء، واإين �سعيد وفخور مبا اأجنزت 
يف اإبراز هذه الثقافة الغنية. فالثقافة العربية والعلوم 
كانت خري ج�سر للعامل الغربي وال �سيما يف الريا�سيات 
يجب  وال�سعر.  واالآداب  والفل�سفة  والكيمياء  والطب 
الغربية  فالثقافة  االإعالمية  املنظومة  مفهوم  اإعادة 
العربية  للثقافة  باحرتام  تنظر  اأن  يجب  ال�سائدة 
فاأنا  باأنوارها.  الغرب  على  ا�سرق  الذي  وتاريخها 

التقارب بني  الثقافة تلعب دورا حموريا يف  باأن  مقتنع 
ال�سعوب. اأما االأفكار العن�سرية والكراهية فهي تتغذى 
باأنه  مقتنع  اأنني  كما  امل�سبقة.  واالأحكام  اجلهل  على 
اأنواع  كل  هزمية  ميكننا  والفن  والتعليم  الثقافة  عرب 
التطرف من كال اجلانبني، �سواء كان تطرفا دينيا اأو 

عن�سريا ب�سبب اجلهل وال�سور النمطية.
�لتي  �الأ�سا�سية  �لفكرة  ماهي  �لعرب:  كل 

�عتمد عليها يف �إن�ساء �ملعهد؟
زلت  وما  كنت  التي  االأ�سا�سية  الفكرة  النغ:  جاك 
ـ  الفرن�سية  العالقات  تطوير  هي  لتحقيقها  اأ�سعى 
العربي  العامل  يف  االأو�ساع  باأن  ادرك  فاأنا  العربية. 
ونزاعات  واأزمات  حروب  هناك  جيدة.  لي�ست 
ولكن  احللول  الإيجاد  تكفي  ال  وحدها  وال�سيا�سة 
وبناء  االأزمات  كل  جتاوز  ميكننا  واحلوار  بالثقافة 
اإبراز  يجب  اأنه  وجدت  لقد  الب�سر،  عقول  يف  ال�سالم 
ال  كنوزا  حقا  العربي  فلديكم  والرتاث  الثقافة  ثراء 
يف  مبدعون  ون�ساء  �سباب  وهناك  العامل  يف  لها  نظري 
كل البلدان. وما نريده هنا ان نربز اف�سل ما يف العامل 
العربي ملحي ال�سورة التي يحر�س االإرهابيني اإل�ساقها 
بالعرب، فاملتطرفني اأعداء العلوم والثقافة واحلريات 
اأداة  فالثقافة  ولهذا  املراأة.  وحقوق  والدميقراطيات 
و�سالح رادع �سد االإرهاب واملتطرفني.  قناعتي قدمية 
واالبداع  والتعليم  واحلوار  الثقافة  ان  اعترب  ومتينة 
وهناك،  هنا  نراها  التي  االأزمات  ملواجهة  رد  اف�سل 
لكي نعيد مغزى احلياة ونتقا�سم الرغبة يف نيل الرخاء 
وال�سالم االجتماعي، وكذلك لالنت�سار على اعدائنا. 
فالثقافة اف�سل طريق الإن�ساء عامل اف�سل، اأعترب وجود 
و�سرفا  امتيازا  بالدنا  يف  واالإ�سالمية  العربية  الثقافة 
امل�سلمني  من  املاليني  وجود  و  كفرن�سيني.  لنا  كبريين 
والعرب يف فرن�سا، يعد اإغناء لثقافتنا، يجب اأن تكون 
واإ�سالمية،  عربية  اأ�سول  من  باأبنائها  فخورة  فرن�سا 
اأجمل  اإحدى  العربية،  اللغة  بتدري�س  اأي�سا  وفخورة 

اللغات واالأكرث انت�سارا يف العامل.
وقد  �ملعهد  �أحييت  كيف  لكن  �لعرب:  كل 
كان مبنى ب�سيطا ال يدخله �إال طلبة �جلامعات 

فاأ�سبح منارة ثقايفة راقية؟
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جاك النغ: اأ�سارحكم اأن املعهد كان يعاين اأزمات 
فاأعطيت نف�سا وروحا جديدة للمعهد واأ�سلحته وطورته 
تربط  املتو�سط  البحر  �سفتي  بني  ج�سرا  وجعلته 
الفرن�سية والعربية. لقد عملت  العريقتني  احل�سارتني 
املعهد  يف  جديدة  دماء  �سخ  اأجل  من  عملي  فريق  مع 
وهيكلية  تنظيمية  م�ساكل  عدة  من  يعاين  كان  الذي 
اإ�سافة اإىل امل�ساكل املالية. قمنا اأي�سا بحملة للتعريف 
باملعهد الذي يعد معلم ثقايف كبري يف فرن�سا ويف اأوروبا، 
ورغم ذلك مل يكن معروفا بال�سكل الكايف يف عدد من 
الدول العربية وال الغربية. كما قمت باإحياء املعهد عرب 
الفنية  املعار�س  عرب  وال�سيما  م�ستمرة  ثقافية  اأن�سطة 
ابرز  نظمنا  حيث  النظري  منقطع  جناحا  لقيت  التي 
االإ�سالمية  واحل�سارية  والرتاثية  العربية  املعار�س 
ونقا�سات  ندوات  نقدم  املعار�س  ومبوازاة هذه  القيمة 
فكرية عربية راقية. واخريا نقوم بتعليم اللغة العربية 
العربية  اجلالية  الأبناء  كثريا  عنها  دافعت  طاملا  التي 
ننظم  كما  االأ�سلية.  لغتهم  يجهلون  التي  واالإ�سالمية 
اأن�سطة وحفالت مو�سيقية، وهناك متحف املعهد الذي 
باحل�سارة  اجلمهور  تعريف  ر�سالة  طياته  يف  يحمل 
هذا.  ع�سرنا  حتى  ن�سوئها  منذ  االإ�سالمية  العربية 
التحف  ببع�س  االأوىل،  املرحلة  املتحف، يف  تكوين  بداأ 
الفرن�سية  الوطنية  املتاحف  له  قدمتها  التي  االأثرية 
متحف  الزخرفية،  الفنون  متحف  اللوفر،  )متحف 
االأثرية  التحف  وبع�س  واالأوقيانية(  االأفريقية  الفنون 
التي ترّبع بها مالكوها. و ان�سّم اإىل هذه اجلهود جهوُد 
التي  العربي  العامل  معهد  يف  االأع�ساء  العربية  الدول 
بع�س  االأمد،  طويلة  وملّدة  املعهد،  متحف  لدى  اأوَدعت 
وامل�سدر  متتلكها.  التي  االأثرية  املجموعات  من  االآثار 
االأ�سا�سي لهذه االآثار هو اأعمال التنقيب االأركيولوجية 

اجلارية اأو التي جرت حديثا. 
وفيها  العربي  العامل  مكتبة  املعهد  ي�سم  واخريا 
االخت�سا�سات  املتنوعة  النفي�سة  الكتب  من  جمموعة 
بامل�سادر  تهتّم  وح�سارته،  العربي  العامل  ثقافة  تربز 
نحو  االإ�سالمية  يف  والكتب  العربية  للثقافة  الرتاثية 
وكذلك  والعربية،  بالفرن�سية  ووثيقة  كتاب  األف   100

العربية  باللغتني  معلوماتي  دليل  االأوروبية،  باللغات 
والفرن�سية، للكتب واملجالت واملقاالت و ثالث �ساالت 
1072 مرتا مرّبعا )150  قراءة تبلغ جملة م�ساحتها 
من  اأكرث  وهناك  طوابق.  ثالثة  على  موّزعة  مقعدا( 
علمية  واأخرى  وتراثية،  فكرية،  ثقافية  جمّلة   1360
وتقنية ، منها 800 جملة ما زالت »حّية« ت�سدر، وهي 

متّثل ثراء الن�سر وتنّوعه يف العامل العربي.
ثقافيا  معلما  يعترب  املعهد  باأن  التفاخر  ميكننا 
ومكتبة  ثريا  متحفا  ي�سم  الأنه  العامل،  يف  له  مثيل  ال 
العامل  حول  االأوروبي  ال�سعيد  على  االأكرب  تعترب 
املعهد  اأن  كما  العربية.  اللغة  لتعليم  ومركزا  العربي 
العامل  والعلمية حول  الفكرية  الندوات  ع�سرات  ي�سهد 
العربي واالإ�سالمي، اإىل جانب تقدمي عرو�س م�سرحية 
ومتنوعة. وحتول  ومو�سيقية خمتلفة  �سعرية  واأم�سيات 
اإىل قبلة للثقافة والفن على  املعهد مع مرور ال�سنوات 
مليون  من  اأكرث  ويزوره  والعاملي،  االأوروبي  ال�سعيد 
قمنا  بها  اأفتخر  اجنازات  هناك  �سنويا.  �سخ�س 
احلج،  منا�سك  معر�س  مثل  كربى  معار�س  بتنظيم 
ومعر�س االإ�سالم يف اأفريقيا، و معر�س عن األفي �سنة 
وزاره  باهرا  جناحا  وعرف  ال�سرق،  يف  امل�سيحية  من 
ع�سرات  بتنظيم  وقمنا  �سخ�س.  األف  مئة  من  اأكرث 

اإىل تطوير  �سعيت منذ قدومي  واأنني  القيمة  املعار�س 
التعاون بني املعهد واملوؤ�س�سات الثقافية العربية.

�لدولة  قيام  مع  �أنت  هل  �لعرب:  كل 
�لفل�سطينية؟

دعمنا  عن  نعرب  ونحن  تاأكيد.  بكل  النغ:  جاك 
دولتهم  بناء  يف  وحقهم  و�سعبها.  لفل�سطني  املتوا�سل 
ومعظم  فرن�سا  موقف  ولكن  موقفي  فقط  لي�س  وهذا 
ثقافية  تظاهرات  با�ستمرار  ننظم  ونحن  العامل  دول 
ومع  الفل�سطينية،  بالق�سية  للتعريف  فكرية  وندوات 
االأ�سف مل تعد اأولوية لدى بع�س دول املجتمع الدويل . 

متحف  اأجل  »من  عنوان  حتت  معر�سا  نظمنا 
الفنية  االأعمال  من  جمموعة  فيه  عر�سنا  لفل�سطني« 
الفل�سطينية،  للق�سية  دعما  فرن�سيون،  فنانون  قدمها 
وكانت الفكرة من اقرتاح اإليا�س �سنرب، �سفري فل�سطني 
املمثلة  �سهيد،  ليلى  اأن  اأي�سا  اليون�سكو.  هناك  لدى 
اختريت  فرن�سا،  يف  الفل�سطينية  لل�سلطة  ال�سابقة 
لرئا�سة »جمعية اأ�سدقاء معهد العامل العربي« من اأجل 
العمل على تنظيم مزيدا من االأعمال الثقافية للتعريف 
اأننا  هو  عليه  التاأكيد  اأريد  ما  الفل�سطينية.  بالق�سية 
يف املعهد نت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني ومع ق�سيته 
جتاهله  واإن  حتى  جانبه  اإىل  اأننا  له  ونقول  العادلة، 

املجتمع الدويل. 
كل �لعرب: تقومون �ليوم يف معهد �لعامل 
»�فرت��سية«  �إنقاذ  وهي  هامة  �لعربي مبهمة 
للمدن �لعربية �ملهددة. هل ممكن تو�سح لنا 

طبيعة مبادرتكم �لبارزة هذه؟
ي�سعى  حيث  بالفعل،  مهم  وهذا  نعم  النغ:  جاك 
العتيقة  املدن  اإحياء  اإعادة  اإىل  العربي  العامل  معهد 
اجلمهور  بتوعية  احلديثة،  الرقمية  التقنيات  بف�سل 
العري�س بالرهانات احلا�سمة املرتبطة ب�سون الرتاث 
واإعادة تاأهيله. اجلميع يعرف باأن تدمر وحلب ب�سوريا 
واملو�سل بالعراق ولبدة الكربى بليبيا ُتعترب من املواقع 
قائمة  بع�سها على  اأُدرج  وقد  االأهمية،  البالغة  االأثرية 
ُعر�سة  اليوم  اأ�سحت  لكنها  العاملي.  للرتاث  اليون�سكو 
مع  خا�سة  والتدمري  والنهب  والتخريب  للتهديد 
والعراق.  و�سوريا  ليبيا  من  كل  تعي�سها  التي  االأو�ساع 
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وهذا ما دفعنا اإىل اإحياء هذه املدن من خالل معر�س 
فحماية  التكنولوجيات.  اأحدث  من  م�ستفيدين  رقمي 
الرتاث تكت�سي اأهمية بالغة، فاالأمر يتعلق يف ذات الوقت 
ب�سون الرثاء املعماري واالأثري الفريد وبالنظر اإىل هذه 
على  مذهلة  قدرة  ذات  للعي�س  اأماكن  كونها  على  املدن 

ال�سمود واال�ستمرار.
ولبدة  واملو�سل  وحلب  تدمر  اأربع مدن؛  اختيار  اأن   
عظيمة  ح�سارات  قلب  يف  بالغو�س  ي�سمح  الكربى، 
وبفهم  والعربية(  والرومانية  واالإغريقية  )الفار�سية 
�سيا�سية  اجليو-  ال�سياقات  وتو�سيف  تنّوعها  واإدراك 
املعا�سرة املتباينة. ويف هذا ال�سدد يقدم معهد العامل 
 10 غاية  اإىل   2018 اأكتوبر   10 من  بباري�س  العربي 

