
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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هـــذا مــا قــالــه عـــزة ابــراهــيــم 
ــبــــل رحـــيـــلـــه ل كـــــل الـــــعـــــرب قــ

ــا مـــــثـــــل الـــــــــعـــــــــراق!؟؟ ــ ــكــ ــ ــ ـــري هـــــــل ســـــتـــــكـــــون أمـــ

من  بعثنا  مــن 
مــــرقــــدنــــا هـــذا

ــــت رؤيـــــــــاي  ــيـ ــ لـ
صـــــحـــــو يــــــــدوم

روســــيــــا اإلتــــحــــاديــــة و مــســتــقــبــات 
ــــام 2030 الــــوطــــن الـــعـــربـــي فــــي عـ

موقع العراق في السياسة 
ــة بــــعــــد األنــــتــــخــــابــــات ــيــ ــكــ ــ ــري األمــ

إقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــات الـــــبـــــلـــــطـــــجـــــة 
مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرد لـــــــــــلـــــــــــدولـــــــــــة 

جـــــــــــــــــــاك النــــــــــــــغ:

جـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــنــــــــــــــــا

حوار مع 
التشكيلي 
الجزائري
عبد الحليم كبيش

إحــــــتــــــفــــــائــــــيــــــة مــــــــــع األســــــــــر 
أســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــة األشـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر

فـــــــــــرنـــــــــــســـــــــــا تــــــــــــــحــــــــــــــرم جـــــــــمـــــــــيـــــــــع األديـــــــــــــــــــــــــــان 
والحماية اإلحـــرام  وتضمن  والمعتقدات 

اإلنسحاب األمريكي..فشل إسراتيجي أم عبث خاسر



�صور خا�صة وح�صرية 

لكل العرب



م�س�ؤوليتها  يتحمل  وقا�سية،  ع�سيبة  مبرحلة  مير  العربي  ال��سع  اأن  �سك،  اأي  دون 
اإىل  وم�ؤ�سفة  �سريعة  بخطى  يرتاجع  الذي  العربي،  الر�سمي  النظام  الأ�سا�سية  بالدرجة 
منزلق خطري، لن يحمي لحقًا اأنظمتهم وكرا�سي حكمهم، ولعل ال�ق�ع بني فكي الإبتزاز 
الدويل والإقليمي، والر�س�خ لالإمالءات اخلارجية، �سي�ؤدي بنظمهم، و�سيتم اإعادة تفتيت 
ومناطقية، حتت  اإىل دويالت جمهرية، طائفية ومذهبية وعرقية  العربية احلالية  الدول 

هيمنة الكيان ال�سهي�ين، ودولتي الإقليم اإيران وتركيا.
بالتطبيع مع  الأنظمة  بع�ض  بها  قامت  التي  يتمثل باخلط�ات  والأخطر،  الأول  املنزلق 
الكيان ال�سهي�ين، تارة بحجة اخل�ف من دول اإقليمية، وط�رًا بذريعة رفع هذه الدولة من 
اأكاذيب للتغطية على ال�ق�ع يف فخ التطبيع  قائمة الدول الراعية لالإرهاب، وهذه جمرد 

املرف��ض من �سعبنا العربي.
اآخر  جانب  العربية،  دولنا  يف  والدميقراطية  احلريات  من  الأدنى  احلد  غياب  وميثل 
ال�طني  خياره  ممار�سة  يف  ال�سعب  اإرادة  تغيب  مت  فقد  العربية،  الأمة  ماآزق  من  خطري 
والق�مي وال�سيا�سي، وما راأيناه يف ث�رتي ت�سرين الأول/اأكت�بر يف كال من العراق ولبنان، 
يعطي ال�س�رة ال�ا�سحة عن الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة الفا�سدة واملاأج�رة، وعلى تغ�لها 

بدماء املتظاهرين ال�سباب والبط�ض بهم، ب�سالح ميلي�سيات ماأج�رة لإيران.
�س�ريا  تعاين منها دوًل عربية عدة، خا�سة يف  التي  بالف��سى اخلالقة  يرتافق ذلك، 
واليمن وليبيا. يف �س�ريا قام النظام املجرم مب�ساعدة اإيران ومرتزقتها ورو�سيا، مبمار�سات 
وح�سية ترقى اإىل جرائم احلرب واإنتهاكات حق�ق الإن�سان. بينما يق�م احل�ثيني يف اليمن 
بذات الدور ال�ح�سي �سد ال�سعب اليمني تنفيذًا للمخطط الت��سعي اليراين داخل ال�طن 
العربي. بينما يت�اطئ كرث لتح�يل ليبيا اإىل دولة فا�سلة، وتق�سيمها ميدانيًا، وال�سيطرة على 

ثرواتها النفطية، متهيدًا لحقًا اإىل تق�سيمها يف اطار فيدرايل اأو ك�نفدرايل.
والأحزاب  للق�ى  املفرت�ض  الدور  جند  ل  احلقيقية،  املاأ�ساوية  ال�س�رة  هذه  كل  اإزاء 
من  يعفيها  ل  ـ  بع�سها  ظروف  �سع�بة  رغم  ـ  بذلك  قيامها  عدم  واأن  وال�طنية،  العربية 
امل�س�ؤولية، وعلى هذه الق�ى اأن تعيد النظر بكل ذلك، والإتفاق فيما بينهما على الق�ا�سم 
م�ؤمترات  على  دوره  يقت�سر  ل  وحقيقي،  فاعل  عربي  �سعبي  حتالف  لت�سكيل  امل�سرتكة 

م��سمية وبيانات املنا�سبات.
 ومن ال�سروري اإعادة تفعيل العمل النقابي والطالبي العربي، واأن تخرج هذه النقابات 
مثقفة  �سابة  قيادات  يلزمه  وهذا  داخله،  تق�قعت  الذي  الإداري  الروتني  من  والإحتادات 

وواعية وج�س�رة..
هذه اخلط�ة الأوىل نح� اإنقاذ ال��سع العربي قبل ف�ات الآوان.

أ. علي المرعبي

هل يمكن إنقاذ الوضع العربي؟!

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير

�صور خا�صة وح�صرية 

لكل العرب



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

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

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

امل�شرف على الق�شم الثقايف:
حممد اال�صباط

امل�شرف على ال�شيا�شة الدولية:
 �صارل �صان برو

املدير الفني : 
لوؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

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

�صركة ال�صحافة التون�صية

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

في هذا العدد
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تنعي اأ�سرة التحرير، بحزن �سديد  واأمل كبري وفاة الإديب 
الكبري زميلنا

الأ�ستاذ فا�سل ال�سباعي
عن  الدفاع  و  الثقايف،  و  الإدبي  بالعطاء  حافلة  حياة  بعد 

ق�سايا حرية ال�سعب العربي و خا�سة يف �س�ريا.
اإننا يف جملة »كل العرب« نتقدم من اأ�سرة الفقيد يف �س�ريا 
و املهجر، و لكل حمبيه يف ال�طن العربي، بالتعازي ال�سادقة 
وندع� الباري عز وجل اأن يتغمده ب�ا�سع رحمته، واأن يلهم اأهله 

وذويه وحمبيه و ال�سرب وال�سل�ان.
و  العربية،  الأدبية  و  الثقافية  احلركة  خ�سرت  برحيله،  و 

جملة »كل العرب« كاتبا و اأديبا كبريا ل يع��ض. 
وانا هلل وانا اليه راجع�ن

حقيقة مسؤولية 
سوريا وراء إنفجار 

أنبوب النفط في عكار

من 
المسؤول 

عن التصعيد 
بالصحراء؟

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 زيت�ين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  ماجدة جماح 
 ن�سيمة اأبرح��ض  �سلمى بن عمر  عالء التميمي   هالل العبيدي  رنا خالد  نزهه عزيزي   ي��سف اأبرح��ض   

إستمرار القتال 
في أثيوبيا

   



ــــراحـــــل عـــــزة إبــــراهــــيــــم ل  ــا قـــالـــه الـ هـــــذا مــ
»كل العرب« قبل رحيله الشهر الماضي

جاك النغ: 
فرنسا تحرم جميع األديان والمعتقدات

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

م�سر: 12 جنيه    ال�سع�دية: 10 ريال    الك�يت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �س�ريا: 60 لرية   لبنان: 2000 
لرية    الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    ت�ن�ض: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة
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اإلنـــــــــــــــــســـــــــــــــــحـــــــــــــــــاب األمــــــــــــــريــــــــــــــكــــــــــــــي..فــــــــــــــشــــــــــــــل 
خــــــــــاســــــــــر عــــــــــــــبــــــــــــــث  ام  اســـــــــــــــراتـــــــــــــــيـــــــــــــــجـــــــــــــــي 

ــــة األمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــلــــحــــزبــــن الــــجــــمــــهــــوري  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والــــــــــــــــديــــــــــــــــمــــــــــــــــقــــــــــــــــراطــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة 

اإلســـــــــــــــــــــــام وفـــــــــرنـــــــــســـــــــا والــــــــتــــــــطــــــــرف

هل ستكون أمريكا مثل العراق؟

هــــل ســيــنــتــهــي الــــخــــاف الــســيــاســي 
بـــــــــــــــــن الــــــــــــــــجــــــــــــــــزائــــــــــــــــر والــــــــــــــمــــــــــــــغــــــــــــــرب؟

إقـــتـــصـــاديـــات الــبــلــطــجــة مـــن الـــفـــرد لــلــدولــة
مــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون

ــبـــــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ و  اإلتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــة  روســـــــــــيـــــــــــا 
2030 عـــــــــــــام  فــــــــــي  الــــــــعــــــــربــــــــي  الــــــــــوطــــــــــن 

إحتفاء هام 
بـــــــــــــــــاألســـــــــــــــــر 
أســـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة 
األشـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر

موقع العراق في السياسة االمريكية بعد االنتخابات

   



السياسة

لالإنتخابات  ترامب  خ�سارة  اإعالن  بعد  خا�سة 
من  خا�سها  التي  املعارك  مع  حتى  الرئا�سية، 
اأ�سعلت  والــتــي  الإنــتــخــابــات،  نتائج  قلب  اأجــل 
ولي�ض  اجلمه�ري�ن،  اأولها  لي�ض  كثرية،  نريانا 

اآخرها النات� واأوروبا حلفاء ال�ليات املتحدة.
اجلمه�ري�ن  اإنــربى  الأمريكي،  الداخل  يف 
حد  على  والدميقراطي�ن  ترامب،  حزب  وهم 
للتحذير من خط�ة غري حم�س�بة كهذه،  �س�اء 
مبجل�ض  اجلمه�رية  الأغلبية  زعيم  حذر  فقد 
ال�سي�خ، من اإقدام ال�ليات املتحدة على القيام 
اأو  الدفاعية  ال�سيا�سة  يف  �سريعة  تغيريات  باأي 
العراق  جتــاه  �سيا�ستها  ي�سمل  مبا  اخلارجية، 
باأي  القيام  بعدم  ترامب  وطالب  واأفغان�ستان، 
يتعلق   فيما  اأر�سية«  »هــزات  اأو  كبرية  تغيريات 
املقبلني  ال�سهرين  خالل  بال�سيا�سة  اأو  بالدفاع 
اجلــديــد  الــرئــيــ�ــض  تن�سيب  ي�سبقان  الــلــذيــن 
الثاين  يــنــايــر/كــانــ�ن   20 يف  بــايــدن  جــ�زيــف 

2021، معتربا اأن ذلك »خطاأ كبري«.
من  يــحــذرون  الــدميــقــراطــيــ�ن  ــان  ك ومثله 
»خط�ات غري حم�س�بة« ترتك املنطقة يف فراغ 
»القاعدة«  تنظيم  اأو  رو�سيا  ت�ستغله  قد  اأمني 
تخ��ض  التي  الأخــرية  اأن  خا�سة  »طالبان«،  اأو 
لإ�ستمرارها  مــربرا  جتد  لن  �سالم  مفاو�سات 
بعد  الأفغانية  احلك�مة  مع  املفاو�سات  هذه  يف 

الإن�سحاب الأمريكي.
الأمــريكــيــ�ن،  وال�سرتاتيجي�ن  املــراقــبــ�ن 
الإن�سحاب  لأ�سباب  خمتلفة  مقاربات  قدم�ا 

التي  ــدفــاع  ال مليزانية  املـــايل  بــالــعــبء  متثلت 
ا�ستفحال  مــع  الأمــريكــيــة  املــيــزانــيــة  اأجــهــدت 
اأن  ــن  مــ�ؤكــدي ــا(،  ــ ــ�رون ــ )ك ك�فيد19-  ــاء  ــ وب
املــ�اجــهــات  على  ين�سب  اأن  ينبغي  الــرتكــيــز 
م�ساجع  يق�ض  وبــات  يت�سكل  ملح�ر  احلقيقية 
»رو�سيا  الأمريكيني، وه� حم�ر  الإ�سرتاتيجيني 
اإيران وك�ريا  القلب، وطريف حربته  ال�سني يف 

ال�سمالية«. 
ــتـــ�ين  ــبـــري الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــي اأنـ ــقـــ�ل اخلـ يـ
يف  الــدرا�ــســات  ق�سم  يــراأ�ــض  الــذي  ك�رد�سمان 
يف  والدولية  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز 
كم�ست�سار  عمل  والـــذي  العا�سمة،  وا�سنطن 
الأمريكية  الدفاع  وزارة  يف  اأفغان�ستان  ب�ساأن 
ال�ليات  »ت�اجه  الأمريكية:  اخلارجية  ووزارة 
اأزمة ميزانية كبرية يف الإنفاق  املتحدة بالفعل 
ق�سري الأجل وط�يل الأجل. ويبدو من املحتمل 
جًدا اأن ت�سبح كلتا الأزمتني اأ�س�اأ بكثري بحل�ل 
�سهر ي�ني�/حزيران املقبل 2021، بعد اأن يك�ن 
للتعامل  الإنفاق  من  �سخمة  ثانية  ج�لة  لدينا 
مع ك�رونا، ومع ذلك ففي هذه املرحلة من غري 
ال�ا�سح متى �ستنتهي اأزمة ك�فيد- 19 الكاملة 

، ومدى تاأثريها على اإقت�سادنا وجمتمعنا«.
ال�ليات  اأن  اإ�سرتاتيجية  درا�ــســات  وت�ؤكد 
ا �سك�ًكا كبرية ب�ساأن كيفية  املتحدة ت�اجه اأي�سً
ال�سنة  ميزانية  يف  الفعلي  الإنفاق  مع  التعامل 
اجلديدة  الإدارة  تعامل  وكيفية   ،2021 املالية 
املقرر   2022 املالية  ال�سنة  ميزانية  طلب  مع 

املنتهية  الأمــريكــي  الرئي�ض  ــالن  اإعـ اأجـــج 
وليــتــه دونــالــد تــرامــب، خمـــاوف بــني حلفائه 
اأعلن  الأمــريــكــي،عــنــدمــا  ــارج  بــالــداخــل واخلــ
يف  الأمريكية  الق�ات  من  جــزءا  �سي�سحب  اأنــه 
على  املراقبني  دفع  مما  والــعــراق،  اأفغان�ستان 
اجلي�ا�سرتاتيجيني  الالعبني  يف  تغيريات  ت�قع 
كبري  ب�سكل  تــ�ؤثــران  اللتني  املنطقتني،  بهاتني 

على ال�سرق الأو�سط بخا�سة، واآ�سيا بعامة.
الأمــريــكــيــة  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  اإعـــــالن  ومـــع 
يف  الأمريكية  الق�ات  عدد  خف�ض  »البنتاغ�ن« 
اأعياد  2500 بحل�ل  اإىل   4500 اأفغان�ستان من 
 2500 اإىل   3000 مــن  ــعــراق  ال ويف  ــيــالد،  امل
تربز   ،2021 الثاين  يناير/كان�ن   15 بحل�ل 
اأ�سئلة كثرية عن دوافع الإعالن عن الن�سحاب، 
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أ.لهيب عبدالخالق

اإلنــــــــســــــــحــــــــاب األمـــــــريـــــــكـــــــي..فـــــــشـــــــل 
خـــــاســـــر عـــــــبـــــــث  أم  إســــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي 
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�سدوره يف اأوائل عام 2021. 
طلب  مــن  الــكــثــري  �سياغة  �سيتم  وبينما 
فقد  ــرامــب،  ت اإدارة  قبل  مــن  هــذا  املــيــزانــيــة 
البيت  �ساكن  اأولــ�يــات  جميع  ذلــك  ينا�سب  ل 
يعك�ض  ل  اأو  يعك�ض  فــقــد  اجلــديــد،  البــيــ�ــض 
بــ�ــســكــل كـــاف جــمــيــع الإحــتــيــاجــات الــقــادمــة 
ح�ل  ال�اقعية  والإفــرتا�ــســات  كــ�رونــا  لإنــفــاق 
ال�طنية  امليزانية  واإدارة  الأمريكي،  الإقت�ساد 
بناء  لإعادة  املبذولة  واجله�د  احلقيقي  للعامل 
القت�ساد، والتي �ستك�ن حتديا م�ستمرا خالل 

تق�مي عام 2021 باأكمله على الأقل.
اأن  املــ�ؤكــد  �سبه  من  اأنــه  الدرا�سات  وتــ�ؤكــد 
التنب�ؤ  على  قـــادرة  املتحدة  الــ�ليــات  تك�ن  ل 
اأو  �سيف  اأواخــر  حتى  لك�رونا  الكامل  بالتاأثري 
خريف عام 2021. كما ل ميكن التنب�ؤ بالتاأثري 
الكامل ملقاربات ترامب مقابل بايدن فيما يتعلق 
احلقيقي  وامل�ست�ى  ــرادات،  ــ والإيـ بال�سرائب 
اأي  وتاأثري  الإقت�سادي،  الإنتعا�ض  يف  للنجاح 
جديدة  اإجتماعية  وت�سريعات  اإ�ستحقاقات 
اأن  2022، ما يعني  قبل وقت ما يف نهاية عام 
ال�ليات املتحدة �ست�اجه خطًرا حقيقًيا للغاية 
وزيادة هائلة  اإقت�سادية مط�لة  اأزمة  يتمثل يف 
اإىل  املحتملة  واحلاجة  امل�ستقبلية،  دي�نها  يف 
الدفاع  على  الإنفاق  خلف�ض  كبرية  جه�د  بذل 

وامل�ساعدات اخلارجية.
املتحدة  ال�ليات  ت�اجه  الدفاع  جمال  ويف 
م�ساكل كبرية يف اخلطط وامليزانيات احلالية، 

وت�سمل هذه الإنهيار ال��سيك لنظام التخطيط 
املبذولة  اجله�د  واإنهيار  و«امليزنة«،  والربجمة 
ل�سن�ات  مــغــزى  ذي  ــاع  ــ دف بــرنــامــج  ــاء  ــس ــ� لإن
خطط  لــربــط  املــبــذولــة  واجلــهــ�د  امل�ستقبل، 
لكل  وا�سحة  باإ�سرتاتيجيات  الدفاعي  الإنفاق 

قيادة ع�سكرية رئي�سية ومنطقة مهمة.
ــ�ن  ــجــي ــي ــعـــرتف املــخــطــطــ�ن الإ�ــســرتات ويـ
الأمريكي�ن، اأن بالدهم ف�سلت يف معاجلة عدم 
فعالية الكثري من جه�د امل�ساعدات اخلارجية، 
وزارة  جه�د  يف  الرئي�سية  الهيكلية  وامل�ساكل 
الدولية  للتنمية  الأمريكية  وال�كالة  اخلارجية 
الدولة  وبناء  الإقت�سادي  الإ�سالح  مع  للتعامل 
لعدة عق�د، م�سريين اإىل اأن اأداء اأمريكا ال�سيئ 
يف بناء الدولة يف اأفغان�ستان والعراق ينبغي اأن 

يك�ن مبثابة حتذير.
املتحدة  الـــ�ليـــات  �سيا�سات  تــركــت  لــقــد 
و�سفت  التي  ترامب  اإدارة  �سيا�سة  وبخا�سة 
اأ�سباب  خ�سم  يف  العامل  املتنمرة«،  بـ«ال�سيا�سة 

اأكرث خط�رة بكثري من ال�سطرابات ال�سيا�سية 
ــال  الآمـ تال�ست  لقد  الأهــلــيــة.  والــ�ــســراعــات 
و«نهاية  »الع�ملة«،  مثل  مفاهيم  اأوجدتها  التي 
التاريخ«، وخلق نظام ليربايل قائم على القيم 
ال�اقعي  العمل  عن  بدياًل  عادت  وما  الغربية، 
العامل  يف  والعنف  الإ�ستقرار  عدم  مع  للتعامل 
اأكرث  وبنية  اأكرث خط�رة  ي�اجه تهديدات  الذي 

اإ�سطرابا.
هــذه  بع�ض  ــر  ــ�ؤث ت قــد  ذلـــك،  اإىل  اإ�ــســافــة 
مثل  املتحدة،  الــ�ليــات  اأمــن  على  التحديات 
ــات  ــ ــة الإقــتــ�ــســاديــة يف الـــعـــراق والأزمـ ــ الأزمـ
البع�ض  �سيجعل  كما  وعمان،  لبنان  يف  النامية 
الآخر اإحتمالت حتقيق ال�سالم والإ�ستقرار يف 
خطرية  اإنق�سامات  بالفعل  ت�اجه  التي  البلدان 
اأو حرًبا اأهلية يف  دول ترتاوح من تايالند اإىل 

اليمن اإىل غ�اتيمال، اأ�س�اأ. 
ويـــ�ـــســـع املـــخـــطـــطـــ�ن الإ�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــ�ن 
ــ�ن نــ�ــســب اأعــيــنــهــم خــطــر قــ�تــني  ــيـ ــريكـ الأمـ
لل�ليات  حقيقية  تهديدات  ت�سكالن  رئي�سيتني 
متثالن  اللتان  وال�سني،  رو�سيا  هما  املتحدة، 
النات�  من  اأبعد  ه�  ما  اإىل  ميتد  كبرًيا  حتدًيا 
ــدول املــتــقــدمــة مع  ــ واأوروبــــــا. ومـــع تــنــافــ�ــض ال
اأ�س�ض  على  ترامب،  عليها  تنمر  التي  ال�سني 
خمتلفة واأكرث عدائية، ت�اجه ال�ليات املتحدة 
م�اجهة  اإحتمالت  الإ�سرتاتيجي�ن  و�سركاوؤها 
ع�سكرية ومدنية مع هاتني الق�تني ولي�ض فقط 

املناف�سة.
ويف نف�ض ال�قت فاإن اإيران وك�ريا ال�سمالية 
اأو  »�سد«  حمــ�ر  وال�سني  رو�سيا  مع  ت�سكالن 
الأمريكية  امل�سالح  يق��ض  قــد  �سلبا  جـــدارا 
�ــســ�اء، خا�سة مــع قــدرة  والأوروبــيــة على حــد 
مناطق  الأمــنــي يف  ــفــراغ  ال ــلء  م على  رو�ــســيــا 
حــروب  و�ــســط  ــ�ن  الأمــريكــي منها  �سين�سحب 

متناثرة يف ال�سرق الأو�سط واآ�سيا بالتحديد. 
ال�س�ؤال امللح الذي يربز يف اأذهاننا، ه� هل 
من  املرحلة  هــذه  يف  الأمريكي  الإن�سحاب  اإن 
ال�سعف الدويل، ي�سب يف م�سلحة اجلميع، اأم 
اأنه حم�ض جن�ن لرئي�ض مغل�ب، اآثر القفز من 

مركب يغرق يف وح�ل �سيا�ساته.  
خ�سم  يف  مــ�ؤكــًدا  يبدو  واحــد  �سيء  هناك 
ال�ليات  اأن  العبث اجلي�ا�سرتاتيجي، ه�  ذلك 
املنقذ  تك�ن  اأن  على  الي�م  قــدرة  اأقــل  املتحدة 
للعامل اأو ال�سرطي، واأن العامل على اأب�اب حقبة 
الذي  العاملي  النظام  �سكل  تغري  قد  م�سطربة 
�سقط �سريع فايرو�ض ل اأفق للخال�ض من اآثاره.

   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   

يعترف المخططون 
اإلستراتيجيون األميركيون، أن 
بالدهم فشلت في معالجة 
عدم فعالية الكثير من جهود 

المساعدات الخارجية



السياسة

خالف ما يحدث يف ال�سيا�سة الداخلية املتعلقة 
والبطالة  واخلــدمــات  والــ�ــســرائــب  بال�سحة 
وغريها. يف هذا املقالة نتطرق اىل اإختالفات 
بايدن  وروؤيــة  للحزبني،  الأمريكية  ال�سيا�سة 

امل�ستقبلية  للمنطقة.
اول - روؤية ترامب وبايدن لق�سايا املنطقة

 ركزت احلمالت الإنتخابية الرئا�سية التي 
كانت حا�سرة يف اأجندة كال من دونالد ترامب 

وج� بايدن، على ق�سايا املنطقة الآتية: 
1ـ الكيان ال�سهي�ين والق�سية الفل�سطينية:  
ــاء  ــس ــرووؤ� ــرامــب اإثــبــات اأنـــه اأكـــرث ال حـــاول ت
الكيان  دعــم  يف  لــ�عــ�ده  تنفيذًا  الأمريكيني 
اإىل  الأمريكية  ال�سفارة  نقل  منها  ال�سهي�ين، 
على  ال�سهي�نية  بال�سيادة  واإعــرتف  القد�ض، 
ل�سم   الــداعــمــة  وخطته  اجلـــ�لن،  مرتفعات 
وغــ�ر  الغربية  ال�سفة  مل�ست�طنات  الــكــيــان 
الأردن. فاإن ج� بايدن من امل�ؤيدين لل�سهي�نية 
اإبقاء  ويدعم  كيانها  باأمن  وملتزم  العاملية، 

يدع�  لكنه  القد�ض.  يف  الأمريكية  ال�سفارة 
الن�ساط  بــ�قــف  ويــطــالــب  الــدولــتــني  حــل  اىل 

الإ�ستيطاين ال�سهي�ين يف الأرا�سي املحتلة .
ترامب  تبنى  ــراين:  الإي الن�وي  الإتفاق  2ـ 
م�قفًا مت�سددًا من طهران، لأنها متثل تهديدًا 
ولهذا  والــدويل،  الإقليمي  وال�ستقرار  لالأمن 
الن�وي، يف  الإتفاق  بالإن�سحاب من  نفذ وعده 
اإ�سرتاتيجية  اإعتماد  يف  و�سرع   ،2018 العام 
»ال�سغ�ط الق�س�ى« �سد اإيران، ل�سل اأن�سطتها 
الإ�سرتاتيجية  هذه  واأن  وال�ساروخية  الن�وية 
الإقت�سادية  الأو�ــســاع  اإنهيار  اإىل  تـــ�ؤدي  قــد 
داخل ايران. ويف املقابل، فاإن ج� بايدن، واإن 
كان يتفق مع ترامب يف روؤيته لإيران باإعتبارها 
ول  املنطقة،  يف  لالإ�ستقرار«  »مزعزعة  قــ�ة 
يجب ال�سماح لها بتط�ير اأ�سلحتها الن�وية، اإل 
باأن  املراقبني   بنظر  نهجًا خمتلفًا،  يتبنى  اأنه 
الع�دة اإىل التفاق الن�وي ب�سيغته ال�سابقة لن 
تك�ن اأمرًا �سهاًل – بعد ا�ستئناف اإيران للعديد 
من اأن�سطتها الن�وية خالل العامني املا�سيني، 
الأمر الذي يتطلب الذهاب اإىل التفاو�ض على 
يف  الإيـــراين  التمدد  وم�اجهة  جديد،  اإتــفــاق 

العراق ولبنان و�س�ريا واليمن.
اأثـــارت  و�ــســراعــاتــهــا:  املنطقة  اأزمـــات  3ـ 
�سيا�سات ترامب منذ و�س�له اىل البيت الأبي�ض 
�سيا�سة  تبني  اإىل    ،2017 عــام  �سباط  يف 
ت�س�يتها،  جه�د  يف  الإنخراط  وعــدم  العزلة، 
�س�ريا  من  الأمريكية  الق�ات  �سحب  ان  ويرى 
الــدولرات،  تريلي�نات  كبدته   ،2018 عام  يف 
اأن  الأمــريــكــيــني،  ال�سيا�سيني  بع�ض  ويـــرى 
يعر�ض  املتحدة  لل�ليات  مت�سرعا  اإن�سحابا 
مقابل  ويف  للخطر،  الأمريكي  الق�مي  الأمــن 
مغايرًا  م�قفًا  بايدن  ج�  يتبنى  الــروؤيــة،  هذه 
اإذ ينطلق من  اأزمات و�سراعات املنطقة،  من 
�سرورة اإ�ستمرار ال�ج�د الأمريكي يف املنطقة، 
واإنتقد  اأزماتها،  حل  يف  الفاعل  والإنــخــراط 
احلزب الدميقراطي التدخل الرتكي يف �سمال 
ثمًنا  اأنقرة  تدفع  اأن  يجب  اأنــه  واأكــد  �س�ريًا، 

باهًظا حيال ذلك. 
التطرف والإرهاب: هناك  4ـ احلرب �سد 
ــني جتـــاه »الــقــاعــدة  ــني احلــزب اإتـــفـــاق ب �سبه 
بينما  اإرهابية،  تنظيمات  باإعتبارها   وداع�ض« 

ما تزال املنطقة العربية حتظى باأهمية يف 
اإختالف  واأن  الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة 
ل  ح�لها،  والدميقراطي  اجلمه�ري  احلزبني 
بطريقة  تتعلق  بل  ال�سيا�سة،  مي�ض ج�هر هذه 
على  حتقيقها،  اىل  امل�ؤدية  وال��سائل  اإدارتها 

السياسة األمريكية للحزبن الجمهوري والديمقراطي 
ــنــــات ــايــ ــبــ ــتــ ــــة: الـــــمـــــقـــــاربـــــات والــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــعـ فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة الـ

د. خليل مراد

السياسة
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ترتبط  التي  الدولة  تلك  اأثي�بيا  يف  الأخرية  الدامية  الأحداث  ك�سفت   
مع عدد من دول اأفريقيا  العربية حدوديا ونهر النيل امل�سرتك، وبناء �سد 
وال�س�دان  م�سر  على  للتاأثري  وقطر  ال�سهي�ين  الكيان  من  بدعم  النه�سة 
يف  وا�سحا  تعنتا  اأثي�بيا  واإبداء  املائية،  ح�س�سهما  يف  وحماربتهما 

املفاو�سات مما يهدد الأمن املائي مل�سر وال�س�دان.
ان الأزمة يف هذا البلد هي اأزمة عرقية يف جانبها الأكرب وان جزءا منها 
ال�سراع  نتيجة  بات  اأقاليم  ت�سعة  املك�ن من  الفدرايل  �سيا�سيا،  فنظامها 
الذي بداأ الرابع من ال�سهر املا�سي، نظاما  قابال للت�سظي ك�ن ان الرئي�ض 
اآبي احمد احلائز على جائزة ن�بل لل�سالم لعام 2018 مل ي�ستطع ب�سيا�سته 
اإجراءاته  بجدوى  احلكم  يف  �سركائه  يقنع  اأن  دميقراطيا،  مظهرها  التي 
ك�رونا،  تف�سي  ب�سبب  النتخابات  تاأجيل  قراره  م��س�ع  وخا�سة  ال�سيا�سية 
املركزية  الإدارة  دعى  ما  انتخابات،  باإجراء  تيغراي  اإقليم  قابله  والذي 
عدم العرتاف بهذه النتخابات، وبداأت معها الت�سريحات والت�سريحات 
امل�سادة و�س�ل اإىل حالة احلرب التي خلفت حلد كتابة هذا امل��س�ع املئات 

من القتلى وعرب احلدود اربع�ن الف لجئ اإىل ال�س�دان.
اإن ت��سع احلرب مع اإقليم تيغراي يهدد اأثي�بيا بتفكك نظامها الفدرايل، 
تاأثريات  وان  عرقية،  �سبعني جمم�عة  من  اأكرث  من  يتك�ن  البلد  هذا  ك�ن 
الدائرة  ت��سعت احلرب  اإذا  اأثي�بيا،  اأكرب على وحدة  �سيك�ن  هذه احلرب 
غري  والق�ميات  الأعراق  من  الكبري  العدد  هذا  بني  اأهلية  حرب  اإىل  الآن 
الزراعة  قلة  نتيجة  بينها،  فيما  نزاعات  �سهدت  لطاملا  والتي  املتجان�سة، 
نظم  من  اثي�بيا  به  مرت  ما  وكذلك  الإقت�سادية،  وال�سع�بات  واجلفاف 
مرورا  الع�سكر،  حكم  اإىل  �سيال�سي  هيال  امرباط�رية  من  خمتلفة  حكم 
احمد   اآبي  اىل حكم  و�س�ل  بال�سي�عية  املرتبط  منغ�ست� هيالمريام  بفرتة 
على  بظاللها  تلقي  مع جريانها  ال�سابقة  اأثي�بيا  اأن حروب  كما  الفدرايل، 
امل�سهد الأثي�بي وجتعله اأكرث قتامة،  اذا ت��سعت احلرب لت�سمل كل اأثي�بيا 

وقد ت�سل �سظاياها اإىل دول اأخرى يف القرن الأفريقي.
ال�سراع  حالة  اإنهاء  ت�ستطيع  دولية  اإرادة  من  بد  ل  الع�امل،  هذه  لكل 

واحلرب الداخلية واإل فاأن اثي�بيا على طريق التفكك القريب.

أ. علي الزبيدي

أثيوبيا والطريق 
نحو التفكك

في الصميم

   �شحفي من العراق

يختلفان يف الروؤية اىل الإخ�ان امل�سلمني، ترامب ي�سنف جماعة 
منه  ت�ستقي  الــذي  الفكري  الأ�سا�ض  باأنها  امل�سلمني  ــ�ان  الإخـ
التي  واأيدي�ل�جياتها  اأدبياتها  والإرهابية  املتطرفة  اجلماعات 
حتر�ض على العنف والكراهية،  يف املقابل فاإن ج� بايدن، ينظر 
اىل جماعة الإخ�ان امل�سلمني، باأنها جماعات معتدلة، ولعل هذا 
ال�ليات  يف  امل�سلمني  الإخــ�ان  من  مقربة  جماعات  يف�سرتاأييد 

املتحدة جل� بايدن يف ال�سباق النتخابي.
ثانيا-  ت�قعات  ال�سيا�سة الأمريكية يف عهد بايدن يف املنطقة
اأن  املحتمل  فمن  الإنتخابي،  ال�سباق  بايدن يف  ف�ز ج�  بعد   
التغريات جتاه بع�ض الق�سايا،  ال�سيا�سة الأمريكية بع�ض  ت�سهد 
يف  املتحدة  الــ�ليــات  تلعبه  اأن  يفرت�ض  الــذي  الــدور  ولطبيعة 

املنطقة العربية ،و ميكن الإ�سارة اإىل بع�ض الجتاهات:
املتحدة ملمار�سة دورها  ال�ليات  اأهمية ع�دة  بايدن  يرى  1ـ 
جملة  يف  كتبها  مقالة  يف  الــروؤيــة  هــذه  عــن  عــرب  وقــد  العاملي، 
اأمريكا  تق�د  اأن  يجب  )ماذا  بعن�ان  الأمريكية  اأفــريز«  »ف�رين 
مالمح  طرحت  التي  اآذار2020،  عدد  يف  ن�سرت  جديد؟(  من 
الإقت�سادية  ــط  ــرواب ال على  احلــفــاظ  مــن  تنطلق  م�ستقبلية 
التقليديني  املتحدة  ال�ليات  حلفاء  مع  وال�سيا�سية  والع�سكرية 
يف املنطقة، وع�دة الدبل�ما�سية الأمريكية للم�ساهمة بفاعلية يف 
اإيجاد حل�ل لأزماتها وخا�سة يف منطقة اخلليج العربي، بل اأن 
�سخ�سيات  �سيختار  رمبا  بايدن  اأن  اإىل  تذهب  اأمريكية  تقارير 
وم�ست�سارة  ال�سابق،  اخلارجية  وزير  كريي  كج�ن  دميقراطية  

الأمن الق�مي للرئي�ض ال�سابق �س�زان راي�ض، وغريهم الكثري.
الفل�سطيني  الــ�ــســراع  حلــل  جــديــد  م�سار  عــن  البحث  ـ   2
يف   - املتحدة  الــ�ليــات  تبحث  اأن  املحتمل  من  اإذ  ال�سهي�ين، 
الفل�سطيني-  ال�سراع  لت�س�ية  جديدة  �سيغة  عن  بايدن-  عهد 
»�سفقة  عليها  يطلق  والتي  ترامب  خطة  لتجميد  ال�سهي�ين،  
القرن«، وال�سعي اإىل التفاهم مع حك�مة نتنياه� على رفع ق�سية 
اأمل  على  اأعمالها،  جــدول  من  الغربية  ال�سفة  يف  مناطق  �سم 
اإ�ستئناف املفاو�سات بني الفل�سطينيني والكيان ال�سهي�ين وحل 
النظر  بايدن  اإدارة  تغ�ض  اأن  فالأرجح  بينهما.  العالقة  الق�سايا 
على اإعتبار القد�ض عا�سمة للكيان، وحتاول يف املقابل اأن تخفف 

حدة الت�تر الذي ترتب عليها.
3 ـ اإيران، �سحيح اأن بايدن اأعلن اأنه مع ع�دته اإىل التفاق 
الن�وي، لكن ذلك رمبا ي�ستغرق مزيدًا من ال�قت، كما ان  �سيا�سة  
باإ�ستخدام  والتهديد  اإيــران  على  الرتامبية  الق�س�ى  ال�سغ�ط 
الق�ة كما حدث مع عملية اإغتيال قا�سم �سليماين، جعلت اإيران 
وهذا  تهديداتها،  املتحدة جادة يف  ال�ليات  اأن  ب��س�ح،  تدرك 
املت�قع  من  ولهذا  ب�سه�لة،  فيه  التفريط  بايدن  لإدارة  ميكن  ل 
الإتفاق  اإىل  املتحدة  ال�ليات  �سيا�سته ع�دة  بايدن يف  اأن ميزج 
التي تت�افق مع  البالي�ستية  اأ�سلحة ال�س�اريخ  الن�وي وربطه مع 

امل�اقف الأوروبية لك�نها املهددة لالأمن وال�ستقرار يف املنطقة
    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات
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د. عبدالناصر سكرية

العق�ل  على  الإعــالم  �سط�ة  على  اأدل  لي�ض 
النا�ض  اإهتمامات  ت�جيه  يف  الــفــذة  ومــقــدرتــه 
وفــر�ــض اإجتـــاهـــات الــــراأي الــتــي يــريــدهــا على 
املــتــابــعــني واملــحــلــلــني والــنــا�ــســطــني واملــهــتــمــني 
املثارة  الق�سية  من  العامة؛  الإن�سانية  بال�س�ؤون 
الكاريكات�رية  الر�س�م  ح�ل  فرن�سا  يف  م�ؤخرا 
اللفظية  الأفعال  وردود  الإ�سالم  لنبي  امل�سيئة 
والفعلية وت�سريحات الرئي�ض الفرن�سي ماكرون. 
لالأفعال  وامل�جه  القائد  دور  الإعــالم  لعب  فقد 
يخدم  منهج  وفــق  واإ�ستثمارها  معا،  والـــردود 
والأطراف  الق�ى  لتلك  �سيا�سية متعددة  اأهدافا 
املــتــداخــلــة يف الــقــ�ــســيــة واإثـــارتـــهـــا والــتــعــاطــي 

الإنفعايل معها.
بر�س�م  العام  الــراأي  باإ�سغال  كان  البدء  ـ   1
ب�سكل  وعر�سها  م�سيئة  كاريكات�رية  �سحفية 
الإ�سالم  وجــ�د  تهدد  وكاأنها  فبدت  حتري�سي 
من  اأكــرث  لي�ست  اأنها  حني  يف  امل�سلمني،  وحياة 
كالم غ�غائي عابر تافه يعرب عن راأي �سخ�سي 
وال�اقع،  احلقيقة  ميدان  تنق�ض يف  ول  تزيد  ل 
على  احلقيقية  التهديدات  تغفل  اأنها  والأخطر 
الغرب  بــالد  يف  لي�ض  وحياتهم  امل�سلمني  وجــ�د 
فقط واإمنا يف بالدهم الأ�سلية ذاتها ول �سيما يف 
بالد العرب مهد الإ�سالم ووعاء فهمه وتف�سيله.
واإ�ستنزاف  امل�سلمني  م�ساعر  اإ�ستثارة  اإن 
اإمنا  عابرة؛  تافهة  �سخافات  على  للرد  غ�سبهم 

السياسة

اخلطر  مكامن  عن  بعيدا  جرهم  هدف  يخفي 
ح�ساري  ك�عاء  دينهم  وعلى  عليهم  احلقيقي 
نه�س�ي حترري اإن�ساين �سامل، ثم اإىل ت�سريف 
ردود اأفعالهم وما فيها من طاقة كامنة يف عملية 
اآخرين،  مع  ال�ستائم  فيها  يتبادل�ن  وقدح  ردح 
ردات  �سط�ة  حتت  اإبقائهم  اإل  �ساأنها  من  لي�ض 
الفعل الإنفعالية الغا�سبة دومنا اأية مقدرة على 
الفعل يف ميادين الأخطار احلقيقية والتحديات 

ال�ج�دية.
2 ـ فيما بدا اأنه اإ�ستثمار م�جه لردات الفعل 
على الر�س�م الكاريكات�رية، جرى تركيز اإعالمي 
�سخم على جرمية قتل املدر�ض الفرن�سي وقطع 
الب�سعة  اجلــرميــة  هــذه  �ــســارت  اأن  اإىل  راأ�ــســه 
وم�سم�نا،  �سكال  املرف��سة  امل�ستنكرة  النكراء 
الإهتمام  يف  تتف�ق  عامة  اإن�سانية  عاملية  ق�سية 
التي  ــم  اجلــرائ اآلف  على  الــعــاملــي  الإعــالمــي 
تف�قها فظاعة و�سناعة يف بالد كثرية لي�ض اأقلها 
واليمن  وفل�سطني  و�س�رية  العراق  يف  يجري  ما 

وال�س�مال وغريها.
وعلى الف�ر مت ربط ذاك الت�سرف الإجرامي 
الفردي بالإ�سرتاتيجية العاملية ملكافحة الإرهاب، 
وتقدمي امل�سلمني كرعاة اإرهاب والإ�سالم كدين 
يح�ض على الإرهاب، والرتاث الإ�سالمي الذي ل 
والتقتيل  القتل  بجرائم  ويزخر  بالآخر  يعرتف 

والتقاتل.

