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ــــرات االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ افـــــــكـــــــار فـــــــي الـ
الـــمـــتـــوقـــعـــة لــــعــــالــــم مـــــا بــــعــــد أزمــــــــة وبــــــــاء كــــوفــــيــــد- 19

ـــة ــيــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــتـــ ــ رحـــــــــــيـــــــــــل صــــــــــــــــــاح سـ

لعبة النفوذ على رمال العرب

مظاهر الفشل األمريكي في غزو العراق
ــبــــة الــــهــــيــــمــــنــــة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة نــــهــــايــــة حــــقــ

المحتلة العربية  االحواز  دولة  هي  هذه 

الخطاط طارق خاقان:
 كتابة المصحف الشريف حلم معظم الخطاطين

نـــــــــظـــــــــر!؟ وـجـــــــــــهــــــــــــة  أم  خـــــــــيـــــــــانـــــــــة 

محمد الشارخ:
لــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة خــــاصــــيــــة تـــشـــكـــيـــل األحــــــــرف 
ــتــــوبــــة ــكــ مــ أو  مـــــنـــــطـــــوقـــــة  كـــــلـــــمـــــة  كـــــــــل  فـــــــــي 

ازمة النظام الرأسمالي امام فروس 
كورونا ازمة اقتصادية ام ازمة اخالقية

عالم ما بعد الوباء

التطبيع



IFMPC is a think tank institute, with a gathering of experts, researchers, 

politicians, businessmen and those interested in various �elds of political and

economic development in Iraq. It aims to provide advisory services to ministries

and government institutions as well as investment companies in Iraq or abroad.

منتدى صنع السياسات – لندن 

هو تجمع للخ¥اء والباحث� والسياسي� ورجال ا�ع�ل وا�هتم� � مختلف مجا�ت التنمية 

السياسية وا�قتصادية. يهدف ا° تقديم الخدمات ا�ستشارية للوزارات وا�ؤسسات 

الحكومية وايضا «كات ا�ستث�ر العاملة � العراق او خارجه. يتعاون ا�نتدى مع اهم

الÁكات � مجال التدريب والتطوير 

ا�نتدى يقدم خدمات للمؤسسات بكافة نشاطاتها : 

- تحليل ودراسة القضايا ا�قتصادية ومواضيع التنمية السياسية وا�قتصادية ا�حلية والدولية.

- تحليل ا�علومات والبيانات للمشاريع والقرارات السياسية وا�قتصادية. 

- عقد وادارة ا�ؤÏرات والندوات وورش العمل اضافة ا° وحدات البحث ا�صغرة لتحليل ا�زمات 

والقضايا العاجلة.

www.ifpmc.org

Find us on the below : 
WWW.IFPMC.ORG 
Twitter : @IFPMC-IQ

Contact us : 
Phone : 00 44 20 7886 9675
Vantage London Great West Rd
Brentford, TW8 9AGX
Email: info@ifpmc.com

ا�تصال بنا :

ا�ملكة ا�تحدة 

لندن - ا�ملكة ا�تحدة

الهاتف : 00 44 20 7886 9675

 info@ifpmc.com : ÙوÚال¥يد ا�لك

 www.ifpmc.org : Ûا�وقع الرئي

 IFPMC-IQ : Úتوي



حبق  جرمية  اإلحتالل  يعترب  والوضعية،  السماوية  والقوانني  الشعوب،  مسلمات  فـي 
وأن  الشعوب،  الوطنية، وحرية  للسيادة  وإنتهاك  الدويل،  للقانون  اإلنسانية، وخرق فاضح 

املقاومة هلذا االحتالل بكل أشكاهلا مشروعة وقانونية.
الوطن العريب الذي يعاين منذ عقود من تقسيم وتفتيت، واعتداءات أجنبية متواصلة فـي 
أكثر من بلد عريب، توجت بإحتالالت إستيطانية باألحواز عام 1925 وفلسطني عام 1948، 
فـي األوىل مت “شطب”  هذه الدولة وأحلقت بالقوة بكيان إيران، وفـي الثانية أقيم كيانا هجينا 
بداًل عنها، وفـي كال احلالتني ميكن توصيف من قام هبذا اإلحتالل البغيض بأنه عدوان ضد 

األمة العربية.
و  إيران  عن  “نتغاضى”  وأن  فلسطني،  حيتل  ألنه  الصهيوين  الكيان  نعادي  أن  ميكن  ال 
إحتالهلا األحواز، وتصبح كل التربيرات اليت يسوقها البعض مرفوضة مجلة وتفصياًل. فال 

يوجد إحتالل مرفوض، وإحتالل “قابل للنقاش”!
الصهيوين،  الكيان  مع  للتطبيع  تدعو  أصوات شاذة،  تعلو  بدأت  األخرية،  السنوات  فـي 
املستقلة  الوطنية  دولته  إقامة  فـي  األساسية  حقوقه  الفلسطيين  الشعب  ينال  أن  قبل  حىت 
وعاصمتها القدس، وحق العودة إىل األرض اليت طرد منها. وبذات الوقت جاهرت أحزاب 
رؤية  من  إليران  “عمالته”  بإعالن  البعض  متادى  بل  إيران،  مع  بعالقاهتا  ومنظمات  وقوى 
مذهبية بغيضة أو ملصاحل شخصية، متناسني أن من حيتل أرضًا باألحواز ال ميكن أن يساهم 

بتحرير أرض أخرى فـي فلسطني.
من الضروري أن يرتقي الوضع العريب، خاصة الشعيب واحلزيب والنقايب، إىل مستوى 
التحديات ولو ضمن األطر املمكن القيام هبا، فكما يتم رفض التطبيع مع الكيان الصهيوين، 
اجلزر  و  األحواز  بإحتالل  يكتفـي  مل  الذي  إيران  نظام  مع  العالقة  رفض  الضروري  من 
ولبنان  وسوريا  العراق  عربية،  دول  على  للسيطرة  امريكي  توافق  وفق  بل متدد  األماراتية، 

واليمن، مما بات يشكل حالة خطورة تشابه خطورة الكيان الصهيوين إن مل يكن أكثر.
نعرف أن أولويات الصراع جيب أن تتوجه للدفاع عن فلسطني وحق الشعب الفلسطيين، 
ولكنه ال ميكن أن يكون ذلك تربيرًا للسكوت عن إحتالل األحواز، فاألرض بكال البلدين مها 
أرض عربية، والشعب فـي كال البلدين مها عرب مثلنا، فكيف ندافع عن األول ونصمت عن 

الثاين!!
خالل  من  التطبيع”  “دراما  بـ  توصيفه  مت  مبا  مؤخرًا  متثل  الذي  اخلطري  األختراق  إن 
مسلسالت حتاول جتميل الكيان الصهيوين، وإصباغ حالة إنسانية على من خان بلده وعمل 
كل  على  الوطين”  “احلجر  بـ  والقيام  مقاومته،  الضروري  من  الصهيوين،  الكيان  أجل  من 
من يساهم بالتطبيع، كما جرى بـ “احلجر الصحي املزنيل” ملقاومة فـريوس كورونا، فخطر 
يشابه  إيران  مع  واملشبوهة  املريبة  العالقة  الكورونا، وخطر  وأقسى من خطر  أكرب  التطبيع 

خطر الكورونا.
حنن لسنا ضد أي شعب فـي العامل، بالعكس حنن من دعاة العالقات اإلنسانية واألخالقية 
بني شعوب العامل كله، و التبادل احلضاري و الثقافـي و الفين، شريطة أن يكف العدوان عنا، 

وأن تعود أرضنا املحتلة واملغتصبة..
فهل ما نطالب به عادل ومشروع أم ال؟؟!!

أ. علي المرعبي

التطبيع المرفوض واإلحتالل إلى زوال

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير



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:

جملة عربية �صاملة ت�صدر من باري�س

ي�صارك بها الكثري من اال�صدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مايز االدهمي  �صفاء البيلي  خليل مراد  زياد املنجد

 حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �صليمان  نهال الكعبي  ن�صيمة اأبرحو�س
  هالل العبيدي  عواطف  فارح  �صروق خالد  يو�صف اأبرحو�س  

66, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris France 
Port: 06 25 23 17 75

www.koul-alarab.com
e-mail : koulalarab.paris@gmail.com

INPI numéro: 4464381 - ISSN 2677-349X
SARL: MERHEBI - Adam éditions

RCS Nanterre 809 511 447 00017 
APE: 5814Z

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

�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

وان  السنني،  آالف  منذ  عريب  بلد  األحــواز    
السيادة  صاحب  هو  ــوازي  األح العريب  الشعب 
الفعلية على وطنه، وتقع األحواز يف أقصى احلدود 
العريب  اخلليج  بني  ما  العريب  للوطن  الشرقّية 
وجبال زاجروس، وهو امتداد للوطن العريب. وقد 
اليت  التارخيّية  الفترة  نفس  يف  أراضيه  تكّونت 
واملناخ  األرض  فتشابه  العراق  جنوب  فيها  تكون 
املنطقة  هذه  وحــدة  على  دليل  خري  والزراعة 
اجلغرافية والطبيعية واليت ختتلف ِاختالفا كبريًا 

عن أراضي ومناخ وزراعة هضبة فارس.

تنديد بالقمع وداعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا بـــــــــــغـــــــــــداد
اإلعالمي في لبنان

عالم ما بعد الوباء
افكار في التغرات 

االقتصادية والسياسية 
المتوقعة لعالم ما بعد 

أزمة وباء كوفيد- 19

نــــظــــر!؟ ــــة  ــانــــة أم وـجــــهـ ــيــ الــــتــــطــــبــــيــــع: خــ



ازمــــــة الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي امــــــام فــــروس 
كــــورونــــا ازمـــــة اقــتــصــاديــة ام ازمـــــة اخــالقــيــة

مستقبالت العالقة االلمانية- االوروبية: 
الــمــانــيــا االوروبـــيـــة ام اوروبــــا االلــمــانــيــة؟ 

فرن�صا و االحتاد االوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دوالر 
الدول العربية: 

م�صر: 12 جنيه    ال�صعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دوالر    البحرين: 1 دينار    االمارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �صوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
االردن: 1 دينار    فل�صطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 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
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مـــظـــاهـــر الـــفـــشـــل األمــــريــــكــــي فــــي غـــــزو الــــعــــراق
ــــة فــــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة ــنــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــهــ نـــــــهـــــــايـــــــة حــــــقــــــبــــــة الــ

لــــــعــــــبــــــة الـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ عــــــــلــــــــى رمــــــــــــــــــال الــــــــعــــــــرب
حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــراق 
أصــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــت الـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــقـــــــــــة بــــــــــــــكــــــــــــــورونــــــــــــــا
السلطة الجزائرية أمــام رهــان مواجهة 
كـــــــورونـــــــا ومـــــــشـــــــروع تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة غـــــــــــــــلـــــــــــــــق  »الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــــــــــــــدوار« 
مــــــــــدنــــــــــيــــــــــة وعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة فـــــــــــــــي الـــــــــــــــســـــــــــــــودان

فــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا

إعتذار للزميل 
عبد اجلبار اجلبوري

املاضي  بالعدد  الــي نشرت  املقابلة  يف 
من املجلة مع اخلطاط العاملي يوسف 
ذنــون، سقط سهوًا اإلشــارة أن املقابلة 
أجـــراهـــا الــزمــيــل الــعــزيــز عــبــد اجلــبــار 

اجلبوري
اإلعــتــذار،  تتقدم هبــذا  التحرير  أســرة 
والــتــنــويــه هبـــذه املــقــابــلــة القيمة الــي 

أجراها األستاذ عبد اجلبار اجلبوري

الــــــــحــــــــيــــــــاة تـــــــــتـــــــــجـــــــــدد   2020 ســـــــــــــهـــــــــــــرات 

الزمن ال يغر 
نوال الزغيب
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ب��و���س يف  اإدارة  اإخ��ت��ارت��ه��ا  ال��ت��ي  ف��احل��رب 
بدون  الكونغر�س  دع��م  لتنال  تكن  مل  ال��ع��راق, 
داخل  ايلول   11 �صدمة  بني  النف�صي  االإرت��ب��اط 
اأم��ري��ك��ا وال���وج���ود امل��زع��وم الأ���ص��ل��ح��ة ال��دم��ار 
ال�صامل يف العراق. واأن الدعم الذي تلقاه بو�س 
قدمت  الرئا�صية,    2004 ع��ام   اإنتخابات  يف 
اأوهمت  اإذ  العراق.  على  احل��رب  ل�صن  تربيرا 
االأمريكيني اأن عراق �صدام ح�صني, هو اجلبهة 
بينما  االإره�����اب,   على  احل���رب  يف  امل��رك��زي��ة 
احلقيقة هي العك�س متاما. هي توريط اأمريكا 
باإجتياحها  ك�صبها  ميكن  ال  عبثية  ح��رب  يف 
للعراق وتدمري�صعبه, تاأكدت هذه احلقيقة بعد 
7 اأعوام من االإحتالل جند ان اأوهام املحافظني 
اجلدد ب�صان اإمكانية حتقيق اإنت�صارات �صريعة 

تبددت متاما. 
 وال�صوؤال الذي يرد اىل االأذهان. كيف ميكن 
للحرب على االإرهاب ان  متنح االإدارة لنف�صها 
ومعظم  االمريكية  ال�صيا�صية  الطبقة  توريط 
ال�صعب االأمريكي, باأن هناك �صرورة لغزو بلد 

اأو  االأمريكية  للم�صالح  تهديدا   ي�صكل  ال  اآمن 
درامية  األعاب  من  املنطقة  يف  يجري  ك��ان   ما 
اأح��الم  وحتقيق  هيمنتها  الإ�صتمرار  اأمريكية 
االم��ر  ان  وط��امل��ا  للتحقيق؟  قابلة  غ��ري  وردي���ة 
700 مليار دوالر  كذلك, فماذا يربر اإنفاق نحو 
دول��ة,  دم��رت  التي  العبثية  احل��رب  تلك  على 
االأمن  لتوفري  اإ�صرتاتيجيا  �صمانا  ت�صكل  كانت 

واالإ�صتقرار يف  منطقة امل�صرق العربي .
بعد وقوع االحتالل وبعد خم�صة اعوام, اعلن 
اجلرنال جون ابي زيد  قائد ع�صكري مكلف من 
قوات االحتالل يف العراق, ان اجلي�س غري قادر 
الربية  القوات  وان  العراق  يف  قوته  زيادة  على 
العمل  يف  طاقتها  ح���دود  و���ص��ل��ت  االم��ري��ك��ي��ة 
ق��ادرا  يعد  ومل  م�صتوى,  اأدن���ى  اىل  الع�صكري 
خلو�س حروب طويلة الأنها معدة لتحقيق ن�صر 
العراق,  ظ��روف  يف  يتحقق  مل  وه��ذا  ب�صرعة, 
على  وقدراتها  العراقية  املقاومة  ق��وة  ب�صبب 
املتحركة,  االر�صية  بالقوات  اخل�صائر  احل��اق 
كما حذر اجلرنال االأمريكي بيرت �صميكو رئي�س 
االأمريكي  اجلي�س  ان  املحتل,  اجلي�س  اأرك���ان 
بالعراق,  احلرب  تخ�صر  امريكا  وان  �صينك�صر 
اذا مل توقف تاأثري املقاومني خالل عدة ا�صهر, 
على  تاأثري  العراقية  املقاومة  جلهود  كان  حيث 
االمريكية.  الع�صكرية  امل��ع��دات  وت��اآك��ل  تلف 
واأ�صاف �صميكو: )اذا انتهت احلرب ومت اعادة 
امريكا  يف  مع�صكراتها  اىل  واالآل��ي��ات  املعدات 
دوالر  ر  مليا   128 اىل  بحاجة  �صتكون  فاإنها 
الإعادة جتهيزها و�صيانتها, الأن اأغلبها خرجت 
من اخلدمة بفعل هجمات املقاومني امل�صتمرة(. 
وهو  الدولية  االزم��ات  ملجموعة  تقرير  وخل�س 
قتال  يف  العراقية  املقاومة  مزايا  عن  يتحدث 
القوات التي اإحتلت بالدها اىل النقاط التالية:

خالل االعوام العجاف املا�صية التي اأعقبت 
غزو واإحتالل العراق , طراأت تغيريات وتبدالت 
من  ميكن  االم��ري��ك��ي��ة,  التجربة  على  ع��دي��دة 
القادمة,  االأعوام  اآفاق  او  مالمح  روؤية  خاللها 
فقد ول��دت احل��رب على االإره��اب  عام 2001, 
ث��ق��اف��ة اخل���وف يف اأم��ري��ك��ا واأح���دث���ت ت��اأث��ريا 
والنف�صية  االمريكية  الدميقراطية  على  مدمرا 
االمريكية, وعلى مكانة اأمريكا الدولة العظمى 
التي  املخططات  واأدت  ال��ع��امل.  يف  ال��وح��ي��دة 
الرئي�س  عهد  يف  اجل���دد  املحافظني  ر�صمها 
العراق,  واإحتالل  بغزو  متثلت  التي  االإبن  بو�س 
املنطقة  يف  وفو�صى  �صيا�صية  اإ�صطرابات  اىل 
لالقت�صاد  اأ�صا�صيا  تهديدا  واإىل  كلها  العربية 
العاملي. ومنذ ذلك الوقت مل يعد ممكنا جتاهل 
الكونية  اأمريكا  اأه��داف  بني  املتزايدة  الفجوة 
امل�صتنزفة  الع�صكرية  ال��ق��درات  وب��ني  املعلنة, 
مواردها  وق�صور  االأه���داف,  تلك  حتقيق  على 
االأمرباطوري  امل�صروع  باإحتياجات  الوفاء  عن 
و�صع   ب��و���س,  اإدارة  طرحته  ال���ذي  االأم��ري��ك��ي 
النهاية حلقبة تفرد الهيمنة يف م�صروع ال�صرق 

االأو�صط اجلديد.
ال���ت���ح���والت اجل���وه���ري���ة اخل���ط���رية يف  ان 
اإحتواء  من  االأمريكية  االإ�صرتاتيجية  االأولويات 
رو�صيا وال�صني اىل اخ�صاع دول امل�صرق العربي, 
االإ�صرتاتيجية   ت�صخري  ه��و  الوحيد  تف�صريها 
ال�صهيوين,  الكيان  اهداف  خلدمة  االأمريكية 
وتهويد  ال�صهيوين  ال��ع��رب��ي-  ال�����ص��راع  حل��ل 
االأ�صويل  التطرف  وت�صجيع  الفل�صطينية  الهوية 
االإ�صالموي يف البلدان العربية, وتدمري الن�صيج 
الإحتالل  بو�صن  اإدارة  دفعت  ذلك  كل  العربي. 
اأبواب  وفتح  الوطني,  نظامه  وا�صقاط  العراق 

املنطقة امام اإحتواء امريكي وا�صع.

د. خليل مراد

مظاهر الفشل األمريكي في غزو العراق
ــايــــة حـــقـــبـــة الـــهـــيـــمـــنـــة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة نــــهــ
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    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

1 - وا�صنطن ال تزال تقاتل عدوا يف العراق 
تقديراتها  تكرار  وتعيد  عنه,  الكثري  تعرف  ال 
عن قوة وقدرة املقاتلني العراقيني رغم �صقوط 
حكومتهم  م�صتخدمة و�صف املقاتلني باجلي�س 

املدرب.
2 -هناك نوع من الثقة بالنف�س يدور داخل 
بطرد  االإح�����ص��ا���س  وزرع  املقاتلة  املجموعات 
ار���س  على  اأم��ري��ك��ا  وه��زمي��ة  املحتلة  ال��ق��وات 

العراق.
3 -املقاومة العراقية منظمة تنظيما مركزيا 
قويا وت�صتخدم نظام اإت�صاالت تفني متقدم وال 
ت�صتخدم  كما  تنقالتها.  يف  الفو�صوية  تعرف 
االإعالمية  البيانات  واإ�صدار  النف�صية  احلرب 

التي تثري قلق اجلنود االمريكيني.
4 -ان ر�صائل املجفرة ال تن�صاق وراء حرب 
طائفية وتوؤكد على حماية املدنيني من الهجمات 
وحما�صرة االآليات االأمريكية والهجوم املباغت 

عليها واحلاق خ�صائر يف اآلياتها وجنودها.
ال��راأي  ل��دور  واعية  املقاتلة  -اجلماعات   5
العمليات  اأخ��ب��ار  نقل  على  وحت��ر���س  ال��ع��ام  
يف  النا�س,  بني  ون�صرها  الناجحة   الع�صكرية 

املقاهي والتجمعات الريا�صية  وغريها.
ي�صفها  االر����س,  على  امل��ق��اوم��ة  -ت��اأث��ري   6
اإ�صتخبارات  وك��ال��ة  يف  حملل  واي���ت,  جبفري 
بالقول:  وا�صنطن  مركز  يف  االمريكي  الدفاع 
ت�صتقر  بقعة  على  ن�صيطر  ان  فقط  )ن�صتطيع 
ت��غ��ادره��ا ت�صقط  ال��ق��ط��ع��ات, وع��ن��دم��ا  ف��ي��ه��ا 
وتتعر�س اىل قوة �صاروخية هجومية على اآليات 

اجلنود اخللفية(.
االأمريكي  التقرير  اأورده  ما  اأه��م  -م��ن   7  
العراقية,  للمقاومة   القتايل  االأ���ص��ل��وب  ح��ول 
والذي اأدى اىل تراجع قدرات اجلي�س االمريكي 

القتالية, تعزى اىل االأ�صباب االآتية: 

الكمائن  من  �صل�صلة  املقاومة  تنفيد  اول: 
والعمليات.

الهجوم,  اأثناء  الت�صليح  تنوع  اإعتماد  ثانيا: 
الهاون,  وقذائف  االأوتوماتيكية  االأ�صلحة  منها 
واملهاجمة من مواقع نائية ومتقدمة, وا�صتخدام 
�صفوف  يف  اإرب��اك  الإح��داث  موقوتة  جتهيزات 

القوات املحتلة.
موزعة  ر�صمية   غري  �صبكات  اإيجاد  ثالثا: 
واالإت�����ص��االت  وال�صيطرة   ال��ق��ي��ادة  الأغ��را���س 
واإ�صتغالل  متعددة  بطريقة  احلا�صوب  واجهزة 
امل��خ��اب��رات  ع��م��ل  و���ص��ائ��ل  يف  ال�صعف  ن��ق��اط 

االمريكية.
رابعا: املراوغة يف اإ�صتخدام اأنظمة اإت�صال 
وبث الر�صائل الن�صية على الهواتف اخللوية  يف 
االمريكي  االإلكرتوين  التن�صت  جتنب  حماولة 

على حتركات املقاومني.
الهجمات  ا���ص��ل��وب  اإ���ص��ت��خ��دام  خ��ام�����ش��ا: 
اإم��ك��ان��ات  ي��ن��ه��ك  ال����ذي  ب��ال�����ص��ك��ل  التكتيكية 

املخابرات واالإ�صتطالع والتعقب  االمريكي.
التي ترتك  االأهداف  �شاد�شا: ح�صن اختيار 
اأثرا  �صيا�صيا واإعالميا, وحتديد مواقع واهداف 

هجماتهم بطريقة �صريعة وخاطفة.
�شابعا: اإ�صتخدام القن�س االحرتايف.

االمريكي  ال��ت��ق��دم  م��رك��ز  تقرير  ك�صف  و 
ظهور  منذ  العراق  يف  االمريكية  اخل�صائر  عن 
القوات  ان�صحاب  وحتى    2004 ع��ام  املقاومة 
 2011 ع��ام  �صيف  يف  ال��ع��راق   م��ن  االمريكية 

كاالآتي:
187 دبابه طراز ابرامز  �   30 دبابة طراز 

 120   � ب��راديل  ط��راز  األية ع�صكرية  تي62 /67 
مدرعة   93   � ويلي  �صرتكر  ط��راز  قتالية  اآلية 
حاملة جنود ام113  �   250 عربة طراز همفيز 

� 500 عربة بني  �  35 اآلية قتالية  طراز ا�صتيلر 
كا�صحة الغام واآليات ثقيلة ومتو�صطة  وقاطرات 
كرج  �صينوك  ان��واع  من  هيلكوبرت  طائرة   118  �
وب��ي��ج وك��ي��وا و واري����ر  واب���الك ك��وك وابا�صي 
ثابت   جناح  ذات   ط��ائ��رات    50   � وهيليكوبرت 
 / قتالية  وطائرات  ا�صتطالع  طائرات  وت�صمل 

اف 15 واف 14 واف 16
امل�صجلة  احلقيقية  االرق���ام  بلغت  تا�صعا: 
املواقع  وارق��ام  للمقاومة  العراقي  الر�صد  من 
قتل  املحتلة  ال��ق��وات  اإن�صحاب  قبل  العربية  

)14564( جندي وجرح )28577(  جندي.
م�صروع  على  االأمريكي  االإح��ت��الل  اأث��ر  اأم��ا 
ري�صارد  يحدثنا   االو�صط,  ال�صرق  يف  الهيمنة 
ه�س, رئي�س جمل�س العالقات اخلارجية ومدير 
التخطيط  يف وزارة اخلارجية  وم�صوؤول �صابق 
امريكية   الإدارت����ني  القومي  االم���ن  جمل�س  يف 
االمريكية  الهيمنة  حقبة  )ان  دمي��ق��راط��ي��ة 
عقود   4 خالل  العربية  املنطقة  على  امل�صيطرة 
يف  ال��ع��راق  واإح��ت��الل  غ��زو  م��ع  اإنتهت  م�صت, 
الرتاجع  من  جديدة  حقبة  وب��داأت    2003 عام 
القوة  اإ�صتخدام  بفقدان  املنطقة,  االمريكي يف 
املفرطة يف ال�صراعات الدولية, متثلت ب�صلوك 
وادارة  اأوب��ام��ا  ال��دمي��ق��راط��ي   الرئي�س  ادارة 
اللجوء  اإ�صطرت  ترامب,  اجلمهوري  الرئي�س 
العالقات  الدبلوما�صية يف  القوة  ا�صتخدام  اىل 

الدولية واالبتعاد عن منطق احلرب(.
االمريكي  التفوق  حقبة  انتهاء  عوامل  وان 
االب��ن,  بو�س  ادارة   ق��رار  م���رده   املنطقة,  يف 
دول  مع  عالقاتها  لع�صكرة  املربر  غري  باللجوء 
بني  التطبيع  م�صروع  تراجع  اىل  اأدى  املنطقة, 
وف�صل  ال�صهيوين,  وال��ك��ي��ان  العربية  ال���دول 
مواجهة  يف  الأمريكا  املوالية  العربية  االأنظمة 
اال�صالم ال�صيا�صي الذي انت�صر يف دول املنطقة 
هان�س  تقدير  وح�صب  متوقعة.  غ��ري  ب�صرعة 
)ان املنطقة تعاين من فو�صى وت�صاعد  ادوار 
تركيا  وخا�صة  العربية   غري  االقليمية  ال��دول 
وايران  وا�صتمرار اال�صطراب وعدم اال�صتقرار 
مبباركة  االي���راين  التغلغل  ب�صبب  ال��ع��راق,  يف 
امريكية, وتهمي�س جامعة الدول العربية و�صعف 
الت�صامن  حتقيق  يف  العربي  الر�صمي  النظام 
الت�صريح  وي��اأت��ي  ف��اع��ال(.  ك��ان  كما  العربي 
االأخري للرئي�س ترامب  قبل ايام بالقول باأن)ما 
يجري يف املنطقة من فو�صى واإخالل يف توازن 
القوى, مرده  القرار االمريكي يف غزو واإحتالل 
اإرتكبته الواليات  العراق باأنه خطاأ ا�صرتاتيجي 

املتحدة يف تاريخها احلديث(



السياسة

هذا الدمار الذي حاق بال�صرق االأو�صط يف �صوريا 
والعراق واليمن وليبيا, لي�س �صببه الغزو اخلارجي 
)االأمريكي الربيطاين 2003( اأو التوترات الداخلية 
)ثورات الربيع العربي(, ولكن ال�صبب الرئي�س هو 
ال�صرق  تق�صيم  مبوجبها  مت  التي  اخلريطة  تلك 
بيكو. وحتدثت املجلة  االأو�صط وامل�صماة �صايك�س- 
عن )اإخ��رتاع( دول جديدة مل تكن قائمة حينها, 
واأن التق�صيم جرى يومها على اأ�صا�س طائفي, مما 

زرع بذور ال�صراعات يف املنطقة.
العربي,  ج�صدنا  تنخر  التي  الطائفية  تلك 
اأدوات��ه��ا,  لها  واإب��ت��ك��رت  الغربية,  ال��ق��وى  غذتها 
ليفعال  واالإي��ران��ي��ني  ل��الأت��راك  املغاليق  وفتحت 
واأعاجيب  احل���روب  تفعله  مل  م��ا  جمتمعاتنا  يف 
تعزيز  �صوى  �صيئا  يغرم )احللفاء(  ال�صيا�صة, ومل 
يطلبها  ب��ات  التي  )احل��م��اي��ة(  لفر�س  ال��ق��واع��د 
و�صمال  �صرق  و�صد  البع�س,  بع�صهم  �صد  العرب 
تباينت خطواتنا جتاههما بني رائٍح وغاٍد, تطرفا 

حتى باتا )كفرا( بالدين والقيم.
التي  كالعنقاء  جم���ددا  القيام  ن�صتطيع  ه��ل 
ب�صورتها  حفلت  والتي  الرماد  حتت  من  تنه�س 

اأ�صاطري ال�صرق القدمي؟ 
ذلك �صوؤال ال ميكن االإجابة عليه اإال اإذا عرفنا:

� ملاذا اإلت�صقنا باحلماية اخلارجية حتى باتت 
قواعدها تفر�س �صروطها على وجودنا؟

� ملاذا ره�ّن�ا ثرواتنا بتلك احلماية االفرتا�صية, 
واأفقرنا �صعوبنا؟

)م�صلحني(  اأدوات  ن�صنع  اأن  ر�صينا  مل��اذا   �

واإ�صعال  جمتمعاتنا,  لت�صظية  امل�صميات  مبختلف 
القتال بني �صرائح �صعوبنا؟

و�صمالها  �صرقها  �صواترنا,  كل  اأ�صقطنا  ملاذا   �
واملغرب  وفل�صطني  )�صوريا  وغربها  )ال��ع��راق( 
نعرف  ال  بتنا  حتى  )اليمن(,  وجنوبها  العربي( 
كيف نطفيء النار التي كنا وقودها واأ�صعلت باأيادي 

)حلفائنا(؟
رم��اد  على  اإال  جنتمع  اأن  ن�صتطيع  ال  مل���اذا   �

احلروب؟
)احللفاء- اإن�صحب  اإذا  نخ�صى  بتنا  ومل��اذا   �
يبقوا  مل  التي  اأرا�صينا  من  اجل��دد(  امل�صتعمرون 

فيها على زرع اأو �صرع؟
ب�صلطة  ع��ومل��ت��ه  اأرك������ان  ت��ت�����ص��دع  ع����امل  يف 
جديدة,  خريطة  وتر�صم  جم��ه��ري,  )ف��اي��رو���س( 
ترزح حتت  كلها  كثرية,  اإىل خيارات  العامل  يتجه 

معاول الهدم الوبائي, ونحن فيها بال معامل: 
� اأوروبا املوحدة اإىل التفتت.

� تهاوي العوملة واآثارها.
� االإقت�صاد العاملي اإىل ركود وك�صاد كبريين.

� تراجع قوى عاملية وظهور قوى اأخرى.
مناطق  يف  وحلفائه  االأمريكي  ال��دور  تراجع   �

النفوذ والأ�صباب اقت�صادية.
� اإنهدام �صلطة الدولة.

ما  حتى  كانت  التي  الغربية  امل�صالح  ت�صتت   �
قبل يناير 2020 موحدة و�صامدة.

بفعل  املرتدة  العاملية  االإجتاهات  يف  حتوالت   �

على  لعبتهما  وبريطانيا  فرن�صا  خطت  منذ 
)�صايك�س-  حمميات  واأن�صاأتا  العربية,  ال��رم��ال 
كثرية,  �صراعات  االأو�صط  ال�صرق  خا�س  بيكو(, 
امل�صالح  ق��اع��دة  اإىل  تنتمي  دائ��م��ا  كانت  لكنها 
�صراعاتها  تخو�س  كانت  بدورها  التي  الغربية, 
اخلا�صة مع م�صتعمر اإيراين )الفر�س(, وم�صتعمر 
يتوانيا  مل  حديثني,  قدميني  )العثمانيني(  تركي 
املنطقة  يف  تبنيها  التي  اجل���دران  ك��ل  خ��رق  ع��ن 
العربية, و�صوال اإىل تفتيت هذه الدول من الداخل, 
ناهيك عن مبارزة القوى العظمى )رو�صيا واأمريكا 

وال�صني( على رقاع النفوذ.
ع�صكرت  القريب,  البعيد  التاريخ  ذل��ك  منذ 
باملنطقة,  نفوذه  مناطق  يف  كل  ال��ق��وى,  خمتلف 
وعملت على تاأجيج اخلالفات بني الدول التي كانت 
جتمعها مقومات على وحدة ال�صف العربي, حتى 
كل  فوق  اخل��راب  لوحة  ور�صمنا  الدمار,  بنا  حاق 
وقلنا  اأعليناها  التي  التمدن  مظاهر  رغم  ترابنا, 

اأننا هنا. 
تقول جملة )ديلي بي�صت( االأمريكية يف تقرير 
)�صايك�س  اتفاقية  لتوقيع   101 الذكرى  يف  ن�صرته 
اأن  االإع��رتاف  اجلميع  على   2017 اأبريل  بيكو( يف 

أ.لهيب عبدالخالق

على  الــنــفــوذ  لعبة 
رمـــــــــــــــــــال الـــــــــــعـــــــــــرب..
لـــــــــــوحـــــــــــة الـــــــــــخـــــــــــراب
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   كاتب و �شحفي عربي من �شورية

احلروب, التي مل تفلح االأمم املتحدة يف وقفها.
� االإرتداد من االإ�صتقالل اإىل اخل�صوع للهيمنة, ومن االإندماج اإىل التفتت. 

� اإعادة ترتيب اجلغرافيا ال�صيا�صية بطم�س الهويات.
االأخطر يف كل ذلك بداية اإنهدام االأمم املتحدة, التي حتولت من كيان حاٍم 
قوى  اأم  واحدة  قوة  اأنها  االآراء يف  تباينت  م�صتحكمة,  قوة  تخدم  �صكرتارية  اإىل 
متعددة. كما اأن النظام العاملي الذي بني على اأنقا�س هزمية دور املحور )اأملانيا, 
اليابان واإيطاليا( بعد احلرب العاملية الثانية, مل يعد ميلك اأي �صكل لنظام ميكن 
لقد  الدولية.  املنظمة  ط��اوالت  على  ترتاكم  التي  الق�صايا  حل  يف  عليه  التعويل 
اأ�صبحت ال�صراعات باأنواعها �صيماء العامل من حولنا, وت�صردت ال�صعوب بني قهر 

وفقر وحروب, زادها الوباء االأخري الذي اأنق�س ظهور العاملني.
وامل�صالح  االأهداف  تتفتت  العامل من حولنا,  الذي ي�صيب  )الت�صونامي(  يف 
العربية, وباتت تخت�صر ب�"احل�صول على �صلطة مدعومة من )االأعدقاء(, مل تعد 
هناك حاجة لل�صعوب, التي ت�صظت يف كل االإجتاهات بعيدا عن مواطنها وبحثا 
عن اأمان ولقمة عي�س كرمية, حتى ن�صيت كيف تكون م�صتقلة وحرة. بات ن�صف 
�صعوب العرب "الجئني" والباقي منهم يحرتق بلظى الفقر اأو ال�صجون اأو اخلوف 

من املجهول.."وما عادت بالد العرب اأوطاين". 
�صهري  على  وتطفو  الرباكني,  خمتلف  فيه  تتفجر  الذي  االأو�صط,  �صرقنا  يف 
واالإ�صرتاتيجيات,  امل�صالح  تختلط  وامل�صبية,  واملنهوبة  املغدورة  �صعوبه  ثرواته, 
حتى باتت مالحمها تتوارى خلف زجاج مظلل. بقي العرب كما كانوا �صابقا, حطبا 
لكل هذه التنابزات وحروب امل�صالح, وبقيت القوى )اال�صتعمارية( ال�صابقة تنمل 
حتت جلودنا ب�صفات �صتى..)حلفاء( يرتدون خمتلف الثياب, ويحملون كل اأنواع 
وم�صائرنا  ثرواتنا  �صفائنهم  على  ويحملون  واأر�صنا,  جلودنا  يحفرون  االأ�صلحة, 

اإىل املجهول. 
-من ق�صيدة للكاتبة ال�صاعرة )وبتُّ على ر�صيِف املوت الجئًة(.   

إلى 
أين نسير؟

يف ظل الظروف التي نعي�صها �صعوبًا واأوطانًا  من حقنا اأن ن�صاأل: اىل 
اأننا  ك�صعوب  اأن يح�صل لو  اأين ن�صري وما هي النهاية؟ وهل كان لذلك 

منتلك االإرادة لتقرير م�صرينا ور�صم م�صتقبلنا وم�صتقبل اأجيالنا؟
منذ خم�صة عقود واأكرث رفع حكامنا �صعار الوحدة وحترير االأرا�صي 
اأرا�ٍس  وفقدان  والت�صرذم  الفرقة  من  مزيدًا  النتيجة  وكانت  املغت�صبة, 

وطنية, وتفوق العدو  علينا يف كل االأ�صعدة.
  كان حلمنا الوحدة العربية, واأ�صبح جل همنا احلفاظ على الوحدة 
القطرية, فهل كانت امل�صكلة فينا ك�صعب اأم يف من ت�صيد امل�صهد واأو�صلنا 

اىل ما نحن فيه؟
م�صكلتنا االأ�صا�صية  فيما نحن فيه االآن وما و�صلنا اإليه اإعتبار احلاكم  
اإرادة  واإرادت��ه فوق  ال�صعب,  الوطن, وهو  ال�صعب, فهو  نف�صه و�صيًا على 
واعتبار  احلريات  وم�صادرة  القمع,  مبمار�صة  ذلك  له  وك��ان  اجلميع, 
يجب  اأعداء  عداهم  وما  وطنيون  فاملوؤيدون  للوطنية,  مقيا�صًا  له  الوالء 

�صحقهم.
اإن بناء االأوطان يعتمد على �صواعد ال�صعب, وعندما ين�صلخ احلاكم 
عن �صعبه تتهاوى االأوطان وتتفكك وي�صبح احلاكم األعوبة بيد من يقدم 

له الدعم ملقاومة االإرادة الوطنية ل�صعبه.
منذ خم�صة عقود وبلدنا �صورية تعي�س ماأزق احلاكم الذي يعترب نف�صه 
لقوى  دوليًا  مع�صكرًا  �صورية  اأ�صبحت  حتى  وال�صعب,  الوطن  على  و�صيًا 
واقع  وه��ذا  الوطنية,  االإرادة  ال�صعب  وال  احلاكم  فيها  ميلك  ال  اأجنبية 

نعي�صه رغم تغني احلاكم بال�صيادة الوهمية.
ال�صوري  املواطن  يع�صقها  التي  واحلرية  الوحدة  �صعارات  كانت  فهل 
اأوكل  الذي  امل�صروع  تنفيذ  اأجل  �صلطتها من  االأ�صد  عائلة  لتثبيت  و�صيلة 
االأمة  على  التاآمر  م�صل�صل  واإكمال  ومتزيقها  �صورية  تدمري  وهو  اإليها  

العربية؟
وتوريثها  ال�صلطة  اىل  و�صوله  وطريقة  و�صلوكه  النظام  م�صرية  اإن 
يدع  ال  تدل مبا  اأبيه,  اأب��ن  اأن��ه  �صوى  �صورية  على  دال��ة  له  لي�س  ل�صخ�س 
بلدنا  اإي�صال  اأج��ل  من  وا�صتمر  وجد  وظيفي,  نظام  اأن��ه  لل�صك  جم��ااًل 
اىل هذا احلال, و�صكوت النظام العاملي عن جرائمه بحق ال�صعب دليل 
�صورية  تدمري  اأجل  من  ينفذه  الذي  للم�صروع  النظام  هذا  مباركة  على 
وتق�صيمها, وهو اأمر لن يتوقف اإال برحيل النظام وعودة �صورية اىل �صعبها 

العربي وح�صن اأمتها.

أ.زياد المنجد

خال�صة القول

    كاتبة عراقية مقيمة بكندا
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ال يخفى على من يتابع اأو�صاع املنطقة العربية 
املخاطر  حجم  فل�صطني؛  ق�صية  منها  القلب  ويف 
فقط  ولي�س  برمته  العربي  الوجود  على  املتفاقمة 
االأ�صباب  تعدت  خماطر  فل�صطني,  ق�صية  على 
الفل�صطيني  اجل�صم  داخ��ل  اىل  لتنفد  اخلارجية 

ذاته.
مالحم  وبعد  فل�صطني  لنكبة   72 ال��ذك��رى  يف 
البطولة التي �صطرها �صعب فل�صطني العربي االأبي, 
يبدو وكاأن هناك �صيء من الوهن والرتهل اأ�صاب 
العاجزة  االإنتظارية  بكثري من  يرتافقان  الق�صية, 
التي تراقب االأحداث دون فعل فاعل موؤثر, ترهل 
غري  العدوان  لقوى  �صرا�صة  بفعل  وت�صتت  و�صعف 

امل�صبوقة �صجعتها حالة اإنعدام الثقل العربي. 
ت��ل��ك امل��خ��اط��ر امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن واق�����ع احل���ال 
و  جت��اذب��ات  م��ن  ف��ي��ه  وم���ا  ال��راه��ن  الفل�صطيني 

اإنق�صامات و اإ�صتقطابات حادة, تتمثل يف: 
1 � الإنق�شام الفل�شطيني

الفل�صطينية؛  ال�صاحة  الراهن يف  االإنق�صام  اإن 

د. عبدالناصر سكرية

واأيا تكن مربراته وحيثياته؛ من �صاأنه اأن ي�صتنزف 
اأي  اأ�صا�س  هي  التي  الفل�صطينية  ال�صعبية  القوة 
اإجناز ميكن حتقيقه راهنا اأو م�صتقبال. ان احلالة 
االأ�صا�س  القوة  هي  الفل�صطيني  للداخل  ال�صعبية 
والزخم الرئي�س واملجال احليوي لالإنت�صار املمكن 
واملطلوب على العدوان ال�صهيوين؛ طال الزمان اأم 
ق�صر, وما االإنق�صام الراهن اإال واأدا يوميا مل�صدر 

القوة االأ�صا�س.
2 � �شلل موؤ�ش�شات منظمة التحرير

فبعد اأن كانت هذه املوؤ�ص�صات التي بناها �صعب 
و�صرفائهم؛  ال��ع��رب  اأح���رار  مب�صاعدة  فل�صطني 
اإط�����ارا ي��ج��م��ع ال��ط��اق��ات ال��ب�����ص��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
يقوده  متجان�س  ن�صايل  م�صلك  يف  واالإقت�صادية 
م�صروع وطني فل�صطيني موحد؛ تراجعت فعاليتها 
نتيجة اإتفاق اأو�صلو وحتول الثورة الفل�صطينية اإىل 
�صلطة فل�صطينية عدمية الفعالية هزيلة االإمكانية. 
والن�صال  للق�صية  يعطي  ثائرا  الفل�صطيني  ك��ان 
والدعم  احللول  ينتظر  اإىل موظف  اأو�صلو  فحولته 
اأية مقدرة على حل ولو  من ال�صلطة التي ال متلك 

جزء ي�صري من م�صكالته الناجمة عن االإحتالل.
ب�صبب اأو�صلو ت�صاءلت منظمة التحرير مل�صلحة 
الوظيفي  والعقل  الف�صاد  نخرها  التي  ال�صلطة 
املطلبي فاأ�صبحت عائقا اإ�صافيا اإىل جانب كل ما 

يعيق حركة التحرير الوطني الفل�صطيني.
3 � اإتفاقية اأو�شلو 

عنها  اإنبثقت  التي  وال�صلطة  االإتفاقية  عجزت 
للق�صية,  اأو  لل�صعب  اإيجابي  �صيء  اأي  حتقيق  يف 
حالة  يف  �صببا  فكانت  ال�صحيح  ه��و  العك�س  ب��ل 
طاقات  وخ�����ص��ارة  ن�صايل  وت��راج��ع  ح��اد  اإنق�صام 
�صربة  اأو�صلو  اإتفاقية  �صكلت  لقد  وا�صعة.  ن�صالية 
موجعة جدا للن�صال ال�صعبي العربي وفتحت اأبواب 

االإعرتاف بدولة العدو والتطبيع معها ب�صكل ر�صمي 
وعلني وقح.

اأو�صلو فتحت الباب وا�صعا اأمام كل االإنتهازين 
الفل�صطينية  ال�صاحتني  يف  واملنافقني  واالإنهزامني 
ديفيد  كامب  الإتفاقية  تكملة  فجاءت  والعربية,  
اأخرجت  التي  ال�صهيوين  وال��ع��دو  ال�صادات  بني 
من  فقط  ولي�س  الفعل  دائ��رة  من  بعظمتها  م�صر 
و  لها,  معيبة  فل�صطينية  وتغطية  ال�صراع,  دائ��رة 
االأخ��رى؛  العربية  االأط��راف  من  اآخ��ر  تطبيع  لكل 
بل وحمر�صا لبدء م�صرية تطبيع وتعاون واإعرتاف 

ر�صمي عربي مع دولة الكيان ال�صهيوين.
التطبيع  اأن���واع  اأخ��ط��ر  كانت  اأو�صلو  اإتفاقية 
نف�صه  الفل�صطيني  هو  عليها  املوقع  الأن  العدو  مع 
اأهوال العدوان ال�صهيوين  اأوال كل  الذي تقع عليه 

املبا�صر. 
4 � تديني ال�شراع 

ال�صهاينة  �صد  ال�صراع  حتويل  خطورة  تكمن 
اإىل �صراع ديني بني امل�صلمني واليهود يف اجلوانب 

التالية: 
الذين  ال�صهاينة  ي��ري��ده  م��ا  اإىل  االإجن����رار   �
بغطاء  االإ�صتعمارية  العدوانية  اأغرا�صهم  يغطون 
الدينية  بحقوقهم  اإدعاءاتهم  لتاأييد  زائف  ديني 
زائفة  اإدع��اءات  وهي  فل�صطني,  باأر�س  التاريخية 

باطلة وتربير ليهودية الدولة. 
� عدم املقدرة مو�صوعيا على ح�صم ال�صراعات 
االإنت�صار  اإمكانية  وع��دم  املذهبية,  كما  الدينية 
يجعل  وه��ذا  ق��وت��ه.  كانت  مهما  ط��رف  الأي  فيها 
الطرف  اأن  ومبا  نهاية  ال  ما  اإىل  مفتوحة  احلرب 
اأنه  فيعني  املادية  بالقوة  االأ�صعف  هو  الفل�صطيني 
اإمكانية  دومن��ا  دائ��م  الإ�صتنزاف  يتعر�س  �صوف 

السياسة
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لالإنت�صار.
من  واجلغرافيا  والتاريخ  االأر����س  اإ�صتبعاد   �
من  فلي�س  الدين  على  العدوان  اأن  ال�صراع, طاملا 
الوطني  الوجود  على  عدوانا  يكون  اأن  ال�صرورة 
وال��ق��وم��ي مب��ا ف��ي��ه االأر������س وال�����ص��ع��ب وال��ت��اري��خ 
وامل�صتقبل اأي�صا. فلو اإعتنقت دولة  )الكيان( دين 

االإ�صالم هل تنتهي امل�صكلة ويحل ال�صراع؟؟
� اإخراج غري امل�صلمني من ال�صراع مع ما يعنيه 

من خ�صارات ن�صالية, حمليا وعامليا
� الو�شاية الإيرانية 

اأجنحة  اأح��د  على  االإي��ران��ي��ة  الو�صاية  ت�صكل 
اأ�صا�صيا  �صببا  ال��راه��ن؛  الفل�صطيني  االإنق�صام 
�صعائرية  الإعتبارات  ذات��ه  االإنق�صام  اإ�صتمرار  يف 
اأي  يف  امليدانية  القوة  موازين  تعدل  ال  ف�صفا�صة 

وجه من الوجوه. 
على  االإي��راين  امل�صروع  �صكله  ما  خطرا  يكفي 
اإنق�صامي  ط��رح  من  يج�صده  ما  فل�صطني؛  ق�صية 
يف  ويغرقه  العربي  ال�صعبي  الواقع  يفتت  مذهبي 
�صراعات هام�صية ال تنتهي فت�صتنزف كل اإمكانياته 
ال�صهيوين,  العدوان  مواجهة  عن  بعيد  مكان  يف 
الطوق  جمتمعات  تفتيت  يف  الفعالة  وم�صاهماته 
ببلدان امل�صرق العربي املحيطة بفل�صطني املحتلة, 
ف�صال عن االإنق�صام احلاد يف ال�صارع الفل�صطيني, 
والتالحم  الق�صية  على  املخاطر  اأك��رب  من  وه��ذا 

الن�صايل ال�صعبي العربي املطلوب حولها. 
وا�صحا  جليا  االإي�����راين  امل�����ص��روع  غ���دا  ل��ق��د 
واملعادية  العرب  ال�صعوبية احلاقدة على  بخلفياته 
ال�صهيوين  امل�����ص��روع  م��ع  ه��ذا  يف  ويتالقى  ل��ه��م, 
امل�صروعني  جعل  مما  االإمرباطوري,  االإ�صتعماري 
فراغ  الفارغ  الكالم  كل  رغم  فيتعاونان  يلتقيان, 
ال��ط��ب��ول اجل��وف��اء ع��ن ال��ق��د���س وف��ي��ال��ق القد�س 

وحترير القد�س.
ال�صعب  من  ق�صم  على  االإيرانية  الو�صاية  اإن 
االأط��راف  لكل  اأ�صا�صية  ذريعة  ي�صكل  الفل�صطيني 
املت�صررة من النفوذ االإيراين وم�صروعه التو�صعي 
التخريبي؛ للمزيد من االإرمتاء يف النفوذ االأجنبي 

طلبا للحماية الذاتية.
� املوقف من النظام ال�شوري

منطق  لتبني  الفل�صطينيني  م��ن  ع��دد  اإن���ربى 
من  ذل��ك  يحمل  م��ا  م��ع  مواقفه  وت��اأي��ي��د  النظام 
حيال  فقط  لي�س  اأخطر  ونتائج  خاطئة  تف�صريات 

فل�صطني  ق�صية  وعلى  بل  ال�صوري  ال�صعب  ق�صية 
ذاتها.

