
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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الرئيس الجزائري:
لن نشارك في الهرولة للتطبيع

الـــعـــالـــمـــي  الــــنــــظــــام  و  ســـبـــتـــمـــر   11
ــالــــي الـــصـــهـــيـــو - أمـــريـــكـــي ــمــ الــــرأســ

الـــــــــتـــــــــاقـــــــــي االمــــــــريــــــــكــــــــي 
الصهيوني االيراني في 
مـــخـــطـــط تــــدمــــر الــــعــــراق

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق عـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة أكـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــر:
الـــــــمـــــــعـــــــادلـــــــة إنــــــــــــقــــــــــــاب  أم  الــــــــــحــــــــــر  الـــــــــســـــــــقـــــــــوط 

الــتــطــبــيــع فـــي خـــدمـــة الــمــشــروع 
ــــي ــــونــ ــيــ ــ ــــهــ ــــصــ االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي الــ

ريـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــس دوبــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــه: مـــــــــــــــــن قـــــــــــتـــــــــــل غـــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــارا!؟؟
جويس منصور العصفور المتمرد القادم من الشرق

األســـــــــــــــــر أســـــــــــامـــــــــــة األشـــــــقـــــــر 
ــتـــب ل “ كـــــل الـــــــعـــــــرب“  مــن  يـــكـ
الصهيوني االحــتــال  ســجــون 

 

الـــــــــــــــــــدور الـــــــــــدولـــــــــــي لـــــلـــــيـــــابـــــان 
2040 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــــــــــــــــي 

السودان منطقة كوارث

أنماط األحذية 
لموسم الخريف والشتاء

االردن مهرجان ليالي المسرح الحر الشبابي 



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

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



يعاين �لوطن �لعربي بالفرتة �لأخرية من �أو�صاع �صعبة، تدفع به �إىل منزلقات خطرية، 
من  تعاين  �لتي  خا�صة  �مل�صريية،  �لق�صايا  �إز�ء  �لعربي  �لر�صمي  �لنظام  �صعف  ب�صبب 
و�أي�صًا  عربية،  دول  عدة  يف  �خلطري  �لإير�ين  �لتمدد  �أو  لفل�صطني،  �ل�صهيوين  �لإحتالل 

�لدور �لرتكي �لذي يحاول �أن يحاكي �لتمدد �لإير�ين.
من �أجل �لو�صوح، فاإن �خلطر �ملاثل �لآن يتمثل بالعدوين: �ل�صهيوين و�ل�صفوي. �أينما 
وجدت �أر�صًا عربية حمتلة جتد �أحدهما، و�أينما جتد �ملجازر و�ل�صحايا من �لعرب، فاإن 

ب�صمات �أحدهما و��صحة.
�لغطاء �لدويل متوفر لهما د�ئمًا، بكل �ل�صبل و�لو�صائل و�لأ�صاليب، ومن نظرة �صريعة 

ن�صتطيع �أن نالحظ:
ب�صكل  �لغربية  �ل�صفة  لأر��صي  �لتدريجي  �لق�صم  يتم  �إحتاللها،  عن  عد�  فل�صطني:  ـ 
كونه  عن  عد�  ميد�نيًا،  م�صتحياًل  �لدولتني  حل  بات  حتى  �لأ�صو�ء،  عن  وبعيدً�  ممنهج 
�لكيان  خلطو�ت  �لكاملة  بالتغطية  �أمريكا  وتقوم  �ل�صهيوين،  �لإحتالل  من  مرفو�ض 
�لأنظمة  على  بال�صغط  �أي�صًا  وتقوم  �لال�صرعية،  �إجر�ء�ته  بكافة  و�لعرت�ف  �ل�صهيوين 
�أ�صو�أ على ما  و�لآتي  و�لبحرين  �لإمار�ت  للتطبيع معه، وهذ� ما جرى موؤخرً� مع  �لعربية 

ت�صري �ملعلومات.
ـ لبنان: بعد فتح �ملجال حلزب �هلل بال�صيطرة على لبنان طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية، بات 
�لعربية  �لأنظمة  جعل  مما  �لإير�ين،  �لتوجيه  ح�صب  �صيا�صته  تقرر  �لتي  �لأ�صا�صية  �لقوة 
ترت�جع عن دعم لبنان يف �أزماته �ملالية، وهذ� ما برز موؤخرً� من خالل �إف�صال حزب �هلل 
للمبادرة �لفرن�صية مما �أدى لإعتذ�ر �لدكتور م�صطفى �أديب عن ت�صكيل �حلكومة �للبنانية 
�ملرتقبة، مما قد يوؤدي �إىل �إندثار لبنان كبلد، وعجز �ملو�طن عن تاأمني �حلد �لأدنى من 

�إمكانية �لعي�ض �إقت�صاديًا.
بالوقت ذ�ته، فاإن �لأو�صاع بالدول �لعربية، �لتي تعاين من �لتدخل �لإير�ين، بالعر�ق 
و�صوريا و�ليمن، ما تز�ل على حالها �ملرتدية، حيث تفتقد هذه �لدول �حلدود �لدنيا من 
ب�صكل  ينت�صر  �لف�صاد  و  فعلي،  �إقت�صاد  ول  بنى حتتية  ول  موؤ�ص�صات  �لدولة، فال  مقومات 

و��صع، وخز�ئن �لدول فارغة، و�لرثو�ت �لطبيعية م�صتباحة.
بن�صر كل  �لبلد�ن،  ت�صيطر على هذه  �لتي  لإير�ن  �لتابعة  و�مليلي�صيات  �لقوى  تقوم  كما 
�ملوبقات �لإجتماعية: �ملخدر�ت، �لر�صاوي، زو�ج �ملتعة، تفكيك �لأ�صر و�لعائالت، حماولة 

خلق جيل منحل و�أناين ل يعنيه �لوطن ول �لأهل ول �لأ�صرة.
�إن جممل هذه �حلالت، ما كان لها �أن ت�صت�صري، لول �لتغطية �لمريكية و�لغربية على 

�لحتالل �ل�صهيوين و�لتمدد �لإير�ين، ير�فقه �صعف وتردي �لنظام �لر�صمي �لعربي.
�ملطلوب وب�صكل �صريع وجاد �إىل ت�صكيل جبهة قوى وطنية عربية، فاعلة وقوية للت�صدي 
للعربدة �ل�صهيوـ �صفوية، وت�صاهم يف �إيقاف �لإنحد�ر �لذي يعاين منه ومن تبعاته �لقا�صية 

�لوطن �لعربي وباأغلب �أقطاره.

أ. علي المرعبي

المنزلقات الخطيرة بالوطن العربي

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير
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�شركة التوزيع:
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
�ل�صود�ن  من  و��صع  قطاع  تدمر   و�لفي�صانات  �ل�صيول 
�لع�صر�ت من �ل�صخا�ض وت�صرد �لف من  وتوؤدي �يل  وفاة 
�لأ�صر و�حلكومة �ل�صود�نية تعلن �لطو�ري لثالثة �صهور. و قد 
�صربت  �صيول �لأمطار وفي�صان نهر �لنيل �ر��صي و��صعة من 
�ل�صود�ن مما �أدى �ىل خ�صائر كبرية يف �لرو�ح و�ملمتلكات يف 

�جز�ء و��صعة من �ل�صود�ن.
�جلدير بالذكر �ن كميات �لمطار لهذ� �لعام  تعد �لكرث 
�ل�صيول  هــذه  �جلــويــة،  �لر�ــصــاد  ح�صب   1946 �لــعــام  منذ 
جرفت �أمامها عدد من �لقرى و�ملمتلكات �لزر�عية  و�لرثوة 
�حليو�نية، وعملت على  زيادة من�صوب �لنيل �لذي ت�صببت يف 
في�صان غري م�صبوق طو�ل �ل100 عام �ملا�صية ح�صب ر�صد 

�لر�صاد �جلوية. 
�خل�صائر �لتي خلفها �لنيل كانت �لأكرب حول �صريط �لنيل 
�لأزرق ونهر �لنيل وخ�صائر �خرى على �صريط �لنيل �لبي�ض.

وفود إعامية عربية تتضامن مع سفارة فلسطني  في باريس و بروكسل
الكويت تنفي مزاعم ترامب:

دولة فلسطينية مستقلة 
وإنهاء االحتال

الملك عبد هللا  الثاني: الطريق 
الوحيد للسام يجب أن يفضي 
لدولة فلسطينية مستقلة.

ي�صارك بها �لكثري من �ل�صدقاء �لكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد �خلالق  مازن �لرم�صاين  مايز �لدهمي  �صفاء �لبيلي  خليل مر�د  زياد �ملنجد

  عبد �لنا�صر �صكرية  فا�صل �ل�صباعي   حممد زيتوين  عبد �لرز�ق �لدليمي  �إياد �صليمان  ماجدة جماح 
 ن�صيمة �أبرحو�ض  �صلمى بن عمر  عالء �لتميمي   هالل �لعبيدي  رنا خالد  نزهه عزيزي   يو�صف �أبرحو�ض   



الــــــــتــــــــطــــــــبــــــــيــــــــع فــــــــــــــي خــــــــــــدمــــــــــــة الــــــــــمــــــــــشــــــــــروع 
االقـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــادي الـــــــــــــصـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــونـــــــــــــي

الــــعــــالــــمــــي  الـــــنـــــظـــــام  و  ــبــــتــــمــــر  ســ  11
ــيــــو - أمــــريــــكــــي الــــصــــهــ الـــــرأســـــمـــــالـــــي 

فرن�صا و �لحتاد �لوروبي 5 يورو   كند� و �أمريكا: 5 دولر 
�لدول �لعربية: 

م�صر: 12 جنيه    �ل�صعودية: 10 ريال    �لكويت: 2 دولر    �لبحرين: 1 دينار    �لمار�ت: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    �ليمن: 100 ريال    �صوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 
لرية    �لردن: 1 دينار    فل�صطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    �جلز�ئر: 5 دينار    �ملغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
12

16
24
26

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق عــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة أكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــر:
الــــــمــــــعــــــادلــــــة إنـــــــــــقـــــــــــاب  أم  الـــــــــحـــــــــر  الــــــــســــــــقــــــــوط 

الــــــــــــــتــــــــــــــاقــــــــــــــي االمــــــــــــــــريــــــــــــــــكــــــــــــــــي الـــــــــصـــــــــهـــــــــيـــــــــونـــــــــي 
االيــــــــــــــــرانــــــــــــــــي فــــــــــــي مـــــــخـــــــطـــــــط تــــــــــدمــــــــــر الــــــــــعــــــــــراق
بــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــبــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور عـــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــلــــــــى 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــي
تــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــن األبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــض

ديغول، البطل الذي ال يمكن تعويضه

دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــات
ــام 2040 الــــــدور الــــدولــــي لــلــيــابــان فـــي عــ

األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــون 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــثـــــــــــــــورة الـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــــكـــــــــــــرى

مــحــمــد الــثــنــيــان: عــلــى الــعــالــم الــعــربــي أن 
يستفيد من التجربة ويعي دروس التاريخ

الرئيس الجزائري يؤكد تمسك باده وشعبه بالقضية الفلسطينية:
لـــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــرولــــــــــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــتـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــع



السياسة

�ملتهمني باإغتيال �لثو�ر �لعر�قيني، فال يكفي �أن 
تقتل ثائر� لكي متحيه من �لوجود، لكن �أن تنزع 
عنه �نتماءه وجن�صيته �لوطنية �أخطر من �لقتل، 
�لعر�قية  �أكتوبر  ثورة  من  كانت جزء�  ف�صيالن 

�لتي ما ز�لت تهدر يف �صاحة �لتحرير.
ــه قــو�فــل  ــي ــرتى ف ــ ــذي ت ــ ــك �لـــعـــر�ق �لـ ــ ذل
مثلما  �نتمائهم  من  منزوعون  وهم  �ل�صهد�ء، 
�صلبت حياتهم وحقوقهم. هل نحن �أمام عملية 
�مل�صتقبل  و�إغــتــيــال  �لــوطــنــي،  للفعل  ت�صفية 
نهاية  يف  جند  وهــل  �لثائر؟  �ل�صباب  باإغتيال 

�لطريق �ملوجع �صوء� ما؟
مبختلف  �حلــروب  ت�صتعل  حيث  �لعر�ق  يف 
�نو�عها، من حروب �ل�صباب من �أجل م�صتقبلهم 
�لــفــا�ــصــدة دفــاعــا عن  ــروب �حلــيــتــان  �إىل حــ
كينونتها، �إىل حروب �مللي�صيات �لطائفية دفاعا 
كوفيد  �لإير�ين، فاحلروب �صد  م�صروعها  عن 
�ل�صحي  �لو�صع  فاقمه  �لــذي  ــا(  )كــورون  19

�أجــل لقمة كرمية، ثم  �ملــرتدي، و�حلــروب من 
�مل�صهد  على  �ملهيمنة  �ل�صيا�صية  �لكتل  �صر�ع 
حول م�صتقبلها يف �صوء �نتخابات مبكرة، يتعدد 
باحلكومة  وتع�صف  �مل�صاهد،  وترتبك  �ملــوت، 
�حلالية �لتي وجدت دعما دوليا، م�صائر �صتى.

�لعر�قية  �ل�صاحة  يف  �مل�صهد  ينطوي  بــدء� 
حادثة  فجرتها  كــبــرية،  �أمــنــيــة  خمــاطــر  على 
وعائلتها،  �صيالن  �لكردية  �ل�صيدلنية  �غتيال 
�ل�صفار�ت،  حماية  يف  �أمــن  عن�صر  فاملجرم 
مليئة  �أمنيا  وقع يف منطقة حم�صنة  و�حلــادث 
�ملر�قبة  وكــامــري�ت  و�جلي�ض  �ل�صرطة  بقو�ت 
ومر�كز �أمنية ومقر�ت �صفار�ت، ما مثل ر�صالة 
�إ�صتهد�ف ممنهج ومنظم، و�صربة موجعة لكل 
�مل�صاركة  يعتزم  �أو  �لتظاهر�ت  يف  �صارك  من 
�ملغدورة كانت  �أن  يف تظاهر�ت مقبلة، ل�صيما 

�حدى �لنا�صطات يف تظاهر�ت �أكتوبر.
ذهن  يف  �صهامها  ر�صقت  كــثــرية  خمـــاوف 

د�ر�  �صيالن  �لنا�صطة  �لأكــر�د  لف  عندما 
�إغتيلت وعائلتها يف بغد�د بالعلم �لكردي  �لتي 
�لإقليمي، نزعو� عنها جن�صيتها �لعر�قية، �لتي 
�صف  يف  ووقفو�  عنها،  للدفاع  �صحية  ذهبت 

الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــراق عـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــة أكـــــــــــــــتـــــــــــــــوبـــــــــــــــر:
ــــقـــــاب الـــمـــعـــادلـــة ــر أم إنـ ــحــ الــــســــقــــوط الــ
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أ.لهيب عبدالخالق

السياسة

شـــــــــيـــــــــان وقــــــــــــوافــــــــــــل الــــــــشــــــــهــــــــداء..مــــــــنــــــــتــــــــصــــــــف الــــــــطــــــــريــــــــق إلــــــــــــــى الــــــحــــــريــــــة
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كل  من  نــو�ب  ت�صريحات  وتــو�لــت  �لعر�قيني، 
عالمة  »هــنــاك  �أن  �إىل  توؤ�صر  و�ــصــوب،  حــدب 
�إبادة  جلرمية  �ملعلنة  �لأ�صباب  حول  ��صتفهام 
دو�فــع  وتــعــزو  وعائلتها«،  روؤوف  د�ر�  �صيالن 

�جلرمية �إىل �صببني:
ت�صرين  ثـــورة  يف  نا�صطة  كــانــت  لأنــهــا  ـ   1
)�أكتوبر(، و�جلميع يعرف مدى خطورة �ملوقف 
حيث مل مت�ض مدة على �غتيال ه�صام �لها�صمي 

وبقية �لثائرين �صد �لف�صاد.
�حلكومة  لــرئــيــ�ــض  ــٍد  حتـ ر�ــصــالــة  ــا  ــه �إن ـ   2
م�صطفى �لكاظمي، وكاأن �لقتلة يقولون »�إفعل 

ما �صئت«.
مل ي�صدق �أحد ق�صة �عتقال �ملنفذين غري 
»م�صرحية  �أنها  على  كثريون  وو�صفها  �ملقنعة، 
ــذي  �ل بــاأكــمــلــه  �لــنــظــام  عــجــز  عــلــى  للتغطية 
يخ�صع لإر�دة �قليمية«، و�لذي مل ي�صتطع حتى 
من  �صهيد   1000 مــن  �أكــرث  قتلة  تقدمي  �لآن 
�لإغتيالت  فاإ�صتمر�ر  للعد�لة،  �ملتظاهرين 
للنا�صطني يعد موؤ�صر� �صلبيا ودليال على »عجز 
يجزم  �لتي  �لقتل«،  ع�صابات  �أمــام  �حلكومة 
�مللي�صيات  من  من�صلة  »خاليا  �أنها  �لعر�قيون 
�ملرتبطة باإير�ن و�لتي تتحكم بالدولة �لعر�قية«.
ذلك �لو�صع �ل�صاذ يهيمن على �صنع �لقر�ر 
بالعر�ق، فحيث �أطلق رئي�ض �حلكومة م�صروعه 
بـ«جمع �ل�صالح �ملنفلت يف �لبالد وجعله يف يد 
�لدولة فقط«، وحملته �صد �لف�صاد �لتي �أ�صفرت 
�لفا�صدة  »�لطبقة  ��صتهد�ف  �للحظة عن  حتى 
�ملناه�صة  �ل�صد  حو�ئط  تتح�صد  �ل�صغرى«، 
�لطائفي  للعرف  وفقا  يعترب  ــذي  و�ل مل�صروعه 
�إغتيال   ،2003 منذ  �لبلد  يحكم  �لــذي  �لإثني 
مفا�صل  يف  �أقد�مه  ور�صخ  نف�صه  فر�ض  لو�قع 

�لدولة �ملنخورة بكل جو�نبها.
مبني  �لعر�قي  للنظام  �ل�صيا�صي  فالتكوين 
خمتلفة،  باأجند�ت  مرتبطة  م�صلحة،  كتل  على 
يف  وتدخل  �لت�صريعي،  �لــقــر�ر  نا�صية  متتلك 
هيكل �لدولة »�لقر�ر �لتنفيذي«، بدء� من �أ�صغر 
�لتي  �حلكم،  روؤو�ــض  �إىل  و�صول  فيها،  موظف 
غربانها  وع�ص�صت  �لدولة  �إد�رة  على  تعاقبت 

وحيتانها يف مفا�صل �لدولة. 
�لــتــي حتــظــى مبباركة  �لــكــاظــمــي  حــكــومــة 
�أمريكية ودولية، حتاول �أن تعيد �لتو�زن للو�صع 
باأي  �ل�صقوط �حلر، ولكن  �لعر�قي لإنقاذه من 
�صكل وباأية �أدو�ت! فالقوى �لأمنية هي جزء من 
�لتكوين �ل�صيا�صي �ملحا�ص�صي، وعبثا حاول َمْن 
�أن�صاأت  �لتي  �لقو�ت،  هذه  مو�قف  حتييد  قبله 
بعد حل �لقوى �لوطنية �لعر�قية ومت دمج جزء 
مهم من �مللي�صيات �ملرتبطة باإير�ن فيها. ويعني 

جميعها  ميكنها  ول  حر�  لي�ض  قر�رها  �أن  ذلك 
�أطلق  �لذي  �حلكومة،  رئي�ض  لإر�دة  تخ�صع  �أن 
م�صروعه بعد زيارتني لإير�ن و�لوليات �ملتحدة، 

�ملتحكمتان بالو�صع �ل�صيا�صي يف �لعر�ق.
�لــو�ــصــع �لأمــنــي يف �لــعــر�ق تــتــد�خــل فيه 
�خلارجية  �لتدخالت  متثلها  �أخــرى  تعقيد�ت 
�لأو�صاع  تدهور  يف  كبري  ب�صكل  ت�صاهم  و�لتي 
من  �ملت�صظية  �لــعــر�قــيــة  فــالــقــوى  �لأمــنــيــة. 
باأجند�ت  ترتبط  �لعر�قي،  �ملجتمع  ف�صيف�صاء 
�لعر�قية  �لأر�ــض  على  كلها  تت�صارع  خارجية، 
وتنهب كّل من ناحيتها جزء� من ثرو�ته، وتهدم 
تر�ثه و�إرثه و�إن�صانه �لذي مت �إفقاره �إىل �أق�صى 
�ملتحدة  �لأمم  تعريف  حتى  يعد  ومل  �حلــدود، 
»حتت خط �لفقر« ينطبق عليه لأنه جتاوز ذلك 

�حلد �لتحتاين كثري�. 
ي�صغط  �لأمـــنـــي  �لــو�ــصــع  ــذ�  هـ �أن  ــم  ورغــ
�جلديدة  �لأجيال  لكن  �لعر�قيني،  على  كثري� 
�لــ�ــصــاعــدة وجـــدت قــوتــهــا يف ثـــورة �جلــيــاع، 
و�حلقوق �ملدنية، بل حق �حلياة و�لتمتع ببلدهم 
وثرو�ته و�لأمان فيه، و�صكل ذلك �لتطلع حتديا 
�مل�صاريع  لكل  �لر�ف�صني  للعر�قيني  جــديــد�، 
ــة مــن جــهــة، ولــلــذيــن  ــد�ت �خلــارجــي ــ ــن و�لأجــ
جهة  من  وثرو�ته  �ل�صعب  رقاب  على  يت�صلطون 

�أخرى.
ورمبـــا كــانــت نــظــرة �ملــر�قــبــني �إىل حترك 
من  تنطلق  �لف�صاد،  ملفات  بــاإجتــاه  �لكاظمي 
هذ� �جلانب: وقف �لتدهور �لأمني بفتح ملفات 
�لف�صاد. لكن �لتحديات �لأمنية ل تنح�صر فقط 
�لع�صابية  »�خلــاليــا  و�لـــ  �مللي�صياوي  بامل�صهد 
�ملن�صلة منه« و�لتي تعيث يف �لبلد �إجر�ما وقتال 

ونهبا، بل تزد�د بتحديات �أخرى منها:
من  �لأمــريكــيــة  للقو�ت  جزئي  �إن�صحاب  ـ 
�لعر�ق، ما يجعل �لإختالل �لأمني �أكرب، رغم �أن 

هذه �لقو�ت مل تكن مانعة لالإنفالت �مللي�صياوي 
و�ملنطقة  �لأمريكية  �ل�صفارة  ��صتهدف  �لــذي 
�صو�ء  �لأمنية  و�لدوريات  �ملح�صنة  �خل�صر�ء 
بقاء  �إن  �لقول  من  ولبد  �لعر�قية.  �أم  �لدولية 
�لتحالف  قــو�ت  �صمن  �أمريكي  جندي   3500
على  خطر  �أي  ي�صكل  ل  »د�ع�ض«،  �صد  �لــدويل 
�أكرث من ن�صف  �لتي قو�مها  �مللي�صياوية  �لقوى 
�لأمنية  �لــقــو�ت  عــدد  وتــفــوق  عن�صر،  مليون 

�لر�صمية.
»د�عــ�ــض«  عــودة  يف  يكمن  �لكبري  �خلطر  ـ 
وجودها  �أن  يف  كثريون  ي�صك  و�لتي  �ملحتملة، 
م�صاريعها  تت�صارع  �إقليمية  �أغــر��ــصــا  يخدم 
»قو�ت  �لعر�قية. ففي حال فقدت  �لأر�ض  على 
�صوريا �لدميقر�طية« و�لتي متثل �أكر�د �صوريا، 
على  »د�ع�صي«  �ألف   70 حو�يل  على  �ل�صيطرة 
فذلك  �صوريا،  يف  بها  تتحكم  �لتي  �لأر��ــصــي 
من  �أكــرث  تك�صر  »�لــدو�عــ�ــض«  مــن  موجة  يعني 

حاجز حدودي �إىل �لعر�ق. 
ـ �لـــعـــر�ق يــعــاين مـــن مــ�ــصــكــلــة �ملــقــاتــلــني 
وتفا�صيل  �لأوروبية  �لأ�صول  ذوي  »�لدو�ع�ض« 
�لعر�قي،  و�لق�صاء  �لقانون  ح�صب  حماكمتهم 
فهناك �صغوط �أوروبية متار�ض على �لعر�ق من 
�صيكون  ورمبا  �صدهم،  �لعقوبات  تخفيف  �أجل 
�لذي  �لكاظمي  �أجندة  ر�أ�ــض  على  �مللف  ذلــك 

يهيء �إىل رحلة �أوروبية.
�أعلن عنها رئي�ض  �لتي  ـ �لنتخابات �ملبكرة 
قانونها  ز�ل  مــا  و�لــتــي  �لــعــر�قــيــة،  �حلــكــومــة 
بالقوى  تاأثرها  من  �ملخاوف  تت�صاعد  متعرث�، 
�لنتخابات  على  �صيطرت  طاملا  و�لتي  �ملنفلتة 

وجريت نتائجها حل�صاب كتلها �ل�صيا�صية.
�آلهة خ�صبية  عليه  ت�صيطر  �لعر�قي،  �مل�صهد 
توفر  بها،  �مل�صا�ض  ميكن  ل  �أ�صنام  للف�صاد، 
وقــودهــا  لأنــهــا  غــطــاء�  �ل�صيا�صية  �لكتل  لها 
�أمــام  �ليدين  مكتوفة  تقف  ولــن  و��صتد�متها، 
ت�صكلت  �لتي  �لعر�قية  �ملعادلة  قلب  حمــاولت 
و�لتي   ،2003 يف  �لــعــر�ق  وغــزو  �حــتــالل  بعد 
و�حلكم  �لقر�ر  مفا�صل  على  تهيمن  ز�لــت  ما 
�لتي  و�لإر�د�ت  �لــوجــوه  تغري  رغــم  �لــعــر�قــي، 

ت�صعى �إىل �إنهاء تلك �لهيمنة.
�لتي  �أكــتــوبــر  ــورة  ثـ ــرى  ذكـ ع�صية  ــر�ق  ــع �ل
ثالث  ل  خيارين  �أمام  �حلرية،  ملار�ثون  ت�صتعد 
�أو  لها،  قر�ر  ل  هاوية  يف  �حلر  �ل�صقوط  لهما: 
�أية قوة  تغري �ملعادلة ل�صالح �ل�صعب، وما على 
�إنه  �لختيار.  �صوى  �صعبية  �أو  حكومية  عر�قية 
�أو �لحتالل...كائنا  �لعر�ق  �صر�ع وجود، فاإما 

ما كانت �صفة �ملحتل حتى لو كان عر�قيا
   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   
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�لخرى. وبحكم �لتجربة �لتاريخية �ملريرة مع 
 1980-1988 �ير�ن يف حرب �لثمان �صنو�ت 
ونتيجة لإدر�كنا لطبيعة �ل�صلوك �لفار�صي على 
�لعرب و�لعر�قيني، �ن لإير�ن �طماعا يف �ر�ض 
جناد  �حــمــدي  ز�ر  وعندما  ــه.  وثــرو�ت �لــعــر�ق 
لبنان يف ثمانينات �لقرن �لع�صرين، قدم �لدليل 
�صيطرعلى   �لطائفي  �ير�ن  م�صروع  باأن  �لعملي 
مير  �لقد�ض  �ىل  »�لتوجه  �صعاره  وطرح  لبنان، 

عرب كربالء«.
�أ�ص�ض  باأن  �لتذكري،  �ل�صروري  من  �صار  و   
ذلك �لتالقي �مل�صلحي،  بد�أ بتقرير برتمان �أو 
تقرير جلنة  حكماء �أوروبا بزعامة بريطانيا يف 
مطلع �لقرن �لع�صرين، �لذي و�صع �إ�صرت�تيجية 
ومنع   �لعربية  �ملناطق  على  �صيطرتها  ت�صمن 
�لعربية.  �لوحدة  باإقامة  �لعربي  �حللم  حتقيق 
�ملت�صهني  �لــربيــطــاين  قــدم   1983 عــام  ويف 
�لعربية  �لدول  لتفتيت  خارطة  لوي�ض«  »برنارد 
بايدن«  »جــون  جددها   فاعلة  غري  �جــز�ء  �ىل 

�لمريكية  لــلــرئــا�ــصــة  �لــدميــقــر�طــي  �ملــر�ــصــح 
�جز�ء  �ىل  �لعر�ق  تق�صيم  مبخطط  �لقادمة، 
تن�صيقات  �قــامــة  وتبعتها  وعــرقــيــة.  مذهبية 
كقوى  و�ثيوبيا   و�يــر�ن  تركيا  بني  �إ�صرت�تيجية 
بريطانيا  وبني  �لعربي،  بالوطن  �قليمية حتيط 
»نظرية  وفق  �لعربية  �لبالد  لتطويق  و�مريكا  
ومنع  لتهديدها  �ل�صهيونية«  ــر�ف  �لأطــ �صد 
وزر�ء  رئي�ض  برييز  �صيمون  وطــرح  تقدمها. 
�لو�صط  �ل�صرق  »م�صروع  �ل�صهيوين  �لكيان  
�جلديد عام 1995« لتفتيت �لدول �لعربية �ىل 

كيانات عرقية وطائفية ي�صهل �ل�صيطرة عليها.
 ،  2003 عــام  �إحتالله  بعد  �لعر�ق  و�جــه   
�صفوية  و�ير�نية  و�صهيونية  �مريكية  موؤ�مر�ت 
�لــعــر�ق يف  �أدخــلــت  تهدف �ىل  تدمري دولــتــه، 
�لن�صيج  �أزمات وحروب طائفية وعرقية مزقت 
�آلف  وهــجــرت  وقتلت  �لــعــر�قــي،  �لجتماعي 
�لعلماء و�خلرب�ء و�لع�صكريني وماليني �ملدنيني 
�لعر�قيني، ون�صرت �لف�صاد يف كل دو�ئر �لدولة 

�إيـــر�ن  يف  لل�صلطة  خميني  و�ــصــل  �أن  منذ 
و�لــعــر�ق   1979 عــام  معروفة  دولــيــة  بــدر�مــة 
و�لتبعات  �ملحدقة  �لأخطار  من  يحذر  �لوطني 
باإ�صم  ـ  �ل�صفوي  �لفكر  ت�صدير  على  �ملرتتبة 
�لعربية  �لـــدول  و�ىل  ــعــر�ق  �ل �ىل  ـ  ــصــالم  �ل�

الــــــــتــــــــاقــــــــي األمـــــــــريـــــــــكـــــــــي الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي 
اإليــــــرانــــــي فـــــي مـــخـــطـــط تــــدمــــر الــــعــــراق

د. خليل مراد
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وموؤ�ص�صاتها  ونهب �ملال �لعام، ومت تفكيك �آلف 
�مل�صانع �لتي تنتج �ل�صناعات �لثقيلة و�ملتو�صط 

وبيعت خردة يف �ل�صو�ق �خلارجية.  
�لرئي�ض  �د�رة  �إ�صطرت    2011 عام  ويف   
�لوطنية  �ملقاومة  �أوباما حتت �صغط  �لأمريكي 
ومادية  ب�صرية  خ�صائر  �وقعت  �لتي  �لبا�صلة 
�لأمني  �مللف  ت�صليم  �ملحتلة،  قو�ته  �صفوف  يف 
ل�صعب  �لعدو�لتاريخي  �يـــر�ن،  �ىل  �لــعــر�قــي 
�لعر�ق، فدخلت �ير�ن بقوة لدعم وكالئها من 
�لحز�ب �لتابعة لها  وحلماية �ل�صلطة �لطائفية 
 ،2005 عام  �لمريكي  �لحتالل  ن�صبها  �لتي 
�لبغي�صة  �ل�صفوية  �لطائفية  ــه  ب فــاأجــجــت 
�لقتل و�لذبح و�ل�صجن و�لإعتقال  و�أ�صاعت فيه 
�ملذهبية،  �لــهــويــة  على  و�لت�صريد  و�لتهجري 
�لدميغر�يف  �لتغيري  جرمية  يف  بقوة  و�أوغــلــت 
وخا�صة يف بغد�د �لعا�صمة، فهجرت من �أهلها 
�لعر�ق  د�خــل  �ىل  مليونني  من  �أكــرث  �لأ�صليني 
و�ملناطق  ودياىل  بغد�د  �ىل  و�دخلت  وخارجه، 
�ليــر�نــيــني  مــن  مــاليــني  و�جلــنــوبــيــة  �لو�صطى 
�لبطاقة  ومنحتهم  و�لفــغــان،  و�لباك�صتانيني 

و�لوطنية و�جلن�صية �لعر�قية. 
باأق�صيتها  كاملة  حمافظات  تدمري  مت  كما 
�لتنظيم  �حــتــالل  بــعــد  ــا،  ــر�هـ وقـ ونــو�حــيــهــا 
�لعر�قي  �لرهابي »د�ع�ض« لأجز�ء من �لقليم 
لأهلها  �مل  �أي  يبقى  ل  لكي  �لغربي،  �ل�صمايل 
ــارخ لهذه  ــ�ــص ــيــهــا، و�لــنــمــوذج �ل ــودة �ل ــع ــال ب
�حتلها  �لــتــي  ديـــايل  �جلـــر�ئـــم، يف حمــافــظــة 
�حلر�ض �لثوري �لير�ين و�صلمها �ىل �مليلي�صيات 
للتغيري  حملة  �كرب  وتبد�أ  �لف�صاد  فيها  لتعيث 
�لدميوغر�يف فيها، حيث ��صتوطن فيها ع�صر�ت 
و�لباك�صتانيني  و�لفغان  �لير�نيني  من  �لألوف 
�لذين نقلتهم �ملل�صيات �لتابعة لإير�ن منذ عام 

 . 2010
من  عاما   18 خــالل  للعر�ق  ح�صل  ما  �ن   
وت�صريد  وتهجري  �إبــادة   هو  �ليــر�ين،  �لت�صلط 
وخطف وتغييب يف �ل�صجون و�ملعتقالت �ل�صرية 
لكي  للمجتمع،  و�لفوقية  �لتحتية  �لبنى  وتدمري 
�لفار�صية  )م�صروع  تنفيذ  �لفر�ض  على  ي�صهل 

�جلديدة( و�بتالع �لعر�ق �ر�صًا و�صعبًا. 
و ي�صكل ذر�ع �ير�ن يف �لعر�ق من )100( 
ميل�صيا مدربة وم�صلحة ت�صليحا متو�صطا وثقيال 
عدة  و�قــامــة  �لعر�قية  �لر��ــصــي  يف  ومتــددهــا 
�ل�صخر(  )جــرف  منطقة  وتعد  مع�صكر�ت، 
�لــتــابــعــة �ىل حمــافــظــة �لنـــبـــار، �كـــرب قــاعــدة 

ميل�صياوية �ير�نية يف �لعر�ق. 
�ن �ير�ن دولة حمتلة للعر�ق، �صاعدت قو�ت 
�ن  بعد  ــعــر�ق،  �ل جــنــوب  يف  �لمريكية  �لــغــزو 
عجزت قو�ت �ملارينز �ملدربة من خرق �حلدود 
من  يــومــا  ع�صرين  بعد  �جلــنــوب  يف  �لعر�قية 

�ملعارك �لطاحنة ��صتب�صلت فيها قو�ت �حلر�ض 
�جلمهوري، وكاد �لرئي�ض بو�ض �ن ي�صحب قو�ته 
فتح  �ن  �ل  �لمريكي،  �لكونغر�ض  من  ب�صغط 
وعباد�ن  �لفاو  منطقة  قرب  �لير�نية  �حلــدود 
�لــعــر�ق  �ىل  �لمــريــكــيــة  ــقــو�ت  ــور�ل عــب �صهل 
�حلر�ض  قو�ت  على  ع�صكريا  ح�صار�  وفر�صها 
�لــعــر�ق،   و�صط  عــن  عزلتها  �لتي  �جلــمــهــوري 
دور�  �ليــر�ين  �لثوري  ولعب جــر�لت �حلر�ض 
وجهت  حيث  �لتخادم   ذلــك  تقدمي  يف  خبيثا 
بعد  �لــوطــنــي  ــر�ق  ــع �ل �ىل  وغــدرهــا  �صهامها 
�لبلدين، وكان لذلك �ملوقف  �ل�صالم بني  رحلة 
�جلبان �إثره يف و�صول �لقو�ت �لمريكية �لغازية 

�ىل بغد�د وفر�ض �حتاللها على �لعر�ق. 

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

�لمريكية  و�ل�صيا�صة  �أعـــو�م  �ربعة  ومنذ   
�ملظاهر  كــل  رغــم  ــر�مــب،  ت رئي�صها  عهد  يف 
�ن  �ل  �ليــر�ين،  �لنفوذ  تقوي�ض  يف  �لعالمية 
ــك. لأن  ــض  يــوؤكــد خــالف ذل �لــو�قــع على �لر�ـ
�مريكا غري جادة يف �حد�ث �لتغيري �ل�صيا�صي 
على  و�لبقاء  لإيــر�ن  �ملو�لية  �مللي�صيات  بطرد 
�ليوم  �يـــر�ن  ت�صيطر  حيث  �لــقــائــم،  �لــو�ــصــع 
لإير�ن  مو�لني  �صيا�صيني  بتعيني  �حلكومة  على 
يف  �آخرها  كان  �لــوزر�ء  لرئي�ض  مكتب  كمدر�ء 
ــر�لت  ــال ج ــص و�ر� �ملــهــدي،  عـــادل عبد  عهد 
�لأبطال  ت�صرين  ثو�ر  قمع  �صاهمو� يف  �ير�نيني 
يف �صاحات �لعت�صامات يف بغد�د و�ملحافظات 
بقتل  ملي�صياتها  وقيام  و�لو�صطى،  �جلنوبية 
�لــطــائــفــيــة،  لل�صلطة  و�ملــعــار�ــصــني  �ملــدنــيــني 
�لتحقيقات  يف  �لير�نيني  �خلــرب�ء  و��ــصــرت�ك 
�حلكومية و�لق�صائية بعلم �حلكومات �ملتعاقبة 
و�لقــتــ�ــصــاديــة  �ل�صيا�صية  �لــنــخــب  وحــمــايــة 
ــوري يف  ــث ــي مهمة �حلــر�ــض �ل ــاأت �لــفــا�ــصــدة. وت
�لعر�ق حلر��صة  �لطبقة �حلاكمة يف �مل�صتوطنة 

�خل�صر�ء وحماية �متياز�تها �لقت�صادية.
ــعــر�ق   �لــقــوى �لــعــر�قــيــة �ملــخــلــ�ــصــة يف �ل
ترف�ض ب�صدة �لتو�جد �لير�ين يف �لعر�ق، كما 
�لوجود �لمريكي و�لرتكي يف �لر��صي  ترف�ض 
�لعر�قية،  و�ثبتت �يام ثورة ت�صرين �لبطلة، باأن 
�ل�صتيطاين  للم�صروع  ير�صخو�  لن  �لعر�قيني 
�ل�صعبي  �لرف�ض  وتنامي  �ل�صفوي،  �لفار�صي 
ــر�ن  �إيـ وتبقى  �لــعــر�ق،  ــر�ين يف  ــ �لي لــلــوجــود 
نهاية  �إخر�جها يف  �جنبية وحمتلة ويجب  دولة 
غد�  و�ن  �لــعــر�ق،  وحتــريــر  �حلتمي  �لــ�ــصــر�ع 

لنا�صره قريب.
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السياسة

خا�صة  �لعر�قية  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  تــعــاين 
�حلكومية من تف�صى �لف�صاد بها، �صيما بعد جرمية 
�حتالل �لعر�ق يف ني�صان 2003  ما دفع �لعر�قيني 
وفق  وذلــك  لل�صو�رع،  و�لنزول  �لكربى  �لثورة  �ىل 
تقرير جممع ملوؤ�ص�صات دولية �أبرزها �لبنك �لدويل 

ومنظمة �ل�صفافية �لدولية.
عام  منذ  ــعــر�ق  �ل حمــافــظــات  غالبية  ت�صهد 
�لف  بحياة  �أودت  عنيفة  ومظاهر�ت  �إحتجاجات 
عر�قي، و�إ�صابة �لآلف بح�صب موؤ�ص�صات حقوقية، 
و�مللي�صيات  و�ل�صرطة  �جلي�ض  قــو�ت  قمع  نتيجة 
وتف�صي  للف�صاد  �لر�ف�صني  للمو�طنني  �ملنفلتة، 

�لفقر و�لبطالة. 
تاريخ ماأ�ص�صة �لف�صاد بعد �لحتالل

�إىل  ��صتناد�  �لدولية  �ل�صفافية  منظمة  تــرى 
 2013 يف  �لربيطانية«  »�إندبندنت  جلريدة  تقرير 
و«ق�صط  �ل�صبح«  »�ملوظفني  مثل  �لرو�تب  ف�صاد  �أن 
قر�ر�ت  تتاأثر  �إذ  �لعر�ق،  يف  �صائع  �أمر  �لرو�تب« 
ملوظفني  و�أحيانا  و�لر�صوة  باملح�صوبية  �لتوظيف 
�أجرته منظمة  غري موجودين. ووفقا للم�صح �لذي 
من  كــان   ،2013 يف  للف�صاد  �لــدولــيــة  �ل�صفافية 
قد  �لعامة  �خلدمات  م�صتخدمو  يكون  �أن  �ملرجح 
بامل�صوؤولني �حلكوميني  �ت�صالهم  ر�صوة عند  دفعو� 
 35% و�ل�صرطة   39% بن�صبة  �لأر��صي  خلدمات 
على  %27. عالوة  و�لت�صاريح  �لت�صجيل  وخدمات 

د�خل  و�أجنبية  موؤ�ص�صة عر�قية   12 بني  ذلك، من 
�لبالد، كان ُينظر �إىل �لأحز�ب �ل�صيا�صية على �أنها 
�لأكرث ف�صاد�، حيث �صّنفها %47 باأنها فا�صدة �إىل 

حد ما �أو فا�صدة للغاية، بح�صب �لتقرير �لأممي.
لعام  �لعر�قية  �ملعرفة  �صبكة  م�صح  وجــد  كما 
2011 و�أعد ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت 
�لعامة  �ل�صحة  عيادة  ممر�صات  �أن  و�جلــرميــة، 
�أكرب  ميثلون  و�ل�صرطة،  �لعامة  �ملر�فق  و�صباط 
يف  �ملــو�طــنــون  يدفعها  �لتي  �لــر�ــصــاوى  مــن  ح�صة 
�لتو�يل.  على  و14%  و15%   19% بن�صبة  �لعر�ق 
تلقى  فقد  �لـــدويل،  للبنك  تعود  بيانات  وبح�صب 

من  �أمــريــكــي  دولر  مليار   32 مــن  �أكـــرث  ــعــر�ق  �ل
�لتعاون  منظمة  دول  مــن  �لثنائية  �ملــ�ــصــاعــد�ت 
و2012،   2003 عامي  بني  و�لتنمية  �لقت�صادي 
�خلــدمــات.  على  �أثــرهــا  يظهر  مل  �لأمـــو�ل  �أن  �إل 
عن  �أمريكي  تقرير  عن  �ل�صفافية  منظمة  وك�صفت 
�أن 8 مليار�ت دولر مت فقد�نها يف �لبالد من �أ�صل 
مليار   60 بقيمة  �لإعمار  لإعــادة  �أمريكية  ميز�نية 
�لتقرير  يورد  كما  و�لإهــد�ر.  �لف�صاد  ب�صبب  دولر 
43.8 مليون  �أن  �لف�صاد منها  �أمثلة على  �لأمريكي 
كما  لل�صرطة،  �صكني  مع�صكر  على  �أنفقت  دولر 
يتم  مل  �أ�صلحة  على  دولر  مليون   36.4 �إنفاق  مت 

�صر�وؤها.
�لدولية  �ل�صفافية  ملنظمة  ر�صمي  تقرير  وي�صري 
�أن �لعر�ق يحتل مرتبة متاأخرة يف موؤ�صر مدركات 
�لف�صاد لعام 2018، وهو موؤ�صر على تر�جع م�صتوى 
�لقطاعات  خمتلف  يف  و�ملــ�ــصــد�قــيــة  �ل�صفافية 
من  نقطة   18 على  �لعر�ق  وح�صل  �لقت�صادية. 
 180 ير�صد  �لــذي  �لعاملي  �لتقرير  يف   100 �أ�صل 
�قت�صاد� حول �لعامل، �إذ يعني �حل�صول على 100 
ت�صري  بينما  �لف�صاد«،  من  »خالية  �لدولة  �أن  نقطة 
 50 عن  تقل  �لتي  �لدولة  يف  �لف�صاد  �رتفاع  ن�صب 

نقطة.
�لف�صاد يطال �ملوؤ�ص�صات �لأممية

تــ�ــصــي جــيــفــار� )عــنــدمــا تتبول  ــائــر  ــث ــال �ل قـ

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

ــلـــــى  ــ بـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة مـــــــــــــــــــــرور عـــــــــــــــــام عـ
ثـــــــــــــــــــــــــــورة الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب الـــــــــــعـــــــــــراقـــــــــــي
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    خبري الدعاية العالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

�ل�صلطات على �ل�صعوب ياأتي دور �لعالم ليقنعهم �نها متطر( �أتذكر هذه 
�لعبارة �لبليغة كلما قر�أت �و �صمعت �و �صاهدت ما تقوم به و�صائل �لدعاية 
�حلكومية �و �ملنا�صرة لها �و �ملوؤطرة خلدمتها مقابل ثمن، وهذ� لالأ�صف 
�أ�صبح ديدن كثري من و�صائل �لت�صال يف عامل �ليوم فهذه �لو�صائل )من 
م�صامني  �ىل  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  �ىل  �لذ�عــات  �ىل  �لورقية  �ل�صحافة 
يف  تباع  �صلعة  ��صبحت  �لجتماعي(  �لتو��صل  �صبكات  ومنها  �لنرتنيت 

جمتمعات كثرية مل�صلحة من يدفع �كرث. 
دوره  ميار�ض  �ن  نزيه  لإعــالم  ميكن  هل  منطقيا:  �صوؤ�ل  نطرح  وهنا 
ب�صعوبة  يقول  من  مع  متاما  �تفق  �نني  علما  مو�صوعي؟؟!!(   )ب�صكل 
حياديا  دور�  �لعــالم  ومنها  �لت�صال  و�صائل  ممار�صة  ��صتحالة  ورمبــا 
مالكيها  هم  �لو�صيلة  �جندة  يحدد  من  �ن  وهو  ب�صيط،  ل�صبب  من�صفا 
�ملدمرة  ��صلحتهم  منها  �ملقدمة  ويف  ميتلكونه،  ما  كل  ي�صخرون  وهــوؤلء 
�ملتمثلة بو�صائل �لت�صال �لتي هي �كرث فتكا من جميع �ل�صلحة �لخرى 
)كورونا  مثل  جينيا  �ملعدلة  كالفايرو�صات  �لبايولوجية  �ل�صلحة  فيها  مبا 

19( وغريها �لتي �صتظهر لحقا.

