
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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صفاء البيلي: كورونا.. يظلم مسارح العالم

"الكورونا"

 و الموضة

خ�������اوي�������ة ع�����ل�����ى ع����روش����ه����ا
اع��������ادة ال����ب����ن����اء ع���ب���ر ال��ت��دم��ي��ر

ال��ف��ي��روس وال��ع��ول��م��ة ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة 
ال��ب��ق��اء  ص������راع  و  ال���ع���ل���م  ث������ورة  Pr
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ال�������ت�������ص�������ف�������ي�������ة و  ال�����������ع�����������ص�����������ر  ص���������ف���������ق���������ة 

هال آمون:
اللبنانيون بني مطرقة اإلنهيار المالي واالقتصادي 
المحلي وسندان الفوبيا من وباء الكورونا العالمي

عالء التميمي:
هكذا اكتشف 
موقع األثري 
العراقي

ارت������������ريي������������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

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

الفنانة ياسمني رئيس:
كل أعمالي قريبة إلى قليب

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

كورونا..

دراسات المستقبالت: خصائص متمزية



  

�إحتاد �ل�صحفيني و �لكتاب �لعرب يف �أوروبا
�لأهد�ف و �لع�صوية و �لتمويل

الأهداف:

الغر�ص من هذا الإحتاد هو اجلمع بني ال�سحفيني والكتاب العرب مهنيا، و الدفاع عن حقوقهم، و امل�ساعدة باإيجاد فر�ص عمل. و من 

اأجل تعزيز وتطوير العالقات الإن�سانية والثقافية واملهنية مع ال�سحفيني والكتاب الأوروبيني.

و يعمل الإحتاد من اأجل حتقيق اأهدافه بعدة و�سائل منها:

ـ تنظيم الفعاليات والتظاهرات املختلفة.

ـ اإ�سدار الن�رشات و اإبالغ الأع�ساء بكافة الن�سطة اخلا�سة و العامة.

ـ تزويد الع�ساء ببطاقة �سحفية قانونية لت�سهيل مهامهم يف اأوروبا و العامل. 

ـ تنطيم دورات مهنية وموؤمترات ملتابعة احدث التقنيات العالمية و الأدبية.

ـ تنطيم ندوات فكرية و وطنية عربية، و تطوير العالقات العربية ـ الأوروبية. 

ـ تنظيم لقاءات اأدبية و اأم�سيات �سعرية.

و ب�سكل اأو�سع، جميع الو�سائل والرتويج املفيدة وال�رشورية لتحقيق الأهداف.

الأع�ضاء:

اأن يكون عربياً اأو من اأ�سول عربية. و الع�سوية ثالث اأنواع:

اإ�سدارات كتب، و يحق له كافة احلقوق مبا بها حق الرت�سيح  اأو له  اأن يكون مقيما باأوروبا، و زاول العمل ال�سحفي  ـ ع�سو فاعل:   1

والنتخاب.

2 ـ ع�سو �رشف: لل�سحفيني والكتاب الكبار لتكرميهم بع�سوية �رشف.

3 ـ ع�سو منت�سب: لالإعالمي والكاتب الذين يقيم خارج اأوروبا، و له جميع احلقوق ما عدا حق الرت�سيح والإنتخاب.

الإ�سرتاكات و الر�سوم:

ـ ع�سو فاعل: الر�سم ال�سنوي مبا فيه البطاقة ال�سحفية 80 يورو للع�سو. 

ـ ع�سو �رشف: ت�سدر له البطاقة ال�سحفية دون اأي ر�سوم.

ـ ع�سو منت�سب: الر�سم ال�سنوي مبا فيه البطاقة ال�سحفية 20 يورو للع�سو. 

املدراء و املمثلني:

ـ مدراء الحتاد بالدول الوروبية

ـ ممثلو الإحتاد يف الدول العربية و باقي دول العامل.

م�ضادر التمويل:

ـ الإ�سرتاكات 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�سوية عن طريق: 

ـ ال�ستقالة       ـ الوفاة       ـ �سحب الع�سوية ملخالفة النظام الداخلي او الد�ستور.



�أن  يبدو  قد  �لكورونا،  وباء  درء  يف  �لعامل  دول  بها  تركز  �لتي  �ملرحلة  هذه  يف 
�أن  ن�ستطيع  ال  ولكن  �ل�سيا�سي غري عادل،  �ل�سر�ع  �لفعلية يف  �أبعاده  �لت�ساوؤل عن 
لهذ�  �الإقت�سادي  و  �ل�سيا�سي  �الأثر  �أن  �آن معًا،  و�مل�ستقبل يف  ن�ستثني من �حلا�سر 

�لوباء قد بات و��سحًا وخطريً�.
هنا ي�سبح �لت�ساوؤل م�سروعًا: هل وباء �لكورونا هو طبيعي نتيجة تطور جرثومي، 

�أم يدخل يف "نظرية �ملوؤ�مرة"؟!
بالن�سبة للت�ساوؤل �الأول، فاإنه يدفعنا �إىل ت�ساوؤل �آخر: هل مت توظيفه من دو�ئر 
�لت�ساوؤل  هذ�  يف  ذلك.  �أبعاد  وماهي  و��سرت�تيجية؟  جيو�سيا�سية  الأهد�ف  عاملية 

�مل�سروع ميكن �أن يلتقي �أي�سًا مع نظرية �ملوؤ�مرة، �إذ �أن �الأهد�ف تبدو مت�سابهة.
وتر�جع  �ل�سكاين،  �الأكتظاظ  تدو�لها حول  يتم  �لتي  �لق�سايا  �لكثري من  هناك 
ودور  و�لتلوث،  �خلطري  �ملناخ  وتغيري  �لدويل،  �القت�ساد  وركود  �لوطني،  �لناجت 

�لليرب�لية �ملتوح�سة حولها.
وهناك طروحات حول �ل�سيطرة على �لعامل من خالل �لذكاء �ل�سناعي، الإعادة 
"�إعادة  �ل�سكان و�لرثو�ت و�ملو�رد، من خالل تبني فكرة جمرمة من مبد�أ  تنظيم 

�لبناء عرب �لتدمري".
ما �أوؤكده �أن �سكل �لعامل بعد جائحة �لكورونا �سيكون خمتلفًا ب�سكل كبري، �سقوط 
غري  معينة  �سيطرة  و�إيجاد  و�القت�سادية،  �ل�سيا�سية  �حلالية  �لنظم  �أ�سكال  كل 

و��سحة �ملعامل حتى �الآن.
�أي�سًا من �ل�سروري �جلهر بت�ساوؤالت كثرية:

ـ �لكورونا هل هو وباء م�سنع، ومن ور�ئه؟ �أمريكا �أم �ل�سني؟
ـ ما دور �ملخترب�ت �لعاملية بالق�سور باإيجاد دو�ء �أو لقاح لهذ� �لوباء، هل يقت�سر 

على �جلانب �لربحي فقط؟ �أم ماذ�؟
ـ هل تدخل هذه �الأزمة بالتمهيد ملرحلة مقبلة لل�سيطرة على �لعامل من خالل 

توظيف و�إ�ستغالل �لتقدم �لعلمي و�لذكاء �ل�سناعي؟
�أن  �لعربية  �لدول  على  �ل�سروري  من  �أن  عليه،  �لتاأكيد  باخلتام،  يهمني  ما 
تتجاوز خالفاتها �ل�سيا�سية، و�أن تتكاتف يف مو�جهة خطر �لكورونا، وخطر ما بعد 

�لكورونا..
الأننا حلقة �سعيفة مع �الأ�سف يف �لو�سع �لدويل، و�أن ثرو�تنا �لطبيعية هدف لكل 
من يريد �ل�سيطرة على �لعامل ومهما كان �سكله �ل�سيا�سي و�القت�سادي فهل ترتقي 

�لدول �لعربية �إىل هذه �مل�سوؤولية؟

أ. علي المرعبي

الكورونا و "إعادة البناء عبر التدمير"

اف���ت���ت���اح���ي���ة ال���ع���دد

 نا�سر و رئي�س �لتحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

امل�شرف على الق�شم ال�شيا�شي:
 في�صل زكي

امل�شرف على الق�شم القت�شادي: 
غ�صان الطالب 

امل�شرف على الق�شم الثقايف:
حممد اال�صباط

امل�شرف على ال�شيا�شة الدولية:
 �صارل �صان برو

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي
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�شركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد
ظاهرة البطالة يف العراق م�صكلة ذات 
واأجتماعية تعرب بو�صوح  اأقت�صادية  اأبعاد 
وعن  االقت�صادية،  البنى  يف  العجز  عن 
الوطني  ال�صعيد  على  اجتماعي  خلل 
تعطل  اجتماعية  اآف��ة  البطالة  تعد  حيث 
والرفاه  النمو  وفر�س  الب�صرية  القدرات 
اأخطر  م��ن  البطالة  تعد  االق��ت�����ص��ادي. 
ملا  العراقي  باملجتمع  تفتك  التي  االآف��ات 
لها من اآثار �صلبية �صواء  اأكانت اقت�صادية 
ام اجتماعية اأو �صيا�صية، لذا فهي حتتاج 
اىل حلول جذرية ملا لها من اإرتباط وثيق 

مب�صاألة االأمن واالأعمار، 

كمال جنبالط في ذكرى اغتياله

ص��ف��ق��ة ال��ع��ص��ر وال��ت��ص��ف��ي��ة
ال���������دول���������ي  ال���������������������دور  و  ك�����������������وري  راش�����������ي�����������ل 
ال������م������ف������ق������ود ل�����ل�����ت�����ض�����ام�����ن م��������ع ف���ل���س���ط���ن 



اك��ت��ش��اف م��وق��ع األث���ر ك��ان بسبب عثورهم 
ع������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؟

فرن�سا و �الحتاد �الوروبي 5 يورو   كند� و �أمريكا: 5 دوالر 
�لدول �لعربية: 

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

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

ثمن الن�شخة

6
10
14
16

24
38
48

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

الحل الدولي لألزمة العراقية بات أمرا ملحا

األم������������������������وال ال�������ع�������رب�������ي�������ة ال��������م��������ه��������اج��������رة وض�������ي�������اع 
ف���������������������������رص ال�����������ت�����������ن�����������م�����������ي�����������ة ف���������������������ي أوط��������������ان��������������ه��������������ا

ياسمن رئيس:
كل أعمالي 
قريبة إلى 
قليب

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

م���������ب���������دأ »ح��������������ق ال���������ش���������ع���������وب ف�����������ي ت�������ق�������ري�������ر م������ص������ره������ا«
ال�������������م�������������وض�������������ةم������ن م����ن����اه����ض����ة االس�����ت�����ع�����م�����ار إل��������ى خ�����دم�����ة اإلم����ري����ال����ي����ة و  "ال�����������������������������ك�����������������������������ورون�����������������������������ا" 

»



ل�ســـنا ب�ســـدد  �لتقليل  من خطورة �نت�ســـار  
وبـــاء  كورونـــا علـــى  �متـــد�د م�ســـاحة  �لكـــرة 
�الأر�ســـية لتهدد دوال، وتدمر �قت�ساد�  وت�سرب 
�أ�ســـوق مـــال و�أ�ســـهم  وجتـــارة وتطـــال مر�فـــق 
�أ�سا�ســـية وخدمـــات رئي�ســـية  و �ســـرورية مثـــل 
�ل�ســـحة و�لتعليم و�لنقل  و�ل�ســـياحة و�لريا�سة 

و�ملالحة و�مل�سارف.
ول�ســـنا �أي�ســـا ب�ســـدد �لتقليـــل مـــن حالـــة 
�ملجتمعـــات  �أ�ســـابت  �لتـــي  و�لهلـــع  �الرتبـــاك 
للوبـــاء  �ل�ســـريع  �النت�ســـار  جـــر�ء  �لب�ســـرية، 

أ.فيصل زكي

معروفـــة   عالجـــات  وجـــود  وعـــدم  �مل�ســـتجد، 
وجاهزة ملقاومته و�لق�ساء عليه.

كما ل�ســـنا ب�ســـدد ت�ســـديق �أو نفي ما تردد 
من معلومات حـــول وجود موؤ�مرة دولية تورطت 
فيها جهات ��ســـتخبارية وبحثية ومالية، الإرباك 
و�نهاك �الإقت�ســـاد �ل�سيني  �ل�ســـاعد وبن�سبة 
منوعاليه ت�ســـل �ىل)٪6( مقارنة باالإقت�ســـاد 
�الأمريكـــي �لذي ال تتجاوز ن�ســـبة منـــوه )2٪(، 
لكن هذه �لنظرية �و �لفر�ســـية تبدو �ســـعيفة �أو 
م�ســـتحيلة وخا�ســـة �ن �إنت�ســـار �لوباء و�أ�سر�ره 
�ملدمرة مل ت�ســـتثني �أحد� كبري� �أم �ســـغري� قويا 
�أم �ســـعيفا، ناهيك من �أن �لك�ســـاد �الإقت�سادي 
�لـــذي يطرق �أبو�ب �الإقت�ســـاد �الأمريكي وغريه 
مـــن �القت�ســـاديات �الخـــرى ال يتعافـــى بهـــذه 

�لو�سيلة ولرمبا يت�سرر �أكرث.
�أما �لذين يف�ســـرون ظهور �لوباء و�إنت�ســـاره 
و�أ�ســـر�ره و�ألغازه �لغام�سة، بغيبيات  ال يعلمها 
�ال �هلل، مثـــل عالمـــات �ل�ســـاعة، وقـــرب ظهور 
�ملخل�ـــس وغريهـــا مـــن �لتف�ســـري�ت �ملتد�ولـــة 
فهـــذ� لي�ـــس مـــن �خت�سا�ســـنا، �لـــذي يتنـــاول 
تاأثري�ت �لوباءعلى �الن�ســـان وعلـــى �لقطاعات 
�القت�ســـادية يف �ملجتمعـــات �لب�ســـرية لنقـــارب 

ذلـــك مـــع نتائـــج  �الأوبئـــة �الأخـــرى �ل�سيا�ســـية 
و�القت�ســـادية و�ال�ســـتعمارية و�الجتماعية �لتي 
غـــزت منطقتنـــا و�أوقعت بنا خ�ســـائر و�أ�ســـر�ر 
فاقـــت كثـــري� �أوبئة مـــرت، و وباء ناأمـــل �ن مير 

وباأقل  �خل�سائر.
اأمريكا وال�شني نحو ثنائية دولية اأم نظام 

متعدد الأطراف
كما بعـــد �حلروب ين�ســـغل �لكبار يف �لبحث 
عن حلول ومعاجلات مل�ساكلهم وم�ساكل �لعامل، 
و بـــال �ســـك �أن �أزمتـــا كورونا و�لك�ســـاد �ســـوف 
تدفعـــان �أمـــريكا و�ل�ســـني و رمبـــا رو�ســـيا �إىل 

�لبحث يف �سياغة نظام دويل جديد.
ويف �إطـــار �ملقارنـــة و�ملقاربـــة بينهمـــا جند 
�ل�ســـني �لتي تاأتي بعد �أمـــريكا يف حجم �لناجت 
�لقومي �الجمايل لكن �ل�سني تاأتي �أوال يف ن�سبة 
�لنمو �لقومي �لبالغ )٪6( �ســـنويا مما يعني �ن 
ع�سر �سنو�ت قادمة كافية الأن حتتل �ل�سني �أوال 
يف حجـــم �لنـــاجت �لقومي وترت�جـــع �مريكا �ىل 

�ملرتبة �لثانية.
�الإ�ســـارة  �لثانيـــة، هـــي �أن �ل�ســـني تتعـــايف 
ب�سرعة من وباء كورونا بينما �أمريكا يف بد�يات 

غرقها، وهي �ي�سا باإنتظار ركود �إقت�سادها.

السياسة
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عن وباء  كورونا  العالمي و وباءات  الكورونات  العربية



�الإ�سارة �لثالثة، �ن �الإ�ستثمار�ت �ل�سينية يف 
�مريكا مل تتاأثر يف �الأزمتني بينما  �الإ�ستثمار�ت 
�الأمرييكية يف �ل�ســـني ت�سررت باإنتاج �كرث من 
مائتي �ســـركة �أمريكية كربى منهـــا بووينع و�أبل 

وجرن�ل موتورز.
�ل�ســـنوية  �مليز�نيـــة  �ن  �لر�بعـــة  �الإ�ســـارة 
الأمـــريكا �لبالغة حـــو�يل �أربعة ون�ســـف ترليون 

دوالر تعاين من عجز مقد�ره ترليون �سنويا.
�الإ�سارة �الأهم، �ن �لناجت �لقومي يف �ل�سني 
وكذلـــك �مليز�نيـــة ال يتحمالن �أعبـــاء مثل �لتي 
تتحملهـــا �مـــريكا، و�إن حتملتهـــا فبن�ســـب �قـــل 
كثري�، �ل�سني مثال مل تدخل يف �سباقات �لت�سلح 
و�لف�ســـائي  و�لكيمـــاوي  و�جلرثومـــي  �لنـــووي 
و�ل�ســـاروخي، ولي�س لها  قو�عد ع�سكرية  برية 
وجويـــة وال �أ�ســـاطيل بحريـــة وال تدخـــل طرفـــا  

مبا�سر� يف حروب ونز�عات دولية مكلفة. 
لقد جنحت �ل�سني يف بناء وتطوير �سالحها 
�القت�ســـادي و�أثبتت باأنه �سالح فعال  الإي�سالها 

�ىل نادي �لكبار يف �لعامل.
�ل�سعود  �ل�ســـيني، و�إنت�سارها �القت�سادي 
�لعاملي �أهلها لت�ســـدر �مل�ســـهد وحتقيـــق  تو�زن 
يف �لنظـــام �لـــدويل بـــدل �الآحاديـــة و�لعنجهية 
و�لقيـــم  و�لقو�نـــني   باملو�ثيـــق  و�الإ�ســـتهتار 
�الن�ســـانية، و�إذ� �خـــذت �ل�ســـني هـــذ� �لـــدور 
ف�ســـنجد �إهتمامـــا �كـــرب بالتنمية �القت�ســـادية 
بلـــد�ن  و �الجتماعيـــة و�لعلميـــة و�لب�ســـرية يف 
�لعـــامل �لثالث �لفقري، ونتمنى �ن تاأخذ �قطارنا 
�لعربية بالتجربة �لنه�سوية  �ل�سينيه، ويجعلو� 
منهـــا قدوتهـــم يف �لتنميـــة و�لبنـــاء و�لتطـــور، 
وطريقـــا  ملو�جهة كورونات �العد�ء �ملرتب�ســـني 

بهم وما �أكرثهم.
كورون���ا الوب���اء كي���ف تعاملت مع���ه البلدان 

العربية؟
لقد و�جهت �لبلـــد�ن �لعربية ـ بغياب �أمرين 
هامـــني ـ �الأول عدم وجود خطـــط طو�رئ معدة 
حلـــاالت �لكـــو�رث مـــن هـــذ� �لنـــوع، و�لثـــاين 
عـــدم �لقيام  بجهـــود موحدة وتعاون م�ســـرتك 
للتعامل مع �الزمة يف كل م�ســـتوياتها ومر�حلها 

ومتطلباتها �ال�سا�سية.
لهذ� كانـــت �ملو�جهـــة  فر�دى، وكل ح�ســـب 
ظروفـــه و�مكاناتـــه وقـــوة �لقر�ر �ل�ســـادر  عن 
قيادته، و�حلـــق �أن �الردن ودول �خلليج �لعربي 
و�جهـــو� �لوبـــاء بكل جديـــة وم�ســـوؤولية و وعي و 
كفـــاءة، و دول �أخرى تلـــكاأت و ماطلت وتهربت 
من حتمل  �مل�ســـوؤولية حلماية �سعبها ومو�طنيها 
وذلـــك خوفـــا �أو جماملـــة الإير�ن، وهـــي �لدولة  

�مل�ســـدرة للوباء وللبالء معا، �ســـو�ء من خالل، 
�أو  �لثـــوري،  حر�ســـها   �أو  جتارهـــا  �أو  زو�رهـــا 
�مليلي�سيات �ملو�لية لها يف �لعر�ق و�سوريا ولبنان 
و�ليمن، ومل جتروؤ �سلطات هذه �لبلد� ن �أن تغلق 
�ملطار�ت �أو�حلـــدود �أو �ملو�نئ بوجه �الير�نيني 
�و  منـــع جتمعاتهـــم ومو�كبهم وطقو�ســـهم، بل 
�سمحت للميلي�سيات �مل�ســـلحة مبر�فقتهم وفتح 

مر�قد �لزيارة �ملغلقة بالقوة لهم.
البل���دان الأخ���رى فقد غن���ى كال منها على 

لياله
م�سر �إن�ســـغلت �كرث بفايرو�س �سد �لنه�سة 
�الثيوبي، �ل�ســـود�ن �ن�سغل ب�ســـيادته �لتي  فرط  
بها �لب�ســـريعندما جعل �أمريكا تفر�س عقوبات 
خرقت �ل�سيادة �لتي ��ستعادها رئي�سها بو��سطة 
�لنـــن ياهـــو، ليبيا غارقـــة يف وحل فايرو�ســـات 
ثالثني مليون قطعة �ســـالح موزعة من ع�سر�ت 
�لـــدول �ملتدخلـــة، �ســـالح �ســـائب ونفـــط ومال 
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وبحر وحدود وحكم  �ســـائب، �أما تون�س م�سغولة 
بفايرو�ـــس �ل�ســـد بـــني تيـــار وطنـــي دميقر�طي  
و�آخـــر �إخـــو�ين �ســـلفي، و �أردوغـــان يقـــف على 
خطـــوط �لتما�ـــس بينهمـــا، وحدهـــا �جلز�ئـــر   
تو�جـــه فريو�ســـات �لربيـــع و�ل�ســـتاء و�خلريف 

لت�سون �سعبها وت�سحيات �سهد�ئها. 
هـــذه باإخت�ســـار حالـــة بالدنـــا مـــع كورونا 
�لوبـــاء، وقبلهـــا كورونات مـــن �إ�ســـتعمرنا ومن 
�إغت�ســـب �أر��ســـينا ومـــن �أوجـــد لنا �لفو�ســـى 
�خلالقة، و�ســـفقة �لقرن و�أوبئة �لفن  و�لف�ساد 
و�الرهـــاب و�ملافيـــات و�مللي�ســـيات، وحـــدث وال 
حرج عن �خل�ســـائر و�لت�سحيات، و عن �الأرو�ح 
�لتي زهقت و�لـــرثو�ت �لتي نهبت و�المو�ل �لتي 
�ســـرقت و�حلقـــوق �لتي �ســـاعت، وعن �ال�ســـو�أ 
�لقادم و�الأخطـــر �لو�فد، قلناها �ألف  �ألف مرة 

�إنه�سو� يا عرب وال جميب!!!؟؟؟
    كاتب و �إعالمي عربي



و�جلماعي،  �لفردي  �لرعب  من  موجة  و�سط 
وهلع كوين و"توتاليتارية" �إعالمية خميفة، يعي�س 
�لعامل �أ�سري �أجو�ء ت�سبه �حلروب �لعاملية �لقاتلة. 
خملوق  �أ�سغر  �أمام  �لعاملي  �لنظام  تد�عى  فقد 
�أمامه دول،  �أن تهوي  19" ميكن  "كورونا- كوفيد 
نف�سها  وحت�سن  �الأ�سلحة  من  تر�سانات  متتلك 
�لكون  غافل  ما  باإ�ستثاء  �أنو�ع �حلروب،  كل  �أمام 
لقد  عرو�سها.  على  خاوية  باأكملها  دوال  وجعل 
ُعبيء �خلوف �ملعومل يف زجاجات ال تقي، و�أقنعة 

أ.لهيب عبدالخالق

السياسة

من  �إال  عارية  �ل�سعوب  وباتت  �ساعات،  يف  نفذت 
�سقوف �سجونها �ملنزلية.

�لبلد�ن  تغلق  �أن  تخيل  �مل�ستحيل  من  كان 
و�سائل  توقفت  فقد  فح�سب،  �سهر  قبل  كليا 
و�مل�سارح  �ل�سينما  قاعات  و�أغلقت  �لعام،  �لنقل 
وخلت  و�ل�سركات،  و�مل�سانع  و�لبنوك  و�الأ�سو�ق 
�ملد�ر�س و�جلامعات من �لطالب، وفر�ست �لقيود 
�ل�سارمة على �حلركة، و�لرقابة �لكاملة، ونزلت 
معتزالتها،  مغادرة  من  �لنا�س  لتمنع  �جليو�س 
�أ�سياء كانت ترتبط فقط باحلرب فيما �سبق. لقد 
بدت �سدة ردة �لفعل ملفتة للنظر وغري متنا�سبة 
�لتي  �لب�سرية،  الآمال  وخميبة  �خلطر،  درجة  مع 
�أمو�ل �سر�ئبها للتجارب �لطبية من  طاملا دفعت 
تنتج  باملخترب�ت  فاإذ�  �لب�سر،  �ساللة  �إحياء  �أجل 
فايرو�سا  متنع  دو�ء  قطرة  فيها  ولي�س  يقتل،  ما 

جمهريا من قتل مئات �الآالف. 
يف  لوكيانوف،  فيدور  �لربوفي�سور  يقول 
"رو�سي�سكايا غازيتا"، "مل يكن �لفريو�س لي�سبح 
�لعاملي،  �لنظام  يف  ترت�كم،  مل  لو  قويا  حمفز� 
�إختالالت د�خلية خطرية للغاية، كانت عمليا على 
و�سك �النفجار". و�الختالالت، معقدة مت�س �أ�س�س 
�لذي  �ملُعوملمَ  �لعامل  برمتها.  �لدولية  �الآلية  عمل 

حو�يل  قبل  �لتبلور  يف  بد�أ  و�لذي  عليه،  �إعتدنا 
�لليرب�لية  نحو  حتول  حدث  عندما  �سنة،  �أربعني 

�جلديدة يف �لدول �لغربية �لر�ئدة.
ومع ت�سارع �رتفاع معدالت �الإ�سابات و�لوفيات 
حول �لعامل )�أكرث من 430 �ألف �إ�سابة، و�أكرث من 
�القت�سادية  �الأزمات  تتفاقم  وفاة(،  �ألف   18
مرحلة  يف  �لعامل  وتدخل  و�لطبية،  و�الجتماعية 
�إىل  بالذ�كرة  تعيدنا  قد  م�سبوقة،  غري  جديدة 
�ملوؤ�مرة  نظريات  �إنتع�ست  كما  �لو�سطى.  �لقرون 
حتى  ز�لت  ما  �لتي  �لعظمى  �لدول  بني  وبخا�سة 
�للحظة تنق�سم �إىل مع�سكرين: �ل�سرقي )�ل�سني 
وبينهما  و�أمريكا(،  )�أوروبا  و�لغربي  ورو�سيا( 

ترت�وح �النتماء�ت. 
�أن �لفايرو�س �لغام�س  �إىل  والبد من �الإ�سارة 
 ،2019 12 دي�سمرب  الأول مرة يف  �ل�سني  ظهر يف 
�أن بكني ك�سفت عنه  �إال  ووهان )و�سط(،  مبدينة 
بعدما  خا�سة  �ملا�سي،  يناير  منت�سف  ر�سميا 
تف�سى يف مقاطعة هوبي وغريها من �ملناطق، حتى 

�إمتد لكافة قار�ت �لعامل بال �إ�ستثناء.
م�ستويات،  عدة  يف  تدخل  �ملوؤ�مرة  ونظرية 
ت�سبب  عمن  �لدول  بني  �الإتهامات  تبادل  منها 

خ�����������������اوي�����������������ة ع�����������ل�����������ى ع����������روش����������ه����������ا
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   كاتبة عر�قية مقيمة بكند�

فايرو�س  �أنه  �أو  خملقا  كان  و�إن  �لعاملي،  بالوباء 
ي�سمى  ما  بروز  ومنها  فح�سب.  �إهماله  جرى 
�حلروب  يف  ��ستخدم  �لذي  �حلرب"  بـ"طب 
من  ويختار  �لعالج  يقنن  و�لذي  �ل�سابقة،  �لعاملية 
�أخطر  ذلك  ولعل  للبقاء"،  "�الأ�سلح  �ملر�سى  بني 
"�لبقاء  نظرية  �إىل  يعيدنا  الأنه  نف�سه،  �لوباء  من 

لالأقوى"، �أو لـ"�لعن�سر �الأنقى".
�ل�سعب،  �الإختبار  �أمام  �الأطباء  وقف  لقد 
و�لذي  �ل�سرير،  �سي�سغل  �لذي  �ملري�س  هو  فمن 
�لعمر  على  تعتمد  للمر�سى  فرز  عملية  يتلوه 
"�الأطباء  فعلى  لرويرتز.  وفقًا  �لطبية،  و�حلاالت 
�أكرب،  وب�سرعة  �الأحيان  من  كثري  يف  يختارو�  �أن 
قيد  على  للبقاء  �أكرب  فر�سة  ي�ستحقون  �لذين 
كانت  �إيطاليا  �أن  كثرية  تقارير  وذكرت  �حلياة"، 
مدنها  يف  �الأزمة  تفاقم  و�سط  طبقه،  من  �أول 

وم�ست�سفياتها. 
يف  فينك  �سريي  قالت  �ملتحدة،  �لواليات  ويف 
 ،2020 مار�س   21 يف  تاميز  نيويورك  يف  مقالها 
�ملتحدة،  �لواليات  يف  كورونا  عدوى  �نفجار  "مع 
قد ت�سطر �مل�ست�سفيات �إىل �تخاذ خيار�ت مروعة 
جار  �لتخطيط  �لهاوية.  حافة  �إىل  دفعها  مت  �إذ� 
بالفعل، �سيكون على �ملدير �لطبي لوحدة �لعناية 
�ستدعمها  �لتي  �ملر�سى  حياة  يختار  �أن  �ملركزة 

�أجهزة �لتنف�س �ل�سناعي ومعد�ت �أخرى".
تطبيق  عن  �لتقارير  هذه  كل  يف  و�الإ�سارة 
�لذين  �ل�سن،  كبار  �حلروب" مت�س  "طب  قو�عد 
للمر�س عن كونهم  �لدعائية  حتذر كل �حلمالت 
�ل�سريحة �الأكرث تعر�سا لالإ�سابة. لقد �أثارت تلك 
�لتقارير �ملخاوف من نزوع �لدول �لغربية و�ليابان 
�ل�سباب  فئة  "�إنقاذ  �إىل  �أخرى،  ودول  و�ل�سني 
�سيخوخة  من  يقل�سو�  �أن  ميكن  و�لذين  �الأقوى، 

�ملجتمعات �لدولية".
�أو  م�سل  الإنتاج  �لدول  تت�سابق  ذلك،  وو�سط 
لقاح �سد �ملر�س، وتدخل حلبة �ملناف�سة �ل�سيا�سة: 
�لرثو�ت.  ويح�سد  �لدو�ء  �إنتاج  يف  �سي�سبق  �أيها 
�الأو�سع  �لنافذة  �الإعالمية  �الآلة  كانت  بالطبع  و 
"نظريات �ملوؤ�مرة" تلك،  �أنو�عها �سالعة يف  بكل 
لتنتع�س �حلرب �لنف�سية، و�الإ�ساعة �لرمادية �لتي 
�نعد�م  من  كبرية  درجٌة  �لرئي�سة  �سمتها  كانت 
�الأخالق، ليت�سح �أن "�سيا�سة �لردع" �ملتبعة جتاه 
دول كرو�سيا و�ل�سني مثال، مل تتوقف رغم �الأزمة.

�لتاجي  �لفايرو�س  �أ�سل  يهد�أ �جلدل حول  مل 
�ملتحدة  �لواليات  بني  بخا�سة  وت�ساعد  �جلديد، 
�لرئي�س  فو�سفه  �مل�ستويات،  �أعلى  �إىل  و�ل�سني، 
�سيني"،  "فايرو�س  باأنه  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 
فيما ��ستبهت بكني يف �أن يكون و�فد� من �لواليات 

�ملتحدة. 
ورغم �ن�سغال �لعلماء و�ملتخ�س�سني مبكافحة 
هذ� �لوباء �لقاتل، تباينت �آر�ء �لعلماء بني "عدم 

طبيعي  فريو�س  و�أنه  تخليقه  على  دالئل  وجود 
قاتل  �إىل  حولته  لطفرة  تعر�س  �لن�سب،  معروف 
فيما  �لب�سر"،  خاليا  �خرت�ق  على  �لقدرة  ميتلك 
�ملتخ�س�سة  �الأمريكية  �ملجلة  ن�سرته  تقرير�  �أكد 
12 نوفمرب  2015 �أن "علماء �أمريكيني  "ناتري" يف 
خّلقو� يف �ملخترب ن�سخة هجينة من فريو�س تاجي 
مر�س  ي�سبب  بفريو�س  عالقة  على  للخفافي�س 
�حلادة،  �لتنف�سي  �جلهاز  متالزمة  �أي  �سار�س، 
�ل�سطحي  �لربوتني  زوده  وخرجو� بفريو�س جديد 
ببنية ت�ساعده على �خرت�ق خاليا �جلهاز �لتنف�سي 

�لب�سري". 
وحتدث متخ�س�سون قبل ذلك يف عام 2013 
يعي�س  تاجي  فريو�س  "عزل  يف  جناحهم  عن 
�خرت�ق  على  �لقدرة  له  �خلفافي�س  �أج�سام  يف 
�خلاليا �لب�سرية دون �ملرور بج�سد حيو�ن م�سيف 
لها". وعّلق عامل �لفريو�سات يف معهد با�ستور يف 
باري�س، �ساميون و�ين هوب�سون، على تلك �الأنباء 
�أن  �لفريو�س فال ميكن الأحد  ت�سرب  "�إذ�  بالقول 

يتنباأ مب�ساره".
من  قريبون  �لعلماء  كان  وذ�ك،  هذ�  وبني 
يف  �سنو�ت  منذ  كورونا  لفايرو�س  لقاح  تطوير 
وفق  جفت"،  "�الأمو�ل  لكن  �ملتحدة،  �لواليات 
 5 يف  �الأمريكية  نيوز"  �سي  بي  "�إن  لقناة  تقرير 
"كورونا"  خروج  ومع   .2020 مار�س/�آذ�ر  من 
عن �ل�سيطرة وت�سنيفه وباء عامليًا، بات �حلديث 
�أو�سع  بيولوجية"  "حربا  يكون  �أن  �حتمال  عن 
�نت�سارً� وعلى ل�سان جهات عليا يف بلد�ن تعّر�ست 

لالإ�سابة به. 
و�أمريكا(  )�أوروبا  �لغربي  �الإعالم  �بتدر 
�ملوؤ�مرة،  نظرية  �إطار  يف  ورو�سيا  �ل�سني  باإتهام 
و�أوروبا،  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  وحاولت 
�ل�سني  وعلى  تارة،  رو�سيا  على  �مل�سوؤولية  �إلقاء 
"ردع  �إىل  ترمي  ��سرت�تيجية  �سمن  �أخرى،  تارة 
�سحيفة  تقرير  زعم  فيما  و�ل�سني"،  رو�سيا 
"ميل" �لربيطانية �أن "و��سنطن ت�سعى الإ�ستخد�م 
�سد  و�قت�سادي  بيولوجي  ك�سالح  كورونا  فريو�س 
�ل�سني"، يف ظل ترجيحات خرب�ء �أمريكيني باأن 
عام  خالل  �سخ�س  مليون   65 نحو  كورونا  يقتل 

ون�سف.
 وكان الفتًا �سدور تقريرين جديدين يدعيان 
للت�سليل  منظمة  عاملية  "بحمالت  رو�سيا  قيام 
كورونا"،  كارثة  �لغرب  معاجلة  ب�ساأن  �الإعالمي 
ه ق�سم �لعالقات �خلارجية لالحتاد  �أعدمَّ �أحدهما 
�لعاملي  �لتو��سل  ملركز  و�لثاين  �الأوروبي، 
�سباط/فرب�ير  �أو�خر  يف  �الأمريكية،  باخلارجية 
"فاينن�سال  �ملا�سي، ك�سفت جزء� منهما �سحيفة 
بر�س"  "فر�ن�س  ووكالة  �لربيطانية  تاميز" 

�لفرن�سية 
�مل�سهد �لعاملي �حلايل، تر�سمه عنا�سر كثرية:

ومل  �أحد�  يوفر  مل  جائحة،  مب�ستوى  وباء  ـ   1
يخرت �سحاياه.

2 ـ قياد�ت �سيا�سية دولية تتحدث عن "حرب 
يفرت�س  دولية  قياد�ت  و�إ�سابة  بايولوجية"، 
"ت�سدع  فكرة  يعطي  ما  بالوباء،  حم�سنة،  �أنها 
م�ستقبال  ي�ستخدم  قد  ما  وهذ�  �حل�سانات"، 

)�لت�سفيات و�الغتياالت(.
3 ـ عجز حكومات �لعامل عن وقف تقدم �لوباء 
و�ن�سغال �إعالمي وحكومي دويل، لقد بد� �لنظام 
�أمام  �سعيفني  و�الأمريكي  �الأوروبي  �ل�سحي 

�لفايرو�س.
4 ـ �إغالق وعزل مدن ودول باأكملها.

و�ال�ساعة  �لنف�سية  �حلرب  �إنتعا�س  ـ   5
�لرمادية.

وهو  �لدولة،  �إد�رة  من  جديد  نوع  بروز  ـ   6
�ملنازل،  من  �أو  )�الأليكرتونية(  �أونالين  �الإد�رة 
وهذ�  �لنقدي،  و�لتد�ول  و�الإعالم،  �لتعليم  ومثله 
ف�سوف  ��ستمرت  لو  للعمل،  جديدة  بيئة  يفر�س 
حتدث بطالة كبرية يف �سوق �لعمل �لعاملي، و�سط 

توقعات بفقد�ن 25 مليون وظيفة.
�لدول  وميز�نيات  �ملال،  �أ�سو�ق  �إنهيار  ـ   7
وتعوي�س  و�لتجارب  �لوباء  لدحر  �الآن  تدفع  �لتي 
�ل�سحايا،  وذوي  و�مل�سابني  �ملنازل  يف  �لعاملني 

مقابل ال عائد.
حروب  حل�سم  �لوباء  بيئة  �إ�ستغالل  ـ   8
�إير�نيني  قيام  عن  ن�سرت  تقارير  )هناك  قائمة 
باإ�ستخد�م مر�سات للمر�س على �أنها معقمات يف 

�لعر�ق و�سوريا(.
�الأمم  موؤمتر  وجد  �لتد�عيات  �سياق  ويف 
در��سة  يف  )�الأونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة 
كورونا  بها  تت�سبب  �لتي  �ل�سدمة  �أن  حتليلية، 
�ستوؤدي �إىل ركود يف بع�س �لدول و�ستخف�س �لنمو 
�ل�سنوي �لعاملي هذ� �لعام �إىل �أقل من %2.5، ويف 
�لدخل  يف  عجز�  ن�سهد  قد  �ل�سيناريوهات  �أ�سو�أ 
ت�ستبعد  ومل  دوالر،  تريليون   2 بقيمة  �لعاملي 
"بلحظة  �ستت�سبب  ورمبا  �لنطاق،  و��سع  �الإفال�س 
مين�سكي" وهي �نهيار مفاجئ لقيم �الأ�سول �لتي 

متثل نهاية مرحلة �لنمو يف هذه �لدورة.  
هذ� م�سهد �سيتذكره �لعامل، وهو ينهي �لنظام 
�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  قام  �لذي  �لعاملي 
�لبائد".  �لعاملي  "�لنظام  �أ�سميته  �أن  و�لذي �سبق 
رعبًا  �الأكرث  �لطو�رئ  حالة  يف  �لعامل  غرق  لقد 
على  �لعاملي  �ل�سمري  وبات  �حلية،  �لذ�كرة  يف 
و�لعامل على حافة عهد حلروب جيو�سها  �ملحك، 
"جمهريات"، تختار �سحاياها وتعزلهم عن مربع 

للبقاء. �لذهبي" �الأ�سلح  "�ملليار 
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 د. هال رشيد أمون

السياسة

المالي واالقتصادي  اللبنانيون بن مطرقة اإلنهيار 

المحلي وسندان الفوبيا من وباء الكورونا العالمي
�مل�ستحيل �لعثور على �سيا�سي و�حد �سريف �و نزيه �أو 
غري متورط يف �لف�ساد، �سو�ء �نتمى �ىل قوى 8 �آذ�ر 
" كلن  �لثو�ر �سعار  ، ولرفع مع  �آذ�ر   14 �أو �ىل قوى 

يعني كلن"، ومن هنا تبد�أ �لق�سة.
�لذي  �لطويل  �الجر�مي  �لف�ساد  م�سار  ب�سبب 
عقود،  مدى  على  �للبنانية  �حلكم  مافيا  �نتهجته 
�النهيار  �ىل  لبنان  و�سول  �لطبيعية  �لنتيجة  كانت 
خلطر  جدي  ب�سكل  وتعّر�سه  و�القت�سادي،  �ملايل 
و�الفال�س،  و�جلوع  �لفقر  نحو  بالكامل  �النزالق 
بعدما �أمعنت تلك �ملافيا يف نهب �ملال �لعام �لذي مّت 
�إنفاقه ب�سكل ع�سو�ئي على م�ساريع منعدمة �جلدوى 
من  مقربني  ومتعهدين  �أعمال  رجال  منها  ��ستفاد 
�ملوظفني  جلي�س  �لرو�تب  وعلى  �ل�سلطة؛  �أركان 
�لذين مّت ح�سوهم يف �الد�ر�ت �لعامة، �نطالقًا من 
�النتخابية  و�لر�ساوى  �ل�سيا�سية  �لزبائنية  �سيا�سة 
�لتي تقدمها �لتيار�ت �ل�سيا�سية �لطائفية لقو�عدها 
يف  و��سو�تها  �الأعمى  والءها  ت�سمن  كي  �ل�سعبية 
على  �سطوها  ذلك،  �ىل  �أ�سف   . �القرت�ع  �سناديق 

قامت  و�لتي  �مل�سارف،  �ملودعة يف  �للبنانيني  �مو�ل 
�مل�سرف  من  �ال�ستد�نة  عملية  خالل  من  �ل�سلطة 
�سم�سر�ت  و  �سفقات  لتمويل  باإ�ستخد�مها  �ملركزي، 
�ملافياوي  و�ل�سيطرة  �لنفوذ  و�سبكة  �لفا�سد  �حلكم 

�مليلي�ساوي على مقدر�ت �لدولة.
عليها  معطوفا  �خلاطئة،  �ل�سيا�سات  تلك  كل 
دوالر،  مليار   40 كلفت  �لتي  �لكهرباء  ف�سيحة 
 4 كلفتها  بلغت  �لتي  �ملالية  �لهند�سات  وف�سيحة 
لبنان  م�سرف  حاكم  رعاها  و�لتي  دوالر،  مليار�ت 
�لع�سابة  ج�سع  �إر�ساء  ويف  واليته،  جتديد  يف  طمعًا 
�ملال  من  ثرو�تها  تكدي�س  �ىل  �ل�ساعية  �حلاكمة 
�لكارتل  منها  وحقق  �الآمنة،  �ملالذ�ت  يف  �حلر�م 
بف�سل  خيالية  �أرباحًا  �ل�سيا�سي،   - �مل�سريف 
تقوي�س  �إىل  �ف�ست  للفو�ئد،  �لفاح�س  �الرتفاع 
�ل�سريح  �الإعالن  و�ىل  وموؤ�س�ساتها،  �لدولة  �أ�س�س 
على  قام  �قت�سادي   - �سيا�سي  منوذٍج  �نهيار  عن 

�لكلبي  ديوجان�س  �ليوناين  �لفيل�سوف  عن  ُيروى 
فا�ساًل  حكيمًا  كان  �لذي  م(  ق.   323  -  421(
�أنه كان يتجّول يف و�سح �لنهار وهو يحمل  متق�سفًا، 
م�سباحًا. وعندما �ُسئل عما كان يفعله، كان يجيب: 
"�أنا �أبحث عن رجل و�حد نزيه" . لو ُبعث ديوجان�س، 
ور�ح يبحث عن نف�س �لهدف يف لبنان، لوجد �أنه من 
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�لطائفية  بلبو�س  تتلب�س  �لتي  �ملحا�س�سة  ��سا�س 
لتعطيل  �مل�ستعدين  �ل�سلطة  �أركان  ف�ساد  حتمي  كي 
�لبلد �سنو�ٍت، من �أجل تو�سيع ح�س�سهم ونفوذهم، 
�أي�سًا لو�سع خالفاتهم جانبًا و�لتحالف  و�مل�ستعدين 
معًا، لتاأمني دميومة �سلطتهم، �سد �أي �إر�دة �سعبية 
�الجتماعية  و�لعد�لة  �ملدنية  �لدولة  لو�ء  ترفع 
�لتبعية  ومناه�سة  �لف�ساد  ومكافحة  و�ل�سفافية 

و�لو�ساية �خلارجية على لبنان.
�حلكومة  وت�سكيل  ت�سرين،   17 ثورة  �ندالع  بعد 
�آذ�ر،  من  �لثامن  قوى  على  حم�سوبني  وزر�ء  من 
متخبطة  لبنان  يف  �حلالية  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  تبدو 
حجم  مع  تتنا�سب  مبادر�ت  �أي  �إبتكار  عن  وعاجزة 
و�ل�سحية  و�الجتماعية  و�القت�سادية  �ملالية  �لكارثة 
�ل�سقوط  فرملة  على  قادرة  �و  لبنان،  يعي�سها  �لتي 
�لتي حازت ثقة  �لهاوية. هذه �حلكومة  �ل�سريع نحو 
�ل�سعبية،  لل�سرعية  فاقٍد  نيابي  جمل�س  من  ملتب�سة 
و�لتي �سميت "حكومة حزب �هلل" ، تتعر�س ملقاطعة 
�لتي  و�لغربية  �لعربية  �لدول  من  �لعديد  جانب  من 
عن  وعاجزة  فا�سلة  باتت  �للبنانية  �لدولة  �ن  تعلم 
حزب  �سيطرة  ب�سبب  ومو�ردها  موؤ�س�ساتها  �إد�رة 
تقدمي  عن  متتنع  فهي  ولذلك  قر�رها.  على  �هلل 
�ركان  جناح  بعد  خا�سة  لها،  مالية  م�ساعد�ت  �أي 
"�لعهد �لقوي" وحلفائه يف تعميق م�ساكل لبنان مع 
م�ساعدة  ال  �أن  قرر  �لذي  و�لدويل  �لعربي  �ملجتمع 
طالب  حقيقية  �إ�سالحات  �إجر�ئه  بعد  �إال  للبنان 
و�تفاق  �لد�ستور  تطبيق  �ىل  و�لعودة  �لثو�ر،  بها 
�لدولية.  �ل�سرعية  وقر�ر�ت  بعبد�  و�إعالن  �لطائف 
وهكذ� حتّول لبنان �ىل دولة معزولة عن �متد�د�تها 
�حليوية، �لعربية و�لدولية �لتي ت�سّكل �سرطًا لتعافيه 
على  �لهيكل  ب�سقوط  تهدد  �لتي  �ملتفاقمة  �أزمته  من 

ر�أ�س �جلميع. 
من  م�ستهدفة  باأنها  ت�سعر  �لتي  �حلكومة  هذه 
�ىل  باال�سارة  تارة  عجزها  عن  تد�فع  عدة،  جهات 
�ل�سابقة،  �لعهود  من  ورثتها  �لثقيلة" �لتي  "�لرتكة 
بالعرقلة ملن  و�تهامات  بالدخول يف �سجاالت  وطورً� 
تتمكن  مل  وهي  �خلبثاء".  "�ملحر�سني  ب  �سّمتهم 
�أي ملف من  �إجناز يف  �أي  �للحظة من حتقيق  حتى 
�مل�سارف  مو�سوع  يف  ال  و�مللحة:  �ل�ساخنة  �مللفات 
�عُترب  حيث  �للبنانيني،  �أعمار  جنى  حتتجز  �لتي 
"علي  �ملايل  �لعام  �ملدعي  �تخذه  �لذي  �لقر�ر 
�لنموذج  على  باالإعد�م  �حلكم  مبنزلة  �بر�هيم" 
�مل�سارف  لتاأميم  وحماولة  �للبناين،  �القت�سادي 
�ملفتوح  �ل�سر�ع  ظل  يف  �سيما  وال  تطويعها،  بهدف 
يف  وال  �إنتقاميًا.  طابعًا  يحمل  �لذي  �مل�سارف  على 
�تخذت  حيث  "�ليوروبوندز"،  �سند�ت  �سد�د  ق�سية 
�الأخرية،  �للحظة  يف  �لدفع  بتعليق  �لقر�ر  �حلكومة 
غري  حلول  الإيجاد  �لد�ئنني  مع  تفاو�س  �أي  ودون 
يف  وال  و�لبعيد.  �لقريب  �ملدى  على  بلبنان  م�سرة 
�ملدخل  يعترب  �لذي  �مل�ستقل"  "�لق�ساء  مو�سوع 
وزيرة  قامت  حيث  �إ�سالحية،  عملية  الأي  �حلقيقي 

�عرت��س  ب�سبب  �لق�سائية  �لت�سكيالت  برّد  �لعدل 
بعد  توقيعها  ورف�ست  عليها،  �جلمهورية  رئي�س 
ق�سية  يف  وال  �الأعلى.  �لق�ساء  جمل�س  من  تلقيها 
�لتعامل  رف�س  جاء  �لذي  �لدويل"،  �لنقد  "�سندوق 
وو�سفات  �سيا�سية  �أجند�ت  يحمل  �أنه  بذريعة  معه، 
جاهزة و�سروطًا ت�ستهدف لبنان �سيا�سيًا و�أمنيًا، مع 
ن روج لهذه �لفكرة، �إمنا ي�سعى  �ن �حلقيقة هي �ن ممَ
الإحكام �سيطرته على لبنان، وللحفاظ على مكا�سبه 
�ملعابر �حلدودية  �الإبقاء على  ومد�خيله، من خالل 
ن�ساطاته،  �مام  م�سّرعة  �ل�سرعية  وغري  �ل�سرعية 
�لتي  �جلمركي  �لتهرب  عمليات  حماية  خالل  ومن 
حت�سل عرب �ملر�فىء �لبحرية و�جلوية، و�لتي تفّوت 
مبليار�ت  تقّدر  مالية  �إير�د�ت  �لدولة  خزينة  على 
قوته  بنقاط  لالإحتفاظ  ي�سعى  هو  �أي  �لدوالر�ت. 
تق�سم  لدويلة  مو�ٍز  وباإقت�ساد  متويله،  وم�سادر 
و�سيا�سية،  �يديولوجية  مب�سوغات  �لدولة  �إير�د�ت 
وال�سيما �ن لبنان يبدو �ل�ساحة �الأخرية �لتي حتر�س 
و�ل�سورية،  �لعر�قية  �ل�ساحتني  خ�سرت  �لتي  �إير�ن 
�ملعار�سة  حملة  تتاأتى  هنا  ومن  بها،  �لتم�سك  على 
�لتي قادها حزب �هلل �سد �للجوء �ىل �ال�ستفادة من 
�إير�ن  بر�مج �سندوق �لنقد �لذي قد ي�سعف قب�سة 

وهيمنتها على لبنان.
 - �هلل"  "حزب  يف  �مل�سوؤوليني  �حد  �سرح  وقد 
باأن ماأكل �حلزب  �لذي �سبق الأمينه �لعام �ن �سّرح 
�سبب   - �إير�ن  من  ياأتي  وماله  و�سالحه  وم�سربه 
�إن  بالقول  �ل�سندوق،  من  �حلذر  �حلزب  موقف 
�حلزب "يرحب باأي م�ساعدة خارجية ملنع �النهيار، 
�أو هيمنة  و�ساية  �أي  تت�سلل من خاللها  ال  �ن  �سرط 
ويف  قليلة،  �يام  بعد  ولكن  لبنان".  على  خارجية 
�الإير�نية  �خلارجية  وزير  �أعلن  مفاجىء،  ت�سريح 
"حممد جو�د ظريف"، عن رغبة �إير�ن يف �ال�ستعانة 
ب�سندوق �لنقد �لدويل للمرة �الأوىل منذ �لعام 1962 
للح�سول على 5 مليار دوالر، بهدف مو�جهة تد�عيات 

فايرو�س كورونا. وهذ� ما دفع حزب �هلل �ىل مر�جعة 
موقفه من �لتعاون مع �ل�سندوق، �قتد�ًء باير�ن.

باأبعادها  �ملتفّجرة  �حلالّية  �الأزمة  ظل  ويف 
و�سعت  �لتي  و�الجتماعية  �ملالية   - �القت�سادية 
حاّفة  على  و�ملجتمعمَ  �النهيار،  �سفري  على  �لدولة 
�لفو�سى و�لّت�سّظي، و�لنا�س على حافة �جلوع بعدما 
من  �أكرث  بينهم  جتاوز عدد �لفقر�ء ن�سبة �لـ 50% 
ظهرت  �ملدقع،  �لفقر  خط  حتت  هم  ن  مممَ  20%
 "19  – "كوفيد  فايرو�س  تف�سي  �أزمة  لبنان  يف 
�الأر�سية،  �لكرة  يحا�سر  بات  �لذي  )كورونا( 
ولتظهر  للحكومة،  جديدً�  و�إمتحانًا  حتديًا  لت�سيف 
مل�سيئة  قر�رها  وتبعية  وتخبطها  ه�سا�ستها  مدى 
حزب  )وال�سيما  �سكلتها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لقوى 
تتعلق  �إجر�ء�ت م�سريية  �تخاذ  �هلل( وعجزها عن 
�هلل  حزب  جنح  فقد   . مبوتهم  �و  �للبنانيني  بحياة 
�لقادمة  �ملوبوءه  �ملوت  طائر�ت  بدخول  �ل�سماح  يف 
توزعو�  بالفايرو�س  م�سابني  تنقل  �لتي  �ير�ن،  من 
قنبلة  و�سكلو�  ع�سو�ئي،  ب�سكل  �للبنانية  �ملناطق  يف 

جرثومية موقوتة هددت حياة كل �للبنانيني.
و�للبنانيون �لذين يقبعون ما بني مطرقة �الإنهيار 
من  �لفوبيا  و�سند�ن  �ملحلي،  و�القت�سادي  �ملايل 
حكومتهم  تقوم  �ن  �نتظرو�  �لعاملي،  �لكورونا  وباء 
باحلد �الأق�سى من و�جباتها وم�سوؤولياتها يف حماية 
وقائية  و�إجر�ء�ت  �حتياطات  �تخاذ  عرب  حياتهم، 
و�حرت�زية جدّية و�سارمة الإغالق �ملطار وكل �ملعابر 
وجدوها  �نهم  �إال  خاللها،  من  �لوباء  يت�سلل  �لتي 
طهر�ن،  مع  �ملفتوحة  �الأجو�ء  �سيا�سة  ت�ستخدم 
وترتك �ملنافذ �جلوية و�لربية مفتوحة �أمام ��ستري�د 
�ل�سحي  �حلجر  خطة  وتعتمد  �خلطري،  �لوباء  هذ� 
�لطوعي للم�سابني، بداًل من فر�س �حلجر �اللز�مي 
بلد مفل�س ال توجد فيه  عليهم حلظة و�سولهم. ويف 
��ستعد�د�ت طبية �و جتهيز�ت كافية يف �مل�ست�سفيات 
�أد�ء  و�سف  ميكننا  و�إغاثتهم،  �مل�سابني  ال�ستقبال 
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�حلكومة و�جر�ء�تها، باأنها تت�سم بالكثري من �خلفة 
وباأنها  )�جلائحة(  �ملهلكة  �الآفة  بهذ�  و�ال�ستهانة 
مقامرة بحياة �للبنانيني، تندرج ��سا�سًا يف �خل�سوع 
م�ساحله  تقدمي  على  �لقائمة  �هلل  حزب  الإمالء�ت 
عموم  �سحة  على  للخارج،  ووالئه  �ل�سيقة  �حلزبية 
تتحكم  قوة  �ىل  حتول  بعدما  �لد�خل،  يف  �ملو�طنني 
�الإيديولوجية  قناعاته  من  �نطالقا  �لوطن،  مب�سري 
ومرتكز�ته �لعقائدية �لتي جتعله مي�سي يف مغامر�ت 
نف�سه  نذر  عبثية  ومعارك  �لعو�قب،  حم�سوبة  غري 
�ملخاطر  ��ستجالب  ذلك  كًلف  لو  حتى  خلو�سها، 
و�ملاآ�سيمَ و�الوبئة �لتي تهدد حياة �للبنانيني وتتالعب 

باأمنهم �ل�سحي دون �أي وخز من �سمري. 
متلفزة  كلمة  يف  ن�سر�هلل"  "ح�سن  ظهر  وقد 
ركز فيها على �لو�جب �ل�سرعي و�لديني و�الخالقي 
لت�سجيل  �ل�سحية،  باالإجر�ء�ت  �لنا�س  �لتز�م  يف 
�للبنانيون  ويعتقد   . �لعدو �جلديد  �نت�سارعلى هذ� 
�ىل  �لدعوة  ��ستباق  و�لفطنة،  �حلكمة  من  كان  �نه 
�ملح�سو�س  غري  �مليكرو�سكوبي  �لكائن  هذ�  مقاومة 
له  ت�سمح  �سفر  جو�ز  منحه  بعدم  �ملرئي،  وغري 
باالإنتقال �ىل لبنان يف طائر�ت �ملوت، و�لذي ميكن 
و�جتماعية  دينية  ومف�سدة  نكر�ء  جرمية  �عتباره 
بقتل  تت�سبب  قد  الأنها  وفقهية،  و�أخالقية  و�ن�سانية 

�سعب باأكمله.
لقد دفعت حمنة �سوء �إد�رة �ل�سلطة لهذه �لكارثة 
�لوبائية �الأممية، �لبع�س �ىل �ملطالبة با�ستقالة وزير 
�ل�سحة )�ملح�سوب على حزب �هلل( �لذي حمل لقب 
�ل�سهرية  عبارته  ��سبحت  و�لذي  �لكورونا"؛  "وزير 
�نت�سار فريو�س كورونا، مدعاة  للهلع" من  "ال د�عي 
مل  �لتي  �للبنانيني،  �و�ساط  يف  و�لتهكم  لل�سخرية 
يلبث �أن ��ستبدلها بعبارة "�نتهى �لدلع، وبد�أ �لهلع"، 
لبنان،  �لوباء يف  �نت�سار  �ن �درك مدى خطورة  بعد 
�إذن  �سحب  و�لذي  �سبطه،  على  وز�رته  قدرة  وعدم 
يف  �أد�ئه  �نتقد  الأنه  �الأطباء  �أحد  من  �ملهنة  مز�ولة 

تغريدة على �لتويرت. وكذلك فقد ك�سفت هذه �ملحنة 
�ملكّونة  �الأ�سا�سّية  �لبنى  �هرت�ء  ماأ�ساة  عن  �لغطاء 
�أّن  وعن  و�لدولة،  و�ل�سلطة  و�ملوؤ�ّس�سات  لالإد�ر�ت 
�ل�سلطة �حلالية ال متلك من مقّومات �ل�سلطة �إاّل ما 
هو نقي�سها، �أال وهو �لتخبط و�نعد�م �لروؤية و�خلطة 
�سغوطات  �أي  عن  و�ال�ستقاللية  �حلرة  و�الإر�دة 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  من  منعها  ما  وهذ�  عنها.  خارجة 
�مل�سلحة  فيها  تقدم  وحا�سمة،  �سريعة  ��ستباقية 

�لعامة للمو�طنني على �مل�سالح �حلزبية �ل�سيقة.
�الأمثلة  �لكثري من  وقد قدمت �حلكومة �حلالية 
�أولها:  وتخبطها،  �أد�ئها  �سوء  �لفاقعة عن  و�لنماذج 
كل  �ىل  وزحفه  "كورونا"،  وباء  �نت�سار  ��ستغاللها 
�الأمنية"  "�لطو�رئ  حالة  الإعالن  لبنان،  يف  مكان 
تبايل  و�لتي مل  �لعامة"،  "�لتعبئة  �ُسميت حالة  �لتي 
فيها �حلكومة مبتطلبات �لنا�س �ملنكوبة و�حتياجاتها 
يف  وال�سيما  و�لدو�ء،  و�مل�سرب  �ملاأكل  �ىل  �ليومية 
�و�ساط �لطبقات �لفقرية و�لكادحة. ثانيًا: �إعد�دها 
مل�سروع قانون خطري حلماية �إجر�م �لكارتل �مل�سريف 
حتت عنو�ن "كابيتال كونرتول" �لذي قد ي�ستمر ملدة 
�ملت�سررين  �ملو�طنني  على  خاللها  مُينع  �سنو�ت،   3
من �لذهاب �إىل �لق�ساء الإ�سرتجاع حقوقهم. ويقوم 
هذ� �مل�سروع على حجز �أمو�ل �لنا�س ملدة 3 �سنو�ت، 
عرب  �ملودعني  الأمو�ل  �مل�سارف  �سرقة  تغطية  وعلى 
منحها حق �حلجز على �لود�ئع بالعمالت �الأجنبية، 
تاأمني  يعني  ما  �ملالية.  �ل�سحوبات  �سقف  وحتديد 
�مل�سريف  �ل�سيا�سي  �لف�ساد  ملنظومة  قانونية  حماية 
�ملودعني  �مو�ل  �سنة   27 مدى  على  ��ستخدمت  �لتي 
ثالثًا:  �ل�سلطة.  �أهل  و�سم�سر�ت  �سفقات  لتمويل 
�لعميل  �خليام  جز�ر  �إخر�ج  لف�سيحة  �إرتكابها 
�ل�سغط  حتت   - �ل�سجن  من  �لفاخوري"  "عامر 
كل  جبني  على  عار  و�سمة  تعترب  �لتي   - �المريكي 
لطاملا  �لذين  �جلرمية   - �ل�سفقة  بهذه  �مل�ساركني 
و�لتبعية  و�خليانة  بالعمالة  لهم  �ملخالفني  �تهمو� 
�أكدت  �لوقحة  �ل�سفقة  هذه  �الجنبية.  لل�سفار�ت 

�الآالف  بن�ساالت  �حلاكمة  �لع�سابة  ��ستخفاف 
معتقل  يف  كر�ماتهم  �نُتهكت  �لذين  �للبنانيني  من 

�خليام، وتعّر�ست �أُ�سرهم للمالحقة و�ملهانة.
�لتو�طوؤ  بف�سل   - لبنان  يف  وتفاقمت  ولدت  لقد 
�مل�سارف  وكارتل  �حلاكمة  �لع�سابة  بني  �خلطري 
�أنو�عه:  مبختلف  �لف�ساد  �رتكابات   - و�لق�ساء 
�ل�سيا�سية و�القت�سادية و�ملالية و�مل�سرفية و�الد�رية 
و�لق�سائية و�ل�سحية، وذلك �إنطالقا من "مقاي�سة" 
��ستثناء،  دون  من  �ل�سلطة  �أركان  كل  فيها  �سارك 
و�مل�ساريع،  و�المتياز�ت  و�ملو�قع  �ملنا�سب  لق�سم 
و�لو�ساية �خلارجية  �لهيمنة  تثبيت  ولو على ح�ساب 
تبادل �حلمايات  �ملقاي�سة يف  وتتلخ�س  لبنان.  على 
بني �رباب �لف�ساد و�ل�سالح �مليلي�ساوي. وعلى �لرغم 
من �فت�ساح �حلجم �لهائل لهذ� �لف�ساد �لذي نه�س 
ج�سد �لوطن، و�نتهى مب�سهد �سديد �ل�سود�وية يتمثل 
�مل�سارف  �مام  طو�بري  �للبنانيني  �آالف  وقوف  يف 
�ل�سيا�سية،  �لطبقة  بددتها  �لتي  �مو�لهم  ال�ستجد�ء 
�إال �ن كل �ملوؤ�سر�ت )وعلى ر�أ�سها م�ساألة �لت�سكيالت 
�لق�سائية( توؤكد باأن �أهل �ل�سلطة ما ز�لو� متم�سكني 
�للحظة  حتى  �إذ  �لف�ساد،  وحماية  �ملحا�س�سة  بنهج 
مل ُي�سجن فا�سد و�حد يف "�لعهد �لقوي" �لذي زعم 
فا�سد  ميُثل  ومل  �لف�ساد،  حماربة  �أولوياته  �أوىل  �أن 
و�حد �أمام قو�س �لعد�لة. ومن هنا تظهر م�سروعية 
مطالب �لثورة �لتي نادت بتعزيز �إ�ستقاللية �ل�سلطة 
تنطلق  �لف�ساد،  ملكافحة  بخّطة  و�ل�سري  �لق�سائية، 
من تطبيق رفع �ل�سرية �مل�سرفية، للتحقيق يف كافة 
�ساأنًا عامًا،  �و  �سلطة  توىل  ن  ممَ لكل  �لعائدة  �الأمو�ل 
�خلارج،  يف  �ملودعة  �ملنهوبة  �الأمو�ل  �إ�ستعادة  بغية 
كل  وحما�سبة  للقانون،  خالفًا  �ملكت�سبة  و�الأ�سول 
�الإثر�ء  قانون  �إىل  باالإ�ستناد  �لف�ساد،  يف  �ملتورطني 
�جلمهورية  الإ�سرتد�د  متهيدً�  وذلك  �مل�سروع،  غري 
من  لبنان  يف  �ل�سلطة  ت�سكيل  و�إعادة  �ملخطوفة، 
��سا�س  على  مبكرة  نيابية  �نتخابات  �إجر�ء  خالل 
�إنتخابي ال يكون مف�ساًل على مقا�س �لطاقم  قانون 
�ل�سيا�سي و�مليلي�ساوي �حلايل �لذي يتاألف من زعماء 
�لذين  �الحز�ب  وروؤو�ساء  �حلرب  و�أمر�ء  �لطو�ئف 
عاثو� ف�سادً� يف �لبالد، ولذلك باتت م�ساألة �إز�حتهم 
عن �ل�سلطة و��سقاطهم من �حلياة �ل�سيا�سية، مطلبًا 
�لفا�سدة،  �ل�سلطة  هذه  من  �سفاء  فال  ملحًا.  �سعبيًا 
و�ملغت�سبة  �ل�سرعية،  غري  �لتحا�س�سّية،  �لطائفّية، 
ت�سور  �سابق  عن  و�مل�ستوِردة  و�لد�ستور،  للحقوق 
وت�سميم لفايرو�سات �ملوت، �إاّل بو�سعها يف "�حلجر 
�ل�سيا�سي" باعتبارها وباًء �أ�سد خطورة من �لكورونا، 
متهيدً� للتخل�س منها نهائيًا، وهدم �لهيكل �ملهرتىء 
تقوي�س  يف  �لباهر  جناحهم  بعد  روؤو�سهم،  فوق 
�أر�سًا  �أ�س�س �لدولة:  مرتكز�ت �جلمهورية و�إجها�س 
و�سعبًا وموؤ�س�سات و�سيادة، و�ي�سال لبنان و�للبنانيني 

�إىل كارثة ال قعر لها. 