للمواقع  الراهنة  باكت�ساف احلالة  للزائر  املعر�س  ي�سمح  العمالقة  امل�ساقط  بف�سل 
الدّقة  عالية  افرتا�سية  ت�سكيل  اإعادة  عملية  بف�سل  املا�سي  اإىل  به  يعود  كما  املعنية، 
وال�سروح  وامل�ساكن  للمباين 
وكاأنه  الزائر  في�سعر  االأثرية، 
املدن  هذه  اأرجاء  يف  فعال  يتجول 
با�ستخدام  )وخا�سة  االأثرية 
الطائرات من دون طيار( باإجراء 
افرتا�سية  ت�سكيل  اإعادة  عمليات 
عالية.  دّقة  ذات  االأبعاد  ثالثية 
ّمم املعر�س اخلا�س بهذه املدن  �سُ
للدفاع  العري�سة  مبثابة  ليكون 
اال�ستثنائية  املواقع  هذه  عن 
اأينما  عام  ب�سكل  الرتاث  و�سون 
التي  التهديدات  وجه  ففي  ُوجد. 
رغب  االأثرية،  املواقع  لها  تتعر�س 
جميلة  رحلة  ت�سميم  يف  املعهد 
�ساحرة باأرجائها، يعتربها تنفيذا 
اإجرائيا ملا جاء يف بيانه »يف وجه 
اأعمال التخريب والتدمري، جُنيب 
رقمية  ت�سكيل  اإعادة  بعمليات 
اإحياء  الإعادة  اأمل  ر�سائل  وكاأنها 

هذه املدن العتيقة«.
واملقابالت  املعلومات  من  جمموعة  على  االطالع  للزائرين  ميكن  قاعة  كل  ويف 
التي  ال�سعبة  والظروف  العريقة  املواقع  هذه  تاريخ  بفهم  لهم  ت�سمح  التي  والن�سو�س 
حماية  على  القائمني  مداخالت  على  خا�س  ب�سكل  الرتكيز  مع  موؤخرا،  لها  تعّر�ست 
اأماكن العي�س بها وكنوزها املعمارية. وهو ما �سمح بتقدمي عدد هام من ال�سور واأفالم 
الفيديو وامل�ساقط الثالثية االأبعاد التي يت�سمنها املعر�س حيث وقع االعتماد على اأحدث 
التكنولوجيات خدمة للمخت�سني وعلماء االآثار، وكذلك يف خدمة اجلمهور العري�س الذي 

�سينغم�س متاما يف قلب هذه املواقع العتيقة.
له  والتي متثل  االفرتا�سي  للواقع  التجارب اجلديدة  �سل�سلة من  للجمهور  تتاح  كما 
فر�سة لالنغما�س واقعيا وح�سّيا يف التاريخ. فيجد الزائر نف�سه بف�سل اخلوذة املخ�س�سة 
لهذا الغر�س يف قلب �ستة من ال�سروح الرئي�سية من املواقع التي يتطرق لها املعر�س، 

راأ�سه ومي�سي  اأن ينظر من حوله ويرفع  اأمتار مربعة  بحيث يتاح له يف غرفة من ت�سعة 
ويتجّول يف اأرجاء ال�سروح يف جتربة فريدة من نوعها.

واإ�سافة اإىل املعر�س يقدم املعهد ندوة عن الرتاث املعّر�س للخطر، برئا�سة جان- 
لوك مارتينيز رئي�س ومدير متحف اللوفر ورئي�س اللجنة العلمية للتحالف الدويل حلماية 
على  عالوة  النقا�س  وحلقات  اللقاءات  من  عددا  ينظم  كما  النزاع.  مناطق  يف  الرتاث 

عرو�س الأفالم �سينمائية، و ور�سات عمل اإبداعية لالأطفال.
وبالتزامن يتم تقدمي كتالوج من 120 �سفحة بالفرن�سية، �سدر بالتعاون بني معهد 
وعاملني  اآثار  وعلماء  وكّتاب  لباحثني  مقاالت  وي�سم  للن�سر،  هازان  ودار  العربي  العامل 

يف امليدان.
»لوؤلوؤة  بـ  اأي�سا  امل�سماة  ال�سورية  تدمر  هي  املعر�س  يقدمها  التي  املدن  اأول 
البادية«  وكانت من اأهّم املراكز الثقافية يف العامل القدمي. وقد حظيت عمليات التدمري 
وت�سمح  وا�سعة.  اإعالمية  بتغطية  االإرهابية  التنظيمات  يد  على  طالتها  التي  والتخريب 
عملية اإعادة ت�سكيل هذا املوقع االإغريقي الروماين االأ�سطوري بف�سل التقنيات الرقمية 
باإدراك جماله اال�ستثنائي، وال �سيما معبد بعل �سمني واملدافن الربجية ومدفن  للزائر 

االإخوة الثالثة االأر�سي.
الثقايف  ال�سعيدين  على  املنطقة  يف  املدن  اأهم  من  فُتعد  ال�سورية  حلب  مدينة  اأما 
وحتت�سن  العثمانيني،  اإىل  االأمويني  من  املتتالية  الدول  ب�سمات  حتمل  وهي  والتجاري، 
اأ�سواقها  دهاليز  بالتجول يف  لزواره  املعر�س  وي�سمح  النظري.  معمارية منقطعة  جواهر 
واأرجاء جامعها الكبري، ال ليكت�سف موقعا اأثريا بل منطقة ح�سارية ذات تراث ال مثيل له.
اأما مدينة املو�سل، ثالثة املدن التي يقدمها املعر�س، فهي عا�سمة حمافظة نينوى 
يف �سمال العراق، وهي مدينة متعددة االأديان تاريخيا حيث يتجاور امل�سلمون وامل�سيحيون 
والديني،  العرقي  اخلليط  هذا  اأنتج  وقد  الوئام،  كنف  يف  للعي�س  واليهود  واالإيزيديون 
اأنحاء املدينة. و�سيتمكن اجلمهور من التجوال يف احلي  ثروات معمارية رائعة يف كافة 
القدمي الكت�ساف جامع النوري الكبري مبنارته احلدباء وقرب النبي يون�س يف رحلة عرب 
االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  يد  من   2017 عام  يف  ا�سُتعيدت  التي  العتيقة  املدينة  هذه 

االإرهابي الذي دّمر الكثري من اآثارها العريقة.
رابعة املدن يف املعر�س هي لبدة الكربى امل�سماة  روما االأفريقية، وهي املوقع الوحيد 
من بني املواقع االأربعة يف املعر�س الذي مل يتعّر�س للتخريب على الرغم من النزاع الذي 
يهّز ليبيا منذ 2011. وُتعترب هذه املدينة الرومانية القدمية من املواقع التي حافظت 
معمارية  اآثارا  وت�سم  العاملي،  للرتاث  اليون�سكو  قائمة  على  اأُدرجت  وقد  معمارها،  على 

ا�ستثنائية مثل املعابد والبازيليكا وال�ساحة العامة واملدّرج واحلّمامات.

التكنلوجية الحديثة في هذا المعرض

فرباير 2019، معر�سا رقميا بعنوان “مدن عتيقة… 
رحلة افرتا�سية من تدمر اإىل املو�سل”، وهو من اإخراج 
اأوريلي كيلمنت- رويز، الذي يعيد من خالله اإحياء مدن 
بالعراق ولبدة الكربى  ال�سوريتني واملو�سل  تدمر وحلب 
على  ال  االأهمية  بالغة  اأثرية  مواقع  تعترب  التي  بليبيا، 
االإن�ساين  الرتاث  من  هي  بل  فح�سب  العربي  امل�ستوى 
التكنولوجيات  بف�سل  للزائر  املعر�س  ويتيح  العريق. 
الرقمية احلديثة، فر�سَة التجوال بني ال�سروح املعمارية 

واملواقع االأثرية للمو�سل وحلب وتدمر ولبدة الكربى.
�لعربية  للدول  عا�سق  �نت  �لعرب:  كل 
�أو  �لعربية  �لعا�سمة  هذه  يف  نر�ك  ما  فكثري� 

تلك؟

جاك النغ: نعم هذا �سحيح ويعود ذلك منذ القدم 
دول  كبريا  من  عددا  زرت  فقد  هذا  يومنا  وليد  ولي�س 
مثل  �سبابي،  ريعان  منذ  وذلك  العربي  واملغرب  امل�سرق 
اأنني  كما  العربي.  املغرب  ودول  ولبنان  واالأردن  م�سر 
اجلامعية،  الدرا�سة  فرتة  منذ  ي�سارية  باأفكار  ت�سبعت 
خ�سو�سا  الفرن�سي،  لال�ستعمار  املناه�سني  من  وكنت 
املقاومة اجلزائرية  اإىل جانب  ووقفت  »حرب اجلزائر« 
ا�ستقاللها. كما �ساندت  اأجل ح�سول اجلزائر على  من 
اإنهاء  اأجل  من  وتون�س  املغرب  من  كل  يف  املقاومة  قوى 
اال�ستعمار الفرن�سي. وربطتني عالقات �سداقة قوية مع 
وعدد  العرب،  واالأكادمييني  والفنانني  املثقفني  عدد من 

من الطلبة العرب حينما كنت اأ�ستاذا جامعيا.

الثقافة
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سفارة المملكة في باريس 
تحتفل باليوم الوطني

خالد  الدكتور  فرن�سا،  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفري  �سعادة  اأقام 
�سارع  قرب  ال�سغري  الق�سر  يف  كبري  ا�ستقبال  حفل  العنقري  حممد  بن 
عدد  احلفل  ح�سر  الوطني،   العيد  ملنا�سبة  الفرن�سية  بالعا�سمة  ال�سانزليزيه 
من كبار ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والربملانية واالأكادميية وامل�سوؤولني الفرن�سيني 
وكبار  واالقت�ساد  والدفاع  وال�سناعة  اخلارجية  ووزارات  االإليزيه  ق�سر  يف 
فرن�سا  يف  االإ�سالمية  واملراكز  اجلامعات  وممثلو  وال�سناعة  االأعمال  رجال 
العميد  بباري�س،  الع�سكري  وامللحق  ال�سفري  ا�ستقبلهم  �سخ�سا،   3000 ونحو 
لالآثار  عر�سًا  احلفل  و�سهد  اأ�سيل.  عربي  جو  يف  ال�سيف  عبدالعزيز  بن  وليد 
يزيد  التي  �سالح  ومدائن  عاملية  �سياحية  كوجهة  العال  ومنطقة  ال�سعودية 
والنقو�س  الرومانية  املع�سكرات  اإىل  باالإ�سافة  عام،   2000 عن  عمرها 
ال�سخرية والنفائ�س الرتاثية التي حفظتها �سحراء اجلزيرة العربية. وت�سمن 
باري�س،  لدى  الثقايف  امللحق  من  باإ�سراٍف  الثقافية  للملحقية  جناحًا  احلفل 
الدكتور عبداهلل بن فهد الثنيان، حيث قامت امللحقية بالتعريف عن براجمها 
واإ�سداراتها وخ�سو�سًا يف جمال الرتجمة باأكرث من 17 عنوانًا لهذا العام فقط 

باللغتني العربية والفرن�سية، ومب�ساركة الطلبة والطالبات املبتعثني.
ورفع ال�سفري العنقري يف كلمة له خالل احلفل اأ�سمى التهاين والتربيكات 
احلرمني  خلادم  املبتعثني  والطلبة  وامللحقية  ال�سفارة  اأع�ساء  وباإ�سم  باإ�سمه 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، وويل عهده االأمني – حفظهما 
والثمانني  الثامن  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الكرمي  ال�سعودي  وال�سعب   – اهلل 
كل  من  �سبتمرب  من  والع�سرون  الثالث  علينا  »يهل  العنقري:  وقال  للمملكة. 
اأقدم  اإلينا ق�سة من  عاٍم ليذكرنا بهذه الذكرى الغالية لتوحيد اململكة، ناقاًل 
التجارب الوحدوية واأجنحها التي اندجمت فيها مناطق �سبه اجلزيرة العربية 
يف دولة واحدة هي اململكة العربية ال�سعودية، وذلك بعد جهود وت�سحياٍت دامت 
 – �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�س  قادها  عقود  ثالثة  من  اأكرث 
القيادة  ظل  حتت  املبارك  اليوم  هذا  يف  بالدنا  »اإن  واأ�ساف:   .- اهلل  رحمه 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  الر�سيدة 
وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو امللكي، االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع – حفظهما اهلل – تخطط 
املجاالت االقت�سادية  بوعودها يف  وتعد فتفي  اأحالمها،  وتنفذ، وحتلم وحتقق 
عن  وتزيل  ب�سرعة  تدور  االإ�سالح  عجلة  واإن  كافة،  واالجتماعية  والثقافية 
طريقها كل معوقات التنمية النوعية. واأكد ال�سفري العنقري عمق 
الناجحة  الزيارة  التي تعك�سها  – الفرن�سية  ال�سعودية  العالقات 
لويّل العهد يف �سهر اأبريل من هذا العام، وما نتج عنها من تعاون 
واتفاقيات يف جماالت عدة. فيما األقى النائب الفرن�سي اأوليفيه 
دا�سو رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الطريان احلربي الفرن�سي كلمة 
اأ�ساد فيها مبتانة العالقات الفرن�سية ال�سعودية وعمقها التاريخي 

.
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�ساعر  وهو    )1887-1946  ( عري�سة:  ن�سيب   
الواليات  اإىل  وهاجر  حم�س،  يف  ولد  �سوري  وقا�س 
اأ�س�س  وهناك   .1905 العام  يف  االأمريكية  املتحدة 
بعد   1912 العام  يف  »الفنون«  جملته  واأ�سدر  مطبعة 
وتويف عري�سة يف  اأعداد فقط.  منها ع�سرة  اأن  �سدر 

)بروكلن( بنيويورك يف العام 1946.
مع  القلمية  الرابطة  موؤ�س�سي  اأحد  وعري�سة 
ميخائيل نعيمة وجربان خليل جربان واإيليا اأبو ما�سي. 
وقد ترجم كتبا عن الرو�سية. وترك ديوان �سعر له طبع 
 /92/ وي�سم  احلائرة«  »االأرواح  عنوانه  وفاته  بعد 
ال�سود«  احلجارة  »اأم  ق�سيدة   �ساحب  وهو  ق�سيدة. 

