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والعاملي  العربي  االعالم  اإهتمام  اإ�ستقطبت  م�ساألة  احلايل،  ال�سهر  خالل  برزت 
ب�سكل غري م�سبوق، وكاأن ماآ�سي ال�سعب العربي يف كل االأقطار اإخت�سرت ل�سالح هذا 

ال�سخ�ص.
نعرف ان االإغتيال اأمر مرفو�ص جملة وتف�سياًل، ونقف �سده ب�سكل مطلق، ولكن هنا 
تربز ت�ساوؤالت من حقنا اأن ن�سري لها بو�سوح، ياأتي يف مقدمتها الظروف واملالب�سات التي 

اأو�سلت جمال خا�سقجي اإىل قن�سلية بلده يف ا�سطنبول!!
من الذي ا�ستدرجه اإىل هناك؟! وما هي اأدوار اأجهزة املخابرات العاملية واالقليمية 
بذلك؟! وملاذا مت االأمر على هذا النحو املريب؟! وكيف وقعت اأطراف �سعودية بهذا الفخ 

املحكم؟!
عن  بعيدًا  �سئ،  كل  تك�سف  اأن  للتحقيقات  نرتك  كثرية؟!  ت�ساوؤالت  االأمر  يف  اإذن 

ال�سخب االعالمي الذي غاىل وبالغ بكل التفا�سيل.
ما يهمنا التحذير منه، يف هذه امل�ساألة، حماوالت حممومة من جهات دولية واقليمية 
االأمن  اإ�ستهداف  ال�سعودية من هذه اجلهات، وحماولة  الإبتزاز  لتوظيف هذه احلادثة، 

القومي العربي من اأطراف اقليمية.
يف مواجهة م�ساألة االبتزاز االأمريكي، من ال�سروري ان تبادر القيادة ال�سعودية اإىل 
رف�سه، وان توظف هذه االمكانيات املالية عربيًا، الأن القادر على حماية ال�سعودية هو 

حميطها وعمقها العربي اأواًل واأخريًا.
منذ اإحتالل العراق، خ�سرت االأمة العربية بلدًا كان قادرًا على حماية االأمن القومي 
اأو  العربي، �سواء دوره يف مواجهة امل�سروع االيراين وما �سمي حينها »ت�سدير الثورة«، 
حماية موريتانيا اأواخر الثمانينات من تهديدات ال�سنغال، اأو دعم ال�سودان يف مواجهة 

اإنف�ساليي اجلنوب، اأو م�ساندة اليمن ووحدتها.
اأمنه  الدفاع عن  العربية  الر�سمية  االأنظمة  يريد من  ملن  بد  ال  بعد هذه اخل�سارة، 
العربي  ال�سعب  وعلى  اأواًل  �سعبه  على  لالإنفتاح  يبادر  ان  االأقل،  على  و�سيادته  الوطني 
وقواه الوطنية احلية، الأن اال�ستنجاد باأي »حليف« اأجنبي لن يحقق له اأمن، اإال من خالل 

م�سالح هذا االأجنبي، ولي�ص من اأجل هذا احلليف املحلي العربي!!
االأمة العربية، تعي�ص مرحلة حتول خطرية من خالل امل�ساريع التي تريد اإنهاء ق�سية 
لتفتيت  جديدة  خرائط  تنفيذ  واإىل  ال�سهيوين،  الكيان  ل�سالح  الفل�سطيني  ال�سعب 
ومناطقية هزيلة  وعرقية  ومذهبية  كيانات طائفية  اإىل  اأ�ساًل،  املق�سمة  العربية  الدول 
ومت�سارعة فيما بينها. وان تقع حتت �سيطرة فكي الكما�سة االقليمية: الكيان ال�سهيوين 
ونظام املاليل االيراين، وان تذهب عائدات الرثوات العربية اإىل خزائن القوى الدولية 

واالقليمية.
وان  ووعيه  ر�سده  اإىل  يعود  ان  العربي،  الر�سمي  النظام  من  تبقى  ممن  املطلوب 

يتحمل م�سوؤوليته التاريخية اأمام اهلل وال�سعب واالأمة.

علي المرعبي

األمن القومي العربي

األفتتاحية



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

م�سر: 5 جنيه ـ �ل�سعودية: 8 ريال ـ �لكويت: 60 فل�س ـ �لبحرين: 70 فل�س ـ �المار�ت: 8 درهم ـ ُعمان: 700 بي�سة ـ �ليمن: 100 ريال
�سوريا: 60 لرية ـ لبنان: 2000 لرية ـ �الردن: 1 دينار ـ فل�سطني: 1 دوالر ـ  ليبيا: 5 دينار ـ �جلز�ئر: 5 دينار ـ �ملغرب: 15 درهم ـ تون�س: دينار ون�سف

�ال�سرت�ك �ل�سنوي: 60 يورو مبا فيها ر�سوم �لربيد

في هذا العدد
كل االقتصادكل السياسة

السياسة

خالد يحيى جابر النعيمي

التي  االمريكية اجلديدة  االأدارة  �سيا�سة  تعد  مل 
دونالد  االمريكي  الرئي�س  العامة  خطوطها  و�سع 
تهديدات  ونظام املاليل جمرد  ايران  ترامب �سوب 
فارغة او تهوي�سات اعالمية يتم جتاوزها او االأنقالب 
املتغريات  ب�سوء  جديدة  بلهجة  وا�ستبدالها  عليها 
من  حزمة  عن  عبارة  واأمنا  املنطقة،  يف  ال�سيا�سية 
القرارات واالجراءات ذات الطابع التنفيذي امللزم، 
النظام  على  واملالية  االأقت�سادية  العقوبات  لت�سديد 

العقوبات األمريكيه على ايران 
والخيارات المرة لنظام الماللي

من  باالن�سحاب  بداأت  ت�ساعدي  ب�سكل  االيراين 
االتفاق النووي وال�سغط على احللفاء االوروبني من 
اأجل اأقناعهم مبخاطر اال�ستمرارالعمل بهذا االأتفاق، 
بدون اأجراء تعديالت جوهرية على م�سمونه خا�سة 
وت�سنيع  انتاج  وخماطر  الرقابة،  بت�سديد  يتعلق  ما 
ال�سواريخ البال�ستية بعيدة املدى، والتدخل يف �سووؤن 

الدول االخرى ودعم منظمات وجمموعات اأرهابية.
على  تنعك�س  العقوبات  هذه  نتائج  بداأت  لقد 
االأنهيار  خالل  من  كبرية  ب�سرعة  االأيراين  ال�سارع 
الوا�سع للعملة االيرانية، وارتفاع ا�سعار ال�سلع واملواد 
من  يرافقها  وما  لال�سواق  واأ�سطراب  الغذائية 
املدن  من  عدد  يف  ومظاهرات  �سعبية  اأحتجاجات 
االأيرانية، واعرتاف املر�سد علي خامنئي بال�سعوبات 
ودعوته  العقوبات  هذه  ب�سبب  بالده  تواجهها  التي 
للمواطنني اىل التكاتف و�سد االأحزمة لتجاوز اأثارها 

ال�سلبية.
كل هذا حدث ومل يبداأ بعد تنفيذ اجلزء الثاين 
من  اأعتبارا  بها  العمل  �سيبا�سر  والتي  العقوبات  من 
النظام  على  واال�سد  االق�سى  وهي   4/11/2018
االأيراين  النفط  ت�سدير  حظر  �سيتم  حيث  االيراين 
اأمريكية  عقوبات  وهناك  اخلارجية،  اال�سواق  اىل 
هذه  �ستخرق  التي  وال�سركات  الدول  على  �ستفر�س 
العقوبات علما اأن هناك عدد من ال�سركات العاملية 
الكربى بداأت باالن�سحاب من ال�سوق االيرانية لتاليف 

هذه العقوبات.
اال�سابيع  ال�سوء على ما حدث خالل  األقينا  اذا 

واملواجهة  ال�سراع  باأن  ن�ستنتج  املا�سية،  واالأ�سهر 
بالوكالة  املتحاربني  بني  ذروتها  و�سلت  املنطقة  يف 
النهائي  احل�سم  اىل  ت�سل  ان  دون  االر�س،  على 
رغم �سقوط مئات االالف من ال�سحايا واملالين من 
للمدن  وكارثي  �سامل  وتدمري  واملهجرين  النازحني 
و  حدث  كما  التحتية  والبنى  وامل�سانع  واملن�ساآت 
يحدث يف العراق و�سوريا واليمن، لذلك بات مطلوبا 
االقليمية  القوى  بني  املبا�سرة  املواجهة  اىل  االأنتقال 

والدولية.
واملحطات  املحتملة  التما�س  نقاط  هي  ما  ولكن 

والعناويني التي ميكن ان ت�سعل فتيل خزان البارود:
قوات  وتواجد  تعقيداته  بكل  ال�سوري  الدفع   
خمتلفة  وم�سالح  واأهداف  اأجندات  لها  اجنبية 
 - امريكا   – ايران   – رو�سيا  من  تبداأ  ومتعار�سة 

ا�سرائيل – تركيا.
�سرق  وتواجدها  الدميقراطية  �سوريا  قوات   

الفرات وبدعم امريكي.
 – درعا  ال�سوري  اجلنوب  يف  املعار�سة  قوات   
يف  اال�سرائيلية  احلدود  تاأمني  واأهمية  اجلوالن 

اجلوالن. 
 الغارات اال�سرائيلية �سد مواقع ومن�ساآت تابعه 

للحر�س الثوري االيراين يف �سوريا.
 معركة ادلب املوؤجلة حتى االآن.

 )15( متنها  وعلى  الرو�سية  الطائرة  اأ�سقاط   
�سابط رو�سي. 

املقاومة  من  جمموعة  به  قامت  الذي  الهجوم   
الوطنية االحوازية باأ�ستهداف اال�ستعرا�س الع�سكري 
22/9/2018 يف مدينة االأحواز  للحر�س الثوري يوم 
وجريح  قتيل   )100( حوايل  �سقوط  اىل  اأدى  والتي 

من احلر�س االيراين.
 نتائج االنتخابات العراقية وميالن الكفة ل�سالح 

املجموعة ال�سيعية املوالية الأيران.
ال�سعودي  ال�سحفي  اختطاف  اأو  اختفاء  ق�سية   
ال�سعودية  للقن�سلية  جمال خا�سقجي عند مراجعته 
الق�س االمريكي  يف تركيا ويتم بعدها اطالق �سراح 
وعودة  الرتكية.  ال�سلطات  قبل  من  املحتجز 
وحماولة  وال�سعودية  وامريكا  تركيا  بني  االت�ساالت 
الق�سايا  جممل  حول  تفاهمات  اىل  الو�سول 

احل�سا�سة وال�ساخنة يف املنطقة.
لتعقب  فرن�سا  بداأتها  والتي  االأوربية  احلملة  10ـ 
امليل�سيات  بها  تقوم  التي  االرهابية  الن�ساطات 
من  عدد  يف  االيراين  بالنظام  املرتبطة  واخلاليا 
اأ�سفرت من اعتقال جمموعة  والتي  الدول االوروبية 
املراكز  من  عدد  واعالن  �سخ�سا   )11( من  مكونة 
قيام  وكذلك  خاللها.  من  يعملون  التي  واجلمعيات 
متهم  ايراين  دبلوما�سي  باأعتقال  االملانية  ال�سلطات 
بالتخطيط لتفجري املوؤمتر ال�سنوي ملنظمة جماهدي 
خلق يف باري�س منت�سف هذا العام وت�سليمه لل�سرطة 

البلجيكية لكون عنا�سر ال�سبكة موجودة يف بلجيكا.
ازاء كل ذلك ماهي خيارات نظام ماليل طهران 
االأول من  باأنه امل�ستهدف  الذي بدء ي�سعر الأول مرة 
قبل الواليات املتحدة االمريكية وحلفائها يف املنطقة 
بالرغم من الر�سائل والت�سريحات التي يتحدث بها 
لي�س  باأن هدفهم   االمريكية  االدارة  م�سووؤيل  بع�س 
�سلوكه،  تغيري  على  اأجباره  اأمنا  و  النظام  اأ�سقاط 

تغري�سلوكه؟  من  النظام  هذا  ي�ستطيع  كيف  ولكن 
وكاأنك تطلب من ال�سمكة ان تعي�س خارج املاء؟

هذه  ملواجهة  النظام  خيارات  اىل  نعود 
ان  ميكن  والتي  والعقوبات  والتهديدات  ال�سغوطات 

تكون على ال�سكل التايل:
خامنئي(  )علي  االعلى  االيراين  املر�سد  تهديد 
فاأن  نفطها  ت�سدير  من  اأيران   منع  حال  يف  باأنه 
االأخرين �سوف ال يكون باأ�ستطاعتهم ت�سدير نفطهم 
اغالق م�سيق هرمز  اأي مبعنى  عرب م�سيق هرمز، 
مليون   )18( من  اأكرث  عربه  متر  الذي  املائي  املمر 

برميل نفط يوميا اىل اال�سواق العاملية.
اأكرب  ي�سكل  اليمن  ورقة احلوثيني يف  ا�ستخدام  
من  اخلليج.  بدول  ال�سرر  واحلاق  لاليذاء  قدرة 
خالل ا�ستخدام �سواريخ ذات قدرات تدمريية عالية 
ومدايات بعيدة، ت�ستطيع الو�سول اىل دبي و ابو ظبي  
احلديدة  من  املعركة  وت�سعيد  وغريها،  والريا�س 

و�سوال اىل باب املندب.
قيام النظام االيراين بتحريك عنا�سره وخالياه 
النائمه يف عدد من املدن االوربية، و كذلك الطابور 
 – ال�سعوديه  اخلليج  دول  يف  له  التابع  اخلام�س 
– و�سوال اىل حزب اهلل املوجود  الكويت- البحرين 

بقوة يف �سوريا ولبنان. 
ا�ستهداف مبا�سر لل�سفارات واملقرات وامل�سالح 
املتحدة  للواليات  والدبلوما�سية  االقت�سادية 
وا�سرائيل يف  اأو حلفائها من دول اخلليج  االمريكية 
احلدود  خالل  من  عليها  بالرد  قدرتهم  عدم  حال 

اللبنانية ال�سورية.
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�أنها حرب �سرو�س ممتددة على م�ساحة زمنية 
جتاوزت قالنًا ون�سف �لقرن، و�سبقت قيام �حلركة 
و�لتي  يزيد،  �أو  �لزمن  من  بعقد  نف�سها  �ل�سهيونية 
�نبثقت عن �ملوؤمتر �ل�سهيوين �لذي �نعقد يف مدينة 

»بازل« �ل�سوي�سرية عام 1987.
�لغربي  �الأثناء كانت جتارب �ال�ستيطان  يف تلك 
يف  تقدمًا  حتقق  �ال�ستيطانالغربي  جر�ئم  �أوقل 
بينما  �فريقيا،  وجنوب  و��سرت�ليا  �ل�سمالية  �مريكا 

تف�سل يف كل من �جلز�ئر وليبيا.
لقد ��ستلهمت �حلركة �ل�سهيونية تلك �لتجارب 
�لهمجية  من  بالكثري  �ت�سمت  �لتي  »�جلر�ئم« 
�الأ�سليني  �ل�سكان  ت�سفية  يف  و�الإفر�ط  و�لب�ساعة 
�أن وزير �مل�ستعمر�ت �لربيطانية قد  و�أبادتهم، حتى 
خاطب �حلاكم �لربيطاين �لعام يف �مريكا �ل�سمالية 
�أو  �حلمر  �لهنود  لتعليم  بر�مج  و�سع  منه  يطلب 
�ملز�رع  يف  عاملة  كاأيدي  لت�سغيلهم  منهم  ماتبقى 
و�مل�سانع �لتي �أن�ساأها �لغز�ة �الوربيون هناك، فكان 
ووجدنا  �الأمر،  در�سنا  لقد   : �لعام  �حلاكم  جو�ب 
وقد  تعليمهم،  من  كلفة  �أقل  �حلمر  �لهنود  قتل  �أن 
�أن�سئت �لواليات �ملتحدة �المريكية بعد �إبادة ما يربو 

�أمريكا  �أحمر يف عموم  على �خلم�سني مليون هندي 
�ل�سمالية:

��ستن�ساخ  �ل�سهيونية  �حلركة  }�ت  فقد  لذلك 
تلك �لتجربة وتطبيقها على �أر�س فل�سطني مع فارق 
ونقلته  �لتاريخ  ��ستدعت  قد  �ل�سهيونية  �حلركة  �أن 
و�لتزوير،  �لتلفيق  من  كثري  مع  �ملظلمة،  زو�ياه  من 
»�أر�س  فل�سطني  �إىل  ودفعهم  �ليهود  حت�سيد  بغية 

�مليعاد«.
مل جتد دول �لغرب �ال�ستعماري �أي غ�سا�سة يف 
�أوروبا  و�أن  ودعمها خا�سة  �ل�سهيونية  �الأفكار  تبني 
تنظر بعني �لريبة و�خلوف �إىل �لوطن �لعربي �لذي 
يف  �حللقة  بهذه  �الإم�ساك  و�أن  �الأر�س،  حلقة  ي�سكل 
�لوقت �لذي يظل فيه هذ� �لوطن منق�سمًا ومبعرثً� و 

قابل لل�سيطرة و�الد�رة.
خيار�تك  وتفر�س  �الأر�س  مت�سك  �أن  يعني 

�ل�سيا�سية و�الجتماعية على �أممها و�سعوبها.
�حلركة  �إعطاء  غي  بريطانيا  ترتدد  مل  ولهذ� 
من  �حلركة  هذه  ومتكني  بدعم  وعدً�  �ل�سهيونية 
�إن�ساء وطن قومي لليهود على �أر�س فل�سطني، وذلك 
�أرثر  كما جاء يف ر�سالة وزير �خلارجية �لربيطانية 
�ليهودي  �لزعيم  روت�سيلد  للبارون   1917 عام  بلفور 

�لربيطاين �أطلق عليها فيما بعد »وعد بلفور«.
�لع�سرين  خالل  �ل�سهيونية  �حلركة  ت�ستطع  مل 
على  �ال�ستحو�ذ  من  قيامها  �عقبت  �لتي  �سنة 
حتى  عليها،  م�ستوطنات  الأقامة  تذكر  م�ساحات 
يف  فل�سطني  ووقعت  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  �ندلعت 
وعد  و�سع  با�سر  �لذي  �لربيطاين  �الحتالل  قب�سة 

�نتد�ب  �سك  باإ�سد�ر  �لعملي  �لتنفيذ  مو�سع  بلفور 
من هيئة �الأمم على فل�سطني وتعيني �ليهودي هربرت 
يف  ليبد�أ  فل�سطني،  على  بريطانيًا  مندوبًا  �سموئيل 
�أتخاذ �سل�سلة من �الجر�ء�ت �لتي ترمي �إىل حتويل 
يف  و�ل�سكانية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع 

فل�سطني متهد الإقامة �لكيان �ل�سهيوين عليها.
�لنيات  مبكرً�  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أدرك  لقد 
عاتقه  على  و�أخذ  �ملبيتة،  و�ل�سهيونية  �لربيطانية 
مقاومة �ملحتلني �لربيطانيني و�الجر�ء�ت �ل�سهيونية 
معًا، فاندلعت �النتفا�سة �ل�سعبية يف �أرجاء فل�سطني 
وكان �أبرزها ثورة �لرب�ق، وثورة .......، وكذلك ثورة 
1936، و�لتي �رغمت بريطانيا على �إ�سد�ر ما �سمي 
بتمكني  �لتز�مها  توؤكد  �الأبي�س  بالكتاب  حينذ�ك 
دولته  وبناء  تقرير م�سريه،  �لفل�سطيني من  �ل�سعب 

�مل�ستقلة.
 ،1939 ولغاية   1917 من  �ملمتدة  �لفرتة  وخالل 
�مل�سروع  مل�سالح  �أهمية  ذ�ت  م�ساحات  حيازة  من 
�لتي  �لربيطانية  �الجر�ء�ت  رغم  �ل�سهيوين، 
�أحو�لهم  �أ�سعف  فل�سطني يف  عربة  ت�سع  �أن  حاولت 
قدمت  بينما  و�ل�سيا�سية  و�الجتماعية  �القت�سادية 
للحركة  و�ملعنوي،  �ملادي  �لدعم  �أ�سكال  �ستى 
�لثانية  �لعاملية  �حلرب  �ندلعت  �أن  �إىل  �ل�سهيونية، 
�ملانيا،  بزعامة  �ملحور  دول  هزمية  عن  لي�سفر 
بفتح  بريطانيا  با�سرت  حتى  �حللفاءـ  و�إنت�سار 
كبرية  وباأعد�د  فل�سطني  �إىل  لليهود  �لهجرة  �أبو�ب 
بع�س  ب�سر�ء  �ليهودية  �لوكالة  ن�سطت  فيما  للغاية، 
بع�س  ومن  ثالث  طرف  وعرب  مبا�سرة  �الأر��سي 
�ملهاجرين.ويظهر  الإ�ستيعاب  �لعربية  �لعائالت 
نقاًل  �لعاملية  ويلك�س  منظمة  موؤخرً�  ن�سرته  تقرير 
بيع  عن  يتحدث  �لربيطانية،  �حلكومة  وثائق  عن 
و�مل�ساحات   1948 عام  �لنكبة  قبل  فل�سطني  �أر��سي 
�إد�رة  �لتي منحتها  �الأر��سي  وكذلك  بيعها،  �لتي مت 
م�ستوطنات  الإقامة  لليهود  �لربيطاين  �النتد�ب 
لفل�سطني. �ليهودية  �لهجرة  ز�دت  حيث  عليها، 
لالجنليز  �لفل�سطينية  �ملقاومة  وترية  و�رتفعت 
حيازة  فاإن  ذلك  من  �لرغم  وعلى  معًا،  و�ليهود 
عند  �لفل�سطينية  لالأر��سي  �ل�سهيونية  �حلركة 
�أنهاء �النتد�ب �لربيطاين على فل�سطني و�إمنا �أر�دت 
تلك �مل�ساحة وت�ساعفت مر�ت عديدة عندما دخلت 
بهدف  فل�سطني  �إىل  �لعربية  �لدول  �سبع من  جيو�س 
و�إذ�  عليها،  �ل�سهيوين  �مل�سروع  وهزمية  حتريرها 
لتف�سح �ملجال  �أ�سهر،  بها تغادر فل�سطني بعد ب�سعة 
للعدو �ل�سهيوين من فر�س �سيطرته على م�ساحة من 

فل�سطني جتاوزت %50منها.
 20% �إىل  ت�سل  �أخرى  م�ساحة  عليها  لت�ساف 
��ستوىل عليها �لعدو �ل�سهيوين �أثر �تفاقيات �لهدنة 
مع �لدول �لعربية �أو جيو�سها �ملن�سحبة من فل�سطني، 
�ملفرطة  �لقوة  �إىل  �ل�سهيوين  �لعدو  جلوء  ومع  
و�رتكاب �ملجازر بكل وح�سية كما جرى يف قرى دير 

يا�سني، و�لو�مية وغريها من �لقرى �لفل�سطينية �لتي 
منقطعة  وكر�هية  �الإجر�م  من  بكثري  �سكانها  �أبيد 

�لنظري...
 1948 �لنكبة  بني  ما  عامًا  ع�سرين  مدى  وعلى 
�ل�سهيوين  �لعدو  دمر   1967 وحتى هزمية حزير�ن 
تامة،  ب�سورة  فل�سطينية  قرية   521 من  �أكرث 
عليها  و�أقام  �لدةمنات  من  �الآالف  مئات  و�سادر 
�ملنازل  �آالف  وهدم  �ل�سهيونية  �مل�ستوطنات  مئات 
و�ملززروعات  �لب�ساتني  من  �آالف  ودمر  �لفل�سطينية 
وع�سر�ت �آالالف من �الأ�سجار �ملثمرة وخا�سة �أ�سجار 

�لزيتون وغري يف طبيعة �الأر�س و�ملن�ساآت �لقائمة.
على  �ل�سهيوين  �لكيان  �إقامة  بعد  و��سحًا  بد� 
�الأر�س �لفل�سطينية، وقد جرى ذلك كما هو معروف 
على نطاق و��سع بتو�طوؤ �لقوى �ال�ستعمارية �لغا�سمة 
�الأهد�ف  �أن  �لعن�سرية  �ل�سهيونية  �حلركة  مع 
جرى  كما  تتحقق  مل  �ل�سهيونية  للحركة  �القليمية 
�ن  و  �لتو�سعي،  �ل�سهيوين  �لفكر  يف  ت�سميمها 
�غت�ساب جزء من فل�سطني مل يكن غري �سفحة من 
�سفحات �لعدو�ن و�لتو�سع �لتي عرب عنها هذ� �لفكر 
يف وقت مبكر من �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر، لذلك 
خارطة  يف  حدوده  تثبيت  �ل�سهيوين  �لكيان  �متنع 

و��سحة، ال  حد ير�سم والنهاية تلوح للب�سر.
ي�ست�سلم  �لفل�سطيني مل  ��لعربي  �ل�سعب  �أن  كما 
�أهله  ت�سريد  لعملية  ال  و  �لتاريخي  وطنه  الغت�ساب 

من ديارهم.
من  متفاوتة  بدرجات  �ل�سر�ع  �إت�سم  هذ�  وعلى 
�لقوى  خلفه  ومن  �ل�سهيوين  �لعدو  و�لعنف  �حلدة 

 وضع وعد بلفور موضع التنفيذ 
العملي بإصدار صك انتداب من 

هيئة األمم على فلسطين وتعيين 
اليهودي هربرت صموئيل مندوبًا 

بريطانيًا على فلسطين

السياسة

دياب نبهان

حرب ال تضع أوزارها
االستيطان الصهيوني في فلسطين

�المريكية  �المربيالية  وخا�سة  �لظاملة،  �المربيالية 
�لتي غذت �آلة �حلرب �ل�سهيونية باالأ�سلحة �حلديثة 
و�قت�ساديًا  �سيا�سيًا  �لعدو  هذ�  ودعمت  و�ملتطورة 
و�إعالميًا �سعيًا ور�ء �أهد�ف �قليمية مل ير�سم لها حد 

ومل تو�سح لها نهاية.
�لوطنني  كل  ومعه  �لفل�سطيني  �لعربي  و�ل�سعب 
ي�سعى  حكومات  �أو  �سعبًا  �الأمة،  �سرفاء  من  �لعرب 
يف  �ملغت�سب  حقه  ال�سرتجاع  �لت�سحيات  من  بكثري 
�ل�سعب  �أن  �ل�سهيوين  �لعدو  �درك  حيث  فل�سطني، 
يف  حقه  عن  يتخلى  ولن  بالفطرة،  قومي  �لعربي 
كانت  و�إمنا  لذ�تها  مطلوبة  تكن  مل  �لتي  فل�سطني، 
مطلوبة  و�ال�ستعماري  �ل�سهيوين  �لفكر  ت�سميم  يف 
مدى  �أبعد  �أهد�ف  �إىل  �لوثوب  نحو  منطلقًا  لتكون 
لذلك فاإن �لوجود �ل�سهيوين على �أر�س فل�سطني مل 

يخرج عن حالتني: 
1ـ  حالة �إحتالل ��ستيطاين �نتزع �الأر�س و�أفرغها 

من �أهلها و�سكانها �الأ�سليني و��ستوطن فيها.
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وخا�صًة  احلاكمة  ال�صهيونية  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صائد 
اأنواع  �صّتى  متار�س  التي  والع�صكرية  الأمنية  املوؤ�ص�صات 
الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  واجلماعية  الفردية  اجلرائم 
الأعزل كما متار�س الف�صل العن�صري والإبعاد الق�صري 
وعمليات الإغتيال والإعتقال واإ�صتخدام الأ�صلحة املحرمة 
دون م�صاءلة اأو حما�صبة اأو ردع من اأحد، وميتد اإرهابها 
اإىل ما ت�صميه جمالها احليوي وحيث تقت�صي م�صاحلها 
عمليات  من  الآلف  بل  مئات  وهناك  الإ�صرتاتيجية 
املتحدة. الأمم  لدى  واملوثق  املبا�صر  والعدوان   الإخرتاق 
اأما النظام الفار�صي ال�صفوي فقد مار�س اإرهاب الدولة 
عهد  بني  الوحيد  والفارق  وخارجها  اإيران  داخل  يف 
مببداأ  اإرهابه  َع  �صرَّ اخلميني  اأن  ال�صاه  وعهد  اخلميني 
للخليج،  ك�صرطي  بوظيفته  ال�صاه  بينما  الثورة  ت�صدير 
كما  واأداة  كو�صيلة  الثوري  احلر�س  على  اإعتمد  اخلميني 
اإعتمد على امليلي�صيات امل�صلحة يف الداخل واخلارج وعلى 
وال�صالل  الت�صليل  و�صبكات  والإف�صاد  الف�صاد  مافيات 
وفرق املوت والإغتيال وكلنا يدرك ماذا فعل يف العراق من 
الفار�صية  الإغتيال  فرق  تعمل  كانت  وكيف  ودمار  خراٍب 
العلماء  لحقوا  ال�صهاينة  جنب،  اإىل  جنبًا  وال�صهيونية 
والأكادمييني واأ�صحاب الكفاءات واملبدعني بينما الفرق 
وكوادر  قيادات  و  والطيارين  ال�صباط  تالحق  ال�صفوية 
احلزب والدولة يف العراق يف حني قامت �صلطات حكومة 
اأ�صمته  ما  خالل  من  اأخرى  �صفحات  بتنفيذ  الإحتالل 

قانون اإرهاب)4( والإجتثاث.
املهام امل�شرتكة لت�شويه
 �شورة العرب والإ�شالم

الأفكار  وت�صويق  اإنتاج  مت  واحد  م�صرتٍك  مطبٍخ  يف 
والإ�صالم.  العرب  �صورة  ت�صويه  اإ�صتهدفت  التي  الهدامة 
واأجهزة  بحثية  مراكز  اأعماله  يف  �صاهمت  املطبخ  هذا 
حتريف  حاولت  متخ�ص�صة  دينية  وقيادات  اأمنية 
ال�صريفة  النبوية  الأحاديث  وتزوير  الكرمي  القراآن 
وخا�صة  وخلفائه  و�صحابته  اهلل  ر�صول  على  والتطاول 
اخلليفة  تطاولهم  من  ي�صلم  ومل  وعثمان  وعمر  بكر  اأبو 
واأّلفوا  املوؤمنني  اأم  عائ�صة  وال�صيدة  وجهه  اهلل  كّرم  علي 
اإ�صتبدلو  وقد  وخرافات.  وروايات  ق�ص�س  ذلك  لكل 
الظلمات. و�صراديب  باحل�صينيات  اهلل   م�صاجد 
م�صاجد  حتويل  اإىل  الأمر  بهم  و�صل  فقد  ال�صهاينة  اأما 
الطرفان  �صارك  ولقد  خيول،  حانات  اأو  لهو  ل�صالت 
لت�صويه  ال�صيا�صي  بالإ�صالم  ي�صمى  ما  ظواهر  اإنتاج  يف 
�صورة الإ�صالم احلقيقي. لقد طالت حمالت الت�صهري كل 
بدءًا من  الإ�صالمي  العربي  التاريخ  الذهبية يف  الع�صور 
العبا�صي  بالع�صر  ومرورًا  والفتوحات  اخلالفات  ع�صر 
العربية  النه�صة  وع�صر  والعثماين  والأندل�صي  والأموي 

احلديثة.
اإ�شتخدام القنوات يف التعامل مع اخلارج

املبا�صر  التوا�صل  قنوات  على  الطرفان  اإعتمد 
يف  تواجدها  اأماكن  يف  اأتباعهما  اأو  جالياتهما  مع 
لكل  دولة  كيانهم  اإعتربوا  مثاًل  ال�صهاينة  اخلارج، 
كل  على  اأو�صياء  اأنف�صهم  اإعتربوا  والفر�س  العامل  يهود 

وي�صتفيد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املذهب  يف  اأتباعهم 
م�صاحله  خلدمة  اجلاليات  هذه  من  طرف  كل 
والإقت�صادية  ال�صيا�صية  ون�صاطاته  وعالقاته  و�صيا�صاته 
املمكنة  الت�صهيالت  لهم  م  ويقدِّ وغريها،  والإعالمية 
اإقامة  يف  وي�صاعدهم  اجلن�صية  باإزدواجية  لهم  وي�صمح 
واجلمعيات  واملنتديات  والدينية  الإجتماعية  الواجهات 
وكذلك  املدين  املجتمع  ومنظمات  الثقافية  واملراكز 
ال�صبيهة. واملافيات  وامليلي�صيات  ال�صيا�صية   الأحزاب 
بفتح  اخلارجية  ال�صيا�صة  اأدوات  تقوم  ذاته  الإجتاه  ويف 
الكني�صت مثاًل  التوا�صل مع مثيالتها يف اخلارج،  قنوات 
يفتح قنواته على الربملانات العاملية والكني�س يفتح قنواته 
النقابات  وهكذا  الدينية،  واملرجعيات  الكنائ�س  على 
والأجهزة الأمنية وما ي�صمى بدبلوما�صية الروؤ�صاء ورجال 

الأعمال.
اأين نحن العرب من كل هذا!!؟؟

اأول ما يتبادر اإىل الذهن هو الت�صاوؤل عن م�صروعنا 
ويحقق  م�صاحلنا  ويحمي  اإرادتنا  ميثل  الذي  القومي 
اأهدافنا وي�صتعيد حقوقنا وهو امل�صروع القومي النه�صوي 
العملي  ال�صبيل  األي�س هو  التحرري احل�صاري.  الوحدوي 
وروحها  العروبة  عن  والدفاع  القومي  الأمن  ل�صيانة 

 مطبٍخ مشترٍك واحد تم 
إنتاج وتسويق األفكار 

الهدامة التي إستهدفت 
تشويه صورة العرب 

واإلسالم

اليهود يزعمون أنهم 
شعب اهلل المختار 

والفرس يزعمون أنهم 
شعب القوة والنار. وهما 

بذلك فوق الجميع.
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فيصل زكي

أين يتماهى المشروعان الصهيوني والفارسي وكيف !؟

حقائق وإنطباعات بعيدًا عن الخداع والمزايدات...
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السياسة

وخالف  جدٍل  مثار  هو  املو�صوع  هذا  اأن  �صك  ل 
العديد  وعند  والإ�صالمية  العربية  املجتمعات  داخل 
املفكرين  اأو�صاط  ويف  ال�صيا�صية  والقوى  الأحزاب  من 
عن  احلديث  يجري  ما  وكثريًا  والباحثني،  واملوؤرخني 
 « اليهود   « بني  ال�صنني  اآلف  اإىل  تفاهماٍت ميتد عمرها 
التفاهمات  اأخرى، هذه  » من جهة  الفر�س   « و  من جهة 
ال�صهيونية  احلركة  تاأ�صي�س  منذ  تاأطريها  جرى 
بعدها  ومن  ع�صر  التا�صع  القرن  اأواخر  العاملية 
الع�صرين. القرن  منت�صف  ال�صهيوين  الكيان   اإن�صاء 
التخادم  قنوات  كل  الفرتة  تلك  يف  اإيران  �صاه  فتح  لقد 
ري والعلني ثم جاء اخلميني لري�صم عالقات  املتبادل ال�صِّ
اأقوى عرب خطوط اأبعد وخيوط اأدق وحيثما توجد م�صالح 
م�صرتكة للجانبني وهو ما �صميَّ بالتفاهمات الإ�صرتاتيجية 
الكارثية  الأحداث  م�صل�صل  بداأ  وهكذا  بينهما.  ال�صمنية 
واأخطرها  واأهمها  اأولها  املعا�صر،  تاريخنا  يف  املتالحقة 
بوابة  باإعتباره  العراق  على  املبا�صر  الفار�صي  العدوان 
د قوة وطموح الأمة يف �صراعها  العرب ال�صرقية التي جت�صِّ
مع اأعدائها ويف مواجهة التحديات والأطماع اخلارجية. 
وبعد العراق جرى اإنتاج اأزمات اأخرى يف �صاحات اأخرى 
العدوين  بني  مزعومة  كالمية  حروب  �صتار  حتت  ولكن 
ال�صديقني يف حني كانت التفاهمات على الأر�س وخا�صة 
يف ال�صاحات ال�صاخنة املنكوبة وا�صحة كما هو احلال يف 
اأفغان�صتان والعراق و�صوريا واليمن ومياه اخلليج العربي 
احلميم  امللعون  ال�صامت  التعاي�س  حيث  الأحمر  والبحر 
دام ودون اأن يعرتف اأي طرف ب�ِصر  دون اأي �صراع اأو �صِ

هذه احلقيقة ول مبفاعيلها الهدامة..!؟
الأ�شانيد الفكرية والتاريخية

الأبعاد  ثالثية  �صرية  خلطة  هناك  اأن  املعروف  من 
لكٍل  واملنهجي  والعقيدي  الفكري  الأ�صا�س  ن  تكوِّ
عقدة  عن�صري،  قومي  تع�صب  ديني،  تع�صب  منهما، 
اليهود  الب�صري،  التفوق  عقدة  هي  عندهما  وهمية 
يزعمون  والفر�س  املختار  اهلل  �صعب  اأنهم  يزعمون 
اجلميع.  فوق  بذلك  وهما  والنار.  القوة  �صعب   اأنهم 
طبعت  التي  هي  اخلبيثة  املعقدة  اخللطة  هذه 
و�صحنتها  منهما  لكٍل  واملجتمعية  الفردية  اخل�صائ�س 
وبنقد  والعدوان  الإنتقام  وروح  والكراهية  بالأحقاد 
ول  يعد  ل  مما  وغريها  واملواثيق  والعقود  العهود 
نن�صى  اأن  دون  ال�صريرة  ال�صفات  من  يح�صى 
وخداع. مكر  من  ومافيها  اخلبيثة  الباطنية   الظاهرة 
هجينة  اأفكار  ولدت  اأي�صًا  اخللطة  هذه  داخل  ومن 
كثرية  وموؤامرات  د�صائ�س  وحيكت  عديدة  ونظريات 
اأ�صاطري  ون�ِصجت  وفنت  ومنازعات  حروب  واأ�صِعلت 

الأديان  مدار�س  يف  اليهود  تعلَّم  لقد  وخرافات. 
اأو  وال�صراديب  املعابد  وداخل  الإ�صالم  قبل  الفار�صية 
بادت  ثم  �صادت  التي  الفجور  ومنابر  الق�صور  داخل 
حركات  عرب  عادت  ذلك  بعد  ولكنها  الإ�صالم  باإنت�صار 
الهدامة  والِنَحل  الِفرق  وع�صرات  واملرتدين  اخلوارج 
معًا. والفر�س  اليهود  اأ�صابع   التي وقفت خلفها وحركتها 
وامل�صرتكة  امل�صينة  الظواهر  هذه  كل  اأ�صتخِدمت  لقد 
لالأر�س  واإغت�صاب  واإحتالل  عدوان  لكل  كاأ�صا�ٍس 
واملجتمعات  للدول  ال�صيادة  وملباديء  وللحقوق 
اله�صم  ثم  الق�صم  �صيا�صة  مثاًل  ومنها  الأخرى. 
والتوطني  العرقي  التطهري  و�صيا�صة  املحتلة  لالأر�س 
العراق  يف  ذلك  يطِبقون  الفر�س  مكانه،  العن�صري 
يطِبقونه  وال�صهاينة  مثاًل  الثالث  واجلزر  والأحواز 
فاجر. وب�صكل  املك�صوف  على  واجلولن  فل�صطني   يف 
هذه  يطِبقان  فهما   « القومي   « باأمنهما  يتعلق  فيما  اأما 
الذي  والإن�صاين  القانوين  مفهومها  بعك�س  النظرية 
العدوان  حالت  يف  الذات  عن  الدفاع  حق  للدول  يعطي 
يعتمدون  وال�صهاينة  الفر�س  بينما  اخلارجي  والتهديد 
الإفرتا�صية  والتهديدات  الأخطار  مبدئ  على  دائمًا 
عمليات  ي�صمونه  فيما  غريهم  على  بالإعتداء  ويقوم 
الدوام  على  ت�صتبيح  مثاًل   « اإ�صرائيل   « وقائية  اإ�صتباقية 
واإيران  الإفرتا�صية  النظرية  هذه  وفق  واملناطق  الأجواء 
اأو خارج حدودها  ال�صيء ذاته يف مناطق و�صايتها  تفعل 
الدويل. القانون  اأو  ال�صيادة  حلقوق  اإعتبار  اأي   دون 

عند  م�صرتكة  لفل�صفٍة  الطرفان  يلجاأ  اأن  غريبًا  ولي�س 
التح�صري للعدوان على هدٍف اإ�صرتاتيجي، هذه الفل�صفة 
تعتمد على الإغتيال املعنوي قبل اجل�صدي للهدف املطلوب 
فردًا كان اأم �صعبًا اأم دولة وهو ما ي�صمى يف نظريات احلرب 
 النف�صية ب » ال�صخ�صنة » وذلك خلداع الب�صر والب�صرية.
مثاًل يتم الرتكيز على » �صدام ح�صني » ولي�س على العراق 
والإن�صانية،  القومية  ومبادئه  وقوته  ونهو�صه  وحقوقه 
على  ولي�س   « عبدالنا�صر   « على  الرتكيز  يف  وهكذا 
اأي�صٌا  النظرية طِبقت  وهذه  التحرري.  القومي  م�صروعه 
وقف  الذي  مانديال  و�صافيز وحتى  وكا�صرتو  بومدَين  مع 

يف وجه الف�صل والتمييز العن�صري.
اإرهاب الدولة ودولة الإرهاب

هما �صفتان متالزمتان للدول والكيانات التي يعتربها 
تكون جمردة  لأنها  مارقة  دوًل  الإن�صاين  الدويل  القانون 
وغريها.  وال�صالم  وامل�صاواة  واحلرية  العدالة  قيم  من 
فالكيان  البع�س.  لبع�صهما  مكملتان  �صفتان  اأي�صًا  وهما 
ال�صهيوين بالأ�صا�س قام على اأكتاف ع�صابات �صهيونية 
هو  وقانونها  فكرها  زال  ما  معروفة  م�صلحة  اإرهابية 

السياسة

للجي�ش  ال�شرعي  الأب  هو  اجلميل.  الزمن  من  الر�شيد  والقائد  القوي  الرجل  ذلك  ؟  بومدين  الهواري  اجلزائري  الزعيم  يعرف  ل  منا  من 
ح�شني  و�شدام  العزيز  عبد  بن  وفي�شل  النا�شر  عبد  جمال  الزعماء  يقا�شم  هامتها  ورفع  املعا�شرة  اجلزائرية  الدولة  بنيان  اأر�شى  اجلزائري؛ 
ومعمر القذايف وال�شخ�شيات الفّذة يف ال�شهامة واملروءة واملبادئ الوطنية والن�شال والإميان العميق بالقومية والوحدة العربية؛ فبقيت ذكراهم 

ترمز اإىل الع�شر الذهبي واأيام العّزة والكرامة، والكربياء..
جمعتني لقاءات وزارة اخلارجية الفرن�شية باأرملة الزعيم اجلزائري الدكتورة اأني�شة حممد املن�شايل التي تعترب اأجمل اأ�شراره ؛ فمازالت 
�شيدة اجلزائر الأوىل خالل ال�شبعينيات اإمراة رائعة  احل�شن والأناقة رغم العمر ومتاعب احلياة ؛ تتمتع بثقافة مو�شوعية راقية.. فهي موؤرخة 
واأديبة و�شاعرة وكانت وكيلة نيابة وقا�شية وحمامية؛ لها عدة موؤلفات ودرا�شات يف التاريخ والأدب العربي بالفرن�شية. لكن ما لفت انتباهي 
واإعجابي معا ؛اأنها مازالت تعي�ش على ذكرى حبها للزعيم اجلزائري؛ وكنت اأعرف باأن احلب اأمٌل لكن يبدو اأملها اأبعد من احلياة ؛فهي تعي�ش على 
حبه وذكراه بعد 39 �شنة من وفاته واأخل�شت له فرف�شت الزواج بعده وقالت يل لو مل اأكن زوجة بومدين ل�شحيت بحياتي من اأجله فهو اعظم 

من حكم يف تاريخ اجلزائر.   
وعلى الفور دار احلديث عن زوجها الراحل وما قدمه للجزائر ولالأمة العربية ول �شيما يف حرب اأكتوبر التي احتقلنا بذكراها ال45، فكان 

هذا احلوار:

ك��ل ال��ع��رب:  ك��ن��ٍت �سيدة اجل��زائ��ر الأوىل 
يف ع�سرها الذهبي وعلى ما اأظن كنت وكيلة 

نيابة؟
احلقوق  بكلية  التحقت  ب��وم��دي��ن:  د.اأن��ي�����س��ة 
اللي�سان�س  �سهادة  لنيل  بباري�س  »ال�سوربون«  بجامعة 
الق�ساء  املدنية يف �سئون  يف احلقوق قمت باخلدمة 
وبومدين وكنت نائبة وكيل العا�سمة يف اطار املدنية 
و�سغلت من�سب نائب وكيل اجلمهورية لكن الرئي�س 
تتويل  اأن  يريد  كان  فقد  الق�ساء  اأدخلني  بومدين 
حقوق  عن  يدافع  كان  اجلزائر؛  يف  الق�ساء  الن�ساء 
ولكن  للن�ساء  باملنا�سب  االرت��ق��اء  وي��ح��ب  امل����راأة، 
حمامية  عملت  فو�سوية.  ولي�ست  حم�سوبة  برتقيات 
وملا كان املكتب مليئا باملوكلني تركت املحاماة و حينما 
تتمتع  ب�سيطة ال  اإىل اجلامعة كطالبة  تزوجت عدت 
باأي ف�سل، ونلت �سهادة اللي�سان�س يف االأدب العربي 
حيث  زوج��ي  جتاه  نق�س  مبركب  اأ�سعر  كنت  لكوين 
كان يتقن اللغة العربية لدرا�سته يف االأزهر ال�سريف، 

فلم نكن قد در�سنا العربية يف زمن اال�ستعمار. 
كل العرب: ماذا تعملني حالياً؟

ون�سرت  كموؤرخة،  اأعمل  بومدين:  اأني�سة  د. 
بيت  األ���ف  ت��رج��م��ت  ث��م  بالفرن�سية  �سعر  دواوي����ن 
للبطلة  تاريخية  رواية  األفت  ثم  للفرن�سية  للخن�ساء 

ليلي االأخيلية ال�ساعرة املناف�سة للخن�ساء فهي ولدت 
توبة  ال�ساعر  يف جند وعا�ست ق�سة حب جميلة مع 
على  ق�ست  ق��وي��ة؛  �سخ�سيتها  كانت  احل��م��ر؛  ب��ن 
على  مق�سورا  ال��رث��اء  ك��ان  حيث  االأدب��ي��ة  التقاليد 
اأنها مل تتزوجه،  االأق��ارب بينما رثت من حتب رغم 
اأكرث مما  الكربى وقدمت فيها  الفتنة  ثم كتبت عن 
قدمه طه ح�سني وحممد ح�سني هيكل من معلومات 

تاريخية وحتليل.
كل العرب: كيف تعي�سني يف باري�س؟

زوجي  تقاعد  على  اأعي�س  بومدين:  د.اأني�سة   
م��ن اجل��ي�����س اجل���زائ���ري يف ���س��ق��ة ل��الإج��ي��ار؛ فال 
دائما  الدولة  وت�ست�سيفني  اأم��الك،  وال  عقارا  منلك 
اأن  اهلل  وي�سهد  للرئا�سة.  تابعة  فيال   يف   باجلزائر 

زوجي عا�س �سريفا ومات �سريفًا.
على  نتعرف  اأن  لنا  ا�سمحي  ال��ع��رب:   ك��ل 
ق�����س��ة ح��ي��ات��ك م��ع ال��زع��ي��م ه����واري ب��وم��دي��ن 
ولكن من زاوية مل يتم التطرق لها من قبل؛ 

هل تزوجتم عن حب اأم كان زواجا تقليديا؟
د.اأن���ي�������س���ة ب���وم���دي���ن: يف احل��ق��ي��ق��ة ت��زوج��ت 
الرئي�س الهواري بومدين عن حب واإعجاب متبادل، 
الظروف  بحكم  الفرن�سية  املدر�سة  اإىل  انتمي  اأن��ا 
وهو  اال�ستعمار  فرتة  خالل  اجلزائر  عا�ستها  التي 
ينتمي اإىل املدر�سة العربية ودر�س يف االأزهر مب�سر. 
وكان رحمه اهلل يع�سق اللغة العربية ويعتز بها ولهذا 
عدة  من  مدر�سني  وا�ستقدم  املوؤ�س�سات  جميع  عرب 
دول عربية خا�سة م�سر ويعود له الف�سل يف اإدخال 
لغة  خام�س  لتكون  املتحدة  االأمم  اإىل  ر�سميا  لغتنا 
ر�سمية. فاكت�سفت من خالله الثقافة العربية وتاريخ 
كان  اأن��ه  اأت��ذك��ر  )ت�سحك(  االإ�سالمية  احل�سارة 
ويتباهى  العربي  ال�سعر  من  اأبياتا  ب�سرد  ميازحني 
منعكف  الرجل  كان  االبتدائية.  منذ  يحفظها  باأنه 
وكان  را�سخة  موؤ�س�سات  ودولة  قوي  جي�س  بناء  على 
م�ساكل  على  وينام  ينه�س  رج��ايل  و�سط  يف  يعي�س 
بث  يوم  ويف  واأ�سرة  بيتا  لبناء  وقتا  يجد  ومل  الدولة 
التلفزيون اجلزائري برناجما عن اأبنائنا اخلريجني 

القادمني من فرن�سا ليعملوا يف �سلك الق�ساء وكنت 
منهم وكما قيل يل فيما بعد ما ظهرت على التلفزيون 
اعجب بي وقال اإن وكيلة النيابة العامة للدولة جميلة 
)ت�سحك طويال بخجل( و يف يوم مت ترتيب لقاء مع 
رئا�سة اجلمهورية لكوين كنت اأبحث عن حل م�سكلة 
ق�سائية ا�ستع�ست على الوزارة فدخلت مقّر الرئا�سة 
وي�ستقبلني  يفتح  بالباب  واإذ  اأحلها  اأن  ثقة  وكلي 
النحيف  القامة  الطويل  الرجل  بومدين.  الرئي�س 
ي�سمونه  كانوا  )ت�سحك(  النظرات  احل��اد  الوجه؛ 
للجلو�س  ا�ستدعاين  وتوا�سع  وبب�ساطة  »ال�سنبات« 
�سديدة  وكنت  اإيّل،  ي�ستمع  وهو  مكتبه،  يف  زاوية  يف 
اإيّل باأنه كان  اأ�سّر  الفخر بلقائه فاأحببته وبعد فرتة 

يبادلني احلب ومعجبًا مبالمح القا�سية ال�سابة التي 
الق�سائية،  ال�سنة  افتتاح  جل�سة  يف  اهتمامه  جلبت 
وزاد اإعجابه حينما عرف اأنني كنت �ساحبة املقاالت 
انتباهه.  اأث��ارت  والتي  املجاهد  بيومية  ن�سرت  التي 

ومنذ ذلك اللقاء مل نفرتق اأبدا وتوطدت العالقة. 
ت��وا���س��ل ح���واره���ا م��ع��ن��ا ب��ع��د ف���رة �سمت 
رح��ل��ت ب��خ��اط��ره��ا اإىل ح��ي��ث امل��ك��ان وال��زم��ان 
لت�ستح�سر احلدث وذكرياته اجلميلة وعادت 

لتقول: 
النا�س  اأق���رب  على  خفية  بيننا  العالقة  كانت 
عن  اأخفى  امل��خ��اب��رات؛  جهاز  يخرتقها  مل  حتى  له 
اجلميع يوم عقد القران علي ب�سبب انعقاد قمة عدم 
االنحياز يف اجلزائر؛ حتى ال ي�ستقطب هذا احلدث 
االأنظار. فبعد انعقاد القمة مت االإعالن اأمام اجلميع 
و نّظم حفال ب�سيطا دعى اإليه والدته واأفراد اأ�سرته 
العائلة  اإىل  قدمني  املعهودة  ظله  وبخّفة  املقربني. 
واأمام ده�ستهم قال:«هذه كاتبتي اخلا�سة و�ستعي�س 
اإىل االأب��د« كانت هذه طريقته يف االإع��الن عن  معي 
لتقدمي  حفل  اأق��ام  ثم  لعزوبيته.  نهائيا  حدا  و�سعه 
اأع�ساء  م��ن  منه  املقربني  لبع�س  االأوىل  ال�سيدة 
ومن  الكثرين  وانده�س  واحلكومة،  الثورة  جمل�س 
بينهم مدير املخابرات العقيد قا�سدي مرباح الذي 
�سنوات  اأربع  بي طيلة  الرئي�س  �سّر عالقة  غاب عنه 
احلرا�سة  اأف���راد  اأح��د  حدثني  )ت�سحك(  كاملة. 
احلر�س  من  غ�سب  مرباح  اأن  للرئي�س  ال�سخ�سية 

أرملة الرئيس الجزائري الدكتورة أنيسة بومدين لكل العرب:

حرب أكتوبر أنهت حداد الشعب العربي منذ 

النكسة ونسجت خيوط النصر في بيتنا بالجزائر 

كانت العالقة 
بيننا خفية على 
أقرب الناس له 

حتى لم يخترقها 
جهاز المخابرات

خالد سعد زغلول

21العدد 3- السنة األولى

حوار في السجن مع الثوري العالمي كارلوس:
بفضل عملياتنا الفدائية الخارجية بدأ العالم  يتعاطف مع مأساة الشعب الفلسطيني

اإلجتماع الثاني لألمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العربي

حوار في السجن مع الثوري العالمي كارلوس:
بفضل عملياتنا الفدائية الخارجية بدأ العالم  يتعاطف مع مأساة الشعب الفلسطيني

»قامت �لقو�ت �مل�سلحة مبعجزة على 
�أعلى مقيا�س ع�سكري و�أفقدنا �لعدو 

تو�زنه يف 6 �ساعات«
حممد �أنور�ل�ساد�ت

�الأذ�عات،  من  باحلرب  علمنا  »لقد 
وعلمنا بوقف �حلرب من �الأذ�عات«

�أحمد ح�سن �لبكر

�لذين  �لر�فدين،  الأبطال  »حتية 
من  �الأمويني  عا�سمة  حمو� 

�ل�سقوط«
حافظ �الأ�سد

»حقق لنا ت�سامننا مع �إخوتنا �لعرب 
بكل �إخال�س وجد، عزمية �لن�سر« 

�مللك في�سل �آل �سعود
 

�ال�ست�سهاد  طريقني  »�أمامكم 
�أو �النت�سار« 

هو�ري بومدين

تهديد األمن المائي المصري من خالل 

العالقات بين الكيان الصهيوني وأثيوبيا

المقاومة في 
األحواز اإلقليم 

العربي الذي 
تحتله إيران



�أناقة  تكتمل  �ن  ميكن  ال  تاأكيد  بكل 
دون  �لر�ئعة  �ملوفقة  و�لرجل  �ملر�أة 
على  بناء  يتحدد  �لذي  �ملنا�سب  �لعطر 
�ملختلفة  �ل�سنة  ف�سول  وعلى  �ل�سخ�سية 
وهناك  �سيفية  ربيعية  عطور  فهناك 

عطور تنا�سب �الأجو�ء �لباردة 
 pure XS �لرجال  عطر  يحتل 
 parfum Paco Rabanne
ten d موق ع ح�سب  �الأوىل   �ملرتبة 
sauvage pa d يليه عطر  ance

�ملرتبة �لثانية.  يف    fum Dior
فيحتل  �لن�ساء  لعطور  بالن�سبة  �ما 
 la vie est belle de عطر 
ح�سب  �الأوىل  �ملرتبة   Lancôme
 flower by عطر  يليه  �ملوق ع  ثم 

�لثانية. �ملرتبة  يف   Kenzo

افضل العطور النسائيه و الرجالية 2018
نسيمة أبرحوس

الجمــال
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كل الفنونكل الثقافة

كل الجمال

ترّبى  �أنه  �أعتقد  و  �جليل  هذ�  مع  �الت�صاالت 
على مثل و مبادئ عربية جعلته يتجاوز �لكثري 
من �الأزمات، فمثال كانت هناك �صابة مغربية 
�ت�صلت بي و حدثتني عن  ق�صتها و قد عا�صت 
لكنها  �لفقر  و  �ليتم  ب�صبب  حقيقية  ماأ�صاة 
�أو  جتاوزت ذلك بف�صل �صماع �أغاين �لكرتون 
�أغاين طارق طرقان الأن �الأغاين كانت حتمل 
ر�صائل تبعث على حتدي �لو�قع �الأليم و �لعي�ش 
�إمياين باالأمل و �خلري و  باأمل و جتاوز �الأمل. 
�لتفاوؤل و �حلمد هلل جنده و هذ� يف ثقافتنا. 
و  ثقافتي  و هذ� جزء من  �صندي  �الأغاين هي 
�ملحقق  �لرعد،  هزمي  �لعربية.  ح�صارتنا  من 
كونان، كابنت ماجد، رميي، موكلي،  �الأر�ش، 
وغريها �أغاين كلها رموز للت�صدي و �لتحدي و 
�الأمل. هذه ر�صالة �لفن خا�صة للطفل �لعربي.

كل العرب: الآن �صناعة اأفالم الكرتون 
و�صائل  تعدد  اأمام  خطر  يف  »اجليدة« 
الت�صال احلديثة كيف ميكن جتاوز ذلك 

و هل لديك م�صروع يف هذا الجتاه؟
على  تربى  �لذي  �جليل  �أكرر،  و  �أعود  ـ 
كرتون بابا طارق هو من �صينقل ذلك �أوال �إىل 
�أبنائه، وهذ� مهم جد�. �لثقافة تنتقل من جيل 
�لو�قع  �ر�ش  �آخربالتعاي�ش �حلقيقي على  �إىل 
تلك �صنة �حلياة، و هذ� يف ظل تر�جع دور  و 
�أخرى  و�صائل  �الأمل يف  �أي�صا  لكن  �لتلفزيون، 
طريق  عن  هاما  دور�  يلعب  فهو  �ليوتوب  مثل 
�جليل  تربية  و  لالأطفال  �صامية  ر�صائل  بث 
ر�ئدة  عربية  قيم  و  مثل  على  هذ�  �ل�صغري 
و  �لكو�رث  عن  بعيد�  �لعربي  �الن�صان  لبناء 
عربية  كرتون  �أغاين  هناك  �لعنف.  و  �لدماء 
وهي  �ل�صحيح  �الجتاه  يف  وهي  تظهر  بد�أت 
هناك  و  �لعنيفة.  و  �ملادية  �الأغاين  حتارب 
عاد�تنا  �صد  �أحيانا  ق�ص�صا  حتكي  �أخرى 

هذ�  و  �الجتماعية  تقاليدنا  و  �لعربية 
ميثل خطر� على �لنا�صئة.

كل العرب: هل من خطوة عملية 
لطارق طرقان تعيد ل�صناعة اأفالم 

و اأغاين الكرتون بريقها و دورها؟
ـ نعم، دوري بعد ما ع�صته يف تون�ش 
هذه �الأيام حقيقة �أعاد يف نف�صي �الأمل 
و بعث يفّ نف�صا  كبري� هاما و �أعطاين 
�ل�صياق  �صحنة كبرية للعودة و يف هذ� 
�أ�ص�صت �صركة �إنتاج �أنا و �أبنائي �لثالثة 
الإنتاج �أفالم �لكرتون و �أغاين �لكرتون 
حمتوى  بنف�ش  �أورك�صرت�يل،  ب�صكل 
لهذ�  لكن  �لثمانيات  �أطفال  �أغاين 
�جليل، �لذي هو �الآن يف �صن �لثالثني 
�أطفال على طريقة  �أغاين  �إىل  �إ�صافة 

طارق طرقان. 
اإعادة  يف  تفكر  هل  العرب:  كل 
»بابا  كرتون  اأغاين  و  كرتون  ن�صر 
طارق« لهذا اجليل ال�صغري حاليا؟

بني  �صريبط  هذ�  و  ممكن  نعم  ـ 
جيل �لثمانيات  �لذي هو �الآن يف �لعقد 
جيل  و  عمره  من  �لر�بع  �أو  �لثالث  
بقليل   �أقل  �أو  �أكرث  �أو  �صنو�ت  خم�ش 
»كل  من  ر�ئع  �قرت�ح  وهذ�  حاليا، 
تنفيذه  على  عاجال  �صاأعمل   « �لعرب 
و �أملي كبري يف هذ� �جليل حتى ينقل 
�أبنائه  �إىل  عليها  ترّبى  �لتي  �ملثل  تلك 
م�صتقبل  يف  �الأمل  و  حاليا  �ل�صغار 
�لعامل  كل  و  �لعربي  للطفل  م�صرق 

�لعربي.

 الفنان طارق طرقان: 
عائد بقوة من أجل الطفل العربي

الثقافة

رأي

كم  �أ�صابعك  على  فاأعد  �ل�صغرية،  �لتفا�صيل  تغرقني 
يا�صمينة علقت يف �صباك لهفتك �ملفتوح على �الأزقة �لعتيقة، 
كم ليمونة �صقطت يف بركة �صوقك، و�أنت متد ج�صر �لغياب 
�ل�صرفات  من  فّلة  وكم   �ل�صياع،  و�صفاف  �حلب  �صفة  بني 
�لدم�صقية �حلزينة لوحت ببيا�ش عطرها النحناءة ظهرك 

و�أنت متهد لالن�صحاب �لطويل.. 
تذروك  للريح  غنيمة  ت�صبح  و�حدة  قلم   بجرة  �أهكذ� 

كق�ش �لبيادر يف �صيفها �لقائظ؟!
 ال �أر�ش حملتك وال�صماء �أنزلت عليك �صكينتها، كم مرة 
�أكفي بالدعاء و�لب�صمالت كلما حملني هودج �لقلق،  رفعت 
ومادت بي �لليال،حينها ودون �صاعة،ومن غري عقارب �أدرك 
�أو هكذ� يظن  �ل�صتوي،  �لفجر ماز�ل يف يغط يف �صباته  �أن 

�لعا�صق �ملتاأرجح بحبال �النتظار �لعقيم
،وتتو�صد  قلبي  تفرت�ش  �أن  باالمكان  يكن  �أمل  �أخربين، 

نب�صه بعيد تعب؟
برد  من  يقيك  لعله  حبي  تلتحف  �أن  باالمكان  كان  �أما 

ندمك �لذي هبت رياحه بعد �صل�صلة من �النك�صار�ت؟
للقفز  حو�جز  من  فما  عنادك  �صهوة  عن  �الآن  ترجل 
وخ�صر  توج�صنا،  خيول  كل  �أحرنت  وقد  زعلنا،  م�صمار  يف 

جمهور �لو�صايات �لرهان..
وبكلمات  خجولة،  ب�صحكة  �الأ�صقياء  كل  مثل  فتعال 
لغة  تكره  �أنك  مر�رً�  قلت يل  �أعاتبك،  لن  باحلياء،  �صاجة 
�لعتاب، لكن �ترك يل فر�صة ل�صرب فنجان قهوة مع قلبك، 

و�صاأقبل بعدها بكامل �الإعرت�فات..