السياسة

   باحثة و�أ�ستاذة يف �جلامعة �للبنانية
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آخر  رآي 

 كاتب و �إعالمي عربي

�سالمَ �لعامُل وجال، و�ساجت قنو�ُت �الإعالم بنقل تتابِع �إح�ساء�ِت �الإ�ساباِت وحتاليِل �ملخت�سنيمَ و�ملر��سلني.
فخاللمَ �أ�سهٍر قليلة، فتكمَ �ملر�ُس وعدو�ُه باالآالِف من موتى وم�سابنيمَ منت�سرينمَ من حدوِد ما بعدمَ �ل�سنِي �سرقًا، �إىل بالِد �لعِم �سام 

غربا. 
�أًغلقت بلد�ٌن ومدٌن باأ�سرها، حتتمَ عناويِن �حلر�ِس و�لوقايِة و�حلذِر  وهكذ� �أقفلِت �ملطار�ُت و�حلدود، ُحظرت �حلركُة و�لتجو�ل، 

ل�سماِن �سالمِة �ملو�طِن من �لكورونا.
�ملو�طِن  �لنجاِة حلمايِة  �سائُر منافِذ  و�أُغلقت  �لبقاء على قيد �حلياة  �أُقفلت معابُر  �أو �كرت�ث،  �هتمام  �أدنى  وبالتو�زي، ودون  لكن 
دُرها حتتمَ بر�ميِل �ملوِت وزنازيِن �لتعذيب، كانت تمَرحل  �لهارِب ِمن حِمرقِة �لديكتاتور، وخاللمَ كِل ِب�سعِة �أ�سابيعمَ من ُعمر �سعوِب وقعمَ قمَ

عن عاملنا �أعد�ٌد �أكرب.
�أبو�ق �إعالم بعني و�حدة

مع لهيِب �الهتماِم �الإعالمِي �لعاملي، �إنتهز �لفر�سةمَ �أبو�ق �حلكاِم �ملت�سّلطنيمَ �أو هم �أنف�سهم، للغِو عن حجم "�ملوؤ�مرة �القت�سادية �لتي 
�أنتجتها خمترب�ٌت بيولوجيٌة �أو م�سانُع �أدويٍة �إمربيالية �أمريكية" كي ت�ستهدفمَ "�ل�سديقمَ �ل�سينيمَ �ملقاوممَ لغطر�سِة و��سنطن"، و�أحيانًا 
�أثر.  الأي  �لتام  �لنكر�نمَ  �أخرى  �أحياٍن  يف  �إلتزمو�  ذلك-  من  �لتام  �لنقي�ِس  وعلى   - �أو  �ملوؤ�مرة!  �سياِق  �الإير�ين" يف  "�ملمانعمَ  �أدخلو� 
�أخرى  وبقاٍع  و�لعر�ق وم�سر  �ل�سحي يف �سورية  و�لو�سع  باألف خري،  و�إير�ن  تتعافى،  فال�سني 

غريهم باأف�سِل حال.
الأي  �سمحمَ  لو  مت�سّلط،  �أو  ديكتاتور  يحكمه  بلٍد  �أي  يف  �أنه  �سحيحًا  �ألي�س 
�لتعذيب  �سجون  يف  يمَق�سونمَ  �لذين  عددمَ  حُت�سي  �أن  �إن�سانيٍة  منظمٍة 
�لعامل  بقاع  كّل  يف  �لكورونا  �سحايا  عدد  يفوُق  �لرقم  لكان  �سهريًا، 

خالل ذ�ِت �لفرتة؟
وز�رة  يطالبمَ  �أن  �لعربي،  "حريات" �الإعالم  �سقُف  ملاذ� 
�ل�سحة بال�سفافية، وال باأ�س من نقد م�ست�سفى هنا وهناك، 
هذ�  يتجر�أ  ال  بينما  قرية،  �أو  مدينة  يف  �سحي  م�سوؤول  �أو 
ه �أن يطالمَ وز�رة �لد�خلية  �ل�سقف ال قبل كورونا وال �أثناءمَ
�أو حتى �سابطمَ  �أو م�سوؤولمَ �سجن  ��ستخبار�ت،  �أو جهازمَ 

�سرطة؟ 
�ل�سفافيُة ومعايري �ل�سالمة ال تتجز�أ

نعم، مرتابون نحن جميعًا من هذ� �ملر�س، ونتمنى 
�أن يهتدي علماء �لطب وم�سوؤولو �ل�سحة الأجنع �ل�سبل، 
باأ�سرع  و�لق�ساء  �مل�سابني،  �آالف  ماأ�ساِة  تد�رك  الأجل 
ونتمنى  ندعو  لكننا  �لكورونا.  �سببها  �آفة  على  وقت 
بع�سر�ت  �الهتمام  ذلك  ُين�سينا  ال  �أن  �لوقت-  -بذ�ت 
ومئات  �لتعذيب،  ويالت  يعانون  �لذين  �ملعتقلني  �آالف 
�للجوء  حدود  على  �ملكد�سني  �لالجئني  من  �آخرين  �آالف 

و�لهروب من حمرقة يومية ي�سببها ديكتاتوريونا!  

أ.هاني المالذي

 كورونا وديكتاتوريونا..
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ليتخذ  و�لــعــر�ق،  �سورية  يف  و�لرتكي  ــر�ين  �الي
�لرئي�س  �د�رة  مــن  بــدعــم  خــطــرية  خــطــو�ت 
ــدويل،  �ل �لقانون  متجاوز�  تــر�مــب  �المريكي 
وتقطيع  �لقد�س  و�سم  �جلوالن  تهويد  لتكري�س 
�جلنوب  بــاإجتــاه  نــفــوذه   ومــد  �لغربية  �ل�سفة 
�أمريكية  تغطية  على  حــاز  بعدما  �لــ�ــســوري، 

ورو�سية م�سرتكة. 
مبد  �ملــاليل  ــر�ن  �إي تفاخرت  �سنو�ت  ومنذ 
نفوذها �الوليغار�سي على �أربع عو��سم مبا�سرة 
يف �سوريا، �أو عرب �ذرعها: "�حلوثية" يف �ليمن 
و"�حل�سد �ل�سعبي" يف �لعر�ق و"حزب �هلل" يف 
لبنان، وتعلن �أن هالل �ل�سيطرة �لفار�سي قاب 
�سمود  ولكن   ــدر�،   ب لي�سبح  �أدنــى  �أو  قو�سني 
لبنان  ويف  �لــعــر�ق  يف  �لبطلة   ت�سرين  ثــورتــي 
بــد�أ  �ــســوريــا  يف  ونــفــوذهــا  م�ساجعها،  ق�ست 
�نك�ساف  وبعد  �سليماين  قا�سم  مقتل  بعد  يهتز 

مع  خ�سو�سًا  ــــو�رد  �مل عــلــى  �لهيمنة  ــر�ع  �ــس
بدعٍم  �ليمنية  �ل�سرعية  قوى  وحتقق  �لرو�س، 
�قتالع  تقدمًا على طريق  �لعربي  �لتحالف  من 

�سيطرة �النقالبيني �حلوثيني.
�أما تركيا �إردوغان  لها ق�سة �خرى: �أوكلت 
و�لغربية،  �المــريــكــيــة  �ملــخــابــر�ت  وكــالــة  لها 
�لدوليني  �الرهــابــيــني  وتــدريــب  تنظيم  وظيفة 
�لوطنية   �لــوحــد�ت  ل�سرب  ��سالموي،  بلبا�س 
�لفو�سى  �أتون  يف  و�إدخالها  وتخريبها،  �لعربية 
يف  �سلودن  �دو�رد  �المريكي  �ل�سابط  �ملنظمة، 
بلندن  قطر  �مــري  ق�سر  "يف  يقول:  مذكر�ته 
�جتمع ممثلي �ملخابر�ت �المريكية و�لربيطانية 
تنظيم  باإن�ساء  قـــر�ر  و�أتــخــذ  و�ال�ــســر�ئــيــلــيــة، 
الأردوغــان  و�أوكــلــت  للقاعدة،  بديال  ��سالموي 
من  جن�سية   72 مــن  �إرهــابــيــني  تــدريــب  مهمة 
�سمنهم )د�ع�س(، مبع�سكر�ت يف مدينة غازي 
عنتاب �لرتكية  بلغت �أعد�دهم 43 �لف مقاتل 

وبكلفة 107 مليار دوالر. 
�ن هدف �أردوغان من وظيفته �لتي قبل بها، 
�نتهاء  مع  �لعثمانية  �خلالفة  حلم  �إ�سرتجاع  
معاهدة لوز�ن عام 2023  �لتي منعت تركيا من 
�لتحرك خارج حدودها  ملدة 100 عام. و�ل�سوؤ�ل 
كيف حترك �أردوغان لتحقيق هذ� �حللم؟ هذ� 
ما ك�سفه ��ستاذه جنم �لدين �أربكان �لذي �أن�ساأ 
دول  عــدة  يف  �الرهابية  �ال�سالمية  �حلــركــات 
عربية يقول: �ن �أردوغان عقد �سفقة من ور�ء 
ظهره مع �المريكان، ون�سبته �إد�رة بو�س مدير� 
تنفيذيا مل�سروع �ل�سرق �الو�سط و�سمال �فريقيا. 
هذ� �مل�سروع كما هو معروف، ي�سعى �ىل تفتيت 

 �لتحديات �الإقليمية �الير�نية و�لرتكية لدول 
وخري�تها  باأر��سيها  �لطامعة  �لعربي  �مل�سرق 
ولبنان  �لعر�ق  ي�سهد  �إذ  �لعهد،  حديثة  لي�ست 
من  �لثاين  �لن�سف  منذ  و�لبحرين  و�المــار�ت 
�القل، �سر�عات وحروب  �لع�سرين على  �لقرن 
�جند�ت  تخدم  بالوكالة   �إقليمية  وتــدخــالت 
دولــيــة كــربى مــوؤثــرة، ممــا يــوؤ�ــســر حلــالــة من 

�ل�سد�م  مع �مل�سالح �لعربية  �لعليا.
يف  جتري  �لتي  �لتحوالت  عن  �حلديث  و�أن 
بلد�ن �مل�سرق �لعربي حتديد� بعد غزو و�حتالل 
�لوطني  نظامه  و��سقاط   2003 عــام  �لــعــر�ق 
�ــســور� قــويــا  ومــانــعــا للتهديد�ت  �لـــذي كـــان  
�القليمية و�لدولية. �سهد �لعر�ق و�سوريا ولبنان 
�لفائتني  �لعقدين  خالل  �لعربي  �خلليج  ودول 
تدخالت �إقليمية �سافرة م�ستغلة حالة �لرت�جع 
حماور  ظهورعدة  �ىل  �أدت  �لر�سمي.  �لعربي 
قدم  مو�سع  على  للح�سول  بينها  فيما  تتناف�س 
ودعـــو�ت  م�ساريع  حتــت  �لعربية،  �الر�ـــس  يف 
قــدميــة بــالــيــة يف حمــاولــة الإحــيــائــهــا جمـــدد�. 
�إير�ن �ل�سفوية وتركيا �تاتورك، برزت حماور 
دولية   قوى  مع  و�متد�د�ت  �سبكية  عالقات  لها 
�لعربية من  �ملنطقة  تنظر �ىل  كربى وعظمى، 
�ملحيط �ىل �خلليج هدفا �إ�سرت�تيجيا، ونق�سد 
بها �لقوى �المريكية وحلفائها و�لقوى �لرو�سية 
دوغمائية  حتالفات  �سهدت  �لتي  وحلفائها، 
متباينة  و�دو�ت  ع�سكرية  وتــدخــالت  وحــروب 

ومتغرية.
عن�سريته،  من  �إنطالقا  �ل�سهيوين  �لكيان 
�إ�ستثمر حالة �ل�سعف �لعربي، ومتركز  �لنفوذ 

د. خليل مراد

السياسة

أفول مشاريع  ايران الصفوية وتركيا العثمانية  
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كما   )19 )كوڤيد  �و  كورونا  ڤايرو�س  رعب  حتت  �ليوم  �لعامل  يعي�س 
�طلق عليه الحًقا، فيكفي �ن نعلم �نه يف �لقرن �ملا�سي تويف �كرث من 500 
مليون من �الأمر��س �ملعدية، وال يعرف بال�سبط متى بد�أ ��ستخد�م �الن�سان 
لالأ�سلحة �لبيولوجية �و �جلرثومية يف �حلروب، فقد ذكر �ن �الآ�سوريني يف 
�لقرن �ل�ساد�س قبل �مليالد كانو� ي�سممون �آبار �عد�ئهم بفطريات جتعلهم 
�أدب  �إ�سار�ت يف  �مليالد جند  قبل  �لثالث  �لقرن  و يف  بالهذيان،  ي�سابون 
�ليونانيني و�لفر�س على تلويث م�سادر مياه �الأعد�ء من خالل رمي جثث 
�حليو�نات �مليتة فيها. تعترب �الأ�سلحة  �لبيولوجية من ��سد �نو�ع �الأ�سلحة 
عليها  للح�سول  �لن�سبية  �ل�سهولة  حيث  من  للمنتجني  مثالية  وهي  فتًكا، 
من  �الآالف  مئات  لقتل  جًد�  �سئيلة  لكمية  �إال  يحتاج  ولن  و��ستخد�مها، 
�إخفاءها ولكن  �ل�سهل جد�  �لبيولوجية من  �لب�سر و�حليو�نات. فاالأ�سلحة 
مرئية،  غري  الأنها  وذلك  منها.  و�حلماية  �كت�سافها  ن�سبًيا  �ل�سعب  من 
فُيمكن  ُمرعب،  ب�سكل  �سمت  يف  تنت�سر  �لر�ئحة.  وكذلك  �لطعم  عدمية 
ن�سرها بطرق خُمتلفة وُمتعددة عن طريق �لهو�ء، و�لطعام وكذلك �ملاء، 
وهي م�سنفة مع بع�س �نو�ع �الأ�سلحة �جلرثومية و�لكيميائية كاأ�سلحة دمار 
�تفاقية  �أول   1925 لعام  جينيف  بروتوكول  ويعترب   دولًيا،  حمرمة  �سامل 
�أو  �متالكها  نع  لكنه مل ميمَ و�لكيميائية  �لبيولوجية  �الأ�سلحة  ��ستخد�م  ملنع 
 10 ُوقعت يف  �لتي  للُمعاهدة  ِلتقدمي م�سودة  ع بريطانيا  فمَ دمَ تطويرها. مما 
قتمَ عليها 22 حكومة، �أما حالًيا  دمَ 1972 و�أ�سبحت نافذة عندما �سمَ �أبريل 
�الأ�سلحة  وتخزين  و�إنتاج،  تطوير،  مُينع  حيث  باملعاهدة  دولة   165 تلتزم 
�لبيولوجية، ولكن يف ظل غياب نظام �سارم وموؤ�س�سات دولية تقوم بالبحث 
و�لتفتي�س عن �لدول �لتي لديها م�سانع �سرية وخمترب�ت بحوث لت�سنيع 
عن  وبعيًد�  ورق،  على  حرًب�  جمرد  �التفاقيات  هذه  تبقى  �الأ�سلحة  هذه 
نظرية �ملوؤ�مرة، فمما ال �سك فيه �ن هذ� �لڤايرو�س �لقاتل مل يولد من فر�غ 
وال �دري ما هي �مكانية �لطبيعة على �نتاج ذ�تي ملثل هذه �لڤايرو�سات، 
�لب�سرية �ليوم مرحلة حمبطة وحرجة وهي  ولكن يف كال �حلالتني تعي�س 
و�ل�سلوك  �لعاد�ت  من  �لكثري  يف  �لنظر  الإعادة  جادة  وقفة  �ىل  بحاجة 
و�الأمناط �ملتبعة، نحن بحاجة �ليوم �ىل تفعيل �سارم لقانون دويل يجرم 
من يطور وينتج هذه �الأ�سلحة وعدم �لت�ساهل مع �لدول �لتي ال تك�سف عن 
م�ساريعها يف هذ� �الجتاه، فحياة �لب�سرية كلها �أ�سبحت على حافة �لهاوية 
ينهي  �ن  جمنون  عامل  خالله  من  ي�ستطيع  �سيناريو  ت�سور  ميكننا  حيث 
�حلياة �لب�سرية كلها من خالل ت�سريب زجاجة جلر�ثيم من �ملخترب �لذي 
يعمل فيه لي�ساب �جلميع بالعدوى، هذ� �ل�سيناريو ��سبح و�قعا مع �نت�سار 
و�سائل �لنقل �ل�سريع و�سهولة �حلركة بني �لبلد�ن. �سحيح �أن �لعامل ��سبح 

قرية �سغرية ولكنها قرية �سغرية مهددة. 

أ. هالل العبيدي

حروب 
بيولوجية  

كاتب و حملل �سيا�سي

نقطة اأول ال�سطر

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

�سبع دول عربية منها: م�سر و�سوريا و�ل�سعودية �ىل دويالت مت�سارعة، 
ومتكني �لغرب من �إ�ستعادة �سيطرته على �لعامل، و�سرب بزوغ �ل�سني 
ورو�سيا وينع�س �سيادتهم �لعاملية على �لنفوط �لعربية و�قامة كومنويث 
باإد�رة يهودية ومينع حدوث حرب مثل �كتوبر لعام 1973، �لتي )حطمت 
و�لت�سامن  �لعربي  �ملقاتل  ببطولة  يقهر(   ال  �لذي  �ال�سر�ئيلي  �جلي�س 
ثورة  قيام  �ن  تق�سيم م�سر؟  �ردوغــان يف  و�ل�سوؤ�ل: هل جنح  �لعربي. 
30 متوز- يوليو يف م�سر �سكلت  مفاجاأة  �ف�سلت خمططات �ردوغان 
و�مريكا  و�لكيان �ل�سهيوين، و قلبت �ملو�زين و�ف�سلت م�سروع �ال�ستحو�ذ 
على �سيناء وحتويله �ىل وطن بديل للفل�سطينيني. وبالتايل دقت �إ�سفني 

يف م�ساريع تفتيت �لدول �لعربية و�أحالتها �ىل �أوهام  وركام .
�سمال حلب حتى  �ن   - تتحدث  تز�ل  ال  �لرتكية  �لدعاية  �ن  ورغم   
�ملو�سل  وكركوك يف �لعر�ق هي منطقة نفوٍذ تركي- عمل �إردوغان على 
و�لترتيك، ولكن مع تر�جع �القت�ساد �لرتكي، وتفتت  �لطور�نية  �حياء 
حزب )�لعد�لة و�لتنمية( وهزميته �ملدوية يف �نتخابات �إ�سطنبول بعد 
�لدور  الإ�ستعادة  �إردوغــان  رهان  �أف�سل  �جلمهوري،  �ل�سعب  حزب  فوز 
�سلبة   بوقائع  ��سطدمت  �ل�سريع،  �لنفوذ  تكري�س  و�أحــالم  �لد�خلي 
�أبرزها �لف�سل �لرتكي يف �سرق �لفر�ت بالو�سول �إىل �ملنطقة �لنفطية 
�لتي كان من  �الآمنة  �إقامة �ملنطقة  �أنقرة عن  و�لرثوة، وكذلك عجزت 
�ملفرت�س �أن ت�ستقبل مليون الجئ �سوري من تركيا، رغم �لتهجري �لو��سع 

للمدنيني �الأكر�د. 
حلم  تركيا  متنح  ال  �لتي  باإدلب  �الحتفاظ  �سعوبة  �نقرة  و�كت�سفت 
�ال�ستثمار �لذي تريده!! وهذ� يف�سر �لنهج �ل�سيا�سي �لتجريبي �ملعتمد 
�لذي �أخرج تركيا من �سيا�سة "�سفر م�ساكل"، �لتي هند�سها د�ود �أوغلو 
�ملحيط  مع  �لت�سادم  �سيا�سة  �ىل  �ليوم،  �إردوغــان  خ�سوم  �أبــرز  �أحــد 
�لعربي و�ال�ستباك مع �الوربيني بفتح باب هجرة �آاللف �ل�سوريني لغزو 
�لهيمنة   حدود  على  و�ل�سهاينة  �لفر�س  مع  و�لتو�فق  �الوربية.  �لــدول 
�لعثمانية  طموحات  �ل�سطح  على  برزت  بذلك،  و�رتباطًا  و�ال�ستثمار، 
�لرتكية،  لل�سركات  �أكــرب  دور  على  و�لرهان  �لليبي  بالنفط  �جلديدة 
و�الأهم �ل�سيا�سة �لهجومية لتثبيت و�سٍع متقدٍم لرتكيا يف �ملياه �الإقليمية 
لليبيا. و�أخذً� يف �العتبار ما تقوم به �أنقرة من �أعمال تنقيب غري قانونية 
�ل�سعي  يف  �لرتكية  �الأهـــد�ف  فاأكرث  �أكــرث  تت�سح   ، �ملتو�سط  �سرق  يف 
للمناطق  �لبحرية  �حلدود  حتديد  �أن  خ�سو�سًا  للغاز،  حقوٍل  الإمتالك 
من  تريده  ما  تركيا  �لثمانينات، مل مينح  مطلع  �خلال�سة  �القت�سادية 
ثرو�ت �ملتو�سط! ثرو�ت �لطاقة و�لدور، �سكال �ملحرك �خلطري لرتكيا يف 
�ملنطقة، فبد�أت �أنقرة �إ�ستخد�م �لقوة �لعاتية وجندت مرتزقة �سوريني 
�ملجموعات  من  مئات  و�إر�سال  �لليبي،  �ل�سعب  على  �حلرب  يف  لزجهم 
مع  ذلــك  يتز�من  �لرتكية،   للمخابر�ت  �لتابعة  �ملتطرفة  �الإرهــابــيــة 
�إعالن �إردوغان من تون�س، بعد �لزيارة �لتي �أثارت جداًل و�حتجاجات، 
�لعثمانية   - تركيا  توؤكد  ليبيا. كل ذلك،  �إىل  قو�ت  الإر�سال  م�ستعد  �أنه 
�جلديدة، ل�سعوب �ملنطقة �لعربية، �نها ما�سية يف نهجها كدولة مارقة 
�سانعة  لالإرهاب، موغلة يف عمالتها �ملزدوجة، تعزز  ف�سلها وهزميتها 

يف نهاية �ملطاف.

Avril 202015 / نيسان 2020 العدد 20



والكتل  الأح���زاب  م�س�ؤويل  يت�سبث  بينما 
ال�سيا�سية العراقية باآخر اأوراق لعبتهم الدم�ية 
للدماء  مباليني  غ��ر  بال�سلطة  ل���إح��ت��ف��اظ 
من  التظاهر  �ساحات  يف  ت��راق  التي  الربيئة 
النا�سرية  ومن  التحرير،  �ساحة  اىل  اخل�ين 
املحافظات،  وب��اق��ي  وال��ب�����س��رة  مي�سان  اىل 
ت��زداد  التي  املتظاهرين  اأ���س���ات  متجاهلني 
يتقدمهم  املجتمع  �سرائح  كل  من  وع��ددا  ق�ة 
ال�سباب وال�سابات والطلبة والعمال والكادحني 
ومنظمات  وال��ن��ق��اب��ات  وامل��ث��ق��ف��ني  وال��ن�����س��اء 
املجتمع املدين، فبدل من ان ي�ستمع�ا ملطالب 
وال��ق���ة  العنف  ا�ستخدام  اىل  جل���اأوا  ال��ث���ار 

أ.خالد النعيمي

السياسة

اىل  احل��ي  الر�سا�ص  م��ن  ح��دوده��ا  باأق�سى 
قنابل الدخان واأخرا بنادق ال�سيد، مع املزيد 
من العتقالت واأختطاف النا�سطني او قتلهم، 
لقد راهن ه�ؤلء اخلائب�ن القابع�ن يف املنطقة 
اخل�����س��راء، ب���اأن ع��ام��ل ال��زم��ن ���س��ي���ؤدي اىل 
واإنكافئهم  الث�ار  وياأ�ص  الحتجاجات  تراجع 
ي���ؤك��د عك�ص ذل��ك متاما  ول��ك��ن واق���ع احل���ال 
ا�ستطاعت  البا�سلة  ت�سرين  انتفا�سة  اأن  حيث 
حتظى  ان  و�ساباتها،  �سبابها  ووعي  ب�سلميتها 
العراقي، وكذلك  ال�سعب  باإحرتام ودعم وثقة 
الإن�سانية  ومنظماته  الدويل  املجتمع  ت�سامن 
العراقي  ال��سع  مناق�سة  مت  حيث  واحلق�قية، 
يف جمل�ص الم��ن لأك��ر من مرة منذ انط�ق 
هذه النتفا�سة يف الأول من ت�سرين عام 2019 
وحتى الآن، الأمر الذي ي�ؤكد باأن احلل مل يعد 
بالإ�ستجابة  واأمن��ا  والكتل  الأح��زاب  ق��ادة  بيد 

ملطالب الث�ار. 
ال�سابقة  امل��ح��اولت  ف�سل  م��ن  وب��ال��رغ��م 
ال�سيا�سية  العملية  داخل  من  ا�سخا�ص  لتدوير 
ال��ذي مت  ع���وي  ت�فيق  اآخرهم حممد  وك��ان 
ثم  الفتح  وكتلة  ال�سدري  التيار  من  تر�سيحه 
اأعلن ف�سله وان�سحابه من التكليف الذي اأ�سند 
له من رئي�ص اجلمه�رية بعد اكر من �سهر من 
املفاو�سات واملناورات باإختيار كابينة وزارية. 

اللعبة  ذات  اىل  اأخرى  مرة  يع�دون  فاإنهم 

لتقدمي مر�سح جديد او الإبقاء على عادل عبد 
املهدي. 

من  للخروج  واخل��ي��ارات  الت�قعات  هي  ما 
الزمة

ت�سبث  نت�قع  ف��اإن��ن��ا  ت��ق��دم  م��ا  ك��ل  م��ن   �1
وامليل�سيات  ال�سيا�سية  وال���ق����ى  الأح�����زاب 
باأن  تعلم  لأنها  عنها  التخلي  وع��دم  بال�سلطة 
جميء حك�مة وطنية ول� بن�سبة 50 باملئة فهذا 
الذي  العادل  للق�ساء  �سيقدم�ن  اأنهم  يعني 
ارتكب�ها  التي  اجلرائم  على  منهم  �سيقت�ص 
ح��رب  ج��رائ��م  وه���ي  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  ب��ح��ق 
وابادة اإ�سافة اىل قيامهم بنهب و�سرقة ثروات 
مر�سح  على  الت�افق  �سيحاول�ن  لذلك  الب�د، 
لرئا�سة ال�زراء وان زيارة �سمخاين اىل العراق 
ت�حيد  اإع���ادة  ملحاولة  الط��ار  ه��ذا  يف  تدخل 

الأحزاب والكتل ال�سف�ية التابعة لإيران. 
م�سرين  ال�سلميني  املتظاهرين  ان  كما   �2
على انهاء تلك العملية ال�سيا�سية البائ�سة التي 
باإنت�سار  الدولة  هيبة  وافقدت  ال�سعب  اأذل��ت 
القان�ن  وان��ع��دام  امليل�سيات  وهيمنة  ال�س�ح 
وفقدان اخلدمات الأ�سا�سية من ماء وكهرباء 
انت�سار  نت�قع  فاإننا  لذلك  وتعليم،  و�سحة 
العراقي الأ�سيل املتطلع للحرية  ال�سعب  اإرادة 
والكرامة بالرغم من كل املحاولت الجرامية 

التي ت�ستخدم �سدهم.

الحل الدولي لألزمة العراقية بات أمرا ملحا
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ع�سرة  �ل�سابعة  �لذكرى  �حلايل  �أبريل  ني�سان  من   �لتا�سع  يف  متر 
�الأمريكي  �لغزو  نتيجة  �لعرب  عز  وجمد  �الأمة  قلب  بغد�د  الإحتالل 
�أ�سلحة  �لغا�سم خارج �ل�سرعية �لدولية وباإدعاء�ت كاذبة، هي �متالك 
�الفرت�ء�ت  من  وغريها  �لقاعدة  تنظيم  مع  و�لعالقة  �ل�سامل  �لدمار 
�لتي ثبت للعامل زيفها وبطالنها، وب�سبب هذه �الأكاذيب غزت �لواليات 
ذ�ت  و�لدولة  �ملتحدة،  لالأمم  �ملوؤ�س�سة  �لدول  �إحدى  �لعر�ق  �ملتحدة 
�ل�سيادة، لرتتكب �لقو�ت �الأمريكية جر�ئم نكر�ء م�سافة �إىل جرميتي 
�ليوم  و�سياأتي  بالتقادم  ت�سقط  ال  جر�ئم  هي  و�لتي  و�الحتالل،  �لغزو 
�لذي يحا�سب به �سعب �لعر�ق، كل �لدول و�حلكومات �لتي �سنت �حلرب 
و�لعدو�ن عليه دون مو�فقة �ل�سرعية و�لدولية. لكن �ل�سوؤ�ل ماذ� جنت 
و�حتالل  غزو  يف  و�ساركت  و�ساعدت  مولت  �لتي  �لعربية  �حلكومات 
�لقوى  وم�ستت  �سعيف  عر�ق  بوجود  �أف�سل  �الآن  و�سعها  وهل  �لعر�ق؟ 

وينخر فيه �لف�ساد و�ملحا�س�سة �لطائفية؟
�لوطن  �حلكم يف  �أنظمة  من  �لكثري  �ن  كمو�طنني عرب  نعلم  نحن 
على  كثرية  �أدلة  وهناك  ونه�سته  �لعر�ق   تقدم  ي�سريها  كان  �لعربي 
ذلك، �إ�سافة �ىل عقدة �لنق�س لدى �لعديد من �النظمة �لعربية �لتي 
�لعربية  �القطار  دور  لتحجيم  �ل�سعي  ومنها  متعددة  باأ�سكال  �إنعك�ست 
�لعر�ق وم�سر و�سوريا، كرد فعل منها لذلك  ذ�ت �حل�سار�ت وخا�سة 
�أمو�ل  من  �لنفطية  �لدول  بع�س  متتلكه  ما  رغم  بالدونية  �الح�سا�س 
�لعربي خطر� يهدد وجودها  �ل�سمال  خيالية، لكنها كانت ترى يف دول 
تذكرت  �ل�سياق  �القطار ويف هذ�  تلك  �أنظمة �حلكم يف  لطبيعة  وذلك 
ما �قرتحه �مللك في�سل بن عبد �لعزيز على �لرئي�س �الأمريكي جون�سون 
�لرقم342  حتمل  ر�سمية  وثيقة  �سكل  على  جاءت  و�لتي   1966 �لعام  يف 
�الأ�ستاذ حمد�ن حمد�ن  ن�سرها  و�لتي   1966 27 دي�سمرب  و�ل�سادرة يف 
 489 �سفحتي  يف  �لوثيقة  جاءت  حيث  �خليبات(  من  )عقود  كتابه  يف 
�ل�سعودي  �ملوقف  �لوثيقة ملن �طلع عليها وجد فيها خال�سة  و490 هذه 
من جممل ق�سايا �الأمة �لعربية، وكيف �أنه يقرتح على �لرئي�س �الأمريكي  
�أر��سيها  من  جزء  و�حتالل  �لنا�سر  عبد  م�سر  على  �حلرب  �سن 
و�حتالل جزء من �أر��سي �سوريا ودعم �لتمرد �لكردي يف �سمال �لعر�ق 
حتى  تن�سغل هذه �القطار مب�ساكلها وال يطالب �أو ي�سعى �أي منها للدعوة 
�لذي  �الأول  �لعدو  هي  �لعربية  �لوحدة  وكاأن  �لعربية  �لوحدة  قيام  �إىل 

يهدد وجودها. 
�لقومي  �الأمن  هل  ع�سر  �ل�سابعة  �لعر�ق  �إحتالل  ذكرى  ويف  و�ليوم 

�لعربي بخري؟ 
وهل �الأنظمة �لعربية �لتي �ساهمت يف قتل �لعر�ق و�لعر�قيني  تعي�س 

أ. علي الزبيدي

 ماذا جنى العرب 
من احتالل بغداد؟

يف ال�سميم

  دبلوما�سي عر�قي �سابق   �سحفي من �لعر�ق

�لدفاع  خط  �لعر�قية  �ل�ساحة  يعترب  �الإيـــر�ين  �لنظام  �ن  3ـ 
�ملو�جهة  �ساحة  �الأ�سا�سي حلماية نظام �ملاليل يف طهر�ن وجعلها 
عرثة  حجر  و�سيقفون  �المريكية  �ملتحدة  �لــواليــات  مع  و�ل�سر�ع 
�مام �أي حل يعيد ��ستقالل �لعر�ق و�إقامة نظام وطني يعتمد على 

�سخ�سيات ذ�ت كفاءة ونزيهة وخمل�سة لبلدها.
4ـ �ن تدويل ق�سية �لعر�ق ��سبح �أمر� متد�وال ومقبوال لكثري من 
تلت  �لتي  و�الحد�ث  �لتطور�ت  ب�سوء  و�الإقليمية  �لدولية  �الأطر�ف 
�إنبثاق ثورة ت�سرين �ل�سلمية يف �الأول من �أكتوبر 2019 وقيام حكومة 
�لقوة و�لعنف لقمع هذه �ملظاهر�ت  باإ�ستخد�م  بغد�د و ملي�سياتها 
�جلرحى  من  و�الالف  �ل�سهد�ء  مئات  �سقط  حيث  و�الحتجاجات 
و�ملعتقلني �إ�سافة �ىل قيام �مللي�سيات �ملرتبطة باإير�ن و�ملدعومة من 
طرف �حلكومة باإعتد�ء�ت م�سلحة وخطرية على مقر�ت �لتحالف 
�لتاجي  مع�سكر  على  �لهجوم  ومنها  �المريكية،  و�ل�سفارة  �لــدويل 
و�آخر  �مريكني  جندين  قتل  �ىل  �أدى  و�لذي   11/03/2020 بتاريخ 
بريطاين �إ�سافة �ىل عدد من �الإ�سابات ثم �عقبه رد �مريكي عنيف 
وغري م�سبوق ��ستهدف مقر�ت ومع�سكر�ت تابعه للح�سد �ل�سعبي يف 
جرف �ل�سخر و�لنجف وكربالء ومنطقة �حلدود �ل�سورية �لعر�قية 

يف �لبو كمال و�لقائم �أوقعت عدد كبري من �لقتلى و�جلرحى.
�ملتحدة  �الأمم  باإ�سر�ف  دويل  موؤمتر  عقد  خيار  فــاإن  لذلك  5ـ 
للعر�ق  �ملجاورة  �الإقليمية  �لدول  به  ت�سارك  �لعر�قية  �لق�سية  حلل 
ملحا  �مــر�  بات  ملزمة  قر�رته  تكون  و�ن  �لعربية  �لــدول  وجامعة 
طهر�ن  �ليه  ت�سعى  �لذي  �الأمريكي  �لع�سكري  �لتدخل  عن  وبديال 
�المريكان،  مع  و�ل�سد�م  �ملنازلة  �ساحة  �لعر�قية  �ل�ساحة  جلعل 
وما �لزيارة �لتي قام بها وفد ميثل �ملتظاهرين �ىل مو�سكو برئا�سة 
�لنا�سط علي عزيز بتاريخ 09/03/2020 ولقائهم بال�سيد ميخائيل 
بغد�نوف ممثل �لرئي�س �لرو�سي بوتني ونائب وزير �خلارجية وهي 
�لدول  �حدى  قبل  من  �ملتظاهرين  مع  ر�سمي  تو��سل  �و  زيارة  �ول 
�الأع�ساء يف جمل�س �المن و�لتي تعترب خطوة مهمة من �جل تدخل 

�ملجتمع �لدويل حلل �مل�سكلة �لعر�قية. 
ب�سوء ما تقدم ن�ستطيع �لقول باأن م�سار �الحد�ث ي�سري ل�سالح 
�ل�سعب �لعر�قي و�ن �نتفا�سة ت�سرين ��ستطاعت �حد�ث �لتغيري�ت 
يعي�س  م�ستقله  حــرة  مدنية  دولــة  �لعر�ق  لعودة  �لكفيلة  و�لوقائع 

�أبنائها بحرية وكر�مة ورفاهية وم�ساو�ة.
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�مل�سكلة  �مل�ساكل �ملركبة حيث تتد�خل م�سببات هذه 
يف  و�الجتماع  و�ل�سيا�سة  �القت�ساد  بني  وتد�عياتها 
�لوقت نف�سه .كما �ن هناك �لعديد من �ال�سباب �لتي 
و�رتفاع  �لعمل  �لعاطلني عن  �أعــد�د  تفاقم  �ىل  �أدت 
�لتي  و�مل�سببات  �ال�سباب  �ىل  تعود  �لبطالة  معدالت 
�ساهمت ب�سكل مبا�سر �و غري مبا�سر يف ن�سوء وتفاقم 

ظاهرة �لبطالة يف �لعر�ق مبا ياأتي:
باجلانب  �لعناية  يف  �لتنمية  بــر�مــج  ف�سل   .1
�الد�ء  ـــر�جـــع  وت �ملــنــا�ــســب  ــدر  ــق ــال ب ــمــاعــي  �الجــت
على  �ملحفزة  �لقو�نني  قــدرة  وتر�جع  �القت�سادي، 
�لكايف  بالقدر  �لعمل  فــر�ــس  توليد  يف  �ال�ستثمار 
وتر�جع دور �لدولة يف �إيجاد فر�س عمل يف موؤ�س�سات 
من  تدريجيًا  و�ن�سحابها  �لعامة  و�ملــر�فــق  �لــدولــة 

ميد�ن �النتاج.
�لعقود  خالل  �لعر�ق  خا�سها  �لتي  �حلــروب   .2
�قت�سادي،  تبعها من ح�سار  وما  �ملن�سرمة  �لثالثة 
م�ستوى  �دنــى  �ىل  و�لتنمية  �النتاج  م�ستوى  وتــدين 

وتوجيه �لدخل �لقومي نحو متطلبات �حلروب.
و�ملال  �لدولة  موؤ�س�سات  وحرق  ونهب  تدمري   .3
�لعام، وما يتبع ذلك من �عمال �لتخريب و�الرهاب 
�سادر�ت  يف  كبري  و�نخفا�س  لالإنتاج،  تام  وتوقف 

�لنفط و�ل�سر�ئب.)رفحة(
و�الجهزة  �لد�خلي  �المن  وقوى  �جلي�س  حل   .4
قــو�ت  قبل  مــن  �الإعــــالم  ووز�رة  �ملختلفة  �المــنــيــة 
�لتحالف �ساهم يف زيادة �أعد�د �لعاطلني عن �لعمل 

حيث بلغ عدد هوؤالء زهاء مليون �سخ�س.
5. تدهور �الحو�ل �الجتماعية و�ملدنية يف �لعر�ق 
�ل�سكان  �عـــد�د  مــن  ذلــك  ويت�سح  ــالل  �الحــت بعد 
ماليني  عن)4(  عــددهــم  ز�د  ــن  ــذي �ل �ملــهــجــريــن 

مو�طن.
معايري  على  )�ملبني  �ملحا�س�سة  نظام  �ن   .6
�النتماء( و�ملعمول به حاليًا يف �أجهزة �لدولة �أنعك�س 
�سلبيًا على قوة �لعمل و�أدى �ىل تفاقم �أزمة �لبطالة 

وزيادة عدد �لعاطلني عن �لعمل.
�خــتــالالت  مــن  �لــعــر�قــي  �القت�ساد  معاناة   .7
�خلدمي  �القت�ساد  �ىل  يكون  ما  �أقــرب  فهو  هيكلية 
�ن  ذلــك  �لــنــفــطــي(،  �لــقــطــاع  ��ستبعدنا  مــا  )�إذ� 
م�ساهمة قطاع �خلدمات يف �لناجت �ملحلي �الجمايل 
ت�سل �ىل نحو )%22(، بينما تبلغ م�ساهمة �لقطاع 
�ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي �الجمايل قر�بة )1.5%( 
تتجاوز  ال  �لــزر�عــي  �لقطاع  م�ساهمة  و�ن  فــقــط، 
�لنفطي  �لقطاع  م�ساهمة  باأن  علمًا   )6.5%( ن�سبة 
وهو  �ىل)70%(  ت�سل  �الجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف 

�الآثار �الجتماعية مل�سكلة �لبطالة
�إن معظم �ملعطيات �ملتوفرة عن م�سكلة �لبطالة 
�ن  �ملفرت�س  من  كان  �لتي  �ملعاجلات  �ن  �ىل  ت�سري 
�لطموح  مب�ستوى  تكن  مل  �مل�سكلة  لهذه  حلوال  ت�سع 
وال تعرب عن ��سرت�تيجية وطنية فعالة وهادفة �الأمر 
�لذي عقد هذه �مل�سكلة وز�د من خطورتها وفيما يلي 
�أهم �الآثار �الجتماعية �لتي ترتكها هذه �مل�سكلة على 

�ل�سعيد �الجتماعي: 
1.تعمل م�سكلة �لبطالة على �إ�سعاف عامل �لوالء 
و�الإ�سناد  �لتاأييد  حــاالت  وتر�جع  و�لــوطــن،  للدولة 

للقر�ر�ت �ملعلنة للدولة. 
عن  �لعاطلني  تدفع  قــد  �لبطالة  م�سكلة  2.�إن 
و�مل�سرة  �لهد�مة  و�الأفكار  �لعقائد  حمل  �ىل  �لعمل 

على �لن�سيج �الجتماعي للمجتمع. 
نحو  �لفرد  لدفع  قويًا  عاماًل  �لبطالة  3.ت�سكل 
�أنو�عها  �إختالف  على  �جلر�ئم  و�رتكاب  �الإنحر�ف 
مثل �الإرهــــاب و�ملـــخـــدر�ت وغــريهــا مــن �جلــر�ئــم 

�الأخرى لغر�س �حل�سول على �ملال �لكايف. 
�الأ�سرية  �لعالقات  تدمري  على  �لبطالة  4.تعمل 

و�لقر�بة وعزوف �ل�سباب عن �لزو�ج. 
�أ�سحاب  من  �لكثري  بهجرة  عالقة  5.للبطالة 
تاأمني  بهدف  �لبلد  خــارج  �ىل  �لعلمية  �لــكــفــاء�ت 

م�ستويات معينة للعي�س. 
و�صف مل�صكلة البطالة يف املجتمع العراقي

من  �لعر�قي  �الإقت�ساد  يف  �لبطالة  م�سكلة  �إن 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

السياسة
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اجلزء
 الثاين و االأخري 
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  جامعة �لبرت� �الردنية ـ كلية �العالم

قطاع ال ي�سهم يف مكونات ت�سغيل قوة �لعمل �لعر�قية 
�الحــو�ل  �أف�سل  يف  تتجاوز  ال  منخف�سة  بن�سبة  �ال 
�لعمل  قوة  من   )98%( �ن  يعني  وهذ�  منها   )2%(
�لناجت  م�ساهمتها يف  تتجاوز  ال  �لقطاعات  توجد يف 
قطاع  �سيادة  فان  لذلك   ،)30%( �الجمايل  �ملحلي 
�خلدمات �لهام�سية يف مكونات �لن�ساط �القت�سادي 
�لعمل  �سوق  وتركيب  تكوين  على  �سلبية  تاأثري�ت  لها 
�ملنتج  و�ال�ستخد�م  �لتوظيف  على  و�لقدرة  �لعر�قية 
�خلدمات  قطاع  يف  �لعاملني  من   )50%( �ن  حيث 
�النتاجية(  )�سعيفة  هام�سية  خدمات  يف  يعملون 
�لعمل  �سوق  يف  �لبطالة  ت�سنيفات  �سمن  من  وتعد 
وحتى �لدخل �لذي يح�سلون عليه وهو دخل هام�سي 

)دون خط �لفقر(.
دون  ز�لت  ما  �لعر�ق  يف  �لت�سغيلية  �ل�سيا�سة   .8
�لدولية  �لعمل  منظمة  تقدمه  �لذي  �لدعم  م�ستوى 
بالدنا  يف  �الجتماعية  �ل�سر�كة  لتطوير   )ILO(
�لوطنية  �الن�ساء�ت  لتو�سيع  �لت�سامينية  بال�سيغة 
�لعمل  فر�س  وخلق  �الجنبية  �لر�ساميل  و��ستقطاب 
وتطبيق  �لبطالة  ومكافحة  �لفقر  لتقليل  �لفعالة 
�سوق  وتن�سيط  �لعاملة  �لقوى  وتدريب  تاأهيل  بر�مج 
و�لطلب  ين�سجم  �ملهار�ت مبا  وتنويع  �لعر�قي  �لعمل 
�لوطنية  �لعمل  ت�سريعات  �النتاج وحتديث  قوى  على 
�لعمل  ومعايري  �لعاملية  �لــتــجــارب  مــع  يــتــالءم  مبــا 

�لدولية.
عن  �لدولة  وتخلي  �لعر�ق  يف  �ل�سكان  زيــادة   .9
�اللتز�م بتعيني �خلريجني وت�سجيع �لقطاع �حلكومي 
�ملوؤ�س�سات  ربط  وتدين  �لتعليمي  �لتخطيط  وتر�جع 
�خلا�س  �لقطاع  قدرة  وعدم  �لعمل  ب�سوق  �لتعليمية 
على ��ستيعاب �لبطالة �ىل رفع معدالت �لبطالة �لتي 
قدرتها بع�س �الح�سائيات بـ)%70( من جمموع قوة 
بر�مج  �ىل  �لدولة  �إفتقار  ذلك  �ىل  ي�ساف  �لعمل، 
بعدد  �اليــجــابــي  و�لتحكم  �لبطالة  ملعاجلة  فعالة 

�لد�خلني �جلدد �ىل �سوق �لعمل.
�لعمل  لقوة  و�ملهاري  �لعلمي  �لتكوين  ��سبح   .10
تطوير  �ىل  ويحتاج  كبري  حد  �ىل  متدنيًا  �لعر�قية 
حقيقي يف �لتعليم و�لتدريب، �سو�ء لرفع �إنتاجية قوة 
لتاأهيلها  �و  �لقائمة  �القت�سادية  �لوحد�ت  �لعمل يف 
عالية  �ملجاالت  يف  حد�ثة  �كرث  تقنيات  مع  للتعامل 

�لتقنية.
يف  و�الد�ري  �ملــايل  �لف�ساد  ظاهرة  �سيوع   .11
�سياع  على  تعمل  جانب  من  فهي  �لدولة  موؤ�س�سات 

فر�س �لتنمية وبالتايل تقلي�س فر�س �لعمل.
اآليـات ت�ليد البطالـة

ـ �لطبيعة �لريعية لالقت�ساد �لعر�قي.     
ـ �لنمو �ل�سكاين �ملرتفع.        

ـ �حلالة �المنية.
من  �لف�ساد  يعد  حيث  �لبطالة  يغذي  �لف�ساد  ـ 

وجهة نظرنا )�الرهاب �لبارد(.

ـ �النفتاح �لتجاري.
تعد  �لتي  �ل�سغرية  و�ملهن  �ل�سناعات  �إختفاء  ـ 

��سا�س �لنهو�س باالقت�ساد.
يف  ودخولهم  �لعمل  عن  �لعاطلني  عــدد  تز�يد  ـ 

�سفوف �لبطالة �مل�ست�سرية �أ�سا�سا.
ـ �سيا�سة �ال�ستري�د غري �ملن�سبط. 

ـ �لدولة ر�فد للبطالة �ملقنعة.
ـ عدم �لتو�فق بني �لنظام �لتعليمي و�سوق �لعمل.

ـ تدين م�ساهمة �لقطاع �خلا�س.
ا�صتنتاجات مهمة ثالثية االأبعاد

�ل�سهاد�ت �الأكادميية  �أ�سحاب  �أم�ست بطالة  ـ   1
�متد�د�تها  لها  �لعر�قي،  �ملجتمع  يف  مزمنة  ظاهرة 
�ل�سابقة و�حلالية. ولعل �لتكافل �الجتماعي �لن�سبي 
�لذي تتميز به �الأ�سرة �لعر�قية هو �لذي �أعان هوؤالء 
تلكوؤ  �سوء  يف  باحلياة،  �ال�ستمر�ر  على  �لعاطلني 
�جلهات �لر�سمية و�لدينية و�خلريية بالقيام بدورها 

�ملتوقع يف �إ�سناد هوؤالء �لعاطلني.
�سعور حاد  تر�كم  �ملزمنة �ىل  �لبطالة  �أدت  ـ   2  
�أ�سحاب  لــدى  بــالــثــورة  و�لــرغــبــة  و�لغيظ  باحليف 
�ل�سهاد�ت، ير�فقه �در�ك و�ع باأن م�سوؤولية ��ستمر�ر 
حالتهم �ملعا�سية �ملرتدية تقع باالأ�سا�س على معطيات 
يف  �الأمريكي  �الحتالل  يقف  �لذي  �جلديد،  �لو�سع 
مقدمة �حد�ثياته �لفاعلة. ولذلك عرّبو� بو�سوح عن 
�ل�سيا�سي  �مل�سروع  من  �لعدمي  وموقفهم  �حباطهم 

�لر�سمي �ملتمثل باالنتخابات.
يف  ماأ�ساوية  �أخاديد  �لبطالة  �سنو�ت  تركت  ـ   3
وبعالقاتهم  �ملتعلمة  �ل�سريحة  هــذه  �أفـــر�د  نفو�س 
�سلة  يف  تــام  �سبه  �نــقــطــاع  عــن  ف�ساًل  ــة،  ــري �الأ�ــس
�لتعاطف و�النتماء لديهم مع حميطهم �الجتماعي، 
�أهم  نحو  و�لنفور  �الغـــرت�ب  م�ساعر  حملها  لتحل 
وجذوتها  معناها  �الجتماعية  �حلياة  مينح  مفهوم 

ودميومتها:)�لوطن(.
هذه  مــن  ت�ست�سف  �لــتــي  �لنهائية  ــة  ــدالل �ل �إن 
�لطبقة  �أن  بــو�ــســوح  تــوؤ�ــســر  ــة،  ــثــالث �ل �ملــ�ــســامــني 
�حلــروب  قو�ستها  �لــتــي  �لو�سطى)�لتكنوقر�ط( 
�النتعا�س  عن  بعيدة  تــز�ل  ما  �الحتالل،  بعد  �سيما 
�ل�سيا�سية  �لعمليتني  يف  �لعقالين  دورهــا  لت�ستاأنف 
تــعــاين مــن عجز و�سمور  �إنــهــا  بــل  و�القــتــ�ــســاديــة، 
�ملكونات  �أن  �لنف�سية  �للغة  يعني يف  �إ�سافيني. وهذ� 
يف  معطلة  ــز�ل  ت مــا  �لعر�قي  للمجتمع  )�لعقلية( 
�عتيادي  غري  ن�ساط  ح�ساب  على  م�ستمرة،  غيبوبة 
ب�سكل  ملمو�سًا  �سار  وهــذ�  )�النفعالية(،  ملكوناته 
يف  �ليومي  �الجتماعي  �ل�سلوك  يعاي�س  ملن  تف�سيلي 
لن�سيجنا  �أ�سد  بتهروؤ  ينبيء  مما  �لعر�قي،  �ل�سارع 

�ملجتمعي خالل �ملرحلة �ملنظورة �لقادمة.
اآثـار البطالة

 - �إن �لبطالة، متثل هدرً� باملو�رد �لب�سرية.

- لها �آثار� �قت�سادية و�جتماعية خطرية. 
�لــركــود  ــفــرد  وتعميق حــالــة  �ل تــدهــور دخــل   -

�القت�سادي.
�لباحثة عن فر�سة  �لعر�قية  �لكفاء�ت  - هجرة 

�لعمل.
خالل  من  �الجتماعي  �ال�ستقر�ر  عملية  تهدد   -

تف�سي �الأعمال غري �ملقبولة �جتماعيًا.
- �لت�سرب من �لدر��سة و�نت�سار �الأمية.

�ل�سباب  لـــدى  بــخــا�ــســة  �جلـــرميـــة،  �نــتــ�ــســار   -
ــات  ــس در�� �حـــدى  ت�سري  �أذ  �لــعــمــل  عــن  �لــعــاطــلــني 
من   85% �ن  �ىل  �لعر�ق  حول  �الإمنائي  �لربنامج 
�سنة   10-24 �لعمرية  �لفئة  عند  تقع  �لتي  �جلر�ئم 

هي لدى �لعاطلني عن �لعمل.
ـ زيادة م�ستويات �لفقر نتاج للظروف �لتي مرت 

بالبلد بعد �الحتالل.
بع�س احلل�ل وال�صيا�صات 

املقرتحة للبطالة يف العراق
ملعاجلة  فاعلة  وطنية  �أ�سرت�تيجية  و�ــســع   .1

�لبطالة. 
ــس  روؤو� وجــذب  �ال�ستثمار  م�ساريع  ت�سجيع   .2
�لعاملة  �الأيــدي  تكون  �أن  �سريطة  �الأجنبية  �الأمــو�ل 

عر�قية. 
3. �حلد من هيمنة �لقطاع �لنفطي و�لبحث عن 

م�سادر �خرى لدعم �الأقت�ساد �لعر�قي. 
معينة  �آلــيــة  وفــق  �مل�سرفية  �لــقــرو�ــس  منح   .4
برنامج  ذلــك  ي�سبق  �أن  على  �لعمل  عــن  للعاطلني 

تدريب وتطوير قابليات هوؤالء �لعاطلني. 
5. �سبط �ال�ستري�د �خلارجي وت�سجيع �ل�سناعة 

�لوطنية. 
6. �لتن�سيق بني وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �الأجتماعية 
�ملركزي لالإح�ساء من خالل و�سع قاعدة  و�جلهاز 
�أعد�د �لعاطلني عن �لعمل لغر�س تهيئة  بيانات عن 

فر�س عمل لهم. 
و�ملالية  �لنقدية  بال�سيا�سات  �لنظر  �عــادة   .7
و�سعر  �لنقد  بعر�س  �لتحكم  خــالل  من  �لعر�ق  يف 

�لفائدة وكذلك �النفاق �لعام. 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  قيام   .8
مبر�جعة �سيا�ستها ب�ساأن �عد�د �خلريجني ومتطلبات 

�سوق �لعمل. 
�مل�ستوى  على  وخا�سة  �لكامل  �لدعم  تقدمي   .9
وت�سجيع  �لــعــر�قــيــة  لــلــمــر�أة  و�حلــكــومــي  �لــر�ــســمــي 

م�ساركتها يف �سوق �لعمل. 
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�لتد�فع  على  قائم  باالأ�سا�س  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�لو�حد  طرفه  حتى  �أو  �أطــر�فــه  بني  �لتناف�س  و 
ي�ستمد  و من هنا  كــو�دره،  و  قيادته  على م�ستوى 
مع  ين�سجم  �لذي  �لطردي  �لنمو  و  �لتجدد  حالة 
ملكونات  �ل�سيا�سي  و  �لفكري  �لوعي  م�ستويات 
م�ساحة  يف  تعمل  �لــتــي  �ل�سيا�سية  �ملجموعات 
قطر  �أي  يف  �ل�سيا�سية  �لعملية  �أن  مبا  و  و�حــدة، 
م�سرحها �ملجتمع بكل �أ�سكاله فاإن �ل�سمة �لغالبة 
يف �ملجتمعات هي �لديناميكية و حركتها �لد�ئمة 
تبعًا لتطور�ت �أمناط حياتها و تطور �إقت�ساد�تها 
�الأخرى  �مل�ستويات  على  تنعك�س  بال�سرورة  �لتي 
يف �لثقافة و �ل�سيا�سة و �الإجتماع، و بالتايل فاإن 
لذلك  فقًا  و  �ل�سيا�سية  و  �لفكرية  �ملعاجلات  كل 
�لتطور�ت،  بهذه  تاأخذ  بــاأن  معنية  �الأخــرى  هي 
�إنتاجها  بذلك على م�ستوى  تتاأثر  �إنها  يعني  مما 
�لتي  �ملقاربات  خــالل  من  �لتنظريي  و  �لفكري 
يف  �لــفــرد  تــطــور  يتطلب  ـــدوره  ب ــذ�  ه و  تقدمها 
�ملوؤ�س�سة �ل�سيا�سية طرديًا لين�سجم مع م�ستويات 

هذ� �لتقدم.
لذ� لعل من نافلة �لقول �أن �لفكر �ل�سيا�سي و 
�أدو�ته �لتنظيمية ما مل تت�سم بقدر عال من  �لوعي 
�إىل  �لروؤية  �الأفر�د �لذين يرتجمون  على م�ستوى 
و�قع، و كذلك بقدر ي�سري من �ملرونة و ��ستيعاب 
ما يلزم لكل متغري م�ساف يظل �لعمل �ل�سيا�سي 

عماًل م�سكونا باجلمود و بالتايل �لعدمية.   
�ملرونة  عدم  �سر  �للحظة  هذه  حتى  �أفهم  مل 
�إىل  يحتاج  �الأمـــر  لعل  �ل�سيا�سية،  مو�قفنا  يف 
تباين  يحدث  عندما  فغالبًا  �لتحليل،  من  �لكثري 
يف د�خل �أية موؤ�س�سة تنظيمية ينتهي هذ� �لتباين 
بخلق خط �آخر يحمل ذ�ت �ملالمح و ذ�ت �لروؤية، 
�لتيه ملن ير�قب  �آخر جتان�س و طباق حد  مبعنى 
�أي منهم  يتم  يتم �ال�ستدالل على  �لو�قع و حتى 

السياسة

الوطن قيمته تعلو على مقاصدنا الضيقة

أ.صالح أشواك

�الأخــر  و  )�ـــس(  �لقائد  بجناح  �لتنظيم  �سم  و 
�لوطنية  م�سريتنا  يف  كثرية  �ل�سو�هد  و  )�ــس( 
�ل�سعبية  �لتحرير  قــو�ت  من  �أكــرث  هناك  فكانت 
و  �ل�سعبية  �لتي �سنتها �جلبهة  �أما بعد �حلرب  و 
�إن�سطرت  �جلبهة،  على  جتر�ي  �لوياين  حليفتها 
و  �ال�ــســم  ــذ�ت  ب و  تنظيم  مــن  �أكــرث  �إىل  �جلبهة 
حتى �حلركات �الإ�سالمية بعد �الإنق�سام ظل كال 
�لتنظيمني يحمالن ذ�ت �ال�سم و �الأمر ذ�ته تكرر 
فهي  �جلبهة،  م�سرية  يف  ــريً�  �أخ و  �لفدر�لية  يف 
متو�لية �سوف لن تنتهى ما مل يت�سم �جلميع بقدر 
عال من �ملرونة يف �ملو�قف و كذلك �لوعي �لذي 
يكفل تقبل �لر�أي �ملخالف �سمن قر�ء�ت متباينة 
وفق �إختالف زويا �لروؤية طاملا �جلميع يقف على 

ب�ساط و�حد.
و لعل �ملرونة ترمز �إليها �سعار�تنا �لتنظيمية 
فقل �أن جتد تنظيما �سيا�سيا �إرتريا مل يتخذ من 
غ�سن �لزيتون �سعار�، فرغم رمزية هذ� �ل�سعار 
لل�سالم لكنه غ�سن غ�س ريان مرن فكيف لقوى 
دالالت  عن  مبعزل  روؤيتها  عن  تعرب  �أن  �سيا�سية 

�سعار�تها.
موؤ�س�سات  د�خـــل  مــطــلــوبــة  لي�ست  �ملـــرونـــة 
روؤيــة  يف  تكون  �أن  يجب  لكن  و  فح�سب  �لتنظيم 
�لتنظيم وفقًا ملقت�سيات و�قع �حلال على �الأر�س 
وفق  �ملجتمع  ي�سهده  �لــذي  �ل�سيا�سي  �لتطور  يف 
�إال  هــو  مــا  �لـــذي  �لــتــاأريــخ  �سياقات  �سمن  منــوه 
و  �لثقافية  و  �ل�سيا�سية  �لقوى  ديناميكية  نتاج 
جديدً�  تاأريخيًا  و�قعًا  ت�سنع  �لتي  �الإجتماعية 
يو�سح �لوطن مبالحمه �سمن تد�فع �لروؤى و لكنها 
�أحادية، فر�ستها  ت�ستهوي �جلميع طاملا كانت  ال 
تاريخية  حلظة  يف  �لــقــدر�ت  يف  �لــفــو�رق  حالة 
�لثو�بت  عن  �حلديث  يتم  ما  د�ئمًا  لذ�  حمددة، 
�لوطنية �لتي يلتف حولها �جلميع و تتو�فق حولها 
وغالبًا  �ملجتمع  عن  �ملعربة  �ل�سيا�سية  �لقوى  كل 
و  ثو�بتا  به  يوؤمن  ما  جعل  �إىل  �جلميع  ي�سعى  ما 
هنا نحتاج �إىل مزيد من �لعقالنية و �ملو�سوعية 
من  �ملتاح  و  �لقدر�ت  ت�ستوعب  مرنة  روؤية  �سمن 
�أجل �إحد�ث �لتغيري �لذي يت�سق مع �لروؤية �لكلية 
منرب  خلق  �أدو�تـــه  �أهــم  و  �لنهائية  حم�سلته  يف 
ي�ستوعب �جلميع بغية �إد�رة حو�ر وطني �سفاف، 
ت�سور  على  �الإتــفــاق  يتم  حتى  �لــروؤى  بني  يو�ئم 
�لتد�فع �لذي ت�سهده  موحد يكون خارج �سياقات 
�لثو�بت  �ل�سيا�سية و ي�سكل ما نطلق عليه  �حلياة 

�لوطنية.
�لعقالنية  و  �ملرونة  منهجية  تبني  �سياق  يف   
نف�سر  �أن  علينا  مــاثــل،  هــو  مــا  �إز�ء  �لو�قعية  و 
ملهما  تف�سري�  �لقول هزميتنا  �إذ� جاز  �أو  كبوتنا 
بل  فيها  �أنف�سنا  نحب�س  �أن  ال  منها،  �الإ�ستفادة  و 
كان  مهما  د�ئمة  �نت�سار�ت  نبحث عن  �أن  علينا 
�أن  حجمها، و بالرت�كم فاأنها حتمًا �ستف�سي �إىل 
ن�سل لغاياتنا عرب �أي�سر �ل�سبل و �لتي ال تخرجنا 
بــاأقــل  و  �لــتــد�فــع  ـــون  �ت �لــبــقــاء يف  م�سمار  مــن 
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�خل�سائر حتى حلظات �الإنت�سار جلوهر روؤيتنا.
�إرتريا يدور على  �ل�سيا�سي يف  �أن �ل�سر�ع  تبنو�  �لذين   كرث هم 
و  �الإرترية  �لتحرير  جبهة  مدر�سة  لهما،  ثالث  ال  مدر�ستني  ��سا�س 
مدر�سة �جلبهة �ل�سعبية لتحرير �إرتريا، وعلى �لرغم من �أن �الأخرية 
��سحى  �الأمر  �أن  يبدو  لكن  و  تاأريخيًا  �الأوىل  �لتجربة  ذ�ت  من  هي 
�إ�سناده للتجربة  خمتلفا الأن �الأخرية �فرتعت طريقا �آخر بعيد� عن 
�لتي خرجت من رحمها و بالتايل غدت مدر�سة و جتربة قائمة بذ�تها.

