
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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ــــل األيـــــقـــــونـــــة الـــمـــنـــاضـــلـــة  ــيـ ــ رحـ
يـــــــــــــــســـــــــــــــرى ســــــــــعــــــــــيــــــــــد ثـــــــــابـــــــــت

عــــهــــد أمــــريــــكــــي جــــديــــد عــــلــــى أســــنــــة الــــرمــــاح

ــتــــح الــــــحــــــدود الــــجــــزائــــريــــة  فــ
مــــــــــــــن مــــــــطــــــــلــــــــب شـــــــرعـــــــي 
ـــة ــيــ ـــانـــ ـــســ الــــــــــــى قـــــضـــــيـــــة إنــ

إقــــتــــحــــام الــــكــــونــــغــــرس هــل 
هـــو مــقــدمــة إلنــتــهــاء عصر 
ــــة األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة؟ ــنــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــهــ الــ

الـــــــقـــــــوى األســــــيــــــويــــــة الـــــبـــــازغـــــة 
وصــــنــــاعــــة االرتـــــــقـــــــاء الــــحــــضــــاري

فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــســـــــــــــــــطـــــــــــــــــن لــــــــــــنــــــــــــا

2021 شـــــــــــــتـــــــــــــاء  أزيـــــــــــــــــــــــــــــــاء 

ماذا ينتظر من إدارة جو بايدون

“كــــــل الـــــعـــــرب” تــحــتــفــي 
 بـــــــــمـــــــــنـــــــــاســـــــــبـــــــــة مـــــــــــــــــرور

مـــــــــــــئـــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــام عـــــــلـــــــى 
تــأســيــس جــيــش الــعــراق

ــــات الــــكــــذب  ــــاديـ ــــصـ ــتـ ــ إقـ
وتــــــــــــــــجــــــــــــــــارة الـــــــــوهـــــــــم

أيـــــــوب الـــســـائـــحـــي: 
“مــــــــــافــــــــــيــــــــــا” أجـــــــــــرأ 
تونسي مسلسل 

الوزيرة الجزائرية المنتدبة لرياضة النخبة سليمة سواكري: 
بالمثابرة والعمل الجاد ال شيء مستحيل



لوحات للفنانة الت�سكيلية التون�سية
حنان جرباين



يح�ول النظ�م الر�سمي العربي ب�سبب كل م� خلفه من م�س�كل وم�آ�سي وتخلف، الهروب 
لل�سفقة واال�سمئزاز بذات الوقت، والتغطية على  ب�أعذار وحجج واهية، مثرية  اإىل االأم�م 

هدر الرثوات وامل�ل الع�م ب�أ�سب�ب ال تقنع الطفل ال�سغري.
منذ �س�يك�س بيكو، مرورًا بنكبة فل�سطني 1948، و�سواًل لك�رثة احتالل العراق ع�م 2003 
والنظ�م الر�سمي العربي ينتقل من ال�سئ اإىل االأ�سواأ على جميع ال�سعد ال�سي��سية والوطنية 
واالقت�س�دية، متخليً� حتى عن احلد االأدنى الذي �سكلته ج�معة الدول العربية، كح�لة ال 
العربي، ورف�س  القومي  اأهمه�: االأمن  بد منه� ولو رمزيً�، مب� ك�نت حتمله من م�س�مني 
رغم  العتيدة  العربية  اجل�معة  ب�تت  الذي  لليوم  وو�سلن�  ال�سهيوين.  ب�لكي�ن  االعرتاف 
ق�سوره�، لي�س اأكرث من هيكل مرتنح ال يقدم وال يوؤخر ب�أي ق�سية اأو م�س�ر، و�سقط االأمن 
اإيران،  ال�سوء  وج�رة  ال�سهيوين  الكي�ن  من  العربية  االأر�س  واإ�ستبيحت  العربي،  القومي 

وجففت م�س�در املي�ه ـ اأو ك�دت ـ من اثيوبي� وتركي� واإيران.
اأم� رف�س االإعرتاف ب�لكي�ن ال�سهيوين، فقد اأ�سبح من »خملف�ت« امل��سي، واإ�ستعي�س 
عنه بـ »ال�سالم« و »التطبيع«، وب�ت الكي�ن ال�سهيوين »ج�ر« لبع�س االأنظمة، ومت التخلي 

عن ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته الع�دلة ب�أبخ�س االأثم�ن واأحي�ن� دون اأي مق�بل.
راهنت االأنظمة العربية على اخل�رج، ب�أمنه� واإقت�س�ده� و�سي��سته� وثرواته� واأمواله�، 
على  �سرفت  التي  امللي�رات  رغم  منتهك  اأمن  و�سلت؟  اأين  ف�إىل  الع�ملة.  ب�ليد  وحتى 
ال�سالح، واإقت�س�د ع�جز عن ت�أمني اأي �سن�عة اأو جت�رة اأو راأ�سم�ل م�ستقل، و�سي��سة ت�أمتر 
�سخمة  م�لية  وع�ئدات  للخ�رج،  ورهنت  فقدت  وثروات  واالجنبية،  االأمريكية  ب�لقرارات 
ب�تت  اآ�سيوية وغربية  و  اإيرانية  الت�سرف به�، و عم�لة  الدولية، الميلكون حق  ب�مل�س�رف 

ت�سيطر على اللغة و املجتمع و �سكلت ط�بورا خ�م�س� خطريا والئه لدولته االأم.
واإخراج  لتحقيقه،  نزفت  الذي  العربي  ال�سعب  ودم�ء  اال�ستقالل،  من  عقود  بعد 
واأين  لن�؟  جرى  م�ذا  الب�سيط،  املواطن  يت�س�ءل  العربية،  اأر�سن�  من  اأجنبي  جندي  اآخر 

اأ�سبحن�؟!!
لالإنظمة الالهثة وراء »ال�سالم« املزيف، و«التطبيع« الك�ذب مع الكي�ن ال�سهيوين، و 
الع�ملية،  ال�سهيونية  لدى  عبيد  اإىل  �ستتحولون  حقوقه،  الفل�سطيني  ال�سعب  ين�ل  ان  قبل 
تنفذون م� ي�أمركم به. وتلك التي ته�دن وتتع�ون مع نظ�م املاليل االيراين، لن ت�أمنوا من 
غدره عندم� حتني الفر�سة له. اأم� اأولئك املراهنون على اأمريك�، وينتظرون يف كل مرحلة 

دورة اإنتخ�بية الرئ��سية جديدة لن تغري من املع�دلة اإال الق�سور ال�سطحية.
االدارة االمريكية ـ ي��س�دة النظ�م الر�سمي العربي ـ ال يحكمه� رئي�س اأو دورة اإنتخ�ب، 
بل حتكمه� ادارة تقوده� اللوبي�ت وبيوت امل�ل، و�سرك�ت ت�سنيع ال�سالح والبرتول، ومراكز 

الدرا�س�ت املوجهة، فم� دوركم وعالق�تكم اجل�دة بكل هوؤالء؟!
ال �سئ، و هذه احلقيقة املرة..

أ. علي المرعبي

بؤس النظام الرسمي العربي

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير
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�شركة التوزيع:
ال�سركة القومية للتوزيع

�سركة ال�سحافة التون�سية

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

في هذا العدد

نزيهة الزارعي
صوت إذاعي من تونس

»اجلريدة«  برن�مج  وتقدم  تعد       
يهتم  برن�مج   وهو  تون�س،  اإذاعة  من 

ب�مل�ستجدات 
ال�سي��سة وال�سوؤون الثق�فية. ا�س�فة اىل 

برن�مج الثق�فة ال�سحية والعمل امليداين.
 2006 �سنة  التون�سية منذ  ب�الذاعة  تعمل 

وحتى اليوم. 
االإخب�ر،  وعلوم  ب�ل�سح�فة  جم�زة 
الت�ريخ  يف  معمقة  درا�س�ت  وم�ج�ستري 

املع��سر. 

أيوب السائحي ل »كل العرب«:
مسلسل »مافيا« أجــــرأ عـــمـــل فـــي تــاريـــخ 

الــــدرامـــا التــــــونســـــية 

ي�س�رك به� الكثري من اال�سدق�ء الكت�ب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخل�لق  م�زن الرم�س�ين  م�يز االدهمي  �سف�ء البيلي  خليل مراد  زي�د املنجد

  عبد الن��سر �سكرية  ن�سرين الدب�بي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإي�د �سليم�ن  م�جدة جم�ح 
 ن�سيمة اأبرحو�س  �سلمى بن عمر  عالء التميمي   هالل العبيدي  رن� خ�لد  نزهه عزيزي   يو�سف اأبرحو�س   

وكل  الطويلة يف كل حلظة،  »�س�ركتني يف غربتي 
رقبتي  عن  مــرة  كل  يف  تفّك  وك�نت  ق��سية،  جتربة 
حب�ل اخلوف والرتدد، وتلّم �ست�تي كلم� تبعرثت. مْل 
حي�ته�،  من  ال�سعبة  اللحظ�ت  يف  حتى  اأمي  تتن�زل 
وم� اأكرثه� عن مب�دئه� و�سالبته� ومت�سكه� ب�حلق. 
املــهــداوي  حمكمة  يف  وال�سمود  العز  وقفة  تكن  مل 
حي�ته�  اإن  بل  ي�سرى،  م�م�  حي�ة  يف  منفردة  ح�دثة 
العز  وقــفــ�ت  مــن  �سل�سلة  كــ�نــت  افــتــعــ�ل  اأي  بـــدون 
النور  انطف�أ  وال�سرف واالأم�نة وال�سدق واالإخال�س. 
بعدك ي� م�م� ي�سرى، و�س�رت الدني� زوااًل يف زوال، 

وذبل الورد االأ�سفر الذي حتبينه من احلدائق«.

بعد رحيل أيقونة العراق يسرى سعيد ثابت



فرن�س� و االحت�د االوروبي 5 يورو   كندا و اأمريك�: 5 دوالر 
الدول العربية: 

م�سر: 12 جنيه    ال�سعودية: 10 ري�ل    الكويت: 2 دوالر    البحرين: 1 دين�ر    االم�رات: 10 درهم    ُعم�ن: 1 ري�ل    اليمن: 100 ري�ل    �سوري�: 60 لرية   لبن�ن: 2000 
لرية    االردن: 1 دين�ر    فل�سطني: 2 دوالر   ليبي�: 5 دين�ر    اجلزائر: 5 دين�ر    املغرب: 35 درهم    تون�س: 3 دين�ر

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
16

نــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــالــــــــــــــــمــــــــــــــــي جــــــــــــديــــــــــــد 22
18

ــــدود الـــــجـــــزائـــــريـــــة..مـــــن مــطــلــب  ــ ــحـ ــ ــ ــتــــح الـ فــ
شــــــــــــرعــــــــــــي الـــــــــــــــــــى قــــــــضــــــــيــــــــة إنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 23 

عهد أمريكي جديد على أسّنة الحراب
ــكــــونــــغــــرس هـــــل هـــــو مـــقـــدمـــة  اقــــتــــحــــام الــ
ــر الـــهـــيـــمـــنـــة األمــــريــــكــــيــــة؟! ــــاء عــــصــ ــــهـ ــتـ ــ النـ
بــــايــــدن؟ ــو  ــ جـ ادارة  ــــن  مـ يـــنـــتـــظـــر  مــــــــاذا 

فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــطـــــــــــــــــــن لـــــــــــــنـــــــــــــا

 “كــل الــعــرب” تحتفي بمناسبة مــرور
مئة عام على تأسيس جيش العراق

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوى اآلســــــــــــــــيــــــــــــــــويــــــــــــــــة الــــــــــــبــــــــــــازغــــــــــــة 
وصــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــة االرتـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــاري

تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف األســـــــــري زمــــــن الـــكـــوفـــيـــد 19-
ــئــــة الــــنــــســــاء هـــــن األكـــــــر تـــــضـــــررًا فـــــي زمــــــن األوبــ

إقـــــتـــــصـــــاديـــــات الــــــكــــــذب وتـــــــجـــــــارة الــــوهــــم الوزيرة الجزائرية المنتدبة لرياضة النخبة سليمة سواكري: 
ــتــــحــــيــــل الــــــــــجــــــــــاد ال شـــــــــــــيء مــــســ بـــــــالـــــــمـــــــثـــــــابـــــــرة والــــــــعــــــــمــــــــل 



السياسة

اخلم�سني على اأ�سنة احلراب.
اليمني  ومــرج  هرج  من  جرى  م�  خلف  لقد 
املتطرف الذي ه�جم غوغ�وؤه الكونغر�س اأو«بيت 
ت�سميته،  لالأمريكيني  يحلو  كم�  الدميقراطية« 
واقتحمه يف 6 ين�ير/ك�نون الث�ين و�سط ده�سة 
اجلميع وعجز اأمني ا�ستمر �س�ع�ت، ا�سطراب� 
وت�سوهت  االمريكية،  الدميقراطية  مع�دلة  يف 
ذوائبه�، قبل اأن ت�ستعيد البالد هدوءه� احلذر.
م�سهد  ــ�إن  ف اأنف�سهم،  لالأمريكيني  ووفــقــ� 
اقتح�م  لكن  جــديــدا،  لي�س  االأهــلــيــة  احلـــرب 
وبقي�دة  جــرت،  التي  ب�لطريقة  الكوجنر�س 
الرئي�س  اأ�سر  التي  املتطرف  اليمني  تنظيم�ت 
املحلي«  ــ�ب  ـــ«االإرهـ بـ ت�سميته�  على  اجلــديــد 
و«الع�س�ب�ت«، جعل ال�س�حة االأمريكية مفتوحة 
على احتم�الت كثرية، وك�سف ت�سدع�ت اأ�س�بت 
النظ�م »الدميقراطي احلر«. كثرية هي النت�ئج 
دون�لد  ال�س�بق  الرئي�س  اإع�س�ر  خلفه�  التي 
يتوقعون  اخلرباء  من  العديد  جعل  م�  ترامب، 
كثرية،  ل�سعوب�ت  اجلــديــدة  االإدارة  مواجهة 
لقد ورثت اإدارة ب�يدن اأربع اأزم�ت رئي�سية هي: 
الوب�ء، تغري املن�خ، الظلم العن�سري، والنظ�م 

ال�سي��سي املنك�سر. 

الو�سع  ك�سف  م�  ال�سروخ  اأول  جند  بداية 
لقد  واالأمنية،  الع�سكرية  املوؤ�س�س�ت  يف  اخلطر 
»عن��سر  ا�ستبع�د  املوؤ�س�س�ت  هذه  اإعالن  راأين� 
متطرفة«، من اخلدمة ال�سرية واجلي�س وقوات 
االأمن، وم� زالت التحقيق�ت م�ستمرة يف �سلوع 
الكونغر�س«،  »غزوة  تندرا  �سمي  م�  يف  اآخرين 
وهي املرة االأوىل التي تعرتف به� هذه املوؤ�س�س�ت 
هي�كله�.  �سمن  وعن�سريني  متطرفني  بوجود 
جمهوريني  نـــواب  تـــورط  اأحـــد  على  يخف  ومل 
الهجوم  يف  �ــســ�ركــوا  �سي��سية،  و�سخ�سي�ت 
مثل  متطرفة،  ميينية  منظم�ت  قــ�دتــه  ــذي  ال
العن�سرية  املنظمة  وهي  كــالن«  »الكوكالك�س 
»اليمني  ومنظمة  ــ�،  اأمــريك يف  �سهرة  االأكـــرث 
الذي  ب�نون،  �ستيف  ق�دته�  اأبرز  ومن  البديل« 
عف� عنه ترامب يف اآخر قراراته، ب�الإ�س�فة اإىل 
منظم�ت عن�سرية ون�زية م�سلحة اأخرى، منه� 
الذي  امل�سهد  و�سمت  »املحرقة«،  لـ  موؤيد  م� هو 

اأط�ح هيبة الكوجنر�س.
ورغم ف�سل تي�ر اليمني املوؤيد للرئي�س ال�س�بق 
االنتخ�ب�ت،  نتيجة  تغيري  اأو  هيمنته  فر�س  يف 
لكنه ترك ب�سمته واأعلن عن نف�سه ب�سكل اأكرث 
م�سلحو  هــدد  بعدم�  خ��سة  ووقــ�حــة،  عالنية 

يف م�سهد غري م�سبوق ب�لع��سمة االأمريكية 
ب�يدن  جوزيف  الكوجنر�س  ن�سب  وا�سنطن، 
الرئي�س الـ46 للوالي�ت املتحدة حتت حم�ية 25 
الع��سمة  اأمن وجي�س وحظٍر قطع  األف عن�سر 
عم� حوله� وقطعه�، وحوله� اإىل م� ي�سبه الثكنة 
للوافد اجلديد  ال�سلطة  انتق�ل  ك�ن  الع�سكرية. 
�سين�ريوه�ته  مــن  ُحـــذف  للغ�ية،  م�سطرب� 
ليجري  الــقــواعــد،  مــن  الكثري  وبــروتــوكــوالتــه، 
والـــواليـــ�ت  الــعــ��ــســمــة  تتلظى  بينم�  �ــســراعــ� 
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الدميقراطية  موؤ�س�س�ت  بن�سف  التي�ر  هــذا 
�سخ�سي�ت  واغتي�ل  والق�س�ئية(  )الت�سريعية 
للبيت  اأن و�سول ب�يدن  �سي��سية. كثريون يرون 
لي�س  ولل�سعبوية  لليمني  �سفعة  ي�سكل  االأبي�س 
اأبدت  التي  اأوروبـــ�،  يف  بل  فح�سب،  اأمريك�  يف 
»�سديق  ــوجــود  وب اجلــديــد  ب�لعهد  ارتــيــ�حــهــ� 
عج�ف،  �سنوات  اأربــع  بعد  االأبي�س«  البيت  يف 
االأمر  هذا  اأن  اإىل  ي�سري  ال�سي��سي  الواقع  لكن 
هيمنة  مع  حتى  املتحدة،  الوالي�ت  يف  ينته  مل 

الدميقراطيني على الكوجنر�س بغرفتيه. 
مــوؤ�ــســرات ذلـــك تــ�ــســدرت خــطــ�ب بــ�يــدن 
اإنه�ء  اإىل �سرورة  اأ�س�ر  التن�سيب، حينم�  بعد 
اللون  ت�سع  التي  احل�س�رية  غري  احلرب  »هذه 
االأحمر يف مواجهة اللون االأزرق والريفي مق�بل 
لقد  الــلــيــربايل«.  مق�بل  واملح�فظ  احل�سري 
اأعلن رف�سه لـ« ثق�فة التالعب والت�سليل«، ودع� 
والتطرف  االأبي�س  العرق  »تفوق  حم�ربة  اإىل 
حقيقة  مــوؤكــدا  املحلي«،  واالإرهـــ�ب  ال�سي��سي 
لهجته  ورغــم  مه�جرين.  جمتمع  اأمــريكــ�  اأن 
�سيواجه  اأنــه  يــرون  الكثريين  فــ�إن  الت�س�حلية 
التي  ال�سدوع  لــراأب  جتــدي  لن  جمة،  م�س�كل 
تركته� االإدارة ال�س�بقة، م� �سي�سطره اإىل قي�دة 

حرب للخروج من م�س�كله.
»الن��س �سد  ي��س� مونك موؤلف كت�ب  يقول 
ج�معة  يف  امل�س�عد  االأ�ــســتــ�ذ  الدميقراطية«، 
جونز هوبكنز، اإنه رغم �سيطرة الدميقراطيني 
بتمكنهم  الكونغر�س، م� قد يوحي  على غرفتي 
اإال  املقبلة،  ال�سنوات  اأعم�ل  �سي�غة جدول  من 
اأن »هن�ك وجه� �سلبي� للم�س�ألة. فعندم� يحظى 
احلكومة،  على  ك�ملة  ب�سيطرة  الدميقراطيون 
�سوف ي�سر الق�سم التقدمي منهم على اإ�سالح 
جذري لنظ�م الرع�ية ال�سحية، وقوانني حقوق 
الت�سويت، ومنح و�سع والية ملق�طعة كولومبي�. 
احلــزب  م�سلحة  يف  لي�س  عــ�م،  ب�سكل  وهــذا 

الدميقراطي«.
الرئي�س  فـــ�إن  هـــذه،  النظر  لوجهة  ووفــقــ� 
على  ب�حل�سول  يثق  عندم�  اجلديد  االأمريكي 
�سيطرة موحدة على الكونغر�س، »يواجه احتم�ال 
يف  ال�سيطرة  هــذه  على  يح�سل  ال  اأن  كــبــريا 
الواقع« م� �سي�سع البيت االأبي�س نف�سه على �سف� 
»�سيلتفون  الدميقراطيون  ف�ملح�فظون  �سراع. 
التقدمي،  اجلن�ح  �سيبداأ  فيم�  اأجندتهم،  حول 
بعدم  ب�يدن  اته�م  يف  ذلــك،  على  يحتج  الــذي 

القدرة على انته�ج �سي��س�ت راديك�لية«.
خط�ب  اآخر  يف  ك�ن  خطورة  االأكــرث  املوؤ�سر 
�سرح  الذي  بن�س  م�يك  ال�س�بق  ترامب  لن�ئب 
ق�عدة  الع�سكريني يف  اأمــ�م  له،  اآخــر ظهور  يف 
للجي�س بوالية نيويورك، مذكرا ال�سب�ط ب�لقول 
ف�إ�ستعد  ال�سالم،  تريد  كنت  »اإذا  الالتيني: 

للحرب«، ووفق� لبن�س »�سيتعني على االأمريكيني 
اجلديد«.  الرئي�س  ظل  يف  للحرب  اال�ستعداد 
يفغيني  االأو�ــســط،  ال�سرق  معهد  رئي�س  ويــرى 
الع�سكرية  »الــ�ــســراعــ�ت  اأن  �س�ت�نوف�سكي، 
ــر حتمي.  اأمــ ــحــدة،  ــت امل ــ�ت  ــواليـ الـ مبــ�ــســ�ركــة 
ف�أمريك� ال تعرف اأي طرق اأخرى حلل م�س�كله� 
اأي  من  اأكرث  منه�  االآن  لديه�  والتي  الداخلية، 
ب��ستثن�ء  االأهلية،  احلــرب  منذ  م�سى،  وقــت 
ا�ستبقت  موؤ�سرات  تلك  اخل�رجية«.  النزاع�ت 

دخول الوالي�ت املتحدة احلقبة الزرق�ء*.
الو�سع  يف  تــعــقــيــدات  يــواجــه  اإذن  ــ�يــدن  ب
هدمه�  خ�رجية  وعالق�ت  املت�سظي،  الداخلي 
�سلفه. ورغم اأنه حري�س على اإع�دة التح�لف�ت 
الدولية، التي بداأه� ب�لعودة اإىل اتف�قية ب�ري�س 
اإىل  واإ�س�رته  الع�ملية،  ال�سحة  ومنظمة  للمن�خ 
يف  املتحدة  الوالي�ت  كر�سي  ا�ستع�دة  �سرورة 
ال�سي��سية،  اخلالف�ت  وت�سوية  الدولية  الط�ولة 
حقول  يف  اأو  اجلــمــر  على  ي�سري  كمن  اأنـــه  اإال 
األغ�م. لقد بداأت حربه قبل جلو�سه على كر�سي 
الدور  اإعــ�دة  قــرارت  وتوقيع  البي�س�وي  املكتب 
�سك�كينهم.  من�وئوه  ي�سحذ  حيث  االأمــريكــي، 

اأم�م االإدارة اجلديدة اإذن:
من  واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�س�ت  تطهري  ـ 
ي�سمى  مــ�  اأو  بعمق  املتغلغل  املتطرف  اليمني 

بـ«دولة اليمني العميقة«.
ـ راأب ال�سدع بني جمتمع انق�سم على نف�سه 

تقريب� ب�لت�س�وي، و�سطح ب�جت�ه ت�سفية االآخر 
ك��سرا �سي�ج الدميقراطية.

ـ ميزانية رثة، و�سراع �سي��سي على بنوده�، 
و�سط توقيت حرج ملوث بوب�ء ح�سد اأكرث مم� 

ح�سدته حروب الوالي�ت املتحدة.
ـ �سعوبة تراجع اإدارته عن �سل�سلة من القيود 
والعقوب�ت التي مت �سنه� يف االأ�سهر االأخرية من 
تراجع  جعل  اإىل  هدفت  والــتــي  تــرامــب  اإدارة 
االإدارة احل�لية اأمًرا م�ستحياًل �سي��سًي� اأو �سعًب� 
تقنًي� )ال�سني ورو�سي� كمث�ل وبخ��سة اتف�قية 

�ست�رت(.
فيه  تكن  مل  ع�سر  اإىل  ــعــودة  ال �سعوبة  ـ 
اخلالف�ت العميقة، مثل اخلالف�ت حول ت�يوان 
طريق  يف  تقف  اإيـــران،  اأو  االإنــ�ــســ�ن  حقوق  اأو 
اأو  ممكن  غــري  اأمــر  اإنــهــ�  بــل  املكثف،  التع�ون 

م�ستح�سن يف امل�ستقبل املنظور.
تواجه  التي  والتحدي�ت  كوفيد19-،  وبــ�ء  ـ 
موجته  انح�س�ر  اأو  دحــره  يف  اجلديدة  االإدارة 

على االأقل، و�سط ميزاني�ت متعرثة.
ب�يدن  اأن  وتعقيداته، خ��سة  اإيران،  نووي  ـ 
ب�سروط  لكن  لالتف�ق  يعود  قد  اأنــه  اإىل  اأ�س�ر 

جديدة قد ال تر�س�ه� طهران.
ـ م�سكلة التو�سع اال�ستيط�ين االإ�سرائيلي يف 
عن  الرتاجع  عدم  عزمه  مع  والقط�ع،  ال�سفة 

اتف�ق »اإبراه�م«.
وتعقيدات  وليبي�  و�سوري�  العراق  ق�س�ي�  ـ 
الو�سع يف اليمن، وال�سراع االأثيوبي ال�سوداين 
النه�سة  �سد  وتــداعــيــ�ت  مــوؤخــرا،  طف�  الـــذي 
هي  للمغرب،  الغربي  وال�سحراء  االأثــيــوبــي، 
يف  بـــ�يـــدن  ي�ستطيع  لـــن  ــرى،  ــ ــ اأخ تــعــقــيــدات 
كبريا  ف�رق�  يحدث  اأن  الت�لية  االربع  ال�سنوات 
يف اأجنداته� م� �سيجعله يلج�أ اإىل نف�س احللول 

الرتقيعية التي ط�مل� م�ر�سه� الدميقراطيون.
االإدارة  يواجه  مم�  في�س،  من  غي�س  هذا 
لقد عول  االأزرق.  ثوبه�  االأمريكية اجلديدة يف 
االأبي�س  البيت  �س�كن  تغيري  اأن  على  كثريون 
تع�سف  التي  االأع��سري  تهدئة  اإىل  يف�سي  قد 
تن�سيبه  مت  رئي�س�  لكن  الــدولــيــة،  ب�ل�سي��سة 
و�سط ثكنة ع�سكرية، ويف جمتمع ح�ول ن�سفه 
يهبط  اآمنة  اأر�س�  لنف�سه  يجد  ال  قد  اغتي�له، 
رئي�س  تركه�  األــغــ�م  حــقــول  يف  لوهلة،  عليه� 
اإىل  بــالده  حــول  ب�ل�سلطة،  مهوو�س  عن�سري 

قنبلة موقوتة فح�سب. 
--------------------------

-* االأزرق هو لون �سع�ر احلزب الدميقراطي
   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   

بايدن يواجه تعقيدات 
في الوضع الداخلي 
المتشظي، وعالقات 
خارجية هدمها سلفه



السياسة

والتب�ين�ت  االإيــديــولــوجــيــة،  االخــتــالفــ�ت  مــن 
اخل�رجية  ال�سي��سة  اإدارة  يف   احلــزبــني  بــني 
االأمريكية  ال�سي��سة  احلي�ة  مرت  والداخلية. 

عقب احلرب الع�ملية الث�نية مبرحلتني:
اجلــمــهــوري  الــيــمــني  بــني  ــوازن  ــ ت دورة   1-
ب�سن  وُعــرف  االأمريكية،  ب�لقوة  مُي�سك  الــذي 
ــراق،  ــع وال واأفــغــ�نــ�ــســتــ�ن  فيتن�م  يف  احلــــروب 
وبـــني الــيــ�ــســ�ر االأمـــريـــكـــي املــتــمــثــل بــ�حلــزب 
ي�س�رية �سغرية، يح�ول  وتي�رات  الدميقراطي، 
يف  اجلــمــهــوري  اليمني  خط�ب  مــع  يتوافق  اأن 
ف�إن  ع�ملية،  اأزم�ت  مع  والتع�مل  ال�سلطة  اإدارة 
جدلية  ــ�ر  اإطـ يف  والي�س�ر  اليمني  جمع  ميزة 
للحي�ة  براغم�تي  مفهوم  وفق  م�ستقرة  هيكلية 
الد�ستور،  اإىل  ي�ستند  واالقت�س�دية  ال�سي��سية 
عظمى.  كــدولــة  اأمريك�  لقوة  ا�ستمرار  �سكل 
واإن كل الذين كتبوا عن التجربة الدميقراطية 
االأمريكية اتفقوا على مبداأ احتواء املد اليميني 
البي�س�ء،  القومية  ب�أفك�ر  املت�سبع  املتطرف 
املح�فظني  وحركة   2008 عــ�م  ال�س�ي  وحركة 
دورا  لعبت  التي  االبــن  بو�س  اإدارة  يف  اجلــدد 

�سيئً� يف احتالل العراق.
اأعـــالم  ورفــــع  ــغــر�ــس،  ــكــون ال ــحــ�م  ــت اق اإن 
جتربة  واإ�ــســقــ�ط  االنف�س�لية،  الفيدرالي�ت 
الــتــوازن بــني احلــزبــني، طــرح مــوؤ�ــســرًا خطريًا 
رغم  منق�سمة،  اأ�سبحت  االأمريكية  االأمــة  بــ�أن 
حم�والت اجلراح�ت التجميلية، ف�أمريك� اليوم 
متر بخطر انق�س�م  احلزب اجلمهوري، وتفكك 
القوى  ال�سريعة بني  املع�جلة  تتم  اإذا مل  االأمة، 

املوؤثرة بعقالنية وبحكمة.
�سي��سية  ال�سعبوية هي حركة  الرتامبية   2-

ال�سي��سة،  عــلــم  ــ�رج  خـ مــن  ــ�ءت  جـ متطرفة 
جدًا  �سيئة  تكون  قد  ملرحلة  التوازن  لعبة  قلبت 
االأمريكية  االأنتلجن�سي�  الق�دمة،  االأعـــوام  يف 
تتحدث عن انقالب على الدميقراطية، وتعك�س 
بني  ال�سروخ  من  م�سبوقة  غري  حقيقية  اأزمــة 
الــذي  االأمــريكــي  املجتمع  �ــســرخ يف  احلــزبــني: 
اأوبــ�مــ�،  عهد  منذ  املجتمعي،  االنق�س�م  بلغ 
�سمعة  يف  و�سرخ  ترامب،  عهد  يف  ذروتــه  وبلغ 
القومي،  االأمــن  يف  و�سرخ  املتحدة،  الــواليــ�ت 
يتنف�س  برئي�س  التي ج�ءت  املنظومة  و�سرخ يف 
العرقية  واملــنــ�كــفــ�ت  الــعــدمــيــة،  الــ�ــســراعــ�ت 
مع  اأمــريكــ�  عــالقــ�ت  يف  و�ــســرخ  والتحر�س�ت، 
�سي��سة  ق�ست  الع�ملي  ال�سعيد  وعلى  حلف�ئه�، 
االأمم  يف  املتحدة  الوالي�ت  مك�نة  على  ترامب 
املتحدة، واأدخل اأمريك� الدولة العظمى الوحيدة 
يف عزلة ع�ملية، وال�سورة يف الداخل االأمريكي 
تطرح ثالث مع�سالت بنيوية تعمق الهوة داخل 

املجتمع ال�سي��سي االمريكي هي:
الرتكيبة  داخـــل  الــدميــغــرايف  -1التغيري 
زحف  نحو  ب�سدة  يتجه  االأمريكية  ال�سك�نية 
واالأقلي�ت  والــعــرب  وامل�سلمني  االأ�ــســود  الــعــرق 

االأخرى على ح�س�ب العرق االأبي�س.
-2 متركز الرثوة يف الوالي�ت الليربالية يثري 

املجتمع االأبي�س عمومً�.
حكم  يف  الربوت�ست�نتية  �سلطة  تقوي�س   3-

االإدارات االأمريكية خالل ال�سنوات الق�دمة.
وال�سح�فة،  ال�سي��سة  عم�لقة  وي�سف 
الكونغر�س  اجتي�ح  بعد  املتحدة   الــواليــ�ت  اأن 
وك�دت  االأهلية،  احلــرب  ب�جت�ه  ال�سبل  مهدت 
كل املوؤ�س�س�ت تنقلب على نف�سه�، ويحدث م� ال 

ــة  تــعــّد الـــواليـــ�ت املــتــحــدة االأمــريــكــيــة دول
مه�جرين، والوؤهم الأوط�نهم ال�س�بقة، جتمعهم 
الــواليــ�ت  تــديــر  �سخمة  راأ�ــســمــ�لــيــة  موؤ�س�سة 
الربح  ح�س�ب�ت  وفق  الت�جر،  بعقلية  الفدرالية 
فيه�  الرئ��سي  ال�سي��سي  النظ�م  واخل�س�رة. 
يقوم على النظ�م الدميقراطي الليربايل، وعلى 
القومي.  واالأمن  واالقت�س�دية  الع�سكرية  القوة 
متتلك ال�سلطة التنفيذية اأدوات رئ��سية مزودة 
ب�سالحي�ت د�ستورية وا�سعة. الكونغر�س �سلطة 
ت�سريعية ممثلة ب�لربمل�ن، وجمل�س ال�سيوخ ميثل 
زعم  حّد  على  االأمريكية  الدميقراطية  معقل 
دول  ويف  اأمــريــكــ�،  يف  ال�سي��سيني  مــن  الكثري 
خالل  احلكم  يف  االأمريكية  والتجربة  الع�مل، 
انتخ�ب�ت  يف  منوذجً�  قدمت  الع�سرين،  القرن 
احلزبني  بني  وال�سي��سية  الربمل�نية  املوؤ�س�س�ت 
نظ�م  مــن  جعلت  والــدميــقــراطــي،  اجلمهوري 
الرغم  على  اال�ستمرارية،  على  ــ�درًا  ق احلكم 

ـــونـــــغـــــرس هــــــل هــــــو مـــقـــدمـــة  ــــكــ إقـــــتـــــحـــــام الـ
ــنــــة األمـــــريـــــكـــــيـــــة؟! ــيــــمــ ــر الــــهــ ــ ــــصـ إلنـــــتـــــهـــــاء عـ

د. خليل مراد

السياسة
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ال تظهر يف االأفق اأية حلحلة يف ق�سية ت�سكيل احلكومة اجلديدة بعد مرور 
ثالثة اأ�سهر على تكليف احلريري، وبعد مرور حواىل ال�سهرين على تقدميه 
ك�مل  ت�سور  بتقدمي  ب�دله  الذي  اجلمهورية  لرئي�س  وزيــرًا   18 من  ت�سكيلة 

لت�سكيلة حكومية خمتلفة!؟
من الوا�سح بعد مرور هذا الوقت اأن الرئي�س عون لن يوقع على ت�سكيلة 
ت�سكيلة  على  للتوافق  �سعيً�  الفرن�سي  ال�سغط  كل  ومع  تر�سيه،  ال  حكومية 
�سريعة لتاليف املزيد من االنهي�ر، اإال اأن الطبقة ال�سي��سية املتحكمة مبف��سل 
طبقً�  املن��سب  توزيع  من  الكت�س�به  ت�سعى  مب�  مت�سبثة  الو�سع  االأمورتعقد 
ل�سي��سة ط�ئفية بغي�سة ومتعفنة ال تنظر اىل الو�سع اإال من خالل مكت�سب�ته� 

ال�سخ�سية.
عليه  يراهن  الــذي  اخلــ�رج  فــ�إن  التعقيد،  يف  ي�س�هم  الداخل  ك�ن  واإذا 
املنطقة:  يف  الق�ئم  ال�سراع  جو  اأي�سً�...ففي  ب�ملعجزات  ي�أتي  لن  البع�س 
وجود  ومع  ال�سعودي،  الرتكي/  االإختالف  جو  ويف  االإيـــراين،   / ال�سعودي 
�سراع املك��سب بني االأمريك�ن والرو�س، ال تبدو االأمور �سهلة خ��سة للذين 
ك�نوا يراهنون على التحول يف املوقف االأمريكي بعد ت�سلم الرئي�س اجلديد 
جو ب�يدن، ف�الأمور لن تتغري ب�سرعة وريثم� يتم اال�ستقرارالداخلي يف اأمريك� 
اأواًل ف�إن لبن�ن لن يكون �سمن االأجندة ح�ليً�، و�سيتوىل �سندوق النقد الدويل 
بحث كل االأمور املتعلقة ب�إجراء ا�سالح�ت يف البلد، تتوقف عليه� امل�س�عدات 
�سيتمكن  فهل  ب�لثقة!؟  توحي  بت�سكيل حكومة  رهن  ذلك  وكل  �ستقرر،  التي 

الرئي�س احلريري من جت�وز كل هذه املطب�ت؟
النقد  و�سندوق  را�سية،  غري  وال�سعودية  مرتيثون،  الفرن�سيني  ان  يبدو 
الدويل يتحدث عن رفع الدعم عن ال�سلع االأولية وبع�س االجراءات الق�س�ئية 
واالقت�س�دية، ومط�لب �سي��سية متعددة تتعلق مبلف�ت تر�سيم احلدود الربية 
والبحرية مع الكي�ن ال�سهيوين وق�سية املع�بر غري ال�سرعية، واأخريًا ولي�س 

اآخرًا مو�سوع �سالح حزب اهلل.
ويف هذا الوقت الك�رثة االجتم�عية تت�سخم..ون�سف �سك�ن لبن�ن وقعوا 
يف براثن الفقر..واالحتي�ط النقدي مل�سرف لبن�ن يت�آكل..واأموال املودعني 

يف امل�س�رف تتال�سى.
وحم�كمة  الــفــ�ــســ�د،  حمــ�ربــة  عــن  احلــ�كــمــة  الطغمة  حــديــث  وي�ستمر 
احلف...  للحرامي  )ق�لوا  يقول:  الذي  ال�سعبي  ب�ملثل  يذكر  م�  الل�سو�س، 

ق�ل: ج�ء الفرج(.

أ. مايز األدهمي

لبنان..إلى أين؟

من زاويتي

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

ت�ريخه�  اأمريك� يف  ت�سهده   االأمــر خطري مل  وهذا  عقب�ه،  حُتمد 
اإىل  ب�الأمور  تدفع  املنتف�سة،  الرتامبية  اجلم�ع�ت  الأن  احلديث، 
خلق االنهي�ر داخل الوالي�ت االأمريكية، واإن ا�ستمرار هذا التوتر، 
الع�مل.  يف  االأمريكية   للدميقراطية  احل�مية  �سفة  اأمريك�  يفقد 
التي  الرتامبية  اليمينية  النزعة  حدة  تزايد  االأمريكيون  يخ�سى 
اأمريكي ح�سل عليه ترامب يف  75 مليون �سوت  اإىل دعم  ت�ستند 
احرتاب  اإىل  يتحول  الرتامبي  املع�سكر  واإن  االأخرية،  االنتخ�ب�ت 
داخلي مليلي�سي�ت م�سلحة مبئ�ت االألوف، و800 مليون قطعة �سالح 
داخل البيوت وامل�س�نع واملدار�س، ف�ساًل عن 70 األف �سوت على 
�سي��سي  حزب  لــوالدة  رمب�  يوؤ�سر  مم�  التوا�سل،  وو�س�ئل  تويرت، 
جديد مدجج بعقيدة ميينية عن�سرية تقود اإىل انق�س�م  احلزب 
اجلمهوري على نف�سة، وب�لت�يل  يغرّياملع�دلة ال�سي��سية واالنتخ�بية 

يف الداخل االأمريكي ، �سيكون له� عواقب خطرية.
االنــعــزايل  والتوجه  ال�سعبوي،  الرتامبي  اخلــطــ�ب  اأن  كم�   
الع�ملي  النظ�م  رك�ئز  اأحــد  متثل  التي  االأمريكية  العوملة  يرف�س 
تقوم  التي  امل�س�دة«  »العوملة  من  ب�أنواع  لهم  اأتت  حيث  اجلديد. 
على االأ�سولية الدينية واالإره�ب، كم� فعلت الق�عدة االإ�سالموية 
التي متددت هجم�ته� اإىل عوا�سم عربية واإفريقية، واإىل نيويورك 
ووا�سنطن. واخلطورة تكمن يف »العوملة ال�سينية« التي ت�سعى على 
حد و�سف من��سري ترامب اإىل نقل )500( ملي�ر دوالر �سنويً� من 
الداخل االأمريكي اإىل ال�سني، ف�ساًل عن احتك�ر �سال�سل التوريد 
ترامب  يطرح  ولذلك  االأمريكية،  امل�س�نع  واختط�ف  ال�سن�عي 
نظريته بهدم العوملة مبعول كبري، ويعيد ت�سكيل الواقع ال�سي��سي 
االأمريكي مبنظور خمتلف عن طروح�ت الدميقراطية الليربالية 
الع�مل،  يف  الوحيدة  العظمى  الدولة  اأمريك�  بن�ء  يف  ف�سلت  التي 
لذلك ي�سف ترامب ال�سني ب�لدولة العدوة، وهذا يخيف املجتمع 
االأمريكي بت�آكل احلري�ت، وت�سدد رق�بة االأمن الداخلي، وانهي�ر 

االقت�س�د، حيث ب�تت قيم النموذج االأمريكي مو�سع �سك!
من  الــعــديــد  تــرامــب  اإدارة  األــغــت  ــدويل،  ــ ال ال�سعيد  وعــلــى 
االتف�قي�ت الدولية، وتركت اأزم�ت ال�سرق االأو�سط، وكل ذلك اأثر 
على تراجع النظ�م الدويل، ومنع بروز قوى دولية جديدة، وهذا 
م� ُيفقد اأمريك� مركزه� الدويل، ف�ساًل عن دور قوى ذاتية عميقة 
يف النظ�م الدويل عملت بال هوادة على تراجع دور اأمريك� الع�ملي، 
منه� �سي��سة ترامب ب�إ�سع�ف حلف�ء الوالي�ت املتحدة، كم� فقدت 
على  حيوية  اأ�س�فت  التي  والغ�ية  بــ�الأفــكــ�ر،  والثقة  االهتم�م 
ح�سوره� يف ال�س�حة الدولية طوال ثالثة عقود. الع�مل اليوم دخل 
مرحلة جديدة بعد بزوع ال�سني كقوى اقت�س�دية ع�ملية، اأ�سحت 
اأمريك� غري موؤهلة للتنبوؤ مب� يح�سل بعد انهي�ر الهيمنة الع�ملية، 
ومن هن� يح�ول امل�سوؤولون االأمريك�ن احلف�ظ على الو�سع الع�م، 
بع�مل  القبول  �سغوط�ت  من  تع�ين  املتحدة  الوالي�ت  اأن  وخ��سة 
متعدد االأقط�ب، وتف�سي وب�ء كورون�  لي�سرب النموذج االأمريكي 
يف مقتل، يت�سبب يف �سم ماليني االأمريكيني اىل قوائم البط�لة، 
وكله� عوامل  تقود يف النه�ية اإىل فقدان الثقة واإىل تراجع الدور 
االإمربي�يل االأمريكي يف قي�دة الراأ�سم�لية الع�ملية املتمثلة ب�أوروب� 

الغربية والي�ب�ن.

