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اع��������ادة ال����ب����ن����اء ع���ب���ر ال��ت��دم��ي��ر
خ�������اوي�������ة ع�����ل�����ى ع����روش����ه����ا
ث������ورة ال���ع���ل���م و ص������راع ال��ب��ق��اء
ال��ف��ي��روس وال��ع��ول��م��ة ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة
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"الكورونا"
و الموضة

صفاء البيلي :كورونا ..يظلم مسارح العالم

الفنانة ياسمني رئيس:

كل أعمالي قريبة إلى قليب
ارت � ي� �ري � � ��ا ...ال � ��وط � ��ن ق �ي �م �ت ��ه ت �ع �ل��و
ع � � �ل � � ��ى م � � �ق � � ��اص � � ��دن � � ��ا ال � �ض � �ي � �ق � ��ة
ص� � �ف� � �ق � ��ة ال � � �ع � � �ص� � ��ر و ال � �ت � �ص � �ف � �ي� ��ة

أف � � � � � � � ��ول م� � � � �ش� � � � ��اري� � � � ��ع اي � � � � � � �ران
ال� �ص� �ف� ��وي� ��ة وت� ��رك � �ي� ��ا ال �ع �ث �م ��ان �ي ��ة

ال � ��دك � �ت � ��ور
م � � �ح � � �م � � ��د
ع� � � � �م � � � ��ارة
وداع � � � � � � � � ��ا

�إحتاد ال�صحفيني و الكتاب العرب يف �أوروبا
الأهداف و الع�ضوية و التمويل
الأهداف:

الغر�ض من هذا الإحتاد هو اجلمع بني ال�صحفيني والكتاب العرب مهنيا ،و الدفاع عن حقوقهم ،و امل�ساعدة ب�إيجاد فر�ص عمل .و من
�أجل تعزيز وتطوير العالقات الإن�سانية والثقافية واملهنية مع ال�صحفيني والكتاب الأوروبيني.
و يعمل الإحتاد من �أجل حتقيق �أهدافه بعدة و�سائل منها:
ـ تنظيم الفعاليات والتظاهرات املختلفة.
ـ �إ�صدار الن�رشات و �إبالغ الأع�ضاء بكافة االن�شطة اخلا�صة و العامة.
ـ تزويد االع�ضاء ببطاقة �صحفية قانونية لت�سهيل مهامهم يف �أوروبا و العامل.
ـ تنطيم دورات مهنية وم�ؤمترات ملتابعة احدث التقنيات االعالمية و الأدبية.
ـ تنطيم ندوات فكرية و وطنية عربية ،و تطوير العالقات العربية ـ الأوروبية.
ـ تنظيم لقاءات �أدبية و �أم�سيات �شعرية.
و ب�شكل �أو�سع ،جميع الو�سائل والرتويج املفيدة وال�رضورية لتحقيق الأهداف.

الأع�ضاء:

�أن يكون عربيا ً �أو من �أ�صول عربية .و الع�ضوية ثالث �أنواع:
 1ـ ع�ضو فاعل� :أن يكون مقيما ب�أوروبا ،و زاول العمل ال�صحفي �أو له �إ�صدارات كتب ،و يحق له كافة احلقوق مبا بها حق الرت�شيح
واالنتخاب.
 2ـ ع�ضو �رشف :لل�صحفيني والكتاب الكبار لتكرميهم بع�ضوية �رشف.
 3ـ ع�ضو منت�سب :للإعالمي والكاتب الذين يقيم خارج �أوروبا ،و له جميع احلقوق ما عدا حق الرت�شيح والإنتخاب.
الإ�شرتاكات و الر�سوم:
ـ ع�ضو فاعل :الر�سم ال�سنوي مبا فيه البطاقة ال�صحفية  80يورو للع�ضو.
ـ ع�ضو �رشف :ت�صدر له البطاقة ال�صحفية دون �أي ر�سوم.
ـ ع�ضو منت�سب :الر�سم ال�سنوي مبا فيه البطاقة ال�صحفية  20يورو للع�ضو.
املدراء و املمثلني:
ـ مدراء االحتاد بالدول االوروبية
ـ ممثلو الإحتاد يف الدول العربية و باقي دول العامل.

م�صادر التمويل:

ـ الإ�شرتاكات و التربعات و الهبات
ـ امل�ساعدات القانونية غري امل�رشوطة ،من جهات ر�سمية و نقابية.
ـ عائدات الدورات و الإحتفاليات و املنا�سبات.

فقدان الع�ضوية:

تفقد الع�ضوية عن طريق:
ـ اال�ستقالة ـ الوفاة ـ �سحب الع�ضوية ملخالفة النظام الداخلي او الد�ستور.

اف���ت���ت���اح���ي���ة ال���ع���دد

الكورونا و "إعادة البناء عبر التدمير"

أ .علي المرعبي

نا�شر و رئي�س التحرير

يف هذه املرحلة التي تركز بها دول العامل يف درء وباء الكورونا ،قد يبدو �أن
الت�سا�ؤل عن �أبعاده الفعلية يف ال�صراع ال�سيا�سي غري عادل ،ولكن ال ن�ستطيع �أن
ن�ستثني من احلا�ضر وامل�ستقبل يف �آن مع ًا� ،أن الأثر ال�سيا�سي و الإقت�صادي لهذا
الوباء قد بات وا�ضح ًا وخطري ًا.
هنا ي�صبح الت�سا�ؤل م�شروع ًا :هل وباء الكورونا هو طبيعي نتيجة تطور جرثومي،
�أم يدخل يف "نظرية امل�ؤامرة"؟!
بالن�سبة للت�سا�ؤل الأول ،ف�إنه يدفعنا �إىل ت�سا�ؤل �آخر :هل مت توظيفه من دوائر
عاملية لأهداف جيو�سيا�سية وا�سرتاتيجية؟ وماهي �أبعاد ذلك .يف هذا الت�سا�ؤل
امل�شروع ميكن �أن يلتقي �أي�ض ًا مع نظرية امل�ؤامرة� ،إذ �أن الأهداف تبدو مت�شابهة.
هناك الكثري من الق�ضايا التي يتم تدوالها حول الأكتظاظ ال�سكاين ،وتراجع
الناجت الوطني ،وركود االقت�صاد الدويل ،وتغيري املناخ اخلطري والتلوث ،ودور
الليربالية املتوح�شة حولها.
وهناك طروحات حول ال�سيطرة على العامل من خالل الذكاء ال�صناعي ،لإعادة
تنظيم ال�سكان والرثوات واملوارد ،من خالل تبني فكرة جمرمة من مبد�أ "�إعادة
البناء عرب التدمري".
ما �أ�ؤكده �أن �شكل العامل بعد جائحة الكورونا �سيكون خمتلف ًا ب�شكل كبري� ،سقوط
كل �أ�شكال النظم احلالية ال�سيا�سية واالقت�صادية ،و�إيجاد �سيطرة معينة غري
وا�ضحة املعامل حتى الآن.
�أي�ض ًا من ال�ضروري اجلهر بت�سا�ؤالت كثرية:
ـ الكورونا هل هو وباء م�صنع ،ومن ورائه؟ �أمريكا �أم ال�صني؟
ـ ما دور املختربات العاملية بالق�صور ب�إيجاد دواء �أو لقاح لهذا الوباء ،هل يقت�صر
على اجلانب الربحي فقط؟ �أم ماذا؟
ـ هل تدخل هذه الأزمة بالتمهيد ملرحلة مقبلة لل�سيطرة على العامل من خالل
توظيف و�إ�ستغالل التقدم العلمي والذكاء ال�صناعي؟
ما يهمني باخلتام ،الت�أكيد عليه� ،أن من ال�ضروري على الدول العربية �أن
تتجاوز خالفاتها ال�سيا�سية ،و�أن تتكاتف يف مواجهة خطر الكورونا ،وخطر ما بعد
الكورونا..
لأننا حلقة �ضعيفة مع الأ�سف يف الو�ضع الدويل ،و�أن ثرواتنا الطبيعية هدف لكل
من يريد ال�سيطرة على العامل ومهما كان �شكله ال�سيا�سي واالقت�صادي فهل ترتقي
الدول العربية �إىل هذه امل�س�ؤولية؟

في هذا العدد

جملة عربية �شاملة ت�صدر من باري�س

النا�شر ورئي�س التحرير:

علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة:
خالد النعيمي
امل�شرف على الق�سم ال�سيا�سي:
في�صل زكي
امل�شرف على الق�سم االقت�صادي:
غ�سان الطالب

ظاهرة البطالة يف العراق م�شكلة ذات
�أبعاد �أقت�صادية و�أجتماعية تعرب بو�ضوح
عن العجز يف البنى االقت�صادية ،وعن
خلل اجتماعي على ال�صعيد الوطني
حيث تعد البطالة �آف��ة اجتماعية تعطل
القدرات الب�شرية وفر�ص النمو والرفاه
االق �ت �� �ص��ادي .تعد البطالة م��ن �أخطر
الآف��ات التي تفتك باملجتمع العراقي ملا
لها من �آثار �سلبية �سواء �أكانت اقت�صادية
ام اجتماعية �أو �سيا�سية ،لذا فهي حتتاج
اىل حلول جذرية ملا لها من �إرتباط وثيق
مب�س�ألة الأمن والأعمار،

كمال جنبالط في ذكرى اغتياله

امل�شرف على الق�سم الثقايف:
حممد اال�سباط
امل�شرف على ال�سيا�سة الدولية:
�شارل �سان برو
املدير الفني :
ل�ؤي املرعبي
االخراج:
رنا اجلندي
الكاريكاتري و الر�سم:
عادل ناجي

�شركة التوزيع:
ال�شركة القومية للتوزيع
�شركة ال�صحافة التون�سية
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ص�ف�ق��ة ال�ع�ص��ر وال�ت�ص�ف�ي��ة
راش � � �ي� � ��ل ك � � � ��وري و ال � � � � ��دور ال � ��دول � ��ي
ال� �م� �ف� �ق� ��ود ل� �ل� �ت� �ض ��ام ��ن م � ��ع ف �ل �س �ط�ي�ن

مكتب لبنان -مايز االدهمي مكتب م�صر -هويدا عبد الوهاب مكتب االردن -غادة حاليقة مكتب املانيا -زيد العلكاوي
مكتب ال�سودان  -معت�صم الزاكي مكتب تون�س � -سناء جاء باهلل مكتب اجلزائر  -حيزية تلم�سي

ي�شارك بها الكثري من اال�صدقاء الكتاب منهم:
حميدة نعنع لهيب عبد اخلالق مايز االدهمي �صفاء البيلي خليل مراد زياد املنجد
حممد زيتوين عبد الرزاق الدليمي �إياد �سليمان نهال الكعبي ن�سيمة �أبرحو�س
هالل العبيدي عواطف فارح �شروق خالد يو�سف �أبرحو�س

جميع الآراء الواردة باملجلة تعرب عن ر�أي �آ�صحابها ولي�س بال�ضرورة �أن تعرب عن ر�أي املجلة.
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أف� � � � ��ول م� � �ش� � ��اري� � ��ع اي � � � � � �ران ال � �ص � �ف � ��وي � ��ة وت� ��رك � �ي� ��ا
 14ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ف ��ي ال�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى ال�م�ن�ط�ق��ة ال�ع�رب�ي��ة
 16الحل الدولي لألزمة العراقية بات أمرا ملحا

ع� � � � ��ن وب� � � � � � � � ��اء ك� � � � � ��ورون� � � � � ��ا ال � � �ع � � ��ال � � �م � � ��ي و
وب � � � � � � � � � � � ��اءات ال � � � � � �ك� � � � � ��ورون� � � � � ��ات ال� � �ع� � �رب� � �ي � ��ة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ون ب � ي ��ن م� �ط ��رق ��ة اإلن � �ه � �ي� ��ار ال �م ��ال ��ي»
واالق � � � � �ت � � � � �ص � � � � ��ادي ال � � �م � � �ح � � �ل� � ��ي وس � � � �ن� � � ��دان

الشاعر وليد الصراف:

ال ي � � ��وج� � ��د ف� � � ��ي ال� � �ش� � �ع � ��ر غ� � ي� ��ر ال � �ب � �ح � ��ور
ال� �س� �ت ��ة ع� �ش ��ر وس � ��واه � ��ا ي ��اب� �س ��ة م� ��ن ال �ن�ث�ر
ياسمني رئيس:

كل أعمالي
قريبة إلى
قليب
م� � �ب � ��دأ «ح� � � ��ق ال � �ش � �ع � ��وب ف� � ��ي ت � �ق � �ري � ��ر م� �ص� ي��ره� ��ا»
م� ��ن م �ن ��اه �ض ��ة االس� �ت� �ع� �م ��ار إل � ��ى خ ��دم ��ة اإلم ب�ري ��ال �ي ��ة

24
األم � � � � � ��وال ال � �ع � �رب � �ي� ��ة ال � �م � �ه � ��اج � ��رة وض � �ي� ��اع
 38ف� � � � � � ��رص ال � � �ت � � �ن � � �م � � �ي� � ��ة ف � � � � ��ي أوط� � � ��ان� � � �ه� � � ��ا
اك�ت�ش��اف م��وق��ع األث�ي�ر ك��ان بسبب عثورهم
 48ع� �ل� ��ى ال� �ت� �ق� ��ري� ��ر ال� � � ��ذي أش� � � ��ار ل � ��وج� ��وده
ال� � �ج� � �زائ � ��ر ب � �ع� ��د ال � � �ث � � ��ورة ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة:
م � ��اذا ت �ح �ق��ق م ��ن ع ��دال ��ة ح ��ق ال �ح �ي ��اة؟

"ال� � � � � � � �ك � � � � � � ��ورون � � � � � � ��ا" و ال� � � �م � � ��وض � � ��ة

ثمن الن�سخة
فرن�سا و االحتاد االوروبي  5يورو كندا و �أمريكا 5 :دوالر
الدول العربية:
م�صر 12 :جنيه ال�سعودية 10 :ريال الكويت 2 :دوالر البحرين 1 :دينار االمارات 10 :درهم عُ مان 1 :ريال اليمن 100 :ريال �سوريا 60 :لرية لبنان 2000 :لرية
االردن 1 :دينار فل�سطني 2 :دوالر ليبيا 5 :دينار اجلزائر 5 :دينار املغرب 35 :درهم تون�س 3 :دينار
ر�سوم اال�شرتاك 60 :يورو �سنويا  -دول �أوروبا  96يورو �سنوياً  -باقي دول العامل  120دوالر ( ا�سعار اال�شرتاك �شاملة ر�سوم الربيد)

السياسة

عن وباء كورونا العالمي و وباءات الكورونات العربية

أ.فيصل زكي

ل�س���نا ب�ص���دد التقليل من خطورة انت�ش���ار
وب���اء كورون���ا عل���ى امت���داد م�س���احة الك���رة
الأر�ض���ية لتهدد دوال ،وتدمر اقت�صادا وت�ضرب
�أ�س���وق م���ال و�أ�س���هم وجت���ارة وتط���ال مراف���ق
�أ�سا�س���ية وخدم���ات رئي�س���ية و �ض���رورية مث���ل
ال�ص���حة والتعليم والنقل وال�س���ياحة والريا�ضة
واملالحة وامل�صارف.
ول�س���نا �أي�ض���ا ب�ص���دد التقلي���ل م���ن حال���ة
االرتب���اك والهل���ع الت���ي �أ�ص���ابت املجتمع���ات
الب�ش���رية ،ج���راء االنت�ش���ار ال�س���ريع للوب���اء
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امل�س���تجد ،وع���دم وج���ود عالج���ات معروف���ة
وجاهزة ملقاومته والق�ضاء عليه.
كما ل�س���نا ب�ص���دد ت�ص���ديق �أو نفي ما تردد
من معلومات ح���ول وجود م�ؤامرة دولية تورطت
فيها جهات ا�س���تخبارية وبحثية ومالية ،لإرباك
وانهاك الإقت�ص���اد ال�صيني ال�ص���اعد وبن�سبة
منوعاليه ت�ص���ل اىل( )6٪مقارنة بالإقت�ص���اد
الأمريك���ي الذي ال تتجاوز ن�س���بة من���وه (،)2٪
لكن هذه النظرية او الفر�ض���ية تبدو �ض���عيفة �أو
م�س���تحيلة وخا�ص���ة ان �إنت�ش���ار الوباء و�أ�ضراره
املدمرة مل ت�س���تثني �أحدا كبريا �أم �ص���غريا قويا
�أم �ض���عيفا ،ناهيك من �أن الك�س���اد الإقت�صادي
ال���ذي يطرق �أبواب الإقت�ص���اد الأمريكي وغريه
م���ن االقت�ص���اديات االخ���رى ال يتعاف���ى به���ذه
الو�سيلة ولرمبا يت�ضرر �أكرث.
�أما الذين يف�س���رون ظهور الوباء و�إنت�ش���اره
و�أ�ض���راره و�ألغازه الغام�ضة ،بغيبيات ال يعلمها
اال اهلل ،مث���ل عالم���ات ال�س���اعة ،وق���رب ظهور
املخل����ص وغريه���ا م���ن التف�س�ي�رات املتداول���ة
فه���ذا لي����س م���ن اخت�صا�ص���نا ،ال���ذي يتن���اول
ت�أثريات الوباءعلى االن�س���ان وعل���ى القطاعات
االقت�ص���ادية يف املجتمع���ات الب�ش���رية لنق���ارب

ذل���ك م���ع نتائ���ج الأوبئ���ة الأخ���رى ال�سيا�س���ية
واالقت�ص���ادية واال�س���تعمارية واالجتماعية التي
غ���زت منطقتن���ا و�أوقعت بنا خ�س���ائر و�أ�ض���رار
فاق���ت كث�ي�را �أوبئة م���رت ،و وباء ن�أم���ل ان مير
وب�أقل اخل�سائر.
�أمريكا وال�صني نحو ثنائية دولية �أم نظام
متعدد الأطراف
كما بع���د احلروب ين�ش���غل الكبار يف البحث
عن حلول ومعاجلات مل�شاكلهم وم�شاكل العامل،
و ب�ل�ا �ش���ك �أن �أزمت���ا كورونا والك�س���اد �س���وف
تدفع���ان �أم�ي�ركا وال�ص�ي�ن و رمب���ا رو�س���يا �إىل
البحث يف �صياغة نظام دويل جديد.
ويف �إط���ار املقارن���ة واملقارب���ة بينهم���ا جند
ال�ص�ي�ن التي ت�أتي بعد �أم�ي�ركا يف حجم الناجت
القومي االجمايل لكن ال�صني ت�أتي �أوال يف ن�سبة
النمو القومي البالغ (� )6٪س���نويا مما يعني ان
ع�شر �سنوات قادمة كافية لأن حتتل ال�صني �أوال
يف حج���م الن���اجت القومي وترتاج���ع امريكا اىل
املرتبة الثانية.
الإ�ش���ارة الثاني���ة ،ه���ي �أن ال�ص�ي�ن تتع���ايف
ب�سرعة من وباء كورونا بينما �أمريكا يف بدايات
غرقها ،وهي اي�ضا ب�إنتظار ركود �إقت�صادها.

الإ�شارة الثالثة ،ان الإ�ستثمارات ال�صينية يف
امريكا مل تت�أثر يف الأزمتني بينما الإ�ستثمارات
الأمرييكية يف ال�ص�ي�ن ت�ضررت ب�إنتاج اكرث من
مائتي �ش���ركة �أمريكية كربى منه���ا بووينع و�أبل
وجرنال موتورز.
الإ�ش���ارة الرابع���ة ان امليزاني���ة ال�س���نوية
لأم�ي�ركا البالغة ح���وايل �أربعة ون�ص���ف ترليون
دوالر تعاين من عجز مقداره ترليون �سنويا.
الإ�شارة الأهم ،ان الناجت القومي يف ال�صني
وكذل���ك امليزاني���ة ال يتحمالن �أعب���اء مثل التي
تتحمله���ا ام�ي�ركا ،و�إن حتملته���ا فبن�س���ب اق���ل
كثريا ،ال�صني مثال مل تدخل يف �سباقات الت�سلح
الن���ووي واجلرثوم���ي والكيم���اوي والف�ض���ائي
وال�ص���اروخي ،ولي�س لها قواعد ع�سكرية برية
وجوي���ة وال �أ�س���اطيل بحري���ة وال تدخ���ل طرف���ا
مبا�شرا يف حروب ونزاعات دولية مكلفة.
لقد جنحت ال�صني يف بناء وتطوير �سالحها
االقت�ص���ادي و�أثبتت ب�أنه �سالح فعال لإي�صالها
اىل نادي الكبار يف العامل.
ال�صعود ال�ص���يني ،و�إنت�شارها االقت�صادي
العاملي �أهلها لت�ص���در امل�ش���هد وحتقي���ق توازن
يف النظ���ام ال���دويل ب���دل الآحادي���ة والعنجهية
والإ�س���تهتار باملواثي���ق والقوان�ي�ن والقي���م
االن�س���انية ،و�إذا اخ���ذت ال�ص�ي�ن ه���ذا ال���دور
ف�س���نجد �إهتمام���ا اك�ب�ر بالتنمية االقت�ص���ادية
و االجتماعي���ة والعلمي���ة والب�ش���رية يف بل���دان
الع���امل الثالث الفقري ،ونتمنى ان ت�أخذ اقطارنا
العربية بالتجربة النه�ضوية ال�صينيه ،ويجعلوا
منه���ا قدوته���م يف التنمي���ة والبن���اء والتط���ور،
وطريق���ا ملواجهة كورونات االعداء املرتب�ص�ي�ن
بهم وما �أكرثهم.
كورون ��ا الوب ��اء كي ��ف تعاملت مع ��ه البلدان
العربية؟
لقد واجهت البل���دان العربية ـ بغياب �أمرين
هام�ي�ن ـ الأول عدم وجود خط���ط طوارئ معدة
حل���االت الك���وارث م���ن ه���ذا الن���وع ،والث���اين
ع���دم القيام بجه���ود موحدة وتعاون م�ش�ت�رك
للتعامل مع االزمة يف كل م�س���توياتها ومراحلها
ومتطلباتها اال�سا�سية.
لهذا كان���ت املواجه���ة فرادى ،وكل ح�س���ب
ظروف���ه وامكانات���ه وق���وة القرار ال�ص���ادر عن
قيادته ،واحل���ق �أن االردن ودول اخلليج العربي
واجه���وا الوب���اء بكل جدي���ة وم�س����ؤولية و وعي و
كف���اءة ،و دول �أخرى تل���ك�أت و ماطلت وتهربت
من حتمل امل�س����ؤولية حلماية �شعبها ومواطنيها
وذل���ك خوف���ا �أو جمامل���ة لإيران ،وه���ي الدولة

امل�ص���درة للوباء وللبالء معا� ،س���واء من خالل،
زواره���ا �أو جتاره���ا �أو حر�س���ها الث���وري� ،أو
امليلي�شيات املوالية لها يف العراق و�سوريا ولبنان
واليمن ،ومل جتر�ؤ �سلطات هذه البلدا ن �أن تغلق
املطارات �أواحل���دود �أو املوانئ بوجه االيرانيني
او من���ع جتمعاته���م ومواكبهم وطقو�س���هم ،بل
�سمحت للميلي�شيات امل�س���لحة مبرافقتهم وفتح
مراقد الزيارة املغلقة بالقوة لهم.
البل ��دان الأخ ��رى فقد غن ��ى كال منها على
لياله
م�صر �إن�ش���غلت اكرث بفايرو�س �سد النه�ضة
االثيوبي ،ال�س���ودان ان�شغل ب�س���يادته التي فرط
بها الب�ش�ي�رعندما جعل �أمريكا تفر�ض عقوبات
خرقت ال�سيادة التي ا�ستعادها رئي�سها بوا�سطة
الن�ت�ن ياه���و ،ليبيا غارق���ة يف وحل فايرو�س���ات
ثالثني مليون قطعة �س�ل�اح موزعة من ع�شرات
ال���دول املتدخل���ة� ،س�ل�اح �س���ائب ونف���ط ومال

وبحر وحدود وحكم �س���ائب� ،أما تون�س م�شغولة
بفايرو����س ال�ش���د ب�ي�ن تي���ار وطن���ي دميقراطي
و�آخ���ر �إخ���واين �س���لفي ،و �أردوغ���ان يق���ف على
خط���وط التما����س بينهم���ا ،وحده���ا اجلزائ���ر
تواج���ه فريو�س���ات الربي���ع وال�ش���تاء واخلريف
لت�صون �شعبها وت�ضحيات �شهدائها.
ه���ذه ب�إخت�ص���ار حال���ة بالدن���ا م���ع كورونا
الوب���اء ،وقبله���ا كورونات م���ن �إ�س���تعمرنا ومن
�إغت�ص���ب �أرا�ض���ينا وم���ن �أوج���د لنا الفو�ض���ى
اخلالقة ،و�ص���فقة القرن و�أوبئة الفنت والف�ساد
واالره���اب واملافي���ات وامللي�ش���يات ،وح���دث وال
حرج عن اخل�س���ائر والت�ضحيات ،و عن الأرواح
التي زهقت وال�ث�روات التي نهبت واالموال التي
�س���رقت واحلق���وق التي �ض���اعت ،وعن اال�س���و�أ
القادم والأخط���ر الوافد ،قلناها �ألف �ألف مرة
�إنه�ضوا يا عرب وال جميب!!!؟؟؟

كاتب و �إعالمي عربي
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السياسة

خ � � � ��اوي � � � ��ة ع � � �ل� � ��ى ع � ��روش� � �ه � ��ا
أ.لهيب عبدالخالق

و�سط موجة من الرعب الفردي واجلماعي،
وهلع كوين و"توتاليتارية" �إعالمية خميفة ،يعي�ش
العامل �أ�سري �أجواء ت�شبه احلروب العاملية القاتلة.
فقد تداعى النظام العاملي �أمام �أ�صغر خملوق
"كورونا -كوفيد  "19ميكن �أن تهوي �أمامه دول،
متتلك تر�سانات من الأ�سلحة وحت�صن نف�سها
�أمام كل �أنواع احلروب ،ب�إ�ستثاء ما غافل الكون
وجعل دوال ب�أكملها خاوية على عرو�شها .لقد
عُ بيء اخلوف املعومل يف زجاجات ال تقي ،و�أقنعة
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نفذت يف �ساعات ،وباتت ال�شعوب عارية �إال من
�سقوف �سجونها املنزلية.
كان من امل�ستحيل تخيل �أن تغلق البلدان
كليا قبل �شهر فح�سب ،فقد توقفت و�سائل
النقل العام ،و�أغلقت قاعات ال�سينما وامل�سارح
والأ�سواق والبنوك وامل�صانع وال�شركات ،وخلت
املدار�س واجلامعات من الطالب ،وفر�ضت القيود
ال�صارمة على احلركة ،والرقابة الكاملة ،ونزلت
اجليو�ش لتمنع النا�س من مغادرة معتزالتها،
�أ�شياء كانت ترتبط فقط باحلرب فيما �سبق .لقد
بدت �شدة ردة الفعل ملفتة للنظر وغري متنا�سبة
مع درجة اخلطر ،وخميبة لآمال الب�شرية ،التي
طاملا دفعت �أموال �ضرائبها للتجارب الطبية من
�أجل �إحياء �ساللة الب�شر ،ف�إذا باملختربات تنتج
ما يقتل ،ولي�س فيها قطرة دواء متنع فايرو�سا
جمهريا من قتل مئات الآالف.
يقول الربوفي�سور فيدور لوكيانوف ،يف
"رو�سي�سكايا غازيتا"" ،مل يكن الفريو�س لي�صبح
حمفزا قويا لو مل ترتاكم ،يف النظام العاملي،
�إختالالت داخلية خطرية للغاية ،كانت عمليا على
و�شك االنفجار" .واالختالالت ،معقدة مت�س �أ�س�س
عمل الآلية الدولية برمتها .العامل املُ مَ
عول الذي

�إعتدنا عليه ،والذي بد�أ يف التبلور قبل حوايل
�أربعني �سنة ،عندما حدث حتول نحو الليربالية
اجلديدة يف الدول الغربية الرائدة.
ومع ت�سارع ارتفاع معدالت الإ�صابات والوفيات
حول العامل (�أكرث من � 430ألف �إ�صابة ،و�أكرث من
� 18ألف وفاة) ،تتفاقم الأزمات االقت�صادية
واالجتماعية والطبية ،وتدخل العامل يف مرحلة
جديدة غري م�سبوقة ،قد تعيدنا بالذاكرة �إىل
القرون الو�سطى .كما �إنتع�شت نظريات امل�ؤامرة
وبخا�صة بني الدول العظمى التي ما زالت حتى
اللحظة تنق�سم �إىل مع�سكرين :ال�شرقي (ال�صني
ورو�سيا) والغربي (�أوروبا و�أمريكا) ،وبينهما
ترتاوح االنتماءات.
والبد من الإ�شارة �إىل �أن الفايرو�س الغام�ض
ظهر يف ال�صني لأول مرة يف  12دي�سمرب ،2019
مبدينة ووهان (و�سط)� ،إال �أن بكني ك�شفت عنه
ر�سميا منت�صف يناير املا�ضي ،خا�صة بعدما
تف�شى يف مقاطعة هوبي وغريها من املناطق ،حتى
�إمتد لكافة قارات العامل بال �إ�ستثناء.
ونظرية امل�ؤامرة تدخل يف عدة م�ستويات،
منها تبادل الإتهامات بني الدول عمن ت�سبب

بالوباء العاملي ،و�إن كان خملقا �أو �أنه فايرو�س
جرى �إهماله فح�سب .ومنها بروز ما ي�سمى
بـ"طب احلرب" الذي ا�ستخدم يف احلروب
العاملية ال�سابقة ،والذي يقنن العالج ويختار من
بني املر�ضى "الأ�صلح للبقاء" ،ولعل ذلك �أخطر
من الوباء نف�سه ،لأنه يعيدنا �إىل نظرية "البقاء
للأقوى"� ،أو لـ"العن�صر الأنقى".
لقد وقف الأطباء �أمام الإختبار ال�صعب،
فمن هو املري�ض الذي �سي�شغل ال�سرير ،والذي
يتلوه عملية فرز للمر�ضى تعتمد على العمر
واحلاالت الطبية ،وفق ًا لرويرتز .فعلى "الأطباء
�أن يختاروا يف كثري من الأحيان وب�سرعة �أكرب،
الذين ي�ستحقون فر�صة �أكرب للبقاء على قيد
احلياة" ،وذكرت تقارير كثرية �أن �إيطاليا كانت
�أول من طبقه ،و�سط تفاقم الأزمة يف مدنها
وم�ست�شفياتها.
ويف الواليات املتحدة ،قالت �شريي فينك يف
مقالها يف نيويورك تاميز يف  21مار�س ،2020
"مع انفجار عدوى كورونا يف الواليات املتحدة،
قد ت�ضطر امل�ست�شفيات �إىل اتخاذ خيارات مروعة
�إذا مت دفعها �إىل حافة الهاوية .التخطيط جار
بالفعل� ،سيكون على املدير الطبي لوحدة العناية
املركزة �أن يختار حياة املر�ضى التي �ستدعمها
�أجهزة التنف�س ال�صناعي ومعدات �أخرى".
والإ�شارة يف كل هذه التقارير عن تطبيق
قواعد "طب احلروب" مت�س كبار ال�سن ،الذين
حتذر كل احلمالت الدعائية للمر�ض عن كونهم
ال�شريحة الأكرث تعر�ضا للإ�صابة .لقد �أثارت تلك
التقارير املخاوف من نزوع الدول الغربية واليابان
وال�صني ودول �أخرى� ،إىل "�إنقاذ فئة ال�شباب
الأقوى ،والذين ميكن �أن يقل�صوا من �شيخوخة
املجتمعات الدولية".
وو�سط ذلك ،تت�سابق الدول لإنتاج م�صل �أو
لقاح �ضد املر�ض ،وتدخل حلبة املناف�سة ال�سيا�سة:
�أيها �سي�سبق يف �إنتاج الدواء ويح�صد الرثوات.
و بالطبع كانت الآلة الإعالمية النافذة الأو�سع
بكل �أنواعها �ضالعة يف "نظريات امل�ؤامرة" تلك،
لتنتع�ش احلرب النف�سية ،والإ�شاعة الرمادية التي
كانت �سمتها الرئي�سة درج ٌة كبرية من انعدام
الأخالق ،ليت�ضح �أن "�سيا�سة الردع" املتبعة جتاه
دول كرو�سيا وال�صني مثال ،مل تتوقف رغم الأزمة.
مل يهد�أ اجلدل حول �أ�صل الفايرو�س التاجي
اجلديد ،وت�صاعد بخا�صة بني الواليات املتحدة
وال�صني� ،إىل �أعلى امل�ستويات ،فو�صفه الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ب�أنه "فايرو�س �صيني"،
فيما ا�شتبهت بكني يف �أن يكون وافدا من الواليات
املتحدة.
ورغم ان�شغال العلماء واملتخ�ص�صني مبكافحة
هذا الوباء القاتل ،تباينت �آراء العلماء بني "عدم

وجود دالئل على تخليقه و�أنه فريو�س طبيعي
معروف الن�سب ،تعر�ض لطفرة حولته �إىل قاتل
ميتلك القدرة على اخرتاق خاليا الب�شر" ،فيما
�أكد تقريرا ن�شرته املجلة الأمريكية املتخ�ص�صة
"ناتري" يف  12نوفمرب � 2015أن "علماء �أمريكيني
خ ّلقوا يف املخترب ن�سخة هجينة من فريو�س تاجي
للخفافي�ش على عالقة بفريو�س ي�سبب مر�ض
�سار�س� ،أي متالزمة اجلهاز التنف�سي احلادة،
وخرجوا بفريو�س جديد زوده الربوتني ال�سطحي
ببنية ت�ساعده على اخرتاق خاليا اجلهاز التنف�سي
الب�شري".
وحتدث متخ�ص�صون قبل ذلك يف عام 2013
عن جناحهم يف "عزل فريو�س تاجي يعي�ش
يف �أج�سام اخلفافي�ش له القدرة على اخرتاق
اخلاليا الب�شرية دون املرور بج�سد حيوان م�ضيف
لها" .وع ّلق عامل الفريو�سات يف معهد با�ستور يف
باري�س� ،ساميون واين هوب�سون ،على تلك الأنباء
بالقول "�إذا ت�سرب الفريو�س فال ميكن لأحد �أن
يتنب�أ مب�ساره".
وبني هذا وذاك ،كان العلماء قريبون من
تطوير لقاح لفايرو�س كورونا منذ �سنوات يف
الواليات املتحدة ،لكن "الأموال جفت" ،وفق
تقرير لقناة "�إن بي �سي نيوز" الأمريكية يف 5
من مار�س�/آذار  .2020ومع خروج "كورونا"
عن ال�سيطرة وت�صنيفه وباء عاملي ًا ،بات احلديث
عن احتمال �أن يكون "حربا بيولوجية" �أو�سع
انت�شار ًا وعلى ل�سان جهات عليا يف بلدان تع ّر�ضت
للإ�صابة به.
ابتدر الإعالم الغربي (�أوروبا و�أمريكا)
ب�إتهام ال�صني ورو�سيا يف �إطار نظرية امل�ؤامرة،
وحاولت الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا،
�إلقاء امل�س�ؤولية على رو�سيا تارة ،وعلى ال�صني
تارة �أخرى� ،ضمن ا�سرتاتيجية ترمي �إىل "ردع
رو�سيا وال�صني" ،فيما زعم تقرير �صحيفة
"ميل" الربيطانية �أن "وا�شنطن ت�سعى لإ�ستخدام
فريو�س كورونا ك�سالح بيولوجي واقت�صادي �ضد
ال�صني" ،يف ظل ترجيحات خرباء �أمريكيني ب�أن
يقتل كورونا نحو  65مليون �شخ�ص خالل عام
ون�صف.
ً
وكان الفتا �صدور تقريرين جديدين يدعيان
قيام رو�سيا "بحمالت عاملية منظمة للت�ضليل
الإعالمي ب�ش�أن معاجلة الغرب كارثة كورونا"،
أعدّه ق�سم العالقات اخلارجية لالحتاد
�أحدهما � َ
الأوروبي ،والثاين ملركز التوا�صل العاملي
باخلارجية الأمريكية ،يف �أواخر �شباط/فرباير
املا�ضي ،ك�شفت جزءا منهما �صحيفة "فاينن�شال
تاميز" الربيطانية ووكالة "فران�س بر�س"
الفرن�سية
امل�شهد العاملي احلايل ،تر�سمه عنا�صر كثرية:

 1ـ وباء مب�ستوى جائحة ،مل يوفر �أحدا ومل
يخرت �ضحاياه.
 2ـ قيادات �سيا�سية دولية تتحدث عن "حرب
بايولوجية" ،و�إ�صابة قيادات دولية يفرت�ض
�أنها حم�صنة ،بالوباء ،ما يعطي فكرة "ت�صدع
احل�صانات" ،وهذا ما قد ي�ستخدم م�ستقبال
(الت�صفيات واالغتياالت).
 3ـ عجز حكومات العامل عن وقف تقدم الوباء
وان�شغال �إعالمي وحكومي دويل ،لقد بدا النظام
ال�صحي الأوروبي والأمريكي �ضعيفني �أمام
الفايرو�س.
 4ـ �إغالق وعزل مدن ودول ب�أكملها.
 5ـ �إنتعا�ش احلرب النف�سية واال�شاعة
الرمادية.
 6ـ بروز نوع جديد من �إدارة الدولة ،وهو
الإدارة �أونالين (الأليكرتونية) �أو من املنازل،
ومثله التعليم والإعالم ،والتداول النقدي ،وهذا
يفر�ض بيئة جديدة للعمل ،لو ا�ستمرت ف�سوف
حتدث بطالة كبرية يف �سوق العمل العاملي ،و�سط
توقعات بفقدان  25مليون وظيفة.
 7ـ �إنهيار �أ�سواق املال ،وميزانيات الدول
التي تدفع الآن لدحر الوباء والتجارب وتعوي�ض
العاملني يف املنازل وامل�صابني وذوي ال�ضحايا،
مقابل ال عائد.
 8ـ �إ�ستغالل بيئة الوباء حل�سم حروب
قائمة (هناك تقارير ن�شرت عن قيام �إيرانيني
ب�إ�ستخدام مر�شات للمر�ض على �أنها معقمات يف
العراق و�سوريا).
ويف �سياق التداعيات وجد م�ؤمتر الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يف درا�سة
حتليلية� ،أن ال�صدمة التي تت�سبب بها كورونا
�ست�ؤدي �إىل ركود يف بع�ض الدول و�ستخف�ض النمو
ال�سنوي العاملي هذا العام �إىل �أقل من  ،2.5%ويف
�أ�سو�أ ال�سيناريوهات قد ن�شهد عجزا يف الدخل
العاملي بقيمة  2تريليون دوالر ،ومل ت�ستبعد
الإفال�س وا�سع النطاق ،ورمبا �ستت�سبب "بلحظة
مين�سكي" وهي انهيار مفاجئ لقيم الأ�صول التي
متثل نهاية مرحلة النمو يف هذه الدورة.
هذا م�شهد �سيتذكره العامل ،وهو ينهي النظام
العاملي الذي قام بعد احلرب العاملية الثانية،
والذي �سبق �أن �أ�سميته "النظام العاملي البائد".
لقد غرق العامل يف حالة الطوارئ الأكرث رعب ًا
يف الذاكرة احلية ،وبات ال�ضمري العاملي على
املحك ،والعامل على حافة عهد حلروب جيو�شها
"جمهريات" ،تختار �ضحاياها وتعزلهم عن مربع
"املليار الذهبي" الأ�صلح للبقاء.

كاتبة عراقية مقيمة بكندا
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د .هال رشيد أمون

يُروى عن الفيل�سوف اليوناين ديوجان�س الكلبي
( 323 - 421ق .م) الذي كان حكيم ًا فا�ض ًال
متق�شف ًا� ،أنه كان يتج ّول يف و�ضح النهار وهو يحمل
م�صباح ًا .وعندما ُ�سئل عما كان يفعله ،كان يجيب:
"�أنا �أبحث عن رجل واحد نزيه"  .لو بُعث ديوجان�س،
وراح يبحث عن نف�س الهدف يف لبنان ،لوجد �أنه من
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امل�ستحيل العثور على �سيا�سي واحد �شريف او نزيه �أو
غري متورط يف الف�ساد� ،سواء انتمى اىل قوى � 8آذار
�أو اىل قوى � 14آذار  ،ولرفع مع الثوار �شعار " كلن
يعني كلن" ،ومن هنا تبد�أ الق�صة.
ب�سبب م�سار الف�ساد االجرامي الطويل الذي
انتهجته مافيا احلكم اللبنانية على مدى عقود،
كانت النتيجة الطبيعية و�صول لبنان اىل االنهيار
املايل واالقت�صادي ،وتع ّر�ضه ب�شكل جدي خلطر
االنزالق بالكامل نحو الفقر واجلوع واالفال�س،
بعدما �أمعنت تلك املافيا يف نهب املال العام الذي ّمت
�إنفاقه ب�شكل ع�شوائي على م�شاريع منعدمة اجلدوى
ا�ستفاد منها رجال �أعمال ومتعهدين مقربني من
�أركان ال�سلطة؛ وعلى الرواتب جلي�ش املوظفني
الذين ّمت ح�شوهم يف االدارات العامة ،انطالق ًا من
�سيا�سة الزبائنية ال�سيا�سية والر�شاوى االنتخابية
التي تقدمها التيارات ال�سيا�سية الطائفية لقواعدها
ال�شعبية كي ت�ضمن والءها الأعمى وا�صواتها يف
�صناديق االقرتاع � .أ�ضف اىل ذلك� ،سطوها على

اموال اللبنانيني املودعة يف امل�صارف ،والتي قامت
ال�سلطة من خالل عملية اال�ستدانة من امل�صرف
املركزي ،ب�إ�ستخدامها لتمويل �صفقات و �سم�سرات
احلكم الفا�سد و�شبكة النفوذ وال�سيطرة املافياوي
امليلي�شاوي على مقدرات الدولة.
كل تلك ال�سيا�سات اخلاطئة ،معطوفا عليها
ف�ضيحة الكهرباء التي كلفت  40مليار دوالر،
وف�ضيحة الهند�سات املالية التي بلغت كلفتها 4
مليارات دوالر ،والتي رعاها حاكم م�صرف لبنان
طمع ًا يف جتديد واليته ،ويف �إر�ضاء ج�شع الع�صابة
احلاكمة ال�ساعية اىل تكدي�س ثرواتها من املال
احلرام يف املالذات الآمنة ،وحقق منها الكارتل
امل�صريف  -ال�سيا�سي� ،أرباح ًا خيالية بف�ضل
االرتفاع الفاح�ش للفوائد ،اف�ضت �إىل تقوي�ض
�أ�س�س الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،واىل الإعالن ال�صريح
منوذج �سيا�سي  -اقت�صادي قام على
عن انهيار
ٍ

ا�سا�س املحا�ص�صة التي تتلب�س بلبو�س الطائفية
كي حتمي ف�ساد �أركان ال�سلطة امل�ستعدين لتعطيل
�سنوات ،من �أجل تو�سيع ح�ص�صهم ونفوذهم،
البلد ٍ
ً
ً
وامل�ستعدين �أي�ضا لو�ضع خالفاتهم جانبا والتحالف
مع ًا ،لت�أمني دميومة �سلطتهم� ،ضد �أي �إرادة �شعبية
ترفع لواء الدولة املدنية والعدالة االجتماعية
وال�شفافية ومكافحة الف�ساد ومناه�ضة التبعية
والو�صاية اخلارجية على لبنان.
بعد اندالع ثورة  17ت�شرين ،وت�شكيل احلكومة
من وزراء حم�سوبني على قوى الثامن من �آذار،
تبدو ال�سلطة ال�سيا�سية احلالية يف لبنان متخبطة
وعاجزة عن �إبتكار �أي مبادرات تتنا�سب مع حجم
الكارثة املالية واالقت�صادية واالجتماعية وال�صحية
التي يعي�شها لبنان ،او قادرة على فرملة ال�سقوط
ال�سريع نحو الهاوية .هذه احلكومة التي حازت ثقة
فاقد لل�شرعية ال�شعبية،
ملتب�سة من جمل�س نيابي ٍ
والتي �سميت "حكومة حزب اهلل"  ،تتعر�ض ملقاطعة
من جانب العديد من الدول العربية والغربية التي
تعلم ان الدولة اللبنانية باتت فا�شلة وعاجزة عن
�إدارة م�ؤ�س�ساتها ومواردها ب�سبب �سيطرة حزب
اهلل على قرارها .ولذلك فهي متتنع عن تقدمي
�أي م�ساعدات مالية لها ،خا�صة بعد جناح اركان
"العهد القوي" وحلفائه يف تعميق م�شاكل لبنان مع
املجتمع العربي والدويل الذي قرر �أن ال م�ساعدة
للبنان �إال بعد �إجرائه �إ�صالحات حقيقية طالب
بها الثوار ،والعودة اىل تطبيق الد�ستور واتفاق
الطائف و�إعالن بعبدا وقرارات ال�شرعية الدولية.
وهكذا حت ّول لبنان اىل دولة معزولة عن امتداداتها
احليوية ،العربية والدولية التي ت�ش ّكل �شرط ًا لتعافيه
من �أزمته املتفاقمة التي تهدد ب�سقوط الهيكل على
ر�أ�س اجلميع.
هذه احلكومة التي ت�شعر ب�أنها م�ستهدفة من
جهات عدة ،تدافع عن عجزها تارة باال�شارة اىل
"الرتكة الثقيلة" التي ورثتها من العهود ال�سابقة،
وطور ًا بالدخول يف �سجاالت واتهامات بالعرقلة ملن
�س ّمتهم ب "املحر�ضني اخلبثاء" .وهي مل تتمكن
حتى اللحظة من حتقيق �أي �إجناز يف �أي ملف من
امللفات ال�ساخنة وامللحة :ال يف مو�ضوع امل�صارف
التي حتتجز جنى �أعمار اللبنانيني ،حيث اع ُترب
القرار الذي اتخذه املدعي العام املايل "علي
ابراهيم" مبنزلة احلكم بالإعدام على النموذج
االقت�صادي اللبناين ،وحماولة لت�أميم امل�صارف
بهدف تطويعها ،وال �سيما يف ظل ال�صراع املفتوح
على امل�صارف الذي يحمل طابع ًا �إنتقامي ًا .وال يف
ق�ضية �سداد �سندات "اليوروبوندز" ،حيث اتخذت
احلكومة القرار بتعليق الدفع يف اللحظة الأخرية،
ودون �أي تفاو�ض مع الدائنني لإيجاد حلول غري
م�ضرة بلبنان على املدى القريب والبعيد .وال يف
مو�ضوع "الق�ضاء امل�ستقل" الذي يعترب املدخل
احلقيقي لأي عملية �إ�صالحية ،حيث قامت وزيرة

العدل بر ّد الت�شكيالت الق�ضائية ب�سبب اعرتا�ض
رئي�س اجلمهورية عليها ،ورف�ضت توقيعها بعد
تلقيها من جمل�س الق�ضاء الأعلى .وال يف ق�ضية
"�صندوق النقد الدويل" ،الذي جاء رف�ض التعامل
معه ،بذريعة �أنه يحمل �أجندات �سيا�سية وو�صفات
جاهزة و�شروط ًا ت�ستهدف لبنان �سيا�سي ًا و�أمني ًا ،مع
ان احلقيقة هي ان مَن روج لهذه الفكرة� ،إمنا ي�سعى
لإحكام �سيطرته على لبنان ،وللحفاظ على مكا�سبه
ومداخيله ،من خالل الإبقاء على املعابر احلدودية
ال�شرعية وغري ال�شرعية م�ش ّرعة امام ن�شاطاته،
ومن خالل حماية عمليات التهرب اجلمركي التي
حت�صل عرب املرافىء البحرية واجلوية ،والتي تف ّوت
على خزينة الدولة �إيرادات مالية تقدّر مبليارات
الدوالرات� .أي هو ي�سعى للإحتفاظ بنقاط قوته
وم�صادر متويله ،وب�إقت�صاد موا ٍز لدويلة تق�ضم
�إيرادات الدولة مب�سوغات ايديولوجية و�سيا�سية،
وال�سيما ان لبنان يبدو ال�ساحة الأخرية التي حتر�ص
�إيران التي خ�سرت ال�ساحتني العراقية وال�سورية،
على التم�سك بها ،ومن هنا تت�أتى حملة املعار�ضة
التي قادها حزب اهلل �ضد اللجوء اىل اال�ستفادة من
برامج �صندوق النقد الذي قد ي�ضعف قب�ضة �إيران
وهيمنتها على لبنان.
وقد �شرح احد امل�س�ؤوليني يف "حزب اهلل" -
الذي �سبق لأمينه العام ان �ص ّرح ب�أن م�أكل احلزب
وم�شربه و�سالحه وماله ي�أتي من �إيران � -سبب
موقف احلزب احلذر من ال�صندوق ،بالقول �إن
احلزب "يرحب ب�أي م�ساعدة خارجية ملنع االنهيار،
�شرط ان ال تت�سلل من خاللها �أي و�صاية �أو هيمنة
خارجية على لبنان" .ولكن بعد ايام قليلة ،ويف
ت�صريح مفاجىء� ،أعلن وزير اخلارجية الإيرانية
"حممد جواد ظريف" ،عن رغبة �إيران يف اال�ستعانة
ب�صندوق النقد الدويل للمرة الأوىل منذ العام 1962
للح�صول على  5مليار دوالر ،بهدف مواجهة تداعيات

فايرو�س كورونا .وهذا ما دفع حزب اهلل اىل مراجعة
موقفه من التعاون مع ال�صندوق ،اقتدا ًء بايران.
املتفجرة ب�أبعادها
ويف ظل الأزمة احلال ّية
ّ
االقت�صادية  -املالية واالجتماعية التي و�ضعت
الدولة على �شفري االنهيار ،واملجتم َع على حا ّفة
الفو�ضى وال ّت ّ
�شظي ،والنا�س على حافة اجلوع بعدما
جتاوز عدد الفقراء ن�سبة الـ  50%بينهم �أكرث من
 20%ممَ ن هم حتت خط الفقر املدقع ،ظهرت
يف لبنان �أزمة تف�شي فايرو�س "كوفيد – "19
(كورونا) الذي بات يحا�صر الكرة الأر�ضية،
لت�ضيف حتدي ًا و�إمتحان ًا جديد ًا للحكومة ،ولتظهر
مدى ه�شا�شتها وتخبطها وتبعية قرارها مل�شيئة
القوى ال�سيا�سية التي �شكلتها (وال�سيما حزب
اهلل) وعجزها عن اتخاذ �إجراءات م�صريية تتعلق
بحياة اللبنانيني او مبوتهم  .فقد جنح حزب اهلل
يف ال�سماح بدخول طائرات املوت املوبوءه القادمة
من ايران ،التي تنقل م�صابني بالفايرو�س توزعوا
يف املناطق اللبنانية ب�شكل ع�شوائي ،و�شكلوا قنبلة
جرثومية موقوتة هددت حياة كل اللبنانيني.
واللبنانيون الذين يقبعون ما بني مطرقة الإنهيار
املايل واالقت�صادي املحلي ،و�سندان الفوبيا من
وباء الكورونا العاملي ،انتظروا ان تقوم حكومتهم
باحلد الأق�صى من واجباتها وم�س�ؤولياتها يف حماية
حياتهم ،عرب اتخاذ احتياطات و�إجراءات وقائية
واحرتازية جديّة و�صارمة لإغالق املطار وكل املعابر
التي يت�سلل الوباء من خاللها� ،إال انهم وجدوها
ت�ستخدم �سيا�سة الأجواء املفتوحة مع طهران،
وترتك املنافذ اجلوية والربية مفتوحة �أمام ا�سترياد
هذا الوباء اخلطري ،وتعتمد خطة احلجر ال�صحي
الطوعي للم�صابني ،بد ًال من فر�ض احلجر االلزامي
عليهم حلظة و�صولهم .ويف بلد مفل�س ال توجد فيه
ا�ستعدادات طبية او جتهيزات كافية يف امل�ست�شفيات
ال�ستقبال امل�صابني و�إغاثتهم ،ميكننا و�صف �أداء
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احلكومة واجراءاتها ،ب�أنها تت�سم بالكثري من اخلفة
واال�ستهانة بهذا الآفة املهلكة (اجلائحة) وب�أنها
مقامرة بحياة اللبنانيني ،تندرج ا�سا�س ًا يف اخل�ضوع
لإمالءات حزب اهلل القائمة على تقدمي م�صاحله
احلزبية ال�ضيقة ووالئه للخارج ،على �صحة عموم
املواطنني يف الداخل ،بعدما حتول اىل قوة تتحكم
مب�صري الوطن ،انطالقا من قناعاته الإيديولوجية
ومرتكزاته العقائدية التي جتعله مي�ضي يف مغامرات
غري حم�سوبة العواقب ،ومعارك عبثية نذر نف�سه
خلو�ضها ،حتى لو ك ًلف ذلك ا�ستجالب املخاطر
آ�سي واالوبئة التي تهدد حياة اللبنانيني وتتالعب
وامل� َ
ب�أمنهم ال�صحي دون �أي وخز من �ضمري.
وقد ظهر "ح�سن ن�صراهلل" يف كلمة متلفزة
ركز فيها على الواجب ال�شرعي والديني واالخالقي
يف التزام النا�س بالإجراءات ال�صحية ،لت�سجيل
انت�صارعلى هذا العدو اجلديد  .ويعتقد اللبنانيون
انه كان من احلكمة والفطنة ،ا�ستباق الدعوة اىل
مقاومة هذا الكائن امليكرو�سكوبي غري املح�سو�س
وغري املرئي ،بعدم منحه جواز �سفر ت�سمح له
بالإنتقال اىل لبنان يف طائرات املوت ،والذي ميكن
اعتباره جرمية نكراء ومف�سدة دينية واجتماعية
وان�سانية و�أخالقية وفقهية ،لأنها قد تت�سبب بقتل
�شعب ب�أكمله.
لقد دفعت حمنة �سوء �إدارة ال�سلطة لهذه الكارثة
الوبائية الأممية ،البع�ض اىل املطالبة با�ستقالة وزير
ال�صحة (املح�سوب على حزب اهلل) الذي حمل لقب
"وزير الكورونا"؛ والذي ا�صبحت عبارته ال�شهرية
"ال داعي للهلع" من انت�شار فريو�س كورونا ،مدعاة
لل�سخرية والتهكم يف او�ساط اللبنانيني ،التي مل
يلبث �أن ا�ستبدلها بعبارة "انتهى الدلع ،وبد�أ الهلع"،
بعد ان ادرك مدى خطورة انت�شار الوباء يف لبنان،
وعدم قدرة وزارته على �ضبطه ،والذي �سحب �إذن
مزاولة املهنة من �أحد الأطباء لأنه انتقد �أدائه يف
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تغريدة على التويرت .وكذلك فقد ك�شفت هذه املحنة
الغطاء عن م�أ�ساة اهرتاء البنى الأ�سا�س ّية املك ّونة
للإدارات وامل� ّؤ�س�سات وال�سلطة والدولة ،وعن �أنّ
ال�سلطة احلالية ال متلك من مق ّومات ال�سلطة �إلاّ ما
هو نقي�ضها� ،أال وهو التخبط وانعدام الر�ؤية واخلطة
والإرادة احلرة واال�ستقاللية عن �أي �ضغوطات
خارجة عنها .وهذا ما منعها من اتخاذ �إجراءات
ا�ستباقية �سريعة وحا�سمة ،تقدم فيها امل�صلحة
العامة للمواطنني على امل�صالح احلزبية ال�ضيقة.
وقد قدمت احلكومة احلالية الكثري من الأمثلة
والنماذج الفاقعة عن �سوء �أدائها وتخبطها� ،أولها:
ا�ستغاللها انت�شار وباء "كورونا" ،وزحفه اىل كل
مكان يف لبنان ،لإعالن حالة "الطوارئ الأمنية"
التي ُ�سميت حالة "التعبئة العامة" ،والتي مل تبايل
فيها احلكومة مبتطلبات النا�س املنكوبة واحتياجاتها
اليومية اىل امل�أكل وامل�شرب والدواء ،وال�سيما يف
او�ساط الطبقات الفقرية والكادحة .ثاني ًا� :إعدادها
مل�شروع قانون خطري حلماية �إجرام الكارتل امل�صريف
حتت عنوان "كابيتال كونرتول" الذي قد ي�ستمر ملدة
� 3سنوات ،يمُ نع خاللها على املواطنني املت�ضررين
من الذهاب �إىل الق�ضاء لإ�سرتجاع حقوقهم .ويقوم
هذا امل�شروع على حجز �أموال النا�س ملدة � 3سنوات،
وعلى تغطية �سرقة امل�صارف لأموال املودعني عرب
منحها حق احلجز على الودائع بالعمالت الأجنبية،
وحتديد �سقف ال�سحوبات املالية .ما يعني ت�أمني
حماية قانونية ملنظومة الف�ساد ال�سيا�سي امل�صريف
التي ا�ستخدمت على مدى � 27سنة اموال املودعني
لتمويل �صفقات و�سم�سرات �أهل ال�سلطة .ثالث ًا:
�إرتكابها لف�ضيحة �إخراج جزار اخليام العميل
"عامر الفاخوري" من ال�سجن  -حتت ال�ضغط
االمريكي  -التي تعترب و�صمة عار على جبني كل
امل�شاركني بهذه ال�صفقة  -اجلرمية الذين لطاملا
اتهموا املخالفني لهم بالعمالة واخليانة والتبعية
لل�سفارات االجنبية .هذه ال�صفقة الوقحة �أكدت

ا�ستخفاف الع�صابة احلاكمة بن�ضاالت الآالف
من اللبنانيني الذين ان ُتهكت كراماتهم يف معتقل
اخليام ،وتع ّر�ضت �أُ�سرهم للمالحقة واملهانة.
لقد ولدت وتفاقمت يف لبنان  -بف�ضل التواط�ؤ
اخلطري بني الع�صابة احلاكمة وكارتل امل�صارف
والق�ضاء  -ارتكابات الف�ساد مبختلف �أنواعه:
ال�سيا�سية واالقت�صادية واملالية وامل�صرفية واالدارية
والق�ضائية وال�صحية ،وذلك �إنطالقا من "مقاي�ضة"
�شارك فيها كل �أركان ال�سلطة من دون ا�ستثناء،
لق�ضم املنا�صب واملواقع واالمتيازات وامل�شاريع،
ولو على ح�ساب تثبيت الهيمنة والو�صاية اخلارجية
على لبنان .وتتلخ�ص املقاي�ضة يف تبادل احلمايات
بني ارباب الف�ساد وال�سالح امليلي�شاوي .وعلى الرغم
من افت�ضاح احلجم الهائل لهذا الف�ساد الذي نه�ش
ج�سد الوطن ،وانتهى مب�شهد �شديد ال�سوداوية يتمثل
يف وقوف �آالف اللبنانيني طوابري امام امل�صارف
ال�ستجداء اموالهم التي بددتها الطبقة ال�سيا�سية،
�إال ان كل امل�ؤ�شرات (وعلى ر�أ�سها م�س�ألة الت�شكيالت
الق�ضائية) ت�ؤكد ب�أن �أهل ال�سلطة ما زالوا متم�سكني
بنهج املحا�ص�صة وحماية الف�ساد� ،إذ حتى اللحظة
مل يُ�سجن فا�سد واحد يف "العهد القوي" الذي زعم
�أن �أوىل �أولوياته حماربة الف�ساد ،ومل مي ُثل فا�سد
واحد �أمام قو�س العدالة .ومن هنا تظهر م�شروعية
مطالب الثورة التي نادت بتعزيز �إ�ستقاللية ال�سلطة
الق�ضائية ،وال�سري ّ
بخطة ملكافحة الف�ساد ،تنطلق
من تطبيق رفع ال�سرية امل�صرفية ،للتحقيق يف كافة
الأموال العائدة لكل مَن توىل �سلطة او �ش�أن ًا عام ًا،
بغية �إ�ستعادة الأموال املنهوبة املودعة يف اخلارج،
والأ�صول املكت�سبة خالف ًا للقانون ،وحما�سبة كل
املتورطني يف الف�ساد ،بالإ�ستناد �إىل قانون الإثراء
غري امل�شروع ،وذلك متهيد ًا لإ�سرتداد اجلمهورية
املخطوفة ،و�إعادة ت�شكيل ال�سلطة يف لبنان من
خالل �إجراء انتخابات نيابية مبكرة على ا�سا�س
قانون �إنتخابي ال يكون مف�ص ًال على مقا�س الطاقم
ال�سيا�سي وامليلي�شاوي احلايل الذي يت�ألف من زعماء
الطوائف و�أمراء احلرب ور�ؤو�ساء االحزاب الذين
عاثوا ف�ساد ًا يف البالد ،ولذلك باتت م�س�ألة �إزاحتهم
عن ال�سلطة وا�سقاطهم من احلياة ال�سيا�سية ،مطلب ًا
�شعبي ًا ملح ًا .فال �شفاء من هذه ال�سلطة الفا�سدة،
الطائف ّية ،التحا�ص�ص ّية ،غري ال�شرعية ،واملغت�صبة
للحقوق والد�ستور ،وامل�ستو ِردة عن �سابق ت�صور
وت�صميم لفايرو�سات املوت� ،إلاّ بو�ضعها يف "احلجر
ال�سيا�سي" باعتبارها وبا ًء �أ�شد خطورة من الكورونا،
متهيد ًا للتخل�ص منها نهائي ًا ،وهدم الهيكل املهرتىء
فوق ر�ؤو�سهم ،بعد جناحهم الباهر يف تقوي�ض
مرتكزات اجلمهورية و�إجها�ض �أ�س�س الدولة� :أر�ض ًا
و�شعب ًا وم�ؤ�س�سات و�سيادة ،واي�صال لبنان واللبنانيني
�إىل كارثة ال قعر لها.