لعل �لذي �أربك �مل�سهد يف �الآونة �الأخرية هو ت�سظي جتربة �جلبهة 
�لفعل  من  �ل�سعبية  �جلبهة  كو�در  و  قياد�ت  �أغلب  خروج  و  �ل�سعبية 
�لر�سمي يف �إطار �لدولة و �حلزب يف �إطار حزب �جلبهة �ل�سعبية؟ �إما 
ل�سجن �لطاغية �أغلبهم �أو خلروج بع�سهم �إىل خارج �إرتريا و �لوقوف 
على ب�ساط و�حد مع �ملعار�سة، مع �ختالف زو�يا �لنظر يف �ملوقف 
�حلفاظ  ميكن  منوذج  �لتجربة  يف  يرى  منهم  فالبع�س  �لنظام  من 
�أزمة  �لنظام معاجلة لكل  ر�أ�س  و يرون يف تغري  �لتم�سك بها  و  عليه 
�لوطن، و �لبع�س منهم قد كفر بالنظام و كل �لتجربة و لكنه بذ�ت 
�إ�سقاطات  �سمن  �ملعار�سة  منها  تتاألف  �لتي  باملكونات  كافر  �لقدر 
تاريخية لو مت �لتعامل معها يف �سياقاتها �لتاريخية رمبا حلررت كثري 

منهم من قيود �أثقلت خطو�تهم نحو �لعمل �جلماعي.
�مل�سهد يف تقديري يحتاج �إىل قدر عال من �ملرونة و �ملو�سوعية 
و  �جلميع،  عندها  يلتقي  �أن  ميكن  و�سط  منطقة  هناك  �لو�قعية،  و 
لكن بن�سج يعي �ملقبل من �لنتائج �ملرجوة و �لتي يف�سي �إليها �لعمل 
�مل�سرتك، و تقبل فكرة �أن كل �لتجارب �أو كال �ملدر�ستني كان �الإن�سان 
و �الأر�س غايتيهما على حد �سو�ء و بالتايل فاإن ت�سابك هذه �لعقيدة 
�أن  فكرة  تقبل  مع  �لتو�فقي  �جلمود  حالة  لك�سر  مدخاًل  تكون  رمبا 
لالإجتهاد�ت  تخ�سع  �أن  ميكن  �ل�سيا�سية  �حلياة  �د�رة  يف  �لتفا�سيل 
�لفكرية و �ملقاربات �ل�سيا�سية �لتي حتمًا معيار مالءمتها من عدمه 

مرهون مبوقف �ل�سارع منها و يف ذلك فليتناف�س �ملتناف�سون.
�أما �أن ندخل يف معرتكات �سفرية يكون �لن�سر فيها لطرف دون 
�جلميع  فعلى  �آخر  دون  طرف  ل�سالح  �الأحــو�ل  ��ستقرت  فاإن  �آخــر، 
ترتيب  �إعــادة  �إىل  �خلا�سر  و مي�سي  �سجال  �أن �حلرب  ن�سيان  عدم 
ذ�ته مبا ميكنه من رد �الإعتبار و باأي ثمن، و ي�ستمر �حلال على هذ� 
�ملنو�ل �خلا�سر �لوحيد فيه جيل �أثر جيل لي�س له مري�ث غري تاأريخ 
قاتل و �سر�عات �سفرية ينتظر فيها �متد�د �أي طرف دوره يف �إفناء 
�الآخر، و هذ� لن يحدث فاملجتمعات د�ئما متحركة تارة ت�سعد و تارة 

تخبو و لكن ال ميكن �حلكم عليها بالفناء.
روؤيــة  يف  يكون  �لوطنية  �أزمــاتــنــا  جممل  مــن  �ملــخــرج  ــاإن  ف عليه 
�لروؤية  لنا هذه  تتاح  ��سرت�تيجية تت�سم بالعقالنية و �ملو�سوعية، لن 
يح�سمه حو�ر  و�سر�ع  �ل�سيا�سية  �ملرونة  من  عال  بقدر  نتحلى  ما مل 
ينطوي على �إقر�ر �أن هذ� �لوطن قيمته تعلو على مقا�سدنا �ل�سيقة، 
و هذه �ملقا�سد بال�سرورة متاحة يف جممل م�سلحة �لوطن و بطبيعة 
�حلال �سنجد ذ�تنا �ل�سيا�سية و �لفكرية و �الإجتماعية و �لثقافية يف 
وطن نتفيئ ظالله جميعًا من خالل �لتو�فق و �ل�سالم و دولة �ملو�طنة 

على ��سا�س قانوين

األمة 
و

المؤامرة

كاتب و �سحفي عربي من �سورية

�أر�دت قوى �خلري يف �أمتنا �أن تنه�س بها بعد حقبة ظالم �نتهت بتجزئة �الأمة �ىل 
�أقطار متباعدة، فاأر�دت جمعها وتوحيدها م�ستمدة �لعزم من ركيزتني �أ�سا�سيتني يرتكز 
بنيان �الأمة عليهما وهما �لعروبة �لتي جتمع �ل�سعب يف �أقطارها، و�الإ�سالم �لذي بنى جمد 

هذه �الأمة و�أعلى من �ساأنها.

�إنطلق �خلريون �ل�ساعون يف حماوالت �عادة توحيد �الأمة من م�سلمة يوؤمنون بها وهي 
�أن �لعروبة ج�سد روحها �الإ�سالم وال ميكن للج�سد �أن يعي�س دون روح وال للروح �أن تتج�سد 

ب�سكل فعلي دون ج�سد.

 هاتان �لركيزتان �الأ�سا�سيتان يقوم عليهما نهو�س �الأمة وتوحيدها، وتدمريهما يعني 
بقاء �الأمة يف حالة �سياع، ولذ� فقد عملت قوى �الإ�ستعمار على تدمري كلتا �لدعامتني ملنع 
�ل�سنو�ت  بعيد خالل  �الأمة وتوحيدها ولالأ�سف جنح هوؤالء يف م�سعاهم �ىل حد  نهو�س 

�ملا�سية.

�إنت�سر  �ال�ستعمارية  �حلقبة  من  �لتخل�س  وبعد  �ملا�سي  �لقرن  من  �خلم�سينيات   يف 
�ملد �لقومي يف معظم �أقطار �لعروبة، وبد�أ �ل�سعب �لعربي من �ملحيط �ىل �خلليج يتغنى 
بالعروبة ويدعو �ليها، و و�سل �لعروبيون �لقوميون �ىل �سدة �حلكم يف �أكرث من قطر عربي، 
وحتى ال يتمكن هوؤالء من حتقيق �أهد�فهم بد�أ �لتاآمر على �خلط �لعروبي باإ�ستهد�ف هذه 
بذلك  حكمه  �إنهاء  ي�ستطيعو�  مل  ومن  �ل�سيا�سية  باملوؤ�مر�ت  ببع�سها  و�أطيح  �لقياد�تن 
ودعم  لرعاية  �ل�سبل  كل  توفري  مت  وقت  يف  �ملبا�سر،  �لع�سكري  بالتدخل  حكمه  �إنهاء  مت 
فكانو�  باإ�سمها،   �لعروبة  �سرب  �ليها  موكلني  �لقومي  �لفكر  تدعي  �لتي  �الأنظمة  بع�س 
كل  يف  �الأمة  �أعد�ء  مع  ووقفو�  �الأمة،  الأعد�ء  خدمة  ويحاربونها  �لعروبة  باإ�سم  يحكمون 
حروبهم �سدها وق�سو� على كل حركات �لتحرر �لوطني بذريعة حمايتها، وهكذ� جنحو� 
يف م�سعاهم بالق�ساء على مفهوم �لعروبة، وحدو� من �إنت�سارها ومل يعد �أحد �ال ما ندر 

يتحدث عن �لعروبة كر�بط جامع الأقطارنا �لعربية.

�لركيزة  لتدمري  توجهو�  �الأمــة  لبناء  �الأوىل  �لركيزة  على  بالق�ساء  جناحهم   بعد 
�إرهابية  �لثانية فن�سرو� مفهوم �الإرهاب وربطو� �الإ�سالم به، وخططو� لظهور تنظيمات 
ب�سعار�ت �إ�سالمية، متركزت يف بالدنا ومار�ست �لقتل و�لتخريب ومعظم �سحاياها من 
�لعرب و�مل�سلمني فكانت �لقاعدة و د�ع�س و�لن�سرة  وغريها من �لتنظيمات �لتي ترفع 
�سعار �الإ�سالم، و�الإ�سالم بر�ء منها و��ستطاعو� �أن ي�سوهو� �سورة �الإ�سالم �حلقيقي �لذي 

نعتربه �حدى �لركيزتني لنهو�س �الأمة و��ستعادة جمدها.

�إن جناح �عد�ئنا يف خمططاتهم مرحليًا يفر�س علينا �أن ال ن�ستكني و�أن ن�ستنه�س 
�متهم  بتوحيد  �إال  للعرب  �ال�ستعماري  فال حياة  �مل�سروع  لهذ�  للت�سدي  �ل�سباب  عزمية 

وبناء �لدولة �لعربية �ملوحدة، وهذ� لي�س حلما بل هو خيار وجود لهم.

أ.زياد المنجد

خال�سة القول

  كاتب و �سيا�سي من �إرتريا
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بالعك�س  �أم  و�المم؟  �لــ�ــســعــوب  بــني  �لــ�ــســالم 
و�لعن�سرية  و�لتناحر  �ل�سر�عات  على  يحفز 
ــــدول و مع  ــــو�زن د�خــــل �ل و�حلـــــروب و�لــــال ت

حميطها؟ 
"حق �ل�سعوب يف تقرير  رغم تد�ول مفهوم 
و�لفل�سفية  �لقانونية  �لكتابات  يف  م�سريها" 
�أنه  ع�سر،�إال  �لتا�سع  �لقرن  منذ  �ل�سيا�سية،  و 
�أخد �سكله �لقانوين �الإلز�مي و�ل�سيا�سي، �الأكرث 
ويل�سن،  وودرو  �المريكي  �لرئي�س  مع  ن�سجا، 
ع�سر،  ــعــة  �الأرب مبادئه  �سمن  طــرحــه،  �لـــذي 
1918،�أي  يناير  يف  �المريكي  �لكونگر�س  �أمام 
�لعاملية  �حلرب  �ستنتهي  �لتي  �ل�سنة  بد�ية  يف 

�لثانية بنهايتها.
تقرير  يف  �ل�سعوب  "حق  مفهوم  لعب  لقد 
م�سريها " دور� جوهريا يف بلورة �لقو�عد �لتي 
مبدينة   ،)1919( ڤر�ساي  معاهدة  �عتمدتها 
�ل�سمني  �لهدف  و�لتي كان  �لفرن�سية،  ڤر�ساي 
�الإمرب�طوريتني  تفكيك  هــو  منها  و�حلقيقي 
�أي  �لعثمانية،  ـ  و�لرتكية  �لنم�ساوية-�ملجرية 
�لعاملية  �حلــرب  يف  �ملنهزمة  �الإمــرب�طــوريــات 
له:خلق  �لرتويج  مت  كما  �لهدف  ولي�س  �الوىل، 
�سروط تثبيت �ل�سالم �لد�ئم �لذي تبنته ع�سبة 

�الأمم. 
�لذي ح�سل، حيث  �لعك�س هو  باملح�سلة  و 

�سعود  �أ�ــســبــاب  �أحـــد  ڤر�ساي  معاهدة  تعترب 
�أدت  �لتي  �لنزعات �لقومية �الأوروبية �ملتطرفة 
ع�سر�ت  خلفت  �لتي  �لثانية،  �لعاملية  للحرب 
�ملاليني من �لقتلى ودمار� مل ي�سبق له مثيل يف 

تاريخ �لب�سرية.
و يف �سياق �آخر، ال يقل در�مية وب�ساعة عن 
حق  )�ي  �ملبد�أ  نف�س  �عتماد  مت  فقد  �حلــرب، 
�ل�سعوب يف تقرير م�سريها( لتاأ�سي�س �حلركة 
موؤمتر  يف  ر�سميا  عنها  و�الإعـــالن  �ل�سهيونية 
بحق  1898م، حيث طالبت  �سنة  ب�سوي�سر�  بال 
�ليهودي يف تقرير م�سريه وبناء دولته  �ل�سعب 
على �أر�س فل�سطني، رغم �أن �ليهود ال ي�سكلون 
من  ذلك  على  ترتب  وما  قليلة،  �أقلية  �ال  فيها 
تقتيل ووح�سية و ت�سريد ل�سعب بكامله وحروب 
يهدد  جمهول  وم�ستقبل  تنتهي  ال  و�سر�عات 

�ل�سالم �لعاملي.
ومن �أكرث �ملفارقات �جليو-�سيا�سية، هناك 
�لعالقات �ملغربية ـ �جلز�ئرية، فعلى �لرغم ما 
وجغر�فية  تاريخ  من  و�ل�سعبني،  �لبلدين  يجمع 
وديـــن ومــذهــب ولــغــة و�ــســاكــنــة، فــاإنــهــا تعرف 
�لطليعي  �لبلدين  توتر�ت منذ عقود، حول دور 
تبنيها  تعلن  �جلــز�ئــر  �أن  مبــا  و  �فريقيا،  يف 
لنظرية" ت�سفية �ال�ستعمار" وحق �ل�سعوب يف 
جبهة  وحتت�سن  تدعم  فاإنها  م�سريها،  تقرير 

كــثــرية هــي �ملــفــاهــيــم و�الإعـــتـــقـــاد�ت �لتي 
م�سد�قيتها  عدم  رغم  �لب�سر،  عقول  يف  تزرع 
كانت  و�إن  حتى  بل  �سحتها،  وال  منطقيتها  وال 
يف  و�المم،  و�ل�سعوب  �لنا�س  حقوق  تناق�س 

�ل�سالم و�ل�سعادة و �لتقدم و�الزدهار.
يف  �ل�سعوب  حق"  "مبد�أ  حقيقة  هــي  فما 
ـــذي يــــد�ول يف �أعـــر�ف  تــقــريــر مــ�ــســريهــا، �ل
تعتمد  �سرعية  قاعدة  ويعترب  �لــدويل  �لقانون 
عليها �حلركات �النف�سالية، وت�ستعملها �لقوى 
�لدولية �لعظمى لل�سغط على �لدول �مل�ست�سعفة 
فعال  ي�سمن  �ملــبــد�أ،  هــذ�  وهــل  فيها؟  للتحكم 

السياسة

م���ب���دأ "ح����ق ال���ش���ع���وب ف���ي ت��ق��ري��ر م��ص��ره��ا"
من مناهضة االستعمار إلى خدمة اإلمريالية

أ.محمد زيتوني
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طيلة �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية جنحت �ير�ن يف �إخرت�ق عدد من دول �ملنطقة 
�لعربية و�أ�س�ست موطيء قدم لها من خالل رعايا و�تباع يدينون لها بالوالء، كما هو 
�حلال يف �لعر�ق و�سوريا ولبنان و�ليمن وغزة، ويف بع�س �لزو�يا �لتي تقع �سمن دول 
�خلليج �لعربي، �إال �ن حماوالتها للتمدد �كرث يف �ملنطقة )ونخ�س �الردن حتديد�( 

ف�سلت ف�سال كبري� الأ�سباب �سناأتي على ذكرها.
�كتملت يف  قد  �الو�سط  �ل�سرق  منطقة  على  �سطوتها  باأن  �كدت  لطاملا  فاإير�ن 
قيام �المرب�طورية �لفار�سية و�لتي �ستكون بغد�د عا�سمتها، وذلك ما كان �لعاهل 
�الردين �مللك عبد �هلل �لثاين قد حذر منه يف وقت مبكر باإ�سارته �ىل �حللم �الإير�ين 
له  خططت  �لذي  �ل�سيعي"  "�لهالل  يتو�سطها  للمنطقة  جديدة  خارطة  ر�سم  يف 
�إير�ن حتت هذ� �مل�سمى �و �لعقيدة �لتي ال توؤمن بها قدر نزوعها ال�ستعادة �ملجد 

�لفار�سي �لغابر.
من  �ليها  �أ�سرنا  �لتي  �لعربية  �لدول  بع�س  هيمنتها يف  �إير�ن  ب�سطت  �أن  وبعد 
خالل ف�سائل وميلي�سيا و�ذرع �خطبوطية، كان تفكريها يتجه الإخرت�ق �الردن �لذي 
بقي ع�سيا عليها. فقد د�أبت يف �لبد�ية وب�سكل هاديء ودبلوما�سي الإيجاد ثغرة يف 
�جلد�ر �الردين تنفذ منها، فاأر�دت �ن تلعب لعبة �ل�سياحة �لدينية و�لتي من خاللها 
ت�سري �أفو�جا من �الير�نيني ومن معهم لزيارة ��سرحة موجودة يف �الردن. وبالرغم 
من �ن هذ� �لبلد يعتمد يف جزء من مو�رده �القت�سادية على �ل�سياحة �خلارجية، �إال 

�أنه مل يقبل بهذه �لعرو�س و�الغر�ء�ت �لتي تكررت كثري�.
مل جتد �ير�ن بعد ذلك غري �ن ت�سن حربها �القت�سادية على �الردن من خالل 
�لقو�فل  مئات  يوميا  و�لذي متر من خالله  �لعر�ق  مع  منفذه �حلدودي  حما�سرة 
عو�ئده  تبلغ  و�لذي  و�الردن  �لعر�ق  بني  �لتجاري  �لتبادل  �إيقاف  فتم  �لتجارية، 
ماليني �لدوالر�ت، ومبا �ن �ملنافذ �لتجارية مع �سوريا متوقفة هي �الخرى ب�سبب 
للو�رد�ت  �لرئي�سي  �لبحري  �ملرفاأ  يعترب  �لذي  �لعقبة  فاإن ميناء  �ل�سورية،  �حلرب 
�القت�سادي  �لو�سع  �ن  يعني  ما  وهو  جزئيا،  ولو  حركته  تاأثرت  قد  و�ل�سادر�ت 
�ن  ��ستطاعت  للبالد  �ل�سليمة  �الد�رة  �ن  �إال  �ي�سا،  بذلك  يتاأثر  �ن  البد  �الردين 
تتجاوز كل ما خططت له �ير�ن مبعاقبة هذ� �لبلد �لعربي �لذي جنح يف �ن يكون 

م�سد� و�ساتر� حمكما بوجه �لتمدد �الير�ين.
وبذلك بقي �الردن �لبلد �لوحيد يف �ملنطقة �لذي مل تتمكن �ير�ن من �خرت�قه 

وهو ما �أ�سهم يف �ف�سال حلم قيام �مرب�طورية تاج �لتيجان..!

أ. جالل النداوي

االردن .. 
ومواجهة "العقرب"

كالم اخـــر 

  �سحفي من �ملغرب   �إعالمي تلفزيوين و كاتب �سحفي

�لبولي�ساريو �النف�سالية، �لتي ال تتوفر بتاتا على �ل�سروط 
�ملطلوبة للتمتع باحلق يف تقرير �مل�سري �ملتعارف عليه يف 
�لقانون �لدويل )�سعب و�حد ولغة وجغر�فية( ما د�م �أن 
�سكان جهة �ل�سحر�ء، مثلهم مثل جهات �ملغرب �الأخرى 
يتقا�سمون نف�س �لتاريخ و�لدين و�ملذهب و�للغة، و �لنتيجة 
هي �سر�عات ومناو�سات و�إغالق للحدود و�سلل يف �لتبادل 
�ملغرب  وبناء  �القت�سادي  �لتعاون  �سبل  و�إعاقة  �لتجاري 

�لكبري �ملن�سود.
�لذي  كاتالنيا  �إقليم  �حل�سر:  ال  �ملثال  �سبيل  وعلى 
و فالحة  وكافية )تقدم �سناعي  ب�سروط متعددة  يحظى 
جد متقدمة وغنية، و لغة حية وعلمية، و �سعب متميز، و 
مو�نئ و ثقافة و فنون وجامعات( ورغم كل هذ�، و رغم 
بدوره  و�لــذي  دميقر�طي،  بلد  يف  كاتالنيا  �إقليم  تو�جد 
�لقوى  �أكرب  �أحد  يعترب  �لذي  �الأوربــي،  جزء من �الحتــاد 
كل  رغم  �لعامل،  يف  و�لع�سكرية  و�ل�سيا�سية  �القت�سادية 
باالإ�ستقالل  �ملطالبني  على  ي�ستع�سي  �ملــوؤهــالت  هــذه 

و�الإنف�سال عن ��سبانيا حتقيق �أهد�فه.
ب"�لفو�سى  ي�سمى  مــا  الأجــنــدة  �لنبيه،  �ملتتبع  �إن 
�لـــدول  كــيــانــات  ــكــربى يف  �ل ــقــوى  �ل ــدخــل  �خلالقة" وت
ــــرة �خلــارجــيــة  �لــوطــنــيــة، وكــمــا عـــربت عــلــى ذلـــك وزي
�ملتحدة  �لواليات  �أن  موؤكدة  ر�ي�س،  كوندليز�  �المريكية 
�الأمريكية عازمة على ن�سر �لدميقر�طية يف �لعامل و�لبدء 
ن�سر  عرب  ذلك  كل  �جلديد"  �الأو�سط  "�ل�سرق  بت�سكيل 
�سحفي  معها  �أجر�ها  مقابلة  يف  �خلالقة"،  "�لفو�سى 
هذ�  �أن  يالحظ   ،2005 عام  بو�ست(  و��سنطن  )جريدة 
�ل�سعوب  "بحق  كبري�  �هتماما  طياته  بني  يحمل  �مل�سروع 
�الثنية،  �الأقليات  ي�سمى  ما  تقرير م�سريها" وحقوق  يف 
مما ال يدع جماال لل�سك �ن �لهدف من تقرير �مل�سري هو 
تفكيك �لكيانات �لوطنية وتق�سيم �ملق�سم وجتزيئ �ملجز�أ 
، للهيمنة �لكاملة على �القت�ساد �لعاملي وخري�ت �ل�سعوب.
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السياسة

�نتخاب  على  مــرت  �أ�سهر  ثالثة  من  �أكــرث 
رئي�س للجز�ئر يف جتربة دميقر�طية منوذجية 
�الزمـــة  ــاء  ــه الإن �لــوحــيــد  �ل�سعب  خــيــار  كــانــت 
�ل�سيا�سية �حلادة يف �لبالد ر�فقتها ثورة �سلمية 
و  جــذريــا  تغيري�  حققت  �ل�سنة  قــر�بــة  د�مـــت 
و�سعت  �لدولة  يف  كبرية  ب�سخ�سيات  �طاحت 
�جلز�ئر على �سفى حفرة، و جاء �الإنتقال �ىل 
جمهورية جديدة مبثابة نف�س جديد بعد عقدين 
�إنتخابه  و فور  من �النحطاط يف كل �ملجاالت. 
بتطبيق  تبون  �ملجيد  �ملنتخب عبد  �لرئي�س  بد�أ 
برناجمه �لذي وعد به �ل�سعب و �لذي ركز فيه 
على حت�سني �لو�سع �ملعي�سي للمو�طن كاأولوية، و 
رغم �إنتقاد�ت بع�س �ملعار�سني على �أوىل نقاط 
�لتغيري �لتي تبناها �لرئي�س و �لياأ�س من حتقيق 
�لتغيري �ملطلوب، �إال �أن من �ختارو� تبون رئي�سا 

دمرته  ما  الأن  �لوقت  من  �ملزيد  طالبو� مبنحه 
�لع�سابة يف 20 �سنة لن يتم ��سالحه يف �أ�سهر.
�لعرب"  "كل  �ليوم  تقف  و ذ�ك  و بني هذ� 
�سعبي كان قد  بعد حر�ك  �سوؤ�ل مطروح:  عند 
باركه �لرئي�س �ملنتخب، ماذ� حتقق من عد�لة 

بحق �حلياة؟
�أهم  للمو�طن  �ملعي�سية  �لــظــروف  حت�سني 

�الأولويات
عــــادت  �حلــــيــــاة  �أن  �الإنـــــكـــــار  ميـــكـــن  ال 
للدبلوما�سية �جلز�ئرية و لل�سعب و �لوطن بعد 
�نتخابات 12 دي�سمرب 2019 و ف�سال عن �لدور 
�لبارز �لذي لعبته �جلز�ئر يف �لق�سية �لليبية، 
فاإن قر�ر�ت هامة مت �إتخاذها من قبل �لرئي�س 
�جلديد �أعادت �الأمل للجز�ئريني رغم بع�س ما 

ا. حيزية تلمسي

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؟
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تبقى من تبعات �لف�ساد، �ال �أن بو�در �لتغيري بد�أت بالظهور، و لعل �أكرث ما يهم 
هو حتقيق �لعد�لة �الجتماعية و �الهتمام باملو�طن بدرجة �وىل و حت�سني �لو�سع 
�ح�ساء  يف  متثل  رئا�سي  برنامج  بتطبيق  بــد�أت  فعلية  خمططات  وفق  �ملعي�سي 
على  بالوقوف  �لــوالة  �لــز�م  خــالل  من  �جلمهورية  واليــات  كل  عرب  �لظل  نقاط 
م�ساكل �ملناطق و �الحياء �لتي يعاين �سكانها �لتهمي�س و �حلرمان و نقائ�س يف 
�لتنمية، حيث مت �إثر ذلك تنقل جلان متخ�س�سة عرب �لبلديات و �الحياء �لنائية 
و �ملحرومة من �أب�سط حقوق �حلياة ملعاينة �الأو�ساع �ملعي�سية للمو�طن و ت�سجيل 
�ن�سغاالته، ليتم بعدها و�سع خطط و ��سرت�تيجيات ��ستعجالية للتدخل على �ملدى 
و  �لتهمي�س و حت�سني �و�ساعهم،  �ل�سكان من د�ئرة  و �ملتو�سط، الإخر�ج  �لقريب 
�آماال  بعث  ما  هو  و  رئي�س �جلمهورية،  �أو�مــر  و  لتعليمات  تنفيذ�  �لتنمية  حتقيق 
حت�سني  يف  �حلرمان  و  �لفقر  ويــالت  عانو�  �لذين  �ملو�طنني  نفو�س  يف  م�سرقة 
�أحو�لهم خا�سة مع وعود �لرئي�س باإعادة هيكلة كل �لقطاعات، و �عادة �لنظر يف 

طرق �لت�سغيل باملوؤ�س�سات �لعمومية و �خلا�سة.
تقلي�س  على  للعمل  �الإ�ستري�د  قائمة  لتح�سني  �أي�سا  �حلكومة  حتركت  كما 
فو�تريه و ت�سجيع �النتاج �لوطني، و كانت �لبد�ية بالتخطيط ملنع ��ستري�د �للحوم 
�ملجمدة و �الكتفاء باملنتوج �لوطني من حلوم �الغنام و �البقار و حتى �جلمال، 
مع �سمان تخفي�س حو�يل 30 باملائة من �أ�سعار �للحوم �حلمر�ء و هذ� ��ستعد�د� 
ل�سهر رم�سان، كما �طلقت وز�رة �لتجارة �ي�سا حملة ملحاربة �مل�ساربة و �رتفاع 
��سعار �ملو�د �لو��سعة �ال�ستهالك مع �لعمل على حتقيق �الكتفاء و حت�سني �لنوعية 

وعر�س خمتلف �ل�سلع �لغذ�ئية باأ�سعار مدرو�سة.
ملالأ  تكميلي  مــايل  قانون  لو�سع  �جلــديــدة  �حلكومة  حت�سر  هــذ�  كل  قبل  و 
�لفر�غات و �لنقائ�س �لتي مل ي�سملها قانون �ملالية 2020 �لذي كانت قد �سادقت 
على  �جلبائي  �لر�سم  �إلغاء  قر�ر  جانب  �ىل  هذ�   �ل�سابق،  �لنظام  حكومة  عليه 
تطبق  �لتي مل  �الجــر�ء�ت  و  �لقر�ر�ت  �ل�سعيف، كل هذه  �لدخل  �ملوظفني ذوي 
بعد و �ملتو�جدة قيد �لتنفيذ هي ما ينتظر �أن يتحقق يف �مل�ستقبل �لقريب ل�سمان 

�لعد�لة �الجتماعية �لتي ت�سمن للمو�طن �جلز�ئري حقه يف حياة �ف�سل.
 و �إن كان ظهور فريو�س كورونا و �إنت�ساره باأكرث من 17 والية يف �لبالد بت�سجيل 
�ال�سرت�تيجي  �ملخطط  تطبيق  �عــاق  قد  باملر�س  ��سابة  حالة   90 عن  يزيد  ما 
للجز�ئر �جلديدة، و دفع بال�سرورة �ىل تاأجيل و تعليق كل �مل�ساريع و �لدخول يف 
حجر �سحي عام على غر�ر معظم دول �لعامل مع �تخاذ �الجر�ء�ت �الحرت�زية 
�لالزمة، فاملو�طن �جلز�ئري �سيبقى ينتظر جز�ئر بعد �لكورونا �آمال �ن تخرج 

�لبالد و بلد�ن �لعامل من هذه �حلرب باأقل �خل�سائر.
 �سحفية جز�ئرية

��ست�سهاد  على  �ل�سابعة  �ل�سنوية  �لذكرى  �أم�س  يوم  مّرت 
و�لدي، ول�ست هنا يف معر�س ��ستذكار حياته �حلافلة بالن�سال، 
ولكنها وقفة ال�ستذكار ماذ� تعلمُت منه، وما �لذي غر�سه يّف من 

مبادئ وقّيم.
�لوطن  حّب  طفولتي  بو�كري  منذ  عّلمني  �أبي؟  عّلمني  ماذ� 
و�أنا  معه  ي�سحبني  كان  �إذ  و��ستقر�ره،  عّزته  �أجل  من  و�لفد�ء 
يف �ِسّن �لر�بعة من ُعمري �إىل جبهات �لقتال يف جنوب �لعر�ق، 
باحلما�س  �ملفعم  �جلو  ذلك  و�سط  الأربو  �ملقاتلني،  ومع�سكر�ت 
و�لوطنية يف �لت�سدي لل�سّر �لقادم من �ل�سرق، وكنُت و�أنا يف ذلك 

�لُعمر �أرتدي �لبدلة �لع�سكرية �لتي يرتديها �ملقاتلون!
كان  �لتي  �خلري  خ�سال  على  و�سببُت  كنفه  يف  ترعرُت  ثم 
�لعمل،  �الأ�سغر مني، كاالإخال�س يف  و�أ�سقائي  �أنا  فينا،  يغر�سها 
و�ل�سدق يف كل �سيء، �إذ كان رحمه �هلل من �ملمكن �أن ي�ساحمنا 
على  يردد  ما  د�ئًما  كان  �إذ  �ل�سدق،  عدم  �إال  هفوة  �أّية  على 
م�سامعنا )�أن �لرجولة كلمة فمتى ما �هتّزت هذه �لكلمة �هتّزت 
ما  �إذ�  وللعهد  و�ملبادئ  للوطن  �لوفاء  تعلمنا  ومنه  �لرجولة(، 

يٌن البد من �سد�ده. قطعناه، فالعهد �أمانة يف �لرقاب ودمَ
�أهلها، فلي�س  �أن �مل�سوؤولية حتتاج  �أبي، وعلمني  هكذ� علمني 
كل �سخ�س قادر على �لتكليف وحتّمل �مل�سوؤوليات �جل�سام، وباأن 
�للني مع �لنا�س وخف�س �جلناح لهم ال يقلل من قيمة �الإن�سان �أو 
يقلل من �ساأنه، فالهيبة يف �لتو��سع وطيب �لكالم، ال يف �لتعجرف 
و�لغرور، وكان �أ�سُدّ ما يحا�سبني �إن مل�س يف �سوتي نربة ��ستكبار 

وتعايل على �لنا�س! 
عّلمني �أبي �أن �لقوة ال تعني نزع �لرحمة و�ل�سفقة من قلوبنا، 
وعطًفا  حناًنا  يكونا  �أاّل  على  �سعًفا،  لي�سا  و�لعطف  �حلنان  وباأن 

ا لكن دون ُظلم.! ُمفرطني، �إذ �إن �ل�ِسّدة و�حل�سم مطلوبة �أي�سً
�أنبتنا �أبي نباًتا ح�سًنا، �أح�سن تربيتنا و�سقانا من طيب �أخالقه 
حتى �سرنا على ما نحُن عليه �ليوم، وما ز�ل ذكره �لطيب و�سريته 
جال�سوه  ممن  و�أ�سدقائه  ورفاقه  حمبيه  كل  ل�سان  على  �حل�سنة 
حبة.. رحمك �هلل يا  وعرفوه عن قرب، �سو�ء من خالل عمل �أم �سُ
نقّي �ل�سرية، �إذ يرحل �لر�حلون ويبقى �أثرهم �لطيب بني �لنا�س.

أ. سعد الرشيد

ماذا 

علمني 

أبي؟

فوهة قلم

   كاتب من �لعر�ق 
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مبا  �حلــمــار  ينتفع  ال  �أن  �لطبيعي  مــن 
�إىل  �ــســبــيــل  يــحــمــلــه، فــهــوغــري مـــوؤهـــل، ال 
�لزفري  طباعه،  تغيري  ميكن  وال  �إ�سالحه، 
�لكي،  دو�ئه  �آخر  �آخره،  و�لنهيق  �أول �سوته 
�ل�سلمية  �لو�سائل  تفلح  ال  حني  قا�س  كحل 

لتغيريه �أو الإ�سالح ما يف�سده.
بحما�سة،  و�أحو�له،  لبنان  عن  يتحدثون 
�إحــذرو�  ال�أخالقي.  وتهديد  بوعيد  بغ�سب، 
�لعمائم �لتي ُتخفي حتتها �لف�ساد، و�حذرو� 
خيانة  بال�سالح.  يــنــّغــرون  �لــذيــن  ــذج  �لــ�ــسُ
هوية  �إن  تربير.  �أي  تقبل  ال  ف�ساد،  �لوطن 
�لذين  �أولــئــك  مــن  تــاأتــي  �أن  ال ميكن  وطــن 
رنانة  �لعنان حلناجرهم بخطابات  يطلقون 
ولئن  �ل�سا�سات،  خلف  من  �سيا�ساته  تر�سم 
ت�ستقوي  �لــيــوم  �ل�سيا�سية  �لعونية  كــانــت 
�سلطة  عليها  �أ�سفت  �سرعي،  غري  ب�سالح 
�سرعية ال ميكن �أن يعطي لها �ملربر لف�سادها 

�خلبيث و�لتحكم مبقدر�ت وطن باأكمله. 
يف ذروة �الأزمة �لر�هنة �لتي يرزح حتت 
�ل�سيد  ينفك  ال  �للبناين،  �ملو�طن  وطاأتها 
�لتي  �لتاآمرية  ن�سر�هلل على بث خمططاته 
تبغي تدمري لبنان، و�إحلاقه باملحور �لفار�سي 
الأحـــد.  وعلى خط  �عــتــبــار�ت  �أي  مــن دون 
من  ميثله  وما  "�لقوي"  �لعهد  ي�سري  متو�ٍز 
منطلق  من  �ملخططات  تلك  بتنفيذ  �سلطة، 
�ل�سيا�سية  �لنخب  �أدو�ر  وطم�س  �لـــرب�ءة، 
لبنان.   �سيطنة  �سد  �نتفا�ستها  يف  �لفاعلة 
�لعقل،  منطق  تغييب  هــو  �الأخــطــر  �أن  �إال 
وفهم ظروف �النتفا�سة �ل�سعبية �لتي دعت 
�سد  �ل�سارع  �إىل  للنزول  �للبناين  �ملو�طن 
�لد�ستور  �إخ�ساع  و�سد  �مل�ست�سري،  �لف�ساد 
�لق�سر  يف  �إن  �لبع�س،  الأهــــو�ء  �للبناين 
يف  حتى  �أو  �لنيابي،  �ملجل�س  �أو  �جلمهوري، 

�ل�سر�ي �حلكومي.
�الإن�سان  يفقد  �ل�سمري  يتد�عى  عندما 
ويعمد  �ملـــربر،  �لــكــذب  فيمار�س  �أخــالقــه، 
�إىل �لنهب و�ل�سطو. و�إن �ل�سقوط �الأخالقي 
بخطره �لظاهر هو منح �لوالء لغري �لوطن، 
وديــكــتــاتــوريــة  �لــعــيــوب،  كــل  ويــرتتــب عليه 

السياسة

ح����������م�������������������������������������������ار ال��������ش��������ي��������ط�����������������������������������ان
ه�����م�����ا ال�������������راك�������������ُب"    ال�����زم�����خ�����ش�����ري "إن ال������ح������م������اَر وَم�����������ن ف�������وَق�������ه ح����������م����������اراِن، ش�����رُّ

أ.كامل أبوعلي

�للبنانيني،  �إذالل  غــري  تبغى  ال  ظــالمــيــة 
عليه.  �ملرير  �لو�قع  �الأمــر  �سيا�سة  وفر�س 
هل جنحت �ليوم خمططات �ل�سيطان؟ بكل 
�أ�سف نعم، فهناك من حملها على ظهره!! �إن 
�لرتكيز  فقط  لي�س  �لقاتل  �للبناين  �خلطاأ 
�لتغيب  ولكن  و�لطائفية،  �ملح�سوبية  على 
عن  لبنان  الإبعاد  �الإير�نية  للغزوة  �ملتعمد 
�ملمانعة.  مبحور  و�إحلاقه  �لعربي،  حميطه 
�لذي  �لدموي  �الإنقالب  �أحد  على  ُيخفى  ال 
ور�ح �سحيته  2006م،  ُبعيد حرب متوز  بد�أ 
لفر�س  �الأبــريــاء  �للبنانيني  مــن  �لع�سر�ت 
�ملتحكم  فــبــات  �لــ�ــســاحــة،  عــلــى  �ل�سيطرة 
�إذ مل يعد هنالك من  بالقر�ر�ت �لرئي�سية، 
و�مل�ستقل،  �حلــر  �ل�سيادي  مبفهومها  دولــة 
�لوطنية  عــلــى  �لــطــائــفــيــة  �لــهــويــة  فغلبت 

�للبنانية.  
�أمام  لبنان  و�سعت  ت�سرين   17 �إنتفا�سة 
�ملتمثلة  لــه  �لر�سمية  �لــقــوة  �إمـــا  خــيــاريــن، 
�لــتــام  �ال�ــســتــ�ــســالم  �أو  �لـــدولـــة،  ب�سرعية 
وما  �لفقيه،  والية  ل�سلطة  �ملطلق  و�خل�سوع 
ومتثال  �ملطار  طريق  على  �خلميني  �سارع 
�جلنوب  يف  �لعرب  �أطــفــال  قاتل  �سليماين 
ر�سميا"  �أننا  دليال  "�إال  موؤخر�  ُن�سب  �لذي 
�أن  غــري  و�حـــد.   حمــور  يف  و�ل�سيطان  بتنا 
خا�سة  و�ليوم  �الأم�س  يف  �ملتبعة  �ل�سيا�سة 
�إ�سافية،  �أعــبــاء  تلقي  منها،  �الإقت�سادية 

�الإمنــاء.  لتحقيق  �مل�ستقبلية  للروؤى  وتفتقر 
�الأهلية مل يكن هنالك  �نتهاء �حلرب  عقب 
نرى  ومل  �للبنانية،  للمو�طنة  حقيقي  بناء 
�للبناين،  �الإن�سان  لبناء  جــدي  م�سعى  �أي 
�ل�سيا�سية  �ملــالــيــة  بــاتــت  �لعك�س  على  بــل 
�لــدولــة،  �أمـــور  �أب�سط  يف  م�سار�تها  تــاأخــذ 
�لفخ �ملايل. ومل يكن  وقد �سقط �جلميع يف 
رئي�س  �أ�سفل �سور  و�أغلبه  ُرفع  �لذي  �ل�سعار 
�جلمهورية )�لر��سي و�ملرت�سي يف �ل�سجن( 
�إال دعوة لقبول �لر�ساوي!! �إذ �أن معظم من 
حقيبة  �الأحــــز�ب،  كافة  مــن  �سلطة  ��ستلم 
وز�رية، مقعد نيابي �أو حتى مركز �إد�ري، مل 
لني، طرحو�  ُمبتمَذمَ �إال ر�ق�سي �سريك  يكونو� 
�إحناء  ينفكو�  ما  لكنهم  ُمنقذين،  �أنف�سهم 
روؤو�سهم يف �سبيل م�ساحلهم و�رتباطها مع 
�أو دولية. ماذ� تغيري �ليوم؟  �إقليمية  �أجهزة 
ملحة ب�سيطة على �الإجناز�ت �لتي حتققت يف 
كافة �ملوؤ�س�سات ندرك �أننا �أمام �نهيار، فال 

من يتعظ وال من يحا�سب.
وحـــدهـــم �ملــغــفــلــون مـــن يــتــعــامــون عن 
"�لقوي"  �لعهد  قدمه  �لذي  �خلطري  �لــدور 
لل�سيا�سة �ل�سيطانية، عمد� �أو من غري عمد. 
بعد  بنجاح،  معاجلتها  ميكن  �الأخــطــاء  كل 
�لتحرر من تلك �ل�سيا�سة، وقد يكون �إ�سقاط 
�أوىل  �جلمهورية  برئا�سة  �ملتمثلة  �لعهد 
�خلطو�ت �لتي ميكن �لبدء بها، وليتذكر من 
و�لكلمة  بخو�تيمها،  �الأمور  �أن  بال�سلطة  هم 
�لدعوة  �لــوقــت.  طــال  و�إن  لل�سعب  �ستكون 
للبدء  �ل�سرفاء  �إىل �ملخل�سني  �ليوم موجهة 
بعملية نقد ذ�تي الأخطائهم وحما�سبة ذ�تية، 
كما توحيد �ل�سفوف، وتعبئة �جلهود، لتكون 
�أ�سد وطاأة و�سر��سة، وليقم من �أو�سلو� عون 
و  الإ�سقاطه.  �لوطني  بدورهم  بعبد�  لق�سر 
�النتفا�سة،  �سباب  على  �الأكــرب  �لــدور  يبقى 
�ملجتمع،  طبقات  بكافة  ��ستعر  قد  فاجلوع 
ومل يعد �لو�سع ُيحتمل �أكرث، و�النتفا�سة ما 
ثورة  �إىل  حتولت  �إن  و�لويل  �أولها،  يف  ز�لت 
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�ذ� كانت �ل�سني هي �ملوطن �الأول لوباء كورونا 
فقد ��سبحت �الآن حمط �نظار �لعامل وبارقة �الأمل 
للق�ساء على هذ� �لقاتل �ل�سامت �لذي بات ين�سر 

�لرعب يف كل �رجاء �لعامل. 
ــهــا يف  هـــذه �لـــدولـــة �لــعــظــيــمــة �أثــبــتــت جــد�رت
�إجــر�ء�ت  عرب  عليه  و�ل�سيطرة  �لفريو�س  مكافحة 
وخطو�ت بدت بع�سها وكاأنها خيالية �ذ �سخرت كل 
�إمكانياتها للت�سدي لهذ� �خلطر �ملحدق بالب�سرية 
هذ�  زحف  لتوقف  فقط  ��سابيع  و�حتاجت  جمعاء 

�خلطر �خلفي.
 وتوؤكد �جلهات �لر�سمية �ل�سينية با�أنها ولعدة 
�إ�ــســابــات جــديــدة على  ــة  �أي ت�سجل  ــام م�ست مل  �ي
هي  عنها  �العالن  يتم  �لتي  �حلاالت  و�ن  �أر��سيها 

الأ�سخا�س قادمني من خارج �لبالد. 
ياأتي ذلك يف �لوقت �لذي �كت�سح فيه �لفريو�س 
�الكرث  �لبلد�ن  وحتديد�  �لعامل  يف  و��سعة  مناطق 
باتت ت�سجل  �وروبا و�مريكا، حيث  تقدما ورقيا يف 
وب�سكل  يوميا  �الإ�ــســابــات  الأعـــد�د  قيا�سية  �رقــامــا 
�لهائلة  �إمكانياتها  رغم  ت�ستطيع  �ن  دون  مت�ساعد 
ــذي �أثــار  يف �إيــقــاف هــذ� �لــزحــف �ملميت �الأمـــر �ل
�لفريو�س  هــذ�  ــوؤدي  ي �ن  من  �ملــخــاوف  من  �لكثري 

بحياة �ملزيد من �لنا�س.
و�سل  بــل  حــد  عند  يتوقف  مل  �لــفــريو�ــس  هــذ� 
م�سوؤولني  �لروؤ�ساء و�حلكام ومتكن من  �ىل ق�سور 
�سيا�سيني وم�ساهري يف عامل �لفن و�لريا�سة ما �كد 

ال����������������ع����������������ال����������������م إج����������������������������ت����������������������������اح  أن  ب�������������������ع�������������������د 
ك����������������������ورون����������������������ا..ه����������������������ل ي���������������وح���������������د ال���������ب���������ش���������ري���������ة

أ. زهور عبداهلل 

باأن �أحد� لي�س يف ماأمن منه.
�ل�سناعية  �لــدول  فيه  تعكف  �لــذي  �لوقت  ويف 
يف  ياأخذ  فاإنه  للفريو�س  لقاح  �إ�نتاج  على  �لكربى 
�الأرو�ح  من  �ملزيد  يح�سد  يومي  وب�سكل  �الت�ساع، 
�لب�سر  بني  �لكثري من  قائمة �سحاياه  وي�سيف �ىل 

يف كافة قار�ت �لعامل. 
مثيل  لها  ي�سبق  �لتي مل  �لوبائية  �جلائحة  هذه 
يف �لتاريخ �لب�سري كما يقول خمت�سون �سارت �أكرب 
تهديد على �لكون وهو ما يتطلب من �لب�سر جميعا 
جهودهم  ويــوحــدون  جانبا  خالفاتهم  يــدعــو�  �أن 

وطاقاتهم يف �لت�سدي للفريو�س وكبح جماحه.
�لعامل  يف  �الأكــرب  �ملوؤ�س�سة  وهي  �ملتحدة  �الأمم 
�ل�سر�عات  و�إنهاء  �حلروب  جميع  وقف  �ىل  دعت 

�ل�سيا�سية و�لع�سكرية �لتي تع�سف بدول �لعامل منذ 
�خلطر  هذ�  �مــام  �لتوحد  �جل  من  طويلة  �سنو�ت 
�لد�هم �لذي يهدد �جلميع ويكت�سح �حلدود وي�سلب 

�الرو�ح دون �سجيج. 
ي�سل  مل  �لتي  �لعامل  دول  من  قليل  وباإ�ستثناء 
من  �لعظمى  �لغالبية  فــاإن  �الآن  حتى  �لوباء  �ليها 
�النظمة  �سارعت  فيما  �لفريو�س  غز�ها  قد  �لــدول 
لل�سيطرة  قا�سية  �جـــر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �ل�سيا�سية 
على �لوباء و�لتقليل من �خل�سائر و�ال�سر�ر �لناجمة 
ومن�ساآتها  �ل�سياحية  �لبلد�ن  �عظم  لت�سبح  عنه، 
�أ�سباح بعد  �لعامل مدن  �لعمالقة و�الأكرث �سهرة يف 
�ن فر�ست حظر �لتجول يف حماولة لل�سيطرة على 
�لتو�سع و�النت�سار رغم كل تلك  �لفريو�س �الآخذ يف 

�الجر�ء�ت. 
لي�س  باأنه  �لنا�س  من  �لكثري  �ليه  ينظر  كورونا 
للحياة  ربانية  ر�سالة  ولكنه  ومــوت  ــادة  �ب فريو�س 
من  حقيقية،  �سحوة  و�حـــد�ث  �ل�سمائر  والإحــيــاء 
�جل �إنهاء �ملظامل و�لتجاوز�ت �لتي بات يقدم عليها 
�الن�سان �سد �أخيه �الإن�سان و�ال�ستيقاظ من �لغفلة 
عليهم  �لذين  �لنا�س،  من  �لكثري  عليها  بات  �لتي 
�ليوم �لرجوع �ىل �خلالق و�لت�سرع �ليه و��سالح ما 
�أف�سدته �حلياة �ملادية و�حياء �لقيم و�ملبادئ �ملثلى.
 �سحفية مينية
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كلما مرت ذكرى �إ�ست�سهاد �المريكية �جلميلة 
ر��سيل كوري على �ر�س فل�سطني �لعربية دفاعا 
عن حق �سعبها يف �ر�سه، يثور يف �الذهان ذلك 
يتخطى  �لذي  فل�سطني  لق�سية  �الإن�ساين  �لبعد 
كونها ق�سية عربية مركزية يف مو�جهة �لعدو�ن 

�ل�سهيوين على �المة �لعربية جمعاء.
يعيدنا هذ� �جلانب �الإن�ساين يف �ل�سر�ع �سد 
�لبديهيات  بع�س  تاأكيد  �ىل �سرورة  �ل�سهيونية 
بهدف  تن�سى،  �ن  لها  يــر�د  �أو  تن�سى  تكاد  �لتي 
تقزمي ق�سية فل�سطني لتكون جمرد �سر�ع ديني 
�سعار�ت  �و جلعلها جمرد  و�ليهود  �مل�سلمني  بني 
�إنحر�فية  �سلوكيات  وتغطية  و�ملز�يدة  للمتاجرة 

�سائنة �و مو�قف جبانة خمزية.
ويف كال �حلالتني فاإن �لق�سية هي �خلا�سر. 
قابل  غــري  فهو  دينيا  �لــ�ــســر�ع  يــكــون  فحينما 
من  �ملــ�ــســلــمــون  يتمكن  لــن  ــايل  ــت ــال وب للح�سم 
مرجعهم  دينياـ  ـ  فاجلميع  �ليهود  �النت�سارعلى 
�ىل خالقهم يق�سي بينهم يوم �لقيامة كما �نباأنا 

يف كتابه �لكرمي.
�سعار� دون  فل�سطني  يتخذون ق�سية  �أما من 
موقعهم  حقيقة  الخفاء  به  يتاجرون  م�سمون 
��ساءتهم و�سررهم  فاإن  و�ل�سر�ع،  �لق�سية  من 
و�لتخاذل  و�لنفاق  �لكذب  جمرد  يتجاوز  عليها 
ليكون �سريكا يف متكني �لعدو و�إ�سعاف �جلبهة 
�لد�خلية �لالزم متا�سكها يف مو�جهة عدو�نه.   

قول  حد  يهودي" على  "�سعب  �إخــرت�ع  كــان 
و�أرقــام  وقائع  وتلفيق  �سلومو،  �ليهودي  �ملــوؤرخ 
�الخــرت�ع،  هذ�  حول  تتمحور  وتو�ريخ  و�أحــد�ث 
�المريكي  �لر�أ�سمايل  �لنظام  �سنع  من  عمال 
متهيد� لتاأ�سي�س كيان عن�سري يف قلب �ملنطقة 
�لنظام  لذلك  ذر�عا  ليكون  لها،  ومعاد  �لعربية 

السياسة

راشيل كوري و الدور الدولي المفقود للتضامن مع فلسطن 

د. عبدالناصر سكرية

�لعربية  �لبالد  �سيطرته على  الإحكام  ي�ستخدمه 
ومنع حتررها وتقدمها ومنع وحدتها �و �إحتادها، 
ذروتــهــا  بلغت  طويلة  �ــســنــو�ت  عــرب  لــهــذ�  مهد 
�لقرن  �أو�خــر  يف  �ل�سهيونية،  �حلركة  بتاأ�سي�س 
�لر�أ�سماليني  عتاة  �أيـــدي  على  ع�سر،  �لتا�سع 
و�ل�سلوك  �لر�أ�سمايل  �سركائه يف �جل�سع  �ليهود 

�لربوي �الحتكاري �لال�إن�ساين �لب�سع.
�ليهود  غالبية  �ن  �ىل  �ال�ــســارة  �ملفيد  ومــن 
الأنهم  �ل�سهيونية  �حلركة  عار�سو�  �لعامة  من 
كانو� قد قطعو� ��سو�طا بعيدة جد� يف �الن�سهار 
ي�ستجب  ومل  �الم.  جمتمعاتهم  يف  كمو�طنني 
�مل�ستحدثة  و�أهــد�فــه  �ل�سهيوين  للفكر  منهم 
و�لديني  �لثقايف  �الإرهـــاب  من  �سنو�ت  بعد  �إال 
و�سل  و�لــذي  و�القت�سادي  �حلياتي  و�ل�سغط 
ذلك  ور�فــق  و�الغتيال.  �جل�سدي  �العتد�ء  حد 
ربطت  �قت�سادية  وم�سالح  مــاديــة  �إغــــر�ء�ت 
�ل�سهيوين،  بامل�سروع  م�سلحيا  منهم  كثريين 
�المريكي  �لر�أ�سمايل  �لنظام  �أ�ــســاف  وهكذ� 
�سفة �ل�سهيوين �إليه لي�سبح �إمربياليا باإمتياز.

وكي ت�سبح قاعدته �ملتقدمة �لتي �أقامها يف 
��سباب  بكل  ويرعاها ويحميها  �لعربية  فل�سطني 
�لقوة و�لدعم، طليعة عدو�نه �مل�ستمر على �المة 
�لعربية  �ملنطقة  بــدورهــا  تتجاوز  ثم  �لعربية، 
متحركة  ذر�عـــا  �لــثــالــث،  �لــعــامل  دول  لي�سمل 
ملحاربة �ية حماولة للتحرر �و �لتقدم يف �أي بلد 

فيه ثم �إعادته �ىل �حلظرية �المريكية.
وحيث �ن �لنظام �المريكي �لر�أ�سمايل لي�س 
�إال �لن�سخة �ملتطورة �ملحدثة للنظام �ال�ستعماري 
رعايته  فــاإن  �أليه؛  و�أف�سى  �سبقه  �لــذي  �لغربي 
للحركة �ل�سهيونية و�إقامة قاعدتها �ال�ستعمارية 
رئــيــ�ــســيــة يف  حــلــقــة  �إال  يــكــن  فــلــ�ــســطــني؛ مل  يف 

حماوالته �لد�ئمة لل�سيطرة على مقدر�ت �لعامل 
و��ستغالل �سعوبه و�إبقائها حتت هيمنته ي�سادر 
�لتحرر  عنها  ومينع  خري�تها،  ي�سرق  �إر�دتــهــا، 
و�لتقدم، ويف طليعة من هذ� �لعامل �مل�ستهدف، 

�المة �لعربية.
ــا مـــن هـــذه �حلــقــائــق �لــتــاريــخــيــة  ــالق ــط �إن
�لبعد  ذلك  فل�سطني  ق�سية  �إكت�سبت  �ملعروفة، 
�أحــر�ر  نخبة  من  كثريين  جعل  �لــذي  �الإن�ساين 
وهو  فل�سطني  �سعب  جانب  �ىل  يقفون  �لــعــامل 
يرف�س �ال�ستعمار �ل�سهيوين يف �أر�سه ويقاومه 
بكل �لو�سائل وعلى كل �مل�ستويات. وقد ن�ساأت يف 
�أغلب بالد �لعامل و�لغربي منه حتديد�، حركات 
��سكاال  �إتــخــذت  فل�سطني  ق�سية  مع  ت�سامنية 
�إتخذ  بع�سها  و�لــدعــم.  �لت�سامن  من  متنوعة 
منط �لدعم �الإن�ساين �ملادي، وبع�سا �آخر �سكل 
تقدمه  �مل�ستوى،  رفيع  و�أكــادميــي  ثقايف  تاأييد 
نخبة من �ملثقفني و�لكتاب ورجال �لفكر و��ساتذة 
�الأنخر�ط  �سكل  باآخرين  �الأمر  وبلغ  �جلامعات. 
�لع�سكري �لقتايل �سد دولة "�إ�سر�ئيل" و�أدو�تها 
�الأنــخــر�ط  هــذ�  ذروة  بلغت  �لقمعية،  �الأمنية 
�ملتحدة  �الأمم  بقر�ر  �ل�سهيونية  �سد  �لعاملي 
�أعتبار �ل�سهيونية �سكال من ��سكال �لعن�سرية.

�أجهزة  يف  عاملي  �إ�ستنفار  �ىل  كله  هذ�  �أدى 
ــمــايل �المــريــكــي  ــر�أ�ــس ومــوؤ�ــســ�ــســات �لــنــظــام �ل
�لت�سامنية  �جلبهة  تلك  لتفكيك  �ل�سهيوين 
�لتحرري،  ون�ساله  فل�سطني  �سعب  مع  �ملتنامية 
يف  ذروتــهــا  بلغت  ــو�طــا  �أ�ــس ذلـــك  يف  فنجحو� 
ين�س  �لــذي  �ل�سامية  معاد�ة  قانون  �إ�ست�سد�ر 
معاديا  "��سر�ئيل"  ينتقد  من  كل  �إعتبار  على 
�لقانون  وهو  ومعاقبته.  �إ�سكاته  ينبغي  لل�سامية 
�لذي �إلتزمت به كل دول �لعامل �لغربي �إنطالقا 
ل�سغوط هائلة  و��ستجابة  �ملتحدة،  �لواليات  من 
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�لعن�سري  �لقانون  ذلك  لتبني  �لدول  تلك  على 
�إ�سطهاد  ذروة  ميثل  و�لــذي  �حلاقد  �ل�سوفيني 
�لتفكري  وحلرية  حلريته  تامة  وم�سادرة  �لــر�أي 

من �الأ�سا�س.
كان ل�سمود �ل�سعب �لفل�سطيني و�لعربي معه 
يف مر�حل �ستينات و�سبعينات �لقرن �لع�سرين، 
همجيته  يف  �سافر  �سهيوين  عــدو�ن  مو�جهة  يف 
تنامي  يف  �الأ�سا�س  �لدور  ووح�سيته،  وعدو�نيته 
ميادينه  و�ت�ساع  معه  �لعاملي  �لت�سامن  ذلــك 
�لغربي  و�لعامل  �ملتحدة  �لواليات  قلب  يف  حتى 

�ال�ستعماري �لقدمي.
�سعبية  حــركــة  �إىل  يتحول  مل  �أنـــه  �سحيح 
�لنخب  من  مهما  عــدد�  �سموله  ولكن  و��سعة، 
�ملثقفة و�الكادميية و�ملهنية، �إمنا يدل على مدى 
حت�سله على جزء مهم من �ملز�ج �الن�ساين �لعام 
�لدعايات  تخدعه  ال  ملــن  �حلــي  �ل�سمري  ومــن 

�العالمية �مللفقة.
للنظام  �لهائلة  �لــدعــائــيــة  �ملــقــدرة  ورغـــم 
�المريكي �ل�سهيوين و�لذي ميلك معظم �إعالم 
�لعامل، �إال �ن تلك �حلركة �لت�سامنية ��ستطاعت 
د�ئما  قلقا  م�سكلة  �ملو�قع  من  كثري  يف  �خرت�قه 
له، مل يلبث �ن متكن من �إ�سعافها و�عادتها �ىل 

�لور�ء �سنينا.
ــامــن ذروتــــــه يف عــقــدي  ــتــ�ــس ــغ ذلــــك �ل ــل ب
�لع�سرين  �لقرن  من  و�لثمانينات  �ل�سبعينات 
وكان ملوؤ�س�سات منظمة �لتحرير �لفل�سطينية دور 
�أ�سا�سي يف �لتو��سل مع رموز حركات �لت�سامن 
و��ــســخــا�ــســه، ومــدهــم بــاملــعــلــومــات و�لــوثــائــق 
�العالم عنهم،  يخفيها  و�لتي  �ملوؤيدة  و�حلقائق 
حلركة  �إطــار�  �ملوؤ�س�سات  تلك  �سكلت  �ن  فكان 
�أخالقيا  و  ومعنويا  �أدبيا  وغطاء  منهم  كثريين 

لهم.
باوؤلئك  ل�سيقا  �كــون  �أن  �لــظــروف  �ــســاءت 
برف�سهم  يجاهرون  �لذي  �ملتنورين  �لفرن�سيني 
رغم  "��سر�ئيل"  دولــة  ول�سيا�سات  لل�سهيونية 

�سغوط كبرية مور�ست 
�لفيل�سوف  �ملفكر  طليعتهم  يف  كان  �سدهم، 
�ملــتــنــور، و �الأب  �ملــ�ــســتــعــرب  ــه غــــارودي  روجــي

�لكاثوليكي �لثائر مي�سيل لولون  
تاأ�سي�س  جانبهم  و�ىل  معهم  �سهدت  وقــد 
يف   1985 �سنة  يف  �لقد�س   - فرن�سا   : جمعية 
�لفرن�سية  �لنخبة  باري�س، وغريهم ع�سر�ت من 

�لو�عية �ملتحررة من �لت�سليل �ل�سهيوين.
وقد �تخذ ذلك �لت�سامن �سكال �آخر متثل يف 
�ساهمت يف  �مل�سيحي حيث   - �الإ�سالمي  �حلو�ر 
�مل�سيحية  �ال�سالمية  �ل�سد�قة  جمعية  تاأ�سي�س 
وكنت نائبا لرئي�سها �الب مي�سال لولون. و�إثنني 
�ملتنوين  �مل�سيحي  �لــديــن  رجـــال  مــن  ــن  �آخــري

�الأب  وهما  �ملتحررين 
�الأب  و  تــــــوال  بــــيــــار 

مـــيـــ�ـــســـال �ــــســــري�ن، 
كثريين  جانب  �ىل 
�لعرب  مــن  �ي�سا 

و�لفرن�سيني.
وكــــــــــــــــــــان 
�لعربي  للوجود 
�ملــــتــــ�ــــســــعــــب 
تـــــلـــــك  يف 
�ملــجــتــمــعــات 
ــــة  ــــي ــــرب ــــغ �ل

يف  فــعــال  دور 
وتنامي  نــ�ــســوء 

ظاهرة �لت�سامن 
�سعب  ــال  نــ�ــس مـــع 

يف  وحقوقه  فل�سطني 
�ر�سه ووطنه.

�لو�سع  ــر�جــع  ت ومـــع 
حركة  �نتكا�سات  و  �لعربي 

�لتعرث  وبلوغ  �لعربية  �لتحرر 
�لفل�سطيني مرحلة �تفاقية �أو�سلو، 

�أ�سيبت تلك �حلركة �لت�سامنية مبقتل 
�و  عنها  يعرب  �إطــــار�  لها  جتــد  تعد  فلم 

و�حلجج  بالقانون  وي�ساندها  ويقويها  ي�سمها 
و�ملو�قف.