�إ�صتغالل �لفا�صدين لالإعالم
ما  ��صتعمال  �لرب�عة يف  كل  بارعة  و�ل�صتبد�د  �لف�صاد  قوى  �أ�صبحت 
متلك من �أدو�ت و�أمو�ل - خا�صة �إبان �حلمالت �لنتخابية - حتت �صتار 
و�لتخبط  �حلــرية  من  مزيد  نحو  ودفعه  �ل�صعب  لت�صليل  �لتعبري،  حرية 
طريق  تبنّي  عن  وعــاجــز�  حمَبطا  �لأمــر  به  لينتهي  �لبو�صلة،  وفــقــد�ن 

خال�صه.
م�صاألة �خرت�ق و�صائل �لإعالم قدمية وعاملية وقد تعمل على ت�صطيح 
�ملهمة �ل�صعبة لالإعالم يف �لك�صف عن �لف�صاد �و �أن حتّرف هذه �ملهمة 
عن �أهد�فها. يف عام 2005 ن�صر �أحد مر�كز �لبحوث و�لر�صد �لربيطاين 
تقرير� ذكر �أنه بني كل 400 �صحفي بريطاين هناك 90 �صحفيا �أو كاتبا 

له �صالت باأحد �أجهزة �لمن و�ملخابر�ت.
�لإعالم �لفا�صد

�إنها فعال كارثة كبرية ت�صيب قلب �ملجتمع و�صمريه وخط �لدفاع �لأول 
عنه وعن م�صاحله وحقوقه، ماذ� �صيحدث عندما تف�صد �لقالم وتتلوث 
بهذه  يقوم  ومن  �لأكاذيب  �مليكرفونات  وتنقل  �ل�صور  �لكامري�ت  وت�صوه 
�لعاملني يف مهنة نقل �حلقائق وك�صف  �ل�صديد؟ بع�ض  �جلر�ئم لالأ�صف 
�ملفا�صد، هنا يتحول هوؤلء �لإعالميني �إىل جمرد �أ�صو�ت ن�صاز متنا�صني 
�لن�صاز  �لأ�ــصــو�ت  هــذه  �أ�صحاب  من  وتنفر  متل  بــد�أت  �لنا�ض  �غلب  �أن 
وطنيا، ولحظنا �ي�صا بروز ظو�هر �خرى ل تقل خطورة عن �صابقتها منها 
تقلب بع�ض �لإعالميني وقدرتهم على تغيري مو�قفهم ب�صرعة فائقة، وقيام 

�آخرين باإ�صتغالل وظيفتهم يف ت�صفية ح�صابات �صخ�صية له.
�ن هوؤلء �ملح�صوبني على �لعالم ظلما وبهتانا مل ينربي �أحد� منهم 
مت  ما  �إ�صالح  وحماولة  �صرقوه  ما  �إعــادة  و  �ملف�صدين  مبحاكمة  ليطالب 
تخريبه من قبل �ملف�صدين، ويف �ملقابل جند �إعالميني �آخريني من نف�ض 
�أخطائها  تربير  وحتاول  �ل�صخ�صيات  لتلك  �ملديح   لكيل  يهبون  �ل�صاكلة 
وجتميل �أفعالهم وتلميع �صورتهم �لتي ما يلبث �لغبار �أن يغطيها فت�صبح 

بحاجة �ىل تلميع مرة �أخرى.

يف نهار �صاخن من �أحد �أيام �صهر متوز من �لعام �ملا�صي 2019 جمعني 
يف باري�ض لقاء �صيا�صي مع �حد �خلرب�ء �لفرن�صيني وكان يعمل م�صت�صاًر� يف 
�لو�صط،  �ل�صرق  �صيا�صات فرن�صا يف  بر�صم  �ملخت�صة  �لبحثية  �ملر�كز  �حدى 
وكنت حينها ممتع�صا من �ل�صماح لوفد ميثل »برملايّن �لعر�ق« بزيارة فرن�صا 
وهم �جلناح  �صادقون«  »حركة  �ع�صاء  �حد  �لوفد  كان �صمن  �نه  وخ�صو�صا 
لإير�ن  �لتابع  �حلق«  �هل  »ع�صائب  �مل�صلح  �مليلي�صياوي  للف�صيل  �ل�صيا�صي 
�لفرن�صي  و�لربملان  فرن�صا  حلكومة  ميكن  كيف  �لفرن�صي،  حمّدثي  و�صئلت 
وجمل�ض �ل�صيوخ �لفرن�صي �ن ي�صتقبل مثل هذ� �ل�صخ�ض، وكل تاريخهم �صاهد 
ومذهبيا  طائفيا  �لعر�قي  �ل�صباب  بت�صفية  قادتهم  وجر�ئم  جر�ئمهم  على 

وعرقيا ؟ 
وبني حماولته باإقناعي �ن هذ� »وفد برملاين« و�نه منتخب من قبل �ل�صعب..
وحماولتي بتذكريه باأن هوؤلء و�صلو� �ىل مبنى �لربملان من خالل تزوير �ر�دة 
�لعر�قيني يف �نتخابات عام 2018 و�لتي قاطعها �غلبية �ل�صعب، �نتهى حديثنا 
باأنني وعدته �ن �صيف �لعر�ق �صيكون ��صّد �صخونة من كل �لعو�م �ملا�صية و�ن 
�صباب �لعر�ق م�صتعدين للت�صحية باأرو�حهم على �ن ي�صتمر هذ� �لو�صع على 

ما هو عليه من ظلم وف�صاد وتزوير..و�أن �لأيام �لقادمة بيننا.
بعد هذ� �حلديث ب�صهرين تقريبا �إلتقيت حمدّثي ثانية يف �لأ�صبوع �لأخري 
من �صهر �يلول من نف�ض �لعام يف �حدى �ملنا�صبات �لدبلوما�صية..وكان يخفي 

خلف �بت�صامته �صوؤ�ل �عرفه »�ين �إذن �صيفكم �ل�صاخن �لذي وعدتني بِه«؟
وخ�صو�صا �ن زيارة �لرئي�ض �لفرن�صي �ميانويل ماكرون �ىل �لعر�ق كانت 
�نا  �صبقته  وهنا   .2019 عــام  نهاية  يف  �ي  �لقادمة  �ل�صابيع  خــالل  مقررة 
بال�صوؤ�ل، هل تعلم يا �صديقي �ن �ل�صيف يف �لعر�ق لي�ض كال�صيف يف فرن�صا 
ف�صيفنا ل ينتهي قبل نهاية �ل�صهر �لعا�صر �ي ت�صرين �لول »�كتوبر« فما ز�ل 
�صيكون  و�ن �صيفنا هذ�  لقاء،  به يف �خر  �مامنا �صهر كامل على ما وعدتك 
��صّد �صخونة و�ن �ليام كما هي ما تز�ل بيننا. وما هي �ّل �يام معدودة حتى 
�ندلعت ثورة ت�صرين �ملباركة يف 1 ت�صرين �لول 2019 و�لغيت زيارة �لرئي�ض 
ماكرون �لتي كانت مقررة نهاية �لعام �ملا�صي �ىل �لعر�ق بل وحتى �لغي �صفر 
�لوفد �لفرن�صي �لذي كان مقرر� �ن ي�صارك يف معر�ض بغد�د �لدويل !! ومنذ 
ذلك �لتاريخ وحمدّثي ل ينفّك ي�صاألني عن �أخبار �لثورة وتد�عياتها و�ىل �ين 

�صتف�صي وما هو تاأثريها على �لو�صع �لقليمي و�لدويل.
ر�صالتي �ىل �صبابنا �لبطال هي..�أنتم رفعتم روؤو�صنا يف �لول من ت�صرين 
�لثاين من �لعام �ملا�صي 2019 �مام كّل �لعامل و�صرتفعون روؤو�صنا يف �ول كل 
نريد  ننادي:  بهمتكم وعزميتكم  زلنا  فما  كل عام  �لول من  ت�صرين  يوم من 

وطن 

أ. هالل العبيدي

ثورة األول 
من تشرين 
في العراق

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر
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السياسة

�لعر�قي فهي مل تكن جمرد حركة �إحتجاجات 
�إجتاحت مدن �لعر�ق ل�صباب يطالب باخلدمات 
�صعبية  �إنتفا�صة  فقط  لي�صت  وهي  �ل�صا�صية، 
�لد�رة  �صوء  من  و�ملت�صررين  �ملهم�صني  جلميع 
�صيا�صي  نظام  ��ــصــو�أ  يحكمه  بلد  يف  و�حلــكــم 
�ن  �لو�قع  �ملعا�صر.  �لتاريخ  ي�صهده  �ن  ميكن 
ت�صرين  كان ثورة وعي �ل�صباب بكل �ملقايي�ض. 
�لنظام  تغيري  ت�صتطع  مل  رمبا  بي�صاء  ثورٌة  �نه 
بــاإر�دة  هند�صته  مت  �لذي  �لعر�ق  يف  �ل�صيا�صي 
فرتة  لأطول  بقائة  على  م�صرة  و�إقليمية  دولية 
�ن  �إ�ــصــتــطــاعــو�  ت�صرين  ــو�ر  ثـ ولــكــن  ممــكــنــة، 
للعامل  ويك�صفو�  �لنظام  هذ�  �صرعية  يحطمو� 
يرتدي  قمعي  نظام  �صوى  لي�ض  �لنظام  �ن هذ� 
ثوب �لدميقر�طية �لذي مت خياطتة يف �لوليات 
2003، ويتم  �ملتحدة لت�صرت جرميتها يف حرب 
ترقيعه يوميًا من قبل �لقوى �لقليمية �مل�صتفيدة 
�له�ض  �لنظام  هــذ�  لها  قــدم  حيث  بقائة  مــن 
و�لفا�صد ما مل ت�صتطع �ن حتلم به يومًا �أل وهو 
يف  و�إدخــالــه  مب�صريه  و�لتحكم  �لــعــر�ق  حكم 
�لقوى  منها  جتعل  �لتي  �لإقليمية  خمططاتها 

�لإقليمية �لأكرث خطورة وتهديدً�.

يف  د�رت  بقاء  حــرب  كــان  �لأبي�ض  ت�صرين 
باحلكم  �ملت�صبثني  بــني  �لــعــر�قــيــة  �لــ�ــصــاحــات 
يدعمهم  ومــن  �لــعــر�ق  يف  �مل�صوهة  و�ل�صلطة 
كل  د�خــلــه  يف  تفجرت  �صعب  وبــني  وينقذهم، 
�لحتالل  من  بــد�أً  �ل�صعبة  �ل�صنو�ت  تر�كمات 
و�لر�د�ت  �لير�نية  بالهيمنة  مــروً�  �لمريكي 
�لقليمية و�لدولية �لتي حولت �لعر�ق �ىل �ر�ض 
فخلقت  د�ع�ض  على  للق�صاء  �لخــرية  �ملعركة 
�مللي�صيات  من  ووح�صية  �رهابًا  يقل  ل  ما  معه 
�ملــ�ــصــلــحــة �ملـــدعـــومـــة مـــن �يــــــر�ن. هـــي ذ�ت 
�لعر�قية  �حلكومة  مع  تعاونت  �لتي  �مللي�صيات 
يف حتويل �إنتفا�صة �ل�صباب �ل�صلمية �ىل �إعمال 
�لأكــرث  ــر�ك  �حلـ ت�صرين  حــولــت  دمــويــة  عنف 
دموية يف تاريخ �لعر�ق لينتقل �حلر�ك �ل�صعبي 
ويقابل  �لبقاء  �جــل  من  �ل�صر�ع  مرحلة  �ىل 
�لعنف باإ�صر�ر تاريخي على �لثبات يف �صاحات 
�لتظاهر وحتولت �ملظاهر�ت �ملتفرقة �ىل ثورة 
�لعر�ق منظمة طوعيًا  �صو�رع  �إجتاحت  منظمة 
بتحويل  �ل�صباب  وقــام  م�صبوقة  غري  بطريقة 
�لبي�صاء  لثورتهم  رموز  �ىل  �لنتفا�صة  �صحايا 
مما ��صاب �ل�صلطات �لقمعية بال�صلل فكل من 

�لوعي  قمة  متثل  و�لإنــتــفــا�ــصــات  ــور�ت  ــث �ل
�لأمم،  من  �أمة  �أي  يف  �حلياة  ودليل  �ملجتمعي 
و�لإر�د�ت  �حلرة  �لأرو�ح  �ن  على  �لدليل  �إنها 
�ل�صعبية �قوى من �صغوطات �ل�صلطة وتربير�تها 

و�ملنظومات �لتي ت�صند وجودها. 
�نتفا�صة ت�صرين 2019 يف �لعر�ق تعبري حر 
يف عن عمق �لن�صال �لوطني �ملغرو�ض يف �لوعي 

تـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــن األبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــض

د. رنا خالد
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 )يا معاذ، �إن �هلل عز وجل، �صيفتح عليكم �ل�صام من بعدي، من �لعري�ض �ىل �لفر�ت، 
رجالهم ون�صاوؤهم و�إماوؤهم، مر�بطون �ىل يوم �لقيامة، فمن �ختار منكم �صاحاًل من �صو�حل 

�ل�صام �أو بيت �ملقد�ض فهو يف جهاد �ىل يوم �لقيامة( �صدق ر�صول �هلل
بيكو  ـ  �صايك�ض  موؤ�مرة  �أدركنا  �حل�صني،  ثــورة  بعد  عهدها  �حلليفة  �لــدول  خانت  حني 
لتز�منها مع وعد بلفور.. فكيف ميكن �قامة دولة �صهيونية قوية وقادرة  يف ح�صن دولة عربية 
متتد من خليج �لعقبة جنوبًا �ىل بادية �ل�صام �صرقًا فجبال طورو�ض �صماًل؟ �إل �ن �ل�صتعمار 
جلاأ �ىل �لو�صيلة �لف�صلى، بتجزئة بالد �ل�صام �ىل كيانات تظل �أ�صعف من �أن تقف يف وجه 
�لدولة �ل�صهيونية �لتي �أمن لها كل و�صائل �حلياة و�لدعم لال�صتمر�ر.. وتو�لت �ملوؤ�مرة �صنة 

بعد �صنة. 
1920 ق�صى �ل�صتعمار �لفرن�صي على �جلي�ض �لعربي و��صت�صهد قائده يو�صف  ففي عام 

�لعظمة على ه�صاب مي�صلون.
بو�صائل  لثورة  يكن  مل  ولكن  �لأطر�ض،  �صلطان  بقيادة  �لعرب  جبل  ثار   1925 عام  ويف 
لفرن�صا  �لنكليز  �صلمهم  حيث  �لأردن  �ىل  �لثو�ر  فلجاأ  كفرن�صا،  قوية  دولة  تهزم  �ن  بد�ئية 

و��صطر �صلطان �لطر�ض للهرب �ىل جند.
فل�صطني،  يف  �لربيطاين  �حلكم  �صد  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صيخ  ثــار   1932 �لعام  ويف 
و�إنت�صرت �أخبار ثورة �لق�صام و�نطلقت �جلماهري ت�صاندها بال�صالح و�ملال و�لرجال، و�إ�صتمر 
»�لق�ّصاميون« يف ثورتهم �صد بريطانيا حتى بعد ��صت�صهاد قائدهم �ل�صيخ عز �لدين �لق�صام 

يف ت�صرين �لثاين من عام 1935.
ويف هذه �لتحركات �لثورية كان لأبناء طر�بل�ض �ل�صام �أن �لتحق بع�صهم بالثورة فتو�صد 
�ر�ض فل�صطني �ل�صهيد »نعيم �جلنزريل«، و�إ�صتمرت هذه �لثورة حتى �لعام 1939 بعد مقتل 
ودخول  �ملنا�صلني،  على  �خلناق  وت�صييق  حممد  �حلاج  �لرحيم  عبد  �ل�صهيد  �لعام  قائدها 
�صحارى  �ىل  وفل�صطني  �صوريا  �لقادة  معظم  فغادر  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �جــو�ء  �لبالد 
�لعر�ق و�حلجاز �أمثال: جمال �حل�صيني ومو�صى �لعلمي و��صحق دروي�ض وح�صن �بو �ل�صعود 
كمال  وو��صف  �حل�صيني  ود�ود  �خلالدي  ور��صم  �حل�صيني  �لقادر  وعبد  �ل�صخن  وممــدوح 

وح�صن �صالمة.
وكانت �لنكبة وت�صكل جي�ض �لإنقاذ وعلى ر�أ�صه �بن طر�بل�ض فوزي �لقاوقجي، ومعه لفيف 
من �أبناء طر�بل�ض منهم �بر�هيم م�صقاوي وعادل �حلامدي وكثريون غريهم..لتنتهي معارك 

�جليو�ض �لعربية �ل�صبعة يف مو�جهة �ل�صهاينة بهزمية �أخالقية �أكرث منها هزمية ع�صكرية.
�ليوم، تعي�ض �أنظمتنا �لعربية يف حالة �صمت مريب وفا�صح، ل بل ي�صارع بع�صها للر�صوخ 
للعدو �ل�صهيوين تلبية لأو�مر »�ل�صيد �لأكرب« فت�صارع بع�ض �لأنظمة للتطبيع وقيام عالقات 
�أن �لعدو �إخرتق كيانها يف �ل�صميم  دبلوما�صية و�قت�صادية وجتارية مع هذ� �لعدو، معتربة 
مع  �ل�صالم  وتوقيع  �لقد�ض  بزيارة  �ل�صاد�ت  �أنور  قام  منذ  دفاعاتها  �لأ�صا�ض يف  وهّد حجر 

��صر�ئيل �لعام 1979
�ملوؤمنني  قلوب  وتعمر  تقود  �لتي  �لإ�صت�صهاد  ثقافة  وتنا�صينا  �أننا عرب،  ن�صينا حقًا  لقد   

باحلق، و�لتي �إذ� ما متكنت منها �لقوة وقهرتها، فاإنها �صتبقى د�ئماً ع�صية على �ملوت.

أ. مايز األدهمي

من طرابلس 
الى فلسطين

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

من زاويتي

و�مللي�صيات  �لأمنية  �لقو�ت  باأ�صلحة  مقتوًل  ي�صقط 
يتحول �ىل وقود ي�صعل �لحتجاجات ويجدد جذوتها.

وتوحدت  و�لقليمية  �لدولية  �لأحــد�ث  تز�حمت 
�لكيانات �ل�صيا�صية يف �لعر�ق لتطفئ ت�صرين �لأبي�ض 
ولكن كل �صيئ يف �صاحة �لعر�ق �ل�صيا�صة مل يعد كما 
كان. �إنك�صرت �صرعية �لنظام �ل�صيا�صي و��صبع مفرغًا 
�لأ�صا�صي  �ل�صرط  يعد  �لــذي  �جلماهريي  �لعقد  من 
هذ�  يعد  مل  وعليه  �لدميقر�طية  �لنظم  مييز  �لــذي 

�لنظام يتجر�أ على �ن ي�صف ذ�ته بالدميقر�طية. 
�صارعت �لقوى �لإقليمية و�لدولية �ن تعيد ترتيب 
جديدة  ملرحلة  �ل�صاحة  لتهيئ  �لــعــر�ق  يف  �أور�قــهــا 
لرتتيبات  �صامن  �لعر�ق  يف  �حلكم  يكون  �ن  تطلب 
تقبل  لن  �لو�صط.  �ل�صرق  يف  و�لبقاء  �لنفوذ  �صر�ع 
�لعر�ق خا�صة  �صعبية يف  �إ�صطر�بات  باأحد�ث  �ير�ن 
بعد �ن �أثبت ت�صرين �لأبي�ض يف �لعر�ق �نه ميكن �ن 
كذلك  �ليــر�ين.  �لد�خل  يف  �إرتد�دية  هز�ت  يحدث 
يف  �مللي�صيات  حقيقة  تك�صف  �ل�صعبية  �لتحركات  فاإن 
جماهدين  �أنهم  من  �صرعيتها  تكت�صب  �لتي  �لعر�ق 
يد�فعون عن �لعر�ق �صد د�ع�ض وهم �ي�صًا يقاومون 
�صد  للمقاومة  �إ�صناد  خط  وهــم  �لمريكي  �لــوجــود 
»��صر�ئيل« وهم يف �لو�قع عبارة عن �دو�ت قمع وقتل 
�جر�مي ��صتخدمتهم �ل�صلطة لقتل �صباب عزل خرج 
بعر�ق  تطالب  بي�صاء  لفتات  يحمل  �ل�صاحات  �ىل 
مع  و�صر�عاتها  �لقليمية  �لتاأثري�ت  عن  م�صتقل  حر 
�لغرب. وبالتايل فاإن كل �لرتتيبات �ل�صيا�صية �لقادمة 
يجب عليها �ن ت�صمن عدم عودة �ل�صباب �ىل �ل�صو�رع 
يتم  �ل�صعبي  ــر�ك  �حلـ �حــتــو�ء  عملية  و�لــ�ــصــاحــات. 
به  تقوم  �لذي  �ملنهجي  �لقمع  عرب  �لول،  باأ�صلوبني: 
�ملجموعات �مل�صلحة خا�صة يف مدن جنوب �لعر�ق من 
خالل ��صتهد�ف �لنا�صطني �ملدنيني و�ل�صحفيني كما 
به  تقوم  �لثاين،  قار.  وذي  �لب�صرة  موؤخرً� يف  حدث 
ت�صكيالت  بعملية خلق  تقوم  �لتي  �ل�صيا�صية  �لكيانات 
ورمــوز  ت�صرين  �نتفا�صة  متثل  �نها  تدعي  �صيا�صية 

�حلر�ك �ل�صعبي لكي تدخل �لنتخابات �ملقبلة. 
و��صخا�ض  ��صماء  لي�ض  �لأبي�ض  ت�صرين  �ن  �لو�قع 
�صر  �نــه  و�يديولوجيات،  و�جــنــد�ت  �صيا�صات  ولي�ض 
لت�صكل  �لجيال  تتناقله  �لعر�قية  �لــروح  يف  مغرو�ض 
�ن  ميكن  ل  �ل�صبب  ولهذ�  �لعر�قية.  �لهوية  مالمح 
جذره  مغرو�صًا  عر�قيًا  كان  من  �إل  �ل�صر  هذ�  يفهم 
يف عمق كل تلك �لثور�ت و�حلروب و�لإنتفا�صات �لتي 
نقية  روحًا  يبقى  �صوف  ت�صرين  �لعر�ق.  تاريخ  �صكلت 
�لغدر يف  ر�صا�صات  قتلتهم  �لذين  �ل�صباب  نقاء  مثل 
�لعر�قية �لأكرب و�لأهم. ول ميكن �ن  �لثورة  �صاحات 
يكون هنالك مكان لت�صرين �لبي�ض يف �صفوف �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفا�صد �لذي �صنعته �ر�د�ت �لغرباء.

    رئي�شة الباحثني يف منتدى �شنع ال�شيا�شات- لندن
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�لمــار�ت  حكام  �برمه  �لــذي  �لتطبيع  �تفاق 
و�لتي  �ل�صهيوين،  �لــكــيــان  مــع  و�لــبــحــريــن  
بتعليقات  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  �أ�صعلت 
باركت �ملوقف �مل�صرف  للجز�ئر دولة و�صعبا.

ــري �أيــ�ــصــا:  ــز�ئـ ــال �لــرئــيــ�ــض �جلـ كــمــا قـ
وهي  �لق�صايا،  �أم  هي  �لفل�صطينية  »�لق�صية 
مفتاح م�صاكل �ل�صرق �لأو�صط، ول نوؤمن بغري 
دولة فل�صطني وعا�صمتها �لقد�ض �ل�صريف..« 
و�صرح تبون �ن موقف �جلز�ئر �إز�ء �لق�صية 
�جلمعية  �إجتماع  خالل  �أكــده  ما  وهــذ�  ثابت 

�لعامة لالأمم �ملتحدة. 
مبوقفها  متم�صكة  و�صعبا  دولــة  �جلز�ئر   
بالن�صبة  وهــي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �إجتــاه 
�ليهم ق�صية مقد�صة ل تقبل �جلد�ل و�لنقا�ض، 
فل�صطني  ــض  لأر�ــ �أوفـــيـــاء  �لــ�ــصــهــد�ء  و�بــنــاء 
ت�صمع  عندما  جليا  يظهر  ما  وهــذ�  و�صعبها، 
�صباب �جلز�ئر و�صيوخها، ن�صائها و�طفالها، 
»مع  يـــرددون:  وجبالها  �صو�رعها  طرقاتها، 
�لعزمية  �إرث من  �و مظلومة«  فل�صطني ظاملة 
هو�ري  �لر�حل  �لزعيم  تركه  �لعروبة  وروح 
بومدين وحافظت عليه �لأجيال لتجدد �لعهد 

يف عقيدة ل تقبل �مل�صاومة، مهما كانت و�صائل 
�لنتائج،  كانت  ومهما  �لتهديد،  �و  �لإغـــر�ء 
ولن  فل�صطني  يف  ي�صلم  لن  �جلــز�ئــر  ف�صعب 
ي�صافح غري �ل�صعب �ملغت�صب، ولن يقبل بغري 

دولة فل�صطني وعا�صمتها �لقد�ض �ل�صريف

املطبعون لن يرحمهم التاريخ

�صد  �لعربية  وغري  �لعربية  �لغ�صب  ثــورة 
�لأيام  تطفئها  لن  و�لبحرين  �لمــار�ت  حكام 
�لتاريخ،  ولن يرحمهم  �ل�صالم،  �إتفاقيات  ول 
لهيبه  ز�د  م�صتعل  غ�صب  فتيل  �جلز�ئر  ويف 
خمطط تر�مب �لذي يلعب دور �حلكيم �لذي 
عليه  تهكم  مــا  وهــذ�  خــري،  �ل�صلح  �ن  ر�أى 
�ملياه  بعودة  �لبع�ض  عليه  وعلق  �جلز�ئريون 
�لعكرة �ىل غري جماريها، يف حني �ن �جلميع 
يعلم باأن �ملياه �لر�كدة مل تغري يوما جمر�ها، 

وتلك حقيقة بع�ض �حلكام �لعرب لالأ�صف.
و�صع  عــدوي،  عــدوي  �صديق  مبد�أ  وعلى 
يف  و�لبحرين  ــار�ت  �لمـ حكام  �جلــز�ئــريــون 

مو�قع  �أ�صعلت  تبون  �لرئي�ض  ت�صريحات 
�لتو��صل �لإجتماعي 

ولــن  للتطبيع  ــة  ــهــرول �ل يف  نــ�ــصــارك  ــن  ل
»لنا  بالن�صبة  مقد�صة  وفل�صطني  نباركها، 
ت�صريحات  جــاءت  هكذ�  وللجز�ئريني...«، 
رده  يف  تبون  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ض 
من  �جلز�ئر  موقف  حول  له  وجه  �صوؤ�ل  عن 

الرئيس الجزائري يؤكد تمسك باده وشعبه بالقضية الفلسطينية:

لـــــــن نـــــــشـــــــارك فـــــــي الـــــــهـــــــرولـــــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع

أ.حيزية تلمسي

السياسة
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و�لأحــالم  �ملعا�ض  �لو�قع  بني  �أو  و�خليال  �حلقيقة  بني  �صا�صع  فرق  هناك 
�ملتخيلة، و�أعلم جيدً� �أن ما �صاأطرحه رمبا قد جتاوزته عجلة �لزمان و�لأحد�ث 
فالعامل �لعربي �لآن يعي�ض �أ�صو�أ �أحو�له منذ عقود، فما بني طموحات يف �لوحدة 
�لتي  �لقومية  �ملنعة  وزيادة  �ل�صناعة  �لدميقر�طية وحتديث  و�إحالل  و�لتطور 
فال  عني،  بعد  ــرً�  �أث �لعربية  �لأمــة  فيه  �أ�صبحت  حلال  ن�صاطها  عز  يف  كانت 
حال  يكن  ومل  حتققت،  بالوحدة  �لآمــال  ول  حاله  على  بقي  �لعربي  �لت�صامن 
ول حت�صى،  تعد  ل  لأزمات  �ليوم  و�صلنا  �صبق حتى  �أف�صل مما  �لدميقر�طية 
�إىل �ل�صود�ن �صلة  لليبيا بلد �لرثو�ت �لتي نهبت  فمن �ليمن �ل�صعيد ذ�ت يوم 
غذ�ئنا كما كان يقال و�لذي �أ�صبح لي�ض �لنق�صام م�صريه بل فقد�ن �لبو�صلة 
�أر�صه  على  �لأمم  تتقاتل  �لذي  �لعر�ق  �إىل  �لأمر��ض،  �أخطر  وهذ�  يعانيه  ما 
و�إرثــًا  دمــُا  تنزف  �لتي  �لعريق  �لتاريخ  �صوريا  جارته  و�إىل  وتاريخه  وثرو�ته 
و�لتاريخ  �لأر�ــض  يف  �صقيقها  �إىل  �أ�صابها  ما  كل  من  قهرً�  تنزف  وح�صارًة، 
و�مل�صري �مل�صرتك حيث تزد�د �آلمه يومًا بعد يوم، فهذه عرو�صه بريوت تدمي 
�لقلب وعذ�باتها تت�صاعف بفعل تقلبات �لدهور و�لتحالفات، �أما باقي �لأ�صقاء 
فهم من وجع �آين �إىل مر�ض مزمن، فكل يعالج جر�حه بيده �أو باأيادي غريه، 
�لتي  �لأمر��ض   كل  وعلة  �ملزمن  ومر�صنا  �ملــوؤمل  ووجعنا  �مللتهب  جرحنا  �أما 
�لأوىل  �مل�صلني  وقبلة  �لغازين  ووجهة  �لأمم  �أفئدة  مهوى  فهي  ��صتعر�صناها، 
و�أر�ض �لر�صالت �ل�صماوية وحا�صنة �لثور�ت �أر�ض كنعان، هنا كان �لد�ء �لذي 
ما ز�ل م�صتع�صيًا ولن يجد طريقه للحل �إل بعقول �أخرى وو�صائل غري تلك �لتي 
�أثبتت عدميتها وعدم حتقيقها لأي جناح. هذ� باإخت�صار �لو�قع �لعربي �لد�مي 
من �ملحيط للخليج، �أما �إذ� ما �أردنا ��صتح�صار �صيناريوهات �أخرى قد ير�ها 
على  �إن  فنقول  �لأحالم  ورومان�صية  �لتفكري  و�أفالطونية  �ملنال  بعيدة  �لبع�ض 
�أمر��صنا  يعالج  �ملبادرة من جديد وطرح م�صروع قد  �أخذ زمام  �لعقالء  �أحد 
يت�صلل  �ل�صعوب، فالباب ما ز�ل  �ملتحكمة يف م�صائر  �ل�صمائر  ��صتيقظت  �إذ� 
منه �صعاع �صغري قد ن�صتطيع مع كرثة �ملحاولت زحزحته قلياًل �أو رمبا خلخلة 
�أطر�فه �أو على �لأقل �إ�صماع �لدق عليه، فاإذ� ما كان هناك من �إر�دة ن�صتطيع  
للحكماء  بينهم جمل�صًا  نختار من  �لعرب  �لآلف من �حلكماء  جمع  ع�صر�ت 
ياأخذ على عاتقه و�صع �لأولويات لق�صايانا �ملزمنة وطرح �حللول �ملقرتحة لها 

ول �صري �إن كانت هذه �حللول يتم متريرها عرب جمعية عامة مثاًل.
و�حد  عربي  ج�صم  عن  باحلديث  حتى  ي�صمح  ل  و�صع  يف  �أننا  جيدً�  �أعلم 
مما  مــر�رة  �أ�صد  �لو�قع  �أن  و�أعلم  مبر�حل  �لزمن  جتاوزنا  رمبــا  �أنــه  و�أعلم 
�قتتلت  قد  �أوروبــا   �لقريبة  جارتنا  �أن  قلياًل  �ملطمئن  �ل�صيء  لكن  ظاهر،  هو 
وتخا�صمت حتى ظن �لبع�ض �أنها �صتق�صي على نف�صها وها هي �لآن تعرب عن 
ذ�تها موحدة وتتبادل مع �لعامل �مل�صالح موحدة وتفاو�ض موحدة ورمبا تقاتل 

موحدة، فما �ل�صري من �لتفكري ب�صيناريوهات �أخرى.

أ.أسامة األشقر 

سيناريوهات 
أخرى!!!

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

و�لتو�طوؤ  �ملعلنة،  �خلــذلن  �صفقة  بعد  �حلمر�ء،  �خلانة 
طبول  على  يطبلون  �ملغت�صبة،  ــض  �لأر�ـ �صد  �ل�صريح 
�ل�صالم، وينا�صدونه من �صعب مغت�صب بخطابات خاوية 

متر عرب ن�صو�ض  منقحة، وكلمات خمتارة.
كما  ��صر�ئيل،  مع  �لعالقات  تطبيع  نحو  �ملهرولون 
ولي�ض  �لعربية  �لأمة  خذلو�  �جلز�ئري،  �لرئي�ض  و�صفهم 
عرى  و�لبحرين  �لمــار�ت  حكام  وموقف  فل�صطني،  فقط 
�لذين  �لغطاء عن »�ل�صقاء«  �لكثري من �حلقائق وك�صف 
حتت  و�لأر�ض  �لعر�ض  وت�صليم  �ملغت�صب  مبايعة  �ختارو� 

�صموع وهم �ل�صالم �لتي يباركها تر�مب.
�لأ�صرى،  �آلف  يقف  و�ل�صالم  �حلــرب  �صماء  وحتــت 
و�لطرقات  �ملحطمة  �لبيوت  ومئات  و�لأيتام،  و�لأر�مــل، 
�ملــقــطــوعــة نــحــو �ملـــد�ر�ـــض يف غـــزة و�ــصــو�حــيــهــا، هـــوؤلء 

حجبتهم غيوم �صفقة �لعار عن �أعني دعاة �ل�صالم.
�جلز�ئر  ــت  ز�ل ول  يذكرها،  �لــعــامل  ز�ل  ل  م�صاهد 
تباع  لن  �أبية،  فل�صطني عربية  �أن  ��صر�ر�  لتزيد  تر�صمها 
�ل�صهيوين خيانة  �لكيان  مع  �لتطبيع  و�ن  ميتة.  ب�صمائر 

عظمى.

