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رحيل عزة إبراهيم
الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــراع الـــــــــــــدولـــــــــــــي
خـــــــــــــــــــــــــــارج الــــــــســــــــيــــــــطــــــــرة

الديمقراطية األمريكية..أكذوبة  اإلنتخابات 

األبــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــون 
ــيـــة الـــكـــرى ــنـــاعـ ــثــــورة الـــصـ ــلــ لــ

الــــــكــــــلــــــفــــــة االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لـــــتـــــفـــــجـــــر مــــــــرفــــــــأ بــــــــــروت

مــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا يـــــــــــــــــجـــــــــــــــــري داخـــــــــــــــــــــل 
حـــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاس؟!

الـــصـــن ومــســتــقــبــات الــوطــن 
2030 عــــــــــام  فـــــــي  الــــــعــــــربــــــي 

عــــــــــــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــتـــــــــــطــــــــــــ

نصائح عامة للمرأة 
للعناية بالجسم والشعر

المغرب واالندلس وهموم الهوية
كمن ال يعرف الشاعر

سام مسافر: 
شــــــــــعــــــــــرت بـــــــــالـــــــــنـــــــــدم ألنـــــــــــــــي رأيـــــــــــت 
وجـــــــه بـــــغـــــداد الــــمــــدمــــى الـــمـــشـــوه

الفلسطيين والحق 
بيع



ال�سرية الذاتية
  ُولد بحلب )عام 1929( يف حّي وراء اجلامع الموي الكبري، وهو البن الأول لـ«اأبو ال�سعود ال�سباعي« الذي اأجنب ت�سعة ع�سر من 

البنني والبنات.
  ـ در�س احلقوق بجامعة القاهرة.

ـ عمل حمامًيا، فموّظًفا يف وزارات الدولة، قبل إن يطلب إحالته على التقاعد )1982( وهو مدير يف وزارة التعليم العايل، ليتفّرغ 
للكتابة.

ـ اأ�س�س بدم�سق )1987( دار اأ�سبيلية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، ولها جناح يف املعر�س الدويل للكتاب بالقاهرة.
ـ ع�سو موؤ�س�س يف احتاد الكّتاب العرب بدم�سق )1969(، ومقّرر جمعية الق�سة والرواية يف الحتاد ل�سّت دورات.

  ـ له ب�سعة وثالثون كتاًبا، ُطبع بع�سها غري مرة.
ا لل�سغار والكبار. وُي�سدر �سل�سلة »الكتاب الأندل�س«، التي ا�ستهّلها بكتاب من تاأليف �سيخ    ـ اأ�سدر �سل�سلة »�سهرزاد الـ21« ق�س�سً
امل�ست�سرقني الأ�سبان الربوف�ّسور »خوان فرينيت« بعنوان: »ف�سل الأندل�س على ثقافة الغرب«، والكتاب الثاين »الأندل�س يف ع�سر بني عّباد، 

درا�سة يف �سو�سيولوجيا الثقافة والقت�ساد« تاأليف الباحث املغربي د. اأحمد الطاهري.

ـ ترجمت بع�س ق�س�سه اىل ب�سع ع�سرة لغة، منها: الفرن�سية والنكليزية والملانية والرو�سية والفار�سية والرتكية وغريها.
الفرن�سية )باري�س  املوت«  مرتجًما اىل  1999(، وكتابه »حزن حتى  ال�سبانية )بر�سلونة  الزمان« مرتجًما اىل  »بدر  ـ �سدر كتابه   

)2002
 ـ اأعّدت امل�ستعربة البولونية »بياتا �سكوروبا« اأطروحة عن روايته »ثم اأزهر احلزن« ونالت عليها درجة املاج�ستري من جامعة ْكراكوف. 
واأعد امل�ستعرب ال�سويدي »فيليب �سايار« اطروحة عن ادبه عنوانها »ر�سالة يف فّن الفانتازيا يف ق�س�س فا�سل ال�سباعي« قّدمها يف جامعة 
ا�ستوكهومل. ويف اآب/ اغ�سط�س 2017 نالت الطالبة ال�سورية »كلثوم �سليمان« درجة ال�سرف على اطروحة املاج�ستري من جامعة ا�سطنبول 

وعنوانها »ال�سرد الق�س�سي عند فا�سل ال�سباعي«.
  ـ حتّولت روايته »ثم ازهر احلزن« اىل م�سل�سل تلفزيوين حتت ا�سم »البيوت ا�سرار«.

  ـ َيُعد نف�سه من ان�سار حقوق الن�سان ومن املطالبني بعودة موؤ�ّس�سات املجتمع املدين، وهو واحد من املثقفني ال�سوريني الألف الذين 
وّقعوا عري�سة »ربيع دم�سق 2001«.

  ـ اإعُتقل يف عام 1980 اثر لقاء مع طالب كلية الداب يف »مدرج املتنبي« بجامعة حلب، قراأ  فيه ق�سته »ال�سباح« )�سّمْتها فيما بعد 
جمموعته: »اه يا وطني«(.

ـ اأجنب ثالث بنات »�سوزان«، و«�سهري« و«خلود« )وهما فنانتان ت�سكيليتان( وابًنا »فرا�س«. وهو جّد لع�سرة من الحفاد وال�سباط، 
اجنبوا ثمانية اطفال.

متجّن�سني  المريكية  املتحدة  الوليات  فلوريدا/  يف  ا�سرته  افراد  معظم  حيث  اىل   2013 اكتوبر  الول/  ت�سرين  يف  البالد  غادر  ـ 
ومقيمني، متابًعا ن�ساطه يف �سبكة التوا�سل الجتماعي، وعاد اىل ح�سن الوطن ع�سر الثنني الثامن من حزيران/ يونيو 2015.

سالمتك أستاذ فاضل السباعي

يف  بات  ال�سباعي  فا�سل  الكبري  الأديب  زميلنا  يكون  العدد  هذا  �سدور  مع 
ال�سحة  املنا�سبة  بهذه  له  نتمنى  الذي  املديد،  عمره  من  والت�سعني  الثانية 

والعافية والعمر الطويل.
بهذه  اأردنا  �سحية،  لأ�سباب  العدد  هذا  القراء  عن  �سيغيب  الكبري  الأديب 
املنا�سبة اأن نن�سر هذه ال�سورة احلديثة له، واأن نقدم للقراء ال�سرية الذاتية له.

دعاوؤنا له بال�سحة والعافية والعمر الطويل.
رئي�س التحرير



ال�سيا�سية  اللبناين �سد الطبقة  ال�سعب  اأطلقها  التي   2019 اإندلع ثورة ت�سرين  منذ 
ووا�سح  املطلب واحد  الغري �سرعي، كان  وال�سالح  واإرتباطها باخلارج  وف�سادها  احلاكمة 
عاودت  حتى  القائمة،  احلكومة  اإ�سقاط  الأوىل  باملرحلة  واإ�ستطاعت  كلن«،  يعني  »كلن 
الطبقة ال�سيا�سية حماولة الإلتفاف مرارًا على هذه الثورة، من خالل طرح حكومة بديلة، 

ومناداتهم ـ وهم الفا�سدين ـ مبحاربة الف�ساد!!!
الآن..لبنان اإىل اأين؟!

�سيا�سيًا: البلد يتجه نحو الأ�سواأ، وبعد الهيمنة الإيرانية من خالل حزب اهلل وحركة 
اأمل، وفر�سهما القرارات واملواقف التي تخدم امل�سروع التو�سعي الإيراين يف لبنان واملنطقة 
العربية، فوجئ اجلميع بنبيه بري رئي�س جمل�س النواب مبادرة تر�سيم احلدود مع الكيان 
بكل  يطرح  الإعرتاف  وهذا  الكيان،  بهذا  العرتاف  �سئ  كل  قبل  يعني  الذي  ال�سهيوين، 
بالعدو  لالإعرتاف  ذاهبني  والبلد  اأنهم  طاملا  اهلل،  حزب  �سالح  »�سرورة«  م�ساألة  جدية 

وتر�سيم احلدود معه.
اأنها تعود بنا  اأما بالن�سبة لت�سكيل احلكومة، بعد ت�سمية �سعد احلريري، فاإن الوا�سح 
الطبقة  قوى  ت�سمى من  والتي  للتوزير،  الطائفية  الوجوه  تربز  ت�سرين، حيث  ثورة  قبل  ملا 
ال�سيا�سية الفا�سدة، ورغم ذلك فاإن الثنائي الإيراين، يذهب يف اأحد الجتاهني: اإما مترير 
�سفقة احلكومة على مقا�س امل�سالح الإيرانية ب�سكل وا�سح وجلي، واإما و�سع العراقيل يف 
ت�سكيلها ملا بعد النتخابات المريكية، وبدء ظهور النتائج، والتوجه الأمريكي اجلديد مع 
بايدن اإذا فاز، واإ�ستخدام ورقة ت�سكيل احلكومة مبا يخدم املفاو�سات المريكية ـ اليرانية 
اإدارته  ت�سعيد  �سوء  على  الأ�سواأ،  نحو  �ستذهب  الأمور  فاإن  ترامب،  عاد  واإذا  املفرت�سة. 

ال�سغوطات والعقوبات على ايران وعلى عمالء اإيران يف لبنان و�سوريا.
اإقت�ساديًا: طبعًا يف ظل الأزمة ال�سيا�سية، فاإن انعكا�س ذلك �سيكون كارثيًا على لبنان 
اأو قرو�س دولية وعربية، �سواء يف ظل  اأي م�ساعدات  اإقت�ساديًا وماليًا. فلن تكون هناك 
�سلبًا  �سينعك�س  وهذا  وحلفائه.  اهلل  حزب  عليها  ي�سيطر  بحكومة  اأو  حكومة،  وجود  عدم 

على فر�س العمل، والقدرة ال�سرائية للعائالت، وتوقف غالبية امل�ساريع املرجوة م�ستقباًل.
ال�سيا�سي  الو�سع  اإرتدادات  من  ينجوا  لن  لبنان  يف  والبنوك  لبنان،  م�سرف  و�سع 

والقت�سادي، و�سي�سل الأمر اإىل احلائط امل�سدود مع الأ�سف.
اأمنيًا: اإنت�سار ال�سالح خارج ال�سلطة ال�سرعية، وخا�سة �سالح حزب اهلل الذي يوظف 
دائمًا مل�ساريع ايران، ي�سع الأمن اللبناين على كف عفريت، ويف اأي ظروف �ساغطة على 
اأي طرف م�سلح، فال يوجد اأي �سمانة لعدم نزول امليلي�سيات اإىل ال�سارع وحماولة فر�س 
موقفها بالقوة. هذا الأمر لن يخدم الداخل اللبناين، بل �سريفع من حدة الحتقان والتفجر 

الطائفي واملذهبي، مما �سيدفع لبنان اإىل الهاوية.
من هنا، بعد ت�سليط ال�سوء على النفق ال�سيا�سي والقت�سادي والأمني يف لبنان، فاإن 
ال�سورة قامتة دون �سك، وهي حتتاج اإىل معجزات ولي�س معجزة فقط لإعادة الإ�ستقرار 

وال�سيادة وال�ستقاللية للبنان، وهذا مو�سع �سك كبري...

أ. علي المرعبي

لبنان والنفق المسدود

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�سر و رئي�س التحرير
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امل�سرف على ال�سيا�سة الدولية:
 �صارل �صان برو

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
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�سركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

جميع الآراء الواردة باملجلة تعرب عن راأي اآ�سحابها ولي�س بال�سرورة اأن تعرب عن راأي املجلة.

في هذا العدد

خرب  و�سلنا  الطبع،  قيد  املجلة  و 
نائب  اإبراهيم،  عزة  ال�ستاذ  رحيل 
رئي�س جمل�س قيادة الثورة بالعراق قبل 
الإحتالل، و الأمني العام حلزب البعث 

العربي الإ�سرتاكي.
نتقدم من اأ�سرته و رفاقه و ال�سعب 
العراقي بالتعازي ال�سادقة، و اإنا هلل و 

اإنا اإليه راجعون

تظاهرة لبنانية بباريس

عزة إبراهيم وداعا..

الجزائر على بوابة 
الجمهورية الثانية

هل سيمر الدستور 
المعدل بعد جدل 

الهوية والدين 
واالمازيغية؟

ي�سارك بها الكثري من ال�سدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مازن الرم�ساين  مايز الدهمي  �سفاء البيلي  خليل مراد  زياد املنجد

  عبد النا�سر �سكرية  فا�سل ال�سباعي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  ماجدة جماح 
 ن�سيمة اأبرحو�س  �سلمى بن عمر  عالء التميمي   هالل العبيدي  رنا خالد  نزهه عزيزي   يو�سف اأبرحو�س   

صهينة 
لبنان

التطبيع مع الكيان الصهيوني  
ومحاولة إجهاض 
الثورة السودانية



مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــجـــــــــــــــري داخــــــــــــــــــل 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــاس؟!

الــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــراع الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــارج 
نــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــســــــــــــــــــيــــــــــــــــــطــــــــــــــــــرة

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

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

ر�سوم ال�سرتاك: 60 يورو �سنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �سنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�سعار ال�سرتاك �ساملة  ر�سوم الربيد(

ثمن الن�سخة

6
8
10
12

14
17
20 

الديمقراطية األمريكية..أكذوبة  اإلنتخابات 

فــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــوء اإلنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــابـــــــــــــات األمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة: 
تــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــم الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــاســــــــــــــــة الــــــــــــــخــــــــــــــارجــــــــــــــيــــــــــــــة 

ـــا عــــــــن أفــــعــــالــــكــــم ــــونــــ ـــــدثـــ ايـــــــهـــــــا الــــــــــســــــــــادة حــ

ثورة تشرين. . . مآالت و آمال 

الـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــودان بــــــــــــــــــــــن مــــــــــطــــــــــرقــــــــــة 
الـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــر وســــــــــــــــــنــــــــــــــــــدان حـــــــــــمـــــــــــدوك

الــكــلــفــة االقــتــصــاديــة لــتــفــجــر مــيــنــاء بـــروت

األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــون 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــثـــــــــــــــورة الـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــــكـــــــــــــرى

الـــــــــــــــصـــــــــــــــن ومـــــــــــســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــات الــــــــــــوطــــــــــــن 
2030 عـــــــــــــــــــــــــــــام  فــــــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي 

ــــارج نـــطـــاق الــســيــطــرة الــــصــــراع الــــدولــــي خــ



السياسة

الكثريين يعتقدون باأن م�سائر كثرية �سيحددها 
اجلال�س على كر�سي الرئا�سة الأمريكية املقبل، 
املناظرة  يف  وجند  بذلك.  اأعتقد  ل  اأنني  رغم 
الــثــالــثــة والأخـــــرية الــتــي عــقــدهــا املــر�ــســحــان 
والدميقراطي  ترامب  اجلمهوري  النتخابيان 
الكثري  بع�سهما  بوجه  األقيا  الثنني  اأن  بايدن، 
ال�سفعات،  كرث  تقطعت  والتي  القفازات،  من 
م�سروطة  اأقيمت  الأخـــرية  املناظرة  اأن  رغــم 
يتجاوز  الذي  املر�سح  عن  املايكروفونات  بقطع 
انتهت  بعدما  مناف�سه،  لرد  ي�ستمع  ول  الوقت 
ترامب  فيها  قاطع  مبعركة،  الثانية  املناظرة 

مناف�سه 74 مرة، مقابل 24 مرة لبايدن.
فيها  ت�ستد  املقبلة،  النــتــخــابــات  ومعركة 
تــرامــب،  ل�سعبية  ــدهــور  ت ــني  ب الــ�ــســراعــات، 
يف  اأداوؤه  ــان  ــ وك اخلـــطـــوط،  كـــل  قــطــع  ــذي  ــ ال
موؤ�سرات  اأن  كما  �سيئا،  كورونا  وبــاء  مواجهة 
تكن  مل  الدولية  وعالقاته  تراجعت،  الإقت�ساد 
ير�سمها  لمعة  �ــســورة  مقابل  حــال،  باأح�سن 
»لإ�سالح«  �سياأتي  الذي  لبايدن  الدميقراطيون 
�سواء  الواقع،  يف  ولكن  اجلمهوريون.  خربه  ما 
ــايــدن، فــاإن  ــرامــب، اأو فــاز ب اأعــيــد انــتــخــاب ت
الأو�سط  ال�سرق  باإجتاه  الأمريكية  ال�سيا�سات 

على �سبيل املثال، لن تتغري كثريا.

عدة  ب�سفات  تت�سم  الأمريكية  الإنتخابات 
اإنتخابي،  �سراع  عنها  يخرج  مل  ثوابت  وفيها 
تنبنى  التي  التقليدية  املقايي�س  تغادر  ل  فهي 
مفهوم  تغادر  ول  الأمريكية،  الراأ�سمالية  عليها 
والذي  الأمريكي  ثقافة  ي�سكل  الذي  )املت�سيد( 

يتمركز حول الذات ب�سكل مفرط.
ثــوابــت  مــن  اأن  اإىل  الإ�ـــســـارة  مــن  ــد  ــ ولب
�ــســورة  ــدعــم  ت اأن  ــة  ــي ــك ــري الأم الإنــتــخــابــات 
دائما  وهــم  الــدفــاع،  قــوة  بتعزيز  )املت�سيد( 
ي�ستخدمون مفردة الدفاع عن الوليات املتحدة 
لتربير تطوير الأ�سلحة وحتديثها، بل والو�سول 
اإىل درجة التفوق فيها، ورمبا بلغت هذه النربة 
اأعلى مدى لها، يف عهد ترامب الذي ان�سلخ من 
ال�سواريخ،  ومعاهدة   ، و2   1 �ستارت  اتفاقات 
الف�ساء  ع�سكرة  باإجتاه  ال�سالح  لوبي  ليطلق 
وفقا  »متفردة«  حديثة  اأ�سلحة  على  والتجارب 
احلرب  منذ  يلبث  مل  الــذي  الأمريكي،  للهوى 
الأو�سط  وال�سرق  وال�سني  رو�سيا  ي�سع  الباردة 
واإن اختلفت م�سارات  ينبغي تطويعهم،  اأعداءا 

التطويع.
معرفتها  ينبغي  اإ�سرتاتيجية  ثوابت  هناك 
رغم  الأمريكية،  الرئا�سية  النتخابات  لقراءة 
ال�سيا�سة  حــركــة  واإخــتــالف  الــروؤ�ــســاء  تــنــاوب 

جمر  على  الــراقــ�ــســني  اإيــقــاعــات  تت�سارع 
 3 يــوم  تنتظر  الــتــي  الأمــريــكــيــة،  ال�سيا�سات 
من  لتحدد  احلـــايل،  الــثــاين  نوفمرب/ت�سرين 
البيت  يف  الــبــيــ�ــســاوي  باملقعد  �سيفوز  ــذي  الـ
بايدن،  جوزيف  الدميقراطي  كان  اإن  الأبي�س، 
يتاأمل  الذي  ترامب  دونالد  احلايل  الرئي�س  اأو 
يف التجديد له، و�سط توقعات كثرية باأن نتيجة 
�سوى  حت�سم  لن  احلالية  الرئا�سية  النتخابات 

يف املحكمة الحتادية العليا.
و�سواء بقي ترامب يف بيته الذي تلون باألوان 
كثرية لطخت الأبي�س املو�سوم به، اأوغادره، فاإن 

اإلنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــابـــــــــــــات األمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــة..
أكـــــــــــــــــــــذوبـــــــــــــــــــــة الــــــــــديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــيــــــــــة
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العامل.  يف  اجليو�سيا�سية  والتغريات  اخلارجية 
اأولــويــات  يــاأخــذ  الــدفــاع  فــاإن  عامة  نظرة  ويف 
جند  اإذ  عــرفــا،  ويــعــد  الأمــريــكــيــة  ال�سيا�سية 
الإنتخابيني  املــر�ــســحــني  خــطــابــات  يف  ــمــا  دائ
»الذين  وهم  املتحدة  الوليات  اأعداء  حمددات 
جنــاحــهــا،  ويغيظهم  اأمـــريكـــا  قــيــم  يــكــرهــون 
جماعة  املــجــازر،  مرتكبوا  الإرهــابــيــون،  وهــم 
غري  الثالث  الــعــامل  وديــكــتــاتــوريــو  املــخــدرات، 
خماوف  يوؤجج  الذي  الهاج�س  ذلك  املتوازنني« 
الأمريكيني ويطم�سهم يف ظلمات زوايا حتولهم 
غري  هــو  مــا  كــل  �ــســد  متطرفة  جمــامــيــع  اإىل 

اأمريكي.
يف  الأمــريكــيــني،  الــروؤ�ــســاء  م�سكلة  وتكمن 
نت�سيد  اأن  »يجب  العامل:  على  ال�سيطرة  عقدة 
ملد  تكنولوجيا احلرب اجلديدة،  على  ون�سيطر 
ولكن  العامل،  عرب  فقط  لي�س  ال�سلمي  تاأثرينا 
املفردات  تلك  اي�سا«،  الزمان  اأو  ال�سنني  عرب 
الأمــريكــيــني،  الــروؤ�ــســاء  خطابات  كــل  �سمنت 

جمهوريني اأم دميقراطيني. 
الرئي�س  هــو  َمــن  اإىل:  هنا  النظر  وينبغي 
للوليات  ال�سيا�سية  اخللفية  لنفهم  الأمريكي، 
ومار�سال  مــور،  �سكيد  ماك�س  يقول  املتحدة. 
كارتر وانك يف كتابهما )كيف حتكم اأمريكا(: 
احلكومة  لــنــظــام  الأ�ــســا�ــســيــة  ــبـــاديء  املـ »اإن 
الأمريكية هي امل�ساواة، واأنه ل حكومة اإل بر�سا 
املحكومني وحماية حقوق الأقليات«، وهنا جند 
تت�سمن  الأمريكيني  الروؤ�ساء  خطابات  كل  اأن 
الإنتخاب،  »دميقراطية  براجمها  مفردات  يف 
التي مل  القليات«  وحماية حقوق  الراأي،  حرية 

حتظ باحلماية الكافية حتى اليوم.
جيفر�سون  وتوما�س  مادي�سون  جيم�س  لكن 
الأمريكيني  ال�سيا�سيني  املفكرين  مــن  وهــمــا 
اأنــانــيــون  اإعــتــقــادهــم  يف  الب�سر  »اإن  ــقــولن:  ي
ومــ�ــســلــحــيــون، واخلــــوف مــن الــدميــقــراطــيــة 
ــاإن دور  ــ ــن ثــم ف اجلــمــاهــرييــة يــ�ــســودهــم، ومـ
الب�سر  حب  تقييد  هو  مفهومهم  يف  احلكومة 
لل�سلطة«. ويرى مادي�سون اأن ا�سطالح »ال�سعب 
الأمريكي،  الد�ستور  وا�سعي  عرف  يف  يكن  مل 
مــن ذوي  الــذكــور  مــن  املتعلمني  اولــئــك  �ــســوى 
اأحــد  فرانكلني  بنجامني  يــاأتــي  ثــم  املــلــكــيــة«، 
ذلك  على  ليعدل  املتحدة  الــوليــات  موؤ�س�سي 

ويقول:«على القل الذكور من البي�س«.
اإ�ستند وا�سعو الد�ستور الأمريكي الذي مينح 
على  الأمريكي،  للناخب  بعد  فيما  �سكليا  حقا 
وب�سفة  الإنكليز،  للفال�سفة  ال�سيا�سية  الأفكار 
وهكذا   ،)1632-1704( لوك  جون  خا�سة 
الأمريكية  والــدميــقــراطــيــة  احلــريــة  اأن  جنــد 
الب�سر  اأن  لــوك  زعــم  اأمريكية.  �سنيعة  لي�ستا 

القانون  واإ�ستيعاب  فهم  على  القدرة  »لديهم 
يحدد  الذي  القانون  وهو  الطبيعي،  اأو  الأعلى 
تنبع  ومنه  الإن�ساين،  ال�سلوك  ومعايري  اأ�س�س 
وحق  احلياة  كحق  لالأفراد  الطبيعية  احلقوق 
اأن  للدولة  يجوز  ل  والتي  امللكية،  وحق  احلرية 
هذه  »حماية  م�سوؤولية  فاإن  ثم  ومن  تنتهكها«، 
الذين  اولئك  عاتق  على  تقع  الطبيعية  احلقوق 
يتولون مقاليد احلكم، وبالتايل ي�سبح من حق 
تنتهك  التي  احلكومات  بتلك  الإطاحة  ال�سعب 

هذه احلقوق«.
ونرى جيفر�سون قد ا�ستعار ذلك يف اإعالن 
الإ�ستقالل، لكنه مل يرق له »حكم ال�سعب على 
تقوم  احلقوق  هــذه  »ل�سمان  فقال:  احلــاكــم«، 
العادلة  �سلطاتها  وتنبع  النا�س،  احلكومات بني 
من ر�ساء املحكومني، ومن ثم يحق لل�سعب اأن 
يغري اأو يطيح باأي �سكل من اأ�سكال احلكومات، 
وهذا من �ساأنه اأن ي�سكل تهديدا لهذه احلقوق«. 
بــاأن  تتوقع  الــتــي  الأمـــة  »اإن  يــ�ــســتــدرك:  لكنه 
فاإن  لذا  بامل�ستحيل،  حتلم  وحرة  جاهلة  تكون 
اإل من خالل مواطنني  تتدعم  الدميقراطية ل 
الناخبني  اأن  فيوؤكد  ويعود  ومثقفني«،  واعــني 
بداأ  هنا  ومن  املثقفني«،  من  يكونوا  اأن  »يجب 
بالظهور، فتطور حتى  والأقلية  الأغلبية  مفهوم 
�سارت الأقلية هي التي ت�سدر القرار اأو تنتخب 
القوة  ذو  الإنتخابي«  »املجمع  وظهر  الرئي�س، 
املطلقة يف اإختيار الرئي�س، حتى لو خالف ذلك 

خيار ال�سعب.
 3 يوم  التي جتري  الإنتخابات  يهمنا يف  ما 
نوفمرب اجلاري ك�سرق اأو�سطيني، هو براجمها 
تنعك�س  والتي  الإنتخابيني،  املر�سحني  ونيات 
ال�سيا�سات  اأن  رغــم  العربية،  ق�سايانا  على 
الأمريكية مل تتغري جتاه هذه الق�سايا وم�سائر 
ب�سيطة.  �سكليات  يف  اإل  الــعــربــيــة،  ال�سعوب 
الدميقراطيون  يت�ساوى  املــثــال،  �سبيل  فعلى 
واجلمهوريون يف نظرتهم للق�سية الفل�سطينية، 
يف  رئي�سية  دعامة  ي�سكل  لإ�سرائيل  ودعمهم 
العرب، و�سواء جاء  مرتكزات �سيا�ساتهم جتاه 

التطبيع  فاإن خمططات  ترامب،  بقي  اأو  بايدن 
وق�سم احلقوق الفل�سطينية، بل تال�سيها قائم. 
»كونفيدرالية  عن   2004 عــام  يف  كتبت  لقد 
نراه  والــذي  العربي«،  ال�سالم  اإبراهام-حلف 
يتحقق، وهو خمطط لي�س جديدا بكل الأحوال. 
دول  بلحاق  ترامب  انتخاب  اإعادة  يعجل  ورمبا 
عربية اأخرى بركب »اإبراهام«، اأو قد يوؤخر فوز 

بايدن تلك اخلطوات �سنوات قليلة.
ال�سيا�سيات،  تختلف  فلن  اإيــران،  �ساأن  ويف 
ي�ستطع  مل  اإيــران،  معاداة  يعلن  الذي  فرتامب 
اأن يزيحها قيد اأمنلة من ال�سيطرة على مفا�سل 
احلكم يف العراق اأو يف اليمن، اأو �سوريا اأو من 
مل  كما  لبنان،  يف  القرار  على  وكالئها  هيمنة 
طهران  على  واحدة  ر�سا�سة  يطلق  اأن  ي�ستطع 
اخلليج  يف  حلفاءه  ملي�سياتها  ق�سفت  عندما 
اقت�سادية،  عقوبات  فعله  ما  وكــل  واملنطقة، 
نوعية  نقلة  اأيــة  حتدث  مل  لكنها  البلد  اأججت 
بايدن  فاإن  باملقابل  الإيراين.  امل�سروع  يف وقف 
�سيجل�س اإىل طاولة احلوار مع اإيران عند فوزه 
ليعيد اإليها قوتها القت�سادية كحليف. والواقع 
ال�سيا�سة  جــزرة  اأو  ع�سا  اختلفت  مهما  ــه  اأن
الأمريكية جتاه اإيران، فاإن احلقائق التاريخية 
ت�سعنا اأمام حقيقة اأن حكم املاليل هو �سنيعة 

اأمريكية.
الأو�ـــســـط، من  الــ�ــســرق  الـــذي يبقى يف  مــا 
معارك ليبيا اأو اليمن اأو �سراع ال�سلطة وال�سعب 
يف لبنان، اأو ال�سراع ال�سوري، وتنقل الالعبني 
الإقليميني على رقعة ال�سرق الأو�سط، ل يخرج 
تركيا  ورمبــا  ــران،  ــ واإي اإ�سرائيل  اإ�سبعي  عــن 
كالعب احتياطي. القادم للبيت الأبي�س، �سواء 
اأو الدميقراطي الأوبامي،  كان �ساغله احلايل، 
الأمريكية،  ال�سيا�سة  دين  يف  خردلة  يزيد  لن 
عهد  اإىل  اجلــنــون  عهد  مــن  حينها  �سنخرج 
الت�سويف، ولياأت من ياأتي لعر�س البيت الذي مل 

يعد اأبي�سا اإل بالإ�سم.

   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   



السياسة

يف هذا املجال باإيجاز �سديد ال�سيا�سة المريكية 
يف �سرق ا�سيا والبالد العربية. 

-1 ال�سيا�سة المريكية جتاه ال�سني 
ورو�سيا: 

ت�سعيان معا اإىل تقوي�س الزعامة الأمريكية 
ل�سالح  الــدولــيــة  ال�سيا�سات  ت�سكيل  ــادة  واإعــ
كليهما. اذ ذهبت اإدارة ترمب اإىل اعادة �سبط 
بدبلوما�سية  والقت�سادية  الع�سكرية  الرتتيبات 
وا�سنطن  تكن  مل  قريب،  وقــت  وحتى  هــادئــة. 
ر كثريا يف كيفية مالقاة هذه التحديات، بل  ُتفكِّ
اإجتهت اىل حل م�سكالت عاملية بدءا من احلد 
من اإنت�سار الأ�سلحة النووية يف كوريا ال�سمالية 

وايران مرورا بالإرهاب والتغيري املناخي.  
جديدة  امريكية  اإ�سرتاتيجية  اعـــالن  ان 
كربى يف ن�سخة عام 2017 من موؤمتر �سيا�سة 
2018 من موؤمتر  ون�سخة عام  القومي،  الأمن 
من  تبعهما  وما  القومي،  الدفاع  اإ�سرتاتيجية 
املحيطني  م�سارح  على  اإقليمية  اإ�سرتاتيجيات 
يف  باتت  اأنها  اأوروبـــا،  وقــارة  والهادئ  الهندي 
ــرى، الــعــالقــات مــع ال�سني  ــايل تـ الــوقــت احلـ
ورو�سيا من منظور تناف�سي بعيد املدى، ور�سم 
مهيمنة  قــوى  ــل  تــدخُّ دون  اخلا�سة  م�ساراتها 

بيانات  مــن  يت�سح  وكــمــا  مت�سلِّطة.  اإقليمية 
اإدارة  عن  ال�سادرة  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية 
نطاق  على  ذ  �سُتنفَّ الــروؤيــة  تلك  فــاإن  تــرمــب، 
التي  الآ�ــســيــويــة  الــبــلــدان  على  ت�سري  و  عــاملــي 
وع�سكري  اقت�سادي  �سغط  حتت  نف�سها  جتد 
للقارة  املــوّحــد  القلب  وعلى  بكني  مــن  هائلني 
الأوروبية »الحتاد الأوروبي« ومعه الدول التابعة 
مواجهة  يف  اجلنوبية.  العربية  اأطــرافــه  على 
الرو�سية،  والنزعات  لل�سني  املت�سخمة  القوة 
لعامل  الروؤية  هذه  املتحدة  الوليات  ق  حُتقِّ فلن 
وحيويتها  قــّوتــهــا  ت�سمن  مل  مــا  مــفــتــوح،  حــر 
القت�سادية، وحتتفظ باأف�سلية لها يف توازنات 

القوى الإقليمية.
ال�سينية  والطريق«  »احلزام  مبادرة  متثل   
التي  وال�ــســتــثــمــاريــة   الــتــجــاريــة   2013 لــعــام 
وب�سمنها  ا�سيوية  دولـــة   70 الــيــهــا   ان�سمت 
ــا، حتـــدي خــطــري لــلــوليــات  ــي ــان بــريــطــانــيــا وامل
�ستة خطوط  املبادرة  تت�سمن هذه  اذ  املتحدة، 
من  تــبــداأ  العربية،  املنطقة  يف  معظمها  ميــر 
املتو�سط،  البحر  �سفاف  على  وتنتهي  ال�سني 
ــ�ــس الــنــفــوذ  ــقــوي ــا وت ــي هــدفــهــا الــتــمــدد عــامل
اآ�سيا  يف  المــريــكــي  وال�سيا�سي  القــتــ�ــســادي 
ال�سيا�سة  وتقوم  اوروبــا.  من  واجــزاء  وافريقيا 
النظر عن طبيعة  التهدئة بغ�س  ال�سينية على 
التي  القت�سادية  م�ساحلها  لتعزيز  النظمة  
النفوذ  لتقا�سم  و�سعيها  تفوقها  ا�سا�س  ت�سكل 
ك�سلعة  النفط  اهمية  تال�سي  ظل  ويف  العاملي. 
اإ�سرتاتيجية، والتوجه اىل اإ�ستخدامات الطاقة 
ا�ستمرار  يجعل  املنظور،  امل�ستقبل  يف  النظيفة 
باهظة  عملية  املنطقة  يف  المريكي  الــوجــود 
الثمن، ب�سبب بعدها عن املنطقة. وبعد اأن فوت 
العرب فر�سة التقدم والقدرة على التعامل مع 
اأمل  فال  للم�ستقبل،  روؤيتهم  وتخلف  احلا�سر 
لهم يف نتائج ال�سراع مع المريكي ال�سهيوين.

2 -  ال�سيا�سة المريكية جتاة ق�سايا 
عربية  خمتارة: -  دول املغرب  العربي.

الــوليــات املــتــحــدة، تــريــد اإمــتــالك الأمــن 
وتعتزم  املتو�سط،  البحر  غربي  يف  والــطــاقــة 
لبلدان  التجارية  الــفــر�ــس  عــن  التخلي  عــدم 
ال�سراع  احتدام  ــي، مما جعل  الوروب الحتــاد 
املنطقة.  على  متوا�سل  -الوروبـــي  المريكي 

ترامب  دونــالــد  المــريــكــي  الرئي�س  اإنتهج 
ــه لـــــــالإدارة المــريــكــيــة   ــت ــس ــا� ــدة رئ ــ ــالل م خــ
كليا  خمتلف  ومبــ�ــســارات  متباينة  �سيا�سات 
عــن الــروؤ�ــســاء الــ�ــســابــقــني مــنــذ عــقــود، حيث 
الــفــو�ــســويــة  اىل  تــ�ــســريالــتــقــاريــرالأمــريــكــيــة 
الليربايل  الـــدويل  النظام  وتغيري  وامل�سلحة 
امل�سيَّد يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية وطرح 
الــتــحــولت  تــهــدد  امــريــكــيــة  �سعبوية  منهجية 
الدميقراطية يف دول العامل النامي، ن�ستعر�س  

فـــــــــي ضـــــــــــوء اإلنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات األمــــــريــــــكــــــيــــــة: 
تقييم السياسة الخارجية األمركية في عهد الرئيس ترامب

د. خليل مراد

السياسة
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 2019 لعام  المريكية  التقاريراجليو�سيا�سية 
الحتــاد  احــيــاء  يف  امريكا  �سيا�سة  ان  تــذكــر، 
من  نابعة  لحقا   وم�سر  ليبيا  و�سم  املغاربي 
ولكن  افريقيا،  �سمال  يف  م�سرتكة  �سوق  ان�ساء 
اجلــزائــر  يف  ال�سيا�سية  والزمــــات  الإرهــــاب 
ليبيا  يف  الداخلية  احلــرب  وا�ستعال  وتون�س 
اجلت تنفيذ املخطط المريكي القليمي للدول 
امل�سالح  ح�سر  وميكن  اآخــر.  لزمن  املغاربية 

المريكية يف املغرب العربي بعدة حماور:
تقوم  المــريــكــيــة  امل�سلحة  الرهــــاب:  اأ- 
املتمركز يف  الإرهـــاب  على  احلــرب  دعــم  على 
ليبيا خا�سة، للحد من متدده اىل دول الحتاد 

الأوروبي واىل الأر�س المريكية.
ب-الـــهـــجـــرة: مـــن املــ�ــســلــحــة المــريــكــيــة 
نحو  ومربجمة   قانونية  هجرة  من  الإ�ستفادة 
بذل  اىل  املتحدة   الوليات  تدعو  حيث  اوروبــا 
منعا  ال�سرعية  غري  الهجرة  من  للحد  اجلهود 

لت�سلل العنا�سر الرهابية  اىل اأوروبا.
ت- النفط: تعمل امريكا على تدفق النفط 
والغاز من ليبيا واجلزائر باإجتاه اوروبا ملناف�سة 
دوليا  �سريكا  باإعتبارها  معها  والتعامل  رو�سيا 

ولي�س خ�سما.
امل�سلحة  الغربية:  الدميقراطية  ن�سر  ح-  
نظرية  معاملها  ر�سمت  التي  احليوية  المريكية 
العوملة ال�سيا�سية قبل عقدين من الزمن تدعوا 
�سكليا،  الــلــيــربالــيــة  الــدميــقــراطــيــة  ن�سر  اىل 
ل�سمان اإبقاء ولء املجتمعات العربية متنا�سقة 

مع القيم الغربية.
النظمة  ت�سجيع  ال�سهيوين:  الكيان  ج- 
العربية احلليفة او التابعة للوليات املتحدة يف 

املغرب العربي على تطبيع عالقاتها مع  الكيان 
ال�سهيوين وخا�سة ان املخطط المريكي يقوم 
يف  الفل�سطيني  لل�سعب  بديل  وطن  اقامة  على 

غزة.
-3  م�سر وليبيا:

عقود  عــدة  منذ  العربية  م�سر  �سكلت  اأ-   
المريكية،  باحل�سابات  املنطقة  يف  حمور  دولة 
ادارة  والدبلوما�سي.  ال�سيا�سي  م�سر  ــدور  ل
الرئي�س ترامب تعترب الرئي�س امل�سري ال�سي�سي 
وت�سعى  الرهــاب  مكافحة  يف  لأمريكا  �سريكا 
وال�سعودية  م�سر  ي�سم  ثالثي  حتالف  لت�سكيل 
ال�سلطة  تفكيك  بهدف  ال�سهيوين،  والكيان 

الفل�سطينية والتخلي عن فكرة حل الدولتني .
الليبية  الزمــة   حل  اىل  امريكا  ت�سعى  ب- 
الت�سوية  نوع من  وتوجيه الحداث اىل  �سيا�سيا 
والمريكية  الوروبية  الدول  مبا يخدم م�سالح 
والتحكم يف  والرتكي  الرو�سي  التدخل  واحتواء 

الفواعل القليمية جتاه ليبيا.
-4  امل�سرق العربي:

ترامب  �سيا�سة  تت�سم  ال�سورية  الزمــة  اأ-   
حيال تطورات الزمة ال�سورية بالتذبذب  ومن 

اولوياتها:
�سوريا  �سرق  يف  الداع�سي  الرهــاب  تدمري 
ال�سوري  ال�سعب  يق�سم  فــدرايل  نظام  واقامة 
املوحدة  الدولة  مفهوم  ل�سل  اأعــراق  عــدة  اىل 
اإقاليم  واقامة  ال�سورية،  العربية  الهوية  واذابة 
و  العلويني،  و  والــدروز  الكراد  ي�سمل  لالأقليات 
تهدف اي�سا اىل دحر النفوذ اليراين يف �سوريا 
يربطها  ا�سرتاتيجي  ممر  امتالك  ايــران  مبنع 

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

بالبحر املتو�سط وممر اآخر يخرتق احلدود مع 
المريكية  ال�سيا�سة  تقوم  لذلك  وتبعا  العراق، 

حيال �سورية على عدة ركائز:
اجليو  الهمية  بتلك  لي�ست  �سورية   - اول 

اإ�سرتاتيجية يف املخططات المريكية.
قاعدة  اىل  �سورية  تتحول  ل  ان    - ثانيا 
امل�سالح  تــهــدد  بحيث  الرهــابــيــة  للجماعات 

المريكية وال�سهيونية.
لإيــران  قاعدة  �سورية  تكون  ل  ان   - ثالثا 

لتو�سيع نفوذ اكرب لها يف ال�سرق العربي.
ــتــدخــالت الــرتكــيــة يف  ــا - جتــاهــل ال ــع راب

ال�سمال العراقي وال�سوري:
اأ- العراق: امريكا يف احتاللها للعراق عام 
2003 قامت على �سيا�سة ثابتة موؤداها حتقيق 
من  العراق  ومنع  العراقي  النفط  على  الهيمنة 
تهديد الكيان ال�سهيوين، الرئي�س ترامب �سرح 
بالقول باأن احتالل العراق يعد خطاأ ا�سرتاتيجيا 
يف تاريخ الوليات املتحدة احلديث لإعتقاده ان 
اإحتالل العراق وتغيري نظامه، زعزع ال�ستقرار 
اليــراين  القليمي  بالتمدد  و�سمح  املنطقة  يف 
املنطقة،  �سوؤون  يف  للتدخل  والثيوبي  والرتكي 
النفوذ  بناء  لإعادة  ترامب  �سيا�سة  تهدف  كما 
العربي  ال�سرق  دول  ويف  العراق  يف  المريكي 
الرئي�س  حقبة  ويحمل  الرتاجع،  ا�سابها  التي 
يف  المريكي  النفوذ  تراجع  م�سوؤولية  اوبــامــا 
وال�سيا�سي  المني  امللف  عن  بالتنازل  العراق 
يف  المريكية  القوات  ان�سحاب  بعد  ايــران  اىل 
عام 2011، ودوراأوباما ب�سناعة داع�س اأوجد 
واحتالل  ولبنان  �سوريا  ايران يف  لتمدد  فر�سة 
العراق وا�سعال احلرب يف اليمن، بهذا  املعنى 
ت�سعى  الــعــراق  يف  المريكية  ال�سيا�سة  تكون 

لتحقيق عدة اهداف:
يف  وال�سيني  الرو�سي  التحالف  احــتــواء  ـ   

العراق ويف امل�سرق العربي.
يف  المــريــكــي  الع�سكري  الــتــواجــد  ــادة  ــ زي

العراق.
العراقية  ـ  المريكية  التفاقية  تفعيل   -
اإطارحماربة  حتت  والــدفــاع،  المــن  جمــال  يف 

الرهاب. 
- انهاك الوجود اليراين وتوابعها ال�سفوية 

يف العراق.
ال�سيا�سية  ــاع  ــ ــس الو�ــ تــرتــيــب  اعـــــادة   -
وفق  على  الــعــراق  يف  والمــنــيــة  والقت�سادية 
�سيا�سة امل�ساومة وامل�سالح وابقاء العراق دولة 

هام�سية. 
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السياسة

من  عــدد  قيام  عديدة  مــرات  اإنتباهي  لفت 
ف�سائية  قنوات  يف  ال�سيا�سية  الربامج  مقدمي 
خمتلفة باحلديث عن النظام الوطني يف العراق 
املعرو�سة   املو�سوعات  ان  علما  مناق�ساتهم،  يف 
غري  الإقحام  هذا  عن  البعد  كل  بعيدة  للنقا�س 
املربر، اللهم اإل اذا كان املقدم يريد اأن يخفف 
الــتــي متــار�ــس عليه من  الــ�ــســغــوط  ــاأة  مــن وطــ
�سيا�سي الغفلة الذين عادة ما يتم احلديث عن 
ماآثرهم الكبرية يف ال�سرقات والقتل والتي بلغت 
حتى  فلكية(  ــام  )ارقـ م�سبوقة  غــري  م�ستويات 
بل  فقط  اأنتقدكم  ل  انا  املجرمني  لهوؤلء  يقول 
اأنتقد النظام ال�سابق )كما يحلو لذيول الحتالل 

ت�سميته(.
 2003 نــيــ�ــســان  الـــعـــراق يف  احــتــالل  مــنــذ 
توجيه  عن  ينفكون  ل  اجلــدد  التخلف  ودهاقنة 
على  لريموها  اخفاقاتهم،  كل  يف  واللوم  التهم 
اأعيد  هنا  واأنــا  الحتالل.  قبل  الوطني  النظام 
ذكر بع�س من احلقائق والوقائع والإح�سائيات 
اإحــتــاللــه رغــم كل  قبل  الــعــراق  اأجنـــز يف  عما 
الظروف القاهرة التي فر�ست عليه، مبا فيها رد 
عدوان نظام خميني ودخول الكويت ناهيك عن 
احل�سار الذي مل ي�سبق فر�س مثله بهذه الق�سوة 

والعدائية �سد اي �سعب يف العامل. 
ومن هذه الإجنازات:

ـ تعزيز ال�سيادة الوطنية واإلغاء اأي اأثر وتاأثري 
للعراق  الــداخــلــي  الــ�ــســاأن  يف  الأجــنــبــي  للتدخل 
�سبكات  على  الق�ساء  املهمات  اأوىل  من  وكانت 
التج�س�س، وقد بلغت �سبكات التج�س�س مبختلف 
�سبكه   550 نحو   ،1973 عام  حتى  جن�سياتها 

جت�س�س ومنها ال�سهيونية.
الذي   1970 اآذار/مار�س  بيان11  اإ�سدار  ـ 
منح الأكراد جميع حقوقهم القومية وال�سيا�سية 

والثقافية، وتاله اإ�سدار قانون احلكم الذاتي.
وحتقيق  بالكامل،  النفطية  الــرثوة  تاأميم  ـ 

الإ�ستقالل الإقت�سادي.
الرو�سة  التعليم من  قانون جمانية  اإ�سدار  ـ 
الكبار  واإلـــزام  الــدكــتــوراه،  حتى  )احل�سانة( 
ــة حتى نال  الأمــي بــرامــج حمــو  بــالإنــخــراط يف 
العراق جائزة اليون�سكو يف الثمانينات خللوه من 

الأمية.
ـ بلغت عدد اجلامعات 56 جامعة يف خمتلف 

التخ�س�سات. 