يف  م�سلم  املليار  ون�سف  املليار  بني  من  ـ   3
الفرن�سي  املدر�ض  قتل  جرمية  ي�ؤيد  مل  العامل، 
الت�ا�سط  و�ــســائــل  على  وا�ــســح.  مــعــروف  اأحـــد 
معروفة  غري  اأ�س�ات  ب�سعة  ظهرت  الإجتماعي 
تربير  اإيجاد  حتــاول  اأ�سحابها،  �سخ�سيات  ول 
من  اأعــدادا �سخمة  اأن  فيما  للجرمية،  تخفيفي 
اإ�ستنكروها ب�سدة ورف�س�ا ن�سبتها اإىل  امل�سلمني 

اأية قيمة اإ�سالمية.
املجه�لة  الــنــ�ــســاز  اأ�ـــســـ�ات  بع�ض  وحــدهــا 
لتبدو  وتعميمها  عليها  الكبري  الرتكيز  جــرى 
فيما  كافة  وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  تعرب  وكاأنها 
تدعيم  بهدف  وذلــك  بتاتا،  ذلك  عك�ض  ال�اقع 
�ستارا  تتخذ  التي  الإرهــاب  حماربة  اإ�سرتاتيجة 
والإ�ــســالم  العرب  على  �ساملة  وجــ�ديــة  حلــرب 

ي�سنها اأطراف النظام العاملي املجرم الفا�سد.
مطب  يف  العربية  النخب  من  كثري  وقــع  ـ   4
يهاجم�ن  فراح�ا  املتبادل  والإنفعال  التحري�ض 
ويدافع�ن  الإ�سالمي  والــرتاث  الإ�سالمي  العقل 
اأيــة  دومنــا  ودميقراطيته  الــغــرب  علمانية  عــن 
وح�سنات  هذا  م�ساوىء  تبني  ر�سينة  م��س�عية 
ذاك. و اأن الدميقراطية العلمانية الغربية لي�ست 
بحق  الإجرامية  ال�ح�سية  الأعمال  عن  منزهة 
ل  ل�نني  بني  �سراع  وكاأنه  امل�سهد  بدا  و  الآخــر. 
اأن تك�ن  اإما  اأ�س�د،   اأبي�ض واإما  اإما  ثالث لهما: 
اإرهابي  تكفريي  اأنك  اأو  الغربية،  العلمانية  مع 
تعادي احلرية والراأي الآخر، بينما احلقيقة غري 

ذلك متاما بعيدا عن هذه الثنائية املفرو�سة.
�سجعت  »الــديــنــيــة«  ــزاب  ــ الأحـ وحــدهــا  ـ   5
وت�سجع اإنخراط النا�ض يف ردات الفعل وال�سباب 
املتبادل، تبغي به �سد تلك الع�سبية التي جتعلها 
لالإ�ستجابة  النا�ض  وتدفع  ــداث  الأحـ حمــ�ر  يف 

اإلســـــــــــــــام وفــــــرنــــــســــــا والـــــتـــــطـــــرف
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لتحري�سها والإلتفاف ح�لها باإعتبارها حامية حمى الدين واملدافعة عن اهلل 
ودينه ونبيه. ينطبق هذا على ال��سط امل�سلم والأو�ساط الغربية واإن تكن ردات 

الفعل فيها تتمظهر بدع�ات العن�سرية وحماربة الهجرة واملهاجرين.
6 ـ تبدو عملية »ت�سيي�ض الدين« واإ�ستغالل امل�ساعر الإميانية الدينية خلدمة 
اأثري يف هذه  ما  وا�سحة جلية يف كل  �سيا�سية معينة،  واإ�سرتاتيجيات  اأهداف 
الق�سية، بداية من الت�سريحات غري املدرو�سة وغري العاقلة للرئي�ض الفرن�سي 
واأحزاب  تركيا  ت�ظفه  الذي  املعاك�ض  بالتجيي�ض  مرورا  الر�س�م،  على  تعليقا 
الفرن�سي  فالرئي�ض  الإ�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  لت�جهاتها  تدعيما  »اإ�سالمية« 
يحتاج اإىل م�ساعر وطنية م�ستثارة لرفع م�ست�ى �سعبيته املتدنية يف الأو�ساط 
لتك�ن  املتاأججة  الدينية  امل�ساعر  تلك  اإىل  يحتاج  اأوردغــان  فيما  الفرن�سية، 
لدور  اإ�ستعدادا  يبدو  فيما  اخلارجية  وتدخالته  ال�سيا�سي  ت��سعه  يف  ع�نا  له 

اإمرباط�ري متماهيا مع ت�س�رات عثمانية م�ستقبلية لدور اإمرباط�ري غابر. 
اأزمة حياتية واإقت�سادية واأخالقية يعاين منها النظام  اأنه  ـ وفيما يبدو   7
دور  مع  الأحــداث  تلك  ملعظم  كثرية  خلفيات  تت�سح  الفا�سد،  املع�مل  العاملي 
بارز لأطراف ذلك النظام العاملي يف اإثارتها ثم يف اإ�ستغاللها برباعة خلدمة 

اأهداف اأ�سا�سية له.
ولي�ض الإلتفاف ال�سعبي ح�لها يف م�ست�يات مر�سية، واأخبار الف�ساد فيها 
اأكرث من امل�ساعر  تنت�سر وتتعمم، واأما متا�سكها الداخلي فاأقل فعالية، ولي�ض 
ال�سعب�ية زخما ل�سد الأوا�سر وتق�ية العزائم مل�اجهة خطر قادم يهدد ال�ج�د 

وامل�سري والقيم الدميقراطية ، كما يت�س�رون وي�س�رون.
حياتية  معي�سية  اأزمــات  يف  الإن�سانية  املجتمعات  اإ�ستغراق  خ�سم  يف  ـ   8
�سيا�سة  على  العاملي  الراأ�سمايل  النظام  هيمنة  الأ�سا�سي  �سببها  متفاقمة 
املحلية  �سلطاتها  وخ�س�ع  وف�ساد  العامل،  بــالد  معظم  وت�جهات  واإقت�ساد 
النا�ض  بني  الف�ارق  تبدو   ، وي�سغلها  يحميها  الذي  النظام  ذلك  لإحتياجات 
مرعبة مدمرة. اإن غالبية من النا�ض تعي�ض يف حياة متدنية، وكثري منهم يعي�ض 

فقرا مدقعا، فيما اأقلية نخب�ية حمدودة هي امل�سيطرة و املرفهة.
النخب  تلك  دفع  امل�سطرب،  املتفاوت  الإن�ساين  الإجتماعي  ال�اقع  هذا 
الراأ�سمالية املحدودة اإىل التخفي وراء الع�سبيات الدينية والعرقية والعن�سرية، 
فراحت ت�سجعها وتق�يها وت�ستغل ع�اطفها الدينية ل�سرف اإهتمامها عن وقائع 
حياتهم الفعلية وعن الأخطار على م�ستقبل الب�سرية الناجمة عن تكد�ض معظم 

الرثوة الب�سرية يف اأيدي ب�سعة اآلف من الب�سر.
الدينية  الع�سبيات  �سناعة  اإبتكرت  الراأ�سمالية  املالية  النخب  هــذه 
لإخفاء  واإ�ستخدامها  جتيي�سها  يف  وتــربع  والعن�سرية  والعرقية  والطائفية 
وت�سبيح  واإحتيال  وغ�ض  ون�سب  �سرقة  من  فيها  وما  ال�قائع  واأرقــام  حقائق 
وفج�ر وف�ساد واإ�ستغالل، ولي�ض اكرث من التع�سب الديني حجابا يعيق روؤية كل 
ذلك التهافت القاتل يف ال�اقع العاملي الراهن، لذا يربع�ن يف ت�سجيع ورعاية 

كل اأن�اع التحري�ض الديني وامل�ساعر الدينية.
9 ـ يعاين واقع امل�سلمني الي�م من ف�ساد كبري وتخلف اأكرب وت�سرذم اأخطر 
جلهات  مرتهنة  تنفيذية  و�سلطات  عقيمة  دينية  نخب  مقدراتهم  ت�جه  فيما 
عديدة، فال م�سلحة لأي من هذه الأطراف املحلية واخلارجية يف حتررهم. 
نقل  اإن مل  اإجرامي  اأية ق�ة تكفريية ذات حمت�ى  لتدعيم  ويتهام�س�ن جميعا 
والإ�ستمرار  البقاء  واإمكانيات  العمل  مق�مات  واإعطائها  لت�سكيلها  يتداع�ن 

ون�سبة فعلها لالإ�سالم.
م�ساعره  على  تعتدي  جهة  اأيــة  مقاطعة  م�ؤمن  كل  حق  من  كان  اإذا  ـ   10
الدينية والدفاع عن رم�زه الدينية باملنطق والعلم واحل�ار؛  فلي�ض من حق اأحد 

قتل اإن�سان اآخر بحجة اإنتقاده اأو تهجمه على نبي اأو ر�س�ل اأو دين.

اأطفالنا  �سيقراأ  فعاًل..وكيف  م�ستقل�ن  نحن  هل 
حكايات وطنهم املنك�ب بعد مائة عام؟

ال�سرب  اأدويـــة  اللبناني�ن  ي�سرتي  عــّطــار  اأي  مــن 
وال�سم�د وط�لة البال؟

اإنتم�ا، ويف اأي  اأمل يتاأكد اللبناني�ن، اىل اأي طائفة 
اأ�سا�سات  نخر  الــذي  »ال�س��ض«  اأن  فيه،  وجــدوا  م�قع 
ال�طن، منذ اأن كان ال�طن، ه� الذي �سيق�سي عليه يف 
اأم  »ال�س��ض«  يحارب�ن  يفعل�ن؟..هل  النهاية؟..فماذا 

ي�سرم�ن النار يف كل �سيء؟
ماذا يفعل امل�اطن الذي يحلم باأن يك�ن وطنه وطنا 

»حقيقيا«، وه� الذي لطاملا دافع عن جمد لبنان؟
يغني على  وكل منهم  الط�ائف،  اأمراء  �سي�سمح  هل 

لياله، باأن تتح�ل هذه الأحالم اىل حقيقة؟
وهل ما زلنا قادرين على حتمل كل هذه الأحزان؟

وما  نعرفه  ما  ال�طن،  اأر�ــض  على  جرى  ما  كل  بعد 
جنهله، ومع ما يتم ك�سفه ي�مُا بعد ي�م من ممار�سات 
يحا�سر  اأن  اأحــد  حق  من  يعد  مل  وجتـــاوزات،  وخمــاٍز 
اأمــامــنــا عــن احلــالل واحلـــرام.. الــعــّفــة، ويتحدث  يف 
على  من�سي  اأن  اإما  اإنتحارين:  اأحد  علينا  فر�س�ا  لقد 

اجلمر...اأو ناأكله!!
املنه��ض  حلمنا  بني  الرتباط  لفك  اأمــل  هناك  هل 
كل  من  وهي  �ساحتنا،  متالأ  التي  التما�سيح  من  واأََكَلته 

اجلن�سيات والأطياف والأجنا�ض؟
بيننا  باإ�ستمرار  قائمة  امل�سكلة  اأن  لنا  �س�روا  لطاملا 
اأواخل�ارج...ولكننا  الــروم  اأو  الفر�ض  اأو  قري�ض  وبني 
الكيان  مع  هي  نراها  كما  ال�حيدة  م�سكلتنا  اأن  نــرى 

ال�سهي�ين...

أ. مايز األدهمي

تساؤالت 
إستقاللية!؟

من زاويتي
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السياسة

خالل  انــه  الأمــريــكــان  الكتاب  اأحــد  ي�سري 
املا�سية،  الــفــرتات  خــالل  ــعــراق  ال اإىل  رحــلــة 
حيث  ال�سليمانية،  يف  ال�قت  بع�ض  فيها  ق�سى 
هناك  اجلامعات  طالب  من  مبجم�عة  اإلتقى  
ويف مرحلة ما من احلديث، �ساأل الطالب »ما 
هي جمم�عة الأفكار واملبادئ والتاريخ والرواية 
ال�طنية التي ت�سارك�نها مع طالب اجلامعات يف 
اإجابتهم اجلماعية،  كانت  الب�سرة؟«  اأو  بغداد 
اأن  و�سخ�ض  الأمريكي   فاإنده�ض  �ــســيء«.  »ل 
يتمكن  مل  اإذا  العراق.  م�سكلة  ج�هر  هي  هذه 
م�سرتكة  جمم�عة  على  التفاق  من  العراقي�ن 
من الأفكار ح�ل ما يعنيه اأن يك�ن عراقيًا، فاأن 

م�سري وج�د البلد ه� الإنهيار النهائي.
اإن هذا املثال لي�ض بال�سرورة  يعني حتديدا 
اأن ال��سع يف ال�ليات املتحدة مثل العراق. اإل 
ان املق�س�د ان الأمريكيني �ساأنهم ل يختلف عن 
بقية �سع�ب العامل كما يحاول البع�ض اإظهاره. 
ــا الــ��ــســع اأ�ــســعــب لــكــرثة عــدد الأثــنــيــات  ورمبـ
العرقية والثقافية والدينية وغريها التي ت�سكلت 
منها ما تدعي ال�ليات املتحدة المريكية وهذه 
تــهــدد ه�ية  الــتــي  املر�سية   مــن احلــالــة  جــزء 

جمتمعات ال�ليات املتحدة.
مــعــروف يف تــاريــخ الأمـــرباطـــ�ريـــات، كما 
مراحل  بثالث  متر  اأنها  خلدون  اإبــن  حددها 
ان  ورغــم  ال�سيخ�خة،  ثم  وال�سباب  الطف�لة 
اغلب ال�سيا�سيني املتنفذين الأمريكان يحاول�ن 

العظمى  دولتهم  اأن  حقيقة  على  يقفزوا  اأن 
المرباط�ريات  كل  �ساأن  �ساأنها  للنهاية  اآيلة 
يعي�سه  الذي  احلال  واقع  اأن  اإل  �سبقتها،  التي 
اأنـــه يف طريقه اىل  يــ�ؤكــد  الأمــريــكــي  الــنــظــام 
اىل  الأزمــات  ت�سدير  حمــاولت  واأن  الإنهيار، 
اخلارج مل تعد ت�ؤتي اأكلها، فال�سع�ب املن�س�ية 
بال�سيا�سني  تثق  تعد  مل  المريكي  العلم  حتت 
والدميقراطي  اجلمه�ري  باحلزبني  وحتديدا 
معاجلة  يف  ب�سيا�ساتهما  كثريا  اخفقا  اللذين 
الهم  تك�ن  مــا  عــادة  التي  الداخلية  ــات  الزمـ
الأول للم�اطنني ذوي الدخل املنخف�ض يف حني 
ال�س�اء  املتعاقبة  المريكية  الدارات  ت�سلط 
التي  اخلارجية  والتدخالت  ال�سراعات  على 

من  المريكيني  غالبية  مبعاناة  لها  لعــالقــة 
�سع�بة العي�ض ومل تعد تقنع امل�اطن المريكي 

وغريه خارج امريكا. 
املجتمعات  اإنــهــيــار  عــ�امــل  اأهـــم  اأحـــد  اإن 
اإح�سا�سها بفقدان ه�يتها ال�طنية،  والدول ه� 
م�سريها  يك�ن  ما  غالًبا  الق�مي  التفكك  واإن 
ــه بــدايــات النهاية   املــحــتــ�م وهـــذا مــا يــبــدو ان
للنظام الأمريكي الذي بداأت مالمح تفككه يف 
اأهم ما كانت تق�م عليه ماكنته الدعائية  اأحد 
وه� م�سرحية الدميقراطية المريكية التي طاملا 
مبثاليتها  روؤو�سنا  ومرتزقتها  اأمريكا  �سدعت 
واإنها النم�ذج الذي يجب ان ي�س�د )الأمركة( 
ومنها على وجه التحديد النتخابات التي بداأت 
�س�رتها العارية تتك�سف منذ التزوير الذي ظهر 
2000 )ج�رج  انتخابات عام  ب�سكل فا�سح يف 
الطني  وزادت  غــ�ر(  اآل  ومناف�سه  ب��ض  دبلي� 
الخرية  النتخابات  اىل  و�س�ل  اعقبها  ما  بلة 
2020 والتي حلد الآن مل يعرف م�سري الفائز 
املتبادلة  والتهم  بالتزوير  التفنن  حلجم  نظرا 

بني املر�سحني ترامب وج� بايدن؟!.
اأن الذي نعنيه باله�ية ال�طنية هي الطرق 
التي يعّرف بها امل�اطنني وحتديدا الأمريكي�ن 
وعالقاتهم  بــالــدولــة،  وعــالقــتــهــم  اأنــفــ�ــســهــم، 
علماء  ي�سميه  ومبا  بالطبع،  البع�ض.  ببع�سهم 
على  ي�ؤكد  والتي  اله�ية«،  »ذخــرية  الإجتماع 
على  ــاًء  ــن ب خمتلفة  ــات  ــ اأوقـ يف  منها  ــزاء  ــ اأجـ

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

هـــل ســتــكــون أمـــريـــكـــا مــثــل الـــعـــراق؟
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    خبري الدعاية العالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

الظروف. فمثال ل يزال ي�ستخدم اأغلب الأمريكيني تبعيتهم الأ�سلية 
للتعريف باأنف�سهم بل وحتى يف و�سائل العالم واجلهات الر�سمية 
اأمريكي  فه�  اأفريقي،  اأ�سل  من  اأمريكي  انه  ويق�ل  �سخ�ض  فياأتي 
عندما يك�ن بني الأفارقة، واأفريقي بني الأمريكيني، وافريقي بني 

الأفارقة.
اأن  هي  املتحدة،  بال�ليات  وعالقته  اأعاله  ذكرته  ما  �سبب  اإن 
امل�اطن  على  نركز  وهنا  جمتمع  اأي  ويف  كــان  اأيــا  ــ�اع  ال الن�سان 
اأن  معنى  ح�ل  الأ�سا�سية  الأفكار  ي�سارك  ان  عليه  فاأن  المريكي 
يك�ن اأمريكًيا مع اأ�سخا�ض يف جميع اأنحاء البالد بالطبع، قد يعتقد 
البع�ض اأن هذا الإعتقاد �ساذًجا بع�ض ال�سيء واأنه يف حد ذاته نتاج 
خربات الإن�سان ودرجة تعليمه، ل�سيما بالنظر اإىل كيفية ا�ستمرار 
الأ�سخا�ض املل�نني والن�ساء واملهاجرين وغريهم يف م�اجهة الظلم.
يف الآونة الأخرية، بداأ بع�ض املثقفني الت�ساوؤل هل ي�سرتك مثال 
ل  بحيث  الق�مي  بالإنتماء  ال�سع�ر  يف  الأمريكيني  من  كــاٍف  عدد 
ذلك  فعل�ا  هل  م�سرتكة؟  وطنية  ه�ية  اإىل  الإ�سارة  باإمكاننا  يزال 
الإدارات  ك�سفت  املا�سية،  الع�سرين  ال�سن�ات  على مدى  قبل؟  من 
املجتمعات  تعي�سها  التي  ال�سك�ك  املتعاقبة عمق ج�انب  الأمريكية 

الأمريكي.
بطبيعة احلال، مل تكن الق�سة الق�مية لأمريكا دائًما هي املادة 
التي تغمرها ال�سم�ض يف »ال�سباح يف اأمريكا« للرئي�ض رونالد ريغان. 
�سيا�سات  كرو،  اإرث جيم  مع  نعي�ض  زلنا  وما  الإعمار،  اإعادة  ف�سل 
الهجرة الأمريكية احلالية و�سمة عار على البالد. وعلى الرغم من 
النجاح امللهم الذي حققته نائبة الرئي�ض املُنتخبة كامال هاري�ض، ل 
رن كثرًيا، وغالًبا ما  تزال الن�ساء يتقا�سني اأج�ًرا منخف�سة، ول ُيقَدّ
ُي�ساء معاملتهن يف كثري من جمالت احلياة الأمريكية. لكن ال�سرد 
خدم  الأمريكية  لله�ية  مركزًيا  اأ�سبح  والــذي  بالأ�ساطري  امل�سبع 
ا م�حًدا مهًما. من بني اأف�سل املظاهر املادية لتلك اله�ية -  غر�سً
كما اأراد بناوؤها اأن تك�ن - ج�سر اأرلينغت�ن التذكاري الذي يربط 
اأحد  وا�سنطن العا�سمة بفريجينيا مع ن�سب لنك�لن التذكاري يف 
طرفيه ومقربة اأرلينغت�ن ال�طنية ومنزل روبرت اإي يل يف الطرف 

الآخر.
ب�سبب  الأمريكيني  من  العديد  جتاهل  يتم  بينما  اأخــرى،  مرة 
ال�حدة  نح�  البادرة  هذه  �سكل  فاإن  للج�سر،  املق�س�دة  الرمزية 
واله�ية امل�سرتكة ه� املهم الذي يجب احلفاظ عليه. يخ�سع اجل�سر 
ما  اأن  يبدو  ولكن  املا�سية،  القليلة  ال�سن�ات  خالل  البناء  لأعمال 

يعنيه رمزيًا قد فقد..
اإليهم  تفكري من حتدثت  مع طريقة  مقلقة  ت�سابه  اأوجه  هناك 
اأماكن  يف ال�سليمانية ب�ساأن بلدهم. لقد عان�ا هم وم�اطن�هم يف 
الإتفاق  نتيجة عدم قدرتهم على  البالد ع�اقب وخيمة  اأخرى من 
على ما يعنيه اأن تك�ن عراقًيا، لدرجة رف�ض الفكرة نف�سها يف حالة 
العديد من الأكراد. جتلت اله�ية املتنازع عليها يف ال�سرق الأو�سط 
يف عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والعنف وال�سراع الأهلي. الأمريكي�ن 
لي�س�ا مبناأى   - ا�ستثنائيتنا  لأنف�سنا عن  نق�له  الرغم مما  - على 

عن امل�سري نف�سه.

مل ت�سبه الإنتخابات الأمريكية الخرية �سابقاتها يف كل �سئ، اإبتداء 
اأو الأم�ال التي �سرفت عليها، حتى الق�سايا  من حجم امل�ساركة فيها 
هذه  يف  امل�ساركة  ن�سبة  بلغت  فقد  املر�سحني،  حمالت  تناولتها  التي 
الإنتخابات تقريبا %67 من الناخبني وهي اأعلى ن�سبة م�ساركة حققتها 
اإنتخابات امريكية منذ 120 عاما، وهذا ما جعلها تتنا�سب طرديا مع 
مليار   1،3 فقد جتاوز  املر�سحني  على حملة  امل�سروفة  الأمــ�ال  حجم 
دولر، وه� رقم ل يقارن بحمالت اأخرى يف اأي دولة من الدول الوربية، 
ب�سكل مبا�سر فقط على ملفات  فاإنها قد تركزت  اأما م�ا�سيع احلملة 
داخلية اأمريكية، وخ�س��سا يف ظل اأزمة اإقت�سادية عاملية كانت نتيجة 
وا�سحا  غيابا  هناك  كان  اأنه  عجب  فال   ،19 ك�ڤيد  جلائحة  مبا�سرة 
مر�سحي  لــدى  املتحدة  لل�ليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  ملفات  لتناول 

الرئا�سة الأمريكية.
العربية،  منطقتنا  ح�ل  املقبلة  اأمريكا  �سيا�سة  ه�  هنا  يهمنا  ما   
غرميه  ف�ز  حالة  يف  ترامب  دونالد  �سيا�سة  عن  قليال  �ستختلف  وهل 
ج� بايدن؟ فكيف �سيك�ن هذا الإختالف ونحن نعلم اأن بايدن )ح�سب 
ت�سريحاته( ه� اأكرث �سهي�نية من غريه. لقد حاول ترامب اإجناز ملف 
اىل  اأمريكا  �سفارة  ونقل  وجه  اأكمل  على  الو�سط  ال�سرق  يف  التطبيع 
القد�ض املحتلة، وجعل من �سهره ك��سنري )ر�س�ل �سالم( لهذه املهمة 
التي اأدت حتى الآن اىل بع�ض النتائج، ولكن اأيا من كان �سي�سغل البيت 
الأبي�ض يف قادم الأيام فاإن اأول ما �سيق�م به ه� اكمال ملف التطبيع 

امل��س�ع على مكتب الرئي�ض البي�ساوي والذي له اأول�ية ق�س�ى. 
اأما نحن ف�سننتظر الزيارات املك�كية مل�ست�ساري الرئي�ض الأمريكي 
وهم يقطع�ن اآلف الكيل�مرتات عرب البحار لي�سع�ا لنا اخلطط ح�ل 
م�سري منطقتنا، و�سرنى نف�ض الإبت�سامة البلهاء على وج�ه قادة دول 
املنطقة دون ان يجراأ اأحدهم وي�ستف�سر عن م�سري فل�سطني وبالتايل 
عن م�سرينا نحن العرب، ليطرح ال�س�ؤال املهم واجل�هري الذي يدور 
ا بعد ف�سل مبداأ الر�ض مقابل ال�سالم(  يف �سمري كل عربي )خ�س��سً
ولي�سبح ال�س�ؤال املحتمل ه�..التطبيع مع العدو ال�سهي�ين ملاذا ومقابل 

ماذا؟ 

أ. هالل العبيدي

اإلنتخابات 
األمريكية 
والتطبيع

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر
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السياسة

خالل  املتعاقبة  المريكية  الإدارات  حاولت 
مبا  العراقية  احلالة  تط�يع  املا�سية  ال�سن�ات 
منطقة  عم�م  يف  المريكية  الإ�سرتاتيجية  يخدم 
وكان  خمتلفة  وو�سائل  باأ�سكال  الأو�سط  ال�سرق 
ال�سيا�سي  الــدعــم  تــ�فــري  بــاإجتــاه  مييل  اأكــرثهــا 
بدءا  العراقية،  للحك�مات  والإقت�سادي  والأمني 
من حك�مة ن�ري املالكي مرورا بحك�مة العبادي 
الكاظمي،  م�سطفى  واأخريا  املهدي  عبد  وعادل 
�ـــســـ�اء مــبــا�ــســرة مـــن قــبــل الـــ�ليـــات املــتــحــدة 
الأمريكية، اأو من خالل حلفائها من بع�ض الدول 
العربية وخا�سة اخلليجية، والدول الوربية للقيام 
بهذا الدور كما حدث يف ت�سكيل التحالف الدويل 
بعد �سيطرة دولة اخلرافة امل�سماة »داع�ض« على 
العام  العراقية يف منت�سف  عدد من املحافظات 
2014، بتخاذل وت�افق بني املالكي ونظام املاليل، 
الكثري من احلقائق عن هذا  تك�سفت لحًقا  وقد 
املخطط امل�سب�ه الذي تبناه ن�ري املالكي �سخ�سيا 
و�سمال  املحافظات يف غرب  من  الإنتقام  بهدف 
العراق ب�سبب معار�ستها لطريقة واأ�سل�ب حكمه 
باإحتياجات  ابناء هذه املدن  الطائفي، حيث قام 
واإعت�سامات يف بداية �سنة 2013 واإ�ستمرت اكرث 
من عام، وقد ت�سدت لها حك�مة املالكي مبختلف 
و�سائل الق�ة والقمع وحدثت جمازر للمدنيني يف 
اىل  اإ�سافة  وغريها،  ودياىل  والفل�جة  احل�يجة 
الدمي�غرايف  والتغيري  التهجري  و�سائل  اإ�ستخدام 

وزج الآلف من الأبرياء يف ال�سج�ن واملعتقالت.
تهدف  المريكية  ال�سيا�سة  ان  وا�سحا  كــان 
من خالل دعم احلك�مات العراقية ل�قف التغلغل 
اإ�ستح�ذت على  اأنها  اإ�سافة  العراق،  اليراين يف 

أ.خالد النعيمي

مــوقــع الـــعـــراق فــي الــســيــاســة األمــريــكــيــة بــعــد اإلنــتــخــابــات
املكا�سب والإمتيازات وم�اقع النف�ذ التي جنمت 
نظامه  وا�سقاط  للعراق  المريكي  الإحتالل  عن 
بعد  وع�سكريا  اأمنيا  فراغا  واأحــدثــت  ال�طني، 
الغزو خارج نطاق الأمم املتحدة وجمل�ض الأمن، 
وتكبدت خ�سائر بالأرواح تقدر باأكرث من خم�سني 
املليارات،  ومئات  ومعاق  وم�ساب  قتيل  بني  األف 
اخل�سائر  هذه  كل  ي�ستحق  مك�سًبا  جتني  ان  دون 
ال�سهي�ين  للكيان  اأمنت  اأنها  �س�ى  والت�سحيات 
هدفه باأن ي�سبح العراق بلدا مدمرا ومفكًكا دون 
العراق  كان  بينما  اأمنية،  واأجهزة  وطني  جي�ض 
الكيان  يخ�ساها  التي  العربية  الــدول  مقدمة  يف 
واإقامة  تطبيع  من  الي�م  يجري  وما  ال�سهي�ين. 
وكذلك  مــعــه،  العربية  الـــدول  لبع�ض  عــالقــات 
دليال  اإل  املحتلة  الفل�سطينية  لالأرا�سي  �سمها 

وا�سًحا على ما نق�ل. 
يف  وخــطــرية  مهمة  تـــطـــ�رات  ح�سلت  لــقــد 
وميكن  املا�سي  العام  بداية  منذ  العراقي  ال��سع 

اإجمالها مبا يلي: 
ال�سباب  بها  قــام  التي  ت�سرين  انتفا�سة   1-
فعاليات  معهم  وتقف  ت�ساندهم  العراق  و�سابات 
حيث  الع�سائر  و�سي�خ  و�سعبية  نقابية  ومنظمات 
قامت حك�مة عادل عبد املهدي باإ�ستخدام الق�ة 
�سلميتها  رغم  الحتجاجات  هذه  لإنهاء  املفرطة 
متظاهر،   )700( من  اكرث  لإ�ست�سهاد  اأدى  مما 
اأ�ستطاع  وقــد  األـــف،   20000 مــن  اكــرث  ــرح  وجـ
املهدي  عبد  عــادل  حك�مة  اأ�سقاط  املتظاهرون 
الطبقة  وق�ى  اأحــزاب  بني  مناكفات  بعد  ليخلفه 
ي�سغل  كان  الــذي  الكاظمي  م�سطفى  احلاكمة، 
اأو  بر�سى  ومت  املخابرات،  جهاز  مدير  من�سب 
الذي  املــاأزق  من  للخروج  اأمريكي  ايــراين  ت�افق 
والتي  العراق  يف  ال�سيا�سية  العملية  اليه  و�سلت 

ا�سبحت مهددة بال�سق�ط.
املــتــحــدة المــريــكــيــة  ــات  ــ ــ�لي ــ ال قـــيـــام   2-
املهند�ض  مهدي  واأب�  �سليماين  قا�سم  باإ�ستهداف 
بغداد  مطار  قرب   03/01/2020 بتاريخ  وذلك 
ع�سكرية  ــال  ــع اأف ردود  مــن  تبعه  ومــا  ــدويل،  ــ ال
قاعدة  باإ�ستهداف  ــران  اإي ردت  حيث  و�سيا�سية 
ت�اجد  فيها  حيث  بالأنبار  العراقية  الأ�سد  عني 
ع�سكري امريكي بعدد من ال�س�اريخ البال�ستية، 
لإيــران  التابعة  العراقية  امللي�سيات  قيام  كذلك 
ال�سفارة  اأمـــام  والتجمع  للتظاهر  مبــحــاولت 

اإقتحامها،  بهدف  اخل�سراء  باملنطقة  المريكية 
من  ابالغه  مت  الذي  اللهجة  �سديد  التهديد  ل�ل 
قبل اجلانب المريكي اىل كال من برهم �سالح 
العميلة  الكتل  قامت  كذلك  املهدي.  عبد  وعــادل 
يق�سي  قرار  باإتخاذ  العراقي  الربملان  يف  لإيران 
ب�سحب الق�ات المريكية من العراق خالل فرتة 
باإ�ستهداف  �ستق�م  فاأنها  واإل  ق�سرية،  زمنية 

مبا�سر لهذه الق�ات لإجبارها على الن�سحاب.
اأقدمت  الــذي  اخلطري  للت�سعيد  ونظًرا   3-
باإ�ستهداف  ــران  اي اىل  التابعة  امللي�سيات  عليه 
اأعلنت  بغداد،  الدبل�ما�سية يف  والبعثات  املقرات 
خارجيتها  وزيــر  ل�سان  وعلى  الأمريكية  الإدارة 
بــالــعــراق،  �سفارتها  غلق  نيتها  عــن  )ب�مبي�( 
وت�سامنت مع هذا القرار عدد من الدول الأوربية 
وال�سفارات املهمة. وكان وا�سًحا باأن ايران تقف 
الرئي�ض  اإ�ــســتــدراج  بهدف  الت�سعيد  هــذا  وراء 
ي�ؤثر  قد  ع�سكري  بعمل  للقيام  ترامب  المريكي 
الإنتخابات  حملة  بدء  مع  الإنتخابي  و�سعه  على 
العراقية  احلــكــ�مــة  قــامــت  بينما  الأمــريــكــيــة، 
الأمريكية  الإدارة  لثني  الــدول  بع�ض  بت��سيط 
عن قرار اإغالق �سفارتها، مقابل اإعطاء تعهدات 
واملــقــرات  الأمريكية  لل�سفارة  احلماية  بت�فري 
التابعة لها، كذلك مت اإر�سال ممثلة الأمني العام 
مفاو�سات  لتت�ىل  �سخارت«  »بال  املتحدة  لالأمم 
فيهم  مبا  الإيرانية  امللي�سيات  قــادة  مع  مبا�سرة 
احد  املحمداوي«  فــدك  »ابــ�  املعروف  الإرهــابــي 
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النظام 
السوري 

وعودة 
الالجئين

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

النظام  يروج  الرو�سي  وبت�سجيع من احلليف  ب�سكل م�سحك 
ال�س�ري مل�ساألة اإعادة الالجئني لي�هم املجتمع الدويل اأن �س�رية 
دم�سق  يف  لالجئني  م�ؤمتر  عقد  حماولته  واآخــر  م�ستقرا،  بلدا 
واإيران ودول ل ت�سم ال عددًا  بت�سجيع رو�سي وم�ساركة ال�سني 
الأخــري  يك�ن  لن  امل�ؤمتر  وهــذا  ال�س�ريني.  الالجئني  من  قليال 
�سمن �سعي احلليف الرو�سي لإثارة هذا الأمر مع املجتمع الدويل، 
فالرو�ض �سع�ا منذ عام 2017 اىل الرتويج لع�دة الالجئني اىل 
�س�رية، وزار ب�تني �سخ�سيًا عددًا من دول اللج�ء دون اأن يتمكن 
وه� من خالل ذلك  ال�سعيد،  يذكر على هذا  �سيء  من حتقيق 
وقتله  �س�رية  يف  الع�سكري  تدخله  جرائم  على  يغطي  اأن  يريد 
املجتمع  اأمــام  ليظهر  الأبــريــاء  امل�اطنني  من  الآلف  ع�سرات 
وعاد  الإرهــاب،  على  وق�سى  ال�س�رية  الأزمــة  اأنهى  باأنه  الــدويل 
الإ�ستقرار اىل �س�رية مما �سمح بع�دة الالجئني، وه� بت�سرفه 
املتحدة،  الأمم  وقــرارات  الــدويل  املجتمع  اإرادة  �سد  يقف  هذا 
2254 ربط ع�دة الالجئني بالإنتقال ال�سيا�سي  فالقرار الأممي 
يف �س�رية واإنهاء �سلطة هذا النظام الغا�سم وه� �سيء مل يتحقق 

حتى الآن.
ال�سعب  بحق  اجلــرائــم  واإ�ستمرار  �س�رية  يف  يجري  ما  اإن 
ال�س�ري يتحمل وزره املجتمع الدويل كله، فكل الأطراف الدولية 
دليل  وال�سمت  اجلرائم،  هذه  ل�قف  �ساكنًا  حترك  ومل  �سامتة 
الر�سا ول� اأنها اأرادت لهذا اجلحيم الذي يعي�سه �سعبنا ان ينتهي 
�سعيدة  هي  بل  تريد،  ل  ولكنها  �سن�ات،  منذ  ذلك  فعلت  لكانت 
لتحقيق  �سعبنا  بحق  يريد  ما  ليفعل  الرو�سي  املجرم  يد  باإطالق 

اأهداف الكيان ال�سهي�ين،
لذا ل يت�قع اأي منا اأن احلل �سياأتي من اخلارج، وعلينا نحن 
ال�س�ريني اأن ننهي ماأ�ساتنا باأيدينا، وهذا ل يتحقق اإل ب�حدتنا 
اأدع�  هنا  ومن  اخلارجية،  ال��ساية  عن  بعيدًا  قرارنا  واإمتالك 
من  وطننا  لتخلي�ض  والــتــاآزر  لل�حدة  وطني  يف  ال�سرفاء  جميع 
حلمايته،  بلدنا  اىل  العامل  �سياطني  كل  اإ�ستقدم  جمــرم  نظام 

وعندها يع�د كل الالجئني باأمان و�سالم اىل وطنهم.

