
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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رحيل شاعر فلسطني 
هارون هاشم  رشيد

ــــات اإلمـــــــاراتـــــــيـــــــة- ــ ــــاقـ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــع الـ ــبــ تــــطــ
الصهيونية واقعية سياسية زائفة

يــوم   1988 آب  مـــن  الــثــامــن 
ال ينسى في تاريخ العراق

هــــــــــــل تـــــــــراجـــــــــعـــــــــت دولــــــــــــة 
اإلحـــتـــال عـــن قــــرار الــضــم

تــــــــــداعــــــــــيــــــــــات اإلســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات األجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة عــــلــــى 
ــــرة فــــــــي زمـــــــــــن الــــــكــــــورونــــــا ــديــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الـــــــســـــــاحـــــــرة الــ

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت
بـــــــــــــــــني األهـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال والـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــر الـــــــــمـــــــــشـــــــــبـــــــــوه

لـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــان إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ايــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟
فوضى إقتصادية ام إفــاس دولة

2040 عـــــــــــام  فــــــــي  الـــــــيـــــــابـــــــان 
اليابان اآلسيوية ام آسيا اليابانية

الــــــــمــــــــاحــــــــم الـــــمـــــوريـــــســـــكـــــيـــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس جديد ليندا بينال

ســـــــــاجـــــــــدة الـــــــمـــــــوســـــــوي:
بـــــــــــــــــــــروت..يـــــــــــــــــــــا وجـــــــعـــــــي

وليد توفيق:
لم أغب يومًا عن قضايا وطين وقضايا 
العرب وأشهرها القضية الفلسطينية



جتدون الأ�شرطة على:
 موقع املجلة اللكرتوين 

اأو على موقع اليوتيوب: كل العرب باري�س

اأو على ال�شو�شيال ميديا

يف اإطار اجلهود لتطوير 
املجلة، مت اإن�شاء ق�شم 

املرئيات:
يت�شمن اأ�شرطة م�شورة 

�شيا�شية، وثائقية، 
ثقافية، اإجتماعية، فنية، 
ومنوعات مقابالت م�شورة

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

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



مل يكن غريبًا اأو مفاجئًا اخلطوة التي اأقدمت عليها الأمارات باإقامة »�سالم« مع الكيان 
اأنظمة عربية  بها  تقوم  بل  الدولة،  تقت�سر على هذه  �سرية، مل  بعد عالقات  ال�سهيوين، 
متعددة، وحان الوقت ـ ح�سب القرار المريكي ـ باإزاحة ال�ستارة عن خ�سبة امل�سرح وظهور 

اأ�سحاب الأدوار عالنية اأمام الراأي العام.
كل الذرائع التي حتدثت بها الأمارات واهية كخيوط العنكبوت، ول ميكن لأي عاقل اأن 
الكيان ال�سهيوين بال�سفة  التي يقوم بها  يقتنع بها، خا�سة ما يتعلق بوقف عملية ال�سم 

الغربية، لأنها فعليًا مل تتوقف اأبدًا، اإل بالتعتيم الإعالمي.
وهذا  ال�سيا�سية،  القرارات  باإتخاذ  لالإمارات  »ال�سيادي«  باحلق  ذلك  يربر  البع�ض 
العربية  امل�سالح  مع  تتعار�ض  عندما  ال�سيادة  لأن  والقانون،  باملنطق  مرفو�ض  التربير 
اجلار  توؤذي  التي  الثنائية«  »الإتفاقات  واأن  وقانونيًا،  منطقيًا  �ساقطة  ت�سبح  امل�سرتكة 
الفل�سطينيـ  حتى اإذا ل يحبوا اأن نقول ال�سقيق الفل�سطينيـ  تتحول اإىل خنجر يف خا�سرته.

تاأ�سي�سها ب�سكل مبا�سر من العدو ال�سهيوين، حتى توقع  ماذا ت�سررت الإمارات منذ 
معه معاهدة �سالم!!؟؟ هل خا�ست حربًا �سده؟! هل هناك حدود م�سرتكة معه؟! هل هناك 

تناف�ض جتاري بينهما؟! ماذا يوجد من اأ�سباب!!
حجم  يوازي  مربر  اأي  دون  اخلطوة،  هذه  على  الإمارات  تقدم  اأن  والأغرب،  الغريب 
اخليانة بحق فل�سطني و�سمعة �سعب الإمارات الذي بداأ يتحرك اخلريين منه لت�سكيل اأول 

جبهة معار�سة وطنية جلرمية التطبيع.
حاول الكثري البحث بهدوء ومو�سوعية عن �سبب واحد ولو كان �سغريًا وجانبيًا يربر هذه 
ال�سقطة املريعة حلكام الإمارات فلم يجدوا �سيئًا، اإل مرا�ساة اأمريكا والكيان ال�سهيوين 

دون اأي مقابل!!
جند  اأن  ول  ن�ساير،  اأن  ول  جنامل  ل  اأن  تعودنا  لأننا  بو�سوح،  الإمارات  حلكام  نقول 
اأمام اخليانة الوقحة، نقول لهم، باأننا تغا�سينا كثريًا عن كل اخلطايا والزلت  املربرات 
التي قمتم بها خالل العقود املا�سية، وحاولنا تنا�سي ذلك، ووقفنا معكم بكل �سدق اإزاء 
الأطماع والتهديدات الإيرانية، ومل نتوقف عن املطالبة باإعادة اجلزر الثالث لبلدكم ولن 
نتوقف عن هذه املطالبة لأنها قبل كل �سئ اأر�سا عربية، ولأننا ن�ستطيع التميز بني الأر�ض 

واحلاكم، اأنكم �سقطتم يف م�ستنفع اخليانة.
ونقول لهم اأي�ساً، اأن فل�سطني العربية لي�ست يف موقع امل�ساومة من اأجل كر�سي احلكم، 
ولي�ض لإر�ساء اأي اأحد. ويبدو اأن احلاكم الذي يعي�ض على ريع عائدات النفط، يعترب الأر�ض 

�سلعة ميكن بيعها هو خمطئ جدًا.
اخلطوة التي اأقدم عليها حكام الإمارات، لن متر دون رد منا�سب، ول تعتقدوا اأن حالة 

الأنهيار العربي احلالية، �ستبقى هكذا..و الأيام بيننا.
�ستقف هذه احلالة، وينه�ض �سعبنا العربي من جديد، و�سيكون ح�ساب كل خائن على 

مقدار خيانته وتفريطه بالأر�ض واحلقوق.

أ. علي المرعبي

التطبيع المرفوض

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

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

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

امل�شرف على الق�شم الثقايف:
حممد ال�شباط

امل�شرف على ال�شيا�شة الدولية:
 �شارل �شان برو

املدير الفني : 
لوؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي
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ال�شركة القومية للتوزيع

�شركة ال�شحافة التون�شية

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

في هذا العدد

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟
دولـــــــــــة إفــــــــــــــــــاس  ام  إقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة  فـــــــــوضـــــــــى 

ماذا جرى يف مرفاأ بريوت يف 4 اآب 2020 واأدى لهذه الكارثة التي اودت بحياة 
177 �سخ�سُا واأ�سابت حوايل 7000 �سخ�سًا اآخرين؟

اإ�ستوردها،  اإ�سرتاها، ومن  الليلة، من  تلك  انفجرت  التي  الأمونيوم«  »نيرتات 
ومن اأمر بتخزينها يف عنابر مرفاأ بريوت؟ وما عالقة »حزب اهلل« بهذه املواد؟ ومن 

ت�سرّت على وجودها؟ ومن قب�ض ثمن �سكوته على تخزينها، ومن.. ومن.. ومن..؟
منها،  اأي  عن  �سافية  لإجابة  التو�سل  دون  طرحها  ميكن  التي  الأ�سئلة  كثرية 
ودون التو�سل اىل حقيقة من كان وراء هذا النفجار: اأهو تفجري من الداخل..اأم 
مت التفجري ب�ساروخ؟..اأهو مرتبط مبا كان �سي�سدر عن املحكمة الدولية يف ق�سية 
اإغتيال الرئي�ض احلريري، اأم انه جاء يف هذا الوقت م�سادفة؟...وامل�سادفات يف 

علم املخابرات والبحث والتدقيق للو�سول اىل احلقيقة لي�ست واردة بتاتًا!؟..
اىل  الق�سية  حتويل  ومع  امل�سوؤولية،  من  للتن�سل  ي�سعى  اجلميع  اأن  الوا�سح 
مذكرات  باإ�سدار  بداأ  والــذي  الق�سية  يف  العديل  املحقق  وتعيني  العديل  املجل�ض 
التوقيف يف �ساأن بع�ض من اإ�ستجوبهم، وهو يتابع عمله يف التحقيق واجراء الالزم 

كما يراه... 

الماحم 
الموريسكية

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟
دولـــــــــــة إفــــــــــــــــــاس  ام  إقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة  فـــــــــوضـــــــــى 



فـــــــي  اآلذان  و  الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــضــــــــــــة  ســـــــــــــــــــــد 
مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــب؟

هو حزب هللا والبقية حزب الشيطان

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

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

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

ثمن الن�شخة
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22

تــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــع الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــات اإلمـــــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة-
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة واقــــــــعــــــــيــــــــة ســــــيــــــاســــــيــــــة زائـــــــفـــــــة 

عـــــــرقـــــــنـــــــة لـــــــبـــــــنـــــــان ولــــــبــــــنــــــنــــــة الـــــــــعـــــــــراق
يــــنــــســــى  ال  يــــــــــــــــوم   1988 آب  مــــــــــــن  الــــــــــثــــــــــامــــــــــن 
فــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ الــــــــــــــعــــــــــــــراقــــــــــــــيــــــــــــــني والـــــــــــــــعـــــــــــــــرب
هـــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــت دولـــــــــــــــــــــــــــــــة 
اإلحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــرار الـــــــــضـــــــــم

الحكومة السودانية تقيل الناطق بإسم  الخارجية 
بعد تصريحه بوجود حوار مع الكيان الصهيوني

ــــة ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ و  ســـــبـــــوتـــــنـــــيـــــك  لـــــــقـــــــاح 

وليد توفيق:
لـــــــــــــــــــم أغــــــــــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــــن قـــــــــضـــــــــايـــــــــا 
وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرب

2040 عـــــــــــــــــــــــــــــام  فــــــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــان 
الـــيـــابـــانـــيـــة ــا  ــ ــيـ ــ الـــــيـــــابـــــان اآلســـــيـــــويـــــة ام آسـ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون هــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــم رشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد:
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة،  الـــــــــحـــــــــكـــــــــايـــــــــة  أّراخ 
ومـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــوري



السياسة

اإخــرتاق  هو  اأم  املنطقة؟  يف  والعنف  التخندق 
والراك�سني  امل�ست�سلمني  بفعل جهود  دبلوما�سي 
واخلليج  املنطقة  يف  واملنافع  امل�سالح  خلف 
الــعــربــي؟ هـــوؤلء هــم الــذيــن اأو�ــســلــوا الق�سية 
حميطها  عــن  العزلة  حــالــة  اىل  الفل�سطينية 
ووادي  ديفيد  كــامــب  اتفاقية  منذ  الــعــربــي، 
وانابولي�ض،  ريفر  وواي  ومدريد  واو�سلو  عربة 
امل�سروعة  العربية  احلقوق  عن  تنازلت  التي 
الوىل،  العربية  املركزية  الق�سية  لفل�سطني 
تغلغل  اأمـــام  املنطقة  ــواب  ــ اأب فتح  عــن  ف�سال 
الدولية  وكذلك  املجاورة،  الإقليمية  الطــراف 
 ،2003 عــام  الــعــراق  اإحــتــالل  بعد  املت�سارعة 
الذي اأدى اىل  متدد ايراين �سفوي يف العراق 
يف  تركي  تدخل  واىل  واليمن،  و�سورية  ولبنان 
امريكي  بتخطيط  وليبيا  و�سوريا  العراق  �سمال 
العربية. ونت�ساءل  اأمن القطار  او رو�سي يهدد 
مفاو�ساتها  اأثناء  اأبوظبي  حققت  ماذا  اي�سا، 
مع الكيان ال�سهيوين من �سمانات لإنتزاع جزء 
الدولة  يف  امل�سروعة  الفل�سطينية  احلقوق  من 
الواقعية  فل�سفة  اإطـــار  يف  ــعــودة،  وال والقد�ض 
ال�سيا�سية التي يتحدث عنها دعاة التطبيع وهي 

التخلي عن فكرة العروبة، رغم ان تلك احلقوق 
موؤمترات  يف  عليها  العرب  قــادة  اأجمعت  التي 
القرن  و�سبعينات  �ستينات  يف  العربية  القمة 
الع�سرين، باأنها مبادئ ل ميكن امل�ساومة عليها، 
وكانت اي�سا من م�سلمات احلل القانوين الدويل 
برعاية المم املتحدة للق�سية الفل�سطينية منذ 
والرمزية  الهوية  على  للحفاظ  م�ست،  عقود 

الوطنية الفل�سطينية. 
اأجزاء  على  ال�سهيونية  الهيمنة  فر�ض  ان 
اأمرا  املحتلة،  الفل�سطينية   الغربية  ال�سفة  من 
بعدم  الــدولــيــة  والـــقـــرارات  الــقــوانــني  يخالف 
لل�سعب  والرا�سخة  التاريخية  باحلقوق  امل�سا�ض 
جمل�ض  قرار  يف  عليها  املن�سو�ض  الفل�سطيني 
من  حمـــذرا  1980م،  لــعــام   478 رقــم  ــن  الأمـ
ال�سعب  ارادة  �سلب  يف  اخلــطــرية  تداعياتها 
اجلهود  كــل  ورغـــم  حــقــوقــه.  مــن  الفل�سطيني 
القرار  رف�ض  ا�ستهدفت  التي  والعربية  الدولية 
العن�سرية  اليمينية  احلكومة  فاإن  ال�سهيوين، 
اللحظة  نتنياهو، مل ترتاجع حتى هذه  بزعامة 
من  جلــزء  ال�سم  ــرار  ق فر�ض  يف  عزمها  عــن 
ال�سفة التي �سيدت عليها م�ستوطنات �سهيونية 

كيف نفهم  اأبعاد واأهداف الإتفاق الإماراتي 
درامي  اإخــراج  هو  هل  ال�سهيوين؟  الأمريكي 
من  اجـــزاء  ب�سم  القرارال�سهيوين  لتجميد 
بعد  املحتلة؟  الفل�سطينية  الغربية  ال�سفة 
على  الإقدام  بعدم  والدولية  الوربية  الن�سائح 
احلل  فر�سة  ينهي  تو�سعي  اإ�ستيطاين  قــرار 
الأممي للق�سية الفل�سطينية ويفجر مزيدا من 

تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــع الـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــات اإلمـــــــــــــاراتـــــــــــــيـــــــــــــة 
ــيـــة زائـــفـــة   ــيـــاسـ ــيــــة سـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة واقــــعــ
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ــراأي  ال مــواقــف  متجاهلة  والغطر�سة،  بالقوة 
الــقــرارات  عــ�ــســرات  بتهمي�ض  ــــدويل،  ال الــعــام 
 1947 عام  منذ  املتحدة  الأمم  اأ�سدرتها  التي 
والتي تقوم على اإنتهاك �سارخ حلرمة الرا�سي 
يذكرنا  وهذا  ال�سريف.  القد�ض  وتهويد  املحتلة 
ــري مــن اإعــــالن �ــســهــيــوين يــدعــو دول  مبــا جـ
القد�ض  مــديــنــة  اىل  �ــســفــاراتــهــا  بنقل  الــعــامل 
العراق من�سغال يف  1980،  يف وقت  كان  عام 
مواجهة حرب  فار�سية �سرو�ض تهدف اىل ن�سر 
اأمن  تهدد  التي  الإحتاللية  الإ�سالموية  دعوتها 
العراق واإ�ستقراره الوطني وتهدد الأمن القومي 
الرئي�ض  ال�سهيد  طار  احلــرب،  ورغــم  العربي، 
�سدام ح�سني اىل الريا�ض وعقد اإجتماعا على 
الفور مع امللك خالد بن عبد العزيز وكتب ورقة 
العالقات  قطع  نقرر  البلدين  »نحن  يده  بخط 
�سفارتها  تنقل  دولة  اأية  مع  فورا  الدبلوما�سية 
فــورا  النفط  ــدادات  اإمــ واإيــقــاف  القد�ض.  اىل 
كل  وطــرد  �سابقا،  املــربمــة  العقود  كــل  واإلــغــاء 
النفطي  املجال  يف  العاملني  الــدول  تلك  رعايا 
مع  الإقت�سادية  العقود  وجتميد  البلدين،  بكال 
تلك الدول، و�سحب كل الأموال املودعة يف بنوك 

تلك الدول«.
من  البيان  واإعـــالن  املقاطعة  لقرار  وكــان 
�سكل  قــد  وبــغــداد،  الريا�ض  وتلفزيون  ــة  اإذاعـ
�سدمة اأذعنت خمطط تلك الدول، وكان لذلك 
برفع  اليجابي  اأثره  ال�سعودي  العراقي  القرار 
حتركات  ح�سارعلى  وفر�ض  العرب  معنويات 

الكيان ال�سهيوين يف املنطقة.
ويف ظل واقع عربي حايل ماأزوم وما يعانيه 
يف  داخلية  وحـــروب  وحتــديــات  مع�سالت  مــن 
فو�سى  ومــن  ومغربه،  العربي  الوطن  م�سرق 
متفاعلة  للتطرف،  دومــا  تنحو  واإ�سطرابات 
والإحتاللت يف  وامل�سكالت  الأزمــات  مع جذور 
البلدان العربية، بتخطيط وحتريك قوى دولية 
على  للهيمنة  العرب  بــروات  طامعة  واإقليمية 

موقع الوطن العربي اجليوبوليتيكي.
ــالإعــرتاف  ب الإمـــــارات  ــرار  قـ اأن  �ــســك  ول 
العالقات  واقامة  ال�سهيوين  بالكيان  العلني 
جيو�سيا�سي  واقــع  اأوجـــد  معه،  الدبلوما�سية 
ين�سط م�ساريع الإ�ست�سالم، و ل يعرب عن وعي 
اإ�سرتاتيجي عربي بطبيعة املخاطر والتدخالت 
بطرق  العربي،  ال�ساأن  يف  والرتكية  الإيرانية 
مف�سوحة ومك�سوفة ت�سهم يف ت�سجيع التطبيع، 
وتدفع دول عربية اأخرى لإجراء ال�سلح مع هذا 
الكيان الغا�سب لالأر�ض العربية بال �سروط. كل 
اأجواء الإحتقانات وال�سراعات  ذلك يزيد من 
التي ي�سهدها الواقع العربي، ومينح التنظيمات 
وحركات الإرهاب والتطرف والأنظمة الداعمة 

وال�سراعات  الفنت  نار  نفخ  الإ�ستمرار يف  لها، 
اخلطوة  ان  تقديرنا  لذلك  العربية،   - العربية 
م�سوؤولياتها  عــن  تخليها  تعك�ض  ــة  ــي المــارات
والعربية  الفل�سطينية  الق�سية  جتــاه  العربية 

عموما.
 ان العالقات الماراتية ـ ال�سهيونية لي�ست 
وليدة اليوم كما يت�سور البع�ض، فهي م�ستمرة 
ما  وهذا  والتكذيب،  املراوغة  من  �سنوات  منذ 
مركز  يف  ال�سهيوين  الباحث  بومز  نري  ــده  اأك
العمل  قيد  كان  الإتفاق  »ان  تعليقة:  يف  دايــان 
منذ فرتة طويلة من املباحثات جتمعهما قوا�سم 
وال�سياحة  الإ�ستثمار  قطاعات  بتنمية  م�سرتكة 
�سفارات  وان�ساء  املبا�سرة،  اجلوية  والرحالت 
اأخــرى،  �سهيونية  م�سادر  وتــوؤكــد  متبادلة«. 
يف  كبري  دبلوما�سي  اخـــرتاق  حقق  الكيان  ان 
بني  الثنائية  العالقات  بتطبيع  المــارات  دولــة 
المريكية  لل�سيا�سة  مكملة  خطوة  يف  الطرفني 
بعد  العربي  اخلليج  دول  على  قب�ستها  بت�سديد 
وعمان  البحرين  و  قطر  مع  العالقات  اقامة 
ق�سم  رئي�ض  من�سور  امين  دكتور  �سنوات.  منذ 
ال�سرق الأو�سط  واأفريقيا مبجل�ض الأمن القومي  
الإتــفــاق   هــذا  »ان  يــقــول:  ال�سابق  ال�سهيوين 
�سيعزز التحالف امل�سرتك بني اليونان وقرب�ض 
وفرن�سا وم�سر لإيقاف التمدد الرتكي يف البحر 
البي�ض ويف ليبيا«. اأما »عرب« الإمارات حتدثوا 
يف لقاء اإعالمي ن�سرته جريدة ال�سرق الو�سط 
ال�سعودية بلندن يف  15 اآب املا�سي، اأن الإتفاق 
�سيدفع دول عربية اأخرى لعقد اإتفاقيات مماثلة 
والعرب  ال�سهاينة  بني  و�سل  حلقة  و�سيخلق 
رمبا ت�سهم يف تغيري وجهة نظر ال�سهيونية يف 

التعاي�ض مع دول املنطقة!!!!
ويف مقالة ن�سرتها جريدة العرب اللكرتونية 
يوم 16 اآب تقول، ان ال�سعودية والمارات تنظر 
اىل ايران باإعتبارها التهديد الرئي�سي للمنطقة 
اخلليج  يف  امل�سرتكة  العربية  امل�سالح  وان 
العمل  اىل  ال�سهيوين  والكيان  ال�سعودية  تدفع 
املا�سية  القليلة   ال�سنوات  اظهرت  حيث  معا، 
مــا بني  اذابـــة اجلليد اىل حــد  مــوؤ�ــســرات على 
�سلطنة  ان  بالذكر  اجلــديــر  ومــن  الــطــرفــني.  
عمان والبحرين ا�ست�سافت نتنياهوعام 2018 
لالإندفاع  ــارات  ــ الإم ت�سجيع  يف  اأدوارا  ولعبا 
املتحدة   الوليات  ان  كما  الإتفاق،  اإعــالن  نحو 
تعترباأن اإقامة عالقات دبلوما�سية بني تل اأبيب 
دول  ب�سمنها  العربية  املنطقة  يف  وحلفائها 
امريكيا  اإ�سرتاتيجيا  تعد هدفا  الغنية،  اخلليج 

لل�سيطرة على ثروات العرب و لإحتواء ايران. 
هــذه اخلــطــوة من  تاأييد  مــن  الــرغــم  وعلى 
المم املتحدة ودول يف الحتاد الوربي وم�سر 

والردن و�سلطنة عمان، تاأكد ان ما حتقق يعد 
املثري  وال�سئ  �سهيونيا،  دبلوما�سيا  ــازا  اجنـ
الف�سائية  على  اأخبار  ين�سرمن  ما  لل�سخرية، 
لل�سراع،  نهاية  عن  تتحدث  وهي  الإماراتية، 
واملراقب  ال�سالم«  »دبلوما�سية  ل  وانت�سارا 
المارات  ن�سبت بني  كاأن حربا �سرو�سا  يتخيل 
والكيان ال�سهيوين تكبدت به خ�سائرا ج�سيمة 
�سلح  اتفاقية  تعقد  لكي  واملعدات،  اجلنود  يف 
اللدودين«.  »اخل�سمني  الطرفني  بني  و�سالم 
�سعارالكني�ست  »ان  اخلليج  اإعـــراب  وتنا�سى 
اىل  النيل  مــن  ا�سرائيل  )دولــتــك  ال�سهيوين 
وان حتقيق  هــنــاك«.  معلقا  يــزال  ل  الــفــرات( 
وال�سياحي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الخــرتاق 
او  قــو�ــســني  قـــاب  �ــســعــارهــا  ي�سع  الــ�ــســهــيــوين 
ولأول  تعتربها  التي  اخلليج  منطقة  من  اأدنــى 
حتافظ  فهل  القومي!!   اأمنها  من  جــزءا  مــرة 
ون�سيجها  ارا�سيها  وحــدة  على  العربية  الــدول 
وتركيا  ايران  تدخل  ترى يف  وهي  الجتماعي؟ 
م�سر  اأمــن  وتهديد  وليبيا  و�سوريا  العراق  يف 
يلتقي مع اأهداف الكيان ال�سهيوين يف منطقة 
اإندماجها  بتحقيق  خمططها  ويدعم  اخلليج، 
يف  العربية  الــهــويــة  تفكيك  بعد  املنطقة،  يف 
النظام الإقليمي »ال�سرق او�سطي« الذي ي�سكل 
حا�سرها  يف  العربية  لالأمة  الرئي�سي  التحدي 

وم�ستقبلها.
العربي،  العقل  عن  تغيب  ل  التي  احلقيقة 
جهنمي  بــاإخــرتاع  زرع  ال�سهيوين  الكيان  ان 
عن  العربي  الأ�ــســيــوي  اجلــزء  لعزل  بريطاين 
جــزئــه املــغــربــي  ملنع وحــدتــه الــعــربــيــة، وهــذا 
يذكرنا بكالم بن غوريون يف خم�سينيات القرن 
الع�سرين، وهو يخاطب �سعبه الذي يعي�ض اأوهام 
بالقول:  العرب  قــدوم  من  حتميه  التي  القوة 
نحمي  لكي  النووية  القنابل  اىل  بحاجة  »ل�سنا 
�سورية  وتدمري  متزيق  هو  هدفنا  ان  ار�سنا، 

وم�سر والعراق، لكي ن�سمن اأمننا اىل البد«. 
العربية  ــدول  ال و  فل�سطني  �سعب  قــدم  لقد 
ال�سهداء  من  اآلف  مئات  عاما  ال�سبعني  خالل 
العربي  ال�سراع  يزال  ول  املهجرين،  وماليني 
ال�سعف  عوامل  كل  رغــم  قائما  ال�سهيوين   -
لــالأر�ــض  وتعلمنا مــن غـــزوة هــولكــو  الــعــربــي، 
ال  ت�ستقر  ل  امتنا   ان  1258م،  عام  العربية 
بــهــزميــة اعــدائــهــا، وبــعــد 80 عــامــا مــن جثم 
اجليو�ض ال�سليبية على الر�ض العربية دمرتها 
العربية،  امتنا  ــرت  وازدهــ العربية  اجليو�ض 
على  الإنــتــ�ــســار  لنا  يتحقق  بوحدتنا  ونــقــول 

اعدائنا وتختفي ال�سهيونية يوما.  
    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات



السياسة

يف مــقــتــبــل حــيــاتــنــا يف عــاملــي العــــالم 
م�سطلحات  ــقــراأ  ون ن�سمع  كنا  وال�سيا�سة 
عدها البع�ض غريبة عن واقعنا العربي، مثل 
الفتنمة والبلقنة وكنا نرى بها �سذوذا ون�سازا 
�سيا�سيا، ومع زيادة عمليات ا�ستهداف الوطن 
منذ  اعــدت  التي  املخططات  وتنفيذ  العربي 
ماعادت  التي  الق�سايا  وتفاقم  طويلة،  عقود 
اىل  تق�سيمها  بعد  العربية  المــة  ت�ستهدف 
طريقها  اأخــذت  بل  بيكو(  )�سايك�ض  دويــالت 
البداية  وكانت  الدويالت  اإ�ستهداف هذه  اىل 

اخلطرية باإحتالل فل�سطني 1948.
ولن احتالل فل�سطني مل تكن �سوى املقدمة 
�سهيونيا،  العربي  الوطن  لبتالع  ال�سا�سية 
اأن�سونا  حتى  النكبات  كــعــرب  علينا  تــوالــت 
ماآ�سينا كاأمة، لنعي�ض ماآ�سينا كاأقطار ممزقة، 
فعدى م�سل�سالت الإنقالبات والإ�سطربات يف 
بها  ا�ستغلت  التي  واحلــروب  بلداننا،  داخــل 
تكارم  ما  يكفيهم  مل  الذين  جرياننا  اأطماع 
ارا�سينا  من  والنكليز  الفرن�سيني  عليهم  به 
نتائجها  من  نعاين  زلنا  ما  والتي  العربية، 
المة  هذه  ت�سحى  مل  ما  و�سنبقى  الكارثية، 
وت�ستعيد وعيها ب�سكل �سليم لت�سرتجع حقوقها 
والــو�ــســائــل  املــتــاحــة  ال�سبل  بــكــل  املغت�سبة 

عــــــرقــــــنــــــة لــــــبــــــنــــــان ولـــــبـــــنـــــنـــــة الـــــــعـــــــراق

امل�سروعة.
ومن امل�سطلحات التي بداأنا نتعامل معها 
»اللبننة«  م�سطلح  هــو  و�سيا�سيا،  اعالميا 
هوّياته.  اأ�س�ض  على  ال�سعب  اإنق�سام  مبعنى 
ــة  ــوبـ ــة والأجـ ــل ــئ ــكــم جمــمــوعــة مـــن الأ�ــس ــي اإل
ونظامه  لبنان  طبيعة  فهم  على  ت�ساعدكم 
�سباقًا،  كان  اللبننة  م�سطلح  اإن  ال�سيا�سي، 
واأول اإ�ستخداماته كان اأثناء احلرب اللبنانية 
»اأردنا  عقل  �سعيد  قالها  اذ  ال�سبعينيات،  يف 
فذهبت  لبنان«.  ففل�سطوا  فل�سطني  نلبنن  اأن 

لبنان  نتحدث عن عرقنة  كلمته مثال و�سرنا 
التعبري  هذا  واإن  جرا.  وهلم  العراق  لبننة  و 
للعراق  الأمــريكــي  الــغــزو  بعد  �سائعًا  اأ�سبح 
عام 2003، اإذ مل يجد املحللون تعبريًا اأكر 
بالغة من »اللبننة« باإعتبارها تفوقت على كل 
ول  البلقنة،  فال  احلــروب،  امل�سّدرة  البلدان 
الأفغنة كانتا كافيتني لالإ�ستعارة للدللة على 
العراق.  يف  ال�سراع  بلغه  الــذي  العمق  مدى 
الواقع  لو�سف  اللبننة  م�سطلح  لقى  لذلك 
العراقي �سعبية كبرية رغم اأننا كنا نتمنى لو 
الإيجابي بحكم قيمة  اللبننة طابعها  اتخذت 

لبنان احل�سارية ولي�ض احلربية.
حجم  حي  �سمري  ذي  كل  و�سدم  �سدمنا 
ــذي نــتــج عــن اإنــفــجــارات  ــار الــهــائــل الـ ــدم ال
منظومة  اغتالتها  التي  بريوت  بريوت؛  ميناء 
�سرائح  بــني  امل�ست�سرية  ال�سيا�سي  الف�ساد 
املتناف�سة  اللبنانية  ال�سيا�سية  النخبة  مــن 
وقتل  البالد  خــراب  على  املتوحدة  و  بينها، 
العباد. اإن الإقطاع ال�سيا�سي قد زج بوطنكم 
والف�ساد  الفقر  جحيم  اأتون  يف  علينا  العزيز 
اجلامعة  الوطنية  الهوية  و�سياع  والت�سرذم 
لبنان  اأفقدت  التي  الفرعية،  الهوية  ل�سالح 
لقد  والجتماعية؛  ال�سيا�سية  ووحدته  حلمته 
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�سوارعه.  يف  املرتاكمة  بالقمامة  غارقة  اأر�ــض  اإىل  لبنان  حّولتم 
العراق  فاإن  لبنان  يف  ح�سل  ما  على  والأ�سى  باحلزن  ن�سعر  وان 
يعاين من هذه الكوارث منذ احتالله يف ني�سان 2003 ورمبا كان 
تعاطف العراقيني مع ا�سقائهم يف لبنان الكر م�سداقية بحكم 

عمق معانتهما من الت�سابه  بالعوامل امل�سرتكة.
لقد باتت هذه امل�سطلحات خري تعبري عن التماثل القائم بني 
املحللني، حتى لنكاد ن�سعر باأنهم ي�ستمتعون باإطالق هذه الأو�ساف 
والعراق  »يعرقنونه«  فلبنان  »تعي�ض«،  بلد  واقع  ت�سبيه  معر�ض  يف 
يف�سرونه  املتحدة  الــوليــات  على  العربي  والنــفــتــاح  »يلبننونه« 
يف  ال�سائدة  املو�سة  وهــي  التخوين،  يف  اأمعنوا  واإذا  بالأمركة. 
ال�سيا�سات املت�ساربة، فيذهبون اىل حد التهويد، ليف�سلوا رداءات 
ن�سبية على مقا�ض منظارهم الفكري وال�سيا�سي ولي�ض على مقا�ض 

من يطلقون عليه الأو�ساف.
للبناين  نقول  اأن  معنى  مــا  دبغي  كاتيا  الكاتبة  قالت  وكما 
باأن  الإقبال على احلياة  الأدنــى من  الذي مل يزل يحتفظ باحلد 
اىل  وتغلغلت  ذاكرته  يف  ت�سّبعت  وقد  »العرقنة«؟  على  مقبل  بلده 
وال�سراع  الهمجي  والتفجري  اليومي  القتل  م�ساهد  ب�سره  عمق 
اخلارج عن املنطق اجلاري يف العراق، علمًا اأن البارومرت الأمني 
وال�سيا�سي يف لبنان يكاد ي�سل اىل امل�ستوى العنفي الذي بلغه يف 
 30 للعراقي الذي مل يعاي�ض بالطبع  اأن نقول  العراق؟ وما معنى 
عامًا من احلروب، اأن ما ي�سهده هو »اللبننة« بعينها، واأن حروبه 
ن�ستن�سخ  اأن  معنى  وما  اللبنانية؟  الطريقة  على  للتمديد  مر�سحة 
مان�سيتات العرقنة واللبننة، ونحدث تبادًل حربيًا وحتديًا مفتوحًا 
القتلى  بعدد  فنتبارى  الآخــر،  �سراعاته  يف  يتخطى  الــذي  للبلد 
وحجم التفجريات وكمية املوؤامرات، ثم ياأتي من يقول اإن اأن�سار 
الأمركة هم وراء العرقنة واللبننة، وباأن العوملة تق�سي باأن ن�ستعري 
ماآ�سي �سعوبنا واآلمه، لتغدو بع�ض امل�سطلحات خميفة يف وقعها 

اأكر من فعل احلرب بحد نف�سه.
اللبنانيني  املحتجني  لدى  اأمل  ثمة  نت�ساءل: هل هناك  واخريا 
يف التخل�ض من هيمنة »حزب اهلل« على ال�سلطة، يف لبنان؟ وكذا 
العراق؟  ال�سيا�سي يف   ال�سالم  اأحزاب  من  التخل�ض  يتم  احلال 
املرتبطة  وامللي�سيات  املتاأ�سلمة   ال�سيا�سية  الأحزاب  �ستوا�سل  اأم 
ونفوذها  مكا�سبها  على  للحفاظ  حــروبــهــا   اليـــراين  بالنظام 
النظام  عن  الدفاع  خالل  من  والقت�سادي،  والأمني  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سي املتهرئ يف العراق ولبنان ومنع �سقوطه من قبل ال�سعب 
عرب موجة النتفا�سات و الحتجاجات التي ت�سهدها اغلب املدن 
حقبتها  نهاية  يف  ترامب  ادارة  ان  حقا  وهل  والعراق؟  لبنان  يف 
املنطقة  الكارثية يف  ا�سالفها  �سيا�سات  م�سارات  تعدل  ان  حتاول 
القادمة  ال�سابيع  �ستك�سفه  ما  هذا  ولبنان؟  العراق  يف  وحتديدا 

وهي حبلى بالحداث املتوقعة، والأهم الغري متوقعة واملفاجئة!!

يف العادة اأنا متفائل، ولكني حتى اليوم ما زلت واقعا حتت �سدمة اإغتيال 
النا�سطني يف العراق و التطبيع بني الإمارات والكيان ال�سهيوين.  نحن اليوم 
ملحاربة  وتدعو  العراقي  الــدم  حتــّرم  فتوى  اىل  حاجة  يف  نكون  ما  اأ�سد  يف 
العراق  �سبيهة بفتوى حماربة داع�ض، فهل  امل�سلحة يف  امليلي�سيات  ع�سابات 

�سي�سمعني املرجع الأعلى اآية اهلل ال�سي�ستاين؟ 
وتاأريخه  ال�سهيوين  الإحتالل  طبيعة  حول  املطّول  ال�سرد  من  فائدة  ل 

الدموي والعن�سري فهو معروف للقا�سي والداين ولل�سغري قبل الكبري.
الدول  يف  البغي�ض  ــراين  الإي التو�سع  حول  ال�سوء  ت�سليط  من  فائدة  ل  و 

العربية �سرقا وجنوبا، يف العراق، �سوريا، لبنان و اليمن.
الفار�سية جلزء عربي عزيز  ايران  باإحتالل دولة  التذكري  ول جدوى من 
وغايل علينا يف بداية هذا القرن وهي دولة الحواز العربية املحتلة والتي تبلغ 

م�ساحتها اأ�سعاف دولة فل�سطني املحتلة.
العرب  وال�سيوخ  والن�ساء  الأطفال  اأعــداد  اإح�ساء  من  ترجتى  طائلة  ول 
من  الثاين  العقد  حتى  املا�سي  القرن  اأربعينات  منذ  املخيمات  يف  املهّجرين 

الألفية الثالثة فالإح�ساء ل ميكن اإمتامه والعملية ما تزال م�ستمرة.
اأّي مرثية بكائية ن�ستحق بعد كل هذه اجلرائم التي ترتكب بحق الإن�سانية 

والتي ندفع ثمنها كعرب من كرامتنا و�سبابنا وم�ستقبلنا؟

 و اأي مو�سيقى ت�سويرية حزينة ميكنها اأن ترافقنا يف ليايل الغربة ونحن 
نبحث عن وطن فقدناه يف رابعة النهار؟

اأي م�ستقبل ينتظرنا وينتظر اأطفالنا ونحن نتخّبط بني كوامت امليلي�سيات 
و وعود التطبيع.

