
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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عبد الرحمن اليوسفي وداعا

ــيــــصــــر نـــــــحـــــــن وقــــــــــــانــــــــــــون قــ
ــتــــحــــدة  ــثــــة األمـــــــــــم الــــمــ ــعــ بــ
تـــــــعـــــــود الــــــــــى الــــــــســــــــودان

فــــــــــــــرح الــــــــــيــــــــــوســــــــــف: بـــــــــــانـــــــــــورامـــــــــــا الــــــمــــــوصــــــل

الوجه القبيح لإلقتصاد العنصري
تــــــــكــــــــشــــــــفــــــــه جــــــــــائــــــــــحــــــــــة كـــــــــــــورونـــــــــــــا

حــقــائــق حــــول حــــرب حــــزيــــران 1967

تركيا والعرب..مطرقة إحتالل وإعتالل
قرن من الكفاح الوطين األحوازي المستمر 
ــــز ــاجـ ــ ــنـ ــ مــــــــن أجـــــــــــل االســـــــتـــــــقـــــــالل الــــــــوطــــــــين الـ

التطبيع

الــــــمــــــالحــــــم الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
بــــــن الـــــــواقـــــــع وتـــــــزويـــــــر الـــحـــقـــائـــق

امــــــــــــــــركــــــــــــــــا واإلنـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــار

الثقافي   التلقي  اسرتاتيجية 
والــمــرضــي فــي أزمـــة كــورونــا

الـــــــــــــــصـــــــــــــــن ومـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــالت 
الــــــزوع نــحــو الــــريــــادة الــدولــيــة

جميلة كردون و األزياء الراقية





رقعة  تو�سع  ومع  العربية،  للأمة  التاريخي  الإنقلب  اأحدثت  التي  الإ�سلمية،  الر�سالة  منذ 
اجلوار  دول  ويلت  من  نعاين  ونحن  ومغاربها،  الأر�ض  م�سارق  يف  الإ�سلمية  العربية  الدولة 
يتوجه عدوان  ما  و�سرعان  والعروبي،  العربي  الو�سع  ويرتاجع  يرتدى  عندما  الإ�سلمي، خا�سة 

هذه الدول نحو الوطن العربي، ويتحالفون مع األد اأعدائنا.
لن اأعود اإىل التاريخ ال�سحيق، بل �ساأتناول التاريخ املعا�سر منذ قرن وحتى الآن. مع اأن التاريخ 
اأثبت اأن العرب عندما كانت ال�سلطة بيدهم، مل يتعاملوا باأي عدوانية اأو عن�سرية �سد ال�سعوب 
الدولة  داخل  معهم  وامل�ساواة  التعاي�ض  مار�سوا  بل  الداخلية،  ب�سوؤونهم  يتدخلوا  ومل  الأخرى، 

العربية، اأو على علقات ح�سن اجلوار مع الدول الأخرى.
»اجلارة  من  العربية  الأحواز  دولة  باإحتلل  الإ�سلمي،  اجلوار  دول  ح�سنات«  »قرن  بداأ 
الإ�سلمية« ايران، واإحتلل اأقليم ال�سكندرونة من »اجلارة الإ�سلمية«  تركيا، ول يزال الحتلل 
م�ستمرًا حتى اليوم، ول ميكن اأن نتغا�سى عن دورهاتني الدولتني بقيام الكيان ال�سهيوين على 

اأر�ض فل�سطني التي ت�سم اأوىل القبلتني وثاين احلرمني امل�سجد الأق�سى.
اأمة  مع  املفرت�سة  الإ�سلمية  بالروابط  لها  علقة  ل  اأدورًا  وتركيا  ايران  متار�ض  عقود  منذ 
الر�سول الكرمي، ول بعلقات ح�سن اجلوار ح�سب القانون الدويل، واإرتفع من�سوب العداء والعدوان 
»الإ�سلمي«  النظام  وو�سول  اإيران  لل�سلطة يف  »الإ�سلمي«  املليل  نظام  و�سول  مع  العرب  على 

لل�سلطة يف تركيا.
وعداء،  عن�سرية  اإ�ستدت  بل  ال�ساه،  نظام  �سقوط  بعد  للعلقات  ت�سويب  اأي  خميني  رف�ض 
الكويت  �سد  التهديدات  واإر�سال  �سنوات،  ثماين  طوال  العراق  على  العدوانية  باحلرب  توجت 
والبحرين وال�سعودية، ثم اإغتنم هذا النظام فر�سة غزو العراق 2003 لتقدمي الت�سهيلت لقوى 
»ال�سيطان الأكرب« لإحتلل  جارتهم العراق، ثم اأدخلت امليلي�سيات املذهبية لتعيث ف�سادًا واإجرامًا 
وقتًل بالعراق، وتو�سع العدوان »اليراين ال�سلمي« �سد ال�سعب ال�سوري واليمني واللبناين، عرب 
ما ي�سمى »احلر�ض الثوري اليراين« اأو عرب امليلي�سيات املذهبية التي اأن�ساأتها. ومت الك�سف على 

ع�سرات اخلليا الإرهابية اليرانية بالعديد من الدول العربية من الكويت و�سوًل للجزائر.
اأما تركيا، وبعد و�سول ال�سلميني لل�سلطة، بداأوا بالإجتاه لفر�ض نفوذ داخل الوطن العربي، 
حتت م�سميات وتربيرات متعددة، مع اإطلق �سعارات حلقوق »ال�سلطنة العثمانية« وتوظيف و�سع 
اللجئني ال�سوريني، التي ت�سبب يف غالبها نظام املليل اليراين، لإقتطاع م�ساحات من الأرا�سي 
ال�سورية، بحجة اأماكن حماية للجئني ال�سوريني، واأحتوى ودعم التنظيمات ال�سلمية ال�سورية 
التي �سلمت العديد من املناطق للنظام ال�سوري، ليعيد اأوردغان توظيف ال�سباب ال�سوري ب�سكل 
�سرق  �سمال  اإىل  كبرية  تركية  قوات  دخلت  الذي  بالوقت  ليبيا،  اإىل  واإر�سالهم  كمرتزقة  خبيث 

�سوريا و�سمال العراق بحجة حماربة قوات حزب العمال الكرد�ستاين الإنف�سايل.
يف كل هذه الأعمال العدوانية للجارتني ال�سلمتني ايران وتركيا، كانت الأوىل تطلق �سعارات 
حترير القد�ض، ومل يطلق حر�سها الثوري ر�سا�سة واحدة �سد الكيان ال�سهيوين، وكانت الثانية 
تر�سل »اأ�سطول احلرية« اإىل غزة، مع الإبقاء على كل العلقات ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية 

مع الكيان ال�سهيوين.
اأي نفاق هذا؟ وباإ�سم الإ�سلم؟!!

أ. علي المرعبي

من »حسنات« دول الجوار اإلسالمي!!
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�شركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

قيصر  قانون  تطبيق  من  اسبوعني  حنو  بعد 
حلماية املدنيني يف سورية، حيق أن نتساءل: هل 
يتناسب  وهل  حقًا؟  املدنيني  القانون حلماية  أتى 
تطبيقه مع حديث جيمس جيفري الذي قال أنه 
من خالل تطبيق القانون ال يريدون تغيري النظام 
بل يريدون تغيري سلوكه، مع أن االدارات األمريكية 
املتعاقبة تعلم سلوك هذا النظام جتاه شعبه منذ 
الشعب  شيئًا حلماية  تفعل  أن  دون  عقود  مخسة 

السوري الذي ادعت تشريع القانون حلمايته.

القضاء الفرنسي يدين 
رفعت األسد

جاك النغ يستقبل 
رئيس الجمهورية 

التونسية 
د في  قيس سَعيِّ

معهد العالم 
العربي

1967 حــــــــزيــــــــران  حـــــــــرب  حـــــــــول  ــــق  ــائـ ــ ــقـ ــ حـ



ــــري  بـــعـــثـــة اإلمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة تــــعــــود مــــــرة اخـ
لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــودان تــــــــحــــــــت الــــــــفــــــــصــــــــل الــــــــــســــــــــادس

الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــوار االســـــــــــــــــرتاتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــي بـــــــن 
امــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــا والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــراق الـــــــــــــــــــى ايـــــــــــــــن؟

فرن�سا و الحتاد الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�سر: 12 جنيه    ال�سعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 
لرية    الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة
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تــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب..
مــــــــــطــــــــــرقــــــــــة إحــــــــــــــتــــــــــــــالل وإعــــــــــــتــــــــــــالل
عــــــــــــــلــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن نــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــق الـــــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــــاص؟
عنصرية  اليمن االمريكي وأثره على التماسك 
ــــادمـــــة ــــقـ ــــة الـ ــلـ ــ ــــرحـ ــــمـ الــــــداخــــــلــــــي لـــــلـــــدولـــــة فـــــــي الـ
قرن من الكفاح الوطين األحوازي المستمر 
ــــز ــاجـ ــ ــنـ ــ مــــــــن أجـــــــــــل االســـــــتـــــــقـــــــالل الــــــــوطــــــــين الـ

الــــــــــــــــجــــــــــــــــزائــــــــــــــــر تـــــــــــــــجـــــــــــــــدد تـــــــــمـــــــــســـــــــكـــــــــهـــــــــا بــــــــالــــــــحــــــــل 
ــا ــيــ ــبــ ــيــ الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي إلنـــــــــــهـــــــــــاء األزمــــــــــــــــــــــة فـــــــــــي لــ

امـــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــا واإلنــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــار
الــــــراقــــــيــــــة كــــــــــــــــــردون و األزيــــــــــــــــــــاء  ــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ

ــيــــح لــــإلقــــتــــصــــاد الـــعـــنـــصـــري ــبــ ــقــ الــــــوجــــــه الــ
تــــــــــــكــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــه جــــــــــــــــائــــــــــــــــحــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا

إلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــا 
األولـــــــــــــــــــى عــــلــــى
أفــــــــــــــريــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــا  



السياسة

فارغة. 
على  للتو�سع  الرتكية  امل�ستقبلية  والأه����داف 
التاريخية  الأ�س�ض  على  تقوم  العربية،  الأر����ض 
ال�سيطرة  العثمانية من  الدولة  التي مكنت  نف�سها 
�ستة  مدى  على  العربي  الوطن  اأرج��اء  كامل  على 
املنطقة  يف  ال��راه��ن��ة  ف��الأو���س��اع  مت�سلة.  ق��رون 
الع�سر  يف  العربي  العامل  واجه  ما  اأ�سواأ  العربية، 
بع�ض  وتعار�ض  العرب  انق�سام  ب�سبب  احلديث، 
العامل  على  التفاف  ه��ن��اك  اأن  ب��ل  م�ساحلهم، 

العربي واخرتاق له، خ�سو�سا من تركيا واإيران.
ويرى باحثون يف درا�سة ن�سرها مركز كارنيغي 
اإطار  يف  النا�سئة  "النزاعات  اأن  الأو�سط  لل�سرق 
بتخوم  املحّددة  ال�سيادية  الإقليمية  مبداأ  تفّكك 
يف الأرا���س��ي احل��دودي��ة، يف اأع��ق��اب ال��ت��ب��ّدل يف 
هوية اجلهة التي حتتكر العنف، وبروز العديد من 
املحلي"،  امل�ستوى  على  والقدامى  اجلدد  الفاعلني 
"اأقلمة  اأ�سقط  جيو�سيا�سي،  فراغ  خلق  يف  �ساعد 
ومظاهرها  باأ�سكالها  اأقلمتها"  واأع��اد  ال�سلطة، 
تنوع  اإىل  وينظر  احلدودية.  الأرا�سي  يف  املختلفة 
والعراق  �سوريا  يف  احلدودية  الأرا�سي  يف  الطرق 
يف  احل���دود  ا�ستخدام  خللها  م��ن  ج��رى  وال��ت��ي 
الدولة"  ب�"�سمور  �سمي  ما  عن  املتاأتية  الظروف 

والنزعات التدمريية يف الأرا�سي احلدودية.
الناعمة"  "القوة  ا�ستخدام  على  تركيا  عملت 
للحكم،  والتنمية  العدالة  حزب  �سعود  بداية  يف 
وحتقيق  الهجوم  منطق  اإىل  حتولت  اأن  تلبث  ومل 
م�ستغلة  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��اط��ق  اأق����دام يف  م��واط��يء 
دعم  وال��ذي  "الناتو"  الأطل�سي  احللف  يف  موقعها 

اآمنة"  مناطق  ب�"توفري  �سمي  ملا  توجهاتها  �سمنا 
اخللفات  كانت  وبينما  الإقليمي.  اأمنها  ل�سمان 
الختلفات  ب�سبب  تت�ساعد  العربية   - العربية 
ال�سيا�سية والفكرية والأيديولوجية، وف�سلت بع�ض 
الدول العربية تعزيز علقاتها مع النظام الإيراين 
يف  وانغرزت  العرب،  اأ�سقائها  مع  علقاتها  على 
على  اأن��ق��رة  عملت  ط��ه��ران،  لتعليمات  الن�سياع 
الوطن  يف  ال�سيا�سية  الفراغات  هذه  كل  ا�ستغلل 
املتعددة،  ال�سعف  مواطن  من  ونفذت  العربي، 
فوظفت يف بع�سها اأدواتها ال�سيا�سية حتى اأ�سبحت 
وعدوا  املتنافرة،  العربية  للأنظمة  مقربا  �سديقا 

م�سمرا لبع�سها الآخر.
يقول عمرو مو�سى الأمني العام الأ�سبق جلامعة 
الدول العربية، وزير اخلارجية امل�سري الأ�سبق اأن 
تركيا ت�سكل اأكرب خطر على العامل العربي حاليا، 
م�سريا اإىل اأن تركيا "حتركت ع�سكريا خلل الأيام 
�سمال  العربي، يف  العامل  3 مواقع يف  الأخ��رية يف 
العراق عرب غارات جوية، ويف �سمال �سوريا بوجود 
وجود جوي  ليبيا عرب  ويف  الأر���ض،  على  ع�سكري 

وبحري ومرتزقة وملي�سيات".
وحذر مو�سى قائل "نحن نواجه تطورا خطريا 
الوجود  تركيا على  قدرة  واآخ��ره  املنطقة،  جدا يف 
اأخطر  فهي  اللحظة،  نف�ض  يف  موقع  من  اأك��ر  يف 
لقدراتها  ن��ظ��را  اإي���ران  م��ن  العربي  ال��ع��امل  على 
تقوم  اأن  ممكنا  كان  "ما  م�سيفا  ال�سرتاتيجية"، 
مياه  اأجواء  تعرب  واأن  ليبيا،  به يف  تقوم  تركيا مبا 
ع�سكرية  ب��ق��وات  ه��ن��اك  تتواجد  واأن  املتو�سط، 
ال��ق��وى  م��واف��ق��ة  دون  م��ن  وم��رت��زق��ة  وملي�سيات 

ليبيا  اإىل  م��دا  و���س��وري��ا،  ال��ع��راق  �سمال  م��ن 
باأمره"  "احلاكم  مطرقة  تعلو  العربي،  باملغرب 
الرتكي والتي متر من منافذ غربية، واأمام م�سهد 
اأق�سى  الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  ميتد 
روؤو�ض  لت�سرب  �سرقه،  اأق�سى  حتى  العامل  غرب 
وهناك،  هنا  من  خجولة  اإدان���ات  و�سط  ال��ع��رب، 
عزم  الذي  احلديث  القدمي  للم�ستعمر  رادع  دون 
على غر�ض خمالبه "الأطل�سية" يف بلدان "�سمرت 
بخيوط  القدمية  اأحلمه  يغزل  وبات  �سلطاتها"، 
الدويل  القلق  وو�سط ت�ساعد  الإيراين.  العنكبوت 
بداأ  والذي  الرتكي،  التدخل  تنامي  من  والإقليمي 
يفر�ض تداعيات جيو�سيا�سية واأمنية، يقف اجلميع 
القدمي،  الأو���س��ط  ال�سرق  �سقوط  على  متفرجني 
اأقلم  تخّطه  مل  جديد"  اأو�سط  ل�"�سرق  ويتاأهبون 
الرو�سي" على خارطة  و�سازونوف  وبيكو  "�سايك�ض 
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العظمى".
كل  اأن  ت�سور  اإىل  تقود  خطرية  اإ���س��ارة  تلك 
مبوافقة  م�سفوعا  ي��ك��ون  اأن  لب��د  ت��رك��ي  حت��رك 
تق�سف  العراق حيث  �سمال  ففي  العظمى.  الدول 
العمال  ح��زب  مطاردة  بحجة  كردية  ق��رى  تركيا 
عام  يف  العراقية  الدولة  �سقوط  منذ  الكرد�ستاين 
قرية،   100 اإخ���لء  ع��ن  الق�سف  اأ�سفر   ،2003
ال�سكان  اآلف  وتهجري  القتلى،  ع�سرات  و�سقوط 
عملياتها  موا�سلة  على  تركي  عزم  مع  املحليني، 
الع�سكرية  القواعد  من  املزيد  واإقامة  الع�سكرية 
اأم��ن  "�سمان  بحجة  ال��ع��راق  �سمال  يف  امل��وؤق��ت��ة 
اأمريكية،  ع�سكرية  قواعد  وج��ود  وم��ع  احلدود". 
بدعوى  العراق  �سمال  يف  الدويل  للتحالف  وقوات 
"كردي-اأمريكي"  حلف  "داع�ض"ووجود  حماربة 
معروف، يربز ال�سوؤال الأكر اأهمية: ملاذا �سمحت 
لديها  والتي  للأكراد،  احلليف  املتحدة  الوليات 
ب��الإع��ت��داءات  ال��ع��راق،  م��ع  ا�سرتاتيجية  اتفاقية 
الع�سكري  والق�سف  احل��دود  خ��رق  من  الرتكية، 

ومتدد قواتها على الأر�ض العراقية؟
واق��ع  على  نف�سه  يفر�ض  ال�����س��وؤال  ه��ذا  ومثل 
تتعدد  التي  �سوريا،  يف  الرتكي  الع�سكري  التدخل 
اخلائ�سة  والدولية  الإقليمية  القوى  واجهات  فيها 
يف غمار احلرب امل�ستعلة هناك. وترى الكثري من 
لعبة  يف  �سقوطها  منذ  �سكلت  �سوريا  اأن  البحوث 
الوطن  اإىل  تركيا  دخ��ول  نقطة  العربي"،  "الربيع 
وبح�سب  واإعلميًا،  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  العربي، 
 29 بتاريخ   "ANN" �سبكة  ن�سرتها  مو�سعة  تقارير 
متوز/يوليو 2012، فاإن "�سفقة اأمريكية- تركية، 
تركها  الأر�����ض،  على  ف��ع��ال  دورا  تركيا  منحت 
لتتحكم يف احلدود مع �سوريا، فتفتحها كما ت�ساء 
مناطق  وتقيم  ع�سكريا  لتتحرك  اأو  ت�ساء،  ومل��ن 

عازلة بينها وبني �سوريا لحقا.
ال��دخ��ول م��ن بوابة  ف��اإن��ه بعد  ل��ذل��ك،  ووف��ق��ا 
�سوريا اإىل العامل العربي، موظفة الطابع العثماين 
الغابر، والعاطفة الإ�سلموية، وجدت تركيا مربرا 
�سريك  مع  التحالفات  عقد  خلل  من  تو�سعها  يف 
حا�سنة  ليكون  وعاطفتها،  طابعها  يف  معها  يتفق 
امل�سلمني،  "الإخوان  العربي  العامل  يف  مل�ساريعها 
مت�سظية  اأخ���رى  وتنظيمات  القاعدة"  داع�����ض، 
يف  الرماح  اأ�سنة  باتت  التي  التكوينات  ه��ذه  من 
ال��دول��ة  �سلطة  م��ن  تبقى  م��ا  اإ���س��ق��اط  حم���اولت 

العربية املدنية.
والفرات وقد  وت�سيطر تركيا على منابع دجلة 
%90 من  1998 بحرمان �سوريا من  العام  قامت 
ن�سف  من  العراق  حرمت  كما  املائية،  م�سادرها 
ح�سته املائية، بالتزامن مع قطع اإيران املياه عن 

الأرا�سي العراقية.
ول ي��ت��وق��ف الأم�����ر ع��ل��ى ال��دول��ت��ني ال�����س��رق 
ح�سب  الأو���س��ط  ال�����س��رق  اأن  رغ��م  اأو�سيطيتني، 

بل  العربي،  الوطن  كل  ي�سمل  الأمريكي  التعريف 
العربي  املغرب  بني  تتو�سط  التي  ليبيا  اإىل  يتعدى 
الأملانية،  �سبيغل"  "دير  وم�سر. وقد حذرت جملة 
"التدخل  اأن  من  املا�سي،  اأيار/مايو   24 ال�سبت 
الرتكي يف ليبيا ميثل تهديدا مبا�سرا لأمن القارة 
ل  الرتكي  التمدد  "هذا  اأن  اإىل  ولفتت  الأوروبية"، 
ينتهك ال�سيادة الليبية فقط، بل يهدد اأوروبا ب�سكل 

كبري".
حقيقية  هواج�ض  اإىل  التحذير  ذل��ك  وي�سري 
منابع  ملفات  الأوروبيني يف  القادة  تق�ض م�ساجع 
الرتكي  وال�����س��راع  املتو�سط،  البحر  يف  الطاقة 
الأوروبي للهيمنة عليها، وملف الهجرة واللجئني، 
الذين  الأج��ان��ب  املقاتلني  من  جمموعات  وتدفق 
يحملون خلفيات راديكالية مت�سددة اإىل ليبيا على 
منت طائرات تركية، وخماوف اأوروبا من انتقالهم 

اإىل بلدانها وتهديد اأمنها.
ب�سيطرتها على مواقع ع�سكرية  تركيا  وتباهي 
وا�سرتاتيجية ليبية، ويتجاوز خطرها احليز املحلي 
اإىل امل�سا�ض مب�سالح لعبني فاعلني اإقليميًا ودوليًا، 
دفعهم اإىل املطالبة برفع يد اأنقرة املفرطة يف مد 
بال�سلح  ال��وف��اق،  حكومة  طرابل�ض  يف  حليفتها 
واملقاتلني الأجانب، مما جعل ليبيا مر�سحة لتكون 
اجتاه  يف  للمهاجرين  انطلق  ونقطة  توتر،  ب��وؤرة 
اأنحاء  كل  من  املتطرفة  للعنا�سر  وجذب  اأوروب��ا، 

الدنيا، على املديني املتو�سط والبعيد.
اأن التحركات الرتكية تهدف  وترى الدرا�سات 

اإىل:
التي  اأ�سواق جديدة للأ�سلحة الرتكية  � فتح   1
الع�سكرية  ال�سناعات  ارتفعت  فقد  اأنقرة  تنتجها 
الرتكية يف عام 2015 لت�سل اإىل 4.3 مليار دولر 
�سدرت منها ما يبلغ قيمته 1.3 مليار دولر، التي 

�ستنعك�ض على القت�ساد الرتكي ب�سكل اإيجابي.
من  العربية،  املنطقة  يف  تواجدها  تعزيز   �  2
حلماية  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اب��ر  على  ال�سيطرة  خ��لل 
تفر�ض  قد  مقاطعة  اأي  من  التجارية  م�ساحلها 
اخلارجية  �سيا�ساتها  نتيجة  امل�ستقبل،  يف  عليها 
طموحها  مع  تتنا�سب  التي  املزدوجة  املعايري  ذات 

الإقليمي.
ملكافحة  ال���دويل  التحالف  يف  امل�����س��ارك��ة   �  3
الإره��اب  خلطر  الت�سدى  بهدف  لي�ض  الإره���اب 
الكردية يف  القومية  بل وقف متدد  على حدودها، 

العراق و�سوريا خوفا من ا�ستقللها.
مناطق  يف  اأعدائها  حما�سرة  يف  رغبتها   �  4
يف  اللوجي�ستي  الدعم  على  واحل�سول  نفوذهم، 
كمحاولتها  )ليبيا(  اأفريقيا  يف  خا�سة  مواجهتهم 
يتهمها  التي  جولن"  اهلل  "فتح  جماعة  لتطويق 

اأردوغان مبحاولتها النقلب يف تركيا.
الإقليمية  التحركات  ت�ستهدف مواكبة  كما   �  5
تداعياتها  م��ن  للحد  املنطقة،  جت��اه  وال��دول��ي��ة 
ال�سلبية امل�ستقبلية على النفوذ الرتكي، خا�سة يف 

ظل تنامي النفوذ الإيراين والرو�سي.
معايري القانون الدويل و�سيادة الدولة اأ�سبحت 
ل ت�ساوي �سيئا ول حتمي ال�سعفاء، وتعمل وفق مبداأ 
باأحلفتهم.  تتغطى  اأنها  رغم  الأقوى"،  مع  "احلق 
اإنه قانون خلق للأقوياء، ولتقنني مفهوم ال�ستعمار 
يعطي  وه��ن��اك،  هنا  املتناثرة  احل���روب  وغنائم 
وما  م�سحوق،  معتل  ل�سرب  ق��ادر،  ملحتل  مطارقه 
اأكر امل�سحوقني يف املنطقة العربية، حتت �سنابك 
ال�سرق والغرب..ف�ساء متاح لكل اأنواع املجنزرات 

والطائرات واجلنود.  



السياسة

العظمى  الغالبية  ان  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  ع��رب 
ال�سيا�سية  العملية  يف  الفاعلني  امل�ساركني  من 
العملية  لهذه  القذر  الغ�سيل  ين�سرون  الفا�سلة 
واأدل���ه  وث��ائ��ق  م��ن  ي��ق��دم��ون��ه  مب��ا  ويتناف�سون 
عمليتهم  ف�سل  ال�سك  يقبل  ل  مبا  تثبت  دامغة 
ال�سيا�سية، وتورط الغالبية املطلقة من �سيا�سيها 
القتل اجلماعي  وال�سرقات وجرائم  الف�ساد  يف 
على  والع��ت��داء  ال��ع��ام  امل���ال  ون��ه��ب  والتغييب 
العرتافات  هذه  ال�سخ�سية..الخ.  املمتلكات 
الق�ساء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اأدل����ه ج��رم��ي��ة  وال��وث��ائ��ق 
املتهمني  لإح��ال��ة  كاأ�سا�ض  اعتمادها  العراقي 

الوا�سحني اىل التحقيق، ثم حماكمة من تثبت 
اأم  العادل.  ق�سا�سهم  وينالوا  اجلرائم  عليه 
ال�سلطات  لأجندات  وفقا  يتحرك  الق�ساء  ان 
احلاكمة ويتكيف مبا يخدم اهدافها ال�سيا�سية 
ينتج من  قد  عما  النظر  ب�سرف  والقت�سادية 
اأ�سرار مت�ض م�سلحة ال�سعب الذي يعاين اأ�سل 
بلغت  التي  وامل��ع��ان��اة  والتهمي�ض  التغييب  م��ن 
ذروتها بخروجه مرات ومرات حمتجا وراف�سا 

وثائرا �سد جلديه.
الفاعلة  الدول  اأهم  اأحد  كان  الذي  العراق 
مناطق  يف  لي�ض  الح���داث،  م�سهد  يف  امل��وؤث��رة 
او�سع من ذلك وكان  بل على  و ح�سب،  القليم 
احتلله  بعد  ا�سبح  ح�ساب،  ال��ف  له  يح�سب 
مير  فل  الأزم��ات.  من  م�ستمرة  �سل�سلة  يعي�ض 
يوم وال �ساحبه زيادة يف امل�ساكل الهيكلية التي 
ت�سرب عمق وجوهر الدولة واملجتمع. فامل�ساكل 
ا�سبحت �سفة دائمة يف املوؤ�ّس�سات التي تعمدوا 
غاَبت  معقدة  ظ��روف  يف  انهيارها  او  انهاكها 
احلوكمَة  و�سادت  القانون  و�سلطة  �سيادة  فيها 
العليلة والفا�سدة وبروَز الن�سقاقات الطائفية، 
الإعماراملعوقة  اإع��ادة  لعملية  الكارثي  والو�سَع 
اأعقاب  تولدت يف  التي  ال�سراعات  بعد  ا�سل، 
اأّدت  وق��د   .2003 ال��ع��ام  الأم��ري��ك��ي يف  ال��غ��زو 
اإىل  الح��ت��لل  �سممها  التي  ال��دول��ة  ه�سا�سة 

"اإذا ا�شتطعت اأن تقنع الذبابة باأن الزهور 
اأن تقنع  اأف�شل من القمامة حينها، ت�شتطيع 

اخلونة باأن الوطن اأغلى من املال" 
"ت�شي جيفارا"
ان��واع  �ستى  اىل  وال��وط��ن  ال�سعب  يتعر�ض 
 2003 ع��ام  الأم��ريك��ي  ال��غ��زو  اجل��رائ��م منذ 
ناهيك عن الكم الهائل من امل�سكلت، الكافية 
والف�سل،  العجز  درج��ة  اإىل  وانهاكه  لإ�سعافه 
امل�سكلت وقوعه �سحية  وياأتي يف مقدمة هذه 
لإحتلل وهيمنة عدة جهات واطراف ابرزهما 
الفار�سي،  الوليات املتحدة المريكية والنظام 
�سّهلت  م��ن  ه��ي  الأم��ريك��ي��ة  الهيمنة  اأن  علما 
بع�سها  واه���داف  لغايات  الفار�سية  الهيمنة 
ورغم  ا.  غام�سً زال  ما  والآخ��ر  للعيان  وا�سح 
اإل  الطرفني،  ومنهج  اأج��ن��دات  يف  الخ��ت��لف 
حتطيم  وهو  متقارب  ن�سق  يف  يلتقيان  اأنهما، 
احلكومات  وف��ر���ض  ال��ع��راق��ي،  ال�سعب  اإرادة 
امل��ربرات  لإع��ط��اء  الفا�سدة  الفا�سلة  املتتالية 
يعي�سه  م��ا  وه��ذا  اخل��ارج��ي  للتدخل  وال��ذرائ��ع 
�سي�ستمر  انه  ويبدو   2003 ني�سان  منذ  العراق 

على هذا املنوال.
تتعلق  ملفتة جدا،  كعراقي ظاهرة  يحريين 
�سكل  املتقلب  ال�سيا�سي  امل��ن��اخ  ي�سهده  مب��ا 
ون�ساهد  ون�سمع  ن��ق��راأ  حيث  �سلبا،  املو�سول 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

ــــق الــــــــــرصــــــــــاص؟ ــلــ ــ ــــطــ ــــى مــــــــــن نــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
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    جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

تفاقم هذه التحّديات وف�سل العراق باإمتياز يف 
تر�سيخ ال�ستقرار يف موؤ�ّس�ساته واإعادة تاأهيلها. 
بارزة  �سمة  الأوجه  املتعدد  النق�سام  ا�سبح 
يف العراق املحتل اليوم، فالقوى املتاأ�سلمة التي 
عنه،  تكون  م��ا  ابعد  وه��ي  ال��دي��ن  رداء  لب�ست 
وجودها  ان  جتد  املحتل  العراق  على  املهيمنة 
لأي  حم��ارب��ة  ي�ستوجب  �سيطرتها  وا�ستمرار 
البلد  ادارة  يف  التفوي�ض  بحكمة  يطالب  �سوت 
تدهور  وم��ن  اخل��ارج��ي��ة  الهيمنة  م��ن  واحل���ّد 
الف�ساد  وحماربة  واخلدمية  املعا�سية  احلالة 
العام  املال  واأه��در  العراقية  الدولة  نخر  الذي 
وعّر�سه للنهب، ولي�ض هناك اليوم قوة �سيا�سية 
املاأمولة  احلكومة  ت�سكيل  على  قادر  حتالف  اأو 
املفتعلة  املواجهة  اإليه يف ظل  الو�سول  ل�سعوبة 
الأمريكية � الإيرانية املحتِدمة، ويبدو اأن العراق 
والنفوذ  القوة  لإختبار  دامية  �ساحة  �سيبقى 
طاملا  جمل،  ول  فيها  له  ناقة  ل  �سراعات  يف 
وتوجهها  ندور يف حلقة مفرغة، حتركها  بقينا 
قوى  ال�ستار  خلف  من  مبا�سرة  غري  بطرق  ولو 
يظل  وط��امل��ا  ودول��ي��ة،  اإقليمية  خفية،  تعد  مل 
ُي�سمى  ما  والكيانات من �سنع وفربكة  ال�سا�سة 
النهب،  عمليات  يتبادلون  ال�سيا�سية،  بالعملية 
ويتاجرون بال�سعب ومبحنته وماآ�سيه التي فاقت 
العراقيني بعيدين عن  كل احلدود، وطاملا بقي 
احلقيقية،  حمنتهم  لأ�سباب  احلازم  الت�سدي 

فاإن الفرج واخلل�ض �سي�سبح بعيد املنال.
يف  ال��رح��ل��ة  اأن  يف  ���س��ّك  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل 
م�سلحة  عن  البعيدة  الفئوية  امل�سالح  اأوح��ال 
حكومة  ت�سكيل  رافقت  التي  العراقي  ال�سعب 
التجاذبات  من  �سل�سة،  رافقتها  قد  الكاظمي 
والتي  ال�سلطة،  اأحزاب  دهاليز  يف  وامل�ساومات 
اظهرت بو�سوح اأن اأزمات العراق وثقل الهيمنة 
اخلارجية، اأعمق من اأن حتلها الوعود والكلم 
املنمق املع�سول والأماين والتكيف اخلجول لعبور 

ولذلك  اجل��دي��دة،  املرحلة  وعقبات  مطبات 
�سي�ستمرعنوانها الأ�سا�ض اأن الأمور و�سلت عند 
اىل  عودة  ل  وان  النفجار،  حّد  اإىل  العراقيني 
الو�ساع التي كانت �سائدة قبل الول من ت�سرين 
امل��واط��ن  يتحّمل  ان  ممكًنا  يعد  ومل  املا�سي 
العراقي جرحه الوطني وا�ستمرارالف�ساد ونهب 

الروات واجلوع والف�سل احلكومي املتوا�سل.
ان الف�ساد يف العراق هي امل�سكلة التي متثل 
امل�سكلة  ومنها  الخ��رى  امل�سكلت  كل  ا�سا�ض 
المنية، والف�ساد هنا كلمة عامة ت�سري اىل كافة 
ال�سكال وامل�ستويات، اإل اأن الف�ساد املايل يعترب 
الهدف الذي تق�سده كل ال�سلوكيات الفا�سدة، 
�سكل وم�سمون  كل هذا يرتافق مع �سبابية يف 
حما�سبة  يف  تعتمد  ان  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الآل���ي���ات 
الفا�سدين، فالق�ساء يف العراق تعر�ض لإهتزاز 
من  الرغم  فعلى  الحتلل،  بعد  بنيته  يف  كبري 
كبرية  مراحل  وبلوغها  الف�ساد  م�سكلة  تنامي 
التي  ال��ق��وان��ني  اأن  اإل  امل�سمون  و  املظهر  يف 
ت�ساير  مل  الفا�سدين  حما�سبة  مبهمة  ت��ق��وم 
ويبدو  التطور،  وحتى  بل  والتغري  التنامي  هذا 
ان ال�سلطة الفا�سدة تعمدت الإبقاء على بع�ض 
والتي  الإحتلل  قبل  النافذة  القوانني  ن�سو�ض 
يجراأ  احد  يكن  مل  التي  البيئة  تلك  يف  �سرعت 
كانت  ولذلك  يرت�سي  او  ي�سرق  ان  على  فيها 
ومن  حم���دودة  وعقوبتها  ب�سيطة  ال��ت��ج��اوزات 

من  يعاين  العراق  يف  الق�ساء  ان  نلحظ  هنا 
م�سكل ت�سريعية وتف�سريية مبا يعني، عدم اأهلية 
ال�ساري( يف مواجهة جرائم   العقوبات  )قانون 
وهذا  الكبرية،  التغريات  و  والفا�سدين  الف�ساد 
حما�سبة  يف  بنيوي  عائق  ي�سكل  احلال  بطبيعة 

الفا�سدين.
ال�سيا�سة  الطبقة  متتلك  ل  اخرى  جهة  من 
احلاكمة يف  العراق الرغبة اأو القدرة يف التاأثري 
على جمريات الحداث املت�سارعة واملت�ساعدة 
مبا يتواءم مع مطالب العراقيني املُعلنة،  كتوفري 
البطالة  الف�ساد واحلّد من  اخلدمات وحماربة 
م�ستوى  اإىل  و�سل  ل�سعب  العي�ض  �سبل  وتاأمني 
مقّدمها  ويف  ب��ال��روات  متخم  وب��ل��ده  اجل���وع 
يف  التظاهرات   مطالب  كانت  وه��ذه  النفط، 
موجاتها الوىل، ال ان عدم اكرتاث ال�سلطات 
معظم  دف��ع  الب�سيطة  املطالب  بهذه  الفا�سدة 
العراقيني، اىل رفع رايات الثورة بكل ما تعنيه 
ال��ذي  بلدهم  واق��ع  لتغري  ودللت  معاين  م��ن 
ال�سعب  وبات  الل�سو�ض،  من  جمموعة  نخرته 
وا�ستمرار  الفا�سدين  هوؤلء  ا�ستقواء  اأن  يدرك 
يف  يكمن  الأعظم  مبعثها  الداخلية  امل�سكلت 
الإي���راين؛  خا�ض  وب��وج��ه  اخل��ارج��ي،  التدخل 
فال�سلطة يف العراق منذ العام 2003، مل تخرج 
لإيران،  املوالية  ال�سفوية  الأح��زاب  قب�سة  من 
اإ�سرار  وحتديًدا حزب الدعوة و�سركائه، وثمة 
اإدام��ة هذا الو�سع، وهي ما زالت  اإي��راين على 
جتد بني هذه الأحزاب وامليلي�سيات التي تتبعها 
من ي�ساركها هذا التوجه، ف�سًل عن ا�ستعدادها 

لفر�سه بقوة ال�سلح عرب امللي�سيات املنفلتة. 
تتوقف  ل��ن  امل�ستمرة  ال�سعب  ث����ورات  ان 
تغول  او  كورونا  وباء  ن�سر  عمليات  متنعها  ولن 
كبت  يف  املفرطة  القوة  باإ�ستخدام  ال�سلطات 
لن  ف��ال��ع��راق��ي��ني  ال�سلمية،  ال�سعب  تطلعات 
العملية  نفايات  بتدوير  يقبلوا  ولن  ينخدعوا، 
فا�سل  ول  بفا�سد،  فا�سد  واإب���دال  ال�سيا�سية 
بفا�سل، ول عميل بعميل، وباملح�سلة لن ينخدغ 
باأي خائن وعميل وجمرم من امللوثني بالعملية 

ال�سيا�سية.
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السياسة

اليام  المريكية هذه  املتحدة  الوليات  ت�سهد 
موجة عنيفة من املظاهرات والحتجاجات  ، يف 
غالبية املدن المريكية انتقل اثرها اىل بريطانيا 
ب��امل��م��ار���س��ات  للتنديد  اأخ�����رى،  ودول  وف��رن�����س��ا 
العن�سرية جلهاز ال�سرطة المريكية، على خلفية 
فلويد"   "جورج  يدعى  ا�سود  امريكي  مواطن  قتل 
يقيم يف مدينة منيابولي�ض، مما اأدى اىل اإختناقه 
اأث��ار  مم��ا  رقبته.  على  ركبته  �سرطي  و�سع  اإث��ر 
املمار�سات  نتيجة  المريكيني  نفو�ض  يف  الغ�سب 
العن�سرية املتكررة �سد املواطنني ال�سود. وبح�سب 
التحقيقات، عرب  الرئي�ض المريكي "ترامب" عن 
الإج����راءات   اأق�سى  ب��اإت��خ��اذ  وتهديداته  �سخطه 
البيت  و�سرح  املحال،  وحرق  العنف  اأعمال  بحق 
الي�سارية  انتيفا"  "حركة  ت���ورط   ح��ول  البي�ض 
اجلي�ض  ب��اإق��ت��ح��ام  وال��ت��ه��دي��د  العنف  اع��م��ال  يف 
بح�سب  دميقراطي  جمتمع  يف  املتظاهرين  لقمع 
الت�سنيف ال�سيا�سي! ونظام لطاملا ت�سدق باحلقوق 
املجتمعات  يف  فقط  بالفو�سى  وا�ساد  واحلريات، 
ن�سطاء  باإعتبارهم  املتطرفني  نا�سر  بل  العربية 
هذه  احلقوقية  املنظمات  �سمتت  فيما  �سيا�سيني! 
املرة، ومل تعربالأمم املتحدة عن اي قلق حول ما 
الج��راءات  واإت�سمت  املتحدة  الوليات  يف  يحدث 

المريكية بو�سف العنيفة!!.
الحتجاجات  قوة  اأ�سباب  يف  تاهوا  املحللون 
ت�سرتك  ت���زال،  ول  ا�سبوعني  طيلة  الم��ري��ك��ي��ة 

د. خليل مراد

عنصرية  اليمن االمريكي
وأثــــــــــــــــــــــره عــــــــلــــــــى الــــــــتــــــــمــــــــاســــــــك الــــــــداخــــــــلــــــــي 
لــــــــــلــــــــــدولــــــــــة فــــــــــــي الــــــــمــــــــرحــــــــلــــــــة الــــــــقــــــــادمــــــــة

البي�ض  المريكية  املجتمعات  �سرائح  اأغلب  فيها 
القمع  عن�سرية  �سد  للوقوف  بع�ض،  مع  وال�سود 
واملدججة  املدربة  ال�سرطة  جهاز  ميار�سه  ال��ذي 
باأدوات القتل، وهذا احلدث متداخل بالفعل  بني 
زادت  الذي  كورونا  وباء  جراء  عاطل  مليون    30
ن�سبة البطالة هناك ب�سك لفت للنظر، اإىل جانب 
جتاه  المريكية  الج��راءات  من  ال�سعبي  الغ�سب 
الوباء، ولكن العلة امل�ستدمية يف املجتمع المريكي 
متثلت يف الف�سل البنيوي يف التعامل مع املواطنني 
المريكيني اذ خذت )العن�سرية( اإ�سكال خمتلفة 
وجعلت ال�سود والقليات الأخرى من غري البي�ض 
النظام  وحيث   اإ�سطهادا،  والأك��ر  الأكر�سعفا 

و�سيا�سي  اجتماعي  زل��زال  اىل  يحتاج  المريكي 
اإدع��اءات  رغ��م  الهرمة،  ج��ذوره  لتف�ض  وفل�سفي 
وتنظمه  زاه���ي  جمتمع  امريكا  ان  ال�سيا�سيني 
�سعارات الدميقراطية واحلقوق واحلريات، ولكن 

الواقع غري ذلك متاما. 
مل  الب�سعة،  الطريقة  بتلك  فلويد  جورج  فقتل 
يكن الأول واإمنا م�سماراآخر يف طريقة العن�سرية 
�سد ال�سود حتديدا. وخل�سته ان اإتهامات عديدة 
بالتحري�ض  ت��رام��ب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  ت��ط��ول 
)�سيتم اطلق  قوله  مثل  بلده  العن�سرية يف  على 
جمددا  نظامه  ليدفن  املتظاهرين(  على  الكلب 
يف  كنغ"  ل��وث��ر  "مارتن  ال���س��ود  ال��زع��ي��م  اح���لم 
خطابه ال�سهري عام 1963 اأمام الن�سب التذكاري 
لينكولن"  "ابراهيم  ال�سبق  المريكي  للرئي�ض 
التمييزاالعن�سري  ب��اإن��ه��اء  فيها  ن���ادى  وال���ذي 
"لدي  ال�سهرية  بجملته  امريكا،   يف  ال�سود  �سد 
جورجيا  تلل  وعلى  الي��ام  من  يوم  يف  باأنه  حلم 
ال�سابقني  العبيد  اب��ن��اء  يجل�ض  �سوف  احل��م��راء 
مل  الخوة".  مائدة  على  معا  العبيد  ملك  وابناء 
يكن يعلم كينغ، حينها انه بعد هذا التاريخ  بنحو 
بخطى  املتحدة  ال��ولي��ات  �ستخطو  ق��رن،  ن�سف 
ثابتة نحوعودة العن�سرية وال�سطهاد �سد ال�سود 
مرة اخرى، ومل يكن يعلم فقط يف اأول �ستة ا�سهر 
من  اك��ر  �ستحدث   2017 ع��ام  ترامب  حكم  من 
�سبعة جرائم قتل لل�سود ب�سبب التمييز العن�سري. 
اذ �سهد العام 2018 مقتل ال�ساب ال�سود "ديانتي 
ياربر" على يد ال�سرطة المريكيية، ومقتل ال�ساب 
مدينة  يف  ال�سرطة   بر�سا�ض  كلرك"  "�ستيفون 

�ساكرامنتو عا�سمة ولية كاليفورنيا.
واملتابع للتاريخ المريكي يتلم�ض ان العن�سرية 
ق��دمي��ة ق���دم دول����ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، فمنذ 
المريكية  الهلية  واحل��رب  ال�ستعمارية  احلقبة 
"�سكان  احلمر  والهنود  ال�سود  �سد  والعن�سرية 
امريكا ال�سليني" متجذرة،  ورغم الن�سال الدائم 
بحقوق  ت��ن��ادي  التي  واملنظمات  اجلمعيات  م��ن 
املجتمعات  حت��ري��ر  على  ج���ادة  وتعمل  الن�����س��ان 
والكراهية  والنتقام  العنف  روحية  المريكية من 
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    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

البي�ض والقلية من اجلن�ض ال�سود،  الغالبية  بني 
موؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  ال�ستطلعات  اأن  اإذ 
الراأي واحلرية والدفاع عن حقوق الن�سان، تبني 
جلنة  واإتهمت  املجتمع.  داخ��ل  العن�سرية  تغلغل 
التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  امل��ت��ح��دة  المم 
 2017 �سهر حزيران عام  العن�سري بجنيف، يف 
تطبيق  يف  ف�سلت  املتحدة  ال��ولي��ات  حكومة  ان   ،
القوانني الدولية  ملنع انت�سار التمييز العرقي، واأن 
املوؤ�س�سات المريكية ت�سهد تفرقة �سد "النافاجو" 
احلكومة  داع��ي��ة  اجلنائية،  ال��ع��دال��ة  ي�سمل  مب��ا 
ويذكر  فوري.  ب�سكل  ال�سطهاد  لوقف  المريكية 
ان ممثلة نافاجو يف مهرجان ح�سارات وثقافات 
اقيمت  التي  فليب�ض"  "ماك�ض  ال�سحاري  �سعوب 
2010 اأن احلكومة المريكية جتري جتارب  عام 
دون  ال�سود  �سكن  مناطق  من  بالقرب  اليورانيوم 
وبيئة  اف�سل  ومعي�سة  �سحة  يف  حلقهم  رع��اي��ة 
ال�سابق   المريكي  الرئي�ض  ا�سطر  بينما  نظيفة، 
"باراك اوباما " لإجراء ت�سوية مع النافاجو يف عام 
لإ�سقاط  دولر(  مليون   553( مبلغ  ودفع   ،2014
موؤ�س�سات  �سد  النافاجو  رفعتها  ق�سائية  دع��وى 

حكومية.
املجتمعات  ت��ع��اين   الع�سرين   ال��ق��رن  وطيلة 
العن�سرية  م��ن  عالية  م�ستويات  يف  المريكية 
ل�سعود  الظواهر   اح��دى  كانت  وه��ذه  والتمييز 
براجمه  �سمن  ا�ستهدف  ال��ذي  البديل"  "اليمني 
واعتربت  املتحدة.  الوليات  يف  العرقية  القليات 
التحقيقات  وم��ك��ت��ب  ال��داخ��ل��ي   الم����ن  وزارة 
الفدرالية خلل العوام 2019-2016 ان العنف 
احد  هو  املتحدة  الوليات  ال�سود يف  �سد  البي�ض 

عوامل التهديد الرهابي الداخلي .
املتحدة   ال��ولي��ات  يف  البي�ض  ام��ت��ي��ازات  ام��ا 
ح��ي��ث منح  الخ����رى  الع�����راق  دون  ان��ح�����س��رت 
الربوت�ستانت  وخ��ا���س��ة  الورب���ي���ني  الم��ري��ك��ي��ني 
امتيازات  الغنياء  البي�ض  �ساك�سونيني  والجنلو 
ح�سرية منها: تعليمية والهجرة  وحقوق الت�سويت 
واملواطنة وحيازة الرا�سي والجراءات اجلنائية. 
الربوت�ستانت  من  اأوروب��ا  من  املهاجرون  اما 
والي��ط��ال��ي��ني  وال��ب��ول��ون��ي��ني  الي��رل��ن��دي��ني  منهم 

املجتمع  يف  التمييز  وح���الت  بالإق�ساء  �سملوا 
مهاجرة  امريكية  جمموعات  وواجهت  المريكي 
متييزا  الو���س��ط   وال�سرق  العربية  املنطقة  م��ن 
العديد  وا�ستملت  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  م�ستمرا 
ال�سا�ض  على  املعنية  الرئي�سية  املوؤ�س�سات  من 
احلمر   ال��ه��ن��ود  اح��ت��ج��از  وال��ع��رق��ي،  العن�سري 
بقانون  و�سمولهم  داخلية  مدار�ض  يف  وو�سعهم 
اليه  ينظر  وا�سبح  والعتقال،  والتجن�ض  الهجرة 
ولكن  واخلقيا،  اجتماعيا  مقبول  غري  انه  على 
تنعك�ض  كربى  ظاهرة  العن�سرية  ال�سيا�سة  تبقى 
على عدم امل�ساوات الجتماعية  والقت�سادية، ول 
تزال الطبقة التي متار�ض العن�سرية يف الوليات 
والتعليم  التوظيف  جم��الت  يف  تتحكم  املتحدة  

وال�سكان.
لتخفيف  احلكومية  والج��راءات  امل�ساعي  اما 
حدة الفروقات الجتماعية ويف حماولت الق�ساء 
وال���س��ود،  البي�ض  بني  العن�سري  التمييز  على 
املا�سية،  ال��ع��ق��ود  اب��ع��اد خ��ط��رية خ��لل  اخ���ذت 
المريكي  الكونغر�ض  م��ن  ق����رارات  ���س��درت  اذ 
العامة  املطاعم  دخ��ول  من  ال�سود  يحرم  يعد  مل 
منهم  وا�سبح  للبي�ض،  املخ�س�سة  ال�سينما  ودور 
جامعيني  وا�ساتذه  �سركات  ادارة  جمال�ض  روؤ�ساء 
للخارجية  وزي��ري��ن  لل�سود  وا�سبح  و�سحفيني، 
للجمهورية  ورئي�ض  القومي  ل��لأم��ن  وم�ست�سار 
ان  اإل  انتخابيتني.  ل��دورت��ني  اوب��ام��ا  ب���اراك  ه��و 
الفدرالية  ال�سرطة  بني  املواجهات  حوادث  تكرار 
التي  ال�سوداء  املجموعات  وبني  البي�ض  المريكية 
وما  ال�سكان،  جمموع  من  باملئة   )40( نحو  تبلغ 
ذكرنا  قتل  وجرائم   عنف  اعمال  من  عنها  ينتج 
ب�سبب غياب  القرارات احلكومية  تهم�ض  بع�سها، 
اب�����س��ط ق��واع��د ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف ت��وزي��ع 
 42 ال�سود  عدد  بلغ   2014 عام  يف  مثل  الدخل. 
مليون ن�سمة، ولكن تبقى امل�سكلت الكبرية لل�سود 

من  باملئة   24،7 ن�سبة  تعي�ض  اهمها،  المريكيني 
املحاكم  نظام  كذلك  الفقر،  خ��ط  حت��ت  ال�سود 
لرقابة  غريهم  م��ن  اك��ر  ال�سود  يتعر�ض  حيث 
ال�سرطة ومداهمة م�ساكنهم والقب�ض عليهم بتهم 
قانونية او اخبارية، جتري يف الماكن العامة، كما 
ان احتمال احلكم على املرتكبني جرائم ت�سل اىل 
العدام، يبلغ اربعة ا�سعاف احتمال احلكم على 
القانون  ح�سب  م�سابهة  جرائم  املرتكبني  البي�ض 
المريكي للعقوبات. كما ان ن�سبة ال�سود بال�سجون 
43 باملئة ح�سب اح�ساءات الراأي  المريكية تبلغ 

العام ال�سنوية.  
املتفجرة  ال�سعبية  الحتجاجات  ان  ن�ستنتج 
الفرقة  عوامل  وا�ستمرار  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
وال�سود،  البي�ض  ب��ني  العنف  واع��م��ال  والتمايز 
حالة  اىل  ي�سري  الم��ري��ك��ي  ال�����س��ل��وك  ان  ي��وؤك��د 
المريكي  اخلطاب  ان  وثبت  والتفكك  النق�سام 
قبيحة  ���س��ورة  خلفه  يخفي  وال��ع��دال��ة  ب��احل��ري��ة 
مع  قبولها  ميكن  ل  اذ  العظمى،  ال��دول��ة  ل��ه��ذه 
الكراهية  تعمق  التي  العن�سرية  الثقافة  تنمية 
بني او�ساط ال�سعب، وتدفع ال�سود اىل انتفا�سات 
ال�ستقرار  تهدد  وبالتايل  البي�ض  ممار�سات  �سد 
ونذكراىل  المريكية.  املتحدة  للوليات  الداخلي 
ال�����س��وداء ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا بزعامة  ث���ورة  ق��ي��ام 
الذين  البي�ض  ن��ظ��ام  ا�سقطت  ال��ت��ي  م��ان��دي��ل، 
حكموا جنوب افريقيا عدة قرون. كل ذلك يوؤ�سر 
امريكا  قوة  على  للعن�سرية  اخلطرية  الآث��ار  اىل 
وتهديد  والعزلة  بالن�سقاقات  امل��ه��ددة  العاملية 
النظام احلاكم وجتربته الدميقراطية التي بداأت 
الزاهية  )احل��ي��اة  ي�سمى  ما  وان  بريقها،  تفقد 

المريكية( هي مو�سع �سك!!
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والتزوير  الكذب  اإىل  دولة عظمى  تلجاأ  حينما 
اإجرامية،  باأدوات  مفرطة  قوة همجية  واإ�ستخدام 
باخل�سائر  اآبهة  غري  لها،  مادية  م�سالح  لتحقيق 
اأنها  يعني  فهذا  التدمريية؛  بالنتائج  اأو  الب�سرية 
�سكرات  وتعاين  الأخرية  اأنفا�سها  تلفظ  بل  تنازع، 
حقيقة  هو  بل  عاطفيا،  الكلم  هذا  لي�ض  امل��وت، 
التحليلية  الدرا�سة  بعد  اإل  اإثباتها  اإىل  حتتاج  ل 
ذي  الإم��رباط��ور  �سام  اأنكل  ح��ال  وه��ذا  املتاأنية، 

ال�سمعة والإمتداد والقوة
اإنهيار احللم الأمريكي

الع�سرين  القرن  من  الثمانينات  اأوا�سط  حتى 
تزال حتتفظ  الأمريكية ل  املتحدة  الوليات  كانت 
احللم  �سنع  ال���ذي  ال��دع��ائ��ي  ال��ربي��ق  م��ن  بكثري 
الثانية،  العاملية  احل��رب  اإنتهاء  عقب  الأمريكي 
البلد  اإحتلل موقع  مع  العامل  قيادة  تبواأت  حينها 
الفر�سة  بلد  اأن��ه  على  نف�سه  �سوق  ال��ذي  احللم 
والإب����داع  احل��ري��ة  بلد  ال����ذات،  وحتقيق  املمكنة 
���س��يء، ف�سارت  وال����راء ح��ت��ى م��ن ل  وال��ع��ط��اء 
اإ�ستطاعة  يتمنون  الأر�ض  �سباب  لأكر  حلما  تبدو 

د. عبدالناصر سكرية

ال��دول  �سباب  حتى  فيها.  والعي�ض  اإليها  الهجرة 
بلد  اإىل  الهجرة  الأب��رز  حلمهم  ك��ان  ال�سيوعية 
ومنذ  مت��ام��ا.  املختلفة  احل��ي��اة  حيث  ���س��ام  ال��ع��م 
اندلع حرب فيتنام وعدوان الوليات املتحدة على 
�سعبها بداأت �سورة ذلك احللم تهتز رويدا حتى يف 
اإعلم  لبث  ما  ثم  الأمريكي،  الداخل  �سباب  نظر 
اخلافت  الربيق  بع�ض  اإ�ستعاد  اأن  الهائل  الت�سويق 

اإىل �سورة امريكا - احللم.
عاد  حتى  ال�سبعينات  عقد  تو�سط  اأن  وم��ا 
الإهتزاز اإىل ال�سورة والت�سو�ض اإىل احللم، وكانت 
الف�سائح الداخلية وممار�سات ال�سلطة ال�سيا�سية 
اللتينية  اأمريكا  �سعوب  �سد  الأمنية  واأجهزتها 
وبلدان العامل الثالث عموما، �سببا رئي�سا يف ذلك. 