واأراد بها مدينته )حم�س(. ومما يقوله فيها: 
ــوطــن ـــا دهــــر قـــد طــــال الـــبـــعـــاد عـــن ال  ي

ـــــات الــظــعــن ـــــد ف هــــل عــــــودة تـــرجـــى وق
  

  )1957 1989ـ  ما�سي)  اأبو  اإيليا  ال�ساعر    2-
االأمريكية.  املهاجر  يف  »ال�سمري«  جملة  اأ�سدر  الذي 
ديواين:  �ساحب   وهو  جدا،  كبري  �ساعر  ما�سي  واأبو 
غناها  التي  الق�سيدة  و�ساحب  واخلمائل،  اجلداول، 

عبد احلليم حافظ والتي يقول فيها اأبو ما�سي: 
اأتــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اأعــــلــــم مــــن  جـــئـــت ال 

فم�سيت طــريــقــا  قــدامــي  ــرت  ــ�ــس اأب ــقــد  ول

و�ساحب الق�سيدة املتفائلة التي يقول مطلعها: 
ـــا ـــم ـــه قـــــــــال الـــــ�ـــــســـــمـــــاء كــــئــــيــــبــــة وجت

 قـــلـــت: ابــتــ�ــســم يــكــفــي الــتــجــهــم بــالــ�ــســمــا

   -3  ويليه �ساعر لبناين اآخر لقب ب�ساعر االأقطار 
العربية وهو خليل مطــــــــــران )-1872 1949( الذي 
»اجلوائب«  جملة  فيها  واأن�ساأ  م�سر،  اإىل  لبنان  هجر 
اأربعة  منها  و�سدر  باالأدب،  تخت�س  جملة  اأول  وكانت 
زعماء  واحدا من  ويعد مطران  توقفت.  ثم  جملدات، 
التجديد يف ال�سعر العربي. وهو �ساعر رومن�سي اأ�سيل 
ويت�سف بطول النف�س،  فق�سيدته »نريون« مثال تقع يف 
اأكرث من ثالثمئة بيت. ومن ق�سائده اخلالدة ق�سيدة 

»امل�ساء« التي نظمها يف االإ�سكندرية، ومطلعها: 
ـــي ـــائ ـــف ـــس � فـــــيـــــه  ــــت  فــــخــــل اأمل  داء 

مـــــن �ـــســـبـــوتـــي فـــتـــ�ـــســـاعـــفـــت بـــرجـــائـــي
الذي  الق�س�سي  �سعره  مطران  عن   ومعروف 
ق�سائده  ومن  ديوانه.  من  وا�سعة  م�ساحة  احتل 
الق�س�سية »اجلنني ال�سهيد« و«مقتل بزرجمهر« و«فتاة 

اجلبل االأ�سود«. 
الرابع هو خليل مردم بك )-1895  ال�ساعر   4-
امل�ستعمر  قارع  معروف،  �سوري  �ساعر  وهو   )1959
الفرن�سي، وتوىل منا�سب �سيا�سية هامة. وهو �ساحب 

الن�سيد الوطني ال�سوري الرائع املعنون بحماة الديار، 
وفيه يقول:

ــــــــار عــــلــــيــــكــــم �ــــســــالم ــــــــدي  حــــــمــــــاة ال
ـــــكـــــرام  ال الـــنـــفـــو�ـــس  تــــــذل  اأن  اأبــــــــت 

بـــــيـــــت حـــــــرام الــــــعــــــروبــــــة  ــــــن   عــــــري
يـــ�ـــســـام  الـــ�ـــســـمـــو�ـــس حـــمـــى ال  ــــس  وعــــر�

وقد تراأ�س جممع اللغة العربية بدم�سق بعد حممد 
وقد  االأدبية«،  »الرابطة  عنوانها  وجملته  علي.  كرد 

�سدرت بني �سنتي 1920 و1921.

اأبو  زكي  اأحمد  هو  اخلام�س  ال�ساعر   5-
هما  جملتني  �ساحب  وهو    )1955 �سادي)1892ـ- 
يف  القاهرة  يف  �سدرت  واالأخرية   . »اأبولو«  و   « »اأدبي 
واأبو  �سنوات.  ثالث  ملدة  الع�سرين  القرن  ثالثينيات 
»اأطياف  و  الباكي«  »ال�سفق  ديوان  �ساحب  هو  �سادي 
الربيع« و«اأنداء الفجر«. وقد هاجر اإىل اأمريكا واأ�س�س 

الثقافة

عادل الفريجات

شعراء و مجالت
القرن  يف  عا�سوا  الذين  ال�سعراء،  من  جمموعة  اأن  وال�سعر  الثقافة  تاريخ  يف  االنتباه  يلفت   مما 
بع�سا  بها  ن�سروا  جمالت  اأن�ساأوا  بل  الدواوين،  واإ�سدار  القري�ش  باإبداع  يكتفوا  مل  وبعده،  الع�سرين 
مما اأنتجوه، وبع�سا من جهود االآخرين يف ميدان ال�سعر والنقد والدرا�سات والرتجمات. وهذا اإن دل 
اأو  اأو رئي�ش حتريرها مهجو�سا به،  ال�ساعر موؤ�س�ش املجلة،  على �سيء، فاإمنا يدل على هم ثقايف كان 
على نزعة معينة يف ال�سعر كان يتبناها، كما هي احلال مثال مع ال�ساعر اأحمد زكي اأبو �سادي يف م�سر 
�ساحب جملة »اأبولو« التي عنيت بالرتكيز على االجتاه الرومن�سي يف ال�سعر مب�سر العروبة.  وكما هي 

احلال مع ال�ساعر يو�سف اخلال يف جملته »�سعر« التي كانت تب�سر ب�سعر احلداثة يف �سرقنا العربي. 
    ول�ست اأزعم يف هذه املقالة اأنني �ساأ�ستويف اأ�سماء جميع ال�سعراء الذين اأ�سدروا دوريات معينة، 
فهديف هنا لي�ش اال�ستق�ساء بل التمثيل. ويح�سرين هنا ع�سرة اأ�سماء ل�سعراء اأ�سدروا دوريات، وهم: 
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مينريفا«.  »رابطة  �سماها  اأدبية  جماعة  نيويورك  يف 
وتويف فجاأة يف وا�سنطن عام 1955.

 ( الغ�سبان  عادل  هو  ال�ساد�س  وال�ساعر   6-
-1908 1972( وهو مولود يف مدينة مر�سني برتكيا. 
اإىل  اأبيه  مع  ثم اجته  وفتوته يف حلب،  وعا�س طفولته 
م�سر. وبعد اأن اأنهى درو�سه يف معهد االآباء الي�سوعيني 
يف القاهرة، توىل رئا�سة حترير جملــــة »الكتاب« التي 
عبا�س  عرب  وقد  و1953.   1946 �سنتي   بني  �سدرت 
العربية.  عادل  بديباجة  اإعجابه  عن  العقاد  حممود 
ديوانه  �سعره   ومن  كتابا.  اأربعني  نحو  ال�ساعر  ولهذا 
مطولته   طبعت   1963 العام  ويف  العمر«.  »قيثارة 
ليلى  كتبه:  ومن  االإ�سكندرية«  وحي  »من  ال�سعرية 

العفيفة ، وجنيب حداد.  
1916ـ  اخلال)  يو�سف  هو  ال�سابع  وال�ساعر   7-
1987( �ساحب جملة »�سعر« التي �سدرت يف بريوت 
كان  و  44 عددا.  �سنتي )1970-1957( يف  بني  ما 
فيها  ن�سر  ممن  وكان  كبريا.  اأدبيا  حدثا  �سدورها 
واآخرون  العظمة  ونذير  املاغوط  وحممد  اأدوني�س 

واالتباع.  ال�سلفية  الثورة على  اإىل  تدعو  كثريون. وهي 
�سلماي  ال�سعرية:  اخلال  يو�سف  جمموعات  ومن 
 « الثانية  و«الوالدة  املهجورة«  و«البئر    )1936(
قد  املجلة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   .)1981(
�ساندي  الباحثة  بها  نه�ست  اأكادميية  بدرا�سة  حظيت 
اخلليل،  اإبراهيم  الدكتور  باإ�سراف  �سيف  اأبو  �سامل 
ـ درا�سة  ون�سرتها كتابا بعنوان ق�سايا النقد واحلداثة 
يف التجربة النقدية ملجلة �سعر اللبنانـية )بريوت ، دار 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر 2005(.
-8 وال�ساعر الثامن: هو حممود دروي�س ) 1941ـ 
والكرمل  »الكرمل«.  راأ�س حترير جملة  الذي   )2008
جبل فل�سطيني ي�سرف على حيفا. و�سدر العدد االأول 
حتى  ال�سدور  يف  وا�ستمرت   ،1981 العام  يف  منها 
�سدر  ثم  دروي�س.  وفاة   قبل  كان  الذي   ،89 العدد 
عنوان  وحتت  االأول،  العدد  ويف  وفاته.  بعد   90 العدد 
التايل:«جملة  املجلة  هذه  عن  جاء  الكرمل،  بيان 
بل من  تنطلق من فراغ،  الأنها ال  نعم. جديدة  جديدة 
تراكم التجارب االإبداعية العربية. جديدة نعم، الأنها 

هو  بل  جديدها،  لي�س  وجديدها  اجلديد،  اإىل  ت�سعى 
مل  الذي  ال�سوت  هذا  العربية...جديد  الثقافة  جديد 
يختنق...لذلك يكون جديدها هو قدرتها على اأن تكون 
كتابة  وعالقة  للثقافة  والتعدد..اأر�سا  للحوار  اأر�سا 
املجلة  هذه  مثلت  وقد  الكتابة...الخ«.  بثورة  الثورة 
ذاكرة اأدبية ونقدية هامة للغاية. وهي مثلها مثل جملة 
توجهاتها  تربز  جادة،  علمية  بدرا�سة  جديرة  »�سعر« 
ت�سود  كانت  التي  والتيارات  تطرحها  التي  والق�سايا 

فيها.  
-9 ال�ساعر التا�سع هو اأدوني�س ) 1930 -....(  
بني  بريوت  يف  و�سدرت   . »مواقف«  جملته  وا�سم 
املن�سورة  اأعدادها  عدد  وبلغ  و1994.   1969 �سنتي  
وا�سمه  معروف  �سوري  �ساعر  واأدوني�س  عددا.   78
يف  لبنان  اإىل  ارحتل  وقد  اإ�سرب.  �سعيد  اأحمد  علي 
العام 1956، وعمل هناك مع يو�سف اخلال يف جملة 
»�سعر«. وح�سل على الدكتوراه من اجلامعة الي�سوعية 
يف الفل�سفة وكانت اأطروحته بعنوان »الثابت واملتحول«. 
كبري  والأدوني�س عدد  للجدل.  مثري  كتاب  اإىل  وحتولت 
من الكتب  النقدية واملجموعات ال�سعرية. ومن كتبه : 
وكالم  القرن  لنهايات  وفاحتة  العربي،  لل�سعر  مقدمة 
البدايات، والكتاب. ومن جمموعاته ال�سعرية: ق�سائد 
اجلمع،  ب�سيغة  مفرد  الدم�سقي،  مهيار  اأغاين  اأوىل، 
دار  عن  الكاملة  اأعماله  و�سدرت  واملرايا.  وامل�سرح 
الكتب  من  العديد  1996.   وترجم   العام  يف  املدى 
عن الفرن�سية. وحاز )اأدوني�س ( العديد من اجلوائز، 
حما�سرات  الإلقاء  اجلامعات  من  العديد  اإىل  ودعي 
و�سدر  وذما.  مدحا  وا�سع  لنقد  �سعره  وتعر�س  فيها. 
وقد  القاهرية.  »ف�سول«  جملة  يف  خا�س  عدد  عنه 
1985، وهو مقيم فيها  العام  باري�س منذ  اإىل  ارحتل 

حتى اليوم.
من  الكثري  اأدوني�س  خ�سر  التحرير:  مالحظة 
�سعبيته لدعوته التطبيع مع الكيان ال�سهيوين و مواقف 

اخرى اثارت ا�ستياء الكثريين.
 1940( حلود  اإليا�س  هو  العا�سر  ال�ساعر   10- 
منذ  و�سدرت  معا�سرة«  »كتابات  �ساحب جملة   )... ـ 
1992 وما زالت. وهي جملة مميزة مبا حتويه  العام 
من درا�سات جادة وجديدة. و�ساحبها اأ�سدر جمموعته 
االأوىل عام 1962 بعنوان »على دروب اخلريف«. كما 
بلبا�س  فكاهيات  و«   )1967( بنيناه«  »وال�سد  اأ�سدر 

امليدان« )1974(. و »االإناء والراهبة« )1990(. 
كان  ال�سعراء  بع�س  اأن  اإىل  ي�سري  تقدم  ما   وكل 
�سوؤونها،  ويتابع  يالحقها  العامة  بالثقافة  مهموما 
ويحر�س على اإغنائها مبقاالته وكتاباته غري ال�سعرية، 
لثقافته  حم�سلة  اإبداعه  ويجعل  اأفقـــــه  يو�سع  مما 
�سوؤال  وهنا  اأي�سا.  العامة  ع�سره  وثقافات  اخلا�سة، 
قد يطرح وهو: هل اأثر ذلك �سلبا اأم اإيجابا يف جتربة 
ال�ساعر؟ اأم اأن امل�ساألة تختلف من �ساعر اىل اآخر؟  اإن 
االإجابة ال�سافية رمبا حتتاج اإىل �سفحات اأخرى حت�سد 
ال�سواهد واالأدلة. وهذا الغر�س لي�س غر�سنا يف  فيها 

هذه املقالة  التي نن�سرها هاهنا يف جملة كل العرب.
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ترجمة  اأول   ، 2017م  املا�سي  العام  يف  �سدرْت 
اإىل اللغة العربية ، لر�سالة الدكتوراه يف االأدب العربي 
الراحل  الربوفي�سور  مة  العالَّ مبوجبها  ح�سل  التي   ،
عبد اهلل الطيب ، على تلك الدرجة العلمية من جامعة 
لندن يف عام 1950م ، والتي جاءت يف ن�سها االأ�سلي 