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات
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االأمريكية  االنتخ�ب�ت  م�سرحية  انته�ء  منذ 
ونزاهة  م�سداقيته�  حول  ال�سكوك  حتوم  التي 
الرئي�س  اآخر ر�س�لة وجهه�  اإن  ويق�ل  نت�ئجه�، 
ك�نت  بــ�يــدن  جــو  غــرميــه  اإىل  تــرامــب،  املبعد 
ــو تــعــرف اإنــنــي  ــن اأربــــع كــلــمــ�ت )جـ ــ�رة ع ــب ع
ف�س�ئح  حملته  ممــ�  الــرغــم  وعــلــى  الــفــ�ئــز(، 
االنتخ�ب�ت التي طف� بع�س منه� على ال�سطح، 
واالآخــر رمبــ� يطفو يف وقــت اآخــر، فــ�إن مهزلة 
اإىل  موجعة  �سربة  وجهت  االأخرية  االنتخ�ب�ت 
اأمريك�، اإىل درجة  م� ُي�سمى ب�لدميقراطية يف 
تقييم  تعيد  ــداأت  بـ الــعــ�مل  يف  كــثــريًة  دواًل  اأن 
اأم  ب�أنه�  االأمريكية،  املتحدة  الوالي�ت  اّدع�ءات 
الع�مل،  يف  وح�ميته�  ومنتجته�،  الدميقراطية 
نظ�م  ب�أنه  اأمريك�،  يف  النظ�م  اّدعـــ�ء  اإن  بل 

دميقراطي اأ�سبح مثريًا لل�سخرية.
يف الع�سرين من ال�سهر امل��سي مّت تن�سيب 
جو ب�يدن رئي�سً� للوالي�ت املتحدة، وقد ن�سرت 
على  اخلـــرب  پــو�ــســت(  )جريو�سيليم  جــريــدة 
حتت  احــتــفــ�يل،  وب�سكل  الرئي�سة،  �سفحته� 
وهــ�ريــ�ــس  بــ�يــدن  التن�سيب،  يـــوم  يف  عــنــوان 

ي�سنع�ن الت�ريخ اليهودي بكل الطرق.
الرئي�س  وهو  ب�يدن،  جو  فرتة  بداية  ومع    
عند  املتحدة  الــواليــ�ت  تــ�ريــخ  يف  �سنً�  االأكـــرب 
املــراأة  ه�ري�س  كم�ال  ون�ئبته  املن�سب،  ت�سلمه 
هــذا  يف  املــتــحــدة  الـــواليـــ�ت  ــ�ريــخ  ت يف  االأوىل 
التي  ال�سي��سة  حمددات  نفهم  ولكي  املن�سب، 
بع�س احلق�ئق  نعرف  اأن  ب�يدن، البد  �سيتبعه� 

واملعلوم�ت عن هذا الرئي�س:

بــــــايــــــدن؟ جـــــــو  إدارة  مـــــــن  ــتــــظــــر  ــنــ يــ مـــــــــــاذا 
السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

من  متزوجون  الثالثة  ب�يدن  اأوالد  جميع  ـ 
يهود،  جميعهم  واأحــفــ�ده  متدين�ت،  يهودي�ت 

ويتم تربيتهم ح�سب الدي�نة اليهودية. 
اأعلن  وقــد  ب�سهيونيته،  يفخر  ب�يدن  جو  ـ 
ذلــك ب�سوت عــ�ٍل عــدة مــرات اأمـــ�م االإعــالم 
مت�سدد  داعــم  وهــو  االنتخ�بية،  حملته  واأثــنــ�ء 

جدًا الإ�سرائيل.
هو  اإميــهــوف«  »دوك  ه�ري�س  كــمــ�ال  زوج  ـ 
اإىل  يدخل  يهودي  اأول  وُيعترب  مت�سدد،  يهودي 
لن�ئبة  كـــزوج  ر�سمي،  ب�سكل  االأبــيــ�ــس  البيت 
بجميع  �سنويً�  حتتفل  ه�ري�س  وكم�ال  الرئي�س، 
االأعـــيـــ�د الــيــهــوديــة، وهـــي داعــمــة قــويــة جــدًا 

الإ�سرائيل. 

التوقعات والحتمالت
و�ستكون  النغمة،   تغيري  بــ�يــدن  �سيح�ول 
العودة اإىل الدبلوم��سية يف طليعة �سي��سة اإدارة 
ب�يدن اجلديدة ، حيث اأملح ب�يدن عن نيته ب�أنه 
وقد   ، اخلــ�رج  يف  الع�سكري  الوجود  �سيقل�س 
امليزانية  ب�إجراء تخفي�س�ت متوا�سعة يف  يقوم 
ي�سعى  اأن  املرجح  ومن  االأمريكية،   الع�سكرية 
اإىل اإنه�ء احلرب يف اأفغ�ن�ست�ن، وحتويل القوات 

هن�ك اإىل دور اإقليمي ملك�فحة االإره�ب.
يعتقد  ــدويل   ــ ال الــنــظــ�م  �سعيد  على  ــ�  اأمـ
مظ�هر  بع�س  بــ�يــدن  اإدارة  تعيد  اأن  كــثــريون 
الــلــيــربايل  الــنــظــ�م  اإىل  الطبيعية«  »احلــيــ�ة 
ــ�أن بــ�يــدن  بـ الــــدويل. وهــنــ�ك مــن هــو مقتنع 
التق�رب  واإن  االأوروبية،  احل�س��سي�ت  �سيتفهم 

املجتمع  بل�سم  �ستكون  والرباغم�تية  والــهــدوء 
االأمريكي حتت رئ��سة ب�يدن.

فيم� اأث�ر بع�سهم جداًل داخل مع�سكر ب�يدن 
حول م� اإذا ك�ن يجب اإع�دة ال�سي��سة اخل�رجية 
االأمريكية اإىل حقبة م� قبل ترامب، اأو اإ�سالحه� 
من خالل ت�سكيل حت�لف�ت جديدة، اإال اأن اأكرب 
�سعوبة تواجه االإدارة اجلديدة، ميكن اأن تكون 
اإن  بو�سوح.  حتديده  ميكن  دويل  نظ�م  غي�ب 
بني  االختي�ر  اآ�سي� عن  الدول يف  بع�س  اإحج�م 
مثل  الهجينة  احلــروب  ومنــو  ووا�سنطن،  بكني 
العراق  يف  يحدث  ومــ�  اأوكــرانــيــ�،  يف  ال�سراع 
و�سوري� واليمن ولبن�ن وليبي�،  ف�ساًل عن القوة 
توؤدي  عوامل  كله�  امل�سللة،  للمعلوم�ت  احل�دة 

اإىل طم�س امل�سهد اال�سرتاتيجي.

اإدارة جديدة ملناطق العامل
الــعــ�مل  اأنـــحـــ�ء  جــمــيــع  يف  الـــقـــ�دة  ين�سغل 
اجلديدة  بــ�يــدن  اإدارة  تعنيه  فيم�  ب�لتفكري 
على  تــداعــيــ�ت  لرئ��سته  �سيكون  ملنطقتهم. 
يف  الرئي�سية  اجليو�سي��سية  املــ�ــســ�رح  بع�س 
االأ�سهر املقبلة. ي�أتي فوز ب�يدن يف الوقت الذي 
املتحدة  اململكة  بــني  املف�و�س�ت  فيه  و�سلت 
بعد  التج�رة  �سفقة  ب�س�أن  االأوروبـــي  واالحتــ�د 
خروج بريط�ني� من االحت�د االأوروبي اإىل نقطة 
اأن ال�سفقة يجب اأن  حرجة. ي�سر ب�يدن على 
لع�م  العظيمة  اجلمعة  اتف�قية  �سروط  حترتم 
1998، والتي مهدت الطريق لل�سالم يف اإيرلندا 

ال�سم�لية.
اأم� املب�رزة مع ال�سني،  ف�سيكون اأكرب �سوؤال 
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    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

جمهورية  مع  التع�مل  كيفية  هو  اخل�رجية  ال�سي��سة  يف  ب�يدن  يواجه 
ال�سني ال�سعبية، حيث يتوقع توا�سل العمل للحد من طموح�ت ال�سني، 
املج�الت ذات  بع�س  الرتكيز على  ب�يدن  اإدارة  اأن حت�ول  املرجح  ومن 

االهتم�م امل�سرتك، لتح�سني التع�ون االقت�س�دي. 
يف حني نتوقع اأن م�س�كل حقوق االإن�س�ن، لن يكون له� اهتم�م وا�سح 
من اإدارة ب�يدن. كم� من غري املرجح اأن ت�سكل رو�سي� وجريانه� اأولوي�ت 
ال�سي��سة اخل�رجية الإدارة ب�يدن الق�دمة، رغم اأن اإع�دة بن�ء العالق�ت 

مع الن�تو اأث�رت القلق يف الكرملني.
و يخطط ب�يدن لالن�سم�م اإىل اتف�قية ب�ري�س املن�خية، التي تركه� 
الع�ملي. كم� وعدت حملة  الزخم  التف�وؤل ملزيد من  يوفر  ترامب، مم� 
على  اأمريكي،  دوالر  تريليون   2 بقيمة  ا�ستثم�ر  خطة  بتقدمي  ب�يدن 
حول  جدل  وهن�ك  حتقيقه.  ال�سعب  من  يكون  قد  هذا  اأن  من  الرغم 
م� اإذا متكن ب�يدن من ربط العمل ب�س�أن املن�خ ب�لتجديد االقت�س�دي، 
كل  مع  اال�ستب�قية  اخل�رجية  وال�سي��سة  البيئية،  والعدالة  والوظ�ئف، 
من ال�سني واأوروب�، ف�سيكون ق�درًا على حتقيق كل من جهوده املحلية 

والدولية.

ماذا عن العرب؟
اإذ تربز منطقة  التغيريات،  تزايد احلديث يف املنطقة العربية عن 
اإثــ�رة  االأمريكي  النفوذ  من�طق  اأكــرث  من  كــواحــدة  االأو�ــســط،  ال�سرق 
ظل  يف  تعقيدًا،  زادت  رمب�  التي  واأزم�ته�  ال�س�خنة،  مبلف�ته�  للجدل، 

ا�ستقط�ب اإقليمي ح�د، وحروب م�ستعلة يف عدد من البلدان العربية
يف  الــدائــرة  احلــرب  فيه  مب�  ال�سعودي،  امللف  مقدمته�  يف  وي�أتي 
اليمن، وهن�ك توج�س �سعودي وعربي من عودة االأمور، مل� ك�نت عليه 
اأوب�م�.  اإب�ن فرتة حكم الرئي�س االأمريكي الدميقراطي االأ�سبق ب�راك 
القوي  التح�لف  جتــ�ه  ب�يدن،  اإدارة  من  املرتقب  املوقف  عن  ن�هيك 
امللف  وكذلك  وم�سر،  واالإمـــ�رات  ال�سعودية  مع  ترامب،  اأق�مه  الــذي 

الفل�سطيني وال�سوري.
اأن ي�ستمر ب�يدن يف �سي��س�ته اخل�رجية - حتديدًا - كثريًا  املتوقع 
اختالف  ب�سبب  متوقعة  اإ�س�ف�ت  مع  اأوب�م�،  زمن  يف  عليه  ك�نت  كم� 
االأو�سط  ال�سرق  ب�أن دول  ب�يدن  الزم�ن، وامل�ست�سرف م�ستقباًل �سيوؤكد 
حاًل  ينتظروا  اأال  وعليهم  م�س�كلهم،  حل  عن  امل�سوؤولون  هم  والعرب 
�سحريً� من اأمريك�، ولن يقوم ب�أية تدخالت ع�سكرية كربى يف املنطقة، 
ف�سيت�بعه� وفق حروب ب�لوك�لة، وتوازن�ت القوى الدولية واالإقليمية يف 

املنطقة، واأ�س�ليب القوة الن�عمة واجلراحية املحددة.
وب�لن�سبة لق�سية فل�سطني، فيتوقع اأن يعود ب�يدن اإىل ت�أكيد اأهمية 
حل الدولتني، واأهمية التوا�سل مع ال�سلطة الفل�سطينية، ولن يلغي نقل 
ويدفع  ي�سجع،  اأن  منه  املتوقع  ومن  القد�س،  اإىل  االأمريكية  ال�سف�رة 
ب�جت�ه زي�دة التطبيع مع الكي�ن ال�سهيوين، ورمب� يف مقدمته� العراق، 
يف  النظ�م  مع  ومب��سرة  �سريعة  ليونة  ب�يدن  يبدي  اأن  امل�ستبعد  ومن 
اإيران، وعلى االأغلب �سيع�ود ب�يدن اإحي�ء االتف�ق النووي معه�، علمً� اأن 
ن�ئبته ك�م�ال ه�ري�س ك�نت ممن انتقدوا ترامب بقوة الإلغ�ئه االتف�ق مع 
اأنف�سهم،  اأاّل يراهنوا اإال على  اإيران. اخلال�سة اأن على احلك�م العرب 

واأهم من ذلك حت�سني عالق�تهم مع �سعوبهم.

السوري 
واإلنفصال 
عن الواقع

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

ع�سر �سنوات على بدء الثورة ال�سورية، مليون قتيل وع�سرة ماليني 
�سوري بني ن�زح ومهجر وخم�سم�ئة الف معتقل وقوات اأجنبية حمتلة 

تنت�سر يف معظم االأرا�سي ال�سورية ون�سر مزعوم من قبل النظ�م.
خ�رجية  وزيــر  نه�ر،  ليل  النظ�م  به�  يتغنى  ان�سودة  ال�سي�دة 
النظ�م ال�س�بق وليد املعلم ك�ن يردده� وهوعلى فرا�س املوت، وخلفه 
في�سل املقداد يعترب)رغم الدم�ر وخراب �سورية وانهي�ر االقت�س�د 
وجوع م� تبقى من املواطنني( ان �سورية اأف�سل من كثري من البلدان 

املدعومة من الغرب.
�سي��سيون منف�سلون عن الواقع فمع التغني ب�ل�سي�دة هن�ك 477 
ال�سورية  االأر�س  تنت�سر على م�س�حة  اأجنبية  لقوات  موقعً� ع�سكريً� 
املتحدة  للوالي�ت  للدرا�س�ت،  اعده� مركز )ج�سور(  درا�سة  ح�سب 
وثالثة  م�ئة  ولرتكي�  وثم�نون،  ثالثة  ولرو�سي�  منه�،  وثالثون  ثالثة 
ع�سر، والإيران م�ئة وواحد وثالثون، بينم� تنت�سر قوات حزب اهلل يف 
م�ئة و�ستة ع�سر موقع�. ومع هذا االإنت�س�ر الوا�سع للقوات االأجنبية 
حتولت �سلطة النظ�م اىل جمرد وجود �سكلي حيث ال ت�ستطيع اخراج 
الق�سر  حتول  فيم�  عليه�  ارادته�  فر�س  ت�ستطيع  وال  منه�  قوة  اأي 
عليه  متليه  م�  ينفذ  �سكلي  ديكور  جمرد  اىل  وح�كمه  اجلمهوري 

االإرادت�ن الرو�سية واالإيرانية.
مع هذا الواقع الذي تعي�سه �سورية و�سعبه� علين� ان ن�س�أل: اأمل 
ـ اإن ك�نت تهمه م�سلحة  يكن من االأف�سل حل�كم ق�سر امله�جرين 
من  قلياًل  ب�عط�ئه  الثورة  بداية  يف  ال�سعب  مط�لب  تلبية  ـ  �سورية 
اأم� وقد و�سلت االأمور اىل هذا احلد فال  احلرية التي ط�لب به�؟ 
 66 ب�لبي�ن  بدءًا  واالبــن(  )االأب  االأ�سدين  لنظ�م  متتبع  الأي  ميكن 
الذي اأعلن �سقوط اجلوالن والقنيطرة بتوقيع االأ�سد االأب اىل يومن� 
هذا  اىل  �سورية  اإي�س�ل  هي  االأ�سد  اآل  مهمة  اأن  يقول  اأن  اإال  هذا، 

الواقع خدمة للم�سروع ال�سهيوين.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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ــرة مــنــتــدبــة مــكــلــفــة بــريــا�ــشــة  ــ ــ ــوم وزي ــيـ الـ
الــنــخــبــة، مــ�ــشــارعــة جــــودو جــزائــريــة دولــيــة 
�شابقا. ح�شدت 12لقبا قاريا و15 لقبا كبطلة 
اأثينا  اأوملــبــيــاد  لــلــجــزائــر، املــركــز اخلــامــ�ــس يف 
�شفرية  ثــم  لــلــجــيــدو،  وطــنــيــة  مــدربــة   ،2004
لــلــيــونــ�ــشــيــف بـــاجلـــزائـــر.هـــل ميــكــن لــلــ�ــشــيــدة 
اأكرث  العرب  تعريف قراء جملة كل  �شواكري 

عن نف�شها.
خرجت  جزائرية  امـــراأة  �شواكري  �شليمة 
زوجة  اجتماعية،  اإن�شانة  املجتمع،  عمق  من 

الوزيرة الجزائرية المنتدبة لرياضة النخبة سليمة سواكري: 
بــالــمــثــابــرة والــعــمــل الـــجـــاد ال شــــيء مستحيل

السياسة

ــا، مــــررت مبــ�ــشــوار طــويــل  ــاريـ واأم لــطــفــلــة، مـ
كريا�شية وم�شارعة جيدو دام 36 �شنة وفقت 
بف�شل اهلل يف حتقيق هدف كنت اأحلم به منذ 
كــان عــمــري 6 �ــشــنــوات وهــو اأن اأ�ــشــبــح بطلة، 
والدفاع عنها يف  األــوان وطني  ت�شّرفت بحمل 
كل املناف�شات الريا�شية ، م�شريتي الريا�شية 
كانت طويلة، �شاقة و�شيقة حافلة بالإجنازات 
للنوايا  ك�شفرية  ثــم   ، اجلميلة  والــذكــريــات 
باجلزائر،  اليوني�شيف  منظمة  لدى  احل�شنة 
النا�س  من  اأكــرث  قّربتني  النبيلة  املهمة  هــذه 

وخا�شة الأطفال والفئات املحرومة من خالل 
اجلــولت امليدانية يف خمتلف وليــات الوطن 
لــتــقــدمي الـــعـــون خــا�ــشــة لـــالأطـــفـــال، وبــعــدهــا 
كمقّدمة لربنامج افتح قلبك الذي كان مبثابة 
جتربة اإن�شانية مّكنتني من الت�شال مبختلف 
الغالية  بالثقة  ت�شرفت  ثـــّم  املــجــتــمــع.  فــئــات 
اجلمهورية  رئي�س  �شخ�شي  يف  و�شعها  التي 
بتعييني  تبون  املجيد  ال�شيد عبد  اجلزائرية، 

كـكاتبة دولة مكّلفة بريا�شة النخبة.
ــة اإىل  ــدربـ هـــل الــتــحــول مـــن ريــا�ــشــيــة ومـ

ب�سفة  الن�سائية  القيادات  متتلك 
خا�سة  ب�سفة  وال��ري��ا���س��ي��ة  ع��ام��ة 
قوا�سم م�سرتكة، الأنهن تطمحن جميعا 
لتحقيق احللم والنجاح وفر�س النف�س 

يف �ستى املجالت.
الوزيرة  �سواكري  �سليمة  ال�سيدة 
يف  النخبة  بريا�سة  املكلفة  املنتدبة 
كرقم  نف�سها  فر�ست  والتي  اجلزائر 
حمليا  الريا�سي  ال�سعيد  على  �سعب 
م�ستوى  على  وحاليا  ال�سابق  يف  ودوليا 
وزارة  طاقم  �سمن  الريا�سي  الت�سيري 
ملجلة  قلبها  تفتح  والريا�سة  ال�سباب 

كل العرب.

حوار: ليلى قيري
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م�شوؤولة عن قطاع مهم وح�شا�س مثل ريا�شة 
النخبة يعترب باملهمة ال�شهلة؟

ب�الإ�س�فة اإىل كوين ري��سية ومدربة متّكنت 
املدر�سة  يف  اجل�معية  درا�ــســتــي  ــة  مــزاول مــن 
العلي� للعلوم وتكنولوجي�ت الري��سة واحل�سول 
ال�سب�ب  بوزارة  اإط�را  ٌعّينت  ثم  �سه�دتي،  على 
والري��سة �سنة 2018 يف من�سب م�ست�س�رة لدى 
وزير ال�سب�ب والري��سة، ومنذ 6 اأ�سهر كوزيرة 
جهدي  ق�س�رى  اأبذل  النخبة،  بري��سة  مكلفة 
خربتي  ك�مل  لتوظيف  طموح  عمل  فريق  رفقة 
اجلزائرية  الري��سة  خلدمة  وعلمّي�  ميداني� 

ب�سفة ع�مة. 
مـــا هـــي الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة الـــتـــي و�ــشــعــتــهــا 
الــ�ــشــيــدة �ــشــواكــري لــلــوقــوف عــلــى انــ�ــشــغــالت 
ريا�شيي النخبة من اأجل اأيجاد حلول �شريعة 

وعملية بهدف النهو�س بهذا القطاع املهم؟
كت�بة الدولة تعمل ق�س�رى جهده� ل�سم�ن 
وم�سمونة  مريحة  ومهنية  اجتم�عية  حــ�لــة 
من  يع�نون  الذين  الري��سيني  لبع�س  خ��سة 
ب�مل�س�همة  تتعلق  اإجــــراءات  واقــرتحــت  ذلــك، 
بحل  الكفيلة  الق�نونية  الن�سو�س  اإعـــداد  يف 
م�سرتك  وزاري  قــرار  اإعـــداد  وكــذا  م�س�كلهم 
املــوؤرخ  امل�سرتك  الـــوزاري  القرار  ويعدل  يتمم 
ال�سروط  يــحــدد  الـــذي   2017 نوفمرب   20 يف 
اال�ستثن�ئية  واالإجــراءات  التطبيقية  والكيفي�ت 
لاللتح�ق  امل�س�بق�ت  يف  الري��سيني  مل�س�ركة 

ب�لتكوين يف قط�ع ال�سب�ب والري��سة.
يحدد  م�سرتك  وزاري  قرار  م�سروع  اإعــداد 
�سروط وكيفي�ت تطبيق االإجراءات اال�ستثن�ئية 
النخبة  ري��سيي  ــ�ج  واإدمـ والرتقية  لاللتح�ق 
القرارات  من  العديد  اىل  ب�الإ�س�فة  وانتدابهم 

املهمة االأخرى التي تخدم م�س�حلهم. 
االأزمة  مع  تزامن  تن�سيبن�  اأّن  تعلمون  كم� 
يف  مب��سرة  بــ�درنــ�  بحيث  الع�ملية،  ال�سحية 
احللول  واإيج�د  اال�ستعج�لية،  امل�س�ئل  مع�جلة 
املالئمة ويف وقت ق�سري ال�ستئن�ف الري��سيني 

تدريب�تهم وحت�سرياتهم.
الري��سية  املن�س�آت  غلق  مّت  اأوىل:  كمرحلة 
واإلغ�ء كل الرتب�س�ت واملن�ف�س�ت املنظّمة على 

امل�ستوى الوطني.
التن�سيق  يف  فتمّثلت  الث�نية:  املرحلة  اأمــ� 
امل�سرتك بني كت�بة الدولة واملركز الوطني لطّب 
�سحي  بروتوكول  اإ�ــســدار  مّت  حيث  الري��سة، 

ب�إعداد دليل خ��س لكل اخت�س��س ري��سي، 
 19 كــوفــيــد  عــن  للك�سف  رزنـــ�مـــة  وو�ــســع 
للفرق  »الـــبـــي-�ـــســـي-اآر«  تقنية  بــ��ــســتــخــدام 
فيم�  التدريب�ت،  ب��ستئن�ف  املعنية  الوطنية 
االإجـــراء  بــهــذا  املعنية  االحتـــ�ديـــ�ت  ــدد  ع بلغ 

بو�سع  تعليم�ت  اإ�ــســدار  مّت  كم�  احتــ�ديــة،   16
حتت  الوالي�ت  خمتلف  يف  الري��سية  املن�س�آت 
االأوملبية  ب�الألع�ب  املعنيني  الري��سيني  ت�سّرف 
عودة  هو  لن�  ب�لن�سبة  املهم  اأّن  اإذ  والب�راملبية. 
الري��سيني اإىل التدريب�ت بعد حجر �سحي دام 

اأكرث من 09 اأ�سهر.
قلت يف العديد من املنا�شبات اإن انحدارك 
الإ�ــشــرار  مــن  مينعك  مل  ب�شيطة  عائلة  مــن 
على النجاح رغم الظروف القا�شية، مثل هذه 
الو�شعية ال�شعبة يعي�شها الكثري من ريا�شيي 
م�شاعدتهم  لــك  ميكن  كيف  حــالــيــا.  النخبة 
ماديا وب�شيكولوجيا من اأجل حتقيق النجاح؟

�سوؤالكم مو�سوع  االأول من  ال�ّسق  ذكرمت يف 
الفقر، نعم كنت فقرية وال اأعتربه عيب� اأو نق�س� 
والت�ألق  للنج�ح  جدا  قوي�  دافع�  ك�ن  بّل  اأبــدا، 

وحتقيق اأهدايف وطموح�تي يف املج�ل الري��سي 
االأبــطــ�ل،  ت�سنع  ال  وحــدهــ�  االإمــكــ�نــيــ�ت  الأّن 
وكري��سية نخبة �س�بقة، ال اأجد اأبدا �سعوبة يف 
التوا�سل مع الري��سي�ت والري��سيني، اأح�س مب� 
قّد ميّرون به من عراقيل وعقب�ت، الأنني ع�ست 
مّرة على مترير  كل  واأعمل يف  الظروف،  نف�س 
ب�لعزمية  التحّلي  اأجل  من  لهم  اإيج�بية  ر�س�لة 
واالإ�سرار لت�سريف الري��سة اجلزائرية واإعط�ء 
�سورة م�سرفة يف اخل�رج عن النخبة الري��سية 

اجلزائرية. اأكيد �س�أ�س�ندهم م�دي� ومعنوي�.
الريا�شات  و  القطاعات  جميع  تولني  هل 

نف�س الأهمية؟
ــويل نــفــ�ــس االأهـــمـــيـــة لــكــّل  ــ ــحــن ن ــد ن ــيـ اأكـ
واجلم�عية،  الفردية  الري��سية  االخت�س��س�ت 
الدعم  توفري  اأجــل  من  جهدن�  ق�س�رى  ونعمل 
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السياسة

خ��سة  الفئ�ت  جلميع  الــالزمــة  واالإمــكــ�نــيــ�ت 
النواة  مبث�بة  تعترب  التي  ال�س�بة  املواهب  منه� 
واملورد الرثي لتجديد وتدعيم النخبة الري��سية 

اجلزائرية. 
فــيــمــا يــخــ�ــس مــ�ــشــروع تــيــنــهــيــنــان، مــا هي 
اخلطوات العملية التي �شتقومني بها من اأجل 
النهو�س ودعم الريا�شة الن�شائية يف اجلنوب 

اجلزائري؟
الري��سية  املم�ر�سة  ن�سبة  ل�سعف  نظرا 
والــداخــلــيــة  اجلــنــوبــيــة  الـــواليـــ�ت  يف  الن�سوية 
امل�س�همة  �س�بقة  كري��سية  قررت  اجلزائرية، 
ــالدي عن  يف تــرقــيــة وتــطــويــر الــريــ��ــســة يف بـ
املتعّلق  »تينهين�ن«  مــ�ــســروع  جت�سيد  طــريــق 
واالإداري.  التقني  الن�سوي  والت�أطري  ب�لتكوين 
والري��سة‹  ‹املـــراأة  بج�ئزة  تتويجي  فبعد 
ل�سنة 2020 من طرف اللجنة االأوملبية الدولية، 
وتزويده� يل ب�لدعم امل�يل، قررت متويل هذا 
امل�سروع خلدمة الري��سة الن�سوية وللتعبري عن 
اأدين له بكل �سيء  حبي وامتن�ين لوطني الذي 
واإىل الري��سة التي بف�سله� ا�ستطعت حتقيق كّل 
اأحالمي، لهذا من واجبي اليوم اأن اأرّد اجلميل 
الن�سوية  الري��سة  وتطوير  ترقية  على  واأعمل 
مم�ر�سة  على  الفتي�ت  وت�سجيع  اجلــزائــر  يف 

الري��سة وتعميمه�.
 26 الثالث�ء  يوم  اأ�سرفت  ال�سدد  هذا  ويف 
االنطالق  اإ�ــســ�رة  اإعــطــ�ء  على   ،2021 ج�نفي 
الطموح  امل�سروع  لهذا  االأوىل  للطبعة  الر�سمي 
واالأول من نوعه الذي يتّم تنظيمه               على 
ين�ير   26 من  متتّد  تكوينية  دورات  ثالث  مدار 

اإىل غ�ية 29 م�ي.              
املهن  خمتلف  يف  الن�س�ء  تكوين  يف  ويتمثل 
املتعلقة ب�لت�أطري والتدريب الري��سي، واملرافقة 
الري��سية  والهي�كل  الفروع  اإن�س�ء  يف  والدعم 
مع  ب�لتع�ون  وذلك  الن�سوي  ب�لعن�سر  اخل��سة 

يف  املتخ�س�سة  التكوين  ومع�هد  االحتــ�ديــ�ت 
تكنولوجي�ت وعلوم الري��سة.

يف نه�ية اإج�بتي على هذا ال�سوؤال، ا�سمحوا 
يل مــن هــذا املــنــرب  االإعــالمــي املــمــيــزاأن اأنــوه 
بطالت  تبذله�  الــتــي  اجلــبــ�رة  بــ�ملــجــهــودات 
الوطنية  الــرايــة  ت�سريف  اأجـــل   مــن  اجلــزائــر 
اجلزائرية والري��سة الن�سوية، من بينهّن اأذكر 
بوعالم  ورمي�س�ء  اإمي�ن خليف  املالكمة  بطلتي 
لالألع�ب  مت�أّهلتني  مالكمتني  ــني  امــراأت اأول 
املالكمة  تــ�ريــخ  يف   ،2021 طــوكــيــو  االأوملــبــيــة 
ت�أهل  اأول  عــن  ف�سال  اجلــزائــريــة،  الن�سوية 
اخت�س��س  يف  �سعبي  هــدى  النخبة  لري��سية 
للري��سة  نتيجة  اأبــرز  اأمــ�  الري��سية،  الرم�ية 
اأمــرية  البطلة  افــتــكــ�ك  اجلــزائــريــة  الن�سوية 
يف  طوكيو،  الأوملبي�د  ت�أهّل  بط�قة  اأول  خري�س 
ــور واإنـــ�ث  يف  تــ�ريــخ امل�س�ركة اجلــزائــريــة ذك

الك�نوي ك�ي�ك.
االأوملبية  ــعــ�ب  االأل يف  �ست�س�رك  اجلــزائــر 
الق�دمة يف طوكيو يف العديد من االخت�س��س�ت؟ 
جميع  والــريــ��ــســة  ال�سب�ب  وزارة  وفـــرت  هــل 
رغم  للتح�سري  املن��سبة  والظروف  االإمك�ني�ت 

ج�ئحة كورون�؟
النخبة من  ري��سيي  لقد عملن� على متكني 
امل�س�ركة يف الرتب�س�ت واملن�ف�س�ت التح�سريية 
دام  توقف  وبعد  اإذ  الوطن،  خــ�رج  والر�سمية 
الت�سريح  مّت  كورون�،  ج�ئحة  ب�سبب  اأ�سهر   09
اإىل  الــتــدريــجــيــة  بــ�لــعــودة  النخبة  لري��سيي 
امل�س�ركة يف الدورات الدولية الر�سمية والودية 

منه�:
م�س�ركة املنتخب الوطني للمالكمة يف دورة 
الوطني  املنتخب  وم�س�ركة  ب�سربي�،  دولــيــة 
للم�س�رعة يف ك�أ�س الع�مل ب�لع��سمة ال�سربية، 

واإن�ث  وم�س�ركة املنتخب الوطني للجيدو ذكور 
مبدغ�سقر  االإفريقية  البطولة  فع�لي�ت  �سمن 
تنقّل  عملية  ت�سهيل  اإىل  �سعين�  كم�   ،2020
ملوا�سلة  اخلــ�رج  نحو  الري��سيني  من  العديد 
التكّفل  ومّت  الــظــروف،  اأح�سن  يف  تدريب�تهم 
االأوملبية  ب�الألع�ب  املعنيني  النخبة،  بري��سيي 
البحر  واألــعــ�ب  طوكيو2021،  اأوملبية  وال�سبه 

االأبي�س املتو�سط بوهران.
ــازت بــورقــة الــرت�ــشــح لتنظيم  اجلـــزائـــر فــ
األعاب البحر الأبي�س املتو�شط يف 2022 والتي 
تــدخــل �ــشــمــن مــ�ــشــاعــيــهــا ل�ــشــرتجــاع مكانة 
اجلزائر العاملية خا�شة يف احت�شان املناف�شات 
الــقــاريــة والإقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة، هــل اجلــزائــر 

جاهزة لحت�شان هدا املوعد الكبري؟
�سنة  االألع�ب  هذه  احت�س�ن  للجزائر  �سبق 
الحت�س�ن  اأيــ�ــســ�  جــ�هــزة  الــيــوم  وهــي   1975
الــبــحــر االأبــيــ�ــس  االأ�ـــســـقـــ�ء مـــن دول حــو�ــس 
يــرام،  مــ�  على  �ست�سري  ــور  االأمـ كــل  املتو�سط، 
والدولة تويل اهتم�م� ب�لغ� الحت�س�ن مثل هكذا 

تظ�هرات.
امل�شتقبلية  امل�شاريع  واأ�ــشــخــم  اأهـــم  مــاهــي 

التي تطمحني لتحقيقها خالل عهدتك؟
يف اإط�ر ترقية وتطوير ري��سة النخبة، اأولت 
ب�ملواهب  للتكفل  خ��سة  اأهمية  الــدولــة  كت�بة 
لرتقية  معتربة  مك�نة  له�  التي  الن��سئة  ال�س�بة 
النخبة  جتــديــد  اإطــــ�ر  يف  الــريــ��ــســي  االأداء 
اأح�سن  على  اجلزائر  لتمثيل  حت�سب�  الري��سية 
 2022 املتو�سط  االأبي�س  البحر  األع�ب  يف  وجه 
االألع�ب  يف  امل�س�ركة  وكذا  القريب  املدى  على 

االأوملبية 2024 بب�ري�س على املدى املتو�سط.
قـــررت منحك  الــدولــيــة  الأوملــبــيــة  اللجنة 
هل  العام،  لهذا  الأفريقية  املــراأة  جائزة  لقب 

ميكن اأن نعرف املزيد حول هذا املو�شوع؟
اإّن تتويجي بلقب ج�ئزة -املراأة والري��سة- 
ل�سنة 2020 عن ق�رة اإفريقي� ُيعّد م�سدر فخر 
البلدان  ولكل  ولوطني  ولع�ئلتي  يل  واعــتــزاز 
العربية وكذا ق�رة اإفريقي�، اإنه تتويج اأحمله يف 
ع ب�لذهب م�سرية طويلة، بداأت  قلبي الأنه ير�سّ

بحلمي اأن اأكون بطلة.
كلمة اأخرية لقراء جملة كل العرب وملحبي 

الريا�شة ب�شفه عامة؟
احلــوار  هــذا  على  ال�سكر  جزيل  اأ�سكركم 
والنج�ح  الدائم  التوفيق  لكن  اأمتنى  ال�سيق، 
العرب  كــل  جملة  ط�قم  لكل  و�سكرا  امل�ستمر 
جدا  مهمة  »الري��سة  اأقــول:  الري��سة  وملحبي 
والعقل،  والــروح  للبدن  �سحة  الأنه�  حي�تن�،  يف 
فال  حلمكم  لتحقيق  واملث�برة  العمل  وا�سلوا 

�سيء م�ستحيل«.
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أ.أسامة األشقر 

سالم المصالح هو سالم قلق!!!