ـ تعزيز قدرات جي�س العراق الفنية والعلمية 
والت�سليحية. 

بهدف  والــفــرات  دجلة  بني  ثالث  نهر  �سق  ـ 
على  املــزروعــة  املناطق  من  امللوحة  اإمت�سا�س 
اإنعا�س  وبالتايل  والــفــرات،  دجلة  نهري  طــريف 
ال�سدود  اإن�ساء  اإىل  الزراعي،بالإ�سافة  الن�ساط 

احلديثة والعمالقة على نهر دجلة.
الغذائية  ال�سلة  من   75ٕ توفري  اإ�ستطاع  ـ 
احل�سار  خــالل  الــعــراقــي  لل�سعب  الأ�ــســا�ــســيــة 
احل�سة  بطاقة  �سمن  عليهم  وتوزيعها  اجلائر 
اإليهم  اإعادتها  ثم  رمزية  مبالغ  لقاء  التموينية 

مع رواتبهم.
ومتو�سطة  ابتدائية  مدر�سة   5500 بناء  ـ 
اإر�سال  مت  كما  العراق،  اأنحاء  جميع  يف  وثانوية 
اآلف من العراقيني للدرا�سة خارج العراق على 
من  ن�سبة  اأعلى  على  ح�سلوا  حيث  الدولة  نفقة 
العامل ح�سب  والدكتوراه يف  املاج�ستري  �سهادات 

الن�سبة ال�سكانية.
العراقية  واخلــربات  املــادي  الدعم  تقدمي  ـ 

لالأقطار العربية.
وانتفا�ساتها  الفل�سطينية  الق�سية  دعــم  ـ 
باإلكيان  ــرتاف  الإعــ ورفــ�ــس  مــاديــا،  و�ساندها 
التخلي  وعــدم  معه،  التفاو�س  اأو  ال�سهيوين 
املقاومة  ودعـــم   ، فل�سطني  حتــريــر  �سعار  عــن 
الفل�سطينية ، حتى يف اأحلك اأيام العراق يف ظل 

احل�سار.
ـ اأول بلد عربي �سرب عمق الكيان ال�سهيوين 
الأمــن  نظرية  واأ�سقط  العراقية،  بال�سواريخ 

ال�سهيوين.
يف  وتطبيقه  للعرب  العرب  نفط  �سعار  رفع  ـ 
منظمة  ودعــم   2000 وعــام   1973 عام  حرب 

الأوبك وجعلها قوة يح�سب ح�سابها.
اأما خمازي ال�سلطات التي فر�سها الحتالل 

على �سعب العراق فنري اىل بع�س منها: 
ـ �سياغة د�ستور ملغوم غري �سالح للعراقيني، 
و�سعيف، ومتت كتابته من قبل اأ�سخا�س ل ميتون 
لل�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي ب�سيء ول تهمهم �سوى 

م�ساحلهم واأهدافهم.
طائفي  نظام  اأ�سا�س  على  ال�سلطة  تق�سيم  ـ 
ــات الــثــالث  ــس ــا� ــرئ واملــحــا�ــســ�ــســة واإعـــطـــاء ال
على  ولي�س  واملذهب  الطائفة  ح�سب  ــوزارات  وال

اأ�سا�س الكفاءة. 
ي�سمى  ما  عرب  بالدين  والت�سرت  ال�ستغالل  ـ 

اأحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي يف جمتمع متنوع.
اإىل  والــرواتــب  الفاح�سة  المــتــيــازات  منح  ـ 
ال�سا�سة والقادة مع �سرقة مليارات من ميزانية 

العراق مبا �سمي بظاهرة الف�سائيني. 
للربملان  والت�سريعي  الرقابي  الــدور  غياب  ـ 

و�سعف و ف�ساد النظام الق�سائي.
العراقيني  لل�سا�سة  الوطنية  الهوية  غياب  ـ 
وتبعيتهم وولئهم املطلق لدول اجلوار اأو الغرب 

حفاًظا على م�ساحلهم.
ـ عدم وجود نظام اقت�سادي يف العراق يوؤمن 

امل�سلحة العامة للبالد
ك�سف  يف  والــقــانــون  ال�سلطة  دور  غــيــاب  ـ 
الف�ساد وحما�سبة الفا�سدين وتقدميهم للعدالة.

اإىل  الــعــراقــي  ال�سيا�سي  الــنــظــام  خ�سوع  ـ 
اإرادة غري عراقية خارجية تتحكم فيه وبرثواته 

وم�ستقبله.
ت�سجيع  ــدم  وعـ الــزراعــي  الــقــطــاع  تــدمــري  ـ 
واملتطلبات  له  املعونة  وتقدمي  العراقي  الفالح 

احلقيقية.
تخ�سي�س  عدم  ا  وخ�سو�سً البطالة،  كرثة  ـ 
من  وال�ــســتــفــادة  للمتخرجني  تعينية  ــات  درجـ

خرباتهم.
اإىل  النفط  تهريب  على  ال�سيطرة  عــدم  ـ 

ال�سمال ودول اجلوار والف�ساد ال�سخم فيه.
لأيــادي حزبية،  واإخ�ساعه  الإعــالم  ت�سي�س  ـ 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

ايــهــا الــســادة حــدثــونــا عــن أفعالكم
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    خبري الدعاية العالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

ول�سالح ال�سلطة ال�سيا�سية غري الوطنية.
ـ تهمي�س وتهجري الكفاءات العلمية النزيهة امل�ستقلة.

اأو  املتحدة  الأمم  �سواء يف  الدبلوما�سي  التمثيل اخلارجي  �سوء  ـ 
العالقات الدولية. 

ـ اإهمال مراقبه احلدود اجلغرافية العراقية وعدم حمايتها من 
املرتب�سني باأمن العراق و�سعبه.

ـ �سوء اخلدمات الالزمة التي يحتاجها املواطن العراقي. 
ـ تراجع التعليم يف العراق وعدم وجود كوادر تدري�سية كافية مع 

قلة املدار�س.
والبدء  التحتية  والبنى  العمراين  للتحديث  خطط  وجود  عدم  ـ 

مب�ساريع خدمية. 
ـ بروز ظاهرة الإختفاء الق�سري لأكرث من مليون عراقي جلهم من 
ال�سباب ناهيك اكتظاظ ال�سجون العلنية وال�سرية باآلف العراقيني 

البرياء.
ـ تزوير النتخابات.

من  بحر  يف  ونقطة  �سغرية،  ملحة  اإل  هــي،  ما  النقاط  هــذه  كل 
مل  التي  العراقية،  ال�سيا�سية  العملية  وم�ساوئ  والعيوب  الهفوات 
ت�سلح منها اأي �سيء، واأن امل�ساكل يف جميع مرافق النظام ال�سيا�سي 
املعتل وموؤ�س�ساته وتزايد الف�ساد الذي ي�ست�سري بكل مرافق احلياة 

كال�سرطان. 
يد  على  واإنهياره  النظام  ب�سقوط هذا  �ستعجل  الكوارث  ان هذه 
ان  ويبدو  ان تال�ست،  العراق وقد �سبق لأمرباطوريات عظيمة  ثوار 
هذه  كل  تدريجيًا.  بالت�ساقط  بداأ  قد  العراق  يف  ال�سيا�سي  النظام 
العوامل، وغريها توؤكد قرب اإنهياره، ل �سيما مع زيادة غ�سب ال�سعب 

العراقي وعدم تقبله لهذا النظام البائ�س

بعد ان اإرتدى الكاظمي زي احل�سد ال�سعبي �سباح يوم 18 اكتوبر 
عوائل  وتعزية  لزيارة  ال�سعبي  احل�سد  قادة  بع�س  مع  ذهب  املا�سي، 
جمزرة الفرحاتية التي قامت باإرتكابها قوة تابعة للح�سد ال�سعبي )قد 
تبدو انها نكتة( ولكنها مع ال�سف ال�سديد حقيقة واقعة، هذه املجزرة 
فح�سب  خمتطفني،  وثمانية  �سهيدا  ع�سر  اإثنا  ح�سيلتها  كانت  التي 
الذين  من   )42 )لــواء  من  جنود  على  التعرف  مت  فقد  العيان  �سهود 
تابع لف�سائل ميلي�سياوية معروفة  اللواء  بارتكاب املجزرة وهذا  قاموا 

باإرتكابها للجرائم وب�سهادة اجلميع.

التعزية  مرا�سيم  وبعد  اليوم  نف�س  م�ساء  الكاظمي يف  ال�سيد  غادر 
يف جولة اوروبية ت�سمل كال من فرن�سا، املانيا وبريطانيا وكان للجالية 
امام  بوقفة  الزيارة  يوم  نف�س  يف  الت�سدي  �سرف  فرن�سا  يف  العراقية 
ر�سالة  اي�سال  ومت  الزيارة  بهذه  للتنديد  باري�س  يف  العراقية  ال�سفارة 

احتجاج �سديدة اللهجة اىل ال�سيد رئي�س الوزراء عن طريق ال�سفارة.

كان  اذا  ادري  ول  ل�ساعات  باري�س  اىل  الكاظمي  زيــارة  اإ�ستمرت 
انهم  ام  الفرن�سيني  قبل  العراق من  ال�سيا�سي يف  الو�سع  تناول  قد مت 
اكتفوا بتوقيع بع�س العقود التي يوقع بع�سها للمرة الرابعة او اخلام�سة 
دون جدوى تذكر على الر�س، فما فائدة العقود والعمل معطل والواقع 
الأمني ل ينذر بخري ول وجود لبنى حتتية، وباأي طاقة �ستدور عجالت 

مرتو بغداد ول توجد هنالك روؤية م�ستقبلية لقطاع الطاقة يف العراق.

م�سعاه  يف  ينجح  قد  الكاظمي  ال�سيد  ان  يبدو  قد  اخلتام  يف  ولكن 
وهي  احلرجة  املرحلة  لعبور  وذلــك  الوروبــيــة  الــدول  من  بالإقرتا�س 
الو�سول لالإنتخابات املبكرة التي اعلن عنها يف ال�ساد�س من حزيران 
من العام القادم، هذه النتخابات التي يتوقع اجلميع انها �سوف تكون 
املال  او  لالأحزاب،  الفا�سد  واملال  امليلي�سيات  �سالح  و�سطوة  قوة  حتت 

الوروبي املقرت�س من قبل ال�سلطة احلاكمة.

أ. هالل العبيدي

جولة 
الكاظمي 

االوربية

كاتب و حملل �سيا�سي

نقطة أول السطر
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السياسة

)اكتوبر(  ت�سرين  من  الأول  ثورة  تكن  مل 
تاريخ  يف  عابرة  حلظة  وليدة  اخلالدة   2019
العراق احلديث، ومل تكن نتيجة م�ستعجلة لرد 
�سعر  رفع  او  جائر  حكومي  قرار  على  اآين  فعل 
نتيجة  كانت  بل  الولية،  املواد  �سلع  من  �سلعة 
ال�سلبية  املمار�سات  لرتاكمات عدد من  طبيعية 
املمنهجة يف العراق اجلديد، فجميع احلكومات 
ا�ستثناء(  )دون   2003 عام  بعد  تعاقبت  التي 
�سبق  مع  وجمرمة  فا�سدة  حكومات  كانت 
ال�سرار والرت�سد، وب�سورة مل ي�سبق لها مثيل 
جند  مل  ذلك  ومع  احلديث،  العراق  تاريخ  يف 
)حتى الآن( متهًما واحًدا قد القي القب�س عليه 
الفرتة! فهل  او حتى مّتت حماكمته طوال هذه 
يعقل ان بلدا مثل عراق )وادي النهرين( الذي 
تعرف  و  احلروف،  واإخرتع  الكتابة  العامل  عّلم 
و�ساحب  ونزاهتها  الكلمة  قوة  على  غريه  قبل 
الب�سرية  تاريخ  يف  قانون  واأقدم  ح�سارة  اقدم 
تتعطل فيه القوانني وتنتهك حرمات ال�سعب فيه 
دون رادع او رقيب ويقتل فيه بدم بارد اكرث من 

700 �سهيد وثالثني الف معوق وجريح هم نتاج 
ثورة �سلمية طالبت باحلقوق؟

اآلف  بل  مئات  �سكلت  قد  كانت  الثورة  قبل 
تدين  بنتيجة  تخرج  ان  دون  التحقيقية  اللجان 
دماء  ويف  البلد  اوغلت يف خراب  التي  اجلهات 
التي  ت�سرين  ثورة  كانت  حتى  البلد،  هذا  ابناء 
واملطالب  والفقر  املعاناة  رحم  من  خرجت 
اخلدمات  وانعدام  الدارة  �سوء  ومن  ال�سعبية، 
وكمية  البلد  يف  ال�سارب  الف�ساد  وحجم 
لل�سباب  امل�ستباحة  والأحالم  امل�سروقة  الموال 
البداية  ومنذ  قدرها  كان  الثورة  هذه  البطال، 
ان تكون �سعلة م�سيئة واإيقونة تنري طريق دروب 
لالإبتكار  منبع  ا�سبحت  عنها  رغًما  فهي  األثوار 
والأفكار والتجريب وحمك حقيقي لإرادة وعزم 

امل�ساركني والفاعلني فيها.
ت�سرين   25 ذكرى  على  واحد  عام  فبعد 
ا�ستعادت  الذي  اليوم  ذلك  )اكتوبر(  الثاين 
املوؤقت )نظرا  الثورة فيه زخمها ب�سبب توقفها 
لزيارة الأربعني املقد�سة( ولكن بعد هذا التوقف 
ان  ي�سمع  وهو  للعامل  مفاجئة  تكن  مل  احلذر 

العا�سمة بغداد مع جميع مدن الو�سط واجلنوب 
رجل  بحزام  وحتّزمت  هّبت  قد  العراق  يف 
الفا�سدة  ال�سيا�سية  الطبقة  هذه  لكن�س  واحد 
العداء  مالمح  للثوار  بانت  ان  بعد  ا  وخ�سو�سً

امللثّمني واملدججني بال�سالح من مطلقي. 
هذه الثورة ال�سيلة التي خذلها اغلب العرب 
والعامل، كانت يتيمة الدعم اإل من رحم العراق 
والعراقيني، فقد اتهمت باأنها امريكية وخارجية 
الدول  و�سفارات  امريكا  ان  يعلم  اجلميع  ولكن 
فبالرغم  الثورة،  عن  تخلى  من  اول  الوربية 
قبل  من  متت  التي  الكثرية  املنا�سدات  من 
والتي  اخلارج  يف  الحرار  العراقيني  اغلب 
ورغم  العراقي،  لل�سعب  دولية  بحماية  طالبت 
املظاهرات التي عمت العوا�سم الوربية تاأييدا 

لهذه الثورة.
كل  رغم  )اكتوبر(  ت�سرين1  ثورة  �ستبقى 
مدر�سة  الت�سويه  وحمالت  واجهته  الذي  القمع 
الوطنية  و  الخالق  يف  ا�سيلة  عربية  و  عراقية 
لتخرج اجيال من ال�سباب والأفكار التي �ستغذي 

م�ستقبل العراق. 

ـــال  آمــ مــــــــآالت و   .  . ــريــــن.  تــــشــ ثــــــــورة 
الصور خاصة ل »كل العرب« من المصور علي دبدب

هالل العبيدي
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ال�سيا�سية الأمريكية ومنذ عقود طويلة بنيت على اإ�سرتاتيجية ثابتة واملتغري  
فيها هوام�س �سغرية  تبعا للظروف القت�سادية وال�سيا�سية التي متر بها اأمريكا 
نف�سها اأو ما يحدث من اأحداث قد تكون الوليات املتحدة نف�سها وراءها لتحقيق 

هدف بعيد من خالل تكتيك مرحلي.
ال�سابقة  المريكية  اخلارجية  وزيرة  مرا�سالت  عن  ال�سرية  رفع  فاإن  ولهذا 
هيالري كلنتون يف هذا التوقيت كان املراد منه من قبل ترامب هو اإحداث هزة 
داخل ماكنة الدميقراطني الإنتخابية، اإل ان املتابع وجد ان هذه العملية مل تاأخذ 
مداها التاأثريي الكبري و�سوف لن تزيد من كفة ترامب اأمام املر�سح الدميقراطي 
جو بايدن، لأن الناخب الأمريكي لديه عوامل اخرى موؤثرة يف نتائج الإنتخابات 
اأحدثته جائحة كورونا وتاأثرياتها ال�سحية والنف�سية  منها على  �سبيل املثال ما 
قتل  حادثة  ان  كما  اخل�سو�س،  بهذا  ال�سحية  الإدارة  قدمته  وما  والقت�سادية 
املواطن الزجني األقت بظاللها وخا�سة لدى منظمات حقوق الن�سان الإمريكية. 
لقد اأراد ترامب ان  يخلق خلال يف اجلانب الآخر اإل اأن املوؤ�سرات ت�سري اإىل 
اأ�سرار واأحداث  اإحتوته مرا�سالت هيالري كلنتون من  اأن ما   عك�س ذلك، رغم 
مهمة، لكنها يف منظور الناخب المريكي انها ت�سب يف تنفيذ اأهداف الوليات 
اأي  وحماربة  ال�سهيوين  الكيان  بدعم  املعلنة  واإ�سرتاتيجيتها  المريكية  املتحدة 

جهد عربي للوحدة والتطور الإقت�سادي والع�سكري. 
وما م�سرحية الربيع العربي ومتكني الإخوان امل�سلمني من تويل احلكم يف عدد 

من القطار العربية و�سناعة داع�س اإل اأدوات كلها ت�سب يف ال�سياق ال�سابق.
كان  وان  ال�سهر  هذا  من  الثالث  يف  �ستجري  التي  الأمريكية  الإنتخابات  اإن 
عن�سر املفاجئة فيها حا�سرا ال اأن النتائج �سوف ل تغري من واقع العالقة بني 
الوليات املتحدة الأمريكية والبلدان العربية، فاأي من املر�سحني من يكون الفائز، 
هو ي�سعى لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الأمريكية ولكن باأ�سلوبه اخلا�س الذي قد يختلف 

عن مناف�سه  يف التفا�سيل ال�سغرية، لكنه يف ال�سياق العام واحد.
ب�سكل  ك�سف  كلينتون،  هيالري  مرا�سالت  عن  ال�سرية  رفع  اأن  يعنينا  الذي   
جلي اأدوات اأمريكا وعمالئها يف الأقطار العربية ودول اجلوار العربي، والتعاون 
امل�سرتك يف تفتيت ومتزيق وحدة الأمة العربية ملنافع م�سرتكة بني اأمريكا وهذه 

الدول مب�ساعدة رخي�سة من م�سوؤولني وحكام من اأقطار الأمة. 
اأم  جمهوريا  الفائز  اأكان  واحدة  الأمريكية  الإنتخابات  نتائج  فاإن  وبالنهاية 
دميقراطيا لأن �سيا�سية اأمريكا باملنطقة والوطن العربي تهدف اىل اإن�ساء �سرق 

اأو�سط جديد يكون الكيان ال�سهيوين �ساحب الكلمة الف�سل فيه.

أ. علي الزبيدي

جمهوري أم 
ديمقراطي

كلهم سواء

في الصميم

   �سحفي من العراق
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السياسة

اأ�سكال  اإ�ستحداث  والإقليمية على حد �سواء يف 
يف  الو�ساطة  خالل  من  �سواء  للتدخل،  مالئمة 

ال�سراعات اأو حفظ ال�سالم الدويل.
لقد اأ�سبحت حالة الأمن العاملي يف الن�سف 
حقبة  با�سم  ُتعرف  الع�سرين  القرن  الأخريمن 
عامًا من  ع�سرين  وهي فرتة  اأمريكانا«  »باك�س 
اأحادية القطب بزعامة الوليات املتحدة، ولكن 
القوة  مــراكــز  مــن  وغــريهــا  ال�سني  �سعود  مــع 
نظامًا  ي�سبح  اأن  اإىل  طريقه  يف  العامل  اأ�سبح 
القوة  حتكمه  تعد  ومل  الأقطاب،  تعددية  اأكــرث 
وكان  وحدها.  لأمريكا  وال�سيا�سية  الإقت�سادية 
والإ�ستقرار  الأمــن  على  هامة  تداعيات  لذلك 
يف  الأكــادميــيــني  ت�سكيك  اإىل  واأدى  العامليني، 
مفهوم  هــو  كــمــا  لــالأمــن  التقليدي  الــتــعــريــف 
رّكز  وتقليديًا،  الدولية.  العالقات  جمــال  يف 
التعريف على الأمن القومي، الذي غالبًا ما كان 
يتميز ح�سرًا من الناحية الع�سكرية. ومع ذلك، 
يجادل املحدثني باأن املفهوم يحتاج اإىل تعريف 
اأبعادًا  ي�سمل  اأن  ويجب  العوملة،  �سوء  يف  اأو�سع 

�سيا�سية وجمتمعية وبيئية واقت�سادية.
اإن التطورات اجليو�سيا�سية، واإعادة ت�سكيل 
للدولة  املتزايد  والت�سرذم  الوطنية،  احلــدود 
لي�س  الهتمام  اإيــالء  ينبغي  اأنــه  تعني  القومية 
فقط على امل�ستوى العرقي الوطني واملجتمعي، 
اإت�ساع  ومع  العاملي،  امل�ستوى  على  اأي�سا  ولكن 

الدولة،  نطاق  خــارج  واحلــرب  ال�سراع  نطاق 
اأكرث  الدول  الفاعلة من غري  اأ�سبحت اجلهات 
هذه  وتو�سح  الـــدويل.  النظام  داخـــل  اأهمية 
العوامل التعقيدات داخل النظام الدويل اليوم، 
لقد  الأمـــن.  حتديد  تــواجــه  التي  والتحديات 
اأحدثت العوملة ثورة يف طريقة تفاعل الدول مع 
الق�سايا  زيــادة  اإىل  اأدى  مما  البع�س،  بع�سها 
والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى  على  الأمنية 
املنا�سب  مــن  يعد  ومل  والــبــيــئــي.  وال�سيا�سي 
الناحية  من  احل�سر  وجه  على  الأمــن  تعريف 
الع�سكرية، و�سوف يحتاج �سناع ال�سيا�سات اإىل 
لهم  اأريــد  ما  اإذا  اأو�سع  نطاق  على  الأمــن  فهم 

تنفيذ �سيا�سات فعالة. 
ــان، عـــامل  ــ ــدمـ ــ ــريـ ــ يــــقــــول جــــونــــاثــــان فـ
احلايل  الو�سع  اإن  الأمــريكــي،  الأنرثوبولوجيا 
واحد  هو  العامل  للغاية.  معقد  الــدويل  للنظام 
الطبقي  والأفقي،  الراأ�سي  الإ�ستقطاب،  حيث 
والعرقي على حد �سواء، اأ�سبح متف�سيا، وحيث 
تعد  ومل   وت�سرذما،  عوملة  اأكــرث  العنف  اأ�سبح 
الأزمــة  الــدول هي جوهر  بني  م�ساألة احلــروب 
واحلــروب  ال�سراعات  ولكن  العاملي  والتهديد 
اأو�سع  ب�سكل  امل�سالح  تهدد  والتي  الدولة  دون 

كما انها غري منتهية ومتداخلة ب�سكل مرعب. 
الــيــوم ي�سود تــيــار عــاملــي جــديــد يــدعــو اىل 
الــ�ــســراعــات  عــلــى  ال�سيطرة  و�ــســائــل  تــطــويــر 

فاإن  الدولية،  العالقات  ت�سابك  تزايد  مع   
ال�سراعات وعدم الإ�ستقرار يتجاوزان احلدود 
الوطنية على نحو متزايد. وقد غرّي ذلك طبيعة 
البحث عن ال�سالم، م�ساف لها اإ�ستمرار تطور 
الفاعلة  واجلهات  الدول  وقدرة  الأمن،  ق�سايا 
املتغرية  الديناميات  اإدارة  الدول على  من غري 
الإ�سكالية  هــذه  وملواجهة  املعا�سر.  لل�سراع 
املعقدة، �سرع الباحثون يف اإجراء حتليل جوهري 
لأف�سل املناهج والطرق  لإدارة ال�سراعات يف 
اأي�سا  البحث  هذا  �سهد  وقد  احلديث.  العامل 
ال�سالم  لتعزيز  خمتلفة  عــديــدة  ُنهج  اإيــجــاد 
الدولية  الفاعلة  اجلهات  م�ساعدة  اإىل  تهدف 

الصراع الدولي خارج نطاق السيطرة

د. رنا خالد

السياسة
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يف  الأمــن  مفاهيم  تطوير  طريق  عن  وذلــك  الدولية 
من  العاملية  يتم حتويل اجلهود  الدويل حيث  النظام 
الرتكيز  اىل  الوطنية  ال�سيادة  حماية  على  الرتكيز 
الت�سعينات  مطلع  منذ  ال�سعبية.  ال�سيادة  على حماية 
كانت حماية ال�سيادة ال�سعبية م�سوؤولية دولية ت�ساهم 
فيها املنظمات الدولية والقوى العظمى املهيمنة على 
النظام الدويل، هذا التيار الذي يبدو مثاليًا مل يكن 
�سوى الو�سيلة التي اإ�ستخدمتها الوليات املتحدة لن�سر 
منطقة  اي  يف  الع�سكري  التدخل  و�سرعنة  الهيمنة 
الدولية عن حماية حقوق  امل�سوؤولية  بحجة  العامل  يف 

الإن�سان.
يتم  حيث  املفهوم  هــذا  تطوير  عملية  تتم  اليوم 
�سمانه  ميكن  ل  العاملي  الإ�ستقرار  ان  على  الرتكيز 
داخــل  ــراد  ــ الأف وحــقــوق  ورفــاهــيــة  اأمـــن  دون �سمان 
لي�س  الدولة  دور  ان  التيار  دعاة هذا  ويدعي  الدولة. 
وهذه  حقوقهم  حماية  بل  فح�سب،  بالأفراد  التحكم 
املواثيق  اقرتها  التي  الإن�سان  حقوق  ت�سمل  احلقوق 
وبالتايل  والــدميــقــراطــيــة.  التعبري  وحــريــة  الــدولــيــة 
فـــاإن الــدولــة عـــادت مــن جــديــد لتكون املــ�ــســوؤول عن 
تيار  منتقدو  حقوقهم.  وحماية  الأفــراد  اأمــن  �سمان 
يرون  ال�سعبية  ال�سيادة  حماية  يف  الدولة  دور  تعظيم 
و�سعيفة  ه�سة  وحكومات  دول  ي�سم  اليوم  العامل  ان 
بل  اأفــرادهــا،  ورفاهية  اأمــن  حماية  على  قــادرة  غري 
اإنحطاط  عنا�سر  اأهــم  من  هي  احلكومات  هــذه  ان 
يف  يجادلون  فهم  وبالتايل  التنمية،  وتدهور  الأمــن 
مدى فعالية دور تلك احلكومات يف �سمات الإ�ستقرار 

ملواطنيهم.
مراحل  واخطر  باأهم  مير  اليوم  العاملي  النظام 
التحول والتغيري، وجميع الأدوار ا�سبحت حمل ت�سكيك 
وغري قابلة حل�سم منظومة فكرية ت�سيطر على اإنفالت 
تزداد  املطالبات  واأ�سبحت  بل  الدولية.  ال�سراعات 
واإيجاد  الدولية،  ال�سراعات  اإدارة  اأ�سول  بتحديث 
املتحدة  الأمم  حمــل  حتــل  جــديــدة  دولــيــة  منظمات 
ال�سراعات  يــديــر  الـــذي  ــدويل،  ــ ال الأمـــن  وجمل�س 
يف  والرابحني  اخلا�سرين  ومعايري  باأ�سلوب  الدولية 
احلرب العاملية الثانية، والذين مل يعودوا رابحني بعد 
اليوم، باملقابل ت�سطع �سم�س فاعلني دوليني جدد من 
العاملي،  اجليواإ�سرتاتيجي  امل�سمار  يف  �ساعدة  دول 
املال  تيارات  يف  يتحكمون  الــدول  غري  من  لعبني  او 

واملعلومات وال�سراع وال�ستقرار العاملي.

    رئي�سة الباحثني يف منتدى �سنع ال�سيا�سات- لندن

الواقع العربي
 والتطبيع 

مع الصهاينة

كاتب و �سحفي عربي من �سورية

ــان  ــي ــك ــع ال ــ ــع م ــي ــطــب ــت ــوات ال ــطــ خــ
ال�سهيوين التي اإنتهجتها  بع�س الأنظمة 
العربية موؤخرًا هي نتاج غياب القيادات 
العربية  الأقــطــار  يف  الفاعلة  الوطنية 
التي �سكلت الثقل الأ�سا�سي يف �سراعنا 
الكيان ال�سهيوين، خ�سو�سا خالل  مع 
حاجزًا  كانت  التي  الأخريين،  العقدين 
من  حتى  الــعــرب  احلــكــام  بع�س  متنع 
ممار�سته  رغم  التطبيع،  عن  احلديث 

ب�سكل �سري من قبل البع�س.
 غــيــاب الــقــيــادات الــوطــنــيــة، ومنع 
الوطني  دوره  ممــار�ــســة  مــن  الــ�ــســعــب 
لالأ�سف  التطبيع  والقومي جعلت عدوى 
تنتقل من الأنظمة اىل بع�س التجمعات 
ال�سيا�سية التي حتاول ان تلعب دورًا يف 
اأقطارها وخا�سة يف الأقطار التي ت�سهد 
امل�ستبدة،  اأنظمتها  �سد  ثوريًا  حراكًا 
التي  التجمعات  هــذه  بع�س  ترف�س  اإذ 
الكيان  ذكــر  بــالــثــوريــة  نف�سها  ت�سمي 
رئي�سي  كــعــدو  ثوابتها  يف  ال�سهيوين 
ل�سعبنا العربي متذرعة باأن ال�سعب ثار 
�سد الأنظمة امل�ستبدة ولي�س �سد الكيان 
لذكر  داعــي  فال  وبالتايل  ال�سهيوين، 
العدو ال�سهيوين يف قائمة الأعداء وهي 
الكيان  هذا  مع  التطبيع  باجتاه  خطوة 

الغا�سب.
هــــذا الـــطـــرح الـــغـــريـــب هـــو نــتــاج 
والإ�ستبداد  الظلم  مــن  عقود  مرحلة 
ــــذي مــار�ــســتــه بــعــ�ــس الأنــظــمــة �سد  ال
للتخل�س  ال�سعب  ثــار  وعندما  �سعبها 
ل�سعبنا  املعادية  القوى  اإ�ستغلت  منها، 
خلنقه  الظروف  وخلقت  احلــراك  هذا 
واإخماده، مع اإ�ستمرار مفاعيله ال�سلبية 
املواطن  اأ�سبح  بحيث  املجتمع،  على 
فكان  يت�سورها  يكن  مل  م�ساكل  اأمــام  
ــزوح  ــن الــقــتــل والإعــتــقــال والــلــجــوء وال
ــافــة  ــر واجلـــــوع اإ�ــس ــق ــف ــرد وال ــس ــ� ــت وال

بع�سها  ميــار�ــس  مــتــعــددة  لإحـــتـــاللت 
والدميغرايف،  العقدي  التغيري  �سيا�سة 
احتاللت  اأمــام  املواطن  اأ�سبح  وهكذا 
ان  بعد  بالكامل  وطنه  حتتل  متعددة 
جزءًا  يحتل  واحــدًا  احتالًل  يواجه  كان 
الواقع  يف  احلــال  هو  كما  اأرا�سيه  من 
ــذي ا�ــســرتكــت كــل الــقــوى  ــ�ــســوري، الـ ال
خلق  يف  الــ�ــســوري  امل�سهد  يف  الفاعلة 
على  ال�ساغطة  الــظــروف  وا�ــســتــمــرار 
ال�سهيوين  الحتالل  يف  لريى  املواطن 
احــتــالل ارحـــم مــن بــاقــي الحــتــاللت 
علنيًا  دورًا  ممار�سته  لعدم  ــرى،  الأخـ
وراء  اأنه  ال�سوري رغم  للمجتمع  مدمرًا 
كل م�سائب �سورية و الأمة متنا�سني ان 
هوية  كانت  مهما  اإحتالل  هو  الإحتالل 

املحتل. 
هذا املنطق لالأ�سف تبنته عن ق�سر 
نظر بع�س النخب ال�سيا�سية التي ترف�س 
ال�سهيوين  العدو  ثوابتها  يف  ت�سع  ان 
اأن  متنا�سية  الــ�ــســوري،  لل�سعب  كــعــدو 
وجــود  �ــســراع  ال�سهاينة  مــع  �سراعنا 
ال�سهيوين  فالعدو  ولي�س �سراع حدود، 
الإحــتــاللت  وبــاقــي  كــوجــود  ي�ستهدفنا 
التي  الأ�ــســبــاب  ــزوال  بـ تنتهي  اأن  ــد  لب
ال�سعب  ا�ــســرتجــاع  واأهــمــهــا  اأوجــدتــهــا 
بعد  م�سريه  تقرير  يف  ــدوره  ل ال�سوري 
اإقتالع نظام الإ�ستبداد الذي خيم على 

امل�سهد ال�سوري لعقود من الزمن.
من  �سعبنا  يــعــانــيــه  مــا  كــل  ــم  ورغــ
ظــــروف اإ�ــســتــثــنــائــيــة خــلــقــهــا الــكــيــان 
ال�سهيوين وحلفائه واأذرعه يف اأقطارنا 
العربية، �سيبقى ال�سهاينة هم الأعداء 
التطبيع  وخطوات  ل�سعبنا  الأ�سا�سيني 
خطوات عابرة �ستزول باإ�ستعادة �سعبنا 
يف  الفاعل  ــدوره  ل العربية  اأقطارنا  يف 

�سنع القرار وقيادة الدولة.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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نوفمرب  مــن  الــفــاحت  هـــذا  ــر  اجلــزائ تعي�س 
فا�سلة  نقطة  تعترب  تاريخها  حمطة حا�سمة يف 
يف م�سروع العبور للجمهورية اجلديدة التي يحلم 
بها ال�سعب والتي جاء لأجلها حراك 22 فرباير، 
من  لال�ستفتاء  وعر�سه  الد�ستور  تعديل  وكــان 
�سمن التحديات التي جاء بها الرئي�س املنتخب 

عبد املجيد تبون كاأول خطوة للبناء،
الد�ستور  و�سيمر  املبادة  �ستنجح  هل  ولكن 
الكثري  حــول  ــريت  اأث التي  ال�سجة  رغــم  املعدل 
من املواد املعدلة؟ وهل �ستنجح اللجنة امل�ستقلة 
لالإنتخابات يف �سمان نزاهة و�سفافية الإ�ستفتاء 

بعيدا عن مغالطات التجارب املا�سية؟
تاريخ اجلزائر اجلديدة  فا�سلة يف  �ساعات 
ال�سعب  خيار  هــي  ل  اأو  بنعم  الأمـــر  �ستح�سم 
وكلمته التي �سيحدد من خاللها م�سري البالد، 
ولأنه ل ميكننا توقع امل�ستقبل يف اأو�ساع متوترة، 
الد�ستوري  التعديل  منهج  حتــارب  جهات  وبني 
القدمي، وبني  الن�س  �سملها داخل  التي  والبنود 
جهات جتزم باأن الد�ستور املعدل هو اأكرث د�ستور 
للف�ساد  حدا  وي�سع  ال�سعب  لتطلعات   ي�ستجيب 
مــوادا  يت�سمن  اأنــه  العلم  مع  الإ�ستقالل،  منذ 
اجلزائري،  ال�سعب  وحدة  لحقا  تهدد  اإ�سكالية 
املقبلة  ــام  الأي خالل  ذاك  او  هذا  يتاأكد  وحتى 
اثــارت  التي  املحاور  اهــم  عند  التوقف  ميكننا 
جـــدل واغــ�ــســبــت اغــلــب املــواطــنــني، والــتــي ما 

الحــزاب  وروؤ�ــســاء  والـــوزراء  ال�سيا�سيني  توقف 
جتميل  يف  التعديل  جلنة  واع�ساء  واجلمعيات 
اأجل  من  ب«نعم«  لال�ستفتاء  والدعوة  فحواها 
اأف�سل ح�سبهم طيلة حملة دامت اكرث  م�ستقبل 

من ا�سبوعني.
م�ساألة  هــي  الأمــازيــغــيــة..هــل  اللغة  ادراج 

�سيا�سية بحتة؟
التي  الد�ستورية  الوثيقة  حمــاور  اأبــرز  ولعل 
اأثارت �سجة، والتي قال عنها الربوفي�سور عبد 
الرحمان بلجياليل ع�سو جلنة تعديل الد�ستور 
اأنها مغالطات ي�سهدها الراأي العام حول بع�س 
مواد وحماور الد�ستور يجب حماربتها بتو�سيح 
مب�ساألة  المـــر  ويتعلق  وتب�سيطها،  املفاهيم 
اجلزائري،  املجتمع  حتكم  التي  العامة  املبادئ 
املدر�سة  حياد  وم�ساألة  والدين  الهوية  وم�ساألة 
مل  التي  املحاور  وهي  المازيغية  اللغة  وم�ساألة 
ي�سملهم التعديل على الإطالق، ل�سيما ما يتعلق 

بالدين والهوية واللغة.
واكرث حمور اثار جدل كبريا و�سط املواطنني 
كلغة  واعتمادها  المازيغية  اللغة  تر�سيم  هي 
رف�سه  مــا  وهـــذا  العربية،  بعد  ثانية  ر�سمية 
اجلزائيني واملدافعني عن اللغة العربية، يف حني 
اكد اخلرباء ان تر�سيم المازيغية لن يكون يف  
لغة غري مكتملة القواعد، واو�سح اع�ساء جلنة 
تعديل الد�ستور انه يفهم من الناحية ال�سيا�سية 

املــواد  يف  المــازيــغــيــة  اللغة  ادراج  م�ساألة  ان 
ال�سماء هي م�ساألة �سيا�سية بحثة مما قد ميهد 

لحقا لتق�سيم اجلزائر.
 وميكن القول انه كل املناق�سات التي دارت 
م�ستوى  على  �ــســواء  الد�ستورية  الوثيقة  حــول 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  او  العالم  و�سائل 
وتبني  الن�سو�س  تو�سيح  م�ستوى  اىل  تــرق  مل 
ابقى  مما  الد�ستوري  التعديل  يف  ال�سلطة  نية 
جبهة  خلقت  التي  واملغالطات  الفهم  �سوء  على 
ما  رغــم  اجلــديــد  للد�ستور  وراف�سه  معار�سة 
حــددت  ايــجــابــيــة  اخـــرى  مــن حمـــاور  ت�سمنه 
يف  وف�سلت  الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
ممار�سة احلريات، و�سنعت اآلة قانونية ملواجهة 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  التطورات 

والثقافية مقارنة باملواد ال�سابقة.
ــوريــة  ــت ــة الــد�ــس ــق ــي ــوث ــهــل �ــســتــحــافــظ ال  ف
املعرو�سة لالإ�ستفتاء على املكت�سبات واحلريات 
اكــرث  �ــســمــانــات  �ستعطي  وهـــل  اجلـــزائـــر؟  يف 
لإ�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية؟ وهل �ست�ستجيب 
لتطلعات ال�سعب الذي ثار يف حراك �سعبي قارب 
احرق  نظام  من  البالد  حترير  اجل  من  ال�سنة 
الخ�سر والياب�س واطاح بع�سابات الف�ساد من 
اجل جزائر جديدة يف كل املجالت وعلى كافة 

ال�سعدة.

الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزائـــــــــــــــــر عـــــــــــــلـــــــــــــى بـــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــة الـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــوريـــــــــــــة الــــــــــثــــــــــانــــــــــيــــــــــة
هــــــــل ســــيــــمــــر الـــــــدســـــــتـــــــور الــــــمــــــعــــــدل بـــعـــد 
ــيـــــة؟ ــ ــــغـ ــــازيـ جـــــــدل الــــهــــويــــة والــــــديــــــن واالمـ

أ.حيزية تلمسي

    �سحفية جزائرية

السياسة
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    كاتب �سوداين

السودان
بــــن مـــطـــرقـــة الـــبـــشـــر وســــنــــدان حـــمـــدوك

أ. محمد حداد

الــكــرمي �سور  الــقــران  هــو ان يحفظوا هــم مــن 
)النعام واملائدة والن�ساء( بينما يحفظ ال�سعب 
والطالق  )التحرمي  �سور  اأمـــره  على  املغلوب 
واقع  هو  وامنا  طرفة،  لي�ست  وهذه  والتغابن( 
ت�سخري  يف  املتمثل  البغي�س  ارثهم  على  ي�ستند 
التي  جيوبهم  ايل  وخرياتها  البالد  مــوارد  كل 
�سارت مثل جهنم، حتى ا�سبح ال�سودان مزرعة 

)اخوانية( خال�سة لهم. 
ا�سبحت  ــورة  ــ ث ــ�ــســودانــيــون  ال ــز  اجنـ لــقــد 
ــعــامل،  منـــوذجـــا يــحــتــذي بـــه يف كـــل بـــلـــدان ال
رغم  الالحمدود،  ووعيها  املتناهية،  ب�سلميتها 
وال�سباب  �ساحبتها،  التي  الت�سحيات  حجم 
اأنتج  ما  وهــذا  لتحقيقها،  فــداءا  ذهبوا  الذين 
دون  ــردود  ــ م يف  ــالإحــبــاط  ب اح�سا�سا  لحــقــا 
باإمتياز،  �سفرية  املح�سلة  كانت  بل  الطموح، 
فيه  زرعــوا  لو  بلد  �سعب  ويالتها  يعاين  زال  ما 

احلجارة لأنتجت قمحا وفرحا و�سياء.
اإثبات ما هو  ما يهمني يف هذه العجالة هو 
معلوم من الأحداث بال�سرورة من ت�سابه ي�سل 
مع  ال�سابق  النظام  �سعارات  بني  التطابق  حد 
من  ال�سعارات  تلك  ــراغ  واإفـ الــالحــق،  النظام 
الرباق،  �سكلها  على  والإبقاء  متاما  م�سامينها 
التي  العميقة  والإخفاقات  للمثالب  بالإ�سافة 
مما  الإنــتــقــالــيــة  ــفــرتة  ال �سيا�سات  �ساحبت 
منها  يــعــاين  الــتــي  ال�سيق  حــالــة  مــن  �ساعف 

املواطن. 
لقد كان �سعار )اخوان( ال�سودان يف مقتبل 
بينا  كما  وهو  احل�ساري،  امل�سروع  هو  حكمهم 
�سعار  كــان  مثلما  باطل،  بها  اربيد  حق  دعــوة 
�ــســالم وعــدالــة(  و  ثـــورة دي�سمرب هــو )حــريــة 
ومن حيث املبداأ، وقد مار�س النظام ال�سوداين 
واإبتالعه مكما هو  ال�سعار  اجلديد تك�سري هذا 
التعبري  �سادروا حرية  الآن، حيث  للعيان  ماثل 
وقد   ، الحتجاج  ومنعهم ملظاهرات  قمعهم  يف 
�ساحب ذلك املنع احداث عنف وقتل وا�سابات، 
وعلى م�ستوي ال�سالم فقد روجوا و�سوقوا ل�سالم 
وجتــاوزوا  �سعيفة  م�سلحة  حركات  مع  �سوري 
علي  الع�سكري  الوزن  ذات  احلركات  تلك  اأهم 
ذبحها  مت  فقد  العدالة  م�ستوي  وعلى  الر�ــس، 
على  التحفظ  طريق  عن  وذلــك  نهارا،  جهارا 
ال�سابق وعدم تقدمي واحد منهم  رموز النظام 
الآن هو جمرد  يحدث  وما  العدالة،  منابر  اىل 
للت�سويف  بالإ�سافة  بالعدالة،  للمنادين  تخدير 
ف�س  جمـــزرة  مرتكبي  تــقــدمي  يف  واملــمــاطــلــة 

الإعت�سام للق�ساء.
هذا باإخت�سار �سديد ما حدث على م�ستوي 
تطبيق �سعارات الثورة، اما الف�سل يف النواحي 
القت�سادي  النهيار  من  يبداأ  ل  فاإنه  الخــرى 
تنذر  الــتــي  الأمــنــيــة  بالتفلتات  ــرورا  مـ الــتــام، 
بخطوة  وانــتــهــاءا  الــ�ــســودان،  اطـــراف  بت�سظي 
التطبيع مع الكيان ال�سهيوين والتي �سنفرد لها 

مقال م�ستقال م�ستقبال.

اإلتفاتة ق�سوى ناحية الو�سع املتاح، املنفتح 
اإ�ستدرار  على  جتربنا  الإحــتــمــالت،  كــل  على 
التي  الكارثية  الإجتــاهــات  بع�س  اإحــداثــيــات 
انتهجها النظام املباد، وم�ساهاتها مبا يحدث 
الآن على امل�سرح ال�سيا�سي ال�سوداين، يف ذلك 
البلد الذي ما خرج من نظام �سىء اإل لريمتي 
يف اأح�سان اآخر اأكرث �سوءا، كما لو انه مل يخلق 

لغري اجلحيم. 
املن�سرم  النظام  اأقـــدام  اإ�ستقرت  عندما 
اأول  كــان  الكرا�سي  ووثــري  ال�سلطة  اأر�ــس  على 
النا�س  اإلهاء  هو  الو�سويل  خيالهم  اأبدعه  ما 
و�سرورات  اليومية  احلياتية  م�ستلزماتهم  عن 
الدين  وتــر  على  العزف  طريق  عن  معا�سهم، 
وموال العقيدة، وهو ما دعاهم لإبتداع م�سطلح 
)امل�سروع احل�ساري( يف خطوة ماكرة لإ�ستمالة 
بفطرتها،  مبعتقدها  ومتم�سكة  متدينة  غالبية 
دفع  يقوم على  ــاء  الإدعـ هــذا  كــان جوهر  وقــد 
عن  ي�سغلهم  ما  كل  عن  والبعد  للزهد  النا�س 
العمل  اأن  متنا�سني  اأو  نا�سني  للعبادة،  التفرغ 
يف ذاته عبادة. وهكذا بداأوا يف تكثيف العالم 
القراآنية  بالآيات  ال�سوارع  ومــالوؤا  القران  على 
القراآن،  موؤ�س�سات ظاهرها  وان�ساوؤا  الرتهيبية 
وباإخت�سار �سديد فقد  الف�ساد املقنن.  وباطنها 
هم  يدخلوا  ان  هو  احل�ساري  م�سروعهم  كان 
اىل ال�سوق ويدخلوا بقية الغالبة اىل امل�ساجد، 
فاإن م�سروعهم احل�ساري  وبعبارة اكرث �سمول 
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د. عبدالناصر سكرية

منذ اأن اأعلن رئي�س جمل�س النواب اللبناين 
لبدء  اإتفاق  عن  مفاجىء،  وب�سكل  بري،  نبيه 
ال�سلطة  بني  احلــدود  تر�سيم  حول  مفاو�سات 
يحتل  الــذي  ال�سهيوين،  والــكــيــان  اللبنانية 
اإنطلقت  اأخــــرى،  عــربــيــة  ــس  ــ واأرا�ـ فل�سطني 
مناق�سات حامية حول هذا الإعالن وما حمله 
متوقعة  اأو  حمتملة  واأخــرى  مبطنة  معان  من 
لظهورها   الأجـــــواء  حت�سري  الإعــــالن  تـــوىل 

ر�سميا.

فما دللت وخلفيات 
ذلك الإعالن املفاجىء؟؟

1 ـ الإعالن يت�سمن اإعرتافا علنيا ور�سميا 
وا�سحا بدولة العدو ال�سهيوين حيث جاء فيه 
»لبنان  بني  مفاو�سات  لبدء  اإطــار  اإتفاق  اأنــه 
واإ�سرائيل«. فهل اأن »الرئي�س نبيه بري« ميلك 

السياسة

وحده �سالحيات هذا الإعرتاف؟ اأم اأنه توىل 
ال�سلطة  الإعــالن عن رغبة م�سرتكة لأطــراف 
اللبنانية ومعرفتهم امل�سبقة بالإعرتاف امل�سني 

واملهني؟؟ 
ــن بـــري اأنـــه يــتــوىل مــتــابــعــة هــذا  2 ـ اأعــل
املعنية  اجلهات  مع  �سنوات،  ع�سر  منذ  امللف 
جميعا، مبا يعني اأنه كان يتوا�سل مع الطرف 
ــال مـــع الــطــرف  ــ الــ�ــســهــيــوين وبــطــبــيــعــة احل

الأمريكي الراعي الر�سمي للمفاو�سات.
لبنان  ـ كل هذا يفتح ملف ما ي�سمى يف   3
اإلتحام  يف  يجمع  الـــذي  ال�سيعي«  »الــثــنــائــي 
م�سريي وتوافق اإ�سرتاتيجي �سامل بني حركة 
اأمل وحزب اهلل ؛ اأي طريف الثنائي اإياه. بلغت 
الأخرية حدا من  ال�سنوات  بينهما يف  العالقة 
التطابق جعل رئي�س حزب  اهلل وم�سوؤوله الأول 
يوكل  احلزب  اأن  منا�سبة  من  اأكرث  يف  ي�سرح 
الأمــور  يف  والإختيار  للتقرير  بري  »الرئي�س« 
للحزب،  �سمانة  ميثل  واأنه  امل�سريية.  املحلية 
من  التقليل  اأو  به  امل�سا�س  نقبل  ول  بــري،  اأي 

�ساأنه. 
4 ـ هل يعلم احلزب ما اأعلنه الرئي�س بري 
عن مفاو�سات بني لبنان و »اإ�سرائيل« تت�سمن 

اإعرتافا �سريحا ووا�سحا وقطعيا ووجوديا؟؟
يف  ــران  ــ اإي حــزب  اأن  بب�ساطة  يعني  هــذا 
مع  بــري  الرئي�س  بتوا�سل  معرفة  على  لبنان 
حتت  �سنوات  ع�سر  منذ  واأمريكا  »اإ�سرائيل« 
م�سمى تر�سيم احلدود. وحينما يعلن بري ول 
وو�سوح  بب�ساطة  يعني  فهذا  احلزب  يعرت�س 
اأي�سا موافقة احلزب على الإعالن وم�سمونه.

مل�سرية  املو�سوعيني  املتابعني  اأن  واحلقيقة 
لإعالن  بحاجة  يكونوا  لبنان مل  حزب اهلل يف 
طبيعة  ليعرفوا  الرت�سيم  حــول  بــري  الرئي�س 
املنطقة،  اإيـــران يف  اأذرع  تــوؤديــه  الــذي  الــدور 
واإ�ستخدامه  املقاومة  ل�سعار  فهمها  وحتديدا 
اإ�سرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق  �ستارا  قبلها  من 
وروؤيته  وتطلعاته  الإيـــراين  بامل�سروع  مت�سلة 

مل�ستقبل وم�سري املنطقة العربية.
حزب  ربط  الذي  خمايل  مار  اإتفاق  فمنذ 
خيوط  تتك�سف  ــداأت  بـ الــعــوين،  بالتيار  اهلل 
لي�ست  للبنان  تر�سم  اإ�سرتاتيجية  حتالفات 
عن  منبثقة  بــل  العربية  بامل�سالح  مت�سلة 

اأهداف امل�سروع الإيراين.
اإىل  واملحللني  املراقبني  من  كثري  ويذهب 
عون  مي�سال  العماد  اإي�سال  �سفقة  باأن  القول 
متت  والتي  اللبنانية  اجلمهورية  رئا�سة  اإىل 
للعلن  واأخــرجــهــا  مبا�سرة  اأمريكية  برعاية 
�سعد احلريري،  النائب  تنفيذها  واأطلق قطار 
الرت�سيم  بــاإتــفــاق  اهلل  حــزب  تعهد  ت�سمنت 
وتاأمني احلدود مقابل اإطالق يده يف ال�ساحة، 
جربان  النائب  واإعـــداد  حت�سري  يتم  اأن  على 
رئي�س  لــيــكــون  عـــون  الــرئــيــ�ــس  �سهر  بــا�ــســيــل 

اجلمهورية املقبل. 
5 ـ بالعودة اإىل م�سرية الرئي�س بري ميكن 
اأو�سح  لفهم  الالزمة  احلقائق  بع�س  معرفة 
وزراء  رئي�س  اإغتيال  ــر  اإث الواقعية  لل�سورة 
لبنان رفيق احلريري يف 14 �سباط / فرباير 
علنية  اأمريكية  اأوامـــر  �سدرت  2005؛  عــام 
لإن�سحاب قوات اجلي�س ال�سوري من لبنان وهو 
ما مت ب�سرعة خاطفة. وراحت اأجهزة الإعالم 
املوالية املحلية ت�سن حربا �سعواء على كل من 
باإ�ستثناء  ال�سوري  بالنظام  عالقة  له  كانت 
كان  والــذي  بــري  نبيه  الــنــواب  جمل�س  رئي�س 
مبثابة مفتاح النفوذ الر�سمي ال�سوري يف لبنان 

وطليعته ونربا�سه.
بالإجماع  اإنتخابه  اأعيد  اأنه  هذا  من  اأكرث 
ف�سره  ما  وهو  اللبناين  النواب  ملجل�س  رئي�سا 
كثريون باأنه اأمر اليوم من قوى النفوذ الأجنبي 

التي تظلل اجلميع.
هذا ال�سيد بري الذي مل تعرت�س عليه يوما 
قوى النفوذ الأجنبي املتحكمة واحلاكم الفعلي 
اإتفاق  يعلن  الذي  هو  عقود؛  عدة  منذ  للبنان 
�سريك  للتذكري   ذاتــه،  هو  احلــدود.  لرت�سيم 

صـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــان
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 طبيب و كاتب عربي

حزب اهلل املقاوم وحليفه الإ�سرتاتيجي.
لبنان وجارته اجلنوبية ما  تر�سيم حدود بني  يتحدث عن  الإعالن  ـ   6
اجلرية  وبعالقة  الوجود  يف  بحقها  ور�سميا  كامال  ت�سليما  بو�سوح  يعني 
عنها  يتحدث  التي  املقاومة  معنى  فما  و�سبطها؛  تنظيمها  بعد  الطيبة 
احلر  للعي�س  وتطلعاته  ال�سوري  ال�سعب  مقاومة  هي  هل  الثاين؟  ال�سريك 
العراق  الإيراين يف تدمري  و  الكرمي؟ هل هي م�ساركة الإحتالل الأمريكي 

ونهبه وتق�سيمه وتهجري اأهله واإفقارهم؟
  7 ـ على غرار ما حدث يف كل من العراق و�سورية حيث ثم اإطالق بع�س 
تتخذ غطاء  اإرهابية  لت�سكيل ع�سابات  ال�سجون وحتريكهم  من  املجرمني 
تالها من حوادث  وما  الكورة  كفتون يف  عملية  فكانت  والتهجري.  للتدمري 
اللبناين  ال�سمال  يف  النائمة  وخالياها  داع�س  اإىل  ن�سبت  متفرقة  اإرهابية 
وعا�سمته طرابل�س ويف عكار، اإمعانا يف ت�سليل الراأي العام بهدف التغطية 
الثنائي  اأطراف  تعومي  واإعــادة  ال�سهيوين  العدو  مع  املبا�سر  التطبيع  على 
اإثر  اإليه  الذي  الإتهامي  الكالم  بعد كثري من  �سيما حزب اهلل  ال�سيعي ول 

تدمري مرفاأ بريوت.

ت�سّنف  والأعــــراف  العربية  الد�ساتري  ــت  زال ل  حــني  يف 
يجري احلديث يف  الأعــداء،  األد  ال�سهيوين يف خانة  الكيان 
عاملنا العربي عن التطبيع مع هذا العدو، وتتواىل املفاو�سات 

وتوقيع التفاقيات معه، وكان اآخر هذه الالئحة: ال�سودان!..
على  الع�س  �سيا�سة  و�سط  طريقه  ي�سق  �سيا�سيًا  التطبيع 
حالة  على  مقبلة  اأبينا،  اأم  �سئنا  العربية،  ودولنا  الأ�سابع. 
اىل  والإهتداء  لإ�ستيعابها،  وقت طويل  �سنحتاج اىل  �سيا�سية 
كيفية التعامل معها، ومثقفي الأمة منهمكون يف هذه الق�سية 
الإعــرتاف  من  اأبعد  املطاف  نهاية  يف  فالتطبيع  اجلوهرية، 
حمو  اىل  ويدعو  اأدبياتنا،  من  الكثري  يلغي  لأنه  منه  واأخطر 

ذاكرتنا وتروي�سها.
ان الذاكرة املوروثة ل تلغيها قرارات، واذا كانت القرارات 
من  ــًا  اإرثـ تلغي  ل  لكنها  جــديــدة،  اأو�ــســاعــًا  تبني  ال�سيا�سية 
املتاأ�سلة يف  العداوة  تلك  �ساحر،  ب�سحر  ول مت�سح،  العداوة، 
نفو�س م�سبعة باحلقد على من ا�ستباح حرماتها لرت�سيخ كيانه 

وت�سريع احتالله.
املثقفني  ان  اإل  اخلا�سة،  موازينها  لل�سيا�سة  كــان  واإذا 
وجود  يفاجئهم  ل  ــه  واأن الأول،  الــدفــاع  خط  باأنهم  يوؤمنون 
وجود  تفر�س  التي  احلياة  بينهم..فطبيعة  للفر�س  نّهازين 
قد  والتي  ال�سعيفة  النفو�س  وجــود  تلغي  ل  القوية،  النفو�س 
ان  عليهم  ومعرفًة...ولي�س  فكرًا  الطبقات  اأرقــى  اىل  تنتمي 
العلقمي(،  )ابن  ظهرانيهم  بني  وجد  اذا  بالإحباط  ي�سابوا 
يكونوا  لن  الغد  به...ومغول  الأمر  انتهى  كيف  يعرفون  لأنهم 

اأرحم من مغول الأم�س!
املثقفون يجيدون �سناعة امل�ستقبل، او من املفرت�س اأنهم 
يجيدونها، فعليهم ان ل يرتكوا لهذه اللحظة الرمادية ان تقتل 
اأرواح  الفاحتة عن  قــراءة  يعمدوا اىل  ان ل  وعليهم  روؤاهــم، 
كل العرب ثقافيًا وفكريًا و�سيا�سيًا، بل ان ي�سعوا اىل حت�سني 
يكونوا  اأن  يف  ي�ستمروا  وان  املتقدم  الدفاعي  اخلندق  هــذا 
املخرز يف عني كل اأنواع التطبيع الذي يهدف اليه هذا الكيان 

الغا�سب...فال�سعوب احلية ل تنهزم اأبدًا

أ. مايز األدهمي

المثقفون...
والتطبيع!

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

من زاويتي

8 ـ اإن نظرة �سريعة على تداعيات الأحداث يف ال�سنوات الأخرية يف 
يف  ذروته  اىل  و�سل  واقعيا  منطقيا  متكامال  تف�سريا  معها  حتمل  لبنان 
الإعالن عن تر�سيم احلدود، لي�سبح خيار الت�سليم للتطبيع هو اخليار 

الوحيد املتاح اأمامه واإل املوت ال�سريري املحتم.
وخلفياته  بــريوت  مرفاأ  تفجري  كارثة  حجم  نــدرك  هذا  �سوء  وعلى 
وتداعياته الإقت�سادية والنف�سية. وندرك ملاذا التخلي عن لبنان واأهداف 
املحطة  اإىل  لإي�ساله  واأدوارهـــا  اأمناطها  وتكامل  الدولية  التدخالت 

املن�سودة.
اإنتفا�ستهم  اإ�ستكمال  من  مفر  اللبنانيني  اأمام  لي�س  هكذا،  واحلال 
احلرة �سد تلك ال�سلطة الفا�سدة املاأجورة، و�سد ما ير�سم مل�ستقبل لبنان 

وم�سريه بعد تنظيمها وبلورتها م�سروعا وطنيا متكامال.
الإنتفا�سة  وتكثيف  بت�سعيد  اللبناين  ال�سعب  �سيدفعه  ثمن  اأي  اإن 
م�سروع احلل  و�سررا من  و�سريا  وطــاأة  واأخــف  اأرحــم  �سك  بال  �سيكون 
والإرتــهــان  وال�سهينة  للتطبيع  الر�سمي  الــراعــي  الإقليمي  و  الـــدويل 

ملوؤ�س�سات النقد الدولية.
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مـــا الـــــذي يـــجـــري داخـــــل حـــركـــة حـــمـــاس؟!

املقاومة  حــركــة  ان  اأ�ــســري  ان  يجب  بــدايــة 
�سهرين   منذ  منهمكة  )حــمــا�ــس(  ال�سالمية 
تختلف  مف�سلية،  داخلية  انتخابات  عملية  يف 
تت�سم  كانت  التي  ال�سابقة،  انتخاباتها  كل  عن 
لكن  القيادية.  الهيئات  تركيب  على  بالتوافق 
وهناك  باملطلق،  تختلف  ال�سورة  املرة  يف هذه 
غري  ا�سبحت  التوافق  �سيا�سات  ان  يقول  من 
ممكنه يف ظل الأحداث التي حت�سل على اكرث 
واقليمي وعربي  وفل�سطيني  من م�ستوى داخلي 
ان حتدد  بــد حلــركــة حما�س  فــال  وا�ــســالمــي. 
موقفها بو�سوح اليوم ودون برغماتية، لأن هذه 
ال�سيا�سة اأثبتت ف�سلها وتركت اآثارا �سلبية كثرية 
لطرحها  ال�سارع  وتقبل  و�سعبيتها  حما�س  على 

ومواقفها.
تيارين  وبني  حقيقية  املرة  هذه  الإنتخابات 
يف احلركة: هما تيار الأخوان امل�سلمني املحافظ 
التقليدي والذي يرف�س ويعار�س الإن�سالخ عن 
الهيكلية التنظيمية جلماعة الأخوان امل�سلمني، 
ابو مرزوق،  مو�سى  التيار  رموز هذا  اأبرز  ومن 
ــزال، مــروان اأبــو را�ــس، عزيز دويــك،  حممد ن
خ�سر �سوندك، حممود الزهار، جمال الطويل 

وفتحي حماد. 
ان  على  ي�سر  ــذي  والـ الــثــاين،  التيار  اأمـــا 
حما�س هي حركة حترر وطني ت�ستق برناجمها 
العمل  منها  يتطلب  الـــذي  الــعــنــوان  ــذا  ه مــن 
اجل  من  الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف  اآخرين  مع 
حتقيق هذا الهدف، دون ان مي�س ذلك بالهوية 
مظلة  حتــت  البقاء  واأن  للحركة،  ال�سالمية 
جماعة الخوان امل�سلمني، وكاأننا القوة ال�ساربة 
للتنظيم العاملي لالإخوان امل�سلمني، يغلق الآفاق 
اأمامنا  فل�سطينيا واإقليما وعربيا. ويتزعم هذا 
التيار كال من: �سالح العاروري، يحيى ال�سنوار، 

اأ�سامه حمدان وحممد بركه، الذين يعربون عن 
الأقوى  ال�ساحة  وهي  اللبنانية،  ال�ساحة  موقف 
وعبا�س  اخلـــارج،  يف  حما�س  حلــركــة  والأهـــم 
ومـــروان  ال�سجون،  تنظيم  مــ�ــســوٕول  ال�سيد 
عي�سى القائد الفعلي لكتائب الق�سام، وهو الذي 
حركة  يف  القيادية  الهيئات  داخــل  عنها  يعرب 
ال�سيا�سي  املكتب  بدران ع�سو  وح�سام  حما�س، 
دائــرة  ــرزوق يف  ابــو م ــذي يعمل اىل جانب  وال

العالقات الوطنية والدولية باحلركة.
حتقق  ما  ونتائج  واملوٕ�سرات  الدلئل  كل 
من اإجناز لالإنتخابات يف القطاعات القاعدية 
توؤكد حتقيق فوز كا�سح وحا�سم  ل�سالح التيار 
وتعريفًا،  هويًة  الفل�سطيني  التيار  وهو  الثاين 
ان  دون  حما�س  م�سار  حتديد  من  ميكنه  مما 
مع  وتــوافــقــات  ــوازنــات  ت لعمل  م�سطرا  يــكــون 

التيار الأول.
اأن كال من  التيار،  قوة  هذا  زاد من  ومما 
ال�سابق  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  م�سعل  خالد 
ال�سيا�سي  املــكــتــب  رئــيــ�ــس  هنيه  وا�ــســمــاعــيــل 
يف  وحا�سمة  وا�سحة  مواقف  اعطيا  احلــايل، 
ان�سجامًا  الفل�سطينية  للم�ساحلة  تاأييدهم  
العاروري  تيار  ان  وخا�سة  الــعــاروري،  تيار  مع 
هنية  رئا�سة  على  الإنقالب  يريد  ل  ال�سنوار،  ـ 
للمكتب ال�سيا�سي،  يف حني طموح اأقطاب التيار 
الأول يطرح ابو مرزوق كمر�سح لرئا�سة املكتب 
هنية  ويــهــاجــمــون  هنية،  مــن  ــدل  ب ال�سيا�سي 
الإيــراين  التيار  قبل  من  حمكوما  ا�سبح  باأنه 

حما�س،  حركة  هوية  اأ�ساع  وانــه  احلركة،  يف 
كتائب  قائد  عي�سى  مــروان  ان  كيف  ويتحدثون 
الق�سام فر�س عليه وهو يف طهران اأثناء ت�سييع 
ب�سهيد  كلمته  يف  ي�سفه  بــاأن  �سليماين،  قا�سم 

القد�س.
ال�سيا�سي  املكتب  اإجتماع  يف  حــدث  مــاذا 

الأخري حلما�س؟
ومبا�سرة  حلقات  على  الجتماع  هذا  عقد 
بعد انتهاء حمادثات فتح وحما�س يف اإ�سطنبول، 
بند  على  فقط  مقت�سرا  اأعماله  جــدول  وكــان 
واحد، وهو الإطالع على التقرير الذي �سيقدمه 
�سالح العاروري رئي�س وفد حما�س يف حمادثات 
ا�سطنبول. ولكن التقرير الذي قدمه العاروري 
قال يف مقدمته »ان هذا التقرير وكل ما فيه من 
تفا�سيل مقدم بال�سراكة ما بيني وبني الأخ ابو 
العبد هنية، رئي�س املكتب ال�سيا�سي، كونه كان 
واإن  ا�سطنبول،  حمادثات  يف  مبا�سرا  �سريكا 
عقدت  التي  الر�سمية  اللقاءات  يف  ي�سارك  مل 
يف  �سارك  انــه  ال  الفل�سطينية،  القن�سلية  يف 
ا�سطنبول  حمادثات  اطار  يف  جانبية،  لقاءات 

وكان يتابعها اأول باأول وبارك ما مت حتقيقه«. 
كانت  ال�سيا�سي  املكتب  اجتماع  يف  الأجــواء 
ايجابية للغاية، ومل يقف اي اأحد �سد ما اأجنز 
تيار  ابو مرزوق متزعم  وما قدم، ولكن مو�سى 
الدفع اخللفي قدم مداخلة مطولة ثمن فيها ما 
م�سمومة  كانت  مداخلته  ان  اإل  كعنوان،  اأجنز 
وملغومة، معتربًا  ان حمادثات ا�سطنبول �سكلت 

أ.وفاء رشيد

السياسة
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يوم بعد يوم تزداد الأزمة الداخلية يف الكيان ال�سهيوين تفاقما، فما 
تواجهه هذه الدولة الآن يعترب من اأهم املخا�سات التي مرت بها منذ 
اأر�س فل�سطني، فطبيعة الأزمات وت�سعباتها  اإقامتها على  الإعالن عن 
اأبدت  لأبعد احلدود، فجائحة كورونا قد  املختلفة جتعل منها حقيقية 
على  �سلبا  اإنعك�ست  اأنها  حتى  الدولة،  هذه  يف  املتعددة  الق�سور  اأوجه 
خمتلف جوانب احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، 
ومل يبقى جهاز واحد غري املوؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يعمل بكفاءة كما 
كان يف ال�سابق. هذه الك�سور التي بدت جلية يف الأ�سهر املا�سية مل تكن 
لتظهر بدون اإختبار حقيقي لطبيعتها ولطبيعة ال�سكل الذي اأقيمت فيه، 
فاملجتمع ال�سهيوين القادم من خلفيات متناق�سة بل متباينة، اإنخرط 
الدور  لها  كان  التي  والأمنية،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  جماعي  ب�سكل 
تنوعت  وكلما  الكيان،  داخل  احلياة  جوانب  خمتلف  ت�سكيل  يف  الأكرب 
من�سبطة  ع�سكرية  موؤ�س�سة  يف  هو  كما  الأداء  يعد  مل  املجالت  هذه 
بني  والتناق�سات  التفاوتات  يظهر  ما  داخلها،  ال�سلوك  حتكم  بقواعد 

خمتلف �سرائح هذا املجتمع.
ال�سحية  ــة  الأزمـ اأ�سبحت  حتى  الآن  يحدث  مــا  بال�سبط  هــذا   
العنوان الرئي�س يف للكثري من الأزمات الداخلية، ل �سيما القت�سادية 
احلاكمة،  ونخبه  باملجتمع  تع�سف  التي  وال�سيا�سية  والجتماعية 
واخلارجية،  الداخلية  ال�سيا�سة  داهية  نف�سه  اإعترب  الــذي  فنتنياهو 
انك�سافا  اأكــرث  اليوم  وهو  اآخــر،  يقع يف  مــاأزق حتى  من  يخرج  يكاد  ل 
املتطرف  العن�سري  اليمني  حتى  الكيان،  داخل  املت�سارعة  للتيارات 
الذي يعترب هو قاعدته الإنتخابية الأكرث �سالبة بداأ ينف�س من حوله 
املتتالية  الــراأي  ا�ستطالعات  اأظهرت  فقد  ال�ساحة،  يف  وحيدا  ويرتكه 
نفتايل  اجلديد  الفا�سي  اليمني  قائد  مقابل  �سعبيته  يف  حــادا  هبوطا 
اأن يبقى  بينت، هذا الأمر الذي �سيجرب نتنياهو على الإختيار ما بني 
حمافظا على م�ساره املعهود يف املراوغة والكذب وتاأجيل ال�ستحقاقات 
والإيقاع بني اخل�سوم ال�سيا�سيني، اأو اأن ي�سطر لتغري اأ�سلوبه وطريقة 
الذي  ال�سيا�سي  م�سواره  نهاية  تاأكيد  بكل  �سيعني  الذي  ال�سيا�سي  فعله 
هو  الكيان  منه  يعاين  الــذي  فــاملــاأزق  عاما،  ثالثني  من  لأكــرث  اإ�ستمر 
الأخطر على الإطالق منذ اإقامتها، وهذا ما يجعل من اإمكانية الإطاحة 

بنتنياهو واقعياً هذه املرة.

أ.أسامة األشقر 

نتنياهو...
الحفاظ على 

المسار أم 
نهاية المشوار

اأ�سري فل�سطيني يف �سجون الإحتالل

رأي حـــر

بداية ايجابية، ولكنها مل تنهي املو�سوع ومل ت�سع  �سقفا حلل كل 
ق�سايا اخلالف العالقة. الورقة رحلت كل الجوبة واحللول اىل ما 
الهواء. وح�سب وجهة  اأنها قفزة يف  بعد النتخابات، وهذا يعني 
نظري ـ ي�سيف اأبو مرزوق ـ نحن بحاجه ملزيد من املحادثات مع 
الخوة  يف حركة فتح  لتظهري بع�س الق�سايا العالقة، والتو�سل 
حللول لها. فمثال ق�سية املوظفني يف غزه باإمكاننا اإجنازها الآن، 
احلكومة  رئي�س  واأ�ستيه  ذلــك.  مع  فتح  يف  املركزية  اللجنة  لأن 

اإلتزم بذلك يف اليام الوىل حلكومته.
مداخلة ابو مرزوق كلها كانت وا�سحة للجميع انها  تعرب عن 
وركز يف مداخلته على  عليه،  اتفق  وما  اأجنز  ما  تعطيل  حماولة 
ما  على  الآن  املوافقة  بعدم  مطالبا   و�سخمها  اخلــالف  ق�سايا 

ح�سل باإ�سطنبول. 
من  اكرث  مــرزوق  اأبو  يقاطع  ان  حاول  الذي  العاروري  �سالح 
ابو مرزوق  ينهي  ان  ان هنية متكن من �سبطه مطالبا  ال  مرة، 

مداخلته بعدها يرد عليه �سالح.
 عندما اأنهى ابو مرزوق مداخلته، رد عليه العاروري ب�سوت 
»انا ذهبت ملحادثات ا�سطنبول بقرار من املكتب  عايل وغا�سب 
ال�سيا�سي وبتكليف منه وقدمت لكم نتائج هذا التكليف فلكم ان 
توافقوا عليه ولكم ان ترف�سوه حتى ابلغ فتح يف ذلك، اأما ابقاء 

الباب مفتوحا فاأنا ارف�س ذلك«.
هنية جنح يف اختتام اجتماع املكتب ال�سيا�سي مبوافقة مبداأيه 
على ورقة �سالح وذلك باإنتظار موقف الداخل من اع�ساء املكتب 

ال�سيا�سي يف ال�سفة والقطاع وال�سجون. 
تكن  مل  زيــارة  وهي  ملو�سكو  مــرزوق  ابو  توجه  الإجتماع   بعد 
م�سارات  وفتح  الوراق  خللط  منه  حمــاولــة  ولكنها  �ــســروريــة، 
ا�سرار  لذلك كان هناك  لك�سب وقت جديد.  جديدة يف حماولة 
يف  مــرزوق  ابو  يرافق  ان  الــعــاروري  و�سالح  هنية  ا�سماعيل  من 

زيارته ملو�سكو ح�سام بدران ع�سو املكتب ال�سيا�سي. 
الأهــداف اخلفية  ملو�سكوعرقل  مــرزوق  ابو  بــدران مع  ذهاب 
حمــادثــات  و�سجعت  دعــمــت  مو�سكو  لأن  ــرزوق،  ــ م ابــو  ــارة  ــزي ل
اخلطوات  بت�سريع  وطالبت  مهما  اجنــازا  واعتربتها  ا�سطنبول 
للفل�سطينيني ملوا�سلة  ابواب مو�سكو مفتوحة  ان  الالحقة، معلنًة 

ما مت اجنازه.
 �سحفية من فل�سطني
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تزامن السلطة في إيران و تركيا عام 1923ميادية
ســـــــــــــــــــــــؤال مــــــــــهــــــــــم لــــــــــمــــــــــن يــــــــهــــــــمــــــــه أمــــــــــر 
األمــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة ووحـــــــــــــدتـــــــــــــهـــــــــــــا

أ.جمال عبداإلله األحوازي

بالتزامن  اأن ي�سال  ال�سدفة  هل كان مبح�س 
خان  ر�سا  و  تركيا  يف  اتــاتــورك  كمال  م�سطفى 
بدايًة  اأم كانت هناك  �سدة احلكم،  اإىل  اإيران  يف 
لتاأ�سي�س  الــعــربــيــة،  الأمـــة  على  ــاآمــري  ت ملــ�ــســروع 
الغربية  امل�سالح  يخدمان  عمالقان  م�سروعان 
لإبتالع  جديدة  امرباطوريات  تاأ�س�ست  لو  ما  يف 
اأو  الطاقة  م�سادر  فيها  التي  العربية  القــطــار 
اأو  الأمــة  هــذه  قــدر  من  يرفع  ما  كل  عن  اإلهائها 

يجعلها م�ستقلة يف قراراتها لبناء م�ستقبلها؟
وبيانات  خطابات  مــن  ون�سمعه  ن�ساهده  مــا 
خالل الجتماعات، و ما تتخلله يف اأروقة ال�سيا�سة 
تدخالتهما  من  نلم�سه  ومــا  والإيــرانــيــة،  الرتكية 
ال�سافرة يف الوطن العربي، يوؤكد لنا باأنهما يلعبان 
يف  كان  الذي  الغربية  امل�سالح  لتثبيت  مهمًا  دورًا 
ذلك الوقت يحاول الغرب بالو�سائل املختلفة، اأوًل 
تفكيك وحدة ال�سف العربي، وثانيًا الإ�ستيالء على 
املوارد الطبيعية والأرا�سي اخل�سبة، و ثالثًا تنفيذ 
العربية  الدولة  تاأ�سي�س  ي�سمن  الــذي  بلفور  وعد 

على ح�ساب اإرادة الأمة العربية.
لتنفيذ هذا امل�سروع، حتتاج بريطانيا اإىل دعٍم 
لوج�ستي وع�سكري يف املنطقة، ول يوجد من يعادي 
العرب اأكرث من دولتني كانتا يف ال�سابق من اأعظم 

دول العامل. 
نعلم جيدًا باأن اإحدى هذه الدولتني، كانت بالد 
وذلك  للعرب  التاريخي  العداء  ت�سمر  التي  فار�س 
الإ�سالم  راية  حتت  اإمرباطورياتهم  تفكك  ب�سبب 
وامل�سلمني وعلى ايدي العرب خ�سو�سا، مما جعلها 
يف مقدمة من ينتظرون الفر�سة لالإنق�سا�س على 

 �سيا�سي من الأحواز

بريطانيا  فاإ�ستعانت  تركيا  واأمــا  العربية،  الأمــة 
وبني  بينهم  الــعــداء  فــاأوجــدت  اأنف�سهم  بالعرب 
بن  ح�سني  ال�سريف  توجيه  خالل  من  العثمانيني 
علي لقيادة انقالٍب، اأ�سمته الثورة العربية الكربى 
وهذه هي كانت نقطة البداية لنهاية الأمة العربية 

والتي ب�سببه تفكك الوطن العربي.
لقد بنت بريطانيا العداوة بني الفر�س والأتراك 
من جانب وبني العرب من جانب اآخر حتى ت�ستطيع 
مترير م�ساريعها يف املنطقة، وذلك عرب اأ�سخا�س 
لتغيري  تركيا(  و  )اإيــران  الدولتني  هذين  يقودون 
م�سار الدفاع العربي مما كانت عليه يف الت�سدي 
العرب  نظرة  لتكون  وبريطانيا  الغرب  ملخططات 

باإجتاه الدول املعادية اآنفة الذكر. 
لقد بنّي لنا كتاب الرجل ال�سنم، كل تفا�سيل 
ــق خمطط مــا�ــســوين مع  الــتــواطــوؤ الــربيــطــاين وف
م�سطفى كمال اتاتورك لإ�سقاط الدولة العثمانية 
املنهج  يــبــداأ  حتى  الإ�سالمية،  اخلــالفــة  ــة  اإزالـ و 
املــنــطــقــة وقــطــع جميع  املــا�ــســوين يف  الـــطـــوراين 
الإرتباط الإ�سالمي مع العرب وت�سليط ال�سوء على 
هذه الدولة  احلديثة عرب تغيري ايدولوجيتها حتى 

تبداأ معها مرحلة جديدة للعدوان على العرب. 
اأي يف  الزمن  تلك احلقبة من  ن�ساهد يف  كما 
اإيران كما يرويها وينقلها  باإن  عام1920ميالدية 
املعا�سر  التاأريخ  املعهد  مدير  حقاين  مو�سى  لنا 
الإيراين، كانت املا�سونية منت�سرة يف البالد و هي 
التي جعلت من ر�سا خان ملكًا يحكم على قب�سة 
اإيران و ذلك عرب م�سورة حممد علي فروغي على 
اململكة  فقامت  بريطانيا،  يف  املا�سونيني  اأ�سياده 

قامت  الفر�س،  لدى  م�سداقيتها  ولإثبات  املتحدة 
اأول دولة عربية  باإعطاء ال�سوء الأخ�سر لإحتالل 
وهي  للخليج  ال�سرقية  ال�سفة  يف  �ــســيــادة  ذات 
وملكها  فار�س  بالد  اإىل  و�سمها  العربية  الأحــواز 
يف  ترغبه  مــا  متــرر  ان  ت�ستطيع  حتى  املــا�ــســوين، 

دورها العن�سري جتاه العرب.   
الدولتني  هاتني  يف  املا�سونية  دور  ينتهي  ومل 
مل  لكن  املتعاقبة  الأنظمة  ا�ستبدال  من  بالرغم 
العربي،  الوطن  الأ�سا�سية يف  ايدولوجيتهما  تتغري 
�سدامات  مــن  احلا�سر  الــوقــت  يف  الآن  ــراه  ن مــا 
جانب  من  ــران  واإيـ تركيا  بني  فيما  �سراعات  او 
تغيريا  اإل  لي�ست  اآخـــر،  جانب  مــن  الــغــرب  ودول 
حتدده  ما  وفق  اخلطط  لإعــادة  الإ�سرتاتيجية  يف 
بها  تاأمرهم  ما  و  العظمى،  املا�سونية  �سيا�سات 
اخلليج  من  العربي  ال�سعب  على  ال�سغط  ملمار�سة 
وهــي  غــايــتــهــم،  اإىل  ي�سلون  حــتــى  املــحــيــط  اإىل 
للكيان  وتثبيتًا  ثرواتها  ونهب  العربية  الأمة  تدمري 
ال�سهيوين من خالل التطبيع معه وعدم بناء قوة 
وطم�س  الفل�سطيني  وال�سعب  فل�سطني  عن  للدفاع 

الق�سية الفل�سطينية.   
�سهيوين  ملخطط  �سحية  اأول  ــواز  الأحـ يعني 
فل�سطني  مــع  احلــال  هــو  كما  بريطاين،  ما�سوين 

للتواجد ال�ستعمار ب�سورة دائمة يف املنطقة.