ماجدولين الرفاعي

حواجز الغياب

 ولد يف دم�صق من �أ�صل جز�ئري يقارب �ل�صتني من عمره، 
�لفنون  �صهادة  على  حت�صل  �أطفال  مغني  و  موؤلف  و  ملحن 
�جلميلة. �إّنه  �لفنان �لعربي »طارق �لعربي طرقان » �أو »بابا 
طارق« �أو »عمّوطارق« كما يناديه �الأطفال �لعرب من �ملحيط 
و  �أغانيه،  و  �لكرتون  �أفالم  �إنتاج  يف  تخ�ص�ش  �خلليج.  �إىل 
�ملا�صي.  �لقرن  �لت�صعينات من  و  �لثمانينات  �أكرث يف  ��صتهر 
ز�ر تون�ش موؤخر� خالل م�صاركته �لفّعالة يف مهرجان قرطاج 
للمو�صيقى  يف �لعا�صمة �لتون�صية يف دورته �خلام�صة فكان ل 
و  �لكرتون  �أفالم  للحديث عن  لقاء خا�ش معه   �لعرب«  »كل 
دورها يف تنمية قدر�ت �لطفل �لعربي و بث �الأمل يف �جليل 

�لعربي �حلديث و رحلته �لفنية عموما ...

مهرجان  يف  حفلني   قدمت  العرب:  كل 
جمهورك  وجدت  كيف  للمو�صيقى   قرطاج 

الذي هو من جيل الثمانينات و الت�صعينات؟ 
�أّن  حتى  �لتفاعل  بهذ�  جّد�  �صعدت  حقيقة  ـ  
�أغلب  بقي  و  ثانيا  �ملهرجان برجمت حفال  �إد�رة 
�جلمهور خارج �أ�صو�ر �لقاعة وهذ� �أ�صعدين جّد� 
للكرتون  بقوة  للعودة  جديد  من  �الأمل  يف  بعث  و 
�لذي  هو  �جليل  فهذ�  ر�صالتي  الإكمال  �أغانيه  و 

�أعادين وهو �لذي دعاين.
الكرتون كيف  اأفالم  العرب: على ذكر  كل 

ترى دورها يف النهو�ض بالطفل العربي؟
�لفّني  �لن�صاط  من  �لنوعية  هذه  �الأ�صف  مع  ـ 
طغى  حاليا   موجود  هو  ما  و  حاليا  تندثر  بد�أت 
�أنو�عه،  �صتى  يف  �لعنف  و  �ملادي  �جلانب  عليه 
الأّنه  بالدور  �صيقوم  من  هو  �لثمانيات  جيل  لكن 
ت�صّبع مببادئ ر�ئعة و البّد له �أن ينقلها �إىل �جليل 
�ل�صغري عن طريق عّدة و�صائل ومنها �لعائلية.     

كل العرب: الطفل العربي يعي�ض دمارا و 
ل�صناعة  الكبار كيف  ب�صبب �صراع  و عنفا  اأملا 
نفو�ض  الأمل يف  تزرع من جديد  اأن  الكرتون 

هوؤلء لتغيري الواقع العربي املرير؟

مقابلة أجرتها  مليكة الجبّاري

ـ �صخ�صيا عندي نظرة خا�صة جّد� للمو�صوع، 
فالطفل هو طفل �صو�ء كان ملياردير� ميلك �صيارة 
عادّية  نارّية  دّر�جة  له  فقري�  �أو  فخمة  كهربائية 
هوؤالء  لدى  فاملتعة  يركبها،   « »ع�صايا  حتى  �أو 
ال  و  �لطفولة جتمع   نف�صها،  وهي  و�حدة  �لطفال 
تفرق، دون متييز �أو عرق �أو دين �أو مذهب �أو لغة 
وهذه حقيقة. �لطفولة عامل بعيد عن �ل�صيا�صة و 
�لت�صعينات  و  �لثمانينات  قّدم جليل  ما  �أّن  �أعتقد 
حاليا  وهو  �آنذ�ك  �لطفل  �صخ�صيات  من  جزء� 
�صباب �لعامل �لعربي، وهو من �صيقوم بذلك �الآن 
�إ�صافة �إىل �أطر�ف �أخرى منها �لعائلة و �ملجتمع 

و مكوناته.
و  دورها  للثقافة  اأّن  ترى  هل  العرب:  كل 
املرتدي  العربي  الواقع  تغيري  يف  م�صاهمتها 
عجز  بعدما  ذلك  ميكن  مدى  اأي  اإىل  و 

ال�صيا�صيني يف حتقيق ذلك؟
�لنهو�ش  يف  �أ�صا�صي  دورها  �لثقافة  نعم  ـ 
بال�صعوب و توحيدها �إن�صانيا و على كل �الأ�صعدة، 
و ميكن ذلك يف �لعامل �لعربي فهي ميكن �أن حتقق 
و  �مل�صارح  خ�صبات  على  ن�صاهده  ما  هذ�  و  ذلك، 
�ملن�صات �لثقافية دون متييز بني �ل�صعوب �لعربية 

بعيد� عن غوغاء �ل�صيا�صة. 

ال�صابق  اجليل  فرتات  خالل  العرب:   كل 
الت�صال,  و�صائل  من  الكثري  هناك  يكن  مل 
حاليا اآلف امل�صادر املتنوعة, فكيف ميكن دعم  
�صناعة و اأغاين الكرتون مع بداية غياب دور 

التلفزيون؟
ـ يف �لثمانينات و �لت�صعينات كانت هناك رقابة 
للكلمة، يعني تدقيق و متحي�ش  �الإيجابي  باملعنى 
ذلك  نر�عي  كنا  و  الأبنائنا  �صنقدمه  �النتاج  الأن 
�جلانب، و كنا نر�قبه لدقة �لعمل مع �الأطفال ملا 
و  مثل  و  مبادئ  و  �أفكار  من  فيهم  نبّثه  �أن  ميكن 
كّنا نخ�صى �الأفكار �لتدمريية، بل نزرع فيهم �الأمل 
و �لقيم �ملجتمعية �لعربية �لر�ئدة و �لر�ئعة �لتي 
نعي�صها و نحرتمها. �الآن يرتجمون �أفالم �لكرتون 
�ليابانية و �لغربية دون تدقيق و ميكن �أن تت�صمن 
ميثل  هذ�  و  هّد�مة،  م�صامني  و  كر�هية  و  عنفا 
عاجال  و  فعال  وجب  �لعربي  �لطفل  على  خطر� 

�لت�صدي له.
الت�صعينات  و  الثمانينات  العرب: جيل  كل 
من الأطفال العرب ترّبوا على كرتون و اأغاين 

»بابا« طارق, كيف تقيمه؟
�لكثري من  و �صخ�صيا يل  ـ هذ� �جليل ذهبي 
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ه���ل �أم����ة ن��ح��ن �م �أن����ا ���ش��ظ��اي��ان��ا
�ك������اد �ب���ح���ث ع���ن���ي ب����ن ق��ت��ان��ا

ق��ره��ا يدها م��ن  �ل��دم��ا  فقد مت��د 
�شريانا �مل���وت  رغ��م  �مل���وت  وينطق 

�أم������ن ك���ث���ر رم������ال ب��غ��ت��ة دف���ن���و�
؟  �أكفانا  �لذعر  بهول  كان  و�لذعر 

فاختنقو� ع��ج  دخ��ان  كثر  م��ن  �أم  
؟ �إذع��ان��ا  �لظل  عليل  زحفا  و���ش��ار 

مغر �مل����وت يف  ه���ذ�  ي����وزع  َذ�  م��ن 
ودي����ان����ا؟ و  و�ن����ه����ار  ج���ب���ال  ويف 

به ن���ل���وذ  ح��ت��ى  ي�����ش��ت��ت��ن��ا  َذ�  م���ن 
�ح�شانا؟  �مل��وت  بح�شن  �أن�شتعيد 

ي�����ا ك�����م ي�������روق ل�����ه �ن������ا ن��ب��ج��ل��ه
ورغ�����م  ���ش��ط��وت��ه ر�����ش���ن ي��ل��ق��ان��ا

ف���ه���ل ����ش���ره���ق���ه �ن������ا ب����ا ج���زع
موتانا �ملف�شوح  �ل�شحك  يف  و�ن 

ب���ل���ى ���ش��ره��ق��ه و�أق��������ول �أره���ق���ه
ثكانا �لثكل  ب��اأر���ض  ���ش��اح  فحن 

�شجر على  م��وت  م��ن  يخرج  ر�أي���ت 
عميانا م��وَت��ن   يف  ن��دخ��ل  ون��ح��ن 

�ي عا�شفة م��ن  ِب��َن��ا  ه��ذ� �جل��ن��ون 
ح��ت��ى غ��دون��ا ب��ق��ل��ب �ل��ن��ار  ن��ر�ن��ا

هذ� �ملجون �شكارى �لليل من زحفو�
ع��ل��ى �ل��ب��ط��ون زر�ف�����ات و وح��د�ن��ا

بللهم �ل���دم���ع  ب��ك��ل  �ل��ب��ك��اء  ه����ذ� 
�إدم���ان���ا  �لأه������د�ب  ت�شكبه  ور�ح 

غرقي �رى  ك��ي  عيني  �شاأفتح  �ين 
ق��رب��ان��ا ق���ا����ش���اه  م����ا  �هلل  ي�����ش��ل��م 

لقاء مع شاعر الموقف العروبي اديب ناصر 

وجوابا على �سوءايل : اأين انت االن؟ 
- �أنا  يف جر�حات �لأمة ويف معاناتها �أغ�شب 
و�أ�شلب طويل و�حمل �شمعتي لأرى ولأكتب ما �أر�ه 

نافعا. قوة �لنتماء
و�شرورة �لتحمل خللق �ل�شحوة من �لكابو�ض 

وبناء ما ت�شظى بالتما�شك  وعدم �ل�شت�شام.
بهذا  نتيجة متحققة  العرب: هل من  كل 

اجلهد؟
متاحا. �أنا  لي�ض  �ملتعددة  باأ�شكاله  �لعام   -
و�شاحتنا  تهمي�ض،  يف  قل  �أو  ح�شار،  يف  و�أمثايل 

مع�شر �ملثقفن ندو�ت قليلة
ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي.

كل العرب: ماذا عن القّراء ؟ 
�لتقي  وعندما  قلة.  وهم  يقر�أ.  �حد  ل   -
ثرثرة  ��شمع  �ملثقفن  على  حم�شوبون  هم  مبن 

ومتفرقات و�أجد �أنهم ببغاو�ت
�أرجو �ن �أكون خمطاأ لكنها �حلقيقة �ملوؤملة. 

يف  ام  القّراء  يف  امل�سكلة  هل  العرب:  كل 
الكتاب؟

مل  �لتعليمية  �ملناهج  نقر�أ.  ل  �لعرب  نحن    -
تنتج ذلك �لقاريء �لذي نر�ه يف بلد�ن �لآخرين. 

و�لكتاب ي�شدر بدون دعم
و�لتوزيع  فالرتويج  لرتبح،  تطبع  �لن�شر  ودور 
�أعماله  ليوثق  نفقته  على  يطبع  و�ملوؤلف  غائبان، 

وعليه �ن يت�شرف بكتبه. 
اأم  �ساعر  لقب  حتمل  اأنت  العرب:  كل 
ح�سني.  �سدام  الرئي�س   اإياه  منحك  املعارك 

ماذا يعني ذلك لك؟ 
كل �لعرب:  �لعر�ق، عر�ق �ل�شعر وعر�ق �ملربد 

الثقافة

هشام عودة ـ عمان

وعر�ق �لعمالقة �ملتنبي و�أبي متام، �ىل �جلو�هري 
�لو�حد وحميد �شعيد  �لرز�ق عبد  و�ل�شياب وعبد 
�شد�م  و�لقائد  تطول.  و�لقائمة  مهدي  و�شامي 
دوره  يرى  و  �ل�شعر  يحب  كان  �هلل،  رحمه  ح�شن 
يف خلق �لوعي و�لهمة. عندما خا�ض �لعر�ق حربه 
�لفار�شية، وها  و�لتو�شعية  �لأطماع  �لدفاعية �شد 
قلب  يف  �ل�شعر�ء  كان  ذلك.  تثبت  �لأحد�ث  هي 
حتمل ق�شائدي  �ن  �ل�شرف  يل  وكان  �ملعركة 
�لو�جب �لقومي �ىل جانب �شعر�ء �لعر�ق و�لمة. 

وعلى هذ� �لأ�شا�ض منحت �للقب �لذي �عتز به.
كل العرب: انت معروف يف العراق، و ماذا 

عن الوطن العربي؟ 
�أنا  �أول  فيها يطول.  لذلك ظروف �خلو�ض   -
ولقد  �تو�شط.  ول  �طلب  ل  خجول  �أنا  ثم  ك�شول، 

حتملت م�شوؤوليات وظيفية.
ولقد �متدت �ملعارك و�شرب �حل�شار �لعر�ق 
حمله  ما  ويف  �لعر�ق  يف  حم�شور�  �نت�شاري  وظل 

�لعرب �لذين كانو� 
وي�شاركون  ويقاتلون  �لعلم  ويتلقون  يتو�فدون 

يف �ملر�بد.
كل العرب:  هل ان�سفك النقاد؟ 

هناك  بابي،  دقو�  هم  ول  �أعرفهم  مل   -
عاقات وجمامات، وهناك جتاهل لل�شعر �لذي 

كتبناه وكاأن هناك حربا خفية
�و  �لقومية  بتهمة  �لتلب�ض)  من  خ�شية  �أو 

�لقوجمية(
- كل العرب: كلمة اخرية؟

وعلى  �حلياة  يف  حقها  ومع  �أمتنا  مع  نحن   -
�جلماهر �لتي ثارت و�شحت �لكثر �أن ل تر�شخ 

ل�شيا�شات �لذللو�لتغييب و�لتفتيت.

مع  لقاء  هو  نا�صر  اديب  العروبي  ال�صاعر  مع  اللقاء 
االدعياء  من  كثري  فيه  تهاوى  زمن  يف  ال�صلب،  املوقف 

واملزايدين 
�صبابية  بروح  الثمانني  على  ي�صرف  فهو  واملت�صلقني. 
واالإبداعية  الن�صالية  م�صريته  متوجا  تكل،  ال  وهمة 

باأحد ع�صر ديوانا
عنوان  حملت  ثالثة  جملدات  يف  جمعها  �صعريا 
يف  ان  اذ  الكاملة  لي�صت  انها  اأي  ال�صعرية«  »االعمال 

جعبته الكثري. 

جمال الغزاوي

الهجرة اإلنسانية مكسب للدول المستقبلة 

يف  �ل�شريحة  هذه  ح�شور  يز�ل  ل  لكن  حتوياتهم. 
م�شموع.  غر  �شوتها  يز�ل  ول  ملمو�ض  غر  �ملجتمع 
فالكثر منهم يعي�ض ويعمل يف ظروف بالغة �ل�شوء ل 
�أب�شط �خلدمات  يتاح لهم فيها �إل �حلد �لأدنى من 
ب�شكل يجايف  يعر�شهم  �لأ�شا�شية مما  ومن �حلقوق 
و�لتمييز  و�لعنف  لابتز�ز  ولئق  معقول  هو  ما 
و�لتهمي�ض. و هو ما ز�د من �نت�شار �لدعارة وجر�ئم 
حمرومون  منهم  فكثر  �ملخدر�ت.  وجتارة  �ل�شرقة 
�حلماية  وتوفر  معهم  �لتعاطف  بدل  حريتهم  من 

�لازمة لهم.
�لأزمة م�شتمرة لكون جميع �لدول مل ت�شدق على 
جميع �لقو�نن �لدولية �لأ�شا�شية حلقوق �لإن�شان، مبا 
يف ذلك �لتفاقية �لدولية حلماية حقوق جميع �لعمال 
�ملهاجرين و�أفر�د �أ�شرهم، ف�شًا عن �ل�شكوك ذ�ت 
�ل�شلة بقانون �لعمل �لدويل. فلم تعتمد �لدول على 
�شيا�شات خا�شة بالهجرة تت�شم بال�شمول وت�شتند �إىل 
�لهجرة  قنو�ت  تعزز  �أن  �شاأنها  ومن  �لإن�شان  حقوق 
�لقانونية. لتدرجها يف ��شرت�تيجياتها �لإمنائية و�أن 
متّكن �ملهاجرين من �مل�شاهمة مبهار�تهم وخر�تهم 
يف �لنهو�ض مبجتمعاتها. ولهذ� تعمل �لأمم �ملتحدة 
�لتكلفة  وخف�ض  �ملهاجرين  حقوق  حماية  على 
�لجتماعية و�لقت�شادية للهجرة و�لرتويج ل�شيا�شات 
�لأمم  يف  �لأع�شاء  �لدول  طالبت  فو�ئدها.  ُتعظم 

�لدولية  للهجرة  �لإيجابي  �لتاأثر  تاأخذ  �أن  �ملتحدة 
حلماية  �إطار  بو�شع  �أي�شًا  وتعهدت  �حل�شبان،  يف 
�ملهاجرين �ملت�شررين من �لأزمات �لإن�شانية و�شلمت 
�لت�شدي  �أجل  من  �لدويل  �لتعاون  تي�شر  ب�شرورة 
للتحديات �لتي تنطوي عليها �لهجرة بطريقة �شاملة 

يف ظل �لحرت�م �لتام حلقوق �لإن�شان.
كل  و�لاجئن  �ملهاجرين  �أزمة  و�شعت  لقد 
�لدميقر�طيات �لغربية و�لقيم �لأوروبية �أمام �ختبار 
على  �لأوروبي  �لحتاد  دول  خافات  وظهرت  �شعب 
�ل�شطح يف مو�جهة هذه �لأزمة مما دعى �أحد قادة 
�أ�شباب  �أزمة �لهجرة قد تكون �حد  للقول �ن  �أوروبا 
من  بريطانيا  خروج  و�ن  �لأوروبي  �لحتاد  تفكك 
�لأزمة.  لهذه  �ملبكرة  �لأعر��ض  �حد  هو  �لحتاد 
�لأوروبية  و�لإعامية  �ل�شيا�شية  �لطبقات  تناولت 
تتفاقم لزيادة تدفق  �أزمة بد�أت  �حلديث عن كونها 
منذ  �أوروبا  �إىل  �ل�شرعين  غر  �ملهاجرين  �إعد�د 
�شنة 2010  بينما غاب �لتطرق �إىل كونهم نازحن 
من مناطق �لنز�عات و�حلروب و�ل�شطهاد �لديني 
ت�شببت  �لتي  و�لبطالة  و�لفقر  �لقت�شادية  و�مل�شاكل 
بعد  ما  وحتى  �ل�شتعمارية  ب�شيا�شاتها  �أوروبا  فيها 
�تفاقية  ن�شو�ض  �جلميع  تنا�شى  بل  �ل�شتقال، 
و�لدميقر�طية  �حلرية  وقيم  �لأوروبي  �لحتاد 
�لتي  و�لت�شامح  �لأن�شان  حقوق  و�حرت�م  و�مل�شاو�ة 
بنى عليها �لحتاد فقد �شهد عام 2015 �كر موجة 
 5 �أن هناك  �أوروبا حتديدً�، لكن �ملفارقة  �إىل  نزوح 
�ألف   100 من  �أكرث  وموت  �شاعة  كل  غرق  حالت 
مهاجر يف �لبحر حتى �لآن، فمتى ينفذ قادة �لدول 

�لأوروبية �لتز�ماتهم بدل �شعار�ت �ملوؤمتر�ت؟

تعانى دول �لحتاد �لأوروبي من خلل دميوغر�فى 
تر�جع  ب�شبب  بالنخفا�ض  مهددة  �شعوبها  وبع�ض 
�أعد�د  و�رتفاع  �ل�شباب  وتناق�ض عدد  �ملو�ليد  ن�شبة 
�ل�شيوخ؛ فاملجتمعات �لأوروبية يف حاجة �إىل طاقات 
فالهجرة  �ملهاجرين  �شباب  لهم  توفرها  �شابة 
تعود  و�لع�شرين  �حلادي  �لقرن  يف  و�قعية  �إ�شكالية 
�ل�شو�ء.  حد  على  و�لبلد�ن  �ملهاجرين  على  بالنفع 
�أنها مدينة ملاين  �ملتقدمة  �لغربية  �لدول  تنكر  ول 
يف  وحيويتهم  ب�شجاعتهم  �أ�شهمو�  �لذين  �ملهاجرين 
�إثر�ء جمتمعاتها حتى باتت �أكرث رخاء� و��شتقر�ر�. 
�إحدى  وتلك  ي�شيخون.  �لعجوز  �لقارة  ف�شكان 
�لتحولت �لجتماعية �لأكرث �أهمية يف �لقرن �حلادي 
و�لع�شرين، وباتت توؤثر على جميع قطاعات �ملجتمع، 
�ملتحدة  �لأمم  بيانات  وت�شر  �لعمل  �شوق  ول�شيما 
�أعمارهم  تتجاوز  �لذين  �ل�شن  كبار  عدد  زيادة  عن 
عن 60 عاما ب�شكل كبر يف �ل�شنو�ت �لأخرة، ومن 
�ملتوقع �أن يت�شارع هذ� �لنمو يف �لعقود �ملقبلة. ففي 
عام 2017، كان هناك 981 مليون �شخ�ض تزيد 
�أي  �لعامل،  �أنحاء  60 عاما يف جميع  �أعمارهم عن 
�أن ينمو  �ملتوقع  %  ومن   48 بزيادة عاملية قدرها 
�أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �لعامل  يف  �لأ�شخا�ض  عدد 
�أكرث من 70 عاما بن�شبة 56 %، ليزيد عن 1.4 
بليون �شخ�ض عام 2030.  وبحلول عام 2050، 
من �ملتوقع �أن يزد�د عدد �شكان �لعامل من كبار �ل�شن 
لي�شل �إىل ما يقرب من 2.1 مليار. يف مقابل هذ�، 
بطالة  حتت  يرزح  �شاب  ملياري  من  �أكرث  يز�ل  ل 
يوجد  بينما  �شهاد�ت   على  ح�شوله  رغم  مزمنة 
�ل�شباب  من  دويل  مهاجر  مليون   232 زهاء  �لآن 
فو�ئد  ويجلبون  �ملجالت  �شتى  يف  بن�شاط  يعملون 
ل  عمل  قوة  ي�شكلون  حيث  �ملهجر  بلد�ن  �إىل  ثابتة 
غنى عنها وعلى بلد�نهم �لأ�شلية حيث ير�شلون �إليها 
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كانت العرب تتبع تقليدا لغويا يتمثل بالتعبريعن ال�صيء ب�صده, فهم يقولون عن ال�صحراء املفازة, 
اأمال ب�صالمة من يجتازها, وعن امللدوغ من اأفعى ال�صليم, تيمنا ب�صالمته. وحتى يف زماننا هذا  ن�صادف 
بع�ض التعابري التي تعرب عن ال�صيء ب�صده, فيقولون للغبي: يا فهيم, و ي�صفون اخل�صونة بالنعومة, 

لل�صخرية والتنديد, اأو كي ل يتلوث الل�صان بحام�ض القول, و يتورط يف التنابز بالألقاب.

الثقافة

رأي

�أحي�ن� ال نحت�ج �إىل �لكثري من �لّت�أمل و �لبحث لنبد�أ من 
جديد، يكفي �أن نفت�ش يف �أعم�قن� و جنول يف �أقبية دو�خلن� 
�ملثقلة ب�سجيج �حلك�ي�ت، لن�سرتجع حلظ�ت ع�لقة و معتقة 
بغب�ر �حلنني، حلظ�ت مّرت بن� و مل نع�سه�، بل �أخفقن� يف 
�أحد�ثه�  �أو مل متهلن� �حلي�ة لنعي�سه� يف خ�سم  �أن نعي�سه� 

�ليومّية. 
نتف�ج�أ �أنه� حلظ�ت ال ز�لت ت�أ�سره� �لّذ�كرة �ملزدحمة 
�لوجع،  طوف�ن  بلل  من  عليه�  خوف�  متن�هي  ال  بحر�ش 
كثري  �حلي�ة،  مع  جديد  موعد  على  بحث  حلظة  لتحرره� 
عنده�  لنج�حن�،  ح�فز�  ك�نت  �أخرى  و  ظنن�  خيبت  منه� 
�أنن� نحن من ك�ن يحر�ش على عدم ت�سّربه�  فقط نكت�سف 
و  تعي�ش  مّن�،  جزء�  �ليوم  �أّنه�  �سنني  طول  بعد  ونكت�سف 

تتنف�ش معن� و تر�سم مالحمن�.
و  �ملتك�ملة،  لغته�  للّذكري�ت  �أّن  نقول  �أن  ن�ستطيع 
�أبجدّيته� �خل��سة، و يحدث �أن نعيد تهّجي حروف خيب�تن� 
�أن نغ�سل قهرن� مبو�جهة  كطفل الأول مّرة يتعلم �لقر�ءة، و 
�خليب�ت  غب�ر  من  نع�سر  يجعلن�  مطلق  ب�إمي�ن  و  �أنف�سن� 
هدف  عن  جديد  من  �لبحث  طريق  يف  ز�دن�  يكون  �سهد�، 
�سحيق،  م��ش  ذ�ت  يف  حتقيقه  ن�ستطع  مل  �أ�سمى،  و  �أكرب 
فر�سة  تكون  حو��سه�،  �سطوة  توؤذين�  �لتي  ف�لّذكري�ت 
ت�ستوقفن� لن�سنع من �إخف�ق�تن� ح��سر� حّي�. ح��سر� ق�در� 
على �ل�سمود و �لّتحدي لن�ستمّر يف �خللق و �لتجديد و نكون 

على قيد �لّنج�ح و على قيد �الأمل. 
م��سيه  يف  فين�  �الإن�س�ن  ذلك  وهي  نحن  هي  ّذكري�تن� 

و ح��سره، هي تر�سم مالحمن� و جم�ل �للحظة فين� ! ...

سناء	جاء	باهلل		

ذكريات... غير عابرة...!

التعبير باألضداد

عادل	الفريجات

�الجت�ه  لهذ�  نظ�ئر  على  نقع  �لغزل  ميد�ن  ويف 
�لتعبريي، فجميل بثينة يقول يف بثينة:

ميوت �لهوى مني �إذ� م� لقيته�        
 ويحي� �إذ� ف�رقته� فيعود

 فه� هن� ت�أكيد على حي�ة �حلب عند �للق�ء، رغم 
�أن ظ�هر �لقول �أنه م�ت وتال�سى. ويف �ل�سطر �لث�ين 
�لذي  ف�حلب  م�ستتبه�،  وينقلب  �للغة   تتبدل عالئق 
يتوقد  نر�ه  �لفر�ق،  عند  ي�سمحل  �و  ينطفئ  رمب� 
�حل�لتني،  يف  فهو  وعليه،   . �لفر�ق  عند  ويزدهر 
لكن  م�سع.  ن�ب�ش  حي  �لفر�ق،  وعند  �للقي�  عند 
ليدخل  �لكالم   م�ألوف  خ�لف  ت�أتيه  بح�سن  �ل�س�عر 
يف حمر�ب �ل�سعر �ملقد�ش، حمقق� �سرط� من �سروط 
�لن�ش �الأدبي، وهو م� ي�سمى ب�لعدول، �أو �خلروج �أو 

�النزي�ح.
يف  �أن  يوم�  ممدوحه   �أبلغ   فقد  �ملتنبي  �أم� 
�سكوته عن بي�ن ح�ج�ته بي�ن� وخط�ب�، فق�ل معرب� 

ب�الأ�سد�د:
َويف �لّنف�ِش ح�ج�ٌت َوفيَك َفَط�َنٌة            �ُسُكوتي 

َبَي�ٌن ِعْنَده� َوِخط�ُب
��ستنفدت  قد  �للغة  يرى  هن�  ب�ل�س�عر  فك�أين 
ط�ق�ته�، فم� ع�دت ق�درة على حمل م� ميور بنف�سه، 
ف�سمت. الأن فط�نة ممدوحه كفيلة بقر�ءة �ملمحو، 
من  �أقوى  وبي�ن  خط�ب  ذلك  ويف  �ملخبوء.  وك�سف 

جهر و�إعالن.
جورج  ق�سيدة  يف  بعينه�  عب�ر�ت  وتده�سني 
جرد�ق )هذه ليلتي( �لتي حلنه� عبد �لوه�ب وغنته� 

�أم كلثوم، وخ��سة يف قوله:
ف�دن مني وخذ �إليك حن�ين       ثم �غم�ش عينيك حتى تر�نى

وليكن لـــيلن� طــويال طويال       فــكـــثري �للق�ء ك�ن قليال
فكيف تكون �لروؤية يف غم�ش �لعني عن �حلبيب؟ وكيف يكون كثري �للق�ء قليال؟ ال ريب �أن 
�ل�س�عر هن� مج تقليدية �للغة، وفر من مو��سع�ته� �مل�ستهلكة، ف�أتى ب�ل�سلب ليعرب عن �الإيج�ب، 
وب�ل�سد ليوؤدي معنى �الت�س�ق. بل هو ��ستبدل بروؤية �لقلب �مل�سمرة روؤية �لعني �لب�دية. و�أر�د 
)بكثري �للق�ء �لقليل( �أن يف�سح �أن �لزمن مير على عجل عند �للقي� ب�حلبيب. وهذ� تفجري 
لط�ق�ت �للغة قلم� يقع عليه �ملرء يف �الإبد�ع �ل�سعري. ويح�سرين هن� بيت�ن ر�ئع�ن يف �لغزل 
�لبرتون  �ل�س�عر يون�ش �البن وهو من ق�س�ء  �لبديع ذ�ته. وهم� قول  �الأد�ء  �ي�س�  ينتمي�ن يف 

�للبن�ين : 
�أحب �حلب متتمة  ولكن      على �سفتي متتمتي متوت

ف�أعتمد �ل�سكوت �أد�ة بوحي    وبع�ش �لقول �أ�سرحه �ل�سكوت
�أيه� �ل�س�عر �ملبدع يليق بن� �ل�سكوت و�لتمتمة، ولكن مع �لت�أمل يف �سحر  وبعد قولك هذ� 

�الإبد�ع وروعة �البتك�ر.
ولنز�ر قب�ين ق�سيدة عنو�نه�  »تن�ق�س�ت قلبي«  يقول فيه�:

هن�لك خم�ش دق�ئق
به� �أطمئن عليك قليال 

و�أ�سكو �ليك همومي قليال 
و�أ�ستم فيه� �لزم�ن قليال 

هن�لك خم�ش دق�ئق
به� تقلبني حي�تي قليال

فم�ذ� ت�سمني.. هذ� �لت�ستت 
هذ� �لتمزق 

هذ� �لعذ�ب �لطويل �لطويال؟؟
وكيف تكون �خلي�نة حال 

وكيف يكون �لنف�ق جميال؟ 
�سم�ت  ويغري  �الأ�سي�ء،  طب�ئع  يحول  �أن  حلبك  ميكن  هل  �إنك�ري�:  ت�س�وؤال  يت�س�ءل  فنز�ر 
لطيف�  �سيئ�  كر�هيته،  على  �لنف�ق،  وي�سري  ومقبولة،  م�ست�س�غة  �خلي�نة  فيجعل  �ملف�هيم، 
�لكون، ويبدل �ملف�هيم،  �إن حبك �لط�غي يقلب  �أن يقول حلبيبة:  �إنه يريد  ومفهوم�؟ ال ريب 
وي�ستبد بي،  ف�أ�سلك �سبال جديدة، وينجر�سعري معي �إىل �سعب مغ�يرمل� ينهجه �لن��ش من قبل، 

ف�أ�سري«غريب �لوجه و�ليد و�لل�س�ن« كم� يقول �ملتنبي يف ق�سيدته »�سعب بو�ن«.
�ل�سعر�ء  �أحد  قول  و�الإعر�ب  �لنحو  قو�عد  يتحدى  �لذي  �للغوي  �لعدول  جميل  ومن 

�ملع��سرين يخ�طب وطنه: 
 ب�لرفع �أبنيك ي� وطني

)ب�سمة على �لعني( 
فهو، م�د�م يف �آف�ق �لرفعة و�لعلو و�الأجم�د، ال ي�ست�سوب  ك�سر كلمة )�لرفع( نحوي�، بل 
يتمرد على قو�عد �للغة ويرفعه�، لتكون مت�سقة مع �أم�نيه و�أهد�فه، م�ستثمر� مبد�أ �أدبي� يعرف 

ب�لعدول �أو �خلروج، �أو بتحدي  قو�عد �لنحو وم�سلم�ته. 
وبعد، �أال يبلغ �ملر�سل �س�معه مر�ده حني يقول له ن�في� :« �أن� ال �أريد �أن �تهمك ب�لتح�مل 
و�لبعد عن �الإن�س�ف؟ ال �سك يف �أن مر�د �ملتحدث  �مل�سمر هو: �الته�م ال نقي�سه، و�الإد�نة ال 

�لتربئة. 

�سهد �ملعهد �لدويل لل�سالم يف �ملن�مة  حفل �إطالق كت�ب »�لعرب على مفرتق �لطرق« لل�سي��سية �لبحرينية 
�سمرية رجب.

و�كدت �ل�سيدة �سمرية رجب خالل �حلفل �ن هذ� �لكت�ب يعرّب عن جمموعة من �لهو�ج�ش و�لت�س�وؤالت 
و�الأفك�ر �لتي �سغلت ب�له� منذ �أكرث من عقد من �لزمن وتتن�ول فيه �مل�س�كل و�لتحدي�ت و�لره�ن�ت �مل�ستقبلية 

ملنطقتن� �لعربية يف خ�سم �لتحوالت �جليو�سي��سية �الإقليمية و�لدولية.
و�أ�س�فت �نه� ح�ولت يف �لكت�ب ت�سليط �ل�سوء على �لنظ�م �الإقليمي �لعربي يف ظل �لتغري�ت �ل�سي��سية 
�لوح�سية ك�لذي مت  �لروؤى  �لتعتيم عليه من خمطط�ت دولية حتوي �لكثري من  �لدولية وم� يح�ول �الإعالم 
ر�سمه للعر�ق ولدول �لربيع �لعربي و�لذي م�ز�ل �س�رًي� كنموذج يتم �لعمل على تنفيذه يف ب�قي �لبالد �لعربية 
� �لدول �لنفطية منه� وذلك مبنهجية �لتحليل �لت�ريخي و�ل�سي��سي، و�لدر��سة �مل�ستقبلية، و�لرتكيز  خ�سو�سً

على م� مت ت�سميته يف �لقرن �مل��سي بلعبة �الأمم.
و�كد مدير �ملعهد �لدويل لل�سالم ب�ل�سرق �الأو�سط و�سم�ل �إفريقي� �ل�سيد جنيب فريجي �ن كت�ب »�لعرب 
على مفرتق طرق« ل�سمرية رجب ي�أتي يف ظرف مهم متر به دولن� �لعربية و�ن عنو�ن �لكت�ب يعرب عن و�سع 

�ملنطقة �لعربية بكل �بع�ده�.
و�لغربية  �لعربية  �لدول  و�سفر�ء  و�مل�سوؤولني  و�ملهتمني  �ملثقفني  من  عدد  �لكت�ب  تد�سني  حفل  وح�سر 

ب�لبحرين.

صدور كتاب »العرب على مفترق الطرق« للسياسية البحرينية سميرة رجب

العدد 3- السنة األولى 55العدد 3- السنة األولى54

نيكول كيدمان
 إطاللة صادمة 

وأداء مبهر

مدير �ملوقع �اللكرتوين:
�سيد مراد

ردة فعل الجزائريين من اإلصالحات التربوية
إسفين يدق في نعش المعادين للعروبة

الحجاب 
اليقلل من 

جمالك 

ياسمين صبري 
تقرر أن تصبح بطلة
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اليهود يزعمون أنهم 
شعب اهلل المختار 

والفرس يزعمون أنهم 
شعب القوة والنار. وهما 

بذلك فوق الجميع.
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فيصل زكي

أين يتماهى المشروعان الصهيوني والفارسي وكيف !؟

حقائق وإنطباعات بعيدًا عن الخداع والمزايدات...

السياسة

وخالف  جدٍل  مثار  هو  املو�سوع  هذا  اأن  �سك  ال 
العديد  وعند  واالإ�سالمية  العربية  املجتمعات  داخل 
املفكرين  اأو�ساط  ويف  ال�سيا�سية  والقوى  االأحزاب  من 
عن  احلديث  يجري  ما  وكثريًا  والباحثني،  واملوؤرخني 
 « اليهود   « بني  ال�سنني  اآالف  اإىل  تفاهماٍت ميتد عمرها 
التفاهمات  اأخرى، هذه  » من جهة  الفر�ص   « و  من جهة 
ال�سهيونية  احلركة  تاأ�سي�ص  منذ  تاأطريها  جرى 
بعدها  ومن  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  العاملية 
الع�سرين. القرن  منت�سف  ال�سهيوين  الكيان   اإن�ساء 
التخادم  قنوات  كل  الفرتة  تلك  يف  اإيران  �ساه  فتح  لقد 
ري والعلني ثم جاء اخلميني لري�سم عالقات  املتبادل ال�سِّ
اأقوى عرب خطوط اأبعد وخيوط اأدق وحيثما توجد م�سالح 
م�سرتكة للجانبني وهو ما �سميَّ بالتفاهمات االإ�سرتاتيجية 
الكارثية  االأحداث  م�سل�سل  بداأ  وهكذا  بينهما.  ال�سمنية 
واأخطرها  واأهمها  اأولها  املعا�سر،  تاريخنا  يف  املتالحقة 
بوابة  باإعتباره  العراق  على  املبا�سر  الفار�سي  العدوان 
د قوة وطموح االأمة يف �سراعها  العرب ال�سرقية التي جت�سِّ
مع اأعدائها ويف مواجهة التحديات واالأطماع اخلارجية. 
وبعد العراق جرى اإنتاج اأزمات اأخرى يف �ساحات اأخرى 
العدوين  بني  مزعومة  كالمية  حروب  �ستار  حتت  ولكن 
ال�سديقني يف حني كانت التفاهمات على االأر�ص وخا�سة 
يف ال�ساحات ال�ساخنة املنكوبة وا�سحة كما هو احلال يف 
اأفغان�ستان والعراق و�سوريا واليمن ومياه اخلليج العربي 
احلميم  امللعون  ال�سامت  التعاي�ص  حيث  االأحمر  والبحر 
دام ودون اأن يعرتف اأي طرف ب�ِسر  دون اأي �سراع اأو �سِ

هذه احلقيقة وال مبفاعيلها الهدامة..!؟
الأ�سانيد الفكرية والتاريخية

االأبعاد  ثالثية  �سرية  خلطة  هناك  اأن  املعروف  من 
لكٍل  واملنهجي  والعقيدي  الفكري  االأ�سا�ص  ن  تكوِّ
عقدة  عن�سري،  قومي  تع�سب  ديني،  تع�سب  منهما، 
اليهود  الب�سري،  التفوق  عقدة  هي  عندهما  وهمية 
يزعمون  والفر�ص  املختار  اهلل  �سعب  اأنهم  يزعمون 
اجلميع.  فوق  بذلك  وهما  والنار.  القوة  �سعب   اأنهم 
طبعت  التي  هي  اخلبيثة  املعقدة  اخللطة  هذه 
و�سحنتها  منهما  لكٍل  واملجتمعية  الفردية  اخل�سائ�ص 
وبنقد  والعدوان  االإنتقام  وروح  والكراهية  باالأحقاد 
وال  يعد  ال  مما  وغريها  واملواثيق  والعقود  العهود 
نن�سى  اأن  دون  ال�سريرة  ال�سفات  من  يح�سى 
وخداع. مكر  من  ومافيها  اخلبيثة  الباطنية   الظاهرة 
هجينة  اأفكار  ولدت  اأي�سًا  اخللطة  هذه  داخل  ومن 
كثرية  وموؤامرات  د�سائ�ص  وحيكت  عديدة  ونظريات 
اأ�ساطري  ون�ِسجت  وفنت  ومنازعات  حروب  واأ�سِعلت 

االأديان  مدار�ص  يف  اليهود  تعلَّم  لقد  وخرافات. 
اأو  وال�سراديب  املعابد  وداخل  االإ�سالم  قبل  الفار�سية 
بادت  ثم  �سادت  التي  الفجور  ومنابر  الق�سور  داخل 
حركات  عرب  عادت  ذلك  بعد  ولكنها  االإ�سالم  باإنت�سار 
الهدامة  والِنَحل  الِفرق  وع�سرات  واملرتدين  اخلوارج 
معًا. والفر�ص  اليهود  اأ�سابع   التي وقفت خلفها وحركتها 

وامل�سرتكة  امل�سينة  الظواهر  هذه  كل  اأ�ستخِدمت  لقد 
لالأر�ص  واإغت�ساب  واإحتالل  عدوان  لكل  كاأ�سا�ٍص 
واملجتمعات  للدول  ال�سيادة  وملباديء  وللحقوق 
اله�سم  ثم  الق�سم  �سيا�سة  مثاًل  ومنها  االأخرى. 
والتوطني  العرقي  التطهري  و�سيا�سة  املحتلة  لالأر�ص 
العراق  يف  ذلك  يطِبقون  الفر�ص  مكانه،  العن�سري 
يطِبقونه  وال�سهاينة  مثاًل  الثالث  واجلزر  واالأحواز 
فاجر. وب�سكل  املك�سوف  على  واجلوالن  فل�سطني   يف 

هذه  يطِبقان  فهما   « القومي   « باأمنهما  يتعلق  فيما  اأما 
الذي  واالإن�ساين  القانوين  مفهومها  بعك�ص  النظرية 
العدوان  حاالت  يف  الذات  عن  الدفاع  حق  للدول  يعطي 
يعتمدون  وال�سهاينة  الفر�ص  بينما  اخلارجي  والتهديد 
االإفرتا�سية  والتهديدات  االأخطار  مبدئ  على  دائمًا 
عمليات  ي�سمونه  فيما  غريهم  على  باالإعتداء  ويقوم 
الدوام  على  ت�ستبيح  مثاًل   « اإ�سرائيل   « وقائية  اإ�ستباقية 
واإيران  االإفرتا�سية  النظرية  هذه  وفق  واملناطق  االأجواء 
اأو خارج حدودها  ال�سيء ذاته يف مناطق و�سايتها  تفعل 
الدويل. القانون  اأو  ال�سيادة  حلقوق  اإعتبار  اأي   دون 

عند  م�سرتكة  لفل�سفٍة  الطرفان  يلجاأ  اأن  غريبًا  ولي�ص 
التح�سري للعدوان على هدٍف اإ�سرتاتيجي، هذه الفل�سفة 
تعتمد على االإغتيال املعنوي قبل اجل�سدي للهدف املطلوب 
فردًا كان اأم �سعبًا اأم دولة وهو ما ي�سمى يف نظريات احلرب 
 النف�سية ب » ال�سخ�سنة » وذلك خلداع الب�سر والب�سرية.

مثاًل يتم الرتكيز على » �سدام ح�سني » ولي�ص على العراق 
واالإن�سانية،  القومية  ومبادئه  وقوته  ونهو�سه  وحقوقه 
على  ولي�ص   « عبدالنا�سر   « على  الرتكيز  يف  وهكذا 
اأي�سٌا  النظرية طِبقت  وهذه  التحرري.  القومي  م�سروعه 
وقف  الذي  مانديال  و�سافيز وحتى  وكا�سرتو  بومدَين  مع 

يف وجه الف�سل والتمييز العن�سري.
اإرهاب الدولة ودولة الإرهاب

هما �سفتان متالزمتان للدول والكيانات التي يعتربها 
تكون جمردة  الأنها  مارقة  دواًل  االإن�ساين  الدويل  القانون 
وغريها.  وال�سالم  وامل�ساواة  واحلرية  العدالة  قيم  من 
فالكيان  البع�ص.  لبع�سهما  مكملتان  �سفتان  اأي�سًا  وهما 
ال�سهيوين باالأ�سا�ص قام على اأكتاف ع�سابات �سهيونية 
هو  وقانونها  فكرها  زال  ما  معروفة  م�سلحة  اإرهابية 



وخا�سًة  احلاكمة  ال�سهيونية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سائد 
اأنواع  �سّتى  متار�ص  التي  والع�سكرية  االأمنية  املوؤ�س�سات 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  واجلماعية  الفردية  اجلرائم 
االأعزل كما متار�ص الف�سل العن�سري واالإبعاد الق�سري 
وعمليات االإغتيال واالإعتقال واإ�ستخدام االأ�سلحة املحرمة 
دون م�ساءلة اأو حما�سبة اأو ردع من اأحد، وميتد اإرهابها 
اإىل ما ت�سميه جمالها احليوي وحيث تقت�سي م�ساحلها 
عمليات  من  االآالف  بل  مئات  وهناك  االإ�سرتاتيجية 
املتحدة. االأمم  لدى  واملوثق  املبا�سر  والعدوان   االإخرتاق 

اأما النظام الفار�سي ال�سفوي فقد مار�ص اإرهاب الدولة 
عهد  بني  الوحيد  والفارق  وخارجها  اإيران  داخل  يف 
مببداأ  اإرهابه  َع  �سرَّ اخلميني  اأن  ال�ساه  وعهد  اخلميني 
للخليج،  ك�سرطي  بوظيفته  ال�ساه  بينما  الثورة  ت�سدير 
كما  واأداة  كو�سيلة  الثوري  احلر�ص  على  اإعتمد  اخلميني 
اإعتمد على امليلي�سيات امل�سلحة يف الداخل واخلارج وعلى 
وال�سالل  الت�سليل  و�سبكات  واالإف�ساد  الف�ساد  مافيات 
وفرق املوت واالإغتيال وكلنا يدرك ماذا فعل يف العراق من 
الفار�سية  االإغتيال  فرق  تعمل  كانت  وكيف  ودمار  خراٍب 
العلماء  الحقوا  ال�سهاينة  جنب،  اإىل  جنبًا  وال�سهيونية 
واالأكادمييني واأ�سحاب الكفاءات واملبدعني بينما الفرق 
وكوادر  قيادات  و  والطيارين  ال�سباط  تالحق  ال�سفوية 
احلزب والدولة يف العراق يف حني قامت �سلطات حكومة 
اأ�سمته  ما  خالل  من  اأخرى  �سفحات  بتنفيذ  االإحتالل 

قانون اإرهاب)4( واالإجتثاث.
املهام امل�سرتكة لت�سويه
 �سورة العرب والإ�سالم

االأفكار  وت�سويق  اإنتاج  مت  واحد  م�سرتٍك  مطبٍخ  يف 
واالإ�سالم.  العرب  �سورة  ت�سويه  اإ�ستهدفت  التي  الهدامة 
واأجهزة  بحثية  مراكز  اأعماله  يف  �ساهمت  املطبخ  هذا 
حتريف  حاولت  متخ�س�سة  دينية  وقيادات  اأمنية 
ال�سريفة  النبوية  االأحاديث  وتزوير  الكرمي  القراآن 
وخا�سة  وخلفائه  و�سحابته  اهلل  ر�سول  على  والتطاول 
اخلليفة  تطاولهم  من  ي�سلم  ومل  وعثمان  وعمر  بكر  اأبو 
واأّلفوا  املوؤمنني  اأم  عائ�سة  وال�سيدة  وجهه  اهلل  كّرم  علي 
اإ�ستبدلو  وقد  وخرافات.  وروايات  ق�س�ص  ذلك  لكل 
الظلمات. و�سراديب  باحل�سينيات  اهلل   م�ساجد 

م�ساجد  حتويل  اإىل  االأمر  بهم  و�سل  فقد  ال�سهاينة  اأما 
الطرفان  �سارك  ولقد  خيول،  حانات  اأو  لهو  ل�ساالت 
لت�سويه  ال�سيا�سي  باالإ�سالم  ي�سمى  ما  ظواهر  اإنتاج  يف 
�سورة االإ�سالم احلقيقي. لقد طالت حمالت الت�سهري كل 
بدءًا من  االإ�سالمي  العربي  التاريخ  الذهبية يف  الع�سور 
العبا�سي  بالع�سر  ومرورًا  والفتوحات  اخلالفات  ع�سر 
العربية  النه�سة  وع�سر  والعثماين  واالأندل�سي  واالأموي 

احلديثة.
اإ�ستخدام القنوات يف التعامل مع اخلارج

املبا�سر  التوا�سل  قنوات  على  الطرفان  اإعتمد 
يف  تواجدها  اأماكن  يف  اأتباعهما  اأو  جالياتهما  مع 
لكل  دولة  كيانهم  اإعتربوا  مثاًل  ال�سهاينة  اخلارج، 
كل  على  اأو�سياء  اأنف�سهم  اإعتربوا  والفر�ص  العامل  يهود 

وي�ستفيد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املذهب  يف  اأتباعهم 
م�ساحله  خلدمة  اجلاليات  هذه  من  طرف  كل 
واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  ون�ساطاته  وعالقاته  و�سيا�ساته 
املمكنة  الت�سهيالت  لهم  م  ويقدِّ وغريها،  واالإعالمية 
اإقامة  يف  وي�ساعدهم  اجلن�سية  باإزدواجية  لهم  وي�سمح 
واجلمعيات  واملنتديات  والدينية  االإجتماعية  الواجهات 
وكذلك  املدين  املجتمع  ومنظمات  الثقافية  واملراكز 
ال�سبيهة. واملافيات  وامليلي�سيات  ال�سيا�سية   االأحزاب 
بفتح  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأدوات  تقوم  ذاته  االإجتاه  ويف 
الكني�ست مثاًل  التوا�سل مع مثيالتها يف اخلارج،  قنوات 
يفتح قنواته على الربملانات العاملية والكني�ص يفتح قنواته 
النقابات  وهكذا  الدينية،  واملرجعيات  الكنائ�ص  على 
واالأجهزة االأمنية وما ي�سمى بدبلوما�سية الروؤ�ساء ورجال 

االأعمال.
اأين نحن العرب من كل هذا!!؟؟

اأول ما يتبادر اإىل الذهن هو الت�ساوؤل عن م�سروعنا 
ويحقق  م�ساحلنا  ويحمي  اإرادتنا  ميثل  الذي  القومي 
اأهدافنا وي�ستعيد حقوقنا وهو امل�سروع القومي النه�سوي 
العملي  ال�سبيل  األي�ص هو  التحرري احل�ساري.  الوحدوي 
وروحها  العروبة  عن  والدفاع  القومي  االأمن  ل�سيانة 

 مطبٍخ مشترٍك واحد تم 
إنتاج وتسويق األفكار 

الهدامة التي إستهدفت 
تشويه صورة العرب 

واإلسالم
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السياسة

اإقليمي  م�سروع  الأي  املو�سوعي  البديل  وهو  االإ�سالم 
اأمتنا؟ وطموحات  وحقوقنا  لوجودنا  معاٍد  دويل   اأو 

املجهول  على  نراهن  وال  املحظور  يف  نقع  ال  حتى 
ون�سلِّم  امل�ستنقعات  يف  ونغرق  املتاهات  يف  ن�سيع  وال 
عليه  نحن  مبا  االإعرتاف  علينا  اأن  جند  الرايات. 
واملفتوح  املك�سوف  الراهن  العربي  بالواقع  ر  ونقِّ وفيه 
واملناعة  والقدرة  القوة  ملقومات  والفاقد  وامل�ستباح 
حقيقة. اإىل  حلم  من  م�سروعنا  لتحويل  توؤهلنا   التي 
امل�سروع  وخطورة  �سراوة  من  بالرغم  االأوىل:  املالحظة 
ال�سهيوين  العربي  ال�سراع  يبقى  ابعاده،  بكل  الفار�سي 
هو ال�سراع الرئي�سي وامل�سريي باإعتباره �سراعًا وجوديًا 
خطورة  من  التقليل  يعني  ال  وهذا  باإمتياز،  وحتريريًا 
ذلك  ناأخذ  ال  اأن  يعني  واإمنا  الفار�سي  العربي  ال�سراع 
والت�سليم  ال�سهيوين  العدو  مع  للتطبيع  ذريعة  اأو  فّزاعة 
�سعيد.  من  اأكرث  على  حا�سل  هو  كما  له  واالإ�ست�سالم 
العدو  يد  على  تاأتي  ال  الفار�سي  العدو  �سوكة  ك�سر  اإن 
والقدرة  االإرادة  اأ�سحاب  يد  على  بل  حتمًا  ال�سهيوين 
من اأبناء هذه االأمة قادة ورجال، لن�ستعيد الذاكرة قلياًل 
قبل عقود ثالث فقط متكن قائد عربي واحد و باإمكانات 
دولة عربية واحدة من �سحق عدوان فار�سي اإ�ستمر ثماِن 
القائد  قام  التاريخية  الفرتة  نف�ص  ويف  متوا�سلة  �سنوات 
كوؤو�ص  من  كاأ�سًا   )٣٩( ال�سهيوين  العدو  بتجريع  نف�سه 
الهزمية دون اأن يجراأ على الرد بغري اأنّات الوجع واآهات 
اخليبة واخلذالن، دولة واحدة وقائد واحد قلب موازين 
دولة  العرب  كل  كان  اإذا  فكيف  معًا  عدوين  مع  القوى 

وقيادة!!!
امل�سروع  اأن  دائمًا  ندرك  اأن  يجب  الثانية:  املالحظة 
املقاومة  من  ياأخذ  الذي  احلديث  القدمي  الفار�سي 
كغطاٍء  االإ�سالمية  االأمة  من  ياأخذ  واأحيانًا  له  عنوانًا 
ومعاٍد  جهة  من  خمادع  م�سروع  هو  اأو�سع،  الإنت�سار 
ثالثة. جهة  من  اإ�سالمنا  ولروح  اأخرى  جهة  من   الأمتنا 

التي  االإ�سالمية  االأحزاب  من  واحدًا  حزبًا  اأعطونا 
ترعاها االأجهزة الفار�سية من اأفغان�ستان اإىل العراق اإىل 
اليمن اإىل اأندوني�سيا والباك�ستان يتذكر اأن هناك ق�سية 
اإ�سالمية مركزية وحمورية هي ق�سية فل�سطني. اإن معظم 
غري  الفار�سية  التبعية  ذات  ال�سيا�سي  االإ�سالم  حركات 

معنية على االإطالق بال�سراع العربي ال�سهيوين واالأنكى 
اأن معظم احلركات االإ�سالمية املقابل لها غري معنية هي 
االأخرى بهذا ال�سراع كما هي القاعدة والن�سرة واأخواتها 
وبناتها. واأما احلركات الوطنية والقومية والي�سارية التي 
اإنخرطت يف هذا ال�سراع يف العقود املا�سية فقد حتولت 
مع طغيان االإ�سالم ال�سيا�سي اإىل جمرد نخٍب ال عمل لها 
اإال التغني باأجماد املا�سي، فيما تت�سدر امل�سهد حركات 
االإ�سالم ال�سيا�سي وهي مع االأ�سف ذات اأجندات م�سبوهة 
والتكتالت  اأ�سبح جزءًا من منظومات املحاور  ومعظمها 
هو  الوحيد  االإ�ستثناء  اإن  النافذة.  والدولية  االإقليمية 
غريه  عن  تختلف  هوام�ص  اأعطي  الذي  اهلل  حزب 
وغريها  اإيران  تخدم  جيو�سيا�سية  �سرورات  فر�ستها 
كله. لالإقليم  نفوذ  ومناطق  خرائط  من  يح�سر  ما   وفق 

ونعي�ص  امل�سهد  هذا  نتابع  ونحن  علينا  الثالثة:  املالحظة 
اأن الناأخذ كل من ت�سّيع من العرب وغري العرب  اأحداثه 
اإيران بجريرة  مبن فيهم القوميات غري الفار�سية داخل 
امل�سروع الفار�سي العدواين الظالمي الأن اأغلبية هوؤالء هم 
احلنيف  الدين  ومن ح�سة  احلقيقي  االإ�سالم  يف خندق 
والف�ساد  واالأحقاد  بالفنت  لهم  عالقة  وال  البيت  واآل 
الهدم  دوائر  تفعله  ما  وكل  والنفاق  وال�سقاق  واالإف�ساد 
العراق  جنوب  يف  اأهلنا  مثاًل  خذوا  وغريها،  اإيران  يف 
والتدخل  الفار�سية  الو�ساية  �سد  يهتفون  كانوا  كيف 
الفار�سي ويف اليمن كما يف البحرين معظم الذين قاومو 
حركاتهم  تقم  ومل  االأقحاح  العرب  من  كانوا  اأنظمتهم 
اإيران  اأن  حدث  ما  وكل  البداية  يف  مذهبية  اأ�س�ص  على 
لبنان  ويف  املطلوب.  الدعم  لهم  وقدمت  املوجة  ركبت 
كانت  اهلل  وحزب  اأمل  الطائفي  الثنائي  وجود  وقبل 
الواحد. الوطن  اأطياف  ولكل  اللبنانيني  جلميع   املقاومة 

املالحظة االأخرية: علينا االإنتباه والتحذير من حماوالت 
عربية  اأقطار  اإىل  ون�ساطهم  مبحورهم  االإمتداد  الفر�ص 
اأخرى وخا�سة االإخرتاقات التي يقومون بها داخل املجتمع 
امل�سري والتون�سي واجلزائري واملغربي وبو�سائل متعددة 
متهيدًا الإ�سعال الفنت واإقامة قواعد اإرتكاز جديدة تخدم 

اأهدافهم البعيدة.
ن���واج���ه���ه م���ن حت��دي��ات  اأن م���ا  ال���ق���ول  خ��ال���س��ة 
ال  واأق��ط��ارن��ا  جمتمعاتنا  يف  واإن��ه��ي��ارات  واإن��ك�����س��ارات 
املراهنات  اأو  ال�سعارات  اأو  بالتمنيات  معاجلته  ميكن 
حية  اأمة  اأمتنا  اإن  االإقليم.  يف  اأو  العامل  يف  االآخ��ر  وعلى 
والن��ح��ت��اج  فينا  وق��درات��ن��ا  ب��اأي��دي��ن��ا  وقوتنا   وم��ت��ج��ددة 
 اإىل م��راه��ن��ات خ��ا���س��رة ووع���ود ك��اذب��ة وع��ه��ود غ���ادرة.

م�����س��روع��ن��ا ال��ق��وم��ي ال��ن��ه�����س��وي ال���وح���دوي ال��ت��ح��رري 
ه���و ح���ق ط��ب��ي��ع��ي م���ن ح��ق��وق��ن��ا وه����و ال��وح��ي��د ال��ق��ادر 
ع��ل��ى اإ���س��ق��اط ودح���ر ك��ل م�����س��اري��ع ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي 
ك���ان م�سدرها. اأي����ًا  وامل����وؤام����رات  ال��داخ��ل��ي��ة   وال��ف��ت��ن��ة 

والعمل،  الفعل  اإىل  وننطلق  االأجرا�ص  نعلِّق  اأن  املطلوب 
خاّلقة  ومبادرة  �سمعة،  األف  معها  ت�سيء  واح��دة  �سمعة 
من هنا تتجمع حولها كل املبادرات ال�سادقة االأخرى، كل 
اأمتنا تتوق اإىل اخلروج من حالة الرتدي واالإنهيار وعلينا 

اأن نكون مب�ستوى طموح االأمة ور�سالتها اخلالدة.

ما نواجهه من تحديات 
وإنكسارات وإنهيارات 

في مجتمعاتنا وأقطارنا 
ال يمكن معالجته 

بالتمنيات أو الشعارات 
أو المراهنات وعلى 

اآلخر

العدد 3- السنة األولى 8



ان��ع��ق��د االإج��ت��م��اع ال��ث��اين 
ل���الأم���ان���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��وؤمت��ر 
 13 12 و  ال�سعبي بتون�ص يومي 
اأغلب  2018  بح�سور  اأكتوبر 
االأع�����س��اء وب��رئ��ا���س��ة االأم���ني 
ال��ع��ام االأ���س��ت��اذ اأح��م��د عبد 
للنظر  ال��ن��ج��داوي،  ال���ه���ادي 
ب���ج���دول االأع����م����ال امل��ق��رتح 
باخل�سو�ص  ت�سمن  وال����ذي 
املا�سية  الفرتة  اأن�سطة  تقومي 
وم���راج���ع���ة ب���رام���ج امل��ك��ات��ب 
امل���رك���زي���ة وال��ق��ط��ري��ة ال��ت��ي 
ت�����س��ك��ل��ت ث���م حت���دي���د م��ك��ان 
وتاريخ انعقاد االإجتماع القادم 
العام  واملوؤمتر  العامة  لالأمانة 
طلبات  يف  وال��ن��ظ��ر  ال���ق���ادم 

الع�سوية.
يف  االإجتماعات  متت  وقد 
والتفاهم  االإن�سجام  م��ن  ج��و 
ال��ع��ام��ة  امل����ب����ادئ  اإط������ار  يف 
اخلتامي  البيان  اأق��ره��ا  التي 

عن  وتعبريا  القد�ص  موؤمتر  التاأ�سي�سي،  للموؤمتر 
االأمة  م�سالح  على  الدفاع  على  ال�سديد  احلر�ص 
اأجل  من  املركزية  ق�ساياها  ومعا�سدة  العربية 
العربية  اجلماهري  وتعبئة  الوطن  وح��دة  �سيانة 

لتبني امل�سروع املقرتح.
االآراء  وت��ب��ادل  امل�����س��وؤول��ة  النقا�سات  اإث���ر  و 

واملقرتحات مت اإقرار ما يلي: 
العامة يف  القادم لالأمانة  االإجتماع  ينعقد   �  1
من  12 جانفي  و   12 يومي  الليبية  بنغازي  مدينة 

�سنة 2019 وقد ت�سكلت جلنة لغر�ص االإعداد.
2 � ينعقد املوؤمتر القادم يف تون�ص بداية �سهر 
حت�سريية  جل��ن��ة  ت�سكلت  وق���د   2019 دي�سمرب 

للغر�ص برئا�سة الدكتورعلي احلرجان.
3 � وقع اإقرار ت�سكيل املكاتب القطرية التالية:

حلمي  عمر  الدكتور  برئا�سة  فل�سطني  مكتب   �
الغول. 