باالإجنليزية بعنوان:  
 Abū al-ʿAlāʿ al-Maʿarrī as a
اهلل  رحمه  الطيب  اهلل  عبد  الدكتور  وكان   .  Poet
 ، اآنئٍذ  اأ�ستاذه  اإ�سراف  حتت  الر�سالة  تلك  اأعدَّ  قد   ،
A - ِقُيوم األفرد   امل�ست�سرق االإجنليزي ، الربوفي�سور 
 .) fred Guillaume ) 1888- 1965م 

لع برتجمة هذا العمل ، الذي رمبا اعتربه  وقد اطَّ
العلمية  االإجنازات  واأكرب  اأهم  من  واحدًا  البع�س 
يف  عمومًا  والن�سر  التاأليف  عامل  ويف   ، والثقافية 
العقدين  هذين  -  خالل  تقدير  اأقل  على   - ال�سودان 
باأنه  ذلك  والع�سرين.  القرن احلادي  االأولنْي من هذا 
عمل ظلت االأجيال املتعاقبة من دار�سي االأدب وال�سعر 
وعامة   ، جماالتها  يف  والباحثني   ، االأدبي  والنقد 
عامة  ب�سفة  واالأدبية  ال�سعرية  بالدرا�سات  املهتمني 
ون�سره على   ، بتلهُّف  ، ترتقب منذ مدة طويلة ظهوره 
املالأ باللغة العربية ، التي هي لغة كال الرجلني: ال�ساعر 
اأبي العالء املعري ، والناقد والباحث عبد اهلل الطيب ، 
ف�ساًل عن كونها لغة االأثر االأدبي نف�سه مو�سع الر�سالة 
املعنية بطبيعة احلال ، ا�سطلع بها واأجنزها اإجنازًا ال 
ًة ، ولغًة ، واأُ�سلوبًا ، وحتريرًا ،  مزيد عليه اإتقانًا ، وِدقَّ
 ،  « ال�ساذيل  اأحمد  املنعم  » عبد  االأ�ستاذ:   ، واإخراجًا 
املحا�سر بوحدة الرتجمة والتعريب بجامعة اخلرطوم 
، واأحد املنت�سبني الآخر الدفعات من طالب كلية االآداب 
مرحلة  يف  الراحل  العالمة  يد  على  تخرجوا  الذين   ،
 ، 1991م  عام  خريجي  من  اأنه  اإذ   ، البكالريو�س 
وتلك لعمري يف حد ذاتها ، اآية من اآيات الوفاء املعِجب 
الربوفي�سور عبد  االأجيال  اأ�ستاذ   ، الراحل  العلم  لهذا 

اهلل الطيب.  
 ، الطيب  َمَلكات عبد اهلل  اأنَّ  الوا�سح  ومن   ، هذا 
ومواهبه ، وقدراته ، ومعارفه املو�سوعية ، قد جتلَّت من 
وباحثًا   ، ، فبدا عاملًا  فّذًا   املده�س  العمل  خالل هذا 
اأكادمييًا ر�سينًا ، وناقدًا اأدبيًا من طراز رفيع ، منذ تلك 
املرحلة املبكرة ن�سبيا من تاريخ حياته. وال غرو يف ذلك 
ة  ، اإذ كان يومئٍذ يف اأوج مرحلة الن�سج ، واكتمال الُعدَّ
 ، والعميق  واملتنوع  الوا�سع  املتمثلة يف اطالعه   ، واالآلة 

الثقافة

ُصُدور ترجمة رسالة عبد اهلل الطيب 
للدكتوراه: أبو العالء شاعرا

العربي  والنقديني  العلميني  الرتاثني  كال  اآفاق  على 
الكال�سيكي  والغربي   ، جهة  من  واملعا�سر  التقليدي 
واحلداثي يف اأن واحد من جهة اأخرى ، ف�ساًل عن اأنه 
قد كان ما يزال يف ن�سارة ال�سباب وفتوته ، اإذ اأنه كان 

دون الثالثني من عمره اآنئٍذ. 
االآن  �سارت  التي  العلمية  االأطروحة  هذه  معدَّ  اإنَّ 
كتابًا من�سورًا باللغة العربية حتت عنوان: » اأبو العالء 
�ساعرًا » ، هو �سخ�س غنيٌّ عن التعريف كما ُيقال. بيد 
اأنه ملا كانت هذه الكلمة تهدف – من �سمن ما تهدف 
– اإىل �سيء من التعريف والتوثيق ، فاإن بو�سعنا  اإليه 
عبد  الربوفي�سور  اإنه  اأي�سا:  باخت�سار  عنه  اأن  نقول 
اللغة  اأ�ستاذ   ،  ) اهلل الطيب ) 1921 – 2003م 
العربية واالأدب العربي بجامعات بريطانيا ، وال�سودان 
العامل مبجمع  والع�سو   ، �سابقًا  واملغرب   ، ، ونيجرييا 
وحتى  1961م  عام  منذ  بالقاهرة  العربية  اللغة 
تاريخ وفاته ، ورئي�س وموؤ�س�س اأول جممع للغة العربية 
بال�سودان ، ومدير جامعتي اخلرطوم وجوبا بال�سودان 
Emeritus Pr - املمتاز واالأ�ستاذ   ،  �سابقا 

عام  منذ  اخلرطوم  بجامعة  احلياة  fessor  مدى 
1979م ، واحلا�سل على جائزة امللك في�سل العاملية 
يف االأدب العربي يف عام 2000م ، وموؤلف الع�سرات 

من الكتب والر�سائل واملقاالت واالأبحاث ، يف خمتلف 
من  العديد   ومقدم  وُمعد   ، واملعرفة  العلم  �سروب 
املحا�سرات والدرو�س والربامج االإذاعية والتلفزيونية 

، داخل ال�سودان وخارجه. 
كما  الذي هو   ،  « �ساعرًا  العالء  اأبو   « كتاب  �سدر 
الدكتور عبد  لر�سالة  االإجنليزية  ترجمة من   ، اأ�سلفنا 
ال�سودان  مطابع   « �سركة  عن   ، للدكتوراه  الطيب  اهلل 
من  �سفحة   550 ، يف  » باخلرطوم  للعملة املحدودة 

القطع املتو�سط. 
و�سبعة  اأجزاء  ثالثة  يف  الكتاب  هذا  جاء  وقد 
ُم�سَتَحق  اإهداٌء  ف�سول ، �سبقها يف فهر�ست حمتوياته 

بقلم املرتجم اإىل اأمه واأبيه و�سقيقه وزوجته. 
تال ذلك مقدمة املرتجم ، ثم مقدمة معد الر�سالة 
جاء  االأطروحة  �ساحب  بقلم  عام  متهيد  بعدها  التي 

حتت عنوان: » اأبو العالء �ساعرًا... متهيد ». 
اأق�سام  وبداخلها  والف�سول  االأجزاء  تتواىل  ثم 

فرعية بعد ذلك على النحو التايل: 
اجلزء االأول / الف�سل االأول: حياة املعري 

الف�سل الثاين: علمه وموؤلفاته 
اجلزء الثاين / الف�سل الثالث: �سقط الزند 

رعيات  الف�سل الرابع: �سعره ببغداد وبعدها والدِّ
اللزوم  اخلام�س:  الف�سل   / الثالث  اجلزء 

واللزوميات 
الف�سل ال�ساد�س: اجلانب الفني يف اللزوم

الف�سل ال�سابع: اجلانب الفكري يف اللزوم. 
ملحقتان  مذكرتان  هنالك   ، ذلك  جانب  واإىل 
ومل  اللزوم  يف  وردت  التي  الكلمات  هما:  بالر�سالة 
اأ�سماها  عما  اأخرى  م�سافة  مذكرة   ، املعاجم  يف  ترد 
املوؤلف: املدر�ستني املعريتني ال�سرقية والغربية ، مذهب 
 ، واأخريًا  اللزوم.  �سريورة  عدم  يف  وكلمة   ، اجلماعة 

هنالك ثبٌت باملراجع وامل�سادر. 
والتحليالت  االآراء  من  الكثري  هنالك  اأنَّ  على 
يف  لالنتباه  واملثرية  ال�سديدة  النقدية  واملباحث 
املوؤلف  لها  عر�س  التي   ، واأدبه  وفكره  املعري  �سعر 
ف�سول  حتت  املُدرجة  العديدة  االأق�سام  يف  بالتف�سيل 
هذه االأُطروحة ، مبا ي�سيق املجال عن ذكره مف�سال 
كثرية  ملع  على  ا�ستملت  ومباحث  اآراء  وهي  هاهنا. 

خالد محمد فرح 
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وباهرة حقًا يف جماالت النقد التطبيقي لل�سعر ، ف�ساًل 
عن علوم اللغة ، والبيان ، واالأدب املقارن ، والفل�سفة 
باقتدار  املوؤلف  كما عمد  املقارنة وغريها.  والعقائد   ،
نوازعه  وبيان   ، املعري  �سخ�سية  حتليل  اإىل   ، اأي�سًا 
النف�سية ، واآرائه ، واأفكاره ، وميوله ، واعتقاداته. وقد 
اأظهر الباحث من خالل كل ذلك ، قدرًا ملحوظًا من 

ر ، واملو�سوعية املده�سة.  غزارة العلم ، والتبحُّ
املنعم  عبد  االأ�ستاذ  املرتجم  اأن   ، كذلك  واحلق 
ال�ساديل ، قد ُوِفق اأميا توفيق يف ترجمة هذه الر�سالة 
والتي   ، وحمتوى  �سكاًل  والباذخة  الر�سينة  العلمية 
تتناول تراث واحد من اأ�ساطني االأدب والثقافة العربية 
خ�سو�سًا ، بل العاملية على وجه الدهر ، اأال وهو �ساعر 
الفال�سفة ، وفيل�سوف ال�سعراء ، رهني املحب�سني ، اأبو 
العالء اأحمد بن عبد اهلل بن �سليمان املعري التنوخي 
عام  يف  واملتوفى   ، ، املولود يف عام 363هـ/973م 
ال�ساذيل بهذه  االأ�ستاذ  بلغ  .  وقد  449هـ/1054م 
لغة  مَتثُّل  حيث  من   ، ب�سددها  نحن  التي  الرتجمة 
وا�سطناع   ، الطيب  اهلل  عبد  العالمة  االأ�سلي  املوؤلف 
، مبلغًا  اآن واحٍد معًا  اأ�سلوبه ذلك اجلزل وال�سل�س يف 
يجعل القارئ يح�س كاأنها لي�ست ترجمة البتة ، بل كاأنَّ 
عبد اهلل الطيب نف�سه هو الذي كتبها بالعربية ابتداًء. 
و�سف  يف  الرومي  ابن  قول  عليها  ي�سدق  كاأنها  حتى 

مع�سوقته املغنية » وِحيد »: 
تتغَنى كاأنها ال ُتغّني

من �سكون االأو�ساِل وهي جُتيُد  
واالأ�سلوب  -  اللغة  املثال  �سبيل  على   – فتاأمل 
الباحث  ه  خطَّ ما  لتعريب  املرتجم  اختارهما  اللذْين 
، يف هذا  الر�سالة  االأ�سلي من  الن�س  باالإجنليزية يف 
االقتبا�س التايل من �سفحة 204 من الن�س املرتجم 

اإىل العربية: 
» ... التجني�س ال�سوتي الذي يحكي �سْوَتْي )را – 

را ( و)ذا – ذا ( يف البيت:
لعلَّ َكَراها قد اأراها ِجذاَبها 

اِل َذوائَب َطْلٍح بالعِقيِق و�سَ
م�سغ  يف  منهمكة  وهي  االإبل  �سوت  ويحكي  ي  يوؤدِّ
و   ) )مِمْ ال�سوتني  وَتكرار  الطلح.  اأ�سجار  اأغ�سان 

)ِمْن( يف البيت: 
ف�سقيًا لكاأ�ٍس من فٍم مثِل خامٍت 
ر مل يْهُمْم بتقبيلِه خاُل  من الدُّ

يف  ال�ساعر  ُمنحها  التي  احلبيب  ُقبلة  فكرة  ميثل 
العلة يف  واأحرف   ، الطروبة اجلذلة  والكافات  خياله. 