باحثة و�أ�ستاذة يف اجلامعة اللبنانية

رآي آخر

كورونا وديكتاتوريونا..
أ.هاني المالذي

َ
وحتاليل املخت�ص َني واملرا�سلني.
إ�صابات
إح�صاءات ال
�صال العا ُمل وجال ،و�ضاجت قنواتُ الإعالم بنقل تتاب ِع �
ِ
ِ
ِ
ً
أ�شهر قليلةَ ،
َ
فتك ُ
العم �سام
املر�ض وعدوا ُه بال ِ
فخالل � ٍ
آالف من موتى وم�صاب َني منت�شرينَ من حدو ِد ما بعدَ ال�ص ِني �شرقا� ،إىل بال ِد ِ
غربا.
ً
احلر�ص والوقاي ِة واحلذ ِر
عناوين
أقفلت املطاراتُ واحلدودُ ،حظرت احلرك ُة والتجوال� ،أغلقت بلدا ٌن ومد ٌن ب�أ�سرها ،حتتَ
وهكذا � ِ
ِ
ِ
املواطن من الكورونا.
ل�ضمان �سالم ِة
ِ
ِ
ُ
ُ
املواطن
منافذ النجا ِة حلماي ِة
لكن وبالتوازي ،ودون �أدنى اهتمام �أو اكرتاث� ،أقفلت معاب ُر البقاء على قيد احلياة و�أغلقت �سائ ُر
ِ
ِ
َ
وزنازين التعذيب ،كانت تَرحل
املوت
الهارب ِمن محِ رق ِة الديكتاتور،
�شعوب وق َع َقد ُرها حتتَ
براميل ِ
كل ِب�ضع ِة �أ�سابي َع من ُعمر ِ
ِ
ِ
وخالل ِ
ِ
عن عاملنا �أعدا ٌد �أكرب.
�أبواق �إعالم بعني واحدة
ّ
َ
احلكام املت�سلط َني �أو هم �أنف�سهم ،للغ ِو عن حجم "امل�ؤامرة االقت�صادية التي
إعالمي العاملي� ،إنتهز الفر�صة �أبواق
االهتمام ال
لهيب
مع ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ت�ستهدف "ال�صديقَ
املقاوم لغطر�س ِة وا�شنطن" ،و�أحيان ًا
ال�صيني
�أنتجتها خمترباتٌ بيولوجي ٌة �أو م�صان ُع �أدوي ٍة �إمربيالية �أمريكية" كي
َ
َ
النقي�ض التام من ذلك� -إلتزموا يف �أحيانٍ �أخرى النكرانَ التام لأي �أثر.
�أدخلوا "املمان َع الإيراين" يف �سياقِ امل�ؤامرة! �أو  -وعلى
ِ
وبقاع �أخرى
وم�صر
والعراق
�سورية
يف
ال�صحي
والو�ضع
خري،
ألف
�
ب
إيران
�
و
فال�صني تتعافى،
ٍ
أف�ضل حال.
غريهم ب� ِ
ً
ّ
�سمح لأي
�ألي�س �صحيحا �أنه يف �أي بلدٍ يحكمه ديكتاتور �أو مت�سلط ،لو َ
منظم ٍة �إن�ساني ٍة �أن تحُ �صي عد َد الذين َيق�ضونَ يف �سجون التعذيب
�شهري ًا ،لكان الرقم ُ
يفوق عدد �ضحايا الكورونا يف ك ّل بقاع العامل
ذات الفرتة؟
خالل ِ
ملاذا ُ
يطالب وزارة
�سقف "حريات" الإعالم العربي� ،أن
َ
ال�صحة بال�شفافية ،وال ب�أ�س من نقد م�ست�شفى هنا وهناك،
�أو م�س�ؤول �صحي يف مدينة �أو قرية ،بينما ال يتجر�أ هذا
ال�سقف ال قبل كورونا وال �أثنا َءه �أن َ
يطال وزارة الداخلية
َ
�أو جها َز ا�ستخبارات� ،أو م�س� َ
�ضابط
ؤول �سجن �أو حتى
�شرطة؟
ُ
ال�شفافية ومعايري ال�سالمة ال تتجز�أ
نعم ،مرتابون نحن جميع ًا من هذا املر�ض ،ونتمنى
�أن يهتدي علماء الطب وم�س�ؤولو ال�صحة لأجنع ال�سبل،
لأجل تدارك م�أ�سا ِة �آالف امل�صابني ،والق�ضاء ب�أ�سرع
وقت على �آفة �سببها الكورونا .لكننا ندعو ونتمنى
بذات الوقت� -أن ال ُين�سينا ذلك االهتمام بع�شرات�آالف املعتقلني الذين يعانون ويالت التعذيب ،ومئات
�آالف �آخرين من الالجئني املكد�سني على حدود اللجوء
والهروب من حمرقة يومية ي�سببها ديكتاتوريونا!

كاتب و �إعالمي عربي
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أفول مشاريع ايران الصفوية وتركيا العثمانية
ف� ��ي ال �ه �ي �م �ن ��ة ع� �ل ��ى ال �م �ن �ط �ق ��ة ال �ع �رب �ي ��ة
التحديات الإقليمية االيرانية والرتكية لدول
امل�شرق العربي الطامعة ب�أرا�ضيها وخرياتها
لي�ست حديثة العهد� ,إذ ي�شهد العراق ولبنان
واالم��ارات والبحرين منذ الن�صف الثاين من
القرن الع�شرين على االقل� ,صراعات وحروب
وت��دخ�لات �إقليمية بالوكالة تخدم اجندات
دول��ي��ة ك�برى م���ؤث��رة ,مم��ا ي���ؤ���ش��ر حل��ال��ة من
ال�صدام مع امل�صالح العربية العليا.
و�أن احلديث عن التحوالت التي جتري يف
بلدان امل�شرق العربي حتديدا بعد غزو واحتالل
ال��ع��راق ع��ام  2003وا�سقاط نظامه الوطني
ال���ذي ك���ان ���س��ورا ق��وي��ا وم��ان��ع��ا للتهديدات
االقليمية والدولية� .شهد العراق و�سوريا ولبنان
ودول اخلليج العربي خالل العقدين الفائتني
تدخالت �إقليمية �سافرة م�ستغلة حالة الرتاجع
العربي الر�سمي� .أدت اىل ظهورعدة حماور
تتناف�س فيما بينها للح�صول على مو�ضع قدم
يف االر����ض العربية ,حت��ت م�شاريع ودع���وات
ق��دمي��ة ب��ال��ي��ة يف حم��اول��ة لإح��ي��ائ��ه��ا جم���ددا.
�إيران ال�صفوية وتركيا اتاتورك ,برزت حماور
لها عالقات �شبكية وامتدادات مع قوى دولية
كربى وعظمى ,تنظر اىل املنطقة العربية من
املحيط اىل اخلليج هدفا �إ�سرتاتيجيا ,ونق�صد
بها القوى االمريكية وحلفائها والقوى الرو�سية
وحلفائها ,التي �شهدت حتالفات دوغمائية
وح��روب وت��دخ�لات ع�سكرية وادوات متباينة
ومتغرية.
الكيان ال�صهيوين �إنطالقا من عن�صريته,
�إ�ستثمر حالة ال�ضعف العربي ,ومتركز النفوذ
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د .خليل مراد

االي��راين والرتكي يف �سورية وال��ع��راق ,ليتخذ
خ��ط��وات خ��ط�يرة ب��دع��م م��ن ادارة الرئي�س
االمريكي ت��رام��ب متجاوزا القانون ال��دويل,
لتكري�س تهويد اجلوالن و�ضم القد�س وتقطيع
ال�ضفة الغربية وم��د ن��ف��وذه ب���إجت��اه اجلنوب
ال�����س��وري ،بعدما ح��از على تغطية �أمريكية
ورو�سية م�شرتكة.
ومنذ �سنوات تفاخرت �إي��ران امل�لايل مبد
نفوذها االوليغار�شي على �أربع عوا�صم مبا�شرة
يف �سوريا� ,أو عرب اذرعها" :احلوثية" يف اليمن
و"احل�شد ال�شعبي" يف العراق و"حزب اهلل" يف
لبنان ،وتعلن �أن هالل ال�سيطرة الفار�سي قاب
قو�سني �أو �أدن��ى لي�صبح ب��درا ,ولكن �صمود
ث��ورت��ي ت�شرين البطلة يف ال��ع��راق ويف لبنان
ق�ضت م�ضاجعها ,ون��ف��وذه��ا يف ���س��وري��ا ب��د�أ
يهتز بعد مقتل قا�سم �سليماين وبعد انك�شاف

���ص��راع الهيمنة ع��ل��ى امل����وارد خ�صو�ص ًا مع
بدعم
الرو�س ،وحتقق قوى ال�شرعية اليمنية ٍ
من التحالف العربي تقدم ًا على طريق اقتالع
�سيطرة االنقالبيني احلوثيني.
�أما تركيا �إردوغان لها ق�صة اخرى� :أوكلت
لها وك��ال��ة امل��خ��اب��رات االم��ري��ك��ي��ة والغربية,
وظيفة تنظيم وت��دري��ب االره��اب��ي�ين الدوليني
بلبا�س ا�سالموي ,ل�ضرب ال��وح��دات الوطنية
العربية وتخريبها ،و�إدخالها يف �أتون الفو�ضى
املنظمة ,ال�ضابط االمريكي ادوارد �سلودن يف
مذكراته يقول" :يف ق�صر ام�ير قطر بلندن
اجتمع ممثلي املخابرات االمريكية والربيطانية
واال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ,و�أت��خ��ذ ق���رار ب�إن�شاء تنظيم
ا�سالموي بديال للقاعدة ,و�أوك��ل��ت لأردوغ��ان
مهمة ت��دري��ب �إره��اب��ي�ين م��ن  72جن�سية من
�ضمنهم (داع�ش) ,مبع�سكرات يف مدينة غازي
عنتاب الرتكية بلغت �أعدادهم  43الف مقاتل
وبكلفة  107مليار دوالر.
ان هدف �أردوغان من وظيفته التي قبل بها,
�إ�سرتجاع حلم اخلالفة العثمانية مع انتهاء
معاهدة لوزان عام  2023التي منعت تركيا من
التحرك خارج حدودها ملدة  100عام .وال�س�ؤال
كيف حترك �أردوغان لتحقيق هذا احللم؟ هذا
ما ك�شفه ا�ستاذه جنم الدين �أربكان الذي �أن�ش�أ
احل��رك��ات اال�سالمية االرهابية يف ع��دة دول
عربية يقول :ان �أردوغان عقد �صفقة من وراء
ظهره مع االمريكان ,ون�صبته �إدارة بو�ش مديرا
تنفيذيا مل�شروع ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا.
هذا امل�شروع كما هو معروف ,ي�سعى اىل تفتيت

نقطة �أول ال�سطر

�سبع دول عربية منها :م�صر و�سوريا وال�سعودية اىل دويالت مت�صارعة,
ومتكني الغرب من �إ�ستعادة �سيطرته على العامل ,و�ضرب بزوغ ال�صني
ورو�سيا وينع�ش �سيادتهم العاملية على النفوط العربية واقامة كومنويث
ب�إدارة يهودية ومينع حدوث حرب مثل اكتوبر لعام  ,1973التي (حطمت
اجلي�ش اال�سرائيلي الذي ال يقهر) ببطولة املقاتل العربي والت�ضامن
العربي .وال�س�ؤال :هل جنح اردوغ��ان يف تق�سيم م�صر؟ ان قيام ثورة
 30متوز -يوليو يف م�صر �شكلت مفاج�أة اف�شلت خمططات اردوغان
وامريكا والكيان ال�صهيوين ,و قلبت املوازين واف�شلت م�شروع اال�ستحواذ
على �سيناء وحتويله اىل وطن بديل للفل�سطينيني .وبالتايل دقت �إ�سفني
يف م�شاريع تفتيت الدول العربية و�أحالتها اىل �أوهام وركام .
ورغم ان الدعاية الرتكية ال تزال تتحدث  -ان �شمال حلب حتى
نفوذ تركي -عمل �إردوغان على
املو�صل وكركوك يف العراق هي منطقة ٍ
احياء الطورانية والترتيك ،ولكن مع تراجع االقت�صاد الرتكي ،وتفتت
حزب (العدالة والتنمية) وهزميته املدوية يف انتخابات �إ�سطنبول بعد
فوز حزب ال�شعب اجلمهوري� ,أف�شل رهان �إردوغ��ان لإ�ستعادة الدور
الداخلي و�أح�لام تكري�س النفوذ ال�سريع ,ا�صطدمت بوقائع �صلبة
�أبرزها الف�شل الرتكي يف �شرق الفرات بالو�صول �إىل املنطقة النفطية
والرثوة ،وكذلك عجزت �أنقرة عن �إقامة املنطقة الآمنة التي كان من
املفرت�ض �أن ت�ستقبل مليون الجئ �سوري من تركيا ،رغم التهجري الوا�سع
للمدنيني الأكراد.
واكت�شفت انقرة �صعوبة االحتفاظ ب�إدلب التي ال متنح تركيا حلم
اال�ستثمار الذي تريده!! وهذا يف�سر النهج ال�سيا�سي التجريبي املعتمد
الذي �أخرج تركيا من �سيا�سة "�صفر م�شاكل" ،التي هند�سها داود �أوغلو
�أح��د �أب��رز خ�صوم �إردوغ��ان اليوم ،اىل �سيا�سة الت�صادم مع املحيط
العربي واال�شتباك مع االوربيني بفتح باب هجرة �آاللف ال�سوريني لغزو
ال��دول االوربية .والتوافق مع الفر�س وال�صهاينة على حدود الهيمنة
واال�ستثمار ,وارتباط ًا بذلك ,برزت على ال�سطح طموحات العثمانية
اجلديدة بالنفط الليبي والرهان على دور �أك�بر لل�شركات الرتكية،
متقدم لرتكيا يف املياه الإقليمية
و�ضع
والأهم ال�سيا�سة الهجومية لتثبيت ٍ
ٍ
لليبيا .و�أخذ ًا يف االعتبار ما تقوم به �أنقرة من �أعمال تنقيب غري قانونية
يف �شرق املتو�سط  ،تت�ضح �أك�ثر ف�أكرث الأه���داف الرتكية يف ال�سعي
حقول للغاز ،خ�صو�ص ًا �أن حتديد احلدود البحرية للمناطق
لإمتالك ٍ
االقت�صادية اخلال�صة مطلع الثمانينات ,مل مينح تركيا ما تريده من
ثروات املتو�سط! ثروات الطاقة والدور� ،شكال املحرك اخلطري لرتكيا يف
املنطقة ,فبد�أت �أنقرة �إ�ستخدام القوة العاتية وجندت مرتزقة �سوريني
لزجهم يف احلرب على ال�شعب الليبي ،و�إر�سال مئات من املجموعات
الإره��اب��ي��ة املتطرفة التابعة للمخابرات الرتكية ,يتزامن ذل��ك مع
�إعالن �إردوغان من تون�س ،بعد الزيارة التي �أثارت جد ًال واحتجاجات،
�أنه م�ستعد لإر�سال قوات �إىل ليبيا .كل ذلك ,ت�ؤكد تركيا  -العثمانية
اجلديدة ،ل�شعوب املنطقة العربية ,انها ما�ضية يف نهجها كدولة مارقة
�صانعة للإرهاب ،موغلة يف عمالتها املزدوجة ،تعزز ف�شلها وهزميتها
يف نهاية املطاف.

نائب رئي�س املجل�س العربي
للأكادميني و الكفاءات

حروب
بيولوجية
أ .هالل العبيدي

يعي�ش العامل اليوم حتت رعب ڤايرو�س كورونا او (كوڤيد  )19كما
اطلق عليه الح ًقا ،فيكفي ان نعلم انه يف القرن املا�ضي تويف اكرث من
مليون من الأمرا�ض املعدية ،وال يعرف بال�ضبط متى بد�أ ا�ستخدام االن�سان
للأ�سلحة البيولوجية او اجلرثومية يف احلروب ،فقد ذكر ان الآ�شوريني يف
القرن ال�ساد�س قبل امليالد كانوا ي�سممون �آبار اعدائهم بفطريات جتعلهم
ي�صابون بالهذيان ،و يف القرن الثالث قبل امليالد جند �إ�شارات يف �أدب
اليونانيني والفر�س على تلويث م�صادر مياه الأعداء من خالل رمي جثث
احليوانات امليتة فيها .تعترب الأ�سلحة البيولوجية من ا�شد انواع الأ�سلحة
فت ًكا ،وهي مثالية للمنتجني من حيث ال�سهولة الن�سبية للح�صول عليها
وا�ستخدامها ،ولن يحتاج �إال لكمية �ضئيلة جدً ا لقتل مئات الآالف من
الب�شر واحليوانات .فالأ�سلحة البيولوجية من ال�سهل جدا �إخفاءها ولكن
من ال�صعب ن�سب ًيا اكت�شافها واحلماية منها .وذلك لأنها غري مرئية،
عدمية الطعم وكذلك الرائحة .تنت�شر يف �صمت ب�شكل ُمرعب ،ف ُيمكن
ن�شرها بطرق مخُ تلفة و ُمتعددة عن طريق الهواء ،والطعام وكذلك املاء،
وهي م�صنفة مع بع�ض انواع الأ�سلحة اجلرثومية والكيميائية ك�أ�سلحة دمار
�شامل حمرمة دول ًيا ،ويعترب بروتوكول جينيف لعام � 1925أول اتفاقية
ملنع ا�ستخدام الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية لكنه مل مَينع امتالكها �أو
تطويرها .مما َد َفع بريطانيا ِلتقدمي م�سودة لل ُمعاهدة التي ُوقعت يف 10
�أبريل  1972و�أ�صبحت نافذة عندما �صَ دَ قتَ عليها  22حكومة� ،أما حال ًيا
تلتزم  165دولة باملعاهدة حيث يمُ نع تطوير ،و�إنتاج ،وتخزين الأ�سلحة
البيولوجية ،ولكن يف ظل غياب نظام �صارم وم�ؤ�س�سات دولية تقوم بالبحث
والتفتي�ش عن الدول التي لديها م�صانع �سرية وخمتربات بحوث لت�صنيع
هذه الأ�سلحة تبقى هذه االتفاقيات جمرد ح ًربا على ورق ،وبعيدً ا عن
نظرية امل�ؤامرة ،فمما ال �شك فيه ان هذا الڤايرو�س القاتل مل يولد من فراغ
وال ادري ما هي امكانية الطبيعة على انتاج ذاتي ملثل هذه الڤايرو�سات،
ولكن يف كال احلالتني تعي�ش الب�شرية اليوم مرحلة حمبطة وحرجة وهي
بحاجة اىل وقفة جادة لإعادة النظر يف الكثري من العادات وال�سلوك
والأمناط املتبعة ،نحن بحاجة اليوم اىل تفعيل �صارم لقانون دويل يجرم
من يطور وينتج هذه الأ�سلحة وعدم الت�ساهل مع الدول التي ال تك�شف عن
م�شاريعها يف هذا االجتاه ،فحياة الب�شرية كلها �أ�صبحت على حافة الهاوية
حيث ميكننا ت�صور �سيناريو ي�ستطيع من خالله عامل جمنون ان ينهي
احلياة الب�شرية كلها من خالل ت�سريب زجاجة جلراثيم من املخترب الذي
يعمل فيه لي�صاب اجلميع بالعدوى ،هذا ال�سيناريو ا�صبح واقعا مع انت�شار
و�سائل النقل ال�سريع و�سهولة احلركة بني البلدان� .صحيح �أن العامل ا�صبح
قرية �صغرية ولكنها قرية �صغرية مهددة.
500
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السياسة

الحل الدولي لألزمة العراقية بات أمرا ملحا

أ.خالد النعيمي

بينما يت�شبث م�س�ؤويل الأح ��زاب والكتل
ال�سيا�سية العراقية ب�آخر �أوراق لعبتهم الدموية
ل�ل�إح�ت�ف��اظ بال�سلطة غ�ير مباليني للدماء
الربيئة التي ت��راق يف �ساحات التظاهر من
اخلالين اىل �ساحة التحرير ،ومن النا�صرية
اىل مي�سان وال�ب���ص��رة وب��اق��ي املحافظات،
متجاهلني �أ��ص��وات املتظاهرين التي ت��زداد
قوة وع��ددا من كل �شرائح املجتمع يتقدمهم
ال�شباب وال�شابات والطلبة والعمال والكادحني
وال�ن���س��اء وامل�ث�ق�ف�ين وال �ن �ق��اب��ات ومنظمات
املجتمع املدين ,فبدال من ان ي�ستمعوا ملطالب
ال �ث��وار جل� ��أوا اىل ا�ستخدام العنف وال�ق��وة
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ب�أق�صى ح��دوده��ا م��ن الر�صا�ص احل��ي اىل
قنابل الدخان و�أخريا بنادق ال�صيد ،مع املزيد
من االعتقاالت و�أختطاف النا�شطني او قتلهم,
لقد راهن ه�ؤالء اخلائبون القابعون يف املنطقة
اخل �� �ض��راء ،ب���أن ع��ام��ل ال��زم��ن ��س�ي��ؤدي اىل
تراجع االحتجاجات وي�أ�س الثوار و�إنكافئهم
ول�ك��ن واق��ع احل��ال ي ��ؤك��د عك�س ذل��ك متاما
حيث �أن انتفا�ضة ت�شرين البا�سلة ا�ستطاعت
ب�سلميتها ووعي �شبابها و�شاباتها ،ان حتظى
ب�إحرتام ودعم وثقة ال�شعب العراقي ،وكذلك
ت�ضامن املجتمع الدويل ومنظماته الإن�سانية
واحلقوقية ،حيث مت مناق�شة الو�ضع العراقي
يف جمل�س االم��ن لأك�ثر من مرة منذ انطالق
هذه االنتفا�ضة يف الأول من ت�شرين عام 2019
وحتى الآن ،الأمر الذي ي�ؤكد ب�أن احلل مل يعد
بيد ق��ادة الأح��زاب والكتل و�أمن��ا بالإ�ستجابة
ملطالب الثوار.
وب��ال��رغ��م م��ن ف�شل امل �ح��اوالت ال�سابقة
لتدوير ا�شخا�ص من داخل العملية ال�سيا�سية
وك��ان �آخرهم حممد توفيق ع�لاوي ال��ذي مت
تر�شيحه من التيار ال�صدري وكتلة الفتح ثم
�أعلن ف�شله وان�سحابه من التكليف الذي �أ�سند
له من رئي�س اجلمهورية بعد اكرث من �شهر من
املفاو�ضات واملناورات ب�إختيار كابينة وزارية.
ف�إنهم يعودون مرة �أخرى اىل ذات اللعبة

لتقدمي مر�شح جديد او الإبقاء على عادل عبد
املهدي.
ما هي التوقعات واخل�ي��ارات للخروج من
االزمة
1ـ م��ن ك��ل م��ا ت�ق��دم ف��إن�ن��ا نتوقع ت�شبث
الأح � ��زاب وال �ق��وى ال�سيا�سية وامليل�شيات
بال�سلطة وع��دم التخلي عنها لأنها تعلم ب�أن
جميء حكومة وطنية ولو بن�سبة  50باملئة فهذا
يعني �أنهم �سيقدمون للق�ضاء العادل الذي
�سيقت�ص منهم على اجلرائم التي ارتكبوها
ب�ح��ق ال�شعب ال �ع��راق��ي وه��ي ج��رائ��م ح��رب
وابادة �إ�ضافة اىل قيامهم بنهب و�سرقة ثروات
البالد ،لذلك �سيحاولون التوافق على مر�شح
لرئا�سة الوزراء وان زيارة �شمخاين اىل العراق
تدخل يف ه��ذا االط��ار ملحاولة �إع��ادة توحيد
الأحزاب والكتل ال�صفوية التابعة لإيران.
2ـ كما ان املتظاهرين ال�سلميني م�صرين
على انهاء تلك العملية ال�سيا�سية البائ�سة التي
�أذل��ت ال�شعب وافقدت هيبة الدولة ب�إنت�شار
ال�سالح وهيمنة امليل�شيات وان�ع��دام القانون
وفقدان اخلدمات الأ�سا�سية من ماء وكهرباء
و�صحة وتعليم ،لذلك ف�إننا نتوقع انت�صار
�إرادة ال�شعب العراقي الأ�صيل املتطلع للحرية
والكرامة بالرغم من كل املحاوالت االجرامية
التي ت�ستخدم �ضدهم.

يف ال�صميم

3ـ ان النظام الإي���راين يعترب ال�ساحة العراقية خط الدفاع
الأ�سا�سي حلماية نظام املاليل يف طهران وجعلها �ساحة املواجهة
وال�صراع مع ال��والي��ات املتحدة االمريكية و�سيقفون حجر عرثة
امام �أي حل يعيد ا�ستقالل العراق و�إقامة نظام وطني يعتمد على
�شخ�صيات ذات كفاءة ونزيهة وخمل�صة لبلدها.
4ـ ان تدويل ق�ضية العراق ا�صبح �أمرا متداوال ومقبوال لكثري من
الأطراف الدولية والإقليمية ب�ضوء التطورات واالحداث التي تلت
�إنبثاق ثورة ت�شرين ال�سلمية يف الأول من �أكتوبر  2019وقيام حكومة
بغداد و ملي�شياتها ب�إ�ستخدام القوة والعنف لقمع هذه املظاهرات
واالحتجاجات حيث �سقط مئات ال�شهداء واالالف من اجلرحى
واملعتقلني �إ�ضافة اىل قيام امللي�شيات املرتبطة ب�إيران واملدعومة من
طرف احلكومة ب�إعتداءات م�سلحة وخطرية على مقرات التحالف
ال��دويل وال�سفارة االمريكية ،ومنها الهجوم على مع�سكر التاجي
بتاريخ  11/03/2020والذي �أدى اىل قتل جندين امريكني و�آخر
بريطاين �إ�ضافة اىل عدد من الإ�صابات ثم اعقبه رد امريكي عنيف
وغري م�سبوق ا�ستهدف مقرات ومع�سكرات تابعه للح�شد ال�شعبي يف
جرف ال�صخر والنجف وكربالء ومنطقة احلدود ال�سورية العراقية
يف البو كمال والقائم �أوقعت عدد كبري من القتلى واجلرحى.
5ـ لذلك ف���إن خيار عقد م�ؤمتر دويل ب�إ�شراف الأمم املتحدة
حلل الق�ضية العراقية ت�شارك به الدول الإقليمية املجاورة للعراق
وجامعة ال��دول العربية وان تكون قرارته ملزمة بات ام��را ملحا
وبديال عن التدخل الع�سكري الأمريكي الذي ت�سعى اليه طهران
جلعل ال�ساحة العراقية �ساحة املنازلة وال�صدام مع االمريكان,
وما الزيارة التي قام بها وفد ميثل املتظاهرين اىل مو�سكو برئا�سة
النا�شط علي عزيز بتاريخ  09/03/2020ولقائهم بال�سيد ميخائيل
بغدانوف ممثل الرئي�س الرو�سي بوتني ونائب وزير اخلارجية وهي
اول زيارة او توا�صل ر�سمي مع املتظاهرين من قبل احدى الدول
الأع�ضاء يف جمل�س االمن والتي تعترب خطوة مهمة من اجل تدخل
املجتمع الدويل حلل امل�شكلة العراقية.
ب�ضوء ما تقدم ن�ستطيع القول ب�أن م�سار االحداث ي�سري ل�صالح
ال�شعب العراقي وان انتفا�ضة ت�شرين ا�ستطاعت احداث التغيريات
والوقائع الكفيلة لعودة العراق دول��ة مدنية ح��رة م�ستقله يعي�ش
�أبنائها بحرية وكرامة ورفاهية وم�ساواة.

ماذا جنى العرب
من احتالل بغداد؟

أ .علي الزبيدي

متر يف التا�سع من ني�سان �أبريل احلايل الذكرى ال�سابعة ع�شرة
لإحتالل بغداد قلب الأمة وجمد عز العرب نتيجة الغزو الأمريكي
الغا�شم خارج ال�شرعية الدولية وب�إدعاءات كاذبة ،هي امتالك �أ�سلحة
الدمار ال�شامل والعالقة مع تنظيم القاعدة وغريها من االفرتاءات
التي ثبت للعامل زيفها وبطالنها ،وب�سبب هذه الأكاذيب غزت الواليات
املتحدة العراق �إحدى الدول امل�ؤ�س�سة للأمم املتحدة ،والدولة ذات
ال�سيادة ،لرتتكب القوات الأمريكية جرائم نكراء م�ضافة �إىل جرميتي
الغزو واالحتالل ،والتي هي جرائم ال ت�سقط بالتقادم و�سي�أتي اليوم
الذي يحا�سب به �شعب العراق ،كل الدول واحلكومات التي �شنت احلرب
والعدوان عليه دون موافقة ال�شرعية والدولية .لكن ال�س�ؤال ماذا جنت
احلكومات العربية التي مولت و�ساعدت و�شاركت يف غزو واحتالل
العراق؟ وهل و�ضعها الآن �أف�ضل بوجود عراق �ضعيف وم�شتت القوى
وينخر فيه الف�ساد واملحا�ص�صة الطائفية؟
نحن نعلم كمواطنني عرب ان الكثري من �أنظمة احلكم يف الوطن
العربي كان ي�ضريها تقدم العراق ونه�ضته وهناك �أدلة كثرية على
ذلك� ،إ�ضافة اىل عقدة النق�ص لدى العديد من االنظمة العربية التي
�إنعك�ست ب�أ�شكال متعددة ومنها ال�سعي لتحجيم دور االقطار العربية
ذات احل�ضارات وخا�صة العراق وم�صر و�سوريا ،كرد فعل منها لذلك
االح�سا�س بالدونية رغم ما متتلكه بع�ض الدول النفطية من �أموال
خيالية ،لكنها كانت ترى يف دول ال�شمال العربي خطرا يهدد وجودها
وذلك لطبيعة �أنظمة احلكم يف تلك االقطار ويف هذا ال�سياق تذكرت
ما اقرتحه امللك في�صل بن عبد العزيز على الرئي�س الأمريكي جون�سون
يف العام  1966والتي جاءت على �شكل وثيقة ر�سمية حتمل الرقم342
وال�صادرة يف  27دي�سمرب  1966والتي ن�شرها الأ�ستاذ حمدان حمدان
يف كتابه (عقود من اخليبات) حيث جاءت الوثيقة يف �صفحتي 489
و 490هذه الوثيقة ملن اطلع عليها وجد فيها خال�صة املوقف ال�سعودي
من جممل ق�ضايا الأمة العربية ،وكيف �أنه يقرتح على الرئي�س الأمريكي
�شن احلرب على م�صر عبد النا�صر واحتالل جزء من �أرا�ضيها
واحتالل جزء من �أرا�ضي �سوريا ودعم التمرد الكردي يف �شمال العراق
حتى تن�شغل هذه االقطار مب�شاكلها وال يطالب �أو ي�سعى �أي منها للدعوة
�إىل قيام الوحدة العربية وك�أن الوحدة العربية هي العدو الأول الذي
يهدد وجودها.
واليوم ويف ذكرى �إحتالل العراق ال�سابعة ع�شر هل الأمن القومي
العربي بخري؟
وهل الأنظمة العربية التي �ساهمت يف قتل العراق والعراقيني تعي�ش

�صحفي من العراق

دبلوما�سي عراقي �سابق
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السياسة

ال � � � �ث� � � ��ورة ال� � �ع� � �راق� � �ي � ��ة ب ي��ن
اإلره� � � � ��اب ال � �ب� ��ارد

و

البطالة المفتعلة

اجلزء
الثاين و الأخري
الآثار االجتماعية مل�شكلة البطالة
�إن معظم املعطيات املتوفرة عن م�شكلة البطالة
ت�شري اىل ان املعاجلات التي كان من املفرت�ض ان
ت�ضع حلوال لهذه امل�شكلة مل تكن مب�ستوى الطموح
وال تعرب عن ا�سرتاتيجية وطنية فعالة وهادفة الأمر
الذي عقد هذه امل�شكلة وزاد من خطورتها وفيما يلي
�أهم الآثار االجتماعية التي ترتكها هذه امل�شكلة على
ال�صعيد االجتماعي:
.1تعمل م�شكلة البطالة على �إ�ضعاف عامل الوالء
للدولة وال��وط��ن ،وتراجع ح��االت الت�أييد والإ�سناد
للقرارات املعلنة للدولة.
�.2إن م�شكلة البطالة ق��د تدفع العاطلني عن
العمل اىل حمل العقائد والأفكار الهدامة وامل�ضرة
على الن�سيج االجتماعي للمجتمع.
.3ت�شكل البطالة عام ًال قوي ًا لدفع الفرد نحو
الإنحراف وارتكاب اجلرائم على �إختالف �أنواعها
مثل الإره����اب وامل���خ���درات وغ�يره��ا م��ن اجل��رائ��م
الأخرى لغر�ض احل�صول على املال الكايف.
.4تعمل البطالة على تدمري العالقات الأ�سرية
والقرابة وعزوف ال�شباب عن الزواج.
.5للبطالة عالقة بهجرة الكثري من �أ�صحاب
ال��ك��ف��اءات العلمية اىل خ��ارج البلد بهدف ت�أمني
م�ستويات معينة للعي�ش.
و�صف مل�شكلة البطالة يف املجتمع العراقي

�إن م�شكلة البطالة يف الإقت�صاد العراقي من
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امل�شاكل املركبة حيث تتداخل م�سببات هذه امل�شكلة
وتداعياتها بني االقت�صاد وال�سيا�سة واالجتماع يف
الوقت نف�سه .كما ان هناك العديد من اال�سباب التي
�أدت اىل تفاقم �أع��داد العاطلني عن العمل وارتفاع
معدالت البطالة تعود اىل اال�سباب وامل�سببات التي
�ساهمت ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر يف ن�شوء وتفاقم
ظاهرة البطالة يف العراق مبا ي�أتي:
 .1ف�شل ب��رام��ج التنمية يف العناية باجلانب
االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ق��در امل��ن��ا���س��ب وت���راج���ع االداء
االقت�صادي ،وتراجع ق��درة القوانني املحفزة على
اال�ستثمار يف توليد ف��ر���ص العمل بالقدر الكايف
وتراجع دور الدولة يف �إيجاد فر�ص عمل يف م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة وامل��راف��ق العامة وان�سحابها تدريجي ًا من
ميدان االنتاج.
 .2احل��روب التي خا�ضها العراق خالل العقود
الثالثة املن�صرمة وما تبعها من ح�صار اقت�صادي،
وت��دين م�ستوى االنتاج والتنمية اىل ادن��ى م�ستوى

وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات احلروب.
 .3تدمري ونهب وحرق م�ؤ�س�سات الدولة واملال
العام ،وما يتبع ذلك من اعمال التخريب واالرهاب
وتوقف تام للإنتاج ،وانخفا�ض كبري يف �صادرات
النفط وال�ضرائب(.رفحة)
 .4حل اجلي�ش وقوى االمن الداخلي واالجهزة
االم��ن��ي��ة املختلفة ووزارة الإع��ل�ام م��ن قبل ق��وات
التحالف �ساهم يف زيادة �أعداد العاطلني عن العمل
حيث بلغ عدد ه�ؤالء زهاء مليون �شخ�ص.
 .5تدهور االحوال االجتماعية واملدنية يف العراق
بعد االح��ت�لال ويت�ضح ذل��ك م��ن اع���داد ال�سكان
امل��ه��ج��ري��ن ال��ذي��ن زاد ع��دده��م عن( )4ماليني
مواطن.
 .6ان نظام املحا�ص�صة (املبني على معايري
االنتماء) واملعمول به حالي ًا يف �أجهزة الدولة �أنعك�س
�سلبي ًا على قوة العمل و�أدى اىل تفاقم �أزمة البطالة
وزيادة عدد العاطلني عن العمل.
 .7معاناة االقت�صاد ال��ع��راق��ي م��ن اخ��ت�لاالت
هيكلية فهو �أق��رب ما يكون اىل االقت�صاد اخلدمي
(�إذا م��ا ا�ستبعدنا ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي) ،ذل��ك ان
م�ساهمة قطاع اخلدمات يف الناجت املحلي االجمايل
ت�صل اىل نحو ( ،)22%بينما تبلغ م�ساهمة القطاع
ال�صناعي يف الناجت املحلي االجمايل قرابة ()1.5%
ف��ق��ط ،وان م�ساهمة القطاع ال��زراع��ي ال تتجاوز
ن�سبة ( )6.5%علم ًا ب�أن م�ساهمة القطاع النفطي
يف الناجت املحلي االجمايل ت�صل اىل( )70%وهو

قطاع ال ي�سهم يف مكونات ت�شغيل قوة العمل العراقية
اال بن�سبة منخف�ضة ال تتجاوز يف �أف�ضل االح��وال
( )2%منها وهذا يعني ان ( )98%من قوة العمل
توجد يف القطاعات ال تتجاوز م�ساهمتها يف الناجت
املحلي االجمايل ( ،)30%لذلك فان �سيادة قطاع
اخلدمات الهام�شية يف مكونات الن�شاط االقت�صادي
لها ت�أثريات �سلبية على تكوين وتركيب �سوق العمل
العراقية والقدرة على التوظيف واال�ستخدام املنتج
حيث ان ( )50%من العاملني يف قطاع اخلدمات
يعملون يف خدمات هام�شية (�ضعيفة االنتاجية)
وتعد من �ضمن ت�صنيفات البطالة يف �سوق العمل
وحتى الدخل الذي يح�صلون عليه وهو دخل هام�شي
(دون خط الفقر).
 .8ال�سيا�سة الت�شغيلية يف العراق ما زالت دون
م�ستوى الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية
( )ILOلتطوير ال�شراكة االجتماعية يف بالدنا
بال�صيغة الت�ضامينية لتو�سيع االن�شاءات الوطنية
وا�ستقطاب الر�ساميل االجنبية وخلق فر�ص العمل
الفعالة لتقليل الفقر ومكافحة البطالة وتطبيق
برامج ت�أهيل وتدريب القوى العاملة وتن�شيط �سوق
العمل العراقي وتنويع املهارات مبا ين�سجم والطلب
على قوى االنتاج وحتديث ت�شريعات العمل الوطنية
مب��ا ي��ت�لاءم م��ع ال��ت��ج��ارب العاملية ومعايري العمل
الدولية.
 .9زي��ادة ال�سكان يف العراق وتخلي الدولة عن
االلتزام بتعيني اخلريجني وت�شجيع القطاع احلكومي
وتراجع التخطيط التعليمي وتدين ربط امل�ؤ�س�سات
التعليمية ب�سوق العمل وعدم قدرة القطاع اخلا�ص
على ا�ستيعاب البطالة اىل رفع معدالت البطالة التي
قدرتها بع�ض االح�صائيات بـ( )70%من جمموع قوة
العمل ،ي�ضاف اىل ذلك �إفتقار الدولة اىل برامج
فعالة ملعاجلة البطالة والتحكم االي��ج��اب��ي بعدد
الداخلني اجلدد اىل �سوق العمل.
 .10ا�صبح التكوين العلمي واملهاري لقوة العمل
العراقية متدني ًا اىل حد كبري ويحتاج اىل تطوير
حقيقي يف التعليم والتدريب� ،سواء لرفع �إنتاجية قوة
العمل يف الوحدات االقت�صادية القائمة او لت�أهيلها
للتعامل مع تقنيات اكرث حداثة يف املجاالت عالية
التقنية.
� .11شيوع ظاهرة الف�ساد امل��ايل واالداري يف
م�ؤ�س�سات الدولة فهي من جانب تعمل على �ضياع
فر�ص التنمية وبالتايل تقلي�ص فر�ص العمل.
�آليـات توليد البطالـة

ـ الطبيعة الريعية لالقت�صاد العراقي.
ـ النمو ال�سكاين املرتفع.
ـ احلالة االمنية.
ـ الف�ساد يغذي البطالة حيث يعد الف�ساد من
وجهة نظرنا (االرهاب البارد).

ـ االنفتاح التجاري.
ـ �إختفاء ال�صناعات واملهن ال�صغرية التي تعد
ا�سا�س النهو�ض باالقت�صاد.
ـ تزايد ع��دد العاطلني عن العمل ودخولهم يف
�صفوف البطالة امل�ست�شرية �أ�سا�سا.
ـ �سيا�سة اال�سترياد غري املن�ضبط.
ـ الدولة رافد للبطالة املقنعة.
ـ عدم التوافق بني النظام التعليمي و�سوق العمل.
ـ تدين م�ساهمة القطاع اخلا�ص.
ا�ستنتاجات مهمة ثالثية الأبعاد

 1ـ �أم�ست بطالة �أ�صحاب ال�شهادات الأكادميية
ظاهرة مزمنة يف املجتمع العراقي ،لها امتداداتها
ال�سابقة واحلالية .ولعل التكافل االجتماعي الن�سبي
الذي تتميز به الأ�سرة العراقية هو الذي �أعان ه�ؤالء
العاطلني على اال�ستمرار باحلياة ،يف �ضوء تلك�ؤ
اجلهات الر�سمية والدينية واخلريية بالقيام بدورها
املتوقع يف �إ�سناد ه�ؤالء العاطلني.
 2ـ �أدت البطالة املزمنة اىل تراكم �شعور حاد
باحليف والغيظ وال��رغ��ب��ة ب��ال��ث��ورة ل��دى �أ�صحاب
ال�شهادات ،يرافقه ادراك واع ب�أن م�س�ؤولية ا�ستمرار
حالتهم املعا�شية املرتدية تقع بالأ�سا�س على معطيات
الو�ضع اجلديد ،الذي يقف االحتالل الأمريكي يف
مقدمة احداثياته الفاعلة .ولذلك عبرّ وا بو�ضوح عن
احباطهم وموقفهم العدمي من امل�شروع ال�سيا�سي
الر�سمي املتمثل باالنتخابات.
 3ـ تركت �سنوات البطالة �أخاديد م�أ�ساوية يف
نفو�س �أف���راد ه��ذه ال�شريحة املتعلمة وبعالقاتهم
الأ���س��ري��ة ،ف�ض ًال ع��ن ان��ق��ط��اع �شبه ت��ام يف �صلة
التعاطف واالنتماء لديهم مع حميطهم االجتماعي،
لتحل حملها م�شاعر االغ�ت�راب والنفور نحو �أهم
مفهوم مينح احلياة االجتماعية معناها وجذوتها
ودميومتها(:الوطن).
�إن ال��دالل��ة النهائية ال��ت��ي ت�ست�شف م��ن هذه
امل�����ض��ام�ين ال��ث�لاث��ة ،ت���ؤ���ش��ر ب��و���ض��وح �أن الطبقة
الو�سطى(التكنوقراط) ال��ت��ي قو�ضتها احل��روب
�سيما بعد االحتالل ،ما ت��زال بعيدة عن االنتعا�ش
لت�ست�أنف دوره��ا العقالين يف العمليتني ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ب��ل �إن��ه��ا ت��ع��اين م��ن عجز و�ضمور
�إ�ضافيني .وهذا يعني يف اللغة النف�سية �أن املكونات
(العقلية) للمجتمع العراقي م��ا ت��زال معطلة يف
غيبوبة م�ستمرة ،على ح�ساب ن�شاط غري اعتيادي
ملكوناته (االنفعالية) ،وه��ذا �صار ملمو�س ًا ب�شكل
تف�صيلي ملن يعاي�ش ال�سلوك االجتماعي اليومي يف
ال�شارع العراقي ،مما ينبيء بتهر�ؤ �أ�شد لن�سيجنا
املجتمعي خالل املرحلة املنظورة القادمة.
�آثـار البطالة

� -إن البطالة ،متثل هدر ًا باملوارد الب�شرية.

 لها �آثارا اقت�صادية واجتماعية خطرية. ت��ده��ور دخ��ل ال��ف��رد وتعميق ح��ال��ة ال��رك��وداالقت�صادي.
 هجرة الكفاءات العراقية الباحثة عن فر�صةالعمل.
 تهدد عملية اال�ستقرار االجتماعي من خاللتف�شي الأعمال غري املقبولة اجتماعي ًا.
 الت�سرب من الدرا�سة وانت�شار الأمية. ان��ت�����ش��ار اجل���رمي���ة ،ب��خ��ا���ص��ة ل���دى ال�شبابال��ع��اط��ل�ين ع��ن ال��ع��م��ل �أذ ت�شري اح���دى درا���س��ات
الربنامج الإمنائي حول العراق اىل ان  85%من
اجلرائم التي تقع عند الفئة العمرية � 10-24سنة
هي لدى العاطلني عن العمل.
ـ زيادة م�ستويات الفقر نتاج للظروف التي مرت
بالبلد بعد االحتالل.
بع�ض احللول وال�سيا�سات
املقرتحة للبطالة يف العراق

 .1و���ض��ع �أ�سرتاتيجية وطنية فاعلة ملعاجلة
البطالة.
 .2ت�شجيع م�شاريع اال�ستثمار وج��ذب ر�ؤو���س
الأم��وال الأجنبية �شريطة �أن تكون الأي��دي العاملة
عراقية.
 .3احلد من هيمنة القطاع النفطي والبحث عن
م�صادر اخرى لدعم الأقت�صاد العراقي.
 .4منح ال��ق��رو���ض امل�صرفية وف��ق �آل��ي��ة معينة
للعاطلني ع��ن العمل على �أن ي�سبق ذل��ك برنامج
تدريب وتطوير قابليات ه�ؤالء العاطلني.
� .5ضبط اال�سترياد اخلارجي وت�شجيع ال�صناعة
الوطنية.
 .6التن�سيق بني وزارة العمل وال�ش�ؤون الأجتماعية
واجلهاز املركزي للإح�صاء من خالل و�ضع قاعدة
بيانات عن �أعداد العاطلني عن العمل لغر�ض تهيئة
فر�ص عمل لهم.
 .7اع��ادة النظر بال�سيا�سات النقدية واملالية
يف العراق من خ�لال التحكم بعر�ض النقد و�سعر
الفائدة وكذلك االنفاق العام.
 .8قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
مبراجعة �سيا�ستها ب�ش�أن اعداد اخلريجني ومتطلبات
�سوق العمل.
 .9تقدمي الدعم الكامل وخا�صة على امل�ستوى
ال��ر���س��م��ي واحل��ك��وم��ي ل��ل��م��ر�أة ال��ع��راق��ي��ة وت�شجيع
م�شاركتها يف �سوق العمل.