    �شحفية جزائرية

سقطة نظامي اإلمارات و 

البحرين في فلسطين غير مفاجئة

�ن موقف نظامي �لمار�ت و �لبحرين �ل�صائن، 
بالدرجة  لتخدم  جــاءت  يائ�صة  حماولة  �إل  هو  ما 
�علنه  ــذي  �ل �لــقــرن  مب�صروع  ي�صمى  مــا  �لأ�ــصــا�ــض 
�لرئي�ض �لمريكي و �لذي يحاول فيه �نهاء �لق�صية 
�إل،  لي�ض  �ل�صهيوين  �لكيان  ل�صالح  �لفل�صطينية 
كما �أن هذ� �ملوقف �خلياين للق�صية �ملركزية لالأمة 
موقف  عــن  تعبري  هــو  فل�صطني،  ق�صية  �لعربية: 
يعود  قدمي  موقف  وهو  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض 
�ىل موقف هذه �لدويالت �ل�صلبي من ق�صايا �لأمة 
و م�صاريعها �لتحررية يف خم�صينيات �لقرن �ملا�صي 
�لذي كان يقوده �لبعث و �لزعيم �لر�حل جمال عبد 
�لعربية  �لرجعية  قبل  من  رف�ض  مقابل  �لنا�صر، 
�لرئي�ض  غياب  وبعد  �خلليج،   دول  تقودها  �لتي 
بت�صجيع  م�صر  دور  وتر�جع  �لنا�صر،   عبد  جمال 
ودعم خليجي، و�لتاآمر على  �لبعث و ��صقاط نظامه 
�لوطني يف �لعر�ق،  وغياب ��صد �لمة �ملغو�ر �صد�م 
يف  و  �لعرب  �ر�ــض  يف  �لفئر�ن  ��صبحت  ح�صني،  

�خلليج حتديدً� تلعب يف �ل�صاحة �لعربية. 
الدكتور احمد شوتري
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د. عبدالناصر سكرية

يف   2001 �صبتمرب   11 تــفــجــري�ت  �صكلت 
ــات �ملــتــحــدة �لمــريــكــيــة عــنــو�نــا ملرحلة  ــولي �ل
�لر�أ�صمايل  �لعاملي  �لنظام  عمر  من  جديدة 
�لت�صويق  من  �لرغم  وعلى  �أمريكي.   – �ل�صهيو 
�لإعالمي �خلطري �لذي ر�فقها لتبدو متنا�صقة 
لت�صكل  وبالتايل  لها،  �لأمريكي  �لتف�صري  مع 
ب�صعة  ممار�صات  من  يتلوها  �صوف  ملا  تربير� 
�إجر�مية لذلك �لنظام على م�صتوى �لعامل؛ �إل 
�أن �لتحليل �لعقلي �ملو�صوعي للرو�ية �لأمريكية 
و�لتفجري�ت  ــد�ث  �لأحــ تفا�صيل  حــول  ذ�تــهــا 
ومن يقف ور�ءها؛ يبني مدى �خللل يف حلقات 
�لرو�ية وتفا�صيل وقائعها ف�صال عن ل معقولية 
وقوع ما حدث بالطريقة �لتي عر�صها �لإعالم 
�لرو�ية  كانت  و�صو�ء  �ل�صهيوين.   – �لأمريكي 
مفربكة  كانت  �أو  للت�صديق،  قابلة  �أو  �صحيحة 
�أمــور  جملة  على  بو�صوح  تــدل  فاإنها  ملفقة؛ 

حيوية؛ �أهمها:  
�لأمريكي  �لأمني  �لع�صكري  �لبناء  �صعف 

وعجزه عن حماية �لد�خل �لأمريكي ذ�ته
فحيث ت�صنى ملجموعة من ب�صعة �أفر�د، �أيا 
�لتقنية،  �أو  �ملادية  �أو  �لعقلية  �إمكانياتهم  كانت 
�أهم  بل  ل  �لأمريكية  �لعا�صمة  قلب  �إخـــرت�ق 

السياسة

�لدفاع  وز�رة  وهــو  فيها  ع�صكري  �مني  موقع 
�أهـــم مدينة  �إخــــرت�ق  ذ�تــهــا؛ كما  �لأمــريــكــيــة 
�ملجموعة  تلك  فتمكنت  نيويورك؛  �أي  �أمريكية 
وتنفيذ عملياتها  �لإخــرت�ق  ذلك  �ل�صغرية من 
دون  �لنهاية  حتى  بنجاح  و�إمتامها  �لع�صكرية 
فهو  �أمريكية،  �أمنية  �أو  ع�صكرية  فعل  ردة  �أيــة 
يدل على عجز منظومته �لع�صكرية �لأمنية عن 
حماية كيانها �لذ�تي يف عقر د�ره. فكيف تكون 
قادرة،على حماية �لعامل �خلارجي �لذي تدعي 

لذ�تها وظيفة حمايته من �لإرهاب �لعاملي؟؟
وبالتايل فكل ما تاأ�ص�ض على  فر�صية ت�صدي 
�لوليات �ملتحدة »لالإرهاب �لعاملي«  وم�صوؤوليتها 
عن  و�ملعنوية  و�لــدولــيــة  و�لإن�صانية  �لثقافية 
حماية �لعامل من خطر ذلك �لإرهاب؛ �إمنا هو 
ولو  حتى  ممكن  وغري  مو�صوعي  وغري  �صاقط 

�إفرت�صنا ح�صن �لنو�يا �لأمريكية.
�أذ� �صلمنا ب�صحة �لرو�ية �لتف�صريية للحدث 

�إياه
كيف يكون �حلال مع تهافت �لرو�ية وو�صوح 
على  �لفربكة  متــت  ــاذ�  وملـ وفربكتها؟  كذبها 
�لنظام  �أهــد�ف  هي  ومــا  بالذ�ت  �ملنو�ل  هــذ� 
�لعاملي �إياه؟؟ وهل ت�صتحق �أهد�فه من ور�ئها، 

لي�ض  �لأمريكيني  �ملو�طنني  بــاآلف  �لت�صحية 
بينهم يهودي و�حد؟؟ 

و�قع  هو  وهــذ�  ملفقة؛  �لرو�ية  كانت  فــاإذ� 
�لأزمــة  يــدل، من جهة على مدى  فاإنه  �حلــال؛ 
�ل�صهيو  �لعاملي  �لنظام  يعي�صها  �لتي  �لوجودية 
تفكريه  ونهج  عقله  ويف  جوهره  يف  �مريكي   -
وح�صاباته؛ ومن جهة ثانية على مدى �لوح�صية 
وتفكريه  عقله  عمق  يف  �لقابعة  ــة  �لإجــر�مــي
تكوينه  مــقــومــات  جميع  ويف  بــل  و�صخ�صيته 
�لثقايف و�لإن�صاين. وهذ� �أي�صا يبني تهافت كل 
�إدعاء�ته �لتي �صاقها لتغطية تدخالته �لالحقة 
�ل�صافرة ل �صيما يف �لعاملني �لعربي و�لإ�صالمي.

القاعدة الإ�شرتاتيجية

ي�صمى  ملــا  �لإ�صرت�تيجية  �لقاعدة  �صكلت 
�أن  �لــعــاملــي«..وحــيــث  ــرب على » �لإرهـــاب  �حل
من  �مل�صتهدفة  هــي  كــانــت  �ملــتــحــدة  ــات  ــولي �ل
لنف�صها  �أعــطــت  فقد  ــاب،  �لإرهــ ذلــك  عـــدو�ن 
�لإرهاب،  ملو�جهة  �حلر  �لعامل  قيادة  يف  �حلق 
تتدخل يف كل مكان  �لأ�صا�ض ر�حت  وعلى هذ� 

حتت هذه �لذريعة.
ولالأ�صف فقد �إ�صتطاعت جعل مهمة حماربة 
�لإرهاب بديال عن �أية ق�صية �إن�صانية �أو فوقها 
معيار�  �أ�صبحت  بــل  وتتقدمها،  عليها  تعلو 
ل�صيا�صة و�صلوك معظم �لعامل ونظمه �لر�صمية 
ومثقفيه.  ونخبه  ــه  �أحــز�ب مــن  �لكثري  ومعها 
�ملــقــهــورة  �لــ�ــصــعــوب  ق�صايا  تــر�جــعــت  وهــكــذ� 
و�لعد�لة  و�لــتــقــدم  �لتحرر  وق�صايا  �ملغلوبة 

الـــــعـــــالـــــمـــــي  الــــــــنــــــــظــــــــام  و  ســـــبـــــتـــــمـــــر   11
أمـــــريـــــكـــــي  - الــــــصــــــهــــــيــــــو  الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــي 
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سقوط 
بغداد 

وهزيمة 
العرب

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

فقد  �لنكبة،  بعام   1948 عــام  ت�صمية  على  �لــعــرب  تــو�فــق   
كانت بحق نكبة حقيقية متثلت باإحتالل فل�صطني وت�صريد �صعبها 
وخلق كيان معاٍد لالأمة �صكل حاجزً� بني م�صرقها ومغربها مينع 

جغر�فيًا، و�صيا�صيا وع�صكريا طبعا، حتقيق وحدتها.
كلمة  لتوحيد  د�فعًا  كانت  فاإنها  وعظمتها  �لنكبة  هول  ورغم 
�حلكام  �أجــرب  ما  �أقــطــاره  كل  ويف  �ل�صعبي  �ل�صعيد  على  �لأمــة 
رغم تنوع م�صاربهم على �لتوحد حول �صرورة ��صتعادة فل�صطني، 
وجمعت �صوح �ملعارك �لتي خا�صتها �لأمة من �أجل ذلك كل �أبناء 

�لعروبة من �ملحيط �ىل �خلليج �لعربي.
يف عام 2003 حلت بالأمة نكبة ثانية خطط لها �أعد�ء �لأمة 
و�صاهم �لكثري من حكامنا ب�صناعتها، ف�صقطت بغد�د بيد �لغز�ة 
و�ُصِلّم �لعر�ق �لذي كان ي�صكل ثقل �لعرب �لع�صكري �ىل �أعد�ئنا 
�لتاريخيني، فتمدد �لفر�ض يف �لعر�ق، ولبنان، و�صورية، و�ليمن، 
ليحققو� ما عجز �ل�صهاينة عن حتقيقه عقودً� من �لزمن، وت�صابق 
�لثانية  �لنكبة  حتقيق  يف  �صاهمو�  �لذين  �لعرب  �حلكام  بع�ض 
�ل�صهيوين  �لكيان  مع  �لتطبيع  عرب  �لأوىل  �لنكبة  بنتائج  للقبول 
�لعربي  �ل�صعبي  �ل�صعيد  �لأ�صو�ت على  �لغا�صب، وظهرت بع�ض 

توؤيد هذ� �لإجتاه فتفرق �لعرب.
وحدت  �لأوىل  �لنكبة  بــالأمــة،  حلتا  نكبتني  �أمــام  نحن  �إذن 
�لعربي  �ل�صعبي  �ملوقف  وحدة  �أمــام  حكامها  و�أُجــرب  �لأمــة  �أبناء 
على �لتوحد، و�لنكبة �لثانية فرقت �أبناء �لأمة و�صاهمت يف تفرد 
�ل�صلطات �حلاكمة باإتخاذ قر�ر�ت بعيدة عن �لإر�دة �ل�صعبية ول 
تخدم م�صالح �لأمة وتنذر باإنتهاء �حلد �لأدنى من وحدة �ملوقف 

�ملطلوب حلماية حقوقها
لقد كان �صقوط بغد�د بيد �لغز�ة و�نهاء �حلكم �لوطني فيها 
عليها،  للق�صاء  �لتنازيل  للعد  وبد�ية  �لعربية،  لالأمة  نكبة كربى 
لي�ض  بغد�د  �صقوط  قبل  �لأمــة  فحال  جماهريها،  حلم  وتبديد 
لنتائج  تت�صدى  �أن  �لعربية  �لطليعة  وعلى  �صقوطها،  بعد  كحالها 
هذه �لنكبة �لكربى لت�صتعيد �صعوب �لأمة قوتها وتت�صدى لنتائج 

نكبة فل�صطني و�إبطال �إفر�ز�تها  على �لأمة.
�لأو�ن  لتاأخذ دورها قبل فو�ت  �لعربية  فمتى ت�صحو طليعتنا 

و�إعالن �ل�صهاينة هزمية �أمة �لعرب �لنهائية؟

أ.زياد المنجد

خالصة القول

 طبيب و كاتب عربي

و�لإمناء و�لبناء.
تبدل م�شارات �شيا�شية

مع�صكر�ت  من  و�إنتقالها  كثرية  �صيا�صية  م�صار�ت  لتبدل  �إعالنا  �صكلت 
تعادي �لإمربيالية �إىل �لإن�صو�ء حتت مظلة �لرعاية �لأمريكية، وهو ما كان 

ملحوظا يف �صفوف كثري من »�لي�صاريني« و«�لقوميني« و«�لدينيني«. 
و �صكلت �إف�صاحا عن �إنطالق حرب �لنظام �لعاملي �لر�أ�صمايل �ل�صهيو 
على  حروب  من  �إنتقلت  بحيث  �أ�صا�صه،  من  �لعربي  �لوجود  على  �أمريكي   -
�لدور و�لوظيفة و�ملقدر�ت �إىل عدو�ن �صامل كامل على �لوجود ذ�ته. ولهذ� 
مت �إختيار �أ�صماء �ملهاجمني يف 11 �صبتمر بعناية تامة بحيث تكون دليال لذلك 

�لعدو�ن �ل�صر�ض على �لعرب �أجمعني. 
فكان غزو �لعر�ق و�إحتالله ع�صكريا من�صة �إطالق تلك �حلرب ب�صيغتها 
�لعلنية �ملبا�صرة، وكانت حجة �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل؛ غري �ملوجودة �أ�صال، 
�أ�صا�صها  على  و�لتي  �لعاملي،  �لرهاب  خطر  مبو�جهة  �لغزو  لأهد�ف  و�صال 
وتفتيت  �صعبه  و�إفقار  ومقوماته  �لأ�صا�صية  بنيته  تدمري  جرى  عليها  وبناء 

جمتمعه و�إغتيال علمائه و�أحر�ره.
ويف �صياق هذ� �جلانب من �لعدو�ن مت جتيي�ض �أعد�د كبرية من �لنخب 
�إ�صرت�تيجيا  �حلرب  �أهد�ف  تخدم  تلفيقية  �أو  تربيرية  معارك  يف  لتنخرط 
�ملعارك  �صاحات  عن  لتبعدها  و�لعمل  و�لتغكري  �لبحث  �إمكانيات  وت�صتهلك 
�لإ�صتنز�فية  �لهام�صية  �ملعارك  حيث  فرعية  �صاحات  �إىل  �لد�ئرة  �ليومية 

�ملثرية لأنو�ع �لإنق�صام و�لغتنة و�لتناحر.
الروؤية والرواية والإ�شرتاتيجية

�إنتفا�صات  مع  �لتعاطي  و�لإ�صرت�تيجية جرى  و�لرو�ية  �لروؤية  لتلك  وفقا 
�مل�صلحة  �لإرهابية  �لتنظيمات  �إخرت�ع  �أنظمتها، فكان  �لعربية �صد  �ل�صعوب 
ومدها  ومتكينها  و�إطــالقــهــا  و�لإ�صتخبار�ت  �لأمـــن  �أجــهــزة  خمــتــرب�ت  يف 
�لو�صيلة  و�ل�صيا�صية؛  �لإعالمية  و�لتغطية  �لب�صرية  و�لعنا�صر  بالإمكانيات 
�لأكرث فعالية يف �إجها�ض تلك �لإنتفا�صات وحرفها عن م�صار�تها �لتحررية 

لتحل حملها حرب �لإرهاب على �ملجتمعات و�لدول. 
تو�شيب الهجمات

كان تو�صيب تلك �لهجمات بال�صورة �لتي قدمت فيها �إعالميا بحيث كان 
�ملهاجمون عربا م�صلمني؛ و�إمتناع �ملوظفني من �ليهود �لمريكيني �لعاملني يف 
�لربجني عن �حل�صور يف ذلك �ليوم، ذ� دللة و��صحة على �صلة �لتفجري�ت 
مب�صالح �صهيونية حمددة، حت�صري� لع�صر �صهيوين تكون �لإمرة فيه لدولة 
»�إ�صر�ئيل« �لإ�صتعمارية �لغا�صبة؛ على جممل �ملنطقة وهو ما يجري تنفيذه 

ر�هنا، وما »�صفقة �لقرن« �إل �إحدى ثمر�ت 11 �صبتمرب 2001
ما العمل؟؟

على  فعالة  مقدرة  ي�صمن  ما  �لر�هن  �لعربي  �لو�قع  معطيات  يف  لي�ض 
�ل�صمود و�لتقدم، و�لتدخالت �خلارجية يف ذروتها، و�ملو�طنون م�صت�صعفون. 
متهيد�  �ل�صهينة  عرقلة  على  �لفل�صطيني  �لد�خل  �صعب  مبقدرة  كبري  �أمل 
لإنح�صارها وف�صل �أهد�فها �خلبيثة �لتي لن ي�صلم عربي من حقدها و�أطماعها 

�ملغلفة بدعاوى دينية كاذبة.
كما  ذ�ته،  ووجوده  ذ�تها  م�صوؤولية حماية حياته  كل عربي حر  فليتحمل 

�لعروبة و�لإ�صالم، من �ل�صهينة، ولي�ض هذ� بع�صري.
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السياسة

د.معتصم االمين الزاكي  

و��صع  قطاع  تــدمــر   و�لفي�صانات  �ل�صيول 
من  �لع�صر�ت  وفــاة  �يل   وتــوؤدي  �ل�صود�ن  من 
و�حلكومة  �لأ�صر  من  �لف  وت�صرد  �ل�صخا�ض 
قد  و  �صهور.  لثالثة  �لطو�ري  تعلن  �ل�صود�نية 
�لنيل  نهر  وفي�صان  �لأمــطــار  �صيول  �صربت  
ــي و��ــصــعــة مــن �لــ�ــصــود�ن ممــا �أدى �ىل  �ر��ــص
و�ملمتلكات يف �جز�ء  خ�صائر كبرية يف �لرو�ح 

و��صعة من �ل�صود�ن.
لهذ�  �لمــطــار  كميات  �ن  بالذكر  �جلدير 
ح�صب   1946 �لــعــام  منذ  �لكـــرث  تعد  ــعــام   �ل
�أمامها  جرفت  �ل�صيول  هذه  �جلوية،  �لر�صاد 
و�لرثوة  �لزر�عية   و�ملمتلكات  �لقرى  من  عدد 
�لنيل  من�صوب  زيــادة  على   وعملت  �حليو�نية، 
طــو�ل  م�صبوق  غــري  في�صان  يف  ت�صببت  ــذي  �ل
�لر�ــصــاد  ر�ــصــد  ح�صب  �ملا�صية  عــام  �ل100 

�جلوية. 
�خل�صائر �لتي خلفها �لنيل كانت �لأكرب حول 
�صريط �لنيل �لأزرق ونهر �لنيل وخ�صائر �خرى 
�إذ  �لوليات  وبقية  �لبي�ض،  �لنيل  �صريط  على 

الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــودان مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة كـــــــــــــــــــوارث

 اأكادميي و اإعالمي من ال�شودان

و�صل عددها 16 ولية.
�كــرث  ــدى  ــ �ح ــت  ــان ك �لزرق  �لــنــيــل  ــة  ــ ولي
�لوليات �لتي وقع عليها �صرر كبري، حيث �أدت 
�صرق  وكربي  بوط  �صد  �نهيار  �ىل  �لفي�صانات 
م�صببة  كثرية  قرى  �ملياه  وغمرت  �لرو�صري�ض 
�لطريق  �ل�صيول  قطعت  كما  كــبــرية،  خ�صائر 
�لرئي�صي �ملوؤدي �يل ولية �لنيل �لزرق وعزلت 
�لولية متاما عن بقة �ل�صود�ن، و�يل ولية �لنيل 
�لزرق، يف ت�صريح له وجه ند�ء �إ�صتغاثة عاجل 
لإغاثة  �ملــدين  �ملجتمع  منظمات   و  للحكومة 
من  �أكــرب  �ل�صرر  حجم   �ن  وقــال  �ملت�صررين، 
�ملئات  �نهيار  �ىل  م�صري�  �لــوليــة،  �مكانيات 
�ملمتلكات.  و  �لأرو�ح  يف  وخ�صائر  �ملباين،  من 
�لولية  �صنار،  �لإجتاه قال و�يل ولية  ويف ذ�ت 
�لفي�صانات  �ن  �لزق  �لنيل  لــوليــة  �ملــجــاورة 
غمرت �ملــئــات مــن �ملــنــازل و�ــصــردت �أكــرث من 
وغمرت  ت�صريحه،  ح�صب  �صخ�ض  �لــف   20
يف  كبرية  خ�صائر  خملفة  �لفو�كه  ب�صاتني  كل 
يف  �لكبري  �ل�صرر  حجم  �ىل  م�صري�  �ملمتلكات 
موجها  �لبعيدة  و�لقري  للنيل  �ملتاخمة  �لقري 

ند�ء ��صتغاثة للم�صاعدة. 
مل ت�صلم حتى �لعا�صمة �خلرطوم من كارثة 
�لأماكن  و��صعة من  �أجز�ء  �إذ �صرب  �لفي�صان 
�ملتاخمة للنيل �لزرق و�لنيل �لأبي�ض يف جنوب 
و�صمال ولية �خلرطوم، و�أعلن و�يل �خلرطوم 
ملجابهة  �لق�صوى  �لإ�صتنفار  حالة  منر  �أميــن 
�صمال  �ىل  �لفي�صانات  �إمتدت  و  �لكارثة،  هذه 
�ملئات  و�نهيار  كبرية  خ�صائر  خملفة  �ل�صود�ن 

من �ملباين.
ــدين و�ملــجــمــوعــات  ــ مــنــظــمــات �ملــجــتــمــع �مل
�ل�صبابية �ملتطوعة قامت بدور كبري يف م�صاعدة 
وقدمت  و�لفي�صات،  �ل�صيول  مــن  �ملت�صريني 

و�ل�صكن  �لأكــل  يف  �لن�صانية  �مل�صاعد�ت  لهم 
و�ل�صحة ممثال يف �لدوية  و�لعياد�ت �مليد�نية. 
�ل�صتاذة  لينا �ل�صيخ وزيرة �لعمل و�ل�صوؤون 
موؤمتر  يف  �لــطــو�رئ  جلة  رئي�ض  �لجتماعية، 
و�لفي�صانات  �ل�صيول  �إن  قــالــت  لها  �صحفي 
�إذ  �لرو�ح،  يف  كــبــرية  خــ�ــصــائــر  يف  ت�صببت 
ت�صررت 16 ولية ما �أدى �ىل وفاة  99 مو�طن 
و�آخرون جاري ح�صرهم، و�إ�صابة �كرث من 50  
�لف   100 من  لأكــرث  و�إنهيار  �آخرين   �صخ�صا 
مو�طن  مليون  ن�صف  من  �كرث  وت�صرر  منزل، 
بامل�صاعدة  �جلميع  منا�صدة  ت�صريحها،  ح�صب 
�كرب  م�صتوي  �ىل  �لكارثة  �متد�د  من  وحمذرة 
يف �جلو�نب �ل�صحية  بعد �إنح�صار �لفي�صانات. 
مــن جــانــب �آخـــر قــدمــت عـــدد مــن �لـــدول 
على  �لــكــارثــة  هــذه  بعد  كــبــري�  دعــمــا  �لعربية 
�ل�صعودية  �لعربية  و�ململكة  م�صر  دولة  ر�أ�صهم 
�ي�صا  قدمت  كما  �لعربية،  و�لمـــار�ت  وقطر 
دعومات عدد� من �لدول �لوربية. وكان مطار 
لإ�صتقبال  د�ئــمــة  حــركــة  حــالــة  يف  �خلــرطــوم 
ــات �حلــكــومــيــة و�لـــغـــري حــكــومــيــة من  ــ ــاث �لإغــ

منظمات �ملجتمع �ملدين. 
هل  �لآن:  حتى  موجود�  يبقي  �لذي  �ل�صوؤ�ل 
و�صعت �حلكومة �ل�صود�نية �لرتتيبات �ل�صحية 
�لقادمة  �ل�صحية  �لــكــارثــة  لــتــاليف  ــالزمــة  �ل
و�ملتوقعة بعد تر�جع �ل�صيول و�ملياه �لر�كدة �لتي 
�لبعو�ض  تو�لد  يف  ت�صاعد  �أنها  و�ملوؤكد  خلفها؟ 
و�حلــ�ــصــر�ت،  وتــلــوث �ملــيــاه، و مــا هــو م�صري 
�لآلف من �لأ�صر �مل�صردة يف �لعر�ء دون و�صع 

�صحي �آمن.
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 كاتب و �شحفي من ال�شودان

يف 21 �أكتوبر من  �لعام 1964 �إندلعت ثورة 
�لر�حل  �ل�صود�ين  �لرئي�ض  نظام  �صد  �صعبية 
�إبر�هيم عبود مطيحًة بنظامه، وكانت  �لفريق 
�أول ثورة �صعبية يف �أفريقيا و�لعامل �لعربي، بعد 
�ل�صتقالل و�إنز�ل �لعلمني �مل�صري و�لربيطاين 
ــري  �لأزه �إ�صماعيل  �ل�صود�ن  م�صكالت  تــوىل 
عبد  �لأمــة  حزب  من  مناف�صه  �لرتكة  ورث  ثم 
�صيا�صيو  فيها  �أدرك  �صنو�ت  ثالث  خليل،  �هلل 
ويف  بلدهم،  بحجم  م�صكالتهم  �أن  �لــ�ــصــود�ن 
�لفريق  �جلي�ض  قائد  �ألغى   1958 عام  نوفمرب 
وحتول  �لد�صتور  وعلق  �لأحز�ب  عبود  �إبر�هيم 
من  نــالــه  �لـــذي  �لتاأييد  وكـــان  ديــكــتــاتــور،  �ىل 
�صيف،  �صحابة  و�خلتمية  �لأنــ�ــصــار  زعيمي 
وبــقــيــت �لأحـــــز�ب جــمــرً� حتــت �لــرمــاد ومــن 
وجــاءت  �لعظيم،  �لــ�ــصــود�ين  �ل�صعب  ور�ئــهــم 
توجه  يعجبه  مل  �لذي  �ل�صود�ن  جنوب  م�صكلة 
�جلنوب  ثار  عبود.  حلكومة  و�لأ�صلمة  �لتعريب 
و�لع�صرين  �خلم�صة  جلنة  عبود  �لفريق  ف�صكل 
�خلرطوم  جامعة  طلبة  وُدعي  �لق�صية  ملناق�صة 
كل  ناق�صو�  �لطلبة  لكن  �لنقا�ض،  يف  للم�صاركة 
يف  و�إخفاقاتها  �حلكومة  على  و�إحتجو�  �صيء 
يف  �نت�صرت  مــا  �صرعان  �صاخبة  مــظــاهــر�ت 
�ل�صود�نيون  و��صهر  �لــبــالد،  ــاء  �رجـ خمتلف 
�صالح �لأ�صر�ب �ل�صيا�صي مب�صاركة و��صعة من  
�حلكومة  فاألغت  �ملو��صالت  وعمال  �ملوظفون 

�لع�صكرية �لنقا�ض وقمعت �لحتجاجات.
ول  �لكثيف  �لــر�ــصــا�ــض  �جلي�ض  يطلق  مل 
قتلت  و�حـــده  ر�صا�صة  هــي  ولــكــن  �لع�صو�ئي 
�لقر�صي  �أحــمــد  �خلــرطــوم  بجامعة  �لــطــالــب 

1964 اكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــر  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 
ــيـــان  اإلضـــــــــــراب الــــســــيــــاســــي والـــعـــصـ
الــــــمــــــدنــــــي تــــســــقــــط الـــــدكـــــتـــــاتـــــوريـــــة

وفــــــــــــــــد إعــــــــامــــــــي 
عربي يزور سفارة 
بباريس الــســودان 

ت
ارا
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ا. محمد األسباط

�أقيمت  جامعية  ندوة  �ل�صرطة  �قتحمت  عندما 
 1964 عام  �أكتوبر  من  و�لع�صرين  �حلــادي  يف 

كانت نقطة �لبد�ية وعود �لثقاب.
�ل�صود�ن  �أنحاء  كل  يف  �ملظاهر�ت  �إندلعت 
�ل�صعار  �ملتظاهرون  وردد  �لقر�صي،  ت�صييع  بعد 
مقتل  بعد  �لن�صر«،  حتى  �لق�صر  �ل�صهري«�إىل 
�ل�صود�نيني  عبود  خاطب  �أيام  باأربعة  �لقر�صي 
فاأملح �إىل بقائه يف �ل�صلطة حتى ت�صكيل حكومة، 
لكن �جلماهري مل تر�ض وو��صلت ثورتها، وبعد 
عند  �جلماهري  �إحت�صدت  �أخـــرى  �أيـــام  �أربــعــة 
�لق�صر �جلمهوري، فاأطلقت �ل�صرطة �لنار على 
�ملتظاهرين و�صقط عدد من �لقتلى فيما ُعرف 
وبعد  �لــثــاين،  �لتنازل  فكان  �لق�صر  بحادثة 
�ملظاهر�ت  من  �لثالثة  �ملوجة  جاءت  �أ�صبوعني 
و�ل�صر�ب �ل�صيا�صي و�لع�صيان �ملدين �ل�صامل، 
مما دفع عبود لالإعالن عن تنحيه من �ل�صلطة 
�لعمالية  �لنقابات  بقيادة  �لثو�ر  ممثلي  و�صكل 
و�ل�صيا�صيني حكومة برئا�صة �صر �خلتم �خلليفة 
�لنتقالية  �حلكومة  وزر�ء  رئا�صة  فيها  ��صتلم 

و�صميت بحكومة جبهة �لهيئات.
ــورة �كــتــوبــر �ملــجــيــدة قــد عرفت  وكــانــت ثـ
�ملدين  �لع�صيان  �ل�صلمي:  �ل�صعب  �صالح  قــوة 
�نظمة  ــقــاط  ��ــص يف  �لــ�ــصــيــا�ــصــي  ــر�ب  ــ ــص و�ل�ــ
�ل�صود�نيون  فــاأعــاد  و�ل�صتبد�د  �لدكتاتورية 
��صهاره مرتني يف �بريل 1985 ودي�صمرب  2018 

وكان جناعه �نت�صار� باهر� لقوة �ل�صعب.

ل�صفارة  بــزيــارة  �إعــالمــي عربي  وفــد  قــام 
معهم  ت�صامنا  بباري�ض،  �ل�صود�ن  جمهورية 
ــتــي ��ــصــابــت  بــعــد �لــفــيــ�ــصــانــات �لــكــارثــيــة �ل

�ل�صود�ن موؤخر�. 
و  �ل�صحفيني  �إحتـــاد  مــن  �لــوفــد  ت�صكل  و 
�لعرب«  �أوروبا و جملة »كل  �لعرب يف  �لكتاب 
فاطمة  �ملــرعــبــي،  علي  �لــزمــالء:  �صم  حيث 
�ملــالذي،  هــاين  �ل�صافعي،  ر�صدي  �ملحمدي، 
رفيقة غربي و ليلى �ملر، و كان يف ��صتقبالهم 
�ل�صكرتري  و  جبري  ��صماعيل  جبري  �ل�صفري 

�لأول �لطيب عمر ح�صن.
و قد �كد �لوفد ت�صامن �لإعالميني �لعرب 
�لفي�صانات،  كارثة  �إثر  بال�صود�ن  �لأخــوة  مع 
ب�صرعة  �لعامل  دول  و  �لعربية  �لدول  و طالبو� 
من  �خلروج  على  �ل�صود�ن  مل�صاعدة  �لتحرك 
ثورة  بنجاح  �لوفد  �أ�ــصــاد  كما  �لكارثة،  هــذه 
�لــذي  �ل�صلمي  �لتغيري  و  �لــ�ــصــود�ين  �ل�صعب 

حتقق. 
بهذه  �لــ�ــصــود�ين  �ل�صفري  �أ�ــصــاد  ــدوره  بـ و 
ــد عــلــى عــمــق �لــعــالقــات  ــوؤك ــتــي ت ــارة �ل ــزيـ �لـ
لالإعالم  �ملميز  �لـــدور  على  �أكــد  و  �لعربية، 

�لعربي �حلر و �مل�صتقل.
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السياسة

و�لطيب  �لفيتوري  �لــطــيــب،  عــبــد�هلل  بلد 
لهم  حــافــظــا  �جلــمــيــع  يعرفنا  هــكــذ�  �ــصــالــح، 
�صرف �خلروج باأدبنا من �صيق �ملحلية لرحابة 
�لعاملية، حمل عبد�هلل �لطيب لو�ء �لعربية عاملا 
وحما�صر� وموؤلفا  فنال موؤلفه �لأ�صهر )�ملر�صد 
�إىل فهم �أ�صعار �لعرب و�صناعتها( جائزة �مللك 
�لطيب �صالح  بينما قدم  �لأدبــي،  فهد لالإبد�ع 
�إىل  �لهجرة  )مو�صم  رو�يـــات  �لعاملي  لـــالأدب  

أ.آمنة حماد

األدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء و  نــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــن 
�لعاملية  بوكلوبن  مكتبة  �صنفتها  �لتي  �ل�صمال( 
�صمن   2002 للعام  �لرويجية  �لكتب  د�ر  عن 

�أهم موؤلفات �لعامل. 
�أما عا�صق �إفريقيا �لفيتوري فقد جت�صد فيه 
�صود�ين  �لأب  ليبي  كونه  �لأفروعربي  �لإنتماء 
�لأم عا�ض مب�صر وتويف باملغرب! كتب للن�صال  
�جلــز�ئــري  �لرئي�ض  بلة  وبــن  مانديال  مــادحــا 
و�صديقة �ملقرب، كما �أعجب به �ل�صهيد �صد�م 
ح�صني ومنحه جائزة قدرها مئة �ألف دولر عن 

ق�صيدته »بغد�د ياأتي �لعا�صقون �إليك« ومنها:
بغد�د

كعبتنا �لتي �صجدت على عتباتها
�صم�ض �ملجو�ض.. 

و�أكاد لول وجه بغد�د �لعظيم
متوجا بالن�صر

�أ�صقط يف �لذهول
و�أكاد �أوقن �أن �صم�صا فوق هذي �لأر�ض

�أدركها �لأفول. 
�ملدر�صة  ر�جـــت  �لع�صرين  �لــقــرن  مبطلع 
عبد  �لبنا،  عمر  )حممد  يد  على  �لكال�صيكية 
وغريهم  و�ملــجــزوب(  �لعبا�صي  �لب�صري،  �هلل 
مرت�أ�صني  �ل�صود�ن،  يف  �ل�صعر  نه�صة  رو�د  من 
�ل�صعر  تقاليد  متتبعني  و�لبعث،  �لإحياء  حركة 
�أكرب  من  فكانو�  وفرو�صيته  ببد�وته  �جلاهلي 
و�لــبــارودي  �صوقي  كحال  �ملحدثني،  �ل�صعر�ء 
و�جلو�هري، لكنهم مل يجدو� �لرو�ج و�لدعاية 
�لعربية  �لأقطار  يف   �ل�صود�ين  �لأدب  كمجمل 
�لعربي،  حميطه  بق�صايا  وتاأثره  �إنتمائه  رغم 
فهي  مل�صر  �ل�صديد  بحبه  �جليل   هــذ�  �إمــتــاز 
منهل علمهم وبو�بتهم للعامل! در�صو� باأزهرها و 
د�ر علومها فاأحبوها وقد�صوها، يقول �لعبا�صي:
»م�صر وما م�صر �صوى �ل�صم�ض �لتي بهرت 

بثاقب نورها كل �لورى
ي�صعى  �لـــذي  كما  فكنت  لها  �صعيت  ولــقــد 

لطيبة �أو �إىل �أم �لقرى«
�أما معاوية نور �لقا�ض و�لناقد �لأدبي و�أحد 
�لأدب  حلل  فقد  �لــ�ــصــود�ن،  يف  �لق�صة  رو�د 
روؤيــة  مقدما  �صك�صبري  و�أعــمــال  �لإجنــلــيــزي 
فجع  �ملــجــال،  هــذ�  �لعرب يف  لــالأدبــاء  جديدة 
به �لعقاد عند وفاته �صابا ثالثينيا )وكان �أحد 
لكان  عا�ض  بقوله:«لو  فرثاه  ديو�نه(  مرتادي 
جنما مفرد� يف �صماء �لفكر �لعربي« وكتب عنه 

خالل زيارته لل�صود�ن: 
»بكائي عليــــه من فوؤ�د مفجع ومن مقلة ما 

�صوهدت قط باكيــة
بكائي على هذ �ل�صباب �لذي ذوى و�أغ�صانه 

تختال يف �لرو�ض ناميـة«
�لإلتفاتة  �لــ�ــصــود�ين  لـــالأدب  مــوؤخــر� متــت 
�أن  �لأمـــر  على  �لقائمني  تــاأكــد  بعد  �لعربية 
ل  �ل�صامقة  �صالح  �لطيب  بقيمة  �لإعــــرت�ف 
لهذ�  �آخـــر  نــتــاج  �أي  على  �لــتــعــرف  عــن  يغني 
رو�ية  �إختيار  ذلك  مثال  �لكبري،  �لعربى  �لبلد 
تاج  �أمري  �ل�صود�نى  للكاتب  �لريقات(  )�صائد 
بوكر  جلــائــزة  �لطويلة  �لقائمة  �صمن  �ل�صر 
�لعربية للعام 2020، يف ظل �صدور �لكثري من 
�لرو�يات و�لأعمال �ل�صود�نية �ملكتنزة بتوتر�ت 
�مل�صهد �لعربي وما يرتب�ض به من �أهو�ل د�خلية 

وخارجية.
ويف نظري �أن عزلة  �لأدب �ل�صود�ين مل تكن 
نتاج لمبالة �خلارج فح�صب ولكن لالأديب نف�صه 
�لدور �لأكرب فيها، فحينما فتحت  منابر كاملربد 
و�جلنادرية وغريها �أبو�بها لل�صود�نيني و�أخري� 
باإفتتاح  بال�صارقة  �لإعــالم  د�ئــرة  به  قامت  ما 
كبري  بــعــدد  للتعريف  بــالــ�ــصــود�ن  �ل�صعر  بيت 
و  منكفئا  �ل�صود�ين  �لأديــب  كان  �ل�صعر�ء،  من 
تطبع،  وبريوت  تفكر،  )�لقاهرة  متاأثر� مبقولة 
و�لكتابة  بالقر�ءة  مكتفيا  تــقــر�أ(  و�خلــرطــوم 
على �إ�صتحياء، يف �صعور و��صح بالنق�ض وعدم 

�لأهمية.

 كاتبة من ال�شودان
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ت�صامنا مع �ل�صعب �لفل�صطيني و ق�صيته �لعادلة، و رف�صا للتطبيع �لتي كان �آخرها ما 
�قدم عليه �لنظامني يف �لمار�ت و �لبحرين، قام وفد �إعالمي عربي ظهر يوم �خلمي�ض 
17 �يلول / �صبتمرب 2020 ميثل �حتاد �ل�صحفيني و �لكتاب �لعرب يف �وروبا و جملة »كل 
�لعرب« بزيارة �ىل �صفارة فل�صطني بباري�ض، حيث �إلتقى مع �ل�صفري �ل�صتاذ �صلمان �لهريف 

و كادر �ل�صفارة.
�حالم  �ل�صافعي،  ر�صدي  �ملحمدي،  فاطمة  �ملرعبي،  علي  �لزمالء:  �لوفد  �صم  قد  و 

لقليدة، هالل �لعبيدي.
و قد �كد �لوفد �لعالمي �لعربي على وقوفهم �لكامل مع �ل�صعب �لفل�صطيني، و رف�صهم 

للخطو�ت �لتطبيعية �لتي �قدمت عليها �لأمار�ت و �لبحرين.
و قد تد�ول على �لتحدث �ع�صاء �لوفد حيث حتدث �ول علي �ملرعبي ثم هالل �لعبيدي 
ثم �أحالم لقليدة ثم فاطمة �ملحمدي ثم ر�صدي �ل�صافعي، و بعدها ��صتمعو� ملوقف �ل�صفري 

�لهريف.

»مع فل�صطني �صّد �لتطبيع« 
قّدمت �ل�ّصيدة �صناء جاءباهلل ،�خلبرية يف �لأحياء 
�لدقيقة و �لوبائّيات  �جلزيئّية �عتذ�رها عن �مل�صاركة 
�لــذي  بعد  عــن  �لــتــدريــبــي   �لــربنــامــج  يف  كمحا�صرة 
ت�صرف عليه �لهيئة �لعربية للطاقة �لذرية بالتعاون مع 
�لتن�صيق  عن  �مل�صوؤلة  للطاقة،  �لإمارتية  �صدمي  �صركة 
هذ�  �ن  ــارة  ــص �لإ� وجتــدر  �للوج�صتيك  و  �للــكــرتوين 
�لتدريب كان مربجما له منذ  جو�ن/حزير�ن 2020. 
�لتطبيع �ملجاين  مع  �لأخرية من  للم�صتجّد�ت  ونظر� 
مقاطعة  و  �ن�صحابها  �أعلنت  فقد  �ل�صهيوين  �لكيان 
�لق�صية  جتــاه  قناعاتها  مــع  يتعار�ض  ــه  لأن �لتدريب 
�لفل�صطينية و ترف�ض رف�صا قاطعا �لتطبيع ما مل يقع 

�لعرت�ف بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

يف �إطار مو�قفهم �لثابتة �ملوؤيدة للق�صية �لفل�صطينية، قام و فد عربي بعد ظهر �ليوم 
�لعامة يف  �لعالقات  و مدير  �لعربية،  2020 ي�صم ممثلي �جلاليات  �يلول /�صبتمرب    22
�حتاد �ل�صحفيني و �لكتاب �لعرب يف �وروبا و جملة »كل �لعرب« �لزميل خالد �لنعيمي، 
بزيارة ل�صفارة دولة فل�صطني لدى بلجيكا و�لإحتاد �لأوروبي، وكان يف ��صتقبالهم �ل�صفري 

�لفل�صطيني عبد �لرحيم �لفر� و�أع�صاء �ل�صفارة.
على  للح�صول  وقياد�ته  �لفل�صطيني  لل�صعب  ودعمهم  �لتام  ت�صامنهم  عن  عربو�  وقد 
��صتنكرو� و�صجبو� �خلطو�ت  �لفل�صطيني، كما  �لرت�ب  �مل�صروعة على كامل  كامل حقوقه 

�لتي �أقدمت عليها حكومتي �لإمار�ت و�لبحرين موؤخر� للتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين.

وقد عرب �ل�صفري �لفر� عن �صكره و�متنانه لالإخوة �أع�صاء �لوفد على هذه �لزيارة.
و قد �صم �لوفد �إ�صافة للزميل خالد �لنعيمي كال من: حممد �ملختار �عليوه ، حليمة 

بوزيان ، خليل �صابر ، �صبتي �أبو جابر، �صعيد بودويرة..

   الزميلة سناء جاء باهلل    وفد إعامي عربي بسفارة فلسطني بباريس
تنسحب من دورة سديم 

االماراتية

   الطليعة الطابية العربية

   وفد عربي يزور سفارة فلسطني في بروكسل

بالقطر  �لعربية  �لطالبية  �لطليعة  مــن  وفــد  قــام 
بزيارة  �ملزريقي  �صهيب  �صخ�ض  يف  متمثلة  �لتون�صي  
�لأنظمة  بع�ض  هــرولــة  بعد  ذلــك  و  فل�صطني  ل�صفارة 
�لعربية نحو �لتطبيع و �لرمتاء يف �أح�صان �ل�صهيونية 
�ل�صعب  حق  على  �صافر  تعد  يف  �لعاملية  �لإمربيالية  و 

�لفل�صطيني. 
و عرب �صهيب �ملزريقي و �لوفد �ملر�فق عن تنديده 
�لأ�صكال  من  �صكل  باأي  �ل�صهيوين  �لعدو  مع  بالتطبيع 
و  �صيا�صيا  �أو  �إقت�صاديا  �أو  ثقافيا  ذلــك  كــان  �ــصــو�ء 

دبلوما�صيا.
مع  �لتطبيع  بتجرمي  �لتون�صية  �ل�صلطات  طالبو�  و 
خيانة  �لتون�صي  �لرئي�ض  �عتربه  كما  �ل�صهيوين  �لعدو 

عظمى.

