
سيد رجب ممثل يهجر المسرح
 ويحقق النجومية والشهرة في الدراما

مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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رحيل وزير الدفاع العراقي االسبق 
سلطان هاشم

عــــــــــــــــــــــروبــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراق 
ورقـــــــــــــة الــــــــتــــــــوت األخــــــــــرة

ســــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة واألمـــــــــــن 
اإلقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــقــــومــــي

ــلــــســــطــــن فـــــــي الــــقــــلــــب فــ

مهرجان
المسرح 
التجرييب 
بالقاهرة
أون الين

هـــــــــــــــل تــــــــصــــــــبــــــــح الــــــــــكــــــــــمــــــــــامــــــــــة مـــــن 
أكــــســــســــورات األزيــــــــاء الــنــســائــيــة؟

ما هي قرارات رئيس وزراء السودان األخرة؟

الـــــــــــــــصـــــــــــــــن ومـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــات 
الــــــزوع نــحــو الــــريــــادة الــدولــيــة

الــفــلــســفــة و الــمــرض 
ــا ــكــــورونــ فـــــي زمــــــن الــ





طبعًا، يتعر�ض �لوطن �لعربي منذ عقود لهجمات �سر�سة، من جهات دولية و�إقليمية، 
بهدف زعزعة �ال�ستقر�ر و�ل�سيطرة على بع�ض �لدول وو�سع �ليد على ثرو�تنا �لطبيعية، 

و�أنه يف كل مرحلة ياأخذ �سكاًل خمتلفًا، وحتت ذر�ئع متنوعة.
�لتدخل �لدويل، يحمل الفتة »حقوق �الإن�سان« و »�لدميقر�طية« و »حق �الأقليات«، و�سواًل 
�إىل �سمان �مل�سالح �حليوية �لكربى له، خا�سة على �سعيد �لرثوة �لنفطية و �ملمر�ت �ملائية.

�لتدخل �الأقليمي يت�سرت بعناوين �أخرى، بدءً� من �الحتالل �ل�سهيوين لفل�سطني �ملحتلة، 
مرورً� باالإحتالل �لفار�سي لالأحو�ز �لعربية، و�سواًل لالإحتالل �لرتكي لالإ�سكندرونة. هوؤالء 
وقوى حملية خائنة،  ميلي�سيات  ت�سكيل  �إىل  بل عمدو�  بذلك،  يكتفو�  �لثالثة مل  �الأطر�ف 
مثل جي�ض لبنان �جلنوبي، �إىل �حل�سد �ل�سعبي وحزب �هلل و�حلوثيني، �إىل د�ع�ض وباقي 

�لتنظيمات �ملتاأ�سلمة.
�لتدخل �لدويل، قام بتوزيع �الأدو�ر و�مل�سالح مع �لقوى �الأقليمية وجمعهم هدف و�حد: 
�لنيل من �لوطن �لعربي، وت�ستيته، ومتزيقه و�ل�سيطرة عليه وعلى ثرو�ته، و�إ�ستخدمو� كل 
�لو�سائل و�ل�سبل �ل�سريرة، من �إثارة �لنعر�ت �لطائفية و�ملذهبية، �إىل حماولة بث �لفرقة 

�لعرقية لتمزيق �لن�سيج �لوطني د�خل كل دولة عربية.
هذ� �لتدخل، مل ي�ستطع �أن ياأخذ مد�ه �حليوي، �إال بعد �لتعر�ض �ل�سر�ض للفكر �لقومي 
الأنها  �لعروبة،  على  �لق�ساء  �إهتماماتهم  جل  وكانت  �لعروبية،  و�لقوى  ولالأنظمة  �لعربي 
كل  به  ين�سهر  �لذي  �الإطار  ت�سكل  والأنها  و�مل�ستقبل،  و�حلا�سر  و�لتاريخ  �لهوية  ت�سكل 

مكونات �لوطن �لعربي، �سمن مو�طنة و�حدة وموحدة.
تكون  �أن  ولكن  مطلق،  ب�سكل  بها  ونوؤمن  وتعددية،  ودميقر�طية  حرية  طالب  نحن 
خطوتها �الأوىل هي حرية �لوطن و�ملو�طن بعيدً� عن �أي �إحتالل �أو تدخل �أجنبي يف بالدنا، 

�سو�ء �إرتدى �لقبعة �أو �لعمامة �أو �لطربو�ض.
�أن يح�سن  �ملو�طن  ي�ستطيع  �أن نبني جمتمعًا عربيًا متعلمًا ومثقفًا وو�عيًا، حتى  نريد 
�إ�ستخد�م حريته، و�أن يعرب بكل حرية على حقه باإنتخاب ممثليه بالندو�ت �لربملانية، و�أن 

يكون هناك �لقدرة على ممار�سة �الإنتقال �لدميقر�طي لل�سلطة.
من  نطلب  وباملقابل  �أحد،  على  نعتدي  �أن  وال  �الآخرين،  �سوؤون  يف  نتدخل  �أن  نريد  ال 

�الآخرين �لتعامل باملثل.
�أر��سينا �لعربية �ملحتلة. و�أن نوظف  �إ�ستعادة حقوقنا يف فل�سطني و�الأحو�ز وكل  نريد 

ثرو�تنا للتنمية وخلدمة �أطفالنا و�أحفادنا..
فهل ما نطالب به غريبا!!!

أ. علي المرعبي

عروبتنا أواًل

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير
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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

لي�ض غريبًا على �لتاريخ �أن يتو�ساأ مباء �لثورة، و�أن ميم وجهه 
و�ل�سيادة  �حلرية  بريق  ويرفع  وتاريخه،  وحقوقه  �ل�سعب  �سطر 

و�لقر�ر �لوطني �مل�ستقل من �أجل حا�سر فاعل وم�ستقبل و�عد.
كانت  بل  معجزة،  ث��ور�ت  عربيًا  حتققت  �خل��ال��د،  مت��وز  يف 

معجز�ت �لرجال تتحقق حتت �سم�ض �لعروبة ولو�ئها.
بعد  �جلز�ئر  �إ�ستقالل  منه  �ل�ساد�ض  يف  �خلالد:  متوز  �سهر 
�ل�سابع  ويف  جز�ئري،  �سهيد  ون�سف  مليون  بدماء  عمدت  ثورة 
�لبي�ساء  ثورتهم  ي�سنعون  بالعر�ق  �لبعث  �أبطال  كان  منه  ع�سر 
يف  �الأح��ر�ر  �ل�سباط  كان  منه  و�لع�سرين  �لثالث  ويف  �خلالدة، 

م�سر ينهون عهد �مللكية من �أجل م�سر و�سعبها.
للقر�ء  ونقدم  عليها.  �ل�سوء  ت�سليط  نعيد  �ل��ث��ور�ت،  لهذه 
�ل�سهر،  �سهاد�ت عما جرى يف هذ�  يعا�سرهم  �لذي مل  وللجيل 

باجلز�ئر و�لعر�ق وم�سر.

  حسن بيان في 
الذكرى الثالثة لرحيل 

الدكتور عبدالمجيد 
الرافعي:

الكبار ال يغادرون سوى 
في الجسد وتبقى 

مبادئهم حية ال تموت
نـــــــــــــــــــــدوة عـــــــــربـــــــــيـــــــــة فـــــــــــــي بـــــــــــــاريـــــــــــــس بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة 
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــرى إغـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــاح الــــــــــبــــــــــيــــــــــطــــــــــار



مــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــبــــــــــــــــات  و  الـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــــــــــــــــــــــــــــزوع نـــــــــــحـــــــــــو الـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــادة الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة

رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــــســــــودانــــــي د.عــــــبــــــد حــــمــــدوك 
يصدر قرارات بإقالة 8 وزراء وتعن والة الواليات

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

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

6
8
10
12

18
32
36

عروبة العراق...ورقة التــــــوت األخرة
ــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة واإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة  ــــطــ ــــطــ ــخــ ــ ــمــ ــ فـــــتـــــنـــــة الــ
الـــــــــمـــــــــتـــــــــصـــــــــارعـــــــــة فـــــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة

ماذا تريد امريكا من الشرق االوسط؟

الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي والـــــــــفـــــــــرصـــــــــة االخـــــــــــــرة

ســد النهضة واألمـــن اإلقــتــصــادي القومي
إبــــــــــحــــــــــثــــــــــوا عـــــــــــــن الــــــــــكــــــــــيــــــــــان الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي

فـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــطـــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب
ويحقق  الــمــســرح  يهجر  ممثل  رجــب  سيد 
الـــــنـــــجـــــومـــــيـــــة والـــــــشـــــــهـــــــرة فــــــــي الــــــــدرامــــــــا

  برقية تعزية بوفاة الفريق أول الركن 
سلطان هاشم أحمد الطائي

تلقينا حبزن شديد و أمل بالغ  نبأ وفاة الفريق أول الركن 
يف  العراقي  الوطين  الدفاع  وزير  الطائي  أمحد  هاشم  سلطان 
سجن الناصرية، بعد أن بقي سجينا دون وجه حق منذ االحتالل 
عام 2003. رغم كل تارخيه املشرف الذي دافع به عن وطنه 

العراق و أمته العربية.
قيادة  و  الفقيد  اســرة  اىل  نتقدم  العرب  كل  جملة  يف  إننا 
الوطن  و  بــالــعــراق  لكل حمبيه  و  الــوطــين،  الــعــراقــي  اجلــيــش 
يتغمده  ان  وجل  عز  الباري  وندعو  الصادقة  بالتعازي  العريب، 
بواسع رمحته، وأن يلهم أهله وذويه و رفاق دربه وحمبيه الصرب 

والسلوان.



السياسة

وتاأ�سي�ض  �ملر  و�قعنا  يف  �لتغيري  عجلة  حتريك 
��سطدمت  لكنها  للتغيري،  دميقر�طية  حركة 
بالقتل  تارة  مّدها،  تقطيع  يف  �ل�سالح  باإعمال 
�ملبا�سر و�العتقال و�الختطاف، و�أخرى بتهدمي 
على  �لعر�قي  �الن�سان  يعني  �أن  ميكن  م��ا  ك��ل 

�لنهو�ض، بدء� من:
� تقطيع �لرو�تب.

و�إهمال  )�لكهرباء(  �خل��دم��ات  تقلي�ض   �
تلوث �ملياه و�الإعمار �أو �إعادة �الإعمار.

� تهدمي ما تبقى من بنية حتتية للدولة. 
� �ل�سماح بانهيار منظومات �ل�سحة و�لتعليم 

و�لزر�عة و�الأمن �ملجتمعي.
� �ل�����س��م��اح ب��ن��ه��ب ح��ق��وق �ل���ع���ر�ق د�خ��ل��ي��ا 

)منظومات �لف�ساد(.
� �ل�سكوت �أو �لتهاون و�أحيانا �لتعاون �خلفي 
�أر��سي �لعر�ق، و�ل�سماح  �إقليمية لبيع  مع قوى 
باإحتاللها، وقطع �ملياه �لتي يت�سارك بها �لعر�ق 
مع دول �جلو�ر، وعدم �تخاذ �أية خطو�ت جدية 

حلماية �سيادة �لعر�ق.
ك��ث��رية ه���ي �الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ت��ه��دمي �ل��دول��ة 
�ل�سيطرة  خطورة  يزيدها  �لعر�قي،  و�الإن�سان 
�مللي�سياوية �لتي تو�يل قوى �إقليمية على مفا�سل 
�لدولة، مما يعيق �أية حركة للنهو�ض �أو ��ستعادة 

�ل�سيطرة على مقدر�ت �لبالد.
ت��غ��ري�ت  �إىل  �ل��ه��ي��م��ن��ة  ه����ذه  �آل�����ت  وق����د 
دمي��وغ��ر�ف��ي��ة ط��ال��ت م��دن��ا ع��ر�ق��ي��ة ك��ث��رية، 
�ل�سعب  �أبناء  �ملاليني من  ونزوح  مقابل تهجري 

�لطائفية  و�ل�سر�عات  �لقتال  ب�سبب  �لعر�قي 
من  ع��ر�ق��ي��ة  م��دي��ن��ة  ت�سلم  ومل  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة. 
�لغرب  �إىل  �ل�سرق  ومن  �جلنوب،  �إىل  �ل�سمال 
�أن  و�سبق  �لدميوغر�فية،  �لتغيري�ت  عملية  من 
عر�قية  و�أخرى  دولية  ملنظمات  تقارير  �أ�سارت 
�إىل توطني �أكرث من 10 مليون من )�الإير�نيني 
�الأفغان، �لباك�ستانيني، �الأذريني، و�آخرين( من 
وكذلك  �ليوم،  حتى   2005 منذ  معينة  طائفة 
�لكردية،  �لذ�تي  �حلكم  �إقليم  منطقة  فعلت 
�إير�نيني  �سوريني،  )�أت��ر�ك،  �أك��ر�د�  وطنت  �إذ 
و�أرمن(، مع غياب �ل�سلطة �لوطنية �حلقيقية، 
تتبع  الأقاليم  �لتفتيت  �إىل  �لعر�ق  ليوؤول م�سري 

دول �ملنطقة وهو ما ي�سود �ل�ساحة �ليوم. 
لقد حتدثت وثائق كثرية ودر��سات وخطط 
على  ري��اح  من  �ألقي  ما  �سمن  �ألقيت  �سيا�سية 
�أقاليم،  �إىل  �لبالد  تق�سيم  عن  �ل��ع��ر�ق،  وج��ه 
كحل  �ملبنى،  وعرقية  طائفية  �سغرية،  دول  �أو 
�ل�سعب  ف�سيف�ساء  بني  تت�ساعد  �لتي  للم�ساكل 

�لعر�قي، لكنها جميعا تنا�ست �أن:
�حتالل  �سنيعة  و�لعرقية  �لطائفية  �لفتنة   �

و�أطماع �إقليمية و�أور�ق �سغط دولية.
�لب�سرية  �لهجر�ت  نتاج  �لعرقي هو  �لتنوع   �
�لعر�قيون  معه  �ن�سجم  م��ا  وه��و  ق���رون،  منذ 
�الإثنيات  ورقة  ��ستخدمت  حتى  �لوقت،  طو�ل 
�ل��ع��ر�ق  ح��ك��وم��ات  ع��ل��ى  لل�سغط  و�ل��ط��و�ئ��ف 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن �أج����ل حت��ق��ي��ق م�����س��ال��ح دول��ي��ة 

)بريطانيا، �أمريكا، �إ�سر�ئيل، �إير�ن، تركيا(.
�لعرقي  �لتفتيت  �أو  �الأقلمة  ورقة  �أ�سبحت   �

�سر�عات  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��د�خ��ل  يف  تت�ساعد 
كثرية، ت�سيف على بر�كينه ما يحرق كل خطوة 
ميكن �أن تقود �لبالد �إىل خال�ض من �آثار حقبة 
ما بعد 2003، لقد فر�ض �لغزو �الأمريكي على 
وت�سليمه  �حتالله  ثم  ومن   2003 عام  �لعر�ق 
معقد�،  و�سعا  �لعربي  �لبلد  على  �إي���ر�ن،  �إىل 
وفاقمته  �لدولية،  �ل�سيا�سة  �أك��اذي��ب  ر�سمته 

�الأجند�ت �الإقليمية و�لدولية على حد �سو�ء.
ورغم �أن هناك رف�سا �سعبيا يزد�د كل يوم 
للو�سع �ل�سيا�سي �ل�سيء �لذي يرزح فيه �لبلد، 
�أن  �أن �لكثريين ال يعتقدون باأن ذلك ميكن  �إال 
كل  يحرق  �سار  جحيم  من  خمرج  �إىل  يف�سي 
�سيء. لقد حاولت �لقوى �لعر�قية �لوطنية عرب 
�لغزو  تلت  �لتي  �لثور�ت  من  متالحقة  �أجيال 
و�الحتالل يف 2003 و�سوال �إىل �أكتوبر 2019، 

أ.لهيب عبدالخالق
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للوجود  حقيقيا  تهديد�  جغر�فيا،  و�لطائفي 
�لعر�قي ككيان دويل ومركز �إقليمي جيو�سيا�سي 
�لعر�ق،  على  �ملتكالبة  �لقوى  ت�ستخدمها  مهم، 

و�أخطرها �إير�ن وتركيا.
�لتق�سيم  جمرد  �خلطط  تلك  جتاوزت  لقد 
ل�"طرد  دع��و�ت  �إىل  عر�قية،  فيدر�لية  �سمن 
�لعرب من �لعر�ق"، ما يوؤ�سر �أن هذه �لدعو�ت 
م�سدرها �ل�سرق �الإير�ين، و�ل�سمال �لرتكي �أو 
قوى �مل�سالح �ملت�سارعة على �لرقعة �لعر�قية.

�أن  �الأر�ض  �الإقليمية على  �لتحركات  وترينا 
قدم  على  جتري  �لعر�ق  على  �الإ�ستيالء  عملية 
حتى  حكومي،  وعجز  دويل،  �سمت  مع  و�ساق 
دولية  بقر�ر�ت  حظيت  �لتي  �ملتحدة  �لواليات 
�الإنتد�ب  ي�سبه  ما  �أعطتها  �لعر�ق  �حتالل  بعد 
)�سلطة �الحتالل( �سمتت جتاه ما يحدث. لقد 
�لعر�ق  ود�خ��ل  �أج��ز�ء� حدودية  �إي��ر�ن  �حتلت 
)م��دن��ا يف �ل��ف��ر�ت �الأو���س��ط وج��ن��وب �ل��ع��ر�ق، 
وحز�م بغد�د، و�سالح �لدين، و�ملو�سل، وحتى 
ملي�سيات  ت��ت��وىل  ح��ي��ث  ن��ف�����س��ه��ا(،  ب��غ��د�د  يف 
مو�لية ت�سيطر على مفا�سل �لدولة، تنفيذ هذ� 
�ملخطط �لذي يحول �لعر�ق �إىل مركز لت�سدير 
و�خلليج  �الأو�سط  �ل�سرق  يف  �الإي��ر�ين  �مل�سروع 

�لعربي.
�سماال،  عر�قية  �أر����ض  تركيا  �حتلت  بينما 
كيلومرت�   15 �أكرث من  �حتالل  وجتا�سرت على 
�أخ��رى يف  من حمافظة ده��وك وق��رى حدودية 
يف  ع�سكرية  ق��و�ت  ور�سخت  �ل��ك��ردي،  �الإقليم 
مع�سكر �سمال نينوى، مل ي�ستطع �أحد �إخر�جها 

�لعر�قي عرب  �ل�سمال  تطويق  �إىل  وت�سعى  منه. 
�المتد�د �سمال �سوريا، بينما تعمل على تطويق 

�ل�سرق �الأو�سط عرب خمططها يف ليبيا.
�لعر�ق  �أن ما يح�سل يف  خمطيء من يرى 
�لعربية برمتها،  بعيد� عما يح�سل يف �ملنطقة 
�أول  مع  �لعربي  �لدومينو  �أحجار  تد�عت  فقد 
ورغ��م   .2003 يف  �ل���ع���ر�ق  ���س��ق��وط  حل��ظ��ات 
ملغازلة  �لعربية  �ل���دول  لبع�ض  م�ساع  وج���ود 
تعمالن  �لدولتني  هاتني  ف��اإن  تركيا،  �أو  �إي��ر�ن 
تنفيذ  �أج��ل  من  يبدو  كما  دويل  �أخ�سر  ب�سوء 
و�إ�سعاف  �الأو�سط  �ل�سرق  تق�سيم  خمططات 
فيها  تغري  حقبة  �أم��ام  نحن  �لعربية.  �جلبهة 
كل �سيء، وتهاوت فيها �إعتبار�ت كثرية و�سمت 

�سكل �لدولة. لقد �رتدت �لدولة:
� من �ال�ستقالل �إىل �خل�سوع للهيمنة.

� من �الإندماج �إىل �لتفتت.
� �إعادة ترتيب �جلغر�فيا �ل�سيا�سية بطم�ض 

�لهويات.
�إن �لدعو�ت �إىل "�إخر�ج �لعرب من �لعر�ق" 
خطورة  ترينا  طارئة،  �أقو�ما  فيه  �لعرب  وكاأن 
للدولة  �الأ�سا�سية  �لبنية  يف  �الأجنبي  �لتغلغل 
�الأ�سليني  �أبنائه  ون��زوح  تهجري  مع  �لعر�قية، 
وتوؤ�سر مدى  تلت �الحتالل،  �لتي  �ملجازر  بفعل 
على  وخطورتها  عليه،  �الأجنبية  �لقوى  هيمنة 

�ملنطقة. 
قبل  م��ا  منذ  �ل��ع��ر�ق  �ل��ع��رب يف  ك��ان  لقد 
وتكوينه  للعر�ق  �حلقيقي  �لوجه  وهم  �لتاريخ، 
رو�سي  بيري  �لفرن�سي  �مل��وؤرخ  ويذكر  �ملجتمعي. 
"�سجل  للعرب(:  �حلقيقي  )�لتاريخ  كتابه  يف 
يف كتابات حيثية �أن �مللك �سنحاريب كان يدعى 
يف  ي�سيف  و  و�لعرب".  �الآ�سوريني  �سيد  ر�سميا 
مكان �آخر من كتابه "علينا �أن نعرف �أن �لعروبة 
�أن كانت بابل  هي ثقافة �ل�سرق �لوحيدة، منذ 
رو�سي  ويوؤكد  �مللتحمني".  �لعامل  قطبي  وطيبة 
�لبابلية،  �الآ���س��وري��ة،  �للغات  يف  "جند  �أي�سا 
للغة  �الأ�سا�سية  �لعنا�سر  و�مل�سرية،  و�لكنعانية 

�لقد�مى  �لعر�ق  �سكان  �أن  يعني  ما  �لعربية" 
كانو� عربا.

�حل�سني  عبد�لرز�ق  �لعر�قي  �ملوؤرخ  ويوؤكد 
�لعهد  يف  ورد  �الأ�سل،  عربي  �لعر�ق  "��سم  �أن 
�مليالد،  قبل  �لثاين  �الأل��ف  منت�سف  �لكي�سي 
�إقليم  ��سم  فيها  ج��اء  تاريخية  لوثيقة  وفقا 
)�أريقا( �لذي �سار الحقا �الأ�سل �لعربي لبالد 
�لوجود  �أن  �إىل  �الإ�سارة  �أي�سا من  بابل". والبد 
�لب�سري يف �لعر�ق �سبق �لوجود �لب�سري يف �أي 
�لوجود  و�أن  �لتاريخ،  بد�أ  ومنه  �أخ��رى،  منطقة 
�لعربي يف �لعر�ق �أكرب من حفنة حمتلني، طاملا 
لفظتهم �الأر�ض �لعر�قية عرب كل عهود �لتاريخ، 

مهما كانت قوتهم �أو فرت�ت �سيطرتهم.
�إن �ل�سعب �لعر�قي يدفع �الآن ثمن �الأزمات 
وفو�تري �ل�سر�ع �لدويل و�الإقليمي على �أر�سه، 
و�الحتالل  و�حل��ك��ام  �ل�سلطة  مغامن  �أج��ل  من 
نتائج  حتمل  على  ويجرب  ول��ون،  �سنف  كل  من 
�سوؤون  تتوىل  �لتي  �ل�سيا�سية  �لقياد�ت  ف�سل 
2003، يف معاجلة رو��سب �ملا�سي  �لبالد منذ 
وبناء متطلبات �حلا�سر، وف�سل �لقوى �لدولية 
ومل  �لعر�قية،  �لدولة  تهدم  كيف  عرفت  �لتي 
"حرية  �أ�سمته  ما  لبناء  حقيقية  حلوال  تقدم 
علينا  ف��ر���س��و�  ل��ق��د  �لعر�ق".  ودمي��ق��ر�ط��ي��ة 
بلون  حمر�ء  ديكتاتورية،  م�سوهة،  دميقر�طية 
�لر�فدين.  بالد  يف  �أنهار�  �سالت  �لتي  �لدماء 
و�أب���اح���و� �ل��ق��ت��ل ب��ك��ل ���س��ن��وف��ه، و�الن���ح���ر�ف 
�ملجتمعي و�لفكري و�لديني، و�ساهمو� يف �إنهيار 
�ملجتمع و�الإن�سان �لعر�قي، �لذي �أ�سبح يطالب 
بلقمة وجرعة ماء، يف بالد ثرو�تها تفوق ثرو�ت 

�ملنطقة. 
و�لدو  ر�لف  �الأمريكي  �لفيل�سوف  قال  لقد 
عن  ل��ه  مقالة  يف   )1803-1882( �إم��ر���س��ون 
مدمرة  �الأمريكية  ر�ديكاليتنا  "�إن  �ل�سيا�سية 
لديها  ولي�ست  حمبة،  غري  فهي  هادفة،  وغ��ري 
�أه�����د�ف ق��د���س��ي��ة ب��ع��ي��دة �مل�����دى، �إمن����ا تنبع 
�جلانب  يف  و�الأنانية  �لكر�هية  من  تدمرييتها 
�سيقت  �لتي  �لدميقر�طية  �أن  ويبدو  �الآخر". 
ف��ق��دت �سروطها  ك��ث��ريون  �إل��ي��ه��ا  وي��ه��ف��و  ل��ن��ا، 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، ووق���ع���ت يف ف��خ��اخ �ل��ن��زع��ة 
يف  كله  �لعامل  فوقع  �لدولية،  للقوى  �النفر�دية 

�سرك حرية مزيفة.
وتهجري  �ل��وط��ن  وخ�����س��ارة  �الإح��ت��الل،  بعد 
وقتل و�عتقال �ملاليني من �سعبه، ونهب ثرو�ته، 
وجيو�سيا�سية  ��سرت�تيجية  مب�سالح  وره��ن��ه 
رقعة  على  نقلة  �آخ��ر  ن��و�ج��ه  ودول��ي��ة،  �إقليمية 
�ل�سطرجن �لعر�قية. مل يبق �سوى عروبتنا، وهو 
بقاع  يف  ت�ستتنا  بينما  �فرت��سيا،  �أ�سبح  تعبري 
�الأر�ض، ما �أن ُتنزع عنا ورقة توتِه، حتى ن�سبح 

عر�يا من كل �سيء، بل نوؤول �إىل ..ال�سئ.



السياسة

ت�����س��ه��د �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�إم���ت���د�د�ت���ه���ا 
�و  �جليو�سيا�سية �ىل �فغان�ستان، منذ عقدين  
يزيد نز�عات و��سطر�بات وتوتر�ت و�سر�عات 
�المريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بني  �لنفوذ  على 
�قليمية  قوى  وبني  جهة،  من  و�ل�سني  ورو�سيا 
معار�ستها  تعلن  وتركيا(،  )ير�ن  هي  �ساعدة 
�لذي  �لغربي،  �لليرب�يل  �لدميقر�طي  للنظام 
وخ��ارج��ي��ة  د�خ��ل��ي��ة  �أزم���ات���ه وحت��دي��ات  يعي�ض 
يبقي  لكي  �لكلف،  باأقل  منها  �خل��روج  ويحاول 
مهددة  �م��ري��ك��ا  ف���اإن  �ملنطقة.  على  هيمنته 
�إلتز�مها  جتدد  مل  �ذ�  �لعاملي  دوره��ا  بخ�سارة 
بالتفوق  �الإكتفاء  وعدم  �لدويل  �لنظام  بتعزيز 
�لهيمنة  تكري�ض  يف  �ساهم  �ل���ذي  �لع�سكري 
�خليار�ت  �أ�سبحت  �إذ  �ل�سابق،  يف  �المريكية 
نتيجة  ف��ّع��ال��ة،  وغ��ري  ج���دً�  �سيقة  �لع�سكرية 
ظ��روف  �ل��ذي حتكمه  �حل��ايل  �ل���دويل  �لو�سع 
بح�سب  ق�سري�  ي��ك��ون  ل��ن  و�ل���ذي  �جل��ائ��ح��ة، 
توقعات خرب�ء �ل�سحة، و�ن �ال�سباب �لتي �دت 
تعد  مل  هيمنتها  تدويل  يف  �مريكا  جن��اح  �ىل 
�المريكية  �مل�سالح  على  للحفاظ  �ليوم  ت�سلح 

د. خليل مراد

ــيــــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة  فـــتـــنـــة الـــمـــخـــطـــطـــات الــــدولــ
الـــــمـــــتـــــصـــــارعـــــة فــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة

�حليوية يف �لعامل. �إن �مريكا تو�جه �ليوم وغد� 
حتديا خطري� يهدد قيادتها �لعاملية، ولن   يكن 
و�ل�سيني  �لرو�سي  �ل�سعود  مو�جهة  مبقدورها 
�سيا�سة  ع��ن  �لتخلي  ح��ال��ة  يف  �إال  �مل��ت�����س��ارع، 
�المريكي  �لرئي�ض  قادها  �لتي  �وال(،  )�مريكا 

تر�مب. 

وتركيا  �ي��ر�ن  �إن  �القليمي،  �ل�سعيد  وعلى 
حالة  م�ستغلة  �لعربي  �مل�سرق  دول  يف  مت��ددت 
�لرت�جع �لعربي �لر�سمي، للح�سول على موطئ 
الإحياء  حم��اول��ة  يف  �لعربية،  �الر����ض  يف  ق��دم 
�لعربي.  �لقومي  �الأم���ن  تهدد  قدمية  دع���و�ت 
�لنفوذ �الإير�ين متدد يف �سوريا و�لعر�ق ولبنان 
لوالية  خميني  نظرية  تطبيق  ويحاول  و�ليمن 
�مل�ستهدفة  �لعربية  �لدول  ب�سم  طمعا  �لفقيه، 
�ملزعومة.   �لفار�سية  لدولتها  تابعة  واليات  �ىل 
لدول  و�الإبتز�ز  �لتهديد  ميار�سون  و�الإير�نيون 
عربي،  �سعبي  تذمر  �إىل  �أف�سى  مبا  �ملنطقة 
مبقتل  ��ِدم  ���سُ ق��د  �الإي����ر�ين  �لنفوذ  �أن  ورغ���م 
)قا�سم �سليماين( ب�سربة �مريكية جوية مطلع 
يف  �الير�نية  �لرب�مج  �أربك  مبا  �حلايل،  �لعام 
قوة  تر�جع  �ىل  و�أدى  ولبنان،  و�سوريا  �لعر�ق 
و�الأمني  و�الإع��الم��ي  �ل�سيا�سي  �لنظام  وق��درة 
�أن  �إال  خ�سو�سًا،  ولبنان  �لعر�ق  يف  لها  �ملوؤيد 
دون  قائمًا  ز�ل  ما  و�المني  �لع�سكري  وج��وده  
للتهديد  حد  بو�سع  عر�قي  حكومي  حترك  �أي 
بق�سف  ومتاديها  �لعر�قية،  لل�سيادة  �الي��ر�ين 
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ح���اج ع��م��ر�ن و�ل���ق���رى �حل���دودي���ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
ذريعة  حت��ت  �ملدفعي  و�لق�سف  بال�سو�ريخ 
�لكرد�ستاين  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل���زب  مالحقة 
�الير�ين، وبالطبع فاإن ما يقال عن تغول �إير�ن 
جنوب  على  كثريً�  ي�سح  �لعربي،  �مل�سرق  يف 
�لتي  �الأج���ز�ء  يف  وحت��دي��دً�  �لعربية  �جل��زي��رة 
ما  حيث  �ليمن،  يف  �حلوثيون  عليها  ي�سيطر 
ز�لت �إير�ن تدعم حركة �أن�سار �هلل �ملو�لية لها 
�إير�ن  وجنحت  �ليمنية،  �ل�سرعية  ح�ساب  على 
يف حتويل �الأر�ض �ليمنية �مل�سيطر عليها حوثيًا 
�إىل مر�كز �إطالق ملئات �ل�سو�ريخ و�لطائر�ت 
يومي  ب�سكل  ت�ستهدف  �لتي  �مل�سرية  �ملفخخة 
وم�سايف  وم��ط��ار�ت  مدنية  �أه���د�ف���ًا  تقريبًا 
وب�سكل  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  و�سو�ها 
�أقل دولة �الإمار�ت، وهي تهديد لالأمن �لقومي 

لبحرية �خلليج �لعربي ودولها.
ت�سري  حيث  �خ��رى،  ق�سة  فلها  تركيا  �أم��ا   
 )CIA( �الأمريكية  �ملخابر�ت  �سباط  �إف��اد�ت 
�ل���دول���ة م��ه��م��ات وخم��ط��ط��ات  ل���دى ه���ذه  �أن 
للهيمنة  �لعودة  باأحالم  باآخر  �أو  ب�سكل  ترتبط 
معاهدة  نفاذ  قرب  مع  خ�سو�سًا  )�لعثمانية( 
�لتحركات  �أث��ب��ت��ت  وق���د   ،2023 ع���ام  ل����وز�ن 
وجه  على  �ل��ع��ر�ق  و�سمال  �سوريا  يف  �لرتكية 
الإحت�ساب  فعلية  تركية  تطلعات  �خل�سو�ض، 
كجزء  وكركوك  و�ملو�سل  حلب  �سمال  مناطق 
من �لنطاق �حليوي للدولة �لرتكية وم�سروعها 

�لنيوعثماين.
�لعربي،  �مل�سرق  يف  تركيا  حت��رك��ات  وم��ع   
حت��رك��ت ق��و�ت��ه��ا ل��دع��م وك��الئ��ه��ا يف �مل��غ��رب 
على  لالإ�ستحو�ذ  ليبيا،  يف  وحت��دي��د�  �لعربي 
�لنفط �لليبي و�لرهان على دور �أكرب لل�سركات 
�ملياه  لرتكيا يف  متقدٍم  و�سٍع  ولتثبيت  �لرتكية، 
عن  تركيا  جهود  وك�سفت  �لليبية،  �الإقليمية 
وب��داًل  ه��ن��اك،  للغاز  حقول  الإم��ت��الك  �ه���د�ف 
ل�سالح  ليبيا  يف  للقتال  ج��ن��وده��ا  تر�سل  �أن 
من  مرتزقة  �أر�سلت  هناك،  �لنز�ع  طريف  �أحد 
وب�سكل  �ل��ط��رف  ه��ذ�  لدعم  �أخ���رى  جن�سيات 
و��سح  ب�سكل  �مل�سري  �لقومي  �الأم���ن  ي��ه��دد 
و�سريح ومبا �إ�ستدعى �لنفري �مل�سري – �لعربي 
�ل�سيناريوهات  لكل  و�لتهيوؤ  �لتطور�ت  ملر�قبة 

�لقادمة،
من���وذج  �أردوغ��������ان  �إد�رة  ت��ت��ب��ن��ى  ح��ي��ث 
لت�سويق  د�خليا  ذ�ته  للغر�ض  �ير�ن  ��ستخدمته 
بهدف  و�ل�سالح   بالتدخل  �القليمي  م�سروعها 
يقر�سها  �لتي  �قليمي ح�سته  �نتز�ع كل طرف 

من �الر��سي �لعربية.
و�الإجتماعات  �الإت�����س��االت  ت��وؤك��ده  م��ا  ه��ذ� 
تن�سيق  بوجود  توحي  �لتي  �لرتكية  �الير�نية- 

ن�سر  على  يقوم  بينهما،  معلن  غري  حتالف  �و 
دول  يف  �ل�سيعية   � �ل�سنية  �ملذهبية  �لفتنة 
�مل�سرق و�ملغرب �لعربي، وهو جزء من �مل�سروع 
�ل��ذي  بعيد،  زم��ن  منذ  �الوروب����ي   � �الم��ري��ك��ي 
بالنيابة«. ومع  »��سرت�تيجية �حلروب  عرف ب 
�المريكية،  �الإنتخابات  �ج��ر�ء  موعد  �ق��رت�ب 
�ور�قهما  للح�سول على  �نقرة وطهر�ن  تدخل 
بعد  وخا�سة   �لفائز،  �لطرف  من  �متياز�ت 
�قليميني،  العبني  �ىل  وتركيا  �ير�ن  حتولت  �ن 
�لعر�ق وم�سر يف  �لغرب كال من  �أن حيد  بعد 
�ل�سهيوين،  �لكيان  مع  �ال�سرت�تيجية  �ملعادلة 
�لفتنة  مثلث  يف  �لثالثة  �ل��ز�وي��ة  ي�سكل  �ل��ذي 

وتقا�سم مو�زين �لقوى �القليمية يف �ملنطقة.
�أردوغ���ان من  تركيا  تريد  م��اذ�  و�ل�����س��وؤ�ل، 
تدخلها يف �لعر�ق و�سوريا وليبيا؟ هل تريد �ن 
تكون �لالعب �الأول يف هذه �لبلد�ن �لتي متتلك 
�ر�سها  يف  نفطية  وث��رو�ت  ��سرت�تيجية  مو�قع 
تطويق  ذل��ك  �ىل  ��سافة  تريد  �م  ومياهها؟ 
�لفو�سى  دو�م���ة  يف  و�إدخ��ال��ه��ا  م�سر�لعربية 
وليبيا؟  و�سوريا  بالعر�ق  حل  مثلما  و�لتدمري 
خم�سينيات  يف  غ��وري��ون(  )ب��ن  لقول  تطبيقا 
�لكني�ست  خ��اط��ب  عندما  �لع�سرين،  �ل��ق��رن 
�سالحا  نريد  ال  )نحن  �بيب  تل  يف  �ل�سهيوين 
وهي  وم�سر(  و�سوريا  �لعر�ق  متزيق  بل  نوويا 
�الإم�ساك  يف  �الير�نية  �لتجربة  ت�ستن�سخ  بذلك 
و�ملجاهرة  عو��سم  ع��دة  يف  �ل��ق��ر�ر  مبفاتيح 
ت�سللت  وتركيا،  �ي��ر�ن  �لدولتني  وك��ال  بذلك!! 
�ىل دول �ل�سرق �لعربي وت�سعى لتغيري �خلر�ئط 
تو��سالن  �ل��دول��ت��ني  وك��ال  �ل��ق��ائ��م��ة،  �لعربية 
�الإندفاع يف �لبلد�ن �لعربية، وقو�تهما متو�جدة 
يف �الر��سي �لعربية حتت مربر�ت �ستى ويعد�ن 

�لعدة الإجر�ء تفتيت لدول �مل�سرق �لعربي.
كيف  حديثنا،  يختم  �لذي  �الأخري  و�ل�سوؤ�ل 
يف  �ل��رتك��ي��ة  �لع�سكرية  �لعمليات  �ىل  ننظر 
يبدو  و�لليبية؟  و�ل�سورية  �لعر�قية  �الر����س��ي 
عملياتها  ��ستمر�ر  �خلطرية  �لتد�عيات  من 
�لعر�قية  �حل���دودي���ة  �مل��ن��اط��ق  يف  �لع�سكرية 
�ملدن  يف  كم   30 قو�تها  توغل  بعد  �ل�سمالية، 
ده��وك  يف  �مل��دن  وق�سف  �لعر�قية  �ل�سمالية 
�لعمال  ح��زب  ت�سفية  ذري��ع��ة   حت��ت  ز�خ���و  و 
لل�سيادة  خطري�  �نتهاكا  ي�سكل  �لكرد�ستاين، 
�لرتكية  �لقو�ت  �حتلت  �سوريا  ويف  �لعر�قية. 
�لع�سكرية  �الح��ك��ام  وف��ر���س��ت  م���دن  خم�سة 
)و�نتهاك  �ملتحدة  �المم  مليثاق  �إنتهاكا  عليها، 
مبادئ حق تقرير �مل�سري لل�سعوب �لتي �علنها 
قامت  و�لذي  ويل�سن،  ويدرو  �المريكي  �لرئي�ض 
�مل�سا�ض  وعدم  �الأر��سي  وحدة  مبادىء  ب�سوئه 
ت�سهد تدخال ع�سكريا  ليبيا  �ما يف  باحلدود(. 
يف �سوؤونها �لد�خلية ون�سر �جلماعات �الرهابية 
�ال�سالموية للمرتزقة �ل�سوريني، وتبني �سيا�سة 
�لليبية  �ملجتمعات  يف  �النق�سامات  تكري�ض 
دعم  عرب  �مل�سري  �الأم��ن  وتهديد  و�لتون�سية 

حركات �الخو�ن �مل�سلمني.
�ي��ر�ن  به  تقوم  ما  �ن  تقدم،  مما  نخل�ض 
م����وؤد�ه متزيق  و�ح����دة،  لعمة  وج��ه��ان  وت��رك��ي��ا 
�ملجتمعات �لعربية، و�نتهاكا لل�سياد�ت �لوطنية 
�المريكية  للم�ساريع  خ��دم��ة  �لعربية  ل��ل��دول 
�لعربي  �لقومي  �المن  تهدد  �لتي  و�ل�سهيونية 
ومتنع ��ستقر�ر �لبلد�ن �لعربية وتقدم �سعوبها.
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السياسة

�المريكية  �ملتحدة  �لواليات  �إد�ر�ت  �أن  يح�سل، 
تعمها  فا�سلة  دول��ة  �ىل  ليبيا  حتويل  على  عملت 
�لفو�سى و�لدمار يتقاتل �بنائها ويتقا�سم �لنفوذ 
ما  وفق  قطر  )مب�ساعدة  متناق�سة  �طر�ف  فيها 

ت�سري �ليه �لوثائق(.
و�مللفت �أي�سا يف �ملو�سوع �ن بع�ض �جلماعات 
�ملتطرفة من �لذين دعمتهم �الإد�ر�ت �المريكية، 
�الم��ري��ك��ان  وتكبد  �الم��ري��ك��ي  �ل��وج��ود  ه��اج��م��و� 
دفع  ما  وهذ�  و�عتبارية،  ومادية  ب�سرية  خ�سائر 
توجيه  �ىل  �جلمهوريني  �سيما  �أمريكية  �أط��ر�ف 
كلنتون  وه��ي��الري  �وب��ام��ا  �ىل  �الإت��ه��ام  �أ���س��اب��ع 
و�نهما  �خلطة،  هذه  عن  م�سوؤولني  باأعتبارهما 
خ�سائر  م��ن  ب��الده��م  تكبدته  م��ا  ور�ء  �ل�سبب 
دخول  عن  �مل�سوؤولية  كامل  وحملوهما  بل  كبرية، 
�الأطر�ف  �إ�سعاف  من  ومتكنها  ليبيا  �ىل  د�ع�ض 
�م��ري��ك��ا مثل  م��ن  م��دع��وم��ة  �أن��ه��ا  �ل��ت��ي يفرت�ض 

�جلرن�ل حفرت.
ملاذ� تركيا و�ير�ن؟

�لرتكية  �الن��ا���س��ول  �سبكة  �ن  ج��ي��د�  �أت��ذك��ر 
�جرت معي لقاء طويال على �لهو�ء مبا�سرة بعد 
فوز حزب �لعد�لة يف �نتخابات 2002.  وحتدثت 
طويال عن تغيري مهم �سيحدث يف �لدور �لرتكي  
حزب  وهو  �حلكم  �ىل  �لعد�لة  حزب  جمئ  بعد 
موؤ�س�سيه  �ن�سقاق  بعد    2001 عام  تاأ�س�ض  تركي 
بزعامة رجب  �لف�سيلة. حقق �حلزب  عن حزب 

وعاملية  و�إقليمية  حملية  �سهرة  �أردوغ���ان  طيب 
�لكبرية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  بف�سل جناحاته 

�لتي جعلت تركيا يف م�ساف �لدول �ملتقدمة.
�لثالث و�لت�سعون  �لعد�لة و�لتنمية هو  وحزب 
�لتي دخلت  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب  �ملائة �سمن  بعد 
�حل��زب  ه��ذ�  ميثل  �لرتكية،  �ل�سيا�سية  �حل��ي��اة 
ويحر�ض  تركيا،  يف  �ملعتدل  �الإ�سالمي  �جلناح 
�لدينية يف خطاباته  �ل�سعار�ت  ي�ستخدم  �أال  على 
نف�سه  �لتعبري عن  يحبذ  ال  �أنه  ويوؤكد  �ل�سيا�سية، 
�إ�سالمي، فهو حزب يحرتم �حلريات  باأنه حزب 
ويبني  �ل��ع��امل  على  ومنفتح  و�لفكرية  �لدينية 

�سيا�ساته على �لت�سامح و�حلو�ر.
للعلمانية  معار�سته  ع���دم  �حل���زب  وي��وؤك��د 
�لرتكية،  �جلمهورية  عليها  قامت  �لتي  وللمبادئ 
�الأوروب��ي،  �الحت��اد  �إىل  تركيا  �إن�سمام  يوؤيد  كما 
و�أن�����ه ���س��ي��و����س��ل ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج �الإ����س���الح 
�القت�سادي يف تركيا حتت �إ�سر�ف �سندوق �لنقد 

�لدويل مع نقده لبع�ض جو�نبه.
تاأ�سي�ض  حلظة  مع  �الإ�سالحي  �لتحّول  متّثل 
ر�فقه  وم��ا  و�لتنمية،  �لعد�لة  �جلديد،  �حل��زب 
من بيانات وت�سريحات، فجاء ت�سريح �أردوغان 
قام  كما  �إ�سالميًا«،  حزبًا  يكون  »لن  �حلزب  باأّن 
�حلزب باإعادة تعريف �لعلمانية، و�إعتبارها غري 
»حرّية  باأّنها  �أردوغ���ان  وعّرفها  للدين،  معادية 
دينية«، و�أّكد: »�لقر�آن كتاب ديني، و�لدميقر�طية 

ك��رث �حل��دي��ث يف �الآون���ة �الأخ���رية ع��ن وج��ود 
�لتي  باإ�سرت�تيجيات   تتعلق  خطرية  �سرية  وثائق 
ت��ب��ن��اه��ا ك��ال م��ن �وب���ام���ا وه���ي���الري ك��ل��ن��ت��ون يف 
�لعربي  �ل��وط��ن  يخ�ض  فيما  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
تر�مب  يرفع  مل  �الآن  وحلد   2010 �أغ�سط�ض  يف 

�ل�سرية عن هذه �لوثائق �خلطرية.
وخ��ال���س��ة م��ا ج���اء ب��ه��ذه �ل��وث��ي��ق��ة، تنفيذ 
جماعة  مبوجبها  تت�سلم  خلطة  �ملتحدة  �لواليات 
�الأخو�ن �مل�سلمني �حلكم يف م�سر وليبيا وتون�ض 
و�ل�����س��ود�ن و�مل��غ��رب و�جل���ز�ئ���ر، وي��ت��م دجمهم 
جميعا حتت ر�ية حزب �لعد�لة و�لتنمية يف تركيا 
�فريقيا  �سمال  دول  على  م�سيطرة  �ستكون  �لتي 
و�ل�سود�ن، وت�ستلم �ير�ن �سمال �جلزيرة �لعربية  
�سيما �لعر�ق و�سوريا ولبنان �سمن تو�زن طائفي 
�أوباما  و�إعتقد  �المريكية،  �مل�سالح  قيا�سات  وفق 
ووزيرة خارجيته هيالري كلنتون �ن هذه �لتق�سيم 
�سي�سهل بعد ذلك مهمة �لتعامل مع �ملنطقة عرب 

دولتني هما تركيا و�ير�ن.
هما  �خل��ط��ة  مهند�سا  �ن  ك��ال��ع��ادة  و�مل��ل��ف��ت 
برنارد لوي�ض و�سموئيل هنتنغتون �سمن ما ي�سمى 
�أوباما  خدمت  �خلطة  �لكبري،  �الو�سط  �ل�سرق 
�إال   )2012-2016( ثانية  والية  على  باحل�سول 
�نها مل تخدم هيالري كلنتون الأن تخلفه برئا�سة 
�لواليات �ملتحدة �المريكية يف �نتخابات 2016.  

وي���الح���ظ م���ن خ���الل م���ا ح�����س��ل وال ي���ز�ل 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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دعوة  بعد  �للبنانية،  �ل�سيا�سية  �الأو���س��اط  يف  �ليوم  �حلديث  ي��دور 
�لبطريرك �لر�عي، �ىل �إعتماد �حلياد يف �ل�سيا�سة �للبنانية جتاه دول 

�ملنطقة!؟
وال ندري عن �أي حياد يتم �حلديث يف جمتمع �سيطرت عليه �لتبعية 
�لدولة  على  �ملفرو�ض  �حلقوق  باأقل  و�الإ�ستهتار  و�ل�سم�سرة  و�ل�سللية 

تاأمينها للمو�طن!؟
كان بع�ض �للبنانيني يتوقعون منذ ت�سلم �لعماد عون قيادة �ل�سفينة، 
�لهيكل،  خ��ارج  ط��ردو�  قد  �لفري�سيني  ليجدو�  �سباح  ذ�ت  يفيقو�  �أن 
وليجدو� �أن �الإجتار بالقانون و�إ�ستخد�مه لتنفيذ �ملاآرب و�الأغر��ض قد 

بطل نهائيًا و�أنهم �سيكونون �سو�ء �أمام �لقانون.
»�الإ�سالح  تيار  ور�ء  �ن�ساقت  �لتي  �ملجموعات  �إ�ستنتجته  ما  هذ� 
�الإعالم قبل بدء �حلكم  �مل�ستمرة على  �الإطالالت  و�لتغيري« من خالل 
قد  �للبناين  �ل�سعب  م��ن  �أخ���رى  جمموعات  ك��ان��ت  ح��ني  يف  �حل���ايل، 
�إ�ستنتجت �ن كل ما يجري كان متهيدُ� لتويل جهة و�حدة ت�سيري �الأمور 
�حلاكمة  �لعقلية  على  �سيطرت  �لتي  بال�سلطة  �لهو�ض  رغبة  بتحقيق 

�ليوم!؟
�سوءً�  �زد�د  �لتعي�ض،  �لبلد  هذ�  �ليوم يف  مر حتى  ما  كل  �أن  ويبدو 
�ل�سنو�ت  مدى  على  �ل�سوت  رفعو�  �لكثريين  �ن  ومع  م�سري�،  وتعرث 
نحو  ي�سري  �لبيت  �أن  من  حمذرين  �لعهد  عمر  من  م�ست  �لتي  �لثالث 
يعمل  �مل�سوؤولني مل  �أن �حدً� من  �إال  �ستاأكل �جلميع،  �لنار  و�أن  �خلر�ب 
على جتهيز فريق �إطفاء متخ�س�ض الإخماد �لنري�ن، ومل تق�ض �ملروءة 
يتنكر  و�لكل  لهيبها  يف  نحن  وها  ن�سوبها،  دون  �حليلولة  على  بالعمل 

للم�سوؤولية!؟
من ي�ستطيع �لقول �ن �لنا�ض حتكم �ليوم بالقانون؟..