جامعة البرتا االردنية ـ كلية االعالم
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السياسة

الوطن قيمته تعلو على مقاصدنا الضيقة

العمل ال�سيا�سي بالأ�سا�س قائم على التدافع
و التناف�س بني �أط��راف��ه �أو حتى طرفه الواحد
على م�ستوى قيادته و ك��وادره ،و من هنا ي�ستمد
حالة التجدد و النمو الطردي الذي ين�سجم مع
م�ستويات الوعي الفكري و ال�سيا�سي ملكونات
املجموعات ال�سيا�سية ال��ت��ي تعمل يف م�ساحة
واح��دة ،و مبا �أن العملية ال�سيا�سية يف �أي قطر
م�سرحها املجتمع بكل �أ�شكاله ف�إن ال�سمة الغالبة
يف املجتمعات هي الديناميكية و حركتها الدائمة
تبع ًا لتطورات �أمناط حياتها و تطور �إقت�صاداتها
التي بال�ضرورة تنعك�س على امل�ستويات الأخرى
يف الثقافة و ال�سيا�سة و الإجتماع ،و بالتايل ف�إن
كل املعاجلات الفكرية و ال�سيا�سية و فق ًا لذلك
هي الأخ��رى معنية ب���أن ت�أخذ بهذه التطورات،
مما يعني �إنها تت�أثر بذلك على م�ستوى �إنتاجها
الفكري و التنظريي من خ�لال املقاربات التي
تقدمها و ه��ذا ب���دوره يتطلب ت��ط��ور ال��ف��رد يف
امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية طردي ًا لين�سجم مع م�ستويات
هذا التقدم.
لذا لعل من نافلة القول �أن الفكر ال�سيا�سي و
�أدواته التنظيمية ما مل تت�سم بقدر عال من الوعي
على م�ستوى الأفراد الذين يرتجمون الر�ؤية �إىل
واقع ،و كذلك بقدر ي�سري من املرونة و ا�ستيعاب
ما يلزم لكل متغري م�ضاف يظل العمل ال�سيا�سي
عم ًال م�سكونا باجلمود و بالتايل العدمية.
مل �أفهم حتى هذه اللحظة �سر عدم املرونة
يف مواقفنا ال�سيا�سية ،لعل الأم���ر يحتاج �إىل
الكثري من التحليل ،فغالب ًا عندما يحدث تباين
يف داخل �أية م�ؤ�س�سة تنظيمية ينتهي هذا التباين
بخلق خط �آخر يحمل ذات املالمح و ذات الر�ؤية،
مبعنى �آخر جتان�س و طباق حد التيه ملن يراقب
الواقع و حتى يتم اال�ستدالل على �أي منهم يتم
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أ.صالح أشواك

و �سم التنظيم بجناح القائد (����س) و الأخ��ر
(���ص) و ال�شواهد كثرية يف م�سريتنا الوطنية
فكانت هناك �أك�ثر من ق��وات التحرير ال�شعبية
و �أما بعد احلرب التي �شنتها اجلبهة ال�شعبية و
حليفتها الوياين جتراي على اجلبهة� ،إن�شطرت
اجلبهة �إىل �أك�ثر م��ن تنظيم و ب��ذات اال���س��م و
حتى احلركات الإ�سالمية بعد الإنق�سام ظل كال
التنظيمني يحمالن ذات اال�سم و الأمر ذاته تكرر
يف الفدرالية و �أخ ً
�يرا يف م�سرية اجلبهة ،فهي
متوالية �سوف لن تنتهى ما مل يت�سم اجلميع بقدر
عال من املرونة يف املواقف و كذلك الوعي الذي
يكفل تقبل الر�أي املخالف �ضمن قراءات متباينة
وفق �إختالف زويا الر�ؤية طاملا اجلميع يقف على
ب�ساط واحد.
و لعل املرونة ترمز �إليها �شعاراتنا التنظيمية
فقل �أن جتد تنظيما �سيا�سيا �إرتريا مل يتخذ من
غ�صن الزيتون �شعارا ،فرغم رمزية هذا ال�شعار
لل�سالم لكنه غ�صن غ�ض ريان مرن فكيف لقوى
�سيا�سية �أن تعرب عن ر�ؤيتها مبعزل عن دالالت

�شعاراتها.
امل���رون���ة لي�ست م��ط��ل��وب��ة داخ���ل م�ؤ�س�سات
التنظيم فح�سب و لكن يجب �أن تكون يف ر�ؤي��ة
التنظيم وفق ًا ملقت�ضيات واقع احلال على الأر�ض
يف التطور ال�سيا�سي ال��ذي ي�شهده املجتمع وفق
من��وه �ضمن �سياقات ال��ت���أري��خ ال���ذي م��ا ه��و �إال
نتاج ديناميكية القوى ال�سيا�سية و الثقافية و
الإجتماعية التي ت�صنع واقع ًا ت�أريخي ًا جديد ًا
يو�شح الوطن مبالحمه �ضمن تدافع الر�ؤى و لكنها
ال ت�ستهوي اجلميع طاملا كانت �أحادية ،فر�ضتها
حالة ال��ف��وارق يف ال��ق��درات يف حلظة تاريخية
حمددة ،لذا دائم ًا ما يتم احلديث عن الثوابت
الوطنية التي يلتف حولها اجلميع و تتوافق حولها
كل القوى ال�سيا�سية املعربة عن املجتمع وغالب ًا
ما ي�سعى اجلميع �إىل جعل ما ي�ؤمن به ثوابتا و
هنا نحتاج �إىل مزيد من العقالنية و املو�ضوعية
�ضمن ر�ؤية مرنة ت�ستوعب القدرات و املتاح من
�أجل �إحداث التغيري الذي يت�سق مع الر�ؤية الكلية
يف حم�صلته النهائية و �أه��م �أدوات���ه خلق منرب
ي�ستوعب اجلميع بغية �إدارة حوار وطني �شفاف،
يوائم بني ال��ر�ؤى حتى يتم الإت��ف��اق على ت�صور
موحد يكون خارج �سياقات التدافع الذي ت�شهده
احلياة ال�سيا�سية و ي�شكل ما نطلق عليه الثوابت
الوطنية.
يف �سياق تبني منهجية املرونة و العقالنية
و الواقعية �إزاء م��ا ه��و م��اث��ل ،علينا �أن نف�سر
كبوتنا �أو �إذا جاز القول هزميتنا تف�سريا ملهما
و الإ�ستفادة منها ،ال �أن نحب�س �أنف�سنا فيها بل
علينا �أن نبحث عن انت�صارات دائمة مهما كان
حجمها ،و بالرتاكم ف�أنها حتم ًا �ستف�ضي �إىل �أن
ن�صل لغاياتنا عرب �أي�سر ال�سبل و التي ال تخرجنا
م��ن م�ضمار ال��ب��ق��اء يف ات���ون ال��ت��داف��ع و ب���أق��ل

خال�صة القول

اخل�سائر حتى حلظات الإنت�صار جلوهر ر�ؤيتنا.
كرث هم الذين تبنوا �أن ال�صراع ال�سيا�سي يف �إرتريا يدور على
ا�سا�س مدر�ستني ال ثالث لهما ،مدر�سة جبهة التحرير الإرترية و
مدر�سة اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إرتريا ،وعلى الرغم من �أن الأخرية
هي من ذات التجربة الأوىل ت�أريخي ًا و لكن يبدو �أن الأمر ا�ضحى
خمتلفا لأن الأخرية افرتعت طريقا �آخر بعيدا عن �إ�سناده للتجربة
التي خرجت من رحمها و بالتايل غدت مدر�سة و جتربة قائمة بذاتها.
لعل الذي �أربك امل�شهد يف الآونة الأخرية هو ت�شظي جتربة اجلبهة
ال�شعبية و خروج �أغلب قيادات و كوادر اجلبهة ال�شعبية من الفعل
الر�سمي يف �إطار الدولة و احلزب يف �إطار حزب اجلبهة ال�شعبية؟ �إما
ل�سجن الطاغية �أغلبهم �أو خلروج بع�ضهم �إىل خارج �إرتريا و الوقوف
على ب�ساط واحد مع املعار�ضة ،مع اختالف زوايا النظر يف املوقف
من النظام فالبع�ض منهم يرى يف التجربة منوذج ميكن احلفاظ
عليه و التم�سك بها و يرون يف تغري ر�أ�س النظام معاجلة لكل �أزمة
الوطن ،و البع�ض منهم قد كفر بالنظام و كل التجربة و لكنه بذات
القدر كافر باملكونات التي تت�ألف منها املعار�ضة �ضمن �إ�سقاطات
تاريخية لو مت التعامل معها يف �سياقاتها التاريخية رمبا حلررت كثري
منهم من قيود �أثقلت خطواتهم نحو العمل اجلماعي.
امل�شهد يف تقديري يحتاج �إىل قدر عال من املرونة و املو�ضوعية
و الواقعية ،هناك منطقة و�سط ميكن �أن يلتقي عندها اجلميع ،و
لكن بن�ضج يعي املقبل من النتائج املرجوة و التي يف�ضي �إليها العمل
امل�شرتك ،و تقبل فكرة �أن كل التجارب �أو كال املدر�ستني كان الإن�سان
و الأر�ض غايتيهما على حد �سواء و بالتايل ف�إن ت�شابك هذه العقيدة
رمبا تكون مدخ ًال لك�سر حالة اجلمود التوافقي مع تقبل فكرة �أن
التفا�صيل يف ادارة احلياة ال�سيا�سية ميكن �أن تخ�ضع للإجتهادات
الفكرية و املقاربات ال�سيا�سية التي حتم ًا معيار مالءمتها من عدمه
مرهون مبوقف ال�شارع منها و يف ذلك فليتناف�س املتناف�سون.
�أما �أن ندخل يف معرتكات �صفرية يكون الن�صر فيها لطرف دون
�آخ��ر ،ف�إن ا�ستقرت الأح��وال ل�صالح طرف دون �آخر فعلى اجلميع
عدم ن�سيان �أن احلرب �سجال و مي�ضي اخلا�سر �إىل �إع��ادة ترتيب
ذاته مبا ميكنه من رد الإعتبار و ب�أي ثمن ،و ي�ستمر احلال على هذا
املنوال اخلا�سر الوحيد فيه جيل �أثر جيل لي�س له مرياث غري ت�أريخ
قاتل و �صراعات �صفرية ينتظر فيها امتداد �أي طرف دوره يف �إفناء
الآخر ،و هذا لن يحدث فاملجتمعات دائما متحركة تارة ت�صعد و تارة
تخبو و لكن ال ميكن احلكم عليها بالفناء.
عليه ف���إن امل��خ��رج م��ن جممل �أزم��ات��ن��ا الوطنية يكون يف ر�ؤي��ة
ا�سرتاتيجية تت�سم بالعقالنية و املو�ضوعية ،لن تتاح لنا هذه الر�ؤية
ما مل نتحلى بقدر عال من املرونة ال�سيا�سية و�صراع يح�سمه حوار
ينطوي على �إقرار �أن هذا الوطن قيمته تعلو على مقا�صدنا ال�ضيقة،
و هذه املقا�صد بال�ضرورة متاحة يف جممل م�صلحة الوطن و بطبيعة
احلال �سنجد ذاتنا ال�سيا�سية و الفكرية و الإجتماعية و الثقافية يف
وطن نتفيئ ظالله جميع ًا من خالل التوافق و ال�سالم و دولة املواطنة
على ا�سا�س قانوين

كاتب و �سيا�سي من �إرتريا

األمة
و
المؤامرة

أ.زياد المنجد

�أرادت قوى اخلري يف �أمتنا �أن تنه�ض بها بعد حقبة ظالم انتهت بتجزئة الأمة اىل
�أقطار متباعدة ،ف�أرادت جمعها وتوحيدها م�ستمدة العزم من ركيزتني �أ�سا�سيتني يرتكز
بنيان الأمة عليهما وهما العروبة التي جتمع ال�شعب يف �أقطارها ،والإ�سالم الذي بنى جمد
هذه الأمة و�أعلى من �ش�أنها.
�إنطلق اخلريون ال�ساعون يف حماوالت اعادة توحيد الأمة من م�سلمة ي�ؤمنون بها وهي
�أن العروبة ج�سد روحها الإ�سالم وال ميكن للج�سد �أن يعي�ش دون روح وال للروح �أن تتج�سد
ب�شكل فعلي دون ج�سد.
هاتان الركيزتان الأ�سا�سيتان يقوم عليهما نهو�ض الأمة وتوحيدها ،وتدمريهما يعني
بقاء الأمة يف حالة �ضياع ،ولذا فقد عملت قوى الإ�ستعمار على تدمري كلتا الدعامتني ملنع
نهو�ض الأمة وتوحيدها وللأ�سف جنح ه�ؤالء يف م�سعاهم اىل حد بعيد خالل ال�سنوات
املا�ضية.
يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي وبعد التخل�ص من احلقبة اال�ستعمارية �إنت�شر
املد القومي يف معظم �أقطار العروبة ،وبد�أ ال�شعب العربي من املحيط اىل اخلليج يتغنى
بالعروبة ويدعو اليها ،و و�صل العروبيون القوميون اىل �سدة احلكم يف �أكرث من قطر عربي،
وحتى ال يتمكن ه�ؤالء من حتقيق �أهدافهم بد�أ الت�آمر على اخلط العروبي ب�إ�ستهداف هذه
القياداتن و�أطيح ببع�ضها بامل�ؤامرات ال�سيا�سية ومن مل ي�ستطيعوا �إنهاء حكمه بذلك
مت �إنهاء حكمه بالتدخل الع�سكري املبا�شر ،يف وقت مت توفري كل ال�سبل لرعاية ودعم
بع�ض الأنظمة التي تدعي الفكر القومي موكلني اليها �ضرب العروبة ب�إ�سمها ،فكانوا
يحكمون ب�إ�سم العروبة ويحاربونها خدمة لأعداء الأمة ،ووقفوا مع �أعداء الأمة يف كل
حروبهم �ضدها وق�ضوا على كل حركات التحرر الوطني بذريعة حمايتها ،وهكذا جنحوا
يف م�سعاهم بالق�ضاء على مفهوم العروبة ،وحدوا من �إنت�شارها ومل يعد �أحد اال ما ندر
يتحدث عن العروبة كرابط جامع لأقطارنا العربية.
بعد جناحهم بالق�ضاء على الركيزة الأوىل لبناء الأم��ة توجهوا لتدمري الركيزة
الثانية فن�شروا مفهوم الإرهاب وربطوا الإ�سالم به ،وخططوا لظهور تنظيمات �إرهابية
ب�شعارات �إ�سالمية ،متركزت يف بالدنا ومار�ست القتل والتخريب ومعظم �ضحاياها من
العرب وامل�سلمني فكانت القاعدة و داع�ش والن�صرة وغريها من التنظيمات التي ترفع
�شعار الإ�سالم ،والإ�سالم براء منها وا�ستطاعوا �أن ي�شوهوا �صورة الإ�سالم احلقيقي الذي
نعتربه احدى الركيزتني لنهو�ض الأمة وا�ستعادة جمدها.
�إن جناح اعدائنا يف خمططاتهم مرحلي ًا يفر�ض علينا �أن ال ن�ستكني و�أن ن�ستنه�ض
عزمية ال�شباب للت�صدي لهذا امل�شروع اال�ستعماري فال حياة للعرب �إال بتوحيد امتهم
وبناء الدولة العربية املوحدة ،وهذا لي�س حلما بل هو خيار وجود لهم.
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السياسة

م �ب��دأ "ح ��ق ال �ش �ع��وب ف��ي ت�ق�ري��ر م�ص�يره��ا"
منمناهضةاالستعمارإلىخدمةاإلمربيالية

أ.محمد زيتوني

ك��ث�يرة ه��ي امل��ف��اه��ي��م والإع���ت���ق���ادات التي
تزرع يف عقول الب�شر ،رغم عدم م�صداقيتها
وال منطقيتها وال �صحتها ،بل حتى و�إن كانت
تناق�ض حقوق النا�س وال�شعوب واالمم ،يف
ال�سالم وال�سعادة و التقدم واالزدهار.
فما ه��ي حقيقة "مبد�أ حق" ال�شعوب يف
ت��ق��ري��ر م�����ص�يره��ا ،ال���ذي ي����داول يف �أع���راف
القانون ال��دويل ويعترب قاعدة �شرعية تعتمد
عليها احلركات االنف�صالية ،وت�ستعملها القوى
الدولية العظمى لل�ضغط على الدول امل�ست�ضعفة
للتحكم فيها؟ وه��ل ه��ذا امل��ب��د�أ ،ي�ضمن فعال
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ال�����س�لام ب�ين ال�����ش��ع��وب واالمم؟ �أم بالعك�س
يحفز على ال�صراعات والتناحر والعن�صرية
واحل�����روب وال��ل�ا ت����وازن داخ����ل ال����دول و مع
حميطها؟
رغم تداول مفهوم "حق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها" يف الكتابات القانونية والفل�سفية
و ال�سيا�سية ،منذ القرن التا�سع ع�شر�،إال �أنه
�أخد �شكله القانوين الإلزامي وال�سيا�سي ،الأكرث
ن�ضجا ،مع الرئي�س االمريكي وودرو ويل�سن،
ال���ذي ط��رح��ه� ،ضمن مبادئه الأرب��ع��ة ع�شر،
�أمام الكونگر�س االمريكي يف يناير �،1918أي
يف بداية ال�سنة التي �ستنتهي احلرب العاملية
الثانية بنهايتها.
لقد لعب مفهوم "حق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها " دورا جوهريا يف بلورة القواعد التي
اعتمدتها معاهدة ڤر�ساي ( ،)1919مبدينة
ڤر�ساي الفرن�سية ،والتي كان الهدف ال�ضمني
واحلقيقي منها ه��و تفكيك الإمرباطوريتني
النم�ساوية-املجرية والرتكية ـ العثمانية� ،أي
الإم�براط��وري��ات املنهزمة يف احل��رب العاملية
االوىل ،ولي�س الهدف كما مت الرتويج له:خلق
�شروط تثبيت ال�سالم الدائم الذي تبنته ع�صبة
الأمم.
و باملح�صلة العك�س هو الذي ح�صل ،حيث

تعترب معاهدة ڤر�ساي �أح���د �أ���س��ب��اب �صعود
النزعات القومية الأوروبية املتطرفة التي �أدت
للحرب العاملية الثانية ،التي خلفت ع�شرات
املاليني من القتلى ودمارا مل ي�سبق له مثيل يف
تاريخ الب�شرية.
و يف �سياق �آخر ،ال يقل درامية وب�شاعة عن
احل��رب ،فقد مت اعتماد نف�س املبد�أ (اي حق
ال�شعوب يف تقرير م�صريها) لت�أ�سي�س احلركة
ال�صهيونية والإع�ل�ان عنها ر�سميا يف م�ؤمتر
بال ب�سوي�سرا �سنة 1898م ،حيث طالبت بحق
ال�شعب اليهودي يف تقرير م�صريه وبناء دولته
على �أر�ض فل�سطني ،رغم �أن اليهود ال ي�شكلون
فيها اال �أقلية قليلة ،وما ترتب على ذلك من
تقتيل ووح�شية و ت�شريد ل�شعب بكامله وحروب
و�صراعات ال تنتهي وم�ستقبل جمهول يهدد
ال�سالم العاملي.
ومن �أكرث املفارقات اجليو�-سيا�سية ،هناك
العالقات املغربية ـ اجلزائرية ،فعلى الرغم ما
يجمع البلدين وال�شعبني ،من تاريخ وجغرافية
ودي���ن وم��ذه��ب ول��غ��ة و���س��اك��ن��ة ،ف���إن��ه��ا تعرف
توترات منذ عقود ،حول دور البلدين الطليعي
يف افريقيا ،و مب��ا �أن اجل��زائ��ر تعلن تبنيها
لنظرية" ت�صفية اال�ستعمار" وحق ال�شعوب يف
تقرير م�صريها ،ف�إنها تدعم وحتت�ضن جبهة

كالم اخـــر

االردن ..
ومواجهة "العقرب"

البولي�ساريو االنف�صالية ،التي ال تتوفر بتاتا على ال�شروط
املطلوبة للتمتع باحلق يف تقرير امل�صري املتعارف عليه يف
القانون الدويل (�شعب واحد ولغة وجغرافية) ما دام �أن
�سكان جهة ال�صحراء ،مثلهم مثل جهات املغرب الأخرى
يتقا�سمون نف�س التاريخ والدين واملذهب واللغة ،و النتيجة
هي �صراعات ومناو�شات و�إغالق للحدود و�شلل يف التبادل
التجاري و�إعاقة �سبل التعاون االقت�صادي وبناء املغرب
الكبري املن�شود.
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر� :إقليم كاتالنيا الذي
يحظى ب�شروط متعددة وكافية (تقدم �صناعي و فالحة
جد متقدمة وغنية ،و لغة حية وعلمية ،و �شعب متميز ،و
موانئ و ثقافة و فنون وجامعات) ورغم كل هذا ،و رغم
تواجد �إقليم كاتالنيا يف بلد دميقراطي ،وال��ذي بدوره
جزء من االحت��اد الأورب��ي ،الذي يعترب �أحد �أكرب القوى
االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية يف العامل ،رغم كل
ه��ذه امل���ؤه�لات ي�ستع�صي على املطالبني بالإ�ستقالل
والإنف�صال عن ا�سبانيا حتقيق �أهدافه.
�إن املتتبع النبيه ،لأج��ن��دة م��ا ي�سمى ب"الفو�ضى
اخلالقة" وت��دخ��ل ال��ق��وى ال��ك�برى يف ك��ي��ان��ات ال���دول
ال��وط��ن��ي��ة ،وك��م��ا ع�ب�رت ع��ل��ى ذل���ك وزي����رة اخل��ارج��ي��ة
االمريكية كوندليزا راي�س ،م�ؤكدة �أن الواليات املتحدة
الأمريكية عازمة على ن�شر الدميقراطية يف العامل والبدء
بت�شكيل "ال�شرق الأو�سط اجلديد" كل ذلك عرب ن�شر
"الفو�ضى اخلالقة" ،يف مقابلة �أجراها معها �صحفي
(جريدة وا�شنطن بو�ست) عام  ،2005يالحظ �أن هذا
امل�شروع يحمل بني طياته اهتماما كبريا "بحق ال�شعوب
يف تقرير م�صريها" وحقوق ما ي�سمى الأقليات االثنية،
مما ال يدع جماال لل�شك ان الهدف من تقرير امل�صري هو
تفكيك الكيانات الوطنية وتق�سيم املق�سم وجتزيئ املجز�أ
 ،للهيمنة الكاملة على االقت�صاد العاملي وخريات ال�شعوب.

�صحفي من املغرب

أ .جالل النداوي

طيلة ال�سنوات القليلة املا�ضية جنحت ايران يف �إخرتاق عدد من دول املنطقة
العربية و�أ�س�ست موطيء قدم لها من خالل رعايا واتباع يدينون لها بالوالء ،كما هو
احلال يف العراق و�سوريا ولبنان واليمن وغزة ،ويف بع�ض الزوايا التي تقع �ضمن دول
اخلليج العربي� ،إال ان حماوالتها للتمدد اكرث يف املنطقة (ونخ�ص االردن حتديدا)
ف�شلت ف�شال كبريا لأ�سباب �سن�أتي على ذكرها.
ف�إيران لطاملا اكدت ب�أن �سطوتها على منطقة ال�شرق االو�سط قد اكتملت يف
قيام االمرباطورية الفار�سية والتي �ستكون بغداد عا�صمتها ،وذلك ما كان العاهل
االردين امللك عبد اهلل الثاين قد حذر منه يف وقت مبكر ب�إ�شارته اىل احللم الإيراين
يف ر�سم خارطة جديدة للمنطقة يتو�سطها "الهالل ال�شيعي" الذي خططت له
�إيران حتت هذا امل�سمى او العقيدة التي ال ت�ؤمن بها قدر نزوعها ال�ستعادة املجد
الفار�سي الغابر.
وبعد �أن ب�سطت �إيران هيمنتها يف بع�ض الدول العربية التي �أ�شرنا اليها من
خالل ف�صائل وميلي�شيا واذرع اخطبوطية ،كان تفكريها يتجه لإخرتاق االردن الذي
بقي ع�صيا عليها .فقد د�أبت يف البداية وب�شكل هاديء ودبلوما�سي لإيجاد ثغرة يف
اجلدار االردين تنفذ منها ،ف�أرادت ان تلعب لعبة ال�سياحة الدينية والتي من خاللها
ت�سري �أفواجا من االيرانيني ومن معهم لزيارة ا�ضرحة موجودة يف االردن .وبالرغم
من ان هذا البلد يعتمد يف جزء من موارده االقت�صادية على ال�سياحة اخلارجية� ،إال
�أنه مل يقبل بهذه العرو�ض واالغراءات التي تكررت كثريا.
مل جتد ايران بعد ذلك غري ان ت�شن حربها االقت�صادية على االردن من خالل
حما�صرة منفذه احلدودي مع العراق والذي متر من خالله يوميا مئات القوافل
التجارية ،فتم �إيقاف التبادل التجاري بني العراق واالردن والذي تبلغ عوائده
ماليني الدوالرات ،ومبا ان املنافذ التجارية مع �سوريا متوقفة هي االخرى ب�سبب
احلرب ال�سورية ،ف�إن ميناء العقبة الذي يعترب املرف�أ البحري الرئي�سي للواردات
وال�صادرات قد ت�أثرت حركته ولو جزئيا ،وهو ما يعني ان الو�ضع االقت�صادي
االردين البد ان يت�أثر بذلك اي�ضا� ،إال ان االدارة ال�سليمة للبالد ا�ستطاعت ان
تتجاوز كل ما خططت له ايران مبعاقبة هذا البلد العربي الذي جنح يف ان يكون
م�صدا و�ساترا حمكما بوجه التمدد االيراين.
وبذلك بقي االردن البلد الوحيد يف املنطقة الذي مل تتمكن ايران من اخرتاقه
وهو ما �أ�سهم يف اف�شال حلم قيام امرباطورية تاج التيجان!..

�إعالمي تلفزيوين و كاتب �صحفي
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ال � � � �ج � � � �زائ� � � ��ر ب � � �ع� � ��د ال � � � � �ث� � � � ��ورة ال � �س � �ل � �م � �ي � ��ة:
م � � � ��اذا ت� �ح� �ق� ��ق م� � ��ن ع� � ��دال� � ��ة ح� � ��ق ال � �ح � �ي� ��اة؟

ا .حيزية تلمسي
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�أك�ثر من ثالثة �أ�شهر م��رت على انتخاب
رئي�س للجزائر يف جتربة دميقراطية منوذجية
ك��ان��ت خ��ي��ار ال�شعب ال��وح��ي��د لإن��ه��اء االزم���ة
ال�سيا�سية احلادة يف البالد رافقتها ثورة �سلمية
دام���ت ق��راب��ة ال�سنة حققت تغيريا ج��ذري��ا و
اطاحت ب�شخ�صيات كبرية يف الدولة و�ضعت
اجلزائر على �شفى حفرة ,و جاء الإنتقال اىل
جمهورية جديدة مبثابة نف�س جديد بعد عقدين
من االنحطاط يف كل املجاالت .و فور �إنتخابه
بد�أ الرئي�س املنتخب عبد املجيد تبون بتطبيق
برناجمه الذي وعد به ال�شعب و الذي ركز فيه
على حت�سني الو�ضع املعي�شي للمواطن ك�أولوية ،و
رغم �إنتقادات بع�ض املعار�ضني على �أوىل نقاط
التغيري التي تبناها الرئي�س و الي�أ�س من حتقيق
التغيري املطلوب� ،إال �أن من اختاروا تبون رئي�سا

طالبوا مبنحه املزيد من الوقت لأن ما دمرته
الع�صابة يف � 20سنة لن يتم ا�صالحه يف �أ�شهر.
و بني هذا و ذاك تقف اليوم "كل العرب"
عند �س�ؤال مطروح :بعد حراك �شعبي كان قد
باركه الرئي�س املنتخب ،ماذا حتقق من عدالة
بحق احلياة؟
حت�سني ال��ظ��روف املعي�شية للمواطن �أهم
الأولويات
ال مي���ك���ن الإن�����ك�����ار �أن احل����ي����اة ع����ادت
للدبلوما�سية اجلزائرية و لل�شعب و الوطن بعد
انتخابات  12دي�سمرب  2019و ف�ضال عن الدور
البارز الذي لعبته اجلزائر يف الق�ضية الليبية،
ف�إن قرارات هامة مت �إتخاذها من قبل الرئي�س
اجلديد �أعادت الأمل للجزائريني رغم بع�ض ما

فوهة قلم

ماذا
علمني
أبي؟
تبقى من تبعات الف�ساد ،اال �أن بوادر التغيري بد�أت بالظهور ،و لعل �أكرث ما يهم
هو حتقيق العدالة االجتماعية و االهتمام باملواطن بدرجة اوىل و حت�سني الو�ضع
املعي�شي وفق خمططات فعلية ب��د�أت بتطبيق برنامج رئا�سي متثل يف اح�صاء
نقاط الظل عرب كل والي��ات اجلمهورية من خ�لال ال��زام ال��والة بالوقوف على
م�شاكل املناطق و االحياء التي يعاين �سكانها التهمي�ش و احلرمان و نقائ�ص يف
التنمية ،حيث مت �إثر ذلك تنقل جلان متخ�ص�صة عرب البلديات و االحياء النائية
و املحرومة من �أب�سط حقوق احلياة ملعاينة الأو�ضاع املعي�شية للمواطن و ت�سجيل
ان�شغاالته ،ليتم بعدها و�ضع خطط و ا�سرتاتيجيات ا�ستعجالية للتدخل على املدى
القريب و املتو�سط ،لإخراج ال�سكان من دائرة التهمي�ش و حت�سني او�ضاعهم ،و
حتقيق التنمية تنفيذا لتعليمات و �أوام��ر رئي�س اجلمهورية ,و هو ما بعث �آماال
م�شرقة يف نفو�س املواطنني الذين عانوا وي�لات الفقر و احلرمان يف حت�سني
�أحوالهم خا�صة مع وعود الرئي�س ب�إعادة هيكلة كل القطاعات ،و اعادة النظر يف
طرق الت�شغيل بامل�ؤ�س�سات العمومية و اخلا�صة.
كما حتركت احلكومة �أي�ضا لتح�سني قائمة الإ�سترياد للعمل على تقلي�ص
فواتريه و ت�شجيع االنتاج الوطني ،و كانت البداية بالتخطيط ملنع ا�سترياد اللحوم
املجمدة و االكتفاء باملنتوج الوطني من حلوم االغنام و االبقار و حتى اجلمال،
مع �ضمان تخفي�ض حوايل  30باملائة من �أ�سعار اللحوم احلمراء و هذا ا�ستعدادا
ل�شهر رم�ضان ,كما اطلقت وزارة التجارة اي�ضا حملة ملحاربة امل�ضاربة و ارتفاع
ا�سعار املواد الوا�سعة اال�ستهالك مع العمل على حتقيق االكتفاء و حت�سني النوعية
وعر�ض خمتلف ال�سلع الغذائية ب�أ�سعار مدرو�سة.
و قبل كل ه��ذا حت�ضر احلكومة اجل��دي��دة لو�ضع قانون م��ايل تكميلي مللأ
الفراغات و النقائ�ص التي مل ي�شملها قانون املالية  2020الذي كانت قد �صادقت
عليه حكومة النظام ال�سابق ,هذا اىل جانب قرار �إلغاء الر�سم اجلبائي على
املوظفني ذوي الدخل ال�ضعيف ،كل هذه القرارات و االج��راءات التي مل تطبق
بعد و املتواجدة قيد التنفيذ هي ما ينتظر �أن يتحقق يف امل�ستقبل القريب ل�ضمان
العدالة االجتماعية التي ت�ضمن للمواطن اجلزائري حقه يف حياة اف�ضل.
و �إن كان ظهور فريو�س كورونا و �إنت�شاره ب�أكرث من  17والية يف البالد بت�سجيل
ما يزيد عن  90حالة ا�صابة باملر�ض قد اع��اق تطبيق املخطط اال�سرتاتيجي
للجزائر اجلديدة ،و دفع بال�ضرورة اىل ت�أجيل و تعليق كل امل�شاريع و الدخول يف
حجر �صحي عام على غرار معظم دول العامل مع اتخاذ االجراءات االحرتازية
الالزمة ،فاملواطن اجلزائري �سيبقى ينتظر جزائر بعد الكورونا �آمال ان تخرج
البالد و بلدان العامل من هذه احلرب ب�أقل اخل�سائر.

أ .سعد الرشيد

م ّرت يوم �أم�س الذكرى ال�سنوية ال�سابعة على ا�ست�شهاد
والدي ،ول�ست هنا يف معر�ض ا�ستذكار حياته احلافلة بالن�ضال،
ولكنها وقفة ال�ستذكار ماذا تعلمتُ منه ،وما الذي غر�سه ّيف من
مبادئ وق ّيم.
حب الوطن
ماذا ع ّلمني �أبي؟ ع ّلمني منذ بواكري طفولتي ّ
والفداء من �أجل عزّته وا�ستقراره� ،إذ كان ي�صحبني معه و�أنا
يف ِ�سنّ الرابعة من ُعمري �إىل جبهات القتال يف جنوب العراق،
ومع�سكرات املقاتلني ،لأربو و�سط ذلك اجلو املفعم باحلما�س
والوطنية يف الت�صدي لل�ش ّر القادم من ال�شرق ،وكنتُ و�أنا يف ذلك
ال ُعمر �أرتدي البدلة الع�سكرية التي يرتديها املقاتلون!
ثم ترعرتُ يف كنفه و�شببتُ على خ�صال اخلري التي كان
يغر�سها فينا� ،أنا و�أ�شقائي الأ�صغر مني ،كالإخال�ص يف العمل،
وال�صدق يف كل �شيء� ،إذ كان رحمه اهلل من املمكن �أن ي�ساحمنا
على �أ ّية هفوة �إال عدم ال�صدق� ،إذ كان دائ ًما ما يردد على
م�سامعنا (�أن الرجولة كلمة فمتى ما اهتزّت هذه الكلمة اهتزّت
الرجولة) ،ومنه تعلمنا الوفاء للوطن واملبادئ وللعهد �إذا ما
قطعناه ،فالعهد �أمانة يف الرقاب ودَينٌ البد من �سداده.
هكذا علمني �أبي ،وعلمني �أن امل�س�ؤولية حتتاج �أهلها ،فلي�س
كل �شخ�ص قادر على التكليف وحت ّمل امل�س�ؤوليات اجل�سام ،وب�أن
اللني مع النا�س وخف�ض اجلناح لهم ال يقلل من قيمة الإن�سان �أو
يقلل من �ش�أنه ،فالهيبة يف التوا�ضع وطيب الكالم ،ال يف التعجرف
والغرور ،وكان �أ�ش ُّد ما يحا�سبني �إن مل�س يف �صوتي نربة ا�ستكبار
وتعايل على النا�س!
ع ّلمني �أبي �أن القوة ال تعني نزع الرحمة وال�شفقة من قلوبنا،
وب�أن احلنان والعطف لي�سا �ضع ًفا ،على �ألاّ يكونا حنا ًنا وعط ًفا
ال�شدّة واحل�سم مطلوبة � ً
أي�ضا لكن دون ُظلم!.
ُمفرطني� ،إذ �إن ِ
�أنبتنا �أبي نباتًا ح�س ًنا� ،أح�سن تربيتنا و�سقانا من طيب �أخالقه
حتى �صرنا على ما نحنُ عليه اليوم ،وما زال ذكره الطيب و�سريته
احل�سنة على ل�سان كل حمبيه ورفاقه و�أ�صدقائه ممن جال�سوه
وعرفوه عن قرب� ،سواء من خالل عمل �أم ُ�صحبة ..رحمك اهلل يا
نقي ال�سرية� ،إذ يرحل الراحلون ويبقى �أثرهم الطيب بني النا�س.
ّ

كاتب من العراق
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ح� � �م� � � ـ� � �ـ � � ـ� � ��ار ال � �ش � �ي � �ط � �ـ � �ـ � �ـ � ��ان

َ
�وق� ��ه ح� � �م� � ��اران ،ش � ُّ�ره� �م ��ا ال� � � �راك � � ��ب"ُ
َ
َ
"إن ال� �ح� �م� ��ار وم� � ��ن ف� �
ِ
م��ن الطبيعي �أن ال ينتفع احل��م��ار مبا
ي��ح��م��ل��ه ،ف��ه��وغ�ير م����ؤه���ل ،ال ���س��ب��ي��ل �إىل
�إ�صالحه ،وال ميكن تغيري طباعه ،الزفري
�أول �صوته والنهيق �آخره� ،آخر دوائه الكي،
كحل قا�س حني ال تفلح الو�سائل ال�سلمية
لتغيريه �أو لإ�صالح ما يف�سده.
يتحدثون عن لبنان و�أحواله ،بحما�سة،
بغ�ضب ،بوعيد وتهديد ال�أخالقي� .إح��ذروا
العمائم التي تُخفي حتتها الف�ساد ،واحذروا
ال��� ُ��س��ذج ال��ذي��ن ي��ن��غّ��رون بال�سالح .خيانة
الوطن ف�ساد ،ال تقبل �أي تربير� .إن هوية
وط��ن ال ميكن �أن ت���أت��ي م��ن �أول��ئ��ك الذين
يطلقون العنان حلناجرهم بخطابات رنانة
تر�سم �سيا�ساته من خلف ال�شا�شات ،ولئن
ك��ان��ت العونية ال�سيا�سية ال��ي��وم ت�ستقوي
ب�سالح غري �شرعي� ،أ�ضفت عليها �سلطة
�شرعية ال ميكن �أن يعطي لها املربر لف�سادها
اخلبيث والتحكم مبقدرات وطن ب�أكمله.
يف ذروة الأزمة الراهنة التي يرزح حتت
وط�أتها املواطن اللبناين ،ال ينفك ال�سيد
ن�صراهلل على بث خمططاته الت�آمرية التي
تبغي تدمري لبنان ،و�إحلاقه باملحور الفار�سي
م��ن دون �أي اع��ت��ب��ارات لأح���د .وعلى خط
متوازٍ ي�سري العهد "القوي" وما ميثله من
�سلطة ،بتنفيذ تلك املخططات من منطلق
ال�ب�راءة ،وطم�س �أدوار النخب ال�سيا�سية
الفاعلة يف انتفا�ضتها �ضد �شيطنة لبنان.
�إال �أن الأخ��ط��ر ه��و تغييب منطق العقل،
وفهم ظروف االنتفا�ضة ال�شعبية التي دعت
املواطن اللبناين للنزول �إىل ال�شارع �ضد
الف�ساد امل�ست�شري ،و�ضد �إخ�ضاع الد�ستور
اللبناين لأه����واء البع�ض� ،إن يف الق�صر
اجلمهوري� ،أو املجل�س النيابي� ،أو حتى يف
ال�سراي احلكومي.
عندما يتداعى ال�ضمري يفقد الإن�سان
�أخ�لاق��ه ،فيمار�س ال��ك��ذب امل�ب�رر ،ويعمد
�إىل النهب وال�سطو .و�إن ال�سقوط الأخالقي
بخطره الظاهر هو منح الوالء لغري الوطن،
وي�ترت��ب عليه ك��ل ال��ع��ي��وب ،ودي��ك��ت��ات��وري��ة
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ظ�لام��ي��ة ال تبغى غ�ير �إذالل اللبنانيني،
وفر�ض �سيا�سة الأم��ر الواقع املرير عليه.
هل جنحت اليوم خمططات ال�شيطان؟ بكل
�أ�سف نعم ،فهناك من حملها على ظهره!! �إن
اخلط�أ اللبناين القاتل لي�س فقط الرتكيز
على املح�سوبية والطائفية ،ولكن التغيب
املتعمد للغزوة الإيرانية لإبعاد لبنان عن
حميطه العربي ،و�إحلاقه مبحور املمانعة.
ال ُيخفى على �أحد الإنقالب الدموي الذي
بد�أ ُبعيد حرب متوز 2006م ،وراح �ضحيته
الع�شرات م��ن اللبنانيني الأب��ري��اء لفر�ض
ال�سيطرة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ،ف��ب��ات املتحكم
بالقرارات الرئي�سية� ،إذ مل يعد هنالك من
دول��ة مبفهومها ال�سيادي احل��ر وامل�ستقل،
فغلبت ال��ه��وي��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ع��ل��ى الوطنية
اللبنانية.
�إنتفا�ضة  17ت�شرين و�ضعت لبنان �أمام
خ��ي��اري��ن� ،إم���ا ال��ق��وة الر�سمية ل��ه املتمثلة
ب�شرعية ال���دول���ة� ،أو اال���س��ت�����س�لام ال��ت��ام
واخل�ضوع املطلق ل�سلطة والية الفقيه ،وما
�شارع اخلميني على طريق املطار ومتثال
�سليماين قاتل �أط��ف��ال العرب يف اجلنوب
الذي ُن�صب م�ؤخرا "�إال دليال �أننا ر�سميا"
بتنا وال�شيطان يف حم��ور واح���د .غ�ير �أن
ال�سيا�سة املتبعة يف الأم�س واليوم خا�صة
الإقت�صادية منها ،تلقي �أع��ب��اء �إ�ضافية،

ال ��زم� �خ� �ش ��ري

وتفتقر للر�ؤى امل�ستقبلية لتحقيق الإمن��اء.
عقب انتهاء احلرب الأهلية مل يكن هنالك
بناء حقيقي للمواطنة اللبنانية ،ومل نرى
�أي م�سعى ج��دي لبناء الإن�سان اللبناين،
ب��ل على العك�س ب��ات��ت امل��ال��ي��ة ال�سيا�سية
ت���أخ��ذ م�ساراتها يف �أب�سط �أم���ور ال��دول��ة،
وقد �سقط اجلميع يف الفخ املايل .ومل يكن
ال�شعار الذي ُرفع و�أغلبه �أ�سفل �صور رئي�س
اجلمهورية (الرا�شي واملرت�شي يف ال�سجن)
�إال دعوة لقبول الر�شاوي!! �إذ �أن معظم من
ا�ستلم �سلطة م��ن كافة الأح����زاب ،حقيبة
وزارية ،مقعد نيابي �أو حتى مركز �إداري ،مل
يكونوا �إال راق�صي �سريك ُمب َتذَ لني ،طرحوا
�أنف�سهم ُمنقذين ،لكنهم ما ينفكوا �إحناء
ر�ؤو�سهم يف �سبيل م�صاحلهم وارتباطها مع
�أجهزة �إقليمية �أو دولية .ماذا تغيري اليوم؟
ملحة ب�سيطة على الإجنازات التي حتققت يف
كافة امل�ؤ�س�سات ندرك �أننا �أمام انهيار ،فال
من يتعظ وال من يحا�سب.
وح���ده���م امل��غ��ف��ل��ون م���ن ي��ت��ع��ام��ون عن
ال��دور اخلطري الذي قدمه العهد "القوي"
لل�سيا�سة ال�شيطانية ،عمدا �أو من غري عمد.
كل الأخ��ط��اء ميكن معاجلتها بنجاح ،بعد
التحرر من تلك ال�سيا�سة ،وقد يكون �إ�سقاط
العهد املتمثلة برئا�سة اجلمهورية �أوىل
اخلطوات التي ميكن البدء بها ،وليتذكر من
هم بال�سلطة �أن الأمور بخواتيمها ،والكلمة
�ستكون لل�شعب و�إن ط��ال ال��وق��ت .الدعوة
اليوم موجهة �إىل املخل�صني ال�شرفاء للبدء
بعملية نقد ذاتي لأخطائهم وحما�سبة ذاتية،
كما توحيد ال�صفوف ،وتعبئة اجلهود ،لتكون
�أ�شد وط�أة و�شرا�سة ،وليقم من �أو�صلوا عون
لق�صر بعبدا بدورهم الوطني لإ�سقاطه .و
يبقى ال��دور الأك�بر على �شباب االنتفا�ضة،
فاجلوع قد ا�ستعر بكافة طبقات املجتمع،
ومل يعد الو�ضع ُيحتمل �أكرث ،واالنتفا�ضة ما
زالت يف �أولها ،والويل �إن حتولت �إىل ثورة
حقيقية.

كاتب عربي

ب � � � � �ع� � � � ��د أن إج � � � � � � �ت � � � � � � ��اح ال � � � �ع � � � ��ال � � � ��م
ك � � � � ��ورون � � � � ��ا..ه � � � � ��ل ي� � � ��وح� � � ��د ال� � �ب� � �ش� � �ري � ��ة
اذا كانت ال�صني هي املوطن الأول لوباء كورونا
فقد ا�صبحت الآن حمط انظار العامل وبارقة الأمل
للق�ضاء على هذا القاتل ال�صامت الذي بات ين�شر
الرعب يف كل ارجاء العامل.
ه���ذه ال���دول���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة �أث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف
مكافحة الفريو�س وال�سيطرة عليه عرب �إج��راءات
وخطوات بدت بع�ضها وك�أنها خيالية اذ �سخرت كل
�إمكانياتها للت�صدي لهذا اخلطر املحدق بالب�شرية
جمعاء واحتاجت ا�سابيع فقط لتوقف زحف هذا
اخلطر اخلفي.
وت�ؤكد اجلهات الر�سمية ال�صينية با�أنها ولعدة
اي��ام م�ضت مل ت�سجل �أي��ة �إ���ص��اب��ات ج��دي��دة على
�أرا�ضيها وان احلاالت التي يتم االعالن عنها هي
لأ�شخا�ص قادمني من خارج البالد.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي اكت�سح فيه الفريو�س
مناطق وا�سعة يف العامل وحتديدا البلدان االكرث
تقدما ورقيا يف اوروبا وامريكا ،حيث باتت ت�سجل
ارق��ام��ا قيا�سية لأع���داد الإ���ص��اب��ات يوميا وب�شكل
مت�صاعد دون ان ت�ستطيع رغم �إمكانياتها الهائلة
يف �إي��ق��اف ه��ذا ال��زح��ف املميت الأم���ر ال��ذي �أث��ار
الكثري من امل��خ��اوف من ان ي���ؤدي ه��ذا الفريو�س
بحياة املزيد من النا�س.
ه��ذا ال��ف�يرو���س مل يتوقف عند ح��د ب��ل و�صل
اىل ق�صور الر�ؤ�ساء واحلكام ومتكن من م�س�ؤولني
�سيا�سيني وم�شاهري يف عامل الفن والريا�ضة ما اكد

أ .زهور عبداهلل

ب�أن �أحدا لي�س يف م�أمن منه.
ويف الوقت ال��ذي تعكف فيه ال��دول ال�صناعية
الكربى على �إانتاج لقاح للفريو�س ف�إنه ي�أخذ يف
االت�ساع ،وب�شكل يومي يح�صد املزيد من الأرواح
وي�ضيف اىل قائمة �ضحاياه الكثري من بني الب�شر
يف كافة قارات العامل.
هذه اجلائحة الوبائية التي مل ي�سبق لها مثيل
يف التاريخ الب�شري كما يقول خمت�صون �صارت �أكرب
تهديد على الكون وهو ما يتطلب من الب�شر جميعا
�أن ي��دع��وا خالفاتهم جانبا وي��وح��دون جهودهم
وطاقاتهم يف الت�صدي للفريو�س وكبح جماحه.
الأمم املتحدة وهي امل�ؤ�س�سة الأك�بر يف العامل
دعت اىل وقف جميع احلروب و�إنهاء ال�صراعات

ال�سيا�سية والع�سكرية التي تع�صف بدول العامل منذ
�سنوات طويلة من اجل التوحد ام��ام هذا اخلطر
الداهم الذي يهدد اجلميع ويكت�سح احلدود وي�سلب
االرواح دون �ضجيج.
وب�إ�ستثناء قليل من دول العامل التي مل ي�صل
اليها الوباء حتى الآن ف���إن الغالبية العظمى من
ال��دول قد غزاها الفريو�س فيما �سارعت االنظمة
ال�سيا�سية اىل اتخاذ اج���راءات قا�سية لل�سيطرة
على الوباء والتقليل من اخل�سائر واال�ضرار الناجمة
عنه ،لت�صبح اعظم البلدان ال�سياحية ومن�ش�آتها
العمالقة والأكرث �شهرة يف العامل مدن �أ�شباح بعد
ان فر�ضت حظر التجول يف حماولة لل�سيطرة على
الفريو�س الآخذ يف التو�سع واالنت�شار رغم كل تلك
االجراءات.
كورونا ينظر اليه الكثري من النا�س ب�أنه لي�س
فريو�س اب��ادة وم��وت ولكنه ر�سالة ربانية للحياة
ولإح��ي��اء ال�ضمائر واح���داث �صحوة حقيقية ،من
اجل �إنهاء املظامل والتجاوزات التي بات يقدم عليها
االن�سان �ضد �أخيه الإن�سان واال�ستيقاظ من الغفلة
التي بات عليها الكثري من النا�س ،الذين عليهم
اليوم الرجوع اىل اخلالق والت�ضرع اليه وا�صالح ما
�أف�سدته احلياة املادية واحياء القيم واملبادئ املثلى.
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راشيل كوري و الدور الدولي المفقود للتضامن مع فلسطني
كلما مرت ذكرى �إ�ست�شهاد االمريكية اجلميلة
را�شيل كوري على ار�ض فل�سطني العربية دفاعا
عن حق �شعبها يف ار�ضه ،يثور يف االذهان ذلك
البعد الإن�ساين لق�ضية فل�سطني الذي يتخطى
كونها ق�ضية عربية مركزية يف مواجهة العدوان
ال�صهيوين على االمة العربية جمعاء.
يعيدنا هذا اجلانب الإن�ساين يف ال�صراع �ضد
ال�صهيونية اىل �ضرورة ت�أكيد بع�ض البديهيات
التي تكاد تن�سى �أو ي��راد لها ان تن�سى ،بهدف
تقزمي ق�ضية فل�سطني لتكون جمرد �صراع ديني
بني امل�سلمني واليهود او جلعلها جمرد �شعارات
للمتاجرة واملزايدة وتغطية �سلوكيات �إنحرافية
�شائنة او مواقف جبانة خمزية.
ويف كال احلالتني ف�إن الق�ضية هي اخلا�سر.
فحينما ي��ك��ون ال�����ص��راع دينيا فهو غ�ير قابل
للح�سم وب��ال��ت��ايل ل��ن يتمكن امل�����س��ل��م��ون من
االنت�صارعلى اليهود فاجلميع ـ دينياـ مرجعهم
اىل خالقهم يق�ضي بينهم يوم القيامة كما انب�أنا
يف كتابه الكرمي.
�أما من يتخذون ق�ضية فل�سطني �شعارا دون
م�ضمون يتاجرون به الخفاء حقيقة موقعهم
من الق�ضية وال�صراع ،ف�إن ا�ساءتهم و�ضررهم
عليها يتجاوز جمرد الكذب والنفاق والتخاذل
ليكون �شريكا يف متكني العدو و�إ�ضعاف اجلبهة
الداخلية الالزم متا�سكها يف مواجهة عدوانه.
ك��ان �إخ�تراع "�شعب يهودي" على حد قول
امل���ؤرخ اليهودي �شلومو ،وتلفيق وقائع و�أرق��ام
و�أح��داث وتواريخ تتمحور حول هذا االخ�تراع،
عمال من �صنع النظام الر�أ�سمايل االمريكي
متهيدا لت�أ�سي�س كيان عن�صري يف قلب املنطقة
العربية ومعاد لها ،ليكون ذراعا لذلك النظام

28

العدد 20
 / Avril 2020نيسان 2020

ي�ستخدمه لإحكام �سيطرته على البالد العربية
ومنع حتررها وتقدمها ومنع وحدتها او �إحتادها،
مهد ل��ه��ذا ع�بر ���س��ن��وات طويلة بلغت ذروت��ه��ا
بت�أ�سي�س احلركة ال�صهيونية ،يف �أواخ��ر القرن
التا�سع ع�شر ،على �أي���دي عتاة الر�أ�سماليني
اليهود �شركائه يف اجل�شع الر�أ�سمايل وال�سلوك
الربوي االحتكاري الال�إن�ساين الب�شع.
وم��ن املفيد اال���ش��ارة اىل ان غالبية اليهود
من العامة عار�ضوا احلركة ال�صهيونية لأنهم
كانوا قد قطعوا ا�شواطا بعيدة جدا يف االن�صهار
كمواطنني يف جمتمعاتهم االم .ومل ي�ستجب
منهم للفكر ال�صهيوين و�أه��داف��ه امل�ستحدثة
�إال بعد �سنوات من الإره���اب الثقايف والديني
وال�ضغط احلياتي واالقت�صادي وال��ذي و�صل
حد االعتداء اجل�سدي واالغتيال .وراف��ق ذلك
�إغ����راءات م��ادي��ة وم�صالح اقت�صادية ربطت
كثريين منهم م�صلحيا بامل�شروع ال�صهيوين،
وهكذا �أ���ض��اف النظام الر�أ�سمايل االمريكي
�صفة ال�صهيوين �إليه لي�صبح �إمربياليا ب�إمتياز.
وكي ت�صبح قاعدته املتقدمة التي �أقامها يف
فل�سطني العربية ويرعاها ويحميها بكل ا�سباب
القوة والدعم ،طليعة عدوانه امل�ستمر على االمة
العربية ،ثم تتجاوز ب��دوره��ا املنطقة العربية
لي�شمل دول ال��ع��امل ال��ث��ال��ث ،ذراع���ا متحركة
ملحاربة اية حماولة للتحرر او التقدم يف �أي بلد
فيه ثم �إعادته اىل احلظرية االمريكية.
وحيث ان النظام االمريكي الر�أ�سمايل لي�س
�إال الن�سخة املتطورة املحدثة للنظام اال�ستعماري
الغربي ال��ذي �سبقه و�أف�ضى �أليه؛ ف���إن رعايته
للحركة ال�صهيونية و�إقامة قاعدتها اال�ستعمارية
يف ف��ل�����س��ط�ين؛ مل ي��ك��ن �إال ح��ل��ق��ة رئ��ي�����س��ي��ة يف

د .عبدالناصر سكرية

حماوالته الدائمة لل�سيطرة على مقدرات العامل
وا�ستغالل �شعوبه و�إبقائها حتت هيمنته ي�صادر
�إرادت��ه��ا ،ي�سرق خرياتها ،ومينع عنها التحرر
والتقدم ،ويف طليعة من هذا العامل امل�ستهدف،
االمة العربية.
�إن��ط�لاق��ا م���ن ه���ذه احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة
املعروفة� ،إكت�سبت ق�ضية فل�سطني ذلك البعد
الإن�ساين ال��ذي جعل كثريين من نخبة �أح��رار
ال��ع��امل يقفون اىل جانب �شعب فل�سطني وهو
يرف�ض اال�ستعمار ال�صهيوين يف �أر�ضه ويقاومه
بكل الو�سائل وعلى كل امل�ستويات .وقد ن�ش�أت يف
�أغلب بالد العامل والغربي منه حتديدا ،حركات
ت�ضامنية مع ق�ضية فل�سطني �إت��خ��ذت ا�شكاال
متنوعة من الت�ضامن وال��دع��م .بع�ضها �إتخذ
منط الدعم الإن�ساين املادي ،وبع�ضا �آخر �شكل
ت�أييد ثقايف و�أك��ادمي��ي رفيع امل�ستوى ،تقدمه
نخبة من املثقفني والكتاب ورجال الفكر وا�ساتذة
اجلامعات .وبلغ الأمر ب�آخرين �شكل الأنخراط
الع�سكري القتايل �ضد دولة "�إ�سرائيل" و�أدواتها
الأمنية القمعية ،بلغت ذروة ه��ذا الأن��خ��راط
العاملي �ضد ال�صهيونية بقرار الأمم املتحدة
�أعتبار ال�صهيونية �شكال من ا�شكال العن�صرية.
�أدى هذا كله اىل �إ�ستنفار عاملي يف �أجهزة
وم���ؤ���س�����س��ات ال��ن��ظ��ام ال��ر�أ���س��م��ايل االم��ري��ك��ي
ال�صهيوين لتفكيك تلك اجلبهة الت�ضامنية
املتنامية مع �شعب فل�سطني ون�ضاله التحرري،
فنجحوا يف ذل���ك �أ���ش��واط��ا بلغت ذروت��ه��ا يف
�إ�ست�صدار قانون معاداة ال�سامية ال��ذي ين�ص
على �إعتبار كل من ينتقد "ا�سرائيل" معاديا
لل�سامية ينبغي �إ�سكاته ومعاقبته .وهو القانون
الذي �إلتزمت به كل دول العامل الغربي �إنطالقا
من الواليات املتحدة ،وا�ستجابة ل�ضغوط هائلة

على تلك الدول لتبني ذلك القانون العن�صري
ال�شوفيني احلاقد وال��ذي ميثل ذروة �إ�ضطهاد
ال��ر�أي وم�صادرة تامة حلريته وحلرية التفكري
من الأ�سا�س.
كان ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني والعربي معه
يف مراحل �ستينات و�سبعينات القرن الع�شرين،
يف مواجهة ع��دوان �صهيوين �سافر يف همجيته
وعدوانيته ووح�شيته ،الدور الأ�سا�س يف تنامي
ذل��ك الت�ضامن العاملي معه وات�ساع ميادينه
حتى يف قلب الواليات املتحدة والعامل الغربي
اال�ستعماري القدمي.
�صحيح �أن���ه مل يتحول �إىل ح��رك��ة �شعبية
وا�سعة ،ولكن �شموله ع��ددا مهما من النخب
املثقفة واالكادميية واملهنية� ،إمنا يدل على مدى
حت�صله على جزء مهم من املزاج االن�ساين العام
وم��ن ال�ضمري احل��ي مل��ن ال تخدعه الدعايات
االعالمية امللفقة.
ورغ���م امل��ق��درة ال��دع��ائ��ي��ة الهائلة للنظام
االمريكي ال�صهيوين والذي ميلك معظم �إعالم
العامل� ،إال ان تلك احلركة الت�ضامنية ا�ستطاعت
اخرتاقه يف كثري من املواقع م�شكلة قلقا دائما
له ،مل يلبث ان متكن من �إ�ضعافها واعادتها اىل
الوراء �سنينا.
ب��ل��غ ذل����ك ال��ت�����ض��ام��ن ذروت������ه يف ع��ق��دي
ال�سبعينات والثمانينات من القرن الع�شرين
وكان مل�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية دور
�أ�سا�سي يف التوا�صل مع رموز حركات الت�ضامن
وا���ش��خ��ا���ص��ه ،وم��ده��م ب��امل��ع��ل��وم��ات وال��وث��ائ��ق
واحلقائق امل�ؤيدة والتي يخفيها االعالم عنهم،
فكان ان �شكلت تلك امل�ؤ�س�سات �إط��ارا حلركة
كثريين منهم وغطاء �أدبيا ومعنويا و �أخالقيا
لهم.
���ش��اءت ال��ظ��روف �أن اك��ون ل�صيقا با�ؤلئك
الفرن�سيني املتنورين الذي يجاهرون برف�ضهم
لل�صهيونية ول�سيا�سات دول��ة "ا�سرائيل" رغم
�ضغوط كبرية مور�ست
�ضدهم ،كان يف طليعتهم املفكر الفيل�سوف
روج��ي��ه غ����ارودي امل�����س��ت��ع��رب امل��ت��ن��ور ،و الأب
الكاثوليكي الثائر مي�شيل لولون
وق��د �شهدت معهم واىل جانبهم ت�أ�سي�س
جمعية  :فرن�سا  -القد�س يف �سنة  1985يف
باري�س ،وغريهم ع�شرات من النخبة الفرن�سية
الواعية املتحررة من الت�ضليل ال�صهيوين.
وقد اتخذ ذلك الت�ضامن �شكال �آخر متثل يف
احلوار الإ�سالمي  -امل�سيحي حيث �ساهمت يف
ت�أ�سي�س جمعية ال�صداقة اال�سالمية امل�سيحية
وكنت نائبا لرئي�سها االب مي�شال لولون .و�إثنني
�آخ��ري��ن م��ن رج���ال ال��دي��ن امل�سيحي املتنوين

املتحررين وهما الأب
ب����ي����ار ت������وال و الأب
م���ي�������ش���ال �����س��ي�ران،
اىل جانب كثريين
اي�ضا م��ن العرب
والفرن�سيني.
وك��������������������ان
للوجود العربي
امل����ت���������ش����ع����ب
يف ت�����ل�����ك
امل��ج��ت��م��ع��ات
ال����غ����رب����ي����ة
دور ف��ع��ال يف
ن�����ش��وء وتنامي
ظاهرة الت�ضامن
م���ع ن�����ض��ال �شعب
فل�سطني وحقوقه يف
ار�ضه ووطنه.
وم���ع ت��راج��ع الو�ضع
العربي و انتكا�سات حركة
التحرر العربية وبلوغ التعرث
الفل�سطيني مرحلة اتفاقية �أو�سلو،
�أ�صيبت تلك احلركة الت�ضامنية مبقتل
فلم تعد جت��د لها �إط����ارا يعرب عنها او
ي�ضمها ويقويها وي�ساندها بالقانون واحلجج
واملواقف.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان احل���رب االمربيالية
العاملية على العراق قد �أحيت ذلك الت�ضامن
مع العرب �ضد ال�صهيونية وام��دت��ه مبقومات
جديدة �إ�ضافية تزعمها يف فرن�سا جاك �شرياك
الديغويل وجان بيري �شفنمان اال�شرتاكي وكان
تلقى ال�سند والأرت��ك��از يف العراق العربي قبل
االحتالل املثلث اال�ضالع  :االمريكي ال�صهيوين
املجو�سي.
�إال �أن ا�ستمرار ت�شرذم الو�ضع الفل�سطيني
وغياب امل�شروع الوطني الفل�سطيني التحرري
الوا�ضح املعامل املتكامل الأبعاد ترك كل حركات
الت�ضامن العاملية معه �أك��ان��ت �شخ�صيات ام
م�ؤ�س�سات ام حركات �سيا�سية ،يف و�ضع حرج
م�أزوم.
خال�صة القول و�إنطالقا من ظاهرة را�شيل
ك���وري ف����إن املت�ضامنني م��ن ب�ل�اد ال��ع��امل مع
فل�سطني و�شعبها� ،إمنا يدفعهم �إدراكهم خلطر
ال�صهيونية كحركة عن�صرية ا�ستعمارية يتجاوز
ت�أثريها بالد العرب وفل�سطني .كذلك �إدراكهم
لعداء النظام االمريكي االم�بري��ايل لتطلعات
الب�شر وامل��ج��ت��م��ع��ات االن�����س��ان��ي��ة �إىل التحرر
واال�ستقالل الوطني واحلياة احلرة الكرمية.
هذا الإدراك ي�شكل عن�صرا مهما جدا يف

�سياق
امل��واج��ه��ة
ال���ع���رب���ي���ة ال�����ش��ام��ل��ة
للعدوان ال�صهيوين على ار�ضه ووجوده وتاريخه.
ح��ت��ى يف ف��ت�رات رك����ود امل��واج��ه��ة ي��ب��ق��ى ذل��ك
الت�ضامن من نخب غربية وعاملية ح��رة �سببا
يدعونا لال�ستنها�ض ودليال على عدالة الق�ضية
وحتمية انت�صارها.
ال��وج��ود الفل�سطيني املنت�شر يف ال��ع��امل،
وال��ف��اع��ل يف جمتمعاته يتحمل يف ال��ظ��روف
الراهنة م�س�ؤولية كربى يف اعادة �إحياء �إطارات
قانونية وحقوقية وان�سانية تبلور وتربز وت�شجع
وت��ق��وي ك��ل املت�ضامنني م��ع ق�ضيتنا التحررية
االن�سانية ،وال �شيء مينع �إقامة منظمة عربية يف
اوروبا تعنى بهذا ال�ش�أن وتهتم به.
�ألف رحمة اىل روح احلرة را�شيل كوري وما
متثله من �ضمري ان�ساين يرف�ض الظلم والقهر
واجلور.