أ.زياد المنجد

خالصة القول

يف  متظاهرا   25 من  اأكــرث  بقتل  متهم  واملــذكــ�ر  اهلل،  حــزب  كتائب  قياديي 
ا�ستنكارا  اللقاء  هذا  لقى  وقد  ببغداد.  ال�سنك  منطقة  يف  اإجرامية  عملية 
وغ�سبا �سعبيا عراقيا، ولكنه كان حمل اإرتياح اأطرافا اأخرى مبا فيها اجلانب 
الإنتهاء  حلني  هدنة  او  تهدئة  اىل  ال��س�ل  بهدف  يبدو،  ما  على  المريكي 
امللي�سيات ق�سف  ا�ستاأنفت هذه  الإنتخابات وهذا ما ح�سل فعاًل، حيث  من 
دام  ت�قف  بعد   17/11 بتاريخ  كاتي��سا  �س�اريخ  ب�سبعة  اخل�سراء  املنطقة 

لأكرث من ثالثة ا�سابيع تقريًبا.
قيادته  بــاأن  المريكية  اجلي��ض  اركــان  رئي�ض  اعلن   16/11 بتاريخ   4-
العراق  فيها  مبا  الو�سط  ال�سرق  منطقة  من  بــالده  قــ�ات  ب�سحب  م�ستمرة 
حيث �سيتم �سحب 500 جندي امريكي خالل اليام القادمة ليتبقى )2500( 
الرئي�ض  قطعها  قد  كان  التي  التعهدات  ب�س�ء  ياأتي  ذلك  وان  فقط،  جندي 
المريكي ترامب باإعادة ق�ات بالده من مناطق النزاع يف افغنا�ستان و�س�ريا 

والعراق. 
رغم  بــايــدن  برئا�سة  اجلــديــدة  المريكية  الدارة  ــاأن  ب املــ�ؤكــد  مــن   5-
العراق �ساحة مفت�حة  اإجتاه عدم ترك  تتغري  اإعرتا�سات ترامب، �س�ف لن 
املتبقية  الفرتة  خالل  ترامب  الرئي�ض  يعمد  وقد  اليرانية،  والهيمنة  للنف�ذ 
م�جعة  �سربات  ت�جيه  اىل  القادمني  ال�سهرين  خالل  الرئا�سة  م�قع  يف  له 

وانتقامية �سد م�اقع واهداف ن�عية تابعة لهذه امللي�سيات.
ال�ليات املتحدة المريكية  اأن تق�م  اآخر وه�  -6 كما ان هناك احتمال 
بنف�ض يدها عن العراق والتخلي نهائيا عن عمالئها التي جاءت بهم حلكم 
مل�ساعدة  وتنكروا  ال�فاء  عدميي  كان�ا  هــ�ؤلء  بــاأن  لها  تاأكد  ان  بعد  العراق 
و�سيرتتب  العراق،  لبلدهم  ولي�ض  لإيران  املطلق ه�  واأن ولئهم  لهم،  امريكا 
على ذلك نتائج غاية يف اخلط�رة �سيدفع ثمنها ال�سعب العراقي مرة اخرى، 

عق�بات اقت�سادية وعزلة �سيا�سية ودبل�ما�سية مع املجتمع الدويل.

    كاتب وباحث �شيا�شي    
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السياسة

جاك النغ: 
فــــــــــرنــــــــــســــــــــا تــــــــــــحــــــــــــرم جــــــــمــــــــيــــــــع األديـــــــــــــــــــــــان 
والمعتقدات وتضمن اإلحرام والحماية

ــدد قــيــم اجلــمــهــوريــة الــفــرنــ�ــشــيــة  ـ كــيــف حتــ
بالن�شبة حلماية الأديان والأنبياء؟

قيم اجلمه�رية الفرن�سية هي حمددة ب��س�ح 
وب�ساطة يف اإعالن حق�ق الإن�سان لعام 1789. بعد 
ذلك جاء الت�سريع الفرن�سي لي�ؤكد على اأن فرن�سا 
الأديان  الديانات، حترتم جميع  لتعدد  كانت دولة 

واملعتقدات وت�سمن الحرتام واحلماية.
ـ هل العلمانية الفرن�شية تعني الإحلاد؟

ارتباًطا  ترتبطان  ومفه�مها  العلمانية  كلمة 
وثيًقا بتاريخ فرن�سا، وباحلروب الدينية املختلفة يف 

القرنني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر ب�سفة خا�سة، 
مثلما كان احلال عليه خالل املعارك التي واجهت 
فيها بع�ض ذلك اأق�سام الكني�سة الكاث�ليكية الدولة 

اجلمه�رية يف القرن التا�سع ع�سر. 
بع�ض  يف  والدم�ية  العنيفة  امل�اجهات،  هــذه 
الأحيان هي التي اأدت اىل حتقيق املطلب الفرن�سي 
بحياد الدولة واجلمه�رية واخلدمات العامة جتاه 
العلمانية،  ولدت  والأديان. هكذا  املعتقدات  جميع 
وهي مفه�م فرن�سي بحت ي�سعب ترجمته ي�سمن 

حرية العبادة، �س�اء يف وج�د الإميان اأو عدمه.

املــتــطــرف  الــيــمــني  اأن  ومـــع ذلــــك، �ــســحــيــح 
يف  »العلمانية«،  ومفه�م  كلمة  ُيحرف  الفرن�سي 
للعرب  كراهيته  على  للتغطية  ي�ستخدمها  ال�اقع 
»مارين  اإىل  اأ�ستمع  عندما  وامل�سلمني.  واليه�د 
ل  اأنها  اأفهم  العلمانية  عن  تتحدث  وهــي  ل�بني« 
الدولة  عنها  ودافــعــت  ط�رتها  التي  تلك  تق�سد 
حزبها  ا�ستخدمها  التي  العلمانية  بل  الفرن�سية، 
و�سد  للعرب  املعادي  القتال  هذا  مل�ا�سلة  ــاأداة  ك

ال�سامية وامل�سلمني.
اليمني  هذا  اأن  نعلم  اأن  ا  اأي�سً املفارقات  ومن 
ا  معار�سً جــًدا  ط�يلة  لفرتة  كــان  نف�سه  املتطرف 

للعلمانية.
ــاب والإ�ــشــالم،  ـ ملــاذا الــربــط دائــمــا بــني الإرهــ
مبعنى لــو كــان الإرهــابــي مــن بلد معني، ملــاذا ل 
ال�شي�شان بدل القول  اأو  اإرهابي من تون�س  يقال 

اإرهابي م�شلم؟
ـ ال�سبب الرئي�سي لهذا اللب�ض الرهيب يكمن يف 
حقيقة اأن الإرهابيني يرتدون علم الإ�سالم لتربير 
جرائمهم ال�سنيعة، �س�اء يف فرن�سا اأو يف البلدان 
كان�ا  الذين  امل�سلمني  عدد  كم  حاليا  الإ�سالمية. 
على  مثال  مــرياح  ق�سية  الهجمات؟  هذه  �سحايا 
جن�د  ثالثة   2012 عــام  يف  هاجم  عندما  ذلــك، 

م�سلمني وثالثة اأطفال يه�د.

للحوار مع ال�شيد جاك لنغ خ�شو�شية مميزة، تربط بني ال�شيا�شة والفكر والفل�شفة 
قبل  هو  والو�شوح.  بال�شراحة  حديثه  وميتاز  معه،  التاريخ  ي�شتح�شر  اأن  وميكن  واللغة، 
اأن يكون الرئي�س احلايل ملعهد العامل العربي يف فرن�شا، كان وزيراً �شابقاً للثقافة، ووزيراً 

�شابقاً للتعليم.
يف ظل التوتر الذي ح�شل، منذ مقتل الأ�شتاذ الفرن�شي �شامويل باتي، وما تاله من 
ت�شعيد خطري، واإ�شتح�شار خلطاب الكراهية، كان ل بد لنا يف جملة »كل العرب« اأن نطرح 
ال�شورة  تو�شيح  اإىل  نهدف  لأننا  الأذهـــان،  يف  تــدور  التي  والت�شاوؤلت  الأ�شئلة  كل  بجراأة 
اإيجابية ومتطورة ومتكافئة بني فرن�شا والدول  اأول، ولأننا دعاة عالقات  للقارئ العربي 

العربية ثانيا. 
حملنا كل ذلك، والتقينا مع ال�شيد جاك لنغ يف هذا احلوار ال�شامل.

كتب على المرعبي
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الــكــثــري ممــن هــم يف فرن�سا  ــ�م، هــنــاك  ــي ال  
ي�سرون على التمييز بني اجلن�سية والدين. خالل 
املا�سي،  ال�سهر  باتي  ل�سم�يل  الرهيب  الغتيال 
اإىل  الإعالم  و�سائل  من  العظمى  الغالبية  اأ�سارت 

الإرهابي بجن�سيته ال�سي�سانية ولي�ض بديانته 
املتطرفني  بع�ض  اأن  �سحيح  اأخــرى،  جهة  من 
ــعــمــدون اخلــلــط بـــني الإرهـــــاب  ــت الــفــرنــ�ــســيــني ي
والإ�سالم. يريدون اإقناعنا باأن الإ�سالم ي�ؤدي اإىل 
حتارب  الفرن�سية  الدولة  الت�سامح.  وعدم  العنف 
معهد  مثل  مثلها  اخلطاب،  هــذا  �سد  هــ�ادة  بال 

العامل العربي وامل�ؤ�س�سات الأخرى!
الــثــاين  ت�سرين   / نــ�فــمــرب   13 اجلــمــعــة  يـــ�م 
»باتاكالن«  لهجمات  احلزينة  الــذكــرى  �ــســادف 
التي ُنفذت يف عام 2015. يف اأعقاب هذا احلدث 
العامل  معهد  يف  ال�سعر  ليلة  اأنــ�ــســاأنــا  املــاأ�ــســاوي 
العربي، ت�ستغرق ليلة كاملة يف املعهد ويف ع�سرات 
ال�سعر،  قــراءة  تتم  حيث  الكربى،  العربية  املــدن 
م�ست�ى  على  الرق�ض  وحتى  والغناء،  واخلطب، 
حتــاول  ظالمية  اأي  حمــاربــة  اأجــل  مــن  ال�سفتني 
الربط بني الإ�سالم والإرهاب. هذا العام، مل نلغي 
حيث  خمتلفة،  ب�سيغة  اأقمناها  لكننا  ال�سعر  ليلة 
يف  جــرت  �سعري«  جتــ�ل  »حظر  عن  عبارة  كانت 
و�سح النهار يف املعهد، ي�م ال�سبت 16 ن�فمرب، مت 

خاللها احرتام الظروف ال�سحية ب�سكل �سارم.
ـ كيف يتم دمج غري الفرن�شيني والأ�شخا�س 

من جن�شيات خمتلفة يف املجتمع الفرن�شي؟  
ـ فرن�سا عرفت، جياًل بعد جيل وقرًنا بعد قرن 
كيف تدمج الثقافات والأديان وال�سع�ب من جميع 
والأفارقة  والب�لندي�ن  الإيطالي�ن  العامل:  اأنحاء 

والهن�د والآ�سي�ي�ن ... الخ.
مقاومة  حتدث  الأحيان  بع�ض  يف  اأنــه  بالفعل 
جتاه بع�ض الأجانب، وغالًبا ما يظل هذا مرتبًطا 
تنا�سينا، على  والقت�سادية.  بامل�سائل الجتماعية 
و�س�ل  اأثــنــاء  حــدث  الـــذي  العنف  املــثــال،  �سبيل 
الأرا�سي  اإىل  والب�لنديني  الإيطاليني  املهاجرين 
الفرن�سية. من يتذكر الي�م هذا؟ منذ ذلك احلني، 
تر�سخ ه�ؤلء العمال يف فرن�سا واأ�سبح�ا م�اطنني 
الكتاب يف  اأعظم  فرن�سيني ب�سفة كاملة. من بني 
على  الكبرية  مب�هبته  زول  اإميل  يهيمن  فرن�سا، 

احلياة الأدبية الفرن�سية!
من  الكتاب  مــن  كبري  عــدد  ي�ساهم  ــ�م،  ــي وال
فرن�سا.  واإ�سعاع  وعظمة  فخر  يف  اأجنبية  اأ�س�ل 
مهمة  اأوكــل  اجلمه�رية  رئي�ض  املثال،  �سبيل  على 
املغربية  الفرن�سية  الكاتبة  اإىل  الفرانكف�نية 

امل�ه�بة ليلى �سليماين.
اإحــرازه،  يتعني  تقدم  هناك  يــزال  ل  بالتاأكيد 
من  واملقاومة  والإحجام  التمييز  ا�ستمرار  ظل  يف 

و�ساأبقى  زلت  ما  لكنني  الآن.  حلد  ــ�اع  الأن جميع 
بناء  على  فرن�سا  قــدرة  يف  ثقة  ولــدي  متفائاًل، 
»اأمة ق��ض قزح« على حد تعبري نيل�س�ن مانديال و 
الرائع  ال�س�ري  الفرن�سي  الر�سام  ريا�ض �سط�ف، 
معجب  واأنــا  فنية  كتحفة  فرن�سا  »اأرى  قال:  الذي 
بهذه القدرة على الندماج التدريجي للثقافات من 

جميع الآفاق داخل بلدنا.
ـ هل تنظر فرن�شا لهوؤلء الأ�شخا�س كاأجانب 

ب�شبب لون الب�شرة والديانة؟
ـ خالل احلقبة التي كنت فيها يف املدر�سة، كنا 
اأو يف �ساحة املدر�سة  ن�سمع يف الف�س�ل الدرا�سية 
الــغــريــغــ�ري« حتتفل  »الــتــقــ�مي  اأ�ــســمــاء مــن  فقط 
بقدي�سي الكني�سة الكاث�ليكية. الي�م، يتم الحتفال 
حيث  اجلمه�رية،  مــدار�ــض  يف  الثقافات  بجميع 
جميع  ومن  املختلفة  الأ�سماء  ذو  الطالب  يدر�ض 

الأعراق.
ال�احد  الل�ن  ذات  الأحياء  ق�سية  اأن  اأعتقد    

تكمن قبل كل �سيء يف عدم وج�د مزيج اجتماعي، 
الفرن�سية،  اجلمه�رية  روح  مع  يتعار�ض  ما  وهذا 

لذلك يجب علينا ال�ستمرار يف تط�يره.
ـ ح�شب راأيك هل �شاهم اإقرار اللغة العربية يف 

املدار�س الر�شمية الفرن�شية يف التقارب الثقايف؟
ـ الــلــغــة الــعــربــيــة هــي لــغــة الــفــنــ�ن والــعــلــ�م 
فهم  مــن  اأول  كــان  الأول  فران�سي�ض  والفل�سفة. 
ما  �سرعان  لأنـــه  الــقــ�ل.  يل  جــاز  اإذا  اأهميتها، 
اأدرك اأنه من ال�سروري، بل وحتى اأ�سا�سي معرفة 
اللغة العربية من اأجل الفهم والتقدم يف املجالت 
القدمية  الن�س��ض  فمعظم  والفل�سفية،  العلمية 
للكتاب املقد�ض، اأو حتى ر�سائل الريا�سيات، التي 
ل  تكن م�ج�دة  ال�قت مل  ذلك  كانت م�ج�دة يف 
العربية،  باللغة  فقط  اأوالالتينية  الي�نانية  باللغة 
التي  الإ�ــســالمــيــة  الإمـــرباطـــ�ريـــة  بف�سل  هـــذا  و 
العديد  ترجمة  يف  الثامن   القرن  منذ  ا�ستثمرت 
من الن�س��ض الالتينية وال�سريانية وال�سن�سكريتية 
ع�سر  عن  نتحدث  نحن  العربية.  اإىل  والبهل�ية 
والرابع  الثامن  القرنني  بني  العربية  للعل�م  ذهبي 
ع�سر، والذي ي�سري جنًبا اإىل جنب مع اإ�سعاع علم 
التنجيم والفلك اأو الريا�سيات. لجليرب يف الأ�سل 

كلمة عربية! تاأتي من كلمة »اجلرب«.
من جانبه معهد العامل العربي قدم هذه الرثوة 
عام  معر�ض  يف  وعل�مها  العربية  للغة  الهائلة 
الأخــرية  هــذه  جتــ�ال  اإىل  جناحه  �ساهم   ،2005

ح�ل العامل، يف اأكرث من ع�سر مدن وع�ا�سم!
واأهميتها  العربية  اللغة  �سط�ع  نن�سى  وكيف 

صحيح أن بعض المتطرفين 
الفرنسيين يتعمدون الخلط 

بين اإلرهاب واإلسالم. يريدون 
إقناعنا بأن اإلسالم يؤدي إلى 

العنف وعدم التسامح
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ا�ست�حى  �سخ�سيا  دولفــ�نــتــني  جــان  الأدب؟  يف 
ودمنة  كليلة  حكايات  من  ال�سهرية  اأ�ساطريه  يف 
وليلة«  ليلة  »األف  ترجمة  اأخرى  العربية. من جهة 
الثامن  القرن  بداية  يف  غالن  اأنط�ان  تاأليف  من 

ع�سر كانت يف الأ�سل وراء حركة اأدبية عاملية.
الــعــربــيــة يثري  الــلــغــة  تــدريــ�ــض  اإن  ــ�ل  ــ اأق ــن  ل  
املفاهيم  مــن  الــكــثــري  يك�سف  لكنه  الــتــ�تــرات، 
اخلاطئة. هذا ه� الهدف من كتابي الأخري »اللغة 
برثاء  الفرن�سيني  لتعريف  فرن�سا«،  كنز  العربية، 
والعل�م،  والتجارة  الثقافة  لغة  اإنها  العربية!  اللغة 
ا�ستخداًما  اللغات  اأكرث  لأنها من  ال�سباب  لغة  هي 
تاأخذ  اأن  يجب  الجتماعي!  الت�ا�سل  �سبكات  على 
املجتمع  يف  ت�ستحقها  التي  املكانة  العربية  اللغة 
حقيقي!  اأمــر  الأخــرية  لهذه  احلما�ض  الفرن�سي. 
املزيد واملزيد من الطالب يختارونها يف درا�ساتهم 
للتجارة  العليا  املــدر�ــســة  غـــرار  على  اجلامعية، 

واملدر�سة العليا العادية.
اللغة  هي  العربية  اللغة  كانت   ،2009 عام  يف 
الفرن�سية.  اجلامعات  يف  تدر�ض  التي  اخلام�سة 
بب�ساطة مل تتح لهم الفر�سة لتعلمها يف وقت مبكر، 
العم�مية،  امل�ؤ�س�سات  يف  تدري�سها  نــدرة  ب�سبب 
واجلهل باحل�سارة الرثية التي حتملها اللغة. اإنها 

لغة ل تزال مهملة على نطاق وا�سع.
تفتقر  كانت  العربية،  للغة  لإتقان  �سهادة  اأول 

السياسة

2020 لــــــــــــعــــــــــــام  الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي  األدب  جــــــــــــــائــــــــــــــزة 
العامل  »معهد  اأطلقها  الــتــي  اجلــائــزة  تلك  منحت 
العربي« وموؤ�ش�شة جان لوك لغاردير، عبد العزيز بركة 
»اجلنغو«)اإ�شدار  روايته  ال�شوداين  عن  للكاتب  �شاكن 

دار ن�شر زوملا(، ترجمها عن العربية اإكزاڤييه لوفان.  
حيَّت جلنة حتكيم هذه الن�شخة الثامنة من اجلائزة، 
لــوروا مدير »موؤ�ش�شة لغاردير«  برئا�شة كٍل من بيري 
امل�شارك واألك�شندر جنار الكاتب ورئي�س جملة »امل�شرق 
الأدبــي« وع�شوية �شخ�شيات فنية وثقافية ف�شال عن 
متخ�ش�شني يف �ــشــوؤون الــعــامل الــعــربــي، هــذه الــروايــة 
املده�شة املليئة باحليوية واحل�س ال�شيا�شي حيث ميزج 

فيها املوؤلف ب�شعادة الغرائبي بالفكاهة يف حبكة مبنية 
بالرتجمة  التحكيم  جلنة  اأ�شادت  كما  �شديدة.  مبهارة 
الفرن�شية املمتازة للرواية والتي قدمها اإكزاڤييه لوفان 
»الأع�شاب  روايــة  مكافاأة  التحكيم  هيئة  ارتــاأت  وقد 
الكاتبة،  روايـــات  اأوىل  اهلل  عبد  دميــا  للكاتبة  ال�شارة« 
ذات اأ�شلوب حمبك متميز بال�شال�شة والتي تروي ق�شة 
فقدان مزدوج: فقدان الوطن وفقدان الأب. اإ�شدار دار 

ن�شر �شابني ڤي�شبيزر.  
العامل  »معهد  رئي�س  لنــغ،  جــاك  ال�شيد  اأ�ــشــاد  كما 

العربي«، على اجلودة العالية للرواية الفائزة.

العامل  معهد  اأطــلــق  لــذلــك  دويل،  اعـــرتاف  لأي 
�سهادة  العربية،  اللغة  لإتقان  �سهادة  اأول  العربي 
العربية،  للغة  الت�فل  �سهادة  تعادل  العربي  املعهد 
الي�م اأ�سبح من املمكن احل�س�ل عليها يف العديد 

من الدول الأوروبية ويف العامل العربي.
ـ من املعروف اأن ح�شارة الأندل�س �شاهمت يف 
الأوروبــيــة، كيف ميكن احلفاظ  ن�شوء احل�شارة 

على هذه العالقات التاريخية؟
ـ اأنا اأجعل الكلمة والر�سالة واملثل الأعلى جلاك 
اأنا مع »الأندل�ض اجلديدة«. هذه  بريك خا�سيتي: 
العربية  للثقافة  فقط  بالطبع  �ساحلة  الر�سالة 
اإنها فر�سة رائعة  الأخرى!  الثقافات  ولكن جلميع 
باأ�سره  العامل  قبل  من  تخ�سيبها  يتم  اأن  لفرن�سا 
واأن تروى من قبل العديد من الثقافات. اإنه فخر 

حقيقي لبلدنا.
اأن  يجب  اخل�س��سية،  هــذه  على  وللحفاظ 
ن�ا�سل �سيا�ستنا لل��س�ل اإىل الدرا�سات وال�سركات 

والرتحيب بالأجانب على اأر�سنا.
ــك مــا هــي الــتــدابــري الــتــي يجب  ـ ح�شب راأيــ
على احلكومة الفرن�شية اتخاذها لتهدئة الأمور 
خا�شة بعد ت�شريحات ماكرون الأخرية املعادية 
الــعــديــد من  ال�شعبية يف  والــتــحــركــات  لــالإ�ــشــالم 

الدول العربية ملقاطعة املنتوجات الفرن�شية؟ 

ــة ُحــرفــت  ـ تــ�ــســريــحــات رئــيــ�ــض اجلــمــهــ�ري
واأُخرجت عن �سياقها ومعناها، وهذا يع�د اإىل حد 
كبري اإىل ال�سع�بات يف ترجمة مفه�م »العلمانية«. 
يحرتم  رجل  ه�  اجلمه�رية  رئي�ض  اإن  ال�اقع«  يف 
اأعماقه  يف  يحمل  اإن�ساين  وه�  ب�سدة،  املعتقدات 
احــرتام  ت�سمل  التي  الفرن�سية  اجلمه�رية  قيم 
ممار�سة  و�سمان  الثقافة  وحرية  الأديـــان  جميع 

العقيدة باأمان يف فرن�سا«.
ــك، عـــدد كــبــري مــن املثقفني  ــالوة عــلــى ذلـ عـ
لرئي�ض  دعمهم  قدم�ا  الإ�سالمية  وال�سخ�سيات 
اجلمه�رية، بدءًا باإمام امل�سجد الكبري يف باري�ض.

ـ يف ت�شريحات لك ن�شرت على املوقع الر�شمي 
موقع  »لالإ�شالم  اأن  اأكــدت  العربي  العامل  ملعهد 
ممتاز يف بلدنا و�شيحتل موقعا اأكرب م�شتقبال يف 
فرن�شا، كما اأو�شحت اأنه ل يجب اخللط بني ما 
ن�شر يف جملة �شاريل اإيبدو ال�شاخرة و بني توجه 
ت�شريحات  اأن  تعتقد  األ  الفرن�شية«  احلكومة 

ماكرون الأخرية ل تعك�س ما تقوله؟
من  حاربنا  حــرة.  هي  فرن�سا  يف  ال�سحافة  ـ 

اأجل هذه احلرية وح�سلنا عليها.
لها  وبــالــتــايل  �سحيفة،  هــي  ــدو  ــ اإب تــ�ــســاريل 
واملقالت،  الأقـــ�ال  عن  التعبري  يف  احلرية  كامل 
ملزمة  اإبــدو  �ساريل  يف  تن�سر  التي  الت�سريحات 
من  حــال  بـــاأي  ولي�ض  ــدو،  ــ اإب �ــســاريل  ملجلة  فقط 

الأح�ال للحك�مة الفرن�سية اأوم�اطنيها.
لــذلــك مــن الــ�ــســروري ف�سل كــلــمــات احــدى 
ال�سحف عن خطاب احلك�مة الفرن�سية من اأجل 

جتنب اأي ا�ستيعاب.
ـ كلمة اأخرية توجهها لقراء جملة كل العرب؟
الإ�سرائيلي  ال�سعبان  يتمكن  اأن  اآمل  زلت  ما  ـ 
العي�ض مًعا باحرتام ويف ج� من  والفل�سطيني من 

ال�سداقة. 
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الــ�ــســيــا�ــســي بني  ــ�تــر  ــت ال ــة  يــحــن حلــال اأمل 
اأن  واملــغــرب  ــر  اجلــزائ ال�سقيقتني  اجلــارتــني 
فج�ة  خلق  الــذي  الثلج  �سفيح  ويــذوب  تنتهي، 
اللغة  ت�حدهما  عربيتني  دولــتــني  بــني  عميقة 
ي�حدهما  اأن  قبل  امل�سرتكة  والتقاليد  والدين 

املغرب العربي الكبري.
الــ�ــســحــراء،  الــقــدميــة عــلــى  ــزاع  ــن ال حلقة 
وامل�قف اجلزائري الداعم لق�سية حق ال�سعب 
تعترب  فيما  م�سريه،  تقرير  يف  الــ�ــســحــراوي 
اإغــالق  واأن  لــهــا،  تابعة  منطقة  اأنــهــا  املــغــرب 
احلـــدود الــربيــة لأزيـــد مــن ربــع قـــرن، اأ�سعل 
ط�يلة،  �سن�ات  منذ  ال�سيا�سي  الت�تر  �سحنات 
ال�قت  يف  الأ�سقاء  بني  ال�سيا�سي  العداء  وفرق 
الذي يجدر اأن تتحد الدولتني من اأجل ال�سعبني 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  بعث  اأجل  ومن  ال�سقيقني 

يف املنطقة.
واأن كانت كل املعطيات احلالية تل�ح بع�دة 
ت�سريحات  من  اإنطالقا  جماريها  اىل  املياه 
تب�ن  املجيد  رئي�ض اجلمه�رية اجلزائرية عبد 
مع  م�سكلة  اأي  للجزائر  ي�جد  ل  اأنه  قال  الذي 
واأبــدى  ال�ساد�ض،  حممد  امللك  مع  اأو  املغرب 
اأن  �ساأنها  من  املغرب  من  مبادرة  لأي  ترحيبه 
امللك  كــان  كما  نهائي،  ب�سكل  اخلــالف  تنهي 
عبد  الرئي�ض  بتهنئة  �سبق  قد  ال�ساد�ض  حممد 
واإختياره  بالإنتخابات  فــ�زه  بعد  تب�ن  املجيد 

أ. إنصاف سلسبيل

ــــا ــــهـ ــتـ ــ ــــعـ ــيـ ــ ــبـ ــ مـــــــــــــــؤشـــــــــــــــرات تـــــــــــلـــــــــــوح بـــــــــــــعـــــــــــــودة الـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــات الـــــــــــــــــى طـ

رئي�سا للبالد، ودعا يف برقية له اىل فتح �سفحة 
يف  الدولتني  حكام  نية  ي�ؤكد  هذا  كل  جديدة، 
اذابة اجلليد وال�سري على خطى تابثة يف طريق 

الأخ�ة وال�سداقة.
اجلارتني  بني  طبيعتها  اىل  العالقات  ع�دة 
واملغربي على حد  ال�سعبني اجلزائري  ه� حلم 
النزاعات  كــل  اإبــعــاد  ياأمل�ن  الأ�ــســقــاء  �ــســ�اء، 
ال�سيا�سية والت�جه نح� حتالف حقيقي من اأجل 
البناء والت�سييد، ولعل اأول مطلب لهما ه� فتح 
احلدود الربية التي اغلقت �سنة 1994، وع�دة 
البلدين،  بني  ال�سياحية  والرحالت  الــزيــارات 
التجارية  احلــركــة  انتعا�ض  عــ�دة  اىل  ا�سافة 
فر�ض  من  �ساع  ما  وتـــدارك  عهدها.  ك�سابق 

التعاون الإقت�سادي وال�سياحي والثقايف.
بني  القائمة  اخلالفات  ب�سبب  تعطلت  وقد 
م�سروع  اأهمها  مغاربية،  م�ساريع  عدة  البلدين 
تاأ�سي�سه  عن  اأعلن  الذي  العربي  املغرب  اإحتاد 
واجلــزائــر  املــغــرب  مــن  كــل  ي�سم   1989 �سنة 
يف  مي�ض  مل  لكنه  وم�ريطانيا،  وليبيا  وت�ن�ض 
اجلزائر  بني  املت�ترة  للعالقة  نظرا  برناجمه 
واملغرب، رغم الدع�ات املتتالية  من عدة دول 
من  ت��سح  ومــا  البلدين،  بــني  الأزمـــة  لتجاوز 
خالل ما اأ�سرنا اليه ه� وج�د نية لبداية جديدة 
الظروف حتى  اأق�ى من كل      �شحفية جزائريةحتتاج اىل عزمية 

هل سينتهي الخاف السياسي بن الجزائر والمغرب؟

تتحقق ال�حدة املغاربية بالفعل.
اجلــزائــري  ال�سعبني  اأن  الــذكــر  ويــجــدر 
معظمها  وطــيــدة  عــالقــات  تربطهم  واملــغــربــي 
اأن تفرقهما  واأخ�ة ل ميكن  عالقات م�ساهرة 
حدود ول خالفات �سيا�سية، وقد بادر ال�سعبني 
البلدين اىل  اأكرث من منا�سبة بدع�ة حكام  يف 
فتح احلدود، كبادرة لتجاوز  خالفات املا�سي، 
وطي �سفحة ل �سرورة لفتحها، وعرب فنانني يف 
عدة انتاجات على مدى ترابط ال�سعبني الذين 
التي  ال�سيا�سية  الأزمــات  عالقتهما  يف  ت�ؤثر  مل 

زادت من حجم امل�دة فيما بينهم.
ول حتمل اجلزائر اي اأحقاد او عداء لل�سلطة 
ت�سريحات  يف  جليا  بــدى  مــا  وهــذا  املغربية، 
الرئي�ض عبد املجيد تب�ن ال�سابقة. فهل �ستحمل 
الأ�سهر املقبلة اأخبارا �سارا تعزز م�سار ال�حدة 
التي  ال�سيا�سية  الأزمــة  وتنتهي  اجلارتني،  بني 

اأبعدت بني الأ�سقاء؟
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هـــذا مـــا قــالــه الـــراحـــل عـــزة إبــراهــيــم ل 
»                                                          « قبل رحيله الشهر الماضي

السياسة

يف العدد التا�سع ل�سهر اأيارـ ماي� عام 2019 
ح�سرية  مبقابلة  العرب«  »كل  جملتكم  حظيت 
و  اأول  كانت  و  اإبراهيم،  ال�سيد عزة  مع  و هامة 
اآخر مقابلة �سحفية اأجراها منذ اإحتالل العراق 
ـ  الثاين  ت�سرين   26 يف  رحيله  وقبل   2003 عام 
قاله  ما  لأهمية  نظرا  و  املا�سي.   2020 اكت�بر 
هذه  ن�سر  نعيد  ال�سحفي،  احل�ار  بهذا  الراحل 

املقتطفات من احل�ار.
ـ ت�سادف هذه الأيام ذكرى بدء غزو العراق 
من ق�ى ال�سر، كيف كان تقديركم حينها؟ وهل 

كنتم متاأكدين من الغزو؟
الإمــربيــالــيــة  اأن  نت�قع  كنا  احلقيقة  يف  ـ  
�س�ف  العاملية،  وال�سهي�نية  الغربي  والإ�ستعمار 
تت�سدى حلزبنا وجتربتنا يف العراق منذ تاأميم 
النفط بداية ال�سبعينيات، واإزداد تاأكدنا عندما 
تاأخذ  النــفــجــاريــة  احل�سارية  التنمية  ــداأت  بـ
ميادين  يف  وخا�سة  نتائجها،  وتظهر  مــداهــا 
ــة ثم  ــزراعـ الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم والــ�ــســنــاعــة والـ
امليادين الأخرى، وكان اأكرث ما اأفزع ق�ى ال�سر 
الق�مي  ال�طني  اجلي�ض  بناء  ه�  الإ�ستعماري 
واخلـــرباء  العلماء  جي�ض  ــداد  ــ واإع الــعــقــائــدي، 
املتقدمة،  الع�سكرية  ال�سناعة  ثم  والباحثني، 

والإكتفاء الذاتي لأهم عنا�سر الغذاء )...( 
ـ هل كانت لديكم الت�س�رات الكاملة حلجم 
العراق  جي�ض  على  الأجنبي  الع�سكري  التف�ق 

وت�سليحه الذي اأنهكه احل�سار؟
اأن م�ازين الق�ى يف �سالح  ـ نعم كنا نعرف 
كان  فذلك  علينا،  احلرب  ل�سن  ق�اه  ح�سد  من 
ففرتة  اإنــكــاره،  املمكن  غري  ومــن  جــدا  وا�سحا 
الع�سكرية  والعمليات  جي�سنا،  اأنهكت  احل�سار 
ط�ال فرتاته اأدت اىل تدمري متدرج و�سبه ي�مي 
متدرج  بتدمري  ذلك  واإقــرتن  امل�سلحة،  لق�اتنا 
م�س�ؤولية  نتحمل  كنا  ولكننا  لإقت�سادنا،  اأي�سا 
قيادة العراق نح� بر الأمان بقدر ما ن�ستطيع وما 
منلك من قدرات )...(، وكان يق�سفنا ول نرى 
من  منطلقة  �س�اريخه  علينا  وت�سقط  طائراته 

اأماكن ل ن�ستطيع ال��س�ل اليها )...(.
م�سادر  ذكــرتــهــا  الــتــي  الــبــديــلــة  اخلــطــة  ـ 
م�ستقلة، بتح�ل اجلي�ض العراقي من امل�اجهات 

الع�سكرية الكال�سيكية، والإنتقال اإىل م�اجهات 
الكفاح امل�سلح، هل كانت ناجحة؟

ال�سعبية  املــقــاومــة  كــانــت  الــبــديــلــة  خطتنا 
امل�سلحة التي اأعطت ثمارها باإجبار ق�ات الغزو 
على حتمل خ�سائر هائلة بلغت اكرث من 75 األف 
اأمريكية  اإح�ساءات جهات  اأمريكي ح�سب  قتيل 
المريكية  احلك�مة  ولكن  للحرب،  معار�سة 
هــ�ؤلء  لأن  اآلف  خم�سة  من  اأقــل  منها  ح�سبت 
البقية  بينما  ر�سميني  و�سباطا  جــنــ�دا  كــانــ�ا 
المريكية  اجلن�سية  بطلب  تقدم�ا  ممن  كان�ا 
وهي  كــارت(  )اجلــريــن  اخل�سراء  البطاقة  او 
عليهم  فاإ�سرتط  امريكا،  يف  الدائمة  لالإقامة 
الإقامة  او  اجلن�سية  ملنحهم  العراق  يف  القتال 
يف  منهم  قتل  مــن  ي�سجل  مل  ــ�ؤلء  وهـ الــدائــمــة، 
الكرب  العدد  �سقط  هــ�ؤلء  ومن  املقت�لني  عداد 

من القتلى )...(
ـ كيف كان اأداء منظمات احلزب بامل�اجهات 
كما  ــدورهــم  ب قــامــ�ا  هــل  �سعبيًا؟  و  ع�سكريًا 

خططت قيادة احلزب؟
فقد  امل�اجهة  يف  اأ�سا�سيا  كان  احلزب  دور  ـ 
خ�سرنا اع�ساء قيادة اإ�ست�سهدوا، وهم يقاوم�ن 
الك�ادر  ع�سرات  وخ�سرنا  املحتلة  الق�ات  تقدم 
الذين اأ�ست�سهدوا وهم يقاتل�ن، ونتيجة ل�سجاعة 
رفاقنا فقد التحق بهم اآلف العراقيني امل�ستقلني 

وت��سعت املقاومة )...( 
حزب  تنظميات  اأن  يتحدث�ن  املــراقــبــ�ن  ـ 
البعث داخل العراق باتت الآن اأكرث ق�ة وتنظميًا 
من ذي قبل.. كيف ا�ستطعتم ذلك يف ظل قان�ن 
البعث« وحمالت الإغتيال والإعتقالت  »اإجتثاث 
التي طالت ع�سرات الآلف من منا�سلي البعث؟

حزبنا  لأن  والإعــتــزاز  بالفخر  ن�سعر  نعم  ـ 
تعززت  مثلما  الغزو  بعد  جماهرييته  تعاظمت 
العنا�سر  ت�ساقطت  ان  بعد  التنظيمية  قدراته 
يف  كان  عندما  ب�س�رة  به  علقت  التي  ال�سعيفة 
�سف�ف  يف  ينخرط  فلم  الغزو  بعد  اأما  احلكم، 
ال�ا�سحة  املبداأية  امل�اقف  اأ�سحاب  اإل  الن�سال 
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امل�ستعدون للت�سحية والفداء، وهذا ما راأينا تطبيقه العملي باإ�ست�ساهد 
اأكرث من 160 األف بعثي حتى عام 2014 وه� رقم ل� متعنا يف دللته نرى 
ان حزب البعث العربي العربي ال�سرتاكي حزب ر�سايل ل ميكن اإجتثاثه. 
الآن ترى الكثري من العراقيني يتمن�ن ع�دة البعث للحكم ويق�ل�نها عرب 
للنظام  وحتد  ب�سجاعة  التظاهرات  يف  ويق�ل�نها  التلفزي�ن  �سا�سات 

الفا�سد )...( 
ـ ما ه� راأيكم على ما تردده الإدارة المريكية من التح�ل مب�قفها 
ت�ستهدف  قد  المريكية  الإدارة  ان  تعتقدون  هل  اإيــران؟  من  ال�سيا�سي 

ايران؟ واإىل اأي مدى؟
النا�سر  لــدور  ايــران  باإكمال  يقرتن  ايــران  جتاه  المريكي  التح�ل  ـ 
لع�امل الدمار واخلراب يف العراق واملنطقة كلها فقد ن�سرت كافة ا�سكال 
اخلراب والف�ساد والرهاب والنهب واكملت خطة تدمري الدولة وهجرت 
ماليني العراقيني من ديارهم ومدنهم وقراهم ون�سرت الفنت الطائفية 
وافقرت النا�ض ون�سرت ال�سذوذ اجلن�سي والخالقي، مما ادى اىل تبل�ر 

عداء �سعبي �سديد وغري م�سب�ق لإيران و ملن يتبعها يف العراق )...(.