� مكتب تون�ص برئا�سة االأ�ستاذ جمال غويل.
� مكتب االأحواز برئا�سة الدكتور عبا�ص الكعبي.
� مكتب ليبيا برئا�سة االأ�ستاذ حممود الغنودي.
اأح��م��د  االأ���س��ت��اذ  ب��رئ��ا���س��ة  � مكتب اجل��زائ��ر 

�سالبي.
4 � اإقرار التقارير املقدمة من املكاتب املركزية 

التالية:

اإىل  ر�سالة  بتوجيه  العام  االأم��ني  تكليف   �  7
رئا�سة  ملوا�سلة  لدعوته  املختار  �سباح  االأ�ستاذ 

اللجنة القانونية.
ال�سقايف  زه��ور  ال�سيدة  ع�سوية  قبول  مت   �  8
وال�سيد حممد ال�سقايف ممثلني عن حزب املجتمع 

الدميقراطي املغربي

اإلجتماع الثاني لألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي

� مكتب املراأة: اقرتحت ال�سيدة �سناء جاء باهلل 
رئي�سة املكتب ورقة عمل ا�ستعر�ست ن�ساط املكتب 
مو�سوع  ح��ول  اإقليمية  ن���دوة  تنظيم  واق��رتح��ت 
االإنتهاكات التي تتعر�ص لها حقوق املراأة العربية 

خالل �سهر دي�سمرب 2018 اأو جانفي 2019
ال�سيد يو�سف  واالإع��الم: قدم  الثقافة  � مكتب 
ال�سارين رئي�ص املكتب تقريرا حول ن�ساط املكتب 
حماولة  اإىل  تعر�ص  امل��وق��ع  اأن  معلما  وهيكلته 

االإخرتاق من اإيران اأربع مرات.
الها�سمي  حممد  ال�سيد  قدم  امل��ايل:  املكتب   �
امل��وارد  ح��ول  تقريرا  امل��ايل  املكتب  رئي�ص  بلوزة 
وال��ن��ف��ق��ات خ���الل ال���ف���رتة ال�����س��اب��ق��ة اأك����د فيه 
ب��اخل�����س��و���ص ع��ل��ى ����س���رورة اإ����س���راع االأع�����س��اء 
القطرية  املكاتب  تويل  وعلى  ا�سرتاكاتهم  بدفع 
ا�ستخال�ص االإ�سرتاكات من االأع�ساء املتواجدين 
الن�ساطات  تغطية  م��ن  للتمكن  اأق��ط��اره��م  يف 

واالإيفاء باالإلتزامات.
رئي�سا  اجلميل  مكي  ماجد  االأ�ستاذ  تعيني   �  5
ملكتب الدرا�سات عو�سا عن ال�سيد علي ال�سراف.

اإ�سراف  حتت  تخ�س�سية  ن��دوات  اإع���داد   �  6
االأم��ة  ق�سايا  تخ�ص  ال��ع��رب��ي  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر 
وخا�سة فل�سطني والعراق واالأحواز و�سوريا واليمن 
االأقطار  وبقية  واملغرب  وليبيا  والبحرين  ولبنان 

العربية. 

ه���ذا وان��ت��ظ��م��ت ب��ع��د االإج��ت��م��اع ن��دوة 
و���س��ائ��ل  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ح�����س��ور  �سحفية 
وعدد  العام  االأم��ني  خاللها  تكلم  االإع��الم 
من االأع�ساء عن خمرجات االإجتماع وعن 
اأن  علما  العربي،  ال�سعبي  املوؤمتر  اأه��داف 
ما  ح��ول  دارت  امل��ط��روح��ة  االأ�سئلة  اأغ��ل��ب 
تتعر�ص له بع�ص االأقطار العربية من تاآمر 
على �سيادتها وثرواتها وحماوالت لتق�سيمها 
وكذلك  ثرواتها  على  لل�سيطرة  وتفتيتها 
حول ن�سال ال�سعب العربي من اأجل حترير 
االأر�ص يف كل من فل�سطني واالأحواز، واأي�سا 
من اأجل احلقوق امل�سروعة يف حرية الراأي 
والتعبري واملعتقد والتداول على ال�سلطة ويف 
اإقامة نظام دميقراطي تعددي ي�ساعد على 
لدى  واخللق  االإبداع  وطاقات  قوى  اإطالق  

االإن�سان العربي.

9العدد 3- السنة األولى



عيد  كان  البارحة  املنا�سبة  هذه  ويف   1949 عام 
�سيوعية  عائلة  اىل  وانتمي  وال�ستني  التا�سع  ميالدي 
احلزب  موؤ�س�سي  واحد  م�سهور  حمامي  فوالدي 
وانتميت  تربيت  �سغري  ومنذ  فنزويال  يف  ال�سيوعي 
للحزب ال�سيوعي ووالدي اعطاين ا�سم ايلت�ص ن�سبة 
اال�سم  وهذا  وفالدميري  لينني  واخوتي  لينني  ال�سم 
�سافرت  العاملية  ال�سيوعية  الثورة  لقائد  الكامل 

السياسة

من اأجل التاريخ، وخا�سة جليل ال�سباب، الذي مل يعا�سر مرحلة هامة من تاريخ الن�سال العربي والفل�سطيني، الذي اإ�ستقطب الكثري 
من ال�سرفاء بالعامل، فاأنخرطوا ب�سفوف املقاومة الفل�سطينية دفاعًا عن حقوق هذا ال�سعب. من هوؤلء الثوريني العامليني يعترب كارلو�س 
واحدًا من اأهم املنا�سلني الذين قاتلوا من اأجل فل�سطني. اأنظمة وخمابرات العامل تعتربه اأخطر اإرهابي بالعامل، بينما تنظر اإليه اجلماهري 

اأنه واحدًا من اأهم املقاتلني من اأجل احلرية.  

حوار في السجن مع الثوري العالمي كارلوس:

بفضل عملياتنا الفدائية الخارجية بدأ العالم 
يتعاطف مع مأساة الشعب الفلسطيني

وق�سية ال�سعب الفل�سطيني 
نف�سك  تقدم  �ن  ممكن  هل  �لعرب:  كل 
�ل�سباب  جيل  خا�سة  جمدد�  �لعربي  للقارئ 

�لذي مل يعا�سر مرحلتك؟
بكارلو�ص  امللقب  �سان�سيز  رامرييز  ايليت�ص  اأنا   ��
وا�سمي العربي �سليم ولدت يف كاراكا�ص يف فنزويال 

 « �سفحات  على  بك  نرحب  �لعرب:  كل 
�سريحا  حديثا  معك  و�سنجري   « �لعرب  كل 

وو��سحا فاأهال بك..
مقابلة  اول  الجراء  و�سعيد  بكم  و�سهال  اهال   ���
العربية  املجلة  العرب«  كل   « مع  وحوار  �سحفية 
العربية  الق�سايا  عن  بالدفاع  تهتم  والتي  النا�سئة 

حاوره في سجن بواسي الفرنسي: فاروق مصارع
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تفجري طائرات الكيان االإ�سرائيلي يف مطار اوريل يف 
مطار  عملية  واأهمها  الطائرات  واختطاف  باري�ص، 
عنتيبي يف اوغندا التي ر�سمت و�ساركت يف ت�سميمها 
احتجاز  وكذلك  تنفيذها،  يف  اأ�سارك  مل  ولكنني 

في موسكو تعرفت على 
الكثير من الفلسطينيين 

في جامعة لومومبا 
وخاصة ممثل الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين.

وزراء النفط يف منظمة االوبيك يف فيينا عام 1975 
والكثري من العمليات الفدائية �سد ال�سهاينة و�سد 

االإ�سرائيليني.
كل �لعرب: بعد هذه �ل�سنو�ت �لطويلة هل 
ق�سية  خدمت  �خلارجية  �لعمليات  �ن  ترى 

فل�سطني �م �لعك�س؟
تاأكيد لقد خدمت ق�سية فل�سطني وا�سبح  �� بكل 
وبف�سل  املظلوم  ال�سعب  هذا  ق�سية  يعرف  العامل 
ماأ�ساة  مع  يتعاطف  العامل  بداأ  الفدائية  عملياتنا 
يف  ال�سرعي  ن�ساله  ويتفهم  الفل�سطيني  ال�سعب 
ا�سرتداد ار�سه وحقوقه امل�سلوبة و و�سلت ق�سيته اىل 
الفل�سطيني  ال�سعب  امام  حل  يوجد  ال  االأمم.  هيئة 
�سوى خيار املقاومة والكفاح امل�سلح �سد هذا الكيان 

ال�سهيوين اال�ستعماري. 
مع  تن�سيق  هناك  كان  هل  �لعرب:  كل 
متت  �لعمليات  و�أي  �الأ�سود؟  �أيلول  منظمة 

بالتن�سيق مع �ملنظمة؟

ودر�ست  لندن  اىل   1966 عام  واخوتي  والدتي  مع 
للدرا�سة  لينني  واخي  انا  ذهبت  وبعدها  االقت�ساد 
يف  التحقت  وبعدها  مو�سكو  يف  لومومبا  جامعة  يف 
ال�سعبية  اجلبهة  مع  الفل�سطينية  املقاومة  �سفوف 

لتحرير فل�سطني.
�الأوىل  بد�يتك  كانت  كيف  �لعرب:  كل 
كنت  وعقيدة  فكر  و�أي  �لثوري؟  بالن�سال 

حتملها �آنذ�ك؟
ال�سغر  بداأت منذ  الثوري  الن�سال  بداياتي يف   ��
ووالدي  فنزويال  يف  معروفة  فعائلتي  ذكرت  وكما 
ال�سيوعي  والن�سال  ال�سيوعي  احلزب  موؤ�س�سي  احد 
الالتينية  اأمريكا  يف  االمريكية  االمربيالية  �سد 
وتربيت يف جو من املنا�سلني امل�سهورين وال�سيوعيني 
املظاهرات  اقود  كنت  �سغري  ومنذ  كاراكا�ص  يف 

الطالبية يف املدر�سة. 
يف  كنت  �أنك  �ملعروف  من  �لعرب:  كل 
كانت  كيف  �لفل�سطينية  �لثورة  �سفوف 
�ل�سعب  هذ�  ق�سية  عرفت  وكيف  �لبد�ية؟ 

�ملظلوم؟
�� عرفت ق�سية ال�سعب الفل�سطيني ب�سبب عقيدتي 
الثورية. وعندما كنت يف مو�سكو تعرفت على الكثري 
ممثل  وخا�سة  لومومبا  جامعة  يف  الفل�سطينيني  من 
اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني. وعندما وقعت يل 
ولرفاقي ال�سيوعيني من اأمريكا الالتينية م�سكلة مع 
احلزب ال�سيوعي ال�سوفييتي ب�سبب رف�سنا االن�سمام 
اىل احلزب ال�سيوعي يف مو�سكو فتقرر طردنا وطلبوا 
ال�سعبية  اجلبهة  ممثل  دعاين  مو�سكو.  مغادرة  منا 
اجلبهة  قيادة  مع  واالت�سال  بريوت  اىل  للذهاب 
والن�سال  العمل  وبداأت  لبنان  اىل  �سافرت  وهكذا 
الثورة  مع  و�ساركت  االأردن  يف  وقاتلت  الفل�سطيني، 
يف  االأردنية  القوات  �سد  القتال  يف  الفل�سطينية 
اأيلول عام 1970 وبعدها التحقت باجلبهة يف بريوت 
الكيان  و�سد  ال�سهيونية  �سد  الثوري  العمل  وبداأنا 
�سرد  ميكنني  ال  املحتلة.  فل�سطني  يف  االإ�سرائيلي 
وا�سراري  مذكراتي  اأعطيت  ولكنني  االأمور  جميع 
قريبا  مف�سل  كتاب  يف  �سين�سرها  بعثي،  ورفيق  الأخ 
العربي الأول مرة حقيقة جمريات  القارئ  و�سيعرف 

ن�سايل وا�سراري الكاملة حتى اليوم.
وعالقتك  معرفتك  كانت  هل  �لعرب:  كل 
�لروؤية  كانت  وكيف  حد�د؟  وديع  مع  وثيقة 

للعمليات �خلارجية؟
�� التقيت الأول مرة مع الدكتور وديع حداد يف عام 
1970 يف �سهر نوفمرب يف موؤمتر للجبهة ال�سعبية يف 
من  قادما  لبنان  اىل  عدت  وعندما  عمان.  �سمال 
لندن عام 1971 ويف �سهر متوز قدمني الدكتور جورج 
حب�ص الأبي هاين كي ا�ساعده واعمل معه يف العمليات 
عالقاتي  بداأت  وهكذا  ال�سعبية  للجبهة  اخلارجية 
بعدة  وقمنا  هاين.  اأبو  االأخ  مع  امل�سرتكة  الن�سالية 
اعمال ثورية �سد الكيان ال�سهيوين اأهمها حماوالت 

حوار في السجن مع الثوري العالمي كارلوس:
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السياسة

م�سرتك  عمل  اليوجد  الفدائي  للعمل  بالن�سبة   ��
مع اية منظمة كل تنظيم له قيادته ومنا�سليه ولكن 
االأ�سود  اأيلول  وم�ساندة.  وت�سامن  تاأزر  بيننا  يوجد 
واعرف  ثورية  تنظيمات  اأربعة  من  ت�سكلت  منظمة 
منظمة  كل  قلت  وكما  وم�سوؤوليها،  قياداتها  جميع 
ونعرف  وقيادتها  الن�سايل  برناجمها  لها  فدائية 

بع�سنا ونت�ساند ونتعاون عند احلاجة.
�لفل�سطينيني  �لقادة  هم  من  �لعرب:  كل 

�لذين عملت معهم؟
نلتقي  وكنا  الفل�سطينيني  القادة  جميع  اعرف   ��
دائما يف بريوت ويف عدن ويف عوا�سم عربية اأخرى. 
ال�سعبية  اجلبهة  قادة  مع  ر�سمي  ب�سكل  عملت  لقد 
جورج  احلكيم  االأخ  مع  وخا�سة  فل�سطني  لتحرير 
وعالقاتي  حداد  وديع  الدكتور  ال�سهيد  واالخ  حب�ص 

جيدة مع االأخ اأبو عمار قائد الثورة الفل�سطينية.
تلك  يف  �لثورية  �حلركات  �لعرب:  كل 
و�جلي�س  �حلمر�ء  �اللوية  مثل  �ملرحلة 

ماينهوف  بادر  وجماعة  �لياباين  �ل�سري 
و�لتوبامارو�س هل كان �لتن�سيق قائم بينهم؟

يف  العامل  ويف  اوروبا  يف  الثورية  احلركات   ��
�سد  وتنا�سل  تعمل  كانت  التاريخية  املرحلة  تلك 

يف  م�سرتكة  كانت  واهدافنا  االمريكية  االمربيالية 
املقاومة والن�سال، ولكن كما قلت لكل منظمة �سريتها 
يف العمل والتحرك والتخطيط ويوجد ت�سامن بيننا 
مع  حتى  وم�ساركة  والتمويل  ال�سالح  يف  وم�ساعدة 
رغم  با�ستقاللية،  تعمل  منظمة  كل  ولكن  الثوريني 
وبالن�سبة  وباملنا�سلني  بال�سالح  وتعاوننا  ت�ساركنا 
املنظمة  ا�سم  ماينهوف،  بادر  بجماعة  لقولكم 
ذكرت  وكما   ”.R.A.F االأحمر   اجلي�ص  »منظمة 
فمنا�سليها �ساركوا معي  كما بقية املنظمات االأخرى.

�لطويلة  �ل�سنو�ت  هذه  بعد  �لعرب:  كل 
بالبندقية  توؤمن  زلت  ما  هل  �لق�سبان  خلف 

للدفاع عن �حلرية و��ستقالل �ل�سعوب؟
�� نعم ال زلت اوؤمن باأن الكفاح امل�سلح �سد العدو 
ال�سالح  هو  االمريكية  االمربيالية  و�سد  ال�سهيوين 
الوحيد امام ال�سعب الفل�سطيني وال�سعب العربي، وال 
الوحيد  اخليار  هو  امل�سلح  الكفاح  اآخر،  خيار  يوجد 
جميع  وعلى  الفل�سطيني  ال�سعب  على  واملفرو�ص 
لهم  الوحيدة  الو�سيلة  تعتربه  اأن  امل�ستعمرة  ال�سعوب 
واخالقي  �سرعي  واجب  وهو  حريتهم  ينالوا  لكي 

وقانوين وان�ساين. 
ــ كل �لعرب: هل كانت لك عالقة ن�سالية 
من  من  ومع  �لالتينية؟  �أمريكا  ثوريي  مع 

هذه �لرموز؟
مع  ثورية  عالقات  يل  تكون  ان  طبيعي  �سيء   ��
ثوري  منا�سل  فاأنا  الالتينية  اأمريكا  يف  املنا�سلني 
واأنا �سيوعي ثوري  العاملية.  الثورة  عاملي وانتمي اىل 
والقائد  الثوري  خطابات  وراجعوا  فنزويال.  من 
يقوله عني يف  كان  وما  فنزويال  رئي�ص  �سافيز  هيغو 

خطاباته امام اجلماهري.
ت�سع  د�ئما  �نك  �سحيح  هل  �لعرب:  كل 
للدفاع  وبها م�سد�س م�ستعد�  يدك يف جيبك 

فور� عن نف�سك؟
وبقربي  دائم  ب�سكل  معي  �سالحي  احمل  اأنا   ��
اأنام من اجل الدفاع عن نف�سي ولي�ص يف  حتى حني 
ب�سكل  وم�ستهدف  حمرتف  عاملي  ثوري  وانا  جيبي 
دائم من قبل جميع خمابرات العامل وخا�سة املو�ساد 

ال�سهيوين.
�لتي  �لعربية  �لعو��سم  �أي  يف  �لعرب:  كل 
تنقلت بها كنت ت�سعر باالأمان �ل�سخ�سي لك؟

وتنقلت  عربية  عوا�سم  عدة  يف  ع�ست  لقد   �
جميعها  يف  باالأمان  ا�سعر  وكنت  فيها  و�سكنت 
ا�سعر  كنت  التي  العربية  العا�سمة  بحرية.  واتنقل 
رفاقي  وجود  ب�سبب  دم�سق  كانت  اكرث  باالأمان  فيها 
املنا�سلني من حويل ولقربنا من مع�سكرات تدريبات 

منا�سلينا يف لبنان. 
عن  نتحدث  �ن  ميكن  هل  �لعرب:  كل 
وت�سليمك  بال�سود�ن  �حتجازك  مالب�سات 

لالمن �لفرن�سي؟

ال زلت اؤمن بأن الكفاح 
المسلح ضد العدو الصهيوني 
وضد االمبريالية االمريكية هو 
السالح الوحيد امام الشعب 
الفلسطيني والشعب العربي
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�� بالن�سبة الختطايف الغري قانوين يف ال�سودان كان 
خيانة من قبل احلكومة ال�سودانية وخا�سة من رئي�ص 
احلكومة ح�سن الرتابي والرئي�ص عمر الب�سري الذين 
مل  ومالية  ع�سكرية  م�ساعدات  لقاء  لفرن�سا  باعوين 
الفرن�سية  املخابرات  الأن  بعد،  فيما  عليها  يح�سلوا 
كذبت عليهم بوعودها و�سلموين بال ثمن وخيانة بعد 
اىل  بي  وذهبوا  كي�ص  يف  وو�سعي  وتكبيلي  تخديري 

املطار حيث تنتظرين الطائرة الفرن�سية.
يعرف  ال  �جلديد  �جليل  �لعرب:  كل 
تذكريهم  ميكنك  هل  ومو�قفك  تاريخك 

باأحد�ث كنت تقودها �و ت�سارك بها؟
�� كيف تقول ان اجليل اجلديد اليعرفني؟ وهذا 
اأوروبا  االأ�سبوع يعر�ص على جميع قنوات التلفزة يف 
فيه.  �ساركت  وانت  كارلو�ص  حياة  عن  وثائقيا  فلما 
ال�سينما  �سا�سات  على  عر�ست  اأفالم  عدة  وهناك 
حتاول  العامل  و�سحافات  واالأبحاث.  الكتب  ومئات 
ذلك،  ارف�ص  وانا  معي  �سحفية  مقابالت  اجراء 
نا�سئة  عربية  ملجلة  مقابلة  اجري  مرة  اول  وهذه 
وتقدمية وذات اهداف وطنية. كيف تقول ان اجليل 
والعامل  الغرب  وجميع �سحافات  يعرفني  ال  اجلديد 
ت�سفني بكارلو�ص االأ�سطورة وباملنا�سل الثوري الذي 
واملو�ساد  عنه  تبحث  العامل  خمابرات  جميع  كانت 
االإ�سرائيلي وخمابرات االمربيالية االمريكية ال زالت 
موجودة حتى اليوم تنتظر خارج ال�سجن لكي اجري 

معها مقابلة �سحفية لهم.
ن�سر  �لتي  �ملذكر�ت  ق�سة  ما  �لعرب:  كل 
من   « �لعربي  �لوطن   « جملة  يف  منها  جزء 
عالقة  لك  وهل  �جلندي؟  عا�سم  �الإعالمي 
بريوت؟  يف  له  جرت  �لتي  �الغتيال  مبحاولة 
وهل �نذرته عرب ب�سام �أبو �سريف بعدم �لن�سر؟

كما  املذكرات  ن�سرت  علم حني  يكن عندي  �� مل 

حينها  اخربين  وقد  العربي.  الوطن  جملة  يف  تقول 
بدون  ن�سرت  النها  ذلك  وا�ستغربت  �سوري  لواء 
الذي  اجلندي،  عا�سم  واخربت  وعلمي  موافقتي 
�سريف  اأبو  ب�سام  اخربه  ان  بعد  ن�سرها  باأنه  قال 
باأنني موافق على ن�سر مذكرات با�سمي وطلبت منه 
خالل  عليه  تعرفت  اجلندي  عا�سم  واالخ  ايقافها. 
بع�ص  واأعطيه  �سوية  ن�سهر  وكنا  بغداد  يف  اقامتي 

املذكرات التي كان يدونها، وعلى �سرط ان ين�سرها 
يف حالة اغتيايل وبعد مقتلي. لقد كذب عليه ب�سام اأبو 
�سريف وخدعه وا�ستاء االخوة يف املكتب ال�سيا�سي يف 
منظمتنا من ت�سرفات عا�سم، واتخذوا االإجراءات 
وعندما  حدث.  ما  وهذا  معاقبته  يف  علمي  بدون 
وهو  بالعملية  قام  التقيت مع من  ذهبت اىل بريوت 
�ساب عربي يتكلم الفرن�سية بطالقة، و�ساألته ملاذا:” 
طلقة واحدة يف حني ان التعليمات هي ثالثة طلقات” 
فاأجابني انه ال ي�ستحقها وامنا الطلقات االأخرى هي 
لب�سام اأبو �سريف التي ي�ستحقها. بالن�سبة يل مل انذر 
االأخ عا�سم عن طريق ب�سام اأبو �سريف واثق جدا انه 

ن�سرها الأن ب�سام خدعه و�سحك عليه.
لل�سعب  ر�سالتك  ماهي  �لعرب:  كل 
�لفل�سطيني و�لعربي عرب جملة »كل �لعرب«؟  
قالها  البحر  اىل  النهر  من  واحدة  فل�سطني   ��
الن�سر  ب�سارة  يده  ورفع  االبت�سامة  مع  كارلو�ص 
وقال بعد ان وجه ال�سكر جلميع قراء » كل العرب » 
اهلل  العربي:  الوطن  يف  ال�سرفاء  املنا�سلني  وجلميع 

اكرب والن�سر لفل�سطني.

هذه اول مرة اجري 
مقابلة لمجلة عربية ناشئة 

وتقدمية وذات اهداف 
وطنية فكيف تقول ان 

الجيل الجديد
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السياسة

خالد يحيى جابر النعيمي

التي  االمريكية اجلديدة  االأدارة  �سيا�سة  تعد  مل 
دونالد  االمريكي  الرئي�ص  العامة  خطوطها  و�سع 
تهديدات  ونظام املاليل جمرد  ايران  ترامب �سوب 
فارغة او تهوي�سات اعالمية يتم جتاوزها او االأنقالب 
املتغريات  ب�سوء  جديدة  بلهجة  وا�ستبدالها  عليها 
من  حزمة  عن  عبارة  واأمنا  املنطقة،  يف  ال�سيا�سية 
القرارات واالجراءات ذات الطابع التنفيذي امللزم، 
النظام  على  واملالية  االأقت�سادية  العقوبات  لت�سديد 

العقوبات األمريكيه على ايران 
والخيارات المرة لنظام الماللي

من  باالن�سحاب  بداأت  ت�ساعدي  ب�سكل  االيراين 
االتفاق النووي وال�سغط على احللفاء االوروبني من 
اأجل اأقناعهم مبخاطر اال�ستمرارالعمل بهذا االأتفاق، 
بدون اأجراء تعديالت جوهرية على م�سمونه خا�سة 
وت�سنيع  انتاج  وخماطر  الرقابة،  بت�سديد  يتعلق  ما 
ال�سواريخ البال�ستية بعيدة املدى، والتدخل يف �سووؤن 

الدول االخرى ودعم منظمات وجمموعات اأرهابية.
على  تنعك�ص  العقوبات  هذه  نتائج  بداأت  لقد 
االأنهيار  خالل  من  كبرية  ب�سرعة  االأيراين  ال�سارع 
الوا�سع للعملة االيرانية، وارتفاع ا�سعار ال�سلع واملواد 
من  يرافقها  وما  لال�سواق  واأ�سطراب  الغذائية 
املدن  من  عدد  يف  ومظاهرات  �سعبية  اأحتجاجات 
االأيرانية، واعرتاف املر�سد علي خامنئي بال�سعوبات 
ودعوته  العقوبات  هذه  ب�سبب  بالده  تواجهها  التي 
للمواطنني اىل التكاتف و�سد االأحزمة لتجاوز اأثارها 

ال�سلبية.
كل هذا حدث ومل يبداأ بعد تنفيذ اجلزء الثاين 
من  اأعتبارا  بها  العمل  �سيبا�سر  والتي  العقوبات  من 
النظام  على  واال�سد  االق�سى  وهي   4/11/2018
االأيراين  النفط  ت�سدير  حظر  �سيتم  حيث  االيراين 
اأمريكية  عقوبات  وهناك  اخلارجية،  اال�سواق  اىل 
هذه  �ستخرق  التي  وال�سركات  الدول  على  �ستفر�ص 
العقوبات علما اأن هناك عدد من ال�سركات العاملية 
الكربى بداأت باالن�سحاب من ال�سوق االيرانية لتاليف 

هذه العقوبات.
اال�سابيع  ال�سوء على ما حدث خالل  األقينا  اذا 

العقوبات األمريكيه على ايران 
والخيارات المرة لنظام الماللي
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واملواجهة  ال�سراع  باأن  ن�ستنتج  املا�سية،  واالأ�سهر 
بالوكالة  املتحاربني  بني  ذروتها  و�سلت  املنطقة  يف 
النهائي  احل�سم  اىل  ت�سل  ان  دون  االر�ص،  على 
رغم �سقوط مئات االالف من ال�سحايا واملالين من 
للمدن  وكارثي  �سامل  وتدمري  واملهجرين  النازحني 
و  حدث  كما  التحتية  والبنى  وامل�سانع  واملن�ساآت 
يحدث يف العراق و�سوريا واليمن، لذلك بات مطلوبا 
االقليمية  القوى  بني  املبا�سرة  املواجهة  اىل  االأنتقال 

والدولية.
واملحطات  املحتملة  التما�ص  نقاط  هي  ما  ولكن 

والعناويني التي ميكن ان ت�سعل فتيل خزان البارود:
قوات  وتواجد  تعقيداته  بكل  ال�سوري  الدفع   
خمتلفة  وم�سالح  واأهداف  اأجندات  لها  اجنبية 
 - امريكا   – ايران   – رو�سيا  من  تبداأ  ومتعار�سة 

ا�سرائيل – تركيا.
�سرق  وتواجدها  الدميقراطية  �سوريا  قوات   

الفرات وبدعم امريكي.
 – درعا  ال�سوري  اجلنوب  يف  املعار�سة  قوات   
يف  اال�سرائيلية  احلدود  تاأمني  واأهمية  اجلوالن 

اجلوالن. 
 الغارات اال�سرائيلية �سد مواقع ومن�ساآت تابعه 

للحر�ص الثوري االيراين يف �سوريا.
 معركة ادلب املوؤجلة حتى االآن.

 )15( متنها  وعلى  الرو�سية  الطائرة  اأ�سقاط   
�سابط رو�سي. 

املقاومة  من  جمموعة  به  قامت  الذي  الهجوم   
الوطنية االحوازية باأ�ستهداف اال�ستعرا�ص الع�سكري 
22/9/2018 يف مدينة االأحواز  للحر�ص الثوري يوم 
وجريح  قتيل   )100( حوايل  �سقوط  اىل  اأدى  والتي 

من احلر�ص االيراين.
 نتائج االنتخابات العراقية وميالن الكفة ل�سالح 

املجموعة ال�سيعية املوالية الأيران.
ال�سعودي  ال�سحفي  اختطاف  اأو  اختفاء  ق�سية   
ال�سعودية  للقن�سلية  جمال خا�سقجي عند مراجعته 
الق�ص االمريكي  يف تركيا ويتم بعدها اطالق �سراح 
وعودة  الرتكية.  ال�سلطات  قبل  من  املحتجز 
وحماولة  وال�سعودية  وامريكا  تركيا  بني  االت�ساالت 
الق�سايا  جممل  حول  تفاهمات  اىل  الو�سول 

احل�سا�سة وال�ساخنة يف املنطقة.
لتعقب  فرن�سا  بداأتها  والتي  االأوربية  احلملة   �10
امليل�سيات  بها  تقوم  التي  االرهابية  الن�ساطات 
من  عدد  يف  االيراين  بالنظام  املرتبطة  واخلاليا 
اأ�سفرت من اعتقال جمموعة  والتي  الدول االوروبية 
املراكز  من  عدد  واعالن  �سخ�سا   )11( من  مكونة 
قيام  وكذلك  خاللها.  من  يعملون  التي  واجلمعيات 
متهم  ايراين  دبلوما�سي  باأعتقال  االملانية  ال�سلطات 
بالتخطيط لتفجري املوؤمتر ال�سنوي ملنظمة جماهدي 
خلق يف باري�ص منت�سف هذا العام وت�سليمه لل�سرطة 

البلجيكية لكون عنا�سر ال�سبكة موجودة يف بلجيكا.
ازاء كل ذلك ماهي خيارات نظام ماليل طهران 
االأول من  باأنه امل�ستهدف  الذي بدء ي�سعر الأول مرة 
قبل الواليات املتحدة االمريكية وحلفائها يف املنطقة 
بالرغم من الر�سائل والت�سريحات التي يتحدث بها 
لي�ص  باأن هدفهم   االمريكية  االدارة  م�سووؤيل  بع�ص 
�سلوكه،  تغيري  على  اأجباره  اأمنا  و  النظام  اأ�سقاط 

تغري�سلوكه؟  من  النظام  هذا  ي�ستطيع  كيف  ولكن 
وكاأنك تطلب من ال�سمكة ان تعي�ص خارج املاء؟

هذه  ملواجهة  النظام  خيارات  اىل  نعود 
ان  ميكن  والتي  والعقوبات  والتهديدات  ال�سغوطات 

تكون على ال�سكل التايل:
خامنئي(  )علي  االعلى  االيراين  املر�سد  تهديد 
فاأن  نفطها  ت�سدير  من  اأيران   منع  حال  يف  باأنه 
االأخرين �سوف ال يكون باأ�ستطاعتهم ت�سدير نفطهم 
اغالق م�سيق هرمز  اأي مبعنى  عرب م�سيق هرمز، 
مليون   )18( من  اأكرث  عربه  متر  الذي  املائي  املمر 

برميل نفط يوميا اىل اال�سواق العاملية.
اأكرب  ي�سكل  اليمن  ورقة احلوثيني يف  ا�ستخدام  
من  اخلليج.  بدول  ال�سرر  واحلاق  لاليذاء  قدرة 
خالل ا�ستخدام �سواريخ ذات قدرات تدمريية عالية 
ومدايات بعيدة، ت�ستطيع الو�سول اىل دبي و ابو ظبي  
احلديدة  من  املعركة  وت�سعيد  وغريها،  والريا�ص 

و�سوال اىل باب املندب.
قيام النظام االيراين بتحريك عنا�سره وخالياه 
النائمه يف عدد من املدن االوربية، و كذلك الطابور 
 – ال�سعوديه  اخلليج  دول  يف  له  التابع  اخلام�ص 
الكويت- البحرين – و�سوال اىل حزب اهلل املوجود 

بقوة يف �سوريا ولبنان. 
ا�ستهداف مبا�سر لل�سفارات واملقرات وامل�سالح 
املتحدة  للواليات  والدبلوما�سية  االقت�سادية 
وا�سرائيل يف  اأو حلفائها من دول اخلليج  االمريكية 
احلدود  خالل  من  عليها  بالرد  قدرتهم  عدم  حال 

اللبنانية ال�سورية.
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اأنها حرب �سرو�ص ممتددة على م�ساحة زمنية 
جتاوزت قالنًا ون�سف القرن، و�سبقت قيام احلركة 
والتي  يزيد،  اأو  الزمن  من  بعقد  نف�سها  ال�سهيونية 
انبثقت عن املوؤمتر ال�سهيوين الذي انعقد يف مدينة 

»بازل« ال�سوي�سرية عام 1987.
الغربي  االأثناء كانت جتارب اال�ستيطان  يف تلك 
يف  تقدمًا  حتقق  اال�ستيطانالغربي  جرائم  اأوقل 
بينما  افريقيا،  وجنوب  وا�سرتاليا  ال�سمالية  امريكا 

تف�سل يف كل من اجلزائر وليبيا.
لقد ا�ستلهمت احلركة ال�سهيونية تلك التجارب 
الهمجية  من  بالكثري  ات�سمت  التي  »اجلرائم« 
االأ�سليني  ال�سكان  ت�سفية  يف  واالإفراط  والب�ساعة 
اأن وزير امل�ستعمرات الربيطانية قد  واأبادتهم، حتى 
خاطب احلاكم الربيطاين العام يف امريكا ال�سمالية 
اأو  احلمر  الهنود  لتعليم  برامج  و�سع  منه  يطلب 
املزارع  يف  عاملة  كاأيدي  لت�سغيلهم  منهم  ماتبقى 
وامل�سانع التي اأن�ساأها الغزاة االوربيون هناك، فكان 
ووجدنا  االأمر،  در�سنا  لقد   : العام  احلاكم  جواب 
وقد  تعليمهم،  من  كلفة  اأقل  احلمر  الهنود  قتل  اأن 
اأن�سئت الواليات املتحدة االمريكية بعد اإبادة ما يربو 

اأمريكا  اأحمر يف عموم  على اخلم�سني مليون هندي 
ال�سمالية:

ا�ستن�ساخ  ال�سهيونية  احلركة  }ات  فقد  لذلك 
تلك التجربة وتطبيقها على اأر�ص فل�سطني مع فارق 
ونقلته  التاريخ  ا�ستدعت  قد  ال�سهيونية  احلركة  اأن 
والتزوير،  التلفيق  من  كثري  مع  املظلمة،  زواياه  من 
»اأر�ص  فل�سطني  اإىل  ودفعهم  اليهود  حت�سيد  بغية 

امليعاد«.
مل جتد دول الغرب اال�ستعماري اأي غ�سا�سة يف 
اأوروبا  واأن  ودعمها خا�سة  ال�سهيونية  االأفكار  تبني 
تنظر بعني الريبة واخلوف اإىل الوطن العربي الذي 
يف  احللقة  بهذه  االإم�ساك  واأن  االأر�ص،  حلقة  ي�سكل 
الوقت الذي يظل فيه هذا الوطن منق�سمًا ومبعرثًا و 

قابل لل�سيطرة واالدارة.
خياراتك  وتفر�ص  االأر�ص  مت�سك  اأن  يعني 

ال�سيا�سية واالجتماعية على اأممها و�سعوبها.
احلركة  اإعطاء  غي  بريطانيا  ترتدد  مل  ولهذا 
من  احلركة  هذه  ومتكني  بدعم  وعدًا  ال�سهيونية 
اإن�ساء وطن قومي لليهود على اأر�ص فل�سطني، وذلك 
اأرثر  كما جاء يف ر�سالة وزير اخلارجية الربيطانية 
اليهودي  الزعيم  روت�سيلد  للبارون   1917 عام  بلفور 

الربيطاين اأطلق عليها فيما بعد »وعد بلفور«.
الع�سرين  خالل  ال�سهيونية  احلركة  ت�ستطع  مل 
على  اال�ستحواذ  من  قيامها  اعقبت  التي  �سنة 
حتى  عليها،  م�ستوطنات  الأقامة  تذكر  م�ساحات 
يف  فل�سطني  ووقعت  االأوىل،  العاملية  احلرب  اندلعت 
وعد  و�سع  با�سر  الذي  الربيطاين  االحتالل  قب�سة 

السياسة

دياب نبهان

حرب ال تضع أوزارها
االستيطان الصهيوني في فلسطين
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انتداب  �سك  باإ�سدار  العملي  التنفيذ  مو�سع  بلفور 
من هيئة االأمم على فل�سطني وتعيني اليهودي هربرت 
يف  ليبداأ  فل�سطني،  على  بريطانيًا  مندوبًا  �سموئيل 
اأتخاذ �سل�سلة من االجراءات التي ترمي اإىل حتويل 
يف  وال�سكانية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع 

فل�سطني متهد الإقامة الكيان ال�سهيوين عليها.
النيات  مبكرًا  الفل�سطيني  ال�سعب  اأدرك  لقد 
عاتقه  على  واأخذ  املبيتة،  وال�سهيونية  الربيطانية 
مقاومة املحتلني الربيطانيني واالجراءات ال�سهيونية 
معًا، فاندلعت االنتفا�سة ال�سعبية يف اأرجاء فل�سطني 
وكان اأبرزها ثورة الرباق، وثورة .......، وكذلك ثورة 
1936، والتي ارغمت بريطانيا على اإ�سدار ما �سمي 
بتمكني  التزامها  توؤكد  االأبي�ص  بالكتاب  حينذاك 
دولته  وبناء  تقرير م�سريه،  الفل�سطيني من  ال�سعب 

امل�ستقلة.
 ،1939 ولغاية   1917 من  املمتدة  الفرتة  وخالل 
امل�سروع  مل�سالح  اأهمية  ذات  م�ساحات  حيازة  من 
التي  الربيطانية  االجراءات  رغم  ال�سهيوين، 
اأحوالهم  اأ�سعف  فل�سطني يف  عربة  ت�سع  اأن  حاولت 
قدمت  بينما  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية 
للحركة  واملعنوي،  املادي  الدعم  اأ�سكال  �ستى 
الثانية  العاملية  احلرب  اندلعت  اأن  اإىل  ال�سهيونية، 
املانيا،  بزعامة  املحور  دول  هزمية  عن  لي�سفر 
بفتح  بريطانيا  با�سرت  حتى  احللفاء�  واإنت�سار 
كبرية  وباأعداد  فل�سطني  اإىل  لليهود  الهجرة  اأبواب 
بع�ص  ب�سراء  اليهودية  الوكالة  ن�سطت  فيما  للغاية، 
بع�ص  ومن  ثالث  طرف  وعرب  مبا�سرة  االأرا�سي 
املهاجرين.ويظهر  الإ�ستيعاب  العربية  العائالت 
نقاًل  العاملية  ويلك�ص  منظمة  موؤخرًا  ن�سرته  تقرير 
بيع  عن  يتحدث  الربيطانية،  احلكومة  وثائق  عن 
وامل�ساحات   1948 عام  النكبة  قبل  فل�سطني  اأرا�سي 
اإدارة  التي منحتها  االأرا�سي  وكذلك  بيعها،  التي مت 
م�ستوطنات  الإقامة  لليهود  الربيطاين  االنتداب 
لفل�سطني. اليهودية  الهجرة  زادت  حيث  عليها، 

لالجنليز  الفل�سطينية  املقاومة  وترية  وارتفعت 
حيازة  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  معًا،  واليهود 
عند  الفل�سطينية  لالأرا�سي  ال�سهيونية  احلركة 
اأنهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني واإمنا اأرادت 
تلك امل�ساحة وت�ساعفت مرات عديدة عندما دخلت 
بهدف  فل�سطني  اإىل  العربية  الدول  �سبع من  جيو�ص 
واإذا  عليها،  ال�سهيوين  امل�سروع  وهزمية  حتريرها 
لتف�سح املجال  اأ�سهر،  بها تغادر فل�سطني بعد ب�سعة 
للعدو ال�سهيوين من فر�ص �سيطرته على م�ساحة من 

فل�سطني جتاوزت %50منها.
 20% اإىل  ت�سل  اأخرى  م�ساحة  عليها  لت�ساف 
ا�ستوىل عليها العدو ال�سهيوين اأثر اتفاقيات الهدنة 
مع الدول العربية اأو جيو�سها املن�سحبة من فل�سطني، 
املفرطة  القوة  اإىل  ال�سهيوين  العدو  جلوء  ومع  
وارتكاب املجازر بكل وح�سية كما جرى يف قرى دير 

يا�سني، والوامية وغريها من القرى الفل�سطينية التي 
منقطعة  وكراهية  االإجرام  من  بكثري  �سكانها  اأبيد 

النظري...
 1948 النكبة  بني  ما  عامًا  ع�سرين  مدى  وعلى 
ال�سهيوين  العدو  دمر   1967 وحتى هزمية حزيران 
تامة،  ب�سورة  فل�سطينية  قرية   521 من  اأكرث 
عليها  واأقام  الدةمنات  من  االآالف  مئات  و�سادر 
املنازل  اآالف  وهدم  ال�سهيونية  امل�ستوطنات  مئات 
واملززروعات  الب�ساتني  من  اآالف  ودمر  الفل�سطينية 
وع�سرات اآالالف من االأ�سجار املثمرة وخا�سة اأ�سجار 

الزيتون وغري يف طبيعة االأر�ص واملن�ساآت القائمة.
على  ال�سهيوين  الكيان  اإقامة  بعد  وا�سحًا  بدا 
االأر�ص الفل�سطينية، وقد جرى ذلك كما هو معروف 
على نطاق وا�سع بتواطوؤ القوى اال�ستعمارية الغا�سمة 
االأهداف  اأن  العن�سرية  ال�سهيونية  احلركة  مع 
جرى  كما  تتحقق  مل  ال�سهيونية  للحركة  االقليمية 
ان  و  التو�سعي،  ال�سهيوين  الفكر  يف  ت�سميمها 
اغت�ساب جزء من فل�سطني مل يكن غري �سفحة من 
�سفحات العدوان والتو�سع التي عرب عنها هذا الفكر 
يف وقت مبكر من اأواخر القرن التا�سع ع�سر، لذلك 
خارطة  يف  حدوده  تثبيت  ال�سهيوين  الكيان  امتنع 

وا�سحة، ال  حد ير�سم والنهاية تلوح للب�سر.
ي�ست�سلم  الفل�سطيني مل  االعربي  ال�سعب  اأن  كما 
اأهله  ت�سريد  لعملية  ال  و  التاريخي  وطنه  الغت�ساب 

من ديارهم.
من  متفاوتة  بدرجات  ال�سراع  اإت�سم  هذا  وعلى 
القوى  خلفه  ومن  ال�سهيوين  العدو  والعنف  احلدة 

 وضع وعد بلفور موضع التنفيذ 
العملي بإصدار صك انتداب من 

هيئة األمم على فلسطين وتعيين 
اليهودي هربرت صموئيل مندوبًا 

بريطانيًا على فلسطين

االمريكية  االمربيالية  وخا�سة  الظاملة،  االمربيالية 
التي غذت اآلة احلرب ال�سهيونية باالأ�سلحة احلديثة 
واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  العدو  هذا  ودعمت  واملتطورة 
واإعالميًا �سعيًا وراء اأهداف اقليمية مل ير�سم لها حد 

ومل تو�سح لها نهاية.
الوطنني  كل  ومعه  الفل�سطيني  العربي  وال�سعب 
ي�سعى  حكومات  اأو  �سعبًا  االأمة،  �سرفاء  من  العرب 
يف  املغت�سب  حقه  ال�سرتجاع  الت�سحيات  من  بكثري 
ال�سعب  اأن  ال�سهيوين  العدو  ادرك  حيث  فل�سطني، 
يف  حقه  عن  يتخلى  ولن  بالفطرة،  قومي  العربي 
كانت  واإمنا  لذاتها  مطلوبة  تكن  مل  التي  فل�سطني، 
مطلوبة  واال�ستعماري  ال�سهيوين  الفكر  ت�سميم  يف 
مدى  اأبعد  اأهداف  اإىل  الوثوب  نحو  منطلقًا  لتكون 
لذلك فاإن الوجود ال�سهيوين على اأر�ص فل�سطني مل 

يخرج عن حالتني: 
1 � حالة اإحتالل ا�ستيطاين انتزع االأر�ص واأفرغها 

من اأهلها و�سكانها االأ�سليني وا�ستوطن فيها.
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السياسة

ت�ستنزف  التي  الع�سكرية  القاعدة  حالة   �  2
التهديد  خالل  من  وت�ستهلكها  العرب  اإمكانات 
وخلق  بع�سها  على  والعدوان  العربية  للدول  الدائم 
تتحقق  التي  الفعل  اإمكانات  اأمام  والعقبات  العوائق 
والبناء  والتغيري  التطور  منها يف اجتاه  البع�ص  لدى 

ومواكبة منطق الع�سر وروحه.
ي�ستثمر  ال�سهيوين  الكيان  فاإن  احلالتني  ويف 
الزمن واحلاالت ال�سائدة يف احلياة العربية ال�سعيفة 
املفككة، لريكز وجوده اال�ستيطاين يف فل�سطني ويبني 
الهجومية  الطبيعة  ذات  املتطورة  الع�سكرية  القوة 
التي تلبي متطلبات العدوان والتو�سع من جهة، وتقوم 
الهمينة  االمربيالية يف  االأهداف  م�ساندة  على دعم 

على املنطقة من جهة ثانية.
اإرادتني،  بني  ال�سراع  اإ�ستمر  فقد  ذلك  اإىل 
عليها  وتبني  اأهلها  وت�سرد  االأر�ص  تغت�سب  اإرادة 
تقاتل مبا  فل�سطينية  وارادة وطنية  كيانًا م�سطنعًا، 
اأدوات املقاومة والكفاح، حتى احلجر  تي�سر لها من 

وال�سكني واالأحزمة النا�سفة.
ومل يكن �سراعًا حول منازعة على االأر�ص اأو على 
�سراع  هو  واإمنا  وادعاءات،  اأختالف  حمط  حدود 

وجود.
الفل�سطينية  املقاومة  انطلقت  املبداأ  هذا  وعلى 
العتيدة بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية، متخذة 
الفل�سطيني  ال�سعب  وثوابت  الوطني،  ميثاقها  من 
عليها  ت�ستند  قاعدة  للت�سرف  القابلة  غري  وحقوقه 

يف مقارعة العدو ال�سهيوين وقتاله.
ويف الوقت الذي كان العدو ال�سهيوين يتلقى كل 
اأ�سكال الدعم وامل�ساندة، كانت املقاومة الفل�سطينية 
على  والت�سييق  التنكيل  �سنوف  ل�ستى  تتعر�ص 
واحلد  وحتركاتها،  حركتها  وحتديد  منا�سلييها، 
بع�ص  فيها  دخلت  اإىل مرحلة  القتايل،  ن�ساطها  من 
املقاومة  �سد  مبا�سر  �سراع  يف  العربية  احلكومات 
الفل�سطينية، وتاألبب قوى اجتماعية وظائفية عليها، 
وتخريب اأي حا�سنة لها اأو بيئة م�ساندة لها، لي�ستغل 

العدو ال�سهيوين هذه االأو�ساع ويبا�سر حربه الوا�سعة 
باالأرا�سي  الذت  التي  الفل�سطينية  املقاومة  على 
واإخراجها  املقاومة  العدو من دحر  لتمكني  اللبنانية 
نهائيًا، ولت�ستيتت بنيتها القتالية، وابعادها عن تخوم 
ال�سراع مع العدو حيث ا�ستقبلت دول عربية �ستات 
واليمن  وال�سودان  واجلزائر  تون�ص  يف  املقاومة  هذه 

وغريها �سيف عام 1982.
الفل�سطينية  املقاومة  ان  حينذاك  بداأ  لقد 
امل�سلحة قد انتهت اإىل غري رجعة، واأن فر�ص ت�سفية 
العراق  واأن  تلوح باالأفق خا�سة  الفل�سطينية  الق�سية 
املنا�سلون  عليها  ي�ستند  التي  القاعدة  ي�سكل  الذي 
الت�سدي  يف  الفل�سطينية  املقاومة  كما  العرب، 
الغربية  التاآمرية  ال�سيا�سات  والرباجمو  للخطط 
العدوان  جمابهة  يف  منهمكًا  ا�سبح  وال�سهيونية 
وخطرية  مهمة  حلقة  �سكل  الذي  الغا�سم،  االيراين 
العرب  على  التاآمرية  ال�سيا�سات  تلك  �سل�سلة  يف 

ومقدراتهم وم�سريهم الوطني واالإن�ساين.
اإميانه  الذي يجدده  الفل�سطيني  ال�سعب  ان  غري 
املطلق واحلا�سم، بحقه يف وطنه املغت�سب قد فاجاأ 
يرك�سون  وهم  العرب  من  الكثري  فاجاأ  كما  العامل، 
خلف الكوالي�ص الإنهاء ال�سراع مع العدو ال�سهيوين 
الت�سوية  الفتة  حتت  الفل�سطينية  الق�سية  وت�سفية 

ال�سيا�سية وال�سالم مع الكيان ال�سهيوين.
جميدة،  انتفا�سة  الفل�سطيني  ال�سعب  فجر 
االحتالل  وجه  يف  واحلجر  االإميان  �سالحها 
مدى  وعلى  ي�ستطع  مل  الذي  البغي�ص.  ال�سهيوين 
ع�سرين عامًا منذ احتالل ما تبقى من فل�سطني عام 
1967 وحتى العام 1987، اأن يحوز اإال على م�ساحات 
عليها  لين�سئ  الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  من  حمدودة 
م�ستوطنات �سهيونية تكون منطلقًا لال�ستحواذ على 
نيودور  نظرية  وفق  بعد  فيما  الغربية  ال�سفة  كامل 

هريتزل موؤ�س�ص احلركة ال�سهيونية
»�سوف نطالب مبا نحتاج اإليه من االأر�ص، وكلما 
االأر�ص  اإىل  حاجتنا  ازدادت  املهاجرين  عدد  ازداد 

ثلثي  ما  منطقة  يف  اليهود  اأعداد  ي�سبح  اأن  وما 
ال�سكان حتى نفر�ص اإرادتنا ال�سيا�سية«.

وخطط  برامح   1987 عام  انتفا�سة  اأربكت  لقد 
احلكومات  وكذلك  ال�سهيوين  العدو  و�سيا�سات 
العربية االأخرى املتعاونة معه، كما اأنها دحرت الكثري 
من املفاهيم اخلاطئة يف العامل حول ال�سراع العربي 
ال�سهيوين، وحول الق�سية الفل�سطينية ب�سكل خا�ص، 
واأخذ يف توجيه الراأي العام العاملي اإىل م�ساندة حق 

ال�سعب الفل�سطيني يف وطنه وتقرير م�سريه عليه.
ت�سبب  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  القيادات  ولكن 
لها  واآخر وحيث يف ذلك فر�سة الإيجاد موطئ قدم 
متهافتة  ادعاءات  �سياق  يف  فل�سطني،  اأر�ص  على 
ثوابت  تغيري  اأقلها  لي�ص  خطرية،  وطنية  وتنازالت 
باالغت�ساب  واالعرتاف  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق 
ال�سهيوين لفل�سطني حتى حدود الرابع من حزيران 

عام 1967.
عليها  وبناءًا  بعدها  ومن  اأو�سلو،  اتفاقية  فكانت 
اتفاق »غزة واريحا« الذي جرى توقيعه يف وا�سنطن 
ب�سهر ايلول/�سبتمرب عام 1993 من قبل ا�سحق رابني 
ويا�سر عرفات، واقيمت على انقا�ص هذا االتفاق ما 
تعارف على ت�سميته بال�سلطة الفل�سطينية التي تتوىل 
االإ�سراف على خلق اأو�ساع يف ال�سفة الغربية وقطاع 
خم�سة  بعد  الفل�سطينية  الدولة  الإقامة  متهد  غزة 

اأعوام من اتفاق »غزة واريحا« اأي عام 1998.
اإىل يومنا هذا،  النور  اأن هذه الدولة مل تر  غري 
فيما �سرب العدو ال�سهيوين باتفاق اأو�سلو، واتفاقية 
�سارون  قام  عندما  احلائط،  عر�ص  اريحا،   � غزة 
ب�سرب مقر ال�سلطة الفل�سطينية وتهدميه على راأ�ص 
الذي  املربع  \غلى  االأو�ساع  واعادة  ال�سلطة،  هذه 
كانت عليه قبل اتفاق او�سلو عام 1993. ليجد العدو 
ال�سهيوين فر�سته يف تو�سيع امل�ستوطنات ال�سهيونية 
وان�ساء م�ستوطنات جديدة، لريتفع عدد امل�ستوطنني 
ال�سهاينة من 150 األف م�ستوطن يف ال�سفة الغربية 
م�ستوطن  األف   850 اإىل  واريحا«  »غزة  اتفاق  ع�سية 
التي  امل�ساحة  اأن  يعني  املقال، مما  اإعداد هذا  عند 
ب�سكل  تقل�ست  قد  الفل�سطينية  ال�سلطة  عليها  تقف 
خطري، حيث مما تبقى اأو ما �سيتبقى من االأر�ص ال 
يعود �ساحلًا ال�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية و ال الإقامة 
الدولة الفل�سطينية العتيدة، وهذا ما اآنفك امل�سوؤولون 
منه،  والتحذير  االعرتاف  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف 
»باأن  الفل�سطينية  اخلارجية  ت�سريح  اآخرها  ولي�ص 
املخططات اال�ستيطانية ال�سهيونية تق�سي على اآخر 

اأمل باإقامة الدولة الفل�سطينية«.
القرن  اآواخر  بداأت  التي  اال�ستيطان  حرب  اأنها 
من  الثاين  العقد  نهاية  يف  تتوقف  ومل  ع�سر  التا�سع 
اأن  لها  مقدر  يكون  ولن  والع�سرين  احلادي  القرن 
برمته،  ال�سهيوين  املخطط  بدحر  اإال  اوزارها  ت�سع 

وكيانه امل�سطنع على اأر�ص فل�سطني. 
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لهيب عبدالخالق

بني قطرة ماء ياأمل العراقيون اأن يلتقطونها من 
املدن  �سوارع  يرت�سد يف  وموت  املجدبة،  ال�سماء  فم 
االأزمات  ت�ستعر  مفا�سلها،  كل  يعم  وخراب  حياتهم 
ت�ستحوذ  بع�سابات  عاما   15 منذ  املبتلى  العراق  يف 
تتناف�ص  الذي  امل�سهد  ذلك  ال�سيا�سي،  امل�سهد  على 
جثث  على  وترق�ص  والدولية  االإقليمية  امل�سالح  فيه 
يتناف�ص  مثلما  فح�سب،  اأحياء  اأتونه  من  اخلارجني 

فيه الوالغون بدمه على غنيمته. 
اإقليمي  بعد  من  فيها  وما  املياه  اأزمات  فبعد 
الذي  والفقر  والبطالة،  الكهرباء،  واأزمات  وداخلي، 
العملة  وف�سيحة  املدن،  تفتتت  مثلما  العظام،  فّتت 
خلرق  االإيرانية  النوافذ  اأ�سرار  على  تنطوي  التي 
اختيار  اأزمة  تتعقد  عليها،  املفرو�ص  احل�سار 
والتي  القدمية«  »اجلديدة-  العراقية  احلكومة 
�سرو�ص،  معركة  اإىل  لت�سل  امل�سالح  فيها  ت�ستبك 
دفعت املراقبني اإىل توقع اأن ينهي الف�سل يف ت�سكيلها 

حقبة ما بعد 2003. 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  �سكر  ومع 
اإيران من منرب االأمم املتحدة ل� »م�ساركتها يف اتفاق 
اإدلب«، الذي اأدى اإىل »انفراجة« يف ت�سكيل احلكومة 
»الروؤ�ساء  اختيار  �سفقة  األغاز  وفك  العراقية 
مثلما  �سياأتي،  مبا  التكهن  �سعبا  يعد  مل  الثالثة«، 
والدولية  االإقليمية  القوى  ر�سمت  كيف  �سرا  يعد  مل 
�سارك  مزورة  انتخابات  من  بدءا  العراقي  امل�سهد 
لهم  مليون يحق   24 اأ�سل  ناخب من  4 ماليني  فيها 
وما  امل�سوتني،  ربع  من  اأقل  ن�سبته  مبا  الت�سويت، 
للد�ستور«االأعرج«  وخرق  لل�سناديق  حرق  من  تبعها 
االأحزاب  �سراع  اأ�سعلت  التي  والتهديدات  اأ�سال، 

واأعادت تفجريات املدن.
م�سهد  العراقي  ال�سارع  على  غريبا  يكن  ومل 
اأن يكون التزوير  ال�سفقات ال�سيا�سية، لكن الغريب 
والنهب ال�سيا�سي بحق ال�سعب بهذه الوقاحة وبدعم 
الروؤ�ساء،  تولية  مقابل  ال�سالح  اأ�سهر  لقد  دويل. 
مل  وهو  »ت�سوية«  كمر�سح  عبداملهدي  بعادل  وجيء 
ميلك  وال  منتخبا،  نائبا  ولي�ص  باالنتخابات  ي�سارك 
كتلة اأكرب، بل هو خارج امل�سهد برمته يف خرق اآخر 
اإيرانية  تفاهمات  فر�سه  من  اأن  وقيل  للد�ستور، 
»املرجعية«  تباين يف دعم  اأمريكية، و�سط  بريطانية 
يف  »ا�ستقالته  باأنه  املعروف  وهو  ذلك.  ونفي  له 
جيبه«، مثلما عرف تنقله بني »حزب البعث، احلزب 

هاوية السلطة ..في شيزوفرينيا المصالح
يكن  مل  لذا  االإ�سالمي«،  االأعلى  فاملجل�ص  ال�سيوعي، 
بريطانيا- مر�سحا  تقبله  اأن  طهران  على  �سعبا 

اأمريكيا لرئا�سة احلكومة، رغم اإعالنه اال�ستقاللية 
املحا�س�سة  عن  بعيدة  »حكومة  ت�سكيل  اإىل  ونزوعه 

وم�ستقلة«.
التظاهرات  وتاأجج  العراق  اأزمات  تزايد  ومع 
البلد وتدهور  اإليه الو�سع يف  يف املدن �سد ما و�سل 
اخلدمات والو�سع املعي�سي، يفتح عبداملهدي »نافذة 
مر�سح،  األف   15 ح�سدت  لال�ستيزار  األيكرتونية« 
600 �سخ�ص »تكنوقراط« وفقا ملا يقوله  اأفرز منهم 
ما  االأحزاب«،  »م�ستقلو  ي�سمون  ممن  ثلثهم  مكتبه، 
حكومة  ت�سكيل  يف  تواجهه  التي  االأزمة  حجم  يوؤ�سر 
عن  خرجت  اإن  ال�سيا�سية  الكتل  تقبلها  اأن  ي�ستحيل 
والتوجد  الدولة،  الإدارة  اآليات  توجد  فال  اأجنداتها. 
منها  االنطالق  ميكن  �سيا�سية  قواعد  اأو  قاعدة 
العراق  حكموا  الذين  عمد  لقد  احلكومة.  لت�سكيل 
منذ 2003 اإىل اال�ستحواذ على ثرواته، ومل يعبد اأحد 
واأ�ساب  اأو م�ست�سفى،  يبني مدر�سة  اأو  �سارعا  منهم 
والزروع،  ال�سروع  البالد، وجفت  والتلوث كل  ال�سلل 
للحكم  اآلية  ببناء  لهم  فكيف  االأمرا�ص،  وا�ستفحلت 

اأو قواعد الإدارة البالد.
الواقع يف العراق اليوم يفر�ص �سيناريوهات عدة 
لي�ص فيها ما ميكن اأن يف�سي اإىل انفراجة، قد يتحقق 
اخل�سوع  واأولها  املقال.  هذا  ن�سر  توقيت  مع  اأحدها 
ملحا�س�سات الكتل ال�سيا�سية التي جاءت عام 2003 
وبقيت تتحكم يف م�سري الدولة العراقية 15 عاما، 
ولن ترتك »الغنيمة«. واإذا مل تتح�سل على منافعها 
وذلك  ال�سيا�سية  العملية  تهدم  ف�سوف  ال�سلطة،  من 
هو ال�سيناريو الثاين الذي قد يدخل البالد يف �سراع 
ورمبا  م�سلحة.  ملي�سيات  لديهم  وكلهم  االأحزاب 
ال�سراع  هذا  على  لتدخل  احلروب  اأمراء  ي�سطرع 
وهو  كثرية،  وهي  والدولية  االإقليمية  امل�سالح  دول 