الرئي�س واحللم
املتوا�سع  الهزيل  املمثل  ريغان  اإنتخاب  منذ 
الأمريكية  الرئا�سة  ���س��ورة  تهتز  ب���داأت  رئي�سا 
م�سمونها  تفقد  راحت  التي  دميقراطيتها  ومعها 
ل�سالح قوى النفوذ وال�سغط و�سناعة الراأي العام 
رم��وز ذلك  م��ن  رم��زا  كانت  وه��ي  ب��ه،  والتلعب 
بذاتها  كانت  الإنتخابية  فالدميقراطية  احللم. 
ثم  الأمريكي،  احللم  اإىل  الإجنذاب  عنا�سر  اأحد 
راحت تتك�سف م�ستويات من ال�سلوكيات الرئا�سية 
ال�سابقة على ريغان؛ فتبدو خمزية ل تليق باأ�سغر 

ق��وة  باأعظمها  فكيف  ال����دول،  اأب�����س��ط  اأو  دول���ة 
وجربوتا؟

التي  القوة  اإنق�سا�ض  ريغان  رئا�سة  �ساحب 
ب�سيطة  اإجتماعية  مكت�سبات  على  النظام  ت�سنع 
للمواطن الأمريكي نف�سه، ترافقت مع هجمة غري 

م�سبوقة من اخل�سخ�سة الإقت�سادية.
كان جون�سون �سيء الطباع عدمي الأخلق حتى 
يف  يتبول  كان  اأنه  لدرجة  موظفيه،  مع  تعامله  يف 
حديقة البيت الأبي�ض اأمام موظفيه واأمنه وبع�ض 

�سيوفه.
اإتهمه  ال��ذي  الأب��ن  بو�ض  ج��ورج  و�سل  وحينما 
مواطنوه بالغباء واحلمق ورداءة التفكري؛ لي�سبح 
رئي�سا لمريكا، فاإن عطبا ذاتيا يكون يتهددها من 
الداخل فيهتز احللم اأكر، وحينما يعلن اأنه مكلف 
ن�سمع  اأننا  نظن  العراق،  حرب  خلو�ض  الرب  من 
�سوتا من القرون الو�سطى اجلاهلية، واأما حديثه 
عن ياأجوج وماأجوج فيذكرك باأحد م�سايخ ال�سلفية 
الدجل  غ��ري  �سيئا  احل��ي��اة  م��ن  يعرفون  ل  ال��ذي��ن 

واملخادعة.
ه�شا�شة الدميقراطية

الرئا�سي مرتعا  الأبي�ض  البيت  وحينما ي�سبح 
للممار�سات ال�سوقية والقذارة، يف عهد بيل كلينتون 

السياسة
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موظفيه  اأم��ام  يوميا  زوجته  مع  �سراخه  ويتعاىل 
كما  واحلكم؛  الدولة  �سوؤون  يف  تدخلها  ويت�ساعد 
حتدث موظفون يف ذلك البيت ال�سهري، فل نكون 

اأمام دولة عظيمة.
الفرز  ومراجعة  الأ�سوات  فرز  ي�ستمر  وحينما 
يف انتخابات بو�ض؛ عدة اأ�سهر قبل اإعلن النتيجة؛ 
رو�سي  اإخ���رتاق  عن  يعلن  ترامب  اإنتخابات  ويف 
ت�سوي�ض  اإىل  اأدى  الإنتخابية  للعملية  اإل��ك��رتوين 
الناخب  حرية  يف  �سلبية  نتائج  له  كانت  وتلعب 
الأمريكية  الدميقراطية  اإبداع  كل  فاإن  الأمريكي، 
يكون قد اإهتز وخاب ومل يعد يعني �سيئا للكثريين 

يف العامل.
اأحداث 11 �شبتمرب 2001

نيويورك  يف  ال��ربج��ني  تفجري  ح�سل  حينما 
قامت الدنيا ومل تقعد، واإنخرط الإعلم الأمريكي 
على  ب�سغط  ي��ح��دث  مل��ا  ت��ف�����س��ريات��ه  ت�����س��وي��ق  يف 
الأع�ساب والنفو�ض والعقول، مل يكن اأمام النا�ض 
ال�سورة  ب��داأت  ف�سيئا  �سيئا  الت�سديق،  من  ب��دا 
تتك�سف عن وقائع مغايرة. تبني اأن تزييفا اإعلميا 
خطريا جرى ت�سويقه باإخراج بارع لتثبيت مقولت 
اإخرتق  اأن��ه  باإدعاء  املزعوم؛  الإ�سلمي  الإره��اب 
بطائرة ركاب مدنية مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، 

وفجر الربجني اأي�سا بطائرة مدنية اأخرى!
الرباعة  وم�ستوى  ونوعيته  ال��ك��ذب  كمية  اإن 
املهنية يف ت�سويق الكذب ذاته ، ثم بناء اإ�سرتاتيجية 
عاملية على اأ�سا�سه ؛ تدل بو�سوح على عمق الأزمة 
داخلها  يف  املتحدة  الوليات  تعي�سها  التي  الذاتية 
اأول، بينها وبني مكوناتها الذاتية ثانيا. ويف �سبيل 
واخل��داع  والتزوير  والتزييف  الكذب  يهون  ذل��ك 

والت�سحية باآلف من مواطنيها الأبرياء.
غزو العراق

الأمريكية  القوة  و�سائل  كل  تنخرط  وحينما 
واإعلمها  واإم��ت��دادات��ه��ا  واأذرع��ه��ا  وموؤ�س�ساتها 
لتكذب  الأمنية؛  واأجهزتها  البحثية  ومراكزها 
وت��ف��ربك م��ن الف���لم  وق��ائ��ع مل حت�سل  وت����زور 
اإثبات  اأج��ل  من  ب��الآلف  والتقارير  والتحقيقات 
ل  وه��و  ال�سامل  الدمار  لأ�سلحة  العراق  اإمتلك 

اأن  ميلكها وهي تعرف ذلك؛ فاإنها توؤكد ملن يريد 
يرى الأمور مبو�سوعية، اأنها قوة منخورة مت�سو�سة 
تخ�سى �سقوطا مريعا غري بعيد فت�سابقه بالعدوان 
ظنا باأن اإمتلكها ملزيد من م�سادر الطاقة واملال 
من  وميكنها  عمرها  يطيل  �سوف  املادية  والقوة 

البقاء، ولي�ض هذا اإل وهم جربوت القوة.
التكوين املجتمعي

على  قرنني  من  اأكر  اإنق�ساء  من  الرغم  على 
الهجرات الأمريكية اللتينية اإىل الوليات املتحدة 
ال�سكانية  اجلماعات  اأن  اإل  فيها؛  والإ���س��ت��ق��رار 
يف  من�سهرة  غ��ري  ت��زل  مل  "اإ�سبانية"  امل�سماة 
القومية  بخ�سائ�سها  حمتفظة  المريكي  املجتمع 
الإنف�سالية  رغائبها  تخفي  ل  ب��ل  ل  والثقافية 
الإ�ستقللية؛ كذلك اجلماعات الآ�سيوية؛ مما يدل 
بو�سوح على ف�سل النموذج الأمريكي يف ا�ستيعابها 
والن�سوج  الإكتمال  مقومات  توفر  لعدم  و�سهرها 

لوطنية اأمريكية �سادقة ووا�سحة.
�شعف الوطنية الأمريكية

ال�سناعية  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وى  هيمنة  ���س��دة  اإن 
لكل  وت�سخريها  الأمريكية  احلياة  على  الع�سكرية 
والإجتماعية  والعلمية  الب�سرية  ال��ب��لد  ط��اق��ات 
ل�ساحلها وملزيد من اإحكام هيمنتها وحتكمها بكل 
مفا�سل القوة واحلياة وحتويلها اإىل مكا�سب مادية 
احلدود  �سياع  اإىل  اأدى  ذلك  كل  ؛  مالية  واأرب��اح 
الفئات النخبوية  بني الوطنية الأمريكية وم�سالح 

احلاكمة.
التجربة  رم����وز  اأب����رز  وم���ا حت��ط��ي��م مت��اث��ي��ل 
وا�سنطن وكري�ستوف كولومب�ض  الأمريكية كجورج 
اإل تعبري عن هذه ال�سبابية يف الإن�سهار الوطني 
وت�سو�ض مفهوم الوطنية حد ال�سياع لدى الأجيال 

اجلديدة ال�سابة. 
هيمنة اللوبي ال�شهيوين

واإذا اأ�سيف اإىل هذا كله تزايد التذمر املكبوت 
ال�سيا�سات  على  ال�سهيوين  ال��ل��وب��ي  حتكم  م��ن 
لدعم  امكانياتها  وت�سخري  للدولة  الإ�سرتاتيجية 
ح�ساب  على  املحتلة  فل�سطني  يف  الإ�سرائيلي  دولة 
اأزمة  اإىل  يوؤ�سر  فاإمنا  ؛  نف�سه  الأمريكي  املواطن 

اأق��رب  حتني  متى  الإنفجار  يف  تتاأخر  لن  داخلية 
فر�سة.

ول��ق��د ب���ات م��ع��روف��ا يف ال��و���س��ط ال��ن��خ��ب��وي 
مب�سالح  ال�سهيوين  اللوبي  حتكم  اأن  الأمريكي 
للراأي ومينع حرية  اإىل قمع  يوؤدي  وق��رارات عليا؛ 
مت�ض  كثرية  جوهرية  م�سائل  يف  والتقييم  النقد 
معروفا  ب��ات  كما  وهيمنته.  اللوبي  ه��ذا  م�سالح 
التي  املالية هي  ال�سهيونية  املوؤ�س�سات  اأن  بو�سوح 
ال�سباب  الأخلقي يف �سفوف  الف�ساد  انواع  تن�سر 
حتديدا لإلهائه بالغرائز البهيمية عن الإهتمام مبا 

يجري يف بلده.
العن�شرية والغ�شب الراهن

القوة  على عن�سرية  الغا�سبة  الفعل  ردات  اإن 
لي�ست  ظلما؛  قتلته  اأ�سود  اإن�سان  �سد  الأمريكية 
اإن��ف��ج��ارا داخ��ل��ي��ا ���س��وف مت��ت��د ���س��ظ��اي��اه اإىل  اإل 
فيها،  واحلياة  المريكية  ال�سلطة  نواحي  معظم 
حال  واق��ع  ع��ن  عميقة  دللت  ثناياه  يف  ويحمل 
املجتمع الأمريكي املتاأزم يف جوانب كثرية؛ لي�ست 
اإىل  اأ�سيفت  واإذا  منها.  واح���دة  اإل  العن�سرية 
واملتزايدة  احلادة  الإجتماعية  الطبقية  التفاوتات 
ملوؤ�س�سات  الإجتماعية  الرعاية  �سعف  اإىل  ح��دة، 
الدولة واأدائها الركيك. اأما ت�ستت و�سياع كثري من 
اأخلقي  ف�ساد  عنه  يعرب  الذي  الأمريكي  ال�سباب 
العنف  وكثافة  عديدة  �سلوكية  و�سذوذات  متف�ض 
لكرة  املتعمد  والقتل  اجلرائم  ووترية  الإجتماعي 
اإمتلك ال�سلح فاإنه يبني مدى عمق ازمة �سباب 
عنه  تاه  بعدما  بها  قناعته  اأو  بهويته  معرفته  فقد 
املادية  القوة  �سيطرة  ظل  يف  امل�سمون  م�ستقبله 

الغا�سمة.
وما وجود ع�سرات الطوائف واملذاهب الدينية 
و�سلوكيات  غريبة  اأفكارا  حتمل  والتي  امل�ستحدثة 
اإنعزالية عجيبة ، اإل تعبري عن اأزمة هوية ووجود 

و�سياع وت�ستت..
املتحدة  ال��ولي��ات  لرئي�ض  الركيك  الأداء  اإن 
وباء  اأزم��ة  يف  ترامب  دون��ال��د  احل��ايل  الأمريكية 
على  يدل  ومواقفه  ت�سريحاته  وت�سارب  الكورونا 
الرئا�سية  املوؤ�س�سة  يف  و�سعف  امل�ستوى  يف  هزالة 
مواجهة  يف  امل��ت��وت��رة  م��واق��ف��ه  اأت���ت  ث��م  برمتها. 
مظاهرات رف�ض العن�سرية؛ لتبني مدى الإرتباك، 
الرئي�ض  مواقف  لرف�ض  كبار  م�سوؤولني  اإ�سطرت 
الإ�ستعانة  ح��ول  ال��دف��اع  وزي���ر  ت�سريح  يف  كما 

بالقوات امل�سلحة لقمع املتظاهرين. 
تتلعب  ك��ب��رية  ق���وة  وج���ود  ل��ل��ع��امل  قي�ض  ل��و 
كما   - الأمريكي  للمجتمع  الداخلية  بالتناق�سات 
لكانت   - ال��ع��امل  �سعوب  م��ع  ذات��ه��ا  اأمريكا  تفعل 
حتى  بل  فقط  عاملية  كاإمرباطورية  لي�ض  اإنهارت 

كدولة مركزية .
    طبيب و كاتب عربي
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الهمجي  الي����راين  واق��ع��ة الح��ت��لل  م��ن��ذ 
لأر���س��ن��ا ووط��ن��ن��ا: الح����واز ال��ع��رب��ي��ة، ودخ��ول 
جي�سها الغازي لوطننا مبباركة ودعم بريطانيا، 
الكعبي،  خ��زع��ل  ال�سهيد  دولتنا  اأم���ري  واأ���س��ر 
ادى  الأح���واز، وه��و ما  ام��ري عربي حكم  اآخ��ر 
واحلياة  احلكم  مفا�سل  على  ال�ستيلء  اىل 
الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية يف الأحواز 
ومت ب��رت ذل���ك ال��ت��ط��ور امل��رح��ل��ي وامل��و���س��وع��ي 
كنا  و  الأح����وازي،  ال�سعب  به  ي�سري  ك��ان  ال��ذي 
المربيايل.  بيكو  �سايك�ض  م�سروع  �سحايا  اأول 
النفطية  ثرواتنا  على  ال�سيطرة  ا�ستطاعت  و 
الهائلة التي كانت تعد اأول منطقة اكت�سف فيها 

أ.عادل السويدي

ال�سرق  منطقة  عموم  يف  غريها  قبل  النفط 
الأو�سط وكان ذلك يف العام 1901م وا�ستخراج 
وهو  1908م،  العام  يف  فيها  مرة  لأول  النفط 
ما اأدى اىل تفكري بريطاين بن�سوء هذا الكيان 

الإيراين على ح�ساب دولة الأحواز العربية.
الأحوازي  العربي  ال�سعب  ثورة  اإنطلقة  اإن 
انتفا�سة  ل17  عددها  و�سل  التي  وانتفا�ساته 
ال�سهداء  ق��واف��ل  و  1925م  ال��ع��ام  منذ  وث���ورة 
البطال الذين عّمدوا بالدم م�سريتنا الن�سالية 
الدرب  اجل�سام  بالت�سحيات  واختطوا  الثورية 
الوحيد اىل الأحواز احلرة امل�ستقلة، عرب درب 
وحرب  رئي�سيا  اأ�سلوبا  املنظم  الثوري  الكفاح 
ال�سعب الأحوازي على كل امل�ستويات وال�سعدة 
لتحرير  اأك��ي��دة  ناجعة  كو�سيلة  امل���دى  طويلة 
ار�سنا و�سعبنا وثرواتنا الوطنية الحوازية، وان 

نكون اأوفياء لدماء �سهدائنا البرار.
الفار�سي ال�سفوي  له املحتل  ان ما يخطط 
الذي متّر�ض  �سعبنا  لي�ض قدرًا، لأن  يف طهران 
وعنجهية  الظلم  �سد  والت�سعيد  الن�سال  يف 
من  عقود  عرب  للإحتلل  ال�سيا�سية  امل�ساريع 
الن�سالية  الطاقات  من  �سعبنا  يحمل  الزمن 
هزمية  وم��ن  ال�سمود  م��ن  ميكنه  م��ا  الهائلة 
�سعبنا  منا�سلو  ه��م  فها  وخمططاته.  ال��ع��دو 
الفار�سي  للعدو  يت�سُدون  الداخل  الأحوازي يف 

له،  راف�سة  اأ�ساليب  بكل ما ميلكون من  املحتل 
من حيث اخلروج ال�سعبي يف مدن خمتلفة من 
اإغ��راق  مل�ساريع  والت�سدي  الأح���وازي  قطرنا 
القت�سادي  والتاآزر  الأحوازية،  والقرى  املدن 
عامة  ال�سعبية  الفئات  بني  وامل�ساعدات  الكبري 
للحوؤول دون تو�سع الفقر ال�سعبي املمنهج الذي 
م�سروعها  يف  الحتلل  ق��وات  احداثها  ارادت 
التي  الزراعية  الأرا�سي  وغرق  ا�ستهداف  عرب 

كانت على و�سك احل�ساد.
الثاين/ ت�سرين   25 انتفا�سة  اأك��دت  لقد 
بل  وامل��ن��ه��ج��ي  العلمي  ال��ف��ه��م  نوفمرب2019 
وممار�سة  نظريا  ال�سليمة  العلقة  يف  والعملي 
الفهم  وو�سعت  الإحتلل،  مقاومة  م�سروع  يف 
الإحتلل  وممار�سة  �سلوك  لطبيعة  ال�سحيح 
الداخلية  معار�سته،  ويف  النظام  يف  الإي��راين، 
التعاي�ض  اب���دا  مي��ك��ن  ل  ال���ذي  واخل��ارج��ي��ة، 
مع  اجللو�ض  ول  الأ�سكال،  من  �سكل  ب��اأي  معه 
منظمة  م��ع  امل��ن��ايف،  يف  امل��ج��رم��ني  معار�سيه 
ال�ساهن�ساهيني  امللكيني  اأو  خلق  جم��اه��دي 
الفار�سية  والعناوين  ال�سماء  من  غريهم  اأو 
ل�سروط  تخ�سع  مل  ما  علنًا،  او  �سرًا  املخاتلة، 
يف  متخ�س�سة  جل��ان  عليها  ت�سرف  وق���رارات 
اأروقة المم املتحدة وب�سفافية معلنة، لأن هذه 
"الدولة" امل�سماة "ايران" ن�ساأتها مرهونة باإلغاء 
اأوجدتها   - ايران  اأي   – وهي  الأحوازية  الدولة 

السياسة

قـــرن مـــن الــكــفــاح الـــوطـــين األحــــــوازي المستمر 
مــــــــــــن أجـــــــــــــــل االســــــــــتــــــــــقــــــــــالل الــــــــــــوطــــــــــــين الـــــــنـــــــاجـــــــز
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مادة  ا�ستاذ  كان  القاهرة،  جامعة  يف  ال�سحافية  درا�ستنا  خلل 
ال�سحايف  اخلرب  مقومات  عن  احلديث  عند  ركز  ال�سحايف  التحرير 
او الق�سة ال�سحافية على �سرورة الجابة على خم�سة اأ�سئلة هي: من، 
الأوىل  الأربعة  ال�سئلة  اأن  اىل  ي�سري  وكان  ومل��اذا؟.  م��اذا،  كيف،  اأي��ن، 
تعطي و�سفًا �سامًل للخرب او الق�سة يف حني ان ال�سوؤال اخلام�ض: ملاذا؟ 

ميلك ال�سفة التحليلية لكامل املو�سوع املطروح.
بالعادات  يتعلق  فيما  امل��وروث  على  ال�سرقية  ثقافتنا  يف  تعودنا  لقد 
واملفاهيم، دون اأن نحاول طرح ال�سوؤال التحليلي..ملاذا؟ لأن طرح هذا 

ال�سوؤال، ويف كل الق�سايا، يفتح ابواب التفكري والتحليل.
ال�سغري)اجلبل(  لبنان  دول��ة  تو�سيع  الفرن�سيون  قرر   1920 عام 
ال�سمالية  وال�سهول  عامل  جبل  ومنطقة  والبقاع  ال�ساحل  اليه  ف�سموا 
ال�سنة  ه��ذه  اللبناين  احلكم  ي�سعى  وال��ذي  الكبري(  )لبنان  واأعلنوه 

للإحتفال مبئوية هذا الإعلن!؟
لقد جنحت فرن�سا بعد حوادث العام 1860 يف جبل لبنان بالت�سلل 
اىل هذه املنطقة وقامت بفر�ض منطقة حكم ذاتي حتت احلكم العثماين 

عرفت باملت�سرفية، ومل ي�ساأل اأحد ملاذا؟
بربط  فقامت  لها،  ق��دم  كموطئ  »الدويلة«  ه��ذه  فرن�سا  وا�ستغلت 
التب�سريية، وا�ستمر النفوذ  املوارنة معها ثقافيًا عن طريق الإر�ساليات 
الفرن�سي يف التزايد، وجنح يف اإحتلل لبنان و�سوريا بعد احلرب الأوىل، 
وحني تقا�سموا بقايا الدولة العثمانية، توزعوا هذه البقايا، وكان لبنان، 
ب�سبب تعدد الطوائف فيه والتداخل فيما بينها يف خمتلف املناطق، من 
التق�سيمات، لكن يد فرن�سا كانت متواجدة، وحني طالب م�سلمو  اأعقد 
دم�سق،  يف  العربية  الدولة  اىل  بالإن�سمام  الأربعة  والأق�سية  ال�ساحل 
طالب امل�سيحيون بقيادة البطريرك احلويك بال�ستقلل التام، فكان ل 

بد من عمليات برت وترقيع ا�سفرت عن اعلن )لبنان الكبري(!؟
ينق�سنا  وك��ان  اأمامنا،  التو�سيفات  كانت  امل��راح��ل،  تلك  كل  ويف 

التحليل للحث على التفكري..ملاذا؟؟
الناظر اىل الأو�ساع اليوم يف كل منطقتنا ي�ستطيع ا�ستنتاج الأجوبة 

الكاملة..

أ. مايز األدهمي

بعد مائة سنة..
لماذا؟

رئي�س حترير جريدة الإن�شاء ـ طرابل�س لبنان

ر�أي

القوى المربيالية الربيطانية قبل حوايل القرن ودعمت اأركان بقائها 
لت�سادفنا  ال��ظ��روف  و���س��اءت  العربية،  واأمتنا  اأح��وازن��ا  يف  ومت��دده��ا 
واللوعي  التمّزق  تعي�ض ظروف  واأمتنا  اأحوازنا،  95 لإحتلل  الذكرى 

والنهيار نتيجة التخادم امل�سرتك بني الغرب وايران.
واأع�ساء وجماهري  فاإننا كم�سوؤولني  اأ�سا�ض ما تقدم  من هنا وعلى 
الأحواز، وبعد م�سي 95 عاما للحتلل الإيراين املجرم للأحواز نوؤكد 

على ما يلي :
بالغزو  اأر�سنا  على  اأوجد  املغت�سب  الي��راين  الكيان  هذا  ان  اأول: 
قوة  كل  املتحكمة يف  بريطانيا هي  زالت  ول  وكانت  الع�سكرية،  والقوة 
ايران، والو�سيطة ال�سرتاتيجية املتوا�سلة معه ر�سميا، يف ظل اوج قوتها 
هذه  ا�ستمرارية  على  الإبقاء  يف  الأ�سا�سية  امل�سلحة  و�ساحبة  العاملية 

"الدولة" باإرهابها كمعول هدم للدول العربية الأخرى.
ثانيا: اأن طبيعة هذه "الدولة" الإحتللية / ال�ستيطانية العن�سرية 
ال�ست�سلم  ولي�ض  عامليا،  وف�سحها  الثورة  خيار  جميعا  علينا  تفر�ض 

والعي�ض امل�سرت معها ابدا.
ثالثا: يف هذه الظروف احل�سا�سة التي تعاين منها احلركة الوطنية 
تفاهمات  �سيغة  باإيجاد  الأحوازية  الوطنية  القوى  نطالب  الأحوازية 
املجل�ض  نطرح  واأننا  العادلة  ق�سيتنا  بها  متر  التي  املرحلة  تنا�سب 
الوطني لقوى الثورة الأحوازية كم�سروع اأويل خلو�ض املرحلة املقبلة من 

اأجل ادامة جذوة ال�سراع طويلة الأمد.
وحدة  يف  اأوث��ق  �سيا�سية  علقة  اإيجاد  على  العمل  واأخ���ريًا:  رابعًا 
الرتباط مع القوى العربية التي تعاين احتلل اإيرانيا، مبا�سرا او غري 
وا�سحة  ثورات  فيها  اندلعت  و  اليرانية،  ال�سيا�سات  وتقاوم  مبا�سر، 
الوطنية  القوى  مثل  لإي��ران،  املناوئة  وامل�ساريع  والهتافات  ال�سعارات 
اأوا�سر  وتقوية  اأوىل،  جهة  من  واللبنانية  واليمنية  وال�سورية  العراقية 
غري  ال�سعوب  اأح��زاب  يف  الثوريني  مع  وال�سيا�سية  الثورية  الإرتباطات 
ايران،  ووح�سية  اإحتلل  من  اخلل�ض  اأجل  من  تكافح  التي  الفار�سية 

من جهة ثانية.
واحلكومية  امل�سرية  ال�سعبية  بالقوى  للرتباط  التفعيل  اإعادة  اإن   
من  اأحوازي  وطني  ر�سمي  بوفد جماعي  العربية  الدول  وزيارة جامعة 
جهة ثالثة واأخرية، وعليه فان ال�سرح الوثائقي لتلك اجلهات على اهمية 
املحتل  مع  ال�سراع  فهم  يف  ا�سرتاتيحية  كق�سية  الح��وازي��ة  الق�سية 
�سبح  وابعاد  وتقدمها  العربية  المة  تطور  يعني  الذي  المر  الي��راين 
التفتيت املجتمعي احلا�سل لبع�ض اأقطارها وتفتيت دولها ل يتم ايقافه 
ال عرب دعم الق�سية الأحوازية �سيا�سيا وقانونيا ور�سميا وهو ما يوؤدي 
اىل قطع اأيادي ايران من دولهم ووقف و�سول الدعم املايل مليلي�سياتها.

    م�شوؤول املكتب ال�شيا�شي حلركة الن�شال 
العربي لتحرير الأحواز
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اع��ل��ن  امل��ا���س��ي  ن��ي�����س��ان  ���س��ه��ر  منت�سف  يف 
باأن  بومبيو(  )ج��ورج  المريكي  اخلارجية  وزي��ر 
البدء  العراقية  احل��ك��وم��ة  على  اإق��رتح��ت  ب���لده 
م�ستقبل  ملناق�سة  البلدين  بني  ا�سرتاتيجي  بحوار 
العلقات بينهما وحدد موعًدا لذلك يف �سهر يونيو 
بني  الأوىل  احلوار  جل�سة  بداأت  احلايل،  حزيران 
حزيران   11 امل�سادف  اخلمي�ض  ي��وم  اجلانبني 
الإع��داد  مت  مغلقة،  تلفزيونية  دائ��رة  عرب   2020
ينظم  ات��ف��اق  اىل  التو�سل  بهدف  ف��رتة  منذ  لها 
العلقات بني البلدين، التي ا�سطربت كثرًيا منذ 
العراقية  رئا�سة احلكومة  املهدي  تويل عادل عبد 
ان  لأي���ران  �سمح  وال���ذي   2018 اكتوبر  �سهر  يف 
العراقية  ال�����س��وؤون  يف  وت��دخ��ل��ه��ا  ن��ف��وذه��ا  ت��زي��د 
وكذلك هيمنة الف�سائل املوالية لها �سواء املنتمية 
للح�سد ال�سعبي او التي تعمل حتت م�سمى املقاومة 
ال�سلمية، بغر�ض �سطوتها على موؤ�س�سات الدولة 
املدنية والأمنية واخذ الأتاوات واملقاولت واملكاتب 
القت�سادية واملنافذ احلدودية وما رافق ذلك من 
املتحدة  الوليات  �سد  و�سيا�سي  اإعلمي  ت�سعيد 
املقرات  ا�ستهداف  الأمر اىل  المريكية، بل و�سل 
التحالف  ق��وات  فيها  تتواجد  التي  واملع�سكرات 
املنطقة  يف  الم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  مبنى  وك��ذل��ك 
بتوجيهات  وذلك  الكاتيو�سا  ب�سواريخ  اخل�سراء 

مبا�سرة من قا�سم �سليماين و خامنئي.
اإ�ستطاعت التظاهرات والحتجاجات ال�سعبية 
اإىل   2019 اكتوبر  �سهر  بداية  يف  انطلقت  التي 
اإ�سقاط عادل عبد املهدي وحكومته، حيث اإ�سطر 
ال��ق��وات  ارت��ك��ب��ت  ان  بعد  ال�ستقالة  ت��ق��دمي  اىل 
جم��ازرا  معها  املتحالفة  وامللي�سيات  احلكومية 
ال�سلميني،  املتظاهرين  بحق  ج�سيمة  وانتهاكات 
األف   20 من  واك��ر  متظاهر   700 من  اكر  وقتل 
املعتقلني  من  كبرية  اع��داد  اىل  ا�سافة  م�ساب، 

السياسة

الحوار االسرتاتيجي بن امريكا والعراق الى اين؟
قامت  الإ�ستهدافات،  هذه  على  رًدا  واملختطفني. 
م�سبوقة  غري  بعملية  المريكية  املتحدة  الوليات 
نالت من خللها قائد فيلق القد�ض اليراين قا�سم 
�سليماين وابو مهدي املهند�ض امل�سوؤول عن ف�سائل 
م�سرية  بطائرة  ال�سفوية  وامليلي�سيات  احل�سد 
اي��ران  لتقوم  ال���دويل، حيث  ب��غ��داد  م��ط��ار  ق��رب 
عني  قاعدة  ا�ستهداف  خ��لل  من  املبا�سر  بالرد 
ال�سد بعدد من ال�سواريخ البال�ستية بعيدة املدى، 
مبحاولة  ال�سعبي  احل�سد  ملي�سيات  قامت  وكذلك 
لإقتحام ال�سفارة المريكية يف املنطقة اخل�سراء، 
من  الن�����س��ح��اب  امليل�سيات  ه��ذه  ا���س��ط��رت  وق��د 
حميط ال�سفارة بعد انذار �سديد اللهجة مت ابلغه 
املهدي  عبد  عادل  اىل  المريكية  الدارة  قبل  من 
العراقي«  »الربملان  قام  كذلك  امليل�سيات،  وق��ادة 
بعقد جل�سة طارئة اقت�سرت على ممثلي الحزاب 
باإنهاء  ق��رارا  واإت��خ��ذت  فقط،  ال�سفوية  والكتل 
التحالف يف  وق���وات  الم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ت��واج��د 

العراق.
�سواريخ  اط���لق  عمليات  ا�ستمرت  بينما  و 

التحالف،  ومع�سكرات  م��ق��رات  على  الكاتيو�سا 
باإعادة  التحالف  قوات  قيام  اىل  ادى  الذي  الأمر 
بع�ض  من  واإن�سحابها  ومعداتها  جلنودها  اإنت�سار 
ال�سد  عني  قاعدتي  يف  والتمركز  القواعد،  هذه 

غرب العراق وحرير يف منطقة كرد�ستان.
الكتل  بني  ال�سيا�سية  التجاذبات  ا�ستمرت  لقد 
والحزاب ال�سيا�سية بعدم الإتفاق على ا�سم مر�سح 
لرئا�سة احلكومة خلًفا لعادل عبد املهدي امل�ستقيل 
الكاظمي(  )م�سطفى  ت�سمية  على  التوافق  حلني 
الذي كما يبدو ح�سل على ر�سا امريكي � ايراين، 
الواقع  باإ�ستغلل  المريكية  الإدارة  بادرت  لذلك 
تعاين  وه��ي حكومة ج��دي��دة  ال��ع��راق  اجل��دي��د يف 
النفط  ا�سعار  اإنهيار  اأول��ه��ا  ك��ب��رية،  �سغوط  م��ن 
جائحة  تف�سي  مع  الفل�ض  و�سك  على  وميزانية 
احلد  او  مواجهتها  عن  احلكومة  وعجز  ك��ورون��ا، 
ولو  مقبول  �سحي  نظام  وجود  عدم  ب�سبب  منها، 
باحلد الأدنى، ا�سافة اىل �سغط ال�سارع وا�ستمرار 
بالتغيري  تطالب  التي  والحتجاجات  التظاهرات 

وحماكمة الفا�سدين وقتلة املتظاهرين.

أ. خالد النعيمي 
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والتي  البلدين  بني  ال�سرتاتيجي  احل��وار  جولة  ب��داأت  الج��واء  هذه  يف 
ميكن ان نطلق عليها باأنها جل�سة متهيدية او حت�سريية جلولت لحقة وما 

ر�سح عنها حتى الآن ما يلي:

دون  العراق  يف  المريكية  القوات  ع��دد  تخفي�ض  على  التوافق  مت   �  1
تاأمني  العراقي  اجلانب  يقوم  ان  على  للن�سحاب  نهائي  ج��دول  حتديد 
احلماية جلنود التحالف والقواعد واملقرات التي يتواجدون فيها ا�سافة اىل 

ال�سفارة المريكية وامل�سالح وال�سركات والفراد التابعني لدول التحالف. 
ت�سمل  للعراق  م�ساعدات  بتقدمي  المريكية  املتحدة  الوليات  تقوم   �  2
الداري  وال�سلح  والعلمي  الثقايف  والتبادل  والقت�ساد  الم��ن  جم��الت 

واملايل والطاقة ومكافحة الف�ساد وحقوق الن�سان. 
3 � الوليات املتحدة لي�ست بحاجة اىل تواجد ع�سكري دائم يف العراق، 
ولكن المر يتوقف على مدى التقدم احلا�سل يف مكافحة الإرهاب واحلرب 

على داع�ض، لأن وجودها يف العراق يهدد الأمن الإقليمي والدويل. 
4 � هناك جولت اأخرى للحوار �ستقوم الدارة المريكية خلل الفرتة 
القادمة مبراقبة اأداء حكومة م�سطفى الكاظمي ومدى قدرتها على تنفيذ 

تعهداتها واعادة ثقة ال�سارع العراقي واملجتمع الدويل بها.

من جهة ثانية ماهي التهديدات واملخاطر التي ميكن ان تواجه احلوار 
المريكي العراقي؟

الكاظمي على �سبط حركة  اأوًل: عدم قدرة رئي�ض احلكومة م�سطفى 
الف�سائل وامللي�سيات الولئية املرتبطة باحلر�ض الثوري اليراين والتي تطلق 
على نف�سها ) املقاومة ال�سلمية( والتي ترى باأن واجبها مقاومة الوجود 

المريكي يف العراق لكونها قوات احتلل.
ا�ستجابة  وع��دم  ال�سعبية  والحتجاجات  التظاهرات  اإ�ستمرار  ثانًيا: 
وتقدمي  الف�ساد  ومكافحة  بالإ�سلح  املتعلقة  املتظاهرين  ملطالب  احلكومة 
قتلة املتظاهرين اىل الق�ساء، او حماولة ا�ستخدام القمع والقوة جمدًدا �سد 

املتظاهرين. 
التي  والحزاب  القوى  بني  والنق�سام  ال�سيا�سية  العملية  ه�سا�سة  ثالًثا: 

ا�ستلمت ال�سلطة بعد عام 2003 وتداعيات ذلك على دول املنطقة. 
امللي�سيات  من  ومثيلتها  داع�ض  متثله  التي  والتطرف  الره��اب  رابًعا: 

والع�سابات على الو�سع المني يف العراق. 
خام�ًسا: املناف�سة بني القوى العظمى للح�سول على موقع قدم يف العراق 

على ح�ساب امل�سالح المريكية خا�سة من جانب رو�سيا وال�سني. 

و�سّد  العن�سرية  �سد  العاملية  الحتجاجات  موجة  ا�ستداد  مع 
واللاأخلقي من قبل  اللاإن�ساين  والتعامل  املفرطة  القوة  ا�ستخدام 
بع�ض افراد ال�سرطة والمن، حتى بداأ بع�ض املحتّجني بتهدمي ن�سب 
قد  رموز  متثل  كانت  اأنها  تعترب  قد  ل�سخ�سيات  تاريخية  ومتاثيل 
مار�ست او �سجعت على العن�سرية والعبودية، ففي الوليات املتحدة 
المريكية مت العتداء على عدة ن�سب ومتاثيل جلنود كونفدراليني، 
و من متثال كري�ستوفر كوملبو�ض يف بو�سطن )والذي مت قطع راأ�سه( 
اىل بروك�سل عا�سمة بلجيكا حيث مت تلطيخ متثال للملك بولد الثاين، 
فقد اإنت�سرت حمى اإزالة هذه الرموز كالنار يف اله�سيم، وكاأن العامل 
اجلديد يريد ان يدين وان يحاكم نف�سه من خلل التخل�ض من بقايا 
جبني  يف  عار  و�سمة  انها  عنها  يقال  ما  اقل  بحقبة  تذّكره  ا�سنام 
الن�سانية، ال�سئ الذي اأراه جّيدا يف هذا املو�سوع ان العامل يتّحرك، 
يفهم ويتطّور وتتطور معه القوانني والآليات واملفاهيم واحللول وحتى 
امل�سطلحات، �سحيح اأنه ينتك�ض مّرات ولكنه ينه�ض يف كل مرة ليعاود 
امل�سري من جديد، وقدميا قالوا من ل يعمل ل يخطئ. ولكن ماذا عّنا 
نحن العرب؟ هل تعلمنا �سيئا مما يدور حولنا؟ هل حطمنا اأ�سنامنا 
ومتاثيلنا واأفكارنا الرجعية اجلاهزة املتعلقة باملن�ساأ والبيئة وال�سل 
ولون الب�سرة؟ هل نحن على اإ�ستعداد لن�ساير هذا العامل يف م�سريته 
ان  ا�ستطيع  حًقا؟  اأحرارا  نحن  والعبودية؟ هل  العن�سرية  �سّد  هذه 
اوؤكد ان الغالبية من ال�سباب يف عاملنا العربي هم اأ�سرى اأفكار مذهبية 
وطائفية وعرقية وحتى مناطقية، وهناك عدد غري قليل منهم اأ�سرى 
اأ�سنام مع�سع�سة يف عقولهم بحيث ل ميكن روؤيتها ومن ثم تهدميها، 
ويف نف�ض الوقت الذي يتعر�ض فيه العرب يف عدة بلدان اىل عن�سرية 
بالبدون،  يو�سفون  فبع�سهم  انف�سهم،  البلد  ابناء  داخل  من  مقيتة 
والآخرون يو�سفون بالعبيد والخدام وهناك من الأقليات من يتندر 
بالفكر القومي العربي لي�سّميه )قومچي( متنا�سيا ان المم ل تتطور 
ول تتقدم ال من خلل الإعتزاز بتاريخها واأ�سولها، فالعن�سرية يف 
دولنا العربية ما زالت تفتك بنا �سواء من بع�ض الأقليات الغريعربية 
التي تعي�ض يف الدول العربية او �سواء من بع�ض العرب فيما بينهم..
اأ�سّد ما نحتاج اليه هو حتطيم ا�سنام ومتاثيل كثرية ما زالت تع�سع�ض 

يف عقولنا وفيما بيننا.

أ. هالل العبيدي

أصنامهم 
و أصنامنا  

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة �أول �ل�صطر

    كاتب وباحث �شيا�شي
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السياسة

ومن جهته كان رئي�ض اجلمهورية اجلزائرية 
املوؤدية  ال�سبل  كل  عر�ض  قد  تبون  املجيد  عبد 
ال��وف��اق  ب��ني حكومة  الأزم���ة  اىل اخل���روج م��ن 
خارجية  مواجهة  اول  يف  دعا  و  حفرت،  وق��وات 
اىل  اجلزائر  رئا�سة  مهام  توليه  بعد  مبا�سرة 
اكر  يف  وا�سر  بل  الع�سكري،  اخليار  ا�ستبعاد 
العمل  اجل  من  اجلهود  كل  بذل  على  لقاء  من 
يف  ا�سكالها  بكل  الجنبية  التدخلت  منع  على 
الر�ض الليبية بالتن�سيق مع جهود دول اجلوار، 
من  مبادرة  عن  تبحث  التي  تون�ض   بالأخ�ض 
اجل الو�سول اىل تن�سيق مغاربي موحد وموقف 
واأن  خا�سة  امل��غ��رب،  م�ساركة  ب�ساأن  م�سرتك 
تق�سيم ليبيا ي�سكل خطرا كبريا على دول املغرب 
التون�سي  الرئي�ض  اليه  دع��ا  ما  وه��ذا  العربي. 
ال�سلم  �سبل  عن  مباحثاته  خلل  �سعيد  قي�ض 
اجل��زائ��ري  الرئي�ض  م��ع  الليبية  الق�سية  يف 
والتي اأكد يف اطارها ال�سرعية الدولية حلكومة 
الوفاق الوطني ورئي�سها فايز ال�سراج التي قال 

اأن �سرعية ال�سعب يجب ان حتل حملها.
مرارا  الدبلوما�سية اجلزائرية  اأكدت  كمان 
موقفها التابث يف اعتماد احلوار ال�سامل كحل 
احلرب  وانهاء  ليبيا  يف  ال�سلم  لتحقيق  وحيد 
والفو�سى وحالة التوتر القائم منذ قرابة الع�سر 

�سنوات، وحتمل اجلزائر مواقف وا�سحة اجتاه 
اليه  تدعوا  ال��ذي  الجنبي  الع�سكري  التدخل 
رو�سيا وتركيا، حيث بذلت جهدا كبريا ول تزال 
الفاعلني  ك��ل  دع��وة  م��ن خ��لل  امل�سار  ه��ذا  يف 
من  بينهم  فيما  للتن�سيق  والدوليني  القليميني 
اجل حتقيق الو�سول اىل احلل ال�سيا�سي الذي 
ا�سا�سا يف اجللو�ض على طاولة احلوار و  يكمن 
وقف اطلق النار وجمع كل الفرقاء الليبيني يف 
اطار ال�سرعية الدولية وقرارات جمل�ض المن.

 2011 �سنة  من  اجلزائرية  ال��دول��ة  وتقف 
الوطنية  امل�سالح  حلماية  وا���س��ح  م��وق��ف  يف 
من  اجلزائر  موقف  اأن  حمللون  ويرى  الليبية، 
اأكر من املواقف امل�سرفة جتاه الق�سية الليبية 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  تتعامل مع  اأنها  من منطلق 
ت�ست�سغ  اأجل ذلك مل  ولي�ض مع املجموعات من 
اجلزائرية  املقاربة  احلاقدة  الدول  من  الكثري 
ال�سقيقة  ليبيا  يف  الأجنبي  للتدخل  الراف�سة 
ل�سيادة  احرتاما  احل��وار  تغليب  اىل  الداعية  و 

ال�سعب وحقه يف العي�ض ب�سلم.
وكانت جامعة الدول العربية قد دعت نهاية 
ال�سنة املا�سية خلل اجتماع عاجل اىل جتنب 
التدخلت  ومنع  والت�سعيد  الع�سكري  احل��ل 
تركيا  اىل  الكلم  موجهة  ليبيا،  يف  اخلارجية 
الع�سكري حتت حجة  التدخل  التي تبحث �سبل 

دعم حكومة الوفاق الوطني. 
�سامل  ح�سني  الليبي  الك��ادمي��ي  اأ���س��ار  وق��د 
مرجني يف برنامج خا�ض حول الو�سع يف ليبيا 
الأزمة  ان  اجلزائرية  القنوات  احدى  على  بث 
دولة  دع��م  اىل  بحاجة  ت��زال  ول  كانت  الليبية 
اجلزائر حتديدا كونها متتلك مع ليبيا تراكما 
والعقيدة.  اجلوار  ورواب��ط  واجتماعيا  تاريخيا 
فعل  يجب  ان��ه  قائل  مرجني  ح�سني  وا���س��اف 
اعادة التاأهيل ترتيب البيت الليبي والبحث عن 
والتاأكد  تفرق  التي جتمع ول  امل�سرتكة  العوامل 
وح��دة  نحو  تتجه  اأن  ي�ستوجب  البو�سلة  ب��اأن 

الوطن.
دولة  قيام  اهمية  الليبي  الأك��ادمي��ي  واأك��د 
م�سوؤوليتها  نحو  احلثيث  بال�سعي  اجل��زائ��ر 
وذلك  الليبية  الزمة  والتاريخية اجتاه  الخوية 

منذ �سقوط معمر القذايف.