ـ ولد يف العراق، حمافظة �سالح الدين، ق�ساء الدور يف 1 مت�ز 1942  يف 
مدينة �سغرية بني تكريت و�سامراء، وتقع على نهر دجلة

ـ در�ض البتدائية يف مدينة الدور والثان�ية يف بغداد يف ثان�ية الأعظمية. 
منت�سف  يف  ال�ــســرتاكــي  الــعــربــي  البعث  حــزب  �سف�ف  اإىل  اإنــتــمــى  ـ 

اخلم�سينات.
�سجنه  ومت  �سبابه،  بدايات  الأمنية يف  الأجهزة  قبل  من  ـ متت مالحقته 

اأكرث من مرة مع عدد من رفاقه يف �سجن �سامراء. 
بداأ  املتف�قني  منحة  لإ�ستح�ساله على  للدرا�سة  بغداد  اإىل  اإنتقاله  بعد  ـ 

بالعمل مع رفاقه و�سارك باأغلب املظاهرات. 
ـ تعر�ض لالإعتقال واملالحقة اأكرث من مرة. 

ـ بعد ث�رة ت�سرين عام 1963 كان من الرفاق املكلفني بامل�ساركة باحلر�ض 
الق�مي وكان اأمرًا ملركز الف�سل.

ـ بعد الردة قامت الأجهزة الأمنية مبالحقته حيث مت اإعتقاله لأكرث من 
�سنة ون�سف يف �سجن خلف ال�سدة مع عدد كبري من رفاقه. 

ـ بعد خروجه من ال�سجن مل يقبل اأبدًا مبغادرة العراق، واآثر على نف�سه اأن 
يالزم رفاقه ن�سالهم من اأجل التحرر والنعتاق.

ـ كان من ث�ار مت�ز 1968 وكان اأحد اأبرز قادتها، وقائدًا للدبابة الثالثة 
التي اإقتحمت الق�سر اجلمه�ري من باب اخلروج.

ت�سرين يف  ث�رة  بعد  الرفاق  لل�سباط م�ستعجلة مع عدد من  ـ دخل دورة 
مع�سكر التاجي وبعدها مت منحهم رتبة مالزم وعلى اأثرها ا�ستلم مركز 

الف�سل.
ومت  للث�رة،  الأول  الي�م  منذ  ال�سلطة  م�س�ؤولية  حتمل  يف  رفاقه  �سارك  ـ 

تكليفه مب�س�ؤوليات �سيا�سية جنبًا اإىل م�س�ؤولياته احلزبية. 
ـ 1968 وزيرًا لالإ�سالح الزراعي

ـ 1969 رئي�سًا للمجل�ض الزراعي الأعلى 
بعد  الزراعي  والإ�سالح  للزراعة  وزيرًا  وبعدها  للزراعة،  وزيرًا   1970 ـ 

دجمهما.
ـ 1975 وزيرًا للداخلية، وكانت ال�زارة ت�سمل حينها احلكم املحلي والأمن 

العام. 
لرئي�ض  نائبًا  العراق  قطر  وقيادة  الث�رة  قيادة  جمل�ض  انتخبه   1979 ـ 

جمل�ض قيادة الث�رة ونائبًا لأمني �سر القطر.
القاد�سية  معركة  بــارزًا يف  دوره  وكان  العراق،  معارك  �سارك يف جميع  ـ 
ويف جميع معارك الدفاع عن ال�طن مرورًا باأم املعارك اخلالدة و�سفحة 
2003 انطلق  ـ بعد الإحتالل عام  العراق.   اخليانة والغدر حتى احتالل 
مع رفيق دربه �سدام ح�سني يف قيادة املقاومة ال�طنية البا�سلة حتى اأُ�ِسر 

ال�سهيد �سدام وا�ست�سهاده. 
للجهاد  العليا  القيادة  و�سكل  املقاومة،  لت�حيد �سف�ف  انطلق  بعد ذلك  ـ 

والتحرير.
ـ ت�فاه اهلل بتاريخ 26 ت�سرين الثاين ـ اأكت�بر 2020 داخل العراق، و دفن 

ببلده.

من هو السيد عزة إبراهيم
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   وثيقة جديدة حول نبيه بري

   إستمرار القتال في أثيوبيا

   من المسؤول عن التصعيد بالصحراء؟

   اإلدارة السليمة للنفايات

   الخارجية السعودية: نبحث سبل إنهاء 
الخاف مع قطر وعاقاتنا طيبة مع تركيا

األخـــبار

ك�سفت وثيقة جديدة لـ »ويكيليك�ض« اأن زعيم حركة اأمل ئي�ض جمل�ض 
الن�اب اللبناين، نبيه بري، حافظ خالل ال�سن�ات املا�سية على غم��ض 

خط خالفته لقيادة احلركة، ل�سالح جنله عبداهلل.
قيادة  لت�ريثه  والــده  ي�سعى  الــذي  اهلل  عبد  فــاإن  ال�ثيقة،  وبح�سب 
احلركة، ل يتمتع بقاعدة �سعبية اأو م�سداقية ت�ؤهله خلالفة اأبيه، ف�سال 
عن اأنه مل يتدرج داخل �سف�ف احلركة، ولفتت اإىل اأن بري اأعطى جنله 
عبد اهلل قيادة العمليات الع�سكرية يف احلركة عام 1996، لكن حزب 
على  بري  اأجرب  ما  ال�سهي�ين  الكيان  مع  يتعاون  عبداهلل  اإن  قال  اهلل 
اإبعاده، واأي�سا داخل بيته، يتمثل يف رغبة زوجة بري، ت�ريث قيادة اأمل 

اإىل جنلها با�سل.
و�سط  التينه،  بعني  منزله  يف  يعي�ض  الذي  بري،  اأن  ال�ثيقة  وقالت 
حرا�سات اأمنية م�سددة،  يخ�سى من ظه�ر اأي قيادة جديدة ميكن اأن 
حممد  ال�سابق  ال�زير  مع  حدث  كما  لإبعادها،  وي�سعي  له،  خلفا  تك�ن 

بي�س�ن وطرده من حركة اأمل.

بالده  اإن  فرحان،  بن  في�سل  الأمــري  ال�سع�دي  اخلارجية  وزير  قال 
ت�ستمر يف البحث عن �سبيل لإنهاء اخلالف مع قطر، م�سيفا اأن الريا�ض 
اإىل وج�د  ت�سري  بيانات  لديها عالقات طيبة وودية مع تركيا، ول ت�جد 
حل  اأن  حديثه  يف  واأو�ــســح  الرتكية.  للمنتجات  ر�سمية  غــري  مقاطعة 

اخلالف مع قطر مره�ن بعالج خماوف اأمنية م�سروعة.

ق�اتها  اإن  وقــالــت  الإفــريــقــيــة،  ال��ساطة  جه�د  اأثي�بيا  رف�ست 
�سيطرت على بلدة اأخرى اأثناء تقدمها �س�ب عا�سمة اإقليم تيغراي يف 
�سمال البالد. ومنذ بدء الهج�م الذي اأمر به رئي�ض ال�زراء اأبي اأحمد، 
قالت حك�مته اإن ق�ات تيغراي تن�سف الطرق وتدمر اجل�س�ر ملنع تقدم 

الق�ات الحتادية نح� عا�سمة الإقليم ميكيلي.
وُقتل الآلف، وفر ما يزيد على 30 األف لجئ اإىل ال�س�دان. وجتاوز 
ال�سراع اإقليم تيغراي وه� ما يثري املخاوف من اإت�ساع نطاق احلرب 

واإنق�سام البالد متعددة الأعراق.
ال�سابقني مل�زمبيق  الروؤ�ساء  الإفريقي لحقا تعيني  واأعلن الحتاد 
حمادثات  اإجــراء  بهدف  خا�سني  مبع�ثني  اإفريقيا  وجن�ب  وليبرييا 

متهد ل�قف اإطالق النار والت��سط بني اجلانبني.

اإقليم  على  �سراع قدمي  تاأجيج  من  املخاوف  الإ�ستباكات  اأنباء  اأثارت 
اإطالق  ب�قف  التزامهم  اإنهاء  الب�لي�ساري�  اإعالن  بعد  ال�سحراء، خا�سة 
1991. وقد ت�سرف املغرب بعقالنية حلل  اأنهى احلرب عام  النار الذي 
الأمم  بعثة  به  اأ�سادت  امل�قف  وهذا  لل�سحراء،  الهدوء  واإعــادت  امل�سكلة 

املتحدة يف ال�سحراء )املين�ر�س�( وغالبية دول العامل.
و تق�ل معل�مات اأن الت�سعيد الأخري له عالقة باإح�سا�ض اجلبهة باأن 
»ق�سيتها« مل تعد حمل اإهتمام العامل واأن الدول امل�ساندة لها تخلت عنها 
و  املغرب  الإيجابي بني  ال��سع  و يف ظل  اأهمية،  اأكرث  بق�سايا  من�سغلة  اأو 

اجلزائر. ولكن هناك خ�سية اأن اأطرافًا خارجية وراء الت�سعيد الأخري.
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�سمن الربامج التي تنظمها 
ــدات الــتــخــ�ــســ�ــســيــة يف  ــ�حــ ــ ال
املعهد العاملي للتجديد العربي، 
عقدت وحدة الدرا�سات العلمية 
 14 ــ�م  ي م�ساء  والتكن�ل�جية 
نــدوة   ،2020 الــثــاين  ت�سرين 
على نظام زووم عن بعد بعن�ان 
للنفايات«  ال�سليمة  »الدارة 
ــا الــدكــتــ�رعــادل  ــهـ تـــ�ىل اإدارتـ
من  كال  بها  حتدث  اخلفاجي، 
الكناين  ح�سن  داود  الــدكــتــ�ر 
البيئية،  املجالت  يف  امل�ست�سار 
الـــعـــزاوي  وداد  ــ�رة  ــ ــت ــ ــدك ــ وال
احل�سري  بالتخطيط  املخت�سة 

جمال  يف  والأفكار  التط�رات  اأحــدث  الندوة  يف  ن�ق�ست  وقد  والقليمي. 
جتميع النفايات وتدويرها والإ�ستفادة منها كرثوة تدر ارباحًا وتخلق فر�سًا 

متن�عة للعمل.



   حقيقة مسؤولية سوريا وراء إنفجار 
أنبوب النفط في عكار

   من أجل اطفال مصر

واأ�سرار  وخمــاوف  منعك�سات  تعاين  الب�سريُة  تــزال  ول  عــام،  نح�  منذ 
واأبحاث  تقارير  تزال  ول  والثانية،  الأوىل  مب�جتيه   19 ك�فيد  وباء  انت�سار 
نتائج  بجديد  دوري،  ب�سكل  تتحفنا  العاملية  والــعــالج  ال�سحة  خمتربات 
ول  ال�باء،  اإنت�سار  اأوقفت  ال�قاية  اإجــراءات  ل  لكن  وجتاربها.   نظرياتها 

جتارب اللقاح وامل�سادات اأبطاأت من ازدياده، ول املقاومة! 
�ساللة ال�باء

التي  الفريو�سات  من  وا�سعة  �ساللة  الأ�سا�ض  يف  هي  ك�رونا  فريو�سات 
قد ت�سبب لدى الب�سر مثاًل اأمرا�سًا تنف�سية ترتاوح حدتها من نزلت الربد 
التنف�سية  الأو�سط  ال�سرق  كمتالزمة  وخامة  الأ�سد  الأمرا�ض  اإىل  ال�سائعة 
ي�سبب  فيما  )�سار�ض(.  ال�خيمة  احلــادة  التنف�سية  واملتالزمة  )مري�ض( 
ومل  ك�فيد19-.  مر�ض  ال�ساللة  هذه  من  م�ؤخرًا  املُكت�سف  ك�رونا  فريو�ض 
يكن هناك اأي علم ب�ج�د هذا الفريو�ض اجلديد ومر�سه قبل بدء تف�سيه يف 
مدينة ووهان ال�سينية يف ال�سهر الأخري من العام الفائت، ليتح�ل لحقًا اإىل 

جائحة جتتاح �سائر بلدان العامل. 
رجال مقاوم�ن 

اأجندات  مل ياأت م�سطلح »املقاومة« هنا كدللة �سيا�سية ل��سم ارتباط 
امللي�سيات امل�سلحة بذرائع الت�سّلح واخلروج عن القان�ن، بل جاء هذه املرة 
بدللت طبية �سحية بحتة.  فقد ك�سفت درا�سة حديثة، ن�سرت يف ال�سحيفة 
»الرجال  اأن  اإميين�ل�جي«  اأو  جــ�رنــال  ــيــان  »اأوروب املناعة  لعلم  الأوروبــيــة 
مقاوم�ن«  واأن »ج�سم الرجل ينتج الأج�سام امل�سادة لفريو�ض ك�رونا امل�ستجد 
ب�سكل اأكرب مقارنة باملراأة، وهذا الأمر �سروري لأجل التعايف من العدوى اأو 
اأنه  املن�س�رة  الدرا�سة  واأوردت  ال�سفاء«.  بعد  م�ستقباًل  بها  الإ�سابة  تفادي 
»بعد مرور �سبعة اأ�سهر على الإ�سابة، ل�حظ وج�د اأج�سام م�سادة لدى 90 

يف املئة من الأ�سخا�ض الذين اأ�سيب�ا بـ«ك�فيد 19« ثم تعاف�ا منه.
ملاذا غدا  اأعــرف  ول  قراءته،  قبل  لتكذيب اخلرب  �سارعت  اأين  اأعــرتف 
بعد  العربي،  ال�سارع  غالبية  عند  �سلبية  ح�سا�سية  يثري  »املقاومة«  م�سطلح 

ارتباطه يف اأذهان الكثريين مبعاين املتاجرة والت�سّلط والنفاق والدجل
ففي بلداننا العربية �سعارات املقاومة على األ�سنة بع�ض القادة والزعماء 
م�سى عليها ع�سرات ال�سنني دون �سفاء، ول تزال الأمرا�ض تالزمهم، واأكرث 
من ذلك فاإن وباء اأمتنا العربية باأ�سكاله املختلفة، ينتقل اإىل الأجيال عرب 

األ�سنتهم، فال هم تعاف�ا ول اأحد بقادر على و�سع الكّمامات ل�سّد اأف�اههم!
تخيلت مثاًل، ل� اأننا يف الأيام القادمة، �سنقاوم وباء الك�فيد على طريقة 
املح�ر الإيراين، كاأن نعلن عرب ت�يرت والفي�سب�ك اأن »الطريق نح� الق�ساء 
امل�ت  ال�ساحات:  يف  ونهتف  ن�سيح  اأن  اأو  القد�ض!«،  من  يبداأ  ك�رونا  على 

لك�رونا....امل�ت لك�رونا!

أ.هاني المالذي

القضاء على 
كورونا...
يبدأ من 
القدس!

رأي حـــر

كاتب و اإعالمي عربي

خا�ض - كل العرب 
و�سلت اأخبار عن حريق كبري و ت�سرب خطري للنفط يف عكار من 
الأنب�ب العراقي، و�سط ذه�ل اخلرباء، و حماولت الت�سليل و تزييف 

املعل�مات، خا�سة التي يقف خلفها عمالء النظام ال�س�ري.
املعروف ان هذه اخلط�ط و الأنابيب ت�قفت عن العمل منذ حزيران 
/ ي�ني� 1972 عقب اإعالن الرئي�ض العراقي الراحل احمد ح�سن البكر 
عام  منذ  مت�قفة  الأنابيب  هذه  العراقي،  النفط  عمليات  تاأميم  عن 
 48 1972 و ل ي�جد بها قطرة نفط، و ل تر�سبات نفطية بعد م�سي 

عاما على ذلك!! 
حتدثت و�سائل اعالمية و جهات ر�سمية لبنانية عن �سحب اكرث من 
20 �سهريج من النفط من املكان املنك�ب!!! عدا الكميات التي ا�ستعلت 
بها النريان، و كميات اأخرى باحلق�ل و الأرا�سي و و�س�ل كميات منها 

اىل �ساطئ البحر.
التي  الفر�سيات  قاطع  ب�سكل  نفت  عليها  ح�سلنا  التي  املعل�مات 
مت ترويجها عن ل�س��ض اأحدث�ا ثق�با بخط النفط لغر�ض ال�سرقة. و 
اأكدت معل�مات ان احلريق نتج عن انفجار ب�سبب ال�سغط النفطي على 
التح�يالت املت�جهة اىل لبنان من اجلانب ال�س�ري، فهل هناك تهريب 
العق�بات،  على  والإلتفاف  النظام،  ل�سالح  الأنابيب  هذه  عرب  نفط 

خا�سة قان�ن قي�سر.

اأفتتح معر�ض احلرف اليدوية امل�سرية مبقر املركز الثقايف امل�سري 
و  بفرن�سا،  امل�سري  ال�سفري  حرم  بدوي  اأمنية  ال�سيدة  برعاية  و  بباري�ض 

اإ�سراف امل�ست�سار الثقايف د. ن�ر ال�سبكي. 
او�سحت ال�سيدة اأمنية اأن عائدات املعر�ض خم�س�سة لعالج الطفال 
يف م�ست�سفى الدمردا�ض بالقاهرة، و هذا املعر�ض يتم لل�سنة الثالثة على 

الت�ايل، و ان الهدف اإن�ساين ب�سكل وا�سح.
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االقتصاد

م�سطلح  اأ�سماعنا  على  يـــرتدد  مــا  كــثــريا 
بلطجي او بلطجة وهي لفظ عامي ل وج�د له يف 
اللغة العربية الف�سحى، اإل انه دخل كم�سطلح 
حياتنا  يف  واإجــتــمــاعــي  و�سيا�سي  اإقــتــ�ــســادي 
والعبث  وترويعهم  الآخرين  اإرهــاب  كتعبريعن 
باأمنهم، مبعنى اإ�ستخدام الق�ة والعنف لتحقيق 

أ.د. غسان الطالب

ممتلكات  على  الإ�ستيالء  او  خا�سة  م�سالح 
الآخرين يف حتٍد لالأنظمة والق�انني والأعراف 
الخالقية، واأ�سل الكلمة يع�د اىل اللغة الرتكية 
وتعني ال�سخ�ض الذي يحمل البلطة »بلطة وجي 
العثمانية  الدولة  اأيام  يف  كان  Baltaci”،حيث 
جمم�عة من العمال وظيفتهم العمل على اإزالة 
الأ�سجار من طريق ال�سلطان ب�ا�سطة البلطات، 
العثماين  اجلي�ض  من  فرقة  ت�سكلت  ذلك  وبعد 
وعندما  البلطات،  ويحمل�ن  ال�ظيفة  لــهــذه 
فرق  يف  الف�ساد  وعــم  الرتكية  الدولة  �سعفت 
اجلي�ض اأ�سبحت هذه الكلمة رمزا للدللة على 
والل�س��ض  املنحرفني  الأ�سخا�ض  و  الفا�سدين 
اللذين يروع�ن النا�ض واأ�سبح�ا م�سدرا لن�سر 

اخل�ف والعنف يف املجتمع.  
اأ�سكال،  عــدة  البلطجة  مفه�م  يــاأخــذ  قــد 
واأخرى  اإجتماعية  وبلطجة  اإقت�سادية  بلطجة 
اأفــراد  قبل  مــن  متــار�ــض  ان  وميكن  �سيا�سية، 
خــارجــني عــن الــقــانــ�ن، اأو مــن قبل الــدولــة اأو 

ر�سمية  اأو  بلطجة جمتمعية  الــدول، مبعنى  بني 
الــعــالقــات  م�ست�ى  عــلــى  اأو  الــدولــة  تــرعــاهــا 
على  اأو  األكرتونية  بلطجة  تك�ن  وقد  الدولية، 
�سكل تنمر، لكن يف النهاية ميكن لنا اأن نعزي 
ذلك لأ�سباب اإقت�سادية ي�ستخدم بها ال�سيا�سة 
والع�امل الجتماعية لتمرير اأمرا ما، اإقت�سادي 

او �سيا�سي اأو حتقيق م�سلحة خا�سة. 
ــبــلــطــجــة يف الـــظـــروف  ــنــمــ� ظـــاهـــرة ال ت
يعززها  ال�سعبة  والإجتماعية  الإقت�سادية 
�سغ�ط  ذلك  يرافق  وخارجية،  داخلية  ع�امل 
واأحيانا  القا�سية  الفقر  وحـــالت  اإقت�سادية 
ي�سهم  هذا  كل  غريالعادية،  الأ�سرية  الظروف 
يف اإيجاد البيئة املنا�سبة للجرمية غري املنظمة 
ــروج على الــقــانــ�ن، ومــع هــذه الــظــروف  واخلــ
امل�ستثمرين  اأو  الأعــمــال  اأ�سحاب  بع�ض  ميــر 
الإعــ�ــســار، فبدل  مــن  وحـــالت  مالية  بــظــروف 
والتي  واملحاكم  القان�نية  لــالإجــراءات  اللج�ء 
يلج�ؤون  فاأنهم  الط�يل،  ال�قت  تاأخذ  بالعادة 

إقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــات الـــــبـــــلـــــطـــــجـــــة مـــــــــن الـــــــــفـــــــــرد لـــــلـــــدولـــــة
مـــــــصـــــــالـــــــح خــــــــــــــــــارج الـــــــقـــــــانـــــــون
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

القان�ن  على  اخلــارجــني  الأ�ــســخــا�ــض  ــهــ�ؤلء  ل
عم�لة  مقابل  حق�قهم  لتح�سيل  “البلطجية” 
يتم التفاق عليها، اإذًا باملح�سلة ميكننا الق�ل 
ال�سيا�سات  وج�د  ل�ل  يتم  اأن  كان  ما  ذلك  اأن 
كل  يف  الف�ساد  وتف�سي  الفا�سلة  الإقت�سادية 
الأمثلة على  للدولة، ومن  الإقت�سادية  املفا�سل 
املدن  يف  وخا�سة  البلطجة  فــرق  عمل  طبيعة 
مناطق  تق�سيم  يتم  فقد  التجارية،  والأ�ــســ�اق 
ول  نف�ذ  مناطق  اىل  بينهم  وال�س�ارع  املدينة 
يج�ز لأحد ان ميار�ض بلطجته يف منظقة نف�ذ 
اأو اخلاوات على  التــاوات  الآخر، وهنا تفر�ض 
بدفع  الإقت�سادية  اأوامل�سالح  املتاجر  اأ�سحاب 
مبلغ معني ي�ميا او ا�سب�عيا، عدا ذلك تتعر�ض 
واأ�سحابها  ال�سرقة  او  للتخريب  متاجرهم 
يتعر�س�ن لل�سرب او التهديد بالقتل، ففي هذه 
احلالة ويف غياب القان�ن الذي يردعهم ي�سطر 
التجارية  امل�سالح  او  املهن  اأ�سحاب  هـــ�ؤلء، 
لع�سابة  الأتــــاوات  مــن  امل�ستحقات  ــع  دف اىل 
وقد ي�سل جمم�ع  ل�سرورهم،  البلطجية جتنبا 
ما يح�سل�ن عليه نتيجة اأعمالهم البلطجية اىل 
ت�سل  مذهلة  وباأرقام  �سهريا  الــدولرات  اآلف 
اىل املاليني يف �سفقات غري �سرعية، وقد يدع 
هذا ال�سل�ك لبع�ض التجار اأواأ�سحاب امل�سالح 
اىل ترك مهنتهم والبحث عن م�سدر رزق لهم 

يف مكان اآخر.  
ال�سيا�سي  الطابع  البلطجة  تاأخذ  وعندما 
فقد تت�سبب يف تعطيل اأو �سل احلياة الإقت�سادية 
اأهداف �سيا�سية، حتى  لتنفيذ  عندما ت�ستخدم 
اأكرب  والإجتماعي  الإقت�سادي  ال�سرر  كان  واإن 
ت�ستهدف  عندما  خا�سة  ال�سيا�سي،  العائد  من 
اأو  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  مثل  م�ؤثرة  قطاعات 
ال�سحافة والإعالم او قطاع العدل، ومما ل �سك 
على  ي�ستخدم  البلطجة  من  الن�ع  هذا  اأن  فيه 
نطاق وا�سع يف جمتمعاتنا العربية، كما ح�سل 
يف العديد من الأقطار العربية يف الإعتماد على 
جمم�عات منظمة من البلطجية مل�اجهة بع�ض 
بالإ�سالح  املطالبة  واملظاهرات  الإحتجاجات 
الــنــا�ــض  ظــــروف  اأو حتــ�ــســني  ــســـادي،  ــتـــ�ـ الإقـ
بالبلطجية  ي�سم�نهم  م�سر  ففي  الإقت�سادية، 
ويف �س�ريا بال�سبيحة ويف الأردن بالزعران، ويف 
ال�س�دان بالرباطة وال�سماكرية باملغرب وهكذا.
ــدول  ــاديــة بــني الـ ــا الــبــلــطــجــة الإقــتــ�ــس ــ اأم
املتحدة  الــ�ليــات  بني  العالقة  على  مثال  فلنا 
ــرب الإقــتــ�ــســاديــة  المــريــكــيــة والــ�ــســني واحلــ
جميء  مع  وتريتها  واإ�ستدت  بينهما،  امل�ستمرة 
الرئي�ض ترامب لل�سلطة، واإتهام اأمريكا لل�سني 
الأمريكية،  ال�سركات  على  اخلــنــاق  بت�سييق 
بالبلطجة  اأمريكا  تتهم  ال�سني من جانبها  اأما 
جمم�عة  بفر�سها  ال�سني  جتــاه  الإقت�سادية 
العاملة  ال�سينية  ال�سركات  على  القي�د  من 

الدولة” ثم ا�ساف قائال: “وا�سنطن تنتظر منا 
دللة  الرو�سية،  الدبل�ما�سية  املقار  نبيعها  اأن 
لتحقيق  البلطجة  يف  الأمريكي  الأ�سل�ب  على 

هدف خا�ض.  
الأمريكية  البلطجة  على  عديدة  اأمثلة  ولنا 
فيما يعنينا نحن العرب، فبدءا مبا ي�سمى �سفقة 
القرن امل�سب�هة التي اأرادت بها �سرقة فل�سطني 
ال�طن باأكمله وت�سريد �سعبه، ثم تقدميه كهدية 
ت�سفية  بهدف  املغت�سب  ال�سهي�ين  للكيان 
الكيان  ل�سالح  برمتها  الفل�سطينية  الق�سية 
للقد�ض  الأمريكية  لل�سفارة  نقله  ثم  املغت�سب، 
والإعرتاف بها عا�سمة اأبدية للكيان ال�سهي�ين 
فل�سطني  خارج  من  الأخرى  والهدية  الغا�سب، 
وه� اإعرتافه ب�سم اجل�لن العربي املحتل اىل 
دول  مع  بالعالقة  وانتهاءا  امل�سخ،  الكيان  هذا 
نهب  ثم  لهم،  املادي  والإبتزاز  العربي  اخلليج 
مــئــات املــلــيــارات مــن الــــدولرات مــن ثروتهم 
جمم�ع  ان  علمنا  اإذا  هــذا  حمايتهم،  بحجة 
ال�دائع العربية يف البن�ك الأمريكية وبريطانيا 
ال�سع�دية  من  خا�سة  دولر  ترلي�ن   4 ب  تقدر 
للم�سادرة  معر�سة  وهي  العربية،  والإمـــارات 
مينع  �سئ  اأي  عمل  الـــدول  هــذه  عجز  ظــل  يف 
ترامب  للرئي�ض  �سبق  وقد  اأم�الهم،  م�سادرة 
ان حتدث بذلك بق�له %اأن دول اخلليج عليها 
اأطماع  ان تدفع ثمن حمايتنا لهم%، ومل تقف 
الأ�س�ل  اىل  بل  النقدية  ال�سي�لة  عند  ترامب 
لأقطار  تع�د  التي  ال�سركات  اأ�سهم  يف  املتمثلة 
واملتداولة  ال�سع�دية،  وخا�سة  العربي  اخلليج 
الأح�ال  كل  ويف  ني�ي�رك،  ب�ر�سة  يف  اأ�سهمها 
فهي ل ت�سمح بخروج الأم�ال العربية يف �س�رة 
ومعدات،  مــ�اد  م�سرتيات  �س�رة  يف  اإل  نقدية 
كت�سرب  ق�سية،  اأية  لهم  تلفق  اأن  املمكن  ومن 

الأم�ال اىل منظمات اإرهابية كما يدع�ن.
فماذا ن�سمي هذا...األي�ض ببلطجة دولة؟؟

لل�س�ق  منتجاتها  ت�سدر  التي  اأو  اأمريكا،  يف 
الأمريكي، ثم اإتخاذها للمزيد من القي�د �سد 
ال�سينية  التكن�ل�جيا  عمالق  هــ�اوي  �سركة 
القت�سادية  ال�س�داء  القائمة  اىل  باإ�سافتها 
ل�زارة التجارة الأمريكية، ومنعتها من ال��س�ل 
اإعتبار  على  املتقدمة  الأمريكية  الرقائق  اإىل 
لل�ليات  الق�مي  لالأمن  تهديدا  ت�سكل  باأنها 
املتحدة، من حيث اأنها ت�سعف من ميزة اأمريكا 
هذا  العاملية،  التكن�ل�جيا  على  الهيمنة  يف 
بيئة  م�سداقية  اإىل  ي�سيء  الأمريكي  ال�سل�ك 
الإ�ستثمار اخلا�سة بها، ال�سل�ك الأمريكي هذا 
الإقت�سادية  بالبلطجة  ب��سفه  ال�سني  تعمدت 
والإتــفــاقــات  للق�انني  امــريــكــا  اإحــــرتام  لــعــدم 
بني  الإقت�سادية  العالقات  تنظم  التي  الدولية 

الدول.
اما يف العالقة مع رو�سيا فالأمر يختلف يف 
الأمن  رجــال  اإقتحم  عندما  الدولية  البلطجة 
القن�سلية  الأمــريــكــيــة  املخت�سة  والأجـــهـــزة 
الرو�سية يف �سان فران�سي�سك� واملكاتب التجارية 
و�سفت  فــقــد   ،2017 ــعــام  ال يف  لــهــا  الــتــابــعــة 
بالق�ل:  الت�سرف  هــذا  الرو�سية  اخلــارجــيــة 
الأحكام  على  تطاول  �سهدنا  اأن  لنا  ي�سبق  “مل 
من  الــقــدر  بــهــذا  ــدويل  الـ للقان�ن  الأ�سا�سية 
يف  اجل�انب”.  بكافة  والإ�ستفزازية  ال�سفاقة 
الدولة لالإرهاب”  “دعم  املا�سي ظهر م�سطلح 
“ببلطجة  حاليا  يجري  ما  ت�سمية  اإىل  واأمــيــل 

البلطجة األمريكية فيما 
يعنينا نحن العرب، فبدءا 
بما يسمى صفقة القرن 
المشبوهة التي أرادت 

بها سرقة فلسطين الوطن 
بأكمله وتشريد شعبه
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املمكنــة  للم�ســاهد  اإ�ست�ســرافنا  �ســياق  يف 
واملحتملــة مل�ســتقبالت ال�طــن العربــي، ذهبنا اإىل 
حتديدهــا بثالثــة م�ســاهد اأ�سا�ســية، هــي م�ســهد 
وم�ســهد  احل�ســاري،  والــرتدي  الرتاجــع  دمي�مــة 
وم�ســهد  احل�ســاري،  والتغيــري  الإرتقــاء  بدايــة 
دمي�مــة الرتاجــع وبدايــة الإرتقاء. ولبنــاء كل من 
هذه امل�ســاهد فلقد متت الإ�ستعانة مبجم�عتني من 
املتغــريات: الداخليــة العربيــة وكذلــك اخلارجية: 
الإقليمية والعاملية، ول�ســيما تلــك املتغريات الأكرث 

تاأثريا ويقينية. 
وتفيــد معطيــات ال�سيا�ســة الدوليــة، اأن الــدول 
ال�سيا�ســي  �ســل�كها  اأمنــاط  حتديــد  اىل  تذهــب 
ح�سيلــة  مــن  اإنطالقــا  �ســ�اها  حيــال  اخلارجــي 
اإدراكها لطبيعة امل�ساهد، التي ت�سري باإجتاهها هذه 
الدولــة، و/اأو جمم�عة من الدول الأخرى املنتظمة 
�سمــن اإطار منظمــة دولية اأقليميــة، ومدى م�ائمة 
هــذه امل�ســاهد مــع امل�سالــح املن�ســ�دة مــن قبلهــا. 
وال�ســيء ذاته ين�ســحب على كيفيــة التعامل الدويل 
مــع ال�طن العربي ممثــال يف منظمة جامعة الدول 

العربية، كمنظمة دولية اإقليمية.
ل�سل�ســلة مقــالت  اإمتــداد  ي�ســكل  املقــال  هــذا 
تناولــت ال�ســ�ؤال الآتــي: كيــف �ســتتعامل ثمــة قــ�ى 

أ.د. مازن الرمضاني

دوليــة كــربى تقليدية و/اأو بازغة مع اأحد امل�ســاهد 
التــي �ســيقرتن بهــا امل�ســتقبل العربي عــام 2030؟  
و�ســتك�ن رو�ســيا الحتادية هي حمــط اإهتمام هذا 