ال  موقف  هو  ال�صوري  النظام  مواقف  تاأييد 
يعرب  كونه  عن  ف�صال  اأ�صال,  اإن�صاين  وال  اأخالقي 
وبطبيعة  باملنطقة  ال��وع��ي  يف  خطري  ق�صور  ع��ن 
وتلك  منه  امل�صتفيدة  ال��ق��وى  وطبيعة  ال��ع��دوان 
املت�صررة منه. اإن معرفة مو�صوعية بالدور ال�صلبي 
الذي اأداه النظام ال�صوري جتاه الثورة الفل�صطينية 
�صنة,  خم�صني  قبل  قيامه  منذ  فل�صطني  وق�صية 
ت�صتوجب حتما من كل فل�صطيني حر و�صريف ومن 
ال�صعب  لثورة  موؤيدا  اأي�صا موقفا  كل عربي كذلك 
واالإذالل  القهر  م��ن  للتخل�س  و�صعيه  ال�����ص��وري 

والتبعية.
� الو�شع املعي�شي 

ال�صعب  اأبناء  وا�صعة من  حيث تعاين قطاعات 
غزة,  قطاع  يف  �صيما  ال  الداخل,  يف  الفل�صطيني 
والبطالة  احل�صار  نتيجة  خانقة  معي�صية  �صائقة 
.مما  اجلدية  التنموية  امل�صاريع  وغياب  املرتفعة 
العزلة  اأو  الهجرة  اإىل  ال�صباب  من  كثريين  يدفع 

واالإحباط.
� التطبيع 

جممل  على  ع��دي��دة  خماطر  التطبيع  يحمل 
م����ردوده  اأو  امل���ادي���ة  قيمته  يف  ل��ي�����س  ال��ق�����ص��ي��ة, 
النف�صي  جانبه  يف  االأه���م  ب��ل  فقط  االإق��ت�����ص��ادي 
العدو,  كيان  اإىل  والنظر  بال�صراع  ومتعلقاته 
العدو  ب��دول��ة  �صريحا  اإع��رتاف��ا  يحمل  فالتطبيع 
وجه  وهنا  ب��ه,  واأخ��الق��ي  وثقايف  نف�صي  قبول  مع 

اخلطورة االأ�صد.
� اإنقطاع الداخل عن اخلارج 

حيث الوجود الفل�صطيني االأكرب واالأبرز خارج 
موؤ�ص�صات  لتجميد  ك��ان  وق��د  املحتلة.  فل�صطني 

ال��دور  اأو���ص��ل��و؛  اإت��ف��اق��ي��ة  بفعل  التحرير  منظمة 
مبعناه  يكن  مل  واإن  االإن��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  الرئي�صي 
يف  املنخرط  املنتظم  الن�صايل  مبعناه  بل  امل��ادي 
وكان  اإجتهاداته.  تنوع  على  جامع  وطني  م�صروع 
هذا االإنقطاع الن�صايل �صببا يف عدد من االأخطار 

االإ�صافية:
الفل�صطيني  الوجود  يعد  مل  حيث  التجني�س,   �
�صواه يف  قوة فاعلة مرتابطة مع  بلد عربي  اأي  يف 
جمرى ن�صايل واحد؛ فتم االإ�صتفراد بذلك الوجود 
بعد عزله عن الكتلة الن�صالية العامة وو�صعه اأمام 

خيارات معي�صية �صيئة اأو الر�صوخ للتجني�س.
الداخل,  ل�صعب  ال�صمود  مقومات  اإ�صعاف   �

ماديا ونف�صيا
اخلارج  فل�صطينية يف  ن�صالية  ت�صتت طاقات   �
فحملها الياأ�س واالإحباط لالإرمتاء يف اأح�صان قوى 
معادية اأو مرتبطة بالعدو ب�صكل اأو باآخر وال �صيما 

يف عامل البزن�س
ما العمل ؟؟

املخاطر  م��واج��ه��ة  اإىل  ي��ه��دف  تغيري  اأي  اإن 
الراهنة على الق�صية؛ يجب اأن ينطلق من ت�صحيح 
الدرا�صة  واق��ع  وم��ن  ذات���ه,  الفل�صطيني  الو�صع 
فاإن  حلها,  و�صبيل  امل�صكالت  لطبيعة  املو�صوعية 
احلل يكون باإلغاء اإتفاقية اأو�صلو من جانب ال�صلطة 
وموؤ�ص�صاتها  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وتفعيل 
فيها  االإجتاهات  وم�صاركة جميع  الوطنية جميعها 
وفق م�صروع وطني وا�صح املعامل حمدد االأهداف 
االإنق�صام  حالة  يلغي  واالإ�صرتاتيجية,  املرحلية 
وي�صقط تبعية اأي طرف الإيران, ويعيد الو�صع اإىل 
التوا�صل  واإع��ادة  ال�صلطة  من  بدال  الثورة  مرحلة 
جميع  وت��وظ��ي��ف  واخل����ارج  ال��داخ��ل  ب��ني  الفعلي 
الطاقات وهي كثرية جدا لتعزيز �صمود ال�صعب يف 
واملواجهة  ال�صمود  اأ�صا�س  الذي يبقى هو  الداخل 
واالإنت�صار, وحتديد مقومات وموا�صفات املقاومة 
منها  ت��اأخ��ذ  وال  للق�صية  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�صليمة 

ت�صحيات تقدمها على طريق م�صدود  
م�صروع  مواجهة  ويف  للنكبة   72 ال��ذك��رى  يف 
التهويد وال�صم فلتكن اخلطوة االأوىل اإلغاء اإتفاقية 

اأو�صلو.
    طبيب و كاتب عربي
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د. نزار محمود

السياسة

احلقائق  ت�صوه  اأن  ميكن  احلرية  يافطة  حتت 
االإلتزام  وبدعوى  احل��ال,  بواقع  التالعب  ويجري 
ميكن خنق احل��ق��ائ��ق وف��ر���س ���ص��رب م��ن واق���ع ال 
يطاق. هكذا هي حياة االإن�صان عندما يعي�س, ككائن 

اجتماعي, بني غريه من اأبناء الب�صر.
يف  امل�صل�صالت  عر�س  كثافة  حول  كثريون  كتب 
�صهر رم�صان املا�صي, والتي جتد يف عر�صها يف هذا 
ال�صهر مهرجان تناف�س وت�صويق. لكننا نحن املاليني 
اإىل �صا�صات التلفاز  من العرب امل�صلمني م�صدودين 
احل�صان,  والن�صاء  املثرية  باحلكايات  م�صدوهني 

وحتت �صعار: رم�صان يجمعنا!
يف  ���ص��واء  ال��ن��ا���س,  يختلف  اأن  الطبيعي  وم��ن 
من  يعر�س  ما  ح��ول  نفاقهم,  يف  حتى  اأو  �صدقهم 
م�صل�صالت. منذ اأول اأيام �صهر رم�صان املا�صي, بداأ 
هارون,  واأم  ال�صعودي,   ,9 خمرج  م�صل�صلي:  عر�س 
العربي  ال�صعب  اأبناء  من  وكثري  االإماراتي,  الكويتي 
امل�صل�صلني  هذين  على  اإحتجاجا  هياج  يف  امل�صلم 
ناعمة  ممنهجة  اأدوات  اأعتربا  والذين  امل�صتفزين 
املالحظات  ول��دي  ال�صهيوين.  الكيان  مع  للتطبيع 

التالية:
اإال  ويتطور  يعي�س  ال  عمل,  ه��و  الفني  العمل   �
اإذا كان  اإال  باالإبداع. واالإبداع الفني ال يقوم ويدوم 
وم�صاعر  عقول  مع  ومتجاوبًا  ر�صالته,  يف  �صادقًا 

جمهوره.
االإب����داع دون ح��ري��ة, وال ح��ري��ة دون  ي��ق��وم  ال   �
لن  والت�صليل  الزيف  فاإبداع  وواقع,  �صوابط حقيقة 

يطول عمره.
عبارة  تعلمنا  قد  اأظافرنا,  نعومة  ومنذ  كنا,   �
املكان  عن  تعبريًا  مقال"  مقام  "لكل  تقول:  جميلة 

لي�شت حماولت التطبيع مع الكيان ال�شهيوين حديثة العهد، بل بداأت قبل عقود، ب�شكل �شري وم�شترت، خا�شة بعد زيارة ال�شادات للقد�س وتوقيع 
اإتفاقية كامب ديفيد وما تالها لحقاً مع الردن وال�شلطة الفل�شطينية.

التطبيع بقي حم�شوراً بالإطار ال�شيا�شي املحدود، يف ظل رف�س �شعبي وحزبي ونقابي عربي � حتى بالدول التي وقعت اإتفاقيات � مما جعل املو�شوع 
يخ�شع للمحرمات.

العربي على  امل�شاهد  لتعويد  الآخر"  وال��راأي  "الراأي  ال�شعار  بداأته ف�شائية اجلزيرة �شاحبة  الإعالمي،  التطبيع  بداأت لحقاً مرحلة جديدة من 
الإ�شتماع للم�شوؤولني ال�شهاينة، تلتها "زيارات" ريا�شية واإعالمية للدول العربية، اأو م�شاركة وفود منها يف عوا�شم ومدن عربية. 

والزمان املنا�صب للكالم.
هارون,  اأم  م�صل�صال:  ويعر�صه  يناق�صه  ما  اإن   �
رغم  االإط����الق,  على  باالأهمية  لي�س   ,9 خم��رج  و 
فالق�صية  امل�صمون.  يف  النظر  وج��ه��ات  اخ��ت��الف 
من  كبريًا  ج��زًء  �صكلت  حيثياتها  بكل  الفل�صطينية 

وعينا الباطن نحن اأجيال القرن الع�صرين.
� لقد قامت دولة ال�صهاينة كم�صروع ا�صتعماري 
على  م��زع��وم  ووع���د  دي��ن��ي  غ��ط��اء  عن�صري حت��ت 

ح�صاب ت�صفية �صعب ونهب اأر�س.
بلداننا,  يف  معنا  يعي�صون  وهم  لليهود  يكن  مل   �
عانوا  كالتي  واالحتقارية  الت�صفوية  امل�صاكل  ذات 
اأر���س  �صلب  على  اأعانتهم  التي  البلدان  يف  منها 
فل�صطني, تخل�صًا منهم وا�صتخدامًا لهم, وظلمًا لنا.
التي  املجتمعات  جميع  يف  ال��ي��ه��ود  ي�صعر  مل   �
املجتمعات,  تلك  يف  مواطنني  باأنهم  فيها  عا�صوا 
واإميانهم  معتقداتهم  بحكم  يهودية  جاليات  واإمن��ا 
ارتياح  ع��دم  �صبب  مما  املختار,  اهلل  �صعب  باأنهم 
�صيا�صية  جتاوزات  وح�صول  منهم,  املجتمعات  تلك 
بدرجات  �صدهم  واجتماعية  واقت�صادية  وقانونية 
اإطالقًا جمتمعاتنا  اأ�صدها  وحدود خمتلفة, مل تكن 

العربية امل�صلمة.
� اإن ظروف هجرة اليهود اإىل فل�صطني وما قامت 
بالقوة  دولتها  وقيام  ال�صهيونية  القتل  به ع�صابات 
والنار, وما ح�صل من اأمر القتل والتدمري والتهجري 

والت�صرد ملئات االآالف من �صكان واأهل فل�صطني.
باحل�صول  يهدد  وما  ح�صل,  وما   , مر  ما  مع   �
احلديث  ي�صبح  فاإنه  الفل�صطينية  الق�صية  اأمر  من 
قبل  بلداننا  يف  اليهودية  اجلاليات  "معاناة"  ع��ن 

والعر�س,  االأر����س  اإغت�صاب  لي�صاركوا  هجرتهم 
�صربًا من اال�صتفزاز والتعدي على التاريخ واحلقيقة 

واالإن�صانية.
من  التن�صل  م��ن  البع�س  اإل��ي��ه  يهدف  م��ا  اإن   �
الق�صية  جت��اه  واالإن�صانية  االأخ��الق��ي��ة  م�صوؤولياته 
وجوده,  حماية  ت�صتلزمه  دور   لعب  اأو  الفل�صطينية, 
اأو انتهاز البع�س للفوز بفر�صة عمر, اإمنا هو اإفال�س 

غري حممود.
� اإذا كان البع�س منهم يحاول تربير فعله بخيانة 
هذا من الفل�صطينيني, واإنكار ذاك, فاإنني اأقول: لقد 
كان هناك من ع�صى مو�صى, وكان هناك من خان 
امل�صيح, عليهما ال�صالم, ال بل وكان هناك من نافق 

على زمن حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
ال  ال��ذي  ول��الإل��ت��زام  ال�صادقة,  للحرية  نعم,   �

يخنق االإبداع ويخون احلقيقة وي�صلل الواقع.

ــــارون، ومـــخـــرج 7 بـــن الــحــريــة واإللـــــــزام: أم هــ
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نـــــــظـــــــر!؟ وـجــــــــهـــــــــة  أم  خـــــــيـــــــانـــــــة  الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــع: 



الكيان  م��ع  التطبيع 
ال�������ص���ه���ي���وين واإق����ام����ة 
ال���ع���الق���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ت��وا���ص��ل  ظ����ل  م���ع���ه يف 
ه���ذا االح���ت���الل وف��ر���س 
على  االحتاللية  هيمنته 
الفل�صطينية  االأر�������س 
ي�����ص��ك��ل خ����روج����ًا ع��ل��ى 
برف�س  العربي  االجماع 
اإ���ص��رائ��ي��ل  م��ع  التطبيع 
عن  االحتالل  اإنهاء  قبل 
العربية  االأرا���ص��ي  كامل 
املحتلة  والفل�صطينية 

القمة  خم��رج��ات  ووف��ق  الر�صمي  العربي  امل��وق��ف  يف  معلن  ه��و  م��ا  وف��ق 
التطبيع  يعترب  وفل�صطينيًا  العربية,  ال�صالم  ومبادرة  بريوت  يف  العربية 
م�صتوياته  بكافة  االحتالل  مع  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  العالقات  واإقامة 
ملبادئ  وانتهاكًا  وطنية  والثقافية خيانة  واالقت�صادية  واالأمنية  ال�صيا�صية 
الوطني  االجماع  ق��رارات  كافة  عليها  اأكدت  التي  الوطني  االجماع  وقيم 
التي متثلها منظمة التحرير الفل�صطينية , فال يحق الأي طرف اأو �صخ�س 
اأية عالقة تطبيعية مع االحتالل ومهما كانت املربرات  اإقامة  اأو موؤ�ص�صة 

والدوافع .
ومن هنا فان التطبيع مع االحتالل مرفو�س, واإقامة اأي عالقة تطبيعية 
معه هي ت�صجيع له التخاذ  املزيد من االإجراءات وال�صيا�صات العدوانية 

والعن�صرية وفر�س االأمر الواقع االحتاليل على االأر�س الفل�صطينية.
الوطنية  اإرادتنا  من  نابع  املوقف  هذا  فان  التطبيع  نرف�س  وعندما 
على  احلفاظ  اجل  من  امل�صتقل  الوطني  وقرارانا  الوطني  موقفنا  ومن 
ال�صهداء  وت�صحيات  دماء  و�صون  الوطنية  وق�صيتنا  الوطني  م�صروعنا 
واالأ�صرى وعذابات املنا�صلني , فال ميكن لنا اأن نبداأ باأي عالقة مهما كان 
نوعها مع هذا االحتالل قبل اأن تتحقق اأهداف وتطلعات �صعبنا يف احلرية 

واال�صتقالل الناجز.

�صفقة  ت�����ص��م��ن��ت 
ال������ق������رن ل���ل���رئ���ي�������س 
االأم����ري����ك����ي ت���رام���ب 
ف���������ص����اًل ل��ت��ط��ب��ي��ع 
ال���ع���الق���ات ال��ع��رب��ي��ة 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة, وق��د 
جت���������ص����د ذل���������ك يف 
لهما  دع���ا  م��وؤمت��ري��ن 
يف  االأمريكي  الرئي�س 
عمان  وموؤمتر  وار�صو 
االإق��ت�����ص��ادي وال���ذي 
ال��دول  بع�س  ح�صرته 
اإىل  والغربية  العربية 

جانب اإ�صرائيل, والتطبيع يعني: 
ومنها  العربية,  القمم  يف  قراراتها  عن  العربية  ال��دول  تخلي  اأواًل: 
قمة بريوت يف عام 2002 التي اأقرت التطبيع ال�صامل مقابل االإن�صحاب 

االإ�صرائيلي الكامل عن كافة االأرا�صي املحتلة عام 1967. 
ثانيًا: التطبيع خنجر يف خا�صرة الق�صية الفل�صطينية, وذلك باإنهاء 
هذا  على  يرتتب  وما  العربية  لالأمة  املركزية  الق�صية  فل�صطني  ل�صعار 

ال�صعار من م�صوؤوليات. 
ثالثًا: تطبيع العالقة القطرية االإ�صرائيلية يخدم االإن�صقاق, فاالأموال 
التي يحملها ال�صفري القطري حممد العمادي اإىل حما�س ويتم تدقيقها 
بذلك  كما �صرح  االإن�صقاق  اإدامة  اإىل  يهدف  اإمنا هو  املو�صاد,  قبل  من 

نتنياهو للكني�صت االإ�صرائيلي. 
وذلك  الكربى,  اإ�صرائيل  طريق  على  نوعية  قفزة  التطبيع  راب��ع��ًا: 
باإ�صتخدام التقدم العلمي االإ�صرائيلي الإ�صتغالل املوارد الطبيعية للدول 

العربية.
خام�صًا: اإن التطبيع وخروج االأنظمة من معادلة ال�صراع يوؤكد مقولة 
القائد املوؤ�ص�س مي�صيل عفلق عام 1948 "ال تنتظروا املعجزة, فل�صطني لن 

حتررها احلكومات العربية واإمنا الكفاح ال�صعبي امل�صلح".

د.احمد مجدالني 

اأن   " احل��زب:  باإ�صم  الر�صمي  الناطق  قال  العرب"  "كل  ل  و�صل  بيان  يف 
يروج   ,mbc حمطة  على  تلفزيوين  م�صل�صل  بعر�س  فوجئت  االأم��ة  جماهري 
تربر  التاريخية  لالأحداث  �صردية  خالل  من  ال�صهيوين,  العدو  مع  للتطبيع 
"احلق" ال�صهيوين املزعوم باأر�س فل�صطني. هذا امل�صل�صل الذي يحمل ا�صم "اأم 
هارون"، جاء عر�صه يف �صهر رم�صان, الأنه ال�صهر الذي جتذب فيه الربامج 

وامل�صل�صالت اأكرب ن�صبة من امل�صاهدين".
و تابع البيان:" اإننا ندين ب�صدة عر�س هذا امل�صل�صل الذي يدعو للتطبيع مع 
العدو ال�صهيوين, ندعو اإىل وقفه فورًا, و ننا�صد جماهري االأمة العربية يف كل 

اأقطارها مقاطعة برامج املحطة وب�صكل خا�س امل�صل�صل امل�صبوه".
واأ�صاف البيان:"اإن التطبيع الثقايف ال يقل خطورة عن التطبيع ال�صيا�صي 
واالقت�صادي, وهذه االأ�صكال يراد لها اأن ت�صكل مقدمات لتمرير �صفقة القرن 

املحمولة على الرافعة االأمريكية, وهي التي مرت يف حمطات وار�صو واملنامة, 
اأمام  والق�صور  االأجواء  فتح  لنظم عربية, من  م�صوؤولني  مواقف  وتتوا�صل يف 

ال�صهاينة اإىل دعوتهم حل�صور موؤمترات اقت�صادية ومنتديات ريا�صية". 
العدو  مع  الثقايف  التطبيع  مرجو   " اإ�صقاط:  اىل  بالدعوة  البيان  ختم  و 
ال�صهيوين, كما دعاة التطبيع ال�صيا�صي واالقت�صادي, ولرتتق القوى العربية 
وانهاء  العربية  االأمة  تواجه  التي  التحديات  م�صتوى  اإىل  والتحررية  الوطنية 

ا�صتالبها القومي واالجتماعي.
اخلزي والعار لدعاة التطبيع اأيًا كانت ا�صكاله, والتحية جلماهري فل�صطني 
عليه  يبنى  الذي  االأ�صا�س  اال�صت�صالمية  الت�صوية  مل�صاريع  رف�صها  ي�صكل  التي 
العدوان  بوابات  من  العربية  واالأمة  فل�صطني  على  التاآمر  اأ�صكال  كل  الإ�صقاط 

املبا�صر كما من بوابات التطبيع". 

الــــتــــطــــبــــيــــع  و  الــــــــــقــــــــــرن  ــة  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــيصــ

الـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــزب الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــث:
ــيــــاســــي ــيــــع الــــســ ــبــ ــتــــطــ ــــل خـــــــطـــــــورة عـــــــن الــ ــقـ ــ ــــي ال يـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــيــــع الـ ــبــ ــتــــطــ الــ
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السياسة

الفنية  االأع���م���ال  ك��ان��ت  دائ���م���ًا   
بحذر  ت��ت��ن��اول  العربية  او  امل�صرية 
ال��ك��ي��ان  ل�����ص��ال��ح  ���ص��ئ  اأي  ���ص��دي��د 
يت�صمن  ما  ج��دًا  ون��ادرا  ال�صهيوين, 
اأو  اأي عمل فني ذكر لدولة االإحتالل 
التعر�س للحياة اليومية لهم, باإعتبار 

ذلك ميثل نوعا من التطبيع. 
بع�س  ت��ث��ري  الآخ�����ر  وق����ت  وم����ن 
اأي ج��ان��ب  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  االأع���م���ال 
يف ه��ذا االإط����ار, اجل���دل ح��ول تلك 
الق�صية, ولكن فوجئنا هذا العام باأن 
ت�صمنت  والعربية,  امل�صرية  الدراما 
اجلدل  اأث���ارت  �صيا�صية   اإ�صقاطات 
م�صل�صالت,  ثالث  عر�س  بعد  خا�صة 
�صيا�صية  الأ���ص��ب��اب  ول��ك��ن  فنيا  لي�س 
ر�صمية  احتجاج  لبيانات  االأمر  واإمتد 

�صهيونية. 
اإتهامات بالتطبيع

من   ر�صميا  كان  االأول  االإحتجاج 
امل�صل�صل  ب�صبب  ال�صهيوين  الكيان 
فكرة  م��ن  وه��و  "النهاية"  امل�����ص��ري 
يو�صف  امل�����ص��ري  ال��ن��ج��م  وب��ط��ول��ة 
ال�صريف, وما جاء يف جزء من حوار 
الكيان  زوال  ع��ن  احل��ل��ق��ات  اإح����دى 
التي  امل�صتقبلية  الزمنية  الفرتة  يف 
يتحدث عنها امل�صل�صل, وهو بالطبع ما 
ر�صميا.  احتجاجا  واأر�صل  العدو  اأثار 
باخليال  م�صنف  امل�صل�صل  اأن  م��ع 
العلمي وال ميلك اأحد حما�صبة اخليال 

وحرية االإبداع.
ك����ان ه��ن��اك  ال���وق���ت  ن��ف�����س  ويف 
م�صل�صالن اآخران على النقي�س متامًا 
ومت توجيه االإتهامات لهما بالتطبيع. 
والذي  هارون"  "اأم  م�صل�صل  هو  االأول 
يتحدث بتزويرعن تاريخ و�صرية يهود 
وكما  رحيلهم,  قبل  العربي  اخلليج 
جاء يف حوار واحدة من بطالته "قبل 
ذكرى"  اىل  ونتحول  اأثرنا  يختفي  اأن 
اإ�صتفهام كثرية  اأثار عالمات  وهو ما 

ولكن  امل��ل��ف.  ه��ذا  فتح  توقيت  ح��ول 
ر�صالته  اأن  ب���رروا  امل�صل�صل  �صناع 
�صيا�صية.  ر�صالة  يحمل  وال  اإن�صانية 
اأما امل�صل�صل االآخر الذي واجه  اأي�صًا 
 "7 "خمرج  ه��و  التطبيع  ات��ه��ام��ات 
وكذلك �صناعه قالوا انه يتحدث عن 

اأكرث من وجهة نظر.  
اإنزعاج �شهيوين

و  "النهاية"  مل�صل�صل  ب��ال��ع��ودة   
عام  م��ائ��ة  م���رور  قبل  زوال��ه��ا  توقعه 
الدول  اإح��دى  يد  على  تاأ�صي�صها  على 
وبعدها  حلقاته,  اأوىل  خالل  العربية 
بيانًا  واأ���ص��درت  اخلارجية  هاجمته 
"باأنه  ف��ي��ه حم��ت��وى احل��ل��ق��ة  و���ص��ف��ت 
دولتني  بني  مقبول  وغري  موؤ�صف  اأمر 
عامًا"   41 منذ  �صالم  اتفاق  اأبرمتا 
خوفا  عك�صت  الت�صريحات  وه���ذه 
الناعمة  ال��ق��وة  ���ص��الح  م��ن  م�صترتا 
القاذفات  م��ن  اأخ��ط��ر  تعتربه  ال��ذي 

املتطورة وال�صواريخ الذكية.  
م�صل�صل  ان  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
ن��وع��ه  م���ن  االأول  ل��ي�����س  "النهاية" 
تلفزيونية  اأع��م��ال  ع��دة  �صبقته  فقد 
و�صينمائية م�صرية, ت�صببت يف توجيه 
االأعمال  هذه  على  للقائمني  اأبيب  تل 
بجانب  ال�صامية,  مب��ع��اداة  اإتهامات 
مطالبات ر�صمية بوقف عر�صها, على 
"دموع يف عيون وقحة"  غرار م�صل�صل 
اأوائل  اإم��ام  عادل  بطولته  لعب  الذي 
و"راأفت  امل��ا���ص��ي,  ال��ق��رن  ثمانينات 
�صخ�صيته  ج�صد  ال���ذي  الهجان"  
العزيز,  عبد  حممود  الراحل  الفنان 
اهلل"  ع��ط��ا  ن��اج��ي  "فرقة  وم�صل�صل 
لعادل اإمام. و كذلك م�صل�صل "فار�س 
بطولته  ولعب  كتبه  ال��ذي  جواد"  بال 

الفنان حممد �صبحي. 
و�صينمائيًا تعر�صت بع�س االأفالم 
امل�صرية اأي�صًا اإىل هجوم من الكيان 
التي  ال��ق�����ص��اي��ا  ب�صبب  ال�����ص��ه��ي��وين 

التعريف االأدبي وال�صيا�صي لكلمة التطبيع هو اإقرار وموافقة 
طريق  عن  امل�صالح  لتقا�صم  الثقة  تبني  التي  االأدوات  على 
التعاون ال�صيا�صي, االقت�صادي, الثقايف واالأمني وهذا يتناق�س 
�صراعا  لي�صبح  تقزم  وال��ذي  ال�صهيوين  العربي  ال�صراع  مع 

حمليا اطلق عليه ال�صراع الفل�صطيني اال�صرائيلي. 
تاريخيا عملية التطبيع ح�صلت بع�س ف�صولها وب�صكل �صري 
املا�صي  القرن  من  اخلم�صينات  منذ  العربية  ال��دول  بع�س  مع 

ومن ثم يف عام 1979 وعام 2004 
هناك حقيقة وا�صحة ان االختالف االإثني والوطني والقومي 
فر�س ر�صم خطة تدريجية لل�صري يف عملية التطبيع حيث قام 
وثقافية  اأمنية  �صيا�صية  ا�صرتاتيجية  بنحت  اال�صرائيلي  املحتل 
معتمدا  اأوىل,  كخطوة  ال�صري  التطبيع  ويفر�س  منها  ليت�صلل 
ايران  به  لعبت  وال��ذي  اخلطري  الواقع  ا�صتغالل  على  ذلك  يف 
االإقليم ناهيك عن  ال�صلبي واملركزي واخلطر على دول  الدور 
ال�صيا�صي  بالقرار  والتحكم  روؤيتها  فر�س  االمريكي يف  التفرد 
اال�صرتاتيجي لبع�س دول االإقليم ومبا يتوافق مع م�صالح الدولة 

العظمى.
� اإن عملية التطبيع ت�صري يف طريق معاك�س حلركة التاريخ 
واحلا�صر كون ال�صراع التاريخي قائم ويحتاج اىل تكملة العمل 
اىل  الو�صول  ثم  ومن  ال�صراع  اإدارة  مرحلة  اىل  االنتقال  قبل 

اتفاقات �صيا�صية نهائية.
الوقت  هذا  ويِف  تطبيعية  فعاليات  من  حاليا  يح�صل  ما   �
والذي يرف�صه غالبية العرب قد ينتج عنه �صتاء قا�صيا مقارنة 

بالربيع االأ�صود وما نتج عنه. 
به  تقوم  وما  واأذرع��ه��ا,  اي��ران  به  التخريبي قامت  ال��دور   �
تراجع  و�صارع يف  ال�صرر  اأحلق  االإرهابية  واملجاميع  املنظمات 
االقت�صادية  امل�صتويات  كافة  على  وت��اأخ��ره��ا  العربية  االأم���ة 

والعلمية وال�صيا�صة والتنمية بكافة ابعادها.

الــــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــع طـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
ــــخ ــ ــاري ــ ــتــ ــ ــــة الــ ــــركــ ــحــ ــ ــــس لــ ــاكــ ــ ــعــ ــ مــ

د. فيصل عرنكي

 مكتب القاهرة ـ هويدا عبد الوهاب 

    ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية

الدراما العربية في رمضان بن محاوالت التطبيع 

وأخــــــــــــرى أثــــــــــــارت مــــــخــــــاوف الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي:  

"النهاية"  يتنبأ بزواله و "أم 
هـــــارون"  يــحــوز عــلــى رضــاه
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لي�صت احلقوق جمرد رغيف خبز, وال حدود جغرافية فقط, 
بل اإنها اأبعد من ذلك بكثري. 

ال�صراع  ق�صية  حل�صم  االأ���ص��ا���س  يف  ك��ان��ت  احل��ق��وق  الأن 
الداخلي يف االإن�صان, ذلك ال�صراع الذي يبداأ مع بريق الوعي 
لتكّر  االأرح��ام,  العيون خارج ظلمة  يت�صلل  الذي  بال�صوء  االأول 
بعده �صل�صلة البحث عن احلقوق التي قد ال تنتهي حتى مبوت 

االإن�صان كج�صد. 
التطبيع الثقايف الفعال يرتكز على عوامل حقيقية ليح�صر 

يف االإن�صان:
يف  ال��ت��ج��ول  ت�صريح  مينحه  ال���ذي  النف�صي  ال��ق��ب��ول   1-
الذاكرة املجتمعية النف�صية والثقافية وهذا ال يتوفر يف الثقافة 

ال�صهيونية. 
-2 ثقافة املنتج التقني التي تتوغل يف الالوعي باالإ�صتخدام 
اليومي والعملي كالهاتف والكومبيوتر, وهذا اأي�صا ال يتوفر يف 

املنتج ال�صهيوين الذي تكاد النف�س العربية ترف�صه بالفطرة.
عرب  فعلها  النا�س  يف  تفعل  التي  االإن�صانية  ال�صخ�صية   3-
وهذه  والفن,  االأدب  جمال  يف  خا�صة  كافة,  االب��داع  اأ�صناف 
للمجتمع  االإن�صانية  اجلغرافيا  يف  متوفرة  غ��ري  ال�صخ�صية 

ال�صهيوين.
فالروح العربية باتت م�صبعة برغبة الناأي واالبتعاد عن كل 
ما ي�صدر عن الثقافة ال�صهيونية, ولي�س عن طريق تبني رف�س 
التطبيع كفعل مقاوم فقط, بل الأن النف�س العربية املثخنة باملوت 
والقتل واجلراح التي �صببها ال�صهيوين يف فل�صطني, وخارجها 
عرب احلاكم املوؤازر بدبابة �صهيونية, يجعل ال�صخ�صية العربية 
املثقفة وال�صعبية يف قمة التح�ص�س والهيجان عند طرح التطبيع 

الثقايف.
ما  العربي:  الثقايف  امل�صتوى  على  كبري  �صوؤال  هنا  ليح�صر 
جدوى هذا التطبيع اأمام الدم والقتل املبا�صر لالأبرياء كل يوم 
العربية عرب �صالح  الدول  فل�صطني, وخارجها يف كثري من  يف 

تكلفه ال�صهيونية بذلك ؟

الروائي عمر سعيد وموقفه 
مــــــــــن الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــع الـــــثـــــقـــــافـــــي 
مــــــــــع الــــــــــعــــــــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي

"ال�صفارة  فيلم  اأبرزها  من  تناولتها, 
النجم  فيه  اأب���دع  ال��ذى  العمارة"  يف 
"املمر"  فيلم  ك��ان  بينما  اإم��ام.  ع��ادل 
حلملة  تعر�صت  ال��ت��ي  االأف����الم  اآخ���ر 
اإذ  اأب��ي��ب  ت��ل  م��ن  غا�صبة  اإع��الم��ي��ة 
برائيل"  "ت�صفي  ال�����ص��ح��ايف  ه��اج��م 
الفيلم, يف �صحيفة هاآرت�س, واأكد اأنه 
كوحو�س  االإ�صرائيلي  اجلي�س  اأظهر   "

يحبون احلرب و�صورهم ك�صاديني". 
تاأثري القوى الناعمة

ويجب اأن نتذكر دائما اأن املثقفني 
خط  دائ��م��ا  ك��ان��وا  ال��ع��رب  والفنانني 
دفاع يف وجه ت�صرفات دولة االإحتالل 
معها,  التطبيع  من  نوع  اأي  ويرف�صون 
وكذلك الراأي العام يف ال�صارع العربي 
كدولة  الغا�صب,  الكيان  تقبل  يرف�س 

ميكن التعاي�س معها.  
 وحول ذلك يقول الكاتب واملوؤلف 
تعر�صت  اإن��ن��ي  رغ��م  ال��ع��دل:  مدحت 
ال�صهيوين  العربي  ال�صراع  لق�صية 
غ��رار  على  غنائي  عمل  م��ن  اأك��رث  يف 
واأوب��ري��ت  العربي"  "احللم  اأوب��ري��ت 
"القد�س هرتجع لنا" فاإنهم مل يهتموا 
ال�ّصعبي  املطرب  باأغنية  واهتموا  بها, 
"بحب  الرحيم  عبد  �صعبان  ال��راح��ل 
التى  اإ�صرائيل".   وباكره  مو�صى  عمرو 
والعربية  امل�صرية  خاطبت اجلماهري 
بب�صاطة وتلقائية فكان لها تاأثري مهم 
اأدركوه, واأكدوا على اأن الفن امل�صري 
تاأثري  يعرفون  الأنهم  التطبيع  يقاوم 

القوة الناعمة للفن.
فقالت:  ال�صوبا�صي  فريدة  الكاتبة 
فهو  "التطبيع"   م�صطلح  اأرف�������س 
اإقامة عالقات طبيعية مع كيان  يعني 
ال  لقيط  كيان  هو  واالح��ت��الل  طبيعي 
يوما.  وج��ودا  له  يكون  ول��ن  له  وج��ود 

هو  هارون"  "اأم  مل�صل�صل  بالن�صبة 
ت�صليل للحقائق وتزوير للتاريخ. وهي 
ولالأجيال  الوطنية  للق�صية  اإ���ص��اءة 

الالحقة.
الدكتور طارق فهمي اأ�صتاذ العلوم 
اخلارجية  اإعرتا�س  ق��ال:  ال�صيا�صية 
الكيان على م�صل�صل "النهاية" لي�س له 
الذي  فقط  امل�صل�صل  ولي�س  يربره.  ما 
اأ�صار اىل حرب حترير القد�س وانتهاء 
املتحدة.  ال��والي��ات  وتق�صيم  كيانهم 
هذا عمل فني جمازي, الأن هاج�صهم 
احلقيقي هو اال�صتمرار كدولة مقبولة 

يف املنطقة.
فقد  ال��ع��رب  املنتجني  اإحت���اد  اأم��ا 
"اأم  م�صل�صلي  �صد  ح��ادا  بيانا  اأ�صدر 
رئي�س  وق��ال    "، "خمرج   و  هارون" 
اأب��و ذك��رى: االإحت��اد  اإبراهيم  الإحت��اد 
وموؤ�ص�صاته  ال��ع��رب��ي��ة  ك����وادره  ب��ك��ل  
دولة  ع�صر  بثمان  املنت�صرة  االعالمية 
ب��وق��ف ب��ث االأع��م��ال  ع��رب��ي��ة  يطالب 
الفنية التي ت�صيئ للق�صية الفل�صطينية 
ل�صالح  العرب  �صورة  ت�صويه  وحتاول 
اأدوات  توثيق بع�س االأفكار التي تبثها 
حم���اوالت  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صهيونية 

فا�صلة للتطبيع معها.   
مثل  ع��ر���س  اإن  ب��ال��ب��ي��ان:  ج��اء  و 
من  وال��ت��ي  الرخي�صة  االأع��م��ال  ه��ذه 
اأدمغة  غ�صل  حم��اول��ة  اأه��داف��ه��ا  اأه��م 
امل��واط��ن��ني ال��ع��رب م��ن خ��الل اأعمال 
درامية عربية لها يف وجدان اجلماهري 
االإعجاب واحلب  العربية م�صاحة من 
وتاأتي القناة الإ�صتغالها وو�صع �صموم 
عن  ل��الب��ت��ع��اد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صهيونية 
على  قامت  العدوان  دولة  اإن  حقيقة, 
منذ  املنكوبة  فل�صطني  دول��ة  اأنقا�س 

جمازر كفر قا�صم ودير يا�صني.

الروائي عمر سعيد
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حسن خليل غريب: 
ــــــج صـــفـــقـــة الـــقـــرن ــلـــفـــزيـــويـــة تـــطـــبـــيـــع نـــفـــســـي لــــــرويـِ ــتـ الـــمـــســـلـــســـالت الـ

حسن خليل غريب

السياسة

اأكد الفنان و املمثل و�صام حنا ل"كل العرب": اأن ق�صية التطبيع الثقايف مع الكيان ال�صهيوين 
لي�صت مطروحة باملطلق, وان جمرد التفكري يف هذه الفكرة اأمرا مرفو�صا. 

ولفت اإىل اأنه ال يحبذ هذا الطرح, وال يقبل به, فالتطبيع الثقايف مع العدو ي�صوه �صورة الفنان 
ومدافعة  للنا�س  طليعة  نف�صها  تقدم  املثقفني  من  الفئة  هذه  واأن  خ�صو�صا  عام,  ب�صكل  واملثقف 
عن ق�صاياهم, من خالل االأغنية والفيلم وامل�صل�صل, وقبل هذا وذاك, من خالل امل�صرح والكلمة 

واللحن, وبالتايل ال ي�صتطيع الفنان ان ينف�صل عن بيئته وجمتمعه.

وســـــــــــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــنــــــــــــــــا: الــــــــــتــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــع الـــــــــــــثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــي مـــــــــــــــــــع الـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــان 
الـــــــــــــــصـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــونـــــــــــــــي لــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــت مــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــروحــــــــــــــــــــة بــــــــــالــــــــــمــــــــــطــــــــــلــــــــــق

عر�صت  الرم�صانية  براجمها  �صمن  م��ن 
ا�صم )اأم  قناة )اأم. بي. �صي(, م�صل�صاًل حتت 
هارون(. وجاء توقيت العر�س يف �صهر رم�صان, 
اأو�صع  اإىل  م�صمونه  اإي�صال  املق�صود  وك���اأن 
امل�صاهدين.  ع��دد  يكرث  حيث  �صعبية  �صريحة 
بني  امل�صرتك  )العي�س  م�صاألة  امل�صل�صل  يعالج 
االأديان(, وبطلة امل�صل�صل امراأة يهودية هاجرت 
وكانت  اآخ���ر,  ع��رب��ي  بلد  اإىل  ع��رب��ي  بلد  م��ن 
اأمنوذجًا يف خدمة املجتمع الذي هاجرت اإليه. 

اإن تركيز امل�صل�صل على اعتبار امراأة يهودية 
هي حمور امل�صل�صل لي�س بريئًا, الأنه يغفل املزاج 
ال�صعبي ال�صليم عند معظم املجتمعات العربية 
التي تعاي�صت مع املواطنني اليهود العرب الذين 
اأكرثيتها  دينية  بيئة  يف  طويلة  ق��رون��ًا  عا�صوا 
اإ�صالمية وم�صيحية. وكان هوؤالء اليهود ي�صكلون 
على  ويح�صلون  املجتمعات,  تلك  م��ن  ج���زءًا 
حقوق لهم, كانت ت�صمح لهم ال�صلطات احلاكمة 
انتقا�س  من  الرغم  على  وذل��ك  مبمار�صتها, 

بع�س اجلوانب فيها. 
ال  اأن  االأف�صل  من  كان  ذل��ك,  اإىل  ا�صتنادًا 
بل  يهودية,  ام��راأة  املحورية  ال�صخ�صية  تكون 
غري  اأخ��رى  عربية  �صخ�صية  املحور  يكون  اأن 
ذات لون ديني, بل تعربِّ عن ال�صخ�صية العربية 

املتحررة من القيود الطائفية. 
اإن اإب����راز ال��وج��ه ال��ي��ه��ودي االإي��ج��اب��ي يف 
التي  القا�صية  ال��ظ��روف  ظ��ل  ويف  امل�صل�صل, 
لالإلغاء,  الفل�صطينية  الق�صية  فيه  تتعر�س 
وخا�صة يف الرتويج ل�صفقة القرن, جاء وكاأنه 
لالأر�س,  املغت�صب  ال�صهيوين  للوجه  تبيي�س 
الفل�صطينية  الق�صية  ت�صفية  اإىل  ال��ه��ادف 
كل  اج��ت��ث��اث  على  يعمل  ا�صتيطاين  ب��اأ���ص��ل��وب 

التنوعات الدينية االأخرى.
م��ن وجهة  االإي���ح���اءات,  تعني ه��ذه  وم���اذا 

نظرنا؟
بعد اأن يتم تظهري وجود دولة يهودية ب�صورة 
باأن  نف�صي  اإيحاء  وهذا  امل�صرقة,  هارون(  )اأم 
تكون  بحيث  �صورتها,  على  �صتكون  الدولة  تلك 
مت�صاحمة مع االأديان االأخرى, وت�صع اإن�صانيتها 
يف خدمة اجلميع من دون متييز طائفي, ديني 
ال�صورة  لتلك  الثاين  الوجه  يبداأ  مذهبي.  اأو 
وهو اإظهار �صورة الفل�صطيني ب�صورة مكروهة, 

ل�صببني اثنني:
تركيز  وراء  م��ن  ا�صتنتاجه  يتم  -اأول��ه��م��ا 
بع�س حلقات امل�صل�صل على حتميل الفل�صطينيني 
ا�صتغلوا  واأن��ه��م  فل�صطني,  ���ص��ي��اع  م�����ص��وؤول��ي��ة 
لغايات  لهم  ال��ع��رب  مها  قدَّ التي  امل�صاعدات 

اأخرى غري حترير بلدهم.
العرب  اأن  من   الرغم  على  اإنه  -وثانيهما: 

قدموا للفل�صطينيني كل اأنواع الدعم, مل يتلقوا 
منهم �صوى نكران اجلميل.

اإن امل�صل�صل غري بريء على االإطالق, اإذ رمبا 
اخت�صا�صيون  واإخراجه  �صياغته  على  اأ�صرف 

بعلم النف�س االجتماعي. 
كان  الناعمة  احل��رب  و�صائل  ا�صتخدام  اإن 
ال�صيطرة  و�صائل  نقد  يف  تراكمية  حالة  نتيجة 
ع�صكرية,  بو�صائل  اال�صتعمارية   – ال�صهيونية 
ا�صتخدامها  من  القرن  اأرب��اع  ثالثة  اأن  خا�صة 
ال�صعبية عليها, وعجزت عن  النقمة  زادت من 
حتقيق اأي اخرتاق يف جدران الرف�س ال�صعبي.

له  اخل��ط��رية  االآث����ار  م��واج��ه��ة  اأن  ونعتقد 
تتطلب, اتخاذ االإجراءات التالية:

فورًا,  امل�صل�صل  عر�س  وقف  اإىل  -1الدعوة 
لقبول  النف�صي  ال�صعبي  التطبيع  عملية  الإيقاف 
واقع االغت�صاب لالأر�س الفل�صطينية. والك�صف 
عن االأكاذيب التي يعمل امل�صل�صل على ترويجها 
اأر�صهم  �صياع  م�صوؤولية  الفل�صطينيني  لتحميل 
التي  امل�����ص��وؤول��ي��ة  جتهيل  و���ص��ائ��ل  م��ن  كو�صيلة 
يتحملها النظام العربي الر�صمي يف �صياع اأر�س 

فل�صطني وبيعها باأبخ�س االأثمان.
علم  خ���رباء  م��ن  جلنة  ت�صكيل  يتم  -2اأن 
ال��ن��ف�����س االج��ت��م��اع��ي, وم���ن خ����رباء ال��ف��ن��ون 

االإعالمية, والقيام مبا يلي:
اأ- درا�صة خمت�صة حول ما ت�صمن امل�صل�صل 
ط  مب�صَّ ب�صكل  ل�صرحها  خ��ط��رية  خفايا  م��ن 

وقريب من املفاهيم ال�صعبية.
ب�- ترويج تلك الدرا�صة بكل و�صائل االإعالم 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وخا�صة  املتاحة. 

التي ت�صتطيع الرتويج لها ب�صكل وا�صع و�صريع.
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آخر  رآي 

 كاتب و اإعالمي عربي

يقال إن صحفيًا مشاكسًا سأل الكاتب املصري الكبري عباس حممود العّقاد )1964-1889(، ذات يوم:  “من منكما أكثر شهرة، 
املهرجني  بثياب  يستعني  كان   )1912-1985( مشهور  هزيل  ملونولوجست  حركي  إسم  إىل  إشارة  يف  شكوكو؟!”  أم حممود  أنت 

إلضحاك الناس، فرد العّقاد مستغربًا: “مين شكوكو”!؟
وحني علم شكوكو قال للصحفي: “قل لصاحبك العّقاد يزنل ميدان التحرير، ويقف على أحد األرصفة وسأقف على رصيف مقابل، 

ونشوف الناس حتتجّمع على مين”؟!
وهنا رد العّقاد: “قولوا لشكوكو يزنل ميدان التحرير ويقف على رصيف وخيلي رّقاصة تقف على الرصيف الثاين ويشوف الناس 

حتتلم على مني أكتر”؟!
رمبا ـ وإن بعد عقود طويلة ـ حتمل لنا ردود العّقاد رغم قساوهتا رسالة بليغة عن مستوى اإلهتمام الشعيب العام الذي وصنا إليه يف 

أيامنا هذه، مستندين إىل رصد وقياس مجاهريية أصحاب احلسابات يف مواقع التواصل االجتماعي. 
فسواء من وضع منهم أقنعة تربز مالمح تسويقية مضافة، أم من استخدم “التهريج الفكري” حلصد شعبية املنفعلني، كانت النتيجة 

واحدة...حصاد شهرة جارف وسريع!
فعلى الـ أنستيغرام )موقع الصور األشهر( مل يعد من مكان لـ لوحِة شالٍل يتدفق من علو جبل يكسو الثلُج قّمته عرب صخور ممزوجة 
الروعة، وال مكان لصورة سرقت خلسة من خلف طفل بريء حيمل حقيبة مدرسته، فيما سندويشة  فائقة  بالشجريات وطبيعة 
الصباح بالكاد تلتقطها أصابع يديه الصغريتني املرجتفتني بردًا، بل باتت الصدارة غالبًا ـ وأسفًاـ لصور شفاه منفوخة أو عدسات 
أو رمبا صورة أخرى باتت مكّررة لدرجة  الصقة مع أسنان اصطناعية المعة، “صدارة” متنحها ببضع دقائق آالف اإلعجابات. 
اإلبتزال لفتاة تضع يدها على خصلة شعرها، ومتسك جواهلا بيدها األخرى إللتقاط سلفي أمام مرآة مصعد كهربائي، بال أدىن 

أدىن معىن!
بـ  أكثر شعر  تثاقف وكذب  أكثر، وكلما  أكثر زادت مجاهرييُته  املرء  املدّونات األشهر( كّلما تطّرف  وعلى منصة فيسبوك )موقع 
“قيمته” املنسية أكثر، فإذا بدا شبه “متّنور” أسرع لشتم “ختلف” املتدّينني ونسِف كل عاداهتم وطقوسهم، وإذا كان على غري توافق 
مع سلوك مّلة أوعرق وصفهم بأقذع عبارات الشتم والتخوين والتكفري. أّما ذاك الذي بالكاد شقَّ خطوته األوىل كـ “ناشط” ليربايل 

أو دميوقراطي فينربي على عجل لتأييد “حرية التعري”! 
بدورهم رّواد مقاطع الفيديو أو البث اليوتيويب أو الفيسبوكي املباشر فأهنكونا بنرجسية املنّظرين “الفهمانني” رغم سطحية أفكارهم 

وسخافة عناوين طرحهم!  
ويتكرر احلال - وإن باختالف األدوات - مع تويتر وغروبات الواتس أب واإلميو وغريهم من وسائط التواصل االجتماعي.

دعونا نسأل أخريًا يف حال توفرت نية املعاجلة: 
أيهما أّثر ويؤثر أكثر يف أجيال اليوم، وملاذا؟ 

العّقاد، شكوكو...أم الراقصة!؟

أ.هاني المالذي

شكوكويات “السوشيال ميديا”!
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تذرعت  التي  )الواهنة(  تلك احلجج  كانت 
وا�صحة  دالئل  العراق,  الجتياح  االحتالل  دول 
وب�����ص��ك��ل ممنهج  ال����دول  ن��واي��ا ه���ذه  ع��ل��ى ان 
منذ  واق��ع��ة  حقيقة  ا�صبح  م��ا  وه��ذا  ت��دم��ريه, 
التا�صع من ني�صان 2003. اأعلن امريكا وحلفائها 
العراق  يف  وجودهم  باأن  اال�صهاد  روؤو���س  وعلى 
اىل  وحتويله  ال��ع��راق��ي(  ال�صعب  هو)لتحرير 

واحة للدميقراطية ومنارا للحرية. 
احتالل  اه���داف  ا�صا�س  ان  امل��ع��روف  م��ن 
ال���ع���راق, وم��ن  ال��ن��ظ��ام يف  ال��ع��راق ه��و تغيري 
ب��دي��ه��ي��ات ع��م��ل��ي��ات ال��ت��غ��ي��ري ت��ه��ي��ئ��ة ط��واق��م 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

لالإ�صتيالء على ال�صلطة, اإال ان دهاقنة ال�صيا�صة 
وامل�صبق  الدقيق  تخطيطهم  رغ��م  االمريكية 
الإ�صقاط النظام, ورغم اأن جلنة من العراقيني 
)حوايل 300 �صخ�س من اخلرباء( قد اجتمعت 
وقدمت  االحتالل  من  ا�صهر  قبل  وا�صنطن  يف 
ان  ب��ع��ده, يالحظ  ال��ب��الد  ادارة  ح��ول  روؤي��ت��ه��ا 
تو�صيات  اهمال  تعمدت  االمريكية  االدارات 

عمالئها  ومل تلتزم بحرف واحد منها.
على  تكن  مل  االمريكية  املتحدة  فالواليات 
للبالد  حكومة  تن�صيب  يف  ام��ره��ا  م��ن  عجلة 
من  ق�صطه  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  ي��اأخ��ذ  ان  ق��ب��ل 
احلرية الزائفة والفو�صى )اخلالقة( وقبل ان 
اأن  وقبل  �صفوفها  تنظيم  امليلي�صيات  ت�صتكمل 
اىل  للدخول  ا�صتعداداتهم  االرهابيون  ي�صتكمل 
العراق, وقرر احلاكم املدين برمير حل اجلي�س 
وال�صرطة لكي يختلط احلابل بالنابل و�صط يف 

عر�س الدم.
ا�صبح الو�صع يف العراق املحتل مرتع جاذب 
القتل  الل�صو�س,  امليلي�صيات,  ل��الإره��اب��ي��ني, 
على الهوية, اخلطف, الف�صاد االإداري واملايل, 
وذب��ح  ال��ه��وي��ة,  املجهولة  اجل��ث��ث  امل��ف��خ��خ��ات, 

ب�صري امام كامريات الفيديو.
العراق  يف  ال�صواد  القامتة  ال�صور  كل  ومع 
بعد احتالله خرجت وزيرة اخلارجية االمريكية 
ب�صالفة  م����ربرة  راي�����س  ك��ون��دول��ي��زا  حينها 
املجرمني الو�صع املاأ�صاوي بقولها: )لقد ارتكبنا 

اآالف االخطاء التكتيكية يف العراق لكننا حققنا 
ال��ه��دف االإ���ص��رتات��ي��ج��ي وه���و ا���ص��ق��اط ���ص��دام 

ح�صني(.
ولو و�صعنا هذا الت�صريح اىل جانب ت�صريح 
وزيرة اخلارجية اال�صبق اولربايت: )موت اكرث 
بالثمن  لي�س  ع��راق��ي  طفل  مليون  ن�صف  م��ن 
الباهظ من اجل ا�صقاط �صدام ح�صني( لعرفنا 
ان االدارة االمريكية تنطلق من فكٍر ميكافيلّي 
)اإجرامي غري اأخالقي( بحت يف )كون الغاية 

تربر الو�صيلة(.
م��ن��ذ ان ل���وث امل��ح��ت��ل��ني اأر������س ال���ع���راق, 
بالدميقراطية  انف�صهم  مي��ن��ون  وال��ع��راق��ي��ني 
املزعومة و بالنه�صة واالإ�صالح. اإال ان االأكاذيب 
تتكّرر, وال�صعب خابت اآماله وحتّطمت اأحالمه, 
فاملحتل جلب معه �صباعه كي ت�صتبيح كل �صيء 
حمّرمات  وال  �صوابط  ب��ال  ال�صلطة  ولتحتكر 
يف  وطني,  هو  ما  لكل  واإق�صاء  مطلقة  هيمنة 
�صيا�صية  العراقيني  على  م��ور���س  ذل��ك  مقابل 
والدين  الطائفة  مظلة  حتت  واخل�صوع  اخلنوع 
املزيف والقومية امل�صوهة واملناطقية البغي�صة, 
واإرتهن  الوحو�س,  بطباع  النا�س  بع�س  وَتَطّبع 
)العراق(  الفري�صة  مغامن  على  اإفرتقوا  الذين 
وزاد  الثغرات  فتح  و�صع من  اخل��ارج, مما  اىل 
من طمع االآخرين فاإزدادت املوؤامرات, وا�صبح 
البلد يدار ب�صيا�صة الرتقيع وامل�صكّنات وتدحرج 
باالإ�صتبداد  ي�صرب  ال���ذي  امل��ث��ل  ا�صبح  حتى 

والتبعية والف�صاد. 