من �سي�ستنه�ض قدرات هذه المة وقد �سلّمت مفاتيحها بيد اأراذل القوم 
حتى ا�سبح الل�ض قا�سيا والعميل وزيرا و الدعّي مثقفا والقاتل ممثال حلقوق 

الن�سان!!
اأي اأمة هذه وقد نخرتها م�ساريع الذّل و العمالة و اأ�سبح الغنّي فيها يتباهى 

بكرة ق�سوره ومنوره وخموره وعاهراته والفقري ل يجد فيها قوت اطفاله؟ 
ر�سمي  اإ�ستحمار  و  غربي  اإ�ستعمار  بني  علينا  حّلت  لعنة  اّي  و  ماأ�ساة  اأي 

عربي؟
بني احتالل �سهيوين وغزو ايراين فار�سي..و يف اإنتظار نهاية املعادلة التي 

طال انتظارها.
تعددت علينا اجلبهات حتى اأ�سبحنا اأحيانا نطلق النار على اأنف�سنا.

اآه من انف�سنا..

أ. هالل العبيدي

العرب بين 
اإلحتالل 

الصهيوني 
والتوسع 

اإليراني

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة اأول ال�صطر
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السياسة

ـ اإن�سحاب الطرفني اىل احلدود الدولية 
املتحدة بو�سع  العام لالأمم  ـ يقوم المني 

الرتتيبات ال�سرورية لتنفيذ هذا القرار 
لقد وافق اخلميني على وقف احلرب بعد 
ان �سعر باأن جمرياتها مل تعد ل�ساحله، وان 
العراق  القوة والقتدار ا�سبح ل�سالح  ميزان 
الفاو  حترير  معركة  بعد  خا�سة  املطلق،  يف 
بطريقة  وتنفيذها  لها  التخطيط  مت  الــتــي 
ع�سر  ال�سابع  ــوم  ي ــراين  ــ الي الــعــدو  اأذهــلــت 
ا�سم  عليها  اطلق  والــتــي   1988 ني�سان  مــن 
)رم�سان مبارك( لتوافق العملية يف اول يوم 
من �سهر رم�سان املبارك حيث متكنت القوات 
القوات  طرد  من  �ساعة   36 وخالل  العراقية 
الفاو بعد احتالل  اليرانية من كامل جزيرة 

ايران املنطقة ملدة عامني. 
الوىل  اهلل  على  توكلنا  عمليات  تلتها  ثم 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة، حــيــث اإنـــهـــارت الــقــوات 
يعد  ومل  القتال  جبهات  كامل  يف  الإيــرانــيــة 
هناك خيار ملاليل طهران �سوى القبول بوقف 
ا�ستمرارهم  فــاإن  وال  ــرب،  احل هــذه  وانــهــاء 
وان  خا�سة  النظام،  ب�سقوط  يت�سبب  قد  بها 
منظمة جماهدي خلق املعار�سة كانت تتاأهب 
للدخول اىل عمق املدن اليرانية حيث تتواجد 
العراقية  ومقاتليها على طول احلدود  قواتها 

اليرانية.
اإنت�سار العراق يف هذه احلرب  لقد �سكل 

بت�سدير  اخلــمــيــنــي  ملــ�ــســروع  ــة  قــوي �سفعة 
العن�سرية  حقيقتها  عن  تعرب  والتي  الثورة 
اتخذت  ولكنها  والهيمنة،  بالتو�سع  الفار�سية 
لتمرير  غطاًءا  واملذهب  الدين  �سعارات  من 

اهدافها اخلبيثة يف املنطقة.
ا�ستطاعت الفعى  يت�ساءل �سائل كيف  قد 
لتمد  جديد  من  راأ�سها  ترفع  اأن  الفار�سية 
وتقوم  العربية،  العوا�سم  من  لعدد  خمالبها 
هل  واقت�سادًيا  و�سيا�سًيا  اأمنًيا  باإخرتاقها 
ال�سيا�سية  مبهاراتها  ام  الذاتية  بقدراتها 
ــه الــتــخــادم  والــدبــلــومــا�ــســيــة! نــقــول لــهــم: اإنـ
امل�سلحي بني نظام ولية الفقيه و ال�سهيونية 
العربي  الوطن  لإ�ستنزاف  وامريكا،  العاملية 
الفل�سطينية  الق�سية  وجعل  توجهاته  وحرف 
تقل  ل  اأخــرى  تهديدات  بوجود  ثانوية  ق�سية 
خطورة، �سواء من قبل ايران او تركيا وحتى 
ال�سهيونية  ال�سيا�سة  اعتمدت  حيث  اثيوبيا، 
منذ اقامة دولة الكيان ال�سهيوين يف فل�سطني 
على التواجد والتاأثري يف دول الطوق العربي. 

املطلوب من الدول العربية اليوم الإعتماد 
هذه  مــواجــهــة  يف  الــذاتــيــة  امكانياتها  على 
للعراق  القومي  الـــدول  وا�ستعادة  املخاطر 
الــذي يقف يف وجــه الطماع  ال�سد  كــان  لأنــه 
للوطن  ال�سرقية  للبوابة  واحلامي  اليرانية 

العربي.  

واأياًما  اأحداًثا  وال�سعوب  الأمم  تاريخ  يف 
حياة  يف  وب�سماتها  اآثــارهــا  تــرتك  خــالــدة 
العزمية  منها  ت�ستمد  الــالحــقــة،  الأجــيــال 
 1988 اآب  من  الثامن  ويوم  والفخر  والإرادة 
لأنه  اليـــام(  )يــوم  العراقيون  اأ�سماه  الــذي 
لثمان  اإ�ستمرت  وقا�سية  طويلة  معركة  تــوج 
�سنوات مع الإيرانيني انتهت مبوافقة زعيمهم 
على  مرغًما  )اخلميني(  والكهنوتي  الروحي 
كان  الذي  النار  اطالق  ووقف  احلرب  اإنهاء 
ليعلن  احلــرب،  �سنوات  طوال  متاًما  يرف�سه 
مبالأ فمه باأنه قبل بوقف احلرب كمن يتجرع 

كاأ�ض ال�سم. 
واأعــوانــه  خميني  وافــق  ــاذا  ومل كيف  ولكن 
على وقف احلرب امتثاًل لقرار جمل�ض المن 
يوليو  ع�سرين  يف  �سدر  الــذي   598 املــرقــم 
املجل�ض  يف  الع�ساء  ــدول  ال باإجماع   1987

والذي ت�سمن الفقرات التالية: 
ـ وقف فوري لإطالق النار

بني  احلــرب  لأ�ــســرى  و�سامل  تــام  تبادل  ـ 
    كاتب وباحث �شيا�شيالبلدين

أ. خالد النعيمي 

الثامن من آب 1988 يوم ال ينسى 
فــــي تــــاريــــخ الـــعـــراقـــيـــني والــــعــــرب
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    قيادي فل�شطيني

اأن حــكــومــة الإحـــتـــالل قد  يــبــدو ظــاهــريــا 
ــرار �سم  اأو اأجــلــت الإعــــالن عــن قـ تــراجــعــت 
الغربية  ال�سفة  الفل�سطينية يف  الأرا�سي  بع�ض 
والأغوار، الذي كان من املفرت�ض العالن عنه 
اأن  لكن خمطيء من يظن  يوليو،  الأول من  يف 
عدم الإعالن ر�سميًا عن هذه اخلطوة اأن ذلك 
وزراء  رئي�ض  نتنياهو  قبل  مــن  تراجعًا  يعني 
الكيان الغا�سب، واأنه بذلك خ�سع اأو اإ�ستجاب 
حلملة املعار�سة الراف�سة مل�سروع ال�سم، �سواء 
بع�ض  حتى  اأو  والفل�سطينية  والعربية  الدولية 
دولــة  يف  الداخلية  اأو  الأمــريــكــيــة،  الأ�ــســوات 
الحتالل التي تطالب بالرتيث خوفًا من اإنزلق 
حزبية  حل�سابات  اأو  وتدهوره،  الأمني  الو�سع 
وانتخابية، فنتنياهو ينظر اإىل قرار ال�سم باأنها 
فر�سته الأخرية قبل زجة وراء الق�سبان اإذا ما 
فهو  له،  املن�سوبة  الف�ساد  بتهم  جرت حماكمته 
ي�سعى لتح�سني �سورته واظهاره مبظهر البطل، 
مما �سيك�سبه تعاطف اليمني املتطرف املهيمن 
ذلك  واأن  الحتالل،  دولة  يف  الآن  امل�سهد  على 
قد تكون فر�سة خال�سه من ال�سجن، كما ينظر 
اإىل اأن هناك فر�سة لميكن تعوي�سها الآن ويف 
ظل الإدارة الأمريكية احلالية والداعمة ب�سكل 
الدويل  الو�سع  وان  الحتالل،  لدولة  لحمــدود 
املن�سغل  بجائحة كورونا واملهيمن عليه �سيا�سة 
العربي  الو�سع  اإىل  بالإ�سافة  الواحد،  القطب 
اأتاح  والــذي  الداخلية،  م�ساكله  على  املنكفيء 
الفل�سطيني  بال�سعب  التفرد  الحتالل  لدولة 
الذي فقد احلليف والداعم، كل تلك املعطيات 
املنطقة  يف  القوى  تــوازن  فقدان  من  وغريها 
نتنياهو فر�سة  والأحداث اجلارية، كلها يراها 
راأى  اأنــه  وخا�سة  ال�سم،  لإعـــالن  تعو�ض  لــن 
مو�سوع  فاعلة على  والغري  الفاترة  الفعل  ردود 
لدولة  عا�سمة  القد�ض  واإعــالن  اجلــولن  �سم 
الحتالل، لكن ونتيجة املوقف الأمريكي املرتدد 
ب�سبب ح�سابات انتخابية مع قرب النتخابات، 
نتيجة  القت�سادي  النمو  معدلت  تراجع  ومع 
جائحة كورونا، وكذلك الرف�ض الدويل والعربي 
على  فر�ض  بال�سم،  قــرار  لأي  والفل�سطيني 
الأمنيني  م�ست�ساريه  اإىل  اأ�ستمع  والذي  نتنياهو 
والع�سكريني، الذين حذروه من اإنفالت الو�سع 
قد  يكون  قد  الآن،  قراره  اأعلن  الأمني يف حال 

هـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــراجـــــــــــــــعـــــــــــــــت دولـــــــــــــــــــة 
اإلحـــــــــتـــــــــال عــــــــن قـــــــــــــرار الــــضــــم

القرار،  عن  الإعــالن  يف  بالرتيث  لهم  اأ�ستمع 
ابي�ض  ازرق  حــزب  موقف  اإىل  بالإ�سافة  هــذا 
�سريكه يف احلكومة، الذي يريد ابتزاز نتنياهو 
الحكومة،  يف  اكرب  مكا�سب  على  احل�سول  يف 
اإعــطــاء موافقة كاملة  ــك مــن خــالل عــدم  وذل
على القرار رغم اأنه ل يرف�ض القرار من حيث 
الإعــالن  يف  للرتيث  دفعة  اآخــر  و�سبب  املــبــداأ، 
قد  م�ست�ساريه  اأن  ال�سم  قــرار  عــن  الر�سمي 
نبهوه من اأن اتخاذه هذا القرار يف هذا الوقت 
قطعت  التي  العربية  الأنظمة  بع�ض  يدفع  قد 
بع�ض اخلطوات يف التقارب مع دولة الحتالل، 
قد يدفعها اإىل البطاء اأو رمبا اإلغاء ما و�سلت 
اإليه تلك اخلطوات، اأو حتى يدفعها اإىل اإلغاء ما 
و�سلت اإليه تلك اخلطوات اأو اإلغائها يف خطوات 
من  الأنظمة  تلك  تخوف  من  نتيجة  تاأتي  قد 
الو�ساع  اإنفجار  من  وخوفًا  �سعوبها  معار�سة 
الداخلية يف دول تلك الأنظمة، علما اأن خطوات 
التقارب مع تلك الأنظمة تعترب ن�سرا لنتينياهو 
اإىل  نتنياهو  دفــع  كــل  اإن  قلنا  ناخبيه،  اأمـــام 
بدون  ال�سم  بداأ يف عملية  فقد  تكتيكاته،  تغري 
من  اأي  اإثـــارة  وبـــدون  ر�سميا،  عنها  العـــالن 
ب�سق  بــداأ  فقد  للم�سروع،  الراف�سة  الأطـــراف 
�سبكة طرق يف املناطق املزمع �سمها وبناء بنية 
حتتية مرتبطة بدولة الحتالل، كما مت الإعالن 
عن مناطق وا�سعة كمناطق ع�سكرية واأمنية. اإن 
اتخاذه  الحتالل  دولة  تنوي  الذي  ال�سم  قرار 
املائة من  35 يف  اإىل   30 والذي يق�سم ما بني 

اأرا�سي ال�سفة الغربية، والتي كان من املفرت�ض 
قيام الدولة الفل�سطينية عليها ح�سب القرارات 
الدولية وهى ارا�سي العام 1967، حيث �سي�سمل 
وغو�ض  الكربي )هار حوما  امل�ستوطنات  ال�سم 
وعليت  وواأرىيــــل  ادومــيــم  ومــعــايل  عت�سيون 
ال�سمال(  يف  واتيمار  حوم�ض  حتى  الو�سط  يف 
طربيا  بحرية  بني  الواقعة  لالأرا�سي  بالإ�سافة 
لنهر  املحاذية  الأرا�سي  وكذلك  امليت  والبحر 
ات�ساًل  ت�سمن  التي  الأرا�سي  كل  اأي  الأردن، 

جغرافيا للدولة الفل�سطينية مع الأردن �سرقا. 
اإن مــن �ــســاأن هــذا الــقــرار واملــتــعــار�ــض مع 
�ساأنه  مــن  الــدولــيــة،  التــفــاقــات  و  الـــقـــرارات 
فل�سطينية  ــة  دول لقيام  فر�سة  اي  يقو�ض  اأن 
وهو  املنطقة،  يف  ال�سالم  م�ساعي  كل  ويجه�ض 
لنتفا�سة  م�سراعيه  على  الباب  �سيفتح  بذلك 
نتيجة  املـــرة  هـــذة  مــدمــرة  �ستكون  جــديــدة، 
حالة  مــن  الفل�سطيني  ال�سعب  اإلــيــه  و�سل  مــا 
يف  الحــتــالل  بجدية  الثقة  وفقدانه  الحــبــاط 
التو�سل لل�سالم، وكذلك فقدانه الثقة باملجتمع 
جترب  �سغوط  اأي  ممار�سته  واإمكانية  الــدويل 
الدولية  الــقــرارات  تنفيذ  اإىل  الحــتــالل  ــة  دول
ل�ستعادة حقوقه، اأن ما يجري على الأر�ض يف 
الغا�سب  الكيان  دولة  اأن  يوؤكد  الغربية  ال�سفة 
بداأت يف تنفيذ خطة ال�سم فعليًا، واأن العالن 
تنتظر  وقــت  م�ساألة  اإل  لي�ض  ال�سم  قــرار  عن 

تهيئة الأجواء لالإعالن عنه. 

لواء مأمون هارون رشيد
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السياسة

يف الأ�ــســبــوع الــثــاين مــن بــدايــة هــذه ال�سنة 
رحلة  يف  الطائرة  يف  وانــا   2020 �سنة  الغريبة 
اأننا  ذهني  اىل  تــبــادر  القاهرة  اىل  عمان  مــن 
على  غريبة  كائنات  من  ف�سائي  غــزو  �سنواجه 
لتلك  تف�سريا  اأجد  ال�سنة ومل  كوكبنا خالل هذه 
الفكرة يف حينها لكني وجدت التف�سري بعد اأ�سهر 
الب�سرية  على  الغريبة  الأحــداث  تراكمت  عندما 
واآخرها الإنفجار الهائل الذي دمر اأغلب مناطق 
العا�سمة اللبنانية بريوت و�سرد ربع مليون ان�سان 

يف حلظات. 
لقد قامت اإيران بتاأ�سي�ض حزب باإ�سم »حزب 
اهلل« يف لبنان لتنفيذ اأهدافها وليكون ممثال لها 
ل�سيا�ستها  ومنفذا  املتو�سط  البي�ض  البحر  على 
املنطقة  لــدول  ــزازا  ــت واب وتــهــديــدا  املنطقة،  يف 
الذي  للنجاح  ونتيجة  الوقت،  نف�ض  يف  ولأوروبــا 
حققه حزب اهلل يف لبنان بعد م�سرحية اإن�سحاب 
واإرجــاع  لبنان  جنوب  من  الإ�سرائيلية  الــقــوات 
باإعتباره حمرر اجلنوب،  الف�سل اىل حزب اهلل 
عدة  وبعد  العربي،  ال�سارع  يف  ر�سيده  وزيـــادة 
�سنوات قامت ايران بتاأ�سي�ض فرع  لنف�ض احلزب 
املهام بدعم وتدريب من  العراق وقام بنف�ض  يف 
لل�سيطرة  الطمع  به  اإمتد  الــذي  اللبناين  الفرع 
ولي�ض  لبناين  وهــو  الـــدويل  بــغــداد  مــطــار  على 
من  وانتقاء  امل�سافرين  بحركة  والتحكم  عراقي 
ي�سك يف ولئه لإيران من امل�سافرين عرب املطار 
بنواياه.  يعرتف  لكي  وتعذيبه  اختطافه  او  وقتله 
قــد اعطى  الــلــبــنــاين  مــا ظــهــر حـــزب اهلل   اول 
انطباعا عاما لدى النا�ض على ان هذا احلزب هو 
حزب اهلل، وبقية الأحزاب هي حزب ال�سيطان، 
واإختيار ذلك ال�سم بحد ذاته تالعب بامل�ساعر 
من  املنطقة  ل�سكان  الروحي  للجانب  وا�ستغالل 

هو حزب هللا والبقية حزب الشيطان

أ. بسام شكري

احلزب  ذلك  بداأ  وبالتدريج  الديانات،  خمتلف 
الدولة  مرافق  اىل  وت�سلل  لبنان  على  بال�سيطرة 
يف  واللني  القوة  �سيا�سة  واتبع  كافة،  ومنافذها 
يعتربون  الــذيــن  اللبنانيني  ال�سيا�سيني  ك�سب 
ال�سيا�سيني  بعد  العامل  يف  �سيا�سيني  اأف�سد  ثاين 
مع  حتالفات  لبناء  املــاليــني  ودفــع  العراقيني، 
النظر  بغ�ض  معه  التحالف  على  ــادر  ق هــو  مــن 
اأخــرى وحتى من دين  عن كون ذلك من طائفة 
وح�سل  ال�سالح  بقوة  الإنتخابات  ودخــل  اآخــر، 
ال�ستمرار  يف  و�ساهم  الربملان،  يف  مقاعد  على 
لبنان واملقدر  الفل�سطينيني املقيمني يف  يف عزل 
العمل  عددهم بن�سف مليون، حيث مينع عنهم 
والعالج والتعليم لغاية اليوم، فكيف ي�ساهم هذا 
احلزب الثوري يف معاناة ن�سف مليون فل�سطيني 

بدون ان يوؤثر على ر�سيده اجلماهريي؟ 
لقد كان النظام ال�سوري الداعم الرئي�سي له 
للبنان  ال�سابقة  ال�سوري  الإحتالل  فرتة  م�ستغال 
حزب  ف�ساد  وتطور  اللبنانية،  بالأو�ساع  وخربته 
اهلل متا�سيا مع حركة الف�ساد ال�سائدة يف النظام 
النظام  جانب  اىل  دخل  وقد  اللبناين،  الطائفي 
ال�سوري يف قمع الثورة ال�سورية وقتل و�سرد ماليني 
الأبرياء حتت راية طائفية مقيتة، وحتالف حزب 
ايران  من  متويلها  ت�ستمد  التي  حما�ض  مع  اهلل 
اأي�سا،  فل�سطني  يف  الإيــراين  الفرع  تعترب  والتي 
وبذلك ك�سب اجلمهور الفل�سطيني املوؤيد حلما�ض 
واملنت�سرين يف جميع انحاء العامل، ويف غفلة من 
الزمن قامت ايران بفتح فرع جديد لها يف اليمن 
حتت ا�سم »ان�سار اهلل«، وقامت ب�سخ املليارات 
اليمنيني املنهكني ماديا  ال�سيا�سيني  ل�سراء ذمم 
وقامت باإ�سقاط احلكومة ال�سرعية اليمنية حتت 
»ان�سار اهلل« حربا  وخا�ض  العامل جميعا  اأنظار 
واجلرحى  القتلى  ماليني  �سحيتها  راح  قــذرة 
ــداأ حتــالــف جــديــد بــني ايـــران  ــ واملــ�ــســرديــن، وب
اأجل  من  واحلوثيني  ال�سوري  والنظام  وحما�ض 
اهلل  اأحــزاب  خالل  من  الإلهي«  »الن�سر  حتقيق 
الفل�سطيني حلزب اهلل  الفرع  �سن  لقد  الأربعة. 
وما  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  )حما�ض( 
زال حمالت منظمة �سد الدول العربية التي لها 
اإعالمية  حمالت  يف  اإيــران  مع  متوترة  عالقات 
اليمني  الــفــرع  قــام  الــوقــت  نف�ض  ويف  منظمة، 
بنف�ض الإجراءات يف �سل�سلة من حمالت الكذب 
التي  اخلليجية  امل�ساعدات  ان  بحيث  واخلــداع 
كانت ت�سل اىل ال�سعب اليمني يتم تغليفها بعلب 
م�ساعدات  انها  على  الفار�سية  باللغة  مكتوبة 

اإيرانية.

اأمريكا  يف  ممــنــوع  اللبناين  اهلل  حــزب  ان 
لأنه ميار�ض  العربية  الــدول  والكثري من  واأوروبــا 
الإرهاب وجتارة املخدرات وغ�سيل الأموال ويدير 
والأع�ساء  بالب�سر  ــار  والإجتـ الــدعــارة  �سبكات 
يتم  الــذيــن  الب�سر  اآلف  خــالل  مــن  الب�سرية، 
الدول  يف  ودفنهم  اع�سائهم  و�سرقة  اختطافهم 
والعراق،    واليمن  �سوريا  يف  عليها  ي�سيطر  التي 
بداأت يف  الب�سرية  الأع�ساء  �سرقة  واأول عمليات 
العراق خالل الفرتة من 2006 لغاية 2010 حيث 
اع�سائهم  وانتزاع  العراقيني  اختطاف  يتم  كان 
وايــران  لبنان  اىل  خا�سة  طائرات  يف  و�سحنها 
قبور  يف  اجلثث  من  تبقى  ما  ودفن  والأرجنتني، 

جماعية على اأنهم جمهويل الهوية.
فاإن  العراقية  ت�سرين  اإنتفا�سة  فرتة  خالل 
قتل  مار�ض  الإيــراين  اهلل  حلزب  العراقي  الفرع 
العراق  يف  ال�سلميني  واملتظاهرين  النا�سطني 
اأ�ــســوات  اإ�ــســكــات  يف  ايـــران  لتعليمات  تنفيذا 
العراقيني لأطول فرتة ممكنة، وا�ستعمل اأ�ساليب 
قوات  انظار  والختطاف حتت  القتل  متعددة يف 
العراقي  الــوزراء  رئي�ض  و  الآن  العراقية،  المن 
الكاظمي يف زيارة لأمريكا، ومنذ اللحظة الأوىل 
اغتيالت  بحملة  اهلل  حــزب  بــداأ  الــزيــارة   لتلك 
هي  وتلك  الــعــراق،  يف  واملتظاهرين  للنا�سطني 
ن�سيطر  اأننا  مفادها  لأمريكا،  ايران  من  ر�سالة 
�سغوطاتكم  كانت  ومهما  العراقي  ال�سارع  على 
والأكـــر  الأقــــوى  نبقى  فنحن  الــكــاظــمــي  عــلــى 
�سيطرة على العراق، ان ال�سحية طبعا من تلك 
هو  المريكية  ـ  الإيرانية  وال�سراعات  احلمالت 
طويلة  �سنوات  من  يعاين  الذي  العراقي  ال�سعب 
من احلروب وفقدان المن، فهل اأمريكا �ستذعن 

لإيران يف العراق وحزبها بفروعه الأربعة؟ 
�سحيح ان حزب اهلل اللبناين حمظور دوليا 
زالــت  مــا  ــراين  ــ الإي فـــروع حــزب اهلل  بقية  لكن 
يتم  حيث  امل�ستطرقة  الأواين  بطريقة  تعمل 
بينهم  فيما  والتمويل  واملعلومات  الأدوار  تبادل 
فروع حزب  كل  اغالق  فاإنه يجب  لذلك  جميعا، 
القتل  عمليات  لإيقاف  املنطقة  الإيــراين يف  اهلل 
والعن�سرية  الطائفية  احلروب  واثارة  والتدمري 

يف املنطقة والعامل.
    باحث و كاتب عراقي 
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آخر  رآي 

 كاتب و اإعالمي عربي

اإدانــة  بلبنان  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  قــرار  مع  بالتزامن 
احلريري  رفيق  الأ�سبق  الــوزراء  رئي�ض  اإغتيال  بق�سية  متهمني 
عام  2005، كانت دماء اأكر من 171 بريئًا عدا املفقودين من 
�سحايا تفجريي مرفاأ بريوت املرّوعني يف م�ساء الرابع من ال�سهر 
اأي�سًا بدمار هائل طال اأجزاء  الفائت مل جتّف بعد، وقد ت�سببا 
نحو 50 األف وحدة �سكنية، وجعل نحو 300 األفًا بال ماأوى. حتى 
اإنه �ساع تو�سيف ما حدث من �سدة ماأ�ساته مب�سطلح بريوت�سيما 
نهايات  مع  نووي  انفجار  جراء  يابانية  ملدينة  جرى  مبا  ت�سبيهًا 

احلرب العاملية الثانية.
و�سائل الإعالم اإىل جانب تغطيتها اآثار قرار املحكمة الدولية، 
كانت توا�سل نقا�ض وحتليل ظروف واأ�سباب تخزين 2750 طنًا 
»اإم يف  من مادة نرتات الأمونيوم �سديدة اخلطورة عرب �سفينة 
الثاين/اأكتوبر  ت�سرين   21 منذ  القادمة  الرو�سية،   رو�سو�ض« 
2013،  وكيف مت تفريغ احلمولة بعد عام يف م�ستودع امليناء رقم 
و�سلت  حتذيرات  رغم  �سنوات  �ست  من  لأكر  هناك  لتظل   12

لهرم ال�سلطات التنفيذية الأمنية من عواقب ذلك.
غليان �سعبي

نحن هنا اإذًا اأمام �سقني من املعطيات الإعالمية، اأولهما اآين 
الف�ساد  بتجذر  يتعلق  وثانيهما  والكوارث،  الأخبار  ويتابع  ير�سد 
الأمني واملايل والق�سائي على ح�ساب ا�ستقالل و�سيادة وا�ستقرار 
اأفرزا كنتيجة طبيعية احتقانًا هائاًل لدى جممل  البالد، �سقان 
ال�سارع اللبناين باإ�ستثناء القلة امل�ستبدة املت�سلطة التي �سيطرت 
اإىل  فحولته  وليربالية  وانفتاحًا  األقًا  ال�سرق  بقاع  اأجمل  على 

اأكرها ظالمًا وتعا�سة!
وكنتيجة ملا �سبق، مرت اأمام عد�سات التلفزة �سرخة مواطنة 
املعونات  ُتر�سل  اأن ل  ـ  ـ بحرقة  ال�سارع مطالبة  لبنانية من هذا 
عرب احلكومة لأنها »فا�سدة ول ثقة بها« واإمنا توزيعها للمواطنني 
اأخرى  مواطنة  مناجاة  اأي�سًا  �ساهدنا  كما  مبا�سرة.  املت�سررين 
يعود  باأن  العاجلة،  الت�سامنية  زيارته  اأثناء  الفرن�سي  للرئي�ض 
اآلف من  بيانًا وقعه  اإىل حقبة النتداب، ثم قراأنا لحقًا  لبنان 

املثقفني واملدنيني وامل�ستقلني على بيان يدعم الفكرة!؟
لكن بعيدًا عن احلكم امل�سبق والعفوي على �سواب هذه الفكرة 
من عدمها، ومع اإ�ستعرا�ض �سريع لبع�ض من ذكريات املواطنني 

حكم االستبداد أم الوصاية...
أّيهما أهون لشّرين؟

أ.هاني المالذي

العرب وجتاربهم مع حاكمه، هل يالمون اإن طلبوا البديل؟
فقدان الثقة

اأو  الإنــتــداب  عــودة  خيار  حــول  راأي  اإبـــداء  وارد  يف  هنا  ل�ست 
الو�ساية من عدمها، بل اأركز على نقطة اأجدها اأكر اأهمية: اإنعدام 
الثقة باأويل الأمر يف معظم بلدانننا العربية. فقد بلغوا من ال�سوء 
والإجرام والعمالة والف�ساد حدًا رمّبا بات معه اأهون ال�سّرين �سبياًل 

لوقف نزيف وم�سار احلكام امل�ستبّدين!؟
ة واأملًا ي�سيح: وكاأن ل�سان حالهم املقهور غ�سّ

ويطاردون  ال�سجون  يزجُّ احلكاُم نخبة مثقفي بالدهم يف  حني 
اآخرين

روؤو�ض  على  باأ�سرها  وقــرًى  مدنًا  ال�ستبداد  زعماء  يدمر  حني 
املواطنني

حني يفجرون عوا�سمهم ومواكب خ�سومهم مبا ي�سبه القنبلتني 
النوويتني

حني يغدو اللجوء والهروب من الأر�ض والوطن مطلب ال�سباب 
املندفعني

�سوب  الفوهات  وتوجه  غريب  كل  البنادق  اأ�سحاب  يوايل  حني 
املعت�سمني

ع�سابات  اأمــام  ال�سيادة  حــدود  املوؤمتنون  احلّرا�ض  يفتح  حني 
القتل واملجرمني

حني تزخر املعتقالت بزهرة الأبناء املخل�سني اخلرّيين وتخلوا 
من الفا�سدين

ويرمتون  وال�سيادة  العروبة  رايــات  ال�سلطة  حكام  يبيع  حني 
باأح�سان الإيرانيني

ويعي�سون  الإ�سرتاكية  ب�سعارات  يتحكمون برقاب فقرائهم  حني 
كالبورجوازيني

فاأهاًل بكل ب�سي�ض اأمل اأو جندة وبكل البدائل املحتملني، حتى 
لو كنا خمطئني!

    كاتب وباحث �شيا�شي
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ماذا جرى في مرفأ بيروت
ملف من اعداد مايز اآلدهمي

ماذا جرى يف مرفاأ بريوت يف 4 اآب 2020 واأدى لهذه الكارثة التي اودت بحياة 177 �سخ�سُا واأ�سابت حوايل 7000 
�سخ�سًا اآخرين؟

»نيرتات الأمونيوم« التي انفجرت تلك الليلة، من اإ�سرتاها، ومن اإ�ستوردها، ومن اأمر بتخزينها يف عنابر مرفاأ بريوت؟ 
وما عالقة »حزب اهلل« بهذه املواد؟ ومن ت�سرّت على وجودها؟ ومن قب�ض ثمن �سكوته على تخزينها، ومن.. ومن.. ومن..؟

كثرية الأ�سئلة التي ميكن طرحها دون التو�سل لإجابة �سافية عن اأي منها، ودون التو�سل اىل حقيقة من كان وراء هذا 
النفجار: اأهو تفجري من الداخل..اأم مت التفجري ب�ساروخ؟..اأهو مرتبط مبا كان �سي�سدر عن املحكمة الدولية يف ق�سية 
والتدقيق  والبحث  املخابرات  علم  يف  م�سادفة؟...وامل�سادفات  الوقت  هذا  يف  جاء  انه  اأم  احلريري،  الرئي�ض  اإغتيال 

للو�سول اىل احلقيقة لي�ست واردة بتاتًا!؟..
الوا�سح اأن اجلميع ي�سعى للتن�سل من امل�سوؤولية، ومع حتويل الق�سية اىل املجل�ض العديل وتعيني املحقق العديل يف 
الق�سية والذي بداأ باإ�سدار مذكرات التوقيف يف �ساأن بع�ض من اإ�ستجوبهم، وهو يتابع عمله يف التحقيق واجراء الالزم 

كما يراه... 
وباإنتظار ما �سيتواىل �سدوره يف هذا ال�ساأن، كيف ينظر اللبنانيون باإختالف انتماءاتهم اىل ما جرى يف مرفاأ بريوت 

ليلة الرابع من اآب؟..
خمتلف  اآراء  من  اخلال�سات  بهذه  وعادت  وا�ست�سرحتهم،  والأفــراد  ال�سخ�سيات  عديد  مع  توا�سلت  العرب«  »كل 

ال�سرائح ال�سيا�سية و املجتمعية اللبنانية...  

السياسة

بعد كارثة مرفأ بيروت، وجهنا لهم السؤالين التاليين لمعرفة رأيهم:
ـ ماذا تعتقد ما جرى، هل هو اإلهمال، ام عملية تفجير مخطط لها، و من 

المسؤول عن ذلك؟
ـ بعد استقالة الحكومة، إلى أين يتجه الوضع في لبنان على جميع الصعد؟

كــــــــارثــــــــة مـــــــرفـــــــأ بــــــــروت
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أشرف ريفي
وزير سابق

بــريت  ــذي حـــدث يف مــرفــاأ  الـ اأن  �ــســك  ـ ل 
جرمية اإرهابية باإمتياز، يف جزء منها هو اإهمال 
املوقوفني  وكــل  الداري،  ال�ساأن  من  وتق�سري 
والهــمــال،  التق�سري  عــنــوان  �سمن  يــدخــلــوا 
هناك  باإمتياز،  اإرهابية  جرمية  هناك  باملقابل 
من ا�ستورد املادة املتفجرة وهو معلوم ـ جمهول، 
اهلل  حلــزب  جمركي  واآخــر  اأمني  مربع  هناك 

باملرفاأ.
اإنتهاء  باإنتظار  نحن  التفجري؟  حدث  كيف 
التحقيق، واأرجح باأن ا�سرائيل ق�سفت قذائف 
وهذا  العنرب،  من  قريبة  اهلل  حلزب  و�سواريخ 
اأو  اإىل تفجري نيرتات المونيوم،  اأدى  الق�سف 
اأنه تفجري مبا�سر. علمًا اأن النيرتات ل ينفجر 

اإل ب�ساعق كبري.
على راأ�ض املق�سرين ياأتي رئي�ض اجلمهورية 
وبعده رئي�ض احلكومة، لأن الثنني اعرتفا اأنهم 
تلقوا معلومات اأمنية قبل اأ�سبوعني من النفجار 

تو�سح خماطر النيرتات. 
الو�سع  اأن  �سك  ل  احلكومة  اإ�ستقالة  بعد  ـ 
تفاقم اأكر فاأكر، وبجميع الأحوال هذه حكومة 
الحــتــالل  خـــالل  في�سي«  »بــحــكــومــة  �سبهتها 
النازي لفرن�سا. نحن حتت الو�ساية اليرانية، 
لبنان  يف  احلاكمة  الطبقة  م�سري  يكون  ولــن 

باأقل من م�سري اجلرنال بيتان يف فرن�سا.
تفاقم  هــنــاك  القــتــ�ــســادي  امل�ستوى  على 
كبري، وعلى امل�ستوى الأمني يكفي اإنفجار 4 اآب 
الذي خلف اأكر من 200 �سحية و6000 جريح 

وتدمري هائل للمرفاأ يف بريوت.
ــات الــلــبــنــانــيــة ـ  ــالق ــع ــا عــلــى �ــســعــيــد ال ــ اأم
اهلل  حزب  بني  وا�سح  طالق  فهناك  اللبنانية، 
الــدرزيــة،  الطائفة  مــع  و   ، ال�سنية  والطائفة 
الوطني  التيار  اأن  واأرى  امل�سيحية.  والطائفة 
حلزب  م�سيحي  غطاء  ي�سكل  كان  الــذي  احلر 
اهلل �سيتحمل م�سوؤولية تاريخية، وبداأ هذا التيار 

غسان حاصباني
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق

 ـ اإهمال 

كان  مــن  كــل  قبل  مــن  م�ستويات  عــدة  على 
املـــواد اخلــطــرة ي�ساف  بــوجــود هــذه  لــه علم 
حادث  اىل  اأدى  يكون  قد  تخريبي  عامل  اليه 
يف  م�سوؤولني  اأفـــراد  هم  امل�سوؤولون  التفجري. 
عوامل  تاأمني  م�سوؤوليتها  من  التي  املرفاأ  ادارة 
عن  امل�سوؤولة  اجلمارك  املرفاأ،  داخل  ال�سالمة 
الب�سائع التي تخزن يف املرفاأ، الأجهزة الأمنية 
والبلد،  املدينة  واأمــن  املرفاأ  اأمن  عن  امل�سوؤولة 
الق�ساء، ووزراء الو�ساية على املرفاأ )الأ�سغال 
والنقل( واجلمارك )املالية( والدفاع والداخلية 
والعدل والروؤ�ساء الذين و�سلتهم املعلومات ومل 
اخلطورة  بحجم  ومتابعة  �سريع  بعمل  يقوموا 

التي �سكلتها هذه املواد.
اإ�سالحا  يتطلب  بــريوت  مــرفــاأ  كــان  لذلك 
وخالل  قبل  باإ�ستمرار  به  نطالب  كنا  �سامال 
والفراغ  معار�سة.  كاأقلية  احلكومة  يف  وجودنا 
الرئا�سي والفو�سى ال�سيا�سية بني اأعوام 2014 
من  ا�ستمرت  عارمة  فو�سى  اىل  ادى   2016 و 
العهد  انطالقة  بعد  ال�سالحات  اجــراء  دون 
احلــــايل. �ــســوائــب يف �ــســالحــيــات اجلــمــارك، 
عام  منذ  موؤقتة  جلنة  قبل  من  املــرفــاأ  واإدارة 
عليها  رقــابــة  ول  لها  قانونية  �سفة  ل   1992
والأ�سغال.  النقل  وزارة  و�ساية  ل�سلطة  وتخ�سع 
خا�سعة  غــري  جمموعات  �سيطرة  اإىل  اأ�ــســف 
للدولة على الكثري من الأمور يف املرفاأ، اأدى اىل 

ما ح�سل.