املقال. 
روؤية تاريخية

يف عــام  1991 اإنهارت القــ�ة الدولية العظمى 
الثانيــة، اأي الإحتــاد ال�ســ�فيتي، جــراء خمرجــات 
�سيا�ســة املكا�ســفة والبنــاء، التــي تبناهــا الرئي�ــض 
ال�س�فيتي الأ�سبق، ميخائيل غ�ربات�س�ف، متفاعلة 
الدولــة  �ساحبــت  داخليــة  اأزمــات  تراكمــات  مــع 
اأن هــذا الإنهيــار  ال�ســ�فيتية ولعقــ�د. وقــد قيــل: 
اأ�ســت�ى، من حيث اأهمية تاأثرياته العاملية، والتاأثري 
العاملــي لثــ�رة اكت�بــر 1917. ويكفــي اأن نتذكر اأن 
هــذا الإنهيارجعل ال�ليات املتحدة الأمريكية اأكرث 
اإقرتابا من حتقيق م�ســروعها بعيد املدى يف اأمركة 

العامل.
كمــا اأن هذا الإنهيــار، واأن اأدى اإىل ميالد دولة 
رو�ســيا الإحتادية ووراثتها جلــل القدرات التاأثريية 
لالإحتاد ال�ســ�فيتي ال�ســابق، اإل اأنــه مل ي�ؤد، ابتداٍء 
اىل تعزيــز فاعليتهــا الداخليــة، ومن ثــم فاعليتها 
اخلارجية. فرو�ســيا الإحتادية بدت خالل جل عهد 
رئي�ســها ال�ســابق، يالت�ســني، يف ت�ســعينيات القــرن 

املا�ســي كدولــة تنا�ســت ث�ابت الأمة الرو�ســية عرب 
الزمــان ونزوعهــا اإىل القيادة والريــادة. هذا على 
العك�ــض من  زمان الإحتاد ال�س�فيتي ال�سابق، الذي 
كان، اإمتدادا عمليا لرو�ســيا القي�سرية وم�سروعها 

الق�مي.
الإن�ســياق  ل�سيا�ســة  الداخليــة  املعار�ســة  اإن 
الرو�ســي وراء ال�سيا�ســة اخلارجيــة الأمريكيــة يف 
عهــد الرئي�ــض الرو�ســي يالت�ســني، ومن ثــم الدع�ة 
اإىل اأن تكــ�ن رو�ســيا الإحتاديــة اإمتــدادا لرتاثهــا، 
ول�ســيما مــن قبــل التياريــن الق�مــي والع�ســكري، 
وجدت اإ�ســتجابة ر�ســمية مع ت�يل الرئي�ض الرو�سي 
 7 يف  الرو�ســية  الدولــة  قيــادة  م�ســ�ؤولية  ب�تــني، 
ماي�ــض 2000. اإذ عمــد اإىل اإعادة هيكلة ال�سيا�ســة 
اخلارجية الرو�ســية وعلى ذلــك النح� الذي يحقق 
لرو�ســيا الإحتاديــة م�ساحلهــا العليا. ول ي�ســتطيع 
املــرء نكران اأن الرئي�ــض الرو�ســي ب�تــني، قد حقق 
لبالده، خالل الزمان الذي م�سى، اإجنازات مهمة 
علــى ال�سعيــد الدويل، هــذا على الرغــم من تاأثري 
امل�ســاكل الرو�ســية الداخلية، ول �سيما القت�سادية 

منها.
وبالقــدر الــذي يتعلــق بال�طن العربــي، عمدت 
هيكلــة  اإعــادة  عمليــة  جــراء  الإحتاديــة،  رو�ســيا 

العــلوم

روســــيــــا اإلتــــحــــاديــــة و مــســتــقــبــات 
الـــوطـــن الــعــربــي فـــي عــــام 2030
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الــدول  مــع  التعامــل  اإىل  اخلارجيــة،  �سيا�ســتها 
العربيــة اإنطالقــا مــن م�ســت�يني: الأول، اإ�ســتعادة 
العالقــات مــع الــدول العربيــة ال�سديقــة لالإحتاد 
ال�ســ�فيتي ال�ســابق، ول�ســيما تلك التي تخلى عنها 
لدعــم  �ســبيال  كالعــراق  خ�س��ســا  غ�ربات�ســ�ف 
العالقــة مــع ال�ليات املتحــدة الأمريكيــة. والثاين 
تط�يــر العالقات مع تلك الــدول العربية، التي دفع 
وق�ف الإحتاد ال�س�فيتي ال�سابق بال�سد من العراق 
بعــد دخ�لــه الك�يت عام 1991، اإىل اأما تاأ�سي�ســها 
اأو اإعــادة تفعيلهــا. ولنتذكر هنــا الإنفتاح اخلليجي 
على رو�سيا الإحتادية بعد اإنهيار الحتاد ال�س�فيتي 
اأمنــاط  اإحتمــالت  �ســنتناول  اأدنــاه  يف  ال�ســابق. 
ال�ســل�ك ال�سيا�ســي اخلارجــي الرو�ســي الإحتــادي 
حيال كل من م�ســاهد امل�ستقبل العربي املذك�رة يف 

اأعاله.
2 ـ اأمناط �سل�ك رو�سيا الإحتادية حيال ال�طن 
العربــي يف �ســ�ء معطيات م�ســهد دمي�مة الرتاجع 

والرتدي العربي.
القــرن  يف  لالإ�ســتعمار  الثانيــة  امل�جــة  منــذ 
التا�ســع ع�سر �سع�دا، وال�طن العربي حمط تكالب 
ثمــة قــ�ى عامليــة تبدلــت م�ســمياتها تبعــا لقانــ�ن 
ال�سعــ�د اأو الهبــ�ط الــدويل. لــذا مل يكــن التط�ر 
التاريخــي لل�طــن العربي بعزل عن �سيا�ســات هذا 
القــ�ى حيالــه. ونحــن نــرى اأن هــذا امل�ســهد يتيــح 
للقــ�ى الدوليــة امل�ؤثرة حاليا، واأن بن�ســب ودرجات 
متفاوتــه، ثمــة فر�ض قــد ل تك�ن م�ســب�قة لتحقيق 
هــذه  بــني  ومــن  العربــي.  ال�طــن  يف  م�ساحلهــا 
الق�ى، رو�سيا الإحتادية. واأت�ساقا مع نزوع الرئي�ض 
الرو�سي ب�تني، اإىل الإرتقاء بالدور الدويل لبالده، 
نرى اأن معطيات م�ســهد الرتاجــع والرتدي العربي 
تتيــح ل�سانــع القــرار الرو�ســي التعامل مــع العرب 

ول�سالح دولته، على النح� الآتي:
1.2 ـ الإنطــالق مــن روؤيــة للعــرب، تتماثــل مع 
الروؤيــة الدوليــة لهــم، كدول مت�ساربــة يف امل�سالح 
ومتنافــرة يف ال�سيا�ســات، ومــن ثم مــن املرجح اأن 
تعمــد رو�ســيا الإحتاديــة اإىل التعامل مــع كل منهم 
تبعا ل�سيا�سة حمددة. ومما يدفع اإىل ذلك اأمران: 
اأولهمــا، تبايــن طبيعــة العالقــات الرو�ســية مع كل 
دولــة عربيــة علــى حــدة جــراء اختــالف امل�سالــح 
الرو�ســية مــع كل مــن الــدول العربيــة. وثانيهمــا، 
تبايــن الأول�يــات التي تنطلق منهــا كل دولة عربية 

يف تعاملها مع رو�سيا الإحتادية.
2.2 ـ قد تعمد ال�سيا�سة الرو�سية الإحتادية اإىل 
اإختيار �سيا�ســة احلياد حيال ال�سراعات العربية- 
العربيــة، اأوال�سراعــات العربيــة - الإقليميــة. ول 
يلغــي هــذا الإحتمــال اإنها قــد تتدخل لت�ســ�ية هذه 
ال�سراعــات �ســلميا جتنبــا لتلــك احلالــة، التي قد 
تف�سي خمرجاتها اإىل اإيقاع ال�سرر يف م�ساحلها، 

الأ�سا�ســية الراهنة حتى يتحقق التغيري وخ�س��سا 
علــى ال�سعــد الآتيــة: اأول، اإ�ســتمرار تــاآكل الــدور 
والتاأثــري الدويل الأمريكي. ثانيا، اإ�ســتعادة رو�ســيا 
الإحتاديــة لفاعليتهــا الداخليــة ومــن ثــم فاعليتها 
الإختــاللت  تاأثــري  تراجــع  ثالثــا،  اخلارجيــة. 
يف  والإنك�ســاف،  والتبعيــة  القطريــة  الهيكليــة: 
ال�ســل�ك ال�سيا�ســي اخلارجي للــدول العربية حيال 

�س�اها. 
3 ـ اأمناط �سل�ك رو�سيا الإحتادية حيال ال�طن 
العربــي يف �ســ�ء معطيــات م�ســهد بدايــة التغيــري 

والإرتقاء العربي.
علــى خــالف معطيات م�ســهد دمي�مــة الرتدي 
والرتاجــع العربي، التــي ت�ؤمن للقــ�ى العاملية، ثمة 
فر�ــض ت�ســهل ت�ظيفهــا ل�سالــح اأهدافهــا، يقــرتن 
م�ســهد بدايــة التغيــري والإرتقاء العربــي مبعطيات 
عربيــة اأخرى. فمخرجات هذا امل�ســهد تف�سي اإىل 
بدايــة بروز العــرب كق�ة اإقليميــة تت�افرعلى قدرة 
التاأثــري الفاعل يف ح�سيلة التفاعالت الإقليمية يف 

الأقل.
لــذا ينط�ي هذا امل�ســهد على مــا يفيد اأن قدرة 
اأن  اإىل  العامليــة  بالقــ�ى  �ســتدفع  العربــي  التاأثــري 
تتعامل مع ال�طن العربي على وفق اأمناط �ســل�كية 
ق�امها اأما ال�سراع اأو التعاون اأو ال�سراع والتعاون 
تقــارب  اأو  تقاطــع  مــدى  وفــق  علــى  وذلــك  معــا، 
امل�سالــح من بع�سها البع�ض الآخر، مبعنى اأن هذه 
القــ�ى قــد تعمــد اأمــا اإىل حماولة اإجها�ض م�ســهد 
التغيــري العربــي، اأو اإىل التكيــف اليجابــي معــه. 
ومــن بني هــذه الق�ى رو�ســيا الحتاديــة باإعتبارها 
ال�ريث لرو�سيا القي�سرية والحتاد ال�س�فيتي، من 
املرجــح اأن تعمد رو�ســيا الإحتادية اإىل حتقيق تلك 

خ�س��ســا عندمــا يكــ�ن هــذا ال�سراع بــني دولتني 
اإقليميــة،  اأو بــني دولــة عربيــة، اأخــرى  عربيتــني، 
الرو�ســية  الدولــة  مــع  جيــدة  بعالقــات  ترتبطــان 

الإحتادية.
بيــد اأن هــذه ال�سيا�ســة عندمــا تكــ�ن حمدودة 
الفائدة لرو�سيا الإحتادية، فاإنها قد تف�سي بها اإىل 
تبني �سيا�سة �سبه الإنحيازاإىل تلك الدولة العربية، 
التي تدرك اأن دعمها لها �سيحقق لها منفعة اأعظم 
واأ�سمل. وال�سىء ذاته قد ين�سحب على ال�سراعات 
العربيــة - الإقليمية وخ�س��سا مع اإيران. ولنتذكر 
اأن رو�ســيا الحتادية، كالإحتاد ال�ســ�فيتي ال�سابق، 
اإ�ســتمرت حري�ســة علــى اأيــالء عالقتها مــع اإيران 
اأول�يــة خا�ســة، هذا جــراء تاأثري متغريات رو�ســية 
ول �ســيما تلــك اجلغرافيــة والأمنيــة والإقت�ساديــة 

وال�سيا�سية.
رو�ســيا  تعمــد  اأن  املحتمــل  غــري  مــن  ـ   3.2
دولــة  بــني  �ســراع  اإنــدلع  حالــة  يف  الإحتاديــة، 
عربيــة ذات عالقــة طيبــة معها وال�ليــات املتحدة 
الأوىل.  بجانــب  ر�ســميا  ال�قــ�ف  اإىل  الأمريكيــة، 
فرو�سيا الإحتادية هي كالإحتاد ال�س�فيتي ال�سابق، 
فالأخــري، حتى يف زمان اإزدهــار العالقات العربية 
- ال�ســ�فيتية مل يكــن م�ســتعدا للت�سحيــة بعالقاته 
مــع ال�ليات املتحدة الأمريكية مــن اأجل اأ�سدقائه 
العــرب. على اأن هذا ال�ســل�ك ل يلغي اإحتمال عدم 
تــردد رو�ســيا الإحتاديــة عــن معار�ســة ال�سيا�ســة 
المريكيــة حيــال دولــة عربيــة �سديقــة لهــا �ســ�اء 
بالقــ�ل و/اأو عــرب التهديد باإ�ســتخدام حق النق�ض 

يف جمل�ض الآمن الدويل، اأو اإ�ستخدامه فعال. 
 4.2 ـ مــن املرجح اأن تبقى ال�سيا�ســة الرو�ســية 
بخ�سائ�سهــا  مقرتنــة  العربــي  ال�طــن  حيــال 
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العــلوم

الأهــداف الأمنيــة والإقت�ساديــة وال�سيا�ســية التــي 
دفعــت بالرو�ــض اإىل اإيــالء ال�طــن العربــي اأهميــة 
عالية يف اإ�ســرتاتيجيتهم الك�نية. ومما يف�سي اإىل 
ذلــك اأي�ســا اأن هــذا امل�ســهد يفر�ــض علــى الإحتاد 
الرو�ســي تبنــي اأمنــاط حمــددة من ال�ســل�ك حيال 

العرب خدمة للم�سالح املن�س�دة. لذا نفرت�ض:
1.3 ـ اإن رو�ســيا الإحتاديــة �ســرتحب باحلالــة 
بدايــة  م�ســهد  عــن  والناجمــة  اجلديــدة  العربيــة 
التغيــري والإرتقــاء العربــي و�ســتذهب اإىل دعمهــا، 
ومــن ثــم تط�يرعالقــة وطيــدة مــع الــدول العربية 
كاأحد ال�ســبل لتعزيز مكانتها الدولية. بيد اأن ذلك 
ل يعنــي اأن الدعم الرو�ســي للعرب �ســيتجاوز ذلك 
ال�ســقف الــذي ي�ســكل تهديــدا لعالقاتهــا مــع دول 
اأخرى كال�ليات املتحدة الأمريكية. فم�ســهد بداية 
التغيــري ل يفرت�ــض اأن رو�ســيا الإحتاديــة �ســتك�ن 
م�ســتعدة من اأجل تغليب م�ساحلها مع العرب على 
م�ساحلهــا مع الدولــة الأمريكية. فكمــا ه� احلال 
مع الإحتاد ال�ســ�فيتي ال�سابق، كذلك ه� احلال مع 
رو�ســيا الإحتاديــة. فالعالقــة مع الدولــة الأمريكية 
حظيــت علــى مــر الزمــان باأول�يــة اأعلــى. لــذا يف 
حالــة ت�سارب م�ساحلها مــع العرب مع م�ساحلها 
مع ال�ليــات املتحدة الأمريكية، فمــن املرجح اإنها 
�ست�ســعى اإىل الأخــذ ب�سيا�ســة ت�ؤمن اإر�ســاء العرب 

والأمريكيني يف اآن.
2.3 ـ و�سيا�ســىة الر�ساء املت�ازن قد تن�ســحب 
مــع  الحتاديــة  رو�ســيا  تعامــل  كيفيــة  عــل  اأي�ســا 
ال�سراعــات العربية-الإقليمية، وخ�س��سا عندما 
ترتبــط هــي مــع الطــرف الإقليمــي غــري العربــي 
يكــ�ن  عندمــا  و/اأو  كاأيــران،  متطــ�رة،  بعالقــات 

هذا الطــرف مرتبطا بعالقات وطيدة مع ال�ليات 
املتحدة الأمريكية. ف�سيا�ســة الت�ازن بني الأطراف 
املت�سارعــة يراد بهــا جتنب خمرجــات اإحتمال اأن 
يــ�ؤدي الإنحيــاز الرو�ســي اإىل  اجلانــب العربي اإىل 
تده�ر العالقة الرو�ســية معه، ومن ثم مع ال�ليات 

املتحدة.
3.3 ـ على اأن ال�سيا�ســة الرو�ســية �ســتك�ن اأمام 
م�اقــف �سعبة عند اندلع �سراع اإقليمي بني طرف 
عربــي واآخرغري عربي يتبادل العالقة ال�طيدة مع 
ال�ليــات املتحــدة الأمريكيــة اأو بــني طــرف عربي 
الإحتاديــة،  رو�ســيا  مــع  العالقــة اجليــدة  يتبــادل 
واآخرغريعربــي يتبادل العالقة املت�ترة مع رو�ســيا 
الإحتاديــة. ففــي مثل هذه امل�اقف مــن املحتمل اأن 
تذهب الأخرية اإىل اخليار بني بديلني: اأولهما دعم 
الطــرف العربــي، حتــى واإن اأدى ذلــك اإىل التاأثري 
�سلبا يف عالقتها مع الطرف الأقليمي غري العربي. 

اأمــا ثانيهمــا، فهــ� يكمــن يف تبنــي �سيا�ســة احلياد 
الر�ســمي يف ال�ســراع، �ســيما واأن هــذه ال�سيا�ســة 
تتيح اإبقاء اجل�ســ�رمفت�حة على اأطــراف ال�سراع 
كافة. ولنتذكر، بهــذا ال�سدد، خمرجات مثل هذه 
ال�سيا�ســة التي مت اإعتمادها اأثناء احلرب العراقية 
- اليرانيــة من قبل الدولتني العظميني. اإن حر�ض 
رو�ســيا الإحتاديــة على اأن تك�ن مع اجلميع �ســبيال 
علــى  �ســيجعلها  من�ســ�دة،  م�سالــح  ثمــة  لتاأمــني 

الأرجح تتبنى هذا البديل الثاين.
3.4 ـ وكمــا اأن ال�ســراع العربــي- ال�سهيــ�ين 
كان مبثابة املدخل الرئي�ض اأمام الحتاد ال�س�فيتي 
ال�ســابق لإحــداث تقارب وثيق مع ثمــة دول عربية، 
اأن تعمــد رو�ســيا الحتاديــة  كذلــك مــن املحتمــل 
اإىل ال�ســىء ذاتــه ولكــن �سمــن حمــددات قدميــة 
وجديدة، ومثالها اإ�ستمرار الدعم الأمريكي املطلق 
ل�ســرائيل، وذهــاب �سناع القرار العرب، �ســرا و/

او عالنيــة اإىل تطبيــع العالقــات مــع الآخــرية. لذا 
يفرت�ــض هــذا امل�ســهد اأن الــدور الرو�ســي �ســيبقى 
جراء هذه املحددات اأقل فاعلية باملقارنة مع ن�عية 

هذا الدور يف مرحلة ما قبل النهيارال�س�فيتي.
حيــال  الإحتاديــة  رو�ســيا  �ســل�ك  اأمنــاط  ـ   4
ال�طن العربي يف �س�ء معطيات م�سهد ا�ستمرارية 

الرتاجع والرتدي وبداية التغيري والإرتقاء.
اإت�ســاقا مع اأمنــاط تعاملها مــع العرب انطالقا 
الرتاجــع  ا�ســتمرارية  م�ســهدي  معطيــات  مــن 
والــرتدي، وبدايــة التغيــري والإرتقــاء، نفرت�ــض اأن 
القــ�ى العامليــة الراهنة �ســتتعامل مع هذا امل�ســهد 
علــى وفق ن�عية اإدراكهــا للفر�ض والتحديات، التي 

ينط�ي عليها. ومن بينها رو�سيا الحتادية.
العالقــات  اأن  امل�ســهد  هــذا  اإفرت�ــض  ـ   1.4
قــد   2030 عــام  يف  �ســتك�ن  الرو�ســية  العربيــة- 
و�سلــت اإىل م�ســت�ى اكــرث تط�را من ال�ســابق، هذا 
املتبادلــة  اإدراك م�ســرتك باحلاجــة  تبلــ�ر  جــراء 
لهــا، واأن هــذا امل�ســت�ى مــن التطــ�ر قــد اأتــاح ثمة 
فر�ــض لتحقيق م�سالح اآنية وبعيــدة املدى لكل من 

الطرفني العربي والرو�سي.
فاأما عــن الطــرف العربي، فالعالقــة املتط�رة 
مع رو�ســيا الإحتادية �ســتك�ن قد اأف�ست اىل تاأمني 
دعــم م�ساف ملعطيــات الفاعليــة العربيــة، داخليا 
وخارجيا، على اإفرتا�ض اأن خمرجات م�سهد بداية 
التغيــري والإرتقــاء العربــي كانــت قد اأ�س�ســت لهذه 
املعطيــات و�ســاهمت يف ت�ظيفهــا لل�سالــح العربي 
امل�ســرتك. واأمــا عن الطرف الرو�ســي، فــاإن دعمه 
للعرب �سيبقى حمك�ما ب�سقف قد ل ي�ستطيع، اأو قد 
ل يريد، جتاوزه، ق�امه اأن ل تدخل يف �سراع دويل 
يف�ســي اإىل اإ�ســتنزاف بع�ــض قدراتهــا علــى الفعل 
الــدويل الهادف وامل�ؤثر. فرو�ســيا الإحتادية تعلمت 
مــن جتربــة الحتــاد ال�ســ�فيتي ال�ســابق. فاإنهياره 
ل يعــ�د اإىل خمرجات �سيا�ســة الرئي�ــض ال�ســ�فيتي 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
 اأكادميي و م�شت�شار هند�شيامل�شتقبالت/ لندن

ال�ا�سع  الهادي  املحيط  على  تطل  ال�سغرية  اجلزر  من  جمم�عة  فهي  امل�ساحة  حمدودة  اليابان 
ال�سخم تقع بني عمالقني هم ال�سني ورو�سيا  تتميز بندرة امل�ارد الطبيعية فال يزرع اإل %%باملئة 

من م�ساحتها، وتفتقر اليابان اىل جميع م�سادر الرثوة املعدنية وتفتقر اىل البرتول ب�سكل كامل.
اإ�ســتيقظت اليابــان مــن الدمــار الرهيب الذي حل بـــها خالل احلــرب العاملية  الثانيــة لتتمكن يف 
خــالل )4،3( عقــ�د فقط مــن تك�ين ق�ة �سناعية كــربى حيث اأ�سبحت اليابان منذ ال�ســبعينات يف 
املركــز الثــاين عامليا اإقت�ساديا خلــف ال�ليات املتحدة الأمريكية.  مت هــذا بف�سل الإن�سباط  الذاتي 
والــروح ال�طنيــة التــي يتميز بهــا العامل اليابــاين وتطبيق اجل�دة ال�ســاملة، والثــ�رة التكن�ل�جية يف 
جميــع املياديــن، وبذلــك اأ�سبحت اليابان قــــ�ة عظمى من �سمــن ثمانية دول كــربى يف العامل. وهذا 
يــ�ؤدي بنــا اىل طــرح الت�ســاوؤلت التاليــة: كيف و�سلــت اليابان اىل هــذه املكانة؟ ما هــي الع�امل التي 

ا�ستعملتها لل��س�ل اىل هذه الدرجـة على امل�ست�ى العاملي؟ وما هي اأ�سرار هذه العظمــة؟ 
الكلمات الدالة يف  التجربة اليابانية هي املـرياث احلـ�ساري والإن�سباط يف العمل وتخطـيط الدولة، 
مرياث ح�ساري عميق مـمتد من اآلف ال�سنيـن ي�سنع منه امل�اطن الياباين �سياج اأخالقي من القـيم 
والطاعة  العظيم  وال�فـاء  الكامل  والإخال�ض  والنتماء  ال�لء  اإىل  تـدفع  التي  العليا  واملثل  واملبادئ 
املطلقة وامل�ساركة املخل�سة والتفاين يف اأداء ال�اجب. حت�يل الدين والعقائد اإىل �سل�ك مقد�ض قائم 
ال�سالم  اأو  والهدوء  الراحة  تعرف  لن  التي  وبروحه  ذاته  الإن�سـان  ب�ج�د  مـرتبط  ق�ي  على �سمري 
اأي تطـهر  اإذا تطهرت من ال�سرور اخلم�ض )اجل�سع، والطمع، والت�سلط، واحل�سد وال�سه�انـية(  اإل 
ويحت�ي  والأمة.  ال�طن  خلدمة  طريقا  امل�ستقيم  ال�سل�ك  هذا  وجعلت  اخلبائث  هـذه  من  النف�ض 
برنامج التعليم التاريخي الديني درا�سة اأكادميية حمايدة عن قيم الأديان املختلفة، وتغذي ال�جدان 

وال�سع�ر الديني. وتربي يف الطالب اإحرتام احلياة وتقدير عطاء وجمال الطبيعة. 
و�سيظالن  كانتا  ال�طن  وم�سلحة  اجلماعة  م�سلحة  وتقدمي  اليابان  يف  لبلده  امل�اطن  انتماء  اإن 
الياباين، تقد�ض  الفرد  الدولة حيث طبيعة  الذي حققته هذه  التقدم املذهل  الأ�سا�سية يف  الركيزة 
اأكمل  على  اإجنازه  واأن  العمل،  هـذا  كان  اأيا  لعمله  اأدائه  ح�سن  باأن  ي�سعر  فالياباين  والعمل،  العلم 
�س�رة ه� اإجناز من اأجل ال�طن، وم�ساهمة منه يف  تقدمه ورفعته. يتم ذلك بغـر�ض الــ�لء داخل 
النف�ض الب�سرية للم�اطن يف كافة مـراحل عمره، فالطفـل ال�سغيـر يتم تربيته وتن�سئته على ال�لء 

لل�طن وللمجتمع.
الياباين يعترب الراحة والن�م �سيء معيب، لذلك جتده يف غاية اجلد والن�ساط وقت عمله، وجتد اأن 
اإجازته ال�سن�ية �سبه معدومة، بالإ�سافة اإىل عدم وج�د �سن للتقاعد بالن�سبة له. وللياباين  �سع�ر 
اليابانيني هي  ال�قت، فذخرية  اأو  املادة  بع�ض  ت�فري  لأجل  يتخاذل  اأو  يحتال  الذاتية فال  بالرقابة 
يف  اأوقاتهم  ن�سفهم  يق�سي  واملفت�سني  املراقبني  من  جي�ض  لتعيني  حاجة  فال  الذاتي.  الإن�سباط 

حرا�سة الن�سف الآخر. 
تخطط الدولة مبعية امل�ؤ�س�سات القت�سادية الكربى ا�سرتاتيجية لأدارة الق�ة ال�سناعية حيث تقدم 
ت�جيهات �سائبة، وم�ساعدات لالإ�ستثمار داخل وخارج البالد، واإنتاج الن�عيات اجلديدة وترويجها 

لل�سيطرة على الأ�س�اق واأقامة م�سانع يف كل اأرجاء العامل لتجنب احل�اجز اجلمركية. 

اليابان وتجربتها 
أ. د. عالء محمود التميميالناجحة

ال�ســبق، غ�ربات�ســ�ف فح�ســب، واأمنــا اأي�سا 
اإىل الأكالف القت�سادية الباهظة ل�سراعها 

املمتد مع ال�ليات املتحدة الآمريكية.
العربيــة-  العالقــات  اجتــاه  اإن  ـ   2.4
الرو�ســية اإىل التطــ�ر لــن يف�ســي بال�ليــات 
املتحــدة الأمريكيــة اإىل جتاهلــه، �ســيما واأن 
هــذا التط�ر يقرتن مبنطقة ترى الأخرية اإنها 
ذات حي�يــة عاليــة، واأنه ، تبعا لذلك، ُي�ســكل 
تهديــدا جــادا مل�ساحلها الأقليميــة والعاملية. 
لذا يفرت�ض هذا امل�ســهد اأن ال�ليات املتحدة 
الأمريكيــة �ســتحاول يف الأقل احلــد منه عرب 
بــذل جهــد مبا�ســر علــى رو�ســيا الإحتاديــة، 

وكذلك على ق�ى عربية اأ�سا�سية.
فاأمــا عن احلركة على رو�ســيا الإحتادية، 
فاإنهــا قــد تقــرتن مبقاي�ســة تطــ�ر العالقات 
تطــ�ر  مــن  باحلــد  الرو�ســية   - الأمريكيــة 
عــن  واأمــا  العربيــة.   - الرو�ســية  العالقــات 
احلركــة على القــ�ى العربية، فاإنها قد تقرتن 
بت�ظيف اأدوات الرتغيب والرتهيب لدفع هذه 
الق�ى بعيدا عن الإحتاد الرو�سي. فمن جانب 
يت�قــف جناح هــذه املحاولــة الأمريكية حيال 
الرو�ــض علــى تقديــر �سانــع القــرار الرو�ســي 
الحتادي ملدى الأهمية الإ�ســرتاتيجية لعالقة 
دولتــه مــع الأمريكيــني والعــرب يف احلا�ســر 
اإىل  نزوعــه  اأن  اإدراك  فــاإذا  وامل�ســتقبل. 
اإ�ســتعادة دور بالده كق�ة دولية م�ؤثرة يتطلب 
ان تكــ�ن عالقتها جيدة مــع ال�ليات املتحدة 
الأمريكيــة وكذلك مــع العرب، فمــن املحتمل 
اأن يتــم الذهاب اإىل الأخذ ب�سيا�ســة الإر�ساء 
للطرفــني معــا. واأما من اجلانــب الثاين، فاإن 
جناح هــذه املحاولــة الأمريكية حيــال العرب 
يت�قف على مدى تقديــر �سناع القرار العرب 
لأهميــة عالقــات دولهــم مــع كال الدولتــني: 
الأمريكيــة والرو�ســية. ومــن املرجــح ان يتــم 
اإيالء العالقــة مع ال�ليات املتحدة الأمريكية 
الأول�يــة علــى العالقة مــع رو�ســيا الحتادية. 
معطيــات  عمــق  ذلــك  علــى  ي�ســاعد  وممــا 
العالقــات العربيــة % الأمريكيــة واأنت�ســارها 

على �سعد �ستى.
وعلــى خــالف تلــك الآراء العربيــة، التــي 
العالقــات  مل�ســتقبالت  روؤيتهــا  يف  تتبايــن 
العربية- الرو�سية، نرى اأن هذه العالقات  قد 
تقرتن يف عام 2030 مب�سهد مركب يجعل من 
التكيــف املت�ازن، الــذي يجمع بني خ�سائ�ض 
الإرتقــاء والرتاجــع، ركيزتــه الأ�سا�ــض، هــذا 
ف�سال عن اإ�ستمراره على هذا النح�، ولزمان 
قادم، حتى ت�ستقرهذه العالقات اإما اإزدهارا 

اأو تراجعا. 
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إحـــتـــفـــاء هـــــام بــــاألســــر أســــامــــة األشـــقـــر

الثاين/ ت�سرين   16 الأثنني  ي�م  ظهر  اأقيم 
رام  يف  كربى  �سالة  يف  اإحتفائية   2020 ن�فمرب 
اهلل بح�س�ر مئات احل�س�ر و امل�ساركني، و �سارك 
العديد من ال�سيا�سيني  و الكتاب العرب من دول 
العامل عرب تطبيق الزووم، وذلك ملنا�سبة �سدور 
كتاب الأ�سري الفل�سطيني اأ�سامة الأ�سقر »لل�سجن 
مذاق اآخر« و عقد قرانه على خطيبته منار خليل. 
يف القاعة برام اهلل كان يف مقدمة احل�س�ر: 

السياسة

رئي�ض  نائب  العال�ل  حمم�د  و  غنيم،  اأحمد  د 
احتاد  عام  اأمــني  ال�س�داين  مــراد  و  فتح،  حركة 
بكر  اأب�  وقــدري  الفل�سطينيني،  ــاء  والأدب الكتاب 
ليلى  و  واملحررين،  الأ�سرى  �س�ؤون  هيئة  رئي�ض 
غنام حمافظة رام اهلل والبرية، و د. ي�ن�ض عمرو 
اأب� بكر  و نا�سر  القد�ض املفت�حة،  رئي�ض جامعة 

نقيب ال�سحفيني الفل�سطينيني.
األــقــيــت الــعــديــد مــن الــكــلــمــات منهم  ــد  و ق
ال�سادة: حمم�د العال�ل، و قدري اب� بكر، و مراد 
القيت  ــزووم  ال عرب  و  القاعة،  داخــل  ال�س�داين 
ع�سماين،  ملني  و  املرعبي،  علي  منهم:  كلمات 

ووا�سيني الأعرج، و لينا اب�بكر.
و ممـــن �ـــســـارك بــاحلــ�ــســ�ر مـــن اخلــــارج: 
الدكت�ر ملني ع�سماين رئي�ض حزب �س�ت ال�سعب 
اجلزائري، وال�ستاذ علي املرعبي رئي�ض حترير 
جملة كل العرب من باري�ض، وال�ساعرة والكاتبة 
ال�سحفي  والكاتب  بكر،  اأبــ�  لينا  الفل�سطينية 
الأديــب  و  الكاتب  و  م��سك�،  من  م�سافر  �سالم 

رام اهلل - خا�ض كل العرب

م�سطفى  واحلــاج  باري�ض،  من  الأعــرج  وا�سيني 
الث�رة يف لبنان،  الرتك امني عام حركة ان�سار 
زهرة  الأديبة  فرن�سا،  من  مراد  اإليا�ض  خليل  د. 
�سهيب  ال�سيا�سي  ،النا�سط  املغرب  من  رميج 
الكتاب  لعدد من  بالإ�سافة  ت�ن�ض،  املرزوقي من 
قــراأت  قد  و  الــعــرب.  وال�سيا�سيني  والإعالميني 

بالقاعة ر�سالة من الفنان لطفي ب��سناق.
�سهادة  اأ�سامة  ت�سليم  اأي�سًا  احلفل  يف  ومت 
والتنكيل  املعانة  من  عام   15 بعد  البكال�ري��ض 

وعدم ال�سماح له باإكمال الدرا�سة. 
ومت اإعطائه بطاقتي اإلتحاق يف كل من نقابة 
باإعطاء  يق�م  لأنــه  الفل�سطينيني،  ال�سحفيني 
ع�س�ية  وبطاقة  لالأ�سرى،  ال�سحافة  يف  دورات 
ع�س�ية  بطاقة  منحه  مت  كما  الكتاب،  احتاد  يف 
�سرف من اإحتاد ال�سحفيني و الكتاب العرب يف 
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األقت  �سيئة  واإقت�سادية  مالية  باأزمة  العراق  مير 
الكل  وبـــات  الــعــراقــي،  الــ�ــســارع  على  القامتة  بظاللها 
مفتعلة  اأزمــة  هي  اأم  حقيقة،  الأزمــة  هذه  هل  يت�ساءل: 
الغاية منها اإنهاك واإ�سعاف العراق؟ و هل الأزمة ب�سبب 
تدين اأ�سعار النفط يف الأ�س�اق العاملية حيث يرتاوح �سعر 
ميزانية  مت�يل  تعتمد  حيث  دولر،   )37-40( الربميل 

العراق على: 
ـ اإيرادات نفطية. 

ـ اإيرادات غري نفطية. 
�سندوق  و   - خارجي  و   - )داخلي  مايل  اإقرتا�ض  ـ 

النقد الدويل(.
املالية  ــة  الأزمـ ــاأن هــذه  ب ت�سري  املــ�ؤ�ــســرات  كــل  لكن 
جهات  وهناك  �سن�ات،  عدة  من  لها  خمطط  و  مفتعلة 
بعد  العراق  حكم  على  املتعاقبة  احلك�مات  يف  عديدة 
2003 تعمل بتاأثري من جهات خارجية على تدمري البنى 
تدمري  عن  ذلك  و  العراقي  الإقت�ساد  وتدمري  التحتية، 
املنت�جات  من  كثري  ت�سنع  كانت  التي  امل�سانع  اآلف 
و  الأدويــة  و  الكهربائيات  و  الإلكرتونيات  و  كال�سيارات 
الأيــدي  اآلف  ع�سرات  ت�سريح  و  الغذائية،  ال�سناعات 
كذلك  مهرة،  عمال  و  مهند�سني  و  خــرباء  من  العاملة 
تدمري القطاع الزراعي عن طريق عدم دعم الفالحني، 
و عدم ت�فري امل�ستلزمات الزراعية كالأ�سمدة و البذور، 
من  املــزروعــات  واإ�سترياد  الزراعية،  املكننة  اأدوات  و 
ت�سبب  مما  املحلي،  املنت�ج  تناف�ض  باأ�سعار  اجل�ار  دول 
الرثوة  كذلك  و  الــزراعــة.  عن  الفالحني  اآلف  بعزوف 
احلي�انية �سهدت اإهمال و عدم ت�فري الأدوية واللقاحات 
و  مدع�مة،  باأ�سعار  الأعــالف  ت�فري  وعدم  للحي�انات، 
وحق�ل  الأ�سماك  تربية  اأح�ا�ض  ت�سميم  ظاهرة  ظه�ر 
الإنتاج  �سرب  منه  الغر�ض  الأبقار،  حق�ل  و  الدواجن 
العراقي و تدمري ثروته الزراعية و احلي�انية، و حت�يل 
و�سع الإقت�ساد من اإقت�ساد اإنتاجي و اكتفاء ذاتي، اىل 
يثقل  الــذي  الإ�سترياد  على  يعتمد  اإ�ستهالكي  اإقت�ساد 

ميزانية الدولة.
التي ينتهجها امل�س�ؤولني  ا�سافة اىل �سيا�سة الف�ساد 
رقيب،  او  رادع  اأي  دون  املــلــيــارات  �سرقة  و  الــدولــة  يف 
مبياه  املليارات  ع�سرات  غرق  اأخبارعن  ن�سمع  و�سرنا 
الأمطار و حرق مليارات اخرى بحجة متا�ض كهربائي، 

و فقدان اأطنان من الذهب من البنك املركزي، ونتيجة 
التحقيقات يف هذا الهدر املايل املق�س�د و املتعمد تقيد 

�سد جمه�ل.
اإنــهــيــار الإقــتــ�ــســاد والإفــال�ــض،  اأدى اىل  كــل ذلــك 
امل�ظفني  رواتب  دفع  على  قادرة  الدولة غري  باتت  حتى 
احلك�مة  دعا  مما  الجتماعية،  واحلماية  املتقاعدين  و 
اىل اللج�ء اىل اإتباع �سيا�سة الإقرتا�ض الداخلي لتم�يل 
الدي�ن  نفق  العراق يف  �ستدخل  ال�سيا�سة  الرواتب. هذه 
الذي ل يخرج منه معافى على مدى خم�سني �سنة قادمة، 
و كان امام احلك�مة عدة خيارات اأخرى لإنقاذ العراق 
و  مدرو�سة،  مالية  �سيا�سات  واإعتماد  املالية  اأزمته  من 
و  مهنني  اقت�ساد  و  مال  خــرباء  من  اأزمــة  خلية  ت�سكيل 
ذوي خربة، لإعداد �سيا�سة مالية من �ساأنها زيادة و تن�ع 

ايرادات الدولة املالية عن طريق: 
املنافذ احلدودية وامل�اينء وح�سر  ال�سيطرة على  ـ 

اإيراداتها بيد الدولة. 
ـ دعم القطاع ال�سناعي وحت�سني الإنتاج. 