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

املعنون  الرف�عي  منت�سر  الدكتور  لكت�ب  اأثن�ء مط�لعتي 
االأمريكية«  الهيمنة  م�ستقبل  ال�سيني يف  ال�سعود  »ت�أثري  ب 
القيم جملة  البحث  انتب�هي يف هذا  ك�ن من جملة م� لفت 
توافق واقعن� العربي احل�يل، ففي خ�سم اخلطوات العربية 
واأمنية  واقت�س�دية  �سي��سية  عالق�ت  اإق�مة  نحو  املت�س�رعة 
مع اإ�سرائيل يطرح �سوؤال جوهري: هل م� يحدث يف املنطقة 
الطرف�ن  له  وي�سعى  يريده  حقيقي  �سالم  فعال  هو  العربية 
وب�قي  والــديــن  والــعــرق  واجلغرافي�  الت�ريخ  حق�ئق  وهــل 
املركب�ت ال�سرورية هي يف �س�لح هذا التوجه املزمع تطويره 
اإ�سرائيل؟  بــدولــة  ي�سمى  ومــ�  العربية  الـــدول  خمتلف  بــني 
بني  لق�ء م�س�لح  يعدو  ال  وهو  االأمــر حقيقة خمتلفة  اأن  اأم 
بل  واالقت�س�دية  االأمنية  املخ�طر  حتفه�  مرتبكة  اأطــراف 
والوجودية؟ هو �سوؤال ي�ستحق االإج�بة فم� يح�سل االآن من 
اأو  ب�لدوافع  التفكري  علين�  يفر�س  ب�ملنطقة  جذرية  حتوالت 
املوؤثرات اخللفية لطبيعة هذا التوجه فكال الطرفني بح�جة 
بح�جة  هي  املحتلة  »الــدولــة«  اإ�سرائيل  ج�نب  فمن  لالآخر 
كثرية  له�  ب�لن�سبة  التوجه  ف�أ�سب�ب  لالإطمئن�ن،  م��سة  
تع�طيه�  حمط�ت  مبعظم  تبديه  الــذي  اليقني  عدم  واأوله� 
مع احللول ال�سي��سية يف املنطقة ف�سروطه� املتت�لية واأهمه� 
اأكرث م� تعرب  بيهوديته�، هي �سروط تعرب  االإعــرتاف  �سرط 
قــرارة  تعي�سه فهي يف  الـــذي  االأخــالقــي  املـــ�أزق  مــدى  عــن 
اأن وجوده�  يف املنطقة هو غري طبيعي  نف�سه� تدرك جيدا 
التي  اجلغرافية  وال  الت�ريخية  االأ�س�نيد  من  اأي  ميتلك  وال 
�سكله  كــ�ن  مهم�  كي�ن  اأي  وا�ستمرار  الإق�مة  �سرورية  هي 
وحجم  الع�سكرية  قواته�  اأن  جيدا  تعلم  وهــي  حجمه،   اأو 

�سيكون�ن  الع�مل  وبع�س دول  اأمريك�  تتلق�ه من  الذي  الدعم 
بحيث  املو�سوعية،  الظروف  و�ستتغري  وجــدل  نق��س  حمل 
غري  ع�مالن  املتو�سط  املدى  على  اأو  امل�ستقبل  يف  ي�سبح�ن 
ح��سم�ن يف ال�سراع العربي االإ�سرائيلي لذلك هي تتجه نحو 
املع�دلة من جديد بحيث حت�فظ على هذان  اإع�دة �سي�غة 
الع�مالن ال�سروري�ن، مع اإغف�ل ع�مال الت�ريخ واجلغرافي� 
من خالل فتح اآف�ق العالق�ت مع جمموعة من الدول العربية 
اجلديد،  التح�لف  هذا  ملثل  م��سة  بح�جة  نف�سه�  هي  التي 
ال  قــد  الق�ئمة  احلكم  اأنظمة  لطبيعة  القدمية  وال�سيغة 
اال�ستثن�ئية  املتغريات  وطبيعة  اجلديدة  الظروف  مع  تنفع 
م�سريية  ت�سبح  قــد  التي  اجلــديــة  والتهديدات  ب�ملنطقة 
ب�لن�سبة لهذه االأنظمة، تفر�س على الطرفني االلتق�ء وبن�ء 
واالإعالمية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  امل�س�لح  من  �سبكة 
املعنونة ب�ل�سالم اجلديد الذي يفر�س على االأطراف بحكم 
ي�سل  لن  قلق  �سالم  �سيبقى  ال�سالم  هذا  اأن  اإال  ال�سرورة، 
اإىل احل�لة الطبيعية اأبدا، فهو �سالم ق�سري يفر�س من قبل 
معينة  ت�ريخية  حلظة  يف  يكون  اأن  الظروف  �س�ءت  طرف 
فر�ست  اآخر  طرف  وبني  وال�سيطرة،  القوة  ب�أ�سب�ب  متمتع 
اأ�سب�ب  الكثري من  يفقد  اأن  املختلفة  و�سي�ق�ته  عليه ظروفه 
مقدرات  من  ميتلكه  م�  حم�ية  عن  ع�جز  ي�سبح  واأن  قوته 
ثمينة اأغدقت به� االأقدار عليه. اإذا ف�لعالق�ت املتبلورة  يف 
هذه االأثن�ء بني اأطراف عربية واإ�سرائيل �ستبقى ع�جزة عن 
التحول ل�سالم حقيقي مكتمل االأرك�ن الأنه �سيبقى �سالم قلق 
بني اأطراف هي اأ�سال قلقة على م�ستقبله� يف ظل التطورات 

االإ�سرتاتيجية ب�ملنطقة والع�مل. 
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د. عبدالناصر سكرية

من  كثريين  ــدى  ل مــطــروحــة  اإ�سك�لية  ثمة 
مواقفهم  يف  موؤثرًا  دورًا  تلعب  تــزال  ال  العرب، 
االأحداث  جمري�ت  حي�ل  و�سلوكي�تهم،  العملية 
يف املنطقة العربية، وال �سيم� يف امل�سرق العربي 
العربي املحيطة بفل�سطني املحتلة.  ودول الطوق 
كق�سية  فل�سطني  بق�سية  تتعلق  تلك  االإ�سك�لية 
ب�الأحداث  التف�علية  و�سلته�  مركزية،  عربية 

اجل�رية يف كل بلد عربي.
فل�سطني  اأن  الوطنيون  العرب  جميع  يتفق 
واأنــهــ�  واالأ�ــســ��ــســيــة،  االأوىل  الــعــرب  ق�سية  هــي 
ال�سهيوين  الــعــدوان  �سد  ن�س�التهم  عــنــوان 
واال�ستعم�ري على بالدهم، وب�لت�يل فهي بو�سلة 
ترتكز  اأن  ينبغي  حيث  التحررية،  توجه�تهم 
دفــ�عــً�  وت�سحي�تهم  واهتم�م�تهم  اأنــظــ�رهــم 
االأ�س��س،  له�، ففيه� مكمن اخلطر  عنه� وفداًء 
عمومً�.  العرب  م�سري  يتوقف  م�سريه�  وعلى 
والعرب  الوطنيني  بني  خــالف  حمــّل  هــذا  لي�س 
فل�سطني  ق�سية  اأن  يتفقون  فهم  الــقــومــيــني، 
ويرفعون  واملركزية،  االأوىل  العرب  ق�سية  هي 
ال�سع�ر اأنه� بو�سلة الن�س�ل العربي الذي ينبغي 
بتف�سري  فتتعلق  االإ�سك�لية  اأمــ�  به�.  يهتدي  اأن 
املواقف  يف  العملية  وتطبيق�ته�  االأولــويــة،  هذه 

ال�سي��سية املتحركة. هن� يختلفون فيفرتقون.
منذ  خ�سو�سً�  وتف�قم  االختالف،  هذا  برز 
العربية،  املنطقة  يف  ــراين  االإيـ امل�سروع  ظهور 
اإيران،  يف  ال�سلطة  من  املاليل  نظ�م  متكن  بعد 
ثالث  اىل  انق�سموا  اإليه�،  اخلميني  و�سول  منذ 

جمموع�ت اإزاء املوقف من هذا امل�سروع
املــ�ــســروع  يف  انـــخـــرطـــوا   الـــذيـــن  االأوىل: 
مع�ركه  وي�س�ركونه  يربّرونه،  فراحوا  االإيــراين، 
امل�سرق،  يف  العربي  الوجود  مواجهة  يف  اليومية 

السياسة

وعموم البالد، ولهم حجج ومربرات متعددة من 
اأوله� الوالء املذهبي، اإىل اآخر اّدع�ءات املق�ومة، 
من  ذلــك  و�سوى  وفل�سطني،  القد�س  و�سع�رات 
للت�أجيج  ُت�ستخدم  التي  املــخــ�دعــة  ال�سع�رات 
الف�ر�سي،  ال�سعوبي  احلقد  وتغطية  املذهبي، 
اأهداف  لتمرير  وق�سيته�  بفل�سطني،  واملت�جرة 

خبيثة مبّيتة م�سبوهة يف البالد العربية. 
ومعرفة  وعــي،  عــن  اأدركـــوا  الــذيــن  الث�نية: 
عــمــيــقــة حــقــيــقــة املــ�ــســروع االإيـــــــراين، وكـــذب 
واقع  من  ف�أيقنوا  �سع�راته  وخــداع  ــه،  ادعــ�ءات
منذ  واملــتــجــددة  واملــتــكــررة  الطويلة  التجربة 
التواطوؤ  ومنذ  االإيــرانــيــة،   - العراقية  احلــرب 
االأمريكي  الغزو  مع  املف�سوح  الف��سح  االإيــراين 
احتالله  ثم  الوطني،  النظ�م  الإ�سق�ط  للعراق، 
للمح��س�سة  ف��سد  نظ�م  واإقــ�مــة  وتق�سيمه، 
الإيــران،  الت�م  الــوالء  ذات  املذهبية  الط�ئفية 
برع�ية الوالي�ت املتحدة االأمريكية. هوؤالء عرفوا 
الوجود  على  االإيــراين  امل�سروع  خطورة  ف�أدركوا 
مع�رك  يف  ف�نخرطوا  االأمــة،  وم�ستقبل  العربي 

دف�عية �سده يف كل مك�ن من بالد العرب. 
ــرتددون  ــرون املـ ــئــك احلــ�ئ الــثــ�لــثــة: هــم اوؤل
الذين يدركون خم�طر امل�سروع االإيراين، لكنهم 
يتم�سكون ب�سع�ر: » فل�سطني هي البو�سلة واملعي�ر 
» ؛ فيهربون من اأية مواجهة مع امل�سروع االإيراين، 
واأدواته العربية - وقد اأ�سبحت كثرية ون�فذة - 
بل ميتنعون عن اخلو�س يف بي�ن خم�طره بزعم 
الذي  ال�سهيوين  امل�سروع  مع  املواجهة  اأولــويــة 

يغت�سب فل�سطني ويهدد الوجود العربي.
الث�نية  املجموعة  اأبن�ء  يلومون  اأي�سً�  هوؤالء 
من الذين يت�سدون للم�سروع االإيراين، واأحي�نً� 
اأحي�نً�  يتهمونهم  بل  ب�سدة،  ُيقرعونهم  كثرية 
�سغط  مع  ان�سي�قً�  فل�سطني  عن  التخلي  ب�سبهة 
العداء  ا�ستبدال  اإىل  اله�دف  االأمريكي  العدوان 
العربي لل�سهيونية بعداء م�سطنع الإيران. ف�إىل 

اأي مدى ي�سح هذا االته�م؟ 
ال�سكوت  ت�ستدعي  ال�سهيونية  مواجهة  وهل 
اأو  ــراين، واأطــمــ�عــه وتــخــريــبــه؟  ــ املــد االإيـ على 
تعني  الف�ر�سي  امل�سروع  مواجهة  هل  بــ�الأحــرى 
ن�سي�نه�  اأقله  اأو  وق�سيته�  فل�سطني  عن  التخلي 

واإهم�ل موجب�ت ق�سيته�؟
حي�ل  اأمينة  مو�سوعية  قن�عة  اإىل  و�ــســواًل 
اأبجدي�ت  اإىل  عــودة  من  بد  ال  الت�س�وؤالت  هــذه 
العربي  ال�سراع  ومقت�سي�ت  فل�سطني،  ق�سية 

الت�ريخية  ودالالتـــه  ال�سهيوين  املــ�ــســروع  �سد 
االأ�س��سية: 

الكي�ن  اإق�مة  فكرة   اأن  الت�ريخ على  يجمع  ـ 
موؤمتر  منذ  انطلقت  فل�سطني  يف  ال�سهيوين 
 - )االإجنــلــيــزي  اال�ستعم�ري  بــ�نــرمــ�ن  ك�مبل 
املوؤمتر  وهو   1907 �سنة  يف  املنعقد  الفرن�سي( 
املتطلع  العربي  الــوطــن  لتق�سيم  خطط  الــذي 
الرتكي،   - العثم�ين  الوجود  بعد خروج  للوحدة 
ولتوزيعه اأ�سالًء مقتطعة على الدول اال�ستعم�رية 

واالإقليمية الط�معة.
العرب،  وحــدة  منع  اإىل  يهدف  ذلــك  وكــ�ن 
لكونه�  فل�سطني  اختي�ر  وكــ�ن  تقدمهم،  ومنع 
العربي، وحتمل من املع�ين الدينية  قلب الوطن 
ال�سهيوين  للغزو  مــربرات  يعطي  م�  الت�ريخية 

اال�ستعم�ري بعب�ءات دينية مزيفة.
ال�سهيوين  امل�سروع  اأن  اثن�ن على  ال يختلف 
ي�ستهدف الوجود العربي ذاته، اإذ لي�ست فل�سطني 
على  لل�سيطرة  مقدمة  بل  فقط،  لذاته�  مطلوبة 
كل املنطقة ني�بة عن النظ�م الع�ملي الراأ�سم�يل 
الف��سد، فك�ن �سع�ر الوطنيني من العرب : » اإن 
ال�سراع �سد الكي�ن ال�سهيوين هو �سراع وجود، 
اأمينً� عن احلقيقة  تعبريًا   « ولي�س �سراع حدود 

املو�سوعية لل�سراع واملواجهة.
املواجهة  بديهي�ت  فــ�إن  هــذا  من  اإنطالقً�  ـ 
القوة  اأ�سب�ب  بكل  ومده  العربي،  املجتمع  اإعداد 
ومن  ال�سمود.  تبع�ت  حتمل  على  ليقدر  واملنعة 
ال�سعبية  الــوحــدة  متتني  الــقــوة  بن�ء  اأبــجــديــ�ت 
�سعف،  اأو  فيه�  خلل  كل  ومع�جلة  وتعزيزه�، 
القوى  ي�سعف وحدة  م�  كل  اأن  ويكون على هذا 
املطلوبة  القوة  ي�سعف  اإمنــ�  العربية،  ال�سعبية 

ويفتته� وُي�سرذمه�، فيخدم العدو ب�لت�يل.
يف  االإيـــراين  امل�سروع  يفعله  مــ�  هــذا  األي�س 
الع�سبية  كــل  بــ�إثــ�رتــه  العربي  املجتمع  ج�سد 
الفت�كة؟  التحري�سية  االنق�س�مية  املذهبية 
متطلب�ت  اإحــدى  املذهبية  ال�سراع�ت  األي�ست 
هذا  يواجه  فكيف  ال�سهيوين؟  العدوان  جن�ح 
العدوان من ك�ن يوؤجج تلك ال�سراع�ت املذهبية 

ب�حلجج الدينية املته�فتة؟ 
ويرفع  اإ�ــســالمــي،  ــران  اإيـ الــدولــة يف  نظ�م  ـ 
�سع�رات الثورة االإ�سالمية - واإن ك�ن مب�سمونه� 
توجه  املنطلق  هـــذا  ومـــن   - املنغلق  املــذهــبــي 
على  ع�ماًل  العرب  »ال�سيعة«   اإىل  بدايته  منذ 
الديني  لالنتم�ء  وفهمه  مل�سروعه  ا�ستقط�بهم 

فـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــنــــــــــــــــا
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بعد غي�ب التفجريات من املدن والق�سب�ت واالأ�سواق الع�مة 
العراقية ملدة ع�مني تقريب�، ع�د يف الفرتة االخرية م�سل�سل هذه 
التفجريات وهذه العودة رمب� �ستتن��سب طردي� مع قرب موعد 
بع�س  بــداأت  والتي  الع�م،  هذا  يف  املتوقعة  املبكرة  االنتخ�ب�ت 
االطراف تط�لب بت�أجيل موعده� ب�إ�ستمرار، وكم� هو متوقع فقد 
�س�رعت احلكومة والطبقة ال�سي��سية اىل اته�م جم�ميع وبق�ي� 
داع�س االره�بية !! داع�س نف�سه� التي مت االعالن مرارا وتكرار 
ومنذ حترير املو�سل يف ع�م 2017 عن انته�ئه� وعدم وجوده�. 
االآن  االعــالم  يف  ال�سوري  داع�س  وجود  ان  يعلم  اجلميع  ولكن 
خلفه�  يقف  ومن  العراقية  ال�سي��سية  الطبقة  م�س�لح  يخدم 
ال�سعب  اىل  داع�س  طريق  عن  بر�س�لة  تبعث  ان  حتــ�ول  والتي 

العراقي من اجل ت�سويق مفهوم )ام� نحُن اأو داع�س(!!. 
ان  ال�سي��سية  الطبقة  هذه  وف�س�د  نريان  يرف�س  من  وعلى 
منذ  العراقي  ال�سعب  وقع  لقد  داع�س.  بجحيم  ويقبل  ير�سى 
الذي  »الــربميــري«  النظ�م  هــذا  �سحية  يــزال  ومــ�   2003 عــ�م 
املحتل  و�سممه�  نفذه�  قــذرة  �سي��سية  عملية  خمرج�ت  تبنى 
االمريكي وتبنته� االحزاب وال�سخ�سي�ت التي ج�ءت مع الدب�بة 
االمريكية، وم� زالت تخ�سع الرادة املحتل الذي تواط�أ مع نظ�م 
املاليل الإ�ستحالب موارد العراق وتدمري ن��سيته العلمية وت�سويه 
واقت�س�دية،  �سي��سية  و  اأمنية  اأزم�ت  اأتون  يف  زّجه  ثّم  ت�ريخه 
امل�سروع  مــن  لالنته�ء  والتهيوؤ  وتــدمــريه  البلد  انــهــ�ء  غ�يته� 
العراق )ال �س�مح  لتق�سيم  اإيراين« يف املنطقة و�سواًل  »ال�سهيو 
اهلل( بعد افال�سه اإقت�س�دي� واخالقي� وعلمي� وجعله عملًي� ا�سبه 
بدويالت ت�بعة الإرادات اقليمية وقوى تتحكم يف امل�سهد ال�سي��سي 
العراقي الذي يت�سدره عمالء معروفني، وخ�سو�س� بعد ان خلت 
القوى  اغلب  وا�ستبع�د  حم�ربة  من  ع�م   17 بعد  لهم  ال�س�حة 
الوطنية العراقية عن طريق االغتي�ل واملط�ردة والتهمي�س. ويف 
الوطنية  القوى  العراق يقع على ع�تق  املرحلة احلرجة يف  هذه 
العراقية واجب مهم يف اع�دة ح�س�ب�ته� والتوحد حتت م�سمى 
وم�سروع وطني ميثل اجلميع، وان تتج�وز خالف�ته� وم�س�حله� 
وان تخت�ر �سخ�سية عراقية �س�بة ذات بعد وطني ودويل متثل 
ملحة  ا�سبحت  الق�سية  هــذه  الوطنية.  والقوى  ال�سعب  ارادة 
التي �ستطراأ  املتغريات  اّي وقت م�سى، وخ�سو�س� ان  اكرث من 
على املنطقة هذا الع�م �ستكون كبرية ومت�س�رعة وهذه املب�درة 

مطروحة ام�م جميع عقالء القوى الوطنية املع�ر�سة.
فهل من جميب ؟

أ. هالل العبيدي

عودة 
التفجيرات 

الى 
بغداد 

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر

 طبيب و كاتب عربي

واإحل�قهم  العربي،  انتم�ئهم  عن  �سلخهم  االأول  هدفه  فك�ن  املذهبية،  وامل�س�ألة 
مب�سروعه التو�سعي االنتق�مي احل�قد على العرب والعروبة. وقد جنح يف بداي�ته اإىل 

حد كبري م�ستخدمً� امل�س�ألة املذهبية اأب�سع ا�ستغالل.
العربي،  املجتمع  �سلب  اإىل  االإيـــراين  الف�ر�سي  النفوذ  ت�سلل  هــذا،  على  بن�ء 
وقدرتهم  حريتهم  ومت�س  العرب،  حي�ة  يف  �سيء  كل  تط�ل  طروح�ته  �س�رت  حتى 
له  وم�  االإيــراين،  للقرار  ب�توا مرتهنني  اأي عدوان، حيث  املن��سب �سد  اتخ�ذ  على 
التخلخل  اأ�سب�ب  من  اأ�س��سيً�  �سببً�  ب�ت  حتى  وح�س�ب�ت،  وارتب�ط�ت  م�س�لح  من 
االجتم�عي، فراح يعمل بو�سوح م�ستفز على التهجري، والتغيري الدميغرايف ال�سك�ين 
اأداة �س�حلة جيدة  راأى فيه  الذي  االأجنبي  التي دخله�، برع�ية االحتالل  للمن�طق 

تخدم اأهدافه اال�سرتاتيجية.
العرب  اأبن�ء  نفو�س  اإىل  ليت�سلل  واملق�ومة،  والقد�س  فل�سطني  �سع�رات  رفــع  ـ 
من  واملــخــذولــني  اال�ــســتــعــمــ�ري،  ال�سهيوين  ــدوان  ــع ال ــرد  ل املتعط�سني  الوطنيني 
للمق�ومة والت�سدي  اأدوات فع�لة  اإىل  املته�لكة، واملفتقدين  واأنظمتهم  �سالطينهم، 
للعدوان، فك�ن اأن جت�وب كثري منهم مع ن�سق التعبئة الكالمية االإيرانية حتت عن�وين 
اإ�س�فية  كربى  خديعة  فرائ�س  فوقعوا  القد�س،  وفيلق  القد�س  وحترير  املق�ومة، 

جديدة.
فك�ن م� يفعله امل�سروع االإيراين يف كل من �سورية والعراق على وجه اخل�سو�س 
�سعبية عربية  مق�ومة  اأية  واأد  من  لتمكينه�  والعدوان،  االحتالل  لقوى  اإع�نة كربى 
االإيراين  امل�سروع  اأدوات  متكنت  والط�ئفية.  املذهبية  لالنتم�ءات  متج�وزة  وطنية 
الف�ر�سي من االإم�س�ك مبف��سل مهمة يف جمتمع�ت عربية، مل يكن ب�إمك�ن اأية قوة 

احتاللية اأجنبية، اأو �سهيونية اأن ت�سل اإليه� وحتققه�.
وعلى هذا بنى الوطنيون العرب �سع�ر مواجهة امل�سروع االإيراين ب�سفته مكماًل 
للم�سروع ال�سهيوين، وهو م� دفع كثري منهم اإىل اعتب�ره اأ�سّد خطورًة من امل�سروع 
ال�سهيوين، نظرًا لكونه ت�سلل اىل بنية املجتمع الذاتية، وراح يخّربه� ويفتته�، وهو 

م� ال ميكن اأن حتققه ال�سهيونية مهم� فعلت.
مواجهة  اإن   : مو�سوعية  منطقية  تبدو  مقولة  يرفع  العرب  من  كثريًا  اإن  حتى 
امل�سروع االإيراين مقدمة تتك�مل مع مواجهة امل�سروع ال�سهيوين، وال تلغيه، وال ت�أخذ 
مك�نه. فمن اأجل فل�سطني عربية حرة ينبغي مواجهة امل�سروع االإيراين، وحتى تبقى 
فل�سطني هي الق�سية والبو�سلة يجب الق�س�ء على كل دعوة انق�س�مية، وكل ا�ستغالل 

ك�ذب لالإ�سالم ولفل�سطني وللقد�س وللمق�ومة.
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اللواء عبدالخالق الشاهر

 “كــــــــــل الـــــــــعـــــــــرب” تــــحــــتــــفــــي بــــمــــنــــاســــبــــة مــــــــرور
ــيـــــش الــــــعــــــراق ــ ــيـــــس جـ ــ ــــأسـ ــــى تـ ــلـ ــ ــــة عـــــــــام عـ ــئـ ــ مـ

ت�أ�سي�س  ذكرى  اأ�سمي  عندم�  منح�زًا  ل�ست 
كــونــه من  الــعــروبــة(  الــعــراقــي )عــيــد  اجلي�س 
ف�يرو�س�ت  حتمل  ال  التي  القالئل  اأعي�دن�  بني 
القطرية املوؤ�سفة الرخي�سة، وكونه عيد اجلي�س 
اأربعً�، مع اأهله العرب �سد  الذي خ��س حروبً� 
يثبت  مم�  ولعل  )اإ�سرائيل(.  امل�سرتك  العدو 
عدم انحي�زي هو اأن طلب انتم�ئي لهذا اجلي�س 
 « انتم�ئي:  لتربير  فيه  قلت  قــرن  ن�سف  قبل 
اإمي�نً� مني ب�أن هذا اجلي�س هو الن�فذة الكبرية 
اآم�له  اأن يطّل منه� نحو  التي ميكن لكل عربي 
قــ�تــل هــذا اجلي�س                     .« املقد�سة 
يف  عبدالن��سر  لنداء  وا�ستج�ب   ،48 حرب  يف 
حزيران  يف  و�س�رك  الغ��سم،  الثالثي  العدوان 
النكبة، و�س�رت دب�ب�ته على ال�سرفة اإىل �سوري� 
ع��سمتن�   ليحمي  اخل�لد،  ت�سرين  يف  العروبة 
الغ�لية دم�سق من ال�سقوط، وانطلقت ط�ئراته 
ــداف  ــ ــدّك االأه ــت ل الــكــنــ�نــة  ــس م�سر  ــ اأر� مــن 
املقد�سة.  فل�سطني  اأر�ـــس  على  االإ�سرائيلية  
اأرا�سي  عطر جث�مني �سهدائه ال زال يفوح من 
منه  الـــذي  اجلي�س  اإنـــه  عـــدة.  عربية  اأقــطــ�ر 
الفطر  اإنــه   العراقي.  القد�س(  )جي�س  َت�سّكل 
وقبله  ال�سريف،  النبوي  املولد  اإنه  واالأ�سحى. 

وبدر.  اأُحد  اإنه  مو�سى.  و�سيدن�  امل�سيح،  �سيدن� 
اإنه حيدرة العربي يف خيرب. اإنه �سرخة عمر ي� 
�سّلمه  الذي  القد�س  مفت�ح  وهو  اجلبل،  �س�رية 
اأهله� له. اإنه القعق�ع يف اإيوان ك�سرى اإنه �سمود 
اأمـــ�م جي�س  الــعــرب  واأهــلــه  الــعــربــي،  احل�سني 
دولة. اإنه قطز ق�هر املغول. اإنه عبدالن��سر يف 
العدوان الثالثي، وهو جول جم�ل يف غوا�سته. 
اإنه  اجلزائري.  وعبدالق�در  املخت�ر،  عمر  اإنه 

السياسة

هنيئا لكم مئوية جيش العروبة ايها العرب
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التي  الدب�بة  اإنه  واخلفجي.  اخلف�جية  مالحم 
احلــرب  لتدخل  الــكــيــلــومــرتات،  مــئــ�ت  قطعت 
ودون  ــد،  ــ اأح مــن  دعـــوة  دون  ال�سه�ينة  مــع 
املدرع  اللواء  اإنه  ا�ستطالع.  اأو  ا�ستح�س�رات، 
انطلق ظهرًا من  الذي  القعق�ع(  الع��سر )رتل 
الفجر،  قبل  لي�سله�  اخلف�جية،  اإىل  الكوت 
ككتيبة  ت�سّلمن�ه،  ــذي  ال احلــركــ�ت  اأمــر  وكــ�ن 
�سعدون  ال�سهيد  اآمرن�  من  )الوحدة(  دب�ب�ت 
يبلعن�  دزوه   « تــقــول:  اأهـــزوجـــة  �سل�س  ر�ــســن 
وغ�س بين� »، لننطلق  ون�سله� فجرًا، لي�سدر 
اأوامره ب�أنن� �سنواجه الفرقة الذهبية االإيرانية 
وان�سب�طه�  وتدريبه�  املــتــطــورة،  بدب�ب�ته� 
الفرقة  لنخرج  هجمن�  االأقــوى.  ولكنن�  الع�يل. 
نه�ر  خــالل  اخلــدمــة،  مــن  االإيــرانــيــة  الذهبية 

واحد. 
البطولية  الــقــ�ــســ�ــس  اآالف  مـــن  ــدة  ــ واحـ
االن�سب�ط،   م�ستوى  على  الدالئل  تعطي  التي 
وال�سيطرة.  والــقــيــ�دة  واملعنوي�ت  والــتــدريــب 
�سديقي  ق�سة  عليكم  اأقــ�ــسّ  اأن  ــدون  ــريـ اأتـ
ــذي و�ــســل  ــ ــالزم عــبــد احلــ�ــســني �ـــســـدام ال ــ املـ
دب�ب�ت  برعيل  ت�سرين  يف  ال�سورية  احلـــدود 
وم�ست  فرقته،  فرتكته  منه�،  واحــدة  تعطلت 
اأن ينتظر حتى ت�ستقّر  اإىل االأم�م، وطلبوا منه 
كي   )املجهول(،  املخ�س�س  املك�ن  يف  الفرقة 
تر�سل له دلياًل، ليلحقه بقطع�ت الفرقة، ومن 
حم��سه ترك الدب�بة، و�س�ر بدب�بتني دون دليل، 
وظّل يتنّقل داخل ال�س�م احلبيبة اإىل اأن اأوقفته 
مفرزة ع�سكرية بحزم وت�سنج فق�ل لهم: م�ذا 
تريدون ؟ ومل�ذا اأنتم غ��سبون؟ اأن� جئت الأروي 
و�سهاًل  اأهــاًل  اأجــ�بــوه:  بدم�ئي.  ال�س�م  اأر�ــس 
اأن  ال�سعوبة  من  اأنــه  تــرى  اأال  ولكن  ب�لعراق، 
50 مرتًا عن الق�سر  نقبل بوجود دب�بتني تبعد 
ــة،  ــدالل ال منهم  وطــلــب  �سحك  اجلــمــهــوري؟ 
فدخل  كتيبته،  يجد  ومل  املعركة،  اأر�ــس  وو�سل 
وبــداأ  اأمــر،  دون  اأخــرى  كتيبة  مع  و�سوله  فــور 
عن  االإ�سرائيلية.  االأهــداف  على  الن�ر  ب�إطالق 
عليكم  �س�أق�ّس  عليكم؟  اأق�ّس  اأن  تريدون  اأيه� 
احلرب الو�سيكة بني موريت�ني� وال�سنغ�ل، والتي  
اأنذرْت بدم�ر موريت�ني�، لعدم تك�فوؤ القوى يوم 
دولة  مع  الوقوف  ميكن  »ال  املغرب:  ملك  قــ�ل 
اجلي�س  قدم  يوم  �سديقة«،  دولــة  �سد  �سقيقة 
االأ�سلحة  كل  و�سول  اأولهم�  خي�رين  العراقي 
لتدريب  عــراقــيــون،  �سب�ط  ومعه�  املطلوبة، 
اجلي�س املوريت�ين عليه�، وعرب املين�ء البحري، 
اإىل  بــغــداد  مط�ر  مــن  جـــوّي،  ج�سر  اإقــ�مــة  اأو 
واخت�ر  واالأ�سلحة،  القوات  الإر�س�ل  نواك�سوط، 
ولد الط�يع اخلي�ر الث�ين، بعد اأن اأبك�ه موقف 
العراق، وك�ن من بني االأ�سلحة �سواريخ يتج�وز 
مداه� الع��سمة ال�سنغ�لية مع اأحدث االأ�سلحة، 
وقذيفة  �س�روخ  اإطالق  وبعد  طواقمه�،  ومعه� 

فرن�س�،  تدخلت  ال�سنغ�يل  العمق  يف  واحـــدة 
وانتهى االأمر.

و تكررت وقفة اجلي�س العراقي مع ال�سودان، 
ان  كــ�دت  و  جوب�  االإنف�س�ليني  ح��سر  عندم� 
العراقي  الطريان  من  �سرب  تدخل  لوال  ت�سقط 
ا�ستط�ع  و  التي حت��سره�  القوات  بق�سف  ق�م 
ال�سيطرة  ــ�دة  اإعـ ال�سقيق  الــ�ــســوداين  اجلي�س 

امليدانية.
البعد القومي ال يفهمه غري القوميني، ولعل 
اأعلى �سوره جتّلت يوم ق�رع جي�س العراق  )33( 
ك�جلي�س  عربية  جيو�س  وكــ�نــت  ــده،  وحـ دولـــة 
امل�سري وال�سوري تقف يف اخلندق االآخر، ولكن 
حلظة قي�م اجلي�س العراقي ب�إطالق ال�سواريخ 
عــلــى تــل ابــيــب �ــســ�د اجلــبــهــة حــمــ��ــس غــريــب، 
العراقي،  اجلي�س  لــدن  من  اأكــرب  اهلل  ب�سراخ 
واجليو�س العربية التي تقف يف اخلندق املق�بل، 
العراقي يف  جي�سكم  اأن  الذكر  املفيد  من  ولعله 
اال�ستكب�ر،  قــوى  كل  ــ�م  اأم �سمد  امللحمة  تلك 
خلم�س و�ستني األف �س�عة ق�سف متهيدي كوين. 
من  غرام   )200( فيه  عراقي  كل  ح�سة  ك�نت 
حرب  يف  والــتــدمــري.  الــدقــة  ع�لية  املتفجرات 
اآالف  بثالثة  فيه  االأوىل   اجلوية  الغ�رة  ك�نت 
طلعة جوية �س�ركت فيه� 17 ق��سفة ا�سرتاتيجية 
اآالف   105 املع�دية  الطلع�ت  وبلغت   ،)52 )بي 

طلعة جوية 

خط�أ  ك�ن  الكويت  دخــول  اإن  نقول:  للت�أريخ 
ك�ن  اأنه  رغم  االعتذار،  ي�ستوجب  ا�سرتاتيجيً� 

نتيجة اأخط�ء يف ال�سي��سة الكويتية ق�دت اإليه. 
االأمة ك�الأم ال ميكن طالقه�، حتى ولو ك�نت 
مع  الوقوف  جميعً�  العرب  اأهلن�  وعلى  زانية، 
ا�ستع�دة  يف  وم�س�عدته�  العراقية،  )الــدولــة( 
حمــ�والت  �سد  والــوقــوف  اجلي�س،  ذلــك  هيبة 
الــدور  وتهمي�س  بــل  دوره،  وتهمي�س  اإ�سع�فه، 
القومي للعراق، مم� يتطلب من االأقربني مّد يد 
اجلديد  العراقي  الد�ستور  واأن  خ�سو�سً�  العون 
ن�س على: »العراق بلد متعدد القومي�ت واالأدي�ن 
واملذاهب، وهو ع�سو موؤ�س�س، وفع�ل يف ج�معة 
من  جزء  وهو  مبيث�قه�،  وملتزم  العربية  الدول 
لي�س  العراق  اأن  يعني  مم�  االإ�سالمي«،  الع�مل 
الع�مل  بل جــزءًا من  العربية،  االأمــة  جــزءًا من 

االإ�سالمي فقط.
ح�فظتم  طــ�ملــ�  ــعــراق  ال جي�س  معكم  اهلل 
على حب �سعبكم كله، الأنه كله يحبكم. مب�رك 
اإنه عيد  لكم عيدكم عيد االأعي�د، ويوم االأي�م. 
�سعبكم  وبــني  بينكم،  املــتــبــ�دل  احلــب  احلـــب، 
واأمتكم. احلب الذي مل ولن تنف�سم عراه، حتى 

ولو بقي عربي واحد وجندي واحد.
 لواء ركن متقاعد 
باحث وكاتب 
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بعد انته�ء احلكم العثم�ين يف العراق و الذي 
و دخول اجلي�س  م   1917 لغ�ية  1534م  من  دام 
�سب�ح  تذكر  مق�ومة  دون  بــغــداد  الــربيــطــ�ين  
احلــرب  اثــنــ�ء  1917/3/11م   املــوافــق  االحـــد 
للعراق  انتدابه�  بريط�ني�  لتعلن  االوىل  الع�ملية 
الذي  الربيط�ين  االحتالل  حتت  العراق  ليدخل 
اذاق العراقيني الظلم و الفقر و نهب خرياته مم� 
االنتف��سة  و  الت�سدي  روح  العراقيني  لدى  اث�ر 
اجلــ�ي‹ر  االحتالل  �سي��سة  �سد  اجلم�هريية 
ب�مت�س��س  الربيط�ني�  ب�حلكومة  حــدى  ممــ� 
الغ�سب ال�سعبي و تعني في�سل االول ملك� للعراق 
�سنة 1920 و من رحم املع�ن�ة مت ت�سكيل اول نواة 
للجي�س العراقي حيث مت ت�سكيل فوج �سمي )فوج 
يف  م   1921/1/6 يف  الك�ظم(  مو�سى  االمـــ�م 
ظل االنتداب الربيط�ين و ت�سكلت وزارة الدف�ع 
الع�سكري(  )جعفر  الــفــريــق  يــرا‹�ــســهــ�  الــتــي 
يعملون  ك�نوا  عراقيني  �سب�ط  ب�‹مرة  ت�سكل 
يف اجلي�س العثم�ين و مت فتح ب�ب التطوع ام�م 
العراقيني و ت�‹�س�ست قوت�ن جوية و بحرية ثم 
و  ع�سكرية  فرق  عدة  من  يتكون  اجلي�س  اأ�سبح 
يذود  مهني  نظ�مي  جي�س  للعراق  ا�سبح  بذلك 

عن حي��س الوطن. 
�س�رك اجلي�س العراقي الب��سل �سنة 1948م 
�سد االإحتالل ال�سهيوين يف فل�سطني كم� �س�رك 
1973م �سده وك�ن  بعده� يف حرب اكتوبر �سنة 
يف  امل�س�ركة  العربية  اجليو�س  ث�لث  اأكــرب  يعد 
ال�سوري  احلرب بعد اجلي�س امل�سري و اجلي�س 
من  دم�سق  حمى  حيث  نظريه  قل  بــالء  اأبلى  و 
ال�سقوط، و يف �سنة 1980 م بعدم� بدا‹ت اإيران 
بني  الو�سع  وتــ�‹زم  احلدودية  املخ�فر  بق�سف 
ثم�نية  اإ�ستمرت  �سرو�س  حرب  دارت  البلدين 
حرب  اأطــول  لتكون  1988/8/8م  لغ�ية  �سنوات 
البلدين  به�  تكبد  الع�سرين  القرن  يف  ع�سكرية 
خ�س�ئر ف�دحة، وك�نت اإحدى نت�ئج تلك احلرب 
العربي  اخلليج  على  العراقية  املـــواينء  تدمري 
وحركة  البحرية  املالحة  حركة  على  اأثــر  مم� 
تلك  تخللت  املــواينء  هذه  من  النفط.  ت�سدير 
الفرتة خالف�ت بني العراق و دولة الكويت حول 
احلــدوديــة  العراقية  ــي  االرا�ــس على  جتــ�وزهــ� 
حدثت  و  الــعــراقــيــة  النفط  ا‹بـــ�ر  واإ�ــســتــغــالل 
م�س�كل حول تر�سيم احلدود بني البلدين ا‹دت 
اىل توتر العالق�ت، مم� اأدى اىل اإجتي�ح الكويت 
بـــدا‹ت  هــنــ�  ومـــن  1990/8/2م  �سبيحة  يف 
الب��سل،  جي�سه  و  الــعــراق  لتدمري  ــو‹امــرة  امل
فك�نت حرب اخلليج االوىل �سنة 1991/1/17م 
خ��س اجلي�س العراقي حرب� �سد قوات التح�لف 
و  امريك�  بقي�دة  دولــة   33 من  املتكون  الــدويل 

بعده� حرب اخلليج الث�نية �سنة 2003/1/16م 
اأي�س� �سد التح�لف الدويل بقي�دة امريك� ق�تل 
امل�رينز  العراقي قت�ال عنيف� �سد قوات  اجلي�س 
اال‹رواح  يف  ف�دحة  خ�س�ئر  العدو  قوات  كبد  و 
القوى  تك�فوء  ولعدم  املط�ر  واملعدات يف معركة 
يف  بغداد  اإحــتــالل  النتيجة  وك�نت  الع�سكرية. 
�سيء  بــرميــر(  ــول  )بـ تعني  ومت  2003/4/9م 
اجلي�س  بحل  ق�م  حيث  للعراق  ح�كم�  ال�سيت 

أ.أحالم طارق

السياسة

في ذكرى تٔاسيس الجيش العراقي البطل

 كاتبة من العراق

اجلي�س  ذلــك  م�سرية  ا‹نهى  وبذلك  العراقي 
العق�ئدي املقدام. 

ب�إعرتاف اخلرباء املع�ر�سني للحرب على  و 
اال‹خط�ء  من  اأن  االمريكية  االدارة  يف  العراق 
و  اال‹مريكي.  اجل�نب  ارتكبه�  التي  الف�دحة 
العراقي  اجلي�س  �سفحة  طويت  قد  تكون  بهذا 
ب�إ�سم  يعرف  جديد  م�سمى  عليه  ليطلق  الب��سل 
العراقي  اجلي�س  او  املنحل  العراقي  )اجلي�س 
و  اخل�لد  ال�سفر  �سفحة  معه  طويت  و  ال�س�بق( 
اأبن�ء  �سطره�  التي  امل�سرفة  البطولية  املالحم 

هذا اجلي�س العظيم. 
اأن حــل احلــ�كــم املــدين االأمــريــكــي بول  بعد 
الع�سكرية بداأت مرحلة  املوؤ�س�س�ت  برمير جميع 
مرة  العراقي  اجلي�س  ت�أ�سي�س  اإع�دة  يف  جديدة 
جديدة  ــواة  ن ت�سكيل  مت  و  ال�سفر،  مــن  اأخـــرى 
حتت   2003 ل�سنة  متــوز  يف  الــعــراقــي  للجي�س 
اإ�سمه اىل احلر�س  و تغري  الدف�ع املدين  م�سمى 
الوطني. كم� ان البن�ء احلقيقي للجي�س العراقي 

اجلديد بداأ فعلي� �سنة 2007 م. 
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اجلي�س  امل�سلحة،  للقوات  الع�مة  القي�دة  من  و�سلن�  بي�ن  يف 
العراقي الوطني، ج�ء به » يف هذا اليوم اخل�لد وقبل 100 ع�م اعلن 
عن ت�أ�سي�س اجلي�س العراقي وت�سكيل اول وزارة دف�ع وعني الفريق 
الركن جعفر الع�سكري ك�أول وزيرًا للدف�ع وب�إرادة ملكية مت ت�سكيل 
اخلي�لة  ثكنة  وحددت  الك�ظم  مو�سى  االم�م  بفوج  �سمي  فوج  اول 
يف الك�ظمية مع�سكرا له والتحق ب�لفوج �سب�ط عراقيني �سبق وان 

خدموا يف اجلي�س العثم�ين«.  
  و ت�بع البي�ن »�سهدت املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية عرب ت�أريخه� 
والبحرية  واجلوية  الربية  القي�دات،  و�سمت  كبريًا  تطورًا  املجيد 
والدف�ع اجلوي وطريان اجلي�س و�سالح ال�سواريخ وقوات احلر�س 
وا�سبح   ، واخلــدمــ�ت  ال�س�ندة  ال�سنوف  ومديري�ت  اجلمهوري 
اجلي�س العراقي يف مقدمة جيو�س املنطقة. و�س�ركت قواتن� امل�سلحة 
الب��سلة يف حروب ومع�رك الدف�ع عن الوطن واالأمة �سد الط�معني 

واالعداء وامتلك رج�له اخلربات وجت�رب القت�ل املتميزة«.
ال�سرورات  امل�أ�س�وي، تبقى  البالد  البي�ن »يف ظل واقع  و ختم 
واحل�ج�ت الوطنية ق�ئمة وملحة لت�أ�سي�س موؤ�س�سة ع�سكرية وطنية 
والطوائف  االحـــزاب  تتبع  ال  خ�ل�سة،  عراقية  بعقيدة  م�ستقلة 
وترف�س مبداأ املح��س�سة الذي ج�ء به� االحتالل وحظر امللي�سي�ت 
 ، واالأمــن  الدف�ع  منظومة  اأ�س��س  الوطني  اجلي�س  يكون  ان  على   ،
املع�دية  التهديدات  من  �سعبه  وحم�ية  العراق  عن  الدف�ع  مهمته 

املحتملة يف الرب والبحر واجلو«.

يف خط�ب الق�سم حتدث الرئي�س االأمريكي اجلديد جو ب�يدن عن امور 
اي  حق  من  وهذا  ب�الآم�ل  النف�س  وعلل  االمريكي،  الداخل  تخ�س  كثرية 
رئي�س  ي�سعى اىل  ترميم ال�سرخ الكبري واالنق�س�م الذي ظهر عليه ال�سعب 
االمريكي يف االنتخ�ب�ت االأخرية بح�سول ب�يدن على 74 مليون �سوت مق�بل 
71 مليون �سوت لرتامب، يعني الكثري واأن هن�ك انق�س�م� كبريا يف الروؤى 

بعد  وخ��سة  �سعوب�ت  من  ب�يدن  �سيواجه  م�  وان  ال�سعب،  بني  واملواقف 
اأو ب�أخرى«  ت�سريح ترامب يوم تن�سيب ب�يدن بقوله »انن� �سنعود بطريقة 
وهن� ال بد الأي مت�بع ان ي�سع عالم�ت ا�ستفه�م كبرية اأم�م هذا الت�سريح!!  
ان م� يهم املت�بع العربي  الذي  ع�نى م� ع�نى من ال�سي��س�ت االأمريكية 
واأن جردة  االأمريكية،  الرئ��سية  العهود  العربية على مر  االأمة  اإزاء ق�س�ي� 
احل�س�ب اذا م� اأردن� اأن نفتح �سجالته�  ف�إن الدميقراطية االمريكية هي 
يريده�  امريكية  اي دميقراطية  فعن  ال�سنوات،  تلك  كل  االول عرب  املدان 
ال�سيد ب�يدن ان تكون قدوة للع�مل وخ��سة لالمة العربية عن دعم جرائم 
الكي�ن ال�سهيوين �سد �سعبن� يف فل�سطني وتهجريه من ار�سه ووطنه مبراأى 
على   1991 ع�م  عدوان  ب�سن  اأم  املتع�قبة؟  االمريكية  االدارات  ومب�ركة 
نتحدث عن  اأو  ع�م�،   13 ملدة  �سعبه  على  اجل�ئر  وفر�س احل�س�ر  العراق 
غزو واحتالل العراق خ�رج ال�سرعية الدولية وتدمري الدولة العراقية وحل 
جي�سه وموؤ�س�س�ته و�سرقة خزائن البنك املركزي من كنوز ت�ريخية وع�سرات 
امللي�رات من العملة ال�سعبة، وت�سجيع االقتت�ل الط�ئفي بني احزاب العملية 
ال�سي��سية التي ج�ءت به� امريك� ب��سم الدميقراطية، والتي �سببت وال تزال 
العراق. ففي عهد »الدميقراطية االمريكية« ا�سبح  الكوارث ل�سعب  ت�سبب 
واأ�سبحت  ف��سلة  دولة  العراق  واأ�سبح  الفقر  العراق حتت خط  �سك�ن  ثلث 
خ�رج  الع�يل  التعليم  ا�سبح  وكذلك  الع�مل،  يف  للعي�س  مدينة  ا�سواأ  بغداد 

املع�يري الدولية والق�ئمة تطول وتطول ي� �سيد ب�يدن.  
تخت�ر  االأر�س  �سعوب  ودعوا  مق��سكم  على  دميقراطيتكم  اإجعل 
و  مث�ال  تكون  ان  ت�سلح  دميقراطيتكم  فلي�س  تن��سبه�  التي  الدميقراطية 
قدوة الأحد، وخ��سة لن� يف االأمة العربية رغم كل م� يع�نيه �سعبن� العربي 
الدميقراطية  لي�س  ولكن  رجعية،  احزاب  و  ع�ئلية  دكت�توري�ت  حكم  من 
وهي  به  يحتذى  ان  يجب  الذي  واحلل  والنموذج   القدوة  هي  االمريكية 

ب�لت�أكيد ال تن��سب مق��س�تن� العربية.