Octobre 202021 / تشرين األول 2020 العدد 26



السياسة

د�نت �لقيادة �لقومية حلزب �لبعث �لعربي �ل�صرت�كي �إلتحاق �لبحرين بركب 
و�عتربت ذلك خيانة  �ل�صهيوين،  �لعدو  مع  دبلوما�صية  باإقامة عالقات  �لإمــار�ت 

عظمى لالمة �لعربية وق�صاياها �ملركزية خ�صو�صا يف فل�صطني.
�لعدو  مع  دبلوما�صية  عالقات  �قامة  �لبحرين  مملكة  قــر�ر  ب�صدة  ندين  �إننا 
بع�ض  ت�صدر عن  �لتي  �لن�صاز  �ل�صو�ت  وبع�ض  �لمــار�ت  دولة  لقر�ر  �د�نتها  كما 
�مل�صوؤولني �ل�صود�نيني لتطبيع �لعالقة مع »��صر�ئيل«، ترى �ن خطورة �ملرحلة وما 
�ل�صيا�صي  �خلطاب  يف  �رتقاًء  يتطلب  بات  وجودية  خماطر  من  �لمة  له  تتعر�ض 
وتطويرً� يف �ليات �حلر�ك �جلماهريي ملحا�صرة هذ� �لنهج �لنهز�مي و�لتاآمري 

يف �لنظام �لر�صمي �لعربي ملنع متدد تاأثري�ته و�صوًل �ىل ��صقاطه.
�لعدو  مع  للتطبيع  ت�صابق  من  �ليوم  يجري  ما  �صوء  ويف  �لبيان:  �أ�ــصــاف  و 
و�ل�صت�صالم لالمالء�ت �لمريكية وهي �لتي �صوقت وت�صوق ل�صفقة �لقرن، تعترب 
�لعمال  يف  �صاركت  �لتي  �لدولية  �لقوى  من  �لعر�ق  على  تــاآمــرو�  �لذين  كل  �ن 
�لعر�قي  �لغازية مهاجمة �جلي�ض  للقو�ت  �صمح  �لذي  �لير�ين  و�لنظام  �لع�صكرية 
�للوج�صتية  �لت�صهيالت  وفرت  �لتي  �لعربية  �لنظم  وبع�ض  �خللف  من  �جلنوب  يف 
�ليوم  تفتحها  كما  �لعر�ق  ل�صرب  �نطلقت  �لتي  �لعدو�ن  لقوى  �جو�ءها  وفتحت 
وتنفذ  فل�صطني  على  تتاآمر  �لتي  ذ�تها  هي  �لطر�ف  ،هذه  �ل�صهيونية  للطائر�ت 

�لمالء�ت �لمريكية كما نفذتها يف �صرب �لعر�ق.
�لقومية  وقـــو�هـــا  �لــبــحــريــن  �لــتــحــيــة جلــمــاهــري  ــه  ــوجــي �لــبــيــان ب«ت و خــتــم 
�لمار�ت  يف  و�لفعاليات  �لقوى  كما  للتطبيع  �لر�ف�ض  موقفها  يف  و�لدميوقر�طية 
�لتي �علنت عن رف�صها �قد�م نظام �لمار�ت على �لعرت�ف »با�صر�ئيل« ، تدعو 

قوى �لثورة �لفل�صطينية �ىل تطوير موقفها«.

ذكر جمل�ض �لوزر�ء �لكويتي، �أن »�لق�صية 
�لفل�صطينية مركزية، باإعتبارها ق�صية �لعرب 
»�لعادل  �حلل  �أن  مو�صحا  �لأوىل«،  و�مل�صلمني 
و�ل�صامل للق�صية �لفل�صطينية« يجب �أن ي�صمل 
�لحتالل  و�إنــهــاء  م�صتقلة،  فل�صطينية  ــة  دول

وعودة �لالجئني.
»دولـــة  �إقــامــة  �حلـــل،  ي�صمن  �أن  ويــجــب 
�لــقــد�ــض  وعــا�ــصــمــتــهــا  م�صتقلة  فل�صطينية 
)حــزيــر�ن(  يونيو   4 حـــدود  على  �ل�صرقية، 
�لــدولــيــة،  �لــ�ــصــرعــيــة  ــر�ر�ت  ــ قـ وفـــق   ،1967

ومبادرة �ل�صالم �لعربية وحل �لدولتني«.
كانت  �لتطبيع مهما  �أ�صكال  كل  بتجرمي  كويتية  41 منظمة  ثانية طالبت  من جهة 
�لأ�صباب. و طالبو� باإقر�ر قانون »يجرم« �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين، مو�صحًة يف 

بيان م�صرتك �أنها ترف�ض كل حماولت جر �لكويت مل�صتنقع �لتطبيع.
و�صددت على »رف�ض كل �أ�صكال �لتطبيع �أو �لتوقيع على �أي �تفاقية �صالم معها مهما 
كانت �لأ�صباب، و �أن موقفنا كان وما ز�ل و�صيبقى هو رف�ض هذ� �لكيان ونبذه وعدم 

�لعرت�ف به حتى حترير فل�صطني«.

   القيادة القومية للبعث:
 التطبيع مع العدو الصهيوني، خيانة عظمى 

لألمة وقضاياها المركزية

   الكويت تنفي مزاعم ترامب:
دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء االحتال

قال �مللك �لأردين، عبد �هلل �لثاين، خالل كلمته 
يف �جلل�صة �لعامة لجتماعات �جلمعية �لعامة لالأمم 
�لعادل  �ل�صالم  نحو  �لوحيد  �لطريق  �إن  �ملتحدة، 
و�لد�ئم يجب �أن يف�صي �إىل قيام �لدولة �لفل�صطينية 

�مل�صتقلة.
�ملركزي  �ل�صر�ع  لإنهاء  �لوحيد  »�ل�صبيل  وتابع: 
للقانون  وفقا  �لدولتني،  على حل  مبني  يف منطقتي، 

�لدويل وقر�ر�ت �لأمم �ملتحدة«.
نحو  �لــوحــيــد  »�لــطــريــق  �هلل:  عبد  �ملــلــك  ــال  وقـ
قيام  �إىل  يف�صي  �أن  يجب  و�لد�ئم  �لعادل  �ل�صالم 
�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة، ذ�ت �ل�صيادة، و�لقابلة 
للحياة، على خطوط �لر�بع من حزير�ن/ يونيو عام 
1967، وعا�صمتها �لقد�ض �ل�صرقية، لتعي�ض يف �أمن 

و�صالم«.

   الملك عبد هللا  الثاني: 
الطريق الوحيد للسام يجب أن 

يفضي لدولة فلسطينية مستقلة.

   الرئيس الجزائري 
في الجمعية العامة: حق 

الفلسطينيني في إقامة دولة 
غر قابل للتصرف أو المساومة

�أمام  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ض  �أكــد 
�ل�صعب  حــق  �أن  �ملــتــحــدة،  لـــالأمم  �لــعــامــة  �جلمعية 
وعا�صمتها  له  م�صتقلة  دولــة  �إقــامــة  يف  �لفل�صطيني 
�أنها  و  �مل�صاومة«،  �أو  للت�صرف  قابل  »غــري  �لقد�ض 
بل  مقد�صة،  ق�صية  و�صعبها  للجز�ئر  بالن�صبة  »تبقى 

�أم �لق�صايا«.
و�أعرب �لرئي�ض �جلز�ئري عن قناعته باأن ت�صوية 
يف  �ل�صتقر�ر  مفتاح  »تعترب  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�ل�صرق �لأو�صط«.
و �أكد �أن بالده لن ت�صارك ولن تبارك »�لهرولة �إىل 
�لتطبيع«، وذلك على خلفية �إبر�م �لإمار�ت و�لبحرين 
�ل�صهيوين  �لــكــيــان  �لــطــرف  مــع  �صالمه  �تــفــاقــي   ،

بو�صاطة ودعم �لوليات �ملتحدة.
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بعد كل 
حب عداوة

كاتب من العراق

بعد كل حب عد�وة وبعد كل عد�وة حب هكذ� يرى مفكري وخم�صرمي �حلياة
هكذ� يوؤكدن �جلد�ت �للو�تي د�ئمًا ما ُكن يجل�صن يف �لأزقة على عتبات �لبيوت 
�لتي  �ملجلد�ت  كل  ت�صعها  ل  و�لتي  و�أحد�ثها  �حلياة  �صر�عات  ويحكني  ويت�صامرن 

كتبت.
فاحلب و�ل�صالم تتلقفانهما �جلو�رح وتطفو� بني ذر�تهما وجزيئاتهما، �ل�صالم 
�لإن�صاين.  و�لنماء  و�لزدهــار  �لتطور  م�صار  �ملجتمع يف  ركائز  �أ�صا�صية من  ركيزة 
فالقيمة �لنف�صية و�ملكانة �لروحية و�لجتماعية �صرورة ق�صوى و�أ�صا�ض متني لعملية 

�ل�صالم و�لعي�ض �ل�صلمي.
حالة �ل�صالم يجب �أن تكون م�صتمرة يف طريق �لتطور و�لتقدم لالأمام، ولي�ض 
�لرت�جع للخلف، وكما يجب تدعيم �أ�ص�ض �ل�صلم و�لأمان لأي جمتمع ليتما�صى مع 
باخلد�ع  يفر�ض  ول  ــر�د  �لأف بني  �ملتبادل  و�لحــرت�م  �لإن�صاين  و�لرقي  �لزدهــار 
جــو�رح  تلم�صه  مــادي  يكون  �أن  قبل  �مل�صاعر  يكتنف  معنوي  �ل�صالم  و�لرتهيب. 

�لإن�صان وجو�رح �حلياة.
لذ  ما  فيه  كبري  ب�صتان  هناك  كان  جبلية،  قمة  من  �ملتدفق  �لنهر  جانب  على 
وطاب من �صتى �أنو�ع �لثمار و �أ�صجار �لفاكهة بالإ�صافة �إىل �لتمور باأجود �أنو�عها، 
�لدجاج و�ملا�صية وحتى �لإبل حيث �لب�صتان كان ذ� منظر وم�صهد ي�صر �لناظرين 

ولهفة للعابرين و�صاحب هذ� �لرو�ض �إ�صمه طرطور �إذ كان يديره مع �إبنه.
م�صتقبل  من  �لقلق  ولوبية  �له�صترييا  فوبيا  و  �لو�صو�صة  ب�صفة  طرطور  �إمتاز 
�إثارتها يف  و  �لفنت  يت�صيد  �أن  لكن ذلك مل مينعه من  �ملعامل  و��صح  جمهول غري 
�خلفاء بني �لنا�ض حتى مع �أبناء جلدته. �إذ كان يخ�صى على �أمو�له �لوفرية وب�صتانه 
�لبديع من �لعيون �حلا�صدة و�ل�صباع �خلاوية �لتي حتوم من حوله وتناور بني حني و 

�آخر فهي تلتهم كل �صيء جتده يف طريقها.
�أما يف �جلانب �لآخر من �لنهر كانت هناك مزرعة حتوي جمموعة من �ل�صباع 
و�لذي  �لتو�صعية  و�أفكاره  �مل�صتقبلية  �أحالمه  مع  طنو�ض  وي�صقيها  ويطعمها  يربيها 
لطاملا كان يحلم بالإ�صتيالء على ب�صتان طرطور و�لأر��صي �لتي من حوله، وعمد 
ت�صبح  ��صرت�تيجية جديدة م�صتغاًل خوف طرطور حيث جعل �صباعه  طنو�ض على 
عليه  �أنهالت  و  �مل�صهد  لذلك  روؤيته  بق�صعريرة عند  �أ�صيب طرطور  �لنهر.  ماء  يف 

�ملخاوف كاملطر �لغزير يف ظلمة �لليل �حلالكة.
�لأمر �لذي جعل طرطور يفكر ويفكر وي�صرب �أخما�ض يف �أ�صد��ض ففكر بعقد 
�أعرت�ض  بالفكرة  طرطور  �إبن  �صمع  عندما  لكن  طنو�ض،  مع  و�أخــوة  حمبة  �إتفاق 
وقال لأبيه: نحن عالقتنا لطيفة مع طنو�ض وبني فرتة و �أخرى نر�صل من حم�صول 

�لب�صتان �لهد�يا له و ل�صباعه، فعالما نعقد �إتفاق معه؟
لأوؤمــن لك  �أفعل ذلك  �نا  بني،  يا  �لأمــور هكذ�  تقا�ض  رد طرطور غا�صبا: »ل 

�مل�صتقبل«. 
فهل علينا �أن نعي�ض حياتنا خائفني و قلوبنا يع�صرها �لقلق؟ 

أ.حسين علي

رأي

ــوزر�ء  ــ �ــصــّن رئــيــ�ــض �ل
مهاتري  �ل�صابق  �ملاليزي 
حمـــمـــد، هـــجـــومـــا عــلــى 
�لعالقات  تطبيع  �تــفــاق 
و��صر�ئيل،  �لإمــار�ت  بني 
ــا �يــــاه بــاخلــطــوة  ــف و��ــص
طــريــق  يف  �لـــــــور�ء  �إىل 
�ل�صالم و�أّنه يق�صم �لعامل 
ف�صائل  �إىل  �لإ�ــصــالمــي 
ــكــون  ــي ــص ــرة، و� ــاحـ ــنـ ــتـ مـ
ــاإمــكــان �لإ�ــصــر�ئــيــلــيــني  ب

�صب �لوقود على �لنار يف هذ� �لنز�ع.
وتابع مهاتري »بالطبع �صيكون هناك رد فعل من �لفل�صطينيني 
يف  �حلرب  �أمد  �إطالة  يعني  وهذ�  �لفل�صطينيني،  مع  و�ملتعاطفني 

�ل�صرق �لأو�صط«.

نظمت �أمام مبنى �لربملان و حتت �صعار »فل�صطني �أمانة و�لتطبيع 
�حتجاجية  وقفة  بالبالد،  وهيئة  جمعية   28 من  بدعوة  خيانة«، 
بالعا�صمة �لرباط، ت�صامنا مع فل�صطني، ورف�صا للتطبيع �لإمار�تي 

و�لبحريني، ُرفعت خالله �لأعالم �ملغربية و�لفل�صطينية.
و �أ�صدرو� بيانا رف�صا لإتفاقيات �خليانة و�لتطبيع �لتي �أبرمها 
�لعدو  مع  �أمريكية،  برعاية  و�لبحرين،  �لإمـــار�ت  حكام  من  كل 

�ل�صهيوين.
بالن�صبة  �لفل�صطينية  »�لق�صية  �أن  �مل�صاركة  �لهيئات  و�أكــدت 

لل�صعب �ملغربي هي ق�صية وطنية على �لدو�م«.

   المغرب: وقفة احتجاجية 
    بالرباط رفًضا للتطبيع

   مهاتر محمد: االتفاق اإلماراتي 
اإلسرائيلي  خطوة للوراء

   إنفجار جنوبي لبنان في مخزن أسلحة 
تابع لحزب هللا

وقع �نفجار �صخم يف مركز تابع حلزب �هلل، يف قرية عني قانا 
جنوبي لبنان، نتيجة »خطاأ فني«، وفق م�صدر �أمني. وقال �صكان 
من �لقرية � �إن �لنفجار وقع يف »مركز للحزب على �صكل منزل«، و 
�أن عنا�صر حزب �هلل فر�صو� طوًقا �أمنًيا على �ملكان �لذي هرعت 
�إليه �صيار�ت �لإ�صعاف. وقد �هتزت �لقرية بعنف، �أدى �إىل ت�صرر 
مبان يف حميطه. و�أ�صار �ل�صكان �إىل وقوع �إ�صابات نقلتها �صيار�ت 

�لإ�صعاف. 
و�أكد م�صدر ع�صكري �أن �ملعلومات �لأولية ت�صري �إىل �أنه مركز 
حتديد  من  يتمكن  �أن  دون  من  ذخــرية،  على  يحتوي  �هلل  حلزب 

�أ�صباب ما ح�صل.
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السياسة

د.شارل سان برو

�لإحتفال  يتم  ديغول.  عام  هو   2020 عام 
مولده  �لثالثية:  �لــذكــرى  مبنا�صبة  بــاجلــر�ل 
قبل 130 عاًما »22 نوفمرب 1890«، وفاته قبل 
50 عاًما، يف »نوفمرب 1970«. وند�ء »18 يونيو 

1940« منذ 80 عاًما.

�ل�صنو�ت  خـــالل  ــوم.  ــي �ل ميــدحــه  �جلــمــيــع 
�لديغوليني  دجالو  يعرف  مل  �ملا�صية،  �لقليلة 
و�لليرب�ليون  �لأوروبـــيـــون،  حـــدوًد�:  �لز�ئفني 
و�لو�صطيون،  و�ل�ــصــرت�كــيــون،  �لــربجــو�زيــون، 
ل  بينما  �لعظيم،  �لــرجــل  �أنـــه  يــدعــون  كلهم   

ديغول، البطل الذي ال يمكن تعويضه
يتوقفون عن خيانة ُمثله �لعليا. 

ديغول يف  �لديغولية؟ كتب �جلر�ل  ما هي 
لدي  كانت  حياتي  »طــو�ل  �ملــذكــر�ت«:  « كتابه 
فكرة معينة عن فرن�صا«. �إن فكرة فرن�صا هذه، 
�مل�صتوحاة من �مل�صاعر و�لعقل، ملمو�صة للغاية: 
�إىل جيل.  ينتقل من جيل  ر�أ�ض مال  �إنها فكرة 
�إنها بب�صاطة �لرغبة يف �لإ�صتمر�ر يف �أن تكون 
�لتاريخ ورف�ض فرن�صا �لتخلي  جزًء� من م�صار 

عن قيمها.
�لــذي عرف  �ل�صخ�ض  هو  حًقا  ديغول  كان 
كيف يقول ل للتخلي: �أوًل وقبل كل �صيء للهزمية 
�لتي  �لوطنية  لالإ�صتقالة  ل  ثــم  ــا،  ي ـ ـ �أملــان �صد 
�لر�بعة؛  للجمهورية  �لنظام �حلزبي  يج�صدها 
�أوروبا  و �أخرًي� ل للتخلي عن �لأمة يف مو�جهة 
�لفيدر�لية �لتي تهيمن عليها �أملانيا و�ملفو�صية 
هي  �لديغولية  بروك�صل.  يف  ة  ي �جلن�ص عدميي 

فرن�صا �حلرة، وهي رف�ض لكل طاعة. 
�أنها فرن�صا فري�صان جيتوريك�ض �لذي نظم 
بيل  لو  فيليب  �لــغــز�ة؛   �صد  ية  ن ط �لو �ملقاومة 
�لذي رف�ض �أو�مر �لبابا؛ وجان د�رك  �ملتم�صكة 
�حلتمي  و�لن�صر  فرن�صا  ن  ـ ـ ع عظيمة  بفكرة 
جعلو�  �لــذيــن  هــم  فامللوك  ؛  ة ي �لوطن للملكية 

فرن�صا؛ فرن�صا هي �أي�صا �بطال حرب 14-18

ميكننا  ل  ني،  ح �ص � و نكون  �أن  يجب  ذلــك 
�أوروبــيــني.  كنا  ذ�  �إ ني  ي ل ديغو بــاأنــنــا  ــاء  �لدعــ
�أولئك �لذين خ�صعو�  �خليانة لها نف�ض طبيعة 
�أن  قبل  �ملتحدة،  للوليات  ثم خ�صعو�  لأملانيا، 
ر�هية  ك ل � ة  مناه�ص تتميز  �أوروبيني.  ي�صبحو� 
�ملتمثلة يف �جلمع  �ل�صحية  باخل�صو�صية غري 
بني �أولئك �لذين، يف وقت �أو �آخر، يائ�صون من 
م�صتقبل فرن�صا. �إن مناه�صة �لعن�صرية �ليوم 
هي نية �صاذة لو�صع لفتة على باب د�ر فرن�صا 
مع  قطيعة  ب�صبب  »للت�صفية  عليها  مكتوب 

�لتاريخ �ت�صل ببيت �أوروبا �لأملاين«. 
�لعظيمة  �ل�صيا�صات  كل  يف  فرن�صا،  لذلك 
هو  �لديغولية  �أ�ــصــا�ــض  �حلــيــاة.  فل�صفة  توجد 
من  �لدولة  و�صيادة  �لأمة  ��صتقالل  بني  �لربط 
�أخرى.  ناحية  من  �لإن�صانية  و�لكر�مة  ناحية، 
لهذ� �ل�صبب مل يكن �أحد �أكرث منه منتبًها جًد� 
لإحرت�م �لأمم �لأخرى. لأولئك �لذين يزعمون 
�لإنكار  جلب  فقد  �ل�صعوب،  تق�صم  �لقومية  �أن 
خطاباته  يف  ك�صفها  �لتي  فرن�صا  للعبة  �ل�صديد 
ل�صعوب �لعامل، �مل�صهود لها يف �لقار�ت �خلم�ض. 
�لدبلوما�صية  �صوى  لي�صت  فرن�صا  دور  �إن 
�لكابيتية �لقدمية للن�صال �صد �لإمرب�طوريات، 
�حلجم،  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �لـــدول  ودعــم 
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�صيا�صتها  تعد  و�لــتــي  �لــعــامل،  على  و�لإنــفــتــاح 
�لعربية مثاًل لها. حاول �لبع�ض �لتظاهر باأنه ل 

يوجد �صيء ��صمه �صيا�صة فرن�صا �لعربية. 
�ملقتنعة  �ل�صخ�صيات  تفاهة  نرى  هنا  ومن 

باأن فرن�صا مل تعد لها م�صتقبل
ــان وحـــــذف مــو�قــف  ــي ــص ــ� ــد ن ــريـ و�لـــتـــي تـ
�لع�صكري  �مل�صتويني  على  متــت  �لتي  �لتخلي 

و�لدبلوما�صي. 
�صارل  ��صم  حــذف  �ي�صا  يحاولون  هــوؤلء   
يز�ل رغم   ل  �لذي  �لإ�صم  �لتاريخ.  من  ديغول 

مدير معهد الدرا�شات اجليو�شيا�شية يف باري�س

من  �لتقدير   و  �لحـــرت�م  ي�صتقطب  �صيء  كل 
مك�صيكو  �إىل  بغد�د  ومن  بنه،  بنوم  �إىل  بريوت 
�صيتي، ومن د�كار �إىل كيبيك، ومن بلغر�د �إىل 
تز�ل  ل  �لتي  �ل�صعوب  كل  قبل  من  �ي  هانوي 
على  تلعبه  �ن  فرن�صا  على  �لــذي  بالدور  توؤمن 

�ل�صعيد �لدويل.  
�لكابيتيه،  �لفرن�صية  �مللكية  لل�صيا�صة  تبعا 
�لوطنية  �مل�صلحة  معدن  �لديغولية  ج�صدت 
�لعامة. �إن �ملجتمع �لذي يفقد مفهوم �مل�صلحة 
عن  �لــدفــاع  �إن  بالفناء.  عليه  حمكوم  �لعامة 

�مل�صلحة �لعامة يعني �أوًل وقبل كل �صيء �تخاذ 
و�جلماعية  �لــفــرديــة  �لنزعة  خلطر  مقيا�ض 
�لجتماعية،  �لــر�بــطــة  مفهوم  �إىل  لــالإ�ــصــارة 
مو�جهة  يف  و�مل�صاو�ة  �لوحدة  قيم  تف�صل  �لتي 
متجيد �حلقوق �ملزعومة ملا ي�صمى �ملجتمعات. 
لذ� فاإن �مل�صلحة �لعامة تتعار�ض مع هذ� �لنوع 
تر�صيخ  �ملتمثلة يف  بعد �حلد�ثة  ما  �ملثالية  من 
�أو  دينية  �أو  �إثنية  ز�ئــفــة  هــويــات  يف  ــر�د  ــ �لأف
جن�صية �أو �جتماعية ثقافية �أو حملية. �إن �إلقاء 
عودة  �إىل  يــوؤدي  ذلك  كل  على  فاح�صة  نظرة 

�لقبلية.
ل  �لـــذي  ــدور  �لـ نــوؤكــد على  �أن  وهــنــا يجب 
�أن  يبدو  و�لــذي  للدولة  عنه  �ل�صتغناء  ميكن 
وزر�ئــه  رئي�ض  �أعلن  �أن  منذ  يكت�صفه  ماكرون 
�لتي  للتخطيط،  �لعليا  �ملفو�صية  ��صتعادة  عن 
وبغباء   1946 عام  يف  ديغول  �جلــر�ل  �أن�صاأها 
قمعها �صري�ك يف عام 2006. لعدة عقود، كانت 
�ملو�صة هي تكر�ر �أن �لدولة �لقومية عفا عليها 
�إىل  �لقت�صادية  �حلتمية  �أتباع  ين�صم  �لزمن. 
�لدولة  تدهور  �إىل  �صتوؤدي  �لعوملة  باأن  �لإدعــاء 
�لقومية عندما ينزلقون فقط �إىل تف�صري معومل 
نهايتها  تتمثل  و�لــتــي  �لــعــوملــة،  لظاهرة  معني 
�لف�صائل  تظهر  �لــعــامل.  حكومة  يف  �لنهائية 
يناف�صها  للدولة.  و�ملتمردون كر�هيتهم  �لأبدية 
�لليربتاريون باإ�صم �جلماعة �لأكرث جرًد�، بينما 
جهودهم  �لوطنيون  فوق  �ملتطرفون  ي�صاعف 
لك�صر قفل �لدولة، من �أجل ك�صر �لدولة ب�صكل 
و�لدولة  وطنية.   فوق  موؤ�ص�صات  و�إقامة  �أف�صل 
هي �ل�صامن للحريات يف فرن�صا، ميكن حلريات 
ب�صلطة  �لإقطاع  تتقدم فقط �صد  �أن  �ملو�طنني 
و�صيادة قانون �لدولة. يف �ملقابل، يوؤدي �لتخلي 
ظهور  عــودة  �إىل  للدولة  �لكاملة  �ل�صيادة  عن 
و�لغطر�صة  وتقلي�ض �حلريات،  قوى �لنحالل، 
يولد  �خلــا�ــصــة.  �مل�صالح  ملجموعات  �لوقحة 
�ملجتمع �لإقطاعي على وجه �لتحديد عندما ل 
تد�فع  �لتي  �لدولة  �إنها  �ل�صغار.  �لدولة  حتمي 
�لعد�لة،  وتقيم  �لأمــن،  وتكفل  �ل�صعفاء،  عن 
�لت�صامن  على  وحتافظ  ــرثوة،  �ل توزيع  وتعيد 
�لعامة.  �خلدمات  م�صوؤولية  وتتوىل  �لأ�صا�صي، 
يف  �مل�صاو�ة  يعزز  �لــذي  هو  �لــدولــة  قانون  �إن 
�لنهائي  �لهدف  �لنهاية  وهو يف  �لرجال،  حياة 

لل�صيا�صة.
�أعلى  �إىل  نــهــدف  �أن  »يــجــب  ديــغــول  وقـــال 
ب�صكل م�صتقيم« لأن فرن�صا »ل ميكن  و�أن نقف 
لتو�صيح  هذ�  �لعظمة«.  بدون  فرن�صا  تكون  �أن 
مدى حد�ثة ر�صالة �صارل ديغول �لذي كان، مع 
ت�صر�صل، �أحد عظماء �لقرن �لع�صرين. ديغول، 

ت�صر�صل...قوميان.
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االقتصاد

يجعل  �ن  �صاأنه  مــن  مــا  كــل  يعني  �لتطبيع 
من  فــرتة  بعد  طرفني  بــني  طبيعية  �لعالقات 
يكون  �لــذي قد  �لتوتر،  �و  �أو �حلــرب  �خلــالف 
�أدى �إىل قطيعة بينهما، حيث تعود �لعالقات �إىل 
�لتطبيع  لكن  �لطرفني،  بني  �لطبيعي  �مل�صتوى 
�لدول  نود �حلديث عنه هو هرولة بع�ض  �لذي 
�ل�صهيوين  �لكيان  مع  عالقات  لبناء  �لعربية 
عليه  ينطبق  ول  باأكمله  عربي  لبلد  �لغا�صب 

أ.د. غسان الطالب

�ملفهوم �ل�صابق للتطبيع، حيث ن�صاأ هذ� �لكيان 
بفعل  فل�صطني  ــض  �ر� على  و�ملــجــرم  �لطفيلي 
موؤ�مرة دولية بد�أت ف�صولها قبل �كرث من قرن، 
و�لتطبيع �لذي ي�صعى له هذ� �لكيان هو �صرعنة 
بــوجــوده  و�لــقــبــول  فل�صطني  ــض  لأر�ــ �إحــتــاللــه 
�لحتاليل،  نظامه  عليه  يقوم  �لــذي  وبال�صكل 
ثم  و�لعن�صري،  �ل�صتيطاين  وجــوده  وتعزيز 
تر�صيخ عالقات خمططة م�صبقا جتعل �لعالقة 
وهــذ�  للمقاطعة،  مناق�صة  �ي  طبيعية  معه 
�لإ�صتيطاين  للعمل  تكثيف  مــن  �صاهدناه  مــا 
و�لقتل و�لرتهيب لل�صعب �لفل�صطيني، يف نف�ض 
�لفرتة �لتي �صعت فيها بع�ض �لطر�ف �لعربية 
دون  �لتطبيع  بهدف  �لكيان  هذ�  نحو  للهرولة 
�لكيان  هــذ�  بها  يقبل  �ن  فقط  �ــصــروط،  ــة  �ي
بقاء عرو�صهم وم�صاحلهم �لذ�تية مبعزل عن 
يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحقوق  �لأمــة  م�صلحة 
�لتطبيع  فاإن  لهذ�  �لوطني،  تر�به  حترير كامل 
تطبيع  هو  �ل�صهيوين  �لكيان  له  ي�صعى  �لــذي 
حكومات  مع  قائم  هو  طاملا  �ل�صرعية،  ناق�ض 
�لعربي  �ل�صعب  من  وتف�صيال  جملة  ومرفو�ض 
يعطي  �ن  يــحــاول  فهو  ــذ�  ل �قــطــاره،  كــافــة  يف 

بذلك  م�صتغال  �قت�صاديا  �صكال  �لتطبيع  هذ� 
�لقطار  لبع�ض  �ملرتدية  �لقت�صادية  �لحــو�ل 
�لآخر  �لبع�ض  لدى  �ملالية  و�لفو�ئ�ض  �لعربية، 
ي�صعى لالإ�صتحو�ذ مرة و�حدة  منها فهو بذلك 
على �ل�صو�ق �لتي ي�صدر �ليها منتجاته وكانت 
ــدول  �ل بع�ض  ومنها  �ــصــادر�تــه،  �مـــام  مغلقة 
�لكيان  هــذ�  مــع  عــالقــات  تقيم  تكن  مل  �لــتــي 
�ل�صهيوين من خارج �لقطار �لعربية، ثم ر�أ�ض 
مع  خا�صة  �لقت�صادي  للن�صاط  �ملحرك  �ملــال 
�لأمــو�ل  روؤو�ــض  من  �صخمة  �حتياطيات  وجــود 
��صتثمارية مودعة  �صكل  �صناديق  �لعربية على 
�و  للحكومات  ��صولها  تعود  �لغربية  �لبنوك  يف 
على �صكل ��صتثمار�ت فردية ميكن لهذ� �لكيان 
توظيف  من  ــدول،  �ل هذه  يف  �عو�نه  وبو��صطة 
�لقت�صادي  �مل�صروع  يخدم  مبا  �لمـــو�ل  هــذه 
�ىل  ��صافة  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �ل�صهيوين 
و�لرخي�صة  �ل�صخمة  �لعربية  �لعاملة  �لقوى 
تخفي�ض  يف  فيه  �صك  ل  مما  �صت�صاهم  حيث 
متتاز  وما  �ل�صهيونية،  للمنتجات  �لإنتاج  كلفة 
للطاقة  م�صادر  من  �لعربية  �لقطار  بع�ض  به 
كال  يف  لل�صياحة  ��صتقطاب  ثم  �لكلفة،  قليلة 

الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــع فــــــــــي خــــــــدمــــــــة الـــــــمـــــــشـــــــروع 
اإلقـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــادي الـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــي
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

لإعــادة  �لفر�صة  �تاحة  وبالنتيجة  �لجتاهني، 
وتخفيف  �لقت�صادية  للم�صاريع  �ملــو�رد  توجيه 
يتحملها  �لتي  و�لع�صكرية  �لأمنية  �لأعباء  من 
لأهد�فه  ذلك  وتوجيه  �ل�صهيوين،  �لقت�صاد 

�لتو�صعية و�ل�صتيطانية.
�لقت�صادية  �لهــد�ف  هو  حديثنا  مو�صوع 
و�لإمــــار�ت  �ل�صهيوين  �لــكــيــان  بــني  للتطبيع 
�لتــفــاق  هــذ�  �ن  فيه  �صك  ل  فمما  �لعربية، 
�لقت�صاد  فيه  يغرق  �لــذي  �لوقت  يف  جــاء  قد 
كذلك  ويــعــاين  �لف�صاد،  مبلفات  �ل�صهيوين 
هذ�  تاريخ  يف  �قت�صادي  ركود  حالة  �أ�صو�أ  من 
وقتنا  مع  �لبطالة  معدل  �صجل  بحيث  �لكيان، 
�لنقد  �صندوق  تقدير�ت  ح�صب    12% �حلايل 
فيه مع  �ملتوقع  مــن  �لــذي  �لــوقــت  ــدويل، يف  �لـ
�ملحلي  �لــنــاجت  ينخف�ض  �ن  �لــعــام  هــذ�  نهاية 
�ملوؤكد  %5.3 فمن  �ل  ن�صبته  ما  �لجمايل �ىل 
مبقدوره  لي�ض  �قت�صادية  �صائقة  يعي�ض  �نــه 
جتاوزها دون م�صاعدة خارجية، فجاءت خطة 
�لأمـــو�ل  على  بــالإعــتــمــاد  �لمــريــكــي  �لرئي�ض 
�ملليار�ت  مئات  ونهب  �صابقا  فعل  كما  �لعربية، 
�لــذي  �لمــريــكــي  �لإقــتــ�ــصــاد  �لــتــي �صخها يف 
تديره عنا�صر �قت�صادية �صهيونية تعمل لدعم 
�قت�صاد �لكيان �ل�صهيوين ول�صمان ��صتمر�ره، 
يجلب  �ن  �لتــفــاق  هــذ�  من  �ل�صهاينة  ويــاأمــل 
يف  ــار�ت  �لمـ ت�صخها  هائلة  ��صتثمار�ت  لهم 
�لطاقة  جمال  يف  خا�صة  �ملتهالك  �قت�صادهم 
�لذي  و�ملهم  �ل�صرت�تيجي  �لهدف  �ما  و�ملياه، 
ي�صعى له هذ� �لكيان فهو ي�صعى ملنع �ي م�صروع 
بعزل  وذلـــك  عــربــي  �قت�صادي  تكامل  لقيام 
فيها  مبا  �لبع�ض،  بع�صها  عن  �لعربية  �لــدول 
وتاأجيج  �لغرب  مع  �ملتحالفة  �لعربية  �لــدول 
م�صروع  بقيام  تفكري  �ي  ملنع  بينها  �خلالفات 
وحدوي قومي، ولي�صمن ��صتمر�رية بقائه فوق 

�لرت�ب �لفل�صطيني غا�صبا وحمتال.
�زمة  تعاين من  �لعربية  فالإمار�ت  باملقابل 
كورونا،  �زمة  قبل  موؤ�صر�تها  بد�أت  �قت�صادية 
لديها  �ملبا�صر  �لأجنبي  �لإ�صتثمار  تر�جع  فقد 
من  �لحتياطية  �لأ�صول  تر�جعت  فيما   ،74%
�لنقد �لأجنبي �إىل 96 مليار دولر من ��صل 110 
مليار دولر يف نهاية �لربع �لول من �لعام 2020، 
لهذ�   �مريكي،  دولر  مليار   14 مقد�ره  برت�جع 
�ل�صهيونية  �لقياد�ت �لقت�صادية  فان جهابذة 
�لعاملية �أوهمو� �لمار�ت �ن باإمكانها ��صتقطاب 
�ل�صهيونية  و�لإ�ــصــتــثــمــار�ت  �لأمــــو�ل  ــض  ــ روؤو�
يتعظو� من جتربة  ومل  �إمارتهم،  �ىل  �ل�صخمة 
Davos in the de� �ل�صحر�ء يف   »د�فــو�ــض 

�ل�صعودية جلذب  �لتي �صعت من خاللها    ”sert
�لأعمال  رجــال  خا�صة  �لجنبية  �لإ�صتثمار�ت 
�لأمريكية  و�لبنوك  �لكربى  و�ل�صركات  �ليهود 
�هد�فها  ف�صلت يف حتقيق  �لتجربة  �ن هذه  �ل 

و�ملائي  �لغذ�ئي  بــالأمــن  تتعلق  �تفاقيات  �ىل 
�لأحياء  وتربية  �لتطوير  و  �لبحث  �إىل  �إ�صافة 
وحتلية  �حلديثة  �لزر�عية  و�لتقنيات  �ملائية 
مياه �لبحر، طبعا جميع هذه �لقطاعات تعترب 
ذ�ت طبيعة �صيادية، �صي�صع �لكيان �ل�صهيوين 
�لإمــار�ت  ��صتنز�ف  �صيبد�أ  وعندها  عليها  يده 
ماليا حتى �بتز�زها �صيا�صيا مما يعر�ض �لأمن 
�لكبري  للخطر  للبلد  و�ل�صيادي  �لقت�صادي 

عندها لن ينفع �لندم. 
ــد�ف كــثــرية من  ولــلــكــيــان �لــ�ــصــهــيــوين �هــ
مع  �لــعــالقــات  تطبيع  عــن  �لــ�ــصــريــع  ــالن  �لعــ
قدم  موطىء  له  يجد  حتي  �لعربية  ــار�ت  �لإمـ
�آبار  من  و�لقــرت�ب  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف 
م�صروع  تنفيذ  بــدء  يف  ــر�ع  �ل�ــص ثــم   ، �لنفط 
ميناء  تــربــط  �لــتــي  �حلــديــديــة  �ل�صكك  �صبكة 
مع  �ملتو�صط  �لبي�ض  �لبحر  على  �ملحتلة  حيفا 
�ل�صعودية و�لإمار�ت ودول �خلليج �لعربي مرور� 
�ملنافذ  �هــم  �ىل  كذلك  �لو�صول  ثم  بـــالأردن، 
�لبحرية �لعربية ،ليبد�أ قطار�لتطبيع يف �حتو�ء 
هذ�  عن  وللمزيد  كافة،  �لعربي  �خلليج  دول 
�ملو�صوع يرجى قر�ءة مقالتنا بعنو�ن: “�لتطبيع 
من   5 �لعدد  يف   “ �لقومية  ثرو�تنا  و��صتباحة 

جملة “كل �لعرب”.

لأ�صباب ل جمال لذكرها هنا.
�خطر ما يف �لتطبيع �لقت�صادي هو تورط 
�لمار�ت �لعربية ومنذ عدة �صنو�ت يف تغطيتها 
�صهيوين  م�صروع  لأخــطــر  �لــعــقــار�ت  لتجارة 
�لقد�ض  خا�صة  �لقد�ض،  مدينة  لتهويد  ي�صعى 
وممتلكات  مــنــازل  �ــصــر�ء  خــالل  مــن  �لقدمية 
�ل�صما�صرة  بع�ض  بو��صطة  �لفل�صطينيني  من 
�ملو�صاد  مع  جد�  قوية  بعالقات  يتمتعون  �لذين 
�صيا�صية  عالقات  كذلك  وتربطهم  �ل�صهيوين 
و�قت�صادية مع حكام �لإمار�ت �لعربية ويقيمون 

فوق تر�بها. 
�لإمـــار�ت  بني  �لإقت�صادي  �لتعاون  تاريخ 
�لعربية و�لكيان �ل�صهيوين لي�ض باجلديد فقد 
يعود لأكرث من عقدين من �لزمن حتى ��صبحت 
�لأمنية  للم�صالح  �صاحة  �لمار�تية  �لر��صي 
�لتعاون  كان  حيث  �ل�صهيونية،  و�لقت�صادية 
من  و�لتكنولوجيا  �لألكرتوين  �لأمــن  جمال  يف 
�مل�صاعدة  وتقدمي  �ل�صهيونية،  �ل�صركات  قبل 
بينهما،  �لتعاون  �وجــه  �بــرز  من  �لتكنولوجية 
Verint Sys�( �صركة  وقعت   2014 عام  ففي 

يف  �ملتخ�ص�صة  �صي�صتمز(،  فريينت   –  tems
بقيمة  �لإمـــار�ت  مع  عقًد�  �لإلــكــرتوين  �لأمــن 
�صركة  �ن  كما  دولر،  مليون   100 مــن  �أكـــرث 
�ل�صهيونية   )NSO Technologies Ltd(
وقعت عقود يقدر حجمها مع �لمار�ت �لعربية 
6 مليار  �ل  �للكرتوين بحدود  يف جمال �لمن 
��صافة   ،2015  -  2007 �لعـــو�م  بــني  دولر 
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�إعترب م�صرف »دويت�صه بنك« �لأملاين يف بحث له �أن ع�صر �لعوملة �لذي 
�لفو�صى«  »ع�صر  حاليا  حمله  يحل  �ملا�صي،  �لقرن  ثمانينات  منذ  �صهدناه 
فاإن  �لبحث،  �أمريكا. وح�صب  يت�صم ب�صعود �ل�صني �قت�صاديا مقابل  �لذي 
و�لوليات  رو�صيا  بني  �لعالقة  �صت�صبه  �لبلدين  بني  �لقت�صادية  �ملو�جهة 
�ملتحدة �إبان �حلرب �لباردة. ويتوقع موؤلفو �لبحث، ��صتمر�ر �رتفاع �لدين 
�ملو�طنني  �إىل  مبا�صرة  �لنقد  �لهليكوبرت« )حتويل  »�أمو�ل  و�صيا�صة  �لعاملي، 
�أجل حتفيز �ل�صتهالك( �لتي متار�صها �لبنوك �ملركزية، وزيادة نفوذ  من 
�لأجيال �ل�صابة �لتي دخلت مرحلة �لبلوغ يف �لقرن �لـ21، مبا يف ذلك من 
�لت�صخم  بارتفاع  �صيت�صم  �لفو�صى«  »قرن  �أن  كما  �لنتخابي.  وزنها  حيث 
تكنولوجية  وثــورة  �لأجيال  بني  �ملناف�صة  وزيــادة  �ملناخ  بق�صايا  و�لن�صغال 
جديدة. ومن �ملفرت�ض �أن »�لفو�صى« �صتكون �ل�صمة �ملميزة للحقبة �جلديدة 

يف مطلعها على �لأقل، لعقد �أو �أكرث من �لوقت.