السياسة

Novembre 2020 / تشرين الثاني 2020 العدد 27 22



الـــنـــفـــود الـــعـــربـــي فـــي الــــقــــارة األمــريــكــيــة

أ.محمد زيتوني

تعترب الهجرة العربية اىل القارة الأمريكية يف 
ثانية  هجرة  وتلتها  الول  املنت�سف  خالل  البداية 
ع�سر  التا�سع  الــقــرن  مــن  الــثــاين  املنت�سف  خــالل 
اأحدث  من  اجلنوبية،  اأمريكا  نحو  غالبيتها  وكانت 
تاريخ  عرفها  التي  والهوياتية  القومية  الهجرات 

الهجرات الب�سرية.
م�سطفى  ا�سم  ذكــر  الن�ساف  من  كــان  واإذا 
يــ�ــســمــونــه الــربتــغــالــيــون  اأو كــمــا كـــان  الأزمـــــــوري 
قادما  اجلديد،  العامل  اىل  هاجر  قد  اإ�سطبانيكو 
عرب  املغربية(  اأزمور  )مدينة  الأق�سى  املغرب  من 
اجلزيرة الإيبريية، يف اإطار احلمالت الإ�ستك�سافية 
مقتول  وتويف  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  بداية  الأوىل، 
حوله  حامت  التي  لل�سكوك  نظرا  1539م  �سنة 
واإتهامه بال�سحر، نظرا ملهارته يف تعلم لغات الهنود 
احلمر وترجمتها اىل الربتغاليني وقدراته ال�سفائية 
)الطب ال�سالمي( الذي كان الأكرث تقدما اآنذاك، 
فاإنه من املوؤكد خالل هذه الفرتة قد هاجر الكثري 
مــن عــرب الأنــدلــ�ــس عــرب هــذه احلــمــالت، بعد اأن 
عانوا المرين حتت بط�س حماكم التفتي�س واحلياة 
بعد  امل�سلمون،  الأندل�سيون  عاناها  التي  الرهيبة 
فمنهم  م�سلمة،  عربية  قلعة  اآخــر  غرناطة  �سقوط 
ومنهم  العربي،  املغرب  اىل  املغادرة  على  اأكره  من 
�سكليا  ولو  واإ�ستبدالها  ديانته  تغيري  على  اأكره  من 
اأب�سع  بامل�سيحية. وتعترب فرتة حماكم التفتي�س من 
واأكرث مراحل  الهمجية التي عرفها تاريخ الن�سانية، 
اإىل  اأو�سالهم  وتقطيع  »واملرتدين«  املخلفني  كحرق 

اإبادة �سعوب من الهنود احلمر.
عن  ناجتة  اأمريكا،  اىل  الوىل  الهجرة  وكانت 
دوافع اقت�سادية و�سيا�سية خا�سة من �سوريا ولبنان 
امل�سيحيني  من  واأغلبها  ال�سام(،  )بالد  وفل�سطني 
عربية  اأدبية  مدر�سة  تفرز  اأن  وا�ستطاعت  العرب 
كــامــلــة املـــعـــامل، هــي مــدر�ــســة املــهــجــر، مــن اأهــم 

واإيليا  روادها جربان خليل جربان �ساحب »النبي« 
التي  املدر�سة  وهــي  نعيمة  وميخائيل  ما�سي  ــو  اأب
املدر�سة  اأبــواب  وفتح  الكال�سيكية  لتجاوز   اأ�س�ست 

الرومان�سية ذات الطابع التحرري والتقدمي.
من  كذلك  اإنطلقت  والتي  الثانية  الهجرة  اأمــا 
العقود  خــالل  والأردن،  ولبنان  وفل�سطني  �سوريا 
يف  فتوجهت  ع�سر،  التا�سع  الــقــرن  مــن  الخـــرية 
غالبيتها اىل اأمريكا الو�سطى واجلنوبية، وكان مرد 
التي  واملمنهجة  املعيقة  للقيود  راجعا  غالبا  ذلــك 

اعتمدتها خا�سة الوليات املتحدة المريكية. 
الفرتة  هذه  يف  املهاجر  اجليل  هــذا   كان  واإذا 
لطبيعة  ــع  راج فذلك  والآداب  الفكر  يف  يبدع  مل 
الالتينية  اأمريكا  بلدان  عليها  كانت  التي  الظروف 
اقت�ساديا واجتماعيا و�سيا�سا وثقافيا، اأما الأجيال 
الخرى التي تعاقبت، فاإ�ستطاعت باإندماجها داخل 
هذه املجتمعات املنفتحة واملرحبة اأن تتبواأ ال�سدارة 
يف جمالت عدة، �سيا�سية واقت�سادية وفنية، و�سلت 
العامل  اأغنياء  واأكــرب  الــدولــة،  رئا�سة  م�ستوى  اإىل 

ـ �ساكريا مغنية، راق�سة و منتجة مو�سيقية من 
كولومبيا ولبنانية الأ�سل.

جلمهورية  �سابقة  رئي�سة  رو�سوف  فانا  ديلما  ـ 
الربازيل من ا�سل لبناين.

�سابق  رئي�س  نــائــب  العي�سمي  ــدان  زيـ طـــارق  ـ 
جلمهورية فنزويال وحاليا وزير ال�سناعة و الإنتاج 

الوطني من ا�سل �سوري لبناين.
ـ امل�سفى ال�سوري اللبناين يف الربازيل.

جلمهورية  �سابق  رئي�س  غــونــزالــيــز  اإلــيــا�ــس  ـ 
ال�سلفادور هو من ا�سل فل�سطيني

�سابق  رئــيــ�ــس  فــاكــو�ــســة  روبـــريتـــو  ــو�ــس  كــالل ـ 
جلمهورية الهوندورا�س من ا�سل فل�سطيني.

اأمريكي من  �سينمائي  مثل  مالك  �سعيد  رامي  ـ 
من  جمموعة  و  اأو�سكار  على  حا�سل  م�سري  ا�سل 

اجلوائز ال�سينمائية الأمريكية و العاملية.
والالئحة طويلة جدا، اإل ان ال�سوؤال الذي يطرح 

 �سحفي من املغرب

وعظماء الفن يف العامل.
جلمهورية  �سابق  رئي�س  معو�س  جميل  جــورج  ـ 

الإكوادور من ا�سل لبناين
ـ كارلو�س منعم رئي�س الأرجنتني من ا�سل �سوري

ـ ماريو عبدو بنيتز رئي�س جمهورية الباراغواي 
حاليا هو من اأ�سل فل�سطيني 

ـ حــامــد فــرانــكــو اجلـــنـــدرو مــن ا�ــســل �ــســوري 
خارجية    وزيــر  الباراغواي  من  اديــب  و  دبلوما�سي 

�سابق. 
هو  فل�سطيني  ا�سل  من  اأورتيز  اأرموندو  نايب  ـ 

الرئي�س احلايل جلمهورية ال�سالفادور. 
و  م�سرحية  و  �سينمائية  �سلمى احلايك ممثلة  ـ 
ا�سل  من  مك�سيكية  �سينمائي،  اإنتاج  �سركة  لديها 

لبناين.

اأرحب  المريكية  القارة  األي�ست  هو:  باإحلاح  نف�سه 
واأكرث اإنفتاحا؟ اإذا ما قورنت بالقارة الأوربية التي 
كانوا  بل  واملغرب،  ال�سرق  من  العرب  اإليها  هاجر 
جزئا منها ملدة ثمانية قرون، حني بنوا اأرقى واأنبل 
ح�سارة يف التاريخ يف اجلزيرة الإيبريية )الندل�س( 
ومهدوا للنه�سة الوربية واحل�سارة احلديثة، وهي 
التاألق  وجــه  يف  و�سعوبة  انــغــالقــا  الكـــرث  ــقــارة  ال
العربي ،وخا�سة البلدان اجلنوبية كفرن�سا واإيطاليا 
ورغم  فيها  العرب  ماليني  وجــود  ،رغــم  وا�سبانيا 

،رفعها ل�سعارات احلرية وامل�ساوات والن�سانية. 
خليفة  حممد  لالأ�ستاذ  والإمتنان  ال�سكر  )مع 
يف  يل  م�ساعدته  على  الالتيني  ال�سباين  املغربي 

هذا التحقيق(.
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اأقيم التجمع اللبناين ع�سر يوم ال�سبت 17 ت�سرين الأول /  اأكتوبر 2020 يف �ساحة 
حقوق الإن�سان بالرتوكاديرو و�سط باري�س ملنا�سبة مرور عام على انطالقة ثورة ال�سعب 
اللبناين �سد النظام الفا�سد. على وقع الغاين و النا�سيد اللبنانية التي رافقتها و�سالت 
التجمع  متيز  قد  و  كلمات،  عدة  التجمع  خالل  األقيت  ال�سبايا،  و  ال�سباب  من  الدبكة 

بح�سور وا�سع من اأع�ساء املنتدى اللبناين يف اوروبا.

يف بيان و�سلنا من  حزب  البعث العربي العربي ال�سرتاكي يف اجلزائر، جاء به »يف ظل 
ما تعي�سه ال�ساحة اجلزائرية من حوار بني موؤيد ومعار�س مل�سروع الد�ستور اجلديد، الذي 
بتاريخنا  يذكرنا  الذي  توقيت،  من  اأجمله  ما  نوفمرب،  من  الفاحت  يف  لالإ�ستفتاء  �سيطرح 
من  اأنــه  والزدهـــار  والتحرر  الوحدة  يف  مــة  الأ اأبناء  ولطموحات  لل�سهداء  وفــاء  املجيد، 
ال�سروري تو�سيح ما يلي: اإن ما جاء يف الوثيقة يوحي اأن فيها ما يعار�س مبادئ ثورة اأول 
نوفمرب واأنها ت�سعى لرت�سي التوجه الدويل الذي يطغى عليه التاأثري الغربي الذي يعمل على 
اأ�س�س عرقية ودينية وطائفية، متهيدًا لإلغاء الهوية  اإ�سعاف الأمة العربية بالتفتيت على 

العربية لأقطار الوطن العربي«. 
»يف املغرب العربي فال يخفى على اأحد حماولت فرن�سا البائ�سة منذ ع�سرات ال�سنني 
على اإلغاء الهوية العربية للمغرب العربي برفع �سعار الهوية الأمازيغية، وما يزال، لكنه وجد 
مر الذي جعله يعمل بكل ما اأوتي من مكر وخبث على اإ�سعاف  مقاومة عنيفة من ال�سعب الأ
اأنه ل ميكنه حتقيق م�سروعه يف ظل الدولة الوطنية القوية.   نه يدرك  الدولة الوطنية، لأ

وعليه فتثبيت  لغتان وطنيتان يف اجلزائر د�ستوريًا هو بداية لتفتيت الوحدة الوطنية«.
اأمر  امل�سلم  اجلزائري  املجتمع  يف  الأديــان  تعدد  فكرة  مع  التعامل  »اإن  البيان  ختم  و 
يدعو للحرية،  فكيف ن�سنع اإطارا د�ستوريًا لفرتا�سات غري موجودة، فهل يعني ذلك اأننا 
باأديان جديدة وطوائف متنوعة«.. »منذ ما يقرب من �سنة على تن�سيب  التب�سري  ن�سجع 
الرئي�س اجلديد ال�سيد عبد املجيد تبون رئي�سا للجزائر، والذي يعمل حتت �سعار اجلزائر 

اجلديدة، التي ل ميكن اأن تنجح اإل بتحقيق دميقراطية حقيقية«.

   الهرولة اإلماراتية للتطبيع   تظاهرة لبنانية بباريس

   البعث بالجزائر و مشروع الدستور

   السعوديون و نقل الوصاية 
على المقدسات في القدس

   الجمعية الجزائرية للدفاع عن 
اللغة العربية

األخـــبار

الكيان  مــع  للتطبيع  ــة  ــي الإمــارات الــهــرولــة  اأفــ�ــســت 
بح�سور  اإتــفــاقــيــة  ع�سر  ــع  ــ اأرب تــوقــيــع  اإىل  الــغــا�ــســب 
بينهما،  التاأ�سريات  باإلغاء  اتفاقية  بينها  من  امريكي، 
�سندوق  لإنــ�ــســاء  دولر  مليار  ثــالثــة  بقيمة  واتفاقية 
مقرة  يكون  الثالثة  الـــدول  بــني  م�سرتك  ا�ستثمارات 
القد�س لالإ�ستثمار يف القد�س فيما ي�سمى م�سروع وادي 
وتبادل  اأي�سا،  وع�سكرية  اأمنية  واتفاقيات  ال�سيلكون، 
للمعلومات فيما ي�سمى مبكافحة الإرهاب، وغريها من 
التفاقيات التجارية وال�سناعية والأمنية، املثري اتفاقية 
الغا�سب  للكيان  بتقدم دعم مايل  المارات  فيها  تقوم 
الغربية  ال�سفة  يف  الع�سكرية  احلواجز  اأداء  لتح�سني 
وكاأن  احلواجز  هذه  على  الفل�سطينيني  ت�ستهدف  التي 

المارات اأ�سبحت تدفع اأجرة الحتالل.

املقد�سات  على  الو�ساية  نقل  ال�سعوديون  ي�سرتط 
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س من الو�ساية الها�سمية 
اأي تطبيع قادم ويدعمهم يف  ال�سعودية يف  اإىل  لالأردن 
ذلك  الردن  ويعترب  وم�سر،  والبحرين  المــارات  ذلك 
على  و�سايته  اأن  يعترب  الذي  النظام  وجود  على  خطرًا 
قدمت  وقد  بقائه،  عوامل  من  عاماًل  املقد�سة  الأماكن 
قبوله  اأجــل  من  �سغوطات  ومور�ست  مالية  ــراءات  اغـ
بنقل الو�ساية و لكن الأردن رف�س امل�سروع ، لكنه ي�سعر 
تهدد  هائلة  �سغوط  حتت  يقع  لأنــه  ال�سديد  باخلوف 

النظام.

يف  الـــواردة  النقطة  اإىل  النتباه  اجلمعية  تلفت    
كلغة ر�سمية، وهذا  الأمازيغية  املتعلقة مبكانة  الد�ستور 
اأمر غري فعال وخطري لأنه ي�سنع من الأمازيغية لغة يف 
م�ستوى واحد مع العربية. و يتعار�س هذا مع اإعالن اأول 
ولي�س  باملفرد  اجلزائر(  )لغة  عن  يتكلم  الذي  نوفمرب 
اأي لغات اجلزائر، ولهذا فامل�سروع  قد ي�سري  باجلمع 
ال�سرعية  نوفمرب هو م�سدر  اأول  بيان  لأن  �سرعي  غري 

للدولة الوطنية.   
وتري اجلمعية اأن تر�سيم الأمازيغية م�ساألة موروثة 
عن العهد البوتفليقي يف نهايته. اإن اأول د�ستور �ُسنَّ �سنة 
ٕٕٕٕ قد ن�س يف مادته الثالثة على اأن اللغة العربية 
ل�ستفتاء  نتيجة  وجــاء  والر�سمية،  الوطنية  اللغة  هي 
مثل  واحــدة  ر�سمية  لغة  لها  العامل  دول  اأن  و  �سعبي. 
اأملانيا واليابان وال�سني واأندنو�سيا رغم وجود عدة لغات 
الوطنية  الثوابت  حتــرتم  اأن  اجلمعية  وترجو  جهوية. 

للجزائر.
ــمــان  عــث د.  رئـــيـــ�ـــســـهـــا  اجلـــمـــعـــيـــة  مـــكـــتـــب  عــــن 

�سعدي 
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   قوى اإلجماع الوطين: ال للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني

ياجماهري �سعبنا البا�سلة
يا ثوار دي�سمرب، ويا رفاق ال�سهداء. 

باأم  لالإحتفاء  جاء  الــذي  اأكتوبر،   21 موكب  من  فقط  يومني  بعد 
م�سار  ت�سحيح  هو  عري�س  �سعار  حتت  العظيمة،  ال�سودانية  الثورات 
ومبادئ  باأهداف  الإلتزام  اإجتاه  الإنتقالية، يف  وال�سلطة  دي�سمرب  ثورة 
الوثيقة  اإنتهاك  تتعمد  الإنتقالية،  بال�سلطة  اإذا  الــثــورة،  و�سعارات 
ال�سهيوين،  الكيان  مع  التطبيع  اإجتاه  يف  خطوات  ومت�سي  الد�ستورية 
احلقوق  دعم  الثالثة، يف  الالءات  �سودان  وماآثر  ثوابت  على  واخلروج 
امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني. ون�سري يف هذا ال�سدد اإىل املواقف التي 
عرب عنها رئي�س الوزراء، برف�س ربط التطبيع مع )اإ�سرائيل( بالتطبيع 
مع الوليات املتحدة الأمريكية، ورهن التطبيع نف�سه بالتفوي�س، والتي 
كان ينبغي التم�سك بها يف مواجهة ال�سغوط التي تتعر�س لها احلكومة 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  فر�س  يعزز  موقف  اإتخاذ  اأجل  من 

الإنتخابية مقابل مناف�سه الدميوقراطي جو بايدن.
اإن جتاوز الوثيقة الد�ستورية فيما حددته من �سالحيات و�سلطات، 
والتقرير  الــوزاري،  �سلطات  على  ال�سيادي  وتغول  املجل�سني،  من  لأي 
منفردا يف م�سائل خمتلف عليها، لي�س بالأمر اجلديد، فقد �سبق لرئي�س 
املجل�س ال�سيادي اأن اإلتقى برئي�س وزراء الكيان ال�سهيوين يف يوغندا، 
مد�سنا عملية التطبيع دون تفوي�س اأو �سند من الوثيقة الد�ستورية. ويف 
�سوء املواقف ال�سادرة من العديد من القوى ال�سيا�سية، يف وقت لحق، 
�سد التوجهات التي تتبناها بع�س مراكز ال�سلطة بدفع خارجي، للتطبيع 
مع الكيان ال�سهيوين، فاإننا نرى فيما مت جتاهال للراأي العام وللموقف 
وتهمي�سه،  عزله  يتم  الذي  �سعبنا،  اأن  ونرى  به،  واإ�ستخفافا  ال�سعبي، 
اإليه  ينتهي  مبا  ملزم  غري  ال�سرية،  ال�سفقات  عرب  منهجية،  بطريقة 
ويعمل  التاريخية،  مبواقفه  �سعبنا  و�سيلتزم  اإتفاقيات.َ  من  التطبيعيون 
الفل�سطيني  ال�سعب  ودعــم  التطبيع  ملقاومة  عري�سة  جبهة  خالل  من 
�سعبنا من  و�سينا�سل  امل�سروعة.  اأجل احل�سول على كامل حقوقه  من 
ال�سغوط  الوطنية يف مواجهة  �سيادته  اإ�ستقالله وعن  الدفاع عن  اأجل 
اخلــارجــيــة والإبــتــزاز والإرتــهــان للقوى اخلــارجــيــة، ومــن اأجــل جعل 

م�ساحله الوطنية هي الأعلى.
كجهة  الت�سريعي،  املجل�س  تكوين  يف  لالإ�سراع  الدعوة  جندد  اننا، 
عليها  ن�ست  التي  الق�سايا  كافة  بالتقرير يف  معنية  وت�سريعية،  رقابية 
الوثيقة الد�ستورية. ونرف�س اأي قرار يعني بالتطبيع يتم  بدون تفوي�س 
ولقواه  لل�سعب  تام  تغييب  منتخب، خا�سة يف ظل  ت�سريعي  من جمل�س 

احلية. 
ال�سعبية  املواكب  من  يومني  بعد  امل�سار،  يف  البادي  النحراف  اإن 
الداعية لت�سحيح امل�سار، حتتم علينا اأن ننبه اجلهات املعنية خلطورة 
هذا النهج يف حتدي الإرادة ال�سعبية، وتوجهاتها، واإن عليها اأن ت�ستمع، 
قبل فوات الأوان، ل�سوت ال�سارع ال�سوداين، ل لأ�سوات الغري، واأن ت�سرع 
للتطبيع مع  ، من جتميد اي خطوات  ابتداًء  الت�سحيح،  فورا، يف هذا 

الدولة العربية.
ثورة  ل�سهداء  واخللود  املجد  الثائرة.  اجلماهري  حليف  والن�سر 

دي�سمرب.

1956 مبوقف وطني  ال�ستقالل عام  ال�سودان منذ  اإحتفظ 
�سبيل  ويف  لفل�سطني،  ال�سهيوين  الحتالل  من  ومميز  وا�سح 
الدعم  املتعاقبة  ظل يقدم  العقود واحلكومات  ذلك طوال هذه 
الفل�سطينية، ومل  للق�سية  اي�سا  الدماء  وقدم  واملادي  ال�سيا�سي 
يجروؤ اي حاكم جمرد احلديث عن التطبيع مع الكيان ال�سهيوين 

لإعتبار املوقف ال�سعبي الكبري املناه�س لذلك. 
الذي  ال�سوداين  ال�سعب  موقف  ال�سا�س  يف  هو  املوقف  هذا 
التي  املجيدة  دي�سمرب  ثــورة  العام،  ال�سارع  يف  وي�سمع  ي�ساهد 
�سالم  حرية  �سعار  ترفع  كانت  الدموي  النقاذ  نظام  ا�سقطت 
ولكل  لأنف�سنا  نطلبها  احلرية  ول�سوانا،  لنا  واحلرية  وعدالة، 
الفرتة  حكومة  الــثــورة   وقدمت  وامل�سطهدة.  احلــرة  ال�سعوب 
الد�ستورية  للوثيقة  ا�ستنادا  العظيمة  اهدافها  لإكمال  النتقالية 

التي وقع عليها اجلميع. 
رئي�س  وحمدوك  ال�سيادة   جمل�س  رئي�س  الربهان  حماولة 
يف  اليها  املوكلة  النتقالية  احلكومة  �سالحيات  جتاوز  الــوزراء  
اكمال اهداف الثورة والقفز اىل التطبيع مع الكيان ال�سهيوين 
الثورة،  ــداف  لأه جتــاوزا  يعترب  كبرية  �سيادية  بق�سية  وامل�سح 
وجتاوز للوثيقة الد�ستورية التي حددت �سالحات حكومة الفرتة 
ق�سية  مناق�سة  الفرتة  حكومة  �سالحيات  من  ولي�س  النتقالية، 
واكد  املنتخبة،  احلكومة  �سالحيات  من  المــور  هذه   ، التطبيع 

ذلك الناطق با�سم احلكومة في�سل حممد �سالح. 
يف  الع�سكر  مع  النتقايل  ــوزراء  ال رئي�س  د.حمدوك  متاهي 
وخيانة  كبرية  مــوؤامــرة  يعترب  ال�سهيوين  الكيان  مع  التطبيع 
وطن  اجل  من  حياتهم  قدموا  الذين  ال�سهداء  له  حملها  لأمانة 

حر دميقراطي.
مع  تن�سجم  ان  ال�سيا�سية،  احلا�سنة  احلــريــة  قــوى  على 
اهداف الثورة وجته�س هذا املخطط امل�سبوه للتطبيع مع الكيان 
الإنتقالية  الفرتة  حلكومة  وا�سحة  ر�سالة  وتوجه  ال�سهيوين، 
امل�ستقل  ال�سوداين  باملوقف  والعودة  �سالحياتها،  جتاوز  بعدم 
ال�سيا�سي  الــقــرار  وا�ستقالل  الفل�سطينية   للق�سية  الــداعــم 
عن  والبعد  والدولية،  القليمية  املوؤامرات  عن  بعيدا  ال�سوداين  
قائمة  من  ال�سودان  ا�سم  ل�سطب  عالقة  ول  ال�سيا�سي،  البتزاز 

الرهاب مع ق�سية التطبيع مع الكيان ال�سهيوين املحتل.

د.معتصم االمين الزاكي  

التطبيع 
مع الكيان 

الصهيوني  
ومحاولة 

إجهاض 
الثورة 

السودانية

رأي حـــر

اأكادميي واإعالمي من ال�سودان
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االقتصاد

عن  دقيقة  بتفا�سيل  الكتابة  املبكر  مــن 
الــذي  ــريوت  ب لتفجري  الإقت�سادية  اخل�سائر 
لغياب  وذلــك  املا�سي  اآب  �سهر  مطلع  يف  وقــع 
الهائل  الــدمــار  حجم  عــن  املف�سّلة  البيانات 
الذي حلق باملدينة املنكوبة، ا�سافة اىل العالقة 
واخل�سائر  القت�سادية  اخل�سائر  بني  اجلدلية 
هذا  فيه  يعاين  الــذي  الوقت  يف  الجتماعية، 
اأدت  البلد من ازمة اقت�سادية خانقة وقا�سية، 
وت�سع  للمواطنني  املعي�سة  م�ستوى  تــردي  اإىل 
من  واملــزيــد  غذائية  اأزمـــة  اأعــتــاب  على  البلد 

أ.د. غسان الطالب

الفقر والبطالة ت�سبب بها تدمري امليناء، ا�سافة 
البلدان  بــني  الأعــلــى  هــي  هائلة  مديونية  اىل 
قاربت  والتي  النامية  الــدول  بني  بل  ل  العربية 
ال %160 من حجم الناجت املحلي للبلد، هذا 
بطالة  م�ستوى  اىل  ا�سافة  النفجار،  وقوع  قبل 
اليوم  البطالة  معدل  يقدر  حيث  م�سبوق  غري 
و  الفقر،  معدل  ــادة  زي ثم   ،35% من  باأكرث 
ح�سب تقديرات خرباء القت�ساد ان %50من 
حالة  مع  الفقر،  خط  حتت  هم  اليوم  ال�سكان 
�سندوق  يقدرها  القت�سادي  النكما�س  مــن 
النقد الدويل ب %12 ومعدل ت�سخم يالم�س 
اأثــار  ممــا   ،2020 الــعــام  نهاية  مــع   17% ال 
�سخط املواطن اللبناين ونزوله لل�سارع مطالبا 
بالف�ساد  املتهمة  ال�سيا�سية  الطبقة  مبحا�سبة 
والراعية له، هذا هو الو�سع القت�سادي الذي 
تفجري  فجاء  النهيار،  حافة  على  البلد  و�سع 
البلد  ــذا  ه مــاأ�ــســاة  مــن  ليعمق  بـــريوت  ميناء 
املنكوب ويزيد الزمة القت�سادية تعقيدا اكرث 
مادية  خ�سائر  من  النفجار  هذا  به  ت�سبب  مبا 
عن�سر  اهــم  بــريوت  ميناء  ويعترب  مبا�سرة، 
الرئي�س  العامل  وهــو  اللبناين؛  القت�ساد  يف 
ــجــارة اخلــارجــيــة  ــت ــس يف عــمــلــيــات ال ــا� ــس وال�
ونافذته  والت�سدير،  ال�سترياد  بحركة  املتمثلة 
من   %  70 به  اخلارجي حيث مير  العامل  اىل 

على   وي�ستحوذ  �سنويا  البحرية  التجارة  حركة 
البحر  عرب  ال�سلع  واردات  اإجمايل  من   72%
و %78 من اإجمايل حجم ال�سادرات، ويتميز 
بعملية ربط باأقل كلفة بني الأ�سواق التجارية يف 
اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا، ا�سافة ملا يتمتع به من 
موقع ا�سرتاتيجي على البحر البي�س املتو�سط، 
ميناء   15 اهم  من  واحــدا  امليناء  هذا  ويعترب 
ميناء  بني  اإذ   ، املتو�سط  البحر  �سفاف  على 
مئة  على  يزيد  ما  اي   1894 العام  يف  بــريوت 
دوره  يف�سر  ما  وهــذا  عاما،  وع�سرون  وخم�س 
الرئي�س يف الن�ساط القت�سادي للبلد، ويرتبط 
ويقدر  عاملي  ميناء   300 مع  تبادلية  بعالقات 
عدد ال�سفن التي تر�سو فيه �سنويا مبا يزيد عن 

3100 �سفينة من بلدان خمتلفة.     
القت�سادية  اخل�سائر  عن  احلديث  وعند 
النوع  اخل�سائر،  من  نوعني  عند  نتوقف  فاإننا 
الول وهي اخل�سائر الناجمة عن توقف امليناء 
امليناء  يف  ور�سّوها  ال�سفن  حركة  يف  واملتمثلة 
واردات  مــن  ــة  الــدول على  يــعــود  ــا  وم وتوقفها 
والت�سدير  الإ�سترياد  ثم  بها،  ي�ستهان  ل  مالية 
من  الدولة  وواردات  امليناء،  هذا  من  انطالقا 
الر�سوم اجلمركية، والنوع الثاين من اخل�سائر 
بامليناء  حلــق  الــذي  الهائل  الــدمــار  يف  يتمثل 
الذي  الدمار  حجم  يقدر  حيث  املدينة  وكذلك 

الكلفة االقتصادية لتفجر ميناء بروت
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  اأ�ستاذ جامعي و باحث اقت�سادي

بها  املحيطة  واملــنــاطــق  بـــريوت  مبدينة  حلــق 
بحدود ال 300 الف منزل دمرت بالكامل او مل 
تعد �ساحلة لل�سكن، واآلف املوؤ�س�سات التجارية 
والإقت�سادية التي اتخذت من املنطقة املحيطة 
الــتــجــاري  ن�ساطها  ملــمــار�ــســة  مــكــانــا  بــاملــيــنــاء 
والقت�سادي مما ت�سبب يف جعل مئات الآلف 
واإحلــاق  ــاأوى،  مـ وبــال  بــال عمل  اللبنانيني  مــن 
اأ�سرارا هائلة يف خمتلف اأرجاء املدينة حّولتها 

اإىل مدينة ٕمنكوبةٕ بكل ما تعنيه الكلمة.
اخل�سائر  حلجم  الــدويل  للبنك  تقرير  يف 
اىل   6 بني  ما  تقدر  املينا  انفجار  عن  الناجمة 
دولر  مليار  ال5  ال  وبحدود  دولر  مليار   8 ال 
من  يقرتب  وهذا  املمتلكات  يف  اخل�سائر  حجم 
قــدروا  الــذيــن  القت�ساديني  بع�س  تــقــديــرات 
 20 اىل   15 بــني  مــا  الكلية  اخل�سائر  حجم 
اأعلن  لبلد  كيف  املحري  وال�سوؤال  دولر.  مليار 
عن عجزه عن ت�سديد اإلتزاماته جتاه املديونية 
160 ٕ من ناجته املحلي يف  التي جتاوزت ال 
الو�ساط  يف  امل�ست�سرية  الف�ساد  منظومة  ظل 
فاتورة  ي�سدد  ان  له  كيف  احلاكمة،  ال�سيا�سية 
النفجار  اخل�سائر هذه لإعادة اعمار ما دمره 

والذي ل بد منه ول يحتمل التاأجيل؟
ا�سبحت  الــدولــة  يف  الف�ساد  منظومة  اإذا   
ذات طابع موؤ�س�سي ترعاها الطبقة ال�سيا�سية، 
املحا�س�سة  حتكمه  اإداري  ف�ساد  كذلك  وهــو 
ملا  امل�سوؤولة  هي  املنظومة  هذه  وان  الطائفية، 
حدث  عما  وم�سوؤولة  ــريوت،  ب ميناء  يف  حــدث 

حمولت  على  كذلك  الــدولــة  رقابة  �سعف  ثم 
ال�سفن الداخلة للميناء او اخلارجة منه وبقيت 
حتت هيمنة بع�س القوى ال�سيا�سية “حزب اهلل 
وحركة امل” والتي وظفته مل�ساحلهما اخلا�سة 
بعد  ات�سح  حيث  اخلــارجــيــة،  وارتباطاتهما 
من  اكــرث  �سحيتها  راح  والتي  التفجري  عملية 
190 قتيل وما يقرب ال 7 األف م�ساب وجريح 
ان “حزب اهلل” اإ�ستخدم امليناء لتمريرعمليات 
غري م�سروعة مثل �سفقات املخدرات والأ�سلحة 
وكذلك لتخزين مواد غري قانونية وهذا ما يوؤكد 
غياب الدولة او تغيبها عن الرقابة الفعلية على 

امليناء.
انفجار ميناء بريوت هو كارثة حقيقية حلقت 
فيه  يعاين  ــذي  ال الــوقــت  جــاء يف  وقــد  بلبنان، 
البلد من اإنهيار اقت�سادي غري م�سبوق، فاجلوع 
اخلــدمــات،  قطاع  وم�ساكل  والبطالة  والفقر 
خا�سة  ال�سحي  والقطاع  واملياه  الكهرباء  مثل 
املديونية  وتــراكــم  كــورونــا،  فريو�س  تف�سي  مع 
البنية  كذلك  م�ستحقاتها،  ت�سديد  عن  والعجز 
قبل  من  عليها  امل�سيطر  او  املتهالكة  التحتية 
حزب اهلل مثل املطار واملعابر احلدودية وامليناء 
اىل  لبنان  يحتاج  الو�سع  هذا  املنكوب، يف ظل 
ع�سرات املليارات لإعادة الإعمار واإعادة تاأهيل 
تعايف  بهدف  التحتية  البنية  وا�ــســالح  امليناء 
تغيري كامل على  ثم اجراء  الوطني،  القت�ساد 
للف�ساد،  والــراعــي  املتورط  ال�سيا�سي  النظام 
كيف  نف�سه  يفر�س  والــذي  املهم  ال�سوؤال  لكن 
املرتدية  القت�سادية  او�ساعه  مع  للبنان  ميكن 
العمالت  امــام  اللرية  الوطنية  عملته  وانهيار 
الجنبية خا�سة امام الدولر المريكي، وحالة 
�سعف  بها  ت�سبب  والمني  ال�سيا�سي  ــاك  الرب
بقوى  ارتبطت  التي  امللي�سيات  ل�سالح  الدولة 
اقليمية خارجية، ا�سف لذلك تراجع ثقة العامل 
م�ساعدات  ايــة  وان  الــدولــة  بجدية  اخلــارجــي 
من  هــذه،  ازمته  وطــاأة  من  للتخفيف  له  تقدم 
املمكن ان ت�سيطر عليها بع�س القوى ال�سيا�سية 
القت�ساد  منها  ي�ستفيد  لن  وبالتايل  امل�سلحة 
اآخــر،  اللبناين هــذا مــن جــانــب. ومــن جــانــب 
يف  ومنغم�س  �سعيف  �سيا�سي  نظام  وجود  فاإن 
الف�ساد غري قادر ان ينقذ لبنان من ازمته هذه، 
والأخطر من ذلك فاإنه �سيقع فري�سة لالإبتزاز 
قد  م�ساعدات  اية  مقابل  اخلارجي،  ال�سيا�سي 
تقدم له، او للتغطية على الفا�سدين املرتبطني 
ا�ستعداد  ابــداء  يف  ح�سل  كما  خارجية  بقوى 
الكيان  مع  احلــدود  لرت�سيم  احلالية  احلكومة 

ال�سهيوين املحتل...وللحديث بقية.

ونهب  ال�سعب  واإفــقــار  التفجري  قبل  للبنان 
منظمة  بعملية  البلد  خارج  واخراجها  خرياته 
على اعلى م�ستوى يف الدولة، واأن الف�ساد الذي 
الأكرب  النموذج  يعترب  امليناء  اإدارة  على  هيمن 
الفعلية  الــرقــابــة  لغياب  لبنان  يف  والأخــطــر 
الواردة  الأموال  �سواء على  عليه من احلكومة، 
للميناء او �سبل اإنفاقها والتي تقدر بحدود 220 
 60 مليون دولر، ل يدخل اخلزينة منها �سوى 
للميناء،  ت�سغيلية  نفقات  جلها  يذهب  مليون 
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 لقد �ســبق لنــا القول يف جملــة ٕكل العربٕ 
اإ�ست�ســرافنا مل�ســتقبالت الوطــن  اأننــا ننطلــق يف 
العربي من ثالث م�ســاهد اأ�سا�ســية يعرب كل منها 
عن امل�ســار املمكن و/اأو املحتمــل لتطوراملعطيات، 
الواقــع  بهــا  يت�ســم  التــي  واجلنينيــة،  املنظــورة 
العربــي. وامل�ســاهد هــذه، هــي: م�ســهد دميومــة 
بدايــة  وم�ســهد  احل�ســاري،  والرتاجــع  الــرتدي 
التغيــري والإرتقــاء احل�ســاري، وم�ســهد دميومــة 

الرتدي وبداية التغيري.
 وغنــي عــن القــول اأن كل مــن هــذه امل�ســاهد 
تفيد بواقع عربي يختلف، على امل�ستويني الداخلي 
واخلارجي، عن الآخــر. اأولها يتيح للدول الأخرى 
ثمــة فر�س لتحقيــق م�ساحلهــا يف الوطن العربي 
ب�ســهولة اأكرث واأكالف اأقل، يف حني يف�سي الثاين 
اإىل اأمناط من حركة دولية تتعامل مع العرب على 
اأ�سا�س من الندية واإحرتام م�ساحلهم العليا. اأما 
الثالث فهو يجمع بني خ�سائ�س هاذين امل�سهدين 

املتناق�سني.
كــربى  كدولــة  ال�ســني  اأن  مــن  واإنطالقــا 
�ساعــدة، وبخطــوات حم�ســوبة، اإىل قمــة الهــرم 
ال�سيا�سي الدويل، حتقيقا لفكرة احللم ال�سيني، 
�ســوء  يف  ك�ســواها،  العــرب،  مــع  تتعامــل  فاإنهــا 

أ.د. مازن الرمضاني

اإدراكهــا لنوعيــة تاأثــري واقعهــم املو�سوعــي علــى 
حيالهــا.  اخلارجــي  ال�سيا�ســي  �ســلوكهم  اأمنــاط 
وال�ســوؤال املركــزي الذي �ســنعمد اإىل الإجابة عنه 
يف هذا املقال، هو: كيف يحتمل اأن يكون ال�ســلوك 
ال�سينــي حيــال العــرب يف عــام 2030 انطالقــا 
مــن امل�ســهدين الأول والثــاين للم�ســتقبل العربــي 
املذكوريــن يف اأعــاله؟. وقبــل الإجابــة علــى هــذا 
ال�ســوؤال، لبد من تناول تطور ال�سيا�سة اخلارجية 

ال�سينية حيال الوطن العربي اأول، باإخت�سار.