طبيب و كاتب عربي
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السياسة

ص� � � �ف� � � �ق � � ��ة ال � � � �ع � � � �ص � � � ��ر وال � � �ت � � �ص � � �ف � � �ي � � ��ة

أ .ثائر محمد حنني الشولي

مل تكن �صفقة القرن التي �أعلنها الرئي�س
الأمريكي دونالد ترمب �إطالق ًا وليدة ال�صدفة �أو
�إنعكا�سات طارئة للمرحلة والظرف الذي منر به،
و�إمنا هي �إنعكا�سة جلية حلقيقة املوقف الأمريكي
املعادي واملت�أ�صل جتاه �شعبنا و�أمتنا ،وامل��وروث
�أ�سا�س ًا عن دول��ة الإ�ستعمار الربيطاين �صاحبة
وع��د بلفور امل�����ش���ؤوم ،التي �أف��ل جنمها وتراجع
دوره���ا الإ�ستعماري ال��ق��دمي وحجم ت�أثريها يف
ال�ساحة الدولية بعد احلرب العاملية الثانية ل�صالح
الواليات املتحدة الأمريكية ،التي تبو�أت مكانها
ب�إجتاه رعاية وحمل امل�شروع ال�صهيوـ �إمربيايل
الإ�ستعماري ال��ذي ي�ستهدف ال�سيطرة املبا�شرة
على م��ق��درات ال��وط��ن العربي وث��روات��ه وتعطيل
نهو�ض الأم��ة وتقدمها ,وكذلك تهويد فل�سطني
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ل�صالح امل�شروع ال�صهيوين الكولونيايل الإحتاليل
ال��ه��ادف لل�سيطرة التامة على كامل الأرا���ض��ي
العربية الفل�سطينية من نهرها لبحرها.
وع��ود على ب��دء ن�ستطيع ال��ق��ول� ،أن خمطط
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية من قبل التحالف
الإجن��ل��ي��زي الأم��ري��ك��ي ال�صهيوين ه��و م�شروع
قدمي ُن�سجت خيوطه مع والدة فكرة �إقامة الدولة
ال�صهيونية يف فل�سطني مطلع القرن املا�ضي ,وبقي
حبي�س الأدراج يف �إنتظار الفر�صة املو�آتية لعر�ضه
علن ًا والعمل به واقع ًا ,حيث كان العراق ومعه كل
الأحرار واملنا�ضلني العرب وكافة القوى والأحزاب
الوطنية والقومية والتقدمية ويف طليعتهم قوى
ال��ث��ورة الفل�سطينية ممثلة مبنظمة التحرير
الفل�سطينية يقفون باملر�صاد لكل تلك امل�ؤامرات
وامل���ح���اوالت ال��ه��ادف��ة ل�ل�إج��ه��از ع��ل��ى الق�ضية
الفل�سطينية وت�صفيتها متام ًا و�أ�سقطوها جميع ًا
ومنها م�شروع روج��رز وخطة كي�سنجر وغريها
الكثري م��ن امل�����ش��اري��ع الت�صفوية ال��ت��ي حتطمت
على �صخرة �صمود جبهة الرف�ض العربية بقيادة
العراق ال�شقيق.
وهنا يت�ضح بجالء �أن م�ؤامرة �صفقة القرن
قد بد�أت ف�صولها مع ت�شكيل التحالف امل�شبوه عام
1991م �ضد العراق ،وتالي ًا �شن العدوان الثالثيني
عليه بهدف عزله وحتييده ,والإ�ستفراد ببع�ض
ف�صائل منظمة التحرير واحل��ك��وم��ات العربية
املرتهلة وخديعتها جميع ًا والإنطالق نحو م�ؤامرة
ال��ق��رن� ،إنطالق ًا من م�ؤمتر مدريد ال��ذي با�شر

�أعماله بعد وقف العدوان على القطر العراقي
ع��ام  ,91وم���رور ًا ب�إتفاق �أو�سلو وتفاهمات واي
ريفر وكامب ديفيد ،التي �إ�ستخدمها الإحتالل
كلها طيلة �سنني الت�سوية ال�سلمية املمتدة على
ربع قرن تقريب ًا ،كغطاء يهدف من خالله مترير
كافة م�شاريعه التهويدية والإ�ستيطانية امل�شبوهة,
و�إنتها ًء ب�صفقة الع�صر الرتامبية التي �أجهزت
كلي ًا على الق�ضية الفل�سطينية وم�شروع حق تقرير
امل�صري والعودة و�أقامة الدولة امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ,م�ستغلني حالة الإنهيار والهبوط التي
و�صل اليها النظام العربي الر�سمي يف �أعقاب
�إح��ت�لال ال��ع��راق وت��دم�ير م��ق��درات��ه و�ضعف قوى
ال��ث��ورة العربية ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
تلك ال�صفقة التي ت�ستهدف تكري�س الإحتالل
على كافة الأرا�ضي الفل�سطينية مبا فيها ال�ضفة
الغربية املحتلة عام 67م ,وكذلك جتذير نظام
الأبرتايد العن�صري ال�صهيوين وال�سيطرة الأمنية
ال�صهيونية املطلقة يف عموم فل�سطني ما بني النهر
والبحر.
و�إزاء ما تقدم ال بد من الإي�ضاح والت�أ�شري
على مدى خطورة ال�صفقة الرتامبية وما حتمله
من م�ؤ�شرات ت�صفووية لق�ضية فل�سطني وامل�شروع
القومي العربي برمته ,و�إنعكا�س ذلك بال�ضرورة
على نحو تكري�س الإحتالل والإ�ستيطان والإرهاب
والقتل والف�صل العن�صري والتطهري العرقي,
�إ�ضافة ليقني الكل �أن ال�صفقة الأمريكية تكر�س
�أي�ضا ما فر�ضه الإحتالل من حقائق دميغرافية

كالم اخـــر

على الأر�ض خالل ما ي�سمى م�سرية الت�سوية ال�سلمية ومارتون
املفاو�ضات العبثية وحتديدا يف القد�س املحتلة عام  67حيث
هبطت ن�سبة العرب فيها منذ العام 1993م اىل ا ّالن من
 70%اىل ما ن�سبته  30%فقط نتيجة ال�سيا�سة الإ�ستيطانية
والتهويدية املمنهجة التي مار�ستها حكومة الإحتالل خالل
�سنوات الت�سوية ال�سلمية العجاف� ,إ�ضافة للت�صعيد الكبري
وامللحوظ للإ�ستيطان الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية الذي
زاد خم�سة �أ�ضعاف ما كان عليه قبل �إتفاق �أو�سلو ,وكذلك
املحميات الطبيعية التي �أ�ضاف عليها م�ؤخر ًا وزير دفاع العدو
(بينت) �سبعة حمميات �أخرى لي�صل �إجمايل عدد املحميات
يف الأرا�ضي املحتلة اىل ( )51حممية جلها يف ال�ضفة الغربية
وواحدة منها يف قطاع غزة جعلت من ال�ضفة الغربية جمرد
�أ���ش�لاء مقطعة وغ�ير مت�صلة على �شكل كانتونات �أو�صلها
ترامب يف خطته بج�سور و�أنفاق تخ�ضع كليا لل�سيطرة الأمنية
ال�صهيونية ب�شكل ت��ام ،وتتوزع تلك املحميات على خمتلف
املحافظات الفل�سطينية على النحو ا ّالتي:
( )10يف حمافظة اخلليل ,و( )4يف حمافظة طوبا�س,
و( )3حمافظة نابل�س ,و( )13حمافظة رام اهلل ,و()9
حمافظة �أري��ح��ا ,و( )3حمافظة بيت حل��م )5( ,حمافظة
طولكرم ,و( )3حمافظة القد�س )1( ,قطاع غزة.
وتقع جميعها يف املناطق امل�صنفة وفق �إتفاق �أو�سلو مناطق
(ج) والتي بلغ �إج��م��ايل م�ساحتها ال( )60%من م�ساحة
ال�ضفة الغربية بحث مل يبقى للدويلة الفل�سطينية املوعودة
وف��ق خ��ارط��ة ت��رام��ب �سوى ال( )40%م��ن م�ساحة ال�ضفة
الغربية ,و( )11%من �إجمايل م�ساحة فل�سطني الطبيعية على
�شكل كانتونات مقطعة وغري مت�صلة وتخ�ضع كلي ًا لل�سيطرة
الأمنية ال�صهيونية.
و�أخري ًا ك�شفت الواليات املتحدة الأمريكية ما يف جعبتها
م��ن م�شاريع الت�صفية للق�ضية الفل�سطينية وب��ات��ت الكرة
ا ّالن يف امللعب الفل�سطيني وال��ع��رب��ي لتحديد خياراتهما
الإ�سرتاتيجية والن�ضالية يف مواجهة �صفقة الع�صر امل�شبوهة
وكل امل�شاريع ال�صهيوـ �أمريكية الت ّامرية وهذا يتطلب جهود ًا
نوعية وغ�ير طبيعية ونبذ اخل�لاف��ات الثانوية والنزاعات
الطائفية والع�شائرية واملناطقية ،وحتقيق �أو���س��ع �شراكة
وطنية وقومية على طريق النهو�ض والتحرر ال�شامل والعميق
وجمابهة التحديات اجل�سام ال��ت��ي ت��واج��ه �أمتنا العربية
وق�ضيتها املركزية (فل�سطني).

ثورة
اإلنسان

أ.حميد العسكر

ثورة الإن�سان ،ثورة الكرامة ،ثورة املعذبني ،ثورة ال�صابرين هي لي�س
كباقي الثورات بل هي ثورة عنوانها "مالنا غريك يا اهلل".
و�أحد مغرديها طفل الثورة قبل �إ�ست�شهاده قال قولته ال�شهرية "�س�أخرب
اهلل عن كل �شيء".
ون�ساءل ك ّل يوم �أنف�سنا :ماذا بقي لنا من �سوريا؟ ال �شيء…�سوى الأمل
واحلكاية .بقيت لنا حكاية الثورة التي �س ُنبقيها ح ّية ونحكيها لأوالدنا وللعامل.
�أخذ م ّنا الأ�سد و�شبيحته ك ّل �شيء.
�أخذوا م ّنا �أحبابنا وبالدنا وبيوتنا وذاكرتنا و�شوارعنا ،لكننا لن ن�سمح
لهم ب�أن ي�أخذوا احلكاية ،لن ن�سمح �أن يكتب املنت�صر التاريخ بعد الآن.
�سنكتب نحن حكاية ثورتنا وحكاية نا�سها و�أهلها.
ّ
والذل الذي تفجر بركا ًنا يف وجه الطاغية.
�سنحكي عن الظلم والقهر
�سنحكي عن التظاهرات ال�سلم ّية وعن �أن�شطة احلر ّية� ،سنحكي عن جمعة
الكرامة وعن �أبطال واجهوا ر�صا�ص املجرمني ب�صدورهم العار ّية.
مل يبقَ لنا �شيء �سوى احلكاية� .سنحكي عن ك ّل ما تعر�ضنا له ،عن
دكتاتور ّية بط�شت بك ّل جوانب احلياة ،و�سنحكي لهم عن الأمل ،الأمل الذي ال
يفارقنا ببالد ح ّرة عادلة كرمية حترتم النا�س ،ك ّل النا�س.
�سنحكي لهم ،بك ّل فخر� ،أ ّننا ع�شنا يف زمن الثورة ال�سور ّية العظيمة ،الثورة
التي قامت على واحد من �أعتى الطغاة يف التاريخ� .سنحكي لهم �أن  2011هي
ال�سنة املف�صلية يف تاريخ �سوريا احلديث ،و�أ ّنها �أ�س�ست لثقافة حر ّية وكرامة
�ستزدهر ولو بعد �سنوات طويلة من العذابات والآالم� ،سنحكي عن غد �أف�ضل
ال حتكمه دكتاتور ّية وال "�أبد" فيه ،و�سنحكي �إنّ الدرب طويل لكن الغد �أف�ضل،
ويوما ما �سن�صل �إىل ما ن�صبو �إليه…ولو كان امل�ؤمنني باحلرية والكرامة
ً
والعدالة ع�شرة �أ�شخا�ص.
على هذا الأمل نحيا ومن �أجله نعي�ش و�سنبقى م�ستمرين �إىل �أن ترفرف
راية احلرية يف �ساحات �سورية الأموية العربية.
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على غ��رار معظم الأوب��ئ��ة التي اجتاحت
ال��ع��امل ،ب���دء ًا م��ن ال��زك��ام الإ���س��ب��اين ال�شهري
الذي انت�شر عام  ،1918والذي �س ّمي دون وجه
حق بـ"الزكام الإ�سباين" لأن الإ�سبانيني هم
�أول من اكت�شفوا خطورته ،م���رور ًا مبتالزمة
االلتهاب الرئوي احل��اد (�سار�س) وانفلونزا
اخلنازير (هيني)� ،سلط انت�شار فريو�س كورونا
كوفيد  ،19الذي ظهر يف ال�صني ،ال�ضوء على
كل م�ساوىء العوملة.
و�إ�ستناد ًا اىل الأزم��ات االجتماعية التي
جتتاح جزء ًا من العامل وبخا�صة اوروبا الهرمة
والبلدان املطلة على املتو�سط ،تبني لنا ،عك�س
ما يتوقعه ال�س ّذج� ،أن العوملة لي�ست "�سعيدة".
كما تبني لنا اي�ض ًا �أن التعامل مع اخلارج الذي
تقوم به بع�ض ال�شركات (من �صانعي اجلوارب
اىل �صانعي املكان�س الكهربائية او احلوا�سيب)،

التي ال تبتغي �سوى م�صلحة �إيديولوجية والتي
ا�ستخدمت �شتى الو�سائل للت�صنيع ب�أبخ�س
الأثمان� ،أرخت البطالة والب�ؤ�س عند الطبقات
الو�سطى ،خا�صة يف البلدان ال�صناعية.
امل�صلحة يف مواجهة النظام
االجتماعي
اليوم نكت�شف �أن العوملة ،التي يتوالها
التمويل املجهول واملتجول ،تطرح جمازفات
خ��ط�يرة على ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة ،خا�صة و�أن
ال�صني ،وهي نظام توتاليتاري �شيوعي ،فر�ضت
قواعد غري مقبولة للعبة (غياب املعايري ،ثقافة
�صحية قا�صرة� ،ضعف درج��ة نقاء الأدوي���ة،
تناقل التكنولوجيا الإجرامية ،الخ .).و يف نف�س
الوقت علمنا بخوف وجزع �أن قرابة  85%من
الأدوي��ة ت�ص ّنع يف ال�صني! وه��ذا ما يدل على

ّ
"مبخرين" ب��ك�ين ،ب���دء ًا من
ع��دم م�س�ؤولية
رئي�س ال��وزراء الفرن�سي ال�سابق ال��ذي ينبغي
احلكم عليه باخليانة العظمى.
يف مطلق الأح�����وال ،ي�س ّرنا �أن ال��ق��ادة
�إكت�شفوا اي�ض ًا �أن �شرائح كاملة من القطاعات
اال�سرتاتيجية الغربية ،خا�صة يف فرن�سا ،تعتمد
على ال�صني ،لدرجة �أن وزير املالية الفرن�سي
برونو لومري �صرح يف  25فرباير� /شباط 2020
�أنه ينبغي �أن حتث حالة فريو�س كورونا فرن�سا
على املزيد من �إنتاج ال�سلع اال�سرتاتيجية داخل
حدودها� .إمنا يف نهاية خطاب مط ّول ،بتاريخ
 12مار�س� /آذار  ،2020تطرق اميانويل ماكرون
اىل عمق امل�شكلة طارح ًا مبادىء ا�سرتاتيجيا ما
بعد كورونا " :يتوجب علينا غد ًا �أن ن�ستخل�ص
الدرو�س من املرحلة التي منر بها ،وتفح�ص
من��وذج التطور ال��ذي انخرط فيه العامل منذ
عقود ع��دة ،وال��ذي انك�شفت ثغراته يف و�ضح
النهار ،وتفح�ص �ضعف �أنظمتنا الدميقراطية".
وها �أن الرئي�س الليربايل والعوملي للجمهورية
اخلام�سة ي���ؤك��د " :م��ا ي��وح��ي ب��ه ف��ع ً
�لا هذا
الوباء ،هو �أن قوام الرعاية ال�صحية املجانية،
دون مردود او م�سار او امتهان ،ودولتنا (دولة
الرفاهية) ،لي�س التكاليف او الأع��ب��اء� ،إمنا
�سلع نادرة  ،ور�صيد ال غنى عنه عندما القدر
بابنا..ما يوحي به هذا الوباء هو وجود منافع
وخدمات يتوجب و�ضعها خارج قوانني ال�سوق.
من احلماقة تخويل الآخرين بغذائنا وحمايتنا
وقدرتنا على الرعاية و�إطار حياتنا يف العمق.
ينبغي ا�ستعادة �ضبط الأم��ور...وم��ن امل�ش ّرف
حتويل الرذيلة اىل ف�ضيلة"� ،إذ يبدو �أن ماكرون
قد �أعاد اكت�شاف فوائد دولة الرفاهية وال�سيادة
الوطنية .هل ينبغي �أن تكون الأزم��ة خطرية
لت�ؤدي مب��دّاح حم�ترف لليربالية العوملية اىل
العودة اىل املتنفذين الرئي�سيني الذين يدافع
عنهم ترامب وبوتني وبوري�س جون�سون وفيكتور
اورب��ان وغريهم كرث؟ �إمنا ثمة بون بني الفعل
النظري والتنفيذ ،خا�صة عندما يتعلق الأمر
ب�إن�سان ي�ستمر ،بعيد ًا عن املنطق ،يف متجيد،
لي�س ال�سيادة الوطنية ال�ضرورية� ،إمنا متجيد
�سيادة اوروب��ا املزعومة التي ال توجد �سوى يف
خميلته.
ً
�آن الأوان حقا للت�أكيد ب���أن ال�صني هي
عدو عاملي و�أن العوملة الليربالية هي �سرطان
يت�آكلنا .بهذا ال�صدد ،ميكن �أن ن�ؤيد ما كتبه
النائب اريك �سيوتي يف �صحيفة " لوباريزيان"
يف  26فرباير "لقد اكت�شفنا بذهول �أن ال�صني،
التي �أ�صبحت م�صنع العامل ،اجتاحت اوروبا
وفرن�سا على م�ستوى امل�ستهلكني العاديني .لقد
�صدمنا انهيار الت�صنيع االنتحاري ،و�أ�صبحنا
مرتهنني لبكني".

م�ؤكد ًا على طريق دم�شق
ويعترب ب��رون��و ل��وم�ير� ،أن ف�يرو���س ك��ورون��ا
���س��وف ي��غ�ير م�����س��ار اللعبة يف ال��ع��ومل��ة ملزم ًا
االق��ت�����ص��ادي��ات على "تغيري م��ك��ان ق�سم من
�إنتاجهم وعلى املزيد من اال�ستقاللية فيما
يتعلق بعدد من قنوات الإنتاج" .لقد حان وقت
اليقظة بغية الت�أكد من �أن العديد من املنتجات
(ال�صناعات ال��دف��اع��ي��ة ،املنتجات الطبية،
التغذية ،منتجات التكنولوجيا العالية) ينبغي
بطبيعة احلال �أن ترفع ما هو ا�سرتاتيجي
وعدم تغيري موقعها.
�أخ ً
�ي�را تنك�شف م�ساوىء
العوملة التي ال ت�شكل �أكرث من
ليربالية متطرفة� ،إنها
بعبارة �أخ���رى جمتمع
امل���ن���ف���ع���ة وق����ان����ون
ال��ث��ع��ل��ب احل����ر يف
خ������م ال�����دج�����اج
ال����������ذي �أدى
اىل ه�����ش��ا���ش��ة
م�������ف�������رط�������ة
واىل ه����ذه
ا ال �ستقال لية
اللتني تعززتا
ب���إمي��ان �أعمى
ب�����ال�����ع�����ومل�����ة
وب��امل��ن��ط��ق��ي��ات
االق���ت�������ص���ادي���ة
ذات امل��������دى
الق�صري يف تغيري
الأم��ك��ن��ة وان��ح�����س��ار
الت�صنيع املكثف دون
الأخ���ذ باالعتبار الب�ؤ�س
الوا�سع مل�ست�شفياتنا املكر�سة
ملعيار املردودية القبيحة.
دولة احلماية
حان الوقت �إذ ًا لإ�سرتداد الدور الأ�سا�سي
للدولة  -الأم��ة التي طاملا ذمها الليرباليون
والتحرريون الي�ساريون منذ مايو /ايار .1968
ومن الطبيعي �أن تتوجه ال�شعوب نحو الدولة
�سعي ًا وراء احلماية .نحو الدولة  ،ولي�س نحو
"غافا"* او البدائل املزرية كاالحتاد الأوروبي.
نحو الدولة لت�شجيع املن�ش�آت على �إيجاد حلول
ل�ل�إن��ت��اج املحلي .نحو ال��دول��ة لإع���ادة �إر���س��اء
احل���دود احلمائية .نحو ال��دول��ة بغية �إعطاء
الأف�ضلية للأمن على امل�صلحة .نعم� ،إن وباء
الكورونا ي�ضع الدول يف حمور اللعبة يف حني �أن
دعاة العوملة قد �أعلنوا زوال الدول.
طيلة قرون عدة ،عا�شت جمتمعاتنا وفق

مبد�أ �أر�سطو ال�سامي الذي يرى �أن االقت�صاد
هو يف خدمة املجتمع و�أن املال يجب �أن يتكيف
مبوجب احل��اج��ة االجتماعية .ه��ذا م��ا تقوله
الكاثوليكية والإ���س�لام .لقد قلبت العوملة هذا
النموذج من خالل فر�ض قانون امل�صلحة لي�س
�إال .والدولة الأمة وحدها قادرة على و�ضع حد
لهذا االن��ح��راف البغي�ض� .إمن��ا يتوجب اي�ض ًا
وط��ن��ي�ين
وج�����ود ق���ادة

�إن����ه����ا ق�����ص��ة

ذوي م�ستوى رفيع.
�أخرى.

�إخت�صار يرمز اىل �أق��وى �شركات يف
عامل الأنرتنت وهي :غوغل� ،آبل ،فاي�س
بوك وامازون
مدير معهد
الدرا�سات اجليو�سيا�سية يف باري�س
GAFA
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م� �ع� �ض� �ل� ��ة ال � �س � �ي � ��اس � ��ة ال � �س � ��ودان � �ي � ��ة
وض � � � � �ع� � � � ��ف ال � � � � � � � � � � ��روح ال � � ��وط � � �ن � � �ي � � ��ة

�أورد ال�صديق من�صور عبدالرازق عن �إ�شكالية
الوطنية (�إن البع�ض ي�صر على وجود تعار�ض بني
االنتماء للوطن واالنتماء للإ�سالم "ال�سيا�سي" !!!
رغ��م �أن فكرة االنتماء �إىل وط��ن هي فكرة �أكرث
�شمولية خا�صة يف ال��دول ذات الديانات والعقائد
املتعددة ،،،ف��ك��رة الوطنية يف ال�سودان مت �إه��دار
دمها وتوزيعه ب�ين قبائل االدي��ول��وج��ي والطائفي
وال��دي��ن �أو التدين ال��ك��اذب فال ربحنا الدين وال
ك�سبنا الوطن).
انتماء ال�سودانيون وحبهم لأر�ض �آبائهم وبذلهم
الغايل والنفي�س لإ�صالحها وتعمريها و الت�ضحية
ب����الأرواح ف���داء ل��ل�����س��ودان ،يو�ضح م��دى الوطنية
ال�صادقة ودليل لأ�سمى معاين االنتماء وال��والء،
ومعارك ال�شعب ال�سوداين �ضد الغازي �أو امل�ستعمر
بد�أت منذ عهد قدمي وكمثال فقط اتفاقية البقط
يف 651م مع القائد عبداهلل ابن �أبي ال�سرح مبعوث
القائد عمرو بن العا�ص واخلليفة عثمان بن عفان،
و مقاومة ال�شعب ال�سوداين �ضد "وكالء" الدولة
العثمانية �أي الأتراك و �ضد االجنليز.
بعد حترير ال�سودان من امل�ستعمر االجنليزي
يف 1956م ،كان من املفرت�ض �إ�ستمرار غر�س حب
الوطن ب�صورة عفوية يف العقول وال�صدور �إبتداء
من البيت و اخلالوي القر�آنية واملدار�س ومن خالل
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د .علي عبد القادر

�إ�شراك املواطن ب�صورة �أو ب�أخرى يف الهم الوطني
والتعمري.
ال����ذي ح���دث ه���و �أن الأح������زاب ال�سيا�سية
ال��ت��ي �أوج����دت ح�ين وب��ع��د اال�ستعمار االجنليزي
حاولت جعل حب الوطن مير عرب الإنتماء �إليها،
وا�ستطاعت الأح����زاب التقليدية االت��ك��اءة على
العاطفة الدينية لل�شعب ال�سوداين وال��والء ل�شيخ
الطائفة الدينية لتحول ذلك الر�صيد االجتماعي
لتبعية �سيا�سية ،ف�أ�صبح غالب �شمال ال�سودان
و���ش��رق��ه ي��ت��ب��ع��ان ط��ائ��ف��ي��ا و �سيا�سيا ل�ل�أح��زاب

االحتادية املنادية بالوحدة مع دولة م�صر ،و�أ�صبح
غالب غرب ال�سودان وو�سطه يتبع لطائفة املهدية و
حلزب الأمة باعتبارها املناطق التي انت�شرت فيها
الفكرة املهدية (1843م-1885م) وانت�صر فيها
�أتباع حممد �أحمد املهدي على الأتراك واالجنليز،
وبقى جنوب ال�سودان حمل �صراع بني الأح��زاب
اجلنوبية التي تنادي ب�إ�ستمرار الوحدة مع �شمال
ال�سودان �أو نيل احلكم الذاتي �أو االنف�صال عنه يف
دولة جنوبية م�ستقلة.
كذلك برزت �أح��زاب �سيا�سية حديثة ال تعتمد
على الوالء الطائفي بل على الأديولوجية الفكرية،
فظهر احل��زب ال�شيوعي ال�سوداين 1946م وظهر
احلزب اجلمهوري 1945م وظهرت جبهة امليثاق
"حزب �إ�سالمي"1954م .وب���رز ت��ي��ار اال���س�لام
ال�سيا�سي الذي ال ي�ؤمن بالدولة الوطنية بحدودها
اجلغرافية و�شعبها ب�إعتبارها بدعة ا�ستعمارية
بل ي�ؤمن بدولة اخلالفة والأمة .و بالطبع برز دور
ال��ق��وى و الأح���زاب ذات التوجه العروبي كحزب
البعث العربي اال�شرتاكي.
�إذن ب�صورة عامة ميكن القول ب���أن ال�ساحة
ال�سيا�سية حينها �أ�صبحت جتمع �أح��زاب طائفية
و�أحزاب عقائدية .هذا االنق�سام ال�سيا�سي نتج عنه
�أي�ضا �صراع حول الو�صول �أو اال�ستيالء على كر�سي

ال�سلطة ا�ستخدمت فيه تلك الأح����زاب ال��ق��وات
امل�سلحة ال�سودانية وجهاز الأمن لن�صرتها.
من الأهمية مبكان تثبيت ال��دور الكبري الذي
ق��ام��ت ب��ه ال��ن��ق��اب��ات يف ال�����س��ودان خ�لال تاريخه
احل��دي��ث اب��ت��د�أ م��ن �إ���ض��راب ع��م��ال املنا�شري يف
1908م �ضد امل�ستعمر االجنليزي ث��م تطور دور
النقابات وو�صلت �إىل �شكلها احلديث يف 1947م
بقيام نقابات ال�سكك احلديدية ،وقيام �أول م�ؤمتر
عمايل يف 1949م ،وتطور عمل النقابات وتكون
االحتاد العام لنقابات عمال ال�سودان1950م.
و�إ�ستمر دور النقابات يتقوى و�ساهمت بقوة
يف ح�صول ال�سودان على ا�ستقالله  ،وظهر اكرب
دور للنقابات يف مقاومة حكومة منريي و�إ�سقاطها
يف1985م وتكوين احلكومة املدنية من النقابات
برئا�سة دكتور اجلزويل دفع اهلل.
�أي�ضا يجب الإ�شارة لدور املر�أة ال�سودانية خالل
تاريخ ال�سودان منذ الكنداكة ام��اين ريا�س ثم
الكنداكة �أماين �شاخيتي التي انت�صرت على قوات
الإم�براط��ور ال��روم��اين �أغ�سط�س وح��ررت �أ�سوان
يف  24قبل امليالد ،و�أ�ستمر دور امل��ر�أة ال�سودانية
م�شاركة بقوة يف الن�ضال �ضد امل�ستعمر االجنليزي
بل �شاركت يف العمل ال�سيا�سي من بداياته الأوىل
يف ال�سودان فبعد اقل من � 9سنوات من اال�ستقالل
�أ�صبحت فاطمة احمد �إبراهيم رئي�سة لالحتاد
الن�سائي ال�����س��وداين يف 1965م و�أ���س��ت��م��ر دوره��ا
يتعاظم ولعل �شجاعتها برزت ب�صورة وا�ضحة يف
التظاهر ومقاومة نظام الإنقاذ حتى �إ�سقاطه يف
2018م.
كمثال لذلك نال ال�سودان ا�ستقالله يف 1956م
ووق��ع �أول ان��ق�لاب ع�سكري بتحري�ض م��ن بع�ض
الأح����زاب الطائفية يف 1958م .ث��م حدثت ث��ورة
1964م وجاء حكم مدين ،ثم وقعت عدة انقالبات
وجن��ح منها ان��ق�لاب مايو 1969م بقيادة منريي
وحتري�ض بع�ض الأحزاب العقائدية .ثم قامت ثورة
1985م وجاء حكم مدين ،بعده وقعت عدة انقالبات
بتحري�ض بع�ض الأح��زاب الطائفية وجنح انقالب
�آخ��ر يف يوليو 1989م بتحري�ض ح��زب عقائدي
"جماعة الإخوان امل�سلمني" .ثم حدثت ثورة وها هو
حكم مدين منذ 2019م على �سدة احلكم.
�إذن منذ ا�ستقالل ال�سودان واىل اليوم ين�ش�أ
الفرد ال�سوداين وهو حما�صر بني �إنتم�آن قد يلتقيان
وق��د ي��ت�����ض��ادان وه��م��ا االن��ت��م��اء القبلي واالن��ت��م��اء
ال�سيا�سي ،وقد ينتج عن ذلك االنتماء �إ�ضعاف �أو
تقوية للروح الوطنية.
�إذن ي�����ص��ب��ح ومي�����س��ي امل���واط���ن ���ص��ري��ع تلك
االنتماءات التي قد تتناق�ض مما قد ي���ؤدي لنوع
من ال��والءات املت�ضادة �أي�ضا داخ��ل نف�سه ،كمثال
�صارخ املنا�صرة القبلية لبع�ض ال�سيا�سيني لقبيلته
الإفريقية �ضد احلكومة املركزية التي ه��و �أح��د

وزرائها والعك�س اي�ضا قد حدث ،وكمثال �أقل حدة
انتماء �أب��ن��اء القرى والقبائل ال�صغرية للحركة
الإ�سالمية و�أحزابها كنوع من احلماية �ضد القبائل
الكربى.
يرى املواطن �أن كل م�س�ؤول ي�ستغل لتح�صيل
م��ن��اف��ع ذات���ي���ة ،وي��ن��ت��ب��ه اىل �أن ه��ن��اك جهتني
منتفعتني حاكمة ومعار�ضة كال منهم يتهم الآخر
بعدم الوطنية و�أن قلبه لي�س على الوطن بل على
م�صالح خا�صة .فتتهم املعار�ضة احلكومة ب�أنها قد
باعت البالد ور�ضت بتفتيتها مقابل �أن ترتك بال
م�ضايقات من قبل املحافل الدولية وغريها ،لتظل
مم�سكة على مقاب�ض ال�سلطة .وتتهم احلكومة
امل��ع��ار���ض��ة ب���أن��ه��ا تعمل بليل ولأج���ن���دة خارجية
للإنق�ضا�ض على ال�سلطة .ثم يتهم االثنان املواطن
ورجل ال�شارع ب�أنه مل يت�صد للطرف الآخر مبا فيه
الكفاية بحيث تت�ضح فيه جهة الوالء والرباءة "�أنت
معانا وال مع التانيني".
الغريب يف الأمر هو �أن مبد�أ ال�صراع لي�س يف
من هو الأف�ضل خلدمة ال�شعب وحتقيق �أمانيه بل
يف من هو الأحق باال�ستمتاع مبنافع ال�سلطة� .أي �أن
ال�صراع حول ال�سلطة من �أجل ال�سلطة "لعبة من
يبقى على الكر�سي".
ب��ال��ط��ب��ع ان��ت��ب��ه��ت الأح������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة بل
والأنظمة الع�سكرية التي حكمت ال�سودان ل�ضرورة
تقوية والء املواطن لها ولو كان ذلك على ح�ساب
�إ�ضعاف ح�سه الوطني ناهيك عن �إ�ضعاف ارتباطه
بالأحزاب الأخرى �أو التكوينات الأخرى كاالنتماء
القبلي واجلهوي ،وكذلك �أدخلت امل�صلحة املالية
�أو ال�سلطوية للفرد �أو القبيلة �أو القرية �أو الإقليم
لك�سب ال����والء ل��ل��ح��زب �أو امل��ج��م��وع��ة احل��اك��م��ة،
اخلال�صة �أن كل العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية
وغ�يره��ا عملت على �إ���ض��ع��اف م��ا تبقى م��ن روح
الوطنية والوالء للوطن �أي لل�سودان.
هذا الو�ضع �أدى ل�ضعف قناعة الفرد ال�سوداين
بحب الوطن ممث ًال يف الأر����ض وال�شعب و �إك��رام
املواطن الآخ��ر وامل�ساهمة يف تقدم البالد ولو من
باب املقولة "حب الوطن من الإميان" بل �أ�صبح
خيار املواطن حاكما كان �أم حمكوما هو تف�ضيل

امل�صلحة الذاتية ولو على ح�ساب املواطن الآخر و
حقوقه ،حتى انه لوحظ �إن لي�س هناك مت�سك بخط
�سيا�سي �أو �أديولوجية معينة لدى بع�ض ال�سيا�سيني،
فهم مع ال�سلطة احلاكمة التي تبيح لهم االنتفاع
الذاتي فقط ،حتى �أن البع�ض يتحول من معار�ض
لوزير ويقب�ض املنافع ثم يتحول ملعار�ض مرة �أخرى
�إذا وجد عر�ض مادي �أف�ضل مثل العبي كرة القدم؟
�أي �أن ال�سيا�سة بالن�سبة لبع�ض ال�سيا�سيني ما هي
�إال جتارة رابحة وم�صدر رزق ال ينقطع.
�إذن ميكن القول ب�أن �أزمة احلكم يف بالد العامل
الثالث هي �أزمة �أخالقية وتربوية يف املقام الأول،
و�أنه ال ميكن للمواطن العادي ناهيك عن احلاكم
واملعار�ض ادع��اء حب الوطن �أو الوطنية قو ًال ويف
الوقت نف�سه القيام بكل ما هو منايف للوطنية فع ًال.
من ذلك �إن الذي ي�صل �إىل كر�سي ال�سلطة يبني
كرهه لل�سلطة احلاكمة ال�سابقة له بتدمريه كل ما
قامت به بدال عن حت�سينه �أو �إ�صالحه.
�إن الإ�صالح يجب �أن ي�سري يف خطني متوازيني،
مقاومة احلاكم الفا�سد �سلمي ًا من جانب ،ومن
اجلانب الآخر تنمية الروح الوطنية ال�صادقة داخل
املواطن ،والدفع ب�إجتاه حكومة مدنية برئا�سة ال
تتعدى فرتتني انتخابيتني.
لي�س م��ن ال�����ض��رورة الإمي����ان ب���إم��ك��ان حتقيق
م��ع��ج��زة �سيا�سية ول��ك��ن م��ن ال�����ض��رورة الإمي���ان
ب�إمكانية الإ���ص�لاح وذل��ك عند ا�ستيعاب اجلميع
حكوم ًة ومعار�ض ًة للمعاين احلقيقية لكلمة الوطنية،
والو�صول لقناعة �أن الوطن فوق اجلميع و م�صلحته
قبل وفوق م�صاحلهم ،حينها �سيلتف اجلميع حول
حكومة مدنية وت��ب��ادل �سلمي لل�سلطة م��ن خالل
التناف�س ال�شريف وحماربة الف�ساد وتنمية الروح
الوطنية.
�أم��ا �إذا �إ�ستمر م�ستوى وممار�سة الأح���زاب
ال�سيا�سية حتكمه امل�صلحة احل��زب��ي��ة ال�ضيقة
وال�صراع وامل�ؤامرات واال�ستعانة بالع�سكر للو�صول
لكر�سي ال�سلطة ف��ل��ن يبنى ال�����س��ودان رغ���م كل
�إمكانياته الطبيعية وم���وارده املحلية بل �سينتهي
الأمر ب�ضياع الوطن.

كاتب وباحث �سوداين
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كورونا أو كوفيد  19مالىء
ال� ��دن � �ي� ��ا وش � ��اغ � ��ل ال� �ن� ��اس
م�ل��أ ال��دن��ي��ا رع��ب��ا و���ش��غ��ل ال��ن��ا���س حتليال
وتوقعا� ،إذ مل يقت�صر الإهتمام بهذا الوباء على
�أ�صحاب االخت�صا�ص من �أط��ب��اء وخمربيني
و���ش��رك��ات �أدوي���ة ب��ل جت��اوزه��م لي�صبح م��ادة
بحثية على ط��اول��ة الكثري م��ن الأك��ادمي��ي�ين
و رج��ال الفكر وال�سيا�سة �سيما و�أن���ه اخلرب
الرئي�س الذي تتداوله و�سائل الإعالم العاملية
ب��ك��ل ف��روع��ه��ا امل�����ر�أي وامل���ق���روء وامل�����س��م��وع.
فت�سابقت لإ�ست�ضافة املحللني لأ�ست�شراف
تداعيات ه��ذا احل��دث الأزم���ة و ما ميكن �أن
يخلفه من �أثرعلى كافة ال�صعد االقت�صادية
االجتماعية وال�سيا�سية.
وم��ع ك�ثرة الآراء وتعددها جند �أن هناك
قا�سم م�شرتك بينها يكاد يتقاطع على �أن
العامل ما قبل كورونا �سوف لن يكون نف�سه ما
بعد كورونا� !.أي �أنه �سيكون بداية تاريخ جديد
من العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية ورمبا
االجتماعية بني الدول وال�شعوب وهو ما جعل
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جملة فورين بولي�سي ال�شهرية وانطالقا من
نهجها التحريري القائم على �إث��ارة ت�سا�ؤالت
معمقة ب�ش�أن التحديات الدولية الكبرية تطرح
ال�س�ؤال التايل على نخبة من ال�سا�سة واملفكرين
واالكادمييني من ال�شرق والغرب:
كيف �سيبدو العامل بعد وباء كورونا؟ وكيف
ميكن للعامل والعالقات الدولية �أن تت�أثر وتتغري
بعد هذا الوباء؟
جون �ألني مدير معهد بروكينز قال:

�ستعيد الأزمة ت�شكيل هيكل القوى العاملية
ب��ط��رق ي�صعب تخيلها �سي�ستمر الفريو�س
بال�ضغط على الن�شاطات االقت�صادية وزيادة
التوتر بني الدول وعلى املدى الطويل �سيخف�ض
ال��وب��اء ال��ق��درة االنتاجية لالقت�صاد العاملي
وخطر العزلة �سيكون عظيما خا�صة على الدول
النامية وال��ت��ي لديها ج��زء كبري م��ن العمالة
غري املح�صنة �إقت�صاديا و�سيتعر�ض النظام

أ.موسى الهايس

العاملي ل�ضغط كبري ينجم عنه عدم اال�ستقرار
وخالفات بني وداخل الدول.
الديبلوما�سي االمريكي ريت�شارد ها�س:

�أتوقع �إنكفاء على الداخل ملعظم احلكومات
لعدة �سنوات بعد كورونا والبحث عن االكتفاء
الذاتي ورمبا معار�ضة الهجرة ب�أعداد كبرية،
وعدم رغبة يف مناق�شة الق�ضايا اخلارجية مبا
فيها التغري املناخي وتف�ضيل تخ�صي�ص املوارد
للتعايف من االزم��ة و�ستجد العديد من الدول
�صعوبة يف التعايف مع �ضعف الدولة وت�صبح
الدول الفا�شلة �أكرث �ضعفا وانك�شافا وت�صبح
ال�صفة الغالبة يف العامل و�ست�ؤدي الأزمة ملزيد
من الأ�ضرار يف العالقات الأمريكية ال�صينية
وت�����ض��ع��ف ال��ت��ك��ام��ل الأوروب������ي .م��ن الناحية
الإيجابية ميكن ان نلحظ تقوية متوا�ضعة
حلوكمة ال�صحة العامة يف العامل وب�شكل عام
مفهوم العوملة �سيت�أثر كثريا.

الأكادميي وال�سيا�سي االمريكي �ستيفان
والت:

�سيقوي ال��ف�ير���س مفهوم ال��دول��ة ويعزز
ال��ق��وم��ي��ة وقب�ضة احل��ك��وم��ات ال��ت��ي فر�ضت
�إج��راءات ا�ستثنائية لل�سيطرة على الفريو�س
و�سيكون من ال�صعب �أن تتخلى عن �سلطاتها
اجلديدة بعد انتهاء الأزمة� .سيعجل الفريو�س
ب�إنتقال القوة والت�أثري عامليا من الغرب اىل
ال�شرق بعد جناحات كوريا اجلنوبية و�سنغافورة
وتايوان وجتاوب ال�صني مع �أخطائها الأوىل يف
حني �أوروب��ا و�أمريكا ال تزال تتخبط مما �أدى
لتلطيخ �سمعة النموذج الغربي.

جون ايكينربي �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة برني�ستون:

على امل��دى الق�صري �ستعطي الأزم��ة دفعة
للقوميني ومناه�ضي العوملة و�أع���داء ال�صني
يف العامل الغربي بالأخذ يف الإعتبار الإنهيار
الإجتماعي وال�ضرر االقت�صادي الذي ينك�شف
يوما بعد يوم رمبا ي�شابه ما بعد االزمة املالية
يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،وبناء نظام عاملي
جديد يحمل �ضمانات حلماية الدولة ويدير
االعتماد املتبادل ب�شكل �أكرث حماية للدول �أو
مبعنى �آخر �ستخرج الدميقراطيات الغربية من
قوقعتها وحتاول البحث عن مناذج �أكرث �أمانا
للتعاون امل�شرتك.
ك��ي�����ش��ور حم��ب��وب��اين �أك���ادمي���ي ووزي���ر
خارجية �سنغافوره ال�سابق:

�سيعجل ف�يرو���س ك��ورون��ا م��ن حت���ول ب��د�أ
بالفعل من عوملة تتمحور حول �أمريكا اىل عوملة
تتمحور حول ال�صني ولكنه لن يغري �أ�سا�سيات
الإق��ت�����ص��اد فال�شعب الأم��ري��ك��ي فقد �إمي��ان��ه
بالعوملة والتجارة الدولية مع �أو بدون ترامب،
بينما ال�صني مل تفعل .ف�إندماج ال�صني مع
العامل يف �أواخ��ر القرن املا�ضي �أدى لإعطاء
الثقة لل�صينيني �أن��ه ميكنهم املناف�سة يف �أي
مكان وبالتايل �أرى �أن ال�صني انت�صرت.
نيكوال�س برينز ديبلوما�سي �أمريكي:

فريو�س كورونا هو �أكرب �أزمة على م�ستوى
ال��ع��امل يف ه��ذا ال��ق��رن يهدد نحو  8مليارات
���ش��خ�����ص ه���م ���س��ك��ان ال���ع���امل .ال��ت��داع��ي��ات
االقت�صادية واملالية قد تفوق الأزمة املالية لعامل
 2009 2008هي �أزم��ة ميكن �أن تغري ب�شكلدائم النظام العاملي وتوازن القوى كما نعرفه
الآن ،فالتعاون الدويل غري كاف ف�إذا مل ترتك
ال�صني وال��والي��ات املتحدة تبادل الإتهامات
ح��ول من ال�سبب وراء الأزم���ة وتتعامالن مع
الأزمة ف�إن م�صداقيتهما �ستت�أثر.
�إذا مل ي�ستطيع الإحت���اد الأورب���ي حماية

مواطنيه اخلم�سمائة مليون ف���إن احلكومات
الوطنية �ست�سرتد املزيد من القوى من بروك�سل.
ويف الواليات املتحدة ف�إن �أهم �شيء �أن تتمكن
احلكومة الفيدرالية للحد من االزمة.

�شيف�شا نكار مينون الديبلوما�سي الهندي
وم�ست�شار الأمن القومي الهندي �سابقا:

رغم �أن��ه الي��زال مبكرا للحكم لكن هناك
ثالثة �أ�شياء تبدو وا�ضحة:
�أوال� -ستتغري �سيا�ساتنا ب�سبب كورونا �سواء
داخل الدولة �أو بني الدول وبع�ضها البع�ض.
ثانيا  -ه��ذا لي�س نهاية الإعتماد ال��دويل
ب��ع��د ،ف��ال��ف�يرو���س نف�سه دل��ي��ل ع��ل��ى ت�شابك
وتداخل الأنظمة ولكن مع ذلك ب�سبب الإنغالق
نتجه �إىل عامل �أكرث فقرا� ,أنانية� ,إنحطاطا.
ثالثا  -هناك عالمات على الأم��ل واخلري
فالهند بادرت ودعت اىل م�ؤمتر عرب الفيديو
لقادة جنوب �آ�سيا للبحث عن رد فعل م�شرتك
للتهديد ،مما ي�ؤكد احلاجة للتعاون امل�شرتك.
التوقعات

ومهما كانت الآراء وعلى �أهميتها ف�إنه
الميكن لأي متابع ومهتم �أن يتجاهل حقيقة �أن
التغريات بعيدة املدى التي �ستن�ش�أ عن حمنة
كورونا لن تقت�صر على النتائج ال�صحية التي
تلي كوارث و�أوبئة من هذا القبيل على امل�ستوى
الداخلي لكل دول��ة ،بل �سوف تتعداه لت�شمل
تغريات على امل�ستوى العاملي .وهو ما خل�صت
اليه املجلة بنتيجة هذه الآراء والتحليالت التي
تتقاطع فيها الآراء يف معر�ض الإج��اب��ة على

�س�ؤال املجلة يف النقاط التالية:
ـ ف�شل الواليات املتحدة والغرب يف قيادة
العامل وحت��ول الدفة اىل ال�صني ودول جنوب
�شرق �أ�سيا.
ـ النظام العاملي وت��وازن القوى �سيتغريان
ب�شكل كبري.
ـ �إنتهاء نظام العوملة الأقت�صادية واالعتماد
املتبادل والبحث عن �سال�سل توريد حملية.
ـ ن�سف القواعد احلالية لعمليات الت�صنيع
واالنتاج العاملية.
ـ ف�شل امل�ؤ�س�سات الدولية يف القيام بدورها
الذي كان متوقعا يف التحذير والتن�سيق للحد
من الأزمة.
ـ توقع تفكك الإحتاد الأورب��ي بعد ف�شله يف
مواجهة االزمة على م�ستوى �أع�ضائه
ـ مزيدا من الإنكفاء على الداخل وتراجع
الق�ضايا الدولية ذات الأهتمام امل�شرتك.
ـ تقوية مفهوم احلكومة املركزية وتعزيز
قب�ضة احلكومات دون معار�ضة.
ـ قوة الروح الإن�سانية وجناحها يف مواجهة
اخلطر.
ـ املنت�صر يف احلرب �ضد كورونا هو الذي
�سيكتب التاريخ ويحدد امل�ستقبل ب�شكل كبري.
ـ �سيكون العامل �أق��ل انفتاحا� ،أق��ل حرية،
�أكرث فقرا.
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االقتصاد

األموال العربية المهاجرة وضياع فرص التنمية في أوطانها

أ.د .غسان الطالب

م���ن امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي ت�����س��ت��وج��ب ال��ت��وق��ف
عندها ومناق�شتها بكل جدية وم�س�ؤولية هي
هجرة االم��وال العربية خ��ارج اوطانها ،وهنا
يتوجب التفريق بني نوعني من الأموال العربية
املهاجرة للخارج ،النوع الأول هي الأموال التي
خرجت مع م�ستثمرين �أو عن طريق ال�صناديق
ال�سيادية للدول وتبحث عن فر�ص للإ�ستثمار
احلقيقي والآم��ن يف اال�سواق العاملية ،والنوع
الثاين هي الأموال املهربة نتيجة الف�ساد حيث
�أن ق�س ًما كب ًريا منها مت تهريبه ل�صالح بع�ض
احلكام العرب و حا�شياتهم من رجال �أعمال
فا�سدين ومتنفذين جنوا ثرواتهم بطرق غري
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م�شروعة ومن قوت ال�شعب والتي تقدر بحدود
ال  600مليار دوالر� ،أغلبها يتم ايداعه ب�أ�سماء
وهمية حتى ال يك�شف ا�صحابها .
�إخرتنا الكتابة يف هذا املو�ضوع وذلك لتقدير
حجم فر�ص التنمية ال�ضائعة التي كان بالإمكان
ان ت�ساهم بها هذه االموال يف جمتمعنا العربي،
مع تقديرنا لعدم �سهولة اخلو�ض بهذا املو�ضوع
ب�سبب غ��ي��اب ق��اع��دة ب��ي��ان��ات عربية تر�صد
حجم هذه االم��وال املهاجرة ثم طابع ال�سرية
الذي يحيط بحركة هذه الهجرة ،ويعزز ذلك
القوانني والت�شريعات امل�صرفية للم�صارف
الغربية التي ت�ستقبل هذه االموال مثل البنوك
ال�سوي�سرية والأمريكية والربيطانية والفرن�سية
حيث ت�ستحوذ ه��ذه الوجهات على الن�صيب
الأك�بر من �إي��داع الأم��وال املهربة او املهاجرة
من الدول العربية ،ومن �سيا�سات هذه البنوك
ه��و التحفظ يف الإف�����ص��اح ع��ن ه��ذه الأم���وال
وم�صادرها ب�سرية تامة ،علما ب���أن البلدان
ال��ع��رب��ي��ة يف م�����ش��رق ال��وط��ن وم��غ��رب��ه وح�سب
تقرير منظمة ال�شفافية الدولية للعام 2018
تت�صدر قائمة ال��دول الأك�ثر ف�سادا يف العامل،
وقد يختلف معدل الف�ساد من قطر لآخر ح�سب
معدل الف�ساد ال�سيا�سي يف هذه البلدان ،مبعنى
وج��ود العالقة الوثيقة بني الف�ساد ال�سيا�سي
وتهريب الأم��وال خ��ارج البلد ،و�سوف نتحدث

اليوم عن عينة من بع�ض ال�صناديق ال�سيادية
العربية من حيث حجم ا�صولها ،وهي عبارة عن
ال�صناديق اململوكة من قبل الدولة وتعمل على
ادارة فوائ�ض الدولة املالية يف جمال الإ�ستثمار،
وتتكون من �أ�صول مثل الأرا�ضي� ،أو الأ�سهم� ،أو
ال�سندات �أو �أجهزة ا�ستثمارية �أخرى ،وفيما يلي
عينة من بع�ض ال�صناديق اال�ستثمارية لبع�ض
االقطار العربية ومنها:
الإمارات العربية  675.1مليار دوالرال�سعودية  420.3مليار دوالر 202.8مليار دوالر
الكويت 65مليار دوالر
قطر 70مليار دوالر
ليبيا 54.8مليار دوالر
اجلزائرحيث بلغ جمموع ا���ص��ول ه��ذه ال�صناديق
ال�سيادية للأقطار ال�ستة اع�لاه  1.488مليار
دوالر ح�سب بيانات � ،2018أموال طائلة توزعت
ا�ستثماراتها على عدة دول غربية وامريكا� ،إال
انها تفتقد لر�ؤيا اقت�صادية و�سيا�سية ،فبدل
ان ت�ستفيد منها جمتمعاتنا العربية التي هي
ب�أم�س احلاجة للإ�ستثمار خللق فر�ص عمل
ملالين العاطلني عن العمل يف وطننا العربي
�إال ان��ه��ا �آث����رت الإ���س��ت��ث��م��ار يف جم���االت غري
جمدية اقت�صاديا عر�ضتها خل�سائر فادحة

كالإ�ستثمار يف االندية الريا�ضية او ح�ص�ص يف
�شركات �آيلة اىل الأفال�س يف بلدانها ،ال جمال
لذكر امثلة على ذلك يف هذه املقالة حمدودة
ال�سطور بل �سنكتفي بالتذكري بحجم اخل�سائر
التي تعر�ضت لها ال�صناديق ال�سيادية اخلليجية
�إبان االزمة املالية العاملية ومع بداياتها يف العام
 2018حيث قدر حجم خ�سائرها بحدود ال 400
مليار دوالر ،مما يعني ان هذه ال�صناديق تفتقر
اىل ا�سرتاتيجية حقيقية وعلمية للإ�ستثمار
الذي يحقق لها عائد ويحافظ على ر�أ�س املال
من الهالك وميكن لنا ان نرجع ذل��ك لغياب
ال�شفافية وق�صور يف �آليات الرقابة للت�صدي
للف�ساد االداري واملايل الذي يهيمن على هذه
ال�صناديق ،مما ي�ؤكد ع��دم كفاءة الإدارات
القائمة على هذه ال�صناديق ال�سيادية العربية،
ناهيك عن الف�ضائح ال�سيا�سية واالقت�صادية
حتى االخالقية التي طبعت �سلوكيات بع�ضا
من �إدارات ه��ذه ال�صناديق ،وهنالك حتدي
مهم يواجه �أموال هذه ال�صناديق وهو تعر�ضها
للنهب او التجميد كلما ح��دث��ت م�شكلة قد
تفتعلها احدى الدول احلا�ضنة لهذه ال�صناديق
وبالتايل تفقد الدول �صاحبة ال�صندوق �سيادتها
على اموالها او اال�صول املكونة له.
ففي وطننا العربي ايها ال�سادة :
 ي��ع��اين ن��ح��و  50م��ل��ي��ون ع��رب��ي منالفقر امل��دق��ع ،ال ي��ج��دون امل����أوىً ويعانون من
نق�ص التغذية وال ما ي�سد رمقهم من غذاء ،وال
ماءٍ �صالح لل�شرب ،فيما يعي�ش �أكرث من 100
مليون �إن�سان عربي حتت خط الفقر.
 ويف وطننا العربي بلغ معدل البطالةما يقرب من ال  20%وهي من �أعلى الن�سب
على م�ستوى ال��ع��امل وت��ق��در بثالثة ا�ضعاف
املعدل العاملي.

 يف وطننا ميثل ال�شباب ن�سبة تزيدعلى ال  50%وهي يف نو م�ستمر.
 يف وطننا يقدر الدين العام لأقطارهجمتمعة ب  2ترليون دوالر متثل اكرث من 92%
من اجمايل الناجت املحلي.
يف وطننا احلاجة �إىل 280 - 240
م��ل��ي��ار دوالر ���س��ن��وي��ا ك���إ���س��ت��ث��م��ارات لتحقيق
التنمية امل�ستدامة ،وال يدخل يف هذه االرقام
احلاجة اىل �إعمار االقطار العربية التي دمرت
اقت�صادتها وبنيتها التحتية ملا حلق بها من
ف�ساد وتدمري نتيجة التدخالت االجنبية يف
�ش�ؤون بلداننا.
 يف وطننا العربي غياب للعدالة يفتوزيع الرثوة والدخول ب�شكل عادل بني مواطني
�شعوبها حيث ي�ستحوذ  % 10من �سكانها على

ما يقرب  70باملائة من ثرواتها ،وان  90%من
ابناء الأمة يقت�سمون ال  30%الباقية.
يف وطننا معدل النمو االقت�صادي
ملجموع االقطار العربية يبلغ  2يف املائة �سنويا.
 يف وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي ح����االت جل��وءون��زوح ب���أع��داد غري م�سبوقة ،حتى �صار نحو
ن�صف الجئي العامل عرب.
بعد كل ه��ذا �أمل يكن من املمكن توظيف
هذه الأم��وال املهاجرة يف جمتمعاتنا العربية؟
والتي هي ب�أم�س احلاجة لعودة هذه الأم��وال
و�إع��ادة توطينها بعد الذي ذكرناه من عوامل
ت���ؤك��د وج���ود ال��ف��راغ الإ���س��ت��ث��م��اري يف الوطن
العربي ،لغياب ر�أ����س امل��ال املطلوب لتحقيق
التنمية امل�ستدامة .لكنني �أج���زم ل��و توفرت
الإرادة ال�سيا�سية احلري�صة على م�صلحة
الأمة لتحقق لنا وللأجيال القادمة ،كل و�سائل
التقدم والرفاه االقت�صادي ال��ذي ي�ضمن لنا
�صون كرامة الأم��ة ويحمي حقوقها ،ويحقق
كذلك الأمن االقت�صادي العربي والذي يتطلب
نهجا قوميا مبني على امل�صلحة القومية العليا
للأمة ،علما ب�أن مقومات النهو�ض الإقت�صادي
متوفرة ملا يزخر به وطننا العربي من موارد
طبيعية وجغرافيا تتميز ب�إطاللتها على البحار
واملحيطات ،وموارد ب�شرية قادرة على االنتاج،
و �سوق ا�ستهالكية عربية �ضخمة� ،إ�ضافة �إىل
وقف نزيف هروب ر�ؤو�س االموال العربية �إىل
اخل��ارج مو�ضوع حديثنا ،فال �سيادة �سيا�سية
دون القوة واملنعة االقت�صادية.

�أ�ستاذ جامعي و باحث اقت�صادي
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السياسة

يا لعار هذا العهد اللبناني

بكل خ�سة و خل�سة ،و يف ظل ان�شغال النا�س بفريو�س الكورونا� ،أقدم العهد
الفا�شل على توجيه املحكمة الع�سكرية بعقد جل�سة �شبه �سرية ،حيث مت �إ�صدار قرار
ب�إطالق �سراح املجرم و العميل ال�صهيوين عامر الفاخوري بحجة �سقوط التهم
بالتقادم .مع ان القانون اللبناين و الدويل ال ي�سقط التعاون مع الأجنبي و خا�صة يف
حالة احلرب عن �أي خائن ،لأنها تدرج حتت قانون اخليانة العظمى.