من ي�ستطيع �لقول �ن �ل�سمائر يف يقظة؟..
من ي�ستطيع �لتاأكيد �أن �ل�سفينة تتهادى يف �مل�سار �ل�سحيح؟

من ي�ستطيع �لقول �أن هيبة �حلكم م�سانة، و�أن �لقانون ي�سود، و�أن 
�لق�ساء حر، و�أن �حلرية يف �أمان؟؟

يف تاريخ �ل�سعوب حلظات، ي�سبح فيها �إتخاذ �لقر�ر م�سوؤولية تدخل 
�لتاريخ...هل يجد لبنان �لرجل �لذي ي�ستطيع �أن يدخل �لتاريخ باتخاذ 

�لقر�ر �ل�سليم؟

أ. مايز األدهمي

إتخاذ القرار 
مسؤولية 

تدخل التاريخ

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

من زاويتي

    جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

�سكل للحكومة، ومن �خلطاأ و�سع �الثنني �سمن تق�سيم و�حد«.
جاءت �ملو�فقة و�لدعم للحزب �جلديد مع �إعالن �ملوؤ�س�سني �لتاأييد 
�ملال  لر�أ�ض  �جلديدة  �لليرب�لية  �القت�سادية  �ل�سيا�سات  عن  و�لدفاع 
�لعاملي، �إ�سافة �إىل �لتوّجه �الأمريكي الإختبار تفاعل »�الإ�سالم �ملعتدل« 
مع �لغرب، خا�سة بعد �أحد�ث �أيلول )�سبتمرب( 2001، و�إعالن �لواليات 

�ملتحدة �حلرب على »�الإ�سالم �ملتطرف«.
�ن هذه �لالفتات �ل�سيا�سية �لذكية �لتي رفعها حزب �لعد�لة كانت 
�حلكم  ب��اأن  �لغرب  �ىل  و��سحة  ور�سالة  تركيا  حللفاء  تطمني  مبثابة 
�جلديد يوؤطر �سيا�ساته ب�سكل ال يتعار�ض مع �لدور �لذي تعودت تركيا 

�ن توؤدية يف �ملنطقة.
م�ستمرة  �المريكان  �مل�سوؤولني  زيار�ت  كانت  ذ�ته،  �الإطار  ويف هذ� 
منذ فور �حلزب يف �النتخابات �لت�سريعية وت�سكيله �حلكومة، يف كانون 
�الأول )دي�سمرب( 2002، ناهيك عن زيار�ت �مل�سوؤولني �التر�ك للواليات 
�ملتحدة �إ�سافة �إىل لقاء �سخ�سيات موؤثرة يف �للوبي �ل�سهيوين، وجرى 
و�لتنمية  �لعد�لة  تركيا حتت حكم  �لتعاون من جهة  �لتاأكيد على  فيها 
�لقرب�سية،  و�لق�سية  �لعر�قي،  �مللف  فيما يخ�ّض  �ملتحدة  �لواليات  مع 
و�لعالقات �لرتكّية مع »�إ�سر�ئيل«، وم�ستقبل �لعالقات �لرتكية �الأوروبية، 
ودعم �لواليات �ملتحدة م�ساعي تركيا لالإن�سمام �إىل �الحتاد �الأوروبي.

ويف كل مرة تاأتي تطميناأت �أردوغان لالأمريكيني عن مو�قف حزبه 
�لتي  �لوحيدة  �لعرثة  ورمبا  و�لدولّية،  و�الإقليمّية  �ملحلّية  �لق�سايا  من 
�الإنقالب  �ثناء  ح�سل  ما  هو  �لرتكية  �المريكية  �لعالقات  مياه  �سابت 
�لع�سكري �لذي تعتقد حكومة �أردوغان �ن لالأمريكني عالقة باملو�سوع، 
حاوال  ما  �سرعان  �لطرفني  �ن  �ال  �نقرة  على  �ملوقف  �سعوبة  ورغ��م 

ت�سفية �الجو�ء بينهما.
و�سنبقى  زلنا  ما  فنحن  �ملنطقة  يف  �الي��ر�ين  بالدور  يتعلق  ما  �ما 
مقتنعني متاما، �ن ال م�ساكل بني �الإد�ر�ت �المريكية و�النظمة �الير�نية 
�أيا كانت، منذ ع�سرينيات �لقرن �ملا�سي، فهناك م�سالح م�سرتكة جتمع 
�أمريكا مع �النظمة �الير�نية و�برز عناوينها �أن �أي نظام يت�سلم �ل�سلطة 
يعتمد ذ�ت �الأهد�ف �لتي تبناها من كان قبله، و�ن �الأنظمة �الير�نية �أيا 
كانت عناوين يافطاتها ودعاياتها، فهي لن تخرج عن خدمة �الأهد�ف 
�مل�سرتكة مع �مريكا وحليفاتها و�ستبقى �أحد �الأذرع �ملهمة لتنفيذ تلك 
�الهد�ف وال يعنيها كثري� �الطر�ف �لعربية و�ال�سالمية �لتي �ستت�سرر 

من هذه �ل�سيا�سات.  
لقد حكم على �ل�سعب �لعربي و�الإ�سالمي �ن يحكم بطوقني )تركيا 
�نهما متناق�سني ولكن �حلقيقة �ملطلقة �ن  �لبع�ض  و�ير�ن( قد يعتقد 
لكل منهما م�سلحة بالتناغم و�لتو�فق و�لتن�سيق مع �لغرب �المريكي يف 
تنفيذ �الجند�ت، �سيما بعد �ن مت توزيع �الأدو�ر بينهما كما ظهر و��سحا 
لت�سليم  �المريكية،  �خلطة  عن  �مل�سربة  �ل�سرية  �لوثيقة  ت�سمنته  مبا 
لو�ء  حتت  �لعربي  و�ملغرب  �مل�سرق  وحتديد�  �ملنطقة  كل  �إد�رة  زم��ام 
�ل�سيعي  )�ال�سالم  و�ير�ن  �ل�سني(  )�ال�سالم  �مل�سلمني  �الخو�ن  تركيا 
�لقادمة  �لقريبة  �ملرحلة  �أكرب� يف  دور�  للنظامني  �أن  �لفار�سي(، علما 
عبد�لعزيز(  بن  �سلمان  �مللك  وفاة  بعد  �ل�سعودي  �لنظام  )�إ�ستهد�ف 
�سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو عرب �أذرعهما من �مللي�سيات يف �لعر�ق �و �الأنظمة 

�الخو�نية يف �ملنطقة.
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يف ظ��ل �إرت��ف��اع درج���ات �حل����ر�رة يف �أج���و�ء 
�لعر�ق �لالهبة خالل هذه �لفرتة من كل عام حيث 
�نقطاع  مع  مئوية  درج��ة   50 من  �ك��رث  �ىل  ت�سل 
�ملحافظات  معظم  يف  �لكهربائي  للتيار  تام  �سبه 
�مل�ساحبة  و�مل�ساكل  �لتوقفات  وكذلك  �لعر�قية، 
لها يف �سبكات �ي�سال �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب �ىل 
�ملنازل، مع تفاقم �عد�د �مل�سابني و�ملتوفني ب�سبب 
�ل�سيطرة  ع��ن  �لو�سع  وخ���روج  »ك��ورون��ا«  جائحة 
�مل�ست�سفيات  حيث  �لطبية،  �المكانيات  قلة  ب�سبب 
�الجهزة  من  �الدن��ى  �حلد  من  و�خلالية  �لبائ�سة 
تقف  للم�سابني،  �ل�سرورية  و�لعالجات  و�ملعد�ت 
م�سطفى  برئا�سة  �جل��دي��دة  �لعر�قية  �حلكومة 
حقيقية  حلول  �يجاد  عن  عاجزة  �سبه  �لكاظمي 
الأنه  �ملالية  �ملو�رد  توفر  ب�سبب عدم  �مل�ساكل  لهذه 
ورث خزينة مفل�سة مع �نهيار ��سعار �لنفط وجلوء 
و�خلارجي  �لد�خلي  �القرت��ض  لعملية  �حلكومة 
لتغطية رو�تب �ملوظفني و�ملتعاقدين باحلد �الدنى، 
و�أهمها  �خرى  خيار�ت  حكومته  �مام  كانت  بينما 
�لفا�سدين  قبل  م��ن  �ملنهوبة  �الم���و�ل  ��ستعادة 
ووقف �لهدر يف �ملال �لعام و�ل�سيطرة على �ملنافذ 
وعقار�ت  و�ل�سرقات  �لتهريب  ووق��ف  �حل��دودي��ة 
�لقطاعات  دعم  �ىل  ��سافة  و�ل�سر�ئب،  �لدولة 

�النتاجية يف �لزر�عة و�ل�سناعة وغريها. 
�ز�ء  وموقفها  �حلكومة  حال  هو  هذ�  كان  �ذ� 
�مل�ساكل �مل�ستجدة فيا ترى كيف �ستكون معاجلتها 
�ز�ء �مل�ساكل �ال�سا�سية �لتي ب�سببها �نطلقت ثورة 
2019 و�لتي  ت�سرين �ملباركة يف �الول من ت�سرين 
وع�سر�ت  �سهيد   700 م��ن  �ك��رث  �سحيتها  ذه��ب 
�الآالف من �جلرحى و�مل�سابني، ��سافة �ىل مئات 
من �ل�سجناء و�ملغيبني و�لذي كان �سعارها )نريد 
�أثرها مت ��ستقالة حكومة عادل عبد  وطن( وعلى 
و�لكتل  �الح��ز�ب  بني  �ل�سر�عات  لتبد�أ  �ملهدي، 

السياسة

الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي والــــــــــفــــــــــرصــــــــــة االخــــــــــــــرة
�ل�سيا�سية حول من�سب رئي�ض �حلكومة و�أخرًي� مت 
ي�سغل  كان  �لذي  �لكاظمي  �لتو�فق على م�سطفى 
رف�ض  مت  �ن  بعد  �ملخابر�ت  جهاز  مدير  من�سب 

عدد من �ملر�سحني لهذ� �ملن�سب. 
لقد رحبت �لواليات �ملتحدة �المريكية بت�سمية 
�لكاظمي لرئا�سة �حلكومة بينما مل تعرت�ض �ير�ن 
�مامها حتت  �خ��رى  خ��ي��ار�ت  وج��ود  ع��دم  ب�سبب 
�سغط �ل�سارع �لعر�قي �ملنتف�ض. فما هي مطالب 
�لكاظمي  م�سطفى  باإ�ستطاعة  وهل  ت�سرين  ثو�ر 

تنفيذها و�ال�ستجابة لها؟ 
�لدولة  يف  �مل�ست�سري  �لف�ساد  حجم  �ن  �أواًل: 
يعد  مل  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ك����و�رث  �ىل  �أدى  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
و�سرقة  نهب  يتم  حيث  عنها،  �ل�سكوت  باالإمكان 
قبل  من  �لدولة  وع��ق��ار�ت  و�الر����س��ي  �لعام  �مل��ال 
�ملتنفذة،  و�مليلي�سيات  ب��االأح��ز�ب  كبار  م�سوؤولني 
�سبه  و�نعد�م  �ملو�طنني  باإفقار  ت�سبب  �لذي  �المر 
تام للخدمات �لعامة يف جماالت �ل�سحة، �لتعليم، 
�ملاء، �لكهرباء. وكل ما هو �سروري الإد�مة �حلياة 
�حلكومات  رووؤ�ساء  قدمها  �لتي  �لوعود  كل  ورغم 
�للجان،  وت�سكيل  �لفا�سدين  مبحا�سبة  �ل�سابقة 
�ل��رم��اد يف  ل��ذر  ك��ان��ت حم���اوالت بائ�سة  �ن��ه��ا  �ال 
�لعيون و�قت�سرت على عدد حمدود من �ملوظفني 
حما�سبة  على  منهم  �يا  يجر�أ  مل  بينما  �ل�سغار، 
�لتي  و�لكتل  �الح��ز�ب  ق��ادة  من  �لفا�سدين  كبار 

تولت �ل�سلطة منذ �الحتالل وحتى �ليوم.

�ل�سالح  و�إنت�سار  �لدولة  هيبة  فقد�ن  ثانًيا:  
بكل �نو�عه خارج �سلطة �حلكومة، �سو�ًء من خالل 
�ل�سعبي  للح�سد  �نت�سابها  تدعي  �لتي  �مليل�سيات 
و��سلحتها  وعجالتها  �ل��دول��ة  م���و�رد  وت�ستخدم 
�ب�سع  لرتتكب  حركتها  ت�سهل  وباجات  هويات  مع 
�جل���ر�ئ���م م��ن ق��ت��ل وخ��ط��ف و���س��رق��ات و�ب��ت��ز�ز 
و�الجنبية،  �ملحلية  و�ل�سركات  �مل�سالح  الأ�سحاب 
وكذلك �سالح �لع�سائر �لذي ��سبح ميد�ًنا للقتال 
و�ال�ستباكات �مل�سلحة مع بع�سهم �لبع�ض مبختلف 
�ىل  �دى  �ل��ذي  �الم��ر  �ال�سباب،  والأتفه  �ال�سلحة 
ع�سابات  وظهور  و�الن��ح��الل  و�لفو�سى  �لت�سيب 
ومافيات قادرة على فر�ض �ر�دتها على �ملو�طنني، 
تهريب  مثل  �لقانون  عن  خارجة  باأعمال  و�لقيام 
و�دخ�����ال �مل����خ����در�ت، �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �مل��ن��اف��ذ 

�حلدودية، تهريب �مل�ستقات �لنفطية. 
قبل  من  �لعر�قية  �ل�سيادة  ��ستباحة    : ثالًثا 
دول �جل��و�ر خا�سة �ي��ر�ن ذ�ت �لنفوذ �الق��وى يف 
�ملتنفذين  وعمالئها  �تباعها  خالل  من  �لعر�ق، 
يف �لقر�ر �ل�سيا�سي و�المني د�خل �لعر�ق، بحيث 
�ي��ر�ن  �ىل  تابعة  حمافظة  ك��اأن��ه  �ل��ع��ر�ق  ��سبح 
فيلق  قائد  )قانائي(  وبعده  �سليماين  لقا�سم  يحق 
يف  و�لتوجيهات  �الو�مر  ��سد�ر  �الير�ين،  �لقد�ض 
�ل�ساأن �لعر�قي ح�سب رغبة �ملر�سد  كل ما يخ�ض 
�لثانية  ب��ال��درج��ة  ت��اأت��ي  ث��م  �الع��ل��ى )خ��ام��ن��ئ��ي( 
�سمال  على  �ملتكررة  و�عتد�ء�تها  تركيا  تدخالت 

أ. خالد النعيمي 

AOUT  2020 / آب  2020 العدد 1224



نظرية 
المؤامرة

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

منذ  و�الإ�ستقر�ر  �لهدوء  تعرف  مل  �لعربية  منطقتنا  �أن  رغم 
و�أذرع��ه��ا  �لعاملية  �ل�سهيونية  تاآمر  بفعل  �الآن  �إىل  �ال�ستقالل 
�ال�ستعمارية، ي�سر �لبع�ض على رف�ض نظرية �ملوؤ�مرة وي�ستهزوؤون 
باإن�ساء  بلفور  وعد  هوؤالء  ي�سنف  �أين  �أعرف  وال  بها!  يقول  مبن 
مو�سيه  ن�سائح  ي�سنفون  و�أي��ن  فل�سطني  يف  لليهود  قومي  وطن 
�ل�سالح  على  �العتماد  بعدم   1953 ع��ام  غ��وري��ون  لنب  �ساريت 
كربى  دول  تدمري  على  �لعمل  بل  كيانهم  �أم��ن  حلماية  �ل��ن��ووي 
نز�عات طائفية  بخلق  و�سورية وم�سر  �لعر�ق  بهم وهي  حميطة 

ودينية فيها تنتهي �إىل تدمريها.
�أمل ي�سمع �لر�ف�سون لنظرية �ملوؤ�مرة ت�سريح م�ست�سار �الأمن 
�الأمريكي زبغنيو بريجين�سكي يف عهد جيمي كارتر عام  �لقومي 
1980 وطلبه من �الد�رة �الأمريكية �إ�سعال مزيد من �ل�سر�عات 
ب�سكل  �الأو�سط  �ل�سرق  �عادة ر�سم خارطة  �أجل  يف منطقتنا من 
خمتلف عن �سايك�ض بيكو، و�عتماد �لكونغر�ض �الأمريكي ملخطط 
برنارد لوي�ض عام 1983 �لقا�سي بتق�سيم م�سر و�لعر�ق و�سورية 
و�ل�سود�ن ودول �ملغرب �لعربي و�عتبار هذ� �ملخطط ��سرت�تيجية 
تنفيذها  �ملتعاقبة  �الأمريكية  �حلكومات  على  يتوجب  �أمريكية 

بغ�ض �لنظر عن �حلاكم.
�ل�سهاينة   دع��م  �مل���وؤ�م���رة  لنظرية  �ل��ر�ف�����س��ون  ي�سع  �أي���ن 
و�إط��الق  دميقر�طية  �أنظمة  قيام  ومنع  �لعربية  للديكتاتوريات 
و�خر�جهم  وجتويعهم  �سعوبهم  لقمع  �لديكتاتوريات  ه��ذه  يد 
�لغرب  دع��م  يعتربون  �أال  �ل�سهاينة؟  مع  �ل�سر�ع  معادلة  من 
وتدمريه  �ل�سوري  �ل�سعب  ثورة  �سد  �الأ�سدي  للنظام  و�ل�سهاينة 
هوؤالء  يعترب  �أال  موؤ�مرة؟  �سكانها  ن�سف  وتهجري  �سورية  ن�سف 
�ملمزق  �لطائفي  �لفكر  لن�سر  الإي��ر�ن  وت�سليمه  �لعر�ق  �حتالل 

للن�سيج �الجتماعي فيه ��ستجابة لن�سائح مو�سيه �ساريت؟
بنظرة مو�سوعية �ىل حال �أقطارنا �لعربية �سو�ء يف �لعر�ق �أو 
�سورية �أو �ليمن �إ�سافة ملا يعي�سه لبنان �ليوم يدل مبا ال يدع جمااًل 
لل�سك �أن �ملوؤ�مر�ت �سد �أمتنا �لعربية هي �ملحرك لالأحد�ث يف 
لو  للتنفيذ  طريقها  جتد  �أن  �ملوؤ�مر�ت  لهذه  كان  وما  منطقتنا، 
�الإر�دة �حلرة لر�سم م�ستقبله ولكن كثريً� من  كان �سعبنا ميلك 
حكامنا �لذين رفعو� �سعار�ت وطنية كانو� جزءً� ��سا�سيًا  يف تنفيذ 
م�ستقبله  ر�سم  يف  دور  لعب  من  �ل�سعب  بحرمان  �ملوؤ�مر�ت  هذه 

وم�ستقبل وطنه.

أ.زياد المنجد

خال�صة القول

�لعر�ق بحجة مالحقة مقاتلي حزب �لعمال �لكردي )�لبككة( �للذين ��ستطاعو� 
خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية تاأ�سي�ض مع�سكر�ت وقو�عد ثابتة لهم يف �لعر�ق، بل �أنهم 
ت�ستطيع  �ن  دون  نينوى  ملحافظة  �لتابع  �سنجار  ق�ساء  على  �سيطرتهم  يفر�سون 
�حلكومة �لعر�قية �إجالئهم �أو طردهم، وكذلك �لتجاوز�ت �حلدودية �آلتي قامت 

بها �لكويت على �ملياه و�الر��سي �لعر�قية يف ميناء �م ق�سر وخور عبد�هلل.
�ال�سا�سي  �ملطلب  يعترب  و�ل��ذي  �لق�ساء  �ىل  �ملتظاهرين  قتلة  تقدمي  ر�بًعا: 
و�ملهم �لذي تعهد م�سطفى �لكاظمي بتنفيذه، وهذ� ي�ستلزم �ن يتم توجيه �التهام 
�ىل �مل�سوؤول �لتنفيذي �الول وهو رئي�ض �حلكومة �مل�ستقيلة عادل عبد �ملهدي ومن 
تالُه يف �عطاء �الو�مر من وزر�ء وقادة �منيني و�سواًل �ىل قادة �مليل�سيات �لذي 
وهي  و�ملغيبني  �ملختطفني  ق�سية  كذلك  �حلكومية.  �لقو�ت  مع  �لقنا�سني  ن�سرو� 
�ملر�حل  يف  �و  �ملظاهر�ت  خالل  ذلك  مت  �سو�ًء  و�خلطرية  �ملهمة  �لق�سايا  من 
�ل�سابقة وخا�سة خالل فرتة حترير �ملناطق �ملحافظات �ل�سنية من �سيطرة د�ع�ض 
باإختطاف  �ل�سعبي  2017-  حيث قامت ف�سائل من �حل�سد   2015 بني �العو�م 
ع�سر�ت �الآالف من �ملو�طنني �البرياء من �بناء هذه �ملناطق ومل يعرف م�سريهم 

حتى هذ� �ليوم. 
وهي  �ل��دويل  و�ملجتمع  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مع  �لعالقات  خام�ًسا: 
�لق�سية �ملهمة �لتي تقرر م�ستقبل حكومة م�سطفى �لكاظمي، حيث عمدت �الد�رة 
�المريكية على دعم وم�ساندة �لكاظمي من خالل بدء �حلو�ر �ال�سرت�تيجي بني 
�مريكا و�لعر�ق، و�لذي بد�أت جولته �الوىل �ل�سهر �ملا�سي على �أمل �ن ت�ستكمل يف 
و��سنطن بعد زيارة �لكاظمي �ليها. فهل ي�ستطيع �لكاظمي �قناع �الد�رة �المريكية 
قامت  و�لتي  �الي��ر�ين  �لثوري  للحر�ض  �لتابعة  و�مليلي�سيات  �لف�سائل  جلم  على 
وعنا�سر  �فر�د  فيها  يتو�جد  �لتي  و�ملع�سكر�ت  �ملقر�ت  على  خطرية  باإعتد�ء�ت 
بو��سطة  �المريكية  لل�سفارة  �ملتكرر  �ال�ستهد�ف  وكذلك  �لدويل  للتحالف  تابعة 
�سو�ريخ �لكاتيو�سا و�لتي مل يعد �ل�سكوت عليها �مر�آ مقبواًل، بل ال ن�ستبعد �ن يكن 
هناك تدخال دولًيا يف حالة عجز �لكاظمي عن وقف هذه �لتجاوز�ت، خا�سة بعد 
�مام منزله  �لها�سمي  �لدكتور ها�سم  �المني  و�العالمي و�خلبري  �لكاتب  �غتيال 
من قبل عنا�سر م�سلحة كل �لدالئل ت�سري �ىل �نهم تابعني مليلي�سيا حزب �هلل، بعد 
�ن وردته تهديد�ت مبا�سرة من قبلهم الإنتقاد�ته �ملتكررة ملمار�سات هذه �لف�سائل 
�لتي �طلق عليها ت�سمية »�لف�سائل �لوالئية« الرتباطها بالويل �لفقيه )خامنئي(.

�ال�ستنتاجات:
�لكاظمي  م�سطفى  �مام  فاإن  �ملهمة  �سعوبة  من  وبرغم  تقدم  ما  ب�سوء   �  1
�الإعتبار  و�ع��ادة  �ملنهارة  �لعر�قية  �لدولة  هياكل  ترميم  الإع��ادة  تاريخية  فر�سة 
ملكوناتها �مام �ملجتمع �لدويل من خالل �ال�ستجابة لطلبات �ملتظاهرين و�لوفاء 
على  باالعتماد  �حلكومة،  برئا�سة  تكليفه  بعد  نف�سه  على  قطعها  �لتي  بالوعود 
�ىل جانبه يف  �سيقفان  �للذ�ن  ومنظماته  �لدويل  �ملجتمع  ودعم  �لعر�قي  �ل�سعب 

حالة �لتاأكد من �سدق نو�ياه و�سجاعته يف �تخاذ �لقر�ر�ت.
2 � �إن �لرتدد و�ل�سعف �مام �الحز�ب و�لكتل �ل�سيا�سية و�مليلي�سيات �ملنفلتة، 
�سيجعله عاجًز� عن �تخاذ �لقر�ر�ت �حلا�سمة يف �لوقت �لذي مل تعد �ملعاجلات 
�ل�سكلية و�حللول �لرتقيعية كفيلة باإنقاذ �لبالد من �لو�سع �ملاأ�ساوي �لذي �و�سلتنا 
�ليه �حلكومات �ل�سابقة خا�سة و�ن خطر د�ع�ض ال يز�ل قائًما وعملياتها �الرهابية 

يف ت�ساعد م�ستمر
3 � ح�سر �ل�سالح بيد �لدولة و�نهاء وحل �مليل�سيات ��سبح مطلًبا �سعبًيا ودولًيا 

الن خطرها ي�سمل �جلميع. 
4 � �ملبا�سرة باالإعد�د لالنتخابات �ملبكرة وفق قانون �نتخابي جديد ي�ستجيب 
الآي  �ق�ساء  �و  ��ستبعاد  دون  وحرية  بعد�لة  بامل�ساركة  �لعر�قي  �ل�سعب  مل�سالح 

طرف �و جهة وطنية.

    كاتب وباحث �شيا�شي
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نتنياهو  �لذي حدده  �ملوعد  و�حد من  يوم  قبل 
لل�سم وهو �الأول من متوز، حزم م�ست�سار �لرئي�ض 
حقائبه  بريكوفيت�ض  �آيف  �ل�سالم  لعملية  �الأمريكي 
يديل  �أن  ودون  و��سنطن  �إىل  عائدً�  �أور�ق��ه  وجمع 
و  �لليكود  حزبي  بني  خالفًا  تاركًا  ت�سريح،  ب��اأي 
يف  �الأم��ري��ك��ي  �ل�سفري  ي�ستطع  ومل  �أبي�ض،  �أزرق 
�أن  لل�سم  و�ملتحم�ض  فريدمان  ديفيد  “�إ�سر�ئيل” 
يقنع حزبي �الإئتالف �حلاكم للو�سول �إىل قو��سم 

م�سرتكة. 
�سم  على  نتنياهو  ي�سر  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ففي 
من   32% ي��ع��ادل  م��ا  �أي  و�الأغ�����و�ر  �مل�ستوطنات 
وزير  فاإن غانت�ض وحليفه  �لغربية،  �ل�سفة  م�ساحة 
يرتبط  �أن  ي�سر�ن  �أ�سكينازي  غابي  �خلارجية 
�ملعنية وحتديدً�  �لعربية  �لدول  باالإتفاق مع  �ل�سم 
مع  �سالم  معاهد�ت  تربطهما  �لتي  و�الأردن  م�سر 
الإقناع  للفل�سطينيني  �سيء  يعطى  و�أن  “�إ�سر�ئيل” 
دول �خلليج وخا�سة �ل�سعودية و�الإمار�ت، علمًا �أن 
نتنياهو قال �أن ما يجمع “�إ�سر�ئيل” مع دول �خلليج 
لعالقاتها  وذلك  �ل�سم  بعملية  يتاأثر  �أن  من  �أكرب 
وخوفها  “�إ�سر�ئيل”  مع  �ملت�ساعدة  �الإقت�سادية 
قد  بريكوفيت�ض  �آيف  �أن  و�لو�قع  �إي��ر�ن،  من  �مل��ربر 
عملية  وجم��ازف��ة  خماطر  ب��اأن  قناعة  �إىل  تو�سل 
�ستكون  نتائجها  فاإن  نفذت  و�إن  �ملطروحة  �ل�سم 
�الأج��دى  وم��ن  عقباها،  حتمد  ال  ق��د  ج��دً�  �سلبية 
خطة  �سينهي  �ملزمع  �ل�سم  �أن  معتقدً�  �ل��رتي��ث، 

تر�مب لل�سالم. 
كليًا  يتعار�ض  بريكوفيت�ض  �إل��ي��ه  تو�سل  وم��ا 
ب��ه ت��ر�م��ب �ل���ذي تعامل م��ع م.ت.ف  ب���د�أ  م��ع م��ا 
وقيادتها على مقولة »كم فيلقًا متلك« باإ�ستخفاف، 
�إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�سفارة  بنقل  وب��د�أ 
وت�سغيل  غوث  وكالة  عن  �مل�ساعدة  وقطع  �لقد�ض. 

أ. ركاد سالم 

السياسة

الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــار األخـــــــــــــــــــــــــــــر 
ال  �أن  مدعيًا  »�الأون����رو�«  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
حد  على  ي��ورث  ال  فاللجوء  الجئني  لق�سية  وج��ود 
 1948 �أحياء منذ �لنكبة عام  زعمه، و�أن من بقي 
وفريقه  �أنهى  و�أخ��ريً�  �ألفًا،  �الأربعني  يتجاوزون  ال 
غرينبالت، كو�سرن وديفيد فريدمان ر�سم خر�ئط 
�أن��ه  �إال  ك��م،   1700 طولها  يبلغ  ب��ح��دود  �ل�����س��م، 
�مل�ستوطنات  ب��ني  وتعرجاتها  �حل���دود  ط��ول  رغ��م 
�أر��سي  د�خل  �سهيونية  م�ستوطنة   16 بقيت  فقد 
 11000 وي�سكنها  �ملقرتحة  �لفل�سطينية  �ل��دول��ة 
د�خ��ل  فل�سطينية  قرية   43 بقيت  كما  م�ستوطن 
فل�سطيني، كما   106000 ي�سكنها  �إ�سر�ئيل”  “دولة 
على  دل��ت  �الأمريكيني  �مل�سوؤولني  ت�سريحات  �أن 
مع  �الأمريكية  �الإد�رة  بها  تعاملت  �لتي  �لعنجهية 
“�أن  غرينبالت  �إدع��ى  فقد  �لفل�سطينية،  �لقيادة 
بل  فل�سطينية  �أر�سًا  لي�ست  �ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة 
�ل�سم  خمطط  معتربً�  عليها«،  متنازع  �أر��ٍض  �إنها 
“�الإ�سر�ئيلي” ال يعترب غري قانوين، وقد �سرح �سهر 
�سفقة  �أن  كو�سرن  وم�ست�ساره  �الأمريكي  �لرئي�ض 
�لقرن لي�ست للتفاو�ض ولكن للتطبيق، وقد حتدث 
حول  �الأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �ل�سياق  نف�ض  يف 
قر�ر �ل�سم قائاًل �أن هذ� �لقر�ر يعود ل”�إ�سر�ئيل” 
دول  �إىل  تتحدث  �سوف  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  فقط. 

�ملنطقة حول عملية �ل�سم. 
و�الأمريكية  “�الإ�سر�ئيلية”  �لغطر�سة  هذه  �أمام 
�ل��ن��ه��ائ��ي ومنها  ق�����س��اي��ا �حل���ل  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�لقيادة  �إجتمعت  و�حل���دود.  و�لالجئني  �لقد�ض 
 20 بتاريخ  مازن  �أبو  �لرئي�ض  برئا�سة  �لفل�سطينية 
�أن م.ت.ف ودولة فل�سطني قد  2020 وقررت  �أيار 
و�لتفاهمات  �الإتفاقات  من  حل  يف  �ليوم  �أ�سبحت 
فيها  مبا  و«�الإ�سر�ئيلية«  �الأمريكية  �حلكومتني  مع 
كافة  حتمل  »�إ�سر�ئيل«  وعلى  �الأمنية  �الإتفاقات 
يتعلق  ما  كل  يف  �ل��دويل  �ملجتمع  �أم��ام  �الإلتز�مات 
�إتفاقية  من   49 �مل��ادة  وخا�سة  �ملحتلة  باالأر��سي 
�مل�سوؤولية  �الأم��ري��ك��ي��ة  �الإد�رة  وحت��م��ل  ج��ن��ي��ف، 
�لكاملة عن �لظلم �لو�قع على �ل�سعب �لفل�سطيني 
�إىل  �لرئي�ض  دعا  وقد  ل«�إ�سر�ئيل«.  �سريك  الأنها 
موؤمتر دويل لل�سالم ح�سب قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 
�لقرن  �سفقة  �أن  و�أ���س��اف  �ل��دول��ي��ة.  و�ل�سرعية 
نرف�سها جملًة وتف�سياًل و�أن �الإحتالل �ألغى �إتفاق 
لل�سرعية  تنكرت  �أن  بعد  �الإتفاقات  وكافة  �أو�سلو 

�لدولية و�لقانون �لدويل.  
حدود  على  �لفل�سطينية  �لدولة  باإقامة  وطالب 
�لفل�سطينية  �لق�سية  وحل   67 حزير�ن  من  �لر�بع 
�ل��دول��ي��ة،  و�ل�سرعية  �لعربية  �ل���ق���ر�ر�ت  ح�سب 
بر�سم  �ملتعلق   1515 �الأم��ن  جمل�ض  ق��ر�ر  وخا�سة 

خريطة لل�سالم �لتي �إقرتحتها �ملجموعة �لرباعية 
�إقرتحته  �ل��ذي  �لقر�ر  �الأو���س��ط.  بال�سرق  �ملعينة 
رو�سيا ين�ض على قيام دولة فل�سطينية بحلول عام 
وقر�ر  ل”�إ�سر�ئيل”  �أمنية  �سمانات  مقابل   2005
�لقد�ض  فيها  مب��ا  بامل�ستوطنات  �خل��ا���ض   2334
وق��ر�ر  لالجئني  �ل��ع��ودة  بحق  �ملتعلق   194 وق��ر�ر 

�جلمعية �لعامة رقم 67/219/2012 . 
وقد �أيدت هذه �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لقيادة 
وقد  �لوطنية  و�لقوى  �لف�سائل  كافة  �لفل�سطينية 
من  كل  �سم  �ل��ذي  �ل�سحفي  باملوؤمتر  ذل��ك  تكلل 
�ملركزية  �للجنة  �سر  �أم��ني  نائب  رج��وب  جربيل 
حركة  رئي�ض  نائب  �ل��ع��اروري  و�سالح  فتح  حلركة 
هذ�  �لعربية  �لتحرير  جبهة  �أي��دت  وق��د  حما�ض. 
�للقاء كمقدمة لتحقيق �لوحدة �لوطنية كما �أيدته 
�أحد  ذك��ر  وق��د  �لوطنية،  و�ل��ق��وى  �لف�سائل  كافة 
معلقي تلفزيون »مكان �الإ�سر�ئيلي« �أن ق�سية خطة 
فتح  هو جمع حركتي  و�حد  �أمر  �ل�سم جنحت يف 
“�الإ�سر�ئيلي” فقد وجهت  �أما يف �لد�خل  وحما�ض، 
معار�سة  جانب  �إىل  قوية  مبعار�سة  �ل�سم  خطة 
حزب �أزرق �أبي�ض �ل�سريك يف �حلكومة و�لذي تعود 

�إليه عملية �إف�سال عملية �ل�سم. 
ت�سم  و�لتي  �مل�سرتكة  �لعربية  �لقائمة  فهناك 
وحزبي  م.ت.ف  ل�سيا�سة  و�ملوؤيدة  عربيًا  نائبًا   15

�لعمل ومريت�ض �لر�ف�سني لعملية �ل�سم. 
كما �أن روؤ�ساء جمال�ض �مل�ستوطنات �أعربو� عن 
قلقهم من قيام دولة فل�سطينية الأن �خلطة ت�ستمل 
�مل�ستوطنون  قرر  كما  فل�سطينية،  دولة  �إقامة  على 
�ل����وزر�ء، وق��ال ع��دد من  �أم���ام م��ق��ر�ت  �لتظاهر 
�سلة  �إىل  تر�مب  �سفقة  �إلقاء  »علينا  �مل�ستوطنني 

�لزبالة«. 
لتغيري  �مل�ستوطنني  مع  نتنياهو  لقاء  ينفع  ومل 
�ل�سم  خطة  �أن  �أخ��ربه��م  حيث  نظرهم،  وج��ه��ة 
من  ك��ب��ريً�  ع���ددً�  ول��ك��ن  مرحلتني،  على  �ستكون 
حتى  جزئيًا  �سمًا  عار�سو�  »ي�سع”  جمل�ض  روؤ�ساء 
يفي  لن  نتنياهو  باأن  و�سككو�  �الأر��سي  من   30%
وقد  �مل�ستقبل،  �لثانية يف  �ملرحلة  بتنفيذ  بتعهد�ته 
�أنه  �مل�ستوطنات  �أعلن بن حيان مدير عام جمل�ض 
�سد �ل�سيادة �لتي تعني �إقامة دولة فل�سطينية. و�أن 
فل�سطينية،  دول��ة  قيام  �أج��ل  من  هي  تر�مب  خطة 
�لقانوين  �مل�ست�سار  زينغر  يوئيل  �ملحامي  �أكد  كما 
�الإت�ساالت  يف  “�الإ�سر�ئيلية”  للحكومة  �ل�سابق 
على  �أ�سرف  و�لتي  �أو�سلو  �إتفاقات  بعد  جرت  �لتي 
طرف  من  �ل�سم  »�أن  هاآرت�ض  ل�سحيفة  �سياغتها 
�أو�سلو«،  الإتفاق  و��سحًا  نوعيًا  �إنتهاكًا  ي�سكل  و�حد 
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يكاد �أن ال يختلف �إثنان على �ن �ملذهبية �لطائفية قد متددت وطغت يف 
منطقة �مل�سرق �لعربي بعد و�سول �خلميني �ىل �ل�سلطة يف �إير�ن قادًما من 
فرن�سا يف عام 1979 وهذ� ما فتح �لباب و��سًعا �مام طبقة من �ملعممني يف 
بع�ض �لدول �لعربية من �لتي يعي�ض فيها مو�طنون �سيعة باملطالبة لتعميم 
وقد  وعريقة حل�سابها،  معتدلة  �نظمة  ��سقاط  وبالرغبة يف  �لتجربة  هذه 
�أخرى،  �أحيان  �أحيانا وباالإحتو�ء يف  جوبهت بع�ض هذه �ملطالبات بالعنف 
ولكن �ملع�سلة �حلقيقية �لتي يو�جهها �ل�سيعة �لعرب هو يف غياب �ي دور 
للمرجعيات �لعربية يف حوزتي �لنجف وقم، ومن �ملفارقة �ن مذهب �ل�سيعة 
بنو  و�لذين هم من  �لبيت  الآل  �لوالء  ركيزة  �أُ�س�ض على  قد  �الأثني ع�سرية 
مرجعيات  �أ�سماء  بني  �لر�بط  هو  فما  �لعرب  بطون  خرية  وهي  ها�سم، 
�آل  مبذهب  وخر��سان  و�ير�ن  وباك�ستان  ك�سمري  �ىل  �أ�سولها  تعود  �سيعية 
�أتباع �ملذهب �ل�سيعي هوؤالء �ملر�جع  �لبيت �لها�سمي �لعربي؟ وكيف يقّيم 
بطريقة  �لعربية  �للغة  حتى  بع�سهم  يتكلم  ال  �لذين  �ولئك  ا  وخ�سو�سً

�سليمة!! 
ب�سبب  ثانوًيا  لبلده  �ملو�طن  والء  فيها  يكون  �لعامل  يف  دولة  توجد  فال 
وال  و�ليمن،  و�لعر�ق  لبنان  يف  كما  �لطائفية  ملرجعيته  �الأ�سا�ض  والئه  �أن 
توجد دولة يف �لعامل ترت�سي �ن يكون د�خلها نظام مايل و�قت�سادي وحتى 
ع�سكري مو�زي الإقت�ساد �لدولة وجي�سها، حيث تعتا�ض �الأوقاف و�مليلي�سيات 
على مقدر�ت �لدولة � ر�جع تخ�سي�سات  مرتبات �حل�سد �ل�سعبي وكذلك 
تخ�سي�سات �لوقفني �ل�سني و�ل�سيعي يف �لعر�ق لالأعو�م �ملا�سية �  فكيف 
ميكن جناح �أي منظومة حكم و�إ�ستمر�رها يف ظل وجود )ظّل �هلل( �أو )روح 
وال  �أجنبيا  يكون  ما  غالبا  و�لذي  �لفقيه،  بالويل  �أو  باملرجع  ممثال  �هلل( 
يحمل جن�سية هذ� �لبلد، وهو يتمتع يف �لوقت نف�سه ب�سلطات تفوق �سلطات 

�أعلى م�سوؤول يف �حلكومة نف�سها؟ 
طابور  وهناك  وننفذها  و�لت�سريعات  �لقو�نني  ن�سن  �أن  ميكننا  كيف 
من  �أعلى  �سلطاته  الأن  هاتفية  مبكاملة  قر�ر  �أي  يف�سل  �أن  ي�ستطيع  خام�ض 
�سلطة رئي�ض �لوزر�ء؟ �لدور �الآن يقع على عاتق �أ�سحاب �لقر�ر و�ملخت�سني 
عربية  مرجعيات  �إيجاد  يف  �لعربية،  و�ملجتمعات  �لقومي  �الأم��ن  وخ��رب�ء 
وطنية �سيعية توؤمن ب�سيادة �لدولة وتتعاون وت�سارك باإير�د�تها مع �ل�سعوب 
وجتهيلها  �إفقارها  لغر�ض  ولي�ض  ورعايتها  تعوي�سها  لغر�ض  �مل�سطهدة 

و�سرقة خري�تها.

أ. هالل العبيدي

المرجعيات 
الشيعية 

غير العربية 
ودورها 

المشبوه

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة اأول ال�صطر

للتعبري عن  �أبيب  تل  �ساحات  لل�سم يف  �ملعار�سة  �ملظاهر�ت  �سارت  كما 
�لرف�ض لل�سم. كما مت �سباغة مياه بركة بتاح تكفا باالأحمر على �أن �ل�سم 

�سيكلف �ملزيد من �لدماء. 
�لذي ميثل  �ملذهبي  �الإير�ين  �لتمدد  ورغم خماوف دول �خلليج من 
خليجي  حم��ور  �إي��ج��اد  �أمريكا  وحم��اول��ة  �خلليج  ل��دول  وج��ودي��ًا  تهديدً� 
�لتي ربطت �سهر  �ل�سد�قة  �إىل جانب  �لتهديد،  ملو�جهة هذ�  �إ�سر�ئيلي 
�أن ر�سالة  �إال  تر�مب كو�سرن بكل من حممد بن ز�يد وحممد بن �سلمان 
يف  ن�سرت  و�لتي  �لعتيبي  يو�سف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �الإم���ار�ت  �سفري 
و�لتي  لندن  يف  �ل�سعودي  �ل�سفري  ور�سالة  �أح��رن��وت،  �إدع���وت  �سحيفة 
لل�سك �ن  �أو�سحت ومبا ال يدع جمااًل  ن�سرت يف جريدة هاآرت�ض �لعربية 
كما  »�الإ�سر�ئيلي«،  وجهها  يف  �ل�سم  عملية  مطلقًا  توؤيد  ال  �خلليج  دول 
كان ملوقف �مللك �سلمان باأن فل�سطني هي �لق�سية �ملركزية لالأمة �لعربية 

و�ململكة مع �إقامة �لدولة �لفل�سطينية بعا�سمتها �لقد�ض. 
�أما موقف �لعاهل �الأردين فقد كان حا�سمًا فال�سفة �لغربية يف �لعام 
عن  تخلى  و�الأردن  �الأردنية،  �ململكة  من  ج��زءً�  كانت  �أحتلت  عندما   67
�ل�سفة الأ�سحابها ولي�ض ل”�إ�سر�ئيل” وبالتايل فاإن �سم �لغور �سوف يوؤثر 

على معاهدة و�دي عربة.
كما ز�ر رئي�ض �ملو�ساد يو�سي كوهني �الأردن و�إجتمع مع �مللك عبد �هلل 
�الأردين  وزير �خلارجية  �لرد من  �ل�سم، وقد جاء  و�أطلعه على خمطط 
�أمين �ل�سفدي باأن �الأردن يعار�ض �ل�سم �جلزئي الأنه يحول دون �إقامة 
دولة فل�سطينية، كما �سرح �مللك عبد �هلل قائاًل »عملية �ل�سم �ستوؤدي �إىل 
و�لرو�سي  �ل�سيني  �ملوقف  جانب  و�إىل  �إ�سر�ئيل”  مع  �الأمد  طويل  �سر�ع 
25 دولة  �أعلنت  �الأوروبي حا�سمًا، فقد  �ملوقف  لل�سم فقد كان  �ملعار�ض 
�أوروبية من �أ�سل 27 دولة ت�سكل �الإحتاد �الأوروبي باأن �ل�سم �إذ� ح�سل 
لن مير بدون عو�قب. ويف جمل�ض �الأمن قر�أ �ملندوب �لفرن�سي بيانًا �سديد 
�لدويل  �لقانون  مع  يتعار�ض  �ل�سم  �أن  وق��ال  »�إ�سر�ئيل«،  �سد  �للهجة 
�أوروب��ي  برملاين   1025 وقع  كما  �ملنطقة،  على  �ل�سلبي  �أث��ره  له  و�سيكون 
�أن  كما  �ل��دويل،  �لقانون  مع  تتعار�ض  �أنها  و�أك���دو�  �ل�سفقة  �سد  بيان 
ر�سالة رئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين جون�سون �لتي ن�سرت يف جريدة �يدعوت 
�إن  و�أن��ه  “�الإ�سر�ئيلية”  �مل�سلحة  �سد  هو  �ل�سم  �أن  ملخ�سها  �أحرنوت 
�الأمريكية �ساحبة  �ملتحدة  �لواليات  ح�سل فلن مير بدون عقوبات. ويف 
�سفقة �لقرن فقد عار�ض هذه �ل�سفقة مر�سح �حلزب �لدميقر�طي جو 
عملية  تدين  عري�سة  على  كونغر�ض  ع�سو  �ملائتي  يقارب  ما  ووقع  بايدن 

�ل�سم. 
و�أمام ما يو�جهه تر�مب من ت�ساعد وباء �لكورونا وعجز �إد�رته عن 
مكافحة �لوباء وما �أثاره مقتل جورج فلويد من �سر�ع عن�سري بعد وفاته 
حتت ركبة �سرطي �أبي�ض، كما �أن ما ن�سره جون بولتون و�إبنة �أخو تر�مب 
�لعو�مل  تلك  كل  �ل�سيا�سي،  وجهله  تر�مب  قدر  من  ي�سيء  و  يحط  ومبا 
مازن  باأبو  هاتفيًا  �إت�سل  وقد  �ل�سفقة  تطبيق  يف  يرتيث  تر�مب  جعلت 
�لرد  م��ازن  �أب��و  فرف�ض  تتقدم،  �لقرن  �سفقة  ب��اأن  �إنطباعًا  يعطي  لكي 
على مكاملته رغم �لو�ساطات �لعربية و�لدولية، كما رف�ض �للقاء مع وزير 
خارجية �أمريكا بومبيو، وهكذ� �سهدنا �أن �لعنجهية و �ل�سلف �الأمريكي 

يتحطم على �سخرة �حلق �لفل�سطيني �ل�سلدة . 
�لرباعية  �لعام لالأمم �ملتحدة غوتريي�ض بدعوة  �إعالن �الأمني  وياأتي 
نع�ض  يف  �الأخري  �مل�سمار  ليدق  “�إ�سر�ئيلي”  فل�سطيني  بوجود  �للقاء  �إىل 

�سفقة تر�مب �ملنهارة. 