1. تطورال�سيا�سة اخلارجية ال�سينية حيال 
الوطن العربي

وال�سينيــني  العــرب  بــني  العالقــات  تتميــز 
بتاريخهــا الطويــل. فجذورهــا واإن تعــود اإىل مــا 
قبل الفتوحات الإ�ســالمية الكربى، بيد اإنها بداأت 
بالتطورالتدريجي بعد القرن ال�سابع امليالدي من 
خــالل البعثات التجاريــة والدبلوما�ســية العربية. 
وبهذا ال�سدد جتدر الإ�سارة اإىل اأن الإ�سالم دخل 
ال�ســني قبــل اأن يدخــل الأندل�ــس. اأمــا يف التاريح 
املعا�ســر، فهــي تعود اإىل مــا بعد الثــورة ال�سينية 
و�سينيــة  عربيــة  متغــريات  فثمــة   .1949 عــام 
وكذلك دولية، دفعت اإىل عالقات عربية- �سينية 

متيــزت لفرتة طويلة مبحدودية نطاق م�سامينها. 
اإذ اقت�ســرت على تلك الــدول العربية التي كانت، 
اآنــذاك، جــزءا مــن حركــة عــدم الإنحيــاز. ومما 
�ســاعد علــى  حمدوديــة نطاقهــا تاأثــري خمرجات 
ثمــة متغــريات مهمة، ول�ســيما حمدوديــة القدرة 
ال�سينيــة علــى التاأثري الــدويل، يف وقتــه، مقارنة 
بالتاأثــري الأمريكــي وال�ســوفيتي، ف�ســال عــن تاأثر 
العديــد من الــدول العربيــة بال�سيا�ســة اخلارجية 
الأمريكية حيال ال�سني، ناهيك عن اإيالء ال�سني 
منطقة �سرق اآ�سيا اأولوية على �سواها يف �سيا�ستها 

اخلارجية. 
وبعــد وفــاة ماوت�ســي تونغ يف عــام 1976،  مت 
خــالل  ال�سينيــة  اخلارجيــة  ال�سيا�ســة  مراجعــة 
املوؤمتر احلادي ع�ســر للحزب ال�ســيوعي ال�سيني 
عــام 1977، وكذلــك املوؤمتــرات الالحقــة، علــى 
اآخــر  نحــو  علــى  هيكلتهــا  اإعــادة  اإىل  اأدى  نحــو 
خمتلــف متامــا عمــا كان، الأمر الــذي اأف�سى بها 
اإىل اأن تتعامل مع الدول الأخرى اأنطالقا من روؤية 
اإ�سرتاتيجية تكمن يف  توظيف  الدول الأخرى من 
اأجــل الإرتقــاء بالفاعليــة الداخليــة اأول ومــن ثــم 
الفاعليــة اخلارجيــة لحقــا، هــذا �ســبيال اإىل اأن 
تعود ال�سني، كما كانت يف �سنوات امرباطوريتها، 
اأما مركزا للح�سارة الإن�ســانية، اأو اأحد مراكزها 

العــلوم
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الأ�سا�ســية. وهــذه هــي الغايــة النهائيــة للحلــم /
امل�ســروع ال�سينــي. ومــن اإجل ذلك، ذهــب �سناع 
القــرار ال�سيني اإىل األأخذ بال�ســلوك الربغماتي، 
وب�سمنــه توظيف اأدوات القوة الناعمة، بديال عن 
ال�ســلوك الإيديولوجي واأدواته ال�سلبة الذي متيز 
بــه عهــد ماوت�ســي تونــغ، �ســبيال للتعامل مــع  تلك 
الدول كافة التي ت�ســكل البيئــة اخلارجية لل�سني، 

ومنها الدول العربية.
ومنــذ اإنتهــاء حقبــة احلــرب البــاردة بــداأت 
العالقــات العربيــة - ال�سينية بالتطوراملت�ســارع، 
كمــا ونوعــا، وعلــى �ســتى ال�سعد. وقــد و�سل هذا 
الــدول  ت�ســكل  اأن  اإىل   ،2019 التطــور، يف عــام 
العربيــة، علــى ال�سعيــد القت�سادي مثال، �ســابع 
�ســريك جتــاري لل�ســني وبحجــم تبــادل جتــاري 
ن�ســبتها  وبزيــادة  مليــار دولر   146 بلــغ  مرتفــع 
9ٕ علــى ا�سا�ــس �ســنوي. بيــد اأن هــذه العالقات 
التــي بداأت حمــدودة، ومن ثم تطــورت لحقا اإىل 
م�ستويات عالية، مل تخل من اأزمات  عرب الزمان.

 ،1991 عــام  ال�ســوفيتي  الإنهيــار  فقبــل   
اأف�ســت العالقــات الوطيدة لبع�س الــدول العربية 
مــع الإحتــاد ال�ســوفيتي وحر�سهــا علــى دميومتها 
متفاعلــة مــع تطلــع ال�ســني، جــراء �سراعهــا مــع 
الحتــاد ال�ســوفيتي، اإىل اأن تكون هي البديل لهذه 
العالقــات، اإىل تراجع ن�ســبي لعالقات هذه الدول 
مع ال�سني. كذلك �ســكل ا�ستمرار تطور العالقات 
ال�سينيــة - الإ�ســرائيلية ، ابتداء من عام 1980 
�سعودا، م�سدر م�ساف حد من العالقات العربية 
مع ال�ســني. فبينما دعت الــدول العربية ال�سني، 
يف وقتــه، اإىل اأن تتبنــى املوقــف العربــي، ذهبــت 
ال�ســني، علــى الرغــم مــن تكرارالقــول بدعمهــا 
حلقــوق ال�ســعب الفل�ســطيني، اإىل التاأكيد على اأن 
تطــور العالقــات العربيــة - ال�سينيــة ل يتقاطــع 
ال�سينيــة،   - الإ�ســرائيلية  العالقــات  تطــور  مــع 
هــذا انطالقــا مــن �سيا�ســة الإنفتــاح علــى كافــة 
الــدول، وتغليــب التعاون على ال�ســراع معها، التي 
تتبناها. وقد ا�ســتمر تقاطع بع�س ال�سيا�ســات بني 
الطرفــني العربــي- ال�سينــي ممتــدا، حتــى اإىل 
مــا بعــد الإنهيــار ال�ســوفيتي. ومثــال ذلــك تقاطع 
املوقف ال�سيني مع املوقف العربي حيال الأحداث 

الداخلية يف �سوريا.
 

2. ال�سلوك ال�سيني حيال العرب يف �سوء 
معطيات م�سهد دميومة الرتدي والرتاجع

انطالقــا مــن التوجــه الرباغماتــي لل�سيا�ســة 
خمرجــات  مــع  متفاعــال  ال�سينــة  اخلارجيــة 
املعطيــات ال�ســلبية للواقــع العربي، الــذي يفيد به 
هــذا امل�ســهد، نفرت�ــس اأن ال�ســني �ســتتعامل مــع 

الدول العربية على النحو الآتي:

العالقــات �ســبيال لإحتــواء التدهوراملت�ساعــد يف 
العالقات ال�سينية - الأمريكية. وللفوائد الناجمة 
عن عالقتها  متعددة امل�سامني مع ا�ســرائيل، من 
املرجح اأن ت�سهد العالقات ال�سينية- الإ�سرائيلية 
منوا م�سطردا. ومما ي�ساعد على ذلك لي�س فقط 
�سيا�ســة التعاون مع اجلميــع التي تنتهجها ال�سني 
منــذ عام 1977، واإمنــا اأي�ســا اإدراك ال�سني اأن 
هــذا النمــو ل يف�ســي اإىل خمرجــات  ميكــن اأن 

توؤثر�سلبا يف عالقاتها مع العرب.
3.2  مــن املحتمــل اأن تنطــوي طبيعة عالقات 
التعاون/ال�ســراع بــني ال�سني والوليــات املتحدة 
نوعيــا يف طبيعــة  تاأثريخمتلــف  الأمريكيــة علــى 
فالعالقــات  ال�سينيــة.  العربيــة-  العالقــات 
بخا�سيــة  تت�ســم  الأمريكيــة عندمــا   - ال�سينيــة 
التعاون، فاإنها تتيح لل�سني فر�سة م�سافة لتطوير 
عالقاتهــا مع العرب، �ســيما واإن التعاون ال�سيني 
- الأمريكــي قــد يلغــي ال�سغــط الأمريكــي علــى 
الــدول العربيــة ال�سديقة للحد مــن عالقاتها مع 
ال�سني. والعك�س كذلك �سحيح اأي�سا. فالعالقات 
ال�سينيــة - الأمريكيــة عندمــا تقــرتن بخا�سيــة 
املتحــدة  بالوليــات  تدفــع  قــد  فاإنهــا  ال�ســراع، 
اإىل ا�ســتثمار عالقاتهــا الوطيــدة مــع العديــد من 
الــدول العربيــة من اأجــل اأن تتبنى ذات ال�سيا�ســة 
الأمريكيــة حيــال ال�ســني، حتــى واإن انطوى ذلك 
علــى اإيقــاع �ســرر يف امل�سالــح العربيــة. فم�ســهد 
الرتدي والرتاجع العربي، والت�ســتت الناجم عنه، 
ل يتيح للدول العربيــة ال�سديقة للوليات املتحدة 

مقاومة ال�سغوط الأمريكية عليهم.
4.2 بيــد اأن العالقــة التعاون/ال�ســراع بــني 
عندمــا  الأمريكيــة  املتحــدة  والوليــات  ال�ســني 

 1.2 �ســتعمد ال�سني اإىل تطوير عالقاتها مع 
الــدول العربية، ول�ســيما النفطية منهــا، منفردة 
مهمــة،  اأقت�ساديــة  تاأمينــا مل�سالــح  العمــوم،  يف 
العاليــة  ال�ســني  فحاجــة  النفطيــة.  وخ�سو�ســا 
للنفــط العربي �ســتبقى م�ســتمرة جــراء متطلبات 
منوها القت�سادي ال�ســريع. وكذلــك اأي�سا تطوير 
العالقــة مــع  الــدول العربية الأخــرى ذات التاأثري 
يف ح�سيلة التفاعالت العربية- العربية لأغرا�س 
�سيا�ســية قوامهــا دعــم تكري�ــس الوجــود ال�سيني 
التف�سيــل  ويوؤ�ســر  العربــي.  الوطــن  عمــوم  يف 
ال�سينــي للتعامل الآحادي مع العرب على التعامل 
اجلماعــي، اإىل اأن ال�ســني تــدرك، ك�ســواها مــن 
القــوى الكــربى، اأن هذا النمط مــن التعامل يدفع 
بالعــرب اإىل التفاو�ــس معهــا  انطالقــا من مركز 
�سعيــف يتيــح لهــا القــدرة علــى حتقيق مــا ت�سبو 

وباأقل الأكالف املقبولة. 
2.2. مــن املرجــح اأن ت�ســتمر ال�سني يف تبني 
وال�سراعــات  الأزمــات  حيــال  احليــاد  �سيا�ســة 
العربيــة - العربيــة، وكذلك العربيــة - الإقليمية، 
باإعتبارها ال�سيا�سة التي تف�سي اإىل دعم العالقات 
املتبادلــة مع اأطراف هذه الأزمــات وال�سراعات، 
بيــد اأنهــا، وقدر تعلــق الأمــر بال�ســراع العربي - 
الإ�ســرائيلي، �ســتذهب اإىل دعــم اجلهــود الدولية 
لت�ســويته �سلميا. ومما ي�ساعد على ذلك متغريان: 
اأولهمــا، قبــول العــرب لت�ســوية هذا ال�ســراع على 
وفــق معادلــة ال�ســالم مقابــل الأر�ــس، ف�سال عن 
الإجتــاه العربــي املت�ساعــد نحو تطبيــع العالقات 
مع ا�ســرائيل مبعــزل عن هذه املعادلــة. وثانيهما، 
توظيف خمرجات هذا الإجتاه لدعم عالقاتها مع 
ا�سرائيل بعن�سر م�ساف وتوظيف خمرجات هذه 
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العــلوم

تتزامــن مــع عالقــة متوتــرة بــني اإحــدى الــدول 
العربيــة والوليات املتحد الأمريكية، فاإن ال�سني، 
وتبعا لطبيعة عالقتها مع هذه الدولة العربية، قد 
تعمــد اإىل الأخــذ باإحدى هاتني ال�سيا�ســتني: فاإما 
�سيا�ســة الوقــوف مع هــذه الدولــة العربيــة، وهذا 
ي�ســرتط اأن تكــون عالقــة ال�سني مع هــذه الدولة 
قــد اأ�سحت على درجة عالية من العمق وال�ســمول 
واملــردودات العاليــة، ومبخرجــات ت�ســجع ال�سني 
علــى تبنــي �سيا�ســة قد تف�ســي اإىل رفــد التوتر يف 
العالقــة ال�سينيــة - الأمريكية بعن�ســر م�ساف. 
ول نفرت�ــس اأن ال�ســني �ســوف تعمــد اإىل الأخــذ 
مبثل هذه ال�سيا�سة، حتى لو كانت لها عالقات مع 
مثل هــذه الدولة العربية. فال�سني تويل عالقاتها 

مع الوليات املتحدة اأولوية خا�سة.
واأمــا ال�سيا�ســة الثانيــة، فهي تكمــن يف اإمتناع 
ال�سني عــن الت�سويت على ثمة قرار يراد اتخاذه 
الدولــة  مــن  بال�ســد  الــدويل  الأمــن  جمل�ــس  يف 
العربية ذات العالقة املتوترة مع الوليات املتحدة 
ممار�ســات  ال�ســدد  بهــذا  ولنتذكــر  الآمريكيــة. 
الت�سويــت ال�سينــي ازاء قــرارات جمل�ــس الأمــن 
الدويل حيال العــراق قبل الحتالل. ونحن نرجح 
هــذه ال�سيا�ســة، �ســيما اأنهــا تتماهــى مــع كيفيــة 
اإدارتهــا ل�سيا�ســتها اخلارجيــة منــذ عــام 1977 
ومبــا يوؤمــن لهــا �سمــان م�سالح من�ســودة، ف�سال 
عــن اأنها توؤمــن اإر�ساء هذه الدولــة العربية جراء 
عــدم وقوفها مع الطرف الأمريكي �سدها، كذلك 
اإر�ساء الطرف الأمريكي عرب تبني ثمة �ســلوك ل 
يحــول دون اإتخــاذ القــرار املرغوب به يف جمل�ــس 
الأمــن الــدويل. وجتــدر الإ�ســارة اإىل اأن الآمتنــاع 
عــن الت�سويــت يف جمل�ــس الآمن الــدويل ل يحول 
دون اتخاذ القرار املرغوب فيه، هذا على العك�ــس 
مــن حــق الفيتو الــذي تتمتع به كافة الــدول دائمة 

الع�سوية يف هذا املجل�س.
5.2 يف عــام 2030 رمبــا تكــون ال�ســني قــد 
اإ�ســتطاعت جتــاوز الوليــات املتحــدة الأمريكيــة 
اقت�ساديــا، واإنهــا �ســارت اأقــرب اإىل قمــة الهرم 
ال�ســني  اإن حتــول  اإليهــا.  ت�ســعى  التــي  الــدويل، 
اإىل قــوة اإقت�ساديــة عظمــى، ومن ثــم بال�سرورة  
اإىل قــوة �سيا�ســية عظمــى، �ســيجعلها تتعامــل مع 
العــامل مــن موقــع القوة املوؤثــرة، وهــو الأمر الذي 
�سين�ســحب بال�ســرورة اأي�سا على اأمناط �ســلوكها 

حيال العرب.
 ومما �سي�ساعد على ذلك مدخالن اأ�سا�سيان: 
يف  �ســتكون  امل�سالــح  تبــادل  عالقــات  اأن  الأول، 
عــام 2030 قد تطــورت على نحو اعمق وا�ســمل، 
ومــن ثــم �ســارت الإعتماديــة املتبادلــة اأوطد مما 
كانــت. اإن هــذه الإعتماديــة �ســتدفع ال�ســني اإىل 
خدمــة  الرتهيــب  و/اأو  الرتغيــب  �سيا�ســة  تبنــي 
مل�سالــح من�ســودة اأ�سا�ســا. ول نــرى اأن معطيــات 
م�ســهد الــرتدي والرتاجــع تتيــح للعــرب مقاومــة 
هــذه ال�سيا�ســة. اأمــا املدخل الثاين، فهــو ت�ساعد 
ال�سراع الأمريكي - ال�سيني اإىل م�ستوى احلرب 
البــاردة اجلديــدة. وتفيد جتربة احلــرب الباردة 
الآمريكية - ال�ســوفيتية ال�ســابقة اأن ال�سراع على 
املناطــق احليوية يف العامل كان اأحد خ�سائ�سها، 
العــرب،  حتمــل  وكمــا  العربــي.  الوطــن  ومنهــا 
ك�ســواهم، كلفــة ال�ســراع الآمريكي - ال�ســوفيتي 
اآنــذاك، كذلك مــن املرجح اأن يكــون احلال  ذاته 

جراء ال�سراع الآمريكي - ال�سيني.
6.2 اإنطالقــا مــن التقاطع  بــني تبني ال�سني 
املن�ســودة  لأهدافهــا  واعيــة  خارجيــة  ل�سيا�ســة 
ومدركــة لأدواتهــا وبني اأداء عربي يعــرب عن واقع 
خارجيــة  �سيا�ســة  وانتفــاء  والت�ســتت  الإنك�ســاف 

عربيــة موحــدة، ُتعــد خمرجــات م�ســهد الــرتدي 
والرتاجع هي الأمثل اأي�سا بالن�سبة لل�سني، �سيما 
اأنهــا يتيح لها حتقيق ثمة م�سالح  مهمة من�ســودة 

من قبلها باأكالف غري باهظة.
 

3.  ال�سلوك ال�سيني حيال العرب يف �سوء 
معطيات م�سهد بداية التغيري والإرتقاء 

احل�ساري
معطياتــه  اأن  امل�ســهد  هــذا  يفرت�ــس   1.3
اليجابيــة، الداخليــة واخلارجيــة، �ســتدفع بــكال 
الطرفــني: العربــي وال�سينــي اإىل الخــذ بروؤيــة 

م�سرتكة حيال بع�س: 
فاأما عن الروؤيــة العربية، فمفادها اأن ال�سني 
دولــة ل يعكــر الأرث الإ�ســتعماري، ول التدخــل يف 
تاأريــخ عالقتهــا مــع  ال�ســوؤون الداخليــة العربيــة 
العــرب، ف�ســال عــن تبنيها لأمنــاط من ال�ســلوك 
الأ�سا�ســية  العربيــة  للق�سايــا  داعمــة  ا�ســتمرت 
وعلى وفــق متطلبــات م�ساحلها ونوعيــة قدراتها 
علــى التاأثــري الــدويل، ناهيــك عــن اأنهــا اأحــدى 
التنمــوي  تقدمهــا  يقــدم  التــي  البازغــة  القــوى 
ال�ســريع امنوذجا يحتذى به من قبل دول اجلنوب 
خ�سو�ســا. كمــا اأنهــا دولــة اأ�سحــت قــادرة علــى 
تقــدمي الدعم الدويل لي�ــس فقــط باعتبارها دولة 
دائمــة الع�سويــة يف جمل�ــس الأمن الــدويل، واإمنا 
لأنها قوة بازغة تت�سلق الهرم الدويل باإجتاه قمته، 
ومــن ثــم اأداء دور دويل فاعل موؤثــر، وقادرة على 

ا�سباع حاجات عربية مهمة. 
اأن  فقوامهــا  ال�سينيــة،  الروؤيــة  عــن  واأمــا 
العرب يتجهون، جــراء خمرجات جملة املعطيات 
الإيجابية مل�سهد التغيريوالإرتقاء، اإىل ت�سكيل قوة 
اإقليميــة موؤثرة قــادرة على تاأمــني جانب مهم من 
تلــك احلاجــات ال�سينيــة، التــي تعتربهــا ال�سني 
امل�ســتقبلي  م�ســروعها  حتقيــق  لتاأمــني  �سروريــة 
يف الريــادة الدوليــة. لــذا ل يفرت�ــس هذا امل�ســهد 
حــدوث توتــر بــني الــدول العربيــة وال�ســني طاملا 
اأ�ستمرت العالقات املتبادلة تقوم على اأ�س�س عدم 

التدخل والإحرتام و تبادل امل�سالح.
 2.3 وعليه، يفرت�س م�ســهد بداية التغيري اأن 
ال�سني �ســتعمد اىل الإرتقــاء بعالقاتها مع الدول 
العربية التي تتبادل العالقة معها اإىل اآفاق اأرحب 
واأو�سع، �سيما اأنها حتقق لها م�سالح حيوية، ولكن 
بتوازن ومن دون اأن يف�سي ذلك اإىل اأن تتاأثر �سلبا 
عالقاتها الإقليمية والعاملية الوا�سعة الناجمة عن 
�سيا�ســة الإنفتاح على اجلميع والتعاون مع اجلميع 
 ٕ العربيــة  العالقــات  اأن  فمــع  تنتهجهــا.  التــي 
ال�سينية قد تطورت بوتائر �سريعة، كما ونوعا، اإل 
اأن ال�ســني  تتبــادل م�سالح مهمــة اأي�سا مع دول، 
اأو جماميــع منها اأخرى، ولها عالقات متطورة مع 

هذه الدول.
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 اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ودرا�سات 
 اأكادميي و م�ست�سار هند�سيامل�ستقبالت/ لندن

الثورة  الأوىل  املوجة  فكانت  رئي�سة،  ح�سارية  موجات  ثالث  اإىل  الب�سري  التاريخ  تعر�س 
الزراعية والتي اإمتدت زهاء ع�سرة اآلف عام، بدءًا من الألف الثامنة قبل امليالد وحتى نحو 

1750 ميالدية. 

اأما املوجة احل�سارية الثانية، فهي الثورة ال�سناعية وقد تكونت خالل ثالثمائة عام بداأت 
عندما كف التطور الزراعي عن النمو مقابل منو ال�سناعة يف دول اأوروبا واأخذت يف الإنت�سار 

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

ي�سري التاريخ بت�سارع كبري. 
الثالثة، حيث  املوجة  الرئي�سة حل�سارة  ال�سلعة  احلياة هي  املعرفة يف خمتلف جمالت  اإن 
تزيح اإىل املرتبة الثانية اخلامات الطبيعية وراأ�س املال والطاقة وموارد العمل، وبالتايل فاإن 
النظريات القت�سادية املوؤ�س�سة فقط على النتفاع بالرثوات املادية، لن تعود كافية لتف�سري 

ما جرى وما يجري.
هذه املوجة �ستوؤثر يف كل فرد منا. فالأ�سرة جمزاأة، والإقت�ساد حمطم، والأنظمة ال�سيا�سية 
م�سلولة، والقيم ت�سرب بعر�س احلائط، وهي تتحدى عالقات القوى ال�سابقة حيث بداأت 

التقنية ت�سغل احليز وحتطم حدود الف�ساءات الجتماعية.
ات�سال  اأدوات  وظهور  وم�ساعفتها،  امل�سانع  يف  الإنتاجية  من  الرفع  يف  التقنية  اأ�سهمت 
جديدة متطورة واإحداث نقلة نوعية، وتغيري يف طبيعة املجتمع وتبدل منظومة القيم للمجتمع 

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

ب�سكل جذري، لطبيعة احلياة الجتماعية لالأفراد، وكذلك منط العالقات فيما بينهم.

حضارة الموجة 
الثالثة 

أ. د. عالء محمود التميميو وباء كورونا

  3.3  وجــراء التطــور الإيجابــي الــذي يحتمل ان 
ت�سهدة العالقات العربية- ال�سينية جراء خمرجات 
معطيــات هذا امل�ســهد، ل نفرت�س اأن ال�سني �ســتعمد 
اإىل الأخــذ ب�سيا�ســة ر�ســمية تناه�س العــرب يف حالة 
اأو جمموعــة دول، عربيــة  دولــة،  بــني  اأزمــة  اإنــدلع 
ودولــة اأقليميــة اأخــرى ترتبــط مــع ال�ســني بعالقــات 
وا�ســعة، كاإيــران. ففــي هــذه احلالــة، مــن املرجح اأن 
تتحــدد ال�سيا�ســة ال�سينية على وفق نوعيــة امل�سالح 
ال�سينيــة مــع الطرفــني. فعندما تكون هــذه امل�سالح 
على م�ســتوى متماثــل، اأو متقارب، من حيث الأهمية، 
عندهــا قــد تذهــب ال�ســني اإىل تبني �سيا�ســة احلياد 
املعلــن حيــال هــذه الأزمــة مــع بــذل اجلهــد، �ســواء 
دون  للحيلولــة  �ســواها،  مــع  بالإ�ســرتاك  اأو  املنفــرد 
ت�ساعدهــا. ولنتذكر مثــال ال�سيا�ســة ال�سينية حيال 
احلــرب العراقية - اليرانية. ولكن عندما تكون هذه 
امل�سالــح اأعلــى مع الطرف العربي، فمــن املحتمل اأن 
تتبنى ال�سني �سيا�سة اأكرث ميال ودعما لهذا الطرف.

 اأمــا يف حالــة انــدلع اأزمة بني دولــة، اأو جمموعة 
دول، عربيــة وقــوة دوليــة كــربى، تقليديــة اأو بازغــة، 
فمــن املحتمــل اأن تعمــد ال�ســني اإىل التدخل كطرف 
ثالــت لت�ســويتها م�ســتفيدة مــن عالقاتهــا الوطيــدة 
مــع الطرفــني. واذا مل ت�ســتطع ذلك، فاإنهــا قد تاأخذ 
اأي�ســا اأ ب�سيا�ســة احليــاد املعلن تاأمينــا مل�ساحلها مع 
الطرفــني. بيــد اأن الأمــر �ســيختلف يف حالــة الأزمــة 
بــني طــرف عربــي وقــوة كــربى ترتبــط مــع ال�ســني 
بعالقة متوترة. ففي هذه احلالة، فاإنها  �ســتكون على 
الأرجــح بجانــب الطــرف العربــي، وممــا يدفعها اإىل 
ذلــك لي�ــس نزوعهــا اإىل تطويرعالقتهــا مــع الطرف 
العربــي ح�ســب، واإمنا اأي�سا ب�ســبب تطلعهــا اإىل دعم 
م�سداقيتها الدولية ول�سيما لدى دول عامل اجلنوب، 
باإعتبارها القوة الكربى التي وقفت مع هذه الدول يف 
ن�سالهــا مــن اأجل التحــرر والنهو�ــس احل�ساري منذ 

عهد ماوت�سي تونغ.
ويف �ســوء مــا تقــدم نوؤكــد باإخت�ســار اأن ال�ســني 
�ســتتعامل مع العرب انطالقا من الفر�س التي ترتبها 
معطيات م�ســهد دميومة الرتدي، والقيود التي تقرتن 
بهــا معطيات م�ســهد بداية التغيري، ومن ثم  �ســتكون 
�سيا�ســتها اخلارجيــة جــراء ذلــك ح�سيلــة ملعطيــات 
هاذين امل�ســهدين وال�سوؤال: هل نتوافر، نحن العرب، 
على روؤية لكيفية تعاملنا مع ال�سني عندما تتحول اإىل 
قــوة عظمى؟ اجلواب هو كال. وبهــذا ال�سدد لنتذكر 
اأن املا�ســي زمــان م�ســى ولــن يعــود، واحلا�ســر هــو 
زمان مي�سي. اأما امل�ســتقبل فهو الزمان الذي �ســياأتي 
حتما. لذا بنا حاجة ما�ســة لالإ�ســتعداد له ابتداء من 
احلا�ســر. وغــري ذلــك �ســيف�سي اإىل م�ســتوى ذلــك 
الطــرف الــذي يُ�ســهل لالآخرين اإ�ســتعمار م�ســتقبله. 

وهنا تكمن اخل�سارة الكربى.

Novembre 202031 / تشرين الثاني 2020 العدد 27



ــــرت بــــالــــنــــدم ألنــــي  ــــعـ ســـــــام مــــســــافــــر: شـ
ــمــــدمــــى الـــمـــشـــوه رأيــــــــت وجــــــه بـــــغـــــداد الــ

حوار: ليلى قيري

فة لثقا ا

القائد والراأي الواحد.
الأوىل  ــة  املــجــل ــاء«  ــ بـ »األـــــف  بـــني  تــنــقــلــت 
ــة والــتــلــفــزيــون«   ــ ــ يف الـــعـــراق. وجمــلــة »الإذاع
من  تقراأ  كانت  التي  ال�سحيفة  و«اجلمهورية« 
حتريرها؛  يف  زاملت  حيث  الخــرية،  �سفحتها 
اأملع �سحفيي العراق، ال�سكينة لأرواح من رحلوا 

والعمر املديد لالأحياء.
ــراق من  ــعـ عــمــلــت يف الإذاعــــــة وطــفــت الـ
ل�سحيفة  �ــســرا  وكــتــبــت  جــنــوبــه،  اىل  �سماله 
ل�سان  اجلـــديـــد«  الــفــكــر  و«  الــ�ــســعــب«  ــق  »طــري
حزب  حليف  العراقي  ال�سيوعّي  احلــزب  حــال 
الوطنية  اجلبهة  يف  ال�سرتاكي  العربي  البعث 
مائدة  على  كاليتيم  لكن  التقدمية،  والقومية 
اللئيم. اىل ان مت الجهاز على اجلبهة، وانتهى 
المل  �سنوات  وجفت  الع�ساق،  وتفرق  العر�س 
اىل  الهجرة  مو�سم  وجاء  والقمع.  باملالحقات 

ال�سمال.
طافت بي اأوروبا، وطفت مبدنها ال�ساحرة، 
انفق مال جمعته يل والدتي �سفية طه غفوري 

قررت الإلتحاق باملقاومة الفل�سطينية، وت�سللت 
الأردن،  نحو  ــعــراق  ال مــن  �سفر  ــواز  جـ بـــدون 
وو�سلنا مع رهط من الرومان�سيني احلاملني اىل 
مع�سكر جبل النزهة بعمان، تدربنا، وتخو�سننا، 
الغ�سة.  اج�سادنا  يف  القمل  جيو�س  واأمعنت 
الــبــكــاء بــحــرقــة عــلــى رفـــاق �سقطوا  وعــرفــنــا 
والبندقية تزف لنا خرب رحيلهم الفاجع يف ار�س 
فل�سطني. ناحت والدتي، وجفت ماآقي ا�سقائي، 
يف انتظار عودتي. ناحت والدتي، وجفت ماآقي 
ا�سقائي، يف انتظار عودتي. عدت خا�سرا عاما 
»بحبك  وتلقحت  ثرة،  جتربة  وك�سبت  درا�سيا، 
اليوم  اىل  اأ�سمعه  الــذي  الن�سيد  فل�سطني«  يا 

بوجيف القلب ونبع من الدموع.
اأكملت اجلامعة ويِف �سنتها الأخرية، التحقت 
الإعــالم  وزارة  اأ�سدرتها  جملة  اأول  يف  للعمل 
نخبة  مع  واملزمار«  »جملتي  لالأطفال  العراقية 
من الر�سامني واملبدعني وال�سحفيني ال�سباب. 
البريوقراطية  مع  اأخــرى  �ساقة  رحلة  وبـــداأت 
املعادية، لكل جديد وحيوي، ومع �سدنة احلزب 

ـ �ــســالم مــ�ــســافــر رحــلــة �ــســفــر طــويــلــة منذ 
ــوم، مـــن هو  ــيـ تــخــرجــك اجلــامــعــي و حــتــى الـ

�سالم؟
من  الثانية  ال�سنة  ففي  رحلة طويلة.  فعال  ـ 
مع  اأدجمــت  التي  بغداد  بجامعة  الرتبية،  كلية 
واحــد،  بعام  فيها  تخرجنا  قبل  الآداب  كلية 

و�صائل  من  الكثري  يف  اأ�صمه  جت�صد 
االإعالم، املكت�بة وامل�صم�عة واملرئية، 
من  اأكرث  مدى  على  والغربية  العربية 
االإع��الم��ي  العطاء  م��ن  عاما  خم�صني 

الناجح داخل العراق وخارجها.  
هي  وك��ث��رية  ال���ع���رثات  ه��ي  قليلة 
والكاتب  ال�صحفي  م�صرية  يف  املحطات 
�صمن  كان  الذي  م�صافر  �صالم  العراقي 
التي �صاهمت يف انطالق  الن�اة االأوىل 
بالعربية  الناطقة  الي�م  رو�صيا  قناة 
ن��اف��ذة  م�����ص��روع��ه��ا  يف  وج���د  اأن  ب��ع��د 
الإطاللة مت�ا�صلة مع اجلمه�ر العربي. 
الي�م  رو�صيا  قناة  يف  املذيعني  كبري 
ال�صيا�صي  ال��رن��ام��ج  وم��ق��دم  وم��ع��د 
»كل  ملجلة  قلبه  فتح  الق�ل«  »ق�صارى 
ال�صيق  احل���ار  هدا  خالل  من  العرب« 

الذي يحمل الكثري من الذكريات. 
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ال�سالم، ووافقت على هروبي، مع حتذير واحد: 
ل تتزوج م�سقوفية.

»م�سقوف«  الــزنــادقــة  ي�سمون  الــعــراقــيــون 
بت�سكني امليم ول اأدري ان كان لها عالقة باأهل 

مو�سكو!
ال�سوفيتّية  العا�سمة  يف  املــطــاف  اإنــتــهــى 
الروائي غائب  ا�ستقبلني  ويِف مطارها  مو�سكو. 
فودكا  كا�س  اول  معه  وتذوقت  فرمان،  طعمة 

م�سقويف اأ�سلي »ابو الكلبجة«
معلماتي،  اوىل  وكــانــت  الرو�سية،  تعلمت 
اللغة  لقنتني  »بــغــداد«  ا�سمها  �سرك�سية  �سابة 
ال�سعبة مع ر�سفات احلب العذب. حتى عادت 
فيما  نوؤ�س�س  ان  باأمل  القوقاز  يف  مدينتها  اىل 

بعد ا�سرة، لكن: 
اأ�ستودع اهلل يل يف بغداد قمرا

اأعطيت ملكا فلم اأح�سن �سيا�سته.
ــدادي،  ــغ ــب ــق ال ــ ــن زري ــومــا ابـ كــمــا انــ�ــســد ي
ولريمنتوف  بو�سكني  لغة  تعلمت  �سهور،  وبعد 
بف�سل  و�ــســولــوخــوف،  ولينني  ود�ستيوفي�سكي 

بغداد التي جديلتها تلثم الر�س.  
اىل  مــتــجــهــا   1978 يف  الـــعـــراق  غـــــادرت  ـ 
وطــفــولــتــك  حــيــاتــك  وراءك  ــا  ــاركـ تـ مــو�ــســكــو 
وعـــائـــلـــتـــك؟ ملـــــاذا رو�ـــســـيـــا وكـــيـــف كـــانـــت هــذه 

التجربة وهل ي�سح القول اإنها مريرة؟
ـ بعد طواف طويل يف اأوروبا، �سمل هنغاريا 
ت�سبه  ــب،  ح ق�سة  بفعل  اأتــــورط،  ــدت  ك الــتــي 
»هل  �ساغان  فران�سواز  روايــة  وقائع  اأحداثها، 
لغتها  وتعلم  فيها،  بالبقاء  بــرامــ�ــس«  حتبني 

الأ�سعب بني لغات العامل.
كلية  درا�ـــســـيـــة يف  مــنــحــة  ــى  عــل حــ�ــســلــت 
احلزب  مب�ساعدة  مو�سكو  بجامعة  ال�سحافة 
زميلي  من  مبا�سر  وبتدخل  العراقي.  ال�سيوعي 
الذي  النا�سري  �سعود  الراحل  اجلمهورية  يف 

اأبعد اي�سا من ال�سحيفة اىل وزارة ال�سحة.
عــارف  مظهر  ــزمــالء  وال �سعود  كــان  واذا 
اىل  وتعر�سوا  بــغــداد،  يف  بقوا  احللي،  وخالد 
مبكرا  �سعرت  كنت  فقد  والإعتقال،  املالحقة 
وقــررت  الــبــالد  يف  ال�سيا�سية  ــواء  الأجــ بتلبد 
ال�سفر قبل فوات الأوان وجتنب املعتقل وويالته. 
اأيام من زيارتنا ال�ساجة، بال�سحك، مع  وبعد 
حتويلنا  من  وال�سخرية  عارف،  مظهر  قف�سات 
نعمل  ان  الكوابي�س  اأ�سواأ  يف  كان  ما  وزارة  اىل 
يوما يف دوائرها، اتخذت قرارا قاطعا. انتهت 

�سنوات المل، واأزف الرحيل.
القناة يف  انــطــالق  تــي. منذ  اأر.  اأنـــت مــع  ـ 
منذ  عرفتها  الــتــي  الــتــغــريات  مــاهــي   .2007

انطالقها؟

 « �سعار  حتــت  بــراجمــهــا  بثت  تـــي.«  »اأر.  ـ 
م�سروع جديد ل�سديق قدمي« . وكان الكرملني، 
�سدة  اىل  بــوتــني  فــالدميــري  و�ــســول  بعد  �سعى 
الرئا�سة، لإ�ستعادة مواقع رو�سيا، يف العامل ويِف 
ب�سبب  طوعي،  اإن�سحاب  بعد  الو�سط،  ال�سرق 

�سيا�سات �سلفه يلت�سني اخلرقاء.
بع�س  العربية،  بن�سختها  تي.«  »اأر.  جمعت 
العا�سمة  يف  الــعــرب  واملرا�سلني  ال�سحفيني 
الرو�سية، وكنت حينها اأرا�سل �سحفا وجمالت 
كارلو  مونت  لــراديــو  مرا�سال  واأعــمــل  عربية، 
ووجدت  التلفزيونية.  بر�س  اأ�سو�سيتيد  ولوكالة 
متوا�سلة  لإطــاللــة  نــافــذة  القناة،  م�سروع  يف 

اإلتزاماتي  عن  وتخليت  العربي.  اجلمهور  مع 
واآثرت  اأرا�سلها،  كنت  التي  العالم  و�سائل  مع 
عن  التنازل  ح�ساب  على  اليوم  لرو�سيا  التفرغ 
املردود املايل بالعمالت ال�سعبة من املوؤ�س�سات 

الجنبية.  
تطور امل�سروع بخطى حثيثة، وحققت القناة 
القنوات  و�سط  ملفتا  ح�سورا  قيا�سية  فرتة  يف 
وكنت  بع�سها،  وبــزت  العربية  باللغة  الناطقة 
بها  تطل  اأو�سع،  نوافذ  فتح  يف  ن�سطا  م�ساهما 

رو�سيا عرب ال�سا�سة الزرقاء على العرب.
»ق�سارى  برنامج  فريق  اإحتفل  ــام  اي قبل 
الربنامج،  اأن  ونعتز  األف،  باحللقة رقم  القول« 
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فة لثقا ا

م�ساهدات  ن�سبة  اأعلى  �سنواته حقق  على مدى 
اخلم�س:  بلغاتها  ال�سبكة  بــرامــج  جميع  بــني 
والرو�سية  والفرن�سية  والإ�سبانية  الإجنليزية 
الربنامج  حلقات  من  بع�س  و�سجلت  والعربية. 
اكرث  اىل  ت�سل  يوتوب،  على  م�ساهدات  ن�سبة 
من 4 ماليني م�ساهدة. حر�سنا وما نزال على 
ول  راأيا،  نفر�س  ل  وامل�ساهد.  ال�سيف  اإحرتام 
م�سافة  على  بالوقوف  ونتم�سك  ملوقف.  ننحاز 
واحدة من اجلميع. نبذل ق�سارى اجلهد بحثا 
وقدمنا  للم�ساهد.  واملمتع  واملفيد  اجلديد  عن 
اأربعة  مــدى  على  ال�سحفية  جتربتنا  ع�سارة 
بــداأت  العربية«.  ــي  ــ »اأر.ت قناة  لإجنـــاح  عقود 
املذيعني،  وكبري  القناة.  تاأ�سي�س  عند  مرا�سال 
الإجتماعية  ال�سيا�سية  الربامج  ق�سم  ورئي�س 

قبل بلوغها عقدا من العمر.
ـ »نــوثــق املــا�ــســي بــ�ــســهــادات مــن �ــســارك يف 
الحـــــداث، نــ�ــســيء احلــا�ــســر بــ�ــســنــاع الــقــرار، 
املتلقي«  مع  بالتفاعل  امل�ستقبل  نحو  من�سي 
القول؟  ق�سارى  برنامج  يف  ال�سعار  هــذا  ملــاذا 

وماذا ميثل لك هذا املحتوى بالذات؟
امل�سمون،  ويِف  نتجدد،  نحن  ال�سكل،  يف  ـ 
فاإننا ل نغفل الزمن ولي�س عبثا اأن يطلق العرب 
فالزمن  العقارب.  اإ�سم  ال�ساعة  موؤ�سر  على 
ي�سمم  اأو  يق�سمنا  نرتكه  ان  يجب  ول  يــلــدغ. 