�المربيالية  �حلـــرب  �ن  مــن  �لــرغــم  وعــلــى 
�لت�سامن  ذلك  �أحيت  قد  �لعر�ق  على  �لعاملية 
مبقومات  و�مــدتــه  �ل�سهيونية  �سد  �لعرب  مع 
جديدة �إ�سافية تزعمها يف فرن�سا جاك �سري�ك 

وكان  �ال�سرت�كي  �سفنمان  بيري  وجان  �لديغويل 
قبل  �لعربي  �لعر�ق  يف  و�الأرتــكــاز  �ل�سند  تلقى 
�الحتالل �ملثلث �ال�سالع : �المريكي �ل�سهيوين 

�ملجو�سي.
�لفل�سطيني  �لو�سع  ت�سرذم  ��ستمر�ر  �أن  �إال 
�لتحرري  �لفل�سطيني  �لوطني  �مل�سروع  وغياب 
�لو��سح �ملعامل �ملتكامل �الأبعاد ترك كل حركات 
�م  �سخ�سيات  �أكــانــت  معه  �لعاملية  �لت�سامن 
حرج  و�سع  يف  �سيا�سية،  حركات  �م  موؤ�س�سات 

ماأزوم.
ر��سيل  و�إنطالقا من ظاهرة  �لقول  خال�سة 
مع  ــعــامل  �ل بـــالد  مــن  �ملت�سامنني  ـــاإن  ف كـــوري 
�إدر�كهم خلطر  يدفعهم  �إمنا  و�سعبها،  فل�سطني 
�ل�سهيونية كحركة عن�سرية ��ستعمارية يتجاوز 
�إدر�كهم  وفل�سطني. كذلك  �لعرب  تاأثريها بالد 
لتطلعات  �المــربيــايل  �المريكي  �لنظام  لعد�ء 
�لتحرر  �إىل  �النــ�ــســانــيــة  و�ملــجــتــمــعــات  �لب�سر 

و�ال�ستقالل �لوطني و�حلياة �حلرة �لكرمية.
يف  جد�  مهما  عن�سر�  ي�سكل  �الإدر�ك  هذ� 

�سياق 
�ملــو�جــهــة 

ــة  ــل ــام ــس ــ� �لـــعـــربـــيـــة �ل
للعدو�ن �ل�سهيوين على �ر�سه ووجوده وتاريخه. 
حــتــى يف فــــرت�ت ركــــود �ملــو�جــهــة يــبــقــى ذلــك 
�سببا  حــرة  وعاملية  غربية  نخب  من  �لت�سامن 
يدعونا لال�ستنها�س ودليال على عد�لة �لق�سية 

وحتمية �نت�سارها.
�لــعــامل،  يف  �ملنت�سر  �لفل�سطيني  ــوجــود  �ل
�لــظــروف  يف  يتحمل  جمتمعاته  يف  و�لــفــاعــل 
�لر�هنة م�سوؤولية كربى يف �عادة �إحياء �إطار�ت 
وت�سجع  وتربز  تبلور  و�ن�سانية  وحقوقية  قانونية 
�لتحررية  ق�سيتنا  مــع  �ملت�سامنني  كــل  وتــقــوي 
�الن�سانية، وال �سيء مينع �إقامة منظمة عربية يف 

�وروبا تعنى بهذ� �ل�ساأن وتهتم به.
�ألف رحمة �ىل روح �حلرة ر��سيل كوري وما 
و�لقهر  �لظلم  يرف�س  �ن�ساين  �سمري  من  متثله 

و�جلور.
 طبيب و كاتب عربي
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�لرئي�س  �أعلنها  �لتي  �لقرن  �سفقة  تكن  مل   
�أو  �الأمريكي دونالد ترمب �إطالقًا وليدة �ل�سدفة 
�إنعكا�سات طارئة للمرحلة و�لظرف �لذي منر به، 
و�إمنا هي �إنعكا�سة جلية حلقيقة �ملوقف �الأمريكي 
و�ملــوروث  و�أمتنا،  �سعبنا  جتاه  و�ملتاأ�سل  �ملعادي 
�ساحبة  �لربيطاين  �الإ�ستعمار  دولــة  عن  �أ�سا�سًا 
وتر�جع  جنمها  �أفــل  �لتي  �ملــ�ــســوؤوم،  بلفور  وعــد 
يف  تاأثريها  وحجم  �لــقــدمي  �الإ�ستعماري  دورهـــا 
�ل�ساحة �لدولية بعد �حلرب �لعاملية �لثانية ل�سالح 
مكانها  تبو�أت  �لتي  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 
�إمربيايل  �ل�سهيوـ  �مل�سروع  وحمل  رعاية  باإجتاه 
�ملبا�سرة  �ل�سيطرة  ي�ستهدف  �لــذي  �الإ�ستعماري 
وتعطيل  وثــرو�تــه  �لعربي  �لــوطــن  مــقــدر�ت  على 
فل�سطني  تهويد  وكذلك  وتقدمها،  ــة  �الأم نهو�س 

السياسة

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

أ. ثائر محمد حنني الشولي

ل�سالح �مل�سروع �ل�سهيوين �لكولونيايل �الإحتاليل 
�الأر��ــســي  كامل  على  �لتامة  لل�سيطرة  �لــهــادف 

�لعربية �لفل�سطينية من نهرها لبحرها.
خمطط  �أن  �لــقــول،  ن�ستطيع  بــدء  على  وعــود 
�لتحالف  قبل  من  �لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية 
م�سروع  هــو  �ل�سهيوين  �الأمــريــكــي  ــيــزي  �الإجنــل
قدمي ُن�سجت خيوطه مع والدة فكرة �إقامة �لدولة 
�ل�سهيونية يف فل�سطني مطلع �لقرن �ملا�سي، وبقي 
حبي�س �الأدر�ج يف �إنتظار �لفر�سة �ملو�آتية لعر�سه 
�لعر�ق ومعه كل  و�قعًا، حيث كان  به  و�لعمل  علنًا 
�الأحر�ر و�ملنا�سلني �لعرب وكافة �لقوى و�الأحز�ب 
قوى  طليعتهم  ويف  و�لتقدمية  و�لقومية  �لوطنية 
�لتحرير  مبنظمة  ممثلة  �لفل�سطينية  �لــثــورة 
�ملوؤ�مر�ت  تلك  لكل  باملر�ساد  يقفون  �لفل�سطينية 
�لق�سية  عــلــى  ــالإجــهــاز  ل ــة  ــهــادف �ل و�ملـــحـــاوالت 
جميعًا  و�أ�سقطوها  متامًا  وت�سفيتها  �لفل�سطينية 
وغريها  كي�سنجر  وخطة  روجــرز  م�سروع  ومنها 
حتطمت  �لــتــي  �لت�سفوية  �ملــ�ــســاريــع  مــن  �لكثري 
بقيادة  �لعربية  �لرف�س  على �سخرة �سمود جبهة 

�لعر�ق �ل�سقيق.
�لقرن  �سفقة  موؤ�مرة  �أن  بجالء  يت�سح  وهنا 
قد بد�أت ف�سولها مع ت�سكيل �لتحالف �مل�سبوه عام 
1991م �سد �لعر�ق، وتاليًا �سن �لعدو�ن �لثالثيني 
ببع�س  و�الإ�ستفر�د  وحتييده،  عزله  بهدف  عليه 
�لعربية  و�حلــكــومــات  �لتحرير  منظمة  ف�سائل 
�ملرتهلة وخديعتها جميعًا و�الإنطالق نحو موؤ�مرة 
با�سر  �لــذي  مدريد  موؤمتر  من  �إنطالقًا  �لــقــرن، 

�لعر�قي  �لقطر  على  �لعدو�ن  وقف  بعد  �أعماله  
و�ي  وتفاهمات  �أو�سلو  باإتفاق  ومـــرورً�   ،91 عــام 
�الإحتالل  �إ�ستخدمها  �لتي  ديفيد،  وكامب  ريفر 
على  �ملمتدة  �ل�سلمية  �لت�سوية  �سنني  طيلة  كلها 
تقريبًا، كغطاء يهدف من خالله مترير  ربع قرن 
�مل�سبوهة،  و�الإ�ستيطانية  �لتهويدية  م�ساريعه  كافة 
�أجهزت  �لتي  �لرت�مبية  �لع�سر  ب�سفقة  و�إنتهاًء 
كليًا على �لق�سية �لفل�سطينية وم�سروع حق تقرير 
�مل�سري و�لعودة و�أقامة �لدولة �مل�ستقلة وعا�سمتها 
�لتي  و�لهبوط  �الإنهيار  حالة  م�ستغلني  �لقد�س، 
�أعقاب  يف  �لر�سمي  �لعربي  �لنظام  �ليها  و�سل 
وتــدمــري مــقــدر�تــه و�سعف قوى  �لــعــر�ق  �إحــتــالل 
�لفل�سطينية.  �لتحرير  ومنظمة  �لعربية  �لــثــورة 
�الإحتالل  تكري�س  ت�ستهدف  �لتي  �ل�سفقة  تلك 
�ل�سفة  فيها  مبا  �لفل�سطينية  �الأر��سي  كافة  على 
نظام  جتذير  وكذلك  67م،  عام  �ملحتلة  �لغربية 
�الأبرتايد �لعن�سري �ل�سهيوين و�ل�سيطرة �الأمنية 
�ل�سهيونية �ملطلقة يف عموم فل�سطني ما بني �لنهر 

و�لبحر. 
و�لتاأ�سري  �الإي�ساح  من  بد  ال  تقدم  ما  و�إز�ء 
حتمله  وما  �لرت�مبية  �ل�سفقة  خطورة  مدى  على 
من موؤ�سر�ت ت�سفووية لق�سية فل�سطني و�مل�سروع 
بال�سرورة  ذلك  و�إنعكا�س  برمته،  �لعربي  �لقومي 
على نحو تكري�س �الإحتالل و�الإ�ستيطان و�الإرهاب 
�لعرقي،  و�لتطهري  �لعن�سري  و�لف�سل  و�لقتل 
تكر�س  �الأمريكية  �ل�سفقة  �أن  �لكل  ليقني  �إ�سافة 
دميغر�فية  حقائق  من  �الإحتالل  فر�سه  ما  �أي�سا 
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لي�س  هي  �ل�سابرين  ثورة  �ملعذبني،  ثورة  �لكر�مة،  ثورة  �الإن�سان،  ثورة 
كباقي �لثور�ت بل هي ثورة عنو�نها "مالنا غريك يا �هلل".

"�ساأخرب  �ل�سهرية  قولته  قال  �إ�ست�سهاده  قبل  �لثورة  طفل  مغرديها  و�أحد 
�هلل عن كل �سيء". 

ون�ساءل كّل يوم �أنف�سنا: ماذ� بقي لنا من �سوريا؟ ال �سيء…�سوى �الأمل 
و�حلكاية. بقيت لنا حكاية �لثورة �لتي �سُنبقيها حّية ونحكيها الأوالدنا وللعامل. 

�أخذ مّنا �الأ�سد و�سبيحته كّل �سيء.
�أحبابنا وبالدنا وبيوتنا وذ�كرتنا و�سو�رعنا، لكننا لن ن�سمح  �أخذو� مّنا   
�الآن.  بعد  �لتاريخ  �ملنت�سر  يكتب  �أن  ن�سمح  لن  �حلكاية،  ياأخذو�  باأن  لهم 

�سنكتب نحن حكاية ثورتنا وحكاية نا�سها و�أهلها. 
�لطاغية.  وجه  يف  بركاًنا  تفجر  �لذي  و�لذّل  و�لقهر  �لظلم  عن  �سنحكي 
جمعة  عن  �سنحكي  �حلرّية،  �أن�سطة  وعن  �ل�سلمّية  �لتظاهر�ت  عن  �سنحكي 

�لكر�مة وعن �أبطال و�جهو� ر�سا�س �ملجرمني ب�سدورهم �لعارّية.
عن  له،  تعر�سنا  ما  كّل  عن  �سنحكي  �حلكاية.  �سوى  �سيء  لنا  يبقمَ  مل 
دكتاتورّية بط�ست بكّل جو�نب �حلياة، و�سنحكي لهم عن �الأمل، �الأمل �لذي ال 

يفارقنا ببالد حّرة عادلة كرمية حترتم �لنا�س، كّل �لنا�س.
�سنحكي لهم، بكّل فخر، �أّننا ع�سنا يف زمن �لثورة �ل�سورّية �لعظيمة، �لثورة 
�لتي قامت على و�حد من �أعتى �لطغاة يف �لتاريخ. �سنحكي لهم �أن 2011 هي 
�ل�سنة �ملف�سلية يف تاريخ �سوريا �حلديث، و�أّنها �أ�س�ست لثقافة حرّية وكر�مة 
�ستزدهر ولو بعد �سنو�ت طويلة من �لعذ�بات و�الآالم، �سنحكي عن غد �أف�سل 
ال حتكمه دكتاتورّية وال "�أبد" فيه، و�سنحكي �إّن �لدرب طويل لكن �لغد �أف�سل، 
و�لكر�مة  باحلرية  �ملوؤمنني  كان  �إليه…ولو  ن�سبو  ما  �إىل  �سن�سل  ما  ويوًما 

و�لعد�لة ع�سرة �أ�سخا�س.
 على هذ� �الأمل نحيا ومن �أجله نعي�س و�سنبقى م�ستمرين �إىل �أن ترفرف 

ر�ية �حلرية يف �ساحات �سورية �الأموية �لعربية.

أ.حميد العسكر

ثورة
 اإلنسان

كالم اخـــر 

   كاتب من �سوريا

على �الأر�س خالل ما ي�سمى م�سرية �لت�سوية �ل�سلمية ومارتون 
67 حيث  �ملفاو�سات �لعبثية وحتديد� يف �لقد�س �ملحتلة عام 
من  �اّلن  �ىل  1993م  �لعام  منذ  فيها  �لعرب  ن�سبة  هبطت 
�الإ�ستيطانية  �ل�سيا�سة  نتيجة  فقط   30% ن�سبته  ما  �ىل   70%
خالل  �الإحتالل  حكومة  مار�ستها  �لتي  �ملمنهجة  و�لتهويدية 
�لكبري  للت�سعيد  �إ�سافة  �لعجاف،  �ل�سلمية  �لت�سوية  �سنو�ت 
�لذي  �لغربية  �ل�سفة  يف  �الإ�سر�ئيلي  لالإ�ستيطان  و�مللحوظ  
وكذلك  �أو�سلو،  �إتفاق  قبل  عليه  كان  ما  �أ�سعاف  خم�سة  ز�د 
�ملحميات �لطبيعية �لتي �أ�ساف عليها موؤخرً� وزير دفاع �لعدو 
)بينت( �سبعة حمميات �أخرى لي�سل �إجمايل عدد �ملحميات 
يف �الأر��سي �ملحتلة �ىل )51( حممية جلها يف �ل�سفة �لغربية 
وو�حدة منها يف قطاع غزة جعلت من �ل�سفة �لغربية جمرد 
�أو�سلها  كانتونات  �سكل  على  مت�سلة  وغــري  مقطعة  �أ�ــســالء 
تر�مب يف خطته بج�سور و�أنفاق تخ�سع كليا لل�سيطرة �الأمنية 
خمتلف  على  �ملحميات  تلك  وتتوزع  تــام،  ب�سكل  �ل�سهيونية 

�ملحافظات �لفل�سطينية على �لنحو �اّلتي:
طوبا�س،  حمافظة  يف  و)4(  �خلليل،  حمافظة  يف   )10(
و)9(  �هلل،  ر�م  حمافظة  و)13(  نابل�س،  حمافظة  و)3( 
حمافظة   )5( حلــم،  بيت  حمافظة  و)3(  �أريــحــا،  حمافظة 

طولكرم، و)3( حمافظة �لقد�س، )1( قطاع غزة.  
وتقع جميعها يف �ملناطق �مل�سنفة وفق �إتفاق �أو�سلو مناطق 
م�ساحة  من  �ل)60%(  م�ساحتها  �إجــمــايل  بلغ  و�لتي  )ج( 
�ملوعودة  �لفل�سطينية  للدويلة  يبقى  مل  بحث  �لغربية  �ل�سفة 
�ل�سفة  م�ساحة  مــن  �ل)40%(  �سوى  تــر�مــب  خــارطــة  وفــق 
�لغربية، و)%11( من �إجمايل م�ساحة فل�سطني �لطبيعية على 
لل�سيطرة  كليًا  وتخ�سع  مت�سلة  وغري  مقطعة  كانتونات  �سكل 

�الأمنية �ل�سهيونية.
�الأمريكية ما يف جعبتها  �ملتحدة  �لواليات  و�أخريً� ك�سفت 
�لكرة  وبــاتــت  �لفل�سطينية  للق�سية  �لت�سفية  م�ساريع  مــن 
خيار�تهما  لتحديد  و�لــعــربــي  �لفل�سطيني  �مللعب  يف  �اّلن 
�الإ�سرت�تيجية و�لن�سالية يف مو�جهة �سفقة �لع�سر �مل�سبوهة 
�أمريكية �لتّامرية وهذ� يتطلب جهودً�  وكل �مل�ساريع �ل�سهيوـ 
و�لنز�عات  �لثانوية  �خلــالفــات  ونبذ  طبيعية  وغــري  نوعية 
�سر�كة  �أو�ــســع  وحتقيق  و�ملناطقية،  و�لع�سائرية  �لطائفية 
وطنية وقومية على طريق �لنهو�س و�لتحرر �ل�سامل و�لعميق 
�لعربية  �أمتنا  تــو�جــه  �لــتــي  �جل�سام  �لتحديات  وجمابهة 

وق�سيتها �ملركزية )فل�سطني(.
   كاتب فل�سطيني
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�جتاحت  �لتي  �الأوبــئــة  معظم  غــر�ر  على   
�لــعــامل، بـــدءً� مــن �لــزكــام �الإ�ــســبــاين �ل�سهري 
�لذي �نت�سر عام 1918، و�لذي �سّمي دون وجه 
هم  �الإ�سبانيني  الأن  �الإ�سباين"  بـ"�لزكام  حق 
مبتالزمة  مـــرورً�  خطورته،  �كت�سفو�  من  �أول 
و�نفلونز�  )�سار�س(  �حلــاد  �لرئوي  �اللتهاب 
�خلنازير )هيني(، �سلط �نت�سار فريو�س كورونا 
�ل�سوء على  �لذي ظهر يف �ل�سني،   ،19 كوفيد 

كل م�ساوىء �لعوملة.
�لتي  �الجتماعية  �الأزمــات  �ىل  و�إ�ستنادً�     
جتتاح جزءً� من �لعامل وبخا�سة �وروبا �لهرمة 
لنا، عك�س  �ملتو�سط، تبني  و�لبلد�ن �ملطلة على 
"�سعيدة".  �أن �لعوملة لي�ست  ما يتوقعه �ل�سّذج، 
كما تبني لنا �ي�سًا  �أن �لتعامل مع �خلارج �لذي 
تقوم به بع�س �ل�سركات )من �سانعي �جلو�رب 
�ىل �سانعي �ملكان�س �لكهربائية �و �حلو��سيب(، 

السياسة

ف�����������روس ك��������ورون��������ا وال�����ع�����ول�����م�����ة ال����ل����ي����رال����ي����ة

د. شارل سان برو

و�لتي  �إيديولوجية  �سوى م�سلحة  تبتغي  �لتي ال 
باأبخ�س  للت�سنيع  �لو�سائل  �ستى  ��ستخدمت 
�أرخت �لبطالة و�لبوؤ�س عند �لطبقات  �الأثمان، 

�لو�سطى، خا�سة يف �لبلد�ن �ل�سناعية. 
امل�صلحة يف م�اجهة النظام 

االجتماعي
يتوالها  �لتي  �لعوملة،  �أن  نكت�سف  �ليوم     
جمازفات  تطرح  و�ملتجول،  �ملجهول  �لتمويل 
و�أن  خا�سة  �لــعــاملــيــة،  �ل�سحة  على  خــطــرية 
�ل�سني، وهي نظام توتاليتاري �سيوعي، فر�ست 
قو�عد غري مقبولة للعبة )غياب �ملعايري، ثقافة 
�الأدويـــة،  نقاء  درجــة  �سعف  قا�سرة،  �سحية 
تناقل �لتكنولوجيا �الإجر�مية، �لخ.(. و يف نف�س 
من  �لوقت علمنا بخوف وجزع �أن قر�بة 85% 
على  يدل  ما  وهــذ�  �ل�سني!  يف  ت�سّنع  �الأدويــة 
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من  بـــدءً�  بــكــني،  "مبّخرين"  م�سوؤولية  عــدم 
ينبغي  �لــذي  �ل�سابق  �لفرن�سي  �لــوزر�ء  رئي�س 

�حلكم عليه باخليانة �لعظمى.
�لــقــادة  �أن  ي�سّرنا  �الأحـــــو�ل،  مطلق  يف     
�إكت�سفو� �ي�سًا �أن �سر�ئح كاملة من �لقطاعات 
�ال�سرت�تيجية �لغربية، خا�سة يف فرن�سا، تعتمد 
�لفرن�سي  �ملالية  وزير  �أن  لدرجة  �ل�سني،  على 
برونو لومري �سرح يف 25 فرب�ير/ �سباط 2020 
�أنه ينبغي �أن حتث حالة فريو�س كورونا فرن�سا 
على �ملزيد من �إنتاج �ل�سلع �ال�سرت�تيجية د�خل 
بتاريخ  نهاية خطاب مطّول،  �إمنا يف  حدودها. 
12 مار�س/ �آذ�ر 2020، تطرق �ميانويل ماكرون 
�ىل عمق �مل�سكلة طارحًا مبادىء ��سرت�تيجيا ما 
�أن ن�ستخل�س  " يتوجب علينا غدً�  بعد كورونا: 
وتفح�س  بها،  منر  �لتي  �ملرحلة  من  �لدرو�س 
منذ  �لعامل  فيه  �نخرط  �لــذي  �لتطور  منــوذج 
و�سح  يف  ثغر�ته  �نك�سفت  و�لــذي  عــدة،  عقود 
�لنهار، وتفح�س �سعف �أنظمتنا �لدميقر�طية". 
للجمهورية  و�لعوملي  �لليرب�يل  �لرئي�س  �أن  وها 
فــعــاًل  هذ�  بــه  يــوحــي  " مــا  ــوؤكــد:  ي �خلام�سة 
�لوباء، هو �أن قو�م �لرعاية �ل�سحية �ملجانية، 
دون مردود �و م�سار �و �متهان، ودولتنا )دولة 
�إمنا  �الأعــبــاء،  �و  �لتكاليف  لي�س  �لرفاهية(، 
�لقدر  ، ور�سيد ال غنى عنه عندما  نادرة  �سلع 
�لوباء هو وجود منافع  به هذ�  بابنا..ما يوحي 
�ل�سوق.  قو�نني  يتوجب و�سعها خارج  وخدمات 
من �حلماقة تخويل �الآخرين بغذ�ئنا وحمايتنا 
�لعمق.  و�إطار حياتنا يف  �لرعاية  وقدرتنا على 
�مل�سّرف  �الأمــور...ومــن  �سبط  ��ستعادة  ينبغي 
حتويل �لرذيلة �ىل ف�سيلة"، �إذ يبدو �أن ماكرون 
قد �أعاد �كت�ساف فو�ئد دولة �لرفاهية و�ل�سيادة 
خطرية   �الأزمــة  تكون  �أن  ينبغي  هل  �لوطنية. 
�ىل  �لعوملية  لليرب�لية  حمــرتف  مبــّد�ح  لتوؤدي 
يد�فع  �لذين  �لرئي�سيني  �ملتنفذين  �ىل  �لعودة 
عنهم تر�مب وبوتني وبوري�س جون�سون وفيكتور 
�لفعل  بون بني  ثمة  �إمنا  �وربــان وغريهم كرث؟ 
�الأمر  يتعلق  عندما  خا�سة  و�لتنفيذ،  �لنظري 
�ملنطق، يف متجيد،  بعيدً� عن  ي�ستمر،  باإن�سان 
�إمنا متجيد  �ل�سرورية،  �لوطنية  �ل�سيادة  لي�س 
�سوى يف  توجد  ال  �لتي  �ملزعومة  �وروبــا  �سيادة 

خميلته.
هي  �ل�سني  بــاأن  للتاأكيد  حقًا  �الأو�ن  �آن     
�سرطان  هي  �لليرب�لية  �لعوملة  و�أن  عاملي  عدو 
كتبه  ما  نوؤيد  �أن  ميكن  �ل�سدد،  بهذ�  يتاآكلنا. 
�لنائب �ريك �سيوتي يف �سحيفة " لوباريزيان" 
يف 26 فرب�ير "لقد �كت�سفنا بذهول �أن �ل�سني، 
�وروبا  �جتاحت  �لعامل،  م�سنع  �أ�سبحت  �لتي 
لقد  �لعاديني.  �مل�ستهلكني  وفرن�سا على م�ستوى 
و�أ�سبحنا  �النتحاري،  �لت�سنيع  �نهيار  �سدمنا 

مرتهنني لبكني".

م�ؤكدًا على طريق دم�صق       
كــورونــا  فــريو�ــس  �أن  لــومــري،  بــرونــو  ويعترب 
ملزمًا  �لــعــوملــة  يف  �للعبة  مــ�ــســار  يــغــري  �ــســوف 
من  ق�سم  مــكــان  "تغيري  على  �القــتــ�ــســاديــات 
فيما  �ال�ستقاللية  من  �ملزيد  وعلى  �إنتاجهم 
يتعلق بعدد من قنو�ت �الإنتاج". لقد حان وقت 
�ليقظة بغية �لتاأكد من �أن �لعديد من �ملنتجات 
�لطبية،  �ملنتجات  �لــدفــاعــيــة،  )�ل�سناعات 
ينبغي  �لعالية(  �لتكنولوجيا  منتجات  �لتغذية، 

�أن ترفع ما هو ��سرت�تيجي  بطبيعة �حلال 
وعدم تغيري موقعها.

م�ساوىء  تنك�سف  �أخـــريً�     
�لعوملة �لتي ال ت�سكل �أكرث من 

�إنها  متطرفة،  ليرب�لية 
جمتمع  �أخـــرى  بعبارة 

�ملـــنـــفـــعـــة وقــــانــــون 
�لــثــعــلــب �حلــــر يف 

خــــــم �لـــــدجـــــاج 
�أدى  ــــــــــذي  �ل
هــ�ــســا�ــســة  �ىل 
مـــــــفـــــــرطـــــــة 
هــــذه  و�ىل 
لية  �ستقال ال �
تعززتا  �للتني 
�أعمى  بــاإميــان 
ـــــة  ـــــومل ـــــع ـــــال ب
وبــاملــنــطــقــيــات 

�القـــتـــ�ـــســـاديـــة 
ــــــــدى  �مل ذ�ت 

تغيري  يف  �لق�سري 
ــة و�نــحــ�ــســار  ــن ــك �الأم

دون  �ملكثف  �لت�سنيع 
�لبوؤ�س  باالعتبار  �الأخـــذ 

�ملكر�سة  مل�ست�سفياتنا  �لو��سع 
ملعيار �ملردودية �لقبيحة. 

دولة احلماية
   حان �لوقت �إذً� الإ�سرتد�د �لدور �الأ�سا�سي 

�لليرب�ليون  ذمها  طاملا  �لتي  �الأمــة   - للدولة 
 .1968 �يار  �لي�ساريون منذ مايو/  و�لتحرريون 
�لدولة  نحو  �ل�سعوب  تتوجه  �أن  �لطبيعي  ومن 
نحو  ولي�س   ، �لدولة  نحو  �حلماية.  ور�ء  �سعيًا 
"غافا"* �و �لبد�ئل �ملزرية كاالحتاد �الأوروبي. 
�إيجاد حلول  �ملن�ساآت على  لت�سجيع  �لدولة  نحو 
�إر�ــســاء  الإعـــادة  �لــدولــة  نحو  �ملحلي.  لــالإنــتــاج 
�إعطاء  بغية  �لــدولــة  نحو  �حلمائية.  �حلـــدود 
وباء  �إن  نعم،  �مل�سلحة.  على  لالأمن  �الأف�سلية 
�لكورونا ي�سع �لدول يف حمور �للعبة يف حني �أن 

دعاة �لعوملة قد �أعلنو� زو�ل �لدول.
   طيلة قرون عدة، عا�ست جمتمعاتنا وفق 

�القت�ساد  �أن  يرى  �لذي  �ل�سامي  �أر�سطو  مبد�أ 
هو يف خدمة �ملجتمع و�أن �ملال يجب �أن يتكيف 
تقوله  مــا  هــذ�  �الجتماعية.  �حلــاجــة  مبوجب 
هذ�  �لعوملة  قلبت  لقد  و�الإ�ــســالم.  �لكاثوليكية 
�لنموذج من خالل فر�س قانون �مل�سلحة لي�س 
�إال. و�لدولة �الأمة وحدها قادرة على و�سع حد 
�ي�سًا  يتوجب  �إمنــا  �لبغي�س.  �النــحــر�ف  لهذ� 

وطــنــيــني وجـــــود قـــادة 

�إنــــهــــا قــ�ــســة ذوي م�ستوى رفيع. 
�أخرى.

  GAFA -
�شركات يف  اأق��وى  اىل  يرمز  اإخت�شار 
عامل الأنرتنت وهي: غوغل، اآبل، فاي�س 

بوك وامازون
   مدير معهد
 �لدر��سات �جليو�سيا�سية يف باري�س
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�أورد �ل�سديق من�سور عبد�لر�زق عن �إ�سكالية 
تعار�س بني  �لبع�س ي�سر على وجود  )�إن  �لوطنية 
"�ل�سيا�سي" !!!  لالإ�سالم  و�النتماء  للوطن  �النتماء 
�أكرث  فكرة  هي  وطــن  �إىل  �النتماء  فكرة  �أن  رغــم 
و�لعقائد  �لديانات  ذ�ت  �لــدول  يف  خا�سة  �سمولية 
�إهــد�ر  مت  �ل�سود�ن  يف  �لوطنية  ،،،فــكــرة  �ملتعددة 
و�لطائفي  �الديــولــوجــي  قبائل  بــني  وتوزيعه  دمها 
وال  �لدين  ربحنا  فال  �لــكــاذب  �لتدين  �أو  و�لــديــن 

ك�سبنا �لوطن(.
�نتماء �ل�سود�نيون وحبهم الأر�س �آبائهم وبذلهم 
�لت�سحية  و  وتعمريها  الإ�سالحها  و�لنفي�س  �لغايل 
�لوطنية  مــدى  يو�سح  لــلــ�ــســود�ن،  فـــد�ء  ــــاالأرو�ح  ب
ــوالء،  و�ل �النتماء  معاين  الأ�سمى  ودليل  �ل�سادقة 
ومعارك �ل�سعب �ل�سود�ين �سد �لغازي �أو �مل�ستعمر 
�لبقط  �تفاقية  وكمثال فقط  بد�أت منذ عهد قدمي 
يف 651م مع �لقائد عبد�هلل �بن �أبي �ل�سرح مبعوث 
�لقائد عمرو بن �لعا�س و�خلليفة عثمان بن عفان، 
�لدولة  "وكالء"  �سد  �ل�سود�ين  �ل�سعب  مقاومة  و 

�لعثمانية �أي �الأتر�ك و �سد �الجنليز.
�الجنليزي  �مل�ستعمر  من  �ل�سود�ن  حترير  بعد 
�إ�ستمر�ر غر�س حب  1956م، كان من �ملفرت�س  يف 
�إبتد�ء  و�ل�سدور  �لعقول  يف  عفوية  ب�سورة  �لوطن 
من �لبيت و �خلالوي �لقر�آنية و�ملد�ر�س ومن خالل 

السياسة

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

د. علي عبد القادر 

�إ�سر�ك �ملو�طن ب�سورة �أو باأخرى يف �لهم �لوطني 
و�لتعمري.

�ل�سيا�سية  �الأحــــــز�ب  �أن  هـــو  حـــدث  ــــذي  �ل
�الجنليزي  �ال�ستعمار  وبــعــد  حــني  �أوجــــدت  �لــتــي 
�إليها،  �الإنتماء  عرب  مير  �لوطن  حب  جعل  حاولت 
على  �التــكــاءة  �لتقليدية  �الأحــــز�ب  و��ستطاعت 
ل�سيخ  ــوالء  و�ل �ل�سود�ين  لل�سعب  �لدينية  �لعاطفة 
�الجتماعي  �لر�سيد  ذلك  لتحول  �لدينية  �لطائفة 
�ل�سود�ن  �سمال  غالب  فاأ�سبح  �سيا�سية،  لتبعية 
ــز�ب  ــالأح ل �سيا�سيا  و  طــائــفــيــا  يــتــبــعــان  و�ــســرقــه 

�الحتادية �ملنادية بالوحدة مع دولة م�سر، و�أ�سبح 
غالب غرب �ل�سود�ن وو�سطه يتبع لطائفة �ملهدية و 
حلزب �الأمة باعتبارها �ملناطق �لتي �نت�سرت فيها 
فيها  و�نت�سر  )1843م1885-م(  �ملهدية  �لفكرة 
�أتباع حممد �أحمد �ملهدي على �الأتر�ك و�الجنليز، 
�الأحــز�ب  بني  �سر�ع  حمل  �ل�سود�ن  جنوب  وبقى 
�سمال  مع  �لوحدة  باإ�ستمر�ر  تنادي  �لتي  �جلنوبية 
�ل�سود�ن �أو نيل �حلكم �لذ�تي �أو �النف�سال عنه يف 

دولة جنوبية م�ستقلة.
تعتمد  ال  حديثة  �سيا�سية  �أحــز�ب  برزت  كذلك 
�لفكرية،  �الأديولوجية  على  بل  �لطائفي  �لوالء  على 
وظهر  1946م  �ل�سود�ين  �ل�سيوعي  �حلــزب  فظهر 
�مليثاق  جبهة  وظهرت  1945م   �جلمهوري  �حلزب 
�ال�ــســالم  تــيــار  وبـــرز  �إ�سالمي"1954م.  "حزب 
يوؤمن بالدولة �لوطنية بحدودها  �ل�سيا�سي �لذي ال 
��ستعمارية  بدعة  باإعتبارها  و�سعبها  �جلغر�فية 
بالطبع برز دور  و  يوؤمن بدولة �خلالفة و�الأمة.  بل 
كحزب  �لعروبي  �لتوجه  ذ�ت  �الأحـــز�ب  و  �لــقــوى 

�لبعث �لعربي �ال�سرت�كي.
�ل�ساحة   ــاأن  ب �لقول  ميكن  عامة  ب�سورة  �إذن 
طائفية  �أحــز�ب  جتمع  �أ�سبحت  حينها  �ل�سيا�سية 
و�أحز�ب عقائدية. هذ� �النق�سام �ل�سيا�سي نتج عنه 
�أي�سا �سر�ع حول �لو�سول �أو �ال�ستيالء على كر�سي 
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�لــقــو�ت  �الأحــــز�ب  تلك  فيه  ��ستخدمت  �ل�سلطة 
�مل�سلحة �ل�سود�نية وجهاز �الأمن لن�سرتها.

�لذي  �لكبري  �لــدور  تثبيت  مبكان  �الأهمية  من 
�لــ�ــســود�ن خــالل تاريخه  �لــنــقــابــات يف  بــه  قــامــت 
�ملنا�سري يف  �إ�ــســر�ب عــمــال  ــد�أ مــن  ــت �ب �حلــديــث 
دور  تطور  ثــم  �الجنليزي  �مل�ستعمر  �سد  1908م 
1947م  يف  �حلديث  �سكلها  �إىل  وو�سلت  �لنقابات 
بقيام نقابات �ل�سكك �حلديدية، وقيام �أول موؤمتر 
وتكون  �لنقابات  عمل  وتطور  1949م،  يف  عمايل 

�الحتاد �لعام لنقابات عمال �ل�سود�ن1950م.
بقوة  و�ساهمت  يتقوى  �لنقابات  دور  و�إ�ستمر 
�كرب  وظهر   ، ��ستقالله  على  �ل�سود�ن  ح�سول  يف 
دور للنقابات يف مقاومة حكومة منريي و�إ�سقاطها 
�لنقابات  من  �ملدنية  �حلكومة  وتكوين  يف1985م 

برئا�سة دكتور �جلزويل دفع �هلل.
�أي�سا يجب �الإ�سارة لدور �ملر�أة �ل�سود�نية خالل 
ثم  ريا�س  �مــاين  �لكند�كة   منذ  �ل�سود�ن   تاريخ 
�لتي �نت�سرت على قو�ت  �أماين �ساخيتي  �لكند�كة 
�أ�سو�ن  ــررت  وح �أغ�سط�س  �لــرومــاين  �الإمــرب�طــور 
�ل�سود�نية  �ملــر�أة  دور  و�أ�ستمر  �مليالد،  قبل    24 يف 
م�ساركة بقوة يف �لن�سال �سد �مل�ستعمر �الجنليزي 
�الأوىل  بد�ياته  من  �ل�سيا�سي  �لعمل  يف  �ساركت  بل 
يف �ل�سود�ن فبعد �قل من 9 �سنو�ت من �ال�ستقالل 
لالحتاد  رئي�سة  �إبر�هيم  �حمد  فاطمة  �أ�سبحت 
دورهــا  و�أ�ــســتــمــر  1965م  يف  �لــ�ــســود�ين  �لن�سائي 
يف  و��سحة  ب�سورة  برزت  �سجاعتها  ولعل  يتعاظم 
�إ�سقاطه يف  �الإنقاذ حتى  نظام  ومقاومة   �لتظاهر 

2018م.

كمثال لذلك نال �ل�سود�ن ��ستقالله يف 1956م 
بع�س  مــن  بتحري�س  ع�سكري  �نــقــالب  �أول  ووقــع 
ثــورة  حدثت  ثــم  1958م.  يف  �لطائفية  �الأحــــز�ب 
1964م  وجاء حكم مدين، ثم وقعت عدة �نقالبات 
منريي  بقيادة  1969م  مايو  �نــقــالب  منها  وجنــح 
وحتري�س بع�س �الأحز�ب �لعقائدية. ثم قامت ثورة 
1985م وجاء حكم مدين، بعده وقعت عدة �نقالبات 
�نقالب  �لطائفية وجنح  �الأحــز�ب  بع�س  بتحري�س 
عقائدي  حــزب  بتحري�س  1989م  يوليو  يف  �آخــر 
"جماعة �الإخو�ن �مل�سلمني". ثم حدثت ثورة وها هو 

حكم مدين منذ 2019م على �سدة �حلكم.
ين�ساأ  �ليوم  و�ىل  �ل�سود�ن  ��ستقالل  منذ  �إذن 
�لفرد �ل�سود�ين وهو حما�سر بني �إنتماآن قد يلتقيان 
�لقبلي و�النــتــمــاء  �النــتــمــاء  يــتــ�ــســاد�ن وهــمــا  ــد  وق
�أو  �إ�سعاف  �النتماء  ذلك  ينتج عن  وقد  �ل�سيا�سي، 

تقوية للروح �لوطنية.
تلك  �ــســريــع  �ملـــو�طـــن  وميــ�ــســي  يــ�ــســبــح  �إذن 
لنوع  ــوؤدي  ي قد  مما  تتناق�س  قد  �لتي  �النتماء�ت 
كمثال  نف�سه،  د�خــل  �أي�سا  �ملت�سادة  ــوالء�ت  �ل من 
لقبيلته  �ل�سيا�سيني  لبع�س  �لقبلية  �ملنا�سرة  �سارخ 
�أحــد  هــو  �لتي  �ملركزية  �حلكومة  �سد  �الإفريقية 

وزر�ئها و�لعك�س �ي�سا قد حدث، وكمثال �أقل حدة 
للحركة  �ل�سغرية  و�لقبائل  �لقرى  �أبــنــاء  �نتماء 
�الإ�سالمية و�أحز�بها كنوع من �حلماية �سد �لقبائل 

�لكربى.
لتح�سيل  ي�ستغل  م�سوؤول  كل  �أن  �ملو�طن  يرى 
جهتني  هــنــاك  �أن  �ىل  ويــنــتــبــه  ـــة،  ـــي ذ�ت مــنــافــع 
�الآخر  يتهم  منهم  كال  ومعار�سة  حاكمة  منتفعتني 
على  بل  �لوطن  على  لي�س  قلبه  و�أن  �لوطنية  بعدم 
م�سالح خا�سة. فتتهم �ملعار�سة �حلكومة باأنها قد 
بال  ترتك  �أن  مقابل  بتفتيتها  ور�ست  �لبالد  باعت 
م�سايقات من قبل �ملحافل �لدولية وغريها، لتظل 
�حلكومة  وتتهم  �ل�سلطة.  مقاب�س  على  مم�سكة 
خارجية  والأجـــنـــدة  بليل  تعمل  بــاأنــهــا  �ملــعــار�ــســة 
لالإنق�سا�س على �ل�سلطة. ثم يتهم �الثنان �ملو�طن 
ورجل �ل�سارع باأنه مل يت�سد للطرف �الآخر مبا فيه 
�لكفاية بحيث تت�سح فيه جهة �لوالء و�لرب�ءة "�أنت 

معانا وال مع �لتانيني".
لي�س يف  �ل�سر�ع  �أن مبد�أ  �الأمر هو  �لغريب يف 
بل  �أمانيه  وحتقيق  �ل�سعب  خلدمة  �الأف�سل  هو  من 
يف من هو �الأحق باال�ستمتاع مبنافع �ل�سلطة. �أي �أن 
من  "لعبة  �ل�سلطة  �أجل  من  �ل�سلطة  حول  �ل�سر�ع 

يبقى على �لكر�سي".
بــالــطــبــع �نــتــبــهــت �الأحــــــز�ب �لــ�ــســيــا�ــســيــة بل 
�ل�سود�ن ل�سرورة  �لتي حكمت  �لع�سكرية  و�الأنظمة 
ح�ساب  على  ذلك  كان  ولو  لها  �ملو�طن  والء  تقوية 
�إ�سعاف ح�سه �لوطني ناهيك عن �إ�سعاف �رتباطه 
كاالنتماء  �الأخرى  �لتكوينات  �أو  �الأخرى  باالأحز�ب 
�ملالية  �مل�سلحة  �أدخلت  وكذلك  و�جلهوي،  �لقبلي 
�الإقليم  �أو  �لقرية  �أو  �لقبيلة  �أو  للفرد  �ل�سلطوية  �أو 
�حلــاكــمــة،  �ملــجــمــوعــة  �أو  لــلــحــزب  �لــــوالء  لك�سب 
و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �لعو�مل  كل  �أن  �خلال�سة 
روح  مــن  تبقى  مــا  �إ�ــســعــاف  على  عملت  وغــريهــا 

�لوطنية و�لوالء للوطن �أي لل�سود�ن.
هذ� �لو�سع �أدى ل�سعف  قناعة �لفرد �ل�سود�ين 
�إكــر�م  و  و�ل�سعب  �الأر�ـــس  يف  ممثاًل  �لوطن  بحب 
من  ولو  �لبالد  تقدم  يف  و�مل�ساهمة  �الآخــر  �ملو�طن 
�أ�سبح  بل  �الإميان"  من  �لوطن  "حب  �ملقولة  باب 
تف�سيل  هو  حمكوما  �أم  كان  حاكما  �ملو�طن  خيار 

و  �الآخر  �ملو�طن  ولو على ح�ساب  �لذ�تية  �مل�سلحة 
حقوقه، حتى �نه لوحظ �إن لي�س هناك مت�سك بخط 
�سيا�سي �أو �أديولوجية معينة لدى بع�س �ل�سيا�سيني، 
�النتفاع  لهم  تبيح  �لتي  �حلاكمة  �ل�سلطة  مع  فهم 
معار�س  من  يتحول  �لبع�س  �أن  فقط، حتى  �لذ�تي 
لوزير ويقب�س �ملنافع ثم يتحول ملعار�س مرة �أخرى 
�إذ� وجد عر�س مادي �أف�سل مثل العبي كرة �لقدم؟ 
�ل�سيا�سيني ما هي  لبع�س  بالن�سبة  �ل�سيا�سة  �أن  �أي 

�إال جتارة ر�بحة وم�سدر رزق ال ينقطع.
�إذن ميكن �لقول باأن �أزمة �حلكم يف بالد �لعامل 
�الأول،  �ملقام  وتربوية يف  �أخالقية  �أزمة  �لثالث هي 
ناهيك عن �حلاكم  �لعادي  للمو�طن  و�أنه ال ميكن 
ويف  قواًل  �لوطنية  �أو  �لوطن  حب  �دعــاء  و�ملعار�س 
�لوقت نف�سه �لقيام بكل ما هو منايف للوطنية فعاًل. 
يبني  �ل�سلطة  كر�سي  �إىل  ي�سل  �لذي  �إن  ذلك  من 
له بتدمريه كل ما  �ل�سابقة  لل�سلطة �حلاكمة  كرهه 

قامت به بدال عن حت�سينه �أو �إ�سالحه. 
�إن �الإ�سالح يجب �أن ي�سري يف خطني متو�زيني، 
ومن  جانب،  من  �سلميًا  �لفا�سد  �حلاكم  مقاومة 
�جلانب �الآخر تنمية �لروح �لوطنية �ل�سادقة د�خل 
ال  برئا�سة  مدنية  حكومة  باإجتاه  و�لدفع  �ملو�طن، 

تتعدى فرتتني �نتخابيتني.
بــاإمــكــان حتقيق  �الإميــــان  �لــ�ــســرورة  مــن  لي�س 
�الإميـــان  ــرورة  ــ�ــس �ل مــن  ولــكــن  �سيا�سية  مــعــجــزة 
�جلميع  ��ستيعاب  عند  وذلــك  �الإ�ــســالح  باإمكانية 
حكومًة ومعار�سًة للمعاين �حلقيقية لكلمة �لوطنية، 
و�لو�سول لقناعة �أن �لوطن فوق �جلميع و م�سلحته 
قبل وفوق م�ساحلهم، حينها �سيلتف �جلميع حول 
خالل  مــن  لل�سلطة  �سلمي  وتــبــادل  مدنية  حكومة 
�لروح  وتنمية  �لف�ساد  وحماربة  �ل�سريف  �لتناف�س 

�لوطنية.  
�الأحـــز�ب  وممار�سة  م�ستوى  �إ�ستمر  �إذ�  ــا  �أم
�ل�سيقة  �حلــزبــيــة  �مل�سلحة  حتكمه  �ل�سيا�سية 
للو�سول  بالع�سكر  و�ال�ستعانة  و�ملوؤ�مر�ت  و�ل�سر�ع 
كل  رغـــم  ــود�ن  ــ�ــس �ل يبنى  فــلــن  �ل�سلطة  لكر�سي 
�سينتهي  بل  �ملحلية  ومـــو�رده  �لطبيعية  �إمكانياته 

�الأمر ب�سياع �لوطن.
   كاتب وباحث �سود�ين
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مـــالأ �لــدنــيــا رعــبــا و�ــســغــل �لــنــا�ــس حتليال 
وتوقعا، �إذ مل يقت�سر �الإهتمام بهذ� �لوباء على 
وخمربيني  �أطــبــاء  من  �الخت�سا�س  �أ�سحاب 
ـــة بــل جتــاوزهــم لي�سبح مــادة  �أدوي و�ــســركــات 
�الأكــادميــيــني  مــن  �لكثري  طــاولــة  على  بحثية 
�خلرب  و�أنـــه  �سيما  و�ل�سيا�سة  �لفكر  رجــال  و 
�لعاملية  �الإعالم  و�سائل  تتد�وله  �لذي  �لرئي�س 
بــكــل فــروعــهــا �ملـــــر�أي و�ملـــقـــروء و�ملــ�ــســمــوع. 
الأ�ست�سر�ف  �ملحللني  الإ�ست�سافة  فت�سابقت 
�أن  ما ميكن  و  �الأزمـــة  �حلــدث  هــذ�  تد�عيات 
�القت�سادية  �ل�سعد  كافة  �أثرعلى  من  يخلفه 

�الجتماعية و�ل�سيا�سية.
هناك  �أن  جند  وتعددها  �الآر�ء  كــرثة  ومــع 
�أن  على  يتقاطع  يكاد  بينها  م�سرتك  قا�سم 
�لعامل ما قبل كورونا �سوف لن يكون نف�سه ما 
بعد كورونا.! �أي �أنه �سيكون بد�ية تاريخ جديد 
ورمبا  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لعالقات  من 
جعل  ما  وهو  و�ل�سعوب  �لدول  بني  �الجتماعية 

السياسة

كورونا أو كوفيد 19  مالىء 
أ.موسى الهايسال�������دن�������ي�������ا وش���������اغ���������ل ال������ن������اس

من  و�نطالقا  �ل�سهرية  بولي�سي  فورين  جملة 
ت�ساوؤالت  �إثــارة  على  �لقائم  �لتحريري  نهجها 
معمقة ب�ساأن �لتحديات �لدولية �لكبرية تطرح 
�ل�سوؤ�ل �لتايل على نخبة من �ل�سا�سة و�ملفكرين 

و�الكادمييني من �ل�سرق و�لغرب: 
كيف �سيبدو �لعامل بعد وباء كورونا؟ وكيف 
ميكن للعامل و�لعالقات �لدولية �أن تتاأثر وتتغري 

بعد هذ� �لوباء؟
ج�ن األني مدير معهد بروكينز قال: 

�لعاملية  �لقوى  هيكل  ت�سكيل  �الأزمة  �ستعيد 
�لفريو�س  �سي�ستمر  تخيلها  ي�سعب  بــطــرق 
وزيادة  �القت�سادية  �لن�ساطات  على  بال�سغط 
�لتوتر بني �لدول  وعلى �ملدى �لطويل �سيخف�س 
�لعاملي  لالقت�ساد  �النتاجية  �لــقــدرة  �لــوبــاء 
وخطر �لعزلة �سيكون عظيما خا�سة على �لدول 
�لعمالة  مــن  كبري  جــزء  لديها  و�لــتــي  �لنامية 
�لنظام  و�سيتعر�س  �إقت�ساديا  �ملح�سنة  غري 

�لعاملي ل�سغط كبري ينجم عنه عدم �ال�ستقر�ر 
وخالفات بني ود�خل �لدول.

الديبل�ما�صي االمريكي ريت�صارد ها�س:
 �أتوقع �إنكفاء على �لد�خل ملعظم �حلكومات 
و�لبحث عن �الكتفاء  لعدة �سنو�ت بعد كورونا 
باأعد�د كبرية،  �لهجرة  �لذ�تي ورمبا معار�سة 
وعدم رغبة يف مناق�سة �لق�سايا �خلارجية مبا 
فيها �لتغري �ملناخي وتف�سيل تخ�سي�س �ملو�رد 
�لدول  من  �لعديد  و�ستجد  �الزمــة  من  للتعايف 
وت�سبح  �لدولة  �سعف  مع  �لتعايف  يف  �سعوبة 
وت�سبح  و�نك�سافا  �سعفا  �أكرث  �لفا�سلة  �لدول 
�ل�سفة �لغالبة يف �لعامل و�ستوؤدي �الأزمة ملزيد 
�ل�سينية  �الأمريكية  �لعالقات  �الأ�سر�ر يف  من 
�لناحية  مــن  ــــــي.  �الأوروب �لــتــكــامــل  وتــ�ــســعــف 
متو��سعة  تقوية   نلحظ   �ن  ميكن  �الإيجابية 
�لعامل وب�سكل عام  �لعامة يف  حلوكمة �ل�سحة 

مفهوم �لعوملة �سيتاأثر كثري�.
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�صتيفان  االمريكي  وال�صيا�صي  االأكادميي 
والت:

ويعزز  ــة   ــدول �ل مفهوم  �لــفــري�ــس  �سيقوي 
فر�ست  �لــتــي  �حلــكــومــات  وقب�سة  �لــقــومــيــة 
�لفريو�س  على  لل�سيطرة  ��ستثنائية  �إجــر�ء�ت 
�سلطاتها  عن  تتخلى  �أن  �ل�سعب  من  و�سيكون 
�جلديدة بعد �نتهاء �الأزمة. �سيعجل �لفريو�س 
�ىل  �لغرب  من  عامليا  و�لتاأثري  �لقوة  باإنتقال 
�ل�سرق بعد جناحات كوريا �جلنوبية و�سنغافورة 
وتايو�ن وجتاوب �ل�سني مع �أخطائها �الأوىل يف 
�أدى  و�أمريكا ال تز�ل تتخبط مما  �أوروبــا  حني 

لتلطيخ �سمعة �لنموذج �لغربي.
ال�صيا�صية  العل�م  اأ�صتاذ  ايكينربي  ج�ن 

بجامعة برني�صت�ن:
دفعة  �الأزمــة  �ستعطي  �لق�سري  �ملــدى  على 
�ل�سني  و�أعـــد�ء  �لعوملة  ومناه�سي  للقوميني 
�الإنهيار  �الإعتبار  يف  باالأخذ  �لغربي  �لعامل  يف 
�الإجتماعي و�ل�سرر �القت�سادي �لذي ينك�سف 
يوما بعد يوم رمبا ي�سابه ما بعد �الزمة �ملالية 
يف ثالثينيات �لقرن �ملا�سي، وبناء نظام عاملي 
ويدير  �لدولة  حلماية  �سمانات  يحمل  جديد 
�أو  للدول   �أكرث حماية  ب�سكل  �ملتبادل  �العتماد 
مبعنى �آخر �ستخرج �لدميقر�طيات �لغربية من 
�أمانا  �أكرث  �لبحث عن مناذج  قوقعتها وحتاول 

للتعاون �مل�سرتك.
ـــر  ـــي ووزي ـــادمي ــاين  اأك ــ�ب ــب كــيــ�ــصــ�ر حم

خارجية �صنغاف�ره ال�صابق:
ــد�أ  ب مــن حتـــول  كــورونــا  فــريو�ــس  �سيعجل 
بالفعل من عوملة  تتمحور حول �أمريكا �ىل عوملة 
�أ�سا�سيات  تتمحور حول �ل�سني ولكنه لن يغري 
�إميــانــه  فقد  �الأمــريــكــي  فال�سعب  �الإقــتــ�ــســاد 
تر�مب،   بدون  �أو  مع  �لدولية  و�لتجارة  بالعوملة 
مع  �ل�سني  فاإندماج  تفعل.  مل  �ل�سني  بينما 
الإعطاء  �أدى  �ملا�سي  �لقرن  �أو�خــر  يف  �لعامل 
�أي  يف  �ملناف�سة  ميكنهم  �أنــه  لل�سينيني  �لثقة 

مكان وبالتايل �أرى �أن �ل�سني �نت�سرت.
نيك�ال�س برينز ديبل�ما�صي اأمريكي: 

م�ستوى  على  �أزمة  �أكرب  هو  كورونا  فريو�س 
مليار�ت   8 نحو  يهدد  �لــقــرن  هــذ�  يف  �لــعــامل 
ــات  ــد�عــي ــت ــكــان �لـــعـــامل. �ل ــس �ــســخــ�ــس هـــم �
�القت�سادية و�ملالية قد تفوق �الأزمة �ملالية لعامل 
ب�سكل  تغري  �أن  ميكن  �أزمــة  هي   2009  2008-
نعرفه  كما  �لقوى  وتو�زن  �لعاملي  �لنظام  د�ئم 
�الآن، فالتعاون �لدويل غري كاف فاإذ� مل ترتك 
�الإتهامات  تبادل  �ملتحدة  و�لــواليــات  �ل�سني 
مع  وتتعامالن  �الأزمـــة  ور�ء  �ل�سبب  من  حــول 

�الأزمة فاإن م�سد�قيتهما �ستتاأثر.
حماية  ـــي  �الأورب �الإحتـــاد  ي�ستطيع  مل  �إذ�   

�حلكومات  فــاإن  مليون  �خلم�سمائة  مو�طنيه 
�لوطنية �ست�سرتد �ملزيد من �لقوى من بروك�سل. 
ويف �لواليات �ملتحدة فاإن �أهم �سيء �أن تتمكن 

�حلكومة �لفيدر�لية للحد من �الزمة.
الهندي  الديبل�ما�صي  مين�ن  نكار  �صيف�صا 

وم�صت�صار االأمن الق�مي الهندي �صابقا:
هناك  لكن  للحكم  مبكر�  اليــز�ل  �أنــه  رغم 

ثالثة �أ�سياء تبدو و��سحة:
�أوال-  �ستتغري �سيا�ساتنا ب�سبب كورونا �سو�ء 

د�خل �لدولة �أو بني �لدول وبع�سها �لبع�س.
�لــدويل  �الإعتماد  نهاية  لي�س  هــذ�   - ثانيا 
ت�سابك  عــلــى  دلــيــل  نف�سه  فــالــفــريو�ــس  بــعــد، 
وتد�خل �الأنظمة ولكن مع ذلك ب�سبب �الإنغالق 

نتجه �إىل عامل �أكرث فقر�، �أنانية، �إنحطاطا.
و�خلري  �الأمــل  على  عالمات  هناك   - ثالثا 
�لفيديو  عرب  موؤمتر  �ىل  ودعت  بادرت  فالهند 
لقادة جنوب �آ�سيا للبحث عن رد فعل م�سرتك 

للتهديد، مما يوؤكد �حلاجة للتعاون �مل�سرتك.
الت�قعات

فاإنه  �أهميتها  وعلى  �الآر�ء  كانت  ومهما 
الميكن الأي متابع ومهتم �أن يتجاهل حقيقة �أن 
حمنة  عن  �ستن�ساأ  �لتي  �ملدى  بعيدة  �لتغري�ت 
�لتي  �ل�سحية  �لنتائج  على  تقت�سر  لن  كورونا 
تلي كو�رث و�أوبئة من هذ� �لقبيل على �مل�ستوى 
لت�سمل  تتعد�ه  �سوف  بل  ــة،  دول لكل  �لد�خلي 
ما خل�ست  وهو  �لعاملي.  �مل�ستوى  على  تغري�ت 
�ليه �ملجلة بنتيجة هذه �الآر�ء و�لتحليالت �لتي 
على  �الإجــابــة  معر�س  يف  �الآر�ء  فيها  تتقاطع 

�سوؤ�ل �ملجلة يف �لنقاط �لتالية:
قيادة  يف  و�لغرب  �ملتحدة  �لواليات  ف�سل  ـ 
جنوب  ودول  �ل�سني  �ىل  �لدفة  وحتــول  �لعامل 

�سرق �أ�سيا.
�سيتغري�ن  �لقوى  وتــو�زن  �لعاملي  �لنظام  ـ 

ب�سكل كبري.
ـ �إنتهاء نظام �لعوملة �الأقت�سادية و�العتماد 

�ملتبادل و�لبحث عن �سال�سل توريد حملية.
�لت�سنيع  لعمليات  �حلالية  �لقو�عد  ن�سف  ـ 

و�النتاج �لعاملية.
ـ ف�سل �ملوؤ�س�سات �لدولية يف �لقيام بدورها 
للحد  و�لتن�سيق  �لتحذير  يف  متوقعا  كان  �لذي 

من �الأزمة.
ـ توقع تفكك �الإحتاد �الأوربــي بعد ف�سله يف 

مو�جهة �الزمة على م�ستوى �أع�سائه
وتر�جع  �لد�خل  على  �الإنكفاء  من  مزيد�  ـ 

�لق�سايا �لدولية ذ�ت �الأهتمام �مل�سرتك.
وتعزيز  �ملركزية  �حلكومة  مفهوم  تقوية  ـ 

قب�سة �حلكومات دون معار�سة. 
ـ قوة �لروح �الإن�سانية وجناحها يف مو�جهة 

�خلطر.
�لذي  �ملنت�سر يف �حلرب �سد كورونا هو  ـ 

�سيكتب �لتاريخ ويحدد �مل�ستقبل ب�سكل كبري.
حرية،  �أقــل  �نفتاحا،  �أقــل  �لعامل  �سيكون  ـ 

�أكرث فقر�.

   حمامي وكاتب �سوري
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االقتصاد

ــي تــ�ــســتــوجــب �لــتــوقــف  ــت ــع �ل ــي مـــن �ملــو��ــس
هي  وم�سوؤولية  جدية  بكل  ومناق�ستها  عندها 
وهنا  �وطانها،  خــارج  �لعربية  ــو�ل  �الم هجرة 
يتوجب �لتفريق بني نوعني من �الأمو�ل �لعربية 
�ملهاجرة للخارج، �لنوع �الأول هي �الأمو�ل �لتي 
خرجت مع م�ستثمرين �أو عن طريق �ل�سناديق 
لالإ�ستثمار  فر�س  عن  وتبحث  للدول  �ل�سيادية 
و�لنوع  �لعاملية،  �ال�سو�ق  يف  و�الآمــن  �حلقيقي 
�لف�ساد حيث  �لثاين هي �الأمو�ل �ملهربة نتيجة 
بع�س  ل�سالح  تهريبه  مت  منها  كبرًي�  ق�سًما  �أن 
�أعمال  رجال  من  حا�سياتهم  و  �لعرب  �حلكام 
غري  بطرق  ثرو�تهم  جنو�  ومتنفذين  فا�سدين 

أ.د. غسان الطالب

تقدر بحدود  و�لتي  �ل�سعب  م�سروعة ومن قوت 
�ل 600 مليار دوالر، �أغلبها يتم �يد�عه باأ�سماء 

وهمية حتى ال يك�سف ��سحابها . 
�إخرتنا �لكتابة يف هذ� �ملو�سوع وذلك لتقدير 
حجم فر�س �لتنمية �ل�سائعة �لتي كان باالإمكان 
�ن ت�ساهم بها هذه �المو�ل يف جمتمعنا �لعربي، 
مع تقديرنا لعدم �سهولة �خلو�س بهذ� �ملو�سوع 
تر�سد  عربية  بــيــانــات  قــاعــدة  غــيــاب  ب�سبب 
�ل�سرية  طابع  ثم  �ملهاجرة  �المــو�ل  هذه  حجم 
ويعزز ذلك  �لهجرة،  بحركة هذه  يحيط  �لذي 
للم�سارف  �مل�سرفية  و�لت�سريعات  �لقو�نني 
�لبنوك  ت�ستقبل هذه �المو�ل مثل  �لتي  �لغربية 
�ل�سوي�سرية و�الأمريكية و�لربيطانية و�لفرن�سية 
�لن�سيب  على  �لوجهات  هــذه  ت�ستحوذ  حيث 
�ملهاجرة  �و  �ملهربة  �الأمــو�ل  �إيــد�ع  �الأكــرب من 
من �لدول �لعربية، ومن �سيا�سات هذه �لبنوك 
�الأمـــو�ل  �الإفــ�ــســاح عــن هــذه  �لتحفظ يف  هــو 
�لبلد�ن  ــاأن  ب علما  تامة،  ب�سرية  وم�سادرها 
�لــوطــن ومــغــربــه وح�سب  �لــعــربــيــة يف مــ�ــســرق 
 2018 للعام  �لدولية  �ل�سفافية  منظمة  تقرير 
�لعامل،  ف�ساد� يف  �الأكــرث  �لــدول  قائمة  تت�سدر 
وقد يختلف معدل �لف�ساد من قطر الآخر ح�سب 
معدل �لف�ساد �ل�سيا�سي يف هذه �لبلد�ن، مبعنى 
�ل�سيا�سي  �لف�ساد  بني  �لوثيقة  �لعالقة  وجــود 
نتحدث  و�سوف  �لبلد،  خــارج  �الأمــو�ل  وتهريب 

�ل�سيادية  �ل�سناديق  بع�س  �ليوم عن عينة من 
�لعربية من حيث حجم ��سولها، وهي عبارة عن 
�ل�سناديق �ململوكة من قبل �لدولة وتعمل على 
�د�رة فو�ئ�س �لدولة �ملالية يف جمال �الإ�ستثمار، 
وتتكون من �أ�سول مثل �الأر��سي، �أو �الأ�سهم، �أو 
�ل�سند�ت �أو �أجهزة ��ستثمارية �أخرى، وفيما يلي 
لبع�س  �ال�ستثمارية  �ل�سناديق  بع�س  من  عينة 

�القطار �لعربية ومنها:  
-�الإمار�ت �لعربية 675.1 مليار دوالر 

-�ل�سعودية         420.3 مليار دوالر 
-�لكويت           202.8 مليار دوالر

-قطر              65 مليار دوالر 
-ليبيا              70 مليار دوالر 

-�جلز�ئر          54.8 مليار دوالر 
�ل�سناديق  هــذه  ��ــســول  جمموع  بلغ  حيث 
مليار   1.488 �عــاله  �ل�ستة  لالأقطار  �ل�سيادية 
دوالر ح�سب بيانات 2018، �أمو�ل طائلة توزعت 
�إال  ��ستثمار�تها على عدة دول غربية و�مريكا، 
فبدل  و�سيا�سية،  �قت�سادية  لروؤيا  تفتقد  �نها 
هي  �لتي  �لعربية  جمتمعاتنا  منها  ت�ستفيد  �ن  
عمل  فر�س  خللق  لالإ�ستثمار  �حلاجة  باأم�س 
�لعربي  وطننا  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  ملالين 
�الإ�ــســتــثــمــار يف جمـــاالت غري  �آثــــرت  �نــهــا  �إال 
فادحة  خل�سائر  عر�ستها  �قت�ساديا  جمدية 

األموال العربية المهاجرة وضياع فرص التنمية في أوطانها
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  �أ�ستاذ جامعي و باحث �قت�سادي

كاالإ�ستثمار يف �الندية �لريا�سية �و ح�س�س يف 
�سركات �آيلة �ىل �الأفال�س يف بلد�نها، ال جمال 
حمدودة  �ملقالة  هذه  يف  ذلك  على  �مثلة  لذكر 
�ل�سطور بل �سنكتفي بالتذكري بحجم �خل�سائر 
�لتي تعر�ست لها �ل�سناديق �ل�سيادية �خلليجية 
�إبان �الزمة �ملالية �لعاملية ومع بد�ياتها يف �لعام 
2018 حيث قدر حجم خ�سائرها بحدود �ل 400 
مليار دوالر، مما يعني �ن هذه �ل�سناديق تفتقر 
لالإ�ستثمار  وعلمية   حقيقية  ��سرت�تيجية  �ىل 
ر�أ�س �ملال  �لذي يحقق لها عائد ويحافظ على 
لغياب  ذلــك  نرجع  �ن  لنا  وميكن  �لهالك  من 
للت�سدي  �لرقابة  �آليات  يف  وق�سور  �ل�سفافية 
هذه  على  يهيمن  �لذي  و�ملايل  �الد�ري  للف�ساد 
�الإد�ر�ت  كفاءة  عــدم  يوؤكد  مما  �ل�سناديق، 
�لقائمة على هذه �ل�سناديق �ل�سيادية �لعربية، 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لف�سائح  عن  ناهيك 
بع�سا  �سلوكيات  طبعت  �لتي  �الخالقية  حتى 
حتدي  وهنالك  �ل�سناديق،  هــذه  �إد�ر�ت  من 
مهم يو�جه �أمو�ل هذه �ل�سناديق وهو تعر�سها 
قد  م�سكلة  حــدثــت  كلما  �لتجميد  �و  للنهب 
تفتعلها �حدى �لدول �حلا�سنة لهذه �ل�سناديق 
وبالتايل تفقد �لدول �ساحبة �ل�سندوق �سيادتها 
على �مو�لها �و �ال�سول �ملكونة له.                              

ففي وطننا �لعربي �يها �ل�سادة : 
يــعــاين نــحــو 50 مــلــيــون عــربــي من   -
من  ويعانون  ـــاأوًى  �مل يــجــدون  ،ال  �ملــدقــع  �لفقر 
نق�س �لتغذية وال ما ي�سد رمقهم من غذ�ء، وال 
 100 من  �أكرث  يعي�س  فيما  لل�سرب،  �سالح  ماٍء 

مليون �إن�سان عربي حتت خط �لفقر.
ويف وطننا �لعربي بلغ معدل �لبطالة   -
�لن�سب  �أعلى  من  وهي  ما يقرب من �ل 20% 
��سعاف  بثالثة  وتــقــدر  �لــعــامل  م�ستوى  على 

�ملعدل �لعاملي.

تزيد  ن�سبة  �ل�سباب  ميثل  وطننا  يف   -
م�ستمر. نو  يف  وهي  على �ل 50% 

يف وطننا يقدر �لدين �لعام الأقطاره   -
جمتمعة ب 2 ترليون دوالر متثل �كرث من 92% 

من �جمايل �لناجت �ملحلي. 
 280  -  240 �إىل  �حلاجة  وطننا  يف   -
لتحقيق  كــاإ�ــســتــثــمــار�ت  �ــســنــويــا  دوالر  مــلــيــار 
�الرقام  هذه  يف  يدخل  وال  �مل�ستد�مة،  �لتنمية 
�حلاجة �ىل �إعمار �القطار �لعربية �لتي دمرت 
من  بها  حلق  ملا  �لتحتية  وبنيتها  �قت�سادتها 
يف  �الجنبية  �لتدخالت  نتيجة  وتدمري  ف�ساد 

�سوؤون بلد�ننا.
يف  للعد�لة  غياب  �لعربي  وطننا  يف   -
توزيع �لرثوة و�لدخول ب�سكل عادل بني مو�طني 
�سعوبها حيث ي�ستحوذ 10 % من �سكانها على 

ما يقرب  70 باملائة من ثرو�تها، و�ن %90 من 
�لباقية. �بناء �الأمة يقت�سمون �ل 30% 

�القت�سادي  �لنمو  معدل  وطننا  يف    -
ملجموع �القطار �لعربية يبلغ 2 يف �ملائة �سنويا.