    اأمني عام جبهة التحرير العربيةا
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�لعربي  �ل�سيا�سي  �خلطاب  يف  كثري�  ي��رتدد 
�ملركزية،  ق�سيتنا  فل�سطني هي  �أن  مقولة  �لعام 
وهذ� ال �سك �سحيح، فكيف ترتجم هذه �لفكرة 
حتديات  م��ن  عربي  بلد  ك��ل  ي�سهده  م��ا  ظ��ل  يف 
متنوعة؟ وهل  وجودية وخماطر وطنية وحياتية 
�أن تركيز �الإهتمام بق�سية فل�سطني يعني �إ�سقاط 
�الإهتمامات �لوطنية �و �حلياتية للبلد�ن �لعربية 

�لقريبة من فل�سطني �و �لبعيدة عنها؟؟
معناها  ه��ذه  �ملقولة  �إع��ط��اء  ن�ستطيع  حتى 
�لتذكري  �إع����ادة  م��ن  ب��د  ال  �ل�سليم،  �لن�سايل 
حركة  بينتها  كما  فل�سطني،  ق�سية  ببديهيات 
�ل��ن�����س��ال �ل��وط��ن��ي و�ل��ق��وم��ي خ���الل �مل��ئ��ة �سنة 
تلك  تطم�سها  تكاد  بديهيات  وه��ي  �ملن�سرمة، 
لتزييف  �لعربي  �لعقل  على  �ملت�ساعدة  �حلرب 
وباحلقائق  ب��ال��ت��اري��خ  و  وب��اأم��ت��ه  ب��ذ�ت��ه  وع��ي��ه 

�الأ�سا�سية لل�سر�ع �لعربي دفاعا عن �لوجود. 
1 � ق�سية فل�سطني هي جوهر �ل�سر�ع �لعربي 
�الأمريكي - �ل�سهيوين  �الإ�ستعمار  �لعدو�ن  �سد 
مت�ساعد  �إ�ستمر�ر  وه��و  �لعربية.  �الأم���ة  على 
�ل�سهيوين   - �الإجنليزي  �الإ�ستعماري  للعدو�ن 
و�لتقدم،  �لتحرر  من  ملنعها  �لعربية  �الأم��ة  على 
كيان  �إ�سطناع  يف  �أ�سا�سا  متثل  ذلك  يف  �سبيله 
�إ�ستعماري غريب معاد لالأمة وهويتها وتاريخها 
�إمكانية  منع  �لرئي�سية  وظيفته  وح�سارتها؛ 
للتحرر  لهم  حماولة  كل  وحماربة  �لعرب  وحدة 
�إمعانا  »�إ�سر�ئيل«  �أ�سموه  �لوحدة،  �أو  �لتقدم  �أو 

د. عبدالناصر سكرية

حتت  �الإ�ستعماري  خبثهم  و�إخ��ف��اء  �خل��د�ع  يف 
�ستار�.  �ل�سهيونية  �ليهودية  يتخذ  ديني  غطاء 
فلي�ست؛ و�الأمر كذلك؛ ق�سية فل�سطينية بل هي 
وم�ستقبله؛  �لعربي  �لوجود  ق�سية  �ل�سميم  يف 
�ملتطلعة  �لعرب  �أه��د�ف  كل  كنهها  يف  ت�ستجمع 
�إىل بناء م�ستقبل عربي و�حد متحرر من �لتبعية 
جوهرها  يف  مت�سك  ق�سية  و�لت�ستت.  و�ل�سعف 
�ملنطقة  على  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل�����س��ر�ع  خ��ي��وط  ك��ل 
�لعربية وجت�سد كل رغائب �مل�سالح �الإ�ستعمارية 
يف حتطيم مقومات �الأمة لالإ�ستيالء عليها وعلى 

مقدر�تها �لكثرية.
على  �سر�عا  ولي�ست  وج��ود  ق�سية  ه��ي   �  2

�إمتياز�ت �أو ثرو�ت �أو حدود.
�سر�عا  جت�سد  وال  دينية  ق�سية  لي�ست   �  3
ع��دو�ن  ه��ي  ب��ل  و�مل�سلمني،  �ل��ي��ه��ود  ب��ني  دينيا 
كله  �لعربي  �ل�سعب  على  �إ�ستعماري   - �سهيوين 
�ل�سهيونية  كانت  و�إذ�  فل�سطني.  من  �إنطالقا 
حتر�ض على �إعطاء �لعدو�ن �سفة دينية الإخفاء 
كاذبة؛  دينية  باإدعاء�ت  �الإ�ستعمارية  مطامعها 
�إال �أنها جنحت يف �إ�ستدر�ج بع�ض �لقوى �لعربية 
�إىل �ساحات مو�جهة دينية ترى �لق�سية �سر�عا 
بني �ليهود و�مل�سلمني، وهذ� ما ت�سعى �ل�سهيونية 
�لكاذبة  الإدعاء�تها  �إثبات  من  فيه  ملا  لتكري�سه 
�ملزيفة باأحقية �ليهود باأر�ض فل�سطني وما حولها 

تخر�ساتها  خلفية  على  و�ل��ف��ر�ت؛  �لنيل  ب��ني 
�لدينية �لتاريخية �مللفقة.

4 � بناء على ما تقدم فاملو�جهة �ساملة تغطي 
�أما  �لعربي.  و�لوجود  �لعربية  �الأر���ض  م�ساحة 
�لعدو�ن فتقع على عاتق كل طرف  رد  م�سوؤولية 
�أو  كليا  بعيد،  �أو  قريب  من  �ل��ع��دو�ن  ي�ستهدفه 
جزئيا، يف �لو�قع �لر�هن �أو يف �مل�ستقبل �لقريب 

�أو �لبعيد.
يكون  وحيثما  ع�سكرية،  لي�ست  �ملو�جهة   �  5
�ساحة  تكون  �ل��وج��ود؛  م��ه��دد�  �سامال  �ل��ع��دو�ن 
ولي�ست  �حل��ي��اة  جم���االت  ك��ل  �ساملة  �ل�����س��ر�ع 

تقت�سر على �ل�سيا�سة �أو�الإقت�ساد �أو �لعمر�ن.
برمتها  �لق�سية  تهدد  ر�ه��ن��ة  �أخ��ط��ار  ثمة 

ولي�ض فقط مركزيتها �لقومية:
�سعب  وباإ�ستثناء  �لعربي،  �مل�سروع  غياب   �  1
عربية،  ق��وة  �أي��ة  توجد  ال  �لفل�سطيني  �ل��د�خ��ل 
عملها  ب��رن��ام��ج  يف  ت�سع  �سعبية،  �أو  ر�سمية 
بند�  و�لبعيدة؛  �لقريبة  تخطيطاتها  وج���د�ول 
حمدد� و��سحا عمالنيا تنفيذيا يتعلق بفل�سطني 
لي�ض  حولها.  �ملتمحورة  �لعربية  بق�سيتها  �أو 
مطلوبا  عمال  يحدد  مربمج  �إجر�ئي  بند  هناك 
�أو يتعني �إمتامه يف فرتة زمنية معينة يف �إعتبار 
كالم  �أم��ا  فل�سطني،  خ��ارج  �لعربية  �ل��ق��وى  ك��ل 
و�الإ�ستعد�د  �لعدو�ن  ورف�ض  و�لتاأييد  �لت�سامن 
عملية  زمنية  �إلتز�مات  دومن��ا  فكثري  للمقاومة 

و��سحة.
�الإ�ستعماري  �ل�سهيوين  �ل��ع��دو�ن  رد  �إن 

السياسة
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باالأمر  لي�ض  ور�ئ��ه��ا،  من  و�الأم��ة  فل�سطني  على 
�أوال،  حقيقية  �إر�دة  �إىل  يحتاج  فهو  �ل�سهل، 
�ملجاالت؛  لكل  �ساملة  عمل  �إ�سرت�تيجيات  ثم 
توظف �لطاقات �لالزمة وتت�سدى للعدو�ن وفق 
نه�سويا  م�سروعا  لها  ت�سع  �ملعامل  و��سحة  روؤية 
�سمن  متوفر�  �أو  متاحا  لي�ض  وه��ذ�  متكامال، 

معطيات �لو�قع �لعربي �لر�هن.
للق�سية  �لكبري  �الإخال�ض  من  �لرغم  وعلى 
وعري�سة  و��سعة  عربية  �سعبية  قطاعات  ل��دى 
يف  و�ل��رغ��ب��ة  �لت�سامن  م�ساعر  ورغ���م  ج���د�، 
�مل�ساعدة و�مل�ساركة؛ �إال �أن غياب م�سروع عربي 
�أو حتى لل�سمود مبعناه �ل�سلبي؛ ي�سل  للمو�جهة 
ويحبط  يجمدها  �أو  و�ل��رغ��ب��ات  �مل�ساعر  تلك 

ترجمتها �إىل حركة وعمل ونتائج.
2 � �الإقليمية �ل�ساغطة، فاالإنق�سام �الإقليمي 
باآالف  �لعربي  �الإن�سان  �أغرق  �لعربية  لل�سيا�سة 
�لتفا�سيل �حلياتية �ليومية �ملتعلقة بالدفاع عن 
كما  ثانيا،  معا�سه  متطلبات  وتاأمني  �أوال  ذ�ت��ه 
�لطابع  ذ�ت  �ملحلية  �الإهتمامات  من  �لكثري  يف 
�ل�سيا�سات  تلك  و�إ�ستطاعت  �لبحت؛  �الإقليمي 
حياتية  منازعات  �إح��د�ث  �لتق�سيمية  �الإقليمية 
حتى  �الآخ���ر،  �لبلد  مو�جهة  يف  بلد  ك��ل  جتعل 
ليبدو �أن �إزدهار هذ� �لبلد مرهون مبدى تر�جع 
�لبلد �الآخر؛ �إال �أن تر�جع �لوعي �ل�سعبي بوحدة 
�مل�سري �لعربي و باأهمية �لعمل �لعربي �مل�سرتك 
يف  �سو�ء  وحياتيا؛  م�سلحيا  للجميع  وب�سرورته 
مو�جهة �أي عدو�ن خارجي �أو من دونه، كل هذ� 
�أدى �ىل تقزمي حجم �لق�سية وخفف كثري� من 
على  �لعدو�ن  ميثلها  �لتي  �ملخاطر  وطاأة  �إدر�ك 
�الإهتمام  تر�جع  �ساهم يف  �لذي  �الأمر  �جلميع؛ 
�إ�ستطاع  لقد  جامعة.  مركزية  كق�سية  بالق�سية 
ت��ع��اون ق���وى �ل���ع���دو�ن �خل��ارج��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة 
تف�سيلية  م�سلحية  ق�سايا  �سناعة  و�ملحلية؛ 
�إىل  ت��وؤدي  �لعربية  �لبلد�ن  �أبناء  بني  متعار�سة 
تغييب �لروؤية �ل�ساملة �جلامعة �ملدركة للمخاطر 
على �مل�ستوى �مل�سريي �لعام، و�إغر�ق �لنا�ض يف 

تفا�سيل م�سكالت حياتهم �ليومية �ملرت�كبة 
3 � �مل�ساريع �الإقليمية �ملعادية �لتي برزت يف 
�لعربي  للوجود  معادية  م�ساريع  �الأخرية  �لعقود 
حملت يافطات دينية مذهبية �إنق�سامية؛ متاهت 
مع �الأطماع �الأجنبية يف �الأر�ض �لعربية وتناغمت 
معها ميد�نيا يف كثري من �الأحيان، وت�سللت �إىل 
�لدينية  �الإنتماء�ت  ر�ي��ة  حتت  �لعربي  �جل�سم 
وحتري�سا  متزيقا  فيه  تعمل  ور�ح��ت  �ملذهبية، 
�إ�سعال خالفات  �إنق�ساميا. ف�ساهمت يف  �سعوبيا 
مذهبية وت�سعى لتحويلها �إىل فتنة دينية متناغمة 
مع �مل�سروع �الإ�ستعماري �الأمريكي - �ل�سهيوين 

وروؤيته �لعدو�نية للو�سع �لعربي. 
وقد �ساهمت هذه �مل�ساريع �الإقليمية �ملذهبية 

و�لر�سمية  �ل�سعبية  و�ل��ق��وى  �لنا�ض  �إ�سغال  يف 
بق�سايا فرعية �أ�سعفت �الإهتمام �لعام بالق�سايا 
للطاقات  �إ�ستنز�فا  بالتايل  و�سكلت   ، �ملركزية 
�إهتمامها  يكون  �أن  �ملفرت�ض  من  �لتي  �لعربية 
كما  �لعربية،  فل�سطني  �الأم  بالق�سية  مركزيا 
�ساهمت يف خلق مربر�ت لبع�ض �لقوى �لر�سمية 
�الأجنبي  �الإ�ستقطاب  عمليات  يف  لالإ�ستغر�ق 
�أح�سانها  �الإرمت��اء يف  وملزيد من  �ملحلية  للقوى 
�الإقليمية  �مل�ساريع  و متثلت هذه  بها،  و�الإحتماء 

يف كل من �إير�ن وتركيا.
وعلى �لرغم من �أن �مل�سروع �الإير�ين يتحدث 
بات  �أن��ه  �إال  فل�سطني،  ق�سية  مع  �لت�سامن  لغة 
ي�سكل خطر� حقيقيا عليها نظر� لنهجه �ل�سعوبي 
�الإنق�سامي ولتناغمه مع �لقوى �الأجنبية �ملعادية 
�أنظمة  ع��ن  ول��دف��اع��ه  �ل��ع��ر�ق؛  ي��ح��دث يف  كما 
�لف�ساد و�الإجر�م و�لتبعية كما يحدث يف �سورية 
�لعربي  للجهد  �إ�ستنز�ف  عامل  فبات  و�ليمن، 
تفتيت  يف  و�سببا  فل�سطني،  ق�سية  عن  و�إل��ه��اء 
�ل�سارع  تفتيت  وحتى  �لعربي  �مل�سرق  جمتمع 
وهو  �ل��د�خ��ل  يف  �سيما  وال  ذ�ت���ه  �لفل�سطيني 
م�سلحية  �إرتباطات  خلق  عن  ف�سال  �الأخطر. 
مادية بعيد� عن �لوالء �لوطني �حلر، فبات قر�ر 
�لفل�سطينية حتديد� يف طهر�ن  �الأطر�ف  بع�ض 
و�الإ�ستقطابات  �ملحاور  �سيا�سات  لعبة يف  وباتت 

�الإقليمية على ح�ساب �لق�سية نف�سها.
4 � �الإن�سر�ف �لر�سمي �لعربي عن �الإهتمام 
�الأجنبية  �لقب�سة  �إ�ستحكمت  حيث  بالق�سية. 
على �لقر�ر �لر�سمي مما جعله م�ساهما فعاال يف 
�إن�سر�ف �لنا�ض عن �لتفكري و�الإهتمام بالق�سية 

�ملركزية عرب و�سيلتني:

وم�سكالت  بهمومه  �ملو�طن  �إغ��ر�ق  �الأوىل: 
حياته �ليومية.

�لثانية: �الإ�سر�ف يف �لتعمية و�إخفاء حقائق 
مب�ساحله  �ل�سعبي  �ل��وع��ي  وتغييب  �ل�����س��ر�ع، 
�ملركزية،  بالق�سية  و�سلتها  �لعميقة  �حلقيقية 
�لتي تبني وحدة  �الإ�سرت�تيجية  وتغييب �حلقائق 
�آن  كل  �لعربي يف  �الأمن  ووحدة  �لعربي  �مل�سري 

ومكان.
هذه �ملخاطر جمتمعة تهدد �لرتجمة �لعملية 
�إىل  لتقزمها  �لعربية  فل�سطني  ق�سية  جلوهرية 
فل�سطيني.  �إقليمي  �أو  ديني  �أو  ح��دودي  �سر�ع 
بني  نوع  �أي  من  عربيا  �إنق�ساما  يثري  ما  كل  �إن 
�إمن��ا  �ستار  �أي  حت��ت  �لعربي  �ل�سعب  مكونات 
ق�سيتها؛  و�سمولية  فل�سطني  جوهرية  يعرقل 
و�أخطره ما يختبىء حتت �سعار�ت �ملقاومة وهو 
�لديني  و�لتمزيق  و�لتفريق  �لتدلي�ض  ميار�ض 

و�الإجتماعي و�الإن�ساين.
�أن تكون ق�سية فل�سطني هي حمور �إهتماماتنا 
�ل�سر�عات  �أ�سكال  كل  وقف  يقت�سي  �ملركزية، 
�جلانبية وتلك ذ�ت �لطابع �ملذهبي �لتق�سيمي. 
وتعميق  �الأوط���ان  م�سكالت  حلل  �لت�سدي  �أم��ا 
�الجتماعية  حقوقها  وحماية  �ل�سعبية  وحدتها 
وحرياتها وحركتها فاإمنا تدخل يف �سلب تعزيز 
تلك  ترجمة  على  وح��ده  �لقادر  �ل�سعبي  �ملوقف 
عمالين  و�قع  �إىل  �ل�سحيحة  �لن�سالية  �ملقولة 
�الأر���ض  حترير  حتى  �الإم��ك��ان��ي��ات  فيه  ت��رت�ك��م 

و�الإن�سان.
    طبيب و كاتب عربي
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د.معتصم االمين الزاكي  

يف موكب جماهريي يعد �الكرب بعد ت�سكيل 
�حلكومة �النتقالية �ل�سود�نية خرج ماليني من 
30 يونيو  �ل�سود�نيني يف كل مدن �ل�سود�ن يوم 
�لثورة،  م�سار  ت�سحيح  مبوكب  �سمي  �ملا�سي 
والة  تعيني  �أبرزها  مطالب  عدة  �ملوكب  وحمل 
�لت�سريعي، وتقدمي  �ملدنيني، و�ملجل�ض  �لواليات 
رئي�ض  �ملحاكمة.  �ىل  �ل�سابق  �لنظام  رم��وز 
بتفيذ  وعد  و  �لتقط غ�سب �جلماهري  �ل��وزر�ء 

مطالب �ل�سارع  خالل ��سبوعني.

السياسة

رئيس الوزراء السوداني د.عبد حمدوك 
يصدر قرارات بإقالة 8 وزراء وتعن والة الواليات

ويعد قر�ر تعيني �لوالة �ملدنني �برز �ملطالب 
�لواليات  هذه   �عادة  �همها  عديدة  الإعتبار�ت 
قبل  م��ن  حتكم  ظلت  �إذ  �مل��دن��ي��ني،  حكم  �ىل 
برتدي  �نعك�ض  كامل،  ع��ام  من  الأك��رث  �لع�سكر 
�لنظام  فلول  و�سيطرة  �لواليات  يف  �خلدمات 

�ل�سابق عليها. 
خطوة �لتعديل يف �جلهاز �لتنفيذي  �لوز�ري 
�ل�سارع  من  كبري�  �إرتياحا  وج��دت  و�ل��والي��ات 

�ل�سود�ين و�لنا�سطني �ل�سيا�سني. 

�لنا�سطة  �إ�ستنطقت  �ل��ع��رب«  »ك��ل  جملة 
قالت  و�لتي  حممد،  عو�ض  �أم��اين  �ل�سيا�سية 
نلتم�ض �لطريق عرب �لوالة �ملدنيني يف ت�سحيح 
�الحت���ادي  �حل��ك��م  هياكل  ع��رب  �ل��ث��ورة  م�سار 
هياكل  جميع  يف  �لن�ساء  م�ساركة  و  و�ملحلي، 
�حلكم، ون�سيد بتعيني    �إثنني من �لوالة �لن�ساء 
�ال�ستاذة �أمال حممد عز�لدين، كو�لية بالوالية 
كو�لية  �ملكي  �أحمد  �آمنه  و�ال�ستاذة  �ل�سمالية  
�لوثيقة  ن�ض  �أن  من  بالرغم  �لنيل.  نهر  لوالية 
يف   40% ن�سبه  �لن�ساء  منح  ق��د  �لد�ستورية 
و�لييتني  تعيني  فاإن  �حلكم   هياكل  يف  �لتمثيل 
منقو�سا  حقا  هذ�  يعترب  و�يل،   18 �سمن  من 
متاما �إال �ننا يف �لطريق �ل�سحيح نحو م�ساركة 
�أك��رب  متثيل  يف  ون��اأم��ل  �ل�سلطة،  يف  �لن�ساء 

باملجل�ض �لت�سريعي و�لربملان. 
باحلزب   �ل��ق��ي��ادي  ق��ال  �الإجت����اه  ذ�ت  ويف 
بخيت  خالد  و�لتغيري  �حلرية  وقوى  �لنا�سري 
د�ستوري  �إ�ستحقاق  �ملدنيني  �ل��والة  تعيني  ب��اأن 
�حلكم  �أج��ه��زة  بناء  ��ستحقاقات  م��ن  وث���وري 
�النتقايل تاأخر كثري� وترك فر�غ �أثر على �أد�ء 
رئي�ض  وق��ر�ر  �سلبي،  ب�سكل  �النتقالية  �ل�سلطة 
�لوزر�ء د. حمدوك ميثل خطوه �يجابية للبناء، 
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كدولة  �ل�سهيوين  بالكيان  تركيا  �إعرتفت  حني   1949 �لعام  منذ 
وتبادلت معه �لبعثات �لدبلوما�سية وقيام حكومة عدنان مندر�ض بتوقيع 
معاهدة تعاون م�سرتك يف �لعام 1958 و�لتاآمر �لرتكي �ل�سهيوين على 
�الأمن �لقومي �لعربي م�ستمر بوترية مت�ساعدة، فمرة ياأخذ �سكل �سغوط 
وتهديد لالأمن �ملائي �لعربي باإعتبار �أن منابع نهري دجلة و�لفر�ت يف 
�ملائية  لتقليل �حل�سة  بناء �سدود عمالقة  �الأر��سي �لرتكية، والبد من 
ل�سوريا و�لعر�ق، و�ن عملية بناء �ل�سدود مل تتوقف بل يف ت�ساعد م�ستمر 

بتن�سيق �سهيوين مبا�سر وغري مبا�سر.
 ويف نف�ض �ل�سياق �سعت تركيا �إىل تطويرعالقتها باأثيوبيا، من خالل 
ت�ستطيع  لرتكيا  قدم  موطئ  لتاأ�سي�ض  �أردوغان  �إ�ستخدمها  ناعمة  قوى 
من  �الأفريقية  �لعربية  و�لدول  م�سر  �سد  حموري  دور  لعب  خالله  من 
خالل دعم بناء �سد �لنه�سة وتاأييد �ملوقف �الثيوبي، ومتويل بناء �ل�سد 
ب�ستة مليار�ت دوالر وبدعم �سهيوين، كون �ل�سد �سيوؤثرعلى ح�سة م�سر 
�ملائية بن�سبة 25 باملائة وهذ� يعني �إ�سعاف قدرة م�سر �لزر�عية وزيادة 

�لبطالة  فيها و�إ�سعافها �قت�ساديا.
الإعادة  عن�سرية،  �أوهام  من  ينطلق  م�سر  �سد  �لرتكي  �لتاآمر  �ن 
�خلالفة �لعثمانية من جهة وتاأييد� لالإخو�ن �مل�سلمني �لذين ق�ست على 
30 يوليو يف م�سر، وحماولة حتجيم �لدور �مل�سري يف  �أحالمهم ثورة 
�أفريقيا، ولهذ� نرى �أن وفود� �سرية وعلنية تركية و�سهيونية �إ�سافة �ىل 
وفد �أمني قطري ز�رت �أثيوبيا لدعمها �أمام موقف م�سر �لذي ��ستطاع 
�إمالئه،  موعد  وحتديد  �ل�سد  بناء  مو�سوع  يف  �الأثيوبي  �لتعنت  �إظهار 
بات  مما  �الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  �لدويل  �ملجتمع  ملطالبة  خالفا 
يهدد �ملوقف �الأثيوبي �الأمن �ملائي مل�سر و�ل�سود�ن، وهو يف �لوقت نف�سه 
ينبئ عن �إحتماالت �إ�سعال حرب بني م�سر و�أثيوبيا �لتي تدعمها تركيا 
ي�سكل تهديد� لالأمن  �ل�سهيوين، ودخول قطرعلى �خلط مما  و�لكيان 
�ملتفرج؟  �لعربية يف موقف  �لدول  �ستبقى جامعة  �لعربي، فهل  �لقومي 
و�لدولية  �الإقليمية  و�ملنظمات  �لعربية  �القطار  على  �ستتحرك  �أنها  �أم 
لن�سرة �حلق �مل�سري و�ل�سود�ين يف مياه �لنيل باإعتباره �سريان �حلياة 

لل�سعب �لعربي يف هذين �لقطرين �ل�سقيقني؟
لو حتركت بجدية ومن منظور قومي  �نها  و�أنا على يقني  �أقول هذ� 
عربي فاإنها �ستنجح، رغم �ن �لتجارب �ل�سابقة للجامعة �لعربية كانت 
�لتهديد�ت  هذه  وجه  يف  �سادقة  عربية  وقفة  من  بد  فال  ذلك،  غري 
بعنو�ن  لكن  �سهيوين  تركي  �سد  هو  �ل�سد يف حقيقته  الأن هذ�  وغريها 

�أثيوبي. 

أ. علي الزبيدي

  سد النهضة  
التركي الصهيوني 

األثيوبي!

يف ال�صميم

   �شحفي من العراق

لكن متثيل �لن�ساء �أقل بكثري من �ملاأمول و�ملن�سو�ض عليه يف �لوثيقة 
ودورهن  �ل�سود�نيات  �لن�ساء  ن�ساالت  مع  يت�سق  و�لذي  �لد�ستورية 
كذلك  �ملتاأ�سلمة،  �لطفيلية  �لر�أ�سمالية  �سلطة  �إ�سقاط  يف  �حلا�سم 
وبالرغم  �ل��والي��ات  حكام  توزيع  يف  �حلزبية  �ملحا�س�سات  ب��رزت 
من �أن هذه �ملاآخذ تخ�سم من هذه �خلطوة �إال �أنه على قوى �لثورة 
متمثلة يف قوى �إعالن �حلرية و�لتغيري وتن�سيقيات جلان �ملقاومة وكل 
�لقوى �ساحبة �مل�سلحة �حلقيقية يف �لتغيري يف كل �لواليات، دعم 
�لوالة �جلدد و�مل�ساهمة �لفاعلة يف �إجناح مهمتهم وت�سهيلها بتقدمي 
وتقدمي  و�الإلتفاف حولهم  معهم،  و�لتفاكر حولها  و�حللول  �مل�ساكل 
�أوجه �لق�سور لتالفيها وتقدمي  �لنقد �لبناء �لذي يقوم على ك�سف 
�حللول ملعاجلتها لتجتاز بالدنا هذ� �لظرف �لتاريخي �حل�سا�ض �ىل 

دميقر�طية م�ستد�مة وتنمية متو�زنة و�سالم د�ئم.
 21 �خلمي�ض  ي��وم  له  �سحفي  موؤمتر  عرب  �لقومي  �الم��ة  ح��زب 
يوليو، �كد على رف�سه تعيني �لوالة علي �لرغم من �أنه �حلزب �الأكرث 
�ملر�سحني  ��سماء  رف�ض  لكنه  والي��ات،   6 على  ح�سل  �إذ  حظوظا 

�ملح�سوبني عليه وطالبهم باالن�سحاب.   
�أهمية  على  �ك��د  �لبعث  بحزب  �لقيادي  علي  ع�سام  �لدكتور 
قوى  منا�سد�  �ل��والة  بعتيني  �ل���وزر�ء  رئي�ض  بها  ق��ام  �لتي  �خلطوة 
ببالدنا  نعرب  حتى  و��سنادهم،  بدعمهم  بالواليات  و�لتغيري  �حلرية 
�يل مرحلة �لبناء �لدميقر�طي، كما �كد على �سرورة معاجلة �خللل 
�لذي �ساحب تعيني �لوزر�ء يف �ل�سابق و�نعكا�سه على �سعف �الد�ء 
و �سرورة مر�عاتها يف �لوزر�ء  �جلدد. وقال �إن بالدنا متر مبرحلة 
مف�سلية مطالبا كل قوى �لثورة بالتحلي بامل�سوؤولية �لوطنية و�لنظر 

باأفق �سيا�سي و��سع مل�ستقبل بالدنا. 
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قد ي�سح كالم �ل�ساعر�لعربي �أحمد �سوقي 
حني قال: 

�إمنا �الأمم �الأخالق ما بقيت
                    فاإن هم ذهبت �أخالقهم ذهبو�

بظو�هر  يتعلق  �مل��و���س��وع  �أن  ي��ب��دو  وق���د 
م�سينة، يف �إحدى جمهوريات �ملوز �أو يف بلد من 
بلد�ن �لظلم و�لتخلف و�ال�ستبد�د، لكن �المر 
يتعلق »مبهد« �حلرية و �لدميقر�طية و �لثور�ت 
�لتي  بفرن�سا  يتعلق  �الم��ر  �الن�سان،  وحقوق 
�سعارها و رمز دولته �الأكرب ،�حلرية، �مل�ساو�ة 
كبري�  جزء�  ��ستعمرت  �لتي  فرن�سا  و�الإخ��اء، 
�سعوبا  �سعوبها،  جعل  ذريعة  حتت  �لعامل  من 

السياسة

الرشوة والفساد ونهب المال العام

أ.محمد زيتوني

�الن�سان  حقوق  وحت��رتم  ومتمدنة  متح�سرة 
وتبني دولها على �أ�س�ض �لدميقر�طية �حلديثة.

بالعا�سمة  �ن��ط��ل��ق��ت،  �ل�����س��دد  ه���ذ�  يف  و 
للمحكمة  بالغرفة32،  ب��اري�����ض،  �لفرن�سية 
وحكومي  �سيا�سي  م�سوؤول  حماكمة  �جلنائية، 
�لعام، هو  �ملال  �لف�ساد و�ختال�ض  بتهمة  بارز، 
�ل�سيد فر�ن�سو� فيون و زوجته بينيلوب و نائبه 
يف �جلمعية �لعامة )�لربملان �لفرن�سي(، مارك 

جولود.
�لربملان،  يف  ونائبه  فيون  فر�ن�سو�  ويتابع 
زوجته  ل�سالح  �ل��ع��ام  �مل���ال  �ختال�ض  بتهمة 
�مل�ساركة  بتهمة  بدورها  تتابع  �لتي  بينيلوب، 
عقد  م��ن  ��ستفادت  ق��د  وك��ان��ت  �جل��رمي��ة،  يف 
تقدمي  بدون  )زوجها(  �الأول  �لوزير  مع  تعاون 
�لعام،  �أي عمل يذكر يف �ملهمة ح�سب �الدعاء 

و ��ستفادتها من دفوعات مالية جتاوزت مليون 
يوروعلى مدى مدة خم�ض �سنو�ت.

�ملتتالية،  فيون �جلل�سات  �لزوجني  وح�سر� 
جانب  �ىل  �مل��ح��اك��م��ة،  ���س��ري  عمليات  خ���الل 
�ل�سابق يف  نائبه  مارك جولود،  �لثالث،  �ملتهم 
�لربملان، ومل يدليا باأي ت�سريح. وبعد �أن طلب 
دفاعهما تاأجيل �جلل�سة �ىل �ليوم �لتايل، نظر� 
لالإ�سر�ب �لذي  كان يخو�سه �ملحامون، قبلت 
�أن  �إىل  �ملحاكمة  و��ستوؤنفت  �لتاأجيل،  �ملحكمة 

�سدر �حلكم يف حق �ملتهمني.
»بينيلوب  ب  ع��رف��ت  م��ا  �أج��ه��زت  فبعدما 
�ل�سابق،  �الأول  �ل��وزي��ر  �أح���الم  على  غ��ي��ت«، 
رئا�سة  �ل��دول��ة،  يف  �سلطة  ب��اأع��ل��ى  �لظفر  يف 
فاإنها  �ل��ع��امل،  دول  �أق��وى  الإح��دى  �جلمهورية 
بالن�سبة  خطورة  �أك��رث  منعرجا  �ل��ي��وم،  تاأخذ 
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آخر  رآي 

 كاتب و اإعالمي عربي

 معاناُة �سعوب �لعامل من م�سل�سل �حلروب و�لنكبات، يقابلها بال�سرورة زيادة �أو 
م�ساعفة ثر�ء فئات �سغرية. م�سل�سل ال ولن ينتهي، كما ي�ستحيل حتديد �أوىل حلقاته 

�أو خامتتها مهما �متدت �أحد�ثه تاريخيًا �أو جغر�فيًا.
وليبيا  و�سوريا  �ليمن  خ�سو�سًا  �لعربية  �ملنطقة  يف  �الأخ��رية  �ل�سنو�ت  م�سائب 
م�سلحة،  ميل�سيات  زعماء  ب��روز  عرب  مكانيًا،  وال  زمنيًا  ��ستثناء  لي�ست  و�ل��ع��ر�ق 
�إ�ستغالل  �إجر�مية، و�سبكات ف�ساد مت�سابكة مع �سلطة �لبندقية، متتهن  وع�سابات 
بئ�ض حال �ل�سعوب، باإحتكار �لغذ�ء و�لدو�ء وبيعها باأ�سعار م�ساعفة، تهريب �الآثار 
و�الأ�سلحة و�سائر �ملمنوعات، �سرقة ونهب �ملنازل و�الأحياء، �سبكات نقل �لب�سر عرب 

�حلدود �أو بيع �أع�سائهم...�إلخ.
�أكرث  �النتفاع  »�أم���ر�ء«  من  يجعل  �الأزم���ات،  الإ�ستغالل  �لكارثي  �جلانب  ه��ذ� 
مكانتهم  تفقدهم  له  حلول  �أي  وعرقلة  �ل�سر�ع  فرتة  �أم��د  �إطالة  من  �مل�ستفيدين 

و�متياز�تهم �لطارئة.
لكن ماذ� عن �جلانب غري �ل�سلبي - وهو لي�ض �إيجابيًا بال�سرورة- حني نتحدث 
�أو  �أو جائحات بيئية  �أثرياء �ساعفو� ثرو�تهم ب�سبب منعك�سات طبيعية الأزمات  عن 

�سحية!   
�أربعة  �أن  �إ�سرتعى �نتباهي هنا تقرير ن�سرته �سحيفة »مريور« �لربيطانية، من 
من �أغنى �أثرياء �لعامل، ك�سبو� 144 مليار جنيه �إ�سرتليني )184 مليار دوالر(، منذ 

�سهر �آذ�ر/مار�ض مع بد�ية �الإغالق �لذي �سهده �لعامل عقب تف�سي جائحة كورونا.
فموؤ�س�ض »�أمازون«، جيف بيزو�ض، �رتفعت ثروته من 89 �إىل 149 مليار جنيه، 

)190 مليار دوالر(، مع تز�يد �الإقبال على �لت�سوق عرب �الإنرتنت.
 72 �إىل   43 من  لفي�سبوك،  �لتنفيذي  �لرئي�ض  زوكربريغ  مارك  ثروة  و�رتفعت 
مليار �إ�سرتليني، يف ظل �الإقبال �مل�ساعف على �ملوقع و�ملن�سات �الأخرى �لتابعة مثل 

»�إن�ستغر�م« و«و�ت�ض �أب« و«ما�سنجر«.
كذلك حال ثروة موؤ�س�ض �سركة »مايكرو�سوفت«، بيل غيت�ض )ز�دت من 77 �إىل 
�إيلون ما�سك  �إ�سرتليني(. وثروة �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة »ت�سال«،  93 مليار جنيه 

)ز�دت من 19.7 �إىل 59 مليار جنيه ��سرتليني(.
�أت�ساءل بقر�رة نف�سي: هل يتمنى �أثرياء �لكورونا �إطالة �أمد �جلائحة على غر�ر 

�أمر�ء �حلروب؟ 

أثرياء )الكورونا(  
أم أمراء  
الحروب؟

أ.هاني المالذي

    �شحفي من املغرب

لل�سيد فر�ن�سو� فيون �لبالغ من �لعمر65  �سنة 
وزوجته �لتي ت�سغره ب�سنة.

�ال�ستئناف،  بعد  �الحكام  هذه  ثبتت  و�إذ� 
بينيلوب  زوجته  و  �ل�سابق  �الأول  �لوزير  يف حق 
فقد  )�ل��ربمل��ان(،  �لعامة  �جلمعية  يف  ونائبه 
يتم �إثبات �إد�نتهم باأحكام قد ت�سل �إىل خم�ض  

�سنو�ت �سجنا نافذة وغر�مات باهظة.
ف��ب��ع��د �إد�ن�����ة ع��م��دة »ل��وف��ال��و� ب����ريي« يف 
���س��و�ح��ي ب��اري�����ض، ب��ات��ري��ك ب��ال��ك��اين، ب��اأرب��ع 
�ل�سريبي  �ل��ت��ه��رب  ب�سبب  ن��اف��ذة،  ���س��ن��و�ت 
خم�سة  بعد  �سبيله  و�إخ���الء  �الأم����و�ل،  وغ�سل 
�أ�سهر لظروف �سحية، وبعد �أن قررت �ملحكمة 
�جلمهورية  رئي�ض  حماكمة  بباري�ض  �جلنائية 
�ملقبل،  �أكتوبر  يف  �ساركوزي،  نيكوال  �الأ�سبق 
وهي �سابقة يف تاريخ فرن�سا، �ملالحق يف ق�سية 
�أن �ليمني �لفرن�سي متورط ب�سكل  ف�ساد، يبدو 
كبري يف ق�سايا جر�ئم قد ت�سعفه �أكرث و متحي 
وترتك  �ملقبلة،  �ال�ستحقاقات  يف  حظوظه  كل 
�لذي  �ملتطرف  �ليمني  �أم��ام  مفتوحا  �ملجال 

يتز�يد نفوذه يوما بعد يوم.
كذلك، يبدو �أن �جلمهورية �خلام�سة تعي�ض 
�الجتماعي  �الح��ت��ق��ان  ب�سبب  �أي��ام��ه��ا،  �أع��ق��د 
و�الأزمة �ملالية و�الحتجاجات �ملطالبة بالتغيري 
وخا�سة منها »�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء« و�إ�سر�بات 
�ملو��سالت  وتد�عيات جائحة كورونا، وتدخلها 
�لت�ساوؤل  يف ليبيا وغري ذلك. كل هذ� ي�سرعن 
�أوروب���ي  �حت��اد  ظ��ل  يف  فرن�سا  م�ستقبل  ح��ول 
مرتهل، خا�سة بعد خروج بريطانيا منه وتلويح 

دول �أخرى بذلك.
فهل �ستقاوم فرن�سا كل هذه �لوقائع �لذ�تية 
يف  �ملتمثلة  و�ل��دول��ي��ة،  �ملحلية  و�مل��و���س��وع��ي��ة 
�لكبار،  �ل�سيا�سة  رج��ال  بع�ض  �سلوكات  حتلل 
وت�����س��دع �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و م��ط��ال��ب �ل�����س��ارع 
حمالة،  ال  ذ�هبة  �أنها  �أم  و�لتغيري،  بالتخليق 
للجمهورية  �ملو�سوعية  لل�سروط  �لتاأ�سي�ض  نحو 

�ل�ساد�سة؟
�لتي  �ملفاجئة  �الإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج  �أن  �أم 
�أي  �الإي��ك��ول��وج��ي��ة  �الأح�����ز�ب  عليها  ح�سلت 
�خل�سر، خالل �ال�ستحقاقات �لبلدية �الأخرية، 
و�لتي �أكدت ��سمحالل �حز�ب �ليمني و�لي�سار 
�خلريطة  يف  بتغيري جوهري  تب�سر  �لتقليدية، 

�ل�سيا�سية �لفرن�سية، ال هروب منه؟
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أ.ليلى  جيري

لي�س غريباً على التاريخ اأن يتو�شاأ مباء الثورة، واأن ميم وجهه �شطر ال�شعب وحقوقه 
وتاريخه، ويرفع بريق احلرية وال�شيادة والقرار الوطني امل�شتقل من اأجل حا�شر فاعل 

وم�شتقبل واعد.
يف متوز اخلالد، حتققت عربياً ثورات معجزة، بل كانت معجزات الرجال تتحقق حتت 

�شم�س العروبة ولوائها.
�شهر متوز اخلالد: يف ال�شاد�س منه اإ�شتقالل اجلزائر بعد ثورة عمدت بدماء مليون 
ون�شف �شهيد جزائري، ويف ال�شابع ع�شر منه كان اأبطال البعث بالعراق ي�شنعون ثورتهم 
البي�شاء اخلالدة، ويف الثالث والع�شرين منه كان ال�شباط الأحرار يف م�شر ينهون عهد 

امللكية من اأجل م�شر و�شعبها.
لهذه الثورات، نعيد ت�شليط ال�شوء عليها. ونقدم للقراء وللجيل الذي مل يعا�شرهم 

�شهادات عما جرى يف هذا ال�شهر، باجلزائر والعراق وم�شر.

السياسة

ق�سما بالنازالت �ملاحقات
و�لدماء �لز�كيات �لطاهر�ت 

و�لبنود �لالمعات �خلافقات
يف �جلبال �ل�ساخمات �ل�ساهقات

نحن ثرنا فحياة �أو ممات
وعقدنا �لعزم �أن حتيا �جلز�ئر

فا�سهدو�..... فا�سهدو�..... فا�سهدو�
»وعقدنا �لعزم �أن حتيا �جلز�ئر« حتت هذ� 
�ملجاهدين  ر�سا�سات  �أوىل  �إنطلقت  �ل�سعار 
�ل��ف��احت م��ن نوفمرب/ و�ل��ث��و�ر �جل��ز�ئ��ري��ني يف 
م�سلحة  مقاومة  بد�ية  معلنة  �ل��ث��اين،  ت�سرين 
�لكفاح  م��ن  ون�سف  �سنو�ت  �سبع  ��ستغرقت 
ون�سف  مليون  ح��و�يل  فيها  �إ�ست�سهد  �مل�سلح، 
�جلز�ئر  �أر���ض  حت��ررت  �أن  �إىل  �سهيد،  �ملليون 

توقيع مر�سوم  بعد  �لغا�سم  �مل�ستعمر  بر�ثن  من 
 1962 �سنة  جويلية/يوليو   3 ي��وم  �ال�ستقالل 
�ل��ت��اري��خ  �ل�سهر  نف�ض  م��ن  �خل��ام�����ض  و�إق�����ر�ر 
�لر�سمي الإ�سرتجاع �ل�سيادة �لوطنية �لتي �سلبت 

يف ذ�ت �ليوم من �سنة 1830.  
�أق�سى  م��ن  تعترب  �ل��ت��ي  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل��ث��ورة 
و�أعنف ثور�ت �لقرن �لع�سرين و�أكرثها دموية، 
هي ق�سة كفاح ل�سعب ثار وحقق �الأجماد، ولعل 
لهذ� �لن�سر �لعظيم مالمح مميزة، جعلت ثورة 
�لع�سرين، رغم  �لقرن  ثور�ت  درة  �لتحرير هي 
�جلماعية  و�الإب��اد�ت  �لوح�سية  �ملجازر  ب�ساعة 
�ل��ت��ي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا �ل��ث��و�ر ع��ل��ى م���د�ر �سنو�ت 

�الإ�ستدمار.
�أو  �سكونا  ت��ع��رف  مل  �جل��ز�ئ��ري��ة  �مل��ق��اوم��ة 
�أر��سيها  �لغا�سم  �مل�ستعمر  دخ��ول  منذ  ه��و�دة 
�لدفاع  يف  يتو�نو�  مل  �أبناءها  الأن   1830 �سنة 
�سمود  و�إ�ستمر  �مل�سلوبة،  حريتهم  وع��ن  عنها 
�جل��ز�ئ��ري��ني ط����و�ل ف���رتة �ل��غ��زو ع��ل��ى �سكل 
�لتا�سع  �لقرن  طيلة  تو��سلت  �سعبية  مقاومات 
ع�سر �إىل بد�ية �لقرن �لع�سرين، و�لتاريخ خري 

�ساهد على ذلك.
�لوطن  �ملليون �سهيد قادها رجال كان  ثورة 
بالن�سبة لهم �ملال و�الأهل و�لولد، مل يعتليهم ال 
خوف وال فزع ود�فعو� عن وطنهم حتى حتقيق 

الحية تستعيد  الذاكرة  الجزائرية:  التحرير  ثورة 
بـــــــطـــــــوالت األشــــــــــــــــاوس مـــــــن فـــــــدائـــــــي الــــحــــريــــة
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�لن�سر و�حلرية.
لي�ض  �جلز�ئريون  به  يعتز  �لذي  �لتاريخ  �إن 
حقيقية  ثورة  هو  بل  �أ�سطورة،  وال  خيال  جمرد 
لكي  �إ�ست�سهدو�  �لذين  �خلالدين  بدماء  كتبت 
حتيا �جلز�ئر بعدما نزفت دمائهم يف كل �سرب 
بعد  ر�بعا  مقوما  يعترب  �ل��ذي  �لوطن  ه��ذ�  من 

�لدين و�للغة و�لتاريخ. 
�سهاد�ت للتاريخ

�ل���ذي���ن �سحو�  �ل���رج���ال  ب���ني ه�����وؤالء  م���ن 
تعي�ض �جل��ز�ئ��ر حرة  �أن  �أج��ل  م��ن  ب��اأرو�ح��ه��م 
�أبية �ملجاهد »�لعيفة علي« �لذي يتذكر ويقول : 
�لقرى  �لريف من  �سكان  فرن�سا جلميع  »�ن��ز�ل 
و  جتمعات  م��ر�ك��ز  يف  وح�سرهم  �مل���دن  �إىل 
حمت�سد�ت يف 1960، وقطع �الأكل و �مل�ساعد�ت 
عن  �خل��ن��اق  لت�سييق  فيهم  ت�سك  م��ن  ك��ل  ع��ن 
جميع �لثو�ر، جعل قادة جبهة �لتحرير �لوطني 
جعلني  ما  هذ�  فرن�سا،  �إىل  �لن�سال  نقل  تقرر 
�أ�سو�أ  وتبقى  �ل�سنة،  نف�ض  يف  باري�ض  �إىل  �أنتقل 
ر��سخة يف ذ�كرتي هي  ت��ز�ل   ال  ذكرى حزينة 
�ل�سلمية  �الأول  ت�سرين   / �أكتوبر   17 مظاهر�ت 
وكنت  فيها  �ساركت  �لتي   1961 يف  باري�ض  يف 
�لب�سعة  �جلر�ئم  و  �ملوؤملة  �ملجازر  على  �ساهد� 
من  ب��اأم��ر  باري�ض  �سرطة  رج��ال  �رتكبها  �لتي 

�لقائد موري�ض بابون  يف حق �ملتظاهرين �لذين 
جميع  م��ن  ح�����س��رو�  �الآالف،  بع�سر�ت  ق���درو� 
من  باأمر  لل�سو�رع  وخرجو�  �لفرن�سية  �ملناطق 
فيدر�لية جبهة �لتحرير بفرن�سا للتنديد  بحظر 
يومها  �جلز�ئريني.  على  فر�ض  �لذي  �لتجو�ل 
حتولت �سو�رع باري�ض �إىل م�سرح ملجزرة رهيبة، 
تكن  مل  �لتي  �ملظاهرة  قمع  منها  �لهدف  ك��ان 
وقع  �سعب  �سد  �لظلم  رف�ض  عن  تعبري�  �سوى 
�ملجزرة  ه��ذه  �الإ���س��ت��دم��ار.  جي�ض  بط�ض  حت��ت 
 17 ليلة  بعد  م��ا  �إىل  تو��سلت  �ل��ت��ي  �ل��دم��وي��ة 
�أكتوبر خلفت عدد� كبري� جد� من �ل�سحايا بعد 
�إلقاء �ملئات منهم يف نهر �ل�سني مكتويف �الأيدي 
�لغرق، كما مت  �أحد من  ينجو  و�الأرج��ل حتى ال 
�الآالف  وترحيل  �ل�سجون  يف  منهم  �لكثري  و�سع 

�إىل �جلز�ئر«.
حتدث  ع��ق��وين«  »علي  �ملجاهد  جانبه  م��ن 
�حلرب  ذكريات  با�سرتجاع  بد�أ  عندما  مبر�رة 
و�لن�سال �سد فرن�سا خالل �ندالع ثورة �لتحرير.
»�أنا �ملجاهد علي عقوين، �إلتحقت ب�سفوف 
حزب �ل�سعب �جلز�ئري �لذي كان يعرف �سابقا 
يف  �لدميوقر�طية  �حل��ري��ات  �نت�سار  بحركة 
كنت  �خلم�سينات  يف   .1937 11مار�ض/�آذ�ر 
�أنا�سل �سمن �سفوف �جلي�ض �مل�سلح �لذي كان 
“�ملفقود” مو��سي  يقوده �ملنا�سل �لكبري �ل�سهيد 
متطوعني  جتنيد  دوري  وكان  ق��دور،  بن  ح�سني 
�مل��ن��خ��رط��ني، ك��م��ا كنت  �أك���رب ع���دد م��ن  ل�سم 
�أقوم �أي�سا بالتن�سيق مع �أع�ساء �حلزب وتوزيع 
باالإ�سافة  �حلرة،  �جلز�ئر  وجريدة  �ملن�سور�ت 
�إىل جمع �الأ�سلحة وجتنيد ثو�ر يف �سفوف جي�ض 

�لتحرير �أثناء �ندالع ثور ة 1954.
�أمرين   1965 يناير  جانفي/  من  �لفاحت  يف 
ق��دور  ب��ن  ح�سني  موي�سي  �مل��ب��ا���س��ر  م�����س��وؤويل 
لالإلتحاق  �ملنا�سلني  م��ن  جمموعة  مب��ر�ف��ق��ة 
�لتب�سي”  ر�بح  “�سي  يقودها  كان  ثانية  بجموعة 
�لتحرير  جي�ض  ب�سفوف  �الل��ت��ح��اق  �أج���ل  م��ن 
علي من طرف  �لقب�ض  �أن��ه مت  �جلبل، غري  يف 
�لتعذيب  طرق  الأب�سع  وتعر�ست  �مل�ستعمر  قو�ت 
بو��سطة �لكهرباء و�أحو��ض �ملياه رفقة جمموعة 
من �لثو�ر، بعدها رمونا يف مغار�ت، قبل �أن يتم 
�حتجازنا يف مر�كز �لتجمعات حتى �ال�ستقالل.