�سيناريو ثالث قد ي�سعل املنطقة اإذا اندلع.
اإال  اأعزل  �سعبه  خطري،  طرق  مفرتق  يف  العراق 
اللجوء  دول  بني  ثلثه  عال،  مهما  �سعيف  �سوت  من 
وخيم النزوح و بع�سه متتليء بهم ال�سجون، والبع�ص 
االآخر يرك�ص بني القنابل ونار االأحزاب امللي�سياوية 
وم�ساحلها، وراء لقمة ممرغة برتاب ملوث، وعيون 
لبلد  اجلديد  بال�سقوط  ترتب�ص  مكان  كل  من  نهمة 

كان يوما م�سعال للح�سارة وح�سنا لل�سالم.
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السياسة

للجي�س  ال�سرعي  الأب  هو  اجلميل.  الزمن  من  الر�سيد  والقائد  القوي  الرجل  ذلك  ؟  بومدين  الهواري  اجلزائري  الزعيم  يعرف  ل  منا  من 
ح�سني  و�سدام  العزيز  عبد  بن  وفي�سل  النا�سر  عبد  جمال  الزعماء  يقا�سم  هامتها  ورفع  املعا�سرة  اجلزائرية  الدولة  بنيان  اأر�سى  اجلزائري؛ 
ومعمر القذايف وال�سخ�سيات الفّذة يف ال�سهامة واملروءة واملبادئ الوطنية والن�سال والإميان العميق بالقومية والوحدة العربية؛ فبقيت ذكراهم 

ترمز اإىل الع�سر الذهبي واأيام العّزة والكرامة، والكربياء..
جمعتني لقاءات وزارة اخلارجية الفرن�سية باأرملة الزعيم اجلزائري الدكتورة اأني�سة حممد املن�سايل التي تعترب اأجمل اأ�سراره ؛ فمازالت 
�سيدة اجلزائر الأوىل خالل ال�سبعينيات اإمراة رائعة  احل�سن والأناقة رغم العمر ومتاعب احلياة ؛ تتمتع بثقافة مو�سوعية راقية.. فهي موؤرخة 
واأديبة و�ساعرة وكانت وكيلة نيابة وقا�سية وحمامية؛ لها عدة موؤلفات ودرا�سات يف التاريخ والأدب العربي بالفرن�سية. لكن ما لفت انتباهي 
واإعجابي معا ؛اأنها مازالت تعي�س على ذكرى حبها للزعيم اجلزائري؛ وكنت اأعرف باأن احلب اأمٌل لكن يبدو اأملها اأبعد من احلياة ؛فهي تعي�س على 
حبه وذكراه بعد 39 �سنة من وفاته واأخل�ست له فرف�ست الزواج بعده وقالت يل لو مل اأكن زوجة بومدين ل�سحيت بحياتي من اأجله فهو اعظم 

من حكم يف تاريخ اجلزائر.   
وعلى الفور دار احلديث عن زوجها الراحل وما قدمه للجزائر ولالأمة العربية ول �سيما يف حرب اأكتوبر التي احتقلنا بذكراها ال45، فكان 

هذا احلوار:

كــل �لــعــرب:  كــنــٍت �سيدة �جلــز�ئــر �الأوىل 
يف ع�سرها �لذهبي وعلى ما �أظن كنت وكيلة 

نيابة؟
احلقوق  بكلية  التحقت  بــومــديــن:  د.�أنــيــ�ــســة 
اللي�سان�ص  �سهادة  لنيل  بباري�ص  »ال�سوربون«  بجامعة 
الق�ساء  املدنية يف �سئون  يف احلقوق قمت باخلدمة 
وبومدين وكنت نائبة وكيل العا�سمة يف اطار املدنية 
و�سغلت من�سب نائب وكيل اجلمهورية لكن الرئي�ص 
تتويل  اأن  يريد  كان  فقد  الق�ساء  اأدخلني  بومدين 
حقوق  عن  يدافع  كان  اجلزائر؛  يف  الق�ساء  الن�ساء 
ولكن  للن�ساء  باملنا�سب  االرت��ق��اء  وي��ح��ب  امل����راأة، 
حمامية  عملت  فو�سوية.  ولي�ست  حم�سوبة  برتقيات 
وملا كان املكتب مليئا باملوكلني تركت املحاماة و حينما 
تتمتع  ب�سيطة ال  اإىل اجلامعة كطالبة  تزوجت عدت 
باأي ف�سل، ونلت �سهادة اللي�سان�ص يف االأدب العربي 
حيث  زوج��ي  جتاه  نق�ص  مبركب  اأ�سعر  كنت  لكوين 
كان يتقن اللغة العربية لدرا�سته يف االأزهر ال�سريف، 

فلم نكن قد در�سنا العربية يف زمن اال�ستعمار. 
كل �لعرب: ماذ� تعملني حالياً؟

ون�سرت  كموؤرخة،  اأعمل  بومدين:  �أني�سة  د. 
بيت  األ���ف  ت��رج��م��ت  ث��م  بالفرن�سية  �سعر  دواوي����ن 
للبطلة  تاريخية  رواية  األفت  ثم  للفرن�سية  للخن�ساء 

أرملة الرئيس الجزائري الدكتورة أنيسة بومدين لكل العرب:

حرب أكتوبر أنهت حداد الشعب العربي منذ 

النكسة ونسجت خيوط النصر في بيتنا بالجزائر 

خالد سعد زغلول



ليلي االأخيلية ال�ساعرة املناف�سة للخن�ساء فهي ولدت 
توبة  ال�ساعر  يف جند وعا�ست ق�سة حب جميلة مع 
على  ق�ست  ق��وي��ة؛  �سخ�سيتها  كانت  احل��م��ري؛  ب��ن 
على  مق�سورا  ال��رث��اء  ك��ان  حيث  االأدب��ي��ة  التقاليد 
اأنها مل تتزوجه،  االأق��ارب بينما رثت من حتب رغم 
اأكرث مما  الكربى وقدمت فيها  الفتنة  ثم كتبت عن 
قدمه طه ح�سني وحممد ح�سني هيكل من معلومات 

تاريخية وحتليل.
كل �لعرب: كيف تعي�سني يف باري�س؟

زوجي  تقاعد  على  اأعي�ص  بومدين:  د.�أني�سة   
م��ن اجل��ي�����ص اجل���زائ���ري يف ���س��ق��ة ل��الإج��ي��ار؛ فال 
دائما  الدولة  وت�ست�سيفني  اأم��الك،  وال  عقارا  منلك 
اأن  اهلل  وي�سهد  للرئا�سة.  تابعة  فيال   يف   باجلزائر 

زوجي عا�ص �سريفا ومات �سريفًا.
على  نتعرف  �أن  لنا  ��سمحي  �لــعــرب:   كــل 
قــ�ــســة حــيــاتــك مــع �لــزعــيــم هــــو�ري بــومــديــن 
ولكن من ز�وية مل يتم �لتطرق لها من قبل؛ 

هل تزوجتم عن حب �أم كان زو�جا تقليديا؟
د.�أنـــيـــ�ـــســـة بـــومـــديـــن: يف احل��ق��ي��ق��ة ت��زوج��ت 
الرئي�ص الهواري بومدين عن حب واإعجاب متبادل، 
الظروف  بحكم  الفرن�سية  املدر�سة  اإىل  انتمي  اأن��ا 
وهو  اال�ستعمار  فرتة  خالل  اجلزائر  عا�ستها  التي 
ينتمي اإىل املدر�سة العربية ودر�ص يف االأزهر مب�سر. 
وكان رحمه اهلل يع�سق اللغة العربية ويعتز بها ولهذا 
عدة  من  مدر�سني  وا�ستقدم  املوؤ�س�سات  جميع  عرب 
دول عربية خا�سة م�سر ويعود له الف�سل يف اإدخال 
لغة  خام�ص  لتكون  املتحدة  االأمم  اإىل  ر�سميا  لغتنا 
ر�سمية. فاكت�سفت من خالله الثقافة العربية وتاريخ 
كان  اأن��ه  اأت��ذك��ر  )ت�سحك(  االإ�سالمية  احل�سارة 
ويتباهى  العربي  ال�سعر  من  اأبياتا  ب�سرد  ميازحني 
منعكف  الرجل  كان  االبتدائية.  منذ  يحفظها  باأنه 
وكان  را�سخة  موؤ�س�سات  ودولة  قوي  جي�ص  بناء  على 
م�ساكل  على  وينام  ينه�ص  رج��ايل  و�سط  يف  يعي�ص 
بث  يوم  ويف  واأ�سرة  بيتا  لبناء  وقتا  يجد  ومل  الدولة 
التلفزيون اجلزائري برناجما عن اأبنائنا اخلريجني 

القادمني من فرن�سا ليعملوا يف �سلك الق�ساء وكنت 
منهم وكما قيل يل فيما بعد ما ظهرت على التلفزيون 
اعجب بي وقال اإن وكيلة النيابة العامة للدولة جميلة 
)ت�سحك طويال بخجل( و يف يوم مت ترتيب لقاء مع 
رئا�سة اجلمهورية لكوين كنت اأبحث عن حل م�سكلة 
ق�سائية ا�ستع�ست على الوزارة فدخلت مقّر الرئا�سة 
وي�ستقبلني  يفتح  بالباب  واإذ  اأحلها  اأن  ثقة  وكلي 
النحيف  القامة  الطويل  الرجل  بومدين.  الرئي�ص 
ي�سمونه  كانوا  )ت�سحك(  النظرات  احل��اد  الوجه؛ 
للجلو�ص  ا�ستدعاين  وتوا�سع  وبب�ساطة  »ال�سنبات« 
�سديدة  وكنت  اإيّل،  ي�ستمع  وهو  مكتبه،  يف  زاوية  يف 
اإيّل باأنه كان  اأ�سّر  الفخر بلقائه فاأحببته وبعد فرتة 

يبادلني احلب ومعجبًا مبالمح القا�سية ال�سابة التي 
الق�سائية،  ال�سنة  افتتاح  جل�سة  يف  اهتمامه  جلبت 
وزاد اإعجابه حينما عرف اأنني كنت �ساحبة املقاالت 
انتباهه.  اأث��ارت  والتي  املجاهد  بيومية  ن�سرت  التي 

ومنذ ذلك اللقاء مل نفرتق اأبدا وتوطدت العالقة. 
تــو��ــســل حـــو�رهـــا مــعــنــا بــعــد فـــرتة �سمت 
رحــلــت بــخــاطــرهــا �إىل حــيــث �ملــكــان و�لــزمــان 
لت�ستح�سر �حلدث وذكرياته �جلميلة وعادت 

لتقول: 
النا�ص  اأق���رب  على  خفية  بيننا  العالقة  كانت 
عن  اأخفى  امل��خ��اب��رات؛  جهاز  يخرتقها  مل  حتى  له 
اجلميع يوم عقد القران علي ب�سبب انعقاد قمة عدم 
االنحياز يف اجلزائر؛ حتى ال ي�ستقطب هذا احلدث 
االأنظار. فبعد انعقاد القمة مت االإعالن اأمام اجلميع 
و نّظم حفال ب�سيطا دعى اإليه والدته واأفراد اأ�سرته 
العائلة  اإىل  قدمني  املعهودة  ظله  وبخّفة  املقربني. 
واأمام ده�ستهم قال:«هذه كاتبتي اخلا�سة و�ستعي�ص 
اإىل االأب��د« كانت هذه طريقته يف االإع��الن عن  معي 
لتقدمي  حفل  اأق��ام  ثم  لعزوبيته.  نهائيا  حدا  و�سعه 
اأع�ساء  م��ن  منه  املقربني  لبع�ص  االأوىل  ال�سيدة 
ومن  الكثريين  وانده�ص  واحلكومة،  الثورة  جمل�ص 
بينهم مدير املخابرات العقيد قا�سدي مرباح الذي 
�سنوات  اأربع  بي طيلة  الرئي�ص  �سّر عالقة  غاب عنه 
احلرا�سة  اأف���راد  اأح��د  حدثني  )ت�سحك(  كاملة. 
احلر�ص  من  غ�سب  مرباح  اأن  للرئي�ص  ال�سخ�سية 

أرملة الرئيس الجزائري الدكتورة أنيسة بومدين لكل العرب:

كانت العالقة 
بيننا خفية على 
أقرب الناس له 

حتى لم يخترقها 
جهاز المخابرات
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السياسة

اأجنبية  �سخ�سية  بدخول  اإبالغه  عدم  عن  والمهم 
للغرابة  و  طويلة.  مدة  مدار  على  الرئا�سة  مقّر  اإىل 
اأن احلر�ص ال�سخ�سي مل يعرفوا اأ�ساًل اإال من غ�سبه 

عليهم.
كـــل �لـــعـــرب: كــيــف تــغــري و�ــســعــك بــعــدمــا 
وحــيــاة  �الأوىل  �جلــــز�ئــــر  �ــســيــدة  �أ�ــســبــحــتــي 

�لفخامة؟
لقد تغريت متاما ولكن لي�ص  �أني�سة بومدين: 
ثرية  قدمية  عائلة  م��ن  اأن��ح��در  ف��اإين  تت�سور؛  كما 
من  التق�سف  تعلمت  ولكني  اجل��زائ��ر  يف  وم�سهورة 
ثقافة  ذا  ج��دا  متوا�سعا  رج��ال  ك��ان  الأن��ه  بومدين؛ 
وا�سعة واأدب جم ال يحب البذخ والتبذير كان رحمه 
اهللَّ يع�سق الب�ساطة تعلم الزهد واأ�سول الدين واللغة 
اأن تقدم بي  اليوم بعد  و  العربية يف االأزهر مب�سر. 
ميدان  من  اأك��رث  يف  التجارب  عندي  وتكونت  ال�سن 
اأكن  مل  لو  اأنني  اأرى  بالتاريخ  وملمة  الكثري  وق��راأت 
وبكل  اأج��ل��ه  م��ن  بحياتي  ل�سحيت  لبومدين  زوج��ة 
بل  ك��زوج��ة  ب�سفتي  اأتكلم  وال  راأي���ي  وه��ذا  ���س��رور. 
ال�سيا�سة  وحت��ب  التاريخ،  باأ�سرار  عليمة  كموؤرخة 
اكت�سفت  وق��د  الكاذبة  ولي�ست  احلقيقية  اجلميلة 
جانبا م�سرقًا ل�سخ�سية الرئي�ص حينما در�ست وثائق 
بن�سح  خلق  اأنه  فهمت  اجلزائرية،  للثورة  االأر�سيف 
اأن  اأوؤك��د  اأن  ميكنني  النظر.  بعيد  اإن�سان  كان  كبري 
لقد  التاريخ؛  يف  اجلزائر  حكم  من  اأعظم  بومدين 
يعتقد  ك��ان  ال��ع��ادة؛  ف��وق  ف��ذة  �سخ�سية  لديه  كانت 
ولي�ص  ال�سعب  خلدمة  م�سخر  الرئي�ص  من�سب  اأن 
توجد  وال  مهمة  اأ�سعب  وهو  ال�سلطة  مبلذات  للتمتع 
اأمام  كربى  م�سوؤولية  فهي  الرئي�ص،  لتكوين  جامعة 
اهلل واأمام ال�سعب واأمام التاريخ. مل تكن لديه رغبة 
يف البقاء رئي�سا مدى احلياة، لقد اأخربين دائما اأنه 
�سيرتك ال�سلطة يف �سن اخلم�سني )تويف عن عمر 46 
عامًا( الأنه كان ينوي الراحة، فهو مثل عبد النا�سر 
مل ي�ستمتع بيوم كامل من الراحة، ب�سبب ان�سغاالته، 
كان يقول اأن موقف اجلزائر مطلوبًا بني دول العامل 
التحليالت  من  العديد  على  �ساهدة  وكنت  الثالث. 
تويف  وق��د  للم�ستقبل  ويتوقعها  بها  يقوم  ك��ان  التي 

رحمه اهلل ومل يرها ولكنها حتققت فيما بعد.
كل �لعرب: ممكن �أمثلة؟

ك���ان عليمًا  ك��ث��رية  ه���ي  بـــومـــديـــن:  ــة  �أنــيــ�ــس
بتحييد  العربي  العامل  لتق�سم  ال�سهيوين  باملخطط 
وك��ان  والطائفية،  ال��ف��نت  ع��رب  ف��ي��ه،  ال��ق��وى  م��راك��ز 
يقول باأن العرب �سيواجهون امل�ساكل الكبرية اإذا ما 
اقت�ساديا  يتم تدمريهم  يغتنموا فر�سة ما، وقد  مل 
اأمريكا  على  اعتمدوا  ول��و  االجت��اه  ه��ذا  يف  م�سوا  لو 

�سيح�سل لهم ما تاأمله اإ�سرائيل.
كل �لعرب: من �أطلق على زوجك لقب �أبو 

�جلي�س �جلز�ئري؟
د.�أني�سة بومدين: الرئي�ص زروال فهو جرنال 
وكان من تالمذة زوجي وحتت قيادته وكل القيادات 

؛فكما  اللقب  ه��ذا  ت��وؤك��د  حتييني  كلما  اجل��زائ��ري��ة 
ذكرت لك هو الذي نظم اجلي�ص والرئي�ص بوتفليقة 
يحبه ويحرتمه كثريا فهو الذي اختاره ليكون اأ�سغر 
ي�سجع  ك��ان  �سنة(   25( ال��ع��امل  يف  خارجية  وزي��ر 

ال�سباب وطاقاتهم.
كل �لعرب: هل لديك �أوالد من بومدين؟

د. �أني�سة بومدين: ال ومل اأكن عاقرا فقد كان 
باإمكاين االإجناب لو ا�ستمر يف احلياة ولكن مل ي�ساأ 

اهلل.
كل �لعرب: هل قتلوه كما قتلو� عبد�لنا�سر 

بال�سم �أم مات ب�سكل طبيعي؟
اهلل،  اأم��ام  احلقيقة  يف  بــومــديــن:  �أني�سة  د. 
اأنه مات بنف�ص  لنا  اأعرف فالتقرير الطبي ك�سف  ال 
عن  اإال  احل��دي��ث  اأح���ب  وال  بومبيدو  م��وت  طريقة 
االأطباء  اأن  اأعلمه  ما  لكن  ومربرة.  دقيقة  معلومات 
باأن  واخ��ربوه  مر�سه،  حقيقية  عنه  اأخفوا  الرو�ص 
كان  لو  باأنه  مقتنعة  اأين  كلوي،  مبغ�ص  يتعلق  االأم��ر 
يعتني  حتى  ال�ستقال  مر�سه  حقيقة  على  مطلع 
ب�سحته و يتعالج. هو رف�ص اأن يعالج يف اأمريكا ويف 

فرن�سا وف�سل رو�سيا لكونهم حلفائنا.
كل �لعرب: هل كان يتكلم معك عن �سوؤون 
هموم  مــن  لــك  ي�ستكي  �أو  �لــدولــة  �أ�ـــســـر�ر  �أو 

�لنا�س �أم كنت فقط ربة بيت؟
د. �أنــيــ�ــســة بــومــديــن: ن��ع��م ك��ان��ت ل��دي��ه روح 
النا�ص  كل  ي�ساور  ان  عادته  من  وكان  الدميقراطية 
انت  يل  يقول  وك��ان  »ت�سحك«  ق���رارات  اتخاذ  قبل 
مواطنة ككل املواطنني ومن حقك التحدث والتعبري.

لو لم أكن زوجة بومدين 
لضحيت بحياتي من أجله

كـــل �لـــعـــرب:  كــيــف كـــان دور بــومــديــن يف 
�لعامل �لعربي؟

ب��ق��وة، الأن  بــومــديــن: لقد خ��دم��ه  �أنــيــ�ــســة  د. 
من  متكنت  االأفريقية  القارة  يف  بلد  اأول  اجلزائر 
ودون  االآخ��رون.  فتبعه  ب�سجاعته  املحروقات  تاأميم 
ذلك مل يجروؤ اأحد على ذلك اأما بومدين فلم يحتاج 
م�ساعدة اأي بلد وجنح يف ذلك وبع�ص القادة �سلكوا 
اأعتقد  لهم،  الطريق  فتح  قد  وج��دوه  حينما  نهجه 
اليوم يعود له الف�سل فيما متتلك الدول العربية من 
الطريق  لهم  اأر�سدة مالية وثروات موؤممة فهو فتح 

مبكرا.
�لبطل  هو  من  �سر�حة،  بكل  �لــعــرب:  كل 
�حلــقــيــقــي لـــلـــثـــورة �جلــــز�ئــــريــــة: بـــن بــلــة �أم 
بومدين؟ وهل �سحيح �أن بومدين �نقلب على 
�لبد�ية  يف  بومدين  يحكم  مل  وملــاذ�  بلة؟  بن 
ما د�م بن بلة ق�سى �أغلب �سنو�ت �لن�سال يف 
حادثة  يف  �عتقلوه  �أن  بعد  �لفرن�سيني  �سجن 

�ختطافه �ل�سهرية ومعه 4 من �لثو�ر؟
يف  ال�سحفيني  اأن  يبدو  بومدين:  �أني�سة  د. 
اأمريكان  اأم  اأوروبيني  كانوا  �سواء  ومكان  زم��ان  كل 
باأن  واأجيبك  اأ�سئلتك،  نف�ص  علي  يطرحون  عربا  اأم 
بومدين هو اإن�سان �سرعي وكان قبل اأن يوقع اتفاقيات 
الأنه  اال�ستقالل  يوم  يف  يفرح  لن  باأنه  يقول  ايفيان 
بعد.  باأن اال�ستقالل احلقيقي مل يتحقق  يعتقد  كان 
االقت�سادي.  اال�ستقالل  يف  يتلخ�ص  له  فبالن�سبة 
فكان  العلم،  ورف��ع  الوطني  بالن�سيد  بالتغني  ولي�ص 
عنده يقني يف ذلك، كان لديه قبل توقيع االتفاقية مع 
اأوراقه  ديجول، م�سروع لبناء اجلي�ص وهو ي�سف يف 
الأنه  والبنوك  املناجم  وتاأميم  النفط  تاأميم  �سرورة 
امل�ساريع  متويل  وقتها  البنوك  ت�ساأ  مل  احلقيقة  يف 
لكونه  اجلي�ص  دور  يحدد  وكان  ال�سخمة  ال�سناعية 
ينتمي لل�سعب وعليه م�سوؤولية خدمة م�سالح ال�سعب 
اإلخ  واجلامعات  واملدار�ص  الطرق   بناء  عليه  ولهذا 
بلة  بن  فاطلع  اجلزائر  م�ستقبل  يت�سور  كان  وهكذا 
اأنه لو طبق  على هذا الربنامج لكن املوؤ�سف لنب بلة 
مل  فبومدين  الرئا�سي،  مبن�سبه  الحتفظ  الربنامج 
ولكن  جنيب.  وحممد  عبدالنا�سر  ق�سة  تكرار  ي�ساأ 
بن بلة �سعى اإىل تاأميم املوؤ�س�سات واملتاجر ال�سغرية 
و�سالونات  البقالة  ودك��اك��ني  اجل����زارة  كمحالت 
اأث���ار ت��ذم��ر الطبقات  احل��الق��ة واحل��م��ام��ات، مم��ا 
ال��ق��رارات  بع�ص  ظلم  اإىل  تعّر�ست  التي  الو�سطى 
وكانت  اأم��ن  اجلزائر  يف  يكن  مل  اأن��ه  كما  اجلائرة، 
االختطافات يف مناطق عديدة كبويرة وكانت هناك 
يف  كثرية  االإ�سرابات  وكانت  القبائل  مترد  اأح��داث 
تدهور  هناك  وك��ان  كبرية  فو�سى  فعمت  وه���ران، 
اقت�سادي وانخفا�ص يف قيمة العملة املحلية وبومدين 
ي�سع  اأن  قبل  وكان  الفو�سى،  ويكره  نظام  كان رجل 
قدما ينظر فيما لو كان حتتها لغم، فقد كان �سديد 
معظم  ك��ان  تعلم  فكما  اجلي�ص  نظم  وق��د  احل���ذر، 
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الكوادر  التحاق  على  فعمل  ومدنيني  فالحني  الثوار 
باملدار�ص الع�سكرية الكربى يف العامل الغربي واأن�ساأ 
ال�سابة  الكوادر  لتهيئة  والكليات  واملعاهد  املدار�ص 

فكان على عهده جي�ص منظم وع�سري.
�أو �سد�قات  كل �لعرب: هل لديك �سالت 

باأ�سر زعماء عرب؟
اأمتتع ب�سداقة هدى عبدالنا�سر التي جاءتني   �
بري  ونبيه  احلريري  نائلة  مع  وكانت  اجلزائر  اإىل 
ات�سال.  على  ونحن  النيابية،  املجال�ص  اجتماع  يف 
ال�سادات  اأنور  الراحل  الرئي�ص  ابنة  كاميليا  واأعرف 
واأمتنى  ال�سادات،  جيهان  بال�سيدة  التقيت  كذلك 
وبنات  اأرام��ل  ال�سيدات  لقاء  الفر�سة  حتني  حينما 

الزعماء في�سل والقذايف.

حرب �أكتوبر
كـــــل �لــــــعــــــرب:  لـــقـــد �خـــتـــلـــطـــت �لــــدمــــاء 
و�جهت  �لتي  �ملحن  يف  باجلز�ئرية  �مل�سرية 
و�حلــروب  �الآالم  �ل�سعبان  وتقا�سم  �لدولتني 

و�النت�سار�ت.
كان  حينما  �سحيح؛  هذا  بومدين:  �أني�سة  د. 
الدماء  كانت  و�سعبنا  قرانا  يق�سفون  الفرن�سيون 
العربية  القومية  امل�سري.كانت  ال�سعب  من  تنزف 
ت�سري يف دماء امل�سريني واجلزائريني  وكل العرب 
املجيدة  وقفتها  مل�سر  نذكر  مازلنا  ؛  وحكومة  �سعبا 
الفرن�سي  اال�ستعمار  �سد  اال�ستقالل  حرب  يف  معنا 
امل�ستويات  جميع  على  ال��ع��ادل��ة  لق�سيتنا  وتبنيها 
واالق��ت�����س��ادي��ة  وال��ع�����س��ك��ري��ة  وال��ر���س��م��ي��ة  ال�سعبية 
»�سوت  اإذاع���ة  اجل��زائ��ري��ون  ين�سى  وال  واالإع��الم��ي��ة 
مع  تزامنا  فرن�سا   ملحاربة  للثوار  ونداءاتها  العرب« 
دعم الزعيم عبد النا�سر بال�سالح واملال وبالتدريب 
مل�ساندتها   56 عام  م�سر  على  فرن�سا  اعتدت  ولهذا 
لنا. فال ي�ستطيع جزائري ن�سيان التاريخ فقد قدمت 
م�سر امل�ساعدات اجلليلة اىل جبهة التحرير، وعقد 
عام  اأغ�سط�ص  يف  اجلزائرية  للثورة  الثاين  املوؤمتر 

1957 يف القاهرة، فنحن �سعب واحد. 

كــــل �لـــــعـــــرب: كــــانــــت عــــالقــــة قــــويــــة بــني 
عبد�لنا�سر وبومدين؟

د.�أني�سة بومدين: كان الرئي�ص بومدين يوؤمن 
عبدالنا�سر  الرئي�ص  وباأطروحات  العربية  بالوحدة 
اخلا�سة بالوحدة العربية وكان يقول دائما باأن عدو 
االأمة العربية ي�ستميت لزرع التفرقة والكراهية حتت 
حقيقيان.  زعيمان  الرجالن  وك��ان  ت�سد  فرق  مبداأ 
باالإ�سالم  ناب�ص  امل�سري  ال�سعب  قلب  اإن  يقول  و 

وبالعروبة وهو �ساحب ح�سارة عظيمة. 
كـــل �لــــعــــرب: كــيــف وقـــعـــت �لــنــكــ�ــســة على 

�لزعيم هو�ري بومدين؟
د. �أني�سة بومدين: كان يوم 5 يونيو 1967حداد 
�سخ�سي للرئي�ص بومدين، كانت اجلزائر كلها �سعبا 

اأحزانهم  العرب  �ساطرنا  فقد  ح��داد  يف  وحكومة 
ال�سعب  كل  النك�سة  م�ست  حيث  املحنة  وتقا�سمنا 
العربي وكان بومدين يدافع عن فكرة الوحدة العربية 
امل��ط��ارات  �سرب  وبعد  ال��ع��رب؛  ك��ل  م��ع  والت�سامن 
الرئي�ص جمال  اىل  بومدين  الرئي�ص  اأر�سل  امل�سرية 
الطائرات  و  املطارات  جميع  اأن  يبلغه  النا�سر  عبد 

اجلزائرية حتت امر وت�سرف القيادة امل�سرية. 
كـــل �لـــعـــرب: كــيــف ��ــســتــعــد بــومــديــن مع 

�ل�ساد�ت ملحي �لهزمية و�لتجهيز حلرب 73؟
د.�أني�سة بومدين: يف الواقع لقد �ساركت جميع 
الدول العربية تقريبا يف حرب 1973 طبقًا التفاقية 
الدفاع العربي امل�سرتك، لكنها كانت م�ساركة رمزية 
جنودها  �سارك  التي  واجلزائر  والعراق  �سوريا  عدا 
بالفعل مع امل�سريني بقوة على جبهة القتال. لكن ما 
ال يعرفه النا�ص  اإنه  حينما ن�سجت خيوط حرب 73؛ 
بالعا�سمة  بومدين  فيال  يف  �سياغتها  نهايات  كانت 
اأنور  الروؤ�ساء  بني  �سري  لقاء  كان  اجلزائرية، حيث 
بيتنا  يف  القذايف  ومعمر  بومدين  وه��واري  ال�سادات 
اأقمار  عرب  مراقبة  كانت  التي  القاهرة  عن  بعيدا 
يف  ذل��ك  ك��ان  واالإ�سرائيلية؛  االأمريكية  التج�س�ص 
اإن��ه  لل�سادات  بومدين  الرئي�ص  ق��ال   73 رم�سان 
القيادة  ت�سرف  حتت  اجلزائر  اإمكانيات  كل  ي�سع 
امل�سرية وطلب منه اأن يخربه فورًا باحتياجات م�سر 
يحتاط  اأن  يجب  باأنه  واأبلغه  وال�سالح  الرجال  من 
ا�ستخباراته  معلومات من  فلديه   67 عام  من خطاأ 

اجلزائرية يف اأوروبا باأن اإ�سرائيل تنوي الهجوم على 
�سيفاجاأ  باأنه  ال�سادات  له  فقال  اأكتوبر،  يف  م�سر 
امل�سري  املقاتل  بعظمة  كله  والعامل  االإ�سرائيليني 
اأكتوبر  يف  منها  باأعنف  ال�سفعة  لهم  �سريد  وباأنه 
ومن اأجل هذا يحتاج اجلي�ص امل�سري اإىل املزيد من 
الدبابات واأن ال�سوفييت يرف�سون تزويده بها، وعلى 
الفور توجه الرئي�ص بومدين اإىل االحتاد ال�سوفييتي 
وبذل كل ما يف و�سعه، مبا يف ذلك فتح ح�ساب بنكي 
بالتعجيل  ال�سوفييت  الإق��ن��اع  مو�سكو  يف  ب��ال��دوالر، 
وال�سوري،  امل�سري  اجلي�سني  اإىل  ال�سالح  باإر�سال 
على  ب�سدة  غا�سبا  ك��ان  ال���ذي  برجنيف  وال��ت��ق��ى 
ال�سوفييت  اخل��رباء  طرد  ال�سادات  لكون  امل�سريني 
واالآن  ورف�سنا طلبه  اأ�سلحة  ال�سادات طلب  اإن  وقال 
الرئي�ص  ل��ه  فقال  راأ���س��ه.  م��ن  يحب  كما  يت�سرف 
بومدين غا�سبا: انتم تزعمون اأنكم اأ�سدقاء العرب 
وحينما ناأتي لكم لطلب م�ساعدتكم ترف�سونها و�سوف 
تتحملون م�سئولية كربي اأمام التاريخ وهدد القيادة 
ف�ساأعود  ال�سالح  بيعنا  »اإن رف�ستم  ال�سوفيتية قائال 
اأقول  العربي  العام  للراأي  اإىل بلدي و�ساأوجه خطابا 
فيه باأن ال�سوفييت يرف�سون الوقوف اإىل جانب احلق 
العربي واأنهم رف�سوا بيعنا ال�سالح يف وقت تخو�ص 
فيه اجليو�ص العربية حربها امل�سريية �سد العدوان 
االإ�سرائيلي املدعم من طرف االإمربيالية االأمريكية، 
بينكم  الوفاق  حدود  »ما   : برجنيف  بومدين  و�ساأل 
وبني االأمريكيني؟  فاأنتم تت�سرفون باأق�سى درجات 
وهم  وال�سحف،  بالبيانات  التنديد  عرب  ال�سعف 
رئي�ص  فقاطعه  القوة«،  درج��ات  باأق�سى  يت�سرفون 
ب�سعف«،  نت�سرف  ال  كو�سيجني:»نحن  ال����وزراء  
جئت  اأن��ن��ى  ت��ت�����س��ورون  كنتم  »اإذا  ب��وم��دي��ن:  ف��رد 
تدخل  ذل��ك،  اأفعل  لن  ف��اإين  اأجاملكم  كي  هنا  اإىل 
بريجينف:»نحن مل نكتف بالبيانات واملقاالت، واإمنا 
قدمنا الأ�سدقائنا العرب ما يحتاجون اإليه لكنهم مل 
يح�سنوا ا�ستعماله«، وهنا فقد بومدين اأع�سابه قائال 
» احلقيقة اأننا ل�سنا وحدنا الذين هزمنا، واإمنا اأنتم 
نح�سن  ال  نحن  ليكن  معنا،  الوقت  نف�ص  فى  هزمتم 
غري اأن ن�سوق اجلمال وال نعرف كيف نقود الطائرات 
عمله،  ت�ستطيعون  ما  واأرون��ا  اأنتم  فتعالوا  احلديثة 
كان  االأمريكي  االإ�سرائيلي  ال�سالح  اأن  معلوماتي 

متفوقا على �سالحنا ال�سوفيتي« 
علي  »موافق  وقال  برجنيف  زعزع  الكالم  وهذا 
بيع االأ�سلحة املطلوبة ولكن ب�سرط اأن يدفع ال�سادات 
وم��الأه  بيا�ص  على  �سيكا  له  بومدين  فقدم  كا�ص«، 
بومدين  يغادر  ومل  دوالر،  مليون  مبائتي  برجنيف 
من  االأوىل  ال�سحنات  اأن  م��ن  ت��اأك��د  حتى  مو�سكو 
م�سر.  اإىل  فعال  توجهت  قد  والطائرات  الدبابات 
ومليوين طن   مل�سر  ب��رتول  مليوين طن  منح  كذلك  
وكان  و�سابطًا  جنديا   2500 نحو  اأر�سل  كما  ل�سوريا 
عدوان  عليه  يقع  اأمتنا  من  جزء  ان   ( لهم  خطابه 
خيارين  اال  اأمامكم  ولي�ص  عنه  وداف��ع��وا  فاأذهبوا 

الن�سر اأو ال�سهادة (. 
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رأي

الدول لها م�ساحلها وعالقاتها املعقدة �سواء كانت االقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو االأمنية اأو الع�سكرية، و لكل منها م�سار قد ال يلتقي 
مع م�سار امل�سلحة االأخرى و لكل منها موؤ�س�سات تنظر لطريقة التعاطي معها و لها اأدوات اإدارتها املنف�سلة.

يف �سياق هذا الفهم فلي�ص م�ستغرب ح�سول اإرتريا على مقعد يف جمل�ص حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة و التي هي باالأ�سا�ص 
هيئة �سيا�سية تديرها قرارات الدول املوؤتلفة فيها و بالتايل فاأنها لي�ست االإطار املثايل للتعبري عن حقوق االإن�سان على نحو يحقق مقا�سد 
الت�سريعات، الأنها بب�ساطة تخ�سع ملوقف �سيا�سي م�سلحي يف�سر و يربر لكل �سيء من منظور م�ساحله املت�سابكة مع الدولة املعنية و يف 
اعتقادي اأن لكل قارة ن�سبة متثيل حمددة كما هو معلوم للجميع.  فاأن قارة اإفريقيا لها 13 مقعد و الذي حدث اأن اأثيوبيا منحت مقعدها 
الإرترييا و مت الت�سويت على هذا االأ�سا�ص، اإذ اأنه كان مبقدور اإثيوبيا الرت�سح لدورة اأخرى و فق ما ين�ص عليه النظام و اأن اأغلب الدول 
االإفريقية االأخرى تنتهى دوراتهم يف نهايات 2019و 2020م و بالتايل مل يكن هناك من يزاحم اإرتريا من الدول االإفريقية يف ظل 

دعم اأثيوبي وا�سح للت�سويت ل�سالح اإرتريا و حتمًا هذا يندرج يف اإطار ت�سابك و تعقيدات امل�سالح الذي اأ�سرنا اإليه اأنفًا.
ابي اأحمد كان يدرك متامًا اأن اأكرث ما يزعج النظام هو العزلة الدولية التي فر�ست عليه لذا اأراد اأن يقدم العر�ص ال�سخي الذي 
يجعل النظام االإرتري حتت �سيطرته. و هذا كان باديًا يف حديث اأ�سيا�ص الذي جتاوز كل اال�س�ص ال�سيادية ليعلن الأبي اأحمد اأنه قد خوله 
كل ال�سالحيات فقط عليه قيادتنا و لذا اأول ما طالب به ابي اأحمد هو رفع احلظر عن اإرتريا بدعوته لالأمني العام لالأمم املتحدة. و يف 
ت�سوري اأن النظام االإثيوبي الذي تبدو على رئي�ص وزرائه حالة من االندفاع التي تقراأ من البع�ص باأنها حما�سة و عند البع�ص بالبالهة 
فال اأظن اأن الرجل يعمل من منطلقات روؤية فردية بل يعمل عرب روؤية موؤ�س�سية متوافق عليها يف اإطار قيادة و نخب االأرومو، و بالتايل 
فاأنهم يتعاملون مع النظام بطريقة )اأكل العنب حبة حبة(. و يف ت�سوري ع�سوية النظام يف جمل�ص حقوق االإن�سان على اأهميتها للنظام 
الذي كان يحتاج اإىل اأي ن�سر دبلوما�سي، فاأنها ال ت�سكل عاماًل حا�سمًا يف فك عزلته الدولية، ال�ساهد اأن اأثيوبيا )االأرومو( تعلم حقيقة 
تفكري و عنجهية راأ�ص النظام االإرتري و عدم احرتامه للمواثيق و االتفاقيات و العمل امل�سرتك، و لديهم جتربة الرجل مع �سركائهم 
التقراي و بالتايل �سوف لن يعملوا على حل )حبل امل�سنقة( من جيده ب�سورة نهائية، و يف ت�سوري اأن املكر متبادل بني الطرفني و هذه 

حقيقة يجب عدم اإغفالها مع اإنني ميال اإيل القول علينا الت�سليم بها.
  لذا علينا اأن نعمل باجتاه اأخر و هو اأكرث مثالية من تعقيدات املواقف ال�سيا�سية، اأن نكون اأكرث تفاوؤاًل و اأن ن�سفع هذا النظام يف 
وجهه بهذا التفاوؤل و اأن ال يدب يف قلوبنا و عقولنا اإحباط ناجم عن قراءات قا�سرة و اأن نكون اإيجابيني يف ت�سور اأننا منتلك كل االأدوات 

التي توؤهلنا ملجابهة هذا النظام و منازلته يف هذا امليدان الذي هو فرح باجللو�ص يف من�سة ع�سويته، و اأظن اأنه �سيكون وبااًل عليه.
 علينا اأن نكون نحن اأكرث مثالية من املواقف ال�سيا�سية  يف ان نعي�ص يف �سميم هذا الو�سط الذي نرى مفا�سده يف كل ناحية والذي 

�سممنا على حماربته والظفر عليه، دون اأن نفقد اأملنا باأن يخرج من �سميم هذا الو�سط الفا�سد نور احلياة ل�سعبنا االإرتري البطل.
و على النا�سطني يف جمال الدفاع عن حقوق �سعبنا و القريبني من املنابر الدولية �سواء كان يف طبيعة ن�ساطهم واأهتماماتهم اأو 
لعامل اجلغرافيا، عليهم اأن يت�سلحوا باملعرفة التنظيمية لطبيعة ادارة اأعمال جل�سات املجل�ص و العمل علي اخرتاق جل�ساته من خالل 
ال�سوابط املنظمة حل�سور الهيئات املدنية و احلقوقية الغري ر�سمية و التوا�سل و االن�سمام اإىل املوؤ�س�سات التي لها ال�سفة اال�ست�سارية و 
التي يحق لها ح�سور اجلل�سات ب�سفة مراقب و لها حق تقدمي بيانات مكتوبة اإىل جمل�ص حقوق االإن�سان كما لها حق االإدالء مبداخالت 

�سفوية و هذا يحرج النظام و ممثليه.  
علينا اأن نفكر يف اأدارة معركتنا مع النظام حيث اأراد لنا القدر ال�سيا�سي اأن ندير معه املعركة يف ميدان هو فاعل فيه و لعل يف ذلك 

مك�سب لنا فيما لو مت ا�ستغالله ب�سكل ناجع و ناجح.
وعلى القوى ال�سيا�سي العمل علي اإدارة معركتها مع النظام من خالل اإيقاف معاركها البينية و العمل علي تاأجيل كل التباينات و اأن 
تتوحد علي قاعدة حترير االإن�سان االإرتري من ربقة و جور النظام، و يف ت�سوري االأمر يحتاج اإيل اإرادة �سيا�سية و اوىل املعارك التي 

�سيهزم فيها النظام هي وحدة العمل امل�سرتك للمقاومة الوطنية لهذا النظام.

الموقف السياسي ليس مثاليًا 
على الدوام...

صالح أشواك 
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»قامت �لقو�ت �مل�سلحة مبعجزة على 
�أعلى مقيا�س ع�سكري و�أفقدنا �لعدو 

تو�زنه يف 6 �ساعات«
حممد �أنور�ل�ساد�ت

�الأذ�عات،  من  باحلرب  علمنا  »لقد 
وعلمنا بوقف �حلرب من �الأذ�عات«

�أحمد ح�سن �لبكر

�لذين  �لر�فدين،  الأبطال  »حتية 
من  �الأمويني  عا�سمة  حمو� 

�ل�سقوط«
حافظ �الأ�سد

»حقق لنا ت�سامننا مع �إخوتنا �لعرب 
بكل �إخال�س وجد، عزمية �لن�سر« 

�مللك في�سل �آل �سعود
 

�أو  �ال�ست�سهاد  طريقني  »�أمامكم 
�النت�سار« 

هو�ري بومدين



السياسة

ميزان القوى العسكرية
كان التح�سري واختيار التوقيت حا�سمني يف جناح خطة القوات امل�سلحة لعبور قناة ال�سوي�س واقتحام خط بارليف، وحتقيق النت�سار يف حرب 
اأكتوبر، التي ج�سدت معاين البطولة وال�ستب�سال، يف اأروع ملحمة قتالية، اأذهلت العدو واأبهرت خرباء العلوم الع�سكرية يف العامل، بداية من التجهيز 
داخل غرفة عمليات القوات امل�سلحة، التي طورت عدة مرات من كفاءة ال�سباط واجلنود، ولي�س انتهاء مب�ساهد احلروب اخلفية و�سراع العقول، حتى 

انتهت اإىل خطة الن�سر والتي �ُسميت اخت�ساًرا )بدر1(
تر�سد »كل العرب« ميزان القوات امل�سلحة العربية على اجلبهة امل�سرية وال�سورية بالإ�سافة اإىل القوات ال�سهيونية والقوات املتعاونة معها بعددها 

وت�سكيالتها، يف حلظات تاريخية.

القوات امل�سرية

750 األف مقاتل واإداري وفني منظمون تنظيمًا �سرقيًا.

برية منظمة جي�سني ميدانيني واحتياطي القيادة العامة. ■ ت�سكيالت 
جوى تطورًا فى العامل فى حينه. دفاع  �سبكة  ■ اأكرب 

فى حمورين بحريني: االأبي�ص واالأحمر. املهام  خمتلفة  بحرية  ■ قوات 
■ 9 لواءات جوية ومقاتلة قاذفة ولواء قاذف خفيف ولواء قاذف ثقيل ولواءات 

هليكوبرت.
جمموعات من ال�ساعقة وجنود اجلود ولواء مظالت

12 كوبري ثقيل احلمولة )30 طنًا( منها كوبري ثقيل  كتائب مهند�سني ت�سم 
و�سل مع اأول دفعة ت�سليح مع اجل�سر اجلوى ال�سوفيتي يوم 9 اأكتوبر 1973

30 معدية باالإ�سافة اإىل الكباري الهيكلية.

القوات العربية والغربية املعاونة:

اأ�سراب مقاتل قاذف جزائرى )ميج 21، ميج17، �سوخوى 7( و�سلت م�سر اأيام 9   3 ■
و10 و11 اأكتوبر 1973

2  �سرب مقاتل قاذف ليبى )مرياج 3٣، مرياج 5( منها �سرب قاده طيارين م�سريني.
■ 2 �سرب هوكر هنرت مقاتل قاذف عراقى بداأ العمليات مع القوات امل�سرية يوم 6 

اأكتوبر مع بداية الهجوم.
لواء مدرع جزائري.
ليبى. مدرع  ■ لواء 

مغربى. م�ساة  ■ لواء 
النريان. اإطالق  وقف  بعد  اإال  م�سر  ي�سل  مل  �سودانى،  م�ساة  ■ لواء 

كتيبة م�ساة كويتية متعاونة مع القوات امل�سرية منذ 1967.
لواء م�ساة جزائري متعاون مع القوات منذ 1967.

قوة م�ساة من عني جالوت )فل�سطيني( متعاون مع القوات منذ 1967.
تون�سية. م�ساة  ■ كتيبة 

30  طيارًا حربيًا من كوريا ال�سمالية.

اجلبهة ال�سورية:
القوات ال�سورية يف اجلوالن

2 فرقة م�ساة.
2 فرقة م�ساة ميكانيكي.

فرقة مدرعة.
وحدات مقاتلة فرعية يعاونها ٤ لواء جوي مقاتل قاذف.

2 لواء بحري لن�سات.
قوات عربية فى املعاونة:

3 �سرب ميج 21 عراقي ا�سرتك منها 2 فى القتال يوم 8 اأكتوبر.
1�سرب ميج 17 عراقي.

1 فرقة مدرعة عراقية.
1 فرقة م�ساة ميكانيكي عراقي و�سلت للجبهة ال�سورية يوم 8 اأكتوبر.

2 لواء مدرع اأردين منها لواء حتت القيادة ال�سورية واآخر فى املعاونة.
1 لواء مدرع مغربي حتت القيادة ال�سورية.

1 لواء م�ساة �سعودي فى املعاونة ومتركز فى االأردن.
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رأي

بعد خم�سة واربعني عامًا من حرب ت�سرين، يت�ساءل املواطن العربي هل كانت  تلك 
احلرب ن�سرًا اأم هزمية؟؟

العدو  مع  �سراعها  وطبيعة  االأمة  اإىل حال  ننظر  ونحن  ن�ساأله  اأن  لنا  يحق  �سوؤال 
ال�سهيوين قبل هذه احلرب وبعدها.

يف  اأنظمتنا  هزمية  �سببتها  اإحباط  حالة  تعي�ص  االأمة  كانت  احلرب  هذه   فقبل 
حرب 1967، ورغم الهزمية مل ي�ستطع الكيان ال�سهيوين فر�ص اإرادته على االأمة، 
وبقي االإ�سرارعلى خو�ص حرب �سد املحتلني والثاأر لكرامة االأمة. واجلماهري العربية 
الكرامة  ال�ستعادة   اأماًل  ت�سرين   حرب  فكانت  املحتلني،  مع  منازلة  خلو�ص  تتطلع 
بارقة  ت�سكل  وا�ستب�سالهم  العرب  اجلنود  وت�سحيات  احلرب  بدايات  وكانت  العربية، 
االأمل لتحقيق ذلك، ولكن �سلوك نظامي م�سر و�سورية بعد بدء احلرب �سكلت �سفعة 
لتطلعات اجلماهري العربية التي اأرادت اأن تكون هذه احلرب حرب حترير لالأرا�سي 
واالإن�سان العربي من هيمنة �سهيونية بداأت ت�ستفحل بعد حرب حزيران، بينما كانت 
ارادة نظامي دم�سق والقاهرة اأن تكون هذه احلرب حربًا لتحريك امل�سار ال�سيا�سي، 
الذي اأنتهى بتوقيع معاهدات كر�ست واقع الكيان ال�سهيوين، واأعرتاف بع�ص االأنظمة 
به، وتبادل التمثيل الدبلوما�سي معه، مما �سجع اأنظمة اأخرى لبدء التن�سيق والتعاون 

مع هذا الكيان الغا�سب 
والأن احلروب ُت�سن لتحقيق هدف �سيا�سي، والأن االأمور تقا�ص بنتائجها، فعلينا لكي 

نفهم طبيعة هذه  احلرب اأن نلقي نظرة على النتائج التي متخ�ست عنها.
اأرا�ص جديدة  وامل�سرية  ال�سورية  اجلبهة  �سجل خ�سران  اأنذاك  امليداين  فالواقع 
الكيان  مع  اتفاقيات  توقيع  لها  النهائية  والنتيجة  ال�سهيوين،  الكيان  عليها  اأ�ستوىل 
ال�سهيوين جمدت ال�سراع مع هذا الكيان، واأعرتفت ب�سرعية وجوده، فكانت  اتفاقية 
كامب ديفيد، ووادي عربة، التي اعرتفت به كحقيقة واقعة، و و�سلت اىل حد تبادل 
التي  ال�سورية  االإ�ستباك على اجلبهة  اإ�سافة التفاقية ف�ص  الدبلوما�سي معه،  التمثيل 
كفلت تاأمني حدود الكيان ال�سهيوين منذ عام 1974 اىل يومنا هذا، مع اإنت�سار قوات 

الطوارئ الدولية على تلك اجلبهة.
فهل هذا هو الن�سر الذي تتحدث عنه هذه االأنظمة العربية؟؟؟

لو كان حكام م�سر و�سورية �سادقني مع اأنف�سهم، ومع اجلماهري العربية، الأ�ستمروا 
يف القتال على االأقل الأ�سهر معدودة، فالعدو ال�سهيوين برتكيبته ال ي�ستطيع االأ�ستمرار 
باحلرب لعدة اأ�سهر، وال ي�ستطيع تقبل اخل�سائر الب�سرية التي تنهكه وتدمره، ولكانوا 
على  دباباتهم  حركوا  الذين  العراقيني  وخا�سة  العرب  االأ�سقاء  دعم  من  اأ�ستفادوا 
وتفاجاأوا  االإذاعات،  عرب  باحلرب  �سماعهم  لدى  اجلوالن  اىل  بغداد  من  ال�سرف 
با�ستجداء نظام االأ�سد ونظام ال�سادات وقف اإطالق النار وموافقتهم ال�سريعة عليه، 
والقوات العراقية يف تالحم  مع القوات ال�سهيونية يف عمق اجلبهة ال�سورية، ولكنهم 
ارادوها حرب حتريك ولي�ص حرب حترير، فكانت نتائجها حالة العرب التي نعي�سها 

االآن، وتعزيز و�سرعنة وجود الكيان ال�سهيوين يف قلب االأمة العربية.

حرب 
أكتوبر 
حرب 
تحرير أم 
تحريك؟؟؟

زياد المنجد
القوات ال�سهيونية:

قوات املنطقة الع�سكرية اجلنوبية 
وكان مقرها قبل العبور والن�سر فى منطقة بئر �سبع وت�سم:

5 لواءات م�ساة وميكانيكية.
3 لواءات مدرعة ت�سبح 6 لواءات بعد ا�ستكمال التعبئة 1 لواء مظالت.

4 كتائب دبابات.
5 كتائب ناحال.

20 كتيبة مدفعية ميدان وم�سادة للدبابات.

فنية  لوحدتني  باالإ�سافة  للطائرات )هوك(  م�سادة  مدفعية  كتائب   6
�سيناء  ت�سمل  والتعبوية  التكتيكية  القطاعات  على  موزعتني  واإدارية 

والنقب.
قوات املنطقة الع�سكرية الو�سطى وت�سم:

1 لواء مدرع.
لواء ميكانيكي0  2

قوات احتياطي ا�سرتاتيجي ت�سم 7 لواء مدرع.
قوات املنطقة الع�سكرية ال�سمالية )جبهة اجلوالن( وت�سم:

3 لواءات م�ساة وميكانيكي.
2 لواء مدرع ت�سبح 4 لواءات بعد ا�ستكمال التعبئة.

6 كتائب مدفعية ميدان.

2 كتيبة دبابات.
2 كتيبة م�سادة للطائرات.

طوربيد  لن�سات  على  تعتمد  �سغرية  االإ�سرائيلية  البحرية  القوات 
ت�سنيعه  الذى مت  ال�ساروخ جربيل  ت�ستخدم  �سعر  و�سواريخ  ومدفعية 

فى اإ�سرائيل بكفاءة قتالية حمدودة.
اإ�سرائيل على غوا�ستني من اإجنلرتا عام ١٩٦٨، ولي�ص لديها  ح�سلت 

فى اإيالت �سوى لن�سات مدفعية )حرا�سة �سواطئ(. 

القوات املتعاونة مع ال�سهاينة على اجلبهتني:

430 طائرة مقاتلة قاذفة )فانتوم، �سكاى هوك، مرياج، �سوبر م�ستري(.

49 طائرة �سكاى هوك وردت عرب اجل�سر اجلوى االأمريكي.
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حول  اإ�سرائيل  م��ن  ال�����س��ادرة  ال�سهادات  تعد 
حرب اأكتوبر ،  مبنزلة توثيق تاريخي لرد الفعل الذي 
احدثته ال�سدمة امل�سرية وعم مدي عبقرية وعظمة 
وت�سحيات املقاتل امل�سري ب�سجاعته وب�سالته بعد اأن 
القتال  فنون  يف  ين�سوه  لن  در�سا  االإ�سرائيليني  لقن 

والتخطيط واخلداع االإ�سرتاتيجي .. 
توقيتها  يف  مفاجئة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احل���رب  تلك 
خمططوها..  اأراده���ا  هكذا  وت��اأث��ريه��ا..  واأحداثها 
بعدها  يعد  مل  عام1973،  الن�سر..  ج��اء  وهكذا 
ال�سرق االأو�سط كما كان قبلها.. ولذلك كان منطقيا 
اأن تت�سبب يف حالة عامة من ال�سدمة يف اإ�سرائيل، 
وتعليقات  قادتها  ت�سريحات  علي  انعك�ص  ما  وه��و 
باقوالهم  �سجلوا  ال��ذي  فيها  الع�سكريني  اخل��رباء 
وثائق تاريخية و�سهادات نا�سعة علي قدرة اجلندي 

امل�سري علي العطاء والت�سحية والفداء.
كتبها : اأ�سرف �سيد 

 م��و���س��ي��ه دي�����ان وزي�����ر احل�����رب االإ���س��رائ��ي��ل��ي
يف  دي��ان  مو�سيه  االإ�سرائيلي  احل��رب  وزي��ر  اع��رتف 
مبنزلة  كانت  اأكتوبر  ح��رب  ب��اأن  دي�سمرب1973 
هذه  يف  حدث  ما  واأن  اإ�سرائيل،  له  تعر�ست  زل��زال 
مل  ما  لهم  واأظهر  العيون،  عن  الغبار  اأزال  احل��رب 
القادة  تغري عقلية  اإيل  واأدي كل ذلك  قبل  يروه من 
االإ�سرائيليني. وكتب مو�سيه يف مذكراته يقول: اإننا ال 
منلك االآن القوة الكافية الإعادة امل�سريني للخلف مرة 
امل�سريون  بها  ا�ستخدم  التي  بالدقة  م�سيدا  اأخري، 
اأن  والطائرات.واأكد  للدبابات  امل�سادة  ال�سواريخ 
امل�سريني  من  اأق��وي  لي�سوا  باأنهم  االع��رتاف  عليهم 
انتهت  قد  االإ�سرائيلي  الع�سكري  التفوق  حالة  واأن 

العرب يف  توؤكد هزمية  التي  النظرية  واأن  االأبد  اإيل 
خاطئة،  نظرية  تعترب  اإ�سرائيل  حاربوا  اإذا  �ساعات 
موؤكدا انتهاء نظرية االأمن االإ�سرائيلي القائمة علي 
و�سدد علي �سرورة  يقهر.  االإ�سرائيلي ال  اأن اجلي�ص 
يف  الوحيدة  الع�سكرية  القوة  لي�سوا  اأنهم  يعوا  اأن 
اأن  البد  جديدة  حقائق  هناك  واأن  االأو�سط  ال�سرق 
احل��رب..  اأي��ام  خ��الل  اأق��وال��ه  معها.ومن  يتعاي�سوا 
يوم9 اأكتوبر1973: اإن طرياننا عاجز عن اخرتاق 
خ�سائر  تكبد  دون  امل�سرية  اجل��وي  ال��دف��اع  �سبكة 
اإ�سرائيل  اإن  اأكتوبر1973:  يوم14  ويف  فادحة. 
�سواء  قبل  من  مثلها  حت��ارب  مل  حربا  االآن  تخو�ص 
اأو يف معارك االأيام ال�ستة عام1967  عام1956 
قا�سية،  امل��درع��ات  وم��ع��ارك  �سعبة،  ح��رب  وه���ذه 
باأيامها  ثقيلة  ح��رب  اإنها  م��ري��رة..  اجل��و  وم��ع��ارك 
دفاع  اأ�سلحة  تعليقا علي وجود  بدمائها.وقال  وثقيلة 
االإ�سرائيلي  اجلي�ص  كان  م�سر:  لدي  جديدة  جوي 
يعلم بوجود هذه االأ�سلحة لدي م�سر ولكن ا�ستخدام 
قوات الدفاع اجلوي امل�سري لها بكفاءة عالية هو ما 
زلزال  مبنزلة  كانت  اأكتوبر  حرب  نعلمه.اإن  نكن  مل 

تعر�ست له اإ�سرائيل.

 ن��اح��وم ج��ول��دم��ان رئ��ي�����ص ال��وك��ال��ة ال��ي��ه��ودي��ة
لفت رئي�ص الوكالة اليهودية االأ�سبق ناحوم جولدمان 
اإ�سرائيل اإيل اأن  يف كتاب له بعنوان اإيل اأين مت�سي 
من اأهم نتائج حرب اأكتوبر1973 اأنها و�سعت حدا 
الأ�سطورة اإ�سرائيل يف مواجهة العرب، كما كلفت هذه 
مليارات  خم�سة  نحو  باهظا  ثمنا  اإ�سرائيل  احل��رب 
دوالر، واأحدثت تغيريا جذريا يف الو�سع االقت�سادي 
يف الدولة االإ�سرائيلية التي انتقلت من حالة االزدهار 
احلالة  هذه  اأن  رغم  �سنة)  قبل  تعي�سها  كانت  التي 
مل تكن ترتكز علي اأ�س�ص �سلبة كما ظهر( اإيل اأزمة 
بالغة العمق كانت اأكرث حدة وخطورة من كل االأزمات 
ال�سابقة، واأ�ساف اأن النتائج االأكرث خطورة كانت تلك 
التي حدثت علي ال�سعيد النف�سي، حيث انتهت ثقة 
االإ�سرائيليني يف تفوقهم الدائم، كما اعرتي جبهتهم 
�سيء  اأخطر  وه��ذا  هائل،  �سعف  الداخلية  املعنوية 
اإ�سرائيل،  ال�سعوب وب�سفة خا�سة  تواجهه  اأن  ميكن 
وقد جت�سد هذا ال�سعف يف �سورتني متناق�ستني اأدتا 
اخلطورة..  بالغ  نحو  علي  اإ�سرائيل  ا�ستقطاب  اإيل 
فمن ناحية كان هناك من بداأوا ي�سككون يف م�ستقبل 
اأخري  ناحية  بالغ اخلطورة، من  نحو  علي  اإ�سرائيل 
لوحظ تع�سب وت�سدد متزايد يوؤدي اإيل ما يطلق عليه 

السياسة

ماذا قال قادة العدو الصهيوني عن زلزال نصر اكتوبر 1973: 

 الدرس الذي لن ينساه قادة العدو
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عقدة امل�سادا( القلعة التي حت�سن فيها اليهود يف اأثناء حركة التمرد 
اليهودية �سد االإمرباطورية الرومانية، ومل ي�ست�سلموا وماتوا جميعا(.
 اأم�����ن�����ون ك���اب���ي���ل���ي���وك امل���ع���ل���ق ال���ع�������س���ك���ري االإ����س���رائ���ي���ل���ي

فقد  كابيليوك  اآمنون  اخلرافة  انتهاء  اإ�سرائيل  كتاب  �ساحب  اأم��ا 
ال�سقوط  كان  عاليا  ال�سعود  كان  كلما  الربيطانية  تقول احلكمة  قال 
برج  اأعلي  من  اإ�سرائيل  �سقطت  اأكتوبر  من  ال�ساد�ص  ويف  قا�سيا.. 
ال�سدمة  وكانت  لنف�سها  �سيدته  قد  كانت  الذي  واالطمئنان  ال�سكينة 
االإ�سرائيليني  وك��اأن  ومثرية  قوية  �سبقتها  التي  االأوه��ام  م�ستوي  علي 
االأم��ور  من  طويلة  قائمة  ي��روا  لكي  جميل  طويل  حلم  من  اأفاقوا  قد 
امل�سلم بها واملبادئ واالأوهام واحلقائق غري املتنازع عليها التي اآمنوا 
االأح��ي��ان  بع�ص  يف  وحتطمت  ب��ل  اه��ت��زت  وق��د  ع��دي��دة،  ل�سنوات  بها 
لغالبية  بالن�سبة  مفهومة  وغ��ري  متوقعة  غ��ري  ج��دي��دة  حقيقة  اأم���ام 
حتمل  اأن  ميكن  العادي  االإ�سرائيلي  نظر  وجهة  ومن  االإ�سرائيليني، 
اأو  اخلمر  ن�سوة  من  االإفاقة  حرب  مثل  ا�سم  من  اأك��رث  اأكتوبر  حرب 
املقد�سة.واأ�ساف:  االأبقار  موت  اأو  االأوهام  نهاية  اأو  االأ�ساطري  انهيار 
يوم  يف  فخمة  ع�سكرية  عرو�ص  تقام  كانت  ال�سابقة  احل��روب  عقب 
اال�ستيالء  مت  التي  احلرب  غنائم  اجلماهري  فيها  ت�ساهد  اال�ستقالل 
كبري  معر�ص  اأقيم  العك�ص  فعلي  امل��رة  هذه  يف  اأم��ا  العدو،  من  عليها 
�ساهدت اجلماهري  وفيه  علي احلرب  �سهرين  مرور  بعد  القاهرة  يف 
الدبابات واملدافع والعربات الع�سكرية وكثريا من االأ�سلحة االإ�سرائيلية 
ال�سابقة  املرات  العدو خالل احلرب.يف  اال�ستيالء عليها من  التي مت 
كان اجلنود يعودون اإيل ديارهم بعد ت�سريحهم وكانوا يذوبون يف موجة 
احلزن  بهم  ا�ستبد  وقد  ع��ادوا  فقد  املرة  هذه  اأما  والفخر،  ال�سعادة 
والفزع واحتاج الكثريون منهم اإيل الرتدد علي ق�سم العالج النف�سي 
قتال. ب�سدمة  الإ�سابتهم  نظرا  للجي�ص  التابعة  الطبية  االإدارة   يف 
 اخل������������ب������������ري ال���������ع�������������������س���������ك���������ري زئ������������ي������������ف ������س�����ي�����ف

قال  فقد  الغفران  عيد  يوم  حرب  اأكتوبر..  زل��زال  كتاب  �ساحب  اأما 
التي يعالج فيها  االإ�سرائيلي  اأول حرب للجي�ص  عن احلرب: هذه هي 
االأطباء جنودا كثريين م�سابني ب�سدمة القتال ويحتاجون اإيل عالج 
اإيل  حتويلهم  يجب  كان  وه��وؤالء  اأ�سماءهم  ن�سوا  من  هناك  نف�سي.. 
امل�ست�سفيات. واأ�ساف: لقد اأذهل اإ�سرائيل جناح العرب يف املفاجاأة يف 
حرب يوم عيد الغفران ويف حتقيق جناحات ع�سكرية، لقد اأثبتت هذه 
العربي فقد دفعت  تعيد تقدير املحارب  اأن  اإ�سرائيل  اأن علي  احلرب 
اإ�سرائيل هذه املرة ثمنا باهظا جدا، لقد هزت حرب اأكتوبر اإ�سرائيل 
من القاعدة اإيل القمة، وبدال من الثقة الزائدة جاءت ال�سكوي وطفت 
علي ال�سطح اأ�سئلة من نوع: هل نعي�ص علي دمارنا اإيل االأبد، هل هناك 

احتمال لل�سمود يف حروب اأخري؟.