أ. علي الزبيدي

ديمقراطية أمريكا 
القدوة!!

في الصميم

   �شحفي من العراق

الذكرى المئوية لتأسيس الجيش 
العراقي الوطين الباسل
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السياسة

،املته�لك  احلــ�يل  الع�ملي  النظ�م  ك�ن  اإذا 
عــن احلــرب  انبثق  قــد  ــزوال،  ــ ال نحو  واملــتــجــه 
القوة واجليو�س  اأي عن منطق  الث�نية،  الع�ملية 
مكن  م�  وهــذا  والفت�كة،  املتطورة  واالأ�سلحة 
الدول املتفوقة ع�سكري� والتي انت�سرت مب��سرة 
على اأمل�ني� الن�زية وعلى االإمرباطورية الي�ب�نية 
الــريــ�دة  تــتــبــواأ  اأن  الف��سية،  اإيــطــ�لــيــ�  وعــلــى 
االأمن  جمل�س  يف  قوي  نفوذ  له�  ويكون  الع�ملية 
داخله  الفيتو  حق  و  الدائمة  ب�لع�سوية  وتتمتع 
املتحدة،  االأمم  منظمة  دواليب  على  وت�سيطر 
الع�سكرية  الــقــوة  �ــســرط  كــ�ن  اإذا  اأنـــه  مبعنى 
ف�إن  الع�ملية،  القي�دة  �سروط  حــدد  الــذي  هو 
�سريعة،  الق�دم بخطى  الع�ملي اجلديد  النظ�م 
الع�سكرية،  واملوؤهالت  القوة  �سروط  لن حتدده 
والنفوذ  االقت�س�دية  القوة  مع�مله  �سرت�سم  بل 
الأن  التكنولوجي.  والتفوق  اجليواإ�سرتاتيجي 
ملك  يف  اأ�سبح  والــذي  النووية  االأ�سلحة  تفوق 
رادعــ�،  الــوقــت  نف�س  ،اأ�ــســبــح يف  عــديــدة  دول 
مغ�مرة  اأي  خو�س  لعدم  الكربى  الدول  جلميع 
ع�سكرية، قد تدمر الع�مل، ولن ينجو من هوله� 

اأي بلد.
ت�أخرت  والتي  ال�سعبية،  ال�سني  فجمهورية 
ــالن عــلــى اأنــهــ� اأ�ــســبــحــت اأكــــرب قــوة  ــ يف االإعـ
�سنة  اإىل  ذلــك  موؤجلة  الــعــ�مل،  يف  اقت�س�دية 
لت�أ�سي�س  املــئــويــة  الــذكــرى  لت�س�دف   ،2028

الذي غري  ال�سيني )1929(  ال�سيوعي  احلزب 
تب�يل  ال  اأنه�  يبدو  التي  ال�سني،  ت�ريخ  وجــه 
اأن  تعلم  الأنــهــ�  ــعــ�مل،  ال راأ�ـــس  على  ب�لتموقع 

تفوقه� االقت�س�دي و التكنولوجي ب�الإ�س�فة اإىل 
جلعله�  ك�فية  والنووية،  الع�سكرية  ح�س�نته� 

قطب� ع�ملي� ذا نفوذ كبري يف امل�ستقبل.
الت�ريخي  الــغــرمي  ــة،  االحتــ�دي رو�سي�  اأمــ� 
للوالي�ت املتحدة، والتي راكمت خربات عديدة 
يف �سراعه� مع الدول الغربية، والتي له� ح�سور 
عرب  والــ�ــســراعــ�ت  التوتر  بــوؤر  جميع  يف  قــوي 
الع�مل، ب�الإ�س�فة كذلك اإىل تفوقه� الع�سكري، 
غنى  ال  ع�ملي  كقطب  مك�نته�  على  �ستح�فظ 

عنه.
اإن خروج بريط�ني� من االحت�د االأوربي، اإن 
التي  اململكة  اأن  على  يدل  ف�إمن�  �سيئ  على  دل 
ك�نت ال تغرب عليه� ال�سم�س، �سعرت ب�سيخوخة 
الق�رة االوروبية واأ�سبحت تبحث عن موقع اآخر 
داخل  مك�نته�  على  لتح�فظ  اآخــر  حت�لف  اأو 

مراكز �سن�عة القرارات الع�ملية.
اأم� الوالي�ت  املتحدة االأمريكية، التي ظلت 
القطب االأوحد الذي ي�سيطر على الع�مل، كقوة 
وتفوق  م�لية  وقوة  ع�ملي�(  اقت�س�دية،)االأوىل 
ال�سوفي�تي  االحتــ�د  ا�سمحالل  منذ  ع�سكري، 
و�سقوط �سور برلني، ف�إن جنمه� بداأ يف الرتاجع 
يف  املب��سر  الع�سكري  تدخله�  منذ  والته�وي، 
الوطني،  بنظ�مه  واالإط�حة  واحتالله  العراق 
�سنة 2003، وتدخله� املب��سر يف ال�سرق االو�سط 
وتفجري نزاع�ت م�سلحة يف من�طق عديدة من 

الع�مل.
بــداأت  ــذي  ال الت�سدع  اإىل  ب�الإ�س�فة  هــذا 

الــهــجــوم على  ــق، منذ  ــ االأف تــلــوح يف  مــالحمــه 
من  والتهديد  العنف  لهجة  وت�سعيد  الك�بتول، 
يرتتب  قد  وم�  ترامب،  دون�لد  الرئي�س  اأن�س�ر 
ت�أثري  له�  يكون  قد  اال�ستقرار،  عــدم  من  عنه 
�سلبي على م�ستقبل الوالي�ت املتحدة االمريكية.
كوفيد  فريو�س  ظهور  هذا  كل  اإىل  ين�س�ف 
نه�ية  ال�سينية،  ووهـــ�ن  يف  ظهر  19،الــــذي 

م�سبب�  الــعــ�مل،  ــ�ء  ارجـ كــل  يف  وتف�سى   2019

اأكرث  �سحيته  وراح  املوا�سالت  حرك�ت  جتميد 
يف  ال�سح�ي�  عدد  زال  وال  اإن�س�ن،  مليونني  من 
تزايد، كم� ت�سبب يف اإغالق امل�س�نع والوحدات 
اآثـــ�را  �سيخلف  ممــ�  واخلــدمــ�تــيــة،  االنت�جية 
الب�ب  ويفتح  الع�ملية  االقت�س�دات  على  ك�رثية 

اأم�م اأزمة اقت�س�دية ع�ملية غري م�سبوقة.
يف  نف�سه  الع�مل  �سيجد  اال�سب�ب،  هذه  لكل 
تركيبته  يف  النظر  ــ�دة  اإعـ اىل  احلــ�جــة  اأمــ�ــس 
العالق�ت  م�ستوى  على  والتنظيمية،  الهيكلية 
ع�ملي  نظ�م  اإىل  احل�جة  اأم�س  ويف  الدولية، 
حفظ  على  ــ�در  ق االأقــطــ�ب،  ومتك�فئ  متعدد 
واحــرتام   و�سم�ن  وتكري�س  الدولية  التوازن�ت 
�سي�دة  احــرتام  على  املبنية  الدولية  القوانني 
حي�ة  يف  الب�سرية  وحــق  والــ�ــســعــوب،  االوطـــ�ن 
م�  الكرمي.  والعي�س  واالطمئن�ن  ال�سالم  يعمه� 
عدا هذا ف�إن الع�مل، قد يجد نف�سه مفتوح� على 

املجهول وعلى م� ال حتمد عقب�ه.

أ.محمد زيتوني

نـــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــد

    �شحفي من املغرب
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أ.إنصاف سلسبيل

فــــــــتــــــــح الـــــــــــــحـــــــــــــدود الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــريـــــــــــة..مـــــــــــن مــــطــــلــــب 
شـــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــضـــــــــــــيـــــــــــــة إنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة

    �شحفية جزائرية

يف الوقت الذي مل ت�سدر الدولة اجلزائرية اأي 
قرابة  منذ  املغلقة  احلدود  فتح  يخ�س  فيم�  قرار 
ال�سحي  احلجر  اجــراءات  ب�سبب  اأ�سهر  الت�سعة 
اجل�لية  ــوات  اأ�ــس ترتفع   19 كوفيد  مــن  للوق�ية 
املتواجدة مبختلف دول الع�مل، وخ��سة دول اوروب� 
ب��ستئن�ف  للمط�لبة  وا�سب�ني�  فرن�س�  غــرار  على 
من  لتمكينهم  ــدود  احلـ وفــتــح  اجلــويــة  الــرحــالت 
ال�سلط�ت  اأن  اال  وذويــهــم،  اأهــلــهــم  اىل  ال�سفر 
اجلزائرية مل تعر االأمر اأي اهتم�م مرجعة القرار 
ليتحول  ب�لبالد،  ال�سحي  الو�سع  م�ستجدات  اىل 
اإن�س�نية  ق�سية  اىل  �سرعي  مطلب  مــن  الو�سع 
الذين  املغرتبني  اجلزائريني  اآالف  مع�ن�ة  ت�سف 
بعدم� و�سعت كورون�  اأوط�نهم،  اليوم اىل  يتوقون 

حواجز اأبت اأن ترفع. 
برفع  اجلزائرية  احلكومة  اقرار  من  وب�لرغم 
احلجر التدريجي عن خمتلف االأن�سطة واخلدم�ت 
م�  النقل  اآخــرهــ�  اجلــ�ئــحــة  ب�سبب  علقت  الــتــي 
اأن  اال  الداخلية  اجلوية  والرحالت  الوالي�ت  بني 
االإفراج عن الرحالت اجلوية غري وارد يف قرارات 
احلكومة على االأقل يف الوقت احل�يل، حيث مددت 
اأي  دون  اآخرين  الأ�سبوعني  ال�سحي  احلجر  فرتة 
النقل  فيه�  مب�  املعلقة  االأن�سطة  ق�ئمة  يف  تغيري 

الدويل،

اأ�س��س�  مــرتــبــط  ــدود  احلــ فــتــح  واأن  خــ��ــســة   
ب�لو�سعية الوب�ئية يف البالد والتي تعرف ا�ستقرارا 
وا�سح� بعد الرتاجع الكبري الذي �سجل منذ نه�ية 
ب�أوروب�  اال�س�ب�ت  اأرقــ�م  لتقف  املن�سرمة  ال�سنة 

عند معدل 250 ا�س�بة على االأكرث يف اليوم.
ــنــ�ء اجلــ�لــيــة اجلــزائــريــة املقيمة  اأب ويــرتقــب 
الو�سعية  حــول  العلمية  اللجنة  قــرار  اخلــ�رج  يف 
الوب�ئية، ويت�بعون كل ا�سبوعني ت�سريح�ت الوزير 
الذي  التدريجي  احلجر  رفــع  يخ�س  فيم�  االأول 
والبحرية  اجلوية  الرحالت  اليوم  اىل  ي�سمل  مل 
فقد  الذين  املغرتبني  حــ�ل  ازم  مم�  اخل�رجية، 

ومل  اللعني  الفريو�س  ب�سبب  اه�ليهم  منهم  الكثري 
يتمكنوا من توديعهم، او من الق�ء النظرة االأخرية، 
ومنهم من ال زال اأحد والديه او ا�سق�ئه ي�س�رعون 
لتبقى  عليهم  االطمئن�ن  على  القدرة  دون  املر�س 
و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي ال�سبيل الوحيد الإطف�ء 
واأحب�ب  اعزاء  فقدان  واخلوف من  ال�سوق  جمرة 

دون احت�س�نهم.
العديد  فرن�س�  ب�أوروب� خ��سة  املغرتبون  ونظم 
من الوقف�ت االحتج�جية اأم�م القن�سلي�ت الع�مة 
ب�لفتح  مط�لبني  فيه�  يقيمون  الــتــي  بــ�لــواليــ�ت 
ــراءات الــوقــ�يــة  ــ الــعــ�جــل لــلــحــدود مــع فــر�ــس اجـ
على  ال�سحية  الــتــدابــري  كــ�فــة  واتــخــ�ذ  الــالزمــة 
م�ستوى املط�رات واملوانئ، علم� اأن كل دول املغرب 
ــ�  اوروب واىل  مــن  رحالته�  ا�ست�أنفت  قــد  العربي 
وب�قي دول الع�مل م�عدا اجلزائر التي مت�طلت يف 
حل هذا امل�سكل الذي يثري غ�سب وا�ستي�ء اجل�لية. 
اجلوية  اخلطوط  انطلقت  قد  ك�نت  وب�ملق�بل 
رحــالت  يف  املــ��ــســي  دي�سمرب  نه�ية  اجلــزائــريــة 
اإجالء من خمتلف دول الع�مل واأكرثه� من فرن�س�، 
 9 ملــدة  هن�ك  ع�لقني  الــرعــ�يــ�  مئ�ت  بقي  حيث 
افريل  �سهر  احلــدود  غلق  منذ  اي  ك�ملة،  اأ�سهر 
فقط  االجـــالء  ــالت  رح مــن  وي�ستفيد  املن�سرم، 
واملر�سى  ال�سن  وكب�ر  الع�لقني،  الت�أ�سرية  ح�ملي 
من امل�سجلني يف القوائم على م�ستوى القن�سلي�ت، 
اال اأن هذا الربن�مج لقي الكثري من االنتق�دات من 
طرف اجل�لية والربمل�نيني املمثلني له� يف اخل�رج 
والفو�سى،  الغمو�س  �س�به�  التي  القوائم  ب�سبب 
مع  االجــالء  رحالت  برامج  تتوا�سل  اأن  وي�سرون 
�س�رمة  وق�ئية  تــدابــري  وفــق  اجلــزائــريــة  اجلــويــة 
ت�سرتط حتليل الك�سف عن كورون� لكل م�س�فر، مع 
احرتام م�س�فة التب�عد واالرتداء االإجب�ري للقن�ع 

الواقي.
على  حملت  قد  اجلزائرية  ال�سلطة  اأن  علم� 
دول  خمتلف  مــن  رع�ي�ه�  اجــالء  مهمة  ع�تقه� 
خ�س�ست  حيث  احلدود  غلق  بعد  مب��سرة  الع�مل 
الوافدين  حلجر  �سي�حية  واملركب�ت  الفن�دق  كل 
ملدة 14 يوم� مع اجراء فح�س البي �سي اأر جم�ن�.
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السياسة

بــعــد رحـــيـــل أيـــقـــونـــة الــــعــــراق يـــســـرى ســعــيــد ثــابــت

كيف  اجلديد  للجيل  تقدم  اأن  ميكن  هل  ـ 
تعرفت على ال�شيدة ي�شرى �شعيد؟

اأتيت من �سوري� الإكم�ل درا�ستي اجل�معية  ـ 
كلية  يف  االقت�س�د  لفرع  وانت�سبت  بــغــداد،  يف 
االآداب والعلوم، وك�ن عدد الط�لب�ت وقته� قلياًل 
كذلك،  االقت�س�د  فــرع  ويف  عمومً�،  الكلية  يف 

وك�نت ي�سرى اإحداهن. 
درو�سه�  تت�بع  جدية  ط�لبه  ي�سرى  ك�نت 

�سديدة  نف�سه  الوقت  يف  وك�نت  ودقة،  ب�هتم�م 
االهتم�م، واملت�بعة للو�سع ال�سي��سي يف العراق، 
ومرتبة  اأنيقة،  فت�ة  ك�نت  العربية.  البلدان  ويف 
اإ�س�فة  ولالآخرين،  لنف�سه�  االحــرتام  و�سديدة 

اىل كونه� امراأة جميلة. 
ي�سرى من ع�ئلة معروفة، ف�أبوه� �سعيد ث�بت 
�سي��سي عراقي وعربي م�سهور، وك�ن ع�سوًا يف 
ق�س�ي�  لكل  ون��سل  العراقي،  الــنــواب  جمل�س 
العرب، وخ��سة ق�سية فل�سطني، فهو الذي اأن�س�أ 
جلنة االإنق�ذ العربي، واأخوه� اإي�د ك�ن ع�سوًا يف 
القي�دة القطرية حلزب البعث يف العراق، وكنت 

اأن� يف ذلك الوقت ع�سوًا فيه اأي�س�ً.
يف  م�س�ركته�  عند  كــ�نــت  الــتــقــ�رب  بــدايــة 
املظ�هرات التي ق�مت يف العراق احتج�جً� على 
العدوان الثالثي على م�سر، والتي ك�نت حكومة 
على  احلــي  الر�س��س  فيه�  تطلق  �سعيد  نــوري 

املتظ�هرين.    
املظ�هرات،  اإحــدى هذه  اأنــه يف  اأذكــر مثاًل 
احلي  الــنــ�ر  بــ�إطــالق  ال�سرطة  بـــداأت  اأن  وبعد 
االأم�كن  يف  واختب�أن�  تفرقن�  املتظ�هرين  على 
يف  ي�سرى  ال�سوق  اأ�سح�ب  اأحد  وخب�أ  القريبة، 

ح�ولت  وملــ�  الر�س��س،  من  له�  حم�ية  حمله، 
عنه�  اأبحث  اأن�  كنت  بيته�  اإىل  للعودة  اخلــروج 
رغم  واإيــ�بــً�  ذهــ�بــً�  ال�سف�رين  �ــســوق  ــً�  ذارعــ
يف  اأهله�  لبيت  ال�سطح�به�  وعــدت  املــطــ�ردة، 
االأعظمية، مم� اأنبت بينن� بذرة الود والتق�رب.

مل تتخلف ي�سرى عن اأي ن�س�ط اأو مظ�هرة، 
عربية،  ق�سية  اأي  مع  موقف  اأي  اأو  حتج�ج،  اأو 
ب�لر�س��س  تق�بل  املظ�هرات  اأن  الرغم  على 
يف  وكن�  واالعتق�ل،  الــهــراوات  و�سرب  احلــي، 
ندر�س  م�  غ�لبً�  وكن�  اجل�معة،  يف  واحد  �سف 

ب�سكل م�سرتك.  
العرب  الطالب  ملجموعة  اأنتمي  ب�سفتي  و 
غري العراقيني، فقد فتح لن� اإي�د �سعيد وي�سرى 
مريود  نبيهة  احلبيبة  والدتهم  وك�نت  بيتهم، 
ــطــالب الـــعـــرب، وغــ�لــبــً�  ــوة ال تــ�ــســر عــلــى دعــ
عن  بعيدين  كونهم  وت�ست�سيفهم  تطعمهم، 

اأمه�تهم وبالدهم.
الأكــرث: احلديث  له احل�شور  كــان  اأيهما  ـ 
ال�شيا�شية  الق�شايا  اأم  والجتماعي،  الأ�ــشــري 

والقومية؟ 
هذا  وهــمــوم  ال�شيا�شة،  كانت  عــام  ب�شكل  ـ   

كل  يف  الطويلة  غربتي  يف  »�ساركتني 
يف  تفّك  وكانت  قا�سية،  جتربة  وكل  حلظة، 
وال��رتدد،  اخل��وف  حبال  رقبتي  عن  مرة  كل 
اأمي  تتنازل  مْل  تبعرثت.  كلما  �ستاتي  وتلّم 
وما  حياتها،  من  ال�سعبة  اللحظات  يف  حتى 
ومت�سكها  و�سالبتها  مبادئها  ع��ن  اأك��رثه��ا 
يف  وال�سمود  ال��ع��ز  وق��ف��ة  تكن  مل  ب��احل��ق. 
حياة  يف  منفردة  حادثة  املهداوي  حمكمة 
افتعال  اأي  بدون  حياتها  اإن  بل  ي�سرى،  ماما 
وال�����س��رف  ال��ع��ز  وق��ف��ات  م��ن  �سل�سلة  ك��ان��ت 
النور  انطفاأ  واالإخال�س.  وال�سدق  واالأمانة 
بعدك يا ماما ي�سرى، و�سارت الدنيا زوااًل يف 
الذي حتبينه من  االأ�سفر  الورد  وذبل  زوال، 

احلدائق«.
مع  احل���وار  ه��ذا  مقدمة  تكون  اأن  اآث���رت 
الراحلة  املنا�سلة  االأ�ستاذ حميد مرعي زوج 
ي�سرى �سعيد ثابت، و اإبنتهما هديل بع�سا مما 
ي�سلط  ال��ذي  الطويل  احل��وار  هذا  يف  قالته 

ال�سوء على تاريخ هذه االأيقونة املنا�سلة.
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ي�شرى   وكانت   الأ�شا�شي،  ال�شاغل  الوطن هي 
اأنها  ــر  واأذكــ وبــلــدهــا،  وطــنــهــا،  ق�شايا  تتنف�س 
كــانــت تــرفــ�ــس املــبــالــغــة بــالحــتــفــال بــالأعــيــاد، 
فــكــيــف نــحــتــفــل، وفــلــ�ــشــطــني حمــتــلــة ح�شب 

عبارتها؟!
هذا  على  وامل�آ�سي  النكب�ت  توالت  وبعده� 
اجلميع،  على  م�ستحياًل  العيد  ف�أ�سبح  الوطن، 
ولقد  وغريه�،  لليمن  للبن�ن  للعراق  �سوري�  من 
هّد ق�سف بغداد من قبل االأمريك�ن، و�سقوطه� 
واحتالله� �سحَته�، و�س�ر احلزن هو الط�غي.      
ـ كيف ترى الو�شع العربي احلايل املوؤ�شف؟

هديل مرعي: 
مــامــا يــســرى بــكــت بــحــرقــة يـــوم احــتــال بــغــداد بــأنــن غريب

حميد مرعي:  
بـــــــــــدايـــــــــــة تــــــــقــــــــاربــــــــنــــــــا كـــــــــانـــــــــت فـــــــــــي مــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات بــــــــغــــــــداد 
احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــًا عـــــــلـــــــى الـــــــــــــعـــــــــــــدوان الــــــــثــــــــاثــــــــي عـــــــلـــــــى مــــصــــر

موؤ�سفً�،  يكون  و�سع عربي حتى  ـ هل هن�ك 
يحت�ج اىل عمل  اأنه  اأعتقد  اأن�  موؤ�سف؟!  اأوغري 
ومهرتئة  مزرية  احل�لة  و�سعً�.  لي�سبح  كبري، 
واإيـــران،  واإ�سرائيل  اأمريك�  بني  التبعي�ت  من 
ف�سل  رغــم  م�سى  فيم�  اأيــ�ــســً�.  مَلــن  نعرف  وال 
والتحرير،  الدميقراطية  حتقيق  يف  ثــوراتــنــ� 
ولكنن� كن� ب�سكل م�، ولو ظ�هريً� موّحدين مثاًل 
بيع  االآن  اأ�سبح  الفل�سطينية.  للق�سية  ب�لن�سبة 
الق�س�ي� على املك�سوف بدون ال خجل وال خوف، 
واالنق�س�م مل يعد فقط بني البلدان العربية، بل 

اأ�سبح كل بلد من بلدانن� يف ح�لة حرب.

�سيء، علمتني اأن ت�ج االإن�س�ن يف نبل �سف�ته ال 
لي�ست  االأنوثة  اأن   علمتني  والف�سل.  االأ�سل  يف 
والتفوق. ب�لعلم  ولكن  واال�ست�سه�ل،  ب�خلفة 
علمتني اأن الدين اأخالق واحرتام االآخر، والدقة 
يف العمل، ولي�س فقط ب�لطقو�س والع�دات. كن� 
يف �سوري� نلوذ ببع�سن� بع�س، ومل� تغربت يف عمر 
ال�سبعة ع�سرة ع�مً� اإىل فرن�س� لدرا�سة الطب، 
اأي�سً�.  ملجئي  هي  وك�نت  هن�ك  غريبة  كنت 
الت�س�قي  ك�ن  وطنً�،  يل  وك�نت  وطنً�  له�  كنت 

به� ع�سويً� اأرى الدني� بعينيه�.        
هذا  قطع  ب�لعمر  تقدمي  رغــم  اأ�ستطع  مل 
به�،  يربطني  الـــذي  اجلميل  الــ�ــســري  احلــبــل 
والذي كنت اأعتز به اأكرث من اأي �سيء يف الدني�، 
اأن  اهلل  واأدعــو  عنقي،  يف  ربطه  لزي�دة  واأ�سعى 
يدميه،  واأ�سعر اأنه� هي وحَده� تكفيني عن كل 

االآخرين، وكل خلق اهلل.  
واأغ�نيه ودجلة  العراق،  ك�نت والدتي تع�سق 
وتع�سق  واالأعظمية  واملو�سل  واأخوته�،  واأهله� 
اللهجة العراقية، حتى اإنه� �س�ع�ت قبل رحيله� 
هل  يل  وتقول  عمة«،  »يــ�  ب�أغنية  تتغنى  ك�نت 

هن�ك اأجمل من كلمة توا ب�لع�سق ي� عمة توا؟!
اجلميل  الوطن  هو  خميلتي  يف  العراق  ك�ن 
البعيد وامل�ستهى، جنة اهلل على االأر�س  املفقود 
لط�مل�  اأنه  اأعتقد  كنت  ملكته.  خميلتي  يف  وهي 
بقي العراق قويً� كم� ك�ن ف�إنني و اأمي بخري لن 

ي�سيبن� مكروه.      
وهي  عواطفه�،  بكل  احلــب  هــذا  اإيل  نقلت 
جي��سة  مرهفة  امـــراأة  وقوته�  �سالبته�  رغــم 
احلدود.  اأبعد  اىل  واإن�س�نية  رقيقة،  العواطف 
حتكي يل عن عبق الغ�رديني� يف حدائق بغداد، 
البلبل  وعــن  ديــ�ىل،  ب�س�تني  يف  الربتق�ل  وعــن 
طليقً�  االأعظمية  بيت  يف  اأمه�  مع  ربته  الــذي 
وكل  املــو�ــســل،  يف  اأهله�  بيت  وعــن  البيت،  يف 
التي  الن��س  عذاب�ت  عن  االإن�س�نية  الق�س�س 
العراق. ك�نت حتكي يل  ع��سته� يف �سجنه� يف 
من  اأكــرث  ومالحمهم  ال�سجن،  يف  الن��س  عن 

كالمه� عن جاّلده� و تعذيبه.   
وق�سيته�  حبيبته�،   اأي�سً�  فل�سطني  ك�نت 
املغرو�سة يف الروح، ك�نت تر�سم يل خريطته�، 
ق�س�س  يل  وحتــكــي  مدنه�،  اأ�ــســمــ�ء  وتعلمني 
اأهله�  وعذاب�ت  املخيم�ت  وق�س�س  ت�سرده�، 

حتى جتعل ال�سورة اأقرب اإىل الروح.
وتدري�سه�.  عمله�  يف  دقيقة  ي�سرى  وم�م�   
كن� نق�سي ال�سهرات وحيدتني على ط�ولة بيتن� 

اأن�  وكنت  �سوري�،  يف  غريبة  العراقية  والدتي 
الطفلة ملج�أه� من الغربة، ومن احلنني للعراق، 
واالأحزاب  ال�سي��سة  ومن اخلذالن خذالنه� من 
ملت�سقة  ورجلي  اإال  اأدر�ـــس  ال  كنت  الب�سر.  و 
كل  علمتني  تدفئني.  وهي  اإال  اأن�م  وال  برجله�، 

ـ كيف كان تاأثري والدتك املنا�شلة الكبرية 
ي�شرى ثابت على حياتك؟

على  فقط  تــ�أثــري  ي�سرى  لوالدتي  يكن  مل  ـ 
حي�تي، فلقد ك�نت هي كل حي�تي. ك�ن انتم�وؤن� 
اأن  اأ�سعر  كنت  للغريب.  الغريب  انتم�ء  لبع�سن� 
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السياسة

يف دم�سق حتى �س�ع�ت الليل املت�أخرة للدرا�سة، 
تطلب مني اأن اأعيد كت�بة ال�سفح�ت حتى تنتهي 

�سفح�ت الدفرت، ونعيد من جديد.
تق�سي  كــ�نــت  فرن�س�  اإىل  بــي  حلقت  ملــ�  و 
وتر�سم  الكلم�ت،  يل  لترتجم  كله  الليل  معي 
الت�سريح على دف�تري ب�الألوان،  يل كل ر�سم�ت 

وبــفــ�ــســلــهــ� ا�ــســتــطــعــت اجــتــيــ�ز 
من  ثم  ال�سعبة،  الطب  م�س�بقة 
االخت�س��س،  م�س�بقة  بعده� 
وهــكــذا دوالــيــك. كــ�نــت مت�سك 
الغربة  ج�سور  معً�  لنعرب  بيدي 
و�سعوب�ته�. و لقد اأع�دت مهمته� 
يف التدري�س مع حفيدتيه� ي�سرى 
واأ�سيل، وبذلت كل جهده� لتكمال 

تدري�سهم� اجل�معي.
ــراأة  ــ ــي امـ ــك هـ ــ ــل ذل ــوق كـ ــ ف
مثقفة، مل ترتك اأدبً� يف الع�مل مل 
تقراأه، ومل ترتك كت�بً� خ�سو�سً� 
ودي�ستوف�سكي،  الرو�سي  االأدب 
الن��س  �سخ�سي�ت  لتحليل  ومتيل 
مهم�  لهم  والتربير  وم�س�حمتهم 

ك�نت اأخط�وؤهم كبرية جت�هه�.
وك�نت  وجميلة،  اأنيقة  ك�نت 
يف فرن�س� ت�سحر الن��س بثق�فته� 
ومظهره� ك��سرة بذلك ال�سورة 
الن��س  لدى  ك�نت  التي  النمطية 
لقد  العربية.  ــراأة  املـ عــن  هن�ك 
كل  حي�ته�  ي�سرى  م�م�  وهبتني 
منه�  دقيقة  اآخـــر  حتى  حي�ته� 
يقول اأقرب�وؤه�: اإنه� مت�سكت اآخر �سنة ب�حلي�ة، 

حتى ال تفجعني، واأن� اأ�سدق م� ق�لوا. 
ـ ما راأيك مبا ُين�شر من اأكاذيَب عن »ندم« 
الـــوالـــدة عــلــى حمــاولــة اغــتــيــال عــبــد الــكــرمي 
ــشـــورة لـــه يف  قــا�ــشــم، وحــديــثــهــم عـــن تــعــلــيــق �ـ

منزلكم من قبل الوالدة؟ 
الأي  �سورة  بيته�  يف  يومً�  ت�سع  مل  والدتي  ـ 
زعيم عربي، وال حتى لوالده� املن��سل العراقي 
املعروف، وال الإخوته�، وال خل�له� املج�هد اأحمد 
مريد. ك�نت ترف�س املت�جرة بهم، و بت�ريخه�، 
واأعدم   العراق،  اأعدم  فكيف ت�سع �سورة لرجل 
ال�سهيد  ومــنــهــم  االأحــــــرار،  الـــعـــراق  �ــســبــ�ط 
العراق  وجر  �سري،  احل�ج  ورفعت  الطبقجلي، 
بقط�ر  ال�سيوعيني  واأفــلــت  اأ�ــســود  �سعوبي  ملــد 
بني  ف�س�دًا  به�  وع�ثوا  املو�سل،  اأهل  على  املوت 
هذا  �سحية  وراح  وتعذيب،  و�سلب  و�سحل  قتل 
القط�ر كثري من اأهل املو�سل، ومنهم  ثالثة من 

اأبن�ء اأخواته�.
اأم� عن اأنه� بكت مل� ج�ء ذكره فوالدتي ن�درًا 
م� تبكي اأ�ساًل. بكت بحرقة يوم احتالل بغداد 
اأذكره ينحرق قلبي.  ب�أنني غريب، ال زلت حني 
مل تبك على موت والدته� التي ذهبت لتوديعه� 
يف العراق، وانتظرته� والدته� لتموت مل� و�سلت 

هي لالأردن.
نبكي،  نحن  كن�  �سوري�،  يف  ا�ستقبلن�ه�  مل� 
الكبرية،  اأمــي  اأبــكــي  اأن  علي  عيب  تقول  وهــي 
احل�س�ر.  حتت  جوعً�  ميوتون  العراق  واأطف�ل 
مل تبك، ومل تتو�سل حتت تعذيب ق��سم والرباك 
يف  وهي  وت�سعف  تبكي  اأن  له�  فكيف  الرهيب، 

بيته� يف دم�سق؟  
اأكرث م� حّز يف قلبي �سم�تة بع�سهم مبوته� 
اجلديد  العراقي  الربمل�ن  نواب  اأحد  يقول  ك�أن 
مل  ي�سرى  اأواًل  لــه  اأقـــول  ي�سرى.  م�تت  ــريًا  اأخـ
متـــت، فــهــي حــيــة يف نــفــو�ــس كــل االأ�ـــســـراف يف 
العراق ووطنه� العربي. لوعرفته� عن قرب كم 
اإن�س�نة رائعة. ال حتب احلقد و ال الت�سفي،  هي 
توجه�ته  ك�نت  مهم�  وت�س�عده  االإن�س�ن  وحتب 
وانحدار  ت�سفيك  على  لندمت  وط�ئفته،  وعرقه 
اأخالقك، ف�أكرث م� تكرهه يف احلي�ة خفة املرء، 
وال�سغ�ئن  لل�سغ�ئر  ونــزولــه  اأخــالقــه،  قلة  و 

واالحق�د الط�ئفية التي اأنت جت�سده�.    
اأقول لك اأنت وال�س�متني الط�ئفيني مبوته� : 
تبقى هي متثل كل اإن�س�ن �سريف لي�س م�سط�دًا 
واأنــت  الزمن،  من  غفلة  يف  والرتب  للمن��سب 
احلبيب،  الــعــراق  لــوثــت  ب�سعة  مــرحــلــة  متــثــل 
م�  واأمــ�  جف�ء،  فيذهب  الزبد  »اأمــ�  و�ستنتهي، 

ينفع الن��س فيمكث يف االأر�س«.  
ـ ما الدور الوطني الذي قامت به والدتك 

نحو بلدها العراق بعد احل�شار عام 1991؟
الأي  تنتمي  عــ�دت  م�  والدتي  اأن  احلقيقة  ـ 

بسم هللا الرحمن الرحيم
الــــعــــظــــيــــم هللا  صـــــــــــــدق  نــــــــعــــــــيــــــــم..  لـــــــفـــــــي  األبــــــــــــــــــــــرار  ان 
ث�بت،  �سعيد  ي�سرى  الغربة  �سهيدة  االأ�سيلة  ال�سًم�ء  العراقية  املن��سلني  الرج�ل  اأخت  رحلت 
من��سلة من الطراز االول حيث حملت هموم امته� وهي يف املرحلة الث�نوية متحديه احلكم ال�سعوبي 
رحلت اليوم م�جدة من��سلة من مدينه الرم�ح من مدينه العز واملجد ومن ا�سرة عريقة مل يعرف 

عنه� �سوى االنتم�ء اىل عروبته� ومق�ومة كل ا�سك�ل التمييز والعن�سرية. 
ووالدك  انت  املهزلة  املحكمة  ق�عه  يف  الظلم  تق�رعني  وانت  �سعبك  واأبن�ء  املن��سلون  عرفك 
و�سقيقك البطل املرحوم اي�د �سعيد ث�بت مل تلن لك عزميه فقد كنت قوية ك�سقيقتك العربية رفيقه 

دربك املن��سلة جميله بو حريد، ك�ن �سوتك يهدر من زن�زين الظلم لي�سحي ال�سمري الع�ملي.
ن�مي قريرة العني ي� اأم هديل و�ستبقى ذكراك يف قلوب ال�سرف�ء من اأبن�ء الوطن.

�ستبقون ي� من��سلين� االبط�ل بي�رق ع�لية ن�ستمد منه� العز والفخر واملجد.
حزب البعث العربي اال�سرتاكي
مكتب تنظيمات الرافدين
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بكل  كعربية  اهتم�مه�  ك�ن  اأوجم�عة،  تنظيم، 
ق�س�ي� اأمته� اهتم�مً� كبريًا، دون انت�س�ب حزبي 
فرن�س�،  الفع�لي�ت يف  بكل  ت�س�رك  ك�نت  معني. 
ويف �سوري� دعمً� للعراق، ورغم اأن والدتي ك�نت 
ب�أي  اأوا�ستغالله  ت�ريخه�،  من  التك�سب  ترف�س 
�سكل من االأ�سك�ل، ومل تقبل يومً� اأي مق�بلة مع 

اأي �سحيفة، وك�نت ت�سده� بعنف. 
ولكْن مل� ك�ن العراق حتت احل�س�ر والتهديد 
هذا  من  يع�ين  العراقي  ال�سعب  وك�ن  والعزل، 
مل�س�ركة  لــلــعــراق  تــذهــب  اأن  قـــررت  احلــ�ــســ�ر 
التقت  لقد  ــظــروف.  ال هــذه  الــعــراقــي  ال�سعب 
وكذلك  طلبه،  على  بن�ء  عزيز  طــ�رق  ب�ل�سيد 
عــودة  لتمهيد  وذلــك  ح�سني،  �ــســدام  الرئي�س 
اإي�د �سعيد ث�بت الذي طوى كل خالف�ته  اأخيه� 
ومع�ن�ته، وعذابه من ال�سلطة، وقررالوقوف مع 
العراق املعزول واملهدد، �سد اأمريك� و اأذن�به�، 
راف�سً� واأخته اأي نوع من اأنواع التع�ون، اأو حتى 
اللق�ء مع مع�ر�سة عميلة مرتبطة ب�عت وطنه�.   
مبــودة،  الرئي�س  ا�ستقبله�  وديــً�  لق�ًء  وكــ�ن 
ي�  الوطنية  الع�ئلة  بنة  ي�   : له�  ق�ئاًل  وترح�ب 
وحّي�  اأخيه�،  ودور  بــدورهــ�،  واأ�ــســ�د  اأ�سيلة،  
تن��سي�  قوله  بح�سب  الأنهم�  الوطنية،  مواقفهم� 
مع  ليقف�  وجــ�ءا  واخلــالفــ�ت،  التن�ق�س�ت  كل 
دائمً�  يوؤرقه�  وكــ�ن  املح��سر.  العراق  بلدهم� 
مو�سوع فل�سطني فوجدته� من��سبة لت�س�أله عنه�، 
�سوته،  تهدج  حتى  كثريًا  ت�أثر  اأنــه  واأو�سحت 
و�سرح له� كم اأن هذه الق�سية م�سريية ب�لن�سبة 

له، وهذا اأحد اأ�سب�ب ح�س�ره.
اأكــرب ذكــرى طيبة لــلــوالــدة يف نف�شك  ـ مــا 

بعد رحيلها؟  
ـ هذا ال�سوؤال �سعب جدا فهذه املراأة اإن�س�نة 
ويف  مواقفه�،  �سالبة  يف  ا�ستثن�ئية  ا�ستثن�ئية. 
رقة عواطفه� على االإن�س�ن واحليوان، وجت�وزه� 
لل�سعوب،  وحبه�  وال�سغ�ئر،  االإ�ــســ�ءات  عــن 
كل  االإن�س�ن  على  وعطفه�  للتعميم،  ورف�سه� 

اإن�س�ن.
ويف  طيبة،  ذكـــرى  معه�  حلظة  كــل  كــ�نــت 
اىل  عنك  غ�سبً�  ب�إع�دتك  تذهلك  دقيقة  كل 
ال�سراط امل�ستقيم الذي ك�ن مر�سومً� له� بحكم 
حم��سبته�  وبحكم  ون�س�أته�،  وتربيته�  انتم�ئه� 
لنف�سه� يف كل وقت. هذه ال�سيدة ك�نت م�سروعً� 
اأن  ميكن  الب�سرية  ب�أن  ووعدًا  املث�يل،  لالإن�س�ن 

تكون اأف�سل لو ك�ن بع�سن� على �س�كلته�. 
اأنه� وعلى  اأذكر   اأم� عن ذكرى طيبة، ف�أن� 
الرغم من عدم حم��سته� لدرا�ستي يف اخل�رج، 

وراحته�  ب�هظً� من �سحته�  ثمنً�  ولكنه� دفعت 
لقرار مل تتخذه هي، وع��ست معي كل غربتي.   