قام  �مل�ستعمر  �أن  �أ���س��ه��د  ع��ق��وين  علي  �أن���ا 
�ل�سعب  ح��ق  يف  ب�سعة  ح��رب  ج��ر�ئ��م  بارتكاب 
�أ�سعر بالفخر  �جلز�ئري و�الإن�سانية، و�أنا �ليوم 
و�العتز�ز الأننا �سحينا من �أجل حترير �جلز�ئر 

من ويالت �مل�ستعمر �لغا�سم.
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السياسة

تتذكريه  �ل��ذي  �ملوقف  �أو  �حلادثة  ماهي   �
د�ئمًا من ثورة �جلز�ئر �لعظيمة؟

�أف�سل  ولكنني  فعاًل  متعددة  �حل��و�دث  �إن   �
خالل  �جل��ز�ئ��ري  �ل�سعب  م��وق��ف  �أت��ذك��ر  �أن 
�لذين  و�لن�ساء  �لرجال  وبطولة  �لتحرير  حرب 
��ستقالل  على  �حل�سول  يف  حلظة  ي�سكو�  مل 
�لتعذيب وكل  �أ�ساليب  �لرغم من  بالدهم على 
�ال�ستعمار  طرف  من  �سدهم  �ملوؤ�مر�ت  �أن��و�ع 

وحلفائه.
� ما هو �ملوقف �ملميز للرئي�ض �لر�حل هو�ري 
�أو  �لثورة  خالل  �سو�ء  تن�سيه  ال  �ل��ذي  بومدين 

عندما بات رئي�سًا للجز�ئر؟
يتطلب  وج��و�ب��ه  معقد  �ل�����س��وؤ�ل  ه��ذ�  �إن   �
بني  �لر�حل  �لرئي�ض  الأن  و�سفحات  �سفحات 
خارقة  و�سيا�سة  �سجاعة  �ل�سلطة  ممار�سة  يف 
�لعادة، وذلك نادر جدً� �ليوم عند �ل�سيا�سيني. 
ومن ذكرياتي �لطيبة مر�فقتي له �إىل مقر 
خطابه  �ألقى  ملا  �أبريل1974  يف  �ملتحدة  �الأمم 
�سالح  جديد  �قت�سادي  نظام  على  �مل�سهور 
بومدين  ه��و�ري  وك��ان  �لنمو  طريق  يف  للبلد�ن 
يتمتع ب�سعبية كربى لدى هذه �لبلد�ن الأنه �أول 
�أن  �إ�ستطاع  �الأفريقية  �لعربية  �لقارة  رئي�ض يف 
�ملنتجة  �لبلد�ن  ل�سالح  �لنفطي  �لتنظيم  يعيد 
ميد�لية  على  وح�سل   1971 يف  للمحروقات 
�ل�سالم من طرف �الأمم �ملتحدة وهو �أول و�آخر 
رئي�ض يح�سل عليها. وكانت �جلز�ئر يف عهده 

تتمتع باالإ�ستقر�ر وال تعرف �الرهاب.
وعلينا �أال نن�سى باأنه �أول رئي�ض �أدخل �للغة 

�لعربية يف مقر �الأمم �ملتحدة.

��ستدعاء  يف  ق���ريي  رب��ي��ح��ة  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
لتاريخها  �لكلمة  �إع��ط��اء  ح��اول��ت  ل��ذ�ك��رت��ه��ا 
حيث  �مل��ج��اه��دة،  �أ�سرتها  وت��اري��خ  �ل�سخ�سي 

�سردت لنا �أهم حادثة عاي�ستها.
قرية  حل�سن  ب��ذر�ع   1962 جانفي   08 يف 
�حلاج  �ملجاهد  كان  حني  بربيكة  �حليمر  عني 
“بريكة”  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ن��اح��ي��ة  �إخ���ب���اري  طيايبة 
�إخ��ب��اري  و  بنز  �ل�سالح  حممد  �لرقيب  رفقة 

 �شحفية جزائرية

شهادة السيدة أنيسة بومدين
أرملة الرئيس الجزائري الراحل 

هواري بومدين
“م�سعود �لنقبة”  “غاملي م�سعود” �ملدعو  �لق�سمة 
نظامية  مهمة  يف  خل�سر”  “د�يل  �مل��ج��اه��د  و 
وعندما كانو� يف بيت �ملنا�سل “�سي علي قريي” 
�لعدو  ق��و�ت  قدمت  �الأك��ل  وت��ن��اول  لال�سرت�حة 
وملا  �ملجاهدين،  عن  و�لبحث  �لقرية  ملحا�سرة 
من  �حل�سان  م�سعود  غاملي  �ملجاهد  �متطى 
�أجل حت�سري �مل�سوؤولني لالجتماع �ملقرر �نعقاده 
عليه  و�أطلقت  فالحقته  �لعدو  بقو�ت  ��سطدم 
بليغة  �أ�سيب �ثرها بجروح  و�بال من �لر�سا�ض 
وبد�أ  �ملنزل  �لعدو  طوق  بعدها  �سهيد�،  �أردت��ه 
�ملجاهدين  عن  �لبحث  يف  �لفرن�سي  �ل�سابط 
“�لزهرة  و�ل��دت��ي  و��ستجو�ب  �ل��غ��رف،  د�خ��ل 
تو�جد  ح��ول  قريي”  علي  “�سي  زوج��ة  قريي”  
�لتي  �لغرفة  �إىل  و�سل  وعندما  �ملجاهدين، 
و  �أدخ��ل  �أم��ي  له  قالت  بها �حل��اج طيايبة  ك��ان 
تاأكد بنف�سك �أنه ال يوجد �أحد، وملا دخل و�جهه 
�حلاج طيايبة بو�بل من �لر�سا�ض �أرد�ه قتيال، 
�ساعتني  د�م���ت  م��ع��رك��ة  ب��د�ي��ة   يف  ت�سبب  م��ا 
ون�سف بني �لطرفني متكن �ملجاهدون من قتل 
جمابهتهم  �لعدو  ي�ستطع  مل  وملا  ع�سكريا،   11
�إىل  �أدى  مما  �ملد�فع  با�ستخد�م  منزلنا  دم��ر 
��ست�سهاد �حلاج طيايبة و�ملجاهد د�يل خل�سر 
كان  �ل��ذي  بنز  �ل�سالح  حممد  �ملجاهد  و�أ�سر 
حدوث  و�أثناء  بعد،  فيما  قتل  و  بجروح  م�سابا 
�ال�ستباكات  قمت �أنا وو�لدتي باإخفاء حقيبتني 
كانتا بحوزة كل من �ل�سهيدين “م�سعود �لنقبة” 
�أ�سر�ر  من  �لكثري  حتمالن  طيايبة”  “�حلاج  و 
وقوعها بني  كنا نخ�سى  الأننا   4 بالناحية  �لثورة 
�لتي  �لوثائق  هذه  فقط،  لالإ�سارة  �لعدو.  �أيدي 
�لتحرير  جي�ض  لقادة  وت�سليمها  باإخفائها  قمنا 
�ملنطقة  حرق  يف  �سببا  تكون  �أن  باإمكانها  كان 
�ليوم  �لثورة. منزل و�لدي  �ملتعاونني مع  و�إبادة 
تخليد�  تذكاري  معلم  هو  بربيكة  �حلمري  بعني 

لو�لدي ولل�سهد�ء �الأربعة.
�لتاريخ �سي�سهد حتما �أن ثورة �الأبطال �لتي 
خا�ستها �جلز�ئر �ستبقى مثاال ر��سخا يف عقول 
كل من جايل هذه �لثورة و�سهد بطوالت رجاالتها 

وت�سحيات �ل�سهد�ء و�ملجاهدين.
قبلة  وروم��ا  �مل�سلمني  قبلة  مكة  كانت  “فاإذ� 
ما  �لثو�ر”هذ�  قبلة  �جلز�ئر  ف��اإن  �مل�سيحيني، 
قاله عنها �لزعيم �لثوري �لغيني “�أميلكار لوبيز 
د� كو�ستا كابريل” �أحد رموز �لكفاح �لتحرري يف 

�إفريقيا “1924/1973” 
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من ذاكرة أحد المشاركن فيها : 

ــتــــه ويـــــــــروي  ــمــ ــــرج عـــــــن صــ ــخــ ــ “أمـــــــــــر الـــــــــثـــــــــورة” يــ
1968 تـــــــــمـــــــــوز   30  –  17 ثـــــــــــــــــورة  تــــــفــــــاصــــــيــــــل 

�لق�سر �جلمهوري، و�لذي فاحته �لبكر وحرد�ن 
لعلمهما  �لنظام  لقلب  معه  بالتعاون  برغبتها 
للحر�ض،  قيادته  خ��الل  من  و�سيطرته  بنفوذه 
بعلمه  �لتكريتي  ح���رد�ن  باإ�سعار  �لنايف  ق��ام 
الحقًا  معهم.  �لتعاون  يف  ورغبته  مبخططاتهم 
�إ�ستدعاين �لنايف وقال %�نا �علم مبا يخطط له 
�لبكر وحرد�ن وعما�ض، و�أريد �ن �لتقي بهم%. 
فقلت له �ساأنقل رغبتك �ىل حرد�ن، وفعاًل نقلت 
�لنايف ورغبته  بيني وبني  �ىل حرد�ن ما جرى 
�للقاء  �ىل  ��سطحبه  ب��اأن  ف��اأخ��ربين  باللقاء، 
�بر�هيم  �ملقدم  مع  ��سطحبته  وبالفعل  �الول. 

يف حو�ر �أجر�ه �الأ�ستاذ �لدكتور �سعد ناجي 
ج���و�د م��ع �ل��ل��و�ء �أح��م��د م��ول��ود خمل�ض؛ �أح��د 
�لرجال �لفاعلني يف �الإعد�د لثورة متوز 1968، 
�لبكر  �أحمد ح�سن  �لر�حل  �لرئي�ض  كان  و�لذي 
يكنيه ب�«�أمري �لثورة«، ن�ستعر�ض هنا �أهم ما جاء 
�الإعد�د  مرحلة  خالل  �الأمور  جمريات  من  فيه 

للثورة وما بعدها خدمة للتاريخ وللباحثني. 
�لعلوم  ق�سم  خريج  خمل�ض  م��ول��ود  �أح��م��د 
�ل�سيا�سية يف عام 1966 و�لتحق بكلية �ل�سباط 
�الحتياط وتخرج منها برتبة مالزم ثان، لين�سب 
وب�سبب  �لع�سكرية،  �ال�ستخبار�ت  مديرية  �إىل 
ح�سن  و�حمد  �وال  �لتكريتي  ح��رد�ن  من  قربه 
�لبكر ثانيا، علم �أنهما، مع جمموعة �خرى من 
يخططون  كانو�  �لبعثيني،  �ملدنيني  و  �ل�سباط 
بحكومة  لالإطاحة  ع�سكري  باإنقالب  للقيام 
تكليفه  مت  وفعاًل  ع��ارف.  �لرحمن  عبد  �لفريق 
باملعلومات  بتزويدهما  وح��رد�ن  �لبكر  قبل  من 
وعنهما  �لبعثيني  حت��رك��ات  ع��ن  تكتب  �ل��ت��ي 
ال  ما  ورفع  بت�سذيبها  يقوم  كان  و�لتي  �سخ�سيًا 
ي�سكل خطر� عليهما ثم ينقل لهما �لتقارير �لتي 
ي�سعر باأنها قد توؤثرعلى خططهما و�لك�سف لهما 
�الأ�سخا�ض �ملند�سني بينهم )و�لكالم ملخل�ض(.

معاون  �ل��ن��اي��ف  �ل����رز�ق  عبد  �لعقيد  علم 
مدير �ال�ستخبار�ت �لع�سكرية، بخطط �لبعثيني 
بتنبيه من �ملقدم �بر�هيم عبد �لرحمن �لد�ود 
بحماية  �ملكلف  �جلمهوري  �حلر�ض  ل��و�ء  �آم��ر 

�لد�ود، �آمر �حلر�ض �جلمهوري و�ملقدم �سعدون 
�آمر كتيبة دبابات �حلر�ض �جلمهوري،  غيد�ن، 
يف  ك��ان  حيث  �مل��ن�����س��ور،  يف  عائلتنا  د�ر  �ىل 
وعما�ض.  وح���رد�ن  �لبكر  م��ن  ك��ال  �نتظارهم 
طبعا ��سافة �لد�ود وغيد�ن  للقاء كانت ح�سب 
رغبة �لنايف للعالقة �لوطيدة �لتي كانت جتمعه 
عائلة  م��ن��زل  يف  ع��دة  �إج��ت��م��اع��ات  بعد  بهما. 
بالقبول  وحرد�ن  �لبكر  تظاهر  مولود خمل�ض، 
�الأثناء  ه��ذه  يف  وب�سروطه.  �لنايف  مب�ساركة 
حزب  لقيادة  �خ��رى  �جتماعات  هناك  كانت 
�لبعث جتري يوميا يف بيت �حمد ح�سن �لبكر، 
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السياسة

�لثالثة  �لع�سكريني  �ىل  ��سافة  ت�سم  وكانت 
�مل���دين يف �حل���زب. )يف هذه  �ل��ك��ادر  �ل��ك��ب��ار 
وكرمي  ح�سني  �سد�م  يح�سر  كان  �الجتماعات 
�ل�سيخلي و عبد �هلل �ل�سلوم �ل�سامر�ئي رحمهم 
�لكادر  من  وغريهم  �لعلي  عمر  و�سالح  �هلل، 
�الجتماعات  ه��ذه  ويِف  �حل���زب.(   يف  �ملتقدم 
و�سعت حتفظات على ��سر�ك �لنايف و�لرتكيز 

على �لد�ود وغيد�ن.
حتديد موعد �لثورة

للحركة،  �لنهائي  �ملوعد  حتديد  مت  �ن  بعد 
عليه،  �ل��ن��اي��ف  �ط���الع  ع���دم  �ملجتمعون  ق���رر 
و�أخ�����ربو� �ل����د�ود ف��ق��ط، �ل���ذي ك���ان �إ���س��ر�ك��ه 
�لق�سر  حتمي  �لتي  �لقوة  يقود  كونه  �أ�سا�سيا 
�لنايف  يخرب  ال  �أن  منه  وطلبو�  �جل��م��ه��وري، 
بذلك. �إال �نه نظر� للعالقة �لوطيدة �لتي كانت 
�حلركة  ليلة  يف  باأخباره.  قام  بالنايف  تربطه 
جد�،  منزعجا  ك��ان  �ل��ذي  �لنايف  ��ستدعاين 
و��سلمه ر�سالة  �لبكر  �أذهب �ىل  �ن  وطلب مني 
كان قد كتبها على ق�سا�سة ورق وتركها مفتوحة 
غد  يوم  %حركتهم  لهم  يبارك  �نه  فيها  يقول 
�لر�سالة  �لبكر  قر�أ  وملا  �مل�ساركة%.  يف  ويرغب 
��سفر وجهه وقال يجب �ن نلغي �ملوعد، فخالفه 

�حلزبي  �لكادر  كل  �ن  �أك��دو�  �لذين  �حل�سور 
�إلغاء �خلطة �و تاأجيلها، و�ن  َتَبَلَغ وال ميكن  قد 
و�لقبول  �لنايف  ��سر�ك  على  �ملو�فقة  هو  �حلل 
هو  يكون  �ن  �لنايف  �سروط  وكانت  ب�سروطه. 
حني  يف  للدفاع.  وزي��ر�  و�ل��د�ود  للوزر�ء  رئي�سا 
وزير�  يكون  �ن  عليه  و�سحبه عر�سو�  �لبكر  �ن 
�الحق  %�نا  وقال  �أ�سر  �أنه  �إال  �لقومي،  لالأمن 
وز�ر�ت  رووؤ�ساء  �أ�سبحو�  و�لذين  �ملن�سب  بهذ� 
�لرغم  وعلى  مني%.  باف�سل  لي�سو�  �ل�سابق  يف 
�ننا  �إال  و�لد�ود  �لنايف  وتاأييد  من �سمان دعم 
�ل�سباب  من  ع�سكريتني  �ساحنتني  بنقل  قمنا 
�حلر�ض  دبابات  كتيبة  �ىل  �مل�سلحني  �لبعثيني 
يف  للم�ساركة  غيد�ن،  يقودها  �لتي  �جلمهوري، 
نقل  �نا  مني  ُطِلَب  �لعملية  جناح  بعد  �لعملية. 
�لرئي�ض �ملرحوم عبد �لرحمن عارف �ىل منزل 
حرد�ن �لتكريتي يف منطقة �لريموك، �لذي كان 
تكريت،  �ىل  �أر�سلها  �لتي  عائلته  من  �خلي  قد 
وعندما �طماأنت �لقيادة على جناح �لثورة ُطِلَب 
مني �ن ��سطحب �لرئي�ض �ل�سابق عبد �لرحمن 
هناك طائرة يف  كانت  �ملطار حيث  �ىل  عارف 

�نتظاره نقلته �ىل تركيا. 
�الإطاحة بالنايف و�لد�ود

و�ل��د�ود  �لنايف  ب��اإز�ح��ة  �لتفكري  ك��ان  لقد 
وكانت  �الوىل.  �الأيام  �لبعث منذ  قيادة  هاج�ض 
تتح�سب للنايف �أكرث وتعتربه َذ� �سالت م�سبوهة 
مع دو�ئر خمابر�ت خارجية. يف �الأيام �الخرية 
من متوز ُطِلَب من �لد�ود ب�سفته وزير� للدفاع 
�ن يذهب لتفقد �لقطعات �لعر�قية يف �اْلردن . 
ويِف 30 متوز ذهبنا جميعا قادة ومر�فقني لتناول 
وجبة �لغذ�ء �ليومية يف �لق�سر �جلمهوري �لتي 
�لعادة  وكانت  �لقيادة.  لكل  �لبكر  يقيمها  كان 
�ل��ق��ي��ادة �ىل  ت��ذه��ب  بعد ك��ل وج��ب��ة غ���ذ�ء �ن 
قامو�  وملا  �ل�ساي.  لتناول  �لبكر  �لرئي�ض  غرفة 
لهم:  وق���ال  للباقني  �لبكر  �لتفت  ذل��ك  لفعل 
%�خو�ن ��سمحو� يل �ن �ختلي باالأخ �بو دريد% 
)وهي كنية �لنايف(. مبجرد �أن �نفرد به توزع 
ملا  حت�سًبا  يكون  �ن  يجب  حيث  �ىل  كل  �لباقني 

نعرفه،  جد�  �ملقربون  نحن  كّنا  وما  �سيجري، 
ب�سفته  ح��رد�ن  فقام  بالنابف.  �الإط��اح��ة  وه��و 
بقاعدة مع�سكر  باالإت�سال  للقوة �جلوية،  قائد� 
ع�سكرية  طائرة  جتهيز  منهم  وطلب  �لر�سيد 
�سخ�سية  لنقل  طاقمني  مع  �أوكر�نيا  طر�ز  من 
�ن عما�ض ذهب  �لعر�ق. يف حني  ما �ىل خارج 
�جلمهوري  �حلر�ض  دبابات  كتيبة  �ىل  مبا�سرة 
�لتي كان �غلب �أفر�دها من ع�سرية �جلميالت، 
وليكون  �لنايف،  لها  ينتمي  �لتي  �لع�سرية  نف�ض 
�للو�ء  فعل  وكذلك  غيد�ن،  �سعدون  جانب  �ىل 
�ملكلف  �لثامن  �مل��درع  �للو�ء  �آم��ر  �سهاب  حّماد 
دخل  �الأثناء  تلك  يف  �جلديد.  �لنظام  بحماية 
و�سالح  وب���رز�ن  ���س��د�م  م��ن   ك��ل  �لبكر  غرفة 
�لنايف من �سالحه. وطلب  �لعلي وجردو�  عمر 
�أن ال يحاول �ملقاومة وقال له ت�سري  منه �سد�م 
�لتحية  وترد على  وكاأن كل �سيء طبيعي  بهدوء 
�لع�سكرية حتى ن�سل �ىل �ل�سيارة �لتي �ستقلك 
حيث  �ملغرب  �ىل  وتذهب  �لر�سيد،  قاعدة  �ىل 
مت تعينك �سفري� هناك، و�نا خلفك ويدي على 
يثري  ومل  لذلك،  �لنايف  �إمتثل  وبالفعل  �لزناد. 
�لذين كانو�  �أف��ر�د حمايته يف �خل��ارج،  �ملوقف 
حلزب  باملو�لني  يعلمو�  �ن  دون  حماطني  ��سال 
�ُسِفر  �لتي  �جلوية  �لقاعدة  �ىل  ونقل  �لبعث. 
�ىل  �الإيعاز  مت  فلقد  للد�ود  بالن�سبة  �ما  منها. 
�اْلردن،  يف  �لعر�قية  �لقو�ت  يف  بعثيني  �سباط 
�لتي  �جلهة  �ىل  وت�سفريه  عليه  �لقب�ض  باإلقاء 
يختارها، و�أنه �ذ� حاول �لعودة ف�سيتم �إ�سقاط 

طائرته، ومت ذلك يف نف�ض �ليوم.
من  �ل��ث��الث��ني  �ي�سا  �ل��ي��وم  ذل��ك  م�ساء  يف 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  عن  �أعلن   1968 مت��وز 
ر�أ�سها �لبكر وُعنَي حرد�ن وزير� للدفاع وعما�ض 
لرئي�ض  نو�با  �أ�سبحا  وكالهما  للد�خلية،  وزير� 
�جلمهورية. كما مت �عادة ت�سكيل جمل�ض قيادة 
�لثورة لي�سم مدنيني من قادة حزب �لبعث �ليه، 
�ل��ذي  ���س��د�م ح�سني  �مل��رح��وم  بينهم  م��ن  ك��ان 

�أ�سبح بعدها نائبًا لرئي�ض جمل�ض قيادة �لثورة

أ .د. سعد ناجي
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ما  �لعر�ق  يف  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع  حقيقة  �إن 
بعد نك�سة يونيو )حزير�ن( 1967م كانت توؤ�سر 
�أن حزب �لبعث �لعربي �الإ�سرت�كي كان  بو�سوح 
من  وق���درًة  و�إن�سباطًا  تنظيمًا  �الأك��رث  �حل��زب 
�لعربي  �لقومي  �لتيار  �الأخرى وخا�سة  �لتيار�ت 
تنفيذ  على  �أق��دم  �أن  فكان  �ل�سيوعي،  و�حل��زب 
)مت��وز(  يوليو  م��ن  ع�سر  �ل�سابع  فجر  ث��ورت��ه 
على  جت���اوز�ت  �أو  للدماء  �إر�ق���ة  دون  1968م، 
�لرئي�ض �ملعزول عبد �لرحمن عارف. وثورة 17 
تكن  مل  وتوثيقيًا  تاريخيًا  �الأمر  حقيقة  يف  متوز 
�أ�سعب  م��ن  كانت  �لعك�ض  على  ب��ل  �سهلة  ث��ورة 
�لثور�ت لي�ض يف تاريخ ثور�ت �لعر�ق فقط بل يف 
عموم منطقة �ل�سرق �الأو�سط؛ و�سعوبتها يف دقة 
�لتخطيط لها، وتنّوع �مل�سرتكني فيها، و�إنك�ساف 
�أمرها قبل �ل�سروع بتنفيذها باأقل من 24 �ساعة 
مبا فر�ض �إَ�سافة �ل�سباط �لذين �أكت�سفو� �أمرها 
ق�سريًا �إىل �سجل قيادة �لثورة، وكذلك يف �سبط 
�لنف�ض و�لتحكم مبجريات �الأمور حتى تخلي�سها 
من �لدخالء عليها يف 30 يوليو)متوز( 1968م.
و�ليوم ونحن ن�ستذكر ذكرى هذه �لثورة �لتي 
�لعر�ق  بحكم  و��ستمرت  عامًا   52 عليها  م�سى 
1968م حتى عام �الإحتالل �الأمريكي  منذ عام 
- �لربيطاين عام 2003م ، البد من �الإ�سارة �إىل 
ي�سريون  �لعرب  و�لكثري من  �لعر�قيني  �أغلب  �أن 
مكا�سب  م��ن  �ل��ث��ورة  ه���ذه  حققته  مل��ا  ب��ال��ث��ن��اء 
وع�سكرية  و�إق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�سية  و�إجن�����از�ت 
من  عقد  وخالل  يتحول  �لعر�ق  جعلت  و�سو�ها، 
يف  �ل�سائرة  �لعامل  دول  من  و�حدة  �إىل  �لزمن، 
متقدمة  ل�سناعة  قو�عد  فاأن�ساأت  �لنمو،  طريق 
�أر�ست  كما  حديث،  تعليم  وُنظم  حديثة  وزر�عة 
�إىل  باالإ�سافة  متطور جدً�  نظام �سحي جماين 

و�حل��زب  �ال�سرت�كي  �لعربي  �لبعث  ح��زب  بني 
�لثوري �لكرد�ستاين  �لعر�قي و�حلزب  �ل�سيوعي 
�لكرد�ستاين  �لدميقر�طي  �حل��زب  من  وق�سم 
عن  ناهيك  1971م،  ع��ام  متنوعني  وم�ستقلني 
�أعد�د ال ح�سر لها من �ملنجز�ت �لوطنية فيما 
�الإلز�مي  كالتعليم  �حلياة،  جماالت  كل  يخ�ض 
�لتحتية  �لبنى  �إق��ام��ة  يف  و�لتو�سع  وجمانيته، 
و�لزر�عي، وحتويل  و�ل�سناعي  �ل�سحي  للقطاع 
�جليو�ض  و�أف�سل  �أق���وى  �إىل  �لعر�قي  �جلي�ض 

�لعربية تدريبًا وعقيدًة وت�سليحًا 
من  �لكثري  �أم���ام  �سمدت  �ل��ت��ي  مت��وز  ث���ورة 
�لد�خل  م��ن  �إف�سالها  �أو  �إجها�سها  حم���اوالت 
�الإي��ر�ين  �لعدو�ن  �أبرزها  من  ولعل  �خل��ارج،  �أو 
�الإ�سالميني  وت�سلم  �ل�ساه  �سقوط  بعد  �لغا�سم 
�إير�ن ودفع �لعر�ق ب�سكل ممنهج للدخول  حكم 
�سنو�ت  لثماين  �أمتدت  معها  �سرو�ض  حرب  يف 
�أن  فيها  �ل��ع��ر�ق  �أ�ستطاع   ،)1980-1988(

و�لقدرة  بالزهو  �إح�سا�سها  �لعربية  لالأمة  يعيد 
على حتقيق �لن�سر، ثم عاد �لعر�ق ليد�فع عن 
ع��دو�ن  �أم��ام  1991م  ع��ام  يف  ثورته  منجز�ت 
حكمه  �إ�سقاط  يف  ف�سلت  دولة  ثالثني  من  الأكرث 
وحتت  �لزمن  من  عقد  خالل  عاد  ثم  �لوطني، 
عرب  دول��ة  �أي��ة  ت�سهده  مل  مقيت  ح�سار  وط���اأة 
�لغربية يف  �آلة �حلرب  لبناء ما دمرته  �لتاريخ، 

عموم �لعر�ق. 
ل��دى  1968م  مت���وز   17 ث���ورة  �أر���س��ت  ل��ق��د 
بحب  ترتبط  وعقائدية  تربوية  �أ�س�سًا  �لعر�قيني 
منذ  و�لعر�قيون  فيه،  �ملو�طنة  وقد�سية  �لوطن 
17 عامًا يقاومون حماوالت تطبيعهم مع بر�مج 
حالة  يف  �الآن  حتى  2003م  منذ  وهم  �ملحتلني، 
جت��دد ل���روح ث���ورة مت��وز �خل��ال��دة ي��زرع��ون يف 
باإ�ستعادة  �الأم��ل  و�لتظاهر  �الأعت�سام  �ساحات 

وطن ينتظر متوزً� جديد.

ــحــــول الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــعـــراق ــتــ ثـــــــورة 17 تــــمــــوز والــ

د. فارس الخطاب 

حترير �الإقت�ساد �لعر�قي من هيمنة �ل�سركات 
�لعر�قي  �لنفط  ت��اأم��ي��م  خ��الل  م��ن  �الأج��ن��ب��ي��ة 
فتحقق بذلك �الأ�ستقالل �ل�سيا�سي و�الإقت�سادي 

�لكامل للعر�ق.
بالطبع من  17 متوز  ثورة  ينتقد  هناك من 
�لفردية  و�ل�سلوكيات  �لت�سرفات  بع�ض  خالل 
حكم  م�سرية  خ��الل  ذ�ك  �أو  �ل�سخ�ض  ل��ه��ذ� 
�أ�ستمرت 35 عامًا، لكن ما �أن تو�جه �ملنتقدين 
ث���ورة يف  �أي���ة  �ل��ت��ي مل جت���ر�أ  �ل��ث��ورة  مبنجز�ت 
�ملنطقة على �لقيام بها حتى هذه �للحظة يطاأطاأ 
ر�أ�سه دون �أن تكون لديه �إجابة حمددة؛ فالثورة 
يحلم  ال  ذ�تيًا  �لعر�ق حكمًا  �أكر�د  �لتي منحت 
بجزء منه �أكر�د �ملنطقة عام 1974م، و�لثورة 
�لتي �أممت نفط �لعر�ق يف عام 1972م، و�لثورة 
بعد  �لتقدمية  �لوطنية  �جلبهة  �أ�س�ست  �لتي 
�إعالن مبادىء ميثاق �لعمل �لوطني يف �لعر�ق 
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السياسة

 لقد عا�ست �جلماهري �لعربية مع عبد �لنا�سر 
و�ل��ك��ر�م��ة  �لعربية  �ل��وح��دة  ع��ن  ك��ب��رية  �أح��الم��ا 
كفاعلة  �لعودة  يف  �جلاحمة  رغبتها  معه  وعا�ست 
يف تاريخ �لب�سرية بعد �أن طردو� من �ساحة �لفعل 
و�مل�ساركة يف �سنع �لتاريخ خالل �أزمنة �النحطاط. 
هذ� يف�سر � يف ر�أيي � �ل�سعبية �جلارفة �لتي ال 
يقرتب  ما  �لنا�سر رغم مرور  بها عبد  يتمتع  ز�ل 

من ن�سف قرن على رحيله.
ت�ستفد  �لعربية خارج م�سر مل  �ن  �جلماهري 
�إ�ستفادة  �مل��ادي��ة   �لنا�سر  عبد  �إجن����از�ت  م��ن 
م��ب��ا���س��رة،  ف��االإ���س��الح �ل��زر�ع��ي وت��وزي��ع �مللكية 
�لزر�عية على �سغار �لفالحني، �لتاأميم وم�ساركة 
�لتعليم  �ل�سناعية،  �ملن�ساآت  �أرب���اح  يف  �لعمال 
�جلماهري  ل��دى  �لتعليم  قاعدة  وتو�سيع  �ملجاين 
مل  �لتي  �ملادية  �ملنجز�ت  كل  �آخ��ر  �ىل  �لفقرية، 

ي�ستفد منها �ال �ل�سعب �لعربي يف م�سر.  
لقد �سرع »عبد �لنا�سر« �أبو�ب �لتاريخ للعرب 
من  ل��ي��ع��ربو�  م��ذه��ل،   وب�سكل  م�سر�عيه،  على 

و�النق�سام  و�لتجزئة  �الجتماعي  �لتخلف  حلقة 
و�النحطاط.

بعد عبد النا�شر املحافظة ال�شيا�شية 
و الدينية

جورج  يقول  كما  �لنا�سر  عبد  غياب  كان  لقد 
�لعربي«  �مل�سرق  »�إنفجار  �ملمتاز  كتابه  يف  ق��رم 
تغري  فلقد  ملاأ�ساة.  نهاية  ال  لع�سر،  نهاية  مبثابة 
و�أخذت  �لعربي،  للعامل  �ل�سيا�سي  �لوجه  ب�سرعة 
�ملنطقة تنعطف رويد� رويد� يف خالل �ل�سبعينات، 
باإجتاه �ليمني، على نحو غري حم�سو�ض ولكن �أكيد، 
�لروح  �لنا�سري  �لعهد  �أثناء  يحكمها  كان  �أن  بعد 
�لعربي  �جلمهور  على  �سيطرت  �لتي  �لي�سارية 
بالتحديث  �ل�سغف  يف  نف�سها  عن  تعرب  كان  و�لتي 
�الإ�سرت�كي و�ملعاد�ة �لو��سحة لالإمربيالية ورف�ض 
نربة  وعلو  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  للتعاي�ض  و��سح 
�أم���ام  و�ل���وق���وف  لفل�سطني،  و����س��ح��ة  حت��ري��ري��ة 

�لتف�سري �لرجعي للدين وب�سكل خا�ض �الإ�سالم.

عن ثورة يوليو وعبد الناصر والعرب

د. صفوت حاتم

�إن م�سري �ل�سعوب ال تقرره كبوة عار�سة و�إمنا 
يقرره حجم �الإر�دة �لوطنية و�لقومية و��ستعد�دها 
�ن  يخيفنا  ولي�ض  �ل�سعاب.  وحتمل  �خلطر  لتقبل 
تكون هناك بقاع غالية من �أر��سينا حتت �حتالل 
�أوط��ان��ن��ا  تعي�ض  �ن  �أك���رث  يخيفنا  ول��ك��ن  �ل��ع��دو، 
ر��سية  ب��ه��ا،  �ملحيط  للخطر  متنبهة  غ��ري  كلها 
بينما  �ل�سالم،  وبني  بينه  تخلط  و  باالإ�ست�سالم، 
بغري  �لعدو�نية  تنفيذ خمططاته  �لعدو مي�سي يف 
قتال، ويحقق ما يريد بغري مو�جهة وينت�سر عليها 
وهي يف غيبوبة ال متيز فيها بني �لعدو و�ل�سديق، 

بني �لت�سلل �ملنظم و�الأمن �خلد�ع.  
جمال عبد �لنا�سر ، خطاب يف 23 يوليو 1969 
هل هي حم�ض م�سادفة �أن تظل ذكرى �لزعيم 
�ل�سمري  يف  حّية  �لنا�سر«  عبد  »ج��م��ال  �ل��ر�ح��ل 

�لعربي بعد ن�سف قرن  من رحيله  �ل�ساعق؟
هل هي حم�ض م�سادفة �أن يتبنى �سباب حديثو 
�ل�سن �أفكار ومبادئ عبد �لنا�سر   على �لرغم من 
�أنهم مل يكونو� قد ولدو� حني غاب هو عن دنيانا؟

لعل �أهم �إجناز�ت �لزعيم �لر�حل »جمال عبد 
زعيم  �أول  �ن��ه   � كثرية  ر�أي��ي  يف  وه��ي   - �لنا�سر« 
�لتي  �لتاريخ  بو�بة  �لعربية  للجماهري  يفتح  عربي 

كانت مغلقة دونهم لقرون طويلة.
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عبد  وفاة  بعد  جذري  ب�سكل  �حلال  تبدل  لقد 
�لعد�ء  فموجة  ت�سديقه،  ي�سعب  وب�سكل  �لنا�سر 
يف  ترى  و�أق��و�ل  ل�سيا�سات  �ملجال  �أف�سحت  للغرب 
و�أولها  م�ساكلهم  كل  من  للعرب  »�ملخّل�ض  �لغرب 

م�سكلة �ل�سر�ع �لعربي �ل�سهيوين«. 
وعلى  مد�ر ما يقرب من ن�سف قرن بعد وفاة 
توجهات  �ملنطقة  �لتي حكمت  �لنا�سر  جمال عبد 

مناق�سة لتلك �لتي تبناها عبد�لنا�سر. 
حل   �أور�ق  من  �ملائة  يف   99 الأمريكا   �أ�سبح 
�الإ�سر�ئيلي  كما عرب عن ذلك  �لعربي   �ل�سر�ع  

% �أول مرة % �أنور�ل�ساد�ت.
يف  �لرهيب  �لتحول  ه��ذ�  �ل�ساد�ت  ق��اد   لقد   
حياة �الأمة �لعربية ، فبعد �أن كانت �سيا�سة �ملو�الة 
�لعربية،  �الأنظمة  بع�ض  من  �سر�  متار�ض  للغرب 
علنا.  �ل��غ��رب  ت��وؤي��د  �سيا�سات  �ىل  �الأم���ر  حت��ول 
يف  و�لفج  �ملفاجئ  �لتعاظم  مع  �إنت�سرت  وهكذ� 
�لرثوة �لنفطية، موجة من �ملتاجر�ت و�مل�ساربات 
�ملالية، وك�سف �لعامل �لعربي مرة �أخرى عن وجهه 
و�لثقافة.  و�لدين  و�لفكر  �ل�سيا�سة  يف  �ملحافظ 
و�ستربز حقبة �سعود »�لنا�سرية » يف �خلم�سينات 
�لعمر  ق�سري  »�إ�ستثناء«  باإعتبارها  و�ل�ستينات 
�ل�سيا�سية  �ملحافظة  من  طويل  عربي  تاريخ  يف 

�ملوؤ�س�ساتية.
مغازلة اأمريكا و اإ�شرائيل

�إن �ملحافظة �ل�سيا�سية و�لفكرية �لتي عرفتها 
م�سر،  ح��دود  �ستتخطى  �لنا�سر  عبد  بعد  م�سر 
لت�سبح �سيا�سة مغازلة �لغرب نهج كامل وم�سيطر. 
�لتي  �ملثقفة  �لنخبة  من  كبرية  قطاعات  �أن  بل 
ر�أت �أن عجالت �لزمن تدور يف �الإجتاه �ملعاك�ض، 
�ل�سيا�سية«  »�لو�قعية  بنهج  �إلتحقت  �أن  تلبث  مل 
�إنهار  �أن  بعد  خ�سو�سا  در«،  »للخلف  حركة  يف 
�إنهيار� مدويا وما �سحبه وما  �ملع�سكر �الإ�سرت�كي 
تبعه من �إح�سا�ض عارم باخلزي من ه�سا�سة �لبناء 
�لذي �سيدت عليه �أول جتارب �لبناء �الإ�سرت�كي يف 

�لتاريخ و�ل�سهولة �لعجيبة �لتي �أنهار بها.

العرب وعبد النا�شر
�الأ�ستاذ  كتب  �ل�سوي�ض«،  »ملفات  كتابه  يف 
�لثالثي  �ل���ع���دو�ن  ع��ن  ه��ي��ك��ل«  ح�سنني  »حم��م��د 

�لغزو  ق��ادة  »ك��ان  يقول:   1956 �سنة  م�سر  على 
�ن  ي��رددون  �أبيب  وتل  وباري�ض  لندن  �لع�سكري يف 
يتم  �لتي  �للحظة  يف  �أنه  توؤكد  �ل�سيا�سية  �خلربة 
�لق�سف  به  يلحق  ثم  مل�سر  �الإن���ذ�ر  توجيه  فيها 
�لقيادة  و�أن  ت�ست�سلم  �سوف  م�سر  ف��اإن  �جل��وي، 
�مل�سرية  �جلماهري  الأن  تنهار  �سوف  �ل�سيا�سية 
�مل�سابة بالفزع �ستخرج �ىل �ل�سو�رع يف مظاهر�ت 
كل  وينتهي  وحترق  حتطم  و�سوف  حكوماتها  �سد 
�سئ يف م�سر قبل �أن يبد�أ �لغزو �لفعلي..والبد من 
�الإعرت�ف باأن تقدير�ت قادة �لغزو مل تكن خاطئة 
�لقد�مى  �ل�سا�سة  م��ن  ع��دد  �إجتمع  فلقد  متاما 
ور�أى  �إن��ق��اذه  ميكن  ما  �إن��ق��اذ  مبنطق  عجل  على 
�لتفاو�ض  ت�ستطيع  وز�رة  تاأليف  ب�سرورة  بع�سهم 
�أن يرتك  مع �الإجنليز، كما ر�أي بع�سهم ب�سرورة 
�ىل  ي��ذه��ب��و�  و�أن  للمدنيني  �حل��ك��م  �لع�سكريني 
نهزل  وال  جند  �ننا  للعامل  »نثبت  حتى  وحد�تهم 

ونفعل وال نقف عند �لكالم و�سق�سقة �لل�سان«. 
وعنما بد�أت �لغار�ت �جلوية على م�سر يف يوم 
�لنا�سر«  1956 هرع »جمال عبد  �أكتوبر عام   30
وكان  �مل�سلحة.  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  مقر  �ىل 
مكتب �ل�سيد »عبد�حلكيم عامر« حينما دخل �ليه 
جمال عبد �لنا�سر مزدحما بعدد من �لزو�ر بينهم 
من  وع��دد  �لقد�مى  �لثورة  جمل�ض  �أع�ساء  بع�ض 
�لوزر�ء وعدد من قادة �لقو�ت �مل�سلحة. وكان �جلو 
�إحتدت  لهما  ونتيجة  و�لع�سبية،  بالقلق  م�سحونا 

�الآر�ء و �إنق�سمت.
ففي �ليوم �لتايل مبا�سرة �ي �جلمعة 1 نوفمرب 
مك�سوفة  جيب  �سيارة  يعتلي  �لنا�سر«  »عبد  كان 
الأد�ء �سالة �جلمعة يف و�سط �لنا�ض. ووقف »جمال 
ب�سوت  ليعلن  �الأزه���ر  منرب  على  �لنا�سر«  عبد 
ن�ست�سلم  ولن  نقاتل  �سوف  جميعا  »�إننا  م�سحون 
و�سوف �أقاتل معكم �ىل �آخر قطرة من دمي و�سوف 
يقاتل كل �ل�سعب �لذي �أ�سبح �ل�سالح يف يده جنبا 

�ىل جنب مع �جلي�ض«.  
وعندما خرج »جمال عبد �لنا�سر« من �الأزهر 

يف  موكبه  طريق  �ىل  تدفقت  قد  �جلماهري  كانت 
�سيحة و�حدة مدوية »حنحارب...حنحارب«، وهي 

�ل�سيحة �لتي �أ�سبحت �سعار تلك �الأيام �لوحيد. 
�لكر�مة �لوطنية: �لد�ء و�لدو�ء

مو�سع  على  ي��ده  �ل��ن��ا���س��ر«  »ع��ب��د  و���س��ع  لقد 
�لكر�مة  �لعربية:  �ل�سخ�سية  يف  �ال�سا�سي  �ل��د�ء 
�الإ�ستعماري  �ل��غ��رب  ب�سبب  تاريخيا  �مل��ج��روح��ة 

�ملتفوق، و�سغوط �أعو�نه من �مل�ستبدين. 
كانتا  و�لكر�مة  �لعزة  »�ن  �لنا�سر:  عبد  يقول 
هذه  �ن  نقول  �إذ  و�ننا  �ل�سعب  من  ج��زء�  د�ئما 
�لثورة �قامت �لعزة و�أقامت �لكر�مة �إمنا نعني �ن 
هذه �لثورة ثبتت �لعزة و�لكر�مة وجعلتهما حقيقة 
و�قعة الأن هذ� �ل�سعب كافح طويال من �أجل عزته 
��ست�سهد  م��ن  منه  و��ست�سهد  كر�مته  �أج��ل  وم��ن 
كنا  �لتي  �لكر�مة  ه��ذه  �ج��ل  من  �سرد  من  و�سرد 
�لنفو�ض  يف  نر�ها  وكنا  �ل�سدور  يف  د�ئما  نر�ها 
�أو ظاهر� يف كل فرد من  �لتي كانت متثيال خفيا 

�أبناء �لوطن«. 
بعث �لكر�مة يف �لنفو�ض �جلريحة

طبيعة  مبكر�  �لنا�سر«  عبد  »جمال  مل�ض  لقد 
�ملاآ�ساة �ملاثلة يف �ل�سخ�سية �لعربية وهي �إجنر�ح 
�لكر�مة �لوطنية و�الأح�سا�ض �لدفني بالدونية جتاه 
�لغرب �ملتفوق. ففي حديث له يف �ملوؤمتر �لوطني 
بجامعة �لقاهرة يوم 3 دي�سمرب 1953 نر�ه يقول: 
»�إن �لعامل �الأول للحرية هو �لتجرد �لتام من روح 
يكون  �ن  ويجب  و�لفزع،  �خلوف  وروح  �الإ�ستعباد 
يكن  مل  ف��اإذ�  متعادلتني  قوتني  و�ل�سعب  �حلاكم 
�ل�سعب قويا فاإن �حلكم ال يكون عادال، ولكي يكون 
من  وينفر  �الإ�ستبد�د  يكره  �أن  يجب  قويا  �ل�سعب 

�الإ�ستعباد وال يعرف للخوف و�لفزع معنى«. 
�إن عبد �لنا�سر يحدد هنا �خلطوة �الأوىل لكي 
كره  وهو  �لوطنية  كر�مته  عنا�سر  �ل�سعب  ي��درك 

�الإ�ستبد�د ورف�ض �الإ�ستعباد. 

 كاتب و باحث بالفكر القومي
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حبضور  الرافعي،  عبداملجيد  الدكتور  لرحيل  الثالثة  الذكرى  يف 
نقابية  وقــوى  الفلسطينية  والفصائل  الوطنية  األحـــزاب  عن  ممثلني 
وشخصيات إعالمية وخماتري يف الشمال ورفاق الراحل وأحبابه وعائلته 
واشقاءه، وضعوا على ضرحيه يف مدافن باب الرمل بطرابلس  إكليلني 
من الزهور احدمها بإسم القيادة القومية للبعث واآلخر بإسم القيادة 
القطرية حلزب الطليعة، و بعد ان قرأوا الفاحتة لروحه الطاهرة ألقى 
الراحل ومؤكدًا على  الفقيد  بيان كلمة خمتصرة حيا فيها روح  حسن 
ثوابت االمة اليت هنج عليها مناضاًل وطبيبًا إنسانيًا ونائبًا شعبيًا محلته 
ومعّبر عن  وكان خري ممثل هلا  اللبناين  الربملان  اجلماهري اىل سدة 

آماهلا وطموحاهتا. 
واضاف املحامي بيان: » إن يوم السابع عشر من شهر تشرين اول 
وستنري  تنطفئ  لن  اليت  االنطالق  شــرارة  سوى حلظة  ليس  املنصرم 
دروب كل احلاملني مبستقبل افضل يف هذا البلد، حيفًظ حقوق شعبنا 
واملقعد  بالدم  املغمسة  غري  العيش  ولقمة  الكرمية  احلــرة  احلياة  يف 
قبل  للفقراء  املجاين  واالستشفاء  الــدواء  وحبة  واجلامعي   املدرسي 
االغنياء والسكن الالئق وتأمني سبل العمل وحماربة البطالة اليت تفتك 

جبسد الوطن«.

  حسن بيان في الذكرى الثالثة لرحيل 
الدكتور عبدالمجيد الرافعي:

الكبار ال يغادرون سوى في الجسد وتبقى 
مبادئهم حية ال تموت

االخـــبار

  مع الحراك الوطين اللبناني.. و تجمع 
الثورة السورية بباريس

   لقاء بن السفر سلمان الهرفي 
و الزميل علي المرعيب

   في سفارة الجمهورية اليمنية بباريس
مع منظمة  »أطباء با حدود« و مجلة »كل العرب«.

2020 و يف ساحة حقوق  5 متوز / يوليو  بعد ظهر يوم األحد 
متجاورين  جتمعني  شهدت  باريس  وسط  التروكاديرو  يف  اإلنسان 

للبنان و سوريا.
ألقيت كلمات أكدت على وحدة اهلدف باحلراك الشعيب العريب 
يف لبنان و سوريا و العراق. و الوقوف إىل جانب األمن الوطين لكل 

بلد عريب، و نقف ضد التدخل األجنيب.

إســتــقــبــل األســـتـــاذ ســلــمــان اهلــريف 
بالسفارة  مبكتبه  فلسطني  دولــة  سفري 
رئيس  املــرعــيب  علي  األســتــاذ  بباريس 
حترير جملة »كل العرب« قبل ظهر يوم 
األربعاء 15 متوز / يوليو 2020، حيث 
الوضع  مستجدات  آخــر  استعراض  مت 

الفلسطيين و العريب و الدويل.
أكد السفري اهلريف على ضرورة استمرار التحرك الدويل لنصرة حقوق 
املرعيب على مواصلة جملة  الزميل  تعهد  الفلسطيين، من جهته،  الشعب 

»كل العرب« باملوقف املؤيد و الداعم للشعب الفلسطيين.

بعد ظهر يوم األربعاء 15 متوز / يوليو 2020 أقام السفري 
تكرمييا  احتفاال  عبداهلل  ياسني  رياض  الدكتور  بباريس  اليمين 

ملنظمة اطباء بال حدود على جهودهم اإلنسانية باليمن.
ألقى الدكتور رياض ياسني كلمة، مث تاله السيد ماكو تارزيان 
علي  األســتــاذ  بعدمها  القى  و  بكلمة،  حــدود  بال  أطباء  رئيس 

املرعيب رئيس حترير جملة »كل العرب« كلمته. 
و يف هناية االحتفالية و حبضور دبلوماسي و اعالمي عريب 
و فرنسي، قدم الدكتور رياض ياسني درع تكرميي ملدير أطباء 
بال حدود و مدالية لألستاذ على املرعيب. و بدوره قدم الزميل 

املرعيب شهادة شكر وتقدير ملدير اطباء بال حدود.
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إغتيال  على  عامًا  أربــعــني  مــرور  ملناسبة 
 21 البيطار يف  العريب صالح  القومي  املفكر 
اهلجمة  وأمــام  بباريس،   1980 متوز/يوليو 
الــشــرســة الـــيت يــتــعــرض هلــا الــفــكــر القومي 
العريب منذ عقود، أقام مركز ذرا للدراسات 
واألحباث ندوة فكرية بباريس بعنوان: »تطور 
الــفــكــر الــقــومــي الـــعـــريب« ومبــشــاركــة إحتــاد 
الصحفيني والكتاب العرب يف أوروبا وبرعاية 

جملة »كل العرب«.
برو،  سان  شارل  السادة:  بالندوة  شارك 
ــري، وميشيل  بـــريي، و أمحــد شــوت وحمــنــد 

كيلو، وقد أدارها علي املرعيب. 
علي  ألقاها  إفتتاح  بكلمة  الندوة  ابتدأت 
واحلضور،  باملحاضرين  هبا  رحب  املرعيب، 
البيطار  صالح  الشهيد  لذكرى  التحية  ووجه 
ــه حىت  وقـــدم الــســرية الــذاتــيــة لــه منذ والدتـ

إغتياله.
تكلم بعدها الدكتور شارل سان برو مدير 
فرنسا،  يف  اجليوسياسية  الــدراســات  معهد 
العريب  القومي  والفكر  العروبة  أن  أكد  حيث 

يشكل ركيزة أساسية لألمة العربية.
مث مت بث فيديو كلمة الدكتور أمحد شوتري 
تعذر حضوره من اجلزائر، حيث قدم  الذي 

عرضًا وافيًا لبدء احلركة القومية العربية.
ميشيل  لألستاذ  الصوتية  الكلمة  بثت  مث 
القاعة  إىل  احلضور  يستطع  مل  الــذي  كيلو، 
و  منه  يعاين  ــذي  ال الــربــو  مضاعفات  بسبب 
بسبب  عليه  صحية  إنــعــكــاســات  ألي  تالفيًا 
جائحة كورونا، حيث حتدث عن بدء التباين 
بني احلركة الوطنية التركية اليت كانت حتكم 
النهوض  وبداية  اإلسالمية«  »اخلالفة  بأسم 

القومي العريب.
وكان آخر املتحدثني أستاذ الفلسفة حمند 
القومي  الفكر  تاريخ  إستعرض  الــذي  بــريي، 
العرب  املفكرين  أسسه  أرسى  الذي  العريب، 
عفلق  ميشيل  البعث  مفكري  طليعتهم  ويف 

وصالح البيطار، وختم بطلب الصمت دقيقة 
واحدة عن روح الشهيد صالح البيطار.