السياسة

حينما عطس العراق أصيبت المنطقة بكورونا
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ال�صيا�صية  العملية  اطراف  بني  ان اخلالف 
مظاهر  حماوالت  كل  رغم  اأهلها,  مثل  ال�صيئة 
الرتقيع واخلداع, مل ولن تكون يف جوهرها اإال 
�صورة من �صور التنازع على الغنائم, والتدافع 
واالإبداع  يف خدمة املحتلني واالأ�صل لديهم هو 
الهو�س بال�صلطة ومغامنها واالإ�صتعداد للتفريط 

يف امل�صلحة الوطنية.
والدمار  القتل  من  عاما جعافا  ع�صر  �صبعة 
والف�صاد, والعراق يتقدم رجوعا رافقها �صعف 
التوثيق  ال�صعب وغياب ثقافة  م�صنع يف ذاكرة 
والتقييم واالإعتبار واملحا�صبة, فال اأحد يتحمل 
اأو يعتزل,  م�صوؤولية اأخطائه الكارثية وال يعتذر 
ل  التن�صّ على  درب���وا  االإح��ت��الل  �صيا�صيي  ك��ل 
امل��رّبرات  اإيجاد  يف  وتفننوا  م�صوؤولية  اأي��ة  من 

وال�صّماعات التي يعلقون عليها جرائمهم. 
يقال اخل��روج عن  العراقيني واحل��ق  ح��اول 
ني�صان  من  التا�صع  منذ  وخدامه  املحتل  ط��وع 
�صدهما,  الن�صال  ان���واع  ك��ل  وم��ار���ص��وا   2003

التي  ال�صر�صة  امل�صلحة  امل��ق��اوم��ة  م��ن  اب��ت��داء 
كادت ان تنهي وجود االحتالل وتف�صل م�صروعه 
واخلارجي   الداخلي  عليها  التاآمر  حجم  ان  اإال 
ذلك  وم��ع  تاأثريها  حجم  ؟؟!!  الدعم  وغياب 
باأ�صاليب اخرى  اإ�صتمر ال�صعب بخو�س معاركه 
ثورة  اآخرها  وك��ان  واالإنتفا�صات  الثورات  من 
اأنها  اأكرب ح�صناتها  املباركة, والتي من  ت�صرين 
اأ�صقطت االأقنعة واأزالت االأوهام, واأثبتت اأنه ال 
العملية  يف  اأمل  وال  الفوقي  التغيري  من  جدوى 
العميلة  اأح��زاب��ه��ا  يف  وال  اجل��وف��اء  ال�صيا�صية 
ببع�س  الذي غرر  فال�صعب  بال�صلطة,  املهوو�صة 
عليه  تنطلي  ل��ن  الطائفية,  بال�صعارات  منه 
الرتهات والوعود واالأكاذيب �صيما بعد اأن مل�س 
بعاطفته,  ال  بعقله  واأدرك  بعينه  و�صاهد  بيده 
فر�صه  ال��ذي  للنظام  ال�صيا�صي  االأداء  عقم 
فر�صيات  واأن��ه��ى  وحلفائه,  االمريكي  املحتل 
يعّلق  منها  البع�س  ي��زال  ال  التي  االط��راف  كل 
اآماله على العملية ال�صيا�صية يف حتقيق النه�صة 
واالإ����ص���الح وت��غ��ري ال��د���ص��ت��ور امل��ل��غ��وم واج���راء 
العراقيني  ماآ�صي  واإنهاء  النزيهة  االإنتخابات 
م��ا يحدث يف  ك��ل  االإح��ت��الل.  ب���داأت منذ  التي 
اإىل  ف�صل  من  ينقلونه  الأنهم  ينفعه  لن  العراق 

اأخر ليعود اىل نقطة ال�صفر!
اإن العراقيني يعرفون حق املعرفة باأن الف�صل 
امريكا  تتحمله  االإحتالل  جراء  اأ�صابهم  الذي 
وبريطانيا ومن بعدهما حليفهما واأبرز اأدواتهما 
الذي  االأ�صلوب  ان  االي��راين.  النظام  االإقليمي 
يتبعه املحتلني يف العراق والذي مل ولن  يتخلوا 
عنه اأبدا يتناق�س مع م�صالح ال�صعب  الًعراقي, 
ق��د خ��ال من  ال��ع��راق  ي��ع��ت��ربون  واأن��ه��م  �صيما 
املفكرين والعلماء, و كاأن اأهله جمرد قطيع من 

العمائم والعكل, يحركوهم كالبيادق  لي�صهموا 
اأمام  كاأنهم ذباب وح�صرات  اأو  العبث بهم,  يف 

املحتلني وعمالئهم!
العراق  ب��اأن  يعتقد  من  هناك  ت��رى  يا  وه��ل 
العراق قد �صحق  اأن  يعتقدون  اأال  كاأفغان�صتان؟ 
الوجود  وان  اأزم���ان,  منذ  االإجتماعي  ن�صيجه 
داخلية  م�صكالت  للعراق  �صّبب  قد  االأم��ريك��ي 
بكل  ال��ع��راق  يغدو  اأن  يعقل  هل  ثم  واإقليمية, 
مل  ج��اري��ن  م��ع  للم�صاومة  جم��اال  اإن�صحاقاته 
�صبح  اإب��ع��اد  اج��ل  م��ن  تدخالتهما  يف  يق�صرا 
وف�صاءاتهما؟  ترابهما  عن  االأمريكي  االإمتداد 

األي�س من العهر اأن ي�صاوم. 
التقرير  ل��ه��ذا  كبري  ع��راق��ي  رف�����س  ه��ن��اك 
الأنه  بل  �صيئًا,  يّقدم  مل  الأن��ه  لي�س  وتو�صياته, 
يتخّيلها  ال  التي  العراق  م�صاكل  يّحل  ال  �صوف 
اأحدا! كنت اأمتنى على جيم�س بيكر يف تو�صياته 
اأن يو�صي العراقيني باخلروج من هذا املخا�س 
اإبتلوا به على اأيدي االأمريكيني ومن دون  الذي 

اأن يلتفتوا اإىل الوراء اأبدا.
ف��م��ا ك���ان ق��د م�����ص��ى ق��د اإن��ق�����ص��ى اأج��ل��ه, 
نفعا  جت��دي  تعد  مل  ال�صيا�صية  املتغريات  وان 
التقرير.  عليها  كتب  التي  ال�صاذجة  بال�صورة 
اإن العراقيني البد اأن يدركوا اليوم باأن ال �صبيل 
اأمامهم اإال اأن يتفقوا على حل م�صاكلهم يف ما 
بينهم. واأعتقد اأن جيم�س بيكر ال يدرك )تلك 

    جامعة البرتا الأردنية � كلية الإعالم

اأحقاد  امل�صكالت( التي تفاقمت بحيث طبعتها 
وخطف  تهجري  وتبادل  ن�صيج  وحتلل  وكراهية 
ب�صر وقتل جمتمع!! لقد ّحلت كل الب�صاعات يف 
اأر�س وادي الرافدين ب�صكل ال ميكن اأن ي�صّدقه 
عقل الأ�صباب تتحّمل الواليات املتحدة االأمريكية 

منها الكثري. 
هو  مبا  تاأّثرت  قد  كلها  املنطقة  اأن  واعتقد 
واقع يف العراق منذ �صنوات, فاالأمر ال ميكن اأن 
يعالج مبثل هذه التو�صيات ال�صهلة التي �صتقلب 
الطاولة على كل ما جرى يف العراق منذ �صقوطه 
باأيدي قوات التحالف. اإن العالج ال يتّم اإال على 
تثبت مدى  الفا�صلة  والتجربة  العراقيني,  اأيدي 
ال��ع��راق!  على  ال�صيطرة  يف  االأم��ريك��ي��ني  عجز 
بني  اأنف�صهم  على  اليوم  العراقيني  اإنق�صم  لقد 
معار�س للتو�صيات وبني من تاأمل خريا يف عدد 

كبري من البنود.
ولكن هذا ال يعني اأن يبقى الو�صع ماأ�صاويًا 
يف العراق واأهل العراق ال ي�صاعدون اأنف�صهم, بل 
وان العراق هو العقدة املميتة لي�س لدول جواره 
ولي�س  االأو���ص��ط,  ال�صرق  دول  لكل  ب��ل  ح�صب, 
ال�صابقني,  زعمائه  اح��د  ق��ول  يذهب  اأن  عبثا 
اأبان امل�صهورين انه )اإذا عط�س العراق اأ�صيبت 
يعط�س  مل  وال���ع���راق  ب���زك���ام!(  كلها  املنطقة 
ب�صهولة, اإذ غدا جاذبا لالإرهاب وطاردا له يف 

اآن واحد!
من  واملخل�صني  العراقي  ال�صعب  ق��در  ان 
ت�صتغني  التغيري  يف  طريقة  يبتكروا  اأن  النخب 
عن  وت�صتع�صي  واالأح�����زاب  ال��زع��ام��ات  ع��ن 
واالإختطاف,  واالإنحراف  واالإحتواء  االإجها�س 
باإنتزاع احلرية,  اإال  تغيريا يبداأ ولكن ال ينتهي 
تغيريا �صعبيا �صلميا وطنيا حتى النه�صة, ولي�س 
جمرد تغيري اأنظمة وحكام واإحداث اإ�صالحات 

�صكلية.

منذ ان لوث المحتلين أرض 

العراق، والعراقيين يمنون 

انفسهم بالديمقراطية 

المزعومة و بالنهضة واإلصالح
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السياسة

املجتمع  �صرائح  وخمتلف  والنقابات,  الطالبية 
الوقائية  التدابري  الفاعل, ومل متنع  اجلزائري 
املفرو�س ب�صبب تف�صي الوباء ال�صعب اجلزائري 
املعدل  الد�صتور  بنود  اإث��راء  من  اطيافه  بكافة 

وانتقاد بع�صها ورف�س نقاط اأخرى.
وجاء م�صروع تعديل الد�صتور الذي عر�صت 
اخلطوات  ك��اأب��رز  واالإث����راء  للنقا�س  م�صودته 
املجيد  عبد  املنتخب  الرئي�س  م��ن  املنتظرة 
برناجمه  اأوليات  املهمة من  والذي و�صع  تبون, 
 73 ت�صمن  حيث  الثانية  اجلمهورية  لتاأ�صي�س 
خالل  من  التغيري  اىل  يهدف  ا�صا�صيا  مقرتحا 
االأ�صا�صية  احلقوق  �صملت  ا�صا�صية,  تعديالت 
وتعزيز  الق�صائية,  وال�صلطة  العامة  واحلقوق 
املحكمة  وب��اب  وتوازنها  ال�صلطة  بني  الف�صل 
حماربة  تخ�س  اخرى  واقرتاحات  الد�صتورية, 
التغيري  يف  ا�صا�صية  اخرى  نقاط  وعدة  الف�صاد 
اليها  يتوق  التي  اجل��دي��دة  اجلمهورية  لبناء 
ال�صعب اجلزائري بعد حراك �صلمي دام قرابة 

ال�صنة.  
الد�صتور  تعديل  م�����ص��روع  م�����ص��ودة  ولقيت 

اإن���ت���ق���ادات ك��ث��رية م��ن ق��ب��ل ب��ع�����س االح����زاب 
الفاعلة  والتنظيمات  والربملانيني  ال�صيا�صية 
ورف�صت  االق��رتاح��ات  بع�س  على  اأعابت  التي 
�صيئا  ت�صيف  ل��ن  ان��ه��ا  راأت  ب��ع��دم��ا  اخ����رى, 
لربنامج اال�صالح ال�صامل بل انها تعمق ثغرات 
اجلمهورية  رئا�صة  ردت  جهتها  ومن  النظام, 
من  ومنها  البناءة  منها  االإن��ت��ق��ادات  كل  على 
ب�صكل هادىء,  املعار�صة  اجل  فقط من  جاءت 
ت�صم  م�صودة  عن  عبارة  امل�صروع  ان  واك��دت 
اال�صافة  او  واحلدف  للتعديل  قابلة  اقرتاحات 
احرتام  اط��ار  يف  ومناق�صته  اثرائه  اىل  ودع��ت 

تدابري الوقاية من جائحة كورونا.
اجراءات الوقاية ت�صع الوباء حتت ال�صيطرة

التي  امل�صريية  ال��ق��رارات  م��ع  ب��امل��وازاة  و 
املتتابعة  ال��وزراء  جمل�س  اجتماعات  بها  تخرج 
لت�صيري  اك��رب  ح��ي��زا  تعطي  وال��ت��ي  ب��اجل��زائ��ر, 
جائحة  انت�صار  جراء  الراهنة  ال�صحية  االأزمة 
االأزم���ة  ه��ذه  تبعات  ال�صلطة  ت��در���س  ك��ورون��ا, 
الوطني  االقت�صاد  وعلى  املواطن  على  واآثارها 
ال��رك��ود  ح��ال��ة  ب�صبب  كليا  �صلال  ي�صهد  ال���ذي 

ا. حيزية تلمسي

ــلــــطــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة أمــــــــــام رهــــــــــان مــــواجــــهــــة  الــــســ
كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا ومـــــــــــــــشـــــــــــــــروع تـــــــــعـــــــــديـــــــــل الـــــــــدســـــــــتـــــــــور

اجل��زائ��ري  ال�صعب  ك��ورون��ا  اأزم����ة  ع��ز  يف 
التمهيدي  امل�����ص��روع  ع��ل��ى  ب���االإط���الع  م��ط��ال��ب 
ل��ت��ع��دي��ل ال��د���ص��ت��ور وم��ن��اق�����ص��ت��ه, ح��ي��ث كانت 
ال�صلطات اجلزائرية قد ا�صدرت م�صودة تعديل 
الد�صتور وطرحته للدرا�صة والنقا�س على كافة 
والتنظيمات  واالأكادميية  الوطنية  ال�صخ�صيات 
واملنظمات  املدين  املجتمع  واع�صاء  ال�صيا�صية, 
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التي  اجلرائم  ومنها  الزمني  بالتقادم  ت�صقط  ال  اجلرائم  بع�س 
ارتكبت يف العراق, ففي لغة الق�صاء الدويل يختلف مفهوم –جرائم 
االبادة اجلماعية– عن مفهوم –اجلرائم �صّد االن�صانية– ورغم ان 
هذين املفهومني قد مور�صا على ار�س الواقع وب�صكل ممنهج يف العراق 
بعد عام 2003  و ح�صب ما جاء حرفًيا يف تعريفهما من خالل نظام 
روما اال�صا�صي لعام 1998 وهو الوثيقة التي تعك�س اأحدث توافق لالآراء 
يف املجتمع الدويل ب�صاأن هذه اجلرائم والتي �صكلت على اأثره املحكمة 
اجلنائية الدولية بتوقيع 121 دولة فقط من بينها 4 دول عربية, ففي 
عدة منا�صبات خالل االعوام املا�صية كانت هناك حماوالت جادة من  
املحكمة  اىل  ملفات  لتقدمي  النا�صطني  و  االخوة  اال�صاتذة من  بع�س 
اجلنائية الدولية حول اجلرائم التي ارتكبت يف عهد رئي�س الوزراء 
نوري  اال�صبق  الوزراء  ورئي�س  املهدي  عبد  عادل  امل�صتقيل  العراقي 
و  الدعوة  قبول  امكانية  عدم  هو  دائما  املحكمة  رد  وكان  املالكي, 
اأهمها  ق�صائية  موانع  لعدة  املحكمة  هذه  امام  للمثول  ا�صتدعائهما 
ان العراق من الدول الغري موقعة على قانون هذه املحكمة والأ�صباب 
اياد  اآنذاك  الوزراء  رئي�س  عهد  ويف   2005 عام  ففي  �صرحها,  يطول 
اإن�صمامه مع  اأُعلن عن رغبة العراق يف التوقيع على م�صروع  عاّلوي 
ال  �صبًبا  ان  اال  الدولية  اجلنايات  حمكمة  قانون  على  املوقعة  الدول 
هو  االآن  نف�صه  يطرح  الذي  وال�صوؤال  ذلك,  دون  حال  جمهوال  يزال 
اليها لتحقيق العدالة وحماكمة  اللجوء  هل توجد طرق اخرى ميكن 
املجرمني القتلة امل�صوؤولني عن قتل وجرح واإعاقة االآالف من ال�صباب 
�صلمية؟  كانت  انها  العامل  جميع  لها  �صهد  مظاهرات  اأثناء  العراقي 
وب�صفته  املهدي  عبد  عادل  حالة  يف  ا  وخ�صو�صً نعم,  هو  واجلواب 
جنايات  حمكمة  اي  امام  اإدانته  فيمكننا  الفرن�صية  اجلن�صية  يحمل 
فرن�صية باإتباع الطرق واالجراءات القانونية يف تقدمي الئحة االإتهام 
من خالل حمامي فرن�صي, وتقدمي االدلة وال�صهود وحتديد ال�صحايا 
اأوغل  كامل  �صيا�صي  لنظام  حماكمة  �صتكون  انها  جازًما  اعتقد  وانا 
نن�صى  وال  اجمع,  العامل  من  وم�صمع  مراأى  امام  العراقيني  دماء  يف 
واليتامي  االرامل  و�صرخات  ال�صهداء  بدماء  اق�صم  قد  البع�س  ان 
واالمهات, ان دم ابنائنا لن يذهب �صدى فالعمل االآن جاري يف فرن�صا 
غًدا  وان  ال�صماء  عدالة  قبل  االر�س  عدالة  لتحقيق  و�صاق  قدم  على 

لناظره لقريب.

أ. هالل العبيدي

اّي قضاء 
لمحاكمة عبد المهدي

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة اأول ال�صطر

 �شحفية جزائرية

ال�صامل وتبحث �صبل اخلروج من دائرة الوباء املتواجد حتت ال�صيطرة 
اىل حد ال�صاعة باأقل �صرر, من خالل دعم واعانة التجار واحلرفيني 
ال�صحي,  احلجر  ق��رارات  من  املت�صررين  االقت�صاديني  واملتعاملني 
بارتداء  التقيد  فر�س  مع  العيد  ويومي  رم�صان  �صهر  يف  �صدد  الذي 
الكمامة ملنع انتقال العدوى يف اال�صواق واالماكن العامة, خا�صة وان 
اىل  ادى  مما  اجلزائر  يف  م�صتقر  غري  بالفريو�س  اال�صابات  موؤ�صر 
موا�صلة متديد احلجر املنزيل اجلزئي مع احتمالية تخفيفه يف االيام 
املقبلة. اما قرار رفعه فهو غري وارد حاليا ح�صب ت�صريحات الوزير 
االول, ويتوقف ذلك على تراجع عدد اال�صابات املوؤكدة اىل اقل من 
50 حالة يوميا, علما باأن عددها يرتاوح منذ ازيد من �صهر بني 160 و 

190 حالة موؤكدة يوميا, وباملوازاة ت�صجل حاالت ال�صفاء ارتفاعا كبريا 

املعتمد يف كل م�صالح  العالجي  للربوتوكول  اخ�صاعها  بف�صل  يوميا 
التكفل بامل�صابني بكوفيد 19 مب�صت�صفيات البالد ويتعلق االمر بدواء 

الكلوروكني.
ويف ظل كل هذه ال�صراعات خلف الوباء عدد كبري من الوفيات 
�صمت  يف  غ��ادرت  التي  الطبية,  و�صبه  الطبية  االطقم  من  معظمها 
اأملا وحزنا كبريا يف قلوب اجلزائريني خا�صة رحيل الطبيبة  وتركت 
الثامن  ال�صهر  يف  ب��ه  ح��ام��ال  ك��ان��ت  ال���ذي  وجنينها  بودي�صة  وف���اء 
خطرية  �صحية  ظروف  يف  عملها  متار�س  وبقيت  بالعدوى,  وا�صيبت 
اأثار �صجة  اإجازة الو�صع الذي  ب�صبب رف�س مدير امل�صت�صفى منحها 
اإال  ال�صيئة.  الظروف  تلك  الطبيبة يف  رحيل  اكرب على  وحزنا  كبرية 
الالزمة مع عائلة  االجراءات  واتخذت  ب�صرعة  تدخلت  ال�صلطات  ان 
وتخلى عن  القانون  الذي طبق  امل�صت�صفى  توقيف مدير  بعد  الفقيدة 

واجبه االن�صاين.
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أ.محمد زيتوني

السياسة

يف سنة 1913 كتب الزعيم البلشفي فالدمري 
إليتش لينني، من منفاه بسويسرا، أن الثورة يف 
ليس  )أي  بعد عشرين سنة  إال  تنجح  لن  روسيا 
قبل سنة 1933( ،إال أنه يف أكتوبر سنة 1917، 
الروسية  الثورة  أطاحت  سنوات،  أربع  بعد  أي 
رومانوف  العامل،عائلة  امللكيات يف  أقدم  بإحدى 

وعلى رأسها اإلمرباطور نيكوالي الثاين.
الثورة الروسية قد أجنزت بعد أربع  ومبا أن 
سنوات من تنبؤ لينني عوض عشرين سنة، كان 
أن  هو  نسبيا،  “اخلاطئ”  التنبؤ  لتربير  جوابه 
العاملية  احلرب  وهي  التاريخ”  مسرعة  “احلرب 
روسيا  دخلتها  اليت   ،)1914-1918( االوىل 
اعتالء  بعد  منها  1914وخرجت  يف  القيصرية 

البالشفة السلطة سنة 1917.

ال   “ التاريخ  مسرعة  “احلرب  مقولة  وصحة 
شك فيها، ألن احلرب العاملية األوىل أو احلرب 
مستوى  على  جوهرية  تغريات  أفرزت  الكربى، 
إمرباطوريات  أسقطت  حيث  الدولية،  العالقات 
واإلمرباطورية  العثمانية  كاإلمرباطورية  كربى، 
وجناح  بروسيا،  مملكة  و  املجرية  النمساوية 
الثورة الروسية وبروز الواليات املتحدة االمريكية 

كقوة عاملية.
 )1939-1945( الثانية  العاملية  احلرب  أما 
فتمخض عنها نظام عاملي مزدوج القطبية أمريكا 
واالحتاد السوفيايت، وحركات حترر وطنية،عرب 

العامل، مطالبة باالستقالل.
أن  املستقبل  يف  ميكنها  ال  احلروب  وألن 
ستأخذ  ولكنها  كسابقاهتا،  الطرق  بنفس  تتم 
اليت  التقليدية  للحروب  وخمالفة  مغايرة  أشكاال 
النارية  واألسلحة  النظامية  اجليوش  على  تعتمد 

واملواجهة املباشرة.
إذا كانت احلروب عرب التاريخ قد غريت وجه 
أخرى،  وأسقطت  وحضارات  قوى  وبوأت  العامل 
فإهنا  جائحات،  اىل  تتحول  حني  األوبئة  فإن 
تغريات  حتدث  إهنا  بل  فقط  السياسات  تغري  ال 
احلياة  إىل  رؤيتهم  ويف  البشر  سلوك  يف  جذرية 

والوجود واملوروث الثقايف بشكل عام
وباء  إجتاح  عشر  الرابع  القرن  منتصف  يف 
إفريقيا  ومشال  وأوروبا  آسيا  األسود،  الطاعون 
وحصد أرواح ما بني 75 و 200مليون إنسان، ويف 
أوروبا وحدها تويف ما بني 40 و%50 من سكاهنا.

إستمرار  الكارثة،  هذه  تداعيات  ومن 
أن  اىل  البيزنطية  اإلمرباطورية  اضمحالل 
سنة  العثمانية  اإلمرباطورية  زحف  أمام  سقطت 
تلت جائحة  اليت  الفترة،  هذه  وتعترب  1453م، 
النهضة  أو  األورويب  اإلقالع  حلظة  الطاعون، 
األوروبية، اليت فتحت الباب أمام إبداعات فكرية 
وفنية دشنت حقبة جديدة من  وثقافية  وفلسفية 
تاريخ البشرية، جتلت يف عصر األنوار واإلبتعاد 
الثورة  اىل  وصوال  الكنيسة،  عن  التدرجيي 
الفرنسية سنة 1789م وفصل الدين عن الدولة، 
اآللة  بظهور  بريطانيا  يف  الصناعية  والثورة 

ــفــــروس مـــســـرع الــتــاريــخ  الــ
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لي�س �صوؤاال ا�صتفزازيا وال تهكميا لكنه �صوؤال يطرحه كل عربي اأ�صيل 
لها  ملا  ت�صتحقها  والتي  الطبيعية  مكانتها  تاأخذ  ان  العربية  الأمته  يريد 
من تاريخ وح�صارة وقدرة ب�صرية ت�صتطيع برثواتها الطبيعية ان تتقدم 

وتنه�س يف جميع مناحي احلياة.
لكننا لالأ�صف ومنذ احلرب العاملية االأوىل وبدء تق�صيم االأمة باإتفاقية 
�صايك�س بيكو و�صعبنا العربي بني املطرقة وال�صندان, بني القطرية املقيتة 
ف�صاد  وبني  العاملية,  وال�صهيونية  بريطانيا  زرعتها  التي  وامرا�صها 
�صمل  للم  قومي  توجه  كل  �صد  وب�صراحة  وقفت  التي  العربية  اأنظمتها 
االأمة وتوحيد كلمتها اأمام التحديات, فقد حورب عبد النا�صر لتوجهاته 
القومية وا�صتهدفت االحزاب القومية العربية الثورية واجهت انتفا�صاتها 
وثوراتها بالتاآمر اخلارجي والردة امل�صادة من الرجعية العربية �صاحبة 
النفوذ املايل الكبري واملدعوم اأمريكيا وغربيا, حتى مت احتالل العراق 
ودمرت �صوريا واحتلت ودمرت ثروات ليبيا وهذا اليمن ال�صعيد, الذي مل 
يعد �صعيدا بكل تاأكيد نتيجة ملا مير به من تدخالت اأجنبية وعربية  كلها 

ت�صتهدف اأمنه و�صيادته وا�صتقراره ووحدته. 
االأمة  اقطار  على  مرت  التي  االأحداث  ملجريات  ب�صيطة  ومبراجعة   
العربية من عقد ال�صتينات اىل يومنا هذا, يت�صح لنا كم كان العنفوان 
ا�صتطاعت  وكيف  العربي  الوطن  �صاحة  امتداد  على  حا�صرا  العربي 
اأقطار عربية عديدة ان تقف يف وجه االأطماع االأجنبية يف خريات االأمة, 
االقطار  لهذه  الداخلية  ال�صوؤون  يف  والتدخل  التو�صع  نزعات  ومقارعة 
اأن  اال  وزكيةاإ  غالية  دماء  فيها  قدمت  كبرية  دفاعية  معارك  فخا�صت 
�صرطانية  كخاليا  عملت  االأمة  ج�صد  يف  اأمرا�صا  هناك  ان  املالحظ 
نه�صت وما زالت تنه�س يف ج�صد االمة, و�صعت اىل تقوي�س انظمة وطنية 
بحجة ال�صمولية واحلرية وحقوق االن�صان, وهي باالأ�صا�س  انظمة عائلية 
فكان  �صورها.  باأب�صط  والدميقراطية  احلرية  متار�س  ال  رجعية  وراثية 
املال العربي يقتل املواطن العربي يف العراق و�صوريا وليبيا وكان التن�صيق 
هذه  لدى  النق�س  عقدة  تنفي�س  اجل  من  التاريخيني  االأمة  اأعداء  مع 
املمتدة الأكرث من  وثقافتها  تاريخها وح�صارتها  لها  اأقطار  االأنظمة من 

�صبعة اآالف �صنة.
ور�صم  جديد  من  لنه�صتها  التداعي  االأمة  �صباب  واجب  من  األي�س 
والت�صامن  االخوة  وروح  واملعرفة  بالعلم  القادمة  اأجيالنا  م�صتقبل 
ا�صاعتها  التي  مكانتها  االأمة  تاأخذ  لكي  واحل�صاري  العلمي  واالجتهاد 

كرا�صي ال�صلطة واجلهل  والتبعية؟
ويبقى ال�صوؤال امللح اليوم وغدا: ملاذا يا اأمة العرب؟

أ. علي الزبيدي

لماذا يا 
أمة العرب؟

يف ال�صميم

   �شحفي من املغرب   �شحفي من العراق

البخارية، خالل القرن التاسع عشر
اململكة  االقتصادية يف  احلياة  على  كبريا  تأثريا  احلدث  وكان هلذا 

املتحدة و أوروبا وباقي أحناء العامل.
وكمثال آخر، كان جلائحة اإلنفلونزا اإلسبانية، واليت ضربت أوروبا 
الفتاك  الوباء  هذا  ظهر  لقد  البشرية.  تاريخ  بالغا،على  أثرا  والعامل، 
خالل الشهور األخرية من احلرب العاملية األوىل، وانتقل داخل اخلنادق 
ثلث سكان  قتل  تسبب يف  املدنيني حيث  اىل  ينتقل  أن  قبل  بني اجلنود 
أوروبا، وكان من خملفاته كذلك اكتشافات طبية هائلة وتغري يف السلوك 
عند البشر، كتبين الوقاية واعتماد اللقاحات والنظافة والعناية اجلسدية 
وممارسة الرياضة والوعي بأمهية القوة املناعية للجسم والتغذية ،إخل.

وتؤكد كتب التاريخ أن بعد هذه اجلائحة عرف العامل هزات كربى، 
)هيتلر(  وأملانيا  )موسليين(  إيطاليا  يف  الفاشية  القوى  صعود  أمهها 
وإسبانيا )فرانكو( واألزمة االقتصادية العاملية 1929م وأخريا احلرب 

العاملية الثانية.
وعلى  البشر،  حياة  على  كبريا  أثرا  واجلائحات  لألوبئة  أن  الشك 
كورونا يف  تفرزه جائحة  أن  الذي ميكن  فما  للحياة،  ورؤيتهم  سلوكهم 

املستقبل على مستوى العالقات الدولية والثقافات والسلوك؟
إذا كان الصراع التجاري والتنافسي بني الواليات املتحدة األمريكية 
ومجهورية الصني الشعبية، مؤهال للتفاقم يف الشهور أو رمبا السنوات 
تداعيات جائحة كورنا ستسرع، ال حمالة يف تفجري هذا  فإن  املقبلة، 
الصراع يف مدة أقل بكثري فال أحد ميلك يقينا عن أصل فريوس كوفيد 
19, هل مصدره صيين أم أدخل من اخلارج؟ أم خرج من خمتربات 
الرئيس  عن  الصادرة  االهتامات  رغم  واألوبئة؟  بالفريوسات  خمتصة 
بل  بأنه صيين.  للفريوس  ونعته  الصني  ترامب، ضد  دونالد  االمريكي 
تعويضات مباليري  بتقدمي  الصني  تطالب  أكثر من ذلك هناك اصوات 

الدوالرات للضحايا ولدوهلم.  
فال غرابة إذن، بعد اإلهنيار اإلقتصادي الذي ستعرفه دول غربية 
عديدة، وبعد اإلهنيار التارخيي لسعر النفط األمريكي وتصدع اإلنتاج، 
يف  العسكرية  املواجهات  بل  املناوشات،  حد  إىل  األمور  وصلت  إذا 
مفاوضات  لفرض  والصيين،  األمريكي  العمالقني،  بني  الصني،  حبر 
تارخيية، ستفضي حتما اىل بروز الصني كقطب عاملي جديد اىل جانب 
القطب األمريكي، وقد يترتب عن هذا نظاما عامليا جديدا ،حمفوظا 
السياسية  اخلريطة  وجه  بالتوازن،وسيغري 

الدولية.
بالغا  أثرا  التغريات قد يكون هلا  أن  كما 
على االحتاد األورويب، املؤهل اىل االنفجار، 
بعد خروج بريطانيا منه، وخيبة إيطاليا البلد 
معها،  االحتاد  تعامل  من  تضررا،  األكثر 

وعجز اليونان االقتصادي واملايل.
سيخلق  اجلديد  العاملي  النظام  أن  كما 
الشرق  يف  كربى  وتغيريات  جديدة  حتالفات 
وأمريكا  وإفريقيا  العريب  والعامل  األقصى 

الالتينية.
من  جديد  شكل  هي  الفريوسات  فهل 
أشكال احلروب، قادرة لوحدها على تسريع 
اجليوسياسة  اخلريطة  وتغيري  التاريخ  عجلة 

للعامل؟
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د. علي عبد القادر

السياسة

ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف  االن���ق���الب���ات  اأن  ي��الح��ظ 
بجريانه  م��ق��ارن��ة  ت��ت��وق��ف  ال  ت��ك��اد  ال�����ص��ودان 
يكون  وع��ادة  واالإفريقية.  العربية  ال��دول  من 
ولكن  م��دين  حكم  على  الع�صكري  االن��ق��الب 
ع�صكري  حكم  على  انقالبات  حت��دث  اأحيانا 
احلالة  يف  جناحها  حظ  ن�صبة  اأن  مع  موجود, 

الثانية اأ�صعف منها يف احلالة االأوىل.
1956م,  يناير   1 ا�صتقالله يف  ال�صودان  نال 

ضـــــــــــرورة غـــــلـــــق  "الـــــــبـــــــاب الـــــــــــدوار" 
مــدنــيــة وعــســكــريــة فــي الــســودان

بعده ب�صنتني فقط وقع انقالب الفريق عبود يف 
خليل  عبداهلل  حكومة  على  1958م  فرباير   17

املدنية, وخالل حكم عبود الع�صكري الذي دام 
من 1958 اإىل 1964م حدث انقالب اللواء اأحمد 
1960م, ثم  عبدالوهاب وعبدالرحيم �صنان يف 
م�صلمني  اإخوان  الطاهر-  الر�صيد  انقالب  وقع 

- و كبيدة يف 1963م.
حكومة  وج���اءت  اأكتوبر1964  ث��ورة  قامت 
يف  من��ريي  العقيد  انقالب  عليها  فوقع  مدنية 
الع�صكري  1969م, وحتت حكم منريي  25 مايو 

انقالب  وه��ي  ع�صكرية  انقالبات  ع��دة  وقعت 
 19 يف  �صيوعي-  ح��زب  العطا-  ها�صم  الرائد 
يف  ح�صني  ح�صن  املقدم  انقالب  1971م,  يوليو 
1975م, انقالب العميد حممد نور  اأغ�صط�س   5
�صعد  يف 2 يوليو 1977م - حزب االأمة واالحتادي 
الدميقراطي وجبهة امليثاق االإ�صالمية -, قامت 
ثورة 6 اأبريل1985م  و�صاحبها انقالب الفريق 
وعا�صت  مدنية  حكومة  ج��اءت  الذهب,  �صوار 
اأرب����ع ���ص��ن��وات  ل��ف��رتة وق���ام ���ص��ده��ا ان��ق��الب 
1989م-جبهة  يونيو   30 الب�صري على يف  العميد 
اإ�صالمية- , ثم وقع انقالب على حكومة الب�صري 

وخالد  الكدرو  عبدالقادر  قبل  من  الع�صكرية 
الزين على الب�صري يف ابريل 1990م.

اإذن وقع بال�صودان اأكرث من ع�صرة انقالبات 
االن��ق��الب��ات يف  ع��دد  ع�صكرية, يف ح��ني جن��د 
بع�س دول اجلوار العربية مل يتعد واحد واثنني 
اأو ثالث, ففي م�صر قامت ثورة 23 يوليو 1952 
اأول  جنيب  حممد  واأ�صبح  فاروق  امللك  وتنازل 
نا�صر  واأ�صبح  ا�صتقالته  قدم  ثم  مل�صر,  رئي�س 
ملجل�س  ورئي�صا  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  ملجل�س  ق��ائ��دا 
حممد  نائبه  اأ�صبح  نا�صر  وف��اة  بعد  ال���وزراء. 
اغتياله  وبعد  مل�صر,   رئي�صا  ال�����ص��ادات  اأن���ور 
ثم  مل�صر,  رئي�صا  مبارك  ح�صني  نائبه  اأ�صبح 
قامت ثورة  25 يناير 2011م التي قادت لتنحي 
ح�صني مبارك, ثم جاءت فرتة حكم مدين قام 
بقيادة  2013م  يوليو   3 يف  انقالب  اأثرها  على 

الفريق اأول عبدالفتاح ال�صي�صي. 
حدث انقالب القذايف يف ليبيا يف1 �صبتمرب 
1969م, تلتها حماولتني فا�صلتني ال ترق مل�صتوى 

حماوالت:  عدة  تالها  ثم  احلقيقي,  االنقالب 
عام 1975 وقام بها الرائد عمر املحي�صي الذي 
قتله القذايف بعدها, ثم اجلبهة الوطنية الإنقاذ 
1993م  ع��ام  يف  حم��اول��ة  ث��م  1981م,  يف  ليبيا 
بقيادة مفتاح قروم الورفلي.الذي حكم واأعدم 
يف 1997م.ثم اأ�صتمر نظام القذايف حتى الثورة 

ال�صعبية عليه يف 2014م
االإفريقي,  اجل���وار  دول  م�صتوى  على  اأم��ا 
فنجد دولة ت�صاد التي نالت ا�صتقاللها يف 1960 
عليه  انقلب  ثم  لها,  رئي�صا  طمبلباي  واأ�صبح 
فيليك�س ملوم يف 1975م, وا�صتمرت حرب اأهلية 
فهزم الرئي�س جوكوين عويدي يف 1980م  وزير 
رج��ع ح�صني هربي  ث��م  ه��ربي,  دف��اع��ه ح�صني 
وا�صتوىل على ال�صلطة يف 1982م وهرب جوكوين 
عويدي,  ثم عاد جوكوين مع قوات ليبية واحتل 
مع  جوكوين  اختلف  ثم   ,1986 يف  ت�صاد  �صمال 
ثم  1987م  الليبيني واحتد مع ح�صني هربي يف 
ح�صني  باإق�صاء  الوطنية  االإنقاذ  حركة  قامت 
دبي  اإدري�س  واأ�صبح  1990م  دي�صمرب  يف  هربي 

رئي�صا لت�صاد.  
يف  ا�صتقاللها  ن��ال��ت  ال��و���ص��ط��ى  اف��ري��ق��ي��ا 
1960م, وفاز اجني فيليك�س باتا�صيه بالرئا�صة 
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اجل��رنال  ق��اد  ث��م   , 1993م  يف  االنتخابات  يف 
واأق���ام  2003م.  يف  مت����ردًا  ب��وزي��زي  ف��رن�����ص��وا 
انتخابات  واأقام  بها  وفاز  2005م  يف  انتخابات 
يف  وا�صتمر  جم��ددَا,  بها  وفاز  2011م  يف  ثانية 
عليه حتالف  انقلب  2013م, حيث  احلكم حتى 

الف�صائل املتعار�صة اأو حتالف �صيليكا. 
من  ا�صتقاللها  نالت  فقد  اأوغندا  دولة  اأما 
بريطانيا يف 1962م, وانتخب فيها ال�صري اإدوارد 
االنقالب  ومت  1963م  ع��ام  يف  ملكًا  فريدريك 
ال�صعب  جمل�س  رئي�س  م��ن  1966م  يف   عليه 
اأبولو اأوبوبوتي, ثم جاء انقالب اجلرنال عيدي 
اأمني دادا يف 1971م, ويف 1979م حتالف �صده 
القوات  م��ع  اأوغ��ن��دا  لتحرير  الوطني  اجلي�س 
الذي  بن�صيا  قومزي  وخلفه  وخلعوه,  التنزانية 
الوطنية  للجبهة  الع�صكري  اجلناح  به  اأط��اح 
فيها  فاز  انتخابات  جرت  ثم  اأوغندا,  لتحرير 
حزب املوؤمتر الوطني االأوغندي واأ�صبح اأويوتي 
انقالب ع�صكري يف  للجمهورية, وحدث  رئي�صا 
انقالب  اأط��اح  ثم  اأوكيلو,  تيتو  بقيادة  1985م 

يوري مو�صيفيني بحكومة اأوكيلو يف 1986م.
ا�صتقاللها  على  ح�صلت  كينيا,  دول��ة  ام��ا 
عام 1963م, وحكمها جومو كينياتا وعند وفاته 
يف 1978م, خلفه دانيال اأراب موي, ثم فاز يف 

انتخابات 1992 و1997م.
يف  ايطاليا  م��ن  ا�صتقاللها  اأثيوبيا  ن��ال��ت 
1941م واحتدت مع اريرتيا يف 1952م, يف 1974م 

قام منق�صتو هيلي مريام باإنقالب ع�صكري حتى 
الثورية  ال�صعبية  اجلبهة  قامت  عندما  1991م, 

ثم  بطرده,  املعار�صة  املتكونة  الدميقراطية  
اأطاح ائتالف اأحزاب املعار�صة يف 2009 بنظام 
توفى  الدميقراطية,  الثورية  ال�صعبية  اجلبهة 
نائب  وع��ني   .2012 يف  زي��ن��اوي  مل�س  الرئي�س 
رئي�س الوزراء هيلي مرمي من�صب رئي�س وزراء 
ع�صكري  انقالب  حماولة  وقعت  بعدها  جديد. 

فا�صلة يف 2019م.
اجلوار حول  دول  كل  و�صع  اأن عر�صنا  بعد 
اأو�صاع  تغري  باأن  احلديث  ميكن  هل  ال�صودان, 
ال�صودان هو املوؤثر على جريانه, ويبقى ال�صوؤال 
ال�صودان؟  يف  االنقالبات  تعددت  مل��اذا  قائما 
وملاذا حتدث ظاهرة –الباب الدوار– وتعاقب 
املوؤكد  من  ال�صلطة؟  يف  والع�صكريني  املدنيني 
اإن هناك عوامل خارجية واأخرى داخلية يوؤدي 

التقائهما لقيام االنقالب الع�صكري.
بح�صب د ح�صن احلاج من جامعة اخلرطوم 
املدنية  الع�صكرية  العالقة  تب�صيط  ميكن  فاأنه 
ب��اأن��ه حت���ول م��ن من����وذج –ن��ت��ج��ن��ت��غ��ون– عن 
املتلخ�صة يف  امل�صلحة  للقوات  التقليدية  املهنية 
ولي�صت  اخلارجي  التهديد  من  البالد  حماية 
معنية بال�صيا�صة اأو االأمن الداخلي, اإىل مفهوم 

–ا�صتبيان– اأي املهنية اجلديدة وتعني ت�صي�س 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية واالهتمام باالأمن الداخلي.

واإن كنت اأميل اإىل �صبب االنقالب الع�صكري 
االأ�صا�صي هو العوامل اخلارجية اأي رغبة الدول 
تكلفة  باأقل  االأول��ي��ة  امل���وارد  �صرقة  يف  الكربى 
اأن يتم من خالل وجود  اأمر ميكن  ممكنة وهو 
ب�صيا�صة  اإف�صادها  ي�صهل  حاكمة  ع�صكرية  �صلة 
تغيريها  يتم  ق��اوم��ت  وان  واجل���زرة,  الع�صى 
بحادث اأو انقالب مما يجعلها اأداة طائعة تقبل 
احلكم.  �صدة  يف  البقاء  مقابل  االأم���الءات  كل 
فيها  يتم  ما  غالبا  التي  الكربى  ال��دول  وه��ذه  
مدار�صها  يف  االأفارقة  الع�صكريني  كبار  تاأهيل 
الع�صكرية التطبيقية ثم كلياتها العليا لالأركان 
امل�صتقبلي  القائد  تكوين  فيها  يتم  الدفاع,  ثم 
الع�صكرية  ملوؤ�ص�صته  وا�صحة  ر�صالة  واإر���ص��ال 
الثالث  العامل  �صعوب  ب��اأن  بالداخل  وزم��الئ��ه 
نف�صها  حلكم  موؤهلة  ت�صبح  ومل  بعد  تن�صج  مل 
بنف�صها اأي ممار�صة الدميقراطية, واأن احلكم 
الع�صكري له حق الو�صاية و االأبوية على ال�صعب. 
اأما العوامل الداخلية, فمن املوؤكد اأن انت�صار 
مما  ال�صعب  من  عري�صة  قطاعات  بني  اجلهل 
اأي  الفو�صى  ممار�صة  على  حتري�صه  ي�صهل 
اإحداث االنفالت االأمني, ثم جتويعه مما يدفعه 
ال�صلطة  مع  للتاآمر  قبوله  وي�صهل  االأنانية  نحو 

�صد ال�صعب بثورة اأو اأخرى.
ال�صيء  فاقد  ف��اإن  ال�صيا�صية  الناحية  من 
واالأح��زاب  التقليدية  االأح���زاب  الن  يعطيه,  ال 
الدميقراطية  ممار�صة  يف  ف�صلت  العقائدية 
يف  متار�صها  اأن  ميكنها  فلن  داخلها  وال�صورى 
التاآمر على  و�صتظل يف خانة  ال�صيا�صية  احلياة 
ال�صعب وعلى بع�صها البع�س. لذلك يجب عليها 
ن�صر الدميقراطية داخل حزبها وقواعدها, ثم 
توقيع ميثاق �صرف من كل االأحزاب ال�صيا�صية 
الأي  مبدئيا  برف�صها  املدين  املجتمع  ومنظمات 

ونزولها  ج��اء  جهة  اأي  م��ن  ع�صكري  ان��ق��الب 
لل�صارع واالعت�صام فيه بدون رجعة حتى رجوع 

احلكم املدين.
ال�صلمي  التداول  ب�صرورة  االأح��زاب  اإقتناع 
تتعدى  ال  بحيث  احلكم  فرتة  وحتديد  لل�صلطة 
باأي حال  �صنوات  رئا�صيتني هما ع�صرة  فرتتني 
مواعيدها  يف  االنتخابات  قيام  االأح���وال.  من 
جميع  ع��ن  م�صتقلة  مفو�صية  رق��اب��ة  حت��ت  و 

االأحزاب مع متثيل االأحزاب يف تلك املفو�صية.
ال�����ص��ع��وب  ت����رتك  اأن  ي��ج��ب  ال  اأن����ه  ي��ب��ق��ى 
ن�صر  يجب  بل  اخلارجية,  القوى  بيد  م�صريها 
ال��ع��ل��م وال��وع��ي واحل���ري���ات وم��ع��رف��ة احل��ق��وق 
اأي  املدنية  املوؤ�ص�صات  تقوية  ثم  وال��واج��ب��ات, 
عن  واالإع��الم  الق�صائية  ال�صلطات  ا�صتقاللية 
بني  الف�صل  و  والت�صريعية.  التنفيذية  ال�صلطة 
الدولة واحلكومة , مبعنى اأن الدولة مبوؤ�ص�صاتها 
االأ�صا�صية هي املهيمنة على االقت�صاد واالإعالم 
احلكومات,  من  اأي  ت�صلط  عن  بعيدا  والق�صاء 
برنامج  و�صع  يف  مرحلي  احلكومات  دور  وان 
اأو  وقبوله  عليه  الت�صويت  يتم  للدولة  تطوير 

رف�صه من ال�صعب كل فرتة انتخابية.  
واالأم��ن��ي��ة  الع�صكرية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  حتييد 
اأو  ل��الأح��زاب  ولي�س  للدولة  والءه��ا  يكون  وان 
املوؤ�ص�صة  جتريد  كذلك  املرحلية.  احلكومات 
الع�صكرية واالأمنية من اأي موؤ�ص�صات اقت�صادية 
م�صتقلة خارج �صلطة وزارة الدفاع و�صلطة وزارة 
الأي ع�صكري من  د�صتوريا  التام  املنع  و  املالية, 
ممار�صة ال�صيا�صة اإال يف حالة ا�صتقالته التامة 
املوؤ�ص�صة  خارج  وبقائه  الع�صكرية  اجلهات  من 
فرتة  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  �صنوات   5 مل��دة  الع�صكرية 

رئا�صية.
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حت�����ق�����ي�����ق 
مو�صع  �صحفي 
االأول  ه��������و 
عربية  ملطبوعة 
مب����ن����ا�����ص����ب����ة 
 95 ال�����ذك�����رى 
الأح����������ت����������الل 
االأح�������������������واز. 
����ص���ن���ت���ن���اول يف 
التحقيق  ه���ذا 
مل������ح������ات ع���ن 
تاريخ هذا البلد 
املحتل  العربي 
من قبل الفر�س 
خديعة  على  الربيطاين  امل�صتعمر  اأقدم  عندما   1925 العام  منذ 
كربى بالتواطوؤ مع ر�صا �صاه بهلوي حيث قامت القوات االإيرانية 
املحمرة  اأم��ري  الكعبي  خزعل  ال�صيخ  فاأعتقلت  عدوانية  بعملية 
عا�صمة االأحواز بتاريخ 20 � 5 � 1925 واإقتادته اىل طهران, واألغت 
الهوية القانونية لالإمارة العربية االأحوازية,  فكانت االأحواز اول 

دولة عربية يتم اغت�صابها واحتاللها من قبل اأعداء االمة. 
توافقت  الفر�س  لدى  والتو�صع  والكراهية  احلقد  دواف��ع  اإن 
النفط  ظهور  بعد  خا�صة  واأطماعهم  الربيطانني  م�صلحة  مع 
املياه  وفرة  هائلة حيث  ب��رثوات  اىل متتعها  اإ�صافة  االأح��واز,  يف 
على  املطل  االإ�صرتاتيجي  املوقع  اىل  اإ�صافة  واملعادن,  والزراعة 
م�صاحتها  ويبلغ  العربي.  للخليج  وال�صمايل  ال�صرقي  ال�صاحل 
بحدود )375( الف كم مربع وعدد �صكانها اكرث من )12( مليون 
مواطن, وتف�صلها عن بالد فار�س �صل�صلة جبال –زاكرو�س– وهو 
جبل النار و�صفه اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه. 
واالأبحاث يف  للدرا�صات  ذرا  باأن مركز  بالذكر  ومن اجلدير 
باري�س قد اقام ندوة خا�صة, بالق�صية االأحوازية بتاريخ 28 كانون 
الوطنية  القوى  ودور  االح��واز  عروبة  عنوان  حتت   2018 الثاين 
اإ�صافة  االحوازية, ح�صرها عدد من املفكرين والباحثني العرب 
اىل قيادات وطنية احوازية من داخل وخارج فرن�صا يف ال�صالة 

الكربى للبيت العاملي جلامعة باري�س. 