سمير الجسر
نائب  و وزير سابق

هي  ــوال  الأحـ كل  يف  الإهــمــال  م�ساألة  اإن  ـ    
بريوت  يف  الباخرة  تفريغ  فاإن  موؤكدة،  م�ساألة 
وعدم  عادية  م�ستودعات  يف  احلمولة  وخــزن 
هو  الب�ساعة  ومالك  ال�ساحن  هوية  من  التاأكد 
وعدم  تق�سريالأمنيني  ان  كما  بعينه،  الإهمال 
هو  الأخــرية  الأيــام  حتى  امل�سوؤولني  انتباه  لفت 
ب�ساأن  البت  يف  الق�ساء  وتباطوؤ  اإهمال،  اأي�سًا 

احلمولة اأي�سًا ل يخلو من اهمال.
 اأما م�ساألة الإنفجار وفيما اإذا كان ناجتًاعن 
فاإنه  اإ�سرائيلي  ع�سكري  عمل  اأو  اإرهابي  عمل 
يجب اإنتظار نتائج التحقيق وعلى التحقيق اأن ل 
ي�سقط هذه الفر�سية على الإطالق، خا�سة واأنه 
�سبق لإ�سرائيل ان هددت بق�سف مرفاأ بريوت، 
كما نقلت ال�سحف الإ�سرائيلية قبل ا�سبوع من 
هددت  الإ�سرائيلية  الدفاع  وزارة  اأن  النفجار 
اأقدم حزب اهلل  ما  اإذا  التحتية  البنى  بق�سف 

على الإنتقام ملقتل اأحد مقاتليه.
الفاجعة  بعد  جاءت  احلكومة  اإ�ستقالة  اإن  ـ 
الكربى ونتيجة اإنفجار املرفاأ، فالغ�سب ال�سعبي 
الــدويل  الهــتــمــام  كما  التفجري  ــق  رافـ ــذي  الـ
مل�ساعدة لبنان على مللمة جراحه والنهو�ض من 
دعمًا  ي�سكالن  قد  واملالية،  القت�سادية  كبوته 
من  اأوًل  ال�سيا�سية  عرته  من  للخروج  للبنان 
ال�سيا�سية  والواقعية  واملالية.  القت�سادية  ثم 
قوى  ذلــك  يف  مبــا  الــقــوى  كــل  م�ساركة  تتطلب 
الأمثل  يكون  وقد  املــاأزق  من  للخروج  احلــراك 

الطائفة  من  مهم  جزء  هناك  اأي�سًا  بالإنهيار. 
ال�سيعية الكرمية �ساروا �سد م�سروع حزب اهلل

ولكنها  حــكــومــة  لت�سكيل  م�ساعي  هــنــاك 
ال�سيا�سي،  الت�سارب  ب�سبب  �سريعة  تكون  لن 
رجال  من  وطني  اإنقاذ  حكومة  الآن  املطلوب 
وطنيني �سرفاء ونزهاء، ولي�سوا منبطحني اأمام 
امل�سروع اليراين، كي نبني الوطن الذي نطمح 

له.

ـ مل نلم�ض نية يف ت�سكيل حكومة حيادية غري 
العناد  ان  فيبدو  ال�سالح.  قادرة على  م�سي�سة 
ال�سلطة  ان  موؤ�سرات  ول  �سي�ستمر  ال�سيا�سي 
واملواطنني  الدويل  املجتمع  مطالب  جدية  تعي 
لإجراء ال�سالحات الفعلية وتغيري املقاربة. قد 
يتطلب الأمر املزيد من ال�سغط قبل ان يح�سل 
عرب  ال�سلطة  تكوين  اعــادة  من  بد  ول  التغيري 

انتخابات نيابية.
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معين المرعبي
وزير و نائب سابق

ـ ل ميكن لعاقل اأن يتخيل اأن رئي�ض اجلمورية 
العام  والأمــن  واجلي�ض  واجلــمــارك  واحلكومة 
اليها  م�سافًا  بريوت  مرفاأ  وادارة  الدولة  واأمن 
�سنوات، مل  �سبع  وعلى مدى  اللبناين،  الق�ساء 
تتمكن من حماية النا�ض وفر�ض تطبيق القانون 
اىل  املتفجرة  املـــواد  هــذه  اإدخـــال  مينع  الــذي 
البالد اأو التخل�ض منها باأي و�سيلة اأو تخزينها 
بعيدًا عن الكتظاظ ال�سكاين يف حميط املرفاأ. 
ومن املعروف حمليًا وعامليًا اأن من ميكنه فر�ض 
اهلل  حــزب  هو  ذكرناهم،  من  كل  على  اإرادتـــه 
الذي ي�سيطر ب�سكل كامل على لبنان وموؤ�س�ساته 
الر�سمية الع�سكرية واملدنية ولي�ض اآخرها مرفاأ 
اأن من نفذ هذه  اأجــزم  ــا  بــريوت واإدارتـــه. واأن
اجلرمية الكربى هو حزب اهلل ذو التاريخ املثقل 
بالإرهاب والقتل والإجرام ولي�ض اآخرها جرمية 
اإغتيال الرئي�ض رفيق احلريري. اأما عن املربر، 
للرد  مبا�سرة  ايرانية  بــاأوامــر  اأنها  عجب  ول 
على الهزمية والعجز اليراين لوقف ال�سربات 
الثوري  احلر�ض  على  والمريكية  ال�سرائيلية 
وع�ساباتهم الرهابية يف �سوريا والعراق والتي 

إلياس حنكش
نائب مستقيل 

كان  اأو  اإدارة،  و�سوء  اإهمال  كان  اإذا  اأوًل،  ـ 
عملية تفجري خمططة، باحلالتني عندنا جمرم 
واحد، هو الذي و�سع والذي يعرف المونيوم، و 

اإذا كانوا فعاًل 2700 طن!!
هذا  تركوا  للذين  الأ�سا�ض  هي  املحا�سبة 
ال�سرر  لأن  تفجري  اأو  اإهــمــال  �سواء  املو�سوع 
اخليط  يك�سف  اأن  يجب  التحقيق  و  واحـــد. 
التحقيق  اأن  واأرى  الأ�سود.  الأبي�ض من اخليط 

أنيس نصار
نائب حالي

خمطط،  تفجري  هــو  هــل  الأول  الت�ساوؤل  ـ 
ب�سراحة لاأعرف، ولن اأتهم. وهناك من �سبق 
التحقيقات واإتهم اأطراف منها حزب اهلل كونه 
باملرفاأ، ورئي�ض اجلمهورية قال:  اأ�سلحة  يخزن 
اأنـــه ل يــوجــد خمـــازن للحزب مبــرفــاأ بــريوت. 
نحن نريد اأن نعرف من اأح�سر هذه املواد اإىل 
املوؤامرة  وماهي  وملــاذا؟  دخلوا،  وكيف  املرفاأ؟ 
اإثــبــات.  دون  طــرف  اأي  اأتــهــم  لــن  البلد.  على 
نتو�سل  دولية حتى  بلجنة حتقيق  نطالب  ولكن 

للحقيقة.
ولكن  املــوؤامــرة  بنظرية  اأدخـــل  اأن  اأريـــد  ل 
هناك من يقف خلف التفجري. وباإنتظار نتائج 
التحقيق فاإن من يتحمل امل�سوؤولية هي ال�سلطة 
من  وكــل  ــزوًل،  ــ ون الــهــرم  ــض  راأ�ـ مــن  اللبنانية 
هو  �ساكنًا  يحرك  ومل  باملتفجرات  يعرف  كان 

امل�سوؤول ولبد اأن يعاقب.
امل�سوؤولية،  ح�ض  من  ت�ستقيل  مل  احلكومة  ـ 
وخا�سة �سغط  ال�ستقالة،  على  اأجربت  ولكنها 
اأعــ�ــســاء مــن احلكومة،  واإ�ــســتــقــالت  الــ�ــســارع، 
اإ�ستقال من  كان  الوطني  كان عنده احل�ض  ولو 

حلظة النفجار.
املــايل  الت�سنيف  بــاملــحــظــور،  الآن  البلد 
الدويل و�سع لبنان يف اأدنى امل�ستويات. والو�سع 

�سخ�ض  يراأ�سها  امل�ستقلني  من  حكومة  تاأليف 
ذو روؤية ويتمتع بعالقات دولية واإحرتام دويل. 
اأن  ترف�ض  املنتخبة  ال�سيا�سية  الــقــوى  لكن 
يبدو  ما  على  م�ستعدة  اأنها  ولو  دورهــا،  ت�سقط 
الإبتعاد  اأدق  ب�سكل  اأو  كبرية  تنازلت  لتقدمي 
مع  معينة  بحقائب  والتم�سك  املحا�س�سة  عن 
قبولها الإ�ستعانة باأخ�سائيني من ذوي اخلربة 
يف ال�سيا�سة والإدارة وهذا اإذا ما مت قد ي�سكل 

مدخاًل ملعافاة لبنان واخلروج من الأزمة.

السياسة

هو  العظيم«  »لبنان  و�سعب  الأ�سواأ،  نحن  يتجه 
اأمل ول كرامة  الآن جائع مع الأ�سف، ولي�ض له 
اأمنية  اأحــداث  ماتقع  ي�سرت  واهلل  البلد..  بهذا 
على الأر�ض، واأنا ل اأتوقعها لأن اجلميع لديهم 
الأر�ض  على  احلرب  اأن  تعلموا  ولأنهم  احلكمة 

وبال�سوارع ل تفيد البلد.
�سندوق  من  ال�ستدانة  الآن  همه  كل  لبنان 
النقد الدويل، وهذا لن يفيد، واأتوقع اأن الو�سع 
ولن  �سيجوع.  ال�سعب  لالأ�سواأ،  يتجه  املعي�سي 
اتفاجاأ اإذا كربت الثورة، واإذا ال�سعب دخل اإىل 
�سمن  واأنــا  الفا�سدين،  ال�سيا�سة  رجــال  بيوت 

هذا الو�سع ل�ست متفائاًل مع الآ�سف.
ــون لن  ــدي احلــلــول تــبــداأ بــالإ�ــســالحــات، ال
مليار،   100 نحتاج  ونحن  بالبلد،  امل�سكلة  حتل 
من  بــد  ل  اإذن  املبلغ.  هــذا  اأحــد  يعطينا  ولــن 
اأين  عليها.  ال�سوء  �سلطنا  ونحن  الإ�سالحات 
ا�ستعادة املال املنهوب؟ كيف ميكن ا�ستعادتهم 
ل  املــال  بنهب  املتهم  حراميها«؟  »حاميها  اأذا 
يزال بال�سلطة وهو يريد اأن يحاكم ال�سارقني؟ 

اأي يحاكم نف�سه!!!
�سعبًا  لي�ض  وحلها  الكهرباء  م�سكلة  هناك 
الوطني  التيار  اأن  والظاهر  النية،  توفرت  اإذا 
اأننا نوفر  احلر ل يريد حل هذه امل�سكلة. رغم 
مليارين ون�سف �سنويًا من الكهرباء، و ت�سبح 
اأربــع  هــنــاك  يعني  �سنويًا.  مليارين  عــائــدات 

مليارات ون�سف �سنويًا.

يهّز  الـــذي  املــكــان  مــنــهــا،  يف  تخرجهم  تــكــاد 
جدران ال�سفارة الأمريكية.

اليــراين  بالو�سع  مبا�سرة  مرتبط  الأمــر  ـ 
ال�سلبية  وخا�سة  الحــتــمــالت  وكــل  الأمــريكــي 
�سي�سحون  لبنان  يف  وحزبها  فــاإيــران  واردة. 
باآخر حبة تراب من لبنان و�سي�ستخدمون وجع 
الرهابية  ماآربهم  خلدمة  لبنان  يف  طفل  اآخر 
واأطماعهم التو�سعية متكئني على التيار العوين 
يحاول  الــذي  والعن�سري  الطائفي  البا�سيلي 
و  ال�سيادة  ح�ساب  على  لف�ساده  غطاء  �سراء 

الكرامة الوطنية.
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انفجار 
بيروت 

والضمير 
الدولي

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

لبنان  يف  امل�ست�سري  الف�ساد  اأنتجها  جرمية  بــريوت  انفجار   
تنفيذًا  لبنان  على  ال�سيطرة  يريد  لطرف  ال�سيا�سية  والهيمنة 

لأجندات طائفية خارجية.
ثالث  منهم  �سحية  و�سبعني  واحــدى  مائة  خلفت  اجلرمية 
األف  وخم�سني  مائتني  وت�سريد  اجلرحى  واآلف  �سوريًا  واربعون 
�سخ�ض، و�سارع العامل للوقوف اىل جانب �سعبنا ال�سابر امل�سابر 

يف لبنان. 
 ماكرون زار بريوت وجتول يف �سوارعها معلنًا ت�سامن فرن�سا 
لبنان،  مل�ساعدة  دويل  مــوؤمتــر  اىل  ودعــا  اللبناين،  ال�سعب  مــع 
و�سارعت كل دول العامل لإعالن ت�سامنها، كما عقد جمل�ض الأمن 
جل�سة ملناق�سة نكبة بريوت اإ�سافة حلراك الحتاد الأوربي الذي 

اأعلن ت�سامنه مع �سعب لبنان.
 ت�سامن املجتمع الدويل مع اأخوتنا اللبنانيني يعرب عن ال�سلوك 
حمن  مــع  الـــدول  ت�سرف  عليه  يكون  اأن  يجب  ــذي  ال ال�سحيح 
ال�سعوب، فجرمية املرفاأ التي خلفت اأقل من مائتي �سهيد واآلف 
اجلرحى وت�سريد جزء من �سكان بريوت، حركت ال�سمري العاملي، 
الأ�سقاء  مع  الــدويل  الت�سامن  بهذا  فرحني  كنا  ك�سوريني  ونحن 
اللبناين،  �سعبنا  لن�سرة  التحركات  هذه  كل  ونوؤيد  اللبنانيني، 
ولكننا ننظر باإحتقار اىل هذا ال�سمري الدويل الذي مات وتال�سى 
اأمام جرمية قتل �سعبنا يف �سورية، حيث اأغم�ض العامل عينيه عن 
مقتل مليون �سخ�ض، وتدمري ن�سف مدنهم بالرباميل املتفجرة، 
العاملي  ال�سمري  هذا  يتحرك  ومل  �سورية  �سكان  ن�سف  وتهجري 
لن�سرة الإن�سانية امل�ستهدفة يف �سورية، فهل ي�سنفنا هوؤلء خارج 
ت�سنيفات الب�سر؟ مع اأن �سمريهم يتحرك اذا ما تعر�ست �ساللة 

من احليوانات املهددة بالإنقرا�ض ل�سيد جائر.
عن  تعرب  الــ�ــســوريــني  كــارثــة  مــع  ــدويل  الـ املجتمع  تعامل  ان 
وتغيري  ال�سوري  ال�سعب  تدمري  اىل  يهدف  اأخــالقــي  اإنحطاط 
�سلوكه، واإخراجه من معادلة ال�سراع مع الكيان ال�سهيوين، وقد 
ل ن�ستغرب اذا ُحرم ذوو ال�سحايا ال�سوريني يف اإنفجار بريوت من 

امل�ساعدات التي �ستقدم لأمثالهم من اللبنانيني.
وحماولة  �سعبنا  جتاه  امل�سينة  الدولية  املواقف  هذه  كل  ومع 
لكي  والنت�سار  ال�سمود  على  م�سممون  فاإننا  واإذللــه،  تركيعه 
ت�ستعيد �سورية و�سعبها احلرية، ويلعبوا دورهم الوطني والقومي 
يدعي  الذي  املتاآمر  الدويل  املجتمع  هذا  اأنف  رغم  الإن�ساين،  و 

وقوفه اىل جانب الق�سايا العادلة لل�سعوب.

أ.زياد المنجد

خال�صة القول

رشيد درباس
وزير سابق

اأن  لأحـــــــد  ميـــكـــن  ل  ـ 
ــج الــتــحــقــيــق،  ــائ ــت يــ�ــســتــبــق ن
اأدت  التي  بالأ�سباب  ويتكهن 
الحتمالت  ولكن  لالإنفجار، 
حمــ�ــســورة بــني الإهـــمـــال اأو 
الفعل املتعمد من الداخل، اأو 
بد  فال  وعليه  جوي.  مقذوف 
بالو�سول  التحقيق  يقوم  اأن 
اإىل ال�سبب احلقيقي باإنتهاج 
املنهجي  ال�ستبعاد  اأ�سلوب 

لالحتمالت الأخرى.
ال�سفاف  للتحقيق  الكافية  تاأمني احل�سانة  اإىل  بال�سافة  يقت�سي،   وهذا 
اأن  تبني  اإذا  لأنه  واخلارجية،  الداخلية  اخلربات  باأنواع  ال�ستعانة  وامل�ستقل، 

العمل اإجرامي، فاإن جرمية الإهمال ت�سبح يف غري حملها، والعك�ض �سحيح.
الن�سانية  وامل�ساعدات  الدولية  الزيارات  زحمة  اأن  املراقبون  يالحظ  ـ   
كل  مواقف  بني  الظاهر  والتباين  ال�سيا�سية،  القرتاحات  وكرة  واللوج�ستية، 
ن�سراهلل،  ح�سن  ال�سيد  وخطاب  الإيــراين  املوقف  جتاه  وفرن�سا،  اأمريكا  من 
جاهزًا  لي�ض  اأحدًا  واأن  بدايتها،  يف  زالت  ما  ال�سيا�سية  الأزمة  اأن  توؤكد  اأمور 
اإجراء ت�سوية رغم تردي الأو�ساع  القت�سادية  اأو  حتى الآن لتقدمي تنازلت 

وال�سحية  والأمنية.

حسن بيان
رئيس حزب طليعة لبنان العربي اإلشتراكي

اإن الذي جرى هو جرمية مروعة بكل املعايري واملقايي�ض ، وهي مبا تولد عنها 
من نتائج كارثية على الب�سر واحلجر، هي جرمية �سد الن�سانية . اإن الثابت ان 
اجلرمية التي وقعت واودت بحياة مئات ال�سحايا والف اجلرحى وتدمري الف 
املبا�سر  ال�سبب  عن  النظر  وبغ�ض  مو�سوفة،  جرمية  هي  واملوؤ�س�سات،  املنازل 
الذي ا�سعل احلريق الذي ولد النفجار- الزلزال، وما اذا كانت عملية التفجري 
خمطط لها ، ام ل، فاإنه لول وجود املواد املتفجرة وتلك القابلة لال�ستعال يف 

ل ميكن اأن يكون لبناين بحت، لزم يكون يف جلنة حتقيق دولية حتى تكون 
املحميات  كــرة  جيد  ب�سكل  نعرف  لأننا  ال�سيا�سية،  ال�سغوط  عن  مبناأى 
ال�سيا�سية بالبلد، لأن هناك مدراء ووزراء تابعني لزعماء كبار تتم حمايتهم، 

ويتم متييع التحقيق كما يحدث لكثري من امللفات.
الق�ساء  عن  ي�سدر  قــرار  بــاأي  حزم  و  بو�سوح  ثقة  اأي  لدينا  لي�ض  نحن 
ولكن  والأوادم.  املنزهني  الق�ساة  لكل  اإحرتامنا  مع  احلظ  ل�سوء  اللبناين 
ت�سدر  التي  والأحــكــام  ال�سيا�سي،  ال�سغط  لعملية  يخ�سعون  ق�ساة  هناك 

عنهم.
ت�سكيل حكومة  اأراه، �سرورة  كما  فاإن احلل  اإ�ستقالة احلكومة  بعد  اأما  ـ 
م�ستقلني عن هذه املنظومة ال�سيا�سية. وتكون احلكومة م�ستقلة من رئي�سها 

واأع�سائها حتى ت�ستطيع املحا�سبة واأن تقوم بالإ�سالحات.
عن  منبثقة  احلكومة  كانت  اإذا  وال�سالحات،  املحا�سبة  حالتي  يف  لأن 
اأي حما�سبة  �ستكون حممية من  بال�سلطة،  املوجودة  ال�ستة  ال�سيا�سية  القوى 
جتري  م�ستقلة  حكومة  ال�سروري  من  لذلك  ال�سيا�سية،  القوى  بهذه  ت�سر 
التي  الوكالة  ال�سيا�سية وجندد  الطبقة  تتجدد  نيابية مبكرة حتى  اإنتخابات 

�سحبت من املجل�ض النيابي احلايل.
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د. عبدالناصر سكرية

اأثار الإنفجار املروع الذي دمر مرفاأ بريوت 
عارما  اإن�سانيا  ذعـــرا  فيها،  كاملة  واأحــيــاء 
مما  وت�سامنا،  �سامال  اإ�ستنكارا  كما  وغ�سبا، 
اأعاد اإىل واجهة الإهتمام واقع لبنان وما ميكن 
اأعيد طرح  اأن يتعر�ض له يف مقبل الأيام، كما 
م�ساألة نفوذ »حزب اهلل« وحقيقة دوره فيه. فيما 
يرجح الكثريون اأن تكون خمازن اأ�سلحة مكد�سة 
اإنفجرت بفعل فاعل،  يف املرفاأ وعائدة للحزب 

األأغلب اأن يكون عدوانا اإ�سرائيليا.
واإذ يت�ساءل اآخرون عن العوامل التي مكنت 
�ساحب  يكون  اأن  من  لبنان«  يف  ــران  اإي »حــزب 
الفعالة،  وال�سلطات  الوا�سعة  ال�سالحيات 
والتي فر�ست نف�سها على الواقع اللبناين بحيث 
والأفعل  الأقـــوى  الطرف  احلــزب  ذاك  اأ�سبح 
الذي يح�سب اجلميع ح�سابه ول ي�ستطيع اأحدا 
جتاوزه اأو الت�سدي له. هل اإمتالكه لل�سالح هو 
الذي مكنه من هذا كله، اأم هناك اأ�سباب اأخرى 
املحلية  �سلطته  ورعت  �سهلت  خفية  اأو  ظاهرة 

التي اأ�سماها البع�ض : »دولة داخل الدولة«.
مي�سال  العماد  زار  لبنان  اإىل  عودته  قبيل  ـ 
اأ�سهر  لعدة  با�سيل  جــربان  ومعه  اأمريكا  عون 
اإلتقى خاللها اأع�ساء يف الكونغر�ض و�سخ�سيات 
�سهيونية، ن�سر وقتها اأن مكتبا للعالقات العامة 
قريبا من »الإيباك« هو الذي نظم تلك الزيارة. 
وبعيد عودته اإىل لبنان حتالف مع »حزب اهلل« 
فيما عرف باإتفاق مار خمايل الإ�سرتاتيجي بني 
)العماد عون( واحلزب.. الوطني احلر  التيار 

ف�سكل هذا الإتفاق غطاء لأمرين مهمني: 
الإيـــراين  للحزب  م�سيحية  تغطية  الأول: 
بتاأييد �سعبي  يتمتع  العماد عون كان  �سيما وان 
ملحوظ نظرا لوعوده الدائمة مبحاربة الف�ساد 
واإزالة اآثار »الإحتالل ال�سوري« كما كان ي�سميه.
الثاين: عودة املتعاملني مع العدو ال�سهيوين 
اجلنوبي  لبنان  جي�ض  يف  املن�سوين  فيهم  مبن 
اأثناء  لبنان  العدو يف جنوب  اأن�ساأته دولة  الذي 
�سبيال  الإتــفــاق  هــذا  وكــان  اللبنانية،  احلــرب 
بعد  ــوري  ــف ال والإفـــــراج  ــوؤلء  هــ لــعــودة معظم 
منهم  الع�سكريني  عــودة  ثــم  �سكلية  حماكمة 
حقوقهم  بكامل  اللبنانية  الع�سكرية  القوى  اىل 
الالحق  لــالإفــراج  �سبيال  كــان  كما  ورواتــبــهــم. 
بالأجهزة  �سرية  عالقة  لــه  تبني  مــن  كــل  عــن 
ال�سهيونية اأو املو�ساد اأو تعامل معها. ويف هذا 
ال�سياق كان الإفراج عن العميل عامر فاخوري 
مـــوؤخـــرا مبــعــرفــة وتــ�ــســهــيــل و�ــســكــوت احلــزب 

وال�سلطات الر�سمية اللبنانية.

يف حني اأن الع�سكريني الذين اإلتحقوا بجي�ض 
لبنان العربي اآنذاك مل ي�سمح لهم بالعودة اىل 
ورواتبهم  حقوقهم  جميع  من  وحرموا  اجلي�ض 

واإىل اليوم. 
ال�سعبية  املــقــاومــة  اإنــتــ�ــســارات  غمرة  يف  ـ 
من  بــدءا  الأمريكي،  الإحــتــالل  �سد  العراقية 
�سمود  من  تالها  وما   2004 الفلوجة  معارك 
فادحة،  خ�سائر  الأمريكيني  كبدت  ومــعــارك 
حزب  اإىل  ينتمون  لبنانيون  م�سلحون  اإختطف 
اإيران جنديني اإ�سرائيليني جتاوزا خط احلدود 
�سوى  يحمالن  ل  املحتلة،  وفل�سطني  لبنان  بني 
�سالحهما الفردي يف دورية - كما قيل - ت�سبه 
�سامال  عدوانا  العدو  قوات  فبا�سرت  النزهة. 
متوز  بحرب  عــرف  فيما  لبنان  على  تدمرييا 
بني  �ــســالم  بــاإتــفــاق  احلـــرب  2006..وتوقفت 
»حزب اهلل« والعدو ال�سهيوين برعاية الوليات 
املتحدة،  الأمم  بــواجــهــة  الأمــريكــيــة  املــتــحــدة 
اأمن حدود لبنان  ت�سمن تعهد احلزب ب�سمان 
اجلنوبية، واإ�ستقدام قوات دولية ت�سغل املنطقة 
لفل�سطني  ال�سمالية  احلدود  وحتمي  احلدودية 
املحتلة، باملقابل تعهدت اأمريكا باإدخال احلزب 
اللبنانية،  ال�سلطة  يف  م�ساركا  فاعال  طرفا 
يف  �سريكا  رئي�سيا  طرفا  فاأ�سبح  كان  ما  وهذا 
فعالياتها  يف  اأ�سا�سيا  ومقررا  الدولة  موؤ�س�سات 

وتوجيه �سيا�ساتها و�سبط توجهاتها.
اأخرى،  نتائج  عن  متوز  حرب  اأ�سفرت  وقد 
احلــدود  وحماية  ال�سالم  اإتــفــاق  اإىل  اإ�ــســافــة 
عن  اللبنانية،  ال�سلطة  يف  احلــزب  اإدمـــاج  ثم 
وا�سع مع »حزب  لبناين وعربي  �سعبي  ت�سامن 
العدوان  اأمــام  و�سمد  ت�سدى  باإعتباره  اهلل« 

ال�سهيوين.
هذا فيما عدا �سرف اإنتباه واإهتمام اجلميع 

عنابر مرفاأ بريوت ، ما كان للكارثة ان تقع.
ان اجلرمية هي نتيجة فعل تاآمري، واأن كل 
تخزين  وغطوا  ونفذوا  و�سهلوا  خططوا  الذين 
م�سوؤولون  لال�ستعال  والقابلة  املتفجرة  املــواد 
من  يتدرجون  امل�سوؤولون  وهوؤلء  النفجار.  عن 
اعلى موقع يف الهرم ال�سلطوي اىل كل العاملني 
ذات  واجلمركية  والدارية  الموية  الجهزة  يف 
ال�سلة باآليات العمل يف املرفاأ، ول ميكن لحد 
يعلم  مل  انــه  بحجة  امل�سوؤولية  من  يتن�سل  ان 
،ولذا فاإن املحا�سبة يجب ان تطال كل امل�سوؤولني 
واجلمركيني  والداريــني  والمنيني  ال�سيا�سيني 
مفا�سل  يف  واملتغلغل  امل�ست�سري  الف�ساد  لن 

ال�سلطة انتج هذه الكارثة الوطنية
من الطبيعي جدًا ان تكون لالنفجار تداعيات 
واذا  ال�سيا�سية،  التداعيات  منها  الطليعة  ويف 
احلكومة،  ا�ستقالة  التداعيات  هذه  اوىل  كانت 
ذاته،  بحد  هدفًا  لي�ست  ال�ستقالة  هذه  ان  ال 
تعقبها  ان  لبــد  التي  الوىل  النتيجة  هــي  بــل 
خطوات تالية ، انطالقًا من تقدير بان املعطى 
ال�سيا�سي يف لبنان بعد الرابع من اآب لي�ض كما 
قبله. فالنفجار اأي�سا مبثابة الزلزال ال�سيا�سي 
ــان مل يــحــدث تــدمــريًا كــامــاًل يف  الـــذي وان ك
ادنى  وبــال  انــه  ال   ، للنظام  ال�سيا�سية  البنية 
النظام  ان  يعني  وهذا  ت�سدعًا،  �سيحدث  �سك 
عمله  و�سوابط  باآليات  ال�ستمرار  ي�ستطيع  لن 
عن  تدلل  املوؤ�سرات  ان  نــرى  لذلك  ال�سابقة. 
�سياغة  نحو  ذاهب  لبنان  يف  ال�سيا�سي  الو�سع 
واقع �سيا�سي جديد ياأخذ ما تطرحه النتفا�سة 
من �سعارات للتغيري وحماربة الف�ساد وحما�سبة 
ــع حـــٍد لكل  ــار، وو�ــس ــب املــفــ�ــســديــن بــعــني العــت
الذي حد من  ال�سيا�سي  المني  التثقيل  ا�سكال 
�سلطة الدولة و ان�ساأ كيانًا خا�سًا �سمن الكيان 
الوطني، كما بتخفيف عبء التثقيل القت�سادي 
الذي انتجه نظام ريعي ادارته منظومة الف�ساد 
لبنان  حولت  والتي  العام  املال  و�سرقة  والهدر 
اىل دولة فا�سلة واقفلت امامها قنوات التوا�سل 
مع اخلارج وعدم تقدمي امل�ساعدة لتمكني البلد 

للخروج من ازمته اخلانقة.
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عما يجري يف العراق و�سمود املقاومة ال�سعبية 
م�ستعينة  اأمريكا  اإ�ستفردت  اأن  فكان  العراقية؛ 
باإيران واأدواتها وحر�سها »الثوري« لالإنق�سا�ض 
على املقاومة وتفجري العراق من الداخل ونهبه 
واإفقار �سعبه وفر�ض �سلطة فا�سدة عميلة عليه.
اأكــر  ال�سهيوين  الــكــيــان  تــفــرغ  اأن  ــان  وكـ

لتدمري العراق واإقامة الكيان الكردي
لبنان  يف  اإيــــران  حلـــزب  حتققت  وهــكــذا 
يف  م�ساركته  لتقبل  مهدت  �سعبية  اإ�ستجابة 

ال�سلطة ب�سال�سة وي�سر.
ـ مــنــذ ذلـــك الــوقــت يــالحــظ تــغــري خطاب 
وكــاأنــه  �سياديا  خطابا  لي�سبح  اهلل«  »حـــزب 
لبنان، وراح  الأمر والنهي فيما يخ�ض  �ساحب 
الن�سيج  يف  ــه  ــدادات واإمــت عالقاته  �سبكة  ميــد 
و�سط  اللبناين  والأمني  والإعالمي  الإجتماعي 
ال�سلطة  اأطــراف  جميع  ور�سى  وقبول  �سكوت 

اللبنانية مبا فيها القوى الأمنية.
ــهــيــل الــقــوى  ــ�ــس ــظ تـــعـــاون وت كــمــا يـــالحـ
ــتــي حتــ�ــســب تــاريــخــيــا على  والــ�ــســخــ�ــســيــات ال
الرعاية  على  بو�سوح  دل  فيما  الأجنبي  النفوذ 
ت�سلطه  ثــم  ال�سلطة  اإىل  لدخوله  الأمــريــكــيــة 
ببناء  احلزب  بداأ  الأجــواء  هذه  ظل  يف  عليها، 
موؤ�س�ساته اخلا�سة به لتكون بديال له عن الدولة 
ال�سلطة. فقام مبد  باأطراف  الثقة  بحجة عدم 
�سبكة اإت�سالت هاتفية �سلكية خا�سة به وحفر 
و�سكوت  مــراأى  على  الأر�ـــض  حتت  ومدها  لها 
اللبنانية،  الأمــنــيــة  الــقــوى  وبحماية  اجلميع 
م�ستغال ر�سيده ال�سعبي الذي ت�سكل بعد حرب 

متوز على اأنه قاوم عدوانا �سهيونيا.
عالقة  على  اللبناين  اجلي�ض  اأن  واملعروف 
تدريبية  بخربات  تــزوده  التي  اأمريكا  مع  طيبة 
ومل  �سنوات  منذ  متنوعة  وباأ�سلحة  وتاأهيلية 
الطرف  غ�ض  الذي  ذاته  اجلي�ض  هذا  تتوقف، 
اإ�ستيالء »حزب اهلل« على املرافق احليوية  عن 
الأ�سا�سية للدولة اللبنانية. ورغم تواطوؤ احلزب 
على  عر�سال  جــرود  يف  »داعــ�ــض«  م�سلحي  مــع 
اجلي�ض  هــذا  اأن  اإل  اللبناين،  اجلي�ض  ح�ساب 
اجلميع  من  اأكــرب  قوى  لأن  م�س�ض  على  �سكت 
كل  وتــربيــر  وتغطية  تاأييد  اأمــا  ذلــك.  تفر�ض 
اأعمال ومواقف احلزب من قبل التيار الوطني 
بــو�ــســوح مدى  فيبني  وبــا�ــســيــل(  ــون  احلــر )عـ
احلزب  لت�سلط  الغربية   - الأمريكية  الرعاية 
على ال�سلطة اللبنانية، فيما اإقت�سرت معار�سة 
بع�ض القوى الأخرى على املواقف الكالمية، مع 
م�ساركته عمليا يف اإقت�سام منافع ال�سلطة وتوزيع 
النقابي هنا  اأو  الإنتخابي  والتحالف  ح�س�سها 
و�سعد  امل�ستقبل  اللبنانية،  »الــقــوات  هناك  اأو 

احلريري وجنبالط والكتائب«.
اإ�ــســتــوىل »حـــزب اهلل«  ــواء  ــ ـ يف هـــذه الأجـ

على جــزء مــن مــرفــاأ بــريوت وعلى جــزء اآخــر 
الربية  احلــدود  على  كذلك  بــريوت،  من مطار 
املرافق  هذه  �سارت  بحيث  �سورية.  مع  للبنان 
الأمنية  الو�ساية  حتــت  الأ�سا�سية؛  احليوية 
املبا�سرة للحزب اإياه دون تدخل اأو م�ساءلة من 
احلزب  وراح  اأي�سا.  اأحد  اإعرتا�ض  ودون  اأحد 
م�سدرا  )وكانت  املهمة  املرافق  هذه  ي�ستخدم 
اللبنانية(  لــلــدولــة  املــالــيــة  لــلــمــوارد  اأ�سا�سيا 
للتهريب والتجارة واإ�سترياد ما يريد واإخراج ما 
يريد يف ممرات وطرق خا�سة له ل يتدخل فيها 
اأحد. اأكر من هذا راح ي�ستويف الر�سوم ويجبي 
الأموال من التجار الآخرين الذين ي�ستخدمون 

تلك املرافق لتجارتهم.
ــات  ــي ــان ــك ــزب لـــهـــذه الإم ــ ــتـــالك احلـ ــاإمـ وبـ
�سار  والدولية  الر�سمية  والرعاية  والت�سهيالت 
وينهي  ياأمر  و�سار  ال�سلطة  يف  الأقــوى  الطرف 
هذا  كــل  فــوق  اللبنانية،  الأمـــور  مــن  كثري  يف 
املقاومة«  »�سرايا  باإ�سم  رديفة  ميلي�سيا  اأن�ساأ 
ل  اأنه  باإعتبار  مذهبيا  »ال�سنة«  من  عنا�سرها 

يقبل يف �سفوفه غري العنا�سر »ال�سيعة«. 
فما هي وظيفة هذه ال�سرايا وما الدور الذي 

يعد لها ؟؟ 
�سورية؛  ال�سعبية يف  الثورة  اإندلعت  حينما  ـ 
تك�سفت اأكر واأكر اأبعاد اإقليمية وعربية اأو�سع 
فكان  اهلل«  »حــزب  ل  اأفعل  وظيفي  ودور  مــدى 
يبني  واليمن  والعراق  �سورية  يف  القتايل  دوره 
اأمريكا  الذي رعته  الإتفاق  اآخر من ذلك  بعدا 
بعد حرب 2006 بحيث �سمح له بهذا الدور مبا 
العربية  للمنطقة  الأمريكي  امل�سروع  مع  يتوافق 

بتفتيتها مذهبيا وطائفيا وعرقيا.
املروع  الإنفجار  وقع  احلال حني  هذا  كان  ـ 
يف مرفاأ بريوت والذي اأدى اإىل خ�سائر �سخمة 
جدا مما جعله يت�سبب بنكبة حلت بلبنان عالوة 
على ما كان عند اللبنانيني من ويالت وم�سائب 
عن  الكامل  وتخليها  ال�سلطة  ف�ساد  عن  ناجتة 
واجباتها ل بل وتعديها على ال�سعب مبا ترتكبه 
من موبقات وجرائم وف�ساد، الأمر الذي اأو�سل 
اللبنانيني عموما اإىل حالة من الإحباط وفقدان 

وجعلهم  ال�سلطة  اأطراف  بجميع  القاطع  الأمل 
الدولية  للتدخالت  تنظر  نف�سية  حالة  يعي�سون 
وكاأنها قد تكون خ�سبة خال�ض، �سيما يف غياب 

اأي دور عربي فاعل ميكن الركون اإليه.
اأن  بالوقائع  املثبتة  املعلومات  من  يت�سح  ـ 
كل  لي�ست  الكبري  بالإنفجار  ت�سببت  التي  املادة 
ال�سفينة  اأفرغتها  التي  الأمونيوم  نرتات  كمية 
ملفقة  اأكــاذيــب  حولها  حيكت  التي  امل�سبوهة 
كبرية  كميات  اأن  يعني  مما  حقيقتها،  لإخفاء 
�سحبت منها تباعا فيما يقول كثريون اأنها كانت 
تنقل اإىل �سورية وت�ستخدم يف الرباميل املتفجرة 

التي يلقيها النظام على ال�سعب ال�سوري.
ومل يكن مبقدور اأحد من م�سوؤويل املرفاأ اأو 
موؤ�س�سات النظام الت�سرف باملادة املخزنة لأن 
اإ�ستقدمها  الذي  هو  جميعا  منهم  اأقــوى  طرفا 
وال�سهادات  والوقائع  وي�ستخدمها،  ويحميها 
على  ي�سيطرون  كانوا  الذين  اإىل  ت�سري  الكثرية 
لأية  نفي احلزب  وما  اإيــران،  اأي حزب  املرفاأ، 

�سلة له باملرفاأ وما فيه، اإل تاأكيد على العك�ض.
قد  ــايل  احلـ لــبــنــان  م�سري  اإن  خــال�ــســة:  ـ 
من  اأكر  الأجنبية،  بالتدخالت  مرتهنا  اأ�سبح 
يف  والنفط  الغاز  وجــود  ومــع  م�سى،  وقــت  اأي 
وعدم  العربي  الــدور  وغياب  اللبناين،  البحر 
قدرة الإنتفا�سة ال�سعبية على فر�ض مطالبها، 
فــور وقوع  اإزدحــمــت  التي  التدخالت  فــاإن هــذه 
الإنفجار، لن تكون يف م�سلحة لبنان واملنطقة 
العربية. ومما ل �سك فيه فاإن ترتيبات مريبة 
�سلة مب�سري  ذات   - دوليا   - لها  الإعــداد  يتم 

امل�سرق العربي واملنطقة كلها.
لإخراج  مربرا  النكبة   - الإنفجار  كان  فهل 
احلدود  وتر�سيم  العلن  اإىل  الأجنبية  الأطماع 
البحرية مل�سلحة العدو ال�سهيوين؟ بتواطوؤ من 

بع�ض القوى اللبنانية واأطراف ال�سلطة ذاتها؟
ذريعة  حتت  اللبناين  الداخل  ينفجر  وهل 

رف�ض ت�سليم ال�سالح للو�ساية الدولية؟
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السياسة

د.معتصم االمين الزاكي  

بــعــد تــ�ــســريــح  الــنــاطــق الــر�ــســمــي بــاإ�ــســم 
بوجود  الــبــدوي   حيدر  ال�سودانية  اخلارجية 
ال�سودانية  اخلارجية  بني  وحــوارات  اإت�سالت 
احلــوار،  اإ�ستمرار  موؤكدا  ال�سهيوين  والكيان 
وخارجيا،   داخليا  وا�سعة  افعال  ردود  اأحــدث 
ولقي ا�ستنكارا  وا�سعا و�سط احلكومة والحزاب 
اخلــارجــيــة  وزارة  الــ�ــســيــا�ــســني.  والــنــا�ــســطــني 
اخلارجية  لــوزيــر  ت�سريح   وعــرب  ال�سودانية 
خرب  نفى  قمرالدين  عمر  ال�ستاذ  ال�سوداين 
والكيان  ال�سودانية  احلــكــومــة  بــني  الــتــوا�ــســل 
ال�سهيوين، واأكد ان هذه الإجتاه لي�ض من مهام 
واأ�سدر  النتقالية،  الفرتة  حكومة  و�سالحيات 
الر�سمي  الناطق  البدوي  حيدر  باإقالة  قــرارا 

باإ�سم اخلارجية الذي ن�سب اليه الت�سريح. 
احلكومة ال�سودانية وعرب ت�سريح لالأ�ستاذ 
في�سل حممد �سالح  وزير الإعــالم و  الناطق 
»ل  قــال  ال�سودانية  احلكومة  باإ�سم  الر�سمي 
ومل  وا�سرائيل  احلكومة  بني  اإت�سال  اي  يوجد 
احلكومة  اروقـــة   داخـــل  الإجتـــاه  هــذا  يناق�ض 
ال�سودانية لأنه لي�ض من اخت�سا�سها باإعتبارها 

الحكومة السودانية تقيل الناطق بإسم الخارجية بعد تصريحه 
بـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــود حـــــــــــــــــــــــــــــــوار مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــكـــــــــــــــيـــــــــــــــان الـــــــــصـــــــــهـــــــــيـــــــــونـــــــــي

المر  وهذا  ت�سريحه،  انتقالية« ح�سب  حكومة 
مرتوك للحكومة املنتخبة. 