قوله: 
كاُب �سفائٌن  ِحبْت َكَرانا والرِّ �سَ

َكعاِدِك فينا والركائُب اأْجَماُل 
ُتوحي بفكرة خ�سخ�سة اأثواب املحبوبة. وتو�سك اأن 
لهيبها من هذه  وح�سي�س   ، النار  ت�سمع حو�سكة �سرم 

االأحرف ال�سوامت من قوله: 

ٌة  ٌة َكَرميَّ َرميَّ ناٌر لها �سَ
تاأريُثها اإرٌث عن االأ�سالِف » اأ.هـ

اأثواب املحبوبة ، وحو�سكة  رك  خ�سخ�سة  اأفال ُتذكِّ
وقامو�سه  الطيب  باأ�سلوب عبد اهلل   ، النار هذه  �سرم 

اللفظي املعروف ؟. 
 ، اأي�سًا  واإعجابه  القارئ  عجب  و�سيزداد   ، ذلك 
عندما يكت�سف اأن املرتجم قد عمد اإىل ترجمة جميع 
من  ر�سالته  منت  يف  املوؤلف  بها  ا�ست�سهد  التي  املقاطع 
منتهى  ويف   ، رائقة  ترجمًة   ، االإجنليزي  ال�سعر  عيون 
جاءت  بل   ، العربية  اللغة  اإىل  والعذوبة  ال�سال�سة 
موزون  عربي  نظم  يف   ، االأحيان  بع�س  يف  ترجمته 
لهذا  ترجمته   ، املثال  �سبيل  على  ذلك  ومن  ومقفى. 
البيت من م�سرحية » امللك ِلري » لوليام �سك�سبري ، ذلك 
البيت الذي يقول فيه امللك لري يف اآخر حديث له وهو 

ع على موت ُكورديليا:  يتفجَّ
 Why should a dog، a hoarse،

 a rat
 !Have life

 ?And thou no breath at all
اإذ ترجمه مرة بال�سعر احلر هكذا: 

ليت �سعري ! كيف ينعُم باحلياة كالٌب فيها 
وخيٌل وجرذاٌن 

واأنِت ال تنعمني فيها بنف�ٍس واحٍد ؟
املقفى  املوززن  بالتظم  اأخرى  مرة  ترجمها  ثم 

هكذا: 
ُم باحلياِة واأْمهٌر  اأكلٌب ينعَّ

َبى كذا ِبها  وجرذاُن هذي االأر�ِس حُتْ
فما اأن�سَفْت هذي احلياُة اإذ ابدَلْت 

مكان رخيِم ال�سوِت نبح كالِبها 
اهلل  لعبد  �سريوق  كان  مما  ترجمة  لعمري  وهي 
الطيب لو ُقدر له اأن يطلع عليها ، الأنها ت�سبه طريقته 
اإىل  خا�سًة  االإجنليزي  ال�سعر  ترجمة  يف  واأ�سلوبه 
العربية ، على نحو ما درج عليه ، وبرع فيه زمانا ، مثل 
ح العتيق  ترجمته مثاًل لهذا املقطع من ق�سيدة “ املالَّ

كولريدج:  تايلور  “ ل�سموئيل 
 The ice was here، the ice was

there
The ice was all around

 It cracked and growled، and
roared and howled

Like noises in a sound
الذي ترجمه هكذا: 

�سقيٌع هنا و�سقيٌع هناْك 
لقد �سِمَل الكوَن ثوُب ال�سقيْع 

وللريِح زجمرٌة خْلُتَها 

َهَماِهَم يف ُحْلِم لْيٍل ُمِريْع 
اإىل   ، اأي�سًا  هاهنا  ن�سري  اأن  علينا  يتوجب  كذلك 
الن�سو�س  اإثبات  اأن املرتجم قد بذل جهدًا خارقًا يف 
املعري  �سعر  واملقطعات من  الق�سائد  االأ�سلية جلميع 
بالرجوع  وذلك   ، اأُطروحته  يف  املوؤلف  اأوردها  التي   ،
اإىل ن�سو�س تلك الق�سائد واملقطعات يف مظانها من 
ثمَّ  اإنه   ، االأخرى  النرثية  وم�سنفاته  املعري  دواوين 
، بل  اأحيانا  املوؤلف  اأجمله  اإىل �سرح وتف�سيل ما  عمد 

اإنه �سوبه وا�ستدرك عليه يف بع�س االأ�سياء. 
ب على بع�س ما جاء يف  على اأنه اإذا جاز لنا اأن ُنعقِّ
منت الر�سالة نف�سها ، فاإننا نقول اإنه يف تقديرنا اأن من 
اأبرز ما ا�ستب�سره عبد اهلل الطيب يف �سخ�سية املعري 
وفنه كذلك ، ولعله تفرد به عن �سائر النقاد املعا�سرين 
ب�سفة خا�سة ، اأنه يرى اأن ذلك ال�ساعر الذي عادة ما 
درج النا�س على و�سفه باأنه مت�سائم ، و�سوداوي املزاج 
، و�ساخر اأحيانا ، اأنه كان يت�سف خ�سو�سًا يف نظره ، 
ب�سفة مركوزة يف طبعه ، هي ال�سخرية املنطوية على 
الفكاهة والهزل. اأي بالدرجة االأوىل ، ما ُتعرف بروح 
الدعابة. ) انظر �سفحة 139 من الن�س املرتجم (. 
�سخ�سه  يف   ، نف�سه  الطيب  اهلل  عبد  اأن  والواقع 
هو  ذلك  ولعل  هذه.  الدعابة  روح  من  الكثري  واأدبه 
�سياقات  يف  لديه  اأثريًا  ف�سار   ، املعري  اإليه  حبَّب  ما 
يف  و  ذلك  مع  اإعجابه  مع  البتة  تتعار�س  ال   ، حمددة 
نف�س الوقت  باأبي متام ، واأبي الطيب املتنبي ، اإذا ما 

كانة واجِلدَّ ، والتم�س احلكمة واملثل ال�سائر.  رام الرَّ
ه مثاًل ، قول املعري يف  فقد كان مما ُيطربه وي�سليِّ
ق�سيدته: ) مغاين اللِّوى ( ، يف ت�سويره حنينه لوطنه 
الذي ينطوي على غري قليل من » اال�ستهبال » والزندقة 

الهازلة ، بله اخليال املُْعِجب. 
ولو اأ�ستِطْع يف احل�سِر اآِتَك زائرًا 

وهيهاَت يِل يوَم القيامِة اأ�سغاُل 
اأو قول املعري يرثي اأباه ، وي�سفه بالرزانة والتَّاأينِّ 

ة والطْي�س:  ، والبعد عن اخِلفَّ
فيا ليَت �ِسْعِري هل يخفُّ وقاُرُه 

اإذا �سار اأُْحٌد يف القيامِة كالِعْهِن 
ويَّ ُمباِدرًا  وهْل يرُد احلْو�َس الرَّ

حاَم في�ْستاأيِن؟   مَع القْوِم اأْم يخ�ّسى الزِّ
ويف اجلزء الثاين من �سريته الذاتية بعنوان » من 
حقيبة الذكريات » ، الذي اأ�سدره عبد اهلل الطيب يف 
ذكرياته  من  املوؤلف  يورد   ، املا�سي  القرن  ثمانينيات 
طالبًا بكلية غوردون التذكارية باخلرطوم ، اأن ال�ساعر 
اإىل  جاء  قد  اجلارم  علي  االأ�ستاذ  الكبري  امل�سري 
اخلرطوم يف عام 1937م ، وزارهم بالكلية ، فاأن�سده 
املذكورة   « اللوى  مغاين   « ق�سيدة  الطيب  اهلل  عبد 
للمعري فاأثنى اجلارم عليه ، مما يدل على حبه لتلك 
الق�سيدة ، وتعلقه بها وب�سعر املعري عموما ، منذ تلك 

الفرتة. 
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أسرة تحرير مجلة
تنظم حفل استقبال بباريس

الثقافة
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اأقامت اأ�سرة حترير جملة »كل العرب« حفل اإ�ستقبال م�ساء يوم اخلمي�س 20 ايلول/ �سبتمرب 2018 احتفاء ب�سدور العدد االأول من املجلة يف �سالة كافترييا اوتيل 
حياة ريجن�سي باري�س، متيز بح�سور دبلوما�سي عربي و م�ساركة اعالميني عرب و اأجانب و رجال اأعمال.

األقى االأ�ستاذ علي املرعبي كلمة رحب بها باحل�سور و حدد هوية املجلة ال�سيا�سي و توجهها العروبي، و اأعلن اأن املجلة تقف على م�سافة واحدة من كل االأنظمة 
العربية، و انه لي�س للمجلة اأي عالقة باأي نظام عربي، و اأن موقفنا �سيكون ح�سب املوقف ال�سيا�سي لكل نظام من اي حالة �سيا�سية.

و اأكد املرعبي ان املجلة تقف اىل جانب ال�سعب الفل�سطيني و حقوقه العادلة و امل�سروعة، و اأن هناك خطرين اقليمني هما: الكيان ال�سهيوين و النظام ال�سفوي 
االإيراين و �سنعمل على الت�سدي لهما و ك�سف اهدافهم، خا�سة التو�سع االيراين يف �سوريا و العراق و لبنان و اليمن و البحرين. و دوليا، �سنعمل على تعزيز العالقات 

املتكافئة و املتوازنة بني فرن�سا و الدول العربية مبا يخدم م�ساحلهم كلهم.
و او�سح ان احلرية و العدالة و التعددية هي مطالب �سعبنا العربي يف جميع اأقطارة. و اأننا يف �سفحات املجلة �سندافع عن االأمن القومي العربي، اأمنيا و مائيا و 

عن ثرواته الطبيعية.
و قد مت توزيع اعداد من املجلة على احل�سور، الذين باركوا الأ�سرة التحرير هذا امل�سروع االعالمي الهام و البارز، خا�سة و ان فرن�سا و اوروبا حتتاج ملجلة عروبية 

و تدافع عن االمة العربية
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غالبا ما تدفعني الق�سايا املفتوحة اىل الكتابة يف ق�سية ت�سغلني ب�سكل يومي ،وهى ق�سية 
املراأة العربية 

فلي�س الهدف من طرح املو�سوع هو اإثبات اأن املراأة معدومة احلقوق يف اأوطاننا وجمتمعاتنا 
املو�سوع  عر�س  من  الغر�س  .....ولي�س  املراأة  حقوق  �سلب  وراء  الدينية  العقيدة  اأن  ...وال 
املرتبة  يف  مهم�سا  الرجل  وي�سبح  املراأة  عليه  ت�سيطر  ن�سائي  جمتمع  اإيل  املجتمع  حتويل  هو 
علي  ال�سوء  اإلقاء  اأوال  هو  املو�سوع  عر�س  من  متاما....الهدف  ذلك  غري  الثانية...الهدف 
و�سع املراأة بطريقة عقالنية مو�سوعية واقعية لنتبني اإذا كان مانراه هو الو�سع ال�سليم الالئق 
مبجتمع متح�سر....فاإذا كان فعال و�سعها مثاليا فلنذهب لنعلم االأمم االأخري املتخلفة )يف 
ي�سوبه  الزال  الو�سع  هذا  اأن  تيقنا  اإذا  اأما  �سليما...  املراأة  و�سع  يكون  كيف  واأمريكا(  اأوروبا 

العوار فماذا ي�سري البع�س من تغيري الو�سع اإيل االأف�سل..«.....
واحلقيقة اأن و�سع املراأة يف العامل العربي ال يزال م�سوب بالعوار ، ولكن اأظن اأن ال�سبب 

وراء ا�ستمرار هذا العوار حتى االن هو-ومع اال�سف ال�سديد - املراأة ذاتها !
حول اإعادة انتاج االأفكار 

احلكاية تبداأ باملراأة االأم التي تغايل يف تدليل طفلها الذكر على ح�ساب ابنتها االنثى..قد 
التعامل التي رات االأم والدتها  انتاج نف�س طريقة  اإعادة  يحدث ذلك دون ق�سد منها مبعنى 

تتعامل بها مع الزوج واالبن. فيتم اعادة انتاج طريقة التعامل مع زوجها وابنها اأي�سا.
طريقة  انتاج  واإعادة  االأمهات  يد  على  الرتبوي  االإف�ساد  هى  هنا  االنطالق  فنقطة  اذن 
انتاج فكرة  اإعادة  الفتاة يف  تبداأ  ناحية اخرى  الذكور..من  لالأوالد   املفرط  والتدليل  الرتبية 
الت�سحية يف املرحلة االوىل من الزواج تكون الت�سحية للزوج اوال ومن ثم تتحول اىل الت�سحية 
ولي�ست  باملراأة  مرتبطة  �سفة  امل�سرية  وخا�سة  جمتمعاتنا  يف  الت�سحية  االبناء.الأن  اأجل  من 
مرتبطة بالرجل وخري مثال على هذا حينما ميوت الزوج ٌتطالب الزوجة مهما كانت �سغرية يف 
ال�سن بالت�سحية والوفاء للزوج املتويف يف حني اأن املوقف ينقلب لو ان الزوجة هي املتوفية فاإن 

االأ�سوات �ستتعاىل بالنداء لكي يتزوج هذا االأرمل امل�سكني !
اإذن املراأة تظلم نف�سها باالن�سياع اىل عادات وتقاليد املجتمع الذكوري الذي يفر�س �سورة 
املحيطني  اأ�سبحت من وجهة نظره ومن وجهة نظر  واال  ت�سري عليها  اأن  معينة وحمددة البد 

)حمل �سك(. 
مع  ودورها  املهمة  الرتبوية  بر�سالتها  اإميانها  عدم  منه  ينبثق  اأي�سا  لنف�سها  املراأة  ظلم 
التغيري  القادر على  الوحيد  ال�سخ�س  كونها هي  تيقنها من  بها وعدم  املحيطني  وكل  اأبناءها 
احلقيقي يف ا�سرتها وجمتمعها -اذا ارادت هذا حقا- اذن اميان املراأة بقوتها وقدرتها على 
القيام بكل �سئ وبكل تغيري ترغب فيه هو اهم نقطة تفتقدها غالبية الن�ساء امل�سريات. الأنك لو 
تناق�ست مع اإحداهن �ستجد الرد �سلبي للغاية على اعتبار انها ال ت�ستطيع. هذه الال ا�ستطع تاأتي 
مما قمنا به من �سحن لعقليتها منذ الطفولة .وهو ما ندفع ثمنه على مدار االجيال املتعاقبة فال 

تتغري الذهنية وال تتغري املنظومة .

