
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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  الشاعر حميد سعيد: 
هذا دم اعرفه.. كان 
معي..في الكرخ..في 
الرشيد..في الميدان..

االعالمية جميلة عاطف:

أبحث عن لغة التواصل

الفنانة أيتن عامر 

تخطف انظار جمهورها

كل العرب ترصد ليال مراكب الهجرة السرية )الحرقة(

سوريا القضية والوطن

 إلى أين... 
وما الذي تغير!!؟؟

سياسات االحتالل اإليراني 
في التغيير 

الديموغرافي والتطهير 
العرقي في االحواز العربية

عزون قرية فلسطينية 
في صدارة الكفاح                 

والنضـال الفلسطيني

في األمن الغذائي 
العربي

النضال من أجل 
اللغة هو نضال 

البقاء
ليندا بينالل:  

تصاميمي تتميز بالروح الشرقية العربية 



3العدد 3- السنة األولى

ن�شتطيع اأن نرى بو�شوح اأن هناك حالة وا�شحة ال تقبل ال�شك، تتمثل عرب التاريخ، 
باأب�شع  تتدخل  حتى  العربية،  احلالة  �شعف  فر�شة  تنتهز  االإ�شالمي،  اجلوار  دول  باأن 
ال�شور �شد الوطن العربي، وتتحالف مع االأ�شف مع األد اأعداء االأمة العربية. و اإذا ما 
متكنت من ال�شيطرة على دول عربية، فاإنها متار�س كل العن�شرية البغي�شة �شد ال�شعب 

العربي.
اأنزلت على  التي  الر�شالة  واأنه  االإ�شالم بروحه وجوهره  العروبيون، نظروا حلقيقة 
جدنا العظيم الر�شول الكرمي لتحدث االإنقالب التاريخي، و حتول القبائل العربية اإىل 
اأمة، لها ر�شالة خالدة من تعاليم االإ�شالم وقيم العروبة التي كر�شها الر�شول الكرمي: 

»اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق«.
منطق االن�شجام مع االإ�شالم، يقت�شي بدول اجلوار االإ�شالمي ان تقف مع العرب يف 
اأي حمنة، الأنهم اأمة الر�شول. اأو على االأقل اأن ال يتدخلوا ب�شوؤون اأمته الداخلية واالعتداء 

عليهم.
احلالة  على  ال�شوء  ت�شليط  من  بد  ال  ولكن  البداية  منذ  بالتاريخ  اخلو�س  اأريد  ال 
املعا�شرة. ونحن نعرف اأن العرب، منذ زوال الدولة العربية االإ�شالمية مل يقوموا باأي 

اعتداء على االآخرين، بل كانوا �شحية دائمًا لعدوان االآخرين.
انظروا للم�شاهد االآن، حتى نرى بو�شوح هذه احلالة، قد تكون عدوانية �شر�شة، اأو 

تنتظر الفر�شة املوؤاتية لالإنق�شا�س على الوطن العربي.
املاليل  ونظام  باإيران  عقود  منذ  تتمثل  العربية  االأمة  على  ال�شر�شة  العدوانية 
»االأ�شالمي«. منذ و�شولهم لل�شلطة بعد �شقوط نظام ال�شاه، مل يرتكوا اأي فر�شة الإيذاء 
العرب، والعدوان عليهم، اإال وقاموا بها: حرب عدوانية على العراق ملدة ثماين �شنوات. 
ممار�شة كل الب�شاعات �شد �شعب االحواز العربية املحتلة منهم. التحري�س املذهبي بني 
القد�س«  اإن�شاء »جي�س  ت�شكيل ميلي�شيات حملية م�شلحة.  الواحد.  العربي  ال�شعب  اأبناء 
الذي اإنق�س على ع�شرات املدن العربية اإال القد�س املحتلة. زرع خاليا م�شلحة يف اأكرث 
من دولة خليجية خا�شة ال�شعودية والبحرين والكويت. حتالفوا مع اأمريكا يف غزو العراق 
واإحتالله. التن�شيق مع الكيان ال�شهيوين. اإحتالل اأرا�س عربية بالتن�شيق مع »ال�شيطان 

االأكرب« االمريكي، وموافقة الكيان ال�شهيوين.
اإذن..اأال يحق لنا اأن نت�شاءل: ملاذا يادول اجلوار االإ�شالمي؟!

علي المرعبي

لماذا يا دول 
الجوار اإلسالمي؟ّ!