ا. حيزية تلمسي

الــــــــــــــــجــــــــــــــــزائــــــــــــــــر تـــــــــــــــجـــــــــــــــدد تـــــــــمـــــــــســـــــــكـــــــــهـــــــــا بــــــــالــــــــحــــــــل 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي إلنـــــــــــهـــــــــــاء األزمــــــــــــــــــــــة فـــــــــــي لــــيــــبــــيــــا

ال�سيا�سي  باحلل  مت�سكها  اجلزائر  جددت 
التدخلت  ع��ن  بعيدا  ليبيا  يف  الزم���ة  لإن��ه��اء 
لرئي�ض  ا�ستقبالها  خلل  الجنبية،  الع�سكرية 
الوطني  ال��وف��اق  حلكومة  ال��رئ��ا���س��ي  املجل�ض 
الليبية فايز ال�سراج ال�سهر املن�سرم  يف اطار 
بني  احل��وار  ا�ستئناف  �سبل  لبحث  عمل  زي��ارة 
التي تعمل على  الليبية وانهاء الأزمة  الطراف 
خللها  من  حت��اول  اجنبية  اط��راف  تاأجيجها 
فر�ض احلل الع�سكري للحفاظ على م�ساحلها 

باملنطقة.

 �شحفية جزائرية
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أ.ليلى جيري

بـــــــــــــعـــــــــــــد فـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــم »الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــزائـــــــــــــــــــر حــــــــبــــــــيــــــــبــــــــي«
ــائـــقـــي خــــــارج الــحــقــيــقــة و الــــواقــــع و الـــتـــاريـــخ وثـ

 �شحفية جزائرية

الفيلم  اأثارها  ومتفاوتة  خمتلفة  تداعيات 
الوثائقي، الذي بثته القناة الفرن�سية احلكومية 
اخلام�سة فران�ض 5 حول احلراك ال�سعبي الذي 
انطلقت اأول مظاهراته يف 22 فرباير/ �سباط 

2019 يف اجلزائر.
»اجلزائر حبيبتي« هو عنوان هذا الوثائقي 
جزائرية  اأ���س��ول  م��ن  الفرن�سي  اأنتجه  ال���ذي 
خلله  م��ن  ح���اول  وال���ذي  كي�سو�ض  م�سطفى 
�سرد يوميات خم�سة �سبان من خمتلف الأعمار 

وال�سرائح الجتماعية �ساركت يف احلراك.
ك��ان��ت �سد  اأن الن��ت��ف��ا���س��ة  وب��ال��رغ��م م��ن 
بوتفليقة  املخلوع  للرئي�ض  اخلام�سة  العهدة 
تنديدا  د�ستورية  بالغري  و�سفت  التي  والقوى 
املطالب  وكانت  بال�سلطة،  والإ�ستئثار  بالف�ساد 
اأ�س�ض  على  يقوم  جديد  نظام  بناء  يف  تتلخ�ض 
املعي�سية  ال���ظ���روف  وحت�����س��ني  دمي��وق��راط��ي��ة 
�سهادات  اأن  اإل  والجتماعية،  والقت�سادية 
ان�سبت  اخلام�سة،  القناة  وثائقي  يف  ال�سباب 
والتحرر  اجلن�سية  باحلريات  املطالبة  ح��ول 
الدينية  وال�سوابط  والقيود  املبادئ  جميع  من 
والأخلقية التي يتحلى بها املجتمع اجلزائري، 
عن  وم�ساهد  ���س��ورا  امل��خ��رج  يظهر  اأن  وب��دل 
خرج  واع  جيل  وع��ن  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن  احل���راك 
ب�سلمتيه  ال��ع��امل  اأب��ه��ر  م�سهد  يف  للتظاهر 
وحت�سره، للمطالبة بالتغيري من اأجل بناء دولة 
مولعة  لعينة  م�ساهد  اأظ��ه��ر  وال��ق��ان��ون،  احل��ق 
امل��خ��درات،  وتعاطي  اخل��م��ور  و���س��رب  باملجون 
الرغبة يف  اأظهر فتيات يدخن كتعبري عن  كما 

التحرر من قيود العادات والتقاليد وامل�ساواة مع 
اجلن�ض الآخر، كما ت�سمنت ال�سهادات عبارات 
حتذر من »عودة التطرف« على غرار ما حدث 

يف ت�سعينات القرن املا�سي.
تزييفا  اجلزائريني  اعتربها  امل�ساهد  هذه 
اأثار غ�سب  ما  وهو  وت�سويها حلقيقة مطالبهم 
وجعلها  البلد  يف  وال�سيا�سية  ال�سعبية  الأو�ساط 

ت�ستنكر ب�سدة ما و�سفته زيفا وطرحا م�سينا.
عرب  وال�ستياء  الغ�سب  موجة  جتلت  وق��د 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ب��ا���س��رة بعد 
دقيقة«   72« مدته  ال��ذي  ال��رب��ورت��اج  ه��ذا  ب��ث 
ع��ل��ى غ���رار ت��غ��ري��دة )ح����راك ت��وي��ت(: »ق��ن��اة 
اجلزائري  ال�سباب  تعط�ض  ت�سور   5 فران�ض 
للدميقراطية واحلرية على اأنه تعط�ض للغريزة 
الكحول  وتعاطي  الليلية  وامل��له��ي  احليوانية 
اجلزائري  ال�سعبي  »احل��راك  وامل��خ��درات«.... 
جماعي  وع��ي  ذات  حم�سة،  �سعبية  حركة  هو 
العدل  دولة  لتحقيق  ت�سعى  �سيا�سية،  مبطالب 

والقانون«.
ال�سحفي اجلزائري  ال�سياق كتب  ويف هذا 
الفي�سبوك:  على  �سفحته  على  حلياين  عثمان 
التي  ال�����س��ورة  ع��ن  بحث  الفرن�سي  »الإع����لم 
مطلوبا  يكن  مل  لأن��ه  اأول،  جمهوره  مع  تتماثل 
ر�سم  يريد  ل  هو  ذل��ك،  غري  منه  منتظرا  ول 
�سورة حلراك يخرج من امل�ساجد مثل وينادي 
فعل ذلك  اأنه  » رغم  »جزائر حرة دميقراطية 
حتاط  امل�ساجد  كانت  عندما  الت�سعينات  يف 
ال�سنيما  مثل  هو  الت�سدد،  ومظاهر  بالفلتان 
م�سكلت  من  اأي  لها  ت��رق  مل  التي  الفرن�سية 
يف  امل���راأة  تدخن  »اأي��ن  م�سكلة  �سوى  اجل��زائ��ر 
جلي،  وال�سبيل  وا���س��ح  اجل���زائ���ر«....«احل���ل 
اىل اخليار  للذهاب  ربع عقل  اىل  يحتاج فقط 
لأنهاء  ال�سجاعة  من  ك��اف  ومقدار  ال�سحيح 

فوبيا ال�سورة«.
من  الكثري  اأ�سال  الربورتاج  هذا  اأن  ورغ��م 
عرب  كبرية  �سجة  واأح���دث  ال���ورق  على  احل��رب 
الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإع��لم  و�سائل 
ال�سلطات  اأن  اإل  ال��ر���س��م��ي،  امل�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
ال�سلطة  اح��ت��ج��اج  ع��ل��ى  تعقيبا  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اجلزائرية وبيانها �سديد اللهجة اإ�سافة خلطوة 
ا�ستدعاء ال�سفري اجلزائري للت�ساور، كان ردها 

الإع��لم  وا�ستقللية  التعبري  بحرية  التحجج 
الفرن�سي رغم كونه حكومي.

جانبها:«  من  اأك��دت  لبوخ  ب�سمة  الإعلمية 
اإعلميا  اجلزائريني  فرن�سا  تخاطب  عندما 
وي�سبح  جانبا  والحرتافية  املهنية  ت�سع  فاإنها 
اإن  قالت  كما  اجل��زائ��ر،  ت�سويه  اإل  لها  له��م 
العمل من حيث فنياته وبنائه الهيكلي ل يرقى 
لأن يكون عمل تبثه اأي قناة حترتم جمهورها«.

بعد  الوثائقي  لهذا  ه��ل  ال��ت�����س��اوؤل،  ويبقى 
امل��خ��رج  اأراد  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  وم���ا  �سيا�سي؟ 
هي  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  خ���لل  م��ن  اي�سالها 

بالأ�سا�ض مرفو�سة اجتماعًيا؟
�سحابة  جم��رد  الزوبعة  ه��ذه  �ستكون  فهل 
الوطيدة  الثنائية  العلقات  يف  توؤثر  لن  �سيف 
بني البلدين، اأم اأن احلراك الذي ارادت فرن�سا 

ت�سويهه قد اأحدث فعله؟ 
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السياسة

بطلب م��ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
اخ��رى  م���رة  امل��ت��ح��دة  المم  بعثة  ت��ع��ود  ح��م��دوك 
  2021 يناير  يف  مهامها  �ستبا�سر  التي  لل�سودان، 
املقبل، لكن هذه املرة  حتت الف�سل ال�ساد�ض، و�سبق 
عهد  يف  ال�سودان  اىل  الدخول  املتحدة  المم  لبعثة 
نتيجة  ال�سابع   الف�سل  حتت  الب�سري  عمر  املخلوع 
دارف��ور،  يف  حدثت  التي  واملجازر  الدموية  للحرب 
جدل  دار  والبعثتني  احلكم   من  املرحلتني  بني  ما 
ومواقف خمتلفة من عودة بعثة المم املتحدة. جملة 
النا�سطني  لبع�ض   باإ�ستنطاق  قامت  العرب«  »ك��ل 

والحزاب ال�سيا�سية بال�سودان.
النا�سط القانوين عبداملنعم حممد المني، اأمني 

عام جتمع املحامني الدميقراطني  اأو�سح:
ال�سابع  ال��ف�����س��ل  ب��ني  ج��وه��ري  ف���رق  ه��ن��اك   

وال�ساد�ض من امليثاق.
جربا  فر�سه  مت  ق��د  ال�سابع  الف�سل  ان  حيث 
من جمل�ض على ال�سودان وذلك لأن ال�سلم العاملي 
املدنيني يف بع�ض  ووق��وع ع��دوان على  ا�سبح مهددا 
البند  ن�ض  عليه  ينطبق  وه��ذا  ال�����س��ودان،  مناطق 

بــــعــــثــــة اإلمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة تــــــعــــــود مــــــــــرة اخــــــــري 
لــــــــــــــلــــــــــــــســــــــــــــودان تــــــــــحــــــــــت الــــــــــفــــــــــصــــــــــل الـــــــــــــســـــــــــــادس

ال�سابع من ميثاق المم املتحدة وبالتايل تكون البعثة 
ذات �سبغة ع�سكرية بحتة.

بطلب  ال��دول��ة  ت��ت��ق��دم  ال�����س��اد���ض  الف�سل  ام���ا 
مل�ساعدة  وه��و  المم��ي��ة،  للمنظمة  واختيارا  طوعا 
الدولة ال�سودانية يف حتقيق ال�سلم ال�سامل واعادة 
وخدماتهم  م�ساكنهم  وان�ساء  قراهم  اىل  النازحني 
النازحني،  وا�ستقرار  الكرمي  العي�ض  �سبل  وتوفري 
واع��ادة  ال��ق��وات،  وت�سريح  ال�سلح  ن��زع  و  وك��ذل��ك 
وكذلك  لإف��راده��ا،   والجتماعي  النف�سي  التاأهيل 
ودع��م  املتقاتلة،  الف�سائل  م��ن  امل��دن��ي��ني  حمايه 
وا�ستدامة  اجلديد  لل�سودان  والبناء  التنمية  عملية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب���الجن���از الق��ت�����س��ادي 
وبالتايل  ال�����س��ودان،  وال��ث��ق��ايف لأه���ل  والج��ت��م��اع��ي 
وعودة   الع�سكرية.  النقلبات  ام��ام  الطريق  قطع 
وا�سقاط   اخ���ري  م��رة  ال���دويل  للمجتمع  ال�����س��ودان 
الراعية  الدول  العقوبات عليه وا�ستبعاده من قائمة 
لل�سركات  مفتوحا  ال�سودان  يكون  وبهذا  للرهاب، 

وال�ستثمارات الجنبية.
المم  لبعثة  الراف�سني  اغلب  اآخ��ر،  جانب  ويف 
هجوما  عليها  و�سنوا  لل�سودان  ال��ق��ادم��ة  املتحدة 
ال�سابق  النظام  وموؤيدي  عنا�سر  من  هم  اعلميا 
ال�سابع  الف�سل  ال�سودان يف عهده حتت  الذي و�سع 

ودخلت قوات اممية تفوق ال20 الف.
املهند�ض عادل خلف اهلل الناطق الر�سمي باإ�سم 
البارز  القيادي  و  ال�سرتاكي  العربي  البعث  حزب 

بقوى احلرية والتغيري قال:
ال�ساد�ض  الف�سل  مبوجب  امل�ساعدة  طلب  ان 
الإقت�سادية  امل�ساعدات  تعبئة  طلب  خلل  من  يتم 
الن�سانية  امل�ساعدات  وتي�سري  لل�سودان  الدولية 
الدعم  وتقدمي  ال�سودان،  اأنحاء  جميع  يف  الفّعالة 
املطاف  نهاية  ويف  اجلوانب،  من  العديد  يف  التقني 
مقارنة  حمدود  بعدد  فنية،  مدنية  اأممية  بعثة  هي 

بالبعثة الممية التي جاءت مبوجب الف�سل ال�سابع 
من  عدت  والتي  املخلوع،  احلكم  ابان  )اليوناميد( 
اإذ  املتحدة.  المم  تاريخ  يف  بعثة  اكرب  العدد  حيث 
�سنع  يف  لل�سودان  الفني  العون  تقدمي  البعثة  هدف 
واملحافظة عليه؛ ح�سب طلب حكومة  ال�سلم  وبناء 

ال�سودان وموافقتها.
ان ما قام به رئي�ض الوزراء هو فعل مباح قانونًا 
ل  جزء  ال�سودان  ان  باإعتبار  ال��دويل  للقانون  وفقا 
ميثاقها  على  وم�سادق  املتحدة  الأمم  من  يتجزاأ 
كل  ال�ستفادة من  � يف  ارادت��ه  � مبح�ض  احل��ق  ول��ه 
لأن  جرمية  الفعل  ي�سكل  ل  وبالتايل  امليثاق،  مزايا 
امكانية  تعني  املتحدة  المم  ميثاق  على  امل�سادقة 
الد�ستوري  النظام  يف  واملعاهدات  التفاقيات  دمج 

للدولة او التحفظ على اي منها جملة او تف�سيل.
لذلك جاء الطلب على خلفية ان املحافظة على 
الدولة  من  بالع�سرات  اأ���س��وة  وا�ستدامته  ال�سلم 
حالها  وتبدل  ال�ساد�ض  الف�سل  من  اإ�ستفادت  التي 
هناك  ولي�ض  البلد  احتياجات  مع  من�سجما  متامًا، 
الذين  الوطنية  اأدعياء  من خيانة وطنية كما يزعم 
اأو�سلوا ال�سودان منذ �سنوات اىل هذا الف�سل امل�ستمر 

حتى يف توفري اخلبز والوقود ومقومات احلياة.
منتقدو اخلطوة من فلول النظام املخلوع  كيف 
وجود  على  �سامتني  ظلوا   2005 منذ  انهم  تنا�سوا 
اكرب قوة يف تاريخ المم املتحدة )20 الف( ادخلتها 
النظام  م��ن  بطلب  ولي�ض   1591 ق��راره��ا  مبوجب 
متواجدة  وظلت  له  �سابقه  اخرى  وقرارات  املخلوع، 
يف الرا�سي ال�سودانية ومبوجب الف�سل ال�سابع، ومل 

يفتح اهلل عليهم بتذكر ال�سيادة والوطنية.
اجلزاف  التهم  يعطي  ل  ذلك  على  �سمتهم  ان 
التي يطلقونها والتباكي على الوطنية وال�سيادة قيمة 
تذكر، كما ينبغي التاأكيد على ان �سعب ال�سودان بعد 
اإجنازه العبقري يف دي�سمرب ابريل 2019، لن يقبل 

د.معتصم الزاكي 

عبد املطلب عطيةعبد املنعم حممد اأمنيعادل خلف اهلل
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آخر  رآي 

 كاتب و اإعالمي عربي

اأمنوذجًا.  القطيع  خراف  من  وخذ  تناق�ض،  ول  ت�ساأل،  ل  تتعلم،  ل  تتكلم،  ل  تقراأ،  ل 
اأفلي�ست دون ما �سبق من »تّرهات« وكماليات، ت�ستيقظ ن�سيطة م�سبعة باحليوية تتجّول 
مع الأ�سحاب، تعود للحظرية حني تتعب، فتنام فتغفو �سريعًا قريرة العني هادئة البال؟، 
اأو  �سغط  اأدوية  بل  النظري  منقطعة  راحة  الراعي  باأمرة  حياتها  طيلة  تعي�ض  وهكذا 
مهدئات، وبل »ن�سرات اأخبار« اأو اأي »موؤثرات خارجية« ت�ستهدف اأمن وهيبة القطيع،  
ما دامت تقتات احل�سي�ض بهدوء و�سكينة، وتذكر دومًا اأن وحدها حلظات النحر ترهبها، 

فع�ض يومك ول تفّكر ب�سّكني الغد!
كن يف طليعة امل�سّفقني واملطّبلني واملزّمرين واملغّردين والراق�سني والدّباكني، لأي حفل 
اأو جتّمع يقيمه »الزعيم« اأو يوعز به، يف �ساحة اأو �سالة، �سيفًا واإن حرقت جلدك اأ�سعة 
�سم�سه، اأو �ستاء واإن اأغرقتك واأعيتك اأمطاره. ل ت�ساأل ما املنا�سبة وملاذا التجّمع، حتى 
لو كان لطهور فرخ من اأفراد حا�سيته، واإحذر من اأن تقاع�سك قد يف�سره املطيعون باأنك 
من واحد من اأولئك املتذمرين اأو املتكربين اأو حتى اجلاحدين بنعمة احل�سي�ض ل قّدر 

اهلل!
كلّما نظرت اإىل خريات بلدك اأو تنوع ف�سولها ومواردها، و�سحر طبيعتها، اأو مليني 
ال�سياح يف ربوعها، اأ�سِمعنا امتنانك لف�سل الوايل �سواء كان �سيخًا اأو فرخًا، ودعواتك 
البحار  و�سق  والأهرامات،  القلع  اأ�ساد  من  هو  األي�ض  املديد،  واحلكم  العمر  بطول  له 
والأنهار وفجر ينابيع املياه، واأنبت الغابات واملحا�سيل الزراعية، وو�سع النفط والغاز 
والفحم واحلديد حتت الأر�ض كي ت�ستخرجون؟ واإحذر اإن اآمنت بغري ذلك واإل غدوت 

من املت�سددين امللحقني!
اأقنعهم مثًل  بالل�سيء.  الر�سا  العمياء،  الطاعة  اأطفالك فنون ال�سمت املطبق،  عّلم 
اأن كل مظاهر التخلف والبوؤ�ض والإجحاف بحقهم، مفربكة! اأقنعهم اأكر من ذلك اإن 
طالهم اجلوع يومًا، اأن جرزة البقدون�ض حتت مظلة الديكتاتور الأوحد، األذ من الأ�سماك 

البحرية والنهرية والفواكه املو�سمية واحللويات ال�سامية، حتت مظلة اأّي غريه!
كن »فخورًا« بنف�سك، ا�سرتجع ذات العبارة التي اأ�سمعك اإياها �سباط النظام ال�سوري 
يف اأول اأيام التحاقك بخدمة العلم - وهذه حقيقة يعلمها �سائر ال�سباب ال�سوري ولي�ست 

طرفة -  ورّددها عن ظهر قلب:  
!«اعتز بنف�سك يا حي�؟؟ن«  

أ.هاني المالذي

»نعمة« 
الديكتاتور 
و »هيبة« 
الحشيش!؟

 اأكادميي و اإعالمي من ال�شودان

باأي �سكل من ا�سكال الو�ساية، وقادر باإرادته و وعيه 
على ان يدافع عن النتقال وبناء ال�سلم واحلفاظ 

على وحدة بلده �سعبا وار�سا.
  ال�ستاذ طلب  عطية اهلل  القيادي بحزب المة 

القومي، وقوى احلرية والتغيري قال:
 2020/485 الرقم  حتت  الأم��ن  جمل�ض  ق��رار 

حدد مهام بعثة الأممية يف الآتي:
اجلارية  ال�سلم  ملفاو�سات  الدعم  توفري   �  1
�سركاء املرحلة النتقالية احلكومة وحركات الكفاح 

امل�سلح.
القت�سادية  امل�ساعدات  امل�ساعدة يف تقدمي   �  2

والتنموية مبا يف ذلك عرب موؤمتر املانحني القادم.
ودعم  الإن�سانية  امل�ساعدات  وت�سيري  تن�سيق   �  3

جهود بناء القدرات واإ�سلح اخلدمة املدنية.
4 � تقدمي الدعم التقني واملادي وت�سهيل عمليات 
نزع ال�سلح والت�سريح واإدماج املقاتلني ال�سابقني يف 

املجتمع.
حتققت  التي  املكا�سب  توطيد  يف  امل�ساعدة   �  5
يف دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من خلل 

جهود بناء ال�سلم.
6 � دع��م ع���ودة ال��ن��ازح��ني وال��لج��ئ��ني واإع���ادة 
املجتمعات  ب��ني  امل�����س��احل��ات  وحتقيق  اإدم��اج��ه��م 

املحلية ودعم برنامج العدالة النتقالية.
7 � امل�ساهمة يف النتقال من العون الإن�ساين اإىل 

دعم برامج ال�سودان لتحقيق التنمية امل�ستدامة
وال�سكان  الإح�ساء  لعمليات  الدعم  توفري   �  8

والنتخابات.
الفرتة  اأع��داء  اجتهد  اخلطوة  هذه  مقابل  ويف 
النتقالية يف ر�سم  �سورة �سالبة عن طلبات رئي�ض 
ال��وزراء وق��رار جمل�ض الأم��ن وت�سوير الأم��ر وكانه 
الوطنية،  ال�سيادة  واأد  منه  ال��ه��دف  اأمم��ي  تدخل 
الوطنية   ال�سيادة  بدفن  قاموا  من  انهم  متنا�سني 
قد  البائد  حكمهم  نظام  ظل  يف  ال�سودان  ان  حيث 
�سدرت يف مواجهته 114 قرار من جمل�ض كلها حتت 
البند ال�سابع الذي يبيح التدخل الق�سري و الإجباري 

يف ال�ساأن الوطني.
وثمة حقيقة يجب التوقف عندها وهي ان اإر�سال 
بعثات حتت البند ال�ساد�ض مل�ساعدة الدول الأع�ساء 
يف المم املتحدة لي�ست اأمرا جديد ف�سبق ان طلبت 
دول مثل ليربيا من المم املتحد اإر�سال بعثة حلفظ 
ال�ساد�ض  البند  حتت  الدميقراطي  التحول  ورعاية 
ع��ام  ع�سر  خلم�سة  ا���س��ت��م��رت  اأه��ل��ي��ة  ح���رب  ب��ع��د 
واقت�ساديا  �سيا�سيا  لبلدهم  التحية   البنية  دمرت 
واجتماعيا، وبرغم ذلك متكنت ليربيا من النهو�ض 

من حتت ركام احلرب.
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قي�سر  قانون  تطبيق  من  ا�سبوعني  نحو  بعد 
حلماية املدنيني يف �سورية، يحق اأن نت�ساءل: هل 
يتنا�سب  القانون حلماية املدنيني حقًا؟ وهل  اأتى 
قال  ال���ذي  جيفري  جيم�ض  ح��دي��ث  م��ع  تطبيقه 
تغيري  يريدون  ل  القانون  تطبيق  خ��لل  من  اأن��ه 
النظام بل يريدون تغيري �سلوكه، مع اأن الدارات 
الأمريكية املتعاقبة تعلم �سلوك هذا النظام جتاه 
�سعبه منذ خم�سة عقود دون اأن تفعل �سيئًا حلماية 

القانون  ت�سريع  ادع���ت  ال���ذي  ال�����س��وري  ال�سعب 
حلمايته.

ال��ع��ق��وب��ات  اأن  ت��ع��ل��م  الأم��ري��ك��ي��ة  الدارة 
�سلوكه،  تغيري  ول  نظامًا  ت�سقط  ل  الإقت�سادية 
وجتاربها مع كوبا، وعراق �سدام ح�سني، ونظام 
مليل طهران معروفة لها وجلميع العامل، وهذا 
يعني اأن تطبيق قانون قي�سر لن يغيري من �سلوك 
ال�سعب  معاناة  يف  �سي�ساهم  ب��ل  �سيئًا  النظام 
بذلك  احلاكمة  الطبقة  تتاأثر  اأن  دون  ال�سوري 
وال��دواء  الغذاء  ا�ستثناء  على  القانون  ن�ض  رغم 

من تطبيق العقوبات.
حماية  اأن  جيدًا  تعلم  الأمريكية  الإدارة  اإن 
النظام  ه��ذا  باإنهاء  تتحقق  �سورية  يف  املدنيني 
الأمريكية  والإدارة  ال�سعب،  اىل  ال�سلطة  وع��ودة 
من  لي�ض  عديدة  بو�سائل  ذل��ك  فعل  على  ق��ادرة 
بل  ب�سدة،  نرف�سه  الذي  الع�سكري  التدخل  بينها 
على  بناء  وتطبيقه   2254 القرارالأممي  بتفعيل 
وهذا  املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل 
اأمر لي�ض ب�سعب على الإدارة الأمريكية اإن كانت 

�سادقة يف اإنهاء معاناة ال�سعب ال�سوري.

قي�سر  لقانون  الأمريكية  الإدارة  تبني  ان 
جعل  وباطنه  ال�سوريني  املدنيني  حماية  ظاهره 
تابعة  دولة  الأ�سد  بعد  ما  �سورية حتى يف مرحلة 
لل�سيا�سة الأمريكية، فالقانون لن تنتهي مفاعليه 
على  العقوبات  �ست�ستمر  بل  الأ�سد  نظام  برحيل 
رحيل  بعد  �ست�سكل  ال��ت��ي  الوطنية  احل��ك��وم��ات 
لإنهاء  �سروطًا  املتحدة  الوليات  وو�سعت  الأ�سد، 
العقوبات على الدولة ال�سورية بعد رحيل الأ�سد، 
اأولها حما�سبة جمرمي احلرب الذين قتلوا ال�سعب 
ال�سوري، وثانيها ال�سماح بعوده اأمنة طوعية دون 
اأية عقوبات اأو ملحقة جلميع اللجئني ال�سويني 
املهربة  الكمية  ت�سليم  وثالثها  ال��ع��امل،  دول  يف 
ومل  الكيمياوية  الأ�سلحة  من  تخزينها  مت  والتي 
�سلحه  بت�سليم  قبل  عندما  الأ�سد  نظام  ي�سلمها 
2014، ا�سافة اىل اإنهاء الوجود  الكيمياوي عام 
الإيراين بكل ت�سمياته �سواء م�ست�سارين اإيرانيني 
اأو ميلي�سيات حزب  اأو ميلي�سيات طائفية عراقية 
العدواين  الطابع  اإنهاء  الأخري هو  وال�سرط  اهلل، 

لنظام ما بعد الأ�سد لدول اجلوار.
بتحقيق تلك ال�سروط ترفع الدارة الأمريكية 
عن  قي�سر  قانون  مبوجب  املفرو�سة  العقوبات 
�سورية، واذا دققنا يف ال�سروط جند اأن ال�سروط 
اوتوماتيكي  ب�سكل  تنفيذها  ميكن  الأوىل  الأربعة 
تركة  من  للتخل�ض  لزم��ة  �سروط  فهي  وبي�سر، 
نظام الأ�سد، اأما ال�سرط اخلام�ض فهو اأمر يجب 
اأن  اأي حكومة وطنية  الوقوف عنده، ول ت�ستطيع 
اأجل  من  وج��د  قي�سر  قانون  اأن  ويبدو  تطبقه، 
تنفيذ هذا ال�سرط ولي�ض من اأجل حماية املدنيني 
ال�سرط  ح�سب  العداء  حالة  فاإنهاء  ال�سوريني، 
الكيان  م��ع  احل��رب  حالة  اإن��ه��اء  يعني  اخلام�ض 
معه،  �سلم  اتفاقية  وعقد  الغا�سب  ال�سهيوين 

والتفريط بفل�سطني والأرا�سي ال�سورية املحتلة.
تنفيذ  بعدم  الأمريكية  الإدارة  تت�ساهل  قد 
احل��ك��وم��ات ال�����س��وري��ة ال��ق��ادم��ة لأي ���س��رط من 
تت�ساهل  ل��ن  لكنها  ال�سابقة،  الأرب��ع��ة  ال�سروط 
وهذا  اخلام�ض،  ال�سرط  تنفيذ  عدم  مع  مطلقًا 
يعني اأن تبقى �سورية حتت احل�سار الإقت�سادي 
الكيان  م��ع  احل��رب  حالة  اإن��ه��اء  اإىل  الأم��ري��ك��ي 
وتوقيع معاهدة �سلم معه، وهذا هو  ال�سهيوين 
حلم �سهيوين ا�ستطاع حتقيقه نظام الأ�سد الأبن 
ب�سكل غري مبا�سر بعد اأن تواطئ الأ�سد الأب مع 
حتقيق  ح��ال  ويف  اجل���ولن،  و�سلمهم  ال�سهاينة 
من  التي  املهمة  اأنهوا  قد  الأ�سد  اآل  يكون  ذل��ك 

اأجلها ن�سبوا حكاماً على �سورية.

السياسة

أ.زياد المنجد

 كاتب و �شحفي عربي من �شورية

قــــــــــــــيــــــــــــــصــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  و  نـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــن 
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أ.جواد عبد الجبار العلي 

 اإعالمي من العراق 

األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اإلقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي؟ 
 متر الأمة العربية مبرحلة �سعبة خا�سة 
مبا يحدث يف ليبيا واليمن و�سوريا والعراق، 
والنداءات هنا وهناك تنادي اأن هذه الدول 
التهديد  كان  اذا  و�سيادتها،  بامنها  مهددة 
الح��زاب  او  ال��دول  او غريها من  تركيا  من 
اأية  وج��ود  بعدم  يثبت  الواقع  لأن  والفئات، 
فاجلامعة  التهديد،  هذا  تواجه  عربية  قوى 
او  العربية  الدول  بع�ض  من  مطالبة  العربية 
القليمية اىل عقد اإجتماع وزاري او على اي 
م�ستوى ملناق�سة التدخل الرتكي الع�سكري يف 

ليبيا و�سوريا والعراق ب�سماله وغربه. 
    اإن عقد هذا الإجتماع املوعود للجامعة 
اّل  ق��رارات  او  نتيجة  منه  ننتظر  ل  العربية 
ولكن  منهم،  املعهود  ال�سجب  او  ال�ستنكار 
الرتكي  الع�سكري  والهجوم  يكفي؟  هذا  هل 
على املحافظات ال�سمالية العراقية ال يكفي 
كدليل على الإدانة والرد. وهل دور اجلامعة 
وا���س��دار  الج��ت��م��اع��ات  تعقد  ان  ال��ع��رب��ي��ة 
ق��رارا  تتخذ  ان  املفرو�ض  اأم  الإدان���ة،  بيان 
العلقات  بقطع  العربية  القطار  لكل  ملزما 
تهدد  دول��ة  اية  مع  وال�سيا�سية  القت�سادية 
ي��اأت��ي مثل  العربية ورمب��ا  والرا���س��ي  الم��ن 
الع�سكرية  اجلهود  لكافة  موحدا  قرار  هكذا 
التي  الدول  لدعم  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

تتعر�ض لهذا التهديد. 

    ويجد الطرف الآخر الذي ي�سبب ال�سرر 
للدول العربية، ان هناك قرارات �سوف تو"ثر 
على اقت�ساده نتيجة وحدة قرارات اجلامعة 
العربية. ان المة العربية اليوم مهددة ار�سا 
ما  متابع  واقت�سادا، فهل يخفى على  و�سعبا 
الوطني  لأمنها  تهديد  له م�سر من  تتعر�ض 
العملق.  ال�سد  باإن�ساء  به احلب�سة  مبا تقوم 
من  قدمته  وم��ا  ليبيا  يف  م�سر  دور  ول���ول 
بني  الإقتتال  واإيقاف  الفتنة  لواأد  مقرتحات 
لبنان  �سبيل؟  من  يبقى  فهل  الواحد  ال�سعب 
من  له  يتعر�ض  ما  نن�سى  هل  احلبيب  البلد 
ذلك  كل  خارجية.  وتهديدات  داخلية  فنت 
تاأخذ  ان  العربية  جامعتنا  على  ي�ستوجب 
خا�سة  الداخلي  التدهور  ايقاف  يف  دوره��ا 
القوة  اليمن ولبنان وليبيا و�سوريا وعودة  يف 
العربية بقيادة م�سر التي متتلك اكرب جي�ض 
يف  توجهها  ودعم  العربية  املنطقة  يف  عربي 

طرح مبادرة ال�سلم لعودة المن يف ليبيا. 
بلدنا يا �سادة هي املت�سّيدة اليوم وام�ض، 
الكربى،  وامل�سانع  والزراعة  النفط  فعندنا 
الدينية  اي�سا  ال�سياحة  ن�سري اىل  ان  وميكن 
ول  عربية.  قوة  فهي  والرتفيهية  والتاريخية 
ميكن ان تكون الدول متفرجة على ما يجري 
على  القدرة  ميتلكون  وهم  العرب  ار���ض  يف 
ايقاف  يف  اأك��رب  ل��دور  والفاعلية  التا"ثري 

و�سيادتها  امنها  على  اخلطري  التمزيق  هذا 
وبقائها. 

لي�ض اجلامعة العربية وحدها التي تو"ثر 
منظمات  اجلميع  لكن  واق��ع��ن��ا،  على  �سلبا 
لها  اي�سا  املهني  العمل  وادارات  وق��ي��ادات 
ال�سحيح  امل�سار  و���س��ع  م��ن  ف��لب��د  ال���دور. 
قوتها.  وجم��د  عهدها  ك�سابق  اأمتنا  لتعود 
بحجج  العراق  �سمال  يف  الرتكي  التوغل  ان 
وجود عنا�سر من حزب العمال الكرد�ستاين 
العراقية  ال�سيادة  خ��رق  يف  احل��ق  يعطيه  ل 
وهنا  امل��ن��اط��ق،  تلك  اه���ايل  وتهجري  وق��ت��ل 
موقفا  ال��ع��راق��ي��ة  للحكومة  ي��ك��ون  ان  لب���د 
لل�سيادة  الكبري  اخل��رق  ه��ذا  لإي��ق��اف  قويا 
العراقية، ومفاحتة اجلهات الدولية و جمل�ض 
املوؤمتر  ومنظمة  العربية  واجلامعة  الم��ن 
على  الأم��ة  يقت�سر  ل  ان  كذلك  ال�سلمي، 
ا�ستدعاء ال�سفري الرتكي، وامنا يجب ايقاف 
اي تعاون اقت�سادي او �سيا�سي مع من يتجاوز 
ينطبق  الأمر  هذا  و  العراقية،  ال�سيادة  على 
العراق  ان  اخلطري.  الإي��راين  التدخل  على 
اليوم بحاجة اىل وقوف ا�سقائه العرب معه 
على  والتجاوز  ال�سر  يريد  ملن  الت�سدي  يف 
ظروف  يف  مير  وهو  خا�سة  واأمنه،  �سيادته 
وت��دين  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���ض  تف�سي  م��ن  �سعبة 
ا�سعار النفط و الف�ساد على اإقت�ساده، لذلك 
يجب ان تتوحد كل اجلهود لأن يقف العراق 

ويعود قوة عربية مب�ساندة ا�سقائه.
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السياسة

ول���د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ي��و���س��ف��ي، ال��زع��ي��م 
ال�سيا�سي املغربي يف ظروف تاريخية ا�ستثنائية 
ا�ستثنائية،  ظ��روف  يف  الأخ��رية  اأنفا�سه  ولفظ 
وب���ني امل��ي��لد وال��رح��ي��ل ع��ا���ض اأه���م حمطات 
التاريخ املعا�سر لبلده املغرب واملنطقة املغاربية 

و العربية. 
اآنذاك(،�سنة  )الدولية  طنجة  مبدينة  ولد 
اجلي�ض  هزمية  بعد  �سنوات  ث��لث  م.   1924
التي  الريف  ثورة  اإرادة  اأمام  الكبري  الإ�سباين 
�سجلت ملحمة يف تاريخ الب�سرية ودفعت القائد 
النتحار،  اإىل  �سيلفي�ست  اجل��رال  الإ�سباين 
ور�سمت اإنارة طريق ل�سعوب العامل التواقة اإىل 

التحرر والنعتاق وال�ستقلل.
اإن الكتابة عن م�سوؤول �سيا�سي من حجم عبد 
باملو�سوعية  التحلي  يقت�سي  اليو�سفي  الرحمن 
التامة والرتكيز على ما مييز الرجل � اأي الرجل 
ال�ستعمار  املغربي �سد  املقاوم  فهو   � ال�سيا�سي 
ما  اأو  املركزية  ال��دول��ة   ل�سيا�سات  واملعار�ض 
يعرف باملخزن، واحلقوقي و امل�سارك يف جتربة 
العهد  مقاربة  على  واملنفتح  احلكومي  التناوب 
حممد  امللك  د�سنه  ال��ذي  العهد  اأي  اجل��دي��د، 

ال�ساد�ض بعد اعتلئه العر�ض.

عبد الرحمن اليوسفي
ــــرم مـــــرتـــــن ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ ــــي مـ ــ ــــاسـ ــ ــيـ ــ ــ  رحــــــــيــــــــل زعــــــــيــــــــم سـ

على م�شتوى مقاومة ال�شتعمار
كبريا،  دورا  اليو�سفي  الرحمن  عبد  لعب 
احلماية  م��ق��اوم��ة  يف  واف���ر  بق�سط  و���س��اه��م 
رئي�سا  واأ�سبح  �سبابه  ريعان  منذ  ال�ستعمارية، 
التحرير  وجي�ض  للمقاومة  الوطني  للمجل�ض 
املرحلة  هذه  وتعترب  ال�ستقلل،  بعد  مبا�سرة 
اأ�سا�سية  يف بناء �سخ�سية اليو�سفي، ال�سيا�سي 

واحلقوقي الوطني. 
ملتابعة  م��راك�����ض  اإىل  اليو�سفي  ف��اإن��ت��ق��ال 
الل��ت��ق��اء  م��ن  �سيمكنه  الإع����دادي����ة  درا���س��ت��ه 
للحرية  ال��ت��واق��ني  ال��ت��لم��ي��ذ  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
فتزعم  ال�سيا�سي  وعيه  تفتق  هنا  والن��ع��ت��اق، 
ظامل  قرار  �سد  احتجاجية  مظاهرة  اليو�سفي 
للمقيم العام، واإدارة املوؤ�س�سة، نتج عنه مغادرة 
مراك�ض نحو ثانوية مولي يو�سف بالرباط هنا 
اإ�ستقطبه  ال��ذي   ، بركة  بن  باملهدي  �سيلتقي 
وي�سبح  ال���س��ت��ق��لل  ب��ح��زب  ع�سوا  لي�سبح 
التي  بالثانوية  التلميذية  اخللية  عن  امل�سوؤول 
متكنت من ربط ال�سلة مع الق�سر امللكي، وقد 
مولي  ثانوية  تلميذ  م�ساركة  اليو�سفي  اأط��ر 
التي   1944 يناير   29 م��ظ��اه��رات  يف  يو�سف 
وي�ساهم  اأخ��رى.  م��دن  ع��دة  مع  بتن�سيق  كانت 

اليو�سفي بتوزيع وثيقة ال�ستقلل.
اليو�سفي رفقة زملئه للإلتحاق   �سيخرج  
قيادات  اإعتقال  على  احتجاجا  باملتظاهرين 
حزب ال�ستقلل من طرف امل�ستعمر، يف حتد 
مبنع  يو�سف  م��ولي  ثانوية  مدير  لقرار  �سارخ 
هذا  ال��ت��ظ��اه��رة.  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  التلميذ 
املوقف �سينتج عنه طرد اليو�سفي من الثانوية.      
تعرف  وبها  البي�ساء  الدار  مدينة  اإىل  فاإنتقل، 
على عدد كبري من املقاومني، وهنا بداأ ميار�ض 
العمل النقابي تاأطريا وممار�سة. وبعد ح�سوله 

باري�ض  اإىل  �سافر  ال��ب��ك��ال��وري��ا،  ���س��ه��ادة  على 
القانون  يف  العليا  درا�سته   لإمت��ام   1949 �سنة 
العمالية  ي��وؤط��ر احل��رك��ات  ك��ان  ب��اري�����ض  وم��ن 
والطلبية واحلركة الوطنية ملقاومة ال�ستعمار، 
اإطلق  اعتقل اليو�سفي لأول مرة بباري�ض، ومت 
�سراحه ب�سغط من املغفور له حممد اخلام�ض.                                                            
�سيا�سيا  ال��ي��و���س��ف��ي  ال��رح��م��ان  ع��ب��د  ي��ك��ن  مل 
ون��ق��اب��ي��ا ف��ق��ط ، ب��ل ك���ان ك��ذل��ك م��داف��ع��ا عن 
العربية  للمنظمة  بيان  الإن�سان. جاء يف  حقوق 
حل��ق��وق الإن�����س��ان، ال���ذي نعت ف��ي��ه، امل��رج��وم 
مثلت  »م�سريته  ب��اأن  اليو�سفي  الرحمان  عبد 
من  الن�سال  ب��ني  املن�سود  التناغم  يف  رم���زا 
بالوطنية«.                                                                                                                                        والت�سبث  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  اأج���ل 
كان لليو�سفي دورا مهما يف الأممية ال�سرتاكية 
يف  �سارك  وقد  الإن�سان  حقوق  عن  الدفاع  ويف 
الإن�سان«  حلقوق  العربية  »املنظمة  تاأ�سي�ض 
قرب�ض )1983(، وانتخب نائبا لرئي�ض جمل�ض 
جمموعة  مع  املغرب  يف  اأ�س�ض  كما   ، اأمنائها 
م��ن احل��ق��وق��ي��ني »امل��ن��ظ��م��ة امل��غ��رب��ي��ة حلقوق 

أ.محمد زيتوني
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اإكتنفت تفكري رئي�ض وزراء تركيا  اأحلم التو�سع واأوهام القوة التي 
لإ�ستئ�سال  املا�سي  الثاين  كانون  من  الثاين  يف  ي�سعى  جناته  اأوردغان 
ليبيا  تركية داخل  بعملية ع�سكرية  القيام  الرتكي على  الربملان  موافقة 
دعما حلكومة الوفاق التي يراأ�سها ال�سراج، واإذا كانت املعار�سة الرتكية 
تراها جمازفة ب�سمعة تركيا واأمريكا بقوتها الع�سكرية، اإل ان اأوردغان 
التفتي�ض  يف  تركيا  م�ساعي  بدعم  �سياأتي  ال�سراج  حكومة  دعم  اأن  يرى 
عن النفط والغاز يف البحر الأبي�ض املتو�سط، واإذا كانت هذه التربيرات 
حزب  اأحلم  مع  تن�سجم  الع�سكري  العمل  هذا  دوافع  فاإن  املعلنة 
العدالة والتنمية الرتكية الذي ي�سعى ل�ستعادة )اجماد( الإمرباطورية 
ال�سوؤون  ويف  و�سوريا  العراق  يف  تركيا  تدخل  ذلك  ودليل  العثمانية، 
تركيا  جعل  ما  اإن  وال�سعودية  م�سر  مثل  اأخرى  لأقطارعربية  الداخلية 
النظام  �سعف  هو  العربية  القطار  يف  تدخلتها  يف  تتمادى  اأوردغان 
الأمني  عن  ال�سادرة  بالت�سريحات  اإكتفى  والذي  العربي،  الر�سمي 
وزراء اخلارجية  لبع�ض  متفرقة  وبيانات  العربية،  الدول  العام جلامعة 
العرب وقد تقدم على كل هذه املواقف املوقف امل�سري، الذي اإعترب اأن 
الأمن  يهدد  اوردغان  مرتزقة  بني  قتال  من  ليبيا  اأر�ض  على  يجري  ما 
الوطني امل�سري، وقال الرئي�ض ال�سي�سي يف مر�سى مطروح وهي احلدود 
امل�سرتكة امل�سرية مع ليبيا اأثناء ا�ستعرا�ض ع�سكري كبري قال ما ن�سه 
ال�سرعية  موافقة  حتت  ليبيا  يف  مل�سر  ع�سكري  تدخل  اأي  بات  )لقد 
الدولية وهذا املوقف جاء بعد اأقل من 72 �ساعة من تدخل تركي �سافر 
ب�سن  تركية  ع�سكرية  طائرة   18 بقيام  العراقية  ال�سيادة  على  واعتداء 
يف  والعمادية  اأربيل  حمافظة  يف  عمران  حاج  يف  اأهداف  على  هجمات 

حمافظة دهوك بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال الرتكي املعار�ض.
وخا�سة  امل�سلمني  الإخوان  لعنا�سر  املحدود  تركيا  دعم  اإىل  اإ�سافة 
يف م�سر وتدخل مماثل يف الأرا�سي ال�سورية، كل هذه الت�سرفات تنم 
القوة،  واأوهام  للتو�سع  اأحلم  نتيجة  وحزبه  اأوردغان  فكري  منهج  عن 
ويبدو ان اأوردغان �سيواجه قريبا م�سامل مع عدد كبري من الدول الكربى 
ان  اإنفراد  على  كل  ترى  التي  اأملانيا،  وكذلك  ورو�سيا  فرن�سا  وخا�سة 
�سيا�سية اأوردغان اخلارجية باتت تزيد من م�ساكل املنطقة العربية  التي 
�سيا�سة  �ستوؤدي  فهل  ودويل  اإقليمي  م�ساكل �سراع  اأ�سبحت  اأ�سا�سا  هي 
الت�سرفات  لهذه  نتيجة  وع�سكريا  �سيا�سيا  تركيا  اإنتحار  اإىل  اأوردغان 

التي تتنافى مع القانون الدويل وال�سرعية الدولية؟
ومتى ن�سمع ونرى املوقف العربي املوحد اإزاء الأمن القومي العربي؟ 

أ. علي الزبيدي

هل تسعى 
تركيا إلى اإلنتحار؟

يف �ل�صميم

   �شحفي من العراق

الإن�سان«، للدفاع عن حقوق الإن�سان يف �سموليتها موؤمنا بحق املراأة 
يف امل�ساواة، وحق الفل�سطينيني ال�سرعي ون�سالتهم من اأجل احلق 
كما  الأوربية  املحاكم  امام  عنهم  مدافعا  كان  والنعتاق،  احلرية  و 
انتف�ض �سد اجلرائم التي ترتكب يف الفيتنام. هذا احل�سور القوي 
يف املجال احلقوقي وال�سيا�سي لعبد الرحمان اليو�سفي داخل املغرب 
الإن�سان،  التكويني يف جمال حقوق  البعد  لنا عن  يك�سف   وخارجه 
وك��ان  ال��ي��وم��ي،  �سلوكه  يف  ومم��ار���س��ة  وعيا  بقيمها  ت�سبعه  وم��دى 
حل�سوره القوي يف املنظمات احلقوقية  الدولية  فر�سة للرتافع عن 

الق�سايا الوطنية مدافعا و حماورا بارزا ومقنعا.
مرحلة التناوب

يف  ب���داأت  التناوب  حم��اول��ة  اأن  اليو�سفي  الرحمان  عبد  ي��رى   
عفوا  الثاين  احل�سن  امللك  اأ�سدر  حني   ،1964 اأغ�سط�ض  ذكرى20 
جلون  بن  وعمر  الب�سري  الفقيه  منهم  معتقل   65 �سراح  باإطلق 
اأحكام الإعدام اإىل ال�سجن املوؤبد.  وموؤمن الديوري، وحتويل بع�ض 
بوعبيد  الرحيم  عبد  الحت��ادي  الزعيم  الثاين  احل�سن  وا�ستقبل 
لإبلغه بالتفكري بتكوين حكومة وحدة وطنية، لكن حادثة اختطاف 
املهدي بن بركة  يوم 29  ااأكتوبر1965 اأدخلت البلد يف حالة من 
ال�سراع اجلديد وقد �سغل هذا احلدث الراأي الوطني والدويل، ول 

زال م�سري املهدي جمهول اإىل يوم هذا.   
يف الأدبيات ال�سيا�سية املغربية ، ي�سري مفهوم التناوب  التوافقي 
اإىل حلظة مهمة من تاريخ املغرب املعا�سر، اأنهت ال�سراع الطويل 
الحت��اد  الدميقراطية:  الكتلة  يف  املمثلة  واملعار�سة  امللكية  ب��ني 
التقدم  ح��زب  ال���س��ت��ق��لل،  ح��زب  ال�سعبية،  للقوات  ال���س��رتاك��ي 
وال�سرتاكية، منظمة العمل الدميقراطي ال�سعبي، والحتاد الوطني 

للقوات ال�سعبية. 
 ،2002 وحتى   1998 منذ  املغرب  عا�سها  �سيا�سية  جتربة  وهي 
الأحزاب  خارج  من  اأول  وزير  بتعيني    .2002 عام  التجربة  انتهت 
ال�سيا�سية، وقد حققت جتربة التناوب اإجنازات مهمة على امل�ستوى 
ال�سيا�سي واحلقوقي والقت�سادي و الجتماعي. كما جاء يف التقرير 
كما  اليو�سفي  ي�ستطع  تكتمل ومل  اأنها مل  اليو�سفي، رغم  تله  الذي 
من  باملغرب  اخل��روج  يف  اأنحج  »مل  يوما  اأفريك  جون  ملجلة  �سرح 

قف�ض احل�سن الثاين«.                                   
قال  اإذ  املا�سي  ق��راءة  حل�سن  اجلديدة  الأجيال  اليو�سفي  دعا 
مبنا�سبة تقدمي مذكراته »اأحاديث يف ما جرى«:  »ل اأبالغ اإذا قلت 
درو�ض  لكل  م�ستوعبة  دامت  ما  امل�ستقبل  ذلك  �سنع  �ستح�سن  اإنها 
وقيم ما�سينا والوفاء والعطاء املنت�سر للحوار بدل العنف، والتوافق 

بدل ال�ستبداد بالراأي«. 
هذه القيم هي التي دفعت اليو�سفي اإىل  القبول مبنطق التناوب، 
اأمل  احلديثة،  الدولة  وملخزنة  الو�ساية،  ملنطق  رف�سه  من  بالرغم 
كدلك  تفر�ض  املو�سوعية  لكن  حداثي،  دميقراطي  مغرب  بناء  يف 

اجلواب على اأ�سئلة ل مفر منها لإحلاحها:   
اأين اأ�سدى زعيم الحتاد ال�سرتاكي للقوات ال�سعبية كاأقوى حزب 
اأخفق؟   تاريخ املغرب ؟واأين  ي�ساري يف املغرب يف عدة حمطات يف 
للإجابة عن هذه ال�سئلة واأخرى يبقى التاريخ هو احلكم  الرئي�سي 
الدميقراطية  وللحركة  جهة  من  للمغرب  اليو�سفي  قدمه  ما  على 

واحلقوقية من جهة اأخرى.  
 �شحفي من املغرب
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السياسة

1967 حـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــران  حـــــــــــــــــــرب  حـــــــــــــــــــول  حــــــــــقــــــــــائــــــــــق 
الأن هذه احلرب �صكلت و�صعا اإ�صتثنائيا و خطريا للأمة 
العربية، متثل ب�صياع باقي فل�صطني، اإ�صافة الأرا�صي من 
الكثري من  م�صر و االأردن و �ص�ريا و لبنان، و الأن هناك 
اخلفايا الغري معلنة ح�ل تلك احلرب، بع�صها للت�صليل و 
الإذالل املقاتل و ال�صابط العربي، و بع�صها االآخر لفر�ض 
االأمر ال�اقع على العرب، للإعرتاف بالكيان ال�صهي�ين، 
تلك  خفايا  من  الكثري  نك�صف  اأن  العرب«  »كل  يف  راأينا 
احلرب، حتى تك�ن االأجيال التي مل تعا�صر تلك احلرب 

على بينة من هذه احلقائق.
و يف هذه املنا�صبة نحيي اجلندي العربي الذي قاتل 
برج�لة رغم كل الظروف و امللب�صات و االأمكانيات، رغم 

اأنه كان بل قيادة. و نرتحم على كافة ال�صهداء.