الثقافة

اعادة انتاج اوضاع المرأة العربية

 فاطمة الحصي
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املجتمعات  يف  وبخا�سة  البكر  االبن  ياأخذ    
وذلك  جدًا،  هامًا  حموريًا  اأ�سريًا  دورًا  ال�سرقية 
الهتمام الوالدين به ب�سكل يفوق اهتمامهم مبا يليه 
من اأوالد، الأنه الثمرة االأوىل لزواج الوالدين، اإذ يتم 
االعتماد ب�سكل رئي�سي على االبن البكر بعد االأب اأو 
يف وجوده يف كثري من احلاالت، وال يخفى على اأحد 
لعبه فهو كبري وموؤثر على  اأن مت  االإيجابي  الدور  اأن 
اأما  احلياتية،  م�ساراتها  يف  وبخا�سة  العائلة  تطور 
التاأثريات  فاإن  ال�سلبي  الدور  اأي  النقي�س  يف احلالة 
موؤثرة  وممار�سية  �سلوكية  اأبعاد  وذات  بل  خطرية 
ب�سكل انحداري كبري على م�سار التكوين والتما�سك 
العائليني، اإذ عندما يف�سل االبن االأكرب يف ممار�سة 
القدوة  موقع  ياأخذ  الذي  االإيجابي  االجتماعي  دوره 
وتهدد  �سلبية  تكون  النتيجة  فاإن  االآخرين  لالأ�سقاء 

بتفكك العائلة وانق�سامها وت�سظيها ب�سكل كبري.
�سفات املولود البكر:

يرى«كيفني ليمان »ان االأبن البكر هو االبن الذي 
االأ�سغال،  جميع  زمام  لتنكب  اجلميع  عليه  يعتمد 
مبا  عمله  مكتب  اأ�سغال  معظم  عاتقه  على  ياأخذ 
ينوف عن ح�سته املفرت�سة، يخرجه عن طوره روؤيته 
العيوب،  اكت�ساف  يف  �سريع  منجزة  غري  االأ�سياء 
تربية  على  وي�سرف  الزوجي،  قرينه  كثريًا  ويناكد 
على  غري منطقية  اآمال  تعويل  يف  ويبالغ  اأطفاله، 
االآخرين، لديه دائمًا جدول اأولويات، ويوؤثر اإىل حد 

الولع اإبقاء االأ�سياء منظمة ويف متناول يده. 
الوالدين،  قبل  من  به  موثوق  اأنه  �سفاته  ومن 
�سمن  �سنا  منه  ا�سغر  هو  من  قبل  من  وبالتايل 
الرتتيب العائلي، يعتمد عليه والداه يف اإدارة الكثري 
من االأمور بخا�سة عندما يكون يف عمر ما بعد البلوغ 

اأي 18 �سنة.
افراد  على  �سيطرته  تزداد  البكر  االبن  اأن  كما 
فهو  والده،  �سخ�سية  يف  �سعفا  وجد  اذا  العائلة 
مما  والده  �سخ�سية  �سعف  عن  الناجت  الفراغ  ميلئ 
االأ�سغر  واالأخوات  االأخوة  وانزعاج  تربم  اإىل  يوؤدي 
االأ�سرة،  يف  االأهم  انه  دائما  ي�سعر  وهو  منه،   �سنًا 
مبيزات  البكر  االبن  يكون  ال�سرقية  املجتمعات  ويف 
تلعب   اإذ  عائلة،  اىل  عائلة  تتناق�س من  قد  و�سفات 
بني  التوافق  ومدى  االجتماعية  والن�ساأة  الرتبية 
اإيجابًا  البكر  االبن  �سخ�سية  يف  دورها  الوالدين، 
ب�سبب  املفرطة  باالأنانية  يت�سم  عمومًا  وهو  اأو�سلبًا، 
الوالدين  يحاول  وعندما  له،  الكبري  الدور  اإيالء 
اق�سائه من دوره الريادي يف االأ�سرة يتربم ويغ�سب، 
واأحيانًا يف حاالت االأزمات وال�سيق يلجاأ اإىل البكاء، 

وهي �سمة يتميز بها االبن البكر. 

االبن البكر والعالقات ال�سداقية :
مدى  نعرف  ال  ناحية  اإىل  ليمان  كيفن   ي�سري 
االأ�سخا�س  طبيعة  يحدد  الذي  اأن  وهي  واقعيتها 
�سداقية  عالقات  الإقامة  بكرًا  املولود  ينتقيه  الذين 
اأكرث  البكر« عمومًا لالنفتاح  »املولود  ميله  معهم هو 
على من هم اأكرب منه �سنًا اأو اأ�سغر منه �سنًا، ويعود 
ذلك ل�سبب اأ�سا�سي وهو طبيعة العالقة اخلا�سة التي 
تربط االبن البكر بوالديه، ثم ال حقًا باأخوته االأ�سغر 
�سنًا، فمن االأمور الواردة جدًا اإذن اأن يرتبط املولود 
بكرًا بعالقات �سداقية عديدة مع من هم اأكرب منه 
عدد  مقابل  يف  �سنًا،  منه  اأ�سغر  هم  من  ومع  �سنًا 
لهم  من  ال�سداقية مع  العالقات  من  جدا  حمدود 
بكرًا  املولود  بني  ال�سن  فارق  ويرتاوح  نف�سه،  العمر 
واأ�سدقائه بني ع�سرة وخم�س ع�سرة �سنة اإىل �سنتني 

اأو ثالثة. �س294  .
االبن البكر يف الدراما العربية : 

باهتمام  االأكرب«  »االبن  مو�سوع  حظي  لقد 
التلفزيوين  امل�سل�سل  خالل  من  العربية  الدراما 
ال�سهري »الليل واأخره«، ج�سد دور البطولة فيه النجم 
امل�سري يحيى الفخراين، الذي �سخ�س اأزمة االبن 
»رحيم«  �سخ�سية  خالل  من  كبري  بنجاح  االأكرب 
ال�سعيدي، واأ�سبح تعبري«عقدة رحيم« هو املعرب عن 
هذه العالقة. مثله يف ذلك مثل »عقدة اأوديب«، والتي 

يونانية  ق�سة  من  »فرويد«  النف�س  عامل  اأ�ستلهمها 
باأمه،  للطفل  املر�سي  التعلق  عن  بها  ليعرب  �سهرية، 
ويت�سكل  باأمه.  للطفل  املر�سي  التعلق  عن  بها  ليعرب 
دور »االبن االأكرب«، بالغريزة اأو الفطرة االجتماعية 
التي تعطي االأخ اأو االأخت الكربى �سالحيات وا�سعة 
على  ثقيال  حمال  لت�سبح  الزمن  مرور  مع  ترتاكم 
ال�سخ�س نف�سه وعلى االأفراد املحيطني به، خ�سو�سا 
املوقع،  ا�ستغالل  اإىل درجة  ال�سالحيات  اإذا و�سلت 
ي�ساء  كما  الت�سرف  تخوله  الكبري حجة  منه  فيتخذ 

من دون ح�سيب اأو رقيب. 
يف  ال�سائدة  االجتماعية  االعراف  على  وبناء 
البيئة ال�سرقية فان ا�ست�سارة »الكبري« ت�سبح �سرورة 
اأو  اأهميته  ت�ساءلت  مهما  اأمر،  كل  يف  منها  بد  ال 
كربت. وال يقت�سر هذا االأمر على مرحلة اال�ست�سارة 
بل يتعداه اىل درجة حتمل امل�سوؤولية الكاملة الإيجاد 

حلول مالئمة الأي م�سكالت قد تطراأ على العائلة.

شخصية االبن البكر في العائلة 

حواس محمود 
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املاأكوالت  الفرن�سية مهرجان  العا�سمة  جرت يف 
العاملية يف ن�سختها الثالثة لنحو 3 اأيام )21 و22و23( 
مب�ساركة  اختتمت  اإيفل،  برج  من  خطوات  بعد  على 
نحو 60 دولة من القارات اخلم�س، منها 6 دول عربية: 
واملغرب،  وتون�س  واجلزائر  ولبنان  و�سوريا  م�سر 
العامل  حيث  مطابخ  بني  اجلمهور  خاللها  طاف 
نظم  ال�سعبية،  اأكالتها  اأبرز  دولة  كل  ا�ستعر�ست 
ال�سيف  الفرن�سية  الرئا�سة  طباخي  كبري  املهرجان 
جيون جوميز ومعه �ستيفان لياين رئي�س الراجني�س، 
اختارت  وقد  والفواكه.  للخ�سار  دويل  �سوق  اأكرب 
جلنة التنظيم دولة فنلندا ك�سيفة �سرف املهرجان، 
وقد ا�ستمتع نحو 50 األف زائر يوميا باأكرث من 100 
األف وجبه من يد اأمهر 1000 طباخ يف العامل وجرت 
لكل  ال�سعبية  الرق�سات  من  باأطياف  االحتفالية 
الرئي�س  طباخ  اأبدى  وقد  هذا  غنائية،  وعرو�س  بلد 
ال�سديد  اإعجابه  القرية  يف  جوالته  �سمن  ماكرون 
وامل�سقعة  بالك�سري  وال�سيما  العربية  باالأكالت 
امل�سرية وكذلك بالكبة احللبية ال�سورية وبالطواجن 
امل�سربة  اجلزائرية  واحللويات  واملح�سي  املغربية 
وقال  ال�سهرية،  اللبنانية  املقبالت  اي�سا  بالع�سل، 
باأنه �سيقرتحها على الرئي�س الفرن�سي يف املنا�سبات 
العربية. فيما فازت وجبة البيلو التنزانية باألذ طبق 
باخل�سار  املطهي  االأفريقي  الرز  من  مكون  وهو 
واللحم امل�سبع بالبهارات و الفلفل، فيما فازت اأي�سا 
وجبات  كاأطيب  والهندية  والكورية  الكوبية  املطابخ 
ال�سيدة  املنظمة  اللجنة  العام و�سرحت من�سقة  هذا 
�ستنظم  القادم  العام  اأن  العرب  لكل  لوفور  كاترين 
فرن�سا يف �سهر مار�س مهرجان اأكرب للقرية الدولية 
للماأكوالت وتتمنى اأن ت�سارك فيها كل الدول العربية 
ولي�س 6 فقط، فقد غابت دول اخلليج كافة عن هذا 
اخلليجي  املطبخ  ال�سعودية  اململكة  مثلت  فيما  العام 

العام املا�سي.

مهرجان القرية الدولية للمأكوالت في فرنسا

الفنــون
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القادم   االأول(  اوكتوبر)ت�سرين  �سهر  من  ال�سابع  اال�سبانية  يف  تراغونا  مدينة  ت�ستعد 
الأطالق الدورة الـ)27(لالألعاب االأ�سهر يف اقليم كتالونيا، ي�سارك يف امل�سابقة �ستة اأالف 

م�ساركا ي�سكلون )42( فريقا.
ورغم خطورة  هذه اللعبة فقد ا�سافتها منظمة اليوني�سكو اىل القائمة التمثيلية للرتاث 

الثقايف غري املادي لالن�سانية.
تعتمد لعبة االأبراج الب�سرية كما هو وا�سح من ا�سمها على ت�سكيل االأبراج من اأج�ساد 
الهرم  ارتفاع  وي�سل  مميزة  تناف�سية  بطريقة  بع�سهم  ي�ساندون  الذين  والن�ساء   الرجال 

اأحيانا اإىل )10( طوابق يقف  يف قمة الربج طفل اأو طفلة ويرفع ا�سارة الو�سول.
1712( يف  عام)  االوىل يف  للمرة  الب�سرية ظهرت  االبراج  لعبة  ان  بالذكر  اجلدير 
املناطق  كافة  اىل  العادة  هذه  )18(انتقلت  القرن  حلول  ومع  اال�سبانية  فالني�سيا  مدينة 

واملدن املجاورة. 

مسابقة األبراج البشرية 
في اسبانيا
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غيب الرثى ال�سهر املا�سي النجم العربي العاملي 
�سراع  بعد  عاًما،   92 يناهز  عمر  عن  راتب  جميل 
جنازته  ت�سييع  ومت  ال�سيخوخة،  اأمرا�س  مع  طويل 
الفن  لنجوم  تام  �سبه  بغياب  االأزهر  امل�سجد  من 
بعدما اأعلنت اأ�سرته م�سابًقا عن عدم تنظيم �سرادق 
الزمن اجلميل  ، ومع هذا ح�سر بع�س جنوم  عزاء 
الفخراين  ويحيى  العاليلي  عزت  مقدمتهم  ويف 
وبو�سي و�سمري �سربي وعفاف �سعيب وفردو�س عبد 
احلميد ، و�سلوى حممد علي، واأ�سرف زكي، وجمدي 
عادل  الفنانان  متكن  بينما  طرب  ومادلني  �سبحي، 
الدفن  مبرا�سم  اللحاق  من  �سبحي  حممد  و  اإمام 
فقط بعد اأن اأعلنت نقابة املهن التمثيلية يف م�سر، 
جميل  الفنان  يف  العزاء  لتقّبل  �سرادق  اإقامة  عن 
بالعطاء. و�سارك من  لتاريخه احلافل  راتب تكرميا 
ومدير  احلريري،  عمر  مريت  ال�سيدة  الفقيد  اأ�سرة 
الفني  الو�سط  جنوم  وحر�س  هاين  التهامي  اأعماله 
على تقدمي واجب العزاء الأ�سرة جميل راتب، وكان يف 

مقدمة احل�سور، نقيب املهن التمثيلية الفنان اأ�سرف 
زكي، ماهر حممود، حم�سن علم الدين، �سريف خري 
اهلل، اأمين عزب، عمر رمزي، نا�سر �سيف، مادلني 
�سامي  اجليار،  هادي   ، اأديب،  عادل  املخرج  طرب، 
عمرو  رجب،  �سيد  ال�سقنقريي،  حممد   ، مغاوري 

حممود يا�سني، وحجاج عبد العظيم.
الفنانة  عدوية،  اأحمد  املطرب  ا،  اأي�سً و�سارك 
واملطربة  رزق  اأمل  �سعيب،  عفاف  خطاب،  �سلوى 
عزة بلبع ، اأحمد �ساكر، اأكرم ح�سني، اأحمد �سيام، 
حممد اأبو داود، اإيهاب فهمي، املخرج حممد فا�سل، 
املخرج اأحمد فايق، منال �سالمة، �سريى عادل، رمي 

اأحمد، �سلوى خطاب.
ولد جميل راتب الأب م�سري م�سلم واأم م�سرية 
�سعراوي  هدى  امل�سرية  النا�سطة  اأخ  اإبنة  �سعيدية 
من  منهما  كٌل  فرن�سية،  اأم  من  اأنه  ي�ساع  كما  ولي�س 
اأ�سرة غنية حمافظة، اأنهى التوجيهية يف م�سر وكان 
الفرن�سية  احلقوق  مدر�سة  دخل  عامًا،   19 عمره 