 ويف ذات الإجتاه �سرح الدكتور �سديق تاور 
اإجتــاه  اي  وجــود  عــدم  ال�سيادة   جمل�ض  ع�سو 
ا�سرائيل،  مع  حــوار  اي  يف  للخو�ض  للحكومة 
داخــل  اجــتــمــاع   اي  يف  حتى  يناق�ض  مل  وقـــال 
باخلطري  املــو�ــســوع  وا�سفا  احلــكــومــة،  ــة  اروقـ
اللقاء  ان  اىل  وا�ــســار  ال�سهل،  بــالأمــر  ولي�ض 
ال�سيادة  جمل�ض  رئي�ض  بــني  مت  ــذي  ال ال�سابق 
فرديا  قرارا  كان  يوغندا  ونتنياهو يف  الربهان 
ومن  بذلك  نف�سه  الربهان  واأقر  الربهان،  من 
الطــالق،  علي  املو�سوع  هذا  يناق�ض  مل  يومها 
مطالبا مبحا�سبة كل امل�سوؤولني املتفلتني الذين 
موؤ�س�سات  اىل  الرجوع  دون  قــرارات  ي�سدرون 

الدولة الر�سمية.
ــزاب  ــل الحـ تــوا�ــســلــت داخـ ــال  ــع الف ردود 
اإذ ا�سدر حزب المة القومي بيان  والنا�سطني 
دعمه  واكد  ا�سرائيل  مع  عالقة  اي  فيه  رف�ض 
وا�سفا  ق�سيته،  وعــدالــة  الفل�سطيني  لل�سعب 
فل�سطني،  لأر�ــض  املغت�سب  بالكيان  ا�سرائيل 
العربي  البعث  حــزب  ا�سدر  الإجتــاه  ذات  ويف 
املن�سوب  الت�سريح  فيه  اأدان  بيانا  ال�سرتاكي 

ال�سودانية،  اخلارجية  باإ�سم  الر�سمي  للناطق 
لها  مهد  التي  القرن  �سفقة  ي�سمى  ملا  وراف�سا 
الق�سية  على  مــوؤامــرة  انها  والوا�سح  ترامب، 
الفل�سطينية و�سعب فل�سطني ح�سب ت�سريحهم، 
و�سار يف ذات الإجتاه راف�سا فيه العالقات بني 

المارات والكيان ال�سهيوين.
ع�سو  ــاب  اربـ عــفــاف  القانونية  النا�سطة 
لل�سعب  ان  قالت:  ال�سودانيني  املحامني  نقابة 
لل�سودان  ميكن  ول  عادلة  ق�سية  الفل�سطيني 
قمعي  نــظــام  �سد  عظيمة  ثـــورة  خــا�ــض  الـــذي 
ال�سعب  وخـــرج  عــامــا،  ثــالثــني  حــكــم  م�ستبد 
وال�سالم  والعدالة  احلرية  اجل  من  ال�سوداين 
ان يقف مع كيان عن�سري حمتل لأر�ض ال�سعب 
الإن�سانية  املجتمعات  كل  باإعرتاف  الفل�سطيني 

واأحرار العامل. 
الفل�سطيني يف  ال�سعب  اأنهم مع حق  وقالت 
اقامة دولته وعا�سمتها القد�ض، حاثة احلكومة 
مع  حــوار  اي  يف  اخلو�ض  عدم  على  ال�سودانية 
اي  الــ�ــســوداين  ال�سعب  يجني  ولــن  ا�ــســرائــيــل، 
اخل�سران  �ــســوى  الــعــالقــة  هــذه  مــن  م�سلحة 

وت�سويه �سورة ال�سودان.
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لقد اأبلغت باأن رو�سيا تتوفر الآن على لقاح 
العامل،  كورونا يف  لقاح �سد  اأول  »�سبوتنيك« 
الرئي�ض  ا�ستهل  ال�ساطعة  الــعــبــارات  بهذه 
حكومة  اأع�ساء  اأمــام  كلمته  بوتني  فالدمري 
الب�سرية  اىل  وعــربهــم  الحتــاديــة،  رو�ــســيــا 
طاملا  الذي  الكت�ساف  ب�سرى  ليزف  جمعاء، 

انتظرته.
رو�سيا التي ظلت، منذ ظهور الفريو�ض يف 
مع  وتعاملت  هادئة  ووهان،  ال�سيني  القليم 
التي  للهي�ستريية  مغايرة  بطريقة  الفريو�ض 

عرفتها بع�ض الدول الغربية.
�سد  لقاح  اإيجاد  عن  الإعــالن  كان  فــاإذا 
ــل  الم ــذور  ــ ب زرع  19،قد  كــوفــيــد  ــض  ــريو� ف
ــر مــن ع�سرين  لـــدى الــكــثــري، ممــا دفـــع اأكـ
تقدميها  عن  لالإعالن  التايل  اليوم  يف  دولة 
لقاح  مليار جرعة من  للح�سول على  طلبات 
التي  ال�سلبية  الفعال  ردود  فــاإن  �سبوتنيك، 

الـــــســـــيـــــاســـــة و  ــــك  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوتــ ــبــ ــ ســ لــــــــقــــــــاح 

أ.محمد زيتوني

تنفي نحاتة اللقاح الرو�سي 
طرف  مــن  خا�سة  الظهور،  تتاأخريف  مل 
و�سائل العالم الغربية، ورف�ض ن�سر الإجناز 
العظيم الذي اقدمت رو�سيا الحتادية التبووؤ 
علمية  ومــواقــع،  جمــالت  طــرف  من  بتملكه، 
مركز  منجزات  ن�سر  تــعــودت  كــانــت  وطبية 

غاماليا الرو�سي.
اأ�سرتاتيجية  دللت  ــالن  الإعــ لــهــذا  اإن 
قوية كربى، منها اأن رو�سيا الغرمي التاريخي 
امل�ساد  اللقاح  اخــرتع  من  اأول  هي  لأمريكا 
منه يف  مواطنيها  �ستمكن  واأنها   ،19 لكوفيد 
التي  اأمريكا  الأ�سابيع املقبلة  باملجان، ولي�ض 
واأنها  اإنت�ساره  على  بالت�سرت  ال�سني  اتهمت 
بتعيني  اللقاح،  ايجاد  على  القادرة  الوحيدة 
مودرنا  وكالة  م�سوؤول  يراأ�سها  وطنية  جلنة 
الأمريكي، املغربي الأ�سل،من�سف ال�سالوي.

ــدث الــتــاريــخــي اإنــعــكــا�ــســات  ولــهــذا احلــ
الأمريكية،  ال�سيا�سة  على  مبا�سرة  �سيا�سية 
اأول اأنها �ست�سعف من حظوظ دونالد ترامب 
بالفوز يف انتخابات نوفمرب املقبل الرئا�سية، 
جو  الدميقراطي  املر�سح  اأمــام  الباب  وفتح 
تخفي  ل  هري�سالتي  كاماليا  ونائبته  بايدن 
ترامب  دونالد  ل�سيا�سات  ال�سر�ض  انتقادها 

الداخلية واخلارجية.

كما اأنه �سيكون ملغادرة اجلمهوريني البيت 
ب  �سمي  مــا  م�سروع  على  بالغ  ــر  اأث البي�ض 
من  بالرف�ض  ووجهت  التي  الــقــرن«  »�سفقة 
الــدول  من  كبري  وعــدد  الفل�سطينيني  طــرف 

العربية والدولية.
فاإنها  �سبوتنيك  للقاح  رو�سيا  وبــاإخــرتاع 
�ستك�سب تعاطفا دوليا غري م�سبوق وم�سداقية 
اإذا  الــدويل، خا�سة  العام  الــراأي  اأمام  عالية 
»ال�سحة  مبداأ  على  احلر�ض  مبنطق  تعاملت 
العاملية » وم�سرتك ال�سحة للب�سرية. واأخذت 
بعني العتبار التداعيات القت�سادية املدمرة 

وخا�سة بالن�سبة للدول الفقرية.
اأع�ساء  اأمام  الرو�سي  الرئي�ض  اإعالن  اإن 
حكومته: اأن رو�سيا جنحت يف اإنتاج اأول لقاح 
�سد فــريو�ــض كــورونــا يف الــعــامل، يف ظــروف 
وت�سررت  البو�سلة  كثرية  دول  فيه  فقدت 
املاليني  فقد  كما  مــروع،  ب�سكل  اإقت�ساداتها 
من الب�سر الأمل يف م�ستقبل واعد، هو اإعالن 

يقت�سي التحلي بروح امل�سوؤولية العالية.
اأملانيا  هزمت  دولة  رئي�ض  اأن  يتوهم  ومن 
النازية واأر�سلت اأول مركبة )باملنا�سبة حملت 
اأمام  �سيعلن  الف�ساء،  اإىل  �سبوتنيك(  ا�سم 
اأمامه  �سريكع  لقاحا  متتلك  بــالده  اأن  العام 
فريو�ض كوفيد 19، بدون اأن يتوفر على دلئل 
ومعطيات دقيقة تثبت جناح وجناعة اللقاح، 

فمن يتوهم �ستك�سبه ال�سهور القليلة املقبلة.
كما اأن مركز الأبحاث البيولوجية احليوية 
حافل  تاريخ  له  غاماليا  الرو�سي،  والأوبــئــة، 
نف�ض  فهو  اللقاحات،  ميدان  يف  بالإجنازات 
لالإيبول  م�ساد  لقاح  اكت�سف  ــذي  ال املــركــز 
�سرب  الــذي  الرئوي  لل�سار�ض  م�ساد  ولقاح 
منطقة ال�سرق الو�سط، مما يعطيه ال�سرعية 
اإيــجــاد  على  لــلــقــدرة  الكافية  واملــ�ــســداقــيــة 

لقاحات اأخرى.
لي�ض املهم اأن تف�سل لوبيات �سيدلية عاملية 
بقدر ما  الــدولرات،  ترليونات  يف ح�سد 
وم�ستقبلها  الب�سرية  �سحة  يهم 
والـــتـــي اأ�ــســبــحــت يف اأمــ�ــض 
احلــاجــة واأكــــر مــن اأي 
مقاربة  اإىل  م�سى  وقــت 
ال�سحة  تتبنى  �سمولية 
ــة مبــفــهــومــهــا  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
احلقيقي والعميق، ولي�ض 
ــن مــنــظــور  ــ الـــ�ـــســـحـــة م
املفرط  والغــتــنــاء  الــربــح 
والنـــتـــقـــائـــيـــة، و�ــســيــكــون 

باملجان.
 �شحفي من املغرب
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عن  نبتعد  ول  الــ�ــســواب،  جنــانــب  ل  لعلنا 
من  النه�سة  �سد  م�سكلة  اأن  القول  يف  احلقيقة 
لــدول  بالن�سبة  خ�سو�سا  ال�سائكة  امل�سكالت 
تلك  احتلت  وقــد  الــ�ــســودان.  و  م�سر  امل�سب 
الأحــداث يف  امل�سكلة م�ساحة كبرية على �سطح 
الآونة الأخرية، وخ�سو�سا بعد ف�سل املفاو�سات 
بني الدول الثالث م�سر و اأثيوبيا و ال�سودان. بعد 
مارثوان من املفاو�سات و الرحالت املكوكية هنا 
و هناك من اأجل التو�سل اإىل حل عادل و�سامل 
ير�سي جميع الأطراف، ويحقق عدالة يف توزيع 
املياه. ولعله ل يخفي على كل ذي لب وب�سرية اأن 
امل�سريني ي�سعرون بقلق بالغ بعد اأن اأكد خرباء 
و ملء  ال�سد  لبناء  ال�سلبي  التاأثري  املياه  و  الري 

د.عماد عبد الرازق

السياسة

فـــي  اآلذان  و  الــــنــــهــــضــــة  ســـــــد 
مــــــــالــــــــطــــــــة هـــــــــــل مـــــــــــن مـــــجـــــيـــــب؟

اخلزانات من نق�ض ح�سة م�سر من املياه مما 
�سيتبع تقلي�ض امل�ساحات املزروعة من الأرا�سي 
اأثر ذلك على الناحية القت�سادية. ومن هنا  و 
دخلت م�سر يف مفاو�سات حتلت فيها ب�سيا�سة 
تتو�سل  لعلها  ال�سرب  �سيا�سة  و  الطويل  النف�ض 
اإىل اتفاق عادل و �سامل لتلك املع�سلة ال�سائكة 
اإل اأن هذا مل يحدث ب�سبب التعنت الأثيوبي كما 
لنك�سف  بالتف�سيل  ذلــك  على  ال�سوء  �سنلقي 
الدائمة  حماولته  و  الأثيوبي  اجلانب  نية  �سوء 
لعرقلة الو�سول اإىل نتائج ايجابية حتفظ لدول 
امل�سب م�سر و ال�سودان حقهما و ن�سيبهما من 

مياه نهر النيل. 
ال�سدود  بناء  م�سالة  تعد  احلــكــايــة:  اأ�ــســل 
الألفية  �سد  اأو  النه�سة  �سد  ومنها  الأثيوبية 
كانت  التي  امل�سروعات  من  النهر  على  الكبري 
تداعب خيال الأثيوبيني منذ عام 1953 يف عهد 
اأجل  من  �سد  لبناء  هيال�سيال�سى  الإمــرباطــور 
توليد الكهرباء، اإل اأن الزعيم عبد النا�سر الذي 
كان حليفا و داعما يف ذلك الوقت لالإمرباطور، 
واأر�سل ر�سالة يفيد معناها اأن النيل هو م�سر، 
ال�سادات  الرئي�ض  عهد  ويف  ال�سد.  بناء  فاأوقف 
حاول الأثيوبيون مرة ثانية بناء ال�سد، فما كان 
من ال�سادات اأن لوح باإ�ستخدام القوة الع�سكرية 
فتوقف الأثيوبيون عن البناء. و يف عهد الرئي�ض 
مبارك و بعد تعر�سه ملحاولة الغتيال يف اأدي�ض 

ظهره  مبارك  اأدار  و  العالقات،  �ساءات  اأبابا 
اأثيوبيا  قامت  الزمن  من  غفلة  يف  و  لأفريقيا. 
هذا  يف  ولعلنا   . النه�سة  �سد  اأي  ال�سد  ببناء 
يعود  ال�سد  بناء  خمطط  ان  اإىل  ن�سري  ال�سياق 
اإىل اأمريكا يف الرد على ما قامت به م�سر من 

بناء ال�سد العايل. 
تتعدد  النه�سة  �سد  لبناء  الفنية  امل�سكالت 
ج�سيمة  اأ�ــســرار  و   ، كثرية  بــكــوارث  ينذر  مما 
اإن  ال�سودان.  و  م�سر  ومنها  امل�سب  بالد  على 
خماطر  يت�سمن  احلالية  بال�سورة  ال�سد  بناء 
ت�سرب  ملنع  اآخر كبري  �سد  بناء  ويتطلب  كبرية، 
الطرف  من  النه�سة  �سد  خلف  املختزنة  املياه 
ال�سمايل الغربي للخزان، لذا يجب درا�سة هذه 
املخاطر بعناية . كما اأن من اأهم امل�سكالت اأن 
ملف توفري و توزيع املياه بعدالة مل�سر و ال�سودان 
اأثناء ملء اخلزان اأو فرتات اجلفاف يظل غائبا 
وجــود  هــو  الفنية  امل�سكالت  مــن  كذلك  بــقــوة. 
فائ�ض غري منطقي من الكهرباء، وهذا يتطلب 
من  الأثيوبيني  جانب  من  وواعية  حكيمة  اإدارة 

ال�سعب توافرها.
يوجد  لل�سد على م�سر:  ال�سلبية  التداعيات 
على  النه�سة  �سد  لبناء  متعددة  �سلبية  اآثـــار 
ي�ساعد  الــذي  الطمي  نق�ض  اأبرزها  من  م�سر 
زيــادة  اأي�سا  الزراعية،  الأرا�ــســي  خ�سوبة  يف 
و�سيخف�ض  الــزراعــيــة،  الأرا�ــســي  يف  الت�سحر 
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ح�سة م�سر من املياه بكميات كبرية ترتاوح بني 5 اىل 15مليار مرت 
مكعب. كما اأنه �سيوؤدى اإىل خف�ض من�سوب املياه يف بحرية نا�سر. كل 
هذه العوامل �ستوؤدي اإىل نق�ض امل�ساحة املزروعة من الأرا�سي مما 

يوؤدي اإىل التدهور القت�سادي، ونق�ض مياه ال�سرب. 
لقد تعددت اأنواع التعنت الأثيوبي يف تلك املفاو�سات مما يك�سف 
عن رغبة خفية يف عرقلة املفاو�سات و عدم الو�سل اإىل ت�سوية �ساملة 
مطالب  اأثيوبيا  رف�ست  فقد  لأ�سحابها.  احلقوق  حتفظ  ايجابية  و 
تداعياته  ول�سيما  ال�سد  بناء  ملناق�سة  دوليني  خــرباء  بقبول  م�سر 
اأن  الكارثية على م�سر، وكان هدف م�سر من وجود خرباء دوليني 
قراراتهم �سوف تكون حيادية ول تنحاز جلانب على ح�ساب الآخرين، 
ومت�سكت اأثيوبيا باإ�سناد الأمر اإىل خرباء حمليني من الدول الثالث 
ملناق�سة درا�سة ال�سد لأنها لي�ست من ال�سذاجة اأن توافق على خرباء 
من  اأي�سا  م�سر.  على  لل�سد  الكارثية  الآثــار  على  يــوؤكــدون  دوليني 
اأثيوبيا اأنها تهربت من اللتزام باإعالن املبادئ الذي  مظاهر تعنت 
مت توقيعها يف 23 مار�ض )اآذار( من عام 2015 والذي كان يهدف 
و  ال�سد  درا�سات  ملناق�سة  دولية  ا�ست�سارية  مكاتب  مع  التعاقد  اإىل 
اآلية ل�سمان عدم ملء  اأثيوبيا للح�سول على  تداعياته و التفاق مع 
ال�سد خالل فرتة مناق�سة درا�سات ال�سد من قبل مكاتب ا�ست�سارية. 
تقوم  اأن  القانونية  اجلوانب  مناق�سة  خالل  من  اأثيوبيا  رف�ست  كما 
القانون الدويل، ومت�سكت  اتفاقية ملزمة وفق  باإبرام  الثالث  الدول 
اأثيوبيا بالتو�سل اإىل جمرد قواعد اإر�سادية ميكنها من تعديلها ب�سكل 
اإقامة  يف  مطلق  حق  على  احل�سول  اإىل  اأثيوبيا  �سعت  كما  منفرد. 
م�سروعات يف اأعايل النيل الأزرق. ف�سال عن رف�سها املوافقة على اأن 
يت�سمن اتفاق �سد النه�سة اآلية قانونية ملزمة لف�ض النزاعات. كما 
ا�ستمر م�سل�سل التعنت الأثيوبي عندما اعرت�ست يف ختام اجتماعات 
وزراء الري على اقرتاح باأن تتم اإحالة الأمر اإىل روؤ�ساء وزراء الدول 
الثالث كفر�سة اأخرية للنظر يف اأ�سباب تعر املفاو�سات و البحث عن 
حلول للق�سايا حمل اخلالف امل�سرتك مما اأدى اإىل تعر املفاو�سات. 
ومن هنا فاإذا ا�ستمرت اأثيوبيا يف التعنت و التهرب و عدم اللتزام 
بتعهداتها  و عدم اعرتافها باحلقوق التاريخية و الطبيعية التي متنح 
م�سر حقها يف مياه نهر النيل، �سوف تلجاأ م�سر اإىل جمل�ض الأمن 
املقاطعة  مثل  اقت�سادية  عقوبات  لفر�ض  الدولية  العدل  حمكمة  اأو 

الدبلوما�سية، وتعليق ع�سويتها يف املنظمات و املوؤ�س�سات الدولية. 
�سريان  النيل هو  نهر  اأن  اأثيوبيا  و خا�سة  اأن ي�سع اجلميع  يجب 
و  م�سر  بح�سة  م�سا�ض  واأي  مل�سر  احلياة  هو  بل  مل�سر،  احلياة 
و  م�سر  بني  املواجهات  حدة  من  ي�سعد  �سوف  املياه،  من  ن�سيبها 
و  العقل،  و يحكم  ر�سده  اإىل  يعود  اأن  الأثيوبي  اأثيوبيا. على اجلانب 
يرتيث يف اتخاذ قرار ملء ال�سد دون الرجوع اإىل طاولة املفاو�سات 
اأجل  بقوة من  التدخل  الدويل  املجتمع  و على  ال�سودان.  و  مع م�سر 
اأثيوبيا اإىل ر�سدها و حتقيق العدل يف توزيع مياه نهر النيل.  اإرجاع 
و على اجلانب الأثيوبي اأن يعرف و يدرك اأن مياه النهر لي�ست ملكا 
لأثيوبيا وحدها بل ملك جلميع دول امل�سب و املنبع. و اأن تعود اأثيوبيا 
اإىل طاولة املفاو�سات و اإيجاد ت�سوية عادلة للم�سكلة. لذا ندعو من 
دول  رغبة  حتقق  اأن  و  املفاو�سات  طاولة  اإىل  تعود  اأن  اأثيوبيا  هنا 
امل�سب يف حل عادل و توزيع عادل ير�سي جميع الأطــراف، حتى ل 
اأو ما ي�سمى حوار  اأحــد،  يــوؤذن يف مالطة و ل ي�سمعه  اإىل من  ن�سل 

الطر�سان، وكاأن كل دولة يف واد منعزل عن اآخر، فهل من جميب؟
    اأكادميي م�شري

مل تكن مفاجاأة ان تعلن الإمارات العربية  املتحدة عن اإقامة عالقات 
هذه  الإمارات  تقيم  ل  اأن  املفاجاأة  بل  ال�سهيوين،  الكيان  مع   ثنائية 
من  اأف�سل  اإن  ت�سوره  يف  و�سع  العربية  للمنطقة  فاملخطط  العالقات، 
يخدم اأهدافه وي�ساعد يف تنفيذها هي بع�سا من دول اخلليج العربي، 
طابع  تتخذ  كانت  والتي  العالقات  هذه  قوة  املتابعني  على  خاف  ولي�ض 
ال�سرية واخلجل من الإعالن عنها يف و�سائل الإعالم، لكنها يف ال�سنتني 
عمان  �سلطنة  اإىل  نتنياهو  زيارة  ومنها  العلنية  طابع  اخذت  املا�سيتني 
معني  توقيت  ح�سب  كال  الأدوار  توزيع  مت  وهكذا  معلنة،  ر�سمية  زيارة 
حلظة  وجاءت  قرن،  ربع  من  اأكر  منذ  تنفيذه  جاري  خا�ض  ومنهج 
التنفيذ العلني واإ�سهار هذه العالقات التي �سعى اإليها الكيان ال�سهيوين 
لإعتبارات ا�سرتاتيجية بعيدة املدى، منها الدخول اإىل ال�سوق اخلليجية 
�ساحبة ال�ستهالك الكبري، واإيجاد عالقات ر�سمية خليجية ت�ساعد يف 
واإيجاد  الأخرى،  العربية  القطار  اإزاء  ال�سهيوين  املخطط  بقية  تنفيذ 
لتوزيع  كبرية  اقت�سادية  وامكانيات  قليلة  �سكانية  كثافة  ذات  دول 
الفل�سطينيني عليها للتخل�ض من �سرط العودة الذي ت�سرعليه ال�سلطة 
الفل�سطينية كذلك اإيجاد م�سادر للطاقة رخي�سة وقريبة �سمن املحيط 

اجلغرايف الإقليمي للكيان ال�سهيوين.
الر�سمي،  ونظامها  العربية  الأمة  لت�سظي  نتائج  هو  تقدم  ما  كل  ان 
وتخاذلها اإزاء احلق العربي يف فل�سطني اأوىل القبلتني وثالث احلرمني، 
ومل يكن الكيان ال�سهيوين ول اأقطار اخلليج العربي يتجراأوا على امل�سي 
يف اإقامة هذه العالقات، اإل بعد اأن اأخرجت م�سر من معادلة ال�سراع 
القدرات  اإخراج  وكذلك  ديفيد،  كامب  باأتفاقية  ال�سهيوين  العربي 
ال�سهيوين  للكيان  املعادي  نظامه  وانهاء  واحتالله  للعراق  الع�سكرية 
وامل�سارك يف كل احلروب العربية �سد الكيان ال�سهيوين، وكذلك اإخراج 
ليبيا و�سوريا واليمن وهو تتويج مل�سرحيات الربيع العربي التي حدثت يف 

عدد من  اقطار امتنا العربية.
يكن  ولن  الأول  لي�ض  العربية  الإمارات  عليه  اقدمت  ما  فاإن  لذلك 
الخري وهذا معروف، فكل هذه الدول لها عالقات مع الكيان ال�سهيوين 
وبقي فقط العالن الر�سمي، بل ان هناك دول خليجية هي من اأعطت 
الأمة  قلب  يف  ال�سهيوين  الكيان  اإن�ساء  يف  لربيطانيا  الأخ�سر  ال�سوء 

العربية وباركته على ل�سان اأعلى �سلطة فيها.
نعم اإنها �سور التداعي العربي و�سياع الأمن القومي بجميع اأ�سكاله 

فهذه واحدة والبقية تاأتي كال بدوره وتوقيته.

أ. علي الزبيدي

ال تعجبوا كله 
بالدور

يف ال�صميم

   �شحفي من العراق
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االقتصاد

 قد يكون من امل�ستغرب احلديث عن اإفال�ض 
او  جتارية  موؤ�س�سة  او  �سركة  لي�ست  فهي  دولة، 
قدرة  بعدم  يتلخ�ض  هنا  املعنى  لكن  خدمية، 
جتاه  املالية  باإلتزاماتها  الــوفــاء  على  الــدولــة 
على  احل�سول  على  قدرتها  عــدم  او  الدائنني 
اموال لتلبية حاجتها لتمويل التجارة اخلارجية 
واحل�سول على ال�سلع والب�سائع، وهذا ما ميكن 
لنا ت�سميته باإنهيار »املنظومة القت�سادية« للبلد 

أ.د. غسان الطالب

النقد  ل�سندوق  للجوء  مــربرا  ذلك  يكون  وقد 
وي�سمح  خارجية  مانحة  جهات  اأيــة  او  الــدويل 
لالإقت�ساد  الرئي�سية  املفا�سل  يف  التدخل  لها 
الدولة  اإفــال�ــض  ان  البع�ض  ويعتقد  الــوطــنــي، 
الدائنني  جتاه  اإلتزاماتها  من  التخل�ض  يعني 
القطاعات  تو�سع  حيث  خاطيء  اعتقاد  وهــذا 
الإقت�سادية حتت الو�ساية حلني ت�سديد معظم 
ديونها، او بتدخل �سندوق النقد الدويل بو�سع 
خطط ت�سمى برامج الإ�سالح الإقت�سادي والتي 
املواطن  ثمنها  ويــدفــع  قا�سية  تكون  مــا  ــادة  ع
على  الجنبي  املال  لراأ�ض  هيمنة  كذلك  ومتثل 

القت�ساد الوطني.
ت�سل  ملاذا  وهو:  منه  مفر  ل  الذي  ال�سوؤال 
الدول اىل هذا امل�ستوى من الإنهيار القت�سادي 
بــاأن  الــقــول  جنــزم  هنا  افال�سها؟  اىل  املـــوؤدي 
منظومة الف�ساد التي ترعاها الدولة او تتغا�سى 
عنها، وت�سيب الهيكل الداري للدولة بالعدوى، 
وهنا  الف�ساد  منظومة  من  جزء  ي�سبح  بحيث 
ما  وهــذا  البلد،  يف  القت�سادية  الكارثة  حتل 
اأردنا احلديث عنه يف الزمة الإقت�سادية التي 
متر بها اليوم الدولة اللبنانية والتي اأخذت بعدا 

تغول  جند  حيث  وماليا،  واجتماعيا  �سيا�سيا 
منظومة الف�ساد التي يرعاها نظام املحا�س�سة 
مقدرات  على  ومتاديها  الطائفية  القوى  وتغول 

الوطن.  
انهيار  مبرحلة   اليوم   متر  الدولة  فلبنان 
العملة  فقدت  حيث  م�سبوقة،  غري  اقت�سادي 
مقابل  قيمتها  ن�سف  من  اكر  »اللرية«  املحلية 
ــدولر المــريــكــي، والــتــي هــي اأ�ــســال مل تكن  الـ
باأح�سن حال من قبل مع �سحة الدولر املعرو�ض 
ملعدل  اجلنوين  الرتفاع  ذلك  يرافق  للتداول، 
ال�سعار وتزايد عدد العاطلني عن العمل، حيث 
 35% مــن  بــاأكــر  الــيــوم  البطالة  معدل  يقدر 
وهذا رقم كارثي، والنتيجة زيادة معدل الفقر، 
حتت  هم  اليوم  ال�سكان  من   50% اأن  ويقدر 
 2019 العام  نهاية  منذ  راأينا  وقد  الفقر،  خط 
بال�سارع  يعت�سمون  الآلف من املحتجني  مئات 
املتهمة  ال�سيا�سية  الطبقة  مبحا�سبة  ويطالبون 
بالف�ساد وو�سول القت�ساد الوطني اىل ما و�سل 

اليه من انهيار.
ي�سهد  ان  الـــدويل  النقد  �سندوق  توقعات 

لــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــان إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟
دولـــــــــــــــــة إفـــــــــــــــــــــــــــاس  ام  إقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة  فــــــــــــــوضــــــــــــــى 
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

الناجت املحلي الجمايل للبنان هذا العام 2020 
%6.5 يف  %12 بعد ان كان  اأنكما�سا يقدر ب 
ان معدل  التقرير  وي�سيف   ،2019 العام  نهاية 
الت�سخم �سيبلغ ال %17 لهذا العام، و�ستواجه 
مع   ،15.3% اىل  ي�سل  مــايل  عجز  احلكومة 
ال�سعبة مما حدا  للعملة  احلا�سل  الإ�ستنزاف 
خا�سة  وحدة  اإن�ساء  اللبناين  املركزي  بالبنك 
الجنبية  العمالت  مع  للتعامل  الجنبي  للنقد 
ملواجهة  املغرتبني  من  خا�سة  للبلد،  ــواردة  الـ
يف  لل�سيولة،  الرئي�سي  امل�سدر  املوازية  ال�سوق 
خ�سم اأزمة مالية قا�سية ت�سببت بفقدان اللرية 
ادى  قيمتها، مما  %50من  لأكر من  اللبنانية 
بعموم البنوك العاملة يف اجلهاز امل�سريف اإىل 
ال�سحب والتحويالت،  فر�ض قيود �سارمة على 
الذي  اللبنانيني  اأثار هذا الجراء حفيظة  وقد 
�سيحرمهم من الو�سول اىل مدخراتهم خا�سة 

املغرتبني منهم.
عجزه  يعلن  لبنان  تاريخ  يف  الأوىل  وللمرة 
م�سكلة  باأن  علما  اخلارجية،  ديونه  ت�سديد  عن 
اجلديدة،  بامل�سكلة  لي�ست  للبنان  العام  الدين 
القرن  من  الت�سعينات  منت�سف  اىل  تعود  بل 
تفوق  �سنوية  مبعدلت  ينمو  كان  حيث  املا�سي 
بكثري معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل حتى 
و�سلت يف ايامنا هذه اىل حدود ال %170 من 
الناجت املحلي الجمايل، وهذا ما دفع باحلكومة 
التزاماتها  ت�سديد  عن  عجزها  عن  تعلن  ان 
لالإ�سراع  لها  مربرا  كان  وهذا  الدائنني،  جتاه 
يف الهرولة اىل �سندوق النقد الدويل للح�سول 
التي  النهيار  عملية  يوقف  جديد  متويل  على 
كذلك  وي�سمح  الــدولــة،  اقت�ساد  لها  يتعر�ض 
ــل مـــن جــهــات مانحة  بــاحلــ�ــســول عــلــى متــوي
فاإن  ال�سندوق  تقديرات  وح�سب  دولية،  اخرى 
عاجل  وب�سكل  اليوم  يحتاج  اللبناين  الإقت�ساد 
اىل حوايل 20 مليار دولر ملواجهة هذه الأزمة.

�ساهمت  التي  العوامل  بع�ض  اىل  ن�سري هنا 
الإنهيار  بوادر  �سرعت يف ظهور  اآخر  او مبعنى 
ال�سيولة  نق�ض  بينها  مــن  كــان  الإقــتــ�ــســادي، 
تــعــزى اىل �سوء  ــي  ــت وال بــالــعــمــالت الجــنــبــيــة 

ميكننا القول اليوم ان الزمة اللبنانية بداأت 
تخرج عن نطاق ال�سيطرة مع عدم اجلدية من 
النخبة احلاكمة يف الت�سدي لهذه الزمة وو�سع 
احللول املنا�سبة للخروج منها، وامللفت لالإنتباه 
هذه  من  املتفرج  موقف  الدويل  املجتمع  وقوف 
لها م�ساحلها  التي  الدول  تلك  الزمة، خا�سة 
يف لبنان �سواء م�سالح �سيا�سية او اقت�سادية، 
اإبداء اية حماولة لوقف هذا الإنهيار مثل  دون 
العربي،  اخلليج  دول  وبع�ض  ــا  واوروبـ امريكا 
عادة  والتي  الدولية،  املالية  املوؤ�س�سات  وحتى 
ما تتدخل بكل التفا�سيل واملفا�سل القت�سادية 
ــــدويل والبنك  ــلــدول مــثــل �ــســنــدوق الــنــقــد ال ل
والتي  الــدول  العديد من  الــدويل كما فعلت مع 
كان و�سعها القت�سادي اأ�سواأ من لبنان، لكننا 
واملحا�س�سة  القائم  النظام  طبيعة  باأن  جنزم 
الطائفية هي من اأو�سلت لبنان اىل هذا املنزلق 
من حالة الفال�ض والنفالت القت�سادي، وهذا 
�سروطهم  لإمــالء  املتفرجني  اولئك  ينتظره  ما 
القومي  ج�سده  عــن  لبنان  و�سلخ  واجنداتهم 
الفار�سية  ال�سفوية  الهيمنة  م�ساريع  لتمرير 
التي يتبناها حزب اهلل من جانب، ومن جانب 
بني  ــة  والــربي البحرية  احلـــدود  تر�سيم  اآخـــر 
بع�ض  تتبناه  والذي  ال�سهيوين،  والكيان  لبنان 
التنازل  وبهدف  ال�سلطة  ال�سريكة يف  الطراف 
عن جزء مهم من املياه القليمية ل�سالح الكيان 
النفط  عــن  التنقيب  مــن  ليتمكن  ال�سهيوين 
والغاز بهذا ال�سريط البحري العائد للبنان، ثم 
ا�ستوىل  التي  الغاز  بحقول  املطالبة  عن  تخليه 
و  متار  حقول   مثل  قبل  من  الكيان  هذا  عليها 

كاري�ض للغاز.