رأي

متر علينا يف هذه االيام ذكرى حرب ال�ساد�ص من ت�سرين االأول/ اأكتوبر 1973 
اال�سطوانة  ذات  تدوير  باإعادة  العربي  االإعالم  يقوم  �سنة  كل  يف  العادة  جرت  وكما 

امل�سروخة التي �سدعت روؤو�سنا بالن�سر املزعوم. 
اعلم علم اليقني اأن هذا الكالم �سوف يثري حفيظة الكثري من االأ�ساتذة االجالء 

لكنها احلقيقة التي يجب اأن نفهمها وان كانت على غري ما نحب  ون�ستهي.
ان تكون حرب حتريك ال حترير وذلك  لها  البدء كان خمطط  هذه احلرب منذ 
ال  كما هي، رمبا  واظهار حقيقتها  القد�سية عنها  لوحده ال�سقاط  كاف  �سبب  لعمري 
يتفق البع�ص مع هذا الطرح رغم وجاهته الذي مل ياأت من فراغ وهنا اأرى لزاما ان 
ننظر اإىل تلك احلرب من جوانب وزوايا مو�سوعية واأكادميية اأخرى تقطع دابر ال�سك 

باليقني.
�سيا�سي فما  والداين هناك خطاب وهدف  للقا�سي  يف كل حرب وكما هو معلوم 
كان اخلطاب والهدف يف حرب ت�سرين؟؟ الي�ص حترير االأرا�سي املحتلة ؟؟ وعليه هل 
اأرا�سينا املحتلة ؟؟ اجلواب بب�ساطة ودون  ا�ستطعنا حترير ار�ص واحدة من جمموع 

عناء يذكر ال.
انا املواطن الب�سيط ان اعترب اننا قد حققنا ن�سرا موؤزرا يف تلك  كان ميكن يل 
اأننا حررنا االر�ص كلها التي احتلها العدو يف  اأ�سابيع  لو  احلرب التي ا�ستمرت ثالثة 

�ستة ايام.
فعالم االحتفال اذا وباأي وجه؟؟

ولي�ست  ال�سيا�سية  بالنتائج  تقا�ص  احلروب  ان  يوؤكد  الدولية  العالقات   تاريخ 
الع�سكرية وهناك اأمثلة عدة ال يت�سع املقام هنا لذكرها وا�ستنادا اإىل هذا املعيار من 
ل�سالح  كانت  فيها  الغلبة  فان  احداث  من  عليها  ترتب  وما  ال�سيا�سية  النتيجة  حيث 
اأي�سا اإىل  العدو ال �سيما يف ال�سنوات االأوىل التي اأعقبت احلرب وال �سري ان نتطرق 

النتيجة الع�سكرية باقت�ساب ال ي�سوه جوهر احلقيقة. 
حيث  للعدو  االأوىل  ال�سربة  بتوجيه  املبادرة  هي  العربية  اجليو�ص  اأن  يعلم  الكل 
ا�ستطاع اجلي�ص امل�سري عبور القناة وحتطيم ا�سطورة خط بارليف كما كان اجلي�ص 
ال�سوري يف بداية احلرب على و�سك حترير كامل مرتفعات اجلوالن املحتلة لكن حلم 
التحرير الوردي ما لبث اأن انقلب اإىل كابو�ص ا�سود عندما ا�ستطاع العدو احتواء ذلك 
اهلل  لطف  ولوال  علينا،  احلرب  دائرة  فكانت  �سفوفه  ترتيب  اإعادة  ثم  ومن  االندفاع 
وهمة الغيارى من اأبناء اجلي�ص العراقي البا�سل يف اجلبهة ال�سورية لكانت دم�سق يف 
»خرب كان« واأما اجلبهة امل�سرية فكان احلال قد �ساء فيها كثريا وبلغ احلرج ذروته بعد 

ثغرة »دفر�سوار« حتى و�سعت احلرب اأوزارها. 

أكتوبر 
و 

الذكريات

محمد وجدي الحديثي
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اأحرونوت ال�سهيونية  فقد بثت �سحيفة يديعوت 
اأكرث  اإنه  عنه  قالت  والذي  االإلكرتوين  موقعها  على 
التقارير اأو )الربتوكوالت( �سرية عن حرب اأكتوبر، 
 45 بعد  اإنه  حيث  قبل،  من  عنه  يك�سف  مل  والذي 
عاما على املعركة، ن�سرت ال�سحيفة تفا�سيل جل�سة 
اأكتوبر  من  ال�سابع  يوم  �سباح  ال�سهيونية  احلكومة 
عام 1973 وهو اليوم الثانى للمعركة، حيث اأظهر 
التقرير مدى ال�سدمة واالرتباك ال�سهيوين والفزع 
الدفاع  وزير  انتاب  الذي  املنطقة  من  حموهم  من 

ال�سهيوين يف ذلك الوقت، مو�سيه ديان.
الع�سكرية  الرقابة  تفرج  تقريبًا  عام  كل  يف 
التي  والوثائق  املحا�سر  من  مزيد  عن  االإ�سرائيلية 
االنتباه  املهم  ومن   1973 اأكتوبر  بحرب  تتعلق 
ال�سرية  الوثائق  تلك  تظهر يف  التي  التعابري  اأن  اإىل 
يتنازل  ال�سغط  وحتت  االأزمة  حلظات  يف  اأنه  توؤكد 
ويغدون  العنجهية،  من  كبري  قدر  عن  ال�سهاينة 
�سارون  فاأرييل  واالنطواء.  لالنك�سار  قابلني  »ب�سرا« 
بو�سوح  يتحدث  اأغرانات  جلنة  اأمام  �سهادته  يف 

وعن  عا�سه  الذي  الفظيع  واجلحيم  ال�سدمة  عن 
واإخفاقات  االت�سال  اأجهزة  يف  اال�ستغاثة  �سرخات 

القيادة العليا.

بن�سر  الرقابة  �سمحت  فقط  اأ�سبوعني  ومنذ 
حما�سر مداوالت »�سرية جدًا« بني رئي�سة احلكومة 
دايان.  مو�سيه  اآنذاك  الدفاع  ووزير  مائري  غولدا 
العامل  يهزاأ  اأن  ديان  توقع  املحا�سر  هذه  ووفق 
�سمودها  عدم  جراء  ورق«  من  ك«منر  باإ�سرائيل 
النوعي،  تفوقها  رغم  االأول  العربي  الهجوم  اأمام 
اأنكم  ظننت  لقد  اأمرًا،  اأفهم  »ال  مائري:  رد  وكان 
القناة..ماذا  يجتازون  حلظة  ب�سربهم  �ستبداأون 
تغطية  هناك  دبابات  »حتركت  دايان:  رد  جرى؟«. 
ميكنها  ال  الطائرات  �سربت  دباباتنا  مدفعية 
�سمحت  مدفع  األف  ال�سواريخ  ب�سبب  االقرتاب 
اأ�سلوب  االقرتاب هذا  ومنعتنا من  بالعبور  للدبابات 
اال�ستعدادات«. من  �سنوات  ثالث  رو�سي   وتخطيط 

اأحرونوت«  »يديعوت  يف  عر�ص  كما  التقرير  ويبداأ 
ال�سهيونية يف  للحكومة  املثري  االجتماع  اإىل  باإ�سارة 
ال�سابع من اأكتوبر 1973 باإفادة دايان عن املواقع 
�سيناء  يف  االآخر  تلو  واحدًا  تت�ساقط  التي  الع�سكرية 
واجلوالن وقال اإن »خط القناة ميوؤو�ص منه«، مقرتحًا 
قاله هو  ما  اأهم  ولكن  امل�سائق  اإىل خط  االن�سحاب 
املعركة  اأر�ص  يف  امل�سابني  عن  بالتخلي  ال�سماح 
وقال :«يف االأماكن التي ميكن فيها االإخالء �سنخلي 
امل�سابني  نبقي  االإخالء  ميكن  ال  التي  االأماكن  يف 
فلي�ست�سلموا  اال�ست�سالم،  قرروا  اإذا  ي�سل  ي�سل  من 
اإليكم.  الو�سول  ن�ستطيع  ال  لهم:  نقول  اأن  ينبغي 

حاولوا اخلروج اأو اال�ست�سالم«.
والكثري  تقريرًا عن مئات اخل�سائر  دايان  وقدم 
�سديد  قتال  يف  وقع  خ�سرناه  ما  »كل  االأ�سرى:  من 
وحتى النهاية. كل ما فقدنا من دبابات ورجال كان 
يرجون  النار  خط  على  وال�سامدون  القتال  اأثناء 
 اأرييل �سارون اأن ي�سل اإليهم وهم ال يزالون يقاتلون«.

نيات  ب�ساأن  التقدير  اأخطاأ  باأنه  دايان  واعرتف 

السياسة

 اجل������رنال االإ����س���رائ���ي���ل���ي ي�����س��ي��ع��ي��ا ج��اف��ي��ت�����ص
ب��ال��ق��د���ص يف16  اأك���ت���وب���ر  ع���ن ح����رب  ن����دوة  ويف 
ي�سيعيا  االإ�سرائيلي  اجل��رنال  قال  �سبتمرب1974 
االأمر  نهاية  ففي  الإ�سرائيل  وبالن�سبة  اإن��ه  جافيت�ص 
اجليو�ص  ك�سر  م��ن  نتمكن  اأن  دون  احل��رب  انتهت 
ك�سر  من  نتمكن  ومل  انت�سارات  نحرز  ومل  العربية 
اجلي�ص امل�سري اأو ال�سوري علي ال�سواء ومل ننجح يف 
ا�ستعادة قوة الردع للجي�ص االإ�سرائيلي واإننا لو قيمنا 
انت�سار  اأن  االأه��داف لوجدنا  االإجن��ازات علي �سوء 
العرب كان اأكرث ح�سما وال ي�سعني اإال االعرتاف باأن 
العرب قد اأجنزوا ق�سما كبريا للغاية من اأهدافهم، 
حاجز  علي  التغلب  علي  ق���ادرون  اأنهم  اأثبتوا  فقد 
وقد  بكفاءة  والقتال  احل��رب  اإيل  واخل��روج  اخل��وف 
قناة  مانع  اقتحام  علي  ق��ادرون  اأنهم  اأي�سا  اأثبتوا 
من  القناة  انتزعوا  فقد  ال�سديد  والأ�سفنا  ال�سوي�ص، 

اأيدينا بقوة ال�سالح.
�سامري ���س��م��ع��ون  االإ���س��رائ��ي��ل��ي   ال��ربوف��ي�����س��ور 
ق���ال ���س��م��ع��ون ���س��ام��ري اخل��ب��ري يف ���س��ئ��ون ال�����س��رق 
االأو�سط: اإنني اأح�سي للعرب خم�سة اإجنازات مهمة: 
االإ�سرتاتيجية  يف  تغيري  اإح���داث  يف  جن��ح��وا  اأوال: 
غري  ب�سورة  االأمريكية  املتحدة  للواليات  ال�سيا�سية 
اخليار  جت�سيد  يف  جنحوا  وثانيا:  الإ�سرائيل.  مواتية 
تثقل  جهودا  اإ�سرائيل  علي  يفر�ص  مما  الع�سكري 
اإحراز  يف  جنحوا  ثالثا:  واقت�سادها.  مواردها  علي 
درجة عالية من التعاون العربي �سواء علي ال�سعيد 
ا�ستخدموا  عندما  خا�سة  االقت�سادي،  اأو  الع�سكري 
م�سر  ا�ستعادت  رابعا:  اأكتوبر.  يف  البرتول  �سالح 
كانت  اأن  بعد  ال��ك��ربي  ال���دول  ب��ني  امل��ن��اورة  ح��ري��ة 
غري  خام�سا:  �سنوات.  بع�سر  ذلك  قبل  فقدتها  قد 
العرب من �سورتهم الذاتية فقد حترروا من �سدمة 

عام1967 واأ�سبحوا اأقدر علي العمل اجلاد.

أكتوبر .. من خالل وثائق العدو 
وثائق تنشر ألول مرة عن حرب أكتوبر 1973

جي�سها  حول  ال�سهيونية  الأكاذيب  حطم  الذي  اأكتوبر  حرب  على  مرت  �سنة   45  
الذي ل يقهر، وخط بارليفها الذى ل يعرب، واأ�س�س ملرحلة جديدة فى العلوم الع�سكرية، 
الحتفاء  يزداد  التاريخي،  احلدث  بهذا  العربي  والعامل  م�سر  حتتفل  عام  كل  وفى 

بالع�سكريني الذين �ساركوا باحلرب. 
يعرضها: أشرف سيد 
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اأقدر  مل  احل�ساب  وقت  لي�ص  »هذا  ومقا�سده  العدو 
اأو وزنه القتايل وبالغت يف  ب�سكل �سائب قوة العدو، 
يحاربون  العرب  ال�سمود  وقدرتنا على  قوتنا  تقدير 
اإنهم  ال�سالح  من  الكثري  لديهم  ال�سابق.  من  اأف�سل 
�سكلت  وال�سواريخ  فردي  ب�سالح  دباباتنا  يدمرون 
اأدري  ال  ي�ستطيع �سالحنا اجلوي اخرتاقها  مظلة ال 
 اإن كانت �سربة وقائية �ستغري ال�سورة من اأ�سا�سها«.
وقال دايان: » اإن العرب يريدون كل اأر�ص اإ�سرائيل«، 
مئري«هذه  غولدا  وردت  القيامة  يوم  �سيناريو  ور�سم 
دايان  و�سدد   »1948 الثانية منذ عام  هي اجلولة 
العرب  اإ�سرائيل،  اأر�ص  على  حرب  »هذه  اأن  على 
وافقوا على وقف  و  اأوقفوها  واإذا  يوقفوا احلرب  لن 
اإطالق النار، فاإنهم �سيعودون لفتح النار من جديد 
اإذا  اإ�سرائيل  اأر�ص  اإنهم يخو�سون �سدنا حربًا على 
امل�سكلة«.   نحل  فلن  اجلوالن،  ه�سبة  من  ان�سحبنا 
وحينها قالت مئري«ال �سبب يدفعهم لعدم اال�ستمرار، 
ولي�ص االآن فقط. لقد ذاقوا طعم الدم«. فرد دايان 

»يريدون احتالل اإ�سرائيل، والق�ساء على اليهود«. 
التي  اال�ستخبارات  بتقارير  دايان  وجابهت مئري 
اأنور  امل�سري  الرئي�ص  اأن  عن  احلرب  قبل  حتدثت 
يفلح  لن  اأنه  يعلم  وهو  احلرب  يدخل  لن  ال�سادات 
لدى  نوعي  م�سدر  اإىل  واأملحت  القناة،  عبور  يف 
ب�ساأن  دقيقة  تقديرات  وفر  اال�ستخبارات  اأجهزة 
»�سديق  ي�سمى  كان  امل�سدر  وهذا  امل�سريني  نيات 
وقالت:  املو�ساد حينها،  رئي�ص  زامري،  ت�سفي  ت�سفي« 
�سديق  فيهم  مبن  جميعًا،  كانوا  ال�سنني  »طوال 
�سيخ�سر«.  اأنه  يعرف  ال�سادات  اإن  يقولون  ت�سفي 
�سن�سربهم  اأننا  انطباع  عندي  »كان  دايان:  رد 
احلرب  اإىل  ي�ستند  تقدير  لدينا  كان  العبور  اأثناء 
لنا والآخرين تقدير  ال�سابقة وهو تقدير غري �سائب 
العبور«. حاولوا  اإن  �سيحدث  ما  حول  �سائب   غري 

مت�سائمًا  خطًا  دايان  اتخذ  ا�ستعرا�سه  وطوال 
ي�سعنا  ال  احلرب  �سيدخل  االأردن  اأن  واثق  »اأنا 
االأدنى  للحد  بحاجة  نحن  لذلك  اال�ستعداد  عدم 
ويجب  االحتياطي  فح�ص  ينبغي  اال�ستعداد  من 
ال�سفة  القتحام  اأردنية  حماولة  اأي  �سد  قوة  اإعداد 
بالعمل«. للمخربني  ي�سمحوا  اأن  اجلائز   من 
وقفًا  نطلب  »اأن  يقرتح  كان  اإن  دايان  مئري  �ساألت 
»ل�سنا  عليها  رد  االآن«.  نقف  حيث  النار  الإطالق 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  تفعيل  اقرتحت  واقفني«. 
حينها هرني كي�سنجر. رد دايان »اأنا اأ�سرتي«. طلب 
دايان التوجه لالأمريكيني و�سراء 300 دبابة منهم. 
روت مئري عن ح�سور رئي�ص االأركان دافيد اليعازار 

اجتماع احلكومة وكيف اأنه كان حزينًا.
القا�سية  بالكلمات  ا�ستعرا�سه  دايان  واأنهى 
و�سائل  ال�ستخدام  احلاجة  اإىل  ملمحًا  التالية، 
 My هو  هذا  اإ�سرائيل  عن  اخلطر  ل�سد  اأخرى 
اأرى االأمور  هكذا  النزيه.  راأيي   honest view
االأخالقي  تفوقنا  فعالة.  لديهم  ال�سالح  كميات 
حا�سمة  هنا  االأعداد  الكتلة.  هذه  اأمام  ي�سمد  ال 

أكتوبر .. من خالل وثائق العدو 
وثائق تنشر ألول مرة عن حرب أكتوبر 1973

كيفية  اأخرى حول  اأفكار  تكون هناك  اأن  جدًا ميكن 
قائد  حويف  )ا�سحق  حاكا  كهذا.  و�سع  يف  العمل 
ب�ساأن ه�سبة  مني  ت�ساوؤوما  اأكرث  ال�سمالية(  اجلبهة 
تثبيت  اأ�ستطيع  »ليتني  يل:  قال  لقد  اجلوالن. 
قائد  غونني،  )�سموئيل  غوردي�ص  اأن  كما  اخلط«. 
اجلنوب. ب�ساأن  ومت�سكك  قلق  اجلنوبية(   اجلبهة 
بعد ذلك دخل رئي�ص االأركان دافيد اليعازار وعر�ص 

ثالثة احتماالت وقال اإن القرار ب�ساأنها م�سريي:

»االأول ن�سر فرقتني على خط دفاع موؤقت ننطلق 
منه الحقًا يف هجوم م�ساد، وقال )ال ثقة عندي يف 
وبعد  خط  يف  �سغرية  بقوات  ال�سمود  على  قدرتنا 

ذلك �سن هجوم م�ساد(. 
والثاين التمرت�ص يف ممري املتلة واجلدي، ولكن 

هذا خط �سعب و�ستكون االأثمان باهظة.
وهو  مقامرة(،  على  ينطوي  )اقرتاح  والثالث 
وعبور  �سارون  اأرييل  بقيادة  قوة  باإر�سال  االقرتاح 
القناة واعترب اأن االأمر مقامرة الأن قوة الهجوم هي 
فاإذا  اأبيب  وتل  القناة  بني  الوحيدتان  هما  فرقتان، 
فرق حمطمة  مع ثالث  )ف�سنبقى  الهجوم  ينجح  مل 
وتغدو  واجلزائريون  العراقيون  �سياأتي  وحينها 
اإ�سرائيل(. اأر�ص  اأو ثالثة داخل  يومني  بعد   احلرب 
اإىل  باالن�سحاب  ديان  اقرتاح  اأن  اليعازار  واعترب 
خط املمرات يف �سيناء لي�ص اأكرث من تفكري مرغوب 
يغئال  الوزير  و�ساأل   )wishful thinking(
األون عن ق�سف العمقني امل�سري وال�سوري. رد دايان 
باأنه ال يعتقد اأن لالأمر قيمة االآن، فق�سف دم�سق لن 
يوؤثر على اجلبهة )اإذا بقي لدينا نف�ص فرمبا ن�سرب 
خطوط النفط، الكهرباء، ولكن لي�ص اأكرث من ذلك 
�ساألت مئري عن  وهنا  تكلفنا خ�سائر(  منا  غارة  كل 
مواقع  باخت�سار)هناك  دايان  ورد  اخل�سائر  و�سع 

انقطعت �سلتنا بها(. 

31العدد 3- السنة األولى



ب�ساأن  االإ�سرائيلية  للمخابرات  معلومات  ت�سريب 
ولي�ص  �ساملة  مناورات  اإجراء  تنوي  اأنها  على  م�سر 
حرًبا �ستبداأ من -1 7 اأكتوبر، واأن امل�سريني الذين 
واأن  ذلك،  لهم  �سيتاح  احلج  مبنا�سك  القيام  ينوون 
ال�سباط الراغبني يف احلج �سيبداأ ت�سجيل اأ�سمائهم 
اإ�سرائيل ت�ستبعد  1973، مما جعل  اأكتوبر   9 منذ 
احتماالت حدوث اأي هجوم من قبل اجلي�ص امل�سري 

على قواتها.
و�ساملة غري  ب�سيطة  حرب  خطة  مت اإعداد 
يف  تتمثل  ال�سورية،  اجلبهة  مع  معقدة بالتن�سيق 
عبور الت�سكيالت املتمركزة على القناة بعبور القناة 
وحتريك  نقل  اإىل  احلاجة  دون  متركزها  قطاع  من 
والتمركز  بارليف  خط  وعبور  اأماكنها،  من  وحدات 
على ال�سفة االأخرى من القناة، واأخذ مواقع دفاعية 
ل�سد اأي هجوم م�ساد اإىل اأن ت�سل اإليهم االأ�سلحة 

الثقيلة والدبابات متهيًدا ل�سن هجوم جديد.
العدو  جي�ص  يف  م�سريني  جوا�سي�ص   ا�ستخدام 
اال�سم  هو  هذا  رايف«  زكي  »مو�سي  طلبة  عمرو  مثل 
الذي حمله البطل داخل جي�ص العدو، بعدما مت زرعه 

السياسة

خدع استخدمها الجيش المصري
لهزيمة العدو الصهيوني في 6 أكتوبر

خدعة«  »احلرب 
نعم �سدقت تلك املقولة 
اأحد  ي�ستطيع  ل  حيث 
اإنكار ف�سل ذكاء ودهاء 
خطط  و�سع  يف  العقل 
حمكمة،  اإ�سرتاتيجية 
هزم  يف  ت�ساعد  وخدع 
تقدم  والآن  العدو، 
اأبرز  العرب(  )كل  لكم 
ا�ستخدمها  التي  اخلدع 
اجلي�س امل�سري لهزمية 
يف  الإ�سرائيلي  العدو 

حرب اأكتوبر 1973.

كتبها : اأ�سرف �سيد 

املخابرات  كلفته  االإ�سرائيلي،  املجتمع  اأبناء  كاأحد 
امل�سرية، بجمع معلومات عن خط بارليف، باعتباره 
حتقيق  يعني  وتدمريه  احلرب،  يف  الفا�سلة  النقطة 

»طلبة«،  يكتف  مل  ولكن  امل�سري،  للجي�ص  االنت�سار 
بذلك، بل جمع املعلومات الالزمة عن خط بارليف، 
باإبالغ  وقام  نف�سه،  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  قوات  وعن 
مهمة  لت�سهيل  املعلومات؛  بتلك  املخابرات  جهاز 
الهجان  راأفت  وكذلك  احلرب،  يف  امل�سري  اجلي�ص 

وغريهم.
التعليمات  ابالغ  يف  النوبية  اللهجة  ا�ستخدام 
واالأوامر لل�سباط واجلنود يف مواقع العمليات، حيث 
اإنها كانت لهجة غري ماألوفة ومل تكن موجودة يف اأي 
من  متكنوا  حيث  اإ�سرائيل،  جنون  اأثار  مما  قامو�ص 
التن�ست على اجلي�ص ولكنهم ف�سلوا يف ترجمة تلك 

اللهجة.
 -5 كان لل�سحافة دوًرا كبرًيا يف هزمية العدو 
اأنور  الراحل  الرئي�ص  اأ�سدر  حيث  االإ�سرائيلي، 
ال�سادات تعليماته لها بن�سر اأخبار �سلبية عن موارد 
البالد واأنها يف حالة �سيئة جًدا ال ت�ستطيع خو�ص اأي 
معارك ولي�ص اأمامها خيار �سوى القبول بحالة ال�سلم.

العدد 3- السنة األولى 32



الفريق الركن صباح نوري العجيلي

دور الجيش العراقي في حرب تشرين 73 المجيدة

اجلي�ص العراقي البا�سل عرب تاريخه امل�سرف �ساحب 
االأمة  ق�سايا  عن  الدفاع  يف  امل�ساهمة  يف  خالد  �سفر 
امل�سريية وكان بحق جي�ص املهام الوطنية والقومية، ولي�ص 
ذلك بالغريب عنه فهو الوريث احلقيقي للجيو�ص العربية 
عا�سمة  بغداد  من  جحافلها  اأنطلقت  التي  اال�سالمية 

الر�سيد اىل بقاع العامل لتن�سر الدعوة وحترر االن�سان.
�سمري  يف  مراحلها  عرب  الفل�سطينية  الق�سية  عا�ست 
عام  حتى  وبقيت  الوطني  وجي�سه  العراق  و�سعب  قادة 
و فعاًل، وكان الهدف  قواًل  املركزية  الق�سية  2003 متثل 
عرب  العراقية  امل�سلحة  للقوات  الثابت  اال�سرتاتيجي 
مراحلها، هو حترير االرا�سي العربية املغت�سبة، و وفق هذا 
التوجه �سارك اجلي�ص العراقي  يف حرب 48 وحرب 67 
ال�سقيقة  العربية  اجليو�ص  جانب  اىل  وحرب ت�سرين 73 
بالًء  مقاتلوه  واأبلى  القتال  فعااًل يف جبهات  وكان ح�سوره 

ح�سنًا و يعرتف بذلك العدو قبل ال�سديق وكان العدو 
اية  يف  العراقي  اجلي�ص  مواجهة  يخ�سى  ال�سهيوين 

معركة حمتملة ويح�سب له احل�سابات.
البد  املجيدة  ت�سرين  حلرب   45 الذكرى  ويف 
يف  العراقي  اجلي�ص  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  من 
تلك احلرب والذي مل يكن خمططًا له م�سبقًا حيث 
اتخذت القيادة العراقية قرار اال�سرتاك يف احلرب 
اجلبهتني  على  احلرب  اندالع  اأخبار  �سماع  بعد 
امل�سرية وال�سورية عرب و�سائل االعالم، وعلى الفور 
�سدرت االأوامر بحركة القوات الربية وا�سراب القوة 
الفرقة  مقدمتها  ويف  ال�سورية  اجلبهة  اىل  اجلوية 
 – الرمادي  حمور  على  تنقلت  التي  الثالثة  املدرعة 
 1000 اكرث  بطول  ال�سورية  االرا�سي   – التنف 
الدبابات  تنقلت  الدبابات  ناقالت  ول�سحة  كيلومرت 
والدخول  الو�سول  �سرعة  لتاأمني  ال�سرفة  على 
والقتالية  الفنية  التعليمات  يخالف  وهذا  باملعركة 

ال�ستخدام وتنقل القطعات املدرعة.
عباب  لت�سق  العراقية  االرتال  اأنطلقت  و   
املرحوم  وعرب  اقدام،   و  اندفاع  بكل  ال�سحراء 
رئي�ص  معاون  النعيمي  تايه  ا�سماعيل  الركن  الفريق 
اركان اجلي�ص للعمليات الذي و�سل دم�سق جوًا لوزير 
لقد   ( طال�ص  م�سطفى  حينه  يف  ال�سوري  الدفاع 
جاءك جي�ص بدايته يف ال�سام ونهايته يف بغداد( وبلغ 
الف  حجم القوات الربية على اجلبهة ال�سورية، 18 

جندي و400 دبابة.
لديها  ولي�ص  احلرب  العراقية  القوات  دخلت 
لديها  ولي�ص  ال�سورية  اخلطة  عن  وا�سحة  فكرة 

انفتاح قوات  املعركة وال  الكافية عن �سري  املعلومات 
ويف  العمليات  م�سرح  ا�ستطالع  لها  ي�سبق  ومل  العدو 
ظروف انعدام التن�سيق امل�سبق مع القوات ال�سورية، 
وال�سباط  االآمرين  و  القادة  وت�سميم  عزمية  ولكن 
عن  والدفاع  باملعركة  اال�سرتاك  واجلنودعلى 
العدو  قوات  من  املهددة  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة 
اال�سرائيلي، ذللت تلك ال�سعوبات، وخا�ست القوات 
نا�سج  وكفر  ال�سيخ  �سر�سة يف جبل  العراقية معارك 
واأجه�ست  اال�سرائيلية  احل�سابات  وقلبت  عنرت  وتل 

خططها يف التقدم نحو العا�سمة ال�سورية  دم�سق.
و يف جمال املعارك اجلوية �ساهمت ا�سراب القوة 
اجلوية العراقية يف املعركة ومنذ اليوم االول الندالع 
بطائرات  املزودة  ال�سربني  �سارك  حيث  احلرب 
واملتمركز يف م�سر  الهجوم االر�سي )هوكر هنرت( 
مواقع  على  االأوىل  بال�سربة   1973 ني�سان   منذ 
ومطارات العدو يف �سيناء وتدمري مواقع  ال�سواريخ 
هوك امل�سادة للجو، و�سوف لن تغيب عن البال اأي�سا 
 )24( مرت  عندما  العراقية  الوطنية  امللحمة  تلك 
طائرة عراقية مقاتلة مع اأ�سراب الطائرات امل�سرية 
وب�سرعة  منخف�ص  ارتفاع  على  ال�سوي�ص  قناة  فوق 
هائلة لتقوم بتدمري املطارات االإ�سرائيلية يف �سيناء 
وهي )املليز، ثمادة، را�ص ن�سراين( وت�سرب ع�سرة 
واملقر  هوك  نوع  من  جو  ار�ص-  لل�سواريخ  مواقع 
املتقدم لقيادة املنطقة اجلنوبية االإ�سرائيلية يف )اأم 

خ�س��ب(.
مبهام  العراقية  اجلوية  القوة  ا�سراب  و�ساركت 
وكان  ال�سورية  اجلبهة  على  خمتلفة   قتالية  جوية 
دورها متميزًا يف ا�سناد القوات الربية و�سرب ارتال 

العدو املتقدمة.
لقد كان قرار اال�سرتاك باحلرب قوميًا �سميمًا 
واأجه�ص  واحل�سابات  الت�سورات  كل  وفاق  و�سجاعًا 
عربية  عا�سمة  باحتالل  اال�سرائيلي  العدو  نوايا 

وتدمري قواتها امل�سلحة.
كوكبة  واجلوية  الربية  العراقية  القوات  وقدمت 
الفرقة  من  �سهيدًا   323 احلرب،  يف  ال�سهداء  من 
يف  �ساخ�سة  �سواهدهم  مازالت  الثالثة،  املدرعة 
حتكي  دم�سق  العا�سمة  جنوب  يف  ال�سهداء  مقربة 
عزة  اجل  من  بدمائهم  �سحوا  رجال  ت�سحيات 

وكرامة االأمة. 

�سوف تبقى االمة برجالها امليامني، حية و والدة، عرب 
الزمن ومهما اأ�ستدت اخلطوب وق�ست االيام واملحن 

والبد لليل ان ينجلي، والبد للقيد ان ينك�سر.
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 77 فيها  دمرنا  عملية   92 احل��رب  قبل  نفذنا 
عربة جمنزرة و17 دبابة و�سقوط 450 جندى ما 

بني جريح وقتيل
اأفتخر باأين اأول من اأ�سرت جندي اإ�سرائيلي

�سجل �سهادته يف القاهرة: ح�سني عبد القادر
حرب  اأب��ط��ال  اأح���د  م��ن��زل  اإىل  توجهت  عندما 
م��ع��ارك جمموعته  ك��ل  ���س��ارك يف  ال����ذي  اأك��ت��وب��ر 
بطل  بلقاء  بالفخر  �سعرت  بع�سها،  وقاد  بال�ساعقة 
بالده،  قبل  ال�سهيوين  الكيان  بطوالته  عن  حتدث 
تلك  على  الب�سر  يقع  كلما  بالزهو  ال�سعور  وي��زداد 
االأو�سمة الكثرية التى تزين جنبات امل�سكن، وال�سيما 
واملواقع  امل��ع��ارك  و�سط  العديدة  �سوره  ت��رى  واأن��ت 

ال�سهيونية بعد م�ساهمته يف تدمريها.
الذين  القادة  اأح��د  ن��وح  الدين  حمي  اللواء  اإن��ه 
عرفت  امل�سرية  لل�ساعقة  اخلا�سة  القوة  اأ�س�سوا 
حرب  اأ�سعلت  ال��ت��ى  ق��ت��ال«   39 »املجموعة  با�سم 
ففي  وال��ه��وان.  الرعب  العدو  واأذاق���ت  اال�ستنزاف 
حققه  مبا  ال�سهيوين  اجلي�ص  واحتفاالت  ن�سوة  اأوج 
غ��ارات  ب��داأت   67 بحرب  انت�سار  من  النك�سة  يف 
مواقع  يف  ح�سنا  ب���الءا  تبلي  ق��ت��ال   39 املجموعة 

السياسة

اللواء محي الدين نوح أحد مؤسسي المجموعة 39 صاعقة لكل العرب:

حرب االستنزاف كشفت حجم الظلم الذى تعرض له الجيش 
المصري وأسقطنا اكذوبة الجيش الصهيوني ال يقهر

العدو ال�سهيوين وفى عمق كيانه حتى اطلقوا عليهم 
يتوقعها  اأن  دون  تتم  غارتهم  كانت  فقد  »االأ�سباح« 
احل�سني.  ا�سهيوين  من  باملواقع  كل  لتفاجئ  اأحد 
املواقع  يقتحمونها ويقتلون كل من فيها  قبل تدمري 
بالكامل واالن�سحاب ب�سرعة غريبة ورمبا عادوا وعلى 
اأكتافهم بع�ص االأ�سرى من اجلنود ال�سهاينة. ولهذا 
الع�سكرية  بالرتبة  كثريًا  نوح  حمى  اللواء  يكرتث  ال 

نفذ  فقد  فدائي؛  لقب  اأ�سمه  ي�سبق  اأن  يحر�ص  فيما 
خطوط  خلف  ناجحة  قتالية  عملية   92 زمالئه  مع 

اجلي�ص االإ�سرائيلي خالل 6 �سنوات.
عن  العرب  لكل  ن��وح  الدين  حمي  ال��ل��واء  ك�سف 
�سر ت�سمية املجموعة قائال: كنا نبحث لها عن اأ�سم 
خا�ص ب�سبب عملياتها اخلا�سة جدًا ، وفى يوم جناح 
العملية رقم 39 خلف خطوط العدو مت اإطالق الرقم 
كاأ�سم للمجموعة التى اأ�س�سها اأمري ال�سهداء العميد 
كان  الذى  كلنا  لنا  الروحي  االأب  الرفاعي  اإبراهيم 
اأف�سل قائد ميكن اأن تلتقى به وميثل القدوة والبطل 
تراب  عن  يدافع  وه��و  و�سطنا  وا�ست�سهد  احلقيقي 

وكرامة الوطن.
ق���ال ال���ل���واء حم��ى ن����وح: ل��ق��د ح����ددت ظ��روف 
يونيو   5 نك�سة  ح��دوث  عقب  بها  كلفنا  التى  املهام 
�سيناء  من  االن�سحاب  فبعد  مهمتنا،  باأيام طبيعة 
باأال يهناأ جنوده مبا حتقق لهم. فبداأت  كان تكليفنا 
مل  مواقعه،  ومهاجمة  القناة  بعبور  عملياتنا  اأول 
نف�سه،  كيانه  داخل  بل  �سيناء  داخل  عملياتنا  تقف 
ندخل عن طريق  بي�سان.  كنا  مثلما حدث فى جبل 
االأردن��ي��ة  القيادة  مع  بتن�سيق  ن�سلها  التي  االأردن 
العمليات  من  العديد  فكانت  االأحيان.  من  كثري  فى 
عمليات  من  واالنتقام  للرد  بها  كلفنا  التي  واملهام 
العمليات  هذه  اأول  وكانت  ال�سهاينة.  ونذالة  خ�سة 
هي الثاأر ال�ست�سهاد الفريق عبداملنعم ريا�ص عندما 
اجلي�ص  ق��وات  تفقده  اأث��ن��اء  مدفع  دان��ة  ا�ستهدفته 
امل�سري واأثناء زيارته لها لرفع الروح املعنوية قرب 
وكلفنا   1969 مار�ص   9 يوم  ال�سوي�ص  قناة  �ساطئ 
يوم  وحتدد  النريان  منه  اأطلقت  الذى  املوقع  باإبادة 
1969 وذلك يوم ذكرى االأربعني حيث  19 اأبريل 
بالتم�ساح  احل�سني  املوقع  اإىل  القناة  �ساطئ  عربنا 
مبن  اأب��ي��دت  حيث  االأرب��ع��ة  امل��واق��ع  د�سم  واقتحمنا 
فيها من �سباط وجنود وعدنا مل�سر دون �سقوط اأي 
دائمة  هامة  ذكرى  املعركة  هذه  متثل  حيث  �سهيد. 
يل ب�سبب النجاح املذهل للعملية، ولكن هناك �سيء 
ومت  والعنق  بالوجه  �سديدة  اإ�سابة  اأ�سبت  فقد  اأخر 
اإخالئي للم�ست�سفى الع�سكري باملعادي حيث فوجئت 
بالرئي�ص جمال عبدالنا�سر يزورين بعد �ساعات من 
ملا  منى  ي�ستمع  الوقت  بع�ص  معي  ومي�سى  و�سويل 
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اللواء العراقي الذي حمى دمشق من السقوط

حدث. اأما باقي الذكريات فتكمن فى هذه ال�سظايا 
التي مازالت مدفونه داخل ج�سدي حتى اليوم وكان 
اإخراجها ميثل خطر على حياتي، لتاأتى اأهم عمليات 
 2 التم�ساح  عملية  وهى  ال�سهاينة  خ�سة  �سد  الثاأر 
البقر.  بحر  مدر�سة  يف  االأطفال  ل�سهدائنا  لالنتقام 
لالأهداف  من��اذج  واإق��ام��ة  العبور  على  نتدرب  فكنا 
عنها  مبعلومات  املخابرات  متدنا  التي  الع�سكرية 
املهام  كل  بتنفيذ  لنا  ي�سمح  اجليد  التدريب  وك��ان 

و�سلت اإىل مائة باملائة.
وح��������ول اأه��������م ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ت����ي ن��ف��ذت��ه��ا 

وتدمريه  ال��ط��ور  مطار  �سرب  جمموعتهم  يقول: 
ال��روح  لرفع  ل��ه  مائري  ج��ول��دا  زي���ارة  قبل  بالكامل 
املواقع  ومهاجمة  كربيت  ومواقع  لقواتها،  املعنوية 
دائمًا  اأ�سعد  القناة  ولكنى  �ساطئ  على  الع�سكرية 
عندما اأتذكر اأن اأول �سابط اإ�سرائيلي مت اأ�سره كان 

على يدى ويدعى يعقوب رونيه عام 68.
ج��راء  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اخل�سائر  ح�سيلة  وح���ول 
عمليات املجموعة 39 قتال اأثناء حرب اال�ستنزاف؛ 
تدمري  هو  فقط  نف�سه  العدو  به  اأع��رتف  ما  اأن  اأك��د 
جنديا  و450  دب��اب��ة  و17  جم��ن��زرة  ع��رب��ة   77

و�سابط ما بني قتيل وم�ساب. وفى معارك ال�ساد�ص 
ومنعت  العدو  �سفوف  جمموعته  اربكت  اأكتوبر  من 
مدينة  احتالل  ومنها  اأهدافها  كل  قواته من حتقيق 
للجندي  من���وذج  ال��ث��غ��رة.  وق���وع  بعد  االأ�سماعيلية 
امل�سري، خا�ص اأ�سر�ص املعارك بكل حما�ص، رف�ص 
واخل�سوع  اال�ست�سالم  زمالئه  مثل  ال�ساب  ال�سابط 
مهامه  اأول  كانت  واالنتقام.  الثاأر  رحلة  معهم  ليبداأ 
الكرامة  ا�سرتداد  ملعركة  زمالئه  اإىل  الثقة  اإع��ادة  ؛ 
العدو  ر�سمها  التي  الكاذبة  ال�سورة  وحمو  واالأر���ص 
مهما  يف  وجنحنا  كلفنا  فقد  يقهر.  ال  جي�سه  ب��اأن 
مبهاجمة  قيادته  وت�ستيت  ال��ع��دو  �سفوف  اإرب���اك 
العمليات  ملناطق  تقدمها  ومنع  العمق  يف  متركزاته 
وحقول  معامل  اح��راق  كذلك  القناة.  �ساطئ  على 
البرتول فى ابو ردي�ص وغريها ملنع ا�ستفادته منها فى 
احلرب. وجمموعتنا دافعت عن مدينة االإ�سماعيلية 
يف  للحروب  بالن�سبة  اأم��ا  االح��ت��الل  م��ن  ومنعناها 
و�سيا�ستها  موؤامراتها  عن  تتوقف  لن  فهي  ال�سرق 
وحروب  والتاآمر  فالغدر  نريانها  ال�سعال  العدوانية 

االأجيال اجلديدة هي و�سيلتها.  

�ساأكتب للتاريخ حقائق واحداث كنا عليها �سهود 
وكنا جزءا منها، وهي دور العراق يف حرب ت�سرين 
1973 بعد ان اراد ق�سم من اخواننا  املجيده عام 
البا�سل،  وجي�سه  للعراق  الدور  هذا  طم�ص  العرب 
على  القادمة  واالجيال  اجليل  هذا  يطلع  ان  ع�سى 

ذلك وان ال يزور التاريخ كما يزور االآن. 
 مل يكن لدى القياده العراقيه علم ببدء املعركة 
ال�سوري  اجلي�ص  بني  و  جهة،  من  ال�سهاينة  بني 
خالل  من  اال  اأخرى،  جهة  من  امل�سري  واجلي�ص 
بالقياده  ال�سوري  النظام  اأ�ستنجد  ان  وبعد  االعالم 
العراقيه بعد اأن تهددت دم�سق و�سوف لن اكتب عن 
�سري املعركة، الن هنالك من كتب عن ذلك، ولكني 
اآنذاك  نعي�سها  كنا  التي  الظروف  عن  �ساأتطرق 

ك�سباط يف اجلي�ص العراقي.
ا�ستلمنا   7/10/1973 اليوم  هذا  مثل  ففي 
ال�سورية  للقتال على اجلبهة  للتهيوء  االنذاري  االمر 
وكنت انت�سب يف حينها كتيبة دبابات 3 من ت�سكيالت 
اال�سخا�ص  ناقالت  بداأت حركة  فقد    8 م�ساة  لواء 
املدرعة لهذا اللواء وهي من نوع على ال�سرفة باجتاه 
الكتيبة  يف  لكننا  �سرعة.  وباأق�سى  ال�سورية  احلدود 
الدبابات  ناقالت  توفر  عدم  مع�سلة  لدينا  كانت 
منها  موجود  ما  خ�س�ست  فقد  للنقل  تكفي  التي 
ال�سرفة  على  دباباتنا  حتركت  فقد  ملع/12  اىل 
ان جنهز  منا  يتطلب  وكان  املحمديات.  منطقة  اىل 
حينها  يف  وكنت  الطريق  يف  ونحن  بالعتاد  دباباتنا 
و�سوريا  العراق  بني  الرابط  العام  ال�سارع  على  اأقف 

والتي  �سوريا  العائدة من  للدبابات  ناقلة  اأي  واأحجز 
وقد  اجلبهة.  اىل  ملع/12  دبابات  او�سلت  قد 
واملراتب  لل�سباط  القتالية  والروح  املعنويات  كانت 
على  حري�ص  اجلميع  وكان  جدا.  عالية  واجلنود 
وقد  اجلبهة  اىل  �سرعة  باق�سى  دبابته  يو�سل  ان 
االردنية.  الدبابات  ناقالت  من  جمموعة  و�سلتنا 
الناقالت  على  دباباتنا  حملنا   9/10 يوم  ويف 
يف  دم�سق  و�سلنا  وقد  �سوريا  باجتاه  وانطلقنا 
باجتاه  واجتهنا   12/10 ليلة  من  متاخرة  �ساعة 
وقد  عنرت.   تل   - ال�سنمني  منطقة  اجلوالن  ه�سبة 
معركة  يف  وا�ستبك  �سبقنا  قد   12/ ع  م  لواء  كان 
با�سلة مع ال�سهاينة وا�ستطاع ان يوقف زحفهم اىل 
دم�سق. ويف يوم 14/10 ا�سرتكنا يف اول معركة مع 
العدو ال�سهيوين قدمنا فيها ت�سحيات وكبدنا العدو 
اىل  نتطلع  وكنا  اخرى.  معارك  تلتها  كبرية  خ�سائر 
لها  خمطط  وكان  بها  بلغنا  والتي  الكربى  املعركة 
اجلي�ص  قطعات  تكاملت  ان  بعد   23/10 يوم  يف 
العراقي البا�سل وقد فوجئنا بوقف اطالق النار يوم 
22/10 وبدون علم القيادة العراقية بذلك اي�سا.
ان ما كتبته يف �سهادتي هذه هو جزء ب�سيط من 

دور العراق يف احلرب ولي�ص الدور كله.

أحمد عبد رشيد النجم
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السياسة

ال�سهيونية   – العربية  احلرب  انتهاء  بعد   �  1
وا�سرتاك   )1973 عام  املجيدة  ت�سرين  )حرب 
بكل  امل�سلحة  القوات  قبل  فعالة من  م�ساركة  العراق 
�سنوفها وباالأخ�ص طائرات القوة اجلوية )الهجومية 
)ال�سوخوي  بطائرات  تتمثل  والتي  واملت�سدية( 
ال�سورية  17( على اجلبهة  وامليغ   - 21 وامليغ   -7
)وطائرات الهوكر هنرت(على اجلبهة امل�سرية، وقد 
طائرات  االبطال  وطيارينا  قيادتنا  ممثلني  �ساهد 
)�سوخوي  نوع  ال�سورية  اجلوية  القواعد  يف  حديثة 
�سمن  موجودة  الطائرة  هذه  تكن  ومل   )20
ب�سرب  الكبري  الدور  لها  كان  وقد  اإ�سرابنا،  ت�سليح 
االأهداف اال�سرتاتيجية واحليوية يف العمق االأرا�سي 
املوانئ  واحد  حيفا  م�سفى  )�سرب  االإ�سرائيلية 
اأ�سلحة  من  الطائرة  هذه  حتمل  ملا  اال�سرائيلية( 
باالإ�سافة  والعتاد  وال�سواريخ  طن  القنابر)4( 

ل�سرعتها العالية ومناوراتها اجليدة.

العراق على هذه الطائرات يف نف�ص  تعاقد   �  2
قبل  ت�سل  مل  ولكنها  تقريبا  �سوريا  تعاقد  توقيت 
ت�سرين  حرب  اثناء  و�سلت  لكنها  ت�سرين  حرب 
حميد  الطيار  )العميد  اختار  وقد  طائرات.  وكذلك 
عدد  حينها  يف  اجلوية(  احلركات  مدير   - �سعبان 
1973( منهم    /  10  /  15 يوم )  الطيارين  من 
الطيار  النقيب  العبو�سي،  علوان  الطيار  النقيب 
غالب حممد علي كمونه، املالزم االأول الطيار حممد 
املالزم  �سعبان،  �ساكر  رمزي  الطيار  املالزم  نبيل، 
الطيار �سامل �سالح،  لغر�ص العودة للعراق ملمار�سة 
�سوريا،  يف  بالقتال  ا�ستخدامها  وثم  عليها  الطريان 
ن�سب  على  وا�سرف  للعراق  الطيارين  عاد  وقد 
كم�سرف  االعرجي  حاكم  الطيار  املقدم  الطائرات 
االآمال  خيب  �سوريا  يف  القتال  ايقاف  ولكن  عام 
الإعادة  �سوريا  اىل  الطيارين  وعاد  اجلهود  واحبط 

طائرات ال�سوخوي7 اىل العراق.

)قاعدة  يف  تتواجد  الطائرات  هذه  كانت   �  3
وكان   )1/ ال�سرب   - كركوك   – اجلوية  احلرية 
الطيارين  وبقية  ال�سرب  اآمر  من  ابتداء  طياريها 
ت�سرين  )حرب  يف  وامل�ساركني  الطيارين  اف�سل  من 
القوة  متتلكه  الوحيد  ال�سرب  هذا  وكان   ،)1973
اجلوية العراقية والتي تعتمد عليه يف تنفيذ الواجبات 
القتالية، وقد �سارك هذا ال�سرب يف حركات ال�سمال 
واأبلت هذه الطائرة وطياريها بالء ح�سنا يف اول اأيام 

 حوادث واحداث من الذاكرة
احلركات يف �سهر اذار 1974 حتى نهاية احلركات 

يف �سهر ايار 1975

� لقد حدثت حوادث واحداث متكررة يف هذه   4
ا�ست�سهاد  اىل  اأدت  والتي  ال�سرب  هذا  ويف  الطائرة 
العملية  وقذف ونزول بع�ص من طيارينا ذو اخلربة 
)ب�سبب  فني  عطل  هو  ذلك  �سبب  وكان  والنظرية، 
املوجودة يف مدخل  يونت(  عطل منظومة )ال�سن�سر 
انخفا�ص  اىل  ادت  مما  االوىل  املرحلة  قبل  الهواء 
انخفا�ص  وبالتايل  للمحرك  الداخلة  الهواء  كمية 
العديد  حدثت  وقد  البطيئة  الدوران  اىل  ال�سحب 
العبو�سي  علوان  الطيار  )الرائد  مع  احلوادث  من 
يعطي  حيث  اخللفي  احلارق  بفتح  العطل  عالج  اذ 
الدورات  اعادة  على  �ساعدت  بالطائرة  قوية  رجة 
مبا�سرة،  النزول  يجب  ولكن  الطبيعي  و�سعها  اىل 
ال�سعدون، واملالزم  النقيب الطيار حممد  كذلك مع 
الطائرة   من  )قذف(  الرحمن  عبد  عماد  الطيار 
واملالزم الطيار عبد ال�سالم �سعيد النعيمي )هبوط 
الطيار  واملالزم  املدرج(  خارج  وخرج  ا�سطراري 
املرحوم  ومع  الطائرة،  من  )قذف(  عيا�ص  �سالح 

املالزم االأول الطيار �سامل �سالح الذي ا�ست�سهد.

�سامل  الطيار  االأول  )املالزم  املرحوم  ان   �  5
العبو�سي(  علوان  الطيار  )الرائد  كلفه  قد  �سالح( 
بفح�ص اجلو لكون هناك طريان ليلي، وكان يطلبه 
ان  اال  العطل  حدوث  عند  ال�سيطرة  اىل  للح�سور 
)الرائد الطيار علوان العبو�سي( مل ي�ستطيع الو�سول 

واالرتفاع  ال�سرعة  وبهذه  الطائرة  من  قذفه  قبل 
القليل حيث مل يتطابق القذف مع املوا�سفات الفنية 
لعملية القذف وارتطم باالأر�ص وا�ست�سهد رحمه اهلل. 

الطائرة  اوقف طريان  ب�سبب هذه االعطال   �  6
جلنة  حت�سر  عطل  كل  ويف  ا�سهر،   )6  –  5(
التعديالت  بع�ص  ويجروا  الرو�ص  اخلرباء  من 
وقت  وبعد  العطل،  هذا  يتكرر  لكنه  والتح�سينات 
طويل اجري حت�سني باإ�سافة عدد) 2 �سن�سر يونت( 
ادت اىل تاليف العطل نهائيا، ولكن مل تكلف الطائرة 
)الرائد  وكان  فقط ،  القريبة  بل  البعيدة  باملهام 
للطائرة  الفاح�سني  من  العبو�سي(  علوان  الطيار 
املهند�ص جا�سم عبد  )النقيب  قبل  اختياره من  ومت 
طائرات  على  مهند�ص  اف�سل  يعترب  الذي  جا�سم( 

ال�سوخوي، ويكون الفح�ص بعد كل حت�سني.

الدول  يف  موجود  العطل  هذا  ان  تبني  لقد   �  7
يف  طريانها  اأوقف  وقد  الطائرة  هذه  متتلك  التي 
تلك الدول، وبعد الفح�ص الفني للطائرة كان هناك 
خطاأ يف ال�سنع، اوقف طريان الطائرة وحلني جميء 
العطل  ت�سليح  وقرروا  ال�سوفيتي  االحتاد  من  جلنة 
للطريان،  ال�سالحية  اعطوا  الت�سليح  مت  ان  وبعد 
يحدث  ومل  بعد  فيما  بالطريان  االأول  ال�سرب  با�سر 

هذا العطل يف امل�ستقبل.
للباقني  واحلفظ  العراق  �سهداء  اهلل       رحم 

وامدهم اهلل  بال�سحة والعافية والعمر املديد.

     عبد الرحمن العبيدي
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رأي

  غسان الطالب

والواقع   ،1973 عام  اكتوبر  حرب  زلزال  على  عاما  واربعون  خم�سة 
العاملي اجلديد الذي فر�سته احلرب مل ي�ستثمرعربيا بل زاد من �سرا�سة 
القوى الداعمة للعدوان ال�سهيوين على الوطن العربي انطالقا من احتالله 
الغربية  املحاوالت  تتوقف  الوقت مل  فمنذ ذلك  الطاهرة،  فل�سطني  الأر�ص 
لتفتيت الوطن العربي وحماولة الق�ساء على قواه الثورية، وخلق ال�سراعات 
العربية – العربية، وانهاء املقاومة الفل�سطينة، ثم اإ�سغال اأمتنا يف الت�سدي 
لعدوان مربمج تقوده جماعات ارهابية وطائفية مرة حتمل زورا هوية عربية 

ومرة هوية ا�سالمية. 
تركتها  التى  االقت�سادية  االآثار  عن  لنتحدث  املقدمة  هذه  اأوردنا 
االقت�سادية  االآثار  ف�سل  ميكن  ال  باأنه  الكاملة  قناعتنا  مع  اكتوبر  حرب 
عدم  نحاول  و�سوف  احلرب،  هذه  اىل  قادت  التي  ال�سيا�سية  الدوافع  عن 
اخلو�ص باجلانب او الدوافع ال�سيا�سية لهذه احلرب، ونرتكه ملتحدثني يف 
العرب”، فحرب  “كل  العدد من  وعلى �سفحات هذا  اخت�سا�سهم  جمال 
اقت�سادية  حربا  كانت  بل  فقط،  ع�سكرية  حربا  تكن  مل    73 اكتوبرعام 
اأ�ستخدم فيها اقوى واأهم �سالح وهو �سالح النفط، فبداأت احلرب بتحقيق 
انت�سارات مل ت�ستثمر كما يجب، رمبا كونها كانت مفاجئة افتقدت خطط 
وبرامج ميكن لها اأن حتول هذا االنت�سار املوؤقت اىل انت�سار دائم ت�سرتجع 
ت�سمح  اقت�سادية  ظروف  ايجاد  ثم  امل�سلوبة،  العربية  احلقوق  كافة  فيه 
باحداث تغرًي يف واقع االقت�سادات العربية املرتدية يف ذلك الوقت. فعند 
اندالع احلرب تفاجاأ العامل الغربي والداعم للعدوان ال�سهيوين بامتالك 
الدول  من  العديد  ت�سامنت  حني  النفط،  �سالح  هو  يفتقده  �سالح  العرب 
الع�سكرية  للرت�سانة  مواجهتهم  يف  العرب  مع  للنفط  وامل�سدرة  املنتجة 
الكيان  ت�سرف  و�سعت حتت  و  الغربية،  والدول  امريكا  للعدو من  املزودة 
ال�سهيوين، فاأوقفت ت�سدير النفط اليهم، مما ت�سبب يف اأزمة طاقة حادة 
اأنذرت بتوقف عجلة االنتاج يف بلدانهم، و�سميت حينها بال�سدمة النفطية 
التي مل تكن بح�سبانهم، والنتيجة ارتفاع حاد على اأ�سعار النفط بعد هذا 
اعقبت هذه  التي  الفرتة  النفط يف  ت�ساعف عائدات  انعك�ص على  القرار، 
ال�سدمة وتوقف احلرب بنتائجها املعروفه، حيث �سهد �سعر برميل النفط 
ارتفاعا مهما من 12 دوالر للربميل قبل احلرب اىل 40 دوالر مع نهاية 
 5 ال  حوايل  من  النفط  عائدات  ارتفعت  ان  النتيجة  وكانت  ال�سبعينات، 
مليار دوالر اىل حدود ال 22 مليار يف عام 73، و اىل 62 مليار يف عام 
مبعدالت منو تفوق ال 50 %، والنتيجة هي  االرتفاع  تواىل  ثم   ،1977
 210 ح�سول الدول امل�سدرة للنفط على موارد مالية هائلة جتاوزت ال 
امل�سدرة  الدول  اقت�ساديات  يف   ”boom “فقاعة  مليار دوالر ت�سببت يف 
مالية  فوائ�ص  تكوين  الفقاعة  لهذه  النتيجة  منها،  العربية  خا�سة  للنفط 
لغياب  توظيفها  عن  عاجزة  جعلها  النفطية  العربية  الدول  لدى  �سخمة 
ا�سرتاتيجية ا�ستثمار وتوظيف لهذه االموال يف بلدانها، عدا عن كونها اأتت 
ب�سكل �سريع ومفاجىء لها، فتوجهت هذه الفوائ�ص اىل اال�سواق املالية يف 
الدول الغربية ال�سناعية بحثا عن فر�ص ال�ستثمارها، وتارة على �سكل ودائع 
ومن  بالدوالر،  منها  مودع  هو  ما  خا�سة  ال�سرف  اأ�سعار  لتقلبات  عر�سة 
املوؤ�س�سات امل�سرفية  اأن  النفط  الهائل يف عائدات  التغيري  لهذا  املفارقات 

واملالية يف الدول امل�ستقبلة لروؤو�ص االموال العربية اأعادت اقرا�ص جزء من 
هذه االموال اىل بع�ص البلدان العربية بني الفرتة من 1973 اىل 1979 
حيث قدرت بحدود ال 20 مليار دوالر، ذهبت هذه القرو�ص اىل بلدان غري 
نفطية مثل م�سر وتون�ص واملغرب وغريها، ثم عملت على تدوير ما لديها 
من روؤو�ص اأموال عربية نفطية يف اقت�سادياتهم التي كانت تعاين من اثار 
ال�سدمة النفطية، عملت على تن�سيط دورة االنتاج لديهم وبالتايل �ساهمت 
اي  فر�ص عمل جديدة  وتوفري  االقت�سادية  مل�سروعاتهم  التمويل  توفري  يف 

تخفي�ص معدالت البطالة التي ن�ساأت بعد احلرب.  
واربعون عاما،  عليها خم�سة  مًر  نتحدث عن ذكرى  ونحن  واليوم       
الدرو�ص والعرب، فقد مثلت هذه احلرب نقطة  لناأخذ منها  نتوقف عندها 
مف�سلية يف تاريخ العرب احلديث و�سراعهم مع قوى اال�ستعمار والهيمنة 
والكيان  ال�سهيوين الغا�سب، كان االقت�ساد حا�سرا يف كل تفا�سيلها عندما 
املعركة  ادارة  يف  وا�سرتاتيجيا  فعاال  �سالحا  النفط  ا�ستخدام  العرب  قرر 
كخطوة كادت ان تغري موازين اللعبة ال�سيا�سية ل�سالح االمة العربية، حيث 
كان من نتائجها ان العامل الغربى ا�سيب بال�سدمة والذهول كادت ان تطيح 
بالعديد من حكوماته جراء اأزمة الطاقة التي تعر�ست لها اقت�سادياتهم، 
واو�سكت العديد من امل�سانع ان تتوقف، ومواطنيهم ي�سطفون يف طوابري 
اأمام حمطات الوقود، وارتفاع يف اأ�سعار الوقود املحلية باأ�سعار خيالية مما 
حدى بالعديد من الدول ال�سناعية و�سع برامج قا�سية لرت�سيد ا�ستهالك 

الطاقة.
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والدرا�سات        يقول الكاتب »�ستيف بيتيف« 
الدولية يف جامعة »اأولد دمينيون Old Dominion University« يف كتابه 
كم�سدر  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأهمية  »اإن   : النفط«  وم�ستقبل  »اأمريكا 
لها  احتياجًا  اأكرث  العامل  ي�سبح  ومعها  الزيادة  يف  تاأخذ  �سوف  للنفط 
االإنتاج  ثلث  بحوايل  االأو�سط  ال�سرق  دول  ت�ساهم  واالآن  عليها،  واعتمادًا 
العاملي من النفط وحتت اأرا�سيها يقبع ثلثا االحتياطي منه، وعندما ي�سهد 
وياأتي  له،  معينًا  املنطقة  هذه  �سوى  هناك  تكون  لن  للنفط  ن�سوبًا  العامل 
تلك  مثل  النفط.  حول  العظمى  القوى  بني  كربى  �سراعات  ن�سوب  توقع 
الكاتب اىل  ويذهب  العظمى وح�سب«،  الدول  تقت�سر على  لن  ال�سراعات 
القول: »ورمبا اأدى ت�ساعد حدة املخاوف اإىل دفع الواليات املتحدة والقوى 
العظمى اإىل تاأمني مواردها النفطية بطريقة قد تثري �سراعات وا�سعة مع 

العامل االإ�سالمي«.
      وها نحن اليوم نعي�ص متاما ما تو�سل له الكاتب »�ستيف بيتيف«، 
هذه  م�سالح  قوامها  حروب  �ساحة  اىل  العربية  منطقتنا  حتولت  بحيث 
ال�سراع  اىل  ا�سافة  والت�ستت  الدمار  بنا  وحل  النفط،  وباالخ�ص  الدول 
الدائم مع الكيان ال�سهيوين الغا�سب، وحتولت العديد من بلداننا املنكوبة 
اىل  التجربة  هذه  من  ونخل�ص  دائم.  احتالل  مبثابة  ع�سكرية  قواعد  اىل 
حمليا  ودوره  له  كمنتج  العربي  وطننا  يف  النفط  قطاع  باأهمية  التذكري 
املتمثل  الرئي�ص  لعدونا  مبا�سر  وغري  مبا�سر  دعم  من  يقدمه  وما  وعامليا، 
بالكيان ال�سهيوين وكل من يقدم الدعم له، مما اأو�سلنا خا�سة يف اأيامنا 

هذه اىل حالة معقدة من فقدان االإرادة وحالة من الياأ�ص واالحباط .