ــام املــداخــالت  ــبــاب أمـ بــعــد ذلـــك فــتــح ال
السيدة  التوايل:  على  حيث حتدث  واألسئلة، 
ــة الــرئــيــس اجلــزائــري  أنــيــســة بــومــديــن أرمــل
الدكتور حممود  مث  بومدين،  هــواري  الراحل 
مث  بفرنسا،  الــســوريــة  الــثــورة  منسق  غباش 
واإلعالمي  زيتوين،  حممد  املغريب  اإلعالمي 
املصري  والصحفي  خطاب،  أمحــد  السوري 

حممد صربي متويل.
االعالميني  مــن  بنخبة  احلــضــور  ومتــيــز 
والباحثني واملثقفني العرب، وحضور وفد من 

دولة األحواز العربية املحتلة.
واألحبــاث  لــلــدراســات  ذرا  مركز  سيقوم 
للمحاضرين  الــكــامــلــة  الــنــصــوص  بـــإعـــداد 
ــداخــــالت ونــشــرهــا يف كــتــيــب وثــائــقــي،  ــ وامل
العرب«  »كــل  جملة  يف  املرئي  القسم  وسيعد 
بإعداد فيديو يتضمن أهم ما جاء يف كلمات 

املحاضرين واملتدخلني.
صالح  الــعــريب  القومي  املفكر  اهلل  رحــم 

البيطار.
مركز ذرا للدراسات واألحباث

باريس 25 متوز/جويلييه 2020

ندوة عربية في باريس بمناسبة ذكرى إغتيال صاح البيطار
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االقتصاد

كانون   17 �ل��ع��دد  يف  �ل�سابقة  مقالتنا  يف 
�لعرب،  كل  جملة  يف  و�ملن�سورة   2020 �لثاين 
تكلمنا فيها عن “�الأمن �ملائي �لقومي وحتديات 
�ل�سوء  �ألقينا  ثم  �لعربي”،  �لوطن  �مل�ستقبل يف 
تتمثل يف م�سكلة  على م�سكلة حقيقية وخطرية 
ميثل  خطر  وهو  و�سحتها،  �ملائية  �مل��و�رد  ن��درة 
لنا ق�سية �قت�سادية و�سيا�سية و�جتماعية، كما 
�نها �ليوم بد�أت تنحو الأن تكون م�سدر� لل�سر�ع  

أ.د. غسان الطالب

من   65% �ل  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �أن  �ع��ت��ب��ار  على 
تاأتي من خارج  �لكبري  �ملياه يف وطننا  م�سادر 
ونهري  �لنيل  نهر  هو  كما  �جلغر�فية،  ح��دوده 
�ملحيطة  �ل��دول  من  فالعديد  و�ل��ف��ر�ت،  دجلة 
وغينيا  �إثيوبيا  مثل  �لعربي   للوطن  و�ملجاورة 
ت�سرتك  وز�ئ���ري،  و�أوغ��ن��د�  وكينيا  و�ل�سنغال 
يف  تركيا  كذلك  �لنيل،  نهر  حو�ض  يف  جميعها 
هذه  جميع  حت��اول  و  و�ل��ف��ر�ت،  دجلة  حو�سي 
�الأطر�ف �لتحكم و�ل�سيطرة على م�سادر �ملياه 
من هذه �الحو��ض، و�إعاقة تدفقها �ىل �لبلد�ن 
�لعربية �مل�سب �الأخري لهذه �الأنهر، وال ن�ستثني 
ومنذ  وبكل جهده  �لذي عمل  �ل�سهيوين  �لعدو 
�لعام 1967 لل�سيطرة على معظم م�سادر�ملياه 
مياهها  و�سرقة  �ملحتلة  �الر��سي  د�خ��ل  �سو�ء 
�لعربية   �القطار  يف  �ملائية  �ملو�رد  �و  �جلوفية، 
�أطماعه  �ملجاورة لفل�سطني �ملحتلة حيث كر�ض 
نهر  من  لكل  �ملائية  �مل��و�رد  على  �ل�سيطرة  يف 
�الأردن ورو�فده ونهر �لريموك و�نهار �لليطاين 
و�حلا�سباين و�لوز�ين يف لبنان، و�لهيمنة �سبه 
�سوريا  بني  �لو�قعة  طربيا  بحرية  على  �لكاملة 
�ملياه  ت�سكل  حيث  و�الردن،  �ملحتلة  وفل�سطني 

�ل�سهيونية  �ال�سرت�تيجية  عنا�سر  �أه��م  �أح��د 
�لتو�سعية  خمططاته  لتخدم  وع�سكريًا  �سيا�سيًا 

و�ال�ستيطانية يف �الأر��سي �لعربية.
ظل  يف  �ليوم  �ملقالة  هذه  عنا�سر  ن�ستذكر 
�إقت�ساد  على  �لقادم  و�خلطر  �ملائي  �لتهديد 
كل من م�سر و�ل�سود�ن �ملتمثل يف �سد �لنه�سة 
فوق  �عماله  م��ن  �الإن��ت��ه��اء  على  يو�سك  �ل���ذي 

�الر��سي �ل�سود�نية �ملحتلة. 
�ل�سدود  من  �لعديد  الإقامة  �إثيوبى  خمطط 
�لنيل   على  �سد  �أ�سخم  الإقامة  �لنيل،  نهر  على 
غري  ثم  �لعظيم-  �الألفية  ب-  حينه  يف  �سمي 
مياو�ت   5250 لتوليد  �لنه�سة  �سد  �ىل  م�سماه 
�ستو��سل  �أن��ه��ا  �مل��وؤك��د  وم���ن  �ل��ك��ه��رب��اء،  م��ن 
�الأزرق  �لنيل  مياه  يف  �لكامل  للتحكم  خططها 
�لذى ميد م�سر ب%85 من ح�ستها من مياه 
�سنويا  مكعب  مرت  مليار   55.5 �لبالغة  �لنهر 
وي�سمل �ملخطط �ن�ساء 4 �سدود على نهر �لنيل 
للتحكم يف مياه �لنيل �الأزرق وهى “كار�دوجي، 
تخزينية  بطاقة  وبوردر”،  ومند�يا،  �أباو،  وبيكو 
تزيد عن 141 مليار مرت مكعب من �ملياه مقارنة 

ســـــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــضــــــــــــــــة واألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اإلقـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــقــــــــــــــــومــــــــــــــــي

إبــــــحــــــثــــــوا عـــــــن الــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــــيــــونــــي

AOUT  2020 / آب  2020 العدد 3224



  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

ب120 مليار مرت مكعب هى �لطاقة �لتخزينية 
�ملائى  �ملخزون  ونقل  نا�سر،  لبحرية  �لق�سوى 
�الإثيوبية  �له�سبة  �إىل  نا�سر  بحرية  �أم��ام  من 
مما يعنى �لتحكم �الإثيوبى �لكامل يف كل قطرة 

مياه تاأتى �إىل م�سر من هذه �ملناطق.
ول��ل�����س��د خم��اط��ر ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى �الر�����س���ي 
�ل�سود�نية و�مل�سرية عد� �الأ�سر�ر �الإقت�سادية 
�ل�سد  تعر�ض  �ذ�  فيما  تتمثل  حديثنا  مو�سوع 
كارثي،  بيئي  خلل  الإح���د�ث  �سيوؤدى  لالإنهيار 
للمياه  �لهائل  �لوزن  باأن  �خلرب�ء  بع�ض  ويقول 
�لزلز�لية  �ملخاطر  من  �ستزيد  بالطمي  �ملثقلة 
م�سر  و�ن  عموما،  و�ملنطقة  �ل�سد  حميط  يف 
ب  و�ملقدر  م�سبوق  غري  مائي  لعجز  �ستتعر�ض 
و�سيحرمها   ،2050 عام  مكعب  مرت  مليار   94
�ىل  ��سافة  عامني،  ملدة  كاملة  �لنيل  مياه  من 
باأنه يف حال �نهيار �ل�سد الأي  توقعات �خلرب�ء 
كاملة،  �خلرطوم  غرق  �ىل  �سيوؤدي  كان  �سبب 
جمر�ه  لينحرف  �لنيل  جمري  تغيري  و�لنتيجة 
لي�سب يف “جنوب �ل�سود�ن “ وي�سب يف جمرى 
�لنيل �الأبي�ض �لقادم من �أوغند� �سمااًل جلنوب 
�لهائلة  �لبيئية  �ال�سر�ر  �ىل  ��سافة  �ل�سود�ن 

�لتي �سيت�سبب بها.
�لبلد �الأكرث ت�سرر� �ستكون م�سر حيث تبلغ 
 55 �حل��ايل  �لوقت  يف  �لنيل  مياه  من  ح�ستها 
ي�ستهلك منها قطاع  �ملاء  مليار مرت مكعب من 
�لزر�عة بحدود �ل 50 مليار مرت مكعب �سنويا، 
حيث مو�ردها �ملائية ال تزيد عن 60 مليار مرت 
 80 مكعب ومعدل �ال�ستهالك �ملائي بحدود �ل 
مليار مرت مكعب �ي يف �لو�سع �لطبيعي تو�جه 
20 مليار مرت مكعب، و�ن  عجز مائي يقدر ب 
�سيوؤدي  �الثيوبي  �ملخطط  تنفيذ  يف  �ال�ستثمار 
ب��ح��دود  �مل��ي��اه  م��ن  م�سر  ح�سة  ت��ر�ج��ع  �ىل 
حجم  نقي�ض  ه��ذ�  وعلى  مكعب،  م��ار  15مليار 
�مل�سري،  باالإقت�ساد  �سيلحق  �ل��ذي  �ل�سرر 
�لعاطلني عن  تز�يد عدد  ذلك  �سري�فق  و�لذي 
�لعمل وتر�جع �مل�ساحات �لزر�عية �ملعتمدة على 
�لري، كما �سيتاأثر �لقطاع �ل�سناعي و�مل�ساريع 
��ستهالك  ب�سكل كبري على  تعتمد  �لتي  �لكربى 
�ل���ن���اجت �ملحلي  �مل���ي���اه و�ن��ع��ك��ا���ض ذل���ك ع��ل��ى 
�إ�سافة �ىل تر�جع من�سوب �ملياه يف  �الجمايل، 
بحرية نا�سر خلف �ل�سد، وتاأثري ذلك على �إنتاج 

�لكهرباء �ملتولد من �ل�سد �لعايل .
و�الأم���ر �الآخ���ر و�ل���ذي ال يقل خ��ط��ورة عن 
باالأقطار  �سيلحق  �ل��ذي  �الإقت�سادي  �ل�سرر 
دخول  هو  �ل�سد  ه��ذ�  بناء  ج��ر�ء  من  �لعربية 
�ل��ك��ي��ان �ل�����س��ه��ي��وين ع��ل��ى خ���ط �ل���ن���ز�ع بني 
بن�سر  بد�أت  فقد  و�ثيوبيا،  �ملت�سررة  �الطر�ف 
�إتفاقات  مبوجب  �ل�سد  حول  دفاعية  �سو�ريخ 
ع�سكرية  ق��و�ع��د  تليها  �أثيوبيا  م��ع  ع�سكرية 

حركة �ملقاومة بالتعاون مع �لكيان �ل�سهيوين، 
له على  قو�عد ع�سكرية  بن�سر  له  �سمح  �ن  بعد 
على  �سيطرتهم  يحكمون  وبذلك  �ل�سد  �طر�ف 
�ملنطقة كاملة، ��سافة �ىل �الخطار �القت�سادية 
�لتي ميكن �ن يت�سبب بها حجز جزء مهم من 
ح�سة �ل�سود�ن من مياه �لنيل وي�سلب �ل�سود�ن 
�نهيار  ح��ال  يف  للغرق  ويعر�سه  �مل��ائ��ي،  �أمنه 
�ل�سد، هذ� �الحتمال �لقائم على معطيات فنية 

م�سدرها خطط �لتنفيذ.    
مبلء  �لبدء  على  و�ال���س��ر�ر  �ل�سد  قيام  �ن 
�سريح  تهديد  هو  باملياه  �لنه�سة  �سد  خ��ز�ن 
لالأمن �ملائي �لعربي، هو باأهميته وخطورته كما 
هو �الأمن �القت�سادي و�الأمن �لع�سكري و�الأمن 
�لغذ�ئي، و�لت�سدي له هو م�سلحة قومية عليا 
�ىل  ينظر  قومي  باإطار  يكن  �إن مل  يتحقق  ولن 
ب�سكل  �لعربية  �لتحدي من م�سلحة �المة  هذ� 
موحدة  ��سرت�تيجية  لو�سع  وي�سعى  متكامل، 
ملو�جهة �لتحديات �لتي قد تعيق �إ�ستغالل �المة 
ملو�ردها �ملائية، �و للح�سول على ح�سة عادلة 

من �ملو�رد �ملائية �ملتدفقة من �ر��سيها. 
�ملائي ج��زء ال  �الأم��ن  �لو�قع جعل من  ه��ذ� 
يتطلب  �لذي  �لعربي  �لقومي  �الأمن  من  يتجز�أ 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة قومية  م��و�ج��ه��ة ج���ادة وو���س��ع 
يلحق  قد  �سيا�سي  �بتز�ز  �و  عبث  �ي  ل�سمان 
�ل�سرر باأمننا �لقومي، مما �سيف�سي �ىل �سر�ع 
عن  �متنا  ��سغال  نتيجتها  يف  وحروب  ع�سكري 
و�حل�ساري  �القت�سادي  �لبناء  �ىل  �اللتفات 
�قت�سادية  قوة  ت�سكيل  بو�سعها  يكون  ال  ولكي 

و�سيا�سية وحتقيق وحدتها �ملن�سودة.

م�سر  على  و�سغط  �إب��ت��ز�ز  كعامل  �سهيونية، 
و�ل�سود�ن لتمرير م�ساريعها يف ��ستكمال حلقة 
�ل�سغط على �الأقطار �لعربية و�بقائها د�ئما يف 

د�ئرة �ل�سعف. 
�لذي  �الأم��ر  فاإن  �ل�سود�ن  يخ�ض  فيما  �أما 
�ن�سائه  مت  �لنه�سة  �سد  ب���اأن  �لعديد  يجهله 
�ل�سود�نية  �حل��دود  من  مرت  كيلو   40 بعد  على 
�قليم  يف  �سود�نية  �ر��سي  على  �الآن”  “�لقائمة 
ويقطنه  �ثيوبيا  قبل  م��ن  �ملحتل  �سنقول  بني 
الإثيوبيا  �الإجنليز  �سل�ّمه  عربي  �ملليون  بحدود 
“�إتفاقية  ب  ي�سمى  ما  بعد  1902م  �لعام  منذ 
للعودة  ينا�سلون  �أهله  ز�ل  وم��ا  �بابا”  �دي�ض 
هذ�  يف  �ل�سد  قيام  و�ن  �الأم،  �لوطن  لل�سود�ن 
مرت  كيلو   50.248 م�ساحته  تبلغ  �لذي  �القليم 
�سيوؤدي �ىل  )�أ�سو�سا(،  مربع وعا�سمته مدينة 
�الأم، وبالتايل  �لوطن  ف�سل �القليم نهائيا عن 
على  �ل�سيطرة  من  �الثيوبية  �ل�سلطات  ميكن 
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السياسة

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــداء..
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اســــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــديــــــــــــــــد
�إحتفال �جلز�ئر 
�لثامنة  ب��ال��ذك��رى 
لعيد  و�خل��م�����س��ون 
�ال���س��ت��ق��الل ت��زي��ن 
بعبق  �ل�����س��ن��ة  ه���ذه 
�ل���������س����ه����د�ء ح��ي��ث 
ت�����ز�م�����ن �حل�����دث 
�ل����ت����اري����خ����ي رم���ز 
����س��رتج��اع �حل��ري��ة 
من  �سنة   130 بعد 
�لغا�سم  �ال�ستعمار 
�إىل  �ل�سهد�ء  بعودة 
�الأر�����ض �ل��ط��اه��رة، 
ج����م����ج����م����ة   24
بعد  �أخ��ري�  �إ�سرتجاعها  مت  �سنة،   170 مبتاحفها  فرن�سا  بها  �حتفظت 
�سد  �ل�سعبية  �ملقاومة  زعماء  رفاة  دفن  �إىل  مفاو�سات طويلة خل�ست 

�جلي�ض �لفرن�سي حتت �لرت�ب �ملروي بدمائهم �لطاهرة.
معهم  و��سرتجعت  �أر�سهم،  �إىل  ع��ادو�  ميوتو�  مل  �لذين  �ل�سهد�ء 
يوثق الأ�سخن مرحلة من  تاريخ م�سرق  ح�سارة م�سلوبة وجزء هام من 
�لقادة  لدى  وغال  دفينا  حقد�  خلقت  �لتي  �ل�سعبية  �ملو�جهة  مر�حل 
�لفرن�سيني �لذين حاولو� �الإنتقام من �بطال �جلز�ئر بعد �إ�ست�سهادهم 

بالتنكيل بجثثهم ونقلها �إىل فرن�سا لتعر�ض يف متحفها.
�البطال  �أبنائها  من  تبقى  ما  وهي حتت�سن  �الأح��ر�ر  �أر�ض   فرحت 
�لذين خلد �لتاريخ �إنت�سار�تهم �لتي �سحقت يف معاركها جيو�ض �سارية، 
��سرتجاع  تفا�سيل  يتابعون  وهم  ��ستثنائية  �أياما  �جلز�ئريون  وعا�ض 
�لع�سكرية مبطار  �لطائرة  نزول  �الأجد�د من  ور�ئحة  و�لتاريخ  �لكر�مة 
يف  متت  �لتي  �لرفات  ت�سييع  مر��سم  �إىل  بالعا�سمة،  بومدين  ه��و�ري 
موكب جنائزي رهيب �أق�سعرت له �أج�ساد �أبناء �لوطن �ملفدى، ودمعت 
�لعيون �لعا�سقة لكل �سرب فيه، وزغردت بنات �الأحر�ر على روح �ل�سهد�ء 
�سهيد  مليون  ون�سف  �ملليون  بلد  فيه  وقعت  جديد  �إ�ستقالل  ي��وم  يف 
�نت�سار� �آخر يف عهد �جلز�ئر �جلديدة �لتي ح�سبت لها هذه �خلطوة 

�لتي طالب بها و�نتظرها �ل�سعب �جلز�ئري طويال.
الأن  �لعهد �جلديد،  �نت�سار يف  �أقوى  �أقوى من  كانت  �للقاء  حر�رة 
و�سعبها،  �جل��ز�ئ��ر  مقد�سات  من  ورم��وزه��ا  �ل�سعبية  �ملقاومة  تاريخ 
يف  خطوة  �أول  �ل�سعبية  �ملقاومة  قادة  من  �سهيد�   24 رفاة  و��سرتجاع 
الأن  كله،  �لتاريخ  بل  �لتاريخ  �سناع  �ل�سهد�ء  كر�مة  ��سرتجاع  معركة 
�مل�سو�ر ال يز�ل طويال ولن ينتهي �إال بعد ��سرتجاع �الأر�سيف كامال بكل 
حتت  طم�سها  فرن�سا  حاولت  حقائق  طياتها  يف  حتمل  �لتي  تفا�سيله، 
�ملهمة  باإمتام  مطالبة  �جلز�ئرية  و�لدولة  �ملزعومة،  �حلرية  م�سمى 
كاملة ليبقى �هم مطلب �جلز�ئر و�سعبها �عرت�ف فرن�سا بجر�ئمها يف 
�ر�ض �ل�سهد�ء وتقدمي �عتذ�ر ر�سمي ك�سرط �أ�سا�سي لطي �مللف �لقدمي.

 �شحفية جزائرية

يف �أول فعالية عامة بباري�ض، و بدعوة من جمعية »��سالم �لقرن 
21« نظم ظهر يوم �الأربعاء 8 متوز - يوليو 2020 ندوة حول �الإ�سالم.

�مل�سلمني  و  باال�سالم  تعنى  �لتي  �جلو�نب  من  لعديد  �لتطرق  مت 
يف فرن�سا، و تناول م�ساألة �الإ�سالم و �لعلمانية، و تاأهيل �الئمة د�خل 

فرن�سا، و �لتعاي�ض مع  مكونات �لفرن�سيني
هناك �لعديد من �ال�سكاليات يف تناول هذه �ملو��سيع �حل�سا�سة، 

كما �أو�سح رئي�ض �جلمعية �ل�سيد �سادق بلو�سيف.

مازن  �لدكتور  لالأ�ستاذ  �سدر 
بعنو�ن  جديد�  كتابا  �لرم�ساين  
و��ست�سر�ف  �مل�ستقبالت  »در��سات 
بنحو  يقع  هو  و  �مل�ستقبل«  م�ساهد 
400 �سفحة عن د�ر »كرين و�يف« 
يتناول به علم �مل�ستقبليات، و ميكن 
�ألكرتونيا  �و  ورقيا  �حل�سول  عليه 

من من�سات �لن�سر �ملذكورة.
�أ����س���رة حت��ري��ر »ك����ل �ل��ع��رب« 
تتقدم من �لكاتب �لكبري و �لزميل 
يف �ملجلة بكل �ملباركة �لطيبة على 
جهوده �خلرية لرفد �ملكتبة �لعربية 

بهذ� �الإ�سد�ر �ملميز. 

�سدر للكاتب بيال مر�د ديو�ن 
�سعري حتت عنو�ن »ظل �لعز�ل« 
يف جتربة جديدة باللغة �لعربية، 
خا�سة �أنه ينحدر من �أب فرن�سي 
�إعتنق �الإ�سالم باجلز�ئر، و بقي 
وفاته  حتى  ��ستقاللها،  بعد  بها 

عام 2005.
�ل�ساحة  ي��دخ��ل  م���ر�د  ب��ي��ال 
�الأدب����ي����ة ب��ل��غ��ت��ه �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي 
�لبوح  لهذ�  يوظفها  و  بها،  يحلم 

�لعاطفي �لنبيل.

دراسات المستقبات واستشراف مشاهد المستقبل 

اسام القرن 21

ظل الغزال
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ا. حيزية تلمسي



د. زهرة بوسكين

األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود و  بـــــــــــــــــــــــــاألبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــض 
مبدعا؟؟ التواصل  مواقع  تصنع  هل 

 اإعالمية من اجلزائر

�إختالفها وتنوعها يف  �لتو��سل �الجتماعي على    �ساهمت مو�قع 
�لتكنولوجيا  �سرعة ت�سويق �لن�سو�ض و�الأ�سماء، وهذه من �يجابيات 
�ملو�زية  �لظو�هر  من  �لكثري  نتجت  باملقابل  لكن  بها،  ننعم  �لتي 
من  �لكثري  ف��ربزت  خاللها  من  �لن�سر  �و  �ملو�قع  هذه  عرب  للتفاعل 
�لثقايف  �لو�قع  يف  �بد�عية  كقيمة  وجودها  دون  �فرت��سيا  �الأ�سماء 
و�ملجامالت  �لتعليقات  نفختها  �سابون  فقاعات  بعيد  حد  �ىل  ت�سبه 
�لتعليقات  بطبيعة  �أو  �لن�ض  مب�ستوى  تهتم  ال  �الأ�سماء  هذه  و�سارت 
و�ملعلقني، ومن ميكن �ن ت�ستفيد من توجيهاته بقدر ما تقي�ض جناح 
ن�سو�سها بعدد �ملعلقني وهل �سنع ن�سها »�لبيز« �أو يو�سك على ذلك؟

�إبد�ع  ملغيا  �لكون  حمور  �أنه  معتقد�  ذ�ته  حول  متحور  و�أغلبها 
��ستعارتي  �سحت  �إن  �لثقافية  �الإثنومركزية  من  نوع  ونتج  �لو�قع، 
للم�سطلح �لنف�سو�إجتماعي، �لذي يعتربه علماء �لنف�ض من تد�عيات 
�لرنج�سية �ملفرطة. هذه �لرنج�سية �لتي ال تتوقف عند حدود ت�سخيم 
يكرب  ب��ورم  �أ�سبه  لي�سري  منتفخا،  حجما  و�إعطائه  �ل�سغري  »�الأن��ا« 
خارج  هو  ما  �الأخ��ري،  ه��ذ�  يب�سر  فال  �ساحبه  على  �ل��د�ئ��رة  ويغلق 
�إىل  ميتد  نف�سي  ورم  عنده.  وينتهي  منه  يبد�أ  �لعامل  ويعترب  �لد�ئرة 
حميط باأكمله، و�إىل ثقافة تعاين من �نعكا�ساته على م�ستوى �الإبد�ع 
وقفة خا�سة  يتطلب  �لو�سع  و�أنو�عه جتعل  توجهاته  �لعربي مبختلف 

من جميع �لو�عني بفظاعة هذ� �الأمر.
ومن خالل هذه �للفتة �لب�سيطة نهم�ض لالأقالم �جلادة باأن ت�ستفيد 
من �يجابيات �لعامل �الأزرق وما ي�سبهه دون �أن تغفل على و�قع �البد�ع 
ت�سمد  ال  فهي  تعلو  مهما  �ل�سابون  فقاعات  �أن  ولتتذكر  وجودته، 
فت�سطرب  لالأنرتنيت  مفاجيء  �نقطاع  يفجرها  ما  و�سرعان  طويال 
�لقرية �لكونية �لتي تبدو وكاأنها خذلت »ماكلوهان« وجتاوزت حدود 
در��ساته لتعاين من �أعر��ض جانبية يطبعها زيف وخيال وعامل كاذب 
�لو�قع وال  و�أدب��اء وحمللني ال وجود لهم يف  و�إعالميني  �سنع مثقفني 

�سند� يحميهم حني ينقطع �لكهرباء. 

�إ����س���د�ر ج��دي��د ل��الأدي��ب��ة زه��رة 
بو�سكني

خ��ي��ال  د�ر  ع���ن  ح��دي��ث��ا  ����س���در 
ق�س�سية  جمموعة  و�لرتجمة  للن�سر 
�لعلبة  ت��ق��ل��ه  مل  م���ا  ب«  م��و���س��وم��ة 
�ل�������س���ود�ء« ل���الأدي���ب���ة و�الع��الم��ي��ة 

�جلز�ئرية زهرة بو�سكني.
�سفحة  �سبعني  يف  �لو�قع  �لكتاب 
�لتوجهات  خمتلفة  ن�سو�سا  يت�سمن 
بني �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�لذ�تية، 
�لكاتبة  فيه  تلب�ض  �سعرية  بلغة  �سرد 

قبعة �العالم حينا ومئزر �لطبيبة �لنف�سانية حينا �آخر لتغو�ض بالقاريء 
و�أخرى جديرة  ر�قية.  �أدبية  بلغة  �لنف�سي  �لتحليل  �لعربي يف نظريات 
�لكاتبة والأول مرة يف �الأدب �لعربي  بالقر�ءة يف كتاب ��ستخدمت فيه 

ت�سمية »جمموعة �سردية«.

عائ�سة  �جلز�ئرية  للرو�ئية  �سدرت 
د�ر  من�سور�ت  عن  »�لزجنّي�ة«  رو�ية  بنور 
ثالث  م��ّدة  عليها  ��ستغلت  و�لتي  خيال، 

�سنو�ت.
�لفجو�ت  يف  »�ل��زجن��ّي��ة«  رو�ي���ة  تلج 
جر�ح  عمق  يف  فتغو�ض  عنها،  �مل�سكوت 
مرير�  و�قعا  وتختزل  �الإفريقية  �الأن��ث��ى 
�فريقيا  ب��ل��د�ن  يف  خا�سة  �مل���ر�أة  تعي�سه 
م�سرح  �لنيجر  يف  وبال�سبط  �ل�����س��ود�ء 

�أحد�ث هذه �لرو�ية وتطورها.
�آخ��ر  وج��ه  �إىل  �ل��رو�ي��ة  تتعر�ض  كما 
من �ملعاناة �الإن�سانية، �لعن�سرية و�لعنف 

�سد �لفتيات باالإ�سافة �إىل مو�سوع �لهجرة ونزوح �الأعد�د �لهائلة من 
رغيف  عن  بحثا  �ل�سمال  دول  نحو  و�الأطفال  �مل��ر�أة  وخا�سة  �الأفارقة 

�خلبز و�حلياة �لكرمية.

باملعهد  �ل���دويل  �لكر�سي  ن�سر  د�ر  ع��ن  ���س��در 
بباري�ض  و�ل�سيا�سة  �لعامة  �الإد�رة  لعلوم  �ل��ع��ايل 
للدكتور  قارتني«  بني  �لناب�ض  �لقلب  »�ل�سود�ن  كتاب 
عدة  من  �ل�سود�ن  و�سع  به  يتنول  عبد�لقادر،  علي 
ق�سايا متنوعة، بني �لتاريخ و �حل�سارة و �الإنقالبات 
�لنخب  من  كبرية  بكمية  يتمتع  �أنه  رغم  �لع�سكرية، 

�ملثقفة.
�لدكتور علي عبد �لقادر يجد متعة يف تقدمي بلده 
جغر�فية  دينية،  ثقافية،  �ملختلفة،  باأوجهها  �الأ�سل، 

و�سيا�سية. دون �لوقوع يف �سرك �سرح �الأحد�ث �ل�سيا�سية، و �سيكون لنا تقدمي 
و�يف للكتاب يف �الأعد�د �ملقبلة

ما لم تقله العلبة السوداء

رواية »الزنجّية«

السودان القلب النابض بن قارتن
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الــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــات 
الـــــــــــــــــــزوع نـــــــحـــــــو الـــــــــــــريـــــــــــــادة الـــــــدولـــــــيـــــــة

تناولن��ا  �لع��رب«  »كل  م��ن  �ل�س��ابق  �لع��دد  يف 
�ملتغ��ري�ت �ملوؤثرة �يجابا يف تاأمني �لفاعلية �لد�خلية 
�ل�سيني��ة، ف�س��الآ ع��ن �لتوج��ه �ل�سيا�س��ي �خلارجي 
�ل�سيني. يف هذ� �لعدد �سنعمد �إىل ��ستكمال �لبحث 
يف �ملو�س��وع، و�الإجابة عن ما تبقى من �الأ�س��ئلة �لتي 
مت طرحه��ا يف �ملق��ال �ل�س��ابق. وه��ذه �ال�س��ئلة ه��ي: 
م��ا �أولويات �ل�سيا�س��ة �خلارجية �ل�سيني��ة؟ وما هي 
�ل��دور �ل�سين��ي يف �لنظ��ام �ل�سيا�س��ي  م�س��تقبالت 

�لدويل؟
اأول، اأولويات ال�شيا�شة اخلارجية ال�شينية

ُيع��د �ملوؤمت��ر �حل��ادي ع�س��ر للح��زب �ل�س��يوعي 
�ل�سين��ي يف ع��ام 1977، و�لذي �أك��دت قر�ر�ته على 
�أن �الإرتق��اء بعنا�س��ر �لفاعلي��ة �لد�خلي��ة لل�سني هو 
�ل�س��بيل �المث��ل لدعم فاعلي��ة �سيا�س��تها �خلارجية، 
ُيعد مبثابة �لبد�ية لعملية �سيا�سية �سي�سبح عنو�نها، 
ه��و: �الإنفتاح �ل�س��امل على �لع��امل لتحقيق �ال�سالح 
و�لتحدي��ث �لد�خل��ي. وج��ر�ء ه��ذه �لعملي��ة �س��ارت 
�ل�سيا�س��ة �خلارجي��ة �ل�سيني��ة تع��رب ع��ن �أولوي��ات 

أ.د. مازن الرمضاني

خمتلفة عن تلك �لتي �إقرتنت بها �سابقا.
ف�س��ابقا، وحت��ى وف��اة م��او ت�س��ي تون��غ يف ع��ام 
1976، كان �خلط��اب �الإيدولوج��ي طاغي��ا، و�لعد�ء 
لل�سيا�ستني �الأمريكية و�ل�سوفيتية �سديد�. فال�سيا�سة 
�خلارجي��ة كان��ت �أد�ة �ل�س��ني ملناه�س��ة �لتطلع نحو 
�لهيمن��ة �لدولي��ة. وم��ن هنا كانت عالق��ات �ملبادىء 
ت�س��مو، يف ج��ل �الحي��ان، عل��ى عالق��ات �مل�سال��ح. 
ومل يك��ن ذلك مبع��زٍل عن تناق�ض �لغاي��ات �لنهائية 
للم�س��روع �ل�سيني م��ع غايات �مل�س��روع �الأمريكي يف 
�أمركة �لعامل، وكذلك مع غايات �مل�س��روع �ل�س��وفيتي 

يف »�سفيتة« �لعامل.
�إن ه��ذ� �لتوج��ه �الأيدولوجي تر�ج��ع بعد �ملوؤمتر 
ع��ام  �ل�سين��ي  �ل�س��يوعي  للح��زب  ع�س��ر  �حل��ادي 
1977 ل�سال��ح �لتعامل �لو�قعي- �لربغماتي �س��بيال 
لتاأم��ني �ال�س��الح و�لتحدي��ث �لد�خل��ي. وق��د جع��ل 
�ل�س��يوعي �ل�سين��ي  �لث��اين ع�س��ر للح��زب  �ملوؤمت��ر 
يف ع��ام 1982 م��ن ه��ذه �الأولوي��ات مبثاب��ة �ملهمات 
�لقومية �الأوىل لل�سني. وقد عمد �لرئي���ض �ل�سيني، 
�ال�سالحي-�لربغمات��ي، دن��غ هي�س��او بين��غ، �آن��ذ�ك 
�إىل ترتي��ب ت�سل�س��ل ه��ذه �ملهمات على �لنح��و �الآتي: 

�لزر�عة، �ل�سناعة، �لبحث و�لتطوير، و�لدفاع.
ويفيد هذ� �لرتتيب باأولويتني �أ�سا�سيتني ت�سكالن 
جوه��ر �ل�سيا�س��ة �خلارجي��ة �ل�سيني��ة حالي��ا و م��ن 

�ملحتمل لزمان قادم �ي�سا،هما:
ـ اأول، تغليب الآمن القت�شادي على �شواه

لق��د �أدرك �ل�سينيون ج��دوى �إقرت�ن منو �لقدرة 
و�إن  �س��يما  �القت�سادي��ة،  �لق��درة  بنم��و  �لع�س��كرية 
�الأخ��رية تتي��ح حتم��ل �الأكالف �لباهظة لالإ�س��تعد�د 
�لع�س��كري. وم��ن هنا كان �حلر���ض �ل�سيني على �أن 
ال يف�س��ي �ل�س��عي ل�سم��ان �الأمن �لقوم��ي �إىل تر�جع 

�الأم��ن �الإقت�س��ادي، ومن ثم �حليلول��ة دون �الإرتقاء 
�الإقت�سادي و�لتنمية �ل�س��املة. ولهذ� ذهبت �ل�سني 
�إىل �لعك�ض من جتربتها �ل�سابقة على �سعيد �لعالقة 
ب��ني �القت�ساد و�الم��ن. فاآن��ذ�ك، �أدى �حلر�ض على 
�ي��الء �سم��ان �الأمن �لقوم��ي �الأولوية على �س��و�ه �إىل 
�أن يرت�ج��ع �لزخ��م �القت�س��ادي �لناج��م ع��ن جناح 
م��ن  �خلم�س��ينيات  يف  �الوىل  �القت�سادي��ة  خطته��ا 
�لق��رن �ملا�س��ي وعلى نح��ٍو �أثر �س��لبا يف نزوعها نحو 

�لتنمية �الإقت�سادية.
والإدر�ك �لقي��ادة �ل�سيني��ة �أن خي��ار �الم��ن �أوال 
ينط��وي عل��ى حتمي��ل بالده��ا �كالف��ا باهظ��ة ترف��د 
دميوم��ة تاأخره��ا �الإقت�سادي بعن�س��ر ��سايف مهم، 
ذهبت �إىل جعل �سمان �الأمن �الإقت�سادي يف مقدمة 
ع��ن  ف�س��ال  �ل�سيني��ة،  �لقومي��ة  �ملهم��ات  ت�سل�س��ل 
�حلر���ض عل��ى �الإرتقاء به مب��ا هو متاح م��ن �دو�ت، 
وم��ن �أي م�سدر، وباأية و�س��يلة. وبه��ذ� �ل�سدد، قال 
�لرئي���ض �ل�سين��ي، دن��غ هي�س��او بين��غ، »ال يه��م ل��ون 
�لقط��ة طاملا ت�سطاد �لفئ��ر�ن«. فالهدف هو �لتنمية 
و�ل�س��عي من �أجل بناء �ل�سني. �أما �لو�سيلة فهي غري 

مهمة. 
وتفيد ثمة موؤ�س��ر�ت �أن جع��ل �الأمن �القت�سادي 
يحتل �ولوية على �سو�ه �ريد به �أن يكون �سبيال ي�سهل 
حتقي��ق �أه��د�ف عملي��ة �ال�س��الح و�لتحدي��ث دومنا 
عقب��ات تعطلها، و�إن يكون جناحها مدخال �أ�سا�س��يا 
ل��دور دويل �سين��ي يوؤم��ن �لغاي��ة �لنهائية للم�س��روع 
�لقائ��دة  �لدول��ة  ه��ي  تك��ون  �أن  �ل�سين��ي:  �لقوم��ي 
للنظام �ل�سيا�سي �لدويل. وقد مت حتديد عام 2050 

لتحقيق هذ� �لدور
ـ ثانيــا، تغليــب �شيا�شــة التعــاون علــى �شيا�شــة 

ال�شراع
على خالف فرتة ما قبل �ل�س��بعينيات من �لقرن 

العــلوم
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�ملا�سي، �لتي متي��زت بال�سر�ع �ل�سيني- �المريكي 
ث��م بعالق��ات �سيني��ة - دولي��ة  %�ل�س��وفيتي، وم��ن 
متوت��رة بن�س��ب متباين��ة، �إجتهت �ل�سيا�س��ة �ل�سينية 
بع��د منت�س��ف �ل�س��بعينيات �إىل تبني توجه �سيا�س��ي 
خارج��ي خمتلف وو�قع��ي �مل�سمون. وج��ر�ء ذلك مل 
يع��د �للون �الإيدولوج��ي لهذه �لدولة �و تلك، �أو نوعية 

�رتباطاتها �ال�سرت�تيجية مهما.
 وتق��دم �لعالق��ة �ل�سيني��ة - �ال�س��ر�ئيلية �أح��د 
�الأمثل��ة �لد�ل��ة عل��ى ذل��ك. فبع��د �أن كان��ت �ل�س��ني 
ت��رى �أن �ل�سيا�س��ة �خلارجي��ة �ال�س��ر�ئيلية تتماه��ى 
م��ع تل��ك �الأمريكي��ة، �الأم��ر �ل��ذي دفعه��ا �إىل تبن��ي 
مو�قف مت�س��ددة حيالها، بد�أت �سيا�ستها �خلارجية، 
ومنذ ما بعد �ملوؤمتر �حلادي ع�س��ر للحزب �ل�سيوعي 
�ل�سين��ي بالتبدل �لتدريجي. فمن روؤيتها الإ�س��ر�ئيل 
مبثاب��ة �الأم��ر �لو�ق��ع، �إىل دعوته��ا ت�س��وية �ل�س��ر�ع 
�لعرب��ي- �ال�س��ر�ئيلي �س��لميا، �إىل تبادله��ا  يف ع��ام 
1992 �لعالق��ة �لدبلوما�س��ية معها و�لدخ��ول و�إياها 

يف عالقات متعددة �مل�سامني.
وتبعا لهذ� �لتحول �جلذري يف �لتوجه �ل�سيا�س��ي 
�خلارج��ي، و�أدو�ت��ه، فاإن��ه رتب نتيجة مهم��ة قو�مها 
�حلر���ض على بناء وتطويرعالق��ات �لتعاون مع كافة 
تلك �لدول، �لتي ترى �ل�سني �أن �لعالقة و�ياها تعود 
عليه��ا بالفائ��دة �الآني��ة و/�أو بعي��دة �مل��دى، جتاري��ا 
�و تكنولوجي��ا �و �الإثن��ني مع��ا. ل��ذ�، وبع��د �أن كان��ت 
�ل�س��ني، قب��ل نهو�سه��ا �لر�ه��ن، دول��ة ال حتظى �إال 
تتح��ول  �أن  ��س��تطاعت  �ملح��دود،  �ل��دويل  بالتاأث��ري 
الحقا �إىل دولة ذ�ت عالقات دولية و��س��عة ومت�سعبة 
�لدولي��ة،  �ل�سيا�س��ية  �لتفاع��الت  يف  مه��م  وتاأث��ري 
وب�سمنه بروزها كقوة �أ�سا�س��ية يف �لتفاعالت �س��رق 
�أ�سيوية، هذ� ف�سال عن تعاملها مع �لواليات �ملتحدة 
�الآمريكي��ة م��ن موق��ع �لق��وة �القت�سادي��ة وم��ن ث��م 

�ل�سيا�سية.
�إن �حلر���ض �ل�سيني على �الإنطالق من �سيا�س��ة 
�لتع��اون م��ع كافة �ل��دول ال يعني �أن ه��ذ� �حلر�ض ال 
تتحك��م به ثم��ة مبادئ عمل حمددة. فهذه �ل�سيا�س��ة 
توؤ�س��ر �أن �ل�سني ��س��تمرت، مثالآ، متم�س��كة مببادئ 
�الإح��رت�م ل�س��يادة �ل��دول �لت��ي تتعاون معه��ا ووحدة 
�ل�س��وؤون  يف  �لتدخ��ل  وع��دم  و�س��المتها،  �أر��سيه��ا 
�لد�خلي��ة، و�لتعاي���ض �ل�س��لمي، و�ملنفع��ة �ملتبادل��ة. 
وه��ذه �ملب��ادئ ه��ي �لتي ت�س��جع �لدول �الأخ��رى على 

تبادل، �لعالقات باأنو�عها، مع �ل�سني.
 وللعالقة �جلدلية بني �الإنفتاح �ل�سيا�سي �ل�سامل 
على �لعامل وحتقيق �لغاية �لنهائية للم�سروع �لقومي 
�ل�سين��ي، ال ُيع��د خاطئا �لقول: �إن م��ا قام به �لقادة 
�ل�سينيون، �أو ما �س��يقومون به يف �مل�س��تقبل، ال يعدو 
�أن يكون توظيفا ذكيا للتكتيك خدمة لالإ�س��رت�تيجية 
�لقومية �لعليا عرب�أد�ة قو�مها �لنف���ض �لطويل. وهي 
به��ذ� تاأخذ مبا تدعو �إليه در��س��ات �مل�س��تقبالت، �أي 

ر�ح��ت �إىل رف���ض فكرة وجود �كرث من �سني و�حدة، 
وذهبت �إىل مقاومتها عرب �أفعال تتباين من دولة، �و 

جمموعة منها، �إىل �أخرى.
فعل��ى خ��الف مثالآ �ل��دول �ملوؤث��رة دولي��ا، وذ�ت 
�الأهمية �خلا�سة بالن�س��بة لل�سني، و�لتي تدفعها �ىل 
�أن تتغا�س��ى، يف �لعموم، عن عالقات هذه �لدول مع 
تاي��و�ن، كالعالق��ة �المريكية-�لتايو�ني��ة، بي��د �أنها، 
وعل��ى خ��الف ه��ذه �لدول، حتر���ض عل��ى �ن ال تقوم 
ب��ني �لدول �الأخرى وتايو�ن عالقة ر�س��مية مهما كان 

�سكلها. ومن �جل ذلك ت�ستخدم �سيا�سة �لتطويق.
 وعل��ى �لرغم م��ن هذه �ل�سيا�س��ة، �إال �أن �ل�سني 
تاي��و�ن تعام��ال مرن��ا  �إ�س��تمرت تتعام��ل �ي�س��ا م��ع 
يتماهى مع �لفكرة �لتي يتاأ�س���ض عليها هذ� �لتعامل، 
�أي: �إعادة �لتوحيد �س��لميا ودولة �سينية و�حدة ولكن 
بنظام��ني. وم��ن غري �ملحتم��ل �ن  يتحقق هذ� �حللم 
�لقوم��ي �ل�سين��ي خ��الل زمان �مل�س��تقبل �ملتو�س��ط. 
فطامل��ا �أن �ملقاوم��ة �المريكية لهذ� �حللم م�س��تمرة، 

فاإنها حتول دونه.
 و�أم��ا ع��ن �لثاين، فه��و �ملثلث �لدويل �ملتو�س��ط، 
�ل��ذي يجمع �ل�سني ب��كل من �لياب��ان و�لهند. وتفيد 
�نه��ا  �ملثل��ث،  ه��ذ�  �ط��ر�ف  ب��ني  �لعالق��ة  طبيع��ة 
غ��ري متماثل��ة. فبينم��ا ه��ي عالق��ة تع��اون وتناف���ض 
م��ع �لياب��ان، ه��ي عالق��ة تناف���ض و�س��ر�ع كام��ن مع 
�لهن��د، وعل��ى �لرغ��م م��ن تباي��ن �لعالقة م��ع هاتني 
�لدولت��ني، �إال �أن �إدر�ك �ل�س��ني الأهمي��ة هذ� �ملثلث، 
ب�س��ريا و�إقت�ساديا وجتاريا و�إ�سرت�تيجيا، ف�سال عن 
�إمت��د�ده جغر�في��ا من جنوب غرب �آ�س��يا �إىل جنوب 
موؤث��رة يف  تك��ون  �أن  �إىل  تدفعه��ا  �س��رقها،  و�س��مال 

تفاعالته ل�ساحلها.
 ومما ي�ساعد على ذلك �ن جل �لدول �لتي تدخل 
�سمن �لرقعة �جلغر�فية لهذ� �ملثلث ال ت�سكل مناف�ساأ 

�سنع �مل�سهد �مل�ستقبلي �ملرغوب فيه �بتد�ًء من زمان 
�حلا�سر.

مبدخ��الت  �الإرتق��اء  دميوم��ة  خمرج��ات  �إن 
�لفاعلي��ة �لد�خلي��ة �ل�سيني��ة، �لت��ي مت تناوله��ا يف 
�ل�سيا�س��ي  �الإنفت��اح  م��ع  �ل�س��ابق، متفاعل��ة  مقالن��ا 
�خلارجي �ل�سيني �ل�س��امل تف�سي، باحل�سيلة، �إىل 
�إنفت��اح �ل�سيا�س��ة �خلارجي��ة �ل�سيني��ة، عل��ى ثالث��ة 

م�ساهد م�ستقبلية بديلة.
فاأما عن �مل�س��هد �الأول: فهو �ل�سني كمركزدويل 

موؤثر
يفي��د ه��ذ� �مل�س��هد بع��ودة �ل�س��ني �إىل �أن تكون، 
م��رة �خ��رى، مرك��ز� دولي��ا فاع��ال، ومثلم��ا كان��ت 
خالل ف��رتة �مرب�طوريتها، 1840م 1368-م. و�إىل 
ذل��ك ي�س��ري �س��عيها �إىل �أن ت�سح��ى مبثاب��ة �لقاعدة 
�الأ�سا���ض يف �أرب��ع مثلث��ات �أ�سا�س��ية، وذل��ك �نطالقا 
م��ن حكمة �سينية مفادها ال تركبو� يف عربة و�حدة. 
وتتج�س��د ه��ذه �حلكمة يف نزوع �ل�س��ني نحو توظيف 
�سيا�س��تها �خلارجي��ة م��ن �ج��ل تاأم��ني م�س��تلزمات 
�أوال. و�إنطالق��ا م��ن  �الإرتق��اء �حل�س��اري �لد�خل��ي 
مفهوم �لرت�تيبية �الإجتماعية �لتي يتميز بها �ملجتمع 
�ل�سين��ي، متت��د ه��ذه �ملثلث��ات عل��ى جمموع��ة دول 
تتباين �أهميتها بالن�سبة لل�سني من دولة �إىل �خرى. 