كانت  والتي  للبلد،  النقدي  الحتياطي  ادارة 
الإ�ستجابة لطلبات  البنوك يف  ال�سبب يف عجز 
جعلها  ممــا  الجنبية،  العمالت  مــن  العمالء 
ــداع  والي ال�سحب  عمليات  على  قيودا  تفر�ض 
الــدولر  خا�سة  الجنبية  بالعمالت  لعمالئها 
الف�ساد من  موؤ�س�سة  ان متكنت  بعد  المريكي، 
والتي  البلد  خــارج  ــدولرات  ال مليارات  تهريب 
تعود جذورها لأكر من اربعة عقود حيث يقّدر 
المــوال  �سرقة  اللبنانيني  القت�ساديني  بع�ض 
بـ  الآن  حتى   1982 عــام  منذ  وهدرها  العامة 
وبتواطوؤ من موؤ�س�سة احلكم  350 مليار دولر، 
هذه  من  م�ستفيدة  خارجية  واأطـــراف  نف�سها 
الحــوال  �سوء  تفاقم  اىل  ادى  مما  ال�سرقات، 
ان  ــك  ذل يف  واخلــطــري  للمواطنني،  املعي�سية 
اىل  جلاأ  املركزي  البنك  اي  اللبناين  امل�سرف 
اللبنانية بدون  اللرية  طباعة كميات هائلة من 
اي غطاء، وكان هذا �سببا يف اإنهيار قيمة اللرية 
للمواطنني  ال�سرائية  القوة  وتراجع  اللبنانية 
وبالتايل ارتفاع معدل الت�سخم اىل م�ستوى غري 

م�سبوق.    
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بعد احلرب العاملية الثانية بفرتة زمانية ق�سرية 
حتولت اليابان من دولة مهزومة ع�سكريا، وحمطمة 
اقت�ساديا، ومنهارة نف�سيا اإىل دولة ترتقي، وبخطى 
ثابتــه وواثقــة، �ســلم الهــرم الــدويل م�ســتندة علــى 
ركائــز فاعليــة داخليــة موؤثــرة. وبهذا ال�ســدد يقول 
املوؤرخ  وامل�ستقبلي المريكي بول كيندي، »ان اليابان 
اأ�سحــت اأف�سل البلــدان اإ�ســتعدادا ملواجهة تغيريات 
الغــد«. وعليــه نت�ســاءل: هــل �ســتعود اليابــان يف هذا 
القرن كما كانت قبل عام 1945 قوة مل يكن مبقدور 
اأحدا تقرير اي �سئ يف ال�سرق الق�سى دون ان ياأخذ 

يف احل�سبان  تاأثري دورها؟
اأول،  تقت�ســي،  ال�ســوؤال  هــذا  علــى  الجابــة  اإن 
حتليــل مدخــالت القوة وال�سعف يف اجل�ســد القومي 
الياباين، وثانيا اإ�ست�ســراف م�ســاهد الــدور الياباين 
خالل عقدين من الزمان ابتداء من عام 2020 . يف 
مقالنــا هذا �ســنن�سرف اإىل حتليل هــذه املدخالت، 
اأمــا يف مقالنــا الالحق �ســنعمد اإىل ا�ست�ســراف تلك 

امل�ساهد.

أ.د. مازن الرمضاني

مدخالت القوة يف اجل�سد القومي الياباين 
منذ ان بداأت اليابان بالربوز، يف ال�ستينيات من 
القرن املا�سي، كقوة اقت�سادية موؤثرة، والإجتهادات 
حول مدخالت هذا الربوز، متعددة وخمتلفة. وتكفي 
الإ�ســارة  مثال اإىل اجتهــاد بول كيندي. فهذا اكد ان 
التفــوق اليابــاين يكمــن يف تاأثــري اربعــة مدخــالت 
مهمــة، هي: )1( التوظيف الياباين الناجح للوليات 
املتحــدة، )2( النــزوع الداخلــي نحــو الدخار، )3( 
ات�ســاع ال�ســوق املحليــة، )4( الإنفــاق الوا�ســع علــى 
البحــث والتطويــر. وبغ�ض النظر عــن مدى دقة هذا 
النهو�ــض  مدخــالت  تف�ســري  يف  ذاك  او  الإجتهــاد 
الياباين، نرى ان املدخالت ال�سا�سية لهذا النهو�ض 

تكمن يف الآتي:
1.1 النظام القيمي الياباين

تتوافراليابــان علــى خ�سو�سيــة ثقافيــة وخلفيــة 
ح�ساريــة ومبخرجــات اأدت بالفــرد اليابــاين اىل ان 
يتميــز بــولء وانتمــاء فريد اىل بــالده. لــذا قيل:«ان 
حــب املجتمع الياباين لذاتــه قد بلغ درجة النف�سال 

عن الخرين«.
اإن ما تقدم يعود اإىل الأثر املمتد للنظام القيمي، 
وب�سمنــه الأخالقي، ال�ســائد يف اليابــان منذ قرون. 
فهــذا النظــام ، وكما يقــول الباحث الياباين ا�ســتمر 
يقوم على الطاعة، والرتاتيبية، والتم�ســك بالتقاليد 
املوروثــة، وال�ســيطرة علــى الــذات، ونبــذ الفرديــة، 

ف�سال عن النغما�ض يف العمل.. 
وجــراء تاأثــري هــذه القيم، مل يــوؤد تبنــي اليابان 
الــدور  )الأنــا(  تــوؤدي  اأن  اإىل  الراأ�ســمايل  للنظــام 
ذاتــه يف جمتمعــات اخــرى. فالعمــل كفريــق والولء 
للموؤ�س�ســة مثــال يعــربان عــن خا�سية قوميــة يابانية 
ا�ســتمرت تدفــع باليابــاين اإىل ايــالء النتــاج، كمــا 

ونوعا، اأولوية خا�سة على ال�ستهالك.
2.1 توظيف الدعم المريكي

احلــرب  نهايــة  يف  اليابــاين  الإ�ست�ســالم  بعــد   
العامليــة الثانيــة ذهبت الوليــات املتحــدة الآمريكية 
ان  بيــد  �سعيفــة.  دولــة  اليابــان  علــى  البقــاء  اىل 
معطيــات ال�سيا�ســة الدوليــة، يف نهايــة الربعينيــات 
وخــالل اخلم�ســينيات مــن القــرن املا�ســي، فر�ست 
عليها انتهاج �سيا�سة خمتلفة حيال اليابان. فالأبعاد 
 ،1949 عــام  ال�سينيــة  للثــورة  اجليوا�ســرتاتيجية 
واحلــرب الكوريــة عــام 1950، احدثــت تاأثريا مهما 
يف نوعية ادراك الوليات املتحدة المريكية مل�ستقبل 
دورهــا يف اآ�ســيا. فاإدراكهــا ان ابقــاء اليابان �سعيفة 
ينطــوي على ا�سعاف لدورها الآ�ســيوي، ادى بها اإىل 
اعــادة تاأهيل اليابان من اجل ان تكون ابرز حلفائها 
واهــم ادواتها يف القارة الآ�ســيوية. لــذا تدفق الدعم 
المريكــي، باأنواعــه اإىل اليابــان. وقد جــاءت حرب 
فيتنــام  يف ال�ســتينيات مــن القــرن املا�ســي لتوؤكــد 
احلاجــة المريكيــة لليابان وعلى نحــو دعم الإنفتاح 

المريكي عليها بعن�سر م�ساف. 

العــلوم

2040 عــــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــــي  الـــــــــــــــيـــــــــــــــابـــــــــــــــان 
الـــيـــابـــان اآلســـيـــويـــة ام آســيــا الــيــابــانــيــة
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وباملقابــل مل تتــوان اليابــان عــن توظيــف هــذه 
احلاجــة  ل�سالح دعم عــودة نهو�سها جمدداأ. ومما 
�ســاعد على ذلك ان الحتــالل المريكي لليابان كان 
قــد اأجج ع�سبية قومية قدميــة قوامها القبول مبا ل 
ُيقبــل وحتمــل مــا ل ُيحتمل، �ســبيال للبــدء مبراجعة 
علــى  اعتمــادا  جمــددا  النهو�ــض  لكيفيــة  �ســاملة 
الذات �سمن �سيا�ســة التحالف مــع الوليات املتحدة 

المريكية .
3.1 فاعلية نظام الرتبية والتعليم

توؤكد الآراء ان عهــد امليجي )1868-1912م(، 
الــذي �ســهد انفتاح اليابــان على احل�ســارة الغربية، 
هــو الــذي ا�س�ــض البدايــة التاريخيــة لنظــام الرتبية 
والتعليــم الراهــن يف اليابــان، خ�سو�ســا وانه �ســعى 
اإىل الق�ســاء علــى الأميــة عــرب التعليــم الإلزامــي، 
واختيــار ال�سفوة من املتفوقني لتبوء املواقع القيادية 
يف الدولة اليابانية. ومن هنا جاء ان�ســاء )53760( 
مدر�ســة ابتدائية، و)256( مدر�سة متو�سطة، و)8( 

جامعات تلبية لهذه الغاية املركبة.
يف  والتعليمــي  الرتبــوي  النظــام  خمرجــات  اإن 
عهــد امليجــي، وال�سالحــات التي طــراأت عليــه بعد 
عام 1912 مل توؤد اإىل ن�ســر التعليم على نطاق وا�سع 
ح�ســب، واإمنــا �ســاعدت كذلــك علــى جعــل اليابــان 
تتوافــر على قــدرة م�سافة �ســاعدتها لحقــا على اأن 

تكون قوة اأ�سيوية مهمة التاأثري.
وان  لليابــان،  المريكــي  الإحتــالل  �ســنوات  اإن 
اأدت اإىل جعل نظامها للرتبية والتعليم من�ســاقا وراء 
الهداف المريكية، بيد اأن هذه ال�سنوات مل ت�ستطع 
اإلغــاء تلك القناعة اليابانيــة القدمية باأن الإرتقاء ل 
يكــون مبعزل عن الإهتمام املكثف بالرتبية والتعليم. 
ال�ســنوات،  تلــك  انتهــاء  بعــد  اليابــان،  عــادت  لــذا 
اإىل الأخــذ بنظــام للرتبيــة والتعليــم قوامــه مركزية 
التوجيــه، الــذي تتــوله وزارة الرتبيــة، ول مركزيــة 
التنفيــذ، الــذي تتحمل م�ســوؤوليته الآلف املدار�ــض، 

التي ا�ستمرت حتت�سن املاليني من الطالب.
الطفــال،  ريا�ــض  علــى  املدار�ــض  هــذه  وتتــوزع 
هــذه  ويف  والثانويــة.   ، واملتو�ســطة  والبتدائيــة، 
املدار�ــض يتلقــى الطفــال والتالميــذ تعليمــا اإلزاميا 
خا�سا ي�ســتوي ومنوهم اجل�ســدي والعقلــي عرب اأيام 
درا�ســية جمموعهــا يف ال�ســنة )220( يوما باملقارنة 
مــع)180( يومــا يف الوليــات املتحــدة المريكيــة، 
وبعــدد �ســاعات ل يقــل عن )30( �ســاعة ا�ســبوعيا.  
وتبعــا لذلــك، �ســار التلميــذ اليابــاين، وبعمر )14( 
يح�سل على معرفة ل يح�سل عليها نظريه المريكي 
اإل اذا بلــغ )17( او )18( �ســنه، كمــا يوؤكــد بــول 

كنيدي.
اإن احلر�ــض علــى ن�ســر املعرفــة داخــل املجتمــع 
اليابــاين اف�سى اإىل خمرجات تثري العجاب. ومنها 
مثال اأن الأمية  يف اليابان ُتعد الدنى يف العامل ون�سبة 

ل�ساحلهــم.  توظيفهــا  ثــم  ومــن  معــارف وجتــارب 
ومــن هنا كانــت اأمناط �ســلوكهم حيــال احل�سارتني 
ال�سينيــة والغربيــة تتماهــى وامنــاط �ســلوك طالــب 
املعرفــة اجلــاد. وقــد اأدى هــذا اإىل ان ترت�ســخ روح 
التلمــذة يف الــذات اليابانيــة، هــذا ف�ســال عــن متتع 
املعلــم بقيمــة اإجتماعيــة خا�سة، ناهيك عن اإنت�ســار 
اإدراك اإجتماعــي مفــاده اأن نوعيــة التعليــم هي التي 
حتدد للفــرد اليابــاين دوره يف املجتمع. وجراء ذلك 
�سار الربط بني التح�سيل العلمي والنجاح يف العمل 

واحلياة قيمة اجتماعية عليا يف اليابان. 
اأما قوميا، فتعد اليابان اأمة متجان�سة يف تكوينها 
القومــي. فالعرق الياباين ي�ســكل اكر من %94 من 
مــن  اليابــاين  يخلواملجتمــع  لــذا  ال�ســكان.  جممــوع 
التناق�ســات وال�سراعــات العرقيــة والثقافية، المر 
الذي �ســهل ن�سوء نظام تربوي وتعليمي يتميز بوحدة 

كانــت يف بدايــة هــذا القــرن نحو0.7 %مــن جمموع 
ال�ســكان اآنــذاك والــذي بلــغ  127.443.563مليــون 
ن�ســمة  يف عــام 2019. والعجــاب ين�ســرف  اي�ســا 
اإىل التعليــم اجلامعــي، الــذي تــرتاوح مدته بني3-4 
�ســنوات تبعا للنظام الدرا�ســي املعتمد يف اجلامعات 
اليابانيــة، والــذي ينطلــق مــن روؤيــة يابانيــة خا�ســة 
مفادهــا ان الدرا�ســة اجلامعيــة هــي لل�سفــوة التــي 
ميكــن ان تتبواأ وظائف قيادية يف الدولة. لذا يتطلب 
الدخــول اإىل هــذه اجلامعــات، وهــي كثــرية، اجتياز 

امتحان قبول �سعب.
ووراء هذه الروؤية تطلع يرمي اإىل حتقيق التوازن 
بــني �ســعبية التعليــم علــى �سعيــد مــا قبــل الدرا�ســة 
اجلامعيــة لإ�ســباع احلاجــة املتزايــدة اإىل املــالكات 
ا�ســتعدادا  القــادة  اإعــداد  وبــني  املتعلمــة،  الفنيــة 
للم�ســتقبل. ويلتحق باجلامعــات اليابانية نحو 44% 
مــن ال�ســباب، وهــي ن�ســبة تتفوق فيهــا اليابــان على 
الــدول الوربيــة، التــي يلتحــق نحــو %25-%20 من 

ال�سباب بالدرا�سة اجلامعية.
 على اأن فاعلية نظام الرتبية والتعليم يف اليابان 
ل تكمن يف خ�سائ�سه بحد ذاتها ح�سب، وامنا اي�سا 
يف مدخــالت �ســابقة عليه �ســاعدت خمرجاتها على 
ان يــوؤدي دورا مهمــا يف حتقيــق النهو�ــض احل�ساري 
لليابــان. ولعــل اأبــرز هــذه املدخــالت هــي اخللفيــة 
احل�ساريــة والقوميــة لليابــان، ف�ســال عــن الرعايــة 

الر�سمية له.
فح�ساريــا، تتميــز اليابــان باأنهــا اإحــدى الأمم 
التــي مل تتــوان عــن التفاعــل احل�ســاري مع �ســواها 
الحتفــاظ  علــى  ذاتــه،  الوقــت  يف  احلر�ــض،  مــع 
املعرفــة،  نحــو  فالنــزوع   الثقافيــة.  بخ�سو�سيتهــا 
كجــزء من ظاهــرة اأ�ســيوية عامــة، دفــع باليابانيني 
مــن  الأخــرى  لــدى احل�ســارات  مــا  ا�ســتطالع  اإىل 
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التوجيه والدارة ومبخرجات �سهلت بناء جيل ياباين 
متماثل التكوين.

اأمــا بالن�ســبة للرعايــة الر�ســمية، فعلــى الرغــم 
مــن م�ســاركة حكومــة املركــز وحكومــات املقاطعات 
والوليــات، ال اأن  ح�ســة املركــز كانــت دومــا هــي 
القــرن  مــن  الثمانينيــات  العلــى. فمنــذ منت�ســف 
املا�ســي كان الإنفاق احلكومــي على الرتبية والتعليم 
ي�ســاوي %16.1 �سعودا من جممل النفاق احلكومي 
الياباين. وغني عن القول ان هذه الن�سبة من الإنفاق 
جتعــل اليابان يف مقدمة الدول التي تخ�س�ض ن�ســبة 
عاليــة مــن مواردهــا للرتبيــة والتعليــم يف موازناتها 

املالية
4.1 خمرجات النتماء اإىل ع�شر املوجة ما 

بعد ال�شناعية
قبل نهاية القرن الثامن ع�سر كانت اليابان دولة 
متخلفــة. ومل يبداأ هذا احلــال بالتغيريالتدريجي اإل 
مــع جميء المرباطورامليجي. فاإ�سالحاته ال�ســاملة 
كان لهــا الــدور احلا�ســم يف نقــل اليابــان اآنذاك من 
حــال اإىل اآخــر خمتلف نوعيــا. وتتفــق الآراء مع قول 
بــول كنيدي ان خمرجات هذه ال�سالحات �ســاعدت 
اليابــان لحقــا علــى ان حتقــق »...يف ب�سع ع�ســرات 
مــن ال�ســنني ممــا اقت�ســى حتقيقــه )خالل �ســنوات 
اأطــول يف الغــرب( اإذ ا�سبحت...اأمــة ع�سرية ذات 

موؤ�س�سات متطورة..«. 
ومنذ ال�ســينيات من القرن املا�سي بداأت اليابان  
بالــربوز كاأحــد رمــوز الإبتــكار والتطــور التقني على 
�سعيــد ال�سناعــات التــي تنتمــي اإىل ع�ســر املوجــة 
احل�ساريــة ما بعــد ال�سناعية. ومل حتل ال�سيا�ســات 
احلمائيــة، ومــن ثم القيــود املفرو�سة على اإ�ســترياد 
الب�ساعة اليابانية دون انت�ســارها الوا�ســع عامليا. اإن 
هــذا النت�ســار جعــل ح�سيلــة التبــادل التجــاري بني 
العــامل ل�سالــح الأوىل.  اليابــان والعديــد مــن دول 
ال�ســادرات  حجــم  تبايــن  ا�ســتمرار  ذلــك  ومثــال 
اليابانيــة اإىل ال�ســوق المريكيــة باملقارنــة مع حجم 

ال�سادرات الآمريكية اإىل ال�سوق اليابانية.
للب�ساعــة  الوا�ســع  الإنت�ســار  اإيجابــا  ويتفاعــل 
اليابانيــة عامليا مع حر�ض يابــاين، ومنذ عام 1951 
على الإ�ستثمار اخلارجي املبا�سر والناجم عن تراكم 
الــروة على مــدى الزمان. وعلى الرغــم من اأن هذا 
ال�ســتثمار يتــوزع علــى دول العــامل بن�ســب خمتلفــة، 
بيد انه ا�ســتمر يتمركــز يف الدول املتقدمة، باملقارنة 
مع �ســواها. وقد حظيت الوليــات املتحدة الآمريكية 
املركــز الول بــني هذه الــدول. فاإ�ســتثمار اليابان يف 
الوليــات املتحــدة الآمريكية يفوق اإ�ســتثمار الخرية 

يف الوىل.
ا�ســتمرار  املتغرييــن:  هذيــن  تاأثــري  دفــع  وقــد 
الفائ�ــض التجــاري ل�سالــح اليابــان وت�ساعد حجم 
ا�ســتثماراتها داخــل الوليات املتحــدة الآمريكية، يف 
العالقــة الثنائية اليابانية-المريكية اإىل ان تقرتن، 
ومنذ مدة طويلة �ســابقة، ب�سمة ال�سراع القت�سادي 
الكامــن. وجراء خمرجــات هذا ال�ســراع، ل مغالة 
يف القول ان الن�ســياق ال�ســابق لليابان وراء الوليات 
املتحــدة اأخذ يتجــه، واأن تدريجيــا، اإىل اأن يكون من 

معطيات املا�سي. ومما ي�ســاعد على ذلك ا�ســتمرار 
ادراك يابــاين مفاده ان الوليات املتحدة ت�ســعى اىل 
احلــد، يف القل، مــن النهو�ض القت�ســادي الياباين 
وم�سروعها القومي: اآ�سيا لالآ�سيويني بقيادة اليابان.

مدخالت ال�سعف يف اجل�سد القومي الياباين
اإن عنا�سر القوة التي يتميز بها اجل�ســد القومي 
اليابــاين ل تلغــي تاأثــري خمرجــات عنا�ســر ال�سعف 

فيه. ونرى ان اأهمها تكمن يف الآتي:
1.2 الإفتقار للموارد الآولية الآ�شا�شية

 )3000( مــن  يتكــون  �سيــق  ارخبيــل  اليابــان، 
جزيــرة تفتقــر اإىل م�ســادر الطاقــة واملعــادن غــري 
الوقوديــة، وكذلــك اإىل املوارد الغذائيــة واحليوانية. 
اإن هــذا الواقــع جعــل اليابان من بني الــدول الفقرية 
يف العــامل من حيث املوارد الأولية. ول يغري من ذلك 
توافرها على قدرحمدود منها ل يكفي لإ�ســباع احلد 
الدنــى مــن احلاجــة الداخليــة املتزايــدة اإىل هــذه 
امل�ســادر واملوارد. وقــد اف�سى هــذا الواقع الطبيعي 

اإىل الآتي:
اول، ان اليابــان ا�سحــت �ســديدة العتمــاد على 
امل�ســادر اخلارجيــة لتاأمــني حاجاتهــا  الآ�سا�ســية. 
ومنهــا النفــط مثال. فحاجتها الفائقــة اإليه ادت اإىل 
ان تكــون مبثابــة الدولــة الوىل يف العــامل امل�ســتوردة  
لــه. ومن املرجــح ان تبقى كذلك يف الزمان الالحق. 
وُتعــد منطقــة اخلليــج العربي مــن بني ابــرز مناطق 
الفي�ــض النفطــي يف العــامل اأهمية بالن�ســبة لليابان، 
خ�سو�ســا وانهــا توؤمــن لهــا نحــو %76 مــن جممــل 

ا�سترياداتها النفطية.
ثانيــا، اإنها جــراء نوعيــة اعتماديتهــا اخلارجية 
ا�سحــت مــن بني ابرز الدول املتقدمــة �سناعيا تاأثرا 
بتلــك الزمات القليمية والعامليــة، التي تنطوي على 
تعطيل لتدفق اإ�ســتريادتها، المــر الذي يجعلها اكر 

انك�سافا امام اداة الرتهيب ال�سيا�سي اخلارجي.
ثالثا، اإن النفاق الوا�سع على ال�سترياد اأدى اإىل 
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يق�سم التاريخ الب�سري اإىل ثالث موجات رئي�سة:  
ـ املوجة الأوىل، فهي الثورة الزراعية، التي اإ�ستغرق اإجنازها اآلف ال�سنني والتي امتدت 
زهاء ع�سرة اآلف عام، بدءًا من الألف الثامنة قبل امليالد وحتى نحو 1750 ميالدية. 

ـ املوجة الثانية، فهي ن�سوء الثورة ال�سناعية وقد اإ�ستغرق اإجنازها ثالثمائة عام، بداأت 
الغربية،  اأوروبا  دول  يف  ال�سناعة  منو  مقابل  النمو  عن  الزراعي  التطور  كف  عندما 

واأخذت يف الإنت�سار يف كل القارات.
ما زالت املوجة ال�سناعية مل تفقد بعد كل طاقاتها وم�ستمرة نظرًا للتطور غري املتكافئ 
�سّق  اأخذت يف  الثالثة، قد  اأواملوجة  ال�سناعية،  املوجة  بعد  اأن ما  بيد  العامل،  بني دول 
طريقها بقوة منذ منت�سف القرن الع�سرين ومن املرجح اأن تكتمل املوجة الثالثة خالل 

عقود فقط، حيث ي�سري التاريخ بت�سارع كبري. 
والأنظمة  حمطم،  والقت�ساد  جمزاأة،  فالأ�سرة  منا.  فرد  كل  يف  �ستوؤثر  املوجة  هذه 
ال�سيا�سية م�سلولة، والقيم ت�سرب بعر�ض احلائط، وهي تتحدى عالقات القوى ال�سابقة 

حيث بداأت التقنية ت�سغل احليز وحتطم حدود الف�ساءات الجتماعية.
اأ�سهمت التقنية التي حتولت اإىل �سيطان الع�سر واإلهه يف الوقت نف�سه، يف الرفع من 
جديدة  ات�سال  واأدوات  اإنتاج  و�سائل  ظهور  ويف  وم�ساعفاتها،  امل�سنع  يف  الإنتاجية 
متطورة وتوظيفها يف الإعالم، كان لهما دور حا�سم يف اإحداث نقلة نوعية، وتغيري يف 
امل�ستقل  بوعيه  الفرد  التقليدي وظهور  للمجتمع  القيم  وتثويره ملنظومة  املجتمع  طبيعة 

ونف�سيته ونزعاته ال�سخ�سية وم�سلحته اخلا�سة.
ـ املوجة الثالثة التي هي يف ذروة اإندفاعها توؤ�س�ض ملفاهيم وت�سورات ثقافية واأخالقية 
جديدة لتطور التاريخ وحتدث من الآثار النف�سية واملعنوية ال�سيء الكثري، يتطلب فهمًا 
خمتلفًا للعمليات اجلارية بني تداخل احل�سارات والثقافات املختلفة حيث تتبني معامل 
املوجة الثالثة تدريجيا بطريقة اإدارة العامل اأزمة وباء كورونا امل�ستجد ب�سكل مل نعهده 
بقدوم  حتما  و�ستوؤدي  املا�سيني  العقدين  خالل  مثيلة  اأوبئة  تف�سى  مع  حتى  قبل  من 
تغيريات حادة يف نهج التعامل عن بعد كنمط م�ستمر ولي�ض ا�ستثنائيا، وهو ما �سيتطلب 
الجتماعية  الأن�سطة  لإدارة خمتلف  العقد احلايل  هائلة خالل  تكنولوجية  بنية  توفري 
واخلدمية ما يعني التغيري ب�سكل جذري، لطبيعة احلياة الجتماعية لالأفراد، وكذلك 

منط العالقات فيما بينهم.

الموجة الثالثة 
أ. د. عالء محمود التميميوعصر كورونا

ان تتعر�ــض احــدى مقومــات نهو�سهــا، اي الدخار، 
قائمــة  وان  خ�سو�ســا  م�ســتمر،  ا�ســتنزاف  اإىل 
مفتوحــة  الوليــة  للمــوارد  اليابانيــة   ال�ســتريادات 
النهايــات. لــذا ُت�ســكل م�ســكلة نق�ض املــوارد الولية 
حتديــا مهما لليابان. �سحيــح انها عمدت اإىل ابتكار 
تلــك املوارد البديلة للحد من اثار هذه امل�ســكلة، بيد 

ان هذا امل�سكلة تبقى موؤثرة.
2.2 �شيخوخة املجتمع الياباين

الوربيــة  الــدول  مــن  ك�ســواها  اليابــان،  تتميــز 
مثال، باإرتفاع ن�ســبة املعمرين من ال�ســكان)65 �سنة 
�سعــوداأ( باملقارنــة مــع الفئــات العمريــة الخــرى: 
الن�ســبة   هــذه  ا�ســتمرت  وقــد  وال�ســباب.  الطفــال 
بالت�ساعــد عرب الزمان  حتى و�سلت يف اوائل القرن 
ال�ســكان.  جممــوع  مــن   16.3% نحــو  اإىل  احلــايل 
ومــن املرجح ا�ســتمرار ت�ساعدها، وهــو المر الذي 
�ســيجعل معدل منو ال�سكان يف �سن العمل  يف اليابان 

هو القل بني القوى ال�سناعية الكربى
وينطــوي النمــو امل�ســتمر يف عدد املعمريــن و/اأو 
املتقاعديــن يف اليابان على احتماليــة حتول املجتمع 
الياباين اإىل جمتمع لكبار ال�ســن: قليل النتاج وكثري 
ال�ســتهالك، ف�ســال عــن احلــد مــن زخــم الندفاع 
اليابــاين التقليــدي اإىل المام. ان هذه الحتمالية ل 
يلغيهــا القول ان اليابان تتوافر علــى قدرة توظيفهم 
يف اعمال تتنا�ســب واعمارهم، او ا�ستخدام الن�سان 
الآيل بديــال عنهــم، وعلى نحو يجعل دورهم ي�ســتوي 

ومثيله يف الدول ال�سناعية الخرى.
علــى ان الأمر ل يقت�سر على البعد القت�سادي، 
وامنــا ميتــد لي�ســمل كذلــك ابعــادا اخــرى. ولعل من 
املطالبــة  ت�ساعــد  احتمــال  وابرزهــا  اأهمهــا  بــني 
الداخليــة بالعــودة اإىل تبنــي �سيا�ســة العزلــة تاأمينا 
لال�ستفادة من الجنازات الداخلية، وجتنبا للدخول 
يف �سراعــات مــع دول اقليميــة تتقاطــع م�ســاريعها 
مــع امل�ســروع اليابــاين يف القيادة ال�ســيوية كال�سني 

خ�سو�سا.
3.2 اإفتقار النموذج الياباين للمعنى

كمفهــوم، للمعنــى دللت متعــددة، ومــن بينهــا 
القدرة على ن�سر قيم ثقافية خا�سة باإحدى المم، او 
الدول، يف العــامل ولأغرا�ض قد يكون منها التعوي�ض 
امــا عــن نفوذ دويل حمدود او مفقــود، او دعم تاأثري 
دويل موجــود بعن�ســر م�ســاف. ويف كلتــا احلالتــني 
تقرتن الغاية النهائية لهذا النزوع  يف رفد قدرة هذه 
المة، او الدولة، على الفعل الدويل بعن�سر م�ساف.
وبالقــدر الــذي يتعلــق باليابــان ل يختلــف الراأي 
يف ان منوذجهــا يف الإرتقــاء احل�ســاري، ول�ســيما 
يف جانبــه املــادي، ي�ســتحق العجــاب، بيــد ان هــذا 
النمــوذج يفتقــر اإىل القدرة التي تدعمــه ثقافيا، اي 
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

الـــــــــــــمـــــــــــــاحـــــــــــــم الـــــــــمـــــــــوريـــــــــســـــــــكـــــــــيـــــــــة
�شقطت الأندل�س نهائيا بعد �شقوط مدينة 
غرناطة �شــنة 1492م. بعد �شــقوط املدينة قام 
الإ�شــبان باأفعــال اأقــل ما تو�شف بــه اأنها اأفعال 
ان  اأف�شــل  امل�شــلمني,  العــرب  بحــق  وح�شــية 
اأ�شــميهم باملوري�شــكيني, اأما لفظ )موري�شكي( 
داكــن  اأو  ال�شــمراء  الب�شــرة  ذا  تعنــي  فاإنهــا 
الب�شــرة, واأن هــذا املفهــوم قــد متــدد ليتحــول 
)الإن�شــان  معنــى  اإىل  الو�شــطى  الع�شــور  يف 
غــري امل�شــيحي(. وقد تعني اللفظــة اأي »مورو« 
ت�شغــريا حتقرييا لكلمة )العرب الأ�شاغر( اأو 

)امل�شلمون ال�شغار( تقليال من قدرهم.  
وقــد واجــه الإ�شــبان رعاياهم املوري�شــكيني 
وا�شــتعباد  ج�شــدي  وتعذيــب  اإبــادة  بحــرب 
وتن�شــري, وحددوا اإقامتهــم يف مناطق خا�شة, 
مفتوحــة  اأبوابهــم  تــرك  علــى  اإجبارهــم  مــع 
لغر�ــس ت�شــهيل مالحقــة حماكم التفتي�ــس اأو 
التحقيق لهم. اأما من مل يذعن لهذه الأحكام 
واآثــر البقــاء علــى دينه فــكان ن�شيبــه التهجري 

الق�شري اإىل املغرب.
الق�شــاء علــى اللغــة العربيــة كان جزءا من 
املخطط ال�شــامل لطم�ــس هويــة العرب الذين 
اآثروا البقاء على الرحيل اإىل املغرب, فلقد مر 
طم�س الهوية بخطوات متدرجة بداأت بتعليق 
ال�شلبــان على امل�شــاجد, ثــم منع ال�شالة فيها, 

وتــال ذلــك حتويــل امل�شــاجد اإىل كنائ�ــس, ثــم 
منــع التخاطــب باللغــة العربيــة. حتــى اإذا حــل 
واملالب�ــس  العربيــة  اللغــة  مــت  ُحرِّ  1526 عــام 
العربيــة وت�شــمية املواليــد بالأ�شــماء العربيــة. 
وكان ذلك مق�شورا يف البدء على املناطق التي 
ي�شــكل امل�شــلمون فيهــا اأقليــة, لكن بعــد اأربعني 
�شــنة - اأي يف عــام -1566 عممــت هذه الأحكام 
اجلائــرة على املــدن ذات الأغلبية امل�شــلمة مثل 
امل�شــلمني  فاأمهلــوا  و)بلن�شــية(  )غرناطــة( 
ثــالث �شــنوات لتعلــم اللغة )الق�شــتالية( مينع 
بعدهــا التعامــل باللغــة العربيــة قــراءة وكتابة 
وتقا�شيــا, وت�شبــح العقــود املكتوبــة بالعربيــة 
باطلــة. وقــد �شــبق هــذه اخلطــوة حــرق الكتب 
وبخا�شة الكتــب الدينية وكتب العلوم والطب 

والفلك.
وكانــت اللغــة العربيــة  قــد و�شلــت الغايــة 
ومنعهــا.  حماربتهــا  قبــل  حتــى  الركاكــة  مــن 
دخــل  اإن  ومــا  تدريجيــا,  ت�شمحــل  واأخــذت 
القــرن ال�شاد�ــس ع�شــر حتــى كان املوري�شــكيون 
يتحدثــون لغــة خا�شة؛ هــي مزيج من العربية 
والق�شتالية عرفت بلغة )الأخلميادو( ومعناها 
بالعربية اللغة الأعجمية  والإ�شبانية, واأخذوا 
يكتبون بها معربين عن اأفكارهم وم�شاعرهم, 

وحمافظني على 

 البقيــة الباقية مــن تراثهم الديني. كتبوا 
بهــا الأوردة والأدعيــة لكنهــا مل متكنهــم مــن 
قــراءة القــراآن الكــرمي واحلديــث ال�شــريف اأو 

كتابته.  
املالحم املوري�شكية

املالحــم املوري�ســكية هــي املالحم ال�ســعبية 
التــي ن�ســجها املوري�ســكيون حتت وطــاأة حماكم 
التفتي�ــض بعــد �ســقوط الأندل�ــض والتــي و�سلــت 
اإلينــا بلغــة اأعجمية، وحروف عربية، يف ال�ســكل 
املعــروف بـــ )الأخلميــادو( ومعناهــا بالعربيــة 

اللغة الأعجمية.
للكاتــب  املوري�ســكية  املغــازي  كتــاب  ويف 
امل�ســري الدكتــور �سالح ف�سل يذكــر جمموعة 
مــن احلكايات امللحمية املجهولــة املوؤلف، والتي 
تــروي اأحــداث بع�ض غــزوات العهد الإ�ســالمي 
الأول، والتــي تتخــذ لهــا كبطــل رئي�ســي علي بن 
اأبــي طالب )�ــض(. وقــد كتبت هــذه املغازي يف 
اأو  باللغــة »الأعجميــة«  ال�ساد�ــض ع�ســر  القــرن 
»اأخلميــادو«. اإل اأن كتابــة هــذه احلكايــات مــن 
طرف املوري�ســكيني يف القرن ال�ساد�ــض ع�ســر ل 

ينفي وجودها �سلفا كحكايات �سفهية.
وقــد جلــاأ املور�ســكيون اإىل هــذا النــوع مــن 
الكتابــة ملحاولة اإمنــاء الروح الدينيــة يف الوقت 
والقمــع  ال�سطهــاد  مــن  يعانــون  كانــوا  الــذي 
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املمار�ــض عليهــم مــن طــرف حماكــم التفتي�ــض؛ وهــذه احلكايــات تذكــري 
باملا�ســي الإ�ســالمي وباإجنــازات الفتوحات، وتذكري كذلــك باإمكانية وقوع 
املعجــزات بال�سمــود والإميــان بــاهلل. لهــذا فبالإ�سافــة اإىل البعــد الأدبي 
للمغازي فهي كذلك ذات بعد �سيا�سي وديني، ونوع من اخلطاب احلما�سي 
غري املبا�ســر يف تلك الفرتة التي �ســهدت عدة ثورات كانت اأ�ســهرها  ثورة 

غرناطة الكربى عام 1568 والتي تزعمها حممد بن اأمية
فكتــاب املغــازي املوري�ســكية ي�ســم ت�ســع حكايــات تختلــف يف اأزمنتهــا 
واأمكنتهــا لكنهــا تلتقي يف مو�ســوع واحد وهو الغزوات الإ�ســالمية وتعظيم 
�ســخ�ض الإمــام علي بــن اأي طالب كرم اهلل وجهه، اأمــا عناوين احلكايات 

باإخت�سار فهي:
احلكايــة الأوىل  تــروي اأحداث معركة امل�ســلمني مع الأ�سيد بن �ســلمى 

املخزومي 
اأمــا احلكايــة الثانيــة، فتحكــي عن ملــك اليمن احلــارث بن اأبي �ســمر 

الغ�ساين الذي بعث اإليه ر�سول اهلل )�ض( ر�سالة تدعوه اىل الإ�سالم
احلكايــة الثالثــة حتمــل عنوان »معركــة خدمية البارقيــة والأحو�ض بن 

خما�ض«. 
اأما احلكاية الرابعة، فهي »حديث وراء احلجرات«.

احلكاية اخلام�ســة تدور حول اإحدى اأ�ســهر الغزوات وهي غزوة حنني، 
رغم اأن احلكاية حتمل عنوان: »معركة بدر وحنني«.

اأما احلكاية ال�ساد�سة  فهي املتعلقة مبعركة امللك املهلهل ابن الفيا�ض
احلكاية ال�سابعة تتحدث عن معركة الأ�سيب بن حنقر

احلكايــة الثامنة حتمل عنوان »حديث ق�سر الذهب وق�سة الثعبان مع 
علي بن اأبي طالب«.