وعينا وقلوبنا.
ـ كيف تقيم و�سع الإعالم �سابقا ويف الوقت 
تعتقد  وهــل  وعامليا؟  واأوروبــيــا  عربيا  الراهن 

بوجود الدميوقراطية  يف معاجلة الأحداث؟
يحمل  عاك�سة،  مــراآة  الإعــالم  بــاأن  القول  ـ 
م�ستقلة،  اأعالمية  موؤ�س�سات  توجد  ل  دللتــه. 
ــالءات  الإم يرف�س  م�ستقل،  �سحفي  ثمة  لكن 
ون�ساهد  �ساهدنا  اأوربــيــا،  والــدجــل.  والتلفيق 

ونقراأ ون�سمع كيف يوظفون امكانياتهم اجلبارة 
ل�سيطنة من َيَرْون فيه عدوا او مناف�سا وعربيا!

كان اهلل يف عون الزمالء مع �سطوة روؤو�س 
الأموال لأحزاب الف�ساد والإ�ستبداد، وحكومات 
واملحبة  التحية  �سعوبنا.  بها  املبتالة  القمع، 
ال�سجاعة  والــعــد�ــســات  ــوات  ــسـ والأ�ـ لــالأقــالم 
ينتظر.  من  ومنهم  ق�سى  من  منهم  امل�ستقلة، 

فالأ�سجار متوت واقفة.
ـ هل تف�سل �سالم ال�سحفي اأم الكاتب؟

الأو�ــســاف  ــرث  واأكـ كــاتــب �سحفي.  �ــســالم  ـ 
ملاذا  ادري  ل  اإعــالمــي.  تعبري  لنف�سي،  بغ�سا 
نعرف  ل  بتاجر خردة!  اذين،  وقعها يف  يقرتن 
من اأتى بها وملاذا ت�ستخدم. ال�سحفي والكاتب، 
اأرفع و�ساما واأعلى درجات التكرمي. اما الألقاب 
الفخمة من قبيل د. فاإنها لن ت�سيف لل�سحفي 

نقطة بل تقربه من تاجر اخلردة.
وما  لها؟  مغادرتك  بعد  العراق  زرت  هل  ـ 
هو راأيك يف عراق الأم�س واليوم ومن تف�سل؟
ـ بعد فراق توا�سل منذ �سيف عام 1978، 
وزير  مع  �سحفية  مبهمة  العراق،  اىل  �سافرت 
ــي �ــســريغــي لفـــــروف. يف  ــس ــرو� ــة ال اخلــارجــي
2014. مكثنا يف بغداد �سبع  العام  �سباط من 
بالندم،  الآن  اأ�سعر  فــقــط.  ون�سف  �ساعات 
امللطخ  امل�سوه،  املدمي  بغداد  وجــه  راأيــت  لأين 
والإ�ستبداد  الف�ساد  اأحــزاب  وبرايات  بال�سواد 

وملي�سياتها.
قطعا غ�سبت مني بغداد، كما كانت تغ�سب 
غرفتها،  األج  كنت  حني  ال�سرك�سية،  »بغدادي« 
بغداد  النوم.  اآثــار  وجهها؛  عن  مت�سح  ان  قبل 

العا�سمة، مري�سة، لكنها لن متوت. 
ـ اأ�سواأ واأحلى ذكرى بالن�سبة لك؟

ذاكرتي،  يف  عميقا  جرحا  تركا  حدثان،  ـ 
العربي  ال�سحفي  وكنت  ت�سرينوبيل.  كــارثــة 
ب�سعة  بعد  الإنفجار  مو�سكو،غطيت  الوحيد يف 
اىل  و�سافرت   .1986 عــام  الكارثة  من  ايــام 
القاتلة  بحممه  املفاعل  من  مقرتبا  اأوكرانيا، 
الرو�سية  الغوا�سة  وغــرق  قريبة.  م�سافة  على 
بحر  يف   2000 العام  �سيف  كور�سك  النووية 
التف�سريات  تـــزال  مــا  اإنــفــجــار  بعد  الــ�ــســمــال، 
لإذاعة  اأتابع  كنت  الآن.  اىل  متباينة  باأ�سبابه 
الذين  ال�سبان  البحارة  م�سري  كــارلــو  مونت 
بقوا على قيد احلياة يف بطن الغوا�سة الغارقة 
على عمق 108 مرت حتت �سطح البحر،  نقلت 
ــام  ــر الأخـــبـــار عــن اأوهـ عــلــى مــدارالــيــوم، اآخـ
النجاة، وتعلقت مع املاليني بطرقات الإ�ستغاثة 
ال�سادرة، فعال اأم من �سنع اخليال، امل�سموعة 
عرب اأجهزة التن�ست يف عمق البحر اجلليدي. 

كنت ا�سعر اين اختنق مع البحارة.
الفتيان،  �سهور على جثث  بعد  وحني عرثوا 
مع ر�سائل، مل تبتلعها اأ�سماك واأع�ساب البحر، 
�سقيم  لأ�سابيع،  بقيت  واحلبيبات؛  لالأمهات 
حروب  لأن  خنقا،   ماتوا  املرعبة.  الكوابي�س 
الغطر�سة بني مو�سكو والغرب، مل تفتح لبحارة 
كور�سك، كوة يف عامل ملوث، فا�سد، يحكمه من 

ل قلوب لهم. هذا عن التراح. 
اأما الفراح فكثرية. ولدة اإبني البكر، ر�ستم 
وتخرجه  يا�سر،  ا�سم  اي�سا  ويحمل  م�سافر 
خمرجا  مبو�سكو  ال�سينمائي  فكيك  معهد  يف 

�سينمائيا، ح�سلت بع�س اأفالمه على جوائز.
وتخرجها  ديــانــا،  ال�سغرى  اإبنتي  وولدة 
وعملها  مو�سكو  بجامعة  ال�سحافة  كلية  يف 

البداعي الدوؤوب يف قناة »اأر. تي فرن�سا«.
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األوبئة و الخارطة السياسية للعالم

كاتبة من تون�س

مل تزهق الأَوبئة على مر التاريخ الأرواح فح�سب و اإمنا اأزهقت كيان 
و  نفوذها  قل�ست  و  الداخل  من  اأ�سعفتها  و  العظمى  الإمــرباطــوريــات 
و  للعامل  �سيا�سية جديدة   ت�سكيل خارطة  �ساهم يف  ما  و هو  �سيطرتها، 

قلب الأحداث التاريخية و تغيري م�سارها.
و مل ت�ستثني الأوبئة اأي ح�سارة بل ب�سطت فايرو�ساتها يف كل اأ�سقاع 
الأر�س و من اأ�سهرها و اأ�سدها فتكا يف تاريخ الدول، الطاعون و قد كان 
امل�سهد  على  لتاأثريه  نظرا  الإ�سالمي  و  العربي  الرتاث  يف  بقوة  حا�سرا 
ال�سيا�سي يف عهد الدولة الأموية، خا�سة التي مل  تتوقف فيها الطواعني، 
وقد اأح�سى اأحمد العدوي يف كتابه )الطاعون يف الع�سر الأموي( هذه 
الطواعني فوجدها ع�سرين طاعونا اأي »مبعدل طاعون كل اأربع �سنوات 
و ن�سف ال�سنة و هو معدل هائل » ت�سبب يف اإهالك قادتها و �سخ�سياتها 
ال�سيا�سية املوؤثرة كاأمري الكوفة املغرية بن �سعبة )49 اأو 50 هجرية( و 

اأمري العراق زياد بن اأبية �سنة )53 هجرية(.
يف  فاإنها  العتية  الدولة  هذه  على  كارثة  اجلائحة  هذه  �سكلت  لئن  و 
املقابل جعلت دول اأخرى تفر�س �سيطرتها و تتو�سع على ح�ساب اخلالفة 
الذي  كيانها  يف  براثنها  لغر�س  وه�سا�ستها،  �سعفها  ت�ستغل  و  الأموية 
اأ�سعفها  التي  العبا�سية  الدولة  ذلك  على  مثال  وخري  املر�س،  اأ�سعفه 
رهيبني  طاعونيني  بني  ثورتهم  اإعــالن  ياأتي  اأن  لهم  اإتفق  حني  الزمان 
اأ�سابا ال�سام و العراق )عامي  743 و 748م( و هما طاعون غراب و 
طاعون قتيبة، ن�سبة اإىل م�سلم بن قتيبة وايل الب�سرة، الذي كان اأول من 
هلك بالطاعون. و هذا الطاعون كان »مبنزلة ف�سل و ختام بالن�سبة اإىل 

العهد الأموي« كما ذكر اأحمد العدوي.
اإ�سافة اإىل ذلك  ا�ستفاد امل�سلمون ب�سفة عامة مما خلفه الطاعون 
اإذ �سرع فتوحاتهم الكربى مثلما  ال�سيا�سية  الناحية  تاأثري كبري من  من 
اأ�سار البالذري يف كتابه »فتوح البلدان« اإىل طاعون عنيف حدث حوايل 
16 للهجرة يف فار�س و كانت نتائجه من املنظور اجليو�سيا�سي يف م�سلحة 

امل�سلمني الذين تقدموا حينها يف فار�س ففتحوا معظم حوا�سرها.
و مل يكن املت�سرر الوحيد من هذه الأمرا�س املعدية العرب و امل�سلمون 
المــرباطــوريــات  اأكــرث  من  الرومانية  المــرباطــوريــة  كانت  بل  فح�سب 
املت�سررة اإذ يعتقد الباحثون و املوؤرخون اأن موجات الأوبئة التى �سربت 
و  �سقوطها  كبري يف  دور  لها  كــان  عــام   400 مــدى  على  الإمــرباطــوريــة 
قلب  يف  يتف�سى  الطاعون  جعلت  التي  الأ�سباب  اأهم  من  و  ا�سمحاللها 
مفا�سل  اإىل  املر�س  حمل  الذي  الغازي  روما  جي�س  الروماين،  املجتمع 
الطاعون  الإمرباطورية  هذه  �سربت  التي  الطواعني  بني  من  و  الدولة. 

ت�سهيل  و  الرومانية  الع�سكرية  القوة  اإنهاك  اإىل  اأدى  الــذي  الأنطواين 
�سقوطها اآنذاك على يد القبائل اجلرمانية يف عهد الإمرباطور ماركو�س 

اأوريوليو�س.
و هو ماحدث كذلك خلليفة روما المرباطورية البيزنطية التي فقدت 
هيبتها و مكانتها باملنطقة و فقدت الكثري من اأرا�سيها باأوروبا و �سمال 
م�ساحتها  جعل  ما  وهو  والعرب،  اللومارديني  و  القوط  ل�سالح  اإفريقيا 
املناطق  بع�س  و  الأنا�سول  من  اأجـــزاء  على  مقت�سرة  لتكون  تتقل�س 

الإيطالية. 
واإنتهت بذلك حقبة المرباطورية البيزنطية و اأف�سحت املجال لربوز 
حقبة احل�سارة الإ�سالمية الفتية، وهكذا فاإن الأوبئة قادرة على اإجتثاث 
لربوز حقبة  والتمهيد  تاريخية،  واإنهاء حقبة  واأقواها  اأعتى احل�سارات 
التيفوئيد »ح�سم م�سري  ب�سرية.  قوة  اأو  اإىل حروب  اأخرى دون احلاجة 
و  نابليون  و  هانبيال  و  قي�سر  يوليو�س  بكثري من  اأكرث  حمالت ع�سكرية 
اأكرث بكثري من كل اجلرنالت الآخرين املرموقني يف العامل«، كما  ذكر 
قادة  و  امللوك  خطط  اأف�سل  »اإربــاك  يف  دوره  اإىل  واأ�سار  ين�سر،  املــوؤرخ 
اجليو�س يف التاريخ«، مثلما حدث لنابليون الذي اإن�سحب من مو�سكو بعد 
اأن لقي حوايل 100 األف جندي  فرن�سي حتفهم ب�سبب احلرب يف حني 

هلك 300 األف جندي اآخرون نتيجة جائحة التيفو�س �سنة 1812
هذه  فــاإن  اأ�سعفتها  و  الغازية  اجليو�س  الفايرو�سات  اأ�سابت  ان  و 
اأن تتحول اإىل بوؤر متنقلة لأوبئة خمتلفة ت�ستطيع �سرب  اجليو�س ميكن 
ح�سارات اأخرى مل تعرف هذا الجتياح الفايرو�سي اأبدا، و هو ما حدث 
الإ�سبان  غزاها  التي  املك�سيك  يف  العريقة  الأزتــيــك  امــرباطــوريــة  مع 
تلك  �سكان  ثلث  من  اأكرث  على  ق�ست  اأمرا�س  معهم  اإنتقلت  بغزوهم  و 
جتربة  لهم  وفرتها  مناعة  الإ�سبان  للغزاة  كان  حني  يف  الإمرباطورية 
التي  و  مدريد  اجتاحت  التي  الإ�سبانية  احلمى  مثل  الأوبئة  مع  طويلة 

�سربت فيما بعد القارة الأوروبية.
و اليوم جند اأنف�سنا بعد فرتة طويلة و مرة اأخرى وجها لوجها اأمام 
كائن جمهري �سق طريقه ب�سكل وا�سح يقوم بدوره الطبيعي يف ح�سد 
ينخرها  ملتوية  طرقا  احلكومات  تتبع  حني  يف  وجه  اأكمل  على  الأرواح 

الف�ساد حتكمها كائنات �سيا�سية مرئية تختفى وقت احلاجة.

أ.سلمى بن عمر
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

األباء المؤسسون للثورة الصناعية الكرى
اجلزء الثاين

يف مقالتي التي ن�ســرت يف �ســهر اأبريل 2020 
يف جملــة كل العــرب والتي كانت بعنــوان »ملاذا بداأت 
امل�ســرق  تبــداأ يف  ومل  اأوروبــا  ال�سناعيــة يف  الثــورة 
العربي يف القرن الثاين ع�سر امليالدي؟«، حتدثت عن 
الأ�سباب التي اأدت اىل عدم حدوث الثورة ال�سناعية 
يف منطقــة ال�ســرق العربــي ولكننــي مل اأحتــدث عــن 
النه�ســة العلميــة التــي حدثــت يف تلــك الفــرتة ومــن 
يقــف مــن ورائهــا، ففــي الأعــداد الثالثــة القادمــة 
�ســاأتطرق اىل جمموعــة من الآبــاء املوؤ�س�ســني للثورة 
ال�سناعيــة الكــربى واأعتــذر اإن ن�ســيت بع�سهم كاإبن 
النفي�ــس واآخرون فهم كرث ويكفينا فخرا اأن جميعهم 
مــن العــرب وامل�ســلمني ولكــن الأحــداث والتحــولت 
التاريخيــة يف تلــك الفــرتة قطعــت هــذه النه�ســة و 
اإ�ستغل الأوروبيون تفوقهم الع�سكري ليقوموا برتجمة 

اأغلــب الكتب مــن العربيــة اىل الالتينيــة وينتحلون 
تاأليــف تلــك الكتب لتكــون النــواة ال�سلبــة للنه�سة 
العلميــة يف اأوروبــا التــي �ســبقت الثــورة ال�سناعيــة 

الكربى.

االإدري�صي 
لة للعامل  هل تعلم اأن اأّول من ر�سم خريطة مف�سّ

هو اجلغرايف امل�سلم ال�سريف الإدري�سي؟
ولــد الإدري�ســي يف مدينــة �ســبتة باملغــرب العام 
1100م، ثــم انتقل لالأندل�ــس،  تعلــم وطاف البالد 
وزار احلجاز وتهامة وم�سر، وو�سل �ســواحل فرن�سا 
و�ســواحل  الق�ســطنطينية  اإىل  و�ســافر  واإجنلــرتا، 
اآ�ســيا ال�سغــرى، عا�ــس فــرتة يف �سقلية ونــزل فيها 
�سيفــًا علــى ملكها روجر الثاين، بعد �ســقوط الدولة 
الإ�سالمية، لأن امللك النورماين كان حمبًا للمعرفة، 

الف�ســاء  يف  الأر�ــس  موقــع  لــه  الإدري�ســي  و�ســرح 
م�ســتخدمًا يف ذلــك البي�ســة لتمثيل الأر�س، و�ســبه 
الأر�ــس ب�سفــار البي�ســة املحــاط ببيا�سهــا، ولقــب 
ب »�ســطرابون« العــرب ن�ســبة للجغــرايف الإغريقــي 
الكبري �سطرابون، واأمر روجر له باملال لينق�س عمله 
»خريطــة العــامل« واملعــروف باإ�ســم »لوح الرت�ســيم« 

على دائرة من الف�سة.
علــى  العر�ــس  خطــوط  الإدري�ســي  ا�ســتخدم 
اخلريطة والكرة الأر�سية التي �سنعها، وا�ستخدمت 
خطــوط الطول من قبله اإل اأنه اأعاد تدقيقها ل�ســرح 
اإختــالف الف�ســول بــني الــدول، وحدد م�ســدر نهر 

النيل، وموقعه ال�سحيح.
األــف الإدري�ســي كتابــه امل�ســهور »نزهة امل�ســتاق 
يف اإخــرتاق الآفــاق«، وامل�ســمى اأي�سًا »كتــاب روجر« 
اأو »الكتــاب الروجــري«، فقــد غــدا من اأ�ســهر الآثار 
اجلغرافيــة العربيــة، اأفاد منــه الأوروبيون معلومات 
جمــة عن بــالد امل�ســرق، كما اأفــاد منه ال�ســرقيون، 
فاأخذ عنه الفريقان ونقلوا خرائطه، وترجموا بع�س 
اأق�ســامه ويعد هذا الكتاب فريدًا من نوعه، ا�ستغرق 
تاأليفــه 15 عامــًا، حيــث نهــج فيه نهجــًا جديدًا عن 
غــريه من اجلغرافيني امل�ســلمني، فقــد و�سف العامل 
ككل ثــم ق�ســمه اإىل �ســبعة اأقاليــم، وكل اإقليــم اإىل 
ع�ســرة اأق�ســام رئي�ســة، وو�سف كل ق�ســم ور�ســم له 
خريطــة، مبا يف ذلك تو�سيح لوجود قارة بعد »بحر 
الظلمــات« التــي اأكت�ســفت لحقــا اأي قــارة اأمريــكا، 
وحتا�ســى اخللط بني التاريخ واجلغرافيا وظل كتابه 

مرجعًا لعلماء اأوروبا اأكرث من ثالثة قرون.
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د. زهرة بوسكين

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األســــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــة

 اإعالمية من اجلزائر

احلياة كومة من الأ�سئلة ومن الإ�ستفهامات الكثرية واملرتا�سة يف 
اأذهاننا نادرا ما نحاول ترتيبها..ولكن كيف ميكن اأن نرتب ملفاتها 
عابرة  واأخــرى  را�سخة  بالأفكار..اأفكار  املتعبة  اأذهاننا  يف  الكثرية 
واأخرى ترتاوح بينهما، وعل هذه الأخرية هي اكرث ما ي�ساير يومياتنا..

اأحيانا جنيب عنها، بعد يوم يتغري جوابنا، وبعد اآخر يتغري اإجتاهنا، 
يف  املفقودة  احللقة  تتعبنا  ما  وكثريا  املرتابطة  احللقات  وت�ستمر 
�سل�سلة افكارنا، فندخل متاهة البحث عن ذواتنا ونحن ندرك م�سبقا 
ان الذات التي نفت�س عنها لي�س لغر�س اكت�سافنا، ولكن لغر�س اإكمال 
الر�سم الناق�س ليكتمل عندنا، وغالبا ما ت�سكننا اخليبة لأن الذات 
مرة  كل  ويف  نريدها،  كما  �سورتها  تكتمل  عبثا  ت�سكيلها  نريد  التي 
تبقى  ال�سورة  لكن  لون،  اإ�سافة  نقطة،  اإ�سافة  خط،  اإ�سافة  نحاول 
غري مكتملة. وراأى علماء النف�س اأن اأذهاننا حتتوي على دوائر بيانية 
ترتبط بن�ساطنا، فكلما اأجنزنا �سيئا ارت�سم خط ياأخذ �سكل الدائرة 
التي تكتمل اذا اأمتمنا ما نقوم به، وتبقى مفتوحة اذا مل نتمه فن�سعر 
�سورة  بها  ترتبط  التي  ال�سكيمات  نكمل، هذه  لأننا مل  داخلي  بقلق 
ي�سكننا  لذلك  الأ�سئلة،  خمتلف  من  ت�سكيلها  نحاول  ونحن  ذواتنا 
الإ�ستفهام  عالمات  رتبنا  لو  ماذا  لكن  درجاته،  تختلف  داخلي  قلق 
و�سنفنا الأ�سئلة التي تراود اذهاننا؟ حتما �سنجيب على الكثري منها 
ونتخل�س من بع�سها ونغري اجتاه بع�سها. �سنحتفظ باأ�سئلة وجودية 
عبثا ن�ستطيع البوح بها او ن�سخها خارج اأذهاننا، خا�سة ما يتعلق منها 
باهلل واملقد�س وكل املعتقدات التي ل نراها ول نلم�سها، وبعدها نرتب 
ينبع من ل�سعورنا من مكبوتات  وباأعماقنا وما  بنا  املرتبطة  الأ�سئلة 
والتحليل  التفكري  يف  اأ�سلوبه  منا  واحد  لكل  داخلنا.  يف  بها  نحتفظ 
�سناعة  يف  ت�ساهم  املهمة  الذهنية  العمليات  وهذه  والنقد  والرتكيب 
اأ�سئلتنا ومنها يف ت�سكيل الذات التي نتطلع اإليها. كل منا يطرح الكثري 
من الأ�سئلة التي ل يجد الجوبة لأغلبها وقد ل يبحث عنها، فيحلق يف 
الف�ساء الرحب متوغال يف فل�سفة ال�سوؤال، ل تهتموا باأجوبة حمددة 
اأو عابرة اأو ثابثة يف عامل متغري بل ا�ستمتعوا وتوغلوا يف فن ال�سوؤال..

متعة الـتاأمل.

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض اإبن الهيثم
عــامل  الهيثــم )965م1040-م(  بــن  احل�ســن  علــي  اأبــا  اأن  تعلــم  هــل 
مو�ســوعي عربي  قدم اإ�ســهامات كبرية يف الريا�سيات والب�سريات والفيزياء وعل
م الفلك والهند�ســة وطب العيون والفل�سفة والإدراك الب�سري والعلوم ب�سفة عامة 
بتجاربه التي اأجراها م�ستخدًما املنهج العلمي، وله العديد من املوؤلفات واملكت�سفات 

العلمية التي اأكدها العلم احلديث.
هــو عــامل ب�سريــات بالدرجــة الأوىل، �سحح بع�ــس املفاهيم ال�ســائدة يف ذلك 
الوقت اعتماًدا على نظريات اأر�سطو وبطليمو�س واإقليد�س، فاأثبت حقيقة اأن ال�سوء 
ياأتي من الأج�سام اإىل العني ل العك�س، كما �ساع العتقاد اآنذاك. واإليه ين�سب مبداأ 
اخرتاع الكامريا، وهو اأول من �سّرح العني ت�سريًحا كاماًل وو�سح وظائف اأع�سائها، 
وهو اأول من در�ــس تاأثريات العوامل النف�ســية على الإب�سار. كما اأورد كتابه املناظر 
معادلــة مــن الدرجــة الرابعة حــول انعكا�ــس ال�سوء علــى املرايا الكرويــة، ما زالت 

تعرف با�سم »م�ساألة ابن الهيثم«.
يعترب ابن الهيثم املوؤ�س�ــس الأول لعلم املناظر ومن رواد املنهج العلمي، وهو من 
اأوائــل الفيزيائيــني التجريبيــني الذين تعاملوا مع نتائج الر�ســد والتجارب فقط يف 

حماولة تف�سريها بالإعتماد على الريا�سيات، دون اللجوء لتجارب اأخرى.
حني مت �ســجنه يف عهد اخلليفة العبا�ســي املتوكل على اهلل، مل يثنه هذا ال�سجن 
عن موا�سلة بحثه العلمي يف ال�سوء والب�سريات، والإ�ستمرار يف ت�سجيل مالحظاته 
يف �ســلوك ال�سوء وانعكا�ســاته، فما كان منه اإل اأن �ســجل مالحظته لدخول ال�سوء 
مــن خــالل ثقب يف جدار ال�ســجن و�ســقوطه على اجلدار املقابل حامــال معه �سورة 
غــري حــادة املالمح ومقلوبة ل�ســجرة موجودة يف خارج الزنزانة. �ســجل ابن الهيثم 
مالحظاتــه هــذه حــول اإنتقــال �ســورة ال�ســجرة 
مقلوبــة مــع ال�ســوء مــن خــالل الثقــب، فو�ســع 
العديد من املالحظات يف هذا املو�سوع، وو�سف 
الأمــر و�سفا دقيقــا، مو�سحا قوانــني ال�سوء يف 
هــذه احلالــة. دون ابــن الهيثــم اكت�ســافه هــذا 
وو�سفــه يف كتــاب املناظــر، وحــني متــت ترجمة 
كتــاب ابــن الهيثــم اإىل الالتينيــة ظهــرت كلمــة 
كامريا يف الالتينية للمرة الأوىل نتيجة لرتجمة 
الكلمــة العربية قمرة، وهو امل�سطلح الذي خرج 
بــه ابن الهيثــم لحقا لو�سف مــا دونه يف كتابه، 
والقمرة هي احلجرة املعتمة ذات الثقب الواحد 

اأو النافذة الواحدة.
اإن كتابــات اإبــن الهيثم كثرية جًدا ول ميكن ح�سرها. ويبدو اأنه قد كتب حوايل 
ــف. وكانــت املو�سوعات  92 عمــاًل، جنــا منهــم اإىل يومنــا هــذا اأكــرث مــن 55 موؤلَّ
الرئي�ســية التــي كتــب عنهــا ُعِرفــت ب »الب�سريــات«، مبــا يف ذلــك نظريــة ال�ســوء 
ونظرية الروؤية، وعلم الفلك، والريا�سيات، بالإ�سافة اإىل الهند�سة ونظرية العدد.
كتــب ابــن الهيثــم اأبحاثــا يف الهند�ســة، وهــي الهند�ســة امل�ســتوية و الهند�ســة 
الفراغيــة، و كتــب بحــوث يف املعــادلت التكعيبية بوا�ســطة القطاعات يف الأج�ســام 
املخروطيــة، كمــا و�سع قوانني لإيجاد م�ســاحة الكرة و الهرم و ال�ســطوانة املائلة و 
الِقطــاع الدائــر و القطعــة الدائرة. و قد و�سع ابن الهيثــم اأكرث من ثالثني موؤلفًا يف 
الريا�سيات. اأما يف الفلك، فقد األَّف ما ُيقاِرب 25 موؤلَّفًا و اأكرث من ع�سرين ر�سالة 
و ا�ستطاع اأن يبتكر طريقة جديدة لتعيني اإرتفاع القطب اأو خط عر�س املكان ب�سكل 
ط َت�سوُّر �سري الكواكب. واأّلف كتبا يف امليكانيكا و يف علم  دقيق، كما ا�ستطاع اأن ُيب�سِّ
ال�ســوء: كتــب اأعظم كتاب وهــو كتاب املناظر و متت ترجمة هــذا الكتاب يف مدينة 
ل�ســبونة قبل 500 عام و در�ــس العلماء الغربيني هذه الُن�َســخ و ا�ســتفادوا منها و ل 

تزال مكتبة الفاتيكان حتتفظ بن�سخة من هذه الرتجمة.
 حما�سر جامعي، باحث يف التاريخ وخمت�س يف علوم البيانات
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الدكتور حيدر هرموش: 
ــا ســـــابـــــق ألوانــــــــه  ــ ــــورونـ ــكـ ــ ــلـ ــ إيــــــجــــــاد لـــــقـــــاح لـ
وهـــــــــــــــــــو مــــــــــــــوضــــــــــــــوع مــــــــعــــــــقــــــــد لــــــلــــــغــــــايــــــة

له  تــروج  كما  مفربك  فريو�س  انــه  دكتور  تعتقد 
بع�س املن�سات العالمية؟

طبيعي  هــو  ــا  اإمنـ مــفــربكــا  لي�س  الــفــريو�ــس  ـ 
اأنه  بحيث  فجاأة  �سكله  غري  احليوان،  يف  يعي�س 
الإن�سان.. اإىل  احلــيــوان  من  الإنتقال  ا�ستطاع 

كبري  اإىل حد  ي�سبه  وبذلك  وهو فريو�س)اأ.ر.ن( 
فريو�س ال�سيدا

ـ اأثبت العلم اأن للفريو�سات اأمد معني اإذا كان 
ال�سنة  طيلة  تقريبا  اإ�ستمر  ملاذا  طبيعي  فريو�س 
منذ ظهوره الأول يف مدينة يووان ال�سينية؟ وما 
من  اإنتقل  اأنــه  تقول  التي  املعلومات  �سحة  مدى 

حيوان اخلفا�س اإىل الن�سان؟ 
ـ كان الفريو�س موجودا يف احليوان وحتديًدا 
يف البانغولني واخلفا�س منذ �سنني ولكنه اإ�ستطاع 
وراثية  خا�سية  امتلك  اأنه  بحيث  نف�سه  يطور  اأن 
اأنه  حتى  الإن�سان،  اإىل  ينتقل  اأن  مكنته  جديدة 
الفريو�س  ف�سيلة  اأن  بحيث  خمتلفة  اأ�سكال  اخذ 
املوجودة الآن هي خمتلفة متاما عن ال�سكل الأول 

الذي ت�سبب بوباء مدينة ووهان ال�سينية.
الفريو�س؟  هــذا  لنا  تعرف  اأن  ممكن   هل  ـ 
جتعلنا  التي  الناجعة  الوقاية  اأ�ساليب  ومــاهــي 

نتفادى الإ�سابة به؟
و)اأ.د.ن(  اأ.ر.ن(  نــوعــان)  الــفــريو�ــســات  ـ 
حوايل:  بن�سبة  تقريًبا  �سريع  ب�سكل  يتطور  الأول 
الثاين فهو يتطور ب�سكل بطيء  اأما   1/10.000
مواد  هي  هــذه   1/1000.000 بن�سبة  تقريًبا 
من  موؤلف  خارجي  غ�ساء  يحميها  ميته  وراثــيــة 
دهون ووبروتينات �سكرية، فهي ل تقدر اأن تعي�س 
ج�سم  يف  اخلاليا  اإىل  تدخل  عندما  اإل  وتتكاثر 
كورونا  فريو�س  فاإن  اآنفا  ذكرت  وكما  حي،  كائن 
 1/10000 بن�سبة  ويتغري  ــوع)اأ.ر.ن(  نـ من  هو 
وهذا ممكن اأن يكون �سيء جيد بحيث اأنه ي�سعف 

يف اأ�سهر اأو رمبا يقوى، لكن غالبا ما ي�سعف.
رو�سيا  له  تــروج  الــذي  �سبوتنيك  اللقاح  هل  ـ 
لقاحات  المريكية  املتحدة  والوليات  واك�سفورد 
ممكن الوثوق بها رغم حتذيرات املنظمة العاملية 

فة لثقا ا

يف ظل جائحة كورونا التي ق�سفت كل العامل 
»كل  ت�ست�سيف  اليومية،  احلياة  معامل  وغــريت 
على  للتعرف  هرمو�س  حيدر  الدكتور  الــعــرب« 

تداعيات هذا الفريو�س وطرق الوقاية منه.
هل  كورونا  فريو�س  ظهور  رافــق  كبري  لغط  ـ 

حوار: نزهة عزيزي
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لل�سحة؟
ـ بح�سب راأيي اإيجاد لقاح هو �سابق لأوانه وهو 
الكورونا  اأن  قلت  كما  لأنــه  للغاية  معقد  مو�سوع 
فريو�س من فئة ال)اأ.ر.ن( لذلك فهو يغري �سكله 
هذا  تركيبة  اأن  هنا  واذكــر  ن�سبيا،  �سريع  ب�سكل 
ال�سيدا  فريو�س  عند  هي  بالتي  �سبيهة  الفريو�س 
الأربعني  حــوايل  منذ  بالإن�سان  يفتك  هو  الــذي 
عاما ول زلنا نتكلم عن الأمل يف اإيجاد لقاح دون 

اأي نتيجة تذكر حتى الآن.
ـ ف�سلت بع�س الدول العتماد على الكلوروكني 
وكوكتيل الدكتور راوؤول ديديه الذي اأحدث �سجة 
وال�سيا�سية  ملعاجلة  العلمية  الأو�ساط  ل مثيل يف 
بــروتــوكــول  يف  راأيــكــم  مــا  بــالــفــريو�ــس  امل�سابني 

العالج هذا وما مدى جناحه؟
كــبــار  مـــن  هـــو  ــذي  ــ ال راوؤول  ــور  ــس ــ� ــربوف ال ـ 
تو�سية  يف  اعتمد  والعامليني  الفرن�سيني  العلماء 
طالت  مقارنة  درا�سات  على  الكلوروكوين  و�سفة 
�سروط  تراعي  ن�سبيا ومل  قليلة  اإح�سائية  اأرقاما 
ب�سرعية  تتمتع  التي  »الكوكران«  ال  بروتوكولت 
علمية على امل�ستوى الدويل، كما اأنه دعى اإىل تبني 
الأنطولوجية  تتبنى احللول  فل�سفة علمية جديدة 
اأخطاء  وتــفــادي  جديدة  علمية  قوانني  وت�سريع 
بالتحيزات  الظاهرية متهما معار�سيه  املالحظة 
الوطني  امل�ستوى  واجه رف�سا على  املعرفية، مما 

والدويل.
جائحة  موجة  اأن  اإىل  حاليا  الإعــالم  يــروج  ـ 
كورونا الآتية �ستكون اأ�سد من املوجة الأوىل، هل 
�ستبقى الكمامة وامل�سافة ال�سحية اأ�سلوب حياتنا 

طيلة ال�سنة املقبلة؟
ـ هذا �سحيح لأن الفريو�س يغري �سكله ب�سكل 
العامل،  حول  كبرية  ب�سرعة  ينتقل  وهو  متوا�سل 
لكن نرى اأن عدد الوفيات انخف�س ب�سكل ملحوظ 
ن�سبة اإىل بداية الوباء يف الدول املتقدمة كفرن�سا 
يعود  وهــذا  واإ�سبانيا.  اإيطاليا  وحتى  وبريطانيا 
بروتوكولت  وتطبيق  اإبتكار  اأهمها  عوامل  لعدة 
عالجية جديدة وب�سبب و�سائل واإجراءات الوقاية 
لأننا اأ�سبحنا منلك املعلومات الكثرية عنه ورمبا 
اأن جيل الكورونا اجلديد اأ�سبح اأ�سعف من اجليل 
الأول الذي بداأ يف مدينة ووهان ال�سينية، كذلك 
الإجراءات الوقائية كالكمامة وغريها من اأدوات 
دربنا  رفيقة  تكون  �سوف  والتي  الوقاية  واأ�ساليب 
ل�سنوات و�سنوات ح�سب راأيي، كذلك اتباع و�سائل 

النظافة والتعقيم.
امل�سنني  على  الــفــريو�ــس  خــطــورة  مــدى  مــا  ـ 

واأ�سحاب المرا�س املزمنة؟
ـ اخلطورة كبرية جدا وانه مع الأ�سف ل زالت 
ن�سبة الوفيات يف اأق�سام الإنعا�س مرتفعة فهي يف 
للذين   10 9 من  ن�سبة  اإىل  ت�سل  الأحيان  بع�س 
اأمرا�س  من  ويعانون  عاما  ال75  فوق  اأعمارهم 

مــزمــنــة كــمــر�ــس الــ�ــســمــنــة والــقــلــب 
وال�سغط املرتفع وال�سكري.