حرب أكتور 73 وسالح النفط
الفرصة الضائعة
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السياسة

 يف الثاين والع�سرين من ايلول/ �سبتمرب 2018، 
املحتل  االإقليم  يف  العربية  الوطنية  املقاومة  وّجهت 
خوز�ستان  ت�سمية  االإيرانيون  عليه  يطلق   ( االأحواز 
طهران  يف  للنظام  موجعة  �سربة  عرب�ستان(  اأو 
جريئة  فدائية  عملية  بتنفيذ  قيامها  خالل  من 
االإيراين  الثوري  للحر�ص  الع�سكري  العر�ص  �سد 
اأدى اىل مقتل حوايل ثالثني من  )با�سداران( مما 
عنا�سره. وبعد الظهر، اأعلنت حركة املقاومة العربية 
عن الهجوم باللغة الفار�سية عرب اإذاعة بي.بي.�سي.

يف  بالفار�سية(،  االأهواز  االأحواز)  اإقليم  يقع     
اأق�سى جنوب غربي اإيران، بني اخلليج و�سط العرب 
وجبال بختيار يف �سل�سلة جبال زاغرو�ص. تبلغ م�ساحة 
عرب�ستان 375،000 كلم2، وعدد �سكانها 4،5 ماليني 
ن�سمة. وهي حتت�سن موارد نفطية هائلة. والواقع اأن 
زالت  وما  الن�سيان.  طي  اأ�سحت  قد  االأحواز  ق�سية 
هذه املنطقة، التي احتلها الفر�ص عام 1925، مو�سع 

نزاع حتى اليوم.
   االأحواز هي عيالم القدمية. فبعد االنت�سارات 
 ،)635( القاد�سية  معارك  يف  العرب  حققها  التي 
�سماها  التي   ،)641( ونهاوند   ،)637( وجالوالء 
املنطقة  يف  االإ�سالم  ا�ستقر  الفتوح«،  فتح   « العرب 
و يف بالد فار�ص. وقد دعمت بع�ص القبائل العربية 
ا�ستقراره يف املنطقة عند اأطراف جنوب العراق ويف 
فار�ص. وت�سكل هذه املنطقة، التي اأطلق عليها العرب 

ا�سم االأحواز، جزءًا من الدولتني االأموية والعبا�سية 
وا�ستمرت بالتايل م�ستقلة عن ال�ساهات ال�سفويني. 
العربي  احل�سور  تعزز  ع�سر،  ال�سابع  القرن  ويف 
العربية  اململكة  يف  جند  �سحراء  من  وفدت  بقبائل 
ال�سعودية، وخا�سة بنو كعب الذين ا�ستقروا يف جنوب 
غربي نهر قارون. وعام 1812، اأ�س�ص ال�سيخ يو�سف 
بن مرداو، اأمري قبيلة البوكا�سب من بني كعب، مرفاأ 
100 كلم  املحّمرة عند م�سب نهر قارون، على بعد 

من االأحواز.
 � االأوىل  للمرة   �� العرب  ناه�ص   ،1847 وعام     
الفار�سية  القاجارية  الدولتني  بني  اأر�سروم  معاهدة 
املنطقة  �سم  على  تع�سفيًا  ن�ست  والتي  والعثمانية، 
اىل بالد فار�ص. وعام 1857، طالبت اإمارة املحمرة 
من  املحمرة،  اأمري  جابر،  احلاج  وطلب  با�ستقاللها 
اأما  العراق.  اأرا�سي  اىل  االإمارة  �سم  العايل  الباب 
عام 1901، فقد تعهد الربيطانيون ب�سمان ا�ستقالل 
نهاية  يف  اإمنا  طهران،  وجه  يف  العربية  االإمارة 
احلرب العاملية االأوىل، فكر الربيطانيون بتعيني اأمري 

املحمرة ال�سيخ خزعل الكعبي ملكًا على العراق.
اإثر  العراقية،  الوطنية  الدولة  قيام  ومع     
احلدود  تر�سيم  يطرح  مل  االأوىل،  العاملية  احلرب 
م�سكلة كربى يف املنطقة ال�سمالية حيث ت�سكل جبال 
باملقابل،  العقدة،  لكن  طبيعية.  حدودًا  زاغرو�ص 
اكت�ساف   1908 عام  مت  حني  اجلنوب  يف  كانت 
بريطانيا  اعرتفت  الفرتة،  تلك  هائلة.  نفطية  بقعة 
اإمارة املحمرة، واأجرت مع ال�سيخ خزعل  با�ستقالل 

مفاو�سات تتعلق ببناء م�سفاة يف عبادان.
والثورة  العثمانية،  االأمرباطورية  انهيار  واإثر     
البول�سفية يف رو�سيا، ونهاية احلرب العاملية االأوىل، 
تغري كل �سيء. لقد اأخّلت بريطانيا بتعهداتها وبّدلت 
وقائد  الدفاع  وزير  خان،  ر�سا  ف�ساندت  خططها، 

اجلي�ص الفار�سي. فاإثر االنقالب الذي قام به ر�سا 
 ،1925 عام  االإمارة  الفار�سية  القوات  بهلوي، غزت 
اأجنبي،  اأي جانب، عربي او  اأدنى معار�سة من  دون 
واأ�سره  خزعل  ال�سيخ  عزل  ومت  العراق.  با�ستثناء 
تبنت  منذئذ،   .1936 عام  طهران  يف  اغتياله  ثم 
االأنظمة املتعاقبة يف طهران �سيا�سة التطهري العرقي 
وا�سطهاد املواطنني العرب. اأي اأن طهران اعتمدت 
ا�سم  االأحواز  على  فاأطلقت  الفر�سنة«.   « �سيا�سة 
عرب�ستان او خوز�ستان، وتبدلت اأ�سماء املدن واالأنهر 
�سهر.  خرم  اىل  املحمرة  ا�سم  وحتول  واجلبال. 
وُمنعت اللغة العربية يف االإدارات وانُتهكت االأرا�سي. 
حيث  العربية،  باللغة  الكرمي  القراآن  تالوة  وُمنعت 
العربية.  للغة  ا�ستمرار  ذلك  يف  اأن  الفر�ص  اعترب 
عربية،  باأ�سماء  اجلدد  املواليد  ت�سمية  ُمنعت  كما 
ولب�ص الثياب العربية، واأخريًا ُمنع تداول املطبوعات 
العربية. فما يح�سل يف االأحواز م�سابه ملا يح�سل يف 

فل�سطني: �سعب عربي م�سلوبة حقوقه.
لالحتالل  اخلا�سع  االإقليم،  هذا  اأبناء  لكن     
فقد  يخ�سعوا.  ومل  ي�ستكينوا  مل  امل�ستبد،  الفار�سي 
ثم   ،1925 عام  اأولها  كان  ثورات  عدة  فيه  اندلعت 
بالقوة.  قمعها  مت  اإمنا  و1945،  و1943   1928 عام 
املحّمرة،  يف  ال�سعادة  حزب  تاأ�س�ص   ،1946 وعام 
الذي راح يطالب با�ستقالل املنطقة. ويف 29 ني�سان/ 
حممد  االإيراين  الوزراء  رئي�ص  عمد   ،1951 ابريل 
العام  االأمني  فاطمي،  ح�سني  تعيني  اىل  م�سدق 
مل  اإمنا  اخلارجية.  لل�سوؤون  وزيرًا  ال�سعادة،  حلزب 
يف  بريطانيا  حمل  حّلت  اأن  املتحدة  الواليات  تلبث 
بالد فار�ص، حيث راحت تدعم نظام ال�ساه ب�سورة 
م�ستمرة. وقد تعر�ص م�سدق، عام 1953، النقالب 
املركزية  اال�ستخيارات  وكالة  من  بتوجيه  به،  اأطاح 

االأمريكية.
منادية  اأحزاب  ت�سكلت  اأن  بعد ذلك  تلبث     مل 
حترير  جبهة  مثال  عربية  وطنية  باال�ستقالل- 
 1967 عام  حتولت  التي   ،1956 عام  عرب�ستان، 
لتحرير  القومية  اجلبهة  االأحواز،  حترير  جبهة  اىل 
طالبت  التي   )1960( العربي  واخلليج  عرب�ستان 
باالن�سمام اىل العراق، اجلبهة الدميقراطية الثورية 
االأحواز،  �سقور  ال�سبعينات،  يف  عرب�ستان  لتحرير 
عام 2014، حركة الن�سال العربي لتحرير االأحواز، 
التي اأ�س�سها احمد موىل، والذي اغتيل يف هولندا ) 
املخابرات  يد  على   )2017 نوفمرب  الثاين/  ت�سرين 

االإيرانية.
و�سع  ازداد   ،1979 ال�ساه عام  �سقوط     وعقب 
العرب اخلا�سعني لالحتالل الفار�سي تاأزمًا منذ 29 

ايار/ مار�ص عام 1979

شارل سان برو
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المقاومة في األحواز اإلقليم العربي الذي تحتله إيران
كالم اخـــر 

ن�ساهدها  او  بها  ن�سمع  التي  تلك  حقيقية  وروايات  ق�س�ص 
والنهب  الف�ساد  وطرق  ا�سكال  عن  تتحدث  فيديوية  مقاطع  عرب 
يف العراق بعد ان ا�سحى فري�سة للحيتان الكبرية وال�سغرية من 
جتار ال�سيا�سة الذين يتحكمون فيه ف�سار كٌل ي�سرق وينهب ح�سب 

حجمه وقوته.
ايران  بيد  البالد  مقدرات  معظم  ا�سبحت  الوقت  ذات  يف 
فرق  ار�سال  على  عمدت  حيث  النفطية  ثرواته  اهمها  بني  ومن 
فنية ايرانية عديدة لتعمل يف االرا�سي العراقية ب�سرقها وغربها 
اىل  عائداتها  تذهب  حتى  االخرى  واملعادن  النفط  ال�ستخراج 
واملوؤ�س�سات  احلاكمة  االحزاب  ودراية  بعلم  االيرانية  اخلزينة 

الفنية املعنية. 
العراق  داخل  من  تت�سرب  والتي  املتواترة  االخرية  املعلومات 
ومن مواينء الب�سرة حتديدا، ت�سري اىل ان امليلي�سيات امل�سلحة 
عرب  العراقي  النفط  تهريب  االخرى  هي  عاتقها  على  اخذت 
ناقالت �سغرية وت�ستويل عالنية على من�سات وار�سفة يف امليناء 

قامت بحجزها يف االونة االخرية.
قبل  من  ر�سميا  بها  اعرتف  قد  وجميعها  امل�سلحة  الف�سائل 
حكومة العبادي ومنها تلك التي تطلق على نف�سها )ع�سائب اهل 
ويقودها  باجرامها  معروفة  ال�سيت  �سيئة  ميلي�سيا  وهي  احلق( 
املهدي(  )جي�ص  عن  ان�سق  الذي  اخلزعلي  قي�ص  ال�سيخ  املدعو 
يتحول  ان  قبل  ال�سدر  مقتدى  ال�سيد  يقوده  الذي  اجلي�ص  وهو 
ذلك  اىل  هنا  اال�سارة  من  بد  وال  ال�سالم(  )�سرايا  اىل  ا�سمه 
ال�سدر  الذي اعرتف فيه مقتدى  التلفزيوين اخلطري  الت�سريح 
باأن برقبة اخلزعلي دماء اكرث من 1500 رجل من اهل ال�سنة 

قام بنحرهم وقتلهم.
وهي   – لن�سات   5 ولديها  ر�سيفني  حتجز  الع�سائب  هذه 
املهرب  النفط  فيها  ينقل   - احلجم  متو�سطة  زوارق  عن  عبارة 
بقوة ال�سالح وعلم االخرين حتت ذريعة توظيف االموال ملقاومة 

داع�ص واالمريكان!!
قبل،  من  عليه  يطلق  كان  كما  بدر(  )فيلق  او  بدر  ميلي�سيا 
ويقودها هادي العامري وهذه تزيد يف �سرقة النفط العراقي على 
ع�سائب اهل احلق، اذ ان لديها ر�سيفني و10 لن�سات بحرية، 
ثم ياأتي دور ميلي�سيا اخرى تطلق على نف�سها )حركة النجباء( 
تفرعت او تنا�سلت عن ميلي�سيا ع�سائب اهل احلق عام 2013 
ويقودها املدعو اكرم الكعبي، هذه هي االخرى حتجز لها ر�سيفا 
وبال  النفط،  وتهريب  ل�سرقة  اللن�سات  من  عددا  ومتتلك  بحريا 
�سك فاأن هناك مليلي�سيات م�سلحة مثيلة ح�ستها من النفط هي 

االخرى ولكن مل تتوفر عنها املعلومات الكافية.
معروف  وغريها  امل�سلحة  الف�سائل  هذه  فاأن  احلال  بطبيعة 
من  وهي  ونا�سلتها  ا�س�ستها  التي  هي  بل  اليران  املطلق  والئها 
جعل لها نفوذا و�سطوة ولذلك فاأن مبيعات النفط املهرب والذي 
الفقيه،  الويل  خلزينة  كذلك  تعود  تهريبه  على  ايران  ت�سرف 
ومن ذلك يت�سح ان االخطبوط االيراين ي�سيطر على كل �ساردة 
وانتهاءا  ايرانية  باأيادي  االبار  حفر  عمليات  من  بدءا  واردة  و 

بتهريبه وحتويله اىل عملة �سعبة.
لكنهم  العراقيني،  عن  كثرية  ومعلومات  ا�سرار  تخفى  قد 
ومقدراتها  ببالدهم  تعيث  »امل�سلمة«  اجلارة  ان  متاما  ادركوا 
ف�سادا وتنهب ثرواتهم، ومن هنا كانت ثورة اهل الب�سرة الذين 
انطلقوا مطالبني باملاء ال�سالح لل�سرب لكنهم ما لبثوا ان حتولوا 
امليلي�سيات  ومقرات  ومكاتب  االيرانية  القن�سلية  حرق  اىل 
نفط  ي�سرق  كيف  يعرف  من  اكرث  النهم  مدينتهم  يف  واالحزاب 

العراق ومل�سلحة من؟
فاأهل الب�سرة ادرى ب�سعاب النفط املهرب  !!  

 جالل النداوي

النفط العراقي .. 
ثروة خارج التغطية 
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معتصم الزاكي 

الحكومة السودانية والرضوخ لإلبتزاز االمريكي

السياسة

عام  امل�سلمني(  لنظام )االخوان  وفر�سه  االنقاذ  انقالب  قيام  منذ    
تويل احلكم يف ال�سودان وتبنيه  ل�سعارات دينية  جوفاء ال  الذي   ،1989
ت�ستند ايل اأي برنامج علمي وا�سح، ا�سبح ال�سودان يف تراجع كبري علي 
�سعارات  كانت  حينها  �سيا�سيا(.  اجتماعيا،  )اقت�ساديا،  امل�ستويات  كل 
الهو�ص الديني املعلنة يف بداياتها ممثله يف حلم ت�سدير الثورة اال�سالمية 
ايل دول اجلوار متاثرة بفكرة والية الفقيه )االيرانية( او ما ي�سمي بالثورة 
اجلوار)حماولة  دول  مع  عداءات  لل�سودان   خلق  الذي  االمر  اال�سالميه، 

اغتيال الرئي�ص امل�سري اال�سبق ح�سني مبارك باثيوبيا  مثاال(. 
تلك ال�سعارت اجلوفاء كانت بداية دخول الدولة ال�سودانية يف النفق 
الديني  الهو�ص  خ�سم  ففي  هذا.  يومنا  حتي  منه  تخرج  مل  الذي  املظلم 
الذي ظلت حكومة اخلرطوم ترفع �سعارات فوقية معادية ظاهريا الأمريكيا 
االمريكية،   ال�سيا�سة  تخدم  كانت  احلقيقة  يف  لكنها  الدويل،  واملجتمع 
ا�ستفادت االخرى من تهريجهم، و مار�ست �سغوطات على نظامهم خا�سة 
االخوان  مع  التعامل  كيفية  جيدا  تعرف  االمريكية  املتحده  الواليات  وان 

امل�سلمني.
وبطريقة  ال�سغوط  لتلك  ال�سودانية  احلكومة  ا�ستجابت  ما  �سرعان    
االمريكية التي  ال�سيا�سة  االخر.  تلو  التنازل  تقدم  �سارت   و  مف�سوحة 
تقوم علي ا�سرتاتيجية الرتهيب والرتغيب اأحكمت قب�ستها على احلكومة 
عليها منذ  اقت�سادية  فر�ست عقوبات  و  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  ال�سودانية 
قائمة  على  ال�سودان  اأختتم بو�سع  �سيا�سي  ح�سار  1997، �سبقه  العام 
الدول الراعية لالرهاب 1993، وطلب الرئي�ص ال�سوداين الب�سري باملثول 

امام حمكمة اجلنايات الدولية.
هكذا احكمت الواليات املتحدة قب�ستها على احلكومة ال�سودانية ذات 
التوجه  الراأ�سمايل، والتي لي�ص بينها وبني امريكا  اأي تناق�ص جذري امنا 

خالفات فوقية ادارتها وا�سنطن مل�سلحتها بذكاء.
ال�سيا�سي  احل�سار  مع   تعاطيها  يف  ال�سودانية  احلكومة  ا�سلوب  ان 

واالقت�سادي االمريكي 
ال�سنوات وب�سكل م�ستمر،  التنازالت امل�ستمرة  طوال هذه  بداأ بتقدمي 
النقد  �سندوق  امالءات  لكل  ال�سودانية   احلكومة  ا�ستجابت  اقت�ساديا 

بعد  وذلك  ال�سوداين،  االقت�ساد  علي  كارثيتها  من  بالرغم  الدويل 
الكربي كم�سروع  امل�ساريع  االقت�سادية  خا�سة  املوؤ�س�سات  كل  خ�سخ�سة 
اجلزيرة وم�ساريع النيل االبي�ص واالزرق الزراعية، وال�سكة احلديد والنقل 
للراأ�سماليني  منها  جزء  بيع  و�سودانري، وغريها و  امليكانيكي،  و  النهري 
الطفيلني املرتبطني باحلكومة مما اأدي ايل ت�سريد اآالف العاملني، وتدمري 
اخلدمات ال�سحية والتعليمية، وحترير �سعر ال�سرف لي�سهد ال�سودان يف 
الت�سخم  اقت�سادية غري م�سبوقة وزيادة يف معدالت  الفرتة �سائقة  هذه 

ب�سورة مل ي�سهدها ال�سودان من قبل.
  �سيا�سيا دفع ال�سودان ثمن اإبتزاز االدارة االمريكية وا�ستجابته لها، 
قائمة  دولة  بعد  فيما  ا�سبح   الذي  ال�سودان  جنوب  اقليم  فتم انف�سال 
االدارة االمريكية  عليه  ا�سرفت  م�سوه  �سغوط وا�ستفتاء  بذاتها، بعد 

بنف�سها عرب منظمة جيمي كارتر رئي�ص امريكا اال�سبق.
من  مزيدا  تقدم  ال�سودانية  احلكومة  زالت  ما  حدث  الذي  كل  بعد 
البقاء  �سمان  تذكر�سوى  م�سلحة  اي  دون  لالدارة االمريكية،  التنازالت 
االخوان  احتوت حكومة  التي  االمريكية  االدارة  ا�سراف  يف احلكم  حتت 
امل�سلمني باخلرطوم متاما، وجعلت منها اداة لتنفيذ اجندتها ال�سيا�سية  
وتوظيفها  ال�سودانيه،  وال�سيادة  الوطنية  الوحدة  من  تبقي  ما  تهدد  التي 
لعبت )مل�سلحتها(  كما  واالفريقي،  العربي  اجلوار  اأجندتها لدول  يف 
احلريات  وانعدام  ال�سودان  يف   االن�سان  حلقوق  ال�سارخة  االنتهاكات 

وانت�سار الفقر واجلهل واحلروبات.
االقت�سادية  االزمات  �سوى  املقابل  اخلرطوم يف  حكومة   حت�سد  ومل 
املتالحقه التي ا�سرت بال�سعب ال�سوداين املغلوب علي اأمره، فاأنت�سرالفقر 
ثراء  يقابله  ال�سباب،  و�سط  البطالة  معدالت  وتزايدت  ال�سودان  كل  يف 
فاح�ص للموالني حلكومة اخلرطوم، اأع�ساء حزب املوؤمتر الوطني احلاكم، 
ال�سيا�سي  ال�سراع  دائرة  وتو�سع  وارتفاع  االقت�ساد،  معدالت  يف  وتراجع 
الأي  ورف�سها  ال�سمويل  النهج   ذات  ال�سودانية  احلكومة  تعنت  مع  خا�سة 
احلكومة  نهج  بتغري   اال  ال�سوداين  ال�سعب  حال  ين�سلح  لن  لذا  حلول. 
والتقدم،  واملواطنة  والعدالة  احلرية   دولة  وبناء  االآن  القائم   ال�سودانيه 
واعادة هيكلة االقت�ساد ال�سوداين، ومعاجلة االثار ال�سيا�سه  واالجتماعية.
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علي الزبيديسعد كموني
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ي ا

ف
البد  ال�سيا�سي  خطه  اأو  الفكري  اجتاهه  كان  واأيا  الكاتب 
ان تتوافر لديه  االأمانة والبحث عن احلقيقة فبدونهما ال يعد 
تتطلب  فيما  تتطلب  وال�سهادة  الع�سر،  على  �ساهدا  الكاتب 

ال�سدق واالأمانة يف القول والنقل عن الغري.
قراأت  قد  كنت  ما  لكتاب  ال�سديد  االأ�سف  مع  اقراأ  لكني 
خارجه،  يف  وال  العراق   داخل  يف  ال    2003 قبل  �سيئا  لهم 
لكتاب من  ال�سفات  ومنح  الكتابة  اال�ست�سهال يف  ان موجة  اال 
الدرجات املتدنية فاأ�سبح لدينا كذا خبري ا�سرتاتيجي، وحملل 
�سا�سات  بهم  قادرازدحمت  بقدرة  اأو مفكر ا�سرتاتيجي، هكذا 
الف�سائيات و�سفحات ال�سحف اليومية واال�سبوعية، م�سقطني 
متحيز  منظور  من  يرونه  ما  والقراء  امل�ساهدين  م�سامع  على 

ومتحزب جمانبا للواقع واحلقيقة.
ثوريا  قوميا  اأو  ليرباليا  اأو  مارك�سيا  كن  للكاتب،  اقول  واأنا 
اأو ا�سالميا هذا �ساأنك وحقك يف اعتناق ما يالئمك من اأفكار 
وتوجهات، لكن اأن  جتانب احلقيقة وتزور التاريخ، فهذا يخرج 
قراأنا  وقد  نعلم  ونحن  قول احلق  و  وال�سدق  االأمانة  من خانة 
لو كان على  و  يقول احلق  واالأمني  ال�سادق  ان  القول  ماأثور  يف 

نف�سه.
اليومية  ال�سحف  اإحدى  يف  الكتاب  الأحد  قراأت  اأيام  قبل 
كاملة من  واأنكر مرحلة  التاريخ  وزور  به احلقيقة  مقاال جانب 
تاريخ التعليم يف العراق كان من ثمارها مئات االآالف من حملة 
اآالف  بل  واالخت�سا�سات،  العلوم  خمتلف  يف  العليا  ال�سهادات 
واملعاهد  اجلامعات  ارقى  على  اليوم  يتوزعون  الذين  العلماء 
�سهدت جمانية  الكاتب  تناولها  التي  املرحلة  تلك  واأن  العاملية، 
العراق  فيها  وح�سل  االأمية،  على  والق�ساء  والزاميته  التعليم 
التي  نف�سها  املرحلة  وتلك  ال�سبب،  لهذا  اليون�سكو  جائزة  على 
الدول  يف  مثيالته  ي�ساهي  باأنه  العراق  يف  التعليم  فيها  عد 
على  متحامال  كان  مهما  كاتب  الأي  يجوز  فال  اال�سكندنافية. 
املنجزات،  تلك  على  ي�سطب  واأن  ذلك  ينكر  اأن  النظام  ذلك 
لكونه كان يعد نف�سه معار�سا  للنظام. فالكاتب املن�سف يجب 
اأن ي�سري اإىل االإيجابيات واىل ال�سلبيات وان ي�سع �سمريه حكما  
فيما يقول ويكتب، الأن حمكمة ال�سمري هي اأعلى حماكم العدل 
اأبتعادها عن  اأو  وما هو قربها  كلمات  اأيدينا من  ما تخط  وان 
احلقيقة، فنحن م�سوؤولون عنه مع اأننا كلنا على افرتا�ص ن�سعى 

اىل احلقيقة وال �سيء غري احلقيقة.
الراأي  يف  معه  اختلفت  مهما  اأمني  �سادق  قلم  لكل  فتحية 
واملوقف الأنه يبحث عن احلقيقة  وال خري يف قلم متلون متملق ال 

يبني وطنا وجمتمعا نظيفا.

الكاتب ومحكمة الضمير الرهان المبّرر
رًا. وال ياأتي تربير الّرهان، يف  مع هذا اخلراب الكبري، ما زال الرهان على الغد احل�سارّي مرَبّ
�سياق املكابرة باإزاء هذه الدماء املراقة على االأر�ص العربّية ب�سكٍل فظيع، واأكرث من حاجِة الوحدة 
باأ�سكاٍل  وال�سابات،  ال�سباب  األ�سنة  على  ملحوظًا  بات  اآخر،  �سياٍق  يف  ياأتي  بل  وفل�سطني؛  العربية 

خمتلفة. 
مع  تن�سجُم  هذا  ب�سلوكها  وهي  االأهلية،  واحلروب  الفنت  اإال  تنتُج  ال  اأمٌة  اأننا  يرى  من   هناك 
تاريخها الدموي، وهناك فريق ال ي�ستهان به، بداأ ي�سعر ب�سرورة جتاوز االإ�سالم بو�سفه دينًا يريد 
وهو  واملنكح.  وامل�سكن  وامل�سرب  باملاأكل  منهم  وميتازوا  االآخرين،  مع  ينخرطوا  ال  اأْن  اأتباعه  من 
لي�ست  االإ�سالم  اأّن مزاعم هوؤالء عن  اآخرون يرون  واإرهابهم. وهناك  اإىل مقاتلتهم  بالتايل يدعو 
�سحيحة، اإىل ما هنالك من االآراء املتنوعة. فكل هذا ميكن ت�سييقه يف �سياق االمتعا�ص، والرف�ص 

لهذا الواقع االأليم، وهو دليل على اأّنهم جميعًا واقعيون وغري م�ست�سلمني لهذا الواقع.
اإذن يحق لنا الرهان على الغد؟

ولكن هذا الغد ال ياأتي، وال ينبغي له اأْن ياأتي، اإذا كان الرهان مرتبطًا باالأدعية وثقافة االنتظار، 
بعيدًا من ال�سعي الدوؤوب الإعادة النظر بكل م�سلماتنا وبدهياتنا؛ فاال�ست�سالُم ملا نعرف عن طريٍق 
مطروقٍة �سابقًا ال يخرُج بنا من اأزماتنا وماآزقنا احل�سارية، بل يجعلنا اأ�سرى ما نعرف، ونح�سُب اأننا 
خري النا�ص واأرقاهم. و واقع االأمم املتقّدمة اأنها دومًا يف حاِل خروج على ما تعرف؛ فكيف ينبغي 
لنا اأن نعر�ص على العامل ما �سبق اأن قراأه وه�سمه وجتاوزه؟ وكيف ال نرى اأّننا ن�ستمتع مع مّدخراتنا 
املعرفّية، ونحفظها عن ظهر قلب؛ فيما امل�ست�سفيات مل تعد اأفكار ابن �سينا تعنيها ب�سيء، وميكنها 
اأن تعالَج مر�ساها من دون اأن ت�ستح�سر منجزاته العظيمة، واجلامعات ومراكز االأبحاث الفل�سفية 
الكربى، ال تذكر ابن ر�سد وال ابن باجه وال الغزايل باأكرث من �سطٍر اأو �سطرين، واملتنبي ال ي�سغل 
اأحدًا من النا�ص غرينا اإْذ ن�ستح�سره ونحن ندري اأنه ال خيل بعُد وال ليل، وال بيداء ، وال �سيف وال 
املراكز  لي�سوا عند  واخلفاجي واجلرجاين  قتيبة  وابن  قلم، كذلك اجلاحظ  وال  وال قرطا�ص  رمح 
تقادمت،  ونظرياته  الزمن،  عليه  م�سى  قد  خلدون  ابن  اأن  ندرك  متى  اأحد.  من  الكربى  البحثية 

وتقادمت � بالتايل � كلُّ مدخراتنا املعرفية؟ 
ما منلكه يجعلنا يف عزلة عن العامل، وال يحتاجه العامل.

ور�سة  ونبداأ  اأن نفخر مبعرفتها،  التي يجب  اإّنها احلقيقة  بالطبع ال،  هل هذه احلقيقة مّرة؟! 
عمل جريئة نح�سن فيها دفن موتانا، واالنطالق بروؤانا اإىل الغد لنطبعه باأ�سلوبنا من موقع االإبداع 
واحلرية؛ فاجلراأة ال تعني الت�سلل اإىل مواقع اآبائنا يف اأعايل القلب والعقل لنقتلهم غدرًا ونكرانًا؛ 
بل تعني اأن نتحرر من �سلطتهم املقّد�سة باجتاه حياٍة نقرر فيها العيب و�سواه، انطالقًا من فهمنا 
لواقعنا، وواقع غرينا، انطالقا من فهمنا للعلوم احلديثة، واآلية التفكري احلديث، امتثااًل ملتطلباتنا 
وملا تقت�سيه الك�سوف احلديثة، التي تخربنا باأنَّ ج�سدنا ال تنفع معه الّرقى اإذا مر�ص، واالأمطار اأو 

االحتبا�ص احلراري ال نت�سدى ملخاطرها بال�سلوات واالأدعية !
الأّن  املطلوب  هو  وهذا  وال�سبايا،  ال�سباب  األ�سنة  على  كفرًا  اأثره  يبدو  كما  اليوم  املرير  الواقع 

االنخراط يف اأتونه هو املهلكة. ومن هنا رهاين على غٍد عربّي اآخر.
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السياسة

خالد سعد زغلول

فرنسا والعرب بين العسل وإبر النحل

3الحلقـــ  ـــــة

اإمرباطوريات  اأكرب  اإحدى  فرن�سا؛  ترتكز 
حتكمه  قرون،  منذ  قائم  تقليد  على  التاريخ؛ 
وحق  الدولية  كال�سرعية  اأ�سا�سية  مبادئ  جملة 
حقوق  واحرتام  م�سريها،  تقرير  يف  ال�سعوب 
دولة  واحرتام  الدميقراطية،  واملبادئ  االإن�سان 
على  حر�ست  االأمم.  بني  والتعاون  القانون 
اأ�سكال  تنمية  على  والعمل  الوطني  ا�ستقاللها 
اجلرنال  ومنذ  والدويل.  االإقليمي  الت�سامن 
على  الروؤ�ساء  عكف  ماكرون  وحتى  ديجول 
الركيزة يف �سيا�سة فرن�سا  جت�سيد وتنمية هذه 

الدولية.
رغم  العربية،  منطقتنا  يخ�ص  فيما  اأما    
وجه  يف  فرن�سا  �سمدت  الدولية؛  املتغريات 
التقلبات الراهنة، فلم تن�ساق طويال مع الرياح 
من  الكثري  فلديها  ؛  واالإ�سرائيلية  االأمريكية 
االأرا�سي  يف  العامل  ثروات  ثلث  لتوفر  امل�سالح 
يف  اأو�سطية  ال�سرق  �سيا�ستها  تتجلى   ، العربية 
ت�سر�سل  وين�ستون  الربيطاين  الداهية  مقولة 
ولكن  دائمني  اأ�سدقاء  اأو  اأعداء  للدول  لي�ص   «

لديها م�سالح دائمة«.  
اأن  بد  ال  الثنائية  العالقات  مللف  فاملتابع 
ي�ستوقفه موؤ�سر العالقات الذي يرتفع وينخف�ص 
بني  ليتاأرجح  التاريخ،  مدار  على  غريب  ب�سكل 
الع�سل واإبر النحل ول�سعاتها. اإذ تارة يرتفع اإىل 
اأخرى  وتارة  اال�سرتاتيجي؛  التحالف  م�ستوى 
ينخف�ص بعنف لي�سل اإىل املواجهات الع�سكرية 

اأو االحتالل.

ج�سد اأول ات�سال عربي بفرن�سا؛ اأبهى �سور 
حوار احل�سارات؛ كان ذلك يف الزمن اجلميل؛ 
بلقاء جمع بني هارون الر�سيد خام�ص اخللفاء 
وموؤ�س�ص  االإفرجن  ملك  و�سارملان  العبا�سيني 
الرومانية  »االإمرباطورية  ب�  الحقا  يعرف  ما 
�سرعا  لكن  نابليون.  اأ�سقطها  والتي  املقد�سة«، 
اإمرباطورية  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  انتهى  ما 
العبا�سية،  واالإمرباطورية  االأوروبية  �سارملان 
امل�سرق  رّوعت  التي  ال�سليبية  احلروب  ب�سن 
فرن�سا  مع  املواجهات  اأول  فكانت  العربي. 
اجلرنال  احتالل  مع  ال�سدام  كان  ثم  والغرب 
 )1798-1801( مل�سر  بونابرت  نابليون 
منبوذ  ع�سكري  احتالل  كان  وجودهم  لكن 
بعد هزمية جي�سه يف  نابليون  بان�سحاب  انتهى 
ا�سطرابات  وحدوث  البحرية  قري  اأبي  معركة 

�سيا�سية يف فرن�سا.
احلقيقية  الفرن�سية  املواجهة  تعترب  لكن 
)فرن�سا  الثالثي  العدوان  خالل  م�سر  مع 
نظري؛  يف   1956 عام  اإ�سرائيل(  بريطانيا 
تغري  يف  ت�سبب  وخطريًا؛  تاريخيًا  منعطفًا 
املعركة ومعطيات ال�سرق االأو�سط ل�سالح العدو 
والتكنلوجي  الع�سكري  تفوقه  و�سر  ال�سهيوين 
اإىل اليوم؛ ، حيث �سكل العداء الفرن�سي للزعيم 
جمال عبد النا�سر حراكا ا�سرتاتيجيا ونقالت 
حرب  تكن  فلم  اأبيب  وتل  باري�ص  بني  نوعية 
للقناة  اخلالد  الزعيم   تاأميم  ب�سبب  ال�سوي�ص 
فقط،  واإمنا انتقاما منه مل�ساهماته القوية باملال 
حرب  يف  اجلزائريني  للمجاهدين  وال�سالح 
اال�ستعمار  اإنهاء  جناح  جوهر  فكان  التحرير 
132 �سنة. فكانت فرن�سا  الفرن�سي الذي دام 
لعدوه  االأوفى  احلليف  اخلم�سينيات  طيلة 
القومي  م�سروعه  الإ�سعاف  اإ�سرائيل؛  االأبرز 
اأبيب  تل  لت�سبح  حتالفها  فطورت  الوحدوي؛  
وا�ستغل  بها  ي�ستهان  ال  اإقليمية  ع�سكرية  قوة 
فطلبوا  امل�سري  للرئي�ص  فرن�سا  عداء  اليهود 
اإ�سراكهم يف برناجمها النووي الفرن�سي لينقذ 
الوجود ال�سهيوين بعد اأن هددهم عبد النا�سر 
باإلقائهم يف البحر اإن مل يخرجوا من فل�سطني؛ 
اجلمهورية  حكومة  ظل  يف  وقتها  فرن�سا  كانت 

وميني  الي�سار  �سلطة  حتت  اله�سة  الرابعة 
وميرتان،  كموليه،  اال�سرتاكيون  ولعب  الو�سط، 
مع  العالقة  تطوير  يف  دورا  فران�ص،  وماندي�ص 
فاتفق  ابيب.  بتل  »العّمال«  حزب  يف  رفاقهم 
ونظريه  موليه،  جي  الفرن�سي  الوزراء  رئي�ص 
ت�ساعد  اأن  على  �سرًا  جوريون،  بن  دافيد 
برييز  �سيمون  كان  نوويًا.  اإ�سرائيل  فرن�سا 
مهند�سني  مب�ساركة  ومتكن    ، االتفاق  عراب 
االإ�سرائيلي.  دميونا  مفاعل  ت�سييد  فرن�سيني 
حتى  النووية  الع�سكرية  التكنولوجيا  واكت�ساب 
كان  برييز  اأن  املفارقة  نووية؛  قوة  اأ�سبحت 
الفرن�سي،  اجلي�ص  باأركان  مبا�سرة  �سلة  على 
الدفاع  وزارة  يف  خا�سا  مكتبًا  امتلك  انه  حتى 
ال�سوي�ص  حملة  يف  فرن�سا  �ساركت  الفرن�سية. 
اجلي�ص  فرن�سا  زودت  ؛   1956 عام  امل�سينة 
وتكنلوجيا  الع�سر  اأ�سلحة  باأحدث  االإ�سرائيلي 
احلرب واالأقمار ال�سناعية الع�سكرية الفرن�سية 
التي  املرياج  مقاتالت  على  احل�سول  وال�سيما 
�سكلت فيما بعد القوة اجلوية الرئي�سية ملهاجمة 
�سر  وكانت  امل�سرية  واملطارات  القواعد 
وبع�ص  فل�سطني  و�سياع   1967 عام  هزميتنا 

االأرا�سي العربية.  
الفرن�سية  العالقات  حت�سنت  الواقع  يف 
ديجول  �سارل  اجلرنال  ا�ستالم  بعد  م�سر  مع 
من  كثريًا  فاأوقف   1958 عام  ال�سلطة 
والذري  الع�سكري  التعاون  وامتيازات  جوانب 
الع�سل  �سنوات  اإ�سرائيل، منهيا  الالحمدود مع 
لتتزوج  الطالق  فحدث  واإ�سرائيل  فرن�سا  بني 
اإ�سرائيل الواليات املتحدة االأمريكية. حيث بدت 
مركزا  حتتل  اجلزائر؛  ا�ستقالل  بعد  فرن�سا 
مميزا عن باقي الدول الغربية. فبداأ اجلرنال 
واالنعطاف  عربية  دبلوما�سية  على  االنفتاح 
العالقة  يف  التوازن  نحو  الفرن�سية  بال�سيا�سة 
)العرب  االأو�سط  ال�سرق  يف  املعادلة  طريف  مع 
قطعت  التي  العالقات  ال�ستعادة  واإ�سرائيل(، 
اجلزائر،  يف  احلرب  خالل  العربية  الدول  مع 
والغرب،  ال�سرق  قطبي  بني  احلكم  دور  ليلعب 
و�سغل الفراغ على ال�ساحة الدولية، اأحب العرب 
ال�سباحة  من  ديجول  اأخرجها   اأن  بعد  فرن�سا 
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م�ستقلة.  �سيا�سة  وانتهج  االأمريكي  الفلك  يف 
مع  عالقاتنا  با�ستئناف  قمنا  وقال ديجول«  
وبا�ستئناف  امل�سرق،  يف  العربية  ال�سعوب 
�سيا�سة ال�سداقة والتعاون التي كانت ال�سيا�سة 
الفرن�سية لقرون خلت يف هذا اجلزء من العامل، 
والتي مُيلي العقل وال�سعور اأن تكون اليوم اإحدى 

اأُ�س�ص ن�ساطنا يف اخلارج » .  

العالقة بني عبد النا�سر وديجول
عربي  كزعيم  النا�سر  بعبد  معجبا  ديجول  كان 
االنحياز  قيادته حلركة عدم  اأفريقي وحل�سن 
فيما حيا عبد النا�سر تاريخ ديجول ال�سخ�سي 
اإعجابي  بداأ  »لقد  وقال:  الوطنية،  ومواقفه 
اأثناء احلرب العاملية الثانية، واأتذكره  بديجول 
حترير  عند  ال�سانزليزيه  يف  القوات  ي�ستعر�ص 
باري�ص. واأثناء احلرب اأعجبت بال�سابط الذى 
�سمم على الكفاح بالرغم من كل ال�سعوبات. 
�سجاعا  كان  ديجول  فاإن  الوقت،  نف�ص  وفى 
بدون  املوقف  واجه  باجلزائر حيث  يتعلق  فيما 
اأنه  اأعتقد  اإننى  كرامة.  م�ساألة  اإنها  مواربة، 
فاإن  ال�سعوبات  من  وبالرغم  مبادئ،  رجل 
العالقات معه تختلف عن العالقات العادية مع 

ال�سيا�سيني » . 
لقد اأدار ديجول املوقف من ال�سراع بنف�سه، 
التقليدي عقب عليه  التحالف  واأبعد بالده عن 
عبد النا�سر فى خطابه فى 26 مايو 1967 
 - فرن�سا  اإ�سرائيل،  مع  واقف  »الغرب  قائال: 
تتحيز  مل  ديجول-  اجلرنال  �سخ�سية  بف�سل 
وال  االأمريكي  اخلط  تاأخذ  مل  الإ�سرائيل، 

الربيطاين » .
فرن�سا  تداركت  النك�سة؛  وقعت  فحينما 
وتداعيات  حجم   - االأوان  فوات  بعد  -ولكن 
الكارثة التي ت�سببت بها باحتالل دولة فل�سطني 
و�سياع االأرا�سي العربية بقوة ال�سالح وتكنلوجيا 
الوزراء  جمل�ص  يف  اجلرنال  فاأعلن  فرن�سا 
االإ�سرائيلي،  للعدوان  فرن�سا  اإدانة  الفرن�سي 

وكّرر اإدانته لهذا الهجوم يف املحافل الدولية. 
التيارات  الأغلب  خمالفًا  كان  موقٌف 
مبعاداة  اتهامات  كّلفه  واالإعالمية  ال�سيا�سية 
حظر  اأعلن  بل  يرتاجع  مل  ولكنه  ال�سامّية 
اأولها  املنطقة،  يف  دول  �سبع  اإىل  االأ�سلحة  بيع 
اأن  اأعلن  م�سر  على  عدوانها  بعد  اإ�سرائيل 
فرن�سا ترف�ص االعرتاف باالحتالل االإ�سرائيلي 
بالقوة. واأر�سل ديجول ر�سالة اإىل عبد النا�سر 
»اإىل  فيها:  قال   ، ع�سده  و�سد  معه  للت�سامن 
الن�سر  اإن  النا�سر..  عبد  جمال  الرئي�ص 
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تاريخ  يف  عابرة  عوار�ص  املعارك  يف  والهزمية 
وقت  يف  وفرن�سا  االإرادة.  هو  يهم  وما  االأمم، 
حتت  ن�سفها  كان   �� تتذكر  كما   �� االأوقات  من 
خا�سعا  االآخر  ون�سفها  النازي،  االحتالل 
اإرادتها،  حلكومة عميلة. ولكن فرن�سا مل تفقد 
قيادتها  وراء  واثقة  ت�سري  الوقت  طوال  وظلت 
اإن ال�سجاعة احلقيقية يف  اإرادتها.  املعربة عن 
فاإنها  ال�سعيدة  االأوقات  واأما  املحن،  مواجهة 
العامل  �سالم  اإن  ال�سجاعة.  هذه  ت�ستدعى  ال 
يتفق  من  اأول  واأنا  جهودك،  يقت�سى  العربي 
معك على اأن االأمر الواقع الذى قام عندكم االآن 

ال يعطى اأ�سا�سا �سحيحا ملثل هذا ال�سالم » . 
م�سر؛  موقف  م�ساندة  يف  ديجول  وم�سى 
القائم على اأ�سا�ص اأن حل اأزمة ال�سرق االأو�سط 
الكامل  اإ�سرائيل  بان�سحاب  اإال  يتم  اأن  ال ميكن 
من االأرا�سي املحتلة. واأدان ال�سيا�سة التو�سعية 
الإ�سرائيل، واأعرب عن اعتقاده اأنه « منذ حملة 
عدوانية  كدولة  اإ�سرائيل  ظهرت  ؛  ال�سوي�ص 
اأن متتد؛ فقد عملت على م�ساعفة  اإىل  تهدف 
ن�سرت  ثم  الهجرة،  طريق  عن  �سكانها  عدد 
االعتقاد اأن االأر�ص التي ح�سلت عليها ال تكفى 
يف املدى الطويل، و من ثم اأقدمت على االت�ساع 
م�ستفيدة من كل الفر�ص » . فقال عبد النا�سر 
و�سمم  ق�سيتنا،  تفهم  ديجول  باأن «اجلرنال 
اأن  العدوان، و  �سد  املبادئ  مع  يقف  اأن  على 
االأرا�سي  جميع  من  ين�سحب  اأن  يجب  املعتدى 
ثقة  على  ونحن  لنا،  مك�سبا  وكان هذا  املحتلة. 
يف ا�ستمرار موقف فرن�سا من العرب. وال�سعب 
االأيام،  من  يوم  يف  الثورة  لواء  رفع  الفرن�سي 
االأيام،  من  يوم  العظيمة يف  املبادئ  ورفع هذه 
هذا  يتخذ  فعال  ديجول  اجلرنال  كان  وحينما 
املوقف، كنا ن�سعر اأنه ينفذ فعال االأهداف التي 

نادت بها الثورة الفرن�سية» .
 28 يف  امل�سري  الزعيم  رحيل  وعقب 
1970، كتب اجلرنال ديجول ر�سالة  �سبتمرب 
كلمات  بعد  فيها  جاء  ومما  بخطه،  تعزية 
النا�سر،  عبد  »الرئي�ص  واملوا�ساة..  التعازي 
قدم  العادية،  غري  و�سجاعته  واإرادته  بذكائه 
تقارن.  ال  خدمات  كله  العربي  وللعامل  لبلده 
اإثارة  واأكرث  اأق�سى  التاريخ  من  فرتة  وفى 
اأجل  من  الكفاح  عن  يتوقف  مل  غريها،  عن 
وقد  وعظمتهم  و�سرفهم  العربي  اال�ستقالل 
كنا نحن االثنني متفاهمني جدا ونقدر بع�سنا. 
العالقات اجليدة جدا  اإقامة  ا�ستطعنا  وكذلك 
التي  وفرن�سا؛  املتحدة  العربية  اجلمهورية  بني 
حتكمها ال�سداقة بينهما والرغبة امل�سرتكة يف 

العدالة والكرامة وال�سالم«.

الواقع كانت قومية املعركة �سر الن�سر؛  يف 
 9 البا�سلة  امل�سرية  القوات  �ساهمت يف جناح 
التي  الدول  اأوائل  من  العراق  كان  عربية،  دول 
1973 على جبهتي  اأكتوبر  �ساعدت يف حرب 
هنرت  الهوكر  طائرات  خا�سة  �سوريا،  و  م�سر 
التي �ساركت بال�سربات االوىل على خط بارليف 
و الفرقة املدرعة العراقية التي حمت دم�سق من 
ال�سقوط. واجلزائر ثاين دولة من حيث الدعم 
هواري  اجلزائري  الزعيم  �سخر  حيث  للحرب 
فا�سرتى  للمعركة  بالده  طاقات  كل  بومدين 
امليج  طائرات  �سرب  ال�سوفياتي  االحتاد  من 
 50 قوامه  ب�سرب  و�ساركت اجلزائر   واأ�سلحة 
و3  و�سوخوي7  وميج17   21 ميج  مقاتلة 
فيالق دبابات مكون من 96  دبابة وفيلق م�ساة 
مدفعية  وفوج  ميدان  مدفعية  وفوج  ميكانيكية 

م�سادة للطريان و 7كتائب لالإ�سناد.
�سامال  حظرا  اأي�سا  ليبيا  فر�ست  فيما 
 ، املتحدة  الواليات  اإىل  النفط  �سادرات  على 
اأكرب  وعقد  فرن�سا  القذايف  معمر  العقيد  زار 
�سفقة ع�سكرية يف تاريخها ب�سراء �سربًا قوامه 
دبابة  و200  مرياج  طراز  من  مقاتلة   110
اأخرى، ومنظومة دفاع جوى متحرك،  واأ�سلحة 
وا�سرتى من رو�سيا الزوارق املطاطية، وج�سور 
بارليف،  خط  ن�سفت  التي  واخلراطيم،  العبور 
جرى  اأمريكية  جرافات  ا�سترياد  اإىل  اإ�سافة 
للدبابات  ترابي  جدار  اإقامة  فى  ا�ستخدامها 
امل�سرية، ورغم معار�سة واإ�سرائيل وحلفاءهم 
»نيك�سون«  االأمريكي  الرئي�ص  �سيما  فرن�سا  يف 
يف  ت�ستخدم  اأن  خ�سيته  بومبيدو  اأبلغ  الذي 
له  قال  بومبيدو  لكن  م�سر  ل�سالح  احلرب 
املغناطي�سية  من  العرب  يجذب  اأن  يريد  باأنه 
و�سمن  ال�سادات؛  اأن  الطريف  ال�سوفيتية. 
اإىل  امل�سرينِي  الطيارين  ار�سل  اخلداع؛  خطة 
تدريبهم  يتم  ليبية حتى  �سفر  فرن�سا بجوازات 
على املرياج على اأنهم ليبيني؛ واأر�سل ال�سادات 
اإىل باري�ص مع الوفد الع�سكري �سابط م�سري 
العقيد  ب�سحبة  ليبي  دبلوما�سي  �سفر  بجواز 
ا�سمه  كان  والع�سكري  التقني  للتن�سيق  القذايف 
حممد ح�سني مبارك وكان وقتها قائًدا للقوات 

اجلوية.
اأما موقف فرن�سا من حرب اأكتوبر فتلخ�ص 
الديجويل  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  رد  يف 
مي�سيل جوبري حينما �ساأله ال�سهاينة هل تدين 
فرن�سا االإعتداء امل�سري يف يوم الغفران؟ فقال 
تعد عدوانًا  بيته  اإىل  العودة  املرء  :هل حماولة 

مبيتًا ومدبرًا ؟ 
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من املحزن القول ان معظم الدول العربية متلك �سجال �سيئا يف حقوق 
االإن�سان، وذلك ال�ستبداد احلكام وت�سبثهم بالكرا�سي لعقود طويلة، اإ�سافة 
ملجيئهم للحكم بطرق غري �سرعية. وقد جاءت ردود افعال عدد من �سعوب 
الوطن العربي  متباينة  وح�سل ما  اختلف على ت�سمياته فبع�سهم  ت�سبث 
العربي يف  الربيع  ثورات  اأو  العربي  الربيع  اأو  العربية،  بالثورات  بت�سميتها 
اخلريف  ونتاج  م�سلمات  من  اال  تكن  انها مل  ا�ستنتجوا  واخرون  االإعالم، 
العربي، ان هي بكل االحوال حركات اختلف على ت�سمياتها اندلعت جراء 
اإىل  اإ�سافة  امَلعي�سية،  االأحوال  و�سوء  االقت�سادّي  والركود  الف�ساد  انت�سار 
البالد  معظم  يف  االنتخابات  نزاهة  وعدم  واالأمني  ال�سيا�سّي  الت�سييق 
العربية. وال زالت بع�ص هذه احلركات م�ستمرة حتى هذه اللحظة. حيث 
مل  انها  الوا�سح  لكن  االآن،  حتى  اأنظمة  باأربعة  باالإطاحة  ظاهرا  جنحت 
تنجح حتى االآن على تغيرياالأو�ساع املعي�سية واالقت�سادية املرتدية، وا�سبح 
ل�سان حال املوطنني يردد بح�سرة، لالأ�سف اننا ح�سلنا على حرية التعبري 
وفقدنا لقمة العي�ص. هذا ما ظهر وا�سحا فيما �سمي باالنظمة اجلمهورية، 
وهو نف�ص ما ح�سل يف االأنظمة امللكية التي فيها حكم ملكي )مطلق( حيث 

خرجت مظاهرات فيها للمطالبة مبلكية د�ستورية ومزيد من احلريات.
 رغم كل ما حدث ونعتقد انه �سيحدث )لي�ص بال�سرورة ايجابيا( اآجال 
اأن الربيع العربي عبارة عن موؤامرة خطط لها  ام عاجال، يعتقد البع�ص 
خريطة  لر�سم  ال�سهيوين  والكيان  االأمريكية  املتحدة  الواليات  وتنفذها 
كونداليزا  بها  ونادت  لوي�ص  برنارد  اعدها  التي  اجلديد  االأو�سط  ال�سرق 
رايز عندما �سرحت الكرث من مرة متباهية يف قولها ان اغلب حلفاءنا من 
االنظمة يف املنطقة ا�سبحوا »منتهي ال�سالحية« مبعنى ان مهمتهم انتهت 
وعلينا ان ناأتي ببدائل ع�سى ان يح�سنوا تنفيد ما اعدوه من خطط لتدمري 
ما تبقى لنا من كرامة، ول�سرقة ما اختزنته بطون االر�ص من خريات مل 

ي�ستفيد منها ا�سحابها نظريا من املواطنني العرب.
من  مزيد  بتحقيق  ال�سباب  لهوؤالء  امل�سرقة  االآمال  حتطيم  مت  لقد 
عا�سوه  الذي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الركود  واإنهاء  ال�سخ�سية  احلريات 
احداث  العربية  البلدان  �سهد عدد من  وبداًل من ذلك،  على مدى عقود. 
خطرية، حيث اجتاحت هذه الدول �سراعات داخلية وحروب اأهلية اأوعادت 

االأنظمة ال�سابقة بب�ساطة اإىل احلكم.
ان واحدة من اهم م�ساكلنا التي يوظفها بع�ص  منا �سدنا، هي ان هوؤالء 
يفت�سون عن حلول ق�سايانا امل�سريية  بالعودة اىل املا�سي التليد. ال �سك 
يف ان االأمة العربية كانت قد و�سلت اإىل اأعلى املراتب يف العلم واحل�سارة 

ولكنها بعد ذلك انقطعت عن التقدم وجمدت يف مكانها ثم اأخذت تتقهقر 
واأدباوؤها  وعلماوؤها  باأجمعها  العلوم  اأهملت  فمدار�سها  كافة  ميادينها  يف 
�ساروا يقت�سرون على اجرتار االأبحاث الدينية واللغوية من غري ابتكار وال 

جتديد.
ان كل امم االر�ص الواعية عندما تعرتيها امل�ساعب ترتفع على الواقع 
ال�سعوب  وجتارب  الع�سر  روح  من  احللول  با�ستلهام  ال�سعبة  والظروف 
يعمي  للما�سي  وع�سقهم  حنينهم  فان  العرب  اال  �سبقتهم،  التي  االخرى 
وان عاملهم  وقرون،  قرون  ما�سيهم  وبني  بينهم  ان  وين�سيهم  اب�سارهم 
احلدود  عابرة  والتكنلوجيا  الرقمي  واالنرتنيت  العوملة  عامل  اليوم 
واملحددات. عامل تتحكم به القوى اخلفية باأدواتها اخلطرية، عامل عندما 
املعلومة  نه�ستهم  ينه�سون  االأوربيون  كان  تخلفهم   على  العرب  فيه  اأفاق 
بف�سل العلوم التي اقتب�سوها من العرب ثم �ساروا يتقدموا يف كل ميادين 

االبتكار واالخرتاع ب�سرعة كبرية تتزايد يوما بعد يوم.
 نعم اإننا مع�سر العرب تخلفنا عن قافلة احل�سارة بعد اأن كنا ن�سري يف 
طليعتها. تاأخرنا عن معظم �سعوب العامل املتمدن بعد اأن كنا ن�سبقها جميعا 
وبقينا مدة قرون عديدة نزداد تخلفا وتاأخرا يف امليادين كافة. و ف�سال عن 
ذلك لقد ظللنا غافلني عن تخلفنا هذا وغري �ساعرين باالأخطار التي حتيق 
بنا من جراء هذا التخلف حتى اإننا �سرنا يف حقبة من الزمن نعد اجلمود 
ف�سيلة ونتم�سك باأحوالنا الراهنة مت�سكا �سديدا. اإننا ال نزال بعيدين عن 
الهدف املن�سود رغم ان بع�سنا  يحاول ال�سري نحو واقع اف�سل اال اأننا على 
كل حال  ال نزال متخلفني عن قافلة احل�سارة و ال يجوز لنا بعد اأن تاأخرنا 
بل  الوئيد  الطبيعي  �سريها  ت�سري  االأمور  نرتك  اأن  امل�سمار  هذا  يف  كثريا 
يرتتب علينا اأن نعمل كل ما ميكن عمله لتعجيل هذا التطور وجعله ي�سري 

بوترية ا�سرع على قدر االإمكان.
و  تتغري  اإنها  بل  واحدة  وترية  على  ت�سري  ال  واأحوالها  االأمم  حياة  اإن 
تتطور على الدوام ويكون هذا التطور تارة على �سكل تقدم واعتالء، وطورا 
على �سكل تقهقر وانحطاط، واالأمة العربية خ�سعت لهذا القانون العام مثل 
�سائر االأمم وتعر�ست لتطورات كثرية وكبرية طوال تاريخها املديد ولكنها 
�سذت عن �سائر االأمم باالختالف الهائل الذي بدا بني ما�سيها وحا�سرها 
خالل هذه التطورات. فهل العالج يكمن باملا�سي اأم بالثورات اأم بكليهما، 
اأم بابتكارات عربية والعرب �سعب مبدع  عندما تتوفر لديه فر�ص اظهار 

االبداع.