هذا ما جرى على الجبهة السورية عام 1967
)مقتطفات من كتاب رجال بل قيادة(

تتح�سد يف اجلبهة  ال�سورية  القطعات  كانت 
ه�سبة  يف  قوية  حتكيمات  يف  طويلة  م��دة  منذ 
اجلبهة.  من  ميًل   55 ام��ت��داده  وعلى  اجل��ولن 
وكانت موا�سع القطعات ال�سورية يف غاية القوة 
لأط��ول  ال�سمود  لها  م��ق��درًا  وك��ان  والتح�سني 
العربية  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دي��رات  ب��ل ك��ان يف  م���دة، 
املوحدة اأن موا�سع اجلولن قادرة على ال�سمود 
ملدة ل تقل عن اأ�سبوعني يف حالة �سراع �سوري 
املوا�سع  اأ�سغال  ج��رى  وق��د  فقط.  ا�سرائيلي   �

بت�سعة األوية كما يلي:
اأوًل � يف اخلط الأول:

الو�سط،  ال�سمال،  يف  م�ساة   األ��وي��ة  ث��لث 
اجلنوب عند بحرية طربية. 

ثانيًا � يف اخلط الثاين: 
ثلث األوية م�ساة  يف ال�سمال حمور م�سعدة، 

ال��و���س��ط حم���ور ال��ق��ن��ي��ط��رة، اجل���ن���وب حم��ور 
البطمية.

ثالثًا � الحتياط العام:
�سرق  و  جنوب  م��درع  ل��واءي��ن  م�ساة،  ل��واء 

القنيطرة
اأي يكون جمموع الدبابات ال�سورية اأكر من 
400 دبابة. بينما كانت تواجه القطعات ال�سورية 
خلف  �سعيفة  ا�سرائيلية  م�ساة  األ��وي��ة  ث��لث��ة 
ال�سرائيليون  هجم  عندما  الأمامية  اخلطوط 
على اجلبهة امل�سرية، وكان القائد ال�سوري يف 

اجلبهة هو العقيد )اأحمد املري حممود(.
ب � املوقف ال�سرائيلي:

كانت توجد يف اجلبهة ال�سرائيلية � ال�سورية 
7 األوية �سحبت منها ا�سرائيل اأربعة األوية ملعونة 
الردن.  على  الهجوم  يف  ال�سرائيلية  القطعات 
ا�سرائيل طيلة  �سورية جبهتها �سد  و مل حترك 

الفريق االول الركن صالح مهدي عامش
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ل بد اأن نتوقف مع البلغ الع�سكري رقم 66 
والذي كان قد اأعلن من خلله )الأ�سد( �سقوط 
لنكون  ب�ساعات،  �سقوطها  قبل  القنيطرة  مدينة 
جي�ض  يهزم  ب��اأن  تتلخ�ض  تاريخية  �سابقة  اأم��ام 
اآخر،  جي�ض  بالتوازي  وينت�سر  يحارب،  اأن  دون 

دون ان يقاتل ودون اي مواجهات.
من هنا نت�ساءل، اي منطق اخلقي اأو وطني 
له  ميكن  ومعريف،  مهني  وك��ذا  ان�ساين،  حتى  اأو 
اأن يكافاأ �سخ�سًا، كان قد ف�سل ف�سل ذريعًا اأدى 
اإىل خ�سارة وطنية مدوية، لأوؤكد اأن ما حدث مع 
للدفاع  وزي��را  بو�سفه   1967 عام  الأ�سد  حافظ 
اأو  ميدانية،  اإىل حمكمة  يقدمه  اأن  يفرت�ض  كان 
اقله حمكمة ع�سكرية، بو�سفه نائبا للقائد العام 
للجي�ض والقوات امل�سلحة، ووزيرًا للدفاع، واأنا هنا 

اىل  املوؤدي  )الهمال(  باإجتاه  و�ساأم�سي  العظمى(،  )اخليانة  تو�سيف  من  ابدًا  اقرتب  ل  اأنا 
جناية والتعامل معها على هذا ال�سا�ض. 

اإىل  رتبة مقدم  ترقيته من  ل�سبب مقنع متت  ول  ل�سبب معلوم،  ل  الأ�سد  اأن حافظ  معلوم 
رتبة لواء دفعة واحدة، ولي�سبح وزيرا للدفاع لن�سيفها اإىل �سابقة وهي غيابه عن وفد ع�سكري 
عندما كان ع�سوا فيه خلل زيارة للمملكة املتحدة فقد تغيب الأ�سد عن الوفد ملدة ثلثة اأيام.

وهنا لنا ان جننح اىل اأن هناك اتفاقا مت التوافق عليه خلل الأيام الثلثة التي مررت على 
ذكرها اأعله، م�سمون هذا التفاق �سلم غري معلن مع اإ�سرائيل، وكعربون تفاهم ومودة كان 

ت�سليم مرتفعات اجلولن بل قتال ملزيد من الطمئنان يف نفو�ض قادة الكيان. 
اراهن اأن خمطط تدمري �سورية كان قد بداأ منذ اخللوة التي جمعت حافظ الأ�سد مع )�ض( 
ل�سدة احلكم مبباركة امريكية،  الأ�سد لحقا  ب�سار  اإي�سال  التدمري مت  يتم  يف بريطانيا، وكي 
وكلنا يعلم اأنها � اي الوليات املتحدة الأمريكية � اإمنا تنفذ �سيا�سة �سهيونية يف املنطقة العربية. 

صالح قيراطة 

ما دور حافظ األسد وهل فتح االبواب للعدو؟

   �شابط من اجلي�س ال�شوري

يوم  اإىل  5 حزيران  فرتة احلرب اخلاطفة من 
.9

يف  الن�سر  على  ا�سرائيل  ح�سلت  اأن  وبعد 
ال�سفة الغربية و�سيناء �سارعت بجلب القطعات 
�سورية  الع�سكرية �سد  بالعمليات  للقيام  التالية 

وفق اخلطة التالية:
لواء مدرع يهجم من ال�سمال لحتلل زعورة 
وم�سعدة. لواء م�ساة )الغولين( للتقدم نحو تل 
مدرع  لواء  القنيطرة.  ثم  فخر  وتل  العزيزيات 
)البطمية(  نحو  التقدم  ثم  )عيلقة(  لحتلل 
اآخ��ر.  ب��رت��ل  ���س��م��اًل  والقنيطرة  ب��رت��ل  ج��ن��وب��ًا 
الهجوم  ج��وًا.  ل��واء حممول  ي�سنده  م��درع  ل��واء 
طريق  على  والتقدم  طربية  بحرية  جنوب  من 
ل��واء  البطمية.   � فيق   � ح��ارب  كفر   � التوافيق 
مدرع ولواء م�ساة يف اخللف للأندفاع من املكان 
القائد  ك��ان  اجلبهة.  خ��رق  فيه  يح�سل  ال��ذي 
اللواء  اخلطة  لتنفيذ  اجلبهة  يف  ال�سرائيلي 

دفيد العازر.
�شري املعركة

حزيران   5 يوم  �ساكنًا  ال�سوريون  يحرك  مل 
ما  بعمل  يقوموا  اأن  املفرو�ض  كان  بينما   1967
 6 يوم  ويف  والردين.  امل�سري  اجلي�سني  لإنقاذ 
حزيران حاولوا الهجوم على م�ستعمرة دان بقوة 
الهجوم ف�سل.  اأن  اإل  فوج م�ساة و�سرية دبابات 
كما  �سيئًا.  يعملوا  مل  حزيران  و8   7 يومي  ويف 
اللواء  حمل  لتحل  املدرعة  القوة  تقدمي  رف�سوا 
وجود  ع��دم  بحجة  جنني  يف  الأردين  الأرب��ع��ني 

غطاء جوي.
ويف يوم 9 حزيران �سن العدو هجومه فنجح 
ال�سورية  القيادة  »فقدان  نتيجة  باهرًا  جناحًا 
القنيطرة  القتال« فجري احتلل  كل عزم على 
وبذلك  حزيران.   10 يوم  من   14.00 ال�ساعة 
القرن  يف  عربية  حت�سينات  اأمنع  على  ق�سي 

الع�سرين.
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يف ال�ساعة 8،45 من �سبيحة ذلك اليوم، 
ه��اج��م ال��ط��ريان الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ارت��ف��اع 
اأربع  الأر����ض(   فوق  مرت   30-50( منخف�ض 
قواعد جوية م�سرية يف �سيناء، وثلث قواعد 
النيل،  وادي  يف  وق��اع��دة  القناة،  منطقة  يف 
وقاعدتني يف الدلتا، ثم تبعه بعد ذلك اإغارات 
كان  م�سرية.  م��ط��ارات  م��ن  تبقى  م��ا  على 
والطائرات  املطارات  كل  اأ�ساب  قد  التدمري 
والرادارات  امل�سرية تقريبًا، وانتهت احلرب 

عمليًا على اجلبهة امل�سرية.
اإىل  و�سل  فقد  الإ�سرائيلي  اجلي�ض  اأم��ا 

�سرق القناة م�ساء 7 حزيران .
ملاذا ح�سلت هذه الهزمية الكربى؟

اأ����س���ب���اب تلك  ت��ل��خ��ي�����ض  مي��ك��ن   
الهزمية بالتايل :

النا�سر راغبًا بهذه احلرب  � مل يكن عبد 
مع اإ�سرائيل ول م�ستعدًا لها. 

اأب��ل��غ قائد  ق��د  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  ان  � رغ���م 
اجلي�ض الفعلي امل�سري عبد احلكيم عامر يف 3 
حزيران باأنه يرجح وقوع احلرب مع اإ�سرائيل 
عامر  امل�سري  فاإن  اأي��ام  ثلثة  اأو  يومني  خلل 
يف  اجلي�ض  لو�سع  الكافية  التدابري  يتخذ  لن 
فعلى  للهجوم  يكن  مل  اإن  ا�ستعداد،  مرحلة 

الأقل للدفاع.
� مل يكن اجلي�ض امل�سري م�ستعدًا للمعركة 
والأف�����راد  ال�����س��ب��اط  يف  ح���اد  نق�ض  ب�سبب 
 ،)30"( ال���ف���ردي���ة  والأ���س��ل��ح��ة   )40"(
 .)45"( وال��دب��اب��ات   ،)24"( وامل��دف��ع��ي��ة 
�سوفييتية  ح��رب��ي��ة  ط��ائ��رات  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
العملة  لكنها متوقفة عن  و�سلت حديثًا مل�سر 
لها.  وفنيني  طيارين  وج��ود  لعدم  املخازن  يف 
كانت  ال�سباط  وه��وؤلء  اجلي�ض  ه��ذا  اأن  كما 

هزيمة حزيران 1967 لماذا؟

طارق حسن سكرية

   عميد ركن باجلي�س اللبناين 

السياسة

تنق�سهم اخلربة احلربية والتدريبات اللزمة 
خلو�ض املعارك الكربى .

اإ�سرائيل  قوة  من  امل�سرية  القيادة  قللت   �
يف  وبالغت  اأمريكا،  وخا�سة  ا�سدقائها،  ودعم 
تقدير قوتها ومدى دعم ا�سدقائها لها، وخا�سة 
الحتاد ال�سوفييتي ، وذلك يف النوعية والكمية.
ال��ط��ائ��رات  حلماية  د���س��م  م�سر  ت��ن  مل   �
اأن�ساأت  ول   ، املباغت  الهجوم  م��ن  امل�سرية 
كانت  حيث  كافية،  بديلة  وم���دارج  م��ط��ارات 

طائراتها تتكد�ض يف مطارات قليلة.
يريد احلرب  يكن  امل�سري عامر مل  اأن  � مبا 
ول م�ستعدًا لها فقد قام بنقل وت�سكيل وحتريك 
جزءًا من قواته علنًا ونهارًا يف اليومني الأخريين 
قبل بدء الهجوم من باب عر�ض القوة واحلرب 

النف�سية. 
� قامت اإ�سرائيل واأمريكا بخديعتني كبريتني 
دعا  فقد  امل�سرية.  والقيادة  امل�سري  للجي�ض 
الرئي�ض عبد  نائب  الأمريكي جون�سون  الرئي�ض 
ل��زي��ارة  ال��دي��ن  حميي  زك��ري��ا  ال�سيد  النا�سر 
وا�سنطن يف 6 حزيران.  كما اأعلن وزير الدفاع 
الإ�سرائيلي مو�سي ديان يف موؤمتر �سحفي عقده 
حاليًا  ترغب  ل  اإ�سرائيل  اأن  ح��زي��ران   3 ي��وم 
بالعتداء على م�سر بانتظار نتائج التحركات 

ال�سيا�سية.
اأن هزمية حزيران مل تفت من ع�سد  على 
واإرادة عبد النا�سر، فبعد املعركة مبا�سرة راح 
حديثة  اأ�س�ض  على  امل�سري  اجلي�ض  بناء  يعيد 
وقيادات جديدة متعلمة و�سابة، واأ�سلحة حديثة 

وبداأ  ال�سوفييتي،  الحتاد  بها  زوده  ما  �سرعان 
�سد  ال�ستنزاف  ح��رب  خو�ض  بقليل  بعدها 
يف  اأعلن  كما  واجل��و.  والبحر  بالرب  اإ�سرائيل 
موؤمتر اخلرطوم يف ذلك ال�سيف لءاته الثلث 
باإ�سرائيل.  اع��رتاف  ل  تفاو�ض،  ل  ل�سلح،   :
الهزمية قامت  الأول من عام  ت�سرين   21 ففي 
البحرية امل�سرية باغراق املدمرة ال�سراائيلية 
الغوا�سة  اغ��راق  مت  بقليل  وبعدها   ، )اي��لت( 
الإ�سرائيلية )داكار( . وكرت املعارك واخل�سائر 

للجي�ض الإ�سرائيلي.
تلك  بعد  النا�سر  عبد  جمال  املرحوم  قال 
على  الأم���ن  ف��ك��رة  يف  بالغنا  لقد   « احل���رب: 
اأن  العرب  القادة  واجب  ومن  الكفاءة،  ح�ساب 
واأرق��ام  ب��اأن احل��رب هي علم ووق��ائ��ع،  يفهموا 
ودرا�سات،  اأبحاث  ومراكز  دقيقة،  ومعلومات 

ول تقوم على مبداأ: ال�سعب عايز كده«  
مل ي�سمح القدر للرئي�ض جمال عبد النا�سر 
حرب  يف  جتربته  من  الكاملة  ال�ستفادة  من 
العملية  من  ول   ، ال�ستنزاف  وحرب  حزيران  
يف  بها  ق��ام  التي  الكبرية  الثورية  الإ�سلحية 
اأنهكه الأمل  اجل�سدي  الداخل واخلارج  ، فقد 
عن   1970 عام  اأيلول  اآخر  يف  وتويف  والنف�سي 
اأن  بعد   ، عطائه  ع��ز  يف  وه��و  �سنة،   52 عمر 
و�سع الأ�س�ض القوية وبا�سر ببناء جي�ض م�سري 
بعد  خا�ض  الذي  اجلي�ض  ذلك   . حديث  عربي 
الأول  ت�سرين   6 يف  العبور  حرب  بنجاح   ذلك 

،اأكتوبر، عام 1973. 
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)مقتطفات من كتاب رجال بل قيادة(

لقد كان توزيع القطعات الردنية كما يلي:
ت�سعة األوية م�ساة موزعة يف: جنني، طولكرم، 
ال��غ��ور  ال��ق��د���ض،  اخل��ل��ي��ل،  ن��اب��ل�����ض،  اهلل،  رام 

ال�سمايل، العقبة، عمان.
القد�ض،  مدرع يف  لواء  مدرع يف جنني،  لواء 

كتيبة مدرعة يف دامية.
لواء اآيل عراقي املفرق.

فيكون جمموع القوة هو 50.000 األف جندي 
اأردين و 200 دبابة و 40 طائرة قا�سفة مقاتلة.

املوقف ال�سرائيلي:
 5 يوم  للهجوم  ال�سرائيلني  حت�سد  كان  لقد 
حزيران باأربعة األوية اإل اأن ا�ستداد املعركة وعدم 
لنجدة  ال�سورية  اجلبهة  يف  ال�سوريني  حت��رك 
�سحب  على  العدو  �سجع  وامل�سريني  الردن��ي��ني 
اإىل  وحتويلها  ال�سورية  اجلبهة  من  األوية  اأربعة 

اجلبهة الأردنية. فكان توزيع القطعات املعادية:
ثلث األوية مدرعة، ثلثة األوية م�ساة و اآلية، 

لواء مظلي للهجوم على القد�ض
يوم 5 حزيران

1 � �سرع الردنيون بق�سف املواقع ال�سرائيلية 
ال��ع��دو  لإ���س��غ��ال  اجل��ب��ه��ة  ط���ول  باملدفعية.على 

وتخفيف ال�سغط عن القوات امل�سرية.
 5 ي���وم  ���س��ب��اح  م��ن   9.00 ال�����س��اع��ة  ويف   �  2
حزيران طلب الردنيون تدخل الطريان ال�سوري 
باملعاونة لإ�سناد الطريان الردين اإل اأن ال�سوريني 
طائراتهم  واأن  بالأحداث  فوجئوا  باأنهم  اأجابوا 
ن�سف  اأمهالهم  وطلبوا  ا�ستعداد  على  لي�ست 
ثم   10.00 ال�ساعة  الطلب  الأردن  و كرر  �ساعة. 
من  املراوغة  كانت  و   11.00 ال�ساعة  ثالثة  مرة 

النظام ال�سوري.
3 � ملا مل يعد بالإمكان الأنتظار اأكر من ذلك 
وعدم اأمكان العتماد على وعود القيادة ال�سورية 
الطائرات  ملعاونة  العراقية  الطائرات  اأقلعت 

الأردنية يف �سرب املطارات ال�سرائيلية.
الت�سكيلت  قامت  ال�سرائيلي.  اجلانب  ويف 
وبجميع  اجلهات  كافة  من  بالهجوم  ال�سرائيلية 
املحددة  الواجبات  وفق  �سابقًا  املذكورة  الألوية 
لها بالهجوم ال�ساعة 12.30 من يوم 5 حزيران.

كما قام الطريان ال�سرائيلي بتدمري الطريان 
الأردين يف مطاري عمان واملفرق، ومتكن العدو 

يف هذا اليوم من احتلل بع�ض املواقع يف منطقة 
رام   � القد�ض  طريق  على  مهمة  ومواقع  القد�ض 

اهلل فو�سل قلقيلية وطولكرم وجنني.
يوم 6 حزيران

1 � ا�ستمرت املعركة الليلية يف كل من القد�ض 
وجنني ليلة 5/6 حزيران.

 6 ي���وم  ���س��ب��اح  م��ن   3.00 ال�����س��اع��ة  ويف   �  2
على  �سديدًا  ليليًا  هجومًا  العدو  �سن  ح��زي��ران 
رتل  واندفع  احتللها  اأكمال  من  فتمكن  جنني 
مدرع باأجتاه مفرق قباطية � دير �سرف � نابل�ض. 
دفع  ح��زي��ران   6 �سباح  من   4.00 ال�ساعة  ويف 
العدو بلواء مدرع من �سرق جنني باأجتاه طوبا�ض 
 40 ال��ل��واء امل���درع  ف���دارت معركة م��ع دب��اب��ات 
يحاول  ك��ان  ال��ذي  ال��راب��ع��ة(  )الكتيبة  الأردين 
الو�سول اإىل جنني عائدًا من اأريحا. اإل اأنه خ�سر 

معظم دباباته نتيجة نق�ض الوقود. 
تقدم العدو واحتل طوبا�ض واندفع نحو نابل�ض 
القادمة  املعادية  القطعات  فدخلتها  جهتني  من 
يوم  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة  من طوبا�ض يف 

6 حزيران.
3 � ويف قاطع القد�ض متكن العدو من احتلل 

الحرب على الجبهة األردنية ـ الضفة الغربية

مدر�سة ال�سرطة يف القد�ض والدخول اإىل القد�ض 
قبل  اهلل  رام  اح��ت��لل  م��ن  متكن  كما  القدمية 

الظهر.
4 � يف ه��ذا ال��ي��وم ك��ان واج���ب ال��ل��واء الآيل 
اريحا  نحو  دامية  من  التقدم  العراقي  الثامن 
الثانية.  للمرة  القد�ض  قاطع  لنجدة  حماولة  يف 
اإل  فتحرك اللواء حتت ق�سف جوي معاد �سدي 
اأنه كان يقاتل الطائرات ب�سجاعة مثالية اأ�سقط 
خللها 12 طائرة معادية وخ�سر هو عددًا كبريًا 
من اآلياته. وملا كان املوقف قد انهار يف جنني فقد 
� جنني  اإىل جفتلك  اأريحا  التوجه من  اإليه  طلب 
لإنقاذ نابل�ض. وعندما و�سل اإىل منطقة اجلفتلك 
علم عبد املنعم ريا�ض باأن العدو قد دخل نابل�ض 
العراقي  الآيل   8 اللواء  اإىل  اأم��رًا  واأ�سدر  فعاد 
بالتمركز على ج�سر دامية للدفاع عن ال�سلط يف 

ال�سفة ال�سرقية.
يوم 7 حزيران

على  هجومه  ال��ع��دو  ب��داأ   8.30 ال�ساعة  يف 
كانت  اإذ  خالية  الأردنية  املوا�سع  فوجد  القد�ض 
العدو  اأك��م��ل  وق��د  م�ساءًا  اأن�سحبت  ق��د  ال��ق��وات 
احتلل املدينة ال�ساعة 14.00 من هذا اليوم ثم 
تقدم نحو اأريحا واأكمل احتلل ال�سفة الغربية. 
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السياسة

مدفون  م�سري  جندي  به  ف��اإذا  عنه  فبحثنا  يتاأوه  �سوتا  »وجدنا 
فى الرمل ل يظهر منه اإل راأ�سه، فحاولنا اأن نخرجه ولكنه رف�ض لأن 
مات،  ثم  ماء  جرعة  ف�سرب  بالدبابة،  حيا  ده�سوه  قد  الإ�سرائيليني 

ووجدنا 13 �سابطا وجنديا مت ده�سهم بنف�ض الطريقة«  
»راأينا دبابة اإ�سرائيلية اآتية فى الطريق، ت�سحل خلفها 6 من اجلنود 
امل�سريني على الأر�ض مربوطني باحلبال، واأخذوا ي�سربونهم بالأيدي 
ووجدناهم  اأربعة،  وبقى  ماتوا  قد  منهم  اثنني  اأن  فوجدنا  والأرج��ل، 
للخلف،  اأيديهم  ويربطون  الأر�ض  فوق  وجوههم  على  بالأربعة  يلقون 
ويهمون بده�سهم، بعد اأن نزل الثلثة �سباط الإ�سرائيليني من الدبابة 

واأخذوا ي�سربون الأ�سرى امل�سريني ومي�سون على اأج�سادهم وي�سربهم 
اأحدهم بقدمه فوق روؤو�سهمم«

ينظر  لنا  زميل  وبقى  البئر،  عند  ع�ساكري  وباقي  اأن��ا  »اإختباأت 
ال�سبعة،  امل�سريني  جت��ران  اإ�سرائيليتني  دبابتني  ف��راأى  �سيحدث  ما 
على  ويق�سون  ال�سبعة  زملئهم  حترير  الأربعة  امل�سريون  وا�ستطاع 
طاقم الدبابتني، لول اأن توالت الطائرات الهليوكوبرت التى ح�سدتهم 

وهم يف ميدان املعركة«
»الإ�سرائيليون فقد كانوا ي�سعون مئات الأ�سرى املقتولني يف مقابر 

جماعية عميقة كي ي�سعب اكت�سافها«

حـــــــــــــــــــــــول قــــــــــــتــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـــــــــمـــــــــصـــــــــريـــــــــن

هل حاربنا في 5  يونيو ـ حزيران 1967؟
قراءة في وثائق العدو اإلسرائيلي

د. صفوت حاتم

�سديدة  �سربة   1967 يونيو  ه��زمي��ة  ك��ان��ت 
للم�سروع النا�سري التحرري املعادي للإ�ستعمار، 
وال�سهيونية  الإ�ستعمارية  الأب��واق  اإ�ستغلت  ولقد 
مبالغا  دعائيا  اإ�ستغلل  الع�سكرية  الهزمية  هذه 

فيه للت�سهري بعبد النا�سر والإنتقام منه.
مل يكن الإنتقام من عبد النا�سر هدفا للقوى 
وجدت  فقد  وحدها،  وال�سهيونية  الإ�ستعمارية 
لت�سفية  فر�سة  »الهزمية«  يف  العربية  الرجعية 
واإن��ه��اء  العربية،  القومية  مع�سكر  م��ع  ح�سابها 
عليه  ح�سل  الذي  واجلماهريي  الثوري  الر�سيد 

هذا التيار بعد حرب ال�سوي�ض عام 1956.
و بقيت تلك ال�سورة النمطية �سائدة يف الذهن 
اللحظات  م��ن  اإن��ه��ار  ال��ذي  اجلي�ض  ع��ن  العربي 
ع�سوائيا،  اإن�سحابا  واإن�سحب  للقتال،  الأوىل 
وهرول جنوده و�سباطه نحو قناة ال�سوي�ض للنجاة 

باأنف�سهم. 

وه��ك��ذا ع��ان��ت اأج���ي���ال ع��رب��ي��ة ع���دي���دة  من 
خ�سرت  قد  م�سر  اأن  �سحيح  املتعمد.  الت�سليل  
قواتها اجلوية يف ال�ساعات الأوىل من �سباح يوم 5 
يونيو، وفقدت كثريا من قواتها الربية مع اإ�سدار  
وما  يونيو   6 يوم  بالإن�سحاب   الأمر  عامر  امل�سري 

تبعه من كوارث. 
ملفتة  ب�سرعة  متا�سك  امل�سري  اجلي�ض  لكن 
اأبرز تلك املواقف  معركة راأ�ض  للنظر، وكان من 
الع�ض، التي دارت بعد ثلثة اأ�سابيع من  5 يونيو، 
التي �سنتها القوات اجلوية يف  تلتها الهجمات  ثم 
املدمرة  اإغ��راق  عملية  ثم   ،1967 يوليو  منت�سف 
فقط  اأ�سهر  اأربعة  بعد  بور�سعيد،  مياه  يف  اإي��لت 

من 5 يونيو. 
احل��رب،  وثائق  عن  العدو  اأف��رج  عقود  وبعد 
عن  و�سهاداتهم  الع�سكريني  ال��ق��ادة  وت��ق��اري��ر  
املعارك التي خا�سوها، والتي اإ�ستعان بها  املوؤرخ 

كتابه   اأروي��ن«  يف   الإ�سرائيلي »مي�سيل  الع�سكري 
الرواية  ويقدم  احل��رب«  من  اأي��ام  »�ستة  ال�سهري 
اأي   ،1967 عام  حرب  عن  الر�سمية  الإ�سرائيلية 

حرب يونيو بعيون �سهيونية
» رئي�ض  ب���اراك  اإي��ه��ود   « للكتاب  ق��دم   وق��د  

الوزراء وقائد اجلي�ض الإ�سرائيلي ال�سابق.
الروؤية  كامل  ب�سكل  يتبنى  الكتاب  اأن  ورغ��م 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل��وق��ائ��ع امل���ع���ارك، ورغ����م  لهجة 
لكن  و  �سفحاته،  يف  ت�سع  التي  والتباهي  التعايل 
الع�سكرية  املعارك  بوقائع  الكتاب  ثنايا   حفلت  
والتي  للحرب،  والثاين  الأول  اليوم  التي دارت يف 
اجليو�ض  بها  قامت  التي  البطولت  حجم  تك�سف 
العربية يف امل�سهد الإفتتاحي للحرب يوم 5 يونيو، 
العدو  اإعرتافا متاأخرا من  التي تعد  الوقائع  وهي 

باملقاومة التي لقاها واخل�سائر التي مني بها. 
يون�ض،  خ��ان  رف��ح،  ال�سمايل:  املحور  معارك 
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غزة.
يقول مي�سيل اآرون يف كتابه: 

على  للهجوم  الإ�سرائلية  اخل��ط��ة  ك��ان��ت   �  1
على  تقوم  امل�سرية(  )للجبهة  ال�سمايل  املحور 
خطة للإ�ستيلء على رفح عرب قوات من املظليني 
بالإلتفاف من حولها والإ�ستيلء على خان يون�ض 
الكولونيل  بقيادة    60 اللواء  ق��وات  بوا�سطة  اأول 
يون�ض  ال�ستيلء على خان  وبعد  اأفريام«  »مناحم 

ميكن الطباق على رفح كالكما�سة.  
لكن الإ�ستيلء على خان يون�ض مل يكن �سهل، 
جونني  دفع  من  الرغم  »على  اآرون:  مي�سيل  يقول 
)يق�سد �ساموئيل جونني قائد اجلبهة مع م�سر( 
كتيبة  اإىل  وعهد  امل��ي��دان،  اإىل  رهيبة  لرت�سانة 
يون�ض، وهكذا تقدمت  اإخرتاق خان  واحدة مهمة 
ب�سيطة  مبقاومة  �سوى  ت��واج��ه  ومل  الكتيبة  تلك 
و  اجلحيم،  اأب���واب  اإنفتحت  وف��ج��اأة  البداية،  يف 
اأ�سيبوا بعد  اأن ن�سف رجاله  اأوري  ذكر ال�سابط 
والر�سا�سات   املدفعية  قذائف  عليهم  اإنهالت  اأن 
ي�سب  �سيء  كل  كان  للدروع،  امل�سادة  واملدفعية 
نريانه علينا من امل�سريني. وي�سيف اآرون : وهكذا 
اأخرى، ولكنها �سربت  اإ�ستدعاء كتيبة دبابات  مت 
الفرقة  الكربى من  املقاومة  الأخ��رى. وكانت  هي 
القائد  يقودها  كان  والتي  الع�سرين  الفل�سطينية 
احلاكم  ح�سني«  املنعم  عبد  »حم��م��د  امل�����س��ري 

الع�سكري لغزة.
اأوري��ن:  و�سرعان ما دمرت  وي�ستكمل مي�سيل 
 « دب��اب��ات  م��ن  طليعية  اإ�سرائيلية  دب��اب��ات  �ست 
وغا�ست  �سباطه،  �سابطا من   35 وقتل   « جونني 
لقوات  كابو�سا  و�سكلت  الرمال،  يف  »اأف��ريام«  قوة 
فادحة  بخ�سائر  الإ�سرائيليون،  واأ�سيب  املظليني، 
عن  اخل��روج  على  الإ�سرائيلية  الدبابات  اأج��ربت 
اإىل متاهة من املمرات ال�سيقة،  املحور الرئي�سي 
كان الهدف الرئي�سي هو رفح والدفاعات امل�سرية 
اأميال  ثمانية  تبعد  التي  زويد  ال�سيخ  يف  املنت�سرة 
اإىل اجلنوب الغربي من رفح.                                                                              
هذا  على  رف��ح؟  على  الإ�ستيلء  اإذن  مت  كيف 

ال�سوؤال يجيب مي�سيل اآرون: 
جوية   و�سربات  ثقيلة  مدفعية  اإ�ستدعاء  مت 
من  الطليعية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة   العنا�سر  لتمكني 
عبد  اللواء  املعارك   تلك  قتل يف  وقد  الإخ��رتاق، 
و  ال�سابعة امل�سرية.  الفرقة  العزيز �سليمان قائد 
تاركني  مواقعهم  عن  تخلوا  فقد  اللواء  مقتل  بعد 

ورائهم اأربعني دبابة واألفي قتيل.
التقدم اإىل العري�ض 

املحور  ملعارك  و�سفه  اأوري��ن  مي�سيل  ي�ستكمل 
كتيبة  »اأ�ساءت  قائل:  امل�سرية  للجبهة  ال�سمايل 

وهكذا  امل�سريني،  ق��وات  اأجنحة   تقدير  اآف��ريام 
حم�سنني،  موقعني  بني  حم�سورة  نف�سها  وجدت 
ذلك  وم��ع  �ساعات  ع��دة  القوة  اإن��ق��اذ   وا�ستغرق 
متاما  املنطقة  تطهري  ال�سرائيليون  ا�ستطاع 
بحلول منت�سف الليل بينما كان اجلنود امل�سريني 
نف�سها  تعيد جتميع  وال�ساحنات  اجليب  و�سيارات 
على الطريق اإىل العري�ض، اأ�سبح الطريق مفتوحا 
القوات  اإن�سحاب  بعد  الإ�سرائيلي  الدفاع  جلي�ض 

امل�سرية.
وكان يجب للتقدم للمدينة من عبور  ممر اأو 
الكثبان  » وهو ممر �سيق بني  �سعاب » جرياردي 
كانت  الطريق  جانبي  على  املتحركة.  الرملية 
للمدرعات  امل�سادة  وامل��داف��ع  الدبابات  مكامن 
بخنادق  مرتبطة  وكلها  الر�سا�سات،  واأع�سا�ض 

حماطة بالألغام وعندما فوجئ امل�سريون بالرتل 
و  البداية  يف  النار  عليه  يطلقوا  مل  الإ�سرائيلي، 
هربوا،  قد  امل�سريني  اأن  الإ�سرائيلي  القائد  ظن 
مل  امل�سريني  اأن  الإ�سرائيلي  القائد  يكت�سف  ومل 
و  امل�سافة.  منت�سف  اإىل  و�سل  اأن  بعد  اإل  يهربوا 
دارت معركة �سر�سة. قبل اأن ينجح الإ�سرائيليون 
باإجتاه   �سواحي  اأن يتقدموا  و  يف تطهريه متاما 
ن�سمة،  األ��ف   40 �سكانها  عدد  يبلغ  التي  العري�ض 
حيث توجد القيادة الإدارية للجي�ض امل�سري. كان 
اإعرتف مي�سيل  نديا كما  قتال  العري�ض  القتال يف 
يقول: »برغم اخل�سائر  نراه  اإذ   اأورين يف كتابه، 
هو  مما  باأ�سرع  الهجوم  اإ�ستمر   )!!( الإ�سرائيلية 
خمطط له،  ورغم اأن املعركة مل تكن قد ح�سمت 
معركة  ربحوا  قد  كانوا  الإ�سرائيليني  اأن  اإل  بعد، 

حا�سمة يف ظروف كان العدو فيها ندا قويا.
معركة العري�ض

بليد«  »يو�سي  عن  نقل  اأوري���ن  مي�سيل  يقول 
�سباحا   الثامنة  ال�ساعة  العري�ض  »...دخ��ل��ن��ا   :
وطريق  البحر  اإىل  للو�سول  قطعها  قا�سدين 
ومهجورة،  متاما  هادئة  العري�ض  كانت  ال�ساحل، 
للمجانني،  م�ست�سفى  اإىل  املدينة  اإنقلبت  وفجاأة 
واإنهالت ر�سقات الر�سا�ض من كل حدب و�سوب، 

من كل زقاق وزاوية، من كل نافذة وبيت.
الإ�سرائيلي، من خلل  العدو  اإعرتف   وهكذا 
ال�سهادات  خ��لل  وم��ن  اأوري���ن«  »مي�سيل  م��وؤرخ��ه 
املتعددة التي قدمها القادة امليدانيني يف تقاريرهم 
عن م�سار املعارك مدى املقاومة اجلدية التي قام 
املعارك  يف  امل�سري  اجلي�ض  و�سباط  جنود  بها 

التي خا�سوها مع العدو.
   كاتب و باحث بالفكر القومي 
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االقتصاد

الول،  كتابه  يف  كينغ  ل��وث��ر  م��ارت��ن  ي��ق��ول 
»الظلم القت�سادي تواأم ل ينف�سل عن التمييز 
العن�سري«، ومما يعنيه هذا الكلم هو اإنعدام 
املحكومة  القت�سادية  الفر�ض  وغياب  العدالة 
باللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو العرق وما اىل ذلك، 
وبالتايل نرى انعكا�سها على احلياة القت�سادية 
للأفراد امل�ستهدفني بهذا التمييز، قد يف�سرها 
اأن  اإل  و�سلوك اجتماعي،  باأنها ظاهرة  البع�ض 
لتكافوؤ  وغيابا  اقت�ساديا  بعدا  تاأخذ  تداعياتها 

أ.د. غسان الطالب

املجتمع  م��ن  �سريحة  او  طبقة  مي�ض  الفر�ض 
بحكم العوامل التي ذكرناها.   

�ستانفورد  ج��ام��ع��ة  يف  الق��ت�����س��اد  اأ���س��ت��اذ 
“التمييز  كتابه  يف  ي��ق��ول  �سويل”،  “توما�ض 
والتفاوتات”: )اإن الأزمة يف التمييز القت�سادي 
للتمييز  الجتماعية  للآثار  مفاقمته  يف  تتمثل 
معني  اأو جن�ض  فعدم ح�سول عرق  العن�سري، 
اجتماعًيا(،  ملعاناته  ي���وؤدي  ال��وظ��ائ��ف  على 
فالعن�سرية  امللعونة”،  ب�”الدائرة  ذلك  وي�سف 
على  املهيمنة  الطبقة  �سلطة  متثل  القت�سادية 
الذي  بالقانون  حممية  تكون  واحيانا  املجتمع 
م�ساحلها  على  واملحافظة  �سيطرتها  ي�سمن 
ال�سيا�سية  القت�سادية وي�سمن كذلك هيمنتها 

والجتماعية . 
الوثيقة  وعلقته  القت�سادي  الظلم  وع��ن 
مو�سوعنا  يف  ال��ي��وم  نتحدث  العن�سرية،  م��ع 
عند  ونتوقف  العن�سري،  القت�ساد  عن  ه��ذا 
واحلظر  العامل  اجتاحت  التي  كورونا  جائحة 
الذي فر�ض على العديد من جمتمعات العامل، 
والعاملني  الفقراء  هم  منه  املت�سررين  اك��ر 
الذين فقدوا عملهم، وحرمانهم من كل ا�سكال 

احلماية الجتماعية وهو ما ميكن لنا ان نطلق 
العن�سري  ب��اإط��اره  القت�سادي  الظلم  عليه 
ما  ذل��ك  يف  و�ساهدنا  الجتماعي،  وم�سمونه 
كل  من  ال�سود  المريكان  له  ويتعر�ض  تعر�ض 
ر�سمية  وبرعاية  واللم�ساواة  التهمي�ض  ا�سكال 
كلمتها  الليربالية  النظمة  بع�ض  قالت  عندما 

“البقاء للأغنى”، ودع الفقراء ميوتون. 
ومن هم الفقراء؟ هم من بقي يف امل�سانع 
للمحافظة على حد ادنى من الإنتاج ومعظمهم 
تعر�سهم  خطورة  مع  واملهاجرين  امللونني  من 
هو  ه���ذا  ب��ي��ن��ه��م،  ال��ف��ريو���ض  لتف�سي  ل��ل��م��وت 
الظلم. هنالك امثلة متعددة وهائلة عن الظلم 
ال�سطور  هذه  تت�سع  ل  والعن�سرية  القت�سادي 
املحدودة ل�ستعرا�سها، ال اننا على قناعة تامة 
باأن ال�سلوك احلايل لتلك النظمة التي متار�ض 
كان  اأيا  الطبقية  والتفرقة  العن�سري  ال�سلوك 
من  اأو  امللونني  �سد  موجها  كان  �سواء  �سكلها، 
ذوى الأديان املختلفة اأو املهاجرين اأو الفقراء، 

�ستكلف الن�سانية تكاليف باهظة الثمن.    
من  ب�سع  �سكل  الآن  ن���رى  ان  غ��راب��ة  ل  و 
ا�سكال العن�سرية، وهي العن�سرية القت�سادية 

الــــــــوجــــــــه الـــــقـــــبـــــيـــــح لـــــإلقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــنــــصــــري
تــــــــــــــكــــــــــــــشــــــــــــــفــــــــــــــه جــــــــــــــــــائــــــــــــــــــحــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

يف  العاملية  املالية  الزم��ة  بعد  ا�ست�سرت  التي 
اأكر قوة يف ازمة فريو�ض  2008 وب�سكل  العام 
كورونا التي نعي�سها اليوم، والتي اخذت الطابع 
الر�سمي من التمييز بني جمتمع واآخر، واغلق 
اية  راف�سة  نف�سها  على  الأب���واب  ال��دول  بع�ض 
ح��ل��ول ج��م��اع��ي��ة، ك��م��ا ه��و احل���ال يف احل��رب 
والوليات  ال�سني  بني  والقت�سادية  التجارية 
ل�سلح  جل��اأ  منهما  وك��ل  المريكية،  املتحدة 
و�سول  ملنع  والإغ��راق  الدعم  و�سيا�سة  احلماية 
منهما،  ك��ل  ا���س��واق  اىل  خ��دم��ات  او  �سلع  اي��ة 
الدولية،  والت��ف��اق��ي��ات  بالقوانني  اآب��ه��ني  غ��ري 
بني  للحدود  واغ��لق��ات  التباعد  ع��لق��ات  ث��م 
توؤدي  ان  او�سكت  والتي  الوروب��ي  الحت��اد  دول 
م�سرتك  برنامج  غياب  يف  بينهم  القطيعة  اىل 

ملواجهة هذه اجلائحة.
الغربية  النظمة  لبع�ض  العن�سرية  العقيدة 
ال��دول��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  بع�ض  ت��وظ��ي��ف  ح��اول��ت 
لتنفيذ  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  ك�سندوق 
النامية  ال���دول  جت��اه  العن�سرية  �سيا�ساتهم 
لل�سيطرة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  اأزم���ة  واأب���ان  قبل 
نفوذهم  حتت  دائما  وابقائهم  ثرواتهم  على 
الق��ت�����س��ادي وال�����س��ي��ا���س��ي، ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات 
للعن�سرية  �سيئا  منوذجا  متثل  الدولية  املالية 
�سندوق  مثل  ذك��راأن��ه��ا  وال��ت��ي  الإق��ت�����س��ادي��ة، 
كما هو معروف  ال��دويل  والبنك  ال��دويل  النقد 
“بال�سلح القت�سادي”  من براجمهم امل�سماة 
على  قا�سية  �سروطا  خلله  من  تفر�ض  والتي 
ت�سعى  التي  النامية  الدول  هنا  واملعني  ال��دول، 
ب��رام��ج  ف��ر���ض  م��ث��ل  ق��رو���ض،  ع��ل��ى  للح�سول 
الوطنية،  القت�سادية  للموؤ�س�سات  اخل�س�سة 
حلياة  ال�����س��روري��ة  ال�سلع  ع��ن  ال��دع��م  ورف���ع 
املواطن واهمها اخلبز، وجترب هذه الدول على 
لكل  للخ�سوع  القت�سادية  �سيا�ساتهم  تنفيذ 
الت�سحيحية،  براجمهم  يف  ترد  التي  ال�سروط 
�سمال،  دول  اىل  العامل  ي�سنف  هذا  منطقهم 
وتت�سف  الب��ي�����ض  العن�سر  يقطنها  وال��ت��ي 
م�سوؤولية  تقع  وعليه  املعرفة  وامتلك  بالتفوق 
التدخل الن�ساين من خلل التدخل القت�سادي 
يف �سوؤون الدول النامية والفقرية، وال�سق الآخر 
ال��دول  واملق�سود  اجلنوب  دول  هو  العامل  من 
تعاين  ال��ذي  التخلف  واأن  وال��ف��ق��رية.  النامية 
منه هذه الدول هو نتاج لل�سيا�سات القت�سادية 
فاأن  وعليه  راأي��ه��م،  ح�سب  املتخلفة  الداخلية 
املوؤ�س�سات  خلل  ومن  البي�ض  العن�سر  تدخل 
امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة ال�����س��اب��ق ذك��ره��ا ه��و منطق 
العن�سرية متاما الذي يفكرون به ومن البوابة 
عدم  ه��ذا  كلمنا  ي��وؤك��د  ومم��ا  القت�سادية، 
�سندوق  بها  تقدم  اقت�سادية  و�سفة  اي  جناح 
النقد الدويل، وحققت ازدهارا اقت�ساديا لهذه 
والظلم  املديونية  من  مزيدا  حققت  بل  ال��دول 

يف  واأغرقتها  ال��دول،  هذه  ل�سعوب  القت�سادي 
ديون جتاوزت ناجتها القومي حتى دخلت فيما 
او  الفا�سدة  “باحللقة  القت�ساد  ي�سمى يف علم 
العن�سري  الطابع  طبيعة  يوؤكد  مما  امللعونة” 
ل��ل��ربام��ج الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ي��ح��ر���س��ون على 
فر�سها وت�سويقها على الدول النامية والفقرية.
وبعيدا عن ازمة كورونا وال�سرخ الجتماعي 
بها  حلق  وما  املجتمعات  بني  به  ت�سببت  ال��ذي 
منط  عند  نتوقف  فاإننا  اقت�سادي،  دم��ار  من 

من  املزيد  و�سلب  العن�سرية  الج���راءات  من 
الأرا�سي من ا�سحابه ال�سرعيني. 

ومع القناعة الكاملة باأن الكيان ال�سهيوين 
على  ق��ائ��م  فهو  للحياة،  ق��اب��ل  غ��ري  ك��ي��ان  ه��و 
عقيدة العدوان والعن�سرية املتاأ�سلة يف عقيدته 
ال�سهيونية والتي تنادي بوطن »قومي« لليهود، 
هذه  ب��اأن  وللعلم  الآخ��ري��ن،  حقوق  واغت�ساب 
العن�سر  �سد  فقط  لي�ست  العن�سرية  العقيدة 
العربي بل ميار�ض عن�سريته �سد بع�ض اليهود 
الذين ا�ستقدمهم من بع�ض الدول خا�سة بع�ض 
الفل�سا.  مع  احل��ال  هو  كما  الفريقية  ال��دول 
قانوين  ب�سكل  متار�ض  الكيان  ه��ذا  فعن�سرية 
فهي  �سيا�سيا،  حتى  و  واجتماعي  واقت�سادي 
تعاملهم كمواطنني من الدرجة الثالثة بخلف 
“العن�سر  الدول الوروبية  القادمني من  اليهود 
ارت��ب��اط  ي��وؤك��د  مم��ا  )الأ���س��ك��ن��از(،  البي�ض” 
الغربية،  ب��ال��دول  ه��ذه  ال�سهيونية  العقيدة 
“ا�سرائيل”،  ب  ي�سمى  م��ا  �سنعوا  م��ن  وه��م 
احلقد  يكتنفها  م��زورة  وتقاليد  وع��ادات  بهوية 

والكراهية للمجتمعات الن�سانية.

الكيان  ميار�سه  ال��ذي  ذل��ك  وظ��امل  عن�سري 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  الدخيل  ال�سهيوين 
اآخرها  وك��ان  املغت�سب،  الوطني  ترابه  وف��وق 
العن�سرية  اأبعاده  بكل  الدولة”  “يهودية  قانون 
“للكيان  دول���ة  بقيام  وال��ق��ا���س��ي  والإج��رام��ي��ة 
الغا�سب ال�سهيوين” على اأ�س�ض دينية وعرقية، 
بحق  املمنهج  التمييز  �سيا�سة  مم��ار���س��ة  ث��م 
ال�سعب الفل�سطيني يف كل �سوؤون حياته، اأ�سف 
هذا  انتهجها  التي  التهجري  �سيا�سة  ذلك  اىل 
فل�سطني  ت��راب  قدماه  وط��اأت  ان  منذ  الكيان 
يزيد  م��ا  امل��لي��ني ودم��ر  �سرد  ال��ط��اه��رة، فقد 
بحق  املجازر  واإرت��ك��ب  وقرية  مدينة   500 عن 
ما  وح��ا���س��ر  ال�سعب،  ه��ذا  اب��ن��اء  م��ن  الآلف 
�سرقة  وح���اول  وم��زارع��ه��م  ق��راه��م  م��ن  تبقى 
الفكري والدبي وبتواطوؤ من كربيات  موروثهم 
وترفع  الدميقراطية  زيفا  تدعي  التي  ال��دول 
�سعارات حقوق الن�سان، ويغ�سون الطرف عن 
ممار�سات هذا الكيان لعن�سريته بكل اأ�سكالها، 
والجتماعية  القت�سادية  ال�سغوط  وممار�سة 
ازمة  ي�ستغل  واليوم  الفل�سطيني،  ال�سعب  على 
ب�سوؤونها  العامل  دول  وان�سغال  كورونا  جائحة 
املزيد  لتمرير  الوباء  هذا  ومكافحة  الداخلية 
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ال��دويل  البنك  ان  اىل  الإن��ت��ق��ادات  تتوجه 
و�سندوق النقد الدويل يتبعان ازدواجية املعايري 
ما  او  الكربى  القوى  وان  وال�سداد.  القرا�ض  يف 
ب�سيا�سات  حتكما  لطاملا  الثرياء،  بنادي  ي�سمى 
البنك الدويل. ورمبا تكون هذه النتقادات حمقة 
هذه  يف  الفا�سلة  احلكومات  يَّعفي  ل  هذا  ولكن 

الدول.
و�سندوق  ال��دويل  البنك  جمموعة  تاأ�س�ست 
الثانية بهدف  العاملية  النقد الدويل بعد احلرب 
اإطار تاأ�سي�سي  اأوروبا بعد احلرب يف  اإعادة بناء 
والتعمري.  للإن�ساء  ال��دويل  بالبنك  عرف  اويل 
النظري  منقطع  جن��اح��ًا  البنك  ف��ك��رة  وحققت 
و�سندوق  البنك  �ساعد  حيث  الغربية  اوروب��ا  يف 
احلرب  حطمتها  التي  الوروب��ي��ة  ال��دول  النقد، 
البناء  واع���ادة  النهو�ض  على  الثانية،  العاملية 
غ�سون  ويف  مذهلة.  تنموية  ق��ف��زات  واح���داث 
ع�سر �سنوات بداأت ترتاجع احلاجة لإن�ساء البنك 
اع��ادة  ميكن  امل��ب��داأ  ان  وج��دوا  املوؤ�س�سني  ولكن 
ا�ستخدامه يف اأماكن اأخرى بل وميكن ان حتقق 
التي  تلك  من  اكرب  منافع  الع�ساء  ال��دول  منه 

حققتها يف اوروبا الغربية.