ــعــربــي حــــاالت جلــوء  يف وطــنــنــا �ل  -
نحو  �سار  حتى  م�سبوقة،  غري  بــاأعــد�د  ونــزوح 

ن�سف الجئي �لعامل عرب.
توظيف  �ملمكن  من  يكن  �أمل  هــذ�  كل  بعد 
�لعربية؟  �ملهاجرة يف جمتمعاتنا  �الأمــو�ل  هذه 
�الأمــو�ل  هذه  لعودة  �حلاجة  باأم�س  هي  و�لتي 
عو�مل  من  ذكرناه  �لذي  بعد  توطينها  و�إعــادة 
ــفــر�غ �الإ�ــســتــثــمــاري يف �لوطن  �ل تــوؤكــد وجـــود 
لتحقيق  �ملطلوب  ــال  �مل ر�أ�ـــس  لغياب  �لعربي، 
توفرت  لــو  �أجـــزم  لكنني  �مل�ستد�مة.  �لتنمية 
م�سلحة  على  �حلري�سة  �ل�سيا�سية  �الإر�دة 
�الأمة لتحقق لنا ولالأجيال �لقادمة، كل و�سائل 
لنا  ي�سمن  �لــذي  �القت�سادي  و�لرفاه  �لتقدم 
ويحقق  حقوقها،  ويحمي  �الأمــة  كر�مة  �سون 
كذلك �الأمن �القت�سادي �لعربي و�لذي يتطلب 
نهجا قوميا مبني على �مل�سلحة �لقومية �لعليا 
لالأمة، علما باأن مقومات �لنهو�س �الإقت�سادي 
مو�رد  من  �لعربي  وطننا  به  يزخر  ملا  متوفرة 
طبيعية وجغر�فيا تتميز باإطاللتها على �لبحار 
و�ملحيطات، ومو�رد ب�سرية قادرة على �النتاج، 
�إىل  �إ�سافة  �سخمة،  عربية  ��ستهالكية  �سوق  و 
�إىل  �لعربية  �المو�ل  روؤو�س  هروب  نزيف  وقف 
�سيا�سية  �سيادة  فال  حديثنا،  مو�سوع  �خلــارج  

دون �لقوة و�ملنعة �القت�سادية.
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كان كبري� يف مو�قفه، �سلبا ال حتنى 
�حلر،  �لعربي  �ل�سمري  كان  هامته، 
و  لبنان،  يف  �لفقر�ء  لق�سايا  �إنت�سر 

�نت�سر لعروبة هذ� �لبلد.
حقها  و  �لفل�سطينية،  �ملقاومة  �ساند 
الأر�سها،  �ل�سهيوين  �الحتالل  مبقاومة 
تاريخه  و  مو�جهة  �ي  يف  �سجاعا  كان  و 

حافل و معطاء. 
�يام  قبيل  �ل�سهرية  كلماته  من 
�لتي  دم�سق  هذه  "لي�ست  �غتياله:  من 
�لنظام  من  �إغتياله  مت  و  نعرفها". 
�ل�سوري يف �سهر �آذ�ر ـ مار�س عام 1977 

رحم �هلل �سهيد �لعروبة �لكبري 

تد�ولت و�سائل �إعالم �سود�نية وعربية، خرب� عن معلومات "بوجود مقربة 
نفايات نووية وطبية، على بعد 30 كيلومرت� من منطقة �أم درمان وو�سط مناطق 

�لريف �لغربي".
و�أ�سافت �أن �لنفايات �لنووية قادمة من �إير�ن، م�سري� �إىل �أن "�أحد �سركاء 
 50% �لب�سري، ود�د بابكر، �لتي متلك  �ل�سابق عمر  �ل�سود�ين  زوجة �لرئي�س 

من �الأر��سي �لزر�عية يف تلك �ملنطقة.
و�أكدت �مل�سادر �أن �حلكومة �ست�سكل جلان حتقيق حول دفن نفايات نووية 
يف عدد من مناطق �ل�سود�ن، بينها �لوالية �ل�سمالية، �إىل جانب �إعادة �لتحقيق 

يف ق�سايا مماثلة �سبق وحقق فيها نظام �لرئي�س �ل�سابق عمر �لب�سري.

�لكل يعلم باأن �أكرث من ٪90من �لناجت �ملحلي للمحتل �الإير�ين م�سدره �الأحو�ز 
�خلليج  على  مطلة  ومو�نئ  برتوكيمياويات  و  م�سايف  و  وغاز  نفط  من  تنتجه  مبا 
�لعربي، و�الأر��سي �خل�سبة و�ل�ساحلة الأنو�ع �ملنتوجات �لزر�عية وتربية �ملو��سي. 
تختلف يف  نظرة  ول�سعبها  لها  ينظر  �ملحتل  وكل هذ� جعل  غنيا،  بلدً�  �الأحو�ز 
�آر�ئه وفكره �لقومي �لفار�سي �ملتع�سب جتاه هذه �ملنطقة �لعربية، بحيث �ي حركة 
�و �عرت��س من قبل �ل�سعب يقابل بالر�سا�س، ولي�س لهم �حلق بالتجمع �و �ملطالبة 
�لتعبري و�لعقيدة.  �لذي ين�س على حرية  مبا ي�ستحقونه وفق قانون �ملحتل نف�سه، 
ولكن مل تطبق قو�نينه على �أر�س �لو�قع و�سارت يف منهجه عن�سرية، مل نرى مثلها 
يف �لعامل. وعندما نقارن مع باقي �ملدن �لفار�سية، جند هناك فرقا �سا�سعا على 
جميع �ال�سعدة �سو�ء� �إجتماعية �و �قت�سادية مما جعل �الحو�زي يعي�س حالة من 

�حلرمان و�لفقر و�ل�ستات و�لبوؤ�س.

�لعهد  �أقدم  �لكورونا،  بفريو�س  �لنا�س  �ن�سغال  ظل  يف  و  خل�سة،  و  خ�سة  بكل 
�لفا�سل على توجيه �ملحكمة �لع�سكرية بعقد جل�سة �سبه �سرية، حيث مت �إ�سد�ر قر�ر 
�لتهم  �سقوط  بحجة  �لفاخوري  عامر  �ل�سهيوين  �لعميل  و  �ملجرم  �سر�ح  باإطالق 
بالتقادم. مع �ن �لقانون �للبناين و �لدويل ال ي�سقط �لتعاون مع �الأجنبي و خا�سة يف 

حالة �حلرب عن �أي خائن، الأنها تدرج حتت قانون �خليانة �لعظمى.

   مخاطر التدخل الرتكي
 في سوريا و ليبيا

  يا لعار هذا العهد اللبناني

  كمال جنبالط في ذكرى اغتياله

  الحكومة السودانية تحقق في قضية دفن 
نفايات نووية إيرانية

  األحواز: بلد محتل و ثروة مسروقة

و  �جليو�سيا�سية  للدر��سات  �لدويل  �ملركز  �أقام  �مل�سمى  هذ�  حتت 
مو�سعة  ندوة  حد�د،  مرزي  �لتون�سي  �لدبلوما�سي  ير�أ�سه  �لذي  �ال�ست�سر�فية 
بباري�س بعد ظهر يوم �ل�سبت 29 �سباط - نوفمرب 2020 �سارك بها نو�ب و وزر�ء 
�سابقني و باحثني و �سباط متقاعدين و مندوبني من ليبيا و �ليونان و قرب�س، 

حول �لتدخل �لع�سكري �لرتكي.

السياسة
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�لعمالت   �أ�ـــســـو�ق 
و  ذعـــــــر  حـــــالـــــة  يف 
م�ستويات  مــالمــ�ــســة 
�خــرت�ق  بعد  قيا�سية 
�سجلتها  �لــتــي  ــلــك  ت

خالل �أزمة 2008
�لــدوالر  و�إ�ستاأنف 
ــل  ــو��ــس ــت �ـــســـعـــوده �مل
مقابل عمالت رئي�سية 
تقلبات  ت�سببت  �إذ 
�ملالية  لل�سوق  عنيفة 
�سح  ب�ساأن  وخمـــاوف 

�ل�سيولة بفعل وباء فريو�س كورونا يف تد�فع �مل�ستثمرين على �لنقد.
وتر�جع �جلنيه �ال�سرتليني �إىل �أدنى م�ستوى منذ 1985 على �الأقل مقابل �لعملة �الأمريكية. وهوى 
�لدوالر �الأو�سرت�يل الأدنى م�ستوى يف 17 عاما، بينما هبط �لدوالر �لنيوزيلندي قرب �أدنى م�ستوى يف 11 

عاما �إذ يتخوف �مل�ستثمرين من �الأ�سول �ملرتفعة �ملخاطر.
و�رتفع �لدوالر لفرتة وجيزة مقابل �لدوالر و�ال�سرتليني بعد �أن �أعلن �لبنك �ملركزي �الأوروبي عن 
نحو  �الندفاع  عليه  �مل�سعى طغى  هذ�  لكن حتى  كورونا،  تف�سي فريو�س  على  رد�  �أ�سول  ل�سر�ء  برنامج 

�لدوالر.
ويبيع �مل�ستثمرون ما با�ستطاعتهم لالحتفاظ باأمو�لهم على �سورة دوالر ب�سبب حجم �ل�سبابية غري 

�مل�سبوق �لناجم عن �لتف�سي، �لذي يهدد ب�سل �أجز�ء كبرية من �القت�ساد �لعاملي.

االقتصاد

اعداد: يوسف ابرحوس

�أّن وباء فريو�س  �أعلنت منظمة �لعمل �لدولية  
كبري  عــدد  خ�سارة  �إىل  �سيوؤدي  �مل�ستجد  كــورونــا 
�لعدد  هذ�  ي�سل  وقد  لوظائفهم  �الأ�سخا�س  من 
�إىل 25 مليونًا يف �لعامل. كذلك حّذر �الأمني �لعام 
�أنطونيو غوتريي�س من ركود عاملي  �ملتحدة  لالأمم 
�لوطنية  �ال�ستجابات  �أن  �إىل  الفتًا  "�سبه حتمي"، 
�لعاملي لالأزمة  "لن تعالج �لنطاق  جلائحة كورونا 
"ركودً� عامليًا، قد يكون  �أّن  وتعقيد�تها". و�أ�ساف 

ذ� �أبعاد قيا�سية، �أ�سبح �سبه حتمي".
�القــتــ�ــســاديــة  �ملــتــحــدة  �الأمم  ــت جلــنــة  ــان وك
و�الجتماعية لغرب �آ�سيا "�الإ�سكو�" حذرت بدورها 
يت�سبب  �أن  ميكن  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س  �أّن  من 
�لعامل  يف  وظيفة  مليون   1.7 مــن  ــرث  �أك بخ�سارة 
 1.2 مبــقــد�ر  �لبطالة  معدل  �رتــفــاع  مــع  �لعربي، 
�لناجت  "يرت�جع  �أن  �للجنة  وتوقعت  مئوية.  نقطة 
�ملحلي �الإجمايل للدول �لعربية مبا ال يقل عن 42 
�أ�سعار  تر�جع  �لعام، على خلفية  مليار دوالر"هذ� 
و�أكدت  كورونا.  فريو�س  تف�سي  وتد�عيات  �لنفط 
�للجنة �أن "قطاع �خلدمات، وهو �مل�سدر �لرئي�س 
�أكرث  �سيكون  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �لعمل  لفر�س 

�لقطاعات تعر�سًا الآثار �لتباعد �الجتماعي".
لل�سفر  �لعاملي  �ملجل�س  حـــّذر  بـــدوره   كــذلــك 
ي�سل  بات يحدق مبا  �لذي  و�ل�سياحة من �خلطر 

و�ل�سياحة  �ل�سفر  قطاع  يف  وظيفة  مليون   50 �إىل 
تلك  وك�سفت  كوفيد19-.  مر�س  تف�سي  ب�سبب 
�ملنوط  �أ�سدرها �ملجل�س  �لتي  �لتحذيرية  �لبيانات 
باأحو�ل �ل�سفر و�ل�سياحة حول �لعامل عن �أن ذلك 
باملئة   25 �إىل  ت�سل  بن�سبة  �سلبًا  يتاأثر  قد  �لقطاع 

يف 2020
و �أ�سفرت تد�عيات �نت�سار فريو�س كورونا عن 
تكبد �القت�ساد �لعاملي خ�سائر فادحة خالل �أ�سابيع 
�القت�سادية  �لقطاعات  تاأثر  نتيجة  وذلك  قليلة، 
�مل�سانع  مــن  �لعديد  فاأُغلقت  �ملــر�ــس،  باإنت�سار 
خطوط  وتــوقــفــت  و�إيــطــالــيــا،  �ل�سني  يف  خا�سة 
ينت�سر  �لتي  �ملــدن  يف  �ل�سياحة  وحركة  �لطري�ن 
�إجـــر�ء�ت  تتخذ  �لتي  و�ملــدن  بالفعل،  �لــوبــاء  بها 
�حرت�زية ملنع دخول �لفريو�س �إليها، و�ألغيت �لعديد 
من �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �القت�سادية �لعاملية، كما 

و�جهت حركة �لتجارة �لعاملية �سلاًل موؤقتًا
�إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  �خل�سائر  تفاقم  ويــرجــع 
�ملتاأثرين  �أكـــرب   - �ل�سيني  �القــتــ�ــســاد  ت�سابك 
باالأزمة - �سناعيًا مع �آالف �مل�سانع حول �لعامل، 
�لعديد  �نهيارً� كبريً� فى  �ملال  �أ�سو�ق  �سهدت  كما 
معدالت  توقعات  على  �نعك�س  ممــا  �لـــدول،  مــن 
�لنمو �لعاملية �لتي هبطت للن�سف تقريبًا على �إثر 

�نت�سار هذ� �لوباء.

   كورونا: اإلفالس و فقدان الوظائف أكر من اإلصابات و الوفيات

   أسواق العمالت في حالة ذعر

وهبوط  كــورونــا،  فــريو�ــس  �إنت�سار  تــز�مــن 
�إنخفا�س  مع  �لعاملية،  �لبور�سات  موؤ�سر�ت 
هبوط  �أكرب  يف  �خلــام،  �لنفط  �أ�سعار  يف  حاد 
مطلع  �خلليج  حــرب  منذ   %  30 بن�سبة  لــه 
�لهبوط  لكن  �ملا�سي.  �لقرن  من  �لت�سعينيات 
�نت�سار  ب�سبب  يكن  �لنفط مل  �أ�سعار  �حلاد يف 
»�أوبك«  ف�سل منظمة  بعد  �إمنا جاء  �لفريو�س، 
يف �لتو�سل �إىل �تفاق مع رو�سيا خلف�س �إنتاج 
�لنفط جماعًيا بو�قع 1.5 مليون برميل يومًيا، 
لتاليف هبوط �الأ�سعار، وهو ما �أدى �إىل زيادة 
�ململكة  لتعلن  ــعــار،  �الأ�ــس وهــبــوط  �ملــعــرو�ــس 
نيتها  �ملحادثات  ف�سل  فور  �ل�سعودية  �لعربية 
برميل  �ألف   500 بنحو  �الإنتاجية  قدرتها  رفع 
 12.3 يومي  �إنتاج  �إجمايل  �إىل  لت�سل  يومًيا، 
على  لل�سيطرة  هــادفــّة  يومًيا،  برميل  مليون 
ح�سة من �ل�سوق �لعاملية، ومنع تاأثري �نخفا�س 

�سعر برميل �لنفط على ميز�نيتها �لعامة.
"�ويل  مــوقــع  نــ�ــســره  بحثي  تــقــريــر  ك�سف 
�أن  �لــنــفــط،  بــ�ــســوؤون  �ملتخ�س�س  بر�ي�س" 
�الإفال�س، يف ظل حرب  �ل�سعودية تنحدر نحو 
�ململكة،  خز�ئن  ت�ستنزف  رو�سيا  مع  نفطية 
�ملالكة،  �لعائلة  من  �أمـــر�ء  تطال  وت�سفيات 

و�نعكا�سات وباء كورونا.
و�أكد �ملوقع �ن حرب �لنفط ميكن �ن ت�سبب 
�لبرتول  �أ�سعار  �نهيار  ب�سبب  �ململكة  �فال�س 
حتت  عقود  ثــالث  منذ  مــرة  الأول  نزلت  �لتي 
حرب  ب�سبب  للربميل،  دوالرً�  �لـ30  حــاجــز 

�لنفط �ل�سعودية – �لرو�سية.

   النفط يزنف جراء حرب 
األسعار القائمة بن العربية 

السعودية و روسيا
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ولعـــل  �خل�ســـائ�س  هـــذه  وتتنـــوع  تتعـــدد 
�برزهـــا، عندنـــا  وبالرتتيـــب �الآتي هـــي: �لعلمية، 
�لبينيـــة، �ملعيارية، �لكونية، �ل�ســـمولية و�لكالنية، 
�لدينامية، �لتعقيد، و�أخري� �لت�ساركية. و�سنتناول 

هذه �خل�سائ�س يف �أدناه وب�سيء من �اليجاز.
اول: خا�شية العلمية 

لقد �قدم �ملوؤرخ و�مل�ســـتقبلي �الملاين �ال�ســـل، 
�و�ســـيب فلختهـــامي، يف منت�ســـف �الربعينيات من 
�لقرن �ملا�ســـي، على طرح مفهوم علم �مل�ســـتقبل، 
وقد �أف�ســـى هذ�  �لطرح �ىل ردود �فعال متباينة: 
د�عمـــة ور�ف�ســـة. ففـــي �لوقـــت �لذي وجـــد هذ�  
�ملفهـــوم �إ�ســـتجابة ممتـــدة �إىل �الآن، ومثالها  جل 
�لكتابات �لعربية ذ�ت �لعالقة بامل�ســـتقبل، ذهبت 
باملقابـــل �آر�ء �خـــرى �ىل رف�ـــس تبنيـــة وبحجـــج 
خمتلفة. فقد قال مثال، �مل�ستقبلي �لهولندي، فرد 

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

أ.د. مازن الرمضاني

بولك: "�إن �مل�ســـتقبل جمهول...فكيف نر�سي علما 
على جمهول؟" كذلك �كد �مل�ســـتقبلي �لفرن�ســـي، 
برتر�نـــد دي جوفينيـــل، �أن :"...�مل�ســـتقبل لي�ـــس 
عـــامل �ليقني، بل عـــامل �الإحتمـــاالت، و�مل�ســـتقبل 
لي�س حمدد� يقينيا، فكيف يكون مو�ســـوع علم من 

�لعلوم؟
وعلـــى �لرغـــم مـــن �أن تعريف �لعلم، وح�ســـب 
قامو�ـــس �أوك�ســـفورد �حلديـــث، هـــو: "كل ن�ســـاط 
فكري وعملـــي ياأخذ بالدر��ســـة �لنظامية حلقيقة 
و�الفرت��ـــس  �ملالحظـــة  �آليـــات  عـــرب  حمـــددة 
و�لتجريب و�لربهان، ��ستناد� �إىل معطيات ميكن 
�لتحقق منها  و�ثباتها." ال ين�ســـحب على در��سات 
�مل�ستقبالت. فهذه مل ترتق بعد �إىل م�ساف �لعلوم 
�ل�سرفة و/�أو �لتطبيقية. بيد �أن ما  تقدم، ال يلغي 
�خلا�سية �لعلمية عن هذه �لدر��سات، �سيما و�إنها 
تتو�فرعلى تلك �ل�سروط �لتي يتفق �لر�أي على �نها  
تف�سي �إىل �إكت�ســـاب �حد حقول �ملعرفة �خلا�سية 
و�لغايـــة،  �ملو�ســـوع،  هـــي:  و�ل�ســـروط  �لعلميـــة، 

و�ملقاربة �ملنهجية. 
  وقـــد ��ســـتطاعت جمعيـــة م�ســـتقبل �لعـــامل 
�المريكية، �الكرث �ســـهرة يف �لعامل، ح�سم �جلدل 
يف �ســـاأن موقـــع در��ســـات �مل�ســـتقبالت يف �لبنيان 
�ملعـــريف �الإن�ســـاين، عندمـــا �كـــدت علـــى �أن هذه 
�مل�ســـماة  للدر��ســـات  �متـــد�د�   ُتعـــد  �لدر��ســـات 

بالدر��سات �لبينّية. 
ثانياأ: خا�شية البينّية

 لقد متيز �لتفكري �لعلمي، وتطبيقاته �لعملية، 
خالل �لزمان �ل�سابق على منت�سف �لقرن �ملا�سي 

ب�ســـمة غالبـــة قو�مهـــا �الإجتـــاه نحو �لتخ�ســـ�س 
�لدقيـــق. فجـــر�ء معطيـــات �لزمان �آنـــذ�ك كانت 
حقول �ملعرفـــة �لعلميـــة و�الجتماعية و�الإن�ســـانية 
حري�ســـة على �لتمتع باإ�ســـتقاللية فكرية ومعرفية 
�ســـبه مطلقة، بع�ســـها عن �لبع�س �الآخـــر. بيد �أن 
هذ� �لو�قع �أخذ بالتغري بعد دخول �لعامل يف �ملوجة 
�حل�سارية �لثالثة: �ملعلوماتية. فمخرجاتها مل ُتوؤد 
�إىل عامل تت�ســـارع فيه وترية �لتغيري على نحٍو غري 
م�ســـبوق فح�سب، و�إمنا  �أي�سا  �إىل تنامي �حلاجة، 
جر�ء حتديات خمرجات هـــذه �ملوجة، �إىل �الأخذ 
بدر��سات ذ�ت مقاربات تنهل، �أفقيا وعموديا، من 
�ستى حقول �ملعرفة: كالفل�سفة، �الجتماع، �لتاريخ، 
علم �لنف�س، �القت�ساد، �لريا�سيات ...�لخ �سبيال 
للتعامـــل �جلـــاد مع هـــذه �لتحديات. ومـــع �أن ثمة 
�آر�ء توؤكد �أن هذه �لدر��ســـات تتماهى و�لدر��سات 
عابرة �لتخ�س�سات، �إال �ننا نرى �نها �كرث متاهيا 

و�لدر��سات �لبينية.
و يذهـــب مثال، عمار بن عبد �ملنعم �أمني، �إىل 
حتديد م�ســـمون هذه �لدر��ســـات بقولـــه �إنها من 
منط تلك �لدر��ســـات �لتـــي "...تعتمد على حقلني 
�أو �أكرث من حقـــول �ملعرفة �لر�ئدة �أو �لعملية �لتي 
يتم مبوجبهـــا �الإجابة على بع�س �ال�ســـئلة، �أو حل 
بع�س �مل�ســـاكل �أو معاجلة مو�ســـوع و��ســـع جد� �أو 
معقـــد جد� ي�ســـعب �لتعامل معه ب�ســـكل كاف عن 
طريق نظام �أو تخ�س�س و�حد، وهي بهذ�  تهدف 

�إىل تاأمني حتقيق: 
ـ دمج �ملعرفة، )مبعنى( ربط وتكامل �ملد�ر�س 
�لفكرية و�ملهنية و�لتقنية للو�ســـول �إىل خمرجات 

الع��لوم
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ذ�ت جودة عالية. 
ـ �الإبـــد�ع يف طـــرق �لتفكري، )مبعنـــى( تطوير 
�لقـــدرة على عر�س �لق�ســـايا ومزج �ملعلومات من 

وجهات نظر متعددة.
توظيـــف(  )مبعنـــى  �لتكامـــل،  حتقيـــق  ـ 
�لتخ�س�ســـات �ملختلفة للو�سول �إىل وحدة �ملعرفة 
�ملتكاملة و�الكرث �ســـموال  من �مل�ســـموح به من قبل 

روؤية تخ�س�س و�حد. 
�إن ح�سم  جمعية م�ستقبل �لعامل للجدل، �لذي 
د�ر بني �مل�ســـتقبليني حول موقع هذه �لدر��سات يف 
�لبنيان �ملعريف �الإن�ساين، مل يكن مبعزٍل عن و�قع 
تكاملي متيزت به هذه �لدر��سات خالل تطورها. 

منهجيـــة  مقاربـــات  �جتـــاه   �إىل  فاإ�ســـافة   
م�ستخدمة يف هذه �لدر��سات �إىل �لتكامل �ملنهجي 
فيمـــا  بينهـــا، كالتكامـــل بـــني �ملقاربـــات �لكميـــة 
و�لكيفيـــة، كذلـــك ذهبـــت بع�ـــس هـــذه �ملقاربات 
�أخـــرى.  علـــوم  مـــن  مبقاربـــات  �الإ�ســـتعانة  �إىل 
فمثـــال عمدت مقاربـــة بناء �مل�ســـاهد �إىل توظيف 
مقاربات م�ســـتعارة مـــن علوم �لتاريـــخ و�الجتماع 
و�لريا�ســـيات، كذلك مل ترتدد مقاربة تقنية دلفي 
عن �الخـــذ مبقاربات م�ســـتخدمة يف علوم �لنف�س 
و�الجتمـــاع و�لريا�ســـيات. �أمـــا مقاربـــة �لنماذج 
�لعامليـــة فقـــد ��ســـتمرت تنهل من علـــوم �الجتماع 

و�لريا�سيات و�الح�ساء.
�مل�ســـتقبالت  در��ســـات  ��ســـتعانة  �أن  ونـــرى 
�إخل�ســـائ�س  �إىل  ُيـــرد  ال   م�ســـتعارة  مبقاربـــات 
�الإيجابية لهذه �ملقاربات فح�سب، و�إمنا  �ي�سا �إىل 
�در�ك مفـــاده �أن توظيفها يف�ســـي �إىل دعم �إنتاج 
��ست�ســـر�ف م�ســـتقبلي �كرث دقة بعن�سر م�ساف. 
ومن هنـــا، يوؤكد �مل�ســـتقبلي �المريكـــي ويندل بل: 
�مل�ســـتقبالت ��سحت تقرتن برث�ء  "�أن در��ســـات 
منهجـــي يتيح لهـــا �جنازغايتها �ملبا�ســـرة، بجهد 
�أي�ســـر ومبخرجـــات �دق، باملقارنـــة مـــع و�قعها يف 

زمان بد�ية �نطالقتها". 
ثالثا: خا�شية املعيارية

�مل�ســـتخدمة يف در��ســـات  �ملقاربـــات  تتبايـــن 
�ملبا�ســـرة  غاياتهـــا   حيـــث  مـــن  �مل�ســـتقبالت 
و�إجر�ء�تهـــا  �ملنهجيـــة، و�نطالقـــا منهمـــا ميكن 
حتديـــد نوعـــني �أ�سا�ســـيني مـــن هـــذه �ملقاربـــات: 

��ستطالعية، و�أخرى معيارية.
ت�سعى �الوىل �ىل ��ستك�ســـاف م�سهد �مل�ستقبل 
�ملمكن و/�أو �ملحتمل. ومن �جل ذلك، فاإنها  تعمد، 
�نطالقا  من حقائق �ملا�ســـي ومعطيات �حلا�سر، 
�إىل �الأخـــذ مبقاربـــات تلتقـــي عمـــوم �إجر�ء�تهـــا  

باالآتي: 
ـ �أوال، ��ســـتخد�م �دو�ت كميـــة لتتبـــع ما�ســـي 
مو�ســـوع �الهتمام لتحديـــد �الجتاه �لذي ��ســـتمر 

�ملعطيـــات �ملادية و�الجتماعية �لتي ت�ســـهل �إجناز 
هذ� �مل�ستقبل �ملن�سود، وب�سمنه �لدعوة �إىل �الأخذ 
ب�سيا�سات حمددة د�عمة. وعليه  تتميز هذه �الآلية 
يف �أنها ت�ســـعى �إىل �الجابة عن �سوؤ�لني متفاعلني: 
�الول معياري، ويتمثل يف �ل�ســـوؤ�ل: ما هو �مل�ستقبل 
�ملرغوب فيه؟ �ما �لثاين فهو و�ســـفي، ويتج�سد يف 
�ل�سوؤ�ل: كيف ميكن حتقيق هذ� �مل�ستقبل �ملن�سود؟ 
وجتد �ملقاربات �ملعيارية �إنت�ســـار�  و��سعا  بني 
�مل�ســـتقبليني، �ســـيما و�نها تتماهى مـــع �لقيم، و/

�أو�لرغبـــات، و/�أو �حلاجـــات �الجتماعية  �ملتعلقة 
بامل�ستقبل. 

رابعا: خا�شية الكونية
لقـــد �أدت خمرجـــات عملية تغيـــري �لعامل �إىل 
جعل �لعـــامل �كرث تقاربا وتد�خـــال وتر�بطا. فكما 
�ن هـــذه �ملخرجات حالت دون �أن يكون عامل �ليوم 
�إمتد�د� �إجتاهيا لعامل �لزمان �لذي م�سى، كذلك 
من �ملرجح �ن تف�ســـي ت�ســـارع معدل هذه �لعملية 
�ىل عامل يختلـــف يف �لعموم ،عن عاملنا �ملعا�ســـر 

ومبعطيات قد جتمع  بني ما ُيعد �إيجابيا و�سلبيا.
ومنذ �ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�سي، ودر��سات 
�مل�ســـتقبالت تتماهى مع خمرجات هـــذه �لعملية. 
وقد جت�ســـد ذلك يف �الأخذ مبقاربات تندرج حتت 
عنـــو�ن منـــاذج �لنظـــم �لعاملية، �أو منـــاذج �لنظم 
�لكليـــة كما ت�ســـمى �ي�ســـا، وجتد �إنت�ســـار� �ســـمن 
در��ســـات �مل�ســـتقبالت. وقـــد �ف�ســـت �لعديد من 
�ملتغـــري�ت �إىل �الخـــذ بهـــذه �ملقاربـــات. ولعل من 
بني �أهمها، خمرجات �لت�سارع غري �مل�سبوق ملعدل 
�لتغيريعلى �ســـعيد �لعـــامل، وبـــروز حقيقة عاملية 
�لعامل، ف�ســـال عن ��ســـتمر�ر تفاقم ق�ســـايا و/�أو 
م�ســـكالت و/�أو �زمات تنطوي علـــى �بعاد عاملية، 

يقـــرتن به خالل �لزمان �ل�ســـابق، وال�ســـيما �لذي 
يتميز بيقني ن�ســـبي، �و �لذي ال يحتمل �ن يتغري يف 

�لزمان �لالحق. 
ـ ثانيا، �ل�ســـعي �إىل �أ�ســـقاط هذ� �الجتاه �آليا، 
علـــى �مل�ســـتقبل، مبعنـــى �ســـحب مـــا كان علـــى ما 
�سيكون. ويف �ســـوء ذلك ي�سحى �مل�ستقبل �إمتد�د� 
�جتاهيـــا لتلك �ملعطيـــات �لتي �قرتن بها ما�ســـي 

�لزمان، �سلبا �أو�يجابا، و ال غري.
وعلـــى خـــالف �ملقاربات �ال�ســـتطالعية ترمي 
�مل�ســـتقبل  ��ست�ســـر�ف  �إىل  �ملعياريـــة  �ملقاربـــات 

�ملرغوب فيه، وذلك عرب �آلية تكمن يف �الآتي: 
�مل�ســـتقبل  �ســـورة  وحتديـــد  ت�ســـميم  �أوال،  ـ 

�ملرغوب فيه.
ـ ثانيا، �لرجوع �إىل حا�سر �لبيئة، �لتي يتحرك 
بد�خلهـــا مو�ســـوع �الهتمـــام، للبحـــث عـــن تلـــك 
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ناهيـــك عن بروز �حلاجة �إىل �الأخـــذ بروؤى بعيدة 
�ملدى ترتقي �ىل م�ستوى �لتحديات عابرة �حلدود 
�ل�سيا�ســـية للـــدول، ومن ثم باإ�ســـرت�تيجيات بديلة 

توؤمن �لتعامل �الأجنع مع هذه �لتحديات. 
خام�شا: خا�شية ال�شمولية والكالنية

تنطلق در��ســـات �مل�ســـتقبالت مـــن روؤية جتمع 
بني �ل�ســـمولية و�لكالنية، ومبعنى يتماهى و�لنظر 
�إىل  جميـــع �ال�ســـياء باإعتبارهـــا جـــزء�  مـــن كل 
مرت�بـــط، و�أن كل مـــا  يحـــدث ال يتـــم مبعزل عن 
�ســـو�ه �أو بامل�ســـادفة، و�إمنـــا  هـــو نتيجـــة حلركة 
�ســـاملة من �ملدخـــالت و�ملخرجات. كمـــا  �أن هذه 
�لروؤيـــة ال  تعـــرب عـــن فكـــرة جمـــردة، و�إمنـــا عن 
طريقة تفكري توؤكد على �لعالقة بني �لكل و�جلزء، 
بـــني �لعام و�خلا�س، بني �لروؤيـــة �لكاملة و�لنظرة 
�ل�ســـيقة، ومن ثم هي �ســـبيهة بالعالقة بني �لغابة 
و�ل�ســـجرة. فبينما تف�ســـر�لغابة كل �أ�ســـجارها، ال 
تف�ســـر �ال�ســـجار، منفردة، �لغابـــة ككل. وهذ� ما 
كان، �أر�ســـطو، قد �كده يف وقته، بقوله: " �إن �لكل 
هو �كرب مـــن جمموع �جز�ئه." ومن ثم فاإن �لكل، 
مبعنى �لنظام، هو �لذي يف�سر �أمناط �سلوك نظمه 

�لفرعية، مبعنى مكوناته
�شاد�شا: خا�شية الدينامية

�ن  ما�ســـيني،  �اليطاليـــة،  �مل�ســـتقبلية  تـــرى 
در��ســـات �مل�ســـتقبالت ُتعـــد مـــن بني �هـــم حقول 
باال�ســـتجابة  تتميـــز  �لتـــي  �الإن�ســـانية،  �ملعرفـــة 
�ل�ســـريعة ملخرجـــات عمليـــة �لتغيـــري. ويوؤكد و�قع 
هـــذه �لدر��ســـات م�ســـد�قية هـــذ�  �لقـــول. فمنذ 
بد�ية �الأخذ بها  �سبيال علميا الإ�ست�سر�ف م�ساهد 
�مل�ســـتقبل، وم�ســـامني �ملقاربات �لتي ت�ستخدمها 
هـــذه �لدر��ســـات يف تطـــور م�ســـتمر. ومـــرد ذلك 
تاأثـــري مدخـــالت متعـــددة، ومثالهـــا، �لتماهي مع 
منـــو �لوعي �الن�ســـاين يف جدوى ت�ســـوف م�ســـاهد 
�مل�ستقبل، ف�سال  عن �لنزوع �إىل �الإرتقاء بالتفكري 
�لعلمـــي يف �مل�ســـتقبل �ىل م�ســـتوى حتديات عملية 
تغيـــري �لعـــامل، ناهيك عـــن  �لتطلع �إىل م�ســـاعدة 
�ســـناع �لقـــر�ر مبقاربـــة، �أو مقاربـــات، تتيح لهم 
فح�س �خليـــار�ت �لبديلة، �ســـو�ء �ملرغـــوب فيها 
�أو غـــري ذلك، وبكفـــاءة عاٌلية على �ســـعد �لتفكري 
و�لتخطيـــط �ال�ســـرت�تيجي. لـــذ� ��ســـحى �لو�قـــع 
�لر�هـــن لهـــذه �ملقاربـــات لي�س كو�قعهـــا يف بد�ية 
�بتكارهـــا. وغنـــي عن �لقـــول، �ن هـــذ� �لتطور ال  
يقت�ســـر علـــى جمموعـــة حمـــددة مـــن �ملقاربات 
�مل�ستخدمة يف در��سات �مل�ســـتقبالت دون �سو�ها، 
و�منا  ي�ســـمل جلها  باأنو�عها �ملتعددة: �الجتاهية، 

و�ملعيارية، ومناذج �لنظم �لعاملية، و�لتكاملية.
�شابعا: خا�شية التعقيد

توؤكد نوعية �ملو��ســـيع �لتي تن�سرف در��سات 

�مل�ســـتقبالت �إىل ��ست�سر�ف م�ســـاهد م�ستقبالتها  
خا�ســـية �لتعقيد هذه. ومما يف�ســـي �إىل ذلك �أن 
هذه �لدر��ســـات تعربعن حقـــل معريف بيني ينهل، 
كمـــا  مت ذكـــره يف �خلا�ســـية �الوىل �أعـــاله، مـــن 
خمتلـــف �لتخ�س�ســـات �ملعرفية، هذ� ف�ســـال عن 
عالقته بو�قع يزخر ب�ســـمات �لاليقني و�لدينامية 
و�لت�ســـابك و�لتعقيـــد. لـــذ� عندما تتطلـــب عملية 
��ست�ســـر�ف م�ساهد م�ستقبل �أحد �ملو�سوع توظيف 
متغري�ت متعددة ومن حقول معرفية متنوعة، فاإن 
ذلك يدفـــع �إىل تفادي �لتب�ســـيط و�لتجريد، ومن 
ثـــم �لتعمق يف فهـــم عالقات �لتاأثـــري �ملتبادل بني 
هذه �ملتغري�ت وح�ســـيلتها. ومن �ســـرورة �لتعمق 
يف �لفهـــم تنبع خا�ســـية �لتعقيد، �لتـــي تتميز بها 

در��سات �مل�ستقبالت.
وتنطـــوي هـــذه �خلا�ســـية على د�لـــة �إيجابية. 
فهـــي ت�ســـاعد �الإن�ســـان على تعلـــم �لعي�س يف عامل 
يتميز بدرجة عالية مـــن �لاليقني، ومن ثم �الخذ 
بالتفكري �ال�ســـتباقي �ســـبيال للتعامـــل مع حتديات 
مثـــل هـــذ�  �لعـــامل، جتنبـــا ملا ي�ســـميه �مل�ســـتقبلي 
�مل�ســـتقبل.  ب�ســـدمة  توفلـــر،  �ألفـــني  �المريكـــي، 
ولنتذكـــر �أن من بني �بـــرز �لغايات غري�ملبا�ســـرة 
لدر��سات �مل�ســـتقبالت تكمن يف ت�ســـجيع �الإن�سان 
علـــى �الأخـــذ بهـــذ�  �لتفكري، �ســـيما و�إن �ل�ســـوؤ�ل: 
�إىل  كيـــف تذهـــب �جلماعـــات �ملختلفـــة ثقافيـــا 
�إدر�ك �مل�ستقبل؟ يف�ســـي �ىل �جابة توؤكد �ن هذه 
�جلماعات، وجـــر�ء تاأثري تباينهـــا �لثقايف، تاأخذ 
مبـــدركات متباينـــة. فبع�ســـها �كـــرث �إنحيـــاز� �ما 
�إىل �ملا�ســـي، �أو �إىل �حلا�ســـر مـــن �إنحيازها �إىل 
�مل�ستقبل. و�ملوقف �ل�ســـلبي جلل �ل�سر�ئح �لعربية 
من �مل�ســـتقبل يفيد مبثال بارزعلـــى تباين نوعيىة 

هذ� �الإنحياز.
ثامنا: �خلا�سية �لت�ساركية

تتاأ�ســـ�س هذه �خلا�سية على قيم �لدميقر�طية 

و�مل�ســـاركة �جلماهريية يف عمليات �ســـنع �لقر�ر، 
وبنـــاء �مل�ســـتقبل، وجتـــد قبـــوال متز�يد� مـــن قبل 
�لعديد من �مل�ستقبليني، هنا وهناك. فهوؤالء يرون 
�ن ��ست�سر�ف �مل�ستقبالت ينبغي �ن ال يقت�سرعلى 
دور�مل�ستقبليني فح�سب، و�إمنا  ينبغي �أن يتم �أي�سا 
مب�ســـاركة �ولئك �لذين لهم م�ســـلحة يف �ســـناعة 
�مل�ســـتقبل �ملرغـــوب فيـــه. ولتاأمني هذه �مل�ســـاركة  
�جلماهريية، تتعـــد �الدو�ت �مل�ســـتخدمة. ومنها، 

مثال، توظيف و�سائل �الت�سال �جلماهريي. 
فتاأثر� باآلية بالغة �لتب�ســـيط قو�مها ��ستطالع 
ر�أي �حـــد �خلـــرب�ء، �و جمموعة منهم، يف �ســـاأن 
م�ســـتقبل �أحد �ملو��ســـيع، �و جانب منه، مت تطوير 
�آليـــة �أخرى عمدت �إىل ��ســـتبد�ل �خلرب�ء بالر�أي 
�لعام ال�ســـتطالع �ف�ســـلياته يف �ســـاأن �مل�ســـتقبل. 
وقـــو�م هذه �الآليـــة �للجوء �إىل �ســـيغة تكر�ر طرح 
��ســـئلة حمـــددة علي �لـــر�أي �لعام، وتكـــر�ر �عادة 
�إجاباتـــه �إليـــه �ي�ســـاأ، حتى يتـــم و�ســـوله �إىل نوع 
مـــن �الجمـــاع علـــى �مل�ســـهد �مل�ســـتقبلي �ملرغوب 
فيه. وعلى �لرغم من �ســـلبيات هـــذه �الآلية، �إال �أن 
�يجابياتهـــا تكمن �أ�سا�ســـا يف دفعها نحو دمقرطة 

عملية ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
ومثلما  ينت�ســـر دعاة �مل�ساركة �جلماهريية يف 
عملية ��ست�سر�ف �مل�ســـتقبالت يف جمتمعات عامل 
�ل�سمال، تنت�سر بني م�ستقبليني يف جمتمعات عامل 
�جلنوب دعو�ت من نوع �آخر، ومثالها  �لدعوة �ىل 
�الأخذ باأفكار رف�س ��ســـتعمار �مل�ستقبل، مبعنى �أن 
ال يكون �مل�ســـتقبل �متد�د� لنموذج ثقايف- �سيا�سي 
ينبع مـــن خارجها، وكذلك ��ســـرتجاع �مل�ســـتقبل، 
مبعنـــى �إ�ســـتنها�س �لقـــدر�ت �لذ�تيـــة مـــن �جـــل 
�سناعة م�ستقبل ال يفر�سه �الخرون على �سو�هم.
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ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�سو �إحتاد كتاب �الأردن

فايرو�س كورونا، هذ� �لكائن �ملجهرّي �لذي وّحد �أقطار �الأر�س من م�سرقها �إىل مغربها، و�لتي وقفت جمتمعًة ملو�جهة هذ� �لعدّو 
�لالمرئّي �ملح�سو�س �ملُميت.

ني، و�إنتقل ب�سرعِة �لربِق ليحتّل دول �لعامل �أجمع، تاركًا خلفه خ�سائرمَ �سملت  ظهر �لفايرو�س - �لقدمي �ملتطّور - للمّرة �الأوىل يف �ل�سّ
جميع مر�فق �حلياة �لتي �أ�سابها �ل�ّسلل �لّتاّم، �إ�سافًة للخ�سائر �لب�سرّية �لتي كانت تت�ساقط و�حدًة تلو �الأُخرى نتيجةمَ �الإ�سابة به. 

غرّي هذ� �لفايرو�س مالمح �حلياة يف �سّتى �لبالد، ووّحد �الأهد�ف �لّر�مية خللق م�سٍل للحِدّ من �نت�ساره ومن ثّم �لق�ساء عليه، 
�لعقار  الإكت�ساف  و�ل�ّسعي  �إنت�ساره،  من  �مل�ستطاع  قدر  �حلّد  لهم  ليت�سّنى  �مل�ساكن،  باإلتز�م  حكوماتها  الأو�مر  �ل�ّسعوب  و�إن�ساعت 
فتعّلقت  خرى،  �أُ و�أوهاٍم  وو�سفاٍت  �أع�ساٍب  �ملنا�سب من  بالعالج  تتنباأ  �لتي  �خُلزعبالت  كّل  تاركني خلفهم  عليه،  للق�ساء  �ملُنا�سب 
�أنظارهم بال�سا�سات، باإنتظار نتائجمَ �الأبحاث �لتي ُتب�ّسر باإقرت�ب �خلال�س، وبهذ� ينت�سر �لعلم ويدح�س �لوهم يف مو�جهة عدّو 

�لب�سرّية جمعاء.
بالقّوة، يف  �لتجّول  ُفر�س حظر  �لطو�رئ، حيث  ُتعلن حالة  �لعامل  �لّدول حول  �لعديد من  �لفايرو�س، جعل  لهذ�  �ل�سريع  �النت�سار 
�لّدول  بع�س  لكّن  �لعالج،  نحو  لل�ّسعي  �الأُوىل  �خُلطوة  فكانت هذه  �الإزدحامات،  تلك  �مل�سكلة جر�ء  وتفاقم  �الإزدحام  ملنع  حماولٍة 
ة �لعربّية - �إ�سطدمت بالعديد من �الإحتجاجات، نتيجةمَ قّلة �لوعي و�الإدر�ك حلجم خطورة هذ� �لفايرو�س، ويعود ذلك  - وخا�سّ

الأ�سباٍب عديدٍة، �أهّمها:
�إغالق دور �لعبادة �الإ�سالمّية و�مل�سيحّية على حّد �سو�ء، حيث عّد �لعديد من �ملتدّينني باأّن هذ� �الإغالق يهّدد �أديانهم ومعتقد�تهم، 
�إ�سافًة للو�سع �الإقت�سادّي �ملتديّن للكثري من �لعائالت على �متد�د �لبالد، وبالّتايل عجز �لكثريين عن �لتزّود باإحتياجاتهم �الأ�سا�سّية 
من غذ�ء ودو�ء وماء وغاز وما �إىل ذلك، ورغم هذ� جتاهلت �حلكومات هذه �لفئات، وقامت بفر�س �حلظر عنوًة، دون �ل�ّسعي �جلاّد 
ل�سّد هذه �لثغرة من خالل تزويد تلك �لفئات مبا يلزمها طيلة مّدة �لعزل، �الأمر �لذي ُيثري �لهلع و�لّرعب من تفّجر ثور�ٍت �سعبّيٍة 

نتيجةمَ �جّلوع يف معظمها، و�لتي بد�أت تظهر �سيئًا ف�سيئًا مع �إ�ستمر�ر هذ� �لعزل. 
حاالت �لتمّرد �لتي بد�أت تظهر هنا وهناك، ُتثري �لقلق من جدوى جناح هذ� �لعزل على �مل�ستوى �ملحّلي للبالد، و�لعاملّي �أي�سًا، حيث 
تتحّمل �حلكومات �مل�سوؤولّية كاملًة بف�سل �حلّد من �نت�سار �لفايرو�س، �إن مل ت�سعمَ الإيجاد حٍلّ جذرٍيّ لالأُ�سر �لفقرية، و�لتي �زد�دت 

جوعًا وفقرً� مع كّل ما يجري من �أحد�ٍث على �الأر�س، فجاء هذ� �لفايرو�س ليكملها.
�أنت، هذه �حلرب ال  �أتوّجه بكالمي لكّل م�سوؤوٍل: �الآن جاء دورك؛ فاأنت يف مكانك م�سوؤول عن �سالمة وطنك حيث  �لّنهاية،  ويف 
كليهما معًا  �لق�ساء على  باإمكانكم  �مل�سوؤولّية  �أنت وكل من يجل�س على كر�سّي  بل مو�جهة �جلوع،  فايرو�س،  تقت�سر على مو�جهة 

)�جلوع، و�لفايرو�س(.
و�إىل كّل فرٍد �أقول: �سالمتك تعني �سالمة �أهل بيتك وبلدك، فكن ُمدركًا خلطورة هذ� �لفايرو�س، عن طريق �إلتز�م بيتك، دع عنك 

�لوهم وثق دومًا بالعلم، و�لقو�نني �لتي ت�سُنّ يف وطنك.
وختاما �أمتنى �ل�سالمة للجميع

أ. غادة حاليقة

كورونا..
ثورة العلم، وصراع البقاء
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

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��الدي؟

�ســــنة كاملة �ىل جامعة �سيكاغو ولذلك فقد �إعتذرت 
عن �الإ�ستمر�ر يف �إر�سادي.

بد�أت بالبحث عن مر�سد منا�سب �آخر، وتو�سلت 
يف �لنهايــــة �ىل �لربوفي�ســــور فــــوؤ�د �ســــيزكني �ملــــوؤرخ 
�الأملــــاين من �أ�ســــول تركية، و�إ�ســــتطعت �أن �أتو��ســــل 
معه تليفونيا ولكنه �إعتذر ل�ســــنه فقد جاوز �لثمانني، 
ومــــن خالل حديثنا فهمت �أنه يو�فقي �لر�أي وقال يل 
باحلرف �لو�حــــد باأن هذ� �ملو�ســــوع يحتاج �ىل �أكرث 
من دكتور�ه، فما نعرفــــه �ليوم هو �لقليل �لقليل حول 
�لقــــدر�ت و�الإكت�ســــافات و�الإخرت�عــــات �لعلمية �لتي 

و�سل �ليها �لعلماء �لعرب و�مل�سلمني.
بعد ذلك قررت �أن �أتوجه �ىل تخ�س�سي �الأ�سلي 
وهو علــــوم �حلا�ســــوب وح�ســــلت على �لدكتــــور�ه يف 
مو�ســــوع �لتعلم �الآيل وعلوم �لبيانات، لكنني ما زلت 
م�ســــمما على �ن �أدر�س للح�ســــول على �لدكتور�ه يف 

�لتاريخ ولكنني �أنتظر �لوقت �ملنا�سب.
ح للقّر�ء  ورغم كل ما ح�ســــل فقد قررت �أن �أو�سّ
ما هي �الأ�سباب �لرئي�سية لعدم بدء �لثورة �ل�سناعية 
يف بغد�د يف �لقرن �لثاين ع�ســــر �مليالدي وقد �أن�ســــر 
مقاال �آخر عن ماهية تلك �الإخرت�عات و�لتقدم �لذي 
و�سل �ليه �لعرب و�مل�سلمني يف تلك �لفرتة وما بعدها 

حتى �سقوط غرناطة يف عام 1492م.

اأهم االأ�صباب التي منعت قيام الث�رة 
ال�صناعية يف امل�صرق العربي

1 ـ ب�ســــبب طبيعــــة �حلكــــم �لعربــــي و�الإ�ســــالمي 
�لذي مل ياأت م�ســــتعمر� بل فاحتا لتخلي�س �ل�ســــعوب 
من �الإحتالل �لفار�سي و�لبيزنطي و�لقوطي، مل تكن 
�ل�سيطرة على تلك �لدول من �أجل �إ�ستغاللها وحتويل 
�أغلب منتوجاتها �ىل عا�سمة �خلالفة. يعترب �ملجتمع 
�مل�سلم جمتمعا تكافليا، كانت �لزكاة و�ل�سدقة جزء� 
من منهج حياة، فحينما يزيد لدى �أحدهم �ملال، كان 
يقوم بتوزيعه على �لفقر�ء و�مل�ساكني، مل تكن هنالك 
حاجة الإ�ستغالل �لنا�س كما يفعل �لنظام �لر�أ�سمايل 
يف يومنــــا هــــذ�. مل تكــــن هنالــــك حاجــــة للت�ســــنيع 
�لفائ�س وت�ســــويقه كما بد�أ �لغــــرب يف ذلك يف نهاية 

�لقرون �لو�سطى.
2 ـ �إنخفا�س مدخوالت �لدولة مع �لوقت فقد كان 
�أغلب �ملدخول �ملايل للدولة �لعبا�ســــية منح�ســــر� يف 
�لبد�يــــة يف �خلر�ج مــــن �لواليات �لبعيــــدة و�لغنائم 
�لتي حت�سل عليها من �حلروب وكان هذ� يف بد�يات 
�لدولــــة �لعبا�ســــية وكذلك �لدخل �الآتــــي من �لزر�عة 
يف �أر�ــــس �ل�ســــو�د يف �لعــــر�ق، وتعترب �أر�س �ل�ســــو�د 
يف �لعر�ق �أر�سا �ســــديدة �خل�سوبة، وب�سبب تقلي�س 
م�ســــاحة �لدولــــة وعدم �لدخــــول يف حروب تو�ســــعية 

عندمــــا قررت �أن �أبد�أ �لدر��ســــة للقب �لدكتور�ه، 
توجهت �ىل �لربوفي�ســــور عماليا ليفانوين من جامعة 
حيفــــا، طالبــــا منهــــا �أن تكون مر�ســــدتي وقــــد قبلت 
م�ســــكورة وبد�أنــــا نتحــــدث عن �أ�ســــباب عــــدم ظهور 
�لثــــورة �ل�ســــناعية �لكــــربى يف �مل�ســــرق �لعربي فكل 
�الأ�سباب �ملو�ســــوعية موجودة لبدء �لثورة �ل�سناعية 
ولكننا غفلنا عن معرفة �الأ�ســــباب �لتي �أعاقت �لثورة 
�ل�ســــناعية يف �لقرن �لثاين ع�سر �مليالدي وما بعده، 
بعد �أ�سهر من �لتح�سري�ت �إ�سطرت �ملر�سدة لل�سفر 
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باقي  �لذي ميّيزه عن  و جوهره  �الإن�سان  �لوعي هو خا�سية 
فيها  يكون  �لتي  �لعقلّية  �حلالة  يعربعن  فهو  �حلّية،  �لكائنات 
�إدر�ك وعلى تو��سل مبا�سر مع حميطه �خلارجي  �لعقل بحالة 

عن طريق حو��س �الإن�سان �خلم�س.
و�سو�ء كان �لوعي تلقائّيا ي�ساحب كل �أفكار �الإن�سان و�سلوكه 
�أو وعيا �سيكولوجّيا مرتبٌطا مبجموعة �الأحا�سي�س و�مل�ساعر �لتي 
لدى  يكون  ما  عن  د�ئما  يعرّب  �أّنه  �إاّل  �لذ�ت،  �أعماق  يف  تكمن 
�الإن�سان من �أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن �حلياة و�لطبيعة 
من حوله، ويتج�ّسد يف �حلياة �لعملّية على �سكل وعي �جتماعي 

�أو �أخالقي، �قت�سادي �أو �سيا�سي.
على  للعمل  �لّطرق  �أجنع  �إنتقاء  ملعرفة  و�سيلة  �لوعي  يعترب 
تطوير وجتديد �أ�ساليب حياتنا كي ت�سبح على درجة جيدة من 
�جلودة و�الرتقاء، و�ال�ستجابة لنمط �لعي�س �ل�سليم �لذي يذّلل 
�سر�ئح  بني  �مل�سرتك  �لوعي  من  حالة  خلق  خالل  من  م�ساكلنا 
تقّدم  ركائز  من  ركيزة  �الجتماعي  فالوعي  �ملجتمع،  ومكونات 
�ملجتمع  �إ�ستقر�ر  يف  �لكبري  �لدور  وله  بل  وتطّوره،  جمتمع  �أِي 
و�لنهو�س به، وجعل كل �أفر�ده على وعي تام بامل�سكالت �ملختلفة 
�أو  �جتماعّية  �آفات  من  و�إ�ستقر�ره  �أمنه  وتهدد  تو�جهه  �لتي 

غريها من �مل�ساكل �لنا�سئة.
�لعامل  كل  و  �الجتماعي،  �لوعي  لهذ�  �ليوم  �أحوجنا  ما 
�مل�ستجد   " "�لكورونا  فريو�س  �سّد  معلنة  فعلية  حربا  يخو�س 
تطّور  و  �نتقال  �سرعة  ب�سبب  �لعاملّية  �جلائحة  هذه  ملو�جهة 
�سر�وة هذ� �لفريو�س، و�إت�ساع رقعة �نت�ساره و�خل�سائر �لب�سرّية 
�لتي ت�سبب فيها. فكّل �الإجر�ء�ت �لوقائّية ال ت�ستطيع �أن تعطي 
جناعتها و فاعلّيتها  �إذ� مل يكن �ملجتمع على وعي تام بخطورة 
�ل�سحيحة حلماية  �ل�سحية  �لّتعليمات  وتطبيق  هذه �جلائحة، 
�الأفر�د و �لت�سدي لها و �حتو�ئها عرب ممار�سات ح�سارية مبنّية 
على ثقافة علمية تكر�س �ملنهج �لعقالين يف �لتعامل ملنع �إحلاق 

�ل�سرر باالأمن �ل�سّحي و�ل�سلم �ملجتمعي. 
فريو�س  �سّد  �للقاح  عن  �أوال  نبحث  �أن  ميكن  ال  هنا،  لذ�، 
الأنه  لل�سعوب،  �الجتماعي  �لوعي  على  �لّتعويل  "�لكورونا"...بل 

و�سفة �لعالج �الأويل نحو �لطريق �الأمثل لل�ّسفاء.

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و �لتطوير

الوعي...وصفة عالج

�ملدخــــوالت  �لعبا�ســــية  �خلالفــــة  خ�ســــرت 
مــــن �لغنائــــم و�خلــــر�ج، ومل يتبــــق لهــــا �ال 
مد�خيــــل �لزر�عة من �أر�س �ل�ســــو�د ولكن 
مع �لوقت بد�أ هذ� �لدخل باالإنخفا�س لعدة 
�أ�سباب، �ل�سبب �الأول هو ثورة �لعبيد وثورة 
�لقر�مطــــة �لتــــي �أدت �ىل �إهمــــال �لزر�عة 
ب�ســــبب هــــروب �لفالحــــني مــــن �الأر��ســــي 
�خل�سبة و�ل�ســــبب �لرئي�سي �الآخر هو منح 
�الإقطاعيــــات مــــن �أر�ســــي خ�ســــبة لقــــادة 
�جليو�س و�ملقربني لهم وهذ� ما �ساأو�ســــحه 

يف �ل�سبب �لتايل.
3 ـ �لتنكيــــل و�لتخل�ــــس مــــن �ملبادرين 
و�ملغامرين �لكبار )�لتجار(: دخلت �لدولة 
�لعبا�ســــية مرحلــــة �لقــــادة �الأتــــر�ك �لذين 
�ســــيطرو� على �لدولة قر�بــــة �ملائة عام ثم 
�ملرحلة �لبويهية �لتي �أدت �ىل ف�سل �لدين 
عن �لدولة بحيث �أ�ســــبح �خلليفة هو �لرمز 
�لدينــــي و�حلاكم �لبويهي هو رمز �ل�ســــلطة 
�ملدنية، بعد ذلك جنحت �لدولة �لعبا�ســــية 
بالتخل�ــــس مــــن �حلكم �لبويهــــي عندما مت 
�الإ�ستنجاد بال�ســــالجقة، كان من �ملفرو�س 
�أن تنه�ــــس �لدولــــة وتبــــد�أ بــــو�در �لنه�ســــة 
�لعلميــــة و�الإجنــــاز�ت غري �مل�ســــبوقة ولكن 
�لدولــــة كانت قد �أنهكــــت ومل يكن باإمكانها 
�أن تتحمــــل عــــبء �لدعــــم �ل�ســــلجوقي مــــن 
دون �أن متنــــح �لقــــادة �ل�ســــالجقة �ل�ســــيع 
و�الأر��سي مقابل تلك �خلدمات، فاإنخف�س 
دخــــل �لدولــــة ولكــــن �الأمــــر مل يتوقف عند 
ذلك، بــــد�أ �خلليفــــة بالبحث عن م�ســــادر 
�أخــــرى لتمويل منظومة �حلكــــم عن طريق 
�لبحــــث عــــن وزر�ء �أو جتــــار كبــــار ميلكون 
�أمــــو�ال وعقــــار�ت كثــــرية فيل�ســــقون لهــــم 
�لتهــــم �ملنا�ســــبة وينكلون بهم وي�ســــادرون 
�أمو�لهم، ما يهمني هنــــا هم �لتجار �لكبار 
�لذين يحركون �الإقت�ساد و�لتجارة �لعاملية 
يف ذلــــك �لوقــــت، هوؤالء �لتجــــار �لكبار هم 
ما ن�ســــميهم �ليوم باملبــــادرون و�ملغامرون، 
ك�سخ�ســــية �سندباد �الأ�سطورية �ملعروفة يف 
ق�ســــ�س �ألف ليلة وليلة، فعجلة �الإقت�ســــاد 
و�لتقدم من �لنو�حي �الإقت�سادية و�لعلمية 
مرتبطة بهــــم، ويعترب �ملبــــادرون �ليوم هم 
�لعجلــــة �لتــــي حترك �الإقت�ســــاد و�مل�ســــبب 
�الأ�سا�ســــي للنمــــو �الإقت�ســــادي، وعندما مت 
�لتنكيــــل بهم وم�ســــادرة �أمو�لهم خ�ســــرت 
�لدولة ركنا �أ�سا�ســــيا يف تطوير �الإقت�ســــاد 

و�لتقدم �لعلمي.
علــــى  للدولــــة  �لتامــــة  �ل�ســــيطرة  ـ   4
مقــــدر�ت �الإقت�ســــاد يف حا�ســــرة �خلالفة 
ويف �ملــــدن �لقريبــــة منهــــا، �لدولــــة هي من 
ت�ســــتورد �لب�ســــائع وهي من تبيع �لفالحني 

و�ل�ســــنّاع منتوجاتها باالأ�ســــعار �لتي تر�ها 
منا�ســــبة و�لدولة هــــي من تبيــــع �ملنتوجات 
للنا�س بالربح �لذي ينا�سبها، عمليا �لدولة 
هــــي من تتحكم بــــكل مقــــدر�ت �لدولة ومع 

�لوقت �أ�سبحت حتتكر كل �سيء: 
1 ـ �ملثــــال �الأول هــــي �لدولــــة �ململوكيــــة 
�لتي ف�سلت يف تطوير �إقت�سادها و�سناعتها 
ودخلت يف حالــــة من �جلمود �الإقت�ســــادي 
و�ل�ســــناعي وقــــد �أدى ذلــــك �ىل هزميتها 
�ل�ساحقة يف معركة مرج د�بق 1516م �أمام 
جي�س قوي جيد �لت�ســــليح بالبنادق و�ملد�فع 
وكل مــــا فعلتــــه دولــــة �ملماليــــك �أنها دعمت 
و�ســــاعدت �لفر�ســــان �لتقليدين �ملت�سلحني 
بال�سيوف و�لرماح وقد �أدى ذلك �ىل �إبادة 

�جلي�س �ململوكي خالل �ساعات.
2ـ  �ملثــــال �لثــــاين هي دولــــة حممد علي 
با�ســــا، �لــــذي وقــــع يف م�ســــيدة �الإحتــــكار 
رغــــم �أنه كان مــــن �أو�ئل �لدول يف �مل�ســــرق 
�لتــــي فهمــــت �أنهــــا �ســــتتخلف عــــن �لركب 
�لعلمــــي و�ل�ســــناعي ولذلــــك فقــــد �أر�ســــل 
�لبعثــــات �ىل �أوروبــــا لتتعلــــم يف معاهدهــــا 
�لعليــــا و�أح�ســــر رجال ع�ســــكر مــــن �أوروبا 
وخا�ســــة فرن�ســــا لتدريب �جلي�س �مل�سري 
علــــى �إ�ســــتعمال �الأ�ســــلحة  �ملتطــــورة وقــــد 
ظهــــر ذلك جليــــا عندما مت هزميــــة �لدولة 
�لعثمانية �أمام جنود �إبر�هيم با�سا، وكانت 
م�ســــر ثــــاين دولــــة يف �لعــــامل �لتــــي تبنــــي 
�ل�ســــكك �حلديديــــة وت�ســــرّي �لقطــــار�ت يف 
جميــــع �أنحاء �لدولة، حتــــى �أن دولة �ليابان 
�لبعيدة بعثت �ل�ســــفار�ت �ىل م�سر لتتعلم 
منهم كيف نه�سو� ب�سرعة كبرية، ولكنه مع 
�الأ�ســــف قّرر �أن تتحكم �لدولة باالإقت�ســــاد 
و�ل�ســــناعة و�لتجارة و�لزر�عة و�أ�ســــبحت 
�لدولــــة تتحكم يف كل مناحي �حلياة و�لذي 
�أدى يف �لنهايــــة �ىل �الإبتعــــاد عــــن مرحلــــة 
�لتطوير و�الإبتــــكار و�الإخرت�عات كما فعلت 
�أوروبا، ولذلك فربغم �أن م�ســــر �خلديوية 
تنبهت �ىل �أهمية �أن تكون جزء� من �لعامل 
�لغربــــي ولكن مد�خيــــل �لدولة �إنخف�ســــت 
الإنعد�م عنا�سر �لبحث و�لتطوير و�الإبتكار 
و�أدى  �لغــــرب  مــــن  باالإقرت��ــــس  فبــــد�أت 
�الإقرت��س من �أجل حفر قناة �ل�ســــوي�س �ىل 
بيع �أغلب �أ�سهم �ل�سركة �لتي حفرت �لقناة 
لفرن�ســــا وبريطانيــــا وعنــــد �إحتالل م�ســــر 
1882م علــــى يــــد �الإجنليــــز كان %70 من 
�لدخل �الإقت�ســــاد �مل�سري مرهونا لفرن�سا 
وبريطانيا وعائلة روت�سيلد ب�سبب �لقرو�س 

�لتي ح�سلت عليها من تلك �الأطر�ف.
 حما�سر جامعي، باحث يف �لتاريخ 
وخمت�س يف علوم �لبيانات
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من املفيد اأن نع�د للتاريخ القريب، للح�ار ح�ل ق�صايا هامة مل 
يتم ك�صف النقاب عن تفا�صيلها، و الأنها �صكلت 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�صاأة العامة لتنفيذ امل�صاريع ال�صناعية 

بهيئة الت�صنيع الع�صكري بني عامي 1987 ـ 1992 الربوفي�ص�ر عالء 
حمم�د التميمي. خا�صة بعد �صدور كتابه املعن�ن: "االأثري الن�وي ـ ق�صة 

القنبلة الذرية العراقية" ال�صهر املا�صي

الع��لوم

اك���ت���ش���اف م���وق���ع األث������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

حوار: علي المرعبي

التميمي يف هذا  ع��الء  دكتور  بك  نرحب   �
احلوار.