وبعد ح�دث �سري رهيب ك�ن �سُيودي بحي�تن� 
�سوري�،  يف  �ــســنــوات  ــع  اأربـ عــمــري  ــ�ن  ك عندم� 
من  ع�ئدين  املط�ر  طريق  على  تقود  ك�نت  مل� 
فرن�س�،  مــن  راجــعــً�  كــ�ن  الــذي  اأبــي  ا�ستقب�ل 
الفقري،  والدي  انك�سر عمود  اأن  نتيجته  وك�نت 
اآث�ره�  اأ�س�بع يدي الي�سرى، وال تزال  وتك�ّسرت 

حتى اليوم.
ــدًا  اأب تذهب  اأاّل  وعـــدًا  نف�سه�  على  قطعت 
بعد  ولكني  بوعده�،  التزمْت  وفعاًل  للمط�ر، 
فرن�س�  يف  درا�ستي  الأكمل  غــ�درت  يوم  �سنوات 
للفكرة،  مع�ر�سته�  رغـــم  الــبــ�كــ�لــوريــ�  بــعــد 
وجــ�ءت  عهده�،  ك�سرت  له�.  ــدي  وال وحم��س 
التي  ال�سديدة  االمــراة  وهــي  ب�ملط�ر،  تودعني 
الع�سليت�ن  عين�ه�  ف��ست  عواطفه�،  تظهر  ال 
ب�لع�طفة، وم�سْت معي حتى ب�ب االإقالع بحزن 
مت�ِس  مل  قبل.  من  اأ�سهده�  مل  وع�طفة  بــ�ٍد، 

ب�سعة �سهور حتى غ�درت �سوري�، و بيته� املريح 
رحلتي  يف  معي  لتن��سل  واأتت  وزوجه�  وعمله�، 
الن�سيب  له�  الغربة، وك�ن  ال�سعبة يف  اجلبلية 

االأكرب من عذاب هذه الرحلة الطويلة جدا.   
و  به  التعلق  عن  تتوقفي  مل  الــذي  العراق  و 
فيه  املخل�سون  و  ب�دلك حبً� بحب  اليه  احلنني 
يقفون  و�سديقة  وه�جر  زبــ�ء  خ�لة  و  اأهلك  و 
البطل  ال�سهيد  واأوالد  معن� وقفة �سدق و حمبة 
مل�  كنت  ــذي  ال نبيل  و  نه�د  الطبقجلي   ن�ظم 
�سري  احل�ج  رفعت  رف�قه  وعن  عنه  حتدثينني 
و عن �سج�عتهم و مروءتهم و موقفهم القومي 
ال�سريف  ي�سرق وجهك ب�إعتزاز و فخر، اأم�سكوا 
على  ال�سرب  و  التحمل  روح  فين�  يبثون  بن� 
اأيــ�د ال زالــت  تكتب  ابنة اخيك  الفجيعة، ورنــ� 
لك الر�س�ئل وتبعث لك كل يوم الوردة ال�سفراء 

التي حتبينه�.     
�س�ئعون  ونــحــن  مــكــ�ــســور  حــ�ئــر  الــقــلــب  و 
الزم�ن  و�س�خ  ركن  كل  يف  عنك  نبحث  ت�ئهون 
زمن  اجلميل  لزمنك  م�ست�قون  مــ�مــ�،  يــ�  بن� 
االأم�ن وين�بيع احلن�ن، وفنج�ن قهوتك �س�حب 
احلواف الرقيقة وكت�بك وك�أ�س م�ئك  وقطتك 
و�ستمر  اأمــي.  ي�  تنتظرك  زالــت  ال  دللته�  التي 
�سكن  فمن  وت�سكنينني  اأ�سكنك  م�م�  ي�  حي�تي 
يف نب�س القلب واجلوانح والروح م�م� ي�سرى ال 

يغيب.     
كتبت يل يف اأحد ر�س�ئلك القليلة مل� كنت اأنت 
ان� يف فرن�س�: )اأرجــو انك تدركني  يف دم�سق و 
مبلغ املع�ن�ة لغرفة مغلقة وبيت ال ت�سرقني عليه 
واألثم   ذاًل  ب�بك  اأطــرق  اأنــ�  ه�  اأمــ�ه  ــوم(.  ي كل 
قدميك  واأقبل  اأع�سقهم�  اللتني  االأنيقتني  يديك 
على  واحدة  دقيقة  ت�سرقني  لتعودي  الط�هرتني 

عتمة حي�تي املظلمة.
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االقتصاد

واالأمثلة  يطول  قد  ف�حلديث  نبداأ؟  اين  من 
اأم  كــ�ن  �سي��سي  حــدث  فـــ�أي  يـــوم،  كــل  نعي�سه� 
االإقت�س�دية  انعك��س�ته  له  واأن  بد  اإجتم�عي فال 
على  الكذب  يكون  وقد  املب��سرة،  وغري  املب��سرة 
اأو االفراد، ف�جلهة  املوؤ�س�س�ت  اأو  الدولة  م�ستوى 
�سك  بــال  م�س�حله�  له�  الــكــذب  متــ�ر�ــس  الــتــي 
البدء  نقطة  اىل  وب�لعودة  احلقيقة،  اإخف�ء  من 
وت�س�وؤلن� من اين نبداأ، فلنبداأ من مفهوم الكذب 
ــَذَب  »َك نقول  كــ�أن  ال�سدق  نقي�س  فهو  اللغة  يف 
وَكُذوب،  اب  وَكــذَّ َك�ِذب  فهو  وِكْذًب�.  َكِذًب�  َيْكِذُب 
الكذب،  اإىل  ن�سبته  اإذا  الــرجــل،  بت  كذَّ نقول: 
كذب«،  به  يحدث  الذي  اأن  اأخربت  اإذا  واأْكَذبُته 
واأم� معن�ه اإ�سطالح� فهو »االإخب�ر ب�ل�سيء على 
خطً�«،  اأم  عمًدا  ك�ن  �سواء  عليه  هو  م�  خالف 
عالقة  فهي  ب�الإقت�س�د  الكذب  عالقة  عن  اأمــ� 
جدلية كم� يراه االأمريكي روبرت �سيلر، الب�حث 
االإقت�س�دي احل�ئز على ج�ئزة نوبل يف االإقت�س�د 
يف  الكذب  انت�س�ر  »اأن  يقول  حيث   ،2013 عــ�م 
النمو  معدالت  من  تقلل  قد  املجتمع،  اأنح�ء  كل 
االإقت�س�دي، وبعد �سنوات من ال�سرر املتزايد من 

أ.د. غسان الطالب

�س�أنه ذلك اأن يوؤدي اإىل اإنخف��س كبري يف م�ستوى 
من  امل�ستوى  هــذا  وعند  االإقــتــ�ــســ�دي«،  الــرفــ�ه 
العالقة بني االإقت�س�د والكذب، ف�إن املق�سود هو 
الكذب الذي مت�ر�سه الدولة او االإدارة ال�سي��سة 
التي  الكذب  م�سل�سالت  يف  احل�ل  هو  كم�  للبلد 
و�سوال  عقود  منذ  االمريكية  االإدارة  مت�ر�سه� 
من  وم�ست�س�ريه  ترامب  االأمريكي  الرئي�س  اىل 
اأجـــل متــريــر �سفقة الــقــرن واملــتــ�جــرة بــ�أوهــ�م 
ال�سفقة،  متت  ح�ل  يف  املنطقة  على  اإقت�س�دية 
واعد  اإقت�س�دي  مب�ستقبل  لوهم  اإعالمه  وروج 
ينتظر الفل�سطينيني واملنطقة ب�أ�سره�، من خالل 
م�س�ريع  لتمويل  الط�ئلة  االأمـــوال  بتوفري  وعــود 
يدعون  كم�  الفل�سطيني  لل�سعب  الــرفــ�ه  حتقق 
وعــلــى مــدى عقد مــن الــزمــن، وقــد عــربت عن 
معظم  )اإن  بقوله�  »اجلــ�رديــ�ن«  �سحيفة  ذلــك 
اإدارة  تطرحه�  التي  االإقت�س�دية  احلوافز  هذه 
»املق�سود  خي�لية  خطة  هذه  الأن  وهمية  ترامب 
دوالر  ملي�ر   50 بقيمة  الــقــرن«  �سفقة  م�سمون 
الأن  اأخط�أت  وا�سنطن  اأن  تك�سف  ممولة،  وغري 
اأكرب عقبة اأم�م التنمية االإقت�س�دية هي اإحتالل 

املفرو�س على غزة(،  الغربية واحل�س�ر  ال�سفة 
النتيجة؟  ك�نت  فم�ذا  اأنه� كذبت،  ويف احلقيقة 
الق��سي  واحلــ�ــســ�ر  والــدمــ�ر  القتل  مــن  املــزيــد 
مقدراتهم  على  واالإ�ستيالء  الفل�سطيني  لل�سعب 
خ��سة  ال�سهيوين،  العن�سري  الكي�ن  قبل  من 
مو�سوع اآب�ر الغ�ز والتي �سبق ان تكلمن� عنه� يف 
هذه ال�سفحة وكيف ك�سب هذا الكي�ن املن�ف�سة 
مع كل من قطر واجلزائر وكذلك م�سر يف اإنت�ج 
الغ�ز وت�سويقه، وحقق مك�سب� م�دي� ب�إرتف�ع قيمة 
وقع  اأن  وبعد   ،20% ال  بحدود  املنهوب  احلقل 
تن�س  م�سبوهة  اإتف�قية  االأردنــيــة  احلكومة  مع 
االأرا�سي  من  املنهوب  ب�لغ�ز  االأردن  تزويد  على 
ع�م�،  ع�سر  خم�سة  ــدة  ومل الفل�سطينية  واملــيــ�ه 
هذا  يف  الط�قة  ــر  وزي يقول  اخل�سو�س  وبــهــذا 
االأردن  مع  االإتف�ق  اإجن�ز  »اإن  املغت�سب:  الكي�ن 
يعد عماًل ت�ريخيً� �سيعزز العالق�ت االإقت�س�دية 
هذه  يف  اأنــه  كذلك  ومدعي�  بينن�«،  وال�سي��سية 
املرحلة تتحول »اإ�سرائيل اإىل قوة عظمى للط�قة 
اإحتي�ج�ت جريانه�، وتعزز مك�نته� كع�مل  توفر 
هذا  كل  املنطقة«،  يف  الط�قة  تزويد  يف  مركزي 

ــارة الـــوهـــم ــ ــجــ ــ إقــــتــــصــــاديــــات الـــــكـــــذب وتــ
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ب�ختالف  املختلفة  احل�الت  من  كثريًا،  االإن�س�ن  يعي�س  حي�ته،  م�س�ر  يف 
الظروف، ح�الت ترتبط ارتب�طً� وثيقً� ب�الأدوار التي يوؤديه� كل فرد. ال اأحتدث 
عن عمل م�سرحي جديد، لكنني اأحتدث عن احلي�ة مبختلف االأدوار النف�سية 
واالجتم�عية، ففي اليوم الواحد يوؤدي االإن�س�ن اأدوارًا كثريًة، اإىل ج�نب الدور 
االأ�س��سي، دور املواطن الذي يتطلع لغد اأف�سل، وهو ي�ستمع لنق��س ع�بر. دور 
يتف�ءل  اأو  ليت�س�ءم،  البور�سة  ويت�بع  االأ�سع�ر،  ي�ست�ء من غالء  الذي  الزبون 
من ارتف�ع، اأو انخف��س عملة بلده. دور االأب الذي يريد اأن يحقق اأبن�وؤه كل 
اأدوار اجتم�عية عديدة، وم�سرتكة  اإليه�. دور، دور، دور،  االأمني�ت التي ت�ق 
مكتبه  يدخل  الــذي  امل�سوؤول  بــدور  اختالفه�  على  تقرتن  وقــد  اجلميع،  بني 
من  الواردة  االت�س�الت  من  اأنف��سه  وت�سيق  الكثرية،  امللف�ت  تغرقه  �سب�حً� 
كل جهة، واالجتم�ع�ت التي ال تنتهي واملت�عب اليومية التي ال ي�سعر اأحد به� 
وعندم�  اأغلبه�،  مرحلية  اأدوار  احلي�ة.  م�سرح  الكبري  امل�سرح  كوالي�س  خلف 
واأهدافه،  واأحالمه  لونه  يتغري  اأخرى قد  ليدخل  االإن�س�ن من مرحلة،  يخرج 
وتت�أثر ح�الته العديدة، عندم� يتغري الدور الرئي�سي، الأن م�س�ره النف�سي ي�سبه 
وا�ستقرار،  ارتف�ع وانخف��س  الري��سي�ت، بني  لوغ�ريتم  البي�ين يف  املنحنى 
الفرد  ومن  الرئي�سي،  الــدور  من  يبقى  م�ذا  وهو  يلح،  الذي  الت�س�وؤل  ولكن 

عندم� يتغري املوقع واملنحنى وامل�س�ر؟
هن� يتكلم اجلوهر الن��سع واملُ�سع ب�أعم�ق االإن�س�ن، ف�الأدوار التي اأّداه� 
يعك�سه� الزيف، اأو ال�سف�ء، ويعك�سه� العمق اأو ال�سطحية، ويعك�سه� ال�سدق 
اأو النف�ق االجتم�عي، وحولن� كثري من النم�ذج الأدوار خمتلفة، يف مقدمته� 
دور امل�سوؤول الذي يتف�نى يف اأداء دوره حم�فظً� على ح�الته االإن�س�نية، وعندم� 
ينتهي من اأداء الدور يجد نف�سه مطمئنً� يف كل اأدواره االأخرى بكينونة ت�سّع 
�سف�ًء، وب�أعم�ق ت�ستعد ملختلف احل�الت، وهن� يكمن �سر ال�سف�ء الداخلي. 
واملواقع  الــظــروف،  بتغري  ي�سداأ  ال  الــذي  االأ�سيل  ومعدنه  االإن�س�ن  جوهر 
وجغرافي� املك�ن . جوهر االإن�س�ن الذي ينب�س �سف�ًء وقوًة يف كل الظروف، 
واالألق�ب  املن��سب  تزول  فقد  املحبطة،  العوامل  خمتلف  �سوائب  عن  بعيدًا 
جم�ل  على  م�ستندًا  ه�مته  ويرفع  ق�مته،  ي�سلب  االإن�س�ن  ولكن  والني��سني، 

جوهره الداخلي، فيبقى »�سيد الن��س«.

جوهر اإلنسان..

  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي اإعالمية من اجلزائر

وم�سل�سل الكذب الذي بنى الكي�ن ال�سهيوين خططه عليه لالإ�ستحواذ على ثروات 
املنطقة العربية ك�ملة، ومنذ امل�س�فحة ال�سهرية بني عرف�ت ورابني، ثم اأو�سلو بعد 
ذلك، واإنته�ءا مب�سل�سل التطبيع املغلف بعنوان ال�سالم، مل يكن يف حقيقته �سوى 
حفلة م��سونية �سهيونية هدفه� الو�سول للم�ل العربي وم�س�در الرثوة يف اخلليج 

العربي م�ستخدمة كل و�س�ئل الكذب واخلداع لتنفيذ م�آربه�.       
االمريكي  الرئي�س  اإدارة  له�  وروجت  حملته�  التي  االإقت�س�دية  االأوهــ�م  ومن 
الع�مل  اأنح�ء  االإ�ستثم�رات من جميع  للفل�سطينيني، هي قدوم  واأك�ذيبهم  ترامب 
يف ح�ل عم ال�سالم ومررت �سفقة القرن، ثم  وعود ب�إغداق االموال عليهم »اأي 
واالإ�ستثم�ر يف  االإقت�س�دي  للتحفيز  ال�سخمة  االإ�ستثم�رات  لتمويل  الفل�سطينيني« 
البنية التحتية وقط�ع التدريب املهني وب�لت�يل رفع م�ستوى معي�سة الن��س وم� اىل 

ذلك.
واخلداع  الكذب  على  واملبنية  الع�م  للراأي  امل�سللة  ال�سهونية  االأك�ذيب  وعن 
تقول املحللة ال�سي��سية ال�سهيونية »مرياف ب�تيتو« وهي ت�سف حقيقة م� يقوم به 
هذا الكي�ن من م�سرحي�ت التطبيع تقول ب�سخرية: »اأن ال�سرك�ء املث�ليني الإ�سرائيل 
يف  وميكثون  ف�خرة  �سي�رات  يقودون  الذين  الف�ح�س  الــرثاء  ذوو  هم  ال�سالم  يف 
فن�دق فخمة«، ثم ت�سيف: »ميكنن� اأن ن�أمل ب�ملزيد من االإتف�ق�ت وال�سفق�ت التي 
تقرب ال�سالم من املنطقة، لكن بب�س�طة يجب اأال ندع بريق االأمل��س والذهب يعمين� 
عن روؤية ال�سواب«، وال�سواب الذي ق�سدته الك�تبة هو ال�سلوك امليك�فيلي للكي�ن 
ال�سهيوين جت�ه ال�سعب الفل�سطيني �سواء يف االرا�سي املحتلة قبل الع�م 48 او يف 

ال�سفة الغربية وقط�ع غزة.  
اإذا هذه �سلوكية الكذب يف الفل�سفة املكي�فيلية التي م�ر�سته� االإدارة االمريكية 
وعن�سر  للوهم  كتج�رة  االإقت�س�د  اإ�ستخدام  يف  ال�سهيوين  العن�سري  والكي�ن 
وال�سلوكية يف  االأ�سلوب  اأهداف وم�س�لح �سي��سية، وهو نف�س  للو�سول اىل  �سغظ 
وم�ستخدمة  الذرائع،  ك�فة  وخلق  االأقــوال  وتزوير  الكذب  اأ�سك�ل  ك�فة  مم�ر�سة 
وتدمريه   2003 الــعــ�م  يف  الــعــراق  غــزو  اأجــل  مــن  العن�سرية  االإعــالمــيــة  امل�كنة 
اإقت�س�دي� ثم االإ�ستيالء على ثرواته وذلك ب�إفتع�ل اأكذوبة اأ�سلحة الدم�ر ال�س�مل، 
الو�سيلة«،  تربر  »الغ�ية  فل�سفة  �س�حبة  امليك�فيلية  املدر�سة  تالميذ  وهم  ال  كيف 
الو�سيلة  يهمهم  ال  الن�مية  املجتمع�ت  ثروات  على  االإ�ستيالء  الغ�ية  تكون  فعندم� 
والفل�سفة  املدر�سة  موؤ�س�س  فيه  اإ�ستبعد  الــذي  الوقت  يف  اإتب�عه�،  ميكن  التي 
االإنته�زية ميك�فيلي اأي دور لالأخالق والتع�ليم الدينية اأو القيم االإن�س�نية لتحقيق 

م�س�لح �سي��سية ك�نت اأم اإقت�س�دية.
اإقت�س�دية والق�ئمة  هذه بع�س االأمثلة على مم�ر�سة الكذب لتحقيق م�س�لح 
تطول، ف�إيران مثال التي تع�ين من اأزم�ت اإقت�س�دية خ�نقة يخرج علين� رئي�سه� 
فيه  قدر  الــذي  الوقت  يف  اأمل�ني�،  اإقت�س�د  من  اأف�سل  ــران  اإي اإقت�س�د  اأن  ليقول 
�سندوق النقد الدويل اأن االإقت�س�د االإيراين �سينكم�س بن�سبة ‹6 خالل ع�م 2020 
لل�سنة الث�لثة على التوايل، ولديه� بنية حتتية مته�لكة وت�سخم مزدوج،علم� ب�أن 
االقت�س�د االأمل�ين هو رابع اأقوى اقت�س�د يف الع�مل بعد الوالي�ت املتحدة وال�سني 
يف  اإقت�س�د  اأقوى  وميثل  دوالر،  تريليون�ت   4 يبلغ  حملي  ن�جت  ب�إجم�يل  والي�ب�ن، 
اأوروب� ح�لي� على الرغم من تف�سي فريو�س كورون�، رمب� هن�ك م� يربر هذا الكذب 
من راأ�س الدول وهو خداع ال�سعب الذي يع�ين من اإرتف�ع معدالت االأ�سع�ر وتف�قم 
اأهداف  لتنفيذ  ذهبت  م�لية  الأعب�ء  الدول  حتمل  ب�سبب  الفقر،  وتف�سي  البط�لة 
عدوانية تو�سعية يف املنطقة العربية وحرمت االإقت�س�د االإيراين من تنمية حقيقية.
تتك�سف احلقيقة  وان  بد  اأي ال  الكذب ق�سري«  العربي »حبل  املثل  يقول  وكم� 
اإىل  اأحي�ن�  واله�دف  الدولة،  راأ�ــس  م�سدره  يكون  عندم�  الكذب  دوافــع  وتظهر 
على  هيمنتهم  لفر�س  وق�س�ي�ه،  احلقيقية  م�سكالته  عن  ال�سعب  اإهتم�م  �سرف 
مف��سل الدولة ونق�ط قوته�، او لتمرير م�س�ريع تخدم خمطط�ته� ال�سرية كم� هو 

ح�ل االإدارات االأمريكية املتع�قبة.

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض
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انتهــ�ء  ومنــذ  الدوليــة،  ال�سي��ســة  تنطــوي 
احلــرب الب�ردة  نه�ية ع�م 1991، على حتوالت 
نوعيــة غــري م�ســبوقة، وب�ســبب مــن خمرج�ته� 
مل يعــد هيــكل ال�ســلطة الــذي ك�ن مهيمنــً� على 
الث�نيــة  الع�مليــة  احلــرب  بعــد  مــ�  تف�عــالت 
ق�ئمً�، فعلى اأنق��سه يت�ســكل هيكل جديد توؤ�سر 
املعطيــ�ت الدوليــة الراهنة اأنه �ســيكون خمتلفً� 
اختالفــً� جذريــً� عــن القــدمي . اإن ع�سرن� كم� 
اأكــد يف وقتــه امل�ســتقبلي االأمريكي الفــني توفلر 
هــو ع�سر حتول ال�ســلطة، ومل يكن هذا التحول 
مبعــزل عن اأثــر ق�نون ت�ريخي ث�بــت، هو ق�نون 
التغيــري، واأمنــ�ط احلركــة املتجــددة واملتدفقة 
التي تعرب عنه، وتراكم�ت اإفرازاته� وقوة دفعه� 

ب�جت�ه اجلديد.
وتقرتن مكون�ت بع�س هذه االأمن�ط ب�ســلوك 
قوى دولية ترتقي تدريجيً� وبثب�ت، اإىل م�ســتوى 
الدول الكربى اأو العظمى، ت�ســمى ب�ل�س�عدة اأو 
الب�زغــة. وكم� اأن الروؤية املو�سوعية ال ت�ســتطيع 

أ.د. مازن الرمضاني

التنكــر لدور الدول الكــربى والعظمى التقليدية 
يف �سن�عة التف�عالت الدولية، كذلك ال ت�ستطيع 
اإ�سق�ط دور هذه القوى الدولية الب�زغة ح��سرًا 
وم�ســتقباًل يف بلــورة هــذه التف�عــالت والهيــكل 

الدويل اجلديد.
واأ�سلهــ�  اجلغــرايف  واقعهــ�  �ســوء  ويف 
احل�ســ�ري، ينتمــي بع�ــس هــذه الــدول الب�زغة 
اإىل الغــرب ك�أمل�ني�، وبع�سه� االآخر اإىل ال�ســرق 
ك�ل�ســني والي�بــ�ن والهنــد مثــاًل. وتلتقــي هــذه 
الدول يف ق��سم م�سرتك  يكمن يف جتذر اإرادته� 
على ت�أمني االرتق�ء احل�س�ري داخليً�  الأداء دور 

دويل ف�عل يتم�هى و خمرج�ت هذا االرتق�ء.
و�ســي�س�ر يف هــذا املقــ�ل اإىل الرتكيــز على 
ارتق�ء القوى االآ�ســيوية الب�زغــة ح�سرًا، وتفيد 
جتربــة هــذا االرتقــ�ء اأنه يوؤ�ســر لوجود �ســم�ت 
اإجنــ�زه  ا�ســتط�عت  اإنهــ�  اأواًل  ومث�لهــ�  فريــدة 
خــالل فــرتة زمنية ق�ســرية الحقة، علــى نه�ية 
الي�ب�نيــة  ف�لنه�ســة  الث�نيــة.  الع�مليــة  احلــرب 

انتهــ�ء  بعــد  مب��ســرة  االأوىل  خطواتهــ�  بــداأت 
هــذه احلرب. اأمــ� التجــ�رب االآ�ســيوية االأخرى 
ف�إنهــ� ترجــع اإىل ب�سعــة عقــود مــن الزمــن ال 
غــري. فبينمــ� بــداأت مثــاًل جتربة �ســنغ�فورة يف 
عــ�م  1965 مل تنطلــق ال�ســني عمليــً� يف عملية 
التحديث الداخلي ال�س�مل اإال بعد وف�ة م�وت�سي 
تونــغ عــ�م 1976. اأمــ� جتربــة كوريــ� اجلنوبيــة 

فتعود اإىل ع�م 1980.
 وتربهن هذه التجربة اأن االرتق�ء احل�س�ري 
ال يحتــ�ج اإىل  فــرتة طويلــة جــدًا، مــن الزمــ�ن 
حتــى يتحقــق، وتبعــً� لذلــك تكــون تلــك الروؤيــة 
التــي مف�ده� اأن جتربة الغرب يف التحديث، مع 
اأهميتهــ�  هــي النموذج الذي ينبغــي االقتداء به 
روؤيــة غري دقيقة على االأقل. اأم� ال�ســمة الث�نية، 
فمف�دهــ� اأن االرتق�ء االآ�ســيوي ال�ســريع مل يكن 
مرهونــً� بعرق حمــدد، اأو خلفيــة ثق�فية معينة. 
فــ�إىل ج�نــب جتــ�رب املجتمع�ت االآ�ســيوية ذات 
هــي جتربــة  مهمــة  تــربز  ال�سينيــة،  االأكرثيــة 

العــلوم

الـــــــــــــــقـــــــــــــــوى اآلســـــــــــــيـــــــــــــويـــــــــــــة الــــــــــبــــــــــازغــــــــــة 
وصــــــــــنــــــــــاعــــــــــة اإلرتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاء الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري
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هــو  امل�ســلمني،  مــن  اأكرثيتــه  اآ�ســيوي،  جمتمــع 
املجتمع امل�ليزي.

وعليه نت�ســ�ءل: م� الــذي اأدى اإىل �سنع هذا 
االرتق�ء احل�س�ري االآ�سيوي؟

ذات  املتعــددة  االآراء  يف  الدخــول  بــدون 
العالقــة، والتــي ل�ســن� ب�سددهــ�، نــرى اأن هذا 
االرتقــ�ء ك�ن حم�سلة جلهد االإن�ســ�ن االآ�ســيوي 
اأن  االإن�ســ�نية  التجربــة  توؤكــد  اأ�س��ســً�. ومثلمــ� 
االرتقــ�ء احل�ســ�ري ال ت�سنعه متغــريات م�دية 
اأو فكرية فح�سب، واإمن� كذلك االإرادة الب�سرية، 
فهي �س�نعة التحوالت الكربى يف ت�ريخ ال�سعوب 
ك�ن  االآ�ســيوي  اجلهــد  هــذا  اأن  نــرى  والــدول. 

حم�سلة لتف�عل ثالثة متغريات اأ�س��سية:
ف�أمــ� عن  املتغــري االأول، فهو التع�مل الكفوء 
مــع  تع�مــل  االآ�ســيوي  ف�الإن�ســ�ن  الزمــن،  مــع 
الزم�ن تع�ماًل ارتبط اأ�س��ســً� ب�حلركة والتغيري 
واأدواتهمــ�. ومل يــوؤدِّ ذلــك اإىل اأن يفقــد الزم�ن 
مفهومه الدهري فح�ســب، واإمن� اأن يتع�مل هذا 
االن�س�ن مع الزم�ن تع�ماًل اإبداعيً�. فيوم العمل 
يف الي�بــ�ن مثاًل هو االأعلى اإنت�جً�، فبعد خم�ــس 
�ســنوات فقــط علــى خ�ســ�رته� احلــرب الع�مليــة 
الث�نية  بلغ معدل النمو االقت�س�دي للي�ب�ن نحو 
%12،1 وبذلــك ك�نــت االأوىل يف الع�مل يف وقته، 
ومنــذ االنفتــ�ح الوا�ســع علــى العــ�مل بعــد نه�ية 
ال�ســبعيني�ت، والن�جت املحلي االإجم�يل ال�سيني 
ي�ســجل اأعلــى معدل منو يف الع�مل، ومب� ي�ســ�وي 
%10 تقريبــً�، وتوؤكد اآراء اأن االقت�س�د ال�سيني 
�ســيكون يف ع�م 2025 االأول مــن نوعه يف الع�مل 

�سرط ا�ستمرار معدل منوه احل�يل.
يكــن مبعــزل  الفريــد مل  االجنــ�ز  هــذا  اإن 
اأثــر نظــ�م القيــم ال�ســ�ئد يف املجتمعــ�ت  عــن 
االآ�ســيوية، ففــي هــذه املجتمعــ�ت تــذوب االأنــ� 
يف اجلم�عــة االجتم�عيــة، ول�س�حله� اأ�س��ســً�، 
وهــذا على خــالف �ســواه� من املجتمعــ�ت، لذا 
يعــد االن�سبــ�ط والتنظيــم االجتم�عــي �ســم�ت 
اآ�سيوية فريدة، وهو االأمر الذي اأت�ح للموؤ�س�س�ت 
الر�ســمية، وغــري الر�ســمية يف الــدول االآ�ســيوية 
النجــ�ح  لدعــم  و�ســواه�  القيــم  هــذه  توظيــف 

االقت�س�دي، واالإنت�ج املبدع للرثوة.
واأمــ� عن املتغري الث�ين، فهو تبني �سي��ســ�ت 
اأن  املعــروف  مــن  اآ�ســيوية.  بنكهــة  تنمويــة 
ال�ســني  ب��ســتثن�ء  االآ�ســيوية،  االقت�س�ديــ�ت 
التــي تنفتــح علــى االقت�ســ�د الع�ملــي وال�ســيم� 
اقت�س�دات ح�فة املحيط اله�دي التي تعد جزءًا 
من النظ�م الراأ�سم�يل، غري اأن االآ�سيويني يرون 
ج�نــب  اإىل  يطــرح   االقت�ســ�دي  نظ�مهــم  اأن 
ث�لثــً�،  نظ�مــً�  املعروفــة  االقت�س�ديــة  النظــم 
ف�لتنميــة يف هــذه الــدول  مل تتحقــق جــراء دور 

اإيج�بية على �سعوره� ب�الأمن . اإن اإيالء  ال�سني  
نهو�سهــ� االقت�س�دي مثل هــذه االأولوية ينطوي 
علــى داللــة مهمــة  قوامه� رفد عمليــة التحديث 
الداخلــي مبــ� يحقــق جن�حهــ�، واأن يكــون هــذا 
النجــ�ح ركيزة اأ�س��ســية لــدور دويل ف�عل يوؤمن 

الغ�ية النه�ئية للم�سروع القومي ال�سيني.
واأم� املتغري الث�لث، فهو الواقعية ال�سي��ســية 
اخل�رجيــة،  وتعــد الواقعيــة  مبعنــى التع�مل مع 
معطيــ�ت احليــ�ة الدوليــة علــى وفــق قوانينهــ� 
املو�سوعية توجهً� ع�مــً� اقرتنت به عرب الزم�ن 
العديد من ال�سي��ســ�ت اخل�رجية �سبياًل الإع�دة 
دع�ئمــه  وتوطيــد  الداخلــي،  البيــت  ترتيــب 
ت�أمينــً� النطالقــة خ�رجية ف�علــة الحقً�، وتقدم 

التجربت�ن الي�ب�نية وال�سينية مث�اًل وا�سحً�
ف�أمــ� عن جتربــة الي�ب�ن، ف�إنهــ� عمدت اإىل 
جتنب االنغم��س املكثف يف التف�عالت االإقليمية 
والع�مليــة خــالل فــرتة م� قبــل ال�ســبعيني�ت من 
القــرن امل��ســي، وممــ� �ســ�عد على ذلــك ت�أثري 
متغــريات خ�رجيــة، اأبرزهــ� احلم�يــة االأمنيــة 
االأمريكيــة لهــ�، وكذلك ت�أثري متغــريات داخلية 
اأهمهــ� الكوابح الد�ســتورية، واإيــالء االعتب�رات 
االقت�س�ديــة والتج�رية يف �سي��ســته� اخل�رجية 

القطــ�ع اخل��س فقط، واإمنــ� اأي�سً� جراء الدور 
التدخلي للدولة وتوجيهه� لقوى ال�ســوق اإىل تلك 
امل�ســ�رات التي توؤمن حتقيــق اأهداف اقت�س�دية 
من�ســودة، لذا مل تكــن الليربالية االقت�س�دية يف 

هذه الدول �سرطً� الزمً� لالرتق�ء االقت�س�دي.
تبنــت  فلقــد  الروؤيــة،  هــذه  مــع  وات�ســ�قً� 
و�سمــن  االآ�ســيوية،  وال�ســرك�ت  احلكومــ�ت 
تخطيــط بعيــد املــدى توليفة مــن االآليــ�ت رمت 
بهــ� اإىل ت�أمــني درجة ع�لية مــن االإنت�ج، والنمو 
القيــ�دة  دور  اإيــالء  بينهــ�  ومــن  االقت�ســ�دي، 
واملت�بعــة  والتوجيــه  التخطيــط  يف  االإداريــة 
جلهــد الفــرد الع�مل كمً� ونوعــً� اأولوية متميزة. 
هــذا اإ�س�فــة اإىل تغليــب النهو�ــس االقت�ســ�دي 
بهــذا  اأمنوذجــً�  ال�ســني  وتقــدم  �ســواه،  علــى 
ال�ســدد. فــ�إدراك القيــ�دة ال�سينيــة اأن خيــ�ر 
اأكالف ب�هظــة  االأمــن ال ينطــوي علــى حتمــل 
توؤخر عمليــة النهو�س االقت�ســ�دي دفعه� ومنذ 
نه�يــة ال�ســبعيني�ت اإىل البــدء بربن�مــج وا�ســع 
للتحديــث الداخلــي يــويل هــذا النهو�ــس اأولوية 
متقدمة على �ســواه، ومم� �ســ�عد علــى ذلك اأن 
االنفت�ح ال�سيني الوا�ســع علــى الع�مل متف�عاًل، 
مع منو قدراته� الع�ســكرية  ك�ن لهم� انعك��س�ت 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

اأولوية على �سواه�.
وتوؤكــد حم�سلــة هذه التجربــة اأنه� ك�نت يف 
�س�لــح االرتقــ�ء االقت�ســ�دي الي�بــ�ين. فتجنب 
االنغم��ــس ال�سي��ســي اخل�رجــي املكثــف الــذي 
ينطــوي عــ�دة على كلفــة ب�هظــة، اأتــ�ح للي�ب�ن 
فر�ســة مثلى لرتكيز ك�مل جهده� الداخلي على 
االإنتــ�ج والتطويــر، لذا عندمــ� بداأت ال�سي��ســة 
الدوليــة بعــد  ال�ســبعيني�ت مــن القــرن امل��ســي 
تنعــم ب�لوفــ�ق االأمريكــي ‹ ال�ســوفييتي  ك�نــت 
الي�بــ�ن قــد اأ�سبحت دولة ن�ه�ســة، وذات و�سع 
داخلــي متــني. وهــذا الو�ســع مل يوؤهلهــ� الإع�دة 
هيكلــة �سي��ســته� اخل�رجيــة، وعلــى نحــو �ســهل 
عليهــ� اجلمع بــني االأهــداف االقت�س�دية، وتلك 
ال�سي��ســية واال�ســرتاتيجية، �سمــن اإطــ�ر روؤيــة 
حتقيــق  لكيفيــة  االأمــد،  طويلــة  ا�ســرتاتيجية 
الغ�يــة النه�ئية مل�ســروعه�، يف القي�دة والري�دة 
هــو  االقت�ســ�د  ك�ن  اأن  بعــد  وهــذا  االآ�ســيوية، 
الغ�ية والو�ســيلة فح�ســب، واإمن� �س�عده� كذلك 
علــى من�ف�ســة الغــرب والتفــوق عليه علــى �سعد 
�ســتى. وتفيد خمرجــ�ت هذه الروؤيــة اأن الي�ب�ن 
بعــد اأن انتهــت من بنــ�ء اأعجوبتهــ� االقت�س�دية 

وتر�ســيخه� بداأت ت�ســعى عرب تكري�ــس االآخرين 
عليه� اإىل بن�ء اأعجوبة اأخرى هي اأعجوبة االأمن 

القومي واخلي�ر امل�ستقل.
واأم� عن جتربــة ال�سني، فلقد انطوى ت�ريخ 
خط�بهــ� ال�سي��ســي على اإ�ســ�رات وا�سحة توؤكد 
اأنه ا�ستمر منذ ع�م 1949 وحتى املوؤمتر الع��سر 
للحــزب ال�ســيوعي ال�سينــي عــ�م  1973 خط�بً� 
عق�ئديــً�. بيــد اأن هــذا اخلطــ�ب ك�ن يخفي  يف 
الوقــت ذاته نزوعــً� واقعيً�، بل وحتى نفعيً�. وقد 
اكت�ســب هــذا النــزوع الحقــً� زخمً� عمليــً� جراء 
والع�ســكري  االقت�ســ�دي  تخلفهــ�  خمرجــ�ت 
الدولتــني  مــع  �سراعهــ�  عــن  ف�ســاًل  اآنــذاك، 
يف  اخل�رجيــة  �سي��ســته�  واإخفــ�ق  العظميــني، 

ك�سب دول ع�مل اجلنوب اإىل ج�نبه�.
وقد دفع االإخف�ق الع�م لل�سي��ســة اخل�رجية 
ال�سينية،  خالل زم�ن م� قبل بداية ال�سبعيني�ت 
ب�سن�ع القرار ال�سيني اإىل البدء  بعملية اإع�دة 
هيكلتهــ� ب�جتــ�ه االنفتــ�ح ال�سي��ســي اخل�رجــي 
الوا�ســع، وتوظيــف خمرج�تــه ل�س�لح االإ�ســراع  
اأ�سبحــت  والتــي  الداخلــي،  التحديــث  بعمليــة 
منــذ  لل�ســني  االأوىل  القوميــة  املهمــة  مبث�بــة 

املوؤمتر الث�ين ع�ســر للحزب ال�ســيوعي ال�سيني 
ع�م 1977.

وتوؤ�ســر املعطي�ت املو�سوعية اأن هذا التوجه 
الواقعــي رفد �ســعي ال�سني نحــو اأهدافه� العلي� 
بعن��ســر داعمــة مهمــة. ف�القت�ســ�د ال�سينــي 
حقق قفزات ا�ســتثن�ئية، كم� متت االإ�ســ�رة اإليه 
يف اأعــاله، واإنهــ� بعــد اأن ك�نــت دولــة ال حتظــى 
عمومً� ب�لقبول الدويل ا�ســتط�عت الحقً�، وعرب 
اأمنــ�ط من ال�ســلوك متيــز بتغليب التعــ�ون على 
ال�ســراع اأن ت�سبح اإحدى الدول الكربى املوؤثرة 
يف التف�عالت الدولية، وبروزه� كدولة اأ�س��ســية 
يف تف�عــالت النظ�م �ســرق اآ�ســيوي. هذا ف�ساًل 
عــن تع�ملهــ� مــع الواليــ�ت املتحــدة االأمريكيــة 
مــن مركز القوة ال�سي��ســية يف معظــم االأحي�ن، 
ومــن هن� قيل اأي�ســً�: اإن ال�سني �ســتكون الدولة 
الق�ئــدة  للقــرن الراهــن، اأو على االأقل �ســتقفز 
اإىل املقدمة ك�أحد العوامل االأ�س��ســية املوؤثرة يف 

حتديد �سورته.
و�سواء اتفق املرء، اأو مل يتفق مع هذه االأقوال، 
ف�إنه ال ي�ســتطيع نكــران حقيقة مو�سوعية، وهي 
اأن ال�ســني اأ�سحــت حتقــق منــوًا مت�س�عــدًا يف 
جممــل قدراته� على الفعل اله�دف واملوؤثر، واأن 
هــذا النمــو البد اأن ينعك�ــس اإيج�بً� علــى ف�علية 
�سي��ســته�  اخل�رجيــة، ومــن ثــم علــى دوره� يف 
املع�دلة الدولية ل�س�حله�. ولنتذكر اأن الف�علية 

اخل�رجية توؤ�س�سه� الف�علية الداخلية اأواًل
ويدفــع جنــ�ح الــدول االآ�ســيوية يف  �سن�عــة 
االرتقــ�ء احل�ســ�ري اإىل �ســوؤال فرعــي هــو: هل 
التجربة االآ�ســيوية ق�بلة للنقل، اأو الت�سدير اإىل 
دول عــ�مل اجلنــوب، وال�ســيم� تلــك املت�أخرة، اأو 

املتخلفة ح�س�ري�أ؟
  ابتــداًء نــرى اأن جتــ�رب التنميــة ال تقبــل 
اال�ستن�ســ�خ احلــريف، ف�لتنميــة ال ت�ســتطيع اأن 
تكــون خ�رج ذلــك الوع�ء اجلغــرايف والت�ريخي 
واملوؤ�س�ســي  وال�سي��ســي  والثقــ�يف  واالقت�ســ�دي 
الــذي يرع�هــ�، وي�أخــذ بهــ� اإىل اآفــ�ق اأرحــب، 
والختــالف هــذا الوعــ�ء مــن دولــة اإىل اأخــرى 
تتنوع ب�لت�يل من�ذج التنمية والنهو�س يف الع�مل 

وتتعدد. ومن بينه� النموذج االآ�سيوي.
ك�أحــد  االآ�ســيوي  النمــوذج  روؤيــة  اأن  علــى 
النمــ�ذج التنموية ال يعني اأنه ال ي�ســتحق الت�أمل 
والدرا�سة الأغرا�س اال�ستف�دة العملية من بع�س 
عن��ســر جن�حه على االأقل. ولنتذكر اأن النج�ح 
مثلمــ� هــو احلــ�ل كذلــك مــع االإخفــ�ق ينطــوي 
يف عــ�مل اليــوم علــى امتــدادات تتجــ�وز اإطــ�ره 

اجلغرايف املحدد. 
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  كاتبة مقيمة بفرن�شا

فرنسا في 2021 الصحوة المريرة
اجلديد  الــعــ�م  ــدء  ب مــع  فرن�س�  اإ�ستف�قت 
ــالن عن  ــ ــداأ تــداولــهــ� حـــول االإع ــ�ر بـ عــلــى اأخــب
مم�  موؤ�س�سة،  و  �سركة  الف   62 حوايل  اإفال�س 
اىل  �سخ�س  املليون  حــوايل  زيــ�دة  اإىل  �سيوؤدي 
�سديد  قلق  و�سط  العمل،  عن  الع�طلني  جمموع 
البالد  اأو�س�ع  وت�س�وؤم غري م�سبوق حي�ل تطور 

االإقت�س�دية واالأو�س�ع ال�سخ�سية للمواطنني.
»اإلب�«  موؤ�س�سة  اأجرته  اإ�ستطالع  ك�سف  فقد 
ب�لقلق  ي�سعرون  الفرن�سيني  من  املئة  يف   62 اأن 
من هذا الع�م، فيم� يدخل 42 ب�ملئة منهم الع�م 
ب�سعور االإره�ق و42 ب�ملئة ب�لت�س�وؤم، بينم�30 يف 
الدرا�سة  واأو�سحت  احل�لة.  من  غ��سبون  املئة 
فرن�سيني   10 كل  من   6 من  اأكــرث  اإن  الر�سينة 
ع�م  يف  كربى  اقت�س�دية  اأزمة  حدوث  يتوقعون 
2021، وهذه الن�سبة ترتفع ب�سكل كبري يومً� بعد 

يوم. و يعترب 63 ب�ملئة من الفرن�سيني اأن بالدهم 
�ست�سهد يف االأ�سهر املقبلة اأزمة اقت�س�دية كبرية 
البط�لة  اإرتــفــ�ع  على  كبري  تــ�أثــري  له�  �سيكون 
اأن  ب�ملئة   33 يعتقد  بينم�  ال�سرك�ت.  واإفال�س 
قد  لكنه�  اأ�سهر  لب�سعة  �سعبة   مرحلة  هن�ك 

تتح�سن الحق�.   
حي�ل  ب�لت�س�وؤم  الفرن�سيني  �سعور  اأن  غري 
خالل  ال�سخ�سية  واأو�س�عهم  البالد  اأو�ــســ�ع 
الع�م 2021، ي�سمل جميع فئ�ت و طبق�ت املجتع،
فــ�إن  ال�سخ�سي،  بو�سعهم  يتعلق  وفــيــمــ� 
منهم  غ�لبية  تــفــ�وؤاًل:  اأكــرث  لي�سوا  الفرن�سيني 
هذا  �ستنخف�س  ال�سرائية  قدرتهم  اأن  يعتقدون 
وال�سخ�سية  االإجتم�عية  حي�تهم  واأن  الــعــ�م، 
�ستتدهور، كم� يعتقد م� يقرب من 30 ب�ملئة من 

العم�ل اأن و�سعهم الوظيفي �سوف يتدهور.
الفئة  لــدى  ــ�ع  االأو�ــس ب�س�أن  القلق  ــزداد  ويـ
العمرية فوق الــ 65 ع�مً�. حيث يعتقد االأكرثية 
فرن�س�  يف  والتوظيف  الــدولــة  اإقت�س�د  اأن  من 
ال�سخ�سي،  لو�سعهم  ب�لن�سبة  اأمــ�  �سينكم�س. 