كمال جنبالط في ذكرى اغتياله
كان كبريا يف مواقفه� ،صلبا ال حتنى
هامته ،كان ال�ضمري العربي احلر،
�إنت�صر لق�ضايا الفقراء يف لبنان ،و
انت�صر لعروبة هذا البلد.
�ساند املقاومة الفل�سطينية ،و حقها
مبقاومة االحتالل ال�صهيوين لأر�ضها،
و كان �شجاعا يف اي مواجهة و تاريخه
حافل و معطاء.
من كلماته ال�شهرية قبيل ايام
من اغتياله" :لي�ست هذه دم�شق التي
نعرفها" .و مت �إغتياله من النظام
ال�سوري يف �شهر �آذار ـ مار�س عام 1977
رحم اهلل �شهيد العروبة الكبري

مخاطر التدخل الرتكي
في سوريا و ليبيا

حتت هذا امل�سمى �أقام املركز الدويل للدرا�سات اجليو�سيا�سية و
اال�ست�شرافية الذي ير�أ�سه الدبلوما�سي التون�سي مرزي حداد ،ندوة مو�سعة
بباري�س بعد ظهر يوم ال�سبت � 29شباط  -نوفمرب � 2020شارك بها نواب و وزراء
�سابقني و باحثني و �ضباط متقاعدين و مندوبني من ليبيا و اليونان و قرب�ص،
حول التدخل الع�سكري الرتكي.

الحكومة السودانية تحقق في قضية دفن
نفايات نووية إيرانية

األحواز :بلد محتل و ثروة مسروقة
الكل يعلم ب�أن �أكرث من 90٪من الناجت املحلي للمحتل الإيراين م�صدره الأحواز
مبا تنتجه من نفط وغاز و م�صايف و برتوكيمياويات وموانئ مطلة على اخلليج
العربي ،والأرا�ضي اخل�صبة وال�صاحلة لأنواع املنتوجات الزراعية وتربية املوا�شي.
الأحواز بلد ًا غنيا ،وكل هذا جعل املحتل ينظر لها ول�شعبها نظرة تختلف يف
�آرائه وفكره القومي الفار�سي املتع�صب جتاه هذه املنطقة العربية ،بحيث اي حركة
او اعرتا�ض من قبل ال�شعب يقابل بالر�صا�ص ،ولي�س لهم احلق بالتجمع او املطالبة
مبا ي�ستحقونه وفق قانون املحتل نف�سه ،الذي ين�ص على حرية التعبري والعقيدة.
ولكن مل تطبق قوانينه على �أر�ض الواقع و�صارت يف منهجه عن�صرية ،مل نرى مثلها
يف العامل .وعندما نقارن مع باقي املدن الفار�سية ،جند هناك فرقا �شا�سعا على
جميع اال�صعدة �سواءا �إجتماعية او اقت�صادية مما جعل االحوازي يعي�ش حالة من
احلرمان والفقر وال�شتات والب�ؤ�س.
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تداولت و�سائل �إعالم �سودانية وعربية ،خربا عن معلومات "بوجود مقربة
نفايات نووية وطبية ،على بعد  30كيلومرتا من منطقة �أم درمان وو�سط مناطق
الريف الغربي".
و�أ�ضافت �أن النفايات النووية قادمة من �إيران ،م�شريا �إىل �أن "�أحد �شركاء
زوجة الرئي�س ال�سوداين ال�سابق عمر الب�شري ،وداد بابكر ،التي متلك 50%
من الأرا�ضي الزراعية يف تلك املنطقة.
و�أكدت امل�صادر �أن احلكومة �ست�شكل جلان حتقيق حول دفن نفايات نووية
يف عدد من مناطق ال�سودان ،بينها الوالية ال�شمالية� ،إىل جانب �إعادة التحقيق
يف ق�ضايا مماثلة �سبق وحقق فيها نظام الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري.

االقتصاد

أسواق العمالت في حالة ذعر

اعداد :يوسف ابرحوس

النفط يزنف جراء حرب
األسعار القائمة بني العربية
السعودية و روسيا
ت��زام��ن �إنت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وهبوط
م�ؤ�شرات البور�صات العاملية ،مع �إنخفا�ض
حاد يف �أ�سعار النفط اخل��ام ،يف �أكرب هبوط
ل��ه بن�سبة  % 30منذ ح��رب اخلليج مطلع
الت�سعينيات من القرن املا�ضي .لكن الهبوط
احلاد يف �أ�سعار النفط مل يكن ب�سبب انت�شار
الفريو�س� ،إمنا جاء بعد ف�شل منظمة «�أوبك»
يف التو�صل �إىل اتفاق مع رو�سيا خلف�ض �إنتاج
النفط جماع ًيا بواقع  1.5مليون برميل يوم ًيا،
لتاليف هبوط الأ�سعار ،وهو ما �أدى �إىل زيادة
امل��ع��رو���ض وه��ب��وط الأ���س��ع��ار ،لتعلن اململكة
العربية ال�سعودية فور ف�شل املحادثات نيتها
رفع قدرتها الإنتاجية بنحو � 500ألف برميل
يوم ًيا ،لت�صل �إىل �إجمايل �إنتاج يومي 12.3
مليون برميل يوم ًيا ،ه��ادف�� ّة لل�سيطرة على
ح�صة من ال�سوق العاملية ،ومنع ت�أثري انخفا�ض
�سعر برميل النفط على ميزانيتها العامة.
ك�شف ت��ق��ري��ر بحثي ن�����ش��ره م��وق��ع "اويل
براي�س" املتخ�ص�ص ب�����ش���ؤون ال��ن��ف��ط� ،أن
ال�سعودية تنحدر نحو الإفال�س ،يف ظل حرب
نفطية مع رو�سيا ت�ستنزف خزائن اململكة،
وت�صفيات تطال �أم���راء من العائلة املالكة،
وانعكا�سات وباء كورونا.
و�أكد املوقع ان حرب النفط ميكن ان ت�سبب
افال�س اململكة ب�سبب انهيار �أ�سعار البرتول
التي نزلت لأول م��رة منذ ث�لاث عقود حتت
ح��اج��ز الـ 30دوالر ًا للربميل ،ب�سبب حرب
النفط ال�سعودية – الرو�سية.

�أ����س���واق العمالت
يف ح�����ال�����ة ذع�������ر و
م�لام�����س��ة م�ستويات
قيا�سية بعد اخ�تراق
ت��ل��ك ال��ت��ي �سجلتها
خالل �أزمة 2008
و�إ�ست�أنف ال��دوالر
����ص���ع���وده امل��ت��وا���ص��ل
مقابل عمالت رئي�سية
�إذ ت�سببت تقلبات
عنيفة لل�سوق املالية
وخم���اوف ب�ش�أن �شح
ال�سيولة بفعل وباء فريو�س كورونا يف تدافع امل�ستثمرين على النقد.
وتراجع اجلنيه اال�سرتليني �إىل �أدنى م�ستوى منذ  1985على الأقل مقابل العملة الأمريكية .وهوى
الدوالر الأو�سرتايل لأدنى م�ستوى يف  17عاما ،بينما هبط الدوالر النيوزيلندي قرب �أدنى م�ستوى يف 11
عاما �إذ يتخوف امل�ستثمرين من الأ�صول املرتفعة املخاطر.
وارتفع الدوالر لفرتة وجيزة مقابل الدوالر واال�سرتليني بعد �أن �أعلن البنك املركزي الأوروبي عن
برنامج ل�شراء �أ�صول ردا على تف�شي فريو�س كورونا ،لكن حتى هذا امل�سعى طغى عليه االندفاع نحو
الدوالر.
ويبيع امل�ستثمرون ما با�ستطاعتهم لالحتفاظ ب�أموالهم على �صورة دوالر ب�سبب حجم ال�ضبابية غري
امل�سبوق الناجم عن التف�شي ،الذي يهدد ب�شل �أجزاء كبرية من االقت�صاد العاملي.

كورونا :اإلفالس و فقدان الوظائف أكرث من اإلصابات و الوفيات

�أعلنت منظمة العمل الدولية �أنّ وباء فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد �سي�ؤدي �إىل خ�سارة ع��دد كبري
من الأ�شخا�ص لوظائفهم وقد ي�صل هذا العدد
�إىل  25مليون ًا يف العامل .كذلك ح ّذر الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش من ركود عاملي
"�شبه حتمي" ،الفت ًا �إىل �أن اال�ستجابات الوطنية
جلائحة كورونا "لن تعالج النطاق العاملي للأزمة
وتعقيداتها" .و�أ�ضاف �أنّ "ركود ًا عاملي ًا ،قد يكون
ذا �أبعاد قيا�سية� ،أ�صبح �شبه حتمي".
وك��ان��ت جل��ن��ة الأمم امل��ت��ح��دة االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية لغرب �آ�سيا "الإ�سكوا" حذرت بدورها
من �أنّ فريو�س كورونا امل�ستجد ميكن �أن يت�سبب
بخ�سارة �أك�ثر م��ن  1.7مليون وظيفة يف العامل
العربي ،م��ع ارت��ف��اع معدل البطالة مب��ق��دار 1.2
نقطة مئوية .وتوقعت اللجنة �أن "يرتاجع الناجت
املحلي الإجمايل للدول العربية مبا ال يقل عن 42
مليار دوالر"هذا العام ،على خلفية تراجع �أ�سعار
النفط وتداعيات تف�شي فريو�س كورونا .و�أكدت
اللجنة �أن "قطاع اخلدمات ،وهو امل�صدر الرئي�س
لفر�ص العمل يف املنطقة العربية� ،سيكون �أكرث
القطاعات تعر�ض ًا لآثار التباعد االجتماعي".
ك��ذل��ك ب���دوره ح��� ّذر املجل�س العاملي لل�سفر
وال�سياحة من اخلطر الذي بات يحدق مبا ي�صل

�إىل  50مليون وظيفة يف قطاع ال�سفر وال�سياحة
ب�سبب تف�شي مر�ض كوفيد .-19وك�شفت تلك
البيانات التحذيرية التي �أ�صدرها املجل�س املنوط
ب�أحوال ال�سفر وال�سياحة حول العامل عن �أن ذلك
القطاع قد يت�أثر �سلب ًا بن�سبة ت�صل �إىل  25باملئة
يف 2020
و �أ�سفرت تداعيات انت�شار فريو�س كورونا عن
تكبد االقت�صاد العاملي خ�سائر فادحة خالل �أ�سابيع
قليلة ،وذلك نتيجة ت�أثر القطاعات االقت�صادية
ب�إنت�شار امل��ر���ض ،ف�أُغلقت العديد م��ن امل�صانع
خا�صة يف ال�صني و�إي��ط��ال��ي��ا ،وت��وق��ف��ت خطوط
الطريان وحركة ال�سياحة يف امل��دن التي ينت�شر
بها ال��وب��اء بالفعل ،وامل��دن التي تتخذ �إج���راءات
احرتازية ملنع دخول الفريو�س �إليها ،و�ألغيت العديد
من املعار�ض وامل�ؤمترات االقت�صادية العاملية ،كما
واجهت حركة التجارة العاملية �شل ًال م�ؤقت ًا
وي��رج��ع تفاقم اخل�سائر ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
ت�شابك االق��ت�����ص��اد ال�صيني � -أك�ب�ر املت�أثرين
بالأزمة � -صناعي ًا مع �آالف امل�صانع حول العامل،
كما �شهدت �أ�سواق املال انهيار ًا كبري ًا فى العديد
م��ن ال���دول ،مم��ا انعك�س على توقعات معدالت
النمو العاملية التي هبطت للن�صف تقريب ًا على �إثر
انت�شار هذا الوباء.
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العــلوم

دراس � � ��ات ال �م �س �ت �ق �ب�ل�ات :خ �ص ��ائ ��ص م �ت �م�ي�زة

أ.د .مازن الرمضاني

تتع���دد وتتن���وع ه���ذه اخل�ص���ائ�ص ولع���ل
ابرزه���ا ،عندن���ا وبالرتتي���ب الآتي ه���ي :العلمية،
البيني���ة ،املعيارية ،الكونية ،ال�ش���مولية والكالنية،
الدينامية ،التعقيد ،و�أخريا الت�شاركية .و�سنتناول
هذه اخل�صائ�ص يف �أدناه وب�شيء من االيجاز.
اوال :خا�صية العلمية
لقد اقدم امل�ؤرخ وامل�س���تقبلي االملاين اال�ص���ل،
او�س���يب فلخته���امي ،يف منت�ص���ف االربعينيات من
القرن املا�ض���ي ،على طرح مفهوم علم امل�س���تقبل،
وقد �أف�ض���ى هذا الطرح اىل ردود افعال متباينة:
داعم���ة وراف�ض���ة .فف���ي الوق���ت الذي وج���د هذا
املفه���وم �إ�س���تجابة ممت���دة �إىل الآن ،ومثالها جل
الكتابات العربية ذات العالقة بامل�س���تقبل ،ذهبت
باملقاب���ل �آراء اخ���رى اىل رف����ض تبني���ة وبحج���ج
خمتلفة .فقد قال مثال ،امل�ستقبلي الهولندي ،فرد
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بولك�" :إن امل�س���تقبل جمهول...فكيف نر�سي علما
على جمهول؟" كذلك اكد امل�س���تقبلي الفرن�س���ي،
برتران���د دي جوفيني���ل� ،أن ...":امل�س���تقبل لي����س
ع���امل اليقني ،بل ع���امل الإحتم���االت ،وامل�س���تقبل
لي�س حمددا يقينيا ،فكيف يكون مو�ض���وع علم من
العلوم؟
وعل���ى الرغ���م م���ن �أن تعريف العلم ،وح�س���ب
قامو����س �أوك�س���فورد احلدي���ث ،ه���و" :كل ن�ش���اط
فكري وعمل���ي ي�أخذ بالدرا�س���ة النظامية حلقيقة
حم���ددة ع�ب�ر �آلي���ات املالحظ���ة واالفرتا����ض
والتجريب والربهان ،ا�ستنادا �إىل معطيات ميكن
التحقق منها واثباتها ".ال ين�س���حب على درا�سات
امل�ستقبالت .فهذه مل ترتق بعد �إىل م�صاف العلوم
ال�صرفة و�/أو التطبيقية .بيد �أن ما تقدم ،ال يلغي
اخلا�صية العلمية عن هذه الدرا�سات� ،سيما و�إنها
تتوافرعلى تلك ال�شروط التي يتفق الر�أي على انها
تف�ضي �إىل �إكت�س���اب احد حقول املعرفة اخلا�صية
العلمي���ة ،وال�ش���روط ه���ي :املو�ض���وع ،والغاي���ة،
واملقاربة املنهجية.
وق���د ا�س���تطاعت جمعي���ة م�س���تقبل الع���امل
االمريكية ،االكرث �ش���هرة يف العامل ،ح�سم اجلدل
يف �ش����أن موق���ع درا�س���ات امل�س���تقبالت يف البنيان
املع���ريف الإن�س���اين ،عندم���ا اك���دت عل���ى �أن هذه
الدرا�س���ات ُتع���د امت���دادا للدرا�س���ات امل�س���ماة
بالدرا�سات البين ّية.
ثاني�أ :خا�صية البين ّية
لقد متيز التفكري العلمي ،وتطبيقاته العملية،
خالل الزمان ال�سابق على منت�صف القرن املا�ضي

ب�س���مة غالب���ة قوامه���ا الإجت���اه نحو التخ�ص����ص
الدقي���ق .فج���راء معطي���ات الزمان �آن���ذاك كانت
حقول املعرف���ة العلمي���ة واالجتماعية والإن�س���انية
حري�ص���ة على التمتع ب�إ�س���تقاللية فكرية ومعرفية
�ش���به مطلقة ،بع�ض���ها عن البع�ض الآخ���ر .بيد �أن
هذا الواقع �أخذ بالتغري بعد دخول العامل يف املوجة
احل�ضارية الثالثة :املعلوماتية .فمخرجاتها مل ُت�ؤد
�إىل عامل تت�س���ارع فيه وترية التغيري على نح ٍو غري
م�س���بوق فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا �إىل تنامي احلاجة،
جراء حتديات خمرجات ه���ذه املوجة� ،إىل الأخذ
بدرا�سات ذات مقاربات تنهل� ،أفقيا وعموديا ،من
�شتى حقول املعرفة :كالفل�سفة ،االجتماع ،التاريخ،
علم النف�س ،االقت�صاد ،الريا�ضيات ...الخ �سبيال
للتعام���ل اجل���اد مع ه���ذه التحديات .وم���ع �أن ثمة
�آراء ت�ؤكد �أن هذه الدرا�س���ات تتماهى والدرا�سات
عابرة التخ�ص�صات� ،إال اننا نرى انها اكرث متاهيا
والدرا�سات البينية.
و يذه���ب مثال ،عمار بن عبد املنعم �أمني� ،إىل
حتديد م�ض���مون هذه الدرا�س���ات بقول���ه �إنها من
منط تلك الدرا�س���ات الت���ي "...تعتمد على حقلني
�أو �أكرث من حق���ول املعرفة الرائدة �أو العملية التي
يتم مبوجبه���ا الإجابة على بع�ض اال�س���ئلة� ،أو حل
بع�ض امل�ش���اكل �أو معاجلة مو�ض���وع وا�س���ع جدا �أو
معق���د جدا ي�ص���عب التعامل معه ب�ش���كل كاف عن
طريق نظام �أو تخ�ص�ص واحد ،وهي بهذا تهدف
�إىل ت�أمني حتقيق:
ـ دمج املعرفة( ،مبعنى) ربط وتكامل املدار�س
الفكرية واملهنية والتقنية للو�ص���ول �إىل خمرجات

ذات جودة عالية.
ـ الإب���داع يف ط���رق التفكري( ،مبعن���ى) تطوير
الق���درة على عر�ض الق�ض���ايا ومزج املعلومات من
وجهات نظر متعددة.
ـ حتقي���ق التكام���ل( ،مبعن���ى توظي���ف)
التخ�ص�ص���ات املختلفة للو�صول �إىل وحدة املعرفة
املتكاملة واالكرث �ش���موال من امل�س���موح به من قبل
ر�ؤية تخ�ص�ص واحد.
�إن ح�سم جمعية م�ستقبل العامل للجدل ،الذي
دار بني امل�س���تقبليني حول موقع هذه الدرا�سات يف
مبعزل عن واقع
البنيان املعريف الإن�ساين ،مل يكن ٍ
تكاملي متيزت به هذه الدرا�سات خالل تطورها.
ف�إ�ض���افة �إىل اجت���اه مقارب���ات منهجي���ة
م�ستخدمة يف هذه الدرا�سات �إىل التكامل املنهجي
فيم���ا بينه���ا ،كالتكام���ل ب�ي�ن املقارب���ات الكمي���ة
والكيفي���ة ،كذل���ك ذهب���ت بع����ض ه���ذه املقاربات
�إىل الإ�س���تعانة مبقارب���ات م���ن عل���وم �أخ���رى.
فمث�ل�ا عمدت مقارب���ة بناء امل�ش���اهد �إىل توظيف
مقاربات م�س���تعارة م���ن علوم التاري���خ واالجتماع
والريا�ض���يات ،كذلك مل ترتدد مقاربة تقنية دلفي
عن االخ���ذ مبقاربات م�س���تخدمة يف علوم النف�س
واالجتم���اع والريا�ض���يات� .أم���ا مقارب���ة النماذج
العاملي���ة فق���د ا�س���تمرت تنهل من عل���وم االجتماع
والريا�ضيات واالح�صاء.
ون���رى �أن ا�س���تعانة درا�س���ات امل�س���تقبالت
مبقارب���ات م�س���تعارة ال ُي���رد �إىل �إخل�ص���ائ�ص
الإيجابية لهذه املقاربات فح�سب ،و�إمنا اي�ضا �إىل
ادراك مف���اده �أن توظيفها يف�ض���ي �إىل دعم �إنتاج
ا�ست�ش���راف م�س���تقبلي اكرث دقة بعن�صر م�ضاف.
ومن هن���ا ،ي�ؤكد امل�س���تقبلي االمريك���ي ويندل بل:
"�أن درا�س���ات امل�س���تقبالت ا�ضحت تقرتن برثاء
منهج���ي يتيح له���ا اجنازغايتها املبا�ش���رة ،بجهد
�أي�س���ر ومبخرج���ات ادق ،باملقارن���ة م���ع واقعها يف
زمان بداية انطالقتها".
ثالثا :خا�صية املعيارية
تتباي���ن املقارب���ات امل�س���تخدمة يف درا�س���ات
امل�س���تقبالت م���ن حي���ث غاياته���ا املبا�ش���رة
و�إجراءاته���ا املنهجي���ة ،وانطالق���ا منهم���ا ميكن
حتدي���د نوع�ي�ن �أ�سا�س���يني م���ن ه���ذه املقارب���ات:
ا�ستطالعية ،و�أخرى معيارية.
ت�سعى االوىل اىل ا�ستك�ش���اف م�شهد امل�ستقبل
املمكن و�/أو املحتمل .ومن اجل ذلك ،ف�إنها تعمد،
انطالقا من حقائق املا�ض���ي ومعطيات احلا�ضر،
�إىل الأخ���ذ مبقارب���ات تلتق���ي عم���وم �إجراءاته���ا
بالآتي:
ـ �أوال ،ا�س���تخدام ادوات كمي���ة لتتب���ع ما�ض���ي
مو�ض���وع االهتمام لتحدي���د االجتاه الذي ا�س���تمر

يق�ت�رن به خالل الزمان ال�س���ابق ،وال�س���يما الذي
يتميز بيقني ن�س���بي ،او الذي ال يحتمل ان يتغري يف
الزمان الالحق.
ـ ثانيا ،ال�س���عي �إىل �أ�س���قاط هذا االجتاه �آليا،
عل���ى امل�س���تقبل ،مبعن���ى �س���حب م���ا كان عل���ى ما
�سيكون .ويف �ض���وء ذلك ي�ضحى امل�ستقبل �إمتدادا
اجتاهي���ا لتلك املعطي���ات التي اقرتن بها ما�ض���ي
الزمان� ،سلبا �أوايجابا ،و ال غري.
وعل���ى خ�ل�اف املقاربات اال�س���تطالعية ترمي
املقارب���ات املعياري���ة �إىل ا�ست�ش���راف امل�س���تقبل
املرغوب فيه ،وذلك عرب �آلية تكمن يف الآتي:
ـ �أوال ،ت�ص���ميم وحتدي���د �ص���ورة امل�س���تقبل
املرغوب فيه.
ـ ثانيا ،الرجوع �إىل حا�ضر البيئة ،التي يتحرك
بداخله���ا مو�ض���وع االهتم���ام ،للبح���ث ع���ن تل���ك

املعطي���ات املادية واالجتماعية التي ت�س���هل �إجناز
هذا امل�ستقبل املن�شود ،وب�ضمنه الدعوة �إىل الأخذ
ب�سيا�سات حمددة داعمة .وعليه تتميز هذه الآلية
يف �أنها ت�س���عى �إىل االجابة عن �س�ؤالني متفاعلني:
االول معياري ،ويتمثل يف ال�س����ؤال :ما هو امل�ستقبل
املرغوب فيه؟ اما الثاين فهو و�ص���في ،ويتج�سد يف
ال�س�ؤال :كيف ميكن حتقيق هذا امل�ستقبل املن�شود؟
وجتد املقاربات املعيارية �إنت�ش���ارا وا�سعا بني
امل�س���تقبليني� ،س���يما وانها تتماهى م���ع القيم ،و/
�أوالرغب���ات ،و�/أو احلاج���ات االجتماعية املتعلقة
بامل�ستقبل.
رابعا :خا�صية الكونية
لق���د �أدت خمرج���ات عملية تغي�ي�ر العامل �إىل
جعل الع���امل اكرث تقاربا وتداخ�ل�ا وترابطا .فكما
ان ه���ذه املخرجات حالت دون �أن يكون عامل اليوم
�إمتدادا �إجتاهيا لعامل الزمان الذي م�ضى ،كذلك
من املرجح ان تف�ض���ي ت�س���ارع معدل هذه العملية
اىل عامل يختل���ف يف العموم ،عن عاملنا املعا�ص���ر
ومبعطيات قد جتمع بني ما ُيعد �إيجابيا و�سلبيا.
ومنذ ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،ودرا�سات
امل�س���تقبالت تتماهى مع خمرجات ه���ذه العملية.
وقد جت�س���د ذلك يف الأخذ مبقاربات تندرج حتت
عن���وان من���اذج النظ���م العاملية� ،أو من���اذج النظم
الكلي���ة كما ت�س���مى اي�ض���ا ،وجتد �إنت�ش���ارا �ض���من
درا�س���ات امل�س���تقبالت .وق���د اف�ض���ت العديد من
املتغ�ي�رات �إىل االخ���ذ به���ذه املقارب���ات .ولعل من
بني �أهمها ،خمرجات الت�سارع غري امل�سبوق ملعدل
التغيريعلى �ص���عيد الع���امل ،وب���روز حقيقة عاملية
العامل ،ف�ض�ل�ا عن ا�س���تمرار تفاقم ق�ض���ايا و�/أو
م�ش���كالت و�/أو ازمات تنطوي عل���ى ابعاد عاملية،
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ناهي���ك عن بروز احلاجة �إىل الأخ���ذ بر�ؤى بعيدة
املدى ترتقي اىل م�ستوى التحديات عابرة احلدود
ال�سيا�س���ية لل���دول ،ومن ثم ب�إ�س�ت�راتيجيات بديلة
ت�ؤمن التعامل الأجنع مع هذه التحديات.
خام�سا :خا�صية ال�شمولية والكالنية
تنطلق درا�س���ات امل�س���تقبالت م���ن ر�ؤية جتمع
بني ال�ش���مولية والكالنية ،ومبعنى يتماهى والنظر
�إىل جمي���ع اال�ش���ياء ب�إعتباره���ا ج���زءا م���ن كل
مرتاب���ط ،و�أن كل م���ا يح���دث ال يت���م مبعزل عن
�س���واه �أو بامل�ص���ادفة ،و�إمن���ا ه���و نتيج���ة حلركة
�ش���املة من املدخ�ل�ات واملخرجات .كم���ا �أن هذه
الر�ؤي���ة ال تع�ب�ر ع���ن فك���رة جم���ردة ،و�إمن���ا عن
طريقة تفكري ت�ؤكد على العالقة بني الكل واجلزء،
ب�ي�ن العام واخلا�ص ،بني الر�ؤي���ة الكاملة والنظرة
ال�ض���يقة ،ومن ثم هي �ش���بيهة بالعالقة بني الغابة
وال�ش���جرة .فبينما تف�س���رالغابة كل �أ�ش���جارها ،ال
تف�س���ر اال�ش���جار ،منفردة ،الغاب���ة ككل .وهذا ما
كان� ،أر�س���طو ،قد اكده يف وقته ،بقوله� " :إن الكل
هو اكرب م���ن جمموع اجزائه ".ومن ثم ف�إن الكل،
مبعنى النظام ،هو الذي يف�سر �أمناط �سلوك نظمه
الفرعية ،مبعنى مكوناته
�ساد�سا :خا�صية الدينامية
ت���رى امل�س���تقبلية االيطالي���ة ،ما�س���يني ،ان
درا�س���ات امل�س���تقبالت ُتع���د م���ن بني اه���م حقول
املعرف���ة الإن�س���انية ،الت���ي تتمي���ز باال�س���تجابة
ال�س���ريعة ملخرج���ات عملي���ة التغي�ي�ر .وي�ؤكد واقع
ه���ذه الدرا�س���ات م�ص���داقية ه���ذا الق���ول .فمنذ
بداية الأخذ بها �سبيال علميا لإ�ست�شراف م�شاهد
امل�س���تقبل ،وم�ض���امني املقاربات التي ت�ستخدمها
ه���ذه الدرا�س���ات يف تط���ور م�س���تمر .وم���رد ذلك
ت�أث�ي�ر مدخ�ل�ات متع���ددة ،ومثاله���ا ،التماهي مع
من���و الوعي االن�س���اين يف جدوى ت�ش���وف م�ش���اهد
امل�ستقبل ،ف�ضال عن النزوع �إىل الإرتقاء بالتفكري
العلم���ي يف امل�س���تقبل اىل م�س���توى حتديات عملية
تغي�ي�ر الع���امل ،ناهيك ع���ن التطلع �إىل م�س���اعدة
�ص���ناع الق���رار مبقارب���ة� ،أو مقارب���ات ،تتيح لهم
فح�ص اخلي���ارات البديلة� ،س���واء املرغ���وب فيها
�أو غ�ي�ر ذلك ،وبكف���اءة عا ٌلية على �ص���عد التفكري
والتخطي���ط اال�س�ت�راتيجي .ل���ذا ا�ض���حى الواق���ع
الراه���ن له���ذه املقارب���ات لي�س كواقعه���ا يف بداية
ابتكاره���ا .وغن���ي عن الق���ول ،ان ه���ذا التطور ال
يقت�ص���ر عل���ى جمموع���ة حم���ددة م���ن املقاربات
امل�ستخدمة يف درا�سات امل�س���تقبالت دون �سواها،
وامنا ي�ش���مل جلها ب�أنواعها املتعددة :االجتاهية،
واملعيارية ،ومناذج النظم العاملية ،والتكاملية.
�سابعا :خا�صية التعقيد
ت�ؤكد نوعية املوا�ض���يع التي تن�صرف درا�سات

44

العدد 20
 / Avril 2020نيسان 2020

امل�س���تقبالت �إىل ا�ست�شراف م�ش���اهد م�ستقبالتها
خا�ص���ية التعقيد هذه .ومما يف�ض���ي �إىل ذلك �أن
هذه الدرا�س���ات تعربعن حق���ل معريف بيني ينهل،
كم���ا مت ذك���ره يف اخلا�ص���ية االوىل �أع�ل�اه ،م���ن
خمتل���ف التخ�ص�ص���ات املعرفية ،هذا ف�ض�ل�ا عن
عالقته بواقع يزخر ب�س���مات الاليقني والدينامية
والت�ش���ابك والتعقي���د .ل���ذا عندما تتطل���ب عملية
ا�ست�ش���راف م�شاهد م�ستقبل �أحد املو�ضوع توظيف
متغريات متعددة ومن حقول معرفية متنوعة ،ف�إن
ذلك يدف���ع �إىل تفادي التب�س���يط والتجريد ،ومن
ث���م التعمق يف فه���م عالقات الت�أث�ي�ر املتبادل بني
هذه املتغريات وح�ص���يلتها .ومن �ض���رورة التعمق
يف الفه���م تنبع خا�ص���ية التعقيد ،الت���ي تتميز بها
درا�سات امل�ستقبالت.
وتنط���وي ه���ذه اخلا�ص���ية على دال���ة �إيجابية.
فه���ي ت�س���اعد الإن�س���ان على تعل���م العي�ش يف عامل
يتميز بدرجة عالية م���ن الاليقني ،ومن ثم االخذ
بالتفكري اال�س���تباقي �س���بيال للتعام���ل مع حتديات
مث���ل ه���ذا الع���امل ،جتنب���ا ملا ي�س���ميه امل�س���تقبلي
االمريك���ي� ،ألف�ي�ن توفل���ر ،ب�ص���دمة امل�س���تقبل.
ولنتذك���ر �أن من بني اب���رز الغايات غرياملبا�ش���رة
لدرا�سات امل�س���تقبالت تكمن يف ت�ش���جيع الإن�سان
عل���ى الأخ���ذ به���ذا التفكري� ،س���يما و�إن ال�س����ؤال:
كي���ف تذه���ب اجلماع���ات املختلف���ة ثقافي���ا �إىل
�إدراك امل�ستقبل؟ يف�ض���ي اىل اجابة ت�ؤكد ان هذه
اجلماعات ،وج���راء ت�أثري تباينه���ا الثقايف ،ت�أخذ
مب���دركات متباين���ة .فبع�ض���ها اك�ث�ر �إنحي���ازا اما
�إىل املا�ض���ي� ،أو �إىل احلا�ض���ر م���ن �إنحيازها �إىل
امل�ستقبل .واملوقف ال�س���لبي جلل ال�شرائح العربية
من امل�س���تقبل يفيد مبثال بارزعل���ى تباين نوعيىة
هذا الإنحياز.
ثامنا :اخلا�صية الت�شاركية
تت�أ�س����س هذه اخلا�صية على قيم الدميقراطية

وامل�ش���اركة اجلماهريية يف عمليات �ص���نع القرار،
وبن���اء امل�س���تقبل ،وجت���د قب���وال متزايدا م���ن قبل
العديد من امل�ستقبليني ،هنا وهناك .فه�ؤالء يرون
ان ا�ست�شراف امل�ستقبالت ينبغي ان ال يقت�صرعلى
دورامل�ستقبليني فح�سب ،و�إمنا ينبغي �أن يتم �أي�ضا
مب�ش���اركة اولئك الذين لهم م�ص���لحة يف �ص���ناعة
امل�س���تقبل املرغ���وب في���ه .ولت�أمني هذه امل�ش���اركة
اجلماهريية ،تتع���د االدوات امل�س���تخدمة .ومنها،
مثال ،توظيف و�سائل االت�صال اجلماهريي.
فت�أثرا ب�آلية بالغة التب�س���يط قوامها ا�ستطالع
ر�أي اح���د اخل�ب�راء ،او جمموعة منهم ،يف �ش����أن
م�س���تقبل �أحد املوا�ض���يع ،او جانب منه ،مت تطوير
�آلي���ة �أخرى عمدت �إىل ا�س���تبدال اخلرباء بالر�أي
العام ال�س���تطالع اف�ض���لياته يف �ش����أن امل�س���تقبل.
وق���وام هذه الآلي���ة اللجوء �إىل �ص���يغة تكرار طرح
ا�س���ئلة حم���ددة علي ال���ر�أي العام ،وتك���رار اعادة
�إجابات���ه �إلي���ه اي�ض����أ ،حتى يت���م و�ص���وله �إىل نوع
م���ن االجم���اع عل���ى امل�ش���هد امل�س���تقبلي املرغوب
فيه .وعلى الرغم من �س���لبيات ه���ذه الآلية� ،إال �أن
ايجابياته���ا تكمن �أ�سا�س���ا يف دفعها نحو دمقرطة
عملية ا�ست�شراف امل�ستقبل.
ومثلما ينت�ش���ر دعاة امل�شاركة اجلماهريية يف
عملية ا�ست�شراف امل�س���تقبالت يف جمتمعات عامل
ال�شمال ،تنت�شر بني م�ستقبليني يف جمتمعات عامل
اجلنوب دعوات من نوع �آخر ،ومثالها الدعوة اىل
الأخذ ب�أفكار رف�ض ا�س���تعمار امل�ستقبل ،مبعنى �أن
ال يكون امل�س���تقبل امتدادا لنموذج ثقايف� -سيا�سي
ينبع م���ن خارجها ،وكذلك ا�س�ت�رجاع امل�س���تقبل،
مبعن���ى �إ�س���تنها�ض الق���درات الذاتي���ة م���ن اج���ل
�صناعة م�ستقبل ال يفر�ضه االخرون على �سواهم.

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ودرا�سات
امل�ستقبالت /لندن

ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ

كورونا..
ثورة العلم ،وصراع البقاء

أ .غادة حاليقة

وحد �أقطار الأر�ض من م�شرقها �إىل مغربها ،والتي وقفت جمتمع ًة ملواجهة هذا العد ّو
فايرو�س كورونا ،هذا الكائن
ّ
املجهري الذي ّ
الالمرئي املح�سو�س املُميت.
ّ
ال�صني ،و�إنتقل ب�سرع ِة الربقِ ليحت ّل دول العامل �أجمع ،تارك ًا خلفه خ�سائ َر �شملت
ظهر الفايرو�س  -القدمي املتط ّور  -للم ّرة الأوىل يف ّ
ُ
َ
جميع مرافق احلياة التي �أ�صابها ّ
ال�شلل التّا ّم� ،إ�ضاف ًة للخ�سائر الب�شر ّية التي كانت تت�ساقط واحد ًة تلو الأخرى نتيجة الإ�صابة به.
للحد من انت�شاره ومن ّثم الق�ضاء عليه،
م�صل ِّ
ووحد الأهداف ال ّرامية خللق ٍ
غيرّ هذا الفايرو�س مالمح احلياة يف �شتّى البالدّ ،
و�إن�صاعت ّ
وال�سعي لإكت�شاف العقار
ال�شعوب لأوامر حكوماتها ب�إلتزام امل�ساكن ،ليت�س ّنى لهم احل ّد قدر امل�ستطاع من �إنت�شارهّ ،
املُنا�سب للق�ضاء عليه ،تاركني خلفهم ك ّل ا ُ
أوهام ُ�أخرى ،فتع ّلقت
أع�شاب
ٍ
خلزعبالت التي تتنب�أ بالعالج املنا�سب من � ٍ
وو�صفات و� ٍ
نتائج الأبحاث التي ت ّ
ُب�شر ب�إقرتاب اخلال�ص ،وبهذا ينت�صر العلم ويدح�ض الوهم يف مواجهة عد ّو
�أنظارهم بال�شا�شات ،ب�إنتظار َ
الب�شر ّية جمعاء.
االنت�شار ال�سريع لهذا الفايرو�س ،جعل العديد من الدّول حول العامل تُعلن حالة الطوارئ ،حيث ُفر�ض حظر التج ّول بالق ّوة ،يف
حماول ٍة ملنع الإزدحام وتفاقم امل�شكلة جراء تلك الإزدحامات ،فكانت هذه ا ُ
لل�سعي نحو العالج ،لكنّ بع�ض الدّول
خلطوة الأُوىل ّ
وخا�صة العرب ّية � -إ�صطدمت بالعديد من الإحتجاجات ،نتيج َة ق ّلة الوعي والإدراك حلجم خطورة هذا الفايرو�س ،ويعود ذلك
 ّأ�سباب عديد ٍة� ،أه ّمها:
ل ٍ
�إغالق دور العبادة الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية على ح ّد �سواء ،حيث ع ّد العديد من املتد ّينني ب�أنّ هذا الإغالق يهدّد �أديانهم ومعتقداتهم،
إقت�صادي املتدنيّ للكثري من العائالت على امتداد البالد ،وبالتّايل عجز الكثريين عن التز ّود ب�إحتياجاتهم الأ�سا�س ّية
�إ�ضاف ًة للو�ضع ال
ّ
ال�سعي اجلا ّد
من غذاء ودواء وماء وغاز وما �إىل ذلك ،ورغم هذا جتاهلت احلكومات هذه الفئات ،وقامت بفر�ض احلظر عنو ًة ،دون ّ
ثورات �شعب ّي ٍة
تفجر ٍ
ل�س ّد هذه الثغرة من خالل تزويد تلك الفئات مبا يلزمها طيلة مدّة العزل ،الأمر الذي ُيثري الهلع وال ّرعب من ّ
نتيج َة ا ّ
جلوع يف معظمها ،والتي بد�أت تظهر �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع �إ�ستمرار هذا العزل.
والعاملي �أي�ض ًا ،حيث
حاالت التم ّرد التي بد�أت تظهر هنا وهناك ،تُثري القلق من جدوى جناح هذا العزل على امل�ستوى املح ّلي للبالد،
ّ
تتح ّمل احلكومات امل�س�ؤول ّية كامل ًة بف�شل احل ّد من انت�شار الفايرو�س� ،إن مل ت�س َع لإيجاد ٍ ّ
جذري للأُ�سر الفقرية ،والتي ازدادت
حل
ٍّ
أحداث على الأر�ض ،فجاء هذا الفايرو�س ليكملها.
جوع ًا وفقر ًا مع ك ّل ما يجري من � ٍ
أتوجه بكالمي لك ّل م�س� ٍؤول :الآن جاء دورك؛ ف�أنت يف مكانك م�س�ؤول عن �سالمة وطنك حيث �أنت ،هذه احلرب ال
ويف ال ّنهايةّ � ،
كر�سي امل�س�ؤول ّية ب�إمكانكم الق�ضاء على كليهما مع ًا
تقت�صر على مواجهة فايرو�س ،بل مواجهة اجلوع� ،أنت وكل من يجل�س على
ّ
(اجلوع ،والفايرو�س).
فرد �أقول� :سالمتك تعني �سالمة �أهل بيتك وبلدك ،فكن ُمدرك ًا خلطورة هذا الفايرو�س ،عن طريق �إلتزام بيتك ،دع عنك
و�إىل ك ّل ٍ
ت�سن يف وطنك.
الوهم وثق دوم ًا بالعلم ،والقوانني التي ُّ
وختاما �أمتنى ال�سالمة للجميع
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ا لثقا فة

ل � � � � �م � � � � ��اذا ب � � � � � � � ��دأت ال � � � � � �ث � � � � � ��ورة ال � � �ص � � �ن � � ��اع � � �ي � � ��ة ف � � � � ��ي أوروب � � � � � � � ��ا
ول ��م ت�ب��دأ ف��ي ال�م�ش��رق ال�ع�رب��ي ف��ي ال �ق��رن ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ال�م�ي�لادي؟

د .اياد سليمان

عندم����ا قررت �أن �أبد�أ الدرا�س����ة للقب الدكتوراه,
توجهت اىل الربوفي�س����ور عماليا ليفانوين من جامعة
حيف����ا ,طالب����ا منه����ا �أن تكون مر�ش����دتي وق����د قبلت
م�ش����كورة وبد�أن����ا نتح����دث عن �أ�س����باب ع����دم ظهور
الث����ورة ال�ص����ناعية الك��ب�رى يف امل�ش����رق العربي فكل
الأ�سباب املو�ض����وعية موجودة لبدء الثورة ال�صناعية
ولكننا غفلنا عن معرفة الأ�س����باب التي �أعاقت الثورة
ال�ص����ناعية يف القرن الثاين ع�شر امليالدي وما بعده,
بعد �أ�شهر من التح�ضريات �إ�ضطرت املر�شدة لل�سفر
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�س����نة كاملة اىل جامعة �شيكاغو ولذلك فقد �إعتذرت
عن الإ�ستمرار يف �إر�شادي.
بد�أت بالبحث عن مر�شد منا�سب �آخر ,وتو�صلت
يف النهاي����ة اىل الربوفي�س����ور ف�����ؤاد �س����يزكني امل�����ؤرخ
الأمل����اين من �أ�ص����ول تركية ,و�إ�س����تطعت �أن �أتوا�ص����ل
معه تليفونيا ولكنه �إعتذر ل�س����نه فقد جاوز الثمانني,
وم����ن خالل حديثنا فهمت �أنه يوافقي الر�أي وقال يل
باحلرف الواح����د ب�أن هذا املو�ض����وع يحتاج اىل �أكرث
من دكتوراه ،فما نعرف����ه اليوم هو القليل القليل حول
الق����درات والإكت�ش����افات والإخرتاع����ات العلمية التي
و�صل اليها العلماء العرب وامل�سلمني.
بعد ذلك قررت �أن �أتوجه اىل تخ�ص�صي الأ�صلي
وهو عل����وم احلا�س����وب وح�ص����لت على الدكت����وراه يف
مو�ض����وع التعلم الآيل وعلوم البيانات ,لكنني ما زلت
م�ص����مما على ان �أدر�س للح�ص����ول على الدكتوراه يف
التاريخ ولكنني �أنتظر الوقت املنا�سب.
ورغم كل ما ح�ص����ل فقد قررت �أن � ّ
أو�ضح للق ّراء
ما هي الأ�سباب الرئي�سية لعدم بدء الثورة ال�صناعية
يف بغداد يف القرن الثاين ع�ش����ر امليالدي وقد �أن�ش����ر
مقاال �آخر عن ماهية تلك الإخرتاعات والتقدم الذي
و�صل اليه العرب وامل�سلمني يف تلك الفرتة وما بعدها
حتى �سقوط غرناطة يف عام 1492م.

�أهم الأ�سباب التي منعت قيام الثورة
ال�صناعية يف امل�شرق العربي
 1ـ ب�س����بب طبيع����ة احلك����م العرب����ي والإ�س��ل�امي
الذي مل ي�أت م�س����تعمرا بل فاحتا لتخلي�ص ال�ش����عوب
من الإحتالل الفار�سي والبيزنطي والقوطي ,مل تكن
ال�سيطرة على تلك الدول من �أجل �إ�ستغاللها وحتويل
�أغلب منتوجاتها اىل عا�صمة اخلالفة .يعترب املجتمع
امل�سلم جمتمعا تكافليا ,كانت الزكاة وال�صدقة جزءا
من منهج حياة ,فحينما يزيد لدى �أحدهم املال ,كان
يقوم بتوزيعه على الفقراء وامل�ساكني ,مل تكن هنالك
حاجة لإ�ستغالل النا�س كما يفعل النظام الر�أ�سمايل
يف يومن����ا ه����ذا .مل تك����ن هنال����ك حاج����ة للت�ص����نيع
الفائ�ض وت�س����ويقه كما بد�أ الغ����رب يف ذلك يف نهاية
القرون الو�سطى.
 2ـ �إنخفا�ض مدخوالت الدولة مع الوقت فقد كان
�أغلب املدخول املايل للدولة العبا�س����ية منح�ص����را يف
البداي����ة يف اخلراج م����ن الواليات البعي����دة والغنائم
التي حت�صل عليها من احلروب وكان هذا يف بدايات
الدول����ة العبا�س����ية وكذلك الدخل الآت����ي من الزراعة
يف �أر�����ض ال�س����واد يف الع����راق ,وتعترب �أر�ض ال�س����واد
يف العراق �أر�ضا �ش����ديدة اخل�صوبة ,وب�سبب تقلي�ص
م�س����احة الدول����ة وعدم الدخ����ول يف حروب تو�س����عية

ر�أي

خ�س����رت اخلالف����ة العبا�س����ية املدخ����والت
م����ن الغنائ����م واخل����راج ،ومل يتب����ق له����ا اال
مداخي����ل الزراعة من �أر�ض ال�س����واد ولكن
مع الوقت بد�أ هذا الدخل بالإنخفا�ض لعدة
�أ�سباب ,ال�سبب الأول هو ثورة العبيد وثورة
القرامط����ة الت����ي �أدت اىل �إهم����ال الزراعة
ب�س����بب ه����روب الفالح��ي�ن م����ن الأرا�ض����ي
اخل�صبة وال�س����بب الرئي�سي الآخر هو منح
الإقطاعي����ات م����ن �أر�ض����ي خ�ص����بة لق����ادة
اجليو�ش واملقربني لهم وهذا ما �س�أو�ض����حه
يف ال�سبب التايل.
 3ـ التنكي����ل والتخل�����ص م����ن املبادرين
واملغامرين الكبار (التجار) :دخلت الدولة
العبا�س����ية مرحل����ة الق����ادة الأت����راك الذين
�س����يطروا على الدولة قراب����ة املائة عام ثم
املرحلة البويهية التي �أدت اىل ف�صل الدين
عن الدولة بحيث �أ�ص����بح اخلليفة هو الرمز
الدين����ي واحلاكم البويهي هو رمز ال�س����لطة
املدنية ,بعد ذلك جنحت الدولة العبا�س����ية
بالتخل�����ص م����ن احلكم البويه����ي عندما مت
الإ�ستنجاد بال�س��ل�اجقة ,كان من املفرو�ض
�أن تنه�����ض الدول����ة وتب����د�أ ب����وادر النه�ض����ة
العلمي����ة والإجن����ازات غري امل�س����بوقة ولكن
الدول����ة كانت قد �أنهك����ت ومل يكن ب�إمكانها
�أن تتحم����ل ع����بء الدع����م ال�س����لجوقي م����ن
دون �أن متن����ح الق����ادة ال�س��ل�اجقة ال�ض����يع
والأرا�ضي مقابل تلك اخلدمات ،ف�إنخف�ض
دخ����ل الدول����ة ولك����ن الأم����ر مل يتوقف عند
ذلك ,ب����د�أ اخلليف����ة بالبحث عن م�ص����ادر
�أخ����رى لتمويل منظومة احلك����م عن طريق
البح����ث ع����ن وزراء �أو جت����ار كب����ار ميلكون
�أم����واال وعق����ارات كث��ي�رة فيل�ص����قون له����م
الته����م املنا�س����بة وينكلون بهم وي�ص����ادرون
�أموالهم ,ما يهمني هن����ا هم التجار الكبار
الذين يحركون الإقت�صاد والتجارة العاملية
يف ذل����ك الوق����ت ,ه�ؤالء التج����ار الكبار هم
ما ن�س����ميهم اليوم باملب����ادرون واملغامرون,
ك�شخ�ص����ية �سندباد الأ�سطورية املعروفة يف
ق�ص�����ص �ألف ليلة وليلة ,فعجلة الإقت�ص����اد
والتقدم من النواحي الإقت�صادية والعلمية
مرتبطة به����م ,ويعترب املب����ادرون اليوم هم
العجل����ة الت����ي حترك الإقت�ص����اد وامل�س����بب
الأ�سا�س����ي للنم����و الإقت�ص����ادي ,وعندما مت
التنكي����ل بهم وم�ص����ادرة �أموالهم خ�س����رت
الدولة ركنا �أ�سا�س����يا يف تطوير الإقت�ص����اد
والتقدم العلمي.
 4ـ ال�س����يطرة التام����ة للدول����ة عل����ى
مق����درات الإقت�ص����اد يف حا�ض����رة اخلالفة
ويف امل����دن القريب����ة منه����ا ,الدول����ة هي من
ت�س����تورد الب�ض����ائع وهي من تبيع الفالحني

وال�ص����ن ّاع منتوجاتها بالأ�س����عار التي تراها
منا�س����بة والدولة ه����ي من تبي����ع املنتوجات
للنا�س بالربح الذي ينا�سبها ,عمليا الدولة
ه����ي من تتحكم ب����كل مق����درات الدولة ومع
الوقت �أ�صبحت حتتكر كل �شيء:
 1ـ املث����ال الأول ه����ي الدول����ة اململوكي����ة
التي ف�شلت يف تطوير �إقت�صادها و�صناعتها
ودخلت يف حال����ة من اجلمود الإقت�ص����ادي
وال�ص����ناعي وق����د �أدى ذل����ك اىل هزميتها
ال�ساحقة يف معركة مرج دابق 1516م �أمام
جي�ش قوي جيد الت�س����ليح بالبنادق واملدافع
وكل م����ا فعلت����ه دول����ة املمالي����ك �أنها دعمت
و�س����اعدت الفر�س����ان التقليدين املت�سلحني
بال�سيوف والرماح وقد �أدى ذلك اىل �إبادة
اجلي�ش اململوكي خالل �ساعات.
 2ـ املث����ال الث����اين هي دول����ة حممد علي
با�ش����ا ,ال����ذي وق����ع يف م�ص����يدة الإحت����كار
رغ����م �أنه كان م����ن �أوائل الدول يف امل�ش����رق
الت����ي فهم����ت �أنه����ا �س����تتخلف ع����ن الركب
العلم����ي وال�ص����ناعي ولذل����ك فق����د �أر�س����ل
البعث����ات اىل �أوروب����ا لتتعل����م يف معاهده����ا
العلي����ا و�أح�ض����ر رجال ع�س����كر م����ن �أوروبا
وخا�ص����ة فرن�س����ا لتدريب اجلي�ش امل�صري
عل����ى �إ�س����تعمال الأ�س����لحة املتط����ورة وق����د
ظه����ر ذلك جلي����ا عندما مت هزمي����ة الدولة
العثمانية �أمام جنود �إبراهيم با�شا ,وكانت
م�ص����ر ث����اين دول����ة يف الع����امل الت����ي تبن����ي
ال�س����كك احلديدي����ة وت�س��ّي�ررّ القط����ارات يف
جمي����ع �أنحاء الدولة ,حت����ى �أن دولة اليابان
البعيدة بعثت ال�س����فارات اىل م�صر لتتعلم
منهم كيف نه�ضوا ب�سرعة كبرية ,ولكنه مع
الأ�س����ف ق ّرر �أن تتحكم الدولة بالإقت�ص����اد
وال�ص����ناعة والتجارة والزراعة و�أ�ص����بحت
الدول����ة تتحكم يف كل مناحي احلياة والذي
�أدى يف النهاي����ة اىل الإبتع����اد ع����ن مرحل����ة
التطوير والإبت����كار والإخرتاعات كما فعلت
�أوروبا ،ولذلك فربغم �أن م�ص����ر اخلديوية
تنبهت اىل �أهمية �أن تكون جزءا من العامل
الغرب����ي ولكن مداخي����ل الدولة �إنخف�ض����ت
لإنعدام عنا�صر البحث والتطوير والإبتكار
فب����د�أت بالإقرتا�����ض م����ن الغ����رب و�أدى
الإقرتا�ض من �أجل حفر قناة ال�س����وي�س اىل
بيع �أغلب �أ�سهم ال�شركة التي حفرت القناة
لفرن�س����ا وبريطاني����ا وعن����د �إحتالل م�ص����ر
1882م عل����ى ي����د الإجنلي����ز كان  70%من
الدخل الإقت�ص����اد امل�صري مرهونا لفرن�سا
وبريطانيا وعائلة روت�شيلد ب�سبب القرو�ض
التي ح�صلت عليها من تلك الأطراف.

حما�ضر جامعي ,باحث يف التاريخ
وخمت�ص يف علوم البيانات

أ .سناء جاءباهلل

الوعي...وصفة عالج

الوعي هو خا�صية الإن�سان و جوهره الذي مي ّيزه عن باقي
الكائنات احل ّية ،فهو يعربعن احلالة العقل ّية التي يكون فيها
العقل بحالة �إدراك وعلى توا�صل مبا�شر مع حميطه اخلارجي
عن طريق حوا�س الإن�سان اخلم�س.
و�سواء كان الوعي تلقائ ّيا ي�صاحب كل �أفكار الإن�سان و�سلوكه
ٌ
مرتبطا مبجموعة الأحا�سي�س وامل�شاعر التي
�أو وعيا �سيكولوج ّيا
تكمن يف �أعماق الذات� ،إلاّ �أ ّنه يعبرّ دائما عن ما يكون لدى
الإن�سان من �أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن احلياة والطبيعة
ويتج�سد يف احلياة العمل ّية على �شكل وعي اجتماعي
من حوله،
ّ
�أو �أخالقي ،اقت�صادي �أو �سيا�سي.
ّ
يعترب الوعي و�سيلة ملعرفة �إنتقاء �أجنع الطرق للعمل على
تطوير وجتديد �أ�ساليب حياتنا كي ت�صبح على درجة جيدة من
اجلودة واالرتقاء ،واال�ستجابة لنمط العي�ش ال�سليم الذي يذ ّلل
م�شاكلنا من خالل خلق حالة من الوعي امل�شرتك بني �شرائح
ومكونات املجتمع ،فالوعي االجتماعي ركيزة من ركائز تقدّم
� ِأي جمتمع وتط ّوره ،بل وله الدور الكبري يف �إ�ستقرار املجتمع
والنهو�ض به ،وجعل كل �أفراده على وعي تام بامل�شكالت املختلفة
التي تواجهه وتهدد �أمنه و�إ�ستقراره من �آفات اجتماع ّية �أو
غريها من امل�شاكل النا�شئة.
ما �أحوجنا اليوم لهذا الوعي االجتماعي ،و كل العامل
يخو�ض حربا فعلية معلنة �ض ّد فريو�س "الكورونا " امل�ستجد
ملواجهة هذه اجلائحة العامل ّية ب�سبب �سرعة انتقال و تط ّور
�ضراوة هذا الفريو�س ،و�إت�ساع رقعة انت�شاره واخل�سائر الب�شر ّية
التي ت�سبب فيها .فك ّل الإجراءات الوقائ ّية ال ت�ستطيع �أن تعطي
جناعتها و فاعل ّيتها �إذا مل يكن املجتمع على وعي تام بخطورة
هذه اجلائحة ،وتطبيق ال ّتعليمات ال�صحية ال�صحيحة حلماية
الأفراد و الت�صدي لها و احتوائها عرب ممار�سات ح�ضارية مبن ّية
على ثقافة علمية تكر�س املنهج العقالين يف التعامل ملنع �إحلاق
ال�صحي وال�سلم املجتمعي.
ال�ضرر بالأمن ّ
لذا ،هنا ،ال ميكن �أن نبحث �أوال عن اللقاح �ض ّد فريو�س
"الكورونا"...بل ال ّتعويل على الوعي االجتماعي لل�شعوب ،لأنه
و�صفة العالج الأويل نحو الطريق الأمثل ّ
لل�شفاء.

مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و التطوير
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العــلوم

عالء التميمي:

اك �ت �ش��اف م��وق��ع األث ي��ر ك ��ان ب�س�ب��ب ع�ث��وره��م
ع � �ل � ��ى ال � �ت � �ق � �ري � ��ر ال� � � � ��ذي أش� � � � ��ار ل � ��وج � ��وده

من املفيد �أن نعود للتاريخ القريب ،للحوار حول ق�ضايا هامة مل
يتم ك�شف النقاب عن تفا�صيلها ،و لأنها �شكلت عامال مهما يف تاريخ بلد
عربي هام .من هنا كان اللقاء مع رئي�س هيئة الت�صميم يف منظمة الطاقة
الذرية العراقية ،و مدير عام املن�ش�أة العامة لتنفيذ امل�شاريع ال�صناعية
بهيئة الت�صنيع الع�سكري بني عامي  1987ـ  1992الربوفي�سور عالء
حممود التميمي .خا�صة بعد �صدور كتابه املعنون" :الأثري النووي ـ ق�صة
القنبلة الذرية العراقية" ال�شهر املا�ضي

حوار :علي المرعبي

ـ نرحب بك دكتور ع�لاء التميمي يف هذا
احلوار.
� -أهال و�سهال بالكاتب والإعالمي املتميز
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علي املرعبي وقراء جملة كل العرب الغراء.
ـ ذك� ��رت يف ك �ت��اب��ك ان ال �� �ص��دف��ة وح��ده��ا
ه��ي التي �ساعدت ف��رق التفتي�ش الدولية يف
الك�شف ع��ن م��وق��ع الأث�ي�ر ال �ن��ووي العراقي
الذي �أ�شرفت على ت�صميمه ،ماهي مالب�سات

تلك ال�صدفة؟
ـ ان نقطة ال�ضعف يف بناء مركز بحوث
ن��ووي كبري غري معلن و�سري كانت يف
�إمكانية ك�شفه عن طريق ال�صور اجلوية
م��ن الأق���م���ار ال�صناعية وم���ن ط��ائ��رات
التج�س�س امل�سرية وغريها ،فهذه الو�سائل
ت�ستطيع حتديد ن��وع املن�ش�أة و�إحداثياتها
بدقة ،ومن ثم ميكن تعر�ضها لهجوم وق�صف
ي�صعب در�أهما.
يقول دايفيد كاي كبري املفت�شني الأمريكيني
يف جلنة الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة عن
�أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ال��ع��راق��ي��ة يف ح��وار
�صحفي ع��ام  1992ما ن�صه ("عندما ب��د�أت
حرب اخلليج الثانية عام  1991مل يكن �أحد
يعرف �إىل �أين و�صل الربنامج النووي العراقي،
ال �إ�سرائيل وال �أم�يرك��ا وال �إي���ران �أو غريها.
لقد ظ��ل ه��ذا ال�برن��ام��ج ال��ن��ووي ���س��ري�� ًا .جنح
العراقيون �إىل ح��د بعيد� .إن��ه��م م��اه��رون يف
عمليات الإخفاء ،و�أنا معجب بتكتيكاتهم").
مل �أتطرق يف كتابي عن ان اكت�شافه كان
بال�صدفة! حيث ا�ستطاع فريق التفتي�ش الدويل
ال�ساد�س يف  23/09/1991من الو�صول لتقرير
تقدم العمل يف الربنامج النووي للن�صف الأول
من العام  1990الذي يذكر موقع الأثري بالإ�سم
كمركز بحوث يتم فيه ت�صنيع القنبلة النووية
وك��ان العثور على هذا التقرير من قبل جلان
التفتي�ش ه��و �سبب ك�شف الغطاء ع��ن �سرية
وجوده.
�إذن اك��ت�����ش��اف امل��وق��ع ك���ان ف��ق��ط ب�سبب
عثورهم على التقرير الذي �أ�شار لوجوده كما
بينت ،و ت�ضمنت ر�سالة املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة امل���ؤرخ��ة يف /03/10
 1991واملوجهة للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة
بغية عر�ضها على جمل�س الأم���ن (م��ا ي�شري
ح�صول فرقة التفتي�ش ال�ساد�سة التابعة للوكالة

الدولية على �أدله قاطعة على �إن العراق ميلك
ب��رن��ام��ج لإ���س��ت��ح��داث ���س�لاح ن���ووي م��ن النوع
ال��داخ��ل��ي لالنفجار وع��ل��ى عك�س م��ا يزعمه
العراق من �إن الربنامج النووي كان �سلميا).
ـ بر�أيك ،هل كان ميكن للعراق �أن يتجنب
ال�ع�ق��وب��ات ث��م ال �غ��زو واالح �ت�ل�ال م��ن خ�لال
تعاون امل�س�ؤولني والقيادة مع فرق التفتي�ش
�آنذاك؟
ـ بعد وقف �إطالق النار دخل العراق مرحلة
التفتي�ش عن �أ�سلحة الدمار ال�شامل مبوجب
ق���رار جمل�س الأم����ن ال����دويل رق���م  687يف 3
ني�سان�/أبريل.-1991ا�شرتط القرار �أن ي�ضع
ال��ع��راق جميع م��ا ل��ه عالقة ب�أ�سلحة الدمار
ال�شامل حتت ت�صرف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية خالل خم�سة ع�شرة يوم ًا من تاريخه،
وعند قناعة جمل�س الأمن من حتقق ذلك يتم
�إل��غ��اء �إج���راءات احل�صار ال���واردة يف القرار
 661ل�سنة  ".1990و تناول القرار طلب جمل�س
الأمن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية �إجراء
التفتي�ش على املواقع وتقدمي خطة خ�لال 45
يوم ًا تدعو �إىل تدمري امل��واد املعلنة �أو �إزالتها
�أو جعلها عدمية ال�ضرر ،و 45يوم ًا لتنفيذ خطة
التدمري ،وكذلك و�ضع خطة للرقابة والر�صد
امل�ستمر تقدم �إىل جمل�س الأمن يف غ�ضون 120
يوم ًا.
من م�آ�سي الربنامج النووي ،دخ��ول جهاز
الأمن اخلا�ص وهيئة الت�صنيع الع�سكري و�سلبه
دور منظمة الطاقة الذرية واتخاذ الكثري من
ال��ق��رارات اخلاطئة وبقناعتي ان ال��ع��راق لو
تعاون من البداية لتم رفع احل�صار يف موعد

ال يتجاوز .1994
ـ ه��ل تعتقد بعد ه��ذه ال�سنوات الطويلة،
�أن غزو العراق واحتالله كان �سينفذ وما هي
الأ�سباب احلقيقة؟
ـ ك��ان الإب����داع العلمي ال��ع��راق��ي مثار قلق
للعديد من اجلهات الدولية وبقناعتي ان من
�أ�سباب احتالل العراق عام  2003هو اخل�شية
من الإنتاج النوعي للعقل العراقي وهذا ما �أ�شار
اليه بو�ضوح �شديد مدير عام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية هانز بليك�س �سنة � 1992إذ قال
ب�صريح العبارة ان امل�شكلة لي�ست يف املعدات
واملن�ش�آت التي بناها ال��ع��راق ودمرتها فرق
التفتي�ش و�إمن��ا امل�شكلة يف وج��ود العقول التي
بنت تلك املن�ش�آت.
ـ هل ا�ستفدت من اخلربة والتجربة التي
ح�صلت عليها م��ن خ�لال ت�صميم املفاعالت
النووية واملختربات العراقية يف عملك خارج
العراق� ،أم بقيت حبي�سة اخلزائن؟
ـ اخلربة النووية يف تخ�ص�صي كانت مل�شروع
وط��ن��ي ع��راق��ي و���ض��م��ن حم����ددات فر�ضتها
الأخطاراملحيطة لبلدي العراق حيث تتطلب
املعرفة والبحث يف كافة املجاالت الهند�سية

تخصصي كانت
لمشروع وطني عراقي
وضمن محددات فرضتها
األخطارالمحيطة لبلدي

والتقنية وعلوم املواد وهو ما مت ا�ستثماره عام
 1992بعد حرب اخلليج الثانية يف قطاع املياه
والكهرباء والقطاع النفطي التي دمرت خالل
احل��رب حيث مت ت��زوي��د ال��ع��راق بثلث طاقته
الكهربائية التي كانت عليه قبل احل��رب كما
اعيد ت�صليح وت�شغيل وانتاج م�صايف النفط
املدمرة خالل اربعة ا�شهر بعد وقف اطالق
النار.
غادرت العراق عام 1996و �ساهمت ك�أ�ستاذ
جامعي وكمهند�س ا�ست�شاري يف تطوير م�شاريع
وب��ح��وث ودرا���س��ات ت�ساهم يف تنمية املجتمع
بعيدة عن املجال النووي.
ـ يف ال��و��ض��ع ال�سيا�سي غ�ير امل�ستقر يف
ال �ع��راق ك�ي��ف ت��رى �أم�ك��ان�ي��ة �إق �ن��اع ال�ك�ف��اءات
العراقية املوجودة يف اخلارج بالعودة وامل�شاركة
يف اعادة �إعمار البلد؟
ـ يف ظ��ل م���ؤ���ش��رات الو�ضع ال�سيا�سي غري
امل�ستقر يف ال��ع��راق ال يبدو ع���ودة الكفاءات
متوقعا
على الأقل يف املدى املنظور.
العراق وبح�ضارته لأك�ثر من �سبعة �آالف
�سن ًة ميلك من �أبنائه جيل جديد من الكفاءات
ال�شابة التي �ستقوم بر�سالة الإعمار ،و مهمتنا
نحن املغرتبون من اجليل ال�سابق تكون بفتح
امل�سار لهم ون�شر اخل�برات العلمية والبحثية
ال�����س��اب��ق��ة ل��ت��ط��وي��ره��ا ف��ه��م علماءامل�ستقبل
وبالت�أكيد �سيوفقون ويتفوقون مادام يجمعهم
معنا حب الوطن.
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م����������������س����������������ارات

الشاعر السوداني حميد :تالقح العمق والبساطة

متر ذك��رى رحيل ال�شاعر ال�سوداين الكبري
حممد احل�سن �سامل حميد (،)1956-2012
التي ت�صادف  20مار�س  ،2012وحميد الذي
رح��ل قبل �أن جتف امل��آق��ي التي ذرف��ت دموع
ال� ��وداع احل��زي��ن ع�ل��ى غ �ي��اب ه��رم الأغ�ن�ي��ة
ال�سودانية ف�ن��ان �أفريقيا الأول املو�سيقار
ال��راح��ل "حممد وردي" رزء ال���س��ودان�ي��ون
برحيل ال�شاعر الكبري �صاحب ال�صوت املغاير،
مبدع الق�صائد ال �ن��ادرات "حممد احل�سن
�سامل حميد" ال��ذي �شق نب أ� نعيه على حمبي
�إبداعه ال�شعري و�أ�صدقائه وزمالئه من قبيلة
املبدعني ،وع��اريف دروب��ه الفاتنة التي �شقها
يف غابة كثيفة الأ�شواك يف معاجلة الكلمات
العامية يف قالب بالغ اخل�صو�صية والفرادة.
"احلال وراك كيفن ت�سر باقيلك انتي بالك
يف زين
ما ته�شم ابريق الر�ضا
خن�ست ن�سيمات ال�سمح
والب�سمه زي حبه قمح
لفحا وطفر طريا كرت
�أورث ع�صافريي ال�ضنى
يب�س غناها مع الفجر
هطل على ال�شجر الهموم
و�شا�شات نهارات العنا
عانيت وراك جن�س عنا – (نادو�س)".
منذ �أن طلع "حميد" على النا�س يف �سنوات
الثمانني م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ع�بر �أ�شرطة
"الكا�سيت" التي كانت حتوي روائعه ال�شعرية،
ويتداولها �أ�صدقا�ؤه ومعجبوه ،يف �سرية تامة،
وبحب �أك�ي��د� ،إب��ان �أخ��ري��ات �سنوات منريي
القمعية ،كان �صوت ًا �صافي ًا وعميق ًا ودا ًال ،يف
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كلماته و�صوره ومعاجلاته وا�ستعاراته ور�ؤيته،
وارتفع بالق�صيدة ال�شعبية ذات العمق الفكري
وال�سيا�سي �إىل مقامات فنية رفيعة �سمت
عالي ًا ب�سقف الق�صيدة "ال�سيا�سية ال�شعبية"،
وارت �ق��ت بالق�صيدة ال�ع��ام�ي��ة �إىل ق�م��م مل
ترتادها من قبل ،وزاوج بني عادية املو�ضوعات
ورفعة املعاجلات ال�شعرية يف ن�صو�ص �أ�ضحت
عالمات يف م�سرية ال�شعر ال�سوداين املعا�صر،
وفج درب � ًا �صعب ًا ووع��ر ًا للق�صيدة ال�سيا�سية
�أو�صلها ع�بره �إىل م��دارك ج��دي��دة وعميقة
ودالة.
ودخل ب�شعره البديع وكلماته الأنيقة ال�صافية
النابعة من غب�ش النا�س العاديني – الغالبة
والأطفال والن�ساء املن�سيات  -وق�سوة حياتهم،
ومعاناتهم ،بيوت ال�سودانيني عرب �صوت املبدع
الكبري املو�سيقار واملغني الراحل رفيق دربه
الإبداعي اال�ستثنائي "م�صطفى �سيد �أحمد"
عندما تغنى الأخ�ي�ر ب��روائ�ع��ه التي �أ�ضحت
عالمات فارقات يف خارطة الأغنية ال�سودانية
م��ن ل��دن "يا مطر ع��ز احلريق" و�إخ��وات�ه��ا،
وحتى "كل ما تباعد بينا عوار�ض كل ما هواك
يا طيبة مكني" ،وغري هذه وتلك من الروائع
ال�ت��ي جملت الأغ �ن �ي��ة ال���س��ودان�ي��ة وحقنتها
بعقار املغايرة واالختالف ،م��رور ًا ب"نورة"
ال �ت��ي ت�غ�ن��ت ب�ه��ا جم�م��وع��ة "عقد اجلالد"
ر�سم "حميد" خط ًا م�ستقيم ًا لأغنيات ذات
خ�صو�صية فاتنة �صنعت خ�صي�ص ًا لأذواق
ع�صرها فحفظها النا�س ورددها املاليني وما
زال��ت طازجة ك�أنها كتبت وحلنت وتغنى بها
املغنون �أم�س.
"حميد" �شاعر ال�ط�ين وامل� ��زارع وال�شجر
وال�ع���ص��اف�ير يف ��ش�ع��ره ال�ك�ث�ير م��ن مكونات
ال�ط�ب�ي�ع��ة ال �ب �ك��ر ال �ت��ي اجن �ب �ت��ه ،و��ص��اغ��ت

ا .محمد األسباط

وجدانه ،وح�شدت ذاكرته باجلمال ال�صايف
الأنيق ،فكان وفي ًا لها ف�أعاد �إنتاجها �صورا
بالغة ال�شاعرية والرفعة يف ن�صو�صه لرت�صع
�أ�شعاره باجلمال الباذخ الرفيع الذي جعل من
�شعر "حميد" ن�سيج ًا وحده تقا�س عليه قامات
الق�صائد.
"رقد النيل ه ّبود ،بالوجمة ،نفدت �شيمة
بقدرة قادر ،طارت غيمة
و�صارت باكر ،باكر رحمة
مدّت
وندّت
و�شدّت
خيل احليل
بالب�سمة
نخل الغب�ش
الدغ�ش �إتل َّما
الأبنو�س اجلا�سر
ّمية ....؟
هب تبلدي
َّ
حتدي وه ّمة".
وكان يوم وداع "حميد" ا�ستفتاء حمبة لفنه
الرفيع و�شخ�صه الب�سيط "ب�ساطة الفقراء،
واملت�صوفة والعارفني" ،وكان امل�شيعون من كل
حدب و�صوب وجيل وجهة يف الفكر وال�سيا�سة
واجلغرافيا� ،أال رحم اهلل "حميد" بقدر ما
�أب ��دع و�أع �ط��ى و�أن ��زل �سبحانه وت�ع��اىل على
ق�بره �ش�آبيب الرحمة و�أ�سكنه الفردو�س مع
ال�صديقني وال�شهداء وال�صاحلني

كاتب و �صحفي من ال�سودان

ت�����������س�����������ع�����������ون

ّ
«الحق على الزمن ،يا ُب ّنيتي»
وتوجهت �إىل حيث تُ�ستخرج بطاقة
حتاملت على نف�سي اليوم ّ
�س ّموها "الذكية" ،تلك التي ت َُخ ّول حامليها �أن يح�صلوا  -بالهاتف
ودون وقوف وانتظار  -على "ج ّرة غاز" تبثّ احلياة يف �أو�صال
مواقدهم.
�صعدت درجا �إ�ستنفد غري قليل من قوتي� ..إىل �أن بلغت
الطابق الثالث الهثا .ف�إلتقيت رجاال ون�ساء ينتظرون ب�صرب
باب مغلق ،ما لبث �أن انفرج عن وجه
جميل �أن ُيفتح �أمامهم ٌ
فتاة ،ر�أيتها مُت ّكن يف كل ط ّلة منها اثنني من الدخول ،ف�أجندتْني
�شيخوختي ب�أن �أدافع باملنكبني لأقول لل�صبية اجلميلة ب�أين غري
قادر على الوقوف فكيف االنتظار! وكان من لطفها �أن قدّمتني،
فدخلت لأجد نف�سي يف غرفة تعمل فيها زميلتان لها ،و�أ�شارت يل
باجللو�س.
�أخذت �أجول بناظري يف �أرجاء املكان :غرفة ذات �إت�ساع،
كرا�سي مريحة للمنتظرين دورهم ،وطاوالت �أنيقة ،و�أجهزة
�سم الربد ،والحظت �أنّ مرايا ّ
تغطي بع�ض
متط ّورة ،وتكييف يك�سر ّ
اجلدران ،هل ذلك لأنّ العاملني هنا هم من "اجلن�س اللطيف"؟
ور�أيت اّ
كل من املوظفتني ت�ستدعي واحدا من اجلال�سني،
تدر�س ما يقدّم لها من �أوراق ،ت�س�أل ،ت�ستف�سر ،من ّقلة يف ذلك
�أناملها على �أجهزتها ال�ضوئية ،وت�ص ّور �صاحب العالقةّ ..ثم
تحُ يله �إىل زميلتهما "�صاحبة الباب".
جل�ست �أمام املوظفة ،وقد فطنتُ �إىل �أنه فاتني قبل خروجي
من البيت ـ كما يقع يل �أحيانا ـ �أن �أ�ضع "ال�سماعتني" يف الأذنني!
هت �إ ّ
يل �س�ؤاال �أول طرحته بكلمات بع�ضها مي�سك بتالبيب
وج ْ
ّ
بع�ض ،ف�إلتم�ست منها �أن تتكلم ببطء ،ف�أعادت بالنطق الذي
ُفطرت عليه فما و�صل �إ ّ
يل كالمها ،ف�سمعتها تقول ،وقد ّمنت
كلماتها على ظنّ ب�أين من جيل قدمي جدا:
ـ عمي ،بتعرف تقر�أ؟
هذه الكلمات و�صلتني مع الأ�سف ،ور�أيتها يف الآن ت�أخذ وريقة

ا .فاضل السباعي

وتكتب ،بينما �أخذت �أنا �أ�ضحك ،و�إ�ستب ّد بي ال�ضحك حتى الح
علي �أن �أُف�صح:
عليها االرتباك ،وتعينّ ّ
ـ �إين كاتب يا ابنتي ،ويل �أربعون م�ؤلفا بع�ضها تُرجم �إىل
لغات ،وع�ضو م� ِّؤ�س�س يف احتاد الكتّاب يف البلد.
و�إذا بها ترفع ك ّفيها ت ّ
ُغطي وجهها اجلميل ا�ستحيا ًء من
�س�ؤالها.
قلت �أُط ّيب خاطرها:
ـ ال يه ّمك..احلق على الزمن ،يا ُب َن ّيتي.
قالت� :أعتذر ..و�أنا طالبة �سنة ثالثة �آداب.
قلت� :آداب؟ �إذن �أعدك بواحد من كتبي ي�صل �إليك غدا
ال�صعداء و�س�ألت :عن جد ّ؟
فتن ّف�ست ُّ
و�أحالتني �إىل تلك الزميلة التي كانت قدّرت �س ّني فقدّمتني
على النا�س وراء الباب .قامت تُف ّعل ما بني يديها من �أجهزة،
و�أنا �أتابع النظر ،وانتهت �إىل �أن و�ضعت �إبهامي يف ُ�ص َح ٍني �ضوئي
�إنطبع عربه ما ي�ؤكد ت�س ّلمي البطاقة الذكية.
يف ان�صرايف� ،أيها الأ�صدقاء ،مل متنعني فرحتي باحل�صول
على هذه البطاقة من خالل التكنولوجيا احلديثة ،من �أن �أت�ساءل
عما �إذا كانت الأنظمة ال�شمولية يف العامل ت�ستفيد من هذه
التكنولوجيا �أي�ضا ،عند التعامل مع املواطنني الذين ُيعتقلون،
امل�صطفني  -يف غري تزاحم � -أمام �أبواب كئيبة ،متهيدً ا لأن
تُنتزع منهم �إعرتافات� ،إن مل يكونوا ميلكونها فربكتها �أجهزة
متطورة؟
وبتفكريي يف ذلك تبدّدت فرحتي بهذه البطاقة التي ملّا ُ
ت�سخن
يف جيبي بعد ..و لكني ما فقدت رغبتي يف �أن �أقدّم ما وعدتُ به
من هدايا للموظفتني اللطيفتني وللثالثة �أي�ضا.

�أديب من �سوريا
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ا لثقا فة

ٌ
َّ
كتاب استثنائي في تاريخ الشعر السوداني وتذوقه ونقده
الق�سم الثاين و الأخري

د .خالد محمد فرح

ك�شف عجب الفيا يف كتابه هذا عن جوانب
من ت�أثر ال�شاعر التجاين يو�سف ب�شري يف �شعره
ب�شعر حمزة امللك طمبل ،وه��و ر�أي رمب��ا مل
ي�سبقه عليه �أحد من الدار�سني والباحثني يف
حدود ما نعلم.
بدوره �أ�شار امل�ؤلف �إىل وجود �أخطاء
طباعية جمة يف ن�سخ دي��وان التجاين يو�سف
ب�شري بطبعاته املتعددة املتعاقبة ،ونوه مبا كتبه
عدد من الباحثني يف ذات اخل�صو�ص مثل :عبد
اهلل علي �إبراهيم ،وحممد عبد احلي وغريهما،
وزاد عليهم بالتنبيه �إىل �أخطاء �أخرى �إ�ضافية.
ونود ـ بهذه املنا�سبة ـ �أن ِّ
نب�شر امل�ؤلف و�سائر
القراء الكرام ،ب�أن ن�سخ ًة م�صححة ومنقحة
وحمققة من ديوان "�إ�شراقة" للتجاين يو�سف
ب�شري ،قد مت الفراغ منها بالفعل ،ومن املنتظر
�أن ترى النور قريب ًا ،كما �أخربين بذلك ،الدكتور
ال�صديق عمر ال�صديق ،مدير معهد عبد اهلل
الطيب للغة العربية بجامعة اخلرطوم ،ومدير
بيت ال�شعر باخلرطوم �أي�ضا.
ن َّوه امل�ؤلف ُم�صيب ًا ب�سبق الدكتورعبد
اهلل الطيب تاريخي ًا �إىل نظم ال�شعر احلر� ،أو
�شعر التفعيلة بالتحديد يف العامل العربي ،عرب
ق�صيدته "الك�أ�س التي حتطمت" ،التي نظمها
بلندن يف �أب��ري��ل 1946م� ،سابق ًا بذلك نظم
ال�شاعرة العراقية ن��ازك املالئكة لق�صيدتها
"الكولريا" يف دي�����س��م�بر 1947م ،وك��ذل��ك
لق�صيدة بدر �شاكر ال�سياب بعنوان" :هل كان
ُحب ًا" التي تلتها ب�أ�سبوعني.
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على �أن��ن��ا الحظنا �أن امل���ؤل��ف مل ي�شر �إىل
�سبق ناقد و�أك��ادمي��ي �سوداين رائ��د �آخ��ر ،هو
الربوفي�سور عز الدين الأمني 2018 – 1920م،
ال��ذي يذكر كثريا من الباحثني �أن��ه هو الذي
ابتدع م�صطلح "�شعر التفعيلة" ،فلعل هذه
املعلومة املهمة قد َندّت عنه �سهوا.
�صحي ٌح ما ذهب �إليه امل�ؤلف من �أن ال�شاعر
حممد امل��ه��دي امل��ج��ذوب 1982 – 1919م ،
قد كان ميثل مدر�سة قائمة بذاتها يف ال�شعر
ال�سوداين ،و�أن��ه ميثل ملتقى تيارات احلداثة
ال�شعرية باملدر�سة التقليدية ،بدليل �أنه لقبه
جماز ًا ب "جممع البحرين" .وم�صداق ًا لذلك
ـ على �سبيل املثال ـ �أنه عندما تويف هذا ال�شاعر
الطليعي يف عام 1982م ،رثاه ابن عمه و�صديقه
العامل وال�شاعر عبد اهلل الطيب بق�صيدة جاء
فيها:
م�ضى ال��ف��ح ُ��ل واخل��ن��ذي ُ��ذ واملُ��ف��ل��قُ ال��ذي
�سيبكي ي�سا ٌر فقدَ ه ومي ُني
وقوله:
ً
وجا َرى ذوي التجديد �ش�أوا َّ
فبذهم وال غر َو
أ�سا�س مت ُني
�إذ � َّأن ال َ
وال تخفى التورية اللطيفة يف قوله "ي�سار
وميني" ال���ذي يعني ب��ه عبد اهلل الطيب �أن
نعي املجذوب قد �شقَّ على اجلميع مبن فيهم
�أه��ل الي�سار و�أه��ل اليمني ،باملفهوم الفكري
والإي��دي��ول��وج��ي ،فهو مو�ضع �إج��م��اع بالإكبار
والتقدير من كليهما.
ً
ومم��ا ال َّ
�شك فيه �أي�ضا� ،أن احلديث عن
العالقة بني حممد املهدي املجذوب وعبد اهلل
الطيب ذو �شجون فهما قريبان ن�سب ًا ،ومتقاربان
يف ال�سن �أي�ض ًا ،وكانا ِخدنيَ ْ طفولة و�صبا .ولعل
مما ُيذكر يف هذا الباب � َّأن قول املجذوب يف
ق�صيدته ال�سينية:
النا ُر �أوقدها عي�سى و�شاركني
فيها ابنُ َ
بريق �أ�سراري و�أقدا�سي
�أنه عنى ب�إبن بريق املذكور ،عبد اهلل الطيب
جلد له ا�سمه:
نف�سه .قالوا :ل َّقبه ب�إبن بريق ن�سبة ٍ ّ
�أحمد وكان يلقب ب "بريق" .ومعنى البيت �أن
نار القر�آن التي تعلم ال�شاعر يف �ضوئها طف ًال،
قد �أوقدها عي�سى ولد قنديل  ،وهو رجل �صالح ،

ميثل اجلد الأعلى لع�شرية املجاذيب التي ينتمي
�إليها كال الأديبني النابهني.
ولعلنا ن�ؤيد امل�ؤلف فيما ذهب �إليه من �أن
الع َّالمة عبد اهلل الطيب املعروف عنه انحيازه
�إىل الق�صيدة العربية الكال�سيكية ب�أوزانها
اخلليلية ،واع��ت��ب��اره��ا �أ���س��م��ى امن���اط ال�شعر
العربي ،ب ْ��ل العاملي يف نظره ،قد ب��دا قا�سي ًا
نوع ًا ما يف �أول �أم��ره ،يف نقده لل�شاعر املجدد
التجاين يو�سف ب�شري ،وذلك من خالل بع�ض
النماذج التي عر�ض لها من �شعره يف كتابه
ال��ع��م��دة يف ب��اب��ه" :املر�شد �إىل فهم �أ�شعار
ت�صح مالحظته
العرب و�صناعتها" ،مبثل ما ُّ
ب�أن عبد اهلل الطيب قد �صار الحق ًا� ،أكرث قبوال
ل�شعر التجاين يو�سف ب�شري .واحل��ق �أن عبد
اهلل الطيب قد ت�صالح بالفعل يف �آخ��ر عمره
م��ع �شعر التجاين يو�سف ب�شري ،و�أع���اد �إليه
االعتبار يف نف�سه ،والدليل على ذلك� ،أن �آخر
بحث قدمه عبد اهلل الطيب يف جممع اللغة
العربية بالقاهرة قبل وفاته يف عام 2003م،
ك��ان ع��ن �شعر التجاين يو�سف ب�شري .ب��ل �إن
عبد اهلل الطيب قد جتاوز ذلك� ،إىل الت�صالح،
بل الإ�شادة ب�أ�شعار بع�ض رم��وز الأجيال التي
�أعقبت التجاين م��ن امل��ج��ددي��ن واحلداثيني
مثل �صالح �أحمد �إبراهيم ،وحممد الفيتوري،
ف�صار يطرب ملثل قول �صالح �أحمد �إبراهيم يف
ق�صيدته "نحن وال َّردَى":
يا زك َّ��ي العو ِد باملطرق ِة ال�ص َّما ِء والف� ِأ�س
َّ
ت�شظى
ألف ل�سانٍ قد َّ
وبنريانٍ لها � ُ
تلظى
ً
َ
�ضوئك يف النا�س ا�صطبارا وم�آث ْر
�ض ْع على
ً
أهوال �صربا �آل يا�س ْر
مثلما �ض َّو َع يف ال ِ
فلئنْ كنتَ كما �أنت َع ِبقْ ..ف� ْ
إحرتق !
ورمب��ا ك��ان تف�سري ذل��ك املوقف الإيجابي
وامل��ت��ط��ور لعبد اهلل ال��ط��ي��ب مل�صلحة بع�ض
احلداثيني والتجديدين ال�سودانيني خا�صة� ،أنه
قد جاء يف �سياق التفاتة من�صفة منه – و�إن
جاءت مت�أخرة نوع ًا ما " -وطنية" البواعث،
هدفت للإعالء من �ش�أن الثقافة ال�سودانية
وخ�صائ�صها ورم��وزه��ا ،واملنافحة عنها يف
وجه "الآخر" ولو كان "قوميا" .فجعل يف ذات
يقدّم حممد �سعيد العبا�سي على
امل�ضمار مث ًالِ ،

ال��ب��ارودي ،ويقدم التجاين يو�سف ب�شري على
�أبي القا�سم ال�شابي ،والفيتوري على �أدوني�س،
وهكذا.
وعلى ذك��ر عبد اهلل الطيب ،يوقفنا عبد
املنعم عجب الفيا يف �سفره القيم هذا ،على
مباحث باذخة ،و�أفكار موحية حق ًا يف جمال
الأدب امل��ق��ارن ،وجوانب من �أب��واب الت�أثري
والت�أثر بني ال�شعر والثقافة يف الف�ضاء العربي
والإ�سالمي من جانب ،والعامل الغربي من
جانب �آخر ،وهي مباحث كان للعالمة عبد
اهلل الطيب القدح املعلى فيها .وي�صاول
عجب الفيا الربوفي�سور عبد اهلل الطيب
ب�إقتدار وبراعة مذهلة ،عندما ي�ستنتج
على نحو مقنع اىل حد كبري ـ على �سبيل
املثال ـ �أن ت� .س� .إليوت قد ت�أثر ب�شعر
عمر اخليام يف رباعياته التي اعرتف
ه��و نف�سه ب���أن��ه ك��ان ق��د اطلع عليها يف �صباه
عرب ترجمة فيتزجرالد لها ،بينما ك��ان عبد
اهلل الطيب يرى �أن ت� .س� .إليوت قد اختل�س
�أ���ش��ي��اء م��ن معلقة لبيد ب��ن ربيعة العامري:
"عفت الديا ُر" ،و�ض َّمنها يف ق�صيدته املطولة
"الأر�ض اخلراب" ،ومل ي�شر �إليها يف هوام�شه.
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن الراجح ـ كما يو�ضح
لنا عجب الفيا على نحو �شديد االقناع ـ هو �أن
ت� .س� .إليوت قد �أخذ بالفعل �أ�شياء من عمر
اخليام ،و�ضمنها يف ق�صيدته ال�شهرية امل�شار
�إليها ،التي �أ�ضحت �إجنيل احلداثة ال�شعرية يف
�سائر �أنحاء العامل منذ ت�أليفها يف عام 1922م،
وذلك دون �أن ي�شري مطلق ًا �إىل تلك الأ�شياء يف
الهوام�ش العديدة التي �صنعها لق�صيدته ،رغم
�أنه قد ا�ست�شهد فيها بع�شرات االقتبا�سات من
جميع ثقافات العامل وعقائده وفل�سفاته و�آدابه.
وينقل امل���ؤل��ف ع��ن �إل��ي��وت نف�سه يف ح��وار
�أجراه معه دونالد هول مبجلة "حوار" يف عام
1962م ،قوله "بع�ضمة ل�سانه":
"بد�أت نظم ال�شعر ،و�أن��ا كما �أظ��ن ،يف
الرابعة ع�شرة من عمري ،بت�أثري فتزجرالد
يف رباعيات اخل��ي��ام .فكتبت ب��ذات الأ�سلوب
ع��دد ًا من الرباعيات املفعمة ب��روح الت�شا�ؤوم
والإحل��اد والي�أ�س ،ولكن حل�سن احلظ �أتلفتها
جميعا ،ومل يبق منها واحدة ،ومل �أريها ملخلوق".
ثم ي�ستنتج عجب الفيا من ذلك حمقا" :قوله
�إنه �أتلف الق�صائد التي كتبها بت�أثري اخليام ،ال
ينفي ،بل ي�ؤكد تغلغل الرباعيات يف وجدانه،
وان�سرابها يف خميلته .وحاله هنا يحاكي حال
ال�شاعر العربي القدمي الذي ُ�سئل كيف له �أن
ي�صري �شاعر ًا ،فقيل له :احفظ �ألف بيت من
ال�شعر ثم �إن�سها .وبالطبع �سوف ين�ساها� ،إمنا
�ستظل عالقة يف الالوعي كمخزون ترفد وتغذي

ذاكرته اجلمالية.
ك��ذل��ك ح���ال �إل���ي���وت م���ع رب��اع��ي��ات
اخليام".
ويوقفنا عجب الفيا على بع�ض مظاهر ت�أثر
ت��� .س .اليوت برباعيات اخليام يف مطولته
ال�����ش��ه�يرة "الأر�ض اخلراب" The Waste
 ،Landعلى هذا النحو ،على �سبيل املثال:
"�..سوف نكتفي هنا من هذه الأ�صداء،
بالوقوف ع��ن افتتاحية (الأر����ض اخل���راب)،
التي حاكى فيها �إليوت رباعيات اخليام .يقول
�إليوت يف مطلع الأر�ض اخلراب:
�أبريل �أ�شد ال�شهور ق�سوة
فهو ُيخرج زهور الليلك من الأر�ض امليتة
ميزج الذكرى بالرغبة
يثري اجلذور اخلاملة ب�أمطار الربيع
ال�شتاء �أدف�أنا ،مغطي ًا الأر�ض بثلج ني�سان
مطلع ق�صيدة �إليوت ه��ذا ،ي�شبه �إىل حد
كبري من حيث ال�صياغة وال�صور والأخيلة،
رباعية للخيام �ضمن الرباعيات التي ترجمها
فتزجرالد �إىل الإجنليزية .وننقل الرباعية �إىل
العربية هنا عن فتزجرالد على النحو التايل:
ه��ا ه��ي ال�سنة اجل��دي��دة ت��ث�ير ال��رغ��ب��ات
القدمية
والروح املفكرة تلوذ �إىل وحدتها
حني يد مو�سى تغطي الأغ�صان بالبيا�ض
ون�سمة عي�سى حتيي الأر�ض امليتة
وي�����ش��رح ف��ت��زج��رال��د يف ه��وام�����ش ترجمة
الرباعية ،ع��ب��ارة (ال�سنة اجل��دي��دة) بقوله:
"ال�سنة الفار�سية اجلديدة ،تبد�أ مع مقدم
الربيع ،وبيا�ض يد مو�سى �أنه كبيا�ض زهور مايو
يف الربيع عندنا ،وبعث عي�سى للموتى بن�سمة

م����ن ن��ف�����س��ه ،رم���ز
لإحياء الأر�ض يف الربيع".
امل�سدّد هذا
ويختم عجب الفيا ا�ستنتاجه َ
يف ه��ذه اجل��زئ��ي��ة ق��ائ�لا" :و�أغلب ال��ظ��ن �أن
هذه الرباعية كانت الأك�ثر ر�سوخ ًا يف خميلة
�إليوت حني ق��ر�أ الرباعيات يف �صباه الباكر،
ف�أحلت عليه حني هم بكتابة ق�صيدة (الأر�ض
اخل��راب) ،فجاءت �صياغة االفتتاحية ترديد ًا
وترجيع ًا لأنغام و�صور الرباعية كما جاءت يف
ترجمة فتزجرالد� " .أ .هـ
ومما قد يدخل يف باب الأدب املقارن �أي�ضاً،
من املباحث التي عر�ض لها امل�ؤلف يف كتابه
هذا ،مالحظته � َّأن احلداثة ال�شعرية الفرن�سية،
التي هي � ُّأم احلداثة ال�شعرية العربية ب�إمتياز،
كما تتجلى خ�صو�ص ًا يف �أع��م��ال� :أدون��ي�����س،
و�أن�سي احل��اج ،وحممد املاغوط و�أ�ضرابهم،
قد كانت هي نف�سها تقليد ًا وعيا ًال على احلداثة
الأنقلو�سك�سونية عام ًة ،و الأمريكية خا�ص ًة،
حيث د َّل��ل الكاتب على ذل��ك ب���إي��راد �إ���ش��ارات
حمددة ،تو�ضح ت�أثر بودلري بال�شاعر الأمريكي:
ادغ�����ار�آالن ب��و 1849 – 1809م ،على �سبيل
املثال.
ولعل مما ميكننا �أن ن�ستدرك به على امل�ؤلف
يف قوله يف مطلع الف�صل الأول من الباب الأول
عن �إحياء الق�صيدة العربية الكال�سيكية �إنه
"بعد �سقوط بغداد على يد التتار املغول يف عام
1258م ،و�سيطرة الأتراك العثمانيني واملماليك
على مقاليد احلكم يف العامل العربي� ،أ�صاب
ال�شعر ال��ع��رب��ي الف�صيح �شئ م��ن اجل��م��ود،
وا�ستمر هذا اجلمود حتى الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر ..الخ"� ،أن ه��ذا احلكم
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لي�س �صحيح ًا هكذا على �إط�لاق��ه .فقد ظهر
�شعر املديح النبوي خالل ذات الفرتة ،فجدد
ديباجة ال�شعر العربي ،ونفث يف ج�سده روح ًا
جديدة وناب�ضة من احلرارة والأ�صالة والتدفق
وال�ع��اط�ف��ة ال���ص��ادق��ة� ،إىل ج��ان��ب ال�سال�سة
والعذوبة ،وال�براع��ة الفنية ،كما يتمثل ذلك
ال�ص ْر َ�ص ِري ،وابن الفار�ض،
مث ًال يف �أ�شعارَّ :
وعبد الرحيم الربعي ،وعبد الغني النابل�سي،
وال�شهاب حممود احللبي وغريهم.
وخ�ت��ام� ًا ،ف ��إن امل��ؤل��ف ق��د اجتهد اجتهاد ًا
منقطع ال�ن�ظ�ير يف ال�ت��وث�ي��ق ل �ع��دد ك�ب�ير من
ال �� �ش �ع��راء ال �� �س��ودان �ي�ين مب�خ�ت�ل��ف �أج�ي��ال�ه��م
ومدار�سهم ومذاهبهم يف كتابة ال�شعر ،ولكن
َندّت عنه بالرغم من ذلك ـ وهذا �شئ طبيعي
ـ �أ�سما ٌء هي قمينة ب��أن يكون لها ذكر يف مثل
هذا ال�سفر اجلامع .فقد افتقدت فيه �أنا خا�ص ًة
م��ن القدامى م��ن �شعراء الق�صيدة العربية
الكال�سيكية �أو اخلليلية :ال�شيخ الطيب ال�سراج،
وابنه ف َّراج الطيب ،وحممد عبد القادر كرف.
وم��ن ه��ذه املدر�سة من املعا�صرين� :إبراهيم
الد َّالل  ،وهو �أمري هذه املدر�سة يف ال�سودان يف
الوقت الراهن غري مُدَ افع يف تقديري اخلا�ص،
�إىل جانب الدكتور حممد الفاحت مرغني ،و�سيف
الدين عبد احلميد� .أما من بني من افتقدتهم
من �شعراء التفعيلة :الأ�ستاذ م�صطفى �سند
وه��و �شاعر يو�شك �أن يكون �صاحب مدر�سة
خا�صة لها �أتباعها وح��واري��وه��ا يف الت�أليف
ال�شعري .ولأن كان امل�ؤلف قد ن َّوه بعطاء بع�ض
�شعراء ال�شباب املعا�صرين ،و�أف ��رد ف�صال
خا�صا لل�شاعر حممد عبد الباري كما �أ�سلفنا،
ف�إن هنالك طائفة �أخ��رى كبرية من ال�شعراء
وال�شاعرات ال�شباب املجيدين واملجيدات حق ًا
يف ال�سودان .منهم الثالثي� :أ�سامة تاج ال�سر،
و�أب��و عاقلة �إدري����س �إ�سماعيل ،وعبد الرحيم
ح�سن ح �م��زة ال��ذي��ن �أل�ق�ب�ه��م ب�ل�ات ال�شعر
وع� َ�زّاه َومناته يف ال�سودان .وهنالك
احلديث ُ
�أي�ض ًا من ال�شعراء ال�شباب الأفذاذ :حممد عبد
الواحد ،وعماد حممد بابكر ،وبحر الدين عبد
اهلل ،وابتهال م�صطفى ،و�إميان �آدم ،وكثريون
غريهم .على � َّأن ما ال ُيدرك ج ّله ،ال ُيرتك كله.
والتحية والتقدير اجلزيلني من بعد ،للأ�ستاذ
عبد املنعم عجب الفيا على هذا ال�سفر املفيد
واملمتع حقا.
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رح� � �ي � ��ل ال � ��دك� � �ت � ��ور م� �ح� �م� ��د ع � �م� ��ارة
عاما وبعد رحلة
عن عمر ناهز ال ً 89
ق�صرية مع املر�ض ،رحل املفكر الإ�سالمي
امل�صري ،وع�ضو هيئة كبار العلماء ،الدكتور
حممد ع�م��ارة ،و�ش ّيع جثمانه يف حمافظة
كفر ال�شيخ مب�شاركة املئات من رجال الأزهر
وعدد كبري من حمبيه وقرائه.
تخرج عمارة من كلية دار العلوم جامعة
ال��ق��اه��رة ،ح �ي��ث تخ�ص�ص يف الفل�سفة
الإ�سالمية واللغة العربية.
ورغ��م ن�ش�أته الدينية الأزه��ري��ة� ،إال �أنه
كان يف بداياته ي�سار ًيا عروب ًيا منظ ًرا للفكر
امل��ارك���س��ي ،ويف ثالثينات ال �ق��رن املا�ضي
ا .أبو البكر أبو المجد
دفاعا عن العروبة وحماربة
كر�س ن�شاطه ً
اال��س�ت�ع�م��ار ،ث��م ان���ض��وى ع��ام  1949حتت
"احلزب اال�شرتاكي" ،وبعد ثورة  23يوليو  ،1952انخرط يف التيار الي�ساري الذي نا�ضل فيه
نحو عقد من الزمن.
ت�سببت �أفكاره ومواقفه ال�سيا�سية يف ف�صله من اجلامعة ،ثم ال�سجن يف عام  ،1959ملدة
ناهزت من � 6سنوات ،ا�ستغلها عمارة يف كتابة �أربعة كتب قادته �إىل التيار الإ�سالمي.
م ّثل عمارة النموذج امل�ستنري للعقلية الإ�سالمية املمتدة من مدر�سة التجديد الإ�سالمي التي
�أ�س�سها رفاعة الطهطاوي وطورها حممد عبده وجمال الدين الأفغاين ،وغريها من الأ�سماء.
فقد جنح الراحل يف احلفاظ على حياده ،ما جعله مرج ًعا للكثري من الباحثني الذين وجدوا
فيه امل�شروع احل�ضاري الع�صري الإ�سالمي والبديل النموذجي لفكرة التغريب.
�أثرى الدكتور حممد عمارة ،املكتبة العربية بع�شرات الكتب التي جنحت يف �إحياء الفكر
القائم على تقدمي العقل على النقل .وكان مبثابة كا�سحة �ألغام �إ�سالمية لل�شبهات العلمانية
املتطرفة ،التي مثلتها نوال �سعداوي ،والراحالن ن�صر حامد �أبوزيد وفرج فودة.
الفكر املعتدل وامل�ستنري ال��ذي قدمه عمارة جعله ع��د ًوا للعلمانيني وخ�ص ًما لل�سلفيني،
وبرحيله فتحت ثغرة يف جدار الفكر الإ�سالمي ال يبدو �إغالقها �سيكون قري ًبا.

من هنا وهناك

د .محمد عمارة
ّ
ورح� � � �ل� � � ��ة ال � � �م � � ��ائ � ت� ��ي ِك� � �ت � ��اب

والعال اجلليل؛ واملفكر الإ�سالمي الو�سطي د.
قبل �أن يرحل ال ُّركن ال َّركني؛
مِ
ين�س مطالبة الباحثني ا�ستكمال
حممد عمارة َ
�سامح كل َمن �آذاه وتق ّول عليه ،ومل َ
م�شروعه احل�ضاري الفكري الإحيائي النه�ضوي.
فاقت ح�صيلة م�ؤلفاته املائتني؛ �أرفدَ بها املكتبة العربية والإ�سالمية ،وحال تفتّقَ
ْ
تب يف "�صحيفة م�صر الفتاة" :اجلهاد عن فل�سطني .كان �صاحب �صوالت
وعيه َك َ
وج��والت ومناظرات تليفزيونية �شهرية؛ واج��ه بها ادع��اء ال�صهاينة ب�أحقيتهم
بالقد�س ،وف ّند الزعم ب�أن "�إ�سرائيل" �سامية ،و�أكد �أن القد�س هي البوابة احلقيقية
وح�سم الأحقية
لالنت�صار ،و َكتب حول ال�صراع الإ�سالمي اليهودي حول املقد�سات
َ
ل�صالح امل�سلمني.
�ضرو�سا �ضد
كان مداف ًعا
ً
َم��ن ي���ش��وه ال�ف�ك��ر الإ��س�لام��ي
وو�صمه ب��الإره��اب��ي ،و�أو��ض��ح
ك�ي��ف �أن ال �غ��رب ي �خ��اف ِم��ن
ال �� �ص �ح��وة ال �ع��رب �ي��ة ،وع�م��ل
ع�ل��ى ف�ضح جت��دي��د اخل�ط��اب
ال��دي �ن��ي ك�م��ا َت� � � َوده أ�م��ري �ك��ا،
وهاجم �أ�صحاب الغلو الديني
وقدّم فل�سفته حول
والالدينيَ ،
�أزم ��ة العقل ال�ع��رب��ي ،ون��ا َف� َ�ح
ع ��ن خ���ص��و��ص�ي��ة ح���ض��ارت�ن��ا
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة وال� �ت���ي ت �ط��وي
ب��داخ�ل�ه��ا خمتلف القوميات
ا .حورية عبيدة
وال�ع��رق�ي��ات؛ لأج ��ل التوا�صل
والإثراء ولي�س للتنازع والفرقة ،وك ّذ َب االدعاءات ب�أن الإ�سالم انت�شر بال�سيف.
�أَ َ
درك الغارة امل�شبوهة على ديننا ورموزنا؛ فكان ر�أيه احلا�سم ب�أن الإ�سالم ال
يحرم الفنون اجلميلة؛ كال ّنحت والت�صوير والغناء واملو�سيقى ،و�أنّ العربة بالهدف
ِّ
ّ
منها ،وحقق الأعمال الكاملة للإمام حممد عبده؛ الكواكبي؛ قا�سم أ�م�ين؛ علي
مبارك؛ �أبي عبيد القا�سم؛ الأفغاين؛ ال�سنهوري؛ ر�شيد ر�ضا؛ خري الدين التون�سي؛
علي بن �أبي طالب؛
املودودي؛ �أبو حيان التوحيدي؛ ابن ر�شد؛ الغزايل ،كما كتب عن ّ
عمر بن اخلطاب؛ احل�سن الب�صري؛ غيالن الدم�شقي.
ا�صطحب جتربة فكرية متميزة؛ ب ��د�أتْ برحلته ِم��ن املارك�سية  -ك��ان من
َ
�أمل��ع وجوهها � -إىل االعتزال ،ثم ال�سلف ّية ب�إعتبارها تعني :التجديد واالجتهاد
ولي�ست كما ي�شوهها الغرب ويجعلها مرادفة للجمود،
واال�ستدالل واال�ستنباط؛
ْ
فكان �أ�سدَ ا ه�صو ًرا َير ُّد على املارك�سيني واع ًيا ملنطالقاتهم جيدً ا ،وقد بد�أتْ رحلته
بحفظ القر�آن الكرمي بكتّاب قريته بـ "كفر ال�شيخ" ،ثم د َر�س العلوم الإ�سالمية؛
وتخ�ص�ص يف الفل�سفة الإ�سالمية بكلية "دار العلوم" جامعة القاهرة ،ونال � ً
أي�ضا
َّ
لي�سان�س اللغة العربية.
أَ�� �ش� َ
إرتفعت مبيعاتها لأرق ��ام مذهلة؛
�رف على حترير جملة "الأزهر"؛ ف� ْ
وكان يو ِّزع كتا ًبا جما ًنا معها� ،أ�صبح ع�ض ًوا باملجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية،
وجممع البحوث الإ�سالمية وهيئة كبار العلماء بالأزهر ال�شريف ،ومركز البحوث
احل�ضارية ،واملعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،واملجمع امللكي مل�ؤ�س�سة "�آل البيت"
بالأردن ،كما حاز الع�شرات ِمن الأو�سمة واجلوائز وال�شهادات التقديرية والدروع.

كاتبة و اديبة م�صرية

يا ليت
الجبابرة
يتعظون

أ.هويدا عبد الوهاب

ب�صرف النظر عن كل ما يقال عن فريو�س كورونا
امل�ستجد وحول �إنه �صناعة بيولوجية �سيا�سية لإخ�ضاع
دول ،او كما يقال �أنه �صناعة من �أجل مكت�سبات
�إقت�صادية لبع�ض الدول او كما يقول رجال الدين �أنه
عقاب للب�شرية من اهلل عز وجل ،ففي كل الأحوال هو
�إبتالء للب�شر جميعا دون تفرقة ،ويف الواقع فيما نراه يف
العامل من حولنا من جترب وغطر�سة و اللإن�سانية ي�ؤكد
على ذلك ،فمن منا مل يت�أمل وهو يرى ما يتكبده �إخواننا
الفل�سطينيني من عذاب و�إ�ضطهاد و�ضياع حلقوقهم
امل�شروعة ،ومن منا مل يرى جربوت �أردوغان ويتقطع
قلبه وهو يلقي بالالجئني ال�سوريني وغريهم على
احلدود مع اليونان ب�أطفالهم وعجائزهم عقابا للإحتاد
الأوروبي الذى مل يقف معه يف جرائمه �ضد �سوريا ،ومن
منا ال يدرك حجم امل�ؤامرة والتعنت الأثيوبي جتاه م�صر
رغبة يف منع �سراحلياة و�أ�صلها عنها من �أجل �أهداف
دنيئة هي تعطي�ش امل�صريني ،وال�سكوت امل�صاحب من
العامل �أمام ذلك و�أمام كل ظلم يحدث وما �أكرثه يف
�أيامنا هذه ،فجاء هذا اجلندي ال�ضعيف من جنود اهلل
ليذكر �أجلبابرة ب�ضعفهم و�أنه ال قدرة لهم �أمام قدرة
اهلل ،فمن هذا املخلوق املارد الذى ميكنه �أن يعزل
ر�ؤ�ساء وملوك �أكرب و�أقوى الدول والإقت�صاديات من
هذه القوة �أجل�سورة التي ت�ستطيع قطع عالقات الدول
و�إغالق حدودها ووقف الطيارات واحلد من تنقل �سكان
كوكب الأر�ض ،وحدها هذه الكائنات ال�ضعيفة املجهرية
�إ�ستطاعت ان تفعل ذلك وبدون �أي مقدمات وو�ضعت كل
الب�شرية �ضعفائها و�أقويائها يف �سلة واحدة يف حالة من
الرعب والإ�ست�سالم ،لذلك ومع �صدمة كورونا ينبغي
�أن تدرك الب�شرية جميعها �أن م�صريها واحد وبالتايل
التوقف عن �إعالن احلروب ،و�إذالل الب�شر ،و زرع الفنت،
و الإهتمام بدال عن ذلك بالإن�سان وت�سخري التطور
التكنولوجي لإ�سعاده ،فما فائدة كل التكنولوجيا والعلم
والتقدم وقد هزمنا خملوق مثل الذرة ال يرى بالعني
املجردة� ،أعتقد �أن كورونا جاءت لتحيي �ضمري العامل
ب�أكمله على امل�ستوى الدويل والفردي �أي�ض ًا وتواجهه
ب�ضعفه ،فهل يتعظ اجلبابرة؟
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ُ
ع� � � � � � � � � � � � � � � �ط� � � � � � � � � � � � � � � ��ر أم � � � � � � � � � � � ��ي ه� � � � � � � �ن� � � � � � � �ي � � � � � � ��ة..

نجالء علي حسن

َ
كيف هلعتُ هكذا
ُ
الرجل الكب ُري العايل كما ال�سماء
و�أنا
َ
كيف �صرتُ طف ًال فج�أ ًة
يدي متردت ُ
كل الن�ساء
و�أنا على ّ
فرا�شات ب�أجنح ٍة من �شفق
وحتولنَ
ٍ
يرق�صنَ َّ
كل م�ساء
َ
عيناي
كيف بكيتُ
ودمعت َ
ْ
الطفل ال�صغ ِري ،يغلبني البكاء
كما
ِ
إليك �أمي يا عب َري ال�صلوات
�أ�شتقتُ � ِ
ن�صحك
ح�ضنك ودف ِء
�إ�شتقتُ لدف ِء
ِ
ِ
املعجون بالأمنيات
خبزك
غيف
ِ
ِ
و َر ِ
الطفل ال�صغ ِري و�أنا اجلبل
بكيتُ كما
ِ
ف�إح�ضنيني و�إحتويني كالأجن ِة بالرحم
�صدرك
ح�ضنك وعلى
وبدفء
ِ
ِ
َ
ّ
جراحات ال ُع ُمر
أ�سكب كل
ِ
دعيني � ُ
مل تداوي غربتي �أي جراح
مل تداوي وحدتي �أي �إمر�أة
مل تعو�ضني الن�سا ُء عن الهوى الأول
والع�شق املبني،
وحدها �أمي عطرها بل�سم جروحي
وحدها دفء ال�سنني،
أر�ض
وحدها �أمي ح�ضنها جن َة ا ِ
هلل على ال ِ
و�أنها َر احلنني،
ُ
يت�ساقط عطر �أ�شجا ِر اجلن ِة حتت
وحدها
قدميها
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وقتَ امل�سري
َ
و�أعو ُد حل�ضنها
كم�سافر �أو�شك على الغرقِ
ٍ
ولطوقِ النجا ِة �أ�سري
وتقودين خطواتي للجن ِة ولأغلى وطن
أ�شم عط َر �أمي املطر ُز بالو�سن
وب�إقرتابي � ُ
ور�أيتها
وطالعتُ مكاين من اجلن ِة حتتَ قدميها
وقبلتُ نق�شَ احلن ِة على يديها
وغطا ِء ر�أ�سها عند ال�صال ِة وكاعبيها
قبلتُ ر�أ�سها و�شربتُ دم َع �أعينها الذي
�صوت �أو عتاب
تكلم بال ٍ
قبلتُ م�صحفها الذي تقر�أ ُه
وترقني ب�آياته ح�صنَ الكتاب
احل�ضن
الوطن ويا وطنَ
�أمي يا ح�ضنَ
ِ
ِ
العمر وقد و َ
ىل ال�شباب
أواخر ِ
طف ٌل انا ب� ِ
اح�ضنيني
إبنك العائد بعد الغياب
�أح�ضني � ِ
(الق�صيدة على ل�سان رجل ،تعبرياً
عن �أبي و�أخي وعن كل رجل يقدر
�أمه)

جميلة شقيري

هنية..
عيناك �سكينتي وترحايل�..أر�ضي ومقامي
فردو�سي وحرماين
�سر متردي
و�سحر �سكوين..
هنية
يا �أجمل االمهات
حبك�..أكرب من في�ض
�إمتناين
أر�ض
�
نفحة
تقا�سيمك..
ٍ
ال ت�شيخ
وال ي�صيبها الظم�إ
تختزلني احلب
والوفاء
كعذوبة مرقى ال�شهداء.
حقائبي
تهاجر �إليك كل يوم
وقلبي…بني ترحال
و ُمقام..
�أجمل الأمهات
�إين �أجدد فيك اليوم..
عهدي و والئي
فعيدك عيدي
و�أنت يف الرئة هواء..
…�أجمل االمهات
�أين �أقد�س يف الوجود
وجودك..
ويف القرب…حبك
فلك البيعة
ومني الوالء..
�أجمل الأمهات
�إين �أحبك..