ــاء  ــزي لــالإحــ�ــص ــ ــرك ــ �أفــــــاد �جلـــهـــاز �مل
بال�صود�ن بت�صارع معدل �لت�صخم �ل�صنوي يف 
�لبالد بن�صبة 23.05 باملئة يف �أغ�صط�ض �إىل 
يوليو،  يف  143.78باملئة  من  باملئة   166.83

مدفوعا باأ�صعار �لغذ�ء و�ملو��صالت.
ز�د �لت�صخم بالبالد يف �ل�صنو�ت �لأخرية 
و�لــوقــود  و�ملــ�ــصــروبــات  �لــغــذ�ء  �أ�صعار  بفعل 

و�صوق �صود�ء للدولر �لأمريكي.
ــاز  وتــكــافــح �حلــكــومــة �لنــتــقــالــيــة لإجنـ
�جلنية  �صعر  ووقــف  �قت�صادية  �إ�صالحات 
حالة  �ل�صود�ن،  و�أعلن  �ل�صود�ء،  �ل�صوق  يف 

طو�رئ �قت�صادية بعد هبوط حاد للعملة يف �لأ�صابيع �لأخرية، و�صكل حماكم 
خا�صة للنظر فيما و�صفه م�صوؤولون بعملية ممنهجة لتخريب �لقت�صاد.

على  �أن  ــي«،  ــ �لأوروب �ملــركــزي  »�لبنك  رئي�صة  ــارد  لغ كري�صتني  ــدت  �أك
حكومات منطقة �ليورو مو��صلة �لإنفاق ب�صخاء للحيلولة دون �إرتفاع معدل 
�لبطالة، ومن �أجل تعزيز �لثقة، بينما تتعافى �ملنطقة من ركود �إقت�صادي 
غري م�صبوق، مو�صحة يف كلمة لها: »�لثقة يف �لقطاع �خلا�ض تعتمد بدرجة 
�لتو�صع  �صيا�صة  »�إ�صتمر�ر  وتابعت:  �ملالية«.  �ل�صيا�صات  �لثقة يف  كبرية على 
�أن  �إىل  �لأُ�صر  دخل  ولدعم  للوظائف  مفرط  فقد�ن  لتجنب  �صروري  �ملايل 

يقوى �لتعايف �لقت�صادي«.

آخر  رآي 

أ.هاني المالذي

ُغّيب  �أجــره«  �هلل  و«عّظم  عمره«،  �هلل  و«�أطــال  �صّره«  �هلل  »قّد�ض  بني 
ف�صاد  حمــارق  يف  �لوطن  وغّيب  وطنه  ف�صاد  حمــارق  يف  �لعربي  �ملو�طن 
خميلته، يف �أزمان �صال وجال فيها �لقائد �خلالد، و�لزعيم �خلارق، و�مللك 
�ض �أولياء  �لبارق، بال رقيب و ل ح�صيب. و�صاد »�حلالل« و�لإمتنان �إن خ�صّ

�لأمر خز�ئن �لأمم لذويهم، ماد�م كل �لرعية فتات �خلبز يكفيهم!
بينما �أقّلب عند »غوغل« برفقة قهوة �ل�صباح، على خرب من هنا و�آخر 

من هناك، عرثت على طريف خيطي حكاية، و�أّي حكاية!؟   
قد  وكان  �لأ�صبق  �لــوزر�ء  رئي�ض  فيون  فر�ن�صو�  �إن  �لأول  �خلرب  يقول 
 5 2017 غد� حُماكمًا وم�صريه �ل�صجن  تر�صح لالإنتخابات �لرئا�صية عام 
�صنو�ت ح�صب قر�ر �ملحكمة �جلنائية يف باري�ض، و�لتهمة فقط لأنه �أ�صند 
 375 قيمتها  �لعامة. مع غر�مة  �لأمــو�ل  لزوجته دفعت من  وظيفة وهمية 
رئي�ض  يعنيِّ  �أن  �أفيعقل  �صنو�ت.  ع�صر  ملدة  �أهلية  عدم  وعقوبة  يورو  �ألف 
وزر�ء دولة عظمى زوجته دون �أن تعمل؟ ما هذ� �لعار! �صاح �لإعالم �لغربي 

متناقاًل �لق�صة.
�ل�صابق  �لعر�قي  ــوزر�ء  �ل رئي�ض  �ملالكي  نــوري  �إن  �لثاين  �خلرب  يقول 
و�لذي ل يز�ل حاكمًا يف ق�صوره معززً� مكرمًا، وقد تورط  بف�صيحة تعيني 
10 �آلف �إ�صم وهمي يف قو�ئم �حل�صد �ل�صعبي و يتقا�صى جمموع رو�تبهم، 
�ألف   50 »نحو  �أن  �لعبادي  حيدر  �ل�صابق  �حلكومة  رئي�ض  خليفته  وك�صف 
جندي وهمي يف �جلي�ض �لعر�قي، يقب�صون رو�تب من خزينة �لدولة بدون 
�أن يكونو� موجودين«. نعم 50 �ألفًا �أي خم�صة وبجانبها �أربعة �أ�صفار كاملة 

ومرتبة ومن�صقة! 
بالتكر�ر  و�ل�صخرية  �لت�صفي  كل  �لعربي  �إعالمنا  �أغلب  على  بينما 
�إن  و�لبالهة  �ل�صمت  وكل  �خلــارج،  من  �أتتنا  �إن  عيب  لق�صة  و�ل�صماجة، 

�صادفته رو�يات من �لنكبات نخرت وتنخر بلد�ننا من �لد�خل.
حكاية �لثنائي فر�ن�صو� فيون ونوري �ملالكي �أيها �ل�صادة، و�إن يف بقعتني 
جوهر  تلخ�ض  قد  �أنظمته،  بتناق�صات  �حلافل  �لعامل  هذ�  من  خمتلفتني 
�لتبعية  ب�صعار�ت  �ملوؤدلج  �لعقل  يعي�صها  �لتي  و�لإنف�صام  �لتناق�ض  �أزمــة 
�لغربي  �لنظام  بتجربة  وم�صككًا  �صامتًا  ي�صيح  حني  خ�صو�صًا  و�لدجل، 

ومبجالً ومهلالً لبقاء �صنمه �لعربي. 

كاتب و اإعالمي عربي

بين نوري المالكي 
و فرانسوا فيون لّب الحكاية

االقتصاد

دويتشه بنك يتوقع حلول عصر الفوضى

البنك األوروبي ُيطالب منطقة اليورو باإلنفاق 
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زين  �ملوريتانيني، حممد  �لعمل  �أرباب  �حتاد  رئي�ض  قدم 
�لعابدين ولد �ل�صيخ �أحمد، عر�صا عن �لفر�ض �لإ�صتثمارية 
�صبار، يف  بنو�ك�صوط حميد  �ملغربي  �ل�صفري  �أمام  مبوريتانيا 
خطوة تهدف �إىل تعميق �لعالقات �لقت�صادية بني �لبلدين. 
�ملوريتانيني، يف  �لعمل  لأرباب  �لوطني  �لحتاد  رئي�ض  قال  و 
عر�صه، �إن رئي�ض �جلمهورية، عمل منذ قدومه على »تعزيز 
�جلاذبة  �لقانونية  �لأطــر  وخلق  و�لتناف�صية  �لأعمال  مناخ 
�لقت�صادي  �لربنامج  �إعــالن  خالل  من  وذلــك  لال�صتثمار، 
وما  �خلــا�ــض  للقطاع  كبرية  عناية  مــن  �أوله  ومــا  �ملتكامل 
�قرتحه من م�صاريع ملعاجلة �لآثار �ل�صلبية جلائحة كورونا«. 
�ملوريتاين  �لقت�صادي  �ملنتدى  �صينظم  �لحتاد  �أن  و�أ�صاف 
م�صيد�  نو�ك�صوط،  يف  �ملقبلة  �لأ�صهر  خالل  �لثاين  �ملغاربي 
�لعمل  ــاب  �أربـ بــني  تربط  �لتي  �ملتميزة  �لعالقات  بنوعية 
بني  �لــتــعــاون  مب�صتوى  �ملغربي  �ل�صفري  ــاد  و�أ�ــص بالبلدين. 
بف�صل  �لتعاون  هــذ�  بتطور  �صعادته  عــن  معربا  �لبلدين، 
�أرباب  �أعمال هيئات  �لعمومية وتكاملها مع  �ل�صلطات  جهود 
�لتي حتققت  �لإجنــاز�ت  ثمن  كما  للبلدين،  �مل�صرتك  �لعمل 
يف موريتانيا وجناحها �ملتميز يف �إد�رة ملف جائحة كورونا. 
و�إتفق �لطرفان يف نهاية �للقاء على  توطيد ف�صاء�ت �لتو��صل 
بني �لقطاعني �خلا�صني، وتفعيل بر�مج �لتبادل و�ل�صر�كات 

بني هيئات �أرباب �لعمل بالبلدين.

يوسف ابرجوس

الندوب 
االقتصادية 

لجائحة كورونا 
على العالم

كاتبة من تون�س

هاهي كورونا تطل من جديد يف موجة �أخرى قد تكون �أ�صد فتكا من �صابقتها 
هي موجة عالية �صتغرق �ل�صعوب �صحيا، و �صت�صعف جمد�ف �حلكومات �إقت�صاديا 
فما �إن بد�أت �إقت�صاديات �لعامل يف �لتعايف حتى �صن �لفايرو�ض حربا �أخرى م�صر� 
على �خ�صاع �لب�صر �لذين مل يجدو� �لوقت �لكايف لإح�صاء �خل�صائر �لتي خلفتها 
فيها   توقفت  �صر�صة   حربا  �لعامل  خا�ض  �ل�صابقة  �ملوجة  ففي  �لأوىل.  �لهجمة 
م�صتوى  على  �لدولية  �لتجارة  معدلت  �نخف�صت  و  �لإقت�صادية  �لتنمية  عمليات 
�لعامل، و كلف هذ� �ل�صلل خ�صائر برتيليونات �لدولر�ت  و تر�جعت �أ�صعار �لنفط و 
�ملعادن �ل�صناعية تر�جعا حاد� و هو رقم قابل لالإرتفاع يف �لأ�صابيع �لقليلة و�صنفه 

�خلرب�ء على �أنه �أعمق �نكما�ض منذ �حلرب �لعاملية �لثانية. 
وبريطانيا  �أملانيا  و  و�ليابان  )�ل�صني  �أهمها  ومن  �لكربى  �لــدول  يف  خا�صة 
�لعاملي   �لإقت�صاد  لتاأثر  ونتيجة  �لأمريكية(  �ملتحدة  و�لوليات  وفرن�صا  و�يطاليا 
باأزمة كورونا تر�جعت معدلت �لتجارة �لدولية، لأن هذه �لدول متثل حو�يل 41% 
�لت�صنيع  من   65% حو�يل  ومتثل  �لعامل  م�صتوي  على  �ل�صناعية  �ل�صادر�ت  من 

�لعاملي ومتثل حو�يل %60 من �لناجت �ملحلي �لجمايل. 
�لبطالة  ن�صبة  �رتفعت  و  �لعامل   �لعمال حول  �ل�صتغناء عن ماليني  وقع  كما   
نف�صها ل�صيما  �ل�صركات  �لطلب  فوجدت  تر�جع  و  �ل�صتهالك  �نخف�ض م�صتوى  و 
تلك  خا�صة  مبيعاتها  �نخف�صت  و  �لإفال�ض  �صبح  �أمــام  منها  �لعمالقة  �ل�صركات 
نف�صها  لتجد  �صيفروليه،  و �صركة  �أبل  �ل�صني مثل �صركة  �لتي ترتكز يف  �ل�صركات 
�صاغرة مهزومة �أمام كائن جمهري ل يرى بالعني �ملجردة و مل ت�صتثني كرونا �لدول 
هوما  و  ديونها  فز�دت  �قت�صادها  �إىل  �أي�صا  موجعة  �صربة  وجهت  �إمنا  و  �لنامية 

�صيجعلها عر�صة �إىل �ل�صغوط �ملالية يف �مل�صتقبل �لقريب.
�لفايرو�ض كل �لدول تتخبط بني حا�صر ه�ض و م�صتقبل جمهول  و هكذ� ترك 
غري و��صح �ملالمح تقف حائرة و متجندة، خللق تو�زن �صحي لإنعا�ض �قت�صادها و 
�نقاذه من جهة، و توفري �حلماية ل�صعوبها و حقن �أرو�حهم من جهة �أخرى، خا�صة 
�أن �صيناريو �لإغالق �لكلي قد يكون مطروحا ح�صب قوة �ملوجة و �صدة فتكها يف �أي 

حلظة.
خال�صة �لقول �أنه و مهما كان �لإقت�صاد هو �أ�صا�ض �لدول و �صببا يف  �إ�صتمر�رها  
فاإنها يف �آخر �ملطاف �صتختار �صعوبها، فالدول و �حلكومات ل تقام �إل باأفر�دها لأن 
�لإن�صان هو �ملحرك و هو �لقوة �لعقلية �لتي ل ميكن تعوي�صها فهو قادر على �لبناء 

رغم كل �خل�صائر و �لقت�صاد لي�ض �إل �صنيعا و ن�صاطا  ب�صريا.
�أرو�ح  ح�صد  يف  �أ�صرفت  و  كورونا  تقت�صد  مل  �إن  نتحدث  �قت�صاد  �أي  فعن 

�ل�صعوب ؟

أ.سلمى بن عمر

رأي

موريتانيا تعرض على المغرب فرصا 
واعدة لإلستثمار
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تفيــد �ملقارنــة بــني تاأثــري عنا�صــر �لقــوة يف 
�جل�صــد �لقومــي �ليابــاين وعنا�صــر �ل�صعــف فيه 
�أن خمرجــات �لأخرية ترت�جع �أمــام �لأوىل. و�إىل 
�أول،  مهمــة:  متغــري�ت  ثالثــة  �أدت  �لو�قــع  هــذ� 
�إ�صــتمر�ر متتع �ليابان بقدرة مالية عالية تتيح لها 
�لتعامل �لكفوء مــع عنا�صر �صعفها. ثانيا، و�صول 
جيــل جديد مــن �صناع �لقر�ر، �أكــرث �أنفتاحا على 
�لعــامل و�إعمق �إدر�كا بجدوى �لتفاعل و�لإنغما�ــض 
يف �لتفاعــالت �لدولية، �إىل قمة �لهرم �ل�صيا�صــي 
�لد�خلــي، ثالثــا، ت�صاعــد وتائــر �لإنفتــاح �لعاملي 
علــى �ليابان، وهو�لأمر �لــذي �أف�صى �إىل تقلي�ض 
فجــوة �لعالقة بني �لقوة و�ملعنى، �لتي تعاين منها 

�ليابان منذ زمان.
 لــذ� ل تنبــع �لفاعليــة �لدوليــة �ليابانيــة مــن 
فاعليــة د�خليــة، متعددة �مل�صادر و ح�صــب، و�إمنا 
�أي�صا من �إد�رة ذكية وكفوءة  لل�صيا�صة �خلارجية. 
ويوؤكد �لو�قع �أن هذه �ل�صيا�صة �نتقلت، لحقا، من 
�لرتكيز على حتقيق �أهد�ف �قت�صادية من�صــودة، 
�إىل �جلمــع �ملتــو�زن  بــني هــذه �لهــد�ف و�أخرى 
�صيا�صــية و�إ�صــرت�تيجية �صمن �إطــار روؤية و��صحة 
�لنهائيــة  �لغايــة  حتقيــق  لكيفيــة  �ملــدى  وبعيــدة 

مل�صروعها �لقومي يف �لريادة و�لقيادة �ل�صيوية. 

أ.د. مازن الرمضاني

فخــالل زمــان ما قبــل عقــد �ل�صــبعينيات من 
�لقــرن �ملا�صــي ذهبــت �ليابــان �إىل تبني �صيا�صــة 
يف  �ل�صيا�صــي  �لإنغما�ــض  عــن  �لن�صــبي  �لإبتعــاد 
�لتفاعــالت �لإقليمية و�لعامليــة ف�صال عن توظيف 
�حلماية �لأمنية �لأمريكية لها. وقد �صــاعدت هذه 
�ل�صيا�صــة �ليابــان علــى توظيــف تلــك �لمكانات، 
�لقومــي  �أمنهــا  ل�صمــان  �صــتذهب  كانــت  �لتــي 
بجهــد ذ�تــي، لأغر��ــض دعــم �لبنــاء و�لنهو�ــض 
للت�صديــر  �لأ�صــو�ق  عــن  و�لبحــث  �لإقت�صــادي 
و�لإ�صتثمار�ملبا�صــر. وتبعــا لهذه �ل�صيا�صــة متيزت 
�ل�صيا�صة �خلارجية لليابان �آنذ�ك بتناق�ض و��صح 

بني �لإعجاز �لقت�صادي و�لتبعية �لأمنية.
علــى �أن هــذ� �لتناق�ــض كان مرحليــا. فمع �أن 
�ليابان ��صــتمرت تتماهى مع �ل�صيا�صــة �خلارجية 
�لأمــن  معاهــدة  خمرجــات  جــر�ء  �لأمريكيــة 
 1951 عــام  �لدولتــني  بــني  �ملعقــودة  �مل�صــرتك 
وتعديالتهــا �لالحقــة، بيــد �أنها ر�حت، ول�صــيما 
بعــد �أن ��صــتطاعت حتقيــق قفزتهــا �لإقت�صاديــة 
تبنــي  نحــو  ببــطء  تتحــول  �ل�صــبعينيات،  يف 
��صــرت�تيجية طويلة �ملدى مفاد م�صمونها �أن: »...
يلحــق �لآخــرون باليابان بدل مــن �أن تتبع �ليابان 

�لخرين«.

�ليابــان  علــى  �لآخريــن  �إعتمــاد  تكري�ــض  �إن 
�عجوبتهــا  دعــم  �إىل  بنزوعهــا  وقتــه،  يف  �أفــاد، 
�لإقت�صاديــة  باأخــرى ذ�ت عالقــة بالأمن �لقومي 
و�لقــر�ر �ل�صيا�صــي �مل�صــتقل. وممــا �صــجع علــى 
ذلــك �ملعطيــات �لتــي جنمت عــن �نتهــاء �حلرب 
�لبــاردة عــام 1991. فاإنتهــاء هــذه �حلــرب، و�إن 
حــرر �ليابان، كغريهــا من دول �ملع�صــكر �لغربي، 
مــن حتدياتهــا، �إل �أن مرحلة مــا بعد هذه �حلرب 
ومنهــا  �خــرى،  جديــدة  حتديــات  �إىل  �أف�صــت 
�لتحــدي �ل�صينــي. ففــي �ليابــان، كمــا يف غريها 
من دول �صــرق �آ�صــيا، ينت�صــر هاج�ــض مفاده:« �أن 
�ل�صــني �ذ� مــا نه�صــت فاأنهــا �صتدو�ــض بقدميها 
علــى �جلميع.« ومن هنا ينبع �ل�صر�ع �لكامن بني 

�لعديد من هذه �لدول و�ل�صني.
ولإحتــو�ء حتديــات مرحلــة مــا بعــد �حلــرب 
مفهومهــا  وفــق  وعلــى  �ليابــان،  ر�حــت  �لبــاردة 
للنظــام �لــدويل، تعمل علــى م�صــتويني متكاملني: 
�لأول، ت�صعيد �إنغما�صها يف �لتفاعالت �ل�صيا�صية 
�لع�صــكرية  قدر�تهــا  تنميــة  و�لثــاين،  �لدوليــة. 

�لذ�تية.
�لتفاعــالت  يف  �لنغما�ــض  ت�صعيــد  �أول، 

�ل�صيا�صية �لدولية

العــلوم
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منــذ عقــد �لثمانينيــات مــن �لقــرن �ملا�صــي، 
و�ل�صيا�صــة �خلارجيــة �ليابانيــة ت�صــهد �إنغما�صــا 
�لدوليــة:  �ل�صيا�صــية  �لتفاعــالت  يف  مت�صاعــد� 
�لقليميــة و�لعامليــة. ومل يقت�صــر هــذ� �لنغما�ــض 
علــى تطويــر �لعالقات �لتقليدية مــع ثمة دول هنا 
وهنــاك ح�صــب، و�إمنــا �صــمل �أي�صا  بنــاء وتطوير 
عالقات مع دول �خرى، ول�صيما يف عامل �جلنوب. 
فاأمــا عن �لعالقات �لتقليدية مع دول �آ�صــيوية 
و�أوروبيــة و�أمريكية ، تنطلق �ليابان يف تعاملها مع 
هــذه �لدول مــن روؤية تتاأثر بو�قعهــا �لقت�صادي-
�لجتماعي، �لذي يتوزع على طبقات تعلو �لو�حدة 
�لخــرى. ولهذ� ترى �ليابان �لعامل موزعا عموديا 
علــى طبقــات مــن �لــدول يقــوم بــني جلها �صــباق 
مفتــوح مــن �جل �ل�صــمو و�لريادة �لدوليــة. وتاأثر� 
بهــذه �لروؤية، عمدت �ليابان �إىل بناء عالقتها مع 
�لــدول �ملوؤثرة علــى �صيغة �ملثلثــات، على �ن تكون 
هي  مبثابة �ل�صلع �ل�صا�ض يف كل منها. ولعل �أبرز 
هــذه �ملثلثــات �لآتــي: 1. مثلــث �ليابــان- تايو�ن- 
كوريا �جلنوبية، 2. مثلث �ليابان-�ل�صني- رو�صيا 
�لحتاديــة، 3. مثلــث �ليابــان- �لوليــات �ملتحدة 

�لآمريكية- �ملانيا.
  فاأمــا عن �ملثلــث �لول، فهو ذلك �لذي يتميز 
بالعالقــة �جليــدة لليابــان مــع �طر�فــه: تايــو�ن 

وكوريا �جلنوبية. ومما �صاعد على ذلك:
�خلارجيــة  �لقت�صاديــة  �ل�صيا�صــة  �إندفــاع  ـ 
لليابان نحو �لإ�صــتثمار �ملبا�صــر و�ملكثف يف عموم 
منطقة �صــرق ��صــيا ومبخرجات جعلت هذ� �ملثلث 

قاعدة للزخم �لقت�صادي يف هذه �ملنطقة. 
دول  �قت�صاديــات  عمــوم  �إعتماديــة  منــو  ـ 
�صــرق �آ�صــيا على �ليابــان، وعلى نحــو جعل ميز�ن 
�ملدفوعــات بني �ليابان وهذه �لــدول يتميز، ومنذ 

عام 1970م، بالعجز �مل�صتمر ل�صالح �ليابان.
ـ نــزوع �ليابــان �إىل بنــاء تكتــل �قت�صــادي يف 
عمــوم حو�ــض �لبا�صــفيكي بقيادتهــا لي�ــض فقــط 
�صــبيال لتطويــر �لعالقــات �لقت�صاديــة �ملتبادلة، 
و�إمنــا �أي�صــا مــن �أجــل �أن يكــون مدخــالآ عمليــا 
لإحتو�ء �ل�صك �لكامن  بني �لدول �لآ�صيوية ولف�ض 
عقدة �ل�صر�عات �لثنية �ملتجذرة يف هذه �لدول.
و�أمــا عــن �ملثلــث �لثــاين، فهــو ي�صــمل عالقــة 
�ليابــان مــع �ل�صــني ورو�صــيا �لحتاديــة، و�لتــي 
تــرت�وح بــني معطيــات �لتعــاون و�ل�صــر�ع جــر�ء 

متاثل وتناق�ض م�صاحلها. 
 فاليابــان و�ل�صــني  يلتقيــان يف تبنيهمــا لقيم 
ثقافيــة ودينيــة و�حــدة، ��صافــة �إىل �رتباطهمــا 
ب�صــبكة م�صالــح �قت�صاديــة و��صــعة �صــاعد علــى 
منوهــا �ل�صــريع حر�صهمــا �مل�صــرتك علــى تطوير 
�لعالقــات �لثنائيــة وحتقيــق م�صالــح م�صــرتكة. 
علــى �أن عالقــة �لتعــاون بني �لدولتــني تتز�من مع 

هــذه �لعالقــة �أريــد بهــا �أن تكون �صــبيال لتوظيف 
قدر�ت �لنظام �لر�أ�صــمايل �لعاملــي ل�صالح تاأمني 

�لإرتقاء �لدويل لليابان«. 
وكمــا هــو �حلــال مــع �ليابــان، تقــف �لوليات 
مــن  بال�صــد  �لأخــرى  هــي  �لأمريكيــة  �ملتحــدة 
�لطموحــات �لقوميــة �ل�صينيــة و/�أو �أن ل تكــون 
ذلــك  �أكــد  كمــا  �جلنــوب،  عــامل  لــدول  قائــدة 
بريجين�صــكي، هــذ� ف�صــال عــن تاأثــري �ملدخــالت 
لتطور�لعالقــة  �لكابحــة  �لخــرى  �لإقليميــة 

�لأمريكية %�ل�صينية.
�لرو�صــية  �ليابانيــة-  �لعالقــة  عــن  �أمــا 
�لحتاديــة، فعلــى �لرغم من �أن عــدم �لف�صل بني 
�ل�صيا�صــة و�لإقت�صاد ي�صكل حجر �لز�وية لأمناط 
�لتعــاون بني �لدولتــني، �إل �أن هــذه �لعالقة تعاين 
�إ�صــتمر�ر ق�صيــة جــزر  مــن توتــر ممتــد ب�صــبب 

معطيــات حتد منها. فاإ�صافــة �إىل تاأثري �لتجارب 
�لتاريخيــة �ل�صــابقة بــني �لبلديــن يف مدر�كاتهما 
حيــال بع�ــض، ومــن ثــم �خل�صــية �ملتبادلــة، يدفــع 
�ل�صــعي �ل�صينــي �إىل �عادة بنــاء �ل�صني �ملوحدة 
�لكــربى �إىل �صيا�صــة يابانيــة مناه�صــة لن تكــون 
�ل�صــني هــي �لقــوة �ملوؤثــرة يف ح�صيلــة تفاعالت 

منطقة �حلو�ض �لهادي. 
وف�صــال عــن ذلــك، ينطــوي �إختــالف نوعيــة 
عالقــة �ليابان و�ل�صني مــع �لوليات �ملتحدة على 
تاأثــري ينطوي علــى �حلد من عالقتهمــا �ملتبادلة. 
�لنظــام  مــن  جــزء�  ُتعــد  �ليابــان  �ن  ولنتذكــر 
�لر�أ�صــمايل �لعاملي، �لأمر�لذي �أدى �ىل �إرتباطها 
بــه عرب عالقــة خا�صة مل حتــل دونهــا خ�صو�صية 
�لنظــام �لر�أ�صــمايل يف �ليابــان. وبهــذ� �ل�صــدد 
يقــول، بــات �صــوت، يف كتابه �ل�صــادة �جلــدد:« �إن 
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�أرخبيل �لكوريل، �صمال �صرق هوكايدو يف �أ�إق�صى 
�ل�صــمال �ليابــاين، دومنا حل. ذلك ب�صــبب رف�ض 
رو�صــيا �لحتادية �إعادتها �إىل �ل�صــيادة �ليابانية، 
�در�كا منها لأهميتها �ل�صرت�تيجية بالن�صبة لها.

 �إن جنــاح �ليابــان يف بنــاء عالقــات متطــورة 
�لحتاديــة  ورو�صــيا  �ل�صــني  مــع  ومتو�زنــة 
�صي�صــاعدها على بلورة جتمع �صــمال �صــرق ��صيا، 
�لــذي يتميــز بالقدر�ت �خلا�صــة لأطر�فه، ف�صال 

عن دعم فاعلية دورها يف �ملثلث  �لثالث �لآتي.
و�أمــا عــن �ملثلــث �لثالث �لــذي يربــط �ليابان 
بالوليــات �ملتحــدة �لأمريكيــة و�ملانيــا �لحتادية، 
تتميــز  �لأخــرى  �أ�صالعــه  مــع  �ليابــان  فعالقــة 
بتباينهــا. فبينمــا هــي متطورة مع �ل�صلــع �لأملاين 
لإ�صــباب تاريخيــة تعــود �إىل خمرجــات �لإنفتــاح 
�ملتبــادل على بع�ض منذ عهــدي �مليجي يف �ليابان 
وب�صــمارك يف �ملانيا خالل نهايــات  �لقرن �لثامن 
ع�صــر، ��صحت �لعالقة مع �ل�صلع �لمريكي جتمع 
بــني خ�صائ�ــض �لتعــاون و�ل�صــر�ع �لكامــن، هذ� 

تبعا لتاأثري �ملعطيات �ل�صائدة يف وقته.
فعلــى �لعك�ــض مــن و�قــع هــذه �لعالقــة حتــى 
�ملا�صــي،  �لقــرن  مــن  ��ل�صــبعينيات  نهايــة عقــد 
�لتــي كانــت، ح�صــب �آر�ء عديــدة، من بــني �ف�صل 
�لعالقــات �لأمريكيــة مــع دول �لعامل، هــذ� جر�ء 
خمرجــات متانــة �لعالقات �لأمنيــة و�لقت�صادية 
بني �لبلدين. على �أن هذه �لعالقة �ملتميزة بد�أت، 
ول�صــيما منذ �حلظر �لنفطي �لعربي عام 1973، 
بالتدهور �لتدريجي. فاإدر�ك �ليابان، يف وقته، �أن 
�لوليــات �ملتحــدة ل ترتد عن تــرك �ليابان تعاين 
وحيــدة من هــذ� �حلظر، �أ�ص�ــض �لبد�ية ل�صيا�صــة 
يابانيــة �أخــذت تتجــه لحقــا �إىل �أن تكــون �أكــرث 

�إ�صتقاللية عن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وقد رفدت هذ� �لتوجه معطيات لحقة �خرى، 
ومــن بــني �أهمها �إنتهــاء �حلرب �لبــاردة. فاإنتفاء 
�لتحدي �ل�صوفيتي �أف�صى عمليا �إىل تاآكل �حلاجة 

�ليابانيــة للحماية �لأمريكيــة. وجر�ء هذ� �لتاأكل، 
تو�فــرت �ليابــان على هام�ــض �أو�صــع مــن �حلركة 
�مل�صتقلة �صــاعد عليه نوعية قدر�تها �لقت�صادية، 

ف�صال عن تاأثري تيار�ن د�خليان مهمان:
 �لول تطلــع �إىل �إعــادة �إعــالء �صــان �لثقافــة 
�ليابانيــة )�ل�صــنتو( و�ل�صوليــة �لبوذيــة، بعد �أن 
كان �لإحتالل �لأمريكي لليابان قد عمد �إىل ن�صــر 
�لثقافــة �لآمريكيــة بديال عنها. �أمــا �لتيار �لثاين 
فقــد دعــا �إىل �إنهــاء �لتبعيــة �ليابانيــة للوليــات 
�ملتحــدة �لأمريكيــة. ومــن هنــا مل تكــن كلمــة ل، 
�لتــي تقولهــا �ليابــان، �حيانــا يف �لقــل، ل�صنــاع 
�لقر�ر�لآمريكــي، مبعــزل عــن تيــار د�خلــي د�عم 

لهذه �لكلمة.
ثانيا، �لتطلع نحو بناء قدرة ع�صكرية فاعلة

�لإ�صت�صــالم  �صــروط  �أن  مــن  �لرغــم  علــى   
ل  �أن  ت�صمنــت   1945 عــام  يف  �ليابــاين 
تتو�فر�ليابان على قدرة ع�صــكرية، �إل �أن �حلاجة 
�لأمريكية لها يف �خلم�صــينيات من �لقرن �ملا�صي 
دفعــت �إىل �ل�صــماح لليابــان باإن�صــاء قــوة للدفــاع 

�ملــدين وباأ�صــلحة خفيفــة. ومبرور �لزمــان، وعرب 
�صيا�صــة متيــزت بالتوظيف �لذكي لهــذه �حلاجة، 
ف�صــال عــن �لتاأثــر بدعــو�ت د�خليــة �ىل �لت�صــلح 
��صــتجابة لتحديــات �مل�صــتقبل، �رتقى �لإ�صــتعد�د 
�لع�صــكري �ليابــاين �إىل �آفــاق �أرحــب ولكم �صمن 
ن�صــبة %1.0 من �لناجت �ملحلــي �لجمايل. وجر�ء 
ذلــك، مل تعد �ليابان قوة ع�صــكرية �أ�صــيوية مهمة 
وباإنفــاق ع�صــكري بلــغ  يف بد�يــة عــام  2020نحو 
50.3 ملياردولرفح�صــب، و�إمنــا دولة تتو�فر على 
قــدرة �صنع �ل�صــالح �لنووي عندما تــدرك جدوى 

حيازته.
ول نــرى �أن �إمتــالك هــذ� �ل�صــالح  �صــيكون 
مرغوبا به يابانيا يف �مل�صتقبل �ملبا�صر �و �لقريب، 
بيــد �أنــه قد ي�صبــح ممكنا عندمــا ت�صحى �ملعامل 
�لنهائيــة للمرحلة �لإنتقاليــة �لتي مير بها �لنظام 
�لدويل، منذ �إنهيار �لحتاد �ل�صــوفيتي �ل�صابق يف 
عــام 1991، �كــرث و�صوحــا. وعليــه نتفــق مع تلك 
�لآر�ء �لتــي توؤكــد �أن �ليابان عندما تقرر �أن تكون 
قــوة نوويــة، فاإنها ت�صــتطيع، هــذ� جــر�ء تو�فرها 
على �ل�صــباب، �ملالية، و�لتكنولوجية و�ل�صيا�صية، 
�لتــي ت�صــمح لهــا بذلــك. فماليــا، هــي ت�صــتطيع 
حتمــل خمرجــات زيــادة �إنفاقها �لع�صــكري بدون 
�إعبــاء. �ما تكنولوجيــا، فقدر�تها تتيح  لها حتويل 
جانــب من �صناعتها �ملدنية �إىل �أخرى ع�صــكرية، 
وخ�صو�صا تلك �لتي تتميز بخ�صائ�ض �ل�صتخد�م 
�ملزدوج. و�أما �صيا�صيا، فهي دولة م�صروع ح�صاري 

قدمي يتطلع �ىل �لريادة و�لقيادة يف �آ�صيا. 
وحتــى تتبلور �ملعطيــات �لتي تــوؤدي �ىل ذلك، 
مــن �ملحتمــل �أن ل تــرتد �ليابــان عــن �متالكهــا 
�لفعــل  رد  تخ�صــى  �أن  دون  �لنــووي  لل�صــالح 
�لقليمــي و�لعاملــي علــى ذلــك. وهــذ� �أن ح�صــل، 
فاإنــه �صــيجعلها مالكة مل�صــادر �لتاأثري �ل�صا�صــية 
يف �لقرن �حلــادي و�لع�صــرين: �لقت�صاد، و�لقوة 
�لع�صــكرية، و�ملعرفــة، ومــن ثــم ت�صحــى �حــدى 
�لقوى �لتي �صيت�صكل منها �لنظام �لدويل بهيكليته 

�ملحتملة: �لقطاب �ملتعددة.
ويف �صــوء مــا تقــدم، مــن �مل�صــتبعد �إقــرت�ن 
م�صــتقبل �ليابان يف عــام 2040 مب�صــهد �لإنكفاء 
علــى �لد�خل، ول كذلك مب�صــهد �لقيادة �ملنفردة 
لعموم حو�ض �لبا�صفيكي )�لهادي(،و�إمنا مب�صهد 
تكري�ــض �لفاعليــة �لدوليــة �صــبيال لحقــا لتحقيق 

�لغاية �لقومية �ليابانية يف �لريادة �لآ�صيوية.
ويف �صــوء مــا تقــدم، نت�صــاءل: ملــاذ� لنعمــد، 
�ليابانيــة،  �حلاجــة  توظيــف  �إىل  �لعــرب،  نحــن 
�ملتعددة و�ملمتدة يف �لزمان لأهميتنا �لإقت�صادية 
و�جليو��صــرت�تيجية، ومــن ثــم �لرتقــاء بعالقتنــا 
معهــا �إىل �آفــاق �أرحب خدمــة، لأهد�فنا �لد�خلية 
و�خلارجية؟ ومع �أهمية هذ� �ل�صوؤ�ل، �إل �ننا ل�صنا 
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و�إذ�  �ملكان،  مع  و�لفكري  �ملادي  �لإن�صان  تفاعل  ح�صيلة  هي  �لثقافة 
�لتي  �لب�صرية  �ملجتمعات  �ن  �لإ�صتنتاج  �ملفهوم فيمكن  �تفقنا على هذ� 
قد  �لعظيمني  و�لفر�ت  دجلة  نهري  وهما  �لر�فدين  و�دي  يف  �صكنت 
�متلكت قدر�ت فوق �إعتيادية  وعبقرية يف �إ�صتغاللها للمو�رد �لطبيعية 
�ملحدودة، لتحقيق عدد مذهل من �لخرت�عات �لأوىل يف تاريخ �لب�صرية 
كالعجلة �ملدورة و�لعربات �ملتنقلة و�لكتابة �مل�صمارية و�ملحر�ث و�أنظمة 
در��صة  يف  �لفلك  وعلم  و�لهند�صة  �جلرب  يف  و�حل�صاب  و�لأرقام  �لري 
حركة �لنجوم و�لكو�كب، و �إن�صاء �أوىل �لقرى و�ملدن من �لآجر)�لطوب 
و�لعقود  �لأقو��ض  من  �ملعمارية  �ملن�صاآت  تنفيذ  و  و�لطابوق(  �مل�صوي 
ومكتبة  �ملخالفني،  وعقوبة  �لقو�نني  وفكرة  �ملدرجة  و�لزقورة  و�لقباب 
عام،  بثالثمئة  �ل�صهرية  �لإ�صكندرية  مكتبة  �صبقت  �لتي  ��صوربانيبال 
�صاهد على ذلك فقد �حتوى ما تبقى منها عند �كت�صافها يف عام 1849 
حو�يل 40 �لف لوح طيني �صحنت جميعها �ىل �ملتحف �لربيطاين حيث 
بثمن  تقدر  ل  �أدبية  و�أعمال  وق�ص�ض  تاريخية  �صجالت  على  �حتوت 
�خللق  ق�صة  ت�صرد  �لتي  �لبابلية   و�مللحمة  كلكام�ض  ملحمة  بينها:  من 

و�لقائمة تطول لع�صر�ت غريها من �ملنجز�ت �لر�ئدة.
يف  �لإغريق  �أطلقه  مي�صوبيتيميا  �لر�فدين  و�دي  لأر�ض  �لقدمي  �ل�صم 
بني  و�ملح�صورة  �خل�صبة  �لأر��صي  لو�صف  �مليالد  قبل  �لثالث  �لقرن 
�صوريا ويف  �لفر�ت يف  �لعر�ق و�صفاف  تقع يف  �لعظيمني وهي  �لنهرين 
�حلو�ض �لعلوي لنهر دجلة وفيها �صيدت �أقدم قرية ب�صرية عرث عليها يف 

موقع �صمال �لعر�ق يدعى نيمرك 8000 قبل �مليالد.
  �صهد و�دي �لر�فدين تكون �أوىل �ملدن �لعظيمة يف تاريخ �لب�صرية مثل 
تاأ�صي�ض  �لعر�ق  و�صهد  ونينوى،  و�أ�صور  وبابل  و�أكد  و�أور  و�أوروك  �أريدو� 
�مليالد  قبل   2500 حو�يل  يف  �أوروك  مدينة  يف  �لتاريخ  يف  دولة  �أقدم 
�متدت على جميع �أنحاء �لعر�ق مبا فيها كافة مناطقه �جلبلية �ل�صمالية 
�ملناطق  من  كبرية  و�أجز�ء  و�ل�صام  �ل�صغرى  �آ�صيا  من  كبرية  و�أجز�ء 
�ل�صرقية من �صاحل �جلزيرة �لعربية وحكمت حتت �إد�رة مركزية حتت 

حكم �مللك �لأكدى �صرجون �لعظيم يف 2340 قبل �مليالد.
    كيف ميكن تف�صري ظاهرة �ملعرفة و�لخرت�عات �لأ�صيلة يف هذ� �ملكان 
حتديد� دون غريه وقبل �أي ح�صارة �أخرى يف �لعامل؟ ول�صك �ن �لتف�صري 
نزعة  مع  �لب�صري  �لعقل  تفاعل  هو  �ملنجز�ت  هذه  لتحقيق  �ملعقول  
�لف�صول ملعرفة �ملجهول و�لعمل �حلثيث وعدم �مللل من �لتجريب و�خلطاأ 
مع وفرة �ملاء يف هذه �لأر�ض و�لتي ت�صببت يف طمع �لقوى �ملجاورة ب�صبب 

دجلة  حلو�صي  �ملتاخمة  تلك  وخا�صة  ن�صبيا  و�ل�صهلة  �ملفتوحة  �أر��صيها 
و�لفر�ت �ل�صمالية �لغربية ويف �جلنوب �ل�صرقي من حدودها، وتدمريها 
مر�ر� وتكر�ر� منذ �لألف �لثالث قبل �مليالد حيث مت �حتالل �لعر�ق مبا 
20 مرة، مما عرقل �لزخم �حل�صاري للح�صار�ت �لعر�قية  ل يقل عن 
و�لجتماعية   �لعرقية  تكويناته  �إثر�ء  يف  �صببت  �أي�صا  لكنها  �ملختلفة 

وتنويع ثقافته �لفكرية. 
م�صلميهم  وتركمانهم  و�أكر�دهم  بعربهم  �لعر�قيني  فئات  جميع 
وم�صيحيهم ويزيديهم و�صابئتهم يكنون �حرت�ما كبري� ملوروثهم �لثقايف 
ونينوى  �أ�صور  مثل  �ل�صاخ�صة  �لآثارية  �لقدمية  �ملعمارية  و�صروحهم 

ومنرود و�حل�صر وقلعة �أربيل وج�صر ز�خو وبابل و�أور.
بغد�د عام  �صيدت مدينة  �لعبا�صية  �لدولة  �لإ�صالمي وخالل  �لفتح  بعد 
749 وحتولت �ىل مركز ح�صري ��صتقطب �أبرز �لعقول و�لعلماء ولغاية 

�حتالل بغد�د من قبل هولكو عام 1258
وم�صتقر�  ممر�  �لعر�ق  �أ�صبح  �لعبا�صية  للدولة  �ملدمر  �ل�صقوط  بعد 
عام،   600 من  لأكرث  ��صتمرت  زمنية  ولفرتة  �جلري�ن  من  للطامعني 
حيث   1917 عام  �لربيطاين  �جلي�ض  قبل  من  �لعثمانيني  هزمية  وحتى 
قزم �لعر�ق �ىل بقعة جغر�فية متخلفة ي�صكنها �قل من 3 ماليني ن�صمة.