السياسة

أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي..هـــــــــــذه هــــي 
دولـــــة األحـــــــواز الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة

  االأحواز بلد عربي منذ اآالف ال�صنني, وان ال�صعب العربي االأحوازي هو 
�صاحب ال�صيادة الفعلية على وطنه, وتقع االأحواز يف اأق�صى احلدود ال�صرقّية 
للوطن  امتداد  وهو  زاجرو�س,  وجبال  العربي  اخلليج  بني  ما  العربي  للوطن 
العربي. وقد تكّونت اأرا�صيه يف نف�س الفرتة التاريخّية التي تكون فيها جنوب 
املنطقة  هذه  وحدة  على  دليل  خري  والزراعة  واملناخ  االأر�س  فت�صابه  العراق 
اجلغرافية والطبيعية والتي تختلف ِاختالفًا كبريًا عن اأرا�صي ومناخ وزراعة 

ه�صبة فار�س. 
اجلنوب  ومن  زاجرو�س  جبال  ال�صرق  ومن  ال�صمال  من  البلد  هذا  حتّد 
الغرب  وم��ن  فبحرُعمان  )ُه��رم��ز(  ال�صالم  ب��اب  وم�صيق  العربي  اخلليج 

جمهورّية العراق.
وقد اأثبت التاريخ القدمي واحلديث لالإقليم باأن كلمة االأحواز هي الت�صمية 
ك  االأخ��رى  الت�صميات  واإن  االإ�صالم  قبل  ما  منذ  ولغوّيًا  تاريخّيًا  ال�صحيحة 
االأجنبي  ااِل�صتعمار  اأ�صاليب  فر�صتها  ت�صميات طارئة  اإاّل  هي  ما  "عرب�صتان" 
اآالف  منذ  االأح��وازي  العربي  ال�صعب  االإقليم  و�صكن  االإقليم.  على  لل�صيطرة 

ال�صنني قبل امليالد.
فيه  نه�صت  اإذ  العربّية,  ال�صيادة  اإىل  الع�صور  اأقدم  منذ  االأح��واز  خ�صع 
من  فاتخذت  امليالد  قبل  الثالث  االأل��ف  منذ  العيالمّية  ال�صامّية  احل�صارة 
مدينة ال�صو�س عا�صمة لها. ومّرت االأحواز بعد ذلك بجميع املراحل التاريخّية 
التي  احلكومات  جلميع  َعت  َخ�صَ حيث  النهرين  بنْي  ما  بالد  بها  مّرت  التي 
لها  تعّر�س  التي  ااِل�صتعمارّية  الظروف  جلميع  تعّر�صت  كما  هناك  تكّونت 
َيد  وبعد عّدة معارك �صارية حتّررت على  للهجرة,  العراق حتى عام )17( 
القائد العربي "اأبي مو�صى االأ�صعري" يف معركة "ذات ال�صال�صل" وغريها من 
الرا�صد  اخلليفة  عهد  يف  االأحواز"  –�صوق  ومعركة  "االأبّلة"  كمعركة  املعارك 
"عمر بن اخلطاب" )ر�س( وا�صتمّرت تابعة اإداريا للدولة العربّية االإ�صالمّية 

االحــــــــــــــــــــــواز الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الـــــــجـــــــرح 
الـــــــغـــــــائـــــــر فـــــــــي جــــــســــــد األمـــــــــة

مــــــــــــــــــادة تــــــعــــــريــــــفــــــيــــــة شـــــــامـــــــلـــــــة عــــن 
أقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز الـــــــمـــــــحـــــــتـــــــل
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االأحواز كانت دولة عربية قبل احتالله على 
يد نظام ر�صا �صاه البهلوي, وا�صتمرار االإحتالل 
نظام  وب��ع��ده  ر���ص��ا,  اإب��ن��ه حممد  قبل  م��ن  ل��ه 
والقمع  اجلميع  يعرفه  �صك  ال  وه��ذا  خميني, 
بحق  م�صتمرة  الفار�صية  التع�صفية  وال�صيا�صات 

�صعبنا العربي االأحوازي اإىل يومنا هذا. 
بعد االإحتالل قامت ثورات اأحوازية متعددة 
وكانت وما زالت جميعها تقمع على يد االأجهزة 
مل  ه��ذا  يومنا  اإىل  لكن  الفار�صية.  القمعية 
تتمكن هذه االأجهزة من قمع االإرادة االأحوازية 
هذا  كل  رغم  التحررية  بالثورة  ا�صتمرارها  يف 

االإرهاب االإيراين.

بغداد  �صقطت  حني  العبا�صّيني  عهد  نهاية  حّتى 
دول��ة  االأح����واز  يف  فتاأ�ّص�صت  امل��غ��ول,  ي��د  على 
"امل�صع�صعّية"  الدولة  ثم  ومن  العربّية  "االأ�صدّية" 
"الكعبّية" التي ب�صطت كامل �صيادتها  ثم الدولة 
احتلتها  عندما  1925م  عام  حتى  االإقليم  على 

الدولة الفار�صّية.
مار�صتها  التي  واال�صطهاد  الظلم  مظاهر 
الدولة  �صد  الفار�صي  االأجنبي  ااِلح��ت��الل  دول��ة 
ااِل�صطهاد  و�صعبا:  اأر���ص��ًا  االأح��وازّي��ة  العربّية 
الهوية  حم��و  العن�صري,  التمييز  و  ال��ق��وم��ي, 
خالل  من  معاملها  وطم�س  االأح���واز  يف  العربية 
بالن�صبة  الفار�صّية,  اإىل  العربّية  االأ�صماء  تبديل 
فار�صّية.  باأ�صماء  واملناطق  والقرى  امل��دن  اإىل 
االأحوازيني  لل�صكان  الق�صري  التهجري  �صيا�صة 
فر�س  و  حمّلهم.  الفر�س  امل�صتوطنني  وجلب 
االأجواء االأمنّية. و اإغالق جميع املدار�س العربية 
العربّية,  باللغة  التحدث  ومنع  االح��ت��الل,  بعد 
الفار�صّية يف املدار�س ويف  االأجنبّية  اللغة  فر�س 

الدوائر الر�صمّية.
الثوابت الوطنّية االأحوازّية:

اأواًل � الت�صمية:
كّل  عليها  تتفق  التي  الت�صمية  هي  "االأحواز" 
واأق��ّره��ا  االأح��وازّي��ة,  والقومّية  الوطنّية  القوى 

ال�صعب العربي االأحوازي.
ثانيًا � العلم الوطني االأحوازي:

علم االأحواز هو الرمز ال�صيادي يتمّيز بثالثة 
العلم  يعلو  االأح��م��ر  فاخلط  مت�صاوية,  خطوط 
وياأتي اللون االأبي�س يف و�صطه واللون االأ�صود يف 
يف  خ�صراء  خما�صّية  جنمة  وج��ود  مع  االأ�صفل, 

قلب العلم.
ثالثًا: اخلارطة اجلغرافّية:

الدولة  قبل  من  املحتل  االأح��واز  دول��ة  ت�صكل 
الفار�صّية )اإيران( ِامتدادًا طبيعّيًا للوطن العربي 
وهو جزء ال يتجزاأ منه, امل�صاحة االإجمالية اأكرث 
الطرف  على  ويقع  مرّبع  كيلومرت  األف   375 من 
الذي  االأم��ر  وه��و  العربي  اخلليج  ملياه  ال�صرقي 
ي�صخ�س �صرورة ااِل�صتخدام املعرب عن حقيقته 
العربي(.  )اخلليج  كونه  والتاريخية  اجلغرافية 
طبيعيا  حاجزًا  زاجرو�س  جبال  �صل�صلة  وت�صّكل 

بني االأحواز واإقليم فار�س, ومتتد خارطة الوطن 
االأحوازية  عيالم  منطقة  من  ابتداء  االأح��وازي 
للعراق وتنتهي عند حدود م�صيق باب  املحاذية 

ال�صالم )م�صيق هرمز(.
العربي  لل�صعب  ال��وط��ن��ّي��ة  ال��ه��وّي��ة  راب���ع���ًا: 

االأحوازي:
اأ�صياًل ويرتبط  ُيعّد ال�صعب االأحوازي عربّيًا 
ِارتباطًا وثيقًا باأّمته العربّية ب�صكل عام. واعتنق 
منذ  غالبّيته  يف  احل��ن��ي��ف  االإ���ص��الم��ي  ال��دي��ن 
العربّية  هوّيته  فكّون  االإ���ص��الم,  ظهور  بدايات 
االإ���ص��الم��ّي��ة. وِا����ص���رتاك االأح���وازّي���ني يف اأه��ّم 
العنا�صر املكّونة للهوّية كاالأر�س, اللغة, التاريخ, 
احل�صارة, الثقافة والطموح, جعل منهم جميعًا 

�صعبًا اأحوازّيًا متمايزًا.
الفار�صي لقطر  الع�صكري  خام�صًا: االحتالل 

االأحواز:
م���ا ق��ام��ت ب���ه ال���دول���ة ال��ف��ار���ص��ّي��ة ب��ت��اري��خ 
20/04/1925م من َعَمل عدواين متمّثل بحملة 
االأجنبّية  ال��دول��ة  قبل  م��ن  مبا�صرة  ع�صكرّية 
ال��ف��ار���ص��ّي��ة �صد ال��دول��ة ال��ع��رب��ّي��ة االأح���وازّي���ة, 
القانون  يحّرمها  وجرمية  اأجنبّيًا  ع��دوان��ًا  ُيعد 
الدويل, و يعترب ِاحتالاًل ع�صكريًا وعدوانًا اأجنبّيًا 
الدويل,  القانون  لقواعد  وخرقًا فار�صّيًا متعّمدًا 
ة اأن الدولة العربّية االأحوازّية كانت تتمّتع  خا�صّ

بال�صيادة الداخلّية واخلارجّية على حد �صواء.
واملقاومة  الن�صال  ط��رق  حتديد  �صاد�صًا: 

امل�صادة لقوات ااِلحتالل:
�صد  االأح������وازي  ال��ع��رب��ي  ال�صعب  م��ق��اوم��ة 
ااِلحتالل االأجنبي الفار�صي, ت�صتمد م�صروعّيتها 
بقرارات  املتمّثلة  ال��دويل  القانون  اأح��ك��ام  من 
الدولّية.  واالأع��راف  وااِلتفاقّيات  املتحدة  االأمم 
عن  ال��دف��اع  االأح����وازي  العربي  لل�صعب  وي��ح��ق 
للعدوان  مبقاومته  ومقّوماته  الوطني  وج���وده 

وطلبًا لاِل�صتقالل.
ال�صيا�صّية  اأوجهها  بكافة  الوطنّية  واملقاومة 
ِانطالقًا  م�صروعّيتها  تنال  وامل�صّلحة,  والثقافّية 
تن�ّس  ال��ذي  امل�صري  تقرير  يف  احل��ق  مبداأ  من 
من  واخلم�صون  واخلام�صة  االأوىل  امل��واد  عليه 
ق���رارات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ح��دة,  االأمم  ميثاق 
اجلمعّية العاّمة 3034 و3246 والتي توؤّكد قانونّية 
الن�صال من اأجل التحّرر الوطني و�صرعّية كفاح 
بكافة  ااِل�صتعمار  من  التحّرر  �صبيل  يف  ال�صعوب 
امل�صّلح  الكفاح  ذل��ك  يف  مبا  املتاحة,  الو�صائل 
امل�صّلحة  املقاومة  ف��اأن  لذا  احلرّية.  عن  دفاعًا 
م�صروع  ِا�صتخدام  االأحوازي هي  العربي  لل�صعب 
االأجنبي  املحتل  ط��رد  ب��ه��دف  امل�صّلحة  ل��ل��ق��ّوة 

وتقرير امل�صري وِانتزاع ال�صيادة. 

سمير ياسين

فؤاد أبو رسالة

 1979 عام  قبل  االأح��وازي  العلم  اأ�صاهد  مل 
علم  هناك  ب��اأن  وال��دي  من  اأ�صمع  كنت  لكني 
األوانه  منه عن  و�صمعت  الثوار  يعتمده  لالأحواز 
وهي تلك االألوان املوجودة حاليا لكن باأي �صورة 

وهل فيه جنمة ودائرة فلم يحدثني بذلك.
االأح���واز؟  علم  ه��ذا  له  قلت  راأي��ت��ه  اأن  بعد 
اأراه  قال نعم هذا هو. وراأيت ذاك العلم الذي 
اليوم نف�صه وكل ما فيه من الوان وجنمة ودائرة 
حتيط بالنجمة, بعد فرتة جاءين ال�صهيد حميد 
العلم  نف�س  االأمي���ن  ذراع���ه  على  ير�صم  وه��و 
وبنف�س االأل���وان, وق��ال من��وت من اأج��ل ه��ذا اأو 
قال  ما  �صدق  االأح��واز,  �صماء  يف  عاليا  نرفعه 

حني اإ�صت�صهد من اأجله.    �شيا�شي و كاتب اأحوازي

   الأمني العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز

أ. عادل السويدي
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جاثم  الفار�صي  االإ�صتعمار  و   1925 منذ 
ثورات  اأجيال,  تتبع  اأجيال  �صعبنا,  �صدور  على 
خلف ثورات وجمازر خلف جمازر, حتى طوينا 
95 عاما على االإحتالل وما زالت دماء �صبابنا 
ت�صيل حتت التعذيب, باالإغتياالت, االإعدامات, 
التلوث  والغرق,  ال�صيول  املجاعات,  البطالة, 

البيئي, االأمرا�س.
عمله  يف  ط��ور  جانبه  م��ن  فهو  �صعبنا  اأم��ا 
من  االإحتالل  طور  مما  اأو�صع  و  واأعمق  اأ�صرع 
ال�صعب  حيث  ظلمه,  من  نّوع  و  و�صع  و  جرائمه 
االإجنليز  على  حربهم  العثمانيني  �صارك  الذي 
�صيخ  الإح���راج  وت�صبب  اجل��ه��اد,  يف   1917 ع��ام 
خزعل مع حلفائه االإجنليز الذي كان يتوقع اأن 
يكونوا �صندا لدولته بعد احلرب العاملية االأوىل 
كما كانوا, عندما احتل ر�صا خان االأحواز حمل 
يف  الع�صكرية  احلامية  وهاجم  ال�صالح  ال�صعب 

املحمرة وا�صتمرت انتفا�صات �صعبنا.

    اأمني عام جبهة الأحواز الدميقراطية 
ع�شو الهيئة الرئا�شية للمجل�س الوطني 
لقوى الثورة الأحوازية

محمود أحمد األحوازي

السياسة

االح����واز  و���ص��ب��اب  لطلبة  ال��ع��ام  االإحت�����اد 
�صعبية  دميقراطية  �صبابية  طالبية  منظمة 
جزء  وهو  االح��واز  و�صباب  طلبة  متثل  اإن�صانية 
وال�صبابية  الطالبية  احل��رك��ة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال 
لطلبة  العام  االحت��اد  ي�صعى  والعاملية.  العربية 
توفري  �صبل  اأجل  الن�صال  من  االح��واز  و�صباب 
االحواز,  ابناء  ولكافة   مراحلة  مبختلف  العلم 
بني  واالإن�صاين  والقومي  الوطني  الوعي  ون�صر 
االأمية,  حمو  على  والعمل  اجلماهري  �صفوف 
ميار�صها  التي  التفري�س  �صيا�صية  وم��واج��ه��ة 
الق�صاء  ل�صيا�صة  والت�صدي  االإي��راين,  النظام 
على الثقافة العربية ومقاومة �صيا�صية التهجري 
وكذلك  الفار�صية,  االأنظمة  قبل  من  للعرب, 
خ��الل  م��ن  ف��ع��ال��ة  م�صاهمة  اإحت���ادن���ا  ���ص��اه��م 
والدولية  العربية  امل��وؤمت��رات  كافة  يف  ح�صوره 
وف�صح �صيا�صات النظام االإيراين القمعية �صد 

ابناء �صعبنا. 
   رئي�س الحتاد العام لطلبة و�شباب 
الحواز 
رئي�س جلنة العالقات اخلارجية لحتاد 
ال�شباب العربي يف كندا واأمريكا

طارق عبد الكريم نعمة الطائي

   رئي�س جمعية الهالل الأحمر العربي 
الأحوازي 

العربي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  تاأ�ص�صت 
على  وح����ازت   15/3/2016 يف  االأح������وازي 
را�صي  اختيار  مت  و  الكندية.  الدولة  اع��رتاف 
هذه  رئي�س  من�صب  لتويل  الفي�صلي  دروي�س 
اجلمعية االإن�صانية وذلك خالل اعمال املوؤمتر 
لتحرير  العربية  "اجلبهة  ل���  التا�صع  ال��ع��ام 
ما�صرتيخت  مدينة  يف  عقدته  الذي  االأحواز" 
اإ�صهار  مت  حيث   16/4/2016 يف  الهولندية 
اأم��ام  انبثاقها  ع��ن  واالع���الن  فيه,  اجلمعية 

و�صائل االإعالم التي كانت تتواجد يف القاعة.
اأكدت  اجلمعية  ا�صهار  اثناء  يل  كلمة  ويف 
ظ��روف  يف  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  "هذه  اأن:  ع��ل��ى 
على  احل�صول  االأحوازيون  فيها  يحتاج  �صعبة 
االعرتاف الدويل واالن�صمام للمحافل الدولية 
الدويل  االأحمر  كال�صليب  االأممية  واملنظمات 
والهالل االأحمر العربي من خالل موؤ�ص�صاتهم 

االأحوازية كهذه اجلمعية االإن�صانية".
االح��م��ر  ال��ه��الل  جلمعية  االأ���ص��ل��ي  امل��ق��ر 
ال��ع��رب��ي االح�����وازي ه��و يف م��دي��ن��ة )ون����دزر( 
تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  ه��ن��اك  م��ن  وت��ع��م��ل  ال��ك��ن��دي��ة 
وال���رتاح���م بني  ال��ت��ك��اف��ل  روح  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وهي:  ال�صبعة  االأه��داف  �صمن  املجتمع  اف��راد 
االإن�صانية, عدم االنحياز, احلياد, اال�صتقالل, 
وبف�صل  العاملية.  ال��وح��دة  التطوعي,  الطابع 
و م�صاندة اخلريين متكنت اجلمعية من  دعم 

تنفيذ بع�س الربامج وامل�صاريع اخلريية.

راضي درويش الفيصلي
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امل��دن  ك��اف��ة  وك��ذل��ك  االأح����واز  ت�صمية  بتغيري 
الفار�صّية,  اإىل  العربّية  من  واملواقع  واملناطق 
عربّية  ت�صميات  اإط��الق  من  االأح��وازي��ني  ومنع 
اأم���ا اجل��رائ��م امل��ادّي��ة فقد  على م��وال��ي��ده��م, 
االأح��واز,  من  كبرية  اأج��زاء  اإقتطاع  يف  متثلت 
حمو  العن�صري,  التمييز  ال��رثوات,  كافة  نهب 
قمع  االأ�صا�صّية,  احلرّيات  منع  العربّية,  الهوّية 
لل�صكان,  الق�صري  التهجري  االإن�صانّية,  احلقوق 
التغيري  العرقي,  التطهري  اجلماعّية,  االإب��ادة 
الدميوغرايف, وكذلك حرمان �صعب االأحواز من 
احلق يف الرعاية ال�صحّية, احلق يف التقا�صي, 
العربية,  باللغة  التعليم  يف  احلق  امللكّية,  حق 
والتنقل,  االإق��ام��ة  يف  احل��ق  العمل,  يف  احل��ق 
التعذيب  االإع��دام��ات,  الع�صوائّية,  االإعتقاالت 
البيئة  وتدمري  للمعتقلني,  واجل�صدي  النف�صي 

وتلويث مياه ال�صرب.
   رئي�س املنظمة الوطنية لتحرير 
الأحواز"حزم"

به  تقوم  ما  و  االح���وازي  ال�صف  وح��دة  اإن 
جتاه  االحوازية  ال�صعبية  الدميقراطية  اجلبهة 
وحدة ال�صف االحوازي واين و�صل االحوازيني 
ان   , التاكيد  , البد من  الوحدوية  يف جهودهم 
الوحدة  يف  طويال  �صوطا  قطعوا  االح��وازي��ني 
الوطنية,  بالثوابت  ت��وح��دوا  انهم  و  الوطنية 
مواجهة  و  وطنهم,  ح��ول  التفافهم  اأهمها  و 
ا�صتقالل  والكفاح من اجل  االيراين,  االحتالل 
بكل  الفار�صي  املحتل  طرد  و  االحوازية  الدولة 
الو�صائل و ال�صبل امل�صروعة, و مل يكن هذا �صهال 
و  الت�صتت  حالة  من  للتخل�س  االحوازيني  على 
الفرقة بعد ان حاول العدو االيراين العمل على 
ايرنة  كذلك  و  فيها  الت�صكيك  و  هويتهم  �صياع 

ق�صيتهم و جعلها ق�صية ايرانية داخلية بحتة.
   رئي�س املجل�س الوطني لقوى الثورة 
الحوازية
واأمني عام اجلبهه الدميقراطية ال�شعبية 
الحوازية

صالح ابو شريف االحوازي

عباس الكعبي

م��راح��ل  ب��ع��دة  االح���وازي���ة  ق�صيتنا  م���رت   
ومنعطفات تاريخية ومنذ عام االحتالل لالأحواز 
ال��ث��ورات  ح��ج��م  م��ن  وب��ال��رغ��م  1925م.  ع���ام 
الداخل  الن�صال يف  واالإنتفا�صات بقيت حماور 
ال�صعب  م��ن  امي��ان��ا  االي����راين,  املحتل  ت��واج��ه 
جت�صدت  التي  ال��ث��ورة,  روح  الإب��ق��اء  االح���وازي 
تفا�صيلها  بكل  العربية  الهوية  على  باالإبقاء 
الن�صايل  احل��راك  من  جزء  لينتقل  وحيثياتها 
وتظهر  ال�صعب,  �صوت  الإي�صال  اخل���ارج  اىل 
�صيا�صية  تنظيمات  بت�صكيل  انتقالية  مرحلة 
عن  للك�صف  ت�صتطيع  ما  بكل  ت�صعى  املنفى,  يف 
للمحتل  االجرامية  واملمار�صات  االح��واز  هوية 
منها  اميانا  االح���وازي  ال�صعب  على  االي���راين 
بعدالة الق�صية االحوازية العادلة وار�صاء مبداأ 

الن�صال واحلراك يف اخلارج.
   رئي�س اللجنة التنفيذية لإعادة �شرعية 
دولة الحواز

عارف الكعبي

الإعتبارات  االأح��وازي��ة  العربية  الق�صية  اإن 
وث��روات��ه��ا  اجليو�صيا�صي  وموقعها  �صيا�صية 
الطبيعية واالقت�صادية, ت�صكل عمقا ا�صرتاتيجيا 
مهما على اأكرث من �صعيد لالأمة العربية واأمنها 
القومي, وطبيعة موقعها اجلغرايف الفا�صل بني 
وجود  خ��الل  من  -العربية  الفار�صية  احل��دود 
اخلليفة  و�صفه  وال���ذي  �صاهق  جبلي  ح���زام 
النار  بجبل  عنه  اهلل  ر�صي  اخلطاب  بن  عمر 
)اللهم اجعل بيننا وبني الفر�س جبال من نار( 
احلا�صن لل�صفة ال�صرقية للخليج العربي. فهذه 
العوامل وعوامل مهمة اأخرى ال جمال ل�صردها 
االأح��وازي  القطر  من  جعلت  ال�صطور  ه��ذه  يف 
للموؤامرات  عربية  �صحية  اأول  يكون  اأن  املحتل 
اال�صتعمارية وم�صاحلها على ح�صاب امل�صلحة 

العربية يف بدايات القرن الع�صرين.
   ع�شو قيادة املجل�س الوطني لقوى 
الثورة الأحوازية.

حاتم صدام

يدها  الفار�صّية  ال��دول��ة  و�صعت  اأن  منذ 
مركزها  فاأ�صقطت  العربّية  االأح��واز  دولة  على 
اإث���ر ح��رب��ًا عدوانّية  ال��ق��ان��وين ك��دول��ة, وذل���ك 
الكثري من  نف�صها  االأوىل على  �صّجلت  حمّرمة, 
املعنوّية  تلك  وتتمثل  واملادّية,  املعنوّية  اجلرائم 
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االقتصاد

النظام الرأمسايل العاملي اليوم أمام حتد 
COV- (كبري بسبب جائحة فريوس كورونا 

ID-19( بعد ان إستبد بقسوته اليت طالت 
إنسانية اإلنسان، فكان الربح ومجع الثروات 
هدفه األمسى على حساب االهتمام باإلنسان 
ــة ومستوى  ــرعــاي ــوفــري ســبــل احلــمــايــة وال وت
ــيء فـــريوس  ــن الــعــيــش، فــمــع جمــ ــرمي مـ ــ ك
القائم  النظام  هذا  وحشية  انكشفت  كورونا 
الثروة  توزيع  يف  العدالة  وغياب  الظلم  على 
واإلحنياز اىل طبقة األغنياء الذين ال ميثلون 
اكثر من %1 من سكان العامل يف الوقت الذي 
يستحوذون فيه على اكثر من %50 من ثرواته، 

أ.د. غسان الطالب

مؤكدا على الطبيعة املستبدة والقاسية للنظام 
من  مكاسبه  على  املحافظة  من  الــرأمســايل 
واستعداده  االغنياء،  ثــروات  وزيــادة  األربــاح 
للتخلي عن كل القيم وحقوق البشر يف حياة 
يف  وحقهم  الصحية،  الرعاية  ابسطها  آمنه 
شاهدنا  كما  االجتماعية،  والرعاية  العالج 
الصحي  التأمني  لنظم  الكامل  شبه  اإلهنيار 
ــبــلــدان الــرأمســالــيــة امـــام هــذا  يف بــعــض ال
إيطاليا  و  امريكا  يف  حــدث  كما  الــفــريوس، 

وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
فالفجوة كبرية، ال بل هائلة بني االغنياء 
والفقراء يف عاملنا اليوم، العامل الذي إنفردت 
و  اجلشعة  الرأمسالية  قــوى  عليه  باهليمنة 
املتوحشة، فالفقر باملعىن األخالقي ليس هو 
من  االنسان  جنرد  عندما  املشكلة  املشكلة، 
املساواة،  وعــدم  باإلهانة  ونشعره  انسانيته 
مع  النظام  هذا  سلوكية  من  ملسناه  ما  وهذا 
يف  الــكــورونــا  بــفــريوس  املصابني  السن  كبار 
الرئيسية  احلاضنة  تعترب  اليت  الــدول  بعض 
االصـــوات  بعض  بـــرزت  حيث  للرأمسالية، 
ـ  منهم  بالتخلص  تطالب   والــيت  املتطرفة 
حىت  ميوتون  تركهم  مبعىن  ـ  السن  كبار  اي 
وااللتفات  عالجهم  نفقات  الدولة  تتحمل  ال 
يف  ومرجعيتهم  عــمــرا،  اقـــل  هــم  مــن  اىل 
اإلقتصادي  هو  اإلنساين،  غري  الطرح  هذا 

مقولته  يف  ــتــوس  مــال تـــومـــاس  الــكــالســيــكــي 
الفقراء غري  كثرًيا من  الشهرية،»بأن هناك 
العادية  األوبئة  فإن  لذا  العامل،  يف  املنتجني 
جلعل  وحتمية  ــة  ضــروري كــانــت  ــراض  ــ واألمـ
اإلقــتــصــادات أكــثــر إنــتــاجــيــة«، واضـــاف اىل 
فكان  الطبيعية،  ــوارث  ــك وال احلـــروب  ذلــك 
جمــيء هــذه األزمــة ـ ازمــة كورونا ـ على اثر 
على  الرأمسايل  النظام  لتضع   2008 أزمــة 
أزمة  بإمتياز مث  أخالقية  أزمة  فهي  املحك، 
هشاشته  أظــهــر  نــظــام  وصحية.  إقتصادية 
امــام هــذه اجلائحة، هــل يضحي  وإرتــبــاكــه 
يضحي  ان  باإلقتصاد؟  يضحي  ام  باإلنسان 
عجلة  وتــوقــف  هــزميــتــه،  فيعين  باإلقتصاد 
االرباح  من  أغنيائه  حرمان  وبالتايل  اإلنتاج 
اليت كان من املفترض جنيها، فما كان أمامه 
إال ان يضحي باإلنسان، وهذا ما اظهرته لنا 
االرقــام االخــرية مع بداية شهر ايار املاضي 
اثرياء   8 واليت حتدثت عن زيادة يف ثروات 
يف الواليات املتحدة مبقدار 238 مليار دوالر 
الفريوس  واملصابني هبذا  املويت  آالف  مقابل 
دون حصوهلم على الرعاية الصحية الالزمة 

اضافة اىل ارتفاع تكاليفها.
العاملي  الرأمسايل  النظام  إنتكاسة  بوادر 
ظهرت يف أوروبا مع بدايات العام 2019 اىل 
بداية  السريع  وانتشاره  الفريوس،  ظهر  ان 

ازمــــــــــــــــة الــــــــنــــــــظــــــــام الـــــــــرأســـــــــمـــــــــالـــــــــي امــــــــــــــــام فــــــــــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا 
اخـــــالقـــــيـــــة ازمـــــــــــــة  ام  ــــة  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ اقـ ازمـــــــــــــة 
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

الــواليــات  وبعدها يف  اوروبـــا  الــصــني مث  مــن 
املــتــحــدة االمــريــكــيــة، وكــشــف عــن مكامن 
االقتصادية  القطاعات  خمتلف  يف  الضعف 
اهنيار  ــك  ذل تــال  مث  الــرأمســالــيــة،  للبلدان 
العامل  اسواق  العديد من  املالية يف  لألسواق 
ازمة  عليه  كانت  مما  بأخطر  تقدر  بدرجة 
2008 خــاصــة أســعــار االســهــم والـــيت متثل 
يقدر  والــيت  االقتصاد  يف  احلقيقية  االصــول 
تراجعها مبا يزيد عن ال %20، مما تسبب 
يف خسائر كبرية تعرب عن ختوف املستثمرين 
إهنيار  وكذلك  إستثماراهتم،  مستقبل  على 
ــادة  زي على  االصـــرار  بسبب  النفط  ــواق  اسـ
االنتاج من قبل بعض الدول املنتجة مع تراجع 
الطلب على النفط اخلام بسبب توقف العديد 
من النشاطات االقتصادية يف خمتلف احناء 
العامل خاصة يف الدول الصناعية الكربى يف 

آسيا وأوروبا وامريكا.
العنصر  غــيــاب  اظــهــرت  كـــورونـــا  ــة  ــ ازم
االخالقي وتغليب عنصر املصاحل الفردية بني 
السياسية  والتحالفات  االقتصادية  التجمعات 
الــرأمســايل،  الــنــظــام  اقــطــاب  مــن  للعديد 
عندما  االورويب  االحتــاد  دول  يف  كما حصل 
العضو  ايطاليا  دولــة  يف  الــفــريوس  استفحل 
املهم يف االحتاد األورويب ومل جتد املساعدة 
وكــرد فعل قامت  الــدول االعضاء،  بقية  من 
االحتــاد  علم  بإنزال  املحتجني  من  جمموعة 
االيطالية  املؤسسات  من  عــدد  عن  االورويب 
ــرد  ورفـــع مــكــانــه الــعــلــم الــصــيــين، فــجــاء ال
الصيين حاال بإرسال مساعدات طبية عاجلة 
على  لــلــفــايــروس  الــســريــع  التفشي  ملــواجــهــة 
ذلــك يف صربيا  وحــدث  االيطالية  االراضـــي 
وارسلت هلا الصني مساعدات ملواجهة ازمتها 

امام هذا الفايروس.
ميكننا القول ان النظام الرأمسايل وبعد 
وسلوكيته  املتطرف  االقتصادي  اليمني  ظهور 
على  وللتغلب  كــورونــا،  فـــريوس  ازمـــة  جتــاه 
اآلثار االقتصادية هلذه االزمة سارع صندوق 
النقد الدويل الذراع املايل للرأمسالية العاملية 
مــلــيــار دوالر   50 بـــاإلعـــالن عــن ختــصــيــص 
االزمــة،  هــذه  من  املتضررة  الــدول  ملساعدة 
مليار   12 بتخصيص  ــــدويل  ال الــبــنــك  تـــاله 
دوالر لنفس اهلدف، وهذا يرجعنا لسياسات 
يسمى  كان  وما  الدوليني،  والصندوق  البنك 
نظام  اهنــيــار  اىل  أدت  حيث  بــاملــســاعــدات، 
االجتماعية،  واحلــمــايــة  الصحية  الــرعــايــة 
يف  والــعــلــمــيــة  التعليمية  املــؤســســات  كــذلــك 
العديد من الدول النامية حتت مسمى برامج 
االصــالح االقــتــصــادي، مل يتوقف هــذا على 
البنك والصندوق الدوليني بل رأينا الواليات 
املتحدة االمريكية تضخ يف السوق ما مقداره 

2.2 ترليون دوالر كدعم لالقتصاد االمريكي، 
االورويب  ــاد  مــن دول االحتـ الــعــديــد  وكــذلــك 
النظام  بــأن  االمــر  لكن يف حقيقة  والــعــامل، 
الرأمسايل حياول ان ينقذ نفسه من االهنيار 
كما  واالخالقية  االقتصادية  ملنظومته  الكامل 

فعل ذلك يف ازمة 2008.
امتحان  امــام  اليوم  الــرأمســايل  النظام 
ــا الـــيت جــاءت  ــورون ــة ك ــام أزمـ ــارخيــي، امـ ت
وقدرهتا  الرأمسالية  قوة  لتخترب  يبدو   كما 
النظام  هــذا  بــين  ولطاملا  االســتــمــرار،  على 
عــلــى الــقــســوة والــظــلــم والــتــجــرد مــن القيم 
االخالقية واالنسانية، فإنه اليوم امام املأزق 
وما  كليا،  باهنياره  ينذر  والذي  له  التارخيي 
االقتصادي  اخلبري  قدمها  الــيت  النصيحة 
آنيت اال صرخة  أنطوين  النقد  لدى صندوق 
إلنقاذ الرأمسالية من ازمتها هذه حيث يقول: 
للفكر  األخالقـي  اجلانب  نسـتعيد  أن  “علينـا 
االقتصادي، وأن نركز عملية صنع السياسات 

وأن  العامـة،  املصلحـة  مفهـوم  علـى  جمــددا 
برامج  من  كجزء  األخالقيات  تدريس  نعـاود 
علم  نشأ  فقـد  األعمـال،  وإدارة  االقتصـاد 
االقتصـاد كفـرع جانبـي للفلسـفة األخالقيـة، 

وجيـب أن يعـود إىل جذوره”.       
وختام القول اّن العامل اليوم يشهد حتول 
تارخيي غري مسبوق مل تكتمل مالحمه لغاية 
تغريا  سنرى  بأننا  املؤكد  من  انــه  إال  اآلن، 
هائال بعد االنتهاء من هذه املعركة مع فريوس 
منظومات  كــل  عنها  يغيب  والـــيت  ــا،  ــورون ك
العامل، حىت  ميتلكها  اليت  العسكري  الدفاع 
ان  اال  ــدويل،  ــ ال املجتمع  فيها  إنتصر  وان 
التغري  حمــور  ستكون  العاملية  الــرأمســالــيــة 
ومنظومتها االقتصادية وحتالفاهتا السياسية 
والعسكرية بعد ان عجزت عن إدارة املعركة 
لــصــاحل االنــســانــيــة واخــتــارت اإلنــكــفــاء على 

ذاهتا.
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االقتصاد

ما قبل الكارثة
البنى  ك��ل  ان  ال��ع��امل  يتخيل  ان  مي��ك��ن  ال 
وحتى  واالجتماعية  وال�صيا�صية  االقت�صادية 
وانها  اله�صا�صة  م��ن  ال��ق��در  بهذا  ه��ي  الدينية 
ام��ام  تال�صى  ال�صراب  م��ن  طيف  جم��رد  كانت 
انتهاء  بعد  م��ا  امل�صتجد.  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�صار 
دول  خ��رج��ت جميع  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 
واملهزومة,  امِلنت�صرة  وال�صعيفة,  القوية  العامل 
العظمى  االم��رباط��وري��ات  وال�صغرية,  الكبرية 
واملدن  منهكًا  خرج  اجلميع  واجلزرال�صغرية, 
اجلراح  فاإن  ماديا  تكن  مل  ان  حمطمة  الكربى 
يف  مارويك  اآرث��ر  وادم��ى.  اخطر  كانت  املعنوية 

 د.رنا خالد

افـــــكـــــار فـــــي الــــتــــغــــرات 
االقــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــة 
والـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاســـــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
الــــــمــــــتــــــوقــــــعــــــة لـــــعـــــالـــــم 
مــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد أزمــــــــــــــــــــــــة 
19 كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-  وبــــــــــــــــــــاء 

القرن  يف  االإجتماعي  والتغري  )احل��رب  كتابه 
الع�صرين( ي�صف التغري الذي حدث بعد احلرب 
مادية  قيم  بناء  )اع���ادة  ب��اأن��ه  الثانية  العاملية 

ومعنوية لعامل حتطم متامًا(.
عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية ظل يتطور 
اجلوهر  عن  كثريا  يبتعد  مل  ولكنه  باإ�صتمرار 
اال�صا�صي الذي اأ�صعل احلرب الكربى. فاحلرب 
احللفاء  اإت��ف��اق  لعدم  نتاج  اإال  ماهي  ال��ب��اردة 
ناجتة  حتمية  وكانت  االيدولوجي,  واإختالفهم 
والغنائم.  احل�ص�س  توزيع  يف  اإختالفهم  عن 
اىل  العامل  ق�صم  ال��ذي  ال��ب��اردة  احل��رب  �صراع 
التي  ال�صغرية  االإنابة  ح��روب  خلف  مع�صكرين 
�صرعان ما حتولت اىل كوارث, ال�صراع اال�صيل 
الالتينية.  وامريكا  االو�صط  وال�صرق  اآ�صيا  يف 
والتي  االألفية  مطلع  و�صراعات  حروب  ان  حتى 
احل��روب  �صكل  يف  جوهريا  ت��غ��ريًا  ت��ب��دوا  كانت 
االع���داء  وطبيعة  وجغرافيتها  وال�����ص��راع��ات 
تكن  مل  احلقيقة  يف  لكنها  اخل�صائر,  وحجم 
�صوى كل ال�صراعات واحلروب التي ظلت معلقة 
منذ احلرب العاملية الثانية, ومنها حقوق تقرير 
والراديكاليات  االمرباطوريات  وتركات  امل�صري 

التي تتحكم بالطاقة.
�صارت  ب��ل  ال�صراعات,  ب��ه  تنتهي  ال  ع��امل 
الت�صكل  �صبحية  وجماعات  كربى  اأمم  بني  تقوم 
تقود  واالإ���ص��ن��اد,  التمويل  جمهولة  والتنظيم, 

املجتمع  ي���وؤذي  ان  ميكن  م��ا  ك��ل  على  هجمات 
الفخمة  الت�صليحية  انظمتها  وت��ه��ني  ال���دويل 
على  احلرب  ولكن  العريقة.  االأمنية  واجهزتها 
اآخر  لي�صت  امل�صلحة  الراديكالية  التتنظيمات 
ال�صراعات. العمالقة الكبار الذين كان مكانهم 
قطبي  ���ص��راع  اىل  حت��ول��وا  م��ا  �صرعان  ال��غ��رب 
كبري بل رمبا هو االأخطر يف تاريخ الب�صرية انه 
املعا�صر  العاملي  االقت�صاد  قطبي  بني  ال�صراع 

ال�صني والواليات املتحدة.
التحدي ال�شيني

اأ�صار رئي�س منظمة   2019 يف مقابلة له �صنة 
اإىل  اأزيفيدو  روبريتو  الربازيلي  العاملية  التجارة 
جتارية  حرب  الإن��دالع  قوية  موؤ�صرات  هناك  اأن 
اأزيفيدو  وق��ال  وال�صني,  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
يف ذات املقابلة باأن م�صتقبل العامل االقت�صادي 
�صيكون مظلما يف حال ن�صوب حرب كهذه, وحتى 
ال�صراع  دخل  امل�صتجد,  كورونا  وباء  اأزم��ة  قبل 
املتحدة مراحل ح�صا�صة  والواليات   ال�صني  بني 
اجلمركية  الر�صوم  حجم  زيادة  حيث  من  �صواء 
املفرو�صة من الطرفني, اأو من خالل تو�صع وتنوع 
حكومات  ت�صتهدفها  التي  االإقت�صادية  املجاالت 
اإنطالق  بداية  ان  ورغم  الر�صوم.  بهذه  البلدين 
�صرارة ال�صراع مل تعد االإ�صكالية, بقدر ا�صكالية 
اىل  منغلقة  دول����ة  م��ن  ال�����ص��ني  ك��ي��ف حت��ول��ت 
ال�صخم  فم�صروعها  تو�صعي.  ن�صاط  ذات  دول��ة 

عــــــــــالــــــــــم مــــــــــــا بـــــــــعـــــــــد الــــــــــوبــــــــــاء

juin  2020 / حزيران  2020 العدد 3222



خط  من  امل�صتلهم  والطريق(  احلزام  )مبادرة 
احلرير القدمي, حيث تب�صط من خالله ال�صني 
�صبكة نفوذها يف خريطة العامل عرب مراكز دولية 
حيوية اإ�صرتاتيجية, هدد فعليا النفوذ االأمريكي 
تعد  ومل  ال��ه��ادي.  املحيط  منطقة  يف  والغربي 
فعليا  واملتاأثرة  امل�صتهدفة  هي  الو�صطى  اآ�صيا 
ومبا�صرة بالتهديد, بقدر دول اأهم مثل ا�صرتاليا 
العامل  تذكر  التي  �صيا�صتها  اي�صا  ونيوزلندا. 
وافريقيا  اآ�صيا  يف  اال�صتعمار  ببدايات  الغربي 
والتي يطلق عليها �صيا�صة –فخ الديون–, حيث 
مالية �صخمة  معونات  تقدمي  على  ال�صني  تعمد 
ب�صروط �صينية بحتة للدول التي تعاين اأ�صال من 

بنيوية  م�صاكل 
االإق��ت�����ص��اد  يف 
وال����ت����ن����م����ي����ة, 
ال���دول  لت�صطر 
ال����ت����ي ع���ج���زت 
دينها  �صداد  عن 
ل���ل���ت���خ���ل���ي ع��ن 
ذات  مم��ت��ل��ك��ات 
ل�بكني  اأه���م���ي���ة 
م���ق���اب���ل,  دون 
ذلك  على  مثال 
التي  �صريالنكا 
اأهم  اأحد  فقدت 

مراكز العبور البحري ل�صالح ال�صني.
اقت�صاديًا  ال��غ��رب  تتجاوز  مل  ال�صني  اذن 
التوازن  لعبة  اأ�صول  جت��اوزت  اأنها  بل  فح�صب, 
احلرب  بعد  املنت�صرون  و�صعها  التي  والنفوذ 
يف  وال��ن��ف��وذ  التو�صع  واأ���ص��ول  الثانية,  العاملية 
ال��ب��اردة,  احل��رب  بعد  ما  ع��امل  املعدلة  ن�صخته 
واي�صًا التحديث الذي جرى على قواعد الهيمنة 
االمريكية يف مرحلة ما بعد حرب اخلليج الثانية 
املتحدة  الواليات  وانعزال  ال�صني  جتاوز   .2003

وفو�صى  اآ�صيا  ا�صت�صالم  وق��رب  اوروب��ا  وتراجع 
كلها  ال���والدي,  العوملة  وعجز  وال���دوالر  النفط 

مالمح ما قبل كارثة وباء كورونا.
مناعة جون مينارد كينز

النظريات  تقبلت  م��ا  غ��ال��ب��ًا  ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة 
لها  االأخري  الكنزية على م�ص�س وجعلتها املالذ 
متوقعة.  غري  اقت�صادية  زالزل  تواجه  عندما 
املتحدة  الواليات  واجهته  الذي  العظيم  الك�صاد 
موؤمتر  بعد  االإقت�صادية  واالأزم��ة  الع�صرينات  يف 
فر�صاي وازم��ات اإع��ادة بناء اوروب��ا بعد احلرب 
العاملية  املالية  االزم��ة  واخ��ريًا  الثانية,  العاملية 
احلياة  اع��ادة  االأزم���ات  ه��ذه  كل   ,2007-2008

جون  الربيطاين  االإقت�صاد  ع��امل  نظريات  اىل 
ل�صبط  ال��دول��ة  تدخل  ���ص��رورة  يف  كنز  مينارد 
ب�صكل  التدخل  هذا  من  مفر  ال  واأن  االقت�صاد, 
الركود  ح��االت  ففي  الفردية,  باحلرية  ُيِخل  ال 
التي ت�صرب االإقت�صاد �صيحتاج ال�صوق لتن�صيط, 
ال�صيا�صات  خالل  من  احلكومة  دور  ياأتي  وهنا 
ال�صريبية وال�صيا�صات النقدية واملالية, فالدولة 
االإقت�صادية  ال����دورة  يف  تتحكم  اأن  ت�صتطيع 
هذه  تتخلى  ما  �صرعان  ولكن  ال�صوق.  وت�صبط 
االإنتعا�س  ف��رتة  يف  الكنزية  ع��ن  االإق��ت�����ص��ادات 
حرية  م��ن��اف��ع  م��ن  ت�صتفاد  ل��ك��ي  االإق��ت�����ص��ادي 
ان  �صبيل  يف  الدولة  قيود  من  والنقد  االقت�صاد 

يحقق االإقت�صاد اأعلى ت�صاعد له.
 اليوم بات من الوا�صح اأن اأهم االإقت�صاديات 
�صرعت باخلطوات العملية الإعادة �صيطرة الدولة 

على االإقت�صاد ومقاومة �صلطة البنوك املركزية. 
اآب��ى,  �صينزو  ال���وزراء  رئي�س  و�صف  اليابان  يف 
االأرك��ان  ثالثية  حزمة  باأنها  اجلديدة  احلوافز 
واحلماية  ال��ك��وارث  ح��االت  فى  االإغ��اث��ة  لتعزيز 
من خماطر الهبوط واال�صتعداد للنمو على املدى 
الطويل بعد “اأوملبياد طوكيو 2020”. اما يف ال�صني 
باإ�صتخدام  املقبل  العام  خ��الل  امل�صوؤولني  ب��داأ 
بع�س االإنفاق على البنية التحتية خارج امليزانية 
املحلية.  احلكومة  دي��ون  من  بتمويل  العمومية 
ال��وزراء  رئي�س  اإدارة  اإتخذت  الهند  جهتها  من 
لوقف  اخل��ط��وات  من  �صل�صلة  م��ودى,  ناريندرا 
الركود فى االإقت�صاد اإ�صافة اإىل التحفيز النقدي 
من تخفي�صات يف اأ�صعار الفائدة العام احلايل. 
اما نيوزلندا اتخذت احلكومات  تدابري, وت�صمل 
ال�صركات بقيمة  ال�صرائب على  التدابري خف�س 
1.4 مليار دوالر  بقيمة  20 مليار دوالر و�صندوق 

الإنقاذ امل�صاريع ال�صكنية املتوقفة, باالإ�صافة اإىل 
للم�صدرين. ومن  7 مليارات دوالر  حافز بقيمة 
جهتها اقرتحت حكومة كوريا اجلنوبية ميزانية 
يعادل  م��ا  وون  ترليون   513.5 بقيمة  قيا�صية 
عن   9.3% بزيادة  املقبل  للعام  دوالر  مليار   431

و�صف  اي�صا  احل��ايل.  للعام  الرئي�صية  امليزانية 
وزير املالية هونغ نام كى, امليزانية باأنها تو�صعية 
ق��در االإم��ك��ان حيث ق��ام بنك ك��وري��ا امل��رك��زى, 
بالفعل بتخفي�س �صعر الفائدة املرجعي ليتوافق 

مع م�صتوى قيا�صي منخف�س.
متر  �صوف  الكنزية  النظريات  ف��اإن  عموما, 
الراأ�صمالية  ال��دول  يف  حتى  خطرية  بتحديات 
اف�صل  كورونا  فايرو�س  يكون  و�صوف  العريقة, 
اختبار ملناعة هذه النظريات وقدرتها احلقيقية 
يف مواجهة االأزمة االإقت�صادية االأخطر التي متر 
ا�صاًل  تعاين  الكنزية  ان  علمًا  الراأ�صمالية,  بها 
من بع�س نقاط ال�صعف البنيوية, وخا�صة عدم 
او  الركودي  الت�صخم  اأزم��ة  عالج  على  قدرتها 
و  االإدخ��ار  حول  الكينزي  الفكر  غمو�س  م�صكلة 
االإ�صتثمار. ا�صافة اىل ما �صبق يجب االإ�صارة اىل 
مل  واحلديثة,  التقليدية  الكنزية  النظريات  ان 
ت�صتطع ان جتد حلوال مقنعة لعجزها عن تن�صيط  
ا�صتخدام  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��امل��ي,  االق��ت�����ص��اد 
االأفكار الكنزية اليوم من قبل احلكومات �صوف 
اإقت�صاد  من  اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  اىل  يهدف 
االإقت�صاد  �صي�صهد  االأغلب  على  ولكن  الداخل, 
الدويل اأزمة اإنكما�س غري م�صبوقة �صينتج عنها 
االأنظمة  اأمن��اط  مبجمل  النظر  اإع��ادة  بالتاأكيد 
)ال�صوق  ه��ذا  يومنا  اىل  ال�صائدة  االإقت�صادية 
الكنزية  تكون  ول��ن  النقدي(  االقت�صاد  احل��ر, 

نف�صها بعيدة عن عملية اعادة التقييم هذه. 

  رئي�شة الباحثني 
يف منتدى �شنع ال�شيا�شات-لندن
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االقتصاد

يف  االأوىل  للمرة  لل�صلبية  النفط  اأ�صعار  حتولت 
�صفر  ال�صعر  كان  ابريل,  االثنني20  يوم  التاريخ 
�صوق  يف  ال�صلعة  ا�صتالم  اأرادوا  الذين  للم�صرتين 
ل�  اخلام  عقود  هبطت  عظيمة.  تخمة  من  يعاين 
 -37.63 انخفا�س  على  وا�صتقرت  دوالر,   -40.32

دوالر للربميل, اأي بخ�صارة 55.90 دوالر من ت�صوية 
يوم اجلمعة 17 ابريل عند 18.27 دوالر للربميل. 