اأما احلكاية الأخرية وهي »ق�سة علي وال�سبايا الأربعني«.
ولكــن التعمــق يف هــذه املالحم تثبت بــاأن معرفة املوري�ســكيني بالتاريخ 
هــو م�ســّوه وغــري مطابــق للتاريــخ الــذي نعرفه ويــدل على مــدى البعد عن 
حميطهــم الإ�ســالمي وقلــة امل�ســادر التــي تــروي احلقائق كما هــي، حالة 
الياأ�ــض الــذي و�سلــه املوري�ســكيني جعلهــم يــروون ق�س�ســا ل عالقــة لهــا 
بالواقع وت�سّوه �سورة النبي ً)�ض( و�سورة علي بن اأبي طالب )�ض( وحتول 
تلك املالحم التاريخ الإ�ســالمي اىل تاريخ متخيل ي�ساعدهم على ال�سمود 
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 حما�شر جامعي, باحث يف التاريخ وخمت�س يف علوم البيانات

د. زهرة بوسكين

مــــــــنــــــــعــــــــرجــــــــات الــــــــــفــــــــــســــــــــاد الــــــصــــــغــــــر

 اإعالمية من اجلزائر

يف الدفرت اليومي نكتب تفا�سيال كثرية..ن�سري ونخطو..نقرتب ونبتعد..
�سرا  نلعن  ومتناق�ساتها  احلياة  ثنائيات  وبني  ون�ستنكر.  ونكره..نوؤيد  نحب 
وجهرا ما حولنا..نلعن الأنظمة والتطبيع والغالء والأ�سعار والنفاق و..و..و..
نكر�ض  ونحن  وف�سدت(،  تغريت  )الدنيا  م�سجب  على  نعلقه  نقرتفه  ما  وكل 
الف�ساد يوميا ونبدع يف جت�سيده، ف�ساد اأفكارنا واج�سادنا وعالقاتنا املري�سة.
يبداأ الف�ساد من بيتي ال�سغري الذي اأهمل زواياه ثم اأ�ستاء من العنكبوت 
اذا وجدته مقاما طيبا، يبداأ من فرا�سي الذي اأهمل ترتيبه كل �سباح بحجة 
اأ�سابقه، ويرت�سم الف�ساد يف �سعري الذي اأهمل مت�سيطه  الوقت ال�سيق واأنا 
يكون  باأن  اأهتم  ل  الذي  اأكلي  بالورع...ومن  الآخرين  يوهم  واغطيه مبنديل 
اأفت�ض عن  الوقت  بقية  اأق�سي  ثم  الثقيلة  بالأطعمة  الداء  بيت  فاأغزو  �سحيا 

حمية ناجعة. 
ميتد الف�ساد اإىل عملي واأنا اأمتاطل يف اأدائه �سهوا اأو عمدا وكلما اأ�سمع 
عن قانون جديد للحقوق اأرك�ض لأطالب واأهمل اأن اأقراأ ف�سل الواجبات كي 

ل اأتذمر.
يرت�سم الف�ساد يف قلمي الذي �ساع غطاوؤه ومل اأبحث عنه، ثم األعن نوعية 
احلرب اذا �سال يف حمفظتي..ويت�سكل يف الكتب املرتاكمة اأمامي ول اأجد وقتا 

لقراءتها ثم اأكتب مقال طويال عن املقروئية واأهمية الكتاب. 
يف  ويغ�ض  العطل  يف  الأ�سعار  يرفع  الذي  احلي  تاجر  اإىل  الف�ساد  وميتد 
امليزان ويغلق م�سرعا لي�ستدرك �سالة اجلمعة يف امل�سجد ليخرج بعدها اإىل 

ال�سارع مع اجلماهري �سارخا وم�ستنكرا ف�ساد ال�سا�سة وامل�سوؤولني.
ون�سي  فتجرب  ال�سغري  اأناه  �سخم  الذي  امل�سوؤول  ذلك  من  الف�ساد  يبداأ 
كل  ون�سي  ال�سحية  دور  تقم�ض  يف  تفنن  عامل  ومن  احلر  ال�سقوط  حلظات 

مفاهيم الكرامة التي مرت عليه يف كتاب القراءة.
يبداأ الف�ساد من رجل ق�سى عمره يوؤدي دور الأقوى والقادر واحلامي، ويف 
غمرة الواجبات �ساعت حاجته للحظة �سوق ويد مت�سح على راأ�سه وتغمر ذلك 
الطفل الذي ي�سكن اأعماقه..في�ستمر يف احلياة والواجبات مع وقف التنفيذ.

لي�سبح  ويت�سابك  الإمتداد  ويتداخل  الآخر  اإىل  ليمتد  منا  الف�ساد  يبداأ 
متاهة ندور يف زواياها بحثا عن خمرج يحيلنا على منعرج ف�ساد جديد.

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض
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الأوىل يف راأ�سي
والأخرى يف رئتي

و�سظيُة ناٍر ثقبت قلبي
�سرُت اأدوُر كاأيّنَ �سرعى

بالنباأ املفجع
منذ �سنني ورحى الدنيا تطحن قمح 

عظامي
وترّوع

زادتني فاجعة امليناء وتدمري بيوتك 
حزنًا

فدموعي جتري اأربَع اأربع
ما اأب�سع اأخبار احلرِب
وما اأب�سع جتار احلرِب

وما اأ�سنع
ما ذنبك يا بريوت

ع وما ذنب الأطفال الر�سّ
ما ذنُب قتيٍل ليلة عر�ٍض وعرو�ٌض

ب�سيوف النارُتقّطْع

ما ذنب البحِر يفي�ُض دمًا

يا ما كان لبريوت حبيبًا من زرقته

الأعنُي ل ت�سبع

ما ذنُب غواليك ي�سيعن دلل العمر

ويلب�سن احلزَن طوال العمِر

فذاك �سهيٌد راح بغري وداٍع

راَح ولن يرجع

ما ذنب �سفائن اأرزاقك اأن حترق

و�سرائع عدلك بالظلم مُتزق

اآٍه يا بريوت فال اأدري اأي الأحزاِن

باأمتنا اأعمق

اإين يا بريوت

بدمعي اأغرق

ساجدة الموسوي

ل ادري 
اُيّ ال�سياء متوُت ا�سرع؟

القلُب الذي فقَد قدرَتُه على ال�سغِف 
ام العقُل املرتنُح يف �سحِو �سكرتِه.

والرغبُة املعلقة يف املنت�سِف 
كاَنّ الكتماَل يرعُبها 

يف ليٍل مل يغفْل عن حمِل �سوِت الذئِب 
اىل ظِلّ �سورٍة ل معنى لها.

�سورٌة ل تعني احدًا اَنّه وجهي فقط
 وجهي الذي يقوُل الكثرَي

 يف مدينٍة �سكانها فقدوا �سمَعهم 
يف حرٍب طويلٍة مع احلياِة
من اين اتيِت بهذا الوجه؟

 هل ذّروا املالئكِة غارًا على �سل�سالِه؟
ام انهم نحتوه من حلاِء �سجِرالعود 

اكنِت تربة للريحان يف الفردو�ض العلى!!
ام ُلففت مبهٍد من ورق التوت

اعود لر�سال نف�سي كما ت�ساَءَل املالئكُة
 ال�سامات التي تغطي ج�سدي

 كانه م�سكنها
الي�ست هي قبل املالئكة 

اذن 
ملا الن ا�سبحُت ابنًة لل�سقاء

 مهاجرًة يف الر�ض 
ا�سري فيها مثل  لقمٍة �سائغة 

اركن ج�سدي امل�سلول اىل نافذة
رهينًة لل�ساعات التي تدور عقاربها 

وتزيد من عداد عمري 
�ساعة تلو الخرى 

انفث التبغ بروح منت�سية
ُادقق كل ما تواىل علّي 

ولين املك قدرة الحتيال على الزمان
 ان�سطر لكتلتني 

كتلًة تغزو الوقت ومت�سي مع الزمان  خطوًة بخطوة 
والكتلة الخرى روح عتيقة 

طـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــور نــــــــــــــــــــــــــــــــــادرةبــــــــــــــــــــــــــروت..يــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــعـــــــــي
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�سالح  عقيلة  امل�ست�سار  الليبي  النزاع  طريف  اإعــالن  يف  انه  �سك  ل 
فايز  الــوفــاق  حكومة  جمل�ض  رئي�ض  و  الليبي  الــنــواب  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سراج، منفردين عن وقف اإطالق النار يف ليبيا متهيدا للحل ال�سلمى 
فاحتة  يعترب   2021 مار�ض  يف  ورئا�سية  ت�سريعية  لإنتخابات  والدعوة 
ذلك  لأن  اجلميع،  اأرقــت  التي  الليبية  لالأزمة  اإنفراجة  وبالفعل  خري 
�سيوؤدي قبل اأي �سىء اإىل حقن لدماء اإخواتنا الليبيني، خا�سة اأن هذا 
الإعالن مت اإ�ستقباله برتحيب عربى ودويل، ومن جامعة الدول العربية 
الرئي�ض  خالل  من  م�سر  وبالطبع  الأفريقي  والإحتــاد  املتحدة  والأمم 
الأزمــة،  هذه  من  م�سر  موقع  ب�سبب  بذلك  جدا  رحب  الــذى  ال�سي�سي 
فقط  لي�ض  البلدين  بني  يجمع  ما  اأن  حيث  لإنفراجة،  بداية  واإعتربها 
عالقة اجلرية بل عالقة اأخوة وعروبة وتاريخ،  وهي العالقة التي اكد 
ولكن  عام  ب�سكل  امل�سالح   من  تخلو  عالقة  انها  الرئي�ض  دائما  عليها 
اإطار  الآخر يف  على  منهما  كل  يحافظ  اأن  بالأ�سا�ض  تتفق م�ساحلهما 
من الثوابت التاريخية.  وم�سر تهتم باأمن وا�ستقرار كل دولة عربية من 
املحيط اإىل اخلليج ولكن عندما تكون الدولة ال�سقيقة جارة لها ويتاأثر 
الأمن الوطني امل�سري مبا يحدث يف البلد اجلار يكون الإهتمام له بعد 

ا�سمل واأو�سع.
ال�سي�سي منذ فرتة، من خالل  الرئي�ض  اعلنه  ما   اأن  اأي�سا  ول�سك 
مبادرة ال�سالم امل�سرية والذى اأكد فيها على احلل ال�سلمي، وان خط 
كان  والعربي،  الــدويل  الإ�ستح�سان  ونالت  اأحمر،  خط  احلفرة  �سرت 
وكذا  والليبي،  امل�سري  القومي  الأمــن  على  احلفاظ  اىل  منها  يهدف 
خريطة  مبثابة  املبادرة  كانت  حيث  ل�سعبها  ليبيا  ثروات  على  احلفاظ 
الهدوء  اىل  والــعــودة  الليبي  ال�سعب  م�سلحة  يف  كلها  ت�سب  طريق 
وامليلي�سيات  الإرهــاب  على  والق�ساء  الليبيني  دماء  وحقن  والإ�ستقرار 
الإعــالن  هذا  ي�سري  ان  ناأمل  و  خــراب.  اإىل  ليبيا  حولت  التى  امل�سلحة 
اأي تدخالت تركية لتعود ال�سقيقة ليبيا كما  يف طريقه الإيجابي بدون 
ونبذ  التما�سك  على  �سعبها  يحر�ض  واأن  قوية  م�ستقرة  دولة  عهدناها 
واجلماعات  املرتزقة  طــرد  على  اأي�سا  والإ�ــســرار  والإنق�سام  الفرقة 

الإرهابية والقوات الرتكية  بقوة اجلي�ض الليبي الوطني.

أ.هويدا عبد الوهاب

إنفراجة ليبية

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية

 نيسان سليم رأفت

تعود بي لعاملي الخر 
ارمم ما خذلني بالعدول عنه ندمًا 

يرتكني على قارعة الذكريات لتلم�سها با�سابعي 
مثل لوحٍة على جدار متحف 

ة لنف�سي  حتى هنا ا�سعر بانني م�سروٌقة ومعرو�سٌ
اقتفي مراحل ال�سقوط واألتاآم اللدغات 

 ها انا اكرب فجاًة 
اأقذر اعواًما اىل المام. 

فاأراين جال�سة يف مكاٍن بعيد
كالطيور النادرة 

 اأغني  ببحة �سوت �سئيٍل
ويِف را�سي ال�سوؤوال الذي ميال فراغه 

ما الذي �سيتغري؟؟؟
لو كان ا�سمي يحمُل طعَم عطٍر انثوي

 ومعنى ل يتعدى املحلية »مديحة« او »ليلى«. 
فتاٌة عاديٌة بافكاٍر ر�سيقٍة

وفطرِة خميلٍة تكاد تخلو ال من بع�ِض ال�سئلِة
 عن �سبِب �سريِر الباِب،

 وعن فراِر الظِلّ من نوِر ال�ّسم�ِض،
 متلب�سة بروح قطٍة م�سون

 حتمُل ا�سراَر �ساكني البيِت بكِلّ وفاٍء
 مل تبتزهم يومًا باكَر ِمن اطعامها... 

ما كنت افعل!! 
والياُم دوَنِك متُرّ ثقيلٌة،

 متُرّ مثَل عقوبِة مائِة �سوٍط يف ذاِت املو�سع
ن�سو�ُض روحي

 ذابت 
مثل ف�ضِ امللحِ..... بعدكَ!!
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وجراحات  الفعل،  �سماء  حــّد  بذلها  نخيل  تطاول 
منعوفة يف غري اجتاه.

وظل هارون ها�سم مم�سكًا بريق ال�سعر و�سعلته 
املتوهجة جم�ّسدًا حق فل�سطني بالتحرير وحقيقتها 
والفربكة  والت�سويه  النك�سار  التي ترف�ض  ال�ساطعة 
بالدنا  ذبح  يف  العدو  و�سوح  وا�سحة  لأنها  واملحو، 
واملعاندة  ال�سرب  يف  �سعبنا  وو�سوح  وا�ستباحتها، 
حتى  تتوّقف  ولن  حدٍّ  عند  تقف  لن  التي  واملنازلة 

التحرير الناجز وال�ستقالل املبني.
فاأر�سى: راجعون.. راجعون .. راجعون

والتاأكيد  فل�سطني  نحو  العبور  مانفي�ستو  ليكون 
ثوابت  من  ًا�سياًل  ثابتًا  باعتباره  العودة  حّق  على 
الثورة الفل�سطينية. ف�سار �ساعر العودة دون منازع 
وحادي احلكاية الفل�سطينية مبا حتت�سد به من اآلم 
و�سهداء.   حربي  ودم  وت�سحيات  وعذابات  وويالت 
بال�سرية  جدير  هو  مبا  عاليًا  الأمــل  قنديل  ي�سعل 

وامل�سرية ومي�سي نحو العد احلّر غري هّياب..
»فل�سطني التي ذهبت �سرتجُع مّرة اأخرى« قال.  
اإىل  اأول جرحها  وهذه حتمية لزمة.  فل�سطني من 
عنادها  اإىل  ال�ساخن  مــدادهــا  ومــن  ملحها،  اآخــر 
باأبطاله  يليق  مبا  �سعبنا  و�سيعود  �ستعود،  املقد�ض 
الطرواديني الذين �سُيحَملون على العربات حتّفهم 
امل�ساعل نحو فل�سطني باإكتمال ا�ستقاللها وحريتها 

غري منقو�سة.
الأمــني  ــي  اأب مــع  اأجريته  من�سور  غــري  حــوار  يف 
�ساألته: »انتميت اإىل فل�سطني، وتعاليت على املنطق 
ا�ستقالليتك،  منحتك  مــاذا  ال�سّيق،  الف�سائلي 

وماذا جّرْت عليك؟ »
فاأجاب: »اأترك الإجابة على هذا ال�سوؤال ملا جاء 

اجلماعي،  ال�ساعر  رحــل  وداع،  دون  هــكــذا، 
هذه  ــداد  امــت على  الو�سيعة  اجلــمــالــيــات  جمــرتح 
هارون  الأمــني(  )اأبــو  العربي،  والوطن  الفل�سطني 
ها�سم ر�سيد.  رحل يف مغرتبه البارد وهجاجه املّر، 
الف�ساءات  وانح�سرت  امل�ساحات  �ساقت  اأن  بعد 
باأزهار  الطافحة  احلديقة  روحــه  على  رحبت  مبا 

العطاء، والفّواحة بحروفها املنّداة.
الأبدي واحدًا من  ال�سارق  نعم، هكذا يختطف 
والعربية  الفل�سطينية  للق�سيدة  لني  املوؤ�سِّ الكبار 
املوؤ�س�سة لحتاد كتاب  الكتيبة  اأ�سلع  اأحد  املقاومة، 
زمالئه  مبجاورة  غــزة  يف   ،1966 العام  فل�سطني 
جــربا،  اإبــراهــيــم  جــربا  كنفاين،  غ�سان  امليامني: 

�سمرية عزام، يو�سف اخلطيب وخريي حّماد.
التاريخ وهارون ها�سم ر�سيد يحفر  ومنذ ذلك 
فل�سطني  قــولــة  معليًا  اخلــ�ــســراء  ال�سعر  تــربــة  يف 
والأمة، جم�ّسدًا بحربه ال�ساخن طريق فل�سطني مبا 
ودماء  ناقعة،  مريرة  واأهــوال  و�َسَغب  تعب  فيها من 

يف ق�سيدة يل ن�سرت حديثًا يف ديوان )ما يجب اأن 
ُيقال( �سدر يف القاهرة العام 2013 م:

اأخريًا ها اأنا يف »ِمْي�سي�ساجا«
ل والرحيُل يحطُّ بي التنقُّ

اأنا ع�سُت الذي قد ع�سُت عمري
»فل�سطنٌي« لها ال�َسْبُق الَعُجْوُل
ويف زمن الف�سائل كم دعوين

ومايل غريها اأبدًا ف�سيُل
دنا اإذا ما فل�سطني توحِّ

التقِت اأهدافنا و�سفا ال�سبيُل
هذا ما ع�سُت له .. وعانيُت من اأجله.

الأمــني  اأبـــو  �ساعرنا  قــالــه  فيما  اأن  �ــســك،  بــال 
دللة وا�سحة على اخلط ال�سليم الذي انتهجه منذ 
البداية حتى رحيله »الطريق اإىل فل�سطني«، ناأيًا عن 
ال�سياق الف�سائلي، ورمّبا هذا ما حال دون انت�ساره 
مبا هو جديٌر به يف الأر�ض املحتلة التي غاب عنها 
العام  الحتــاد  ا�ستدعى  ما  طــوال،  ل�سنوات  ه  ن�سّ
اأعماله  لإطـــالق  الفل�سطينيني  والأدبــــاء  للكتاب 
وعربيًا  فل�سطينيًا  مــّرة  الأوىل  الكاملة  امل�سرحية 
اأعماله  من  الثالث  املجلد  ــالق  واإط  ،2014 العام 

ال�سعرية العام 2015.
فهو  الكثري،  كّلفته  عليها  وثباته  ال�ستقاللية 
الف�سيل.  اأو  احلزب  �ساعر  ولي�ض  فل�سطني  �ساعر 
وعلى الرغم من ذلك امتّدت اأ�سعار �ساعرنا هارون 
ها�سم ر�سيد لت�سل الف�ساءات البعيدة، مبا حتمله 
من جوًى وحنني واإ�سرار على قولة فل�سطني الباقية 

والعالية.
وجدت  مغرتبه  يف  الأمــني  اأبي  مع  توا�سلي  ويف 
�سعادته  كانت  وكــم  حانيًا،  واأبـــًا  عاليًا  ا�سمًا  فيه 
حينها  املحتلة،  الأر�ــض  يف  اأعماله  �سدرت  عندما 
منحه  ملنا�سبة  ال�سارقة  يف  الأوىل  وللمّرة  التقيته 
د.  ال�سيخ  �سمو  من  العربي  لل�سعر  ال�سارقة  جائزة 
اأعماله  فقّبل  ال�سارقة  حاكم  القا�سمي،  �سلطان 
امل�سرحية وو�سعها على راأ�سه وهو بكامل الفرح اأن 
بلده التي غّناه طيلة حياته يويف له بطباعة اأعماله 
امل�سرحية، واأهدى الن�سخة الأوىل من الطبعة الأوىل 

تلك اإىل �سمو ال�سيخ �سلطان القا�سمي.
اأبرق  الختياري يف كندا  اإىل منفاه  بعد عودته 
يل بر�سالة و�سلتني بخط يده: »كان حلمي باإحتاد، 
يوم  اإليه،  طمحت  اأو  اأطمح،  ما  يحّقق  اأنه  �سعدت 

أ.مـراد السوداني

هارون هاشم رشيد:
أّراخ الحكاية الفلسطينية، ومنشدها الثوري
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هل اأتعبك حال البلد فاأمر�سك...اأم اأمر�سك حال الأمة فاأقعدك؟ 
اأم اأن ج�سدك املتعب مل يحتمل ال�سغط الذي اأوهنه الإنفجار الكارثة يف 

مرفاأ بريوت...فقررت الرحيل ومل مي�ض اأ�سبوع على التفجري القاتل؟
الجتماعية  العلوم  ملعهد  ال�سابق  العميد  الغني عماد،  عبد  الدكتور 
الذي خ�سرته طرابل�ض  الفكر  )اأبو جهاد(، رجل  اللبنانية  يف اجلامعة 
اأثــروا  الذين  القالئل  املفكرين  من  واحــدُا  الأمــة،  وخ�سرته  بل  ولبنان 
العقلية  الدرا�سات يف خمتلف املجالت والن�سطة  بالعديد من  مكتبتها 

والفكرية.
الجتماعية  العلوم  معهد  يف  درا�ساتهم  رعيت  الذين  تالمذتك 
وتخرجوا على يديك وبدعمك يعرفون اخل�سارة التي اأ�سابتهم بغيابك، 
كذلك يعرفها الذين تابعوا درا�ساتك وكتبك يف ال�سوؤون ال�سالمية التي 
تخطت العديد من »التابوهات« التي مل يكن مب�ستطاع اأحد الولوج اليها 
والرباهني  احلجج  اىل  واملرتكزة  املحاورة  العقلية  بتلك  يتمتع  مل  ما 

العقلية التي تفر�ض اإحرتامها والثناء عليها من كل ذي ب�سرية.
املو�سوعات،  من  والعديد  ال�سحف،  من  العديد  يف  مقالتك  اما 
فاإنها قد متالأ جملدات مبا حوت من معلومات يف كل جمالت املعرفة 
الب�سرية، فمن مقالت حتليلية يف احلركات ال�سالمية، اىل كتابات عن 
احلركة ال�سهيونية وتغلغلها يف اأوطاننا، اىل عديد الدرا�سات يف جمال 
علم الجتماع، اىل كتاباتك حول الو�سع يف لبنان وقراءاتك املعمقة يف 

»اتفاق الطائف« وحتليالتك مل�ساره وم�سريه.
اأتوقف اأمام زاوية اأحتلها قلمك يف جريدتنا »الإن�ساء« ال�سادرة يف 
طرابل�ض بعد اإغتيال الرئي�ض ال�سهيد رفيق احلريري، وهي الزاوية التي 
اخرتت لها ا�سم » على ال�سفود« وكنت توقعها بالإ�سم امل�ستعار »اأبو ذر«، 
ي�ستحق،  ت�سوي من  »اأن  تريد  انك  ال�سبب كان ردك  �ساألتك عن  وحني 
اأن ت�سويه لين�سج، ل ليحرتق، لأنك ترى اأن من العيب اأن ي�ستخف من 
يتمتعون  الذين  اأولئك  بعقولنا، خا�سة  ال�سيا�سيني  او ي�سرح من  يكتب 
»ابي  عن  والنفوذ«..وماذا  باجلاه  اأنف�سهم  ويحيطون  باحل�سانة  منهم 
ذر« كتوقيع قلت: »رمبا �سعيًا لالإقتداء به وهو ال�سحابي اجلليل، ولأن 
واخللفاء،  والــولة  لالأمراء  مواجهته  يف  املغرية  هي  النادرة  �سجاعته 

فالتحدي باحلق دون ح�ساب للربح واخل�سارة لفتة عنده«.
جمع  اأردنــا  »لو  اننا  م�ستنتجًا  الق�سايا،  من  العديد  مثريُا  وكتبت، 
الطبقة  ان  لنا  لتبني  احلكم  اأهل  من  ال�سركاء  بها  ترا�سق  التي  التهم 
ال�سيا�سية التي حكمتنا او مثلتنا ول تزال، هي جمموعة من الل�سو�ض 

واخلونة، حتى اإثبات العك�ض«.
اأبو جهاد..ل اأقول وداعاً...بل اإىل لقاء

أ. مايز األدهمي

»أبو جهاد«...
وداعًا

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

من زاويتي

ت�سّلمت الن�سخة الأوىل من الطبعة الأوىل من الأعمال امل�سرحية الناجزة ) 
لهارون ها�سم ر�سيد، �سادرة عن الحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني 
-الأمانة العامة- وبيت ال�سعر، ويف الفاحت من الفاحت للعام الرابع ع�سر بعد 
الألفني( كما كتبت، وكانت امل�سادفة ال�سعيدة اأن اأت�سّلم الكتاب يوم اأن منحت 
)جائزة ال�سارقة لل�سعر العربي( الدورة الرابعة 5 يناير 2014م.  واأن اأُ�سعد 
بت�سليمها من يد الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو جمل�ض الحتاد 
حاكم ال�سارقة، فاأهديه حلظة اللقاء اأعّز ما عندي، اأول ن�سخة من اأول طبعة، 

ت�سدر يف فل�سطني وطني«.
هكذا عرّب �ساعرنا عن فرحة غامرة وهو يحت�سن عطاياه التي اأوفت له 
فل�سطني بطباعتها كما ظّل وفّيًا لها حتى اآخر اأيامه، فهذا واجبنا نحوه وحّقه 

علينا.
الفل�سطينية  ال�سعرية  يف  باذخًا  ح�سورًا  ر�سيد  ها�سم  هارون  حّقق  لقد 
التي �سدحت  اأ�سعاره  الأجيال  فغّنت  به،  ودار  فل�سطني  والعربية، وحمل هّم 
تقديرًا  وعربية  ثقافية  وجهة  موؤ�س�سة  غري  من  م  وُكــرِّ املن�سدين،  اأحلان  بها 

واعتزازًا بدوره و�سعره ومواقفه الثابتة.
وهو  اأراد  كما  كرامته  يحفظ  ما  العربي  الف�ساء  يف  الأمــني  اأبو  يجد  مل 
النبيل العزيز، فللعمر ا�ستحقاقاته، ما ا�ستوجب عليه ق�سرًا اأن يختار الناأي 
نرفع  اأن  ي�ستدعي  ما  اأجنبي،  بلٍد  يف  ال�سحية  الرعاية  ليجد  والغـــرتاب، 
�سرخة لبالدنا العربية ويف القلب منها فل�سطني مبا حتت�سد به من موؤ�س�سات 
ومراكز ووزارات ثقافة: علينا اأن نحفظ كرامة الكتاب والأدباء، واأن مننحهم 
وكاتب  �ساعر  من  فكم  الالزمة،  ال�سحية  والرعاية  الإبداعية  التفّرغ  منح 
رحل وهو ل يجد ثمن العالج والدواء!! هذا بر�سم امل�سهد الثقايف الفل�سطيني 

والعربي جلعل الثقافة يف راأ�ض الهتمام ومنحها الإمكانيات الواجبة.
�ض له الكتاب واملبدعون  فال م�سروع �سيا�سي دون م�سروع ثقايف، الذي يوؤ�سِّ

ويعلون قنطرته اجلمالية انحيازًا للحياة واجلمال والفرح.
و�سنظل نرّدد اأ�سعار اأبي الأمني:

ل مات.. »ال�سفُّ الأوٍّ
وال�سفُّ الثاين دا�سته الدبابات ..

وال�سفُّ الثالث اأكلته الغارات..
وال�سفُّ الرابع اآت..

واخلام�ض اآت«
الطويل  فل�سطني  طريق  يوا�سل  الــذي  الفل�سطيني  الفعل  تتابعية  اإنها 
الفل�سطيني من  العتمة وحتر�ض احللم  ت�سّق  التي  الأجيال  وال�سعب.  طريق 

الرتّدي والنك�سار.
طريق البطولة التي امتّدت يف كل ما كتبه هارون ها�سم ر�سيد.

فطوبى وطيب لك اأيها ال�ساعر الباقي اأيقونة فعل ووفاء وطوبى لعطائك 
ليل واأنت متنح فل�سطني وق�سايا الأمة ما يبقى ويدوم. الظَّ

وطوبى لروحك احلديقة وهي ت�سعد نحو الأعايل مع الأنبياء وال�سديقني 
وال�سهداء وح�سن اأولئك رفيقًا.

»اأنا لن اأعي�َض م�سّردا
اأنا لن اأظلَّ مقيَّدا

اأنا يل غٌد .. وغدًا �ساأزحف
ثائرًا متمّردًا. »

اإنه طريق فل�سطني و�سننت�سر.
  الأمني العام لالحتاد العام
للكتاب والأدباء الفل�شطينيني
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تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــون 

أحزان الياسمين 
ا. فاضل السباعي

عري�سٌة من ق�سب تهّمموا لن�سبها، فرغوا منها قبل مغيب ال�سم�ض! 
هذه  ظــّل  ويف  نعم،  فوقها...نعم  ا�ستلقنَي  الــعــاّقــات،  واأغــ�ــســاين، 
العري�سة، وعرب رائحتي اأخذوا يرت�سفون قهوة ال�سباح وقهوة امل�ساء، 

وي�سمرون مع �سيوفهم حتى منت�سف الليل!
ذات �سباح راأيت �سّيدة الدار تقف حتت اأغ�ساين، ترفع راأ�سها، تنّقل 

نظرها هنا وهناك. اأعرتف باأين اأح�س�ست باخلطر!
راودتني اأفكاٌر �سعبة: اأمن العدل، اأّن الأ�سرة التي تقتني وتعتني، ثّم ل 
تطول اأياديها الأزهاَر تقطفها، ول متالأ منها اأطباقا تتنّقل بني غرف 
الدار؟ مع اأّن العطر، عطري، بات ميالأ ف�ساء احلديقة، متجاوًزا اإىل 
الطريق، وهل اأقول: ويت�سّلل اإىل غرف البيوت اإّما تراءى لل�ساكنني اأن 

يفتحوا �سبابيكهم قبل اأن يناموا؟
وا�ستيقظت ذات يوم، اأو اأنا مل اأ�ستيقظ لأّن الأرق ا�ستبّد بي، لأ�سمع، 
لأُح�ّض، خبًطا يهتّز له ج�سدي، وخوا�سري... اأين، يف اجلذع، يف اأ�سله 

القريب من جذوري...اإنهم...بفاأ�ض...يقطعونني...من اأ�سا�سي
�سرخت:

ـ اأيها الب�ستايّن، اأنت تفعل بي ما مل اأرهم يف امل�ستل يفعلون!
هل اأقول ُخّيل اإيّل اأنه ُيغمغم: �سيدة الدار اأََمرت!

تفا�سيلي،  اأجزائي،  ت�سمعها  دمــوعــا...مل  �سفحت  بكيت،  �سرخت، 
ت�سّللنا  كّنا  التي  الكّبادُة،  �سمعْتني  عني.  انف�سلت  التي  اأغ�ساين 

عربها وجعلنا من اأغ�ساننا »تاًجا« فوق هامتها:
ـ ما الذي يبكيك، يا جارة؟

ـ ا�ستاأ�سلوين.
قالت:

ـ راأيت، يا يا�سمني العطر واجلمال، وتاأمّلت!
)الأِكــدنــيــا(،  الهندي  وامل�سم�ض  الــنــاِرْن،  �سجرة  مل�سابي  وحــزنــْت 
والكرزة البعيدة هناك، والكرمة املتحددة فوق عري�ستها...و�ساركت 
ال�سمكة  ومّت  الـــورُد  اأحوا�سها،  يف  الأزاهـــري  والتعاطف  العطف  يف 
وال�ساب الظريف... حتى قطة الدار، راأيتها تقرتب مني وتت�سّمم ما 
يفوح من ن�سغي، من دمي امل�سفوح، وكاأين ملحت يف عينيها دمعتني! هل 

اأ�سبحت اأنا جمنونة ُتَهْلِو�ض!
بينهم  فيما  ابتدوؤوا  ثّم  َوَجموا،  اأطّلوا.  ال�سرفة.  اإىل  اجلريان  خرج 
اليوم  بعد  لإفتقاِدهم  اإل  لي�ست  اأحزانهم  اأّن  اأدرك  يرثرون...واأنا 

متعة احت�ساء قهوتهم حتت ظاليل �سباَح م�ساء!
واجلذور، جذوري، ت�ساءلت يف عتمتها:

ـ �سمعنا اأ�سواتا غريبة، يا اأماه...ماذا يجري عندك فوق؟
اأجبتهّن:

ـ قطعوا جذعي من قريب منكّن، اأيتها اجلذور...مل يبَق يل يف الدنيا 
غرُيكّن!

ويا لها من مناحة اإرتفعت فيها اأ�سواتنا بالبكاء واأنا اأروي لهّن، من 
الهامدة،  »جّثتي«  حتطيب  من  عيوين  تــراه  ما  منهّن،  قريب  مكان 

وجعلوها اأ�سالء، ُتنقل اإىل خارج الدار.
َحِرْدُت، نعم. 

اأو مور�ض يف  اعُتدي علينا،  اإذا  اليا�سمني نزعل، نحرد،  نحن مع�سر 
حقنا ظلٌم واإهمال

اإهمال! 
ب�سرعة،  تنمو  الظهور،  يف  الطرّية  اأغ�ساين  بـــداأت  عندما  نعم، 
فاجلذور - لإح�سا�سها بالقهر -  كانت تدفع مبزيد من الن�سغ املتجّمع 
ي�سارع  الذي مل  الب�ستاين،  من  الإهمال  بدا  اأعلى.  اإىل  �سرايينها  يف 
الرتاب،  على  فاإ�ستلقت  ولو مرجتلة،  على عري�سة  اأغ�ساين  رفع  اإىل 
ها فوق بع�ض، واجلذور الطّيبة هناك  وما رفعها اإل بعد اأن تراكم بع�سُ

حتتّج علّي:
ّد تلك الأغ�سان بالغذاء اأمرِتنا، يا اأّماه، بالتوقف َمْنًعا من  ـ يوم كّنا مُنِ
الو�سول اإىل �سرفة اجلريان...هل تاأمريننا اليوم بالكّف اأي�سا اإىل اأن 

يخطر لهم اأن يرفعوا �سعَرك اإىل اأعلى، يا اأمنا احلبيبة؟
يف حمنتي، كنت اأر�سل �سوتي مناجيًة: 

راأيناه يوما جليال، بقطع جذعي،  كّنا  الذي  الرجل،  اأمر  لقد  اأّمــاه!  ـ 
يا اأّمي!

وُخّيل اإيّل اأين اأ�سمع �سوتها ياأتيني من امل�ستل البعيد:
ـ وملاذا فعل هذا، يا بنّيتي؟

ـ لأّن اأغ�ساين �سعدت اإىل �سرفة اجلريان. 
راأيُتني طفلة ت�ستثري عطف اأّمها:

ـ بالفاأ�ض ا�ستاأ�سلوين، ومبن�سار كهربائي قّطعوا جذعي، يا اأماه!
�سيء عندي  اآخــر...ول  و�سيف  ربيٌع  تاله  وجاء خريف،  ومّر �سيف، 

يتربَعم يف النهار ليبداأ بالتفّتح عند امل�ساء!
ما  �سببها  طفيلّية  حّبة  هي  قلت:  �ساقي!  يف  بِحّكة  �سعرت  يوم  ذات 
عانيت من القهر واحلزن واحلرد، واأو�سكت اأن اأحّكها بال�ساق املجاورة 

لها...فلما اأقبل الليل جاءين من تلك الناحية �سوٌت طفويّل لطيف:
ـ م�ساء اخلري، يا اأّمي!

الق�سم الثاين و الأخري

Septembre 2020 / أيلول 2020 العدد 25 36



  اأديب من �شوريا

اإىل  الليل  كانت احلّكة برعًما ظّل ينَغل يف �ساقي طول النهار ليتحّول يف 
مع  املتمايالت  الأغ�سان  راأتها  ج�سدي،  يف  ُتفّتح  التي  الأوىل  هي  زهرة 

الن�سيم، فتناقلَن اخلرب بينهّن، وَزَفَفَنه اإىل اجلذور.
اأخرى...ولكنها  التايل بزهرة  اليوم  اأعيننا يف  ُنكّحل  اأن  توّقعنا،  توّقعت، 
ما ظهرت اإل بعد اأيام. والب�ستايّن، حامُل الفاأ�ض، ُيخرب �سيَد الدار، فياأتي 

وزوجته لي�ساهدا، يقول: 
ـ كنت قراأت يف الكتب، اأّن َحَرد اليا�سمني مهما طال ينتهي بالإزهار من 

جديد!
وعرفت اأنه ي�سّجل يف اأوراقه اأيام التفّتح وعدد زهراتي املتفّتحات!

هنا  اأزهـــاري  من  جمموعة  الثاقبتان  عيناه  ملحت  الــذي  ال�سباح،  يف  و 
يعّم �سعري،  اأن  للبيا�ض  اآن  ي�سّم وي�سرتوح عطري. ويوم  وهناك، انحنى 

يف م�ساء يوم، رفع �سوته كمن يغّرد:
ـ يا لها من جنوم...يف اأدمٍي اأخ�سر...ُمْدَلِهّم

 ومع اأين مل اأفهم من كلماته �سوى »جنوم« و« اأخ�سر«، اأدركت اأّن اأزهاري 
ك�سفت يل فيه اإن�ساًنا متّيًما باليا�سمني، مثلما طّيبت خاطري واأبراأْت كثريا 

من جراحي. وبالأغ�سان!

احلديقة  اأ�سجار  مــن  التهاين  وجاءتني  يل.  فرحت  الــكــّبــادة  وجــارتــي 
واأزهارها...حتى �سقائق النعمان هناك حمل اإيّل الن�سيُم �سوتها الرقيق:

ـ عطرك و�سل اإلينا، يا �سيدة الأزهار!
كّل  واجلــرياُن  بيته،  يوّزعها يف غرف  اأطباقا  يقطف، وميالأ  الدار  و�سيد 

اجلريان ميلوؤون �سدورهم برائحتي، واأ�سمعهم يقولون:
ـ اللهم �سلِّ على النبي.

بها غ�سٌن  يو�سو�ض  �سمعي هم�سة  التقط  الأن�سام،  فيها  �سكنت  ليلة،  ويف 
بالقرب مّني غ�سًنا اآخر!