الأطــفــال  اإ�سابة  براأيكم  ــاذا  مل ـ 
ان  اأنه ممكن  رغم  نادرة  بالفريو�س 

يكونوا ناقلني له؟
الإح�سائية  الــدرا�ــســات  اأثبتت  ـ 
ل  الأطــفــال  اأن  الآن  حتى  العلمية 
ن�سبة  اأن  بــحــيــث  املـــر�ـــس  يــنــقــلــون 
ــذا املــر�ــس هــي �سبه  الــوفــيــات يف ه
اأن الأطـــفـــال ل  مــعــدومــة والــ�ــســبــب 
املتواجدة  اأ.�س.و2-  خاليا  ميلكون 
الدموية  والأوعية  والقلب  الرئتني  يف 

الفريو�س  يحبها  اخلــاليــا  وهــذه   - كــاف  ب�سكل 
يف  الأ�سا�سية  الأع�ساء  يف  تفتك  يجعلها  -بحيث 
حا�سنة  يجد  ل  الفريو�س  فاإن  هنا  من  اجل�سم. 
واجلهاز  المعاء  اإىل  ينزل  اأنه  اإل  اجل�سم  يف  له 
الأطفال  كل  عند  حاد  ا�سهال  في�سبب  اله�سمي 
ويف حالت نادرة جدا ي�سبب التهاب يف ع�سالت 
القلب مبا ي�سمى مبتالزمة �سبيهة كاوازاكي، لكن 
ممن  فقط  حالة   28 حــوايل  هناك  العامل  حــول 
احتاجوا اإىل عالج يف العناية الفائقة ب�سبب هذه 
املتالزمة و�سفي اأغلبهم. ورمبا اأن اللقاحات التي 
�سد  لهم  جزئية  حماية  ت�سكل  الأطفال  ياأخذها 
الرا�سدين  ندعو  لذلك  اأي�سا.  فريو�س  الكورونا 
وكذلك  التذكريية  اللقاحات  جرعات  اأخــذ  اإىل 
ت�سكل  قد  كلها  والتي  العادي  الر�سح  �سد  اللقاح 
حماية جزئية �سد الكورونا فريو�س اأي�سا. كذلك 
هناك عوامل اأخرى غام�سة ل نعرفها حتى الآن 
لكان  الفريو�س  هذا  األغاز  كل  تفكيك  اأنهينا  ولو 
لزلنا  اأننا  اأقــول  لذلك  املنتهي،  بفعل  املو�سوع 
كـــورونـــا«، هذا  ــتــاذ  نتعلم عــن ومــن هــذا »الأ�ــس

الفريو�س اجلديد.
ـ هل العزل واحلجر هو الو�سيلة الوحيدة الآن 

لك�سر �سل�سلة العدوى؟
ال�سل�سلة،  يك�سر  املــنــزيل  واحلــجــر  الــعــزل  ـ 
كذلك الكمامة ومواد تعقيم الأيدي وغ�سيل الوجه 
نزعها  وبعد  الكمامة  و�سع  قبل  وال�سابون  باملاء 
و�سائل  يــرد كثريا يف  مــا مل  الــوجــه )وهـــذا  عــن 
يك�سر  الــذي  لكن  اجل�سدي،  والتباعد  الإعــالم( 
مناعة  اإىل  الو�سول  هو  مطلق  ب�سكل  ال�سل�سلة 
حتى  النتظار  اأو  اللقاح  طريق  عن  اإمــا  القطيع 
70 من �سكان العامل. ت�سل الإ�سابات اإىل ن�سبةٕ 

ـ اأعلن الدكتور فيليب كلني وهو طبيب م�سوؤول 
كورونا  فريو�س  نهاية  عن  ال�سينية  يووان  مدينة 
يف املدينة واأن الفريو�س مطوق ومتحكم فيه عن 
طريق العزل والك�سف الكامل وال�سريع عن طريق 
ممكن  هــل  املــبــكــر؟  وعــزلــهــم  امل�سابني  رقمنة 
فعال  ممكن  وهــل  ال�سرتاتيجية  لنف�س  اللجوء 

تطويق العدوى؟

ـ على ما يبدو اأن ال�سني تفاعلت ب�سكل �سريع 
يف  اأن  نعرف  اأن  علينا  لكن  الوباء،  انت�سار  �سد 
ال�سني لي�س هناك �سفافية يف نقل املعلومات. اإن 
الكوارث  ملواجهة  ا�سرتاتيجية  متلك  التي  الدول 
اأملانيا،  هي:  الطليعة  يف  كانت  والتي  الفريو�سية 
اليابان  �سنغافورة،  كونغ،  هونغ  اجلنوبية،  كوريا 
ورمبا ال�سني. فرن�سا وبريطانيا تاأتي يف الدرجة 
الثانية. مما ل�سك فيه اأن مرتبة الوليات املتحدة 
مما  الأمــر،  هذا  يف  املوؤخرة  يف  تاأتي  الأمريكية 
هذه  يف  ترامب  الرئي�س  اإ�سقاط  يف  ي�ساهم  قد 

الإنتخابات الرئا�سية.
اأزيد �سيء مهم من  اأن  ا�سمحوا يل هنا  لكن 
فح�س  نتيجة  تكون  الذين  اإن  التقنية.  الناحية 
ال كوفيد19- عندهم اإيجابية عليهم اأن يراقبوا 
يف  مرات  عدة  الدم  يف  الأوك�سجني  اإ�سباع  ن�سبة 
اليوم عن طريق ال »اوكي�سميرت« وهي اآلة �سغرية 
تو�سع  الإ�سبع  بحجم  حجمها  ملقط  �سكل  على 
اجل�سم  الأوك�سجني يف  اإ�سباع  ن�سبة  لقيا�س  عليه 
- و�سعرها ل يتعدى ال 30 دولر اأمريكي- فاإذا 
ا�ست�سارة  عليه  اأقل من 95ٕ  الن�سبة  هذه  كانت 
لأننا  املنا�سب،  العالج  لأخــذ  الفور  على  طبيب 
وهي  املر�س  هــذا  على  جديدة  ظاهرة  لحظنا 
)اأو  ال�سعيد  الأوك�سجني  نق�س  ت�سمى:ظاهرة  ما 
املري�س  اأن  اأي  ال�سامت(  الأوك�سجني  نق�س 
حوايل  الأوك�سجني  م�ستوى  عنده  يكون  عندما 
وهــذا  �سيء  ــاأي  ب ي�سعر  ول  ي�سحك  ــراه  ن  90ٕ
تلف يف خاليا  اإىل  يــوؤدي  اأنــه  بحيث  خطري جدا 
اجل�سم وخا�سة الدماغ والقلب والكليتني والرئتني 
و اإىل تلف الأن�سجة يف تلك الأع�ساء وبالتايل اإىل 
اإحتمالية ما ي�سمى بالإنهيار ال�سريع وبالتايل اإىل 

الوفاة.
ـ كلمة اأخرية لقراء »كل العرب«؟

اأ�سكركم على ا�ست�سافتي يف جملتكم الكرمية 
»كل العرب« التي ت�ساهم م�ساهمة كبرية يف ن�سر 
وح�سة  العربية يف  واللغة  واملعرفة  والعلم  الثقافة 

بالد الغرتاب.
 �سحفية من اجلزائر
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والر�ســائل  والدرا�ســات  املقــالت  هــي  كثــرية 
والأطاريــح والكتــب، التــي تناولــت منجــزه الإبداعــي 
ال�سخــم، وهــو واحد من الأ�ســماء املهمة التي �ســكّلت 
العراقــي،  ال�ســعر  �ســتينيات  يف  الغا�سبــة  املوجــة 
ت�سديــًا ملا اأفرزته خما�ســات هزمية الأنظمة العربية 
اأجهــزت  والتــي  حزيــران1967،  مــن  اخلام�ــس  يف 
بنتائجهــا الكارثيــة علــى مــا تبّقــى مــن حلــم العــودة 
والأمل والنهو�س وحترير الذات املنك�ســرة، ولن اأكون 
مغاليًا لو قلت اإن ال�ســاعر حميد �سعيد متّيز عن اأبناء 
جيلــه بالعــودة اإىل منابــع الــرتاث ومثاباتــه املحفــزة 
علــى جمابهة التداعيــات الكبرية، التــي انتجتها تلك 
الأيام ال�سادمة فقد وجد ال�ساعر يف جوهر الوجدان 
العربــي ما يبعث علــى روح املقاومة وال�سمود والثبات 
يف خنــدق الأمل، الذي �ســيظل حا�سرًا اإىل زمن بعيد 
برغم الو�ســائل التدمريية واإنهيارات التطبيع امل�سينة 
كلهــا، ويف ظــل اأجــواء اخلــراب هــذه، التــي نعي�ســها، 
يتحفنــا ال�ســاعر د. عبــد املطلــب حممــود مبنجــزه ــــ 
كمــن ل يعــرف ال�ســاعر، بحثًا عن مرجعيــات الرتاث 
وموجهاتهــا يف �ســعر حميــد �ســعيد ــــ 270 �سفحــة، 
لي�ســكل اإ�سافــة نوعيــة ر�سينة مبا قدمه مــن قراءات 
واعيــة ودقيقــة مبنهــج و�سوابــط اأكادمييــة تعــرّب عن 
فهــم يقينــي مبــا ك�ســفت عنــه ن�سو�ــس حميد �ســعيد 
مبرجعياتها، التي نهلت من اإ�ســراقاتها وبف�سل ح�سن 
اإدارة التعامل معها وا�ســتثمار موجوداتها اأعطتنا هذا 
الإبــداع املميز كله وجعلتنــا نبتهج باجلهد الأكادميي، 
الــذي بذله ال�ســاعر عبــد املطلب حممــود، وهو الذي 
عا�ــس قريبــًا مــن ال�ســاعر الكبــري حميد �ســعيد روحًا 

وابداعًا وحياة.
يتاألف ـ كمن ل يعرف ال�ساعر ـ من مقدمة واأربعة 

ف�سول هي:
 ـ الف�سل الأول: منابع الرتاث العربي والن�ساين.

ـ الف�ســل الثــاين: تــراث الأفــق والفو�ســى والورد 
والرماد.

املختلــف  امل�ســهد  تــراث  الثالــث:  الف�ســل  ـ 
واملوري�سكي.

ـ الف�ســل الرابــع: تــراث الأ�سحــاب واملتاأخــر من 

القول.
ويف مقدمتــه املوجــزة، يقول املوؤلــف الدكتور عبد 
املطلب حممود: »وهناك م�ساألة مهمة جديرة بالتنبيه 
عليهــا: تتعلــق بدواويــن ال�ســاعر حميــد �ســعيد، التــي 
�ســتتوقف عليها درا�ســتي هــذه، وما يهمنــي اأن يعرفه 
املتلقــي هنــا اأنني اأفدُت من )ن�سيحة( غري مبا�ســرة 
التقطتها من مقدمة الأ�ستاذة الدكتورة ب�سرى مو�سى 
�سالــح اأ�ســتاذة املناهــج النقديــة يف كليــة الرتبيــة يف 
اجلامعــة امل�ســتن�سرية، عرب تق�ســيمها ملراحل جتربة 
ال�ســاعر. وكذلــك من درا�ســة قّيمة لل�ســاعر ال�سديق 
الأ�ســتاذ الدكتور علي جعفر العــالق عن ديوان حميد 

�سعيد )الأغاين الغجرية(«.
و�ســاأقدم عر�سًا انطباعيًا للف�سل الثالث لـ تراث 
امل�سهد املختلف واملوري�سكي، وقبل امل�سي يف الإنطباع 
الــودود هــذا، اأود طــرح بع�س مــا يعّن يف الراأ�ــس من 
خمبــوءات  بع�ــس  لإ�ســاءة  �سروريــة  اأراهــا  ا�ســئلة 

ن�سو�س ال�ساعر حميد �سعيد   فاأقول: 
مــا الــذي يدفــع ب�ســاعر بقامــة �ســاعرنا الكبــري 
ان يحــاور الــرتاث بهــذه الروحيــة امل�ست�ســرفة لآفــاق 
امل�ســتقبل، ومِلَ جعل من حوادث املا�سي دافعًا للم�سي 
يف رحلة البحث عن اخلال�س من واقع فا�ســد فر�سته 
على اجلميع ظروف قاهرة معروفة، هل وجد ال�ساعر 
يف الغو�ــس مبفردات )الرتاث( نبــذًا لهذا الواقع املر 
وبدياًل عنه، وهل النكو�س اإىل الوراء �سيكون دافعًا بنا 
لالأمــام امل�سئ اخلايل مــن عقد الحتاللت والهيمنة 
والهزائــم، وهــل غ�ســلنا اأيدينــا مــن كل مــا �سنعتــه 
اأيامنــا الغابرة مــن اأخطاء وكبوات وانك�ســارات، هذه 
ال�سئلة دائمًا ما حتا�سرين واأنا اأقراأ ملن اأعرفهم من 
مبدعي الوطــن الأ�سالء، وعندي بع�س الإجابات عن 
هــذه ال�ســئلة املوجعــة، ولكن )تراث امل�ســهد املختلف 
واملوري�ســكي( فيه ما ي�ســفي القلب ويعيد التوازن اىل 

الروح القلقة...رمبا...رمبا.
�ســعيد  ال�ســاعر حميــد  اأن  تــام،  بيقــني  واأزعــم، 
حممــود،  املطلــب  عبــد  الدكتــور  ي�ســري  وكمــا  اأراد، 
نهايــات  وا�ســتح�سار جتربتــه يف  )املوري�ســكي(  اإىل 
الفردو�ــس العربي الأندل�سي من دللت تت�سل باأولئك 

الأندل�ســيني العرب وامل�ســلمني، وحميد ال�ساعر يتمثل 
مداليــل )املوري�ســكي( وي�ســبغها علــى مــا اآلــت اإليــه 
اأحوالــه، بعــد الحتــالل، فت�ســري داًل اأّول علــى هــذه 
حياتــه  يف  ا�ســتجدت  التــي  ال�سطراريــة،  الأحــوال 
وتركــت بال�سرورة ما تركــت على جتاربه، التي نتجت 

عنها �سعريًا
     ُمطاردًا يف اللغة الأوىل... 

ويف الق�سيدة الأوىل 
    ويف احلدائق البي�س 

    ويف الآل...
   ويف فردو�س عبد اهلل 

  يف مملكة املاء...ويف اليباب 
مطاردًا يف ما راأى..وما اأحب

مطرودًا اىل ما ل يرى..من حجر اأو �سجٍر
اأدخله العلقم يف ما ل يحُبّ 

فاأقام يف اخلراب                       
  »�س 152«

و ُمطــاردًا يف �سمتــه/ و�ســمته/ يف مــدٍن يلجهــا 
واملــراوغ  والّقــراد  والّقــواد  واخلاتــل...  القاتــل 

خاب...  ال�سّ
»�س/ 153«

واأخريًا هذا هو واقع )املوري�سكي( اجلديد:
يف انتظار..ما مل اأكن اأتذكره/ كنت اأ�سغي اإىل ما 
يقال لــه/ مل اأعد اتذكر...ماذا يقــال له/ راأيت...ما 
ي�ســبه البالد التي تخيلُت/ مل اأتخيل بالدًا/ واأ�سعى..
كما منلة اإىل بيتها...اتخّيل بيتي/ اأحاول اأن اتذكر ما 

كان يف البيت.../ كمن ل يعرفه ال�ساعر »�س 155«
وختامًا اأقول �ســكرًا لل�ســاعر عبد املطلب حممود، 
الذي قّدم هذه الدرا�ســة الر�سينة عن �ســاعر عراقي 
كبري اأحببناه اإن�سانًا ومبدعًا...ومعذرة لهذا النطباع 
املتع�سف متمنيًا اأن ينال هذا اجلهد الهتمام النقدي 

الالئق.

فة لثقا ا

 أ.شكر حاجم الصالحي

كمن ال يعرف الشاعر
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األ�ســنا نعي�ــس الّتباعــد فعال قبــل ظهور كورونــا؟ لعّل جائحــة كورونا 
الأخــرية مل تكــن بالهّينــة على العــامل بكامل متف�سالتهــا و متظهراتها 
ة على امل�ســتوى املعنوّي، ولناأخــذ مثال على  فقــد اأعــادت ت�ســكيله وخا�سّ
ذلــك اجلانبــني الّنف�ســّي والجتماعــّي، فبالإ�سافــة اإىل ال�سطرابــات 
الإقت�سادية ورمّبا ال�ّسيا�سّية تلوح لنا الّتاأثريات جلّية، يف هذين البعدين 
لقد فر�س علينا هذا الوباء منطا جديدا من الّتفاعل يف الأو�ساط العاّمة 
ة ورمّبا امل�سّيقة، فمن ال�ّســارع اإىل اأمكنة العمل اإىل الف�ساءات  واخلا�سّ
الّتجارّية مرورا بو�ســائل الّنقل، و�سول اإىل العائلة جند البناء العالئقّي 
قــد تغــرّي. الــكّل يرهب الــكّل، اإنف�سال ج�ســدّي فر�سته الأزمــة وعّمقته 
�ســرعة اإ�ســتفحال املر�ــس واإنت�ســاره ومــدى خطورتــه وقــد اأثبتــت ذلك 
الأرقــام يومّيــا للوفايــات، وحاملي الفايرو�ــس الوجوه تبتغي الإ�ســتمرار 
وتن�ســد احليــاة رغم قتامة الو�ســع و�سبابّية للم�ســتقبل القريب. نحاول 
التعاي�ــس ونبــذل اجلهــد الكبــري حّتى ن�ســتطيع امل�ســّي قدما نحــو حياة 
اأف�ســل نعي�ســها بعــد مــرور هــذا املُ�ساب اّلــذي اإجتــاح الكــرة الأر�سّية 
ف�ســّوهها و�سرّيها م�ســتغيثة تطلــب لقاحا مل جتده قرائــح العلماء واأهل 

الطّب اإىل الآن. 
حّدثتني اإحداهّن وا�سفة اأحداث يومها وهي موّظفة باإحدى امل�سالح 
الإداريــة قالت: »اليومّي اأ�سبح �ســاّقا تطول ال�ّســاعات فيــه ول ينتهي اإّل 
ب�ســّق الأنف�ــس فال بّد مــن توّخي احلــذر يف الّتعامل مع كّل �ســيء، الأمر 

اأ�سبح مزعجا مهما حاولت 
اّتخــاذ تدابــري احليطة والّتعقيم يتمّلكني اخلــوف، كّلما قابلت اأحدا 
حّتــى واأح�س�ســت اأّن امل�ســافة بيننــا متقاربة يتمّلكني رعب، كّلما جل�ســت 
اإىل احلا�ســوب وجــال بذهنــي اأن يكون اأحــد زمالئي م�سابا وا�ســتعمله 
قبلــي، وتزداد رهبتي وت�ســتبّد بي الو�ساو�ــس ففكــرة اأن املر�س مفزعة، 
ولكن الأ�ســّد فزعا منها الّتباعد عن زميالتي يف العمل فلم تعد جتمعنا 
حــكات واملعابثــات اّلتــي ت�ســّلينا وتن�ســينا الّتعب وتطــرد عّنا  بع�ــس ال�سّ
املاللة ونتجاوز بها الّروتني. لقد اأّثر يف نف�سي كالمها واأوجد يف داخلي 
�سراعــا داخلّيــا و�ســرت اأطــرح عــّدة ت�ســاوؤلت دغمائّيــة مل تتوّفــر يل 
اإجاباتهــا، فكيــف لهذا الفايرو�ــس املجهرّي الّدقيــق اأن يبعرثنا ويحدث 
يــق الّنف�ســّي والّتوّتر  فينــا كّل هــذه الفو�ســى اّلتــي جعلتنا ن�ست�ســعر ال�سّ
الإجتماعــّي واخلــوف اله�ســتريّي اأحيانــا مــن الآخــر، وكاأّننــا ن�ست�ســهد 
مبقولــة جــون بول �ســارتر: »الآخر هو اجلحيم«. بــل نعتربها وظيفّية يف 
زماننــا ون�سيــف اإليهــا عبارة اأخرى، وهي اأّنه �ســيكون جحيمــا دائما ما 

ة اإذا مل حترتم م�ســافات الّتباعد حّتى مُينع  دام م�ســدرا للعــدوى خا�سّ
الوبــاء مــن الإنت�ســار وبالّتايل الّتقليــل من خطر الإ�سابة بــه، ولكّن هذا 
امل�ســكل الــّذي طرحتــه قد يتعار�س مــع مطالب الأفــراد يف هذه احلقبة 
عبــة قــد ن�ســمع عبــارات ف�سفا�سة مــن قبيل  التاريخيــة القا�ســية وال�سّ
التباعد اجل�سدّي وما رافقه من بروتوكولت �سحّية وكّل ما من �ساأنه اأن 
ينقــذ العامل، ولكن كيف لنا اأن ننقذ الإن�ســان؟ ففي هذه الفرتة بالّذات 

قد نحتاج الّدعم الّدائم. 
واأق�ســد بــه الّدعم العاطفّي فنحن يف هذه الفرتة بالّذات حمتاجون 
اإىل اأحّبتنــا اّلذين نتقا�ســم معهــم اأفراحنا واأتراحنا، نحتــاج اأحيانا اأن 
نرمتــي يف اأح�سانهــم فنبكي لنن�ســى مــرارة الو�سع الذي نعي�ســه، كيف 
ل والعــامل يعي�ــس اأعتــى اأزماتــه؟ اأ�سبحنــا يف حاجــة ما�ّســة اإىل بع�سنا 
البع�س، ففكرة املوت ت�سيطر علينا وكاأّنه يرتّب�س بنا فن�ستح�سر يف هذا 
املقام بيتا لأبي العتاهية يقول فيه: »املنايا جتو�س كّل البالد***واملنايا 
تفنــي جميــع العبــاد«. نحــن الآن اأكــرث مــن اأّي وقــت م�ســى متعّط�ســون 
للتقــارب الّروحــّي ويف بحــث عّمــن يحتوينــا ويلتقي مع ذواتنــا، اإذ كيف 
لنا اأن نتخّطى اأوجاعنا ونتجاوز هواج�سنا اّلتي اأّرقتنا و�سرّيتنا حبي�سي 
اأطر جغرافّية �سّيقة، ونق�سد بها منازلنا وحبي�سي اأفكار �سوداء تذهب 
بنــا اإىل املجهــول جيئة وذهابا، وبــات �سرورّيا م�ســاءلة حياتنا املا�سية 
فكيــف ذلك؟ هــذه الرّجة اّلتي وّحدت امل�سري الكويّن ومل متّيز بني قوى 
العــامل و�سغــار بلدانــه، تدعونــا اإىل الّنظــر والّتمحي�ــس مــّرة اأخرى يف 
طبيعــة عالقاتنا الإجتماعية والأ�ســرّية والعاطفّيــة قبل كورونا، اأمل نكن 
متباعدين نعي�ــس الإغرتاب الّروحي، منغم�ســني يف اأجهزتنا و�سا�ساتنا، 
ترتفــع اأناملنــا وتنخف�ــس يف �ســرعة ونحــن نكتــب ونبحــر يف �ســبكات 
الّتوا�ســل، موجــودون اأج�ســادا فقــط مغّيبــة اأرواحنــا وعقولنــا. هذا هو 
الّتباعد فعال بيننا وبني ذوينا، كيف لنا فعال جتاوز هذا البون الّنف�ســي 
والّروحــّي اّلــذي يعّد خطــره اأقوى من خطــر الإنف�سال اجل�ســدّي اّلذي 
�ســينتهي قريبا، اأّما القطيعة الفكرّية والّتيه والّت�ســّتت فاإن تداعياته قد 

ت�ستمّر �سنوات �سوئّية.
لبّد اإذن من الّتفكري جّدّيا يف اإعادة �سوغ عالقاتنا الإن�سانّية وبنائها 
عند انتهاء هذه اجلائحة، فنعيد ترتيب ما تبعرث من حياتنا لعّلنا نرّتب 

ما اأ�سكل علينا فهمه من ذواتنا. 

أ.عربية القضقاضي
الّتباعد قبل ظهور كورونا

 كاتبة من تون�س
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الرّحالون العرب لبنة التراث الجغرافّي

مار�ــس العــرب يف �ســبه اجلزيرة العربّيــة والبــالد املُتاخمة لهــا الرّتحال 
يف، فتجاوزوا اأر�س العرب  تاِء وال�سّ وال�ّســفر قبيل الإ�سالم، كرحلَتِي ال�سِّ

وركبوا البحار وو�سلوا اإىل الهند �سرقًا، واإفريقيا غربًا.
حــالت وتعــّددت الأهــداف  وبعــد ظهــور الإ�ســالم تو�ّســعت اآفــاق تلــك الرِّ
والدوافــع، وبلغــت ذروتهــا باّت�ســاع الّدولــة الإ�ســالمّية وعلــوِّ �ســاأنها، تلك 
الفــرتة التي اّت�ســمت با�ســتقرارها وازدهارها، وانت�ســار العلــوم واملعارف 

وبناء احل�سارة.
كان مــن نتيجــة هــذه الّرحــالت، اختــالط العرب بال�ّســعوب من م�ســارق 
املدنّيــة  وتطــّور  ن�ســاأِة  العميــق يف  الأثــر  لهــذا  الأر�ــس ومغاربهــا، وكان 
الإ�ســالمّية، وازدهــار العلــوم يف البــالد العربّيــة، اإ�سافــًة حلفاظهم على 

الرتاث اليونايّن.
اأثــارت تلك الفتوحات ُحبَّ املعرفة ومكامــن الّطالع يف اأعماق الفاحتني، 
فانطلقت جحافل من املُ�ستك�ســفني والّرّحالة، حيث جالوا يف بقاع البالد، 
يدفعهــم �ســغفهم للعلم والكت�ســاف واملعرفــة واملغامرة، اإ�سافــًة لأهداٍف 
اأُخــرى كالّتجــارِة ابتغــاًء للّربــح، وقــد �ســرع العديد مــن هــوؤلء الرّحالني 
بتدويــن تفا�سيــل تلــك الّرحــالت، مــع و�ســٍف دقيــٍق للبــالد اّلتــي ميّرون 
فيها، ومن هنا ن�ســاأ )الأدب اجلغرايّف العربّي( يف القرن الثالث للهجرة، 
وتراكمــت تلك الن�سو�س خالل قروٍن، فاحتوت بني طّياتها على معلوماٍت 
اأْثَرت املكتبة الأدبّية العربّية مبكتبٍة اأدبّيٍة ُجغرافّيٍة عظيمٍة، حيث اعُتربت 
يف تلك الفرتة واحدًة من اأهّم الكنوِز الرتاثّيِة العربّيِة الإ�سالمّيِة واأثمنها.
اإحتــوت الن�سو�س الأدبّية اجلغرافّية على الّروايات ال�ّســخ�سّية للرّحالني 
واأخبــار رحالِتهم والأحداث اّلتي تعّر�سوا لهــا، اإ�سافًة للو�سف اجلغرايّف 
والطبيعّي للبلدان اّلتي مّروا فيها، فمنهم من كان و�سفه مو�ّســعًا لي�ســمل 
الأو�ســاف الطبوغرافّيــة والب�ســرّية، وذكــر كاّفــة الّظواهــر اجليولوجّيــة 
والطبيعّية، وما حتويه تلك املناطق، وقد اهتّمت العديد من تلك الّن�سو�س 
ٍة من الأندل�س وال�ّسمال الإفريقي، اإ�سافًة لرحالِت امل�سرق  برحالٍت خا�سّ
�سة لطلب العلم واأداء منا�سك احلّج، وياأتي اأ�سهرها على الإطالق  املُخ�سّ

رحلة ابن بّطوطة.
ونظــرًا لقّلــة الكتــب وندرتهــا يف ذلــك الوقــت، فقــد كان ال�ســفر اإىل بالٍد 

اأُخرى هو ال�سبيل لطلب العلم، وقد قال ابن خلدون:
»الّرحلة ل ُبّد منها يف طلب الِعلم، لكِت�ساب الفواِئد والكمال بلقاء الُعلماء 

جال«. وُمبا�سرة الرِّ
ومن دوافع ال�ســفر يف تلك الفرتة كان اأداء منا�ســك احلّج، وقد اأّدت تلك 
الرحالت اإىل اّت�ساع رقعة التجارة لدى العرب وامل�سلمني ب�سكٍل قلَّ نظريه 
رق  بــني ال�ســعوب الأُخرى قبــل اكت�ســاف اأمريكا، ف�ســاهموا بازدهــار الطُّ

التجارّية الربّية والبحرّية يف ال�سرق والغرب.
نت يف القــرن الثالث للهجــرة، كتاب )عجائب  ومــن اأ�ســهر الكتــب اّلتي ُدوِّ
ني  الهنــد( الــذي و�سف اأ�ســهر الّرحالت البحرّية اّلتي مّتــت يف بحر ال�سّ
واملحيــط الهنــدّي، وُتظِهــر ن�سو�ــس الرحــالت حجــم جتــارة امل�ســلمني 
وعظمتهــا يف و�ســط و�ســرق اإفريقيــا، اإ�سافــًة لإقليــم غانــا وجــزر الهنــد 
ــني، وبح�ســب روايَتِي ابــن بّطوطة وابــن ُجبري، فقد  ال�ســرقّية وبحــار ال�سّ
كان الرّحالــون مــن التّجــار يجمعــون ثــرواٍت كبــريًة، لدرجــة اأّن البع�ــس 
منهم كانوا يحتاجون اإىل عدٍد من املراكب لنقل تلك الرثوة اإىل بالدهم، 
وكان هنــاك جمموعــٌة من الرّحالني يجمعون بــني طلب العلم والتجارة يف 

رحالتهم، كـ)ياقوت احلموي(.
وقــد كان ل�ســفراء اخُللفــاء والأُمراء وُر�ُســلهم دوٌر كبــرٌي يف و�سف وتوثيق 
ل اإليه من معلوماٍت، ومن الأمثلة على  م�ســاهداتهم، وما ا�ستطاعوا التو�سّ
تلــك الرحــالت تلــك اّلتي قام بها الرتجمــان، باأمٍر من اخلليفة العّبا�ســي 
الواثق باهلل يف القرن الثاين للهجرة، لزيارِة احُل�سون يف جبال القوقاز.

ولقــد لعبــت الّرحــالت اّلتــي قــام بهــا العــرب وامل�ســلمون دورًا مهّمــًا يف 
تطــّور املعارف والعلوم، اإ�سافًة مل�ســاهمتها يف التعريف باإفريقيا وال�ّســرق 
الأق�سى واآفاق الّدولة الإ�سالمّية بحّد ذاتها، حيث كان الّرومان يعتقدون 
ــني، لكّن رّحالة العرب متّكنــوا من معرفتها  بــاأّن هناك بالدًا ا�ســمها ال�سّ
والكتابة عنها يف بدايات الع�سور الو�ســطى، وقد اأّيدت رحالت ماركوبوّلو 
ني يف القرن الثالث ع�سر للميالد، ما دّونه الرّحالون  اّلتي قام بها اإىل ال�سّ
العــرب عنهــا. ومل يكــن يعلــم الّرومان مــن قاّرة اإفريقيا �ســوى ال�ّســواحل 
ال�ســمالّية، لكــّن الرّحالــني العــرب واملُ�ســلمني متّكنوا مــن معرفة جماهل 
القــاّرة ال�ســمراء من خالل اجتياز �سحرائها الكبــرية، وقد ذكر عدٌد من 
افني هي عبارٌة  املوؤّرخــني بــاأّن كتابات الرحاّلة العرب من جغرافّيــني وو�سّ
عــن كنــٍز ل ين�سب َمعينه، حيث يحتوي على العديــد من الوثائق العظيمة 

يف التاريخ الإن�سايّن.
ومن الأقوال ال�سهرية يف هذا ال�ساأن ما قاله املُ�ست�سرق الرو�سّي )فالدميري 
مينور�سكي(، باأنَّ ُجغرافّيي العرب قد ملوؤوا الفراغ، و�سّدوا الثغرة الزمنّية 
بني عهد العامل اليوناين بطليمو�ــس وعهد العامل البندقّي ماركوبوّلو، واأّن 
اأخبــار الرّحالــني العرب وق�س�سهم تّت�ســم باأّنها اأكرث تنّوعًا واأ�ســّد حيوّيًة 
مّمــا جنده م�ســطورًا يف كتب العلمــاء اليونانّيني وجداولهــم، واأّن علوَمُهم 
اّلتــي �سّمنوهــا يف كتبهــم تتمّيــز باأنهــا الأكــرث تف�سيــاًل، والأعظــم نقــدًا 
واختيــارًا مما ورد يف ُكُتب الّرّحالــة الُبندقّي، لهذا كان ما كتبه الرّحالون 
العــرب عــن البحار م�سدرًا للق�س�س البحرّيــة العربّية، وعلى الّرغم من 
قّلــة عددهــا، اإلَّ اأّنهــا ُتعتــرب ِمن اأعظــم الق�س�ــس البحرّية على م�ســتوى 

فة لثقا ا

Novembre 2020 / تشرين الثاني 2020 العدد 27 42



أ. غادة حاليقة

َتي ال�ســندباد البحرّي وعبداهلل الربّي،  الأدب العاملّي على الإطالق، كق�سّ
واملعــروف بــاأّن الكثري مــن الوقائع الــواردة يف تلك الق�س�ــس منقولٌة من 
كتــب العجائــب والّرحالت، حّتــى اأننا جند باأّن تلك الكتــب كانت م�سدرًا 
للعديــد مــن اجلغرافّيني، فقد �سّمن الهمــداين يف كتابه )خمت�سر كتاب 
البلــدان( اأجــزاًء كبــريًة مــن رحلــة )اأبــي زيــٍد ال�ســرييّف(، اإ�سافــًة لهذا 
فــاإّن لبع�ــس الرّحالني واملاّلحني العــرب ف�ساًل كبريًا يف م�ســاعدة اأعالم 
الرّحالــني الغربّيــني يف املحيــط الهندي وجماهــل اإفريقيا يف فــرتة نهاية 
الع�ســور الو�ســطى وبدايــة الع�ســر احلديث، ومنهــم الرّحالــة الربتغايّل 
فا�ســكوديغاما، اّلذي مل يكن ليتمّكن من اكت�ســاف طريق الهند من خالل 
الح، لول رجوعه للمعلومات امل�ستخَل�سة  اللتفاف حول راأ�ــس الرجاء ال�سّ

من وقاِئع الرحالت اّلتي قام بها املاّلح العربّي )اأحمد بن ماجد(.
اأ�سماء بع�س الرّحالني واجلغرافّيني العرب

ملعت اأ�سماء العديد من الرّحالني واجلغرافّيني العرب الُقدماء، َقبل وَبعد 
الإ�ســالم، والذين دّونوا ُكتبهم عن الرحالت التي خا�سوها باأ�سلوٍب اأدبيٍّ 

م�سّوٍق، ومن اأ�سهرهم:
�ســليمان التاجــر العراقــّي، و�ســالم الرتجمــان، والرامهرمــزّي، واأبو زيد 
ال�ســرييّف، وم�ســعر بــن املهلهــل، وابــن ف�ســالن، وابــن وهــب القر�ســّي، 
وعبهــرة الكرمايّن، ابــن الفقيه الهمذايّن، وابن املنّجــم، وابن خرداذبه، 
طاهــر  وابــن  وامل�ســعودّي،  ر�ســته،  وابــن  والإ�سطخــرّي،  واخلوارزمــّي، 
املقد�ســّي، والبلخــّي، و�ســيخ الربــوة الدم�ســقّي، وابــن بّطوطــة، وياقــوت 
احلمــوّي، والطو�ســّي، وال�ســريف الإدري�ســّي، وابــن خلــدون، وابــن جبري، 

وغريهم الكثري.
دور الباحثني يف ن�سر الأدب اجلغرايّف

لعب امل�ست�ســرقون دورًا كبريًا يف درا�ســة ون�ســر الن�سو�س املتعّلقة بالأدب 
اجلغــرايّف العربــّي، فبــداأت اإ�ســبانيا منــذ القــرن 11 للميــالد برتجمــة 
ــة بالفلــك والريا�سّيــات اإىل اللغــة الالتينّية،  امل�سّنفــات العربّيــة اخلا�سّ
و�ُســرعان ما اأ�سبحت اأ�سماء الغوريثمّي، اأي اخلوارزمي والفراغانو�س اأي 
الفرغــاين والباتفنيو�ــس، اأي البّتــاين معروفًة لدى اجلميع، وقد �ســاعدت 

هذه الرتجمات على تطّور العلم يف اأوروبا الو�سطى.
واأّول ن�ــسٍّ عربــيٍّ يف اجلغرافيــا الو�سفّيــة ُطبــع يف فلورن�ســا يف اأوروبا هو 
كتاب )نزهة امل�ستاق يف اخرتاق الآفاق( لل�سريف الإدري�سّي عام 1592م، 
واأُعيد ن�سره عّدة مّرات لغزارة معلوماته واأهمّيته، وهكذا بداأت الن�سو�س 

العربّيــة بالظهور بطبعاٍت قّيمٍة، و�سارت املحافل العلمّية الأوروبّية تتلّهف 
ر�ــس والنقد والبحث العلمّي، فن�ســر ُتراثنا  لهذه الن�سو�س ليتناولوها بالدَّ
امل�ست�ســرقون يف فرن�ســا واأملانيــا والنم�ســا والدامنــارك وهولنــدا واإيطاليا 
ورو�ســيا وبريطانيــا، ون�ســر العاّلمــة الهولنــدي ميخيــل دي خوييه يف عام 
1870م �سل�ســلة مكتبة اجلغرافّيني العرب، واأ�سدر منها ثمانية جمّلداٍت 
لغاية عام 1894م. واأعظم درا�ســة حتليلّية لالأدب اجلغرايّف العربّي هي 
للم�ست�ســرق الرو�سّي اأغناطيو�ــس كرات�سكوف�سكي، وقد اأمّتها يف لينينغراد 
عــام 1943م اأثنــاء احلــرب العاملّيــة الثانيــة، وُطبعــت يف مو�ســكو عــام 
1957م، وقــد ترجمهــا للعربّيــة �ســالح الديــن عثمان ها�ســم وُطبعت يف 
القاهرة بعنوان )تاريخ الأدب اجلغرايّف العربّي(، وُتعّد اأّول مرجٍع يعتمد 

عليه الباحث يف هذا املجال لّت�ساع ماّدتها وجودة بحثها.
الباحثون العرب ودورهم يف ن�سر الأدب اجلغرايّف

ن�ســط الباحثون العرب لإظهار م�سادر عيــون الرتاث العربّي بعد احلرب 
العاملّيــة الأوىل، ومــن اأن�ســط الهيئات التي �ســاهمت يف ذلك دار املعارف، 
ودار الكتــب امل�سرّيــة، ومعهــد املخطوطــات العربّيــة يف م�ســر، واملجتمع 
العلمــّي العربّي، ووزارة الثقافة، واملعهد الفرن�ســّي للدرا�ســات العربّية يف 

دم�سق، واملجمع العلمّي يف بغداد.
ومن اأملع الأ�ســماء التي برزت يف هذا املجال: زكي حممد ح�ســن، و�سالح 

الدين املنجد، وغريهما.
بحــقٍّ كانــت الن�سو�ــس التــي تركهــا لنــا الرّحالــون واجلغرافّيــون العرب 
امل�ســدر الأهــّم والأ�سيــل يف تــراث الدول وال�ســعوب وما يتبعه مــن تاريٍخ 
مــدينٍّ وعمــراينٍّ واجتماعيٍّ يف العامَلَنْي العربّي والإ�ســالمّي، والتي اأ�سفت 
رونقًا وجاذبّيًة قّل نظريهما عند املوؤّرخني واملوؤر�ســفني العاملّيني، ملا تتمّتع 

به من اأ�سلوِب �سرٍد وت�سويٍق واإمتاٍع.

 ع�سو اإحتاد كتاب الأردن

املراجع:
-تاريخ الأدب اجلغرايف العربيٕ تاأليف اأغناطيو�ــس كرات�سكوف�ســكيٕ ترجمة �سالح 

الدين عثمان ها�سمٕ طبع القاهرة 1963.
-تخلي�س الإبريز يف تلخي�س باريزٕ رفاعة الطهطاويٕ طباعة دار الهالل.

-مو�سوعة الرحالت العربية واملعربة املخطوطة واملطبوعةٕ حممد بن �سعود احلمد.
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فة لثقا ا

مركز  و  امل�سري  الثقايف  املركز  بني  بالتعاون 
م�ساء  اأقيمت  بفرن�سا،  البحاث  و  للدرا�سات  ذرا 
يوم ال�سبت 3 ت�سرين الأول / اأكتوبر  2020 اأم�سية 
يف  امل�سري  الثقايف  املــركــز  مبقر  عربية  ثقافية 
جادة ال�سان مي�سيل باحلي الالتيني و�سط باري�س، 
و  الدبلوما�سيني  و  املثقفني  مــن  نخبة  بح�سور  و 
اإيهاب  م�سر  �سفري  يتقدمهم  العرب،  الإعالميني 

بدوي و �سفري فل�سطني �سلمان الهريف.
امل�ست�سار  من  ترحيب  بكلمة  الأم�سية  اأفتتحت 
دور  على  بها  اأكــد  ال�سبكي،  نــور  امل�سري  الثقايف 
املركز بن�سر الثقافة العربية بفرن�سا و على معاودة 
املركز لأن�سطته، التي افتتحها هذا امل�ساء بالتعاون 
مراعاة  مع  الكورونا  جائحة  رغــم  ذرا،  مركز  مع 
بدوي  اإيهاب  ال�سفري  األقى  ثم  الوقائية،  التدابري 
املركز  قاعة  يف  للح�سور  التحية  بها  وجــه  كلمة، 
املرعبي  علي  األقى  ثم  بباري�س،  امل�سري  الثقايف 
التعاون  على  بها  اأكد  كلمة  ذرا  مركز  عام  م�سرف 
التحية  وجه  و  امل�سري،  الثقايف  املركز  مع  الوثيق 
عن  دافع  الذي  امل�سري  للجي�س  اأكتوبر   6 ملنا�سبة 

الأمة العربية و فل�سطني.  
الــتــوايل:  على  ق�سائدهم  ال�سعراء  األــقــى  ثــم 
رافقهم  و  بدران،  نزار  ال�سيد،  لقليدة، رمي  اأحالم 
الفنانيني  من  كال  التوايل  على  مو�سيقية  بخلفية 
حممد الري�ساين و احل�سني اإدبو على اآلتي العود و 
الغيتار. ثم كانت هناك و�سلة من الطرب ال�سيل 

مع الفنانة املغربية نزيهة مفتاح.
للح�سور،  خفيف  بكوكتيل  الأم�سية  اختتمت  و 
الثقافية  التظاهرات  تنظيم  موا�سلة  على  تاأكيد  و 

العربية رغم جائحة كورونا. 