�ملتميز  و�الإعالمي  بالكاتب  و�سهال  �أهال   -

علي �ملرعبي وقر�ء جملة كل �لعرب �لغر�ء. 
ال�����ش��دف��ة وح��ده��ا  ان  ك��ت��اب��ك  ذك�����رت يف   �
يف  الدولية  التفتي�س  ف��رق  �شاعدت  التي  ه��ي 
العراقي  ال��ن��ووي  الأث���ري  م��وق��ع  ع��ن  الك�شف 
الذي اأ�شرفت على ت�شميمه، ماهي مالب�شات 

تلك ال�شدفة؟ 
بناء مركز بحوث  �ل�سعف يف  نقطة  �ن  ـ 
يف  كانت  و�سري  معلن  غري  كبري  نــووي 
�إمكانية ك�سفه عن طريق �ل�سور �جلوية 
طــائــر�ت  ومـــن  �ل�سناعية  �الأقـــمـــار  مــن 
�لو�سائل  فهذه  وغريها،  �مل�سرية  �لتج�س�س 
و�إحد�ثياتها  �ملن�ساأة  نــوع  حتديد  ت�ستطيع 
بدقة، ومن ثم ميكن تعر�سها لهجوم وق�سف 

ي�سعب در�أهما. 
يقول د�يفيد كاي  كبري �ملفت�سني �الأمريكيني 
عن  �لــذريــة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  جلنة  يف 
حــو�ر  يف  �لــعــر�قــيــة  �ل�سامل  ــدمــار  �ل �أ�سلحة 
بــد�أت  )"عندما  ن�سه  ما   1992 عــام  �سحفي 
�أحد  يكن  مل   1991 عام  �لثانية  �خلليج  حرب 
يعرف �إىل �أين و�سل �لربنامج �لنووي �لعر�قي، 
غريها.  �أو  �إيـــر�ن  وال  �أمــريكــا  وال  �إ�سر�ئيل  ال 
لقد ظــل هــذ� �لــربنــامــج �لــنــووي �ــســريــًا. جنح 
يف  مــاهــرون  �إنــهــم  بعيد.  حــد  �إىل  �لعر�قيون 

عمليات �الإخفاء، و�أنا معجب بتكتيكاتهم"(.
كان  �كت�سافه  �ن  عن  كتابي  يف  �أتطرق  مل 
بال�سدفة! حيث ��ستطاع فريق �لتفتي�س  �لدويل 
�ل�ساد�س يف 23/09/1991 من �لو�سول لتقرير 
تقدم �لعمل يف �لربنامج �لنووي للن�سف �الأول 
من �لعام 1990 �لذي يذكر موقع �الأثري باالإ�سم  
�لنووية  �لقنبلة  ت�سنيع  فيه  يتم  بحوث  كمركز 
جلان  قبل  من  �لتقرير  هذ�  على  �لعثور  وكــان 
�سرية  عــن  �لغطاء  ك�سف  �سبب  هــو  �لتفتي�س 

وجوده. 
ب�سبب  فــقــط  كـــان  ــع  ــوق �مل �كــتــ�ــســاف  �إذن 
كما  لوجوده  �أ�سار  �لذي  �لتقرير  على  عثورهم 
للوكالة  �لعام  �ملدير  ر�سالة  ت�سمنت  و  بينت، 
 /03/10 يف  �ملــوؤرخــة  �لــذريــة  للطاقة  �لدولية 
�ملتحدة  لــالأمم  �لعام  لالأمني  و�ملوجهة   1991
ي�سري  )مــا  �الأمـــن  جمل�س  على  عر�سها  بغية 
ح�سول فرقة �لتفتي�س �ل�ساد�سة �لتابعة للوكالة 

التميمي: عالء 
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�لعر�ق ميلك  �إن  �أدله قاطعة على  �لدولية على 
بــرنــامــج الإ�ــســتــحــد�ث �ــســالح نـــووي مــن �لنوع 
يزعمه  مــا  عك�س  وعــلــى  لالنفجار  �لــد�خــلــي 

�لعر�ق من �إن �لربنامج �لنووي كان �سلميا(.
� براأيك، هل كان ميكن للعراق اأن يتجنب 
ال��ع��ق��وب��ات ث��م ال��غ��زو والح���ت���الل م���ن  خ��الل 
التفتي�س  فرق  مع  والقيادة  امل�شوؤولني  تعاون 

اآنذاك؟
ـ بعد وقف �إطالق �لنار دخل �لعر�ق مرحلة 
مبوجب   �ل�سامل  �لدمار  �أ�سلحة  عن  �لتفتي�س 
 3 687 يف  رقـــم  �لــــدويل  �الأمــــن  قـــر�ر جمل�س 
ي�سع  �أن  �لقر�ر  ني�سان/�أبريل1991-.��سرتط 
�لدمار  باأ�سلحة  عالقة  لــه  مــا  جميع  �لــعــر�ق 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  ت�سرف  حتت  �ل�سامل 
تاريخه،  من  يومًا  ع�سرة  خم�سة  خالل  �لذرية 
وعند قناعة جمل�س �الأمن من حتقق ذلك يتم 
�لقر�ر  يف  ـــو�ردة  �ل �حل�سار  �إجـــر�ء�ت  �إلــغــاء 
661 ل�سنة 1990." و تناول �لقر�ر طلب جمل�س 

�الأمن من �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �إجر�ء 
 45 خــالل  خطة  وتقدمي  �ملو�قع  على  �لتفتي�س 
�إز�لتها  �أو  �ملعلنة  �ملــو�د  تدمري  �إىل  تدعو  يومًا 
�أو جعلها عدمية �ل�سرر، و45 يومًا لتنفيذ خطة 
و�لر�سد  للرقابة  خطة  و�سع  وكذلك  �لتدمري، 
�مل�ستمر تقدم �إىل جمل�س �الأمن يف غ�سون 120 

يومًا.
جهاز  دخــول  �لنووي،  �لربنامج  ماآ�سي  من 
�الأمن �خلا�س وهيئة �لت�سنيع �لع�سكري و�سلبه 
من  �لكثري  و�تخاذ  �لذرية  �لطاقة  منظمة  دور 
لو  �لــعــر�ق  �ن  وبقناعتي  �خلاطئة  ــقــر�ر�ت  �ل
موعد  يف  �حل�سار  رفع  لتم  �لبد�ية  من  تعاون 

ال يتجاوز 1994.
الطويلة،  ال�شنوات  ه��ذه  بعد  تعتقد  ه��ل   �
اأن غزو العراق واحتالله كان �شينفذ وما هي 

الأ�شباب احلقيقة؟
قلق  مثار  �لــعــر�قــي  �لعلمي  �الإبــــد�ع  كــان  ـ 
من  �ن  وبقناعتي  �لدولية  �جلهات  من  للعديد 
�خل�سية  هو   2003 عام  �لعر�ق  �حتالل  �أ�سباب 
من �الإنتاج �لنوعي للعقل �لعر�قي وهذ� ما �أ�سار 
�لدولية  �لوكالة  عام  مدير  �سديد  بو�سوح  �ليه 
للطاقة �لذرية هانز  بليك�س �سنة 1992 �إذ قال 
�ملعد�ت  يف  لي�ست  �مل�سكلة  �ن  �لعبارة  ب�سريح 
فرق  ودمرتها  �لــعــر�ق  بناها  �لتي  و�ملن�ساآت 
�لتي  �لعقول  وجــود  يف  �مل�سكلة  و�إمنــا  �لتفتي�س 

بنت تلك �ملن�ساآت.
التي  والتجربة  ا�شتفدت من اخلربة  � هل 
املفاعالت  ت�شميم  خ��الل  م��ن  عليها  ح�شلت 
العراقية يف عملك خارج  واملختربات  النووية 

العراق، اأم بقيت حبي�شة اخلزائن؟
ـ �خلربة �لنووية يف تخ�س�سي كانت مل�سروع 
فر�ستها  حمــــدد�ت  و�ــســمــن  عــر�قــي  وطــنــي 
تتطلب  حيث  �لعر�ق  لبلدي  �الأخطار�ملحيطة 
�لهند�سية  �ملجاالت  كافة  يف  و�لبحث  �ملعرفة 

��ستثماره عام  �ملو�د وهو ما مت  و�لتقنية وعلوم 
�ملياه  �لثانية يف قطاع  1992 بعد حرب �خلليج 

خالل  دمرت  �لتي  �لنفطي  و�لقطاع  و�لكهرباء 
طاقته  بثلث  �لــعــر�ق  تــزويــد  مت  حيث  �حلــرب 
كما  �حلــرب  قبل  عليه  كانت  �لتي  �لكهربائية 
�لنفط  م�سايف  و�نتاج  وت�سغيل  ت�سليح  �عيد 
�طالق  وقف  بعد  ��سهر  �ربعة  خالل  �ملدمرة  

�لنار.
غادرت �لعر�ق عام  1996و �ساهمت كاأ�ستاذ 
جامعي وكمهند�س ��ست�ساري يف  تطوير م�ساريع 
�ملجتمع  تنمية  يف  ت�ساهم  ودر��ــســات  وبــحــوث 

بعيدة عن �ملجال �لنووي. 
يف  امل�شتقر  غ��ري  ال�شيا�شي  ال��و���ش��ع  يف    �  
ال��ع��راق ك��ي��ف ت���رى اأم��ك��ان��ي��ة اإق��ن��اع ال��ك��ف��اءات 
العراقية املوجودة يف اخلارج بالعودة وامل�شاركة 

يف اعادة اإعمار البلد؟ 
غري  �ل�سيا�سي  �لو�سع  مــوؤ�ــســر�ت  ظــل  يف  ـ 
�لكفاء�ت  عـــودة   يبدو  ال  �لــعــر�ق  يف  �مل�ستقر 

متوقعا
على �الأقل يف �ملدى �ملنظور.

�آالف  �سبعة  من  الأكــرث  وبح�سارته  �لعر�ق 
�سنًة ميلك من �أبنائه جيل جديد من �لكفاء�ت 
�الإعمار، و مهمتنا  �لتي �ستقوم بر�سالة  �ل�سابة 
بفتح  تكون  �ل�سابق  �جليل  من  �ملغرتبون  نحن 
و�لبحثية  �لعلمية  �خلــرب�ت  ون�سر  لهم  �مل�سار 
علماء�مل�ستقبل  فــهــم  لــتــطــويــرهــا  �لــ�ــســابــقــة 
يجمعهم  ماد�م  ويتفوقون  �سيوفقون  وبالتاأكيد 

معنا حب �لوطن.

 تخصصي كانت 
لمشروع وطني عراقي 
وضمن محددات فرضتها 
األخطارالمحيطة لبلدي
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م����������������س����������������ارات

 كاتب و �سحفي من ال�سودان

الكبري  ال�سوداين  ال�ساعر  رحيل  ذك��رى  متر 
 ،)1956-2012( حميد  �سامل  احل�سن  حممد 
2012، وحميد الذي  20 مار�س  التي ت�سادف 
دموع  ذرف��ت  التي  امل��اآق��ي  اأن جتف  قبل  رح��ل 
ال����وداع احل��زي��ن ع��ل��ى غ��ي��اب ه���رم الأغ��ن��ي��ة 
املو�سيقار  الأول  اأفريقيا  ف��ن��ان  ال�سودانية 
ال�����س��ودان��ي��ون  رزء  وردي"  "حممد  ال��راح��ل 
برحيل ال�ساعر الكبري �ساحب ال�سوت املغاير، 
احل�سن  "حممد  ال��ن��ادرات  الق�سائد  مبدع 
حمبي  على  نعيه  نباأ  �سق  حميد" ال��ذي  �سامل 
اإبداعه ال�سعري واأ�سدقائه وزمالئه من قبيلة 
�سقها  التي  الفاتنة  دروب��ه  وع��اريف  املبدعني، 
الكلمات  معاجلة  يف  الأ�سواك  كثيفة  غابة  يف 

العامية يف قالب بالغ اخل�سو�سية والفرادة.
بالك  انتي  باقيلك  ت�سر  كيفن  وراك  "احلال 

يف زين
ما ته�سم ابريق الر�سا

خن�ست ن�سيمات ال�سمح
والب�سمه زي حبه قمح
لفحا وطفر طريا كرت

اأورث ع�سافريي ال�سنى
يب�س غناها مع الفجر

هطل على ال�سجر الهموم
و�سا�سات نهارات العنا

عانيت وراك جن�س عنا – )نادو�س(".
�سنوات  يف  النا�س  "حميد" على  طلع  اأن  منذ 
اأ�سرطة  ع��ر  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  م��ن  الثمانني 
"الكا�سيت" التي كانت حتوي روائعه ال�سعرية، 
تامة،  �سرية  اأ�سدقاوؤه ومعجبوه، يف  ويتداولها 
منريي  �سنوات  اأخ��ري��ات  اإب���ان  اأك��ي��د،  وبحب 
يف  وداًل،  وعميقًا  �سافيًا  �سوتًا  كان  القمعية، 

وروؤيته،  وا�ستعاراته  ومعاجلاته  و�سوره  كلماته 
وارتفع بالق�سيدة ال�سعبية ذات العمق الفكري 
�سمت  رفيعة  فنية  مقامات  اإىل  وال�سيا�سي 
عاليًا ب�سقف الق�سيدة "ال�سيا�سية ال�سعبية"، 
مل  ق��م��م  اإىل  ال��ع��ام��ي��ة  بالق�سيدة  وارت���ق���ت 
ترتادها من قبل، وزاوج بني عادية املو�سوعات 
ورفعة املعاجلات ال�سعرية يف ن�سو�س اأ�سحت 
عالمات يف م�سرية ال�سعر ال�سوداين املعا�سر، 
ال�سيا�سية  للق�سيدة  ووع��رًا  �سعبًا  درب��ًا  وفج 
وعميقة  ج��دي��دة  م���دارك  اإىل  ع��ره  اأو�سلها 

ودالة.
ودخل ب�سعره البديع وكلماته الأنيقة ال�سافية 
– الغالبة  العاديني  النا�س  غب�س  من  النابعة 
والأطفال والن�ساء املن�سيات - وق�سوة حياتهم، 
ومعاناتهم، بيوت ال�سودانيني عر �سوت املبدع 
دربه  رفيق  الراحل  واملغني  املو�سيقار  الكبري 
اأحمد"  �سيد  "م�سطفى  ال�ستثنائي  الإبداعي 
اأ�سحت  التي  ب��روائ��ع��ه  الأخ���ري  تغنى  عندما 
عالمات فارقات يف خارطة الأغنية ال�سودانية 
احلريق" واإخ��وات��ه��ا،  ع��ز  مطر  "يا  ل��دن  م��ن 
وحتى "كل ما تباعد بينا عوار�س كل ما هواك 
الروائع  وتلك من  يا طيبة مكني"، وغري هذه 
وحقنتها  ال�����س��ودان��ي��ة  الأغ��ن��ي��ة  جملت  ال��ت��ي 
ب"نورة"  م��رورًا  والختالف،  املغايرة  بعقار 
اجلالد"  "عقد  جم��م��وع��ة  ب��ه��ا  ت��غ��ن��ت  ال��ت��ي 
ذات  لأغنيات  م�ستقيمًا  خطًا  "حميد"  ر�سم 
لأذواق  خ�سي�سًا  �سنعت  فاتنة  خ�سو�سية 
ع�سرها فحفظها النا�س ورددها املاليني وما 
بها  وتغنى  وحلنت  كتبت  كاأنها  طازجة  زال��ت 

املغنون اأم�س.
وال�سجر  وامل����زارع  ال��ط��ني  �ساعر  "حميد" 
م��ن مكونات  ال��ك��ث��ري  ���س��ع��ره  وال��ع�����س��اف��ري يف 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب��ك��ر ال��ت��ي اجن��ب��ت��ه، و���س��اغ��ت 

ال�سايف  باجلمال  ذاكرته  وح�سدت  وجدانه، 
�سورا  اإنتاجها  فاأعاد  لها  وفيًا  فكان  الأنيق، 
لرت�سع  ن�سو�سه  يف  والرفعة  ال�ساعرية  بالغة 
اأ�سعاره باجلمال الباذخ الرفيع الذي جعل من 
�سعر "حميد" ن�سيجًا وحده تقا�س عليه قامات 

الق�سائد.
�سيمة نفدت  بالوجمة،  هّبود،  النيل  "رقد 

بقدرة قادر، طارت غيمة
و�سارت باكر، باكر رحمة

مّدت
ونّدت

و�سّدت
خيل احليل

بالب�سمة
نخل الغب�س

ا الدغ�س اإتلَمّ
الأبنو�س اجلا�سر

مّية ....؟
هَبّ تبلدي

حتدي وهّمة".
لفنه  حمبة  ا�ستفتاء  "حميد"  وداع  يوم  وكان 
الفقراء،  "ب�ساطة  الب�سيط  و�سخ�سه  الرفيع 
واملت�سوفة والعارفني"، وكان امل�سيعون من كل 
حدب و�سوب وجيل وجهة يف الفكر وال�سيا�سة 
ما  بقدر  "حميد"  اهلل  رحم  األ  واجلغرافيا، 
على  وت��ع��اىل  �سبحانه  واأن����زل  واأع��ط��ى  اأب���دع 
مع  الفردو�س  واأ�سكنه  الرحمة  �ساآبيب  ق��ره 

ال�سديقني وال�سهداء وال�ساحلني

ا. محمد األسباط
الشاعر السوداني حميد: تالقح العمق والبساطة  

Avril 2020 / نيسان 2020 العدد 5020



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

 �أديب من �سوريا

حتاملت على نف�سي �ليوم وتوّجهت �إىل حيث ُت�ستخرج بطاقة 
�سّموها "�لذكية"، تلك �لتي ُتَخّول حامليها �أن يح�سلو� - بالهاتف 
�أو�سال  "جّرة غاز" تبّث �حلياة يف  على   - و�نتظار  وقوف  ودون 

مو�قدهم. 
بلغت  �أن  �إىل  قوتي..  من  قليل  غري  �إ�ستنفد  درجا  �سعدت 
ب�سرب  ينتظرون  ون�ساء  رجاال  فاإلتقيت  الهثا.  �لثالث  �لطابق 
وجه  عن  �نفرج  �أن  لبث  ما  مغلق،  باٌب  �أمامهم  ُيفتح  �أن  جميل 
فتاة، ر�أيتها ُتّكن يف كل طّلة منها �ثنني من �لدخول، فاأجندْتني 
باأين غري  لل�سبية �جلميلة  الأقول  باملنكبني  �أد�فع  باأن  �سيخوختي 
�أن قّدمتني،  �لوقوف فكيف �النتظار! وكان من لطفها  قادر على 
فدخلت الأجد نف�سي يف غرفة تعمل فيها زميلتان لها، و�أ�سارت يل 

باجللو�س. 
�إت�ساع،  ذ�ت  غرفة  �ملكان:  �أرجاء  يف  بناظري  �أجول  �أخذت 
و�أجهزة  �أنيقة،  وطاوالت  دورهم،  للمنتظرين  مريحة  كر��سي 
متطّورة، وتكييف يك�سر �سّم �لربد، والحظت �أّن مر�يا تغّطي بع�س 

�جلدر�ن، هل ذلك الأّن �لعاملني هنا هم من "�جلن�س �للطيف"؟
�جلال�سني،  من  و�حد�  ت�ستدعي  �ملوظفتني  من  كّل  ور�أيت 
ذلك  يف  منّقلة  ت�ستف�سر،  ت�ساأل،  �أور�ق،  من  لها  يقّدم  ما  تدر�س 
ثّم  �لعلقة..  �ساحب  وت�سّور  �ل�سوئية،  �أجهزتها  على  �أناملها 

حُتيله �إىل زميلتهما "�ساحبة �لباب".
جل�ست �أمام �ملوظفة، وقد فطنُت �إىل �أنه فاتني قبل خروجي 
من �لبيت ـ كما يقع يل �أحيانا ـ �أن �أ�سع "�ل�سماعتني" يف �الأذنني! 
بتلبيب  مي�سك  بع�سها  بكلمات  طرحته  �أول  �سوؤ�ال  �إيّل  وّجهْت 
�لذي  بالنطق  فاأعادت  ببطء،  تتكلم  �أن  منها  فاإلتم�ست  بع�س، 
مّنت  وقد  تقول،  ف�سمعتها  كلمها،  �إيّل  و�سل  فما  عليه  ُفطرت 

كلماتها على ظّن باأين من جيل قدمي جد�: 
ــ عمي، بتعرف تقر�أ؟ 

هذه �لكلمات و�سلتني مع �الأ�سف، ور�أيتها يف �الآن تاأخذ وريقة 

الح  حتى  �ل�سحك  بي  و�إ�ستبّد  �أ�سحك،  �أنا  �أخذت  بينما  وتكتب، 
عليها �الرتباك، وتعنّي علّي �أن �أُف�سح: 

�إىل  ُترجم  بع�سها  موؤلفا  �أربعون  ويل  �بنتي،  يا  كاتب  �إين  ــ 
�س يف �حتاد �لكّتاب يف �لبلد. لغات، وع�سو موؤ�ِسّ

من  ��ستحياًء  �جلميل  وجهها  ُتغّطي  كّفيها  ترفع  بها  و�إذ� 
�سوؤ�لها. 

قلت �أُطّيب خاطرها:
ــ ال يهّمك..�حلق على �لزمن، يا ُبَنّيتي.

قالت: �أعتذر.. و�أنا طالبة �سنة ثالثة �آد�ب.
قلت: �آد�ب؟ �إذن �أعدك بو�حد من كتبي ي�سل �إليك غد�

عد�ء و�ساألت: عن جدّ؟ فتنّف�ست �ل�سُّ
فقّدمتني  �سّني  قّدرت  كانت  �لتي  �لزميلة  تلك  �إىل  و�أحالتني 
�أجهزة،  من  يديها  بني  ما  ُتفّعل  قامت  �لباب.  ور�ء  �لنا�س  على 
َحنٍي �سوئي  و�أنا �أتابع �لنظر، و�نتهت �إىل �أن و�سعت �إبهامي يف �سُ

�إنطبع عربه ما يوؤكد ت�سّلمي �لبطاقة �لذكية.
باحل�سول  فرحتي  تنعني  مل  �الأ�سدقاء،  �أيها  �ن�سر�يف،  يف 
على هذه �لبطاقة من خلل �لتكنولوجيا �حلديثة، من �أن �أت�ساءل 
هذه  من  ت�ستفيد  �لعامل  يف  �ل�سمولية  �الأنظمة  كانت  �إذ�  عما 
ُيعتقلون،  �لذين  �ملو�طنني  مع  �لتعامل  عند  �أي�سا،  �لتكنولوجيا 
الأن  تهيًد�  كئيبة،  �أبو�ب  �أمام   - تز�حم  غري  يف   - �مل�سطفني 
�أجهزة  فربكتها  ميلكونها  يكونو�  مل  �إن  �إعرت�فات،  منهم  ُتنتزع 

متطورة؟
وبتفكريي يف ذلك تبّددت فرحتي بهذه �لبطاقة �لتي ملّا ت�سُخن 
يف جيبي بعد.. و لكني ما فقدت رغبتي يف �أن �أقّدم ما وعدُت به 

من هد�يا للموظفتني �للطيفتني وللثالثة �أي�سا.

ا. فاضل السباعي
»الحّق على الزمن، يا ُبنّيتي«
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 د. خالد محمد فرح

قه ونقده كتاٌب استثنائي في تاريخ الشعر السوداني وتذوَّ

ك�سف عجب �لفيا يف كتابه هذ� عن جو�نب 
من تاأثر �ل�ساعر �لتجاين يو�سف ب�سري يف �سعره 
مل  رمبــا  ر�أي  وهــو  طمبل،  �مللك  حمزة  ب�سعر 
يف  و�لباحثني  �لد�ر�سني  من  �أحد  عليه  ي�سبقه 

حدود ما نعلم. 
بدوره �أ�سار �ملوؤلف �إىل وجود �أخطاء   
يو�سف  �لتجاين  ــو�ن  دي ن�سخ  يف  جمة  طباعية 
ب�سري بطبعاته �ملتعددة �ملتعاقبة، ونوه مبا كتبه 
عدد من �لباحثني يف ذ�ت �خل�سو�س مثل: عبد 
�هلل علي �إبر�هيم، وحممد عبد �حلي وغريهما، 
وز�د عليهم بالتنبيه �إىل �أخطاء �أخرى �إ�سافية. 
و�سائر  �ملوؤلف  ر  نب�ِسّ �أن  ـ   �ملنا�سبة  بهذه  ـ  ونود 
ومنقحة  م�سححة  ن�سخًة  باأن  �لكر�م،  �لقر�ء 
يو�سف  "�إ�سر�قة" للتجاين  ديو�ن  من  وحمققة 
ب�سري، قد مت �لفر�غ منها بالفعل، ومن �ملنتظر 
�أن ترى �لنور قريبًا، كما �أخربين بذلك، �لدكتور 
�هلل  معهد عبد  مدير  �ل�سديق،  �ل�سديق عمر 
�لعربية بجامعة �خلرطوم، ومدير  للغة  �لطيب 

بيت �ل�سعر باخلرطوم �أي�سا. 
ه �ملوؤلف ُم�سيبًا ب�سبق �لدكتورعبد  نومَّ  
�أو  �ل�سعر �حلر،  نظم  �إىل  تاريخيًا  �لطيب  �هلل 
�سعر �لتفعيلة بالتحديد يف �لعامل �لعربي، عرب 
�لتي نظمها  �لتي حتطمت"،  "�لكاأ�س  ق�سيدته 
نظم  بذلك  �سابقًا  1946م،  �أبــريــل  يف  بلندن 
لق�سيدتها  �ملالئكة  نــازك  �لعر�قية  �ل�ساعرة 
وكــذلــك  1947م،  ديــ�ــســمــرب  يف  "�لكولري�" 
"هل كان  بعنو�ن:  �ل�سياب  �ساكر  بدر  لق�سيدة 

ُحبًا" �لتي تلتها باأ�سبوعني. 

فة لثقا ا

�إىل  ي�سر  مل  �ملــوؤلــف  �أن  الحظنا  �أنــنــا  على 
هو  �آخــر،  ر�ئــد  �سود�ين  و�أكــادميــي  ناقد  �سبق 
�لربوفي�سور عز �لدين �الأمني 1920 – 2018م، 
�لذي  هو  �أنــه  �لباحثني  من  كثري�  يذكر  �لــذي 
هذه  فلعل  �لتفعيلة"،  "�سعر  م�سطلح  �بتدع 

ت عنه �سهو�.  �ملعلومة �ملهمة قد ندمَّ
�سحيٌح ما ذهب �إليه �ملوؤلف من �أن �ل�ساعر 
 ، 1982م   –  1919 �ملــجــذوب  �ملــهــدي  حممد 
�ل�سعر  يف  بذ�تها  قائمة  مدر�سة  ميثل  كان  قد 
�حلد�ثة  تيار�ت  ملتقى  ميثل  و�أنــه  �ل�سود�ين، 
لقبه  �أنه  بدليل  �لتقليدية،  باملدر�سة  �ل�سعرية 
"جممع �لبحرين". وم�سد�قًا لذلك  جمازً� ب 
ـ على �سبيل �ملثال ـ �أنه عندما تويف هذ� �ل�ساعر 
�لطليعي يف عام 1982م، رثاه �بن عمه و�سديقه 
�لعامل و�ل�ساعر عبد �هلل �لطيب بق�سيدة جاء 

فيها: 
ــذي      �ل ــُق  ــل ــف و�ملُ ــُذ  �لــفــحــُل و�خلــنــذي م�سى 

ه ومينُي  �سيبكي ي�ساٌر فقدمَ
وقوله: 

هم    وال غرومَ  ى ذوي �لتجديد �ساأوً� فبذمَّ وجارمَ
�إذ �أنمَّ �الأ�سا�سمَ متنُي

"ي�سار  قوله  يف  �للطيفة  �لتورية  تخفى  وال 
�أن  �لطيب  �هلل  عبد  بــه  يعني  �لـــذي  وميني" 
فيهم  مبن  �جلميع  على  �سقَّ  قد  �ملجذوب  نعي 
�لفكري  باملفهوم  �ليمني،  و�أهــل  �لي�سار  �أهــل 
باالإكبار  �إجــمــاع  مو�سع  فهو  و�الإيــديــولــوجــي، 

و�لتقدير من كليهما.
عن  �حلديث  �أن  �أي�سًا،  فيه  �سكمَّ  ال  وممــا 
�ملهدي �ملجذوب وعبد �هلل  �لعالقة بني حممد 
�لطيب ذو �سجون فهما قريبان ن�سبًا، ومتقاربان 
ْ طفولة و�سبا. ولعل  يف �ل�سن �أي�سًا، وكانا ِخدينمَ
يف  �ملجذوب  قول  �أنمَّ  �لباب  هذ�  يف  ُيذكر  مما 

ق�سيدته �ل�سينية: 
�لناُر �أوقدها عي�سى و�ساركني 

 فيها �بُن بريقمَ �أ�سر�ري و�أقد��سي
�أنه عنى باإبن بريق �ملذكور، عبد �هلل �لطيب 
به باإبن بريق ن�سبة جلٍدّ له ��سمه:  نف�سه. قالو�: لقمَّ
�أحمد وكان يلقب ب "بريق". ومعنى �لبيت �أن 
نار �لقر�آن �لتي تعلم �ل�ساعر يف �سوئها طفاًل،  
قد �أوقدها عي�سى ولد قنديل ، وهو رجل �سالح ، 

ميثل �جلد �الأعلى لع�سرية �ملجاذيب �لتي ينتمي 
�إليها كال �الأديبني �لنابهني.   

�أن  من  �إليه  ذهب  فيما  �ملوؤلف  نوؤيد  ولعلنا 
مة عبد �هلل �لطيب �ملعروف عنه �نحيازه  �لعالمَّ
باأوز�نها  �لكال�سيكية  �لعربية  �لق�سيدة  �إىل 
�ل�سعر  �منـــاط  �أ�ــســمــى  و�عــتــبــارهــا  �خلليلية، 
قا�سيًا  بــد�  قد  نظره،  يف  �لعاملي  بــْل  �لعربي، 
لل�ساعر �ملجدد  �أمــره، يف نقده  �أول  نوعًا ما يف 
بع�س  خالل  من  وذلك  ب�سري،  يو�سف  �لتجاين 
كتابه  يف  �سعره  من  لها  عر�س  �لتي  �لنماذج 
�أ�سعار  فهم  �إىل  "�ملر�سد  بــابــه:  يف  �لــعــمــدة 
مالحظته  ت�سُحّ  ما  مبثل  و�سناعتها"،  �لعرب 
باأن عبد �هلل �لطيب قد �سار الحقًا، �أكرث قبوال 
عبد  �أن  و�حلــق  ب�سري.  يو�سف  �لتجاين  ل�سعر 
عمره  �آخــر  يف  بالفعل  ت�سالح  قد  �لطيب  �هلل 
�إليه  و�أعـــاد  ب�سري،  يو�سف  �لتجاين  �سعر  مــع 
�آخر  �أن  و�لدليل على ذلك،  نف�سه،  �العتبار يف 
�للغة  جممع  يف  �لطيب  �هلل  عبد  قدمه  بحث 
2003م،  عام  يف  وفاته  قبل  بالقاهرة  �لعربية 
�إن  بــل  ب�سري.  يو�سف  �لتجاين  �سعر  عــن  كــان 
عبد �هلل �لطيب قد جتاوز ذلك، �إىل �لت�سالح، 
�لتي  �الأجيال  رمــوز  بع�س  باأ�سعار  �الإ�سادة  بل 
و�حلد�ثيني  �ملــجــدديــن  مــن  �لتجاين  �أعقبت 
�لفيتوري،  �إبر�هيم، وحممد  �أحمد  مثل �سالح 
ف�سار يطرب ملثل قول �سالح �أحمد �إبر�هيم يف 

ى":  دمَ ق�سيدته "نحن و�لرمَّ
و�لفاأ�ِس  اِء  �ل�سممَّ باملطرقِة  �لعوِد  زكــيمَّ  يا 

ى  ت�سظمَّ
ى  وبنري�ٍن لها �ألُف ل�ساٍن قد تلظمَّ

�سْع على �سوئكمَ يف �لنا�س ��سطبارً� وماآثْر 
عمَ يف �الأهو�ِل �سربً� �آل يا�سْر  مثلما �سومَّ

ِبْق..فاإحرتْق !  فلئْن كنتمَ كما �أنت عمَ
�الإيجابي  �ملوقف  ذلــك  تف�سري  كــان  ورمبــا 
بع�س  مل�سلحة  �لــطــيــب  �هلل  لعبد  و�ملــتــطــور 
�حلد�ثيني و�لتجديدين �ل�سود�نيني خا�سة، �أنه 
– و�إن  منه  من�سفة  �لتفاتة  �سياق  يف  جاء  قد 
"وطنية" �لبو�عث،   - ما  نوعًا  متاأخرة  جاءت 
�ل�سود�نية  �لثقافة  �ساأن  من  لالإعالء  هدفت 
يف  عنها  و�ملنافحة  ورمــوزهــا،  وخ�سائ�سها 
وجه "�الآخر" ولو كان "قوميا". فجعل يف ذ�ت 
م حممد �سعيد �لعبا�سي على  �مل�سمار مثاًل، يقِدّ

�لق�سم �لثاين و �الأخري
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على  ب�سري  يو�سف  �لتجاين  ويقدم  �لــبــارودي، 
�أدوني�س،  على  و�لفيتوري  �ل�سابي،  �لقا�سم  �أبي 

وهكذ�. 
عبد  يوقفنا  �لطيب،  �هلل  عبد  ذكــر  وعلى 
على  هذ�،  �لقيم  �سفره  �لفيا يف  �ملنعم عجب 
مباحث باذخة، و�أفكار موحية حقًا يف جمال 
�لتاأثري  ــو�ب  �أب من  وجو�نب  �ملــقــارن،  �الأدب 
و�لتاأثر بني �ل�سعر و�لثقافة يف �لف�ساء �لعربي 
من  �لغربي  و�لعامل  جانب،  من  و�الإ�سالمي 
جانب �آخر، وهي مباحث كان للعالمة عبد 
وي�ساول  فيها.  �ملعلى  �لقدح  �لطيب  �هلل 
�لطيب  �هلل  عبد  �لربوفي�سور  �لفيا  عجب 
ي�ستنتج  عندما  مذهلة،  وبر�عة  باإقتد�ر 
ـ على �سبيل  على نحو مقنع �ىل حد كبري 
ب�سعر  تاأثر  �إليوت قد  �أن  ت. �س.  ـ  �ملثال 
�عرتف  �لتي  رباعياته  يف  �خليام  عمر 

�سباه  يف  عليها  �طلع  قــد  كــان  بــاأنــه  نف�سه  هــو 
عبد  كــان  بينما  لها،  فيتزجر�لد  ترجمة  عرب 
�ختل�س  قد  �إليوت  �س.  �أن ت.  يرى  �لطيب  �هلل 
�لعامري:  ربيعة  بــن  لبيد  معلقة  مــن  �أ�ــســيــاء 
�ملطولة  ق�سيدته  يف  نها  و�سممَّ �لدياُر"،  "عفت 
"�الأر�س �خلر�ب"، ومل ي�سر �إليها يف هو�م�سه. 
يو�سح  ـ كما  �لر�جح  فاإن  �أمر،  ومهما يكن من 
لنا عجب �لفيا على نحو �سديد �القناع ـ هو �أن 
�أ�سياء من عمر  بالفعل  �أخذ  �إليوت قد  ت. �س. 
�مل�سار  �ل�سهرية  ق�سيدته  يف  و�سمنها  �خليام، 
�إليها، �لتي �أ�سحت �إجنيل �حلد�ثة �ل�سعرية يف 
�سائر �أنحاء �لعامل منذ تاأليفها يف عام 1922م، 
وذلك دون �أن ي�سري مطلقًا �إىل تلك �الأ�سياء يف 
�لهو�م�س �لعديدة �لتي �سنعها لق�سيدته، رغم 
�أنه قد ��ست�سهد فيها بع�سر�ت �القتبا�سات من 
جميع ثقافات �لعامل وعقائده وفل�سفاته و�آد�به. 
حــو�ر  يف  نف�سه  �إلــيــوت  عــن  �ملــوؤلــف  وينقل 
"حو�ر" يف عام  �أجر�ه معه دونالد هول مبجلة 

1962م، قوله "بع�سمة ل�سانه": 

يف  �أظــن،  كما  ــا  و�أن �ل�سعر،  نظم  "بد�أت 
فتزجر�لد  بتاأثري  عمري،  من  ع�سرة  �لر�بعة 
�الأ�سلوب  بــذ�ت  فكتبت  �خلــيــام.  رباعيات  يف 
�لت�ساوؤوم  بــروح  �ملفعمة  �لرباعيات  من  عــددً� 
�أتلفتها  �حلظ  حل�سن  ولكن  و�لياأ�س،  و�الإحلــاد 
جميعا، ومل يبق منها و�حدة، ومل �أريها ملخلوق". 
ثم ي�ستنتج عجب �لفيا من ذلك حمقا: "قوله 
�إنه �أتلف �لق�سائد �لتي كتبها بتاأثري �خليام، ال 
وجد�نه،  يف  �لرباعيات  تغلغل  يوؤكد  بل  ينفي، 
و�ن�سر�بها يف خميلته. وحاله هنا يحاكي حال 
�أن  له  كيف  �ُسئل  �لذي  �لقدمي  �لعربي  �ل�ساعر 
من  بيت  �ألف  �حفظ  له:  فقيل  �ساعرً�،  ي�سري 
�إن�سها. وبالطبع �سوف ين�ساها، �إمنا  �ل�سعر ثم 
�ستظل عالقة يف �لالوعي كمخزون ترفد وتغذي 

ذ�كرته �جلمالية. 
كــذلــك حـــال �إلـــيـــوت مـــع ربــاعــيــات 

�خليام".
ويوقفنا عجب �لفيا على بع�س مظاهر تاأثر 
مطولته  يف  �خليام  برباعيات  �ليوت  �ــس.  ت. 
 The Waste �خلر�ب"  "�الأر�س  �لــ�ــســهــرية 

Land، على هذ� �لنحو، على �سبيل �ملثال: 

�الأ�سد�ء،  هذه  من  هنا  نكتفي  "..�سوف 
�خلـــر�ب(،  )�الأر�ـــس  �فتتاحية  عــن  بالوقوف 
�إليوت رباعيات �خليام. يقول  �لتي حاكى فيها 

�إليوت يف مطلع �الأر�س �خلر�ب:  
�أبريل �أ�سد �ل�سهور ق�سوة 

فهو ُيخرج زهور �لليلك من �الأر�س �مليتة 
ميزج �لذكرى بالرغبة 

يثري �جلذور �خلاملة باأمطار �لربيع 
�ل�ستاء �أدفاأنا، مغطيًا �الأر�س بثلج ني�سان 

حد  �إىل  ي�سبه  هــذ�،  �إليوت  ق�سيدة  مطلع 
و�الأخيلة،  و�ل�سور  �ل�سياغة  حيث  من  كبري 
ترجمها  �لتي  �لرباعيات  �سمن  للخيام  رباعية 
فتزجر�لد �إىل �الإجنليزية. وننقل �لرباعية �إىل 

�لعربية هنا عن فتزجر�لد على �لنحو �لتايل: 
�لــرغــبــات  تــثــري  �جلــديــدة  �ل�سنة  هــي  هــا 

�لقدمية 
و�لروح �ملفكرة تلوذ �إىل وحدتها 

حني يد مو�سى تغطي �الأغ�سان بالبيا�س 
ون�سمة عي�سى حتيي �الأر�س �مليتة 

ترجمة  هــو�مــ�ــس  يف  فــتــزجــر�لــد  ويــ�ــســرح 
بقوله:  �جلــديــدة(  )�ل�سنة  عــبــارة  �لرباعية، 
مقدم  مع  تبد�أ  �جلديدة،  �لفار�سية  "�ل�سنة 
�لربيع، وبيا�س يد مو�سى �أنه كبيا�س زهور مايو 
بن�سمة  للموتى  عي�سى  وبعث  عندنا،  �لربيع  يف 

ــه، رمـــز  ــس ــ� ــف مــــن ن
الإحياء �الأر�س يف �لربيع".

هذ�  د  �مل�سدمَّ ��ستنتاجه  �لفيا  عجب  ويختم 
�أن  �لــظــن  "و�أغلب  قــائــال:  هــذه �جلــزئــيــة   يف 
ر�سوخًا يف خميلة  �الأكــرث  كانت  �لرباعية   هذه 
�لباكر،  �سباه  يف  �لرباعيات  قــر�أ  حني  �إليوت 
فاأحلت عليه حني هم بكتابة ق�سيدة )�الأر�س 
ترديدً�  �الفتتاحية  �سياغة  فجاءت  �خلــر�ب(، 
يف  جاءت  كما  �لرباعية  و�سور  الأنغام  وترجيعًا 

ترجمة فتزجر�لد. " �أ. هـ  
ومما قد يدخل يف باب �الأدب �ملقارن �أي�سًا، 
كتابه  يف  �ملوؤلف  لها  عر�س  �لتي  �ملباحث  من 
هذ�، مالحظته �أنمَّ �حلد�ثة �ل�سعرية �لفرن�سية، 
�أُمّ �حلد�ثة �ل�سعرية �لعربية باإمتياز،  �لتي هي 
�أدونــيــ�ــس،  �أعــمــال:  يف  خ�سو�سًا  تتجلى  كما 
و�أ�سر�بهم،  �ملاغوط  وحممد  �حلــاج،  و�أن�سي 
قد كانت هي نف�سها تقليدً� وعيااًل على �حلد�ثة 
خا�سًة،  �الأمريكية  و  عامًة،  �الأنقلو�سك�سونية 
�إ�ــســار�ت  بــاإيــر�د  ذلــك  �لكاتب على  ــل  دلمَّ حيث 
حمددة، تو�سح تاأثر بودلري بال�ساعر �الأمريكي: 
�سبيل  على  1849م،   –  1809 بــو  �دغـــــار�آالن 

�ملثال.  
ولعل مما ميكننا �أن ن�ستدرك به على �ملوؤلف 
يف قوله يف مطلع �لف�سل �الأول من �لباب �الأول 
�إنه  �لكال�سيكية  �لعربية  �لق�سيدة  �إحياء  عن 
"بعد �سقوط بغد�د على يد �لتتار �ملغول يف عام 
1258م، و�سيطرة �الأتر�ك �لعثمانيني و�ملماليك 
�أ�ساب  �لعربي،  �لعامل  يف  �حلكم  مقاليد  على 
�جلــمــود،  مــن  �سئ  �لف�سيح  �لــعــربــي  �ل�سعر 
من  �لثاين  �لن�سف  حتى  �جلمود  هذ�  و��ستمر 
�حلكم  هــذ�  �أن  �لخ"،  ع�سر..  �لتا�سع  �لقرن 
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ظهر  فقد  �إط��اق��ه.  على  هكذ�  �صحيحًا  لي�س 
فجدد  �لفرتة،  ذ�ت  خال  �لنبوي  �ملديح  �صعر 
روحًا  ج�صده  يف  ونفث  �لعربي،  �ل�صعر  ديباجة 
جديدة وناب�صة من �حلر�رة و�لأ�صالة و�لتدفق 
�ل�صا�صة  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ص��ادق��ة،  و�ل��ع��اط��ف��ة 
ذلك  يتمثل  كما  �لفنية،  و�ل��ر�ع��ة  و�لعذوبة، 
�لفار�س،  و�بن  ِري،  ْر�صَ �ل�صَّ �أ�صعار:  يف  مثًا 
�لنابل�صي،  �لغني  وعبد  �لرعي،  �لرحيم  وعبد 

و�ل�صهاب حممود �حللبي وغريهم. 
�جتهادً�  �جتهد  ق��د  �مل��وؤل��ف  ف��اإن  وخ��ت��ام��ًا، 
من  ك��ب��ري  ل��ع��دد  �ل��ت��وث��ي��ق  �ل��ن��ظ��ري يف  منقطع 
�ل�����ص��ع��ر�ء �ل�����ص��ود�ن��ي��ن مب��خ��ت��ل��ف �أج��ي��ال��ه��م 
ولكن  �ل�صعر،  كتابة  يف  ومذ�هبهم  ومد�ر�صهم 
� وهذ� �صئ طبيعي  ت عنه بالرغم من ذلك  نَدّ
مثل  يف  ذكر  لها  يكون  ب��اأن  قمينة  هي  �أ�صماٌء   �
هذ� �ل�صفر �جلامع. فقد �فتقدت فيه �أنا خا�صًة 
�لعربية  �لق�صيدة  �صعر�ء  م��ن  �لقد�مى  م��ن 
�لكا�صيكية �أو �خلليلية: �ل�صيخ �لطيب �ل�صر�ج، 
�ج �لطيب، وحممد عبد �لقادر كرف.  و�بنه فَرّ
�إبر�هيم  �ملعا�صرين:  من  �ملدر�صة  ه��ذه  وم��ن 
�لدَلّل ، وهو �أمري هذه �ملدر�صة يف �ل�صود�ن يف 
�لوقت �لر�هن غري ُمَد�فع يف تقديري �خلا�س، 
�إىل جانب �لدكتور حممد �لفاحت مرغني، و�صيف 
�لدين عبد �حلميد. �أما من بن من �فتقدتهم 
�صند  م�صطفى  �لأ�صتاذ  �لتفعيلة:  �صعر�ء  من 
مدر�صة  �صاحب  يكون  �أن  يو�صك  �صاعر  وه��و 
�لتاأليف  يف  وح��و�ري��وه��ا  �أتباعها  لها  خا�صة 
ه بعطاء بع�س  نَوّ �ل�صعري. ولأن كان �ملوؤلف قد 
ف�صا  و�أف���رد  �ملعا�صرين،  �ل�صباب  �صعر�ء 
خا�صا لل�صاعر حممد عبد �لباري كما �أ�صلفنا، 
�ل�صعر�ء  من  كبرية  �أخ��رى  طائفة  هنالك  فاإن 
حقًا  و�ملجيد�ت  �ملجيدين  �ل�صباب  و�ل�صاعر�ت 
�ل�صر،  تاج  �أ�صامة  �لثاثي:  �ل�صود�ن. منهم  يف 
�لرحيم  وعبد  �إ�صماعيل،  �إدري�����س  عاقلة  و�أب��و 
�ل�صعر  ب���ات  �أل��ق��ب��ه��م  �ل��ذي��ن  ح��م��زة  ح�صن 
وهنالك  �ل�صود�ن.  يف  وَمناته  �ه  وُع��َزّ �حلديث 
�أي�صًا من �ل�صعر�ء �ل�صباب �لأفذ�ذ: حممد عبد 
�لو�حد، وعماد حممد بابكر، وبحر �لدين عبد 
وكثريون  �آدم،  و�إميان  و�بتهال م�صطفى،  �هلل، 
غريهم. على �أَنّ ما ل ُيدرك جّله، ل ُيرتك كله. 
لاأ�صتاذ  بعد،  من  �جلزيلن  و�لتقدير  و�لتحية 
�ملفيد  �ل�صفر  �لفيا على هذ�  �ملنعم عجب  عبد 

و�ملمتع حقا.        

رحلة  وبعد  عاًما   89 �ل  ناهز  عمر  عن 
�لإ�صامي  �ملفكر  رحل  �ملر�س،  مع  ق�صرية 
�مل�صري، وع�صو هيئة كبار �لعلماء، �لدكتور 
حمافظة  يف  جثمانه  و�صّيع  ع��م��ارة،  حممد 
كفر �ل�صيخ مب�صاركة �ملئات من رجال �لأزهر 

وعدد كبري من حمبيه وقر�ئه.
تخرج عمارة من كلية د�ر �لعلوم جامعة 
�لفل�صفة  يف  تخ�ص�س  ح��ي��ث  �ل���ق���اه���رة، 

�لإ�صامية و�للغة �لعربية.
�أنه  �إل  �لأزه��ري��ة،  �لدينية  ن�صاأته  ورغ��م 
كان يف بد�ياته ي�صارًيا عروبًيا منظًر� للفكر 
�ملا�صي  �ل��ق��رن  ثاثينات  ويف  �مل��ارك�����ص��ي، 
وحماربة  �لعروبة  عن  دفاًعا  ن�صاطه  كر�س 
1949 حتت  �ن�����ص��وى ع��ام  ث��م  �ل���ص��ت��ع��م��ار، 

23 يوليو 1952، �نخرط يف �لتيار �لي�صاري �لذي نا�صل فيه  ثورة  وبعد  �ل�صرت�كي"،  "�حلزب 
نحو عقد من �لزمن.

1959، ملدة  �أفكاره ومو�قفه �ل�صيا�صية يف ف�صله من �جلامعة، ثم �ل�صجن يف عام  ت�صببت 
ناهزت من 6 �صنو�ت، ��صتغلها عمارة يف كتابة �أربعة كتب قادته �إىل �لتيار �لإ�صامي.

مّثل عمارة �لنموذج �مل�صتنري للعقلية �لإ�صامية �ملمتدة من مدر�صة �لتجديد �لإ�صامي �لتي 
�أ�ص�صها رفاعة �لطهطاوي وطورها حممد عبده وجمال �لدين �لأفغاين، وغريها من �لأ�صماء.

فقد جنح �لر�حل يف �حلفاظ على حياده، ما جعله مرجًعا للكثري من �لباحثن �لذين وجدو� 
فيه �مل�صروع �حل�صاري �لع�صري �لإ�صامي و�لبديل �لنموذجي لفكرة �لتغريب.

�لفكر  �إحياء  �لتي جنحت يف  �لكتب  �لعربية بع�صر�ت  �ملكتبة  �لدكتور حممد عمارة،  �أثرى 
�لعلمانية  لل�صبهات  �إ�صامية  �ألغام  �لنقل. وكان مبثابة كا�صحة  �لعقل على  �لقائم على تقدمي 

�ملتطرفة، �لتي مثلتها نو�ل �صعد�وي، و�لر�حان ن�صر حامد �أبوزيد وفرج فودة.
لل�صلفين،  وخ�صًما  للعلمانين  ع��دًو�  جعله  عمارة  قدمه  �ل��ذي  و�مل�صتنري  �ملعتدل  �لفكر 

وبرحيله فتحت ثغرة يف جد�ر �لفكر �لإ�صامي ل يبدو �إغاقها �صيكون قريًبا.

ا. أبو البكر أبو المجد

 دبلوما�صي وكاتب �صود�ين 

فة لثقا ا

رح���������ي���������ل ال����������دك����������ت����������ور م������ح������م������د ع�������م�������ارة

Avril 2020 / نيسان 2020 العدد 5420



كورونا  يقال عن فريو�س  ما  النظر عن كل  ب�صرف 
لإخ�صاع  �صيا�صية  بيولوجية  �صناعة  اإنه  وحول  امل�صتجد 
مكت�صبات   اأجل  من  �صناعة  اأنه  يقال  كما  او  دول، 
اأنه  الدين  يقول رجال  كما  او  الدول   لبع�س  اإقت�صادية 
الأحوال هو  كل  للب�صرية من اهلل عز وجل، ففي  عقاب 
اإبتالء للب�صر جميعا دون تفرقة، ويف الواقع فيما نراه يف 
العامل من حولنا من جترب وغطر�صة و الالإن�صانية يوؤكد 
على ذلك، فمن منا مل يتاأمل وهو يرى ما يتكبده اإخواننا 
حلقوقهم  و�صياع  واإ�صطهاد  عذاب  من  الفل�صطينيني 
ويتقطع  اأردوغان  جربوت  يرى  مل  منا  ومن  امل�صروعة، 
على  وغريهم  ال�صوريني  بالالجئني  يلقي  وهو  قلبه 
احلدود مع اليونان باأطفالهم وعجائزهم  عقابا لالإحتاد 
الأوروبي الذى مل يقف معه يف جرائمه �صد �صوريا، ومن 
منا ل يدرك حجم املوؤامرة والتعنت الأثيوبي جتاه م�صر 
اأهداف  اأجل  واأ�صلها عنها من  رغبة يف منع �صراحلياة 
من  امل�صاحب  وال�صكوت  امل�صريني،  تعطي�س  هي  دنيئة 
يف  اأكرثه  وما  يحدث  ظلم  كل  واأمام  ذلك  اأمام  العامل 
اأيامنا هذه، فجاء هذا اجلندي ال�صعيف من جنود اهلل 
اأمام قدرة  لهم  واأنه ل قدرة  اأجلبابرة ب�صعفهم  ليذكر 
يعزل  اأن  ميكنه  الذى  املارد  املخلوق  هذا  فمن  اهلل،  
من  والإقت�صاديات  الدول  واأقوى  اأكرب  وملوك  روؤ�صاء 
الدول  ت�صتطيع قطع عالقات  التي  اأجل�صورة  القوة  هذه 
واإغالق حدودها ووقف الطيارات واحلد من تنقل �صكان 
كوكب الأر�س، وحدها هذه الكائنات ال�صعيفة املجهرية 
اإ�صتطاعت ان تفعل ذلك وبدون اأي مقدمات وو�صعت كل 
الب�صرية �صعفائها واأقويائها يف �صلة واحدة يف حالة من 
ينبغي  كورونا  �صدمة  ومع  لذلك  والإ�صت�صالم،  الرعب 
اأن م�صريها واحد وبالتايل  الب�صرية جميعها  اأن تدرك 
التوقف عن اإعالن احلروب، واإذلل الب�صر، و زرع الفنت، 
التطور  وت�صخري  بالإن�صان  ذلك  عن  بدل  الإهتمام  و 
التكنولوجي لإ�صعاده، فما فائدة كل التكنولوجيا والعلم 
بالعني  يرى  ل  الذرة  مثل  خملوق  هزمنا  وقد  والتقدم 
العامل  �صمري  لتحيي  جاءت  كورونا  اأن  اأعتقد  املجردة، 
وتواجهه  اأي�صًا  والفردي  الدويل  امل�صتوى  على  باأكمله 

ب�صعفه، فهل يتعظ اجلبابرة؟ 

أ.هويدا عبد الوهاب

 يا ليت 
الجبابرة 
يتعظون

من هنا وهناك

�صحفية وكاتبة م�صرية

د.  الو�صطي  الإ�صالمي  واملفكر  اجلليل؛  والعاملمِ  كني؛  الَرّ كن  الُرّ يرحل  اأن  قبل 
حممد عمارة �صاَمح كل َمن اآذاه وتقّول عليه، ومل ين�َس مطالبة الباحثني ا�صتكمال 

م�صروعه احل�صاري الفكري الإحيائي النه�صوي.
فاقْت ح�صيلة موؤلفاته املائتني؛ اأرفَد بها املكتبة العربية والإ�صالمية، وحال تفّتَق 
"�صحيفة م�صر الفتاة": اجلهاد عن فل�صطني. كان �صاحب �صولت  وعيه َكتَب يف 
باأحقيتهم  ال�صهاينة  ادع��اء  بها  واج��ه  �صهرية؛  تليفزيونية  ومناظرات  وج��ولت 
بالقد�س، وفّند الزعم باأن "اإ�صرائيل" �صامية، واأكد اأن القد�س هي البوابة احلقيقية 
لالنت�صار، وَكتب حول ال�صراع الإ�صالمي اليهودي حول املقد�صات وح�صَم الأحقية 

ل�صالح امل�صلمني.
�صد  �صرو�ًصا  مدافًعا  كان 
َم���ن ي�����ص��وه ال��ف��ك��ر الإ���ص��الم��ي 
واأو���ص��ح  ب��الإره��اب��ي،  وو�صمه 
��ن  ممِ ي��خ��اف  ال��غ��رب  اأن  ك��ي��ف 
ال�����ص��ح��وة ال��ع��رب��ي��ة، وع��م��ل 
اخل��ط��اب  جت��دي��د  ف�صح  ع��ل��ى 
ال��دي��ن��ي ك��م��ا َت�����َوده اأم��ري��ك��ا، 
الديني  الغلو  اأ�صحاب  وهاجم 
م فل�صفته حول  والالديني، وقَدّ
ون��اَف��َح  ال��ع��رب��ي،  العقل  اأزم���ة 
ع���ن خ�����ص��و���ص��ي��ة ح�����ص��ارت��ن��ا 
الإ����ص���الم���ي���ة وال����ت����ي ت��ط��وي 
القوميات  خمتلف  ب��داخ��ل��ه��ا 
التوا�صل  لأج���ل  وال��ع��رق��ي��ات؛ 

والإثراء ولي�س للتنازع والفرقة، وكّذَب الدعاءات باأن الإ�صالم انت�صر بال�صيف.
اأَدرَك الغارة امل�صبوهة على ديننا ورموزنا؛ فكان راأيه احلا�صم باأن الإ�صالم ل 
م الفنون اجلميلة؛ كالّنحت والت�صوير والغناء واملو�صيقى، واأّن العربة بالهدف  ّ يحرمِ
علي  اأم��ني؛  قا�صم  الكواكبي؛  عبده؛  حممد  لالإمام  الكاملة  الأعمال  وحّقق  منها، 
مبارك؛ اأبي عبيد القا�صم؛ الأفغاين؛ ال�صنهوري؛ ر�صيد ر�صا؛ خري الدين التون�صي؛ 
املودودي؛ اأبو حيان التوحيدي؛ ابن ر�صد؛ الغزايل، كما كتب عن علّي بن اأبي طالب؛ 

عمر بن اخلطاب؛ احل�صن الب�صري؛ غيالن الدم�صقي.
من  ك��ان   - املارك�صية  ��ن  ممِ برحلته  ب���داأْت  متميزة؛  فكرية  جتربة  ا�صطحَب 
والجتهاد  التجديد  تعني:  باإعتبارها  ال�صلفّية  ثم  العتزال،  اإىل   - وجوهها  اأمل��ع 
للجمود،  مرادفة  ويجعلها  الغرب  ي�صوهها  كما  ولي�صْت  وال�صتنباط؛  وال�صتدلل 
فكان اأ�صَدا ه�صوًرا َيرُدّ على املارك�صيني واعًيا ملنطالقاتهم جيًدا، وقد بداأْت رحلته 
الإ�صالمية؛  العلوم  دَر�س  ثم  ال�صيخ"،  "كفر  ب�  بكّتاب قريته  الكرمي  القراآن  بحفظ 
ا  اأي�صً "دار العلوم" جامعة القاهرة، ونال  �س يف الفل�صفة الإ�صالمية بكلية  وتخ�صَّ

لي�صان�س اللغة العربية.
مذهلة؛  لأرق���ام  مبيعاتها  فاإرتفعْت  "الأزهر"؛  جملة  حترير  على  اأَ���ص��رَف 
الإ�صالمية،  لل�صوؤون  الأعلى  باملجل�س  ع�صًوا  اأ�صبح  معها،  جماًنا  كتاًبا  ع  ّ يوزمِ وكان 
البحوث  ال�صريف، ومركز  بالأزهر  العلماء  الإ�صالمية وهيئة كبار  البحوث  وجممع 
البيت"  "اآل  ملوؤ�ص�صة  امللكي  واملجمع  الإ�صالمي،  للفكر  العاملي  واملعهد  احل�صارية، 

ن الأو�صمة واجلوائز وال�صهادات التقديرية والدروع. بالأردن، كما حاز الع�صرات ممِ

ا. حورية عبيدة

 كاتبة و اديبة م�صرية
 

د. محمد عمارة
ِك����������ت����������اب ال�������������م�������������ائ�������������ّي   ورح��������������ل��������������ة 
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جميلة شقيرينجالء علي حسن

ه�����������������������������ن�����������������������������ي�����������������������������ة..ع��������������������������������������������������������������ط��������������������������������������������������������������ُر أم��������������������������������������������������ي

كيفمَ هلعُت هكذ�
 و�أنا �لرجُل �لكبرُي �لعايل كما �ل�سماء 

كيفمَ �سرُت طفاًل فجاأًة 
و�أنا على يدّي متردت كُل �لن�ساء 

وحتولنمَ فر��ساٍت باأجنحٍة من �سفق
يرق�سنمَ كلمَّ م�ساء 

كيفمَ بكيُت ودمعْت عينايمَ
كما �لطفِل �ل�سغرِي، يغلبني �لبكاء  
�أ�ستقُت �إليِك �أمي يا عبريمَ �ل�سلو�ت 

�إ�ستقُت لدفِء ح�سنِك ودفِء ن�سحِك
غيِف خبزِك �ملعجوِن باالأمنيات   ورمَ

بكيُت كما �لطفِل �ل�سغرِي و�أنا �جلبل 
فاإح�سنيني و�إحتويني كاالأجنِة  بالرحم 

وبدفء ح�سنِك وعلى �سدرِك
دعيني �أ�سكُب كلمَّ جر�حاِت �لُعُمر 

مل تد�وي غربتي �أي جر�ح
مل تد�وي وحدتي �أي �إمر�أة 

مل تعو�سني �لن�ساُء عن �لهوى �الأول
و�لع�سق �ملبني،    

وحدها �أمي عطرها بل�سم جروحي 
وحدها دفء �ل�سنني، 

وحدها �أمي ح�سنها جنةمَ �هلِل على �الأر�ِس
و�أنهارمَ �حلنني،  

حتت  �جلنِة  �أ�سجاِر  عطر  يت�ساقُط  وحدها 
قدميها

هنية..
عيناك �سكينتي وترحايل..�أر�سي ومقامي 

فردو�سي وحرماين
�سر متردي 

و�سحر �سكوين..
هنية

يا �أجمل �المهات
حبك..�أكرب من في�س

 �إمتناين 
تقا�سيمك.. نفحة �أر�ٍس

ال ت�سيخ
وال ي�سيبها �لظماإ
تختزلني �حلب 

و�لوفاء
كعذوبة مرقى �ل�سهد�ء.

حقائبي 
تهاجر �إليك كل يوم
وقلبي…بني ترحال

وُمقام..
�أجمل �الأمهات

�إين �أجدد فيك �ليوم..
عهدي و والئي
فعيدك عيدي 

و�أنت يف �لرئة هو�ء..
�المهات …�أجمل 

�أين �أقد�س يف �لوجود
وجودك..

ويف �لقرب…حبك
فلك �لبيعة

 ومني �لوالء..
�أجمل �الأمهات 

�إين �أحبك..

فة لثقا ا

وقتمَ �مل�سري 
و�أعوُد حل�سنها كم�سافٍر �أو�سكمَ على �لغرِق

ولطوِق �لنجاِة �أ�سري 
وتقودين خطو�تي للجنِة  والأغلى وطن  

وباإقرت�بي �أ�سُم عطرمَ �أمي �ملطرُز بالو�سن 
ور�أيتها 

وطالعُت مكاين من �جلنِة حتتمَ قدميها
وقبلُت نق�سمَ �حلنِة على يديها 

وغطاِء ر�أ�سها عند �ل�سالِة وكاعبيها 
 قبلُت ر�أ�سها و�سربُت دمعمَ �أعينها �لذي

 تكلم بال �سوٍت �أو عتاب 
قبلُت م�سحفها �لذي تقر�أُه  

وترقني باآياته ح�سنمَ �لكتاب 
�أمي يا ح�سنمَ �لوطِن ويا وطنمَ �حل�سِن 

طفٌل �نا باأو�خِر �لعمِر وقد وىلمَ �ل�سباب 
�ح�سنيني 

�أح�سني �إبنِك �لعائد بعد �لغياب

تعبرياً  رجل،  ل�شان  على  )الق�شيدة 
واأخي  وعن كل رجل يقدر  اأبي   عن 

اأمه(
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عبدالناصر الجوهري

ت�������ع�������ي�������ُش ي����������ا ِع����������������������راُق ف����������ي ُع�����ي�����ون�����ن�����ا
ْعُر - يا ِعر�ُق - �إذ� دعاين �ل�ِسّ

فيكمَ �أْحتمي
اُب " ، يمَّ ّ نعْم .. فمْن غريهما " �ل�سمَ

و" �جلو�هرُيّ "
حا�سر�ن يف دمي

فاأنتمَ يا ِعر�ُق - دوًما - ُمْلهمي
حبيبتي لديكمَ ت�ْسبُه �لُفر�ت..