ـ اأَترى!...اأمتّنى...لو اأ�سعد واأ�سعد...حتى اأ�سل اإىل �سرفة اجلريان!
فما كان مّني اإل اأن زجرته بقوة، فاإ�ستكان الغ�سن امل�سكني وهو ل يعرف 
اأنهم  وبدا  جرى،  ما  بكّل  الأغ�ساَن  حّدثُت  اأخــرى  ليلة  يف  ال�سبب...ثّم 
يلمحوا دمعة  األ  اأ�سرار احلياة...وحر�سُت على  �سيئا من  واأدركوا  فهموا 

ترقرقت يف عيني حزنًا على جذعي الذي حوّلوه يوماً اإىل حطب.

مل متنحني الأيام الفر�سة لأزور بريوت، و لكّنني عرفت تفا�سيلها، و 
مل�ست �سموخ اأرزها من خالل  كل من �سادفتهم من اأبناء لبنان يف بغداد. 
بالوزيرّية.  املغرب  �سارع  يف  الطالبات  �سكن  و  الدرا�سة  �سنوات  جمعتنا 
تعلمنا و نهلنا املعرفة �سوّيا وجمعتنا قيم ومبادئ زرعنا من خاللها بذور 

الأمل لن�سال م�سرتك.
حكايتي مع لبنان اأو بريوت  بداأت  قبل ذلك بكثري، منذ اأن جبلت على 
اللغة  العربّية بف�سل اإ�سرار والدتي و اإحلاحها الدائم  علي املطالعة، بداأت 
مبا ت�ستطيع اأن تبداأ به طفلة يافعة و حاملة، تلتهم ما يتاح لها من الكتب 
بريوت  واخليال. عرفت  واملعرفة  الإدراك  من  عوامل  اإىل  بها  ترحل  التي 
�سحفها  وامل�سرحّيات،  ال�سعر  دواوين  والروايات،  الق�س�ض  خالل  من 

وجماّلتها ودور ن�سرها، وحّتى من خالل من جلوؤوا اإليها و كتبوا عنها.
ت�سدو  وهي  فريوز  �سوت  على  �سباح  كل  جدائلي  اأ�سفر  اأنا  و  كربت 
خليل  و جربان  نا�سيف  زكي  و  عقل  و�سعيد  رحباين  الأخوين  كلمات  من 
جربان، كانت توليفة �سحرية حر�ست عليها مع الأيام باأن ل تت�سرب من 
الذاكرة لأنها اأجمل ما ميكن اأن حتتفظ به طفلة حتب ال�ّسعر، تتوق للحب 

و تع�سق احلياة.
قلوب  على  ا�ستحوذت  كما  قلبي  من  جزء  على  بريوت  اإ�ستحوذت 
الكثريين، واأينع ب�ستان القلب اأحمرا على اأغاين مار�سيل خليفة و كلمات 

دروي�ض الأ�سطورة، فكانت البداية من خالل »بريوت جنمتنا«.
كانت بريوت ول تزال جزء من ت�سكيل وعينا ون�سج م�ساعرنا، اآمالنا 
اأنارت  التي  الكتب  من  الهائل  الكم  ذلك  تعني  بريوت  رجائنا.  و  املوؤجلة 
جراحاتها  رغم  بنا  وحّلقت  اأمال،  قلوبنا  مالأت  طريقنا،  ونّورت  فكرنا 
واملعرفة  والأدب  الثقافة  من  عوامل  اإىل  العمق  يف  والغائرة  املتكررة 

الفكرية، بريوت الإبداع والفنون وجتّلّيات اجلمال.
العالقة مع بريوت دقيقة جّدا كخيط من حرير، وغالية كحبل احلياة 

ما بني الوريد والوريد.
اإنفجار بريوت مل ي�سب مرفاأ بريوت فح�سب و اإمنا اأ�ساب كل القلوب 

التي ر�ست على حب بريوت. 
حنجرتها... فاأدمى  الذاكرة  خا�سرة  يف  �سيفا  كان  بريوت،  اإنفجار 

ولكن »ل �سيء يك�سرنا«.
من تون�ض...اأقول ملء القلب...بردا و �سالما يا بريوت.

ق�سيدة  من  اهلِل«  اختباُر  وبريوت  تنا  غ�سَّ بريوت  ُتنا  ق�سَّ »بريوت 
بريوت لل�ساعر حممود دروي�ض. 

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

»بيروت...قّصتنا«!!
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الثقافة

أ.مشلين بطرس

وقع  عندما  اأجنحته  على  الــ�ــّســُك  حملني 
اإن  ما  عربيتها  من  تاأكدُت  حروٍف  على  نظري 
دخلُت اإىل �سفحة �ساحبتها حتى وجدُت �سورة 
الإ�سرائيلي  بالعلم  مرفقة  الداخل  من  للقد�ض 

بجانبه تعلن الفتخار باإ�سرائيليتها. 
فهذه  والروعة،  بالده�سة  م�ساعري  فا�ست 
القد�ض  �سورة  فيها  اأرى  التي  الأوىل  املرة  هي 
ــد اعــتــمــرتــنــي مــ�ــســاعــر من  ــل، وقـ ــداخـ مــن الـ
الغ�سب واأخرى من الغرية واحل�سد من �ساحبة 
ــاك..يف  هــن ــالإقــامــة  ب تنعم  ــهــا  لأن ال�سفحة 
القد�ض..يف بيت حلم، وما اأدراين ما بيت حلم، 

ما القد�ض، ما احللم، ما الفرح، ما ال�سالم؟
ــارة  زي لنا  ُيــتــاح  ل  العربي  ال�سعب  فنحن 
قد�سنا ول النظر اإليها حتى ولو عن بعد.. يجب 
اأن تتذكر اأن اإ�سرائيل بلٌد كّل �سخ�ضٍ فيه ي�سّك 
الوقت.  طــول  �سيء  وبــكــّل  اآخـــر،  �سخ�ضٍ  بكّل 
يتحدث اأحدهم اإىل نف�سه، ثم ي�ستطرد هام�ًسا: 
هو  هــذا  باحلرب،  �سنقوم  اخلــداع  طريق  عن 
اخلا�سة  والعمليات  ال�ستخبارات  جهاز  �سعار 

امل�سمى ب »املو�ساد«.
يف كل ثالثة اأ�سهر �ستقّدمون امتحان ك�سف 
الكذب، وبعد ذلك كّلما عدمت من رحلة للخارج، 
ا�سرائيل  خـــارج  تق�سونها  فــرتة  اأّيـــة  بعد  اأو 

�سُيطلب منكم تقدمي المتحان
  واإذا رف�سنا تقدميه؟  يت�ساءل اأحدهم-

- لكم احلّق اأن ترف�سوا تقدميه، مما يعطي 
احلّق يف اإطالق النار عليكم - يجيبه املدّرب.

يخربنا الراوي العامل بكل �سيء اأن امتحان 
دقيقة،  ت�سعني  حــوايل  ي�ستغرق  منهم  الواحد 

وكان باحلقيقة مرعًبا ومنزًعا لالأح�ساء.
 ويكمل: جميع البلدان العربية تدعى »بالد 
اأهداف« بينما تدعى الأماكن الأخرى التي بها 

قواعد للمو�ساد »بالد قواعد«.
من  و�سلتني  امل�سنجر  على  ر�سالة  اإ�سعار   

غ�سان كنفاين ي�ساألني«
ـ ما هو الوطن يا �سّفية؟

.........
الوطن اآل يحدث  ذلك كّله ـ يجيب الكاتب 
ب�سورة  م�سدوهة  زلت  ما  لأنني  اأرّد  ول  نف�سه 

القد�ض امل�سيئة..
لتغطية  تت�سارع  اإعالمية  وحمطات  اأخباٌر 
�سرعاٌت  ــار،  ودمـ حـــروٌب  العربية،  الأحـــداث 
مرًة  الأخرى  تلو  الواحدة  بلداننا  تنعي  وماآ�سي 
عاملية،  دولية  مبــوؤامــرات  ومــرة  اأهلية،  بحرب 

مــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــّفــــــــــــــــــــــاٌت ســـــــــــــــــّريـــــــــــــــــة
واأخرى باإقتتالت دموية تعزز التع�سب الأعمى 

واجلهل الغا�سم فيما بيننا..
وما يحدث بعد ذلك هو اإبقاء احلرب حامية 
بع�سهم  مبحاربة  ان�سغلوا  ما  فــاإذا  الوطي�ض، 
الراوي  يقول  ـ  ملحاربتنا  يتفرغوا  فلن  البع�ض 
احلاخامات  كبري  فيخرج  �ــســيء،  بكّل  الــعــامل 

ال�سفردمي من خمدعه حمّر�سا: 
�سامة،  اأفـــاٍع  العرب  الــعــرب،  اإبـــادة  يجب  ـ 

العرب �سراير يجب قتلهم.
اإ�سعار اآخر يدعوين لالإن�سمام يف جمموعة 
بني  ــاّرون  املـ اأيها  تقول:  التي  درويــ�ــض  حممود 

الكلمات العابرة احملوا اأ�سماءكم وان�سرفوا..
تفتح معي فدوى طوقان مكاملة فيديو قائلًة: 

اأجل�ُض كي اأكتَب/ ماذا اأكتب؟
يا  بلدي/  يا  اأهلي   يا  الــقــول؟/  جــدوى  ما 
هذا  يف  اأكتَب  كي  اأجل�ض  اأن  اأحقر  ما  �سعبي/ 

اليوم.
بلدي  اأنقذ  هل  بالكلمة،  اأهلي  اأحمي  هل 

بالكلمة؟
اأو يزهر يف  اليوم ملٌح ل يورق  الكلمات  كّل 

هذا الليل
اأن  بعد  هاتفي  واأغلق  ال�ساعرة،  من  اأعتذر 
اأرتدي  الفتاة،  تلك  من  القد�ض  �سورة  �سرقت 
ينتظرونني  فاأ�سدقائي  عجل،  على  مالب�سي 

لنن�سد مًعا حلمنا العربي يف �ساحة احلياة.

بعنوان  جــديــدا  كتابا  الرم�ساين   مــازن  الــدكــتــور  لالأ�ستاذ  �سدر 
امل�ستقبل« و هو يقع بنحو  وا�ست�سراف م�ساهد  امل�ستقبالت  »درا�سات 
و  امل�ستقبليات،  علم  به  يتناول  وايــف«  »كرين  دار  عن  �سفحة   400
ميكن احل�سول  عليه ورقيا او األكرتونيا من من�سات الن�سر املذكورة 

اأدناه.
اأ�سرة حترير »كل العرب« تتقدم من الكاتب الكبري و الزميل يف املجلة 
بهذا  العربية  املكتبة  لرفد  اخلرية  جهوده  على  الطيبة  املباركة  بكل 

الإ�سدار املميز. 
الن�سخة الورقية 

  https://bit.ly/3l90KBL

ن�سخة امازون
 https://www.amazon.co.uk/dp/B08DJDRDGB

ن�سخة جوجل بوك�ض
 https://bit.ly/32kGVi6

ن�سخة جوجل بالي
 https://bit.ly/3hjTdxy

لل�سراء عرب البيبال علما بان الن�سخة تكون ورقية  والكرتونية 
  https://bit.ly/2Eaqk8W

https://bit.ly/3j8KnDx

دراسات المستقبالت واستشراف مشاهد المستقبل
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 باإعادة ن�سر كتاب »ا�سالح اخلطاأ يف العمل 
ال�سودانيني  اأذهــان  اإىل  عــاد  اجلماهري«  بني 
ق�سمًا من بهاء �سنوات ال�ستني حينما كان ح�سن 
وجمال  الدللة  وعمق  اللغة  وجزالة  العبارة 
ال�سور ورفعة اخلطاب. ما مييز كتابات قادة 
ال�سودان،  يف  وال�سيا�سة  والفن  والأدب  الفكر 
اخلطاأ  )اإ�ــســالح  وثيقة  ن�سرت  عندما  وذلــك 
الأمني  كتبها  التي  اجلماهري(  بني  العمل  يف 
املفكر  الــ�ــســوداين،  ال�سيوعي  للحزب  الــعــام 
الراحل عبد اخلالق حمجوب، يف العام1963 
وقدمها لدورة اللجنة املركزية للحزب يف ذلك 
من   )116( العدد  يف  اآنــذاك  ون�سرت  العام، 
العام  ذاك  يف  �سبتمرب  يف  )ال�سيوعي(  جملة 
من  اأهميتها  )الكتاب(  الوثيقة  هذه  وتكت�سب 
الفكر  )برو�سرتويكا(  يف  جتربة  اأول  كونها 
النظر  اإعادة  اإىل  مواربة  ودون  �سراحة  تدعو 
واإحتلت  املارك�سيتني  واملــمــار�ــســة  الفكر  يف 
الوثيقة مكانة هامة يف اأذهان اأع�ساء احلزب 
الذي كان يقود الطليعة ال�سيا�سية يف ال�سودان 
احلزب  جتربة  خل�ست  لأنها  وذلــك  اآنـــذاك، 
ربع  مــدى  على  م�سريته  وتابعت  ن�ساأته  منذ 
باأ�سلوب  لي�ض  اجلماهري،  بني  العمل  من  قرن 
بالبحث  لكن  والإيــجــابــيــات  ال�سلبيات  ر�سد 
واملناق�سة يف جذور امل�سكلة فكريًا و�سيا�سيًا بال 
افتعال ول تع�سف، الأمر الذي جعلها ملخ�سًا 
للحزب.  اجلماهريي  العمل  لتجربة  خمتزًل 
خالل  من  اإ�سافية  اأهمية  الوثيقة  واكت�سبت 
ال�سراع  فيها  ا�ستد  فرتة  يف  �سدورها  توقيت 
اأفكار وممار�سات  داخل احلزب �سد  الفكري 
والقولية.  واحلقلية  الطفولية  الي�سارية  العزلة 
يتميز الكتاب ـ الوثيقة ـ بالإبتعاد عن �سعوبات 
الكتابة ال�سيا�سية العربية �سيما كتابات الي�سار 
العربي التي تنه�ض على التقيد باأ�سلوب جاف 
والتفخيم  الطويلة  املقدمات  يعتمد على  مقعر 

ــار،  ــك والأف الفهم  لعمق  كــعــنــوان  التعبري  يف 
اأ�سلوب  حماكاة  اأو  والإحاطة  ال�سمول  وادعــاء 
وا�ستخدام  الكال�سيكية  املارك�سية  الكتب 
الأ�سلوب اخلطابي والتعبريات الآمرة الزاجرة 
القاطعة اجلامعة اأو ما ي�سمى باأ�سلوب )التقعر 
ال�ستدراك  من  الإكثار  اىل  اإ�سافة  النظري( 
وكلها  واحلوا�سي..الخ،  وقفلها  الأقوا�ض  وفتح 
�سعوبات ميكن تفاديها اإذا كتب الن�ض باأ�سلوب 
مبا�سر دون اإ�سرار على اإعطاء �سورة زاهية. 
ق�سايا  ودر�ــض  الريف  م�سكلة  الكتاب  وتناول 
وتنظيم  الزراعية  وامل�ساألة  الزراعي  الإ�سالح 
املزارعني وفقًا لآليات دميقراطية راتبة، ودعا 
الكاتب اىل �سرورة تبادل الراأي والت�ساور بني 
ق�سية  اأية  حول  واجلماهري  احلزبية  الكوادر 
يراه  الذي  ال�سكل  فر�ض  عن  بدًل  النا�ض  تهم 
احلزب منا�سبًا، وتناول الكيفية املثلى لتح�سني 
اأ�ساليب العمل لتنظيم حركة الن�ساء يف الريف. 
احلــزب  عمل  لإجتــاهــات  عميق  حتليل  وبــعــد 
التي  اجلماهري  و�سط  الــ�ــســوداين  ال�سيوعي 
الذي  ي�سري زعيم احلزب،  ي�ستهدفها احلزب 
اعدمه الرئي�ض ال�سوداين الأ�سبق جعفر منريي 
يف العام 1971 اإىل اأن حزبه مطالب مبواجهة 
القبلي،  التخلف  عــن  الناجمة  الجتــاهــات 
وخا�سة يف القرى مبينًا اأن اأق�ساما من الذين 
ببع�ض  مم�سكني  يظلون  حزبه  اإىل  ين�سمون 
ذلك  على  يعينهم  العتيقة  القبلية  النظرات 
بع�ض اأع�ساء احلزب الذين راأوا اأن الرتباط 
للك�سل  انعكا�سا  الإجتاه  قبول  معناها  بال�سعب 
ويرى  املعرفة  من  بالقليل  والكتفاء  الذهني 
الغربية  للثقافة  اأن  الراحل  ال�سيوعي  القيادي 
اأثرها خا�سة يف املدار�ض واملعاهد واجلامعات، 
درا�ساتهم  يتلقون  الذين  نحول  لكي  وي�سيف 
اىل  بها  يدر�سون  الذين  اأو  املوؤ�س�سات  يف هذه 
هذه  نعي  اأن  لبــد  حزبنا  يف  فاعلني  اأع�ساء 

ن�سال  املجهود يف  ن�ساعف  اأن  ولبد  احلقيقة 
فالثقافة  الــ�ــســارة،  الفكرية  امل�سالك  �سد 
عن  تعرب  كانت  عندما  عنفوانها،  يف  الغربية 
حي،  طابع  ذات  كانت  الناه�سة،  الراأ�سمالية 
تنظر اىل الواقع وتلهم اىل العمل، لكنها اليوم 
تعرب عن اأزمة احلرية والقلق. ويف اإملام دقيق 
اىل  الكاتب  ي�سري  ال�سوداين  الواقع  مبعطيات 
الفكرة  بني  يف�سل  ل  )ال�سوداين(  ال�سعب  اأن 
ويت�ساءل:  بها،  يب�سر  الــذي  ال�سخ�ض  وبــني 
فكرة  مــا  �سخ�ض  يع�سق  اأن  املمكن  مــن  هــل 
القيادي  ويدعو  �سفيه؟  اأو  مبتذل  وهو  �سامية 
النظر  تدقيق  اىل  رفــاقــه  الــراحــل  ال�سيوعي 
التي  ال�سودانيني  و�سلوك  وقيم  مكونات  يف 
ما  بكل  والقروية  القبلية  الروابط  عن  تنه�ض 
تختزن من كرمي ال�سفات وال�ستقامة والأمانة 
دورًا  يلعب  الفرد  م�سلك  اأن  معتربًا  والنفرة، 
ويف  والجتماعي.  ال�سيا�سي  احلقل  يف  كبريًا 
اإلــتــمــاعــة دميــقــراطــيــة وامــ�ــســة يــفــرق املفكر 
الع�سبية  بــني  حمجوب  عبداخلالق  الــراحــل 
اىل  ي�سري  عندما  العلمي  والفكر  واحلزبية 
لي�ض  )من  يقولون،  حزبه  اأع�ساء  من  ثمة  اأن 
لي�ض  مرة  معنا  اختلف  ومن  �سدنا،  فهو  معنا 
مثاليًا  تفكريًا  التفكري  هذا  مثل  ويعترب  منا(، 
خاطئًا، اإ�سافة اإليه: ثمة من يطلقون الأحكام 
مع  و�سيا�سيًا  فكريًا  املختلفني  على  اجلزافية 
انتهازي..اىل  نحو: جا�سو�ض خائن  من  حزبه 
اآخر التو�سيفات التي اأعدها القيادي ال�سيوعي 
اىل  داعيًا  مدقع  معريف  فقر  عن  ينم  �سخفًا 
اإقناع  اأجل  لي�ض من  اآلية راتبة  اإعتماد احلوار 
الآخرين، ولكن لإثراء العقل والعلم واملعرفة، و 
اإر�ساء تقليد اأدب احلوار يف ال�ساحة ال�سيا�سية 

ال�سودانية.

بــني الجماهر إصـــاح الخطأ فــي العمل 
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  كاتب و �شحفي من ال�شودان
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الفنــون

لل�سركة،  واحد  يوجد حماٍم  ل  ًا،  حماميًا خا�سّ
يوؤدي  الأطراف  هذه  بني  خلل  اأي  حدوث  عند 
وتعيده  البلد  تقّدم  تعرقل  م�ساكل  حدوث  اإىل 

اإىل اخللف، وهذا ما يحدث دومًا.
اآٍه زينب، كانت يف فيلم )من يطفئ النار( 
نتوقع  كنا  حيث  �سرخة،  احلقيقة  يف  وكانت 
كالعدو  احلدود  خارج  من  عدونا  يكون  اأن 
ال�سرائيلي بطبيعة احلال. اأما اأن تاأتي ال�سربة 
عدة  منذ  فيه  خمزنة  �سحنة  من  الوطن  من 

توفيق: وليد 
لم أغب يومًا عن قضايا وطين وقضايا العرب
مدى  اأحد  يعلم  ول  اأحد،  بها  يعلم  ول  اأعوام، 
اأحٌد  �سئل  وكلما  الكارثة،  هي  هذه  خطورتها، 
من امل�سوؤولني، يلقي بتبعّية ما حدث اإىل غريه، 
قال  الذي  اجلمهورّية  رئي�ض  اإىل  و�سلت  حّتى 
الع�سرين  يف  ال�سحنة  هذه  وجود  عن  علم  باأنه 

من �سهر متوز، لكن هذه لي�ست م�سوؤوليتي!!
ورئي�ض  امل�سلحة  القوات  قائد  اأنت 
اأبدًا،  مقبول  غري  الأمر  هذا  اجلمهورية، 
من  اأتت  باأنها  ووجعها  ال�سربة  هذه  ق�ساوة 
يحكمون  الذين  امل�سوؤولني  من  البلد.  هذا  ابن 
البلد  خراب  يف  �سببا  كانوا  لكن  الوطن،  هذا 
ال�سبب يف  النهاية كانوا  و�سياعنا وفقرنا، ويف 
واأحبابنا. براأيي جرح زينب  اأولدنا  قتلنا وقتل 
ولكن  ُتطفاأ،  ونارها مل  ينزف،  زال  ما  يرباأ  مل 
عندي اأمل كبري يف �سعبي، فهو كالعنقاء �سيعود 
ما  كّل  من  ويتعّلم  جديد،  من  ليقف  اهلل  باإذن 
اح�سن  ان  النتخابات،  يف  يختار  من  جرى 
الركام،  حتت  من  لبنان  �سينه�ض  الإختيار 

وي�سبح الوطن الذي نتمناه جميعا.
احلرب  عا�سر  لبناين  كمواطن  اأنت   -
اأر�ض  على  وقعت  التي  والنزاعات  الأهلّية، 
الكون  هز  الذي  النفجار  هذا  واأخريا  وطنك، 
باأنه  تعتقد  هل  وحده،  لبنان  ولي�ض  باأ�سره 
بعيدة  جديدة  حلقبة  البداية  هو  اأم  النهاية 
واأطماع  واحلزبّية  والطائفّية  التق�سيمات  عن 
يف  وغرزتها  خناجرها  �سنت  التي  ال�سيا�سيني 
بجالديها  وتطيح  �ستنجو  هل  بريوت؟  خا�سرة 
بهمة �سعب �سعاره الأمل، اأم اأّن ما حدث بدد كل 

اأ�سباب احلياة فيها؟
احلرب  مراحل  كافة  ع�ست  لقد  نعم  ـ 

الذي  للوطن،  مدوية  �سرخة  زينب...  اآٍه   -
�سمتت  فهل  اليوم..  حّتى  جراحه  ترباأ  مل 
زينب، واأخمد �سوتها يف انفجار بريوت الأخري 
حتت  من  �ستنه�ض  اأنها  اأم  )بريوت�سيما(، 

الركام؟
ـ �سح، لقد وعينا على احلرب، وم�سى الآن 
ثالثون عامًا، كلما خرجنا من م�سكلة دخلنا يف 
اأخرى، لأن اأ�سا�ض تركيبة لبنان، تركيبة �سركة 
طائفّية، مذهبّية. كّل ال�سركاء يف الوطن ميلك 

وليد توفيق جنم عربي لبناين متعدد املواهب, فهو �شاحب ال�شوت ال�شجي, الذي اأطربنا 
بعناية,  املنتقاة  اأدواره  يف  وطرحه  وطنه  هم  حمل  الذي  الأنيق  املمثل  وهو  عقود,  مدار  على 

اإ�شافة اإىل كونه ملحن, ليتحول اإىل اأهم جنوم جيله.
وليد توفيق من مواليد �شهر ني�شان يف مدينة طرابل�س اللبنانّية, وا�شمه احلقيقي )وليد 

توتنجي(.
بالأ�شافة ملكتبته الغنائّية الكبرية, فقد اقرتن اإ�شمه بالعديد من العظماء مثل دريد حّلام 
وفريد �شوقي وغريهم, والذي �شاركهم العديد من الأعمال ال�شينمائّية الهاّمة, مثل فيلم من 

يطفيء النار, و�شمك بال ح�شك, وقمر الليل, واأنا والعذاب وهواك.
اأطلق على توفيق لقب النجم العربي, فقد كان من اأكرث الأ�شوات �شهرة, اإ�شافة لتعاونه 
مع عظماء امللحنني يف الوطن العربي مثل بليغ حمدي وملحم بركات, وحممد عبد الوهاب.. أ. غادة حاليقة
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نرى  دوما  كنا  الطائفّية،  والنزاعات  اللبنانّية 
كلما  الأر�ض،  هذه  على  الدائرة  اخلالفات 
وتفجريه،  بقتله  عجلوا  اأعماقنا  يف  الأمل  ولد 
وكّلي  اعتقد  الكارثة،  هذه  حدثت  النهاية  ويف 
اميان باأنها لن تكون النهاية، بل البداية باإذن 
اهلل، اإن تعلم اجليل اجلديد من يختار ليحكمه 
�سيولد  الطائفّية  األغوا  واإن  �سابقا،  ذكرت  كما 
اأن  ال�سعب  من  ف�سيكون  يفعلوا  مل  واإن  الأمل، 
جلدوها  جالديها  لأن  جديد،  من  لنقف  نعود 
م�ستقبلنا،  ودمروا  اآمالنا  حطموا  وجلدونا. 
احلياة  اأ�سباب  كل  بالفعل  بدد  حدث  والذي 
فيه، اأمتنى من كّل قلبي اأن ل يعاود هذا اجليل 
ال�سري كقطعان الغنم خلف املذهبّية والطائفّية 

والزعيم، بل اأن يكون الولء فقط للوطن.
من  وكفنان  كاإن�سان  الآن  اأنت  اأين  وليد   -

ق�سايا وطنك العرب؟
يطفيء  )من  فيلم  الأوىل  بدايتي  كانت  ـ 
اجلنوب  وعن  وطني  عن  حتدث  الذي  النار( 
الوقت  ذلك  يف  ذكرناه  ما  وكل  املقاومة،  وعن 
ال�ستماع  اأعدنا  فاإذا  جديد،  من  لرناه  عدنا 
وكاأنها  الفيلم،  هذا  يف  غنيتها  التي  لالأغاين 
يومًا  اأغب  اأنا مل  الأيام،  ما يحدث هذه  حتكي 

واأ�سهرها  العرب  وق�سايا  وطني  ق�سايا  عن 
يكون  اأن  واأحتدى  الفل�سطينّية،  الق�سّية 

اأي اأحد قام بتكليفي بغناء اأي اأغنية 
من )�سوت احلجر( لـ )ح�سار 

من  الكثري  وغريها  غّزة( 
تتناول  التي  الأغاين 

كنت  وقد  ق�سايانا، 
عربي  فنان  اأّول 

بك�سر  قام 

العراق،  لأطفال  للتربع  وذهب  العراق،  ح�سار 
اأغني لأي اأحد  اأن  اأغني لأي اأحد، ول اأحب  مل 
اأن  دون  له  الغناء  اأنا  واأحببت  اأردت  اإذا  اإل 
ُيطلب مني، فاأنا ابن طرابل�ض امل�سهود لها باأنها 
قلب العروبة ال�سامد، فقد تربت على النتماء 
للعروبة والوحدة، وحب جمال عبد النا�سر وكّل 
بقلبي و�سوتي  العرب  ال�سرفاء، وطني وق�سايا 

واأحلاين اأينما ذهبت.
- من اأ�سهر اأقوالك )الفنان الذكي يجب اأن 
يعلم متى يبتعد عن الأ�سواء(، ما هي الظروف 

التي جترب الفنان على البتعاد عن الأ�سواء؟
ـ يجب اأن يبتعد الفنان عندما ي�سعر باإبتعاد 

اجلمهور عنه، اأو اأنه مل يعد قادرًا على العطاء 
كما يف ال�سابق، كما هو حال املالكم متامًا، 
بكامل  الفنان  يرى  اأن  يحب  اجلمهور  لأن 

متواجدًا  يروه  اأن  يحبون  وتاألقه،  قوته 
وهذا  وحده،  اجلمهور  يراها  بطريقة 
�سنة  هي  فهذه  يعيبه،  ل  اأبدًا  الأمر 

اإن دامت لغريك ما كانت و�سلت  احلياة، فهي 
اأ�سكال  بعدة  وطنه  يخدم  اأن  ميكنه  حيث  لك، 
اوؤمن  ما  لغريه، هذا  واأن يرتك احللبة  اأخرى، 
به يف قرارة نف�سي، هناك العديد من الفنانني 
لديهم  لي�ض  لأنه  ال�ساحة  ترك  ي�ستطيعون  ل 
اآخر، ول توجد دولة حتميهم كما  م�سدر رزق 
ال�سايف  وديع  الأ�ستاذ  الكبري  الفنان  حدث مع 

والأ�ستاذ �سباح فخري.
من  تتزوج  اأن  يومًا  تفكر  مل  باأنك  قلت   -

�ساء وكانت رفيقة جورجينا رزق، لكن الن�سيب 
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القرتان  هذا  تاأثري  كان  كيف  ودربك،  عمرك 
على م�سريتك الفنّية؟

ـ فعلّيا اأنا مل اأكن اأفكر بالزواج مطلقا، فقد 
كان عملي حمور تفكريي، وكنت اأ�سعى لتحقيق 
على  �سهاًل  م�سر  يف  جناحي  يكن  فلم  هديف، 
12 فيلمًا بني  الإطالق، فقد قمنا بعمل حوايل 
جنوم  اأ�سهر  و�ساركت  ولبنان،  و�سوريا  م�سر 
الوالدين،  ور�سى  اهلل  بف�سل  العربي  الوطن 
)اأم  بجورجينا  جمعني  والن�سيب  القدر  لكن 
علي(، ع�سنا عالقة حب ا�ستمرت اأكر من �ستة 
اأجمل  عن  اأثمر  الذي  بالزواج  كللناها  اأعوام، 
)وليد  اأولدي  وهم  حياتي  يف  يل  حدث  �سيء 

ونور(، اإ�سافًة لعلي ابن جورجينا الذي ربيته 
واعتربه ابني ول اأفرقه عن اأبنائي اأبدًا.

�سرقيتك  على  حافظت  توفيق  وليد  ـ 
ورجولتك برف�سك التمثيل يف فيلم يجب اأن 
ر�سالة  هذا  رف�سك  يف  راأيت  فيه،  ترق�ض 

للفنانني، هل تطلعنا على حمتواها؟

الفنــون

بطريقة  تربى  الذي  ال�سرقي  الن�سان  ـ 
�سحيحة، ل ميكنه اإل اأن يكون �سح.

بالفعل لقد حدث معي هذا الأمر يف بداياتي، 
وكان اأول فيلم يل بني عامي 74 و 75، اأخربين 
حيث  م�سر،  مكاين  باأن  الإمام  ح�سن  الكبري 

مني  باأن طلب  الإمام 

اأرق�ض على اأغنية )يا حالوة الدنيا يا حالوة( 
لزكريا  اأحمد، ومل يق�سد بطلبه هذا الإ�ساءة 
يف  يطبقها  قاعدة  على  يرتكز  فهو  مطلقًا،  يل 
فهمي  كح�سني  ل�ساب  روؤيته  عند  فهو  اأعماله، 
يرق�سه  اأن  يحب  غريهم..  اأو  توفيق  وليد  اأو 
رق�سة )رجولّية(، ولأنني كنت �سغريًا ول اأعلم 
لبنان  يف  اعتدنا  لأننا  اأعتده،  ومل  الأمر  هذا 
قائاًل  الأمر  هذا  رف�ست  )دبكة(،  كلمة  على 
من  الإمام  فطلب  اأدبك(،  اأرق�ض..بل  ل  )اأنا 
وعندما  الرق�ض،  كيفّية  يريني  اأن  ح�سني  ابنه 
اأ�ستطيع  ل  باأنني  قائال  براأيي  مت�سكت  فعلها، 
بيني  �سداما  الأمر  هذا  ولد  وقد  اأرق�ض،  اأن 
اأكمل  اأن  اأ�ستطيع  باأنني ل  وبني املنتج، وتابعت 
الفيلم، واأريد العودة اإىل بريوت، ولكن بالفعل 
لأنه  نف�سي،  بحق  ارتكبتها  غلطة  هذه  كانت 
اأي  خلق  دون  �سرقيتي  عن  الدفاع  باإمكاين 
الوقت  فقد كنت يف ذلك  امل�ساكل،  نوع من 
قد وقعت على متثيل 3 اأفالم لكبار املنتجني 
واملخرجني، وخ�سرت كل هذا، لكن عو�سني 
اهلل عن خ�سارتي بعد اأن ذهبت اإىل �سوريا، 
حيث قمت بعمل 3 اأفالم اأحدها مع الفنان 
الكبري دريد حلام، واآخر مع اأبو �سياح واأبو 
جزائري  �سباح  مع  الأخري  والفيلم  عنرت، 
تكلفك  الوقت  من  كثريا  جرب.   وحممود 
الأمر  لأن  نادم  غري  اأبدا  اأنا  لكن  �سرقيتك، 

يتعّلق فعلّيًا بالن�سيب، وهذا ما كتبه اهلل يل.
احلافلة  الفنّية  م�سريتك  بعد  ـ 

 المسؤولون الذين يحكمون 
هذا الوطن، لكن كانوا سببا 

في خراب البلد وضياعنا وفقرنا، 
وفي النهاية كانوا السبب في 

قتلنا وقتل أوالدنا وأحبابنا
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بالنجاحات، كيف تقّيم الفّن هذه الأّيام، وبعد 
كّل هذا التطّور؟

احلياة  ي�سبه متاما  الأيام  الفن هذه  ـ حال 
التي نعي�سها يف الوقت احلايل، فكل زمن ي�سبه 

زمنه، والفن عبارة عن مراآة للزمن.
حقيقة يوجد اأ�سوات يف لبنان جميلة جدا، 
من  اأكر  ال�سباب  اأ�سوات  عدد  باأن  واألحظ 
الفتيات على ال�ساحة، لكن ل اأ�ستطيع اأن اأمل�ض 
اأي نوع من الإبداع يف الأحلان، )كّله م�ستعجل( 
كّله  وطني،  يف  ال�سيا�سّية  احلياة  ك�سكل  متامًا 
جرنال كّله الأول وكّله الأهم، فاأنت اإن اأردت اأن 
تعمل اأوبريت على �سبيل املثال، وما يتحمله هذا 
الأمر من م�سّقة و�سعوبات، فلن ينجح اإل اإن جاء 
اأمري اأو �سيخ اأو رجل اأعمال كبري، دفع على هذا 
العمل اأمواًل طائلة فاإّن اجلميع �سياأتي، لالأ�سف 
هذه هي احلقيقة التي نعاين منها جميعًا. وهذه 
كّلي  ب�سكل  تختلف  والتي  الأيام  هذه  ال�سورة 
عن فّن وفناين الزمن اجلميل، فهناك احرتام 
للفّن، اإحرتام لالإ�سم الأهّم، اإحرتام ملن �سبقك 
على ال�ساحة، فاأنا لن اأن�سى موقفا حدث معي، 
فقد كان من املعروف اأن من يطلع على �سا�سة 
يعترب  ال�سنة،  راأ�ض  ليلة  يف  امل�سري  التلفزيون 
يقال  وكما  ال�سعوبات،  كافة  اجتاز  قد  نف�سه 
يحتل  من  وعادة  بالقلعة(  بيته  )هادا  عندنا 
ووردة  ك�سباح  الفنانني  كبار  الأوىل  ال�سفوف 
يوم  ويف  غريهم،  �ساكر  وهاين  احللو  وحممد 
كنت اأقف ودوري بعيد نوعًا ما، نادتني الفنانة 
الكبرية �سباح، قائلة: اإن بقيت تقف بعيدًا فلن 
يراك اأحد، وليد اأنت فنان بداأت حديثا، فتعال 

لتاأخذ مكاين لرياك النا�ض.
اأبدا للفنانة العظيمة  اأن�سى هذا املوقف  لن 
الفن  ر�سالة  يعك�ض  والذي  �سباح،  الراحلة 

الراقية يف ذلك الوقت.
من  للعديد  حلنت  اأنني  اإل  حداثتي  ورغم 
الفنانني الكبار، مثل الفنانة �سمرية توفيق التي 
حلنت لها ثالثة اأغاين التي كنت اأح�سر جميع 
حفالتها، واأحيانًا اأعزف يف تلك احلفالت على 
العود بعد اأن اأنتهي من و�سلتي، مل نكن نعرف 
)النف�سّية( الدارجة هذه الأّيام، كان هدفنا اأن 
ننجح جميعًا. ننجح يف حفالتنا يف اأفالمنا يف 
)جمموعة(،  كـ  نعمل  كنا  عام،  ب�سكل  اأعمالنا 
ي�سبه  فردي،  اإىل  الفن  حتول  فقد  اليوم  اأما 
التق�سيمات  باأن  ت�سعر  فاأنت  البلد،  حال  متامًا 
ال�سيا�سّية يف لبنان قد األقت بظاللها على كافة 

اأ�سكال احلياة ومنها الفن.
اجلماعي،  بالعمل  اأمت�سك  اأنا  اليوم  حّتى 
فقد حلنت موؤخرًا اأغنيًة لنف�سي ا�سمها )بعدك 
بتقلي بحبك(، توا�سل معي الفنان هاين �ساكر 

اللبنانّية،  باللهجة  بالغناء  رغبته  عن  واأعلن 
وو�سع  اإعجابه  فنالت  الأغنية  عليه  عر�ست 
�سوته عليها، و�ستعر�ض قريبا باإذن اهلل، فاأنت 
لن ترى هذا التعاون اأبدا هذه الأيام، ولن جتد 
الأمر  قيامي مبثل هذا  وعند  الإيثار،  مثل هذا 
اأريد ان او�سل به ر�سالة لل�سباب عن اأهمّية ان 

نتعاون فيما بيننا لن�سنع فنًا خالدا.
لبريوت  البار..�سالمًا  لبنان  ابن  �ستبقى  ـ 
اإكرامًا  احلزن  هذا  كل  عنها  �ستنف�ض  التي 
اإىل  ال�سبيل  كيف  جميعًا  منه  تعلمنا  ل�سعب 
احلياة، ماذا تقول ملحبيك وقّراء “ُكّل العرب”؟

ـ الأمل هو احلياة، ول ن�ستطيع العي�ض دومنا 
جديد،  من  �سيخلق  لبنان  باأن  اوؤمن  واأنا  اأمل، 
اليوم الذي  باأنه يف  اأن يعلم اجلميع  لكن يجب 
�سندرك فيه نعمة اهلل علينا بهذا البلد اجلميل، 
يوم نحب بع�سنا بع�سا، يوم ل تكون اإمالءاُتنا 
الغري، يف ذلك  ب�سوؤون  خارجّية، يوم ل نتدخل 
يدًا  ونكون  قدميه،  على  الوطن  �سيقف  اليوم 
بحق،  الوطن  لهذا  ينتمي  �سعبًا  ونكون  واحدة، 

نعمة  فلبنان  يحب بع�سه، ويخاف على بع�سه، 
عظيمة من اهلل على �سعبه وهبنا التمّيز يف كل 

مكان. 
اأنا  ما  اإىل  اأ�سل  مل  باأنني  ملحبيني  واأقول 
عليه اليوم لول حمبتكم ودعمكم يل، فقد �سدر 
اأغاين بف�سل اهلل، واحدة  العام ثالثة  يل هذا 
تانغو مّت ت�سويرها مبنطقة كييف، تختلف عن 
اأعرف  كل ما �سدر يل �سابقًا ا�سمها )علمتني 
عليِك  )بغار  عنوان  حتمل  واأغنية  اأحب(، 
بغار(،  والأخرية حتمل عنوان )قلبي وقلبك( 
التي تتحدث عن امل�ساعر يف ظل جائحة كورونا 
التي فر�ست علينا البعد وعدم القدرة على مل�ض 
العرب”  “كل  قراء جملة  واأهدي  بع�سا،  بع�سنا 

كلمات لنزار فرن�سي�ض قمت بتلحينها تقول:
“ما يف �سباح اخلري يا بريوت

خمنوق �سوت اخلري ب�سلوعي
يا غافية بعدك ع ردم بيوت

واحلزن واعي وناطرك توعي
اإوعى احلزن ممنوع ليكي يفوت 

بريوت �سفتك اأم عم بتموت
ومتل الـ ع اأمي نزلت دموعي”

ختامًا..�سالمًا حل�سوٍر باٍق يتالألأ من الزمن 
اجلميل، كاملنارة تهتدي بها اأرواحًا تبحث عن 
بح�سورك..وليد  جميل..يتج�سد  هو  ما  كل 

توقيق.