 د.رنا خالد

الــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــدوق الـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــد 
الــــــــفــــــــاشــــــــلــــــــة الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــات  قــــــــــصــــــــــة  و  الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــي 

دولية  منظمة  اىل  الدويل  البنك  عمل  حتول 
تكافح الفقر من خلل تقدمي امل�ساعدة الإمنائية 
املنخف�سة  والبلدان  الدخل  املتو�سطة  للبلدان 
الدخل. و يهدف البنك الدويل، من خلل تقدمي 
القرو�ض وتقدمي امل�سورة والتدريب يف القطاعني 
على  الق�ساء  اإىل  ال�سواء،  على  والعام  اخلا�ض 
م�ساعدة  على  النا�ض  م�ساعدة  خلل  من  الفقر 
اأنف�سهم. مبعنى اآخر فاإن البنك اعلن باأن ال�س�ض 
املحطمة  اوروب���ا  اعمار  اع��ادة  يف  جنحت  التي 
دول  تاأهيل  على  لتعمل  تدويرها  يتم  ان  ميكن 
العامل الثالث يف امريكا اللتينية واآ�سيا وافريقيا 
واج��ه  ال���دويل  البنك  ولكن  الو���س��ط.  وال�����س��رق 
بتعاطيه  يتعلق  ما  يف  خا�سة  وا�سعة  اإن��ت��ق��ادات 
وذهب  الثالث  العامل  دول  يف  التنمية  ق�سايا  مع 
البع�ض اىل و�سف دوره وادواته وم�ساريعه باأنها 
جعلت العديد من الدول النامية تتحول جتاربها 

القت�سادية اىل كوارث.
ومع ان كًل من البنك الدويل و�سندوق النقد 
بعد  وودز(  )بريتون  موؤمتر  يف  تاأ�س�سا  ال��دويل 
الثانية ورغم انهما ي�سرتكان يف  احلرب العاملية 
املباديء الفكرية القت�سادية الغربية وي�سرتكان 

تقومان على  دوليتني  اأنهما ميثلن منظمتني  يف 
الفرق  ان  ال  العاملي،  النقدي  التعاون  ا�سا�ض 

بينهما كبري من حيث التخ�س�ض والهداف.
البنك الدويل هو اأحد الوكالت املتخ�س�سة 
التابعة للمم املتحدة.عمله يتخ�س�ض  بالتنمية 
الأجل واحلد  القت�سادية طويلة  التنمية  بتعزيز 
الفني واملايل  الفقر من خلل توفري الدعم  من 
معينة  قطاعات  اإ�سلح  على  البلدان  مل�ساعدة 
املدار�ض  بناء  مثل  حم��ددة،  م�ساريع  تنفيذ  اأو 
والكهرباء  امل��ي��اه  وت��وف��ري  ال�سحية،  وامل��راك��ز 
وامل�ساعدات  البيئة.  وحماية  الأمرا�ض  ومكافحة 
التي يقدمها البنك الدويل هي م�ساعدات طويلة 
الأجل ب�سفة عامة، ومتول من م�ساهمات البلدان 
واأغلب  ال�سندات.  اإ�سدار  خلل  ومن  الأع�ساء 
ق�سايا  يف  متخ�س�سون  ال��دويل  البنك  موظفي 
اأو قطاعات اأو تقنيات معينة. والبنك الدويل هو 
لي�ض موؤ�س�سة واحدة انه جمموعة من املوؤ�س�سات 
اهم  ال��دويل،  البنك  جمموعة  علية  يطلق  لذلك 

هذه املوؤ�س�سات هي:
� البنك الدويل للن�ساء والتعمري.

� موؤ�س�سة التنمية الدولية.

� موؤ�س�سة التمويل الدويل.
� هيئة �سمان ال�ستثمار املتعدد الطراف.
� املركز الدويل لت�سوية نزاعات ال�ستثمار.

رئ��ي�����ض ال��ب��ن��ك ال������دويل ه���و مم��ث��ل اك��رب 
متثل  ال��ت��ي  املتحدة  ال��ولي��ات  وه��ي  امل�ساهمني 
"17 من امل�ساهمني ولكن رئا�سة كل موؤ�س�سة من 
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خمتلفة  بطرق  يتم  ال�سابقة  اخلم�سة  املوؤ�س�سات 
القرارات  على  الت�سويت  فاإن  وبالتايل  ومعقدة. 
التعقيد  هذا  تعك�ض  ما  غالبًا  ال��دويل  البنك  يف 

والتداخل.
فهو  ال���دويل  النقد  ل�سندوق  بالن�سبة  ام��ا 
التعاون  تعزيز  على  يعمل  دولية،  نقدية  موؤ�س�سة 
ال�سيا�سة  ب�ساأن  امل�سورة  ويقدم  الدويل،  النقدي 
البلدان  ملعاونة  الفنية  وامل�ساعدة  القت�سادية 
عليها.  واحل��ف��اظ  ق��وي��ة  اق��ت�����س��ادات  ب��ن��اء  على 
كذلك يقدم ال�سندوق قرو�سا للبلدان الأع�ساء 
ل�سيا�ساتها  ب���رام���ج  و���س��ع  ع��ل��ى  وي�����س��اع��ده��ا 
القت�سادية بغية حل م�سكلت ميزان املدفوعات. 
اي�سا اإهتم �سندوق النقد الدويل يف اإ�سرافه على 
باأداء  الأع�ساء  للبلدان  القت�سادية  ال�سيا�سات 
القت�ساد ككل، وهو ما ي�سار اإليه يف الغالب باأداء 
القت�ساد الكلي. وي�سمل هذا الأداء الإنفاق الكلي 
ال�ستهلكي  الإنفاق  مثل  الأ�سا�سية  )وعنا�سره 
العمالة   وتوظيف  والناجت  الأعمال(  وا�ستثمارات 
البلد  يف  املدفوعات  ميزان  وكذلك  والت�سخم، 

املعني، اأي ميزان معاملته مع بقية العامل.
مدر�سة تعلم ال�سياقة ومعر�ض ال�سيارات

و�سندوق  ال���دويل  البنك  ب��ني  العلقة  فهم 
ال�ستدانة  رك��ائ��ز  اه��م  م��ن  يعد  ال���دويل  النقد 
تقع  ك��ان��ت  النامية  ال���دول  م��ن  فكثري  ال��دول��ي��ة 
بني  العلقة  وتف�سري  متييز  يف  الخطاء  فري�سة 
التفا�سيل  يف  ال��غ��رق  اىل  ا�سافة  املوؤ�س�ستني، 
ال�سيطانية التي ي�سعها خرباء النقد والقت�ساد 
تكافئ  لكي  �سممت  والتي  املوؤ�س�سات،  تلك  يف 

الفا�سلة  احلكومات  وتعاقب  القوية  احلكومات 
اأوكيتوندو  �سي  ليوناردو  اعرتف  وقد  والفا�سدة. 
والتكامل  اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�ض  نائب 
الفهم  �سوء  باأن  الكونغو،  جمهورية  يف  الإقليمي 
ادت  الدولية  القت�سادية  املوؤ�س�سات  لتعقيدات 
اىل ان ت�سقط العديد من الدول الفريقية يف فخ 

الديون وازمة ال�سداد.
وميكن ان نب�سط العلقة بني هذه املوؤ�س�سات 
الدويل.  والقت�ساد  النقد  عن  امل�سوؤولة  الدولية 
تذهب  ان  فعليك  ال�سياقة  تتعلم  ان  اردت  ف��اإذا 
اىل جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال����دويل ال��ت��ي ت��رت��ب لك 
ال�سرتاتيجيات واخلطط الكفيلة بتعلم ال�سياقة، 
ال�سيارة فعليك ان  اما ذا اردت ان حت�سل على 
ينظم  ال��ذي  ال��دويل  النقد  �سندوق  اىل  تذهب 
وتنظيم  وا�سلوب  وال�سداد  ال�سراء  ا�ساليب  لك 
النامية  ل��ل��دول  وال��ن��ق��دي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�سيا�سات 
الدويل  البنك  اأخرى  بعبارة  م�ستدامة.  ب�سورة 
ما حتتاجه  بكل  يزودك  ال�سياقة(  تعليم  )معهد 
ولكن  البعيد،  امل���دى  على  للتنمية  خطط  م��ن 
من  عليها  حت�سل  بالتنمية  القيام  م�ستلزمات 
ال�سيارات(  )معر�ض  او  ال��دويل  النقد  �سندوق 
ا�سا�سية وهي  �سروط  املعر�ض يطلب منك  وهذا 
ان تكون احلكومة )�سائق( قادر على قيادة املال 
والقت�ساد وكل ما يتعلق بهما من الأمن وال�سحة 

والتعليم بكفاءة وجدارة.
ال��دويل  البنك  ان  اىل  الن��ت��ق��ادات  تتوجه 
و�سندوق النقد الدويل يتبعان ازدواجية املعايري 
ما  او  الكربى  القوى  واأن  وال�سداد،  القرا�ض  يف 

ب�سيا�سات  حتكما  لطاملا  الثرياء،  بنادي  ي�سمى 
ت��ك��ون ه��ذه الن��ت��ق��ادات  ال����دويل. ورمب���ا  البنك 
الفا�سلة  احلكومات  يَّعفي  ل  ه��ذا  ولكن  حمقة 
و�سنغافورا  واليابان  فال�سني  ال���دول،  ه��ذه  يف 
وال��ه��ن��د وف��ي��ت��ن��ام وال��ع��دي��د م��ن الإق��ت�����س��ادات 
جنحت  وافريقيا  اللتينية  امريكا  يف  الناجحة 
اعتمادها  من  تقل�ض  ان  من  ق�سرية  ف��رتة  يف 
ما  و�سرعان  املوؤ�س�سات  هذه  من  ال�ستدانة  على 
اقت�سادية  واجنازات  التنموية  الطفرات  حققت 
مهمة وحتولت اىل معجزات اقت�سادية، يف حني 
الديون  وحتولت  اخرى  دول  اقت�سادات  انهارت 
تهدد  و�سيا�سية  اقت�سادية  ازم��ات  اىل  الدولية 

وجودها وا�ستقرارها.
ان  على  القت�ساد  خ��رباء  من  العديد  يجمع 
للإح�سان  بيوت  لي�ست  الدولية  املوؤ�س�سات  هذه 
الكربى  القوى  م�سالح  عن  تعرب  وهي  املجاين، 
ورداءة  احلكومات  ف�ساد  ولكن  عليها،  املهيمنة 
ادائها ل يقلن �سوءًا عن تاأثري نوايا تلك القوى 

القت�سادية.
تكون  رمبا  املوؤ�س�سات  هذه  ب��اأن  نقول  وعليه 
غري عادلة من حيث قرارات منع الديون بح�سب 
تكون  ورمب��ا  املهيمنة،  العظمى  القوى  م�سالح 
الغري  الإق��را���ض  اأ�س�ض  حيث  من  خطرة  اأي�سا 
او  ال��دويل  البنك  ان  يعني  ل  هذا  ولكن  عادلة. 
عن  امل�سوؤلية  يتحملن  ال��دويل  النقد  �سندوق 

القيادة الثملة او املهملة للحكومات الفا�سلة.
  رئي�شة الباحثني 
يف منتدى �شنع ال�شيا�شات-لندن
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االقتصاد

ثورة الإن�سان، ثورة الكرامة، ثورة املعذبني، ثورة ال�سابرين هي 
لي�ست كباقي الثورات بل هي ثورة عنوانها »مالنا غريك يا اهلل«. 
ال�سهرية  اإ�ست�سهاده قال قولته  الثورة قبل  واأحد مغرديها طفل 

»�ساأخرب اهلل عن كل �سيء«.
�سيء" ل  �سوريا؟  من  لنا  بقي  ماذا  اأنف�سنا:  يوم  كلّ  ون�ساءل 

�سوى الأمل واحلكاية. بقيت لنا حكاية الثورة التي �سُنبقيها حّية 
ونحكيها لأولدنا وللعامل. اأخذ مّنا الأ�سد و�سبيحته كّل �سيء.

 اأخذوا مّنا اأحبابنا وبلدنا وبيوتنا وذاكرتنا و�سوارعنا، لكننا 
لن ن�سمح لهم باأن ياأخذوا احلكاية، لن ن�سمح اأن يكتب املنت�سر 
نا�سها  وحكاية  ثورتنا  حكاية  نحن  �سنكتب  الآن.  بعد  التاريخ 

واأهلها. 
وجه  يف  بركاًنا  تفجر  الذي  والذّل  والقهر  الظلم  عن  �سنحكي 
اأن�سطة  وعن  ال�سلمّية  التظاهرات  عن  �سنحكي  الطاغية. 
واجهوا  اأبطال  وعن  الكرامة  جمعة  عن  �سنحكي  احلرّية، 

ر�سا�ض املجرمني ب�سدورهم العارّية.
مل يبَق لنا �سيء �سوى احلكاية. �سنحكي عن كّل ما تعر�سنا له، 
عن  لهم  و�سنحكي  احلياة،  جوانب  بكّل  بط�ست  دكتاتورّية  عن 
ببلد حّرة عادلة كرمية حترتم  يفارقنا  ل  الذي  الأمل  الأمل، 

النا�ض، كّل النا�ض.
ال�سورّية  الثورة  زمن  يف  ع�سنا  اأّننا  فخر،  بكّل  لهم،  �سنحكي 
يف  الطغاة  اأعتى  من  واحد  على  قامت  التي  الثورة  العظيمة، 
تاريخ  املف�سلية يف  ال�سنة  2011 هي  اأن  لهم  �سنحكي  التاريخ. 
�سوريا احلديث، واأّنها اأ�س�ست لثقافة حرّية وكرامة �ستزدهر ولو 
بعد �سنوات طويلة من العذابات والآلم، �سنحكي عن غد اأف�سل 
طويل  الدرب  اإّن  و�سنحكي  فيه،  »اأبد«  ول  دكتاتورّية  حتكمه  ل 
لكن الغد اأف�سل، ويوًما ما �سن�سل اإىل ما ن�سبو اإليه"ولو كان 

املوؤمنني باحلرية والكرامة والعدالة ع�سرة اأ�سخا�ض.
 على هذا الأمل نحيا ومن اأجله نعي�ض و�سنبقى م�ستمرين اإىل اأن 

ترفرف راية احلرية يف �ساحات �سورية الأموية العربية.

أ.حميد العسكر

ثورة اإلنسان

   كاتب من �شوريا

تدورعجلة التاريخ بعربها ودرو�سها وهي حتمل يف طياتها احلكمة لأويل 
النهي والألباب. فها هي جائحة الوباء املفرت�ض كورونا تاأتي يف �سكل دورة 
والأمم،  ال�سعوب  م�سائر  على  القامتة  بظللها  لتلقي  للتاريخ  جديدة 
الروات  تعني  هنا  )الثمرات  والثمرات  الأنف�ض  بنق�ض يف  النا�ض  فتم�ض 
تكن  مل  جمهول  مل�ستقبل  والرتقب  الهلع  ي�سيبها  بالدول  فاإذا  باأنواعها( 
الدول حب�ض  بع�ض كربيات  قبل.             قررت  له ح�سابا من  حت�سب 
ثرواتها وحت�س�ست منتجاتها وقررت اإيقاف ت�سدير احلبوب التي تنتجها 
النفط حتى ل  واردات مثل  ا�ستغنائها عن  واأعلنت  والنفاذ،  العوز  خ�سية 
تبدد ثرواتها، فتهاوت اأ�سعار النفط وك�سدت كثري من املنتجات التي تعول 

عليها دول املنطقة العربية.
وملا كانت الدول العربية بتنوع اإ�سهاماتها الإنتاجية يف مهب اجلائحة هذه 

فهي معنية قبل غريها بالتعاطي الإيجابي مع اإفرازاتها القت�سادية.
ل  الإنتاج  علقات  وحتديد  العمل  تق�سيم  يف  العاملي  النظام  قواعد  ولأن 
نتج عن  الذي  الواقع  فاإن  ونوامي�سها على اجلميع  قوانينها  تفر�ض  زالت 
جائحة كورونا، اأريد له اأن يتماهى مع نف�ض قواعد اللعبة القدمية املجحفة 
القائمة على رحلتي  اخلام وامل�سنع، يف عملية التبادل املختل بني طريف 
العامل املتقدم والنامي.       روؤيتنا يف هذه الأ�سطر املخت�سرة تقوم على 
فر�سية من اأمناط الإقت�ساد التقليدي التي عرفها العامل القدمي، ولكنها 

قد تكون ذات فاعلية يف ظل الظرف الراهن للدول العربية.
فدول اخلليج العربي التي ت�سرر معظمها من اإنهيار اأ�سعار النفط قد يكون 
من الأن�سب لها اأن تبحث عن وارداتها من الغذاء يف دول عربية منتجة له، 
غذاء  مقابل  لنفط  تبادلية  عملية  فتحدث  للنفط  احلاجة  اأم�ض  يف  وهي 

ويكون الكل قد ك�سب ما ينق�سه بي�سر.
خارطة  ر�سم  العربية  الدول  بع�ض  تعيد  لأن  اآن  قد  الأوان  يكون  وقد 
اإ�ستثماراتها اخلارجية لت�سمل دوًل عربية لإنتاج حاجاتها من املواد الأولية 
امل�سنعة مثل الن�سيج وال�سناعات اجللدية واملعدنية والكيميائية والغذائية 
الفائدة  تتحقق  وبذلك  القربى.  اأوىل  لدى  خامه  يتوفر  ما  من  وغريها، 
املرجوة للجميع ولنجعلها بداية اإنطلق التكامل الإقت�سادي العربي، ورب 

�سارة نافعة فلي�ض كل اأقدار البلء �سر.                        

د. إبراهيم عوض البارودي

هل تجمعنا كورونا إقتصاديا؟

   �شفري و كاتب من ال�شودان
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الشباب للصحفين  صحفية  دورة 

خا�ض � كل العرب

اأقام طلبة و�سباب الرافدين  ومب�ساركة نخبة 
تطويرية   دورة  املحا�سرين،   الأ�ساتذة  من 
 6 من  للفرتة  ال�سباب  ال�سحفيني  لإعداد 
ال�سكايب  تطبيق  على   2020 حزيران   28  -
العلم  يف  حما�سرات  الدورة  تخللت   حيث 
واحلرب النف�سية والدعاية وال�سائعات وادارة 
والربوباغاندا  الأمنية   واحل�سانة  الأزمات 
ال�ستاذ  وقال  الت�سال.  نف�ض  وعلم  والعوملة  
الدورة   على  اأ�سرف  الذي  �سداوي  غ�سان 
بالتعاون مع اإحتاد ال�سباب العربي يف املهجر، 
العام  والحتاد  لل�سباب،  الدويل  وامللتقى 
ويف  ال�سباب  ان  املهجر،  يف  العراق  ل�سباب 
امل�ستقبل،  عماد  هم  ال�سحفيني  مقدمتهم 
واأن هذه الدورة هي ل�سقل مواهبهم واعادة 
معلوماتهم وتوقيد وطنيتهم وتفعيل ن�ساطهم 

وهم يعي�سون ظروف ال�ستات يف خارج الوطن 
افتتح  الذي  املختار  �سلح  الأ�ستاذ  ..اأما 
م�سددا  باملتلقني  رحب  فقد   ، الدورة  اعمال 
العراق  الهادفة اىل حب  الوثابة  على روحهم 
العلم،  تعريف  على  عرج  وقد  والأمة، 
الأزمات،  اإدارة  يف  ودوره  حماوره  اأهم  مبينا 
ببقاء  تتحكم  اليوم  العلم  �سلطة  ان  موؤكدا 
ال�ستاذ  ال�سوء  �سلط  جانبه  من  احلكومات. 
علي املرعبي رئي�ض حترير جملة »كل العرب« 
وكيفية  واأنواعه  العام  الراأي  مفهوم  على 
على  واأجاب  ن�سط   اىل  خامل  من  حتويله 
عرج  كما  اجلانب.  هذا  يف  مهمة  ت�ساوؤلت 
النجم  ا�ستاذ جامعة  الزناتي  ال�ستاذ حممد 
ال�ساطع يف ليبيا على مفهوم احلرب النف�سية 
واأهم اأ�ساليبها وكيفية مواجهتها. من جانبهم 
تطرق الأ�ساتذة املحا�سرين كل من الدكتور 
�سلح عبد اهلل وامل�ست�سار يا�سني عبد املنعم  

ليلى  والرفيقة  الوزان  الكرمي  عبد  والدكتور 
املغربية  ال�سرتاكية  ال�سبيبة  من  داكري 
احلملت  مثل  اأي�سا  اأ�سا�سية  موا�سيع  اىل 
العلمية وادارة الأزمات والدعاية واأنواعها 
الأمنية  واحل�سانة  واأق�سامها  وال�سائعة 
اىل  و�سول  املواجهة،  و�سبل  والخرتاق 
واأثره يف العلم   اأهمية علم نف�ض الت�سايل 

واملتلقي. 
ويف اخلتام  اأو�سح ال�ستاذ غ�سان �سداوي ان 
الخت�سا�سات  مبختلف  قادمة  دورات  هناك 
الثقافية  اجلوانب  لتغذية  خللها  من  ن�سعى 
يف  العربي  لل�سباب  والن�سانية  التوعوية  و 
الركود  حاجز  لك�سر  منا  وحماولة  املهجر، 
الذي خلفته جائحة كرونا متمنيا للعامل اجمع 
ال�سارة  الن�سانية، وجتدر  الكارثة  زوال هذه 
اىل ان عدد امل�سرتكني فاق الثمانني م�سرتك 

من كل دول العامل.
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الصن ومستقبالت الزوع نحو الريادة الدولية

يفي��د تاريخ ال�سيا�س��ة الدولية اأن ظاهرة احلراك 
ال��دويل، �سع��ودا وهبوط��ا، كانت ح�سيل��ة اأما لرتاكم 
خمرج��ات الق��درة الذاتي��ة عل��ى الفع��ل يف ثم��ة دول، 
اأو لرتاج��ع ه��ذه الق��درة يف دول اأخ��رى، ولنتذك��ر اأن 
جت��ارب �سع��ود وهب��وط الق��وى العظمى ع��رب الزمان 

توؤكد م�سمون هذه الظاهرة.
وتن�س��حب ظاهرة احلراك الدويل يف نهاية العقد 
الث��اين م��ن الق��رن احل��ادي والع�س��رين عل��ى ال��دول 
املوؤثرة حاليا يف ال�سيا�س��ة الدولية. فهذه الدول تتوزع 
�س��لم  تتق��دم �سع��ودا يف  اإىل ثلث��ة م�س��تويات: دول 
الهرم ال�سيا�س��ي الدويل، ودول بداأت مكانتها الدولية 
بالرتاج��ع، ودول اأخ��رى تكافح من اأج��ل دميومة هذه 

املكانة.
وت��كاد الآراء تتف��ق عل��ى اأن ال�س��ني تع��ٌد م��ن بني 
اأب��رز جمموع��ة تلك ال��دول ال�س��ائرة يف طري��ق النمو 
وبوتائر �س��ريعة، واإنها لذلك، قد تكون الدولة القائدة 
للقرن احلايل، اأو اأنها �ستكون، يف الأقل، اأحدى القوى 
الأ�سا�س��ية التي �ست�س��كل معطيات ه��ذا القرن. وبهذا 
ال�سدد، قال الرئي�ض الأمريكي ال�سابق، بيل كلينتون، 

أ.د. مازن الرمضاني

اإن:«م�س��تقبل الع��امل �س��يتحدد وبدرج��ة كب��رية عل��ى 
)وف��ق نوعية( التطور ال�سيني«. وقد ذهبت، �سحيفة 
الفاينن�س��ل تامي��ز الربيطاني��ة يف الع��ام املا�س��ي اإىل 
القول اإن: »...نهو�ض دولة ي�س��كل عدد �س��كانها خم�ض 
اإجم��ايل �س��كان الع��امل �س��يكون ل��ه اآث��ار عميق��ة على 

م�ستقبل العامل باأ�سره«.
و�س��واء اإتف��ق املرء م��ع مثل هذه الآراء و�س��واها اأو 
مل يتف��ق، اإلآ اأنه ل ي�س��تطيع نكران حقيقة مو�سوعية، 
ه��ي اأن ال�س��ني ا�س��تمرت، ومن��ذ نهاي��ة ال�س��بعينيات 
م��ن الق��رن املا�سي، حتق��ق منوا مت�ساع��دا يف نوعية 
قدراته��ا الداخلية على الفعل، واأن ح�سيلة هذا النمو 
الإجتاه��ي يف القدرة الداخلية لبد اأن ينعك���ض ايجابا 
على نوعية فاعلية �سيا�س��تها اخلارجية، ومن  ثم على 
نوعي��ة دوره��ا يف النظ��ام ال�سيا�س��ي ال��دويل. وبه��ذا 
ال�سدد، لنتذك��ر اأن بني نوعية الفاعلية الداخلية لكل 
دول��ة وفاعليته��ا اخلارجي��ة تقوم علقة ق��د تكون اأما 
طردي��ة موجب��ة عندما تكون ه��ذه الفاعلي��ة الداخلية 
موؤثرة، واأما قد تكون عك�س��ية �سالبة عندما تكون هذه 

الفاعلية متاآكلة.
ون��رى اأن البحث يف م�س��تقبلت الن��زوع ال�سيني 
نح��و الري��ادة يف النظ��ام ال�سيا�س��ي ال��دويل يتطل��ب 

الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
ما هي املتغريات املوؤثرة ايجابا يف تاأمني الفاعلية 

الداخلية ال�سينية؟
ما هو التوجه ال�سيا�سي اخلارجي ال�سيني؟

ما هي اأولويات ال�سيا�سة اخلارجية ال�سينية؟
النظ��ام  يف  ال�سين��ي  ال��دور  م�س��تقبلت  ماه��ي 

ال�سيا�سي الدويل؟
ولأن املجال، يف هذا املقال، ل يت�س��ع للإجابة عن 
جميع هذه ال�س��ئلة، �س��نن�سرف هنا اىل الجابة عن 
ال�س��وؤالني الأول والثاين.اأم��ا م��ا تبقى ف�س��يتم تاأجيله 

اإىل مقالنا القادم.                                   

وقب��ل حماول��ة الإجاب��ة، م��ن املفي��د اإلق��اء نظ��رة 
�س��ريعة على التاريخ ال�سيني. لنتذكر ان م�س��تقبلت 
ما �س��يكون ل ميكن اأن يكون مبعزل عن تاأثريمعطيات 

ما كان، �سلبا اأو ايجابا.
 يق��رتن ه��ذا التاري��خ بخم�س��ة مراح��ل اأ�سا�س��ية 
ممت��دة ع��رب الزم��ان، واأن كل منه��ا يتمي��ز مبعطيات 

خمتلفة عن الأخرى، وهذه املراحل هي:
مرحلة الإمرباطورية ال�سينية، 1368-1840م

مرحاة الإذلل الغربي لل�سني، 1912-1840
مرحلة ت�سان كاي ت�سك، 1949-1912
مرحلة ماوت�سي تونك، -1976 1949

مرحل��ة الإ�س��لح والتحدي��ث الداخل��ي امل�س��تمرة 
منذ عام 1977

وبغ�ض النظر عن املراحل الأوىل والثانية والثالثة، 
دخلت ال�سني عامل القرن الع�س��رين بعد حتررها من 
ال�س��تعباد الغرب��ي يف ع��ام 1912، وتاأ�سي���ض دولته��ا 
الوطني��ة. وق��د كانت هذه الدولة �سعيف��ة داخليا ومن 

ثم خارجيا. 
ومن��ذ ع��ام  1949 وال�س��ني ت�س��عى اإىل حتقي��ق 
حلمه��ا / م�س��روعها القوم��ي يف اأن تع��ود اأم��ة موحدة 
وموؤث��رة عاملي��اأ. ومل يتخ��ل ال�سيني��ني، ع��رب الزمان، 
ع��ن ه��ذا احللم/امل�س��روع. فمث��ل ق��ال، �س��و اأن لي، 
رئي���ض الوزراء ال�سيني، للرئي���ض الأمريكي، نيك�سون 
يف �س��بعينيات القرن املا�س��ي: »اإن اطفالنا ل يريدون 
العي���ض يف عامل ت�سوده قوتان، واأمنا هم يطمحون اإىل 
العي���ض يف ع��امل مثلث القوى والقط��اب تكون ال�سني 

اأحد اأ�سلعه«. 
ال�س��لح  اإ�س��رتاتيجية  بن��اة  جع��ل  وكذل��ك 
والتحدي��ث الداخل��ي ال�سين��ي، يف �س��بعينيات القرن 
املا�س��ي، من هذه الإ�س��رتاتيجية، مبثاب��ة الأداة، التي 
اري��د به��ا جع��ل ال�س��ني يف ع��ام 2050 مبثاب��ة القوة 
الدولي��ة العظم��ى. وق��د ك��رر الأم��ني الع��ام للح��زب 

العــلوم
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ال�س��يوعي ال�سيني احل��ايل، التاأكيد على هذا الهدف 
يف املوؤمتر 19 للحزب يف عام 2015

ولتحقيق ه��ذا احللم/امل�س��روع القومي ال�سيني، 
اأدى كاف��ة قادة ال�س��ني، بعد ع��ام 1949، ثمة اأدوارا 
ا�سا�س��ية، ابت��داٌء مب��ا وت�س��ي تون��ك املت�س��بع باأف��كار 
القوميني ال�سينيني، والثورة الفرن�س��ية، وعهد امليجي 
يف الياب��ان، ومارك���ض ولين��ني و�س��تالني، م��رورا بدن��غ 
كي�س��او بنغ الربغمات��ي الإ�سلحي، و�سول اإىل الأمني 
الع��ام للح��زب ال�س��يوعي ال�سيني احلايل: �س��ي جني 

بنغ.
 وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن كل م��ن ه��وؤلء الق��ادة 
كان ميه��د، يف العم��وم، للث��اين. ولنتذك��ر ان القائ��د 
ال�سيني، دنغ كي�س��او بنغ، عندما اإبتعد عن امل�س��وؤولية 
ال�سيا�س��ية يف ب��لده، فاأن��ه مل ي��رتك وراءه الفو�س��ى، 
كم��ا فع��ل غوربات�س��وف يف ب��لده: الحتاد ال�س��وفيتي 
ال�س��ابق، واأمن��ا ت��رك نظام��ا م�س��تقرا يبن��ي جترب��ة 
لتحقي��ق  �س��بيلآ  احل�س��اري  والإرتق��اء  النهو���ض  يف 
التجرب��ة  ه��ذه  اإن  ال�سين��ي.  القوم��ي  احلل��م  غاي��ة 
الأخ��رى:  الرائ��دة  التج��ارب  اإىل  ت�سي��ف  ال�سيني��ة 
الياباني��ة، والملانية، والكورية اجلنوبي��ة، والتايوانية، 
وال�سنغافورية، واملاليزية، جتربة مهمة اأخرى جديرة 

بالهتمام والدرا�سة. 
وغن��ي ع��ن الق��ول اأن ال�س��ني ه��ي اأك��رب دول��ة يف 
العامل من حيث جمموع عدد ال�س��كان وباأكر من 4،1 
ملي��ار اإن�س��ان. كما هي دولة متتد عل��ى رقعة جغرافية 
وا�س��عة ت�س��اوي نح��و 562،9 مليون كم2، ه��ذا ف�سلآ 
ع��ن اإنه��ا تتواف��ر عل��ى كمي��ة ونوعي��ة م��وارد اأولي��ة: 
طبيعي��ة وغذائي��ة ل ي�س��تهان به��ا، ناهي��ك ع��ن موقع 
جيواإ�س��رتاتيجي مهم. اإن هذه اخل�سائ�ض و�س��واها، 
متفاعل��ة م��ع نوعي��ة وكف��اءة توظيفه��ا ل�سالح حتقيق 
اأر�سي��ة  تتاأ�س���ض  اأن  اإىل  اأدت  ق��د  املن�س��ود،  التغي��ري 
داخلي��ة مت تفعيله��ا وجتديده��ا ع��رب الزم��ان باإجت��اه 
خط��ي يوؤ�س��ر اأن ال�سني تتج��ه اإىل اأن تكون قوة دولية 
ل ي�س��تهان بتاأثريها يف هذا الق��رن، خ�سو�سا بعد اأن 
تتمك��ن م��ن تاأمني ع��ودة جزيرتا م��كاو وتاي��وان اإليها 

مثلما عادت هونك كونك يف عام 1997
 وعليه نت�س��اءل: ما هي املتغ��ريات املوؤثرة ايجابيا 

يف تاأمني الفاعلية الداخلية ال�سينية؟
تع��ٌد الفاعلية الداخلية لأية دول��ة ح�سيلة لرتاكم 
التاأث��ري الإيجاب��ي للعدي��د م��ن املدخ��لت املو�سوعية 
ال�سين��ي  اجل�س��د  اأن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  والذاتي��ة. 
�سٌع��د  عل��ى  هيكلي��ة  اإخت��للت  بثم��ة  يق��رتن  لزال 
الزراع��ة وال�سناع��ة والتعلي��م مث��ل، بيد اأن��ه يتوافر، 
يف الوق��ت ذاته، على مدخلت قوة مهمة على ال�سعد 

القت�سادية والع�سكرية والثقافية وال�سيا�سية مثل.
فاأما اإقت�سادياأ، فال�سني ا�ستطاعت، بعد التحول 
الداخل��ي يف ع��ام 1977، اأن حتق��ق من��وا اقت�سادي��ا 
ا�س��تمر معدله يت�س��ارع باإ�سطراد. فبعد اأن كان حجم 

ال�سيني��ة تكم��ن يف تبن��ي اياه��ا نظ��ام اقت�سادي��ات 
ال�سوق متفاعل مع نظام �سيا�سي م�ستقر يوؤمن الأخذ 
بخطط تنموية بعيدة املدى اإىل جانب تنفيذها بطرق 

فاعلة
واما ع�سكرياأ، فلقد ادى اإدراك القيادة ال�سينية، 
ومن��ذ ع��ام 1949، اأن حي��ازة ق��درة ع�س��كرية موؤثرة 
يح��ول دون العتداء عليها، اأو تهديدها ع�س��كرياأ، هو 
الأم��ر الذي جعلها تويل م�س��األة اإنفاقها واإ�س��تعدادها 
الع�س��كري اأهمية عالية. وعلى الرغم من اأن الهاج�ض 
الأمن��ي ق��د انته��ى بال�س��ني اإىل اأن تك��ون دول��ة ذات 
تتواف��ر عل��ى  واأن   ،1964 ع��ام  رادع��ة  نووي��ة  ق��درة 
ق��درة ع�س��كرية كمي��ة غ��ري م�س��بوقة وبنح��و2 ملي��ون 
ون�س��ف ملي��ون جن��دي، اإل ان ه��ذا التط��ور امله��م مل 
ي��وؤد بال�س��ني، قبل وفاة ما وت�س��ي تون��ك عام  1976، 
اإىل اأن ت�سب��ح قوة ع�س��كرية دولية مهمة. فالتحديات 
ع��ن  ف�س��ل  اآن��ذاك،  والتكنولوجي��ة  القت�سادي��ة 
خمرج��ات  يف  متثل��ت  الت��ي  اخلارجي��ة،  التحدي��ات 
ال�سيا�س��تني اخلارجي��ة المريكي��ة وال�س��وفيتية حي��ال 

ال�سني، عطلت ذلك.
على اأن تاأثري ثمة متغريات، كاإ�س��تمرار الإح�سا�ض 
ال�سين��ي بعدم الأمن متفاعل م��ع خمرجات طفرتها 
القت�سادي��ة، دف��ع بال�س��ني، ومنذ عقد الت�س��عينيات 
ال�س��ابق، اإىل جع��ل حتدي��ث قدرتها الع�س��كرية �سمن 
اولوياته��ا ال�س��رتاتيجية. وج��راء ذلك متي��ز اإنفاقها 
الع�س��كري بالنمو الوا�س��ع ومبا يرتاوح بني 215-135 
مليار دولر. اإن هذا الإنفاق الع�س��كري، الذي يعٌد من 
بني اأعلى معدلت النفاق الع�سكري يف العامل، انعك�ض 
ال�سيني��ة،  الع�س��كرية  الق��وات  نوعي��ة  عل��ى  ايجاب��اأ 
الق��وات  ب��ني  النوعي��ة  فالثغ��رة  وحتديث��ا.  تطوي��را 
ال�سيني��ة وقوات �س��واها من ال��دول العظمى والكربى 

القت�س��اد ال�سين��ي يف ع��ام 1991 ل يتج��اوز 6.7% 
من حج��م الإقت�س��اد الأمريكي، ا�سحى الآن ي�س��اوي 
نح��و ن�سف حجم ه��ذا القت�ساد. وي��رد ذلك اإىل ان 
ال�س��ني توافرت، منذ عام 1991،على معدل منو غري 

م�سبوق تراوح بني %10 اإىل %6.9 يف ال�سنة.
وتوؤك��د الآراء اأن ا�س��تمرار مع��دلت النمو الواطئة 
يف الولي��ات املتح��دة الآمريكي��ة، والعالي��ة يف ال�سني 
عل��ى وتريته��ا احلالي��ة �س��يف�سي بال�س��ني اإىل اإزاحة 
الولي��ات املتحدة عن قمة النظام القت�سادي الدويل 
يف غ�س��ون عقدي��ن م��ن الزم��ان يف الأك��ر وم��ن ث��م 

ت�سبح اأقوى قوة اقت�سادية يف العامل.
وف�س��ل عن ذل��ك، تعٌد ال�سني من ب��ني القلة من 
الدول التي تتوافر على فائ�ض مايل كبري جدا، ي�ساوي 
نح��و 2،4 ترلي��ون دولر. اإن ه��ذا ال��راء ال�سين��ي قد 
يف�س��ي اإىل اأن تك��ون العمل��ة ال�سيني��ة )الي��وان( يف 
امل�س��تقبل القري��ب/ اأواملتو�س��ط مبثابة العمل��ة الثالثة 

عامليا بعد الدولر، واليورو.
اإن ه��ذا ال��راء مل يك��ن مبع��زل ع��ن تاأث��ري حجم 
ال�س��ادرات ال�سيني��ة. فف��ي بداي��ة هذا الق��رن بلغت 
ه��ذه ال�س��ادرات نحو %20 من جمم��ل الناجت املحلي 
اأن  ال�س��ني  اإ�س��تطاعت  وبه��ذا  ال�سين��ي.  الجم��ايل 
توؤ�س���ض لذاته��ا مرك��زا مهم��ا �سم��ن الق��وى التجارية 
الدولي��ة الأ�سا�س��ية، وق��د قي��ل: اأن مركزي��ة موقع ثمة 
دول��ة يف حرك��ة التج��ارة الدولي��ة يع��د موؤ�س��را عل��ى 

تاأثريها الدويل.
واإذا تذكرنا اي�سا ان ن�سق القوة يف القرن احلادي 
والع�سرين يتجه اإىل اأن يكون اقت�ساديا، فمن املحتمل 
اأن تعم��د ال�سني اإىل توظي��ف خمرجات تراكم منوها 
الإقت�سادي خدمة للغاية النهائية مل�س��روعها القومي. 
وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن جن��اح التجرب��ة القت�سادي��ة 
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�سارت تتقل�ض بوتائر �س��ريعة. كما اأن ال�سني مل تعٌد 
ت��رتدد ع��ن ا�س��تعرا�ض قدراته��ا الع�س��كرية، ب�س��ورة 
دميوم��ة  لتاأم��ني  كاأداة  مبا�س��رة،  غ��ري  اأو  مبا�س��رة 

امل�سالح القت�سادية والمنية وال�سيا�سية ال�سينية.
وام��ا ثقافي��ا، فالراأي ي��كاد يتفق عل��ى اأن للثقافة 
ال�سيا�س��ية ال�سيني��ة تاأث��ري مه��م يف اإلت��زام املجتم��ع 
ال�سين��ي مبرياث��ه الروح��ي والفك��ري، وحتقي��ق غاية 
م�س��روعه القوم��ي. فق��د قي��ل اأن ال�سينيني ه��م اأكر 
ال�س��عوب، بع��د الياب��ان، وف��اًء لثقافته��م وتاريخه��م، 
وكذلك طاعة. ومما ي�س��اعد على ذلك �سطوة الرتاث 
جمتم��ع  ه��و  ال�سين��ي  فاملجتم��ع  ال�سين��ي.  الثق��ايف 
اأ�س��ري اإىل حد كب��ري. لذا تتميز العلقات ال�س��لطوية 
مبفهومه��ا  والأخ��لق،  ب�سرامته��ا،  املجتم��ع  داخ��ل 
الرتب��اط  اأن  كم��ا  القان��ون.  تعل��و  الكونفو�سيو�س��ي، 
بالعم��ل الداري يف موؤ�س�س��ات الدولة ه��و الذي يحدد 
املكانة، التي يتمتع بها الإن�سان، يف ال�سلم الجتماعي.
واما �سيا�س��ياأ، فقد عُد بناء �سلطة �سيا�سية فاعلة 
اح��د الأهداف، الت��ي مت التزام �سناع القرار ال�سيني 
به��ا منذ ع��ام 1949. بيد اأن ه��ذا الهدف حدت منه، 
اأوق��ات �س��ابقة، كواب��ح داخلي��ة مهم��ة، ول�س��يما  يف 
ال�سراع بني املوؤ�س�س��ة الع�سكرية )اجلي�ض( واملوؤ�س�سة 
ال�سيا�سية )احلزب ال�سيوعي ال�سيني(. وعلى الرغم 
م��ن اأن ه��ذا ال�س��راع ق��د اأفرز ثمة خمرج��ات جعلت 
النظ��ام ال�سيا�س��ي ال�سين��ي يع��اين، اإل ان التطورات 
ال�سينية، بعد املوؤمتر احلادي ع�سر للحزب ال�سيوعي 
ال�سين��ي ع��ام 1977، ادت اإىل ح�س��م ه��ذا ال�س��راع 

ل�سالح املوؤ�س�سة ال�سيا�سية.
وال�س��وؤال، م��ا طبيعة التوجه احل��ايل الذي تقرتن 

به ال�سيا�سة اخلارجية ال�سينية؟
تفي��د ظاه��رة ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة اأن ال��دول ل 
ترتدد عن اإعادة هيكلة توجهات �سيا�س��اتها اخلارجية 
عندم��ا ت�س��تدعي ال�س��رورة، الداخلي��ة واخلارجي��ة، 
ذلك. وال�س��يء ذاته ين�س��حب على ال�سني. فمنذ عام 
1949 عم��دت ال�س��ني اإىل اإع��ادة هيكل��ة �سيا�س��تها 
اخلارجي��ة ث��لت م��رات، الأم��ر ال��ذي جعله��ا تقرتن 

بتوجه حمدد يف كل مرة، وكالآتي:
فاأم��ا ع��ن التوج��ه الٌول، ال��ذي امتد عل��ى اعوام 
-1960 1949، فقد اإقرتن بتميز ال�سيا�سة اخلارجية 
ال�سيني��ة خ��لل ه��ذا الزم��ان بالإنحياز �س��به املطلق 
اإىل جان��ب الحت��اد ال�س��وفيتي ال�س��ابق. ووراء ه��ذا 
الإنحي��از مل يق��ف اخلط��اب اليديولوج��ي امل�س��رتك 
فح�س��ب، وامن��ا اي�س��ا �ساآل��ة الق��درة ال�سيني��ة عل��ى 
التاأث��ري ال��دويل. على ان ه��ذا التوجه ل يلغ��ي تزامنه 
م��ع ن��زوع براغمات��ي �سين��ي تع��ود بدايات��ه اإىل اوائل 
عق��د اخلم�س��ينيات م��ن الق��رن املا�س��ي. وق��د دفعت 
اإىل ه��ذا الن��زوع احلاج��ة ال�سيني��ة اآن��ذاك لعلقات 
دولي��ة داعمة خلطته��ا اخلما�س��ية الإقت�سادية الأوىل 
)1953-1957(، ه��ذا ف�سل عن تاأثري تبني الحتاد 
ال�س��وفيتي ال�س��ابق، بع��د وف��اة �س��تالني ع��ام 1953، 
ل�سيا�س��ة التعاي���ض ال�س��لمي م��ع املع�س��كر الغربي، كما 

كان ي�سمى يف وقته.

واأم��ا عن التوج��ه الثاين، ال��ذي امتد عل��ى اأعوام 
1960-1970، فق��د متث��ل يف تبن��ي ال�سني ل�سيا�س��ة 
العزل��ة الن�س��بية. ومرد ذل��ك تاأثري متغ��ريان مهمان: 
اأولهما، تبلور روؤية �سينية مفادها اأن ال�سني ت�س��تطيع 
اإعتم��ادا  والع�س��كرية  القت�سادي��ة  قدراته��ا  تنمي��ة 
عل��ى ال��ذات. وثانيهم��ا، تده��ور العلق��ة ال�سيني��ة- 
ال�س��وفيتية يف نهاية اخلم�سينيات. فهذا التدهور اأدى 
بال�س��ني اإىل اأن ت��رى يف الإحت��اد ال�س��وفيتي ال�س��ابق 
كقوة اإمربيالية ا�س��رتاكية اأ�سد خطرا من الإمربيالية 

الراأ�سمالية.
على اأن �سيا�سة العزلة الن�سبية مل حتل دون حركة 
�سينية كانت ن�س��طة على دول و�س��عوب الع��امل الثالث 
كم��ا كان ي�س��مى اآن��ذاك، ول�س��يما بع��د موؤمت��ر ع��دم 
النحياز يف باندونغ عام 1955. بيُد اأن �ساآلة القدرة 
الذاتي��ة بالتفاعل م��ع املقاومة المريكية وال�س��وفيتية 
لل�سيا�س��ة ال�سيني��ة دفعا اإىل ف�س��ل ه��ذه احلركة.  اإن 
الح�سا�ض ال�سيني بالف�سل خلل عقد ال�ستينيات من 
الق��رن املا�س��ي كان وراء الب��دء بالث��ورة الثقافية عام 
1966، التي مل توؤد خمرجاتها اإىل املزيد من التدهور 
يف العلقات الدولية لل�سني فح�س��ب، واإمنا اي�سا اإىل 

تكري�ض عزلتها الدولية.
واأم��ا ع��ن التوج��ه الثال��ث، فه��و يرتب��ط ارتباط��ا 
مبا�س��را باملوؤمتر العا�س��ر للحزب ال�س��يوعي ال�سيني 
ع��ام  1976. فف��ي هذا املوؤمتر بدا وا�سحا ان ال�سني 
عل��ى علق��ات  امل�سال��ح  نحوتغلي��ب علق��ات  تتج��ه 
املب��ادئ، وم��ُن ثٌم الأخ��ذ بالرباغماتية �س��بيل لتاأمني 
الدع��م ال��دويل له��ا. ومم��ا �س��اعد عل��ى ذل��ك وف��اة 
م��ا وت�س��ي تون��ك يف ذل��ك العام. بي��د ان ه��ذا التوجه 
مل ياأخ��ذ م��داه اإل بع��د عق��د املوؤمت��ر احل��ادي ع�س��ر 
للح��زب ال�س��يوعي ال�سين��ي ع��ام 1977 . فف��ي ه��ذا 
املوؤمتر تبل��ورت القناعة مبا يفيد اأن الإرتقاء بعنا�سر 
الفاعلي��ة الداخلية لل�سني يعد ال�س��بيل الوحيد لدعم 
فاعليته��ا اخلارجي��ة. وله��ذا يع��ٌد هذا املوؤمت��ر مبثابة 
�سين��ي  خارج��ي  �سيا�س��ي  لتح��ول  العملي��ة  البداي��ة 
�س��ي�سبح عنوانه اللحق الإنفتاح ال�سامل على العامل 

لتحقيق ال�سلح والتحديث الداخلي.
اإن ه��ذا التوج��ه الإنفتاح��ي امل�س��تمر عل��ى العامل 
اأف�سى اإىل تغيري الأولويات ال�سينية، ول�س��يما تغليب 
الأمن الإقت�سادي على �س��واه، وكذل��ك تغليب التعاون 
ال��دويل عل��ى ال�سراع ال��دويل ومبخرج��ات ترجح اأن 
تك��ون ال�س��ني ه��ي الق��وة، اأو اإح��دى الق��وى العظم��ى 
ع��ام 2050. و�س��نتناول ه��ذه الأولويات و م�س��تقبلت 
الدورال�سيني يف النظام ال�سيا�س��ي الدويل يف مقالنا 

للعدد القادم من جملة كل العرب. 
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

مفهوم »املثقف« مفهوم م�ستحدث يف اللغة العربية، �ساع اإ�ستخدامه 
وقد  املا�سي  القرن  خلل  وال�سيا�سية  الجتماعية  الأدبيات  يف 
ظهرت كلمة »مثقف« لأول مرة يف اللغة العربية يف قامو�ض )حميط 
التا�سع ع�سر كرتجمة  القرن  الب�ستاين يف نهاية  املحيط( لبطر�ض 
للكلمة الفرن�سية، وقد عرفت هذه الكلمة يف القامو�ض مبعنى قريب 
مبعنى  وتاأتي  الثقايف  املجال  يف  واملتداول  املاألوف  املعنى  اإىل  جدًا 

)متعلم ومعني باملعارف( اأي ذو ثقافة
وقد وردت كلمة »املثقف« ب�سيغ خمتلفة يف الرتاث العربي، ووظفت 
وال�ساعر،  احلكيم،  مثل:  املثقف،  اإىل  للإ�سارة  متعددة  كلمات 
والعلمة، والأديب، والفقيه، وال�سيخ، واملحدث، وال�ساعر، والراوي، 
والفيل�سوف، والعامل، والر�سيد، و�ساحب القلم، والوراق، واملتعلم، 
واملتاأدب. وهذه الكلمات وغريها قد يت�سمن معنى »املثقف« الكلمة 

التي ن�ستخدمها يف الع�سر احلديث.
فئة  من  اجلامعة  واأ�ستاذ  الأكادميي  الدكتور  هل  الكثري  يت�ساءل 
الناجح  وال�سيا�سي  امل�سهور  الإعلمي  اإعتبار  ميكن  هل  املثقفني؟ 
واملحامي الفّذ واجلراح املاهر واملهند�ض املبدع من املثقفني؟ هذه 
اأ�سحاب  من  عاليًا  تعليمًا  املتعلمني  فئة  حتت  تن�سوي  ال�سفات 

التخ�س�ض املهرة، لكن التعليم العايل ل ي�سمن الثقافة.
املعرفية  احل�سيلة  بزيادة  باأخرى  اأو  ب�سورة  ي�ساهم  قد  التعليم 
للإن�سان لكنه ل يجعل منه مثقفًا، فهو عبارة عن منهج ونظريات 
واآراء لعلماء �سابقني يتم ال�سري وفقها، اإذا اآمن الإن�سان بها اإميانًا 
جازمًا دون اأن يحرر عقله ويفكر فاإنه لن يتطور و�سيبقى كاآلة حفظ 

وتخزين للمعارف.
وعلي�ه فمجرد ال�سهادة اجلامعية، ل ُي�سفي على الفرد �سف�ة املثقف 
ب�س�ورة اآلي�ة. فالعل�م ما هو اإل اإكت�س�اب مو�سوعي، ول ي�س�كل ثق�افة 
لدى  توفر  اإذا  ال�س�امل  باملعنى  ثقاف�ة  ي�سبح  اإن�ه  ذات�ه؛  ح�د  يف 
خلل�ه  من  الذي  الذاتي  العامل  ذلك  الإجتماعي،  الوعي  املتعلم 
فقط ي�سبح الفرد مثقف�ًا ومن دون�ه يبقى متعلما فقط، حتى لو كان 

اأ�س�تاذًا جامعي�ا.
التي  الق�سايا  من  مواقف  ويتخذ  العام  امل�سهد  يف  ينخرط  املثقف 
تهم املجتمع، ويعي�ض من اأجل الأفكار، اأما املتعلم فاإنه يطبق لأفكار، 
فاملثقف يتجاوز حقله املهني �سواء كان اأديبًا اأو موؤرخًا اأو مهند�سًا، 

ليتناول اأمورًا لي�ض خبريًا فيها، لكنه يرى نف�سه متورطًا فيها، اإنه 
ال�سخ�ض الذي يهتم باأمور ل تعنيه اإطلقًا، ح�سب تعبري �سارتر.