أمــــــــســــــــيــــــــة ثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة عــــــــربــــــــيــــــــة بــــــبــــــاريــــــس

تصوير: بوعبيد المكناسي.
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على اأي اأْر�ٍس َحَلْلِت
كْم ُتراها َقطَعْت ِمْن م�سافاٍت ِتلَك العرافُة

على ِمْقعٍد َخ�َسِبِي ظلْت ُتراقُب الَبْحَر
َتْقذُف ب�ِسر الطريق

بتَعِب امَل�سرِي
َتْقرُبُ ع�سقًا ناَل ِمَن الروِح

ومل يهِزْمُه املوُت
راوية �َسماها

قبَل اأن يَتَف�سى نباأُ َقْتِلِه
رٌم الِع�سُق يف قبيلِة الَغَجِر حُمَ

كاَن العربُي الأخرُي الذي ظَل عَرُقُه مب�ساِم ِجْلِدها
فاأبْت اأن َتْغت�ِسَل

اأبْت اإل اأن حتِمَل ظَلُه وترميِه كَل غروٍب للمْوِج
يحمله اإىل حيُث خزائِن ال�سِر

اإىل حيُث تغفو ال�سم�ُس
ويعُم ظالُم ال�سوؤاِل

هل احلُب حمرٌم يا راوية؟
هل الوطُن علٌم و�سجاٌن

حمربٌة وبنوٌد وحفاُر قبوٍر يا راوية؟
َتَزيني

فكْم ُتخيُف رَنُة ِقْرِطِك الأعداَء

َدُف واملحاُر على جيِد احلقيقِة وكم َيتالأْلأُ ال�سَ
كالنخيِل ال�سامِخ يف اأر�سنا يا راوية

ماذا لو �سكبِت كاأ�َس الوداِع
واأغلقِت اآخَر �سفحاِت اللقاِء

ورق�سِت كما الَغَجِر رق�سَة الأمِل
يف بالدي ل اأعراَف يا راوية

ل ُحَب
ل خارطة ت�سمو فوَق خرائِط املدى

اأحرار انتم يف ُعْرِفُكم
وعبيٌد نحُن يف ُعْرِف اأ�سياِدُهم
ديٌق ما عاَد فينا خطاٌب ول �سِ

وبالُل يقتُل يف كل مكاْن
نوزُع نتوءاِت الروِح �سعرًا

دمَع الأمهاِت قهرًا
اأَرٌق لَلْيِل العا�سقاِت

املن�سياِت على حواِف الأر�سَفة
ر�سيٌع يف كراطنَي

ُب با�سم التحُرِر واطفاٌل تغَت�سَ
وامللذاِت

اُي املعاجِم َتْتلو اأ�سانا يا راوية
حريَق �سْمِتنا

ُت َيْوم ُوِلْدُت اإيّن اأَعرتُف، اأَنِّني اأَخطاأْ
يف بلِدي

لطاْت ِبال اإِذٍن ِمن ال�سُّ
يوَم راأْيُت اأَّوَل َمّرٍة َوْجَه احلناْن

ِبوجِه اأُّمي
َوَظننُت اأيّن ِباجِلَناْن

اِئَد الَبدِر املُمّزْق اليوم اأَكتُب ِللنجوِم َق�سَ
واأُ�ساِرُع اخَلَطواِت اإىل ُحلٍم ِباأح�َساِئي ُمعّلْق

َفاِف الّنيْل �ساِء َعلى �سِ واأَُعدُّ اأ�َسماَء النِّ
ُموّدَعًا �َسجَر الّنِخيْل

يِف ُكلِّ ِميَناٍء ِبَبْحِر امَلْوِت اأَْبَحُث َعن َق�سّية
واأُعا�ِسُر الوْقَت الّذي َك�َسَر الّزَماْن

ْوِت الُبْنُدِقّية َب الَيْوَم اجَلديَد ِبُدوِن �سَ ِلأُجْنِ
موُت َتْرُبُطني الَقَواِرَب ِواحِلَبال اأَعي�ُس اأَ

َفاِف ال�سنِي اأَو َبْحِر ال�َسمال واأبحُث يِف �سِ
َعْن َمَكاٍن ِللُمَهاِجِر يف ُحُروِف الأْبَجدّية

َيْوٌم ، اأَ�سرُي على َطريٍق َبنْيَ ِمْطَرَقَتني
اإْن َجاَء َلْوٌم يِف َكالِم الّنا�س

َعْن َلْويِن وَعْن َمعنى َماأيل
ل اأَُبايل

ّمني ّطيٌف َخِفيُف الّروح اأْو �سَ
َحُك ِمْن َخيايل ّي�سْ

بِح يِف يافا َيْوٌم، اأَِحنُّ اإىَل َرِحيِق ال�سّ
َوَكاأْ�ِس ال�ساِي يف َبْغَداد

اأْو ِقَطٍع ِمن احلْلَوى الّدم�سِقّية
ّياَم خواٍل وذْكَرى اأُْغِنياِت الأر�ِس اأَ

اأَْم�ِسي ِلوحدي بنْي اأَْبواٍب ُمرّتَبة
َفٍة ُمَنّظَمة واأْر�سِ

َوَوْقِع الّلْيِل َخْلفي َيْقَتِفي اأَثَر الّنهار
َظَة الوْهِم املُقّد�س واأَنا اأَُحاِور حَلْ
َنا هذا اّل�سباح هْل �َسُيْمحى َهمُّ

اأْم �َساأحُلُم َمّرًة اأُْخرى ِبَلْوِن ال�َسم�س

موَتنا املْعَلِن
َدِثريني ِبثْوِبِك املطَرِز

علميني كيف ار�سُم بالدي
باألواِن الطْيِف

األواِن احلياِة يا راوية
علميني كيف اأقهُر اخلوَف

كيف اأهِزُم الأعداَء
ول َتْبِك اإْن ِمُت

فال�َسياُف بال رحمة عاَد َيُجُز الروؤو�َس
يبارُك ُجْرَمُه الأهُل والأ�سدقاء
اغر�سي اليا�سمني يف كل البالِد

ما عاَد الأعداُء يخ�سْوَن ال�سالَح والدماَر
بَلْ ال�سالمَ وقطفةٌ من رحيقِ الزهارْ

أ.أحالم لقليدة

نزار بدران

راوية

ي أعَتِرُف الاّلِجُئ إنِّ

وباِب ال�سجِن يِف َبلٍد ُمَغطى ِباجِلَراح
ُف اأَّنِني اأْخَطاأُت َيْوَم اإيّن اأَْعرَتِ

َقَطْعُت َبْحَر املْوت
ِبال اإِْذٍن ِمن ال�ّسلَطات

َيْوَم َراأَْيُت َرْمَل ال�ّساِطِئ الفّتان
اأَّوَل َمّرٍة

َوَظَنْنُت اأَينِّ ِباجِلَنان
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 هذه الأجنحة..
التي تكرب فوق

 وجنتاي..
زرعناها  معا

اأنا...واأنت
ليكون باب اإحرتاقنا

م�سروعا..
دخوله مترد

والإقامة ذوبان..
 يا  نب�س �سوقي

 و ق�سيد انتظاري..
يا كلي...

قل لبع�سي.. 
اين يف رو�ستك 

 غزال،
 واأنا ال�سياد..

 اأرو�س اليوم حمم
 ال�سوق

 برمح  المنيات..
يا كلي..

 قل لبع�سي.. 
اين اأق�سم باأحرف

التعجب..
  وبرع�سة هذا الولء.. 

اأْن تناديني  فتلتفت 
ال�سعادة.

أكتوبر  بنصر  مؤخرا  العريب  والعامل  مصر  إحتفلت 
العظيم الذى حتقق عام 1973، هذا النصر الذى سيظل 
ملحمة تارخيية عظيمة تتوارثها األجيال، ونقطة مضيئة 
وفاصلة بني اهلزمية واإلنتصار العظيم، من خالل حرب 
أجناد  خري  املصري  اجليش  قادها  وعبقريه،  إستثنائية 
األرض، و ما زالت تدرس يف أكادمييات العامل العسكرية، 
وىف كل عام نكتشف أسرارا وخبايا مبهرة جديدة، تقشعر 
ــدان ســواء اثناء احلــرب، أوأثــنــاء التحضري هلا  هلا األب
فيما يسمى حبرب اإلستزناف، الذي استطاع هبا اجليش 
بعمليات  القيام  1969 وحىت احلرب  املصرى  منذ عام 
ومعارك موجعة للعدو إستزنفته وأفقدته قوته مثل تدمري 
وأبو  موسي  وعيون  الشجرة  وتبة  إيالت  البحرية  املدمرة 
جاموس، ومعركة املنصورة اجلوية وهي من أكرب املعارك 
الــعــريب املهم يف  الـــدور  الــتــاريــخ، وال ننسى  اجلــويــة يف 
األرواح  او  العتاد  او  باملال  ســواء  املقدس  اإلنتصار  هذا 
ليشككوا  األعــداء  اإلنتصار خيرج علينا  ولعظمة هذا    ،
ويبدلوا احلقائق ويزيفوهنا، ولكن هذا هو شأن كل منهزم 
رفعت  اليت  العطرة  املناسبة  و حاقد وضعيف، ويف هذه 
رأس كل مصري وعريب وردت إليه كرامته، أوجه التحية 
الشهداء  لكل  العظيم، وحتية  النصر  لكل من صنع هذا 
الذين سالت دمائهم  الطاهرة من اجل الوطن وأصبحت 
سريهتم العطرة ملحمة عظيمة يتغىن هبا اجلميع وحتية 
كانت  وتضحياهتم  دمائهم  فيها، ألن  لكل جندي شارك 
استقرار  من  جنيناه  ما  كل  وألن  اآلن،  بقائنا  يف  سببا 
املاضيهة  السنوات  طــوال  للمكانة  وعــودة  وكرامة  ورفعة 

كانت بفضل تضحياهتم اليت ال تعد وال حتصى.

من هنا وهناك

�سحفية وكاتبة م�سرية

أ.هويدا عبد الوهاب

ملحمة 
أكتوبر

 جميلة شقيري

هذه  األجنحة
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حبيبتي..
منيتي..

رقراقة اخل�سال 
طيب العنرب و القرنفل 

بب�ستان ق�سائدي..
اأهاديِك 

نب�سات قلبي..
و �سفن كوكبي..

اأقبل �سفتيِك
ب�سنوات غرام �سدري..

اأنِت الروح 
ميدان الغزل 

خريف ا�ستياق حقلي..
من نور مقلتيِك

اأداعب خ�سالت 
اأغ�سان ميا�سمي..

حبيبتي 
من قبل ميالد الهوى

اأين كنتٕ منِك
و اأين كنِت من �سلعي..

قد ا�ستقت 
اإىل حنانِك 

يراق�س و يحت�سن 
ي�سم و�سادة ع�سقي..

حبيبتي
اأنتظرِك اأنتظرِك 

اأتلهف حلنان هم�ساتِك
فلن تتاأخرين 

اأو تغرب �سمو�سِك
عن دروب ظماأي..

احلقيقة يف مطلق تعريفها هي تاأكيدات و معتقدات واأفكار وممار�سات ترادف 
معاين الو�سوح دون الإخفاء اأو الإختفاء واحلجب، وهو ما ن�ستطيع اأن نعرّب به عن ما 
هو ثابت واأبدّي وما ميكن العتماد عليه، كما ُتعَرف احلقيقة باأّنها ما ي�سري اإليه حق 

الأمر و وجوبه، ويقال بلغ حقيقة الأمر اأي بلغ يقني �ساأنه اأو عني يقينه.
اإثباتها  ميكن  التي  واإ�سطناعية،  منطقّية  منها،  علمّية  عديدة  اأنواع  للحقيقة 
باإختالف  الكفاءة  تعتمد على مدى  وهي  الّنظريات.  وتطبيق  الّتحاليل  و  بالتجارب 
املنطقّية  احلقيقة  اإىل  احلقائق  تلك  تق�سيم  اإىل  معه  ي�سطّر  الذي  الأمر  الع�سر، 
احلقيقة  هي  الأخالقية  احلقيقة  تعترب  ولكن  العقل،  فوق  ما  اأو  البحث  وحقيقة 
ال�ستثنائّية لن�سبّية الأ�سياء املثبتة وجودها يف الأ�سل بالّرغم من اأنها احلقيقة التي 
الّناحية  من  وا�سعا  جدل  تثري  تزال  ل  اأنها  اإل  الب�سر  عامة  فيها  ي�سرتك  ما  غالبا 

الفل�سفّية.
موؤثرة  نبيلة  قيما  الإن�سان  على  ت�سفي  التي  احلقيقية  هي  الأخالقية  احلقيقة 
على جمتمع باأكمله، فكلما كانت منظومته الأخالقية متما�سكة و تتوافق بني ظاهره 
�سلبية  تغريات  يواجهه من  ما  لكل  ومقاومة  قدرة  اأكرث  الإن�سان  واأ�سبح  اإل  وباطنه 
وخ�سائر مادّية ومعنوّية، ويكون �سّدا منيعا �سّد امل�سالح ال�سخ�سّية ال�سّيقة واملنافع 

الذاتّية.
يف  �سمني  ب�سكل  تظهر  عندما  بنا،  املحيطني  لكل  جلّية  احلقيقة  هذه  تّت�سح 
املمار�سة  اإىل  الّتنظري  منطق  من  للخروج  الفعلّية  القدرة  لها  يكون  وحيث  �سلوكنا، 
احلقيقية  ت�سرفاتنا  مع  تطابقها  مدى  كذلك  و  وجناعتها  وجودها  لإثبات  الفعلّية 

على ار�س الواقع.
الّتكنولوجّية  خا�سة  املجالت،  جميع  يف  وال�سريع  الكبري  الّتطور  حجم  اأمام  و 
منها، فقد اأ�سبحت احلقيقة الأخالقية مهنة اإفرتا�سّية اإ�ستعرا�سّية حتكمها �سبكات 
الّتوا�سل الجتماعي للّتعبري عن �سفات اأخالقية م�سطنعة وغري حقيقية نظرا لهول 
امل�ساحات الفرتا�سّية املفتوحة، وما تتيحه من حرّيات غري م�سروطة للّزيف والّزيغ 
وتناقل الأخبار املغلوطة واإثارة اجلعجعة، لت�سليل الآخر والت�سوي�س على فكره، مما 

يوؤدي اإىل النحدار مبجتمع باأكمله للعي�س يف وهم مطلق لعامل افرتا�سي.
يتحلى  التي  الأخالق  حقيقة  واإىل  نف�سه  اإىل  يعود  لأن  الفعلية  القدرة  مّنا  لكل 
والّت�سبث  والّزائلة  الزائفة  الهالمّية  باملظاهر  اإقرتانها  والبحث عميقا يف عدم  بها 
باحلقيقة الأخالقية القادرة على الّتاأ�سي�س واإ�ستيعاب اأي تغيري م�ستقبلي لأّن الأخالق 
هي مبثابة »اختبار حقيقي للّنبل والرتقاء الإن�ساين«، ولأّن النحدار الأخالقي يوؤّدي 

اإىل الفناء املعنوي والواقعي.

أ. سناء جاءباهلل

  مايكروبايوجل�ست/مديرة للبحث و التطوير

الحقيقة األخالقية

رأي

منى فتحي حامد

يت ُمنٌيٓ
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جانب  اىل  بكتابته  وقام  كري�سنان،  لرودريغو 
الكيالين  رحــاب  مــن  مــوؤلــف  كتابه  فريق  عكو 
مك�سيم  اأمثال  عــرب  جنــوم  الركابي،  وحممد 
�سلوم  جانب  اىل  النمر  املح�سن  وعبد  خليل 
اأحــمــد  الــ�ــســيــد،  ــداد، �سمر �ــســامــي، خــالــد  حــ
�سامر  قا�سم،  ــارا  ي القي�س،  خالد  اجل�سمي، 
ا�سرب  جــيــنــي  ــهــار،  ــن ال معت�سم   ، اإ�ــســمــاعــي 
العاملي  الأمريكي  املمثل  جانب  اإىل  وغريهم 
دان كني املعروف بتقدميه �سخ�سية �سوبرمان، 
ومقدمة الربامج الإماراتية مهرية عبد العزيز، 

يف م�سل�سل املن�سة الماراتي، يكتب هوزان 
هو  عما  لي�س  خمتلف  ب�سكل  دراميا  عماًل  عكو 
عما  اأي�سا  بل  العربية،  الدراما  يف  اليوم  متاح 
بنف�سه،  الهيبة  م�سل�سل  كتبه �ساحب  واأن  �سبق 
�سرعة  ترافقها  الأحــــداث  يف  كثافة  فهناك 
عن  كامل  �سبه   اإبتعاد  مقابل  يف  الإيــقــاع،  يف 
ال�سخ�سيات  حيث  من  �سواء  درامــي  ح�سو  كل 

الثانوية اأو التفا�سيل.
الأملاين  الذي اخرجه  ويلعب بطولة املن�سة 

بينما يعر�س فقط على  قناة اأبو ظبي الف�سائية 
اىل جانب من�سة النتفلك�س.

“كل العرب” التقت هوزان عكو للحديث عن 
م�سل�سل املن�سة، وكان هذا احلوار: 

ن�ساألك هل عر�س م�سل�سل  ان  ـ بداية نود 
املن�سة ح�سرياُ ع، ىل قناة اأبو ظبي الف�سائية 

ومن�سة نتفلك�س كان هدفاً بالن�سبة لكم؟
ـ احلقيقة ان الهدف الأ�سا�سي كان العر�س 

أ.لمى طيارة

هوزان عكو بعد مسلسل المنصة:
نحن اليوم بحاجة لتغير أنماط المحتوى

فة لثقا ا

العربية  الدراما  �صناع  بع�ض  بداأ 
يتجه�ن باأعمالهم لتاأخذ �صيغة تتفق 
وتكنيك من�صة عر�ض النتفلك�ض، من 
وا�صعني  واالإخ���راج،  الكتابة  حيث 
ن�صب اأعينهم وكهدف اأ�صا�صي اإمكانية 
عر  االأوىل  للمرة  اأعمالهم  عر�ض 
املن�صة  م�صل�صل  وياأتي  ال�صبكة،  تلك 
كتبه  ال���ذي   ،The platform
اأنتجه  بينما  عك�،  ه���زان  ال�ص�ري 
ك�احد  الظاهري،  اليبه�ين  من�ص�ر 

من تلك االعمال.
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الزمنية  ومدته  العمل  فطبيعة  نتفلك�س،  على 
على  للعر�س  منا�سبة  الأمــــور،   مــن  وغــريهــا 
حتكمها  التي  الف�سائيات  من  اأكــرث  املن�سات 
زمنية  ومدة  وبتوقيتات  �ساعات عر�س حمددة 
معينه للحلقة، اما بالن�سبة خليار العر�س على 
اأ�سا�سيا  خيارا  فكان  الف�سائية،  ظبي  اأبو  قناة 
من ق�سم الت�سويق، ومن املتوقع لحقا ان يكون 

العمل متاحًا على عدد كبري من الف�سائيات.
 ـ حدثنا عن هذه التجربة اجلديدة بالن�سبة 
لك من حيث املحتوى )�سكل وم�سمون(، ومن 

حيث طبيعة اجلمهور.
من�سور  واملنتج  ــا  اأن �سويًا  بالعمل  بــداأنــا  ـ 
الفريق،  اإخــتــيــار  نقطة  مــن  بــدءا  الــظــاهــري، 
وكانت اآلية العمل تعتمد على مبداأ التخ�س�س، 
وتنفيذ  الن�س  حمتوى  اخــراج  بهدف  ذلك  كل 
ان   كما  بها،  كتب  التي  الطريقة  بنف�س  روؤيته 
خمتلفة  كانت  العمل  يف  الدرامية  الكتابة  اآلية 
يف  فاحلكاية  للتطوير،  قابلة  بطريقة  تقدم  و 
ولكنها  اجتماعية،  تكون  قــد  الأول  م�ستواها 
متتد  اأخــرى  اأبعادا  لها  لتظهر  تتطور  تدريجيا 

على ف�ساءات وم�ساحات جديدة.
العمل   ان  �سحيح  للجمهور،  بالن�سبة  امــا 
يخاطب �سريحة جديدة من امل�ساهدين لها اآلية 
خمتلفة يف التفكري ك�سريحة ال�سباب مثال الذين 
ان نقدم لهم نف�س احلكايات  بالإمكان  يعد  مل 
نوعا  �سكل  لنا  بالن�سبة  لوحده  وهذا  القدمية، 
من التحدي، فكيف �سنقدم حكايتنا من وجهة 
نظر خمتلفة، وكيف �سندخل يف  مو�سوع  يتعلق 
باملعلومات وحت�سيلها واإعادة ت�سديرها، ومن 
الكثري  منا  تطلب  الأمــر  عنها،  ويعلن  ميتلكها 
من البحث كفريق كتابة، وكنا كلما بحثنا اكرث 
على  �سواء  اأكــرب،  جديدة   ف�ساءات  لنا  ُفتحت 

�سعيد ال�سخ�سيات اأو احلكاية. 
يــتــجــاوز فيه  ــام عــمــل  امـ نــحــن  املن�سة  ـ يف 
الكاتب اأدوات الدراما ككتابة، ليدخل بحكايته 
اىل العاملية او بالأ�سح لت�سبح احلكاية قابلة 
مكان  اأي  يف  جمهور  اأي  قبل  مــن  للم�ساهدة 
بالتكنولوجيا  مهتم  اليوم  فاجلميع  بالعامل، 
ا�ستدعى  الــذي  الأمـــر  هــذا  وتداعياتها، فهل 
الإجنــلــيــزيــة،  باللغة  مكتوبة  ــوارات  حــ وجـــود 

ووجود جنم عاملي مثل دان كني؟ 
العمل  يف  اأجنبية  �سخ�سية  وجــود  اأردت  ـ 
اأعر�س  جمهور  على  الإنفتاح  هــدف  لتحقيق 
اأوىل  كخطوة  التجربة  تلك  تكون  واأن  واأو�ــســع 
ومتقدم  اأو�سع  قادم  لف�ساء  و�سغرية،  جديدة 
امل�سروع  اأو  الن�س  م�ستوى  على  �ــســواء  اكــرث، 

اإختبار  نقطة  وتعترب هذه اخلطوة  عام،  ب�سكل 
جيدة لتلك الف�ساءات، اما �سبب اختيارنا لدان 
كــني حتــديــدا، فــالأن وجـــوده �سريفع مــن قيمة 
اخلــارج،  يف  لت�سويقه  م�ساحة  و�سيفتح  العمل 
موجودا  وكان  للم�سروع،  حتم�س  انه  واحلقيقة 
وا�ستخدام  تقريبا،   12 احلــلــقــات  كــامــل  يف 
اللغة الإجنليزية كان طبيعيا ومربرا دراميًا يف 

العمل.
الذي قدم  بال�سكل  املن�سة  ـ ولكن م�سل�سل 
به وبامل�سمون الذي حمله، قد ل يكون جذابا 
الــعــربــي، وخا�سة  لفئة كــبــرية مــن اجلــمــهــور 
ــافــة اىل انـــه غـــري مــتــاح  كــبــار الــ�ــســن، بــالإ�ــس
األ  النتفلك�س،  ال�سوري عرب من�سة  للجمهور 

يخيفك ذلك؟ 
ـ نحن اليوم بحاجة لتغيري اأمناط املحتوى، 
بالن�سبة يل كان مهما تقدمي عمل يقدم طرحًا 
وال�سخ�سيات  احلكاية  بنية  حيث  من  جديدًا 
املتلقي، ورغم  العر�س و يخترب ذائقة  وطريقة 

وجود �سريحة من اجلمهور معتادة على العمال 
التقليدية ول تتقبل غريها وهو اأمر طبيعي وكان 
و�سلتنا  التي  الفعل  ردود  ان  اإل  احل�سبان،  يف 
حتى الآن حول العمل كانت جيدة، برغم انه ل 
يتابعون  ممن  اجلمهور  من  كبرية  ن�سبة  يوجد 
 ،HBO او   Netflix النتفلك�س  عرب  العــمــال 
ظبي  اأبو  ف�سائية  على  املتزامن  العر�س  ولكن 

اأتاح للكثريين متابعته وخا�سة يف �سوريا.
مو�سمه  عر�س  بداأ  الذي  املن�سة  وم�سل�سل 
انتهى  املا�سي،  �سبتمر  مــن  الثالث  يف  الأول 
و�سيدخل  الثاين  مو�سمه  كتابة  هوزان عكو من 
للمو�سم  بالن�سبة  اأما  تقريبًا،  الت�سوير  مرحلة 
املتلقي  توقعات  على  وجــوده  ف�سيعتمد  الثالث، 
انه  من  التاأكد  وعلى  الثاين من جهة،  للمو�سم 

ثمة �سيء جديد يقال اأو �سيحكى فيه. 

 �سحفية من �سوريا
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وجهت  التي  والقبول  والرف�س  واجلذب  ال�سد  بني  ما 
اإليها  جلاأ  التي  لين«  »اأون  الـ  امل�سرح  فعاليات  اإىل 
م�سرح  ي�سرع  كورونا،  جائحة  اإثر  العرب  امل�سرحيون 
اجلدار الفل�سطيني اخلطى قدما لتقدمي ن�ساط م�سرحي 
ما بني عر�س جتارب م�سرحية اأو مناق�سة ق�سايا م�سرحية 
اإىل   ال�ساحة امل�سرحية ف�سعت  هامة، مما �ساعد يف دعم 
كل  من  والفنانني  الأكادمييني  مع  مو�سعة  لقاءات  اإقامة 
اأنحاء العامل العربي، وتفتح ملفات ق�سايا امل�سرح العربي، 

وتناق�س الكثري من العناوين الهامة. 
من العراق قدم د. مهند العميدي حما�سرة بعنوان اأثر 
حميد  د.  قدم  كما  امل�سرحي،  امل�سهد  �سناعة  يف  احلرب 
�سابر حما�سرة حول العالقة بني العر�س واملتلقي يف �سوء 

التجارب الخراجية. 
مبا�سرا  لقاء  حمي  الدين  ح�سام  د.  قدم  لبنان  ومن 
قدم  م�سر  ومن  اإبداعية«،  »جتربة  للبناين  امل�سرح  حول 
د. �سيد علي حما�سرة عن امل�سرح الفل�سطيني والنك�سة، 
كما قدم الناقد اأحمد عبد الرازق اأبو العال حما�سرة عن 
ح�سام  والباحث  التحديات،  مواجهة  يف  امل�سرح  �سرورة 
املوريتاين  الفنان  قدم  كما  ال�سارع،  م�سرح  عن  م�سعد 

جعفر يو�سف حما�سرة هامة حول امل�سرح املوريتاين. 
الك�سو فقد قدم حما�سرة  نزار  التون�سي  املخرج   اأما 
بال�سراكة مع اإذاعة تون�س الثقافية حول م�سرح ال�سارع و 

جتربته مع م�سرح اجلدار الفل�سطيني.
الواقع  التي ترثي  اللقاءات  مثل هذه  اأدعم  �سخ�سيا، 
الظروف  اأو يف  ب�سبب اجلوائح  �سواء كان ذلك  امل�سرحي 

العادية. 
دوما..عا�س امل�سرح

صفاء البيلي

مسرح الجدار 
الفلسطيني..

وقضايا 
المسرح 
العربي

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�سرحية

المسرح

تكريم المسرحي الفلسطيين غنام غنام ضمن فعاليات 
الدورة الرابعة لمعرض مالمو للكتاب العربي.

أبي تحت الشجرة وبلد األبطال..
جديد فرقة المسرح الحديث

فلسطن:

مصر: 

الرابعة  الدورة  فعاليات  �سمن  غنام  غنام  امل�سرحي  الفنان  تكرمي  يتم 
ملعر�س ماملو للكتاب العربي، الذي ي�ست�سيفه و يكرمه )عن بعد( و حتدث 
الندوة  املنفى، وقد قدمت  امل�سرحية و عن  الندوة اخلا�سة عن جتربته  يف 
حتت عنوان » �ساأموت يف املنفى« يوم الإثنني 2020.10.26 ال�سابعة م�ساًء 

بتوقيت الإمارات وال�ساد�سة م�ساء بتوقيت القد�س.
وهوموؤلف  غنام  غّنام  بـ  ويعرف  غنام  �سابر  غنام  ان  بالذكر  وجدير 
وخمرج وممثل م�سرحي فل�سطيني  ولد يف عام 1955 باأريحا يف فل�سطني.

بكتابة  قام  الأردن.  اإىل  عائلته  مع  ع�سرة  الثانية  �سن  يف  وهو  وانتقل 
واإخراج العديد من امل�سرحيات، واألف الق�س�س الق�سرية. وهو حا�سل على 

جوائز عدة يف الإخراج والتاأليف امل�سرحي . 

فرقة  عام  مدير  النجدي  خالد  الفنان  اأعلن 
للمو�سم  الفرقة  خطة  مب�سر  احلديث  امل�سرح 
»اأبي  امل�سرحي  بالعر�س  وتبداأ  القادم،  ال�ستوي 
ال�سيخ،  لبني  كمال،  هاين  بطولة  ال�سجرة«  حتت 
من  هريدي،  دينا  اأ�سعد،  �سادي  مكرم،  منري 
اإمام.  اإ�سالم  واإخراج  رم�سان  طارق  تاأليف 
الناجت  الأ�سري  التفكك  م�سكلة  العر�س  ويناق�س 
عن اإنخراط الأب يف �سعيه للرزق يف الغربة مما 

يت�سبب يف التباعد الإجتماعي بني الأب والأبناء ويوؤثر بدوره علي حياة الأ�سرة 
واإ�ستقرارها، ويحمل العر�س بعدا اجتماعيا يتنا�سب مع احلالة العامة للمجتمع 

يف  املرحلة احلالية.
اأما ثاين عرو�س املو�سم بعنوان »بلد الأبطال« تاأليف اأحمد عو�س ومن اإخراج 

ه�سام عطوة. 
كما يعاد عر�س »رحلة �سعيدة« علي م�سرح بريم التون�سي بالأ�سكندرية وهي 

من تاأليف حممد ال�سواف واإخراج حممد مر�سي .
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تأجيل الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للمونودراما 
بقرطاج تحسبا لموجة«كوفيد19« الثانية. 

قربان آخر..جديد فرقة الزبر المسرحية

تونس:

العراق:

�سرح الفنان اإكرام عزوز مدير املهرجان الدويل للمونودراما بقرطاج 
اأنه بعد مالحظة انت�سار وباء كورونا »كوفيد19« يف املوجة الثانية، وتف�سي 
ذات  البلدان  يف  ال�سحي  الو�سع  على  الطالع  وبعد  لفت،  ب�سكل  العدوى 
بالأ�سا�س ويقوم على مبداأ  املهرجان دويل  الدورة، ولأن  بفعاليات  العالقة 

»نلتقي لرنتقي« من خالل تخ�س�س م�سرحي »املونودراما«.
واميانا منا ان الن�ساط الثقايف والفني لبد ان يعود ويف اقرب الأوقات 
مع احرتام الربوتوكول ال�سحي وبدرا�ستنا لكل هذه املعطيات التي قد توؤثر 
على م�ساركة دولة دون اخرى، ولأننا نرف�س م�سرح الon line لأن امل�سرح 
لقاء حميمي ومبا�سر، قررت الهيئة املديرة للمهرجان تاأجيل الدورة الثالثة 
اىل فرتة اليوم العاملي للم�سرح، عله يكون ب�سرى خري لرفع هذا الوباء اللعني 
ا�سرارا  نريدها دورة متميزة وحتمل  �ساء اهلل.  ان  فنحتفل بذلك م�سرحا 
ومفاجات جميلة. عا�س امل�سرح رافدا من روافد التنمية واداة ا�سالح هامة 
الدورة  انعقاد  يتم  اأن  على  التفرهيد(  العربية )خالف  بلداننا  وجدية يف 

الثالثة مب�سيئة اهلل يف الفرتة من 25 اىل 28 مار�س 2021.

لتقدم  امل�سرحية  عطاءاتها  توا�سل  امل�سرحية  للفنون  الزبري  فرقة 
�سينوغرافيا  املالكي،  ه�سام  تاأليف  من   اآخر«  »قربان  م�سرحية  جلماهريها 
واإخراج فرحان هادي، وقد قام ببطولة امل�سرحية فرحان هادي وعلي املهدي 
للعر�س  امل�ساحب  العزف  حممد،  هناء  القديرة  الفنانة  ال�سرف  و�سيفة 

للملحن الكبري علي �سرحان، ديكور �ساكر جوين و�سامل احلري�ساوي.
تتحدث امل�سرحية عن �سهداء العراق الذين �سقطوا يف احلرب دفاعا عن 
باأداء  يقوم  والتي  »العراق«  �سخ�سية  متثل  �سخ�سية  يف  تظهر  حيث  الوطن 
اأن  العراق  اأر�س  على  القاطنني  من  مطالبة  هادي  فرحان  الفنان  دورها 
يتوحدوا ويتكاتفوا لأجله، فالعراق هو الذي كتب الأبجدية للعامل وهو الذي 

يتوجع كل يوم لأجلكم.
هي  حممد  هناء  النجمة  دورها  باأداء  تقوم  التي  ال�سخ�سية  اأن  كما 
اأبدا على  اأنها لن تبكي  النهاية  والتي تقرر يف  ال�سهداء  اأم جلميع  �سخ�سية 
�سهدائها لأنهم ماتوا لأجل العراق وهم ل زالوا اأحياء يرزقون. جدير بالذكر 

اأن العمل يتم تقدميه ب�سكل فل�سفي جديل وبطريقة فنية مبتكرة جديدة.

اأعلن عمرو حممود يا�سني، جنل الفنان الراحل املمثل امل�سري 
79 عاما، عرب �سفحته  يناهز  والده عن عمر  وفاة  يا�سني،  حممود 
من  طالبا  في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ال�سخ�سية 

متابعيه الدعاء له.
وامل�سرح  ال�سينما  يف  طويل  تاريخ  يا�سني  حممود  الكبري  للفنان 
�سرقي  �سمال  بور�سعيد،  ولد يف  فقد  امل�سرية.  والإذاعة  والتلفزيون 
وعمل   1964 عام  احلقوق  كلية  يف  وتخرج   ،1941 عام  البالد، 

حماميا لفرتة ق�سرية قبل اأن ميتهن التمثيل. 
 ،1968 عام  ظله  فقد  الذي  الرجل  اأفالم  اأعماله  اأبرز  ومن 
 ،1970 1969، ونحن ل نزرع ال�سوك عام  و�سيء من اخلوف عام 
 ،1972 عام  واجل�سد  والعاطفة   ،1972 عام  عيون  وثالث  واأنف 
من  عددا  اأي�سا  وقدم   ،1974 عام  جيبي  فى  تزال  ل  والر�سا�سة 

امل�سل�سالت الدينية والتاريخية يف الإذاعة والتلفزيون.
و قد تعلق حممود يا�سني بالتمثيل امل�سرحي عندما كان طالبا يف 
القومي، وحقق  امل�سرح  اإىل  بالو�سول  يحلم  وكان  الإعدادية  املرحلة 
خ�سبة  على  الناجحة  امل�سرحية  الأعمال  من  العديد  بتقدمي  حلمه 
ليلى  امل�سرحية:  اأعماله  اأبرز  ومن  اأخرى،  وم�سارح  القومي  امل�سرح 
والزيارة  الغائب،  وعودة  اأكتوبر،  يف  وحدث  واخلديوي،  واملجنون، 
انتهت. كما عرف باأدواره الرومان�سية يف ال�سينما امل�سرية، وخا�سة 
يا�سني  وقدم  الأول.  ال�سا�سة  بفتى  لقب  حتى  ال�سبعينيات،  فرتة  يف 
بالعطاء.  احلافلة  م�سريته  خالل  بني  فيلما   150 من  اأكرث  لل�سينما 
وج�ّسد دور املحارب يف العديد من الأفالم التي تر�سد الفرتة ما بني 
عامي 67 و73 مثل الر�سا�سة ل تزال يف جيبي، واأغنية على املمر. 
يف  كدوره  املعقدة  النف�سية  الأدوار  باأداء  يا�سني  حممود  ا�سُتهر  كما 
فيلم اأين عقلي، وثالثهم ال�سيطان، وم�سل�سل الدوامة. واإمتلك �سوتا 
الفعاليات  الكثري من  والتعليق يف  التقدمي  يتوىل مهمة  مميزا جعله 

الفنية والوطنية.

أ.ماجدة جماح

  �سحفية من املغرب

رحيل الفنان الكبير محمود ياسين

رأي
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أ.نسيمة أبرحوس

نصائح عامة للمرأة 
للعناية بالجسم والشعر

االزيــــاء

اأ�سهل طريقة للتخل�س من اإ�سمرار الكوعني والركبتني
الداكنة برفق من دقيقتني اىل ثالث  واأفرك تلك املناطق  ليمونة طازجة اىل ن�سفني  قومي بقطع 
دقائق ثم ا�ستخدمي فوطة مبللة باملاء ال�ساخن يف تدليك تلك املناطق ومع تكرار العملية من مرة ايل 

مرتني يف ال�سبوع �ستتخل�سني من هذا الإ�سمرار.
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للح�سول على ب�سرة ناعمة ون�سرة
من  كبرية  ملعقة  الورد،  ماء  من  كبرية  ملعقة  اخلطي 
الطازج  الليمون  ع�سري  من  كبرية  ملعقة  مع  اجللي�سرين 
وبعدها �سعي املزيج يف زجاجة �سرباي نظيفة، وا�ستخدميه 
للنوم  الذهاب  او  ال�ستحمام  قبل  ج�سمك  اأو  ب�سرتك  على 

بن�سف �ساعة يعطي الب�سرة ن�سارة ولمعان.

للتخفيف من التجاعيد حول العينني ا�ستعملي ما�سك طبيعي
�سغرية  مالعق   3 مع  مغلى  الغري  احلليب  من  �سغرية  مالعق   3 اخلطي 
املحيطة  املنطقة  على  واإ�ستخدميه  قليال  اخلليط  بتدفئة  قومي  ثم  الع�سل،  من 
بالعينني ملدة 30 دقيقة، ثم ي�سطف بعد ذلك باملاء الدافىء. وهو عالج طبيعي 

فعال لتقليل ظهور التجاعيد املحيطة بالعينني.

عليك  نقرتح  بال�سعر  العناية  يخ�س  فيما  اأما 
�سيدتي بل�سم طبيعي ل�سعر ناعم

عليك اخذ كمية من احلليب البارد ثم قومي بو�سعه 
جيدا  وزعيه  ثم  ال�سعر  فر�ساة  باإ�ستخدام  �سعرك  على 
على ال�سعر قبل الإ�ستحمام. اأتركيه ملدة 30 دقيقة ثم 
اإ�ستعماله و�سوف حت�سلني على  يغ�سل بال�سامبو املعتاد 

�سعر ناعم كاحلرير. 
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 ها هو املغرب يلفحك، بجماله واأناقته، وطيبة اأهله. اأنت اإبنة اجلرح العربي  املفتوح من بغداد 
اإجتياح  اأخبارك يف  ايادي الأ�سدقاء وال�سديقات الذين مل يعرفوا  وحتى مراك�س، ت�سعرين بدفئ 
عا�سفة )الربيع العربي( الذي مل يحمل لك  اإل احلزن، وخرائط املدن املهدمة، والأهل ال�سائعني 

يف مدن العامل. بعد كل ماأ�ساة  تهربني كما كان يفعل اأجدادك الأندل�سيني اىل )العدوة املغربية(. 
هوؤلء  كل  ت�ستقبل  املغرب  اأر�س  كانت  الطوائف..جتار..ق�ساة..�سعراء.  دول  من  منفيون 
برتحاب، وود مل ي�سعفه الزمن. املغرب وطنك الثاين بعد دم�سق ولي�ست باري�س التي ق�سيت فيها 
عمرك. يوم حتط قدماك يف مطار الرباط تلفحك رائحة الأر�س فتفهمي اأنك يف اأر�سك. الدعوة 
اىل تكرميك جاءت هذه املرة من مدينة خريبكة التي حتتوي كل ثروة املغرب من الفو�سفات، ومن 

جمعية ن�سائية هي )منتدى احلوار والفكر(.
يف قلب املغرب املمتد من طنجة اىل موريتانيا. وحده املغرب ب�سبب عقالنيته، وتاريخه الن�سايل 
مل يلق بنف�سه يف اأمواج الربيع العربي. جنا من اخلراب، واحلمق، واحلرب. يف زياراتك املتعددة 
املرة كل  الفل�سطينية، هذه  والإنتفا�سة  بغداد، وبريوت  تاأتني م�ستندة اىل  املغرب كنت  �سابقا اىل 
وبريوت  املقابر،  اىل  تت�سابق  بغداد  يف  التوابيت  بال�سواد.  مت�سحة  هي  اأحببت  التي  العربية  املدن 

ت�ستعل غ�سبا وجوعا.. 
نعم بريوت جتوع، من كان يظن ذلك ولكنه يح�سل الن؟! 

اأيتها العا�سقة لوطن ميتد من املغرب حتى عمان، ومن البحر البي�س املتو�سط حتى افريقيا، 
ومن جبال طورو�س اىل اليمن اجلريح النازف. اللكنة املغربية على ل�سان اأهلها ت�سعرك بالتاريخ، 
كنت حني جترين حوارا ل�سديقك حممد عابد اجلابري، ي�ستعل النقا�س بينكما وهو يذكر بامل�سرق 

واملغرب، عبد الكرمي اخلطابي، املهدي املنجرة، الفقيه الب�سري، عبد الرحمن اليو�سفي.. 
مراك�س  طرقات  يف  مت�سني  وانت  �سبقهم،  قد  بركة  بن  املهدي  وكان  رحلوا  جميعا  ا�سدقاوؤك 
احلمراء، بنت التاريخ وحافظة الأندل�س ثمانية قرون )يو�سف بن تا�سفني، املرابطون، املوحدون، 

وحكام اآخرين( هكذا تعود بك الذاكرة، والذاكرة بل�سم املقهورين.
ها هي الدار البي�ساء و�سجيجها واحلياة التي ل تتوقف فيها..تتذكرين الروائية خناثة بنونة، 
واأنت وهي تدوران البارات حتى وجدمتا حممد زفزاف الولد ال�سقي والروائي الرائع. كنت قد جئت 
من �سنوات لإجراء حوار معه جلريدة ال�سفري، كان ثمال ول ميكن ان حتاوريه واجلت املو�سوع للغد 

يف بيت خناثة.
قالت لك هاتفيا: حميدة ل اأ�ستطع الرك�س معك على البارات لأن الروماتيزم اتعبني، وانا اي�سا: 

اأميكن ان تكون �سنوات العمر قد رك�ست ب�سرعة؟ رمبا لكنني �ساألتقيها بعد عودتي من خريبكة.
كانت  املنتدى.  ع�سوات  ال�سبايا  واإبت�سامات  والليمون  الربتقال  زهر  رائحة  تفوح  خريبكة  يف 
ال�سديقة يا�سمني بجمالها واأناقتها بالقفطان املغربي تت�سدر الندوة، ويتواىل الباحثون يف الفكر 

والثقافة، لقد اإنفجر املغرب يف ال�سنوات الع�سرين املا�سية عن حركة فكرية وثقافية مده�سة. 
الذي  كتابه  العربي(  )العقل  هموم  معه  واأ�ستعر�س  اجلابري  عابد  مع  حواراتي  اأرتب  واأخريا 
اأحدث �سجة يف امل�سرق. حوارتي مع جورج طرابي�سي يف م�سروعه الفكري الذي بني يف الرد على 

عابد فكان )نقد العقل العربي(، انه م�سروع اأخذ عمر جورج وظل يعمل فيه حتى وفاته. 
تنتهي الندوة، واأطوي اأوراقي لتعلن اللجنة تكرميي باإ�سم ال�سديق الذي كانت وفاته فجاأة قد 

تركت جراحا يف روحي.

 أ. حميدة نعنع

المغرب واألندلس وهموم الهوية

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �سحفية عربية
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