االأوىل  ال�سنة  وبعد 
باري�س  اإىل  �سافر 
درا�سته،  الإكمال 
 1974 عام  ويف 
القاهرة.  اإىل  عاد 
االأربعينات  بداية  يف 
جائزة  على  ح�سل 
واأح�سن  االأول  املمثل 
م�ستوى  على  ممثل 
امل�سرية  املدار�س 
م�سر،  يف  واالأجنبية 
اجلميع  عك�س  على 
الفنية  البداية  كانت 
خ�سبة  خالل  من  فرن�سا  يف  كانت  راتب  جلميل 
امل�سرح، لكن عرفه اجلمهور العرب يف م�سر عندما 
»اأنا  امل�سري  الفيلم  بطولة  يف   1946 عام  �سارك 
كلود  الفرن�سية  املمثلة  ببطولته  قامت  الذي  ال�سرق« 
جودار مع نخبة من جنوم ال�سينما امل�سرية يف ذلك 
توفيق  ريا�س،  ح�سني  اأبي�س،  جورج  منهم:  الوقت 
اإىل  �سافر  الفيلم  هذا  بعد  اأرد�س،  �سعد  الدقن، 
الفن،  مع  احلقيقية  رحلته  هناك  من  ليبداأ  فرن�سا 

مالحمه احلادة اأهلته الأداء اأدوار ال�سر.
خالل  من   1946 عام  يف  الفنية  حياته  كانت 
لل�سينما  اأخرى  للم�سرح وعاد مرة  ال�سينما ثم اجته 
 67 نحو  بتقدمي  وقام  ال�سبعينيات  منت�سف  يف 
االأعمال  بع�س  يف  راتب  جميل  اأي�سًا  �سارك  فيلمًا، 
فيلم  اأبرزها  ومن  والفرن�سية  باالإجنليزية  االأجنبية 
العديد  اأي�سًا يف  العرب وغريها كما �سارك  لوران�س 

من امل�سل�سالت التلفزيونية، مت تكرميه عدة مرات 

نجوم الفن المصري الجميل يودعون جميل راتب

الفنــون
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اأقيم م�ساء اليوم االأحد 23 ايلول / �سبتمرب 2018 
حفل ملنا�سبة مرور اأربعني يوما على رحيل ال�سديقة الفنانة 
ال�سورية مي �سكاف يف قاعة الفنون بالدائرة الرابعة و�سط 

باري�س.
خا�سة  فنية،  فعاليات  عدة  التاأبيني  االحتفال  تخلل 
االغنية التي نظمها و حلنها و اأداها الفنان ال�سوري �سميح 
بكلمة  االحتفال  ختم  و  املنا�سبة،  لهذه  خ�سي�سا  �سقري 
للفنان ال�سوري فار�س احللو. و قد �سارك رئي�س حترير »كل 

العرب« باحل�سور.
رحم اهلل الفنانة الوطنية مي �سكاف.

أربعينية الفنانة الراحلة مي سكاف.



عن  االإن�ستغرام  على  ح�سابه  عرب  ال�ساهر   كاظم  العراقي  النجم  اأعلن 
تواريخ حفالته يف اوروبا مطلع العام املقبل 2019  واأّكد باأنه �سيحيي حفالت 
لندن  باري�س،  فرانكفورت،  اأم�سرتدام،  كوبنهاغن،  �ستوكهومل،  قرب�س،  يف 

ومان�س�سرت، و�ستكون جدول حفالته كالتايل:
– ال�سويد �ستوكهومل  يف   2019 يناير  الثاين/  كانون   5

– دمنارك كوبنهاغن  يف   2019 يناير  الثاين/  كانون   6
الثاين/ يناير 2019 يف اأم�سرتدام – هولندا كانون   11

– اأملانيا فرانكفورت  يف   2019 يناير  الثاين/  كانون   12
باري�س – فرن�سا يف   2019 يناير  الثاين/  كانون   13

املتحدة – اململكة  لندن  يف   2019 يناير  الثاين/  كانون   18
املتحدة – اململكة  مان�س�سرت  يف   2019 يناير  الثاين/  كانون   19

فيلمًا و450 �سيف وغياب جنوم ال�سف االأول  50
انتقادات  �سعبية حادة   ب�سبب اأزياء النجوم وال�سيوف العارية

في ختام الدورة الثانية لمهرجان الجونة..ساويرس الكاسب األكبر
ال�سينمائي  اجلونة  مهرجان  م�سعى  يتمثل 
االأفالم  من  متنوعة  جمموعة  عر�س  يف  الرئي�سي 
و�سيلة  ليكون  لل�سينما  املحب  للجمهور  ال�سينمائية 
الفن  خالل  من  املختلفة  الثقافات  بني  للتوا�سل 
املنحى  جديد  هو  ما  كل  اإكت�ساف  وي�سكل  ال�سابع 
اأحد  يغدو  اأن  يطمح  حيث  للمهرجان،  االأ�سا�سي 
العوامل املحفزة لتطوير ال�سينما يف املنطقة العربية 
اجلونة  من�سة  االإحرتايف:  ذراعها  خالل  من  وذلك 

ال�سينمائية.
جنيب  املهند�س  املهرجان  موؤ�س�س  ويقول 

االإبداعي  الفكر  بني  يجمع  ملتقى  اإنه  �ساوير�س:« 
ال�سينمائية  اجلونة  من�سة  ال�سينمائي،  ال�سوق  وبني 
وعنا�سر  االأفالم  ل�سناع  خم�س�سة  فعالية  هي 
االأفالم  م�ساريع  وتطوير  تنمية  بهدف  ال�سناعة 
ال�سينمائية الواعدة على امل�ستوى امل�سري و العربي 
واملادي.  الفني  الدعم  اإيجاد  على  وم�ساعدتها 
اجلونة  ج�سر  مثل  مبادرات  اجلونة  من�سة  تقدم 
، وهي تقدم  ال�سينمائي  ال�سينمائي ومنطلق اجلونة 
فر�سًا خمتلفة لتنمية املعرفة �سواء من خالل ور�س 
املفتوح  احلوار  وموائد  الندوات  االأفالم،  �سناعة 

اأما  املجال.  هذا  يف  اخلرباء  من  ال�سينما  ودرو�س 
ج�سر اجلونة ال�سينمائي؛ فنقطة التقاء ومنرب حوار 
ومنتدى ملختلف االأ�سوات ال�سينمائية وج�سٌر للتوا�سل 
وهو  الدوليني.  ونظرائهم  العرب  ال�سينمائيني  بني 
اجلانب االإحرتايف ملن�سة اجلونة ال�سينمائية. يتيح، 
للمخرجني واملنتجني العرب وم�ساريعهم ال�سينمائية 
اأو »مراحل ما بعد  �سواء كانت يف »مرحلة التطوير« 
االإنتاج« فر�س فريدة للح�سول على الدعم الفني اأو 

املايل اأو كليهما.«
امل�سري  ال�سياحي  اجلونة  مبنتجع  اختتم 

النجم كاظم الساهر وجولة اوروبية جديدة

الفنــون
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والذي  ال�سينمائي  ملهرجان  الثانية  الدورة  اعمال 
روائي  بني  ما  خمتلفا  فيلما  نحو  80  فيه  �سارك 
املناف�سة  م�سمار  ودخل  وق�سري  ووثائقي  طويل  
وزعت  وقد  االإن�ساين  الطابع  عليها  غلب  فيلما   50
بواقع  الثالث  املهرجان  م�سابقات  علي  االأفالم 
23فيلم  و12وثائقي  وكذلك  طويل  فيلم   15
متيز  واتي  الق�سرية  االأفالم  اهم  وكان  ق�سري 
اقباال  �سهدت  والتي  بها  باالهتمام  اجلونة  مهرجان 
كامل  الفتة  رفع  ايل  العر�س  دور  ادارة  دفع  �سديدا 
تاكيدا علي عدم جناح فكرة ان اجلمهور ال  العدد  
الق�سرية  ومن  االفالم  من  النوعية  هذه  ايل  مييل 
االفالم التي القت جناحا »عبداهلل .وليلي« العراقي 
والفيلم  ومدته20دقيقة  ع�ستاراخلر�سان  اخراج 
انطونيو  كو  مار  الكوكب«اخراج  »نظرية  الربازيلي 
والفيلم  »حلم«  الفلبيني  والفيلم  ومدته14دقيقة 

ال�سوري»احلبل ال�سري«للمخرج ال�سوري الليث حجو
 امتدت  ليال املهرجان ملدة ا�سبوع كامل وبجانب 
من  متيزا  اكرث  كانت  والتي  ال�سينمائية  فعالياته 
املهرجان  فكرة  �ساحب  ي�سعي  املا�سي  والتي  العام 
ال�سياحي. للرتويج  ا�ستغالله  ايل  �ساوير�س  جنيب  

مل�سروعه ال�سخم  اخلا�س به والذي يقام املهرجان 
علي ار�سه. كما قرر �ساوير�س تطوير  ن�ساطه باقامة 
له  االعداد  يبدا  �سوف  باملو�سيقي  خا�س  مهرجان 

خالل االيام القادمة..
املهرجان فقد  اأحدثها  التي  الرواج   ورغم حالة 
العري  حالة  مثل  االنتقادات  من  العديد  له  وجهت 
�سخط  اثار  ما  وهو  النجمات  ملالب�س  فيها  املبالغ 
مبالب�س  البع�س  ظهر  كما  العاديني  املواطنني 
�سارة  ال�سابة  امل�سرية  املمثلة  ف�ستان  مثل  غريبة 
من40كي�سا  مكون  ف�ستانا  التي  الرحمن  عبد 

من  البال�ستيك معاد تدويره..
امل�ساركني  كل  ح�سور  عدم  االنتقادات  ومن 
رد  ولكن  راتب  جميل  الراحل  الفنان  جنازة 
امل�سرفون علي املهرجان علي ذلك بانهم مل ي�ساركوا 
اجلنازة  والعزاء ولنهم خالل املهرجان وقفوا حدادا 

عليه  ومت تكرميه. ..
االأول  ال�سف  جنوم  م�ساركة  عدم  لوحظ  كما 
ال�سقا  وحممد  احمد  مثل  امل�سرية  ال�سينما  ن  من 
واقت�سرت  النبوي  وخالد  رم�سان  وحممد  هنيدي 
امل�ساركة علي جيل الرواد القدامي مثل ي�سرا وعادل 
امام ولبلبة وقد رد �ساوير�س نف�سه علي هذا االنتقاد 
.قائال لقد وجهنا لهم العوة للح�سور ولكنهم مل ياأتوا 

..
عالمات  اثارت  والتي  احلادة  االنتقادات  ومن 
اال�ستفهام هو اال�ستعانة باملمثل ال�ساب احمد مالك 
كاأحد املحكمني رغم حداثة عمله الفني ومل تتجاوز 
عداء  الهجوم   هو  �سر  وكان  اأفالم.  خم�سة  اأفالمه 
والتحري�س  امل�سرية  ال�سرطة  لرجال  مالك  احمد 

علي قتلهم...
نتيجة  اأعلنت  املهرجان  فعاليات  نهاية  ويف   
الروائي  الفيلم  االأول  باملركز  فاز  حيث  امل�سابقات 

امل�سري الطويل »  يوم الدين .«
 old.»فيلم عن  كوليج  جوانا  ممثلة  واف�سل 
املهرجان  �سهدها  التي  الطرائف  war«  ومن 
بالزيجة  الفي�ساوي  احمد  ال�ساب  املمثل  احتفال 

اخلام�سة وذلك علي �ساطئ البحر باجلونة
 ا�ستمرارا لفعاليات مهرجان اجلونة ال�سينمائي 
ا�ستقبال  احلمراء  ال�سجادة  �سهدت  الثانية،  بدورته 
خارج  عر�س  والذي   » ناري  »عيار  فيلم  اأبطال 

امل�سابقة الر �سمية للمهرجان.
وحممد  �ساوي،  الفي  اأحمد  النجوم  وح�سر 
اليزيد، وهنا �سيحة، وعارفة  اأبو  اأ �سماء  و  ممدوح، 
كرمي  واملخرج  دبور،  هيثم  واملوؤلف  �سول،  الر  عبد 
اإ �سافة اإىل  ال�سناوي، وعدد من فريق عمل الفيلم، 

جنيب �ساوير �س
داود  اأحمد  و  اهلل  ن�سر  واملخرج  ي�سري 
عو�س،  وجميلة  ر�سا،  �سريين  و  خاطر،  وم�سطفى 
وخالد  خليل،  اأمينة  و  حفظي  وحممد  عمر،  ومي 
ال�ساوي، ورانيا يو�سف، و �سبا مبارك. كما ح�سرت 
ليلى علوي، وي�سرا، ومني زكي، ور�سا مهدي، و اأروى 

جودة، واأحمد حامت، وجنالء بدر، وبا�سم �سمرة.
بينما غابت بطلة العمل الفنانة روبي عن ح�سور 
العر �س االأول لفيلم »عيار ناري«   ومن ناحيته عرب 
لعر�س  �سعادته  عن  الفي�ساوي،  اأحمد  الفيلم  بطل 
وعن  �سعادته  ال�سينمائي،  اجلونة  مبهرجان  فيلمه 
لتواجده بالدورة الثانية للمهرجان. وقال الفي�ساوي: 
الفيلم ق�سة خمتلفة عما قدمته من قبل يف ال�سينما، 

ي�ستمتع  اأن  اجلمهور  اأريد  اأحداثه  حرق  اأريد  وال 
بامل�ساهدة، و اأمتنى اأن الر�سا عقب م�ساهدته. ومن 
ناحيتها قالت هنا �سيحه اإنها �سعدت بالعمل يف عيار 
ناري، وعن ق�سة الفيلم الق�سة فل�سفية اإن�سانية اإىل 
حد كبري، وجتعل العقل يدرك العديد من احلقائق، 
نغيري  جتعلنا  ت�سادفنا  التي  االأحداث  اأن  وتكت�سف 
عرب  ناحيته  ومن  عام.  ب�سكل  احلياة  اإىل  نظرتنا 
موؤ�س�س مهرجان اجلونة  �ساوير�س،  املهند�س جنيب 
الذي   » ناري  »عيار  بفيلم  �سعادته  عن  ال�سينمائي، 
وخمتلفة  جديدة  فكرة  اأن  موؤكدا  مرة  الأول  �س  عر 
واأن الفيلم اأحداثه �سيقة وال ت�سيب بامللل. واأ�ساف 