كنت أّول فنان عربي قام بكسر 
حصار العراق، وذهب للتبرع 

ألطفال العراق

أنا ابن طرابلس المشهود 
لها بأنها 

قلب العروبة الصامد
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ها هو العامل يبداأ اأوىل خطواته كالوليد يف التعايف من 
جائحة كورونا التي قلبت حياة الكرة الأر�سية راأ�سا على 

عقب!
والفنون  الثقافة  ج�سد  يف  تدب  الروح  بداأت  هي  وها 
والآداب بخا�سة امل�سرح، حتى ولو كان هذا الدبيب جزئيا، 
تزيد عن  والتي ل  امل�سارح  اإ�ستيعاب  بربع طاقة  ولو  حتى 
للم�سرح  يعطي  الذي  باملائة من اجلمهور..اجلمهور   %%

قبلة احلياة.
التفاعل  هو  وروحه  امل�سرح   جوهر  اإن  نوؤمن  ولأننا 
وبني  اخل�سبة  على  العمل  فريق  بني  املتبادل  وال�سعور 
اجلمهور اجلال�ض اأمامه، وا�سعا قلبه وعقله كهبة له ينفعل 

ويتفاعل.. باإنبهار حينا وحمبة حينا وغ�سب حينا اآخر.
ففي م�سر و�سوريا والعراق وتون�ض واجلزائر وغريها 
من امل�سارح العربية بداأت امل�سارح يف اإ�سعال روح احلياة..
�ساحة  يف  كما  الطلق  الهواء  قلب  يف  امل�سارح  بنيت  كما 

الهناجر بدار الأوبرا امل�سرية.
اأون لين  امل�سرح  الرغم من تفاعلي مع فعاليات  على 
وال�سعور  الفرح  �سديدة  اإنني  كورونا..اإل  جائحة  اأثناء 
ليعطي  واجلمهور  امل�سرح  بني  الإلتقاء  بال�سعادة..لعودة 
الأخري الأول قبلة احلياة التي تعيد اإليه رونقه وجماله بل 

واألقه الدائم.

صفاء البيلي

المسرح 
والجمهور..

ُقْبلُة الحياة!!

طلقات م�صرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

المسرح

إشهار مركز ٕانكي للفنون األدأيية
 برئاسة الفنان خالد الرويعي

البحرين:

اإعتمدت ال�سيخة مي بنت حممد ال خليفة رئي�ض هيئة البحرين للثقافة 
ثقافية  ليكون موؤ�سة  للفنون الديية،  انكي  اإ�سهار مركز  بالبحرين  والثار 
خالل  من  والب�سرية  الدائية  الفنون  يخ�ض  ما  بكل  تعنى  ربحية  غري 
العمل يف �سوء اهداف مت�سقة تن�سجم وتطلعات القائمني عليه يف ان يكون 
العاملني يف  تدريب  وتلقيها عن طريق  الفنون  للتغري يف ممار�سة  حمطة 
احلقول الدائية والب�سرية على املمار�سات الدارية والفنية املتقدمة وخلق 
�سراكة حقيقية بني العاملني وتنظيم وتهيية الور�ض املتخ�س�سة يف احلقول 

املرتبطة.
و ي�سعى املركز اىل خلق قاعدة بحثية تعنى بالفنون الدائية والب�سرية 
يف البحرين وربطها بالعامل وربط الواقع البحريني مع املراكز البداعية 
اخلربات  وتبادل  التدريب  اجل  من  عامليا  املماثلة  باملمار�سات  للفنون 
عاملية  حملية  �سبكة  تا�سي�ض  �سمنها  من  الو�سائل  من  عدد  على  معتمدا 
واقامة املراكز البحثية والتدريبية التي تعمل على ترجمة ون�سر البحاث 
لتعميق  اخلا�سة  املهرجانات  تنظيم  على  العمل  وكذلك  املتخ�س�سة 

مفاهيم الطالع وامل�ساركة مع دول العامل.
»�سري�سخ  املركز  ان  للمركز  العالمي  امل�سوؤول  نبيل  نوف  اأ�سارت 
اولها  رئي�سية متثل حماور مهمة يف م�ساريعه  ح�سوره من خالل م�ساريع 
انكي  ملبادرة  ا�سافة   ، الدائية  للفنون  احلرير  طريق  انكي-  مهرجان 

للتدريب ومبادرة عبد اهلل ال�سعداوي للدرا�سات«.
الدايية  للفنون  انكي  مركز  ادارة  جمل�ض  اع�ساء  انتخاب  مت  وقد 
كالتايل: خالد الرويعي يف رئا�سة جمل�ض الدارة ورئي�ض مهرجان انكي- 
طريق احلرير للفنون، ح�سني الرفاعي نائبا للرئي�ض ورئي�ض مبادرة انكي 
للتدريب، با�سل ح�سني امينا ماليا، ح�سني العريبي رئي�سا ملهرجان املنامة 

ال�سينمائي و�سعاد عو�ض اهلل امينا لل�سر.
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رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجرييب: إخرتنا  عروض من ذاكرة المهرجان..للدورة الـ 27
مصر:

العراق:
إصدار جديد للسينوغرافي العراقي علي السوداني:

المنظومة الضوئية وتغر المكان في العرض المسرحي العراقي

تونس:
تفاصيل الدورة 33 من مهرجان نابل الدولي بتونس 

2020 بعروض محلية 

املهرجان،  رئي�ض  �سليمان  العزيز  عبد  عالء  د. 
متاحة  �ستكون  املهرجان«  »ذاكرة  عرو�ض  اإن  قال 
الر�سمية على  قناته  التجريبي2020 عرب  جلمهور 
»يوتيوب« و�سفحته الر�سمية على »في�ض بوك« وكذا 
�سمن   http://cifet.org املهرجان  موقع  علي 
برنامج فعاليات الدورة التي متتد من 1 وحتى 11 

�سبتمرب 2020 .
»ذاكرة  برنامج  لفعالية  الختيار  وقع  وقد 
الدويل  القاهرة  ملهرجان   27 بالدورة  املهرجان« 

للم�سرح التجريبي 2020، على ت�سعة عرو�ض .
الرحمن  عبد  د.حممد  برئا�سة  اللجنة  تكونت   
عبدال�سمد،  اأمني  د.حممد  وع�سوية  ال�سافعي، 
�سبق  عر�سني  على  اأ�ستقرت  �سرف،  وعمرو 

»اللعنة  هما  للمهرجان   19 الدورة  يف  تقدميهما 
داروين« من اإنتاج جمهورية اجلبل الأ�سود، وبطولة 
جائزة  عنه  حاز  الذي  رجب  �سيد  امل�سري  الفنان 

اأف�سل ممثل، و »اجلوعى« من اإنتاج دولة اأرمينيا.
الأوكراين  العر�ض  اإختري   20 الدورة  ومن 
النحا�ض«،  »مدينة  والنم�ساوي  ماكبث«،  »الليدي 
العر�ض  وكذا  »القناع«،  الأذربيجاين  والعر�ض 
جلائزة  وقتها  ر�سح  الذي  ال�سفر«  »حتت  العراقي 
التمثيل  يف  جائزتني  وحاز  متكامل،  عر�ض  اأف�سل 

وثالثة يف ال�سينوغرافيا. 
هي  عرو�ض  ثالثة   22 الدورة  عرو�ض  ومن 
»اورفيو�ض«  والإيطايل  اخللق«  »بداية  الرو�سي 

واأخريا الأردين »�سجون«.

املو�سوم  الكتاب  عنوان  جاء 
يف  املكان  وتغري  ال�سوئية  )املنظومة 
يف  ليتمثل  العراقي(  امل�سرحي  العر�ض 
يف  املنظومة  هذه  ا�ستغال  فعل  تناول 
بتحويل  ال�سينوغرايف  وعقلية  خميلة 
وتف�سري التحولت واملتغريات التي تطراأ 
على املنظومة وعالقتها بدللت املكان 

املتحول من خالل ثالثة مباحث هي :
1ـ  حتولت املكان .

2 ـ املتغريات يف املنظومة ال�سوئية
3ـ  عالمات ال�ستغال والتحول .

يقول د. كرمي عبود اأن علي ال�سوداين يرى اأن املنظومة ال�سوئية ودللتها الزمانية 
وحتولتها يف العر�ض امل�سرحي هي ت�سورات للخلق تنطلق من املمكن اإىل الكائن ومن 
حيز املجرد املح�سو�ض اإىل ت�سخي�ض املج�سد امللمو�ض، جاءت يف حماور وف�سول حترير 
هذا الكتاب لتوؤكد عمق هذه املداخالت عند املوؤلف وهو يعي�ض قلق التمرد على املوؤ�س�سة 

امل�سرحية التقليدية. 
اإنه  عليه  املتعارف  الواقع  لإك�س�سوارات  وبعرة  وك�سر  فاعل  جتريد  لديه  فالتحول 
ي�سلط ال�سوء ويوؤثث املكان ليك�سف عن اإعادة اإنتاج فر�سية التقليد لي�ستبدلها بفر�سية 
املكانية  التحول  الف�ساءات  الإبداعي  الفني  املنجز  �سياغة  بهدف  والتجريب  التجديد 
يقتحم  ال�سوداين  حممود  على  اخلالقة  ال�سوئية  املنظومة  هذه  توظيف  يف  والزمانية 

ليفتح الأبواب على عامل من الف�ساء ال�سحري امليتافيزيقي.

املهرجانات  و  التن�سيط  جمعية  عقدتها  رقمية  �سحفية  ندوة  يف 
برجمة  عن  لالإعالن  بعد  عن  ال�سحفيني  مع  خاللها  توا�سلت  بنابل 
اأوت  اأغ�سط�ض  من   07 يوم  اإنطلقت  والتي  املهرجان  من   33 الدورة 

املا�سي يف ظروف ا�ستثنائية.
قال اأ�سامة ال�سويعي مدير هذه الدورة اأنهم يراهنون  هذه الدورة 
نوال  اختيارالفنانة  ومت  وامل�سرحية  الغنائية  التون�سية  الأعمال  على 
غ�سام لعر�ض الإفتتاح، وم�سرحية »يرحمو بفعلو« يوم09 اأوت من انتاج 
اإدراة  عليها  راهنت  بادرة  وهي  بنابل  واملهرجانات  التن�سيط  جمعية 

املهرجان لتجميع عائلة امل�سرح يف نابل وعودة قدامى امل�سرح.
واأ�ساف: اأن العرو�ض توا�سلت بعر�ض م�سرحية لطفي العبديل يوم 
11 اأوت 2020 وم�سرحية “دوبلفا�ض” لكرمي الغربي وب�سام احلمراوي 
 la petite sirène يوم 16 اأوت وعر�ض الزيارة يوم 19 اأوت وعر�ض
اأوت   26 يوم  بفعلو«  »يرحمو  م�سرحية  عر�ض  واإعادة  اأوت   21 يوم 

و�سهرة الختتام يوم 29 اأوت حل�سان الدو�ض .
واأكد اأن العرو�ض كانت ما بني عرو�ض  مب�سرح الهواء الطلق بنابل 
وعرو�ض اأخرى مبلعب كرة القدم بنابل م�سريا باأن هذه الدورة �ستكون 
مبثابة امل�سافحة الأوىل مع جمهور نابل، يف هذه الظروف ال�ستثنائية 

التي تعي�سها تون�ض والعامل.
كما اأكد رئي�ض اجلمعية منت�سر قا�سم على اتخاذ كل الإجراءات 
الوقائية وخا�سة التباعد اجل�سدي واحل�سور اجلماهريي الذي �سيكون 
واجبارية  الكمامات  توفري  اإىل جانب  املدارج  ا�ستيعاب  بن�سف طاقة 

ارتدائها وا�ستعمال »اجلل« قبل الدخول.
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أ.ليلى قيري

تــــــــــــداعــــــــــــيــــــــــــات اإلســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــارات األجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة
على الساحرة المستديرة في زمن الكورونا

البــث  قنــوات  مــن  العديــد  توجــه  ظــل  يف 
التلفزيــوين لتقلي�ض اإ�ســتثماراتها يف ميدان كرة 
القدم بعد اأزمة جائحة فريو�ــض كورونا امل�ستجد 
منــذ دي�ســمرب/كانون الأول 2019، يتوقع الكثري 
مــن املتخ�س�سني يف عامل ال�ســاحرة امل�ســتديرة 
اأن عهــد اإنفــاق الأنديــة ملئــات املاليــني يف �ســوق 

النتقالت للتعاقد مع الالعبني قد وىّل.
فهــل �ســتعود احليــاة اإىل طبيعتهــا؟ ومــا هي 
التداعيــات الإقت�ساديــة يف املجــال الكروي التي 

ميكن توقعها نتيجة كوفد 19-؟
ــا  اإنخفا�سً العــامل  �ســكان  ثلــث  نحــو  ي�ســهد 
جائحــة  ب�ســبب  امل�ســتهلكني  اإنفــاق  يف  كبــريا 
فريو�ــض كورونا، الذي كان �ســببا يف تباطوؤ حركة 
ال�سناعــة بعد فر�ــض احلجر ال�سحــي من اأجل 
احلد من اإنت�ســار رقعة اجلائحــة من جهة، وكذا 
يف توقــف جميع الرحالت اجلوية والربية وقطاع 
ال�ســياحة، وتباطوؤ ال�سناعة من جهة اأخرى و هو 

ما اأدى اإىل انخفا�ض الطلب وال�ستهالك.
مواجهــة هــذه الزمــة ال�سحيــة املختلفــة يف 
طبيعتهــا عــن الأزمــات املا�سيــة، التــي واجههــا 
القت�ساد العاملي يف ال�سابق من حيث �سدة الأثر 
و�ســرعة انتقال العــدوى وعدم القــدرة من احلد 
مــن انت�ســارها، جعــل القت�ســاد العاملــي يتاأثــر 
ب�ســورة اأكــرب مــن ت�ســرره خــالل الأزمــة املالية 

العامية 2008
كرة القدم و الكورونا

ت�سبب انت�سار فريو�ض كوفيد19- يف القارات 
اخلم�ــض اإىل �ســلل تام يف كل املجــالت، وبالطبع 
تعليــق  مت  بعدمــا  الريا�ســي  املجــال  ي�ســلم  مل 
جميــع الأن�ســطة، على غرار كــرة القدم التي تعد 
الريا�ســة الأكــر �ســعبية يف العامل، حيــث اأجلت 
الدوريــات الأوروبية اخلم�ســة الكربى، بالإ�سافة 
اإىل بطــولت الأندية املحلية والقارية، مثل دوري 

اأبطال اأوروبا والدوري الأوروبي.  
وت�سررت الأندية والدوريات الأوروبية ب�ســكل 
تعليــق  ب�ســبب  الإقت�ساديــة  الناحيــة  كبــري مــن 
العديــد مــن  اأقيمــت  البطــولت املحليــة، حيــث 
املباريات يف البداية دون ح�سور جماهريي، قبل 
اأن يتم تاأجيل املناف�ســات، وا�ســتئنافها بعد ذلك 
دون م�ســجعني ب�ســبب اإ�ستمرار تف�ســي الفريو�ض 

حتى الآن.
اإحــدى  )كيه.بي.اإم.جــي(  ل�ســركة  ووفقــا 
اأكــرب ال�ســركات اخلا�ســة بالتدقيــق واخلدمــات 
ال�سريبيــة وال�ست�ســارية، فــاإن اأكــرب الأنديــة يف 
اأوروبــا تكبــدت خ�ســارة مــن 15 اإىل 30  يف املئة 
الريا�ســي  املو�ســم  يف  املباريــات  اإيــرادات  مــن 
اجلماهريعــن  غيــاب  ب�ســبب   2019-2020
املالعب وعائــدات البث التلفزيوين والإعالنات، 
و يف حال اإ�ستمرار القيود 
فــاإن  والأمنيــة  ال�سحيــة 
ن�ســبة اخل�ســائر ميكن اأن 
ترتفــع اإىل حــد اأكرب على 

املدى الطويل.
الدوريــات  بــني  ومــن 
اإقت�ساديــا  تاأثــرت  التــي 
الــدوري  بالــغ  ب�ســكل 
الفرن�سي«الليغ 1«، وهو ما 
دفــع برابطة الكرة القيام 
بدرا�ســة قــرار بتخفي�ــض 
رواتــب الالعبــني بن�ســبة 

.30%
ل�سحيفــة  ووفقــا 
فــاإن  الفرن�ســية  »ليكيــب« 
علــى  اأ�سبحــت  الأنديــة 

بعــد خطــوة واحــدة فقــط عــن املوافقــة الكاملة 
علــى قرار التخفي�ــض، من اأجل تقلي�ــض النتائج 
القت�ساديــة ال�ســلبية التــي تتخبط فيهــا خا�سة 
النوادي الفقرية، وهوما جعلها تقبل م�ســتثمرين 
اأجانــب للخــروج من الأزمــة املالية التــي تتخبط 

فيها. 
امل�ستثمر الأجنبي يف النوادي الفرن�سية

 ت�ســاوؤلت كثــرية اأ�سبحــت تطرح عــن عامل 
اجلــذب الكبري مل�ســتثمرين اأجانب مــن الوليات 
النــوادي  يف  ورو�ســيا  وقطــر  وال�ســني  املتحــدة 
يفعــل  فهــل  الأخــرية،  ال�ســنوات  يف  الفرن�ســية 
امل�ســتثمرون ذلك ب�ســبب قيمة الأندية الفرن�سية 
الرخي�ســة؟ اأم لغ�ســل �سورهم؟ اأم اأنه اإ�ســتثمار 

بحت؟ ومن اأين تاأتي اأموال ال�سراء؟
 بالرغــم مــن اأن  الــدوري الفرن�ســي املمتــاز 
اأكــرب  املرتبــة اخلام�ســة �سمــن  1« يحتــل  »ليــغ 
الربمييريليــغ  بعــد  اأوروبيــة،  دوريــات  خم�ســة 
ليغــا  ول  الأملــاين،  والبوند�ســليغا  الإجنليــزي، 
الإ�ســباين، والــدوري الإيطايل من حيــث الأرباح 
التــي تاأتي من عقود الرعايــة والإعالن وعائدات 
النقــل التلفزيــوين وترويج منتجــات النادي التي 
حتمــل ا�ســمه و �ســعاره يف �ســتى اأنحــاء العــامل، 
اإل اأن الأزمــة املاليــة احلــادة التي تعي�ســها اأغلب 
النوادي الفرن�ســية يف ال�ســنوات الأخرية، ب�سبب 
العجــز املايل الذي تعــاين منه كرة القدم  حمليا 
واأوروبيــا وعامليــا، من �ســاأنها جعــل مالكي جميع 
الأنديــة بائعــون حمتملــون خا�سة يف ظــل الأزمة 

الفنــون
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 �شحفية جزائرية 

ال�سحية العاملية احلالية. 
ولأن التناف�ــض يف كرة القدم مل يعد مقت�سرا 
على اإحراز البطولت والتتويج بالألقاب فح�سب، 
بــل حتــول اإىل �ســوق ماليــة قائمــة بذاتهــا، كل 
هــذه املعطيــات جعلــت املالحظــني يتوقعــون باأن 
ال�ســتقطاب مــن عدمــه للم�ســتثمرين الأجانــب 
يف النــوادي الفرن�ســية خــالل املوا�ســم القادمــة 
قــد يرتبــط بقرار رفــع حقــوق البــث التلفزيوين 
اإعــالن  21 جويليــة اىل %60 بعــد  ابتــداء مــن 
رابطة الدوري الفرن�سي عن فوز �سبكة ميديابرو 
بغالبيــة باقات حقــوق النقل التلفزيــوين للدوري 
داخــل فرن�ســا للفــرتة مــن 2021-2020 وحتــى 

  2023-2024
فهــل �ســتكون هــذه املداخيــل كافيــة لتغطيــة 
م�ساريف الأندية الفقرية وحمدودة الإمكانيات، 
بامل�ســتثمر  ال�ســتعانة  علــى  �ســتكون جمــربة  اأم 
لأجنبي الــذي اأثبت جناعته عقب جلبه وتطبيقه 
»املتاجــرة  �سيا�ســة  جديــد  اإقت�ســادي  لنمــوذج 

بالالعبني«.
ا�ســرتاتيجية امل�ســتثمر الأجنبــي يف الأنديــة 

الفرن�سية
مل يعد التناف�ــض يف كرة القدم مقت�سرا على 
اإحــراز البطولت والتتويج بالألقاب فح�ســب، بل 
حتــول اإىل حــرب اقت�سادية و�ســوق ماليــة قائمة 

بذاتهــا، هدفهــا احــراز اأكــرب عقــود الإعالنــات 
وا�ســتقطاب �سركات الرعاية وال�سباق نحو الفوز 

باأغلى �سفقات الالعبني.
واأ�سبحــت التجربة التي طبقها فريقا موناكو 
وليل يف الإ�ســتثمار الريا�ســي كمثل يحتذى به يف 
ال�ســنوات الأخــرية من طرف النوادي الفرن�ســية 
الأخــرى التــي حتــاول جتريــب هــذا النــوع مــن 
ال�ســتثمار لتحقيــق تــوازن مــايل يف ظــل نفقات 
خيالية تفر�سها املناف�سة و تدعيم الفرق بالعبني 
مــن الطــراز الرفيــع مثلمــا فعلــت اأندية باري�ــض 
�ســان جارمــان بف�ســل �ســركة قطــر لالإ�ســتثمار 
الريا�ســي التــي ا�ســرتت النــادي يف 2011 مببلغ 
79 مليــون يــورو، وموناكــو بف�ســل رجــل الأعمال 
الرو�ســي  دميرتي ربولوفليــف الذي اأ�سبح مالك 
للفريق بن�ســبة %66.6  يف كانون الأول/دي�سمرب 
مــن العــام ذاته، وني�ــض الذي رجعــت ملكيته اإىل 
املليارديــر الإجنليــزي جيــم راتكليــف بعــد دفعه 
لقيمة ترتاوح بني 100 و 120 مليون يورو، ونادي 
ليل الذي يعترب اليوم كنموذج لالإ�ستثمار الناجح 
بف�ســل رئي�ــض الفريــق ال�ســباين جــريارد لوبيز 
الــذي اأ�سبح رئي�ســا منــذ 2017، ومدير ريا�سي 
لوي�ــض  الربتغــايل خورخــي  الثقيــل  العيــار  مــن 
كومبو�ــض ل�ســيما بعدما فعله يف �سوق النتقالت 
خــالل الفــرتة املا�سيــة مع موناكو مــع الالعبني« 

برنــاردو �ســيلفا، توما ليماروباجنمــني ماندي« و 
بعــد ذلك مع لولو�ســك، مــع تياغــو مينديز عقب 
�ســرائه لعقــد نيكول�ــض بيبــي يف �سيــف 2017 
مقابــل 10 مليــون يورو فقط، ثــم اإعادة بيعه بعد 

عامني فقط لأر�سنال مقابل 80 مليون يورو. 
ولأن جناح اأي ناد مقرتن بنوعية عمل مديره 
الريا�سي، كومبو�ــض عبقري ال�ستثمار الريا�سي 
الــذي اأثبــت اأنــه ميلك خــربة كبــرية يف عمليات 
البيع وال�ســراء و�ســد حاجات الفريق مع اخلروج 
بفوائد مالية كبرية، مل يتوقف عند هذا احلد بل 
ذهــب اإىل اأبعد من ذلك، ل �ســيما بعد �سمه اىل 
�سفــوف ليل ال�ســاب النيجريي فيكتور اأو�ســيمني 
مــن فريــق �ســارلروا البلجيكــي، بقيمــة تبلــغ 12 
مليــون يورو فقط ل�ســد الفراغ الــذي تركه بيبي. 
ومبوجــب عقد التحويل اإىل نابــويل يكون النادي 
الفرن�ســي قد ح�سل على 81.3 مليون يورو نظري 
تــرك اأو�ســيمني للفريــق الإيطــايل، مــا يعنــي اأن 
خزينــة ليــل انتع�ســت مببلــغ 160.3 مليــون يورو 
يف ظرف مو�ســم واحد فقط مع اإنفاق حوايل 22 
مليــون يورو فقط من اأجل �سم الثنائي. وبالتايل 
املديــر  حقبــة  يف  لوبيــز  جــريار  فريــق  اأ�سبــح 
الريا�سي لوي�ض كامبو�ض، واحد من مناجم قارة 
اأوروبــا التي ت�سدر املواهــب لكبار القارة العجوز 

يف الآونة الأخري.
الإ�ســتثمارات  هــذه  اأن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأجنبيــة قــد تكــون م�ســجعة لزيــادة التناف�ــض 
اأكــر يف الدوري الفرن�ســي والبطولت الأوروبية، 
هنــاك  اأن  يــرون  اخلــرباء  مــن  الكثــري  لكــن 
�ســعورا متناق�سا جتاه هــذه ال�سيا�ســة الريا�سية 

امل�ستحدثة، كما يرون اأن
امتــالك الأجانــب لالأندية قد يــوؤدي لرتاجع 
�ســعور الإنتمــاء للفــرق لــدى كثري من امل�ســجعني 
الذيــن طالبــوا بالعتمــاد اأكــر علــى لعبني من 

اأبناء الأندية.
الإ�ســتثمارات  اأن  مــن  بالرغــم  اأنــه  ويبقــى 
الأخرية يف البطولة الفرن�ســية كبــرية، اإل اأنها ل 
تــزال بعيدة بدرجة كبــرية عن الدوريات الكربى 

يف اأوروبا مثل الربمييري ليغ والليغا وال�سريي اآ.
واأخريا ولي�ض اآخرا، اإدارات الأندية الأوروبية 
الكــربى هــي اليــوم يف �ســباق �ســد ال�ســاعة، من 
اأجــل اإيجــاد احللــول املنا�ســبة التــي قــد جُتنبها 
خ�سائر مالية كبرية ب�سبب �سبح الإفال�ض، بعدما 
اأ�سبحت فكرة عودة املناف�ســات مرة اأخرى، كما 
كان عليه احلال قبل انت�ســار هــذا الوباء العاملي، 

تُ�سكل هاج�ساً كبرياً.
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أ.ماجدة جماح

جديد ليندا بينال
تقدم  بينالل«  »ليندا  العامليه  الأزياء  م�سممة 
نوعها  من  فريدة  باري�سية  بلم�سة  اأزيائها  جديد 

باأ�سلوب جذاب.
ب�سكل  الظهور  على  املراأة  ت�ساعد  ليندا  ت�ساميم 
اأنيق، وتقدم جمموعة وا�سعة من العبايات والقفاطني 
وهي  املنا�سبات،  جميع  مع  تتما�سى  التي  امللونة 
الكرمية  والأحجار  وال�سيفون  احلرير  من  م�سنوعة 

واخليوط املذهبة، وذلك على الطريقة املغربية.
اإىل جانب عملها كم�سممة، قدمت درو�سا يف كلية 
واإجناز  املو�سة  �سعبة  اأبوظبي لطالب  اخلوارزمي يف 
و�سقل  بتطوير  بخربتها،  �ساهمت  كما  الت�ساميم، 

مواهب واإبداعات ال�سباب.

االزيــــاء
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الدول  رقاب  اأحنى  الذي  التاجي  الفايرو�ض  اأو  كورونا 
براثنه  نا�سبا  و  فاه  فاحتا  العامل  وجه  على  تربع  و  العظمى 
الإن�سانية  احل�سارة  عمق  يف  متغلغال  مكان،  كل  يف  التاجية 
الزائفة التي وقفت اأمام هذا الكائن املجهري الذكي مكتوفة 
وقفة يف  اأحدث  الذي  الفايرو�ض  العقول. هذا  الأيادي مكبلة 
الزمن و فجوة عميقة بني الب�سر و وواقعهم البذيء و جعلهم 
يقفون وجها لوجه اأمام ذواتهم عراة دون حيلة يف �سجن كوين 
�سخم، تال�ست فيه فجاأة كل الأديان و الأعراق و امليولت و 
التوجهات العقائدية و ال�سيا�سية. و ت�ساوت به كل الفئات اأمام 

�سبح املوت و اخلوف من املجهول.
عاد الإن�سان مع هذه العزلة اإىل فطرته الأوىل ف�سار حرا 
مكبال باخلوف من الفناء مر�سا اأو جوعا، و عاد معه العامل 
اإىل عذريته املغت�سبة الأوىل لتتنف�ض اأخريا رئة الأر�ض منذ 
قرون من اإختناقها بكائن ب�سري يظن نف�سه مرو�سا للطبيعة 
و حمورا للوجود، هذا الكائن الذي جند كل ما لديه ملحاربة 
اأفعالهم  الب�سر يف  لو متعن  لكن  دخيال،  الذي ظنه  املجهول 
من  الفناء  و  الإ�سمحالل  و  بالتال�سي  اأوىل  اأنهم  لوجدوا 
اإذ بداأت الأر�ض يف التعايف بدونه فمن هو  الفايرو�ض نف�سه، 
الدخيل احلقيقي؟ األي�ض هو الوباء الذي وجب لكوكب الأر�ض 

اأن تتعافى منه؟
�سي�ستفيق  هل  كورونا؟  بعد  ماذا  مهما  �سوؤال  نطرح  هنا 
وجها  بعدها  �سيتخذ  العامل  ان  املرجح  غيه؟  من  الإن�سان 
على  �سيقوم  عليه،  كان  مما  و�سوحا  اأ�سد  مالمح  ذا  جديدا 
�سلم قيمي مغاير يعيد ترتيب الأولويات بالن�سبة اإىل الإن�سان، 
و  كورونا  عا�سفة  بعد  العاملي  ال�سيا�سي  امل�سهد  �سينقلب  كما 
اأقل عددا، خا�سة تلك  اأوراقها التي تبدو  تعيد الدول ترتيب 
الدول التي تركت تتخبط مبفردها لتقف على حقيقة مفادها 
اأ�س�ض خارجية و على وعود وهمية يف  اأن الدول ل تبنى على 
اأغلبها، و اإتفاقيات تتبخر و تتال�سى وقت املعركة و اإمنا تبنى 
من الداخل لتب�سط جذورها يف العمق اأمام كل عا�سفة حتاول 

اجتثاث اأمنها و كينونتها.
كورونا ف�سحت ه�سا�سة هذا العامل...فرب كرونة نافعة

راأي

  كاتبة من تون�س

أ.سلمى بن عمر

هشاشة هذا العالم
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يف  ال�سنة الوىل التي عملت فيها بعد تخرجي من اجلامعة، عينت يف مكتب وزير الإعالم 
كملحقة �سحفية. اأول الو�سايا التي زودت بها من قبل الوزير حمود قباين هي ان اقراأ ال�سحف 
�سورية،  التوزيع يف  وهي ممنوعة  الباكر،  ال�سباح  مكتبي يف  فقط  ت�سل  كانت  التي  اللبنانية 
مي�سيل  يكتبه  كان  الذي  العمود  اقراأ  ما  اأول  كان علي  العا�سرة.  تقريرا عنها يف  له  اقدم  كي 
ابو جودة. كان ذلك العمود املحدود الكلمات يحدد ال�سيا�سات القليمية والدولية، هكذا كانت 
العربية  ال�سيا�سة  اىل  تنقلني  كلمات  النهار،  جريدة  من  قليلة  كلمات  ببريوت،  الأوىل  �سلتي 
لأعطيه  �ساعة  خالل  التقرير  انهاء  على  دائما  اأحر�ض  الأخرى.  ال�سحف  بقية  يف  والدولية 
لل�سكرترية كي تطبعه حتى يكون جاهزا قبل ال�ساعة العا�سرة حيث ي�سل الوزير. كنت دائما 
م�سطرة اأن اأقفل باب املكتب من الداخل منعا لدخول الزوار مثل ال�ساعر علي اجلندي الذي 
يعمل معي يف نف�ض الوزارة، وكذلك حممد املاغوط الذي كان مكتبه اىل جانب وزارة العالم 
كرئي�ض حترير ملجلة ال�سرطة، وبعد هذان الزائران )خفيفي الظل( ي�سل دريد حلام، والأمري 
يحيى ال�سهابي الذي كان مديرا للمطبوعات، واي�سا زكريا تامر كاتب الق�سة الق�سرية املبدع 
. مل اأعد اأذكر من �سيلحق بهوؤلء الذين جاوؤوا جميعا ل من »اأجل عيني« بل من اجل الإطالع 

على ال�سحف اللبنانية، لأنه لي�ض هناك مكانا اآخرا لالإطالع عليها.
كبار  على  تعرفت  بيتها  ويف  جيلينا،  تفاوت  رغم  يل  �سديقة  خوري  كوليت  الأديبة  كانت 
ذات  �ساألتني  نا�سر...واآخرون.  كمال  ري�سة،  ابو  عمر  قباين،  نزار  العرب:  و  �سوريا  مثقفي 
موافقة  اإ�ستخرجت  قبل.  من  بريوت  اأزر  كنت مل  بريوت،  اىل  اأرغب مبرافقتها  كنت  اإذا  يوم 
ال�سوريني  ال�سيا�سيني  غالبية  وجود  ب�سبب  بريوت  اىل  لل�سفر  �سرورية  كانت  التي  املخابرات 
املعار�سني بها. و�سلنا بريوت حوايل العا�سرة �سباحا، وانا اتاأمل اجلبال والتالل اخل�سراء من 
حولنا، ومبنى دار ال�سياد خلفنا، وحتت اله�سبة متتد بيوت بريوت وعماراتها ال�ساهقة التي 
اإ�سبوع اأقمناه عرفت  تخلو منها دم�سق. هذا كان امل�سهد الأول الذي عرفته يف بريوت، خالل 
كل ال�سماء املعروفة، وكل ال�سحف، وكل  املقاهي: الدولت�سه فيتا حيث طاولة اأكرم احلوراين 
و�سطه مقهى  وبذخه ويف  اأناقته  بكل  �سارع احلمراء  وال�سحافيني،  ال�سيا�سيني  مريديه من  و 
الهور�ض �سو حيث يلتقي املثقفني وال�سحافيني فيتحول اىل منرب ثقايف ت�ستمر احلياة فيه حتى 

اخلام�سة �سباحا.
اأده�ستني بريوت احلديثة جدا، والغنية بالثقافة وال�سحافة واحلياة، الغنية بكل �سئ. كانت 
مدينة ل تنتمي لل�سرق امل�سطرب، بل هي نافذة تطل به على العامل العربي والغربي. بريوت 

كانت ملجاأ لكل املعار�سني العرب. 
الكتاب  يتجمع  حيث  رفاعية  يا�سني  ال�سديق  الكاتب  بيت  يقع  احلمراء  �سارع  نهاية  يف 
اأمل  م�سيفينا  �سوت  على  والق�س�ض  ال�سعر،  وقرءاة  النقا�ض  يف  الليل  وي�ستمر  وال�سدقاء 

ويا�سني.  
تكررت زياراتي اىل بريوت..اىل املدينة النيقة، ال�ساخبة، احلنونة وال�سديقة، حتى كانت 
مغادرتي اىل باري�ض. و من بريوت ودعت ذلك ال�سرق امل�سطرب و�سوف اأعود اإليها بعد زمن 

لألتحق باملقاومة التي تركتها يف عمان قبل اأن تتحول بريوت، اىل وطن، اىل بندقية. 
احلرب  اأيام  ا�سواأ  يف  تعرفها  مل  التي  القمع  ثقافة  هيمنة  ب�سبب  جريحة  وبريوت  اليوم 
اأجته اىل ذلك  اليوم  ب�سبابها ورجالها واطفالها،  اأودى  الذي  الدامي  الإنفجار  الهلية، حيث 

ال�سرق بكل ال�سلوات، بكل الديان، بكل اللغات، عل بريوت ت�ستعيد دورها الذي عرفت 

 أ. حميدة نعنع

بيروت سيدة المدن

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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الفنان التشكيلي الجزائري 
عبدالحليم كبيش
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