بداأت عقود خام غرب تك�صا�س الو�صيط بالتداول 
واأدنى   ,1983 اأبريل  منذ  امل�صتويات  اأدنى  عند 
دوالر يف   9.75 كان  القيا�صية  العقود  �صجلته  �صعر 
هائلة  تخمة  هناك  اأن  هذا  يخربنا   .1986 اأبريل 
يف  القريب.  املدى  يف  ترتاجع  ولن  املعرو�س,  يف 
واقع االأمر, نواجه م�صكلة �صخمة االآن فيما يتعلق 
من  �صحب  يوجد  وال  ميتلئ,  –املخزون  باملخزون 
اأحد  ال  اآخر,  اأي عميل  من  وال  التكرير,  حمطات 
من  هائلة  كمية  هناك  اأن  اأي  النفط–.  ي�صرتي 
كثرًيا  تدفع  اأن  وعليك  العاملي,  النظام  النفط يف 
وباء  يدمر  منك.  النفط  هذا  اأحد  ياأخذ  حتى 
تخفي�صات  باأ�صرع من  النفط  على  الطلب  كورونا 
املعرو�س  تخمة  على  ال�صوق  ويركز  املنتجني, 
تلك  على  ال�صري  ي�صتطيع  كان  اإذا  وما  عاملًيا, 

الوترية طوياًل

اأكد �صندوق النقد الدويل اأن وباء فريو�س 
عواقبه  تت�صح  مل  الذي  امل�صتجد,  كورونا 
االقت�صاد  و�صع  قد  االآن,  حتى  بالكامل 
قرن  منذ  اأزمة  اأكرب  حافة  على  العاملي 

تقريبا.
كري�صتالينا  ال�صندوق  رئي�صة  وقالت 
اإجتماعات  اإفتتاح  خالل  غورغييفا, 
الربيع التقليدية ل�صندوق النقد الدويل: 
)ما زلنا نتعامل مع عدم يقني غري معتاد 
ومع  ومدتها.  االأزمة  عمق  ب�صاأن  اأبدا 
اأن االقت�صاد  ذلك, فمن الوا�صح بالفعل 
العاملي �صيظهر معدالت منو �صلبية ب�صكل 

حاد يف عام 2020, �صتنعك�س يف توقعاتنا االقت�صادية العاملية االأ�صبوع املقبل(.
واأ�صافت: )نتوقع �صدمات اإقت�صادية �صديدة, هي االأقوى منذ الك�صاد الكبري � انهيار �صوق االأ�صهم 

االأمريكية عام 1929 �(.
اإذا تراجعت وترية الوباء يف الن�صف الثاين من عام  ووفقا لرئي�صة �صندوق النقد الدويل, فاإنه 
2020, �صيتم تقلي�س قيود الوقاية تدريجيا, ويف عام 2021 �صيتم )تعايف االقت�صاد العاملي جزئيا(.

وقالت:)لكن مرة اأخرى اأريد التاأكيد على ال�صكوك الهائلة حول التوقعات: ميكن اأن تتفاقم االأمور 
وت�صبح التوقعات اأ�صواأ وفقا للعديد من العوامل املختلفة, مبا يف ذلك مدة ا�صتمرار الوباء(.

وتقوم  ب�صكل حا�صم  تعمل  البلدان  اأن احلكومات يف خمتلف  هو  ال�صار  اأن )اخلرب  على  و�صددت 
بتن�صيق �صيا�صاتها خالل فرتة الوباء(.

ت�صدر امللياردير امل�صري, جنيب �صاوير�س, 
قائمة اأثرياء العرب يف العام اجلاري وذلك 
دوالر  مليار   5 قيمتها  بلغت  ثروة  ب�صايف 
مقابل 6.4 مليار دوالر يف 2019, رغم تراجع 
ثروته بن�صبة –21.9 خالل هذا العام وذلك 

وفقًا  ملجلة فورب�س ال�صرق االأو�صط.
ي�صعد  اجلزائري  جاء  الثانية,  املرتبة  ويف 
دوالر,  مليار   4.2 برثوة  والعائلة  ربراب, 
حيث ميتلك اأكرب �صركة خا�صة يف اجلزائر, 
والتي ت�صتحوذ على واحدة من اأكرب م�صايف 
ال�صكر يف العامل. وثالثًا, جاء االإماراتي عبد 
بلغت  برثوة  والعائلة,  الغرير  اأحمد  بن  اهلل 
3.7 مليار دوالر, والذي ميتلك بنك امل�صرق, 

العربية  االإمارات  يف  الرائدة  البنوك  اأحد 
املتحدة. ويف املرتبة الرابعة, جاء امل�صري حممد من�صور, برثوة اإجمالية ت�صل اإىل 3.3 مليار 

دوالر, وذلك بعد اأن ارتفعت ثروته بن�صبة –43.3 خالل هذا العام.

ملياردير مصري على رأس قائمة أغىن العرب

النفط من محرك العالم إلى 
سلعة مجانية ال أحد يرغب فيها

صندوق النقد الدولي: كورونا وضع اإلقتصاد العالمي على 
حافة أكرب أزمة خالل 100 عام

اعداد: يوسف ابرجوس
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

ال�صناعي, ومل  الع�صر  انفجار  بداأتا مع  والتقنية  املعرفية  الفجوة 
تتوقف ويبدو اأن من يبتكر وي�صنع ويبيع, هو من يهيمن على مفاتيح 
القوة  –ي  املعلومات  اأ�صبحت  احلا�صر  ع�صرنا  يف  ال�صلع.  هذه 
يبنى  املتقدمة   الدول  فخطط   ال�صعوب,  اإقت�صاد  على  امل–مينة 
على معلومات و بيانات واإح�صائيات يف جميع جماالت احلياة, مما 
حفز الدول املتقدمة اىل االإ�صتثمار يف تقنية املعلومات واالإت�صاالت 

التي تتطلب  اإمكانيات مالية واإقت�صادية كبرية.  
الرقمية,  الفجوة  م�صطلح  ظهور  بدء  اجلديدة  االألفية  بداية  مع 
وي�صري اإىل فجوة التقنية بني الذين ي�صتطيعون اإ�صتخدام االإنرتنت 
واملعدات  االأدوات  امتالكهم  ب�صبب  االأخرى  االت�صاالت  وو�صائل 
ي�صتطيعون  ال  الذين  وبني  املادية,  والقدرة  واملهارات,  احلا�صوبية, 
واملعدات  واملهارات,  القدرات  و�صعف  االإنرتنت,  اإ�صتخدام 

احلا�صوبية
اأولهما  جزاأين  من  يتكون  م�صطلح   Digital Gap الرقمية  الفجوة   
Gap،، الفجوة التي تعني الفرق التقني يف الو�صائل, وثانيهما :   :
Digital وهو م�صطلح م�صتق من الكلمة الالتينية )Digitus(, والتي 
تعني رقمًا ح�صابيًا ,والرقمية تقنية �صريعة تنقل املعلومات ب�صرعة 
وحت�����ّول  تخزن  املعلومات  اأن  اأي  حمددة,  وغري  �صخمة  وبكميات 
الع��صري  النظام  اإىل  تنتمي  اأرقام  اإىل  اأي  رقمي  ن�ص�ق  �صورة  اإىل 
)اأ�صفار, واآحاد(, وت�صل �صرعة بع�س االأجهزة احلديثة اإىل بليون 
الكتب  انتقال  يتم  كيف  يو�صح  مما  الثانية,  يف  ح�صابية  عملية 
واملو�صيقى وال�صور املتحركة, وكيف�ية اإعتبار االإنرتنت طريقًا فائق 
ال�صرعة ت�صري عليه املعلومات, كالربق اإىل من يطلبها يف اأي مكان 

من الكرة االأر�صية.
دولة  حتتله  العامل  يف  التام  الرقمي  الو�صول  ملوؤ�صر  قيمة  اأعلى 
ال�صويد و حتتل معظم دولنا العربية املراتب الدنيا للفجوة الرقمية, 
مما يتطلب العمل من اإجل اإحداث تطور ملمو�س يف هذا املجال من 
واالإت�صاالت  املعلومات  تقنية  االإ�صتثمارات يف جمال  تكثيف  خالل 

حتى ت�صتطيع اللحاق بركب العامل املتقدم.
الأن  �صهال  اأمرا  لي�س  املتقدم  العامل  اإليه  و�صل  ما  اىل  الو�صول 
التكنولوجيا حتتاج اإىل اإ�صرتاتيجيات وخطط طويلة وق�صرية املدى, 
ا�صتخداماتها  وتفعيل  املعلومات  وتقنية  لالإت�صاالت  اأنظمة  وتبني 

خا�صة  ميزانيات  واإىل  رقمي  معلوماتي  جمتمع  اإىل  للو�صول 
من  العديد  يف  متوفر  غري  وهذا  والتكنولوجية,  العلمية  باالأبحاث 
البلدان العربية الأنها مل تخل�س من حروبها الداخلية وم�صاحناتها 
ال�صيا�صية ف�صال ان غالبية ال�صكان  يحتاجون اإىل االأمن واالإ�صتقرار 

وتنمية حياتهم العادية قبل التكنولوجية.    
الرقمي  التحّول  ت�صريع  احلكومية  اجلهات  على  املو�صوع  لنقرب    
و تفعيل املبادرات واالإجنازات الرقمية يف خمتلف القطاعات, من 
خلق  يف  م�صاهمًة  جماالته,  مبختلف  الرقمي  للتحول  تبنيها  خالل 
القادمة  للمرحلة  االإعداد  جانب  اإىل  م�صتدامة  رقمية  عمل  فر�س 
من النمو وزيادة املحتوى املحلي وزيادة م�صاهمة االإقت�صاد الرقمي 
الذكية  احلكومة  قطاع  اىل  والتحول  االإجمايل,  املحلي  الناجت  يف 
املجاالت  معظم  يف  االإلكرتوين  للخدمات  من�صات  واإ�صتحداث 
مفهوم  البد من حتقيق  العدل,  قطاع  مثال يف  للمواطن,  احلياتية 
"امللف  من   بد  ال  الرقمية,  ال�صحة  قطاع  ويف  ورق.  بال  حمكمة 
ال�صحي املوحد" لكل مواطن, وهكذا يف قطاع التعليم الرقمي ويف 
قطاع الثقافة وال�صياحة الرقمية, و قطاع البنية الرقمية واحلوكمة 

التقنية وقطاعات اخرى,
التعليمية,  املناهج   يف  واملعلوماتي  التقني  الفكر  اإدخال  من  بد  ال 
جمال  يف  والتطوير  للبحث  املتخ�ص�صة  املراكز  فتح  على  والعمل 
الواقع  يف  البحوث  هذه  تفعيل  و  واالت�صاالت,  املعلومات  تقنية 
االأجهزة  �صناعة  يف  املتخ�ص�صة  امل�صانع  باإن�صاء  العملي, 
والربجميات للنهو�س بالثورة الرقمية العربية, وقد دلت التجارب 
اأبرز  ومن  اخليال,  �صروب  من  �صرًبا  لي�س  هذا  اأن  على  العاملية 
التجارب يف هذا املجال التجربة الهندية التي متكنت بوقت ق�صري 
ت�صديرها  عن  ف�صال  هذا  الرقمي,  لالإقت�صاد  حتولها  خالل  من 
االآالف من العاملني يف جمال املعلوماتية اإىل اوروبا والعامل, وعليه 
البد اأن تتحرك الدول العربية لتقدمي الدعم الكايف لتمويل مثل هذه 
من  واالإ�صتفادة  العربية,  باالإقت�صادات  للنهو�س  احليوية  امل�صاريع 

العقول واالأموال العربية املغرتبة.

العالم العربي والفجوة الرقمية
Digital Gap أ. د. عالء محمود التميمي
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من��ذ تاأ�صي�ص���س الدول��ة االأملاني��ة يف ع��ام 1871, 
االإث��ارة.  م��ن  كث��ري  ينط��وي عل��ى  االأمل��اين  والتاري��خ 
جت��ارب  الزم��ان  ع��رب  عا�ص��ت  الت��ي  الدول��ة,  فه��ذه 
ال�صع��ود والهب��وط, وم��ٌن ٌث��م املج��د وال��ذل, مل تتخل 
يوم��ا ع��ن م�ص��روعها القوم��ي يف القي��ادة والري��ادة, 
اأوربي��اأ وعاملي��اأ. وج��راء ذلك, نت�ص��اءل: هل �ص��تتخلى 
اأملانيا عن م�ص��روعها القومي وت�صب��ح اأوروبية اأم اأنها 
�ص��تعمل عل��ى حتقيق��ه, بو�ص��ائل متع��ددة, وجتعل من 
اأوروب��ا اأملاني��ة؟ وقبل اإ�صت�ص��راف م�ص��تقبالت العالقة 
االأملانية-االوربي��ة, م��ن املفي��د الرج��وع اىل املا�ص��ي 
االأمل��اين, وتناول مدخ��الت الفاعلية الداخلية االأملانية 
وانعكا�ص��اتها ال�صيا�صية اخلارجية منذ اإعالن الوحدة 

االأملانية عام 1991
اول: املا�شي الملاين

احل��رب  االأمل��اين حللف��اء  االإ�صت�ص��الم  ادى  لق��د 

أ.د. مازن الرمضاني

العاملية الثانية يف 23 ماي���س 1945 اإىل �ص��قوط الرايخ 
جت��ارب  تك��ررت  ال�ص��قوط  وبه��ذا  الثال��ث.  االأمل��اين 
الثال��ث  الق��رن  اإىل  جذوره��ا  متت��د  مماثل��ة  �ص��ابقة 
ع�ص��رامليالدي. ففي هذا القرن تاأ�ص�س الرايخ االأملاين 
االأول بقي��ادة االمرباطور كونراد الثالث. وقد ا�ص��تمر 
هذا الرايخ موؤثراأ يف التفاعالت االوروبية اآنذاك حتى 
عقد معاهدة و�ص��تفاليا يف عام 1648. فهذه املعاهدة, 
الت��ي اأنه��ت ح��رب الثالثني عام��ا يف اأوروب��ا )-1648
1618( ذات الطبيع��ة الديني��ة, وو�صع��ت املبادئ التي 

ا�ص��تمرت ال��دول القومي��ة ت�ص��تهدي به��ا يف عالقاتها 
الدولي��ة حت��ى االآن, ادت اإىل تق�ص��يم اأملاني��ا اإىل ع��دة 
والي��ات, وم��ٌن ثٌم حال��ت دون حتقيق نزوعه��ا القومي 

الأكرث من قرنني, ولكن دون اأن تلغيه.
اإن انت�ص��ار برو�ص��يا عل��ى فرن�ص��ا, والأول م��رة يف 
التاريخ, عام 1871 اأف�صى باالأمراء االأملان اإىل االإتفاق 
معه��ا عل��ى اإع��ادة توحي��د اأملاني��ا. اإن اإع��ادة توحي��د 
اأملاني��ا يف ه��ذا العام, واأن اأ�ص���س ال�ص��بيل ل��دور اأملاين 
فاع��ل يف التفاعالت االأوروبية اآن��ذاك, اإال اأن فاعليته 
كان��ت ب�ص��بب  حنك��ة ب�ص��مارك: امل�صت�ص��ار االأملاين يف 
وقت��ه. فب�ص��مارك مل يحر�س عل��ى االإرتق��اء مبكونات 
االأملاني��ة  للدول��ة  الداخلي��ة  الق��وة  الفاعلي��ة, مبعن��ى 
فح�صب, واأمنا عمد اأي�صاأ اإىل بناء نظام اأوروبي تكون 
اأملانيا هي قاعدتة وقائدته. لذا يج�ص��د ب�ص��مارك اأحد 
االأمثل��ة البارزة يف التاريخ احلديث للدوراملوؤثر للقائد 

يف �صناعة تاريخ بالده.
والت��ي  واالنكليزي��ة,  الفرن�ص��ية  اأن اخل�ص��ية  بي��د 
�صتتكرر الحقاأ مرات, من تعاظم القدرة االأملانية على 
الفعل متفاعالآ مع تناق�س امل�صالح االأوربية وتناف�صها 
الت��ي  اوروب��ا,  انق�ص��ام  اإىل  ادى  امل�ص��تعمرات,  عل��ى 

كان��ت اآن��ذاك مركز الثق��ل يف العامل, اإىل مع�ص��كرين 
مت�صارع��ني: االول تقوده اأملانيا. اأم��ا الثاين فتتزعمه 
فرن�ص��ا. اإن ال�صراع االأملاين- الفرن�ص��ي �ص��هل اندالع 
اأملاني��ا  1914 وخ�ص��ارة  العاملي��ة االوىل ع��ام  احل��رب 
وحلفائه��ا له��ا. وق��د ترتب عن ه��ذه اخل�ص��ارة اأمران 
مهم��ان: االول, �ص��قوط الراي��خ االأمل��اين الث��اين. اأم��ا 
 28 توقي��ع معاه��دة فر�ص��اي يف  فه��و  الث��اين,  االأم��ر 
حزي��رار 1919 ب�ص��روطها القا�ص��ية واملذل��ة بالن�ص��بة 
الأملاني��ا. وق��د كان م��ن بينه��ا اأن تبق��ى اأملاني��ا داخ��ل 

احلدود التي ر�صمها احللفاء املنت�صرون لها.
على اأن معاهدة فر�صاي, كانت ال�صبب وراء عودة 
ال�صع��ود االمل��اين يف اوروبا مرة اأخ��رى. فبعد عقدين 
م��ن هزميتها يف احلرب العاملية االأوىل ا�ص��تطاع هتلر 
الو�صول اإىل قمة الهرم ال�صيا�ص��ي يف بالدة بتاريخ 30 
كان��ون الث��اين 1933. اإن هتلر, ال��ذي اطلق على اأملانيا 
ت�ص��مية الرايخ الثال��ث, تبنى برناجم��ا, ت�صمنه كتابه 
كفاح��ي, اراد ب��ه اأن ت�ص��تعيد ب��الدة دوره��ا االوروب��ي 
وال��دويل ال�ص��ابق عل��ى ع��ام 1914. فه��و القائ��ل: اأم��ا 
اأٌن تك��ون املاني��ا ق��وة عاملي��ة اأو ال تك��ون. ومثلم��ا فع��ل 
ب�ص��مارك, ذه��ب اي�ص��اأ هتل��ر اإىل ان�ص��اء م��ا ا�ص��ماه 
بالنظ��ام االأوروب��ي اجلديد الذي تكون ب��الده قاعدته 

وقائدته.
وخ�صو���س  االوروبي��ة,  اخل�ص��ية  كان��ت  واي�ص��ا 
اأح��د  هتل��ر  برنام��ج  م��ن  واالنكليزي��ة,  الفرن�ص��يه 
ابرزاملدخ��الت الت��ي �ص��اعدت عل��ى ان��دالع احل��رب 
العاملي��ة الثانية ع��ام 1945. وعلى غرار نتيجة احلرب 
العاملي��ة االأوىل, ادت نتيج��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة 
اي�ص��اأ اإىل ا�صت�ص��الم املاني��ا دون قيد و�ص��رط. وبذلك 
وبه��ذا  الف�ص��ل.  اإىل  الثال��ث  الراي��خ  م�ص��روع  انته��ى 

العــلوم
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ــــة:  ــيـ ــ مــســتــقــبــالت الـــعـــالقـــة االلـــمـــانـــيـــة- االوروبـ
الــــمــــانــــيــــا االوروبـــــــــيـــــــــة ام اوروبـــــــــــــا االلــــمــــانــــيــــة؟ 



الف�صل, ف�صلت ثالث حماولة اأملانية لتبوء موقع القيادة 
والريادة اوروبياأ وعاملياأ.

بي��د اإن املاني��ا, الت��ي خرج��ت م��ن ه��ذه احل��رب 
وه��ي مهان��ة نف�ص��ياأ, وخمرب��ة اقت�صادي��اأ, ومنه��ارة 
اداريا, وحمتلة ع�ص��كرياأ, مل ت�صت�صلم ملعطيات واقعها 
اإع��ادة  اإىل  اإذ راح��ت, كالياب��ان,  اآن��ذاك.  الداخل��ي 
بن��اء ذاتها مرة اأخرى �ص��بيال لتحقي��ق الغاية القومية 
الرا�ص��خة يف الوج��دان االملاين. وبه��ذا ال�صدد جتدر 
اال�ص��ارة اإىل اأن كافة امل�صت�ص��ارين االمل��ان, ومنذ عام 
1949 ابت��داًء بامل�صت�ص��ار ادين��اور وانتهاًء بامل�صت�ص��ارة 

احلالي��ة م��ريكل, مل ي��رتددوا ع��ن العم��ل م��ن اج��ل 
حتقي��ق هذه الغاي��ة القومي��ة ولكن هذه امل��رة باأدوات 

غري ع�صكرية ويف �صوء ظروف دولية خمتلفة.
اإن االإ�صراراالأمل��اين عل��ى اع��ادة البن��اء وتر�ص��يخ 
مقوم��ات الفاعلية الداخلية, ف�ص��الآ عن حتقيق الذي 
كان يبدو خالل احلرب الباردة حلماأ قبل الوحدة بني 
الدولت��ني االملانيتني يف عام1991, يدفع اإىل الت�ص��اوؤل: 
كي��ف اأ�صحى حا�صراجل�ص��د القومي االأملاين بعد هذا 

العام؟
القوم��ي  اجل�ص��د  يف  الفاعلي��ة  مدخ��الت  ثاني��ا: 

االآملاين وانعكا�صاتها على ال�صيا�صة اخلارجية
قب��ل الوح��دة االآملاني��ة,  مل تك��ن جمهوري��ة املانيا 
االآحتادي��ة, اأو املاني��ا الغربي��ة, ق��وة هام�ص��ية. وتوؤك��د 
ذل��ك دالالت االآت��ي مث��الآ: فالن��اجت القوم��ي االآجمايل 
االآملاين كان ي�ص��اوي 1208,8 مليار دوالر. اأما متو�صط 
الدخ��ل ال�ص��نوي للف��رد فق��د و�ص��ل اإىل نح��و 10.680 
دوالر. كم��ا ان ع��دد الق��وات امل�ص��لحة كان قد بلغ نحو 

495 الفاأ ون�صف مليون جندي يف االحتياط.

وق��د ادت الوحدة  ب��ني الدولتني االملانيتني اإىل اأن 
يكت�ص��ب اجل�صد القومي االأملاين مدخالت قوة م�صافة 
جعلت��ه يتمتع بفاعلي��ة داخلية عالية انعك�ص��ت بدورها 
ايجاب��اأ على ال�صيا�ص��ة اخلارجية االأملاني��ة, هذا جراء 
ب��ني الفاعلي��ة الداخلي��ة  العالق��ة الطردي��ة املوجب��ة 

والفاعلية اخلارجية.
2 � 1 مدخالت الفاعلية الداخلية  

تتع��دد وتتن��وع هذه املدخ��الت. و�ص��نكتفي بتناول 
والع�ص��كرية  واالقت�صادي��ة  اجلغرافي��ة  املدخ��الت 
انطالق��ا م��ٌن اأنها ُتعٌد من بني اب��رز املدخالت املوؤثرة 
يف ت�ص��كيل قدرة الدولة, كُل دولة, على الفعل الهادف 

واملوؤثر.
فاأم��ا عن املدخ��الت اجلغرافي��ة, فاأملانيا املوحدة 
357.386 كل��م  ا�صح��ت متت��د عل��ى م�ص��احة ت�ص��اوي 
مرب��ع. وه��ي به��ذا ت�ص��كل رابع اك��رب دول��ة يف االحتاد 
االوربي بعد فرن�صا, وا�صبانيا, وال�صويد. وينطوي هذا 
االإت�ص��اع امل��كاين واملمتد, من و�ص��ط اأوروبا اإىل حدود 
الدول االإ�ص��كندافية �ص��ماالآ, واإىل جبال االألب جنوباأ, 
واإىل ال��دول االوربية االآطل�ص��ية غرب��اأ, واإىل دول اأوربا 

تتج��اوز 15 عاماأ بني )1949-1963(. اإن هذا االإجناز 
اك�صب اديناور ت�صمية موؤ�ص�س الرايخ االملاين الرابع.

وق��د ا�ص��تمر االقت�صاد االآمل��اين يف النمو ال�ص��ريع 
لي�صب��ح  مبثاب��ة القل��ب االآقت�ص��ادي الأوروب��ا , ف�صال 
ع��ن اأنه �ص��ار راب��ع اقت�ص��اد دويل بع��د االآقت�صادات 
االآمريكية وال�صينية واليابانية. ومما �صاعد على هذا 
االجناز االإنفاق املايل ال�صخم على البحث والتطوير, 
وال��ذي يبلغ منذ �ص��نوات نحو–2.9 م��ن جممل الناجت 
االنف��اق  م��ن  مقرتب��اأ  االأمل��اين  االإجم��ايل  القوم��ي 

االأمريكي والياباين على البحث والتطوير.
وج��راء واقعه��ا االآقت�ص��ادي املتمي��ز, ُتع��ٌد املاني��ا 
من الدول ذات امل�ص��توى املعي�صي االعلى يف العامل, اإذ 
حتتل املرتبة ال�صاد�صة من بني 187 بلداأ, وذلك ح�صب 
موؤ�ص��ر االمم املتحدة للنمو الب�ص��ري لعام 2014 . كما 
اأن ثقة امل�صتثمرين بال�صناعة االآملانية, على امل�صتويني 
االورب��ي والعامل��ي, جعل �ص��عار �صنع يف اأملانيا ي�ص��توي 
والرم��ز للجودة العالية والدقة يف ال�صناعة. ومن هنا 

تنت�صر هذه ال�صناعة يف جل اال�صواق العاملية.
الثق��ايف  التاث��ري  اأن  التاريخي��ة  التجرب��ة  توؤك��د 
وال�صيا�ص��ي الإح��دى ال��دول يبق��ى حم��دوداأ اإٌن مل يكن 
مدعوم��اأ بقدرة اقت�صادية عالية. لذا ال ميكن مقارنة 
التاأث��ري ال��ذي تتمت��ع ب��ه مث��ال فرن�ص��ا داخ��ل االحتاد 
فتاأث��ري  املاني��ا.  ب��ه  تتمت��ع  ال��ذي  بالتاأث��ري  االأوروب��ي 
االخرية اعظم واعم��ق. اإن العالقة الطردية املوجبة, 
والثابتة علمياأ, بني متانة االآقت�صاد والتاأثري ال�صيا�صي 
الدويل الفاعل تدفع اإىل الت�ص��اوؤل: األي���س حمتمال اأن 
ت��وؤدي خمرج��ات املعج��زة االإقت�صادي��ة االأملاني��ة اإىل 
تهيئة الظروف املالئمة لتحقيق غاية امل�صروع القومي 
االأملاين يف القيادة والريادة, اأوروبياأ وعاملياأ, يف زمان 
يق��ع ب��ني امل�ص��تقبل املتو�ص��ط )اإىل ع�ص��رين عاماأ من 

ال�ص��رقية جنوب��اأ, ينط��وي عل��ى جمموع��ة اإيجابيات, 
ومنها االآتي مثال:

� االط��الل عل��ى البح��ار املحيطة بالدول��ة االآملانية 
من منافذ متعددة بايجابياته املتعددة.

ال�ص��ابقتني:  االملانيت��ني  البيئت��ني  ب��ني  اجلم��ع   �
ال�صناعي��ة والزراعي��ة يف بيئ��ة واح��دة ومبخرج��ات 
جعل��ت املانيا اكرث ث��روة على �صعيد امل��وارد الطبيعية 
والغذائي��ة, وم��ٌن ث��ٌم اك��رث ق��درة عل��ى �صم��ان االأمن 

الغذائي.
� زيادة عدد ال�صكان اإىل نحو81.2 مليون �صخ�س, 
وم��ن بينه��م 16.4 مليون �ص��خ�س من ا�ص��ول اجنبية, 
وم��ن ب��ني ه��والء نح��و 3 مليون م�ص��لم. اإن ه��ذا العدد 
املرتفع ن�صبياأ من ال�صكان جعل املانياأ تتفوق على كافة 

دوال االحتاد االأوروبي, كالآ على اأنفراد.
� زي��ادة ع��دد الكفاءات والقوى العاملة على �ص��تى 
ال�صع��د. فف��ي ع��ام 2013 مث��ال بلغ ع��دد العاملني يف 

القطاعات املختلفة نحو 42 مليون �صخ�س.
فاأما ع��ن املدخ��الت االقت�صادية, فم��ن املعروف 
العم��ل.  وُيقد���س  ون�ص��طاأ  جم��داأ  �ص��عب  االأمل��ان  اأن 
يف  مهم��اأ  دوراأ  القومي��ة  اخلا�صي��ة  له��ذه  كان  وق��د 
اإحت��واء املعان��اة االملاني��ة ال�ص��ديدة الت��ي متي��زت بها 
ف��رتة ما بع��د انته��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة, والتي 
كان اجل��وع اأح��د ابرزعناوينه��ا. اإن ه��ذه اخلا�صي��ة 
متفاعل��ة م��ع خمرج��ات اإدخ��ال املانيا �صمن م�ص��روع 
مار�ص��ال االمريك��ي للنهو�س باالإقت�ص��ادات االوروبية 
ادت اإىل اأٌن تب��داأ املاني��ا يف حتقي��ق �صل�ص��لة متعاقب��ة 
م��ن االآجن��ازات االآقت�صادي��ة. وق��د حتقق��ت القف��زة 
االأ�صا�ص��ية االأوىل يف عهد اديناور: اأول م�صت�صار اأملاين 
بع��د احل��رب العاملي��ة الثانية. وج��راء اإجنازاته , فقد 
قي��ل اأنه ا�ص��تطاع اختزال قرنني م��ن العمل يف مدة مل 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

االآن( وامل�صتقبل البعيد)اإىل خم�صني عاماأ من االآن(؟
واإم��ا ع��ن املدخالت الع�ص��كرية , فتجدر االإ�ص��ارة 
اإىل  الثاني��ة عم��دوا  العاملي��ة  اأن حلف��اء احل��رب  اإىل 
جتريد املانيا اخلا�ص��رة من كافة قدراتها الع�ص��كرية. 
فحت��ى ع��ام 1955 ا�ص��تمرت املاني��ا بال جي���س, اإال من 
عنا�ص��ر حم��دودة حلماي��ة احل��دود. بي��د اأن ا�ص��تداد 
حدة احلرب الباردة وحتول املانيا اإىل �صاحة لل�صراع 
اإىل  االأمريكي��ة  املتح��دة  بالوالي��ات  دف��ع  ال��دويل, 
ادخالها يف منظمة حلف �ص��مال االطل�ص��ي عام 1955. 
وقد جنم عن ذلك اعادة تاأ�صي���س جي�ص��ها وت�ص��ليحها 
واحياء �صناعتها الع�ص��كرية التقليدية. اأن اإحياء هذه 
ال�صناع��ة متفاعل��ة مع الزي��ادة امل�ص��تمرة يف املوازنة 
الع�ص��كرية, التي بلغ��ت يف العام 2019 نحو 42.9 مليار 
ي��ورو, مل ي��وؤد اىل ا�ص��باع حاج��ة املاني��ا الذاتي��ة اإىل 
ال�ص��الح التقلي��دي, واأمن��ا اإىل ت�صدي��ره اي�ص��ا, ه��ذا 
ف�صال عن م�ص��اركة اجلي���س االأملاين يف مهمات قتالية 

خارج حدود بالده. 
اإن ع�صوية املانيا يف حلف �ص��مال االطل�ص��ي �ص��هل 
عليه��ا االإن�ص��راف اإىل دع��م  منو قدراته��ا الداخلية, 
ه��ذه  اأن  �ص��يما  التقليدي��ة,  الع�ص��كرية  وب�صمنه��ا 
الع�صوي��ة جعلته��ا تتمت��ع باحلماية النووي��ة االأمريكية 
تف��كك  م��ن  الرغ��م  الب��اردة. وعل��ى  خ��الل احل��رب 
اإىل دميوم��ة  األغ��ى احلاج��ة  ق��د  ال�ص��وفيتي  االإحت��اد 
ه��ذه احلماي��ة, اإال اأن املاني��ا مل تطال��ب, م��ع ذل��ك, 
ب�ص��حب الق��وات االأمريكي��ة املتمرك��زة يف ارا�صيه��ا. 
وم��رد ذل��ك اإدراك �صناع القرار االأملاين ان ا�ص��تمرار 
واالأوروبي��ة  االأمريكي��ة  اخل�ص��ية  يلغ��ي  الق��وات  ه��ذه 
م��ن احتم��ال ذه��اب املانيا اإىل الت�ص��لح الن��ووي, هذا 
ف�صالآ عن التزام املانيا, بعدم الت�ص��لح بال�ص��الح غري 
االتقلي��دي, وب�صمنه الن��ووي, ف�صال عن تقلي�س عدد 
الق��وات امل�ص��لحة االملاني��ة اإىل 370 األف ع�ص��كري بعد 
ان كان )قب��ل الوح��دة( 495 الف يف اخلدمة, ون�صف 
ملي��ون يف االحتياط, وهو االإلتزام الناجم عن اتفاقية 

االإحت��اد ب��ني االأملانيتني واالحتاد ال�ص��وفيتي والواليات 
املتحدة االآمريكية وفرن�صا واململكة املتحدة. 

عم��دت  فلق��د  اخلارجي��ة,  ال�صيا�ص��ة  ع��ن  واأم��ا 
املاني��ا, وحت��ى تف��كك االإحت��اد ال�ص��وفيتي, اإىل االأخذ 
بتوج��ه مرك��ب: فمن ناحي��ة اأخذت ب�صيا�ص��ة االإعتماد 
وراء  واالن�ص��ياق  االمريكي��ة,  النووي��ة  عل��ى احلماي��ة 
ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة االأمريكي��ة يف العم��وم. واما من 
يف  املكث��ف  االنغما���س  اإىل  عم��دت  الثاني��ة  الناحي��ة 
التفاع��الت ال�صيا�ص��ية الدولي��ة وتوظي��ف خمرجات��ه 
�ص��بيالآ  ل�صم��ان وحماي��ة وتطويرم�صال��ح اإقت�صادية 
و�صيا�ص��ية وا�ص��رتاتيجية. اإن هذا االإنغما�س واالأمناط 
 ,1991 ع��ام  ومن��ذ  �ص��كل,  عن��ه  الناجم��ة  ال�ص��لوكية 
االإرها�ص��ات االأولي��ة ل�صيا�ص��ة خارجي��ة لدول��ة تتطل��ع 
اىل اأن تك��ون موؤثرة دولي��اأ. ومن اجل ذلك ذهبت اإىل 
االأخ��ذ ب�صيغة املثلثات الت��ي يجمع كل منها بني املانيا 
ودولت��ني موؤثرت��ني اقليمي��اأ و/اأو دولي��اأ, وال��ذي تك��ون 
اأملانيا مبثابة ال�صلع القاعدة فيه. ولتاأمني ذلك تنطلق 
من ا�صرتاتيجية ب�صمارك, امل�صت�صار االملاين االأول, يف 
ربط الدول االأخرى باأملانيا. وتقوم هذه اال�صرتاتيجية 
على ن�ص��ج �ص��بكة وا�ص��عة من امل�صالح املتبادلة, والتي 
حتول متانتها دون قيام الطرف االآخر بالتخلي عنها, 
اإال اإذا اراد حتم��ل خ�ص��ائر باهظ��ة يف م�صاحل��ه. وال 
ي�ص��تطيع امل��رء الق��ول اأن ه��ذه اال�ص��رتاتيجية كان��ت 

فا�صلة, فاأملانيا بعد الوحدة هي غريها قبل الوحدة. 
االملاني��ة- العالق��ة  م�ص��تقبالت  م�ص��اهد  ثالث��ا: 

االوربية
متمي��زة  داخلي��ة  فاعلي��ة  خمرج��ات  �ص��وء  ويف 
و�صيا�ص��ة خارجي��ة ن�ص��طة وموؤث��رة, نعود اإىل ال�ص��وؤال 
املرك��زي لهذ املق��ال, وهو: هل �ص��تبقى املانيا اأوروبية 
اأملاني��ة خ��الل زم��ان م��ا بع��د  اأٌن اوروب��ا �ص��تكون  اأم 
العالق��ة  م�ص��تقبالت  وح��ول  املتو�ص��ط؟  امل�ص��تقبل 
م�ص��هدين  ب��ني  االآراء  تتذب��ذب  االأملانية-االأوروبي��ة 
خمتلفني: االأول, ويرى اأن اأملانيا �صتكون مبثابة الدولة 

ولي���س  االأوروب��ي,  لالإحت��اد  )االإرتكازي��ة(  القاع��دة 
قائدته. اأما امل�صهد الثاين, فهو يوؤكد اأٌن املانيا �صتكون 
مبثابة الدولة القائ��دة )املحورية( لالإحتاد االوروبي. 
وم��ع اأٌن هذه االآراء ت�ص��تند على م��ا يدعم م�صامينها, 
اإالآ اأٌنن��ا نري��د ا�صافة م�ص��هد ثالث, ه��و ان القيادة يف 
اوروبا �ص��تبقى زم��ان امل�ص��تقبل القري��ب: اأٌي من االآن 

اإىل ع�صرين عاما, �صتبقى قيادة م�صرتكة. 
اأن املاني��ا, عل��ى الرغ��م م��ن قدراته��ا  ولنتذك��ر 
املتفوق��ة يف الوق��ت الراه��ن ال ت�ص��تطيع توظي��ف هذه 
الق��درات ل�صالح انفرادها بالقي��ادة االأوروبية. فمثل 
ه��ذا االإنف��راد يح��ٌد من��ه كابح��ان اأ�صا�ص��يان: االأول, 
اخل�ص��ية التاريخية االآوربية, الكامنة وال�صريحة, من 
املانيا, وال تلغي العالقات الطيبة التي جتمع بني املانيا 
والدول االآوربية حالياأ هذه اخل�صية. اأما الكابح الثاين 
فه��و يكم��ن يف االأعب��اء املادي��ة الباهظة التي �ص��يتعني 
عل��ى املاني��ا حتملها ج��راء قيادته��ا الأوروب��ا وتاأثريها 
�ص��لبا عل��ى مع��دل منوه��ا ودميوم��ة رفاهيته��ا. وعليه 
ال ن��رى ان م�ص��تقبالت العالق��ة االملاني��ة - االوروبي��ة 
ينط��وي, حتى زمان امل�ص��تقبل املتو�ص��ط, على م�ص��هد 

حتول املانيا اإىل الدولة القائدة الأوروبا.
ولك��ن باملقاب��ل ت��درك ال��دول االوروبي��ة املوؤث��رة 
االأخ��رى انه��ا ا�صحت جتاب��ه بتحديات دولي��ة مهمة, 
ومنه��ا التحدي��ات االمريكي��ة وال�صيني��ة. فم��ن اأج��ل 
اأن يك��ون النظ��ام ال�صيا�ص��ي ال��دويل اأم��ا امريكي��اأ اأو 
�صيني��اأ, ف��اإن ذل��ك يتطل��ب حتجيم االإحت��اد االوروبي 
موؤث��رة  دولي��ة  ق��وة  ب��روزه  دون  واحليلول��ة  و�ص��واه, 
ومناف�ص��ة. وب�ص��بب من ا�ص��تمرار تاآكل تاأثري ثمة دول 
اوربي��ة مهم��ة, فاأنها  ت��درك انها ال ت�ص��تطيع االإرتقاء 
باإ�ص��تجابتها اإىل م�ص��توى التحدي��ات الدولي��ة مبع��زل 
ع��ن دورالق��درة االملانية على الفع��ل. اإن هذا االدراك 
ق��د يدف��ع بال��دول االوروبي��ة اإىل التماهي م��ع اهداف 
ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة االملاني��ة ومب�ص��هد يجع��ل املاني��ا 
ت��وؤدي دورالدول��ة القاع��دة داخ��ل االحت��اد االوروب��ي 
ولك��ن  �صم��ن تل��ك احل��دود الت��ي ال جتع��ل دول ه��ذا 
االحت��اد تب��دو وكاأنه��ا ا�صح��ت املانية, وهذا امل�ص��هد, 
اإن حتقق, فاأنه �صيجعل من االإحتاد االأوربي قوة دولية 

ا�صا�صية بدور املاين فاعل.
بي��د اأٌن ه��ذا امل�ص��هد ق��د يرتاج��ع ل�صالح م�ص��هد 
اآخ��ر. فالقدرات االملانية عندم��ا تت�صاعد, والقدرات 
بع��د  تت��اآكل, وخ�صو�ص��اأ  االخ��رى عندم��ا  االأوروبي��ة 
االحت��اد  م��ن  و�ص��واها  املتح��دة  اململك��ة  ان�ص��حاب 
االأوروب��ي, عنده��ا م��ن املحتم��ل اأن تق��رتن العالق��ة 
االأملاني��ة - االأوروبي��ة مب�ص��هد ينتق��ل بال��دور االمل��اين 
القائ��دة  دورالدول��ة  اإىل  القاع��دة  الدول��ة  دور  م��ن 
)املحورية( لالحتاد االوروبي . وبهذا �صي�صبح الرايخ 
الراب��ع قادراأ على حتقيق غايته القومية على ال�صعيد 

االوروبي خ�صو�صاأ والعاملي عموماأ.    
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تعلن أسرة حترير جملة “كل العرب” رفضها و تنديدها بالدور املشبوه 
للمجلس الوطين لإلعالم، املنتهية صالحيته و بتجاوز دوره القانوين، من 
خالل ترهيب و هتديد مواقع إعالمية لبنانية، معارضة للسلطة اللبنانية، و 
هيمنة حزب اهلل و عمالء إيران، و خاصة التهديد الذي تعرض له موقعي 
“جنوبية” و “املدن” باملالحقة القانونية يف جمال ال عالقة هلذا املجلس به. 
التعدي على حرية العمل اإلعالمي، و الدفاع عن السلطة  و يربز بوضوح 

الفاسدة.
إننا نعلن تضامننا املطلق مع الزمالء يف لبنان، و نطالب وزارة االعالم 
أن  و  االعـــالم،  حرية  عــن  بالدفاع  املفترض  بــدورهــا  تقوم  ان  لبنان  يف 
ترفض الدور املشبوه الذي قام له املجلس الوطين لإلعالم الفاقد للشرعية 

القانونية.
إن تاريخ اإلعالم الوطين املشهود له يف لبنان، يقف اآلن أمام إمتحان 
واضح، من خالل حماولة أطراف بالسلطة التعرض هلذه احلرية، و نعلن 

رفضنا هلذه املمارسات، و التهديدات اليت يتعرض هلا زمالئنا يف لبنان.
الصحافة”،  العاملي حلرية  “اليوم  ب  العامل  الذي حيتفل  بالوقت  إننا 
جند من ينصب نفسه فوق القانون الدويل و اللبناين، و ميارس اإلرهاب و 
التهديد ضد اإلعالم الوطين و املستقل، ألسباب سياسية و خدمة للنظام 

السياسي اللبناين الفاسد و الفاشل.

  تنديد بالقمع اإلعالمي في لبنان

االخـــبار

بكلمات حزينة كتب السيد جاك النغ 
بباريس،  العريب  االعــامل  معهد  رئيس 
يرثي الشاعر الراحل صالح ستيتية، و 

مما جاء:
ــد أن صــالح  ــزن شــدي “عــلــمــت حبـ
و  تركنا  العظيم،  صديقي  ستيتية، 
تــالشــى صـــوت الــشــاعــر، لــكــن حــزن 

كلماته ال يزال يتردد”.
اإلنساين  نشاطه  كــان   “ أضــاف:  و 
نقًيا ونادًرا جًدا لدرجة أنين لن أمتكن 
أبًدا من نسيانه. يف ربيع عام 2015، 
العريب  العامل  معهد  إىل  بدعوته  قمنا 
حيث طغت علينا شهادته بالكامل. شاعر هائل، كان لديه موهبة تنسيق 
هذا  بىن  البعض.  ببعضها  وربطها  مًعا،  والعربية  الفرنسية  املوسيقى 

احلائك من الكلمات قوًسا صلًبا بني ضفيت البحر األبيض املتوسط”.
و ختم بالقول: “ قصائده مليئة باللحن الذي يسكرنا ويرسم عوامل 
إىل  نقلتنا  الصوت،  بكثافة  والعمل،  املحفورة  كلماته،  أخرى.  حمتملة 
كان  الــذي  الفرنسي  للشعر  بــارز  متذوق  ومجالية.  فلسفية  انعكاسات 
وسيظل شخصية هائلة، كان شاعًرا راقًيا من الرقة الالهنائية مثل مجال 
لنا نصوًصا رائعة حىت ننقل،  الفنان، باين السالم، ترك  آياته. هذا 

بدورنا، رسالته إىل ما وراء احلدود”.

خسرت الساحة الثقافية بباريس، واحدا من أهم أعالمها، الشاعر 
الكبري صالح ستيتية عن عمر 91 عاما، الذي شكل حالة فريدة بالشعر 
يكتب  “شاعر عريب  بأنه  نفسه  كان يصف  و  الفرنسية.  باللغة  األدب  و 

بالفرنسية”.
للراحل الكبري الكثري من الدواوين الشعرية باللغة الفرنسية و اليت 
ترمجت إىل لغات عدة، كما شغل مناصب دبلوماسية و سياسية متنوعة.
الراحل صالح ستيتية من أسرة بريوتية عريقة، إستقر بباريس منذ 

عقود طويلة.
و  عائلته  و  ألسرته  الصادقة  بالتعازي  تتقدم  الــعــرب”  “كــل  أســرة 

أصدقائه و حمبيه 
و إنا هلل وإنا إليه راجعون

أسرة حترير جملة كل العرب 
باريس 20 أيار/ مايو 2020

   جاك النغ يرثي صاح ستيتية

   “كل 
العرب” تنعي 
الشاعر الكبر 
صاح ستيتية

  كل التضامن مع الزميل سالم مسافر

أجرى الزميل سالم مسافر حوارًا مع السيد فراس طالس يف برناجمه 
الشهري “قصارى القول” حول تداعيات الصراعات داخل النظام السوري، 
بث  ومت  للعلن،  وظهوره  وآل خملوف  األســد  آل  بني  األخــري  التصعيد  بعد 
 2020 مايو  أيار/   4 اإلثنني  يوم  الروسية،  “آر يت”  الربنامج يف فضائية 

اجلاري.
اليوم حبذف  روسيا  فضائية  إدارة  قامت  مايو  أيــار/   9 السبت  اليوم 
املقابلة من موقعها االلكتروين ومن اليوتيوب، بعد محلة شرسة من النظام 
عالمات  من  الكثري  تثري  خطوة  يف  مسافر،  ســالم  الزميل  ضد  السوري 

االستفهام والتساؤل!؟
إن أسرة حترير املجلة تستنكر رضوخ إدارة فضائية قناة روسيا اليوم، 
لضغوط النظام السوري وحذف برنامج “قصارى القول” يف حلقته األخرية، 
ونعلن تضامننا الكامل مع الزميل سالم مسافر صاحب املسرية اإلعالمية 
الطويلة املهنية واملحترفة، وندعو إدارة فضائية روسيا اليوم التوقف عن أي 
ممارسات تنال من احلرية اإلعالمية ومن الزميل سالم مسافر، و عدم 

الرضوخ إلبتزازات النظام السوري.
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

خر جليس في األنام كتابـ  األمر حمزة البهلوان
ميل��ك اجلزء الثال��ث للرواية وه��ي بحالة جيدة 
جدا, �ص��األته ان كان م�ص��تعدا ان يعريين الكتاب 
الأق��راأه ث��م اعي��ده اليه, لك��ن طه �صح��ك وقال: 
–انا م�ص��تعد ان اأبادلك الرواية بحفنة البنانري 
التي بحوزت��ك–, مل افكر كثريا واعطيته كل ما 

كان معي مقابل هذا الكنز الثمني.
رغم انني ا�ص��تمتعت كثريا وان��ا اأقراأ اجلزء 
الثال��ث اإال انن��ي ازددت رغب��ة للح�ص��ول عل��ى 
اجل��زء الث��اين والراب��ع ولك��ن حماوالت��ي ب��اءت 
االألي��م  بالواق��ع  اأقب��ل  ان  بالف�ص��ل وا�صط��ررت 
عل��ى اأم��ل ان اأتو�صل اىل طريق��ة للح�صول على 

اجلزئني املفقودين.
مرت االأيام وال�ص��نون ون�ص��يت ملحمة االأمري 
حمزة البهلوان وان�ص��غلت باحلي��اة وم�صاعبها, 
وبع��د �ص��نني طويل��ة م��ن الن�ص��يان كن��ت اأراج��ع 
بع���س املراج��ع العلمي��ة وكنت اأبحث ع��ن كتاب 
احتاج��ه, ولكنن��ي م��ن غ��ري ق�صد وقع��ت عيني 
عل��ى كتب قدمي��ة فق��ررت ان ات�صفحه��ا لعلني 
اأج��د الكت��اب ال��ذي ابح��ث عن��ه, واذا ب��ي اأجد 
�ص��رية االم��ري حم��زة البهل��وان, هن��ا ع��ادت بي 
الذكري��ات اىل ال��وراء وحركن��ي احلن��ني لل��ذي 
م�ص��ى فق��ررت ان ابح��ث يف جوج��ل ع��ن ه��ذه 
امللحم��ة وكان حظي جيدا الأن هنالك ا�ص��خا�س 
خريي��ن يف الع��امل العرب��ي, منه��م م��ن ق��رر ان 
يحي��ي امللحمة بطباعته��ا ولكن املطبعة موجودة 

يف بريوت, فكيف ال�صبيل اليها؟
يل �صديق ي�ص��افر كثريا وله عالقات وا�ص��عة 
يف الع��امل وخا�ص��ة يف ال��دول العربي��ة فتوجهت 
اليه طالبا منه ان يح�صل يل على �ص��رية االمري 
حم��زة البهل��وان وملحم��ة االم��رية ذات الهم��ة 
ورواية ال�ص��فاليه دي باردلي��ان باأجزائه االربعة 

والذي فقدت اآثاره منذ �صنني طويلة.
رتبن��ا ان نلتق��ي يف عم��ان, كن��ت اظ��ن ان 
الكتب التي �ص��اأح�صل عليها �ص��اأ�صعها يف كي���س 

واحد و�ص��اأمر من اجلمرك بدون م�ص��اكل, ففي 
تلك الفرتة �ص��ددت –ال�ص��لطات اال�ص��رائيلية– 
اىل  باإدخاله��ا  امل�ص��موح  الكت��ب  نوعي��ة  عل��ى 

فل�صطني املحتلة.
عملي��ة  كاأنه��ا  الكت��ب  �ص��راء  عملي��ة  كان��ت 
ل�ص��راء املمنوع��ات واأح�ص�ص��ت ب�صعوب��ة االم��ر 
عندم��ا اكت�ص��فت ان الكتب الت��ي ح�صلت عليها 
بعد �صنني طويلة �صتمالأ حقيبة ال�صفر بكاملها.