مفهوم “املثقف” ولد يف اأوروبا نهاية القرن التا�سع ع�سر للتعبري عن 
املثقفني  من  ونخبة  زول«  »اإميل  الفرن�سي  للروائي  ال�سجاع  املوقف 
الفرن�سيني الذين دافعوا يف باري�ض عن ال�سابط الفرن�سي » األفرد 
عام  عليه  وحكم  العظمى،  اخليانة  بجرمية  اإتهم  الذي  دريفو�ض«، 
1894 بالنفي اإىل غويانا، بتهمة التج�س�ض ل�سالح اأملانيا. ويف هذه 
اأتهم« التي دافع فيها  اإميل زول مقالته ال�سهرية »اإين  الأثناء كتب 
اأمثال:  الفرن�سيني  املثقفني  من  عدد  مع  اإنربى  ثم  دريفو�ض،  عن 
اأناتول فران�ض، ومر�سيل برو�ست، للتوقيع على بيانهم امل�سهور »بيان 
هذا  ون�سر  املحكمة.  حكم  رف�سهم  عن  فيه  عربوا  الذي  املثقفني« 
الراأي  وانق�سم   1898 عام  يف  الفرن�سية  »لوفر«  جريدة  يف  البيان 
العام بعد هذا البيان بني موؤيد لإعادة املحاكمة، ومطالب بتثبيت 
العقوبة وحتت تاأثري ال�سغط الثقايف للمفكرين الفرن�سيني اأعيدت 
املحاكمة وخف�ض احلكم اإىل مدة 10 �سنوات من ال�سجن، ورفعت 
ال�سابط  �سراح  واأطلقت  احلكم  األغت  التي  النق�ض  حمكمة  اإىل 

الفرن�سي ومتت تربئته.
انت�سر مفهوم  ال�سيا�سية،  باأبعادها  اأثر هذه املواجهة الفكرية  على 
لكل  عنوانا  واأ�سبح  الن�سالية،  بقيمته  جوهريا  وارتبط  »املثقف« 
كل  اإىل  واإ�سارة  املظلومني،  عن  تدافع  التي  الثقافية  املمار�سات 
املواقف ال�سجاعة �سد الظلم والظاملني واإىل كل اأ�سكال ال�ستبداد 
اأن »املثقف« رجل نقدي  ال�سيا�سي. وقد ر�سخ يف املمار�سة الفكرية 
ال�سعفاء  عن  ويدافع  الف�ساد  ويف�سح  احلقيقة  عن  للك�سف  ي�سعى 

ويتحدى ال�سلطة.
ال�سرعي  الوريث  دور  ياأخذ  »املثقف«  مفهوم  بداأ  النحو  هذا  وعلى 
وبداية  الثامن ع�سر  القرن  �سائدا يف  الذي كان  الفيل�سوف  ملفهوم 
»دريفو�ض«  ق�سية  يف  اأو�سحنا  كما  واإرتبط  ع�سر،  التا�سع  القرن 
بال�سراع الفكري وال�سيا�سي ما بني رجال الفكر من جهة والأنظمة 
ال�سيا�سية من جهة اأخرى، واأ�سبح مفهوم »املثقف« ل�سيقا مبفهوم 
املعار�سة ال�سيا�سية والنقد لل�سلطة ومقاومتها عندما يقت�سي الأمر.

المسافة بين المثقف والمتعلم
أ. د. عالء محمود التميمي
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــالحـــــــــــــــــم الـــــــــــــــعـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــة 
بـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــــــع وتــــــــــــــــــــــــزويــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــق

مزج��وا  اأ�س��طورية.  تواري��خ  ه��ي  امللح��م 
والأح��داث  التاري��خ  م��ن  م�س��هورة  �س��خ�سيات 
التاريخي��ة. بع���ض هذه ال�س��خ�سيات والأحداث 
يف امللح��م ه��ي تاريخي��ة، مثل ح��رب طروادة، 
الغال��ب  الأخ��رى يف  ال�س��خ�سيات  اأن  يف ح��ني 
اأ�س��طورية بحت��ة. عادًة ما يك��ون البطل امللحمي 
معروًف��ا، وغالًب��ا ما ي�س��ل اإىل مرتبة ت�سل اىل 
اأ�س��طورة ي�س��تطيع مواجهة اجليو���ض، الأبطال، 

الآلهة، والقوى اخلارقة للطبيعة.
تب��داأ امللح��م ع��ادًة بتقالي��د �س��فهية يت��م 
متريره��ا لأجي��ال قبل تدوينه��ا. وله��ذه الغاية، 
حتت��وي امللح��م عل��ى ترتي��ب وتك��رار الأحداث 
التي جتعل من ال�س��هل تذكرها. نظًرا لطولهما، 
غالًبا ما تتطلب هذه الأعمال اأياًما! النمط غالبًا 
م��ا يك��ون مبالغ��ا في��ه. تزدهر في��ه الت�س��بيهات 
املمت��دة، والعب��ارات املتك��ررة. ويف ه��ذا املق��ال 
�ساأحاول اأن اأبنّي ما هي احلقيقة وما هو اخليال 
يف كل ملحمة وملحمة �س��اأتناولها وملاذا جتندت 
امللحمة لإظهار ال�س��خ�سيات والأحداث مبنظار 
اأ�س��طوري واإخف��اء بع���ض احلقائ��ق التاريخي��ة 

املوؤملة واملظلمة يف تلك احلقب.
�ساأتناول �سرية اأربع من امللحم الأ�سطورية، 
ث��لث منها مت تزوي��ر اأو اإخف��اء حقائق مهمة ل 
تدعو اىل الفخ��ر بل اىل العار وامللحمة الأخرية 

اأهميته��ا ودوره��ا يف مناط��ق  الت��ي مت جتاه��ل 
الثغور بني الدولة العربية ودول بيزنطة.

تغريبة بني هالل
ال�س��رية الهللي��ة ه��ي واح��دة م��ن ال�س��ري 
ال�س��عبية العربي��ة الأق��رب اإىل ذاك��رة النا���ض، 
و الأك��ر ر�س��وخًا يف الذاك��رة اجلمعي��ة. وتبل��غ 
نح��و ملي��ون بيت �س��عر. وهي مزيج م��ن التاريخ 
والأدب، تاري��خ لبط��ل وجمموع��ة، واأدب يظه��ر 
اأح��وال العام��ة وثقافته��ا ومواقفها م��ن احلياة. 
وغايته��ا التاأث��ري يف املتلق��ني واإمتاعه��م، ولي���ض 
ال�س��رية  وروت  تاريخي��ة.  بوقائ��ع  اإخباره��م 
الهللي��ة مراح��ل تغريب��ة بني ه��لل وانتقالهم 
من جند يف اجلزيرة العربية اإىل �سعيد م�سر، 
ومنه اإىل بلدان �س��مايّل اإفريقي��ا، وحوادث هذا 
النتق��ال ووقائ��ع احل��روب ب��ني الهللي��ني ومن 
دخ��ل معه��م اإىل ب��لد املغرب وم��ن كان يف هذه 

البلد من قبائل �سنهاجة و زناتة الأمازيغية.
عليه��ا  تغّل��ب  عربي��ة  قبيل��ة  ه��لل  بن��و 
الفاطمي��ون بعد عدائها لهم فنقلوها اإىل �سعيد 

م�س��ر اأول م��رة ثم ب��دا له��م اأن يتخل�سوا منها 
نهائي��ا وم��ن اأعدائه��م يف املغ��رب ف�س��محوا لها 
ولأحلفه��ا بعب��ور الني��ل. وهك��ذا ب��داأت ملحمة 
دام��ت عدة قرون وكان ذلك عام 1149م. عزم 
اخلليف��ة الفاطمي املنت�سر عل��ى اإعادة اإفريقيا 
اإىل �س��لطته، لكن��ه مل يك��ن ميلك الق��وة الكافية 
لفع��ل ذل��ك ب�س��بب ان�س��غاله يف ب��لد ال�س��ام، 
فاأ�س��ار علي��ه وزيره احل�س��ن ابن عل��ي اليازوري 
باإقط��اع �س��يوخ بن��ي ه��لل وبن��ي �س��ليم اأعمال 
اإفريقي��ا، واإطلقه��م عليه��ا للق�س��اء على مترد 
ابن بادي�ض وابن خزرون وللتخل�ض من القلقل 
وال�سطراب��ات الت��ي يحدثه��ا ه��وؤلء الأع��راب 
يف ب��لد ال�سعي��د، فاأعجب��ت الفك��رة اخلليف��ة 
الفاطمي، ونفذها، فجهزهم ووجههم اإىل بلد 

املغرب، واأباحها لهم.
انطلق��ت جم��وع بني هلل وبني �س��ليم غربا 
فا�س��تولوا  اله��ليل،  الرياح��ي  يحي��ى  بقي��ادة 
عل��ى برق��ة )443ه���(، ونزلها بنو �س��ليم، وتابع 
الباقون زحفهم على طرابل���ض، فاأنهى بنو زغبة 
حك��م �س��عيد ب��ن خ��زرون )446ه���(، واجته��وا 

»اجلزء االول«
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بع��د ذل��ك اإىل تون���ض بقي��ادة موؤن���ض ب��ن يحيى 
الرياحي، فهزموا املعز بن بادي�ض ومن معه من 
�سنهاجة وزناتة، وحا�سروا القريوان، فهادنهم 
املدين��ة،  بدخ��ول  له��م  و�س��مح  بادي���ض،  اب��ن 
فاإ�س��تولوا عليه��ا، واأجل��وه عنه��ا، وا�س��تمروا يف 
زحفه��م فنازل��وا الدولة احلمادي��ة يف اجلزائر، 
واقت�س��موا  الب��لد،  وملك��وا  عليه��ا،  وق�س��وا 

براريها، واأف�سدوا حوا�سرها
هذه امللحمة مل تذكر بع�ض الأمور وجتاهلتها 

ق�سدا اأو من غري ق�سد:
1 � مت��ّرد اإب��ن بادي���ض بع��د اأن كان حاكم��ا 
لأفريقيا باإ�س��م اخلليفة الفاطمي، ولكنه اإنحاز 
ل�س��عبه �سد املذهب ال�سيعي الإ�سماعيلي واأعلن 
الولء للخليفة العبا�سي القائم باأمر اهلل وخطب 
ل��ه  واع��رتف  العبا�س��ي،  للخليف��ة  امل�س��اجد  يف 

الأخري باإ�ستقلل املغرب حتت اإمرته 
2 � ق��ام اخلليف��ة الفاطمي باإيع��از من وزيره 
احل�س��ن ابن علي اليازوري بتحري�ض قبائل بني 
ه��لل بالزحف على تون���ض والق�س��اء على حكم 
اأب��ن بادي���ض وتدمري امل��دن واحلوا�سر وتخريب 

البلد.
3 � يف الق�س��اء عل��ى تل��ك احلوا�س��ر توق��ف 
املدد وامل�س��اعدة للأندل�ض وكان تاأثريهم �سلبيا 
عل��ى الأحداث التي وقعت بع��د ذلك من حروب 
�سليبية يف �س��بة اجلزي��رة الأيبريية �سد العرب 

والرببر.
�شرية الظاهر بيرب�س

وتع��رف اأي�سًا بال�س��رية الظاهرية هي ق�سة 
�س��عبية خيالي��ة طويل��ة ت��روي حي��اة ال�س��لطان 
اململوكي الظاهر بيرب���ض البندق��داري واأعماله 
الإ�س��لم  ع��ن  ذودًا  به��ا  ق��ام  الت��ي  البطولي��ة 
وت�سدي��ًا لأعدائ��ه م��ن ال�سليبي��ني واملغول. من 
املعتق��د اأن امللحم��ة الت��ي تختل��ط فيه��ا الوقائ��ع 
يف  بالقاه��رة  كتب��ت  ق��د  باخلي��ال  التاريخي��ة 
الع�س��ر اململوك��ي، وتطورت ومنت عرب ال�س��نني 
اإىل اأن اأخذت �سكلها النهائي يف بدايات الع�سر 

العثماين.
عل��ى الرغم م��ن اأن غالبية اأحداث ال�س��رية 
جت��ري يف م�س��ر، واأبطالها م�سري��ون يتكلمون 
باللهجة امل�سرية وي�س��تخدمون الأمثال ال�سعبية 
امل�سري��ة، اإل اأن اأحداثه��ا مع ذل��ك تغطي رقعة 
وا�س��عة م��ن الع��امل الإ�س��لمي و�س��مال البح��ر 
املتو�سط وحتى اجلزر الربيطانية. وتعد ال�سرية 
اأ�سخ��م ملحم الأدب ال�س��عبي العربي، اإذ يبلغ 
ع��دد �سفحاتها الت��ي مت جتميعها نح��و 16 األف 
�سفح��ة. وتعط��ي �س��رية الظاهر بيرب���ض �سورة 

�س��يقة ع��ن ع�س��ر البطول��ة والت�سحي��ة، ومتتاز 
بخي��ال خ�سب، ووقائ��ع طريفة ف�س��ًل عن اأنها 
ت�س��ور حياة املجتم��ع امل�سري ت�سوي��رًا دقيقًا. 
وبن��اء ال�س��رية الق�س�سي بناء حمكم��ا وبارعا، 
ي�س��مل كل عنا�سر ال�س��رد الق�س�سي والت�سل�سل 
الروائي. وتتخلل ال�سرية التي اأغلبها نر، اأ�سعار 
واأزجال واأمثال �سعبية وعبارات دينية لبد واأنها 
كان��ت جت��ذب اآذان جمهور امل�س��تمعني من رواد 

املقاهي الظاهرية.

لكن هذه ال�سرية اأخفت حقيقة واحدة مهمة 
وهي اأن الظاهر بيرب�ض اإغت�سب احلكم بعد اأن 
ق��ام بقتل ال�س��لطان قطز غدرا بع���ض اإنت�ساره 
عل��ى املغ��ول يف ع��ني جال��وت، ج��اءت ال�س��رية 
لتمحو �س��رية ال�س��لطان قطز وتعزو الن�سر على 
املغ��ول للظاه��ر بيرب���ض كم��ا اأن ال�س��رية قامت 
بتزوي��ر اأ�س��ل الظاه��ر بيرب���ض لتدع��ي اأن��ه من 
�س��للة �س��اه خوارزم رغم اأن ال�سلطان قطز هو 
ال��ذي كان م��ن تلك ال�س��للة. املبالغة يف و�سف 
الظاهر بيرب���ض واإنت�ساراته هو حماولة لإخفاء 
اأهم احلقائق وخا�سة اأن عهد ال�س��لطان بيرب�ض 
يت�سم باإنت�ساراته على ال�سليبيني وبقايا املغول 

يف بلد ال�سام.

»اجلزء االول«

 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات
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وجه األمري نايف بن عبد 
راعيا  بصفته  سعود  آل  اهلل 
رمســـيـــا لــلــمــلــتــقــى الـــعـــريب، 
كــلــمــة عــر فــيــهــا عــن شكره 
لإلقتصاد  األعــلــى  للمجلس 
ــقــي وأفــكــاره  الــعــريب اإلفــري
ــه مع  ــول املــتــمــاشــيــة حــســب ق
والذي  العربية،  الــدول  رؤيــة 
ــاإلزدهــار  ب سيساهم  ــــدوره  ب
اإلقتصادي والتبادل التجاري 
بني الدول العربية واإلفريقية 
اىل جانب الزيادة يف الفرص 
االســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة يف 

القارة السمراء
وأكد األمري نايف بن عبد 
خادم  سياسة  جنــاح  أن  اهلل 
احلرمني الشريفني  يف مواجهة أزمة كورونا »كوفيد19-« وحرصه على 
األعلى  املجلس  إلجنــاح  سعيه  خــال  ومــن  السعودي،  الشعب  سامة 
لاقتصاد العريب اإلفريقي سيثمن العاقة بني الدول العربية واإلفريقية 

والنهوض باالقتصاد.

  األمر نايف بن عبد هللا آل سعود ينوه بدور 
المجلس األعلى لالقتصاد العربي اإلفريقي 

االخـــبار

الراحل  السوري  الرئيس  شقيق  األســد،  رفعت  الفرنسي  القضاء  عاقب 
حــافــظ األســـد وعــم الرئيس احلـــايل بــشــار األســـد، بالسجن أربــعــة أعــوام 
وكذلك  يورو  مليون   90 قيمتها  والبالغ  فرنسا  يف  ممتلكاته  مجيع  ومصادرة 
أحد األصول العقارية اليت ميلكها يف لندن وتبلغ قيمته 29 مليون يورو. وفور 
النطق باحلكم، أعلن حمامي األسد أن موكله سيطعن فيه. وأدين األسد بتهم 
اختاس أموال عامة سورية وتبييض أموال وهترب ضرييب خطري، ولكنه مل 
األول  ديسمر/كانون  يف  املستشفى  إىل  نقل  أنه  إذ  جلسة حماكمته  حيضر 

املاضي إلصابته بزنيف داخلي. 
قاد رفعت األسد القوات اخلاصة اليت أطلق عليها اسم »سرايا الدفاع« يف 
قمع التمرد، ودفع هذه القوات إىل شن هجوم مدمر على مدينة محاة العام 
1982 للقضاء عليه والقيام مبذحبة رهيبة راح ضحيتها عشرات اآلالف من 

ار محاة«. سكان املدينة. و أطلق عليه السوريون بعد هذه املذحبة لقب »جزَّ
ويف العام 2017 بات األسد ماحقا يف سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب 

وختطيط وتنفيذ ارتكاب مذحبيت محاة عام 1982 وسجن تدمرعام 1980
 1980 عام  يونيو/حزيران   27 يوم  إىل  تدمر  سجن  مذحبة  وقائع  تعود 
وتصفها منظمة هيومان رايتس ووتش بقوهلا: »قتلت وحدات كوماندوس من 
سرايا الدفاع حتت قيادة رفعت األسد، شقيق حافظ األسد، ما يقدر بنحو 
1000 سجني أعــزل، يف سجن تدمر العسكري. مل يتم اإلعــان عن أمساء 

الذين قتلوا إطاقًا«.

16 ولدا  خال إقامته يف أوروبا مع زوجاته األربع وأوالده البالغ عددهم 
ثرو  األسد  رفعت  إشترى  شخص،  مئيت  حوايل  أفرادها  عدد  يبلغ  وحاشية 
عقارات يف فرنسا وخارجها ووصلت إمراطوريته العقارية حىت بريطانيا يف 
جبل طارق وخصوصًا يف إسبانيا حيث ميلك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها 

مببـلغ 691 مليون دوالر.
هتم  األســد  رفعت  إىل  القضاء  وجــه   2016 عــام  يونيو/حزيران   9 ويف 
إطار عصابة منّظمة وهترب  أموال يف  وتبييض  أموال عامة سورية  اختاس 
ضرييب خطري. ويف هناية مارس/آذار عام 2017 رفضت حمكمة االستئناف 
يف باريس كافة الطعون اليت تقدم هبا رفعت األسد كما أكدت أحكام بعمليات 
فاخرة يف  أحياء  عقارية يف  أمــاك  عدة شركات هلا  اليت مشلت  املصادرة 

العاصمة الفرنسية.

   القضاء الفرنسي يدين رفعت األسد

  جاك النغ يستقبل رئيس الجمهورية التونسية 
د في معهد العالم العربي قيس سَعيِّ

العامل  التونسية بزيارة معهد  قام السيد قيس سعيد رئيس اجلمهورية 
العريب، يف إطار زيارته الرمسية لدولة فرنسا، وذلك يوم الثاثاء املوافق 
23 يونيو/حزيران رفقة وفد رفيع املستوى. وكان يف شرف استقباله السيد 

جاك النغ، رئيس معهد العامل العريب.
بني  املثمر  بالتعاون  خــاص،  بوجه  لقائهما،  خــال  الرئيسان  ورحــب 
دولة تونس ومعهد العامل العريب وأعربا عن فخرمها بالتظاهرات الثقافية 
العديدة اليت خصصها املعهد منذ إنشائه للتعريف بالثقافة التونسية الغنية.
ضمنها  ومــن  الطرفني  بني  املستقبلي  التعاون  سبل  الرئيسان  وناقش 
بالتعددية  املشترك  بتمسكهما  ــَرْيــن  مــَذِكّ العربية  اللغة  تعزيز  جمهودات 

اللغوية.
الرئيس  م  قــدّ وهناك  العريب،  العامل  معهد  متحف  الرئيسان  زار  مث 
التونسي للسيد جاك النغ لوحة للفنان التونسي عمر اجلومين، مهداة من 

دولة تونس إىل املتحف.

خا�س - رجاء �شنو�شي
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بإعادة  العناين  خالد  د.  املصري  السياحة  وزيــر  قــام 
فتح متحف الغردقة يرافقه حمافظ البحر األمحر  اللواء 
عمرو حنفى، متهيدا إلستقبال الزائرين مع عودة السياحة 
انه  املحافظ  وأوضــح  اجلــاري.  يوليو  من  بداية  اخلارجية 
وسيتم  مستمرة،   وتعقيم  تطهري  عمليات  هناك  سيكون 
ــراءات اإلحــتــرازيــة، اجلــديــر بالذكر ان  اختــاذ كــل اإلجــ
املتحف مت افتتاحه هناية فراير املاضي، ويعد من املتاحف 
والثقافية،  الشاطئية  السياحة  بــني  جتمع  الــيت  املميزة 
أثار  يضم  حيث  تاريخ مصر مبختلف حضاراهتا  ويعرض 

فرعونيه ويونانية و رومانية واسامية ومسيحية.  

كتاب  الــفــرنــســي  للباحث  مــؤخــرا  صـــدر 
السياسة  توظيفه يف  و  »اجلهاد  عنوان:  حتت 

املعاصرة«، ويتناول به املحاور التالية:
ـ اجلهاد بالقرآن والفقه اإلسامي.

ـ اجلهاد عند حسن البنا.
وسيد  املـــودودي  العاء  أبــو  عند  اجلهاد  ـ 

قطب.
ـ اجلهاد عند عبد اهلل عزام.

والسلفية  الظواهري  أمين  عند  اجلهاد  ـ 
اجلهادية.

»كل  لقراء  الكتاب  تقدمي  الحقا  سيتم  و 
املــؤلــف  ــع، و حـــوار مــع  الــعــرب« بشكل اوســ

الباحث روالن الفيت

والنشر  للطباعة  قــنــديــل  دار  عــن  صـــدر 
»كتابات  كتاب  ــارات(،  ــ )اإلمـ بــديب  والــتــوزيــع 
الرحالة حول جمتمع البدو يف العراق واجلزيرة 
غــازي،  علي  عفيفي  علي  للدكتور  العربية«، 
العراق  جمتمع  تاريخ  من  جوانب  فيه  يرصد 
الرحالة  رؤيـــة  خــال  مــن  العربية  ــرة  واجلــزي
توضح  متهيدية  ــة  دراسـ ويتضمن  الغربيني، 
وتفريعاهتما،  والقبيلة  بالعشرية  املــقــصــود 
والعادات والتقاليد والقيم، وبالرحلة والرحالة، 
وأدب الــرحــات، وفــوائــد االرحتـــال، ودوافــع 
الرحالة  كتابات  وأمهــيــة  الــرحــالــة،  ــداف  وأهـ

كمصدر تارخيي، ونقدها التارخيي، مث فصلني، يتناول أوهلا املجتمع البدوي أو 
العشائري، والذي يتكون من الشيوخ، مث الرجال والنساء والعبيد، وأخرًيا الشباب 
والبنات، والثاين األسرة البدوية أو العشائرية؛ منذ بداية التفكري فيها، عندما 
يصيب سهم احلب قلب الشاب والفتاة، مث جتمع بينهما رابطة الزواج، وما يترتب 
عليها من احلمل وإجناب األطفال، واألمومة ورعاية األبناء، مث اخلتان، وأخرًيا 

تنتهي رابطة األسرة والزواج إما بالطاق أو باملوت.

كتابات الرحالة حول مجتمع البدو في العراق والجزيرة العربيةإفتتاح متحف الغردقة الجديد

»إسرائيل والحرب غر المعلنة ضد المصرين«روالن الفيت و الجهاد
ــب ايـــهـــاب الــقــســطــاوي,  ــكــات كــشــف ال
ــواء من  ــعـ ــه تـــعـــرض حلــمــلــة هـــجـــوم شـ ــ إن
إياه  متهمة  ومناصريه,  الصهيوين  اللويب 
نشره  بعد  الــســام,  ومــعــاداة  بالعنصرية 

مقاال مباشرة, وتلقى رسائل هتديد.
ــح  إيــهــاب الــقــســطــاوي, »شــرف  وأوضــ
مهجي  حمتل  ويــهــامجــين  يــهــددين  ان  يل 
غاصب, حياول جاهدا جتميل وجهه القبيح 
ضد  اليومية  جرائمه  بإخفاء  العامل,  لدى 
الفلسطيين األعــزل, ومن مث  الشعب  أبناء 
بالقوة  فرضه  الذي  الواقع  باألمر  التسليم 
استيطانيا  كيانا  وليس  طبيعية  دولــة  بأنه 

توسعيا عنصريا«.
ــان الــصــهــيــوين  ــكــي ورفـــضـــت ســـفـــارة ال
بالقاهرة ما جاء يف مقال الكاتب الذي يدور 
حول قيام إسرائيل يف اآلونــة األخــرية على 
هلا  التروجيية  الصفحات  من  عدد  تدشني 
على مواقع التواصل االجتماعي على شاكلة 
بالعربية«،  »إسرائيل  مصر«،  يف  »إسرائيل 
»إسرائيل تتكلم بالعربية« يف حماولة يائسة 
العامل  لــدى  القبيح  وجهها  لتجميل  منها 
ضد  اليومية  جرائمها  وإلخــفــاء  الــعــريب، 

أبناء الشعب الفلسطيين األعزل.
ــســفــارة  ــان نــقــلــه مـــوقـــع ال ــي ــب ووفـــًقـــا ل
اإلسرائيلية يف مجهورية مصر العربية جاء 
به تعقيبا على املقال الذي نشر يف »البوابة« 

ــيــل  يـــوم 17 ابـــريـــل حتـــت عـــنـــوان »إســرائ
واحلرب غري املعلنة ضد املصريني« نريد ان 
نقول لكم ان هذا اهلجوم الشرس ضدنا ما 
هو إال مفخرة ملساعينا اهلادفة إىل حتقيق 

التفاهم بني الشعوب.
القسطاوي  كتبه  ملــا  ــرام  االحــت كــل  مــع 
نعلم انه يف موازاة ذلك هناك مايني من 
جرياننا العرب الذين يفهمون امهية التحرر 
ال جتدي  اليت  املنغلقة  التفكري  امنــاط  من 
أحد نفعا، اننا يف إسرائيل نستمتع بأغاين 
فنانون  وهنالك  الــوهــاب  وعــبــد  كلثوم  أم 
والعربية  املصرية  املوسيقى  من  يستلهمون 
حمفوظ  جنيب  كتب  بــقــراءة  نستمتع  كما 
يتعذر  الصراحة  ومبنتهى  للعرية  املترمجة 
علينا أن نفهم ملاذا يشكل موقفنا اإلجيايب 
جتــاه هــذا الــفــن مــصــدر خــوف وقــلــق لدى 

البعض.
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الإ�����س����اع����ة 
امل������ن������ظ������م������ة 

ت��ع��ت��رب اأح����د اأه��م 
م���ظ���اه���ر احل�����رب 

امل�ستخدمة  النف�سية 
ظل  يف  او  احل����روب  يف 

الأزم����ات او ال�����س��راع��ات 
الدولية  والأمنية  ال�سيا�سة 

وامل����ح����ل����ي����ة، وامل���ن���اف�������س���ات 
القت�سادية واملالية العاملية بني الدول العظمى 
او ال�سركات الكربى متعددة اجلن�سيات، واي�سا 
التي  ال�ستثنائية  او  الطارئة  الظروف  خ��لل 
متر بها الدول واملجتمعات كالكوارث الطبيعية 
امل��دم��رة )ال�����زلزل و الأع��ا���س��ري واحل��رائ��ق 
ظ��روف  يف  وك��ذل��ك  واجل��ف��اف(  والفي�سانات 
وم��ا تخلفه من  ال�����س��اري��ة  الأوب��ئ��ة  اإ���س��ت�����س��راء 
من  تعقبه  ما  بفعل  و�سلوكية  نف�سية  اإختللت 

مظاهر القلق والوجل واخلوف والرعب.
خطريا   اأ�سلوبا  متثل  بو�سفها  والإ�ساعات  
من و�سائل احلرب النف�سية وبخا�سة التي تروج 
ما  غالبا  الذكر...فاإنها  اآنفة  الظروف  خلل 
جهات  وتنفذها  عفوية،  ولي�ست  منظمة  تكون 
ال�ستخباراتية  ك��ال��دوائ��ر  متخ�س�سة   فنية 
وتقف  املحلية  او  الدولية  والعلمية  والأمنية 
ترويجها  نتائج  من  امل�ستفيدة  اجلهات  وراءها 
�سواء كانت اأنظمة دولية او موؤ�س�سات او حركات 
�سركات   او  اقت�سادية  موؤ�س�سات  او  �سيا�سية 
دولية كربى )�سناعية او جتارية او ا�ستثمارية 

دور الشائعات في تفاقم األزمــات الدولية 
كورونا  جائحة  تداعيات  توظيف  في  وأثرها 

او  ب��ن��وك  او  م��ال��ي��ة   او 
اأ�سواق مالية(.

خرب  الإ���س��اع��ة  مفهوم 
منظم قابل للت�سديق وخايل 
امل�سدر  جمهول  ال�سحة  من 
خلل  من  للإنت�سار  قابلية  له 
وم�سمون  �سكل  م��ن  يحمله  م��ا 
م��و���س��وف ب��ال��غ��م��و���ض وي��ن��ط��وي 
ف�سول  اإث��ارة  اأهمية بق�سد  على 
وتداوله  تناقله  اإىل  اخلرب  ويدفعهم  �سامعيه، 
ب��ني امل��ع��ارف والأ���س��دق��اء والآخ���ري���ن، ب�سكل 
الجتماعي.  التوا�سل  مواقع  على  او  مبا�سر 
ومبوجب ذلك تنت�سر الإ�ساعة وحتقق اأهدافها 
او�سع  وعلى  هائلة  وب�سرعة  تكاليف  اأَي  ب��دون 
نطاق وت�سبح كالنار يف اله�سيم وعندئذ يتعذر 

ال�سيطرة عليها بعد انطلقها وانت�سارها.
ال�ستثنائية  ال��دول��ي��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  ويف 
احلالية، بفعل ا�ست�سراء جائحة كورونا وكذلك 
احلال يف اأي ظروف طارئة  او حرجة  اأخرى، 
يعملون  قبل خرباء  غالبا من  الإ�ساعات  تنظم 
ومتخ�س�سني  الذكر  اآنفة  الفنية  الدوائر  لدى 
القت�سادي  و  الإع��لم��ي  و  الأم��ن��ي   العمل  يف 
الإ�ساعات  وت�سمم  النف�ض،  وعلم  والجتماعي 
ودور  واقع  ا�ستقراء  ِبعد  عالية  فنية  باأ�ساليب 
اجلهات او ال�سرائح امل�ستهدفة ور�سد املتغريات 
املنظمة   الإ���س��اع��ة  وتعتمد   بها   حتيط  التي 
املجتمع  ابناء  وعواطف  التاأثري على  م�ساعر 
امل�ستهدف  واحداث تخلخل يف التوازن النف�سي 
اإجتاهاته  وتغيري  واأف��راده،  للمجتمع  وال�سلوكي 

وغري  ال�سريعة  الإ�ستجابة  يحقق  مبا  العامة  
الواعية ملا تبتغيه الإ�ساعة من اأهداف مر�سومة 

لها.
الأزم����ات  خ��ل��ق  الإ���س��اع��ات يف  دور  م��ن  و 
الق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة وت��ف��اق��م��ه��ا م��ن خ��لل 
القت�سادية  الأزم��ات  اأ�سباب  وحتليل  ا�ستقراء 
العاملية، يلحظ وجود جمموعتني من ال�سباب 

التي تقف وراء ن�سوؤها وتفاقمها وكما يلي: 
وتتمثل  للأزمات  احلقيقية  الأ�سباب  اأول: 
مفاجئة  وا�سعة و  متغريات مو�سوعية  بوجود 
ت�سرب القت�ساد املحلي او الإقليمي او الدويل 
وتقود اىل الإختلل احلاد و ال�سريع يف التوازن 
امليادين  خمتلف  يف  الإقت�سادي  والإ�ستقرار 
او  ال�سناعية  او  التجارية  او  النقدية  او  املالية 
ال�سباب  هذه  وتت�سل  اخلدمات،  او  الزراعية 

أ.د. سعد عبد القهار الشيخ
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القت�سادية او  وتداعياتها  املفاجئة  بالكوارث 
اإ�سرتاتيجية  اإقت�سادية  اأخطاء  اإرتكاب  بفعل 
من قبل احلكومات او ال�سركات الكربى متعددة 
املوؤ�س�سات  او  الدولية  البنوك  او  اجلن�سيات  
النقدية واملالية العاملية، والتي غالبا ما تف�سي 
ابعاد  ثناياها  ب��ني  حتمل  اأزم���ات  ح��دوث  اىل 

دولية.
واملفتعلة  احلقيقية  غ��ري  الأ���س��ب��اب  ثانيا: 
ل���لأزم���ات، وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون ت��اأث��ريه��ا ا���س��د و 
اأق�سى من الأ�سباب احلقيقية، يف �سياق افتعال 
الإ�ساعات  وتاأتي  تفاقمها،  او  الدولية  الأزمات 

يف مقدمة هذه ال�سباب.
وجتدر الإ�سارة اىل ان اغلب الزمات املالية 
العاملية �سهدت دوًرا فاعًل للإ�ساعات املنظمة 
اأجواء   تهيئة  �سياق  يف  اخل�سوم  من  واملروجة 
وتفاقمها و�سوًل  ن�سوئها  ثم  الأزمات ومن  تلك 
اإىل حتقيق الأهداف املتوخاة من تلك الأزمات.
ادن��اه موؤ�سرات موجزة جدا عن  ون��درج يف 
اهم  وتفاقم  خلق  يف  املنظمة  الإ���س��اع��ات  اث��ر 

الأزمات العاملية املعا�سرة وكما يلي:
بور�سة  )ازم��ة   1929 الكبري  الك�ساد  ازمة 

وول �سرتيت(
        يف يوم 24 ت�سرين الأول/ 1929 املوافق 
ملا يعرف باخلمي�ض الأ�سود، انت�سرت بالوليات 
اإق��دام  مفادها  ا���س��اع��ات  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 
البنوك  واأ�سحاب  امل�ستثمرين  من  كبري  ع��دد 
الك�ساد  ح���دوث  بفعل  وذل���ك  الن��ت��ح��ار   على 
�سوق  يف  للأ�سهم   ال�سوقية  الأق��ي��ام  واإن��ه��ي��ار 
ق�سد  ودون  �سرتيت(.  )وول  الأمريكي  امل��ال 
ن�سر  يف  هامًا  دورًا  الأمريكية  ال�سحف  لعبت 
املنظمة  الإ�ساعات   لهذه  وكان  الإ�ساعات  هذه 
الأثر الكبري يف تفاقم اأزمة اإنهيار �سوق الأ�سهم 
مب�سمونها  امل�ستثمرين  تاأثر اأغلب  خ��لل  من 

والإ�سراع بتحويل اأ�سهمهم  اإىل �سيولة نقدية.
ازمة الدول ال�سيوية 1997 

ال�سبعة ال�سيوية          �سهدت دول النمور 
ارتفاعًا مت�ساعدًا يف معدلت النمو القت�سادي 

وغزوها  ملنتجاتها  التناف�سية  القدرات  وزي��ادة 
العالية  اجل���ودة  ب�سبب  المريكية  ل��لأ���س��واق 
خطريًا  حتديًا  �سكل  مما  اأ�سعارها  وانخفا�ض 

على م�ستقبل التجارة المريكية. 
روؤو����ض  ا���س��ح��اب  ع��م��د  ذل���ك  اإزاء          
مع  بالتن�سيق  ال��ك��ب��رية  الم��ري��ك��ي��ة  الم�����وال 
ر�سم  اإىل  �سور�ض  ج��ورج  اليهودي  امللياردير 
الآ�سيوي  القت�ساد  اجها�ض  اإىل  تهدف  خطة 
عرب ا�ستثمار اموال اأمريكية طائلة يف ال�سواق 
الثقة  تعزيز  اإىل  قادت  والتي  الآ�سيوية   املالية 
واأدى ذلك  املالية  الأ�سواق  تلك  بالإ�ستثمار  يف 
اإىل  التوجه املحموم جلميع ال�سركات الآ�سيوية 
واملواطنني اإىل �سراء الأ�سهم حتى بلغت القيمة 
ال�سوقية لتلك الأ�سهم حدها الأق�سى، وحينئذ 
الثقة من م�ستقبل  ال�سفر لإنتزاع  �ساعة  بداأت 
اأ�سهم ال�سوق بهدف الجهاز على هذه التجربة 
الآ�سيوية الرائدة، وا�ستخدم افتك �سلح ما�ض 
لتحقيق هذا الهدف من خلل تنظيم  وترويج 
ح�سول  م�سمونها   التي  القت�سادية  الإ�ساعة 
وان  ال�سوق   يف  الإ�ستثمار  يف  كبرية  م�سكلة 
اأ�سهمهم،  بيع  اإىل  �سيلجوؤون  امل�ستثمرين  كبار 
جورج  وك��لء  قيام  الإ�ساعة  ه��ذه  مع  وت��زام��ن 
مما  الأ�سهم  م��ن  كبرية  كميات  ببيع  �سور�ض 
ب�سكل  ال�سوقية  اقيامها  اإنخفا�ض  اىل  اأدى 
خلل  ال�سوق  خ�سارة  كانت  اذ  ومت�سارع  كبري 
 30 الأزم��ة ما يزيد على  اّي��ام من بداية  ثلثة 
مليار دولر. وهذا ما اأعطى م�سداقية ل�سحة 
م�سمون الإ�ساعة، مما حدا بجميع امل�ستثمرين 
بفعل  للبيع  اأ�سهمهم  ب��ع��ر���ض  الإ����س���راع  اىل 
م�سامينها  اإىل  وال�ستجابة  الإ�ساعة  ت�سديق 
اأقيام  و�سلت  حتى  الأزم��ة  وتفاقمت  وابعادها، 
الأ�سهم اإىل ادنى حد لها، واإ�ستمرت هذه اللعبة 
عام  انهيار  وتبعها  املالية  ال�سوق  اإنهارت  حتى 
لإقت�سادات الدول الآ�سيوية الفاعلة يف ال�سوق.

اأزمة الرهن العقاري 2007
الكبري  ب�سبب النكما�ض القت�سادي          
  2006 عام  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
وحتجيم الفر�ض الإ�ستثمارية، كانت املوؤ�س�سات 
فر�ض  اي��ج��اد  اىل  ت�سعى  ال��ع��ظ��م��ى   امل��ال��ي��ة 
املجمدة،  اموالها  ل��روؤو���ض  متاحة  ا�ستثمارية 
وكان لل�سركات الو�سيطة دور اأ�سا�سي يف ترويج  
بهدف  دقيقة   وغري  م�سجعة  ومعلومات  اأخبار 
الو�سطى  الطبقات  م��ن  كبرية  �سرائح  اإق��ن��اع 
البنوك  اأك��رب  اأح��د  م��ع  للتعاقد  املوظفني  م��ن 
واخلدمات  بالإ�ستثمار  املتخ�س�ض  المريكية 
قرو�ض  تقدمي  لغر�ض  ب��رذر(  العقارية )ليمن 
لبناء وحدات �سكنية لهم مقابل اأق�ساط مي�سرة، 
وحجب معلومة حيوية مفادها )عند ح�سول اأي 
�سيتحمل  امل�ستفيد  ف��اإن  الفائدة  �سعر  يف  تغري 
وتعاقد  ذل���ك(  على  امل��رتت��ب��ة  امل��ال��ي��ة  الأع��ب��اء 
البنك  هذا  مع  الو�سطى  الطبقات  من  مليني 
الفائدة  ا�سعار  زادت  وعندما  ذل��ك.  مبوجب 
ب�سكل كبري عجز املقرت�سني عن �سداد اق�ساط 
ومبوجب  بالبنك  حدى  مما  والفوائد  القر�ض 
ال��وح��دات  تلك  على  ال��ي��د  و���س��ع  اىل  ال��ق��ان��ون 
قرابة  عددها  بلغ  والتي  املكتملة  غري  ال�سكنية 
يف  ت�سبب  مما  للبيع  وعر�ست  وح��دة،  املليوين 
ما  اىل  العقارات  تلك  اأ�سعار  يف  ح��اد  اإنهيار 
ب��رذر(  )ليمن  بنك  ان  وحيث  تكاليفها،  دون 
ان�ساء  يف  املالية  اإحتياطياته  اأغلب  اإ�ستثمر  قد 
هذا الكم الهائل من العقارات  التي تعذر بيعها 
او ا�ستح�سال ايرادات مقابلة، اإزاء ذلك  فقد 
ذلك  وكان  افل�سه  العملق  البنك  هذا  اأعلن 
اإيذانا ببداية الزمة املالية العاملية، بفعل انهيار 
العوملية  الكبري وتداعياته  ال��دويل  البنك  هذا 
القت�سادية ال�سلبية على كافة املوؤ�س�سات املالية 
وال�سركات الكربى متعددة اجلن�سيات والبنوك 

  رئي�س املجل�س العربي لالأكادمييني 

juillet  202047 / تموز  2020 العدد 23



في تحقيق ل »كل العرب«:
الــــــــمــــــــثــــــــقــــــــف وأزمــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــورونـــــــــــا

ع���رف الإن�����س��ان الأزم�����ات والأوب���ئ���ة منذ 
الأجيال  وتعاطت  الب�سيطة،  هذه  على  تواجده 
بالفن،  الإن�سان  عرب  خمتلفة.  باأ�سكال  معها 
وقراأنا  والكتابة   والنحت  والر�سم  باملو�سيقى 
رواي�����ات ك��ث��رية ت��ع��رب ع��ن اأزم�����ات م���رت بها 
ماركيز  كرائعة  والأوبئة،  كاحلروب  املجتمعات 
»الطاعون«  ورواي���ة  الكولريا«  زم��ن  يف  »احل��ب 
تعك�ض  كلها  ع��دي��دة،  واأع���م���ال  ك��ام��ي  لأل��ب��ري 
خا�سة  الوباء،  ومع  الأزم��ة  مع  النخبة  تعاطي 
ميزتها  لها  وامل��ث��ق��ف  ال��ف��ن��ان  روؤي���ة  زاوي���ة  ان 
العادي،  بالإن�سان  مقارنة  املختلفة  واأبعادها 
يعي�ض  وال��ع��امل  عليه  للتعرف  ن�سعى  م��ا  وه��ذا 
يف  �ساهمت  خمتلفة  بتفا�سيل  كورونا  جائحة 
ومواقع  احلديثة  التكنولوجيات  الإختلف  هذا 
التوا�سل الإجتماعي بكل ما حتمله للإن�سان من 

متناق�سات التطور والتغيري.

الوباء؟  مع  املثقفة  النخبة  تعاملت  فكيف 
اأبعاد  الأدبية  والن�سو�ض  الكلمات  احتوت  وهل 

احلياة اجلديدة؟
الروائي الفل�سطيني ح�سن حميد )�سويا(:  

بعد كل الذي حدث ب�سبب  فريو�ض كورونا، 
فاإن املرء الذي ما زالت حوا�سه طازجة )بعيدة 
عن التبلد(، ول ت�سكو من غيبوبة، يح�ّض بالفقد 
توؤيده  اأن  املعلومات  ث��ورة  حاولت  كبري  ملعنى 
معنى  وهو  �سغرية،  كونية  قرية  العامل  اأن  وهو 
فيما  العامل  دول  تعاون  يتطلب  ك��ان  جوهري 
ياأخذ  والكبري  ال�سعيف،  ي�ساعد  القوي  بينها، 
وحتول  املعنى  ه��ذا  تك�ّسر  بل  ل  ال�سغري،  بيد 
اىل �سظايا على اأر�سية هّم اإن�ساين �سمل العامل 
بالعلم،  الفريو�ض  ه��ذا  مواجهة  وه��و  جميعًا، 
الكونية  القرية  قيل عن متّيز هذه  ما  اأهم  لأن 

للعامل، يتمثل يف العلم.

د. زهرة بوسكين
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اأفقد  للعامل  ال��ف��ريو���ض  ه��ذا  اجتياح  لكن 
اجلميع كل حلم باأن يكون العامل قرية كونية! 

حّولت  املنفى  يف  فل�سطيني  ك��روائ��ي  اأن���ا 
م�سطورة  ثقافية  ور�سة  اإىل  ال�سحي،  احلجر 
اإىل �سطرين، يف ال�سطر الأول ذهبت اإىل عامل 
يل  يتاح  باأن  اأحلم  كنت  كتبًا  فقراأت  القراءة، 
الوقت للإنفراد بها، ويف ال�سطر الثاين ذهبت 
حفرية  باأعمال  فبا�سرت  الكتابة،  ع��امل  اإىل 
املكانية،  خمططاتها  �ساهرت  قد  كنت  لرواية 
تبلورت  حتى  واأح��داث��ه��ا  �سخو�سها،  واأح����وال 

وا�سحة متامًا، ومل يبق علّي �سوى كتابتها،
واجهت  والكتابة،  القراءة  الأمرين،  بهذين 

فريو�ض كورونا.
ال�شاعرة نور تركماين )عمان(:   

اجلائحة  ه��ذه  لتاأثري  �سخ�سية  ق���راءة  يف 
العاملية علينا، اإت�سح لنا اأن الدول التي تعد دول 
عظمى هي جمرد فقاعات بروباغندا اإعلمية، 

تفتقر ملقومات حماية حياة الإن�سان. 
على �سعيد اللغة ظهرت يف كتاباتنا مفردات 
تباعد  مثل:  اللغوي،  ملخزوننا  اأ�سيفت  جديدة 
م�سافة  ذات��ي،  حجر  �سحي،  ع��زل  اجتماعي، 
ال��ت��ب��اع��د الآم���ن���ة، م��ا ب��ع��د ك���ورون���ا، م��ن وح��ي 

كورونا، ومن وحي كورونا كتبت:
 انطفاء

واإذ يحل الظلم،
فاأنتبذ زاوية ق�سية ت�ساقط عليك دمعة ونب�سة 

وحرف، 
وا�سكب البلدة على  بقايا اجلمر 

 وادفن رماده يف منت�سف امل�سافة بني القرب 
والقهر، 

واإن مل ي�سعفك الوقت يف قراءة ما تي�سر من 
�سورة الوجع؛

فتكور اأو تبعر خا�سعا مل�سيئة الإنطفاء
�ساق ال�سحو و�ساق الغفو

واحللم ك�سرت جناح
اأ�سواك الو�سائد

�سباح يبداأ كم�ساء ينتهي
واأيام تاأتي وتروح

بل اأمنيات 
بل حياة.