يعرفون  وهم  �لعر�ق  تكوين  يعيد  �ن  �جلديد  �لربيطاين  �ملحتل  حاول 
جنح   1921 عام  ملكي  نظام  و�أ�ص�صو�  �لهائلة  �لنفطية  ثروته  جيد� 
بتحديث �لبالد وتر�صيخ تقاليد جديدة يف �حلكم وتنفيذ م�صاريع �لبنية 
و�صدود  �رو�ئية  وم�صاريع  معبدة  برية  وطرق  حديد  �صكك  من  �لتحتية 

وم�صت�صفيات ومد�ر�ض وكهرباء وماء.
عا�ض �لعر�ق خالل 36 �صنة من �حلكم �مللكي فرت�ت من عدم �ل�صتقر�ر 
 1936 يف  �لع�صكرية  �لنقالبات  من  �لعديد  و�صهد  �ل�صا�صي  �لو�صع  يف 
نهائيا وحوله �ىل  بامللكية  �أطاح  �لذي   1958 �نقالب  و1941 وخري� يف 

جمهورية وعدت �لعر�قيني مب�صتقبل ز�هر.
من  عدد  و�صهد  �لثورية  وعوده  حتقيق  يف  �جلمهوري  �لنظام  ف�صل 
�لعر�ق يف حرب  وقع  و1979 كما  و1968  و1964   1963 �لنقالبات يف 
�إحتالل  بعد  �أخرى  مدمرة  وحرب  �إير�ن،  مع  �صنو�ت   8 ملدة  مدمرة 
�لأمريكي  �لحتالل  بعد  �إل  يلغ  �صارم مل  �قت�صادي  ثم ح�صار  �لكويت 
2003 �لذي نعي�ض تد�عياته �لآن حيث على �لعر�قيني �ن يتو�فقو�  عام 
على �لطريق �ل�صليم و�ل�صحيح مل�صار �لعر�ق �حلايل وبناء م�صتقبل و�عد 

للعر�قيني.

العراق إن حكى
أ. د. عالء محمود التميمي
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ت�صارعت خطو�ت بع�ض �حلكام يف �خلليج للتطبيع مع �لكيان 
�لقبلتني  �أوىل  ��صرتدو�  هذه  خطو�تهم  يف  وكاأمنا  �ل�صهيوين 
وثالث �حلرمني �ل�صريفني من خمالب �لحتالل، �أو �أنهم �أعادو� 
�لعودة  يف  حقوقه   1948 �لعام  منذ  �مل�صرد  �لفل�صطيني  لل�صعب 
�صميت  ما  �أو  �لدولتني  حل  وحتى  وتاريخه،  ودياره  �أر�صه  �ىل 
بها  �ل�صعودية مل يعرتف  �أطلقتها  �لتي  �لعربية  �ل�صالم  مببادرة 
�لرد  نف�صه  يكلف  ومل  �ل�صنو�ت،  هذه  طيلة  �ل�صهيوين  �لكيان 

عليها فعن ماذ� يكافئ �لكيان �ل�صهيوين بالتطبيع معه؟
بيد  ول  �لعربي،  �لنظام  باأيدي  لي�ض  �للعبة  خيوط  �أن  نعلم 
جامعته �لعربية �لتي مل جتمع �لعرب على موقف عربي �صريح، 
و�منا هي �صدى ل�صيا�صات �لنظمة منذ ن�صاأتها يف �لعام 1945 
بل �ن فكرة �ن�صائها جاءت بالأ�صا�ض بال�صد من تطلعات �لوحدة 
وقو�ه  �لعربي  �ل�صعب  جماهري  بها  تنادي  كانت   �لتي  �لعربية 

�لفاعلة. 
تنفيذ  على  يعمالن  �ل�صهيوين  و�لكيان  �أمريكا  كانت  و�ذ� 
يف  هم  �لعربية  �لأنظمة  فاإن  دقة،  بكل  وبر�جمهما  خططهما 
�ل�صهيوين  كيانها  و  �أمريكا  تريده  ملا  و�لطاعة  �ل�صمع  موقف 
�لغا�صب، فلم تبق زعامات عربية ذ�ت تاأثري يف �لقر�ر �لعربي 
ومل يبق من �حلكام �لعرب �ليوم من يح�صب له وملو�قفه ح�صاب 
لدى �أمريكا، فهي �صيدة �ملوقف كله، وهي توزع �ن ��صتطاعت من 
�لقر�ر  يف  و�لتاأثري  �لقوة  مو��صع  على  �لق�صاء  عمالئها،  خالل 
�لعربي بعد �حتالل �لعر�ق وتدمري جي�صه �لوطني وكذلك حدث 

ويحدث  ليبيا و�ليمن. 
وكانت فر�صة ذهبية  تر�مب،  �ل�صيد  بيد  �ليوم  �لور�ق  فكل 
�لتطبيع  �تفاقيات  �لتوقيع على  لزيادة ر�صيد ناخبيه من خالل 
جهة  من  �ل�صهيوين  و�لكيان  جهة  من  و�لبحرين  �لإمار�ت  بني 
�أخرى ورغم �لهالة �لإعالمية �لكربى �لتي �أعدتها �أمريكا لهذه 
�خلطو�ت، �إل �ن �ل�صارع �لعربي يرى يف هذه �لتفاقيات خيانة 
عظمى لق�صية �لأمة وتفريط بحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لعودة 
�لغا�صب،  �ل�صهيوين  �لكيان  من  �لوطني  تر�به  كامل  وحترير 
�أرو�حهم من  قدمو�  �لذين  �لعربية  �لأمة  �صهد�ء  لدماء  وخيانة 
�جل حترير فل�صطني عرب كل �صنو�ت �لن�صال �لقومي �لتحرري.

�أمريكا  �أح�صان  يف  �ملرمتية  �لأنظمة  طبعت  مهما  و�لنتيجة 
ومو�قف  �قطارها  يف  �لعربي  �ل�صعب  مبوقف  �صت�صدم  فاإنها 

�ل�صعوب �لإ�صالمية �لر�ف�صة لهذ� �لتطبيع �ملخزي و�ملذل.

أ. علي الزبيدي

وماذا 
بعد!؟

دور الفكر 
في التحرر 

والتقدم

في الصميم

   �شحفي من العراق

يقول �ملفكر �لعربي �مل�صري طه ح�صني يف كتابه ،م�صتقبل �لثقافة يف م�صر،�صنة 
1937 : »�صبيل �لتقدم و�حد، ل ثاين له، بناء �لتعليم على ��صا�ض متني«. 

ل توجــد �أمــة �أو جمتمــع �إن�صــاين، عرب �لتاريخ، حققــت �إنعتاقا وحتــرر� وتقدما 
و�زدهار�، دون �أن ي�صبقه بزوغ فكري و�إبد�عي جارف على جميع �ل�صعدة �لفل�صفية 

و�لفكرية و�لأدبية و�لفنية و�لعلمية وغريها.
فنه�صــة �لقــارة �لوروبية �لتي يوؤرخ لهــا �لباحثني �نطالقا من �لقرن �ل�صاد�ــض 
ع�صــر، �أي بظهور �لعقالنية عند �مثال روين ديــكارت، و�لإنفجار �لفني و�لدبي من 
�أدب و فنون �لنحت و�لر�صم، وكان من �لجدر و �حلق و�لإن�صاف تاأريخها )�لنه�صة 
�لوربيــة( منــذ �لعطــاء�ت �لفكريــة و�لعلميــة و�لدبية �لتــي عرفتها �صــبه �جلزيرة 
�لإيبرييــةـ  بــالد �لندل�ــضـ  جنوب �أوروبا، خالل ما �صــمي بالقرون �لو�صــطى، قرون 

طويلة قبل ديكارت وغريه، كاإبن ر�صد و�بن باجة و�بن طفيل وغريهم.
 فاأملانيــا، �لتــي  حققت تطور� هائــال يف �لتقدم �لجتماعــي و�لت�صنيع �خلارق، 
رغــم هزميتهــا �ملدمــرة يف �حلربــني �لعامليتني، ��صــتطاعت �أن ت�صنــف �صمن �أكرث 
�لــدول تقدمــا يف �لعامل وعلــى جميع �مل�صــتويات، وذلك ر�جــع �ىل �لنه�صة �لفكرية 
و�لدبيــة و�لفنيــة �لتــي عمتها خــالل مرحلة ما بعــد  �لع�صــر �حلديث،حيث �أن جل 
�ملد�ر�ض �لفكرية و�لفنية على مدى �لقرون �لثالثة �لخري هي �أملانية وبدون منازع، 
كاملد�ر�ــض �لكال�صــيكية و�مليكانيكية و�ملارك�صــية، وفال�صــفة كثريون من �مثال كانت 
وهيغــل ومارك�ــض ونيت�صــه وغريهــم، هي مد�ر�ــض �أملانية وفال�صــفة �أملــان، وغوته يف 

�لأدب، و ري�صاد فاغنري يف فن وعلم �ملو�صيقى. 
و �ليابان �لتي خ�صــرت �حلرب �لعاملية �لثانية و�صــهدت دمار� غري م�صــبوق بعد 
�أن تعر�صــت لهــول قنبلتــني نوويتــني يف هريو�صــيما ونياكاز�كي ولأول مــرة يف تاريخ 

�لب�صرية، ��صتطاعت �أن تقف وتتبو�أ موقع ثاين قوة �قت�صادية يف �لعامل.
�أمــا كوريــا �جلنوبيــة وماليزيــا، �للتــان كانتا تعي�صــان �صمن �لــدول �لكرث فقر� 
و�أمية وتخلفا يف �لعامل، �إ�صتطاعتا �أن تقفز�ن، ب�صرعة �صاروخية �ىل م�صاف �لدول 
�ملتقدمــة و�مل�صنعــة، بعــد �أن خ�ص�صتــا ح�ص�ض كبــرية من دخلها �لقومــي للتعليم 

و�لبد�ع. 
وعلــى �لرغــم مــن �لزخــم �حل�صــاري و�لثقــايف، وعلــى �لرغــم مــن �أن �ملنطقة 
�لعربية تتوفر على لغة وح�صارة وثقافة، لغة متتد �آلف �لقرون تبلورت منذ خم�صــة 
ع�صــر قرنا، فاإنها تعي�ــض ماآ�صــي وتعرث�ت وعدم �لقدرة على �لنهو�ــض نظر� لهيمنة 
�لرجعيــة �لفكريــة و�لنكو�صيــة و�لتي تخاف من ��صــتفاقة �ل�صــعوب ووعيها بالتحرر 

و�لإنعتاق و�لتوق �ىل �لتقدم.
وعلــى �لرغــم  مــن �ملحــاولت �ملتتالية ملفكــري �لعقالنيــة �لعرب، منــذ �لديب 
و�ملفكــر �لكبري طه ح�صــني �ىل �جتهــاد�ت �ملفكرين، �ملغربي حممــد عابد �جلابري 
و�مل�صري ح�صــن حنفي، و �ل�صوري مي�صــيل عفلق، فاإن �لنهو�ض بنمط �لفكر �لعربي 

ي�صطدم بعجز لفت، نظر� لأ�صباب متعددة. 

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب

العــلوم
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هكذا ُيسرق األدب...
أ. غادة حاليقة

َمــن مّنا مل ي�صــمع عن مو�صوع )�ل�صــرقات �لأدبّية(؟ وَمــن مّنا مل يقر�أ 
مو��صيَع مطروحة �أو �أعماًل �أدبّية، فينتابه �لإح�صا�ــض باأّنه قر�أها �صابقًا �أو 

مّرت يف ذ�كرته، فيتذّكر �أ�صولها، �أو قد تخونه �لذ�كرة؟
تعــّد �ل�صــرقة �لأدبيــة نوعــًا من �أنــو�ع �جلنايات �لتي ل تقــل �أهمية عن 
�صــرقة �لأمــو�ل، فالأول ي�صــرق �لأفــكار و�لثــاين ي�صــرق �لأرز�ق. فنجد يف 
�ملجتمعــات �لغربيــة �أّن �ل�صــرقة �لأدبية تعترب �صــرقة �إن للفكــرة �أو للن�ض. 
وتعتــرب جرميــة يعاقــب عليهــا �لقانون. وقد تطال م�صــكلة �ل�صــرقة �لأدبية 
�لنا�صــر وحقــوق �ملوؤلــف �أي�صــًا. وحتــى ت�صويــر �لكتــب يعتــرب يف �لــدول 

�ملتح�صرة �صرقة.
جنــد يف معجــم �لو�صــيط �أن �ل�صــرق هــو )�لأخذ مــن كالم �لغري، وهو 
�أخــذ بع�ــض �ملعنى �أو بع�ض �للفظ �صــو�ًء �أكان �أخذ �للفظ باأ�صــره �أو �ملعنى 

باأ�صره(.
و�أجــد نوعــًا من �ل�صــرقات �لغريبــة يف عاملنا هذ� حيث يعمــد �أ�صحاب 
�ملــال و�ملنا�صــب لدفــع مبالــغ ماليــة لبع�ــض �لطــالب �لنا�صــئني �أو �لكّتاب 
�ملغموريــن لتاأليــف �لكتب و�لأبحاث ون�صــبها لهم، وغالبــًا ما يكون �صاحب 

�ملال غري عارٍف �أو عامٍل مبا يحوي بني دفتي �لكتاب هذ� مدفوع �لثمن.
وقد ق�صــم �لّنقاد �ل�صــرقات من حيــث �للفظ و�ملعنى �إىل ثالثِة �أق�صــام 

هي:
-1 �صرقة �لألفاظ.
-2 �صرقة �ملعاين.

-3 �صرقة �لألفاظ و�ملعاين.
�إّن لل�صــرقة �لأدبيــة تاريــخ قــدمي، فقــد كان عنــد �ل�صــعر�ء �لعرب من 
يغربــل كالمهــم ويتعقبهم لــرد �ملعاين لأ�صحابها �ل�صــّباقني �ل�صــابقني يف 

�ملعنى و�لفكرة.
فريى )�لأع�صى( �أّن �ل�صرقة هي عاٌر ي�صيب �ل�صاعر حيث يقول:

فكيف �أنا و�نتحايل �لقو�يف............ بعد �مل�صيب كفى ذ�ك عار�
و�أي�صــًا جنــد �أّن �ل�صــرقة �لأدبية عرفت قدميًا عنــد �لرومان و�ليونان، 
حيث يعرتف )هور��ــض( بتقليده لـ)�ركيلوك�ض( و)�ليكو�ض(، و�أي�صًا �أ�صار 

�إليها )�أر�صطو( باإ�صتخد�م �ل�صعر�ء �لنقل عن �لأقدمني.

وجنــد بع�ــض �لكتــاب من مييلــون لتربير �ل�صــرقة ونفيها �إىل ت�صــميتها 
بـ«تــو�رد �خلو�طر«، م�صت�صــهدين بحادثــة )�إبر�هيم عبد �لقــادر �ملازين( 
حيث ترجم رو�ية عن �لرو�صية �إىل �للغة �لعربية و�أ�صماها )�بن �لطبيعة( 
وكان ذلــك يف عــام 1920، ليفاجــاأ هــو نف�صــه عندمــا قــام بطبــع ق�صتــه 
)�إبر�هيــم �لكاتــب( يف عــام 1930 بت�صمينهــا �أربــع �أو خم�ــض �صفحــات 
مــن �لرو�ية �لرو�صــية �بــن �لطبيعة بالتمــام و�لكمال، باحلــرف و�لفا�صلة 
و�لنقطــة ذ�تهــا، ليقــول مذهوًل مما ح�صــل، مرّبرً� �أّنها بــدون �إر�دة منه: 
»لعمــق �لأثــر �لــذي تركتــه هــذه �لرو�ية يف نف�صــي، فجــرى بها �لقلــم و�أنا 

�أح�صبها يل«.
كثــريً� مــا ن�صــمع عــن �صــرقات �أدبية و��صحــة �للفــظ و�ملعنــى و�لفكرة 
�أي�صــًا، ولكــن �أغلــب �ل�صــرقات هي غــري و��صحة �ملعــامل، �أي مبعنــى �أدق، 
يحّمــل �ل�ّصــارق عملــه �إبد�عه �ل�صــخ�صي فقط يف �إعادة �صياغــة �لعبار�ت 

ون�صبها �إليه.
ونظــرً� لوجود �لنرتنيت و�ملو�قع �لإلكرتونيــة يف �لع�صر �حلايل، جند 
�ل�صــرقة �أ�صبحت م�صــاعة، بعيدة كل �لبعد عن حماية �مللكية �لفكرية وحق 
�ملوؤّلــف، وببع�ــض عبــار�ت تــرتدد هنا وهنــاك: »�ل�صــارق عن �لفي�ــض بوك 

كالو�رث من �أبيه«.
مهما �ختلف �صــكل �أو لون �ل�صــرقة، تظّل �صرقة وكذبًا، ولو بّرر لها قباًل 
�أر�صــطو باإعتبارها ��صــتعارة، وعلى حّد قوله: »�لإ�صــتعارة هو من عالمات 

�لعبقرية«.

�مل�صادر:
-1 �ملعجم �لو�صيط.

-2 م�صــكلة �ل�صــرقات يف �لنقــد �لأدبــي - م�صطفــى هــد�رة-  د�ر �لأجنلــو �مل�صرية % 
1958م.

-3 كتاب �ل�صرقات �لأدبية - دوي طبانه % مكتبة نه�صة م�صر بالفجاله % 1376.
-4 �إبر�هيــم عبــد �لقــادر �ملــازين % �ل�صــرقات �لأدبيــة % جمّلة �لر�صــالة 2 �أغ�صط�ــض 

.1937

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن
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�أبريــل  �صــهر  يف  ن�صــرت  �لتــي  مقالتــي  يف 
2020 يف جملــة كل �لعــرب و�لتــي كانت بعنو�ن 
»ملــاذ� بــد�أت �لثــورة �ل�صناعيــة يف �أوروبــا ومل 
تبــد�أ يف �مل�صــرق �لعربــي يف �لقرن �لثاين ع�صــر 
�مليالدي؟«، حتدثت عن �لأ�صــباب �لتي �أدت �ىل 
عدم حدوث �لثورة �ل�صناعية يف منطقة �ل�صرق 
�لعربــي ولكنني مل �أحتدث عــن �لنه�صة �لعلمية 
�لتي حدثت يف تلك �لفرتة ومن يقف من ور�ئها، 
ففــي �لأعــد�د �لثالثــة �لقادمــة �صــاأتطرق �ىل 
جمموعة من �لآباء �ملوؤ�ص�صــني للثورة �ل�صناعية 
�لكربى و�أعتذر �إن ن�صــيت بع�صهم كاإبن �لنفي�ض 
و�آخرون فهم كرث ويكفينا فخر� �أن جميعهم من 
�لعــرب و�مل�صــلمني ولكــن �لأحــد�ث و�لتحــولت 
�لتاريخيــة يف تلــك �لفرتة قطعت هــذه �لنه�صة 

فة لثقا ا

د. اياد سليمان

األباء المؤسسون للثورة الصناعية الكرى
و �إ�صــتغل �لأوروبيون تفوقهم �لع�صــكري ليقومو� 
برتجمــة �أغلب �لكتب مــن �لعربية �ىل �لالتينية 
�لنــو�ة  لتكــون  �لكتــب  تلــك  تاأليــف  وينتحلــون 
�ل�صلبــة للنه�صة �لعلمية يف �أوروبا �لتي �صــبقت 

�لثورة �ل�صناعية �لكربى.

عمار املو�شلي
عمــار  �لعيــون  طــب  عبقــري  �ن  تعلــم  هــل 
�ملو�صلــي )تــويف 1010م ( هــو خمــرتع عمليتي 
»�إعتــام عد�صــة �لعــني« وقــدح �لعني عــن طريق 

�ل�صفط باإ�صتخد�م �إبرة؟
ولــد يف مدينة �ملو�صل يف �لعر�ق، وتعلم على 
يــد علمائهــا وجتول يف بــالد كثرية طالبــا للعلم 
ثــم رحــل �ىل م�صــر و�صــكنها يف عهــد �حلاكــم 
باأمر �هلل �لفاطمي. كان ميار�ــض طب �لعيون يف 
�لبيمار�صــتانات باملدن �لتي كان يزورها ويجري 
جر�حاتــه �أمــام طالبــه �لذين كانــو� يح�صرون 
و�لت�صــريح  �لت�صــخي�ض  طــرق  لهــم  لي�صــرح 

و�أ�صاليب �لعالج. 
�إعتمــد �ملو�صلي على �لتجــارب �ملختربية يف 
عــالج مر�صــاه، وكان لــه دور عظيــم يف تطويــر 
طــب �لعيــون حتــى �صــار فرعــا م�صــتقال بذ�ته، 
ين�صــب �ىل عمــار �ملو�صلــي �إبتــكار �أول طريقــة 
جر�حيــة لعملية �صــحب ماء �لعــني �أو قدح �لعني 
�مل�صــبب للعمــى و�ملعروفة �ليوم يف �لعامل باإ�صــم 
�لأجــوف.  �ملقــدح  و�إخــرتع  �صمــم  �لكتاركتــا، 

�أنبوبة رفيعة جموفة ل�صــفط ماء �لعني ل ي�صــكل 
�إ�صــتعمالها يف قــدح �لعــني �أي خطــر عليها. كما 
�إبتكــر ملعاجلة غط�ــض �أو غبا�ــض �لب�صــر �لناجت 
من �لإ�صابة باحلول عند �لأطفال وهو �إختالف 
�لعني �ليمنى عن �لي�صــرى �أو �لعك�ض عرب تغطية 
�لعني �ل�صــليمة لفرتة. �إنتقلت هذه �لطريقة �إىل 
�أوروبــا بعدما مار�صــها بر�صــفال بــوث باإجنلرت� 

عام 1780م.
وللمو�صلــي مــن �لكتــب كتاب وحيــد يف طب 
�لعيــون هــو »�ملنتخب يف عــالج �أمر��ــض �لعني« 
وهو كتاب يف مد�و�ة علل �لعني بالأدوية و�لآلت 
�جلر�حيــة وي�صــتمل هــذ� �لكتــاب علــى جتارب 
وطر�ئق عملية يف �إجر�ء جر�حات �لعيون وبيان 
لت�صــريحها وهو كتاب مــن 125 ف�صال وقد �تبع 
فيــه �ملو�صلي منهجــا علميا دقيقا و�إ�صــتفاد من 

الق�شم الأول
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منهجه هذ� من جاء بعده من �لأطباء �مل�صــلمني يف �لع�صور �لو�صــطي ومن 
بينهم �لغافقى و �حلموي و�لكفرطابى.

كتاب �ملو�صلي »�ملنتخب يف عالج �لعني« ترجمه د�وود هريمانو�ــض �ىل 
�للغة �لالتينية وبقي مرجعا �أ�صا�صــيا يف تدري�ــض طب �لعيون يف �جلامعات 

�لأوروبية حتى �لقرن �لتا�صع ع�صر.

اخلازين
هل تعلم �ن عبد �لرحمن �خلازين هو �أّول من تكّلم عن �جلاذبية وطّبق 

�لُطَرق �لعلمّية لقيا�ض حركة �لقوى �ل�ّصاكنة و�ملتحّركة و�أوز�نها؟
عبــد �لرحمن �خلازين �ملكنى باأبي �لفتح، هو �لعامل �مل�صــلم �لفيزيائي 
و�لأحيائي و�لكيميائي و�لريا�صي و�لفيل�صــوف، عا�ض ما بني عامي 1115 و 

1155م. لديه م�صاهات مهمة يف �لفيزياء و علم �لفلك. 
كتــب روبــرت �إي. هــال �لتــايل عــن �خلــازين: »لأن �خلازين هــو �صانع 
�لآلت �لعلميــة باإ�صــتخد�م قانــون �إتــز�ن �ملو�ئــع Fluids )�ملائــع �أي مــادة 
قابلة لالإن�صــياب حتت تاأثري �إجهاد �لق�ض وتاأخذ �صــكل �لإناء �حلاوي لها. 
�ملو�ئع ��صم �صامل لل�صو�ئل و�لغاز�ت و�لهيولت و�أحيانا �لأ�صالب �للدنة(، 
فاإنه ل يرتك جماًل لل�صك باأنه يعترب �أعظم �لعلماء يف �أي زمن كان قدميه 

وحديثه«.
عــرف �خلازين مب�صــاهماته يف علم �لفيزيــاء يف كتابه ميز�ن �حلكمة، 
وقد �أنهى تاأليفه �صــنة 1121 للميالد، و�لذي بقي جزًء مهمًا من منجز�ت 
�حل�صــارة �لإ�صــالمية يف علــم �لفيزياء. يحتــوي �لكتاب على در��صــاته يف 
قوى �إتز�ن �ملو�ئع �ل�صــاكنة، تركيبها و�إ�صــتخد�ماتها؛ وطــّور نظريات قوى 
�لحتــكاك و�ملو�ئــع �لتــي تكمــن فيهــا، كمــا مت تطويرهــا من قبل �صــابقيه 
ومعارفــه. كمــا �أحتــوى �لكتــاب علــى �أو�صــاف لــالآلت �لتي قــام برتكيبها 
�صــابقيه من قبل، وي�صمل �لقيا�ض �ملرتي بابو�ض، و�لدورق �ملكثف للبريوين 
)وهو نوع خا�ض من �لأدو�ت �ملخربية، ي�صبه دورقًا زجاجيًا يحتوي بد�خله 
علــى �أنبوب يحب�ــض �ل�صــو�ئل بد�خلــه بفعل تاأثــري �صغط �لهــو�ء �جلوي(، 
كمــا �صــمل �أي�صًا على �آللته �خلا�صة باإتــز�ن �ملو�ئع و�ملوز�ين �ملتخ�ص�صة 
و�ملو�زيــن �لقيا�صــية )وهــي �لتــي تكــون فيهــا نقطــة �لرتكاز بــني ذر�عني 
�أحدهمــا �أطــول مــن �لآخــر و�لذر�ع �لأطــول هو �لــذي ينزلق عليــه مر�كز 

�لقوة(.
يعتــرب �لبــريوين و�خلازين همــا مــن �أول �لعلماء �لذين طبقــو� �لطرق 
�لعلمية يف �إجر�ء �لتجارب على �لقوى �ل�صــاكنة و�لقوى �ملتحركة، وب�صــكل 
خا�ض يف ح�صاب �لوزن �لنوعي، و�إعتمد بناء �لنظرية على �ملو�زين وقيا�ض 
�لــوزن. لقــد قام �خلــازين و�لعلماء �مل�صــلمني �لذين �صــبقوه بتوحيد �لقوى 
�ل�صــاكنة و�لقوى �ملتحركة يف فرع و�حد من �لعلوم، ي�صــمى: علم ميكانيكا 
�حلركــة، كمــا قامــو� ب�صم وجتميع قــوى �إتــز�ن �ملو�ئع �ل�صــاكنة مع �لقوى 
�ملتحركــة ليــوؤدي بذلــك �إىل 
ي�صــمى:  جديــد  علــم  ولدة 

قوى �إتز�ن �ملو�ئع �ملتحركة.
بتطبيــق  قامــو�  كمــا 
�لنظريات �لريا�صية �ملتعلقة 
وطــرق  �لن�صــب  بح�صــاب 
ح�صاب �مل�صــتقات �لتفا�صلية 
باإ�صــتخد�م  �لالنهائيــة 
لالإ�صــتقاق  �لعــام  �لقانــون 
و�لتكامــل،  �لتفا�صــل  يف 
كمــا خطــو� �خلطــوة �لأوىل 
نحــو �إ�صــتخد�م طــرق �حلــل 

د. زهرة بوسكين

عـــــــاقـــــــاتـــــــنـــــــا فــــــــــي حـــــــلـــــــقـــــــات فـــــــارغـــــــة

 اإعالمية من اجلزائر

ونقطة  تت�صابك..تزول..تتجدد،  عــاملــه،  يف  �لإنــ�ــصــان  عــالقــات  تتعدد 
�لنطالق هي �لإن�صان، بلغة �لريا�صيات هو مركز �لد�ئرة وما حوله من نقاط 

تقع على م�صافات معينة من هذ� �ملركز. 
فنقع  ذلك  يف  ونبالغ  نحبها  مر�ت  �أنف�صنا،  مع  تكون  نبنيها  عالقة  �أول 
بامل�صاعر  عليها  نق�صو  �أحيانا  �لغريية،  يف  ونقع  نهملها  و�أحيانا  �لذ�تية،  يف 
�ل�صلبية، ول نعتني بها �صيكولوجيا و�ذ� ت�صررنا نحاول �أن جند مربر� يرتبط 

مبحيط �لد�ئرة كي ل ن�صعر بالذنب ونرتك �حللقة فارغة.
يف �إمتد�د عالقاتنا نحاول �أن ن�صنع من ف�صلنا جناحا يف مناذج �أخرى، 
يف �أبنائنا ول �صعوريا نعتربهم �إمتد�د� لأج�صادنا، فن�صعهم يف قو�لب �أفكارنا 
�متد�د�  �حلقيقة  يف  �أي�صا  ونحن  نكون،  �ن  نريد  كنا  ما  لن�صكل  وخماوفنا 
لإحتياجات نف�صية لآبائنا وهم �أي�صا نتاج تبعية نف�صية، مبري�ث �صيكولوجي 
ثقيل. �أو ن�صعى ليكون من نحبه على مقا�صنا ونهمل �أنه كائن م�صتقل بنف�صيته 
 ، �لالم�صروط  �لتقبل  �إطــار  يف  هو  كما  �ل�صخ�ض  نحب  ل  �حلقيقة  يف  لأننا 
لكن نحب �صورة ر�صمناها له باألو�ن �إخرتناها متاما كما �صنع �لن�صان قدميا 
�أفكاره عنها ك�صرها ومل  �آلهة وظل يعبدها وملا تغريت  �أنها  �لتماثيل وت�صور 
يعد يوؤمن بها، لقد كان يعبد �أفكاره وت�صور�ته �لذهنية ل �أكرث...فندور يف 

حلقة فارغة.
يف �إمتد�د عالقاتنا نوؤدي �أدو�ر� �جتماعية كثرية لكننا نق�صر يف �أدو�رنا 
حاجته  ويهمل  و�حد،  دور�جتماعي  يف  �لإن�صان  يغرق  قد  ونهملها،  �لنف�صية 
فال  متكافئة،  نف�صية  حقوق  تقابلها  ل  �لتي  �ملرت�كمة  �لو�جبات  من  للتحرر 

يعي�ض ذ�ته وي�صتمر كاإن�صان)مع وقف �لتنفيذ( وي�صيع يف حلقة فارغة.
نحن بحاجة لنعي�ض كل �لأدو�ر �لنف�صية ونتحرر من �حلبال �خليالية �لتي 

نلفها على رقابنا ونتخل�ض من مو�قيتنا و�أنظمتنا �لبائ�صة ليتحقق �لتو�زن. 
�أننا  رغم  للفرح  يرمز  �لأبي�ض  و�أن  للحزن  يرمز  �لأ�صود  �أن  من  نتحرر 

نتناق�ض يف �جلنائز و�لأعر��ض ونلب�ض �مليت و�لعرو�ض لونا �أبي�صا
و�لنظم  �لت�صور�ت  علبة  د�خــل  و�لإ�صتمر�ر  �لنف�صية  �لأدو�ر  �إهمال   
�لكون،  و�نك�صار  �لعامل  نك�صة  �لفارغة هو جوهر  وبقاوؤنا يف �حللقة  �لبائ�صة 
�لذي ينطلق من �لأن�صان مركز �لد�ئرة تبد�أ منه كل �حللقات �لفارغة فيكون 

هو�ملفقود.

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض
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باإ�صتخد�م �جلرب و�لتفا�صل و�لتكامل �ل�صحيح 
يف ح�صــاب �لقوى �ل�صاكنة. وكانو� �أي�صًا �أول من 
قامو� بتعميم نظريــة مركز �جلاذبية �لأر�صية، 
و�أول مــن قامو� بتطبيقها على �لأج�صــام ثالثية 
�لأبعــاد. كمــا �أنهــم �أوجــدو� نظريــة ذر�ع �لقوة 
لرفــع �لأوز�ن ونقلهــا، و�أن�صــئو� علــم �جلاذبيــة 
�لأر�صيــة و�لــذي مت تطويــره �إىل حــد كبــري يف 
�أدت  �أوروبــا.  يف  �ملظلمــة  �لو�صــطى  �لع�صــور 
م�صــاهمات �خلــازين و�لعلمــاء �مل�صــلمني �لذين 
�صــبقوه يف ميكانيــكا �حلركــة �إىل بنــاء �لأ�ص�ــض 
للتطور �لالحق يف ميكانيكا �حلركة �لكال�صيكية 

يف نهاية �لع�صور �لو�صطى �ملظلمة يف �أوروبا.

اجلياين

�صمن خمطوطة حلل فيها قانون �جليب �لعام.
باإ�صــتخد�م  �لكرويــة  �ملثلثــات  �جليــاين  حــل 
�ملثلثــات �لقطبية وكتب يف هذ� �لعلم �لذي �أن�صــاأه 
�أ�صــهرها  �لعربيــة  باللغــة  ح�صــابية  خمطوطــات 
�أطروحتــه »كتــاب جمهــولت قو�ــض �لكــرة«، كان 
ملخطوطتــه تلك تاأثري كبري على علــم �لريا�صيات 
يف �أوروبــا وقد �أخذ عنــه عامل �لريا�صيات و�لفلك 
�لأملاين رجيومونتانو�ض، تعريفه للن�صب �لريا�صية 
وطريقــة حــل �ملثلــث �لكــروي عندمــا تكــون كافة 
�أ�صالعــه جمهولــة، يعــّد �أول خمطوطــة يف علــم 

�ملثلثات �لكروية ب�صيغته �حلديثة.

البّتايّن
هــل تعلــم �أن �لبّتــايّن �أخــذ عنه علمــاء �لفلك 
�لأوروبّيــون معــارف كثــرية وو�صفــوه باأّنــه �أعظــم 
�لفلكّيني يف تاريخ �لإن�صــانّية. و�أطلق �حّتاد �لفلك 

�لّدويل ��صَمه على منطقٍة يف �لقمر.
فمن هو �لبّتاين؟ وماهي �أهّم �إجناز�ته؟

يف عــام 1935 �أطلــق �إحتــاد �لفلــك �لــدويل 
�إ�صــم Albategnius علــى مرتفعــات يف �لقمــر، 
هذ� �لأ�صــم هو �للقب �لالتيني �لذي �أطلقه علماء 
�أوروبــا يف �لع�صــر �لو�صــيط علــى و�حــد مــن �أهم 
علماء �لفلك يف تاريخ �لإن�صــانية، حممد بن جابر 
بــن �صــنان �لبتــاين، ولــد عــام 858م بقريــة بّتان 
�لتابعــة ملنطقــة حــر�ن �لرتكية. عا�ــض �لبتاين يف 
�لع�صر �لذهبي للعلوم زمن هارون �لر�صــيد و�إبنه 
�ملاأمــون مــن بعده، عمل يف بيــت �حلكمة يف بغد�د 
ثــم �صــافر �ىل مدينــة �لرقــة حيــث بنــى مر�صــده 
وتفرغ ملر�قبــة �لنجوم و�لكو�كــب، و�صع �جلد�ول 
�لدقيقــة حلركات �ل�صم�ــض و�لقمــر بدقة متناهية 
و�صحح ح�صابات علم �لفلك �لإغريقي بطليمو�ض.

ر�صــد �لبتــاين 489 جنما تقريبــا وحدد بدقة 
درجــة ميــالن �لد�ئــرة �لك�صــوفية وطــول �ل�صــنة 
�ملد�ريــة و�لف�صــول و�ملــد�ر �حلقيقــي و�ملتو�صــط 
لل�صم�ض وحدد طول �ل�صنة �ل�صم�صية بدقة متناهية 

مبقــد�ر 365 يومــا و 5 �صــاعات و 46 دقيقة و 24 
 22 ثانيــة �أي بهام�ــض خطــاأ مقــد�ره دقيقتــان و 
ثانية. وظف �لبتاين بعك�ض �صابقيه �لتقنية �ملثلثية 
 Trigonometric Functions ح�صــاباته  يف 
فاإكت�صف �أن �مل�صافة بني �ل�صم�ض و�لأر�ض متغرية. 
تقــول �لعاملــة �لأملانيــة زغريــد هونكــة يف كتابهــا 
»�صم�ــض �لعرب ت�صــطع على �لغرب« �أن �لبتاين هو 
�أول مــن �أدخل م�صطلح �جليب Sinus وم�صطلح 
�لظل Tangent مما �صاهم يف بلورة علم �ملثلثات 
�حلديــث، �أ�صــاد بف�صلــه علمــاء فلــك كبــار مثــل 
�إدمونــد هايل وجريوم للند �لذي و�صفه باأنه من 

�أعظم 20 عامل فلك تاريخ �لإن�صانية كله.

ابن ال�شاطر
هــل تعلــم �أنــه �صــبق كوبرنيكو�ــض بقــرون يف 
�لنظــام  يف  �لأر�ــض  مركزيــة  نظريــة  دح�ــض 
�ل�صم�صــي. �لفلكــي �لعبقــري �بن �ل�صــاطر تعالو� 

هــل تعلــم �أن �بــن معــاذ �جليــاين عــامِلُ فلــٍك 
و�أّثــرت  �لكــروّي  �ملثّلثــات  علــَم  �أ�ّص�ــض  �أندل�صــّي 
خمطوطاتــه و�أعمالــه �لفلكّية تاأثــرًي� قوًيّا يف علم 
�أوروّبــا خــالل �لع�صــور  �لريا�صّيــات و�لفلــك يف 

�لو�صطى.
�أول مــن جعــل من علــم �ملثلثات �لكــروي علما 
قائمــا بحــد ذ�تــه وف�صلــه عــن علــم �لفلــك وهــو 
Spherical Trigonome�  يعــرف بالإجنليزيــة:
try، لقب عبد�هلل حممد بن معاذ باجلياين ن�صبة 
�ىل �ملدينــة �لأندل�صــية جيــان، �إ�صــتهر بتعليقاتــه 
و�صــروحاته على كتاب »�أ�صول �إقليد�ض« وت�صمنت 
كتاباتــه عنه تعديالت و�إ�صافات عديدة �إ�صــتقاها 
كاأبــي  �مل�صــرقيني  �لفلــك  علمــاء  نظريــات  مــن 
�لريحان �لبريوين ولعل �أبرز عمل فلكي ن�صب �ليه 
هــو »جــد�ول �جليــاين« �ملكون مــن جــد�ول فلكية 
ملوؤ�ص�ــض علم �جلرب حممد بن مو�صى �خلو�رزمي، 
لالإحد�ثيــات  وفقــا  بتعديلهــا  �جليــاين  قــام 
�لأندل�صــية  جيــان  مبدينــة  �خلا�صــة  �جلغر�فيــة 
و�أ�صــتعملت �أول مــرة يف �لأندل�ــض لتحديــد �إجتــاه 
�لقبلــة ثــم وثقها يف كتابــه »زيج �جليــاين«، �أقدم 
ما كتب يف �لع�صور �لو�صــطى عن �ملثلثات �لكروية 
وين�صــب �ليــه تو�صيفه لإنعــر�ج �لأ�صــعة �ل�صادرة 
عــن �لكو�كــب و�لنجوم لظاهرة ك�صــوف �ل�صم�ــض 

نتعرف عليه.
مبتكــر �لنظام �ل�صم�صــي و�صاحب �أول �صــاعة 
حائــط يف �لتاريــخ، ولــد �إبن �ل�صــاطر يف دم�صــق 
تــويف و�لده وتركه �صغــري� فكفله زوج خالته �لذي 
علمه تطعيم �خل�صــب بالعــاج فاإحرتفه حتى لقب 
بـ«�ملطّعم«، در�ــض يف �ملدر�صــة �لظاهرية ثم عمل 
يف وظيفــة �لتوقيــت ورئا�صــة �ملوؤذنني يف �مل�صــجد 
�لأمــوي، كــّون ثــروة معتربة فرحل طلبــا للعلم يف 
تعلــم �حل�صــاب  و�لإ�صــكندرية، هنــاك  �لقاهــرة 
و�لهند�صة ولكنه رّكز جهوده يف علم �لفلك، در�ض 
بعمق �لنظرية �لفلكية لالإغريقي بطليمو�ــض حول 

مركزية �لأر�ض ودور�ن �ل�صم�ض حولها.
مل يقتنع �إبن �ل�صــاطر بنظرية بطليمو�ــض من 
�لناحية �لتخطيطية وتو�صيف �أبعاد وحجم �لقمر 
و�لكو�كب، حني عاد �ىل دم�صــق �إنكّب على �لعمل 
يف مر�صــده �لب�صــيط، �أدخــل تعديــالت عبقريــة 
قادتــه �ىل نظرية موّحدة مركزها �ل�صم�ــض تقوم 
فيها �لكو�كب بالدور�ن �صمن دو�ئر معينة وتدور 
فيها �ل�صم�ض حول �لأر�ض ل �لعك�ض وهي �لنظرية 
�لتي تو�صل �ليها كوبرينيكو�ض بعد قرنني ون�صف 

فة لثقا ا
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و�إقرتنت به يف جتاهل جمحف لإبن �ل�صاطر.
�صنــع �إبــن �ل�صــاطر �آلت فلكيــة ل�صبط �أوقات �ل�صــالة مثل �آلة �لب�صــيط �لتي 
و�صعهــا يف منــارة �مل�صــجد �لأمــوي بدم�صــق، و�لآلــة �جلامعــة ول تــز�ل حمفوظــة 
باملكتبة �لوطنية بباري�ض، تفنن �لعامل �لعبقري يف �صناعة �ل�صاعات ومنها �ل�صاعة 
�لنحا�صــية يف �ملكتبــة �لأحمديــة بحلب و�أ�صــهم يف �إبتــكار �لأ�صــطرلبات و�ملز�ول 
�ل�صم�صــية، جنــح يف حتديد مد�ري عطــارد و�لقمر وو�صع منوذجــني حلركتيهما، 
متكن من قيا�ض ز�وية �أنحر�ف د�ئرة �لربوج بدقة كبرية مقرتبا ب�صدة من �لقيمة 
�مل�صبوطــة �لتي تو�صل �ليها علماء �لقرن �لع�صــرين بو��صــطة �لأقمــار �ل�صناعية، 
ومــن �أعمالــه �لهامــة �ل�صــجالت و�جلــد�ول �لفلكيــة �خلا�صــة باملو�قيــت لتحديد 

مو�قيت �ل�صالة ومو�عيد رم�صان و�حلج و�لأعياد �لإ�صالمية.
بعد م�صــرية مليئة بالبحث و�لإكت�صــاف و�لإبتكار تويف يف دم�صــق �صــنة 1353م 

عن عمر يناهز �ل�صبعني.