يف معرب ال�ص��يخ ح�ص��ني مت و�صع احلقيبة يف 
جه��از الك�ص��ف ثم طلب من��ي ان افت��ح احلقيبة 
لتفتي�ص��ها, عندم��ا فتحته��ا �ص��األني رج��ل االمن 
ع��ن نوعي��ة الكت��ب الت��ي و�صعته��ا يف احلقيب��ة 
فقلت له باأنها روايات خيالية, قام بت�صفح احد 
الكت��ب ثم �ص��مح يل باإغ��الق حقيبة ال�ص��فر من 
دون ا�ص��ئلة اأخرى, وعدت اىل البيت ويف جعبتي 

جمموعة من الكتب الثمينة.
يف  ظهرت��ا  ال�ص��رية,  له��ذه  طبعت��ان  توج��د 
القاه��رة ع��ام 1962م )�ص��تة جمل��دات يف 2880 
�صفح��ة م��ن القط��ع املتو�ص��ط( بعن��وان »ق�ص��ة 
االأمري حمزة ال�صهري بحمزة العرب«, من تاأليف 
اأب��ي احل�ص��ن على ب��ن االأث��ري اجل��زري �صاحب 
كت��اب »الكام��ل يف التاريخ«. اأم��ا الطبعة الثانية 
فل��م حتم��ل ا�ص��م موؤلفه��ا وال تاري��خ طباعته��ا, 
بعن��وان »ق�صة حمزة البهل��وان املعروف بحمزة 
العرب«, طبعة مكتبة اجلمهورية ل�صاحبها عبد 
الفتاح مراد, وجاءت يف اأربعة جملدات ت�ص��تمل 
على 1200 �صفحة من القطع املتو�صط. ويبدو اأنه 
ق��د مت التدخل يف اإعادة �صياغتها, واخت�صارها 
يف احلقب��ة العثمانية, كم��ا اأن عنوانها قد تغري, 

واختفى ا�صم موؤلفها.
�ص��رية االأم��ري حم��زة البهل��وان, ه��ي �ص��رية 
ب��ل  العربي��ة,  ال�ص��ري  اأوائ��ل  م��ن  ُتع��د  �ص��عبية, 
اأخ��رى,  اآداب  اإىل  العربي��ة  احل��دود  وتع��دت 
وترج��ع اأهميتها ملا تت�صمنه م��ن حماولة لتاأريخ 

عندم��ا باع جارنا فايز بيته لعائلة ال�ص��موط 
ق��ام بالتخل���س م��ن كتب��ه القدمي��ة وجمعها يف 
كوم��ة كبرية حلرقها ولكن اوالد احلارة �ص��بقوه 
وبداأوا بتقا�ص��م الغنائم قبل التخل�س منها وكل 
واح��د منه��م ق��رر ان ياأخ��ذ م��ا ينا�ص��به, وكان 
ن�صيب��ي م��ن تل��ك الكت��ب القدمي��ة رواي��ة ال��ف 
ليل��ة وليلة ورواية قدمية اأخ��رى ممزقة عنوانها 
�ص��رية االمري حمزة البهل��وان وهي اجلزء االول 
ورواي��ة ثاني��ة ممزقة اي�صا ه��ي ملحمة االمرية 
ذات الهم��ة وكان وا�صح��ا انه��ا ج��زء �صغري من 

تلك امللحمة.
لفت –نتباهي ق�ص��ة االأمري حمزة البهلوان 
واثارت ف�صويل فبداأت بقراءتها ب�ص��غف �ص��ديد 
وكن��ت ا�ص��تمتع ب��كل حلظة اق��راأ �صفح��ات هذا 
الكت��اب, وعندم��ا انهي��ت ق��راءة الكت��اب خالل 
يوم��ني اح�ص�ص��ت بخيبة اأم��ل الأنني لن ا�ص��تطيع 
معرف��ة نهاي��ة الق�ص��ة, �ص��األت اأبي ع��ن ملحمة 
االم��ري حم��زة البهل��وان, فحدثن��ي باأن��ه قراأها 
قب��ل زم��ن بعي��د وان امللحم��ة مكون��ة م��ن اربعة 
اأج��زاء, وفهم��ت به��ذا اأنن��ي و�صل��ت اىل طريق 
م�ص��دود حتى اإلتقيت باأح��د ابناء �صفي فحدثته 
ع��ن امللحم��ة وخيبة اأملي فق��ال يل �صاحكا, انه 
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االإمرباطوري��ة العربي��ة وف��ق روؤي��ة �ص��عبية واأ�ص��لوب روائ��ي �ص��يق 
وج��ذاب. وق��د حفظه��ا العام��ة وال��رواة وذاع �صيته��ا وانت�ص��رت 

�صفهيًا, قبل اأن توثق وت�صجل يف كتاب.
ويف ال�ص��رية تظهر ق�صية الت�ص��ادم بني الفكر القومي العربي 
والفار�صي, وهي تعك�س روؤية �صعبية لق�صية مقيّدة يف كتب التاريخ 
واالأدب والف��رق ب��ني ه��ذه الروؤي��ة ال�ص��عبية, والروؤي��ة الر�ص��مية 
التاريخي��ة هو اأن ال�ص��رية ال�ص��عبية هذه اإمنا تعر���س ل�صراع قيم 

واأخالق.
فحم��زة هن��ا فاحت عربي ين�ص��ر قي��م احلق, ويقارع قيم ال�ص��ر 
والطغيان, بينما ك�ص��رى رمز للحاكم القوي, اإال اأنه غالبًا ما كان 
ي�ص��قط يف مهاوي ال�صالل واال�صتبداد نتيجة وجود وزيره بختك, 
الذي يج�ص��د �ص��خ�صية البط��ل ال�ص��لبي, ويعد ممثاًل لقيم ال�ص��ر 
والفتنة, وهو على نقي�س وزيره االآخر بزرجمهر, الذي يحمل قيم 

العدالة واالإميان وي�صاند احلق.
اإن وج��ود �ص��خ�صيات فار�ص��ية اإيجابي��ة اأخرى كاإبنة ك�ص��رى, 
ويف املقاب��ل وج��ود �ص��خ�صيات عربي��ة �ص��لبية, كل ذل��ك ينف��ي 
البع��د العرق��ي اأو القوم��ي لل�ص��رية, ويوؤك��د عل��ى البعد االإن�ص��اين 
واحل�صاري. فالت�صادم يف ال�ص��رية, مل يكن بني العرب والفر���س 
فح�ص��ب, بل امتد لي�ص��مل �ص��تى االأمم واالأعراق الب�صرية, بل نراه 
يط��ال ع��وامل اجل��ن واخل��وارق. ورغ��م كل اخل�صو�صي��ات الت��ي 
متّيزه��ا, ب��دت كبن��اء فني يعرب ع��ن اأهداف �ص��امية, كم��ا تركن 
الرواي��ة ال�ص��عبية يف املتخيل اجلمعي اإىل قيم البطولة وال�ص��هامة 

واالنت�صار اإىل احلق.
ي�ص��عى حم��زة البهل��وان يف مغامراته اإىل الق�ص��اء على الظلم 
ون�ص��ر ال�ص��لم, وحمارب��ة الظامل��ني, وب�ص��ط �ص��ريعة االإ�ص��الم يف 
البلدان التي يفتحها, وت�ص��ري �صريته, التي خا�س فيها حروبه اإىل 
جغرافيا االأر�س التي كانت حتكمها اخلالفة االإ�صالمية يف العهد 
العبا�ص��ي, وكاأن حم��زة البهل��وان ه��و تعب��ري �ص��عبي ع��ن البطولة 
املفق��ودة, وحماولة الإ�ص��تعادة جم��د اخلالفة العربية االإ�ص��المية 
االآف��ل, ون�ص��ر قيمها التي تراجعت بعد �ص��قوط الدولة العبا�ص��ية, 
فه��و تعب��ري ع��ن حل��م �صيا�ص��ي عرب��ي, يف ظ��روف متزق��ت فيه��ا 

املجتمعات العربية و�صعفت.
ال حتم��ل �ص��خ�صية )حم��زة( مالم��ح الأية �ص��خ�صية تاريخية 
معروف��ة, وتزخر �ص��ريته بفنون ال�ص��رد على تنوعها, وباالأ�ص��جاع 
واالأ�ص��اليب الرفيع��ة, وكذل��ك باالأ�ص��عار, م��ا جعلها مدون��ة اأدبية 

�صيقة اإىل جانب كونها مدونة لالأخالق والقيم الرفيعة.
�ص��رية االم��ري حم��زة البهل��وان �ص��جعتني عل��ى متابع��ة قراءة 
ال�ص��ري ال�ص��عبية االأخ��رى كتغريبة بني هالل و�ص��يف ب��ن ذي يزن 
والظاه��ر بيرب���س وال�ص��فاليه دي باردلي��ان, اأم��ا �ص��رية االأم��رية 
ذات الهم��ة فاإنن��ي فزعت م��ن حجمها و�صخامته��ا ومل انته حتى 
الي��وم م��ن قراءته��ا الأنه��ا مكونة م��ن 7 جملدات �صخم��ة وتتناول 
ال�ص��راع ب��ني العرب وال��روم بالتف�صي��ل اململ, لكنن��ي يف اجلزء 
الرابع من هذه ال�صل�ص��لة �ص��اأتناول �ص��رية ال�ص��فاليه دي باردليان 
وكيف �صاعدتني على التعرف على تاريخ فرن�صا الدموي ومذبحة 
ليلة القدي���س بارتولومي��و ودور البابا وتوركيمادا يف ن�ص��ر حماكم 
التفتي���س يف فرن�ص��ا وهولن��دا باال�صاف��ة اىل تواجده��ا منذ مئات 

ال�صنني يف اإ�صبانيا.
 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات

أبــدا يف احلسبان والــذي حصد   الشك أن  الوباء  الــذى مل يكن 
الكثري من األرواح على مستوى العامل مل تتوقف أثاره الكارثية فقط على 
إقتصاد  نادرة من اجلمود أصابت  ولكن خلق حالة   اإلنسان وصحته 
ووفق   والطريان،  التجارة  وحركة  اإلنتاج  تعطل عجلة  بدءأ من  العامل 
تقييم أجرته منظمة العمل الدولية سيكون لوباء كوفيد 19 تأثري كبري 
على أسواق العمل يف مجيع أحناء العامل، مع إرتفاع البطالة مبا يصل 
لتقديرات  ووفقًا  األســوأ  السيناريو  ويــرى  شخص.  مليون   24.7 إىل 
املنظمة أيضا قد خيسر العمال ما بني 860 مليار و3.4 تريليون دوالر 
من دخلهم هذا العام وحده، األمر الذي من املرجح أن يطيل أمد اآلثار 
السلبية لإلغالقات احلالية وجيعل التعايف من هذه األزمة أكثر صعوبة. 
أما اذا استمرت  األزمة طويال فإن من املرجح ان تتجه دول العامل مبا 
اثناء  تتبع  اليت  مثل  اقتصادية  سياسات  إتباع  العربية يف  الدول  فيها 
واتباع  للتعبئة  اقتصادية  احلروب، وذلك من خالل إجراءات وخطط 
وتعطيل  املواطنني  دخول  من  إجباري  واقتطاع  غذائي حمدد   أسلوب 
الصناعات  جمــاالت   اىل  املالية  أرصدهتا  وحتويل  الكربى  املشاريع 

الغذائية والصناعات الصيدالنية وغريها. 
وعلى الرغم من أن الوضع يف الدول العربية أفضل كثريًا حىت اآلن 
مما هو عليه يف أمريكا وأوروبــا والصني، إال أن أغلب الدول العربية 
قد جلأت لإلجراءات اإلحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء هبا جتنبًا 
تأثري  ستترك  األزمــة  ان  املؤكد  من  ولكن  السيئة،  لألوضاع  للوصول 
سليب على النمو االقتصادي بالدول العربية، وحسب تقديرات اإلسكوا  
420 مليار دوالر من رؤوس أموال األسواق )ما  تقدر اخلسائر بقيمة 
نسبته 8 يف املائة من ثروة املنطقة( وخسائر بقيمة 63 مليار دوالر من 
الدخل، باإلضافه الديون إضافية بقيمة 220 مليار دوالر وخسارة 550 
مليون دوالر يوميًا من إيرادات النفط  وفقدان حوايل 1.7 مليون وظيفة 

ما يزيد من البطالة.    
وأخريا قد نتفق أو خنتلف مع تلك التقديرات ألن األزمة ما زالت 
تأثريها على كل دول  تنتهي ومدى عمق  مستمرة وال يعرف أحد مىت 
هذا  مــن  لنصحو  أمجــع   للعامل  السالمة  اهلل  نسأل  ولكننا  الــعــامل، 

الكابوس املفزع.  

أ.هويدا عبد الوهاب

السيناريو األسوأ

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية
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الثقافة

محمد الشارخ:
أو مكتوبة كــل كلمة منطوقة  العربية خاصية تشكيل األحـــرف فــي  للغة 

� ما هو م�شروع املدقق الإمالئي و ت�شحيح 
الأخطاء النحوية الذي و�شلتم اإليه؟

تطبيقات  اأب���رز  م��ن  االإم��الئ��ي,  امل�صحح   �
�صخر اللغوية, تتجلى فيه خربة �صخر الكبرية 
وال  العربية,  للغة  الطبيعية  املعاجلة  جمال  يف 
والنحو.  ال�صرف  يف  املتميزة  اأبحاثها  �صيما 
برامج  من  غريه  عن  االإمالئي  املدقق  ويتميز 
التي  امليزات  من  بالعديد  االأخ��رى,  الت�صحيح 
الكتابة  اأخطاء  يف  الوقوع  م�صتخدميه  جتنب 

ال�صائعة يف اللغة العربية.
ن�صخته  يف  �صخر  م��ن  االآيل  امل��دق��ق  يقوم 
االأخ��ط��اء  م��ن   90– ح��وايل  بت�صحيح  االأوىل, 
االإمالئية االأكرث �صيوعًا, والتي غالبا ما يقع فيها 
بني  التفريق  ا�صتطاعته  لعدم  نتيجة  امل�صتخدم 
بع�س احلاالت االإمالئية املت�صابهة, حيث يقوم 
امل�صحح  يتعرف  كما  بت�صحيحها.  امل�صحح 
على حوايل %50 من االأخطاء النحوية الواردة 
نتيجة  امل�صتخدم  فيها  يقع  والتي  الن�س.  يف 
ميكنه  فامل�صحح  النحو,  بقواعد  معرفته  عدم 
وكذلك  الفعلية  وقواعد اجلملة  اأحكام  مراعاة 
واحلال,  اجلر,  حروف  اإىل  باالإ�صافة  االإ�صمية 
والعدد, وجدير بالذكر اأنه حني نقول –50 من 
اأنه  النحوية االأكرث �صيوعًا فهذا يعني  االأخطاء 
يغطي معظم الكتابة احلديثة, ون�صعى لتح�صني 

هذه الن�صبة م�صتقباًل
ا�شتخدامه  ميكن  التطبيق  اأن  لحظنا   -
ع���ل���ى اأج�����ه�����زة م���اك���ن���ت���و����س و ب����اق����ي اأج����ه����زة 

الكمبيوتر، هل هناك فارق بينهما؟
جميع  على  لالإ�صتعمال  �صالح  التطبيق   �
الهواتف  جلميع  ومنا�صب  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
واالأجهزة اللوحية, من خالل موقع على الويب 

لتدقيق  ك��روم  مت�صفح  اإىل  اإ�صافته  واإمكانية 
اأي ن�س مع توفره كتطبيق APP على الهواتف 
 IOS & Android لنظامي  الكفية  واالأجهزة 

اأي جميع اأجهزة الهواتف.
- كيف جتدون طواعية اللغة العربية على 
اأجهزة احلوا�شيب خا�شة اأنكم من رواد تطبيق 
ال��ن��ا���ش��ر ال�شحفي و  ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ  ال��ربام��ج 

النا�شر املكتبي؟
يف  االأح��رف  ت�صكيل  خا�صية  العربية  للغة   �
مفهومة  تكون  كي  مكتوبة  اأو  منطوقة  كلمة  كل 
للكومبيوتر  الت�صكيل  خا�صية  اإدخ��ال  فاإن  ولذا 
نحن  الكومبيوتر,  تعريب  يف  اأ�صا�صية  ت�صبح 
ن�صكلها  لكننا  نكتبها  حني  الكلمات  ن�صكل  ال 
فنقراأ  اجلملة,  يف  �صياقها  ح�صب  ال��ق��راءة  يف 
الكلمة  ن�صكل  بينما  نور”  “العلم  يف  علم  مثاًل 
بطريقة اأخرى حني نقراأ “ رفع العلم” وهذا ما 
العربي  ي�صاهي  حتى  للكمبيوتر  لتعليمة  �صعينا 
يف  ب��داأن��اه  ال��ذي  امل�صروع  ه��و  ذاك  نطقه.  يف 
القرن  ثمانينات  اأوائ���ل  الكويت  يف  اجلابرية 
لعلم  اال�صطناعي  الذكاء  باإ�صتخدام  املا�صي 
 Natural Language  املعاجلة الطبيعية للغة
Processing )NLP(. ومنه عملنا تطبيقات 

أ. غادة حاليقة

الربنامج  م��وؤخ��را  ���ش��در  اأن  بعد 
الآيل،  الإم��الئ��ي  للمدقق  اجل��دي��د 
و ت��ط��ب��ي��ق امل�������ش���ح���ح ال���ل���غ���وي ع��ن 
الرائدة  و  ال�شهرية  “�شخر”  برامج 
ب���ال���ربجم���ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى اأج���ه���زة 
احلا�شوب، و و�شول ن�شخة منه من 
ك��ان  العرب”  “كل  مل��ج��ل��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
لنا ه��ذا احل���وار م��ع ال�شتاذ حممد 

ال�شارخ �شاحب موؤ�ش�شة “�شخر”.
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 OC–�كال ع��دي��دة 
الن�صو�س  وق���راءة 
ومت���ي���ي���ز   TTS
Recog�  الكالم 
والرتجمة   nition
واإ�������ص������ت������غ������رق 
ذل���������ك ح�������وايل 
ع�����ص��ر ���ص��ن��وات 
ال����ب����ح����ث  يف 
ولذا  والتطوير. 
اأوائ���ل  ح�صلنا 
ت�صعينات القرن 

هيئة  من  اإخ��رتاع  ب��راءات  ث��الث  على  املا�صي 
مرفقة(  لها  )�صورة  االأمريكية  االخ��رتاع��ات 
كما طورنا موؤخرا معجما اإلكرتونيا حديثا للغة 
 .Co-Built Dictionary مبنهجية  العربية 
كافة  وعلى  مقابل  دون  االن��رتن��ت  على  يعمل 
اأجهزة الهاتف, ومبا هو جدير بالذكر اأنه حتى 
االآن ال توجد براءات اخرتاع دولية للغة العربية 
غري ما ح�صلنا عليه مما يدل على اأن اال�صتثمار 

يف اللغة العربية ما زال قا�صرًا عما هو موؤمل.
-  هل ميكن توظيف الذكاء ال�شناعي ملزيد 

من برامج اللغة العربية على احلوا�شيب؟
اأج��ه��زة  ع��ل��ى  ت�صعب  و����ص���روري,  اأك��ي��د   �
مقارنة  العربية  الن�صو�س  ق��راءة  الكمبيوتر 
على  العربية  تكتب  اإذ  الالتينية؛  ب��احل��روف 
جمموعة  للحروف  وتكون  م�صتمر,  ن�س  �صكل 
الكلمة  متنوعة من احلركات ح�صب مكانها يف 
ف�صاًل عن وجود عالمات فوق وحتت احلروف 
يجعل  هذا  كل  الكلمة,  معنى  لفهم  ال�صرورية 
معاجلة اللغة العربية اأ�صعب مبراحل من اإيجاد 

حلول للغة االإجنليزية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات, ك��ان 
احلديثة  التقنيات  تطويع  يف  كبري  باع  ل�صخر 
وظفنا  اأننا  حيث  العربية,  اللغة  خل�صائ�س 
مت  التي  براجمنا  من  عديد  يف  االآيل”  “التعلم 
اأكرث من ثالثني �صنة, وما زالت  تطويرها قبل 
نعمل  ون��ح��ن  ج��ي��دة  نتائج  تعطي  احل��م��د  وهلل 
يوافق  ب�صكل  ب�صكل م�صتمر  االآن على تطويرها 

التكنولوجيا احلديثة.
 -  ماذا تقولوا لقراء "كل العرب" حول 

براجمكم امل�شتقبلية؟
� اأوال �صوف ن�صتكمل جودة وحت�صني براجمنا 
هذا  يف  مهمني  اع��ت��ب��اري��ن  وه��ن��اك  احل��ال��ي��ة, 

املنظار: 
احلالية  االت�����ص��ال  تقنيات  اأن  ه��و  االأول: 
اجل��وال��ة  ال��ه��وات��ف  اأو  الكمبيوتر  على  ���ص��واء 
ما  وه��ذا  باإ�صتمرار,  تتغري  االأجهزة  وخمتلف 
العاملية, وهذه  للتقنيات  �صديدة  متابعة  يتطلب 

تك�صفنا  اأن  املواقف يف احلياة تكون قادرة  لي�صت كل 
اأمام اأنف�صنا, وجتعلنا نخترب من خاللها مدى �صدقنا جتاه 
كّل ما نرغب به, و نحر�س على اأن يكون بجانبنا ونزداد كل 
يوم تعلقا به, لي�صت كل املواقف اأي�صا ت�صهم يف تعرية ما 
اأوهمنا به اأنف�صنا, وما اأك�صبناه اأهمّية  يف حياتنا, اإن كان 
التي �صحرنا بريقها,  اأم باالأ�صياء  ذلك يتعلق باالأ�صخا�س 
"الكورونا" فعلت ذلك  مّنا  لكّن يف حلظة ما و يف غفلة  و 
للّتوّقي من اجلائحة  كانت فرتة احلجر  ا�صتئذان..  ودون 
كوفيد19-, فر�صة للمراجعة والرجوع اإىل الّذات, وكفيلة 
امل�صاعر  لتجعلنا نعمل على جتميع جهد �صنني م�صت من 
وال�صداقات والعالقات ونت�صاءل, هل �صنبقي على كل ما 
اجلائحة  اأن  اأم  اأنف�صنا؟  به  اأوهمنا  ما  وكل  يالزمنا  كان 
ن�صف  على  لن�صتغني  ق�صوة  و  اإنتباها  اأك���رث  �صتجعلنا 
الذاكرة!..هل �صنتجاوز كل ما اآملنا و كل من  �صادفنا من 
اأهل النفاق والتملق واأ�صحاب امل�صالح ال�صخ�صية ال�صيقة 
واحل�صم يف كل ما ا�صتنفذ طاقاتنا, هل �صنن�صى الهفوات 
نحو  على  ون�صتمر  اجلفون  مالأ  اأعيننا  ونغم�س  والكبوات 

م�صى!!
جوانب  عديدة من حياتنا ك�صفتها جائحة "الكورونا" 
وو�صعتنا يف مواجهة مع ذاتنا دون تنميق اأو"رتو�س" جعلتنا 
ولطاملا  طويال  الزمتنا  واأ�صياء  بعالقات  تخمتنا  ن��درك 
اأرهقتنا واأعاقت فهمنا ال�صحيح  للحياة و للجمال واحلب 
"الكورونا"  نعم  االآخ��ر.  واح��رتام  االأنانية  وع��دم  واخل��ري 
وتو�صيح  للمراجعة  حقيقية  فر�صة  كانت  و  ذل��ك  فعلت 
وما  معه,  التعامل  ت�صتطيع  ال  وم��ا  فعال  نحبه  ما  اأهمية 
�صنحمله يف ذاكرتنا  لي�صاعدنا على اإبقاء االإن�صان داخلنا.  
رغم  اجلائحة  خالل   ايجابيات  من  به  منّر  ما 
تداعياتها هي معادلة اإدراك و فهم عميق  لكل ما فقدناه 
حياة  و  اإن�صانيتنا  ال�صتعادة  فر�صة  و  توازننا  واأفقدنا 
ما  اآمالنا.  و خيب  بنا  ما ممّر  كل  مع  فيها قطع  جديدة  
اإن�صانية  ف�صيف�صاء  جلدارية  انعكا�س  هو  اجلائحة  ك�صفته 
من خالل مراآة ال�صنني دون فربكة رقمية, اأظهرت جوانب 
جميلة اأخرى يف حياتنا غفلنا عنها و �صقطت منا �صهوا..

بعد  ما  اىل  معنا  �صناأخذه  مبا  م�صتقبال  �صتالزمنا  وهي 
"الكورونا"...اإىل زمن اآخر..دون "رتو�س"..

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

زمن آخر ...دون "رتوش"!!

متوت,  تنمو  مل  اذا  معروف  هو  كما  ال�صناعة 
�صريع  النا�صئة  ال�صناعة  هذه  يف  النمو  ولكن 
على  ال��دويل  التناف�س  ب�صبب  وخمتلف  ومتنوع 
ال�صوق  على  لالإ�صتحواذ  تقنيات جديدة  حيازة 
العاملي من ثم فنحن نلهث وراء هذه التقنيات 
ي�صعون  امل�صتخدمني  الأن  بها  للحاق  امل�صتحدثة 
وراء كل جديد فيها, اأي اأن االإنفاق على متابعة 
التقنيات امل�صتحدثة يف اأنظمة االنرتنت وو�صائل 
على  االإن��ف��اق  ك��ث��ريًا  تفوق  احل��دي��ث  التوا�صل 

تطوير املنتجات وحت�صينها.
فهذه  نف�صه  العربية  اللغة  مو�صوع  ثانيا:  
وا�صعة  بها,  التي  اال�صتقاق  ميزة  ب�صبب  اللغة 
�صياقات  اأن��واع  بكل  واالإحاطة  مبفرداتها  جدا 
العامل  يف  م�صتخدميها  ل��دى  ت��رد  كما  كلماتها 
هذا  يف  بداأنا  قد  ونحن  كبرية  مهمة  العربي, 
غرينا  اأح��د  االآن  اأرى  ال  اأو  اأعتقد  وال  املجال 
تعمل  الدولية  ال�صركات  فمثال  به,  متخ�ص�س 
على كافة اللغات العاملية ومن ثم ال تعطي اأهمية 
باإهتمامهم  قورن  ما  اإذا  العربية,  للغة  خا�صة 
الفرن�صية,  اأو  االإ�صبانية  اأو  االإجنليزية  باللغة 
ن�صتمر  اأن  وه��ي  كبرية  م�صوؤولية  علينا  ف��اإذن 
باعتقادي  الأنه  العربية  للغة  اأدواتنا  حت�صني  يف 
بعد ع�صر �صنوات �صيكون كل التعليم و التوا�صل 
االأدوات  كافة  توفري  م��ن  الب��د  اأي  اإلكرتونيا, 
ي�صتعملها  اأن  العربي  للم�صتخدم  ميكن  التي 
نحافظ  لكي  االأجهزة  يف  ومدجمة  اأتوماتيكيًا, 
واالأدوات  املنتجات  اللغة,  ه��ذه  �صالمة  على 
�صتكون خمتلفة وعديدة وهذا ما ن�صبوا ون�صعى 
ا�صتعمال  ف��اإن  فمثاًل  امل�صتقبل,  يف  لتحقيقه 
املدقق والت�صكيل االآليني �صيعو�صان الطلبة عن 
تعلم االإعراب وذلك اأمر طبيعي فقد راأينا كيف 
بعد  ال�صرب  ج��دول  يحفظون  الطالب  يعد  مل 

انت�صار االآلة احلا�صبة.
اأو  اإيقافها  ميكن  ال  كال�صونامي  التقنية 
نواكبها...ون�صاأل  اأن  فعلينا  ثم  ومن  تعطليها 

اهلل التوفيق.
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تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــون 

رحلة نملة في رحاب الدار
ا. فاضل السباعي

العري�شة، التي ُتِظلِّني يف حديقة الدار، تتمّدد فوقها اأغ�شان اللبالب، هذه التي تتكاثف عاما 
بعد عام، اأحمي نف�شي واأنا يف ظّلها من قطرات الندى وما قد يت�شاقط من �شغري احل�شراّت، 

مبظلة من نايلون اأن�شبها حتت الأغ�شان مطلع كل �شيف.
املظّلة  ب��اأن منالت �شغريات قد يت�شّلقن  اأحيانا  اأح��ّدث �شيويف  ف��اإين  امل��زاح،  ام��روؤ يحّب  ولأين 
وي�شقط بع�شهّن يف وعاء الطعام الذي اأتناول، واأقول: عندئذ اأ�شّمي تلك الأكلة "منلّية!"، غري 

مبال كثريا مبا يفعل يف نفو�شهم قويل الغريب.
ذات يوم خطر يل اأن اأكتب حكاية منلة قامت مبغامرة باأن �شعدت، ولكنها مل ت�شقط يف �شحن 
طعام، بل على راأ�س �شاحب البيت، املتعجرف، الذي اعتاد اأن يطاأ النمل بنعله بغري مبالة، وكان 

ما كان يف رحلتها اأرويها على ل�شان النملة.

رب اّل  اأن اأظّل يف ال�ِصّ كثريا ما نّبهتني اأمي وكبريات النمل مني اىل 
هنا  اأحيانا  وذهابي  للمغامرة  حّبي  مدى  يعرفَن  وهّن  عنهّن,  اأبتعد 
وهناك, واأنا اأراهّن من�صغالت بتنظيف البيت, يحملَن بقايا الطعام 
قوت  عن  بالبحث  ي�صرعَن  ثّم  موجوداته,  وُيرّتنَب  خارجا,  يلقيَنها 

جديد يّدخرَنه لالأيام االآتيات. 
اأكت�صف,  اأرى,  اأغامر,  بعيًدا,  للذهاب  تّواقة  اأين  دائما  اأح�ّس  كنت 
واأنا اأنظر من موقعي على االأر�س اىل �صاحب البيت جال�صا ي�صتظّل 
وع�صاءه  اأحيانا  غداءه  ويتناول  ال�صباحية,  قهوته  ي�صرب  العري�صة, 
اأي�صا, وي�صتقبل �صيوفه, فاأقول يف نف�صي: كيف ميكنني اأن اأرى هذا 

الرجل ا–ذا اعتليت مرة هذه العري�صة واأطللت عليه من فوق؟
وف��روع,  ج���ذوع,  ع��رب  اأت�صّلقها...اأ�صعدها  يوما  وجدتني  اأن  اىل 
ر وم�صفّرة وياب�صة...كان �صفرا متعبا اجتزت  واأغ�صان, واأوراق ُخ�صْ
منظر  له من  يا  عنها..و  فاأحتّول  م�صدودة  واأخرى  �صالكة  دروبا  فيه 
واالأزه���ار,  االأ�صجار  ب�صري,  حتت  كلها  احلديقة  راأي��ت  اإذ  جميل 

ومتّنيت لو اأّن اأخواتي كّن ي�صحبنني! 
بفنجان  جاء  العري�صة...فلما  حتت  �صاعتها  الرجل  يكن  مل 
اأراه واأنا  قهوته راأيته من عٍل اأ�صغر مما كنت 
اأدّب على االأر�س تدو�صنا قدماه.
اأتفّرج  اأخ��ذت 

ُيعيده,  ثم  وجهه  ُيدنيه من  القهوة من عروته,  فنجان  عليه. مي�صك 
منها  واح��دة  اأّن  لو  نحن  نتمّنى  الب�صكويت  من  قطعة  مع هذا  يقرط 

نتعاون يف حمل فتاتها اإىل وكرنا!
ال�صّت,  قوائمي  زّل��ت  كيف  اأدري  ل�صت  الفرجة  بهذه  ا�صتمتاعي  يف 

ف�صقطت...اأ–ين؟ 
مل تاأِت �صقطتي يف فنجان قهوته اأو فوق ب�صكويتة, بل على راأ�صه, فوق 
الب�صر  بني  اىل  نَظرنا  فا–ن  الِنّمال,  مع�صر  لنا  يقع  ال  وهذا  �صعره, 

ياأتي من حتت, وقلما ن�صعد. 
واكت�صفت اأّن ال�صري على �صعر راأ�س اال–ن�صان لي�س �صهال. كنت اأنتقل 
ما  ومع  االأ�صجار.  بني  اأتطاير  غابة  يف  وكاأنني  �صعرة  اىل  �صعرة  من 
بذلت من جهد خارق فقد كان ذلك ممتعا يل جدا..اىل اأن وجدتني 
اأنزلق اىل رقبة الرجل, وهنا اأح�ّس بي, فرتك فنجان قهوته, وانهال 
الغليظة,  باأ�صابعه  فركَة  واأتبعها  فيه,  اأنا  الذي  املكان  ي�صرب  بيده 
اأختبي– يف  فاأ�صرعت  موا�صعها,  مفا�صلي عن  اأ�صفرت عن زحزحة 

َثنية بقمي�صه واأنا اأتلّوى من االأمل.
قوة  م��ن  النمل  نحن  عّنا  ُع��رف  مب��ا  نف�صي,  اأع��ال��ج  اأخ���ذت  وه��ن��اك 
ا�صرتجعت  وت��وازين.  قوتي  يل  اأع��ادت  بحركات  واالحتمال,  ال�صرب 
قوامي الذي ت�صع�صع, وعاد يل خ�صري الرفيع الذي حت�صَدين عليه 
)عار�صات االزياء( الب�صرّيات, مم�ّصدًة قريَن اال�صت�صعار يف راأ�صي...

تكون  اأن  ونويت  والتخطيط,  التفكري  ُيح�صن  الذي  بدماغي  وفكرت, 
الوقت  يف   - حامدَة  م��رارة,  اأكرث  الرجل  لهذا  القادمة  )مداعبتي( 
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نف�صه - رّبي اأّن االأذى الذي نزل بي مل ُيطح بي اأر�صا! 
ظللت يف مكمني حتى الليل, ودخل الرجل �صريره لينام. خطر 
يل, واأنا ا�صّم رائحته الب�صرية, ان اتذوق ج�صده, فلح�صت اأوال 
يف  عهدناه  ما  كّل  عن  خمتلفا  الطعم  وج��دت  حل�صة,  بل�صاين 
وما  بفّكّي,  ه(  )اأع�صّ اأن  نف�صي  يل  و�صّولت  واجلحور,  اأوكارنا 
قر�صته غري قر�صة واحدة  حتى هّب من فرا�صه يبحث عني. 
وملا كان عثوره علّي �صعبا والنوم يف عينيه, فقد خلع قمي�صه 

واخذ ينف�صه نف�صا اأخرجني من مكمني واألقى بي بعيدا
مل  مزرك�صة  �صّجادة  فوق  اأم�صي  اأ�صعى,  االأر���س  على  وجدتني 
يكن �صريي عليها مريحا, اال اأنه ال ُي�صبه ذلك القفز بني اأ�صجار 
)الغابة( الذي فعلت! وجدت الباب مغلقا, فت�صّربت من حتته, 
و�صرت حتى غدوت يف اأر�س احلديقة, وقادين قرناي اىل منزل 
لغيبتي  علّي  قلقاٍت  و�صقيقاتي  امللكة  اأمي-  اأت�صور  واأنا  اأهلي, 

الطويلة.
حتى  اأق��دام��ي,  دبيب  اأهلي  و�صمع  البيت  من  اقرتبت  ان  وم��ا 
ارتفعت منهّن االأ�صوات منها ما يعرّب عن الفرح بعودتي..اإال اأن 

امللكة- االأّم قالت تقّرعني:
�صاعات  منذ  عليك  قلقات  ونحن  منظومة,  ي��ا  كنت,  اأي��ن   ����
النهار؟ مل مل تطلقي )اأنذارا( كي نعرف اأن كنت يف خطر, اأو 
تبعثي لنا بتلك الرائحة فنتاّكد من انك يف حالة موت؟ كم مرة 

قلنا لك ال تبتعدي عن �صقيقاتك, يا �صقّية! 
وذرفت دموع الندم, فاأ�صفقت علّي �صقيقاتي, وتدخلن قائالت 

بحنان:
لها  اغفري  اليوم,  بعد  تعيدها  لن  الكّل,  �صّت  يا  معلي�س,   ��

خطاأها..
لهّن  اأروي  اأن  مني  يطلنب  ال�صغريات,  �صقيقاتي  بي  خلَت  ثم 
كيف ت�صّلقت العري�صة, وهويت فوق راأ�س الرجل, و�صرت اأم�صي 
ويف  القمي�س,  ثنايا  بني  غابة..اختباأت  يف  وكاأنني  �صعره  فوق 

الليل قر�صته..
بع�صهّن اأ�صفقَن علّي, وبع�صهّن �صحك, وقراأت يف بع�س العيون 

اأنهّن يتمّنني اأن يقمَن بهذه املغامرة!

 اأديب من �شوريا
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 كاتب و �شحفي من ال�شودان

اجليش  من  اجلنود  آالُف  شن   2019 يونيو  من  الثالث  فجر  يف 
السوداين، وقوات الدعم السريع )اجلنجويد(، وقوات جهاز األمن 
واملخابرات الوطين، وقوات الشرطة، واملليشيات اإلسالمية، شنوا 
املعتصمني  املدنيني  الشباب  ومنهجيا، على  النطاق  واسع  هجوما 
يف ساحة االعتصام امام القيادة، وعلى مقربة منها على ضفاف 

النيل األزرق حيث كان امتداد ساحة االعتصام.
وشكلت هذه املجزرة اليت راح ضحيتها عشرات الشهداء واجلرحى 
هذا،  الناس  يوم  واىل  املجزرة  ارتكاب  تاريخ  ومنذ  واملفقودين، 
يتهرب قادة املجلس العسكري الذي خلف الرئيس )املخلوع( عمر 
البشري من حتمل مسؤوليتهم عن تلك املجزرة البشعة، ويسع اجلناة 
حثيثا لتخبأة حقيقة وطبيعة أفعاهلم اإلجرامية ذات األمساء. إذ 
فَة  رة واملعرَّ نفذ اجلنود املكلفون األفعاَل اإلجراميَة املتعددة واملكرَّ
ــوازاة ذلــك،  مـ 7 )اجلــرائــم ضــد اإلنسانية(، ويف  املـــادة  حتــت 
وأحداث  وامتداداته،  االعتصام  ميدان  املذحبة يف  تنفيذ  تزامن 
االعتداء املمنهج على السكان املدنيني يف مدن العاصمة املثلثة، مع 

اعتداءات وفظاعات مماثلة يف عدد من خمتلف املدن السودانية.
كانت جمزرة القيادة حماولة بائسة إلمخاد ثورة ديسمرب املجيدة 
اليت اشعلها شباب وشابات السودان منذ 19 ديسمرب 2018 إىل 
أن بلغت ذروهتا يف 11 ابريل 2019 خبلع البشري، كانت املجزرة 
احلرية  لسيادة  تدعو  كانت  اليت  الثورة  مسرية  عرقلة  تستهدف 
والسالم والعدالة يف البالد، لكن عزم السودانيني افشل حماوالت 
العسكر وأعداء التغيري مبلحمة 30 يونيو 2019 عندما مأل الثوار 
شوارع العاصمة السودانية وخمتلف مدن البالد فيما عرف مبليونية 
30 يونيو اليت أجربت املجلس العسكري للعودة إىل التفاوض مع 
الثوار لتشكيل احلكومة املدنية برئاسة د. عبد اهلل محدوك اليت 

تدير البالد اآلن.
يف ذكرى املجزرة نتذكر شهداء الثورة وتتعاظم الدعوات للقصاص 
مسارها  ديسمرب  ــورة  ث لتواصل  الضحايا  وإنــصــاف  القتلة  مــن 

الصحيح إىل احلرية والسالم والعدالة.

فض االعتصام: 
جريمة العسكر وأعداء التغيير في السودان

ا. محمد األسباط
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ساجدة الموسوي

قْم فاقراأ االألواَح
ُحُف ال ما قالت االأخباُر و ال�صُّ

ينبْئك فيها الّطنُي
اأيّن ُمنُذ اآالف هززُت االأر�َس كي تعطي

وهززُت اأجنَمها
ُف كيما ت�صيَء فال تخبو وال جَتِ

ما زلُت اأكتب للّدنيا اأنا�صيدي
واأن�صرُف...

فماذا قد جرى لالأر�ِس..للّتاريِخ..للّدنيا؟!
دمي يجري وال َمْن قال للّدنيا كفى! 

وال من قال يا اأ�صُف!!
اأدركُت ال ُعتبى على اأحٍد!ٍ!

مللمُت جرحي..
وها اإيّن بكّل العزم األتحُف

وها قد قمُت
ها اأ�صرجُت خيَل الّروِح كي اأعدو

فال اأقُف
ويل فوَق احتماِل العادياِت ال�ّصوِد �صرٌب

منه اأغرتُف
ويل بني احل�صا والّروِح اأحباٌب

ونزُف ال�ّصوِق ال يقُف
ويل طوَل املدى بحٌر  من العرفاِن

�صرُّ اهلل يف �صّري فال اأ�صُف

رأى مـــــــــــــــــــــــــــــــن  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

فة لثقا ا

واأنا ال�ّصهيُد احليُّ
غاّلٌب..

واإن يف روؤيِة اجلّهاِل مغلوٌب
وما عرفوا!!

واأنا اختالط الّنور باالأفالِك
يرجتُّ املدى لو مرَّ برُق يدي

والّريُح تنعِطُف
ويل منُذ ابتداِء الكوِن تيجاٌن

وعر�ٌس
ال ال�ّصمو�ُس وال االأقماُرعن مرقاُه تن�صرُف

***
ظالٌم يف �صما عينيِك يا دنيا

تَريني يف لظى اأ�صري, فال ُعتبى
وال اأرجو من الغافني يف خّمارة احلّكاِم

َحوا, واأن يقفوا... اأن َي�صْ
ب�صجني اأغِزُل االأّياَم لالآتي

مبا قّررُت اأن ياأتي..وبي �صغُف
***

واأنا ال�ّصجنُي اأرى االأغالَل
يف اأعماِق �صجاين

واأدري كم به خوف! وكم ذٌل!
وكم يف موقفي �صرُف!

و�صوتي عابُر االأزماِن راياٌت
واأجماٌد وعلياٌء

وبي من �صريِة االأبطاِل ما تهنى به االأّياُم
حُف وال�صّ

***

ظالٌم يف �صما عينيك يا دنيا
وهم اإْن ُيذَكِر ا�صمي كّلهم رجفوا

اأنا الفّتاُن..اأنا الّرّباُن..
اأنا القانوُن وامليزاُن

والباغون ناَدوين..اأرادوا ما اأرادوا
قلُت ال واهلل لو تعطوَنِني االأفالَك

لن اأر�صى
لُف فكانت حربهم �صّدي وكان الّظلُم وال�صّ

وظّنوا اأموُت.. وكيف ميوُت َمْن
بال�ّصعب نب�ِس احلقِّ يلتحُف

***
اأال يا واقديَن الّناَر يف داري

فوا وما َن�صَ
�صاألوي دّفَة الّتاريِخ..

لو تدرون ما خباأُت من اإع�صار
اأو طوفاَن هّداٍر

فال يبقي لكم �صرحًا وال كنُف
قريبًا كلُّ ما خباأُت ينك�صُف
قريبًا كلُّ ما خباأُت ينك�صُف
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ناصرة السعدون

مل اأجروؤ على النظر اىل الوراء. ياأخذين الطريق وعيني م�صمرة اىل 
نقطة بني ال�صماء واإمتداد الطريق.

الغبار والرمل يخلق �صرابًا بعد �صراب, اأخ�صى اإغما�س عيني. واأخاف 
فتحها. 

اأنظر اأمامي ومييني على ما يحيط بي. الطريق يوؤدي اىل �صراب اآخر 
�صاع.  الوطن  �صرابًا.  كانت  ال�صابقة  حياتي  كل  اأن  اإكت�صفت  اأن  بعد 
التحدث  يريد  اأحد  �صوى ذكريات ال  يعد  املا�صي مل  البيت هجرناه. 
عنها. ان وجد من يجروؤ على تذكرها وقبل اأن يتحدى ر�صا�صة غادرة 

تخطفه من بيته. اأو تخطف واحدًا من اأحبائه؟ ماذا بقى لدي؟
هل ثمة م�صتقبل ما؟ اأم �صيكون �صرابًا اآخر اأ�صحب اأوالدي ليعي�صه كل 

اأجل كلمات ف�صفا�صة  بعيدًا عن وطن �صاع من  منهم على طريقته 
قيل اأنهم �صياأتون بها.

الطريق طويل..طويل. يبتعد الوطن مع كل حلظة متر.
كل  لهفة يف  اأكرث  بعدها  اأعود  ملدة ق�صرية  اإال  يومًا  اأغادر وطني  مل 

�صاعة بعد. كان الوطن اأكرث من حبيب.
 تنطلق ال�صيارة اىل االأمام. تلتهم امل�صافة بني بغداد وعمان..وماذا 

بعد عمان؟
لنا وطن  بلد ير�صى قبول من �صاع منه وطنه؟ هل �صيكون  ثمة  هل 

جديد؟ ان نظل مهاجرين بال اأمل للعودة.

ــــداد ــ ــغـ ــ ــ وداعــــــــــــــــــــــَا بـ
ي�شادف الرابع من �شهر حزيران � يونيو اجلاري 
الأديبة  رحيل  على  يوما  اأربعني  مرور  ذكرى 
مع  يتوافق  اي�شا  هو  الذي  و  ال�شعدون،  نا�شرة 
هذا  اأمامكم  ت�شع  العرب(  )كل  ميالدها.  عيد 
كتبته  ما  اآخر  كان  الذي  الراحلة  لالأديبة  الن�س 
�شورة  مع  الإحتالل،  بعد  تغادرها  هي  و  ببغداد 

الن�س و بع�س ال�شور ال�شخ�شية لها:

juin  202047 / حزيران  2020 العدد 22



�ش��خ�شية عربية ولدت يف بيئة ال�شحراء يف اململكة العربية ال�ش��عودية التي ت�ش��رب 
منه��ا وترع��رع من��ذ نعوم��ة اأظف��اره عل��ى ال�شال��ة والفرو�ش��ية والك��رم وح��ب الوط��ن 
اأمت��ه ونه��ل العل��م والتعلي��م م��ن مدار�ش��ها يف مدين��ة  والر���س والدف��اع عن��ه وع��ن 
تثلي��ث ال�شحراوي��ة الت��ي تق��ع جن��وب غ��رب اململكة وو�ش��ط ه��ذه الطبيعة الت��ي اأثرت 
على �ش��خ�شيته واأكت�ش��ب م��ن طبيعتها القوة واجللد يف مواجه��ة التحديات وال�شرب 
والميان على جتاوزها والتطلع نحو امل�شتقبل الذي كان حافزا له لكمال م�شريته 
التعليمي��ة اجلامعي��ة يف مدين��ة الريا���س حي��ث ن��ال البكالوريو���س واملاج�ش��تري يف 
العدالة اجلنائية والدكتوراه ق�شايا معا�شرة و�شرف املهنة العالم من جامعاتها 
لتكتمل �شخ�شيته وت�شكنها الكلمة والعلم اأنه الدكتور فهد بن ريحان القحطاين 
الرئي���س الفخري لحتاد العالميني العرب وموؤ�ش���س مبادرة ) الولء والنتماء 
للقي��ادة والوط��ن ( وال�ش��اعر والكات��ب ال��ذي يوؤمن ب��اأن العالم والكلم��ة والعمل 
الجتماع��ي اأدوات مهم��ة يف النفت��اح عل��ى اجلي��ل العرب��ي وال�ش��عودي اجلدي��د 

لتوعيته من اأجل الت�شدي لل�شعاب والنهو�س بالوطن والمة العربية .