ال�سرائية  قوتهم  اأن  يعتقدون  ب�ملئة    52 فــ�إن 
�ستنخف�س، واأن حي�تهم االجتم�عية وال�سخ�سية 

�ستكون متعبة.
لومري  ــو  بــرون الفرن�سي  االإقــتــ�ــســ�د  ــر  وزيـ
على  �سعبة  �ستكون   2021 ع�م  بداية  اأن  اأو�سح 
معهد  يف  بندوة  وحتــدث  الفرن�سي،  االإقت�س�د 
مونتينه ق�ئال: »�سيكون لدين� املزيد من ح�الت 
االإفال�س يف ع�م 2021 مق�رنة بع�م 2020، لدين� 
حتول يف التوظيف �سيوؤدي اإىل تدمري الوظ�ئف 
تخفيف  ال�سعب  و�سيكون من  الوقت  لفرتة من 

حدته، ولي�س لدين� عدم يقني �سي��سي«.
الفرن�سي،  املركزي  البنك  بي�ن�ت  واأظهرت 
�سلبية عن  مــوؤ�ــســرات  املــ��ــســي،  الــعــ�م  نــهــ�يــة 
اقت�س�د البالد، و�سط موؤ�سرات بتح�سن حمدود 
خالل الع�م اجلديد، وتوقع البنك ارتف�ع النمو 
بن�سبة 5 ‹ يف 2021، و يف وقت يوا�سل اأكرثية 
الكورون�،  وبــ�ء  مبك�فحة  االإهتم�م  الفرن�سيني 
ف�إن الرغبة ب�إعط�ء االأولوية للتع�يف االقت�س�دي 
التي  العمرية،  ال�سرائح  جميع  تعتقد  اإذ  تتقدم 
اأن  كبرية  ب�أغلبية  الراأي،  ا�ستطالع�ت  �سملته� 

اأهم �سيء هو احلد من انت�س�ر الفريو�س.
دي  »جورن�ل  �سحيفة  ق�لت  الوقت  ذات  يف 
دمي�ن�س« ح�سب ا�ستطالع ق�مت به، اأن ‹62 من 
اإدارة احلكومة احل�لية  يثقون يف  الفرن�سيني ال 

الأزمة فريو�س كورون� واإدارة حملة التلقيح.
من جهة ث�نية تفر�س ج�ئحة كورون� ح�لة من 
القلق والذعر لدى اجل�لية االأجنبية التي تعي�س 
بفرن�س� التي ت�سرر اأفراده� من هذه اجل�ئحة، 
املوؤ�س�س�ت،  و  ال�سرك�ت  من  الكثري  افال�س  بعد 
اأجنبية،  اأ�سول  �سواء اململوكة من فرن�سيني من 
امل�سكلة  بفرن�س�.  االأجنبية  ابن�ء اجل�لية  اأو من 
العربية  اجل�لية  مبع�ن�ة  ج�نب  من  اأكــرث  له� 
اأ�سول  من  املتحدرين  الفرن�سيني  اأو  حتديدا، 
عربية. و االأخطر الأولئك املقيمني بطريقة غري 

�سرعية. 
ب�جل�نب احلقيقي ف�إن قط�ع اخلدم�ت ك�ن 
و  املق�هي  و  ف�ملط�عم  بفرن�س�،  ت�سررا  االأكــرث 
الدعم  الفن�دق حتملت خ�س�ئر ج�سيمة - رغم 
لق�سم  نه�ئي  اقف�ل  اإىل  اأدى  مم�   - احلكومي 
منهم  الكثري  خ�س�رة  اإىل  اأدى  مم�  منه�،  ه�م 
وظ�ئفهم، و لكن تكمن امل�أ�س�ة الكربى ب�لع�ملني 
العمل  على  يعتمدون  الذين  اأوراق«  دون  »مــن 
يوؤدي  مم�  العمل  �س�ع�ت  و  اأي�م  ح�سب  اليومي 

اإىل ت�سردهم دون اي تف�وؤل ب�لق�دم. 
ــ�دة الــعــ�طــلــني عــن الــعــمــل �ــســيــوؤدي اىل  ــ زي
ال�سريحة واملزيد  ال�سرائية لهذه  القدرة  تدهور 
اإنتع��س جبه�ت  ي�س�هم يف  املع�ن�ة مم� قد  من 
اجلرمية املنظمة، التي �ست�ستغل هذه ال�سريحة 

لتوريطهم ب�ملزيد من االأعم�ل الالق�نونية.
االأو�س�ع  تدهور  يف  الكورون�  �س�همت  لقد 
للمه�جرون الغري �سرعيني. الذين يعي�سون حي�ة 
�سعبة جدا، حيث ال حق لهم يف العمل، اأو حتى 
عليه،  ح�سلوا  حــ�ل  ويف  �سغل،  على  احل�سول 
ودخل  اأطـــول،  عمل  ب�س�ع�ت  مط�لبني  يكونوا 
�سهري اأقل بكثري من الق�نوين، ولي�س لهم حتى 
احلق يف التذمر او االإعرتا�س. اأي اأن م� يعي�سه 
هوؤالء يعترب �سكال من اأ�سك�ل العبودية، يف حني 
يتمتعوا  وال  ب�ل�سوارع،  يعي�سون  ق�سم ه�م منهم 
البع�س  يدفع  مم�  ت�أمين�ت،  وال  تعوي�س�ت  ب�أي 
منهم للعمل التطوعي من اجل تغطية ح�جي�تهم 

اليومية.
بفرن�س�،  االأ�سواأ  النت�ئج  ترقب  علين�  اإذن، 
التك�فل  و  التك�تف  اجلميع  على  يفر�س  مم� 
لتج�وز نت�ئج هذه اجل�ئحة التي �سترتك اآث�ره� 

الك�رثية بفرن�س� و ب�قي اأنح�ء الع�مل.

أ. نسرين الدبابي 
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فة لثقا ا

منــذ مدة طويلة وانــ� اأح�ول اأن اجد العالقة 
بــني الكــم اله�ئل مــن الر�ســ�ئل والن�س�ئح التي 
اأتلق�ه� يومي� من خالل الوات�ســ�ب والفي�ســبوك 
والتويرت وب�سكل مزعج يف كثري من االأحي�ن ومب� 
يحــدث على اأر�ــس الواقع. امل�سيبــة ان عددا ال 
ب�أ�س به من االأ�سخ��س يقومون مب�س�ركة خرب او 
معلومــة اأو مقولة ال �سحة له� وال يعرف من قرر 
اأن ين�ســر االأخب�ر الك�ذبة اأو االأقوال واملعلوم�ت 
ليتلقفهــ� كثــري مــن القــراء فينت�ســر اخلــرب او 
املعلومة ب�ســكل مت�ســ�رع، حيث يت�س�عف الن�سر 
ح�ســب مت�سل�سلة هند�ســية فت�سل اجلميع خالل 
دق�ئق، قد يكون م�سدر املعلومة ذب�ب الكرتوين 
‹‹‹ ‹‹‹‹اأو م�سدر اخب�ري اأو خم�براتي 
يعتمــد ن�ســر االأك�ذيب الأ�ســب�ب كثــرية، ومب� اأن 

د. اياد سليمان

تـــســـطـــيـــح الـــــعـــــالـــــم والــــــفــــــوضــــــى الــــخــــاقــــة

نقــل املعلوم�ت ون�ســره� مل تعــد ِحكرا على جهة 
معينة، فقــد ا�سبحت االأحــداث واالأخب�ر تنتقل 
االجتم�عــي  التوا�ســل  و�ســ�ئل  كل  طريــق  عــن 
وُيعتمــد اخلــرب او املقولة مــن ‹99 من اجله�ت 
املتلقيــة وي�سبــح اخلــرب موؤكــدا ويعتمد كثري يف 
نق��ســ�تهم علــى تلــك االخبــ�ر، طبعــ� مل يقــف 
االأمــر علــى نقل املعلومــة اإمن� حتــول الع�مل اإىل 
قريــة �سغرية واأ�سبحت توؤثر حتى على االأطف�ل 
الذيــن يت�بعــون االخبــ�ر واملعلومــة الأن االأمر مل 

يعد �سرا اأو حكرا على اي طرف.
واإعتمــ�دا علــى كل مــ� ذكرتــه اأعــاله فــ�إن 
اجلم�هــري  علــى  توؤثــر  واحلــوادث  االأخبــ�ر 
ب�ســرعة رهيبــة، والتي قد تكــون نت�ئجه� ك�رثية 
يف بع�ــس املن�طــق من العــ�مل والتي تبعــد اآالف 
الكيلومــرتات عــن امل�ســدر اجلغــرايف للخرب او 
املعلومــة، فمظ�هرات االحتج�جــ�ت التي بداأت 
يف بع�ــس من الدول يف جنوب اأمريك� اأثرت على 
هونغ كونــغ والعراق ولبنــ�ن ومن�طق اأخرى، قد 
يــرى البع�ــس يف ذلك عوملة ويعتمــد مبداأ حرية 
الــراأي واأن كل واحــد لــه احلــق ب�الحتج�ج �سد 
اأن امل�ســ�ألة  ال�ســلطة يف بلــده، ولكــن احلقيقــة 
ا�سبحــت خ�رج �ســيطرة اجلميع وقــد توؤدي اإىل 
اأمور ال حتمد عقب�ه�، وعلى ظهر هذه الظواهر 
طــورت الدولــة الغربيــة نظريــة ت�ســطيح الع�مل 
)توم��ــس فريدمــ�ن( ب�ســبب �ســبك�ت التوا�سل 
االعالمــي والذب�ب االلكــرتوين وغريه، ونظرية 
الفو�سى اخلالقة )كوندلي�ســ� راي�س( حلرك�ت 

االحتج�جــ�ت، والفو�ســى التي تعــم تلك البالد 
ليعطــي احلق لبع�س مــن الدول الإ�ســتغالل تلك 

الفو�سى لتغيري النظ�م الع�ملي ل�س�حله�.
اأزمــة الكورونــ� كمثــ�ل، ف�إننــ�  اأخذنــ�  واإذا 
�ســنجد اوال اأن العــ�مل قــد اأ�سبــح م�ســطح� وكل 
�ســخ�س يتلقــى ويت�أثــر مــن كل معلومــة ت�سلــه 
وي�ســ�رك االآخريــن مــ� ي�ســل اإليــه حتــى ت�سيع 
االأمــور وتتحــول اإىل فو�ســى، كثري مــن االخب�ر 
واملقــوالت خمتلقــة وكثري مــن االخبــ�ر االخرى 
مكــررة وقــد تختفي فرتة ثم تعــود وال اأحد يقوم 

بفح�س اخلرب او يتوقف عن ن�سره.
وميكن اأن نرى بو�سوح م�س�ألة ت�سطيح الع�مل 
مــن خــالل التطعيم�ت التــي طورته� حتــى االآن 
ثالث �ســرك�ت لهــ� ر�سيد كبري مــن االجن�زات 
يف جم�ل االأدويــة واللق�ح�ت: ف�يزر االأمريكية، 
موديرن�، اأ�ســرتا زنيك� الربيط�نية، جون�سون اأن 
جون�ســون وغريهــ�. لكن ا�ســتطالع�ت الراأي يف 
االإحتــ�د االأوروبــي مثال، اأ�ســ�رت اإىل م�ســتوي�ت 
كبرية من الرتدد جتــ�ه التطعيم يف عدة بلدان، 
من فرن�س� وحتى بولندا، حيث اعت�د كثريون اأن 
ي�ســتغرق تطوير اللق�ح�ت عقودا ولي�ــس �ســهورا 

فقط. 
ويبــدو اأن الــرتدد وا�ســع النطــ�ق ي�أخذ بعني 
االإعتبــ�ر التطــورات العلميــة علــى مــدى العقود 
امل��سيــة. ووفقــ� لدرا�ســة اأجريــت عــ�م 2013، 
ت�ســتغرق الطريقــة التقليديــة الإنتــ�ج لقــ�ح مــ� 
يزيــد علــى عقــد يف املتو�ســط. وا�ســتغرق اإنت�ج 

الق�سم االأول
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي
 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ  
وخمت�س يف علوم البيانات

ب�أن  النظرية  هذه  وتقول  املك�سور«،  ال�ُسب�ك  »نظرية  ا�سم  عليه�  يطلق  اأمنية  نظرية  ُهن�لك 
اجلرمية هي نت�ج الفو�سى، وعدم االلتزام ب�لنظ�م يف املجتمع�ت الب�سرية. اإذا حطم اأحدهم 
ن�فذة زج�جية يف الطريق الع�م، وُتركت هذه الن�فذة دون ت�سليح، ف�سيبداأ امل�رة يف الظن 
ب�أنه ال اأحد يهتم، وب�لت�يل فال يوجد اأحد يتوىّل زم�م االأمور، ومنه �ستبداأ نوافذ اأخرى تتحطم 
على ذات املنوال، و�ستبداأ الفو�سى تعم البيت املق�بل لهذا الن�فذة، ومنه اإىل ال�س�رع، ومنه 
املهجورة،  ال�سي�رات  ت�سمل  بل  املحطمة،  النوافذ  النظرية على  تقت�سر  كله. ال  املجتمع  اإىل 

ومراتع القم�مة، واالأرك�ن املظلمة من احلواري والطرق�ت.
نظرية »الن�فذة املك�سورة« هي نظرية قدمه� ع�م 1982 ع�مل� االجتم�ع جيم�س ويل�سون وجورج 
االإ�سالح  �سي��س�ت  من  كثري  يف  وطبقت  وا�سعة،  �سهرة  احلني  ذلك  منذ  واكت�سبت  كيلنج، 
وانتظ�م،  بعن�ية  بيئ�ت معينة  واإخ�س�ع  يتم ر�سد  اأنه »عندم�  النظرية على  وتن�س  االأمني. 
ف�إن ذلك قد ينتج عنه احلد من عملي�ت التخريب املتعمد، ومنع تطور ذلك اإىل جرائم اأ�سد 
خطورة«. ف�لن�فذة املك�سورة توحي للمخربني بعدم االهتم�م، واإمك�نية اإفالتهم من العق�ب، 
لو ك�سروا ن�فذة، اأو نوافذ اأخرى، مثلم� اأن احلي النظيف ال ي�سّجع على رمي املخلف�ت فيه، 
فمجرد كونه نظيفً� يعترب ع�مل ردع. و�سي��سة برايتون هن� تقوم على اأن حم�ية املجتمع من 
الع�مة واخل��سة �سينتج عنه كبح مق�بل  اجلرائم ال�سغرية ك�لتخريب، وحتطيم املمتلك�ت 

تلق�ئي للجرائم االأكرب االأ�سد خطورة. 
النظرية مبنية على علم النف�س الب�سري الذي يقول ب�أن االإن�س�ن لديه قدرة، وحب االن�سب�ط، 
وااللتزام ب�لقوانني، واالآداب الع�مة، متى م� توفرت له البيئة امل�سجعة على ذلك، و�سرع�ن م� 
ينفك من هذا االلتزام، متى م� راأى االنفالت من حوله. وهي نظرية ب�سيطة للغ�ية، وميكن 
تعريبه� ب�أن الكب�ئر تبداأ ب�ل�سغ�ئر ف�إهم�ل �سغ�ئر االأمور، وعدم مع�جلة االأخط�ء الدقيقة 
يكون بداية امل�س�كل الكبرية، وهذا الكالم ج�ء مع�ك�سً� ملف�هيم �س�بقة ك�نت تن�دي ب�الهتم�م 

ب�مل�س�كل الكربى، وت�أخري النظر يف امل�س�كل ال�سغرية، اأو حتى جت�هله�!
تطبق هذه النظرية يف الدول املتقدمة، حيث ُيغرم كل َمن يرمي املخلف�ت يف ال�سوارع، مهم� 
اأخرى يف جم�الت  �سواهد  وهن�ك  وُتنظف.  يوميً�  املوا�سالت  و�س�ئل  وتغ�سل  �سغر حجمه�، 
احلي�ة املختلفة تت�بع ب�سكل دقيق مثل تغرمي َمن يتج�وز ال�سرعة، اأو ُيطلق االأ�سوات الع�لية 
وغريه�، فيح�ّس الن��س اأن من واجبهم امل�س�همة يف احلف�ظ  على مدنهم، مم� ينعك�س على 

احلي�ة الع�مة. 
 

نظرية 
أ. د. عالء محمود التميمي»النافذة المكسورة«

اأحــد لق�ح�ت االإنفلونزا الوب�ئيــة اأكرث من ثم�ين 
�ســنوات بينم� ا�ســتغرق لق�ح الته�ب الكبد )بي( 
وا�ســتغرق  االإعــداد،  طــور  يف  ع�مــ�   18 حــوايل 
تطويــر لقــ�ح �ســركة مودرنــ� 63 يومــ� بــدءا مــن 
الت�سل�ســل اجلينــي حتــى و�سولــه اإىل اأول جرعــة 
للب�ســر. ويرف�ــس نحــو 40 ب�ملئــة مــن االأمريكيني 
تلقــي اللقــ�ح امل�ســ�د لفريو�ــس كورون� امل�ســتجد، 
وفق� ال�ستطالع راأي اأجراه مركز »بيو« لالأبح�ث، 

م� يزيد مهمة احتواء الفريو�س تعقيدا.
الدقيــق  ب�ل�ســبب  التكهــن  ميكــن  ال  وبينمــ� 
لرف�س اللق�ح، يف�سر موقع »�س�ينتفيك اأمريك�ن« 
التــي  املت�س�ربــة  والر�ســ�ئل  ب�الرتبــ�ك  االأمــر 
�ســهدته� البالد منذ فربايــر امل��سي، والتي قللت 

ثقة الن��س مب� تراه ال�سلط�ت من��سب�.
ومــن خــالل وك�الت االأنب�ء �ســنجد اأن ق�سية 
االإرتبــ�ك ورف�ــس البع�س تلقــي التطعيم يف كثري 
مــن دول العــ�مل هــو �سفــة م�ســرتكة لكثــري مــن 
ال�ســعوب يف الع�مل وت�ســري اىل ح�لة من ت�ســطيح 
العــ�مل وحتــول اأغلــب الن��ــس اىل تفكــري ونهج ال 
ي�ســب يف م�سلحة هذه ال�ســعوب وقد يت�ســبب يف 

مزيد من الفو�سى واالإرتب�ك.
وق�ســة الكورونــ� والتطعيــم ت�ســبة اىل حد م� 
ق�ســة حتــرمي القهــوة يف القــرن ال�س�د�ــس ع�ســر 
امليــالدي، ورمب� ال يخطر بب�ل اأحد اأن القهوة يف 
يــوم من االأي�م ك�نت حمرمة بفتوى اأحد العلم�ء، 
وت�ســببت يف اأحداث مثرية. فقد ق�م ال�ســيخ علي 
بن علي ا�سكندر احلنفى ال�سيوا�سى ال�سرير اأحد 
اأئمة م�سر املعروفني ب�إ�سدار فتوى حترم القهوة 
املنكــرات  مبنــع  وتق�ســي   1572 عــ�م  نه�يــة  يف 
وامل�ســكرات واملحرمــ�ت، وبغلــق اأبــواب احل�ن�ت 
والتج�هــر  القهــوة  ا�ســتعم�ل  ومنــع  واخل�نــ�ت، 

ب�سربه�، وهدم وك�سر اأوانيه�.
والأجــل تنفيذ هــذا احلكم، ك�ن الع�س�ــس على 
الفح�ــس وبيوته� وب�عته� �ســديدا جــًدا، و�سربوا 
اأوانيهــ�.  وك�ســروا  البيــوت  وهدمــوا  واأ�ســهروا 
وت�ســببت الفتوى يف قي�م معركة ح�مية الوطي�ــس 
بني موؤيدي ال�سيخ و فتواه و بني التج�ر و موؤيديهم 
مــن الب�ئعــني، حيــث مــ�ت اأحــد موؤيــدي التج�ر، 
وح��ســر  م�ســجد،  اإيل  وموؤيــدوه  ال�ســيخ  فهــرب 
كمــ� ج�ءهــم  ج�نــب.  كل  مــن  امل�ســجد  التجــ�ر 
خــرب وفــ�ة �ســ�ب اآخر منهــم وخرب اآخــر يوؤكد اأن 
هن�ك �ســ�ب� يف ح�لة خطرة، اإىل اأن علموا مبوته 
فك�نت �سدمة كبرية عليهم، و من ثم قرر التج�ر 
اال�ســتمرار يف حم��ســرة ال�ســيخ وموؤيــدي فتــوي 

حترمي القهوة.
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بعيد  عــام  كــل  مــن  يناير   25 يــوم  يف  مصر  حتتفل 
األمن  حفظ  يف  رجاهلا  جلهود  تقديًرا  وذلــك  الشرطة، 
واألمان وإستقرار مصر، واعتراًفا بتضحياهتم  ومت إختيار 
هذا اليوم بإعتباره ختليًدا لذكري موقعة اإلمساعيلية عام 
1952 اليت راح ضحيتها مخسون شهيدا ومثانون جرحًيا 
من رجال الشرطة علي يد اإلحتالل اإلجنليزي ىف ذلك 
الوقت، وهي ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات 
دائمًا  ستظل  واليت  املصري،  النضال  ملف  الناصعة يف 
الشرطة  لرجال  والعطاء  والفداء  للتضحية  رمــزًا  وأبــدأ 
تسليم  الشرطة  رجـــال  رفــض  أن  بعد  الــوطــن،  لــصــاحل 
سالحهم وإخالء مبين املحافظة لإلحتالل اإلجنليزي، ىف 
ملحمة وطنية رائعة دخلها 130 جنديا من األبطال اختيارا 
وليس اضطرارا بقسم شرطة اإلمساعيلية، حيث واجهوا 
حصار قوات االحتالل الربيطاين ملبين القسم الصغري، 
أسلحتهم  لتسليم  املــحــتــل   ــذار  إلنـ اإلنــصــيــاع  رفــضــوا  و 
والرحيل، حيث كانوا أقوى قوة استعمارية يف العامل آنذاك 
مدعومة  الربيطانية  القوات  وكانت  العظمى(  )بريطانيا 
شرطة  قسم   وحاصرت  املصفحة  والعربات  بالدبابات 
جندي،  آالف  بسبعة  املحافظة  ومــبــى  اإلمساعيلية، 
بينما كان عدد اجلنود املصريني املحاصرين ال يزيد على 
مثامنائة يف الثكنات ومثانني يف املحافظة، ال حيملون غري 
البنادق، وكانت معركة ضارية ضرب فيها رجال البوليس 
البواسل مثاال للفداء والوطنية، واستمرت املعركة ساعتني 
ومل يستطع اإلجنليز ان يتقدموا خطوة واحدة بتسليحهم 
اهلائل، إال بعد سقوط 50 شهيدا و80 جرحيا من رجال 
الشرطة البواسل هم كل قوة القسم، ومل يستطع اجلنرال 
اإلجنليزي إكسهام أن خيفي إعجابه بشجاعة املصريني 
ولذا  الشرطة املصريون بشرف،  قاتل رجال  فقال )لقد 
فإن من واجبنا احترامهم مجيًعا ضباًطا وجنوًدا(، وقام 
العسكرية  التحية  ــأداء  ب منه  بأمر  الربيطانيني  اجلنود 
دار  من  خروجهم  عند  املصريني  الشرطة  رجال  لطابور 
ومت  النادرة،  لشجاعتهم   وتقديًرا  هلم  تكرمًيا  املحافظة 
ختليد امللحمة. حتية طيبة لرجال الشرطة املصرية ولكل 
أمان  لدورهم يف حفظ  العريب  العامل  الشرطة ىف  رجال 

وإستقرار أوطاهنم.

أ.هويدا عبد الوهاب

عيد 
الشرطة 
المصرية

من هنا وهناك

لة يف كل مرة من ج�نبي لهم، ب�سبب  ة من اأبن�ئي، على اإثر وعود متكررة وموؤجَّ بدعوة ُملحَّ
االأ�سبوع  اأخريًا والأول مرة يف بحر  اأخرى كثرية، �س�هدت معهم  ب�أ�سي�ء  ة  م�سغولي�تي اجلمَّ
املن�سرم، الفيلم الروائي ال�سوداين اجلديد: »�ستموت يف الع�سرين« للمخرج اأجمد اأبو العال. 
يعد  اأنه  وكيف  به،  اإعج�بهم  فرط  مــرارًا من  م�س�هدته  االأوالد  زين يل  الذي  الفيلم  ذلك 
اأول فيلم �سوداين ُيطرح من خالل موقع »نتفليك�س« الع�ملي على اليوتويب الخ، والذي ذاع 
�سيته موؤخرًا، بعد اأن حظي بقبول وتقدير وا�سعني على ال�سعيدين االأقليمي والع�ملي، حيث 
قد  اأنه  اأي�سً�  االأنب�ء  بل ج�ء يف  ب�إيط�لي�،  لل�سينم�  البندقية  ن�ل ج�ئزة مرموقة مبهرج�ن 
ح موؤخرًا لنيل اإحدى جوائز االأو�سك�ر نف�سه�، وذلك لعمري ميثل يف حد ذاته فتحً� غري  ُر�سِّ
م�سبوق ب�لن�سبة لل�سودان يف دني� الفن ال�س�بع على امل�ستوى الع�ملي، نتمنى اأن تتبعه فتوح�ت 

واإجن�زات ب�هرة اأخرى يف هذا املج�ل يف امل�ستقبل القريب ب�إذن اهلل.
هذا، وب�سرف النظر عن اخل�س�ئ�س واملميزات الفنية ال�سرفة لهذا الفيلم من حيث 
االإخراج والت�سوير والتمثيل واحلبكة ال�سينم�ئية واملوؤثرات ال�سوتية وغريه�، التي ت�س�فرت 
جميعه� لكي جتعل من هذا الفيلم عماًل فنيً� ع�يل امل�ستوى يف ب�به، مم� اأهله لذلك الرتحيب 
والتقدير واالإطراء الذي ظل يحظى به داخليً� وخ�رجي�، وبقطع النظر كذلك عن احلمولة 
االإنحي�ز  هو  الع�م  اه�  موؤدَّ يبقى  والتي  العمل،  ذلك  ج�سده�  التي  االأ�س��سية  االإيديولوجية 
للفعل الوجودي لالإن�س�ن، انطالقً� مم� ميليه عليه عقله وتفكريه احلر يف نط�ق ع�مل احل�س 
وامل�س�هدة فقط، وحتمل م�سوؤولي�ت وتبع�ت م� ينجم عن ذلك، والقطع يف املق�بل مع �س�ئر 
اأمن�ط التفكري وال�سلوك القدري، ومع اأية اإمالءات اأو تع�ليم اأخرى من اأي نوع ت�أتيه من اأي 
م�سدر اآخر، بح�سب�ن اأن ذلك هو �سبيل التحرر واالإنعت�ق والتقدم واالإنطالق اإىل االأم�م، 
اأح�س�ست كم�س�هد مع كل م� تقدم ذكره، ب�الأثر القوي لفن الطيب �س�لح بثيم�ته املميزة على 
�س�ئر بنية هذا الفيلم، وذلك من حيث احلبكة، وال�سين�ريو، واحلوار، وت�سوير ال�سخ�سي�ت، 

ف�ساًل عن املالمح الفولكلورية، وحتى املوؤثرات الفنية والديكور.
االإبداع  م�سرية  جممل  على  �س�لح  للطيب  والق�س�سي  الروائي  الفن  ت�أثري  اأن  والواقع 
ال�سردي والدرامي املع��سر يف ال�سودان، اأمر ُم�س�َهد وُمالَحظ اإىل حد كبري. فقد اإبتدر هذا 
الك�تب العبقري حقً�، اأمن�طً� من الت�أليف ال�سردي والدرامي، ذات ال�سطوة الفنية واملعرفية 
االآ�سرة التي م� تزال تغوي اأجي�اًل متع�قبة من املبدعني ال�سودانيني حذو طريقته�، والن�سج 

على منواله� ق�سدًا ك�ن ذلك اأو عفوًا من خالل م� يعرف ب�لتن��س.
ومن املالحظ اأن اأثر الطيب �س�لح يتجلَّى ب�سفة خ��سة على نفر معترب من مم�ر�سي 
قورنوا  م�  اإذا  ال�سودان،  و�سم�ل  و�سط  اإىل منطقة  ينتمون  الذين  املج�الت  الكت�بة يف هذه 

د.خالد محمد فرح
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  دبلوما�شي وكاتب �شوداين

والزين  اإبراهيم،  ا�سحق  اإبراهيم  مثل:  االأخــرى  املن�طق  من  بر�سف�ئهم 
ب�نق�، وعبد العزيز بركة �س�كن على �سبيل املث�ل. فهوؤالء ظلوا »ي�سدرون 

يف كت�ب�تهم ب�الأحرى عن خلفي�ت اجتم�عية وثق�فية خمتلفة نوعً� م�«.
»�ستموت يف  فيلم  بني  املق�رنة  �سبيل  على  اإنتب�هن�  يلفت  م�  اأول  ولعل 
»مو�سم  و  الزين«  »عر�س  روايتي:  مثل  �س�لح  الطيب  واأعم�ل  الع�سرين« 
الهجرة اإىل ال�سم�ل« مثاًل ، ذلك احل�سور القوي لل�س�أن الغيبي وامل�ورائي 
وال�سويف يف كليهم�، وم� يجري جمرى ذلك من النبوءات واأقوال العرافني 
موقفً�  ي�سمر  ك�أنه  الــذي  الفيلم  موقف  اختلف  واإن  وال�سيوخ،  والن�س�ك 
اأعم�ل  ملجمل  االأخالقية  والر�س�لة  االإيديولوجية  للحمولة  م�  نوعً�  ُمغ�يرًا 

الطيب �س�لح ، ب�إزاء الروح�ني�ت وع�مل الغيب ب�سفة ع�مة.
مهم� يكن من اأمر، ف�إن الروح الفنية الع�مة للطيب �س�لح ‹ بح�سب 
راأين� -  ظلت مهيمنة على بنية هذا الفيلم ب�سفة جمملة ، كم� جتلت يف 

تف��سيل حمددة بعينه� فيه.
جوار  اإىل  الق�ئم  املو�سميني  الزراعيني  العم�ل  مع�سكر  اأي   ، ف�لكمبو 
ال�سك�نية  وخ�س�ئ�سه  برتكيبته  الكمبو  ذلك  ل«،  »ُمزمِّ الفيلم  بطل  قرية 
واالإجتم�عية واالإقت�س�دية ، هو نف�سه »الواحة« اأو واحة اخلدم، ذلك احلي 
»عر�س  رواية  يف  ح�مد«  »ود  قرية  ه�م�س  على  يقوم  ك�ن  الذي  الع�سوائي 
�سب�ب  والعربدة من  والق�سف  اللذة  يق�سده طالب  ك�ن  الذي  و  الزين«، 

القرية ومراهقيه�.
اأم� القونة »�ست الن�س�ء«، خليلة »�سليم�ن« الفن�ن واملثقف �سديق البطل 
مل« رغم ف�رق ال�سن، وعّرابه على درب »احلداثة والتحرر و االإنعت�ق« ،  »ُمزَّ
�رة« اإحدى فتي�ت الواحة، و�س�حبة �سيف الدين يف رواية  فلعله� تق�بل »ال�سَّ

عر�س الزين.
جيلن�  ابن  ب�إمتي�ز،  ــ�ده  واأج دوره  ج�سد  والــذي  نف�سه،  �سليم�ن  واأمــ� 
فيبدو  ال�سّراج،  مي�سرة  الدكتور حممود  القدير  الفن�ن  ب�جل�معة  ودفعتن� 
الزين  روايــة: عر�س  الدين« يف  »�سيف  �سخ�سيتي  ك�ن مزيجً� بني  لو  كم� 
ال�سم�ل«  اإىل  الهجرة  »مو�سم  روايــة:  يف  �سعيد  وم�سطفى  بوهيميته،  يف 
اأفال تذكرن� غرفة  التوايل.  الع�مل على  واإنفت�حه على  واأ�سف�ره  يف ثق�فته 
�سليم�ن الغريبة مبحتوي�ته� واأث�ثه�، وخ�سو�سً� ب�سذوذه� عن �سي�قه� يف 
�سعيد  م�سطفى  بغرفة  ال�سوداين،  الريف  قرى  من  الب�سيطة  القرية  تلك 
الغ�م�سة مبنزله يف قرية ود ح�مد ب�أث�ثه� وديكوره� االإفرجني، ولوح�ته� 
تلك  من  �سليم�ن  غرفة  خلو  هو  الوحيد  الفرق  رمب�  الفنية؟  ومقتني�ته� 
الكتب الكثرية جدًا التي ك�نت تنوء به� اأرفف غرفة م�سطفى �سعيد، والتي 

رمب� عوَّ�س عنه� وجود اآلة العر�س ال�سينم�ئي يف غرفة �سليم�ن.
يف  »�سليم�ن«  به�  ف�ه  التي  الن�بية  االألف�ظ  تذكرن�  ذلك،  ج�نب  واإىل 
مو�سم  روايــة:  يف  جمــذوب  بنت  ب�سف�هة  مــ�،  نوعً�  »مزمل«  مع  له  حــوار 

الهجرة اإىل ال�سم�ل، مع اختالف ال�سي�قني اختالفً� ب�ئن�.
بكل  يعدو  وهو  مزّمل  البطل  م�سهد  ف�إن  اأي�سً�،  ورمزيً�  مو�سوعيً�  اأم� 
مب�سهد  فتذكرن�  اخلرطوم،  نحو  قريته  من  املتجهة  ال�س�حنة  وراء  قوته 
غرق م�سطفى �سعيد يف النيل، اأو ب�الأحرى اإختف�ئه بني اأمواجه ال�س�خبة 
اأن  قرر  قد  مزمل  ولعل  ال�سم�ل.  نحو  اإ�ستثن�ئي  في�س�ن  ذات  حملته  التي 
يعمل بن�سيحة عرابه �سليم�ن ب�أن يرحل من قريته ب�جلزيرة اأي من اإجت�ه 
اجلنوب، اإىل اخلرطوم الع��سمة �سم�اًل مع اإجت�ه النيل يف جري�نه، ومنه� 
اإىل م�سر ثم اأوروب�، وذاك هو لعمري ال�سم�ل نف�سه الذي ك�نت تهفو اإليه 

نف�س م�سطفى �سعيد.

يحقُّ الأن�س�ر الديكت�تور العربي، ومرت�دي ميلي�سي� االحتالل الط�ئفي 
يف بلدانن� العربية، اإطالق �سع�رات الت�سّفي برحيل الرئي�س االأمريكي، يف 

م�سهد هزيل بدا وك�أنه يوا�سي جراحهم النف�سية والفكرية.
لوا  جراح بداأت منذ �سنوات طويلة ورمب� عقود، حلظة اأن اخت�روا وف�سّ
الركوع  من  الكبري  ب�لكم  م�سحوبة  الب�سري،   العي�س  مقوم�ت  فت�ت 
واخلنوع وال�سري ك�لقطيع يف الربوع، لت�سل اأي�من� هذه اإىل مراحل التقيح 

والت�سّمم.
التوا�سل  مواقع  على  والتعليق�ت  الو�سوم  بع�س  و�سعهم  نفهم  قد 
االجتم�عي، تفتخر ببق�ء رمزهم يف مك�نه ث�بتً� ي�أبى التغيري، واإن تغري 
بعيدًا  ي�سرح  اأن  املوؤدلج  خلي�لهم  يحق  وقد  ب�أ�سرهم.  اأهله  وح�ل  البلد 

خلف ف�نت�زي� الن�سر االإلهي.
فهذا الذي ي�سع �سورتني لدون�لد ترامب وق��سم �سليم�ين )اجلرنال 
االإيراين( مفتخرًا ب�أن االأول ذهب والث�ين خّلف االآالف من خلفه، مل ولن 
يدرك م�ذا �سيفعله هوؤالء االآالف يف بلده على ح�س�ب م�ستقبل وكرام�ت 

وثق�ف�ت اأبن�ئه واأحف�ده.
اأن  يعي  ولن  مل  مبت�سمً�،  االأ�سد  ب�س�ر  �سورة  ن�سر  يكرر  الذي  وذاك 
مطلع الع�م ‹‹‹‹ و�سقيعه بال كهرب�ء وال وقود، ومنَط حي�ته الب�ئ�س 
والقمع، م�سحوبً� ب�حلرم�ن حتى من رغيف اخلبز  الذل  مع مزيد من 

ولقمة عي�س؛ معيب جدًا اأن تق�بل ب�أويل االأمر بـ »ابت�س�مة«!  
عرو�سهم،  على  امل�ستبدون  وبقي  ترامب  رحــل  �س�دة...لقد  ي�  نعم 

وبقيت عم�م�ت االإره�ب الط�ئفي على املن�بر.
اأو على االأغلب يدركونه بغ�س��سة، اأن الرئي�س  لكن م� ن�سيه اجلميع 
على  والع�سكرية  االقت�س�دية  ال�سيطرة  مف�تيح  ميلك  الــذي  االأمريكي 
املحيط�ت،  �س�ئر  احلربية  اأ�س�طيله  تعرب  والـــذي  الــعــ�مل،  بق�ع  �ستى 
وحتتكر دوالراته م�كين�ت امل�س�رف الدولية، قد عجز عن حتويل م�س�ر 
الدميوقراطية وخي�ر ال�سعب، فتنّحى جمربًا عن كر�سيه الفخم يف �سّدة 

البيت االأبي�س، واإن على م�س�س.
تنّحى، مثلم� تنحى من قبله على مدار خم�سني ع�مً� م�ست ريت�س�رد 
االأب،  بو�س  ريغ�ن، جورج  رون�لد  ك�رتر،  فورد، جيمي  نيك�سون، جريالد 

بيل كلينتون، جورج دبليو بو�س، ب�راك اأوب�م�.
ال�سعب ه�ربً�  يتنّحى  و�سورية مث�اًل،  بينم� يف اخلم�سني ع�مً� ذاته�، 
الجئً� ن�زحً� يف اأ�سق�ع الع�مل، ويبقى اآل االأ�سد على كر�سي الزع�مة واإن 

اهرتاأ ب�لك�مل، واهرتاأت البالد معه.

أ.هاني المالذي

رحل ترامب 
وبقي األسد!