ـ دعم القطاع الزراعي والرثوة احلي�انية و تط�يرها. 
ـ دعم القطاع اخلا�ض.

ـ اإ�ستغالل م�ارد الدولة. 
ـ زيادة الإنفاق الإ�ستثماري للدولة. 

�سفر  و  الــ�ــســفــارات  و  ــ�زارات  ــ الـ ــفــاق  اإن تقلي�ض  ـ 
امل�س�ؤولني. 

ل� كانت احلك�مة جادة يف خروج العراق معافى من 
هذه الزمة املالية، كانت قامت ما ب��سعها لإخراجه من 
اأزمته، دون اللج�ء اىل �سيا�سة الإقرتا�ض و تكبيله بدي�ن 
داخلية و خارجية ومن �سندوق النقد الدويل، حيث بلغ 
اإجمايل الدي�ن 150 مليار دولر اأغلبها م�دعة يف بن�ك 
خارجية، وعجز مايل يف م�ازنة �سنة 2020 بلغ 57 مليار 
دولر. هذه الدي�ن اأثرت على عدم ثقة امل�ستثمر ال�طني 
جمالت  يف  الإ�ستثمار  ت�قف  اىل  اأدى  مما  الأجنبي،  و 
ت�سبب  و  القت�سادي،  ال��سع  لرتدي  اأدى  مما  متعددة، 
والت�سخم  الفقر،  معدلت  وزيــادة  البطالة،  اإرتفاع  يف 
اإ�سهار  اىل  طريقه  يف  ي�سري  الــعــراق  وبــات  العملة،  يف 

الإفال�ض. 

األزمة المالية 
في العراق

أ.أحالم طارق

 كاتبة من العراق

اأوروبا.
قران  عقد  مرا�سم  متت  الحتفائية  خالل  و 

الأ�سري اأ�سامة الأ�سقر على خطيبته منار خليل.
له  بــارك  التحرير،  رئي�ض  زميلنا  كلمة  يف  و 
�سدور الكتاب و عقد القران، و وجه التحية لكل 
م�قفه  على  اأكد  و  الحتفائية،  بهذه  �سارك  من 
واأنه �سيبقى اىل  الثابت من اغت�ساب فل�سطني، 
جانب ال�سعب الفل�سطيني حتى تع�د كامل اأر�سه 

»من املية للمية« حرة عربية م�ستقلة.
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

اآلباء المؤسسون للثورة الصناعية الكربى
اجلزء الثالث

يف مقالتــي التــي ن�ســرت يف �ســهر اأبريــل 2020 
يف جملــة كل العــرب والتــي كانت بعن�ان »ملــاذا بداأت 
امل�ســرق  يف  تبــداأ  ومل  اأوروبــا  يف  ال�سناعيــة  الثــ�رة 
العربي يف القرن الثاين ع�سر امليالدي؟«، حتدثت عن 
الأ�ســباب التي اأدت اىل عدم حدوث الث�رة ال�سناعية 
يف منطقــة ال�ســرق العربــي ولكننــي مل اأحتــدث عــن 
النه�ســة العلميــة التــي حدثــت يف تلــك الفــرتة ومــن 
القادمــة  الثالثــة  الأعــداد  ففــي  ورائهــا،  مــن  يقــف 
�ســاأتطرق اىل جمم�عــة مــن الآبــاء امل�ؤ�س�ســني للث�رة 
ال�سناعيــة الكــربى واأعتذر اإن ن�ســيت بع�سهــم كاإبن 
النفي�ــض واآخرون فهم كرث ويكفينــا فخرا اأن جميعهم 
العــرب وامل�ســلمني ولكــن الأحــداث والتحــ�لت  مــن 
التاريخية يف تلك الفرتة قطعت هذه النه�سة و اإ�ستغل 
الأوروبي�ن تف�قهم الع�ســكري ليق�مــ�ا برتجمة اأغلب  
الكتــب مــن العربيــة اىل الالتينيــة وينتحلــ�ن تاأليــف 

تلــك الكتب لتك�ن الن�اة ال�سلبة للنه�سة العلمية يف 
اأوروبا التي �سبقت الث�رة ال�سناعية الكربى.

عبا�س بن فرنا�س
هل تعلم اأن عبا�ــض بن فرنا�ض ه� اأول من حاول 
الطريان واأول من �سمم �ســاعة مائية ُعرفت با�ســم 
»امليقاتــة« وت��سل اإىل ت�سنيع الزجاج ال�ســفاف من 
احلجارة كما �سنع نظارات طبية و ذات احللق التي 
تتك�ن من �سل�سلة من احللقات متثل حماكاة حلركة 
الك�اكب والنج�م وطّ�ر طريقة لتقطيع اأحجار املرو 
)اأو الك�ارتز( ويف جمال الكتابة �سنع اأول قلم حرب 

يف التاريخ.
 هــ� ابــ� القا�ســم عبا�ــض بــن فرنا�ــض املخــرتع 
الأندل�ســي والفيل�ســ�ف ال�ســاعر الذي عا�ــض بع�سر 
اخلليفة المــ�ي احلكم الأول و عبد الرحمن الثاين 
وحممــد الأول يف القــرن التا�ســع للميــالد و�ســاعر 

بــالط الأم�يــني يف اإمارة قرطبة ، �ســخ�سية عربية 
فذة ، اهتم بالريا�سيات والفلك والفيزياء ، وا�ستهر 
مبحاولتــه الطــريان اذا هــ� اول طيــار يف التاريــخ . 

ت�يف يف حدود عام 888 م
مــن ال�ا�ســح اأن ابــن فرنا�ــض مل يقــم بتجربــة 
الطــريان الرائعــة ب�حــي مــن اخليال، اإمنــا قام بها 
على اأ�سا�ــض مــن البحث والدر�ــض يف ميادين العلم، 
وبخا�ســة يف الفلــك والفيزياء. وكان كثــريًا ما يق�م 
ب�ســرح نظريته يف الطريان لرواد منتديات اخلالفة 
ع  يف قرطبة.. لذلك قام بتجربته اخلطرة، اأمام جٍمّ
غفري من اأهايل قرطبة، وفيها ما فيها من اإمياءات 
علميــة نــادرة، ف�ســاًل عــن ك�نهــا مغامــرة بارعــة 
»فاحتال يف تطيري جثمانه، وك�سا نف�سه الري�ض على 
احلريــر، فتهيــاأ له اأن ا�ســتطار يف اجلــ� ، فحلق فيه 

حتى وقع على م�سافة بعيدة«.
اجلدير بالذكر اأن اأ�ســم ابن فرنا�ــض اأطلق على 

اإحدى ف�هات القمر )ف�هه ابن فرنا�ض(

الِبرُيوِنّ 
ْحَمــَد  اأَ ْبــُن  ــٌد  َمّ ْيَحــاِن حُمَ اأَُبــا الَرّ هــل تعلــم اأن 
الِبــرُيويِنّ كان رّحاآلــًة وفيل�ســ�ًفا وفلكًيــا وجغرافًيــا 
وجي�ل�جًيا وريا�سياتًيا و�سيدلًيا وم�ؤرًخا ومرتجًما. 
و�ســف باأنــه مــن بــني اأعظــم العقــ�ل التــي عرفتهــا 
الثقافــة الإ�ســالمية، وهــ� اأول مــن قــال اإن الأر�ــض 
تــدور حــ�ل حم�رهــا، �سنــف كتبــًا تربــ� عــن املائة 

والع�سرين.
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د. زهرة بوسكين

عـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا يــــــــــــؤلــــــــــــمــــــــــــك..الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل

 اإعالمية من اجلزائر

غالبا ي�ؤملنا الذين نحبهم..
الذي  اأدائنا..العمل  يف  ونتفانى  عملنا  نحب  عندما  احلــال  ه� 
مينحنا قيمة اإجتماعية ونف�سية كلما اأديناه بحب �سعرنا باإرتياح كبري 
يغمرنا ومينحنا متعة الر�سا ال�ظيفي، قد تختلف ال�ظائف واملهام لكن 
متعة الإن�سان مبا يق�م به، لها تاأثريها على ج�انب عديدة من حياته، 
حيث ت�ؤثر على اأفكاره و�سل�كه وعلى وظائف الدماغ ومعا�سه النف�سي. 

يتعبنا  فقد  الإجتــاهــات،  املتعددة  تفاعالته  له  اآخــر  عــامل  العمل 
الناق�ض لأن من  اأي�سا احلمل  احلمل الزائد ون�سعر بالإرهاق ويتعبنا 

يعان�ن منه يفقدون تقدير الذات وي�سعرون بتقل�ض قيمتهم ودورهم. 
قد تتعبنا �سراعات العمل والكثري من يفكر عدة مرات يف البديل 
ال�سراعات  ــ�اع  اأن كل  اأن  يــدرك  ل  لكنه  يجد  فال  املهني  و�سطه  عن 
الهام�سية،  و�سراع اجلماعات  وغم��سها  الأدوار  طبيعية جدا، �سراع 
طبائع  من  عليها  ينعك�ض  وما  املهنية  املنظ�مة  طبيعة  اإىل  تع�د  كلها 

الإن�سان و�سل�كاته ال�س�ية وغري ال�س�ية.
ما  جنــد  ل  عندما  ب�سغف  ومنار�سه  نحبه  ــذي  ال العمل  ــ�ؤمل  ي قــد 
وباأن  باخلذلن  ن�سعر  عندما  العمل  ي�ؤملنا  به،  ونحلم  منه  نت�قع  كنا 
عندما  ي�ؤملنا  قد  مهرتئة،  اإجتماعية  منظ�مة  يف  له  قيمة  ل  جمه�دنا 
اآفاق  �س�ب  يدفعنا  الذي  وباحلافز  املعن�ي  باملقابل  نح�ض  ول  نتفانى 
حاولنا  وكلما  الإنطالق  نقطة  نف�ض  يف  نبقى  عندما  نتاأمل  قد  اأخــرى، 
القيام بخط�ة اإىل الأمام تفاجئنا اإ�سارة )قف(..ومعها يت�قف الكثري 
من العطاء والبدل، ومعها نت�قف عند خط الإكتفاء، فتذبل م�ساعرنا 
وتتبلد ب�سبب الإنهاك الإنفعايل الذي نعاين منه، وو�سط هذه الدائرة 
التي ندور بداخلها ي�ؤملنا الذي نحبه، ويحرق اأعماق الكثريين كعا�سق 
عجز على النب�ض ليعطي احلياة، اإحرتاق نف�سي يتلف الأفكار وال�سل�ك 
الــ�راء.. اإىل  تراجع  ينفع  ول  الأمــام  اإىل  وامل�ساعر فال يجدي هروب 

ال�سجرة  وت�ستعل  الب��سلة  العا�سق كي ل ت�سيع  اإهتم�ا بهذا  فاإنتبه�ا، 
فتحرتق الغابة..ل تتفان�ا يف احلب واف�سح�ا املجال لأعماقكم لتحلق 
يف ف�ساءات متعددة ووجهات كثرية فال�جهة ال�احدة ل ت��سل بعيدا..
اإل اذا غمرك جمال اليد التي تنت�سلك من حريق الغابة وتعيد ترميمك 

من جديد لتمنحك للحياة.

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض اأحد اأهم اأعماله » القان�ن امل�سع�دي« جمع كل معارفه العلمية التي اكت�سبها من 
القراءة واملالحظات، مبا فيها اأعمال عامل الفلك والريا�سيات امل�سري بطليم��ض. 
ويف هــذا الكتاب ابتكــر اأنظمة جربية حلل معادلت الدرجــة الثالثة، وخ�س�ض هذا 

الكتاب مل�سع�د ابن حمم�د الغزن�ي.
اأجنز عمله »كتاب التفهيم لأوائل �سناعة التنجيم« وه� عن علم التنجيم، يعتقد 
البريوين اأن علم التنجيم اأداة مهمة لنقل العل�م الريا�سية الفلكية واأكرث من ن�سف 
الكتــاب يتكلــم عــن تدري�ــض علــم الفلــك والريا�سيــات واجلغرافيــة و الكرون�ل�جي 

)تاأريخ(.
وقــد كتــب كتاب«حتديــد نهايــات الأماكــن لت�سحيح م�ســافات الأماكــن«، الذي 
اأ�سبح عماًل م�ســه�ًرا يتعلق باجلغرافيا الريا�سية، يناق�ض الكتاب الطريقة التي يتم 
بها حتديد خط�ط العر�ض والط�ل. ويف نف�ــض الكتاب، اكت�ســف اجتاه مكة الكرمة، 

والذي كان مطلًبا دينًيا، اأكرث مما ه� مطلب ريا�سي.
اأعمــال اأخــرى، »اجلماهري يف معرفة اجل�اهر«، » اإفــراد املعقل يف اأمر الظالل« 
)اأطروحة �ســاملة عن الظالل(، »كتاب ال�سيدلــة«، » مقاليد علم احلياه« ) مفاتيح 

علم  الفلك(.
�ســاهم يف علم اجلغرافيا من خالل ابتكار طريقة حل�ســاب ن�سف قطر الأر�ض 
بال�ســتعانة بارتفاع اجلبال. اأجرى التجربة يف مكان تابع لباك�ســتان حاليًا. واخرتع 

اأي�ساً اأداة ميكن من خاللها معرفة الثقل الن�عي لبع�ض املعادن.
واأهم كتبه » حتقيق ما للهند من مق�لة مقب�لة يف العقل اأو مزولة«، هذا الكتاب 
عن كل معرفة اكت�ســبها البريوين عن الهند من ثقافتها واأدبها وعاداتها وطق��ســها 

ودينها وعل�مها.
واأي�ســًا لــه كتاب » الآثــار الباقية عن القرون 

اخلالية« )الت�سل�سل الزمني لالأمم القدمية(. 
األــف البــريوين يف الفلــك والريا�سيــات 95 
كتابــًا مــن جممــ�ع م�ؤلفاتــه البالغــة 146 كتابًا، 
حت�ي هذه الكتب %65 مما مت اإكت�ســافه يف علم 
الفلــك والق�اعد الأ�سا�ســية التي يعتمد عليها يف 
الع�ســر احلديث، وقد كتب الكثري من التعليقات 
علــى علم الفلك الهندي يف كتابه »تاريخ الهند«، 
حيــث حتــدث عــن دوران الأر�ض حــ�ل حم�رها 
وحتــدث اأي�سًا عن هذا امل��س�ع يف كتابه »مفتاح 
علــم الفلــك«، وقــد دخل يف كثري من املناق�ســات ح�ل دوران الأر�ــض وخا�سة مع ابن 
�ســينا، كما اأنه اإعرت�ض على ت�قعات اأر�ســط� ح�ل علم الفلك وقد اأثبت بالتجربة اأن 
الفراغ م�ج�د وقد هاجم اأر�ســط� يف اإعتقاده باأن الأجرام ال�ســماوية ثابتة وقد ف�سر 

ظاهرتي الك�س�ف واخل�س�ف.
وكانــت مالحظاتــه هي املرجع الرئي�ــض الذي جلــاأ اإليه العامِل دانث�رن حل�ســاب 
العَجَلــة التــي يتحــرك بها القمر، وقــد ذكر جمرة درب التبانة كجــزء من عدد كبري 
من املجرات الأخرى يف الك�ن وقد اإخرتع بع�ض الأدوات امل�ســتخدمة يف علم الفلك. 
وحتدث البريوين اأي�سًا يف جمال الفيزياء عن اأن �سرعة ال�س�ء ل تقارنها �سرعة، واأن 
�ســرعته اأكرب من �ســرعة ال�س�ت، وقد قام بالعديد من التجارب الفيزيائية و�سارك 
يف علمــي الديناميــكا والإ�ســتاتيكا، وقــد حتدث عــن الكثافة للكثري مــن املعادن مثل 
الذهب والف�سة واملاء والنحا�ــض واحلديد والزئبق والربنز، ومن امل�سائل الفيزيائية 
اأي�ســًا، ظاهرة تاأثري احلرارة يف املعادن، و�سغط ال�ســ�ائل وت�ازنها، وتف�ســري بع�ض 
الظ�اهر املتعلقة ب�ســريان امل�ائع، وظاهرة املد واجلزر و�ســريان ال�س�ء، فقد لحظ 

اأن املعادن تتمدد عند ت�سخينها، وتنكم�ض اإذا تعر�ست للربودة.
ويف ظاهــرة اجلاذبيــة اأي�سًا، كان البــريوين مع اإبن احلائك، مــن الرواد الذين 
قالــ�ا بــاأن لالأر�ــض خا�سية جذب الأج�ســام نح� مركزهــا، وقد تناول ذلــك يف اآراء 

بّثها يف كتب خمتلفة، ولكن اأ�سهر اآرائه يف ذلك �سّمنها كتابه »القان�ن امل�سع�دي«.
 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ وخمت�س يف علوم البيانات
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 كاتبة من العراق

فة لثقا ا

بــني جليــد العزلــة وحرائق احل�ســ�ر وال�رد 
ل  الكتابــة،  وغ�ايــة  والنخيــل  واملــاء  والرمــاد 
يكتــب حميــد �ســعيد �ســعرا كمــا عهدنــا ال�ســعر 
يف كل الأزمــان، واإمنــا هــ� اإبــداع يجمــع اإيقــاع 
الق�سيدة ومفاجاآت الق�سة وتقطيع ال�ســيناري� 
ولقطــات الكامــريا والإخــراج وامل�نتــاج وحركة 
امل�سرح واإن�سياب امل��سيقى و�سجن الغناء واأل�ان 

و�سطحات الفن الت�سكيلي.
رغمــا  تتداخــل  الإبداعيــة  الأجنا�ــض  اإن 
عنــا، حيــث ان التعبــري عن النف�ــض اأو عما نريد 
ق�له، قد ي�سطرنا اىل اإ�ســتخدام كل الأ�ســاليب 
الإبداعية ول نت�قف عند ق�اعد و�سروط جلن�ض 
واحد منها، لأن اجلم�د لي�ض من �سفات املبدع.
اأن حميــد �ســعيد جــرب كل  وميكــن القــ�ل 
اأجنا�ــض ال�ســرد الفنــي، وقــد تنــاول العديد من 
النقاد كل �ساردة وواردة يف �سعره، فلي�ض هناك 
اجلديد الذي ميكن احلديث عنه، ولكني ب�سبب 
اإنغما�سي م�ؤخرا يف عامل ال�سينما، �س�ف اأتناول 

ال�ســ�رة  ملحــات  بع�ــض 
ق�سيــد  يف  ال�ســينمائية 

حميد �سعيد.
اأكــرث  لعــل  ولكــن 
مــن  القريبــة  ق�سائــده 
ق�ســري  فيلــم  �ســيناري� 
)رجل يف ال�سبعني و�سيدة 
)مــا  دي�انــه  مــن  يف؟( 
تاأخــر مــن القــ�ل( بطلــه 
رجــل �ســبعيني يعــاين من 
رمبــا  وذاكرتــه  ال�حــدة 
بــداأت يف التال�ســي، وقــد 
تقدم يف ال�ســن بعيدا عن 
املحب�بــة ل�ســن�ات كثــرية 
فهــ� يتخيلهــا يف كل مــرة 
ويف كل اإمــراأة يراها لكنه 
ل ي�ســتطيع حقــا ان يتاأكد 
مقاطــع  هــي.  اأنهــا  مــن 
الق�سيدة عبارة عن م�ســاهد متقطعة يف اأماكن 
خمتلفــة وقــد ت��ســعت يف �ســرح تلــك امل�ســاهد 
يف هــذه الق�سيــدة وق�سائــد اخــرى يف املقالــة 

املف�سلة )امل�سابيح مطفاأة، يبداأ العر�ض(. 
اأعــاله  املذكــ�رة  الق�سيــدة  يف  اأح�سيــت 
ي�ســتمر  فيلمــا ق�ســريا  تكــّ�ن  م�ســاهد  ع�ســرة 
ع�ســر دقائــق، ي�س�ر ال�ســع�ر بال�حــدة وحاجة 
هــذا الرجل ال�ســبعيني اىل رفيقتــه التي فارقته 
ومــا زال يراهــا يف كل اإمــراأة ت�سادفه بل يراها 
حتــى يف الظل املا�ســي، واإذا مل يجــد فه� يراها 
بعني ال�هم. اأتخيل اأنا اأي�سا ل� حتقق �سنع هذا 
الفيلم احللم لإ�ســتمتعنا بهذه ال�س�ر ال�ســعرية 

الرائعة ونحن نراها راأي العني. 
وقــد تناولت يف مقالتي امل�ســار اليها ق�سائد 
اأخــرى راأيت تاأثري ال�ســينما وا�سحــا فيها ولكن 
يظــل هــذا غي�ض مــن في�ض، ففي اأغلب �ســعره، 

هناك ق�سة و �سيناري� وح�ار واخراج اأي�سا.

لي�ــض الأديب حميد �ســعيد ب�ســاعر فح�ســب، 
وامنا كتب ال�سرد باأ�سكاله: ذكريات يف )ذاكرة 
ل( و)اأوراق احلــرب( و)الك�ســف عــن اأ�ســرار 
الق�سيدة( وكتب الر�ســائل يف ر�ســائله املتبادلة 
مــع ال�ســاعر �ســامي مهــدي وا�سدقــاء اآخريــن. 
وكتــب  م�ســرحيات(  )ثــالث  امل�ســرحية  وكتــب 

املقالت.
ومبنا�ســبة احلديــث عــن امل�ســرح، جنــد يف 
مــن  ال�ســيدة(  )�ســ�رة  ق�سيــدة  يف  تفا�سيــل 
وقــار  عربــات  الغجريــة(،  )الأغــاين  ديــ�ان 
و�ســيدات بدينات مزينات وخمربون وقبل نهاية 
الق�سيدة ي�سع مالحظة �ســعرية داخل �سندوق 
)مالحظة �سي�ســتفيد منها( املخرج حتما: تقف 
ال�ســيدة يف ال��ســط..حيث يق�ســم امل�ســرح اىل 
ال�اجهــة عمالت..عمالء..وجهاء  ق�ســمني..يف 
و�سحف اأنيقة. يف الق�ســم اخللفي من امل�سرح.. 

فقراء، بنادق، وكتاب الث�رة القادمة.
نعــم كان امل�ســرح يف وجــدان ال�ســاعر حميد 
�سعيد حتى اأنه م�ؤخرا ن�سر )ثالث م�سرحيات( 

فال�سعر وامل�سرح �سن�ان منذ قدم الزمان.
ومــا عرفتــه عــن ال�ســاعر حميــد �ســعيد انه 
ي�اظب على م�ســاهدة الأفالم وخا�سة الأجنبية 
على التلفزي�ن يف اأوقات فراغه، ول بد اأن ت�ايل 
امل�ســاهد وزاويــة ال�ســ�رة والتقطيــع والإظــالم 
وت�زيع الظــالل وال�س�ء، واحلــ�ار، والإنتقالت 
الفجائيــة وامل�نتــاج واملزج والتال�ســي، كل ذلك 
ذائقتــه  اىل  ت�ســلل  قــد  ال�ســينما  تقنيــات  مــن 
يكــ�ن  رمبــا  اأو  تعمــد.  بــدون  حتــى  الإبداعيــة 
بق�سد، لأن مما يغني اإبداع الكتابة �س�اء �سردا 
اأو �ســعرا ه� حت�يــل الكلمة اىل �ســ�رة متحركة 

مرئية، وهي لغة الع�سر.
)امل�شابيــح  املف�شلــة  املقالــة  مالحظــة: 
مطفــاأة، يبــداأ العر�ــس( جتدوهــا علــى املوقــع 

الإلكرتوين للمجلة.

إ.بثينة الناصري

السينما في شعر حميد سعيد
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غة العربّية وتطّورها نشأُة اللُّ
أ. غادة حاليقة

الّلغــُة هــي عبارٌة عــن فكٍر ناطٍق، والفكُر ه� لغــٌة �سامتٌة بني الفرد وذاته، 
وتاأتــي اللُّغــة كمعجــزٍة ُكــربى جُت�ّســد الفكر عــرَب جمم�عٍة مــن الأ�س�ات، 
ولهذا فاإنَّ اللُّغة هي جامعُة اأفكار الأّمة، تعمل على نقل الأفكار والآراء عن 
طريــق ق�الــَب لغ�ّيــٍة ُت�ساُغ بها الع�اطُف وامل�ســاعُر املرتابطــُة مب�سم�نها 

الفكرّي والعاطفّي.
اللُّغــُة العربّية ُتعتــرب من اأقدم اللُّغات اّلتي ما زالــت حتتفظ بخ�سائ�سها 
رف والأدب، اإ�سافــة للخيال، وهي  مــن الرتاكيــب والألفاظ والنحــ� وال�سّ
مــن اأو�ســع اللُّغــات ال�ســامّية انت�ســارًا حــ�ل العــامل، واأكربهــا مــن ناحيــة 
الناطقــني بهــا واّلذي َيزيد عددهــم عن الأربعمئة ملي�ن �ســخ�ض، يرتكز 
معظم الناطقني بهذه اللُّغة يف العامل العربي والعديد من املناطق املجاورة 

له.
تتمّيــز اللُّغــة العربّيــة بقدا�ســتها بالن�ســبة للُم�ســلمني، ك�نها لغــة م�سادر 
الت�ســريع الأ�سا�سّية )القراآن وال�سّنة(، ول تتّم مُمار�سة العبادات املختلفة 
يف الديــن، كال�سالة واحلــج، اإلَّ من خالل اإتقان بع�ض كلمات هذه اللغة. 
اإ�سافــة لهــذا فاإن للُّغة العربّية طق��ســًا اأ�سا�ســّيًة لدى الكنائ�ــض املنت�ســرة 
نت بها العديد مــن الأعمال الفكرّية  علــى اإمتــداد العامل العربي. كمــا ودوِّ

والدينّية اليه�دّية يف فرتة الع�س�ر ال��سطى.
ارتفعت مكانة الّلغة العربّية اإّبان اإنت�سار الدين الإ�سالمّي، وتاأ�سي�ض الدول 
الإ�ســالمّية املرُتاميــة الأطــراف، حيــث اأ�سبحــت هــي اللغة الأ�سا�ســّية يف 
تلــك الدول، وكان لها تاأثري مبا�ســر وغري مبا�ســر علــى العديد من الّلغات 
الأُخــرى ال�ســائدة يف تلــك املناطــق، كالفار�ســّية والرتكّيــة والأردّية، وهي 
واحــدٌة مــن الّلغات الر�ســمّية يف منظمــة الأمم املتحدة، وقــد اأُطلق عليها 
ا�ســم )لغــة ال�ساد(، لأنهــا الّلغة ال�حيدة من بني لغــات العامل اأجمع التي 

حتت�ي على حرف ال�ساد.

ن�ساأة الّلغة العربّية
ُتعتــرب بدايــات الّلغــة العربّية جمه�لــة املالمح حتى وقتنــا الّراهن، وذلك 
ب�ســبب اجلهل مبالمح ومعامل الّتاريخ العربّي والعرب الُقدامى، والنق��ض 
ل الّتاريخ ب�ســكٍل وا�سٍح، واأقدم  التــي و�سلت من تلك احلقبة قليلٌة ل تف�سّ
تلك النق��ــض يع�د للقرن اخلام�ــض اأو حّتى ال�ّساد�ــض للميالد، اأما الن�ّض 

القراآيّن فقد جاء يف القرن ال�ّسابع للميالد.
تتبايــن الّروايــات والآراء وتتعــّدد حــ�ل اأ�سل الّلغــة العربّية ون�ســاأتها لدى 

ُقدماء اللغ�ّيني العرب، حيث يذهب البع�ض منهم اإىل الق�ل باأّن )يعرب( 
ه� اأّول من تكّلم بهذا الّل�ســان العربّي واأَْعَرَب به، ف�ُســّميت بالعربّية ن�ســبًة 

له.
وقــد ورد يف احلديــث النبــ�ّي ال�ســريف باأنَّ النبــّي اإ�ســماعيل كان اأّول من 
ُفِتَق ِل�ســاُنُه بالّلغة العربّية املُبّينة وَن�ِســَي ِل�ســاَن اأبيه وه� يف الّرابعة ع�ســر 

من عمره )...(
وقــد َذكــر عدٌد من ُعلمــاء اللُّغة اأّن كلمــة عرب وردت يف بع�ــض الأو�ساف 
والق�س�ض الفار�ســّية والي�نانّية القدمية، وكان ُيراد بها اأعراب اجلزيرِة 
العربّية، ومل يُكْن يف ذلك احلني لغًة عربّيًة حمّددًة، واإمّنا كان ُيطلُق على 
كاّفة اللُّغات التي كانت تتحّدث بها القبائل والأق�ام القاطنني يف اجلزيرة 
العربّيــة باللُّغات العربّية، وهي عبــارٌة عن ُلغاٍت ُمتطّ�رٍة ومتقاربٍة، كُلغات 
َثمــ�د وعــاد غريهــم، واأَخــذت هــذه اللُّغــات بالتطــّ�ر والتغــرّي التدريجّي، 
ونتــَج عنهــا اللُّغة املهرّية اّلتي ما تزال ُت�ســتخدم حتــى ع�سرنا احلايل يف 
�س�قطرة وَثم�د، لكّن تلك اللُّغات مل تُكْن ُتكتب باحلروف العربّية املعروفة 

يف ي�منا هذا، ولكّنها مّرت بالعديد من التحّ�لت التي �ساأذكرها لحقًا.

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

مالحظة هامة: البحث الكامل و الهام جتدوه على املوقع الإلكرتوين 
للمجلة.
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فة لثقا ا

 كان �سباحا باردا، اإنتحْت ركنا يف املقهى تنتظر اإ�ســتئناف دوامها. 
بــداأت ت�سجــر بهــذا الّروتني الي�مــّي اأو ما �ســّمي بروت�كــ�ل �سحّيا، كّل 
�ســيء ذو اإ�ســتعمال واحــد يقتــل الألفــة، ون�افــذ مفت�حــة ذهبت بدفء 
املــكان. وعاء البال�ســتيك ح�ى قه�تها يف لمبالة، اإحت�ســت ر�ســفة، مل 
ت�ست�سغها، لقد فقدت �سذى نكهتها. جالت بب�سرها وظّلت ترقب املاّرة. 
رغم تغييب الّلثام جلّل مالمح ال�جه ُغلبت الأعني على اأمرها فف�سحت 
راع الّداخلّي اّلذي ميّزق النف��ض منذ ظه�ر الفريو�ض. اأعني متعبة  ال�سّ
ت�ســ�دها الف��ســى واخلــ�ف واحلــرية وحــذر امل�ت. اإ�ســت�قفها م�ســهد 
مت�ســّ�ل بائ�ــض ينب�ــض القمامة، كان حري�سا على اإحكام و�سع كّمامته، 
اأده�سها ذلك، األي�ست حياته على هذه الب�سيطة �سبيهة بامل�ت البطيء؟ 
مِلَ يت�ســّبث بها اإذن؟ �ســرحت بخيالها بعيدا، واإبت�ســمت فجاأة وهم�ست: 
»وجدتها، اأظّن اأّنه �سابح يف غد اأف�سل، ه� يعلم اأّن العامل بعد اجلائحة 
لن يبقى على حاله. �سي��ّســع لنف�ســه فيه مكانا، بل مكانة. �سّدتها بع�ض 
ال�م�ســات الّتلفزّيــة عــن الإنتخابــات الأمريكيــة، هــي تعرف جّيــدا اأّن 
هذه القّ�ة العظمى مل ت�ســتطع وقاية نف�ســها. اإ�ســرتجعت ما در�ســته يف 
التاريخ احلديث خالل 
الثالثينــات:  اأزمــة 
اإنق�ســام العــامل 
بعــد احلرب 
الك�نّيــة 
ىل  اإ

كتلتني، ودخ�له فيما ُو�ِسم باحلرب الباردة، َجّد كّل قطب، كالأخطب�ط، 
اإىل �ســّل حركة كّل ما اإ�ســتطاع ال��س�ل اإليه، واإحكام ال�ّســيطرة على ما 
بدا وما خفي من الذهب الأحمر والأ�س�د. تاأّلق يف عر�ض اأعداده وعّدته 
وتعبئــة ع�ســاكره، وبّحــت اأب�اقــه وهــي تن�ســر الدعايــات الإيدي�ل�جّية. 
هــذا العامل اّلذي بنى نف�ســه وفق نظرّيــة التجاذب معّ�ل على اخلدعة و 
البرتول طاقتني حتّركانه، فاإذا غابتا ت�ّقفت دواليب الّتجارة والإقت�ساد 
كمــا حــدث فيمــا �ســّم�ه اأزمتني نفطّيتــني. مِلَ فقــد هذا العــامل جناعته 
فجــاأة واأبــدى ق�ســ�ره عن احتــ�اء ال�باء؟ اأيــن املخابر التــي �سّنعت ما 
قيــل عنــه اأ�ســلحًة ذكّيــًة؟ نعــم، اإّن اأدّق الكائنات ميكن اأن »ت�ســلبهم كّل 
�ســيء«. اأغلــب احل�ســارات ذهبت بهــا امل�سائب اجلليلة: �ســّد ينهار، اأو 
بــركان اأو ط�فان. املثري لل�ّســخرية اأّن هذه الّدول »العظمى« قد ت�ســاوت 
مــع �سحاياهــا يف وحــدة امل�سري الغام�ــض. اأمَلْ يِحن ال�قــت بعد لإعادة 
ترتيــب العــامل وفق اأ�س�ــض ت�ؤّمن الّتعاي�ــض وحتفظــه؟ هل �ســيعيد ال�باء 

ت�سكيل الك�ن، يف حماولة ملح� ف�ارق العرق والّل�ن والّدين؟
اإكفهــّر وجههــا، تذّكرت ما عّم بني الّنا�ــض، باإ�ســم الّتجارة احلالل، 
من ج�سع حمتكري الق�ت واأثرياء امل�ت، وكاأّن »الّدرهَم بات قطبا تدور 
عليــه رحــى الّدنيا« كمــا ذهب اإىل ذلك اجلاحظ، اأو كما ذهب مارك�ــض 
اإىل اأّن »الب�رجــ�ازّي اّلــذي ي�سنــع الّت�ابيت يبتهج لإنت�ســار الّطاع�ن«. 
قّطبت جبينها، لكن �ســرعان ما عاودتها اإبت�ســامتها، فهي اأي�سا تراهن 
علــى اأّن العــامل متغــرّي ل حمالــة. ولهذا، فذلك املت�ســّ�ل يجــب فعال اأن 
ٌيحِكــم و�ســع كّمامتــه م�ست�ســرفا م�ســتقبال اأ�سا�ســه العــدل وت�زيــع 
الرثوات بالق�سطا�ض، فالّرهان على البرتول والّدولر ينذربالف�سل، 
ول بّد الي�م من بديل. اإّن العبقرّية الب�سرّية �ستتمّكن، اإن عاجال 
اأم اآجــال، مــن الهتــداء اإىل ترياق الأج�ســاد. لكــن، ُترى، من 
�ســيج�د على الإن�ســانّية برتيــاق الأرواح؟ رّن منّبــه هاتفها، 
فتحــت حقيبتهــا واأرادت تعديــل اأحمــر �ســفتيها، لكّنهــا 
تذّكــرت اأّنهــا مل ت�ســتعمله منذ زمــن وعّ��ستــه بكّمامة 
تنا�ســب لبا�ســها الأنيق. اإّنه الإن�ســان يتكّيف مع جميع 
الأو�ســاع ول ي�ست�ســلم للم�ت. خرجت م�ســرعة وهي 
تنظــر اإىل ال�ّســماء، وكاأّن احلّل لن يجــ�د به اإّل رّب 

العباد.

أ.عربية القضقاضي ما بعد كورونا: أّية إيتيقا؟

 كاتبة من تون�س
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ساجدة الموسوي

ليت رؤياَي صحٌو يدوم
اأيُّها الّركُب.. يا ِعرُي مهال

وكانت ق�افلهم ف�ق رمل اجلزيرِة ترتى
اأعدُت الّنداَء وقد �سّدين

�سحُر اإن�ساِدهم لَطيبَة.. هلِل..للم�سطفى
للجبني املُعّلى

يا حداُة خذوين...فما وقف�ا 
واله�اج�ض حريى.. 

ومّرت ق�افُل اأخرى فناديتهم
اأّيها الّركُب..هاّل وقفتم..

لديَّ خطاٌب ملن مالأ الأر�ض ن�رًا
وعدل

ول غرَي هذا.. 
خطاٌب ب�سيٌط

ول يثقُل الّرحَل لكّنُه
مثقٌل باإ�ستياقي وحّبي

ًة خنقت رئتيَّ و�سّمنُتُه غ�سّ
ف�ساقت..و�ساقت..

كاأنَّ على اجليِد من َرَهق اجَل�ِر حبال
 

  ***
على ه�نهم وقف�ا..

واإنربى يل دليٌل فقال:
اأخربيني..واأهاًل مبن ندَبْتنا و�سهال

.. قِّ فاأعطيُته ما كتبُت على الرَّ
قلُت: لعلَّ احلبيَب يجيب اخلطاب

في�سرُق من روحِه َقَب�ٌض
ف�ق اأر�ض العراق

يزيُح الّظالَم
يع�ُد كما كاَن قبال

لعلَّ دم�ع اخلطاب لها �سرٌف

اأن تق�ل لقلب الّنبيِّ العظيم
ما قد جرى للبالد..