وهذه �ملثالثات هي �الآتي:
 فاأم��ا ع��ن �الول، فه��و �ملثل��ث �ل��دويل �ل�سغ��ري، 
�ل��ذي يجم��ع �ل�س��ني قومي��ا بكل م��ن هون��ك كونك، 
وتاي��و�ن، وم��اكاو. ويف ه��ذ� �ملثل��ث تتح��رك �ل�س��ني 
عل��ى نحٍو ير�د به تاأمني ��س��تعادة تايو�ن )فرموز�(، 
وم��اكاو مثلم��ا مت �إ�س��رتجاع هون��ك كون��ك يف وقت��ه، 
ع��رب �سيا�س��ة �الإغ��ر�ء. ويتفاع��ل ه��ذ� �ال�س��لوب م��ع 
�آخر قو�مه ممار�س��ة �ل�سغ��ط. فاإنطالقا من روؤيتها 
لتاي��و�ن كجزء ال يتجز�أ من �لوطن �ل�سيني �لو�حد، 
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لل�س��ني كاأندنو�س��يا، وكوري��ا �جلنوبي��ة و�ل�س��مالية، 
و�س��نغافورة. وعل��ى �لرغم من �أن �لهند ت�س��كل ثالث 
�أك��رب �إقت�ساد يف �لعامل بع��د �الإقت�سادين �المريكي 
و�ل�سين��ي، �إال �أنه��ا تبقى �أقل ق��درة من �ل�سني على 
�لعديد من �ل�سعد. وعلى �لرغم من عالقة �لتناف�ض 
و�ل�س��ر�ع �لكامن��ة ب��ني �لدولت��ني، �إال �أن ��س��تمر�ر 
�لنمو �ل�سيني �س��به �ل�سامل مبعدله �ملرتفع قد يدفع  
بالهند �ىل �الإرتقاء بعالقتها مع �ل�سني �إىل م�س��توى 
�لتعاون رمبا ��س��تعد�د� مل�س��اركتها �لقيادة �الأ�سيوية. 

و�ل�سئ ذ�ته قد ين�سحب �ي�ساأ على �ليابان.
 و�م��ا �لثال��ث، فهو �ملثل��ث �لدويل �لكب��ري، �لذي 
يجم��ع �ل�س��ني بكل م��ن �لوالي��ات �ملتح��دة و�ليابان. 
وينط��وي ه��ذ� �ملثل��ث على �أهمي��ة الأطر�ف��ه تنبع من 
�المريكي��ة  فاحلاج��ة  لبع���ض.  �ملتبادل��ة  �حلاج��ة 
�حلاج��ة  م��ع  تتقاب��ل  و�سيا�س��يا،  جتاري��ا  لل�س��ني، 
�ل�سيني��ة لالإنفت��اح عل��ى �لغ��رب عموم��ا، و�لواليات 
جتاري��ة  الأغر����ض  خ�سو�س��ا  �المريكي��ة  �ملتح��دة 
وتكنولوجية، وكذلك �سيا�س��ية ت�سمل توظيف �لعالقة 
مع �لوالي��ات �ملتحدة �المريكي��ة لطماأنة دول �جلو�ر 
�ل�سين��ي م��ن نو�ياها حيالهم. �أما بالن�س��بة للحاجة 
�ملتبادل��ة �ل�سيني��ة - �ليابانية فه��ي تكمن يف �لنزوع 
�مل�س��رتك �إىل مقاي�سة ما يتو�ف��ر لدى كل طرف مبا 
ال يتو�فرل��دى �لط��رف �الآخ��ر، ف�س��ال ع��ن توظي��ف 
�ل�س��ني لعالقتها م��ع �لياب��ان كاأد�ة م�سافة ود�عمة 
لتطور �لعالقة �ل�سينية-�المريكية، وكذلك توظيف 
�لياب��ان لعالقته��ا م��ع �لوالي��ات �ملتح��دة �المريكي��ة 

لتطويرعالقتها مع �ل�سني. 
و�م��ا �لر�ب��ع، فهو�ملثل��ث �ل��دويل �الأك��رب، �ل��ذي 
يجم��ع �ل�س��ني �إىل رو�س��يا �الحتادي��ة وكذل��ك �ملانيا 
�الحتادي��ة، فاأهميت��ه تنبع من �همي��ة �طر�فه. فعلى 
�لرغم من معاناتها �لد�خلية، تبقى رو�سيا �الحتادية 
دولة مهمة على �سعيد �الأمن �الأ�سيوي و�لعاملي جر�ء 
نوعي��ة قدر�ته��ا �لع�س��كرية، �إ�ساف��ة �إىل ع�سويته��ا 
�لد�ئم��ة يف جمل���ض �المن. �م��ا بالن�س��بة �إىل �ملانيا، 
ف��اإن �أهميته��ا �أوروبي��ا متفاعل��ة مع �لعالق��ة �لثنائية 

�اليجابي��ة و�ملتط��ورة من��ذ �س��نو�ت طويلة، ه��ي �لتي 
توؤ�س���ض لالأهمي��ة �لت��ي حتظ��ى به��ا �ملاني��ا م��ن قب��ل 

�ل�سني.
ويف �س��وء خمرج��ات �لنتائ��ج �الإيجابي��ة، �لت��ي 
حققته��ا �ل�س��ني جر�ء حركته��ا �لو�قعي��ة يف مثلثات 
�سيا�س��تها �خلارجي��ة، يف رفد عملي��ة �لبناء �لد�خلي 
مبقوم��ات �الإرتق��اء، ل��و عاد ماو ت�س��ي تون��غ حيا ومت 
�س��وؤ�له: م��اذ� فعل��ت م��ن �أج��ل �ل�س��ني؟ ف�س��يقول: 
حاول��ت �أن �أجعل م��ن �ل�سني قوة ك��ربى، فن�سحني 
�لزمان بتاأجيل ذلك �إىل �لقرن �حلادي و�لع�س��رين. 
لذ� نت�س��اءل: هل �س��يكون �لقرن �حلادي و�لع�س��رين 

�سينياأ؟ قد ال ميكن �إ�ستبعاد ذلك.
و�أما عن �مل�س��هد �لثاين، فهو �مل�ساركة يف ت�سكيل 

نظام �لقطبية �لدولية �ملتعددة
يفرت���ض ه��ذ� �مل�س��هد �أن تو�ف��ر جمموع��ة م��ن 
تاأثريي��ة  ق��در�ت  عل��ى  و�لك��ربى،  �لعظم��ى  �ل��دول، 
متماثل��ة تقريب��ا متفاعل��ة م��ع نزوعه��ا �إىل حتقي��ق 
م�سال��ح متماثلة ومتناق�س��ة يف �آن، وكذلك تو�فرها 
على �إر�دة �لفعل و�الإ�ستعد�د لتحمل �عبائه ونتائجه، 
يف�سي �إىل بلورة هيكلية دولية قو�مها تعدد �الأقطاب. 
ومما يوؤكد ذلك �أن �لعامل �سار، ومنذ �إنهيار �الأحتاد 
�ل�س��وفيتي يف بد�ية عقد �لت�سعينيات �ملا�سي، يتكون 
تدريجياأ على نحٍو جديد، �سيما و�أن معدل حركة هذ� 
�لتك��ون يتج��ه �إىل �أن يك��ون �ك��رث ت�س��ارعا من معدل 
ت�س��ارع حرك��ة تر�جعه. وهنا لنتذك��ر قانون �حلر�ك 
�لدويل، �لذي يوؤكد �أن هبوط ثمة قوى دولية من قمة 

�لهرم �لدويل تقابل دوماأ مع �سعود غريها �ليها. 
�لت��ي  �لدولي��ة،  �لق��وى  ب��ني  م��ن  �ل�س��ني  وُتع��د 
يحتم��ل، وبدرجة عالي��ة، �ن تكون طرفا م�س��اركا يف 
هيكلي��ة تع��دد �الأقط��اب �لدولي��ة. ومم��ا يدعم ذلك 
�أنه��ا، �أ�سح��ت ق��وة �إقت�سادي��ة ك��ربى تتج��ه �إىل �أن 
تك��ون عظم��ى، ف�س��ال ع��ن �إنها �س��ارت ت�س��عى عرب 
�سيا�ستها �خلارجية، و�إن ببطئ وح�سابات ذكية، �إىل 
�جناز �أدو�ر� �سيا�س��ية دولية �س��بيال لتحقيق �أهد�ف 
متكامل��ة من�س��ودة. فاإ�س��تمر�ر تركيزه��ذه �ل�سيا�س��ة 

على حتقي��ق �أهد�ف �إقت�سادي��ة يتز�من، ويف �لوقت 
ذ�ت��ه، م��ع نزوعه��ا نح��و حتقي��ق �أه��د�ف �سيا�س��ية 
و��س��رت�تيجية يت��م �سم��ن �إط��ار روؤي��ة ��س��رت�تيجية 
متو�زنة وطويلة �الأم��د لكيفية حتقيق �لغاية �لنهائية 
للم�س��روع �لقومي �ملن�سود: �لقيادة و�لريادة �لدولية. 
وم��ن هن��ا ج��اء �الإنفت��اح �ل�سيا�س��ي �خلارج��ي غ��ري 
�مل�س��روط �س��بيال لرتتيب �الأر�سية �لتي ت�س��اعد على 

حتقيق هذه �لغاية �ملن�سودة
و�أما عن �مل�سهد �لثالث، فهو قيادة عامل �جلنوب

لقد �إقرتنت �ل�سيا�س��ة �خلارجية �ل�سينية حيال 
عامل �جلنوب، �و �لعامل �لثالث كما كان ي�سمى خالل 
مرحل��ة �حل��رب �لباردة، بثم��ة ثو�بت تع��ود بد�ياتها 
�إ�س��تمرت  فال�س��ني   . تون��غ  ت�س��ي  م��او  �إىل مرحل��ة 
حري�س��ة، ع��رب �لزم��ان، عل��ى بناء عالق��ات وطيدة 
م��ع ه��ذ� �لع��امل �إدر�كا منه��ا الأهميت��ه �الإقت�سادي��ة 
�لق��ر�ر  �سن��اع  �أن  �إىل  �إ�ساف��ة  و�الإ�س��رت�تيجية، 
�ل�سين��ي �إ�س��تمرو� يرون �أن بالده��م تنتمي �إىل هذ� 
�لع��امل. فمث��ال �ك��د �لرئي���ض �ل�سين��ي يف معر���ض 
�حلدي��ث ع��ن �لعالق��ة ب��ني �ل�س��ني و�لع��رب �أنهم��ا 

ع�سو�ن يف مع�سكر �لدول �لنامية«.%
 وقد تقابل هذ� �حلر�ض مع �إ�س��تجابات �إيجابية 
من دول عامل �جلنوب تباينت نوعياتها من دولة �إىل 
�أخ��رى عرب �لزم��ان. ف�س��ابقا كان �ملوق��ف �ملناه�ض 
لع��دد منه��ا لل�سيا�س��ات �المريكي��ة و/�أو �ل�س��وفيتية 
مدخال مهما دفع �إىل بناء عالقة وطيدة مع �ل�سني. 
�أم��ا الحقا، فلق��د �أ�سحى هذ� �ملوق��ف مقرتنا بتطلع 
�لعدي��د م��ن هذه �لدول �إىل توظي��ف �لدعم �ل�سيني 
لها الأغر��ض تنموية و�سيا�س��ية، ومنها �الإ�ستفادة من 
�لتجربة �ل�سينية يف �لتنمية، ف�سال عن حاجتها �إىل 

دعم قوة دولية موؤثرة.
وج��ر�ء م��ا تق��دم، تط��ورت �لعالق��ات �ملتبادل��ة 
بوتائ��ر مت�ساع��دة وعل��ى �سع��د ع��دة. فبينم��ا كان، 
حج��م �لتب��ادل �لتج��اري �لعربي-�ل�سين��ي، مث��ال، 
يف ع��ام 1979 نح��و800 ملي��ون دوالر، �إال �أن��ه بل��غ 
نح��و 107 ملي��ار و400 ملي��ون دوالريف ع��ام 2009. 
�لتطورمدعوم��ا  ه��ذ�  ي�س��تمر  �أن  �ملرج��ح  وم��ن 
بتعاظ��م �لدور �ل�سيا�س��ي �ل�سيني، �إقليمي��ا وعامليا، 
وت�ساعد تاأثريها �الإقت�سادي، وقدر�تها �لع�س��كرية، 
ومبح�سل��ة قد  توؤ�س���ض �الر�سية لقي��ادة �سينية لهذ� 

�لعامل.
�أن  ويف �س��وء م�سام��ني ه��ذه �مل�س��اهد، نرج��ح 
بالن��زوع  ل�سيق��ا  �س��يكون  �ل��ذي  ه��و  �الول  �مل�س��هد 
�ل�سين��ي نح��و �لري��ادة �لدولي��ة، ومرتجما �إي��اه �إىل 
و�قع ملمو���ض، لي���ض فقط الأنه يتماهى مع �مل�س��روع/

�حلل��م �لقومي �ل�سيني فح�س��ب، و�إمن��ا الأن كال من 
�مل�سهدين، �لثاين و�لثالث، يندرجان حتت م�سمونه.
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

ت�سري تقدير�ت �الأمم �ملتحدة �إىل �أن 783 مليون �سخ�ض ال يح�سلون على مياه نظيفة، ويفتقر 2.1 مليار �سخ�ض �إىل خدمات مياه �ل�سرب 
�لنظيفة، كما يفتقر 4.5 مليار �سخ�ض �إىل خدمات �ملر�فق �ل�سحية، و�ملاليني من �لنا�ض )معظمهم من �الأطفال( ميوتون ب�سبب �الأمر��ض 

�ملرتبطة بعدم كفاية �إمد�د�ت �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي و�لنظافة �ل�سحية.

�أن زيادة �لطلب على �ملياه الأغر��ض خمتلفة يف ظل حمدودية �ملو�رد �ملائية �سوف يوؤدي �إىل �سر�ع على �ملياه �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي )�أي 
بني �لقطاعات �مل�ستهلكة للمياه من جهة، وم�ستخدمي كل قطاع من جهة �أخرى( د�خل �لدولة �لو�حدة �أو على �مل�ستوى �الإقليمي �أو �لدويل، 

�أي بني �لدول وبع�سها، �أخًذ� يف �الإعتبار �أن هناك �لعديد من �لدول �لتي حت�سل على ن�سبة كبرية من مياهها من خارج حدودها.

ن�سيب �ل�وط�ن �ل�ع�رب�ي م�ن �ل�م�ي�اه �ل�ع�ذب�ة ع�ل�ى م��س�ت�وى �ل�ع�ال�م يبلغ 1 باملئة و�أن 60 باملئة من هذ� �لكم ياأتي من م�سادر مائية من 
خارج �لبلد�ن �لعربية وهناك 18 دولة عربية م�ا ع��د� �ل�ع�ر�ق و�ل�م�غ�رب و�ل���س��ود�ن يقل ن�سيب �لفرد فيها �سنويا عن 1000 مرت مكعب، 
وليبيا  وفل�سطني  و�ليمن وجيبوتي  و�سلطنة عمان وقطر  و�الأردن  و�لكويت و�جلز�ئر  و�لبحرين  و�الإمار�ت  و�ل�سعودية  وتون�ض  وهي )م�سر 
ا، وي�سمل ذلك طعامه و�سر�به ومالب�سه  ولبنان و�سوريا و�ملغرب( حيث ي�ستهلك �الإن�سان يف �ملعتاد نحو 1000 مرت مكعب من �ملياه �سنوًيّ

و��ستخد�ماته �ليومية.

�لتحديات �لتي تو�جه قطاع �ملو�رد �ملائية يف هذه �لدول �لعربية تتمثل يف نق�ض �ملو�رد �ملتاحة و�لزيادة �ل�سكانية و�ال�ستخد�مات �ملختلفة 
للمياه للزر�عة و�ل�سرب وخدمات �ل�سرف �ل�سحي لل�سكان، مع حتديات مو�رد �ملياه �مل�سرتكة و�لعابرة للحدود ونق�ض �لتمويل للم�سروعات 

�ملائية، وتاأثري �لتغري�ت �ملناخية.

من هنا دخل مفهوم �ملياه �الإفرت��سية وهي كمية �ملياه �مل�ستهلكة بطريقة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة يف �إنتاج �سلعة �أو خدمة ما يف �ملكان �لذي 
�أنتج فيه �ملنتج يف �إعتبارها �أحد حماور تر�سيد ��ستهالك �ملياه حيث ميكن للدول �لتي تعاين من �سح مائي �أن تقلل من زر�عة �ملحا�سيل 
�لتي تتطلب كميات كبرية من �ملياه مثل زر�عة �لرز وق�سب �ل�سكر على �سبيل �ملثال، باإ�ستري�دها من �لدول ذ�ت �لوفرة �ملائية و�لرتكيز على 
زر�عة �ل�سلع �لزر�عية ذ�ت �الإحتياج �لقليل لكميات �ملياه. على �سبيل �ملثال �أن كيلوجر�ًما و�حًد� من �للحم ي�ستهلك نحو1.5 مرت مكعب من 
�ملاء، بد�يًة من تغذية �ملو��سي على �لعلف و�لرب�سيم، وحتى طهي �للحم وتناوله ويلزم حو�يل 1600 مرت مكعب من �ملاء و�سطيًا الإنتاج طن 

و�حد من �لقمح.

�ملتعلقة  �الإقت�سادية  �لقر�ر�ت  �إتخاذ  عند  �لعربية  للدول  و�لغذ�ئية  �ملائية  �ل�سيا�سات  تخطيط  يف  �الفرت��سية  �ملياه  مفهوم  �أهمية  �ن 
بال�سيا�سات �الإنتاجية و�لت�سديرية و�الإ�ستري�دية ميكن �أن يلعب دور� يف �لتغلب على �لتحديات �لتي تو�جه قطاع �ملياه وي�ساهم يف حتقيق 

�لروؤية �ملائية من �أجل م�ستقبل �آمن للمياه.

المياه االفتراضية
أ. د. عالء محمود التميمي
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــم الـــــــــــــــعـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــة 
بـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــــــع وتــــــــــــــــــــــــزويــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــق

�شيف بن ذي يزن
تتح��دث ع��ن �س��رية �س��يف ب��ن ذي ي��زن يف 
�إط��ار بط��ويل، و�حتفل��ت �ملخيل��ة �ل�س��عبية ب��ه، 
مل��ا كان ل��ه من �س��اأن عظيم يف �لتاري��خ �لقومي 
�لعربي، �إذ يعود �إليه �لف�سل يف طرد �الأحبا���ض 
م��ن ب��الد �لع��رب، بع��د �أن ظل��و� غالب��ني عليها 
من��ذ عه��د ذي نو����ض. وتذهب بع���ض �لرو�يات 
�إىل �أن �س��يف ب��ن ذي ي��زن غلب على �الأحبا���ض 

مب�س��اعدة �مللك �لفار�س��ي ك�س��رى �أنو�س��رو�ن، 
و�أط��اح بحكمه��م على �ليمن، وب�س��ط �س��لطانه 
عل��ى �أر�ض �أج��د�ده يف ظل �حلماية �لفار�س��ية. 
ويرج��ح �لباحث��ون �أن �نت�س��اره ه��ذ� ميك��ن �أن 

يرجع �إىل عام 570م �أو نحوها. 
فبع��د �أن �س��قطت �ليم��ن يف ي��د �الأحبا���ض، 
توجه �س��يف بن ذي ي��زن �ىل ملك �لروم يطلب 
�مل�س��اعدة بجي���ض فل��م يج��د عن��ده م��ا يح��ب 
ملو�فقته �حلب�س��ة يف �لدين فعاد �إىل ك�س��رى �أنو 
�س��رو�ن فاعرت�س��ه يوًما وقد ركب فق��ال له :  �إن 
يل عن��دك مري�ًثا فدعا به ك�س��رى ملا نزل فقال 
ل��ه :  من �أنت وم��ا مري�ثك. قال :  �أنا �بن �ل�س��يخ 
�ليم��اين �ل��ذي وعدت��ه �لن�س��رة فم��ات بباب��ك 
فتل��ك �لع��دة ح��ق يل وم��ري�ث . فق��ام ك�س��رى 
با�ست�سارة وزر�ءه يف توجيه �جلند معه فقال له 
�أح��د �ل��وزر�ء  :  �أيه��ا �مللك �إن له��ذ� �لغالم حًقا 
بنزوع��ه �إليك وم��وت �أبيه ببابك وم��ا تقدم من 
عدت��ه بالن�سرة ويف �س��جونك رجال ذوو جندة 
وباأ���ض فل��و �أن �ملل��ك وجههم مع��ه ف��اإن �أ�سابو� 
ظفًر� كان للملك و�إن هلكو� فقد ��س��رت�ح و�أر�ح 

�أهل مملكته منهم . 
فق��ام ك�س��رى باإر�س��ال �ل�س��جناء مع �س��يف 

ب��ن ذي ي��زن وعندم��ا ن��زل ب�س��احل ح�سرموت 
�إن�س��م �لي��ه ب�س��ٌر كث��ري ووقع��ت معرك��ة كب��رية 
ب��ني جي���ض �لفر���ض وذي ي��زن من جهة وجي���ض 
�الأحبا���ض وبع�ض من قبائل �لع��رب، �إنت�سر بن 
ذي ي��زن وحلفائه على �الأحبا���ض وحكم ذو يزن 
�ليمن باإ�س��م ك�س��رى وفر�ض عليه ك�سرى جزية 
وخر�ًج��ا معلوًم��ا يف كل ع��ام حت��ى توف��اه �هلل 

فتحول �حلكم �ىل �لفر�ض.
رغم �أن �ل�س��رية ت�س��لط �ل�س��وء على ن�ساله 
�أن  جتاهل��ت  ولكنه��ا  �الأحبا���ض  �س��د  �لقوم��ي 
�ليم��ن �أ�سبح والية فار�س��ية حتا�سر �لعرب من 
�جلن��وب كما �لعر�ق �لذي �أ�سبح والية فار�س��ية 
من��ذ بد�ي��ة �لق��رن �لثال��ث �ملي��الدي يحا�س��ر 
�لعرب من �ل�س��مال. باإعتقادي �أن هذه �ل�س��رية 
فيه��ا تزوير كب��ري للحقائق وتربي��ر غري مفهوم 

لالإحتالل �الأجنبي لبالد �لعرب.

»اجلزء الثاين«
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الأمرية ذات الهمة
�ط��ول  �لهم��ة%  %ذ�ت  �الم��رية  �س��رية 
ملحمة �س��عبية عربية، جمعت م��ن �فو�ه �لرو�ة 
و�ل�سعر�ء �ل�سعبيني على �لعظام و�جللود و�قدم 
طبعاته��ا �س��درت يف ثماني��ة جمل��د�ت �لو�ح��د 
منه��ا يقرب من �اللف �سفحة، وتناقلها �لنا���ض 
�س��فاهة منذ عه��د �خلليفة �لعبا�س��ي �ملعت�سم، 
و�س��معها �خلليف��ة �لو�ث��ق كاملة، وروي��ت قرونا 
يف �ملجال���ض و�ملنتدي��ات و�ملقاهي، وهي �س��رية 
�ل�س��جاعة و�الق��د�م و�لدف��اع ع��ن �ل�س��رف يف 
�لرت�ث �لعربي، وبطلتها فاطمة بنت مظلوم بن 
�سح�س��اح زعي��م بن��ي كالب، وهي فت��اة بدوية 
��سيل��ة ول��دت يف ع��ز �ل�س��ر�ع عل��ى �لزعام��ة 
ب��ني و�لده��ا وعمه��ا ومبج��رد والدته��ا تنكر لها 
و�لد�ها خوفا من عارها و�عطوها �سر� جلارية 
��س��مها �س��عدى، ويف طفولته��ا وقع��ت يف ��س��ر 
قبيل��ة طييء، ويف �س��بابها ��س��رتدت ملك �بيها 
وجده��ا و�نتقلت مع قبيلته��ا و�لقبائل �ملتحالفة 
معها �ىل منطقة �لثغور �ل�س��امية و�سكلت منهم 
جي�سا قويا ملالحقة �لروم و�لت�سدي لهجماتهم 
و�س��اعدها عل��ى ذلك �م��ري عربي مغو�ر ��س��مه 
حمم��د �لبّطال وكان م��ن �ملهرة يف �حليل وكان 
يق��ول: �سناعت��ي يف �حلي��ل و�خل��د�ع يف ح�سن 

�و قلع��ة، وكان دور �لبّط��ال فع��اال يف �حل��رب 
بجان��ب �المرية ذ�ت �لهمة �س��و�ء �سد �لروم �أو 
�سد د�سائ�ض �ملقربني من �مل�سلمني وكان يت�سلل 
د�خ��ل بالد �لروم متخفيا ويكمن بها زمنا يتيح 
ل��ه فر�س��ة �لتعرف على من يك��ون عاملا بخطط 
حربه��م ثم ي�سطن��ع كافة �حلي��ل حتى يح�سل 
عل��ى بع���ض �ال�س��ر�ر �لع�س��كرية وير�س��لها �ىل 
�المرية ذ�ت �لهمة فت�س��تغلها يف حماربة �لروم 

و�النت�سارعليهم.
جت��اوز �ل�س��رية �ل�س��عبية ب��ذ�ت �لهمة عمر 
�ل�س��خ�سية �لب�س��رية �لعادية، فهي من عا�س��ت 
م��ن �أي��ام عب��د �ملل��ك ب��ن م��رو�ن يف �أو��س��ط 
�خلالف��ة �الأموي��ة �إىل م��ا بعد خالف��ة �ملعت�سم 
ب��اهلل يف �أو��س��ط �خلالف��ة �لعبا�س��ية، وه��و م��ا 
�ل�س��ري  يف  �لبطول��ة  الأن  �س��نة،  مئت��ي  يق��ارب 
�ل�س��عبية ال تع��رتف بالزم��ن، وق��د وج��د �لرو�ة 
فيه��ا حم��ورً� منا�س��بًا لكتاب��ة �لرو�ية �ل�س��عبية 
لتاري��خ �ل�س��ر�ع �لطوي��ل �لذي �مت��د �إىل قرون 
ب��ني �لع��رب و�لروم، ويف �لع�س��ر �حلديث وجد 
د�ر�س��و �لثقاف��ة �لعربي��ة يف �س��رية ذ�ت �لهم��ة 
مو�سوع��ًا م�س��وقًا الإعط��اء �س��ورة �أخ��رى تغاير 
�ل�س��ورة �لنمطي��ة �لت��ي تر�س��خت عنه��ا، وهي 

�سورة �لقوة و�لبطولة و�ال�ستقالل بالقر�ر. 
وتع��د ملحمة �الأم��رية ذ�ت �لهم��ة �أول عمل 
�أدب��ي عربي ورمب��ا عاملي يتخذ م��ن �ملر�أة بطلة 
ومو�سوعا له، حي��ث نتابع �أجماد �ملر�أة �لعربية 
�ملُحارب��ة، �لت��ي و�سل��ت �إىل ح��د �عتالء عر���ض 
�ل��روم  جيو���ض  كان��ت  بينم��ا  �لق�س��طنطينية، 

�الإ�س��المية  �خلالف��ة  عا�سم��ة  دخ��ول  حت��اول 
)بغ��د�د(، فاإ�سطرت جيو���ض �لروم �ىل �لعودة 
�س��ريعًا �إىل عا�سمته��ا، �إال �أن �لروم مل يتمكنو� 
من دخولها بف�سل فطنة �الأمرية وولدها �الأمري 

عبد�لوهاب وجي�سها.
رغم �ملبالغة يف بطوالت �الأمرية ذ�ت �لهمة 
مب�س��اعدة �الأم��ري حمم��د �لبط��ال، �إال �ن ه��ذه 
�مللحم��ة �أثبت��ت �أن هنال��ك �س��ر�ع ب��ني �لع��رب 
و�ل��روم عل��ى �ل�س��يطرة عل��ى تلك �ملنطق��ة و�أن 
�لع��رب �أهملو� تلك �ملنطق��ة بعد موقعة عمورية 
بتل��ك �مللحم��ة تدع��و �لع��رب و�مل�س��لمني  وكاأن 
للدفاع عن �لثغور �ل�سامية للمحافظة على دولة 
�خلالف��ة وتنادي �أ�سحاب �لهم��ة و�ل�سمري باأن 
ال ين�س��و� تل��ك �لثغ��ور، �سحيح �أن �س��يف �لدولة 
�حلم��د�ين وبع��ده �ل�س��الحقة جنح��و� يف �س��د 
�لتغلغ��ل �لبيزنط��ي ولك��ن �حل��روب �ل�سليبي��ة 
�أنهت �ملحاوالت يف طريقها الإحتالل �لقد�ض يف 

عام 1099م.
ح�س��ب ر�أي��ي �ملتو��س��ع فاإنن��ي �أعت��رب ه��ذه 
�مللحم��ة م��ن �أجم��ل �ملالح��م �لت��ي مت كتابته��ا 
وخا�س��ة �أن بطلتها �إمر�أة ولي���ض رجل كاملالحم 
�ل�سابقة، ولكل ملحمة هدف �أو �أهد�ف ما ولكن 
ه��ذه �مللحم��ة ه��ي �أكرثه��ا �أهمي��ة وخ�سو�سية 
و�لتي رغم مبالغتها يف و�سف �ل�سر�ع و�ملعارك 
�لطاحن��ة ولكنه��ا كان��ت �أ�سدق م��ن غريها من 

تغيري لالأحد�ث �لتاريخية �أو تزويرها.

»اجلزء الثاين«

 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات
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التيجاني الماحي سادن المعرفة

الثقافة

�ملعرفة«  �سادن  �ملاحي:  �لتيجاين  »د.  كتاب 
�لدكتور  �لر�حل  �ل�سود�ين  �لناقد  كتبه  �ل��ذي 
يف  ه��ائ��اًل  ف��ر�غ��ًا  م��الأ  �ل��ط��ي��ب،  �ب�سر  ح�سن 
�ل�سري  لكتب  تفتقر  �ل��ت��ي  �ل�سود�نية  �ملكتبة 
يف  ورو�ده���ا  وقادتها  �لبالد  لعلماء  و�ل��رت�ج��م 
كافة �ملجاالت، ويعترب �لدكتور �لتيجاين �ملاحي 
�لنف�سية  �الأم��ر����ض  طبيب  1976م«   �  1911«
ر�ئدً� يف جمال �لطب، ومفكرً� كبريً�، و�سيا�سيًا 
حاذقًا، ومثقفًا مو�سوعيًا، وقياديًا فذً�، و�د�ريًا 
�لدميقر�طية  �ىل  �لدعوة  رو�د  و�أح��د  �سليعًا، 
وح��ق��وق �الن�����س��ان و�حل���ري���ات يف �ل�����س��ود�ن. 
�أعالم �ل�سود�ن يف  وعندما يتحدث �لنا�ض عن 
�لتيجاين  �لدكتور  �لعامل  فاإن  �لع�سرين  �لقرن 
�سريته  و�ت�سمت  مقدمتهم،  يف  �سياأتي  �ملاحي 
ولد  رحيله.  وحتى  ميالده  منذ  �لو�فر  بالعطاء 
�لكوة  1911م مبدينة  �لعام  �ملاحي يف  �لدكتور 
�لعام  �لطبية  كت�سرن  كلية  يف  وتخرج  »و�سط« 
1935م وجال، يف �عقاب تخرجه يف �جلامعة، 
�لعديد من مدن �ل�سود�ن، و�بتعث �ىل بريطانيا 
�لعام  يف  لندن  جامعة  يف  �لعليا  در��ساته  لنيل 
�لعام  يف  �ل�سود�ن  �ىل  عودته  وعند  1947م، 
عرفها  �لعقلية  لل�سحة  عيادة  �أن�ساأ  1949م 
�لتيجاين  »م�ست�سفى  ب�  بعد  فيما  �ل�سود�نيون 
ب��اأم  و�ل��ع��ق��ل��ي��ة«  �لنف�سية  ل��الأم��ر����ض  �مل��اح��ي 
ذلك  ومنذ  �لوطنية،  �ل�سود�ن  عا�سمة  درم��ان 
�ل�سائعة  �ل�سعبية  �لتعابري  �لرجل  دخل  �لتاريخ 
فكان يكفي �ن يقال عن �سخ�ض ما �نه يحتاج 
باأن  �ل�سامع  ي��درك  حتى  �ملاحي  �لتيجاين  �ىل 
�ل�سخ�ض يعاين من متاعب عقلية، ولعل �ملاحي 
م�ستوى  على  لي�ض  �لنف�ض  �أط��ب��اء  �أ���س��ه��ر  ه��و 

�ل�سود�ن وح�سب بل على م�ستوى �لوطن �لعربي 
من  1959م  �لعام  يف  �ختياره  ذلك  على  ويدل 
�قليميًا  م�ست�سارً�  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  قبل 
يف جمال �ل�سحة �لعقلية الإقليم �ل�سرق �الأو�سط 
فاإنتقل �ىل مدينة �ال�سكندرية حيث مقر عمله 
يف  �لعمل  م��ن  �سنو�ت  خم�ض  وب��ع��د  �جل��دي��د. 
�لتيجاين  �لدكتور  �لعاملية عاد  �ل�سحة  منظمة 
�لطالع  �ل�سود�ن  �ىل  1964م  �لعام  يف  �ملاحي 
�لتي  �ل�سعبية  �كتوبر  ث��ورة  عنفو�ن  م��ن  لتوه 
عبود  �بر�هيم  �ال�سبق  �لرئي�ض  حكم  �طاحت 
ليكرم  �ل�سيا�سي  و�ال�سر�ب  �ملدين  بالع�سيان 
�لرجل ويختار ع�سوً� مبجل�ض �ل�سيادة »جمل�ض 
للمجل�ض.  مناوبًا  ورئي�سًا  �ل�سود�ين«  �لرئا�سة 
وخالل م�سريته �لعلمية و�لعملية �سارك �لدكتور 
�مل��اح��ي يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن��دو�ت و�مل��وؤمت��ر�ت 
وحجة  م�سموع،  �سوت  �ساحب  وك��ان  �لعلمية 
ر�جحة، ور�سحته كفاءته �لعلمية و�بحاثه لتويل 
�الأمم  ����س��ر�ف  حتت  عقد  موؤمتر  �ول  رئا�سة 
�ملتحدة بجنيف عن �لتعليم و�لطب �لعقلي، ويف 
من  و�ل�سبعني  �ل�ستني  �سنو�ت  من  الحقة  فرتة 
�لقرن �ملا�سي ��ست�سافته �لعديد من �جلامعات 
�الأربعني  ليقدم حما�سر�ت جتاوزت  �الأمريكية 
ب��رز فيه  �ل���ذي  �لعقلي  �ل��ط��ب  حم��ا���س��رة ع��ن 
�لرجل على  ون�ساط  يقت�سر جهد  ومل  وحذقه. 
�ملعار�ض  �سائر  �سمل  ب��ل  �لطبية  �ل��در����س��ات 
 � �الجنليزية  �للغات:  و�ج��اد  فدر�ض  �الن�سانية 
� �لهو�سا، ف�ساًل عن �للغة  � �لالتينية  �لفار�سية 
�لعربية، وهو يعترب حجة يف �للغة �لهريوغلوفية  
�ساحب  وهو  �لفاظها،  تف�سري  يف  مرجعًا  وكان 

�كرب مكتبة »يف �ل�سود�ن« ز�خرة بكتب �لرت�ث 
�حتوت  حيث  �للغات  ب�ستى  و�ملعارف  �الن�ساين 
ومن  ن���ادر،  �أث���ري  خم��ط��وط  �آالف  �ستة  على 
�أ�سهر ما كتب �لرجل موؤلفه �ملو�سوعي »مقدمة 
�أهم  من  يعترب  �ل��ذي  �لعربي«  �لطب  تاريخ  يف 
�ملر�جع لد�ر�سي �لطب. يف �لتقدمي للكتاب كتب 
�لدكتور حممد  �لكبري  �ل�سود�ين  �الأدبي  �لناقد 

�بر�هيم �ل�سو�ض رئي�ض حترير جملة �لدوحة 
»�ل��ق��ط��ري��ة« �الأ���س��ب��ق: »دع��ن��ي �أع��ي��د على 
�أب�سر  ح�سن  �لدكتور  ذكره  ما  بع�ض  م�سامعك 
ترديده  يف  �أج��د  فاإنني  �لفذ،  �لعامل  ه��ذ�  عن 
�لنف�ض،  يف  كامنة  عطرة  لذكرى  و�حياء  ل��ذة 
والزمته  �ملاحي  �لتيجاين  �لدكتور  عرفت  فقد 
�لزمن.  من  ردح��ًا  ب�سحبته  و�سعدت  و�أجببته 
ففي جمال �لطب �لعقلي �رتبط ��سمه يف �ذهان 
�لنف�سية،  �المر��ض  مب�سحة  و�لعامة  �خلا�سة 
على  م�سريتها  وقاد  �أن�ساأها  من  �ول  كان  �لتي 
�لعلم  �أ�ساليب  ��ستخدم فيه �حدث  منط علمي 
�لعقلي  �لطب  جمال  يف  �سيته  وذ�ع  �حلديث، 
�ل�سهرة  �ب���ع���ادً� ع��امل��ي��ة، ودع���م ه���ذه  و�ت��خ��ذ 
علمية  مر�جع  ��سحت  �لتي  ودر��ساته  باأبحاثه 
ويرجع  �لعقلي  �لطب  �ق�سام  يف  تدر�ض  موثوقة 
�نحاء  من  كثري  يف  و�الأط��ب��اء  �لباحثون  �ليها 
�لعامل«. وي�سيف �لدكتور �ل�سو�ض: »�ن كل ذلك 
�الجناز �لهائل يف جمال �لطب �لعقلي ال ي�ساوي 
يف  �لكلي  �لرجل  ن�ساط  من  �لي�سري  �لنزر  �ال 
جماالت �لعلم و�لفكر و�الدب و�لفن، و�ن ذهب 
�لظن  لذهب بك  �ملجاالت  تلك  �لكاتب كل  بك 
بلغت  قد  �ملبالغة  �ن  �ليك  وخليل  مذهب،  كل 
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ال �أ�سك حلظه يف �أن كل من تابع  لقاء �لرئي�ض عبد �لفتاح �ل�سي�سي 
غاية  يف  �إال  يجده  مل  م�سر  يف  �لليبية  �لقبائل  و�أع��ي��ان  ب�سيوخ  موؤخر� 
�أي�سا،  �الإحرت�م، الأنه كان لقاء� م�سرفا لي�ض لكل م�سري بل لكل عربي 
وكنت على �مل�ستوى �ل�سخ�سي كم�سرية وعروبية �أي�سا يف غاية �ل�سعادة 
و�الإندها�ض، و�أنا �أتابع �للقاء وجذب �نتباهي  عندما �أو�سح �لرئي�ض �أمام 
�أنه  عنه  قال  حني  �مل�سري   �جلي�ض  بها  يتمتع  �لتي  �ل�سمات  �لعامل،  كل 
جي�ض يد�فع وال يهاجم �أبد�، ويحمى وال يغزو، ملا ت�سري �إليه هذه �لكلمات 
من �سرف و�سهامة و�إن�سانية ومبادئ عظيمة فى �لعقيدة �لتي ي�سريعليها 
�لتي د�ئما ما  �لبلد  �الأر���ض. فها هي م�سر،  �أجناد  �لعظيم خري  جي�سنا 
نتباهى بها وباأجمادها �لعريقة �لتي مل تاأت من فر�غ، و�لتي �أق�سم �لرئي�ض 
�لدنيا«  »�أد  وتكون  ت�ستحقها،  �لتي  مكانتها  �ىل  بها  �سيعود  �أنه  ما  يوما 
�لنه�سة مل  �أن هذه  �إال  �لتنمية و�الإذده��ار،  وبالفعل �سعد بها �ىل طريق 
فيها  �أث��ارو�  �لتي  ليبيا  خالل  من  منها  �لنيل  ف��اأر�دو�  �ل�سر  �أه��ل  تعجب 
�لفتنة و�الإنق�سام، ون�سرو� �الإرهاب بها لتكون مرتعا �سهال لتهديد �حلدود 

�مل�سرية.
�أر�سلها  �لتي  �الإطمئنان  ر�سائل  هي  روع��ة  �لرئي�ض  حديث  ز�د  وم��ا 
�لليبي،  موؤكد� على �ن �جلي�ض �مل�سري لو دخل ليبيا بناء� على  لل�سعب 
و��ساف  �لليبي،  و�لعلم  �لليبية  �لقبائل  و�أمامه  �سيدخل  �لليبيني،  طلب 
كذلك  �سينتظر�الأمر  للدخول  �جلي�ض  �لليبيني  دع��ى  كما  و  �أن��ه  قائال 
باخلروج، و�ساهدنا يف نف�ض �لوقت حجم �لتاأييد �لليبي، وكاأنهم يف �سفينة 
غارقة حتتاج للنجاة من �إحتالل جديد، ميثل رمز� للطغيان و�لعدو�ن على 
�الآمنني، حني قالو� �إن تنت�سرو� بنا ف�سنن�سركم باإذن �هلل و�أعلنو�  كامل 
�ل�سيادة  حلماية  للتدخل  �مل�سرية  �مل�سلحة  و�لقو�ت  للرئي�ض  تفوي�سهم 
�لليبية، وبهذ� يكون �لرئي�ض �ل�سي�سي �ول رئي�ض يح�سل على تفوي�ض من 
�ل�سعبني �مل�سري و�لليبي، بعدما طلبو� من م�سر �لتدخل �سر�حة وباركو� 
و�جلي�ض  �ل�سي�سي  �لرئي�ض  )نفو�ض  قائلني  عليها  و�أك��دو�  �ملو�فقة   هذه 
�مل�سري بالدخول �إىل ليبيا، و�ساحب �لبيت ال ي�ستاأذن يف �لدخول و�أكدو� 
�لرتكي(  �مل�ستعمر  من  ليبيا  لتنظيف  وجي�سها  م�سر  ندعو  قائلني  �أكرث 
ب�سكل  ليبيا  �لع�سكري يف  �مل�سهد  و�ل�سي�سي يرد: �جلي�ض �مل�سري �سيغري 

�سريع وحا�سم �إذ� تدخل.
جي�ض  ويحفظ  �لعربية،  �لدول  وكل  وليبيا  مل�سر  �ل�سالمة  �هلل  ن�ساأل 

م�سر ويرد كيد �عد�ء �الأمة �لعربية �ىل نحورهم.

أ.هويدا عبد الوهاب

السيسي والقبائل 

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية   كاتب و �شحفي من ال�شودان

�لنف�سي  �لطب  يتجاوز  �ملاحي  �لتيجاين  فلقد كان علم  حدها 
وتنمية  و�لت�سوف  و�الدب  و�الجتماع  و�لتاريخ  �لفل�سفة  �ىل 
معارف  باعتبارها  ال  �ال�سالمية،  و�حل�سارة  و�الد�رة  �ملجتمع 
ومفاتيح  �لنف�سي،  �لطب  يف  لتخ�س�سه  كرو�فد  بل  ��سافية 
لفهم طبيعة �لنف�ض �الن�سانية �ذ مل تكن هذه �لعلوم حمطات 
�لعابر بل عالمات م�سيئة يف  �لف�سول  يقف عندها من قبيل 
در��ساته  �غلب  �جتهت  وق��د  و�ح��دة  غاية  �ىل  يف�سي  طريق 
و�ملعارف«.  �لعلوم  هذه  بني  �لربط  �ىل  وحما�سر�ته  و�أبحاثه 
وما عرف عن �لتيجاين �ملاحي �نه مل يكن يختار طريقًا ممهدً� 
مطروقًا للو�سول �ىل �حلقيقة �لكامنة يف خمتلف �ملعارف بل 
ينفذ �ليها من منابعها �لرئي�سية ويف �حيان عديدة عن طريق 
�أل�سنتها، ولهذ� حر�ض على تعلم �للغات وكان يتلقى درو�سًا يف 
�يامه، وجتمعت له يف  �أخريات  و�لفرن�سية يف  �الأملانية  �للغتني 
طريقه �ل�ساق �لطويل �ىل �ملعرفة خمطوطات نادرة كان يقتفي 
�لقوقاز  وبالد  و�لهند  و�ل�سني  و�فغان�ستان  رو�سيا  �ىل  �أثرها 
منكبًا على  �لعلوم  �ملاحي هذه  �لدكتور  يكت�سب  و�أ�سبانيا. ومل 
وهو  ك�سبها  بل  و�لنا�ض،  �حلياة  عن  تعزله  �سومعة  يف  نف�سه 
ي�سري يف �ل�سو�رع بني �لنا�ض، ي�ساهم فيها طبيًا و�خت�سا�سيًا 
بطالبه  �الختالط  �سديد  جامعيًا  و��ستاذً�  عطوفًا  ��سرة  ورب 
رفيقًا بهم، حانيًا عليهم وع�سوً� ورئي�سًا مناوبًا ملجل�ض �لرئا�سة 
يف بالده. لقد كان �الأدب يحتل مكانة �سامقة يف مد�رج �لعلم 
و�ملعارف لدى �لدكتور �لتيجاين �ملاحي �ذ كان يعترب »�الدب« 
�لدكتور  ��سار�ت  وبع�ض  �لعلمية  �لق�سايا  بع�ض  لفهم  مفتاحًا 
باالأدب مل يكن جمرد  �لتيجاين �ملاحي تدل على �ن �هتمامه 
فهو  �لعلمي،  ملنهجه  ��سا�سيًا  مرتكزً�  ك��ان  بل  ذ�تية،  نزعة 
لعلم  قومية  ��س�ض  على  »يقوم  �الأح���الم  �سر  �ن  عن  يحدثك 
�لبالغة، الأن �خلو�طر �الوىل �لتي تبعث �الأحالم و�لتي تن�سجم 
و�ملطابقة  و�لكناية  �لدمج  �أ�ساليب  على  تقوم  �حلامل  روؤى  يف 
فهو  لذ�  �لبالغة«  �أ�ساليب  من  وغريها  و�ال�ستعارة  و�ملبالغة 
يرى �ن كتب �لبالغة ال ميكن �ال�ستغناء عن معرفتها ملن يبغي 
تعمقًا يف �لطب �لنف�سي. وبهذ� �لت�سامي تو�سل �لدكتور �ملاحي 
وحد�ت  �ىل  و��ستحالة جتزئتها  �الن�سانية  �ملعرفة  تر�بط  �ىل 
منعزلة، بل تكمن قيمتها �الأ�سا�ض يف تكاملها وتالقحها وجدلها 
�ملف�سي �ىل �ملعرفة �ملو�سوعية �لتي تعني �ساحبها على تلم�ض 
�لدرب، و�ختيار �لطرق، و�تخاذ �ملو�قف، وحتديد �مل�سار. ومن 
�أكرث ما يوؤ�سف له يف م�سرية �لدكتور �لتيجاين �ملاحي �أن هذه 
�للذين  و�ل�سيت  �لتكرمي  جتد  مل  �لنادرة  �لفذة  �ل�سخ�سية 
ت�ستحقهما: جتاهله �لعامل كما جتاهل �سعر�ء �ل�سود�ن �لكبار 
�ل�سود�ن  وكما جتاهل علماء  �ل�سعر�ء،  قائمة  ي�سعهم يف  فلم 
فلم يعدهم من �لعلماء، ولو كان ثمة من ي�ستحق جائزة نوبل 
يف علم �لطب �لعقلي يف �لعامل باأ�سره لكان �لدكتور �لتيجاين 
 � �أهله  � نحن  �الآخرين وقد جهلنا  نلوم  بالنا  ولكن ما  �ملاحي، 
قدره وقدرنا فلم نن�سب له متثااًل، ومل نطلق ��سمه على مدينة 
�و �سارع �و �إحدى دور �لعلم ومل نخ�س�ض باإ�سمه جائزة علمية 
ونرب��سًا  قدوة  ليكون  ذكر�ه  الأحياء  �ل�سر�دق  نقم  ومل  رفيعة، 
»�لتيجاين  كتاب  �ن  �لقدمة.  الأجيالنا  و�ع��ت��ز�ز  فخر  ورم��ز 
ون��ادرة  فذة  ل�سخ�سية  ممتعة  �سرية  �ملعرفة«  �سادن  �ملاحي: 
ن�سرت مظلة من �ملعارف و�خلرب�ت على �ر�ض �ل�سود�ن مل تنل 

حظها �لذي ت�ستحق من �لتكرمي و�لت�سجيل.
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تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــون 

أحزان الياسمين 
ا. فاضل السباعي

ي �أيامنا بجو�ر �أّمنا، نتلّقى منها �ملعرفة ب�سوؤون  يف �لبد�ية، كّنا ُنق�سّ
لق،  �لطَّ وبالهو�ء  �ل�سم�ض  باأ�سّعة  متمّتعاٍت  �حلياة،  وجتارب  �لنبات 
ون  ُي�سمَّ �أحيانا من  يكون ب�سحبته  يتفّقدنا،  بنا  �مل�ستل ميّر  وب�ستاينُّ 
»زبائن«، ُيعاينون ويختارون، فيقوم ب�سحب و�حدة من بيننا يذهبون 
بها بعيًد�...و�أّمنا، �حلنون، تتمّنى لنا �أن يكون لكّل و�حدة مّنا حديقٌة 
يحملوننا  �لذين  �أولئك  من  ورعاية  عليل،  وهو�ء  �سم�ض  ذ�ت  منزلّية 

�إىل بيوتهم متوّقعني مّنا رو�ئح �ليا�سمني �لتي يحّبون.
هيئة  على  �آخ��ر  برفقته  ووق��ار  هيبة  ذو  رج��ٌل  �مل�ستَل  دخل  يوم  ذ�ت 

ال يف �ملمر�ت...قبل �أن ي�سال �إلينا.  �ساحب �مل�ستل، جتوَّ
�أنا،  علّي  �نحنى  ثّم  بها،  �ملحيطات  و�لبنات  �أّمي  يتاأّمل  �ل�سيد  وقف 
�لفدر  باأزهار  و�ل�سدُر مّني مر�سو�ٌض  ُكرب�هّن، على فرعي، ِجذعي، 
�لندّية، ي�سّم، ميالأ رئتيه، ثّم ي�سري بيده �إ�سارًة �أ�سرع بعدها �ساحب 
� مل يدع يل  �سدًّ �لقا�سية،  بكّما�سته  �سقيقاتي  ي�سّدين من بني  �مل�ستل 

فر�سَة �أن �أنطق بكلمة ود�ع! 
ظّل  �لتي  تلك  عن  تختلف  �سيارة،  موؤّخرة  يف  وو�سعوين  �إحتملوين 
�سجيُجها ميالأ �أ�سماع �مل�ستل، و�سارو� بي، يقطعون �سو�رع وطرقات...