الرماح
هــل تعلــم �أن ح�صــن �لرمــاح 
عــرف  بالأحــدب،  �مللقــب 
باإخرتعاتــه يف �لأ�صــلحة و�ملجال 
�حلربــي وقيل �إنه �أول من �خرتع 

�لطوربيد يف �لتاريخ.
ح�صــن«  �لديــن  »جنــم  هــو 
ويعــرف   . بالأحــدب  �مللقــب 
�لفائقــة  ملهارتــه  ب)�لرمــاح( 
يف رمــى �لرمــح. ل يعــرف تاريخ 
مولده بال�صبط لكن �ملعروف �أنه 
عا�ض فى �صوريا، فى بالد �ل�صام 
بني �لقــرن �لثالث ع�صــر و�لقرن 

�لر�بع ع�صر .
 عــرف باأ�صــاليبه �لع�صــكرية 
�ملذهلــة و�إبتــكاره وتطويــره لــالأدو�ت �حلربيــة وقــد نقــل عنــه  �لعــامل �لكيميائى 
�لجنليــزى »روجــر بيكــون« �لــذى ين�صــب �إليــه �خــرت�ع �لبــارود وهــو مــا يوؤكــده 
»�صــارتون«، فاأقدم �إ�صــارة �أوروبية  للبارود كانت عام 1300م فى كتاب »ماركو�ض 

�لإغريقى« مبا يوؤكد �أن �لعرب كانو� �أ�صبق .
و�صــف �لرمــاح لأول مــرة تقنيــة )نــرت�ت �لبوتا�صــيوم( وهو % بح�صــب بع�ض 
�مل�صــادر- ملــح �لبــارود ، �ملادة �لأ�صا�صــية  يف تكوين  م�صــحوق  �لبــارود ، وحّدد 
�لن�صــب �لالزمــة من م�صــحوق �لبارود للو�صــول �إىل �لبارود �ملتفجر و�إ�صــتخد�مه 

فى �ملد�فع .
ورد يف كتبــه �أول و�صــف مف�صل لل�صو�ريخ �لنارية و��صــتخد�ماتها، وتر�صــيم 
�لرمــاح و�لأ�صــهم بالقذ�ئــف �لناريــة، وكيفيــة �لرمــي باملنجنيــق )كــر�ت �للهب 

�ملقذوفة( ، و)علم �حليل( وهو �لعلم �ملعروف �ليوم بالهند�صة �مليكانيكية.
�أ�صهر كتب �لرماح �لتى نقل عنها علماء وع�صكريو  �أوروبا يف �لقرون �لو�صطى، 
كان: )كتــاب �لفرو�صــية  و�ملكائد �حلربية( �لذى يقــال �إنه �ألفه بني عام 1270م 
وعام 1280م ، وفيه �صــرح مف�صل ل�صناعة �لبارود باإ�صتخال�ض ملح �لبارود من 
�لطبيعــة وتفتيتــه فــى �ملختــرب�ت )نــرت�ت �لبوتا�صــيوم( وقد جاء فيــه ذكر 107 
مرحلــة ل�صنع �لبارود �مل�صــتعل، و 22 مرحلة  ل�صناعة عــدة �أنو�ع من �ل�صو�ريخ 

وكان �لرماح  ي�صمي �ل�صاروخ  )�لطيار( و�ل�صو�ريخ )�لطيار�ت(.

 اأديب من �شوريا حما�شر جامعي, باحث يف التاريخ وخمت�س يف علوم البيانات
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أكلة شعبية: وما اسَتدعى!

ا. فاضل السباعي

�أم�ِض خطر يل �صويعة �لأ�صيل، و�أنا نزيل عند �بنتي �حلبيبة خلود، �أن 
�أقرتح عليها �أن تعد يل على »نار هادئة« �أكلة من �لأكالت �ل�صعبية، ت�صمى 
»�لعد�ض بحام�ض« �ملكونة من عد�ض �أحمر جمرو�ض معامل مع �لتوم �ملقلى 
وع�صري �لليمون وقد َفَتتنا فيه �خلبز �ملحم�ض، ومزجنا ذلك معا، و�أكلنا..
تذكرت- و�أنا �أفّت يف هذه �لأكلة �لتي يحبها �لفقر�ء كثري� »و�إن عجزو� 
هذه �لأيام عن �تخاذها«- �حد� من �أ�صدقاء �ل�صباب وما بعدها، »ن�صرت 
منال حيدر« �لذي كان قد حاز يف زمانه على �إجازة �حلقوق ب�صفته �أ�صغر 
�أن  �إ�صطر لأن يعمل يف �لق�صاء بغري  �إنه يوم ُعني  من �جلميع �صنا، حتى 

يكون قا�صيا فاإنتظر حتى بلغ �خلم�صة و�لع�صرين. 
تذكرته وهو يعمل يف وز�رة �لعدل مقيما بدم�صق »وقد تاأمن من �لزمان 
يكون  �أن  لوليمة  �أحدهم  دعــاه  �إذ�  �أ�صدقائه  من  يلتم�ض  كان  �أن  قليال« 

�لطعام »عد�ض بحام�ض« �و ما مياثله »جمدرة �لربغل«.
حتى  �لق�صاء  يف  يعلو  ظل  �نــه  �أذكــر  »ن�صرت«،  �صديقي  ذكــر  وعلى 

�أم�صى«رئي�ض �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا« حتى بلغ �ل�صتني �صن �لتقاعد.
   ويف تذكري �صديقي ن�صرت، لبد من �أن �أتذكر و�لد �صديقي �ملهند�ض 
عدنان �أ�صود »عبد �لقادر �أ�صود« ولنقل �مل�صت�صار �لقا�صي �لنابغ �لأ�صبق من 
ن�صرت �لذي غد� يف فرتة من عمره رئي�صا ملحكمة �لنق�ض يف عهد �لوحدة 
بني �صورية وم�صر و�أعني متاما حمكمة �لنق�ض �ملركزية لالأ.....ويف ربع 
�لثامن ع�صرين ١٩٦١ تعني عليه �أن يغادر �لقاهرة مودعا باملو�صيقى، ثم 
�أتت »ثورة �آذ�ر« قر�أت يف �ل�صحف �أن �لثورة قامت بعملية »تطهري �لق�صاء« 

فكان ��صم عبد �لقادر �لأ�صود »يف طليعة �مل�صرحني«.
هكذ� بد�أت مقالتي بتلك �لأكلة �ل�صورية �ل�صعبية وتذكرت �صديقي وما 

كان يحب، وهو ذكرين مبن �ُصرح وهو يف عز جمده �لقانوين
و�إمنا  و�ل�صتطر�د  �ل�صرت�صال  يف  �لعربي«  �لنرث  »�إمام  كان  ما  وذلك 

ي�صتهي �لكتاب �أحيانا �أن يقلدو� �أئمة �لأدب و�للغة �لذين رحلو�.
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و�لإ�صالمي ملركز بحثي متخ�ص�ض يف در��صات 
�ل�صرق �لأو�صط، يهدف �إىل �لإ�صهام يف ت�صكيل 
بال�صاد،  �لناطقني  �ملنطقة  �أبناء  لدى  �لوعي 
فاأي �أمة و�أي وطن من وجهة نظري بحاجة �إىل 
�أمرين ل غنى عنهما، �لوعي و�لإد�رة، و�إذ� ما 
يتمثل  ثم  ومن  و�لأمم،  �لأوطــان  نه�صت  توفر� 
�ملوثوقة،  �ملعلومة  تــوفــري  �ملــركــز  مــن  �لــهــدف 
�لعام، وت�صرت�صد  �لر�أي  ت�صهم يف �صناعة  �لتي 
بها �لقيادة �ل�صيا�صية يف قر�ر�تها. كما نهدف 
و�لتي   �لرئي�صة،  �لتاريخ  م�صادر  توفري  �إىل 
و�مل�صادر  و�ملخطوطات  �لوثائق  بني  ما  تتنوع 

و�لدر��صات. 
لدرا�شة  جتربتك  عــن  حتدثنا  لــو  حــبــذا  ـ 
منها  ت�شتفيد  وكيف  بريطانيا,  يف  املاج�شتري 

اجلامعات العربية؟
جامعة  يف  للماج�صتري  باأطروحتي  تقدمت  ـ 

ما  التاريخية..  الدرا�شات  يف  تخ�ش�شت  ـ 
الدافع لتوجهك لهذا املجال؟

ـ منذ �صغري و�أنا عا�صق للتاريخ، و�لق�ص�ض، 
و�أحد�ث �ملعارك، و�صري �لعظماء، �إل �أنني رغم 
�نتهاء  بعد  �لأعمال  �إد�رة  يف  تخ�ص�صت  ذلك 
يجذبني  �لتاريخ  ظل  ولكن  �لثانوية،  در��صتي 
�لآد�ب  يف  �لبكالوريو�ض  على  فح�صلت  �إليه، 
لأنني  �لكويت،  جامعة  من  �لتاريخ  تخ�ص�ض 
�إىل  �لنظر  هو  �لتاريخ  �أن  �أرى  زلــت  ول  كنت 
�مل�صتقبل،  و��صت�صر�ف  ملعرفة �حلا�صر  �ملا�صي 
وهو بو�بة كل �لعلوم، وخربة �ل�صنو�ت، وجتارب 

�ل�صابقني.
ملــركــز طرو�س  تاأ�شي�شكم  مــن  الــهــدف  مــا  ـ 

لدرا�شات ال�شرق الأو�شط؟
�ملــاجــ�ــصــتــري يف  �أنــهــيــت در��ـــصـــة  �أن  بــعــد  ـ 
�لعربي  �لعامل  بحاجة  �أ�صعر  و�أنــا  بريطانيا، 

درم بربيطانيا، يف تخ�ص�ض �لعالقات �لدولية 
جتربة  وكانت  �لأو�ــصــط،  �ل�صرق  يف  �لتاريخية 
بني  �لــعــالقــة  بــنــاء  تعلمت جتــربــة  �إذ  فــريــدة، 
يف  جديدة  طريقة  وتعلمت  و�لتلميذ،  �لأ�صتاذ 
�لدر��صة و�لبحث، و�لتي تختلف �صكال وم�صموًنا 
�آلية  على  تعتمد  لأنــهــا  �لعربية،  �ملنطقة  عــن 
�إىل  �لباحث  و�صول  �صبل  على  وتركز  �لبحث، 
معتقده  عن  �لنظر  بغ�ض  �ل�صحيحة  �ملعلومة 
�إن كان ل  ومذهبه وفكره و�أيديولوجيته، وحتى 
كل  حتت  ر�أيــه  يحرتم  �لــذي  �أ�صتاذه،  مع  يتفق 
�لظروف، ما د�م بناه على �أ�ص�ض بحثية �صليمة.

ـ مــن مــوؤلــفــاتــك كــتــاب قــيــام اأرطـــغـــرل من 
لها  تــقــدم  اأن  لــك  هــل  الـــدولـــة,  اإىل  القبيلة 

ملخ�س �شريع ملا اأردت قوله من خالله؟
�لتي  ــكــاي«،  »�ل قبيلة  تــاريــخ  يف  بحث  هــو  ـ 
ــارة  �لإمـ ــرل  �أرطــغ بــن  عثمان  زعيمها  �أ�ــصــ�ــض 
من  بد�ية  �ملبكر  تاريخها  فاأتناول  �لعثمانية، 
مرحلة �لنتقال بحًثا عن وطن، ثم جناحهم يف 
تاأ�صي�ض وطن منذ عام 1190م، ولكن �ل�صعوبة 

�لرئي�صة كانت قلة وندرة �مل�صادر و�لدر��صات.
ما  الــذهــبــيــة,  ال�شل�شلة  كــتــاب  عــن  ــاذا  مــ ـ 
الر�شالة التي اأردت اأن تو�شلها للقارئ العربي 

حوار أجراه: علي عفيفي

مــــــحــــــمــــــد الــــــــثــــــــنــــــــيــــــــان: عــــــلــــــى الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــعـــــــربـــــــي أن 
ــاريـــخ ــتـ الـ ــربـــة ويــــعــــي دروس  ــتـــجـ الـ يــســتــفــيــد مــــن 

فة لثقا ا

درم  جامعة  من  املاج�شتري  على  حا�شل  الثنيان،  خليف  حممد  الباحث 
العلوم  يف  والدبلوم  العثماين،  ال�شيا�شي  النظام  تطور  مو�شوع  يف  بربيطانيا 
وله  الأو�شط،  ال�شرق  درا�شات  يف  متخ�ش�س  وهو  لندن.  جامعة  من  ال�شيا�شية 
وال��دورات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  من  العديد  يف  و�شارك  املوؤلفات،  من  العديد 
الإن�شان  التليفزيونية، بالإ�شافة لذلك هو ع�شو يف جمعية حقوق  واللقاءات 
الكويتية، واجلمعية التاريخية اخلليجية. اإلتقت به جملة »كل العرب« يف هذا 

احلوار ال�شامل.
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زمني لتنفيذ �ملهام �ملكلف بها، و�أل ي�صيع وقته 
�صدى من دون فائدة.

ـ ما الدافع اإىل تاأ�شي�شك دار ن�شر, وما هي 
توجهاتها؟

ـ �لد�فع لتاأ�صي�ض د�ر ن�صر هو �أن تكون تابعة 
للمركز، بهدف دعم �لباحثني و�صناعة �لكتاب 
متميًز�  منرًب�  تكون  بحيث  �لعربي،  �لعامل  يف 
ثقافة  لن�صر  �لعربي،  �خلليج  منطقة  من  ي�صع 
�لكتب  بن�صر  موثوقة،  معلومات  ون�صر  �لقر�ءة، 

و�لبحوث ذ�ت �لقيمة �لعلمية.
الــيــوم جملة  املــركــز حتى  يتبنى  ملـــاذا مل  ـ 

متخ�ش�شة يف درا�شات ال�شرق الأو�شط؟
علمية  جملة  ــد�ر  ــص �إ� �إىل  حــالــًيــا  ن�صعى  ـ 
منرًب�  لتكون  �جلامعات؛  �إحــدى  مع  بالتعاون 
�لأو�ــصــط،  �ل�صرق  تــاريــخ  يف  للباحثني  جــديــًد� 

ين�صرون من خالله �إنتاجهم �لعلمي.
التاريخ مبا مير  ـ كيف ن�شتفيد من در�ــس 

من خالل هذا الكتاب؟
�لتي  �لتاريخية  �ل�صيا�صية  �ملر�حل  يتناول  ـ 
�أرطغرل  منذ جناح  �لعثمانية  �لدولة  بها  مرت 
بــهــا من  مــر  مــا  ثــم  �لقبيلة،  �ــصــتــات  جــمــع  يف 
�أحد�ث، و�صول �إىل �صقوطها على �إثر �لد�صائ�ض 
�لثاين،  �ل�صلطان عبد �حلميد  و�ملوؤ�مر�ت على 
وهو كتاب يتبع منهج �لبحث �لتاريخي �لتحليلي 

يف عر�ض وحتليل �لأحد�ث �لتاريخية.
ــا �ــشــبــب الـــعـــزوف  ـ مـــن وجـــهـــة نـــظـــرك, مـ
العربي عن القراءة؟ وكيف ميكن تنمية هذا 

الجتاه؟
�لأ�ــصــبــاب  هــذه  لــك  �أخلــ�ــض  �أن  ميكنني  ـ 
و�لتطور  ــقــر�ءة،  �ل لأهمية  �لإدر�ك  عــدم  يف 
�ل�صريعة،  �ملعلومات  وفــر  �لــذي  �لتكنولوجي، 
على  ُتبنى  ل  �لتي  �لتعلم،  لطريقة  بالإ�صافة 
بنف�صه.  للمعلومة  وي�صل  �لــطــالــب  يــقــر�أ  �أن 
باأهميتها،  �لوعي  ن�صر  يجب  �لقر�ءة  ولتنمية 
كما �أن للو�لدين و�ملد�ر�ض و�جلامعات وطريقة 
�لتدري�ض دور كبري يف ذلك، �إذ يجب �أن يتوفر 
على  قائم  �لتعليم  نظام  يكون  و�أن  �حلــافــز، 
على  يقع  كما  �ملعلومة،  عن  و�لبحث  �لــقــر�ءة 
�لبحثية  و�ملــر�كــز  �لعلمية  �ملوؤ�ص�صات  عــاتــق 

�لثقافية طرح بر�مج تعزز حب �لقر�ءة.
الــ�ــشــاب يف مقتبل  الــبــاحــث  تن�شح  ــاذا  ـ مبـ

رحلته العلمية؟
على  بالرتكيز  �لــ�ــصــاب  �لــبــاحــث  �أنــ�ــصــح  ـ 
فاإن  �لت�صتت،  وعــدم  �لتخ�ص�ض،  يف  �لــقــر�ءة 
تــوزع  هــي  م�صتو�ه  يف  تــوؤثــر  �لتي  ــور  �لأمـ �أكــرث 
جهوده بني �أكرث من جمال، ولذ� عليه �لرتكيز 
�لأ�ــصــاتــذة  مــن  ي�صتفيد  و�أن  تخ�ص�صه،  على 
جدول  له  يجعل  و�أن  �ملتميزين،  و�ملتخ�ص�صني 

بالعامل من جائحة وباء كورونا؟
�لتاريخ  يقر�أ  ومــن  وعــرب،  درو�ــض  �لتاريخ  ـ 
و�أوبئة  �أمر��ض  به  �لعامل مرت  �أن  يدرك  جيًد� 
�إىل  جتاوزتها  �لب�صرية  �إن  كــثــرية،  وطــو�عــني 
�صفحات �لتاريخ، و��صتعادة �لأر�ض رونقها من 

جديد. 
ــتــثــمــار فــر�ــشــة احلــجــر  ـ كــيــف ميــكــن اإ�ــش
املنزيل يف اإثراء ثقافة الأفراد, وتنمية لغتهم 
وفــكــرهــم؟ ومــن ثــم دعــم الــقــراءة يف اأو�ــشــاط 

جمهور املتلقني؟
لالإ�صتفادة  فر�صة  �أكــرب  �ملنزيل  �حلجر  ـ 
ثــم يجب  ومــن  ــد�ف،  ــ و�لأهـ ملر�جعة �خلــطــط 
و�لبحث  بــالــقــر�ءة،  منه  �جلميع  ي�صتفيد  �أن 
وخططهم،  �أفكارهم  قر�ءة  و�إعادة  و�ملطالعة، 
ل�صتغاللها  و�لأمهات  و�لآبــاء  �لأ�صاتذة  و�أدعــو 
تالميذهم  لدى  �لقر�ءة  ثقافة  لتعميق  فر�صة 

و�أبنائهم.
ت�شكل  اأن  اجلــائــحــة  لــهــذه  ميــكــن  كــيــف  ـ 

معطيات جديدة لإعادة قراءة التاريخ؟
�لتاريخ،  قر�ءة  �إعــادة  دعاة  �أنا من  بد�ية  ـ 
يف  ولعل  مطلقة،  لي�صت  �لتاريخية  فاحلقيقة 
تف�صرًي�  لنجد  لــذلــك،  ــوة  دعـ �جلــائــحــة  هـــذه 
�أحـــد�ث  مــن  بالب�صرية  مــر  مــا  مــن  وحتــلــيــال 
م�صابهة، ومن ثم نتعلم درو�ض �لتاريخ، وخربة 
�لأجد�د، وتعاملهم مع �لأحد�ث �ملماثلة، وكيف 

جتاوز� �ملحن �لتي مرت بهم.
ـ هل �شتعيد جائحة كوورنا اإعادة النظر يف 

مفهوم العوملة؟ 
ـ بكل تاأكيد عامل ما بعد كورونا �صوف يختلف 
ذ�ت  �لـــدول  دور  �إن  �إذ  قبلها،  مــا  عــن  متــاًمــا 
دعوة  �أنها  كما  يرت�جع،  �صوف  �لقوي  �لتاأثري 
و�لهتمام  و�لباحثني،  �لعلماء  من  لال�صتفادة 

بالبحث �لعلمي، لأننا �أدركنا �لآن قيمته.
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�زرق �لقاع 1968 و 1970 و�لثقوب �ل�صود�ء 1986. 
لكنه  بالإيروتيكية،  من�صور  جوي�ض  �صعر  �إت�صم 
عرًب عن كل مر�حل حياتها، ففي جمموعتها �زرق 
تاأثرت  كيف  جليا  نــرى  �لــ�ــصــود�ء،  و�لثقوب  �لقاع 
�أمل  فــرتة  هي  �صرخات  يف  وبــاملــوت،  بال�صيخوخة 
مرت بها �ل�صاعرة �لتي فقدت �أمها وزوجها يف فرتة 
فتنب�ض  بغتة  �لفرح  منه  �صرق  كمن  فكانت  وجيزة 

ن�صو�صها باحلب �لذي مات يف مهده.
ملاذ� توقفت عند �صعر ذلك �لع�صفور �لقادم من 
�ل�صورياليون  �لفنانون  ي�صفها  كان  هكذ�  �ل�صرق، 
ي�صادر  �لذي  �لن�صوي  �لأدب  �إ�صكالية  تطرح  لأنها 
بني  ن�صوي  �أدب  كلمة  �أ�صع  �أين  رغــم  ين�صف،  ول 
قو�صني لأن �لدب بالن�صبة يل ل جن�ض له، و�إذ� بد�أنا 
ملاذ�  �إن�صافا.  لي�ض  ذ�ته  حد  يف  فهذ�  بالت�صنيف 
كلما تطرقت �ملر�أة ملو��صيع ح�صا�صة كاجلن�ض توجه 
�لرجال  يكتب  حني  يف  بالفجور  تنعتها  �أ�صابع  لها 

منذ قرون عن �جلن�ض؟ 
�لأوىل  �ملق�صلة  ملق�صلتني.  جوي�ض  تعر�صت 
�إمــر�ة  كونها  �لثانية   و�ملق�صلة  �ملو�صوع،  �إختيار 
�لتيار  لتفنت  فرن�صيا  �صعر�  تكتب  م�صر  من  قادمة 

�ل�صوريايل برمته!  
وتعري  تبحث  فهي  متمردة  �صاعرة  جوي�ض   
لهتلر  تعبري  كما جاء يف  �لقمر،  من  �ملظلم  �جلزء 
�صعر جوي�ض  وما  �لقمر،  �ملظلم من  لكل منا جزئه 
�إل ف�صح لتلك �لأنا �لأخرى �لتي تند�ض يف كل و�حد 
هو  بل  وحدها،  جوي�ض  �نا  لي�صت  فاأ�صعارها  منا، 
ذلك �لأنا �لكلي، فهي ل تهذب �لكلمات ول تو�صبها 
ول تلب�ض �حلروف �أبهى حللها لكي تخاطب �لقارئ، 
بل تر�صم بالكلمات لوحات �صعورية ول �صعورية هي 
�إىل  �إليه،  �أخــذك  �حــد  يعتد  مل  حيث  �إىل  تاأخذك 
�أنــاك، هي ذلك  و�ملظلمة من  �ملعتمة  �لأماكن  تلك 

�لإن�صان �لذي ترى نف�صك د�خله وخارجه.
تتاأثر  �أن  �إل  ميــكــن  ل  جــويــ�ــض  ــقــر�أ  ت عــنــدمــا 
بعفويتها، ثوب �ل�صعر �ملعلق تعر�صه عليك فيعجبك، 
لكنه �صيفتنك �إذ� لب�ض ج�صمك ول�صت حمتاجا �إىل 
هو  �ل�صعر  �لأخــري  يف  مقا�صك.  على  لتجعله  رتو�ض 
ل  ما  كل  لغة، هو  لأنك ل متلك  �لبوح  عجزك عن 
مكانك  قاله  �آخر  �أحــد�  لكن  بوحه،  �أو  قوله  تعرف 
ولغته �خلا�صة،  وله حروفه  �لبوح،  لأنه ميلك ملكة 
ي�صدمك  �أنــه  �أو  ن�صه  قــر�أت  كلما  بك  يلتقي  لكنه 
لأنه يعرفك �كرث من نف�صك �أحيانا، �و يخرجك يف 
جولة عنها، لذلك �أح�صنت جوي�ض �لتجول يف �لنف�ض 

�أ�صول  مــن  فرن�صية  �صاعرة  من�صور  جوي�ض   
�جلامعات  يف  �لأدب  مقرر�ت  تذكرها  ل  م�صرية، 
�لعربية، ملا بحثت عنها وجدت ن�صو�صها  و�ملعاهد 
يف  لكن  و  و�لفرن�صية،  �لعربية  باللغتني  مرتجمة 
�أبجديتها �لعربية فاإن ل�صعرها نكهة خا�صة يف لغته 
جتويف  يف  تقر�  لكاأنك  جد�  خام  ن�صها  �ل�صلية، 
�أناها وتبحر  تغور معها يف  دو�خلها دون مقدمات، 
ينف�ض  لالإبحار، فكنت كمن  حيث مل يدعوك �حد 
�لغبار عن حتفة ثمينة، فاإذ� باأ�صعار جوي�ض من�صور 
تنام حتت و�صادتي لأين ن�صخت �لكثري منها لأقر�ها 

بكل هدوء.
تغتال  كـــادت  �لــتــي  �لعتمة  تلك  بكل  �صدمت 
بـــد�أت  فــهــي  ــدة،  ــ �مل هـــذه  طيلة  �لأدبــــي  منتوجها 
حتظى  مل  لكنها  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد  تكتب 
ظهور  مــع  �لت�صعينات  ــة  ــد�ي ب يف  �إل  بــالــدر��ــصــة 
على  �أخـــري�  �ل�صوء  وت�صليط  �لكاملة  جمموعتها 
�لدر��صات  بع�ض  عرب  ك�صاعرة  و�إن�صافها  �صعرها 
بالتيار  من�صور  جوي�ض  �إلتحقت  ملوؤلفاتها.  �لأدبية 
�ل�صوريايل �لفرن�صي فكانت �ملر�أة �لوحيدة يف كوكبة 
من �لفنانني و�لأدباء �لذين �صنعو� �لتيار �ل�صوريايل 
تقتحم  �صوند  جــورج  كالكاتبة  فكانت  �لفرن�صي، 
�صالونات �لدب و�ل�صعر �لتي �ق�صيت �لن�صاء منها. 
جاء �لإق�صاء على م�صتويني، �أول لكون �صعرها 
�ل�صعري،  �لن�ض  وحرر  �جلن�ض  تابوهات  كل  ك�صر 
وثانيا لكونها �إمر�أة . فقال عنها �ندري بروتون »�أب 
�أنها �ل�صاعرة �ملر�أة، وكان يطلب منها  �ل�صوريالية« 
جوي�ض  فكتبت  �لدب،  �أنــو�ع  كل  وتكتب  تتناول  �ن 
نرث� و�صعر� و رو�ية وم�صرحا قبل �ن جتد هويتها يف 
�ل�صعر. فكتبت �صرخات 1953 ثم متزقات  1955 و 

�لب�صرية فهي ت�صحبك لقعر مل تلم�صها من قبل.
ع�صن فرتة  �للو�تي  �لن�صاء  من  من�صور  جوي�ض 
عليهن  كــان  �لتي  �لفذة  ملوهبتهن  تنكر  �و  نكر�ن 
�صقلها قبل �أن يثبتنها للعامل، �و بالأحرى للمجتمع 
�لكاتبة  مــع  م�صرتكة  قــو��ــصــم  هــنــاك  �لـــذكـــوري، 
�جلز�ئرية �ملزعجة على ح�صب تعبري بع�ض �لنقاد 
مليكة مقدم �لتي تن�صر غ�صيلها �حلميمي يف رو�يتها 
يف  �لنعيمي  �صلوى  �ل�صورية  �لكاتبة  مع  �و  »رجايل« 
�إمر�أة  بكونها  تعرتف  حيث  �لع�صل«  »برهان  كتابها 
ل تعرتف باحلب بل باجلن�ض، لأنه ح�صبها �لعالقة 
�لوحيدة �حلقيقية بني رجل و �إمر�ة، و�لباقي �دب 
تفتقر  �لتي  ن�صو�صها  قلب  يف  و�جلميل  ورو�يــات، 
�لعرب  �لأدبــاء  بكل  تلتقي  �للغوي  �لرث�ء  �إىل  كثري� 
وممار�صة  �جلن�ض  عن  كتبو�  �لذين  �لتاريخ  عرب 
�ملورث  ذلك  �لر�فدين،  بالد  ح�صارة  منذ  �جلماع 
تقدميه  ــاول  حـ ــذي  �لـ ــر  ــز�خ �ل �جلن�صي  �لــثــقــايف 
�لدكتور مالك �صبال للقارئ �لأوروبي، وباأن �لعرب 
من  �بتد�ء�  علمية  ب�صورة  �جلن�ض  در�ــض  من  �أول 
�لف ليلة وحد�ئق �لعطرة لل�صيخ �لنفز�وي و�لقائمة 

طويلة.
يف  �لن�صر  دور  �أبـــد�  يلجن  مل  �لديــبــات  بع�ض 
�لرقابة  لأن  موؤلفاتهن  ون�صر  لطبع  �لعربية  �لبلد�ن 
ــم �ن  ــك، رغـ ــ �لــذكــوريــة كــانــت �ــصــتــحــول دون ذل
�لإعــرت�ف  �ن  �إل  و�لقلم،  �لثقافة  فرن�صية  جوي�ض 
لغاية  ننتظر  �ن  يجب  كان  هينا،  يكن  مل  ب�صعرها 
�ل�صوء  لت�صليط  �آنفا  وذكرت  �صبق  كما  �لت�صعينات 
�ل�صادرة  �لدر��صة  و�إن�صافه، خ�صو�صا  �أدبها  على 

أ.نزهة عزيزي 

جويس منصور العصفور المتمرد  القادم من الشرق
قــراءة في الشعر السوريالي ألول إمــرأة حــررت الشعر النسوي

فة لثقا ا

Octobre 2020 / تشرين األول 2020 العدد 26 42



�صعر  حتليل  �لن�صوة«  ذروة  وتفرقنا  �لقلق  »يجمعنا    1996 �ريد�صيون  ديدي  د�ر  عن 
�لأول،  �لطر�ز  من  ك�صاعرة  جوي�ض  ت�صنف  �لتي  �أ.بجورنا�ض  للكاتبة  من�صور  جوي�ض 
كل  خالل  من  حتوله  ن�صهد  و�لــذي  �ملن�صوري«  »�ل�صعر  كل  يف  حا�صرة  �ل�صاعرة  فاأن 
جمموعتها �أنا فردي، يف �صرخات يتحول �إىل »هو« يف جمموعة »هذ�« وي�صبح »نحن« 
و�أخري�  �مل�صجرة  لل�صيخوخة  ت�صتعد جوي�ض  �ل�صود�ء حيث  �لثقوب  �لقاع ويف  �زرق  يف 

�ملوت. �إليكم قطوف من حد�ئق جوي�ض من�صور: 

كنُت جبانًة �أمام موته.
كنُت جبانًة �أمام حياتنا.

ر�أ�صه ذ�ت �لوجنتني �لنديتني
�نتزعتني رغمًا عني من �لوعود �ملجانية

من �لوعود �ملنبوحة، من �ل�صموتات، من �ل�صرخات،
ظهري �لذي يت�صبُب عرقًا، فزعي، �صرخاتي

وعندئذ لكي �أهرب من عينيه
حنيت ر�أ�صي، ركعت

ع وبجبيني �ملروَّ
خّففُت �آلمه
*********

�لفر�غ فوق ر�أ�صي
دو�ر �لن�صوة يف فمي

و�أنت فوق ظهري
�لقط فوق �ل�صطح
يلوك عينًا حلوة

عني حاج يبحث عن �إلهه
**********

�صعره �لأ�صهب له ر�ئحة �ملحيط
�ل�صم�ض �لغاربة تنعك�ض على �لرمل �مليت

يتمدد �لليل على �صريره �مل�صنوع من �لأبهة
بينما �ملر�أُة �لالهثُة �ملرجتفة
تتلقى بني فخذيها �خلائرتني

�لقبالت �لأخرية ل�صم�ٍض متوت
*********

�نتظرين
�أكاد �أ�صعر �أن �لزمن يفر

من غرفتي حيث تنام دموعي يف فر��صي. 
�أعرف ج�صدك �لوعر

�لذي يرق�ض دون توقف على جلجالت �صحكاتي.
�أعرف ج�صدك �لفاجر

�لذي ل يحبُّ غري �صخونة �ملحت�صرين
يف ذر�عيه، على فمه، بني فخذيه ذو�تي �ل�صعر �لكثيف

�نتظر علَّ لذتي تتهياأ للموت
�نتظر علَّ ج�صدي يتمدد، يت�صلب

قبل �أن ي�صليك

�إرتبطت كلمة �لقطاف بكل ما ن�صج و�إ�صتوى وحان قطفه، لغوّيا ي�صار 
�لقطف  على  �لنفر  فيجتمع  و�لثمر  �لّزهر  من  �أينع  ما  جني  فعل  �إىل  به 
يف  �لّت�صبيه  �صبيل  على  ��صطالحا  �لعرب  و�أطلقته  وفر�دى،  جماعات 
�ملقا�صد �حل�صّية و�ملعنوية كقطاف �لفعل و�لقول �أي �إتيان زبدته وفهمه. 
ن�صجه  �لثمر عند  �ملتمثل يف جني  �ملبا�صر  معناه  �لقطاف  بذلك  ليتعدى 
�مل�صوؤولة، م�صرية كاملة  �ملو�قف  نتائج عن  �أو�صع، من جملتها  �إىل معاين 

من �لعمل و �لن�صال و�لكفاح �ملثابر من �جل فكرة �صامية وق�صّية عادلة.
لنيل  �لإيجابي   �لنتظار  من  �لنهائّية  �حل�صيلة  تلك  هو  �لقطاف 
�أو �إ�صرتجاع �أر�ض ��صتوىل عليها وعلى مقدر�ت �صعبها  �حلرّية و�لإنعتاق 

مغت�صب عن�صري.
�إّن �خلذلن هو �أكرث ما نخ�صاه على هذ� �لقطاف، خوف من �أن يكون 
َو�أَْثٍل، ياأتي على م�صرية من �لعذ�بات و�لت�صحيات  �أُكله بني َخْمٍط  قطافا 
ودماء �ل�صهد�ء، يف خ�صم �لدعوة �إىل �لو�قعّية و�لتحولت �جليو�صيا�صّية 
�لأر�ض  يف  و�لّتفريط  و�لأخالقية  �لإن�صانية  �حلقوق  باإ�صقاط  تنادي  �لتي 

و�لعر�ض.
و�أخ�صى ما نخ�صاه �أن نفجع يف ثمر�ت قطافنا يف �لق�صّية �لفل�صطينّية 
�لتي �أرغمت على �لدخول �إىل حمطة �لإنتظار للقطاف �ملرتقب بعد كل ما 

مرت به و ل تز�ل من �ل�صيا�صات �لعن�صرية �ملمنهجة لت�صفيتها.
�لّتحالفات  لبع�ض  �ملجاين  �لّتطبيع  نتيجة  مر�  �لقطاف  يكون  قد 
�ملعنوي  �لغطاء  رفعت  ثمر�ت  مر�رته  يف  يحوي  ولكنه  �لبائ�صة  �لعربّية 
»حتت  عر�ة  تركتهم  و  خذلها،  من  كل  عن  نهائّيا  و�ل�صيا�صي  و�لأخالقي 
�صقف �لّتطبيع �لو�طي«. و�صيظل �أبنائها �لأحر�ر وكل من �آمن من �ل�صرفاء  

بعد�لة ق�صيتها مر�بطني دفاعا عنها.
فل�صطني لنا..

و فل�صطني هي �لأبقى..

أ. سناء جاءباهلل

  كاتبة من اجلزائر  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

القطاف المّر
و فلسطين هي األبقى

رأي
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ميّ العيسى

و�إذ� �ملووؤدُة �ُصئلت
�أبذنب يهوذ� فل�صطني ُتقتل؟
�أم بذنب هتلر و�جُلنب �أغرب؟

�أم بذنب »�لعروبة« و�لطامة �أكرب؟
لَقْرٍن �أو يزيَد و�لبطون ُتبَقر
وعلى �ملو�ئد �لأجّنة ُتنَحر

لأعياٍد ما لها �أيام
ها �لر�يات حًى يخطف �صحايًا تُلفُّ ب�صُ

و�بر�هيم »�لعربي« كلَّ يوٍم ُينَحْر
لبني �صهيون وم�صتعربيه ُيقّدم

قربانًا ُمتّبل
بقر�بني و�أكرث.

وفل�صطني �ل�صهادة بو�أدها تكابر
تعي�ض �آلما حتنوها

وندوبًا تاأكُل من �صديدها
جر�ُحها غنوة من�صية

تت�صربل دمًا
�صل�صبيال �صل�صبيال 

ُيثمر ُحبًا يثاأر
فاأثاأري.

هّيا فل�صطني
هّيا

�أفيقي
ولدمك �ثاأري

و�نرُثي �أ�صالءك طينًا مدّمًا
ُي�صّمخها حّناًء: ِخ�صبًا ُمعطر

وقبل �أن ينه�صك �صارون و«عنرت«
ومّي�صك عقلة ��صبعه »مِب�صطر«

��صت�صهدي روحًا عربية
ت�صمو عبقًا يد�ويك ويثاأر

لتنبت �أر�صك �صّبارً� وعلقم..
حنظاًل مِلَن طغى وتكرّب

يا فتاة ��صتهزوؤ� منك �لرجال ومن ��صرتجل

فباأي ذنب يا هذ� تقتل؟..
و�ل�صهادُة ِعفة �صرمدية

ترفُعِك �إىل �ُصمّوها �لعذر�ء مرمي
ويرحمك بها �هلل �أكرب

و�هلل �أكرب
�هلل �أكرب

يا فل�صطني �لفتّية
�إيٍه يا ُبنية

عملو� منك ق�صية
ُتباع وُت�صرى يف �ملحاكم �لدولية

وتتناقل من »كاتب عدل« �ىل »حاكم«
ل؛ بل ت�صُربها �أيادي �صم�صار وظامل
عربيٌّ مت�صهني و�أمريكاين م�صتعرب

�إيٍه يا بتول
دن�صوك بالق�صية

ي�صّنوك َبندً� م�صّو�صًا
لتو�أد حيثيات �لق�صية

وها هم
يلّوثون م�صاماتك
وي�صتهينون بعفتك

فاإقتلعو� زهور مد�ئنك
�صلخوك ج�صدً� يتيمًا

وليتهم ي�صلون على روحك
�صالة قد�صية!