ُ
ُ
ُ
ت � �ع � �ي� ��ش ي � ��ا ِع� � � � � �راق ف � ��ي ع �ي ��ون �ن ��ا
�إذا دعاين ِّ
ال�ش ْع ُر  -يا ِع ُ
راق -
َ
فيك � ْأحتمي
اب " ،
ال�س َّي ُ
ْ
نعم  ..فمنْ غريهما " َّ
اجلواهري "
و"
ُّ
حا�ضران يف دمي
ف�أنتَ يا ِع ُ
دوما ُ -م ْلهمي
راق ً -
حبيبتي َ
لديك ْ
ت�شب ُه ال ُفرات..
يف ْ
حلظ ٍة،
ال�سماءِ..
و حلظ ٍة �أُخْ رى تكون �أ ْنتَ يف َّ
ْ
ملء �أجنمي
حبيبتي ق َّبلتها يف �ساح ِة " ال َتّحرير" ،
البا�سم
�ضحك ِة امل�سا ِء
وارتب ْكتُ من ْ
ِ
ْ
عم ُرّ
كي " �أ�ضحى لوح ًة
و"املط ُ
الت ُّ
َّ
خط ْت على جدرانه
قل ًبا بـ ُـج ْرح ال ْأ�س ُه ِم
و�صفها حبيبتي
ْ
وا�سرت�سلت يف ْ
َع ِن العِراقِ ْ
حتكي،
وت ْبكي من َر َحى ت� ُمّألي
�سح ُر "ال�شَّ نا�ش ْيل" يح ِّو ُط الأز َّق َة التي قد
بت
ُغ ِّي ْ
اجلمال احلا ِمل
بني
ِ
ُّ
غازلت يف اجلوار ب ْع�ضها
وال�شرفاتُ
ْ
ّجاج
رائح ُة ال�شَّ اى تعانقُ ال ُز َ
قائم
من جدا ٍر ِ
فكيف يا ُ
عراق يجم ُع الثَرّ ى ولداننا
وال � ُ
جم؟
أذوق بال َتّ�ساوي
ِ
حا�صالت امل ْن ِ
�ضاقت بنا؛
عري�ش ُة الأيام هل
ْ
ل ُت ْنز َع انتفا�ض ٌة لل ِع ْ�ش ِق ِمنْ ُمت َّي ِم؟

وال ْإحتجاجاتُ التي ح�ص َّنتها فيها �أرى حبيبتي
حبيبتي غريب ٌة،
دعها � َ
إليك تنتمي
ْ
َ
ً
ْنم
غ
امل
يف
ة
غنيم
مل
لديك
كما حبيبتي
تكنْ
ِ
الوطي�س  -يا ُ
ا�شتد
عراق – يف � ْأمعائه
�أخي َل ِو َّ
ُ
هل تُرا ُه ما�س ًكا،
وقت ال ِب َلى مب ْع�صمي؟
فلو تف َّرقنا يجى ُء ِّ
ئب ي ْرعى
الذ ُ
النائم
يف القطي ِع ِ
ففجو ٌة بني ال َتّواريخ تبنيُ،
جتد �إ�شار ًة؛
واللئام مل ْ
ُ
الغا�شم
اب العد ِّو
ِمنْ عند ق ّ�صَ ِ
ِ
ُ
تعي�ش يا ُ
عراق يف عيوننا
فلي�س َ
إمام،
غريك ال ُ
جم
�أنتَ ْ
�صد ُر املُ ْع ِ
ُ
وال ُّنو ُر �أنتَ رغم ه َّبات الغبار امل ْع ِتم
و�أنتَ حادىَ القوافل البعيد دربها
ُم ْ�ستقبلاً با ُ
أفواج ال ُّلجوءِ،
حل ِّب � َ
الدّيار ن ْرمتي
حني ُع ْدنا بني � ْأح�ضان ِ
جدب ُه
ف�أ ْنتَ يف عام "ال َّرماد ِة" املميت ْ
دم
خ ْب ُز الفقري املُ ْع ِ
حبيبتي
ُ
رم
�أخ�شى عليها ِمنْ تقارير العميل امل ْج ِ
فط،
�أخ�شى على عظام �أ ُّمي من ل�صو�ص ال ِّن ِ
من فتوى
جاثم
ٍّ
لداع�شيي ِ
فيا ِع ُ
راق  /يا �أخا َ
الزّهراءِ!
فهم دماءنا
�أخ�شى �أنْ ُيريقَ �س ْي ْ
َ
رم
حراكك
د�س يف
ي ْن ُّ
ِّ
ال�سلمي ك ُّل مجُ ْ ِ
حل�سني" من "يزيد" َّ
�أخ�شى على قبرْ "ا ُ
الظا ٍمل

عبدالناصر الجوهري

أنام ِمنْ ف ْرط
أرحتني يدا "الع َّبا�س" ال � ُ
هلَاّ � ْ
ُ
ال�صراخ امل�ؤْ ِمل
ُّ
فـ ــ"املُت ِّنبي" حا�صروا �أبياته
"فاتك" ولل ِّنزال مل ْ
غم
من
ٍ
يزل ُمب ْر ِ
قلب
اخل ِ
أرحتني فراياتُ ِ
الف تفْتدي َ
هلَاّ � ْ
الثَرّ ى
اقم؟
فما ِح ُ
جاج ال َّن ِ
ُكنْ ُحج ًة يا�س ِّيدي،
كنْ ُ�س َّلمي
جتمع ال ْأع َ
راق،
ُكنْ دائ ًما �سقيف ًة ِّ
يف َ
الدائم
يديك ي ْنبو ُع اخلال�ص
ِ
�سم
ُكنْ
ِ
للجراحات مع َني الب ْل ِ
كنْ دائ ًما للبائ�سني مثل زاد احلا ِمت
ُكنْ ُم ْلج�أً؛
لت�ستج َري عنده حبيبتي
ْ
ِمنْ ُحلك ٍة،
ِمنْ ِّ
خوف قا ِمت
كل ٍ
غدً ا نفو ُز ك ُّلنا
احلا�سم
غدً ا تفو ُز بالقرا ِر
ِ
ف�أ ْنتَ لل ِعدا َل َظى جه َّن ِم.
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دهاليز بال شموع
ركلت الأقدام ال�صماء الر�أ�س املقطوع
الدامي بكل وح�شية وهمجية وقذفت معه روح
علي تذروها رياح اجلنون يف غياهم الوجع
القا�سي.
ـ �إنها متطر دما�..أمي �إنها متطر دما..
كانت �صرخاته املرجتفة تهتز لها الأفئدة
وتنفطر وت�سح العربات وتنهمر جمرات تكوي
الأرواح الطاهرة و�صداع يدمدم يف الر�ؤو�س.
ـ بحق ال�سماء ال تقل �شيئ ًا كهذا بني� ،إنه
جمرد وابل من مطر يروي الأحياء وميحق
الظم�أ ويطهر الرتاب من الرج�س.
ـ ال يا �أماه انظري ،املطر �أحمر قاين اللون،
�إن ال�سماء متطر دما� ،أمل ت�شتمي رائحته؟
ـ �إنها رائحة الرتبة املرتوية ترث فيها
احلياة.
�أر�سلت الأم تنهيدة من عمق جراحها
امللتهبة وقلبها املت�صدع من الأ�سى والكمد وقد
�أدركت بحد�س الأمومة �أن ابنها قد �أ�صابه
اخلبال منذ تلك الواقعة املريرة ،امل�شهد
ال�صادم الذي عا�شه ف�أعاث به ف�سادا ،حجب
عنه احلياة وال�ضياء وحفه بالعتمة والأمل،
فلم يعد يب�صر غري ال�شرور حتا�صره من كل
املنافذ .يتوهم كل الوجوه التي تطالعه �أقنعة
يختفي خلفها املجرمون .كل الأياد �آثمة
ملوثة بدماء ال�ضحايا .ما زالت روحه حبي�سة
اللحظة املريعة التي توقف عندها زمنه وما
زال �ضاال يف غياهب متاهتها.
كان عائدا من الثانوية �إىل البيت رفقة
�صديقه م�صطفى حينما ا�ستوقفتهم ع�صبة
�إرهاب.
ـ هات بطاقة هويتك.
كاد قلبه ينزلق من بني �أ�ضلعه من �شدة
الهلع� ،إنه ي�سمع طبوله تدق يف عنفوان.
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سحر القوافي

ـ ال �أمتلكها بعد� ،أنا طالب ثانوي دون �سن
الر�شد.
�إ�ستدار الإرهابي �إىل م�صطفى
ـ من �أنت؟
تلعثم الولد من �شدة الوجل وهو يعرف
بنف�سه ،وقد �أخذ ج�سده يطفح عرقا وزادته
زخات املطر املت�ساقط على وجهه بلال ،وما �إن
�سمع الإرهابي لقبه حتى ا�ستدار �إىل رفاقه:
ـ �إنه ابن الطاغوت عدو اهلل ،ابن ال�صحفي
احللوف لعنة اهلل عليه ،ابن الكلب كلب.
ت�سمر الولد مكانه� ،شاحب الوجه ترتعد
فرائ�صه و�أدرك بح�سه �أنه يف ورطة ال منا�ص
منها �أو �أنه ال حمالة هالك.
وحتدث �أمريهم الذي كان يرتدي زيا
�أفغانيا ويعقد على ر�أ�سه �شريطا �أ�سودا:
ـ �إع�صب عينيه وقيد يديه خلف ظهره
وقربه �إيل.
�أ�شهر الأمري ال�سفاح �سيفه و�ضرب رقبة
م�صطفى بكل عنفوان وحقد ،فطار ر�أ�س
ال�شاب بعيدا عن ج�سده وفا�ضت روحه لتحتل
ج�سد علي الذي �سكنت روحه ج�سد م�صطفى.
مل يتحمل ال�شاب اليافع امل�شهد ال�صادم
الدامي ف�أغمي عليه لبع�ض الوقت ،وملا فتح
عينيه وجد الإرهابيني يركلون ر�أ�س �صديقه.
يتقاذفونه كالكرة بني �أقدامهم ،فغرق يف نوبة
ه�ستريية من العويل وال�صراخ ،و�أطلق رجليه
للريح قا�صدا البيت حتت وابل من مطر ،وهو
يتوقع املوت عند كل خطوة .ويف كل نف�س
يرتقب ر�صا�صة الغدر تخرتق ظهره �أو ر�أ�سه.
كان يف احلقيقة يعدو بال روح وال �أمل واملوت
يالحقه كظله ،ومل يكن مبقدوره �أن يلتفت
ورائه فرمبا ر�أى الأفظع .املوت القادم من
اخللف ،واخليط الزمني بني املوت واحلياة

يتال�شى كالدخان ومعه �سراب العي�ش ،كان
يعدو ب�أقدام من ريح كطيف هارب من
ال�ضياء ،وقد طالت امل�سافة حتى بدت له
�أمدا .وملا بلغ باحة البيت وهو ي�صرخ:
قتلوه ذبحوه ،لعبوا بر�أ�سه خارت قواه
و�سقط مغ�شيا عليه ،كان �ضجيجه يجلجل يف
�أذين والدته التي �أ�سرعت �إليه وبيدها منديال
م�ضمخا بالعطر ،م�سحت به وجهه ثم و�ضعته
عند �أنفه بغية �إفاقته ،وبني �شفتيها �ضاعت
الكلمات بعدما متلكها الذهول واحلرية.غري
�أنها رفعت يديها ت�س�أل اهلل جناة ابنها وت�ضرع
�إليه �أن يحفظه ومينحها ال�صرب والعون
لتتجاوز هذه املحنة.
�أفاق علي وهو يف حالة هذيان م�ستمر،
يدور يف دوامة حمراء ،يردد ذات الكلمات يف
حالة ه�سترييا وفو�ضى حوا�س و�ألوان و�إدراك
وبكاء وارتياع .وكان يت�صبب عرقا ويرجتف
وقد احمرت عيناه وحدت نظراته ،مفزوعا
يتفح�ص ما حوله يف كل حني ويف كل اجتاه،
ك�أنه يفت�ش عن �شيء جمهول �أو يرتقب خطبا
مباغتا.
تلك اللحظة مل تفارقه �أبدا ،ما زال حبي�سا
فيها ،م�شدودا �إىل عاملها امل�أ�ساوي ال ينعتق
منه �أبدا ،وما زالت تلك ال�سيوف والبنادق
والر�شا�شات حتا�صره يف يقظته ونومه.
كابو�س يطارده ،م�شهد ال�سيف يهوي على
رقبة �صديقه م�صطفى .الزمن عنده توقف
يف �سن ال�ساد�سة ع�شر ومل يتجاوزها بعد
رغم بلوغه �سن الأربعني� .صورة الإرهابيني
بزيهم الأفغاين وحلاهم الطويلة تنبعث
من �أج�سادهم رائحة نتنة وعلى �أكتافهم
انت�صبت مقامع املوت ال تفارقه �أينما حل ويف
كل حلظة .يطاردونه عند كل �شهقة� ،إنه ما
زال يقبع يف غياهب زنزانتهم الدام�سة حتفه

الأ�شباح املرعبة والكوابي�س املهولة .ما زال مل
ي�ستيقظ من كابو�س اليقظة .حلظة امل�أ�ساة
التي ال ي�ستفيق منها �أبدا تالزمه ك�أنفا�سه
وت�سري يف وتينه وحتيا يف خافقه .كثريا ما
ي�شعر علي بالعط�ش غري �أنه ميتنع عن ال�شرب
لأنه يخال املاء دما ومتر عليه �أيام ال ي�أكل
فيها قط عندما يتوهم الطعام ر�أ�س �صديقه.
ال يثق يف �أحد حتى والدته ،ينفر من اجلميع
ويعي�ش يف اغرتاب روحي رهيب يخيل �إليه �أن
كل الوجوه �أقنعة يحيك �أ�صحابها امل�ؤامرات
لإغتياله وت�سميمه .يرى يف �أيد بع�ضهم
ال�سيوف واخلناجر �أو يتوهمها متتد �إىل رقبته
لتك�سرها وتخنقه ،فيهرول ليلج غرفته ويغلق
النوافذ والأبواب وال يتوقف عن ال�ضجيج
�إال �إذا غلبه النعا�س الذي عادة ما يح�صل
مب�ؤثرات عقلية ومهدئات� .إنه �أ�شبه مبيت
ي�سعى .يرزح يف �أ�صفاد الذهول والغيبوبة.
حبي�س تلك الإغماءة التي و�أدت فيه احلياة.
متاهة م�شهد قطع الإرهابي لر�أ�س �صديقه
بعنفوان فتطاير بعيدا لرتكله �أقدام الوحو�ش
وهو ينزف دما قطع معه حياة علي وغمر
روحه بالرتاب.
وري ج�سد م�صطفى يف الرم�س ومعه روح
علي بينما �سكنت مهجته ج�سد علي الذي
طالت �سكرات موته ليعي�ش عذابا وح�شيا
ويظل معلقا بني احلياة واملوت يف دوامة
دامية ،ومل ينفع حاله الأطباء وال الرقاة.
ما زال املطر يهطل على علي بغزارة وهو
ي�صرخ وي�ست�صرخ
ـ �أمي �إنها متطر دما
امل�شهد ال�صادم دوامة تتو�سط الف�ضاءات
وحتوم يف ذاكرته بال هوادة ولي�س ثمة فرق
عنده بني الإقدام والقهقهرى ،فالدهاليز
ممتدة بال �شموع وغربة الروح حتجب عنه
نور ال�شم�س وتقربه يف العتمة ،وزمنه توقف
عند ب�ؤرة الردى ال�صامت وغيابات التيهان
يف اخلواء .حلظة الفراغ والتهاوي يف وهاد
اجلنون ،حينها فقد الإح�سا�س بكل ما حوله
ور�أى واهما ال�سماء متطر دما ،فما تبقى من
علي �إال ذاك الوجع الدنف و�سكراته غ�صة
تزلزل الف�ؤاد وترجت منها الذاكرة ،هذا الفراغ
الدامي ال�شر�س الذي �أحكم �شركه عليه
وا�ستوطن هواج�سه فتاهت خطواته يف دهاليز
حالكة.

رب ليل طال ظلمه

و غاب فجر ال�صبح فيه عن الأعيان
وح ٌد
ت�شتت فيه َق ٌ
لب ُم َ
وتاه يف الزمان و املكان
جعلوا له حدودا و ر�سموها
فتوقد القلب ت�أججا و نريان
در�سونا �سابقا �أننا وطن واحد ال �أوطان
قالوا �أننا بلد واحد من
تون�س للأحواز ل�سوريا و بغدان
من مينه ال�سعيد لقلبه م�صر
للقد�س و املو�صل و تطوان
�سمعنا من اجدادنا �أن
عقيدتهم �شعب واحد ال اثنان
و �أنهم كفروا باحلدود و القيود
وفتنة املذاهب و الأطياف والأديان
و�إن احلدود زائفة زائلة بزوال
الإ�ستعمار و الهموم و الأحزان
و�إن �أبي تون�سي من �أم عراقية
من جد �سعودي و خال جزائري و�أنا
حفيدهم من لبنان
من عمق تاريخي بعثت حيا بر�سالة خالدة
يف الزمان
ر�سالة كتب �شعرها عنرتة و ح�سان و املتنبي
و النابغة الذبياين

صهيب مزريقي

�أخربونا فيها قيم العروبة
من كرم و �شجاعة و �سلم و خدمة الإن�سان
و �أن �أمتنا واحدة بح�ضارتها
و تاريخها و ثقافتها و وحدة الأديان
و �أنهم بوحدتهم و قوتهم يف
ذي قار دحروا �ضيم الروم و ايران
ويف القاد�سية انت�صروا و تو�سعوا
بف�ضل برود العقل و لهيب الإميان
و فتحوا فل�سطني املقد�سة
�أر�ض العروبة ومهبط الأديان
و�أن �أمتنا كانت حمررة
يف خرياتها من نفط و كروم و رمان
ملك ل�شعبها عادلة يف توزيعها
ال على ذمة حاجب و وزير وال �سلطان
ال يجوع فيها فقري وال يتعرى يتيم
وال ينام ر�ضيع خاوي الأبطان
فقاطعت جدي و حكيه عن
تاريخ �أمتنا يف ردح من الزمان
جدي ،هل تعلم ان العرب
اليوم يف غربة من الأوطان
جدي هل تعلم �أنني ال �أ�ستطيع زيارة �أمي
العراقية
وال �أبي التون�سي و ال خايل اللبناين.
قال ويحيك �أعاق �أنت؟
قلت لعنة احلدود و الت�أ�شرية مينعان
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ا لثقا فة

يف هذا احلوار ي�ؤكد الفنان الت�شكيلي
العربي عبد الوهاب م�سعود ،على �أن
كل فنان يجب �أن يجمع بني املوهبة
والدرا�سة ،و�أن يخلق عامله الفني
بخ�صائ�صه التي متيزه عن غريه بعيدً ا
عن التقليد والت�أثر بالآخرين ،م�ؤكدً ا
على �أنه ميزج يف �أعماله الفنية ما
بني الرتاث واحلداثة يف قالب جديد،
وحينئذ ي�شعر �أن العمل الفني قد
ريا �إىل �أنه ينزع دائ ًما �إىل
اكتمل ،م�ش ً
التجريب والب�ساطة يف �أعماله الفنية،
و�أنه �أ�س�س مركز فيينا لفن اخلط
ليكون حلقة و�صل بني الفنانني العرب
والنم�ساويني وغريهم من املقيمني
بفيينا ،كي يحقق تالقح الأعمال
الفنية بني احل�ضارات املختلفة.

عبد الوهاب مسعود:

ال� � � � �ف� � � � �ن� � � � ��ان ال � � �ت � � �ش � � �ك � � �ي � � �ل � � ��ي ب � � �ح� � ��اج� � ��ة
ً
إل � � � � ��ى ال � � �م� � ��وه � � �ب� � ��ة وال� � � � � ��دراس� � � � � ��ة م � ��ع � ��ا
حاوره /د .علي عفيفي علي غازي

ـ بداية ،لنعد قليلاً �إىل البدايات الأوىل.
كيف توهجت حلظة الر�سم يف روحك؟
ـ بد�أت بالعمل مبجال الطباعة احلريرية،
وك��ان��ت �أوىل حم��اوالت��ي م��ع الت�صميم و�صف
احلروف يف عام  ،1989ثم يف عام  1994كانت
�أول حم��اول��ة يف الت�شكيل الفني ،وا�ستطعت
تكوين خربة يف جمال ترميم القطع اخل�شبية
ال��ق��دمي��ة؛ مم��ا �سمح يل بالتعرف على عده
تقنيات ج��دي��دة ،بالإ�ضافة �إىل تع ّلم النحت
واخل����ط وال��ر���س��م ،وك���ل ذل���ك ك���ان مبجهود
�شخ�صي .وافتتحت يف ع��ام  2008معر�ض
مبدينه فيينا ،حيث توليت �إدارت���ه حتى عام
 ،2018ويف نف�س العام قمت بت�أ�سي�س مركز
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فيينا لفن اخلط؛ كمبادرة خا�صة ثقافية غري
ربحية؛ لرتعى احلراك الفني والثقايف املرتبط
بفن اخلط ،وتهدف �إىل توعيه اجلمهور بهذا
ال��ف��ن م��ن خ�ل�ال ن�����ش��اط��ات امل��رك��ز م��ن �أج��ل
تعزيز �أهميه التعددية اللغوية ،والتفاهم بني
الثقافات.
ـ ه��ل تعتقد �أن ال��درا� �س��ة �أم امل��وه�ب��ة هي
الأقوى يف ت�شكيل لون الفنان الت�شكيلي؟
ـ يف اع��ت��ق��ادي �أن ك��ل ف��ن��ان ب��ح��اج��ة �إىل
ال��درا���س��ة وامل��وه��ب��ة م�� ًع��ا؛ وذل��ك ل�صقله حتى
يتمكن من تقدمي فن متميز ،فمن دون معرفه
ق��واع��د و�أ���س��ا���س��ي��ات ال��ف��ن ل��ن تنفع املوهبة
وحدها ،والدرا�سة لن تجُ دي من دون �أن يكون
الإن�سان موهو ًبا.
ـ فيما يخ�ص امل�ضامني الت�شكيلية ،هناك

اهتمام وا��ض��ح يف امل�شهد الت�شكيلي بعنا�صر
ال�تراث .بالن�سبة لك كيف ت��وازن يف �أعمالك
بني الوفاء للرتاث ،وحتديات احلداثة؟
ـ يتحقق ال���ت���وازن ب�ين ال��ت�راث واحل��داث��ة
يف �أع��م��ايل الفنية م��ن خ�لال قيامي باملزج
بني الأح��رف العربية ،ورموزها و�أرقامها مع
الزخارف الإ�سالمية املوجودة يف الكثري من
املخطوطات الإ�سالمية ،و�أ�ستخدم احل��روف
العربية متجن ًبا عمدً ا املعايري التقليدية للخط؛
ب�إ�ستخدام اخللفية البي�ضاء واحلروف ال�سوداء،
وح�ساب امل�سافات بني الأحرف ،فاخلط العربي
يربط بني جميع ه��ذه العنا�صر وامل�ساحات،
فيتولد يف اللوحة لغة جديدة ،هي لغتي التي
�ألفت عنا�صرها بنف�سي؛ لأقدم للناظرين عمل
فني معا�صر غري م���أل��وف ،مل �أ�ستعر �أي من

عنا�صره من الأع��م��ال امل��وج��ودة على ال�ساحة
الفنية املعا�صرة �أو القدمية ،ول��ذل��ك �أ�شعر
بحرية مطلقة عندما �أق���وم باملحافظة على
ال�تراث العربي الفني ،ال��ذي �أقدمه للجمهور
من خالل �أعمايل الفنية املعا�صرة يف النم�سا
�أو على امل�ستوى الدويل.
ـ يقول جياكوميتي ب�أن ال عمل ينتهي ،و�أن
متامه يكمن يف ذل��ك ال�شعور ال��دائ��م بنق�ص
�شيئ ما يف العمل .كيف ت�صل �إىل قرار ال�شروع
يف عمل فني جديد؟ ومتى تقتنع ب�إمتامه؟
ـ �إنني �أ�ستلهم عنا�صر �أعمايل و�أفكارها
من خالل الإطالع على املخطوطات واخلرائط
الإ�سالمية والعربية القدمية ،و�أق��وم بر�سمها
لتُحاكي الناظر ،وتُعيد �أجماد ح�ضارة متميزة
وم��ت��ف��ردة .وي��ت���أم��ل الناظر لأع��م��ايل م��ا ترى
عم �أري��د طرحه من
عينيه .ويطرح ت�سا�ؤالت ّ
خاللها؛ فهل ما ر�سم عل �سطح لوحاتي هي
خ��ارط��ة ج��غ��راف��ي��ة� ،أم �إن��ه��ا جم��رد نظريات
ح�سابية للفلك �أو التنجيم �أو الريا�ضيات؟
�أو م��اذا تفعل ر�سوم الأب��راج والقمر بالطرف
الآخر من اللوحة؟ �أي كوكب هذا املر�سوم؟ �أين
�أنا؟ وهل �أعي�ش بعامل خيايل؟ واجلواب الذي
�أقدمه لكل من يطرح هذه الأ�سئلة ب�أن �أية لوحة
من �أع��م��ايل تت�ضمن بع�ض ه��ذه العنا�صر �أو
جمموعة منها؛ ح�سب املو�ضوع الذي �أطرحه.
و�أقتنع ب���إمت��ام العمل ح��ال ا�ستكماله جلميع
العنا�صر املذكورة �أعاله ،التي يجدها الناظر
يف �أعمايل ،وو�ضع اخلتم الأحمر الداكن هو
�آخ��ر خطوة �أق��وم بها يف ال��ع��ادة بعد قناعتي
ال�شخ�صية ب�أين لن �أزيد على العمل �أي عن�صر
فني جديد.
ـ كيف تنظر �إىل واقع احلركة الت�شكيلية يف
ال�ساحة النم�ساوية والعربية والعاملية؟
ـ ال �أ�ستطيع احل��دي��ث ع��ن واق���ع احلركة
الت�شكيلية العربية؛ ب�سبب بعدي اجلغرايف،
ولكني �أظ���ن �أن واق��ع��ه��ا ي�شبه واق���ع احلركة
الت�شكيلية يف النم�سا ،وعامل ًيا هو الذي ي�ستدعي
الوقوف عليه ،ورمبا متكن الفنانني من الو�صول
اىل �ساحة فنية نظيفة بعيدً اعن النظرة املادية،
التي ت�صاحب احل��رك��ة الفنية ،وت���ؤث��ر عليها
�سلب ًيا من ناحية تقيم الأعمال الفنية من قبل
جتار الفن ،الذين يروجون ل�سلعه ولي�س لعمل
فني.
ـ تتميز �أعمالك الفنية بنزعة التجريب
وال�ب�ح��ث ع��ن ال�ه��وي��ة يف ال�ت�راث ال�ع��رب��ي ،يف
لوحات جتمع بني الت�أثريية والتعبريية ،فما
الذي �أدخلك عامل التجريب؟ وكيف مت ذلك؟
ـ �إن حبي الدائم ملعرفه املزيد �سواء كان
بخ�صائ�ص الأل���وان �أو امل���واد املختلفة ،التي

يمُ كن لأي فنان �أن ي�ستعملها يف بناء لوحاته
ميثل دعوة للتغيري امل�ستمر؛ فالتجريب الدائم
�أم��� ًرا �أ�سا�س ًيا بحياتي الفنية ،ويتقاطع مع
يومياتي وجتاربي الفنية املختلفة ،والتي يكون
دوما عن�ص ًرا مله ًما ،فالتجريب
التجريب فيها ً
للو�صول �إىل عمل مميز �أم��ر مهم ،وم��ن دون
ف�شل ال��ت��ج��رب��ة �أك�ث�ر م��ن م���رة ال �أج���د طعم
لنجاحها� .إن �أهم �شئ بعامل التجربة بحياتي
هو عدم �إيجاد م�ساحة للإحباط والف�شل.
ـ ي �ق��ال �إن� ��ه "من رح ��م ال�ب���س��اط��ة ي��ول��د
الإبداع" �إىل �أي مدى تنطبق هذه املقولة على
�أعمالك الفنية؟
ـ منذ فرته طويلة �أع�شق الفن الأ�سيوي عامة،
منوذجا للب�ساطة
والياباين بخا�صة� ،إذ ميثل
ً
املعقدة التي لن ي�صل �أي فنان لها من دون
املمار�سة امل�ستمرة ،فاللوحات اليابانية توجد
على �أ�سطحها خطوط و�ضربات فر�شاة ب�سيطة
ال�شكل ،ولكن من يحاول تقليدها يعرف مدى
تعقيدها .ولعل ت�أثري هذا ما يجعلني �أحر�ص
دائ ًما على �أن تكون �أعمايل ب�سيطة املظهر،
ولكن ت�شابك وكرثة عنا�صرها يجعل ذلك �أم ًرا
�صع ًبا ،واملجموعة الأخرية ،التي قدمتها باخلط
الكويف على ورق الأكواريل ت�شابه كث ًريا الأعمال

الفنية اليابانية.
ـ هل ت�ضع يف خميلتك مفهوم م�سبق عن
تكوين العمل و�شكله التقريبي ،الذي تريد له
الإجناز قبل ال�شروع به؟
ـ ح���ال ال��ب��دء ب�����أي ع��م��ل ،وب��ع��د ال��ق��راءة
واملطالعة ،تتكون مبخيلتي خطوط عري�ضة
ميكن �أن ت�صف العمل ب�شكل عام ،ولكن ال�شكل
النهائي يتبلور مع الوقت ،فمعظم �أعمايل �أقوم
بتكوينها على ع��دة م��راح��ل� ،سواء ك��ان ذلك
لر�سم اخللفية ،التي تتكون من عدة طبقات
لونية ،ثم من بعد ذلك �أقوم بالر�سم والكتابة
�يرا ي�أتي
ور�سم اجل��داول ،وو�ضع الرموز ،و�أخ ً
العن�صر النهائي لكل لوحاتي املتمثل بربواز
�أب��ي�����ض ،وال���ذي ميثل ال��ن��اف��ذة ال��ت��ي �أط���ل من
خاللها على العامل اخل��ارج��ي ،وه��ي الف�سحة
التي �أج��د فيها حريتي للتعبريعن �أف��ك��اري،
و�أ�سرد من خاللها حكاياتي اخليالية ،ولأعرب
عن طريقها عن م�شاعري عرب الألوان والري�شة.
ـ مب��اذا تن�صح الفنان ال�شاب املبتدئي يف
بداية م�سريته الفنية؟
ـ �أه���م ن�صيحة ل��ل�����ش��اب امل��ب��ت��دئ �أو لأي
�إن�سان ميتلك هواية الفن ويرغب يف ممار�سته
وتطوير مهاراته فيه ،هو التجريب الدائم،
وعدم ال�سماح للإحباط ب�أن يكون عائ ًقا ي�سد
الطريق �أم��ام��ه ،والأه���م ع��دم التقليد ،ف�أهم
�شيء ب�أعمال �أي فنان �أن يجد ب�صمته الفنية،
كي يوجد ما يثبت ذاته يف ال�ساحة الفنيه كفنان
متميز متفرد بلون فني خا�ص به.
ـ كيف نبتت فكرة مركز فيينا لفن اخلط،
وك �ي ��ف مي �ك��ن �أن ي �ك ��ون ج �� �س � ًرا ل�ل�ت��وا��ص��ل
احل�ضاري بني الناطقني بال�ضاد والناطقني
بالأملانية؟
ـ �أ�س�ست مركز فيينا لفن اخل��ط يف عام
2018؛ ك��م��ب��ادرة خا�صة ثقافية غ�ير ربحية
لرتعى احل��راك الفني والثقايف املرتبط بفن
اخلط ،وتهدف �إىل توعية اجلمهور بهذا الفن،
وبيان �أهمية الن�صو�ص املكتوبة بخط اليد،
وتعزيز االهتمام بالكتابة اليدوية من خالل
ور�ش العمل وتدري�س �أ�ساليب الكتابة باللغات
املختلفة ،التي يتكلمها ويتقنها �أع�ضاء جمعيه
فيينا العاملية لفن اخل���ط ،وذل���ك يف خطوه
تهدف �إىل تعريف املجتمع النم�ساوي بهذا
الفن ،بهدف تعزيز التعددية اللغوية والتفاهم
بني الثقافات .كما ت�أتي فكرة هذا املركز ليكون
�أداة توا�صل بني الفنانني العرب والنم�ساويني،
ول��ي��ك��ون ملتقى فني وث��ق��ايف يف مدينه فيينا
يق�صده الفنانني بغ�ض النظر عن جن�سياتهم
و�أعراقهم ودياناتهم.

�صحفي و �أكادميي م�صري
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المسرح

الشاعر وليد الصراف:

ال ي � � ��وج � � ��د ف� � � ��ي ال� � �ش� � �ع � ��ر غ� � ي� ��ر ال � �ب � �ح � ��ور
ال� �س� �ت ��ة ع� �ش ��ر وس � ��واه � ��ا ي ��اب� �س ��ة م� ��ن ال �ن�ث�ر

حاوره مهند عزو العالف

ح�ين ق��ل��ن��ا ون��ق��ول م��و���ص��ل��ي ف�لا نعني
املحلية ال�ضيقة ،و�إمن��ا هي �إ�شارة �إىل
التعريف واىل �أن املو�صل  -ذات التاريخ
العريق  -على �أبوابها جتد �شاعرها،
ولي�س املق�صود ب�شاعرها املعنى ال�ضيق
بل املعنى الوا�سع الذي يخرج عن البيئة
امل��ح��دودة بهموم عراقية عربية �إىل
ع��وامل ف�سيحة من الآف���اق الإن�سانية
(د.علي جواد الطاهر).
يذكرك بجزالة املتنبي و�صنعة �أبي
مت��ام ور���ش��اق��ة ال��ب��ح�تري ،ه��ذا املزيج
العجيب ميكن ان يتحقق لوليد ال�صراف
ب�أق�صى جتلياته يوما ما.
فاز ب�أكرث من ع�شرين م�سابقة يف ال�شعر
والق�صة وامل�سرح واملقالة من �ضمنها لقب
�شاعر ال�شباب الأول يف العراق.
ـ ه��ل متتلك ق�صيدة ال���ش�ط��ري��ن ع��وام��ل
الدميومة؟
ـ �إ�سمح يل ان ا�سجل اعرتا�ضني على �س�ؤالك
االول هو انك تقول ق�صيدة ال�شطرين وك�أن ثمة
وجودا �آخر للق�صيدة خارج ال�شطرين� .أعلم ان
ال�شعر �إما ان يكون �شطرين او ال يكون ،فكما انه

62

العدد 20
 / Avril 2020نيسان 2020

ال يوجد يف االر�ض �سوى البحر املتو�سط والبحر
االحمر وامل��ي��ت� ،أل��خ .ال يوجد يف ال�شعر غري
البحور ال�ستة ع�شر و�سواها ياب�سة من النرث ،ال
يتوهم �أح��دا �أنها ماء حي ولقد كانت مغامرة
نازك وال�سياب ومن تبعهما يف اكت�شاف ق�صيدة
التفعيلة فتحا ي�ستحق االكبار ولكن هذا الفتح
مل ي�صل اىل �شيء �سوى اكت�شاف بحر جديد
يحلو يل �أن �أ�سميه البحر ال�سابع ع�شر ،بحر
يبيح ملن يركبه �أن مي�ضي حيث �شاء �أو يتوقف
حيث �شاء دون قوانني �إبحار ولكنه ال يتوهم
الياب�سة ماء� ،إن العرو�ض هو الزواج ال�شرعي
الوحيد بني اللغة العربية واملو�سيقى كل �شعر
م���وزون مقفى ،ولكن لي�س ك��ل م���وزون مقفى
�شعرا ،ويبقى املاغوط وح��ده مبدعا ي�صطاد
غزاالت من منطقة خارج العرو�ض.
ـ هل ت�ستطيع ق�صيدة ال�شطرين ان تتمثل
مفردات احلياة املعا�صرة؟
ـ العود والقانون والناي �آالت مو�سيقية كانت
موجودة قبل ع�صرنا و�ستبقى موجودة بعده،
ولن تتغري ،ما يتغري هو اللحن الذي يخرج منها
وم��ن يدعي �أنها مل تعد تالئم الع�صر فلي�أت
بالبديل ،وت���أك��د ان��ك ل��ن جت��د �شخ�صا ملوال
مثلي ي�ضيق بالتكرار ويتحرق اىل اجلديد،
ولكن ادعاء �أنني اخرتعت �آلة مو�سيقية جديدة

ه��و ���ض��رب م��ن ال�����ش��ع��وذة ،نعم لقد ح�صلت
ث��ورة كبرية يف االت�����ص��االت و�أ���ص��ب��ح يف جيب
�أي مواطن ب�س�سيط يف �أي بلد جهازا �صغريا
يدعى املوبايل ،ي�ستطيع به �أن يخاطب �أيا من
النا�س يف �أي مكان على االر���ض .هذه احلرية
مل تكن متاحة لرئي�س �أعظم دول��ة يف العامل
قبل �سنوات ،لقد ا�صبح ب�إمكان اي �صحفي
ب�سيط �أن يخاطب املاليني عرب ف�ضائية ،هذه
احلرية مل تكن متاحة لنبي قبل قرون .ف�أنبياء
اهلل عز وجل كانوا حمكومني بقوانني الزمان
واملكان ،فال يخاطبون �سوى الآذان التي ت�صل
حناجرهم اىل مداها يف املرحلة الأوىل ،ثم
تنت�شر ر�ساالتهم بعد ذلك اىل �أق�صى االزمنة
واالمكنة .فق�صيدة املتنبي ال زالت فاعلة بعد
�أكرث من �ألف �سنة .الفرق بني الأدب والعلم،
ف�أنت لو مر�ضت ف�أنك لن تذهب اىل ابن �سينا
رغم انه كان املعلم االول يف زمانه ،فعلمه مل
يعد فاعال� ،إنك تف�ضل ان تذهب اىل طبيب و لو
فا�شل يف زمنك على ان تذهب اليه� .أما يف الفن
فالأمر يختلف� ،إن املتنبي بقي بعد �ألف �سنة
الأول رغم ان املنطق يقت�ضي ان املوهبة التي
ت�أتي بعد �ألف �سنة وتفيد من مواهب �ألف �سنة،
هي الغالبة فكيف بقي املتنبي ع�صرا بعد ع�صر
بل �إزداد حياة ،بينما مات �إب��ن �سينا مبجرد
ان فالنا اخرتع دواء جديدا؟ هذا هو املنطق

العجيب للفن ،نحن �أمة لها مزاج وح�سا�سيات
خا�صة جدا ،وال�شعر لدينا فن حنجرة لأذن،
هل ر�أيت اجلواهري وهو يلقي �شعرا يف قاعة
وي�شد النا�س مبغناطي�س عجيب؟ ال�شعر لدينا
هكذا نحن ،ل�سنا ت�شيلي ليكون ال�شعرعندنا
بابلو ن�ي�رودا يف زم��ن التخلف الب�شري ،كان
ال�شعر دون قانون �أي دون وزن وقافية .فالإدعاء
ان النكو�ص اىل ه��ذه املرحلة تطور �سف�سطة
فارغة� .إن من يقول بذلك �أحد رجلني :عاجز
عن الوزن ويريد ان يكون �شاعرا ب�أي �شكل من
اال�شكال� ،أو �شخ�ص ال يقف على ار���ض ثابتة
من تراثه �سريع االنبهار بالب�ضاعة االجنبية
التي نفقت لدى �أهلها .ال�شعر نار تنطفىء يف
الطريق من لغة اىل لغة اخرى ،و واهلل لو عرف
الفرن�سيون �شعرنا لتتلمذوا علينا .نحن �أبناء
لغة اختارها اهلل من �سابع �سمواته ليخاطب
بها عباده ،ظلت بف�ضل كالم اهلل حمافظة على
حيويتها و�سيبقى �أحفادها يفهمون اجدادهم
حتى ت�صيح.
ـ ه� ��ل مت �ي ��ل اىل ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال �ع ��رو� ��ض
التقليدية �أم �أن الق�صيدة ه��ي التي تفر�ض
�شكلها وم�ضمونها؟
ـ ال اعرف وجودا للق�صيدة خارج العرو�ض،
الق�صيدة �سمكة اذا خرجت من البحر ال�شعري
ماتت .
ـ م��ا م��دى تفاعل االق���س��ام املتخ�ص�صة يف
اجلامعة مع احلركة االدبية يف املو�صل ودور
احتاد االدباء يف التوا�صل؟
ـ �إ�سمح يل ان التفت اىل رب��ع ق��رن م�ضى
لأرى وانا اكلمك الآن طالبا جامعيا ا�سمه وليد
ال�صراف وزمالء له هم املرحوم حممد البياتي
و وجيه �شناوة وف�ضل خلف جرب ولبنى عبد
ال�ستار و حممد بدر الدين وعبد العزيز حممود
و�آخ�����رون ،لقد �صدمنا ان��ا وحم��م��د البياتي
بالطالب اجلامعي واال�ستاذ اجلامعي واجلامعة
عموما فقد متخ�ضت عن ن�سخة ال ت�شبه اال�صل
ال��ذي ت�صورناه عنها قبل ان ندخلها ،واذك��ر
�أننا �أ�س�سنا �أول منتدى للأدباء ال�شباب .وحني
عرفنا كلية الآداب كنا نفغر �أفواهنا ده�شة من
م�ستوى الطالب ال��ذي يدر�س فيها واملدر�س
ال��ذي يدر�س فيها مع اال�ستثناءات طبعا وها
�أن��ا اح�صل على الدكتوراه وكلي خيبة امل يف
اجلامعات العربية ويف االق�سام الأدبية فيها لقد
كنت اح�س انني وزمالئي الذين ذكرت قادمون
من ثقافة ال�صحراء ب�إجتاه القرن الع�شرين
و�أن��ن��ا ن�ستطيع �أن ن���ؤث��ث املدينة بليل ام��رىء
القي�س ونرفع الثغاء ليطغى على منبه ال�سيارات
وجنرتح ف�سحة للوقوف على االطالل يف مكان

ال ف�سحة فيه اال ملوقف ال�سيارات وان نتغزل
بن�ساء من طراز بثينة جميل او ليلى العامرية
ولكننا اكت�شفنا ان اجلامعة وما يدور فيها مل
يكن �سوى ا�صداء باهتة لثقافات ال متت الينا ال
�شكال وال م�ضمونا.

ـ ماهي �آخر ق�صيدة كتبها وليد ال�صراف؟
ـ من �آخر ما كتبت ر�سالة من قابيل كتبتها
قبل ا�سابيع و�صدر الديوان الذي يحمل ا�سمها
قبل �أيام.

رسالة من قابيل
�����دودان
���ان؟ ب���ل���ى ف���ن���ح���ن ال�������ص���دي���ق���ان ال�����ل
ِ
ك���ن���ا ال�������ص���دي���ق�ي�ن ه����ل ق����ل����تُ ال�������ص���دي���ق ِ
ك����ن����ت اب���ت�������س���م���ت ل����ه����ا ل���ك���ن���ه���ا اب���ت�������س���م���ت ل�����ه ف������أ������س�����رع دم�����ع�����ي ن����ح����و �أج�����ف�����اين
�������ي اهلل ق������رب������اين
وك��������������ان ق�������������� ّرب ق�������رب�������ان�������ا ت�����ق����� ّب�����ل�����ه م������ن������ه ور ّد ع�������ل ّ
ْ
وك����������اد يل ع����ن����د �أ ّم������������ي م���������� ّرة و�أب������������ي ف�����������ص����� ّدق�����اه ومل ي�����������ص�����دق والم��������اين
و�أ ّو ًال ك�����ن�����تُ ل�����ك�����نْ ك��������ان ي�������س���ب���ق���ن���ي زور ًا وي����ج����ع����ل م����ن����ي اال ّول ال����ث����اين
وظ�������ل ي���ه���م�������س ح������� ّد ال����ق����ت����ل يف �أذين  :م�����ن ق�����د ت���ع ّ
�������ش���ق���تَ ي����اق����اب����ي����ل ت����ه����واين
�أل����ق����م����تُ����ه وه������و ������س�����ا ٍه ����ص���خ���رة وق����ع����ت ع���ل���ى اجل����ب��ي�ن ف�������س���ال الأح������م������ ُر ال���ق���اين
و�أط��������ف���������أ ال����������دم ن��������ار احل�����ق�����د يف ك�����ب�����دي م������� ّؤج������ج������ ًا �أب����������د الآب��������������اد ن���ي��راين
ق����اب����ي���� ُل اي������ن �أخ��������وك َ ؟اال����ل����ي����ل ي�������س����أل���ن���ي وي���غ���م���د ال���ن�������ص���ل يف ب����وح����ي وك���ت���م���اين
ف����أ����س���ت���ج�ي�ر ب�������إمي������اين وق�������د وق�����ف�����ت ج����ن����د م�����ن ال���������ش����ك �����ص���� ّف���� ًا دون �إمي�������اين
�أمل مي�������ت؟ م�����ن �أع����������اد ال�����ي�����وم �������ص������ورت������ه؟ام خ����ال����د ه�������و؟ ي���ال���ل���خ���ال���د ال����ف����اين
اب��������ي وام����������ي اذا غ ّ
�����ط�����ت ����ص���ن���ي���ع���ه���م���ا وري������ق������ة ال������ت������وت م������ن دوح ب���ب�������س���ت���ان
ف����ك����ل م���ات���ن���ب���ت الأ������ش�����ج�����ار م�����ن ورق يف ال�����ده�����ر ل���ي�������س ي���غ���ط���ي ع�������ار ع�������دواين
����ج����رت يف ال���ل���ي���ل ����ص���رخ���ت���ه ن��ب��ع��ا م����ن ال������دم ي���ك���وي رم�����ل وج�����داين
م����ن ����ص���خ���رت���ي ف ّ
ه����ات����ل����ك �����ص����رخ����ت����ه اخل�����ر������س�����اء ت�����ودع�����ن�����ي ظ���ل���ام زن�������زان�������ة م������ن غ���ي��ر ج�������دران
�أي��������ن امل�����ف����� ّر و����س���ج���ن���ي ������س�����وره ج���������س����دي وك����ي����ف �أه����������رب والأ��������ض���ل���اع ق�����ض��ب��اين
����ج����اين
������ج������ان �أخ��������دع��������ه ي���������دي ال������ت������ي ق����ت����ل����ت ه�����اب�����ي�����ل �����س ّ
والن���������واف���������ذ ال�������س ّ
ولىّ ل��ي�����س��ج��ن��ن��ي ه���اب���ي���ل يف ج�������س���دي ي����ا�أي����ه����ا ال���ل���ي���ل م�����ن م���� ّن����ا ه�����و اجل������اين؟
�����ي اذا ك����ن����ت����م م��ل�ائ����ك����ة ح����ق����ا ف����م����ا خ����ط����ب ف������رع������ون وه������ام������ان؟
ي�����ا������ش�����امت ّ
وه�������ل ت�������س���ل���ل ه�����والك�����ووم�����ن م����ع����ه م�����ن وج�������ر �����س����رح����ان �أم م�����ن ج����ح����ر ث���ع���ب���ان؟
�����اب ل�����ص��ب��ي��ان؟
ه����ل اخل���ن���اج���ر وال���ن���ب���ل ال���ت���ي اخ��ت�����ض��ب��ت وال�������س���ي���ف وال�����رم�����ح �أل�����ع ٌ
ه����ل ����ص���خ���رت���ي ب��ل��غ��ت ����ص���اروخ���ك���م و������ش������أى �أدن��������ى ط��غ��ات��ك��م��و يف االر���������ض ط��غ��ي��اين
ال����ب����ع���������ض ي�����ذب�����ح حم����ت����ج����ا ب���������أدي��������ان وال����ب����ع���������ض ي�����ذب�����ح حم����ت����ج����ا ب�������أوط������ان
ك�����ان�����ت ج�������رت ق������ط������رات م������ن دم���������اء �أخ���������ي وه������اه������وال������دم ب����ح����ر دون ����ش���ط����آن
ط����ف����ل ب�����ري�����ىء اذا ق����ارن����ت����م����وه مب�����ا ت����وح����ي ����ش���ي���اط���ي���ن���ك���م يف ال����ل����ي����ل ���ش��ي��ط��اين
دف�����ن�����ت ه����اب����ي����ل وال�����ت������أن�����ي�����ب ي���ق���ت���ل���ن���ي وب����������ات ق����ت��ل�اك����م����و م������ن غ���ي��ر د ّف��������ان
در���������س ال�����غ�����راب��ي��ن مل ي���ف���ق���ه���ه �����س����ادت����ك����م ف����ل����م ي������������واروا ����ض���ح���اي���اه���م ب���اك���ف���ان
ع���ل���ت ل���ه���م ط������ائ������رات يف ال�������س���م���اء ف���م���ا ����س���م���ت اىل م����اال����ي����ه ان����ح����ط غ���رب���اين
ر�����س����ال����ة م�����ن ����ض���ري���ح���ي الآن �أر�����س����ل����ه����ا ح���ي���ث ا����س���ت���ح���ال ت�����راب�����ا ف���ي���ه ج��ث��م��اين
وح������ي������ث ح������ال������ت م�����������س�����اف�����ات و�أزم���������ن���������ة وم�����ات�����ع�����اق�����ب م�������ن ه���������دم وع������م������ران
وم����������ن ح������������روب وه���������ج���������رات واوب���������ئ���������ة وع������ا�������ص������ف������ات واط�������ل�������ال وط������وف������ان
وح�����ي�����ث ك������ل ع�����ل�����وم االر�������������ض ع������اج������زة ان ت���������س����ت����دل ع����ل����ى ق����ب���ري ب����ع����ن����وان
ت���������ذ ّك���������روا�أن ������ص�����دري رغ�������م م�����ازع�����م�����وا ق�����د ك�������ان ي���خ���ف���ق ف����ي����ه ق����ل����ب ان�������س���ان
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المسرح

ال� �ص ��ورة اإلب ��داع� �ي ��ة ف ��ي م �ل �ح �م��ة ج�ل�ج��ام��ش
من �سطور املقدمة مللحمة جلجام�ش تت�ضح
لنا �أروع �صور الإبداع وال اق�صد هنا ال�صور
الفنية فقط ،بل حتى الرتبوية والأخالقية،
فامللحمة عبارة عن ن�ص �أدبي اجتماعي فكري
جمع يف طياته كل املعاين اجلميلة للحب و
ال�صداقة وفعل اخلري وانت�صار االن�سان للروح
الإن�سانية.
مع املحافظة على وحدة الن�ص الإبداعية،
وقد �أعطي الن�ص �أبعادا فكرية نا�ضجة ،فبعد
ان ي�شرح امل�ؤلف بط�ش جلجام�ش امللك وظلمه،
وكيف انه كان يغت�صب �أي عرو�س قبل دخول
زوجها عليها وبظلمه لرعيته ،جند ان خيال
امل�ؤلف اخل�صب قد �إبتكر طريقة جميلة وهي
عقد اجتماع للآلهة وتباحثهم يف �سبيل تخلي�ص
النا�س من الظلم ،وكيف ان الإله هو الذي يفكر
يف عباده وال يقبل بظلمهم حتى من جلجام�ش
الذي كان ثلثيه �إله والباقي ب�شر� ،أي جتري فيه
دماء الإلهة املقد�سة .اما ال�صورة الأخالقية
الثانية التي جت�سدت بحب جلجام�ش بطل
امللحمة ل�صديقه �أنكيدو ،فقد رف�ض دفنه،
وحني تعفنت جثته قال لهم�" :أدفنوه انتم ،انا
ال اقوى على دفنه"� .أي حب هذا الذي تر�سخ
يف داخل ملك طاغية كان ال يعرف �أي لغة غري
القتل وانتهاك الإعرا�ض ،وكيف حتول هذا
الوح�ش الكا�سر لعا�شق يحمل كل هذه ال�شفافية
وتطل علينا ال�صورة الرتبوية الثالثة وهي الأهم
بكل ال�صور و املحور اال�سا�سي للعمل.
حني �شاهد جلجام�ش ال�سور الذي بناه
حول املدينة وعرف ان فعل اال�شياء العظيمة
واملنجزات التي تخدم النا�س تخلد ا�سمه
وتبقيه حمفور يف الذاكرة ،وكانت �ضربة
�إبداعية مبثابة ر�سالة لكل �إن�سان ب�صورة
عامة ،وكل ملك �أو حاكم ب�صورة خا�صة فحني
عاد جلجام�ش من رحلته الطويلة ال�شاقة وهو
حمبط يائ�س بعد ان فقد ع�شبة احلياة التي
غامر من اجلها وترك اململكة وقد ح�صل على
مراده ،ولكن احلية �سرقة منه ع�شبه اخللود،
ولهذا كان البابليني يقولون �إن احلية ال متوت
فهي �أكلت ع�شبه احلياة ،و�سقوط جلدها كل
�سنة يعني مولد جديد لها ،كان امللك اليائ�س
قد فقد �آخر �أمل له يف اخللود ،وعرف �أن
نهايته �ستكون كم�صري �صديقه �أنكيدو ،لكنه
حني و�صل �إىل �أورك ،ور�أى ال�سور العظم الذي
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بناه كي يحمي املدينة والنا�س من الغزو تعك�س
�صورة فكرية يف داخله ويقول مع نف�سه ان هذه
املنجزات العظيمة هي التي تخلدين بدل الظلم
والطغيان ،ومن هنا يطلق م�شروع �إ�صالحي
وا�سع ويقوم بالتغري وي�صبح جلجام�ش ان�سانا
ثانيا بكل املقايي�س ،يفعل اخلري ويتعامل بطيبة
ويتوجه لبناء م�شاريع كثرية .وخال�صة العمل
تنهيه امللحمة مبوت جلجام�ش وحزن مدينة
�أورك كلها على امللك العادل بعد ما كان الكل
يكرهه ويتمنى اخلال�ص منه ،لكن بعد التغري
�أ�صبح حمبوبا ،وهنا تظهر لنا �صورة ثانية وهي
حزن �شعب بابل .ان �أي �شعب من املمكن ان
ين�سى �أفعال احلاكم اذا ما غري من �سيا�سته
و�أ�صلحها وميكن فتح �صفحة جديدة ،وكل
هذه القيم الرائعة التي ج�سدتها الق�صة جند
فيها روعة التعبري وبالغة احلبكة الأدبية ودقة
الو�صف عند �إن�سان الرافدين منذ ع�صر ما
قبل التاريخ فحني ي�صف الكاتب جمال وهيبة
وقوة جلجام�ش يقول يف الن�ص الطيني االول
يقول عن امللك
"هو الذي ر�أى كل �شيء �إىل تخوم الدنيا،
هو الذي عرف (كل �شيء وت�ضلع) بكل �شيء
مع ًا (�سيد) احلكمة الذي بكل �شيء (تعمق).
ر�أى �أ�سرار ًا خافية ،وك�شف �أمور ًا خبيثة،
وجاءنا ب�أخبار عن زمان ما قبل الطوفان.
م�ضى يف �سفر طويل ،وحل به ال�ضنى والعياء،
ونق�ش يف لوح من احلجر كل �أ�سفاره .رفع
الأ�سوار لأورك املنيعة ،ومعبد �إيانا املقد�س،
العنرب املبارك .انظر ،فجداره اخلارجي
يتوهج كالنحا�س .وانظر ،فجداره الداخلي

ماله من �شبيه .تلم�س ،فعتباته (قد �أر�سيت)
منذ القدم .تقرب ،ف�إيانا لع�شتار ،ال ي�أتي مبثله
ملك ،من بعد ،وال �إن�سان".
�إن روعة هذا الو�صف يدل على مفهوم
اجلمال والإح�سا�س العايل عند مبدع الرافدين
فهذه الكلمات كتبت قبل خم�سة �آالف �سنة وهي
�أقدم ن�ص �أدبي وجد حتى الآن ،ولقد و�صف
الكاتب بطل ق�صته ب�شتات الأو�صاف معربا
عن �سعت خياله يف ابتكار اجلمال ،لكن هذا
البطل يظهر يف الوهلة الأوىل �شخ�ص مدمر ال
يرحم احدا ،فيقول الكاتب يف مقطع ثاين عن
جلجام�ش
"وعلى �صوت الطبل يوقظ رعيته - .ثار
�أهل �أوروك يف بيوتهم(:ال يرتك جلجام�ش
�إبن ًا لأبيه ،ما�ض يف مظامله ليل نهار .وهو
الراعي".
من هذه ال�سطور تتكون لدينا �صورة
جلجام�ش البطل كان جميال وذو حكمة ،لكنه
ظامل للرعية وقد اجتمعت الإلهة وقررت
معاقبته كما يف الأ�سطورة وقد قررت خلق
قوة بحجم قوته كي ت�أدبه فقررت خلق �أنكيدو
الهمام .ان خلق �شخ�صية �أنكيدو كان توظيفا
موفقا جنح الكاتب يف زجه وقد ادخله بحبكة
�أدبية ،وقد عرفنا على انه �شبه متوح�ش فهو
يعي�ش يف الغابة وي�أكل الع�شب وي�شرب املاء مثل
احليوانات و�شعر ر�أ�سه ك�شعر املر�أة وقد قال
عنه الكاتب ان الظبية �أر�ضعته وانه ال يفهم
�أي �شيء غري حياة الرباري ،وكل �أ�صدقائه من
احليوانات وهذا ما جعله يف�سد على ال�صيادين
�صيدهم ويقطع �شباكهم .وكي يقنع الكاتب
املتلقي فقد جعل لقاء البطلني من خالل ر�ؤية
�أدبية بعيدة عن ال�ضربات اخليالية ،او ما
ي�سمى اليوم �أدب بالواقعية ال�سحرية ،التي
جندها يف اغلب الروايات .فقد كان احد
ال�صيادين يحاول ال�صيد لكن �أنكيدو خرج
عليه واف�سد فخاخه ومزق ال�شباك وقد هرب
ال�صياد حني �شاهده و�أخرب �أبيه ومل يحاول
ال�صاد مواجهته او االعرتا�ض على ت�صرفه
الغري املربر فقد خاف منه ب�شدة حني �شاهده
فهو ي�شبه الوحو�ش بقوته و�ضخامته.
�إن هرب ال�صياد يعطي لنا فكرة عن القوة
والهيبة التي خلق بها �أنكيدو نعم كما جاء يف
و�صفه من الهيبة والقوة فهو الذي خلقته الإلهة

يقول الكاتب:
"غ�سلت يديها ،وجمعت قب�ضة من طني
رمتها يف الفالة .يف الرباري خلقت �إنكيدو
العظيم ،ن�سل ...نور يك�سو ال�شعر ج�سده،
و�شعر ر�أ�سه كامر�أة .خ�صالت �شعره تندفع
�سنابل قمح .ال يعرف النا�س وال البلدان ،عليه
ثياب ك�سوموقان .يرعى الكلأ مع الغزالن ،يرد
املاء مع احليوان ،ومع البهيمة يفرح قلبه عند
املاء".
مل يقت�صر على و�صفه بكل هذه الأ�شياء بل
قال يف لوح ثاين ان همته مثل همة الإله �أنو.
و�أنو كبري الإلهة و�سيدها ف�أعطى بطله الثاين
�أهمية كبرية وقد ا�ستطاع الكاتب برباعته ان
يخلق هذه ال�شخ�صية التي كانت حمور ال�صراع
وجعله ميثل جانب اخلري والرباءة فهو يتعاي�ش
مع احليوانات وي�أكل وي�شرب مثلها ويهاجم
ال�صيادين ال من اجل �شيء ،ولكن كي يخل�صها
من الفخاخ .وقد �شكاه ال�صيادين جللجام�ش،
مل ي�أمر امللك ب�إر�سال قوة او �شخ�ص قوي لقتال
�أنكيدو بل جند ان اخل�صب الفكري الرائع
عند الكاتب ،جعله يفكر يف طريقة جديدة
ميتع بها املتلقي ويعطي نكهة لراويته فقد قرر
امللك �إر�سال �إحدى �أجمل جواريه وهي �شمخة
وطلب منها التعرف عليه وتعليمه احل�ضارة
والتمدن كي يخ�سر ثقة احليوانات وي�صبح من
الب�شر ويرتك طباعه وكانت هذه الفكرة �ضربة
�إبداعية مميزة �أعطت مدلوال على �أهمية املر�أة
عند الرجل ،وعرفت مكانة املر�أة يف احل�ضارات
التي م�ضت وكيف كان لها متيز وجند ان
جلجام�ش مل يختار رجل يعر�ض عليه �صداقته
و يعلمه طرق التعامل يف �سبيل ك�سبه ،بل �إختار
جارية كي يقول لنا مدى جاذبية املر�أة و�سحرها
على الرجل� .إن توظيف املر�أة يف الأ�سطورة لعب
دور مهم وهي طريقة �إقناع املتلقي للخطاب
الأدبي ،وا�ستطاعت �شمخة اجلارية قلب كيان
املعادلة حني ر�آها �أنكيدو �أعجب بها و�أ�صبحا
�أ�صدقاء ،وقد عملته التح�ضر وطريقة التعامل
مع الآخرين ،وبالفعل حني �شاهدت احليوانات
�أنكيدو فرت منه فقد �صار �إن�سانا مغايرا
وجنحت اخلطة .لكن �شمخة حكت له عن
جلجام�ش وظلمه للرعية ،فقرر �أنكيدو الهمام
مواجهته ومنازلته من اجل تخلي�ص النا�س من
�شره ،وهذا ال�صورة الإبداعية التي تت�ضح لنا
كيف بعد هذه الرحلة الأدبية ا�ستطاع امل�ؤلف
ربط الإحداث ،ومت الغر�ض الذي خلقت الآلهة
من اجله �أنكيدو وهو منازلة امللك الظامل.
وبالفعل كان نزاال بني االثنني �إنتهى ب�إنت�صار
جلجام�ش ،ثم �أ�صبحا �صديقني حميمني ،و مل
تقف خميلة املبدع للن�ص لهذا احلد بل ر�سم
لنا �صورة �إبداعية جديدة كي يدخل بن�صه

الت�شويق وي�شعل روح املغامرة ،فجلجام�ش بعد
هذا االنت�صار وقد زهت بعينه قوته و�صار
ال �شيء يقف يف وجهه قرر ان يخو�ض جتربة
�أ�شبه باالنتحار ،حني �أراد قطع �أ�شجار الأرز
وقتل العفريت املخيف خمبابا حار�س غابة
االرز وهو وح�ش ينفخ النار من فمه وي�صفه لنا
الكاتب بطريقة فنية جميلة فقد قالوا �شيوخ
�أورك مللكهم عن خمبابا:
"قد �سمعنا عن �شكل حواوا املخيف،
فمن ي�ستطيع ال�صمود �أمام �أ�سلحته؟
تت�سع الغابة ع�شر �آالف �ساعة م�ضاعفة،
فمن ي�ستطيع امل�ضي يف �أعماقها ،وفيها
حواوا يز�أر كعا�صفة الطوفان؟ يف فمه نار
ويف �أنفا�سه العطب .ملاذا �أنت راغب يف القيام
بذلك؟ انق�ضا�ض ال دافع له (انق�ضا�ض)
حواوا".
ن�شاهد دقة الو�صف وروعة التعبري حني
يتحدثون �شيوخ املدينة عن العفريت
وغابته الكبرية ،و�أن �أي �شخ�ص
ال ي�صمد امام �سالحه ،مل يعتمد
الكاتب يف ن�صه على ال�سرد اململ
الذي يجعل القارئ ي�شعر بال�ضجر ،بل
�سلك طرق االخت�صار وح�صر اكرث ال�صور
الإبداعية املمكنة يف اقل �سطور كما قال
اال�ستاذ طه باقر� .إن امللحمة �سليمة
الأوزان والقوايف ال�شعرية وهي ن�ص
�شعري متكامل من كل جوانبه وقد جعل الكاتب
مقاطعه ال�شعرية ال تخلو من بع�ض �ضربات
احلداثة حني �صور ان �أي �سالح ال ي�صمد �إمام
�أ�سلحة العفريت ،وحتدث عن عمق املواجهة،
هذا الرتميز ي�ضاف لأخ�صب خيال امل�ؤلف،
الذي و�ضع كل �إمكاناته الإبداعية يف �سبيل ر�سم
�صور ابداعية متمكنة .وي�صور لنا املنازلة التي
انتهت مب�صرع العفريت وانت�صار ال�صديقني
بعد هذا املعركة ،واالنت�صار ال�ساحق الذي
حققه امللك ،وفاقت �شهرته العامل كله ،جند
ان امل�ؤلف ينتقل للعامل العلوي حيث االلهة فقد
ا�صبح جلجام�ش حمط اهتمام ع�شتار �آلهة
احلب واجلمال و�أبنة الإله �أنو �سيد الآلهة،
فتعر�ض عليه الزواج وت�ضع امامه كل املغريات
لكنه يرف�ض وطعن كربيائها .وقد تكلم الكاتب
عن ع�شتار ب�صورة �إبداعية راقية كما و�صف
جمال العربة العر�س التي وعدت بها ع�شتار
ملكها يف حال قبوله ،لكن رف�ض جلجام�ش خلق
�صدمة لع�شتار يقول الكاتب:
"�صرخت ع�شتار كاملر�أة يف الوالدة انتحبت
�سيدة االلهة".
وكي يعطي امل�ؤلف ن�صه �صورة ابداعية
جديدة جعل ع�شتار تطلب من �أبيها االله �أنو

ان يخلق لها ثور �سماوي كبري كي ينتقم من
جلجام�ش ،وو�صف الكاتب هذا الثور بالقوة
املفرطة ،وقد حدثت معركة عنيفة بني البطلني
والثور وقتل جلجام�ش الثور املقد�س و�إ�شتد
غ�ضب االلهة عليه وقررت االنتقام منه،
وعمدت ملوت �صديقه �أنكيدو ،وقد حزن امللك
ب�شدة وقرر البحث عن ع�شبه اخللود وجاب
االر�ض كي يجد �شخ�ص يقولون انه الوحيد
الذي عا�ش بعد الطوفان ،ورمبا كان هذا
الرتميز يق�صد به نبي اهلل نوح (ع) وبعد رحلة
طويلة ح�صل عليها ،لكن هذه الع�شبة �سرقت
منه يف طريق العودةن فعاد حزينا ،فقد عرف
ان م�صريه املوت ،لكن حني و�صل �أور مدينته،
و �شاهد ال�سور العظبم الذي بناه حول املدينة
عرف ان املنجزات التي تخدم النا�س هي التي
تخلده ،وهذه ال�صورة الإبداعية الكبرية التي
ختم بها امل�ؤلف ن�صه كانت اجمل نهاية و�ضعها.