عبدالرزاق الدليمي
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خليل مراد

رأي

العراق املحتل اأمريكيا و�سفويا، منذ عقد ونيف 
مير باأو�ساع �سيا�سية معقدة و�سعبة، بعد ان فقدت 
من  والدولية  احل�سارية  ركائزها  العراقية  الدولة 
حكومة وطنية تلتزم بالد�ستوروحكم ال�سعب وجي�ص 
للعراق  جرى  ماذا  وال�سوؤال  املجموع  اإرادة  ميثل 

و�سعبه بعد انهيار دولته ونظامه الوطني؟
االمريكيني  املحتلني  اقدام  وطاأة  ان  بعد 
واالإيرانيني ار�ص ال�سواد، قامت حكومات متعاقبة 
حتقيق  يف  ف�سلت  مقيت،  طائفي  ارث  يجمعها 
القوانني  من  العديد  و�سعت  الوطني،  التما�سك 
انتقائية  بطريقة  وال�سيا�سات  والت�سريعات 
بناء  اىل  اأدت  املحتل.  م�سالح  تخدم  ماكيافيلية 
ن�سيجه  ودمرت  ال�سعب  فئات  مع  ودية  عالقة غري 
االجتماعي بزرع الفرقة و االحقاد املذهبية. حتى 
�سيا�سات  ت�سريها  حكومة  يحرتم  ال  ال�سعب  �سار 

برمير وقا�سم �سليماين.
التي  وتلك  العراق  يف  االن�سان  حقوق  تقارير 
ت�سدر من االأمم املتحدة، حتمل احلكومة الطائفية 
الهوية  والقتل على  الع�سوائية  م�سوؤولية االعتقاالت 
املذهبية بتربيرات احرتازية. حتت م�سوغات املادة 
و�سعته  الذي  الد�ستور  تخالف  التي  اإرهاب،   )4(
احلكومة  تلزم  وهي  معروفة،  �سهيونية  اأيادي 
�ساعة   24 خالل  املحجوزين  م�سري  بتقرير 
ن�سيان  يف  وت�سببت  ال�سراح.  باطالق  او  باالعتقال 
ل�سنوات طويلة بتهم  املعتقلني بال حماكمات  اآالف 
مراكز  ت�سدرها  التي  التقارير  احلكومة.  معادات 
اأبحاث دولية معروفة تتحدث عن الف�ساد احلكومي 
يف العراق، الذي يغذي العنف واالأزمات ال�سيا�سية 
ويخلق مافيات تنخر يف ج�سد البالد وتنهب االموال  
حتى  الوهمية،  والعقود  املالية  الف�سائح  وترتكب 
الف�ساد املايل  االأوىل يف  العراق يحتل املرتبة  �سار 

واالإداري يف العامل ح�سب تقارير االأمم املتحدة.
وما  القبائل،  اأبناء  من  اجلي�ص  بني  العالقة 
ي�سمى باحل�سد ال�سعبي ذو التبعية االإيرانية، ت�سبب 
النظامية يف قمع  الع�سكرية  القوات  يف عدم قدرة 
االإرهاب القاعدي والداع�سي، التقارير ت�سري اىل ان 

القوات امل�سلحة التابعة لل�سلطة القائمة  تعاين من 
� رئي�ص  تعدد مراكز التوجيه والوالء. القائد العام 
امليل�سياوية  املجاميع  على  �سلطة  له  لي�ص   � الوزراء 
الدمج  �سليماين و�سباط  باأوامر قا�سم  تاأمتر  التي 
املدعومة من ايران. وما جرى يف املو�سل واالنبار 
الدين من �سقوط درامي مدوي اثر غزوة  و�سالح 
ان  حقيقة،  ك�سفت   .2014 حزيران  يف  داع�ص 
القوات امل�سلحة املدججة بال�سالح الثقيل واملتو�سط 
ال تخ�سع للقائد االأعلى واىل وزارة الدفاع، ب�سبب 
اأجهزة  مع  العمالة  وعالقة  الطائفية  الوالءات 
تركت  �سهيونية.  وحتى  اأمريكية   ا�ستخبارية 
�سالحها بال قتال مع ثلة داع�سية زحفت بعجالت 
على  ا�ستولت  خفيفة  با�سلحة  و  الدفع   رباعية 

اأ�سلحة قاتلت القوات احلكومية ثالث اأعوام. 
خروج  منذ  احلاكمة  ال�سيا�سية  اجلماعات 
املحتل االأمريكي مهزوما ب�سربات املقاومة البطلة. 
احداث  عقب  ايران  اىل  االأمني  امللف  وت�سليم 
بقيام  متثل   ،2010 عام  �سامراء  يف  االماميني 
حتالف طائفي وعرقي م�سلحي �سنعه برمير قبل 
البناء  مقومات  على �سرب  العراق، عمل  مغادرته 
الوطني املجتمعي. ونخر يف �سفوفة جماعات عميلة 

ومرتبطة م�سلحيا مع قوى االحتاللني.
العراق حتول اىل والية ملل�سيات ت�سرح ومترح يف 
طول البالد وعر�سها، وهي جماعات �سبه ع�سكرية 
م�سوؤولني  ومن  ال�سلطة   اأحزاب  من  مدعومة 
قوات  اىل  تابعة  اأغلبها  احلكومة،  يف  بارزين 
الفقية،  والية  وموؤ�س�سات  االإيراين  الثوري  احلر�ص 
املواطنني  اأمن  على  خطرا  القوات  هذه  �سكلت 
وتنفذ  وتقرر  وتتحكم  تت�سلط  البالد،  امن  وعلى 
تت�سيد  �سارت  حتى  واهوائها،  م�ساحلها  ح�سب 
لها  القوة  هذه  واالأمني،  ال�سيا�سي  امل�سهد  على 
ال�سرية، حتى رئي�ص  اداراتها وحماكمها و�سجونها 
اجلمهورية وهو كردي ح�سب نظام املحا�س�سة، ال 
ي�ستطيع ان ميار�ص عمله من دون حماية، اأفرادها 
املافيات  وكما  حلزبه.  تابعة  كردية  ميل�سيات  من 
تهريب  يف  واملتخ�س�سة  عنها  نقراأ  التي  العاملية 

كذلك  الب�سر،  وبيع  بال�سالح  واالجتار  املخدرات 
االقت�ساد  جماالت  يف  تعمل  العراق  يف  امليل�سيات 
احلدودية،  املنافذ  وتقا�سم  واالعالم  والتجارة 
عقود  وال  دونها،  من  تخرج  او  تدخل  ب�ساعة  ال 
تدخلها،  دون  من  ا�ستثمارات  وم�ساريع  ومقاوالت  
تتقا�سمها  واجلنوبية  الو�سطى  املناطق  يف  النفط 
ميل�سياتها،  وب�سيطرة  احلاكمة  احلزبية  التيارات 
ال�سحف  حمايتها،  حتت  االأموال  تبيي�ص 
والف�سائيات يف قب�سة يدها، عرب االغراء واالغواء 
الب�سر  تغييب  كله  ذلك  من  واالأكرث  والتهديد، 
وقتلهم  منازلهم  وحرق  اأموالهم   و�سلب  املناوئني 
على قارعة الطريق، و�سط هذه الفو�سى اخلالقة  
يحدث  ما  تربير  يتم  االمريكية،  الطريقة  على 
ال�سيا�سيى  العملية  خ�سوم  على  امل�سوؤولية  بالقاء 
الدينية  املرجعيات  واإظهار  ومعار�سيها  اجلوفاء، 
وال�سيا�سية مبظهر الربىء. وال�ساق التهم بعنا�سر 
اىل  االإ�ساءة  حتاول  من�سبطة.  غري  او  مند�سة 
التجربة الدميقراطية املزعومة يف البالد. االعمال 
الوح�سية التي ارتكبتها امللي�سيات كثرية. منها حرق 
ع�سرات املنازل يف مدينة الرمادي، وقيام جماعات 
م�سلحة بقتل الع�سرات من املواطنني يف م�ساكنهم 
الب�سرة  ويف  بغداد.  يف  االأنظمة  خمالفة  بتهم 
عناوين  حتت  انطلقت   التي  االنتفا�سة  الثائرة 
على  وتنكيل  قمع  اىل  تعر�ست  ومطلبية  اجتماعية 
يد ملي�سيات اإيرانية بتهمة حرق مقرات حزبية او 
احراق �سور خميني، لكنها دللت على ق�سية حترير 
وتوحيد واإعادة بناء وطن واأن �سعب العراق يختزن 
اأن  ير�سى  و  يقبل  لن  وطنيا متجذرا  اأرثا  ذاته  يف 
حتى  والعمالة  بالف�ساد  منخورة  منظومة  حتكمه 
فلك  يف  يدور  جرما  تبقي  ولن  القدمني.  اخم�ص 
العراق،  بخريات  طامع  وكل  ايران  ماليل  نظام  
ان �سعبنا يف العراق قادرا على توفري ح�سنا دافئا 
واالإيراين  االأمريكي  املحتل  ملواجهة  بطلة  ملقاومة 
والنه�سة  العروبة  لعراق  جديدا  فجرا  وانبالج 

ال�ساملة، يف مداها القومي وبعدها االإن�ساين. 

العراق والية الميلشيات              
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نقطة أول السطر

جمال  ال�سحّية  ق�سية  تفاعل  ال�سهر  هذا  خالل  �سهدنا 
خا�سقجي وتداخالتها بني املوقف الرتكي املت�سدد واملطالب 
بك�سف احلقيقة الن اجلرمية وقعت على ار�سه وبني املوقف 
االمريكي املراوغ الذي ينحاز يف النهاية دائما اىل م�ساحله 
اإعطاء  عن  العاجز  ال�سعودية  العربية  اململكة  موقف  وبني 
التداخالت  هذه  غمرة  ويِف   .. جرى  ملا  املنطقي  التف�سري 
ليعلن  برون�سون  اأندرو  االمريكي  الق�ص  �سراح  اطالق  ياأتي 
الباب  وليفتح  االمريكية  الرتكية  لالزمة  النهاية  بداية 
وا�سعا امام التاوؤيالت لربط ق�سايا دولية معقدة ومت�سابكة 
مبقتل جمال خا�سقجي يف القن�سلية ال�سعودية يف ا�سطنبول 
ان  بداأنا ندرك  ولكننا  تتفاعل  زالت  الق�سية ما  ان  !! رغم 
زاوية  يف  وبقى  العملية  بهذه  ال�سعوديني  وّرط  من  هناك 
غباء  ان  امل�ستبعد  من  ولي�ص   .. عليهم  وي�سحك  يتفرج  ما 
�ساهم  ال�سعودين  االأمنيني  وامل�ست�سارين  االمنية  االأجهزة 
املاليني  كل  فرغم   .. العملية  لهذه  ال�سئ  االإخراج  ذلك  يف 
التي ي�سرفها احلكام العرب على اأمنهم ال�سخ�سي ااّل انهم 
فيها  ي�سارك  التي  اخلارجية  الدورات  كل  ورغم  خمرتقون 
فمتى   ... فا�سلون  انهم  ااّل  العرب  واملخابرات  االمن  رجال 
ياأتي باخلطف  يتعلم القادة العرب ان االمن واال�ستقرار ال 
والتعذيب والتهجري وال باطالق يد االجهزة االمنية  والقتل 
ان�سان  هو  املعار�ص  ال�سحفي  وان  احلريات  وتقييد  لكتم 
يريد م�سلحة البلد وروؤيته لالمور ال تتقاطع مع ال�سلطة واإمنا 
توازيها ولكن من وجهة نظر خمتلفة .. فارحمونا وارحموا 
ال�سلطة وم�سوؤويل  �سارقي  ويا  امللوك  وكالء  يا  انف�سكم 

االجهزة االمنية ..

هالل العبيدي

متى نتعلم الدرس 

السياسة

تعزيز القيم والعالقات المشتركة 
لشاطئي البحر األبيض المتوسط 

في البرلمان األوروبي في بروكسيل 
امل�سرتكة  القيم  تعزيز  مو�سوع  كان 
مو�سوع  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  ل�ساطئي 
االأربعاء  يوم  عقد  الذي  الدويل  املوؤمتر 
الربملان  مبقر   2018 اأكتوبر   17 املوافق 
غفري  عدد  بح�سور  بروك�سيل،  يف  االأوروبي 
من امل�ساركني معظمهم من النواب االأوروبيني 
اللوند،  باتري�سيا  بارجنو،  جيل  بينهم  من 
ع�سو  منهم  ومغاربة  فرن�سيني  ومر�سحني 
جمل�ص ال�سيوخ ال�سيدة جويل جايو- مايالم، 
وال�سيدة حياة بوفارا�سني نائب رئي�ص الربملان 

املغربي.
مباردة  املوؤمتر عقب  هذا  فعاليات  وتاأتي 
والتوا�سل  لل�سحافة  العرب  الن�ساء  جمعية 
)اأفاكوم( واملنظمة االإ�سالمية للرتبية والعلوم 
والثقافة )اإي�سي�سكو( بهدف اإلقاء ال�سوء علي 
اجلهود الن�سائية املبذولة ملد ج�سور التوا�سل 
بني �سمال وجنوب البحر االأبي�ص املتو�سط ال 

�سيما ج�سور احلوار احل�ساري والديني.
رئي�ص  الطيبي  زينا  الدكتورة  واأكدت 
والتوا�سل،  لل�سحافة  العرب  الن�ساء  جمعية 
اأغفلنا  »لقد  قائلة:  االفتتاحي  حديثها  خالل 
املت�سائمني  بع�ص  ا�ستمرار  ب�سبب  يقربنا  ما 
يتمنون  الب�سر  فهوؤالء  ي�سوهنا.  ما  ترويج  فى 
�سراع  اأي  احل�سارات  بني  �سدام  حدوث 
الأ�سباب  امل�سلم،  العربي  وال�سرق  الغرب  بني 
م�سينة وح�سابات دنيئة. وينبغي اأال ن�سقط يف 
هذا الفخ، بل على العك�ص يجب التذكري دائما 
البحر  دول  بني  جتمع  التى  امل�سرتكة  بالقيم 

االأبي�ص املتو�سط«.
واالأ�ستاذة  الكاتبة  ذكرت  جانبها،  ومن 
االأديان  حوار  هيكل  عزة  امل�سرية  اجلامعية 
فران�سوا  بني  جمع  الذي  النموذج  خالل  من 
الثالث  القرن  خالل  كامل  وال�سلطان  دازي�ص 

اأنه فى هذا الع�سر  اأو�سحت  ع�سر امليالدى. 
االآخرين  �سيطنة  على  يعملون  النا�ص  كان 
االإ�سالمي  اإيل احلوار  وت�سويه دينهم. ودعت 
ربهم  واأولئك  هوؤالء  اأن  مو�سحة  امل�سيحي 

واحد.
املكتب  ع�سو  مودااليل  نوال  اأو�سحت  و 
)لبنان(  احلايل  امل�ستقبل  ال�سيا�سي 
ال�سعارات الن�سائية التي اأدت اإيل التغيري على 
اأ�سارت  كما  وال�سيا�سي.  االجتماعي  ال�سعيد 
اجلمعيات  دور  اإىل  توزان   – �سابا  كوليت 
واملنظمات غري احلكومية و و�سائل االإعالم يف 

تقا�سم تلك القيم امل�سرتكة.
كارا، عن  اإي فدى  الدكتور جون  وحتدث 
قد  االإ�سالم  اأن  على  موؤكدا  االإن�سان،  حقوق 
ويدافع  اهتماماته  حمور  فى  االإن�سان  جعل 

با�ستمرار عن حقوقه. 
كما عر�ست ال�سيدة نها را�سماوي، كفاح 
باحلقوق  االعرتاف  اأجل  من  فل�سطني  ن�ساء 

الوطنية ل�سعبهم.
�سان   �سارل  الدكتور  اأكد  جانبه،  ومن 
اجلغرافيا  درا�سات  ملر�سد  العام  املدير  برو 
ال�سيا�سية بباري�ص اأن املعركة احلقيقية اليوم 
»تتمثل بداية يف اإنقاذ احل�سارات من تهديد  
املادية  العوملة  جلبتها  التى  املعايري  توحيد 
حتلم  ف�سرها،  كما  العوملة،  تلك  والعاملية«. 
بعامل اآيل بينما تدافع احل�سارات عن حريات 
البحر  ح�سارات  اأن  قائال:«  وتابع  الب�سر. 
واإمنا  تت�سارع  اأن  ينبغي  ال  املتو�سط  االأبي�ص 
املادية،  مقابل  االإن�سانية  عن  للدفاع  تتكامل 
التكامل  ودعم  تعزيز  من  البد  اأنه  مو�سحا 

احل�ساري«.
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ندوة عن المرأة العمانية في مجلس الشيوخ الفرنسي
ندوة عن  الفرن�سي  ال�سيوخ  عقدت مبقر جمل�ص 
مكانة املراءة يف املجتمع الُعماين .وذلك بدعوة من 
 ، ال�سيوخ  جمل�ص  ع�سو  بوكل   ماري  جان  ال�سناتور 
ورئي�ص جلنة ال�سداقة الفرن�سية اخلليجية والدكتور 
�سارك  بفرن�سا.  عمان  �سلطنة  �سفري  الروا�ص  غازي 
فى الندوة من اجلانب الُعماين الدكتورة �سعاد لواتي 
االأ�ستاذة بجامعة ال�سلطان قابو�ص والدكتورة �سافية 
اجلانب  ومن  زيباوي.  اأورا�ص  واالإعالمية  ال�سارجى 
الفرن�سي اأع�ساء جمل�ص ال�سيوخ بيري مديفيل وهيلني 
اأدارت  جوك�ص.  بيري  االأ�سبق  الداخلية  ووزير  مورية 
ح�سور  و�سط  املر  ليلى  االإعالمية  الزميلة  الندوة 
دبلوما�سي و�سيا�سي اأوروبي وح�سرت من ال�سفارات 
العربية امل�ست�سارة الدكتورة نادية ال�سيبي من �سفارة 

قطر بباري�ص .
للمراأة  العلمية  احلركة  الندوة  ا�ستعر�ست 
دورها  تفعيل  اآليات  ناق�ست  ومكانتها  العمانية 
عهد  يف  املجتمع  يف  الفاعلة  وم�ساركتها  احل�ساري 
عمق  عن  بوكل  ال�سناتور  وحتدث  قابو�ص؛  ال�سلطان 
ال�سفري  اأ�سار  ،فيما  العمانية  الفرن�سية  العالقات 
ال�سيا�سي  الدور  اأهمية  اإىل  الروا�ص  غازي  الُعماين 
املراأة  باأن  واأكد  اخلليج  منطقة  يف  لفرن�سا  والثقايف 
تكوين  يف  مهما  دورا  القدم  منذ  لعبت  العمانية 

واأ�سا�سيا  مهما  �سريكا  باعتبارها  العماين،  املجتمع 
الرتبوية  اجلوانب  على  م�ساهماتها  تقت�سر  مل  اإذ 
باجلوانب  االهتمام  اإىل  تعداها  اإمنا  واالجتماعية 
من  عدد  برزت  ولذلك  والعلمية،  االقت�سادية 

املفكرات واالأديبات العمانيات.
دور  اأهمية  عن  لواتى  �سعاد  الدكتورة  حتدثت   
العمل  جماالت  كل  ودخولها  عمان  �سلطنة  يف  املراأة 

التي كانت حكرا على الرجال مثل اجلي�ص وال�سرطة 
والق�ساء وحر�ص ال�سلطان قابو�ص على امل�ساواة بني 
الرجل واملراأة فى احلقوق والواجبات واالأجور. حيث 
وامتيازات  وا�سع  باهتمام  العمانية  حظيت  املراأة 
يف  والت�سريعية  االإدارية  املنا�سب  تعدت  وحقوق 
الدولة لتتقلد من املنا�سب العليا ما هو خارج حدود 

الوطن 

اأقام مركز ذرا للدرا�سات و االأبحاث  م�ساء ال�سبت 29 اأيلول/ 
حول  بباري�ص  اخلام�سة  بالدائرة  حوار   و  ندوة   2018 �سبتمرب  
اللواتي جنحن يف  العربيات  الن�ساء   »: العربية حتت عنوان  املراأة 

فرن�سا » بح�سور مثقفني و �سعراء و فنانني و اإعالميني.
افتتحت الندوة بكلمة من اال�ستاذ علي املرعبي امل�سرف العام 
للمركز، وجه التحية للمراأة، و رحب باحل�سور موؤكدا على �سرورة 
متابعة الفعاليات التي تعزز من احل�سور العربي بباري�ص، و تفتح 

املجال للحوار و التفاعل و التوا�سل.
اأدارت الندوة االإعالمية فاطمة حممدي و حتدثت بها ال�ساعرة 
جتربتهن  عن  ريان  ناديا  االأندل�سي  الغناء  مطربة  و  ال�سيد،  رمي 
ال�سخ�سية بفرن�سا، موؤكدين على جملة من احلقائق حول التباين 

االجتماعي، و م�ساألة االندماج مع املجتمع الفرن�سي.
ثم افتتح باب احلوار و املداخالت التي �سارك بها العديد من 
احل�سور منهم: االعالمية رفيقة غربي و ال�سحفي جمال الغزاوي 

و القا�سة فاطمة غويل. 
من  ق�سيدة  ال�سيد  رمي  ال�ساعرة  األقت  الندوة  اختتام  قبل  و 
ديوانها االخري، كما غنت الفنانة ناديا ريان مقاطع من املو�سحات 

االأندل�سية.
يف ختام الندوة كرر اال�ستاذ علي املرعبي �سكره للم�ساركات و 

جلميع احل�سور.

ألنها نصف المجتمع
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القيادة السعودية تعزي أسرة 
الفقيد جمال خاشقجي

حّي الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي منا�سبة مرور 45 �سنة على حرب اأكتوبر 
بقوله :

متر يف تاريخ ال�سعوب واالأوطان، اأياٌم يحيط بها املجد، بذلت فيها م�سر و 
اأمتنا العربية جهدًا يفوق الطاقة، واأثبت فيها جي�سنا الوطني مقدرة تفوق ما 
توقعه اجلميع. وقدم فيها �سعبنا القوي ال�سامد عطاًء يفوق كل ت�سّور، فكانت 
نتيجة اجلهد واملقدرة والعطاء ن�سرًا خالدًا تتداول �سريته ال�سعوب، ويجتهد 
ال�سعب  انتف�ص  لقد  واال�سرتاتيجية.  الع�سكرية  العلوم  خ��رباء  تف�سريه  يف 
امل�سري كله، وراء قواته امل�سلحة ليعلنوا للعامل اأن م�سر ع�سية على االنك�سار 
واأنها بف�سل اهلل وبعقول و�سواعد اأبنائها ا�ستطاعت جتاوز الفرتة ال�سعبة التي 
تلت النك�سة، وجاءت حرب ال�ساد�ص من اأكتوبر لتعلن اأن الرتاب الوطني واجب 
الذين  امل�سلحة  اأرواح ودماء رجال قواتها  الت�سحيات من  مقد�ص مهما كانت 

قدموا بطوالت يعجز التاريخ عن ح�سرها.

الرئيس السيسي
�سعود؛  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  اأعرب خادم احلرمني 
جمال  ال�سعودي  ال�سحايف  الفقيد  وذوي  الأ�سرة  وموا�ساته  تعازيه  بالغ  عن 
ا�ستقبل  كما  بالريا�ص.  اليمامة  ق�سر  يف  اأ�سرته  اأبناء  وا�ستقبل  خا�سقجي، 
االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، جنل الفقيد �سالح خا�سقجي وعربَّ 
له عن عزائه وموا�ساته له والأ�سرته كافة يف وفاة الفقيد، وقد اأعرب عن عظيم 
�سكره خلادم احلرمني ال�سريفني ول�سمو ويل العهد على تعزيتهما وموا�ساتهما 

لهم يف م�سابهم االأليم.

لماذا استغرقت الرواية 
السعودية 18 يوًما؟

اجلبري: اأمريكا احتاجت لوقت لك�سف مالب�سات ق�سية »اأبو غريب«
ال�سعودية  الرواية  ا�ستغراق  �سبب  اخلارجية،  وزير  اجلبري،  عادل  ر  ف�سَّ
الر�سمية حول ق�سية املواطن جمال خا�سقجي نحو 18 يوًما بحر�ص ال�سعودية 
على االإدالء مبعلومات دقيقة قدر امل�ستطاع، م�سرًيا اإىل اأن الواليات املتحدة 

احتاجت لبع�ص الوقت لك�سف مالب�سات واقعة �سجن »اأبو غريب« ال�سهرية.
ا على �سوؤال ملاذا ا�ستغرقت الرواية ال�سعودية 18 يوًما لتت�سكل؟ قال  وردًّ
وكما  القن�سلية.  من  خرج  اأنه  اإىل  ت�سري  تقارير  لدينا  كان  »لقد  »اجلبري«: 
ذكرُت م�سبًقا، فاإن فريق التحقيق اخلا�ص بنا يف تركيا اكت�سف وجود عنا�سر 
الوقائع  اإىل  و�سلنا  »عندما  التقارير«.واأ�ساف:  تلك  يف  كان  ما  مع  تتناق�ص 
التي  التقارير  اأن  واأك��د  التحقيقات،  باإجراء  العام  املدعي  ب��داأ  ال�سحيحة 
ُو�سعت مبدئيًّا كانت خاطئة، واأن هناك �سيًئا ح�سل، ُيعترب جرمية. وبالنتائج 

املوجودة اأخذنا خطوات«.
وقًتا  اأخ��ذت  التي  غريب(  )اأب��و  ق�سية  ن�سرتجع  »ورمب��ا  »اجلبري«:  وتابع 
الإ�سدار حكومة الواليات املتحدة التقارير االأولية ملا حدث وهذه االأمور تاأخذ 

وقًتا ويجب اأن تكون حذًرا«.
مطول،  تقرير  رها  فجَّ العراقي  غريب«  »اأب��و  �سجن  ف�سيحة  اأن  ُيذكر 
ن�سرته وكالة »اأ�سو�سيتد بر�ص« يف 1 نوفمرب 2003 عن املعاملة الالاإن�سانية 
التي تعر�ص لها نزالء �سجن »اأبو غريب« و�سجون اأمريكية اأخرى يف العراق، 
انتهاكات  بوجود  ل��الع��رتاف  �سهرين  نحو  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  احتاجت 
يف  االإع��الم  و�سائل  االأمريكية  احلكومة  تبلِّغ  اأن  قبل  وامل�سجونني،  للمعتقلني 
وحتديد  املالب�سات،  لك�سف  ر�سميًّا  حتقيًقا  باإجرائها  2004م  يناير   16

املتورطني ملحا�سبتهم، الذي مل يتم حتى اليوم.

ترامب: لست راضيا عن رواية 
السعودية لكن أريد بيع األسلحة

 
ق���ال ال��رئ��ي�����ص االأم��ريك��ي 
لي�ص  اإن�����ه  ت���رام���ب  دون���ال���د 
را�سيا عما �سمعه من اجلانب 
قتل  ق�سية  ب�ساأن  ال�سعودي 
خا�سقجي  ج��م��ال  ال�سحفي 
يف قن�سلية بالده باإ�سطنبول.

ومع تزايد ال�سغوط داخل 
البيت  �سد  االأمريكي  املجتمع 
حازم  موقف  لتبني  االأبي�ص 
»ال  ترامب  قال  الريا�ص،  من 
اأريد خ�سارة كل هذه اال�ستثمارات يف بلدي، وال خ�سارة ماليني الوظائف، وال 
خ�سارة 110 مليارات دوالر يف �سيغة ا�ستثمارات، بل يف الواقع هناك 450 
مليارا من �سمنها معدات ع�سكرية، لذلك هذا مهم جدا، لكن �سن�سل ملعرفة 

ما جرى«.
فا�سلة«. ملوؤامرة  نتيجة  ج��اءت  خا�سقجي  وف��اة  اأن  »اأعتقد  ترامب  وق��ال 

اإنه �سيكون »م�ستاء  وو�سف عملية قتل خا�سقجي باأنها »حمقاء وغبية«، وقال 
للغاية« اإذا تبني �سلوع ملك ال�سعودية وويل عهده يف العملية.

السياسة
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بيان للقيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي

برئاسة األمير تميم... اجتماع 
قطري لتنفيذ خطة 2022

تراأ�ص اأمري دولة قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 
االقت�سادية  لل�سوؤون  االأعلى  للمجل�ص  الرابع  االجتماع 
واال�ستثمار لعام 2018، الذي عقد بالديوان االأمريي. 
اأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  املجل�ص  ناق�ص 
كما  املنا�سبة،  ال���ق���رارات  ب�ساأنها  وات��خ��ذ  االج��ت��م��اع 
واآخر  حمد،  ميناء  بتو�سعة  اخلا�ص  العر�ص  على  اطلع 
باالإ�سافة  واال�ستثمار،  الطاقة  جمايل  يف  امل�ستجدات 
التنمية  ا�سرتاتيجية  اأع��م��ال  �سري  على  االط���الع  اإىل 
االجتماع  )2022-2018(.ح�سر  الثانية  الوطنية 
ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل ثاين نائب االأمري نائب رئي�ص 
ثاين  اآل  خليفة  بن  نا�سر  بن  عبداهلل  وال�سيخ  املجل�ص، 
التنفيذي  الع�سو  الداخلية  الوزراء ووزير  رئي�ص جمل�ص 

للمجل�ص، و اأع�ساء املجل�ص.

اإلمارات تدافع عن 
السعودية

عّلق وزير الدولة االإماراتي لل�سوؤون اخلارجية، الدكتور 
اأنور قرقا�ص، على ما و�سفها باالأزمة التي تطال ال�سعودية، 
للمنطقة  االأول  اخل��ي��ار  ه��و  ال�سعودية  جن��اح  اأن  اع��ت��رب 
املحيط  يف  ودوره��ا  وا�ستقرارها  املنطقة  فاأمن  واأبنائها 
الدويل يعتمد على ال�سعودية بكل ما حتمله من ثقل �سيا�سي 
واقت�سادي وديني، ويرى قرقا�ص اأن »احلملة ال�سر�سة على 
�سة  املحِرّ اأطرافها  بني  التن�سيق  وكذلك  متوقعة  الريا�ص 
هناك �سرورة لبيان حقيقة البعد االإن�ساين للم�سهد، لكن 
وخيمة  �ستكون  لل�سعودية  ال�سيا�سي  االإ�ستهداف  تداعيات 
االأزمة  يف  م�سهدين  هناك  »اإن  قرقا�ص  وقال  االأم��ن.  على 
التي تطال ال�سعودية، االأول يبحث عن احلقيقة يف خ�سم 
للنيل من  الت�سريبات والت�سريبات امل�سادة، والثاين ي�سعى 
الريا�ص وموقعها،.واأ�ساف: »نقف ب�سالبة �سد الت�سيّي�ص 
ال�سعودية  اإ�ستقرار  تقوي�ص  وحم��اوالت  امل�سبقة  واالأحكام 

وحتجيم دورها«.

العربي  البعث  حل��زب  القومية  ال��ق��ي��ادة  اأ���س��درت   
اال�سرتاكي، اأواخر ت�سرين االأول 2018

اأكدت  الراهنة،  العربية  االو�ساع  حول  �سامال  بيانا   
ال�سعبية  انتفا�ستها  عرب  ا�ستطاعت  العراق  جماهري  اأن 
التي  اال�ستالب  مرحلة  بعد  الوطني  اعتبارها  ت�ستعيد  اأن 
تعر�ست لها منذ االحتالل، واأن »�سفقة القرن« التي تروج 
لها االإدارة االأمريكية لي�ست �سوى ت�سفية �سيا�سية لق�سية 
فل�سطني حتت عنوان »احلل ال�سلمي«. كما راأت اأن تدويل 

االأزمات البنيوية التي تعي�سها اأكرث من �ساحة يف الوطن العربي اإمنا يوؤدي اإىل اإجها�ص م�سروع التغيري 
اأي  الوطنية  والتنمية  اجلماهري  ق�سايا  تول  مل  التي  العربية  االأنظمة  بنى  يف  الدميوقراطي  والتحول 
اهتمام. واعتربت القيادة القومية للحزب، ان قيام اجلبهة القومية العربية ال�سعبية، هي االإطار االأجنع 
حل�سد القوى ال�سعبية وتاأمني مرتكزات الرافعة القومية حلماية االأمن القومي العربي من التهديدات 

واملخاطر التي يتعر�ص لها ممن ينا�سبون االأمة العداء من خمتلف امل�سارب واملواقع.
و دعت للحد من ا�ستفحال االأخطار التي تهدد االأمن القومي من داخل الوطن العربي ومداخله وواأد 
حالة التوا�سل والتفاعل والتكامل يف النتائج بني امل�سروع ال�سهيوين وامل�سروع الفار�سي الذي ي�ستفر�ص 

يف عدوانيته حتت ظل حكم املاليل احلايل.
العراق من  الفر�سنة على  االإيراين فر�ص  النظام  يبدو جليًا يف حماوالت  التكامل  اإن هذا  اأكدت  و 
خالل االإعالن باأن بغداد �ستكون عا�سمة تاريخية لالإمرباطورية الفار�سية، وبالتزامن مع اإقدام العدو 
ال�سهيوين على اإ�سدار قانون »قومية الدولة« العربية واعتبار كيان االغت�ساب يف فل�سطني دولة قومية 
يهودية لكل يهود العامل. واعتبار القد�ص عا�سمة اأبدية لهذا الكيان م�ستقويًا بدعم اأمريكا التي ترجمت 
يف  االأمريكية  امل�ساهمة  ووقف  اإليها  �سفارتها  بنقل  العدو،  لكيان  عا�سمة  بالقد�ص  باالعرتاف  قرارها 

متويل وكالة »غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، االأنروا«، وتاأثري ذلك على حق العودة
توفري  دور حموري يف  لعب  تغييبه،عن  اأو  الر�سمي  العربي  الدور  غياب  اإن  القومية  القيادة  راأت  و 
احللول ال�سيا�سية لالأزمات العربية، قد مّكن القوى الدولية واالقليمية من اأن متالأ هذا الفراغ فار�سة 
احللول التي تخدم اأهدافها وم�ساحلها بالدرجة االأوىل كما يف العراق و�سوريا واليمن وليبيا حيث باتت 

اأزمات هذه االأقطار مدولة بامتياز.
و ختم البيان بتوجيه التحية لفل�سطني وانتفا�ستها، و للعراق ومقاومته وحراك �سعبه

و لالأحواز ومقاومتها وت�سديها البطويل لالحتالل الفار�سي ال�سعوبي.

الشيخ محمد بن زايد يعمق 
التعاون الدفاعي مع فرنسا

ا�ستقبل ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف ق�سر ال�ساطئ فلورن�ص 
وبحث  الفرن�سية.  للجمهورية  امل�سلحة  القوات  وزي��رة  ب��اريل 
البلدين  بني  والتعاون  ال�سداقة  عالقات  اللقاء  خالل  �سموه 
امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  خا�سة  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل 
وا�ستعر�ص اجلانبان عددًا  والع�سكرية.  الدفاعية  املجاالت  يف 
من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك وتبادال 
وجهات النظر ب�ساأنها. جدير بالذكر اأن االإمارات تعترب حليفا 
ا�سرتاتيجيا لفرن�سا لكونها اأكرب دول العامل امل�ستوردة لالأ�سلحة 
الفرن�سية باالإ�سافة اإىل كونها دولة نفطية ذات اإمكانيات هائلة 
االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأك��رب  اإح��دى  ومتلك 
وقد وقعت الدولتان اتفاقا للتعاون يف املجال النووي املدين يف 
عهد الرئي�ص نيكوال �ساركوزي يف اطار تقييم ا�ستخدام الطاقة 
توليد  جماالت  يف  التعاون  وتنفيذ  ال�سلمية  لالأغرا�ص  النووية 
والتطبيقية  االأ�سا�سية  والبحوث  املياه  وحتلية  النووية  الطاقة 
ف�سال عن التعاون يف جماالت العلوم الزراعية وعلوم االأر�ص 

والطب وال�سناعة .
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لتحقيق  �ل�سهيوين  �لكيان  �سيا�سة  ت�سعى 
ذ�ت  دولة  �إقامة  يف  و�ملتمثلة  �لقومية،  �أهد�فها 
عظمي  �إقليمية  وكقوة  نقية،  �ليهودية  �لهوية 
بقائها  و�سمان  �لعربية،  �ملنطقة  على  مهيمنة 
ظل  ويف  دوليا،  بها  معرتف  �آمنة  حدود  د�خل 
�ملنطقة  على  �سيادة  لها  يوؤمن  �لذي  �لتفوق 

�سيا�سيا و�قت�ساديا وي�سمن لها تفوقا ع�سكريا.
�ل�سرق  يف  �أمنها  على  للحفاظ  منها  و�سعيا 
�الأو�سط قامت بتعميق عالقاتها مع دول �لقرن 
�الأفريقي وربط م�سالح تلك �لدول بها ل�سمان 
تناف�س  من  حالة  وخلق  �لعالقة،  تلك  متتني 
�لكيان  به  عمل  منطلق  وفق  �لعرب  وبني  بينها 
��سرت�تيجي،  خمطط  خالل  من  �ل�سهيونى 
باملنطقة  �ل�سهيونى  �لوجود  تكثيف  على  يقوم 

االقتصاد

تهديد األمن المائي المصري من خالل 
العالقات بين الكيان الصهيوني وأثيوبيا

تلو  دولة  �لدول  بتلك  بعالقتها  �النتقال  عرب 
�الأخرى، ل�سمان بقائها يف �ملنطقة.

�سيا�سية دافيد بن غوريون ل�سق ال�سف العربي
اأول  غوريون  بن  لدافيد  ا�سرتاتيجية  وهناك 
جعل  وتعني  ال�سهيونى،  للكيان  وزراء  رئي�ص 
الدول العربية يف حالة توتر واحرتاق قابلة للتطور 
واالأثنية  العرقية  اجلماعات  يدفع  ب�سكل  واإنفجار 
املوجودة على تخوم الدول العربية يف اجتاه املركز 
واالنف�سال  لالن�سالخ  متهيدًا  طاقته  وامت�سا�ص 
املنف�سلة  ال�ساللية  العرقية  الكيانات  واإقامة 

وامل�ستقلة.
وقد عمل دافيد بن غوريون على عقد حتالفات 
ملواجهة  العربية  بالدول  املحيطة  الدول  مع 
املرحلة  يف  خا�سة  جتاهها  العربي  العداء  حالة 
ال�سهيوين  الكيان  بداأ  وقد  ن�ساأتها،  من  االأوىل 
اإيران  مع  قوي  بتحالف  ال�سيا�سة   هذه  بتطبيق 
يف عهد ال�ساه، واأثيوبيا يف عهد االإمرباطور هيال 
�سيال�سي، حيث اأن اأثيويبا متثل بعدًا ا�سرتاتيجيًا 
كبرياأً مل�سر، الأنها دولة املنبع لنهر النيل العظيم.

النيل من منطقتني جغرافيتني هما  نهر  ينبع 
حو�ص النيل االأبي�ص والنيل االأزرق وي�ستمد النيل 
االأبي�ص مياهه من البحريات العظمى واال�ستوائية 
البحر  يف  املائي  النظام  من  ي�ستفيد  اأنه  كما 
االأحمر، اأما النيل االأزرق فاإنه ينبع من مرتفعات 
النيل  حو�ص  منطقة  وت�سمل  واأريرتيا،  اأثيوبيا 
وبورندي  ورواندا  تنزانيا  م�سر،  التالية:  الدول 
وال�سودان  وكينيا  الدميقراطية  والكونغو  واأوغندا 

ودولة جنوب ال�سودان واأثيوبيا.
من  الثابت  ال�سهيوين  الكيان  هدف  يكمن 

على  احل�سول  رغبتها  املنطقة،  هذه  يف  وجودها 
خالل  من  امل�سري  االأمن  وتهديد  النيل،  مياه 
الدعم ال�سهيونى لفكرة تفكيك ال�سودان اأو عدم 
ا�ستقراره الذي �سوف يوؤدي اإىل االإخالل بالتوازن 
اال�سرتاتيجي يف االإقليم �سواء يف القرن االأفريقي 
على  �سلبا  �سيوؤثر  الذي  االأمر  االأحمر،  البحر  اأو 
اأخرى،  ودورها ومكانتها ل�سالح دول  اأمن م�سر 
اإىل  النيل  حو�ص  دول  عدد  زيادة  اإىل  يوؤدي  كما 
تعقيدات  يعنيه ذلك من  وما  دولة،  اإحدى ع�سرة 
مل�سر توؤثر ب�سكل مبا�سرعلى اأمنها القومي، حيث 
من  لها  بالن�سبة  احلياة  �سريان  النيل  مياه  تعترب 
م�سر  ح�سة  من   28% ن�سبته  ما  تدفق  خالل 
ترتب  اأنه  كما  ال�سوداين،  اجلنوب  من  املياه  من 
من  عدد  توقف  ال�سودان  جنوب  انف�سال  على 

امل�سروعات بني م�سر وال�سودان املوحدة.
عالقته  خالل  من  ال�سهيونى  الكيان  وي�ستغل 
مع اأثيوبيا والدول االأفريقية يف حو�ص النيل دورا 
اأنهما  بحجة  وال�سودان،  م�سر  �سد  حتري�سيا 
احلاجة  دون  املياه  من  كبرية  كميات  ت�ستهلكان 
�سوء  ويف  االأخرى.  الدول  ح�ساب  على  اإليها 
االأمريكية  ال�سركات  �سيطرت  التحري�ص  هذا 
يف  املائية  امل�ساريع  معظم  على  وال�سهيونية 
العلمية اخلا�سة مبوارد  املنطقة، وتولت االأبحاث 
ال�سهيونية   - االأثيوبية  العالقات  واأ�سفرت  املياه، 
كما  الفال�سا،  يهود  من  كبرية  اأعداد  تهجري  عن 
باإن�ساء ثالثة �سدود مائية  قام الكيان ال�سهيوين 
�سدا   26 بناء  ي�ستهدف  اأمثل  برنامج  من  كجزء 
واإنتاج  األف هكتار،   400 النيل االأزرق لري  على 
وهذه  الكهرباء،  من  �ساعة  وات  كيلو  مليار   38
من  م3  مليارات   5 من  م�سر  �ستحرم  امل�ساريع 

شيماء خميس
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املياه.
املبا�سر  العمل  اإىل  ال�سهيونى  الكيان  انتقل 
�سهاينة  خرباء  بو�سول  الثمانينيات  فرتة  خالل 
اإقامة  ت�ستهدف  اأبحاث  الإجراء  اأثيوبيا  اإيل 
مليارات   7 ت�ستنفذ  النيل  على  للري  م�سروعات 
من االأمتار املكعبة، على الرغم من انتفاء احلاجة 
اإىل م�ساريع مائية، وقد اتخذ التن�سيق ال�سهيوين 
� االأثيوبي يف عهد )منغ�ستو هايال مارمي( منحنى 
جديدا امتدت اأخطاره اإىل جنوب ال�سودان الذي 
لنهر  االأول  )املكون  اجلبل  بحر  حو�ص  ي�سكل 
ب�سيطرة  التن�سيق  حلقة  تكتمل  وبذلك  النيل( 
اأثيوبيا على ال�سريان الرئي�سي وهو النيل االأزرق، 
و�سيطرة الدولة املنف�سلة اجلديدة على ال�سريان 
نفي  من  الرغم  وعلى  اجلبل،  بحر  وهو  االآخر 
املائية  ال�سهاينة قيامهم بهذه احلرب  امل�سوؤولني 
غري املعلنة �سد ال�سودان وم�سر، فاإن ما ك�سفت 
الدليل  ي�سكل  ال�سهيونية  )تاحال(  �سركة  عنه 
واإ�سرائيل  اأثيوبيا  من  كل  اأطماع  على  الوا�سح 

مب�سادر املياه يف القرن االأفريقي.
فقد اأعلنت هذه ال�سركة اليهودية موؤخرا اأنها 
حل�ساب  اأثيوبيا  فى  ري  واأعمال  مب�ساريع  تقوم 
يف  اإن�سائية  اأعمال  اإىل  باالإ�سافة  الدويل  البنك 
اأثيوبيا،  من  املحتل  ال�سومايل  االأقليم  اأوجادين 
تنفيذ  اإىل  ال�سهيوين  االأثيوبي  التعاون  ويهدف 
امل�ساريع املائية التي �سبق اأن اأعلنت اأثيوبيا عزمها 
على تنفيذها، وي�سل عددها اإىل اأربعني م�سروعا 
مائيا على نهر النيل االأزرق وت�سمل 36 �سدا، واأهم 
ف�سقا  نهر  على  التخزيني  ال�سد  امل�سروعات  هذه 
اأحد روافد النيل االأزرق، قد يقتطع 25 مليار م3 
النيل  اإىل  اأن يذهب  من املاء الذي كان مفرو�سا 
االأزرق والذي جرى تنفيذه، يوؤدي اإىل ري م�ساحة 
5 اآالف هكتار وهناك درا�سة ال�ست�سالح 4 اآالف 
االأثيوبية،  ال�سودانية  احلدود  مبحازاة  هكتار 
ال�سودانية  احلدود  على  املقامة  امل�ساريع  عدا 
االأثيوبية، وتتو�سع اأثيوبيا مب�سروع )ف�سقا( باإقامة 
خزانني اآخرين على النهر نف�سه مب�ساعد تل اأبيب 
التدخل  ال�سهيونى  الكيان  حاول  كما  مبا�سرة، 
)الف�سقا(  م�سروع  لتمويل  الدويل  البنك  لدى 

على اأن يتوىل الفنيون ال�سهاينة و�سع الدرا�سات 
ب�سبب  ولكن  التنفيذ،  على  واالإ�سراف  الفنية 
اأثيوبيا  الإمكانيات  بالن�سبة  امل�سروع  تكلفة  ارتفاع 
ال�سفقة  اإكمال  الدويل  البنك  االقت�سادية رف�ص 
و  للتنمية  االأفريقي  البنك  اإىل  اأثيوبيا  فتحولت 
وافق هذا االأخري �سرط اأن توافق حكومتا ال�سودان 

وم�سر على تنفيذ امل�سروع.
االأثيوبي  النه�سة  �سد  م�سروع  جاء  واخريا 
الذي اأعلن بناوؤه عام 2011 اخلطراالأكربالذي 
يهدد ح�سة م�سر و ال�سودان من مياه النيل. يقع 
�سا�سعة  اأر�ص  بيني�سانغول، وهي  ال�سد يف منطقة 
جافة على احلدود ال�سودانية تبعد 900 كيلو مرت 

�سمال غربي العا�سمة اأدي�ص اأبابا
 ويبلغ ارتفاع �سد النه�سة 170 مرًتا لي�سبح 

بذلك اأكرب �سد للطاقة الكهرومائية يف اأفريقيا
74 مليار مرت  وت�سل ال�سعة التخزينية لل�سد 
و  م�سر  حل�ستي  تقريبا  م�ساوية  هي  و  مكعب، 

ال�سودان ال�سنوية من مياه النيل.
وقد �سرح اللواء اأحمد �سعراوى، ع�سو جمل�ص 
النواب، اأن الكيان ال�سهيونى تدفع باأموال طائلة 
االأفريقية، م�سريا  الدول  لال�ستثمار فى عدد من 
فى  لالنتباه  الفت  ب�سكل  حترك  االأخري  اإن  اإىل 
الوفود  م�ستوى  على  اثيوبيا  فى  املا�سية  الفرتة 
الر�سمية، واأ�سار اإىل اأن الكيان ال�سهيونى دعمت 
كانت  االأوىل،  اللحظة  منذ  النه�سة  �سد  بناء 
قالت  ال�سهيونية،  جلوبال«  »جيجاوات  �سركة 
فى  اأمريكى  دوالر  مليون   500 ب�  �ست�ستثمر  اإنها 
اإثيوبيا فى جمال الطاقة املتجددة وتنمية املوارد 

الب�سرية.
 واأكدت م�سادر م�سرية اإن الكيان ال�سهيونى 
النه�سة  �سد  لبناء  الداعمة  الدول  اإحدى  تعترب 
االإثيوبى، الفتا اإىل اأنها حتاول التاأثري على م�سر 
والتاأثري  ال�سد  بناء  دعم  خالل  من  ال�سودان  و 
ذلك  ويت�سح  النيل،  نهر  مياه  فى  ح�ستهما  على 
باال�ستثمارات التى ي�سخها الكيان ال�سهيونى فى 

اإثيوبيا والوفود الر�سمية التى تزور اأدي�ص اأبابا.
اإىل  ت�سعى  املتحدة  الواليات  اأن  اأدركنا  واإذا 

لل�سودان  اجليوبولوتيكية  اخلريطة  تر�سيم  اإعادة 
فاإن  وبالتايل  جديد  �سودان  وت�سكيل  خلق  واإعادة 
له  �سيكون  حدث  الذي  ال�سودان  جنوب  انف�سال 
امل�سري  املائى  االأمن  على  اخلطورة  بالغة  اآثار 
وال�سوداين، بل وعلى االأمن القومي العربي اإن مل 
يتم التعامل بح�سافة و وعي مع التطورات احلادثة 
بعد  امل�سرية  ال�سيا�سة  اأن  واأظن  النيل  يف حو�ص 
وا�سحة  ال�سرتاتيجية  طبقا  تدار  بداأت  الثورة 
اأطر  تو�سيع  اإىل  وت�سعى  امل�سرية  امل�سالح  تعظم 
النيل  ال�سراعات مع دول حو�ص  التعاون وجتنب 
خا�سة تلك التي لها تاأثري مبا�سر على االأمن املائي 

امل�سري.
ال�سهيونى يف حو�ص  للكيان  املائى  الدور   اأن 
النيل يعترب دورًا حمفزًا على ال�سراع املائى على 
االأمريكي يف  الدور  اأن  اأدركنا  واإذا  ذلك احلو�ص 
م�ساند  دور  هو  النيل  حلو�ص  االإقليمي  النظام 
وتطويق  حما�سرة  الأن  ال�سهيونية  لل�سيا�سات 
حميطها  يف  امل�سرية  ال�سيا�سة  اأطراف  و�سد 
�سيا�سيًا  االأمريكي  النفوذ  تثبيت  يخدم  االإقليمي 
ميهد  فهو  ولذلك  االإقليم  ذلك  يف  وا�سرتاتيجيًا 

للدور ال�سهيونى الفاعل يف تلك املنطقة.
كما اأن قيام ارتباط �سهيوين � اأثيوبي ع�سكري 
كقوة  ال�سهيونى  الكيان  و�سع  تكري�ص  �ساأنه  من 
من  باخل�سم  يح�سب  اأمر  وهو  عظمى،  اإقليمية 
ح�ساب القوة ال�ساملة امل�سرية ويزيد من ال�سغط 
على م�سر اإقليميا ودوليا، والواقع اأن كل ال�سغوط 
التغلغل  خالل  من  م�سر  على  تفر�ص  التي 
اأثيوبيا  يف  وخا�سة  النيل  حو�ص  يف  ال�سهيونى 
غر�سه االأ�سا�سي اأن ت�سلم م�سر بن�سيب من مياه 
اأال  مقابل  امل�سب  عند  ال�سهيونى  للكيان  النيل 
تتالعب االأخرية مبجريات املياه لغري �سالح م�سر 

عند املنابع.
وبناء علي ماتقدم بات االأمر الزمًا علي ال�سلطة 
ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع  م�سر  يف  ال�سيا�سية 
جنوب  و  اأثيوبيا  يف  ال�سهيونى  التهديد  ملواجهة  

ال�سودان، وحماية اأمنها القومي و الوطني.
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ه���ل اأم����ة ن��ح��ن ام اأن����ا ���س��ظ��اي��ان��ا
اك������اد اب���ح���ث ع���ن���ي ب����ني ق��ت��الن��ا

ق��ربه��ا يدها م��ن  ال��دم��ا  فقد مت��د 
�سريانا امل���وت  رغ��م  امل���وت  وينطق 

اأم������ن ك���ث���ري رم������ال ب��غ��ت��ة دف���ن���وا
؟  اأكفانا  الذعر  بهول  كان  والذعر 

فاختنقوا ع��ج  دخ��ان  كثري  م��ن  اأم  
؟ اإذع��ان��ا  الظل  عليل  زحفا  و���س��ار 

مغر امل����وت يف  ه���ذا  ي����وزع  َذا  م��ن 
ودي����ان����ا؟ و  وان����ه����ار  ج���ب���ال  ويف 

به ن���ل���وذ  ح��ت��ى  ي�����س��ت��ت��ن��ا  َذا  م���ن 
اح�سانا؟  امل��وت  بح�سن  اأن�ستعيد 

ي�����ا ك�����م ي�������روق ل�����ه ان������ا ن��ب��ج��ل��ه
ورغ�����م  ���س��ط��وت��ه را����س���ني ي��ل��ق��ان��ا

ف���ه���ل ����س���ريه���ق���ه ان������ا ب����ال ج���زع
موتانا املف�سوح  ال�سحك  يف  وان 

ب���ل���ى ���س��ريه��ق��ه واأق��������ول اأره���ق���ه
ثكالنا الثكل  ب��اأر���ص  ���س��اح  فحني 

�سجر على  م��وت  م��ن  يخرج  راأي���ت 
عميانا م��وَت��ني   يف  ن��دخ��ل  ون��ح��ن 

اي عا�سفة م��ن  ِب��َن��ا  ه��ذا اجل��ن��ون 
ح��ت��ى غ��دون��ا ب��ق��ل��ب ال��ن��ار  ن��ريان��ا

هذا املجون �سكارى الليل من زحفوا
ع��ل��ى ال��ب��ط��ون زراف�����ات و وح��دان��ا

بللهم ال���دم���ع  ب��ك��ل  ال��ب��ك��اء  ه����ذا 
اإدم���ان���ا  االأه������داب  ت�سكبه  وراح 

غرقي ارى  ك��ي  عيني  �ساأفتح  اين 
ق��رب��ان��ا ق���ا����س���اه  م����ا  اهلل  ي�����س��ل��م 

لقاء مع شاعر الموقف العروبي اديب ناصر 

وجو�با على �سوء�يل : �أين �نت �الن؟ 
- اأنا  يف جراحات االأمة ويف معاناتها اأغ�سب 
واأ�سلب طويل واحمل �سمعتي الأرى والأكتب ما اأراه 

نافعا. قوة االنتماء
و�سرورة التحمل خللق ال�سحوة من الكابو�ص 

وبناء ما ت�سظى بالتما�سك  وعدم اال�ست�سالم.
بهذ�  نتيجة متحققة  �لعرب: هل من  كل 

�جلهد؟
متاحا. اأنا  لي�ص  املتعددة  باأ�سكاله  االعالم   -
و�ساحتنا  تهمي�ص،  يف  قل  اأو  ح�سار،  يف  واأمثايل 

مع�سر املثقفني ندوات قليلة
ومواقع التوا�سل االجتماعي.

كل �لعرب: ماذ� عن �لقّر�ء ؟ 
التقي  وعندما  قلة.  وهم  يقراأ.  احد  ال   -
ثرثرة  ا�سمع  املثقفني  على  حم�سوبون  هم  مبن 

ومتفرقات واأجد اأنهم ببغاوات
اأرجو ان اأكون خمطاأ لكنها احلقيقة املوؤملة. 

يف  �م  �لقّر�ء  يف  �مل�سكلة  هل  �لعرب:  كل 
�لكتاب؟

مل  التعليمية  املناهج  نقراأ.  ال  العرب  نحن    -
تنتج ذلك القاريء الذي نراه يف بلدان االآخرين. 

والكتاب ي�سدر بدون دعم
والتوزيع  فالرتويج  لرتبح،  تطبع  الن�سر  ودور 
اأعماله  ليوثق  نفقته  على  يطبع  واملوؤلف  غائبان، 

وعليه ان يت�سرف بكتبه. 
�أم  �ساعر  لقب  حتمل  �أنت  �لعرب:  كل 
ح�سني.  �سد�م  �لرئي�س   �إياه  منحك  �ملعارك 

ماذ� يعني ذلك لك؟ 
كل العرب:  العراق، عراق ال�سعر وعراق املربد 

الثقافة

هشام عودة ـ عمان

وعراق العمالقة املتنبي واأبي متام، اىل اجلواهري 
الواحد وحميد �سعيد  الرزاق عبد  وال�سياب وعبد 
�سدام  والقائد  تطول.  والقائمة  مهدي  و�سامي 
دوره  يرى  و  ال�سعر  يحب  كان  اهلل،  رحمه  ح�سني 
يف خلق الوعي والهمة. عندما خا�ص العراق حربه 
الفار�سية، وها  والتو�سعية  الدفاعية �سد االأطماع 
قلب  يف  ال�سعراء  كان  ذلك.  تثبت  االأحداث  هي 
حتمل ق�سائدي  ان  ال�سرف  يل  وكان  املعركة 
الواجب القومي اىل جانب �سعراء العراق واالمة. 

وعلى هذا االأ�سا�ص منحت اللقب الذي اعتز به.
كل �لعرب: �نت معروف يف �لعر�ق، و ماذ� 

عن �لوطن �لعربي؟ 
اأنا  اأوال  فيها يطول.  لذلك ظروف اخلو�ص   -
ولقد  اتو�سط.  وال  اطلب  ال  خجول  اأنا  ثم  ك�سول، 

حتملت م�سوؤوليات وظيفية.
ولقد امتدت املعارك و�سرب احل�سار العراق 
حمله  ما  ويف  العراق  يف  حم�سورا  انت�ساري  وظل 

العرب الذين كانوا 
وي�ساركون  ويقاتلون  العلم  ويتلقون  يتوافدون 

يف املرابد.
كل �لعرب:  هل �ن�سفك �لنقاد؟ 

هناك  بابي،  دقوا  هم  وال  اأعرفهم  مل   -
عالقات وجمامالت، وهناك جتاهل لل�سعر الذي 

كتبناه وكاأن هناك حربا خفية
او  القومية  بتهمة  التلب�ص)  من  خ�سية  اأو 

القوجمية(
- كل �لعرب: كلمة �خرية؟

وعلى  احلياة  يف  حقها  ومع  اأمتنا  مع  نحن   -
اجلماهري التي ثارت و�سحت الكثري اأن ال تر�سخ 

ل�سيا�سات االذاللوالتغييب والتفتيت.

مع  لقاء  هو  نا�سر  اديب  العروبي  ال�ساعر  مع  اللقاء 
الدعياء  من  كثري  فيه  تهاوى  زمن  يف  ال�سلب،  املوقف 

واملزايدين 
�سبابية  بروح  الثمانني  على  ي�سرف  فهو  واملت�سلقني. 
والإبداعية  الن�سالية  م�سريته  متوجا  تكل،  ل  وهمة 

باأحد ع�سر ديوانا
عنوان  حملت  ثالثة  جملدات  يف  جمعها  �سعريا 
يف  ان  اذ  الكاملة  لي�ست  انها  اأي  ال�سعرية«  »العمال 

جعبته الكثري. 
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جمال الغزاوي

الهجرة اإلنسانية مكسب للدول المستقبلة 

يف  ال�سريحة  هذه  ح�سور  يزال  ال  لكن  حتويالتهم. 
م�سموع.  غري  �سوتها  يزال  وال  ملمو�ص  غري  املجتمع 
فالكثري منهم يعي�ص ويعمل يف ظروف بالغة ال�سوء ال 
اأب�سط اخلدمات  يتاح لهم فيها اإال احلد االأدنى من 
ب�سكل يجايف  يعر�سهم  االأ�سا�سية مما  ومن احلقوق 
والتمييز  والعنف  لالبتزاز  والئق  معقول  هو  ما 
والتهمي�ص. و هو ما زاد من انت�سار الدعارة وجرائم 
حمرومون  منهم  فكثري  املخدرات.  وجتارة  ال�سرقة 
احلماية  وتوفري  معهم  التعاطف  بدل  حريتهم  من 

الالزمة لهم.
االأزمة م�ستمرة لكون جميع الدول مل ت�سدق على 
جميع القوانني الدولية االأ�سا�سية حلقوق االإن�سان، مبا 
يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال 
املهاجرين واأفراد اأ�سرهم، ف�ساًل عن ال�سكوك ذات 
ال�سلة بقانون العمل الدويل. فلم تعتمد الدول على 
�سيا�سات خا�سة بالهجرة تت�سم بال�سمول وت�ستند اإىل 
الهجرة  قنوات  تعزز  اأن  �ساأنها  ومن  االإن�سان  حقوق 
القانونية. لتدرجها يف ا�سرتاتيجياتها االإمنائية واأن 
متّكن املهاجرين من امل�ساهمة مبهاراتهم وخرباتهم 
يف النهو�ص مبجتمعاتها. ولهذا تعمل االأمم املتحدة 
التكلفة  وخف�ص  املهاجرين  حقوق  حماية  على 
االجتماعية واالقت�سادية للهجرة والرتويج ل�سيا�سات 
االأمم  يف  االأع�ساء  الدول  طالبت  فوائدها.  ُتعظم 

الدولية  للهجرة  االإيجابي  التاأثري  تاأخذ  اأن  املتحدة 
حلماية  اإطار  بو�سع  اأي�سًا  وتعهدت  احل�سبان،  يف 
املهاجرين املت�سررين من االأزمات االإن�سانية و�سلمت 
الت�سدي  اأجل  من  الدويل  التعاون  تي�سري  ب�سرورة 
للتحديات التي تنطوي عليها الهجرة بطريقة �ساملة 

يف ظل االحرتام التام حلقوق االإن�سان.
كل  والالجئني  املهاجرين  اأزمة  و�سعت  لقد 
الدميقراطيات الغربية والقيم االأوروبية اأمام اختبار 
على  االأوروبي  االحتاد  دول  خالفات  وظهرت  �سعب 
ال�سطح يف مواجهة هذه االأزمة مما دعى اأحد قادة 
اأ�سباب  الهجرة قد تكون احد  اأزمة  ان  للقول  اأوروبا 
من  بريطانيا  خروج  وان  االأوروبي  االحتاد  تفكك 
االأزمة.  لهذه  املبكرة  االأعرا�ص  احد  هو  االحتاد 
االأوروبية  واالإعالمية  ال�سيا�سية  الطبقات  تناولت 
تتفاقم لزيادة تدفق  اأزمة بداأت  احلديث عن كونها 
منذ  اأوروبا  اإىل  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  اإعداد 
�سنة 2010  بينما غاب التطرق اإىل كونهم نازحني 
من مناطق النزاعات واحلروب واال�سطهاد الديني 
ت�سببت  التي  والبطالة  والفقر  االقت�سادية  وامل�ساكل 
بعد  ما  وحتى  اال�ستعمارية  ب�سيا�ساتها  اأوروبا  فيها 
اتفاقية  ن�سو�ص  اجلميع  تنا�سى  بل  اال�ستقالل، 
والدميقراطية  احلرية  وقيم  االأوروبي  االحتاد 
التي  والت�سامح  االأن�سان  حقوق  واحرتام  وامل�ساواة 
بنى عليها االحتاد فقد �سهد عام 2015 اكرب موجة 
 5 اأن هناك  اأوروبا حتديدًا، لكن املفارقة  اإىل  نزوح 
األف   100 من  اأكرث  وموت  �ساعة  كل  غرق  حاالت 
مهاجر يف البحر حتى االآن، فمتى ينفذ قادة الدول 

االأوروبية التزاماتهم بدل �سعارات املوؤمترات؟

تعانى دول االحتاد االأوروبي من خلل دميوغرافى 
تراجع  ب�سبب  باالنخفا�ص  مهددة  �سعوبها  وبع�ص 
اأعداد  وارتفاع  ال�سباب  وتناق�ص عدد  املواليد  ن�سبة 
ال�سيوخ؛ فاملجتمعات االأوروبية يف حاجة اإىل طاقات 
فالهجرة  املهاجرين  �سباب  لهم  توفرها  �سابة 
تعود  والع�سرين  احلادي  القرن  يف  واقعية  اإ�سكالية 
ال�سواء.  حد  على  والبلدان  املهاجرين  على  بالنفع 
اأنها مدينة ملاليني  املتقدمة  الغربية  الدول  تنكر  وال 
يف  وحيويتهم  ب�سجاعتهم  اأ�سهموا  الذين  املهاجرين 
اإثراء جمتمعاتها حتى باتت اأكرث رخاءا وا�ستقرارا. 
اإحدى  وتلك  ي�سيخون.  العجوز  القارة  ف�سكان 
التحوالت االجتماعية االأكرث اأهمية يف القرن احلادي 
والع�سرين، وباتت توؤثر على جميع قطاعات املجتمع، 
املتحدة  االأمم  بيانات  وت�سري  العمل  �سوق  وال�سيما 
اأعمارهم  تتجاوز  الذين  ال�سن  كبار  عدد  زيادة  عن 
عن 60 عاما ب�سكل كبري يف ال�سنوات االأخرية، ومن 
املتوقع اأن يت�سارع هذا النمو يف العقود املقبلة. ففي 
عام 2017، كان هناك 981 مليون �سخ�ص تزيد 
اأي  العامل،  اأنحاء  60 عاما يف جميع  اأعمارهم عن 
اأن ينمو  %  ومن املتوقع   48 بزيادة عاملية قدرها 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  العامل  يف  االأ�سخا�ص  عدد 
اأكرث من 70 عاما بن�سبة 56 %، ليزيد عن 1.4 
بليون �سخ�ص عام 2030.  وبحلول عام 2050، 
من املتوقع اأن يزداد عدد �سكان العامل من كبار ال�سن 
لي�سل اإىل ما يقرب من 2.1 مليار. يف مقابل هذا، 
بطالة  حتت  يرزح  �ساب  ملياري  من  اأكرث  يزال  ال 
يوجد  بينما  �سهادات   على  ح�سوله  رغم  مزمنة 
ال�سباب  من  دويل  مهاجر  مليون   232 زهاء  االآن 
فوائد  ويجلبون  املجاالت  �ستى  يف  بن�ساط  يعملون 
ال  عمل  قوة  ي�سكلون  حيث  املهجر  بلدان  اإىل  ثابتة 
غنى عنها وعلى بلدانهم االأ�سلية حيث ير�سلون اإليها 
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كانت العرب تتبع تقليدا لغويا يتمثل بالتعبريعن ال�سيء ب�سده، فهم يقولون عن ال�سحراء املفازة، 
اأمال ب�سالمة من يجتازها، وعن امللدوغ من اأفعى ال�سليم، تيمنا ب�سالمته. وحتى يف زماننا هذا  ن�سادف 
بع�س التعابري التي تعرب عن ال�سيء ب�سده، فيقولون للغبي: يا فهيم، و ي�سفون اخل�سونة بالنعومة، 

لل�سخرية والتنديد، اأو كي ل يتلوث الل�سان بحام�س القول، و يتورط يف التنابز بالألقاب.