يف حْلظٍة،
ماِء.. و حلظٍة �أُْخرى تكون �أْنتمَ يف �ل�سمَّ

مْلء �أجنمي
لتها يف �ساحِة " �لتمَّحرير" ، حبيبتي قبمَّ

و�رتبْكُت من �سْحكِة �مل�ساِء �لبا�سِم
كُيّ " �أ�سحى لوحًة و"�ملْطعُم �لرُتّ

ْت على جدر�نه خطمَّ
قلًبا بــُجْرح �الأ�ْسُهِم

فها حبيبتي و��سرت�سلْت يف و�سْ
ِن �لِعر�ِق حْتكي، عمَ

ي ى تاأمُلّ حمَ وتْبكي من رمَ
ةمَ �لتي قد  ُط �الأزقمَّ نا�سْيل" يحِوّ �سحُر "�ل�سمَّ

ُغِيّبْت
بني �جلماِل �حلامِل

رفاُت غازلْت يف �جلو�ر بْع�سها و�ل�ُسّ
جاجمَ اى تعانُق �لُزّ ر�ئحُة �ل�سمَّ

من جد�ٍر قائِم
ى ولد�ننا فكيف يا عر�ُق يجمُع �لرثمَّ

وال �أذوُق بالتمَّ�ساوي حا�سالِت �ملْنجِم؟
عري�سُة �الأيام هل �ساقْت بنا؛

لُتْنزعمَ �نتفا�سٌة للِع�ْسِق ِمْن ُمتيمَِّم؟

تها فيها �أرى حبيبتي و�الإْحتجاجاُت �لتي ح�سنمَّ
حبيبتي غريبٌة،

دْعها �إليكمَ تنتمي
كما حبيبتي لديكمَ مل تكْن غنيمًة يف �ملْغنِم

ِو ��ستدمَّ �لوطي�ُس - يا عر�ُق –  يف �أْمعائه �أخي لمَ
هل ُتر�ُه ما�سًكا،

 وقت �لِبلمَى مبْع�سمي؟
ئُب يْرعى قنا يجىُء �لِذّ فلو تفرمَّ

يف �لقطيِع �لنائِم
ففجوٌة بني �لتمَّو�ريخ تبنُي،

و�للئاُم مل جتْد �إ�سارًة؛
اِب �لعدِوّ �لغا�سِم ِمْن عند ق�سمَّ

تعي�ُس يا عر�ُق يف عيوننا
فلي�س غريكمَ �الإماُم،

�أنتمَ �سْدُر �ملُْعجِم
وُر �أنتمَ رغم هبمَّات �لغبار �ملُْعتِم و�لُنّ
و�أنتمَ حادىمَ �لقو�فل �لبعيد دربها
ُم�ْستقباًل باحُلِبّ �أفو�جمَ �لُلّجوِء، 

يار نْرمتي حني ُعْدنا بني �أْح�سان �لِدّ
مادِة" �ملميت جْدبُه فاأْنتمَ يف عام "�لرمَّ

خْبُز �لفقري �ملُْعدِم
حبيبتي 

�أخ�سى عليها ِمْن تقارير �لعميل �ملُْجرِم
فِط، ي من ل�سو�س �لِنّ �أخ�سى على عظام �أمُّ

من فتوى لد�ع�سيٍيّ جاثِم 
هر�ِء! فيا ِعر�ُق / يا �أخا �لزمَّ

�أخ�سى �أْن ُيريقمَ �سْيفهْم دماءنا
رِم يْند�ُسّ يف حر�ككمَ �ل�سلمِيّ كُلّ جُمْ

امٍل �أخ�سى على قرْب "�حُل�سني" من "يزيد" �لظمَّ

ا�س" ال �أناُم ِمْن فْرط  هالمَّ �أرْحتني يد� "�لعبمَّ
ر�خ �ملُوؤْمِل �ل�سُّ

فــــ"�ملُتِنّبي" حا�سرو� �أبياته
من "فاتٍك" وللِنّز�ل مل يزْل مُبْرغِم 

هالمَّ �أرْحتني فر�ياُت �خِلالِف تْفتدي قلبمَ 
ى �لرثمَّ

اقِم؟ فما ِحجاُج �لنمَّ
ُكْن ُحجًة يا�سِيّدي،

كْن �ُسلمَّمي
، ع �الأْعر�قمَ ُكْن د�ئًما �سقيفًة جتِمّ
يف يديكمَ يْنبوُع �خلال�س �لد�ئِم

ُكْن للجر�حاِت معنيمَ �لبْل�سِم
كْن د�ئًما للبائ�سني مثل ز�د �حلامِت 

ُكْن ُمْلجاأً؛
لت�ْستجريمَ عنده حبيبتي 

ِمْن ُحلكٍة،
ِمْن كِلّ خوٍف قامِت

غًد� نفوُز كُلّنا
غًد� تفوُز بالقر�ِر �حلا�سِم
ِم. ى جهنمَّ فاأْنتمَ للِعد� لمَظمَ
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فة لثقا ا

دهاليز بال شموع
 سحر القوافي

كان  �لعي�س،  �سر�ب  ومعه  كالدخان  يتال�سى 
من  هارب  كطيف  ريح  من  باأقد�م  يعدو 
له  بدت  حتى  �مل�سافة  طالت  وقد  �ل�سياء، 

�أمد�. وملا بلغ  باحة �لبيت وهو ي�سرخ: 
قو�ه  خارت  بر�أ�سه  لعبو�  ذبحوه،  قتلوه 
و�سقط مغ�سيا عليه، كان �سجيجه يجلجل يف 
�أذين و�لدته �لتي �أ�سرعت �إليه وبيدها منديال 
م�سمخا بالعطر، م�سحت به وجهه ثم و�سعته 
�ساعت  �سفتيها  وبني  �إفاقته،  بغية  �أنفه  عند 
و�حلرية.غري  �لذهول  متلكها  بعدما  �لكلمات 
�أنها رفعت يديها ت�ساأل �هلل جناة �بنها وت�سرع 
و�لعون  �ل�سرب  ومينحها  يحفظه  �أن  �إليه 

لتتجاوز هذه �ملحنة.
م�ستمر،  هذيان  حالة  يف  وهو  علي  �أفاق 
يدور يف دو�مة حمر�ء، يردد ذ�ت �لكلمات يف 
حالة ه�سترييا وفو�سى حو��س و�ألو�ن و�إدر�ك 
ويرجتف  عرقا  يت�سبب  وكان  و�رتياع.  وبكاء 
مفزوعا  نظر�ته،  وحدت  عيناه  �حمرت  وقد 
ما حوله يف كل حني ويف كل �جتاه،  يتفح�س 
كاأنه يفت�س عن �سيء جمهول �أو يرتقب خطبا 

مباغتا.
تلك �للحظة مل تفارقه �أبد�، ما ز�ل حبي�سا 
ينعتق  ال  �ملاأ�ساوي  عاملها  �إىل  م�سدود�  فيها، 
و�لبنادق  �ل�سيوف  تلك  ز�لت  وما  �أبد�،  منه 
ونومه.  يقظته  يف  حتا�سره  و�لر�سا�سات 
على  يهوي  �ل�سيف  م�سهد  يطارده،  كابو�س 
توقف  عنده  �لزمن  م�سطفى.  �سديقه  رقبة 
بعد  يتجاوزها  ومل  ع�سر  �ل�ساد�سة  �سن  يف 
�الإرهابيني  �سورة  �الأربعني.  �سن  بلوغه  رغم 
تنبعث  �لطويلة  وحلاهم  �الأفغاين  بزيهم 
�أكتافهم  وعلى  نتنة  ر�ئحة  �أج�سادهم   من 
�نت�سبت مقامع �ملوت ال تفارقه �أينما حل ويف 
ما  �إنه  �سهقة،  كل  عند  يطاردونه  حلظة.  كل 
ز�ل يقبع يف غياهب زنز�نتهم �لد�م�سة حتفه 

ـ ال �أمتلكها بعد، �أنا طالب ثانوي دون �سن 
�لر�سد.

�إ�ستد�ر �الإرهابي �إىل م�سطفى 
ـ من �أنت؟

يعرف  وهو  �لوجل  �سدة  من  �لولد  تلعثم 
وز�دته  عرقا  يطفح  ج�سده  �أخذ  وقد  بنف�سه، 
زخات �ملطر �ملت�ساقط على وجهه بلال، وما �إن 

�سمع �الإرهابي لقبه حتى ��ستد�ر �إىل رفاقه:
ـ �إنه �بن �لطاغوت عدو �هلل، �بن �ل�سحفي 

�حللوف لعنة �هلل عليه، �بن �لكلب كلب.
ترتعد  �لوجه  �ساحب  مكانه،  �لولد  ت�سمر   
فر�ئ�سه و�أدرك بح�سه �أنه يف ورطة ال منا�س 

منها �أو �أنه ال حمالة هالك.
زيا  يرتدي  كان  �لذي  �أمريهم  وحتدث 

�أفغانيا ويعقد على ر�أ�سه �سريطا �أ�سود�:
ظهره  خلف  يديه  وقيد  عينيه  �إع�سب  ـ 

وقربه �إيل.
رقبة  و�سرب  �سيفه  �ل�سفاح  �الأمري  �أ�سهر 
ر�أ�س  فطار  وحقد،  عنفو�ن  بكل  م�سطفى 
�ل�ساب بعيد� عن ج�سده وفا�ست روحه لتحتل 
ج�سد علي �لذي �سكنت روحه ج�سد م�سطفى.

�ل�سادم  �مل�سهد  �ليافع   �ل�ساب  يتحمل  مل 
فتح  وملا  �لوقت،  لبع�س  عليه  فاأغمي  �لد�مي 
ر�أ�س �سديقه.  �الإرهابيني يركلون  عينيه وجد 
يتقاذفونه كالكرة بني �أقد�مهم، فغرق يف نوبة 
ه�ستريية من �لعويل و�ل�سر�خ، و�أطلق رجليه 
للريح قا�سد� �لبيت حتت و�بل من مطر، وهو 
نف�س  كل  ويف  خطوة.  كل  عند  �ملوت  يتوقع 
يرتقب ر�سا�سة �لغدر تخرتق ظهره �أو ر�أ�سه. 
كان يف �حلقيقة يعدو بال روح وال �أمل و�ملوت 
يلتفت  �أن  مبقدوره  يكن  ومل  كظله،  يالحقه 
من  �لقادم  �ملوت  �الأفظع.  ر�أى  فرمبا  ور�ئه 
و�حلياة  �ملوت  بني  �لزمني  و�خليط  �خللف، 

�ملقطوع  �لر�أ�س  �ل�سماء  �الأقد�م  ركلت 
�لد�مي بكل وح�سية وهمجية وقذفت معه روح 
�لوجع  غياهم  يف  �جلنون  رياح  تذروها  علي 

�لقا�سي. 
ـ �إنها متطر دما..�أمي �إنها متطر دما..

�الأفئدة  لها  كانت �سرخاته �ملرجتفة تهتز 
وتنفطر وت�سح �لعرب�ت وتنهمر جمر�ت تكوي 

�الأرو�ح �لطاهرة و�سد�ع يدمدم يف �لروؤو�س.
�إنه  بني،  �سيئًا كهذ�  تقل  �ل�سماء ال  ـ بحق 
وميحق  �الأحياء  يروي  مطر  من  و�بل  جمرد 

�لظماأ ويطهر �لرت�ب من �لرج�س.
ـ ال يا �أماه �نظري، �ملطر �أحمر قاين �للون، 

�إن �ل�سماء متطر دما، �أمل ت�ستمي ر�ئحته؟
فيها  ترث  �ملرتوية  �لرتبة  ر�ئحة  �إنها  ـ 

�حلياة.
جر�حها  عمق  من  تنهيدة  �الأم  �أر�سلت 
�مللتهبة وقلبها �ملت�سدع من �الأ�سى و�لكمد وقد 
�أ�سابه  قد  �بنها  �أن  �الأمومة  بحد�س  �أدركت 
�مل�سهد  �ملريرة،  �لو�قعة  تلك  منذ  �خلبال 
�ل�سادم �لذي عا�سه فاأعاث به ف�ساد�، حجب 
و�الأمل،  بالعتمة  وحفه  و�ل�سياء  �حلياة  عنه 
فلم يعد يب�سر غري �ل�سرور حتا�سره من كل 
�أقنعة  �لتي تطالعه  �لوجوه  يتوهم كل  �ملنافذ. 
�آثمة  �الأياد  كل  �ملجرمون.  خلفها  يختفي 
ملوثة بدماء �ل�سحايا. ما ز�لت روحه حبي�سة 
وما  زمنه  عندها  توقف  �لتي  �ملريعة  �للحظة 

ز�ل �ساال يف غياهب متاهتها.
رفقة  �لبيت  �إىل  �لثانوية  من  عائد�  كان   
ع�سبة  ��ستوقفتهم  حينما  م�سطفى  �سديقه 

�إرهاب.
ـ هات بطاقة هويتك.

�سدة  من  �أ�سلعه  بني  من  ينزلق  قلبه  كاد 
�لهلع، �إنه ي�سمع طبوله تدق يف عنفو�ن.
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و غاب فجر �ل�سبح فيه عن �الأعيان
ٌد لٌب ُموحمَ ت�ستت فيه قمَ

وتاه يف �لزمان و �ملكان
جعلو� له حدود� و ر�سموها

فتوقد �لقلب تاأججا و نري�ن
در�سونا �سابقا �أننا وطن و�حد ال �أوطان

قالو� �أننا بلد و�حد من
تون�س لالأحو�ز ل�سوريا و بغد�ن
من مينه �ل�سعيد لقلبه م�سر

للقد�س و �ملو�سل و تطو�ن
�سمعنا من �جد�دنا �أن

عقيدتهم �سعب و�حد ال �ثنان
و �أنهم كفرو� باحلدود و �لقيود

وفتنة �ملذ�هب و �الأطياف و�الأديان
و�إن �حلدود ز�ئفة ز�ئلة بزو�ل
�الإ�ستعمار و �لهموم و �الأحز�ن
و�إن �أبي تون�سي من �أم عر�قية

من جد �سعودي و خال جز�ئري و�أنا 
حفيدهم من لبنان

من عمق تاريخي بعثت حيا بر�سالة خالدة 
يف �لزمان

ر�سالة كتب �سعرها عنرتة و ح�سان و �ملتنبي 
و �لنابغة �لذبياين

�أخربونا فيها قيم �لعروبة
من كرم و �سجاعة و �سلم و خدمة �الإن�سان

و �أن �أمتنا و�حدة بح�سارتها
و تاريخها و ثقافتها و وحدة �الأديان

و �أنهم بوحدتهم و قوتهم يف
ذي قار دحرو� �سيم �لروم و �ير�ن
ويف �لقاد�سية �نت�سرو� و تو�سعو�
بف�سل برود �لعقل و لهيب �الإميان

و فتحو� فل�سطني �ملقد�سة
�أر�س �لعروبة ومهبط �الأديان

و�أن �أمتنا كانت حمررة 
يف خري�تها من نفط و كروم و رمان

ملك ل�سعبها عادلة يف توزيعها
ال على ذمة حاجب و وزير وال �سلطان

ال يجوع فيها فقري وال يتعرى يتيم
وال ينام ر�سيع خاوي �الأبطان

فقاطعت جدي و حكيه عن
تاريخ �أمتنا يف ردح من �لزمان

جدي، هل تعلم �ن �لعرب
�ليوم يف غربة من �الأوطان

جدي هل تعلم �أنني ال �أ�ستطيع زيارة �أمي 
�لعر�قية

وال �أبي �لتون�سي و ال خايل �للبناين.
قال ويحيك �أعاق �أنت؟

قلت لعنة �حلدود و �لتاأ�سرية مينعان

رب ليل طال ظلمه
 صهيب مزريقي

�الأ�سباح �ملرعبة و�لكو�بي�س �ملهولة. ما ز�ل مل 
�ملاأ�ساة  حلظة  �ليقظة.  كابو�س  من  ي�ستيقظ 
كاأنفا�سه  تالزمه  �أبد�  منها  ي�ستفيق  ال  �لتي 
ما  كثري�  خافقه.  يف  وحتيا  وتينه  يف  وت�سري 
ي�سعر علي بالعط�س غري �أنه ميتنع عن �ل�سرب 
ياأكل  ال  �أيام  عليه  ومتر  دما  �ملاء  يخال  الأنه 
فيها قط عندما يتوهم �لطعام ر�أ�س �سديقه. 
ال يثق يف �أحد حتى و�لدته، ينفر من �جلميع 
ويعي�س يف �غرت�ب روحي رهيب يخيل �إليه �أن 
�ملوؤ�مر�ت  �أ�سحابها  يحيك  �أقنعة  �لوجوه  كل 
بع�سهم  �أيد  يف  يرى  وت�سميمه.  الإغتياله 
�ل�سيوف و�خلناجر �أو يتوهمها متتد �إىل رقبته 
لتك�سرها وتخنقه، فيهرول ليلج غرفته ويغلق 
�ل�سجيج  عن  يتوقف  وال  و�الأبو�ب  �لنو�فذ 
يح�سل  ما  عادة  �لذي  �لنعا�س  غلبه  �إذ�  �إال 
مبيت  �أ�سبه  �إنه  ومهدئات.  عقلية  مبوؤثر�ت 
و�لغيبوبة.  �لذهول  �أ�سفاد  يف  يرزح  ي�سعى. 
�حلياة.  فيه  و�أدت  �لتي  �الإغماءة  تلك  حبي�س 
�سديقه  لر�أ�س  �الإرهابي  قطع  م�سهد  متاهة 
بعنفو�ن فتطاير بعيد� لرتكله �أقد�م �لوحو�س 
وغمر  علي  حياة  معه  قطع  دما  ينزف  وهو 

روحه بالرت�ب.
وري ج�سد م�سطفى يف �لرم�س ومعه روح 
�لذي  علي  ج�سد  مهجته  �سكنت  بينما  علي 
وح�سيا  عذ�با  ليعي�س  موته  �سكر�ت  طالت 
دو�مة  يف  و�ملوت  �حلياة  بني  معلقا  ويظل 

د�مية، ومل ينفع حاله �الأطباء وال �لرقاة.
  ما ز�ل �ملطر يهطل على علي بغز�رة وهو 

ي�سرخ وي�ست�سرخ
ـ �أمي �إنها متطر دما

�مل�سهد �ل�سادم دو�مة تتو�سط �لف�ساء�ت 
فرق  ثمة  ولي�س  هو�دة  بال  ذ�كرته  يف  وحتوم 
فالدهاليز  و�لقهقهرى،  �الإقد�م  بني  عنده 
عنه  حتجب  �لروح  وغربة  �سموع  بال  ممتدة 
توقف  وزمنه  �لعتمة،  يف  وتقربه  �ل�سم�س  نور 
�لتيهان  وغيابات  �ل�سامت  �لردى  بوؤرة  عند 
وهاد  يف  و�لتهاوي  �لفر�غ  حلظة  �خلو�ء.  يف 
حوله  ما  بكل  �الإح�سا�س  فقد  حينها  �جلنون، 
ور�أى و�هما �ل�سماء متطر دما، فما تبقى من 
غ�سة  و�سكر�ته  �لدنف  �لوجع  ذ�ك  �إال  علي 
تزلزل �لفوؤ�د وترجت منها �لذ�كرة، هذ� �لفر�غ 
عليه  �سركه  �أحكم  �لذي  �ل�سر�س  �لد�مي 
و��ستوطن هو�ج�سه فتاهت خطو�ته يف دهاليز 

حالكة.
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حاوره/ د. علي عفيفي علي غازي

الأوىل.  البدايات  اإىل  قلياًل  لنعد  بداية،   �
كيف توهجت حلظة الر�شم يف روحك؟

�حلريرية،  �لطباعة  مبجال  بالعمل  بد�أت  ـ 
و�سف  �لت�سميم  مــع  حمــاوالتــي  �أوىل  وكــانــت 
�حلروف يف عام 1989، ثم يف عام 1994 كانت 
و��ستطعت  �لفني،  �لت�سكيل  يف  حمــاولــة  �أول 
�خل�سبية  �لقطع  ترميم  جمال  يف  خربة  تكوين 
عده  على  بالتعرف  يل  �سمح  ممــا  �لــقــدميــة؛ 
�لنحت  تعّلم  �إىل  باالإ�سافة  جــديــدة،  تقنيات 
و�خلــــط و�لــر�ــســم، وكـــل ذلـــك كـــان مبجهود 
معر�س   2008 عــام  يف  و�فتتحت  �سخ�سي. 
عام  حتى  �إد�رتـــه  توليت  حيث  فيينا،  مبدينه 
مركز  بتاأ�سي�س  قمت  �لعام  نف�س  ويف   ،2018

فة لثقا ا

غري  ثقافية  خا�سة  كمبادرة  �خلط؛  لفن  فيينا 
ربحية؛ لرتعى �حلر�ك �لفني و�لثقايف �ملرتبط 
بهذ�  �جلمهور  توعيه  �إىل  وتهدف  �خلط،  بفن 
�لــفــن مــن خـــالل نــ�ــســاطــات �ملــركــز مــن �أجــل 
بني  و�لتفاهم  �للغوية،  �لتعددية  �أهميه  تعزيز 

�لثقافات.
هي  امل��وه��ب��ة  اأم  ال��درا���ش��ة  اأن  تعتقد  ه��ل   �

الأقوى يف ت�شكيل لون الفنان الت�شكيلي؟
�إىل  بــحــاجــة  فــنــان  كــل  �أن  �عــتــقــادي  ـ يف 
مــًعــا؛ وذلــك ل�سقله حتى  و�ملــوهــبــة  �لــدر��ــســة 
يتمكن من تقدمي فن متميز، فمن دون معرفه 
�ملوهبة  تنفع  ــن  ل �لــفــن  و�أ�ــســا�ــســيــات  قــو�عــد 
وحدها، و�لدر��سة لن جُتدي من دون �أن يكون 

�الإن�سان موهوًبا.
هناك  الت�شكيلية،  امل�شامني  يخ�س  فيما   �

بعنا�شر  الت�شكيلي  امل�شهد  يف  وا���ش��ح  اهتمام 
ال��رتاث. بالن�شبة لك كيف ت��وازن يف اأعمالك 

بني الوفاء للرتاث، وحتديات احلداثة؟
و�حلــد�ثــة  �لــــرت�ث  بــني  �لـــتـــو�زن  يتحقق  ـ 
باملزج  قيامي  ــالل  خ مــن  �لفنية  �أعــمــايل  يف 
مع  و�أرقامها  ورموزها  �لعربية،  �الأحــرف  بني 
من  �لكثري  يف  �ملوجودة  �الإ�سالمية  �لزخارف 
�حلــروف  و�أ�ستخدم  �الإ�سالمية،  �ملخطوطات 
�لعربية متجنًبا عمًد� �ملعايري �لتقليدية للخط؛ 
باإ�ستخد�م �خللفية �لبي�ساء و�حلروف �ل�سود�ء، 
وح�ساب �مل�سافات بني �الأحرف، فاخلط �لعربي 
و�مل�ساحات،  �لعنا�سر  هــذه  جميع  بني  يربط 
�لتي  لغتي  هي  جديدة،  لغة  �للوحة  يف  فيتولد 
�ألفت عنا�سرها بنف�سي؛ الأقدم للناظرين عمل 
من  �أي  �أ�ستعر  مل  مــاألــوف،  غري  معا�سر  فني 

يف هذا احل�ار ي�ؤكد الفنان الت�صكيلي 
العربي عبد ال�هاب م�صع�د، على اأن 
كل فنان يجب اأن يجمع بني امل�هبة 
والدرا�صة، واأن يخلق عامله الفني 
بخ�صائ�صه التي متيزه عن غريه بعيًدا 
عن التقليد والتاأثر باالآخرين، م�ؤكًدا 
على اأنه ميزج يف اأعماله الفنية ما 
بني الرتاث واحلداثة يف قالب جديد، 
وحينئذ ي�صعر اأن العمل الفني قد 
اكتمل، م�صرًيا اإىل اأنه ينزع دائًما اإىل 
التجريب والب�صاطة يف اأعماله الفنية، 
واأنه اأ�ص�س مركز فيينا لفن اخلط 
ليك�ن حلقة و�صل بني الفنانني العرب 
والنم�صاويني وغريهم من املقيمني 
بفيينا، كي يحقق تالقح االأعمال 
الفنية بني احل�صارات املختلفة. 

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

مسعود: الوهاب  عبد 
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�ل�ساحة  على  �ملــوجــودة  �الأعــمــال  من  عنا�سره 
�أ�سعر  ولــذلــك  �لقدمية،  �أو  �ملعا�سرة  �لفنية 
على  باملحافظة  �أقـــوم  عندما  مطلقة  بحرية 
للجمهور  �أقدمه  �لــذي  �لفني،  �لعربي  �لــرت�ث 
�لنم�سا  يف  �ملعا�سرة  �لفنية  �أعمايل  خالل  من 

�أو على �مل�ستوى �لدويل. 
� يقول جياكوميتي باأن ل عمل ينتهي، واأن 
بنق�س  ال��دائ��م  ال�شعور  ذل��ك  يف  يكمن  متامه 
�شيئ ما يف العمل. كيف ت�شل اإىل قرار ال�شروع 

يف عمل فني جديد؟ ومتى تقتنع باإمتامه؟
و�أفكارها  �أعمايل  عنا�سر  �أ�ستلهم  �إنني  ـ 
من خالل �الإطالع على �ملخطوطات و�خلر�ئط 
بر�سمها  و�أقــوم  �لقدمية،  و�لعربية  �الإ�سالمية 
وُتعيد �أجماد ح�سارة متميزة  �لناظر،  لُتحاكي 
ترى  مــا  الأعــمــايل  �لناظر  ويــتــاأمــل  ومــتــفــردة. 
من  �أريــد  طرحه  عّم  ت�ساوؤالت  ويطرح  عينيه. 
هي  لوحاتي  �سطح  عل  ر�سم  ما  فهل  خاللها؛ 
نظريات  جمــرد  �إنــهــا  �أم  جــغــر�فــيــة،  خــارطــة 
�لريا�سيات؟  �أو  �لتنجيم  �أو  للفلك  ح�سابية 
بالطرف  و�لقمر  �الأبــر�ج  ر�سوم  تفعل  مــاذ�  �أو 
�الآخر من �للوحة؟ �أي كوكب هذ� �ملر�سوم؟ �أين 
�لذي  و�جلو�ب  خيايل؟  بعامل  �أعي�س  وهل  �أنا؟ 
�أقدمه لكل من يطرح هذه �الأ�سئلة باأن �أية لوحة 
�أو  �لعنا�سر  هــذه  بع�س  تت�سمن  �أعــمــايل  من 
�أطرحه.  �لذي  �ملو�سوع  ح�سب  منها؛  جمموعة 
جلميع  ��ستكماله  حــال  �لعمل  بــاإمتــام  و�أقتنع 
�لناظر  يجدها  �لتي  �أعاله،  �ملذكورة  �لعنا�سر 
هو  �لد�كن  �الأحمر  �خلتم  وو�سع  �أعمايل،  يف 
قناعتي  بعد  �لــعــادة  يف  بها  �أقــوم  خطوة  �آخــر 
�ل�سخ�سية باأين لن �أزيد على �لعمل �أي عن�سر 

فني جديد.
� كيف تنظر اإىل واقع احلركة الت�شكيلية يف 

ال�شاحة النم�شاوية والعربية والعاملية؟
�حلركة  و�قـــع  عــن  �حلــديــث  �أ�ستطيع  ال  ـ 
�جلغر�يف،  بعدي  ب�سبب  �لعربية؛  �لت�سكيلية 
�حلركة  و�قـــع  ي�سبه  و�قــعــهــا  �أن  �أظـــن  ولكني 
�لت�سكيلية يف �لنم�سا، وعاملًيا هو �لذي ي�ستدعي 
�لوقوف عليه، ورمبا متكن �لفنانني من �لو�سول 
�ىل �ساحة فنية نظيفة بعيًد�عن �لنظرة �ملادية، 
عليها  وتــوؤثــر  �لفنية،  �حلــركــة  ت�ساحب  �لتي 
�سلبًيا من ناحية  تقيم �الأعمال �لفنية من قبل 
لعمل  ولي�س  ل�سلعه  يروجون  �لذين  �لفن،  جتار 

فني. 
التجريب  بنزعة  الفنية  اأعمالك  تتميز   �
وال��ب��ح��ث ع��ن ال��ه��وي��ة يف ال����رتاث ال��ع��رب��ي، يف 
لوحات جتمع بني التاأثريية والتعبريية، فما 
الذي اأدخلك عامل التجريب؟ وكيف مت ذلك؟
كان  �سو�ء  �ملزيد  ملعرفه  �لد�ئم  حبي  �إن  ـ 
�لتي  �ملختلفة،  �ملـــو�د  �أو  ـــو�ن  �الأل بخ�سائ�س 

لوحاته  بناء  يف  ي�ستعملها  �أن  فنان  الأي  مُيكن 
�لد�ئم  فالتجريب  �مل�ستمر؛  للتغيري  دعوة  ميثل 
مع  ويتقاطع  �لفنية،  بحياتي  �أ�سا�سًيا  �أمـــًر� 
يكون  و�لتي  �ملختلفة،  �لفنية  وجتاربي  يومياتي 
�لتجريب فيها دوًما عن�سًر� ملهًما، فالتجريب 
دون  ومــن  مهم،  �أمــر  مميز  عمل  �إىل  للو�سول 
�أجـــد طعم  ال  مـــرة  مــن  ـــرث  �أك �لــتــجــربــة  ف�سل 
بحياتي  �لتجربة  بعامل  �سئ  �أهم  �إن  لنجاحها. 

هو عدم �إيجاد م�ساحة لالإحباط و�لف�سل.
"من رح����م ال��ب�����ش��اط��ة ي��ول��د  اإن����ه  �  ي��ق��ال 
الإبداع" اإىل اأي مدى تنطبق هذه املقولة على 

اأعمالك الفنية؟
ـ منذ فرته طويلة �أع�سق �لفن �الأ�سيوي عامة، 
للب�ساطة  منوذًجا  ميثل  �إذ  بخا�سة،  و�لياباين 
دون  من  لها  فنان  �أي  ي�سل  لن  �لتي  �ملعقدة 
توجد  �ليابانية  فاللوحات  �مل�ستمرة،  �ملمار�سة 
على �أ�سطحها خطوط و�سربات فر�ساة ب�سيطة 
مدى  يعرف  تقليدها  يحاول  من  ولكن  �ل�سكل، 
�أحر�س  يجعلني  ما  هذ�  تاأثري  ولعل  تعقيدها. 
�ملظهر،  ب�سيطة  �أعمايل  تكون  �أن  على  د�ئًما 
ولكن ت�سابك وكرثة عنا�سرها يجعل ذلك �أمًر� 
�سعًبا، و�ملجموعة �الأخرية، �لتي قدمتها باخلط 
�لكويف على ورق �الأكو�ريل ت�سابه كثرًي� �الأعمال 

�لفنية �ليابانية.
� هل ت�شع يف خميلتك مفهوم م�شبق عن 
تكوين العمل و�شكله التقريبي، الذي تريد له 

الإجناز قبل ال�شروع به؟
ــر�ءة  ــق ــدء بــــاأي عــمــل، وبــعــد �ل ــب ـ حـــال �ل
عري�سة  خطوط  مبخيلتي  تتكون  و�ملطالعة، 
ميكن �أن ت�سف �لعمل ب�سكل عام، ولكن �ل�سكل 
�لنهائي يتبلور مع �لوقت، فمعظم �أعمايل �أقوم 
ذلك  كــان  �سو�ء  مــر�حــل،  عــدة  على  بتكوينها 
طبقات  عدة  من  تتكون  �لتي  �خللفية،  لر�سم 
لونية، ثم من بعد ذلك �أقوم  بالر�سم و�لكتابة 
ياأتي  و�أخــرًي�  �لرموز،  وو�سع  �جلــد�ول،  ور�سم 
بربو�ز  �ملتمثل  لوحاتي  لكل  �لنهائي  �لعن�سر 
�أبــيــ�ــس، و�لـــذي ميثل �لــنــافــذة �لــتــي �أطـــل من 
�لف�سحة  وهــي  �خلــارجــي،  �لعامل  على  خاللها 
�أفــكــاري،  للتعبريعن  حريتي  فيها  ــد  �أج �لتي 
والأعرب  �خليالية،  حكاياتي  خاللها  من  و�أ�سرد 
عن طريقها عن م�ساعري عرب �الألو�ن و�لري�سة.
يف  املبتدئي  ال�شاب  الفنان  تن�شح  مب���اذا   �

بداية م�شريته الفنية؟
الأي  �أو  �ملــبــتــدئ  لــلــ�ــســاب  ن�سيحة  �أهـــم  ـ 
�إن�سان ميتلك هو�ية �لفن ويرغب يف ممار�سته 
�لد�ئم،  �لتجريب  هو  فيه،  مهار�ته  وتطوير 
ي�سد  عائًقا  يكون  باأن  لالإحباط  �ل�سماح  وعدم 
فاأهم  �لتقليد،  عــدم  و�الأهـــم  �أمــامــه،  �لطريق 
�سيء باأعمال �أي فنان �أن يجد ب�سمته �لفنية، 
كي يوجد ما يثبت ذ�ته يف �ل�ساحة �لفنيه كفنان 

متميز متفرد بلون فني خا�س به.
� كيف نبتت فكرة مركز فيينا لفن اخلط، 
ل��ل��ت��وا���ش��ل  ي���ك���ون ج�������ش���ًرا  اأن  وك���ي���ف مي���ك���ن 
والناطقني  بال�شاد  الناطقني  بني  احل�شاري 

بالأملانية؟
عام  يف  �خلــط  لفن  فيينا  مركز  �أ�س�ست  ـ 
ربحية  غــري  ثقافية  خا�سة  كــمــبــادرة  2018؛ 
بفن  �ملرتبط  و�لثقايف  �لفني  �حلــر�ك  لرتعى 
�خلط، وتهدف �إىل توعية �جلمهور بهذ� �لفن، 
�ليد،  بخط  �ملكتوبة  �لن�سو�س  �أهمية  وبيان 
خالل  من  �ليدوية  بالكتابة  �الهتمام  وتعزيز 
باللغات  �لكتابة  �أ�ساليب  وتدري�س  �لعمل  ور�س 
جمعيه  �أع�ساء  ويتقنها  يتكلمها  �لتي  �ملختلفة، 
خطوه  يف  وذلـــك  �خلـــط،  لفن  �لعاملية  فيينا 
بهذ�  �لنم�ساوي  �ملجتمع  تعريف  �إىل  تهدف 
�للغوية و�لتفاهم  �لتعددية  �لفن، بهدف تعزيز 
بني �لثقافات. كما تاأتي فكرة هذ� �ملركز ليكون 
و�لنم�ساويني،  �لعرب  �لفنانني  تو��سل بني  �أد�ة 
فيينا  مدينه  يف  وثــقــايف  فني  ملتقى  ولــيــكــون 
جن�سياتهم  عن  �لنظر  بغ�س  �لفنانني  يق�سده 

و�أعر�قهم ودياناتهم. 
 �سحفي و �أكادميي م�سري
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المسرح

ــال نعني  ــ�ل مــ��ــصــلــي ف ــق ــني قــلــنــا ون ح
اإىل  اإ�صارة  هي  واإمنــا  ال�صيقة،  املحلية 
التعريف واىل اأن امل��صل - ذات التاريخ 
�صاعرها،  جتد  اأب�ابها  على   - العريق 
ال�صيق  املعنى  ب�صاعرها  املق�ص�د  ولي�س 
بل املعنى ال�ا�صع الذي يخرج عن البيئة 
اإىل  عربية  عراقية  بهم�م  املــحــدودة 
االإن�صانية  االآفـــاق  من  ف�صيحة  عــ�امل 

)د.علي ج�اد الطاهر(.
اأبي  و�صنعة  املتنبي  بجزالة  يذكرك   
الــبــحــرتي، هــذا املزيج  متــام ور�ــصــاقــة 
العجيب ميكن ان يتحقق ل�ليد ال�صراف 

باأق�صى جتلياته ي�ما ما. 
فاز باأكرث من ع�صرين م�صابقة يف ال�صعر 
والق�صة وامل�صرح واملقالة من �صمنها لقب 

�صاعر ال�صباب االأول يف العراق.
ع��وام��ل  ال�����ش��ط��ري��ن  ق�شيدة  متتلك  ه��ل   �

الدميومة؟
ـ �إ�سمح يل �ن ��سجل �عرت��سني على �سوؤ�لك 
�الول هو �نك تقول ق�سيدة �ل�سطرين وكاأن ثمة 
وجود� �آخر للق�سيدة خارج �ل�سطرين. �أعلم �ن 
�ل�سعر �إما �ن يكون �سطرين �و ال يكون، فكما �نه 

ال يوجد يف �الر�س �سوى �لبحر �ملتو�سط و�لبحر 
غري  �ل�سعر  يف  يوجد  ال  ــخ.  �أل و�ملــيــت،  �الحمر 
�لبحور �ل�ستة ع�سر و�سو�ها ياب�سة من �لنرث، ال 
مغامرة  كانت  ولقد  ماء حي  �أنها  �أحــد�  يتوهم 
نازك و�ل�سياب ومن تبعهما يف �كت�ساف ق�سيدة 
�لفتح  ي�ستحق �الكبار ولكن هذ�  �لتفعيلة فتحا 
جديد  بحر  �كت�ساف  �سوى  �سيء  �ىل  ي�سل  مل 
بحر  ع�سر،  �ل�سابع  �لبحر  �أ�سميه  �أن  يل  يحلو 
�أو يتوقف  يبيح ملن يركبه �أن مي�سي حيث �ساء 
يتوهم  ال  ولكنه  �إبحار  قو�نني  دون  �ساء  حيث 
�ل�سرعي  �لزو�ج  هو  �لعرو�س  �إن  ماء،  �لياب�سة 
�سعر  كل  و�ملو�سيقى  �لعربية  �للغة  بني  �لوحيد 
مقفى  مـــوزون  كــل  لي�س  ولكن  مقفى،  مـــوزون 
ي�سطاد  مبدعا  وحــده  �ملاغوط  ويبقى  �سعر�، 

غز�الت من منطقة خارج �لعرو�س. 
� هل ت�شتطيع ق�شيدة ال�شطرين ان تتمثل 

مفردات احلياة املعا�شرة؟
ـ �لعود و�لقانون و�لناي �آالت مو�سيقية كانت 
بعده،  موجودة  و�ستبقى  ع�سرنا  قبل  موجودة 
ولن تتغري، ما يتغري هو �للحن �لذي يخرج منها 
فلياأت  �لع�سر  تالئم  تعد  مل  �أنها  يدعي  ومــن 
ملوال  �سخ�سا  جتــد  لــن  �نــك  وتــاأكــد  بالبديل، 
�جلديد،  �ىل  ويتحرق  بالتكر�ر  ي�سيق  مثلي 
ولكن �دعاء �أنني �خرتعت �آلة مو�سيقية جديدة 

ح�سلت  لقد  نعم  �لــ�ــســعــوذة،  مــن  �ــســرب  هــو 
و�أ�ــســبــح يف جيب  �التــ�ــســاالت  ثــورة كبرية يف 
�سغري�  جهاز�  بلد  �أي  يف  ب�س�سيط  مو�طن  �أي 
�أيا من  �أن يخاطب  به  ي�ستطيع  �ملوبايل،  يدعى 
�الر�ــس. هذه �حلرية  �أي مكان على  �لنا�س يف 
�لعامل  يف  دولــة  �أعظم  لرئي�س  متاحة  تكن  مل 
�سحفي  �ي  باإمكان  ��سبح  لقد  �سنو�ت،  قبل 
هذه  ف�سائية،  عرب  �ملاليني  يخاطب  �أن  ب�سيط 
�حلرية مل تكن متاحة لنبي قبل قرون. فاأنبياء 
�لزمان  بقو�نني  حمكومني  كانو�  وجل  عز  �هلل 
و�ملكان، فال يخاطبون �سوى �الآذ�ن �لتي ت�سل 
ثم  �الأوىل،  �ملرحلة  يف  مد�ها  �ىل  حناجرهم 
�أق�سى �الزمنة  تنت�سر ر�ساالتهم بعد ذلك �ىل 
بعد  فاعلة  ز�لت  ال  �ملتنبي  فق�سيدة  و�المكنة. 
و�لعلم،  �الأدب  بني  �لفرق  �سنة.  �ألف  من  �أكرث 
فاأنت لو مر�ست فاأنك لن تذهب �ىل �بن �سينا 
مل  فعلمه  زمانه،  يف  �الول  �ملعلم  كان  �نه  رغم 
يعد فاعال، �إنك تف�سل �ن تذهب �ىل طبيب و لو 
فا�سل يف زمنك على �ن تذهب �ليه. �أما يف �لفن 
�سنة  �ألف  بعد  بقي  �ملتنبي  �إن  يختلف،  فاالأمر 
�لتي  �ملوهبة  �ن  يقت�سي  �ملنطق  �ن  رغم  �الأول 
تاأتي بعد �ألف �سنة وتفيد من مو�هب �ألف �سنة، 
هي �لغالبة فكيف بقي �ملتنبي ع�سر� بعد ع�سر 
مبجرد  �سينا  �إبــن  مات  بينما  حياة،  �إزد�د  بل 
�ملنطق  هو  هذ�  جديد�؟  دو�ء  �خرتع  فالنا  �ن 
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�أمة لها مز�ج وح�سا�سيات  �لعجيب للفن، نحن 
الأذن،  حنجرة  فن  لدينا  و�ل�سعر  جد�،  خا�سة 
قاعة  يف  �سعر�  يلقي  وهو  �جلو�هري  ر�أيت  هل 
لدينا  �ل�سعر  عجيب؟  مبغناطي�س  �لنا�س  وي�سد 
�ل�سعرعندنا  ليكون  ت�سيلي  ل�سنا  نحن،  هكذ� 
كان  �لب�سري،  �لتخلف  زمــن  يف  نـــريود�  بابلو 
�ل�سعر دون قانون �أي دون وزن وقافية. فاالإدعاء 
�سف�سطة  تطور  �ملرحلة  هــذه  �ىل  �لنكو�س  �ن 
�أحد رجلني: عاجز  �إن من يقول بذلك  فارغة. 
عن �لوزن ويريد �ن يكون �ساعر� باأي �سكل من 
ثابتة  �ر�ــس  على  يقف  ال  �سخ�س  �أو  �ال�سكال، 
�الجنبية  بالب�ساعة  �النبهار  �سريع  تر�ثه  من 
تنطفىء يف  نار  �ل�سعر  �أهلها.  لدى  نفقت  �لتي 
�لطريق من لغة �ىل لغة �خرى، و و�هلل لو عرف 
�أبناء  نحن  علينا.  لتتلمذو�  �سعرنا  �لفرن�سيون 
ليخاطب  �سمو�ته  �سابع  من  �هلل  �ختارها  لغة 
بها عباده، ظلت بف�سل كالم �هلل حمافظة على 
�جد�دهم  يفهمون  �أحفادها  و�سيبقى  حيويتها 

حتى ت�سيح.
ال���ع���رو����س  ا����ش���ت���خ���دام  اىل  مت���ي���ل  ه����ل   �
تفر�س  التي  ه��ي  الق�شيدة  اأن  اأم  التقليدية 

�شكلها وم�شمونها؟
ـ ال �عرف وجود� للق�سيدة خارج �لعرو�س، 
�لق�سيدة �سمكة �ذ� خرجت من �لبحر �ل�سعري 

ماتت .
املتخ�ش�شة يف  الق�����ش��ام  تفاعل  م��دى  م��ا   �
املو�شل ودور  الدبية يف  اجلامعة مع احلركة 

احتاد الدباء يف التوا�شل؟
م�سى  قــرن  ربــع  �ىل  �لتفت  �ن  يل  �إ�سمح  ـ 
الأرى و�نا �كلمك �الآن طالبا جامعيا ��سمه وليد 
�ل�سر�ف وزمالء له هم �ملرحوم حممد �لبياتي 
عبد  ولبنى  جرب  خلف  وف�سل  �سناوة  وجيه  و 
�ل�ستار و حممد بدر �لدين وعبد �لعزيز حممود 
�لبياتي  وحمــمــد  �نــا  �سدمنا  لقد  و�آخـــــرون، 
بالطالب �جلامعي و�ال�ستاذ �جلامعي و�جلامعة 
عموما فقد متخ�ست عن ن�سخة ال ت�سبه �ال�سل 
و�ذكــر  ندخلها،  �ن  قبل  عنها  ت�سورناه  �لــذي 
�أننا �أ�س�سنا �أول منتدى لالأدباء �ل�سباب. وحني 
عرفنا كلية �الآد�ب كنا نفغر �أفو�هنا ده�سة من 
و�ملدر�س  فيها  يدر�س  �لــذي  �لطالب  م�ستوى 
وها  طبعا  �ال�ستثناء�ت  مع  فيها  يدر�س  �لــذي 
يف  �مل  خيبة  وكلي  �لدكتور�ه  على  �ح�سل  �أنــا 
�جلامعات �لعربية ويف �الق�سام �الأدبية فيها لقد 
كنت �ح�س �نني وزمالئي �لذين ذكرت قادمون 
�لع�سرين  �لقرن  باإجتاه  �ل�سحر�ء  ثقافة  من 
�مــرىء  بليل  �ملدينة  نــوؤثــث  �أن  ن�ستطيع  و�أنــنــا 
�لقي�س ونرفع �لثغاء ليطغى على منبه �ل�سيار�ت 
وجنرتح ف�سحة للوقوف على �الطالل يف مكان 

ـــــدود�ِن ـــــل كـــنـــا �لـــ�ـــســـديـــقـــني هــــل قــــلــــُت �لـــ�ـــســـديـــقـــاِن؟ بـــلـــى فـــنـــحـــن �لـــ�ـــســـديـــقـــان �ل
ـــــه فـــــاأ�ـــــســـــرع دمـــــعـــــي نــــحــــو �أجـــــفـــــاين ـــمـــت ل ـــس ـــ� ـــت ـــمـــت لــــهــــا لـــكـــنـــهـــا �ب ـــس ـــ� ـــت كــــنــــت �ب
قــــــربــــــاين �هلل  ـــــــّي  عـــــــل ورّد  مــــــنــــــه  ـــــه  ـــــل ـــــّب ـــــق ت قـــــــربـــــــانـــــــا  قــــــــــــــّرب  وكــــــــــــــان 
والمــــــــاين ـــــدْق  ـــــ�ـــــس ي ومل  فـــــ�ـــــســـــّدقـــــاه  و�أبــــــــــــي  مــــــــــّرة  �أّمــــــــــــي  عــــنــــد  يل  وكــــــــــاد 
ــــاين ــــث �ل �الّول  مــــنــــي  ــــجــــعــــل  وي زورً�  يـــ�ـــســـبـــقـــنـــي  كــــــــان  لـــــكـــــْن  كـــــنـــــُت  و�أّواًل 
تــــهــــو�ين يــــاقــــابــــيــــل  ـــتمَ  ـــق ـــسّ ـــ� ـــع ت قـــــد  مـــــن   : �أذين  يف  �لــــقــــتــــل  حـــــــّد  يـــهـــمـــ�ـــس  وظـــــــل 
ــــني فـــ�ـــســـال �الأحــــــمــــــُر �لـــقـــاين ــــت عـــلـــى �جلــــب ــــع �ألــــقــــمــــُتــــه وهــــــو �ـــــســـــاٍه �ـــســـخـــرة وق

ــــــري�ين  ــــــجــــــًا �أبــــــــــد �الآبــــــــــــــاد ن ـــــدي مــــــوؤّج ـــــب ـــــد يف ك ــــــــار �حلـــــق ــــــــــدم ن و�أطــــــــفــــــــاأ �ل
ـــمـــد �لـــنـــ�ـــســـل يف بــــوحــــي وكـــتـــمـــاين ـــغ قــــابــــيــــُل �يــــــن �أخــــــــوك مَ؟��لــــلــــيــــل يـــ�ـــســـاألـــنـــي وي
�إميـــــــاين دون  �ــــســــّفــــًا  �لــــ�ــــســــك  مـــــن  جــــنــــد  وقـــــفـــــت  ـــــــد  وق ــــــاإميــــــاين  ب فـــاأ�ـــســـتـــجـــري 
�لــــفــــاين ـــد  ـــخـــال ـــل ـــال ي هـــــــو؟  �ــــــســــــورتــــــه؟�م خــــالــــد  ـــــوم  ـــــي �ل �أعــــــــــاد  مـــــن  �أمل ميـــــــت؟ 
بـــبـــ�ـــســـتـــان دوح  مــــــن  ــــــوت  ــــــت �ل ــــــقــــــة  وري �ـــســـنـــيـــعـــهـــمـــا  ـــــت  غـــــّط �ذ�  و�مــــــــــي  �بــــــــي 
عـــــــدو�ين عـــــــار  ـــغـــطـــي  ي ـــ�ـــس  ـــي ل ـــــدهـــــر  �ل يف  ورق  مـــــن  ـــــجـــــار  ـــــس �الأ� ـــت  ـــب ـــن مـــات فــــكــــل 
ــــــدم يـــكـــوي رمـــــل وجـــــد�ين مــــن �ـــســـخـــرتـــي فــــّجــــرت يف �لـــلـــيـــل �ـــســـرخـــتـــه نــبــعــا مــــن �ل
ـــــاء تـــــودعـــــنـــــي ظـــــــالم زنـــــــز�نـــــــة مــــــن غــــــري جـــــــدر�ن ـــــس هــــاتــــلــــك �ــــســــرخــــتــــه �خلـــــر�
ـــــــالع قــ�ــســبــاين ــــف �أهــــــــــرب و�الأ�ـــــــس ــــي ـــــوره جــــ�ــــســــدي وك ـــي �ـــــس ـــجـــن ـــس ــــــــن �ملـــــفـــــّر و� �أي
ــــاين ــــّج ــــس ــــت هـــــابـــــيـــــل � ــــل ــــت ــــــي ق ــــــت ـــــــــدي �ل ــــــان �أخــــــــدعــــــــه ي ــــــّج ــــــس ـــــــــذ ال� ـــــــــو�ف والن

�جلــــــاين؟  هـــــو  ــــا  مــــّن مـــــن  �لـــلـــيـــل  يــــا�أيــــهــــا  جـــ�ـــســـدي  يف  هـــابـــيـــل  لــيــ�ــســجــنــنــي  وىّل 
وهــــــامــــــان؟ فــــــرعــــــون  خــــطــــب  فــــمــــا  حــــقــــا  مــــالئــــكــــة  كــــنــــتــــم  �ذ�  ـــــامتـــــّي  يـــــا�ـــــس
ـــعـــبـــان؟ ث مـــــن جــــحــــر  �أم  ــــرحــــان  �ــــس مـــــن وجـــــــر  مــــعــــه  تـــ�ـــســـلـــل هـــــوالكـــــوومـــــن  وهـــــــل 
ــان؟ ــي ــب ــ�ــس ـــــاٌب ل ـــــع ـــل �لـــتـــي �خــتــ�ــســبــت و�لـــ�ـــســـيـــف و�لـــــرمـــــح �أل ـــب ـــن ـــاجـــر و�ل هــــل �خلـــن
ـــاروخـــكـــم و�ـــــســـــاأى �أدنــــــــى طــغــاتــكــمــو يف �الر�ــــــــس طــغــيــاين هــــل �ـــســـخـــرتـــي بــلــغــت �ـــس
�لــــبــــعــــ�ــــس يـــــذبـــــح حمــــتــــجــــا بــــــــاأديــــــــان و�لــــبــــعــــ�ــــس يـــــذبـــــح حمــــتــــجــــا بــــــاأوطــــــان
ـــطـــاآن ـــس � دون  بــــحــــر  ــــــدم  وهــــــاهــــــو�ل �أخـــــــــي  دمـــــــــاء  مــــــن  قــــــطــــــر�ت  جـــــــرت  كـــــانـــــت 
�ــســيــطــاين �لــــلــــيــــل  يف  �ـــســـيـــاطـــيـــنـــكـــم  ــــوحــــي  ت مبـــــا  قــــارنــــتــــمــــوه  �ذ�  ـــــىء  ـــــري ب طــــفــــل 
ـــي وبــــــــــات قــــتــــالكــــمــــو مــــــن غــــــري دّفــــــــان ـــن ـــل ـــت ـــق دفـــــنـــــت هــــابــــيــــل و�لـــــتـــــاأنـــــيـــــب ي
ـــاكـــفـــان در�ــــــــس �لـــــغـــــر�بـــــني مل يـــفـــقـــهـــه �ــــســــادتــــكــــم فــــلــــم يــــــــــــو�رو� �ـــســـحـــايـــاهـــم ب
غـــربـــاين ــــحــــط  �ن ــــيــــه  مــــا�ل �ىل  �ـــســـمـــت  فـــمـــا  �لـــ�ـــســـمـــاء  طــــــائــــــر�ت يف  لـــهـــم  عـــلـــت 
جــثــمــاين فـــيـــه  تـــــر�بـــــا  ��ـــســـتـــحـــال  حـــيـــث  �أر�ــــســــلــــهــــا  �الآن  �ـــســـريـــحـــي  مـــــن  ر�ــــســــالــــة 
ـــــب مـــــــن هـــــــــدم وعــــــمــــــر�ن ـــــاق ـــــع ـــــات وحــــــيــــــث حــــــالــــــت مـــــ�ـــــســـــافـــــات و�أزمـــــــــنـــــــــة وم

ومــــــــــن حــــــــــــروب وهـــــــــجـــــــــر�ت و�وبـــــــــئـــــــــة وعــــــا�ــــــســــــفــــــات و�طـــــــــــــــالل وطــــــوفــــــان 
بــــعــــنــــو�ن ــــــــربي  ق عــــلــــى  تــــ�ــــســــتــــدل  �ن  عــــــاجــــــزة  عـــــلـــــوم �الر�ــــــــــــس  كــــــل  وحـــــيـــــث 
ـــان ـــس ـــ� ـــخـــفـــق فــــيــــه قــــلــــب �ن ـــــد كـــــــان ي ـــــو�  ق ـــــازعـــــم ـــــدري رغـــــــم م ـــــــــرو��أن �ـــــس ـــــــــذّك ت

قابيل من  رسالة   

نتغزل  و�ن  �ل�سيار�ت  ملوقف  �ال  فيه  ف�سحة  ال 
�لعامرية  ليلى  �و  بثينة جميل  بن�ساء من طر�ز 
مل  فيها  يدور  وما  �جلامعة  �ن  �كت�سفنا  ولكننا 
يكن �سوى ��سد�ء باهتة لثقافات ال متت �لينا ال 

�سكال وال م�سمونا.

� ماهي اآخر ق�شيدة كتبها وليد ال�شراف؟
ـ من �آخر ما كتبت ر�سالة من قابيل كتبتها 
قبل ��سابيع و�سدر �لديو�ن �لذي يحمل ��سمها 

قبل �أيام.
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المسرح

 من �سطور �ملقدمة مللحمة جلجام�س تت�سح 
�ل�سور  هنا  �ق�سد  وال  �الإبد�ع  �سور  �أروع  لنا  
و�الأخالقية،  �لرتبوية  حتى  بل  فقط،  �لفنية 
فامللحمة عبارة عن ن�س �أدبي �جتماعي فكري 
و  للحب  �جلميلة  �ملعاين  كل  طياته  يف  جمع 
للروح  �ل�سد�قة وفعل �خلري و�نت�سار �الن�سان 

�الإن�سانية.
�الإبد�عية،  �لن�س  وحدة  على  �ملحافظة  مع 
�أبعاد� فكرية نا�سجة، فبعد  �أعطي �لن�س  وقد 
�ن ي�سرح �ملوؤلف بط�س جلجام�س �مللك وظلمه، 
دخول  قبل  عرو�س  �أي  يغت�سب  كان  �نه  وكيف 
خيال  �ن  جند  لرعيته،  وبظلمه  عليها  زوجها 
وهي  جميلة  طريقة  �إبتكر  قد  �خل�سب  �ملوؤلف 
عقد �جتماع لالآلهة وتباحثهم يف �سبيل تخلي�س 
�لنا�س من �لظلم، وكيف �ن �الإله هو �لذي يفكر 
يف عباده وال يقبل بظلمهم حتى من جلجام�س 
�لذي كان ثلثيه �إله و�لباقي ب�سر، �أي جتري فيه 
�الأخالقية  �ل�سورة  �ما  �ملقد�سة.  �الإلهة  دماء 
بطل  جلجام�س  بحب  جت�سدت  �لتي  �لثانية 
دفنه،  رف�س  فقد  �أنكيدو،  ل�سديقه  �مللحمة 
وحني تعفنت  جثته قال لهم: "�أدفنوه �نتم، �نا 
ال �قوى  على دفنه". �أي حب هذ� �لذي تر�سخ 
يف د�خل ملك طاغية كان ال يعرف �أي لغة غري 
هذ�  حتول  وكيف  �الإعر��س،  و�نتهاك  �لقتل 
�لوح�س �لكا�سر لعا�سق يحمل كل هذه �ل�سفافية 
وتطل علينا �ل�سورة �لرتبوية �لثالثة وهي �الأهم 

بكل �ل�سور و �ملحور �ال�سا�سي للعمل.
بناه  �لذي  �ل�سور  جلجام�س  �ساهد  حني 
�لعظيمة  �ال�سياء  فعل  �ن  وعرف  �ملدينة  حول 
��سمه  تخلد  �لنا�س  تخدم  �لتي  و�ملنجز�ت 
�سربة  وكانت  �لذ�كرة،  يف  حمفور  وتبقيه 
ب�سورة  �إن�سان  لكل  ر�سالة  مبثابة  �إبد�عية 
عامة، وكل ملك �أو حاكم ب�سورة خا�سة فحني 
وهو  �ل�ساقة  �لطويلة  رحلته  من  جلجام�س  عاد 
�لتي  �حلياة  ع�سبة  فقد  �ن  بعد  يائ�س  حمبط 
غامر من �جلها وترك �ململكة وقد ح�سل على 
�خللود،  ع�سبه  منه  �سرقة  �حلية  ولكن  مر�ده، 
�إن �حلية ال متوت  يقولون  �لبابليني  كان  ولهذ� 
كل  جلدها  و�سقوط  �حلياة،  ع�سبه  �أكلت  فهي 
�ليائ�س  �مللك  كان  لها،  جديد  مولد  يعني  �سنة 
�أن  وعرف  �خللود،  يف  له  �أمل  �آخر  فقد  قد 
لكنه  �أنكيدو،  �سديقه  كم�سري  �ستكون  نهايته 
حني و�سل �إىل �أورك، ور�أى �ل�سور �لعظم �لذي 

 أ.عدي العبادي

بناه كي يحمي �ملدينة و�لنا�س من �لغزو تعك�س 
�سورة فكرية يف د�خله ويقول مع نف�سه �ن هذه 
�ملنجز�ت �لعظيمة هي �لتي تخلدين بدل �لظلم 
�إ�سالحي  م�سروع  يطلق  هنا  ومن  و�لطغيان، 
�ن�سانا  جلجام�س  وي�سبح  بالتغري  ويقوم  و��سع 
ثانيا بكل �ملقايي�س، يفعل �خلري ويتعامل بطيبة 
�لعمل  وخال�سة  كثرية.  م�ساريع  لبناء  ويتوجه 
مدينة  وحزن  جلجام�س  مبوت  �مللحمة  تنهيه 
�لكل  بعد ما كان  �لعادل  �مللك  كلها على  �أورك 
�لتغري  بعد  لكن  منه،  �خلال�س  ويتمنى  يكرهه 
�أ�سبح حمبوبا، وهنا تظهر لنا �سورة ثانية وهي 
�ن  �ملمكن  من  �سعب  �أي  �ن  بابل.  �سعب  حزن 
�سيا�سته  من  غري  ما  �ذ�  �حلاكم  �أفعال  ين�سى 
وكل  جديدة،  �سفحة  فتح  وميكن  و�أ�سلحها 
�لق�سة جند  �لتي ج�سدتها  �لر�ئعة  �لقيم  هذه 
فيها روعة �لتعبري وبالغة �حلبكة �الأدبية ودقة 
ما  ع�سر  منذ  �لر�فدين  �إن�سان  عند  �لو�سف 
�لكاتب جمال وهيبة  �لتاريخ فحني ي�سف  قبل 
�الول  �لطيني  �لن�س  يف  يقول  جلجام�س  وقوة 

يقول عن �مللك
�لدنيا،  تخوم  �إىل  �سيء  كل  ر�أى  �لذي  "هو 
�سيء  بكل  وت�سلع(  �سيء  )كل  عرف  �لذي  هو 
�لذي بكل �سيء )تعمق(.  معًا )�سيد( �حلكمة 
خبيثة،  �أمورً�  وك�سف  خافية،  �أ�سر�رً�  ر�أى 
�لطوفان.  قبل  ما  زمان  عن  باأخبار  وجاءنا 
م�سى يف �سفر طويل، وحل به �ل�سنى و�لعياء، 
رفع  �أ�سفاره.  كل  �حلجر  من  لوح  يف  ونق�س 
�ملقد�س،  �إيانا  ومعبد  �ملنيعة،  الأورك  �الأ�سو�ر 
�خلارجي  فجد�ره  �نظر،  �ملبارك.  �لعنرب 
�لد�خلي  فجد�ره  و�نظر،  كالنحا�س.  يتوهج 

�أر�سيت(  )قد  فعتباته  تلم�س،  �سبيه.  من  ماله 
منذ �لقدم. تقرب، فاإيانا لع�ستار، ال ياأتي مبثله 

ملك، من بعد، وال �إن�سان".
مفهوم  على  يدل  �لو�سف  هذ�  روعة  �إن 
�جلمال و�الإح�سا�س �لعايل عند مبدع �لر�فدين 
فهذه �لكلمات كتبت قبل خم�سة �آالف �سنة وهي 
و�سف  ولقد  �الآن،  حتى  وجد  �أدبي  ن�س  �أقدم 
معرب�  �الأو�ساف  ب�ستات  ق�سته  بطل  �لكاتب 
هذ�  لكن  �جلمال،  �بتكار  يف  خياله  �سعت  عن 
�لبطل يظهر يف �لوهلة �الأوىل �سخ�س مدمر ال 
يرحم �حد�، فيقول �لكاتب يف مقطع ثاين عن 

جلجام�س
ثار   - رعيته.  يوقظ  �لطبل  �سوت  "وعلى 
جلجام�س  يرتك  بيوتهم:)ال  يف  �أوروك  �أهل 
وهو  نهار.  ليل  مظامله  يف  ما�س  الأبيه،  �إبنًا 

�لر�عي".
�سورة  لدينا  تتكون  �ل�سطور  هذه  من 
لكنه  حكمة،  وذو  جميال  كان  �لبطل  جلجام�س 
وقررت  �الإلهة  �جتمعت  وقد  للرعية  ظامل 
خلق  قررت  وقد  �الأ�سطورة  يف  كما  معاقبته 
�أنكيدو  تاأدبه فقررت خلق  قوة بحجم قوته كي 
توظيفا  كان  �أنكيدو  �سخ�سية  خلق  �ن  �لهمام. 
�لكاتب يف زجه وقد �دخله بحبكة  موفقا جنح 
فهو  متوح�س  �سبه  �نه  على  عرفنا  وقد  �أدبية، 
يعي�س يف �لغابة وياأكل �لع�سب وي�سرب �ملاء مثل 
قال  وقد  �ملر�أة  ك�سعر  ر�أ�سه  و�سعر  �حليو�نات 
يفهم  ال  و�نه  �أر�سعته  �لظبية  �ن  �لكاتب  عنه 
�أي �سيء غري حياة �لرب�ري، وكل �أ�سدقائه من 
�حليو�نات وهذ� ما جعله يف�سد على �ل�سيادين 
�لكاتب  يقنع  وكي  �سباكهم.  ويقطع  �سيدهم 
روؤية  �لبطلني من خالل  لقاء  �ملتلقي فقد جعل 
ما  �و  �خليالية،  �ل�سربات  عن  بعيدة  �أدبية 
�لتي  �ل�سحرية،  بالو�قعية  �أدب  �ليوم  ي�سمى 
�حد  كان  فقد  �لرو�يات.  �غلب  يف  جندها 
خرج  �أنكيدو  لكن  �ل�سيد  يحاول  �ل�سيادين 
هرب  وقد  �ل�سباك  ومزق  فخاخه  و�ف�سد  عليه 
يحاول  ومل  �أبيه  و�أخرب  �ساهده  حني  �ل�سياد 
ت�سرفه  على  �العرت��س  �و  مو�جهته  �ل�ساد 
�لغري �ملربر فقد خاف منه ب�سدة حني �ساهده 

فهو ي�سبه �لوحو�س بقوته و�سخامته.
�إن هرب �ل�سياد يعطي لنا فكرة عن �لقوة 
يف  جاء  كما  نعم  �أنكيدو  بها  خلق  �لتي  و�لهيبة 
و�سفه من �لهيبة و�لقوة فهو �لذي خلقته �الإلهة 

ال������ص������ورة اإلب�����داع�����ي�����ة ف�����ي م���ل���ح���م���ة ج��ل��ج��ام��ش

Avril 2020 / نيسان 2020 العدد 6420



يقول �لكاتب:
طني  من  قب�سة  وجمعت  يديها،  "غ�سلت 
�إنكيدو  خلقت  �لرب�ري  يف  �لفالة.  يف  رمتها 
ج�سده،  �ل�سعر  يك�سو  نور  ن�سل...  �لعظيم، 
تندفع  �سعره  خ�سالت  كامر�أة.  ر�أ�سه  و�سعر 
�سنابل قمح. ال يعرف �لنا�س وال �لبلد�ن، عليه 
ثياب ك�سوموقان. يرعى �لكالأ مع �لغزالن، يرد 
�ملاء مع �حليو�ن، ومع �لبهيمة يفرح قلبه عند 

�ملاء".
مل يقت�سر على و�سفه بكل هذه �الأ�سياء بل 
�أنو.  �الإله  همة  مثل  همته  �ن  ثاين  لوح  يف  قال 
�لثاين  بطله  فاأعطى  و�سيدها  �الإلهة  كبري  و�أنو 
�ن  برب�عته  �لكاتب  ��ستطاع  وقد  كبرية  �أهمية 
يخلق هذه �ل�سخ�سية �لتي كانت حمور �ل�سر�ع 
وجعله ميثل جانب �خلري و�لرب�ءة فهو يتعاي�س 
ويهاجم  مثلها  وي�سرب  وياأكل  �حليو�نات  مع 
�ل�سيادين ال من �جل �سيء، ولكن كي يخل�سها 
من �لفخاخ. وقد �سكاه �ل�سيادين جللجام�س، 
مل ياأمر �مللك باإر�سال قوة �و �سخ�س قوي لقتال 
�لر�ئع  �لفكري  �خل�سب  �ن  جند  بل  �أنكيدو 
جديدة  طريقة  يف  يفكر  جعله  �لكاتب،  عند 
ميتع بها �ملتلقي ويعطي نكهة لر�ويته فقد قرر 
�أجمل جو�ريه وهي �سمخة  �إحدى  �إر�سال  �مللك 
�حل�سارة  وتعليمه  عليه  �لتعرف  منها  وطلب 
و�لتمدن كي يخ�سر ثقة �حليو�نات وي�سبح من 
�لب�سر ويرتك طباعه وكانت هذه �لفكرة �سربة 
�إبد�عية مميزة �أعطت مدلوال على �أهمية �ملر�أة 
عند �لرجل، وعرفت مكانة �ملر�أة يف �حل�سار�ت 
�ن  وجند  متيز  لها  كان  وكيف  م�ست  �لتي 
جلجام�س مل يختار رجل يعر�س عليه �سد�قته 
و يعلمه طرق �لتعامل يف �سبيل ك�سبه، بل �إختار 
جارية كي يقول لنا مدى جاذبية �ملر�أة و�سحرها 
على �لرجل. �إن توظيف �ملر�أة يف �الأ�سطورة لعب 
للخطاب  �ملتلقي  �إقناع  طريقة  وهي  مهم  دور 
كيان  قلب  �جلارية  �سمخة  و��ستطاعت  �الأدبي، 
و�أ�سبحا  بها  �أعجب  �أنكيدو  ر�آها  حني  �ملعادلة 
�أ�سدقاء، وقد عملته �لتح�سر وطريقة �لتعامل 
مع �الآخرين، وبالفعل حني �ساهدت �حليو�نات 
مغاير�  �إن�سانا  �سار  فقد  منه  فرت  �أنكيدو 
عن  له  حكت  �سمخة  لكن  �خلطة.  وجنحت 
�لهمام  �أنكيدو  فقرر  للرعية،  وظلمه  جلجام�س 
مو�جهته ومنازلته من �جل تخلي�س �لنا�س من 
لنا  تت�سح  �لتي  �الإبد�عية  �ل�سورة  وهذ�  �سره، 
�ملوؤلف  ��ستطاع  �الأدبية  �لرحلة  هذه  بعد  كيف 
ربط �الإحد�ث، ومت �لغر�س �لذي خلقت �الآلهة 
�لظامل.  �مللك  منازلة  وهو  �أنكيدو  �جله  من 
باإنت�سار  �إنتهى  �الثنني  بني  نز�ال  كان  وبالفعل 
و مل  �أ�سبحا �سديقني حميمني،  ثم  جلجام�س، 
ر�سم  بل  �حلد  لهذ�  للن�س  �ملبدع  خميلة  تقف 
بن�سه  يدخل  كي  جديدة  �إبد�عية  �سورة  لنا 

بعد  فجلجام�س  �ملغامرة،  روح  وي�سعل  �لت�سويق 
و�سار  قوته  بعينه  زهت  وقد  �النت�سار  هذ� 
جتربة  يخو�س  �ن  قرر  وجهه  يف  يقف  �سيء  ال 
�الأرز  �أ�سجار  قطع  �أر�د  حني  باالنتحار،  �أ�سبه 
غابة  حار�س  خمبابا  �ملخيف  �لعفريت  وقتل 
�الرز وهو وح�س ينفخ �لنار من فمه وي�سفه لنا 
�سيوخ  قالو�  فقد  فنية جميلة  �لكاتب بطريقة 

�أورك مللكهم عن خمبابا:
�ملخيف،  حو�و�  �سكل  عن  �سمعنا  "قد 
�أ�سلحته؟  �أمام  �ل�سمود  ي�ستطيع  فمن 
م�ساعفة،  �ساعة  �آالف  ع�سر  �لغابة  تت�سع 
وفيها  �أعماقها،  يف  �مل�سي  ي�ستطيع  فمن 

نار  فمه  يف  �لطوفان؟  كعا�سفة  يز�أر  حو�و� 
ويف �أنفا�سه �لعطب. ملاذ� �أنت ر�غب يف �لقيام 
)�نق�سا�س(  له  د�فع  ال  �نق�سا�س  بذلك؟ 

حو�و�".
ن�ساهد دقة �لو�سف وروعة �لتعبري حني 

�لعفريت  عن  �ملدينة  �سيوخ  يتحدثون  
�سخ�س  �أي  و�أن  �لكبرية،  وغابته 
يعتمد  مل  �سالحه،  �مام  ي�سمد  ال 

�ململ  �ل�سرد  على  ن�سه  يف  �لكاتب 
بل  بال�سجر،  ي�سعر  �لقارئ  يجعل  �لذي 

�ل�سور  �كرث  وح�سر  �الخت�سار  طرق  �سلك 
�قل �سطور كما قال  �الإبد�عية �ملمكنة يف 

�سليمة  �مللحمة  �إن  باقر.  �ال�ستاذ طه 
ن�س  وهي  �ل�سعرية  و�لقو�يف  �الأوز�ن 

�سعري متكامل من كل جو�نبه وقد جعل �لكاتب 
�سربات  بع�س  من  تخلو  ال  �ل�سعرية  مقاطعه 
�حلد�ثة حني �سور �ن �أي �سالح ال ي�سمد �إمام 
�ملو�جهة،  عمق  عن  وحتدث  �لعفريت،  �أ�سلحة 
�ملوؤلف،  خيال  الأخ�سب  ي�ساف  �لرتميز  هذ� 
�لذي و�سع كل �إمكاناته �الإبد�عية يف �سبيل ر�سم 
�سور �بد�عية متمكنة. وي�سور لنا �ملنازلة �لتي 
�ل�سديقني  و�نت�سار  �لعفريت  مب�سرع  �نتهت 
�لذي  �ل�ساحق  و�النت�سار  �ملعركة،  هذ�  بعد 
جند  كله،  �لعامل  �سهرته  وفاقت  �مللك،  حققه 
�ن �ملوؤلف ينتقل للعامل �لعلوي حيث �اللهة فقد 
�آلهة  ع�ستار  �هتمام  حمط  جلجام�س  ��سبح 
�الآلهة،  �سيد  �أنو  �الإله  و�أبنة  و�جلمال  �حلب 
فتعر�س عليه �لزو�ج وت�سع �مامه كل �ملغريات 
لكنه يرف�س وطعن كربيائها. وقد تكلم �لكاتب 
و�سف  كما  ر�قية  �إبد�عية  ب�سورة  ع�ستار  عن 
ع�ستار  بها  وعدت  �لتي  �لعر�س  �لعربة  جمال 
ملكها يف حال قبوله، لكن رف�س جلجام�س خلق 

�سدمة لع�ستار يقول �لكاتب:
"�سرخت ع�ستار كاملر�أة يف �لوالدة �نتحبت 

�سيدة �اللهة".
�بد�عية  �سورة  ن�سه  �ملوؤلف  يعطي  وكي 
�أنو  �الله  �أبيها  من  تطلب  ع�ستار  جعل  جديدة 

من  ينتقم  كي  كبري  �سماوي  ثور  لها  يخلق  �ن 
بالقوة  �لثور  هذ�  �لكاتب  وو�سف  جلجام�س، 
�ملفرطة، وقد حدثت معركة عنيفة بني �لبطلني 
و�إ�ستد  �ملقد�س  �لثور  جلجام�س  وقتل  و�لثور 
منه،  �النتقام  وقررت  عليه  �اللهة  غ�سب 
�مللك  حزن  وقد  �أنكيدو،  �سديقه  ملوت  وعمدت 
وجاب  �خللود  ع�سبه  عن  �لبحث  وقرر  ب�سدة 
�لوحيد  �نه  يقولون  �سخ�س  يجد  كي  �الر�س 
هذ�  كان  ورمبا  �لطوفان،  بعد  عا�س  �لذي 
�لرتميز يق�سد به نبي �هلل نوح )ع( وبعد رحلة 
�سرقت  �لع�سبة  هذه  لكن  عليها،  ح�سل  طويلة 
منه يف طريق �لعودةن فعاد حزينا، فقد عرف 
�أور مدينته،  �ن م�سريه �ملوت، لكن حني و�سل 
�ملدينة  بناه حول  �لذي  �لعظبم  �ل�سور  و �ساهد 
عرف �ن �ملنجز�ت �لتي تخدم �لنا�س هي �لتي 
�لتي  �لكبرية  �الإبد�عية  �ل�سورة  وهذه  تخلده، 
ختم بها �ملوؤلف ن�سه كانت �جمل نهاية و�سعها.
 �أديب من �لعر�ق
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اإلعالم شريك في التنمية

حتت هذ� �لعنو�ن �إنعقد �سالون ريتا بدر �لدين �لثقايف يف نادي �ساوير�س    بجاردن �سيتي، 
�ملادة  قر�أ  و  ح�سني  عدىل  �مل�ست�سار  حتدث  �ملثقفة.  �ل�سخ�سيات  من  متميزة  نخبة  بح�سور 
�لتم�سك  �سرورة  على  فهمى  �سريين  حممد  �مل�ست�سار  علق   ثم  باالعالم   �ملتعلقة  �لد�ستورية 
بال�سو�بط و ميثاق �ل�سرف �العالمي كي نر�ه خاليا من �الإ�سفاف و �لفن �لهابط و تكون �سورة 
�ملتابعة  و  �لتو��سل  �مل�سوؤولني عن �جلهات �العالمية  و يجب على  �ل�سائدة  �العالم �جلاد هي 

للحفاظ على �سورة �العالم �مل�سري وفقا ملا ورد يف �لد�ستور.
كما حتدث �ل�سادة: حممد �ل�سناوي و حممد ح�سن �حلفناوي و�مين عديل و �أمل �بر�هيم و 
�سمري غريب و حممد �لطر�وى و طارق عبد �لفتاح، و قدم �ملو�سيقار  د ناجى جنيب جمموعة 

من �غانيه �لوطنية متجيد� باجلي�س �مل�سري و �أغاين �لزمن �جلميل
للفنان  درعا  قدم  كما  مل�سريتها،  تقدير�  من�سور  �سناء  لالإعالمية  �لتكرمي  درع  قدم   ثم 

�لت�سكيلي �سابر طه.