�أديب من العراق
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المجتمع

اإلعالم شريك في التنمية

حتت هذا العنوان �إنعقد �صالون ريتا بدر الدين الثقايف يف نادي �ساوير�س بجاردن �سيتي،
بح�ضور نخبة متميزة من ال�شخ�صيات املثقفة .حتدث امل�ست�شار عدىل ح�سني و قر�أ املادة
الد�ستورية املتعلقة باالعالم ثم علق امل�ست�شار حممد �شريين فهمى على �ضرورة التم�سك
بال�ضوابط و ميثاق ال�شرف االعالمي كي نراه خاليا من الإ�سفاف و الفن الهابط و تكون �صورة
االعالم اجلاد هي ال�سائدة و يجب على امل�س�ؤولني عن اجلهات االعالمية التوا�صل و املتابعة
للحفاظ على �صورة االعالم امل�صري وفقا ملا ورد يف الد�ستور.
كما حتدث ال�سادة :حممد ال�شناوي و حممد ح�سن احلفناوي وامين عديل و �أمل ابراهيم و
�سمري غريب و حممد الطراوى و طارق عبد الفتاح ،و قدم املو�سيقار د ناجى جنيب جمموعة
من اغانيه الوطنية متجيدا باجلي�ش امل�صري و �أغاين الزمن اجلميل
ثم قدم درع التكرمي للإعالمية �سناء من�صور تقديرا مل�سريتها ،كما قدم درعا للفنان
الت�شكيلي �صابر طه.

أمسية عربية باريسية

يف �إطار "ربيع ال�شعر الفرن�سي" و ذكرى ال�شاعرة و الأديبة
اللبنانية الأ�صل �أندريه �شديد� ،أقيمت �أم�سية متنوعة هذا م�ساء
الأربعاء � 11آذار -مار�س 2020
بد�أت بكلمة ترحيب ،ثم تقدمي نبذة عن تاريخ �أندريه �شديد.
بعدها قدمت ال�شاعرة و الأديبة اجلزائرية لويزا ناظور
خمتارات من �شعر �أندريه �شديد باللغتني العربية و الفرن�سية ،و
مب�صاحبة من الفنانة التون�سية عازفة القانون هند زواري
و اختتمت الأم�سية مبعزوفات منفردة �أحيانا و غنائية �أحيانا
�أخرى للفنانة هند زواري ،و هكذا يبقى لباري�س هذه النكهة العربية
الثقافية و الفنية.

الحضور المغربي بباريس
انعقاد ندوة علمية مشرتكة

م�ساء يوم الثالثاء � 10آذار  -مار�س  2020عقدت ندوة حوار يف قاعة ال�سفارة املغربية بباري�س،
حول دور �سيدات الأعمال املغربيات بتنمية االقت�صاد املغربي ،و ذلك ملنا�سبة يوم املر�أة العاملي.
كانت ندوة جيدة ،و قدم امل�شاركات و امل�شاركني خاللها معلومات مهمة عن تطور دور املر�أة
املغربية يف جمال ال�شركات و امل�ؤ�س�سات اخلا�صة لهن ،و كيف ت�ساهم ال�شركات املالية و امل�صارف
بدعم امل�شاريع ال�صغرية و املتو�سطة باملغرب.
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عقد املنتدى العراقي للنخب
والكفاءات بالتعاون مع اجلمعية
ال��دول��ي��ة ل��ل��ع��دال��ة واحل���ري���ة يف
مدينة احلمامات ن��دوة علمية
ت��ن��اول��ت م��وا���ض��ي��ع ذات عالقة
ب��االو���ض��اع ال��راه��ن��ة ل��ع��دد من
االقطار العربية.
ونيابة عن املنتدى العراقي
للنخب وال��ك��ف��اءات ق���دم �أ.د.
م��ازن الرم�ضاين ,ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ودرا���س��ات امل�ستقبالت/
لندن ,ورقة بحثية بعنوان:م�ستقبالت العالقة العراقية-االمريكية:
ثالثة م�شاهد بديلة 2020-2030
ولإ�ست�شراف م�ستقبالت ه��ذه العالقة ,ر�أى انها تقرتن بثالثة
م�شاهد� :أولها هو م�شهد الرتاجع� ,أم��ا الثاين فهو م�شهد االرتقاء،
�أما الثالث فهو م�شهد التكيف املتوازن :الرتاجع واالرتقاء .وقد تناول
كل منها انطالقا من ت�أثري معطيات عراقية وامريكية واقليمية ،وقد
رجح الدكتور الرم�ضاين امل�شهد الثالث� .إذ اكد ان العالقة العراقية -
االمريكية �ستقرتن ,وب�إحتمالية عالية به يف عام 2030

رحيل اللواء رفيق الحسن
تراب المكان و أسئلة الكتابة والمهجر
الروائي العراقي المغرتب عبد الجبارناصر

عن املهجر و�ساعاته وانعكا�سه على ذات املبدع حتديدا ً  ،كيف
للذكريات �أن جتر عرباتها فوق �سكك الوقت ،وكيف للذات املب�صرة
و�سط هذا العامل ال�ضاج ان تتفاعل ثقافيا ً ومن ثم تنتج �أدبا ً ي�شكل
لها موقفها الوجودي واحل�ضاري؟
كل هذه الأفكار والأ�سئلة كانت حا�ضرة يف �أم�سية �إحتفائية
بالروائي وال�صحفي العراقي املغرتب يف ا�سرتاليا "عبد اجلبار
نا�صر" والتي اقيمت يف قاعة "مي�شا " الثقافية بح�ضور �أدباء وكتاب
ومثقفي مدينة " العمارة " حيث ولد وترعرع واكمل درا�سته فيها،
اجلل�سة التي قدمها ال�شاعر والإعالمي "ن�صري ال�شيخ" مقدما
املحتفى به عرب قراءة ال�سرية ال�شخ�صية له ،مع �سياحة يف املكان
 ،ودروب الأ�صدقاء و�صراع الأفكار ،وبذورالكتابة الأوىل ،لي�صل اىل
نتاجه املحتفى به الأدبي ،وهي على التوايل يف حقل الرواية كتابة
على الرتاب� ،أيام امل�ستع�صم الأخرية ،غرباء مثل احل�سني ،اليهودي
الأخري ،فندق فالدليفيا ،وله كتابه عن امليديا بعنوان (( ثقافة
ال�صورة يف و�سائل الأعالم ))...
ثم حتدث الروائي "عبد اجلبارنا�صر" عن ابرز حمطات حياته،
وم�سريته يف احلياة والكتابة ،وعمله يف بغداد فرتة �سبعينيات القرن
املا�ضي يف دائرة الإذاعة والتلفزيون ،مت من خاللها ن�شر العديد
من الق�ص�ص الق�صرية يف ال�صحف العراقية واملجالت الأدبية
كالأقالم والطليعة الأدبية والبيان الكويتية ،كما اعد وكتب الع�شرات
من امل�سل�سالت الدرامية للأذاعة العراقية ،وكتب و �إ�ستمر يف كتابة
برنامج "فنون" لتلفزيون العراق.
لت�أخذ حياته منعطفا ً�آخر متثل يف �أ�ســره ِمن قبل القوات الإيرانية
عام  1982ابان احلرب العراقية الإيرانية ،القى فيها �صنوف االمتهان
والذل وا�ستالب الب�شر و�سط معتقالت نائية عند احلدود الرو�سية
و�سط �شتاء قار�س وقا�س ،لكن �شعلة الكتابة وتوهج احلرف بداخله
جعله يختزن كل �صور الفجائع هذه ،ليحولها ن�صو�صا و�شخو�صا يف
اعماله الروائية.
ً
ليعود جمددا بداية الت�سعينيات ،اىل وطنه العراق ،مزاوال مهنة
ال�صحافة حمررا ًيف الق�سم الثقايف جلريدة اجلمهورية ،ليقرر بعدها
الهجرة اىل ا�سرتاليا بعد املرور واملكوث يف عمان الأردن ،لي�ستقر يف
مهجره يف مدينة �سدين عام  ،1995ليعاود درا�سته اجلامعية حا�صال
على �شهادة عليا يف الدرا�سات الدولية من جامعة �سدين.
حفلت اجلل�سة مبناق�شات وتعقيبات من قبل احل�ضور ،عرب اثارة
�س�ؤال ،اثرالأبداع العراقي يف ثقافة اخلارج،وما ثقل النتاج الأدبي
العراقي يف املحافل الدولية.

انتقل �إىل ج��وار رب��ه اللواء
رفيق احل�سن ،بعد حياة حافلة
يف قوى الأمن الداخلي اللبناين،
حيث ت��ب��و�أ منا�صب م��ت��ع��ددة و
هامة ،منها املدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللبناين ،و �سيتم
ت�شييعه و دفنه يف مقابر العائلة
يف بتوراتيج �شمال لبنان بعد
�صالة ع�صر يوم الأحد � 8آذار -
مار�س 2020

رحيل الربوفيسور محمد البغدادي

ف��ق��د ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ي��وم
الثالثاء  17مار�س  2020عاملا
و�آك��ادمي��ي��ا ف���ذا ،الربوفي�سور
حممد ال��ب��غ��دادي �صاحب �أول
م��و���س��وع��ة يف ال��ف��ي��زي��اء باللغة
ال��ع��رب��ي��ة (�أ����س�������س ال��ف��ي��زي��اء
احلديثة) وهي خم�سة �أجزاء.
ول����د ال�بروف��ي�����س��ور حممد
البغدادي بدم�شق وتخرج من
جامعتها ث��م ت��اب��ع درا���س��ت��ه يف
فرن�سا حيث ن��ال ال��دك��ت��ورة يف
الريا�ضيات ومنها حت��ول اىل
الفيزياء النظرية .ثم �إلتحق باملغرب �سنة  1968كخبري للأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
حيث بقي يف املغرب � 52سنة.
قام بالتدري�س بجامعة حممد اخلام�س مدة� 32سنة و�أ�س�س بها خمترب الفيزياء النظرية ،اىل
جانب تدري�سه بالق�سم العربي مبدر�سة تكوين الأ�ساتذة والذي كان من م�ؤ�س�سيها.
وله عدة ا�صدارات وترجمات بالغة العربية والإجنليزية والأملانية والفرن�سية نذكر منها
ـ "منطق البحث العلمي" وهو ترجمة من الفرن�سي ل�شارل بوبون .
ـ "مو�سوعة �أ�س�س الفيزياء احلديثة" وهي يف خم�سة �أجزاء.
ومن �أبرز مواقفه دعوته لتدري�س املواد العلمية باللغة العربية ومناه�ضته للتدري�س بالفرن�سية.
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المسرح

طلقات م�رسحية

العراق

شراكة فنية بني الفرقة الوطنية لمسرح الطفل بالعراق
وفرقة مسرح القاهرة للعرائس بمصر
كورونا..
يظلم مسارح
العالم

صفاء البيلي

ماذا بعد �أن �أظلمت م�سارح العامل ب�سبب فريو�س كورونا،
بل وتعليق وزارات الثقافة يف كل مكان جميع �أن�شطتها الثقافية
والتي من �ضمنها الفعاليات امل�سرحية �ضمن الإجراءات
الوقائية ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد القاتل؟
ورغم الكثري من املحاوالت امل�ستميتة يف بع�ض الدول
للإبقاء على بع�ض ن�شاطاتها الثقافية �إال �أن ذلك مل ي�ؤت
ب�أثره املرجو ،فقد بات ممنوعا منعا باتا كل التجمعات بكافة
�أ�شكالها .ف�ألغيت املهرجانات والور�شات ما عدا الندوات
وزيارة بع�ض املكتبات لال�ستعارة فقط.
ففي م�صر على �سبيل املثال �أغلقت امل�سارح �أمام
اجلمهور ..وظل العمل على �إ�ستكمال عدد من الأن�شطة مثل
املهرجان الإقليمي للم�سرح ومهرجان التجارب النوعية لكن
ذلك بدون جمهور وبح�ضور جلان التحكيم فقط.
ويف اجلزائر �ألغيت املهرجانات الدولية مثل مهرجان
امل�سرح الوطني الذي كان يقام كل عام يف مار�س يف العا�صمة
اجلزائر.
�أما يف املغرب ف�ألغيت املهرجانات الدولية لل�سبب ذاته
ف�ألغي مهرجان الق�صرين الدويل الذي كان يقام يف �أول �إبريل
من كل عام ،وغريها من املهرجانات والفعاليات امل�سرحية
الدولية.
وتقت�صر املواقع الثقافية حاليا يف العامل على القيام
بحمالت التوعية والإر�شادات لإتخاذ كافة اخلطوات الالزمة
لتعقيم وتطهري الأماكن التي يرتادها اجلمهور من م�سارح
وقاعات وغريها ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض عدد من الأفالم
للتعريف ب�أ�ساليب الوقاية وجتنب العدوى.
فهل نتوقع �أن تقوم امل�سارح بتدعيم وجتديد ما يحتاج �إىل
ذلك �إنتظارا لإنك�شاف غمة كورونا وعودة الروح �إىل م�سارح
العامل؟

كاتبة و ناقدة م�سرحية
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�أثناء م�شاركتها يف �أحد الأن�شطة الفنية يف م�صر تقدم الفنان ح�سني علي
�صالح مدير (الفرقة الوطنية مل�سرح الطفل) بورقة حتمل م�شروعا للتعاون
بني فرقته والفرقة القومية مل�سرح العرائ�س مب�صر �إميانا منهم ب�أهمية الدور
الذي يقوم به م�سرح الدمى يف خلق املتعة واملعرفة للطفل خا�صة للفئة العمرية
قبل املدر�سة واملرحلة االبتدائية ،ولكون الفرقة الوطنية مل�سرح الطفل التابعة
لدائرة ال�سينما وامل�سرح يف وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار بالعراق ،تهتم
ب�شكل خا�ص بهذا النوع من امل�سرح واملوجه للأطفال� ،إ�ضافة �إىل فرقة م�سرح
القاهرة للعرائ�س بجمهورية م�صر العربية ال�شقيقة التي تهتم مبثل هذا النوع
من امل�سرح.
و�أكد الفنان ح�سني علي �صالح �أن الفرقة التي يقوم ب�إدارتها تعمل على
مد ج�سور التعاون الثقايف والفني بني الفرقتني ب�شكل ر�سمي و�إقامة برنامج
للتعاون الفني بني دائرة ال�سينما وامل�سرح بالعراق (الفرقة الوطنية مل�سرح
الطفل) والبيت الفني للم�سرح مب�صر ممثال يف الفرقة القومية مل�سرح
العرائ�س وذلك بهدف تبادل اخلربات الثقافية والفنية املتعددة بني الفرقتني
فيما يلي:
ـ تبادل اخلربات بني الفرقتني من خالل اقامة الور�شات والندوات بني كال
الطرفني.
ـ تبادل اخلربات يف جمايل ت�صنيع وحتريك (املاريونيت) الدمى اخليطية
ب�أنواعها وطرق التمثيل ملثل هذا النوع.
ـ تبادل العرو�ض وا�ست�ضافتها مرة واحدة كل عام ب�شكل مبدئي.
ـ تبادل الإنتاج امل�سرحي عرب (الأقرا�ص املدجمة) مع ا�ست�ضافة �أحد
�أبطال العمل �أو خمرجه من كال الطرفني.
ـ الت�شاور يف جمال الدعاية والإعالن والت�سويق ملثل هذه العرو�ض.
ـ �إمكانية الإنتاج امل�شرتك على م�ستوى امل�سرح و التليفزيون.

تونس

سوريا
الهيئة العربية للمسرح تصدر  4نصوص مسرحية للكاتب السوري الكبريعبد الفتاح قلعه جي

�صدر م�ؤخرا عن من�شورات الهيئة العربية للم�سرح� ،ضمن �سل�سلة ن�صو�ص ،الكتاب رقم ( )17والذي
حمل عنوان ( 4ن�صو�ص م�سرحية :فانتازيا اجلنون – �سيد الوقت ـ كفر �سالم ـ �سرية مدينة مل�ؤلفه
امل�سرحي ال�سوري عبد الفتاح روا�س قلعه جي ،وقد جاء الكتاب يف � 340صفحة من القطع املتو�سط.
يف هذا الكتاب من ف�ضاءات "عبد الفتاح قلعه جي" الذي يهتم بامل�ضمون واللغة والكثافة الدرامية
وتقنية الكتابة امل�شهدية� ،أربع من عوامله ال�ساحرات ،حيث ال يكف عن حتويل جمرى املا�ضي ليكون
حا�ضرا ونبوءة م�ستقبل .وال يرتدد يف �إعادة �إنتاج �شخ�صيات ا�ستقرت يف وجدان الن�صو�ص املكتوبة
وال�شفاهية ،ليدخلها �آ�سر ًا �إىل عوامله.
ويذكر �أن الكاتب ال�سوري الكبري عبد الفتاح روا�س قلعه جي قد ولد عام  1938يف حلب ،وتخرج من
جامعة دم�شق ،كلية الآداب .عمل رئي�سا لفرقة امل�سرح ال�شعبي يف حلب ( 1968ـ  )1969ومت منحه جائزة
جمل�س مدينة حلب (جائزة البا�سل) للإبداع الفكري .1998كما مت تكرميه ودرا�سة �أعماله امل�سرحية يف
ت�شرين  1999من قبل جمعية امل�سرح ـ احتاد الكتاب العرب ,بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب.
وكذلك منح جائزة الدولة التقديرية يف امل�سرح والآداب عام  . 2015و�صدرت له كتب كثرية حول
الفكر وامل�سرح وتراجم الأعالم والرواية و�أدب الطفل وغريها .و�شارك يف العديد من الندوات الفكرية
والثقافية واملهرجانات امل�سرحية يف �سوريا والوطن العربي وذلك ب�صفته باحثا ومفكرا حم ّكما .له ما
يناهز  80ن�صا م�سرحي ًا ،طبع منها حوايل  63ن�ص ًا ،ويف م�سرح الطفل كتب عدة �أوبريتات ،ف�ضال عن
كتب فكرية وثقافية وابداعية خمتلفة ،منها:
ـ م�سرحيات" :دفاتر نايا" ثالثة ن�صو�ص م�سرحية�" .سندباد يف جزيرة الأنغام" ثالث م�سرحيات.
من �أبحاثه امل�سرحية :م�سرح الريادة ـ �سحر امل�سرح :هوام�ش على من�صة العر�ض امل�سرحي.

مسرح األوبرا يقدم مسرحية
األطفال "الرحلة" لحاتم مرعوب

قدم قطب امل�سرح والفنون الركحية مل�سرح الأوبرا
موجهة للأطفال عنوانها "الرحلة" ن�ص
م�سرحية ّ
و�إخراج حامت مرعوب� ،إنتاج �شركة كارمن للإنتاج و
التوزيع الفني وذلك يوم اجلمعة الأول من مار�س 2020
يف الثالثة ظهرا مب�سرح اجلهات مبدينة الثقافة.
وتدور امل�سرحية حول �أمل فتاة من �أ�صل �سوري تقوم
برحلة للبحث عن �أخيها الذي �ضاع يف ظ ّل االحداث
امل�أ�سوية التي تعي�شها �سوريا من حرب ودمار.
تنطلق �أمل يف رحلة البحث لت�صل اىل م�صر بالد
االهرامات لتلتقي بـ "بودرنة" التي تقوم با�ستغالل
الأطفال الذين تنجح �أمل يف انقاذهم قبل ان توا�صل
م�شوار بحثها عن �أخيها لتحط الرحال يف تون�س وتلتقي
بـ"املن�شار" املتخ�ص�ص هو �أي�ضا يف ا�ستغالل الأطفال
يف الت�سول واالعمال املنزلية وتنجح مرة �أخرى يف
انقاذهم لكنها تف�شل يف العثور على �أخيها "ربيع" ورغم
هذا تت�شبث بالأمل يف العثور عليه وتوا�صل التفتي�ش بحثا
عنه وعن طفولتها ال�ضائعة.
و"الرحلة" تداخل بني الواقع واخليال للبحث عن
الطفولة ال�ضائعة فوق الأر�صفة وال�شوارع وم�ساءلة
�ضمنية للثورات العربية وما قدمته للطفولة.
م�سرحية "الرحلة" هي م�سرحية موجهة للأطفال،
من �أداء رمي همي�سي ،جهاد اليحياوي� ،أ�سامة
احلنياين� ،إميان احلجري و�أماين همات ،ن�ص و�إخراج
حلامت مرعوب.

مصر

التجرييب  2020يستعيد اسمه القديم ونظام التسابق ود .فوزي فهمي رئيسا

يف �إجتماعه الأخري وافق جمل�س �إدارة مهرجان القاهرة الدويل للم�سرح التجريبي واملعا�صر على
مقرتح رئي�س املهرجان دكتور عالء عبد العزيز بالعودة �إيل ا�سمه القدمي ليعود مهرجانا للم�سرح
"التجريبي" فقط ،يف دورته ال�سابعة والع�شرين.
وقد انطلق املهرجان حتت �إ�سم "مهرجان القاهرة للم�سرح التجريبي" للمرة الأويل عام  1988قبل
�أن يتغري ا�سمه �إىل املعا�صر والتجريبي عام 2014
وت�أتي العودة للإ�سم الأ�صلي �ضمن حزمة �إجراءات ت�ستهدف "�إعادة �إطالق" لهوية املهرجان التي
ت�شكلت عرب دوراته ،ومبا يتنا�سب مع دورته اجلديدة  2020والتي تقرر �أن تنطلق فعالياتها يف الأول من
�سبتمرب 2020
كما توجه رئي�س مهرجان القاهرة الدويل للم�سرح التجريبي احلايل دكتور عالء عبدالعزيز وجمل�س
�إدارة املهرجان بخال�ص ال�شكر لرئي�س وجمل�س �إدارة املهرجان ال�سابقني على ما بذلوه من جهد طوال
فرتة حتملهم امل�س�ؤولية ،وما �أ�ضافوه للمهرجان خالل تلك الفرتة.
وكانت الإدارة ال�سابقة للمهرجان قد ت�شكلت برئا�سة د�.سامح مهران ،وع�ضوية املخرج ع�صام
ال�سيد ،د .حممد ال�شافعي ،د .دينا �أمني ،الكاتب حممد �أبو العال ال�سالموين ،املخرجان فهمي اخلويل
ونا�صر عبد املنعم ،و د� .أ�سماء يحي الطاهر عبد اهلل.
كما مت ب�إجماع �آراء جمل�س �إدارة مهرجان القاهرة ال��دويل للم�سرح التجريبي �إختيار الأ�ستاذ
الدكتور فوزي فهمي رئي�سا �شرفي ًا للمهرجان ،تقدير ًا للدور الذي لعبه يف ت�أ�سي�س املهرجان وبلورة هويته
منذ دورته الأوىل.
والدكتور فوزي فهمي هو الرئي�س الأ�سبق لأكادميية الفنون ،منح املهرجان الكثري من اجلهد ،حتى
و�صل �إىل مكانته احلالية.
وعربت �إدارة املهرجان عن بالغ تقديرها للدكتور فوزي فهمي كاتبا ومثقف ًا ع�ضوي ًا و معلم ًا تخرجت
على يديه ع�شرات الأجيال من امل�سرحيني يف خمتلف املجاالت ،ف�ض ًال عن دوره يف فتح نافذة كربى
للأحتكاك بالثقافة امل�سرحية العاملية من خالل "املهرجان التجريبي".
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بعد تخرجها من كلية ال�سياحة والفنادق ،عملت يف
جمال الإعالنات التجارية وعرو�ض الأزياء ولكن
حبها للتمثيل جعلها تدر�سه من خالل ور�ش عمل فنية
و�أثناء ذلك تقدمت مل�سابقة وجوه جديدة لإختيار
ممثلني �شباب للم�شاركة يف م�سل�سل "عر�ض خا�ص".
وبالفعل جنحت يف لفت نظر املخرج هادي الباجوري
الذى �أ�صبح زوجها بعد ذلك ملوهبتها ،وكان �أول �أعمالها
الدرامية عام  ،2010ثم �شاركت يف فيلم (�أك�س الرج)
مع الفنان �أحمد حلمي وكذلك فيلم (واحد �صحيح)
مع هاين �سالمة ومن �إخراج هادي الباجوري.
عدد من الأعمال الفنية �ألناجحة التي �أكدت على
موهبتها يف ال�سينما والتليفزيون كان �أبرزها دور
البطولة فى فيلم (فتاة امل�صنع) وم�سل�سل (انا �شهرية
�أنا اخلائن) وحاليا يعر�ض لها يف ال�سينمات فيلم (ل�ص
بغداد) �أمام الفنان حممد عادل �إمام .ورغم جناحها
يف معظم الأعمال التي قدمتها �إال �أنها مقله يف ظهورها
خا�صة ال�سينمائي.
مكتب القاهرة ـ "كل العرب"

الفنانة ياسمني رئيس:

ـ يف البداية ما ا�سباب غيابك لفرتات طويلة عن ال�سينما؟
ـ ال �أرى �إننى �أت�أخر كثري ًا ف�إختياراتي و�أوقات عر�ضها
منا�سب خا�صة �أنني دقيقة جد ًا يف البحث عن دور جيد وهذا
يحتاج بالفعل لوقت ف�أنا ال �أهدف للعمل فقط ملجرد التواجد
ولكن من �أجل التميز كما �أنه دائما يجذبني العمل الذي اقدم
فيه �شخ�صية جديدة �أو يكون حتدي يل ب�شكل ما.
ـ هل يعنى ذلك �أنك را�ضية عن خطواتك الفنية حتى الأن
وهل ت�سعي �إىل البطولة؟
ـ �أنا حتى الأن ما زلت �أجتهد ل�صنع م�شوار فني ثري بالأعمال
املتميزة واملتنوعة و�أعتقد �أن �إختياراتي حتى الآن منا�سبة ،وردود
الأفعال حولها جيدة والدور الذي �أقر�أه و�أ�شعر �أنه �إ�ضافة يل
هو الذى يهمني� ،أما فكرة البطولة املطلقة فال �شك �أنها فكره
ممتازة ولكنىي ال �أ�سعى �إليها ب�شكل �أ�سا�سي ،لأنني �أعتقد �أن
ا�ألبطوالت اجلماعية هي امل�ستقبل ب�شكل كبري وهذا ما يظهر يف
االعمال العاملية الناجحة.
ـ ماهى �أكرث �أعمالك املف�ضلة �إليك؟
ـ كل الأعمال التي �أقدمها قريبة �إىل قلبي وال �أح�صر نف�سي
يف تف�ضيل نوع معني من الأعمال ف�أنا ممثلة ا�ستطيع تقدمي كافة
الأدوار وطبعا فيلم (فتاة امل�صنع) مع الراحل حممد خان ،كان
من �أهم التجارب يل ولكن كل دور مهم مبقاي�سيه اخلا�صة به
ودائما �أحاول �أقدم �أي �شخ�صية مب�صداقية حتى ت�صل اىل
امل�شاهدين ب�شكل جيد.
ـ كل �أفالمك تقريبا �شاركت يف مهرجانات فماذا ميثل لك

ك ��ل أع �م��ال��ي ق��ري �ب��ة إل ��ى ق�ل�بي
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هذا وهل ت�سعني لذلك؟
ـ بالفعل كل �أفالمي تقري ًبا �شاركت يف
املهرجانات و منها فيلم (من �ضهر راجل)
و (واحد �صحيح) و (هيبتا) فيبدو �أن
املهرجانات تطاردين لكني بالفعل ال �أ�سعى لها
وال �أخطط لذلك و�إمنا مبح�ض ال�صدفة.
ـ حدثينى عن م�سل�سل (�أنا �شهرية �أنا
اخلائن) الذب حقق جناح كبري فب املو�سم
الرم�ضاين؟
ـ قر�أت الرواية قبل حتويلها �إىل م�سل�سل
تلفزيوين و�أعجبتني جد ًا ،وبعد حتويلها
لدراما كانت رائعة ،لأنه مل ي�سبق �أن �شاهدنا
عمل يقوم على فكرة �أن كل طرف يحكي نف�س
الق�صة ولكن من وجهة نظره ،وبالن�سبة لردود
�أفعال امل�شاهدين وقتها فكانت �إيجابية وذلك
�أ�سعدين جد ًا ويعترب من الأدوار التي �أعتز بها
جدا.
ـ ماذا عن دورك يف الفيلم الأك�شن
الكوميدي (ل�ص بغداد) الذي يعر�ض الآن يف
ال�سينما؟
ـ الفيلم ميثل مغامرة وحتدي جديد بالن�سبة
يل حيث اقدم فيه �شخ�صية �سلمى �سليمان،
وهي �شخ�صية مهوو�سة بالتاريخ و ت�ضطرها
ال�صدفة �أن تتورط مع يو�سف الذي يقوم
به الفنان حممد �إمام وتخو�ض معه مغامرة
للو�صول لكنز اال�سكندرالأكرب وهى �أول مرة
اقدم �أك�شن وفى نف�س الوقت كوميدي ب�شكل
كبري.
ـ كيف ح�ضرتي لأداء ال�شخ�صية خا�صة �أن
الأك�شن والكوميديا جديدين عليك؟
ـ �شخ�صية �سلمى لي�ست �سهلة لأنها ال تظهر
ب�شكل املثقف الذي يهوى التاريخ التقليدي
الذي قد جنده يف الواقع ،ولكنها �شخ�صية
جديدة �إبتكرها امل�ؤلف لتكون مهوو�سة تاريخ
لها طابع كوميدي ،لذلك كانت �صعوبتها �أن
تخلق �شخ�صية جديدة لها �سمات خا�صة و�أداء
خمالف لل�شخ�صيات املوجودة يف هذا الإطار،
لذلك �إحتاج مني ملزيد من اجلهد ،وا�أعتقد
�أن �سلمى �سليمان قدمت يا�سمني رئي�س

أقدم األكشن
والكوميدي ألول
مرة فى لص بغداد

ب�شكل خمتلف فهي كاركرت �أول مرة اقدمه،
بالإ�ضافة �إىل �إنني �سعيدة بالعمل مع حممد
�إمام لأنه �شخ�صية حتب عملها وحمرتفة ،كما
�أن دمه خفيف وكان هناك توافق يف امل�شاهد
بيننا وذلك ظهرعلى ال�شا�شة ب�شكل كبري وقد
ا�صبحنا ا�صدقاء الآن ،ومع كل فريق العمل يف
الواقع� ،أمينة خليل وحممد عبدالرحمن وفتحي
عبدالوهاب ب�شكل خا�ص فال احد يختلف على
�أنه مبدع يف ما يقدمه.
ـ مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة هل ترين
�صناعة ال�سينما حاليا تن�صف املر�أة والنجمات
يف تقدمي البطوالت؟
ـ هناك �إفتقاد للأعمال املكتوبة خ�صي�صا
للمر�أة ب�شكل كبري والتي تناق�ش م�شكالتها
بقدر قيمتها يف املجتمع ،ولكن هناك �إجتاه

عاملي لدعم الأعمال املوجهة للمر�أة والتي تهتم
مبناق�شة ق�ضاياها ونتمنى �أن يتحقق ذلك
قريبا عندنا.
ـ هل تف�ضلني العمل مع زوجك املخرج
هادي الباجوري؟
ـ دائم ًا هناك تفاهم بيني وبني هادي يف
العمل لذلك �أ�شعر باملتعة يف العمل معه خا�صة
�أنه يتعامل معي ك�أي بطل من �أبطال العمل
داخل البالتوه ولي�س ب�شكل خا�ص.
ـ ما �أخر �أعمالك الفنية؟
ـ �أ�ستعد لت�صوير دوري يف فيلم (احلارث)
مع الفنان �أحمد الفي�شاوي و�إخراج حممد نادر
جالل يف �أول �أفالمه الروائية الطويلة ،وتنتجه
�شركة �سكوب للإنتاج الفني وال�سينمائي وهو
من نوعية الإثارة والت�شويق.
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ال � �ع � �م � �ي � ��د ي� � �ه � ��ب ل � �ت � �ي � ��م ح� � �س � ��ن ل� �ق ��ب
"ال� � �ب � ��روف� � � � �ي� � � � �س� � � � ��ور" وس � � � � � � ��ام ج � ��دي � ��د
و ب��اس��م ال�س�ل�ك��ا ي�ث�ب��ت ن�ف�س��ه ك�م�خ��رج ع�ن�ي��د

أ.حنان فهد

عندما نتحدث عن تيم ح�سن وبا�سم ال�سلكا
يف م�سل�سل العميد ،فال ن�ستطيع �أن نعرف من
�إكت�شف من؟
فتيم ح�سن الذي كان له الف�ضل ب�أن يب�صر
هذا العمل النور عندما وثق مبوهبة ال�سلكا،
و�إختاره لقيادة امل�شروع ن�صا و�إخراجا ،و�آمن
بالتجربة يف وقت راهن فيه اجلميع على جتربة
با�سم الإخراجية الأوىل ،بعد �أن كان قد ك�سب
باملجال رهان االعرتاف به ككاتب.
ه��ذا التخوف ط��رح لكون ال��ر�ؤي��ة الن�صية
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التي يفر�ضها ال�سيناريو ك�صنعة تختلف عن
الر�ؤية الب�صرية التي ي�شكلها املخرج بعينيه
خلف ال��ك��ام�يرا ،لكن ه��ذا ال����ر�أي غفل كون
ال�سلكا مل يكن جمرد �سيناري�ست ثم كاتب ،بل
ك��ان ل�سنوات م�شروع خم��رج مبدع يخرج من
عباءة املخرج الكبري �سامر الربقاوي بعد تعاون
مثمر ،فمن ي�سرتجع �آخر ال�سنوات ي�شهد ترقي
ال�سلكا يف م�سرية الإخ��راج لي�صل �إىل خمرج
كامريا تانية.
با�سم ال�سلكا خرج من الهيبة وهو يحفظ
للهيبة هيبتها ،ليعيد اكت�شاف تيم ح�سن ويخلق
له �شخ�صية خمتلفة متاما عن �شخ�صية "�شيخ
اجلبل" التي حتولت  180درج��ة من غري �أن
تفقد البطل كاريزمته وجاذبيته ،وب��دل �أن
نرى كاريزما خارقة لبطل ال يقهر ،نرى الآن
كاريزما رائعة لرجل �أك��ادمي��ي متزن "مراد
اجلوخدار" ذو ذك���اء خ���ارق ،ح��ا���ش��دا لهذه
ال�شخ�صية اجل��دي��دة جمموعة م��ن العوامل
والأح�����داث ال��ت��ي تظهرها ه��ادئ��ة وم��ت��زن��ة يف
ال�سياق الروائي للق�صة.
ليعود بتيم ل�صورته و�أدواره الأوىل التي
حولته �إىل جن��م ���س��وري ث��م عربي يف �أعمال
�أغلبها �إجتماعية.

ه��ذا التعاون بني قائد العمل وع��راب��ه ،قد
فتح م�ساحة جديدة تبتعد عن اجلو الإ�ستهالكي
الذي �سيطر على ال�سوق الدرامية م�ؤخرا ،وجلى
عن النجم لعنة احل�صر يف الأدوار الناجحة
التي كانت رمبا لت�صيبه.
مما ال �شك فيه هو �أن �أنبل �أهداف الدراما
هو نقل حياة �أو واق��ع �أو موقف �أو ق�ضية من
ق�ضايا وهموم جمتمعية حتتاج لدرا�سة وتوعية،
لأن ت�سليط ال�ضوء عليها يك�شف خباياها،

وميكن من التعرف على �أبرز نتائجها ،ومعرفة
�إفرازاتها للتمكن من معاجلتها ،فكيف �إن كانت
الق�صة هي �أزمة خميمات الالجئني ال�سوريني
بلبنان ،القابعني حتت وط�أة عي�ش حكم عليهم
بب�ساطة الأح�ل�ام ،حد احل�صول على رغيف
خ��ب��ز ،وق�ص�ص م��ع��ان��ات ال ي��ك��اد �أ�صحابها
يجدون منفذا يبعث فيهم ب�صي�ص الأم��ل يف
حياة �أف�ضل من جديد.
فكيف �إن تزامن العر�ض مع �أق�صى ف�صول
العام على الالجئني ف�صل ال�شتاء؟
وجت��ذر الإ���ش��ارة �إىل �أن انطالقة ت�صوير
"العميد" متت يف ظروف و�صفت ب"القاهرة"
مع ت�صاعد الأح���داث يف لبنان �أواخ���ر العام
املا�ضي ،لكن بف�ضل ت�ضافر جهود الفنانني
والفنيني وجهود ال�شركة املنتجة يب�صر العمل
النور ،ويتفاعل معه اجلمهور ،و يبهر ب�أداء عدد
من جنومه ال�سويني.
يف وقت مل يقوى �أحد على املغامرة يف �إنتاج
م�سل�سل �سوري العنا�صر بالكامل ،جتر�أ العميد
على جمع �أكرب طاقات الفن بالدراما ال�سورية،
ولأول مرة "كاري�س ب�شار" و "تيم ح�سن" يف
م�سار ك�سر حلاجز الدراما امل�شرتكة.
النجم ال�����س��وري تيم ح�سن ا�ستحق لقب
ال�بروف��ي�����س��ور ع��ن ج����دارة ،لي�س مل��ج��رد دور
فح�سب ،بل للدور الذي لعبه يف تبني عمل بهذه
القيمة.
�إن ه��ذا النوع من امل�سل�سالت البولي�سية
الإجتماعية عليه �أن يحظى ب�أهمية كربى لدى
فئات جمتمعية متنوعة ،ب�سبب تفاعل النا�س
مع الق�ضايا الإن�سانية واحلقائق املجتمعية التي
ناق�شها و�سلط ال�ضوء عليها يف قالب ت�شويقي
ب�شكل �أكرث دقة وم�صداقية.
واليوم على �صناع هذه الأعمال �أن يتطلعوا
للإ�ستفادة من بيانات اجلمهور و�آرائهم املعلنة
عرب �شبكات التوا�صل الإجتماعي ،ل�صياغة
م�ضامني الأعمال الدرامية بالإعتماد عليها.
فالدراما �أ�صبحت �أداة فاعلة ،وه��ذا الت�أثري
والدور م�ؤهل للزيادة والتعمق ب�شكل مت�سارع.
وت�ستمر م�سرية التحدي لدى ال�سلكا يف عامل
الإخراج ،حيت يح�ضر الآن مل�سل�سل جديد ب�إ�سم
"بورتريه" عن ن�ص للكاتب تليد اخلطيب ،مع
�شركة "�إميار ال�شام" ملو�سم رم�ضان ،2020
ليحمل هذا امل�سل�سل توقيع ال�سلكا فقط كمخرج
بهذا العمل ،بعد �أن �إرتبط �إ�سمه ككاتب ،ثم
كاتب وخمرج.

�صحفية من املغرب

سمرية توفيق رئيسة فخرية لنقابة محرتفي الموسيقى والغناء

قدم جمل�س نقابة حمرتيف املو�سيقى والغناء اللبناين من
خالل نقيبها فريد �أبو�سعيد ،درع النقابة التقديري وبطاقة
ع�ضوية للفنانة اللبنانية الكبرية �سمرية توفيق و�إختارها رئي�سة
فخرية للنقابة ب�إجماع �ألأع�ضاء ،وقد كان الإحتفال يف منزلها
يف احلازمية .و�أكد النقيب �أن التكرمي جاء ب�سبب تاريخها الفني
الكبري ورحلتها الفنية احلافلة بالنجاحات� .أما الفنانة الكبرية
فقد عربت عن فرحتها بهذه الزيارة وهذا التكرمي ،و�إعتربت �أن
تكرميها لي�س لها وحدها بل لكل الفنانني الذين �شاركوها هذا
النجاح من ملحنني و�شعراء ومو�سيقيني رافقوها يف م�شوارها.
وتذ ّكرتهم بالأ�سماء مثل حممد الربجاوي و�سرتاك وجوزيف
كركور وجوزيف �أيوب وغريهم.

أصالة تخضع للعالج النفسي بسبب طالقها
تعليقا على حالة احلزن التي ظهرت على املطربة
ال�سورية �أ�صالة فرتة �إطالقها لأغنية (�شامخ) قالت
�أنها كانت تعاين من تعب نف�سي وكانت مك�سورة وحزينة
وتتلقى العالج عند طبيبني ،وما زالت تخ�ضع للعالج
حالي ًا وكانت يف ظروف �سيئة للغاية ب�سبب �إنف�صالها
عن املنتج طارق العريان الذى كانت حتبه ب�شدة،
م�ؤكدة �أن الكليب امل�صور كان يعرب عن حقيقتها وبالفعل
ترجمت م�شاعرها للنا�س .وقالت �أنها حاليا م�شغولة
بالإعداد لأغنيات �ألبومها اجلديد حيث تعكف حالي ًا
على اختيار الأغنيات و�ستقوم بت�سجيلها قريبا.

سمرية سعيد مشغولة في ألبومها الجديد

املطربة املغربية �سمرية �سعيد م�شغولة بالإعداد
لألبومها اجلديد ،حيث تقوم بالإ�ستماع اىل عدد
من الكلمات والأحلان لإختيار الأف�ضل ،خا�صة بعد
النجاح الكبري لألبوماتها الغنائية الأخرية وكذلك
�أغنية (هليله) التى طرحتها م�ؤخر ًا من كلمات
�شادي نور و�أحلان بالل �سرور وتوزيع هان يعقوب.

مىن ذكي تعود بعد غياب في
تقاطع طرق

تعود النجمة منى ذكي اىل الدراما التليفزيونية
بعد غياب ثالث �سنوات منذ تقدميها م�سل�سل (�أفراح
�ألقبه) من خالل م�سل�سل (تقاطع طرق) وهي تعكف
على ت�صويره حاليا ،للحاق باملو�سم الرم�ضاين
املقبل .وي�شاركها البطولة الفنانني :حممد ممدوح
وحممد فراج و�سيد رجب و�أحالم اجلريتلي وعدد
من الفنانني ال�شباب ،ومن �إخراج تامر حم�سن.
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أ .نسيمة أبرحوس

ظهر فريو�س كورونا املعروف علميا ب�إ�سم
كوفيد� -19أواخر دي�سمرب  2019يف ال�صني
لينت�شر بعد ذلك حول العامل حيث ا�صبح
ارتداء الكمامة امر �ضروري ملنع انتقال
الفريو�س ،و�صاحب �إرتداء الكمامة مكياج
خا�ص بات يعرف بـ "مكياج الكمامة" لدى
الكثري من الن�ساء يف ال�صني الذي بات ي�شهد
نقا�شا وا�سعا على الإنرتنت ووجد �شعبية كبرية
خا�صة لدى الفتيات ،وفقا ل�صحيفة ال�شعب
اليومية ال�صينية.
منذ زمن �سحيق و�أغلب ما ن�سمعه عن
الن�ساء هو �إهتمامهن باملو�ضة والأزياء،
ورغبتهن يف �أن يكن جميالت دائما حتى يف
�أ�صعب الأوقات ،وذلك طبع مييز الإناث �أينما
كن .ويبدو �أن فريو�س كورونا �أي�ضا مل ي�ستطع
�أن ُيثني الن�ساء عن مالحقة �أحدث �صيحات
املو�ضة ،على الرغم من كل ما ي�شكله ذكر
ا�سمه من قلق وذعر حول العامل ،فحر�ص
م�صممو الأزياء على �أن يكونوا �ضمن قائمة
امل�ستفيدين من هذا احلدث على امل�ستوى
العاملي ،فكانت الكمامة �صاحبة احلظ الأوفر
يف عرو�ض الأزياء وت�صاميم العام اجلديد
والتي افتتحها �أ�سبوع املو�ضة يف باري�س..

�صحفية من املغرب
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م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

شاعر القضية الفلسطينية دون منازع

أ .حميدة نعنع

كاتبة و �صحفية عربية

يوم  13مار�س ،كان عيد ميالد ال�شاعر حممود دروي�ش ،انه �شاعر الق�ضية الفل�سطينية دون منازع.
حممود مر �شعره بثالثة مراحل ,املرحلة االوىل يف داخل االر�ض املحتلة حيث كان مارك�سيا متحم�سا
لق�ضيته ,مدافعا عن هويته العربية يف وطن حتت االحتالل هم�شه ك�شاعر وك�إن�سان ينتمي ملن رحلوا
ذات يوم هربا من مذابح الذين ذبحهم هتلر ,لكن �صوته تخطى احلواجز واال�سالك لن�سمع �صرخته
(�سجل انا عربي) التي و�صلت اىل كل عربي من املحيط اىل اخلليج .املرحلة الثانية هجرته من داخل
فل�سطني اىل الثورة الفل�سطينية يف بريوت اذ �أغناها عندما كتب يف ظلها عن �شهدائها و�أبعادها ,و
و�صلت ب�شعره اىل العامل اجمع ,كان حممود عالمة فارقة يف تاريخ ال�شعر العربي احلديث فجمعت
ق�صائده بني احلب واملوت ،من خالل ق�ضيته يف املرحلة البريوتية ا�صبحت الق�ضية الفل�سطينية وثورتها
ثورة ان�سانية �ضد االحتالل والظلم.
من طرائف �صداقتي مع حممود �أنني كلفت �أن �أحمل له دعوة اىل مهرجان ال�شعر العربي يف دم�شق
�سنة  .1971ذهبت اليه يف بريوت حيث كان ي�شارك يف املهرجان كبار ال�شعراء العرب �آنذاك :نزار
قباين ,عمر ابو ري�شة ,بدوي اجلبل ,اجلواهري وغريهم� .إ�شرتط علي وكان �سيزور دم�شق للمرة الأوىل
بعد خروجه من االر�ض املحتلة ,ان نحجز له فندقا يطل على نهر بردى الذي تغنى به كبار �شعراء اللغة
العربية ,وعدته بذلك و حجزت له يف فندق قطان يف �ساحة املرجة وهو الفندق الوحيد يف دم�شق الذي
كان يطل على بردى� .إ�صطحبه مرافقيه اىل الفندق ,وبعد �ساعة �إت�صل بي �أحدهم ي�ستنجد :لقد قرر
حممود عدم البقاء و العودة اىل بريوت عندما ر�أى جمرى بردى وقد حتول اىل �ساقية مليئة بالقاذورات,
مل يجد بردى الذي غناه �شوقي ,وبدوي اجلبل ,ونزار ,و�سعيد عقل و�سواهم� .أح�س باخليبة وقرر �أن
يهرب هو وخيبة �أمله.
�أ�سرعت اىل الفندق انا وال�شاعر علي اجلندي الذي كان يعمل معي يف وزارة االعالم .ر�أيت
حممود كاملجنون لأنه مل يجد بردى الذي تخيله ,ب�صعوبة �أقنعناه بالبقاء م�ستخدمني كل الو�سائل
واالغراءات ،قلنا له �أن �أهل دم�شق ينتظرونه ,و�أن ال�سنة كانت �سنة جفاف قا�س حولت النهر اجلميل
اىل �ساقية بائ�سة ,واحلقيقة �أن �إهمال جمرى النهر من قبل ال�سلطات (وحمافظ مدينة دم�شق عبد
احلليم خدام �آنذاك الذي كان همه عقد �صفقات �سيا�سية) �أدت اىل جفاف النهر فتحول اىل مزبلة.
كنت مديرة مكتب وزير االعالم لل�ش�ؤون الثقافية ,وبعد جهد جل�س حممود على طرف ال�سرير كالطفل
احلزين لإنك�سار حلمه .بقي حممود و�شارك يف املهرجان مثريا �ضجة يف قاعة جامعة دم�شق �إذ وقف
اجلمهورعدة مرات م�صفقني له عندما �ألقى �شعره .وعلى خالف كل ال�شعراء غطاه اجلمهور باليا�سمني
والورود ,كانوا يرون فيه فل�سطني التي ت�سكن �أرواح ال�سوريني ,هذا بالإ�ضافة اىل روعة �شعره وا�سلوب
�إلقائه الفريد .زار حممود بعد املهرجان املدن ال�سورية مثل حلب ,حم�ص ,الالذقية حيث عقدت له
ندوة يف كل مدينة و�صفق له ال�سوريون امل�سكونون بفل�سطني والعروبة ,وهكذا عو�ضه حب ال�سوريني عن
"برداه" املفقود.
تركنا حممود دروي�ش مبكرا يف � 9آب �سنة  2008كان �شابا ن�سبيا يف ال�سابعة وال�ستني من عمره على
�إثر عملية جراحية يف القلب ن�صحته �أمه ،التي متنى يف �شعره �أن يكون خيطا يف ذيل ثوبها الفل�سطيني،
�أن ال يجريها ،كما ن�صحناه جميعا بناء على ر�أي االطباء الفرن�سيني� ,إال انه ذهب اىل امريكا حيث
اجرى العملية يف �أ�شهر م�ست�شفى للقلب يف العامل (مايو كلينك) ،بعد ا�سبوع تركنا وترك ثورته متعجال
كما فعل كل �شيء يف حياته.
ن�شرع�شرات الدواوين وكتب �أجمل النرث العربي .دفن كما �أراد يف رام اهلل .رحل حممود وهو يف قمة
جمده لكنه ما زال خالدا يف ذاكرتنا نحن ا�صدقا�ؤه و من عرفه� ,أو تفاعل مع �شعره من ماليني القراء
يف الوطن العربي.
يف ذكرى ميالده �أفكر بق�صائده ال�شهرية (ملاذا تركت احل�صان وحيدا) و (�أنا يو�سف يا �أبي) و
(�سجل انا عربي) و (�أحن اىل خبز �أمي)  ,ومئات الق�صائد التي اثرى بها اللغة العربية  ,وال�شعر
احلديث.
حتية اىل روحه القلقة التي مل تهد�أ اال عندما و�سد اللحد يف فل�سطني.

الأث������ي�����ر

جملة دورية
علمية
ثقافية.

كتابها من اخلربات والكفاءات املعروفة . قرائها جميع من يهتم بالبحث واملقاالت الر�صينة.� -أهدافها ،ن�رش الوعي وتطوير املجتمع .

بعونه تعاىل � ،سي�صدر
عددها الأول مبنت�صف
�شهر �آيار  /مايو ٢٠٢٠

للأ�سئلة واملالحظات يرجى التوا�صل على االمييل التايل:
alaa@urcplan.com