)ماذا دهاِك؟( يق�ُل الّدليُل
 انتبهُت

وقد مدَّ يل من ر�ساُه يدًا
وما هي اإّل ث�اٍن

وغاب

***
�سح�ُت.. ومن �سحِر تلك الق�افِل

بي غمرٌة وفت�ن
وبي ده�سٌة و�س�ؤاٌل حزين

فهل كنُت اأنتظُر الّراحلني لطيبَة
كي ياأخذوا من يديَّ

لقلب الّر�س�ل الأمنِي
خطاَب انك�ساِر البالِد

وحزِن العباد؟

***
يف اخلطاب حق�ٌل من الّزنبق ال�ّس�مرّي

قلُت اأحَرقها الغا�سب�ن..
يف اخلطاِب جرى نهُر دمٍع

اآِه كم بكت الأّمهاُت احلن�ناُت
 ! رياحينهنَّ

يف اخلطاب ر�سمُت العراَق اجلميَل البهّي
ويف �سدره خنجٌر

اأَ يق�س� على املع�سَمني وثمَّ حديٌد جترَّ
يف اخلطاب العزيز ذكرُت 

البي�َت اّلتي ُق�سفت.. 
والّدماَء اّلتي َنزفت..

والغريَب اّلذي جاء من داره عن�ًة
ليهدَم داري

يف اخلطاب عرائ�ُض �سّيعَن زوجًا واأهال 
واأر�ٌض بحزِن املالينِي حبلى

يف اخلطاب غي�ٌم..ورعٌد..وبرٌق
وج�ٌع..ويتٌم..وحزٌن..وخ�ٌف

وما ل يطاق
باأهل العراق

بعد هذا و�سعُت غزالَة روحي
لت�سرح يف عطره ال�ّسرمدّي

***
لذا ل�سُت اأرج� �س�ى
اأن اأع�َد لتلك الّث�اين

اّلتي �سغلت روؤيتي يف املناِم
باأحلى زماٍن واأحلى مكان

ليتني مل اأفْق
ليت روؤيايَ �سح�ٌ يدوم
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أ.آمنة حماد

المثقف العربي والسلطة

»عق�لنــا باليابان عاجــزة عن فهم اأن ميدح 
الكاتــب ال�ســلطة اأو اأحــد اأفرادهــا؛ هــذا غــري 
م�جــ�د لدينــا اإطالقــا، نحــن ن�ســتغرب ظاهرة 
مديــح احلاكــم ورفع �ســ�ِرِه يف اأو�ســاٍع خمتلفة 
كاأنــه جنم �ســينمائي! باإخت�سار، نحــن ل نفهم 

عالقة الكتاب العرب بحك�ماتهم!«. 
ن�ب�اكــي ن�ت�هــارا يف كتابــه »العــرب وجهة 

نظر يابانية«.
هــذا الكاتــب اليابــاين ق�ســى اأربعــني عامــا 
يف البــالد العربيــة متجــ�ل بريفهــا وح�سرهــا؛ 
فخل�ــض لأزماتنــا اجل�هرية التــي نتعامى عنها 
قا�سديــن. مق�لتــه تلك ومثيالتهــا ُتعد مفتاحًا 
حلــل لغــز املثقــف وال�ســلطة، يف بــالد احلاكــم 
الأوحــد، وك�ســر كل قلــم غــري مــادح لل�ســلطان، 

يق�ل ال�ساعر ثائر زين الدين: 
»هذي بالد قد ترى يف ال�سعِر
اأجمُل ما لديها

ثم ت�سِلب �ساعرا
اإن قال لل�سلطاِن
يل رِب �س�اَك«.

فالناظر لبلداننا العربية بعد الربيع العربي 
ومــا طــراأ علــى الأدب والثقافــة يجــد اأن ال��سع 

مل يتغــري كثــريا ـ اإن مل يكــن قــد اإزداد تعقيــدًا ـ 
بالن�ســبة ملثقــف طامح كاأبناء �ســعبه ل�ســماوات 
حريــة ظلت حتجبهــا ط�يــاًل غي�م الإ�ســتبداد، 
اآمــاًل باإنتهــاء حقبــة ورطته يف العمل ال�سيا�ســّي 
فكــرًا وممار�ســًة، مدف�عــًا بالرغبــة يف التاأثــري 
بالراأي العام والتغيري، حمتميًا ب�ســعارات كربى 
الأحــزاب كحا�سنــة وم�ســرعنة ملنت�جه. ولي�ــض 
بخفــي دور الإنتمــاءات ال�سيا�ســّية يف رواج عدد 
ل�ســريحة  وت�سديرهــا  الثقافّيــة  الأ�ســماء  مــن 

وا�سعة خارج دائرة ثقافة النخبة.
هذا التداخل بني امل�سروع الثقايّف وال�سيا�سّي 
كان علــى ح�ســاب الثقافــة التــي اأ�سحــت رهينة 
ال�سيا�ســة، ل تتحــرك اإل من خــالل ت�جيهاتها، 
فاأ�سابــت ال�سيا�ســة حالــة من الرومان�ســّية اأّدت 
اإىل العجز عن ممار�ســتها كفّن للممكن؛ وعجز 
الأيدل�جيــا  هــذه  خــارج  التحــرك  عــن  الأدب 
ال�سيقة، مما �سكل قارئًا ب�عي زائف عاجز عن 
التاأثــري والتاأثــر بال�اقــع، كنتاج لظاهرة اأ�ســباه 
املثّقفــني وال�سيا�ســيني ممــن اأ�ســهم�ا يف ف�ســل 

ذريع �سيا�سّيًا وثقافّيًا.
الآن وبعــد مــا يقــارب الع�ســر �ســن�ات مــن 
و�ســق�ط   ،)2010 )ت�ن�ــض  ثــ�رة  اأول  اإنطــالق 
خم�ســة اأنظمة عربية نتيجة لتلك الث�رات وبروز 

هام�ض من احلرية �سئيل �سمحت به احلك�مات 
اجلديــدة ـ اأو اإنتزعــه ال�ســعب عنــ�ة ـ مل تــزل 
الأقــالم تــدور حــ�ل ال�ســلطة مدحــا اأو قدحــا، 
اأو حتــى اإنتقــادا لالأنظمــة ال�ســابقة، اأما املثقف 
الــذي يق�د التن�يــر فقد فقدتــه اجلماهري منذ 
اأن كانــت ترجتيــه لي�ســعل فتيــل الثــ�رة، فطــال 
ُثباتــه اإىل اأن  حتركت فئات ال�ســعب  املحرومة، 
يف خطــ�ة جعلتــه متفاجئــًا ومل تــدع لــه خيــارًا 
�ســ�ى النزول معها لل�ســارع، فقبله على م�س�ض 
لتج�سري الفج�ة بينه وبني �سعب كان يت��سم فيه 

ج�سارة املبادرة.
فاجلماهــري الب�ســيطة يف تطلعاتهــا للخبــز 
واحلريــة جد مت�ســاحمة اإذا عفت عــن مثقفيها 
عنــد املقــدرة، راهنة �سك غفرانهــا هذا بتعهد 
عليهــم،  ال�ســلطة  �سغــ�ط  تنا�ســي  املثقفــني 
بينهــم  مب�ســاحة  ذاتــه  ال�قــت  يف  حمتفظــني 
وبينهــا، تتيــح لهــم حريــة التعبــري دون جلــاج، 
وطــرح مــا بجعبتهــم مــن فكــر حديــث يتناغــم 
مــع اإيقــاع - ث�راتهــا الطاحمــة - وي�ســاعد يف 
نه�ستها، فمن حقها اأن تنعم مبثقف يف م�ســت�ى 
تطلعها وح�ســن ظنها وهي ل تنتظر �س�ى اإتاحة 

الفر�سة ملناف�سة ال�سع�ب تط�را وح�سارة.
ختامــًا،«ل ميكن لبلد اأن تتطــ�ر دون تثقيف 

م�اطنيها« مانديال
م�ســتبًكا  مثقًفــا  تكــن  مل  »اإن 
فــال فائدة منك ول مــن ثقافتك« 
با�ســل الأعــرج الكاتــب وال�ســهيد 

الفل�سطيني.

 كاتبة من ال�شودان
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هذا ال�عُد البا�سُق كنخلِة الغيِب 
على اأدمي الأفق 

يت�سامى يف الأيام 
يعرب كالربِق 

يتجاوُز �سحَ� الفجر 
وترفرُف يف كّفي ع�سراُت الأعالم 
يا وطني املغرو�ض بنا�سيِة القلب 

من اأغنية ال�سرق بلبنان 
اإىل ملك�ت املعنى 

***
�سباعية الأبعاِد يا بغداد 

اإىل  قطِن الغيم باأن�سجِة ال�ّس�دان 
من جنمِة �سبح اهلل مبكنا�ض 

اإىل بلقي�ض على ال�سرح 
تلتقُف كتاَب اهلِل 

وترك�ُض نح� �سليمان
من عني النقطِة 

يف الأ�سرار 
وحا�سية ال�قت على �سفحات الن�ر 

يتجّلى الفجُر 
ك..ل�ساٍن عربيٍّ 

يتقُن و�سَف الأ�سياِء على هيئتها الأوىل 
يغمرها بال�سّرانيِة 

يغزلها كال�م�سِة
يجعُل من معناها ط�فان ال�جد 

و�سفينة  ط�ٍر لالإبحار

أسماء صقر القاسمي

من بعثنا من 
مرقدنا هذا... 

َمن بعثنا من مرقدنا  هذا؟
واأ�سار اإىل ال�عد 

كان ال�قُت نباتيَّ ال�جنِة
والنج�ى ترتنح كالياق�ت الغ�ضِّ 

�سالت كلُّ الكلماِت على �سطح الن�سيان 
كلُّ �سيءٍ هالك اإّل وعدك يا اهلل 

اإّل وجهك يف اأحداق القلب 
و�س�معة الأ�سجان

***
من باء البعث بداأنا 

من عينه �ساهدنا الأياَم القادمَة على ل�ح 
الأقدار 

من ثائِه ثبت احلد�ض 
و�سارت الطق�ض اليقظ 

كاآخر نب�ءٍة  ترتدينا
كاأوِل ق�سيدٍة يف الغد 

واآخر �ساعرٍة تن�سى تق�مي الأ�سرار

من هنا وهناك

يعّرف اخلطاأ لغًة على اّنه نقي�ض ال�س�اب، واخلطاأ وال�س�اب 
يحمالن على الأحكام والأفعال والآراء والجتهادات، فاملخطئ من 
ن�سد  ال�س�اب يف ق�ل اأو عمل ف�سار اإىل غريه مما ل ين�سجم مع 

املعايري املرتقبة.
املثابرة،  و  والعمل  الإجتهاد  عن  ناجت  اإن�ساين،  فعل  اخلطاأ 
واأف�سل النتائج ما كانت عن طريق املحاولة، واخلطاأ عرب ن�سال 
اإن�سان  ي�جد  ل  اأن�سب،  و  اأف�سل  نراه  ما  اإىل  لل��س�ل  م�ستمر 
غري  اخلطيئة  ه�  اخلطاأ  يف  التمادي  لكن  و  اخلطاأ  من  مع�س�م 
املحم�دة ذلك اأن الفرق بني اخلطاأ و اخلطيئة ت�فر الق�سد من 
عدمه. الإن�سان احلقيقي ه� من يقتنع و يعرتف باأخطائه ويعتذر 
واإ�سالح ما ترتب  اأجل ت�سحيحها  عنها، ويبذل جهدًا كبريًا من 

عليها من نتائج و تداعيات.
الأخطاء،  تربير  ثقافة  اإىل  يلج�ؤون  الي�م،  الّنا�ض  من  الكثري 
ت�سبح  اأن  اإىل  ال�ساذجة  واملربرات  ال�اهية  احلجج  باإ�سطناع 
ل اىل حق يطالب به مما ي�ؤّدي اإىل تعميم  عادًة، ومع الّزمن تتح�َّ
الأخالقيَّة  القيم  منظ�مة  تدمري  يف  ي�ساهم  و  الّتربير،  ثقافة 
والإن�سانيَّة يف اإلتزام احلّق وحتّمل امل�س�ؤولّية يف العرتاف باخلطاأ 

والرتاجع عنه، بهدف اإ�سالح الفرد واملجتمع.
اأ�سل�ب  جاعة،  �سَّ عنه  والإعتذار  ف�سيلة«،  باخلطاأ  »الإعرتاف 
�سخ�سية  ومهارة  فن  اأنه  كما  نبيل  اإجتماعي  �سل�ك  ومنط  حياة 
واإجتماعية، ه� دافع للعمل ي�ساعد الإن�سان من خالله على تط�ير 
اإختالق الأعذار والتربيرات على هذا  ذاته من دون احلاجة اىل 
النح� ميكننا الق�ل باأّن اخلطاأ املقب�ل ه� اخلطاأ املقرتن ب�سجاعة 

العتذار!! 
يحرم  ول  وامللهم،  باملعلم  ي��سف  الذي  املحم�د  اخلطاأ  ه�  و 

�ساحبه اأجر الإجتهاد.

أ. سناء جاءباهلل

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

الخطأ المقبول!!!

رأي
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فة لثقا ا

كبي�ــس  احلليــم  عبــد  عــن  احلديــث  قبــل  ـ 
الفنــان مــن هــو عبــد احلليم الن�شــان قبــل بدء 

م�شواره كفنان ت�شكيلي؟
اأ�ســجار  بــني  مت�ا�ســع،  �سغــري  بيــت  يف  ـ 
الزيتــ�ن ولــدت ذات خريــف مــن عــام 1972 يف 
مدينة جيجل ال�ســاحلية ال�ســاحرة، كانت ال�لدة 
ع�ســرية، اأكيــد اأمــي تاأملــت لتجعلنــي اأرى النــ�ر 

حوار: ليلى قيري 

واأ�ستن�سق رحيق احلياة.
لأن  الفــن  قبــل  مــا  ع�ســتها  ق�ســرية  �ســنني 
الألــ�ان خطفتنــي من بــراءة طف�لتي لأكــرب واأنا 
اإبن ال�ساد�سة من عمري، ليبداأ الرتحال يف عامل 
الل�ن واإنك�ســارات الري�ســة امل�ؤملــة، اإىل اأن و�سلت 
اإىل باب املدر�ســة العليا للفنــ�ن اجلميلة بعد 19 
�ســنة لأتخرج منها ويف جعبتي �سهادة الدرا�سات 

العليــا تخ�س�ــض ر�ســم زيتي �ســنة 1998، هكذا 
كان طريقي نح� املجد.

ـ كيف كانت بداياتك مع هذا الفن؟
ـ غالبا ما يطرح على هذا ال�س�ؤال لأجد نف�سي 
اأعــ�د بذاكرتــي اإىل الطف�لــة، طف�لــة متمــردة 
مــرة وم�ســاملة مرة اأخــرى، لكــن مليئة بالأ�ســئلة 

اجلمالية التي مل اأكن اأجد لها اجل�اب اآنذاك.
اأ�ســجار الزيتــ�ن، حقــ�ل الفرا�ســات، قريتي 
ال�سغــرية )ال�ســقفة( واأنا�ســها الطيبــني، �ســ�ر 
بقيت عالقة يف ذاكرتي ترحل معي اأينما رحلت.

بدايــة كانت مبكــرة، اأتذكر واأنــا طفل �سغري 
وبيدي حمفظة بداخلها اأقالم التل�ين اخل�ســبية 
كانــت بالن�ســبة يل اأجمــل �ســيء كنــت اأحملــه يف 
حمفظتــي اآنذاك واأنــا متجها اإىل املدر�ســة، لقد 
كنــت اأحمــل م�ســروع فنــان ولي�ســت األــ�ان فقــط 

اأن�ساها مع نهاية امل��سم الدرا�سي.
ـ مــا هــو نــوع الفــن الت�شــكيلي الــذي تعتمده 

يف لوحاتك؟
القما�ســة  بيا�ــض  علــى  الإن�ســان،  اإبــن  اأنــا  ـ 
اأر�ســم جه�ســاته الط�يلة التي جعلــت منها وجها 
املحت�مــة،  نهايتــه  اإىل  الهــارب  الغ�ســق  ي�ســكنه 
عندمــا اأجت�ل يف مــدن العامل ل يبهــرين بريقها 
بــل تخطف نظري تلك الأج�ســاد التــي اأراها وقد 
حت�لــت اإىل عالمات اأيق�نة، تعك�ــض رم�ز القهر 
والإ�سطهــاد والقتــل الرمزي وم�ســادرة احللم، 

التشكيلي عبد الحليم كبيش: 
أنــــا أعـــــزف ســنــفــونــيــات اإلنــــســــان الــمــلــيــئــة 
بالوجع الهارب دوما من مصره المخيف

حــني ترتاق�ــس ري�شــة الفنــان علــى اإيقاعــات اللــون حتــى جتمــع كل مــا ُنظــم ومــا ُنرث 
مــن حــروف ب�شربــة األــوان يف كل الجتاهات، لكي تت�شــلل للــروح والعقل. اإبــداع ل يحتاج 
لُيرَتَجــم للغــات لأنــه يجعلنــا نغــور يف عمــق اللــون لأنــه ي�شــل ب�شال�شــة اإىل العــامل بــال 

اإ�شتئذان.
�شيــف جملــة »كل العــرب« يف هــذا العــدد هو عبد احلليم كبي�ــس، فنــان جزائري مبدع 
ومتمكن من ري�شته يتفنن يف ترجمة م�شاهد من احلياة عن طريق لوحات ت�شرخ جمال 

و�شحرا.
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لتتحــ�ل علــى بيا�ــض القما�ســة اىل عمــل يعك�ــض 
الغــرتاب الداخلــي الــذي و�ســل اإليــه الن�ســان 

املعا�سر.
ر�شــوماتك  اأفــكار  ت�شــتنبط  اأيــن  مــن  ـ 

ولوحاتك؟
ـ كل الل�حــات لهــا وقــع عميــق يف ذاتــي، اأنــا 
اأعزف �سنف�نيات الإن�سان املليئة بال�جع الهارب 
دومــا مــن م�ســريه املخيــف، فــال فرق بــني ن�تة 
ون�تة كلها تكمل بع�سها البع�ض، مثال ل ن�ستطيع 

اأن ن�ساأل اأما عمن ه� الإبن الأقرب اإىل قلبها!
ـ مــا هــي اللوحــة التــي ر�شــمتها واأثــرت فيك 

اأنت �شخ�شيا؟
ـ الأ�سل�ب التعبريي ه� الذي اأتخذه يف العمل 
الفنــي، لأنــه كان ول يــزال الأكرث فهما بالن�ســبة 
للمتلقي. هذا الأخري الذي اأ�سبح املبهم يف الفن 
الت�ســكيلي يتعبــه. الأ�ســل�ب التعبــريي يف العمــل 
الفنــي يحطــم املرئــي ويعيد ت�ســكيله مــن جديد 
على اإيقاع اإح�سا�ــض الفنــان، فه� بهذا يجمع بني 
الذاتيــة وامل��س�عيــة يف املنجــز الت�ســكيلي. كمــا 
اأحــاول اأن اأ�سع فيه مل�ســة معا�ســرة وهذا مبزجه 
ل�حاتــي  �ســخ��ض  اأجعــل  حيــث  التجريــد،  مــع 
تغــرق يف ف��ســى التجريد معتمدا علــى �سربات 
الق�ســرية  اللم�ســة  عك�ــض  اخلطيــة  الفر�ســاة 

املعتمدة يف الكثري من الأ�ساليب الفنية.
ـ حدثنــا عــن لوحــة »�شــظايا بــريوت« التــي 
كانــت عبــارة عن لفتة ت�شامنية مع لبنان جراء 
فاجعــة اإنفجــار املرفــاأ والتــي اأهديتهــا للبنــان، 
هل ميكن اأن حتدثنا عنها خا�شة واأنها اأ�شــعلت 
جمالهــا  ب�شــبب  الجتماعــي  التوا�شــل  مواقــع 

وتعبريها وم�شاعر الت�شامن التي حملتها؟
لقــي  الفنــي  العمــل  هــذا  بــريوت،  �ســظايا  ـ 
تفاعــال كبــريا يف كل العــامل خا�ســة يف بــريوت. 
يف اإعتقــادي اأن كل ر�ســام يف العــامل اأو �ســاعر اأو 
م��ســيقار اأمــام اأي فاجعــة مهمــا كان انتماوؤهــا 
�ســيك�ن له رد فعل على �ســكل منجز فني، عندما 
راأيــت �ســ�ر الفاجعــة و ه�لهــا يف تلــك اللحظــة 
�ســعرت بالقلــق والختنــاق، خا�ســة واأن عالقتي 
بلبنان منذ �ســن�ات خلت عميقة لأنه لدي الكثري 
مــن الأ�سدقــاء هنــاك، اأخــدت هاتفــي وات�سلت 
حتــى اطمــاأن عليهم، قبــل اأن تاأتــي بعدها �س�را 
اأخــرى علــى ال�سا�ســة اأكــرث رعبا...يــا اهلل يجب 
اأتقا�ســم مــع  اأبــ�ح ب�ســيء علنــي  اأر�ســم، اأن  اأن 
بــريوت بع�ض الأمل...فرحت اأر�ســم بــكل روحي، 
وكاأننــي اأتلقــى �ســظية بعــد �ســظية يف ج�ســدي، 
فيزداد اإ�سراري على ر�سم امل�سهد والتعبري عليه 
باأ�ســل�بي الــذي اأريــده، خا�ســة و اأن لبنان عرف 
الكثري من الإنك�ســارات، من وجــع اإىل وجع نحن 

كربنا مع الأوجاع العربية.
Per� ءالعمــل الفني جاء على �ســكل فــن الأدا

formance artistique( (، حيث ي�سبح ج�ســد 
الفنــان جزء مــن الل�حة، ال�ســ�رة هي جزء من 
امل�ســهد الفنــي الــذي يجمع بني الل�حة وج�ســدي 
وف�ساء ال�ر�ســة، هذا الأ�ســل�ب يف التعبري اأو فن 
الأداء ظهر يف خم�ســينيات القــرن 19 وتط�ر مع 
ال�قــت، يلجــاأ بع�ض الفنانــني اإىل هذا الأ�ســل�ب 
يف التعبــري، عندمــا ت�سبــح الل�حــة غــري قــادرة 
علــى حمل عمق الفكرة والتعبري عنها بالأ�ســل�ب 
الكال�ســيكي، هكذا ت�سل ب�ســكل اأعمق للجمه�ر، 
وهــذا مــا جعل م�ســهد العمل )ال�ســ�رة( يحدث 
كل هــذا ال�سدى وخا�سة اأن ن�ع هذا الفن مغيب 

كثريا يف الأوطان العربية.
ـ ما هي اآخر اأعمالك الفنية؟

العــامل،  �ســظايا  اإىل  بــريوت  �ســظايا  مــن  ـ 
اأمــام مــا يحدث من متغريات خميفــة جراء هذا 
منازلنــا،  اإىل  جميعــا  اأدخلنــا  الــذي  الفريو�ــض 
واأغلــق كل اأبــ�اب الفن واحليــاة لت�سبح كل مدن 
العــامل تنبعــث منها رائحة املــ�ت، ومل يبقى غري 
عمــال ال�سحة ي�اجه�ن هذا الفريو�ــض املجه�ل 
باأج�سادهم املنهكة العارية فاأعيد اأنا تركيب هذه 
امل�ســاهد على قما�ــض الر�ســم واأجعل مــن بيا�سه 

تاريــخ يحكى لالأجيال القادمــة. هكذا كان الفن 
دائما.

ـ مــا هــي اأهــم املعار�ــس التــي �شــاركت فيهــا 
ح�شلــت  التــي  اجلوائــز  واأهــم  ودوليــا  حمليــا 

عليها؟
ـ �ساركت يف الكثري من املعار�ض داخل وخارج 
ال�طــن ابتــداء مــن 1994 اإىل ي�منــا هــذا، كما 
ت�جــت بالكثــري مــن اجل�ائــز والتكرميــات اذكر 
منهــا م�ؤخــرا )2019( حت�سلــت علــى جائزتني 
يف نف�ــض امل�ســابقة بباري�ــض نظمتهــا الأكادمييــة 
امليداليــة  الأوىل«  اجلائــزة  للفنــ�ن،  العامليــة 
الذهبيــة ملختلــف الإجتاهــات الفنيــة« واجلائزة 
التعبــريي  الفــن  الف�سيــة يف  »امليداليــة  الثانيــة 

املعا�سر«.
بــه  بالقيــام  حتلــم  الــذي  العمــل  هــو  مــا  ـ 

م�شتقبال؟
ـ م�ســروع مدر�ســة خا�ســة بــي اأدر�ــض فيهــا 

اأ�سل�بي اخلا�ض، هذا كل حلمي.
ـ اأتــرك لــك حريــة اإختيار الكلمــة التي تريد 

انهاء بها هذا احلوار الرثي وال�شيق؟
ـ اأ�سكركم على اهتمامكم بكل ما يحدث على 
ال�ســاحة الفنيــة، �ســكرا للجمه�ر الــذي اإحت�سن 
اإعمــايل املليئة بال�جع، وجعــي اأنا، وجعهم، وجع 

كل ان�سان على هذه الر�ض.
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التي  امل�سطلحات  من  الرتاث  مفه�م  يعد   
و  تف�سريه  و  فهمه  يف  اإختالفا  و  تباينا  اأحدثت 
تاأويله ودرا�سته بني الأو�ساط الفكرية و الفل�سفية 
فاإن  هنا  ومن  العربية.  و  العاملية  الثقافية  و 
لتقدم  ال�سروريات  يعد من  اأمة  كل  الرتاث يف 
الأمة، وعدم الإهتمام به يعد عقما يف م�ستقبل 
اأمة  لأي  و عظيمة  كبرية  اأهمية  له  فه�  الأمم، 
الإعتبارية، فه�  ال�سخ�سية  من الأمم، يعطيها 

مبثابة الأ�سل لأي ثقافة اأو جمتمع ب�سري. 
اأن  و  برتاثها  تهتم  اأن  لالإن�سانية  بد  ل  اإذن 
الذي  تراثها  و  تاريخها  ه�  لأنه  عليه،  حتافظ 
حتيا به بني الأمم، فالرتاث منجزا فكريا يتمثل 
التاريخ  التي حفظها  امل�روثة  املكت�بة  الآثار  يف 
كاملة اأو مبت�رة، كما اأنه ميثل مادة بناء العقل 
العنا�سر  اله�ية و جممع  فه� ج�هر  تك�ينه،  و 
ال�راثية املن�سربة يف نف��سنا و تقاليدنا جميعا، 
الأمة  تعترب  ذلك  على  وبناء  الكن�ز.  اأغلى  اإنه 
الإطالق  على  الأمم  اأغنى  الإ�سالمية  العربية 
برتاثها املعريف اإبداعا و جمعا و نقال و حتقيقا، 
تتفاوت  العظيم  العربي  الرتاث  هذا  اأن  اإل 
�سيئا  اأنه  يرى  فالبع�ض  اإليه،  الناظرين  اأح�ال 
اأو  تغيريه  يجب  ول  به،  امل�سا�ض  يحرم  مقد�سا 
الآخر  البع�ض  و  منه،  الإقرتاب  حتى  اأو  نقده 
به  ال�سلة  قطع  ب�سرورة  مطالبا  عليه  يتحفظ 
معايري جديدة متكن من  والإنطالق من  كلية، 
اأن  يروا  كما  ال�ج�د،  حيز  يف  الذات  اإثبات 
وما بني هاتني  التقدم.  �سبيل  الرتاث عقبة يف 
به  ال�ستهانة  و  الرتاث  تقدي�ض  من  النظرتني 

هناك وجهة نظر ثالثة �س�ف ن��سحها.
ال�ا�سح  من  الأ�سا�سية،  املنطلقات  يف  اأول 
مع  تط�رت  ثقافة  باإعتباره  العربي  الرتاث  اأن 
الإ�سالم، ل يتعلق بح�سيلة الإبداع يف الفكر و 

الآداب فح�سب، و اإمنا ي�سمل حق�ل ال�سنائع و 
واأي�سا مظاهر  املهن،  �سائر  و  اليدوية  الأعمال 
ومن  املختلفة.  اأبعاده  يف  الإجتماعية  احلياة 
احلقائق امل�ؤكدة التي ل تقبل ال�سك اأن الرتاث 
م�ؤهلة  ثروة  الدوام  على  �سكل  قد  العربي 

لالإ�سهام يف نه�سة العرب و امل�سلمني.
لقد  الرتاث،  من  املتباينة  امل�اقف  يف  ثانيا 
من  م�قفها  يف  النظريات  و  امل�اقف  تعددت 
ثالث  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  اإنق�سمت  و  الرتاث 

م�اقف اأو تيارات اأ�سا�سية:
التيار الأول، جاء م�قفه من الرتاث متاأثرا 
ثنائية  يف  و�سعته  التي  و  الغربية  بالنظرة 
تنت�سر  التي  الثنائية  وهي  احلداثة،  و  الرتاث 
اأن الرتاث  للحداثة على ح�ساب الرتاث، وترى 
التقدم، لذا يجب  ميثل عائق و عقبة يف �سبيل 
ميثل  لأنه  به،  نكرتث  ول  وتركه،  عنه  التخلي 
اأن  يجب  ول  اأ�سكاله،  و  �س�ره  كل  يف  املا�سي 
مبثابة  نك�ن  ول  املا�سي،  يف  اأنف�سنا  ن�سجن 
ن�ستح�سره  و  نحنطه  الرتاث،  لهذا  »حان�تية« 
الراهن، فاملا�سي لأهله  الع�سر  يف حل ق�سايا 
ع�سر  يف  الفكري  فالرتاث  به.  عا�س�ا  الذين 
ه�  ـ  العبا�سي  اأو  الأم�ي  الع�سر  مثال  ـ  معني 
ع�سر خا�ض به�ؤلء الذين عا�س�ا فيه ل ميكن 
اإ�ستح�ساره و تقم�سه يف حل م�سكالت و ق�سايا 
معا�سرة. لأن ما ي�سلح لل�سلف لي�ض بال�سرورة 
اأ�سبه  له�لء  بالن�سبة  فالرتاث  للخلف.  ي�سلح 
بث�ب قدمي بال ل ي�سلح الظه�ر به على م�سرح 
هذا  يف  ن�سري  اأن  ويجب  املعا�سرة.  الأحداث 
و  اأزماتنا  يختزل  التيار  هذا  اأن  اإىل  ال�سياق 
وي�س�رهما  تاريخنا،  و  تراثنا  يف  مع�سالتنا 
كاأنهما ال�سبب الرئي�ض و ال�حيد لهذه الأزمات. 
به،  والإ�ستهانة  الرتاث  اإزدراء  ي�سمى  ما  وهذا 
اإىل  امل�ؤدية  الطرق  يطم�ض  وبيل  داء  ميثل  وه� 
ذم  اأن  �ساكر  حمم�د  يرى  لذا  الفهم.  و  العلم 
الرتاث والإ�ستهانة به، كان اأول �سدع يف تراث 
الأمة العربية و الإ�سالمية، واأول دع�ة لإ�سقاط 
يف  الأثر  باقية  الإ�ستهانة  وظلت  ط�يل،  تاريخ 
النا�ض اإىل الي�م، حتى و�سلت يف بع�ض املناطق 
نق�ل  و معن�يا. ومن جانبنا  اإغتياله ماديا  اإىل 
تراثنا  يف  اجل�انب  من  الكثري  هناك  �سك  بال 
يجب التخل�ض منها وال�ستغناء عنها، ومع ذلك 
فهذا امل�قف ينط�ي على فهم قا�سر و خاطئ، 
فلي�ض الرتاث ه� ال�سبب ال�حيد لكل اأزماتنا و 
و  متن�عة  و  عديدة  اأ�سبابا  هناك  بل  م�ساكلنا، 
معقدة لأزماتنا، وهي يف كل الأح�ال اأعمق من 

هذا. 
التيار الثاين، م�قف التقدي�ض للرتاث و ه� 
والذي  الرتاث،  التقليدي من  امل�قف  ي�سمى  ما 
النم�ذج  يراه  و  الرتاث  عن  ق�ة  بكل  يدافع 
العربي  املجتمع  حلياة  النهائي  و  ال�حيد 
تفا�سيله  اإليه بكل  الع�دة  لذا يجب  الإ�سالمي، 
»حان�تية«  عليهم  يطلق  ما  وهم  اأ�سكاله.  و 
و  وبث  قدمي،  ه�  ما  حتنيط  يريدون  الرتاث، 
على  ي�سري  م�سخ�سا  وجعله  فيه،  احلياة  بعث 
قدميه حلل م�ساكلنا املعا�سرة، ومن هنا يقد�ض 
اأن�سار هذا التيار الرتاث ب�سكل مطلق و يحرم 
اأو انتقاده، ويف هذا امل�سعى يطم�ض  امل�سا�ض به 
اأو يزيف الكثري من احليثيات من تراثنا العربي 
تفاديا  كتابتهما  لإعادة  حماولة  يف  الإ�سالمي 
للك�سف عن احلقائق و تغطية ج�انب الإ�ستغالل 
ـ  و الإ�سطهاد و القمع التي مار�ستها ال�سلطات 
من  عديدة  حقب  خالل  ـ  الأمم  من  كغريها 
اأن  الإنتباه  نلفت  اأن  ويجب  العربي.  التاريخ 
من  بال�سرورة  يتاأتى  ل  للرتاث  التقدي�ض  هذا 
على  بل  الرتاث،  عن  الدفاع  اأو  الفهم  باب 
الراأي  هذا  اأ�سحاب  من  الكثري  فاإن  العك�ض 
اأبعاده  و  قيمته  يفهم�ن  قلما  و  الرتاث  يعادون 
اأن  التاريخية  التجارب  لنا  ت�ؤكد  و  التاريخية. 
حماية  اأجل  من  الرتاث  تقدي�ض  يدع�ن  ه�ؤلء 
على  ويعمل�ن  ايدي�جلايتهم،  و  م�ساحلهم 
التقدمية  الث�رية  و  الإيجابية  اجل�انب  تغييب 
منه، وكثريا ما حارب�ا وما زال�ا من يعمل على 
ال�سفا  اإخ�ان  مثال  اجل�انب.خذ  هذه  اإ�ساءة 

على �سبيل املثال ل احل�سر.
الإ�سالح،  تيار  عليه  يطلق  الثالث،  التيار 

د.عماد عبد الرازق

فة لثقا ا

التقديس و  التهميش  بن  العربي  تراثنا 
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نــ�ر جتل�ــض دائما قــرب الن�افــد، هي حتب 
ال�ســ�ء وتخــاف مــن العتمــة، كنــت حتــب هذا 
الإ�ســم لأنك كنت تق�ل يف كل اإن�ســان قب�ض من 
نــ�راهلل، واأحببته لأن اأمك كانت تطلقه عليك. 
فكنــت ت�سع اأذنك على بطني وتهم�ــض: هي ن�ر 

ثمرة جن�ين بك. 
ل اأعــرف مــن اأيــن تاأتي بــكل هذا ال�ســغف 
دفرتهــا  يف  دائمــا  وتكتــب  واملكاتــب،  للكتــب 
الأنيــق الأ�ســ�د، ذاك الــذي اأهديتهــا يــ�م عيد 
ميالدها اخلام�ــض ع�ســر. هي ت�ســبهك متاما، 
نف�ــض العينني ال�س�داوين، واإ�ستدارة احلاجبني 
ب�ســرتك  لــ�ن  نظرتــك،  نف�ســها،  املمتالأيــن 
علــى  بعبــث  ين�ســدل  اأ�ســ�د  و�ســعر  القمحــي، 

عنف�ان �سبابها.
اليــ�م نــ�ر غا�سبــة لأين مل اأ�سطحبهــا اإىل 
امل�ســرح، حتــاول اإقناعــي اأنهــا حتــب التمثيــل 
وتريــد منــي اأن اأوافــق علــى اأخذها درو�ســا يف 
امل�ســرح، اإختياراتها دائما مربكة، كيف لإبنتك 

اأن تفكر باأن تك�ن ممثلة؟
يف  التمــرد  هــذا  كل  علــى  ت�ســجعها  ملــاذا 
جمتمع حمافظ يقمع امل�اهب ويخندق الن�ســاء 
يف خنــادق ل ميكــن اخلــروج منهــا، طبيبــة، 
مهــن  كلهــا  مهند�ســة،  مدر�ســة،  ممر�ســة، 
يباركهــا املجتمــع و«العيلة« اإل التمثيــل، ما زال 
حبي�ــض اأفــكار بليــدة، ت�ســع املمثــالت يف خانة 
العهــر اأوتلــك املــراأة التــي مل حتظــى بالرتبيــة 
والأ�ســ�ل لرتقى بها لرتبة �ســيدة املجتمع. ن�ر 
ل تريد اأن تك�ن �ســليلة تلــك العائلة التي ترتبع 
منذ اأكرث من ثالثني �سنة على اآبار النفط، هي 
مثلــك ل تاأبــه بالــرثاء ول حتب لقــب الأمريات 
ول قيادة �ســيارات ل�مب�رغيني. ما زالت طفلة 
عف�ية حتب امل��ســيقى وترق�ض على اأنغام ريتا 
فراكلــني وتلب�ــض �ســراويل اجلينــز التــي بداأت 
فعــال تثــري اأنظــار ال�ســباب ح�لها. نــ�ر تق�سي 
�ســاعات ط�ال مع اإبنة ال�ســائق الذي يخاف اأن 

نور..ثمرة حب

اأكت�سف اأنها تف�سل رفقتها على بنات »العيلة«.
لقــد اأخربتهــا مــرارا وتكرارا اأننا ل نعي�ــض 
يف جمتمــع ي�ســمح بــكل احلريــات، وعليهــا اأن 
حتــذو حذو بنــات العائالت الكبــرية. كان هذا 
ال�ســيء ي�ســتفزها، ي�ما ثــارت يف وجهي قائلة: 
يــا ماما يف اأي ع�سر تعي�ســني؟ نحن نعي�ــض يف 
زمن غري زمانكم ول اأريد اأن اأك�ن اإبنة العيلة، 
اأنــا ل اأ�ســبههم ول اأريــد اأن اأ�ســبههم، احلريــة 
ت�ؤخــذ ول تعطى. ي�مها كاد اأن يغمى علي، اإنها 
حتمل جيناتك املتمردة، تتنف�ض ب�سارتر وكارل 
مارك�ــض، ول ميكننــي مناق�ســتها لأنهــا مقنعــة 
بطريقــة اأو باأخــرى. مل اأمتكــن ي�مــا من تغيري 
قناعاتهــا كانت عنيدة عندما تعرب عن نف�ســها 

بنف�ض تلك احلدة التي جعلتني اأغرم بك.
البارحة كتبت بحثا عن الب�سريي وكالعادة 
حت�سلــت علــى اأعلــى عالمة يف الف�ســل، كنت 
اأح�ســر طبــق الك�سك�ســي فــاإذا باإع�ســار يهــز 
املطبــخ كانــت نــ�ر ترق�ــض بجنــ�ن وتدعــ�ين 
لأرق�ــض معها، لأنها ك�ســبت الرهان �سد زميل 

لها وحت�سلت ببحثها على اأعلى عالمة.
ل اأعــرف مــاذا كنــت �ســتق�ل وانــت تراهــا 
تــدور ح�يل كما درت ي�ما ح�يل يف اإ�ســطنب�ل 
كاملجنــ�ن و اأنــت تقــ�ل اأنــت مــداري، وت�قفت 
برهــة وحدقــت بعينــاي وهم�ســت يل اأحبــك. 
ي�مهــا اأدركــت اأن جــ�ف القــدار خبــاأك يل، 
واأنــك ن�سفي املالــح، فنزلت عــن �سه�ة ج�اد 
حياتــي الباري�ســية املمتلئة وركبــت معك اأم�اج 
بحر بحث عن ذاتي الأخرى، تلك  التي ق�سيت 

عمرا كامال اأبحث عنها.
نــ�ر ما زالت تعانق اأرقــي، لأنها اإبنتك التي 

حلمت اأن اأحبل بها منك. 
ن�ر هي ثمرة حب.