�إىل �أن حّطوين على ر�سيف، ثّم �أدخلوين حديقة، ر�أيتها - يا للعجب! 
- ذ�ت ظالل ورطوبة ونظافة، و�سجٍر تتدىّل منه ثمار، و�أزهار ذ�ت 

�ألو�ن، ولكني مل �أ�ستن�سق ن�سمة من عبري �ليا�سمني!
فاأ�سه  �لب�ستاين  هذ�  رفع  يل.  معّدًة  بدت  حو�ض،  طرف  يف  حفرٌة   
ن�سوئي  �لذي �سّم جذوري مدة  �الأ�سي�ض، هذ�  �أطر�ف  على  و�أنزله 

ومنّوي، ُيه�ّسمه، ثّم ي�سّدين من �سعري، يجتّثني، و�أنا �أتو�ّسل:
ِزق! � ترّفْق بي، �أيها �لب�ستاين �لنَّ

قدم  باملاء...وبعدئذ  ليغمرين  بخرطوم  وج��اء  �ل��رت�ب،  علّي  و�أه��ال 
�ل�سيد يرى ويقول:

� ب�سجرة �ليا�سمني هذه...�كتملت حديقتي!
�لنقل  و�أوج��اع  �لفر�ق،  �أمل  من  كثري�  عّني  �لقليلة  كلماته  فخّففت 
و�حلمل، و�سّق �لوعاء بالفاأ�ض، و�سّدي من �سعري، وت�ساُقط �أزهاري!  

هل �أحّدثكم عّما فعلُت، �أنا �ليا�سمينة �ل�سغرية �لتي تلّقت �لرتبية يف 
تربة ذلك �مل�ستل، يف �أح�سان �أّم  روؤوم؟ 

�أنحاء هذ�  تتمّدد يف  باأن  �ل��رت�ب،  �ملرتّقبة حتت  �أوع��زت جل��ذوري، 
�حلو�ض �لو�سيع، وهي �لتي كانت حم�سورة يف ذلك �الأ�سي�ض...و�أنا 
�أعرف جيد� �أين �سوف �أتوقف عن �الإزهار مدًة، ب�سبب تغرّي »�مل�سكن«، 

ومن بعد ذلك يكون �الإقالع.
م�سكلة �عرت�ستني: 

�ل�سجرة �لتي بجو�ري - هذه �لتي �سمعتهم ي�سّمونها »�لكّبادة« - بدت 
يل كثيفة �الأغ�سان جد�، حتجب عّني �سم�ض �لنهار و�أن�سام �الأ�سيل، 
حتى الأو�سكُت مرة �أن �أرفع �سوتي م�ستغيثة: »�أين �أنتم يا من هناك؟ 
من  ولكن  تخنقني!«،  �ملتجّعدة،  بثمارها  تتباهون  �لتي  كّبادتكم، 
�ملوؤ�سف �أّن �لب�سر ال يفهمون لغتنا، على حني �أننا نحن �لنبات ن�سمع 

كالمهم ون�ستوعب كّل معانيه!
� لن �أدع �سجرة �لكّباد تقتلني! 

هكذ� هتفت على م�سمع من »جذعي« �لوحيد، �مل�سرئّب عالًيا، طالبًة 
منه �أن تبحث روؤو�سه عن مو��سع بني �أغ�سان هذه �ل�سجرة �لغليظة، 
تنفذ منه �إىل �ل�سم�ض معانقة �لهو�ء...رفعت بهذ� �سوتي كي ت�سمعني 

�جلذور، فهي م�ساألة حياة �أو موت! 
�خليمة  هذه  يف  ثغر�ت  عن  منه،  �ملتفّرعة  و�الأغ�سان  �جل��ذع  بحث 
جهودهّن،  بذلَن  منها،  ينفذَن  مو��سع  على  ع��رثَن  فوقنا.  �ملمتّدة 
و�جلذور يف باطن �الأر�ض مُتّدهّن بالقوة و�لغذ�ء. �عرت�سْتهّن �أ�سو�ٌك 
�سوكها.  ْدَن  َخ�سَ �أو  ْبَنها  نَّ جَتَ نف�سه،  يحمي  �لكّباد  فكذلك  و�خ��زة، 
�لعتيدة  �لكّبادة  قّمة  َعَلْوَن  فوق...حتى  �إىل  و�ل�سعود  �لت�سّلل  تابعَن 
َعد�ء كان كّل  م�ستقبالٍت �أ�سّعة �ل�سم�ض...وحلظة �أخذَن يتنّف�سَن �ل�سُّ
ر �ل�ساعدة يف �لهو�ء �إىل �جلذور �لعاملة  ما يّف، من �الأغ�سان �خُل�سْ

يف عتمة �لرت�ب، يطلقَن �لفرح �لطفويل: هيييييه! 

ومن عجٍب �أّن �سجرة �لكّباد، �لتي و�سفُتها »بالغالظة«، كانت ت�ساهد، 
وُت�سغي، وتفهم لغتي، ومنها جاءنا �سوت ُيعرّب:

يف  يعبق  �ل��ذي  عطري  ت�ستن�سقني  جارتي،  يا  �ل��وّد،  نتبادل  �سوف   �
�لربيع، و�أنعم �أنا بعطرك َطو�ل ف�سل �ل�سيف! 

و�أعرتف باأين �َسِعدت بكلماتها �لودودة مبقد�ر خجلي مّما كان ترّدد 
يف �سدري من ظنون! 

�ساألتها:
�سغرية  مظّلة  �لطالعة  �أغ�ساين  ُت�سّكل  �أن  جارتي،  يا  ي�سّرك،  هل   �
حّر  ي�ستّد  عندما  �ل�سم�ض  وهج  من  �سيئا  عنك  تخّفف  هامتك،  فوق 

�ل�سيف؟
�أجابت بلباقة كانت يل »در�سا« تلّقنُته يف هذه �حلديقة �ملنزلّية:

� ل�سوف �أرى تلك �ملظّلة تاًجا على ر�أ�سي!
فوق  �لفروع  توليد  و�أخ��ذَن يف  فرح،  من  فزغردَن  بناتي  هذ�  �سمعت 

�ل�سجرة، وهّن ذ�هباٌت �إىل �أعلى.
و�لزهر... 

�لق�سم �الأول
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  اأديب من �شوريا

�لزهر هناك، تتفّتق بر�عُمه �سويعاِت �مل�ساء، لُتجّلل بالبيا�ض هامتي عند 
رة يف ليل �أخ�سر...و�جلذور يف �لرت�ب  �نبالج �ل�سباح، فكاأنها جنوم منوَّ
�إلينا فرحُتهّن �سائالت: »هل نزيد يف �لعطاء؟«، و�الأغ�سان، فوق،  ت�سل 

ترتّنح مع �الأن�سام �لعليلة من طرب، وُتطلق �ملو�ويل �لعتيقة، وُتن�سد:
بدنا نطلع لل�سرفْه * ما يف حد� يوّقفنا

لل�سرفة؟! 
هل �أقول �إين بد�أت �أ�ستيقظ من حلم ��ستغرقني؟ �أنا مل �أعد بنًتا يف ح�سن 
�أّمها تلعب وتلهو، فاأنا...�أنا من �أحاديث �أّمي �كت�سبت خربة �لنبات وغري 

قليل من جتارب �حلياة!
ت�ساءلُت: ما معنى �لو�سوِل �إىل �سرفة �جلري�ن، ي�ستمتعون بَجَنى �أغ�ساين! 

و�ل�سيد �جلليل، �لذي �قتنى و�عتنى، ماذ� يتبّقى له؟
ناحيتي:  يف  �إليه  ياأتي  �أن  �سيده  لطلب  ي�ستجيب  م��رة،  �لب�ستاين،  ر�أي��ت 
ينحني فوق �لرت�ب، ُيلملم، يجمع يف كّفه �سيئا من �ملت�ساقَط من �أزهاري، 

�لذ�بَل، ويقّدمه �إىل �سيده، فريفع هذ� ناظريه �إىل �أعلى! 
نعم، نعم...والأين مل �أقر�أ يف عينيه �رتياًحا �أّي �رتياح، فقد خطر يل �أن 
�أوعز �إىل �جلذع باأن يتوّقف عن �ل�سعود! ف�سمعت ت�ساوؤالت تتو�رد �إيّل من 

�أغ�ساين:
�� كيف �أّماه!...وملاذ�؟

قلت:
� ماذ� يتبّقى ل�سيد �لد�ر من �الأزهار!
 : ، قائالٍت وكاأنهّن �الآن َفِطنَّ فتطامنَّ

� �آ، حقا!
�أهبت بهّن:

� توّقفَن عن �ل�سعود �إىل �أعلى حاال، وال تتغّننَي بعد �ليوم بتلك �الأن�سودة 
�ل�سخيف«ما يف حد� يوّقفنا«!

ْنف �إىل ما فوقه.  كانت �الأغ�سان قد الم�سَن �أ�سفل �ل�سرفة، وجتاوزَن �لطُّ
وجه  يف  �أب��و�ب��ه  ُيغلق  �ل��ذي  ذ�  وم��ن  بالرتحاب،  ��ستقبلوهّن  و�جل���ري�ن 
�أو من  �أز�هريه هديًة من حديقة �جلري�ن  �إليه  �إذ� ما و�سلت  �ليا�سمني، 

رّب �لعاملني!
باالإحباط  �أح�ّض  و�أن��ا  �ملئة،  �خلم�سني،  �لع�سرين،  للمرة  �سوتي،  رفعت 

و�خلذالن! فو�سلني من �جلذور �سوؤ�ٌل عدمي �لوعي:

كماليات  �أو  نظريات  لي�ست  �الإن�سانية  و�لقيم  �ملبادئ  �إّن 
�ملمار�سات  وتعّززها  �الأفعال  تثبتها  مو�قف  ولكّنها  مثالّية، 
على  تدّل  �ملو�قف  �ملعا�ض،  �حلياة  بو�قع  �ملرتبطة  �لّتطبيقية 
معايري �لفرد �ملنبثقة، مّما يحمله من قناعات ودرجة �لوعي 
ولطاملا  �ملنا�سبة.  �لقر�ر�ت  الإّتخاذ  ميتلكها  �لتي  و�لقدر�ت 
�أي  على  تطلق  ال  �إن�سان  كلمة  �أن  �حلياة  جتارب  لنا  �أثبتت 
نفو�ض  يف  �أثرها  ترتك  �لتي  مو�قفه  توؤكدها  ولكن  �سخ�ض، 
�ملحيطني به، الأن �الإن�سان �حلقيقي هو كلمة و فعل ومو�قف 
�إيجابية م�ساندة، بّناءة ومنت�سرة للق�سايا �الإن�سانية �لعادلة.

�ملو�قف نتاج يختلط فيه �سوت �ل�سمري بحكمة �لّتجارب 
للعملّيات  �أخرى  �سورة  �أنها  كما  تردد،  دون  �لقر�ر  ل�سنع 
و�ل�سلوك،  �لفكر  خاللها  من  ين�سبط  �ملعرفّية،  �لعقلّية 
فتهبنا درو�سا و حتملنا على حتّديات �أكرب و�أعمق، فاجلميل 
�أنها تهبنا �لنتائج قبل �لّدرو�ض و جتعلنا  يف مدر�سة �ملو�قف 

د�عمني، فاعلني و جزًء ال يتجز�أ من �الأحد�ث.

�أحيانا يتعذرعلينا �إيجاد مقيا�ض يحدد درجة قوة و�سعف 
�ملوقف، ولكن �ملهم �أن ال نكون من �أ�سحاب �لاّل موقف �لذين 
�لذين  هوؤالء  �لب�سري،  �لّتاريخ  عرب  �الأزمنة  كل  عرفتهم 

تالعبو� على حبال ذ�كرته ف�سقطو� �إىل قاع �لن�سيان. 

�إتخاذ �لقر�ر �الإيجابي  �إّن »حكمة �ملو�قف« يف دينامكّية   
�ملنا�سب يف �لّظرف �الأن�سب، و�لتي قد ال تقت�سر فيها �ملو�قف 
على �لفرد �أو �ملجتمع فح�سب و�إمّنا ميكن تعميمه على م�ستوى 

دويل لتكون مو�قف على قيد �الإن�سانية!..

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

مدرسة المواقف
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 اأ�شتاذ بالقانون الدويل العام

التدخل االنساني 
وعالقته بحقوق االنسان في العراق

د.عامر الدليمي

�أخالقي  �إلتز�م  �الن�سانية  عن  �لدفاع 
و�لقانون  �الأخالق  لقو�عد  ي�ستند�ن  وقانوين 
و�ملجتمعات  �حلياة  الإحرت�م  �لعام،  و�لر�أي 
�لقرن  ففي  و�أمان.  بحرية  للعي�ض  و�الأمم 
�لتدخل  حاالت  من  كثري�  ح�سل  �لع�سرين 
�الن�ساين باإتفاق دويل ي�سمح له، �سرط �أن يكون 
م�سروعا ولي�ض تدخال غري م�سروع مي�ض �سوؤون 
دولة ويحد من حقوقها  وو�جباتها، �إذ لالأخرية 
حق �لت�سرف مبح�ض �إر�دتها وعدم خ�سوعها 
و�ل�سيادية،  �لوطنية  مب�ساحلها  ي�سر  لقيد 
قانونية  غري  بطرق  عليها  �إمالء�ت  فر�ض  �أو 
حاالت  ففي  �لقانوين.  �أ�سا�سها  يف  دعوة  �أو 
�ملدنية  للحقوق  و�الإنتهاك  و�لال�أمن  �لفو�سى 
و�ل�سيا�سية يتوجب عندها تدخل �إن�ساين لتاأكيد 
�أنتهكت  هذه �حلقوق و�ملحافظة عليها يف دولة 
و�سائل  تناولتها  نهار�  جهار�  �سعبها  حقوق 
و��سحة  ب�سورة  و�مل�سموعة  �ملرئية  �الإعالم 
�لعر�ق  م�ستوى  على  لي�ض  م�سوؤولني   و�سهادة 
و�إمنا على م�ستوى �لعامل ومل�سوؤولني مهمني فيه.
فما حدث يف �لعر�ق وما يحدث ال ن�ستطيع 
بكل ما حتمل هذه  بعر�ق )منكوب(  �إال  و�سفه 
�ملجازر  ب�سبب  ومفهوم،  معنى  من  �لكلمة 
�ملروعة و�إنتهاكات ال حدود لها يوميا وتف�سيليا. 
ومع هذ� �لو�قع �ملاأ�ساوي مل جند من ينادي �أو 
�لقانون  وبقوة  فعليا  �الإن�ساين  للتدخل  يدعو 
وهيئات  �إن�سانية  ومنظمات  دولية  مظلة  وحتت 
عاملية الإنقاذ �ل�سعب �لعر�قي من حمنته، �سوى 
�إز�ء  مفيد�  يعد  مل  �لذي  و�ال�ستنكار  �لتنديد 

هذ� �لو�قع.

و�ل�سوؤ�ل �لذي ميكن طرحه: هل �ن �لتدخل 
تدخل  �أ�سبح  مقهور  �سعب  الإنقاذ  �الن�ساين 
قانونية  �سفحة  طويت  وهل  ال�إن�ساين؟؟؟ 
يف  وقو�نني  ومنظمات  �ملتحدة  �الأمم  �سرعتها 
�لعر�ق  �سعب  الإنقاذ  �الن�ساين  �لتدخل  عدم 
ذكر  ما  �سوء  ويف  و�الآالم؟   باملاآ�سي  �ملبتلى 
يفهم  لكي  �الن�ساين  �لتدخل  ماهية  ولتو�سيح 

معناه ومقا�سده نبني ما يلي:
�سيا�سيا  تدخال  يكون  �الن�ساين  �لتدخل   �  1
�ملتدخلة  �لدول  من  تفر�ض  �إمالء�ت  �أجل  من 
لل�سر�ئع  وفقًا  ر�سمية  بطريقة  يكون  �أن  على 

�لعاملية وقو�نينها �لنافذة دون غريها.
دول جمتمعة  قبل  �لتدخل من  يكون  �أن   �  2
�سد دولة ما، على �أن يكون بقر�ر من �جلمعية 
�لدويل  �المن  وجمل�ض  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
بحق دولة خمالفة لي�ض لقو�نينهما وقر�ر�تهما 
فح�سب، و�إمنا خمالفتها لالإعتبار�ت �الإن�سانية 
�الن�ساين،  �لدويل  و�لقانون  �الإن�سان  وحقوق 
�ملو�طنني  �أرو�ح  حلماية  يفر�ض  و�لتدخل 

و�أمنهم  وحريتهم.
3 � �لتدخل دفاعا عن �الن�سانية، هو للدفاع 
�ال�سطهاد  حالة  يف  وحقوقه  �الإن�سان  عن 
طائفي  طابع  ذ�ت  الأ�سباب  �جلماعي  �لق�سري 
�لدولة على  �أو قومي عند عدم قدرة  �أو عرقي 
�لع�سابات  �إعتد�ء�ت  من  مو�طنيها  حماية 
و  للدولة،  �الإقليمي  �لنطاق  د�خل  و�مللي�سيات 
هذ� ما ي�ساهد وي�سمع بحدوثه يوميا يف �لعر�ق 
)�ملنكوب( من قبل ملي�سيات �ل�سلطة و�أحز�بها  
م�ستهدفة  بحرية  تعمل  �لتي  باإير�ن  �ملرتبطة 

�حلالية  �ل�سلطة  وبعلم  �لعر�قي  �ملو�طن  �أمن 
وتلميحا  تاأكيد�  وبت�سريح من م�سوؤوليها  ذ�تها 

دون وجود �إجر�ء�ت ردع �أو م�ساءلة قانونية.
4 � �لتدخل عند هذه �حلاالت ال يعترب تدخال 
و�لتاريخ  �إليه،  �حلاجة  دعت  �إذ�  م�سروع  غري 
كتدخل  �الإن�ساين  للتدخل  حاالت  عن  ي�سهد 
�لدول �لكربى يف �سوؤون تركيا حتت �ستار حماية 
يف  �قت�سادية  الإعتبار�ت  �و  �لدينية  �الأقليات 
�لقرن �لتا�سع ع�سر، وتدخالت �إن�سانية �أخرى و 
لنف�ض �لغر�ض كتدخل �الأمم �ملتحدة يف �حلرب 
يف  �المريكي  و�لتدخل  1950م  عام  �لكورية 
غريها  و  كو�سوفو  يف  و  و�لهر�سك  �لبو�سنة 

)هناك �آر�ء �خرى لهذ� �لتدخل �الخري(.
5 � ظاهرة �لتدخل �الإن�ساين لي�ست جديدة 
بارزة  ��سبحت  لكنها  �لدولية  �لعالقات  يف 
�لنظام  بروز  و  �لباردة  �حلرب  بعد  خا�سة 
�لواليات  عليه  تهيمن  �لذي  �جلديد  �لعاملي 

�ملتحدة �المريكية.
�ل�سيا�سي  �أ�سلوبيه  �الإن�ساين يف  �لتدخل   �  6
)�لدبلوما�سي( �و �لع�سكري و حتت �إطار  قانون 
لهدف  لي�ض  �الأمن،  جمل�ض  و  �ملتحدة  �المم 
ينتج عنها ظلم  و  يتبعها  للهيمنة  �جندة معينة 
مناف�سات  و  و�سر�عات  لل�سعوب  ��سطهاد  و 
على  �لعمل  منه  فالغاية  �قليمية،  �و  دولية 
يتو�فق  و�أن  �الن�سان  حلقوق  �الإنتهاكات  وقف 
�القتتال  جر�ء  ذويهم  و  �ل�سحايا  طلبات  مع 
�ملجتمع،  طالت  �لتي  �لفو�سى  و  �لد�خلي 
�سيا�سيا  �ملتدخلة  �لدول  ل�سالح  تدخل  ولي�ض 
�أجل  من  تدخل  و�إمنا  غريها،  �و  �قت�ساديا  �و 
و  باأمن  للعي�ض  �الأن�سان،  حقوق  و  �الإن�سانية 
�الإن�ساين،  �لقانون  يفرت�سه  ما  هذ�  و  �سالم 
�و  م�سروعة  غري  لي�ست  و  حقيقية  لروؤية  فقا  و 
م�سلحية. �إن �ل�سعب �لعر�قي و �ل�سعوب �حلية 
ترف�ض �الإحتالل و �الإ�ستغالل و �لتبعية و حتت 
حتقيقا  حرية  و  بكر�مة  �لعي�ض  غري  مربر  �ي 
لذ�تها و م�سروعيتها يف حياة و م�ستقبل �ف�سل.

الثقافة
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ثــــقــــافــــة وتـــــاريـــــخ 

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

غ�سان كنفاين �ل�سحفي و�لرو�ئي و�لقا�ّض، مل يكن جمّرد �إ�سم يف عامل �لقلم، بل كان ثورة يخطها قلم.
رة يف مدينة يافا، حّتى عام 1948م � عام �لنكبة � حيث  ولد �لكنفاين يف عّكا يف �لتا�سع من ني�سان عام 1936م، وعا�ض طفولته �ملبكِّ
�أجرب على �خلروج مع عائلته و�سريحة كبرية من �أبناء �ل�ساحل، و�ملكوث يف خميمات �للجوء و�لعذ�ب يف �جلنوب �للبناين، عا�ض فيها 
حتى �إ�ستّد عوده، وتوجه �إىل دم�سق للعمل كمدر�ض يف �الأنرو�، غادر بعدها �إىل �لكويت، ومن ثّم قِفل ر�جعًا �إىل بريوت لي�ستقّر فيها عام 

1960م.
�أ�سيب �لكنفاين مبر�ض �لنقر�ض، وظهرت عليه بو�در مر�ض �ل�سكري يف �سٍن مبكرة، لكن �إعتالل �سحته مل يثنه عن مو��سلة عمله 
�الأدبي و�ل�سيا�سي، برغم مرور �أيام عديدة على مكوثه على �سرير �ل�سفاء، �إال �أن هذ� �الأمر وّلد يف �أعماقه طاقًة جعلته يعمل الأكرث من 

ع�سر �ساعات يومّيا.
عمل �لكنفاين يف �سحيفة �حلرّية �لّتابعة حلركة �لقوميني �لعرب، �إزد�د بعدها ن�ساطه �ل�سيا�سي لي�سبح ع�سوً� يف �ملكتب �ل�سيا�سي 

للجبهة �ل�سعبّية لتحرير فل�سطني وهي من �لف�سائل �لي�سارّية �لفل�سطينّية، و�سغل من�سب رئي�ض حترير جمّلة �لهدف �لتابعة للجبهة.
�أّكد �لكنفاين على �أهمّية �لعمل �لفد�ئي و�لكفاح �مل�سّلح، حيث عمل على و�سع �الإ�سرت�تيجّيات �ل�سيا�سّية و�لبيان �لتاأ�سي�سي للجبهة، 
وكان دوره �ل�سيا�سي �أ�سا�سّيًا، حيث كان �لناطق �لر�سمي للجبهة يف كافة �ملحافل، لكنه مل يكن ي�سارك يف �الإجتماعات �لتابعة للحزب 

ب�سكٍل منتظم.
�لن�ساطات �ل�سيا�سّية �لتي كان للكنفاين دورً� بارزً� فيها �أثار ��ستياء دولة �لكيان �ل�سهيوين، �الأمر �لذي جعل رئي�سة وزر�ء �لكيان 

)غولد� مائري( يف ذلك �لوقت، ت�سع قائمة باأ�سماء �أبرز �لقادة و�ملفّكرين يف �جلبهة الإ�ستهد�فهم، ومن بينهم ��سم غ�سان كنفاين.
يف �سباح �لثامن من متوز من عام 1972م، جاء دور �لكنفاين، حيث مّت ��ستهد�فه من خالل زرع عبّوة نا�سفة حتت مقعد �سيارته، 
تزن قر�بة 9 كيلوغر�مات، لت�سع حّدً� حلياته، بعد �أن حّولته الأ�سالء تناثرت هنا وهناك، لكنها كانت بد�ية �خللود الإرثه �الأدبي �لغني، 
�إ�سافة �إىل �لعديد من �الإ�سهامات �لبحثّية  ة ق�سرية وعمل م�سرحي،  18 كتابا بني رو�ية وق�سّ حيث مّت ترجمة �أعماله �الأدبّية �لبالغة 
و�لتي مّت ترجمتها للغاٍت ِعّدة، وو�سفت �أعماله �الأدبّية باأن لها �لف�سل �لكبري باملحافظة على �لهوّية �لفل�سطينّية �لتي ت�سّظت بعد �لنكبة.

رحل �لكنفاين وهو يف ريعان �ل�سباب و�لعطاء، حيث كان يبلغ من �لعمر 36 عاما، وقد خرج يف جنازته �أكرث من �أربعني �ألف م�سّيع، 
�كتظت بهم طرقات بريوت، وقد و�سفت جنازته باأنها و�حدة من �أكرب تظاهر�ت �سيا�سّية حدثت يف �لوطن �لعربي، �سارك فيها �لعديد 

من �الأدباء و�لكّتاب و�لقادة �ل�سيا�سيني.
رثاه �لعديد من �الأدباء و�ل�سعر�ء، ومن �أبرزهم �ل�ساعر حممود دروي�ض �لذي وجه كلماته لروح �سديقه �لكنفاين قائال:

»�كتملت روؤياك، ولن يكتمل ج�سدك..تبقى �سظايا منه �سائعة يف �لريح، وعلى �سطوح منازل �جلري�ن، ويف ملفات �لتحقيق.
لي�ست �أ�سالوؤك ِقطعًا من �لّلحم �ملتطاير �ملحرتق، هي عّكا وحيفا و�لقد�ض وطربّيا..ويافا.

»طوبى للج�سد �ّلذي يتناثر مدنًا
عندما ين�سفونك... ين�ِسفون ُخطى تتقّدم..

هكذ� يح�سبون«! 
48 عاما م�ست على �لرحيل وكاأنها مل تكن، تتاأّلق �لروح �لثائرة للكنفاين عامًا بعد عام، ليتحّول �إىل �أيقونة للحّب و�لثورة و�حلرّية، 

�أ�سالء �لكنفاين ر�سمت �لطريق �إىل �لوطن �مل�سبي، فكانت على �لدو�م � وكما �أر�د �ل�سهيد � كانت و�ستبقى فل�سطني.
�إىل غ�ّسان..

»َلَك �سيٌء يف هذ� �لعامل..... فُقم«
�ملجد لل�سهد�ء.

أ. غادة حاليقة

غّسان كنفاني..
طوبى للجسد اّلذي يتناثر مدنًا!
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الفلسفة و المرض في زمن الكورونا

د.عماد عبد الرازق

الثقافة

قاتل  بوباء  �الأي��ام  �الإن�سانية يف هذه  �أبتليت  لقد 
قلق  للجميع  و�سبب  �الإن�سان،  بحياة  يع�سف  فتاك 
�جلميع  على  �أ�ستوجب  مم��ا  هلع،  و  ف��زع  و  توتر  و 
�لعزلة �الإج��ب��اري��ة يف �مل��ن��ازل. ه��ذ� �ل��وب��اء �ل��ذي ال 
�سيخ،  و  �ساب  وفقري،  غني  وكبري،  �سغري  بني  يفرق 
�سر�ع  يف  �لب�سرية  تعي�ض  هنا  ومن  عجوز.  �أو  طفل 
عنه،  �لكثري  نعلم  ال  �ل��ذي  �لفريو�ض  ه��ذ�  مع  كبري 
�لب�سرية  عزلة  �إىل  �أدى  ه��ذ�  كل  طبيعته.  وجنهل 
متاما  ت�سبه  �لعزلة  تلك  بيته،  يف  �جلميع  ومكث 
تاأمالتها  يف  للتفكري  ينعزل  عندما  �لفيل�سوف  عزلة 
ين�سج  �أن  �أج���ل  م��ن  ينعزل  فالفيل�سوف  �لعقلية. 
��ستنتاجات  من  عقله  مكنونات  وي�ستخرج  �أفكاره، 
و  �ملفكرين  و  �لعلماء  وي��ح��اول  فل�سفية.  مفاهيم  و 
حتى �لرجل �لعادي �أن يعرف طبيعة هذ� �لفريو�ض، 
وكيف ي�سيب �الإن�سان و كيفيه �لوقاية منه. و �أ�سبح 
�حلفاظ على �ل�سحة من �أهم ما ي�سغل كل فرد من 
�أفر�د �لب�سرية، كيف يحافظ �الإن�سان على نف�سه من 
هذ� �لفريو�ض �لقاتل. ويف هذ� �ل�سياق نطرح �سوؤ�ال 
يف غاية �الأهمية: ما عالقة �لفل�سفة بال�سحة؟ ماذ� 
ميكن للفل�سفة �أن تقدم لالإن�سان بل للب�سرية جمعاء 
ميكن  وظيفة  �أو  دور  م��ن  ه��ل  �ل��ك��ورون��ا؟  زم��ن  يف 
هذ�  �أ�سر�ر  من  �لتخفيف  يف  بها  تقوم  �أن  للفل�سفة 

�لوباء �لقاتل؟
�أ�سار  فقد  للفل�سفة  دور�  هناك  نعم  �الإج��اب��ة 
�لفيل�سوف �الأملاين نيت�سه �إىل �أن �أي عامل نف�ساين ال 

و مثري� بقدر ي��ع��رف ���س��وؤ�ال  جذ�با 

يف  و  �لفل�سفة،  و  �ل�سحة  بني  �لعالقة  عن  �ل�سوؤ�ل 
حالة ما �إذ� �سار نف�سه هو مري�سا، فاأنه �سوف يجلب 
�أن  معه كل ف�سوله �لعلمي يف �سلب مر�سه. و يجب 
�إىل حقيقة يف غاية �الأهمية وهي  �الإنتباه هنا  نلفت 
�أن �ل�سحة د�ئما ما تقع على حافة معركة مع مر�ض 
�أن  نريد  ملا  مرئي  غري  مقيا�ض  �سار  �أو  ن��ر�ه،  ال  ما 
�لعالقة  �ل�سوؤ�ل عن  �أن  على  نوؤكد  ولعلنا  فيه.  نفكر 
عن  نف�سه  �ل�سوؤ�ل  هو  لي�ض  �لفل�سفة  و  �ل�سحة  بني 
لي�ست  فال�سحة  �ل�سحة.  و  �لفل�سفة  بني  �لعالقة 
�لفل�سفي، بل هي تقع  للبحث  جمرد مو�سوع حمايد 
يف �سميم �لبحث �لفل�سفي، ومتثل �خللفية �الأ�سا�سية 
�أدو�تهم و و�سائلهم.  الإهتمامات �لفال�سفة و �ختيار 
�جل�سد  تاريخ  هي  فل�سفة  كل  ف��اإن  ذلك  على  وبناء 
هذ�  يف  تذهب  �أن  �ل��روح  على  �أملى  �ل��ذي  �ملري�ض 
�الإجتاه �أو ذ�ك. لي�ض هذ� فح�سب بل �أن �ملر�ض ميثل 
جترد �لروح من كربيائها و يحولها �إىل كائن ينتظر. 
ويرى نيت�سه �أن كل ما د�فع عنه �لفال�سفة هو جمرد 
و  �ل�سمت  مثل  �ملري�سة  الأج�سادهم  �أخالقية  وعود 
�ل�سرب و �لدو�ء. وهو ما مت ترجمته يف مفاهيم مثل 
�ل�سلم و �ل�سعادة �ل�سلبية، ويف كل هذه �حلاالت يبدو 
دون  �لفل�سفة  يلهم  �لذي  �ل�سئ  ذلك  مبثابة  �ملر�ض 
�أن تدري، وحتث كل فكرة �أنه يوجد �سبب ف�سيولوجي 
�إىل �الآن مل تكن غري  ال يتكلم، وهكذ� فاإن �لفل�سفة 
نف�سر  حني  فاإننا  �ل�سياق  هذ�  ويف  للج�سد.  تف�سري 
ن�ستجيب  فقط  بل  نفهم،  بال�سرورة  �أننا  يعني  ال 
لند�ء ما ال نر�ه. �إن ند�ء�ت �جل�سد �ملري�ض تفر�ض 
�الإجابات  �أنها  ندعي  �أن  ميكن  ال  معينة  �إ�ستجابات 
�إ�ستجابة  مبثابة  يكون  تف�سري  كل  هنا  من  �ملنا�سبة. 
لتوجيه �أخر�ض يجذب �لروح نحو جهة ما، لكنه 
يظل دوما بال م�سمون. ولي�ض �ملر�ض غري 
�لتي ت�سع �جل�سد يف منطقة  �حلالة 
�لتي  هي  �أو  �لتعليل،  و  �لتف�سري 
�إىل تف�سري ما.  تخلق �حلاجة 
فالتف�سري يقول �سئ ما عن 
يحاول  �ملري�ض،  �جل�سد 
هذ�  طبيعة  يف�سر  �أن 
لذ�  �ملري�ض،  �جل�سد 
�ملري�ض  هذ� �جل�سد 
ل����ه ع���الق���ة وث��ي��ق��ة 
ولي�ست  ب���امل���ك���ان، 
جهد  غري  �لفل�سفة 
ح���ث���ي���ث الإع��������ادة 
�خ������رت�ع �ل��ع��الق��ة 
ال  �أنها  �إال  باملكان، 
�أج��ل  تفعل ذل��ك م��ن 

��ستجابة  فقط  بل  باملكان  مو�سوعية  عالقة  بناء 
لند�ء غري منظور يطلقه �جل�سد �ملري�ض يف كل مرة 
ذلك  على  بناء  باملكان.  موجعة  عالقة  وط��اأة  حتت 
�لفل�سفة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  �أن  �لقول  ميكننا 
�ملري�ض،  للج�سد  تف�سري�تها  خالل  من  �ل�سحة،  و 
تلعب  ل��ذ�  �مل��ر���ض.  ه��ذ�  فهم  �إىل  �لنفاذ  وحم��اول��ة 
�لفل�سفة دور� مهما و حموريا يف زمن �لكورونا، من 
وكيفية  �نت�ساره،  وكيفية  �ملر�ض،  هذ�  تف�سري  خالل 
دور  هو  وهذ�  خطورته.  من  و�لتحذير  منه،  �لوقاية 
�لفال�سفة يف كل زمان و مكان هم مر�آة جمتمعاتهم، 
و�سمري �سعوبهم، يعي�سون مع �لو�قع و يتفاعلون معه، 
و يحاولون تقدمي �لعالج مل�سكالت هذ� �لو�قع. ولعلنا 
يف هذ� �ل�سياق ن�سري �إىل موقف بع�ض �لفال�سفة من 
�لفريو�ض  لهذ�  �لفل�سفية  وروؤيتهم  كورونا  جائحة 
�للعني. ولعل �أول فيل�سوف معا�سر ن�سري �إليه و موقفه 
�لفرن�سي  �لفيل�سوف  ه��و  ك��ورون��ا  جلائحة  وروؤي��ت��ه 
�ملعا�سر )مي�سال �ونفري( �ساحب كتاب �النحطاط، 
يرى )�ونفري( �أنه من خالل تفاعله مع �أزمة كورونا 
و معاي�سته فرتة �حلجر �ل�سحي، �أن �الأزمة �ل�سحية 
نهاية  نعي�ض  �أننا  �لعني  روؤي��ة  ن��رى  جتعلنا  �حلالية 
ح�سارة، فاأوروبا �لتي يقدمها �ملتحم�سون لها كتنني 
�ليوم  جندها  �الأع��د�ء  �أ�سر�ض  م�سارعة  على  ق��ادر 
�أجل  من  كافية  ب��اأع��د�د  كمامات  �سنع  عن  عاجزة 
�لفريو�ض  من  �ل�سحية  �أطرها  و  مو�طنيها  حماية 
هي  )�ون��ف��ري(  نظر  يف  �لر�أ�سمالية  والأن  �لفتاك. 
ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ام ي��زي��د م��ن ث���روة �الأث��ري��اء و فقر 
�ستدفع  كورونا  جائحة  �ن  على  يوؤكد  فاإنه  �لفقر�ء، 
و�ستغري  �لق�سوى،  ح��دوده  �إىل  �لطبقي  بال�سر�ع 
من  �لكثري  ت�سقط  �أن  بعد  �ل��غ��د  ع��امل  يف  �لكثري 
�الأقنعة و تك�سف عن زيف ونفاق وجوه عدة. ويجيب 
)�ونفري( عن �سوؤ�ل مهم يرتدد يف �أذهان �لكثريين، 
هل �لر�أ�سمالية هي من ت�سببت يف هذ� �لوباء؟ ويجيب 
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)�ونفري( باأن �لر�أ�سمالية مل تكن ترغب يف �الأزمة 
�خلا�سة:  و�سائلها  خالل  من  تدبريها  حتاول  لكنها 
�لعمل عن بعد، كما هو نظام �لر�أ�سمالية، فاأن �لو�سع 
كاهل  يثقل  �ليوم  �لعامل  يعي�سه  �لذي  �ملقلق  �لوبائي 
�أولئك �لذين يعي�سون يف م�ساحات �سيقة،  �لفقر�ء، 
�أما �الأغنياء فهم معزولني من زمن عن �لفقر�ء يف 
�ل�سحي  �حلجر  وبخ�سو�ض  �لفارهة.  ق�سورهم 
فاإن  للذ�ت،  �لعودة  �أجل  من  فر�ض  من  مينحه  وما 
�أم��ا  نعم،  لالأغنياء  بالن�سبة  �ن��ه  ي��رى  )�ون��ف��ري( 
�سبيهة  بيوت  يف  يعي�سون  �لذين  للفقر�ء  بالن�سبة 
باأقفا�ض �الأر�نب، فلن يكون مبقدورهم جتربة ترف 
�حلجر  �أن  هنالك  ما  كل  �لوجودية،  �الأ�سئلة  طرح 
�سيجعلهم يختربون حياة �حليو�نات يف �الأقفا�ض. �ما 
�لفيل�سوف �الأملاين )بيرت �سلوترد�يك( فاإنه يقلل من 
�ساأن فريو�ض كورونا و�لذي يبدو يف نظره �أكرث بر�ءة 
ل�سيا�سات  نقد� الذعا  �سابقة، موجها  من فريو�سات 
�حلجر �ل�سحي �لتي �إبتدعتها �لدول �الأوروبية، وما 
�مل��د�ر���ض، معترب�  �إغ��الق للحدود و  ر�ف��ق ذل��ك من 
�ملطروح.  �ل�سحي  �مل�سكل  �أهمية  و  يتنا�سب  ال  ذلك 
و بالتايل فال جديد يف هذ� �لفريو�ض �مل�ستجد �سوى 
ففي  �ل�سنوي،  �لوفيات  متو�سط  �أوج��ه  من  وجه  �نه 
�أملانيا مثال يف �الأوقات �لعادية ميوت �أكرث من 3000 
هو  فاملوت  �لزمان.  هذ�  �آفات  ب�سبب  يوميا  �سخ�ض 
يف  و  وه��دوء  بعناية  د�ئما  مهمته  مار�ض  وقد  �مل��وت 
م�ساركة  و  �الإع��الم  �سجة  عن  بعيد�  �الأحيان  �أعلب 
قادة �لدول. �أما بخ�سو�ض �الإجر�ء�ت و �الحرت�ز�ت 
ومنع  �ل�سحي  �حلجر  �سكل  �أخ��ذت  �لتي  �لوقائية 
�لتجو�ل فهو يرى فيها جمرد ��ستيالء على �ل�سلطة 
وعودة ل�سبح �لنظام �مل�سرتجع �لذي حلم مبثله بع�ض 
�أمثال  من  �ملا�سي  �لقرن  ع�سرينيات  يف  �ملفكرين 
�لنظام  �أهم منظري  �لذي كان من  �سميت(  )كارل 
�لنازي. وي�سري �أن عامل ما بعد �لكورونا و�لر�أ�سمالية 
ب�سيغتها �حلالية، �أن �الأمر ال يتجاوز كونه �إ�سرت�حة 
جديد  من  للدور�ن  �لر�أ�سمالية  عجلة  بعدها  �ستعود 
ورمبا �أ�سرع ب�سرعة �أكرث من �جل تد�رك كل ما فات. 
�لنف�ض  عن  �لرتويح  و  �حلجز  مدة  تدبري  �جل  ومن 
�اليطايل  للكاتب  �ل��ق��ر�ءة  )�سلوترد�يك(  يقرتح 
�لر�بع ع�سر ورو�يته  �لقرن  )جيوفاين بوكا�سيو( يف 
»�لديكامريون« الأن مو�سوع هذه �لرو�ية هو مو�سوع 
�ل�ساعة �حلجر �ل�سحي وكيف �أن ع�سرة �سبان هربو� 
�إجتاح مدينتهم يف ذلك  من �لطاعون �الأ�سود �لذي 
�ال�ستمتاع  �لبادية ق�سد  �لوقت نحو ق�سر فاخر يف 
و  �لفل�سفة  �أن  ن��رى  هنا  م��ن  �جل��ائ��ح��ة.  ن�سيان  و 
بل  �ل��و�ق��ع  و  �حل��ي��اة  ع��ن  منعزلني  غ��ري  �لفال�سفة 
�حللول  يقدمون  و  باآر�ئهم  يدلون  و  معه،  متفاعلني 
مثلما  �ملجتمعات  جتتاح  �لتي  للم�سكالت  �اليجابية 

فعلو� مع جائحة كورونا.

يا طارقًا بابي 
ماذ� ور�ء �لباْب...؟ 

�أنا..
وهذ� �ملوقد �خلابي

و�لليل لالأغر�ْب
قا�ٍض...

و�أق�سى منه �أحبابي
 ***

يا طارقًا بابي
وحدي، مع �الأ�سو�ق و�لن�سياْن

و�لورق �ل�سهر�ْن
مت�سغه �الأ�سو�ْك

من فرط ما تهتّز �أع�سابي
و�لريُح...يف �جلدر�ْن
و�لثلُج...يف �ل�سّباْك

و�أنَت...يف �لباِب
***

يا طارقًا بابي
هل جئتني يومًا باأخباِر؟

عن �أمّيا ليٍل و�ُسّماِر؟
�أم عن حبيٍب، ل�ست �أدري �أيْن؟
عُتُه يف ملتقى �لريحنْي...  �سيَّ

حبي، و�أ�سفاري
�أم جئتني ت�ستاف قيثاري؟

مُتُه... َحطَّ
جعلُت من �أخ�سابه ناري

ثم �نتهت..
 ال �سيء غري �لربد يف د�ري

***
يا طارقًا بابي

ماذ� تريد �الآْن؟

وحدي هنا...
َبرد�ْن 

و�ل�سمُت �أفعى، و�لدجى �ِسرحاْن
و�ل�سمُت ذئٌب، و�لدجى ُثعباْن

َبرد�ْن 
ُ�ّو�ه...لو �أُغنية، لو َحْرْف

لو نظرة فيها يذوب �لَطْرْف
من ليل �أحبابي

َلُكنُت �أ�سعلُت فمي...نري�ْن
رُت دمي...�أفالْك َلُكنُت دوَّ

لكنما...
َبرد�ْن 

و�لثلج يف �ل�سّباك
و�لريح يف �جلدر�ْن

و�أنتَ...
 يف �لباِب

***
فلتبَق يف �لباِب

                                                     

     نصير النهر
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الثقافة

إنسانيات!!

يا رب �أين �ملالذ مالنا �سو�ك؟ ترنيمة كلمات 
�سطرت لتتمة مقالها �ل�سالف، مبناجاة روحانية 
الإله �لكون نابعة من تالبيب �لقلب وثنايا �لروح، 
مناجاة بحلم �لروؤية لوم�سة نور  يف �آخر �لنفق، 
�ل�سماء  �سحابات  و�سط  �لتحليق  باأمل  مناجاة 
مناجاة  خيااًل،  �أو  حلمًا  باتت  و�إن  حتى  �لعلى، 
نعاي�سه  مِلا  �لن�سيان  نعمة  يرزقنا  �هلل  �أن  باملدد 
م��ن �أح����د�ث و�أزم����ات ُك���رْث، وم��ا حل��ق بطبيعة 
نف�سية،  �سلوكية  متغري�ت  من  �لب�سرية  �لنف�ض 
�آخ��ر،  حينًا  و�الإيجابية  حينًا  بال�سلبية  تت�سم 
على  وجتاعيد  خطوط  حفرت  و�أزم��ات  �أح��د�ث 
�لزمن  من  ردح  وكاأنها  و�ل��روح،  �لوجه  مالمح 
بعني  توؤخذ  و�أن  الب��د  متغري�ت  ِق�سرها!!  رغ��م 
علماء  جانب  من  و�لتحليل  بالدر��سة  �الإعتبار 
فتعالو�  تهويل،  �أو  تهوين  دون  و�الجتماع  �لنف�ض 
ة مناذج ملثل  معًا رحلة حكي نر�سد من خاللها َثمَّ
هذه �ملتغري�ت �ل�سلوكية �لنف�سية. كما هو ماألوف 
�سعبية  و�أم��ث��ال  حكم  �لثقايف  موروثنا  �أح��د  �أن 
جتري على �أل�سنة �لعامة من �لنا�ض، على �سبيل 
�بنك  حط  �لطوفان  جه  »�إن  �حل�سر،  ال  �ملثال 
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حتت رجليك«، مثل تاأفف �لنف�ض من معناه وال 
تطرب �الأذن عند  �سماعه، �إال �أنه �أ�سحى و�قعًا 
ما  ليته  يا  و  �ل�سلوك  فلندقق يف هذ�  ال خيااًل، 
كان!!  يف �أحد مطار�ت �لعامل �سّكل �أمن �ملطار 
طفليهما  من  هربا  و�أم  �أب  عن  للبحث  فريقا 
�حد�هما  ب��اإ���س��اب��ة  �ل�سك  �إث���ر  �ل�سغريين، 
بفريو�ض كورونا ب�سبب �إرتفاع درجة حر�رته، �إال 
�أن �ملفارقة تكمن حينما �أدرك �لطبيب بالدليل 
�لذي ال يحتمل �خلطاأ »�لتحاليل« خلو �ل�سغري 

وعدم �إ�سابته بهذ� �ملر�ض..ال تعليق!! 
على  يفر�ض  �ل��ق��ارئ  ع��زي��زي  �آخ��ر  �سلوك 
ن�ستنبط من  �إ�ستدعاء ما�سي �سحيق،  �لذ�كرة 
�سلوك قدمي  �إليه عاملنا �حلديث،  �آل  فحو�ه ما 
وهو  �أال  �لب�سرية  �لطبيعة  تكوين  يف  ح��دي��ث 
�لبقاء  �أج��ل  من  �ل�سر�ع  �أن  �لبقاء«،  »�سر�ع 
يف  �لتلفاز  �سا�سات  على  �ل��ع��ني  روؤي���ا  ر�أي��ن��اه 
�ل�سلوك،  �إحدى �ملدن �لعاملية، فلندقق يف هذ� 
ت�سابك  �ملتاجر،  �أح��د  �أم��ام  حا�سدة  تظاهرة 
ب���االأي���دي، ���س��ر�خ وع��وي��ل، ق��ذف ب��احل��ج��ارة، 
ته�سيم للنو�فذ، ومن ثم �إجتياح �ملتجر باأعد�د 
لعوز  �إعتبار  �أدنى  دون  عا�سف«  غفرية ك«ريح 

�الآخرين، ال تعليق!!
دول  م��ن  دول���ة  م��ع  بال�سبط  ح��دث  مثلما 
�لقيام  �أخرى لنف�سها  �أباحت دولة  �لعامل، فقد 
م�ستلزمات  ل�سحنة  و��ستحو�ذ  قر�سنة  باأعمال 
طبية قادمة على منت �إحدى �لطائر�ت يف �أحد 
بهذه  للو�سول  رحلتها  �أثناء  وذل��ك  �مل��ط��ار�ت، 
�أََم�ّض  �ل�سحنة وت�سليمها، حيث كانت �لدولة يف 

�حلاجة �إليها، ال تعليق!!  