عبد ال�شتار اجلامعي ناقد واكادميي 
بجامعة ال�شوربون:

هذه  �ساعدتني  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على 
الظروف ال�ستثنائية، على اإنهاء بع�ض امل�ساريع 
فعلى  طويلة،  مل��ّدة  ُمعّلقًة  ظّلت  التي  العلمّية 
الكرنتينّية،  الأّي��ام  هذه  اأمكنتني  املثال،  �سبيل 

ترجمة  وهي  ثلثة،  اأكادميّية  بحوٍث  اإنهاء  من 
التون�سية  للكاتبة  احل��ك��اي��ة«  »وت��ب��ق��ى  رواي����ة 
ُق��رم«،  »ج��ورج  كتاب  وكذلك  عرباوي،  �سريفة 
ق��راءة  اجلاهلّية:  يف  ال��ع��رب  »اأّي���ام  كتاب  ث��م 
�سعيُت،  قد  فاإّنني  وهكذا،  حجاجّية«،  تداولية 
عليها،  والنت�سار  اجلائحة  ه��ذه  جت��اوز  اإىل 
النت�سار.  بهذا  والتلّذذ  التو�سيف،  �سّح  اإن 
ول��ق��د ���س��اع��دين الن���ع���زال الإج���ب���اري داخ��ل 
احلقيقية،  عواملنا  يف  التاأّمل  مزيد  على  بيتي 
واأحيانا الرحتال منها نحو عوامل ثانية ممكنة 
احلقيقّية  ال��ع��وامل  اأن��ق��ا���ض  ع��ل��ى  ومن�سوجة 
القائمة بالفعل؛ عوامل اأ�سنعها بالفكر والقراءة 
لة بني املعنى  والتاأويل اأ�سا�ًسا، واأعقد فيها ال�سّ
الّط��لع  على  حري�سا  كنت  ولقد  والعتقاد، 
العربية  امل�����س��ادر  اأّم���ه���ات  ال��ع��دي��د م��ن  ع��ل��ى 
واأمكنة  اأزم��ة  اإىل  معها  ارحتلت  التي  القدمية 

موغلة يف الِقدم.     
الطيب ولد عرو�شي باري�س:

خلل  م��ن  ال�سحي  احلجر  م��ن  ا�ستفدت 
قد  كنت  التي  الكتب  من  مهّم  جل��زء  ق��راءت��ي 
و�سعتها جانبا ملطالعتها كموؤلفات مولود فرعون 

ة. خا�سّ
اأُطالع  ما  كثريا  فاإّنني  ذل��ك،  جانب  واإىل 
على  املتوّفرة  واملجّلت  اجلرائد  من  جمموعة 
التلفزيونية،  ال��ربام��ج  بع�ض  ومتابعة  ال��ن��ات، 
فريو�ض  تف�سي  مبناق�سة  املتعّلقة  تلك  ل�سيما 
كورونا الذي توّهمت � مثل الكثريين � باأّن التقّدم 
العلمي الذي اأوهمونا به �سيجد له دواًء ناجعا، 
الفريو�ض  ه��ذا  ع��ّرى  لقد  احل��ظ  ول�سوء  لكن 
ه�سا�سة ال�سيا�سات املُّتبعة من قبل الدول، وبنّي 

باأّنها ل متلك اأّية خطط لإنقاذ �سعوبها.
عربّية  اأف���لٍم  مب�ساهدة  اأي�سا  وان�سغلت 
ونوتر  البوؤ�ساء  مثل  الفرن�سية  الأف��لم  وبع�ض 
حما�سراتي  بع�ض  بجمع  وقمت  الأح��دب،  دام 

ودرا�ساتي، يف كتب ثلثة هي:
الأدب  يف  »اأع��لم  كتابي  من  الثاين  اجلزء 
اإّنهم  بعنوان:  ثاٍن  وكتاب  املعا�سر«،  اجلزائري 
رموز  بعنوان:  ثالث  وكتاب  اأي�سا.  جزائرّيون 

فكرّية يف دائرة ال�سوء: مناذج عربّية وغربية.
الروائي جياليل عمراين )اجلزائر(:

فكرُت  املو�سوع  �سياغة  من  اقرتبت  كلما 
يعي�سها  التي  ال�سديدة  الق�سوة  يف  اآيل  ب�سكل 
قلقا  يومياتي  اأعي�ض  ب�سراحة  برمته  العامل 
وم��ن��ده�����س��ا وم��ت��اب��ع��ا وب���دق���ة، والأ����س���ح كنت 
التي  الب�سرية  وم�سري  م�سرينا  من  م�سدوما 

قهرها فريو�ض  �سغري.
ك��ك��ات��ب جت���دين ع���اج���زا ع��ل��ى ف��ه��م ه��ذه 
  اإعالمية من اجلزائرالظاهرة الغريبة اأمام الكم املرعب من الأخبار  

لتلك  جدا  وحزينا  املتناق�سة،  الت�سريحات  و 
النظرية التي ي�سوقها البع�ض من كربى الدول 
تلك  وم���ن  ب�سريا  ف��ي��ه  م��ل��ع��وب  ال��ف��ريو���ض  اأن 
ل  اجلائحة  ك��ْون  ت�ساوؤمية  الأك���ر  النظريات 
لنظام  تاأ�سي�ض  هو  بل  ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ض 
ال��وب��اء العاملي كل  ع��امل��ي ج��دي��د، واأم���ام ه��ذا 
املثقفني على اختلف م�ساربهم اأ�سيبوا بالذعر 
من  وال�ساحة  املعرتك  امل�سعوذين  دخول  ب�سبب 
خلل بلطوهات تلفزيونية، و�سبكات التوا�سل 
الجتماعي باإطلق خزعبلت واأكاذيب اأحيانا 
لزرع  احيانا  و  الطيبني  نفو�ض  يف  الأم��ل  ل��زرع 
ال��ذع��ر اأي�����س��ا، وخ��ف��ت ���س��وت ك��ب��ار املبدعني 
بالرغم من اأن الظرف ي�ستوجب خروجهم من 
والأ�سئلة  الو�سع  ملواجهة  اأبراجهم،  و  عزلتهم 
بعد  ما  هو  يل  يبدو  الأه��م   وال�سوؤال  ال�سعبة 

كورونا؟
مع  الرتكيز  يف  �سعوبة  اأجد  كنت  �سخ�سيا 
اأين قررُت كتابة رواية  بعيدا عن اجلائحة لكنها 
تقرتب من مو�سوع املوت و احلرب و اخلل�ض 
ببطء  لكن  الكتابة  يف  ب��داأت  فعل  اجلماعي. 

�سديد. هل اأكمل ما بداأته؟ ل اأدري.
الأديب والإعالمي �شالح البي�شاين 

)اليمن(
جائحة كورونا األقت بظللها على كل �سيء 
يف حياتنا اليومية وبالرغم من كونها ت�سببت يف 
ايقاف الأن�سطة الثقافية اإل انها اعادت العلقة 
الكثري  ومنحهم  والكتاب  املثقف  بني  احلميمية 
الكثري من  والتهام  لتفقد مكتباتهم  الوقت  من 

الكتب قراءة ومراجعة.
اي  اك��ت��ب  مل  ال�سخ�سي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
كتبت  ولكني  ك��ورون��ا  جتربة  ح��ول  ادب��ي  ن�ض 
التحولت  حول  ال�سحفية  املقالت  من  العديد 
الإن�سانية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
التي اأحدثها هذا الوباء، وهي جتربة باعتقادي 
تعيد اإىل الذهان رائعة الروائي العاملي ماركيز 
»احل����ب يف زم���ن ال��ك��ول��ريا« م��ع وج����ود ف��ارق 
اأخرى  عربية  وبلدان  اليمن  بلدي  يف  ا�سا�سي 
اجتمع فيها وباء كورونا مع احلرب، ما يجعلنا 
لي�ض  كورونا،  زمن  نعي�ض احلرب يف  اننا  نقول 
احلب الذي عا�سه ابطال رواية ماركيز يف زمن 

الكولريا.
روؤية  تعك�ض  واإعلميني  لأدب��اء  عديدة  اآراء 
اآثارها  من  الكثري  �ستظهر  التي  للأزمة  املبدع 
النف�ض- اجتماعية م�ستقبل وبالتاكيد �ستظهر 
ال��ت��ي حت��اك��ي ازم���ة الإن�����س��ان  معها الأع���م���ال 
ال��ظ��روف... خمتلف  مع  التكيف  يف  ومعاناته 

امل�ستقبل يجيبنا
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تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــون 

الولد الديمقراطي
ا. فاضل السباعي

يف تلك ال�ساعة ُقرع الباب، واأنا يف »اجتماعي« باأ�سدقائي يف الف�ساء 
الأزرق اأر�سل واأتلقى. وقد لحظت اأّن القرع جاء خمتلفا، مل ي�سغطوا 

على زر اجلر�ض بل كانت نقرًة لطيفة باإ�سبع اليد وذات اإيقاع!
برفقتها  عيني،  عن  غائبة  وهي  زمن  م�سى  قد  �سيدة  اأمامي  راأي��ت 

�سبّي يف العا�سرة اأو دون ذلك اأنيٌق و�سيم. 
قالت يل وهي تلحظ اندها�سي: 

اأنا »مي�سون« زوجة ابن عّمك »خلدون«، اإين اليوم يف  اأمل تعرفني؟   ��
زيارة للوطن. اآتيك الآن لأحقق رغبة ُتراودين واأنا يف املهجر!  

غادرت  قد  كانت  الكبرية،  عائلتنا  يف  الكناين  اإح��دى  اأنها  وتذكرُت 
العالية  الغرب،  دول  اإح��دى  اإىل  الأح��داث  بداية  مع  البلد  وزوجها 

جغرافّيا.
تعمل  هناك،  القوم  لغة  تعلمت  اأن  بعد  اأنها،  عن  حتدثني  واأخ��ذت 
ال�سمال..الذي  �سقيع  يف  َولدته  قد  ابنها  واأّن  مهند�سني،  وزوجها 
على  تقراأ  مبا  اإعجابها  عن  فعرّبت  وا�ستطردت  بالدافئ!  و�سفته 
جدارّيتي يف ال�سابكة، ومل يفتها اأن تن�سحني باإتخاذ احليطة واحلذر 
اأعي�ض  اأين  اأن تعتب علّي  اأحدا..ولكنها حر�ست على  فهم ل يراعون 

وحيدا يف هذا البيت الكبري..قالت:
�� ملاذا ل تاأتي باإمراأة تتوىل العناية بك..بل باإمراأتني تتناوبان!  

كّنا ن�سرت�سل يف احلديث، والولد ابن العا�سرة ُي�سغي لنا بكل جوارحه 
ل  ولكنه  العربية  يفهم  اأن��ه  اأّم��ه  اأعلمتني  وقد  عني،  عينيه  يرفع  ول 
ينطقها، واأف�سحت عن اأّن هذه م�سكلة يبدو اأّن املغرتبني يف كل مكان 
يعانون منها. ويف مرحها بّينت اأّن اإبنها، الذي يتلقى العلم يف املدار�ض 

ال�سويدية:
�� ما زال ي�سحح لنا »اأخطاءنا« يف اللغة التي ير�سعها هناك، وينتقد 

بع�ض »�سلوكياتنا« اأي�سا! 
وقد �سحكنا لهذه ال�سالفة كثريا. 

هل اأقول اإنه كان ي�سّو�ض علينا، يف تبادلنا احلديث، �سجيٌج ياأتينا من 
ال�سارع، وهتافاٌت؟ ذلك اأّن اأمام بيتي هذا موؤ�س�سًة حزبية، وقد جاوؤوا 
ومن  ويحتفلون.  يهّنئون   - املنا�سبات  يف  يفعلون  كما   - اليوم  اإليها 
بيتي هذا ذا حديقة كما عهدته من خم�سني عاما،  اأر  اأين مل  عجٍب 
جنل�ض  التي  الوا�سعة  للغرفة  واأّن  بناية،  يف  الثاين  الطابق  ي�سغل  بل 
فيها بابا عري�سا و�سّباكني تف�سي اإىل �سرفة تطّل على ال�سارع، وعلى 
نحا�سية  ومو�سيقى  هتافات  الآن من  اآذاننا  ي�سّك  املوؤ�س�سة مبا  هذه 

�ساخبة!
ال�سارع  يف  يجري  عما  فيها،  يعي�ض  التي  البلد  بلغة  ال�سبي،  ت�ساءل 

ا�ستدعت  حزبية  منا�سبة  اإنها  فقلت  كلمه،  يل  ه  اأمُّ ترجمت  حتت؟ 
من  الدميقراطية  مبعاين  امل�سبع  ال�سبي  اأّن  اإىل  اأفطن  ومل  ذل��ك. 
هناك، قد ا�ستنكر اأن حتدث كل هذه اجللبة، التي تزعج اأهل احلّي 
العري�ض  الباب  نحو  متجها  ينه�ض  ل�سواه..وراأيناه  اأو  ال�سبب  لهذا 
املُف�سي لل�سرفة، يفتحه ويطّل على م�سدر ال�سجيج، رافعا �سوته بلغته 
الغريبة على الأ�سماع، وقد بدا اأنهم فوجئوا بهذا فاأ�سكتوا حناجرهم 
املبحوحة واآلتهم ال�ساّجة، ما اأتاح لهذا »ال�سبي ال�سويدي« اأن يقول 
اإن احتفالكم هذا يزعج �سكان احلي، واأعقب ذلك بهتاف..حتا�ست 

الأم اأن ترتجمه يل!
ومع اأين جريت على اأن اأنتقد يف كتاباتي اأخطاَء النظام املّطردة يف 
تلقتها  التي  الكلمات  تلك  من  �سرا  توّج�ست  اأين  اإل  للرعية،  حكِمه 
اإطللته  يف  قال  ما  ذكر  يتابع  ذلك  يف  وال�سبي  املحتفلني،  اأ�سماع 
اأحد  ول  امللك  ينقدون  هناك  اأنهم  وت�سيف  ترتجم،  والأم  عليهم، 

يوؤاخذ!
التي  القليلة  الأجنبية  الكلمات  معاين  خاطري  يف  اأ�ستعيد  اأنا  وبينا 
ُخّيل  اإيقاع  وذا  لطيفا  الباب،  نقرا على  �سمعت  كّنتنا،  ابُن  بها  رطن 
اإيّل اأنه ي�سبه ما فعلته »كنُتنا ال�سويدية«، فقمت اأفتح الباب واأنا اأرّدد 
يف ذات نف�سي باأل يكون القادم كنَتنا الأخرى »الرويجية«، »مي�ساء« 
اأربعة  الباب  اأمام  اأرى  بي  واإذا  اآخر!  �سبي  وبرفقتها  »مّيا�ض«  زوجة 
رجال اأ�سداء، اجتازوا الباب - بعد القرع اللطيف امل�سطنع - ي�ساألون 

عن الولد الذي اأطّل عليهم من ال�سرفة وحكى كلما غري مفهوم؟
اعرتى الأمَّ خوف عظيم، �سّمت فيه ولدها اإليها، وتوّليت اجلواب باأن 

الولد ُوِلد وترعرع يف بلد الغرب ول يعرف تقاليدنا العامة. 
قالوا: 

�� نعّلمه الأدب..اأنت م�سوؤول لوقوع هذا يف �سرفة بيتك!
وبينا اأنا يف جدالهم..دخل رجل �سديد اآخر، ويف يده ورقة طويلة اأخذ 
يقراأ ما ُكتب فيها من ترجمة لأقوال ال�سبي، َحَزرت اأنهم جاوؤوا بها 

من »فرع اأمن اللغات«.
 مل ي�سربوا حتى النتهاء من قراءة الرتجمة وما ُذّيل بها من تقرير 
ُيحّلل ويقرتح..هجموا على الولد يريدون اإنتزاعه من ح�سن اأّمه، فما 

فّكت الأّم ذراعيها عنه، فاأخذوها واإياه جّرا، وهّموا بي فقلت: 
�� اأذهب معكم على قدمّي.

هنا كان قد اآن يل..اأن اأ�ستيقظ من هذا احللم الغريب

  اأديب من �شوريا
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أين المالذ؟
قبول  على  الليبية  الأزمة  امل�سرية جتاه  املبادرة  او  القاهرة  اإعلن  حاز 
واي�سا  واأملانيا،  وفرن�سا  امريكا  منها  الأجنبية  الدول  من  كبري  عدد  وتاأييد 
الدول العربية والأفريقية، وذلك ملا تتميز به من انها  �ساملة وجتتمع فيها 
كل املبادئ واحللول املمكنة، واأخذة يف الإعتبار كل الأطراف، �سواء الليبية 
متعددة،  دولية  اأط��راف  تداخل  بفعل  الدولية،  املبادرات  وكذلك  الدولية  و 
وعلى  اجلوار  دول  على  هناك  الدائرة  واحلرب  الأزمة  تاأثري  اإىل  بالإ�سافة 
م�سر ب�سكل اأ�سا�سي ومن اأبرز اأهداف املبادره هوالتاأكيد على وحدة و�سلمة 
الدولية  وامل��ب��ادرات  اجلهود  كافة  واح��رتام  وا�ستقللها  الليبية  الأرا���س��ي 
وقرارات جمل�ض الأمن ذات ال�سلة، بالإ�سافة اىل اإرتكاز املبادرة بالأ�سا�ض 
يت�سمن  �سامًل  �سيا�سيًا  حًل  عنها  نتج  التي  )برلني(  قمة  خمرجات  على 
والقت�سادية(  والأمنية،  ال�سيا�سية،  )امل�سارات  وا�سحة  تنفيذية  خطوات 
اإ�ستكمال  ال���دويل. وك��ذل��ك  الإن�����س��اين  وال��ق��ان��ون  الإن�����س��ان  واح���رتام حقوق 
املتحدة  الأمم  برعاية  بجنيف    )5  +  5( الع�سكرية  اللجنة  م�سار  اأعمال 
ومبا يرتتب عليه اإجناح باقي امل�سارات الأخرى، واأي�سا قيام الأمم املتحدة 
واملجتمع الدويل باإلزام كل اجلهات الأجنبية باإخراج املرتزقة الأجانب من 
تتمكن  حتى  ا�سلحتها  وت�سليم  امليلي�سيات،  وتفكيك  الليبية  الأرا�سي  كافة 
القوات امل�سلحة )اجلي�ض الوطني الليبي( بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من 
على  والعمل  البلد،  والأمنية يف  الع�سكرية  ومهامها  ال�سطلع مب�سوؤلياتها 
على  الدولة  �سيطرة  اإع��ادة  مع  الوطنية  ملوؤ�س�ستها  الليبية  الدولة  ا�ستعادة 
كافة املوؤ�س�سات الأمنية ودعم املوؤ�س�سة الع�سكرية، مع حتمل اجلي�ض الوطني 
م�سوؤلياته يف مكافحة الإرهاب، وا�سرتداد الأمن يف املجال البحري واجلوي 

والربي.
وبالن�سبه للمحاور الأ�سا�سية للمبادرة فهي قيام كل من الأقاليم الليبية 
بت�سكيل  اجلنوبية(  املنطقة  الغربية-  املنطقة   - ال�سرقية  )املنطقة  الثلثة 
اإقليم   لكل  املمثلني  النواب  جمل�ض  من  اأع�سائه  اختيار  يتم  انتخابي  جممع 
حتت رعاية الأمم املتحدة  ويتوىل كل اإقليم اختيار املمثل اخلا�ض به بالتوافق 
نائبا  وك��ذا  الرئا�سي،  للمجل�ض  ممثله  اإقليم  كل  اإختيار  ثم  بالإنتخاب،  اأو 
لرئي�ض الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية،  ثم قيام املجل�ض الرئا�سي بت�سمية 
بت�سكيل حكومة وعر�سها على  ونائبيه  والذي يقوم بدوره هو  الوزراء  رئي�ض 

املجل�ض الرئا�سي، متهيدًا لإحالتها ملجل�ض النواب ملنحها الثقة. 
واي�سا ح�سول كل اإقليم على عدد متنا�سب من احلقائب الوزارية طبقًا 
يتم  للبلد من خلل جلنه قانونية  ال�سكان. ثم �سياغة د�ستور جديد  لعدد 
املوؤ�س�سات  كافة  لتوحيد  اللزمة  التنفيذية  الإج��راءات  اتخاذ  مع  ت�سكيلها 
القت�سادية والنفطية يف �سرق وغرب ليبيا، وتنفيذ الإ�سلحات القت�سادية 
الهيكلية، اإىل جانب منع و�سول الأموال الليبية اإىل اأي من امليلي�سيات، وكذا 

العمل على �سمان توزيع عادل و�سفاف للموارد الليبية لكافة املواطنني. 

أ.هويدا عبد الوهاب

إعالن القاهرة

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية

ف�سل منك عزيزي القارئ، اأن تاأذن يل يف هذه الآونة وعلى 
ا�ستحياء، ب�سع �سويعات من براح ذهنك و�سيل افكارك املتقدة، 
من  لفي�ض  اإ�ستفهام  ورم��وز  علمات  معا  نفكك  �سويا،  نت�سارك 
اأ�سياء �ستى، تطوف بخيايل، تزاحم خاطري، ت�سو�ض هدوء عقلي 
واتزان فكري. مثل لوحة زيتية األوانها مزج بني البهجة والإ�سراق 
تارة، وال�سجية تارة اأخرى. رموز اإ�ستفهام لأ�سياء ترتا غري مرئية، 
تربك واقعنا املرئي »يالها من مفارقة امل�سحكات املبكيات«، تكّدر 
تطرح؟!!  فماذا  اأ�سواكا  الأر���ض  يف  تغر�ض  الجتماعي،  �سلمنا 
نتوج�ض منها خيفة ل ندري خري هي ام �سر اأحاط بنا. هل باغتتك 
مثل هذه الأ�سياء بعنفوانها القا�سي ودون �سابق اإنذار، يف ليل من 
ولها  معها  فتنتف�ض  احلديث،  اأط��راف  تتجاذب  ال�سمر،  ليايل 
امل�سارعة  حلبة  اإىل  تتوجه  واملناعية،  الع�سبية  اأجهزتك  �سائر 
يف مواجهة �سر�سة لهذا ال�سبح اللمرئي، تقاتل ب�سراوة للمفازاة 
مبفاتيح اتزانك، والنجاة بليل حديث �سامر اإىل ال�سطر الآخر من 

النهر »ل علم لنا باأمانه بعد« فقط جمرد املحاولة. 
العقل  خمادعة  ح��الت  اإح��دى  تنتابه  ل  �سحوته  يف  منا  من 
ثنايا  يف  مو�سيقية  رحلة  اأو  اإيجابية،  اأفكار  من  ببع�ض  ومغازلته 
حيوات  اإىل  وم�سافرًا  العلى  ال�سماء  يف  بنغماتها  حمّلقا  ال��روح، 
�سلبية  اإىل  الإن�سياق  الذات بعدم  اأخرى، و�سيلة لرتوي�ض  وعوامل 
من  برهة  انغما�ض  حالة  اإنها  وامتدت.  تعاظمت  مهما  الأ�سياء 
اأف�سل«.  حياة  تعادل  اإيجابية  »طاقة  مفادها  ق�سة  يف  الوقت 
كيانك  اإىل  تت�سلل  اأن  تلبث  م��ا  ث��م   ، عناء  دون  ال��ي��وم  ومي�سي 
وعلمات  رم��وز  من  بع�ض  مهل  وعلى  التايل  اليوم  �سبيحة  يف 
ودون  عنوة  الذهن  ت��راود  واخلبيئة«،  امل��لذ  »وكاأنه  ال�ستفهام 
وحالة  غبطة  من  العام  مزاجك  على  طراأ  ما  فتف�سد  ا�ستئذان، 
على  ميكث  مل  منا  من  �سويعات.  اإل  ت��دم  مل  النف�ض  مع  �سلم 
بعيد،  اأم��د  ذات  �سياحية  �سفرة  متاأمًل  �سامتا،  �ساكنا  الأريكة 
باإذن  دائمة  ومتعة  اآمنة  »�سفرة  �سعارها  الثقايف  بالطابع  تت�سم 
اهلل« ، واإذ بيد ثقيلة تهز كيانك بغتة، تعلن عن ميعاد الإفاقة من 
وهي  اآل  ال�سعار،  تتمة  بها  تتدارك  كلمات  تخط  اخليال،  �سفرة 
ثم  حلم  دوم��ا  هكذا  التنفيذ«.  وقف  مع  امل�سافر  عزيزى  »ع��ذرًا 
اإفاقة، تباغتنا رموز وعلمات ا�ستفهام لأ�سياء ترتا غري مرئية، 
بليل  �سامر احلديث  ال��رباح، يف  والغفوة، يف �سمت  ال�سحوة  يف 

خمملى، نفر منها فتفر اإلينا. فيارب اأين امللذ مالنا �سواك.

      أ. سميرة داود 

  كاتبة من م�شر
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نقيم بوطن،  "نحن ل  �سيوران:  اإميل  يقول   
�سيئا  ولي�ض  هذا  هو  والوطن  لغة  يف  نقيم  اإمّنا 
الكيان  ت�سكيل  يف  اللغة  لأهمية  نظرا  اآخر". 
اجل��م��ع��ي ل����لأمم ع��ربالإن�����س��ه��ار يف ال���ذات 
التي متنح  الهوية  باتت مبثابة بطاقة  الفردية؛ 
قال  وقد  تلك  اأو  الأم��ة  لهذه  الإنتماء  �ساحبها 
ر�سولنا الكرمي )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف هذا 
املعنى: "اإمنا العربية الل�سان فمن حتدث العربية 
فهو عربي" ومن املعلوم اأن �سياع اأي لغة مرهون 
تتحدثها،  التي  الأم��ة  اإنهيار  بعيد  اأم��د  اإىل  به 
وزوالها تاريخيا وح�ساريا بل وبايلوجيا يف كثري 
العربية  اللغة  راهن  اإىل  والناظر  الأحيان،  من 
اليوم وهي تنفرط ببطء من بني اأيدينا يتملكه 
ول  طياتها،  يف  الأي���ام  حتمل  قد  مما  الرعب 
تغيب عن ذهنه �سرخة الإ�ستغاثة التي اأطلقها 
�ساعر النيل حافظ اإبراهيم على ل�سانها منذ ما 

يربو على الثمانني عاما قائل:
اأرى كل يوم باجلرائد مزلقا

من القرب يدنيني بغري اأناة
فل تكلوين للزمان فاإنني

اأخاف عليكم اأن حتني وفاتي
الأخطر  الق�سية  تلك  ال�ساد  لغة  م�ستقبل 

الــــــلــــــغــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة إلــــــــــــى أيــــــــــــن!؟

والباحثني  املهتمني  ت���وؤرق  ظلت  التي  والأه���م 
واملن�سرم،  احلايل  القرن  خلل  كثرية  لعقود 
اإىل اأن فجر موؤمتر جامعة الدول العربية فرباير 
2007  املعنون ب "لغة الطفل العربي يف ع�سر 
فيه  �سارك  املوؤمتر    - العوملة" مفاجاأة �سادمة 
دولة  من)19(  واأدي��ب  عامل   )500( من  اأكر 
اإنقرا�ض  اإحتمالية  اإىل  منبها  وعاملية-  عربية 

اللغة العربية!
اأهمها  اأ�س�ض  عدة  على  املوؤمتر  نتائج  بنيت 
نظن  كنا  كما  وحفظها   العربية  قد�سية  ع��دم 
نزلنا  نحن  )اإن��ا  الكرمية  الآي��ة  ملقت�سى  وفقا 
وعدنا  تعاىل  ف��اهلل  حلافظون(  له  واإن��ا  الذكر 
ما  و�سرعان  الذكر؛  لغة  ولي�ض  الذكر  بحفظ 
تتهاوى تلك النظرية اإذا علمنا اأن القراآن يحوي 
ما يقارب )1810( جذرا عربيا فقط من لغة 
كلمة!.  مليون   )12( بحمل  قامو�سها  ي��ن��وء  
اللغة!.  جمموع  من  ال3٪  تتعدى  ل  ن�سبة  وهي 
ر�سمية  لغة  العربية  كون  بالإعتبار  اأخذنا  واإذا 
فاإندثر  �سالفا،  اإي���ران  ويف  العرب  اأندل�ض  يف 
يومنا  اإىل  امل�سلم  ليبقى  هناك  حتدثا  وجودها 
هذا يتعبد بلغته الأم، ولي�ض منا ببعيد اأن يبقى 
ر�سم القراآن وتندثر العربية من حياتنا اليومية، 
الل�سانيات  لعامل  كتاب  يف  جاء  ما  لهذا  اأ�سف 

)م��وت  وعنوانه  كري�ستال  ديفيد  الربيطاين 
اأي  ملوت  معينة  �سروطا  فيه  حدد  الذي  اللغة( 
لغة فما كان اإل اأن اإنطبقت جميعها على لغتنا! 
اأهل اللغة لها  اإهمال  اأهم �سروط كري�ستال هو 
املغلوب"  الغالب  لغة  ب"�سيطرة  اإي��اه  وا�سما 
العربية  بتعليم  الإهتمام  عدم  يف  ذلك  يظهر 
للأطفال يف �سن مبكرة كريا�ض الأطفال مثل، 
فمعظم الأهل الآن �سديدوا احلر�ض على تعليم 
بهم  فيتباهون  الأجنبية،   باملدار�ض  اأبنائهم 
ال�سغر  منذ  مثل  الإجنليزية  يتحدثون  حني 
بينما ل يفقهون �سيئا عن لغتهم الأم، فين�ساأون 
مبعزل عن هويتهم الثقافية واإرثهم احل�ساري 
العظيم، تلك الظاهرة التي اأوجزها اإبن خلدون 
غريها  ملك  يف  �سارت  اإذا  الأم��ة  "اأن  بعبارة 

اأ�سرع اإليها الفناء".
الآخر بح�سب كري�ستال هو ظاهرة  ال�سرط 
م�ستويني  وج��ود  ويعني  اللغوية(  )الإزدواج��ي��ة 
اأحدهما عامي والآخر ف�سيح مما ميهد  للغة، 
ح�ساب  على  الف�سيح  لإن��دث��ار  ف�سيئا  �سيئا 
الإجنليزية  وبناتها  اللتينية  يف  ولنا  العامي 

والفرن�سية والإ�سبانية خري معترب!
ونحن نرى اليوم �سيا�سات الكثري من دولنا 
العربية تقت�سي  بتف�سيل اإحلل  العامية حمل 
اللغة الف�سيحة يف كثري من املجالت احل�سا�سة 
الر�سمية  اخلطابات  واأحيانا  الإع��لم  كو�سائل 
احلديثة  والو�سائط  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  يف 
من  فيها  يحدث  ما  ل�سرد  املقام  يكفي  ل  التي 
اإرتفاع  ذلك  على  زد  لغوي،  واإ�سفاف  اإنحدار 
معدلت الأمية وعدم القراءة يف عاملنا العربي، 
مما يهدد بجعل العربية نادرة بعيدة منح�سرة 
يف ذوي ال�ساأن والإخت�سا�ض ع�سية الإ�ستيعاب 

أ.آمنة حماد

“من اأنا؟ هذا �سوؤال الآخرين ول جواب له...اأنا لغتي اأنا واأنا معّلقة…معلقتان…ع�سٌر، هذه 
لغتياأنا ما قالت الكلمات كْن ج�سدي...فكنت لنربها ج�سدا”.

حممود دروي�س

الثقافة
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 كاتب و �شحفي من ال�شودان

 الفنان ال�سوداين الكبري املو�سيقار حممد وردي )1932 – 2012( 
عمر  بعد  وردي  رحل  النا�سعة،  الن�سالية  واملواقف  الفن  اأيقونة 
خللها  احتل  عامًا  خم�سني  من  اأك��ر  امتد  الفني  بالعطاء  عامر 
مكانًا مرموقًا يف وجدان ال�سودانيني وتغنى ببع�ض اأعذب الأغنيات 
حما�ض  األهبت  التي  الوطنية  الأغنية  رواد  اأحد  وكان  ال�سودانية، 
وخلد  الزمان،  من  عقودا  اجلمعية  ذاكرتهم  و�سغلت  ال�سودانيني 

تراثًا رفيعا من الغناء اجلميل والأنا�سيد املهيبة.
وردي  جتربة  جتربته  متاثل  ال��ذي  ال�سوداين  الفنان  عنه  ويقول 
حقل  يف  هائل  فراغا  خلف  وردي  رحيل  »اإن  البخيت:  عركي  اأبو 
اأحد  »وردي  واأ�ساف:  قريبًا«،  ميلأ  اأن  ميكن  ل  والغناء  املو�سيقى 
الرموز التي اإلتف حولها ال�سودانيون مبختلف انتماءاتهم ودياناتهم 
واأعراقهم، اإنه جامع املختلفني الذين اأحبوه ب�سدق، وقد كان اأحد 
فقد  وبرحيله  بلدنا  اأجنبتهم  الذين  واملطربني  امللحنني  اأب��رز 
تغنى:  كما  حياته  وكانت  ال�سامقات«،  قاماته  من  قامة  ال�سودان 

»جميع الأغاين اتكالن عليك«.
حمجوب  ال�سودان:  �سعراء  اأب��رز  بكلمات  الراحل  الفنان  وتغنى 
اإبراهيم، وعمر الطيب الدو�ض، واإ�سماعيل  �سريف، وحممد املكي 
يف  الغنائي  ال�سعر  قامات  من  وغريهم  احللنقي  واإ�سحاق  ح�سن، 

البلد.
كلمة جاء  املهدي يف  ال�سادق  الإم��ام  الأمة  نعاه زعيم حزب  وقد 
فيها: »مبزيد من احلزن والأ�سى اأنعى اإىل ال�سعب ال�سوداين عامة 
والو�سط الفني خا�سة املغفور له باإذن اهلل الفنان الأ�ستاذ حممد 
اآله  يلهم  واأن  والعزاء مو�سول لأ�سرته وزملئه وحمبي فنه  وردي 

وذويه ال�سرب وح�سن العزاء«.

رحل بعد أكثر من )50( عامًا من الغناء الجميل
وردي: »جميع األغاني إتكالن عليك«

ا. محمد األسباط

على العامة.
رغم كل ما �سبق توجد كوة اأمل يف البعيد متكننا من اإعادة الهيبة 
للغة العربية، واأن يكون لها م�ستقبل ن�سر باإ�ست�سراف ما�سيها العتيد  
اأن اللغوي اليهودي العاذر بن يهوذا قد قاد م�سروعا يف  اإذا علمت 
لغة  اأن كانت  بعد  العربية  اللغة  اإحياء  نتج عنه  الثامن ع�سر  القرن 
عقيدة فقط ملدة )18( قرنا من الزمان، وذلك بتبني اللغة يف جميع 
على  والت�سجيع  املوؤ�س�سات،  يف  ر�سمية  لغة  وجعلها  احلياة  مناحي 
مدار�ستها كما يعرف عنه حر�سه على األ يتحدث غريها حتى داخل 
لإن�ساء  اإ�سافة  فيمكننا تطبيق كل ذلك،  العربية  اأما يف حال  بيته. 
املو�سوعات العلمية بلغتنا الزاخرة بالعاين واملرنة لتقبل كل جديد، 
لغة  لت�سبح كما�سيها  اإليها  الأجنبية  والعلوم  الراث  نقل  ت�سجيع  و 
علم ومعرفة ولي�ض �سحيحا ما ي�ساع عن كونها لغة �ساعرية ل ت�سلح 

ل�سئ، �سوى الأدب والنظم وكما قال عنها حافظ:
ْقُت عن اآٍي به وِعظاِت و�ِسعُت ِكتاَب اهلِل َلفظًا وغاية    وما �سِ
يُق اليوَم عن َو�سِف اآلة   وَتْن�ِسيِق اأ�سماٍء ملُْخرَتعاِت فكيف اأ�سِ

النمو  لقانون  كائن حي يخ�سع  زيدان  اأ�سار جرجي  واللغة  كما 
اللزمني  والإهتمام  بالرعاية  تعهدها  فيجب  والتجدد  والإرت��ق��اء 
باأن  املعروفة  البيولوجية  القاعدة  عليها  تنطبق  اأن  خمافة  لذلك 

الأن�سجة غري امل�ستخدمة للكائنات احلية ت�سمحل وتتل�سى.

 �شاعرة وكاتبة من ال�شودان
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�شاعدك  ومن  اكت�شفِت موهبتك؟  كيف  ـ 
يف منوها وتطويرها؟ 

� اإكت�سفت موهبتي منذ ال�سغر وتربيت يف 
جعلني  مما  واجلمال  الفن  تع�سق  عائلة  ظل 
احرتم الفنون واعتربها �سرورة ا�سا�سية من 
املوهبة  هذه  ب��داأت  ان  اىل  احلياة  �سرورات 
تتجه اىل املنحى الكادميي بدخويل اىل كلية 
وتخرجت  املو�سل  جامعة  يف  اجلميلة  الفنون 

الأوىل على دفعتي.
ـ مــا هــو تــاأثــري الأ�ـــشـــرة، املــدر�ــشــة، بيئة 
املو�شل وجمال طبيعتها على منو جتربتك 

وتطورها؟ 
فمن  فنان  كل  بداية  اأ�سا�ض  هي  الأ�سرة   �
ال�سعب الدخول اىل هذا املجال و�سط نظرة 
جمتمعنا التي حتث على اختيار التخ�س�سات 
بفر�ض  حتظى  التي  التخ�س�سات  او  العلمية 
الأ�سرة  ت�سجيع  لذلك  ادق،  اأكر مبعنى  عمل 
وم�ستوى ثقافتها يلعب دورا كبريا يف بداية كل 
ا�سرة  ظل  يف  ن�ساأت  اأنني  هلل  واحلمد  فنان، 

بــاألدب الفن على عالقة وطيدة 
كانت تقدر الفن و�سجعتني لأكمل درا�ستي يف 

هذا املجال.
ام��ا امل��در���س��ة فما زل��ن��ا ن��ع��اين م��ن عدم 
ومل  الفنية  الرتبية  م��ادة  تدري�ض  يف  اجلدية 
يكن هناك وعي وا�سح لأهمية الر�سم والفن، 
وا�سح  دعم  قدمت يل  املدر�سة  ان  اذكر  فل 

ملوهبتي بكل اأ�سف.
اما بالن�سبة لتاأثري بيئة املو�سل فكل فنان 
هو مراآة عاك�سة  للبيئة التي يعي�ض بها لذلك 
تنوعت اعمايل لت�سم طبيعة املو�سل ومبانيها 
هذه  وبقيت  وكنائ�سها  وم�ساجدها  القدمية 
ترميمها  اعيد  زل��ت  وم��ا  خميلتي  يف  ال�سور 
عن طريق اعمايل الفنية التي اقدمها، وهذا 
فنان  كل  يجعل  املكان  والإرت��ب��اط  يف  احل��ب 
التي  ل��لأر���ض  ع��رف��ان��ًا  بو�سعه  م��ا  ك��ل  ي��ق��دم 

اجنبته.
درا�شتك اجلامعية  تــاأثــرِت خــالل  ـ مبــن 
ــذي اأهــلــك  مــن الأ�ــشــاتــذة ومـــا هــو الــعــمــل الـ

للنجاح يف العملي يف �شنة التخرج؟

� خلل درا�ستي يف جامعة املو�سل تعرفت 
الدور يف  لهم  وفنانني كبار كان  ا�ساتذة  على 
وتاأثرت  ن�سجًا  اكر  لت�سبح  جتربتي  تطوير 
بهم جميعًا دون ا�ستثناء، اما بالن�سبة مل�سروع 
ت��خ��رج��ي ف��ق��د ق��دم��ت ع��م��ل رم���زي تعبريي 
املجتمع  يف  العربية  امل���راأة  دور  عن  يتحدث 
واملائية  الزيتية  باللوان  العمل  بتقدمي  وقمت 
اي�سًا لعمل مقارنة بني تقنيات ا�ستخدام هذه 

اللوان.
ـ هل لك قراءات اأدبية؟ وهل لالأدب تاأثري 

على ن�شجك الفني؟
ب����الأدب لأن  ال��ف��ن على ع��لق��ة وط��ي��دة   �
الفنان يعرب بالألوان، وال�ساعر يعرب بالكلمات 
فقد  التخيل،  على  الفنان  حتفز  اأداة  ويعترب 
تاأثرت بكثري من �سعرائنا العراقيني مثل عمار 
على  معلقة  دي��وان��ه  يف  العمري  الباقي  عبد 
ووليد  العراقي  كرمي  وا�سعار  املو�سل،  دم��اء 
ال�سراف الذي قدم ق�سيدة جميلة جدا عن 
تقنطي(  ل  )حدباء  بعنوان  احلدباء  املو�سل 
البانورامي  عملي  نفذت  حني  كثريًا  �سمعتها 

حوار: أ.غادة حاليقة

امل��صل  مدينته  م��ن  و  ال��ع��راق،  �صمال  م��ن 
التي حتمل عبق التاريخ، و االأرث االأ�صيل بكل 
معانيه، كان لنا هذا احل�ار مع الت�صكيلية فرح 

الي��صف. فرح اليوسف: 

الثقافة
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)املو�سل بني ربيعني( وكاأنها حتاكي فر�ساتي 
لكي ل تتوقف.

ـ ماذا تعني لك املفردات التالية: العراق..

املــو�ــشــل..دجــلــة..املــنــارة احلــدبــاء..مــامــا..
بابل..؟ 

� العراق/ الأ�سالة. مو�سل/ الأم.  دجلة/ 
ماما/  ال�سمود.  احل��دب��اء/  امل��ن��ارة  اخل��ري. 
العريقة.  غلغام�ض/  بابل / احل�سارة  وطن. 

اخللود.
ـ مبن تاأثرت من الر�شامني الكبار وطنياً 

وعامليا؟ 
الفنانني  من  بالكثري  تاأثرت  بداياتي  يف   �

والفنان  دافن�سي  ل��ي��ون��اردو  مثل  العامليني 
العرب  والفنانني  رينوار  اأوجا�ست  الفرن�سي 
مثل الفنان الفل�سطيني ا�سماعيل �سموط  ومن 

العراق الفنان جنيب يون�ض.
ـ هل للفنون الأخرى تاأثري على اإبداعك، 

كاملو�شيقى والغناء؟
الر�سم  ا�ستطيع  ول  املو�سيقى  اأع�سق   �

بدونها فهي حتفز على البداع ب�سكل كبري.
اأم  بــالــرتاث؟ الأهــل  ـ ما �شبب اهتمامك 

قراءاتك يف هذا اجلانب؟
� الرتاث هو هوية كل بلد، والقراءة يف هذا 
على  يحمل  فنان  كل  لأن  ج��دا  مهمة  املجال 

بها  يعي�ض  التي  الزمنية  احلقبة  توثيق  عاتقه 
وت�سجيل م�ساهد عديدة )كالعادات والتقاليد 
عن  �ساهدًا  لتبقى  العمراين...الخ(  ،الرتاث 

ح�ساراتنا للأجيال القادمة.
املــعــامل  اإهـــمـــال  اأو  تك�شري  تــريــن  كــيــف  ـ 

الفنية يف العراق بعد احتالله؟
وامتنى  العراق  لهوية  وا�سح  اإ�ستهداف   �

انقاذ ما تبقى منه.
� واأنت بعيدة عن الوطن..مباذا حتلمني؟

� اأن يتعافى وطني ويعود اليه الأمن وال�سلم 
والتعاي�ض بني جميع الأديان واملذاهب. 
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الثقافة

مل يخربُه احٌد
لي�ض  احلب  ق�س�ض  لتحيي  وجدت  احلياَة،  ان 

ال...
وهكذا قبل ان ت�سدل ال�سيخوخُة 

�ِستاَرها على اخِر ما متتلكه من ذاكرٍة 
حوَل �سٍرّ يلفُه الف�سوُل

اعيُد ا�ستذكارُه كلما ا�ستطابْت له الروُح 
وكاَنّني...

اجتدُد يف هياٍة واحدٍة 
احمُل نف�سي يف ا�سباهي الربعني

ار�سُف ملحمي اىل بع�سها 
والبدايات...

حماٌل على املرِء ان يدَخلها، ويخرَج منها بنهاية 
كانها نق�ُض �ستاٍء ب�سنارِة المهاِت 
 طوقْت �سابقاُت الق�س�ض هالِتها

ّ النيجريي حول مقلتّي  ك�سبغة الُنِ
لتحمَل �سروَد ال�سواِل بفٍم ابكم 
وت�سبُح �سورتي مثل حلاء كرمٍة

حم�سوة جوانبي با�سوات كل الذين عرفُت
واحّبوين...

 ق�سيُت �سنواتي املتعافيَة احاكي ذاتي 
الذكريات  ابلي�ض  رجَم  اح��اوُل  نف�سي  كمري�ٍض 

دون جدوى 
و املحُن تر�ُضّ عظامي 

ليفلَت منها وخُز املا�سي 

 نيسان سليم رأفت

تـــــحـــــيـــــة عــــــلــــــى شـــــــــواهـــــــــد الـــــقـــــبـــــور
اول  عرفته  ال��ذي  )ال�سيوعّي(  ذاك  �سورِة  يف 

ايام اكتمايل 
مع تفتِح براعِم النارجن 

احاول ا�سرتدادُه ب�سكوِن اليوغا 
واغنياِت الغجِر ب�سوِت  )هاري�ض الريتية(

واخلطى التي اخذين بها اليِه 
لمكنٍة، ل ُي�سمع فيها ال هم�ُسنا 
والف�سوُل املحموُم، والق�سعريرة  

اخلفقُة حتاوُل خرَق تفا�سيِله ال�سرياليِة
وحننٌي غريٌب يجذبني اليِه

مل يكن اكر من عاٍم 
انتهى فيه كُلّ �سيء 

ول اعرُف كيف انتهى 
لوحٌة ت�سبه انبياَء العهد القدمي

يف �سفايِر احاديِثِه فل�سفٌة تذوُب يف روحي 
كاحلديِد املن�سهِر يف �سلبِة وْقعها.

مل يطمح باكر مما...
ي�سند قناعَته بح�ساٍن جامٍح

 ل يعرُف كيَف ميتطي �سهوتُه 
 مل يكن يعنيني من خيالِت بطولتِه الروائيِة 

�سوى دخاِن �سيجارِتِه، وهو  يحلق بي 
اىل حيث انت�سي بعينيه، ومن ثم يختفي 

لطاملا احتفظُت ب�)نو�ستاجليا( تلك احلقبة 
ول اريد ان اخ�سرها،

ول�ست ممن يهدرون حياتهم يف وهم ال�سعارات 
كنت َاِجده ي�سحبني اليه بحنني فاتر

كان ن�ساله لتجنيد افكاري
 اكر �سرا�سة من ن�ساله لنتمايه 

كنت ماخوذة ب�سدق كذبه امل�سرحي 
ما جعلني ا�سعُر بانني خمتلفة 

ملجرد انني اعرُف مارك�ض
 واحمل �سرًا خطريا يف زمن املحظور 

�سديقي ال�سيوعي جعلني كالطفل الذي يتهجى 
اوىل الكلمات...

التي  الوحيدة  البطولة  بانني  يل  اع��رتف  مرة 
ك�سب رهانها 

بعد كل هزائِمه!! 
 كوين امتلُك فرادة خمتلفة عن كِلّ الن�ساِء 

ووجهَا طريًا احيا يبا�َض اطرافِه
وفقاعني واقعه الباي�ض بي...

�سديقي ال�سيوعي الذي لطاملا افتخر 
بغنى فقرِه، وانتمائِه لف�سيٍل من ال�سعاليِك

.. ورواِد الر�سفِة، والزقِة املعدمِة
حوا�سَي  ف��وق  اخ��رى  ح��وا���َضّ  ا�ستديُن  جعلني 

اخلم�ض
 ل�ستوعب زمهريَر �سياعِه 

وهو يقطُع كَلّ يوٍم قطعًة من ج�سدِه 
يلوكها مبرارِة اخلوف.

ا�سرارُه على التفاخِر بالعدميِة جعلني افُرّ منُه
 حتى انتزعُت منه عقلي...

كم كاَن لنا من ق�سائد وام خلواتيم كثرية 
مل اندم على لياٍل �سرفتها باحثة يف كتِب )كارل 

مارك�ض(
 وبعد ان كربت عاد بي الزمان ليجعلني اعا�سر 

واعي�ض بني زمرٍة من ال�سيوعيني )....(
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   مفتتح ي�ستدعى  ال�سمري 
   وما زلُت

             ما زلُت..
                   ما زلُت..  

 األقي بقلبي على اول ال�سطر
�سوقا

كما حجرالرد قلبَي هذا 
وكّف املقادير ترمي 

 و يف اأّول ال�سطر كان البيا�ض يوؤ�ّس�ض ع�سقَا
  ويا كْم تقّلب يف الكاِف والّنوِن �سطحا وعمقَا

 ميّد.ُ.
 ي�سمُّ ..

.. ي�سدُّ
ن ميزج بالعنِف رفقَا.. وحنَي ينوِّ

د قلبَي هذا..  كما حجر الرَّ
وهذي املقادير ترمى ..

 وهذا البيا�ض اإحتمالته ل حُتدُّ 
   كاأينِّ بزهرة لوٍز تلوُح

   كاأين بعطر اخلزامٍى يفوُح
   كاأنى بظبي تقافَز فيه الطموحُ. 

  وفى الفق كاَن احتماٌل لفخٍّ يعدُّ
  تدحرَج قلبي على قاٍب قو�ٍض وخ�سٍر 

   وكانْت )فعولن( غوايات بحٍر 
... ومدُّ ... و�سمٌّ   وفى البحر.. �سدٌّ
وها قْد بداأُْت احلكايَة يا �ساحبي 
نِد والهنِد    َجلْبُت البخوَر من ال�سِّ

( فقرٍي  َف من )ا�سمريٍّ والدَّ
ْب غيابَك يا �ساحبي   فرتِّ

 كْي ترى فى الغياِب احل�سورا.. 
ْر كوؤو�سَك من خمرة �ِ الأم�ِض    وطهِّ

  كْي ي�سبح اللحُن فيَك: 
                     �سرابًا َطهورا

الأ�سمر(  ا�سارة اىل )عبدال�سلم  »الأ�سمري«   
ال��دف  ا�ستعمال  عنه  ي��وؤث��ر  ليبي  ���س��ويف  وه��و 
يف  الليبيه  اللهجة  ف��ى  ي�سمى  كما  »البندير« 
بداية...ثم  ذلك  �سيوخه  عليه  وانكر  اذك��اره. 
رجٌع  البندير  لإيقاع  ا�سراره...و  امام  به  قبلوا 
داخله... امل�سدود  الوتر  اهتزاز  يحدثه  اأخ��اذ 

حمدثا ايقاعه املميز الذي ي�ستهويني ا�ستلهامه 
حالً ومقال.

    علي الرحيبي

املفارقة انهم يحملون نف�ض ال�سمات 
هي التباهي بالعدِم، وال�َسعر ال�سعِث

 الذي ابي�َضّ من دخاِن �سجائِرهم الرخي�سِة
بفطرِة  املغمو�ِض  بال�سعر  )فطاحل(  اكرهم 

الر�ِض.
لكنهم معتلون بال� )انا( 

كانهم الديكة التي ي�سعونها مع قطيِع الدجاِج 
فهم الوفر حظًا يف فهِم الكوِن والطبيعِة 

لل�سيوعي  خيانتهم  على  اتفق  لن  انني  حقيقة 
الخري 

رغم  اللحظة  ه��ذه  حتى  جلدته  لب�سوا  ال��ذي 
ف�سلهم.

تلك احلقبة التي غدرت باحلياة، وخدعت املوت
انتهت  التي  احلق  املفاهيم  عذرية  باإغت�ساب 

حيث بدات
 وتركت ا�سمالها لكِلّ دعي ا�سعث.

ال��ي��وم وب��ع��د ك��ل ه��ذه امل��راح��ل ال��ت��ي �سحقتها 
ال�سنوات 

على  �سفحاتها  تقليب  يف  عارمٍة  برغبٍة  ا�سعر 
عَجٍل

 كمن يلقي التحية على �سواهد القبور 
التي هدرُتها يف م�سطلحاٍت �سخمة،

 ن�سيت معظمها لكنني مل ان�َض 
انني كنت اريد النعتاق من كل �سيء، ل اكر. 

مراهقتي  احببت  كما  احّبهم  ال�سيوعيني  احّب 
متامًا

م�ّسني  ال��ذي  ال��ث��ورّي  ال���)ن��زق(  احببت  كما   
وقتذاك.