فهد بن ريحان القحطاني:

 الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة كـــــشـــــفـــــت وتــــــكــــــشــــــف دائـــــــــمـــــــــا كـــل 
إيران الدولة االرهابية واللعينة  مخططات هذه 

فة لثقا ا

� دكتور فهد هل للبيئة وال�شرة تاأثريا كبريا 
على تكوين �شخ�شيتك؟

تاأث��ري عظي��م  للبيئ��ة واال�ص��رة  اأن  بالتاأكي��د   �
عل��ى التكوي��ن والنم��و الأي ف��رد وبالن�ص��بة يل فقد 
ترعرع��ت يف بيئ��ة ال�صح��راء وه��ذه البيئ��ة له��ا 
طابعه��ا اخلا���س وتقاليده��ا واعرافه��ا وهي التي 
تتك��ون منه��ا االأ�ص��ر الت��ي تعي���س فيها وكم��ا يقال 
ف��اإن امل��رء اأب��ن بيئته, وه��ذه البيئة اأث��رت بتكوين 

�ص��خ�صيتي واكت�ص��بت منه��ا الق��وة و�صف��اء العقل 
للقراءة واأ�صت�ص��راف امل�ص��تقبل ب�صكل واقعي, بيئة 
واال�صال��ة  الك��رم  النف���س  يف  تغر���س  ال�صح��راء 

والفرو�صية وال�صهامة والنخوة. 
وق��د كان وال��دي حفظ��ه اهلل �ص��ديد التم�ص��ك 
به��ذه التقاليد مما اأثر على �ص��خ�صيتي باالإ�صافة 
ل�صرامة هذه العادات, ال تن�صى اأن للقراآن الكرمي 
دور كب��ري يف تربيت��ي وه��ذا م��ا اأعط��اين القوة يف 

اللغة العربية وف�صاحة الل�صان.
الك��رمي وطبيع��ة بيئ��ة  الق��ران  اأذن بالغ��ة   �
في��ك  زرع��ت   ، وتقاليده��ا  واعرافه��ا  ال�شح��راء 

موهبة ال�شعر؟
� بالتاأكي��د كل ه��ذه العوام��ل اأ�صاف��ة للموهب��ة 
الت��ي يهبه��ا اهلل, فاأ�ص��رتي والبيئ��ة املحيط��ة فيها 
العدي��د م��ن ال�ص��عراء, ومن��ذ الي��وم االول ال��ذي 
نظم��ت ال�ص��عر كان للوط��ن وحب��ي لالأر���س الت��ي 
انتمي لها �صورا �صعرية جمالية تغنيت بها, اإ�صافة 
اأن املراأة اأخذت حيزا كبريا يف ق�صائدي ملا متثله 
امل��راأة من احلياة ودميومتها واالإح�صا���س, وهو ما 
يعط��ي �صورة جمالي��ة للق�صيدة وامل��راأة تتمثل يف 

االأم عن��وان احلي��اة واالأخ��ت, والزوج��ة املدر�ص��ة 
االوىل يف احلي��اة لرتبية الن���سء اجلدي��د. والأجل 
اإحت�ص��ان املواه��ب ال�ص��عرية مت تاأ�صي���س موؤ�ص�ص��ة 
)بن ريحان واأبنائه( وهي موؤ�ص�صة ر�صالتها االأدب 

والثقافة وعنوانها الكرم.
� قم��ة الع�ش��رين التي عقدت موؤخ��را وقادتها 
اململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية خا�ش��ة والع��امل مير 
باأخط��ر حت��دي ملواجه��ة فايرو���س كورون��ا. كيف 
ت��رى دور اململك��ة مبواجه��ة ه��ذا اخلط��ر ال��ذي 

تتعر�س له الإن�شانية؟
اأنته��ت اأعم��ال قم��ة الع�ص��رين الت��ي  � م��ا اأن 
تراأ�صها خادم احلرمني ال�صريفني �صلمان بن عبد 
العزي��ز الذي دعى اىل هذه القمة اال�ص��تثنائية, و 
وحب���س العامل اأنفا�ص��ه وهو يتابع خطابات زعماء 
قم��ة الع�ص��رين وتت�ص��در كلم��ة خ��ادم احلرم��ني 
ال�ص��ريفني ه��ذا امل�ص��هد وتت�صم��ن اأه��م النق��اط 
التي حمورها �صالمة االن�صان وبنودها العمل على 
حتقي��ق مفه��وم احلي��اة وغايته��ا اأن يتح��د العامل 

الول مرة حول هدف واحد.
اأوؤك��د ل��ك اخي الك��رمي اأن الفخر الذي ي�ص��عر 
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به كل مواطن �ص��عودي ينتمي له��ذا الوطن الكبري 
بات ي�ص��عر به كل �ص��كان االر�س عندما جتلى دور 
اململكة ووقفت و�صط عا�صفة )كورونا( تنادي دول 
العامل لهذه الوقفة اجلادة وتدعوا اجلميع لتوحيد 
ال�ص��ف ملواجه��ة ه��ذا الع��دو اخلفي. لق��د اعطت 
اململكة در�صا كبريا يف مفهوم االن�صانية واأن العمل 
ال�صيا�ص��ي يج��ب ان يك��ون حم��وره االن�ص��ان, وان 
�ص��المته هي اه��م اال�ص��تثمارات الدولي��ة. اململكة 
اليوم تقدم مفاهيم و�صطية بني املدار�س ال�صرقية 
واملدار���س الغربية الت��ي تراجعت فيها قيمة الفرد 
وا�صبح االن�صان بني مفهوم االآلة عند الغرب وبني 

مفهوم اجلزء الذائب يف املجتمع عند ال�صرق.
ان دور اململك��ة الرئي�ص��ي يف مواجه��ة جائح��ة 
كورون��ا اأ�صحى اأكرث اهمية من الدول التي تعي���س 
اأمام��ه, دول كب��رية  وت��كاد تق��ف عاج��زة  اآالم��ه 
مل يبق��ى م��ن كربيائه��ا �ص��وى ا�ص��مها فق��ط, ومل 
ت�ص��د  ومل  قوته��ا ومل حتمه��ا جحافله��ا  تنفعه��ا 
حام��الت طائراته��ا و�صواريخه��ا النووي��ة, ه��ذا 
الكائ��ن ال�صغري, جائحة تهدد الع��امل بقدرة اهلل 
تع��اىل وقوته, واختبار �صغري من اهلل  لهذه الدول 
التي اعجبه��ا قوتها وتفاخ��رت بتقنياتها وعلومها 
اهلل  ويق��ول  واقت�صاده��ا  والطبي��ة  التكنلوجي��ة 
له��م )�صع��ف الطالب واملطل��وب(, لق��د قيل عند 
الن��وازل تظه��ر مع��ادن الرج��ال ونق��ول هن��ا عند 
االأزم��ات تظهر مواقف الدول, لق��د اأكدت اململكة 
مكانتها وريادتها الدولية, واكدت على �صرورة ان 
تت�صاف��ر اجله��ود الدولي��ة ملواجهة ه��ذه اجلائحة 

بدخوله��م اي��ران كم��ا ه��و معم��ول يف كل العامل، 
األ يعت��رب هذا نوع م��ن اأنواع احلرب على اململكة 
ع��ن  كورون��ا  جائح��ة  نق��ل  خ��الل  م��ن  و�ش��عبها 
طري��ق ه��وؤلء ال��زوار او ا�ش��تخدامهم لأغرا���س 

اخرى؟
�  ال�ص��ك ان اململكة ك�ص��فت وتك�ص��ف دائما كل 
خمطط��ات هذه الدول��ة االرهابي��ة واللعينة ايران 
والت��ي �ص��غلها ال�ص��اغل خلق امل�ص��كالت والقالقل, 
وكل م��ا من �ص��اأنه تهدي��د االمن وال�ص��لم الدوليني 
والتدخل ال�صافر يف �صوؤون الدول االأخرى والتاأكيد 
عل��ى م��ا تدي��ره م��ن  موؤام��رات وبط��رق خبيث��ة 
وجبان��ة ت�ص��تهدف بها اململك��ة العربية ال�ص��عودية 
بال��ذات, وكعادته��ا ت�ص��تخدم نواف��ذ مظلمة مترر 
م��ن خاللها اأدواته��ا واأذنابها من اتباعها, ومنهم 
لالأ�صف ال�صديد من دول اخلليج العربي. لقد ثبت 
للعامل اأجمع ثبوت تورط ايران بطريقة متعمدة يف 
نقل فايرو���س كورونا ون�ص��ره للعامل كله, و�ص��لوكها 
الغري امل�ص��وؤول يف ما قامت به من ادخال عدد من 
املواطن��ني ال�ص��عوديني الأرا�صيه��ا, ودون ان تلتزم 
بالقوان��ني واملواثيق الدولية من خالل عدم اخلتم 
عل��ى ج��وازات ه��وؤالء ال�ص��عوديني يف مرحل��ة تع��د 
م��ن ا�صعب املراحل واملتمثلة يف انت�ص��ار فايرو���س 
كورون��ا وخل��ق خط��ر �صح��ي وه��و ما يه��دد �صحة 
و�ص��المة االن�ص��ان وي�ص��كل خطرا لي���س بالب�ص��يط 

للعامل كله.
� مب��ادرة “ال��ولء والنتماء للقي��ادة والوطن” 
التي تقودونها، هل لها دور يف الت�شدي جلائحة 

كورونا على امل�شتوى املحلي؟
القي��ام  واجباتن��ا  اه��م  م��ن  ان  ال�ص��ك    �
بتكثي��ف التوعي��ة ب��ني املواطنني من خ��الل توجيه 
ر�ص��ائل ترعوي��ة ع��ن ه��ذا الفايرو���س واأعرا�ص��ه 
وط��رق الوقاي��ة من��ه باالإ�صافة اىل قيامن��ا بتوزيع 
كل  وت�ص��خري  الطبي��ة  والقف��ازات  الكمام��ات 
من�صاتنا االعالمية يف كل ما يحد من تف�صي هذا 

الفايرو�س اللعني.
� كلمة اأخرية يود ان يقولها الدكتور فهد بن 
ريح��ان القحط��اين رئي���س حمل���س اأدارة مب��ادرة 
“ال��ولء والنتم��اء للقي��ادة والوط��ن” و “رئي���س 

موؤ�ش�شة بن ريحان الدبية”
“كل  ملجل��ة  اجلزي��ل  بال�ص��كر  اتق��دم  اأوال   �
العرب” الإتاحة الفر�صة يل باالإطاللة على قرائها 
الك��رام داعي��ا اهلل تعاىل اأن يحف��ظ وطني وامتنا 
واالن�ص��انية جمع��اء من كل �ص��ر و�ص��كرا ل��ك اأخي 

حازم.
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ا�صت�ص��عرت  وهن��ا  ان�صب��اط,  دون  تتزاي��د  الت��ي 
اململكة م�ص��وؤوليتها من��ذ البداي��ة, فقدمت الدعم 
ملنظم��ة ال�صح��ة العاملية 10 ملي��ون دوالر وقدمت 
م�ص��اعدات مبا�صرة لعدة دول, الأنها تدرك دورها 
العامل��ي, اأم��ا يف داخ��ل اململك��ة فقد اتخ��ذت عدة 
اج��راءات احرتازي��ة م��ن خ��الل ق��راءة �صحيحة 
لالأحداث والريادة يف مواجهة االزمة بوقت مبكر 
ووق��ف انت�ص��ار الفايرو���س للحف��اظ عل��ى �ص��المة 

املواطنني واملقيمني.
� موؤخ��را ك�ش��فت اململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية 
اأي��ران باإ�ش��تقبال زوار  ع��ن قي��ام دول��ة الره��اب 
�ش��عوديني دون اأن تخت��م عل��ى ج��وازات �ش��فرهم 



اخلط��اط والباحث يف التاريخ والأدبني 
الرتك��ي والعرب��ي ط��ارق احلم��د؛ امل�ش��هور 
تعل��م ودر���س فن��ون  باإ�ش��م ط��ارق خاق��ان، 
اخل��ط العرب��ي يف مرك��ز الفن��ون اجلميل��ة 
بحل��ب، و�ش��ارك يف العدي��د م��ن معار���س 
جري��دة  لتحري��ر  رئي�ًش��ا  وعم��ل  اخل��ط. 
)حياة اإ�ش��طنبول(، وم��ن موؤلفاته )الوايف 
يف  )الوجي��ز  الرتكي��ة(،   اللغ��ة  بقواع��د 
اإىل  بالإ�شاف��ة  وال��رتك(،  الع��رب  تاري��خ 
واملج��الت  ال�شح��ف  يف  من�ش��ورة  مق��الت 

الرتكية.

الخطاط طارق خاقان:

 كتابة المصحف الشريف حلم معظم الخطاطن
حوار د. علي عفيفي علي غازي

فة لثقا ا

� اخلط��اط ط��ارق خاق��ان كيف كان��ت بدايتك 
م��ع اخل��ط العربي؟ ومن �ش��جعك عل��ى موا�شلة 

الإهتمام باخلط العربي؟ 
ِح��بُّ ه��ذا الف��نَّ من��ذ طفولت��ي م��ن  � كن��ُت اأُ
خ��الل اللوحات التي اأ�ص��اهدها, وكان اأبي الذي 
در���س بع�س اخلطوط يف مرحلة �صابقة يحتفظ 
, فكنُت اأ�صاهُدها, واأُقلُِّد  ا�ص��ات اخلطِّ ببع�س ُكرَّ
الأينِّ  ر�ص��ًما  فاأر�ص��مها  كتاب��اٍت,  م��ن  فيه��ا  م��ا 
كنُت اأمار���س الر�ص��م. ولكْن ظلت ِهواية اإىل اأْن 
���ة, فدر�ص��ُت خطَّ الرقعة  اأنهيُت درا�صتي الثانويَّ
يف معه��د ثقايف, ث��مَّ الديواين يف مرك��ز الفنون 
اجلميل��ة بحل��ب. وبعد اإنهاء درا�ص��تي اجلامعية 
ي يف تطوير معرفتي  انتقل��ُت اإىل تركيا رغب��ًة منِّ
ِي الثلث والن�ص��خ  , فب��داأُت بدرا�ص��ة خطَّ باخل��طِّ
��اط عل��ي �صدق��ي اأوزال��ب, وه��و  عل��ى ي��د اخلطَّ

اط داود بكتا�س. اأ�صهر تالميذ اخلطَّ
� ه��ل تع��زز قدرات��ك الفني��ة يف الكتابة بقراءة 

تاريخ اخلط العربي واأعالمه وتراجمهم؟
� ب��داأُت التاأليف والرتجمة بينما كنُت طالًبا, 
َة كت��ٍب يف جماالت خمتلف��ٍة, ولدي  ون�ص��رُت ع��دَّ
اهتم��ام خا���س بالتاريخ واالآث��ار, وترجمُت كتًبا 
م��ن العربي��ة اإىل الرتكية والعك���س, ل��ذا عندما 
تخ�ص�ص��ت يف اخل��طِّ وج��َب عل��يَّ اأن اأبح��َث يف 

تاريخه واأعالمه. 
� ه��ل ل��ك جتربة يف كتابة امل�شحف ال�ش��ريف، 

حدثنا عنها؟ 
معظ��م  حل��ٌم  ال�ص��ريف  امل�صح��ٍف  كتاب��ُة   �
غ, وعدِم  اط��ني, ولكنَّ ذلك يحتاج اإىل تفرُّ اخلطَّ
احلاج��ة اإىل ممار�ص��ة االأعمال االأخ��رى لتاأمني 
م��ات العي���س, ولذل��ك ل���م اأبداأْ بع��د, ولكني  مقوِّ
اأ�ص��اأُل اهلل تع��اىل اأن ُيعينني على كتابة عدٍد من 

امل�صاحف.
العرب��ي  اخل��ط  واق��ع  اإىل  تنظ��رون  كي��ف   �
م��دى  عل��ى  الرتكي��ة  الثقافي��ة  عل��ى اخلريط��ة 
�شنوات اإحيائه الأخرية، حيث مل�شنا جميعا مدى 
الإهتم��ام الوا�ش��ح به م��ن خالل اإقام��ة املعار�س 

واإن�شاء املدار�س لتعليمه؟ 
� ال �ص��كَّ اأنَّ اإ�ص��تانبول اأ�صبحت مركُز اخلطِّ 
ة قروٍن, فما زال��ت هذه املدينُة  العامل��يُّ منذ ع��دَّ
اطنَي, الذي��ن يتوافدون اإليها من كلِّ  ِقبل��َة اخلطَّ
اطني  حَدٍب و�صوب. واأنا اأعرف كثرًيا من اخلطَّ
اإ�ص��تانبول فق��ط م��ن اأج��ل  الذي��ن يقيم��ون يف 
, ف��كاأنَّ هنال��ك �ص��حًرا بني ه��ذه املدينة  اخل��طِّ
����يَّة  . وما زال تقلي��ُد َمنِح االإجازة اخلطِّ واخل��طِّ
��ى الي��وم ل��دى  م��ن االأ�ص��تاذ للتلمي��ذ �ص��ارًيا حتَّ
اط��ني االأتراك, وم��ا زال االهتمام باخلطِّ  اخلطَّ
ة يلقى رواًجا واهتماًما  وغريه من الفنون الرتاثيَّ

كبريين لدى اجليل ال�صاعد يف تركيا.
اأثن��اء  به��ا  تاأث��رت  الت��ي  ال�ش��خ�شية  م��ن   �
م�ش��ريتك  يف  ذل��ك  اأث��ر  وم��ا  للخ��ط؟  درا�ش��تك 

الفنية؟ 
ُق يف لوحاِت  د هو ال��ذي يدقِّ ��اُط اجليِّ � اخلطَّ
اط��نَي ال�ص��ابقنَي, وي�ص��تفيُد منه��ا,  كب��ار اخلطَّ
عل��ى  ويِق��ُف  ��ة,  اخلطيَّ املدار���ِس  ب��ني  ويق��ارُن 
 , مراح��ِل تطوُّر اخلطوط, حتى ُيتِقَن ِعْلِم اخلطِّ
اطنَي يف  ��ُر بعدٍد م��ن اخلطَّ ��اَط يتاأثَّ اأي اإنَّ اخلطَّ
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اط  م�ص��ريته. فمثال الثلث والن�ص��خ اأذك��ر اخلطَّ
ُل  ف��اأوَّ اجلل��يِّ  الثل��ث  يف  ��ا  اأمَّ �ص��وقي,  ��د  حممَّ
��د نظي��ف, والدي��واينِّ والرقعة  ��اط حممَّ فاخلطَّ
ت, ف��كلُّ واحٍد م��ن هوؤالء  ��د ع��زَّ ��اط حممَّ اخلطَّ
اط��ني فار���ٌس ال ُي�ص��قُّ له غب��اٌر يف ميدانه.  اخلطَّ
وعند احلديٌث عن املثابرة على كتابة امل�صاحف 
��اُط احلاف��ُظ عثم��اَن, ال��ذي كت��َب  اأذك��ر اخلطَّ

خم�صًة وع�صريَن م�صحًفا.
عل��ى  الآيل  احلا�ش��ب  تاأث��ري  عب��ارة  ت��رتدد   �
اخل��ط العرب��ي م��ا م��دى �شح��ة ذل��ك؟ واإىل اأي 
م��دى تعتق��د اأن الكمبيوت��ر ق��د طغ��ى عل��ى ه��ذا 

الفن وحوله اإىل فن اإلكرتوين؟
�ص��لبيٌّ  تاأث��رٌي  التكنولوج��يِّ  م  للتق��دُّ ظه��ر   �
هٌة متَّ  , حي��ث انت�ص��رت خط��وٌط م�ص��وَّ يف اخل��طِّ
وال�صح��ف  واملج��الت  الكت��ب  يف  ا�ص��تخداُمها 
الأن��واع  معرف��ة  ميل��ك  ال  وم��ن  واالإعالن��ات؛ 
اخلط��وط  ب��ني  فرًق��ا  يج��د  ال  ق��د  اخلط��وط 
االأ�صيل��ة واخلط��وط الدخيل��ة, وب��ات كث��رٌي من 
م  اط وم�صمِّ النا���س ال يعرفون الف��رق بني اخلطَّ
االإعالن��ات. بي��َد اأنَّه ال ُب��دَّ اأن  الق��ول اإن التاأثرَي 
ال�ص��لبيَّ للكمبيوتر يف اخلطِّ مل ينت�ص��ْر يف تركيا 

كاإنت�صاره يف البالد العربية. 
� ه��ل ت�ش��تغرق اخلطاط��ة كل اأوقات��ك؟ وه��ل 
اأعمال��ك  لدي��ك  اأم  فق��ط  ع��ن طريقه��ا  تعتا���س 

اخلا�شة الأخرى؟
دة, فقد  خرى, وهواياٌت متعدِّ � لديَّ اأعم��اٌل اأُ
ا  حافة والتدري���س؛ وحاليًّ عِمْل��ُت يف جمايِل ال�صِّ
اأعم��ُل يف الرتجم��ة الفوري��ة, وترجم��ة الوثائ��ق 
بالعربي��ة  ومق��االٍت  كتًب��ا  واأكت��ُب  العثماني��ة, 

والرتكية.
� للزخرفة دور مهم يف اإكمال اللوحة اخلطية، 

ما هو دورها يف جمال اخلط وجاذبيته؟
را  � اخل��طُّ والزخرف��ُة متالزم��اِن, وق��د تطوَّ
مًع��ا يف الع�ص��ر العثماين, وُيطِل��ق االأتراك على 
��ن لوح��اِت اخل��طِّ م�صطلَح  الزخرف��ة الت��ي تزيِّ
“التذهيب”, وهو ا�صم م�صتّق من كلمة “الذهب” 
العربي��ة, وذل��ك الإ�ص��تخدام اأوراق الذهب. وكّل 
��ل لالآَخر, فعندما يجتمع  نِي مكمِّ من هذيِن الفنَّ
اخلطُّ والتذهي��ُب يف لوحٍة واحدة تزداد جمااًل, 

وت�صبُح اأكرَث جذًبا لالأنظار.
� م��اذا تق��رتح للنهو�س بفن اخلط العربي يف 

تركيا؟
 , � موؤخ��ًرا ازداد االأقب��ال عل��ى تعلُّ��م اخل��طِّ
وكان م��ن اأه��مِّ احلواف��ز له��م اإقامُة م�ص��ابقاٍت 
يف اأن��واع اخلط��وِط املختِلف��ة, اإالَّ اأنَّها �ص��الح ذو 
ي��ِن, فقد اأ�ص��هَمْت يف زي��ادة عدد ال���ُمقبلنَي  حدَّ
, ولك��نَّ ال�ص��عي للح�صول على  عل��ى تعلُّ��م اخلطِّ
ًة  اجلوائز جعل البع�َس ي�ص��تخدموَن و�صائَل تقنيَّ

اط��نَي ودجمها لتكوين  لطبع ح��روِف كبار اخلطَّ
لوحاٍت ين�صبونها الأنف�صهم, لذا اأقرتُح ا�صتقداَم 
الالزم��ة؛  الت�صفي��ات  اإج��راء  بع��د  امل�ص��اركنَي 

ليكتبوا على املالأ حتَّى ُيثبتوا جدارَتهم. 
ال�ش��خ�شية يف جم��ال  اأه��م طموحات��ك  م��ا   �

اخلط العربي؟ 
واأْن  امل�صاح��ف,  م��ن  اأكت��َب جمموع��ًة  اأْن   �
اأقي��َم املعار�س, ف�صاًل عن رغبتي باإفتتاح مركٍز 
ة  تعليم��يٍّ يف اإ�ص��تانبول, الإحياء الفن��ون التقليديَّ
وتعليمه��ا لل�ص��باب كاخل��طِّ والتذهي��ب واالإيربو 
ال��ورق(,  عل��ى  وطباعت��ه  امل��اء  عل��ى  )الر�ص��م 
كاالأق��الم  الفن��ون  ه��ذه  م�ص��تلزمات  و�صناع��ِة 
��ة, واأدوات  واحل��رب الطبيع��ي, واالأل��وان الطبيعيَّ
�صقل الورق التي ُت�ص��تخدم بعد تذهيب اللوحات 
الإب��راز ملعانه��ا, وتخ�صي���س جن��اٍح م��ن املركز 

ليكوَن ُمتحًفا للفنون الرتاثيَّة.  
� مباذا تن�شح اأهل املوهبة يف اخلط العربي؟

ح��روف  طب��ع  ع��ن  باالبتع��اد  اأن�صحه��م   �
النظ��ر  باإمع��ان  اأن�صحه��م  كم��ا  اط��نَي,  اخلطَّ
��َخ يف  ك��ي ترت�صَّ اط��ني؛  لوح��ات كب��ار اخلطَّ يف 
اأذهانه��م, وت�صب��َح ماألوف��ًة لديه��م؛ واأو�صيه��م 
اط��نّي االأع��الم. وقدمًي��ا  بتقلي��د خط��وط اخلطَّ
��ى ُتعطَي��ه  ��ه حتَّ قال��وا: “الِعْل��ُم ال يعطي��َك بع�صَ

كلََّك”.
� م��اذا تفع��ل ل��و علم��ت اأن اإبن��ك موه��وب يف 
اخلط العربي ويرغب يف تعلمه فماذا �شيكون رد 

فعلك؟ ومباذا �شتن�شحه؟
عه واأُ�ص��اعُده على تطوير نف�صه, الأنَّني  � اأ�ص��جِّ
اأويل التعليَم الذاتيَّ والثقافَة والفنوَن والريا�صَة 

ًة كربى, وبالفعل بداأُت بتعليم طفلتي خطَّ  �يَّ اأهمِّ
الرقعة وِه��ي يف الرابعة من عمرها بعد تعليمها 

القراءَة والكتابة بالعربية والرتكية. 
احلدي��ث  العرب��ي  اخلط��اط  ا�ش��تطاع  ه��ل   �
اإدخ��ال جتدي��دات فني��ة وجمالي��ة ملمو�ش��ة على 
وتكوينات��ه  الكال�ش��يكي  العرب��ي  اخل��ط  اأ�ش��ول 

الت�شكيلية؟  
� و�صل اإلينا اخلطَّ بعد مروره مبراحَل كثريٍة 
��اٍط يخ��طُّ  م��ن التط��ّور, وه��ذا يعن��ي اأن كلَّ خطَّ
بي��ده خطوًط��ا اأجم��َل من اخلط��وط الت��ي ُكِتبْت 
اط��ي  يف الع�ص��ور ال�ص��ابقة. بي��َد اأنَّ كب��اَر خطَّ
بوا علينا تطبيق هذه  القرِن التا�صَع ع�َصَر قد �صعَّ
ٍة  ��ٍة جماليَّ ه��م اأو�صل��وا اخلطَّ اإىل ِقمَّ املقول��ة, الأنَّ
اِطنَي  ي�صع��ُب ت�ص��لُّقها, اأي اإنه يجب عل��ى اخلطَّ
اًل قبل  رين اأن ي�صلوا اإىل ذلك امل�صتوى اأوَّ املعا�صِ
��روا يف تطوي��ره, فالتطوير يبداأ من اأعلى  اأن يفكِّ

م�صتًوى متَّ الو�صوُل اإليه. 
اإىل  تنظ��رون  كي��ف  اللق��اء  ه��ذا  خت��ام  يف   �

م�شتقبل اخلط العربي وتطوره؟
ُتنا, الت��ي ينبغي اأن نع�سَّ  � اإنَّ ه��ذا الفنَّ ُهويَّ
امن��ا مي��رُّ مبرحل��ٍة  عليه��ا بالنواج��ذ, وه��و يف اأيَّ
يَّات التي طغت  يب��ٍة يف ع��امل ال�ص��رعة واملادِّ َع�صِ
ا يف  ن��ي اآمُل اأْن يبقى م�ص��تمرًّ عل��ى حياتنا, ولكنَّ
ة التي تعِك�ُس �صماِت كثرٍي من  م�ص��ريته احل�صاريَّ
ع��ة, التي ازدهرت يف  الع�ص��ور والثقافات املتنوِّ
 , ٍة عديدٍة من العامل االإ�ص��الميِّ مناط��َق جغرافيَّ
نكتب��ه  ال��ذي  فف��نُّ اخل��طُّ  اإلين��ا,  و�ص��ل  ��ى  حتَّ
مل ي�ص��ْل اإىل م��ا ه��و علي��ه االآن اإالَّ بع��َد اأن ظ��لَّ 

ا يف تطوُِّره ما يزيد عن االألِف عام. م�صتمرًّ

juin  202051 / حزيران  2020 العدد 22



ــان  ــ ــــسـ ــاة اإلنـ ــ ــيـ ــ ــــي حـ قـــيـــمـــة الــــمــــواـجـــهــــة فــ

فة لثقا ا

ت�ص��لم كلمة مواجه��ة بوجود �صعوب��ة ما على 
امل��رء اأن يجتازه��ا حتم��ا, اإذ ترتب��ط املواجه��ة 
اإرتباط��ا وثيق��ا بال�صعوب��ات ف��كاأن امل��رء مقدم 
عل��ى �صراع ما, فاإذا وج��دت ال�صعوبات وجدت 

املواجهة. 
و ال�صعوب��ات اأن��واع فمنه��ا احلياتي��ة و التي 
توؤث��ر �ص��لبا على اجلان��ب النف�ص��ي اأي اأن تنطلق 
م��ن الواقع لت�صيب ذات الفرد و منها العك�ص��ية 
لتنطل��ق من النف�ص��ي اإىل الواقع املعي���س و لتاأثر 

عليه اإما �صلبا اأو اإيجابا.
و هنال��ك نقطة ثالثة البد م��ن التطرق اإليها 
و الت��ي ترب��ط ب��ني النقطت��ني ال�ص��ابقتني؛ يعل��م 
معظمن��ا اأن طبيع��ة االإن�ص��ان فطري��ة و يتط��ور 
تكونه��ا من��ذ ال�صغ��ر تاأث��را مبحيطه��ا العائلي, 
الذي له تاأثري مبا�ص��ر على نف�ص��ية الفرد و�صوال 
اإىل حميطه��ا اخلارج��ي املتمث��ل يف البيئ��ة التي 
ميار���س فيه��ا خمتل��ف اأن�ص��طته. اإذا فاجلان��ب 
النف�ص��ي ل��دى االإن�ص��ان يت��م تكون��ه يف ظ��ل كل 
ه��ذه الظروف و من��ذ ال�صغر و�صوال اإىل مرحلة 
املراهق��ة و ينته��ي بذلك طور البن��اء ليحل طور 

التدريب على التعاي�س و اكت�صاب التوازن.
نفه��م مم��ا �ص��بق ذك��ره اأن االإن�ص��ان يتاأث��ر 
بالواق��ع كنقط��ة اوىل لبن��اء جانب��ه النف�ص��ي, و 
م��ن ث��م و�ص��ع ح�صيلة ذل��ك البناء النف�ص��ي يف 

مواجهة الواقع.
لك��ن م��ع ذل��ك, ف��اإن �صعوب��ات امل��رء االآنية 
ميك��ن اأن تن�ص��اأ م��ن واقع��ه مبا�ص��رة اأو بطريقة 
غري مبا�ص��رة و اأق�صد من خالل قويل "بطريقة 

غ��ري مبا�ص��رة " اجلانب النف�ص��ي, و م��ا يواجهه 
االآن من �صعوبات نف�ص��ية لي���س اإال نتيجة لوجود 
خل��ل م��ا اأ�ص��اب واقع��ه �ص��ابقا فاأ�ص��اب جانب��ه 
النف�ص��ي لي��ربز ذل��ك اخلل��ل وا�صح��ا يف الواقع 

احلا�صر.
رغ��م ذل��ك ف��اإن لالإن�ص��ان اأم��ال كب��ريا يف 
التخل���س م��ن ه��ذه ال�صعوب��ات � الت��ي وج��دت 
يف نف�ص��يته نتيج��ة لواق��ع �ص��ابق - و ذل��ك ع��ن 
طري��ق املواجهة الت��ي تتطلب الوع��ي ب�صرورتها 
م��ن  االأك��رب  اجل��زء  ه��و  بالعق��دة  –فالوع��ي 
حلها–, كما تتطلب املواجهة اي�صا الت�صاوؤل عن 
كيفيته��ا ف��ال بد م��ن منهج �ص��ليم و ال ب��د اي�صا 
م��ن اإرادة املواجه��ة اي ان تنطل��ق م��ن ال��ذات, 
فل��ن يحرز امل��رء تقدما طامل��ا مل يخرت املواجهة 
م��ن تلق��اء نف�ص��ه, هن��ا حتدي��دا ت��ربز عالق��ة 
املواجه��ة بالوع��ي! نفرت���س اأن �ص��خ�صا ما قال 
ل��ك انك تعاين من قلق و ره��اب اإجتماعي و انه 
ال ق��درة ل��ك عل��ى التعامل مع االآخري��ن )و قدم 
ل��ك براهينا تثبت ذل��ك , م�صدرها ت�صرفاتك 
و بع���س املواقف الت��ي كان حا�ص��را فيها ( وانه 

عليك مواجهة هذا االأمر.
فرتاجع ان��ت االأمر مع نف�ص��ك, فتقول "هذا 
االإخت��الط  اأري��د  ال  فق��ط  ان��ا  مغل��وط!  االأم��ر 
كث��ريا, كم��ا اين اأمل��ك القدرة عل��ى التعامل مع 
االأ�ص��خا�س و املواقف و لكن يف احلقيقة اجتنب 
القدر االأق�صى من التعامل يف حد ذاته الأن ذلك 

يزعجني بع�س ال�صيء و هذا كل ما يف االأمر".
لنفرت���س اي�ص��ا يف هاته احلال��ة ان ما قاله 
ق��د  و   100% بن�ص��بة  �صحي��ح  عن��ك  �صديق��ك 
اقنعك اخريا باملواجهة الأنه حقيقة اقنعك باأنك 
�صت�صبح اأف�صل بكثري, يف هاته احلالة لن حترز 
تقدم��ا طامل��ا انك تخل ب��اأركان املواجه��ة, فاأنت 
ل�ص��ت واع مب��ا تعاني��ه م��ن �صعوب��ات يف التعامل 
حتى ان كنت واع فاأنت ال تعرتف بذلك, و را�س 
مت��ام الر�ص��ا ع��ن نف�ص��ك, فمحاول��ة االإ�ص��الح 
و التغي��ري بداف��ع املواجهة تن�ص��اأ عن ع��دم ر�صا 
امل��رء ع��ن حال��ه تل��ك و وعي��ه بعم��ق امل�ص��كل, و 
اإرادته يف جتاوز ذلك امل�صكل حقا, فلي�س جمرد 
اإقن��اع اأحدهم ل��ك باأن ما طلبه منك �ص��يوحلك 
اىل �ص��خ�س اأف�صل �ص��بب مقنع و دافع اأ�صا�صي, 
الداف��ع ينطلق من��ك فال فائدة م��ن مواجهة ما 

تعجز انت عن روؤيته, ميكن للمرء اأن يخل اي�صا 
بركن من اأركان املواجهة دون وجود طرف اآخر.
لنفرت���س اأن امل��رء وج��د نف�ص��ه يف مواجه��ة 
م�ص��كل نف�ص��ي يعي��ق حيات��ه و رغم وعي��ه بذلك 
فاإن��ه ال يزي��د االأم��ر اإال �ص��وء, فما قيم��ة الوعي 
بامل�ص��كل اإذا كان��ت اإرادة مواجه��ة هذا امل�ص��كل 
غائب��ة متام��ا؟ يف احلقيق��ة فاإن��ه مل��ن االأف�ص��ل 
نع��ت ذل��ك باله��روب ! و يف اإطار ذل��ك, كان قد 
حدثني �صديق عن وعيه مب�ص��كلته و عدم قدرته 
عل��ى مواجهته��ا يف اآن و كان��ت كلمات��ه كاالآت��ي: 
حدثت��ك م��ن ذي قب��ل ع��ن خ��ويف م��ن البق��اء 
لوح��دي طويال, اأق�صد بالوحدة اأن اأجد نف�ص��ي 
بني جدران اأربع اأواجه ذلك ال�صخ�س ال�صعيف 
ال��ذي يختبئ داخل��ي, اين ال اأرغ��ب يف مواجهة 
اآالم��ي و خم��اويف الت��ي كن��ت قد حدثت��ك عنها, 
اأعل��م ان املواجه��ة ه��ي احل��ل كله, لك��ن عندما 
يك��ون اأمل املواجه��ة اأ�صعب من املواجهة نف�ص��ها 
فاإين اأختار اله��روب يا �صديقي, اأحب االختالء 
بنف�ص��ي و حثه��ا على الثبات حقا و لكني اأخ�ص��ى 
اأن ينه���س منه��ا االأمل م��ا ال ميك��ن للمواجهة اأن 
ت�ص��فيه, لذل��ك ف��اإين اأف�ص��ل اأن اأن�ص��غل و اك��ون 
حماط��ا بالب�ص��ر م��ن ح��ويل لع��ل ذلك ي�ص��غلني 
عني و عن اأمل نف�ص��ي. "اأمل املواجهة اأ�صعب من 
املواجه��ة نف�ص��ها" كان لتل��ك الكلم��ات وقع حاد 
ين��م ع��ن اأمل عمي��ق, حقيق��ة ال ميكن للم��رء اأن 
يتخل���س و يتن�صل م��ن اأمل املواجهة حقا, ولكن 
علي��ه اأن يغلب املنطق و اأن يرتك عواطفه جانبا 

و يفكر بحكمة. 
لنفرت���س ان��ك خم��ري ب��ني اأمل دائ��م مقابل 
راح��ة وقتي��ة و م�صطربة, و بني اأمل وقتي و راحة 
دائم��ة, ماذا �ص��تختار؟ من املوؤكد انك �ص��تختار 

احلل الثاين! 
لذل��ك ت�صب��ح املواجهة احلل االأن�ص��ب الأنك 
لن تتحمل �ص��وى االأمل الذي ينجر عنها يف ذلك 
احل��ني, اما بع��د ذلك ف�صت�ص��عر باإرتياح ال مثيل 
ل��ه, و خا�ص��ة اأن ذلك �ص��يعزز توازنك النف�ص��ي 
الذي �صينعك�س على حياتك و واقعك باالإيجاب, 
�صتن�ص��اأ ع��ن ذل��ك ثق��ة يف النف���س, ق��درة عل��ى 

املواجهة و بالتايل واقع اأف�صل.

أ.يسرى روين 

 كاتبة من تون�س  
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 رئي�س ق�شم الفل�شفة/ كلية الآداب/ 
جامعة املو�شل

نب��داأ حياتن��ا حماط��ني مب��ن يهتمون بنا, نفت��ح اأعيننا لنجد وجهني مبت�ص��مني لن��ا باإهتمام. ي�ص��اهدنا املحيطني بنا لي�ص��رعوا 
ومي�صحوها على روؤو�صنا بحنان. وينطلق الت�صفيق لنا بحرارة عندما نخطو اأوىل خطواتنا نحو احلياة, اأو ن�صقط لنحاول الوقوف 
من جديد, كما ن�صتقبل باقات ال�صكر عندما نتمكن اأول مرة من كتابة اأ�صمنا. هذا حالنا يف �صنوات طفولتنا الربيئة. لذلك يبقى 

حلمنا مت�صبثا يف امليل للعب مبرح الطفولة, يف العودة ولو يف اخليال. 

يبذل املحيطني بنا جهدا كبريا يف توفري م�ص��تلزمات عي�ص��نا, وي�صعوننا يف ال�ص��رير ويحكون لنا الق�ص�س قبل النوم)جدتي: 
بنات نع�س, وال�صماء(. وكاأن كل �صيء ا�صطورة ت�صاغ على مقا�س عقولنا واالحالم.

بع��د ذل��ك ن�صبح بالغني لن�صطدم باحلقيقة املروعة, باأننا نعي���س يف ع��امل يغرق يف الالمباالة وعدم االإهتمام بكل ما نفكر اأو 
نفع��ل اأو نق��ول. ق��د نكون يف مرحلة املتو�ص��طة او االإعدادي��ة عندما ت�صدمنا هذه احلقيقة. اأو رمبا نكون يف اجلامعة اأو جنل���س يف 
البيت عندما يخطر ببالنا كم نحن ال �ص��يء يف ال�صورة الكلية للوجود وال�صوت ال�ص��اخر لعامل الب�ص��ر. ال اأحد منر به يف ال�ص��ارع 
يع��رف اأي �ص��يء عن��ا بل ال يهتم بنا. ال اأحد يهتم ب�ص��عادتنا برغباتنا, يتجنبوننا على االأر�صف��ة وامل�صاعد ويتعاملون معنا كمجرد 
حواج��ز يف طريقه��م او عوائق تقف على حدود حريتهم. ال اأحد �صيم�ص��ح على روؤو�ص��نا اأو يبت�ص��م يف وجوهن��ا. نبدوا �صئيلني عدنا 
�صغ��ارا, لك��ن ه��ذه املرة اأمام اأنف�ص��نا, اأمام االأبراج العاجي��ة التي بنتها احل�صارة. قد منوت ولن يالحظ اأح��د اأننا ولدنا حتى, اأو 

اأننا كنا تعي�س.

تظهر اللوحة التي ر�ص��مها –بروغل– م�ص��هد اللحظات االأخرية يف حياة ايكارو���س. ولكن الدر���س العبقري اخلالد من اللوحة 
هو اأن م�صري ايكارو���س الذي يغرق لي���س حمورا رئي�ص��يا يف اللوحة رغم اأنه عنوانها. عليك اأن تدقق كثريا يف اللوحة حتى تلحظ 
ي��د ايكارو���س وه��و ينازع الغرق, اإال اأن اللوحة ت�ص��لط ال�صوء على الفالح الذي يحرث احلقل, وعل��ى راعي الغنم. يف اخللفية نرى 
مدينة و�صفنا وميناء. يبدو اأنه ال اأحد يلحظ حال ايكارو�س, االأخبار جيدة و�صيئة يف نف�س الوقت: من ناحية, قد ال يلحظ اأحدا اأننا 
ع�صنا اأو متنا, ومن ناحية اأخرى, فهم لن يالحظوا اأي�صا عندما ن�صكب الع�صري اأو عندما نن�صى اأننا كربنا ونت�صرف كال�صغار.

هن��ا ن��رى اجلان��ب االإيجابي م��ن احلقيقة الرتاجيدية املرة. علين��ا اأن نقبل التحرر ال�صمني يف حقيقة اأنن��ا مهملون. ومن ثم, 
نقبل ب�ص��جاعة اأكرب على هذه املواقف حيث تكون بع�س االأخطاء وال�ص��خافة اأمرا طبيعيا. قد نف�ص��ل, ولكننا نقبل بثقة اأن الف�ص��ل 

مقدمة للنجاح, وهو ال�صيء الذي لن يالحظه اأو يهتم به اأحد كذلك.

ال تهتم، فاألخبار جيدة
أ. د. سامي محمود ابراهيم وسيئة في نفس الوقت
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قليل��ون م��ن ا�ش��تطاعوا مواجه��ة حتّديات احلياة، ور�ش��موا فيه��ا طريقهم ليمل��وؤوه نوراً 
ُي�شي��ئ له��م عتم��ة طريقه��م، بع��د عن��اء وتع��ب وم�ش��قة يف البحث ع��ن �ش��بل النجاح.قلة من 
الب�ش��ر املفكري��ن واملبدع��ني، والذي��ن لديه��م طموح��ات جنح��وا يف و�ش��ع ب�شماته��م، ب��ني 
�شفح��ات احلي��اة، واأ�ش�ش��وا له��م تاري��خ ل ُين�ش��ى، ويف كتابتي هذه لب��د اأن نتعرف على بع�س 
هوؤلء الذين يحملون رجاحة العقل، وذكاء خارق، مع طموح عايل، ليو�شلوا الب�ش��رية اإىل 
حياة متطورة، كما نراها اليوم، �شيفنا اليوم هو  الأ�شتاذ الدكتور حممد لبيب �شامل، مدير 

مركز امل�شروعات والبتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا. 

الدكتور محمد لبيب:

حـــصـــلـــت  عـــلـــى وســــــام الـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون 
من الطبقة األولــى من الرئيس السيسي

فة لثقا ا

خمت�ش��رة  نب��ذة  نق��دم  اأن  نرج��و  بداي��ة   �
للقراء عن حياتك؟

� اأن��ا اأ�ص��تاذ دكتورعل��م املناعة بكلي��ة العلوم 
عل��م  بتدري���س  اأق��وم  مب�ص��ر,  طنط��ا  جامع��ة 
م�ص��توي  عل��ى  العل��وم  كلي��ات  لط��الب  املناع��ة 
مرحل��ة البكالوريو���س والدرا�ص��ات العليا. واأقوم 
باالإ�ص��راف عل��ى العدي��د م��ن طالب املاج�ص��تري 

حاورته: أ.لطيفة القاضي

والدكت��وراة يف جم��ال املناع��ة واأبح��اث االورام 
اجلامع��ات  م��ن  والعدي��د  طنط��ا  جامع��ة  يف 
امل�صري��ة. وباالإ�صاف��ة اىل ذل��ك, قم��ت ب��اإدارة 
مركز امل�صروعات واالإبتكارات ونقل التكنولوجيا 
بجامع��ة طنطا منذ 2011 حتى 2019. وبناء على 
جه��ودي العلمي��ة املتمي��زة قم��ت باحل�ص��ول عى 
م�ص��روع قوم��ي يف 2013 الإن�ص��اء مرك��ز التمي��ز 
الأبح��اث ال�ص��رطان بالتعاون مع زم��الء من كلية 
الط��ب جامع��ة طنط��ا وال��ذي اأق��وم باإدارته منذ 
اإن�ص��ائه حت��ى االآن. كم��ا اأين اأ�ص��رف عل��ى اإدارة 
مرك��ز بح��وث تنمي��ة اقلي��م الدلت��ا بطنط��ا وهو 
اح��د الفروع االإقليمية الأكادميي��ة البحث العلمي 
والتكنولوجي��ا مب�صر. واأنا اأي�صا رئي���س جمل���س 
ال�ص��رطان  الأبح��اث  امل�صري��ة  اجلمعي��ة  ادارة 
للتعلي��م  القومي��ة  اللج��ان  م��ن  العدي��د  وع�ص��و 

والبحث العلمي منذ 2014.    
م�ش��ريتك  يف  بجانب��ك  وق��ف  ال��ذي  م��ن   �

العلمية الطبية؟
� بالطبع اأ�ص��رتي وعلى راأ�صها والدي ووالدتي 
ق��رى  اإح��دى  “دهت��ورة”  قريت��ي  يف  واأ�ص��اتذتي 
حمافظ��ة الغربي��ة. وال اأن�ص��ى اأ�ص��اتذتي يف كلية 
وعن��د  تخرج��ت.  حت��ى  طنط��ا  جامع��ة  العل��وم 
�ص��فري اإيل اليابان تتلم��ذت يف علم املناعة علي 
ي��د اأ�ص��تاذي د. كيك��و نوموت��و وال��ذي احت�صنني 
ملدة  تقرتب من 6 �صنوات يف معمله الكبري بق�صم 
املناع��ة بكلي��ة الط��ب جامع��ة كيو�ص��و بالياب��ان. 
وعن��د انتق��ايل م��ن الياب��ان الأمري��كا يف 2001 ال 
اأن�ص��ي رئي���س الق�ص��م د. ديفيد كول رئي���س ق�صم 

اجلراح��ة ق��دم يل كل الع��ون هن��اك, حيث كنت 
اأعمل اأ�ص��تاذ م�صاعد بالق�ص��م ويف معهد االأورام 
امل�ص��روعات  م��ن  العدي��د  عل��ي  ح�صل��ت  حت��ي 
البحثي��ة الكب��رية واأن�ص��اأت هن��اك معم��ال كبريا 
وال��ذي  ل��الأورام,  املناع��ي  الع��الج  اأبح��اث  يف 
ا�ص��تقطبت الي��ه العديد من الط��الب امل�صريني 
الإجراء بحوث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بدون 

اأي ر�صوم. 
� ح�شل��ت عل��ى العدي��د م��ن اجلوائ��ز، مل��اذا 
مقوم��ات  ه��ي  م��ا  و  الطبي��ة،  العل��وم  اإخ��رتت 
النج��اح بنظ��رك، و ه��ل يكف��ي للع��امل اأن ينجح 

باإخت�شا�شه،اأم يجب اأن ي�شيف اإليه؟
� من��ذ �صغ��ري ه��ديف درا�ص��ة الط��ب الأق��دم 
خدمات مبا�ص��رة للنا�س. ولكن والأ�صباب ال يت�صع 
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لذكره��ا االآن, حال��ت الظ��روف بع��دم التحاق��ي 
بكلي��ة الط��ب حت��ى بع��د عام��ني م��ن التحاق��ي 
بكلي��ة العل��وم. ولذل��ك فق��د ق��ررت ف��ور تفوق��ي 
اأن  الكلي��ة  معي��دا يف  وتعيين��ي  العل��وم  كلي��ة  يف 
اأخت��ار الدرا�ص��ات املتعلق��ة بالعل��وم الطبي��ة مثل 
الت�ص��ريح, ثم املناعة, ثم مناع��ة االأورام. والأين 
و�صعت هدفا �ص��اميا اأمامي وعمل��ت عليه بجهد 
واإخال�س �صديد حتى ن�صرت اكرث من 125 بحثا, 
واأ�ص��رفت عل��ى اأك��رث م��ن 85 ر�ص��الة ماج�ص��تري 
ودكت��وراه, وح�صل��ت عل��ى اك��رث من 30 م�ص��روع 
بحث��ي ممول م��ن داخل وخارج م�ص��ر, و وفقني 
اهلل ومت ف��وزي بث��الث جوائ��ر دول��ة رفيع��ة ه��ي 
جائ��زة الدول��ة الت�ص��جيعية يف 2003 والتف��وق يف 
2009 والتقديرية يف 2018 وكذلك جائزة جامعة 

طنطا التقديرية يف عام 2015, ثم و�ص��ام العلوم 
والفنون من الطبقة االأوىل من الرئي�س ال�صي�صي 

يف 2019.
� ل��و رج��ع فيك الزم��ن للوراء وع��دت طالبا 
من جديد، فما هي الأ�شياء التي مل تقم بها يف 

ذلك الوقت و تتمنى القيام بها؟
ب��االأدب  �صغ��ري  من��ذ  ج��دا  �ص��غوف  اأن��ا   �
والكتاب��ات االأدبي��ة يف ال�ص��عر والن��رث والرواي��ة 
والق�ص���س الق�ص��رية وكذل��ك اأدب الرح��الت. 
وكنت عا�صق لهذه النوعية من الدرا�صات واأنا يف 
املراح��ل التعليمية قبل. لذلك لو عاد بي الزمان 
لل��وراء الأعطيت وقتا اأكرث لالأدب ولتعلمت ركوب 
اخلي��ل وال�ص��باحة والع��زف على الع��ود والقانون 
كن��ت  وبالطب��ع  اأحلانهم��ا.  �ص��ماع  اأع�ص��ق  الأين 

تعلمت الر�صم الأين كنت ار�صم جيدا.
اإ�ش��تخدام  يف  اإخ��رتاع  ب��راءة  لدي��ك   �
البورتين��ات امل�ش��تخل�شة من ديدان البلهار�ش��يا 
ذل��ك  ع��ن  حدثن��ا  املفا�ش��ل،  اآلم  ع��الج  يف 

الخرتاع؟
� مر���س الروماتي��د وما ي�صحب��ه من التهاب 
املفا�ص��ل مر���س ع�ص��ال ي�صيب الكب��ار وكذلك 
ال�صغار, ويوؤدي اىل اآالم مربحة قد تعوق املري�س 
والأن  واملهني��ة.  اليومي��ة  حيات��ه  ممار�ص��ة  ع��ن 
الروماتيد من االأمرا�س ذاتية املناعة حيث تقوم 
اخلاليا املناعي��ة يف مهاجمة املفا�صل وايذائها, 
فق��د فكرت يف طريقة لتثبي��ط اخلاليا املناعية. 
والأن املناع��ة يف مر�س الروماتيد من النوع االأول 
االلتهابي وممكن تثبيطه��ا بالنوع الثاين امل�صاد 
لاللته��اب والأن انتيجينات )الربوتينات( ديدان  
البلهار�صيا ترفع من م�صتوى النوع الثاين فقد مت 
ا�ص��تخال�س ه��ذه الربوتينات وحقنه��ا يف فئران 
م�صاب��ة بالروماتيود الختب��ار اإمكانية عالجها. 
وبالفع��ل كان��ت النتائ��ج مبهرة كم��ا توقعنا وهي 
�ص��فاء الفئ��ران م��ن اأعرا���س املر�س مم��ا يفتح 
جم��اال وا�ص��عا ال�ص��تخدام ه��ذه الربوتين��ات يف 

عالج مر�صى الروماتيود. 
� م��ا ه��ي املناع��ة؟ و م��ا الذي يجعل اجل�ش��م 

يهاجم نف�شه و يكون عدو نف�شه؟
� هناك اأ�ص��باب كث��رية وراء مهاجمة اخلاليا 
اأثن��اء  خل��ل  اأوله��ا  اجل�ص��م.  خلالي��ا  املناعي��ة 
تدري��ب اخلاليا املناعية يف نخ��اع العظم والغدة 
الثيمو�ص��ية وه��ي االأماكن التي يت��م فيها تدريب 
اخلالي��ا املناعي��ة املتخ�ص�صة عل��ى التمييز بني 
خاليا اجل�صم من االأج�صام الغريبة. ويوؤدي هذا 
اخلل��ل يف التدري��ب اىل تعرف اخلالي��ا املناعية 
املعطوب��ة يف مهاجم��ة خالي��ا اجل�ص��م. ال�ص��بب 
الث��اين ه��و ح��دوث التهاب��ات مزمن��ة يف اأماك��ن 
معينة وقيام اخلاليا املناعية بهجوم �صديد على 
اخلاليا امل�صابة يف ن�ص��يج ما, فاإذا ا�ص��تمر هذا 
الهج��وم لف��رتات طويلة ول��و متقطع��ة يحدث ما 
ي�ص��مى “النريان ال�صديقة” وهي اإ�صابة اخلاليا 
ال�ص��بب  املناعي��ة.  اخلالي��ا  بقذائ��ف  ال�ص��ليمة 
ارتف��اع يف درج��ة ح��رارة اجل�ص��م  ه��و  الثال��ث 
لفرتات طويلة مما يوؤدي اىل خلل يف �صكل بع�س 
بروتين��ات اجل�ص��م وحينئذ تتع��رف عليها خاليا 
املناعة كربوتينات غربي��ة وتهاجم اخلاليا التي 
حتملها, وهناك ا�صباب اأخرى غري معلومة حتى 

االآن.
ب��اأن الأمرا���س املناعي��ة  � كث��ريا م��ا ن�ش��مع 
له��ا عالق��ة باحلالة النف�ش��ية للمري�س، ما هو 
الت�ش��رف حي��ال املناعة الذاتية امل�شو�ش��ة؟ و ما 

راأيكم بالعالج الكيميائي “البيولوجي”؟
� احلالة النف�صية لالإن�صان مهمة جدا ملناعته 
وذل��ك الأن اخلالي��ا املناعي��ة حتمل م�ص��تقبالت 
والت��ي  واالكتئ��اب  واخل��وف  القل��ق  للهرمون��ات 
تعم��ل عل��ي تثبي��ط وظائف اخلالي��ا املناعية من 

النوع الث��اين وتوؤدي اإيل ارتفاع املناعة من النوع 
االلتهاب��ي االأول. ف��اإذا ط��ال هذا التاأث��ري نتيجة 
لط��ول خل��ل احلال��ة النف�ص��ية واأ�ص��بابها يط��ول 
تاأث��ري اخلاليا املناعية من الن��وع االأول وبالتايل 
تك��ون فر�ص��ة مهاجمته��ا للخاليا ال�ص��ليمة وارد 
ج��دا. باالإ�صاف��ة ايل ذل��ك فهن��اك العدي��د م��ن 
امليكروب��ات التي ي�صاب بها املري�س الذي يعلني 
من خلل نف�صي نتيجة هذا اخللل يف ميزان نوعي 
اخلاليا املناعية. والعالج البيولوجي عالج فعال 
يعتم��د على �صبط الت��وازن البيولوجي يف مناعة 

اجل�صم وبالتايل يكون اأدق واأقوي يف التاأثري. 
� ه��ل تعتق��د اأن��ك حقق��ت كل ما كن��ت ت�شبو 