مغاير  و�سلوك  �ل��ق��ارئ  عزيزى  �آخ��ر  حكي 
�لتفتي�ض  على  يحّر�سنا  قد  »�لتنّمر«،  ظاهرة 
ب��ع��م��ق و�ل��ت��ف��ك��ري مب��ن��ط��ق، ع��م��ا ط�����ر�أ على 
يف  فلندقق  �سلوكية.  متغري�ت  من  جمتمعاتنا 
هذ� �لفعل. جتمهر باإحدى �لقرى �لريفية وقطع 
�مل�سابة  �جلثامني  �أح��د  و�سول  ���ان  �إِبَّ لطريق 
بوباء كورونا لدفنه مبقابر �الأ�سرة، وذلك خوفا 
مع  قولهم«،  حد  »على  بالعدوى  �الإ�سابة  من 
لف�ض  �الأمن  حماوالت م�ستميتة من قبل رجال 

�لتظاهرة بالقوة، ال تعليق!!
و�ل�سيء بال�سيء يذكر، �سلوك  �آخر من قبل 
�سكان �إحدى �لبنايات يف �أحد �الأحياء �ل�سكنية، 
مر�ض  م��ن  �ملتعافني  �أح��د  و�إج��ب��ار  بالتجمهر 
خوفا  �أي�سا  م�سكنه،  �ىل  �لعودة  بعدم  كورونا، 

من �الإ�سابة بالعدوى، ال تعليق!!
بع�ض  على  �ل�سوء  و�إل��ق��اء  �ل�سرد  وي�ستمر 
من �ل�سلوكيات غري �الإيجابية، فماعون �حلكي 
و�الآخ��ر  �حل��ني  ب��ني  علينا  يطل  ب��ل  ين�سب،  ال 
�مل�سروع  غري  �لك�سب  كظاهرة  �أخرى،  مبو�قف 
�حل�سر،  ال  �ملثال  �سبيل  على  �الأزم���ات،  وق��ت 
رجال  »بلغة  �ل�سلم  بئر  حتت  م�سانع  �إن�ساء 
طبية  م�ستلزمات  ت�سنيع  بهدف  �الإقت�ساد«، 
�أ�سف  �لقيا�سية،  للمو��سفات  مطابقة  غ��ري 
�الإلكرتونية  �جلر�ئم  بع�ض  �رتكاب  ذلك  �إىل 
رو�د  على  و�لن�سب  كاالإحتيال  �ستى،  بو�سائل 
�ال�ستحو�ذ  بهدف  �الإجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
م�ستلزمات  »���س��ر�ء  مظلة  حتت  نقودهم  على 
بل  فقط،  هذ�  لي�ض  �لفقر�ء.  عوز  ل�سد  طبية« 
�لتعامل  يف  �لوعى  وفقر  �جلهل  �سلوك  �أي�سا 
مع �مل�ستلزمات �لطبية، كبائع على �سبيل �ملثال 
يف  لبيعها  �لكمامات  من  كم  جعبته  يف  يحمل 
�ن��ادى!!  كيف  مل��اذ�؟  �رتد�ئها  دون  �الأ���س��و�ق، 
عذر �أقبح من ذنب، وما �أدر�ك �أي�سا بالكمامة 
دون  �خلا�سة،  �لنقل  و�سائل  بع�ض  يف  �ل��دو�رة 

�الإهتمام بال�سحة �لعامة، ال تعليق!! 
لقد خطفنا �ملقال وطرقنا باب �حلديث من 
�إن�سانية،  �إجتماعية  مو�قف  على  �حلكي  نافذة 
على  �لرتكيز  يف  و�لبو�سلة  �الأدِ�ة  كانت  حيث 
و�لتي  �لنف�سية،  �ل�سلوكية  �ملتغري�ت  من  بع�ض 
فاأ�سابت  بعمق،  ون��ف��ذت  ب��ه��و�دة  ت�سلَلّت  ق��د 
فطرتنا  عن  نحيد  قد  رمبا  �الإن�سانية.  فطرتنا 
و�ملبتدى،  �لبد�ية  كانت  �أنِها  �إال  �لوقت،  بع�ض 

فهل �ستكون كذلك �لنهاية و�ملنتهى؟ ال �دري!!
 كاتبة من م�شر 
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الجحيم هو اآلخر

د. إبراهيم عوض البارودي

يف �الأثر �لعربي طرفة حتكي عن رجلني �إلتقيا 
بال  وجهيهما  على  هائمني  و�سار�  �ل�سحر�ء  يف 
�إين  و�هلل  ل��الآخ��ر:  �أحدهما  ق��ال  �أم��ل،  وال  دليل 
�أمتنى �أن يكون يل قطيع من �لغنم. فقال �الآخر: 
و�إين الأمتنى �أن يكون يل قطيع من �لذئاب لياأكل 
قطيعك. �إختلف �لرجلني، و�حتدم بينهما �لنقا�ض 
يلتقياه.  �إن�سان  �أول  لدى  يحتكما  �أن  على  و�إتفقا 
ج��رة  وي��ح��م��ل  ح��م��ار�  ميتطي  رج���ال  بهما  ف��م��ر 
بينهما.  جرى  ما  يف  وحكماه  فاإ�ستوقفاه  ع�سل، 
ترجل �لرجل عن حماره و�أخذ جرة �لع�سل و�أخذ 
ليجر دمي مثل  لهما:  �الأر�ض قائال  ي�سكبها على 
�لتفكري!  قليلي  �أحمقني  تكونا  مل  �إن  �لع�سل  هذ� 

فاأي �لثالثة �أ�سد حمًقا يا ترى؟!

�لفيل�سوف  عبارة  معنى  جت�سد  �لطرفة  هذه  
ننظر  وجتعلنا  �الآخ����ر(  ه��و  )�جل��ح��ي��م  ���س��ارت��ر 
يف  جم�سدة  ا  �أي�سً لنجدها  حولنا،  وملن  الأنف�سنا 
مب�ستويات  �الأ�سعدة  جميع  على  و�أفعالنا  �أفكارنا 
�الأمم  من  �أم��ة  ح�سارة  تكون  عندما  متفاوتة. 
�الآخ��ر  ت��رى  فاإنها  مهيمنة،  وثقافتها  م��زده��رة 
بالرغم  ولكنها  عليها،  �أث��ًر�  و�أ�سعف  تاأثرًي�  �أقل 
على  و�إب��ق��ائ��ه  وع��زل��ه  ل�سيطنته  ت�سعى  ه��ذ�  م��ن 
يحمل  ك��ان  �إن  �سيما  ينه�ض  �أن  خ�سية  �سعفه، 
بذور نه�سة ومقومات �سحوة. و بدورها تظل هذه 
�ملتطورة،  �الأمم  جتاه  و�لظنون  �لتوج�ض  �سديدة 
و�ل�سد�م  بني �خلنوع  متاأرجحة  فتدور�سيا�ساتها 

وتدفع يف �حلالني ثمن �ختيار�تها.
الب���د �أن �ل��ق��ارئ ق��د ����س��ت��دع��ى �ل��ك��ث��ري من 
�الإ�سقاطات و�الأمثلة جلحيم �الآخر يف �ملع�سكرين، 
�إىل  �لتفكري  ب��ه  ينتهي  وق��د  و�ل�سعيف،  �ل��ق��وي 
على  �لقائمة  �لت�ساد  ثنائية  بفر�سية  �لت�سليم 
م��ف��ه��وم �ل��غ��ال��ب و�مل��غ��ل��وب، �ل��ق��اه��ر و�مل��ق��ه��ور، 
�ملنت�سرو�ملنهزم، وغريها من متاقبالت �جلحيم 
هو �الآخر، �لتي ال تنتهي �إال بخ�سارة طرف وفوز 

�الآخر.
لعلك تو�فقني �لر�أي عزيزي �لقارئ، �أن هذ� 
�ملنظور �لذي تو�رثته �الأمم قد �أف�سى بالعامل �إىل 
د�ئرة من �ل�سر�ع �لالمتناهي، �لذي قد يبدو من 
وجهة نظر �الأقوياء ن�سًر� لهم، ويف ر�أي �ل�سعفاء 
عندما  �الأمر  ولكن حقيقة  وهو�ن.  بائن  خ�سر�ن 

ــــدة ــــسـ ــجـ ــ الـــــــــعـــــــــروبـــــــــة فــــــــــي خـــــــريـــــــطـــــــة مـ
بز�وية �ملهد م�سطجٌع
و�أملي باأعايل �لعروبة!

و�ل�سغط عاٍل 
�سينفجر �لنيل بني �سلوعي.
ومي�سي نحو« جمرى �لعيون«

ودجلة ال ر�أي له.
�سوى �لغليان يف �أم ر�أ�سي

و�لنهد تر�سعه ذئبٌة،
يف �سفاٍف بعيدة.

�أ�سد�قها ملزوقة �إىل نحرنا
وت�سخ باأح�سائنا..فائ�ض من �سعار

 �شفري و كاتب من ال�شودان

و�ل�سعيف على  �لقوي  فاإن  �ليوم  �إىل عامل  ننظر 
�ل�سو�ء خا�سر�ن يف هذ� �ل�سر�ع.

جاءت جائحة �لوباء كوفيد %% لتمد ل�سانها 
فريو�ض  �أمام  بنيانها  �سعف  وتبني  �لقوية  لالأمم 
ال يرى بالعني �ملجردة، ولتقول لل�سعوب �ل�سعيفة 
�أنكم �الآن �سو�ء ب�سو�ء مع �ل�سعوب �لغنية، ال حول 
م�سلحة  �أج��ل  من  تعاونتم  �إذ�  �إال  ق��وة  وال  لكم 
فاالأمم  فو��سل.  وال  ف��و�رق  بال  جمعاء  �لب�سرية 
ال  و�لت�سنيع  �لتكنولوجيا  ق���در�ت  متتلك  �لتي 
�لتي  �لطبيعي  و�لغذ�ء  �ملو�د �خلام  لها عن  غنى 
تنتجها �ل�سعوب �لفقرية. فالنا�ض ميكنها �لتخلي 
�لغذ�ء.  ت��رك  ميكنها  ال  ولكن  �لتكنولوجيا  عن 
من  ه��و  �خل�سبة  و�الأر�����س���ي  �مل���اء  ميلك  فمن 
�إن  �سعيفا  لي�ض  وه��و  �حلقيقية،  �ل��رثو�ت  ميلك 
�الآخر  مع  عالقاته  وبنى  ميلك  ما  �إد�رة  �أح�سن 
و�الإح��رت�م ال على  �ملتبادلة  �مل�سالح  �أ�سا�ض  على 
��ستغالل طرف لالآخر �أو تنمر طرف على �الآخر.                             
�لتاريخ مينح �لدرو�ض على �أطباق من ذهب، ولكن 
قليال من �لنا�ض من يقر�أ ويعترب. فدر�ض �جلائحة 
�لتي عمت عاملنا بال ��ستثناء قالت �لكثري من ما 
و�لعلوم  �لدولية  �لعالقات  و�أبحاث  كتب  تقله  مل 
�آن �الأو�ن الأن نعيد  �ل�سيا�سية و�القت�سادية. فقد 
عرب  نعيم  �إىل  جحيم  من  لنحيله  �الآخ��ر  ق��ر�ءة 
من  بداًل  و�مل�سالح  �ملنافع  وتبادل  �لتعاون  �آليات 

�لتناحر و�لت�ساك�ض و�لعد�ء.                       

�لف�ساء م�ستباأ
ووجه �حلقيقة كما ثوب يو�سف!..

و�سوق �ملنايا يعج 
مبا يجود به، جتار خان �لدماء!

�إن هذي �لبالد �لتي كانت 
�ل�سم�ض عنو�ن حلظتها.

تزرع ترًب� وخوًد� ومالئكة ونبوة.
وتنز �سر�يينها طاقة وحياة.

مل يعد جلدها موئاًل لالأقامة.
مل يعد قلبها طاهرً� لل�سالة.

مروان مقبلي ـ اليمن
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حقيقية  عليه  ما  بالتحديد  يعلم   �أن  ي�ستطيع  �أحد  ال 
�الأمر! �أو متى بد�أ ذلك �الأمر بال�سبط على وجه �لدقة؛ وال 
�لتي كادت ت�سل  �أين �ستقف بنا حدود هذه �جلائحة  �إىل 

�لعامل!
�جلائحة  بد�أت  �أن  منذ  �لغام�ض  �ملوقف  هذ�  ومع 
�مل�سرحيون  نب�ض  �حلياة،  مفا�سل  يف  تتوغل   19 كوفيد 
خاللها  من  للخروج  و�سيلة  عن  عامة  و�ملثقفون  بخا�سة 
م�ستغلني يف  عليهم  �ملفرو�ض  �ل�سحي  عن جمود �حلجر 
ما  هذ�  لي�ض  ويوتيوب.  �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ذلك 
�أود �حلديث عنه فقد تناولناه يف طلقات �سابقة، لكن ما 
�أود �الإ�سارة �إليه �الآن، هو �الإختالف �ل�سديد بني �ملو�فقني 
�لوجيهة  �أ�سبابهم  ولهم  الين«  »�أون  �مل�سرح  تعاطي  على 
مبد�أ  على  يعتمد  �مل�سرح  �أن  يف  تتلخ�ض  و�ملحرتمة، 
�لتفاعلية ما بني �خل�سبة مبا عليها و�جلمهور، لذ� يجب 
�أن يكون »هنا و�الآن«. �أما �لفريق �لثاين �لذي يرى �سرورة 
�الإ�ست�سالم  بدال من  �الأون الين  �سورة  �مل�سرح يف  تعاطي 
حلالة �ل�سمت �أو �ملو�ت �لفني. حتى و�إن كان �الأمر ناق�سا 
�لر�أي  مع  �أنا  ذلك  ومع  و�لطز�جة،  �لتفاعلية  �إىل  يفتقد 
�لتغلب عليها  و�إن كان ميكننا  �لثاين بكل عيوبه ومثالبه، 
و�الإ�ستمتاع مبا يقدم من م�سرح مت ت�سويره بتقنية عالية 
فيما قبل. �أنا مع �لر�أي �لثاين حتى و�إن كان تعاطي �مل�سرح 
الين  �أون  �مل�سرح  على  �أو�فق  �الجرت�ر،  ي�سبه  خالله  من 

عمال مبقولة ما ال يوؤخذ كله ال يرتك كله.

صفاء البيلي

المسرح 
»أون الين«

.. مسرح 
االجترار!

طلقات م�صرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

المسرح

الكاتب عباس الحايك.. يستقيل من اإلشراف على »بيت 
المسرح« ويعتذر للشباب

السعودية:

�لتو��سل  و�سائل  يف  �سفحته  على 
�لكاتب  فاجاأ  بوك  في�ض  �الجتماعي 
�ل�سعودي  و�ل�سيناري�ست  �مل�سرحي 
عن  باإ�ستقالته  �حلايك   عبا�ض  �ملعروف 
�لثقافة  جلمعية  �لتابع  �لفن  بيت  �إد�رة 

و�لفنون بالدمام، حيث قال يف تدوينته: 
يف  �مل�سرح  بيت  �نطلق   2018 »يف 
و�لذي  بالدمام،  و�لفنون  �لثقافة  جمعية 
كنت �أ�سرف عليه، وكنت �ساحب فكرته، 
بعد �أن �سلمت ملف �لفكرة ملدير �جلمعية 
�لبيت  ولكن  �ملال،  �أحمد  �ل�ساعر  �ل�سابق 
متت �ملو�فقة عليه من قبل �ملدير �حلايل 

مار�ض   27 �لعاملي  �مل�سرح  يوم  يف  �مل�سرح  بيت  �أطلقنا  �حلربي،  يو�سف  �لفنان 
�ملنطقة،  �مل�سرحيني يف  للت�سارك مع كل  �لباب  �لهدف منه »فتح  2018م، وكان 
مقر  من  �لب�سيطة  �مل�سرح  بن�ساطات  و�خلروج  تدريبية.  وور�ض  فعاليات  وتنفيذ 
ن�ساط  مع  �لن�ساطات  هذه  تتعار�ض  �أن  دون  �الأخرى.  �ملنطقة  ملدن  �جلمعية 
�أجيال  من  جيلني  فيه  �سارك  م�سرحي  بعر�ض  �لفعالية  وبد�أت  �مل�سرح«،  جلنة 
�ملمثلني �مل�سرحيني باملنطقة. وخالل �لثالث �سنو�ت �ملا�سية نفذ �لبيت عدد من 

�لفعاليات، هي:
ور�سة �لكتابة �مل�سرحية:

�ل�سعوديني  �مل�سرح  كتاب  من  عدد  مب�ساركة  ول  �الأ �مل�سرحي  �لن�ض  ملتقى 
على �جلمهور يف جتربة جديدة  �مل�سرحية  ن�سو�سهم  قر�أو�  و�لبحرينيني، حيث 

�سافة لعر�سني م�سرحيني وندوة. على �جلمهور �ل�سعودي، باالإ
ول:  ملتقى �حلكو�تي �الأ

 يف �سهر رم�سان، وهي جتربة جديدة �أي�سًا �جتمع فيه عدد من �حلكو�تيني 
ليقر�أو� حكاياتهم على �جلمهور.

ول: مب�ساركة ثمانية عرو�ض مونودر�ما. ملتقى �ملونودر�ما �الأ
ملتقى �حلكو�تي �لثاين.

�لفرق  من  عدد  فيه  �ساركت  �أي�سًا،  جديدة  جتربة  وهي  �لديودر�ما:  ملتقى 
�مل�سرحية �ملحلية بعرو�ض ثنائية.

ملتقى �لن�ض �لثاين: مب�ساركة عدد من �لكتاب �مل�سرحيني. 
مقهى �مل�سرحيني.

ملتقى �حلكو�تي �لثالث: عرب ح�ساب �لبيت على �الن�ستغر�م. 
�سافة �إىل �للقاء�ت �الفرت��سة عرب �لبث �ملبا�سر باالن�ستغر�م.  باالإ

�أنهي  �أن  قررت  �أن  بعد  �مل�سرح  بيت  حكاية  هنا  »�أكتب  �حلايك:  �أ�ساف  ثم 
�أ�ستطيع �الإ�ستمر�ر يف �الإ�سر�ف على بيت  �أ�س�سته، الأين ال  عالقتي بالبيت �لذي 
�مل�سرح و�أنا ال �أملك �سالحيات وال ��سعر �أن ثمة قيمة لكل ما قدمته لهذ� �لبيت. 

فهاهو ملتقى �لن�ض �مل�سرحي �لثالث يقام دون �أية عالقة لبيت �مل�سرح به«.
و�أكد �أن ��ستقالته نهائية حيث قال: قدمت ��ستقالتي من �ال�سر�ف على بيت 
�مل�سرح، وهو قر�ر ال رجعة فيه، و�عتذر الأ�سدقائي �مل�سرحيني �ل�سباب يف �ملنطقة 

�لذين خيبت �آمالهم �ملتعلقة ببيت �مل�سرح.
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العراق:
محاضرة د. مهند العميدي.. أثر المتغرات الثقافية في إنتاج الخطاب المسرحي ) كوفيد 10 انموذجا(

سوريا:
الباحث والمرتجم د. شريف شاكر.. ودوره في تصحيح 

المفاهيم المسرحية الغربية المغلوطة!

مصر:
التجرييب ألول مرة في تاريخه، 

أون الين في مواجهة الكورونا!

�مل�سرحي  �خلطاب  �إنتاج  يف  �لثقافية  �ملتغري�ت  �أثر  عن  حما�سرته  يف 
�لثقايف  �لتغيري  �إن  10 �منوذجا( يقول �لعر�قي د. مهند �لعميدي:  )كوفيد 
هو عبارة عن �لتحول �لذي يتناول كل �لثو�بت �لتي تطر�أ على فروع �لثقافة، 
على  توؤكد  �لتي  �لعامة  �ل�سيا�سات  �سنع  يف  ي�ستخدم  م�سطلح  �ي�سا  وهو 
حلحلت  يف  �ال�سا�ض  هي  �ملتغري�ت  كانت  ذلك  وفق  وعلى  �لثقايف،  �لرت�ث 
بنى �حرى وعلى وفق  �نتاج  وتعمل بذلك على  وتفكيكها   �لبنية �الجتماعية 
�ملتغري �جلديد مبعنى �أن �ملتغري �لثقايف له �لقدرة على هدم �ملوروث �ملقد�ض 
�ملنظومة  يف  بعيد�  ي�سرب  بل  �ملتد�ولة  �لعاد�ت  وكذلك  جمتمعية  بنية  الأي 
�لقيمية �ملتو�رثة �لتي تقد�سها �لبنية �ملجتمعية لبلد ما. يقول �آدم كوبر: �إن 
�لقيم ولي�ست �لعاد�ت وحدها قابلة للتغري، وعليه فاإن �لذ�ت �الإن�سانية تبد�أ 
�ملتغري  معطيات  مع  بها  وتت�ساوق  رغباتها  ت�سبع  جديدة  حاجة  عن  بالبحث 
�جلديد وفعله يف �سرب �ملركز �لقيمي فتبد�أ يف �لتفكري يف �عادة بناء مركز 
�آخر و�سلطة �أخرى ومقد�ض �آخر قو�مه �خلطاب �جلديد �لذي جاء به �ملتغري 

�جلديد الإنتاج خطاب مغاير.

على  جاءت  �لتي  و�خلطرية  �لكبرية  �ملتغري�ت  �أغلب  يف  كان  ما  هذ� 
و�فقدت  �الجتماعية  �لبنى  خلخلت  يف  فعلتها  وفعلت  �الإن�سانية  �ملجتمعات 
�لذ�ت تو�زنها، وفككت كل ثو�بتها لتعمل على �نتاج ذ�ت �أخرى تنتج خطابا 
جديد�. ومن هذه �ملتغري�ت؛ �حلربني �لعامليتني �الأوىل و�لثانية  وما بينهما 
�ملجتمعي  �ملتو�رث  لكل  مغاير  وخطاب  فكرية  �إرها�سات  من  �أعقبها  وما 
�لذي  بالت�ساوؤم  مغلفا  بعدهما  جاء  �لذي  �جلديد  �خلطاب  ،فكان  �ملقد�ض 
تلقفته �أيادي جمموعة جديدة من كتاب �لدر�ما وعلى ر�أ�سهم يوجني وبيكت 
�لذين ��ستطاعا �أن يتلقفا �مل�سمر �ملجتمعي و�سرب �أغو�ره وعر�سه يف �لظاهر 
�لن�سي يف قالب جديد حيث �سيطر �لرعب و �ملاأ�ساوية و�ل�سياع و�لياأ�ض على 

�حلياة �لفكرية و�لنف�سية للذ�ت.
نحن �إذن بانتظار ن�ض م�سرحي مغاير جديد يعرب عن �الن�سان �جلديد 

�لذي �نتجته كوفيد 19 وخطاب جديد.

ظل �مل�سرحيون �ملهتمون مبهرجان �لقاهرة للم�سرح �لتجريبي �لذي يقام 
�أهم �لقر�ر�ت �لتي  يف �لقاهرة خالل �سهر �سبتمرب من كل عام، ينتظرون 
و�الإلغاء وال  �الإلغاء  تاأرجح بني  �لذي  من خاللها �سيتحدد م�سري �ملهرجان 
�سيء بينهما  لدورته �ل� 27. وذلك يف ظل �إجر�ء�ت �حرت�زية تطوق معظم 
دول �لعامل، لكن فاجاأتنا وفاجاأت �جلميع �إد�رة �ملهرجان و�أعلنت عن �طالق 
دورته �جلديدة »�أون الين«، للمرة �الأويل يف تاريخه، كي ال تغيب �لتظاهرة 

�مل�سرحية �الأهم يف �ل�سرق �الأو�سط.
�ن  �ملهرجان  رئي�ض  �سليمان  عبد�لعزيز  د.عالء  �أكد  �ل�سدد  هذ�  يف 
فعاليات �لدورة 27 �ستقام خالل �لفرتة من 1 �يل 11 �سبتمرب �لقادم، على 
�أن يكون �الأثنني 10 �أغ�سط�ض 2020 موعد� نهائيا لتلقي ��ستمار�ت �مل�ساركة 

من �لفرق �لر�غبة يف �لتو�جد �سمن فعاليات �لدورة.
تنظمه  �لذي  �ملهرجان  �إد�رة  �أكدت  �لفعاليات  موعد  عن  �إعالنها  ويف 
وز�رة �لثقافة �مل�سري برعاية د. �إينا�ض عبد �لد�مي وزير �لثقافة، �أن جائحة 
�مل�سرحية  �ملمار�سة  �أمام  حتديا  �سكلت  �إجر�ء�ت  من  ��ستتبعته  وما  كورونا 
�سو�ء� �الإنتاج �أو �لتلقي، لكن هذ� �لتحدي حتول �إيل د�فع للم�سي يف �لتجهيز 
للظرف  �ل�سكل  تطويع  �ن  �ملهرجان  �إد�رة  من  �إميانا  و�إقامته،  للمهرجان 

�أف�سل من �لتوقف، وكانت �الإجابة هي �إقامة كافة �لفعاليات »�أون الين«
�سمن  �لعام  هذ�  دورة  فعاليات  يف  �مل�ساركة  �لعرو�ض  و�ستاأتي  كما 
�سياقني، �الأول م�سابقة »م�سرح �حلظر«، و�لثاين م�سابقة »�لعرو�ض �مل�سرحية 

�مل�سورة«.
باالإ�سافة �إيل فعاليات �أخري م�ساحبة �سوف يتم �الإعالن عن تفا�سيلها 
الحقا. و ميكن للمهتمني و�لر�غبني يف �مل�ساركة �الإطالع على كافة �لتفا�سيل 

علي �ملوقع �الإلكرتوين للمهرجان.

من م�سرحي �لعامل �لعربي ين�سى ما �ساهم فيه �مل�سرحي و�لباحث �لدكتور �سريف 
�لعربية  �الكادميية  �مل�سرحية  �ملكتبة  �إغناء  يف  جذري  ب�سكل   )1945-1995( �ساكر 
بكتاباته وترجماته �الأمينة و�لقّيمة الأهم �ملر�جع و�ملوؤلفات �ملنهجّية يف �لفن �مل�سرحي 
�ملفكرون  هوؤالء  ُيعترب  �ذ  وبوبوف وغريهم،  ومايرخولد  �ستاني�سالف�سكي  �عمال  ومنها 
�مل�سرحيون من �برز رّو�د فني �الإخر�ج و�لتمثيل يف �لعامل ملا قّدموه من �كت�سافات ثورّية 
�مل�سرحّي:  للعر�ض  �ملتكامل  �مل�ساهمة يف �خللق  و�لتطبيقية  �لفكرية  �ال�سعدة  كل  على 

ًا و�خر�جا ومتثيال و�سينوغر�فيا. ن�سّ
وقد لعب �لدكتور �سريف �ساكر وهو �حلائز على دكتور�ه يف �الخر�ج �مل�سرحي من 
معهد »جيتي�ض« يف مو�سكو، دورً� مف�سلّيًا يف ت�سحيح �ملفاهيم �مل�سرحية �ملغلوطة عرب 
ن�سر �كت�سافات هوؤالء �ملفكرين و��س�ض فكرهم وتقنياتهم �ملنهجية، بعدما كان قد ت�سبب 
يف تلك �ملغالطات ترجمات �سابقة ت�سمنت تف�سري�ت مغلوطة، جمتز�أة وحمرفة ملبادئ 
�لعربي  �لعامل  �ملغالطات يف  تلك  �ساعت  وقد  �لرّو�د،  هوؤالء  مناهج  ��سا�سية يف  علمية 
يف  �لعربية  �لدر�مية  �لفنون  تخلف  �ىل  و�ّدت  �ملزّورين  �ملرتجمني  ب�سبب  و��سع  ب�سكل 

�الكادمييات و�سوق �لعمل. 
يف  �سابقًا  قائما  كان  �لذي  �لزيف  كل  بف�سح  �لدقيقة  ترجماته  �ساهمت  كما 
كل  تعرية  �ىل  باال�سافة  �لعلمية  �ملوؤلفات  وحتريف  �لعاملي  �الدب  وتعريب  �القتبا�سات 
�لعربي  �لعامل  غالبية  يف  �جلامعية  للمناهج  �لتام  بالغياب  �ملتمثلة  �ل�سيئة  تد�عياتها 
للم�سرح  �لز�ئفة  �لن�ساأة  ومنذ  �ملهنية  �ملمار�سات  و��ساليب  �لتدري�ض  تقنيات  وفو�سى 

�لعربي.
قّدم د. �ساكر مع غريه من �لباحثني و�ملبدعني �لعرب من خريجي �ملعاهد �مل�سرحية 
�ل�سوفياتية �لعريقة، قاعدة �سحيحة و�سلبة لرتبية فنانني �كادمييني وباحثني م�سرحيني 
وهذ�  و�ملنحرفة،  �لز�ئفة  �لقدمية  �مل�سار�ت  ت�سحيح  على  قادرين  ونافذين  مبدعني 

�ل�سبيل هو �الوحد لتاأ�سي�ض م�سرح عربي ��سيل و�كادميّي.
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أ.لمى طيارة 

ــمــــســــرح ويـــحـــقـــق  ــثـــل يـــهـــجـــر الــ ــــب مـــمـ ــ ســــيــــد رجـ
الـــــــنـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة والــــــــــشــــــــــهــــــــــرة فـــــــــــي الـــــــــــدرامـــــــــــا

ـ حققــت موؤخــرا جناحــا وح�شــورك طاغيــاً 
على ال�شاحة الفنية فلماذا تاأخرت جنوميتك؟ 
� �ل�س��بب يف ذلك �أنني كن��ت قد بد�أت حياتي 
�لفنية من �مل�س��رح مذ كنت طف��اًل �سغريً� وكنت 
مكتفي��ًا بالعمل فيه، ومل تكن يوم��ًا �لنجومية وال 
حتى �ل�س��هرة وبريقها هدفًا بالن�س��بة يل، كل ما 
كان يتملكن��ي هو ح��ب �لتمثيل كمهنة، و�حلقيقة 
�أن �مل�س��رح كان يحق��ق يل ذلك �حلب و�لطموح، 
ولك��ن ح��ني ت�س��رر كغ��ريه م��ن و�س��ائل �لرتفي��ه 
�لثقافية �لتي ت�سررت نتيجة لالأحد�ث و�لظروف 

�القت�سادي��ة �لت��ي مرت بها م�س��ر موؤخرً�، وبد�أ 
ح�س��وره يرت�ج��ع ومل يعد هناك فرقًا م�س��رحية 
حتى لدى �مل�سرح �حلر، وبد�أت فرقتي �لتي كنت 
�أعم��ل معها تهتم �أي�س��ًا بالتدريب وبالتنمية على 
ح�س��اب �هتمامه��ا بالعرو���ض �مل�س��رحية، قررت 
ترك �مل�س��رح و�لتوجه �ىل �أي و�س��يلة �أخرى تتيح 
يل فر�س��ة ممار�س��ة �لتمثيل �ملهنة �لت��ي �أحبها، 

وتقدمي نف�سي كممثل خارج خ�سبة �مل�سرح.
ـ هــل هــذا يعنــي اأنــه مل يكــن لديــك جتــارب 

خارج امل�شرح قبل تلك الفرتة؟  

� يف �حلقيق��ة كان��ت يل يف مرحل��ة �ل�س��باب 
بع���ض �مل�س��اركات �ل�س��ينمائية �لب�س��يطة، كن��وع 
م��ن �ملجاملة لبع���ض �ملخرج��ني �ال�سدقاء، كما 
ح�س��ل عل��ى �س��بيل �ملثال ح��ني �س��اركت �ملخرج 
خال��د �حلجر يف �أح��د �أفالمه من خالل م�س��هد 
كب��ري  �س��ينمائي  دور  �أول  ولك��ن  م�س��هدين،  �أو 

�سخ�سية �سر�ج  يف فيلم �بر�هيم �الأبي�ض.
فيلــم  �شــراج يف  �شــخ�شية  اأن  اأي�شــا  يقــال  ـ 
الكبــري  التاأثــري  )اإبراهيــم الأبي�ــس( كان لهــا 

على م�شريتك الفنية؟ 

الفنــون

متيــز  م�شــري  ممثــل  رجــب  �شــيد 
الع�شــرات  جعبتــه  يف  الفنيــة،  بب�شمتــه 
مــن العمــال امل�شــرحية كممثــل ومــدرب 
ال�شــينمائية  العمــال  مــن  والعديــد 
اإبراهيــم  ا�شــهرها  مــن  والتلفزيونيــة، 
الأبي�س، اآ�شيا، اأبو العرو�شة. كرمته منذ 
اأيــام منظمــة الأمم املتحــدة للفنــون عــن 
جممــل اعماله الفنية التــي اعادت اإحياء 
القيــم العائليــة وخا�شــة يف م�شل�شــل »اأبو 
العرو�شــة«، كل العــرب اإلتقتــه وكان معــه 

هذا احلوار.
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 ناقدة �شورية 

� نع��م ه��ذ� �سحي��ح ولق��د ح�س��ل 
كن��ت  فلق��د  بال�سدف��ة،  كل��ه  �الأم��ر 
ذ�هب��ًا �إىل )�للوك�س��ن( الأ�سور دو�رً� 
ب�س��يطًا جد� د�خ��ل �لفيلم، وكان هذ� 
�ل��دور يف بد�ي��ة �أحد �مل�س��اهد، حيث 
�س��يقوم بع���ض �لرج��ال ب�س��رب رجل 
وكن��ت �أن��ا ذل��ك �لرج��ل، ث��م فج��اأة 
طل��ب من��ي �ملخ��رج �أن �ق��ر�أ �مل�س��هد 
كامال بكل ما يحتويه من �سخ�سيات، 
�أدو�ر  ب��اأد�ء  قم��ت  قر�أت��ه  �أن  وبع��د 
كاف��ة �س��خ�سياته باإح�سا���ض مبدئي، 
عنده��ا تفاجاأ �ملخرج من �د�ئي وقرر 
يف حلظته��ا �أن ي�س��ند يل دور �ملعل��م 
�س��ر�ج، وبالفع��ل قدم��ت ذل��ك �لدور 
�ل��ذي كان ل��ه الحق��ًا �لتاأث��ري �لكب��ري 

على م�سريتي �لفنية.
�إجته��ت �ىل  مبا�س��رة،  �لفيل��م  ذل��ك  فبع��د 
�لتلفزي��ون وعمل��ت يف م�سل�س��ل )�حل��ارة( م��ع 
�ملخ��رج �س��امح عب��د �لعزي��ز ومن بعده �س��اركت 
يف م�سل�س��ل )موج��ة ح��ارة(، �ىل �أن ج��اء دوري 
يف م�سل�س��ل )�آ�س��يا( بطولة منى زكي وهو �لدور 
�لذي لفت �النظار يل كممثل تلفزيوين، وخا�سة 

�نه كان عماًل يحمل بع�سًا من �لغمو�ض.
ـ كيــف يدر�ــس �شــيد رجــب اأدواره لكي تظهر 

بتلك ال�شال�شة والرعونة؟
� �أن��ا ال �أقتن��ع بالنمطي��ة يف �الأد�ء و�أعت��رب �أن 
�ملمثل �جليد هو �ملمثل �لقادر على �خر�ج نف�س��ه 
متام��ًا م��ن �ل�س��خ�سية �لت��ي يقدمه��ا، �لتمثي��ل 
بالن�س��بة يل ه��و حي��و�ت ولي���ض حي��اة و�ح��دة، 
�كت�س��فها وفقًا لكل �س��خ�سية �أوؤديها مع كل عمل 

در�مي.
كممثــل  ال�شــخ�شية  لتجربتــك  وفقــا  ـ 
التاأ�شي�ــس  يــوازي  امل�شــرحي  التاأ�شي�ــس  هــل 

الأكادميي؟ 
� بالن�س��بة يل، عمل��ت يف �مل�س��رح لي���ض فقط 
كممثل و�منا �أي�سًا كمدرب وكمتدرب، و�عترب �أن 
�مل�سرح بالن�سبة يل هو �ملعلم، �سحيح �نني ل�ست 
خريج��ًا �أكادميي��ا، لكنن��ي �أرى �أن جترب��ة �لعمل 
يف �مل�س��رح �أرحب بكثري من �لدر��سة �الكادميية 

وتتيح للممثل خربة �أكرب.
امل�شــرحية  الكتابــة  يف  جتــارب  لديــك  ـ 
وال�شــينمائية رمبــا ل يعــرف عنهــا الكثــريون، 

فما هو �شبب توجهك خلو�س تلك التجارب؟
� عندما �سحت �لن�سو�ض �مل�سرحية �جليدة، 
عدت ملدوناتي �لتي كنت ��س��جل فيها �أفكاري يف 
مرحل��ة م��ا من �س��بابي، وقررت م��ن خاللها  �أن 
�أكت��ب ن�س��ًا م�س��رحيا، مبعن��ى فك��رت بالكتاب��ة 

فقط الأوفر لنف�س��ي دور كممثل يف عمل م�سرحي 
بالن�س��بة  �أم��ا  ككتاب��ة،  �لكتاب��ة  به��دف  ولي���ض 
ل�س��يناريو فيلم )�ل�سوق(، فكنت بد�ية قد كتبته 
كق�س��ة ق�سرية، مت ترجمتها و�ر�س��لتها الأمريكا 
�أكتبه��ا  ال  مل��اذ�  نف�س��ي  �س��األت  الحق��ا  للن�س��ر، 
ك�س��يناريو و�أج�س��دها كممث��ل، والأنن��ي ال �أجي��د 
كتابة �ل�س��يناريو، �إلتحقت بور�س��ة للتدريب على 
�لكتاب��ة، بالنهاي��ة كان �له��دف م��ن �لكتاب��ة يف 
�لتجربت��ني �حل�س��ول عل��ى دور �أمثل��ه ولي���ض �ن 

�أكون كاتبًا. 
ـ اأدوراك املتعــددة واملتنوعــة وخا�شــة دورك 
اأو�شلتــك  العرو�شــة،  اأبــو  م�شل�شــل  يف  الأخــري 
 2019 جلائــزة اأف�شــل ممثــل ا�شــتثنائي للعــام 
من قبل اجلمهور، فما هو �شعورك جتاه ذلك؟
� يف �حلقيقة حمبة �لنا�ض ت�سعرين بال�سعادة، 
و�ف��رح كثري� حني �أكت�س��ف �ن �جلمه��ور �لعربي 
يعرفن��ي ولي���ض فق��ط �مل�س��ري، فح��ب و�إقب��ال 
�جلماهري �س��يء ر�ئع، وهو دليل على �ن �لدر�ما 
�مل�سري��ة حت��ى ل��و بات��ت قليلة نوع��ًا م��ا �إال �نها 

حتقق �النت�سار يف كل �لوطن �لعربي. 
ـ رغــم عملــك ل�شــنوات مــع خمرجــني لهــم 
خ�شــت  الدرامــا،  عــامل  يف  ووزنهــم  ا�شــمهم 
جتربة �شــينمائية حتت اإدارة خمرج �شــاب، فهل 

اأخافتك التجربة؟
� حني �ر�س��ل يل �ملخرج �س��ادي فوؤ�د �سيناريو 
فيلم��ه )حبي��ب( �أعجبن��ي �ل��دور، وه��و دور يف 
يق��ر�أه،  �أي ممث��ل  يعج��ب  �أن  �حلقيق��ة ممك��ن 
ولكن��ي م��ع ذلك كن��ت خائًف��ًا من جترب��ة �لعمل 
مع��ه، ولكن عندم��ا ز�رين ومعه )�س��رتيو بورد( 
جاهز لكل م�س��هد من م�س��اهد �لفيلم باال�سافة 
الإجن��ازه )للديكوب��اج( �خلا�ض بالفيلم و��س��ياء 
كثرية �أخرى، �قتنعت به كمخرج وخا�سة �نه بد� 
ج��ادً�  يف عمله، �ح�س�س��ت �نه جمته��د ويريد �ن 

ينف��ذ كل م��ا يقوله على �لكامري� �س��ينمائيًا، من 
ثم تركت نف�س��ي له كممثل، وطلبت منه فقط �أن 
ي�س��مح يل �أن �أق��ول  وجهة نظ��ري وروؤيتي، وكان 
ه��ذ� �التف��اق جمي��اًل الأننا كن��ا ن�س��تمع لوجهات 
نظرن��ا بع�سن��ا �لبع�ض، و�نا ع��ادة �فعل ذلك يف 
كل �أعمايل، �أقول وجهة نظري �لتي قد ياأخذ بها 
�ملخ��رج �أو ال ياأخ��ذ به��ا، كل ما يهمن��ي من ور�ء 
ذل��ك �ن �أظه��ر يف �لعم��ل ب�س��كل جي��د �إىل ح��د 
م��ا، الأنن��ا يف �لنهاية نر�هن على كل دور نقدمه،          
و �س��ادي كان يو�ف��ق عل��ى بع�ض م��ن مقرتحاتي  
ويرف���ض بع�سه��ا �الآخ��ر على �عتبار �ن��ه �ملخرج 

و�ساحب �لروؤية يف نهاية �الأمر.
ـ رغــم جناحــك الكبــري خــارج امل�شــرح عــدت 
لــه موؤخــراً مــع املخــرج اأحمــد العطــار، فمــا هو 

ال�شبب؟ 
� نع��م رجع��ت للعم��ل يف �مل�س��رح م��ع �ملخ��رج 
�أحم��د �لعط��ار م��ن خ��الل م�س��رحية )�لع�س��اء 
�لت��ي عر�س��ت د�خ��ل وخ��ارج م�س��ر  �الأخ��ري( 
والق��ت جناح��ًا، و�ل�س��بب يف ذل��ك �نن��ي �أح��ب 
�لعمل مع �أحمد �لعطارالأنه خمرج زكي و�ساطر، 
يعم��ل بطريقة ممي��زة، فهو يكتف��ي بطرح فكرة 
ما ثم نقوم �س��ويًا ببنائها م��ن حيث )�لكاركرت/
�ل�س��خ�سية(، نفك��ر كيف مت�س��ي و تفك��ر و تاأكل 
وتن��ام وكي��ف حتب وتك��ره، هك��ذ� تدريجي��ًا �إىل 
�أن تتح��ول تلك �ل�س��خ�سية م��ن جمرد فكرة �ىل 
�س��خ�سية م��ن  حل��م ودم، بع��د ذل��ك ن�س��ع له��ا 
�حل��و�ر �ل�سحي��ح و�ملنا�س��ب، وعمل��ي يف هك��ذ� 
�أعمال ي�س��اعدين كث��ريُ� يف عملي كممثل ب�س��كل 
�لعط��ار  حمم��د  م��ع  و�ح��دة  فم�س��رحية  ع��ام، 
تعطين��ي طاق��ة و�إمكاني��ة للتع��رف الحق��ًا عل��ى 
�ل�س��خ�سيات �لت��ي تاأتين��ي للعمل فيها �س��و�ء يف 
�ل�س��ينما �و �لتلفزي��ون، مبعنى �لعمل معه �أ�س��به 

بور�سة تدريب ممثل.
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أ.ماجدة جماح

هل تصبح الكمامة من أكسسورات األزياء النسائية؟
بات �رتد�ء �لكمامة �أمر� طبيعيا ن�سهده يوميًا يف كل دول �لعامل، الأنها �ل�سالح �الأف�سل 
�لتنف�سي من  و�سيلة حتمي �جلهاز  تتحول من  �ل�سوؤ�ل هل  لكن  و  كورونا،  ملو�جهة فريو�ض 
من  جزء�  و  �ملختلفة  �الأذو�ق  ينا�سب  د�ئما  �إك�س�سو�ر�  لت�سبح  فقط،  و�لفريو�سات  �لوباء 

�أزياء �ملر�أة مثل حقيبة �ليد �و �لفوالر؟
�ملالحظ �أن �لعديد من �مل�سممني بادرو� �إىل �بتكار كمامات باألو�ن خمتلفة وموديالت 
تنا�سب �ألو�ن �لثياب وذ�ت ت�سميم ع�سري، و حتول �إىل تناف�ض على ت�سميم �أ�سكال جديدة 
والفتة للنظر، لدرجة �أن �لن�ساء �أ�سبحن يقمن باإختيار �لكمامة �لتي تتتا�سب مع مالب�سهن.

باآخر  �ملو�سة  حمبي  الإبهار  لالأزياء  �لر�قية  فويتون«  »لوي  د�ر  ت�ستعد  �لوقت  هذ�  يف 
�سيحاتها، مع مل�سة �إن�سانية يتما�سى مع �حلرب �ل�سر�سة �لتي تخو�سها �لب�سرية �سد فريو�ض 
يف  �لكمامات  من  �الآالف  مئات  �إنتاج  �سيتم  �إنه  �لد�ر  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  وقال  �لكورونا. 

�مل�سانع �ملخ�س�سة عادة الإنتاج مالب�ض و�سلع جلدية فاخرة.

االزيــــاء
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�لهاتف يف بيت  �أربعني عاما و�نت جال�ض ت�سمع خطاب تر�مب، يرن  تخيل نف�سك بعد 
غربتك، �سوت يعيدك �ربعني عاما �إىل �لور�ء، يفتح لك �بو�ب دم�سق و يا�سمينها، وبغد�د 

ونخيلها.
هكذ� ح�سل معي، �لهاتف من �جلز�ئر وعلى �خلط ي�سرى �سعيد ثابت و زوجها حميد 
مرعي، كيف عرفو� �أين �أنا؟ وده�ست ثم تذكرت �ن �لعامل ��سبح �سغري�، فمن خالل �إبنتهما 
مبنى  يف  نف�سي  فر�أيت  ي�سر�  �سوت  �سمعت  بوك.  �لفي�ض  على  يل  �سديقة  هي  �لتي  هديل 
د�ئرة �ل�سينما �أتناق�ض �نا وحميد يف �خلالفات بني �لع�سكر و�ملدنني. حميد يد�فع عن وحدة 
�حلزب، و�أنا كنت �أرى �إبعاد �لع�سكر عن �حلكم،  بحيث يعطون �حلزب فرتة  ليحكم. كان 
هذ� �لنقا�ض �ل�سائد يف دم�سق وما ز�ل مل يح�سم حتى �ليوم. �أ�سبحنا �نا وحميد ��سدقاء 
فقد كان تفاوؤلنا يف تلك �ملرحلة يفتح �لباب لالأمل و�ل�سد�قة ولالإبد�ع لكنني مع �النقالب 

�لع�سكري و�سيطرة جمموعة �سباط �آخرين ف�سلت �لهجرة. 
  تزوح حميد مرعي من ي�سرى بعد هروبها من �لعر�ق، وكان حميد كلما حتدث عنها، بد� 
على وجهه �سحابة من �حلزن، يف حلقات �حلزب كنا نتكلم عنها كاأيقونة. لقد �سمدت حتت 
�لتعذيب وجاءتنا مرفوعة �لر�أ�ض هي وجروحها و�آثار �إطفاء �ل�سجائر يف ج�سدها، مل ي�ستطع 
�الأثري  ياأتينا عرب  �لذ ى  ي�سرى و�سوتها  ي�سمع منها  جملة و�حدة، ظلت �سورة  �جلالد �ن 
�سفحة من تاريخ �حلزب يف �لعر�ق، بل هي مثلت ن�سال �ملر�أة �لعربية يف عامل �ل�سيا�سة، �إذ 

الأول مرة يف  تاريخنا �حلديث ت�سجن �مر�أة وتعذب.
�نه  نعرف    1959 للعام  رجعنا  و�إذ�  �حلزب  �عالم  �أحد  ثابت  �سعيد  �ياد  �خوها  كان 
و�سد�م  �فرتق  �لثورة،  بعد  قا�سم.  �لكرمي  عبد  �إغتيال  حاولت  �لتي  �ملجموعة  �سمن  كان 
ح�سني فكان له ف�سل كتابة تاريخ �حلزب و�سر�عاته، وكان ل�سد�م �أن يحكم �لعر�ق وينتهي 

بال�سهادة، طريقان متو�زيان ال يلتقيان، هذ� ما ن�سميه قدر�الإن�سان.
يف �سالون بيتها ترى �سورة خل�سمها عبد �لكرمي قا�سم، وعندما �ساألت م�ستغربة �سرحت 
يل ي�سر�: �إنه كان مع �ل�سعب عا�ض يف خدمته ومات و لي�ض يف حمفظته �إال �ستة ع�سر دينار�، 
�لتاريخ    على  �ساهدة  دم�سق  يف  حياتها  كل  ي�سر�   عا�ست  �الن�سان.  نظافة  على  دليل  وهذ� 
مبتعدة عن �ال�سو�ء، جروح كثرية عذبتها و �سوؤ�ل ال جو�ب له. �سوتها فتح �سفحة تاريخي 
كله، و�نك�سار�تي، وعذ�بي يف ليال غربتي. �نا �ل�سابة �ل�سغرية �لتي �بتعدت عن وطنها خوفا 
من ظلم �لديكتاتور �لذي �م�س�سك بال�سلطة، كم عذبتنا تلك �لرحلة �لتي بالن�سبة يل كانت 
عذ�با بعد� عن �لوطن، وزو�ج رجل ع�سق �لغربة قبل �ن يع�سقني، �سفر، ونوم يف �لفنادق، 
حمل حقائب، وو�سع حقائب و�ىل جانبها زوجها ورفيق عمرها حميد مرعي �سديق، ورفيق. 
در��سات �خذت كل عمري ثم �معان يف �لبعد عن �لوطن، وحدة يف ليايل باري�ض �لباردة و�أنا 
�ح�سن خمدتي، و�عتقد �ن ي�سرى عا�ست �لعذ�ب نف�سه �و �أمل جرح يختلف، لكنه �أمل وغربة 
�لوطن.  د�خل  �الر�ض  عذ�بات  كل  يعي�ض  �لف�سيح  �لوطن  ذلك  ف�ساء  يف  هي  غربة،  د�خل 

كلتانا �م�ست حياتها يف طرف من �لعامل، و�الأخرى يف طرف �آخر.
ها نحن بعد �ن بد�أنا نعد حقائبنا، ونحن نح�سر لرحيل �آخر قد يطول هذه �ملرة نلتقي 
عرب ��سالك �لهاتف بو��سطة �إبنتها، �أنا يف باري�ض وهي يف �جلز�ئر، �أر�ض �آخر ملجاأ ل�سكان 

�الأندل�ض و�آخر �أر�ض حررها �لعرب. 

 أ. حميدة نعنع

يسرى سعيد ثابت

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�س

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 مقابالت 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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