لقد �ساق قلبي ومَل اعد ا�سمع نب�سه 
 ا�سبح كزهرة متجمدة اخر�ض ذبولها الربد 

ب��ني احلرية  م��دين  ق���ران  اول عقد  ه��ذا  ك��ان 
وال�سجني 

ل �ساهد عليه �سوانا...
وعلى كرة الر�سائل وتعدد ال�سخو�ض،

 ال اَنّ ر�سالته كانت لها لذة كل�سعِة الثلج 
هكذا ياخذنا الُعمر اىل حمّطاٍت ُمغلقٍة

وا�سيلٍة خائبٍة 
علم يبكينا الليُل؟

لهذا تركنا على املقاعد تذاكرنا 
بل ختم كي ل نُتهم ب�سرقة هذا العُمر.

 الذي مل يكْن يومًا �سديقنا

ــنـــطـــرة الـــعـــمـــر الـــســـادســـة   ــلـــى قـ عـ
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يف كثري من الأحيان نغفل عما تراه اأعيننا عند مرورنا 
اأو جلو�سنا باأماكن تعودنا اأن نرتادها اأوعندما تطاأها لأول 
لذلك  خمالف  هو  الأمر  حقيقة  يف  ولكن  اأقدامنا،  مّرة 
اللحظة  تلك  يف  نفعله  كنا  مبا  اإن�سغالنا  فرغم  متاما، 
لت�ستوطن  داخلنا  اإىل  تت�سرب  الأماكن  تفا�سيل  اأن  اإل 
الذاكرة وتر�سي بظللها على نفو�سنا، فت�سبح و�سما من 
وجودنا  على  وت�سفي  معها  منتزج  امل�ساعر،  و  الأحا�سي�ض 
الأماكن  حكايات  اىل  خللها  من  نعرب  �سحرية  مل�سات 

وزمانها.
بعيدا  تاأخذنا  و  ب�ساطتها  تاأ�سرنا رغم  اأماكن  فهناك 

اإىل اأزمنة نتوق اأن نعي�ض بني اأروقتها. 
فنعي�سها  بالإنتماء  ت�سعرنا  و�ساخمة،  عظيمة  اأماكن 

خيال وحا�سرا.
اأماكن نحبها ون�ستهيها فتمطرنا ع�سقا وتغمر قلوبنا 

باملحبة واحلميمّية.
اأماكن جمنونة واأماكن متنحنا جربوت احل�سور.

الّتمرد  علي  وحتّر�سنا  فيها  ح�سورنا  يطغى  اأماكن 
وت�سعل مواقد الثورة.

اأماكن ننعم بالراحة فيها واأماكن م�ساغبة جتعل من 
دواخلنا عامل ل يهداأ.

لها  كالب�سر  اأي�سا  هي  الأماكن  اأّن  الكثريون،  يذكر 
وتعرتيها  حاملة  رومان�سية  وعلقات  الع�سق  من  حالت 
حالت من النفور وعدم الّر�سا. كما اأّن لها ذاكرتها التي 
حتر�ض من خللها على اأن يبقى الإن�سان جزء من ذاكرة 
عندما  حتى  فيها  حا�سرين  نبقي  و  تاأ�سرنا  فهي  املكان 
لأنها  بها،  تطالبنا  اإبتعدنا  كلما  و  تغادرنا،  ل  نغادرها 

اأ�سبحت ت�سكل جزًء مّنا ون�سكل جزًء منها. 
واأّيا كانت الأماكن، كيف عرفتنا وعرفناها، اأحّبتنا اأم 
و�سمها  ظلل  �ستبقي  تبايل،  مل  اأم  بنا  مبالية  حتبنا،  مل 

ج�سورا للح�سور وللبوح واحلنني...!!!

أ. سناء جاءباهلل

ر�أي

  اأديبة و كاتبة من العراق  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

وشم األماكن!
الدكتوره يف  ليكون مو�سوع بحث  يوًما ما  اإخرتت حمورها  لطاملا �سّدين مو�سوع احلرية. 
الأدب وكنت كّلما اإزددت تعمقًا بها، كّلما اإزدادت احلرية اختناقًا حتى خنقتني بالتحويرات 

واللتواءات الفل�سفية لأ�ستاأذنها ان�سحابًا غري ماأ�سوٍف عليه ويف الوقت املنا�سب.
وها هي باقية، وبكّل ما اأوتيْت من قّوة، ويا ليت احلرّية كانت �سخ�سًا لإحت�سيت القهوة معها 
وندعوا الدميقراطية باملّرة معنا وقد متتد اجلل�سة ملائدة غداء د�سمة فتخرج من باب الدار 
هذه احلرية وتلحقها تلك الدميقراطية وهما مثقلتان بالد�سم تاركتني اأهل الدار بفقر مدقع. 
ون�سيع نحن يف الواقع اأكر مما ت�سيع احلرّية بني اخليال وفل�سفته واأكر مما تنهمر هي 

بني القانون والل قانون لن�سيع..هكذا. 
وهكذا...

اأن ت�سرق احلياة اأمك بالتحايل على القانون فهي ق�سوة، واأن ت�ستعيدها با�سم القانون فهو 
ن�سر. 

اأّما اأن ي�سرق الطبيب حياة اأمك ق�سرًا فتلك م�ساألة اأخرى.
نعم..م�ساألة اأخرى وم�ساءلة تتبعها. 

اأن  اآخر ل ي�ستحق الوجود بعد، ول ي�ستحق هذا املوجود  اإليه )اأّمي( جمّرد رقم  بالن�سبة 
ي�سرب قطرة ماء، ناهيك عن الدواء فُيحرم هذا الرقم من دواء ال�سّكر ليختنق مت�سممًا حتى 

تنتزع الروح منه.
واأية روح؟ 

روح اأّمي
وكانت احلياة.

تلك التي انُتِزعت من قلبي وروحي
اأّمي التي خذلها من اأحبتهم.

وهو، الطبيب يهدئ من هول ما يحدث قائًل: »نحافظ على كرامتها«.
الكرامة!

ويا لهول الكرامة التي ي�سحقها بخبث عميق ذلك الطبيب  
ن الذي ل يهاب اإّل من كورونا ليحجر نف�سه هاربًا من اآثاٍم ارتكبها.  فهو الإله املح�سّ

في�سفق ال�سعب الربيطاين له ولأمثاله 
ت�سفيقًا مميتًا

ثّم يتظاهرون على جرم �سرطّي خنق 
مواطن اأ�سود! وي�ستمرون بالت�سفيق.

يتبعهم الأطباء العرب اخلائفون على 
مراكزهم التي يفقدهم الكورونا اإياها

أ.ميّ العيسى

»الــــــــــــــحــــــــــــــريــــــــــــــة«
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الفنــون

أ. نسيمة أبرحوس

 �شحفية من املغرب

جميلة كردون و األزياء الراقية
يف  احلدث  هذا  كردون  جميلة  افتتحت 
من  �سريكتها  مع  بالتعاون  الراقية،  الأزياء  عامل 
ملختلف  جديدة  حلياة  م�سروعا  البحرين،  مملكة 
الإبداعات، من خلل اإعادة اإن�ساء رابط بني ال�سرق 

والغرب على وجه اخل�سو�ض.
ينظم اأ�سبوًعا للمو�سة باأبعاد دولية من 8 يوليو 
اإىل 15 يوليو 2020 اجلاري، �ست�سارك العديد من 
البحرين،  املغرب،  اإيطاليا، عمان،  الدول: فرن�سا، 
موريتانيا  الكويت،  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
و  الإ�ستثنائي  الأ�سبوع  هذا  املتحدة.  والوليات 

الفريد من نوعه على الإنرتنت.
جملة »كل العرب« تتمنى النجاح لهذا العر�ض، و 

�سنقوم بالتغطية الكاملة لكل الفعاليات.
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من  الإن�سان  متنع  ل  واجلوائح  الأوبئة  من  اخلوف 
اإكت�ساف  من  متنعه  ل  بل  بالكلية،  حياته  ممار�سة 
يف  اإليها  يلجاأ  اأن  يتخيل  يكن  مل  التي  احليل  خلق  اأو 
الظروف العادية اأبدا..فقد خلقت جائحة كورونا على 
على  ال�سديدة  ال�سلبية  اآثارها  تركت  اأنها  من  الرغم 

مناحي احلياة كلها.
تيمة  امل�سرحيني  الكتاب  من  الكثري  عالج  وقد 
يقول:   يون�سكو  هو   فها  قبل  من  كتاباتهم،  يف  اخلوف 
»لي�ض يل يف هذا العامل غري الزوال والوح�سية واجلنون 
والل�سيئ والرعب والكراهية ، والياأ�ض«. كل هذا ب�سبب 
اأنتجت  ماآ�ض  من  خلفته  وما  العاملية   احلروب  ويلت 
حينها نوعية من كتاب اللمعقول ممن متعنوا يف طرح 

اأزمات الإن�سان واإخراجها على هيئة كوابي�ض قاتلة.
تعرب  التي  الكتابات  تلك  بعد  تظهر  فلم  نحن  اأما 
عن  ماذا  ولكن   19 كوفيد  وباء  من  العامل  فزع  عن 
مواجهة  يف  خوفهم  على  وتغلبهم  واملثقفني  الفنانني 
ليعربوا  العامل  بهدوء  �سربت  التي  كورونا،  جائحة 
الو�سيط  عرب  اجلماهري  مع  ويتفاعلوا  م�ساعرهم  عن 
اأو  اليوتيوب  قنوات  خلل  من  الإنرتنت  التكنولوجي 
و�سائل  على  املبا�سر  البث  خا�سية  طريق  عن  حتى 

الفي�ض بوك و الن�ستغرام وتويرت. 
والندوات  الت�سكيلي  للفن  معار�ض  اأقيمت  فقد 
التعليمية   والور�سات  التثقيفية  واملحا�سرات  ال�سعرية 
بل واإقامة املهرجانات امل�سرحية والتكرميات ا�ستغلل 
ننتظر  زلنا  وما  بعد..  عن  التعليم  قبل  مبن  �سمى  ملا 

اجلديد!

صفاء البيلي

استراتيجية 
التلقي 

الثقافي 
والمسرحي 

في زمن 
الكورونا

طلقات م�صرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

المسرح

“فرقة المسرح الكوميدي” إصدار جديد للدكتور دوارة عن 
المركز القومي للمسرح والموسيقى

مصر:

امل�سرح  "فرقة 
عنوان  هو  الكوميدي« 
الإ�سدارات  اأحدث 
واملوؤرخ  للناقد  امل�سرحية 
امل�سرحي د.عمرو دوارة، 
وهو ي�ستكمل به م�سروعه 
والذي  الكبري  التوثيقي 
من  بالنتهاء  توجه 
امل�سرح  »مو�سوعة  اإعداد 
امل�سري امل�سورة« والتي 
ع�سر  �سبعة  على  ت�ستمل 
لدكتور  �سبق  جزءا. 
املكتبة  اإثراء  دوارة  
كتب  بعدة  العربية 
توثيقية مهمة ومن بينها 
القومي«  »امل�سرح  كتاب 
والذي فاز عنه باجلائزة 
امل�سرحي  للنقد  الأوىل 

من الإحتاد العام لكتاب م�سر عام 2015.  
اإ�سدار كتاب »فرقة امل�سرح الكوميدي« - الذي �سدر عن »املركز  اأهمية  وتعود 
القومي للم�سرح واملو�سيقى والفنون ال�سعبية« - اإىل اأنه اأول كتاب يوثق مل�سرية الفرقة، 
والتي تعد من اأهم فرقنا امل�سرحية واأكرها جماهريية، وهي الفرقة التي م�سى على 
تاأ�سي�سها ما يقرب من �ستني عاما. قدمت خللها عددا كبريا من العرو�ض املتميزة 
التي اأبدع يف تقدميها نخبة من كبار الكتاب واملبدعني يف خمتلف مفرادات العر�ض 
باأجيالهم  الكوميديا  جنوم  كبار  من  كبرية  نخبة  بطولتها  يف  و�سارك  امل�سرحي، 

املتتالية.
والكتاب يتناول بالتوثيق والتحليل والنقد م�سرية الفرقة منذ تاأ�سي�سها عام 1962 
يف اإطار »م�سارح التليفزيون«، ثم نقلت تبعيتها اإىل موؤ�س�سة فنون امل�سرح واملو�سيقى 
عام 1966، وبالتايل فهو كتاب توثيقي يقدم �سورة متكاملة ودقيقة مل�سرية الفرقة 
اأي�سا روؤية نقدية تلقي ال�سوء  2019، كما يت�سمن  تاأ�سي�سها وحتى نهاية عام  منذ 
يوؤهله  تقدميها، مما  �ساركوا يف  الذين  املبدعني  وكذلك  الفرقة  اأعمال  على جميع 
الدرا�سات  بع�ض  اإعداد  م�ستقبل يف  عليه  الإعتماد  مهما ميكن  ي�سبح مرجعا  لأن 

الأكادميية والر�سائل العلمية.
واأربعة  ف�سول  ثمانية  من   - واخلامتة  املقدمة  بخلف   - الكتاب  هذا  ويتكون 
ملحق و ت�سمن عددا كبريا من ال�سور الفوتوغرافية النادرة من الأر�سيف اخلا�ض 
اأو  لعرو�ض  �سورة  وع�سرين(  )مئتي   220 بالتحديد  عددها  واإجمايل  باملوؤلف، 

�سخ�سية ملبدعني.
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العراق:
وزير الثقافة والسياحة واآلثار يفتتح »مجمع ومسرح آشور« الجديد بحضور نقيب الفنانن

يف ظل جائحة كورونا، ومع نهاية �سهر يونيو 2020 قام  وزير الثقافة 
وال�سياحة والآثار د.ح�سن ناظم باإفتتاح  جممع وم�سرح "اآ�سور" اجلديد 
األقى  وقد  املن�سب.  ت�سنمه  بعد  وامل�سرح  ال�سينما  لدائرة  زيارته  اأوىل  يف 
وانا  والمتنان  بالفخر  اأ�سعر  "اإنني  فيها:  قال  باملنا�سبة  تذكارية  كلمة 
اأقف اأمام منجز كهذا قام به اأبطاٌل مل مينعهم الظرف الوبائي من اإكمال 
امل�سرح  هذا  بناء  خللها  مت  وجيزة  فرتة  وخلل  العطاء  يف  م�سوارهم 

الكبري".
ويف هذا ال�سدد  قدم الفنان كاظم ن�سار مدير ق�سم امل�سارح �سرحًا 
وافيا عن مراحل البناء، مو�سحًا اأن العمل جاء بجهود �سخ�سية من قبل 
كادر دائرة ال�سينما وامل�سرح، حيث اأكد اأنه �سيكون املكان الذي ي�سم كل 
الفعاليات والعرو�ض امل�سرحية يف امل�ستقبل القريب، بعد انتهاء اجلائحة.

كما األقى نقيب الفنانني العراقيني الدكتور جبار جودي كلمة عرب فيها 
عن �سكره وامتنانه لكل القائمني على حتقيق هذا احللم، ثم قدّم هدية النقابة تكرمياً للجهود املبذولة من قبل الدكتور اأحمد ح�سن مو�سى. و يف ختام 

احلفل مت تكرمي كوكبة لمعة من امل�ساهمني وامل�ساندين لإجناز هذا امل�سرح بكتب ال�سكر والتقدير.

ال�سغف،  امل�سرح مع عر�ض بيت  يف �سوريا �سيلتقي ع�ساق 
من اقتبا�ض واإخراج ال�ساعر واملخرج القدير ه�سام الكفارنة، 
بعد  القومي  امل�سرح  خ�سبة  على  العمل  هذا  تقدمي  جاء  وقد 
مع  احلظر،  اإجراءات  وتوقف  "كورونا"  جائحة   انح�سار 
مراعاة الوقاية الحرتازية. حيث قرر جمل�ض الوزراء موافقة 
املراكز  يف  الن�ساط  لإ�ستئناف  الثقافة  وزارة  خطة  على 
من  فقط  باملائة   30 بن�سبة  ال�سينما  ودور  وامل�سارح  الثقافية 
بال�سرتاطات  اللتزام  مع  فعالية  لكل  ال�ستيعابية  الطاقة 

الوقائية وال�سحية.
التدريبات على  ليبداأ  هنا ت�سجع املخرج ه�سام الكفارنة؛ 
ن�سه  باإقتبا�ض  قام  الذي  ال�سغف"  "بيت  امل�سرحي  عر�سه 
والتي  الدردار"  �سجر  حتت  "رغبة  اونيل  يوجني  رائعة  عن 
اأجل  من  تن�ساأ  اأن  ميكن  التي  ال�سراعات  �سرا�سة  تناق�ض 
ال�ستئثار باملرياث، واآثار ذلك على العلقات الجتماعية حتى 
من  كل  امل�سرحية  ببطولة  ويقوم  الواحدة.  الأ�سرة  اأفراد  بني 

اأمانة وايل ويو�سف املقبل و�سفاء رقماين وجمد املقبل.
بداية  يف  اجلماهري  عر�سه  ي�ستقبل  اأن  الكفارنة  وياأمل 
الطاولة  تدريبات  من  كليًا  النتهاء  بعد  اجلاري،  يوليو  �سهر 

واخل�سبة.
امل�سرح  عرب  عر�سهم  �سيقدمون  وفريقه  الكفارنة  وكان 
بداأوها قبل جائحة "كورونا"  التي  التدريبات  لكن  القومي؛ 
توقفت ب�سبب ازدياد حدة اجلائحة وما ات�سل بها من حظر 
واإجراءات احرتازية. وبعد العودة ل�ستئناف التدريبات، تقرر 

عر�ض امل�سرحية للجمهور مطلع ال�سهر احلايل.

سوريا:
“بيت الشغف” لهشام الكفارنة.. يستقبل 

جمهوره على خشبة القومي

مصر:
رغم »الكورونا “ 10 عروض مسرحية جديدة مصورة ضمن مبادرة 

»الثقافة بن  ايديك” 
بداأت  قناة وزارة الثقافة امل�سرية على موقع اليوتيوب، و التي تاأتي �سمن 
رعاية  حتت  ايديك”  بني  الثقافة   - البيت  يف  »خليك  الإليكرتونية  املبادرة 
الفني  البيت  تنفيذ   ومن  الثقافة  وزير  الدامي  عبد  اإينا�ض  الدكتورة  الفنانة 
للم�سرح من يوم الأثنني املوافق 8 يونيو بث اأوىل حلقات مبادرة »ا�سحك - 

فكر - اعرف« يف متام التا�سعة و الن�سف م�ساء للجماهري مبا�سرة. 
و يف ت�سريح له قال رئي�ض البيت الفني للم�سرح املخرج ا�سماعيل خمتار: 
م�سرح  فرقة  مدير  ب�سيوين  �سامح  الفنان  بها  تقدم  التي  و  املبادرة  هذه  اإن 
و  املواجهة  م�سرح  فرقة  تقدمها  للم�سرح،  الفني  بالبيت  التجوال  و  املواجهة 
التجوال بالتعاون مع فرقة امل�سرح القومي بالبيت الفني للم�سرح باإدارة الفنان 
اإيهاب فهمي، يف  مبادرة نوعية لتقدمي حلقات ت�سم 10 م�سرحيات جديدة 
الراهنة  للظروف  مواكبة  اليوتيوب  مبوقع  امل�سرية  الثقافة  وزارة  قناة  على 
والتي حتول دون تقدمي عرو�ض م�سرحية بالنظام املتعارف عليه داخل م�سرح 
بح�سور اجلمهور، ليظل امل�سرح حا�سرا و م�سيفا يف الأزمات كعادته دائما، 
كتابات  بتناولها  ثرية  و  ثقافة خمتلفة  تنفتح على  املبادرة  ان  بال�سافة اىل 

انطون ت�سيكوف اأحد  اأهم الكتاب الرو�ض. 
10 ق�س�ض  ل�  10 م�سرحيات   “ا�سحك - فكر - اعرف” تقدم  ومبادرة 
لترتاوح  م�سرحتها،  مت  ت�سيكوف  انطون  ال�سهري  الرو�سي  للكاتب  ق�سرية 
مقدمة  اىل  بالإ�سافة  دقيقة،   50 اإىل   20 بني  ما  الواحدة   امل�سرحية  مدة 
للعرو�ض  و  لكتاباته  نقدية  و حتليلت  تاريخه،  و  ت�سيخوف  باأنطون  تعريفية 
الكبري  للمخرج  بحلقة  املبادرة  تبداأ  امل�سرحيني، حيث  كبار  يد  املقدمة على 
جلل ال�سرقاوي، يتناول فيها ن�سو�ض ت�سيخوف و حياته، تقدم بعدها تباعا 
العرو�ض امل�سرحية،  ليكون  اأول العرو�ض عر�ض  اأبو عط�سة جنان عن ق�سة 
فهمي  الكبري  املخرج  تقدمي  و من  اخراج ه�سام عطوة،  »وفاة موظف«  من 
اخلويل، يليه عر�ض »املغفلة” عن ق�سة “املغفلة” من اخراج �سامح ب�سيوين، و 

من تقدمي دكتور علء عبد العزيز .
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بعد مشوار طويل بدأه من الصفر، وإنتهى بنجومية:

رحــــــــيــــــــل الـــــــفـــــــنـــــــان الــــــكــــــبــــــر حــــــســــــن حـــســـين
مكتب القاهرة: هويدا عبد الوهاب

فقــدت م�شــر والعــامل العربــي قيمــة فنيــة 
كبــرية، فنــان قديــر �شاحب تاريخ فنــي طويل،  
يف  ال�شفــر  مــن  بداأهــا  طويلــه  كفــاح  ورحلــة 
ال�شــتينات، فهــو فنــان ع�شامي، ر�شــم ال�شحكة 
�شــحره  لــه  طويلــة،  ل�شــنوات  �شــفاهنا  علــى 
اخلا�ــس، و�شاحــب ب�شمــات ذهبيــة  يف العديــد 
مــن الأعمال الفنية، �شــواء م�شــرح اأو �شــينما او 
تليفزيــون، مبوهبتــه املتميــزة وجنوميتــه التي 
مل يختلف عليها اإثنان، فكم اأمتعنا هذا الفنان 
الكبري، �شواء باأدائه املتميز و ح�شوره اخلا�س،  
واأدواره  قدمهــا،  التــي  املتنوعــة  وال�شــخ�شيات 
التــى ل تن�شــي، يف عــامل الكوميديــا وغريهــا، 
ول�شــدة ما يتميز به مــن قبول عند اجلماهري،  
اأفــراد  مــن  فــرد  كاأنــه  كان اجلميــع يعتربونــه 

عائلته.  
ناهــز  عمــر  عــن  الكبــري  الفنــان  وتــويف 
الـــ89 عامــاً علــى اإثــر اأزمــة قلبية مفاجئــة اأدت 
الـــ  مــدار  علــى  وبقــي  امل�شت�شــفى  دخولــه  اإىل 
فــارق  حتــى  املركــزة  العنايــة  داخــل  �شــاعة   24
احليــاة، ولــد الراحــل يف حــي القلعــة بالقاهــرة 
وتوفيــت  والدتــه وهــو يف ال�شاد�شــة مــن عمره. 

واإكت�شــف موهبته التمثيلية يف م�شــرح املدر�شــة 
وح�شــل علــى عديــد مــن امليداليــات، ثــم ان�شم 
ثــم  القومــي،  فامل�شــرح  الع�شــكري  امل�شــرح  اإىل 
ان�شــم لفرقــة جــالل ال�شــرقاوي وعمــل فيهــا 
ما يقرب من 10 �شــنوات.  وقدم  ح�شــن ح�شــني 
عــرب تاريخــه الفني  حــواىل 500 عماًل ما بني 
م�شــرح وتليفزيون و�شينما، كان اآخرها دوره يف 
م�شل�شل )�شلطانة املعز( الذي عر�س يف مو�شم 
درامــا رم�شــان املا�شــي ومــن قبلهــا �شــارك يف 
م�شل�شــل »اأبــو جبــل«، للنجم م�شطفى �شــعبان، 
والذى عر�س فى مو�شم دراما رم�شان املا�شي. 
وكانــت بدايــة ح�شــن ح�شــني �شــينمائياً مــن 
خــالل دور �شغــري للغايــة يف فيلــم )الكرنــك( 
ح�شــني  و�شــعاد  ال�شــريف  نــور  قدمــه  الــذي 
لفــت  ثــم   ،1975 عــام  بدرخــان  علــي  واإخــراج 
الأنظــار كممثــل قــادر علــى اأداء اأدوار ال�شــر يف 
فيلم )�شــواق الأتوبي�ــس( الــذي اأخرجه عاطف 
الطيب يف عام 1982. قدم عام 1985 امل�شرحية 
الفنــان  مــع  جمنــون(  يــا  )اعقــل  الفكاهيــة 
الكوميــدي حممد جنم. وبعدها يف 1987 قدم 
مــع �شــهري البابلــي ومــع �شديــق عمــره الفنــان 
ح�شــن عابدين م�شــرحية )ع الر�شيف(. و حاز 
على عدة جوائز، منها جائزة اأح�شن ممثل من 
املهرجان القومي لل�شينما امل�شرية عام 1993، 

ا  متفوًقا على عدة اأ�شماء بارزة وقتها  ونال اأي�شً
جائزة اأح�شــن ممثل من مهرجان الإ�شــكندرية 
ال�شــينمائي الــدويل عــن دوره يف فيلــم فار�ــس 

املدينة )1993( للمخرج حممد خان.
فيهــا  ج�شــد  التــي  بداياتــه  مــن  وبالرغــم 
اأدوار ال�شــر، اإل اأن ح�شــن ح�شــني اجته لالأدوار 
الأخــرية  عامــا  الع�شــرون  فــى  الكوميديــة  
بــات  اأن  حتــى  ال�شــابة  الوجــوه  مــع  ول�شــيما 

متيمة احلظ للنجوم ال�شباب. 
كان   فقــد  الإجتماعيــة  حلياتــه  وبالن�شــبه 
عــن  اأ�شــرته  اإخفــاء  علــى  حري�ــس  الراحــل 
الأ�شــواء رغــم ح�شــوره الطاغــي على ال�شــاحة  
ولــه  الفنــي  الو�شــط  خــارج  مــن  تــزوج  وهــو  
ثالثــة  اأبنــاء هــم ه�شــام وفاطمــة ول تتوفر اأي 
معلومات عنهما، ور�شا التي فارقت احلياة قبل 
اأبيها ب�شــبع �شنوات، وكانت �شببا يف غر�س حزن 
عميق يف قلب الفنان الراحل  حيث دخل وقتها 

يف حالة �شيئة للغاية. 
وحتمــل الفنــان اجلــد اأبنــاء اإبنتــه املتوفــاة 
منــذ رحيلهــا خــالل عــام 2013، حيــث يتــوىل 

رعايتهم واأمورهم حتى فارق احلياة.

الفنــون
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أ.حنان فهد

رافع حمدي:

المخرج يصنع اإلنتاج.. وليس اإلنتاج يصنع المخرج

هــذه  مــع  كمخــرج  جتربتــك  عــن  حدثنــا  ـ 
ال�شــبكة كيف كانت؟ وما هي اأهم الأعمال التي 

قدمتها حتى الآن؟
� بداأت مع قناة املجد منذ عام 2002 وكانت 
ثقافة جديدة بالن�س��بة يل كم�سري العمل بقناة 
�سعودية لها حتفظاتها وثقافتها، ولكني اكت�سفت 
اأن للفن لغة �سل�س��ة تعرب وتخرتق كل امل�س��افات، 
قدمت العديد م��ن الأعمال الدرامية كان اأهمها 
»الزائ��ر« وم�سل�س��ل  »رم��اد« وم�سل�س��ل  م�سل�س��ل 

»اأحلم بيوم« باأجزائه الثلث.
ـ ممــا ل �شــك فيــه كــون الدرامــا اخلليجيــة 
كذلــك  هــي  هــل  وت�شــويقيا،  اإنتاجيــا  تتطــور 

تتطور فنيا وفكريا اأم  تعرف تعرثا عقيما؟

� الدراما اخلليجية ب�سكل عام يف تقدم، رمبا 
بال�س��كل الفن��ي تتطور ببطء نوعا م��ا، ولكن من 

ناحية الفكر اأعتقد اأنها تتقدم ب�سرعة �سديدة
كانــت  اخلليجيــة  الدرامــا  بــاأن  تــرى  هــل  ـ 
ذكيــة باإنفتاحهــا على خــربات درامية عربية يف 
الإخــراج و الكتابــة  وعنا�شــر فنيــة اأخــرى مــن 
اإ�شــاءة وت�شويــر ومونتــاج... كي تقدم نف�شــها، 

وتقول خطابها؟
� هن��اك تب��ادل ثقايف يتم بني ال��دول العربية 
بع�سها ببع�ض، وهذا ما حدث بالفعل، فالدراما 
ال�س��وريني  م��ن  بالكث��ري  ا�س��تعانت  اخلليجي��ة 
التب��ادل  ه��ذا  لعم��ل  وامل�سري��ني  واللبناني��ني 

الثقايف، واأعتقد اأن التجربة جنحت بالفعل.
دراميــة  اإطاللــة  ال�شــنة  هــذه  لكــم  كانــت  ـ 
الــذي  »قــدر«  مب�شل�شــل  ومتنوعــة  خمتلفــة 
عر�ــس على قناة ما�شــة، العمــل الذي جمع بني 
فنانــني وفنيــني مــن جن�شــيات عدة: �شــعوديني 
وم�شريــني و�شــوريني ولبنانيــني، مــا اأكــرث مــا 

ميز التجربة؟
يف  النتفت��اح،  ه��ذا  ج�س��دت  اأنه��ا  املمي��ز   �
عم��ل تب��ادل ثق��ايف جمي��ل بني ه��ذه اجلن�س��يات 
املختلف��ة. هذه التجربة بالذات خا�سة بالن�س��بة 
يل كمخ��رج، قا�س��ية نع��م ولكنه��ا حمل��ت حتديا 

واإ�سرارا و�سربا.
فبع��د ت�سوي��ر 30 باملائ��ة م��ن امل�سل�س��ل، فر 

املنت��ج املنفذ للعمل م��ن لبنان، تاركا خلفه ديونا 
واإلتزام��ات، لأعي���ض عنده��ا اأ�س��واأ اأي��ام حيات��ي 
واأق�س��اها، و�س��ط تلك الظ��روف التي ل ي�س��عني 
اأن اأ�سفه��ا بغ��ري كلمة القاه��رة، لكن مع ال�سرب 
لبع�سن��ا  والدع��م  والتع��اون  والإ�س��رار واحل��ب 
البع���ض نح��ن فريق العم��ل، متكنا م��ن املقاومة 
لإ�س��تكمال الت�سوي��ر واخل��روج بعم��ل راق لق��ى 

واحلمد هلل جناحا كبريا.
قويــة  اأدوات  تنتــزع  اأنــك  عنــك  معــروف  ـ 

ونزيهة من ممثليك، ما نهجك معهم؟
فل�س��فة  متري��ر  يف  يكم��ن  دائم��ا  اأ�س��لوبي   �
احل��ب على الآخرين حتى ت�س��ود، وي�سري العمل 
م�س��در متعة وعطاء. اأنت��زع من املمثل الهتمام 
والتفك��ري  يلعبه��ا  الت��ي  ال�س��خ�سية  بدرا�س��ة 
باأدوات ال�س��خ�سية من مكياج خارجي وداخلي، 
وبب�س��اطة اأق��وم باإحت��واء املمث��ل، لأن املمث��ل هو 
اأداة م��ن اأدوات املخ��رج، فيج��ب الهتم��ام ب��كل 
تفا�سيل��ه وتهيئ��ة املن��اخ املنا�س��ب ل��ه ك��ي يق��دم 

اأف�سل ما عنده.
ـ هــذا املو�شــم عرفــت اأغلــب اأعمــال الدرامــا 
العربية اأزمة اجلودة ب�شبب اأخطاء وهفوات يف 
معظــم عنا�شر العمل الفني، ما عر�س العديد 

لالنتقاد، من يتحمل م�شوؤولية الأخطاء؟
� اأي جن��اح لأي عم��ل فن��ي يع��ود اإىل خم��رج 
العم��ل اأول ث��م طاق��م العم��ل الفني م��ن ممثلني 
وفني��ني، ولك��ن اأي ف�س��ل كان فيع��ود اإىل خم��رج 
العمل وحده، ول ي�ساركه فيه �سخ�ض اآخر. ولكن 
بالن�سبة لهذا املو�سم، األتم�ض العذر لزملئي من 

خمرجني ومنتجني ب�سبب وباء كوفيد19.
ـ كيــف تنظــر ملــا هــو ممار�ــس علــى م�شــتوى 

النقد لالأعمال الدرامية؟ 
� ردود اأفعال اجلمهور جتاه الأعمال الدرامية 
يوؤكد اأن امل�س��اهد حتول اإىل ملحظ جيد اأ�س��به 
بناق��د متخ�س���ض، فالأخط��اء بق��در م��ا بات��ت 
مرئي��ة له مل تعد م�ست�س��اغة اإطلق��ا، فهو يدقق 
يف العم��ل الفن��ي ويتاأم��ل كل تفا�سيل��ه، فاأ�سب��ح 
ل يقتن��ع ب��اأي منتوج يق��دم له، ب��ل اأ�سبح يعرف 
م��اذا تعني احلبكة، وكيف مييز ال�سورة اجليدة 
والأداء والإخ��راج املتمي��ز، ل��ذا الناقد احلقيقي 
ال��ذي ي�س��تطيع اأن يعل��و ب��اأي فن��ان اأو ميحوه هو 

اجلمهور، فوجب علينا احرتام عقلية امل�ساهد.
 �شحفية من املغرب

بعــد اأن باتــت الدرامــا اخلليجية 
ثابتــة،  بخطــوات  نف�شــها  تثبــت 
اأكــرث ثقــة وح�شــورا نحــو تر�شــيخ 
العربــي،  البيــت  داخــل  قواعدهــا 
ير�شــد  اأن  امل�شــاهد  باإمــكان  بــات 
الكثــري مــن وجوههــا علــى خمتلــف 
كانــت  واإن  العربيــة،  الف�شائيــات 
يف  عــام  ب�شــكل  اخلليجيــة  الدرامــا 
تطــور، فالدرامــا ال�شــعودية ب�شــكل 

خا�س يف تطور م�شتمر.
كان لنــا لقــاء مع املخــرج امل�شري 
اآخــر  واكــب  الــذي  حمــدي،  رافــع 
�شــنوات املجــد مــع �شــبكة تلفزيــون 
املجــد كواحــدة مــن القنــوات التــي 
مقدمــة  الفنــي،  للعمــل  اأ�شافــت 

اإعالمها الهادف.
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الفنــون

مسلسل يتناول حياة المناضل الراحل ياسرعرفات

إلهام شاهن تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات

أحالم تنفى إعجابها بأصالة

جيرى اآلن اإلعداد لتصوير مسلسل تلفزيوين  جديد يتناول سرية الرئيس الفلسطيين 
الراحل ياسر عرفات، استعدادًا لعرضه العام املقبل. وهو إنتاج مصري فلسطيين مشترك. 
ولن يندرج مسلسل ياسر عرفات حتت نوعية املسلسات الوثائقية اليت توثق لألحداث فقط 
املولد  الدرامية االجتماعية اليت ترصد قصة حياة األشخاص من  للمسلسات  ينتمي  بل 
حىت الوفاة، كما أكد مؤلفه السيناريست الفلسطيين حممود فهد، وقال أن املسلسل يرصد 
تاريخ الزعيم الراحل يف شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية لكي نشرح 
يعيشها يف زمن  كان  اليت  الزعيم رغم قسوة احلياة  كفاح هذا  الصاعدة مدى  لألجيال 
احتال فلسطني. يذكر أن الرئيس الراحل توىف يف 11 نوفمر 2004، عن عمر 75 عامًا، 

يف مستشفى بريسي يف باريس، جراء تسممه مبادة البولونيوم املشع.

قالت  شاهني  إهلام  املصرية  الفنانة   
أهنا تستعد للعودة اىل الدراما التلفزيونية 
خال الفترة املقبلة، بعد غياب دام ألربع 
الذي  املسلسل  أن  هي  واملفاجأة  سنوات 
ستعود به تتعاون فيه مع املؤلفة مرمي ناعوم 
من  العمل  فريق  باقي  إختيار  حاليا  ويتم 
اجل تصويره بعد االنتهاء من ازمة كورونا. 
ان  أكدت  املاضية  السنوات  غياهبا  وحول 
سيناريو  على  عثورها  عدم  بسبب  ذلك 
التواجد   لفكرة  متيل  ال  وهي  هلا  مناسب 
العمل  حساب  على  فقط  التواجد  ملجرد 

والدور الذى تقدمه.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  حساهبا  عر  منشورا  أحام   اإلماراتية  املطربة  نفت 
تويتر ما نشر عن حقيقة إعجاهبا بأغنية املطربة السورية أصالة اليت  حتمل اسم  )جيتىن 
أصالة  املدعوة  مجهور  من  مزور  والايك  صحيح،  غري  اخلر  )هذا  وقالت  مكسورة( 
وشكًرا(  رًدا على تعليق أحد متابعي الفنانة أصالة  الذى قال )بادرت أحام بعمل اليك 

ألصالتها رغم عداوهتما فهل تعود املياه إىل جماريها(؟ 
وبرد الفنانة أحام على هذا املنشور تؤكد عداوهتا للفنانة أصالة اليت نشبت عر موقع 
انتهت مبقاطعة كا  »تويتر« وكانت سببها عدة تعليقات بني الطرفني  التواصل االجتماعي 

منهما لآلخر.

جماليات جاذبة في مسرح الطفل
د.ميادة جميد الباجان

واملغامرة  اللعب  الطفل بطبيعته إىل  مييل 
حواسه  استخدام  طريق  عن  واالكتشاف 
العلم احلديث يذهب  املتنوعة، هذا ما جعل 
إىل طرق تعليمية تغذي ذهن الطفل وتستثري 
خميلته ومن تلك الوسائل مسرح الطفل. لذا 
يشكل مسرح الطفل عند الكتابة واالخراج ملا 
العرض  واهداف  تنسجم  من  خصوصية  له 
هي  تلك  املتلقي  وحواس  املستهدفة،  الفئة  و 
وصياغة  التفكري  بناء  يف  الرئيسة  اللبنة 
دورا  البصر  خاصية  تلعب  إذ  عقليته, 
يف  الفيزيائي  اجلذب  مع  التفاعل  يف  كبريا 
للمشهد  املكونة  املسرحية  الصورة  عناصر 
بطاقة  يتمتع  الطفل  ومسرح  السينوغرايف, 
اللون,  الصورة,  عر  هائلة  سينوغرافية 
ايقاع  امللمس،  الكتلة,  احلجم,  الشكل, 
اإلضاءة,  لألزياء,  املدايات  وتنوع  وغريها, 
من  وغريها  اإلكسسوار  املاكياج,  والديكور, 
العناصر اليت متثل حركات كيميائية للصورة 
يف شبكة العاقات، وفق نسيج متماسك من 
متماسكة  أفكارا  لتؤسس  الرياضية  املعادالت 
وصيغته  الفكري,  اخلطاب  جوهر  تشكل 
عملية  يف  املسرحي  العرض  ليثري  اجلمالية 
الفاعلة,  للجاذبية  والتلقي,  االستقبال 
اجلذب  عنصر  فاعلية  حقيقة  أمام  وستضع 
)الطفل(  املتلقي  على  التأثري  يف  البصري 
عملية  اجراءات  وتضع  الفرجوية,  واللعبة 
وتوالدها,  اخلرات  لتراكم  نتيجة  واضحة 
مجالية  لصريورة  اآلخرين  مع  وتاقحها 
مسرح  لعروض  اجلاذبة  عناصر  رائدها 

الطفل.
الطريق...لتنري  على  نضعها  بصمة  تلك 

أجيالنا القادمة.
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محمد رمضان يجسد حياة أحمد ذكىإليسا األولى على أفريقيا

مهرجان سينيمانا يضيف جائزتان

عبر شمس الدين تقدم مهرجانن فنين

سامي راي يطلق أغنية  »كورونا 
فرقتنا«

العاملي  األمريكي  )بيلبورد(  موقع   صنف 
املطربة اللبنانية إليسا ضمن املغنيات األكثر 
واستنادا  أفريقيا.  يف  يوتيوب  عر  انتشارا 
إىل نسب املشاهدات العاملية، تصدرت إليسا 
أفريقيا  يف  األوىل  بإعتبارها  املوقع   الئحة 
من  بأكثر  األفارقة  الفنانني غري  خانة  ضمن 
الائحة  وضمت  مشاهدة،  مليون   225.6
ايضا الفنانة أصالة باملرتبة الثانية وحل عمر 
كمال يف املرتبة الثالثة. يذكر ان إليسا تستعد 
املقرر  من  كان  الذي  اجلديد  ألبومها  لطرح 
تأجل  أنه  إال  الفطر،  عيد  موسم  يف  طرحه 
أهنا  مؤكدة  كورونا،  فريوس  تفشي  بسبب 
حتديد  دون  قريبا  اجلديد  األلبوم  ستطرح 

موعد.

أعلن الفنان املصري حممد رمضان عن جتسيده شخصية الفنان الراحل أمحد 
زكي يف املسلسل الذي سيقدمه يف رمضان 2021،  بعنوان )اإلمراطور( وقد رحبت 
عائلة الفنان أمحد زكي بتأدية رمضان للدور، وقالت شقيقة الفنان الراحل إهنا ال 
متانع من جتسيد رمضان لقصة حياة شقيقها، ورأت أنه األنسب لتجسيد الشخصية 
من بني جنوم هذا اجليل ألنه جنم موهوب ويشبه أمحد زكي إىل حد كبري، ولكن 
العائلة إشترطت يف نفس الوقت أن موافقتها على تأدية الدور مرهون مبا سيقدم يف 
السيناريو، وأوضحت أن والدة الفنان الراحل تركت تسجيات صوتية حتكي فيها عن 

حياته وطفولته بشكل خاص واليت طالتها الكثري من الشائعات واملعلومات اخلاطئة.

الراي  ملك  راي،  سامي  الفنان  أصدر 
)كورونا  بعنوان  جديدة  أغنية  املغريب 
توعية  رسائل  خاهلا  من  يبعث  فرقتنا( 
وأحلانه،  كلماته  من  الفريوس،  ملواجهة 
وتوزيع املوسيقى أناس اإلدريسي. كما يوضح 
القاتل  الوباء  العريب عن خطورة  للعامل  فيها 
الوطن  وخارج  داخل  مجهوره  لتوعية  وأيضا 
أن يلتزموا بيوهتم ويتخذون حذرهم من ذلك 

املرض اخلطري كورونا.

نائب  الزدجايل  خالد  د.  املخرج 
رئيس االحتاد العام للفنانني العرب مدير 
مهرجان )سينيمانا( للفيلم العريب األول 
صرح بأن املهرجان زاد يف عدد اجلوائز 
دورته  يف  واملشاركني  للفائزين  املقدمة 
خال  من  بعد  عن  تقام  اليت  األوىل 
املنصة اإللكترونية،  وأصبحت 6 جوائز 
قيمة بدال من 4 نظرا للمشاركات الكثرية 
شىت  من  املهرجان  إلدارة  وصلت  اليت 
إستحسنوا  الذين  العريب،  الوطن  بلدان 
تضحيات  على  الضوء  تسليط  يف  فكرته 
الصفوف األوىل ملواجهي جائحة كورونا، 
الراغبة  األفام  تلقي  وهم مستمرون يف 
يف املشاركة حىت هناية شهر يونيو اجلاري 
يف  الفائزة  األفام  أمساء  تعلن  ان  على 

منتصف شهر يوليو اجلاري

مت إختيار الفنانة السورية عبري مشس الدين لتقدمي مهرجانني فنيني، أوهلما 
مهرجان  افتتاح  حفل  والثاين  بيتك(،  يف  )الثقافة  مهرجان  أنشطة  ضمن  حفل 
القنيطرة الثقايف. وعرت مشس الدين عن سعادهتا الكبرية هبذا اإلختيار مؤكده 
من  نوعا  تعدها  لكنها  وهي حمفزة،  والدراما،  التمثيل  عن  التجربة خمتلفة  أن 
التنوع الذي يقدمه الفنان. مضيفة كما كشفت أهنا تعمل على حتضري مفاجأة من 
اليوتيوب ستخاطب  فيه املجتمع بشكل  بـ  خال عمل فين جديد وخمتلف خاص 

مباشر.
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هناك وجوه منر بها دون ان ترتك اأثرا يف ذاكرتنا، وهناك وجوه تطبع ذاكرتك ول ميكن اأن تن�ساها. 
نا�سرة ال�سعدون، اإلتقيت بها للمرة الأوىل يف زيارتي الأوىل لبغداد. ومنذ ذلك اليوم ا�سبحنا �سديقتني ل 
تفرتقان، حتى يف امل�ساء، فكثريا ما كان الفيل�سوف ال�سديق مطاع ال�سفدي يت�سل بي م�ساء للذهاب اليها يف 
البيت حيث كان �سديقا للعائلة، تربطه بزوجها الدكتور م�سطفى املختار علقة ثقافية حميمة. كثريا ما كنت 
ات�سل بها من باري�ض ل�سوؤون امل�ساعدات الطبية والن�سانية اإذ كانت ع�سوة يف جمعيتنا )احتاد املراأة العربية(، 
كانت اجلمعية تقوم بتقدمي اخلدمات ال�سحية يف ظل احل�سار. �ساعدتنا نا�سرة باإر�سال العديد من املر�سى 
تتابعهم بعد عودتهم، كانت  اأو�ساط الطفال والن�ساء، كما كانت  الذين ي�سعب علجهم يف بغداد خا�سة يف 
مندوبتنا يف العراق وقد حتملت الكثري من املتاعب تتعلق بعمل اجلمعية مثل )ا�ستقبال الدوية والطباء الذين 
يطلبون زيارة العراق لإجراء عمليات جراحية برفقة زملئهم العراقيني، ومعرفة ال�سعوبات التي يواجهونها( 
كما كانت ت�ستقبل الكتاب وال�سحافيني الأجانب فهي تتكلم الفرن�سية والنكلزية بطلقة، و�سخ�سيتها اجلادة 

جتعلها على ات�سال �سهل مع الدوائر املختلفة وكان هذا ما نحتاجه.
مل يكن  العمل الن�ساين هو ما يجمعنا، فقد جمعنا من قبل الأدب، لأن نا�سرة روائية متميزة فهي خريجة 
اأكر من موقع يف هذا املجال حتى و�سلت اىل  مرتبة مدير عام للحتاد  بكالوريو�ض يف القت�ساد عملت يف 
العربي لل�سناعات الغذائية، ثم انتقلت من جمال العمل يف املجال القت�سادي لتعمل كمدير عام  لدار الكتب 
وال�سوؤون الثقافية. كانت نا�سرة من اأملع الوجوه الثقافية، لقد ن�سرت عدة كتب وروايات، مثل ذاكرة املدارات 
باللغة  ن�سرت  كما  خلدون(،  ابن  )العزل  بعنوان  روائية  �سهادة  كتبت   1989 العام  يف   ،1986 �سنة 
الفرن�سية كتابا عن باخرة  ال�سلم، وهو يحكي عن باخرة تائهة، اأبحرت من اجلزائر حتمل على متنها ع�سرات 
العراق.  ون�ساء  بلدها م�ساعدات لأطفال  وتون�سيات، كل جمموعة حتمل من  فل�سطينيات، جزائريات  الن�ساء: 
اإ�ستمر ت الباخرة يف البحر البي�ض املتو�سط، وكان يل �سرف النقا�ض انا وال�سيدة منال يون�ض رئي�سة احتاد 
ن�ساء العراق مع العقيد معمر القذايف، من اجل اإر�سال وفد ن�سائي ليبي والترب ع بر�سوم املرور يف قناة ال�سوي�ض، 
اإن�ساين وذلك لأ�سباب  فقد رف�ست ال�سلطات امل�سرية ال�سماح للباخرة باملرور )رغم انها باخرة ذات هدف 
�سيا�سية ال اذا دفعنا ر�سوم املرور( كانت نا�سرة ترافق الباخرة حتى و�سولها اىل العراق. تعر�ست الباخرة يف 
ميناء م�سقط لهجوم من قبل املارينيز وكانت معركة غري متكافئة، وعن هذه الرحلة كتبت نا�سرة كتابها باللغة 
الفرن�سية. لقد اأجنزت ع�سرات الدرا�سات الإقت�سادية والأدبية. لكن اأهم رحلة تربز يل اإن�سانيتها ودفئها هي 
رحلتها معي اىل الفليبني وهذه ق�سة، لقد حتملنا معا يوما ون�سف من الطريان لأننا اإ�سطررنا ان ننام على 

الكرا�سي يف مطار دبي. 
كان هدف رحلتنا التعريف بالأو�ساع الإقت�سادية والإن�سانية يف العراق، بعد عدة حما�سرات القيناها يف 
تعاطفا هائل مع مهمتنا،  اأبدوا  الذين  ال�سلمية  روؤ�ساء اجلالية  اإجتمعنا مع  الدرا�سات،  اجلامعات ومراكز 
وبذلوا ق�سارى جهدهم لتاأمني وفد فليبيني لئق على راأ�سه م�ست�سار رئي�سة الدولة  للعلقة مع امل�سلمني. كانت 
واأكرهم وطنية و�سربا على ظروف الرحلة ، منحنا نحن الثنتان  اأرقى من عمل يف هذا املجال  نا�سرة من 
و�سامي رئي�سة اجلمهورية مكافاأة لنا، كانت رحلة الفليبني من اأف�سل ما اأجنزنا فقد رافقنا وفد من الفنانني 

ورجال العمال واأمنوا لنا طائرة عودة اىل بغداد.
اأ�سبنا بعدوى  اإ�ستئذان فقد  لقد كانت طائرتنا تكاد ت�سقط فوق الكويت لأننا عربنا جمالها اجلوي دون 

الرئي�ض �سدام ح�سني وهل �سواه من معلم؟        
رحم اهلل ال�سديقة نا�سرة ال�سعدون فقد كانت امراأة نادرة و�سديقة نادرة اي�سا. 

هلل ما اأخذ ولنا جميعا ا�سدقاءها واهلها ال�سرب على فراقها.

 أ. حميدة نعنع

ناصرة السعدون من الوجوه التي تطبع ذاكرتك

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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جتدون االأ�صرطة على:
 م�قع املجلة االلكرتوين 

اأو على م�قع الي�تي�ب: كل العرب باري�ض

اأو على ال�ص��صيال ميديا

يف اإطار اجله�د لتط�ير 
املجلة، مت اإن�صاء ق�صم 

املرئيات:
يت�صمن اأ�صرطة م�ص�رة 

�صيا�صية، وثائقية، 
ثقافية، اإجتماعية، فنية، 
ومن�عات مقابلت م�ص�رة

تم إنتاج أول شريطين للقسم خالل 
شهر نيسان/ابريل 2020 الماضي

https://www.youtube.com/channel/UCrQweBkqpxvmOnQMn8_qG4Q
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