أ.نزهة عزيزي 

ويرى يف الرتاث جهد ب�سري اأنتجه رجال مثلنا، 
لذا ميكن التعديل فيه و تغيريه والإ�سافة اإليه، 
اأزال�ا عنه القدا�سة  بل ونقده و متحي�سه، لذا 
التيار من  و خلع�ا عنه التقدي�ض. وينطلق هذا 
بني  التفرقة  على  قائمة  منهجية  معرفية  روؤية 
وجهد  ب�سري  اإنتاج  و  جهد  ه�  الذي  الرتاث 
الرتاث  وبني  معينة،  واأح�ال  بظروف  مرتبط 
ك�سيء مقد�ض ل ن�ستطيع تغيريه اأو الإ�سافة اإليه 
م�قف  ال�ق�ف  يحاول�ن  و  منه.  الإنتقا�ض  اأو 
و�سط و معتدل بني الروؤيتني ال�سابقتني، يحاول�ا 
األ يقد�س�ا الرتاث و يف ال�قت نف�سه ل يهمل�ه 
يتنا�سب  ما  منه  الأخذ  بل  بالكلية،  يرتك�ه  ل  و 
اأخذ  مع ظروفنا و ق�سايانا املعا�سرة، يحاول�ا 
ل  ما  ترك  و  الراهن  ال�قت  يف  لنا  ي�سلح  ما 
التيار ينظر للرتاث نظرة معتدلة  ي�سلح. هذا 

م��س�عية لي�ض فيها مغالة اأو تب�سيط .
اأي  ذاكرة  ميثل  الرتاث  اأن  الق�ل،  خال�سة 
امة و ه� الق�ة الدافعة لإ�ستنها�ض قدراتها، لذا 
يجب الهتمام به، و اأن نقف منه م�قفا معتدل 
به  التم�سك  و  تقدي�سه  يف  نبالغ  ل  م��س�عيا  و 
اخلروج  وعدم  املا�سي،  يف  اأنف�سنا  �سجن  و 
الرتاث  م�سكالت  نطبق  اأن  نحاول  ول  منه، 
من  احلل�ل  ن�ستلهم  و  املعا�سرة  ق�سايانا  على 
املا�سي. و يف نف�ض ال�قت ل نهمله و نرتكه كليا 
نقف  اأن  يجب  بل  منه.  ن�سخر  و  به،  ن�ستهني  و 
ما  الرتاث  من  ناأخذ  مت��سط  معتدل  م�قف 
منه  ناأخذ  املعا�سرة،  الق�سايا  حل  يف  يفيدنا 
مع  يتفق  ما  و  تقاليدنا  و  عاداتنا  مع  يتفق  ما 

ت�جهاتنا.
 كاتبة من اجلزائر اأكادميي م�شري
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لغة  العربية،  اللغة  جمال  اأن  يرى  كان  لأنــه  يل، 
لأنــه  اخلـــط،  ُح�سن  يف  يكمن  الــكــرمي،  ــراآن  ــق ال

ُيكملها؛ في�سل املعنى اأ�سرع. 
وعززت م�هبتي بعد ذلك بالإلتحاق مبدر�سة 
حتــ�ــســني اخلــطــ�ط الــعــربــيــة مبــديــنــة دمــنــهــ�ر، 
اخلــط  يف  التخ�س�ض  دبــلــ�م  عــلــى  وحــ�ــســلــت 
الدرا�سة  وا�سلت  ثم   ،2001 عام  يف  والتذهيب 
الـــدورات وور�ـــض اخلــط واملعار�ض  يف عــدد مــن 
والتي  العربي،  اخلط  مدربي  اإعــداد  دورة  منها 
الإ�سالمية،  البع�ث  مبدينة  بالقاهرة  اأقيمت 
ال�سريف  الأزهـــر  بجناح  العربي  اخلــط  وور�ــســة 

ـ كيف كانت بدايتك مع اخلط العربي؟  ومن 
�شجعك على موا�شلة الإهتمام باخلط العربي؟ 
يف  الدرا�سة  منذ  العربي  اخلط  مع  بدايتي  ـ 
الل�حات  اأكتب  كنت  فقد  البتدائية،  املدر�سة 
ــات  الــ�رقــيــة املــدر�ــســيــة، والــتــي تتن�ع مــا بــني اآي
اللغة  وق�اعد  �سريفة،  نب�ية  واأحــاديــث  قراآنية، 
العربية، وكنت اأجد لهذه الكتابات يف تلك املرحلة 
على  و�سجعني  واأ�ــســاتــذتــي،  زمــالئــي  مــن  قــبــ�ل 
م�ا�سلة الهتمام باخلط العربي والدي ووالدتي 
العربية  للغة  معلًما  يعمل  ــان  ك الـــذي  وخـــايل، 
الت�سجيع  دائم  وكان  ال�سريف،  الأزهــر  مبدار�ض 

الفني  واملعر�ض  للكتاب،  الرابع  دمنه�ر  مبعر�ض 
واخلــط  الت�سكيلية  للفن�ن  الأول  الإلــيــكــرتوين 
»الفن واحلياة« من تنظيم مكتب  بعن�ان  العربي 
الأزهر لدعم البتكار وريادة الأعمال، وبامل�ساركة 
يف املعار�ض اخلطية باإدارة الرحمانية الأزهرية، 

ومنطقة البحرية الأزهرية.
ـ هل تعزز قدراتك الفنية يف الكتابة بقراءة 

تاريخ اخلط العربي واأعالمه وتراجمهم؟
واأعــالمــه من  العربي  تــاريــخ اخلــط  قـــراءة  ـ 
تدري�ض  يف  عملي  �سلب  مــن  فهي  اهتماماتي، 
احلقيقي  الــدافــع  مبثابة  وهــي  الــعــربــي،  اخلــط 
من  ون�ستفيد  نهجهم،  على  ن�سري  لكي  لالإبداع، 
اخلط  تط�ر  رحلة  درا�سة  خالل  فمن  جتاربهم، 
العربي، نتعرف على ال�سخ�سيات التاريخية التي 
التاريخية  الع�س�ر  عرب  به  النه��ض  يف  اأ�سهمت 

املتعاقبة.
ـ هل لك جتربة يف كتابة امل�شحف ال�شريف، 

حدثنا عنها؟ 
خطاط،  كل  حلم  ال�سريف  امل�سحف  كتابة  ـ 
ال�سرف  بــهــذا  عــلــيَّ  مُيـــن  اأن  اهلل  مــن  ــى  ــن واأمت

حوار: علي عفيفي علي غازي

السيد البنا:
للزخرفة دور مهم في إبراز الخط العربي

فة لثقا ا

خطاط م�صري ُمبدع، ترك ب�صمته يف خطوط الفار�صي والرقعة والديوان، وله لوحات 
مميزه بب�صمته اخلا�صة. وهو من مواليد قرية كفر غنيم حمافظة البحرية مب�صر، تخرج 
من مدر�صة حت�صني اخلطوط العربية مبدينة دمنهور يف عام 1999، ثم ح�صل على دبلوم 
االأزهر  مبعاهد  العربي  للخط  معلم  يعمل  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،2001 عام  يف  التخ�ص�س 
ال�صريف مبنطقة البحرية االأزهرية، وع�صو يف اجلمعية العامة للخط العربي. كان لنا معه 

هذا اللقاء حول جتربته وم�صريته اخلطية.
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خط  على  كــثــرًيا  اأمتـــرن  اهلل  فبف�سل  العظيم، 
فم�سحف  امل�سري،  بالأ�سل�ب  وخا�سة  الن�سخ، 
ال�سمريل بخط حممد �سعد حداد له رونق خا�ض 
ت�سعر فيه بروح اخلط العربي، وروحانيات معاين 
منذ  عليه  تربينا  فقد  الــكــرمي،  الــقــراآن  كلمات 

نع�مة اأظفارنا.
ـ ما هو التاأثري الذي تركه فيك عميد اخلط 

العربي �شيد اإبراهيم؟
والعامل  م�سر  خطاطي  من اأبرز  واحــًدا  ه�  ـ 
�سكل  لها  فكتاباته  كــثــرًيا،  به  وتــاأثــرت  العربي، 
واجلــمــال،  الــروعــة  يف  غاية  وتركيبات  خــا�ــض، 
فه�  باإح�سا�سه،  اخلط  يكتب  املمتنع  ال�سهل  فه� 
ال�ساعر اخلطاط، وقد تتلمذت على ل�حاته التي 
اأدقق النظر فيها، واأمكن يف طريقته الرتاكيبية، 

واأ�ستفيد من ذلك يف جتربتي اخلطية.
ـ مـــن الــ�ــشــخــ�ــشــيــة الــتــي تـــاأثـــرت بــهــا اأثــنــاء 
درا�شتك يف مدر�شة حت�شني اخلطوط؟ وما اأثر 

ذلك يف م�شريتك الفنية؟ 
اأكــن  الــذيــن  الأفــا�ــســل،  باأ�ساتذتي  تــاأثــرت  ـ 
بالذكر  واأخ�ض  جميًعا،  ــرتام  واح تقدير  كل  مل 
احلاج ف�زي عبد ال�سالم، وعبد ال�سالم التيتي، 
فقد تاأثرت بهما كثرًيا فهما من القمم يف اخلط 
فمعظمها  كتاباتي،  يف  ذلــك  ويظهر  الفار�سي، 
ا حلمي احل�يف يف  اأي�سً واأذكر  الفار�سي،  باخلط 

خطي الرقعة والدي�اين.
وهل  اأوقــاتــك؟  كل  ت�شتغرق اخلطاطة  ـ هل 
اأم  وحــده  الفن  هــذا  تدري�س  تعتا�س عن طريق 

لديك اأعمالك اخلا�شة الأخرى؟
واله�اء،  كاملاء  يل  بالن�سبة  العربي  اخلــط  ـ 
اأعي�ض معه وبه وله، وبطبيعة عملي كمعلم للخط 
العربي ل اأترك القلم واحلرب بل اأن�سغل يف اأوقات 
من  الــرجــ�ع  وبعد  والتمرين،  بالكتابة  الــفــراغ 
العمل، اأق�م بكتابة الل�حات واإعالنات املحالت، 
اإ�سايف  عمل  مبثابة  وه�  الرخام،  ونحت  وكتابة 
اأعمل يف  كمعلم  عملي  بجانب  فاأنا  منه،  اأتعاي�ض 

جمال الدعاية والإعالن.
ـ للزخرفة دور مهم يف اإكمال اللوحة اخلطية، 

ما هو دورها يف جمال اخلط وجاذبيته؟
لهما  الإ�سالمي  والتذهيب  الفنية  الزخرفة  ـ 
دور مهم يف اإظهار جماليات اخلط العربي، فهي 
اأجمل  يف  لتظهر  الفنية؛  لل�حة  مكملة  عنا�سر 

لهذه  ال�سحيح  الت�ظيف  ه�  املهم  ولكن  �س�رة، 
الزخارف، وه� ما يحتاج اإىل براعة ومترين اأكرث 

من اخلطاط واملزخرف واملذهب. 
ـ ما راأيــك فيما و�شل اإليه اخلط العربي يف 

م�شر؟ 
بعد  يحت�سر  الآن  م�سر  يف  العربي  اخلــط  ـ 
كانت  فقد  العربي،  اخلط  مدار�ض  بع�ض  اإغــالق 
املتنف�ض الأول لإكت�ساف امل�ه�بني يف جمال اخلط 
العربي، ولكن ما زال املتنف�ض يف بع�ض املدار�ض 
التي ل تزال قائمة، بالإ�سافة اإىل اأن مادة اخلط 
ولها معلم  اأ�سا�سية،  الأزهرية  املعاهد  العربي يف 
خا�سة  حجرة  بها  املعاهد  وبع�ض  م�ؤهل،  خا�ض 
ومعار�ض  م�سابقات  اإجراء  ويتم  العربي،  باخلط 

للطالب، وتكرمي املتميزين منهم. 
ـ ماذا تقرتح للنهو�س بفن اخلط العربي يف 

م�شر؟
عــ�دة  يجب  الــعــربــي  اخلــط  بفن  للنه��ض  ـ 
ــعــربــي، والإهـــتـــمـــام بــاإقــامــة  مـــدار�ـــض اخلـــط ال
املعار�ض وور�ض العمل، وجعل مادة اخلط العربي 
مادة اأ�سا�سية مبراحل التعليم من البتدائي حتى 
نف��ض  يف  العربي  اخلــط  ُحــب  وغر�ض  اجلامعة، 
الطفل منذ ال�سغر، والهتمام بكتابة امل��س�عات 

الأ�سيل حتى  العربي  باخلط  املدر�سية  الكتب  يف 
ل� ا�ستخدم احلا�سب يف الكتابة فنختار ن�ع اخلط 
اأنــ�اع  هناك  هلل  واحلمد  الكمبي�تر،  خــالل  من 

كثرية من اخلط�ط مت�فرة الآن اإليكرتونًيا.
تــاأثــري احلــا�ــشــب الآيل على  تـــرتدد عــبــارة  ـ 

اخلط العربي ما مدى �شحة ذلك؟
فاأ�سبحت  الــروح،  العربي  اخلط  اأفقد  نعم  ـ 
حروف بال جمالية اأو حروفية، وفقدت الإح�سا�ض 
اإح�سا�ض ولي�ض جمرد خط،  العربي  بها، فاخلط 
ويجب  احلــروف،  من  ينا�سبها  ما  لها  ل�حة  فكل 
الل�حة  خلــدمــة  قلمه  يــطــ�ع  اأن  اخلــطــاط  على 
ناحية  ولي�ض من  الناحية اجلمالية،  اخلطية من 

كتابة احلرف العربي فقط .   
ـ مباذا تن�شح اأهل املوهبة يف اخلط العربي؟

�س�اء  بالدرا�سة،  م�هبته  يعزز  باأن  اأن�سحه  ـ 
الت�ا�سل  اأو  العربي،  اخلط  مبدار�ض  بالإلتحاق 
اخلط  لق�اعد  دار�ــض  متمكن  خطاط  اأقــرب  مع 
العربي للدرا�سة على يديه، فتعليم اخلط يحتاج 
اإىل ممار�سة ومترين م�ستمرين، كما قال علي بن 
اأبي طالب، ر�سي اهلل عنه: %اإن اخلط خمفي يف 

تعليم الأ�ستاذ، وق�امه يف كرثة امل�سق ودوامه«.
ـ يف خــتــام هـــذا الــلــقــاء؛ كــيــف تــنــظــرون اإىل 

م�شتقبل اخلط العربي وتطوره؟
م�ستمر  ــار  ــ واإزده تط�ر  يف  العربي  اخلــط  ـ 
الذين  املخل�سني  املعلمني  وبف�سل  اهلل،  بف�سل 
من  لكل  �سكري  واأقــدم  الدائم،  الدعم  يقدم�ن 
يهتم باخلط العربي، واأخ�ض منهم ندوة الثقافة 
عربية،  حروف  جملة  ت�سدر  التي  والعل�م  بدبي 
م�سابقة  ينظم  والذي  باإ�ستانب�ل،  ار�سيكا  مركز 
دولية �سن�ية يف اخلط العربي حتمل ا�سم خطاط 

من جيل الرواد.
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العط�ف،  اأب�هم  باأنه  املغاربة  امل�سرحي�ن  يلقبه 
�ستينيات  منذ  املختلفة،  الأجيال  مدار  على  لهم  الراعي 
دنيانا  فارق  الذي  املنيعي  ح�سن  د.  اإنه  املا�سي،  القرن 
اإح�سا�سا  وراءه  خمّلفا  املا�سي  ن�فمرب  �سهر  منت�سف  يف 
باليتم واحلزن والأمل يف قل�ب حمبيه الذين كان�ا ينادونه 
بـ »با ح�سن«  للتعبري عن اأب�ته لهم وانتمائهم اإليه وكفى 

بامل�سرح بينه وبينهم رحما!..
املغربي  امل�سرح  تط�ر  باأن  ي�ؤمن  عليه  اهلل  رحمة  كان 
واجلامعي  املدر�سي  امل�سرح  دعم  على  يعتمد  والعربي 
بدور  فقام  م�ؤثر،  ق�ي  مل�سرح  احلقيقية  املفرخة  ك�نهما 
بـ  ي�سمى  ما  تاأ�سي�ض  و  امل�سرحية  الق�اعد  اإر�ساء  رائد يف 

»درا�سات الفرجة« باملغرب.
كنت ب��سفي م�سرحية اأطلع ب�سغف »عن بعد« على ما 
يق�م به من جهد كبري يف تر�سيخ دور امل�سرح يف املغرب، 
مدينة  من   يتنقل  به  �سغ�فا  للم�سرح  عا�سقا  كان  فقد 
مغربية لأخرى، ومن بلد عربي لآخر ينهل ع�ساق امل�سرح 
من معني علمه وحمبته واأب�ته وي�سهد على ذلك تالمذته 

وحمبيه ومريديه.
منا�سبات  عدة  يف  ح�سن«  »با  بـ  اإلتقيت  اأنني  واأتذكر 
م�سرحية يف م�سر واملغرب وعدد من الدول العربية وكان 
للم�سرح  الدويل  قرطاج  مهرجان  فعاليات  عرب  اآخرها 
عن  فيه  حتدثنا  اإن�سانيا  عف�يا  لقاء  وكان   2018 بت�ن�ض 
�سامته  اأمامه  اأجل�ض  جعلني  مما  والنقد  الكتابة  �س�ؤون 
لأ�ستمع اإىل �س�ته الهاديء الذي اإن�ساب كاملاء الرقراق..
رحم اهلل »با ح�سن« الذي عا�ض للم�سرح وقيمه الإن�سانية 

داعيا من خالله للحرية واجلمال واإعمال العقل.

صفاء البيلي

»با حسن« 
أيقونة 

المسرح 
المغربي

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

المسرح

جنة هنا..يناقش بجرأة قضايا المرأة  المسكوت عنها!
مصر:

على خ�سبة م�سرح الغد بالعج�زة يف م�سر، والذي يق�ده املبدع املخرج �سامح 
من  وهى  البيلي،  �سفاء  وال�ساعرة  للكاتبة  هنا«  »جنة  م�سرحية  تعر�ض  جماهد  
اإخراج الفنان حممد �سابر؛ العر�ض يناق�ض العديد من الق�سايا التي تخ�ض املراأة 
ومعاناتها من اأجل اإ�ستكمال م�سريتها يف احلياة، وذلك من خالل العالقة ال�سائكة 
بني جنة الإبنة املتمردة الراف�سة لكل �سيء وهنا الأم التي نا�سلت وقاومت ون�سيت 
املجتمع  ب�تقة  اأن تخرجها من  اأجل  فيها من  نف�سها  واأفنت  واأحالمها  اآمالها  كل 
الذي ل يعرتف ب�ج�د املراأة اإل مقرونا ب�سلطة الرجل؛ اأي رجل، �س�اء كان الأب، 

الأخ، الزوج، العم، اخلال.. اإلخ.
يف جنة هنا..ترى املتناق�سات التي ت�سج بها احلياة، الفرح واحلزن، الإنطالق 

والقي�د، ال�سجن والب�ح، الرف�ض والقب�ل، احل�سرة والأمل. 
لي�ض م�ج�دا �س�ى يف  اإمراأتني ت�سرتكان يف حب رجٍل واحد؛ رجل  اإنها حياة 
اإن�سانا من  �س�رة معلقة على اجلدار، �س�رة تدب فيها روحيهما كل ليلة لت�سبح 

حلم ودم، ي�سعر ويح�ض ويعي�ض ويتفاعل مع املراأتني.
ي�سعر بحب هنا وع�سقها له وعي�سها على ذكرياتها معه، ذكرياتها التي ت�سبح 
واقعا معا�سا اأمام عينيها، كما ياأ�سى مل�ساعر جنة املتفاوتة واملرتبكة يف اآن واحد، 
فهي تكرهه وحتبه، ترف�سه وتتمنى وج�ده، تتمناه وتتال�ساه، ت�سعر بقربه وتخاف 
بعاده، اإنها م�ساعر امراأة ذاقت طعم فقد الرجل/ الدعم يف حياتها �س�اء كان اأبا 

اأو زوجا اأو غريهما.. 
كان  ول�  حتى  واملجتمعات  الأ�سر  من  كثري  يف  الأب  وج�د  ق�ة  تال�سي  ظل  يف 
حيا يرزق، واإلقاء احلمل الأكرب على املراأة يف كل �سيء بحيث اأ�سبحت هي املعيلة 
اأفراد اجلماعة،  ب�سكل كامل، وهنا مي�ت الرجل م�تا ول� �سكليا يف قل�ب وعي�ن 
وعلى العك�ض من ذلك ت�جد كثري من الن�ساء اإذا غاب رجلها ت�سنع امل�ستحيل ليظل 
باقيا يف حياتها واأولدها، حتى ول� كان هذا ال�ج�د عرب �س�رة معلقة على اجلدار. 

اإنها ترى الأب/ الرجل..درع حماية. 
يف نهاية العر�ض تزال الق�سرة اله�سة التي تغلف �سخ�سية جنة دار�سة الفل�سفة 
اأن يك�نا  واأمها معا، والتي كانت تتمنى  العا�سقة املحبة لأبيها  لتظهر �سخ�سيتها 

معا يف حياتها لت�ستطيع الطريان دون اأن حت�ض بالف�سل! 
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حدث في المزرعة..عرض مسرحي للطفل يزور المدارس

مسرحية »إعرافات زوجية« على مسرح دار األوبرا 

العراق:

سوريا:

ببغداد  وامل�سرح  ال�سينما  اإنزاحت جائحة ك�رونا قليال، قامت دائرة  بعدما 
بعر�ض م�سرحية الطفل »حدث يف املزرعة« على خ�سبة م�سرح الرافدين �سمن 
اأعمال ق�سم م�سرح الطفل يف الدائرة والعر�ض من تاأليف واإخراج حممد كاظم 

ليتم عر�سه على تالميذ املدار�ض ب�سكل مكثف.
ممن  لالأ�سخا�ض  اخل�س�ع  ورف�ض  التمرد  لفكرة  امل�سرحية  وتتعر�ض 
العمل  هذا  ويعترب  ممتلكاتهم،  على  وينق�س�ن  البع�ض  بع�سهم  ي�سطهدون 
بدائرة  الطفل  مل�سرح  ال�طنية  الفرقة  اإنتاج  اأول  ه�  للطفل  امل�جه  امل�سرحي 
اأثرت �سلبا على  احلياة وامل�سرح  خا�سة  التي  ال�سينما وامل�سرح بعد  اجلائحة 

م�سرح الطفل. 
امل�سرحية بط�لة عمر �سياء الدين، بيداء ر�سيد، ظفار املفرجي، علي عبد 
م��سى،  ح�سن  احمد  الفنان  امل�سرحية  على  واأ�سرف  ال�ساري،  ومنتظر  اجلبار 

و�سمم ال�سن�غرافيا د. علي ال�س�داين.

ماأم�ن  الفنان  قدم  دم�سق  ال�س�رية  بالعا�سمة  الأوبرا  دار  م�سرح  على 
الكاتب  ن�ض  املاأخ�ذ عن  زوجية«  »اإعرتافات  بعن�ان  م�سرحيا  اخلطيب عر�سا 
الفرن�سي اإيريك اإميان�يل �سميت )1960(. الذي يندرج حتت نف�ض العن�ان وقام 

باإعداده الكاتبة اآنا عكا�ض.
على  اأنها  ال�سخ�سيات  لتبدو  اخل�سبة  عرب  الأزواج  م�ساكل  ينقل  والعر�ض 
»مالك  ال�ساحلي  وجمال  جّم�ل«،  »رنا  لينا  �سخ�سيتي  فرنى  الطرق،  مفرتق 

حممد« وهما زوجان يلعبان معا لعبة الذاكرة.
ففي بيت الزوجية تدفع الزوجة بزوجها اإىل عامل جمه�ل ل يتذكر منه �سيئا، 
حتاول اإعادة ذاكرته املفق�دة حيث عاد الزوج من امل�ست�سفى بعدما ق�سى فيها 
اأ�سب�عان اإثر تعر�سه حلادث فقد على اإثره ذاكرته، وذلك عرب اأ�سئلة خا�سة عن 
حياتهما واأثاثهما وحتى عالقتهما اخلا�سة؛ لكن الزوج يتم�سك بفقده لذاكرته 

عرب نكرانه ل�ج�د زوجة له من الأ�سا�ض.
بل  و�سحافيا  وناقدا  الب�لي�سية،  للروايات  كاتبا  يعمل  الزوجة  تخربنا  وكما 
ي�ؤمن  ول  خا�سة  اأفكارا  يعتنق  ك�نه  عن  ناجتا  ذلك  م�قفه  كان  فهل  ور�ساما، 
اأن  يريد  ل  الطعام  بقايا  وحتى  يغريها،  ل  املحرتقة  امل�سابيح  حتى  بالتغيري 
يتخل�ض منه؟ ينتهي العر�ض وما زال الزوجان ي�س�لن ويج�لن معا يف �ساحة 

معركة ت�ستعل بينهما الغرية وال�سك. 
قام بت�سميم ال�سين�غرافيا نزار بالل، واإ�ساءة عالء كرياوي�، م��سيقى بيان� 

لإياد جناوي.

مواقع  رواد  أطلقه  الذى  ما أضحكىن اهلاشتاج  بقدر 
التواصل اإلجتماعي من املواطنني العرب بأنه جيب حتويل 
قاعات اجلامعة العربية اىل قاعات أفراح،  وهناك من 
تأجري  طلب  اإلنترنت  على  اجلامعة  صفحة  إىل  يرسل 
أجل  من  أو  للعزاء  أو  زفافه  حفل  إلقامة  قاعاهتا  إحدى 
فإنه  عكس  إن  ذلــك  ألن  أحزنين  ما  بقدر  ميالد،  عيد 
يعكس مدى غضب الشعوب العربية من أداء اجلامعة يف 
ما  فيها.  الثقه  إنعدام  إىل  باإلضافة  األخــرية،  السنوات 
يصرف من أمــوال طائلة هي أساسا من أمــوال الشعوب 
الــدوالرات  بــآالف  والعاملني  للموظفني  خرافية  ومرتبات 
عدا بدالت السفر واإلقامة يف فنادق اخلمس جنوم. وزاد 
الطني بله ما حدث مؤخرا بالنسبة لتطبيع دول عربية مع 
تل أبيب ألن القضية ألفلسطينية تعترب القضية املركزية 
يرغبون   ال  أصبحوا  هناك  املسؤولني  وأن  الــعــرب.  لكل 
مع  ويتعاملون  اجلامعة،  تغطى  إعــالم  وسائل  وجــود  يف 
شخصيه  مصاحل  معهم  لديهم  ليس  الذين  اإلعالميني 
على  اخلرافية  مرتباهتم  ويصرفون  التعايل،  من  بشىء 
فعلية،  نتائج  أي  دون  وسفريات  وبعثات  ترفيهيه  وسائل 
فقط جمرد كالم وبيانات وشجب ورفض، وكلها أصبحت 

بيانات حمفوظة عند اجلميع.  
أن  تستطيع  أساسا مل  أن اجلامعة  ونضيف إىل ذلك 
بشكل  إزدادت  بالعكس  بل  واإلنقسامات  اخلالفات  تنهى 
أصبح فيه مل الشمل العريب أمرا معقدا بل مستحيال، إذا 

ملاذا اجلامعة العربية موجودة؟
فهل إنتهى دور اجلامعة فعليا وأصبح وجودها ال جيدى 
اليت  أمــواهلــم  على  املــواطــنــني وحسرهتم  إحــبــاط  ســوى 
تصرف على منافع شخصيه فقط؟ ويف احلقيقة أن العامل 
العريب حيتاج إىل حكماء ومفكرين من الدول العربية ال 
يلهثون وراء املال والشهرة، يؤدون دور اجلامعة احلقيقي 
باحلفاظ على الدول العربية والدفاع عن القضايا العربية 
بدون مقابل مادي، وبذلك نضمن الشفافية وعدم إهدار 
املال العريب يف مصروفات دون جدوى أو منفعة، واألوىل 
واملشتتني  والــنــازحــني  واملــرضــى  والــفــقــراء  الالجئني  هبــا 

وغريهم من املواطنني العرب املحتاجني. 

�شحفية وكاتبة م�شرية

أ.هويدا عبد الوهاب

الجامعة 
قاعة 

لألفراح؟

من هنا وهناك

ولعل ع�دتها اإيل �سخ�سيتها احلقيقية مل يحدث اإل بعد اأن اأح�ست مبرارة الفقد/ 
فقد هنا/ الأم  ول�عته.. كماعانت من فقد الأب الذي ظلت تنتظره لثالثني عاما وكاأنه 
جنتها املفق�دة، كما اأن العر�ض يناق�ض ق�سايا املراأة، كالتحر�ض واخلتان وغياب الأب 

وماآ�سي املراأة املعيلة.
جدير بالذكر اأن جنة هنا من بط�لة عبري الط�خي، هالة �سرور، بالإ�سرتاك مع 
الفنان القدير اأحمد ال�سريف، اأ�سعار م�سع�د �س�مان، م��سيقى و اأحلان اأحمد النا�سر، 
ت�سميم تعبري حركي ح�سن �سحاتة، ديك�ر و اأزياء مي زهدي، من تاأليف �سفاء البيلي 

و اإخراج حممد �سابر فريق الإخراج نائل علي، �سيادة نايل، وتامر بدير.
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االزيــــاء
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أ.نسيمة أبرحوس

أزياء سهرات أعياد المياد و رأس السنة 2021
رغم اإنت�سار وباء الك�رونا، واإجراءات احلجر ال�سحي و منع التج�ل، 
يف غالبية دول العامل، اإل اأن دور الأزياء العاملية خرجت علينا مب�ديالت 

مبهرة من اأزياء ال�سهرة الن�سائية، لأعياد امليالد و راأ�ض ال�سنة.
يحتل  يبقى  الذي  الأ�س�د  هي  ال�سنة،  هذه  الطاغية  الأل�ان  كانت 
املقدمة دائما منذ زمن ط�يل، كذلك الل�نني الأحمر و الب�ردو، و كانت 

املفاجاة باأزياء الل�ن الذهبي.
كذلك، كان للمحجبات الأزياء املحت�سمة، باأل�ان متعددة.

و يبقى ال�شوؤال الأهم: هل �شت�شمح الظروف بالإحتفالت الكبرية، 
كما جتري العادة، وتتباهى ال�شيدات باأزيائهن، يف �شهرات ت�شتمر حتى 

الفجر؟
لهن، و جلميع قراء »كل العرب« اأطيب الأماين بالأعياد ال�شعيدة.
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الليل، واأنا يف زيارة �سريعة لبريوت للقاء الأديب الكبري �سامي اجلندي واأخ�ه  اإنها بداية 
ال�ساعر علي الذي اأعطى الق�سيدة العربية احلديثة نكهة خا�سة. فتحت كتاب الدكت�ر �سامي 
اجلندي )�سق�ط ال�سنديان( واأخذت اقراأ فيه بحب. الن�ساء يع�سقن الرجال واأنا اأع�سق الكتب 

بالدرجة الأوىل. 
الأ�سدقاء الذاهبة اىل زيارتهم بعد غياب هم الأخ�ة اجلندي �سامي واإنعام وعلي وعا�سم، 

يغيب عن هذا اللقاء  خالد. 
هاهم الأخ�ة الأربعة، وكل واحد منهم �سطر اأثرا يف تاريخ �س�رية والثقافة العربية. الأخ�ة 
اجلندي ظاهرة �سيا�سية واأدبية وفكرية، ولكل منهم عطاءه، عندما يجتمع�ن يف مكان واحد، 
اأيام  القاهرة  عرفتها  التي  الأدبية  ال�سال�نات  اىل  ينتمي  اأدبي  �سال�ن  يف  اأنه  للزائر  يخيل 
ال�سعراء الكبار، ولكن الفرق اأن ال�سال�ن الأدبي يف بيت عا�سم ي�سمه ه� واأخ�ته. علي يقراأ 
�سعرا لرامب�، ال�ساعر الفرن�سي الذي اأعطى كل م�هبته يف الثامنة ع�سرة من عمره، ثم هجر 
ال�سعر فهجره ال�سعر. �سامي الذي كان اأول وزير اإعالم بعد  تغري النظام يف �س�رية �سنة 1963، 
ثم رئي�سا لل�زراء، بعد ذلك اأر�سل اىل باري�ض اأيام اجلرنال ديغ�ل، فكان اأهم �سفري بباري�ض 
حينها وكان ال�حيد الذي يطلب م�عدا مع اجلرنال فيعطيه اإياه يف الي�م الثاين. اأما علي فكان 
م�ظفا مرم�قا  يف وزارة الإعالم ثم تفرغ لل�سعر، علي يناق�ض يف �سعر رامب� فه� من ترجمه 
للغة العربية. عا�سم �سحفي معروف تلقى مرة ر�سا�ستان يف الراأ�ض من يد جماعة )الرهابي( 
العاملي كارل��ض وكاد مي�ت، ل�ل اأن �سارع ال�سديق علي املرعبي بنقله اىل امل�ست�سفى. اأما اإنعام 
فه� �ساعر وناقد. وي�ستبك النقا�ض ح�ل ما قراأوا، وتعل� اأ�س�اتهم. لالأخ�ة اجلندي لغة خا�سة 
اأمه«، حتى بع�سهم  األ�سنتهم »اإل من دعت له  م�سبعة بالثقافة والنميمة والنكتة، ل ي�سلم من 

البع�ض كان يخاف اأي منهم، اإذا خرج قبل الآخرين ان ي�ستلم�ه. 
يط�ل ال�سهر مع الأخ�ة اجلندي، واأحيانا �سي�فهم مثل حممد املاغ�ط، كل هذه العبقرية 
خ�س��سيتها،  املدينة  ولهذه  »�سلمية«،  ت�سمى  ال�سحراء  كتف  على  �سغرية  مدينة  من  جاءت 
و�سيا�سيني  �سعراء  عدة  م�طن  فهي  عجيبة  مدينة  اإنها  الإ�سماعيلية.  الدع�ة  اإنطلقت  فمنها 
واأدباء جاءوا اىل دم�سق بعد الثامن من اآذار 1963، كل منهم اإنتهت حياته بفاجعة من فقدان 

الأبناء اأو ال�سجن اأوالغربة.
وداع  دون  باري�ض  فيه  ترك  الذي  ال�سبب  �سامي عن  الدكت�ر  �ساألت  باحلديث.  دوري  جاء 
اجلرنال ديغ�ل؟ ف�سحك تلك ال�سحكة العري�سة التي جتمع احلزن والأ�سف والغ�سب، واأحالني 
اىل كتابه الذي �سدر حديثا )ك�سرة خبز( ويف الكتاب يروي اأنه: اأثناء وج�ده يف دم�سق ذهب 
لزيارة وزير اخلارجية اإبراهيم ماخ��ض، بعد ال�سالم �ساأله ال�زير عن العالقات مع فرن�سا. ثم 
قال له: لقد كان اأبا اإيبان وزير خارجية تل اأبيب هناك. ثم اأ�ساف: »اأنتم البعثيني القدماء مل 
تقدم�ا فنجان قه�ة لالأمة العربية«. و�سرب له مثال اأحد ال�سباط الأملان الذي �سرب معل�مات 
يق�ل  املعل�مات �سحيحة.  اأن  العدو  يظن  واأعدم حِتى  لإيهامهم، فح�كم  للعدو غري �سحيحة 

�سامي: اأ�ستغربت لهذا الكالم وقلت له: »وما هي الت�سحية التي كنتم تريدونها مني«؟.
اأجابه ال�زير: »كان عليك ان تقابل اأبا اإيبان �سرا، لأننا نريد اإعادة اجل�لن بدون حرب«. 
والنا�ض  املرجة  �ساحة  يف  معلقا  نف�سي  »راأيت  تعليقا:  يل  وقال  الطلب،  لذلك  �سامي  ده�ض 

يلعن�ين«. و تابع: نزلت من مكتب ال�زير واإ�ستقليت تاك�سي اىل بريوت، واإىل الي�م. 

 أ. حميدة نعنع

عصابة األخوة الجندي
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