اليه؟
� احلم��د هلل حقق��ت الكث��ري ولك��ن م��ا زال��ت 
هن��اك العديد من امل�ص��روعات العلمي��ة واالأدبية 
الت��ي حتت��اج اخل��روج م��ن اإدراج مكتب��ي, وتل��ك 
الت��ي ما زال��ت اأفكار يف عقل��ي. والتحدي الكبري 
هو اإيجاد وقت يف ظل اإزدحام العمل الإنهاء هذه 

االأعمال التي اعتربها مهمة للغاية.
� ما هي اأهم هوياتك؟

والق�ص���س  الرواي��ات  وكتاب��ة  الق��راءة 
الق�صرية وال�ص��عر وحالي��ا اأعقد �صالون��ا ثقافيا 

�صهريا يف مدينتي طنطا.
كلم��ة �ش��كر حت��ب ان تقوله��ا، مل��ن تري��د اأن 

تقولها؟
� لوال��دي رحم��ه اهلل ب��اأين عل��ى اخلطي التي 
كان يتمناها يل اأ�ص��ري, للباحث العربي ان يثابر 
م��ن اجل التمي��ز واالإبداع, لطالب��ي هو احلر�س 
و�ص��كرا  الوق��ت.  واإدارة  والتعل��م  التعلي��م  عل��ي 
لالإعالم متمثال يف جملة “كل العرب” حلر�صكم 

على تقدمي العلماء العرب. 
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 كاتبة من اجلزائر
 

تع��د احلرك��ة الطالبي��ة الت��ي ق��ام به��ا اأبن��اء اجلزائ��ر يف الف��رتة 
االأ�صتعمارية يف

19/50/1956 م��ن اأه��م اأوج��ه املقاوم��ة اجلزائرية للمحتل, و�ص��كل 

من اأ�ص��كال رف�س االأن�صياع القاطع ل�صيا�ص��ة امل�صتدمر الرامية لتجهيل 
املجتم��ع اجلزائ��ري واإظهاره مبظهر االأن�ص��ان اجلاهل الذي لي���س لديه 
قابلي��ة لالأخذ مب�ص��رية العلم واملعرف��ة, واإمنا جاءت فرن�ص��ا لتح�صريه, 
والعك���س من ذلك عمدت ب�صيا�ص��اتها القمعية واأ�ص��اليبها املنافية للقيم 
االأن�ص��انية والدولي��ة اإىل حرم��ان اأبن��اء الوط��ن م��ن التعلم ال��ذي اأ�صبح 
ال ي�ص��د حاجي��ات االأطف��ال الذي��ن مل يج��دوا له��م مقاع��دا باملدار���س. 
اإذ مل يك��ن ه��ذا التعليم اإال و�ص��يلة من و�ص��ائل م�ص��اريع فرن�ص��ا الرامية 
لفرن�صة ابناء اجلزائر و�صلخهم عن جمتمعهم, وجتريدهم من هويتهم 
واإنتمائهم العربي االإ�ص��المي, وغر���س فيهم مبادئ وقيم ثقافية منافية 
حلقيق��ة انتمائه��م للوط��ن العرب��ي امل�ص��لم, وه��ذا م��ا جع��ل العائ��الت 
اجلزائرية تعزف عن اإر�ص��ال ابنائها اىل هذه املدار���س وف�صلوا اأر�ص��ال 
اأوالده��م اىل دول جم��اورة و�ص��قيقة لطل��ب العل��م والتثق��ف عل��ى غ��رار 
االأزه��ر يف م�ص��ر و�ص��وريا والزيتون��ة بتون���س والقروين باملغ��رب, وحتى 
ب��دول اأوروبي��ة حيث اأظهروا نبوغ��ا يف كل ميادين املعرف��ة وتبوؤوا مكانة 

مرموقة يف كل اأقطار العامل العربي والغربي.
و بدءا من يوم 19/05/1956اإ�ص��تجاب مئ��ات الطالب لنداء الوطن 
وح��ب ال�ص��هادة دفاع��ا ع��ن الوط��ن يف الداخ��ل واخل��ارج متخل��ني ع��ن 
درا�ص��تهم, ورهن��وا اأحالمه��م خدم��ة مل�صلحة الوط��ن وجعلوها فوق كل 
اإعتب��ار رافع��ني �صعار«ب�ص��هادة لن نكون جثثا اأح�ص��ن م��ن غريها« وجاء 
ذل��ك اإث��ر االإغتي��االت يف اأو�ص��اط الطبق��ة املثقف��ة اجلزائري��ة عل��ى يد 
ال�ص��رطة الفرن�ص��ية, وذل��ك بهدف تاأكي��د الدعم التام جلبه��ة التحرير 
الوطن��ي اجلزائري��ة من ط��رف الط��الب و املثقفني الذين كان��ت الثورة 
يف اأم���س احلاج��ة له��م. وج��اءت دع��وة االإحتاد الع��ام للطلبة امل�ص��لمني 
اجلزائري��ني باإج��راء اإ�ص��راب ع��ام ل��كل الطلب��ة مبختل��ف م�ص��توياتهم 

وتخ�ص�صاتهم يف اجلزائر وخارجها  وذلك الأجل ما يلي:
� التنديد بجرائم فرن�صا بحق ال�صعب اجلزائري االأعزل املغلوب عن 

اأمره.
� توحي��د �صف��وف الطلب��ة وربط م�صريه��م مب�صري �ص��عبهم املكافح 
ووطنه��م واإزال��ة الفوارق بينهم التي كر�ص��ها االأ�ص��تعمار الفرن�ص��ي بكل 

الطرق والو�صائل.
� التاأكي��د عل��ى مت�ص��ك الط��الب باأ�صوله��م احل�صاري��ة ومبادئه��م 

الوطنية واالأ�صالمية العربية. 
� ال�ص��عي لتدوي��ل الق�صي��ة اجلزائرية وف�صح ال�صيا�ص��ات الفرن�ص��ية 
التع�ص��فية االإجرامي��ة بح��ق ال�ص��عب اجلزائ��ري االأع��زل ال��ذي اأنتهكت 

حرياته وممتلكاته وان�صانيته.
وبه��ذا يك��ون الطلبة اجلزائريني يف كل اأنح��اء العامل قد اأخذوا على 
عاتقه��م ق�صي��ة بالده��م كمب��داأ اأويل وثابت م��ن ثوابتهم الت��ي ال يجوز 
احلي��اد عنه��ا مهما كان��ت ال�صعوب��ات والتحديات, وهو ما جت�ص��د فعال 
ب��ادئ االأم��ر عندم��ا تخلوا ع��ن درا�ص��تهم وم�ص��تقبلهم اإ�ص��تجابة لنداء 
الوط��ن ال��ذي مل يتاأخروا عن��ه ومل ي��رتددوا باالإلتحاق بالث��وار, وواكبوا 
م�صار الثورة منذ اإندالعها يف غرة الفاحت نوفمرب 1954م مرتكزين على 

جملة من املبادئ واالأ�ص�س بالداخل واخلارج وهذا ما اأفرز ما يلي:
1 � اإ�صراب الطلبة اجلزائريني كرد فعل �صد ال�صيا�ص��ات التع�ص��فية 

االأ�صتعمارية الفرن�صية.
2 � تاأ�صي���س االإحتاد العام للطلبة, الأجل م�صاندة الق�صية اجلزائرية 
ب�صف��ة قانوني��ة وطريق��ة �ص��رعية م��ن اأج��ل حتقي��ق االأ�ص��تقالل وف�صح 

فرن�صا دوليا وعامليا.
3 � اإظه��ار م��دى اإرتب��اط الطلب��ة اجلزائري��ني مبقوماته��م الوطنية 
واإثبات مدى اإن�صجام وتنا�صق العمل الطالبي الثوري اجلزائري يف اإطار 

متطلبات الثورة ومبادئ ومطالب جبهة التحرير الوطني اجلزائرية.
4 � تفني��د اإدع��اءات فرن�ص��ا القائل��ة باأن الث��ورة اجلزائرية ماهي االإ 
اإنتفا�صة اإجتماعية ل�ص��رذمة من اجلائعني الباحثني عن رغيف اخلبز, 
واإظهارها باأنها ق�صية �صعب تغت�صب هويته وثوابته الوطنية و�صيادته. 

وبه��ذه االأه��داف وغريه��ا اأثب��ت الطلب��ة اجلزائري��ني م��دى وعيهم 
واإ�ص��تعدادهم من اأجل الت�صحية بالغايل والنفي���س يف �ص��بيل اإ�ص��رتجاع 
�صيادته الوطنية وحترير بالده  من قب�صة اأال�صتعمار الفرن�صي ال�صارب 
ب��كل القوانني واالأعراف الدولية واالإن�ص��انية عر�س احلائط, يف اإنتهاك 
واأغت�ص��اب حري��ة وث��روات وان�ص��انية �ص��عب اأع��زل ال ذنب له �ص��وى انه 

يدافع الإ�صرتداد حقوقه وحريته ووطنه.

أضراب الطالب الجزائريين وقفة 
أ.نجاة علي صوشةلألستذكار وإستنباط العبر

الثقافة

juin  2020 / حزيران  2020 العدد 5622



 �شحفّية عراقية 

�ص��وؤال جث��م عل��ى دماغي كث��رًيا واأن��ا اقلب �صفح��ات العديد 
م��ن اجلامعات على االنرتنت, �ص��واء تلك الت��ي تعلن عن درجات 
للتوظي��ف وفق موا�صفات خا�صة, او تلك اجلماعات التي تطالب 
بتوف��ري فر�صة لك��ي تعمل, وكذلك ال��ذوات الذين ُج��ّل همهم اأن 

ي�صبحوا يف طابور حملة ال�صهادات العليا. 
حاول��ت جاه��دًة اإزاح��ة ه��ذا الت�ص��اوؤل ع��ن دماغ��ي ولكن��ي 
ع��ون به��ذه االألق��اب لي���س جمعيه��م من  مل افل��ح؛ فاللذي��ن يرت�صّ
ه��واة املظاه��ر, ولي���س كّلهم م��ن راغبني ال�ص��هرة, ولك��ن االأهم 
م��ن ذل��ك: م��ا هو اله��دف ال��ذي يق�صده ذل��ك امللتح��ق يف ركب 
الدرا�ص��ات العلي��ا؟ وذل��ك اجل��اين لقط��اف بحثه ماذا �ص��يزرع, 
وماذا �ص��يح�صد؟ وكيف �ص��ريعى غر�ص��ه؟ وما الغاية التي يروم 
بلوغها؟ وما قيمة هذا اللقب الذي ي�ص��بق اال�ص��ماء وهي تخِطيء 
يف االم��الء اثن��اء الكتابة؟! او تتلعثم يف اب�ص��ط اال�ص��ئلة التي من 
�صمن اإخت�صا�صها؟! او تكون عر�صة لل�ص��خرية واال�ص��تهزاء من 
زمالئها وطلبتها يف حال اخطاأت يف معلومات �صمن تخ�ص�صها 

الدرا�صي اأثناء الكالم؟!. 
م��ا قيم��ة تلك ال�ص��هادة الت��ي �ص��تتحول اىل نقم��ة ال نعمة مع 
تقادم الزمن؟ فكيف �ص��يكون حال َمن ال تهمه املكا�ص��ب الفكرية 
واالنت�ص��ارات العلمية بق��در ما تهمه املطامع املادية واالمتيازات 

ال�صكلية؟ 
ذل��ك ال��ذي يله��ث وراء االلقاب وال�ص��هادات ب��ال ب�صرية وال 
عل��م وال معرف��ة كافية, كيف ي�ص��تحق ان يك��ون االف�صل من غريه 

الذي يت�صّلح بعلمه وافكاره وثقافته قبل اي �صيء اآخر؟!. 
فكرت بجميع هذه الت�صاوؤالت مثل الكثري ممن يقر مو�صوعي 
االأن. ورغ��م اأين مل اخ���س غم��ار ه��ذه املرحل��ة الدرا�ص��ية بع��د؛ 
فتخرج��ي م��ن البكالوريو���س مل مي�صي عليه �ص��وى �ص��نة واحدة, 
واأمك��ث االآن يف مرحل��ة م��ا بع��د التخ��رج, وهي مرحل��ة متخبطة 
وغ��ري م�ص��تقرة, مليئة بالت�ص��اوؤالت وامل�ص��اعر املت�صارعة؛ نتيجة 
الو�ص��ع املرب��ك يف بلدن��ا وجمتمعن��ا, بالرغ��م م��ن اأن تقديراتي 
االأكادميي��ة يف مرحل��ة البكالوريو���س ما ب��ني امتياز وجي��د جًدا, 
واجلي��د عل��ى اق��ل تقدي��ر, اأال اأنني م��ا زلت م�ص��تمرة يف التفكري 
وطرح الت�صاوؤالت على نف�صي, باأن ما تعلمته خالل االأربع �صنوات 

املا�صي��ة ه��ل كان كافًيا؟ وه��ل يوؤهلني ملنازلة جتربة الدرا�ص��ات 
العليا؟! 

م��ع ان متابعت��ي امل�ص��تمرة وتعّمقي يف جم��ال تخ�ص�صي يوما 
بع��د ي��وم, لك��ن ال�ص��ك �ص��يبقى ي��راودين؛ لي���س قل��ة ثق��ة, ولكن 
م��ا دام اعتق��ادي م�ص��تمًرا باأن من ُيق��دم على الدرا�ص��ات العليا 
يج��ب ان يكون مت�ص��لًحا بعلمه, متعّمًق��ا يف تخ�ص�صه, حاماًل يف 
جعبته الكثري من املعلومات واملهارات التي اكتنزها من ال�صنوات 
ال�ص��ابقة والت��ي جتعل��ه موؤه��اًل لي�صب��ح طال��ب درا�ص��ات علي��ا؛ 
حتى اذا جاءت حلظة القبول, �ص��يجد نف�ص��ه م�ص��تعًدا لها وعلى 
دراي��ة جي��دة بتخ�ص�ص��ه, حمدًدا اله��دف الذي يرم��ي الو�صول 
الي��ه, عندها فعاًل �ص��يكون اهاًل ملق�ص��ده؛ الأن االإدراك احلقيقي 
والهدف ال�ص��امي وراء االقدام على هكذا خطوة, وتثبيت اال�ص��م 
يف لوائح مالكي ال�ص��هادات العليا يحتاج وب�ص��دة اىل َمَلكة فكرية 
وعلمية ومنهجية بحثية ر�صينة ذات روؤى نا�صجة, ولي�صت جمرد 

برواز يوؤطر حياتنا وي�صبق ا�صماءنا بهذا اللقب. 
وم��ع هذا اأنا ل�ص��ت �صد املظاه��ر ال�ص��كلية اأن كانت تعرب عن 
واق��ع احلال احلقيقي وتق��دم ا�صافة ذات معنى �صحيح, ومغزى 
فعلي نبيل, و بال �ص��ك تبقى الدرا�ص��ات العليا, عالية ال�ص��اأن ملن 
اجت��ه اليه��ا ب�ص��غف التعّلم وب�ص��رية املعرف��ة, وملن دفعت��ه روحه 
��ا لدي��ه  ��ا ميل��ك اأو مِمّ لالإ�ص��تزادة م��ن بح��ر العل��م واالإف��ادة مِمّ

القدرة لتقدميه لالإن�صانية. 
اأم��ا َم��ن ارادها فقط للتظاهر ف�ص��تهوي بِه افقًي��ا وباإنحدار؛ 
ف�ص��تان ب��ني طال��ب "يتجم��ل باللق��ب" واآخ��ر يحم��ل علم��ِه ب��ني 
اأ�صالع��ه ليم�ص��ي ب��ه قدًم��ا بنّي��ة الواث��ق املعط��اء, ال يحتاج ملن 
ا  يع��رتف ب��ه او يزين �صورته ويجملها. يكفي��ه ان ما يفعله خال�صً
ال يحتوي على ما يدن���س طهره العلمي واإن مل ي�صُطع للعيان بريق 
ما يقوم به, يبقى دائًما ابداعه الفكري ون�صوجه العقلي و�ص��عيه 
الزاخ��ر بالعط��اء وعملُه اجل��اد و ال��دوؤوب خلدمة الب�ص��رية, هو 
طريقه الذي ال يحيد عنه. وبطلب العلم ن�صمو اأكرث, ال باالإدعاء.

الدراسات العليا: بين العلم واالدعاء!
أ. رسل محمد عباسلماذا ندرس في مرحلة الدراسات العليا؟
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   ميادة مهنا سليمان

ْعُت َقْلِبْي  َو�صَ
َعَلى ِو�َصاَدِة 

 .. َك الَغايِفْ َنْب�صِ
َهْدِهْدُه َيا َحِبْيِبي

َهااأَنَذا اأَُعُدّ 
ُحُروَف ُحبٍّ ُقْلَتَها:

َواِحٌد..اْثناِن..َثاَلثٌة.. 
ي مَلْ اأَمَنْ َلكنِّ

ُهزَّ يِلْ �َصِرْيَر َقْلِبَك
َغنِّ يِلْ

اْفِتِ اخَلْفَق
ْمَع وا�ْصَحِر ال�َصّ

 .. ايِفْ وِتك الَدّ ِب�صَ
ُيْثِمُلِني ُقْرُبَك

ُه ُ ٌن ُتَرمنِّ ُيْطِرُبِني حَلْ
َفَتْفرُتُ الَعْيَناِن
َتْهَداأُ االأَنَفا�ُس

ِجْيِج �َصوِقَها َبْعَد �صَ
َيا �َصاِحَرًا اأَْنَت!

َياَعْذَب َنْوٍم َيْر�ُصو 
َعَلى �َصطِّ َقْلِبَك!
َوَياَحِرْيَر �ِصَغاِفِه!

 ..! ايِفْ َياِطْيَب َخْفِقِه ال�صَّ

اأََجيُئَه���ا الَنِبيُّ  الَقْي��َرَواُن..اأََن��ا  ِذي 
َواالآَي�����اِت ِبال���َوْح��ِي  ًم���ا  ُم�َت�َنعِّ

َت�اِئ�ًب�ا اأَت�ْي�ُت�ِك  ِك؟َها  َغرْيَ اأََع�ِصقُت 
ِت�����ي َزالَّ ِلَعا�ِص�����ٍق  َغ�َفْرِت  َه�اَلّ 

وؤَى الرُّ َعَل�ى  َكَت�ْبُت  َك��ْم  َوايِنَ  َف�ِلَقرْيَ
االآَه������اِت ِف�ْت�َنِة  ِمْن  َت�ْغ�ريَب�����ًة 

�������ا َ َتَرمنُّ �َصَدْوُت  َك���ْم  َوِب�َقْي�َرَوايِنَ 
�اَي������اِت النَّ �ِص�َفا  ِف�ي  َد  َتَوَرّ �ًن��ا  حَلْ

اأَْحاَلَمَن������ا ُدُروِبَه��ا  َف�ْوَق  َوَر�َصْمُت 
ُخُطَواِت�ي امَلَدى  َذاَك  ِف��ي  َواأََرْقُت 

اأَْق�َتِف������ي َواِرِع  ِبال�صَّ َوْجِهَي  ْعُت  َوَزّ
الَكِل�َم��اِت َي�ا  �صِ يِف  احَلَكاَي���ا  اأََث�َر 

َعْلَياِئَه��������ا ِف��ي  االأَ�ْص�َواَر  ��ُق  َواأَُن�مِّ
ِحَكاِت��ي �صَ اإِي�َق�اُعَه���ا  ي���َدٍة  ِب�َق�صِ

َن�������ا َداوؤُ اأَ�صْ َت�ْنَب��ِري  امَلاآِذِن  َوِم��َن 
َلَواِت ال�صَّ َنَدى  يِف  َتَواَرى  ِم�ْصًك���ا 

َباَبِت����ي �صَ َن�َث��ْرُت  َق�ْد  َوايِنَ  َوِب�َق�رْيَ
�اِت���ي َدقَّ َخاِف�ِق�ي  ِم�ْن  َوَمَن�ْح�ُت�َه�ا 

�ِة َب�ْصَمِت����ي َف�َق�َطْف�ُت ِمْن ِتْل�َك االأَِزقَّ
َب�ْصَماِت����ي َدى  �صَ ِمْن  ُة  االأَِزقَّ ِت�ْل�َك 

اأَ�ْص�َتاُق�ِن�������ي َك�ْم  االأَْب�َواِب  َوِب�ُزْرَقِة 
اِت���ي َع�رَبَ ِف���ي  اهلِل  َوْج�َه  اأَ�ْص�َت�اُق 

َت�َناَف�ُص�������وا الَعاِب�ِريَن  ِريَح  اأَ�ْص�َت�اُق 
ِب�االأْوَق����اِت �اِريَخ  التَّ ُع�وا  ّ ِل�ُي�َر�صِ

فة لثقا ا

 اأَْيَن َيْعُدو ِبي
اُن احُلْلِم االأَْبَي�ِس؟ ِح�صَ

 اأَْيَن ُيْنِزُلِني؟
اأْنت ُهَنا!؟

ِر َعَلى امَلْرِج االأْخ�صَ
ْهَر يِلْ َتْقِطُف الزَّ

َتِرفُّ ُروِحْي
َكَفَرا�َصٍة َحوَلَك

َتْهِم�ُس: اأَِلٌف َوَحاٌء
ُفوُر ُروِحَك َفُيْتِبُعَها ُع�صْ

ِبَباٍء َوَكاِف.. 
َيا�َصاِحَرًا اأَْنَت
َكْيَف َمَلْكَتِنْي؟
 يا قمَرًا اأَْنَت 

اِمْي ُج َعْتَمَة اأَيَّ ُيَتوِّ
اإِْذ َتِغْب

ُع �َصْم�َصُه ْبُح ُي�َصيِّ ال�صُّ
اللَّيُل َجْي�ُس ُحْزٍن

والَوْقُت َطْعَنُة ُرْمٍح
اإِْذ َتِغْب

َمْكلوَمٌة ُروِحْي
َطِبْيُبَها اأَْنَت

 .. ايِفْ َوُقْرُبَك الَبْل�َصُم ال�صَّ

..َوِغـــــَنـــــاٌء..َوُنـــــَعـــــاٌس ُحـــــبٌّ

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْواَلِتــــــــــــــــــــــــــــــــي
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جهاد المثناني

محمد شاكر الخطاط 

َحَداِئِق������ي اْق�ِت�َناِء  ِع�ْنَد  َوِل�َيْطَرُب�وا 
�ُرَف����اِت ال�صُّ َه�ْداأَِة  يِف  َوِل�ُيْزِهُروا 

اأَْق�َداُرَن��������ا َوَع�ْت  اأََم�ا  َواُن  َق�رْيَ َي�ا 
�����اِت َج�َنّ َن�ى  الُدّ ِفي���ِك  َن�َرى  اأََن�ّا 

ي��������َدٌة َق��صِ َواُن  َق�رْيَ َي��ا  الَهَوى  اأََنّ 
االأََن�ّ����اِت ِب�َتاَلُح�ِق  َت�ْن�َتِه�ي  َل���ْن 

ٍه َت�������اأَُوّ َبْع���َد  َي�ْه���َواِك  اإِْذ  َف�الَق�ْلُب 
اجَل�َم�َراِت ُي��ْص�ِع�َل  اأَْن  اإِىَل  َي�ْرُن�و 

ُلِع�ي َلْن اأُْط�ِفَئ اجَل�ْم�َر الَِّذي يِف اأَ�صْ
اِت���ي  َل��َذّ َوَناُرَه�ا  َف�الَق�ْي�����َرَواُن 

ِغ�ْن�����َوًة اِئ���ِد  الَق�صَ ُك�ُلّ  �َص�َت�ُق�وُل�َها 
َف�اِت�ي �صِ ُك�ُلّ  َوْهَي  اِئُد  الَق�صَ َفْه�َي 

اأ�ْصَرَق���ْت احَلَناَيا  ِف���ي  امَلِليَكُة  َوْهَي 
َم����والت�ِي َعْر�ِصَها  يف  َع��ْت  وتربَّ

اَلّلوحاْت..
التي عَلَّقُتها على جدار االآداب

�صقطَن من ب�صمِة اإبهامِك
امل�صبوِع ب�صيادِة نهر الُفراْت

اإاَلّ لوحًة واحدة..
فيها طائُر حياتي امل�صلوب

بنَي �صفتي تلك البالْد
هذي البالُد
َكُفّ حنٍة 

�صا�س �صبغت وجهي ب�صحراَء من الَرّ
لتكن املرايا 

يا حبيبتي َعزُف دٍم
وليكْن وجهي ُدخاًنا

تتالعُب يف اأبعادِه البنادْق..
راقٌد اأنا يا ِع�صتار
يف حقيبة النزوح

األتقُط اأ�صالَء مدينتي
لكنني..

تركُت خوذة اآب
من�صيًة على بوابِة الرمادي..

ماذا تنتظرين؟
الر�صا�صاْت يلعنَب يف مدينتي 

اق- -واخلياُل ياأكُل م�صاطَب الُع�َصّ
والوروُد كئيبٌة

من ُدخان املدافع
الليُل �صبُح فيٍل 

ابتلَع دفرت اأ�صعاري..
ماذا تنتظرين؟

ت يف وجهي كاآبة احلروِب تفجَرّ
وت�صلقُت الُعمر..
اأقطُف وروَد احُلِبّ
-ظاَلّ ُموح�ًصا-

فماذا تنتظرين؟ 

سطر حب
ومكنسات حروب

مْل ينحِن �صعري..
اإىل ع�صر ال�صفاه الورديْة

وال اإىل احلقائب البنف�صجيْة
ُعْوا اأ�صجار �صراييني ب�صفارات  لكَنّهم؛ قَطّ

االإنذار.. 
فماذا تنتظرين؟
وقْد و�صعوا كاآبتي

بنَي مزهريات التما�صيح
واأدري

اإنها �صتاأكلني اآخر الوطْن
مل يبق من ج�صدي

اإاَلّ قمي�صي املن�صوج من ُكحِلِك
فدعيني..

اأنا ال�صاعُر املخبوُل
-بخارطة الوطن-

اأدري
باأَنّ طائرتي الورقيْة

مل تكْن 
اإاَلّ بالًد من الكذِب
فاأُيّ ُحٍبّ �صُيعانقنا؟

وهذا الليُل غيمُة وطٍن اأكلت ع�صاقها ال�صغار.. 
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المسرح

انـــعـــقـــد بــســبــب الــــعــــزل الـــمـــزلـــي وتـــحـــت شــــعــــار: اجـــعـــل مــــن بــيــتــك مـــســـرحـــا ومـــرحـــا
انطلق مهرجان محرف ميسان المسرحي الدولي للمونودراما “أون الين “ 2020 
بسبب العزل الصحي أو احلجر املزنيل كما يطلق عليه البعض من جراء 
التغلب على  العريب  العامل  كورونا، حاول بعض مسرحيي  اجتياح فريوس 
تلك اجلائحة بصنع حالة من الديناميكية املسرحية على الفيس بوك من 
خالل اإلعداد ملهرجان حمترف ميسان الدويل للمونودراما وجعله بصيغة 
األون الين، حتقيقا للمتعة املسرحية املفتقدة يف ظروف العزل القاهرة، 

وكي يظل املسرح رافدا هاما من روافد للثقافة واجلمال.
اإلفتتاح

فكرة  عن  املختار  عدي  واملخرج  الكاتب  رئيسه  بكلمة  املهرجان  أفتتح 
د.  عن  وثائقي  فيلم  عرض  مث  املشاركة،  والعروض  والدول  املهرجان 
سامي عبد احلميد تاله التعريف باللجنة التحضريية وجلنة التحكيم. مث 
عرض”غربة” عن قصة د.حسن السوداين وإعداد مجال الشاطىء واخراج 

د. كرمي خنجر. 
حماضرات أون الين

مخس حماضرات عن املونودراما بالفضاء املباشر من أساتذة املختصني 
وهم: د. حسني علي هارف وجاءت حماضرته بعنوان: “املونودراما فلسفة 
واصطالحا” كما جاءت حماضرة د. جبار مخاط صاحب مشروع العيادة 
املسرحية بعنوان: “البعد العالجي يف األداء املونودرامي”. وشارك الفنان 
النص  بني  ما  املونودرامي  املمثل  “تقنيات  العباس مبحاضرة:  أبو  حممود 
“مجاليات  عن:  حماضرته  يف  املبارك  عبود  كرمي  د.  وتكلم   . واإلخراج” 
األداء املونودرامي بني املرسل واملتلقي” ومل يفت  نقيب الفنانيني العراقيني 
مسرحيات  يف  السينوغرايف  “تقنيات  حماضرة:  لتنشيط  جودي  جبار  د. 

املمثل الواحد”.
جلنة حتكيم العروض

تكونت جلنة التحكيم من أ.د. حسني علي هارف من العراق، الكاتبة 
د. مهند  العراق،  د. جبار مخاط من  البيلي من مصر،  والباحثة صفاء 
واملخرج  املغرب،  من  اشنوك  العزيز  عبد  واملخرج  العراق،  من  العميدي 
هاشم غزال من سوريا، واملخرج والكاتب منري راضي العبودي من العراق.

جلنة النقد
كما تكونت جلنة النقد من: النقاد العراقيني: حيدر الشطري، د. إميان 

الكبيسي، صادق مرزوق، د. خلود جبار، وذوالفقار البلداوي 
عروض املهرجان

تنوعت عروض املهرجان اليت تقدمت من ست دول عربية كان أكثرها 
قدمت  وقد  واملغرب.  والسعودية  واجلزائر  العراق مث سوريا مث مصر  من 
العروض بطريقة البث املباشر على الفيس بوك على مدى ستة أيام من دول 
عربية هى: “ الشحاذ هاريف” لعلي جيمي من مصر، ومن العراق جاءت 
عروض: “كوكو ورونا” حلسني السعد، و “قديس املوت” حلسني املسرحي، 
و”املفوض عبد” حلسني مالتوس، “حاوية” إلبراهيم الشذر وأغنية البجع 
نورالدين من اجلزائر،  لكريين  الفن”  و”حب  تونس،  بن جدو من  ألمري 
كما  أليوب خنزين،  و”حلمه”  املغرب،  دحو  بن  الرمحن  لعبد  و”انكسار” 
“سكر مر” لوفاء غزال من سوريا، و”حاويات بال وطن” جلورج تلبه من 
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لو نظرنا يف مناء وتطور حركة الفعل املسرحي منذ أن 
نشأ يف بداية اخلليقة، حني مل يكن له من تسمية معروفة، 
وقت أن بدأ اإلنسان يقلد نفسه وميثل لآلخرين ما بداخله 
أو ما حوله املخلوقات، مل يكن  يعلم أن ما يفعله هو املسرح 

يف خلقته األوىل!
املسرح،  اإلنسان  وعرف  التارخيية،  احلقب  مرت 
عرفه عرب ما ثبت على جدران معابد األسر الفرعونية يف 
مصر القدمية، والدولة األثينية. وتطور املسرح الذي نشأ 
البشر  بني  مقاربات  ليصنع  خرج  مث  املعابد،  جدران  بني 
بعضهم البعض، فزنل من السماء إىل األرض. مث ما لبثت 
املدارس واالجتاهات  العقلية املسرحية وظهرت  أن تطورت 
املسرحية، الكالسيكية والرومانسية والعبثية، حىت وصلنا 

إىل مسرح ما بعد الدراما أي، مسرح الصورة. 
املسرحيني  على  وقت  سيأيت  هل  السؤال:  يتشكل  وهنا 
مواصفاته  له  املسرح  من  نوع  أو حياولون صنع  فيصنعون 
اخلاصة سواء على مستوى الشكل أو املضمون أو على كال 

املستويني، ويطلقون عليه مسرح ما بعد الكورونا؟
وأي  املسرح؟  من  النوع  هذا  مسات  ستكون  ما  ترى 
األشكال  وأي  سيتبىن؟  السمات  وأي  سيطرح؟  املضامني 

سينحو بإجتاهها؟ 
حالة  لصنع  األيام،  هذه  العزلة  علينا  فرضت  مثلما 
مسرحية بعيدا عن التفاعل املباشر مع اجلمهور، متخذين 
من الـ “أون الين”  صيغة  للتعاطي هلذا الفن اجلميل ولو 
بالطبع. هذا ما ستثبته األيام بعد أن تتحول  بشكل مؤقت 
جائحة كورونا العصيبة إىل ذكرى، نتمىن أال تكون ذكرى 
مؤملة، بل ذكرى حتث على التفكري البناء واخللق واإلبداع.

صفاء البيلي

مسرح ما 
بعد

الكرونا!..

طلقات م�صرحية

سوريا، و”النفخ يف رئة الذنوب” 
ليزن حالق من سوريا، وكذلك 
ألمحد  وطن”  بال  “حاويات 

احلسن من السعودية. 
تناقش  مونودراما  عروض 
التهميش،  العزلة،  قضايا 

وكورونا
غرفة  سينوغرافيا  عرب 
حتتاجه  مبا  مكدسة  ضيقة 
ومرآة  زفاف  وفستان  املرأة 
غزال  وفاء  استطاعت  وسرير 
السورية يف عرضها “سكر مر” 
اليت  الشخصية  عزلة  إستثمار 

تؤديها. أما عرض “حب الفن” فقد كان أكرب دليل على تصوير ما حيدث 
ألسرة صغرية عرب ظهور جائحة كورونا ومسألة العزل اليت اعترت العامل.

وجاء “الشحاذ املحترف هاريف” ليجسد العزلة التامة فقد ختلى املمثل 
نافذة  من  ظهرت  اليت  صورته  لصاحل  متاما  السينوغرافيا  عن  املخرج 
املوبايل، كما جاء عرض “انكسار” معتمدا على التواصل النفسي بني املمثل 
“قدسية  عرض  يف  الطاحنة.  األزمات  وحتدي  الروتني  ككسر  واجلمهور 
املوت” نلمح الصراع بني “املوت واحلياة” مع  فتح باب التأويل على اشكال 
هذا الصراع وأطرافه.  أما يف “النفخ يف رئة الذنوب” نرى احلروب اليت 
سامهت يف جتسيد الشعور بغربة الذات وخوفها من املستقبل، وقد ساهم 
يف تعميق هذه املشاعر وجود ذلك الفريوس اخلفي والعدو املجهول كورونا 
الذي جيتاح العامل. كما جاء “حاويات بال وطن” ليناقش مشاكل االنسان 
العصري الذي يكتشف أنه يعيش يف احلياة جمردًا من كل شيء إال إصراره. 
أما “حاوية” فقد إختذ من اجلوع والفقر سببا يف ختلي الشخصية عن بيع 

كل قيمها.
كابوس  داخل  نفسه معزوال  انسان وجد  فقد جسد حالة  “حلمة”  أما   
كورونا ذلك الواقع املرير الذي فرض العزلة على العامل. وقد جاءت عروض 

“غربة “ و”اش مساك هلل “ و “ياطيور” و “لصوص بغداد” على اهلامش.
اجلوائز الكربى 

نال أول أفضل عرض مناصفة: حاويات بال وطن، نص قاسم مطرود، 
أداء جورج تلبه، سوريا وعرض أغنية البجع، نص تيشخوف، أداء امري 
غزال،  وفا  وأداء  نص  مر،  سكر  عمل  افضل  ثاين  أما  تونس.  بنجدوا، 
ابراهيم  وأداء  على  مدينة  إعداد  حاوية،  عمل،  أفضل  وثالث  سوريا، 

الشذر.
لـ “النفخ يف رئة  أما اجلوائز الفردية  فقد ذهبت جائزة أفضل نص 
الذنوب” نص اثري اهلامشي. و أفضل ممثل مناصفة بني :أمري بنجدوا من 
وطن،  بال  “حاويات  تقنيات  وأفضل  العراق  من  الشذر  وابراهيم  تونس، 

جورج تلبه من سوريا.
جائزة جلنة التحكيم مناصفة  فذهبت لعرض مفوض عبد، أداء حسني 
العراق.  من  السعد  أداء حسني  ورنا”  “كوو  وعرض  العراق،  من  مالتوس 
فيما ذهبت جائزة جلنة النقاد  لعرض سكر مر، نص واداء وفاء غزال من 
سوريا، وجائزة أفضل عرض القى رواجا يف املهرجان مناصفة بني:عرض 
افضل مجهور  أما جائزة  هاريف من مصر.  والشحاذ  املغرب  من  انكسار 

عائلي فذهبت لـ “قديس املوت”.
جدير بالذكر أن املهرجان أقيم برئاسة الكاتب واملخرج عدي املختار، 
مبنسق  قام  فيما  السوداين  علي  السينوغراف  الفين  املدير  وإشراف 

العالقات واإلعالم الفنان ماجد لفتة العابد.
كاتبة و ناقدة م�شرحية
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أ.حنان فهد
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الفنــون

فريق طىب مالزم لخيانة عهد

الحالني يطرح أغنيته الجديدة من مزله 

الزمن ال يغر نوال الزغيب

  تألقت الفنانة السورية جومانا مراد بدور شريين يف 
مسلسل )خيانة عهد( مع الفنانة يسرا، ونالت إشادة 
نقدية ومجاهريية الفتة، ولكنها كشفت عن الصعوبات 
اليت شهدها تصوير املسلسل، وأكدت جومانا مراد أن 
الوقائية  اإلجراءات  مجيع  بإختاذ  قاموا  العمل  صناع 
أثناء التصوير، مشرية إىل أن القلق كان يسيطر على 
ولكن  موازيا،  ضغطا  وشكل  األوىل  األيام  يف  األجواء 
من  مزيدا  أضفى  للتصوير،  مالزم  فريق طيب  وجود 

الطمأنينة.

ظهر املطرب اللبناين عاصي احلالين على حسابه على 
تويتر وهو ميتطى حصانا يف جولة سباق فروسية يف مدينة 
بعلبك بلبنان، مؤكدا على انه يعمل على احلفاظ على لياقته 

البدنية مع طول فترة احلجر املزنيل اليت يعيشها العامل. 
ويذكر ان فيديو كليب أغنية )بعشقك( حققت جناًحا 
على   40 رقم  تريند  إحتلت  حيث  طرحها،  بعد  كبريا 

اليوتيوب.

نوال  اللبنانية  الفنانة  شاركت   
من  هلا  بصور  مجهورها  الزغيب 
موقع  عرب  اخلاص  حساهبا  خالل 
تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 
وعلقت  قائلة على الصورة “أن الزمن 
ال يغري احدا فقط يكشف الناس على 
نوال  أعمال  آخر  أن  يذكر  حقيقتهم”. 
الزغيب، ألبوم )كده باي( هو أحدث 
متنوعة  أغاين   10 ويضم  ألبوماهتا 
الشعراء  من  كبري  عدد  مع  وتعاونت 
واملوزعني وامللحنني منهم أمري طعيمة، 
الدين،  تاج  خالد  قمر،  هبجت  أمين 
الشاعري،  ندمي  مصطفى،  عمرو 

عمرو املصري وتوما واهلامى دهيمة.

امل�صل�صالت  معظم  ت�صوير  خرق 
مواجهة  ظروف  فر�صته  الذي  احلظر 
املنحنى”  “تخفي�س  وخطط  “كورونا” 
هناك  الدول.  من  الكثري  اإتبعتها  التي 
ال�صباق  دخول  تلحق  مل  م�صل�صالت 
تلهث  �صارت  وم�صل�صالت  الرم�صاين, 
م�صرة  اللحاق,  اأجل  من  ال�صباق  خلف 

على  العطاء من عمق االختناق.
التميز  عتبة  فوق  قفز  من  لكن 

والنجاح؟!
م�صل�صالت رم�صان 2020 جاءت يف 
الذي  االإجتماعي,  التباعد  قواعد  ظل 
اأجرب معه املاليني على البقاء يف البيوت 
وبالتايل زيادة فائقة يف عدد امل�صاهدين 
الإيجاد  واملتلهفني  للمتابعة  املتفرغني 
ملتعة  امللل  دائرة  من  ينت�صلهم  متنف�س 

امل�صاهدة.
لكن ح�صيلة ما فتح عليه التلفزيون 
العربية,  الدراما  جديد  عن  بحثا 
والناجني  خميب  مو�صم  اإجماال:  هي 

الناجحني معدودين على االأ�صابع.
اأثر  ال  عابرة  عادية  م�صل�صالت 
لدرجة  تدنت  اأخرى  وم�صل�صالت  لها, 
فقط  وقلة  امل�صاهد,  بذوق  اال�صتخفاف 

من تركت ب�صمة اال�صتثناء.
العام  هذا  الدرامية  االأعمال  تنوع 
العمل  بني  ما  واالأفكار,  املحتوى  يف 
والرومان�صي,  والتاريخي,  الوطني, 
يك�صر  مل  واالجتماعي,  والت�صويقي, 
واالإنبهار  االإثارة  يخلق  ومل  اجلدار, 
الأ�صحابها  االآن  حت�صب  اأعمال  يف  اإال 
كم�صل�صلي  واالإتقان,  واالإبداع  بالتفرد 
متتعا  اللذان  و”االختيار”  “النهاية” 
اإبداعية, راكبان على  مبقومات جمالية 
االآن,   نعي�صه  الذي  التاريخ  موجة  نف�س 
الوطنية  والروح  امل�صمون  توافق  مع 
امل�صرية  االأجواء  يف  فخلقا  ال�صائدة, 

من  الكثري  وا�صتحقا  جماهريية,  حركة 
امل�صاهدة والتفاعل. 

التي  امل�صرتكة  الدراما  عن  اأما 
اإعتدنا  والتي  ولبنانيني  �صوريني  جتمع 
ال�صاحة  فوق  اأجنحتها  فرد  تفر�س  اأن 
ا�صتطاع  فقد  عام,  كل  الرم�صانية 
خا�س  ب�صكل  اآدم”  “اأوالد  م�صل�صل 
احل�صور,  هذا  هيمنة  على  احلفاظ 
قبل  اإ�صتطاع  الذي  الناجح  العمل  وكان 
وك�صب  الو�صول  �صريط خط  يخرتق  اأن 
اآدم لالإ�صتقرار  نفو�س  اإخرتاق  ال�صباق, 
من  متكامل,  عمل  النف�س,  زوايا  باأبعد 
واأداء  بالعمق,  مت�صم  واثق  واقعي  ن�س 
اإن�صانية  درامية  بحبكة  مقنع  موؤثر 
اإجتماعية �صيا�صية مميزة, الإخراج ذكي 
متقن, تاأليف رامي كو�صا, اإخراج الليث 
حجو, ومن اإنتاج �صركة اإيغل فيلمز, كان 
ق�ص�س  على  يتكئ  اأن  من  اأبعد  عمال 
جمردة للحب واخليانة, بل تعمق الأبعد 
لق�صايا  ب�صبكه  الواقع  ليخرتق  من هذا 
باملتعة  مغلف  جميل  قالب  يف  جمتمعية 

واالإثارة والت�صويق.
ثنائيتان اأبطالهم “ماغي اأبو غ�صن 
جنيب  ال�صيخ  وقي�س  خليل,  ومك�صيم 
ودانييال رحمة” من اأمهر املمثلني, ترفع 

لهم القبعة هذا العام.
واحل�صر,  العد  من  البد  كان  اإن 
امل�صل�صالت  من  اجليدة  فامل�صنفات 
بني  تتاأرجح  والبقية  ال�صبع,  تتجاوز  مل 
�صئيل  هزيل  م�صتوى  واالأ�صواأ,  ال�صيء 
بدل  يعر�س  ال  اأن  اأوىل  كان  اللمعان, 

حرقه بطبخة على نار ال�صرعة.
مكتمل  غري  و�صباق  �صعيف,  مو�صم 
الالعبني من خمرجني  بع�س  يف غياب 
وجنوم يجيدون اللعب, كاملخرج ال�صوري 

�صامر الربقاوي واملمثل تيم ح�صن.
 �شحفية من املغرب

رمضان 2020 
موسم فشل 
درامي فادح 

واإلستثناء بعدد 
األصابع
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فرش مستحضرات التجميل
إبتهاج الشريف

   make up for ever*اأكادميية 

�صنتحدث الي�م علي اأهم فر�ش م�صتح�صرات التجميل االأكرث ا�صتعماال 
املعروف  وه��ذا  خمتلفة  وارق��ام  عديدة  اإ�صتخدامات  هناك  نعرف  كما 
عند فر�ش كيك اأب ف�ريفر، فكيف ميكن االإختيار والتعرف على االأ�صهل 

ا�صتعمااًل من بينها؟ وملاذا تت�صدر رقم واحد بني الفر�ش الي�م.

علي �صبيل املثال فر�صاة الوجه الكرمي اال�صا�س ال�صغرية رقم 106 
وهي فر�صاة كال�صكية بحجم متو�صط مع كثافة متو�صطة وهي تعترب من 
ال�صائلة وهي ذو �صعريات  او �صبه  ال�صائلة  االأ�صا�س  الفر�س لكرمي  اهم 
واحل�صول  ومتقن  �صريع  ب�صكل  الكرمي  بتوزيع  وتقوم  ناعمة  م�صتقيمة 

على مظهر نهائي رائع.

108 وهي فر�صاة كبرية  الكبرية رقم  � فر�صاة كرمي اال�صا�س   2
وتطبيق  لتوزيع  اي�صًا  منا�صبة  وه��ي  متو�صطة  بكثافة  احل��ج��م 
ال�صائل  ك��رمي  مثل  ومثايل,  متقن  ب�صكل  التجميل  م�صتح�صرات 

وامل�صغوط الكرميي, وهي مثالية للوجه واجل�صم.

هده  تتميز   122 رق��م  والدمج  اال�صتعماالت  متعددة  فر�صاة   �  3
الفر�صاة بكثافة عالية وذو توزيع متقن و�صعرياتها ذات اإرتفاعني كما 
لو كانت فر�صاتني يف فر�صاة واحدة وهي تعترب من اأهم فر�س الدمج 
وا�صتخدامتها دمج اي م�صتح�صر على الب�صرة ب�صكل �صريع وهي ذو 

ا�صتخدامات متعددة.

4 � فر�صاة مزدوجة كثيفة + مائلة رقم 158 فر�صاة مزدوجة ميكن 
م�صتح�صرات  تطبيق  يف  الكثيف  االويل  الطرف  من  اإ�صتخدامها 
ال�صائل  للكنتور  الثاين  الطرف  ان  مثاًل  البال�صر.  اأحمر  جتميل 

والكرميي والبودر كما انها مريحة لالإ�صتخدام ال�صريع.

5 � فر�صاة احلواجب رقم 274 وهي فر�صاة ذات راأ�صني خمتلفني 
مل�صط  ال��ث��اين  وال��ط��رف  التلوين,  بو�صائل  احل��اج��ب  لر�صم  االوىل 

احلواجب وت�صوية امل�صحوق على احلواجب وهي ذات حرفية عالية.

6 � فر�صاة ظل العيون رقم 226 وهي فر�صاة مثالية للعيون بحجم 
متو�صط وهي دقيقة يف اجلزء العلوي ل�صهولة تطبيق امل�صحوق على 

اجلفون بطريقة مثالية.

7 � فر�صاة االأي اليرن العائلة متو�صطة احلجم رقم 262 تتميز هده 
رائعة  بطريقة  اليرن)الكحل(  االي  لتطبيق  وكتفاتها  مبيلها  الفر�صاة 
لتطبيق  الفر�س  اف�صل  تعترب من  ال�صائل وهي  امل�صتح�صر  وخ�صو�صًا 

ر�صمة العني.

8 � فر�صاة بودرة والهياليت او ملعة الوجنتني رقم 134 وهي 
فر�صاة على �صكل مروحة اليد وتتميز بتوزيع الربونزر والبودر 

لنحت الوجه واإبرازه وت�صتخدم على عظمة الوجه والرقبة



الفنــون

دول  كبري  عدد  يف  ال�صحي  احلجر  رغم 
عن  العاملية  االأزياء  دور  تتوقف  مل  العامل, 
احل�صور  اجل  من  االأنيقة,  ت�صاميمها  اإبتكار 
بالعودة  الظروف  ت�صمح  عندما  للمراأة  املميز 

لل�صهرات الراقية, و املنا�صبات املتنوعة.
من  الع�صرات  بطرح  االأزياء  دور  قامت 
بني  تنوعت  االأنيقة.  للمراأة  ال�صهرة  ف�صاتني 
ت�صاميم كري�صتيان ديور و �صانيل و اإيلي �صعب 

و اإيف �صان لوران. 
منا�صبا  تراه  ما  تختار  ان  �صيدة  كل  نرتك 

لها و الأناقتها.

أ. نسيمة أبرحوس
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مل يبق من عمل للحكام العرب اإال اأن يوظفوا �صرطة وخمربين يف �صوارع املدن 
ويعقدون  �صجونا,  لهم  ويبنون  فيها مواطنون من بالدهم,  يتواجد  التي  الغربية 
واأكلهم,  تنف�صهم,  �صاعات  ي�صجلون  نهار,  ليل  ملراقبتهم  املافيات  مع  اإتفاقيات 

ونومهم, فحقدهم على مواطنيهم اأكرب من حقدهم على اعدائهم. 
غريبة   هي  ما  بقدر  �صخيفة,  هي  ما  بقدر  ق�صة  القول  هذا  اىل  يدفعني  ما 
وموجهة اىل الزمالء الذين يعملون يف اأجهزة االإعالم الغربية, حيث يظن هوؤالء 
ال�صحفي  واأ�صبح  اإعالمها  ر�صخت  بالد دميقراطية,  احرارا, يف  اأنهم  الزمالء 
التي  فيها حرا, يكتب ما ي�صاء �صمن �صوابط اخالقية لعمله, لكن هذه الق�صة 
حكامنا  بغباء  اأفكر  جتعلني  غربية,  تلفزيون  حمطة  يف  يعمل  زميل  يل  رواها 

وتخلفهم. 
�صورية  �صخ�صية  مع  �صحفية  مقابلة  اأجرى  عمله  �صياق  ويف  الزميل,  ذاك 
ال�صحافيني اىل  نكبة �صوريا تدفع  االأيام  ال�صوري. ويف هذه  النظام  اإختلفت مع 
اإعتبار ما يقوله املعار�صني مهم جدا, نظرا لالأو�صاع يف �صورية التي ال يوجد نكبة 
يف العامل ت�صبه نكبتها منذ احلرب العاملية الثانية حتى اليوم: م�صردون باملاليني, 
�صجنا ء �صيا�صيني, قتلى. اإنها نكبة حرب غبية اأهلية اإمتدت �صبع �صنوات. اأثناء 
مقابلة ال�صحفي لهذه ال�صخ�صية, �صاأله عن االأو�صاع يف بالده فقال وجهة  نظره. 
الو�صع يف  يراقبون  الذين  املاليني  اأبدا كوجهة نظر  تكن زهرية  وجهة نظره مل 

�صورية.
النتيجة: اأجهزة الرعب التي تعودت على قهر ال�صوريني �صكلت لوبي من ب�صعة 
�صحفيني حم�صوبني على النظام ال�صوري  ملحاربة ال�صحفي الذي اأجرى املقابلة, 

وكيف مل يرد على املعار�س حني قال ان االأحوال �صيئة يف �صورية؟؟ 
لي�صت نكتة م�صحكة هي ق�صة  حقيقية, اأبطالها زميل من اكرث الزمالء كفاءة, 
العربية(,   رو�صيا  )قناة  حمطة  يف  يعمل  العربي.  العامل  يف  باالأو�صاع  ومعرفة 
واأ�صاأل نف�صي �صوؤاال: يف اأي زمن يعي�س عاملنا العربي؟ على م�صتوى احلاكم و ظل 
اهلل يف االر�س, اأو كما قال لوي�س الرابع ع�صر: الدولة انا..اأو اأنا العامل. كما اأن 

بوتني لي�صت �صتالني.

 أ. حميدة نعنع

شرطة  ومخبرين في شوارع المدن 
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