رأي حـــر

كاتب و اإعالمي عربي
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السياسة

 الفنان التشكيلي العراقي سعد نجم: 
الفن العراقي له مكانة كبرية و تاريخ رصن 
من الحضارات اآلشورية والبابلية والسومرية 

تــكــون ب�شيطة، ورمبــا  مــا  الــبــدايــات دائــمــاً  ـ 
عفوية، ماذا تتّذكر منها؟

الر�سم، البد  البداي�ت يف  اإىل  اإذا م� رجعن�  ـ 
من الرجوع اإىل الطفولة املبكرة يف املدر�سة، واأن� 
على  الر�سم  م�دة  اأ�ست�ذ  ر�سمه  م�  تقلّيد  اأحــ�ول 
االأوىل  املرحلة  واأن� يف  التف��سيل،  ب�أدق  ال�سبورة، 
بن�سبه�  واحليوان�ت  االأ�سك�ل  اأر�سم  اأنني  �سعرت 
على  وبــ�إ�ــســرار  دفعني  ال�سغل  هــذا  ال�سحيحة، 
ر�سم كل م� تقع عليه عيني، من �سور يف القراءة 
على  �سجعني  الـــذي  اأ�ــســتــ�ذي  واحلــيــ�ة،الأر�ــســي 

االإ�ستمرار بعد عر�س ر�سوم�تي يف ال�سف. 
ـ مَبن ت�أثرت من فن�ين الرعيل االأول ومل�ذا؟

املعهد  يف  واأنـــ�  ــة،  ــداي ب االأول  الــرعــيــل  مــن  ـ 
اأ�ست�ذن�  مثل  كب�ر،  وفن�نني  اأ�س�تذة  على  تعّرفت 
واالأ�ــســتــ�ذ  يون�س احلــمــطــ�ين،  الــفــنــ�ن  املــرحــوم 
م�هر  واملــرحــوم  كنع�ن،  واالأ�ــســتــ�ذ  خليل،  ــد  دري
يون�س  وجنيب  اجلميلي،  ق��سم  واالأ�ست�ذ  حربي، 
للمعهد  القدو ك�ن عميدًا  والفن�ن املرحوم �سرار 
وح�سويل  املعهد،  من  تخرجي  بعد  اأمــ�  اآنـــذاك. 
معرتك  دخلت  الر�سم،  ق�سم  على  االأول  املركز 
الكثري  جمعت  والتي  اجلميلة،  الفنون  اأك�دميية 
املح�فظ�ت،  جميع  ومن  املن�ف�سني،  ال�سب�ب  من 
الفن�نني  اأغلب  األتقي  واأنــ�  رمب�  حمظوظً�  وكنت 
واملرحوم  الدروبي،  ح�فظ  املرحوم  مثل  الــرواد، 
ال�سيخلي،  واإ�ــســمــ�عــيــل  حــيــدر،  كــ�ظــم  الــفــنــ�ن 
هــ�دي  ود.  اأحــمــد،  مــ�هــود  ود.  �ــســربي،  وحممد 
كنت  واأي�س�  �سيت،  وليد  الكبري  واأ�ست�ذي  نفل، 
مت�بعً� �سغفً� درو�س رائد فن الر�سم املرحوم ف�ئق 
ح�سن، يف درو�سه العملية، وال اأن�سى ف�سل د. زهري 

�س�حب، واأميمة ال�سواف.
ـ ما هي اأول لوحة ر�شمتها، وما هو مو�شوعها 

وملَن عر�شتها؟

�سعد جنم فنان ت�سكيلي متّفّرد يف ر�سم البورتريه يف العراق، تتّلمذ على يّد الفنان 
الت�سكيلي  الفن  ورواد  اأ�ساتذة،  اأب��رز  يد  على  ودر���س  يون�س،  جنيب  الراحل  الرائد 
العراقي، منهم فائق ح�سن واإ�سماعيل ال�سيخلي وحافظ الدروبي وماهود اأحمد و�سرار 
يف  اجلميلة  الفنون  اأكاددميية  يف  الر�سم  ملادة  اأ�ستاذًا  ي�سبح  اأن  قبل  وغريهم،  القدو 
املو�سل. يتميز �سعد جنم بهدوئه واإبتعاده عن االأ�سواء، �سارك يف اأغلب معار�س نقابة 
الفنانني واأكادميية الفنون اجلميلة ببغداد، اإلتقيناه يف املو�سل، وهو منهمك يف اإجناز 

معاملة التقاعد، وكان ل »كل العرب« معه هذا احلوار.
حوار: عبد الجبار الجبوري       

FEVRIER 2021 / شباط 2021 العدد 30 38



اأم  ل�سورة  تخطيطً�  ك�نت  اللوح�ت  اأوىل  ـ 
اأهديته� ل�سديقي ال�سرير �س�مل املعروف  كلثوم، 
رحمه  كلثوم  اأم  الأغ�ين  ع��سقً�  وك�ن  داوود،  ب�أبو 

اهلل.
الدرا�شة  اأيــام  الر�شم،  يف  اأ�شاتذتك  هم  ـ من 
املــتــو�ــشــطــة والــثــانــويــة والــكــلــيــة، ومــــاذا تعلّمت 

منهم؟
ـ بداي�تي يف املتو�سطة ت�أثرت ب�الأ�ست�ذ، يون�س 
وكنت  امل�ئية،  االألـــوان  در�سني  الــذي  احلمط�ين 
معجبً� ب�أعم�له، كذلك تعلمت املنظور من االأ�ست�ذ 
غ�من حمو، وكذلك اأ�ست�ذي د. نزار عبداللطيف، 
يف  الت�سّريح  علمّني  املتو�سطة،  املرحلة  يف  اأي�س� 
كنت  املعهد،  يف  اأمــ�  الب�سيطة،  مبب�دئه  الر�سم 
يون�س،  جنيب  املرحوم  الأ�ست�ذي  �سغوفً�  مت�بعً� 
اللون  ليفر�س  الب�ليت،  على  الــلــون  ميــزج  وهــو 
اأر�سية  على  ترق�س  الفر�س�ة  وك�أن  اللوحة،  على 
القم��س، اأم� يف الكلية، فكثريًا م� تعلقت ب�أ�ست�ذي 
وليد �سيت، وطريقة اأدائه يف الر�سم، كذلك كنت 
مت�بعً� للفن�ن املرحوم ف�ئق ح�سن واأعم�له الرائعة 

املتخمة ب�للون. 
جتربتك  يف  فنية  حتــولت  هناك  بالتاأكيد  ـ 

يف الر�شم، يف مرحلة كلية الفنون اجلميلة، من 
عن  حتدثنا  لــو  موهبتك،  �شقل  يف  الف�شل  لــه 
الفنية  معار�شها  يف  وم�شاركاتك  الكلية،  فــرتة 

الت�شكيلية؟
للكثري  درا�ستي  خــالل  ومــن  الكلية  فــرتة  يف  ـ 
من املدار�س الفنية، واالأ�س�ليب وجت�رب االأ�س�تذة 
�سيت،  وليد  ب�أ�ست�ذي  كــثــريًا  تــ�أثــرت  وتنّوعه�، 
الــواقــعــيــة،  االأعـــمـــ�ل  فــ�ئــق ح�سن يف  واملـــرحـــوم 
يف  تق�م  التي  املع�ر�س  اأغلب  يف  م�س�رك�ت  ويل 
الكثري من  واأكيد هن�ك  اآنذاك،  الفنون  اأك�دميية 
التحوالت يف جم�ل الر�سم، نتيجة تطور املدار�س 

يف  والــتــجــديــد  الفنية  واحلـــركـــ�ت  واالأ�ــســ�لــيــب، 
بتلك  مت�أثرًا  االأعم�ل  من  الكثري  الروؤيةف�أجنزت 

التج�رب الفنية.
ـ مــا هــي املــعــار�ــس الــقــطــريــة واملــحــلــيــة التي 

ا�شرتكت فيها، وح�شلت على جوائز فيها؟
جمعية  مع�ر�س  يف  كثرية،  م�س�رك�ت  هن�ك  ـ 
االأردن  يف  م�س�رك�ت  اخلـــ�رج  ويف  الت�سكيليني، 
ولبن�ن ولندن واخلليج، ويل الكثري من ال�سه�دات 
التقديرية، كذلك ح�سلت على املركز الث�ين على 
واالأول   1993 ع�م  البورتريه  م�س�بقة  يف  القطر 
كذلك   ،1988 ع�م  الف�و  بوابة  تنفيذ  م�س�بقة  يف 
الكبرية  اخللفية  الــلــوحــ�ت  ــ�ز  اإجنـ يف  خــربة  يل 

لالإ�ستعرا�س�ت الري��سية.
الب�شمة  وملَْن  الفنية،  لوحتك  ت�شكّلْت  ـ كيف 

الأوىل فيها؟
االنطب�عية،  ب�ملدر�سة  ــ�أثــري  ت بـــداأ  بــدايــة  ـ 
اهلل  رحمه  يون�س  جنيب  الكبري  الفن�ن  واأ�ست�ذي 
خالل  مــن  االإيط�لية  االنطب�عية  اأخــذ  والـــذي   ،
درا�سته يف م�سر. در�ست اللون والتكنيك، وكنت 
البورتريه،  جمــ�ل  يف  خ��سة  ب�أعم�له،  معجبً� 
املج�ل  هذا  تقني�ت  واأدر�ــس  اأتوغل،  جعلني  مم� 
نوع  اأي  الدي�لكتيك،  على  يعتمد  الأنــه  ال�سعب، 
اأجل�س  م�  دائمً�  واللوحة.  الفن�ن  بني  احلوار  من 
اإىل  للو�سول  اأحـــ�وره،  �س�عة  لن�سف  املوديل  مع 
التف��سيل  اأدق  اإىل  والو�سول  النف�سية،  دواخله 
يف  الفنون  اأك�دميية  اإىل  اإنتق�يل  وبعد  العمل.  يف 
بغداد، تبلورت �سخ�سيتي اأكرث، فتعلّمت الواقعية 
يف الر�سم،عن طريق اأ�ست�ذي الفن�ن وليد �سيت، 
اأمريك�،  من  الفنية  بتجربته  جــ�ء  بــدوره  والــذي 
اأن  وحــ�ولــت  فرن�س�.  مــن  ح�سن  ف�ئق  واملــرحــوم 
اأمزج جتربتي الفنية يف املو�سل وبغداد يف بوتقة 
واحدة، والنتيجة ك�نت لوح�تي واقعية انطب�عية، 

وال زلت اأ�ستغل عليه� يف التقنية واللون.  
لوحة  على  ف�شل  لها  الفنية  املــدار�ــس  اأي  ـ 

�شعد جنم؟
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ـ من خالل درا�ستي ت�ريخ الفن، تعلّمت الر�سم 
واالأ�س�ليب  واحلرك�ت  املدار�س  من  الكثري  على 
والواقعية  الكال�سيكية  على  ف�إ�ستغلت  الفنية، 
والرمزية  وال�سري�لية  والتعبريية  االنطب�عية 
والتجريد الت�سخي�سي، لكني ال زلت اأحب الواقعية 

واالنطب�عية، واأح�ول دائمً� املزج بينهم. 
الت�شكيلّية  ال�شباب  جتــارب  اإىل  تنظر  كيف  ـ 

الآن؟
ـ لل�سب�ب حظوة كبرية يف الفن، لكن لالأ�سف 
الفنية  امل�ستلزم�ت  كل  توفر  رغم  قليلة،  املواهب 
اأو  لــوحــة  اأي  اإىل  والــو�ــســول  ــوان،  ــ واألـ مـــواد  مــن 
اأنهم  االأ�س��سية  امل�سكلة  لكن  النت،  عرب  معلومة، 
من  اإخت�س��سهم،  خــ�رج  كتب  على  يطلعون  ال 
رواي�ت ع�ملية اأو اأدبية، ف�لقراءة �سرورية للفن�ن، 
تدفعه اإىل التدّبر والتفّكر، يف الكثري من االأمور، 
اأفك�ر  والدة  على  الفكر  وحتــث  حوله،  يجري  مل� 
القليل  هن�ك  العمل،  يف  التجديد  ،وروح  جديدة 
من ال�سب�ب من يهتم بهذا االأمر. وال�سبب االآخر 

اأخذوا  العلي�،  ال�سه�دات  اأ�سح�ب  االأ�س�تذة  كرثة 
عن  اأبعدتهم  والتي  النظرية،  ب�جلوانب  يهتمون 

اجل�نب العملي املنهجي االأك�دميي الواقعي.
الفنون  يف  كــبــرية،  مك�نة  لــه  الــعــراقــي  الفن 

عربيً�،  املت�سدرين  من  ويعترب  والع�ملية،  العربية 
ولــه تــ�ريــخ ر�ــســني، مــن احلــ�ــســ�رات االآ�ــســوريــة 
الثق�فة  تنوع  اىل  اإ�س�فة  ال�سومرية،  والب�بلية 

واالآداب والفلكلور واملوروث ال�سعبي.
ـ هناك فو�شى يف الت�شكيل العراقي، وخا�شة 
والفانو�س  بالكمبيوتر  النقل  اأق�شد  البورتريه، 
ــريه، عــلــى اأنـــه مــن عــنــديــات واإبـــــداع الفنان  وغــ

نف�شه، مباذا تربر هذا؟
البورتريه،  فو�سى  يف  مهمً�،  �سوؤاال  طرحت  ـ 
الــفــنــ�ن  مــنــهــ�  ــعــ�ين  ي م�سكلة  هـــذه  واحلــقــيــقــة 
وهن�ك،  هن�  اأعــمــ�اًل  نــرى  م�  فكثريًا  املــحــرتف، 
لالأ�سف،  الفني  الو�سط  يف  معروفة  واالأ�ــســمــ�ء 
اأي  وا�سح ال يخفى على  واالأمــر  اأعم�اًل مطبوعة، 
فن�ن متمر�س، يدرك اأن اللوحة دون م�ستوى العمل 

الفني وتعترب من الفنون اله�بطة.
ــا هــو  ــ ــا، ومــ ــهـ ــذتـ ــفـ ــة نـ ــوحــ ـ مــــا هــــي اآخـــــــر لــ

مو�شوعها؟
جتريبية  اأعم�ل  ثالثة  الفنية  اأعم�يل  اآخــر  ـ   
تعبريية، متثل ثالث �سنوات جمحفة، وقد اقتن�ه� 
مّني الفن�ن والن�قد ال�سعودي د. ع�س�م الع�سريي. 
ال�شاحة  ت�شهده  تقّيم فيها ما  اأخــرية  ـ كلمة 
تواكب  فنية  حتــولت  من  العراقية،  الت�شكيلية 
الت�شكيلي  الفن  ت�شع  واأيـــن  الــعــربــي،  الت�شكيل 

العراقي الآن؟
هذا  يف  واملعنيني  الثق�فة  وزارة  من  اأمتنى  ـ 
ومنظم�ت  فنية  وجمعي�ت  نق�ب�ت  من  املــجــ�ل، 
العراقي،  الفن  واقــع  يف  النظر  تعيد  اأن  مدنية 
ب�إعتب�ره الري�دة، وتوؤ�س�س لق�ع�ت ر�سينة وكبرية 
املو�سل،  مدينة  يف  وخ��سة  املح�فظ�ت،  كل  يف 
لهذه  والبهجة،  والثق�يف  الفني  امل�سهد  الإعـــ�دة 
احل�س�ري  برتاثه�  ــزاخــرة  وال العريقة  املدينة 
التخّريب  اإىل  تعّر�س  ــذي  وال املهم،  والت�ريخي 

والدم�ر.
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ي�سهد الع�مل ت�س�بقً� حمتدًا، من اأجل اإنت�ج 
احلكوم�ت  وتته�فت  كورون�،  ج�ئحة  �سد  لق�ح 
هذا  من  مواطنيه�،  الإنق�ذ  اقتن�ئه،  اأجــل  من 
االآيلة  اقت�س�داته�  والإنع��س  الداهم،  اخلطر 
الـــدول يف  بع�س  ورغـــم جنــ�ح  االنــهــيــ�ر،  اإىل 
جتهيز لق�ح�ت تزعم اأنه� فع�لة ملج�بهة الوب�ء، 
اإال اأن ال�سكوك حتوم حول جن�عته�، خ��سة اأن 
املعلوم�ت املتعلقة مبدى ف�علية هذه اللق�ح�ت، 
على  و  االإنــ�ــســ�ن،  �سحة  على  االآمــن  وت�أثريه� 
حي�ته م� زالت ن�ق�سة و�سب�بية، والفرتة التي 
وبوجود  ق�سرية،  تبدو  فيه�  اإنت�جه�  ا�ستغرق 
طم�أنة  اإىل  احلكوم�ت  ت�سعى  املــخــ�وف  هــذه 
بع�س  حــدوث  اأن  اإىل  تنبيههم  عرب  �سعوبه�، 
التف�عالت املعينة بعد التطعيم هو اأمر طبيعّي، 
وع�دّي، ويف الغ�لب تكون خفيفة، وغري خطرية. 
ويف هذا ال�سي�ق اأ�س�رت منظمة ال�سحة الع�ملية 
لق�ح  اأّي  لف�علية  املطلوب  االأدنى  اأن احلد  اإىل 

يجب اأاّل يقّل عن 50٪.
و اأغلب اللق�ح�ت املقدمة ت�ستجيب اإىل هذا 
بكثري  اأعلى  ف�علية  ن�سبة  حتقق  بل  ال�سرط، 
من الن�سبة التي وقع ا�سرتاطه�، ومن بني هذه 
ولق�ح   90٪ االأمريكي  ف�يزر  لق�ح  اللق�ح�ت 
ابيف�ك كورون� الرو�سي ٪70 و لق�ح�ت ال�سني، 
ومن بينه� لق�ح �سينوف�رم الذي ال تقل جن�عته 

عن 70٪.
والتحذيرات  املــخــ�وف،  بع�س  ون�ستعر�س 
التي اقرتنت، وط�لت  بع�س اللق�ح�ت، وخ��سة 

هذه  وتتعلق  »فــ�يــزر«،  االأمريكي  اللق�ح  منه� 
زعم  فقد  �سنعه،  وطريقه  برتكيبته،  املخ�وف 
ب�حلم�س  الــتــالعــب  عــلــى  ــ�در  قـ ــه  اأنـ بع�سهم 
النووي الب�سري، ولكن هذه الفر�سية رغم اأنه� 
الن�حية  من  م�ستحيلة  اأنه�  اإال  علميً�،  مثرية 
البيولوجية، و يختلف هذا اللق�ح عن اللق�ح�ت 
النووي  يعتمد على احلم�س  االأخرى نظرًا الأنه 
ف�يرو�س�ت  على  يحتوي  ال  اأنــه  اأي  »الريبوزي« 
يف  حقنه  يتم  وال  ن�سطة،  بل  ميتة،  اأو  �سعيفة 
الع�سلية،  االأن�سجة  يف  بل  الب�سري،  احلم�س 
ويظنه  املــنــ�عــي،  اجلــهــ�ز  عليه  يتعّرف  حيث 
الإنت�ج  اجل�سم  يحفز  م�  وهــذا  غريبً�،  ج�سمً� 

اأج�س�م م�س�دة للق�س�ء عليه.
ــ�ين الـــذي اقـــرتن بهذا  ــث اأمـــ� الــتــحــذيــر ال
ــن االإ�ــســ�بــة  ــحــذر بــعــ�ــســهــم مـ ــقــيــح، فــي ــل ــت ال
يحتوي  الأنــه  التطعيم،  بعد  عينه  ب�لف�يرو�س 
ذلك  على  وي�ست�سهدون  فريو�سية،  مــ�دة  على 
اأ�سيب  فقد  احل�سبة،  بلق�ح  املتعلقة  ب�لتجربة 
ب�للق�ح  ُطعموا  اأن  بعد  به�،  االأطــفــ�ل  من   5٪
لق�ح كورون�  ولكن يف احلقيقة  له�،  املخ�س�س 
ال يحتوي على هذه امل�دة الف�يرو�سية، بل على 
جينوم الف�يرو�س، اأو م� ُي�سمى كذلك ب�ل�سريط 
االإن�س�ن  به  ُي�س�ب  اأن  لذلك ال ميكن  الوراثي، 

اأثن�ء التطعيم.
ولي�س اللق�ح االأمريكي فح�سب الذي تعّر�س 
تعّر�س  بل  الالذعة،  االنتق�دات  اإىل موجة من 
كثريًا  حملت  والتي  له�،  اأي�سً�  ال�سيني  اللق�ح 
من ال�سخرية والتهكم، فم� زال 
نع  �سُ مــ�  كــل  اأن  يظن  بع�سهم 
م�سكوك  منتوج  هــو  ال�سني  يف 
ومن  ــودة،  اجلـ ن�حية  مــن  فيه، 
طــويــاًل.  جنــ�عــتــه  دوام  نــ�حــيــة 
االآخــر،  بع�سهم  َيعيب  حــني  يف 
اللق�ح  على  خرباء  بينهم  من  و 
اعتم�ده  »�سينوف�رم«  ال�سيني 
على طريقة تقليدية غري حديثة 

متمثلة يف حقن فريو�س غري ن�سط يحتوي على 
اأ�ست�ذ  ويــرى  خمربيً�،  خمتلفة  ميتة  جزئي�ت 
خ�لد  امل�سري  املن�عة  وعلم  امليكروبيولوجي�، 
املقتولة،  اللق�ح�ت  »ا�ستخدام  اأن  ج�زية  اأبــو 
يف  ــدودة  حم جــدوى  ذات  اأ�سبحت  املعطلة  اأو 
ا�ستخدام  واالأجــــدى  الــفــريو�ــســ�ت«،  مــقــ�ومــة 
التع�مل  يف  جن�عًة  االأكــرث  احلديثة  اللق�ح�ت 
مع الوب�ء، يف حني ترى م�ست�س�رة وزير ال�سحة 
اأن  ع��سم  نهى  الدكتورة  لالأبح�ث  امل�سري 
»هذا اللق�ح �سبيه ب�للق�ح�ت التقليدية املعت�دة 
جن�حه�،  اأثبتت  والتي  م�سر،  يف  امل�ستخدمة 

واأم�نه� ب�الإ�س�فة اإىل اأنه لق�ح �سريع و�سهل«. 
ــ�دات حتــ�مــل كــبــري على  ــق ــت و يف هـــذه االن
ال�سني خ��سة اإذا علمن� اأن املجموعة الوطنية 
عدة  ت�سم  التي  »�سينوف�رم«  لالأدوية  ال�سينية 
�ــســركــ�ت، ومــعــ�هــد كــبــرية هــي �ــســ�د�ــس اأكــرب 
االإ�س�رة  جتدر  كم�  الع�مل.  يف  للق�ح�ت  منتج 
اإليه  اأ�س�ر  م�  وهو  ال�سينية،  اللق�ح�ت  اإن  اإىل 
خرباء يف املج�ل ال�سحي ميكن اأن متنح االأمل 
للبلدان الن�مية، والفقرية التي ال ت�ستطيع حتمل 
فخالفً�  الغربية،  اللق�ح�ت  تخزين  تك�ليف 
لق�ح  تخزين  يتطلب  ال  »ف�يزر-بيونتك«  للق�ح 
اأجل  اإمك�ني�ت ه�ئلة من  ال�سيني  »�سينوف�رم« 
نقله وتخزينه، وهو م� يتن��سب مع ظروف دول 

الع�مل الث�لث الب�سيطة. 
تكون  اأن  نرجو  الت�س�وؤالت  كل هذي  يف ظل 
بينه�  االخــتــالفــ�ت  رغــم  اللق�ح�ت،  هــذه  كــل 
الب�سرية  اإنق�ذ  �سبيل  واآمنة، يف  فع�لة  لق�ح�ت 
من ف�يرو�س ت�جي، ف�سل اأن يدمر الروؤو�س بعد 

اإ�ستيط�نه�. فهل �سيطيح اللق�ح ب�لت�ج؟

أ.سلمى بن عمر

  كاتبة من تون�س

لقاح كورونا بين الترغيب و الترهيب
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الثقافــة

كوفيد  ُي�سمى  تف�سي فريو�س   2020 الع�م  �سهد 
االإغالق  الع�مل  دول  بــداأت  كورون�.  فريو�س  اأو   19

الت�م، ب�سبب انت�س�ر الفريو�س، واأعلن االأمني الع�م 
م�ر�س   11 يف  ج�ئحة  اأنه  الع�ملية  ال�سحة  ملنظمة 
2020.  االإعالن عن ج�ئحة كوفيد 19 يف 11 اأذار 

ـ م�ر�س 2020.
الن��س  حي�ة  على  تهديدًا  الفريو�س  هذا  �سكل 
وقلب  ت�أثريه،  يتف�قم  وبداأ  الع�مل،  اأنح�ء  يف جميع 
اقت�س�دية  اأزمــة  وخلق  عقب،  على  راأ�ــســً�  الع�مل 
واجتم�عية ونف�سية، مل ُي�سمح لالأ�سخ��س ب�لذه�ب 
العب�دة  ودور  الت�سوق،  مثل  الع�مة  االأمــ�كــن  اإىل 
ذلك.  اإىل  ومــ�  ال�سي�حية  واالأمــ�كــن  واملنتزه�ت، 
وعدم  ب�ملظهرات،  اأيديهم  وغ�سل  االأقنعة  ارتــداء 
العينني  فرك  ثم  ب�لفريو�س،  امل�س�ب  الك�ئن  مل�س 
بنف�س اليد يوؤدي اىل انتق�ل الفريو�س اإىل اجل�سم.   
الن�س�ء  فــ�إن  املجتمع،  يف  املواقف  هذه  و�سط   
تواجه حتدي�ت غري م�سبوقة، تتحمل العبء االأكرب 
من التداعي�ت االجتم�عية واالقت�س�دية والنف�سية 

واجل�سدية للكورون�. 
اأ�ــســل املجتمع خــالل  الــتــي هــي  ــراأة  ــ امل حــ�لــة 
تف�قم  والــذي  قبل،  ذي  من  اأ�سواأ  كورون�  فريو�س 
ت�أثريه ب�سب اإجراءات االإغالق، والتب�عد اجل�سدي، 
والقيود على احلركة التي جعلت الن�س�ء اأكرث عزلة 
حواجز  وخلق  بهّن،  اخل��سة  الدعم  �سبك�ت  عن 
يف  االأ�س��سية  اخلدم�ت  اإىل  الو�سول  يف  اإ�س�فية 

مواجهة هذه احل�لة الط�رئة الع�ملية. 

اآمنة ب�سبب ج�ئحة  لي�ست  املراأة  اأن  نعلم  نحن 
املــراأة(  �سد  )العنف  ت�سمى  االأمــد  طويلة  اأخــرى 
الذي هو انته�ك حلقوق االإن�س�ن. اإنه� ق�سية ع�ملية 
له� ت�أثري لي�س فقط على ال�سح�ي�، ولكن اأي�سً� على 
اأّي  هو  املــراأة  �سد  العنف  اإن  وجمتمعهم.  اأ�سرهم 
جعل  اأو  ــذاء،  اإي اىل  تهدف  ب�أفع�ل  تهديد  اأو  عمل 
والتي  نف�سيً�،  اأو  جن�سيً�  اأو  ج�سديً�،  تع�ين  املــراأة 

توؤثر على املراأة. 
ــ�ل بـــ�الآثـــ�ر  ــرجـ ــر الــنــ�ــســ�ء اأكــــرث مـــن الـ ــ�أث ــت ت
لتف�سي  والنف�سية  واالقــتــ�ــســ�ديــة  االجــتــمــ�عــيــة 
اإنهم يتحملن العبء االأكرب من  االأمرا�س املعدية. 
واإ�س�بة  املدار�س،  اإغــالق  مع  الرع�ية  م�سوؤولي�ت 
اأكــرث عر�سة  ب�ملر�س. وهــن  االأ�ــســرة  اأفـــراد  اأحــد 
للعنف االأ�سري. ازداد العنف االأ�سري �سد الن�س�ء 
والفتي�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل، منذ بدء اإجراءات 

العزلة االجتم�عية.  
ال�سين�ريو الدويل

ت�س�عد  هن�ك  ك�ن  االإغالق  عملي�ت  بدء  منذ 
ع�ملي مروع يف العنف �سد املراأة

ميكن معرفة االأدلة على وجود زي�دة يف حوادث 
العنف من خالل االح�س�ئي�ت وال�سحف واملك�مل�ت 
اإىل اأرق�م خطوط امل�س�عدة، ون�سط�ء حقوق املراأة. 
وال�سبب اأن العديد من الن�س�ء �سيواجهن �سعوبة يف 
االإغالق  ح�الت  ب�سبب  امل�س�عدة  وطلب  االت�س�ل، 

املفرو�سة مم� جعل ح�لة املراأة اأ�سواأ ب�لن�سبة  اىل 
االأوق�ت الع�دية. 

فريو�س  اأن  والبي�ن�ت  االإح�س�ئي�ت  تك�سف 
ذي  من  اأ�سواأ  املــراأة  ح�لة  يجعل  امل�ستجد  كورون� 
قبل، على الرغم من وجود زي�دة يف ال�سك�وى على 
خطوط امل�س�عدة، اإال اأنه ال ميكن القول اإن اإجم�يل 
خطوط  على  م�سجلة  املـــراأة  �سد  العنف  حــ�الت 
امل�س�عدة قد انخف�ست بن�سبة ‹55 يف اإيط�لي�. ال 
حيث  ال�سك�وى،  لتقدمي  الن�س�ء  من  العديد  تتقدم 
ي�سعب  االإغــالق  وقت  ويف  قيود،  لديهّن  يكون  قد 
العنف،  اأعم�ل  ب�س�أن  �سك�وى  تقدمي  الن�س�ء  على 
الدعم  مــن خــدمــ�ت  املــ�ــســ�عــدة  واحلــ�ــســول على 

املقدمة لهن.  
من خالل االإح�س�ئي�ت واالأبح�ث والبي�ن�ت يف 
الن�س�ء هن  اأن  للمراأة نالحظ  هيئة االأمم املتحدة 
الفئة ال�سعيفة، عندم� يواجه املجتمع م�سكلة، واإن 
اأنظمة احلم�ية االجتم�عية ال�سعيفة تركت الن�س�ء 

دون حم�ية، ودون اأي �سم�ن�ت ملواجهة الع��سفة. 
مليون   243 تعر�ست   ، الع�ملي  ال�سعيد  على 
ع�مً�   15-49 بني  اأعم�رهن  تــرتاوح  وفت�ة  امــراأة 

للعنف اجلن�سي واجل�سدي يف الع�م ال�س�بق.  
اإن ح�الت العنف املنزيل يف فرن�س� قد ازدادت 
بن�سبة ‹30   منذ االإغالق اعتب�رًا من 17 م�ر�س، 

تـــــصـــــاعـــــد الـــــعـــــنـــــف األســــــــــــــري زمـــــــــن الـــــكـــــوفـــــيـــــد 19-

ــــة ــئــ ــ ــــــي زمـــــــــن األوبــ ــــن األكـــــــــــر تــــــــضــــــــرراً فـ الـــــنـــــســـــاء هـــ
د. عروبة رحيم يعقوب
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حيث تعد ب�لفعل اأحد اأعلى معدالت العنف املنزيل 
يف اأوروب�.

يف االأرجنتني بلغت الزي�دة ‹25واأي�سً� �سجلت 
زي�دة يف قرب�س و�سنغ�فورة وكندا واأمل�ني� واإيط�لي� 

وبريط�ني� والوالي�ت املتحدة وم�ليزي�. 
اتخ�ذه�  ميكن  التي  واالإجــــراءات  اخلــطــوات 
الوعي  ن�سر  والفتي�ت،  للن�س�ء  اآمنه  �سبل  خلق  هي 
حول العنف �سد املراأة، وم� خدم�ت الدعم املت�حة 
لهن خالل كوفيد 19 من خالل و�س�ئل االإعالم اأمر 
�سروري، حتى تتمكن الن�س�ء من معرفة اخلدم�ت 
االأبح�ث  من  املزيد  اإجــراء  وينبغي  لهن،  املت�حة 
حول اآث�ر حوادث العنف �سد املراأة، اأثن�ء اجل�ئحة 
الو�سول  �سهلة  الدعم  خدم�ت  تكون  اأن  ويجب   ،

اأثن�ء ح�لة الوب�ء.      
اأ�سح�ب امل�سلحة، و�س�نعي  ويجب على جميع 
احلكومية  وغري  احلكومية،  واملنظم�ت  ال�سي��س�ت 
من  لكل  الت�سدي  اأجــل  من  العمل  يف  يتع�ونوا  اأن 

الوب�ء امل�سّمى العنف �سد املراأة و كوفيد 19. 
واملــنــظــمــ�ت  ــ�ــســ�رك اخلـــبـــريات،  ت اأن  يــجــب 
ال�سعبية التي تعمل من اأجل الن�س�ء، يف �سنع القرار 
ب�س�أن خطط التع�يف واخلطط طويلة االأجل يف وقت 

كوفيد 19 وتخ�سي�س اأموال منف�سلة لدعمهن. 
كلمة اأخرية

�سالمة  ل�سم�ن  االأولــويــة  تكون  اأن  يجب  لــذا    
اخلدم�ت  وتعزيز  الوب�ء،  اأوقــ�ت  يف  الن�س�ء  واأمن 
وميكن  كورون�،  فريو�س  تف�سي  اأثن�ء  وتخ�س�سه� 
تخ�سي�س املزيد من االأ�سخ��س لتقدمي اخلدم�ت 
الطورائ،   ومالجئ  واالجتم�عي  النف�سي  والدعم 

ل�سح�ي� العنف �سد املراأة. 
مع  العمل  والب�حثني  احلــكــومــ�ت  على  يجب 
املنظم�ت، لفهم االجت�ه�ت والت�أثريات والتغريات 
يف ال�سي�ق�ت والدين�مي�ت االجتم�عية وال�سي��سية، 
ويجب حتديد اأف�سل املم�ر�س�ت وم�س�ركته� لتوجيه 

اال�ستج�ب�ت امل�ستقبلية لتف�سي املر�س.
هن�، ندعو اإىل تعزيز جهود البحث واال�ستج�بة 
لدعم  امل�سممة   19 بكوفيد  اخلــ��ــســة  والــتــعــ�يف 
الن�س�ء �سمن االأولوي�ت الثالث هي مع�جلة العنف 
اإىل اخلدم�ت ال�سحية  الو�سول  االأ�سري، و�سم�ن 
ك�نت  واإذا  ــراأة،  امل عي�س  �سبل  ودعــم  واالإجن�بية، 
للق�س�ء  ب�لتزام�ته�  الوف�ء  يف  ترغب  احلكوم�ت 
على العنف �سد املراأة، فيجب عليه� حم�ية �سالمة 

املراأة يف اأوق�ت االأزم�ت.    

بداأت ق�ستن� يف فين�...ال اعرف مل�ذا فين�؟ الأنه� 
غريه�،  مدينة  حتمله  ال  م�  اجلم�ل  من  حتمل  رمبــ� 
اإنتحر  الذي  زويج  �ستيف�ن  الروائي  قلب  مدينة  ك�نت 
املدن  االأوىل،  الع�ملية  بعد احلرب  له�  فقده  �سدة  من 
تريدن�  كنت  حبه�.  من  ن�سفى  ال  اأن  ممكن  ك�حلب 
اأن  تريد  كنت  االأنيقة،  �سوارعه�  يف  كطفلني  نعدو  ان 
اأمــوك »حــذار من  نعي�س رمب� لوحة من لوح�ت روايــة 
برواي�ته  يوؤرقني  الذي جعلته  الروائي  لنف�س  ال�سفقة« 

لب�سع لي�ل. 
اإ�ستلقيته  الذي  القط�ر  من  اأكرث  يلهث  قلبي  ك�ن 
ال�سوق  �س�عة  بتوقيت  ب�ري�س  من  ملوعدك  للذه�ب 
الكبرية املعلقة على جدار االإنتظ�ر، حجزت يل تذكرة 
من الدرجة االأوىل يف اآخر حلظة الأن قط�رات اللهفة 
ال تنتظر وحمط�ت اخليبة كثرية، واأنت رجل ال يحب 
اإمــراأة  تــردد  تخ�ف من  الأنــك كنت  رمبــ�  او  اخليب�ت 
�س�ع�ت  ترتيب  تعيد  اأن  ممكن  كــ�ن  مثلي،  مزاجية 
�سوقه� ولهفته� وال ت�أتي ملوعدك. وال ترتك حتى ر�س�لة 
منك،  �سيء  فيه�  موب�يلك.  م�سجلة  على  لبقة  اإعتذار 

مثلك معجونة ب�لتهور واجلنون.
لب�ست كعب� ع�لي� وعطرا مت�سرب� من حتت معطف 
فرائي االأ�سود، وخوذة �سمت واأحمر �سف�ه خجول لكنه 
يغري بقبلة. معك اقب�س على احلنني، عن طفل يبحث 
عني منذ مدة. عن وطن يف عراء الغربة، عن اإنتم�ء. 
اأن� انتمي اإليك منذ قراأت اول �سطر يف روايتك، كنت 
تكتبن� دون اأن تدري، منذ اأن علمت اأنك تكتب لت�سفى 
من الفقد.  فقدت اإبن� وفقدت اأن� وطن�، ك�ن يجمعن� 
التي  الليل  اآخر  وحدة  نك�بره يف  و حزن  �سغف ج�مح 
ق�س�ئد  اأكتب  كنت  واأوراق،  بحرب  مق�ومته�  نح�ول 

لل�سم�س وكنت تكتب ملجهول.
بينن�.. يــرثثــر  ال�سمت  ــريا..كــ�ن  كــث نتكلم  مل 
حربك  مع  تن�م  اأفك�ر  كنت  الأين  معك  للغة  احت�ج  ال 
ب�ري�س  اومــ�أت:  رحلتي،  ك�نت  كيف  �س�ألتني  واأرقــك. 
غــ�ئــمــة..�ــســرفــة الــفــنــدق الـــذي دعــوتــنــي الــيــه ك�نت 
م�سم�سة. االأزه�ر من�سقة على حوافه� كم� حتب، ك�نت 
�سرفة لق�ئن� االأول حتم� جميلة. كل ال�سور التي بعثته� 

خمتلفة،  بلدان  يف  جميلة  �سرف�ت  يف  تقف  كنت  يل 
كنت رجل ال�سرف�ت ب�إمتي�ز ال حتب االأفق املغلق دائم� 
حت�سن ال�سم�ء، مهو�س ب�حلرية، بوهميتك مغرية وان� 

فر�س متوح�س جذبة عزفه�.
لكنني  غريب�  رجــال  جترفك..وكنت  امــراأة  كنت 
حتى  نظرتك،  عــطــرك،  تف��سيلك،  كــل  يف  اأعــرفــك 
اأثن�ء  اأعرف نربة �سوتك عندم� تهم�س  �سبقك. كنت 
احلب هي النربة ذاته� عندم� يخر�سك االأمل، عندم� 
من  الت�سرد،  من  عمر  �س�لة  عن  نهداي  فــوق  تبحث 
املتوا�سعة  حقيبتك  مبق�مي.  الأنثى  املعتقة  الن�سوة 
اأن حتمل كت�ب� بني  وكتبك املقد�سة. ك�ن دائم� عليك 
تقراأ  عندم�  راهــبــ�  كنت  وعــطــرك.  حالقتك  �سفرة 
ببطء  قمي�سي  اأزرار  فتحت  برهب�نيتك،  و�سغفت 
ك�أن الزمن توقف يف تلك اللحظة. كنت تريد اأن تراه 
تلم�س  ك�أنك  تلم�سه  اأخـــريا،  ــراه  ت املحموم،  ج�سدي 

النور.
انت  تت�سرع،  ال  داخلك  املتهور  للرجل  تقول  كنت 
ج�سده�،  على  اخلــ�لــدة  احلــب  �سيمفونية  �ستعزف 
ومعه�،  به�  الفن�ء  يف  لتتوحد  لتمالأه�  فيه�  �ستغو�س 
اأنثى  املطر،  برائحة  اإمــراأة  العط�س،  زمن  من  اإمــراأة 
تفقدك  ط�غية  اأنوثته�  تف��سيل  كــ�نــت  م�ستحيلة. 
كلم�تك واأنت رجل اللغة كله�. ك�نت تدعوك لليل من 

االإقتح�م، من التملك املحظور ل�سبقه� و�سهقته�. 
الوثرية،  االأريكة  على  للجلو�س..جل�ست  دعوتني 
اأين  اأعــرف  االأثــ�ث. كنت  االأ�سود يف  اأنت حتب اجللد 
حلظته� اأ�سعل جمرا واأح�سر قدا�س�. بدت يل �سمرتي 
داكنة اأكرث اأم�م ب�سرة يديك الف�حتة، اإرتع�ست لفكرة 
اأنه� ممكن ان ت�سد خ�سري وت�سحبه او ترجه كم� يرج 
االأر�ــس يف هدوء  على  ذكــ�ره. جل�ست  لي�سقط  النخل 
كن�ئ�سي، ك�ن موكيت الغرفة ترابي، جل�ست على كثب�ن 
من الرمل. داعبت ركبتي ك�أنك ت�سعل �سمع القدا�س. 
راوغتني ب�أ�س�بعك التي هربت نحو قدمي تبحث كيف 
كعبك  حتت  �سهقتك  مفت�ح  بهذي�ن  رتلت  حترره�، 

الع�يل فلنقهر املوت.