ول ُمغيث ول �آٍت
�صوى �لعدو �لآثم

ومن معه من حمرتف ومقامر
فاإثاأري

فل�صطني
�إثاأري

فاأ�صد ما يف �لق�صية �أنك تعي�صني بع�ض �لو�أد 
عربيا 

يا �أيتها �لأبّية

منذ �أن �أعاد عبد �هلل �ل�صغري ت�صليم غرناطة �إىل 
�لإ�صبان ُمهديًا معها ح�صان عربّي �أبي�ض �أ�صيل �أذرف 
كما  �ملُهدى(  )�ل�َصْلب  و�أمل  حرقٍة  دمــوع  مّدربه  عليه 
مولها  �صّلمها  مملكة  على  حرقة  �أ�صّد  دموعًا  �أذرفها 
وها  �لأندل�ض..  �صقوط  معلنًا  وكر�مة  عّزة  بعد  وموله 
عنوة،  ُت�صتلب  مل  �إن  �لأ�صلية،  �لعربية  �أر��صينا  هي 
بع�ض  ومعها  ذهــب  مــن  طبٍق  على  ُتــهــدى  فــُتــهــدى..و 
كبوة �حل�صان  َتْكُب  وكر�مة مل  �لأ�صيلني  �لرجال  من 
وملن  ــل  و�لأهــ �لــعــدو�ن  ــاأرجــل  ب ُت�صحق  بــل  فح�صب؛ 

ل�صما�صرة...
وتتو�ىل �لهز�ئم مع �لهد�يا

وملّا نزل نقف عند �أجماد ما�صينا
ففي ع�صور �لهز�ئم �ملتو�لية تتو��صل �لنك�صار�ت، 
ويف كّل �نك�صار ل جند مرّبرً� يحمينا �إّل هذ� )�لَقَدر(؛ 
بزيت  يغلي  ِقــْدرً�  �أ�صبح  �أنه  �ملّلمات حتى  �إليه يف  نفّر 
�لزيتون �ملقلوع من �أر��صينا لي�صتهزيء من �صذ�جاتنا 

�ملفتعلة �أو بالأحرى حماقاتنا �لأزلية.
ع�صر  يف  �ننا  وّلْت..حتى  باأجماد  نحلم  نزل  وملّا 
�لبطولت �لبهلو�نية ُنحيي �جلبناء لننت�صر بالهز�ئم 

حيث ل ُيبارز �لأقوياء �لأقوياء!
نــر�وح  �أن  قبل  �لهزمية  نختار  �أن  فعلينا  وهكذ� 

�لإنك�صار
ونظّل نتنا�صى �أن ما�صينا يهز�أ مّنا

على  حرقة  تربته  تبكي  قري�ض  �صقر  �أن  نتنا�صى 
كـ«�لن�صاء«  �هلل  عبد  بكى  كما  ولي�ض  وَخَلفه،  فتوحاته 
�صّلم  �ن  تبك..بعد  مل  �لتي  )�ملــر�أة(  �أمــه  عرّيته  كما 

مملكته.
باأنف�صهن  �صحني  حني  �لفتيات  �ولئك  بكني  وهل 
�أج�صادهن ورودً� كما بكى »رجال«  وهل  ُطهَر  لتتناثر 

�صيبكون على �أر�ٍض..على �أُمٍّ ..!؟
ح�صاب  على  �لذهبية  �لهبات  �صل�صلة  متى  و�إىل 

�لأر�ض و�لأُّم
يا �أٌّمًة

يا �أَمَة.

فة لثقا ا

وإذا الموؤدُة ُسئلت
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أ.أحالم لقليدة

ل �صيء يعجبني، ل ن�صرة �لأخبار ول �أ�صماء 
�ل�صا�صة ول عناوين �جلر�ئد كل �صباح. بدوري 
عامل  يف  يعجبني  �صيء  ل  �أرددهـــا  درويــ�ــض  يــا 
�ل�صم�ض  نــور  �إخفاء  ويحاول  �حلقائق  يطم�ض 

بغربال وقالو� كيف يقد �لقمي�ض من دبر.
ومن  �صنغني  ملن  دروي�ض،  يا  �أمرنا،  �حتار 
�صيطرب و�حلياة مو�ويل و�أحز�ن. �لغدر �أ�صبح 
تفوي�ض  وكاأنه  �لبقاع،  كل  يف  �لكاملة  �ل�صمة 
ر�صمي من �ل�صيطان. �لتطبيع �خرت�ق. �لتطبيع 
�لتطبيع  وبــني  غـــادرة.  طعنة  �لتطبيع  خيانة. 
�إد�ركها  ��صتفهامات عري�صة وجب  و«�لت�صبيع« 
قبل ت�صمني منطق �لربح و�خل�صارة يف �صفقات 

خا�صرة �أ�صال.   
بعد �لإ�صت�صالم غري �ملعلن لالإخرت�ق �لأفقي 
�لتكتمي �لذي خ�صعت له بع�ض �لدول  �لعربية، 
�أز�ح ورقــة  ــرت�ق �لــعــمــودي، �لـــذي  ــ يــاأتــي �لإخ
�لتوت عن �لوجه �حلقيقي للنظامني �لعربيني، 
للتطبيع  �نبطحتا  �للتني  و�لبحرين  بالإمار�ت 
مع �لكيان �ل�صهيوين. يف هذ� �لظرف �لدقيق 
جر�ء  �أجمع  �لعامل  يعي�صه  �لذي  و�ل�صتثنائي، 
قاتل  كفريو�ض  كــورونــا،  جائحة  مــع  �لــ�ــصــر�ع 
�أودى بحياة �لآلف من �ل�صحايا، فريو�ض غري 
مرئي ول حمدد �ملعامل، وتلك حال �لفريو�صات 
�لفريو�صات  عن  تختلف  ل  قد  �لتي  �مل�صتجدة 
�ل�صامة �لتي تت�صرب �إىل �جل�صد �لعربي، �أفقيا 
�لتطبيع  وما  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  وعموديا 

مع �لكيان �إل مدخال ملخططات �صهيونية �أكرث 
تغلغال يف �جل�صد �ملنخور �لقوى. 

�لذي جمعنا  �للقاء  �إيحاء  تلك �صذر�ت من 
يف  بــبــاريــ�ــض،  �لفل�صطيني  �ل�صفري  مــع  �لــيــوم 
�إطار زيارة ت�صامنية مع فل�صطني دولَة و�صعبَا، 
ورف�صا للتطبيع مع �إ�صر�ئيل، من طرف كل من 
و�لبحرين، وذلك مببادرة من �حتاد  �لإمار�ت 
وجملة  �أوروبــا  يف  �لعرب  �لكتاب  و  �ل�صحفيني 
ــرب«، حيث عــرب �أعــ�ــصــاء �لــوفــد عن  ــع ــل �ل »ك
�لالم�صروط،  وت�صامنهم  �لالم�صروط  دعمهم 
�لتهافت  هذ�  ظل  يف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع 
تيار  �صد  ي�صري  �لــذي  �لو��صح،  غري  �لعربي، 
عملية  تقوي�ض  يف  وي�صاهم  �ملن�صود،  �ل�صالم 
�ل�صالم، وي�صيء للعرب �أكرث مما ي�صيء لهذين 
�لنظامني، وللق�صية �لفل�صطينية، بوجه خا�ض.      
عرب  �لهريف،  �صلمان  �لف�صطيني،  �ل�صفري 
�لإعالمي  للوفد  �لعميق،  �صكره  �لبد�ية عن  يف 
�ملرعبي،  علي  مــن  كــال  �صم  �لـــذي  �لــعــربــي، 
�أحــالم  �ل�صافعي،  ر�ــصــدي  �ملــحــمــدي،  فاطمة 
على  �لتاأكيد  جمــدد�  �لعبيدي،  هالل  لقليدة، 
�ملو�قف �لثابتة لدولة فل�صطني، و�صمود �ل�صعب 
كليا مبثل  يتاأثر  �أن  �لذي ل ميكن  �لفل�صطيني، 
هذه �لتحولت، وباإمكانه �لعودة �إىل �لنتفا�صة 
دور  على  مــ�ــصــدد�  �حلـــال،  �قت�صى  �إن  مـــرة، 
�ل�صعوب �لعربية، يف ن�صرة �لق�صية، وكذ� دور 
يف  و�مل�صتقل،  �حلــر  و�لعاملي  �لعربي  �لإعـــالم 

جتاوزت  �لتي  �ملخططات،  هذه  ملثل  �لت�صدي 
�لعمودي،  �لخرت�ق  �إىل  �لأفقي،  �لخرت�ق  حد 
مع  �لتطبيع  يف  بــو�ــصــوح  ينجلي  ــد�أ  ــ ب ــذي  ــ �ل

�إ�صر�ئيل.
�لكلمة  �لعربي،  �لوفد  �أع�صاء  تناول  وقــد 
ودعمهم  م�صاندتهم  عن  عــربو�  حيث  تباعا، 
يف  �لفل�صطيني،  و�ل�صعب  �لفل�صطينية  للق�صية 
�أبعاده  عن  بالتايل  و�لك�صف  �لتطبيع،  مو�جهة 

�حلقيقية وخلفياته �ملبطنة. 
كامري� �لتلفزيون �لفل�صطيني كانت حا�صرة 
يف هذ� �للقاء �لت�صامني، حيث �أجرى �صحفيو 
�لقناة لقاء�ت مع جميع �أع�صاء �لوفد �لعربي، 
نظره  ووجهات  مو�قفه  عن  جهته  من  كل  عرب 
من �لتطبيع، و�لتي جاءت مت�صاوقة مع جمريات 

�للقاء.
و�ل�صعوب  �لأمم  وق�صية  عربية  فل�صطني 
وم�صروعيتها  بعد�لتها  توؤمن  �لتي  �لأبية  �حلرة 
فال  و�لإن�صاين،  �لعربي  �إطارها  فى  �لتاريخية 
�لن�صر،  حتى  و�صمود�  �نبطاح،  ول  ��صت�صالم 
�ملعلن  و�ل�صتبد�د  �لتزييف  �أ�صكال  كــل  على 
لل�صعب  وحتية  �مل�صميات.  كــل  حتــت  و�ملخفي 
�حلــرة  وفل�صطني  �لبطل،  �حلــر  �لفل�صطيني 

وعا�صمتها �لقد�ض
وجور ذوي �لقربى �أ�صد م�صا�صة..على �ملرء 

من وقع �حل�صام �ملهند
ــاك �أعــنــي يــا جـــارة، وجــارتــك �جلــارة،  و�إيـ

  �شاعرة من املغرب

شذرات من زيارة وفد إعالمي عربي للسفير 

الفلسطيني بباريس

التطبيع اإلماراتي البحريني الصهيوني صفقة 

خاسرة وإنبطاح مهين
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 رضا المحمداوي 

أنمار مردان

 كاملُعتاد ....
ُكّل �صباحٍ  �أ�صرُب �لقهوَة 

مع حممود دروي�ض 
يف �لكافرتيا 

و�أقوُل لهُ :
 - �صكرً� لَك لأنَك َعَودتني على هذِه �ملر�رةِ  

يف وقٍت متاأخرٍ  
من حياتي 

�إنها تنا�صُب مز�جي متاماً  
ة ٌ وقامتة ٌ فهذِه �لَقّهوُة ُمرَّ

كطعم �حلياة
َم�َصَح غباَر �لزمِن عن نّظارتِه 

َق بي... وحدَّ
و�أنباأين هام�صاً  

- �صتبقى وحدَك نافر�ً 
ِمثَل َجْو�ٍد جامٍح يف �لرب�ري 

فال َت�صتوح�ْض خطَوَك فيها 
هيَلَك �ملُوؤجل  و�طلْق �صَ

يف �لريحْ  
دُد �صاخبًا  و�أ�صمْع �صد�ُه  َيرَتَ

يف �ملدى 
كي يهد�أَ �لقلُق �لكامُن يف روِحَك 

لَك ت�صرتيحْ   لعَّ
�صتبقى وحدَك عا�صقاً 
تطارُد خيوطَ  �ل�صوِء 

يف �لليايل 
فال تبتئ�ْض خلطِوكَ  �لعاثِر 
ْوَب �لَفجر  و�أنَت مت�صي �صَ

فماآُلكَ  �لنهار �لبي�ض 
و�لعطر �لبهيج 
�إنطلْق وحدكَ  

َوَدْع عنَك ثرثرةَ  �لعابرين 
�ىل ر�أ�ض �ل�صهر �لأ�صلع

 حيُث تنزلُق �لعماُر ُمهرولةً 
�ىل �حلفرِة �ل�صود�َء 

ة  يف تلَك �مَلقرَبَ
�صتبقى وحدَك �أ�صياًل 

د�وي حزين  ِمثَل َمّو�ٍل حِممِّ
يطوُف حوَل مملكة �ل�صومريني �لقدمية 

وياأخذُه �ملاُء عميقاً 
�ىل جنِة �هلل �ملفقودِة 

يف جماهيل �لهور 
وُتغني بِه طيوُر �ملاِء 

وهي تهاجُر �إىل �لبعيد 
�صتبقى وحدَك ُم�صافر�ً  

يف �لفيايف 
حيُث يرت�ءى لَك وجه �هلل 

فت�صكو لهُ  
ِمْن وح�صِة �لبالد 

ووجِع �مل�صافِة 
وغربِة �لطريق 

�آه....ما �أوح�ض �لطريقْ  
دوَن �صديقْ  

�أو رفيقْ ...
�صتبقى وحدَك غريباً 

يف حمطة �لإنتظار 
مُيرُّ عليَك �مل�صافروَن �لُغرباء 

فُتّحدُق بهم 
َك لن جتَد وجهًا تعرفهُ  لكنَّ

�أو وجهاً  يعرفك 
ول �أثَر لذكرى قدميٍة 

يحمُلها �إليَك �أولئَك �ملُ�صافرون 
ول �أثَر للقطارْ              

ل�صُت وحيًد�
فالُفوَهُة �لتي زرْعُتَها

مل تُكن �أُغنيَة �ملوِت
كاَنْت فَمِك...

وما زلُت �أُ�ّصاَقُط ُجثًثا َحولِك �أو َحوَلها
فَمتى �أَنه�ُض ِمن ُغرَبِتي ؟

…………………
�لُفوَهُة و�أَعِني فَمِك

مُتار�ُض عبَثها يِف زَغاِريِد ولَدِتي
فالقاِبلُة �لتي َهر�صتِني لأجُنو �إىل �حلَياِة

مار�َصْت ُطقو�َض �لِعبادِة يف ُح�صِنِك
و�أنا وليُد �أُنوثتك 

ل خرَب ياأِتي ِمَن �ل�صماِء
لأ�صَتِقيَم بعَد وجِهِك

�أُِثرُي �ل�صفقَة
و�أنِت ُتثرييَن �َصجِري للوُقوِد

ُكلَّما �بَت�ِصُم 
و�أنا �غِر�ُض ر�أ�ِصي يِف جبِل �أيِّ �أُمنيٍة

تظهريَن ِبطوِلِك ِمثَل ِقطاٍر
َينقُل حَمطاِت �لُقبِل ِمن عناويِنها

فاأغُدو َحبَل وريٍد
�ُض دَمِك ِحني يُدوُر �أتنفَّ

و ل �أتخرّث.

فة لثقا ا

لسـُت وحيدًا

فنجان قهوة مع 
محمود درويش
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كثريً� ما رددت و�أنا �صغري كلمة )�ِصّنقرة(، ومل �أدِر �أن هناك قريًة، يف 
�لريف �لإدلبي حتمل �ل�صم، فكنت �أجاوب َمن ي�صاألني من �أين �أنت؟ �أو �إىل 

�أين تذهب؟ 
�ل�صخرية، وعلى  �صّنقرة، على �صبيل  �إىل  �أو ذ�هب  �صّنقرة،  فاأقول: من 
�فرت��ض �أنه ل وجود لهذ� �ملكان، �إىل �أن كربُت، و�كت�صفت بدون �أن ت�صقط 
بهذ�  قريٌة  ُت�صّمى  وتعجبُت كيف  �لقرية موجودة،  �أن  كنيوتن،  فوقي  تفاحة 

�ل�صم �لغريب؟
يقول �صديقي: تابعُت يف �لقرن �لفائت م�صل�صاًل �صوريًا، وفيه �صخ�صية 
)�أم حممود( تقوم �ملمثلة �صامية جز�ئري بالدور، وكانت كثريً� ما تقول باأن 
لها �بنًا يف )خورفكان(، و�عتقدُت حينها، باأنه لي�ض هناك بلٌد بهذ� �ل�صم، 
�إىل �أن قّي�ض �هلل يل �ل�صفر لالإمار�ت، و�لذهاب �إىل مدينة خورفكان للتمتع 
ب�صاطئها، وتعّلم �ل�صباحة، ول�صيما �مل�صي على �لرمال �لناعمة حتت �ملياه، 
�ملناطق  �إىل  �أ�صفت  وهكذ�  رم(،  )�ل�صِّ مبنطقة  �إليها  طريقنا  يف  ومررنا 

رم(. و�لأماكن ��صم )�ل�صّ
ت�صّوْر �صديقي: �إذ� �صخ�ض من �ل�صرم، و�صئل من �أين �أنت؟ يخجل �أن 

يجيب،  ويقول من )�ل�صرم(.
�لبوؤ�ض، مع ��صتخد�م  باأنه  �لبو�ض(، وقيَل  ُي�صّمى )زقاق  �إدلب زقاق  يف 

�لنا�ض، �صار )�لبو�ض(، ف�صتان بني �لبوؤ�ض و�لبو�ض!
�لبوؤ�ض موت و�لبو�ض �صيٌء �آخُر لن �أقوله

يتابع �صديقي: يف مدينة �لرقة هناك �أ�صماء لقرى ومناطَق غريبة، مثل 
قرية  ��صم  وهناك  �ملن�صورة،  �إىل  �ل�صم  وُقلب  َر�،  ُن�صِ �للذين  )�لنهدين( 

)خربة �جلح�صة( �أو )�لفاط�صة(.
يعني �صديقي: �آمّنا هي خربة وخر�ب، وكمان �جلح�صة!

مه�صومًا  �ل�صم  لكان  �لأ�صبق،  ــوزر�ء  �ل رئي�ض  بلد  غز�لة(  )خربة  لو 
وجمياًل.

و�لنازلة،  �لطالعة  على  )بّعا�ض(  لقرية  قريبة  منطقة  من  �صديق  يل 
�أمزح معه، وهو �صخ�ٌض مرٌح، يحب �ملز�ح، �أقول له : �أهاًل بابن بّعا�ض �لبار.
يبت�صم ويخرج بطاقته �ل�صخ�صية، ويقول: �نظْر �أنا من تل �ل�صمن، ولي�ض 

من بّعا�ض، وي�صري باأ�صبعه �لو�صطى.
�لأ�صماء �لغريبة توجد يف كل مدينة، ويف كل بلد عربي.

)ميت  )خرمان(،و  )خّمارة(و  و  )�جلربوعة(  عندهم  مثاًل  م�صر  يف 
�أو ميت  �أو خرمان  باأنه من �خلّمارة  �أن يقول  �لبز( يعني يخجل �ل�صخ�ض 

�لبز.
�أثارت م�صاكَل كثريًة بني �لنا�ض، لتهكم و�صخرية بع�صهم  هذه �لأ�صماء 

منها، وو�صلت �لأمور �إىل �ل�صيطان �لرجيم، وتدخل �لق�صاء حل�صم �مل�صاكل، 
وتغيري )ميت  �إىل )بلقا�ض(،  �ل�صم  ُبّدل  كما يف قرية)�أبو عر�صة(، حيث 

�لبز(، �إىل )ميت �لنور(.
�لأ�صخا�ض  �إىل  تتعد�ها  بل  �لأماكن  على  لتقت�صر  �لغريبة  و�لأ�صماء 

�أي�صًا، يف خدمة �لعلم كان لدينا زميل ��صمه )�أعبيد هل�ض �لعجاج(.
�أتعبه �أبناء دورتنا، بالتعليق على ��صمه، يقولون له: )فهمنا لي�ض ��صمك 

عبيد بل �أُعبيد وهل�ض كمان وعجاج فوق ذلك(!
لكن  حُتتمل،  �أن  ميكن  �لغريبة  و�ملناطق  �لقرى  �أ�صماء  �صديقي:  يقول 
لهم  ول ذنب  نف�صية حلامليها،  و�أزمات  �إ�صكالت  ت�صبب  �لأ�صخا�ض  �أ�صماء 
يف �ختيارها، و�ملفرو�ض �أن يكون هناك معجم وطني لأ�صماء �ملو�ليد، كما 
يف �جلز�ئر، حيث ينظر موظف �حلالة �ملدنية )�لنفو�ض( يف �ل�صم �ملقرتح 

من �لأهل، فيما �إذ� كان متو�فقًا مع �ملعجم، �أم ل.
 عادًة ما يختار �لأهل لأبنائهم �أ�صماء �ل�صو�ري و�لوحو�ض، كنمر وفهد 
و�أ�صد، و�لطيور �جلارحة، كعقاب و�صقر ون�صر، لبثِّ �لرعب يف نفو�ض َمن 

ي�صمع بها
و�ختارو� �أ�صماًء ُتبعد �حل�صد، كجرو وكلب وكالب وكليب وجح�ض وبعرور 

و�صخبوط.
�أٌب  �صّمى  فقد  و�أحبتهم،  �أهلهم  من  مات  َمن  �أ�صماء  �ختارو�  وكذلك 
�صخرية  من  �لبنت،  فتعّقدِت  �لر�حلة،  جدته  ��صم  على  )م�صعودة(،  �بنته 

زميالتها، وتركِت �ملدر�صة، و�أ�صبحت )متعو�صة(. 
تخليدً�  ��صم )علجية(  عليها  �أمها  �أطلقت  لفتاة  ق�صة طريفة،  وهناك 
لذكرى جدتها، فعمدِت �لطفلة �إىل �إخفاء هذ� �ل�صم ملدة 25 �صنة، وعندما 
�مل�صتعار  با�صمها  ��صمها �حلقيقي مكتفية  �أخفت عن زوجها  �لزو�ج  �أر�دِت 
�حلقيقي  �ل�صم  ــزوج  �ل �كت�صف  �لـــزو�ج،  مر��صم  �إمتــام  وعند  )مـــرمي(، 
لزوجته، مما ت�صبب لها  باإحر�ج كبري، وكاد �لزوج �أن يفّر منها ومن ��صمها.

ورٌع  فيها  �أ�صماًء  �أبنائهم  على  �لأهــل  ُيطلق  وقد  �صرده:  �صديقي  يتابع 
وتقوى، مثل )جامع جامع(، وبالتاأكيد �أهله تو�ّصمو� فيه �أن يكون من رجال 

�هلل �ل�صاحلني، ولكنه كان جامعًا لل�صر ولأدو�ت �لقتل و�لتعذيب.
للقرى  �لغريبة  �لأ�ــصــمــاء  عــن  �لــكــالم  قــائــاًل:  حديثه  �صديقي  ُينهي 
�أكرث  �لعربية  �للغة  �أن  للتاأكيد  بل  و�ل�صخرية،  لي�ض لالإنتقا�ض  و�لأ�صخا�ض، 
�للغات غنًى بالألفاظ و�ملفرد�ت، وفيها جماٌل رحٌب، لإختيار �ل�صم �ملنا�صب 
لالأبناء، بحيث ل ُي�صبب لهم �ل�صم يف �مل�صتقبل �لنزعاج و�لتعر�ض للتهكم 

و�ل�صخرية.

أ.حسام الدين الفرا

أسماؤنا غير الُحسنى

اأديب و �شاعر عربي

رأي
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هناك  �أن  �إل  كورونا  موجة  �إنح�صار  من  �لرغم  على 
قبل  و�لتي رف�ض منظموها من  �لهامة  �ملهرجانات  بع�ض 
عرو�ض �مل�صرح �لتي تقدم �أون لين عرب و�صائط �لنرتنت 
�رتاأت  قد  �ملهرجانات  �إد�رة هذه  �أن  يبدو  فيما  �ملختلفة، 
جناعة �لر�أي �لقائل ب�صرورة �لتعامل مع �لأزمة حتى ولو 

بالإلتز�م بالن�صب �ملقررة للح�صور �ملبا�صر.
متاحا  يكون  لن  �ملبا�صر  �لدويل  �حل�صور  و�أن  خا�صة 
�أية  ��صتقبال  بعدم  و�لقر�ر  جزئيا  �لطري�ن  تعطل  ب�صبب 
�لتي  خطى  على  �ل�صري  منها  عدد  بد�أ  ر�صمية..وقد  وفود 
�لتجريبي  للم�صرح  �لقاهرة  ملهرجان   27 �لدورة  تبنتها 
�صبتمرب  من  ع�صر  �حلادي  يف  فعالياتها  �إختتمت  و�لتي 
برئا�صة  �ل�صتثنائية،  دورته  ت�صمنت  و�لذي  �ملا�صي، 

�لدكتور عالء عبد �لعزيز �لعديد من �لفعاليات �لهامة.
�إقامة  �إجتاه  نحو  بالدفع  �ملهرجانات   قامت  وقد   
بدل  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  عرب  لين  �أون  فعالياتها 
�صيف  مهرجان  �ملثال،  �صبيل  على  متاما،  �إلغائها  من 
�لفنانة  برئا�صة  �إد�رته  �أعلنت  �لذي   �مل�صرحي  �لزرقاء 
عبري عي�صى عن �إطالق دورته �لـ 18 يف 3 �أكتوبر �حلايل، 
�أن تكون فعالياته �لدولية عرب �لإنرتنت، كذلك فعل  على 
مهرجان ليايل �مل�صرح �حلر �ل�صبابي برئا�صة �لفنانة �أمل 
�لدبا�ض وكالهما بالأردن. ويف �إعتقادي �أن هناك �لعديد 
�صرت�جع  لين  �لأون  ترف�ض  كانت  �لتي  �ملهرجانات  من 

نف�صها يف ذلك �لقر�ر. 
رغم  �لب�صر  يف  �حلياة  روح  يبث  �لذي  للم�صرح  حتية 

�جلو�ئح و�لأوبئة.

صفاء البيلي

مهرجانات 
المسرح 
الدولية 

»أون الين« 
على خطى  

القاهرة 
التجريبي

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

المسرح

ملف انجلزيي أول مسرحية سعودية خال جائحة كورونا

»جنة هنا« على مسرح الغد قريبا

السعودية:

مصر:

حتت �صعار نعود بحذر وبالتعاون مع فرقة م�صرح �لطائف قّدمت جلنة 
�لفنون �مل�صرحية بجمعية �لثقافة و�لفنون  م�صاء �ليوم عر�ض م�صرحية »ملف 
و�صط  وذلك  �جلمعية،  مبقر  للفنون  �حلارثي  ردة  فهد  قاعة  يف  �إجنليزي« 
�ل�صحية  و�لربوتوكولت  لال�صرت�طات  تطبيقًا  حمدود  جماهريي  ح�صور 

�ملعتمدة من �جلهات �ملخت�صة.
�ل�صخ�صية  ومعاناته  �لإن�صان  هموم  حول  �مل�صرحية  �أحد�ث  وتدور 
�لأحد�ث  لأهم  رو�يات  مت�صّمنة  �ليومية،  ق�صاياه  مع  �لنف�صية  و�صر�عاته 
و�لجتماعي  �ملهني  �جلانب  يف  حياتها  خالل  �ل�صخ�صية  بها  مرت  �لتي 
�أول  وتعد  »�ملونودر�ما«،  �لو�حد  �ملمثل  م�صرحيات  من  وهي  و�لقت�صادي، 
عر�ض م�صرحي يقّدم يف �مل�صارح �ل�صعودية بح�صور �جلمهور حيث مت �إيقاف 
جائحة  �نت�صار  بد�ية  منذ  �ملجتمع  �صالمة  على  حر�صًا  �لفنية  �لفعاليات 

كورونا �مل�صببة ملر�ض كوفيد 19.
�لفنان  و�إخر�ج  ومتثيل  �حلارثي  ردة  فهد  �لكاتب  تاأليف  من  �مل�صرحية 
مطر �ل�صو�ط، ونفذ ديكورها �لفنان �صديق ح�صن، كما �صمم ونفذ �إ�صاءتها 
�لفنان مهند �حلارثي، ويف تنفيذ �ملوؤثر�ت �ل�صوتية �لفنان عبد�هلل دو�ري، 
ويف �مل�صاندة �لفنية �لفنان عبد�لإله �ل�صحيمي، و�أ�صرف فنيًا على �مل�صرحية 

�لفنان �أحمد �لأحمري.

�صامح  �لفنان  �ملخرج  �صرح 
م�صرح  فرقة  مدير  جماهد 
�أن  للم�صرح،  �لفني  بالبيت  �لغد 
�لعر�ض  ل�صتقبال  ت�صتعد  �لفرقة 
من  وهو  هنا«  »جنة  �مل�صرحي 
و�إخر�ج  �لبيلي،  �صفاء  تاأليف 

حممد �صابر.
�مل�صرحية  �فتتاح  �ملقرر  ومن 
على  �حلايل  �أكتوبر  �صهر  خالل 

خ�صبة م�صرح �لغد بالعجوزة.
من  هنا«  »جنة  م�صرحية 
هالة  �لطوخي،  عبري  بطولة 
و�أ�صعار  �ل�صريف،  �أحمد  �صرور، 
م�صعود �صومان، مو�صيقى و�أحلان 
تعبري  ت�صميم  �لنا�صر،  �أحمد 
ديكور  �صحاتة،  ح�صن  حركي 
تاأليف  ومن  زهدي،  مي  و�أزياء 

�صفاء �لبيلي و�إخر�ج حممد �صابر. 
يناق�ض  كما  بالأبناء،  �لآباء  عالقة  ويناق�ض  �جتماعي  فلك  �لعر�ض يف  ويدور 
�لهوية  وحتولت �لنف�ض �لإن�صانية من خالل عالقة بنت و�أمها �لتي ترى كل منهما 

�حلياة بعني مغايرة.
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»سنقرية« عرض يناقش المسكوت عنه.

مهرجان ليالي المسرح الحر الشبابي  ينطلق تحت شعار »الوضع كوفيد- 19«

تونس:

األردن:

و�حدة  تون�ض،  يف  عرو�ض  ب�صل�صلة  منتجها  يقوم  �لتي  »�صنقرية«  م�صرحية 
�مل�صكوت عنها، وهي %زنا �ملحارم%، و�مل�صرحية تنطلق من هذه  �لق�صايا  من 
و�لعامل  تون�ض  يف  �ملنت�صرة  �لجتماعية  �لظو�هر  من  جمموعة  لتعّري  �لظاهرة 

�لعربي، وفق فريق �لإنتاج و�لتمثيل.
�مل�صرحية �صمن  ُت�صنَّف  و  �إ�صباين،  �لعر�ض من ن�ض  �إقتبا�ض ن�ض  وقد مت 
�لأعمال �لتي تك�صر �لتابوهات �لجتماعية و�حلياتية �لذ�تية �ملنت�صرة يف تون�ض 
من  �أكرث  يف  �لعكرمي  لطفي  و�ملخرج  �لكاتب  �صرح  كما  عام،  ب�صكل  و�لعامل 
�ملاجنة  �خلمرية  �جلل�صات  على  ُتطلق  عبارة  »�صنقرية«  �إن  قال  حيث  مو�صع. 
»ليلة  ى  ت�صمَّ �لليلة  تلك  وكانت  �حلا�صرين،  بني  �لن�صاء  تبادل  بعدها  يتم  �لتي 
�أن يكون ن�صيب �لأب �خته، وتبد�أ �خلطيئة  �لغفلة«، ويف تلك �لعملية ي�صادف 
�لتي كانت ثمرتها �لطفل يون�ض، ويوؤكد فيه على 3 مفاهيم كبرية وخطرية، هي: 

»�هلل، و�حلب، و�ملوت«.
تعري  �أنها  للم�صرحية  �لأ�صا�صية  �لر�صالة  �أن  �لعر�ض  وخمرج  موؤلف  ويقول 
جانًبا مهًما من �حلياة �لجتماعية يف تون�ض و�لعامل �لعربي، مو�صًحا:«نحن ل 
نطرح حلوًل يف �مل�صرح ولكن نطرح ظو�هر و�أ�صياء باإيجابياتها و�صلبياته«. و�أن 

»�لغاية  من �لعر�ض هو �لدفاع عن �لإن�صانية«.

�ملركز �لثقايف �مللكي بعّمان �صهد فعاليات 
�لذي  �ل�صبابي،  �حلر  �مل�صرح  ليايل  مهرجان 
كوفيد-  »�لو�صع  �صعار  حتت  �لعام  هذ�  يقام 
وح�صر  �لإفرت��صي،  �لعامل  عرب  ومنه   ،»19
عام  و�أمني  �مل�صرحي  �لكاتب  �لفتتاح  حفل 
وز�رة �لثقافة هز�ع �لرب�ري، ونقيب �لفنانني 
مديرية  ومدير  �خلطيب،  ح�صني  �لأردنيني 
وعدد  �جلر�ح،  عبد�لكرمي  و�لفنون  �مل�صرح 
و�ملهتمني.  �ل�صحفيني  من  جد�  حمدود 
فيلم  عر�ض  على  �لفتتاح  فعاليات  و��صتملت 
يف  �مل�صاركة  �مل�صرحية  �لأعمال  عن  ق�صري 
 20 مرور  ملنا�صبة  �آخر  وفيلم  �لدورة،  هذه 
مة  عاما على تاأ�صي�ض فرقة �مل�صرح �حلر �ملنظِّ
»�صبعة«  بعنو�ن  م�صرحي  وعر�ض  للمهرجان، 

�إخر�ج دعاء �لعدو�ن.
�لعليا  �للجنة  رئي�ض  �لدبا�ض،  �أمل  �لفنانة 
تفتح  �مل�صرح  خ�صبة  �أن  �أكدت  للمهرجان، 

ذر�عيها لل�صباب، ليقدمو� �إبد�عاتهم ويربزو� مو�هبهم، »فهم �جليل �مل�صرحي �لقادم �لذي نعوّل عليه«.
كما �صرح  رئي�ض فرقة �مل�صرح �حلر �لفنان علي عليان �إن �ملهرجان يقدم 5 �أعمال م�صرحية �صبابية على خ�صبة �مل�صرح بال جمهور، ومن ثم 
ُت�صّور باأحدث �لتقنيات، وُتبث مبا�صرة �ىل �لعامل �لفرت��صي عرب من�صات �لكرتونية يف فرن�صا و�أمريكا وم�صر، ومن�صة �لد�ئرة �لثقافية لأمانة 
عّمان �لكربى، ومن�صات �مل�صرح �حلر على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، �إ�صافة �إىل قنو�ت مهرجان �صرم �ل�صيخ �لدويل للم�صرح �ل�صبابي على مو�قع 

�لتو��صل �لجتماعي يف �إطار بروتوكول �ل�صر�كة و�لتعاون �ملتبادل بني �إد�رتي �ملهرجانني.
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أ.نسيمة أبرحوس

أنماط األحذية لموسم الخريف والشتاء
�لتي  �أمناط �لأحذية  �لوقت ملعرفة  ��صتقبال مو�صم �خلريف حان  �بو�ب  �ننا على  ومبا 
خريف  مو�صم  يف  �ملو�صة  �صيحات  باأحدث  وجذ�بة  ر�ئعة  باإطاللة  للتمتع  �قتناوؤها  يجب 

و�صتاء عام -2020 2021
من�صة  على  ظهرت  �لتي  �لأحذية  �صيحات  باأبرز  قائمة  �ليوم  �صيدتي  لك  جمعنا  لقد 
عرو�ض �لأزياء �لعاملية  و�لتي �ختارتها �لكثري من �لنجمات للح�صول على �طاللة جذ�بة 

و�نيقة لهذ� �ملو�صم، و منها �صنادل �لأربطة و�لتي تعترب �لنمط �ملثايل لإطالة �ل�صاقني.
�صيحة مو�صة �لأحذية ذ�ت �ملقدمة �ملربعة �لتي �صيطرت بقوة يف خريف و�صتاء -2020
2021  بعد غياب لعدة �صنو�ت، كما ظهرت بقوة  �أحذية �لبالتفورم من جديد على  مدرجات 

�لعر�ض لهذ� �ملو�صم، كذلك �لأحذية ذ�ت �ملقدمة �ملدببة.
�خلريف  ملو�صمي  منا�صبة  �لأحذية  �أكرث  يعترب  �لذي  �لفخذ  حتى  �لعالية  �لبوت  �أحذية 

و�ل�صتاء.
ذ�ت  وخ�صو�صا  ر�حة  �لحذية  �أكرث  من  تعترب  و�لتي  �ملكتنزة  �لريا�صية  �لأحذية  �أما 

�لنعال �ل�صميكة.
مو�صة �لأحذية �لذكورية �لتي ظهرت بقوة موديالت باأكرث من �صكل لهذ� �ملو�صم.

االزيــــاء
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و  هو   ��صطر  حينما  �أغتيل  و�لدها  �ن  ما:  موقع  يف  �صرحت  قد  غيفار�  ت�صي  �إبنة  �ن  يبدو 
رفاقه �ىل �إ�صطحاب �لكاتب ريجي�ض دوبريه �ىل لباز )عا�صمة بوليفيا( و�أثناء �لطريق ر�صدت 
�ملخابر�ت �لمريكية مكان وجوده. �ن هذ� �لت�صريح خاطئ، و�أنا هنا ل �أد�فع عن ريجي�ض لأننا 

��صدقاء، �و لأنه �أدخلني عامل �لفل�صفة و�لدب. 
بل �د�فع عن �حلقيقة، لأن ريجي�ض ل يحتاج من يد�فع عنه، فقلمه قادر بل �أكرث من قادر، و 
من باب �حلقيقة و�لتاريخ، كان مثل هذ� �لتخمني يدور يف ر�أ�صي عندما تعارفنا يف �إحدى قاعات 
�ملحا�صر�ت. وبعد �أن تعمقت �صد�قتنا رحت �أبحث عن حقيقة هذ� �ملو�صوع �لتاريخي و�لخالقي 
بكل معنى �لكلمة، حتى و�صلت هافانا، وكان ذلك يوم وجه يل �لرو�ئي �لعظيم )�ليخو كاربونتييه( 
�مللحق �لثقايف �لكوبي يف باري�ض دعوة لزيارة كوبا يف موؤمتر تعقده )د�ر �مريكا �لالتينية(. كما هو 
�حللم توقفت بنا �لطائرة يف مطار هافانا بعد رحلة ��صتغرقت خم�صة ع�صر �صاعة. كان يف �إنتظاري 
�صديق �صاعر من �صعر�ء �لزنوجة هو )رينيه دب�صرت(. قبل �صفري حدثت )�إمييه �صيزير( ف�صجعني 
و�أر�صل برقية �ىل رينيه �لذي جاء �ملطار لإ�صتقبايل. مل تكن �لطائرة مكتملة �لعدد، ثالثة �صو�ح، 

مندوب جملة باري مات�ض وم�صوره و بع�ض رجال �لعمال، وموظفني من �ليون�صكو.
تعارفنا ب�صرعة، كنت قد ر�أيت �صور� له يف موؤمتر �لقار�ت �لثالث �لذ ى ح�صر له �ملهدي بن 

بركة و�ختطف يف باري�ض من قبل �ملخابر�ت �لفرن�صية، ثم �إختفى �ىل �لأبد. 
�م�صيت خم�صة ع�صرة يوما يف بالد مقاطعة من قبل �لمريكان منذ �لثورة �لكوبية �صنة 1961، 
حني �أقدم كا�صرتو  بعد ت�صلمه �ل�صلطة على تاأميم كل �مل�صالح �لمريكية، تبدو �جلزيرة �صبه خالية 
فال�صيار�ت يف �صو�رعها قليلة وتعود �ىل �صنو�ت �خلم�صينيات، و�صط �ملدينة �لتاريخي متهالك، �أما 
�صكني فقد كان يف فندق )�لنا�صيونال( ،�لفندق �لذي كانت دوق ودوقات �أوروبا ي�صكنونه عندما 
ياأتون لق�صاء �ل�صتاء يف تلك �جلزيرة �لد�فئة. �ن �لأ�صان�صري يعود لبد�ية �لقرن �لع�صرين لذ� كان 

يجب �ن ي�صعد فيه مع �لزو�ر �حد عمال �لفندق. 
يف �ليوم �لثاين ز�رين �صفري �صابق يف �ليمن �جلنوبي �أيام �ملارك�صية موفد� من وز�رة �خلارجية 
�ل�صهامة  �لعر�قيني  وكعادة  �لعر�قي،  �ل�صفري  قابلت  �لول  �ل�صبوع  خالل  �صو�ء.  كلهم  �لأمن،  �و 
كافة  رتبت  �لعر�قية  �ل�صفارة  �لعر�قية. من  �لأقالم  ل�صالح جملة  �أعمل  �أنني  خا�صة حني عرف 
�ملو�عيد و�لرتجمة، وهكذ� قابلت �جلميع. طرحت �صو�أل: كيف �أم�صكو� غيفار� ورفاقه؟ حتى زوجة 
غيفار� وع�صيقته حيث �لأ�صر�ر تكون �أكرث حميمية. طرحت تخميني وهو تخمني لي�ض فيه �ي �تهام 

لريجي�ض، �حلقيقة حكاها يل »رينيه ديب�صرت«.
�إذ ��صتطاعت �ملخابر�ت �لبوليفية و�لمريكية �لتدقيق يف ��صماء كل نزلء �لفنادق فعرثو� على 
�إ�صم ريجي�ض وم�صور �صحفي �إنكليزى. هكذ� �ألقي �لقب�ض عليهما، حتت �لتعذيب ول يعرف �ملرء 
�ن  يبدو   مذكر�ته:  يف  كتب  لت�صي  �خلرب  و�صل  عندما   �ل�صمود.  على  �مرئ  �ي  و�حتمال  قدرة 
�لفرن�صي قد �ألقي �لقب�ض عليه، ول ندري طاقة �إحتماله. �أم�صى ريجي�ض خم�ض �صنو�ت يف �ل�صجن. 
دبوفو�ر  و�صيمون  �صارتر  جنح  عندما  خا�صت  عاملية،  �صجة  �أحدث  قد  عليه  �لقب�ض  �إلقاء  كان 
ليتاح  �لفرن�صية دورها  �لدبلوما�صية  �إ�صتجاب ديغول ولعبت  ت�صكيل جلنة عاملية لإطالق �صر�حه. 
لنا �أن نك�صب �ليوم �هم فال�صفة فرن�صا بعد �ن جنح بلفت نظر �لرئي�ض ميرت�ن لالإهتمام باأمريكا 

�لالتينية، هو �ليوم م�صت�صار يف جمل�ض �لدولة، �ي يف �على قمة �لهرم.
�أمتنى على )هيلد� غيفار�( �ن تتاأنى يف ت�صريحاتها خا�صة �ذ� كانت هذه �لت�صريحات على 

حمطة تلفزيون �مليادين �لناطق باإ�صم �إير�ن.

 أ. حميدة نعنع

ريجيس دوبريه: من قتل غيفارا؟

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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جداريات في الجزائر بعد التطبيع اإلماراتي البحريني 
مع الكيان الصهيوني 

رسوم للتشكيلي الجزائري مجيد سيليني 
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