انعقاد ندوة علمية مشرتكة

أمسية عربية باريسية
�الأديبة  و  �ل�ساعرة  ذكرى  �لفرن�سي" و  �ل�سعر  "ربيع  �إطار  يف 
م�ساء  هذ�  متنوعة  �أم�سية  �أقيمت  �سديد،  �أندريه  �الأ�سل  �للبنانية 

�الأربعاء 11 �آذ�ر- مار�س 2020
بد�أت بكلمة ترحيب، ثم تقدمي نبذة عن تاريخ �أندريه �سديد. 

ناظور  لويز�  �جلز�ئرية  �الأديبة  و  �ل�ساعرة  قدمت  بعدها 
و  �لفرن�سية،  و  �لعربية  باللغتني  �سديد  �أندريه  �سعر  من  خمتار�ت 

مب�ساحبة من �لفنانة �لتون�سية عازفة �لقانون هند زو�ري
�أحيانا  و غنائية  �أحيانا  �الأم�سية مبعزوفات منفردة  و �ختتمت 
�أخرى للفنانة هند زو�ري، و هكذ� يبقى لباري�س هذه �لنكهة �لعربية 

�لثقافية و �لفنية.

عقد �ملنتدى �لعر�قي للنخب 
و�لكفاء�ت بالتعاون مع �جلمعية 
ــة لــلــعــد�لــة و�حلـــريـــة يف  ــي �لــدول
علمية  نــدوة  �حلمامات  مدينة 
عالقة  ذ�ت  مــو��ــســيــع  تــنــاولــت 
ــاع �لــر�هــنــة لــعــدد من  ــاالو�ــس ب
�القطار �لعربية.                                                                             
�لعر�قي  �ملنتدى  عن  ونيابة 
�أ.د.  قـــدم  ــاء�ت  ــف ــك و�ل للنخب 

�مل�ستقبالت/ ودر��ــســات  �ل�سيا�سية  �لعلوم  ��ستاذ  �لرم�ساين،  مــازن 
�لعر�قية-�المريكية:  �لعالقة  بعنو�ن:م�ستقبالت  بحثية  ورقة  لندن، 

ثالثة م�ساهد بديلة 2020-2030    
بثالثة  تقرتن  �نها  ر�أى  �لعالقة،  هــذه  م�ستقبالت  والإ�ست�سر�ف 
�الرتقاء،  م�سهد  فهو  �لثاين  �أمــا  �لرت�جع،  م�سهد  هو  �أولها  م�ساهد: 
�لتكيف �ملتو�زن: �لرت�جع و�الرتقاء. وقد تناول  �لثالث فهو م�سهد  �أما 
وقد  و�قليمية،  و�مريكية  عر�قية  معطيات  تاأثري  من  �نطالقا  منها  كل 
رجح �لدكتور �لرم�ساين �مل�سهد �لثالث. �إذ �كد �ن �لعالقة �لعر�قية - 

�المريكية �ستقرتن، وباإحتمالية عالية به يف عام 2030

المجتمع

الحضور المغربي بباريس

م�ساء يوم �لثالثاء 10 �آذ�ر - مار�س 2020 عقدت ندوة حو�ر يف قاعة �ل�سفارة �ملغربية بباري�س، 
حول دور �سيد�ت �الأعمال �ملغربيات بتنمية �القت�ساد �ملغربي، و ذلك ملنا�سبة يوم �ملر�أة �لعاملي.

كانت ندوة جيدة، و قدم �مل�ساركات و �مل�ساركني خاللها معلومات مهمة عن تطور دور �ملر�أة 
�ملغربية يف جمال �ل�سركات و �ملوؤ�س�سات �خلا�سة لهن، و كيف ت�ساهم �ل�سركات �ملالية و �مل�سارف 

بدعم �مل�ساريع �ل�سغرية و �ملتو�سطة باملغرب.
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رحيل اللواء رفيق الحسن

تراب المكان و أسئلة الكتابة والمهجر
الروائي العراقي المغرتب عبد الجبارناصر

كيف   ، حتديد�ً  �ملبدع  ذ�ت  على  و�نعكا�سه  و�ساعاته  �ملهجر  عن 
للذكريات �أن جتر عرباتها فوق �سكك �لوقت، وكيف للذ�ت �ملب�سرة 
و�سط هذ� �لعامل �ل�ساج �ن تتفاعل ثقافياً ومن ثم تنتج �أدباً  ي�سكل 

لها موقفها �لوجودي و�حل�ساري؟
�إحتفائية  �أم�سية  يف  حا�سرة  كانت  و�الأ�سئلة  �الأفكار  هذه  كل 
�جلبار  "عبد  ��سرت�ليا  يف  �ملغرتب  �لعر�قي  و�ل�سحفي  بالرو�ئي 
نا�سر" و�لتي �قيمت يف قاعة "مي�سا " �لثقافية بح�سور �أدباء وكتاب 
فيها،  در��سته  و�كمل  وترعرع  ولد  " حيث  " �لعمارة  مدينة  ومثقفي 
مقدما  �ل�سيخ"  "ن�سري  و�الإعالمي  �ل�ساعر  قدمها  �لتي  �جلل�سة 
�ملكان  يف  �سياحة  مع  له،  �ل�سخ�سية  �ل�سرية  قر�ءة  عرب  به  �ملحتفى 
، ودروب �الأ�سدقاء و�سر�ع �الأفكار، وبذور�لكتابة �الأوىل، لي�سل �ىل 
كتابة  �لرو�ية  حقل  يف  �لتو�يل  على  ،وهي  �الأدبي  به  �ملحتفى  نتاجه 
على �لرت�ب، �أيام �مل�ستع�سم �الأخرية، غرباء مثل �حل�سني، �ليهودي 
ثقافة   (( بعنو�ن  �مليديا  عن  كتابه  وله  فالدليفيا،  فندق  �الأخري، 

�ل�سورة يف و�سائل �الأعالم ((...
ثم حتدث �لرو�ئي "عبد �جلبارنا�سر" عن �برز حمطات حياته، 
وم�سريته يف �حلياة و�لكتابة، وعمله يف بغد�د فرتة �سبعينيات �لقرن 
�لعديد  ن�سر  خاللها  من  مت  و�لتلفزيون،  �الإذ�عة  د�ئرة  يف  �ملا�سي 
�الأدبية  و�ملجالت  �لعر�قية  �ل�سحف  يف  �لق�سرية  �لق�س�س  من 
كاالأقالم و�لطليعة �الأدبية و�لبيان �لكويتية، كما �عد وكتب �لع�سر�ت 
�إ�ستمر يف كتابة  من �مل�سل�سالت �لدر�مية لالأذ�عة �لعر�قية، وكتب و 

برنامج "فنون" لتلفزيون �لعر�ق.
لتاأخذ حياته منعطفا ً�آخر متثل يف �أ�ســره ِمن قبل �لقو�ت �الإير�نية 
عام 1982 �بان �حلرب �لعر�قية �الإير�نية، القى فيها �سنوف �المتهان 
�لرو�سية  �حلدود  عند  نائية  معتقالت  و�سط  �لب�سر  و��ستالب  و�لذل 
بد�خله  وتوهج �حلرف  �لكتابة  �سعلة  لكن  وقا�س،  قار�س  �ستاء  و�سط 
،ليحولها ن�سو�سا و�سخو�سا يف  �لفجائع هذه  جعله يختزن كل �سور 

�عماله �لرو�ئية.
ليعود جمدد� بد�ية �لت�سعينيات، �ىل وطنه �لعر�ق، مز�واًل مهنة 
�ل�سحافة حمرر� يًف �لق�سم �لثقايف جلريدة �جلمهورية، ليقرر بعدها 
�لهجرة �ىل ��سرت�ليا بعد �ملرور و�ملكوث يف عمان �الأردن، لي�ستقر يف 
مهجره يف مدينة �سدين عام 1995، ليعاود در��سته �جلامعية حا�سال 

على �سهادة عليا يف �لدر��سات �لدولية من جامعة �سدين.
حفلت �جلل�سة مبناق�سات وتعقيبات من قبل �حل�سور، عرب �ثارة 
�الأدبي  �لنتاج  ثقل  �خلارج،وما  ثقافة  يف  �لعر�قي  �ثر�الأبد�ع  �سوؤ�ل، 

�لعر�قي يف �ملحافل �لدولية.

�للو�ء  ربــه  جــو�ر  �إىل  �نتقل 
حافلة  حياة  بعد  �حل�سن،  رفيق 
يف قوى �الأمن �لد�خلي �للبناين، 
و  مــتــعــددة  منا�سب  تــبــو�أ  حيث 
لقوى  �لعام  �ملدير  منها  هامة، 
�الأمن �لد�خلي �للبناين، و �سيتم 
�لعائلة  ت�سييعه و دفنه يف مقابر 
بعد  لبنان  �سمال  بتور�تيج  يف 
�سالة ع�سر يوم �الأحد 8 �آذ�ر - 

مار�س 2020 

رحيل الروفيسور محمد البغدادي
ــي يــوم  ــرب ــع فــقــد �لـــعـــامل �ل
عاملا   2020 مار�س   17 �لثالثاء 
�لربوفي�سور  فـــذ�،  ــا  و�آكــادميــي
�أول  �ساحب  �لــبــغــد�دي  حممد 
باللغة  �لــفــيــزيــاء  يف  مــو�ــســوعــة 
ــة )�أ�ـــســـ�ـــس �لــفــيــزيــاء  ــي ــرب ــع �ل

�حلديثة( وهي خم�سة �أجز�ء. 
ــور حممد  ــس ــ� ــي ــربوف �ل ولــــد 
من  وتخرج  بدم�سق  �لبغد�دي 
يف  در��ــســتــه  تــابــع  ثــم  جامعتها 
يف  �لــدكــتــورة  نــال  حيث  فرن�سا 
�ىل  حتــول  ومنها  �لريا�سيات 

�لفيزياء �لنظرية. ثم �إلتحق باملغرب �سنة 1968 كخبري لالأمم �ملتحدة للرتبية و�لثقافة و�لعلوم 
حيث بقي يف �ملغرب 52 �سنة. 

قام بالتدري�س بجامعة حممد �خلام�س مدة32 �سنة و�أ�س�س بها خمترب �لفيزياء �لنظرية، �ىل 
جانب تدري�سه بالق�سم �لعربي مبدر�سة تكوين �الأ�ساتذة و�لذي كان من موؤ�س�سيها.

وله عدة ��سد�ر�ت وترجمات بالغة �لعربية و�الإجنليزية و�الأملانية و�لفرن�سية نذكر منها
ـ "منطق �لبحث �لعلمي" وهو ترجمة من �لفرن�سي ل�سارل بوبون . 

ـ "مو�سوعة �أ�س�س �لفيزياء �حلديثة" وهي يف خم�سة �أجز�ء.
ومن �أبرز مو�قفه دعوته لتدري�س �ملو�د �لعلمية باللغة �لعربية ومناه�سته للتدري�س بالفرن�سية.
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ماذ� بعد �أن �أظلمت م�سارح �لعامل ب�سبب فريو�س كورونا، 
بل وتعليق وز�ر�ت �لثقافة يف  كل مكان جميع �أن�سطتها �لثقافية 
�الإجر�ء�ت  �سمن  �مل�سرحية  �لفعاليات  �سمنها  من  و�لتي 

�لوقائية ملو�جهة فريو�س كورونا �مل�ستجد �لقاتل؟
�لدول  بع�س  يف  �مل�ستميتة  �ملحاوالت  من  �لكثري  ورغم 
يوؤت  مل  ذلك  �أن  �إال  �لثقافية  ن�ساطاتها  بع�س  على  لالإبقاء 
باأثره �ملرجو، فقد بات ممنوعا منعا باتا كل �لتجمعات بكافة 
�لندو�ت  عد�  ما  و�لور�سات  �ملهرجانات  فاألغيت  �أ�سكالها. 

وزيارة بع�س �ملكتبات لال�ستعارة فقط.  
�أمام  �مل�سارح  �أغلقت  �ملثال  �سبيل  على  م�سر  ففي 
�الأن�سطة مثل  �إ�ستكمال عدد من  �لعمل على  �جلمهور.. وظل 
لكن  �لنوعية  �لتجارب  للم�سرح ومهرجان  �الإقليمي  �ملهرجان 

ذلك بدون جمهور وبح�سور جلان �لتحكيم فقط.
مهرجان  مثل  �لدولية  �ملهرجانات  �ألغيت  �جلز�ئر  ويف 
�مل�سرح �لوطني �لذي كان يقام كل عام يف مار�س يف �لعا�سمة 

�جلز�ئر. 
ذ�ته  لل�سبب  �لدولية  �ملهرجانات  فاألغيت  �ملغرب  يف  �أما 
فاألغي مهرجان �لق�سرين �لدويل �لذي كان يقام يف �أول �إبريل 
�مل�سرحية  و�لفعاليات  �ملهرجانات  من  وغريها  عام،  كل  من 

�لدولية.
�لقيام  على  �لعامل  يف  حاليا  �لثقافية  �ملو�قع  وتقت�سر 
بحمالت �لتوعية و�الإر�ساد�ت الإتخاذ كافة �خلطو�ت �لالزمة 
م�سارح  من  �جلمهور  يرتادها  �لتي  �الأماكن  وتطهري  لتعقيم 
�الأفالم  من  عدد  عر�س  �إىل  باالإ�سافة  وغريها،  وقاعات 

للتعريف باأ�ساليب �لوقاية وجتنب �لعدوى. 
فهل نتوقع �أن تقوم �مل�سارح بتدعيم وجتديد ما يحتاج �إىل 
ذلك �إنتظار� الإنك�ساف غمة كورونا وعودة �لروح �إىل م�سارح 

�لعامل؟

صفاء البيلي

كورونا.. 
يظلم مسارح 

العالم

طلقات م�رسحية

كاتبة و ناقدة م�سرحية

المسرح

العراق
شراكة فنية بن الفرقة الوطنية لمسرح الطفل بالعراق 

وفرقة مسرح القاهرة للعرائس بمصر

�أثناء م�ساركتها يف �أحد �الأن�سطة �لفنية يف م�سر تقدم �لفنان ح�سني علي 
للتعاون  بورقة حتمل م�سروعا  �لطفل(   �لوطنية مل�سرح  �سالح مدير )�لفرقة 
بني فرقته و�لفرقة �لقومية مل�سرح �لعر�ئ�س مب�سر �إميانا منهم  باأهمية �لدور 
�لذي يقوم به م�سرح �لدمى يف خلق �ملتعة و�ملعرفة للطفل خا�سة للفئة �لعمرية 
قبل �ملدر�سة و�ملرحلة �البتد�ئية، ولكون �لفرقة �لوطنية مل�سرح �لطفل �لتابعة 
تهتم  بالعر�ق،  و�الآثار  و�ل�سياحة  �لثقافة  وز�رة  يف  و�مل�سرح  �ل�سينما  لد�ئرة 
ب�سكل خا�س بهذ� �لنوع من �مل�سرح و�ملوجه لالأطفال، �إ�سافة �إىل فرقة م�سرح 
�لقاهرة للعر�ئ�س بجمهورية م�سر �لعربية �ل�سقيقة �لتي تهتم مبثل هذ� �لنوع 

من �مل�سرح.
على  تعمل  باإد�رتها  يقوم  �لتي  �لفرقة  �أن  �سالح  علي  ح�سني  �لفنان  و�أكد 
برنامج  و�إقامة  ب�سكل ر�سمي  �لفرقتني  و�لفني بني  �لثقايف  �لتعاون  مد ج�سور 
مل�سرح  �لوطنية  )�لفرقة  بالعر�ق  و�مل�سرح  �ل�سينما  د�ئرة  بني  �لفني  للتعاون 
مل�سرح  �لقومية  �لفرقة  يف  ممثال  مب�سر  للم�سرح  �لفني  و�لبيت  �لطفل(  
�لعر�ئ�س وذلك بهدف تبادل �خلرب�ت �لثقافية و�لفنية �ملتعددة بني �لفرقتني 

فيما يلي: 
ـ تبادل �خلرب�ت بني �لفرقتني من خالل �قامة �لور�سات و�لندو�ت بني كال 

�لطرفني.
ـ تبادل �خلرب�ت يف جمايل ت�سنيع وحتريك )�ملاريونيت( �لدمى �خليطية 

باأنو�عها وطرق �لتمثيل ملثل هذ� �لنوع.
ـ تبادل �لعرو�س و��ست�سافتها مرة و�حدة كل عام ب�سكل مبدئي.

�أحد  ��ست�سافة  مع  �ملدجمة(  )�الأقر��س  عرب  �مل�سرحي  �الإنتاج  تبادل  ـ 
�أبطال �لعمل �أو خمرجه من كال �لطرفني.

ـ �لت�ساور يف جمال �لدعاية و�الإعالن و�لت�سويق ملثل هذه �لعرو�س.
ـ �إمكانية �الإنتاج �مل�سرتك على م�ستوى �مل�سرح و �لتليفزيون.
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�الأوبر�  مل�سرح  �لركحية  و�لفنون  �مل�سرح  قطب  قدم 
ن�س  "�لرحلة"  عنو�نها  لالأطفال  موّجهة  م�سرحية 
و  لالإنتاج  كارمن  �سركة  �إنتاج  مرعوب،  حامت  و�إخر�ج 
�لتوزيع �لفني وذلك يوم �جلمعة �الأول من مار�س 2020 

يف �لثالثة ظهر� مب�سرح �جلهات مبدينة �لثقافة.
وتدور �مل�سرحية حول �أمل فتاة من �أ�سل �سوري تقوم 
�الحد�ث  ظّل  يف  �ساع  �لذي  �أخيها  عن  للبحث  برحلة 

�ملاأ�سوية �لتي تعي�سها �سوريا من حرب ودمار.
بالد  �ىل م�سر  لت�سل  �لبحث  رحلة  �أمل يف  تنطلق 
با�ستغالل  تقوم  �لتي  "بودرنة"  بـ  لتلتقي  �الهر�مات 
تو��سل  �ن  قبل  �نقاذهم  يف  �أمل  تنجح  �لذين  �الأطفال 
م�سو�ر بحثها عن �أخيها لتحط �لرحال يف تون�س وتلتقي 
�الأطفال  ��ستغالل  �أي�سا يف  هو  بـ"�ملن�سار" �ملتخ�س�س 
يف  �أخرى  مرة  وتنجح  �ملنزلية  و�العمال  �لت�سول  يف 
�نقاذهم لكنها تف�سل يف �لعثور على �أخيها "ربيع" ورغم 
هذ� تت�سبث باالأمل يف �لعثور عليه وتو��سل �لتفتي�س بحثا 

عنه وعن طفولتها �ل�سائعة.
للبحث عن  و�خليال   �لو�قع  و"�لرحلة" تد�خل بني 
وم�ساءلة  و�ل�سو�رع  �الأر�سفة  فوق  �ل�سائعة  �لطفولة 

�سمنية للثور�ت �لعربية وما قدمته للطفولة.
م�سرحية "�لرحلة" هي م�سرحية موجهة لالأطفال، 
�أ�سامة  �ليحياوي،  جهاد  همي�سي،  رمي  �أد�ء  من 
�حلنياين، �إميان �حلجري و�أماين همات، ن�س و�إخر�ج 

حلامت مرعوب.

سوريا تونس

مصر

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

التجرييب 2020 يستعيد اسمه القديم ونظام التسابق ود. فوزي فهمي رئيسا 
مسرح األوبرا يقدم مسرحية  

األطفال "الرحلة" لحاتم مرعوب
يف �إجتماعه �الأخري و�فق جمل�س �إد�رة مهرجان �لقاهرة �لدويل للم�سرح �لتجريبي و�ملعا�سر على 
للم�سرح  مهرجانا  ليعود  �لقدمي  ��سمه  �إيل  بالعودة  �لعزيز  عبد  عالء  دكتور  �ملهرجان  رئي�س  مقرتح 

و�لع�سرين. �ل�سابعة  دورته  يف  "�لتجريبي" فقط، 
وقد �نطلق �ملهرجان حتت �إ�سم "مهرجان �لقاهرة للم�سرح �لتجريبي" للمرة �الأويل عام 1988 قبل 

�أن يتغري ��سمه �إىل �ملعا�سر و�لتجريبي عام 2014
وتاأتي �لعودة لالإ�سم �الأ�سلي �سمن حزمة �إجر�ء�ت ت�ستهدف "�إعادة �إطالق" لهوية �ملهرجان �لتي 
ت�سكلت عرب دور�ته، ومبا يتنا�سب مع دورته �جلديدة 2020 و�لتي تقرر �أن تنطلق فعالياتها يف �الأول من 

�سبتمرب 2020 
كما توجه رئي�س مهرجان �لقاهرة �لدويل للم�سرح �لتجريبي �حلايل دكتور عالء عبد�لعزيز وجمل�س 
�إد�رة �ملهرجان بخال�س �ل�سكر لرئي�س وجمل�س �إد�رة �ملهرجان �ل�سابقني على ما بذلوه من جهد طو�ل 

فرتة حتملهم �مل�سوؤولية، وما �أ�سافوه للمهرجان خالل تلك �لفرتة.
ع�سام  �ملخرج  وع�سوية  مهر�ن،  د.�سامح  برئا�سة  ت�سكلت  قد  للمهرجان  �ل�سابقة  �الإد�رة  وكانت 
�ل�سيد، د. حممد �ل�سافعي، د. دينا �أمني، �لكاتب حممد �أبو �لعال �ل�سالموين، �ملخرجان فهمي �خلويل 

ونا�سر عبد �ملنعم، و د. �أ�سماء يحي �لطاهر عبد �هلل.
�الأ�ستاذ  �إختيار  �لتجريبي  للم�سرح  �لــدويل  �لقاهرة  مهرجان  �إد�رة  جمل�س  �آر�ء  باإجماع  مت  كما 
�لدكتور فوزي فهمي رئي�سا �سرفيًا للمهرجان، تقديرً� للدور �لذي لعبه يف تاأ�سي�س �ملهرجان وبلورة هويته 

منذ دورته �الأوىل.
و�لدكتور فوزي فهمي هو �لرئي�س �الأ�سبق الأكادميية �لفنون، منح �ملهرجان �لكثري من �جلهد، حتى 

و�سل �إىل مكانته �حلالية.
وعربت �إد�رة �ملهرجان عن بالغ تقديرها للدكتور فوزي فهمي كاتبا ومثقفًا ع�سويًا و معلمًا تخرجت 
نافذة كربى  �ملجاالت، ف�ساًل عن دوره يف فتح  �مل�سرحيني يف خمتلف  �الأجيال من  يديه ع�سر�ت  على 

لالأحتكاك بالثقافة �مل�سرحية �لعاملية من خالل "�ملهرجان �لتجريبي". 

�سدر موؤخر� عن من�سور�ت �لهيئة �لعربية للم�سرح، �سمن �سل�سلة ن�سو�س، �لكتاب رقم )17( و�لذي 
ملوؤلفه  مدينة  �سرية  ـ  �سالم  كفر  ـ  �لوقت  – �سيد  �جلنون  فانتازيا  م�سرحية:  ن�سو�س   4( عنو�ن  حمل 

�مل�سرحي �ل�سوري عبد �لفتاح رو��س قلعه جي، وقد جاء �لكتاب يف 340 �سفحة من �لقطع �ملتو�سط.
يف هذ� �لكتاب من ف�ساء�ت "عبد �لفتاح قلعه جي" �لذي يهتم بامل�سمون و�للغة و�لكثافة �لدر�مية 
ليكون  �ملا�سي  جمرى  حتويل  عن  يكف  ال  حيث  �ل�ساحر�ت،  عو�مله  من  �أربع  �مل�سهدية،  �لكتابة  وتقنية 
�ملكتوبة  �لن�سو�س  وجد�ن  يف  ��ستقرت  �سخ�سيات  �إنتاج  �إعادة  يف  يرتدد  وال  م�ستقبل.  ونبوءة  حا�سر� 

و�ل�سفاهية، ليدخلها �آ�سرً� �إىل عو�مله.
ويذكر �أن �لكاتب �ل�سوري �لكبري عبد �لفتاح رو��س قلعه جي قد ولد عام 1938 يف حلب، وتخرج من 
جامعة دم�سق، كلية �الآد�ب. عمل رئي�سا لفرقة �مل�سرح �ل�سعبي يف حلب )1968 ـ 1969( ومت منحه جائزة 
جمل�س مدينة حلب )جائزة �لبا�سل( لالإبد�ع �لفكري 1998.كما مت تكرميه ودر��سة �أعماله �مل�سرحية يف 

ت�سرين 1999 من قبل جمعية �مل�سرح ـ �حتاد �لكتاب �لعرب، بالتعاون مع مديرية �لثقافة بحلب.
2015 . و�سدرت له كتب كثرية حول  وكذلك  منح جائزة �لدولة �لتقديرية يف �مل�سرح و�الآد�ب عام 
�لفكر و�مل�سرح وتر�جم �الأعالم و�لرو�ية و�أدب �لطفل وغريها. و�سارك يف �لعديد من �لندو�ت �لفكرية 
و�لثقافية و�ملهرجانات �مل�سرحية يف �سوريا و�لوطن �لعربي وذلك ب�سفته باحثا ومفكر� حمّكما. له ما 
يناهز 80 ن�سا م�سرحيًا، طبع منها حو�يل 63 ن�سًا، ويف م�سرح �لطفل كتب عدة �أوبريتات، ف�سال عن 

كتب فكرية وثقافية و�بد�عية خمتلفة، منها:
ـ  م�سرحيات: "دفاتر نايا" ثالثة  ن�سو�س م�سرحية. "�سندباد يف جزيرة �الأنغام" ثالث م�سرحيات. 

من �أبحاثه �مل�سرحية: م�سرح �لريادة ـ �سحر �مل�سرح: هو�م�س على من�سة �لعر�س �مل�سرحي.
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يف  عملت  والفنادق،  ال�صياحة  كلية   من  تخرجها  بعد 
ولكن  االأزياء  وعرو�س  التجارية  االإعالنات  جمال 
حبها للتمثيل جعلها  تدر�صه من خالل ور�س عمل فنية  
الإختيار  جديدة  وج�ه  مل�صابقة  تقدمت  ذلك   واأثناء 
خا�س".  "عر�س  م�صل�صل  يف  للم�صاركة  �صباب  ممثلني 
الباج�ري  هادي  املخرج  نظر  لفت  يف  جنحت  وبالفعل 
الذى اأ�صبح زوجها بعد ذلك مل�هبتها، وكان اأول اأعمالها 
الدرامية عام 2010، ثم �صاركت يف فيلم )اأك�س الرج( 
مع  الفنان اأحمد حلمي وكذلك فيلم  )واحد �صحيح( 

مع هاين �صالمة ومن اإخراج هادي الباج�ري.
على  اأكدت  التي  األناجحة  الفنية  االأعمال  من  عدد 
دور  اأبرزها  كان  والتليفزي�ن  ال�صينما  يف  م�هبتها  
امل�صنع( وم�صل�صل )انا �صهرية  البط�لة فى فيلم )فتاة 
اأنا اخلائن(  وحاليا يعر�س لها يف ال�صينمات فيلم )ل�س 
بغداد( اأمام الفنان  حممد عادل اإمام. ورغم جناحها 
يف معظم االأعمال التي قدمتها اإال اأنها مقله يف ظه�رها 

خا�صة ال�صينمائي. 

الفن��ون

رئيس: ياسمن  الفنانة 

ك����ل أع���م���ال���ي ق���ري���ب���ة إل�����ى ق��ل��يب

� يف البداية ما ا�شباب غيابك لفرتات طويلة عن ال�شينما؟
عر�سها  و�أوقات  فاإختيار�تي  كثريً�  �أتاأخر  �إننى  �أرى  ال  ـ 
منا�سب خا�سة �أنني دقيقة جدً� يف �لبحث عن دور جيد  وهذ� 
�لتو�جد  ملجرد  فقط  للعمل  �أهدف  ال  فاأنا  لوقت  بالفعل  يحتاج 
�أنه د�ئما يجذبني �لعمل �لذي �قدم  ولكن من �أجل �لتميز كما 

فيه �سخ�سية جديدة �أو يكون حتدي يل ب�سكل ما.
� هل يعنى ذلك اأنك را�شية عن خطواتك الفنية حتى الأن 

وهل ت�شعي اإىل البطولة؟ 
ـ �أنا حتى �الأن ما زلت �أجتهد ل�سنع م�سو�ر فني ثري باالأعمال 
�ملتميزة و�ملتنوعة و�أعتقد �أن �إختيار�تي حتى �الآن منا�سبة، وردود 
�الأفعال حولها جيدة و�لدور �لذي  �أقر�أه  و�أ�سعر �أنه �إ�سافة يل 
هو �لذى يهمني، �أما  فكرة �لبطولة �ملطلقة فال �سك �أنها فكره 
�أن  �أعتقد  �أ�سا�سي، الأنني  �إليها ب�سكل  �أ�سعى  ممتازة ولكنىي ال 
��ألبطوالت �جلماعية هي �مل�ستقبل ب�سكل كبري وهذ� ما يظهر يف 

�العمال �لعاملية �لناجحة.  
� ماهى اأكرث اأعمالك املف�شلة اإليك؟

ـ كل �الأعمال �لتي �أقدمها قريبة �إىل قلبي وال �أح�سر نف�سي 
يف تف�سيل نوع معني من �الأعمال فاأنا ممثلة ��ستطيع تقدمي كافة 
�الأدو�ر وطبعا فيلم )فتاة �مل�سنع( مع �لر�حل حممد خان، كان 
�لتجارب يل ولكن كل دور مهم مبقاي�سيه �خلا�سة به  �أهم  من 
�ىل  ت�سل  حتى  مب�سد�قية  �سخ�سية  �أي  �أقدم  �أحاول  ود�ئما 

�مل�ساهدين ب�سكل جيد. 
 � كل اأفالمك تقريبا �شاركت يف مهرجانات فماذا ميثل لك 

مكتب القاهرة � "كل العرب"
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هذا وهل ت�شعني لذلك؟   
يف  �ساركت  تقريًبا  �أفالمي  كل  بالفعل  ـ 
ر�جل(  �سهر  )من  فيلم  منها   و  �ملهرجانات 
�أن  فيبدو  )هيبتا(  و  �سحيح(   )و�حد  و 
�ملهرجانات تطاردين لكني بالفعل ال �أ�سعى لها 

وال �أخطط  لذلك و�إمنا مبح�س �ل�سدفة.
اأنا  �شهرية  )اأنا  م�شل�شل  عن  حدثينى   �
املو�شم  فب  كبري  جناح  حقق  الذب  اخلائن( 

الرم�شاين؟  
م�سل�سل  �إىل  حتويلها  قبل  �لرو�ية  قر�أت  ـ 
حتويلها  وبعد  جدً�،  و�أعجبتني  تلفزيوين 
�ساهدنا  �أن  ي�سبق  الأنه مل  ر�ئعة،  كانت  لدر�ما 
عمل يقوم على فكرة �أن كل طرف يحكي نف�س 
�لق�سة ولكن من وجهة نظره، وبالن�سبة لردود 
وذلك  �إيجابية  فكانت  وقتها  �مل�ساهدين  �أفعال 
�أ�سعدين جدً� ويعترب من �الأدو�ر �لتي �أعتز بها 

جد�. 
الأك�شن  الفيلم  يف  دورك  عن  ماذا   �
الكوميدي )ل�س بغداد( الذي يعر�س الآن يف 

ال�شينما؟ 
ـ �لفيلم ميثل مغامرة وحتدي جديد بالن�سبة 
�سليمان،  �سلمى  �سخ�سية  فيه  �قدم  حيث  يل 
ت�سطرها  و  بالتاريخ  مهوو�سة  �سخ�سية  وهي 
يقوم  �لذي  يو�سف  مع  تتورط  �أن  �ل�سدفة 
مغامرة  معه  وتخو�س  �إمام  حممد  �لفنان  به 
مرة  �أول  وهى  �ال�سكندر�الأكرب  لكنز  للو�سول 
ب�سكل  كوميدي  �لوقت  نف�س  وفى  �أك�سن  �قدم 

كبري.
� كيف ح�شرتي لأداء ال�شخ�شية خا�شة اأن 

الأك�شن والكوميديا جديدين عليك؟ 
ـ �سخ�سية �سلمى لي�ست �سهلة الأنها ال تظهر 
�لتقليدي  �لتاريخ  يهوى  �لذي  �ملثقف  ب�سكل 
�سخ�سية  ولكنها  �لو�قع،  يف  جنده  قد  �لذي 
تاريخ  مهوو�سة  لتكون  �ملوؤلف  �إبتكرها  جديدة 
�أن  �سعوبتها  كانت  لذلك  كوميدي،  طابع  لها 
تخلق �سخ�سية جديدة لها �سمات خا�سة و�أد�ء 
�الإطار،  �ملوجودة يف هذ�  لل�سخ�سيات  خمالف 
و��أعتقد  �جلهد،  من  ملزيد  مني  �إحتاج   لذلك 
رئي�س  يا�سمني  قدمت  �سليمان  �سلمى  �أن 

�قدمه،  مرة  �أول  كاركرت  فهي  خمتلف  ب�سكل 
حممد  مع  بالعمل  �سعيدة  �إنني  �إىل  باالإ�سافة 
�إمام الأنه �سخ�سية حتب عملها وحمرتفة، كما 
�مل�ساهد  يف  تو�فق  هناك  وكان  خفيف  دمه  �أن 
وقد  ب�سكل كبري  �ل�سا�سة  وذلك ظهرعلى  بيننا 
��سبحنا ��سدقاء �الآن، ومع كل فريق �لعمل يف 
�لو�قع، �أمينة خليل وحممد عبد�لرحمن وفتحي 
عبد�لوهاب ب�سكل خا�س فال �حد يختلف على 

�أنه مبدع يف ما يقدمه. 
ترين  هل  للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة  ـ 
�شناعة ال�شينما حاليا تن�شف املراأة والنجمات 

يف تقدمي البطولت؟ 
خ�سي�سا  �ملكتوبة  لالأعمال  �إفتقاد  هناك  ـ 
م�سكالتها  تناق�س  و�لتي  كبري  ب�سكل  للمر�أة 
�إجتاه  هناك  ولكن  �ملجتمع،  يف  قيمتها  بقدر 

أقدم األكشن 

والكوميدي ألول 

مرة فى لص بغداد

عاملي لدعم �الأعمال �ملوجهة للمر�أة و�لتي تهتم 
ذلك  يتحقق  �أن  ونتمنى  ق�ساياها  مبناق�سة  

قريبا عندنا. 
املخرج  زوجك  مع  العمل  تف�شلني   هل   �

هادي الباجوري؟ 
يف  هادي  وبني  بيني  تفاهم  هناك  د�ئمًا  ـ 
�لعمل لذلك �أ�سعر باملتعة يف �لعمل معه   خا�سة 
�لعمل  �أبطال  من  بطل  كاأي  معي  يتعامل  �أنه 

د�خل �لبالتوه ولي�س ب�سكل خا�س.
� ما اأخر اأعمالك الفنية؟

�أ�ستعد لت�سوير دوري يف فيلم )�حلارث(  ـ 
مع �لفنان �أحمد �لفي�ساوي و�إخر�ج حممد نادر 
جالل يف �أول �أفالمه �لرو�ئية �لطويلة، وتنتجه 
وهو  و�ل�سينمائي  �لفني  لالإنتاج  �سكوب  �سركة 

من نوعية �الإثارة و�لت�سويق.
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الفن��ون

ال���������ع���������م���������ي���������د ي����������ه����������ب ل��������ت��������ي��������م ح����������س����������ن ل������ق������ب 
"ال������������������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 �ل�سلكا 
�أن نعرف من  �لعميد، فال ن�ستطيع  يف م�سل�سل 

�إكت�سف من؟
فتيم ح�سن �لذي كان له �لف�سل باأن يب�سر 
�ل�سلكا،  مبوهبة  وثق  عندما  �لنور  �لعمل  هذ� 
و�آمن  و�إخر�جا،  ن�سا  �مل�سروع  لقيادة  و�إختاره 
بالتجربة يف وقت ر�هن فيه �جلميع على جتربة 
با�سم �الإخر�جية �الأوىل، بعد �أن كان قد ك�سب 

باملجال رهان �العرت�ف به ككاتب.
�لن�سية  �لــروؤيــة  لكون  طــرح  �لتخوف  هــذ� 

عن  تختلف  ك�سنعة  �ل�سيناريو  يفر�سها  �لتي 
بعينيه  �ملخرج  ي�سكلها  �لتي  �لب�سرية  �لروؤية 
كون  غفل  �لــــر�أي  هــذ�  لكن  �لــكــامــري�،  خلف 
�ل�سلكا مل يكن جمرد �سيناري�ست ثم كاتب، بل 
من  يخرج  مبدع  خمــرج  م�سروع  ل�سنو�ت  كــان 
عباءة �ملخرج �لكبري �سامر �لربقاوي بعد تعاون 
مثمر، فمن ي�سرتجع �آخر �ل�سنو�ت ي�سهد ترقي 
خمرج  �إىل  لي�سل  �الإخــر�ج  م�سرية  يف  �ل�سلكا 

كامري� تانية.
يحفظ  وهو  �لهيبة  من  خرج  �ل�سلكا  با�سم 
للهيبة هيبتها، ليعيد �كت�ساف تيم ح�سن ويخلق 
له �سخ�سية خمتلفة متاما عن �سخ�سية "�سيخ 
�أن  غري  من  درجــة   180 حتولت  �لتي  �جلبل" 
�أن  ــدل  وب وجاذبيته،  كاريزمته  �لبطل  تفقد 
�الآن  نرى  يقهر،  ال  لبطل  خارقة  كاريزما  نرى 
"مر�د  متزن  �أكــادميــي  لرجل  ر�ئعة  كاريزما 
لهذه  حــا�ــســد�  خـــارق،  ذكـــاء  ذو  �جلوخد�ر" 
�لعو�مل  مــن  جمموعة  �جلــديــدة  �ل�سخ�سية 
�لــتــي تظهرها هــادئــة ومــتــزنــة يف  و�الأحـــــد�ث 

�ل�سياق �لرو�ئي للق�سة.
�لتي  �الأوىل  و�أدو�ره  ل�سورته  بتيم  ليعود 
�أعمال  يف  عربي  ثــم  �ــســوري  جنــم  �إىل  حولته 

�أغلبها �إجتماعية.

قد  وعــر�بــه،  �لعمل  قائد  بني  �لتعاون  هــذ� 
فتح م�ساحة جديدة تبتعد عن �جلو �الإ�ستهالكي 
�لذي �سيطر على �ل�سوق �لدر�مية موؤخر�، وجلى 
�لناجحة  �الأدو�ر  يف  �حل�سر  لعنة  �لنجم  عن 

�لتي كانت رمبا لت�سيبه.
مما ال �سك فيه هو �أن �أنبل �أهد�ف �لدر�ما 
من  ق�سية  �أو  موقف  �أو  و�قــع  �أو  حياة  نقل  هو 
ق�سايا وهموم جمتمعية حتتاج لدر��سة وتوعية، 
خباياها،  يك�سف  عليها  �ل�سوء  ت�سليط  الأن 
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وميكن من �لتعرف على �أبرز نتائجها، ومعرفة 
�إفر�ز�تها للتمكن من معاجلتها، فكيف �إن كانت 
�ل�سوريني  �أزمة خميمات �لالجئني  �لق�سة هي 
بلبنان، �لقابعني حتت وطاأة عي�س حكم عليهم 
رغيف  على  �حل�سول  حد  �الأحـــالم،  بب�ساطة 
�أ�سحابها  يــكــاد  ال  مــعــانــات  وق�س�س  خــبــز، 
يف  �الأمــل  ب�سي�س  فيهم  يبعث  منفذ�  يجدون 

حياة �أف�سل من جديد.
فكيف �إن تز�من �لعر�س مع �أق�سى ف�سول 

�لعام على �لالجئني ف�سل �ل�ستاء؟
ت�سوير  �نطالقة  �أن  �إىل  �الإ�ــســارة  وجتــذر 
"�لعميد" متت يف ظروف و�سفت ب"�لقاهرة" 
�لعام  �أو�خـــر  لبنان  يف  �الأحـــد�ث  ت�ساعد  مع 
�لفنانني  جهود  ت�سافر  بف�سل  لكن  �ملا�سي، 
�لعمل  يب�سر  �ملنتجة  �ل�سركة  وجهود  و�لفنيني 
�لنور، ويتفاعل معه �جلمهور، و يبهر باأد�ء عدد 

من جنومه �ل�سويني.
يف وقت مل يقوى �أحد على �ملغامرة يف �إنتاج 
م�سل�سل �سوري �لعنا�سر بالكامل، جتر�أ �لعميد 
على جمع �أكرب طاقات �لفن بالدر�ما �ل�سورية، 
ح�سن" يف  "تيم  ب�سار" و  "كاري�س  مرة  والأول 

م�سار ك�سر حلاجز �لدر�ما �مل�سرتكة.
لقب  ��ستحق  ح�سن  تيم  �لــ�ــســوري  �لنجم 
دور  ملــجــرد  لي�س  جــــد�رة،  عــن  �لــربوفــيــ�ــســور 
فح�سب، بل للدور �لذي لعبه يف تبني عمل بهذه 

�لقيمة.
�لبولي�سية  �مل�سل�سالت  من  �لنوع  هــذ�  �إن 
باأهمية كربى لدى  �أن يحظى  �الإجتماعية عليه 
�لنا�س  تفاعل  ب�سبب  متنوعة،  جمتمعية  فئات 
مع �لق�سايا �الإن�سانية و�حلقائق �ملجتمعية �لتي 
ت�سويقي  قالب  يف  عليها  �ل�سوء  و�سلط  ناق�سها 

ب�سكل �أكرث دقة وم�سد�قية.
�أن يتطلعو�  و�ليوم على �سناع هذه �الأعمال 
لالإ�ستفادة من بيانات �جلمهور و�آر�ئهم �ملعلنة 
ل�سياغة  �الإجتماعي،  �لتو��سل  �سبكات  عرب 
عليها.  باالإعتماد  �لدر�مية  �الأعمال  م�سامني 
�لتاأثري  وهــذ�  فاعلة،  �أد�ة  �أ�سبحت  فالدر�ما 

و�لدور موؤهل للزيادة و�لتعمق ب�سكل مت�سارع.
وت�ستمر م�سرية �لتحدي لدى �ل�سلكا يف عامل 
�الإخر�ج، حيت يح�سر �الآن مل�سل�سل جديد باإ�سم 
تليد �خلطيب، مع  للكاتب  "بورتريه" عن ن�س 
 ،2020 رم�سان  ملو�سم  �ل�سام"  "�إميار  �سركة 
ليحمل هذ� �مل�سل�سل توقيع �ل�سلكا فقط كمخرج 
ثم  ككاتب،  �إ�سمه  �إرتبط  �أن  بعد  �لعمل،  بهذ� 

كاتب وخمرج.
 �سحفية من �ملغرب

أصالة تخضع للعالج النفسي بسبب طالقها

سمرة سعيد مشغولة في ألبومها الجديد

مىن ذكي تعود بعد غياب في 
تقاطع طرق

سمرة توفيق رئيسة فخرية لنقابة محرتفي الموسيقى والغناء

�ملطربة  على  �لتي ظهرت  �حلزن  حالة  على  تعليقا 
قالت  )�سامخ(  الأغنية  �إطالقها  فرتة  �أ�سالة  �ل�سورية 
�أنها كانت تعاين من تعب نف�سي وكانت مك�سورة وحزينة 
للعالج  تخ�سع  ز�لت  وما  طبيبني،  عند  �لعالج  وتتلقى 
�إنف�سالها  ب�سبب  للغاية  �سيئة  ظروف  يف  وكانت  حاليًا 
ب�سدة،  حتبه  كانت  �لذى  �لعريان  طارق  �ملنتج  عن 
موؤكدة �أن �لكليب �مل�سور كان يعرب عن حقيقتها وبالفعل  
م�سغولة  حاليا   �أنها  وقالت  للنا�س.  م�ساعرها  ترجمت 
حاليًا  تعكف  حيث  �جلديد  �ألبومها  الأغنيات  باالإعد�د 

على �ختيار �الأغنيات و�ستقوم بت�سجيلها قريبا.

�ملطربة �ملغربية �سمرية �سعيد م�سغولة باالإعد�د 
عدد  �ىل  باالإ�ستماع  تقوم  حيث  �جلديد،  الألبومها 
بعد  �الأف�سل، خا�سة  الإختيار  و�الأحلان  �لكلمات  من 
وكذلك  �الأخرية  �لغنائية  الألبوماتها  �لكبري  �لنجاح 
كلمات  من  موؤخرً�  طرحتها  �لتى  )هليله(  �أغنية 

�سادي نور و�أحلان بالل �سرور وتوزيع هان يعقوب.

تعود �لنجمة منى ذكي  �ىل �لدر�ما �لتليفزيونية 
بعد غياب ثالث �سنو�ت منذ تقدميها م�سل�سل )�أفر�ح 
�ألقبه( من خالل م�سل�سل )تقاطع طرق( وهي تعكف 
�لرم�ساين  باملو�سم  للحاق  حاليا،  ت�سويره  على 
ممدوح  حممد  �لفنانني:  �لبطولة  وي�ساركها  �ملقبل. 
وعدد  و�أحالم �جلريتلي  و�سيد رجب  فر�ج   وحممد 

من �لفنانني �ل�سباب، ومن �إخر�ج تامر حم�سن.

من  �للبناين  و�لغناء  �ملو�سيقى  حمرتيف  نقابة  جمل�س  قدم 
وبطاقة  �لتقديري  �لنقابة  درع  �أبو�سعيد،  فريد  نقيبها  خالل 
رئي�سة  و�إختارها  توفيق  �سمرية  �لكبرية  �للبنانية  للفنانة  ع�سوية 
منزلها  يف  �الإحتفال  كان  وقد  �أالأع�ساء،  باإجماع  للنقابة  فخرية 
�أن �لتكرمي جاء ب�سبب تاريخها �لفني  يف �حلازمية. و�أكد �لنقيب 
�لكبرية  �لفنانة  �أما  بالنجاحات.  �حلافلة  �لفنية  ورحلتها  �لكبري  
�أن  و�إعتربت  �لتكرمي،  �لزيارة وهذ�  فقد عربت عن فرحتها بهذه 
هذ�  �ساركوها  �لذين  �لفنانني  لكل  بل  وحدها  لها  لي�س  تكرميها 
م�سو�رها.  يف  ر�فقوها  ومو�سيقيني  و�سعر�ء  ملحنني  من  �لنجاح 
وجوزيف  و�سرت�ك  �لربجاوي  حممد  مثل  باالأ�سماء  وتذّكرتهم 

كركور وجوزيف �أيوب وغريهم.
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الفن��ون

باإ�سم  علميا  �ملعروف  كورونا  ظهر فريو�س 
�ل�سني  يف   2019 دي�سمرب  �أو�خر  كوفيد19- 
��سبح  حيث  �لعامل  حول  ذلك  بعد  لينت�سر 
�نتقال  ملنع  �سروري  �مر  �لكمامة  �رتد�ء 
مكياج  �لكمامة  �إرتد�ء  و�ساحب  �لفريو�س، 
لدى  �لكمامة"  "مكياج  بـ  يعرف  بات  خا�س 
�لكثري من �لن�ساء يف �ل�سني �لذي بات ي�سهد 
نقا�سا و��سعا على �الإنرتنت ووجد �سعبية كبرية 
�ل�سعب  ل�سحيفة  وفقا  �لفتيات،  لدى  خا�سة 

�ليومية �ل�سينية.
عن  ن�سمعه  ما  و�أغلب  �سحيق  زمن  منذ 
و�الأزياء،  باملو�سة  �إهتمامهن  هو  �لن�ساء 
يف  حتى  د�ئما  جميالت  يكن  �أن  يف  ورغبتهن 
�أ�سعب �الأوقات، وذلك طبع مييز �الإناث �أينما 
كن. ويبدو �أن فريو�س كورونا �أي�سا مل ي�ستطع 
�سيحات  �أحدث  مالحقة  عن  �لن�ساء  ُيثني  �أن 
ذكر  ي�سكله  ما  كل  من  �لرغم  على  �ملو�سة، 
فحر�س  �لعامل،  حول  وذعر  قلق  من  ��سمه 
قائمة  �سمن  يكونو�  �أن  على  �الأزياء  م�سممو 
�مل�ستوى  على  �حلدث  هذ�  من  �مل�ستفيدين 
�لعاملي، فكانت �لكمامة �ساحبة �حلظ �الأوفر 
�جلديد  �لعام  وت�ساميم  �الأزياء  عرو�س  يف 

و�لتي �فتتحها �أ�سبوع �ملو�سة يف باري�س..

أ. نسيمة أبرحوس

 �سحفية من �ملغرب

"الكورونا" و الموضة
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يوم 13 مار�س، كان عيد ميالد �ل�ساعر حممود دروي�س، �نه �ساعر �لق�سية �لفل�سطينية دون منازع. 
حممود مر �سعره بثالثة مر�حل، �ملرحلة �الوىل يف د�خل �الر�س �ملحتلة  حيث كان مارك�سيا متحم�سا 
لق�سيته، مد�فعا عن  هويته �لعربية  يف وطن  حتت �الحتالل هم�سه ك�ساعر وكاإن�سان ينتمي ملن رحلو� 
ذ�ت يوم هربا من مذ�بح �لذين ذبحهم هتلر، لكن �سوته تخطى �حلو�جز و�ال�سالك لن�سمع �سرخته 
)�سجل �نا عربي( �لتي و�سلت �ىل كل عربي من �ملحيط �ىل �خلليج. �ملرحلة �لثانية هجرته من د�خل 
و  و�أبعادها،  �سهد�ئها  كتب يف ظلها عن  �أغناها عندما  �ذ  �لفل�سطينية يف بريوت  �لثورة  �ىل  فل�سطني 
فجمعت  �حلديث  �لعربي  �ل�سعر  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  حممود  كان  �جمع،  �لعامل  �ىل  ب�سعره  و�سلت 
ق�سائده بني �حلب و�ملوت، من خالل ق�سيته يف �ملرحلة �لبريوتية ��سبحت �لق�سية �لفل�سطينية وثورتها 

ثورة �ن�سانية �سد �الحتالل و�لظلم. 
من طر�ئف �سد�قتي مع حممود �أنني كلفت �أن �أحمل له دعوة �ىل مهرجان �ل�سعر �لعربي يف دم�سق 
نز�ر  �آنذ�ك:  �لعرب  �ل�سعر�ء  كبار  �ملهرجان  ي�سارك يف  كان  بريوت حيث  �ليه يف  1971. ذهبت  �سنة 
قباين، عمر �بو ري�سة، بدوي �جلبل، �جلو�هري وغريهم. �إ�سرتط علي  وكان �سيزور دم�سق للمرة �الأوىل 
بعد خروجه من �الر�س �ملحتلة، �ن نحجز له فندقا يطل على نهر بردى �لذي تغنى به كبار �سعر�ء �للغة 
�لعربية، وعدته بذلك و حجزت له يف فندق قطان يف �ساحة �ملرجة وهو �لفندق �لوحيد يف دم�سق �لذي 
كان  يطل على بردى. �إ�سطحبه مر�فقيه �ىل �لفندق، وبعد �ساعة �إت�سل بي �أحدهم  ي�ستنجد: لقد قرر 
حممود عدم �لبقاء و �لعودة �ىل بريوت عندما ر�أى جمرى بردى وقد حتول �ىل �ساقية مليئة بالقاذور�ت، 
�أن  �أح�س باخليبة وقرر  مل يجد بردى �لذي غناه �سوقي، وبدوي �جلبل، ونز�ر، و�سعيد عقل و�سو�هم. 

يهرب هو وخيبة �أمله. 
ر�أيت  �العالم.  وز�رة  يف  معي  يعمل  كان   �لذي  �جلندي  علي  و�ل�ساعر  �نا  �لفندق  �ىل  �أ�سرعت 
�لو�سائل   كل  م�ستخدمني   بالبقاء  �أقنعناه   ب�سعوبة  تخيله،  �لذي  بردى  يجد  الأنه مل  كاملجنون  حممود 
و�الغر�ء�ت، قلنا له �أن �أهل دم�سق ينتظرونه، و�أن �ل�سنة كانت �سنة جفاف قا�س حولت �لنهر �جلميل 
�ل�سلطات )وحمافظ مدينة دم�سق عبد  �لنهر من قبل  �إهمال جمرى  �أن  �ىل �ساقية بائ�سة، و�حلقيقة 
�حلليم خد�م �آنذ�ك �لذي كان همه عقد �سفقات �سيا�سية( �أدت �ىل جفاف �لنهر فتحول �ىل مزبلة. 
كنت مديرة مكتب وزير �العالم لل�سوؤون �لثقافية، وبعد جهد جل�س حممود على طرف �ل�سرير كالطفل 
�حلزين الإنك�سار حلمه. بقي حممود و�سارك يف �ملهرجان مثري� �سجة يف قاعة جامعة دم�سق �إذ وقف 
�جلمهورعدة مر�ت م�سفقني له عندما �ألقى �سعره. وعلى خالف كل �ل�سعر�ء غطاه �جلمهور باليا�سمني 
و�لورود، كانو� يرون  فيه فل�سطني �لتي ت�سكن �أرو�ح �ل�سوريني، هذ� باالإ�سافة �ىل روعة �سعره و��سلوب 
له  �لالذقية حيث عقدت  �ل�سورية مثل حلب، حم�س،  �ملدن  �ملهرجان  بعد  �لفريد. ز�ر حممود  �إلقائه 
ندوة يف كل مدينة و�سفق له �ل�سوريون �مل�سكونون بفل�سطني و�لعروبة، وهكذ� عو�سه حب �ل�سوريني عن 

"برد�ه" �ملفقود.  
تركنا حممود دروي�س مبكر� يف 9 �آب �سنة 2008 كان �سابا ن�سبيا يف �ل�سابعة و�ل�ستني من عمره على 
�إثر عملية جر�حية يف �لقلب ن�سحته �أمه، �لتي  متنى يف �سعره �أن يكون خيطا يف ذيل ثوبها �لفل�سطيني، 
�نه ذهب �ىل �مريكا حيث  �إال  �لفرن�سيني،  �الطباء  ر�أي  بناء على  �أن ال يجريها، كما ن�سحناه جميعا 
�جرى �لعملية يف �أ�سهر م�ست�سفى للقلب يف �لعامل )مايو كلينك(، بعد ��سبوع  تركنا وترك ثورته متعجال  

كما فعل كل �سيء يف حياته.  
ن�سرع�سر�ت �لدو�وين وكتب �أجمل �لنرث �لعربي. دفن كما �أر�د يف ر�م �هلل. رحل حممود وهو يف قمة 
جمده لكنه ما ز�ل خالد� يف ذ�كرتنا نحن ��سدقاوؤه و من عرفه، �أو تفاعل مع �سعره من ماليني �لقر�ء 

يف �لوطن �لعربي. 
يف ذكرى ميالده �أفكر بق�سائده �ل�سهرية )ملاذ� تركت �حل�سان وحيد�( و )�أنا  يو�سف يا �أبي( و 
)�سجل �نا عربي(  و )�أحن �ىل خبز �أمي( ، ومئات �لق�سائد �لتي  �ثرى بها �للغة �لعربية ، و�ل�سعر 

�حلديث. 
حتية �ىل روحه �لقلقة �لتي مل تهد�أ �ال عندما و�سد �للحد يف فل�سطني. 

 أ. حميدة نعنع

شاعر القضية الفلسطينية دون منازع

م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

 كاتبة و �سحفية عربية





 -كتابها من اخلربات والكفاءات املعروفة . 

 - قرائها جميع من يهتم بالبحث واملقاالت الر�صينة. 

 - اأهدافها ،ن�رش الوعي وتطوير املجتمع . 

alaa@urcplan.com
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بعونه تعاىل ، �صي�صدر 

عددها االأول مبنت�صف 
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