�ساوير�س، اأن »عيار ناري « اإخراج
»كرمي  قائال  �ساب،  خمرج  وهو  ال�سناوي  كرمي 
قالت  ذاته،  ال�سياق  ويف   .» اأوي  حلو  فيلم  عامل 
الفنانة �سبا مبارك، اأنها متحم�سة مل�ساهدة الفيلم، 
مهرجان  يقدمها  التي  الدعم  بحالة  �سعيدة  اأنها  و 
هيثم  اإن  وقالت  اجلديدة،  ال�سابة  للمواهب  اجلونة 
العام  فيلما  لديه  وكان  موهوب  �ساب  موؤلف  دبور 
»فوتوكوبي  �سمية  الر  بامل�سابقة  م�سارك  املا�سي 
لديه  اأنه  اإىل  الفتة  املهرجان،  جائزة  على  وحاز   »
خامة خا�سة يف التاأليف واإبراز مناطق فنية جديدة. 
؛  غام�سة  قتل  جرمية  حول  الفيلم  اأحداث  وتدور 
معتقداتهم عن مفهوم  وتغري  اأبطاله  تربط م�سائر 
كرمي  واإخراج  دبور  هيثم  تاأليف  من  وهو  احلقيقة، 
ال�سناوي، ومونتاج اأحمد حافظ، ومهند �س ال�سوت 
ال�سعد، ومو�سيقى  اأبو  اأحمد  اأحمد عدنان، ومك�ساج 

ت�سويرية اأمني بوحافة، واإ�سراف عام اأحمد فهمي.
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خل�سارة  الطرق  اأف�سل  عن  البحث  اليتوقف 
الوزن  ولكن  وم�سمياتها  احلميات  تتعدد  الوزن، 

املثايل من ال�سعب احل�سول اإليه ..
غذائي  نظام  هو  دايت،  الكيتو  اأو  الكيتو  نظام 
الكربوهيدرات،  وقليل  بالربوتني،واخل�سروات  غني 
تناول  على  برناجمه  يف  يعتمد  الغريب  النظام  هذا 
الدهون واللحوم  احلمراء كجزء اأ�سا�سي من احلمية  
ووجميع  وال�سكريات  الن�سويات  من  التقليل  مقابل 
االأطعمة التي حتتوي على كربوهدرات، وقد ا�ستخدم 
هذا النظام قدميا مر�س ال�سرع  ثم بداأ ا�ستخدامه 
مر�س  منها،  اأخرى  اأمرا�س  عدة  لعالج  الحقا 
ال�سكري وزيادة الكولي�سرتول ،وعالج حب ال�سباب و 
تكي�س املباي�س و �سغط الدم  والكثري من االأمرا�س 

االأخرى.

الدهون  كميات  تناول  من  البع�س  تخوف  رغم   
الكثرية التي ين�سح بها هذا النظام ي�سمع به للمرة 
الدهون  حتويل  يف  فعاليته  اأثبتت  قد  التجارب  فاإن 
اإىل ع�سالت وبالتايل فاإنه الي�سعرك بنق�سان الوزن 
بامليزان وامنا بتغيري املقا�سات، فكيف يتخل�س نظام 
االأطعمة  وجميع  الدهون  بتناول  الدهون   من  الكيتو 

اخلالية من الكربوهدرات ؟
الكربوهدرات  ابعاد  على  باعتماده  كيتو  دايت 
م�سادر  من  الثاين  امل�سدر  ي�ستخدم  اجل�سم  يجعل 
والربوتينات  الدهون  وهي  اجل�سم  يف  الطاقة  توليد 
والكاربوهيدرات، وهو ما يجعل  ال�سكريات  بداًل من 
طاقة  اإىل  بداخله  الدهنية  اخلاليا  يحول  اجل�سم 
االأن�سطة  وممار�سة  الريا�سة  خالل  من  ي�ستنزفها 

اجل�سدية املختلفة.

ال�سكريات،  تناول  الكيتو  نظام  اتباع  اأثناء  مينع 
بكافة  واملعجنات  واحللويات  واخلبز  والبقول، 
الزيتون،  الدهون وزيت  با�ستخدام  وي�سمح  اأنواعها، 
والق�سطة واالأجبان كاملة الد�سم واللحوم احلمراء، 
اإىل  باال�سافة  واملك�سرات،  والبهارات  وال�سمك، 
ب�سرب  ويو�سي  الفاكهة،  اأنواع  وبع�س  اخل�سروات 

الكثري من املاء
بتناول   دايت   الكيتو  اإتباع  فرتة  خالل  ين�سح 
االأمالح يف طعامك حتى ياأخذ ج�سمك ما يكفيه من 
ال�سوديوم والبوتا�سيوم وبالتايل يعمل جيدًا، خا�سة 
اإتباع رجيم الكيتو �ستبداأ باإفراز  واأن الكلى يف فرتة 

الكثري من املاء.
واملر�سعات   احلوامل  الن�ساء  االأطباء  يحذر  كما 
ا�ستخدام نظام  اأمرا�س مزمنة من  يعاين من  ومن 

كيتو.
تعرف  والتي  الكيتو  لرجيم  اجلانبية  االآثار 
باأنفلونزا الكيتو، و�سميت بذلك لكون اأعرا�سها ت�سبه 
النوم  وقلة  واالإجهاد  كالغثيان  االأنفلونزا  اأعرا�س 
وال�سداع ولكن تزول هذه االأعرا�س بعد فرتة قليلة 

من البدء يف اإتباع رجيم الكيتو دايت.

حمية كيتو: تناول الدهون للتخلص من الدهون!
الجمــال
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اأ�سرار  من  االأطباء  حذر  لطاملا 
مر�ساهم،  عن  مبنعها  ،وقاموا  القهوة 
العلمية  الدرا�سات  اأحدث  ويف  ولكن 
يف  باأن   حديثة  امريكية  درا�سة  اأكدت 
االن�سان  على  �سحية   مكونات  القهوة 
االأمعاء،  ب�سرطان  اال�سابة  من  وتقي 
لذلك ين�سح الباحثون  ب�سرب كوبني من 

القهوة يوميا.
ن�سرتها  التي  الدرا�سة  واأو�سحت 
ا�ستخدام  اأن  امريكية  طبية  جملة  
القهوة ب�سفة منتظمة يقلل من خماطر 
�سارك  وقد  االأمعاء،  ب�سرطان  اال�سابة 
يف الدرا�سة اأكرث من )5000(م�ساب 
عن  معلومات  ،قدموا  االأمعاء  ب�سرطان 
بانتظام قبل  تناولوها  التي  القهوة  كمية 

�سنة من ا�سابتهم بال�سرطان.

القهوة الصباحية 
تحمي من السرطان
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اأناقة  تكتمل  ان  ميكن  ال  تاأكيد  بكل 
دون  الرائعة  املوفقة  والرجل  املراأة 
على  بناء  يتحدد  الذي  املنا�سب  العطر 
املختلفة  ال�سنة  ف�سول  وعلى  ال�سخ�سية 
وهناك  �سيفية  ربيعية  عطور  فهناك 

عطور تنا�سب االأجواء الباردة 
 pure XS الرجال  عطر  يحتل 
 parfum Paco Rabanne
ten - موقع ح�سب  االأوىل   املرتبة 
sauvage pa ance  يليه عطر -

املرتبة الثانية.  يف    fum Dior
فيحتل  الن�ساء  لعطور  بالن�سبة  اما 
 la vie est belle de عطر 
ح�سب  االأوىل  املرتبة   Lancôme
 flower by عطر  يليه  املوقع  ثم 

الثانية. املرتبة  يف   Kenzo

افضل العطور النسائيه و الرجالية 2018

نسيمة أبرحوس

الجمــال
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اأطلق  امل�سمم اللبناين العاملي ايلي �سعب  جمموعته اجلديدة ل�ستاء وربيع 2019 ومتيزت باأناقة مبهرة 
القدمني،  وا�سعة عند  و�سراويل  وال�سبعينات،ف�ساتني ف�سفا�سة،  ال�ستينات  اأناقة جنمات هوليود يف  حتاكي 

و�سرتات جلدية مطرزة، باال�سافة لالألوان ال�سادة ذات اللون الواحد. 
ال�سهرات  الزياء  ،واأما   املا�سي  حتكي  التي  واملربعات  االأزʿار    2019 اأزياء  يف  �سعب  ايلي  يهمل  مل 

فتميزت الت�ساميم  بالربق الالمع املنثور وتنانري التول الطويلة.
تتمتع ازياء فنان الت�ساميم العاملي اإىل �سعب باالأناقة واالأبهار مما جعل اأكرث النجمات �سهرة يلب�سن من 

ت�ساميمه يف منا�سباتهن وبراجمهن وعلى مدار �سنوات وخا�سة يف االو�سكار واليكم بع�سها:
ي�سرا باإطالالت من ت�سميم اإيلي �سعب يف Project Runway ME يف ن�سخته الثانية

المصمم العالمي ايلي صعب أزياء شتاء وربيع 2019

الجمــال
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على  يركع  الذي  بال�ساب  الفتيات  معظم  حتمل 
يفي�س  علبة خمملية  يفتح  ثم  اأمامها  ركبتيه  اإحدى 

منها ملعان املا�س 
بني  من  ماينا�سبك  واختاري  الفتاة  تلك  كوين 

اأ�سهر خوامت ال�سولتري التي نعر�سها لك.

كوني أميرة مع السولتير 
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الدار  بعد  العربي،  الوطن  تخوم  اآخر  لتكون  املغرب  اأرا�سي  متتد  واملتو�سط  االأطل�سي  �سواطئ  على 
البي�ساء واآغادير لي�س هناك اإال البحر.. البحر العميق املخيف قبل اأكت�ساف كري�ستوف كوملبو�س )اأمريكا( 
كان ي�سميه العرب بحر الظلمات، وهو ما زال بالن�سبة للكثريين من اأبناء املغرب ذلك البحر الذي ياأخذ 
ح�سارتني،  بني  يف�سل  الذي  امل�سيق  امل�سيق..  عبور  هوؤالء  حماولة  يف  اأمواتًا  ويردهم  اأحياء  اأبناءهم 
وعاملني، وتاريخني لكنهما تداخال عرب التاريخ �سلمًا وحربًا امتدت حتى بيت املقد�س وما تزال اآثارها حية 

يف وجود مدينتني مغربيتني حتت االحتالل هما �سبتة ومليلية منذ �سقوط غرناطة وحتى اليوم.
هذا املغرب الذي ما زال يحافظ على اآثار احل�سارة العربية التي ازدهرت يف االأندل�س يف املو�سيقى، 
االأو�سط  ال�سرق  م�ساكل  عن  البعيد  الرببري  العربي  املغرب  هذا  االأعرا�س..  وتقاليد  واللبا�س  واملطبخ، 
امل�سافات  وانتفاء  اللقاء،  ي�سعر بحميمية  زائره  وروحًا يجعل  بهما عماًل  امللتحم  ولكن  والعراق جغرافيًا 
اجلغرافية يف ق�سايا االأمة بني ال�سرق والغرب.. هذا املغرب اجلميل والعقالين والرومان�سي من حممد 
عابد اجلابري و »نقد العقل العربي« اإىل ال�ساعر وزير الثقافة حممد االأ�سعري الذي عرفناه دائمًا جزءًا 
من الثقافة العربية �سواء يف القاهرة اأو بغداد اأو دم�سق، و�ساعرًا روائيًا، مثقفًا، واإن�سانًا.. اإىل االأحزاب 
عنيف  جتاذب  حقبة  بعد  التوافق  بحكومة  بداأ  والذي  الدميقراطي  امل�سل�سل  عليه  اأطلق  وما  ال�سيا�سية 
بني القوى الوطنية والعر�س كانت نتيجتها مناف، و�سجون، واغتياالت اإىل اأن اأقر كال الطرفني: العر�س 
واملعار�سة اأن عليهما فتح �سفحة جديدة بينهما فكانت اأول حكومة ت�سارك فيها املعار�سة مبعناها الوا�سع.

بوفاة امللك احل�سن الثاين وت�سلم ابنه امللك حممد ال�ساد�س العر�س قرر املغرب فتح ملف املا�سي من 
خالل جلنة كلفها امللك من كل االأحزاب هي جلنة »االإن�ساف وامل�ساحلة«، هذه اللجنة التي در�ست وما 
تزال تدر�س ملفات كل الذين كانوا �سحية انتهاكات حقوق االإن�سان الإعادة االعتبار لهم وتعوي�سهم عما 
االعالم  و�سائط  تبث عرب  ا�ستماع  اللجنة جل�سات  وقد نظمت هذه  واملنايف،  ال�سجون  �سنوات  قا�سوه يف 
الر�سمية يتحدث فيها املظلومون عن ظاملهم وي�سمونه ال بهدف االنتقام منه، بل بهدف فتح �سفحة جديدة 

يف تاريخ البالد تقوم على احرتام حقوق االإن�سان واملواطن.
معطيات  جت�سد  التي  احل�سارية  جتربته  عرب  ولكن  ال�سيا�سية  جتربته  يف  اليوم  النظر  يعيد  املغرب 
احل�سارة العربية من بغداد اإىل االأندل�س يف زمن انت�سارها كما يف زمن انك�سارها عندما فتح املغرب 
العربي كله اأبوابه للعائدين من االأندل�س وهم يخبئون يف جدائل ن�سائهم ق�سائد ال�سعر، والنوتة املو�سيقية 

الأحلان زرياب التي حفظت يف مغرب كبري ظل حمجة الروح لكل عربي غارق يف حمنته.
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من دفاتر أمرأة

حميدة نعنع

مغرب الروح