أ.نزهة عزيزي 
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أ.عربية القضقاضي

يرى الف�رابّي »اأّن االجتم�ع االإن�س�يّن �سرورّي 
الأّنه ال بق�ء لالإن�س�ن اإاّل به«. ف�الإن�س�ن ال ي�ستطيع 
جمموعة  و�سط  اإاّل  الب�سرّي  نوعه  على  احلف�ظ 
داخله�  ويح�ول  احلي�ة  اأطــراف  معه�  يتج�ذب 
الواقع  اإىل مب�هج  �ستقوده  اّلتي  ال�ّسبل  اإ�ستنط�ق 
حلول  ومــع  ور�س�.  ب�أمل  يعي�سه  حّتى  وتطويعه� 
بل  االجتم�ع  رهني  البق�ء  يعد  مل  كورون�  ج�ئحة 
حمكوم� مبدى انعزال االأفراد وتوّقيهم من خطر 
وخوف  ا�ستنف�ر  ح�لة  يف  اأ�سبح  ف�لكّل  العدوى 
�س�ل  ولقد  البق�ء،  حّب  غريزة  ذلك  يف  تدفعهم 
الكثري من احلرب يف تو�سيف م� اآلت اإليه اأو�س�ع 
من  النــقــ�ذه  امل�س�عي  تواتر  مع  املــرتّديــة  الع�مل 
اأذكــى  حــرّي  ــذي  اّل الــّتــ�ج«  ذي  »الف�يرو�س  براثن 
لق�ح  اإبتداع  رغم  تعجيزه�  يف  اأمعن  و  خم�بره 
االإ�س�رة  تكن  ومل  عليه،  الق�س�ء  يف  ي�س�هم  رمّب� 
اإىل اأهــمــّيــة االجــتــمــ�ع �ــســوى مــدخــل نــحــ�ول من 
الّرئي�س وهو مدى  اإىل مو�سوعن�  الّتطّرق  خالله 
حف�ظ الع�مل على طقو�سه االحتف�لّية مبن��سب�ته 
اإاّل يف  تتّم ع�دة  واّلتي  ال�ّسنة  املتواترة على مدار 
�سي�ق جمعّي، ولي�س ببعيد قد �سهدن� مرور راأ�س 
ال�سنة امليالدّية، ففي كّل �سنة ك�نت �سوارع الع�مل 
جديد  ع�م  ال�ستقب�ل  ت�ستعّد  وحماّلته  و�س�ح�ته 
به  نوامي�س االحتف�ء  البهجة، وتتغرّي  يف جّو ملوؤه 
التق�ء  هو  ذلك  ميّيز  م�  ولكّن  اآخــر  اإىل  بلد  من 
االأفراد يف جتّمع�ت تّوحدهم وتك�سف عن اأم�نيهم 
اأقدارهم  يغرّي  قد  جديد  ع�م  بقدوم  امل�ستب�سرة 
ويف الع�دة ينطلق االحتف�ل من جزر كرييتيم��س 
اأّن  اإاّل  وبيكر،  هــ�واي  جزر  اإىل  و�سوال  وك�س�موا 
هذه ال�ّسنة قد تغرّيت احل�ل و�س�ءت االأقدار فهي 
االأ�سواأ على االإطالق، حيث اأ�سبح الع�مل م�سرح� 
م�أ�س�وّي� ترتّتل فيه يومّي� م�س�هد املوت وارتفعت 
فيه اأعداد ال�سح�ي� وو�سلت حوايل املليونني، ومل 
ي�ستطع العلم احليلولة دون هذا امل�سري املحتوم، 
ا�سرتك اجلميع  �سبه معدومة  االحتف�الت  وك�نت 

�سيدين  ففي مدينة  به�،  القي�م  االإحج�م عن  يف 
االأ�سرتالّية مثال اأطلقت االألع�ب الّن�رّية يف غي�ب 
كّلي جلمهور املتفّرجني اّلذين ك�نوا قبل اجل�ئحة 
اأم� يف نيويورك فقد  ون يف جموع غفرية،  يرتا�سّ
ال�ّسنة  بحلول  الــّتــنــ�زيّل  العّد  االأمريكّيون  ت�بع 
ال�ّسيء  ونف�س  الّتلف�ز  �س��س�ت  عرب  من�زلهم  يف 
توؤّثث  اّلــتــي ك�نت  الــربازيــل  اأكــرب مــدن  كــ�ن يف 
ريودي جنريو  الّتظ�هرات وحتديدا مبدينة  اأكرب 
�س�طى  على  الفرجوّية  العرو�س  اأكــرب  تق�م  اأيــن 
الفرن�سّية  ال�س�نزيليزيه  ج�دة  وخلت  كوب�ك�ب�ن�، 
من اأجواء الفرح املعت�د مع انت�س�ر لرج�ل ال�ّسرطة 
اّلذين يراقبون ح�سن �سري حظر التجّول املفرو�س 
عزلة  الّتجمهر  انقلب  لقد  ــة،  االأزمـ بداية  منذ 
اال�ستمرار  يف  ورغبة  الفن�ء  من  وخوف�  وانفرادا 
ال�ّسواد.  اإىل  على قيد حي�ة ا�سطبغت بلون م�ئل 
اأّم� يف تون�س فقد اأقّرت الّلجنة العلمّية منع جميع 
الّتظ�هرات توّقي� من هذه اجل�ئحة فلم تعد تلك 
الّليلة ج�معة ل�سمل الع�ئالت، ولكّن ذلك مل يحّد 
االأف�سل  م�ست�سرفني  املــ�آدب  اإعــداد  عن  اأغلبه� 
فون«:  بقول«بيل  مقتدين  الهّم  انق�س�ع  يف  اآملني 
لي�ستقبل  الّليل  منت�سف  حّتى  ي�سهر  »املتف�ئل 
الع�م اجلديد اأّم� املت�س�ئم في�سهر حّتى منت�سف 
الّليل حّتى يت�أّكد اأّن ال�ّسنة القدمية قد ان�سرفت« 
عّم�  احلديث  اإىل  �سنعود  كري�سم��س  عن  وبعيدا 
تعّود  اأعــيــ�د  مــن  املنق�سية  ال�ّسنة  خــالل  تــواتــر 
و�سل  لغ�ية  به�  االحــتــفــ�ء  على  الــعــ�مل  م�سلمو 
االأرح�م ون�سر قيم الّت�س�مح والّتك�فل، فم� ك�ن اإاّل 
والك�آبة، فقد  الّرت�بة  ت�سوده�  اأجواء  اأن مّرت يف 
مّر �سهر رم�س�ن كغريه من اأ�سهر ال�ّسنة غ�ب فيه 
الّتزاور بعد اأن ك�ن اجلميع متحّلقني حول موائد 
ب�سهر  م�ستمتعني  وط�ب  لّذ  مب�  الع�ّجة  االإفط�ر 
اآٍت.  دون خوف من جمهول  مت�س�مرين  الرّتاحم 
وغ�بت �سالة الرّتاويح وبقي ال�ّس�رع قفرا بعد اأن 
اّلتي  ال�سّجة  يخلو من �سخب ممتع رغم  ك�ن ال 

يحدثه� الب�عة اجلّوالون وغريهم، وهو م� ح�سل 
رافق  وم�  واالأ�سحى.  الفطر  عيدي  خالل  اأي�س� 
اخل�م�س  »الّركن  احلّج  لفري�سة  اإلغ�ء  من  ذلك 
ــســـالم« واّلــتــي كــ�نــت جتــمــع بني  مــن اأركــــ�ن االإ�ـ
امل�سلمني دون اعتب�ر فروق العرق واجلن�س والّلون 
والّلغة يف طقو�س تقّرب بينهم ومتحو كّل الفروق، 
ولعّل ال�ّسمة امل�سرتكة بني الّطقو�س االحتف�لّية يف 
ال�ّسو�سيولوجّية،  �سبغته�  هي  الع�مل  اأ�سق�ع  كّل 
فهي حتفظ مت��سك املجتمع وتوّطد عرى الوجود 
اأوا�سر املحّبة،  البينّي لالإن�س�ن وتدّعم  العالئقّي 
وفر�سة  الّثواب  به�  ُين�ل  بفرائ�س  م�سفوعة  فهي 
العالق�ت،  خالله�  من  تتجّدد  والّته�ين  للّتالقي 
وُت�سّخ فيه� دم�ء جديدة بنبذ كّل م� من �س�أنه اأن 
يحيل على الفرقة وال�ّست�ت. فب�ت الّتن�ئي بديال 
الّتداين ج�سدّي� ورمّب� حّتى روحّي� منتظرين  عن 
كّل  ب�أّن  اإمر�سون«  والدو  »رالف  مقولة  تتحّقق  اأن 
يعد  مل  الع�مل  وكــ�أّن  ال�ّسنة.  اأّيــ�م  اأف�سل  هو  يوم 
الّنج�ة  هو  الوحيد  هّمه  البهجة  ب�أ�سب�ب  معنّي� 
والفرار من هذا اخلطر اّلذي يرتّب�س به. ونحن 
للبع�س  يحلو  كم�  املحّبة  �سهر  فرباير  بــدء  مع 
م�س�عرن�  يكتنف  عّم�  الّتعبري  لن�  كيف  ت�سميته 
واالحتف�ء مب� يجمعن� هذا ال�ّسهر اّلذي تتزّين فيه 
لتقدمي  املغ�زات  فيه  وتت�س�بق  ب�لورود  املحاّلت 
احللوى  اأ�سن�ف  لبيع  الّتج�رية  العرو�س  اأغــرى 
�سهدن�ه  مبــ�  �سدورن�  �س�قت  لقد  وال�سوكوال؟ 
بفقد  اأرواحن�  ومتّزقت  الّت�سّظي  درجــة  وو�سلن� 
اأن نقدر على  اأحّبتن� ونحن يف ذهول �سديد دون 
اأتى  تغيري م�س�ئرهم وك�أّنن� يف انتظ�ر دور رمّب� 
بعدهم، فكيف لن� الّتعبري عّم� نحمله من م�س�عر 
احلّب اّلذي بتن� يف ح�جة اإليه اأكرث من اأّي وقت 
م�سى وا�ست�سراف فرح �سي�أتي وفرج �سيحّل قريب� 

يف ظّل هذه القت�مة اّلتي تطّوقن�؟ 

من الّتداني إلى الّتنائي..
هذا العالم إلى أين؟

الثقافــة

  كاتبة من تون�س
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أ. رجاء السنوسي 

االأثري  املخزون  حلم�ية  دعوة  مبث�بة  وهو  ت�لة، 
على  املتكرر  ــداء  االعــت بعد  الق�سرين،  بجهة 
هذا املخزون، ونهب الرثوات، كذلك العديد من 

االإنت�ج�ت ال�سينم�ئية الق�سرية.
اأجــراأ عـمـل تـــون�سـي

العمل  تف�سيل  ــ�ج  ــتـ االإنـ �ــســركــة  وطــرحــت 
اأخــذ  ممــ�  اخل��سة،  �سفحته�  على  ب�إخت�س�ر 

�سدًى، ورواجً� على امل�ستوى االإعالمي. 
اإعالمية  �سجة  ــ�ر  اأث تون�سي  م�سل�سل  م�في� 
من  انطلقت  فنية  �سعلة  مبث�بة  وهو  عنوانه،  من 
الطموح  التون�سي  ال�س�ب  املخرج  الق�سرين  ابن 
الذي ينظر للفن بطريقة خمتلفة، حيث نزع كل 
االأقنعة التي ك�نت، وم� زالت تغطي الواقع املرير 
اأجراأ  ُيعّد  م�سل�سل  خالل  من  املجتمع�ت،  كل  يف 

عمل درامي تون�سي، ُيعر�س الأول مرة يف تون�س.
م�في� هو مبث�بة مواكبة درامية لواقع احلي�ة 
يف تون�س، يتلخ�س يف 20 حلقة جتمع بني الدرام�، 
ويطرح  الت�سويق،  مــن  كبري  وجــ�نــب  واالإثــــ�رة، 
امل�سكوت  من  اجتم�عية  ق�س�ي�  عــدة  امل�سل�سل 
عنه�، كتج�رة االآث�ر، والرثوات املنهوبة، وجت�رة 

املخدرات و االأ�سلحة. 
الوجوه  من  كبري  عدد  العمل  لفريق  وين�سم 
وغ�س�ن  م�ين  ونهى  جزيري  وليد  منهم  ال�س�بة، 

بطولة  يف  ويــ�ــســ�رك  الـــوانـــدي،  ودرة  نقري�سي 
ومــراد  ر�ستم  ه�س�م  الــقــديــر  املمثل  امل�سل�سل 
الغر�سلي وتوفيق البحري واأميمة املحرزي و راني� 
وتن�سم  حــوات،  واأميــن  ون��س  ورحمة  التومي، 
للم�سل�سل املمثلة �سلمى جالل يف �سخ�سية مرمي 
ابنة رئي�س امل�في�، واملمثل خ�لد اخلنقي يف دور 
قي�دي اأمني يرت�سد ع�س�بة امل�في�.  وي�س�رك يف 
العمل الفن�ن نور �سيبة وفن�ن الروك الع�ملي زاهر 
درامــي ظهور حممد  والأول مرة يف عمل  زرقــي، 
الدالجي  م�سطفى  الفن�ن  واأيــ�ــســً�  اجلندوبي 
اأول  وهذه  اآثــ�ر،  خبري  �سخ�سية  يتقم�س  بــدوره 
جتربة له يف التمثيل، وُيذكر اأن الدالجي قد در�س 

ال�سينم� يف كندا بعد الب�ك�لوري�.
اأيــوب  املــخــرج  مــ� جــ�ء يف ت�سريح�ت  اأهــم 

ال�س�ئحي ل«كل العرب« حول امل�سل�سل:
»هو بعيد كل البعد عن كل االأعم�ل الدرامية 
اأي  من  مقتب�سً�  يكون  ولــن  ال�س�بقة،  التون�سية 
يجمع  درامــي  عمل  فقط  هو  اآخــر.  اأجنبي  عمل 
بني الواقع املعي�سي، مع بع�س التف��سيل لالإث�رة 

والت�سويق«.
من  التهريب  اأحــداث  لكل  مــراآة  »ُيعد  وت�بع: 
من  غريه�  و  لالآث�ر،  نهب  و  واأ�سلحة  خمــدرات 
حلقة   20 طيلة  طرحه�  �سيتم  التي  املمنوع�ت 
خالل �سهر رم�س�ن املعظم 2021، اأم� الت�سوير 

�سيكون داخل عدة والي�ت تون�سية«.
امل�سل�سل  جن�ح  يف  �سي�س�هم  »ومم�  واأو�سح: 
اأف�سل  توفري  �سيكون  واالإخــراج،  ال�سين�ريو  عدا 
حمرتمة  �سورة  اأجل  من  للعمل  التقنية  املعدات 

تليق ب�ملتفرج التون�سي«. 
وختم ال�س�ئحي: »هن�ك مف�و�س�ت مع قن�تني 
اإىل  امل�سل�سل،  عر�س  على  لالإتف�ق  تون�سيتني 

ج�نب اإحدى القنوات العربية املعروفة«.

بعد خو�سه العديد من التج�رب يف االأعم�ل 
ال�سينم�ئية، وحتقيق عّدة جن�ح�ٍت

ــوب  اأيـ الــ�ــســ�ب  الــتــونــ�ــســي  ــرج  ــخ امل ي�ستعد   
ال�س�ئحي خلو�س جتربٍة جديدٍة من خالل عمٍل 
وهو  التون�سية،  الــدرامــ�  تــ�ريــخ  يف  ــراأًة  جـ اأكـــرَث 
م�سل�سل »م�في�« الذي �سيعر�س يف رم�س�ن 2021.

اأيوب ال�س�ئحي
الت�بعة  ت�لة  مدينة  من  اأ�سيٌل  تون�سيٌّ  �س�ٌب 
ــة مـــن طــ�قــ�ت  لـــواليـــة الــقــ�ــســريــن، وهـــو طــ�ق
وزارة  يف  موظفً�  يعمل  ال�سب�بية،  الق�سرين 
التنمية  يف  دولــيــً�  مــدربــً�  و  والتعليم،  الرتبية 
الب�سرية، وخمرجً� ومنتجً� �سينم�ئيً�، وهو رئي�س 
هو  كذلك  و  املع��سرة،  الفنية  الثق�فية  اجلمعية 

مدير ع�م يف �سركة »اأوكوبي�س ميدي�« لالإنت�ج.
اأحرزت  التي  االأعم�ل  العديد من  يف ر�سيده 
من  جمموعة  اأعم�له  �سمن  من  وجند  جن�حً�، 
كم�سل�سل  االإنــرتنــت،  عرب  ُبثْت  التي  االإنت�ج�ت 
اىل  الدني�.  دار  احلومة،  عط�ر  ال�سبح،  الغ�بة، 
مثل  الطويلة،  ال�سينم�ئية  االأفــالم  اإنت�ج  ج�نب 
روائيٍّ طويٍل  فيلٍم  اأوَل  ُيعترب  والذي  م�في�،  فيلم 
�سمن  ومن  االأبــعــ�د،  ثالثية  بتقني�ت  تون�َس،  يف 
»لعنة  الطويل  الــروائــي  الفيلم  جنــد  اإنت�ج�ته 
الدم« الذي يطرح ق�سية التج�رة ب�الآث�ر مبدينة 

أيوب السائحي ل »كل العرب«:
مسلسل »مافيا« أجــــرأ عـــمـــل 

فـــي تــاريـــخ الــــدرامـــا التــــــونســـــية 
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يف �سربا امل�سرية ويف جمتمع »كوزومبوليت�ين« ميوج ب�لتعدد ويت�سم ب�سي�دة 
1945م  ع�م  �سليحة  خليل  حممد  نه�د  واحد..نبتت  اآن  يف  وعك�سه،  �سيء  كل 
كطفلة ع�دية لكنه� حني كربت قليال و�سبت عن الطوق راوده� حلم التمثيل، 
نعم حلمت اأن ت�سبح ممثلة م�سرحية، لكن التق�ليد ال�س�ئدة ك�نت ح�ئال عن 

حتقيقه� لذاك احللم الذي بدا م�ستحيال.
مم�  االجنليزي  االأدب  فدر�ست  عليه�  م�سيطرا  ظل  ب�مل�سرح  �سغفه�  لكن 
امل�ج�ستري  ت�ستمر يف درا�سته فح�سلت على  اأكرث، مم� جعله�  به  تهيم  جعله� 
اأكتب  ال  »اأن�  مرة:  ذات  ق�لت  فقد  مهمة،  للنقد  ب�أن  اآمنت  ف�لدكتوراه، 
ال�سي��سي واالجتم�عي  ا�ستعرا�س الظرف  اأح�ول  عرو�س� لالأداء امل�سرحي بل 
له  بل  فراغ،  يحدث يف  امل�سرح  اأن  اأعتقد  ال  اأن�  ب�أكمله،  للم�سهد  واالقت�س�دي 

�سلة بحي�ة االإن�س�ن«.
1945 و2017 عمر من حمبة امل�سرح وع�سقه؛ مل ت�سعني الظروف  وم� بني 
ب�أ�س  ال  له� عددا  قراأت  ولكنني  يديه�  للتلقي على  مب��سر  ب�سكل  به�  لالإلتق�ء 
الع�مة  امل�سرية  الهيئة  مطبوع�ت  عن  �س�درة  تقريب�  وكله�  موؤلف�ته�  من  به 
للكت�ب منه�، كم� م� زلت اأحتفظ مبعظمه� يف مكتبتي اخل��سة )عن التجريب 
�س�ألوين، احلرية وامل�سرح، اأ�سواء على امل�سرح االإجنليزي، التي�رات امل�سرحية، 
ن�فذة على الدرام� وامل�سرح، جولة يف املالعب امل�سرحية التجريبية، امل�سرح بني 
الفن واحلي�ة، �سك�سبربي�ت، امل�سرح بني الن�س والعر�س، اأم�سي�ت م�سرحية، 

امل�سرح بني الفن والفكر(.
مل تف�رقني �سورته� التي حتمل مالحمه� يف اأوج �سب�به�، بجنونه� االإبداعي 
يف  عنه  وتكتب  عرو�سه  وحت�سر  توؤازره  الذي  ال�سب�ب  على  االأمومي  وحنوه� 
ظل  والذي  اأ�سبوعيً�،  االإجنليزية  ب�للغة  حترره�  ك�نت  التي  »ويكلي«  االأهرام 
ع�مرا مبق�الته� عن الن�بهني من �سب�ب امل�سرحيني حمرتفني وهواة على حد 
ال�سواء، فقد كتبت عن عرو�س البيت الفني للم�سرح، ق�سور الثق�فة، وامل�سرح 
مبث�بة  عنهم  كت�ب�ته�  وك�نت  الثق�فية،  املراكز  ومعظم  والهواة،  اجل�معي، 

الداعم للم�سرح امل�ستقل.
اإق�مة  خالل  من  امل�ستقلة  امل�سرحية  الفرق  حركة  ت�أ�سي�س  يف  �س�همت   
1999. واجتهدت نه�د �سليحة يف  املهرج�ن االأول للم�سرح امل�ستقل يف م�سر، 
خلق م�س�ر نقدي معرب عن واقع وم�ستقبل م�سري حقيقي متع�نق مع احلركة 

امل�سرحية امل�سرية بعمق و�سف�فية، فحق له� اأن تظل حية يف قلوب حمبيه�.

في ذكرى سيدة 
النقد..نهاد!

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

إفتتاح مهرجان الطفولة المسرحي األول على 
المسرح الثقافي العزيزية بحلب

مسرحيون إماراتيتون يتحدثون في ملتقي 
»تحديات الشباب في المسرح« برأس الخيمة

سوريا:

اإلمارات:

احلرب  وم�س�عر  املتف�سية  كورون�  ج�ئة  من  الرغم  على 
والدم�ر، اإنطلقت موؤخرا موؤخرا على م�سرح املركز الثق�يف يف حي 
العزيزية مبدينة حلب فع�لي�ت مهرج�ن الطفولة امل�سرحي االأول 
م�سرحية  عرو�سً�  ليقدم  واأحالم«  »اإبداع�ت  الفتة  حمل  والذي 

مب�س�ركة االأطف�ل مع فريق مه�رات احلي�ة.
والكت�ب  املخرجني  من  عدد  تكرمي  الفع�لي�ت  �سملت  وقد 
من   عدد  اإىل  اإ�س�فة  الطفل  م�سرح  يف  اأثروا  ممن  امل�سرحيني 
الور�س�ت التكوينية والندوات وكذلك عدد من العرو�س اله�دفة، 
نذكر منه� »مملكة االأطف�ل« و »وداعً� كورون�« من ت�أليف واإخراج 
مواجهة فريو�س  فيم� يخ�س  االأطف�ل  ير�سد  وفيه  اآغ�  م�سطفى 
كورون� والتي يدعو من خالله� اإىل تقدمي اأعم�ل م�سرحية ت�سهم 

يف ك�سر احل�جز بني الطفل املتلقي وامل�سرح لتنمية قدراته.

من  الوطني  اخليمة  راأ�س  م�سرح  رواد  من  عدد  اإعرتف 
يف  ال�سب�ب  »حتدي�ت  ملتقى  خالل  االم�راتيني  امل�سرحيني  
امل�سرح«، اأن م�سرح راأ�س اخليمة ا�ستط�ع تقدمي عدد ال ب�أ�س به 
من االإجن�زات حيث ركز على ا�ستثم�ر املوهوبني فني� �سواء من 

املواطنني اأواملقيمني. 
يف كلمته دفع �س�مل الرف�عي رئي�س جمل�س اإدارة م�سرح راأ�س 
اخليمة الوطني، ب�أن ال�س�ب املبدع هو مبث�بة حتد ب�لن�سبة له، 
يف  مهم  دور  من  له  مل�  اأدواته  وتطوير  به  االهتم�م  من  بد  وال 
دعم احلركة امل�سرحية  التي تعرب عن الواقع احلي�تي وق�س�ي�ه 
يف  ال�سب�ب  دعم  اإىل  تهدف  امللتقى  اأهداف  اأن  اإىل  م�سريا 
جم�الت التمثيل واالإخراج واالإ�س�ءة وال�سوت والديكوروغريه� 

من فنون امل�سرح.
اأم� الك�تب واملخرج مرعي احللي�ن ف�أكد على اأهمية تغيري 
�سمعة امل�سرح احلديث يف عيون ال�سب�ب اجلدد  الذين يعتقدون 
الذي يجمع  الفنون  اأبو  انه  اإال متثيال فقط، مع  لي�س  امل�سر  اأن 
واالإ�س�ءة  ال�سوت  ومبدع  والر�س�م  واملخرج  والك�تب  املمثل 
والغن�ء واالأحل�ن واالآالت املو�سيقية، كم� لفت عدد من احل�سور 
�سرورة دعم ب�ملواهب ال�سب�بية لتحتل م�س�حته� اخل��سة على 

خ�سبة امل�سرح. 
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افتتاح  »محاكمة زيوس« على الهناجر.. وسميحة 
أيوب تنضم أللمظ في البالون!

مسرح ميجو للدمى يناقش التنمر، وحقوق 
الطفل وتقبل االختاف

األردن:مصر:

لالأطف�ل،  ميجو  فرقة  فقرات  اإحدى  هو  للدمى  ميجو  م�سرح 
تربوي  االأردن،  يف  حي  دمى  م�سرح  وهو   ،2017 الع�م  ت�أ�س�س 
الإي�س�ل  ويهدف  الطفل،  وخي�ل  ع�مل  يح�كي  ه�دف  اأخالقي 
ال�سليمة،  املجتمعية  القيم  ويعزز  ويزرع  الئق،  ب�سكل  املعلومة 
على  االطف�ل  عند  واالأخالقية  الرتبوية  الق�س�ي�  بع�س  ويع�لج 
خمتلف اأعم�رهم، حيث تتنوع املوا�سيع املطروحة ب�سكل كوميدي، 
وج�ذب لالأطف�ل، ويرافق العرو�س فقرات م�سلية من م�س�بق�ت 
لتثبيت م�  واألع�ب وحتدي�ت وا�سئلة تربوية عن مو�سوع العر�س، 
مت طرحه من قيم ومك�ف�أة االأطف�ل ب�إعط�ئهم هداي� وجوائز من 

خالل ال�سخ�سي�ت الكرتونية التي ت�س�ركهم اأغلب الفقرات.
والالجئني  املدار�س  وطالب  االأطف�ل  توعية  اإىل  يهدف  كم� 
من خالل م�سرحي�ت خمتلفة تن�ق�س ق�س�ي� مهمة، ت�سهم يف بن�ء 
ال�سخ�سية،  والنظ�فة  الطفل،  وحقوق  ك�لتنمر،  �سخ�سي�تهم؛ 
البيئة وغريه�.  على  واملح�فظة  االختالف،  وتقبل  املي�ه،  واأهمية 
واأكد الق�ئمني على امل�سرح، »نحر�س على اإي�س�ل القيم واملب�دئ 
تغيري  �س�أنه�  من  التي  الر�س�ئل  وتقدمي  االإيج�بية  ال�سلوكية 
واأع�س�ء فريق  االأطف�ل بطريقة ممتعة وغري مب��سرة«.  �سلوك�ت 
م�سرح ميجو تدربوا على اأيدي حمركي دمى ع�مليني، كم� يتح�ور 
معه�،  ويتف�علون  الدمى  مع  امل�سرحية  عرو�سهم  اأثن�ء  االأطف�ل 
ويدخلون خلف امل�سرح لتحريكه�، ولعل ذلك ميكنهم من التعبري 

عن اأنف�سهم ورواية ق�س�س من واقعهم.

�سهدت خ�سبة م�سرح مركز الهن�جر للفنون بدار االأوبرا امل�سرية، 
واإخراج  وبطولة  بوم�د،  �سوني�  اللبن�نية  الك�تبة  ت�أليف  من  م�سرحية 
اأزي�ء  االأ�سرف،  للفن�ن عمرو  الديكور  وت�سميم  ق�بيل؛  الفن�ن عمرو 

رمي �س�هني، مو�سيقى ح�زم الكفراوي.
رحلة  بعد  امل�سري،  امل�سرح  يف  �سوني�  اأعم�ل  اأول  هي  امل�سرحية 
االأ�س�طري  م�ستوح�ة من  امل�سرحية  واأحداث  الرواية،  كت�بة  طويلة يف 
ال�سك  بني  وال�سراع  املعرفة  فكرة  حول  اأحداثه�  وتدور  االغريقية؛ 
الق�س�ي� واالأفك�ر  العديد من  واأ�سلوب ب�سيط  واليقني. وتطرح بذك�ء 

االإن�س�نية التي ت�سلح لكل زم�ن ومك�ن.
يقوم ب�لبطولة واالإخراج الفن�ن عمرو ق�بيل الذي ا�س�ف للعر�س 
التي  واملواقف  امل�س�عر  لبع�س  حركي�  مع�دال  متثل  درامية  �سخ�سية 

يتعر�س له� زيو�س وتقوم بهذه ال�سخ�سية الفن�نة مروة م�سطفى.
القديرة  الفن�نة  اإقن�ع  الغرب�وي،  م�زن  املخرج  ا�ستط�ع  كم�  
و�سي عبده،  اأملظ  فريق عمل م�سرحية  اإىل  ب�الن�سم�م  اأيوب  �سميحة 
ت�ريخ  وتر�سد  ب�لعجوزة.  الب�لون  خ�سبة  على  قريب�  �ستعر�س  والتي 

م�سر الغن�ئي يف فرتة الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر.
م�سرحية »اأملظ و�سي عبده« من اإنت�ج البيت الفني للفنون ال�سعبية 
الفرقة  مع  وب�ال�سرتاك  عبده،  ع�دل  دكتور  بقي�دة  واال�ستعرا�سية، 

القومية للفنون ال�سعبية.

 
 

حركة مسرحية نشطة.. وإقامة مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي بمشاركة 34 حكواتيًا من العالم.
لبنان: 

ا�ستط�عت »جمعية تريو للفنون« و«امل�سرح الوطني اللبن�ين« و«م�سرح اإ�سطنبويل« القي�م بن�س�ط�ت ثق�فية عّدة، اإذ اأطلقت ف�علي�ت الدورة االوىل 
من »مهرج�ن اأي�م �سور الثق�فية«، وف�ع�لي�ت الدورة ال�س�بعة من »مهرج�ن �سور ال�سينم�ئي الدويل لالأفالم الق�سرية«، حتية اىل املخرج الراحل 
ج�ن �سمعون. وخالل ج�ئحة كورون� نظمت عرب االإنرتنت عدد من الن�س�ط�ت »من كل بيت حك�ية« و«من ال�سب�ك« و«مهرج�ن �سور ال�سينم�ئي لفيلم 

املوب�يل« بدورته االوىل.
واأطلقت حملة اإلكرتونية حتت �سع�ر »نر�سم �سد العن�سرية« مع الدورة االأوىل من »مهرج�ن �سور الدويل للفنون الت�سكيلية«، واأ�ّس�ست »�سبكة 
الثق�فة والفنون العربية » لتنظيم اللق�ءات والندوات والور�س التدريبية من اأجل الت�س�من والت�سبيك يف ظل اأزمة كورون� وانفج�ر بريوت، كم� اأطلقت 

م� بني االفرتا�سي واملب��سر مع اجلمهور ف�علي�ت الدورة الث�نية من »مهرج�ن لبن�ن امل�سرحي الدويل للحكواتي« مب�س�ركة 34 حكواتيً� من الع�مل.
كم� �س�ركت فرقة م�سرح اإ�سطنبويل يف الدورة اخل�م�سة من ف�علي�ت »مهرج�ن �سرم ال�سيخ الدويل للم�سرح ال�سب�بي« بعر�س »قوم ي�ب�«، ون�ل 
موؤ�س�س امل�سرح الوطني اللبن�ين املمثل واملخرج ق��سم اإ�سطنبويل ج�ئزة اأف�سل �سخ�سية م�سرحية عربية للع�م 2019، ويعترب امل�سرح الوطني اللبن�ين 

املج�ين املن�سة الوحيدة التي مل تتوقف ن�س�ط�ته� خالل 2020. 
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أ.نسيمة أبرحوس

موضة األلوان الشتوية لسنة 2021
ال تخلو اأزي�ء هذا املو�سم من االألوان الدافئة 
واجلذابة التي �سرتغب كل امراأة اأنيقة يف اإ�س�فته� 
خلزانة مالب�سه� يف الع�م اجلديد للح�سول على 
عن  بعيدا  ومتجددة،  ع�سرية  �ستوية  اإطالالت 
لهذا  الغ�مقة  الرتابية  وااللوان  والكحلي  اال�سود 
جمعن� لك �سيدتي ق�ئمة ب�أهم األوان �ست�ء 2021 
التي عر�ست على ا�سهر من�س�ت عرو�س االزي�ء 

يف الع�مل. 
االأحمر  درج�ته:  مبختلف  االحمر  اللون 

الزاهي، االأحمر النبيذي ، االأحمر الربغندي.
اللون الربتق�يل امل�سرق: لون جرئ لكنه يعطي 
مل�سة من البهجة والتف�وؤل خ�سو�س� الظروف التي 

مير به� الع�مل ب�سبب فريو�س كورون�.   
اللون  هذا  الف�حت:  الوردي  او  الزهري  اللون 

يتمتع ب�الأنوثة وال�سي�كة وهو لون ه�دئ.
هذا  رواج�  االإكرث  وهو  االرجواين:  اللون 

املو�سم.
انيق  �ستوي  لون  درج�تة  بكل  البني  اللون 

ودافئ.
جرئ  ع�سري  لون  درج�ته:  بكل  الفو�سي� 

يعطي االأنثى جم�ال وت�ألقً�.
االخ�سر  �سواء  درج�ته:  بكل  االخ�سر  اللون   
امل�ئل لالأ�سفر او االأخ�سر الزيتي كله� الوان راقية 

ميكن تن�سيقه� ب�سكل كال�سيكي ع�سري.
اللون االأزرق الزاهي: هذا اللون يوحي بلم�سة 

من التف�وؤل والهدوء ويتميز ب�ل�سي�كة واالأن�قة.

االزيــــاء
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من هنا وهناك

احلي�ة رحلة، فيه� منتطي �سفينة الّزمن، ونق�وم 
نثبت  اأن  موج�ته� بني مد و جزر، نح�ول يف كل مّرة 
نتذّوق  وتقلب�ته�.  ل�سعوب�ته�  اأندادا  اأنن�  الأنف�سن� 
فال  اأ�سراره�،  لنفّك  جت�ربه�  ل�سع  ن�أمن  وال  حلوه�، 
و  به�،  التي مررن�  ك�لّتج�رب  ن��سجني  يجعلن�   �سيء 
فين�  تغر�س  و  تقّوين�  ف�إنه�  اإثره�  من  وقعن�  اإن  حتى 
بذرة عزمية اإع�دة النهو�س من جديد كط�ئر العنق�ء 
يحرتق ليبعث من رم�ده و لنكون اأكرث عن�دا و اإ�سرارا 

على املوا�سلة.
درو�س احلي�ة كثرية وال نه�ية له� ولط�مل� �سببت لن� 
جروح� �سديدة يف داخلن� ولكن ال يظهر على حمّي�ن� 
�سوى اإبت�س�مة نغرّي به� من حولن� ونتج�وز من خالله� 
االإن�س�ن  معركة  يف  ننهزم  ال  حّتى  حدث  الذي   كل 

داخلن�.
املق�ومة  ب�ملق�ومة،  تقرتن  مل  اإن  احلي�ة  قيمة  م� 
بكل م� منلك من قوة وعزمية ب�أن ال نتغرّي، و ال تتغرّي 
فين� ثوابت ال تقبل الّتغيري الأّن املق�ومة لي�ست مرهونة 
دائم� ب�لقت�ل وال�ّسالح بل يف اأن نبقى على كربي�ئن�، 
نق�وم من اجل الوطن للو�سول بكّل من فيه اإىل احلي�ة 
اجل  من  نحي�ه�  التي  احلي�ة   الأّن  ي�ستحقه�،  التي 

االآخرين هي م� ت�ستحق العي�س.
هو  االأ�سعب  الدر�س  »اّن  �سك�سبري  ولي�م  يقول 
اأي�س�  ن�سيف  وهن�  ن�سي�نه«،  ي�سعب  الذي  الّدر�س 
احلي�ة...وخذله  يطلب  وطن  هو  االأ�سعب  الّدر�س  اإن 

اجلميع!!..
 

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات اجلزيئّية

الّدرس األصعب…!

رأي
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ك�نت زي�رتي اإىل الهند  ق�سريًة، رافقُت فيه� )اأبو عم�ر(، حل�سور موؤمتر عدم االنحي�ز 
اإىل  ت�أتي  اأن  ميكن  ال  ق�ئلة:  الهندية  مرافقتي  يل  هم�سْت  املوؤمتر  انته�ء  بعد   .1983 �سنة 
الهند، دون اأن تزوري ت�ج حمل. ت�ج حمل؟ ت�س�ءلُت: هل تق�سدين اأحد عج�ئب الدني� ال�سبع 
ب�سرعة. يف  )اأكرا(  اإىل  الرحلة  اأمر  رتبْت مرافقتي  الع�س�ق.  بل �سريح  وق�لت:  ؟ �سحكْت 
اليوم الث�ين كن� قد و�سلن� اىل املدينة التي ك�نت ع��سمة الإمرباطورية املغول االإ�سالمية التي 
اأ�س�سه� ظهري الدين حممد ب�بر، وا�ستمرت الأكرث من ثالثة قرون، قبل قدوم االإنكليز. تقع 
)اأكرا( على ال�سفة اجلنوبية من نهر جمنة ال�سهري. هن� �سيد االإمرباطور �س�ه جه�ن  لزوجته 
الث�لثة ممت�ز حمل التي م�تت بعد و�سعه� ابنه� الرابع ع�سر يف الع�م 1632 اأجمل �سريح يف 
الع�مل دلياًل، على التدّله يف حبه�. بن�ء رخ�مي اأبي�س ذو قبة، كقبة اجلوامع، واأربعة اأعمدة. 
ُيق�ل اإن القبة الرائعة اأ�سرف على تنفيذه� معم�رّي  ُي�سمى عي�سى حممد اأفندي، اإ�س�فة اإىل 
عدد من املهند�سني الذين مل ُتذكر اأ�سم�وؤهم. �س�رك يف بن�ء الن�سب ع�سرون األف �سخ�س. 
�سنة  يف  االإ�سالمية  االإمرباطورية  ك�نت  البن�ء.  يف  امل�ستخدمة  النقو�س  يف  براعتهم  تبدت 
1707 اأثن�ء حكم االإمرباطور اأورنكز يبكنت قد و�سلت اإىل قمة قوته�  وثرائه�، اإال اأنه� بداأت 

ب�لرتاجع الأ�سب�ب خمتلفة، ثم انه�رت يف منت�سف القرن الث�من ع�سر. 
اأمر  اللورد كرازون ن�ئب ملك بريط�ني� يف الهند   اأ�سدر  الت��سع ع�سر   يف مطلع القرن 
اإع�دة ترميمه. يف �سنة 1983 اعتربته اليون�سكو اأحد الهي�كل االأكرث �سهرًة يف الع�مل، ورمزًا 

مذهاًل لت�ريخ الهند  الغني ب�حل�س�رة. 
بقبع�ت  اأوربيون  ب�لب�سر.  مليئة  ب�لن�سب  حتيط  التي  واحلدائق  �سب�ط،  �سهر  يف  كن� 
بي�س�ء. ن�س�ء ذوات �سعر اأ�سود طويل يرتدين ال�ّسواري امللونة، جئن من اأنح�ء الهند. رج�ل 
بعم�م�ت بي�س�ء، وزي هندي يحّوطون ن�س�ءهم. يزور املك�ن اأكرث من 200 األف �س�ئح �سنويً� 
من الهنود، وخ��سة امل�سلمني، وم� يق�رب 4 مليون زائر من جن�سي�ت خمتلفة على مدى الع�م. 
الن�سب يوحي مب��سرة ب�لعم�رة االإ�سالمية، حيث ي�سبه ق�سر احلمراء يف غرن�طة، فهو 
اأربع م�آذن  73 م  حتيطه�  يت�سّكل من القب�ب وامل�آذن. لقد و�سل ارتف�ع القبة املركزية اإىل 
�سغرية، واأربع م�آذن يف الزواي�، وقد ُكتبت اآي�ت من القراآن على املداخل املقو�سة لل�سريح، 
اأم� البوابة الرئي�سية فهي من احلجر الرملي االأحمر. حتيط ب�ل�سريح حديقة مربعة، تتخلله� 

اأحوا�س مي�ه م�ستطيلة. كم� يوجد م�سجد من احلجر الرملي االأحمر.
اأم�م ت�ج حمل تبكي الن�س�ء، وينده�س الرج�ل، ومن اأ�سهر من بكى اأم�م ال�سريح االأمرية 
دي�ن�، عندم� انف�سلت عن زوجه�، واأحبت طبيبً� ب�ك�ست�نيً� ق�ده� اإىل هن� لكي ت�سهد عظمة 
اإنه حلم كل  الن�س�ء.  بل جلميع  للمراأة،  التقدير  ينّم عن عمق  ب�الأحج�ر �سرحً�  �سّطر  حب 

امراأة تطمح للحب اخل�لد والإخال�س الزوج، اأو احلبيب.
الث�ين  ال�سبب  اجلدران.  تزّين  املميزة  ال�س�مية  النقو�س  اأرى  اأن  ل�سببني:  فخورة  كنت 
لالفتخ�ر هو اأن املغول الذين ج�وؤون� غزاًة رحلوا عن� مت�سبعني ب�حل�س�رة االإ�سالمية، حيث 
اأق�موا اأعظم اإمرباطورية اإ�سالمية، على اأر�س الهند االأ�سطورية التي تع�ي�ست فيه� االأدي�ن 

واملذاهب، الأكرث من ثالثة قرون.  
الن�س�ء يعقدن طرف ال�س�ري، اأو مندياًل، ويتمتْمن  ب�لدع�ء من اأجل اإخال�س الع�س�ق، 
اأم� اأن� فقد كنت م�سرعًة  لّلح�ق بط�ئرة راحلة، تقود الوفد الفل�سطيني اإىل املنفى البعيد عن 

اأر�س فل�سطني.

 أ. حميدة نعنع

أمام تاج محل

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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یعلن مركز ذرا ��راسات وأ�حباث ببار�س، عن ف�ح �ب مسابقة القصة القصرية جلا�زة یوسف ٕادر�س �لس�نة الثالثة، 
حتت عنوان "لغيت هویيت" وذ� مضن ٕاه�مات املركز ��لغة العربیة، و �منیة �ارات القراءة و الك�ابة، وم�ح املزید من  

الثقة و الفرصة �لقاصني الهواة، ح�ث ســ�مت ٕاس�ــتالم املشــاراكت حىت مســاء یوم أ��د ٢٨ ش�باط/فربا�ر ٢٠٢١
رشوط املسابقة: 

 ـ يه �لهواة و �ري احملرتفني وال �شــرتط معر معني.  
ـ   ٔ�ن ال �كون القصة م�شــورة ســابقًا.  

 ـ  ٔ�ْن ال تتضمن ٔ�یة ٕاشــارة عرق�ة ٔ�و طائف�ة ٔ�و مذهبیة.  ـ  ٔ�ْن ال تتضمن ٔ�یة ٕاشــارة عرق�ة ٔ�و طائف�ة ٔ�و مذهبیة. 
 ـ  ٔ�ْن ال  تقل عن صفحتني وال �زید عن مخس صف�ات ٔ�ي بني ٔ�ربعامئة لكمة و ٔ�لفي لكمة تقریبا.  

 ـ ٔ�ن �كون ��لغة العربیة  الفصحى. 
 ـ  لرضورات ما و مضن �زي حمدود و �اصة �حلوار من املمكن ٕاس�ــت�دام بعض اللكامت العام�ة. 

 ـ  موضوع املســابقة مف�وح، ومن احملبذ ٔ�ْن �منَي الروابط والعالقات �ج�عیة وإال�ســانیة والوطنیة.  
 ـ س�مت ٕا�الن النتاجئ یوم الس�ت العرش�ن �ٓذار/مارس املق�ل يف مؤمتر حصفي ببار�س، مع توزیع دروع الفا�ز�ن و ٕارسالها  

�لربید �ىل عناو�هنم الشخصیة. 
 ـ س�مت �كرمي ٔ�عضاء جلنة التحكمي بدروع �كرمي �اصة ممزية �هدیة تقد�ریة جلهودمه اخلرية.   ـ س�مت �كرمي ٔ�عضاء جلنة التحكمي بدروع �كرمي �اصة ممزية �هدیة تقد�ریة جلهودمه اخلرية.  

 ـ �رفق مع العمل امس امل�سابق الثاليث وصورة من حتق�ق الشخصیة، والربید إاللكرتوين ورمق املو�یل والعنوان الربیدي اكمًال. 
 ـ  املسابقة م�ا�ة �لجمیع ��ول العربیة و �يق دول العامل و �رسل القصص �ىل إالميیل التايل: 

centre.zourah@gmail.com
 ـ  نؤكد �ىل رضورة العنوان الربیدي �لمشارك حىت نتفادى ٕاشاكلیة العنوان الربیدي الحقا. 

 ـ  س�تعلن ٔ�سامء جلنة التحكمي �ملؤمتر الصحفي ا�ي تعلن به النتاجئ. 
 ـ املســابقة س�ــتكون مبشــاركة ٕاحتاد الصحف�ني و الك�اب العرب يف ٔ�ورو�، و �ر�ایة جم� "لك العرب" اليت تصدر  

من �ر�س، وس�مت �رش القصص الفا�زة يف العدد الشهري ا�ي یيل ٕا�الن النتاجئ. من �ر�س، وس�مت �رش القصص الفا�زة يف العدد الشهري ا�ي یيل ٕا�الن النتاجئ. 

و هللا ويل التوف�ق 
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