الثقافة

التعبير باألضداد

عادل الفريجات

االجتاه  لهذا  نظائر  على  نقع  الغزل  ميدان  ويف 
التعبريي، فجميل بثينة يقول يف بثينة:

ميوت الهوى مني اإذا ما لقيتها        
 ويحيا اإذا فارقتها فيعود

 فها هنا تاأكيد على حياة احلب عند اللقاء، رغم 
اأن ظاهر القول اأنه مات وتال�سى. ويف ال�سطر الثاين 
الذي  فاحلب  م�ستتبها،  وينقلب  اللغة   تتبدل عالئق 
يتوقد  نراه  الفراق،  عند  ي�سمحل  او  ينطفئ  رمبا 
احلالتني،  يف  فهو  وعليه،   . الفراق  عند  ويزدهر 
لكن  م�سع.  ناب�ص  حي  الفراق،  وعند  اللقيا  عند 
ليدخل  الكالم   ماألوف  خالف  تاأتيه  بح�سن  ال�ساعر 
يف حمراب ال�سعر املقد�ص، حمققا �سرطا من �سروط 
الن�ص االأدبي، وهو ما ي�سمى بالعدول، اأو اخلروج اأو 

االنزياح.
يف  اأن  يوما  ممدوحه   اأبلغ   فقد  املتنبي  اأما 
�سكوته عن بيان حاجاته بيانا وخطابا، فقال معربا 

باالأ�سداد:
َويف الّنف�ِص حاجاٌت َوفيَك َفَطاَنٌة            �ُسُكوتي 

َبَياٌن ِعْنَدها َوِخطاُب
ا�ستنفدت  قد  اللغة  يرى  هنا  بال�ساعر  فكاأين 
طاقاتها، فما عادت قادرة على حمل ما ميور بنف�سه، 
ف�سمت. الأن فطانة ممدوحه كفيلة بقراءة املمحو، 
من  اأقوى  وبيان  خطاب  ذلك  ويف  املخبوء.  وك�سف 

جهر واإعالن.
جورج  ق�سيدة  يف  بعينها  عبارات  وتده�سني 
جرداق )هذه ليلتي( التي حلنها عبد الوهاب وغنتها 

�سهد املعهد الدويل لل�سالم يف املنامة  حفل اإطالق كتاب »العرب على مفرتق الطرق« لل�سيا�سية البحرينية 
�سمرية رجب.

واكدت ال�سيدة �سمرية رجب خالل احلفل ان هذا الكتاب يعرّب عن جمموعة من الهواج�ص والت�ساوؤالت 
واالأفكار التي �سغلت بالها منذ اأكرث من عقد من الزمن وتتناول فيه امل�ساكل والتحديات والرهانات امل�ستقبلية 

ملنطقتنا العربية يف خ�سم التحوالت اجليو�سيا�سية االإقليمية والدولية.
واأ�سافت انها حاولت يف الكتاب ت�سليط ال�سوء على النظام االإقليمي العربي يف ظل التغريات ال�سيا�سية 
الوح�سية كالذي مت  الروؤى  التعتيم عليه من خمططات دولية حتوي الكثري من  الدولية وما يحاول االإعالم 
ر�سمه للعراق ولدول الربيع العربي والذي مازال �سارًيا كنموذج يتم العمل على تنفيذه يف باقي البالد العربية 
ا الدول النفطية منها وذلك مبنهجية التحليل التاريخي وال�سيا�سي، والدرا�سة امل�ستقبلية، والرتكيز  خ�سو�سً

على ما مت ت�سميته يف القرن املا�سي بلعبة االأمم.
واكد مدير املعهد الدويل لل�سالم بال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ال�سيد جنيب فريجي ان كتاب »العرب 
على مفرتق طرق« ل�سمرية رجب ياأتي يف ظرف مهم متر به دولنا العربية وان عنوان الكتاب يعرب عن و�سع 

املنطقة العربية بكل ابعادها.
والغربية  العربية  الدول  و�سفراء  وامل�سوؤولني  واملهتمني  املثقفني  من  عدد  الكتاب  تد�سني  حفل  وح�سر 

بالبحرين.

صدور كتاب »العرب على مفترق الطرق« للسياسية البحرينية سميرة رجب
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رأي

اأحيانا ال نحتاج اإىل الكثري من الّتاأمل و البحث لنبداأ من 
جديد، يكفي اأن نفت�ص يف اأعماقنا و جنول يف اأقبية دواخلنا 
املثقلة ب�سجيج احلكايات، لن�سرتجع حلظات عالقة و معتقة 
بغبار احلنني، حلظات مّرت بنا و مل نع�سها، بل اأخفقنا يف 
اأحداثها  اأو مل متهلنا احلياة لنعي�سها يف خ�سم  اأن نعي�سها 

اليومّية. 
نتفاجاأ اأنها حلظات ال زالت تاأ�سرها الّذاكرة املزدحمة 
الوجع،  طوفان  بلل  من  عليها  خوفا  متناهي  ال  بحر�ص 
كثري  احلياة،  مع  جديد  موعد  على  بحث  حلظة  لتحررها 
عندها  لنجاحنا،  حافزا  كانت  اأخرى  و  ظننا  خيبت  منها 
اأننا نحن من كان يحر�ص على عدم ت�سّربها  فقط نكت�سف 
و  تعي�ص  مّنا،  جزءا  اليوم  اأّنها  �سنني  طول  بعد  ونكت�سف 

تتنف�ص معنا و تر�سم مالحمنا.
و  املتكاملة،  لغتها  للّذكريات  اأّن  نقول  اأن  ن�ستطيع 
اأبجدّيتها اخلا�سة، و يحدث اأن نعيد تهّجي حروف خيباتنا 
اأن نغ�سل قهرنا مبواجهة  كطفل الأول مّرة يتعلم القراءة، و 
اخليبات  غبار  من  نع�سر  يجعلنا  مطلق  باإميان  و  اأنف�سنا 
هدف  عن  جديد  من  البحث  طريق  يف  زادنا  يكون  �سهدا، 
�سحيق،  ما�ص  ذات  يف  حتقيقه  ن�ستطع  مل  اأ�سمى،  و  اأكرب 
فر�سة  تكون  حوا�سها،  �سطوة  توؤذينا  التي  فالّذكريات 
ت�ستوقفنا لن�سنع من اإخفاقاتنا حا�سرا حّيا. حا�سرا قادرا 
على ال�سمود و الّتحدي لن�ستمّر يف اخللق و التجديد و نكون 

على قيد الّنجاح و على قيد االأمل. 
ما�سيه  يف  فينا  االإن�سان  ذلك  وهي  نحن  هي  ّذكرياتنا 

و حا�سره، هي تر�سم مالحمنا و جمال اللحظة فينا ! ...

سناء جاء باهلل  

ذكريات... غير عابرة...!

اأم كلثوم، وخا�سة يف قوله:
فادن مني وخذ اإليك حناين       ثم اغم�ص عينيك حتى ترانى

وليكن ل���يلنا ط��ويال طويال       ف��ك���ثري اللقاء كان قليال
فكيف تكون الروؤية يف غم�ص العني عن احلبيب؟ وكيف يكون كثري اللقاء قليال؟ ال ريب اأن 
ال�ساعر هنا مج تقليدية اللغة، وفر من موا�سعاتها امل�ستهلكة، فاأتى بال�سلب ليعرب عن االإيجاب، 
وبال�سد ليوؤدي معنى االت�ساق. بل هو ا�ستبدل بروؤية القلب امل�سمرة روؤية العني البادية. واأراد 
)بكثري اللقاء القليل( اأن يف�سح اأن الزمن مير على عجل عند اللقيا باحلبيب. وهذا تفجري 
لطاقات اللغة قلما يقع عليه املرء يف االإبداع ال�سعري. ويح�سرين هنا بيتان رائعان يف الغزل 
البرتون  ال�ساعر يون�ص االبن وهو من ق�ساء  البديع ذاته. وهما قول  االأداء  اي�سا  ينتميان يف 

اللبناين : 
اأحب احلب متتمة  ولكن      على �سفتي متتمتي متوت

فاأعتمد ال�سكوت اأداة بوحي    وبع�ص القول اأ�سرحه ال�سكوت
اأيها ال�ساعر املبدع يليق بنا ال�سكوت والتمتمة، ولكن مع التاأمل يف �سحر  وبعد قولك هذا 

االإبداع وروعة االبتكار.
ولنزار قباين ق�سيدة عنوانها  »تناق�سات قلبي«  يقول فيها:

هنالك خم�ص دقائق
بها اأطمئن عليك قليال 

واأ�سكو اليك همومي قليال 
واأ�ستم فيها الزمان قليال 

هنالك خم�ص دقائق
بها تقلبني حياتي قليال

فماذا ت�سمني.. هذا الت�ستت 
هذا التمزق 

هذا العذاب الطويل الطويال؟؟
وكيف تكون اخليانة حال 

وكيف يكون النفاق جميال؟ 
�سمات  ويغري  االأ�سياء،  طبائع  يحول  اأن  حلبك  ميكن  هل  اإنكاريا:  ت�ساوؤال  يت�ساءل  فنزار 
لطيفا  �سيئا  كراهيته،  على  النفاق،  وي�سري  ومقبولة،  م�ست�ساغة  اخليانة  فيجعل  املفاهيم، 
الكون، ويبدل املفاهيم،  اإن حبك الطاغي يقلب  اأن يقول حلبيبة:  اإنه يريد  ومفهوما؟ ال ريب 
وي�ستبد بي،  فاأ�سلك �سبال جديدة، وينجر�سعري معي اإىل �سعب مغايرملا ينهجه النا�ص من قبل، 

فاأ�سري«غريب الوجه واليد والل�سان« كما يقول املتنبي يف ق�سيدته »�سعب بوان«.
ال�سعراء  اأحد  قول  واالإعراب  النحو  قواعد  يتحدى  الذي  اللغوي  العدول  جميل  ومن 

املعا�سرين يخاطب وطنه: 
 بالرفع اأبنيك يا وطني

)ب�سمة على العني( 
فهو، مادام يف اآفاق الرفعة والعلو واالأجماد، ال ي�ست�سوب  ك�سر كلمة )الرفع( نحويا، بل 
يتمرد على قواعد اللغة ويرفعها، لتكون مت�سقة مع اأمانيه واأهدافه، م�ستثمرا مبداأ اأدبيا يعرف 

بالعدول اأو اخلروج، اأو بتحدي  قواعد النحو وم�سلماته. 
اأنا ال اأريد اأن اتهمك بالتحامل  اأال يبلغ املر�سل �سامعه مراده حني يقول له نافيا :«  وبعد، 
والبعد عن االإن�ساف؟ ال �سك يف اأن مراد املتحدث  امل�سمر هو: االتهام ال نقي�سه، واالإدانة ال 

التربئة. 
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 الفنان طارق طرقان: 
عائد بقوة من أجل الطفل العربي

الثقافة

 ولد يف دم�سق من اأ�سل جزائري يقارب ال�ستني من عمره، 
الفنون  �سهادة  على  حت�سل  اأطفال  مغني  و  موؤلف  و  ملحن 
اجلميلة. اإّنه  الفنان العربي »طارق العربي طرقان » اأو »بابا 
طارق« اأو »عمّوطارق« كما يناديه االأطفال العرب من املحيط 
و  اأغانيه،  و  الكرتون  اأفالم  اإنتاج  يف  تخ�س�ص  اخلليج.  اإىل 
املا�سي.  القرن  الت�سعينات من  و  الثمانينات  اأكرث يف  ا�ستهر 
زار تون�ص موؤخرا خالل م�ساركته الفّعالة يف مهرجان قرطاج 
للمو�سيقى  يف العا�سمة التون�سية يف دورته اخلام�سة فكان ل 
و  الكرتون  اأفالم  للحديث عن  لقاء خا�ص معه   العرب«  »كل 
دورها يف تنمية قدرات الطفل العربي و بث االأمل يف اجليل 

العربي احلديث و رحلته الفنية عموما ...

مهرجان  يف  حفلني   قدمت  �لعرب:  كل 
جمهورك  وجدت  كيف  للمو�سيقى   قرطاج 

�لذي هو من جيل �لثمانينات و �لت�سعينات؟ 
اأّن  حتى  التفاعل  بهذا  جّدا  �سعدت  حقيقة    �
اأغلب  بقي  و  ثانيا  املهرجان برجمت حفال  اإدارة 
اجلمهور خارج اأ�سوار القاعة وهذا اأ�سعدين جّدا 
للكرتون  بقوة  للعودة  جديد  من  االأمل  يف  بعث  و 
الذي  هو  اجليل  فهذا  ر�سالتي  الإكمال  اأغانيه  و 

اأعادين وهو الذي دعاين.
�لكرتون كيف  �أفالم  كل �لعرب: على ذكر 

ترى دورها يف �لنهو�س بالطفل �لعربي؟
الفّني  الن�ساط  من  النوعية  هذه  االأ�سف  مع   �
طغى  حاليا   موجود  هو  ما  و  حاليا  تندثر  بداأت 
اأنواعه،  �ستى  يف  العنف  و  املادي  اجلانب  عليه 
الأّنه  بالدور  �سيقوم  من  هو  الثمانيات  جيل  لكن 
ت�سّبع مببادئ رائعة و البّد له اأن ينقلها اإىل اجليل 
ال�سغري عن طريق عّدة و�سائل ومنها العائلية.     

كل �لعرب: �لطفل �لعربي يعي�س دمار� و 
ل�سناعة  �لكبار كيف  ب�سبب �سر�ع  و عنفا  �أملا 
نفو�س  �الأمل يف  تزرع من جديد  �أن  �لكرتون 

هوؤالء لتغيري �لو�قع �لعربي �ملرير؟

مقابلة أجرتها  مليكة الجبّاري

� �سخ�سيا عندي نظرة خا�سة جّدا للمو�سوع، 
فالطفل هو طفل �سواء كان مليارديرا ميلك �سيارة 
عادّية  نارّية  دّراجة  له  فقريا  اأو  فخمة  كهربائية 
هوؤالء  لدى  فاملتعة  يركبها،   « »ع�سايا  حتى  اأو 
ال  و  الطفولة جتمع   نف�سها،  وهي  واحدة  الطفال 
تفرق، دون متييز اأو عرق اأو دين اأو مذهب اأو لغة 
وهذه حقيقة. الطفولة عامل بعيد عن ال�سيا�سة و 
الت�سعينات  و  الثمانينات  قّدم جليل  ما  اأّن  اأعتقد 
حاليا  وهو  اآنذاك  الطفل  �سخ�سيات  من  جزءا 
�سباب العامل العربي، وهو من �سيقوم بذلك االآن 
اإ�سافة اإىل اأطراف اأخرى منها العائلة و املجتمع 

و مكوناته.
و  دورها  للثقافة  �أّن  ترى  هل  �لعرب:  كل 
�ملرتدي  �لعربي  �لو�قع  تغيري  يف  م�ساهمتها 
عجز  بعدما  ذلك  ميكن  مدى  �أي  �إىل  و 

�ل�سيا�سيني يف حتقيق ذلك؟
النهو�ص  يف  اأ�سا�سي  دورها  الثقافة  نعم   �
بال�سعوب و توحيدها اإن�سانيا و على كل االأ�سعدة، 
و ميكن ذلك يف العامل العربي فهي ميكن اأن حتقق 
و  امل�سارح  خ�سبات  على  ن�ساهده  ما  هذا  و  ذلك، 
املن�سات الثقافية دون متييز بني ال�سعوب العربية 

بعيدا عن غوغاء ال�سيا�سة. 

�ل�سابق  �جليل  فرت�ت  خالل  �لعرب:   كل 
�الت�سال،  و�سائل  من  �لكثري  هناك  يكن  مل 
حاليا �آالف �مل�سادر �ملتنوعة، فكيف ميكن دعم  
�سناعة و �أغاين �لكرتون مع بد�ية غياب دور 

�لتلفزيون؟
� يف الثمانينات و الت�سعينات كانت هناك رقابة 
للكلمة، يعني تدقيق و متحي�ص  االإيجابي  باملعنى 
ذلك  نراعي  كنا  و  الأبنائنا  �سنقدمه  االنتاج  الأن 
اجلانب، و كنا نراقبه لدقة العمل مع االأطفال ملا 
و  مثل  و  مبادئ  و  اأفكار  من  فيهم  نبّثه  اأن  ميكن 
كّنا نخ�سى االأفكار التدمريية، بل نزرع فيهم االأمل 
و القيم املجتمعية العربية الرائدة و الرائعة التي 
نعي�سها و نحرتمها. االآن يرتجمون اأفالم الكرتون 
اليابانية و الغربية دون تدقيق و ميكن اأن تت�سمن 
ميثل  هذا  و  هّدامة،  م�سامني  و  كراهية  و  عنفا 
عاجال  و  فعال  وجب  العربي  الطفل  على  خطرا 

الت�سدي له.
�لت�سعينات  و  �لثمانينات  �لعرب: جيل  كل 
من �الأطفال �لعرب ترّبو� على كرتون و �أغاين 

»بابا« طارق، كيف تقيمه؟
الكثري من  و �سخ�سيا يل  � هذا اجليل ذهبي 
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ترّبى  اأنه  اأعتقد  و  اجليل  هذا  مع  االت�ساالت 
على مثل و مبادئ عربية جعلته يتجاوز الكثري 
من االأزمات، فمثال كانت هناك �سابة مغربية 
ات�سلت بي و حدثتني عن  ق�ستها و قد عا�ست 
لكنها  الفقر  و  اليتم  ب�سبب  حقيقية  ماأ�ساة 
اأو  جتاوزت ذلك بف�سل �سماع اأغاين الكرتون 
اأغاين طارق طرقان الأن االأغاين كانت حتمل 
ر�سائل تبعث على حتدي الواقع االأليم و العي�ص 
اإمياين باالأمل و اخلري و  باأمل و جتاوز االأمل. 
التفاوؤل و احلمد هلل جنده و هذا يف ثقافتنا. 
و  ثقافتي  و هذا جزء من  �سندي  االأغاين هي 
املحقق  الرعد،  هزمي  العربية.  ح�سارتنا  من 
كونان، كابنت ماجد، رميي، موكلي،  االأر�ص، 
وغريها اأغاين كلها رموز للت�سدي و التحدي و 
االأمل. هذه ر�سالة الفن خا�سة للطفل العربي.

كل �لعرب: �الآن �سناعة �أفالم �لكرتون 
و�سائل  تعدد  �أمام  خطر  يف  »�جليدة« 
�الت�سال �حلديثة كيف ميكن جتاوز ذلك 

و هل لديك م�سروع يف هذ� �الجتاه؟
على  تربى  الذي  اجليل  اأكرر،  و  اأعود   �
كرتون بابا طارق هو من �سينقل ذلك اأوال اإىل 
اأبنائه، وهذا مهم جدا. الثقافة تنتقل من جيل 
الواقع  ار�ص  اآخربالتعاي�ص احلقيقي على  اإىل 
و تلك �سنة احلياة، و هذا يف ظل تراجع دور 
اأخرى  و�سائل  االأمل يف  اأي�سا  لكن  التلفزيون، 
طريق  عن  هاما  دورا  يلعب  فهو  اليوتوب  مثل 
اجليل  تربية  و  لالأطفال  �سامية  ر�سائل  بث 
رائدة  عربية  قيم  و  مثل  على  هذا  ال�سغري 
و  الكوارث  عن  بعيدا  العربي  االن�سان  لبناء 
عربية  كرتون  اأغاين  هناك  العنف.  و  الدماء 
وهي  ال�سحيح  االجتاه  يف  وهي  تظهر  بداأت 
هناك  و  العنيفة.  و  املادية  االأغاين  حتارب 
عاداتنا  �سد  اأحيانا  ق�س�سا  حتكي  اأخرى 

هذا  و  االجتماعية  تقاليدنا  و  العربية 
ميثل خطرا على النا�سئة.

كل �لعرب: هل من خطوة عملية 
لطارق طرقان تعيد ل�سناعة �أفالم 

و �أغاين �لكرتون بريقها و دورها؟
� نعم، دوري بعد ما ع�سته يف تون�ص 
هذه االأيام حقيقة اأعاد يف نف�سي االأمل 
و بعث يفّ نف�سا  كبريا هاما و اأعطاين 
ال�سياق  �سحنة كبرية للعودة و يف هذا 
اأ�س�ست �سركة اإنتاج اأنا و اأبنائي الثالثة 
الإنتاج اأفالم الكرتون و اأغاين الكرتون 
حمتوى  بنف�ص  اأورك�سرتايل،  ب�سكل 
لهذا  لكن  الثمانيات  اأطفال  اأغاين 
اجليل، الذي هو االآن يف �سن الثالثني 
اأطفال على طريقة  اأغاين  اإىل  اإ�سافة 

طارق طرقان. 
�إعادة  يف  تفكر  هل  �لعرب:  كل 
»بابا  كرتون  �أغاين  و  كرتون  ن�سر 
طارق« لهذ� �جليل �ل�سغري حاليا؟

بني  �سريبط  هذا  و  ممكن  نعم   �
جيل الثمانيات  الذي هو االآن يف العقد 
جيل  و  عمره  من  الرابع  اأو  الثالث  
بقليل   اأقل  اأو  اأكرث  اأو  �سنوات  خم�ص 
»كل  من  رائع  اقرتاح  وهذا  حاليا، 
تنفيذه  على  عاجال  �ساأعمل   « العرب 
و اأملي كبري يف هذا اجليل حتى ينقل 
اأبنائه  اإىل  عليها  ترّبى  التي  املثل  تلك 
م�ستقبل  يف  االأمل  و  حاليا  ال�سغار 
العامل  كل  و  العربي  للطفل  م�سرق 

العربي.

رأي

كم  اأ�سابعك  على  فاأعد  ال�سغرية،  التفا�سيل  تغرقني 
يا�سمينة علقت يف �سباك لهفتك املفتوح على االأزقة العتيقة، 
كم ليمونة �سقطت يف بركة �سوقك، واأنت متد ج�سر الغياب 
ال�سرفات  من  فّلة  وكم   ال�سياع،  و�سفاف  احلب  �سفة  بني 
الدم�سقية احلزينة لوحت ببيا�ص عطرها النحناءة ظهرك 

واأنت متهد لالن�سحاب الطويل.. 
تذروك  للريح  غنيمة  ت�سبح  واحدة  قلم   بجرة  اأهكذا 

كق�ص البيادر يف �سيفها القائظ؟!
 ال اأر�ص حملتك وال�سماء اأنزلت عليك �سكينتها، كم مرة 
اأكفي بالدعاء والب�سمالت كلما حملني هودج القلق،  رفعت 
ومادت بي الليال،حينها ودون �ساعة،ومن غري عقارب اأدرك 
اأو هكذا يظن  ال�ستوي،  الفجر مازال يف يغط يف �سباته  اأن 

العا�سق املتاأرجح بحبال االنتظار العقيم
،وتتو�سد  قلبي  تفرت�ص  اأن  باالمكان  يكن  اأمل  اأخربين، 

نب�سه بعيد تعب؟
برد  من  يقيك  لعله  حبي  تلتحف  اأن  باالمكان  كان  اأما 

ندمك الذي هبت رياحه بعد �سل�سلة من االنك�سارات؟
للقفز  حواجز  من  فما  عنادك  �سهوة  عن  االآن  ترجل 
وخ�سر  توج�سنا،  خيول  كل  اأحرنت  وقد  زعلنا،  م�سمار  يف 

جمهور الو�سايات الرهان..
وبكلمات  خجولة،  ب�سحكة  االأ�سقياء  كل  مثل  فتعال 
لغة  تكره  اأنك  مرارًا  قلت يل  اأعاتبك،  لن  باحلياء،  �ساجة 
العتاب، لكن اترك يل فر�سة ل�سرب فنجان قهوة مع قلبك، 

و�ساأقبل بعدها بكامل االإعرتافات..

ماجدولين الرفاعي

حواجز الغياب
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أحمد بوداود

مع بداية كل مو�سم درا�سي تزداد حدة اجلدل 
حول املدر�سة اجلزائرية وحتديدا حول املحتوى و 
املناهج وهوية امل�سرفني على اال�سالح، والذي مل 
ينته ولن ينتهي ما دامت العملية التعليمية ترتبط 
يف جوهرها ب�سناعة الفرد ومنذجته ح�سب روؤية 
القائمني على التعليم ومن ثم على االإ�سالح ولي�ص 
انطالقا من واقع ال�سعب وجت�سيدا لقيمه وتعبريا 

عن طموحاته.
املناهج  حمتوى  حول  اجلدل  احتد  لقد 
اجلديدة التي ت�سعى وزارة الرتبية لتطبيقها نظرا 

الأن العملية التعليمية برمتها ومن �سمنها طرائق 
وخمرجاته،  مداخالته  و  ومناهجه  االإ�سالح 
ولي�ست  الهوية  مب�ساألة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
وع�سرنتها،  التعليمية  للمنظومة  حتديث  جمرد 
ترافقها حمى  ما  االإ�سالحات عادة  اأن هذه  غري 
طَبعا  بارزين  تيارين  بني  اإيديولوجية  �سراعات 
مرحلة ما بعد اال�ستقالل، و اإن كانت االإ�سالحات 
التي لطاملا دفعت بها احلكومة عرب وزرائها الذين 
كلفوا بحقيبة الرتبية، ظاهرها النهو�ص بالنظام 
البالد،  التعليمي يف  امل�ستوى  من  والرفع  الرتبوي 
ما  �سرعان  �سراعات،  تخفي  ما  عادة  اأنها  اإال 

تظهر للعلن، بني املعربني والفرانكوفيليني.
وبقدر ما تت�سم مواقف املدافعني عن املدر�سة 
توجهات  ت�سقط  والرباغماتية،  بالتفتح  االأ�سيلة 
املدافعني عن فرن�سة املدر�سة يف م�ستنقع التحجر 
اللغة  م�ساألة  ففي  القريب،  املا�سي  اإىل  واحلنني 
مثال، ميكن للمتبع اأن يقف على حقيقة مفادها اأن 
املعربني ال ميانعون، بل يطالبون باإعطاء االأولوية 
للغة االأوىل احلية يف العامل )االإجنليزية(، ولكن 
باعتبارها  طبعا،  العربية  بعد  الثانية  املرتبة  يف 
التيار  اأن  حني  يف  للجزائريني،  االأم  اللغة 
الفرن�سية  اللغة  و�سع  اإىل  ي�سعى  الفرانكوفيلي 
وهي لغة اأجنبية قبل اللغة االأم )العربية( حتى ولو 

مت�سح بالتظاهر بغري ذلك.
اأعقاب  يف  اآخر  منحى  اأخذ  اجلدل  هذا  اإن 

اللغة  ا�ستعمال  �سنتني  منذ  الرتبية  وزارة  قرار 
»العامية« اأو »املتكّلمة« يف التدري�ص خالل املراحل 
االأوىل من التعليم االبتدائي، حيث ك�سف املفت�ص 
خالل  القرار  عن  اآنذاك  التعليمية  لل�سوؤون  العام 
موؤمتر �سحفي ُعقد يف الوزارة، وقد بررت وزيرة 
قرار  رمعون،  غربيط  بن  نورية  والتعليم  الرتبية 
التحول اإىل اللهجة العربية باأنه مبنيًا على »دوافع 
بيداغوجية بحتة«، واأكدت بن غربيط باأن اللجوء 
يهدف  ال  املدار�ص  يف  املحلية  اللغة  ا�ستعمال  اإىل 
اإىل اإزاحة اللغة العربية عن مكانتها كلغة ر�سمية 
يف اجلزائر، والتي يحميها الد�ستور منذ ا�ستقالل 
البالد عن فرن�سا عام 1962 ومع ذلك، اأطلقت 
املدار�ص  يف  املقرتح  والتغيري  الوزيرة  ت�سريحات 
اأنحاء  جميع  يف  عارمة  غ�سب  موجة  اجلزائرية 
و  ال�سعب  من  وا�سعة  �سريحة  اأن  لدرجة  البالد 
النخب ال زالت تدعو الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة 
من  غربيط  بن  الوزيرة  واإقالة  التدخل  اإىل 
كثريون  اعتربه  الذي  االإجراء  هذا  اإن  من�سبها. 
للعروبة،  املعادي  التيار  اأوراق  من  اأخرى  ورقة 
الكاأ�ص و جعلت  اأفا�ست  التي  القطرة  كان مبثابة 
الذي  االأمر  للعربية،  ن�سرة  برمته  يهب  املجتمع 

�سكل �سدمة للفرونكفوليني.
وي�سمل املدافعون عن اللغة العربية الف�سحى 
ال�سعب،  عامة  من  ال�ساحقة  االأغلبية  عن  ف�سال 
تيارات فكرية و �سيا�سية على غرار التيار القومي 

ردة فعل الجزائريين من اإلصالحات التربوية
إسفين يدق في نعش المعادين للعروبة

الثقافة
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أيمن دراوشة

ل موشح َتَتَدلَّ
  تتدلُل �أَنـَت َوتهديني
َوْرًد� من َثْغِرَك يتكلَّْم

ـــــــــدلـــــــــُل بــــــــاحلــــــــ�ــــــــســــــــِن �لـــــــ�ـــــــســـــــايف تـــــــــت
�لــــــلــــــومــــــا �حلـــــــــــــــــبِّ  يف  تـــــخـــــ�ـــــســـــى  ال 

�لــــــغــــــايف بــــــالــــــرمــــــ�ــــــس  ـــــــــــُرين    تـــــــــــاأْ�ـــــــــــسِ
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  و�لـــــقـــــلـــــب يــــعــــانــــقــــنــــي َدْومــــ

 تتدلُل �أَنـَت َوتهديني
َوْرًد� من َثْغِرَك َيتَكلَّْم

ـــي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــرُحــــــنــــــي بــــــالـــــــْــــــُهــــــْدِب �لـــغـــافــــ جَتْ
ـــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر �لـــــكـــــايف  ـــــُع بـــالـــ�ـــسِّ  تـــــتـــــمـــــنَّ

ــــافـــــــــــــــــــي  �لــــ�ــــسَّ قــــلــــبــــي  يف   َتـــــ�ـــــســـــُكـــــُنـــــنـــــي 
َّـــــــــــْم  ـــــِدَك يـــتـــاأَلــــ ـــــبـــــْع  َفــــاْرَحــــمـــــــــــــــــــــــــــــــْـــــــــــــُه، ب

ُل �أَنـَت َوتهديني َتَتدلَّ
َوْرًد� من َثْغِرَك َيتكلَّْم

ــــرب ـــــ ـُــــ ـــــ �لــــقـــــ يف  �ــــــســــــهــــــًد�  ــــ�ــــســــقــــيــــنــــي   َت
قـــلـــبـــي  ــــن  ـــــ عـــــ ـــــا  ـــــ�ـــــسً ِقـــــ�ـــــسَ ــــــــــــــروي يل  َت

ُـــــــــــــــــبِّ   وهــــــــــــو �ملـَــــــــفـــــــــطـــــــــوُر عــــــلــــــى �حلــــــ
َّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  يــــــاأتــــــي بــــلــــقــــاِئــــَك َيـــَتـــَبـــ�ـــســــــــــــــــــــ

ُل �أَْنـَت َوتهديني َتَتدلَّ
َوْرًد� من َثْغِرَك َيتَكلَّْم

ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ـَـــ ــــ ـــــُكـــــُبـــــنـــــي ِعـــــــــْطـــــــــًر� َوحـــنـــيـــنــــ َتـــــ�ـــــسْ
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــيــن ــْح ــــا َي ــــًق ــــ�ــــسْ ـــــــُه ِع ـــــــُل  �أَْحـــــــِم

ـــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــ ــــ ــــ ـــقـــيـــنــــ ـــــي َيـــ�ـــسْ ـــــغـــــنِّ  َفــــــيــــــَظــــــلُّ ُي
ـــــــْم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َّــــ ــــ ـــــــًنـــــــا ِبــــــحــــــروِفــــــَك َيـــرَتنــــ حَلْ

وعلى  االإ�سالمي  الفكري  التيار  وكذا  اجلزائري 
اجلزائريني«،  امل�سلمني  العلماء  »جمعية  راأ�سهم 
و  ال�سلم«،  جمتمع  »حركة  ال�سيا�سي  التيار  و 
اأن  الف�سحى  العربية  عن  املدافعني  هوؤالء  يعتقد 
جمرد  هو  اإ�سالحات  اأنه  على  طرح  ما  من  كثري 
تعاين  التي  الف�سحى،  العربية  �سد  موؤامرة 
بالفعل من الت�سييق والتهمي�ص مقارنة با�ستعمال 
اجلزائريني  من  العديد  ويعترب  الفرن�سية،  اللغة 
غري  وبالتايل  اال�ستعمار،  لغة  هي  الفرن�سية  اأن 
 25 ن�سبة  اأن  من  الرغم  وعلى  للتعليم،  مالئمة 
اللغة الفرن�سية  باملائة من اجلزائريني ي�ستعملون 
يف اأحاديثهم اليومية، اإال اأنهم ينظرون اإىل التعليم 
الذي يجري يف اللغة الفرن�سية، اأو امتدادًا لها اإىل 
ا�ستمرار  مبثابة  بالفرن�سية،  املتاأثرة  اللهجات 

مل�سل�سل تبعية اجلزائر لدولة امل�ستعمر فرن�سا.
اإق�ساء  جتاه  اجلزائري  ال�سعب  فعل  ردة  اإن 
االإ�سالحات  من  االإ�سالم  و  العروبة  مقومات 
الرتبوية يف ال�سنتني االأخريتني من خالل احلراك 
كان  االإجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  و  اجلمعوي 
منذ  حم�سورا  كان  �سراع  ح�سم  يف  الفي�سل 
�سراع  اأ�سقط  النخب،  بني  ظاهره  يف  االإ�ستقالل 
نع�ص  يف  يدق  اآخر  اإ�سفني  مبثابة  كان  و  االأقنعة 
ال�سعب  اأ�سوات  ارتفعت  اإذ  للعروبة،  املعادين 
الد�ستور  مبادئ  باحرتام  منادية  اجلزائري 
االإ�سالحات  �سيا�سة  يف  لن�سو�سه  االإحتكام  و 
الرتبوية و الد�ستور اجلزائري اأ�س�ص جوهره على 

مواده الثالث االأوىل:
� املادة االأوىل: اجلزائر جمهورية دميقراطية 

�سعبية. وهي وحدة ال تتجزاأ.
� املادة 2: االإ�سالم دين الدولة.

الوطنية  اللغة  هي  العربية  اللغة   :3 املادة  ا� 
والر�سمية.
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اأعاد �سماعة التلفون بقوة اإىل مكانها وخرج غا�سبًا من بيته بعد اأن حتولت املناق�سة بينه وبني زوجته اإىل 
�سجار ال ي�سب مب�سلحة كالهما فكل منهما ينادي من واد.

ظل هائمًا مي�سي بال هدف، �سلم على �سوارع املدينة كلها تقريبًا.
كانت ال�سوارع معتمة اإال من اأ�سواء خافتة هربت من نوافذ البيوت دون ق�سد.

تهالكت قدماه من امل�سي فرتامى على مقعد خ�سبي هجره رواده بعد اأن حل الظالم.
راح ينظر اإىل ال�سماء التي ف�ست بكارة عتمتها بع�ص النجوم البعيدة فاأحالتها اإىل لوحة كئيبة ُجلَّ لونها 
الرمادي الغارق بال�سواد، هو من كارهي اللون الرمادي كان يتجنب هذا اللون باحلياة العادية، كلمات زوجته 

على الهاتف و�سعته وجهًا اإىل وجه مع هذا الكريه الرمادي.
قال لها: اأرجوك اأن تعودي ب�سرعة الأين اأ�ستاقك ومل اأعد اأحتمل غيابك و�سفرك املتكرر عند اأهلك مبنا�سبة 
وغري منا�سبة ، مرتني يف العام كافية يا حبيبتي وجودك ميلوؤين حتى اأ�سبحِت عاملي واأنِت تعرفني عندما تكونني 

معي العامل اخلارجي ال يعنيني واأنا اخت�سرت ن�ساء االأر�ص بِك.
ترد عليه من اجلانب االأخرمن الكرة االأر�سية: حبيبي كل مرة ت�سمعني هذا الكالم واأنا ال اأ�ستطيع اأن اأتغري 

اأنا هكذا كف عن التو�سل واقبل باأن�ساف احللول.
ارتع�ص ج�سده كله عندما تذكر اأن زوجته تدفعه الأن يكون رماديًا وهو الراف�ص له دائمًا الأنه ي�سعره بالنق�سان 

اأي ن�سف االأ�سياء فقط.
كاأن تكون الكرة االأر�سية ن�سف كرة اأر�سية واأن ال�سماء ن�سف �سماء  والب�سر ن�سفهم ب�سر ون�سفهم االأخر 
فراغ واأنه هو �سخ�سيًا ن�سف رجل وح�سمه ن�سف قرار، بينما هو �سخ�ص اأهدته الطبيعة ال�سرب واحلكمة بكل 
تفا�سيل حياته، اإذ اأنه ال ياأخذ قرار باأي �سيئ اإال بعد اأن يدر�ص احلالة ويحللها من كل جوانبها حتى اأنه  مل يندم 

على اأي قراراتخذه يف حياته.

الثقافة

سحر االحمد

التفاحة

انتبه فجاأة اأنه مر وقت طويل وهو ينظر اإىل ال�سماء مما جعل عيناه تدمعان وكاأن نار �سبت داخلهما.
تابع �سريه، �سادفته حانة فدخلها، ارتبك بادئ االأمر الأن مرتادي احلانة وا�سح اأنهم 

يعرفون بع�سهم حيث ميرون على احلانة الحت�ساء بع�ص اخلمر وتبادل االأحاديث ب�سكل 
اأما هو لي�ص �سغوف باحلانات وال باخلمر لوال هذا الفكرة املجنونة التي  �سبه يومي، 

اأحلت عليه بالدخول االأن.
اقرتب من النادل وطلب كاأ�سًا من النبيذ وكاأ�سًا ثانية وثالثة اإىل اأن اأح�ص اأنه يحمل راأ�سه بني 

كتفيه رغمًا عنه، خرج من احلانة بعد اأن هداأت �سريرته فقرر اأن يعود اإىل البيت اأخريًا. فيما كان 
يهم لكي يقطع ال�سارع �سم رائحة اأنثوية اخرتقت اأنفه، نظر اأمامه، فاإذا باإمراأة جميلة تقف على 

حافة الر�سيف وتوزع عليه من بعيد االبت�سامات.
 اقرتب منها وهو التعب من غياب ج�سد زوجته . تبادال ال�سالم فاأح�ص بربكان يكاد ينفجر 
داخله وعبثًا حاول تهداأته، ن�سي االألوان و�سكنه هاج�ص التفاحة فهو يحب تفاحته لكن هذه التفاحة 

لذيذة اأي�سًا هكذا يحادث نف�سه لكنه تراجع عن فكرة اأكل التفاح احلرام خجاًل من موروث تربيته 
فتيات قد وقفن قرب  له كانت عدة  تبت�سم  والفتاة  الفتاة  اإىل  ينظر  فيما هو  اأخالقياته  ومنظومة 

زميلتهن تفوح منهن نف�ص الرائحة االأنثوية.
ت�سارع اللونني االأبي�ص مع االأ�سود بعقله، انت�سر الوح�ص الذي بداخله!

ح�سم اأمره بعد اأن تفح�ص كل التفاح املعرو�ص على الر�سيف.
وقف بقرب فتاته االأوىل وبدون خجل قال لها: هل تقبلني اأن نتقاي�ص ج�سدينا هذه الليلة؟. 
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التفاحة
كوكو  قالت  هكذا  اهلل«..  اإرادة  »اإنها 
اإي�ستامبولوفا، والتى تبلغ من العمر 129 
االآن،  الطويلة حتى  حياتها  �سر  على  عاًما 
فى  معمرة  اأكرب  لقب  على  ح�سلت  حتى 
لي�ست  الطويلة  احلياة  اأن  واأكدت   العامل، 
هبة من اهلل بالن�سبة لها بل مبثابة عقاب.

من  تبلغ  والتى  اإي�ستامبولوفا،  كوكو 
من  العديد  قدمت  عاًما،   129 العمر 
الوثائق الر�سمية التى تثبت حقيقة عمرها، 
موطنها  ال�سي�سان  اإىل  اأ�سولها  تعود  حيث 
االأ�سلى، بح�سب ما ذكرته �سحيفة »ديلى 

ميل« الربيطانية.
اإال  بحياتها،  �سعيًدا  يوًما  تع�ص  مل 
ببناء  وبداأت  ديارها،  اإىل  عادت  حينما 
رغم  وقالت  جديد،  من  فيه  للعي�ص  منزل 
حجمه ال�سغري التى قامت ببنائه بنف�سها 
اإنه اأف�سل منزل فى العامل وتعي�ص فيه ملدة 

عاما.  60
وكانت »كوكو« �سمن االأ�سخا�ص الذين 
الزعيم  قبل  من  »�سيبرييا«  اإىل  نفيهم  مت 
ال�سوفياتي ال�سابق، جوزيف �ستالني، بتهمة 
اإ�سقاط  وعا�سرت  »النازيني«  مع  التعاون 
 1918 عام  فى  الثانى  نيقوال  القي�سر 
�ستالني  قام  عندما  عاما   54 تبلغ  وكانت 
اإىل  بالكامل  ال�سي�سانى  �سعبها  برتحيل 

�سهول كازاخ�ستان.

أكبر معمرة في العالم، سعادتها 
في وطنها فقط

نيكول كيدمان
 إطاللة صادمة وأداء مبهر

خ�سعت جنمة هوليوود نيكول كيدمان لتغيري �سامل يف �سكلها خالل 
الدور الذي لعبته يف فيلم »املدمر« )دي�سرتوير(، والذي تلعب فيه دور 

حمققة �سرطة لها تاريخ موؤمل ويبدو عليها التعب واالإرهاق.
وق�ست املمثلة الفائزة بجائزة االأو�سكار �سعرها االأ�سفر وانتهجت 
تعمل  التي  املحققة  بيل،  اإيرين  �سخ�سية  جت�سيد  يف  �سارما  اأ�سلوبا 

متخفية يف �سرطة لو�ص اأجنلي�ص لالإطاحة بع�سابة كاليفورنيا.
ويوؤدي ت�سللها اإىل تلك الع�سابة يف �سبابها ال�سرابات كبرية مت�ص 
اخلط الفا�سل ما بني حياتها املهنية وال�سخ�سية، م�سببة نتائج كارثية 
التالية،  عمرها  مراحل  يف  معها  التعامل  على  كيدمان  جترب  و�سادمة 
حماولة ا�ستك�ساف ما�سيها من اأجل حتقيق ال�سالم الداخلي مع نف�سها.
وظهرت كيدمان يف »املدمر« وقد خّباأت �سعرها االأ�سقر حتت �سعر 
اللون؛  وو�سعت م�ساحيق جتميل غامقة  الداكن،  البني  باللون  ُم�ستعار 
لكي تظهر بلون ب�سرة برونزية، ومن ثّم تابعت جت�سيد �سخ�سية املُحققة 
املُتخفية عن طريق ارتداء املالب�ص الف�سفا�سة بجاكيت اجلينز اجللدي 

االأ�سود وبنطلون اجلينز االأزرق.
ويتميز الفيلم عن غريه من اأفالم اجلرمية الكال�سيكية باإ�سناد دور 
اأفالم  من  النوع  هذا  غالبية  عك�ص  على  امراأة،  اإىل  الرئي�سي  البطولة 

االإثارة والت�سويق.
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الجمــال

محمد عادل إمام في لص بغداد

اجلديد  لفيلمه  التح�سري  اإمام    عادل  حممد  املمثل    بداأ 
اإياه  ، وا�سفا  البدوي   اأحمد  املنتج   » ل�ص بغداد«، مع �سديقه 
باأنه �سريك جناح م�سواره ال�سينمائي ،فهو امل�سرف على اإنتاج 
هنا  وليلة  الهند،  يف  وجحيم  م�سر،  كابنت  الثالثة،  اأفالمه 
الوطن  يف  �سويا  الدنيا  وك�سرنا  �سويا  »جنحنا  وقال:  و�سرور 
 100 من  اأكرث  االأفالم  هذه  من  ح�سلنا  هلل  واحلمد  العربي 
عمل  جل�سات  املا�سي  ال�سهر  وعقد  م�سر«.    يف  جنيه  مليون 
لالتفاق  اإبراهيم  تامر  واملوؤلف  مو�سى  خالد  اأحمد  املخرج  مع 
على التفا�سيل النهائية فيه، لر�سم اخلطوط العري�سة له.وتابع 
اإمام: »داخلني مع بع�ص فيلم جديد وناويني يبقى اأقوى واأجمد 

من كل اللي فاتوا اإن �ساء اهلل .. ادعولنا.
ومن جانبه قال املخرج اأحمد خالد مو�سى اإن الفيلم يدور 
تبحث  التي  املجموعة  فكرة  ويتناول  كوميدي  اأك�سن  اإطار  يف 
عن �سر مما يعر�سها ملغامرات، وهي مل تطرح يف م�سر منذ 
الثمانينيات  يف  منها  ب�سيطة  حماوالت  اأجريت  اإذ  بعيد،  زمن 
فيلم  املثال  �سبيل  وعلى  كبريا  جناحا  وحققت  الت�سعينيات  اأو 
»جزيرة ال�سيطان« بطولة عادل اإمام وي�سرا و«جحيم حتت املاء« 

بطولة �سمري �سربي وليلى علوي. 

قّررت الفنانة يا�سمني �سربي تقدمي م�سل�سلها ملو�سم دراما رم�سان 
بالتعاون مع الوجوه ال�سابة من بع�ص  2019 ببطولتها املطلقة االأوىل 
جنوم ال�سف الثاين ، دون م�ساركة اأي جنم كبري حتى ال تتكرر اأزمتها 
والتي  اأوجيني«  »ليايل  العابدين يف م�سل�سل  التون�سي ظافر  الفنان  مع 

قررت ان�سحابها متامًا.
عمل  بجل�سات  اجلديد  للم�سل�سل  التح�سري  �سربي  يا�سمني  بداأت 
مليون   50 تخ�سي�ص  وتقّرر  الكتابة،  وور�سة  مر�سي  تامر  املنتج  مع 
جنيه ميزانية للعمل، كما مّت االتفاق على اأن تقّدم �سربي نف�سها ب�سكٍل 
الفتاة االر�ستقراطية، وتقدمي  اأدوار  التخل�ص من  جديد، حيث قّررت 
على  للعمل  الرئي�سية  اخلطوط  ت�سع  زالت  وال  �سعبية،  فتاة  �سخ�سية 
اأن يتم االإعالن عن املخرج اأواًل وبعدها بقية فريق العمل من املواهب 

ال�سابة مع انطالق الت�سوير املقرر منت�سف دي�سمرب القادم.

اإمام  رامي  واملخرج  املنتج  من  مغريًا  عر�سًا  ال�سربيني  دينا  الفنانة   رف�ست 
يو�سف  عمرو  الفنان  من  بداًل   ،2019 رم�سان  دراما  ماراثون  يف  معه  للتعاون 
�سركة  مع  التعاقد  ف�سل  الذي  ماجنوم  �سركة  مع  التعاون  قرر عدم جتديد  الذي 
مع  مفتوحة  مبيزانية  درامي  عمل  مبنحها  اإغراءها  اإمام  حاول  جديدة.  اإنتاج 
منحها ال�سالحيات كاملة الختيار الق�سة وور�سة الكتابة واملخرج والتن�سيق حول 
اختيار بقية جنوم امل�سل�سل، ثم العر�ص على �سبكة قنوات م�سرية �سمن »حزمة 
ت�سويق« تت�سمن م�سل�سل عادل اأمام اجلديد حق املفا�سلة بني اأكرث من عمل روائي 

لتحويلهم اإىل م�سل�سل درامي.
MBC م�سر الإنتاج  التعاقد مع قناة  اأغلقت باب املفاو�سات مف�سلة  لكنها 
م�سل�سل لها، وذلك بو�ساطة من املطرب عمرو دياب، حيث اعتاد عمرو موؤخرًا على 
دعم ال�سربيني، فهو ال�سبب وراء ح�سولها على بطولتها املطلقة االأوىل يف م�سل�سل 
»مليكة« العام اجلاري، وقام بزيارتها داخل موقع الت�سوير يف خطوة غري م�سبوقة 

من املطرب.

ياسمين صبري تقرر أن تصبح بطلة

دينا الشربيني ترفض اغراءات إمام
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اخلا�سة  ت�ساميمها  يف  االأزياء  دور  اأبدعت 
باالأزياء املحت�سمة واأزياء املحجبات، و�سعت البراز 
اأناقة وجمال املحجبات من خالل اختيار االألوان 
الت�ساميم  اإىل  باال�سافة  املنا�سبة،  واالأقم�سة 

املذهلة.

الحجاب اليقلل من جمالك 
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الثقافة

�سالة  تدخلني  واأنت  عليك  م�سلطة  �ستكون  االأنظار  جميع 
الفرح كاأمرية متوجة� لذلك اأختاري بعناية ف�ستان زفافك واليك 

بع�ص الت�ساميم اجلميلة من امل�سممة اميان �سعب.

اختاري ما يحقق أحالمك من 

فساتين ليلة العمر

الجمــال
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االأرقان،  اأو  االأرغان  اأو  االأرجان  اأو  االأركان  �سجرة 
املغرب  بجنوب  فقط  تتواجد  للغاية،  نادرة  �سجرة 
وخ�سو�سا مبنطقة �سو�ص. زيت ثمار اأر\ان: اإن هذا الزيت 
ا�ستخدم منذ القدم من قبل الن�ساء االأمازيغيات كمرطب 
على  الحتوائها  وذلك  للتجاعيد،  وكم�ساد  اجلافة  للب�سرة 
االأوميغا9-   ،االأوميغا6-،  االأ�سا�سية  الدهنية  االأحما�ص 
م�ستح�سرات  ويف  الب�سرة،  وجفاف  االأك�سدة  م�سادات  و 
ال�سباب،  حلب  كم�ساد  االأركان  زيت  ي�ستعمل  التجميل 
م�ساد  اأنه  كما  اجللد  الحمرار  م�ساد  لل�سدفية،  م�ساد 

للتجاعيد ومرطب للب�سرة.
وهذه بع�ص الو�سفات بزيت اركان:

لن�سارة الب�سرة:
االأنواع  من  العديد  �سناعة  يف  ي�ستخدم  االأركان  زيت 
ح�سري  واللو�سن.  الب�سرة  كرميات  من  الثمن  باهظة 
االأركان.  زيت  با�ستخدام  طبيعي  مرطب  كرمي  بنف�سك 
املعتاد  كرميك  مع  االأركان  زيت  من  قطرات   10 اخلطي 
للعناية بالب�سرة، فيمكنِك ا�ستخدامه ككرمي ليلي لتح�سلي 

على ب�سرة ن�سرة وم�سرقة يف اليوم التايل
و�سفة مغربية تقليدية بزيت االأركان للعناية بجمالك

 ملكافحة ال�سيخوخة:
اأخلطي يف وعاء ملعقة من ع�سري احلام�ص، 3 مالعق 
من  قطرات   3 مع  الع�سل  من  وملعقة  اللنب،  من  �سغرية 
زيت االأركان. �سعي هذ اخللطة يومّيًا على وجهك ملّدة 10 

دقائق، و�ستالحظني الفرق مع الوقت..

نسيمة أبرحوس

شجرة األركان .. و التجميل

الحذاء الملون لعروس 

مبهرة
العرو�ص م�سكلة كبرية يف اختيار احلذاء  تواجه 
احلذاء  موديل  من  بدءا  زفافها  لف�ستان  املنا�سب 
اأم  ف�سي  اأم  )اأبي�ص  لونه  باختيار  مرورا  وت�سميمه 

ذهبي(.
واختاري  القدمية  القواعد  من  االن  حترري 
امللون  احلذاء  اأ�سبح  فقد  االألوان  من  لك  مايحلو 
ك�سرقاعدة  ت�ستطيع  جريئة  لعرو�ص  الع�سر  مو�سة 

االلتزام.
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�سج   ،2006 االأول  كانون   30 يوم  التاريخ 
العامل بخرب اعدام الرئي�ص العراقي ال�سابق �سدام 
ذلك  م�ساء  يف  حزينًا،  خريفيًا  يومًا  وكان  ح�سني 
اليوم كان علي اأن اجل�ص م�ستمتعة ملحا�سرة يلقيها 
جامعة  يف  ال�سرقية  والدرا�سات  التاريخ  اأ�ستاذ 
برون�ستون االمريكية وذلك يف اطار ندوة عقدت يف 
مدينة الرباط مقرها نخبة من املفكرين واملثقفني 
عنوان  كان  واالمريكي  واالوروبي  العربي  العامل  يف 
جل�ست  العربي«.  العامل  وم�ستقبل  »واقع  املحا�سرة 
اإىل جانب م�سيل روكار رئي�ص وزراء فرن�سا ال�سابق 
واأحد اأهم املثقفني من الطبقة ال�سيا�سية الفرن�سية، 
الذي  العربي  العامل  واقع  عن  لوي�ص  برنارد  تكلم 
و�سفه بعامل اال�ستبداد واخلراقات الدينية، كنت قد 
قراأت عددًا من كتب برنارد لوي�ص واأهم هذه الكتب 
اال�سماعيلية  الطائفة  عن  كتابه  هو  �سغلتني  الذي 
موازية  الو�سطى  القرون  يف  ن�ساأت  التي  النذارية 
التي  ال�سالجق  ودولة  ال�سنية  اخلوارزمية  للدولة 
اهلل  اداره  وجه  »اأجمل  �سمرقند  عا�سمتهم  كانت 

لل�سم�ص« كما يقول ابن معلوف يف روايته عنها.
يف كتابه عن الفرقة اال�سماعيلية النذارية التي 
�سماها ال�سليبون الذين كانوا يحتلون بيت املقد�ص 
وعدد من االإمارات التي اأ�س�سوها على �ساحل البحر 
االأبي�ص املتو�سط من انطاكيا اإىل عكا، بفرقة القتلة 
اأو احل�سا�سني يف اللغة العربية، ويقول برنارد لوي�ص 
يف هذا الكتاب اأن داعية هذه الفرقة ح�سن ال�سباح 
الذي �سكن قلعة )اولوموت( اأو ع�ص الن�سر يف جبال 
افغان�ستان ال�ساهقة هو اأول من ابدع كلمة )فدائي( 
باأوامر  ال�سيا�سي  االأغتيال  ينفذ  من  تعني  وكانت 
املهدي املنتظر عرب الداعية ح�سن ال�سباح. وي�سقط 
واقع  على  ال�سباح  ح�سن  نظرية  لولوي�ص  برنارد 
التاريخ  وباأ�سم  اليوم«  العربي  العامل  يف  »االإرهاب 
بداأت  احل�سا�سني  فرقة  باأن  لوي�ص  برنارد  حتدث 
عملها باأغتيال رئي�ص وزراء الدولة ال�سلجوقية نظام 
امللك فاأنطلقت حركة ارهاب من اأن�سار هذا الوزير 
و اأن�سار ح�سن ال�سباح لن تتوقف خالل قرن كامل 
الذين  ميالدية   1258 �سنة  املغول يف  حتى جمئ 
ق�سوا على كل الدول االإ�سالمية واحلركات الدينية 

مبا فيها حركة احل�سا�سني.
و�سف  اليها  ن�ستمع  كنا  التي  املحا�سرة  يف 
برنار لوي�ص واقع العامل العربي باأنه واقع ي�سبه اإىل 
لعا�سمة  املغول  احتالل  قبل  عليه  كان  ما  بعيد  حد 
عن  املحا�سر  وتوقف  بغداد  االإ�سالمية  اخلالفة 
اأخذ  حني  ويف  النقا�ص.  باب  لنا  ليفتح  كالمه 
�سحة  ويف  كتبه  يف  يناق�سونه  واملثقفون  املفكرون 
ن�ساط حركة احل�سا�سني كنت اأ�سعر باأمل يجتاحني 
من وؤاأ�سي اإىل قدمي. طلبت الكلمة و�ساألته اإذا كان 

اأيام  بواقعه ماكان عليه  ي�سبه  العربي  العامل  يعترب 
اجتياح املغول لبغداد فبماذا ين�سح بدخول مرحلة 
له  مقابلة  من  مقاطعه  ح�سرت  قد  كنت  احلداثة، 
 20/5/2005 تاريخ  يف  ويل�سرتيت  جريدة  يف 
وامل�سلمني  العرب  »اأن  االآتي:  العرب  فيها عن  يقول 
ميكن  ال  فو�سوين  مف�سدون،  فا�سدون  قوم 
يفاجئون  ف�سوف  باأنف�سهم  تركوا  واإذا  حت�سريهم 
تدمر  ارهابية  ب�سرية  مبوجات  املتح�سر  العامل 
احل�سارات ولذلك فاأن احلل ال�سليم للتعامل معهم 
بهذا  امريكا  قيام  حال  ويف  احتاللهم.  اإعادة  هو 
الدور عليها اال�ستفادة من جتربتيي انكلرتا وفرن�سا 

اال�ستعمارية«.
ال�سروري  من  »اأنه  مقابلته  عن  نقاًل  واأ�سفت 
وحدات  اإىل  وامل�سلمني  العرب  تق�سيم  اإعادة 
حتى  امريكا  �سيادة  حتت  وطائفية  ع�سائرية 
اأوراقي  بني  كان  ح�سارتنا«.  يدمرون  الندعهم 
برنار  بخارطة  و�سمتها  نيويورك  ن�سرتها  خريطة 
مئات  اإىل  العربي  العامل  تق�سيم  اإعادة  يعزز  لوي�ص 

الدول وفقًا للمذاهب والع�سائر والطوائف.
القاعة  من  وان�سحب  باملحا�سر  الغ�سب  ا�ستبد 
احلا�سرين  من  كثري  قبل  من  لوم  مو�سوع  فكنت 
حوار  عن  تتحدث  ندوة  يف  ماأزقًا  خلقت  الأنني 

احل�سارات.
م�ست�سرق  لوي�ص  برنار  لوي�ص؟  برنار  هو  من 
ال�سبعينات  يف  املتحدة  الواليات  و�سل  انكليزي 
واأ�ستاذًا  االمريكي  الدفاع  لوزير  م�ست�سارًا  لي�سل 
يف جامعة برن�ستون االمريكية كما ا�سم اإىل حركة 
وهو  منظريها  اأهم  من  واأ�سبح  اجلدد  ال�سهيونية 
 1990 �سنة  احل�سارات  »�سدام  اخرتع  من  اأول 
اال�سم  بهذا  كتابًا  ن�سر  الذي  هانتجوك  اأخذ  وعنه 
اأعداء  األد  من  لوي�ص  برنار  كان   .2006 �سنة  يف 
هي  ا�سرائيل  دولة  اأن  ويعترب  القومية  احلركات 
�ساغ  املنطقة،  يف  ال�سهيوم�سيحية  حل�سارة  ممثل 
تق�سيم  يف  �سرتاتيجيتهم  اجلدد  للمحافظني  لوي�ص 
قرار  اتخذوا  ثالثة  اأحد  كان  وقد  العربي  العامل 
ونائب  رام�سفيلد  الدفاع  ووزير  هو  العراق  احتالل 

الرئي�ص ديك جيني.
اأركان  هز   2003 عام  يف  بغداد  �سقوط  ان 
اأما  حكامه  غالبية  كانت  بينما  العربي  العامل 
ان  احلكام  اأولئك  يدرك  م�ساركني مل  اأو  متفرجني 
احتالل بغداد من قبل هوالكو اأدى اإىل متزيق العامل 
التاريخ  يعيد   2003 عام  يف  وهاهو  االإ�سالمي 
�سقوط  فيكون  ومهزلة  ماآ�ساة  �سكل  على  نف�سه 
االأهلية  باحلروب  وبداأ  بغداد  القومية  العا�سمة 

والطائفية والدينية التي نعي�سها اليوم.

العدد 3- السنة األولى
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