األفتتاحية



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

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

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

في هذا العدد
كل االقتصادكل السياسة

الرتحيل، ويهدد ترامب مرارًا وتكرارًا باإلغائها.
املعروف  ال�صحي  الرعاية  نظام  اإلغاء  منع    -

باأوباما كري.
- وقف التخفي�صات ال�صريبية الكبرية لل�صركات 

والأثرياء.
ـ وقف قرارات ترامب بالن�صحاب من التفاقيات 
مبا  لعقدها  جهدها  ال�صابقة  الإدارات  عملت  التي 

ي�ؤمن امل�صالح الأمريكية.
من  العديد  هدمت  التي  ترامب  �صيا�صة  وقف  ـ 

الق�صايا الدولية وبخا�صة ال�صرق اأو�صطية.
�صيخ�لهم  الن�اب  باأغلبية  الدميقراطيني  ف�ز  ـ 

بفر�ض رقابة م�ؤ�ص�صية على رئا�صة ترامب. 
لقد عطل ف�ز الدميقراطيني اأحالم اجلمه�ريني 
يف فر�صة لإدخال تغيريات جذرية يف ال�صيا�صة ميكن 
اأن ت�ؤثر على ال�ليات املتحدة لعق�د مقبلة. فقد كان 
كبري  حد  اإىل  اقت�صر  اجلمه�ري  الأعمال  جدول 
على التخفي�صات ال�صريبية، اإل اأن قائمة ط�يلة من 

البن�د كانت تنتظر، وبالأمثلة:
- اإلغاء قان�ن اأوباما كري.

ق�صائم  اأو  الرفاهية،  جمالت  يف  التق�صف   -
الطعام، اأو الرعاية الطبية، اأو ال�صمان الجتماعي.

اجلدار  عن  والدفاع  احلما�ض  اإ�صعال  اإعادة   -
ظل  يف  خا�صة  اإن�صائه  ترامب  يريد  الذي  احلدودي 

ق�افل املهاجرين الأخرية.
يف  للن�صاء  ملح�ظ  �صع�د  عن  النظر  وبغ�ض 
اأول م�صلمتني تدخالن  الك�جنر�ض اجلديد، ب�صمنه 

اإيران  تعامالت  يف  اأكرث  التدقيق  مهمته  مكتب  وه� 
على  وا�صنطن  عق�بات  منتهكي  وحتديد  التجارية 

طهران.
ويف ال�صاأن العربي، كان بع�ض الن�اب الأمريكيني 
بقيادة الدميقراطيني، قدم�ا ت�صريعًا لإنهاء امل�صاركة 
الع�صكرية الأمريكية يف حرب اليمن، من خالل طرح 
اإعادة تقييم �صالحيات الرئي�ض يف احلروب. وكانت 
يف  ال�صع�دية  الطائرات  ت�صاعد  الأمريكية  الق�ات 
ت�جيهات  وتقّدم  ج�ًا  بال�ق�د  تزويدها  عرب  اليمن 
ومعل�مات ا�صتخباراتية لق�ات التحالف الذي تق�ده 
الريا�ض، لكن الأزمة مع قطر وق�صية مقتل ال�صحفي 
املطالبة  اإىل  وا�صنطن  دفعت  خا�صقجي  جمال 
مت�صاعدة  مطالب  وقع  على  الغارات  هذه  ب�قف 
جيم  الدميقراطي  النائب  وتقدم  الك�نغر�ض.  من 
ت�قيعات  يحمل  قان�ن  مب�صروع  ر�صميًا  ماكغ�فرن، 
دميقراطيني وجمه�ريني من اأجل وقف بيع الأ�صلحة 
واإر�صال امل�صاعدات اإىل ال�صع�دية. ولعل ذلك �صيك�ن 
اأعلن  الذي  ترامب  اإدارة  على  مير  �صيناري�  اأ�ص�اأ 
اإذا  ال�صع�دية  على  العق�بات  يعار�ض  اأنه  �صراحة 
قيمتها  �صفقة  واإجها�ض  ال�صالح  بيع  وقف  �صملت 

اأكرث من 400 مليار دولر.
وي�صار اإىل اأن ن�ابا دميقراطيني �صبق اأن قدم�ا 
الرئي�ض  قرارات  على  بالإ�صراف  يطالب  ت�صريعًا 
الع�صكرية،  الق�ة  ا�صتخدام  خ�ض  ما  يف  الأمريكي 
بعد  �صدر  الذي   )AUMF(قان�ن تعديل  خالل  من 
هجمات 11 �صبتمرب 2001، و�صمح لإدارة ج�رج ب��ض 
اإليه  وا�صتند  اخلارج  يف  حربية  اأعمال  ب�صن  البن 
يف  ترامب  واحلايل  اأوباما،  باراك  ال�صابق  الرئي�ض 
دميقراطيي  لكن  خارجية.  ع�صكرية  علميات  تنفيذ 
اإعادة النظر يف هذا القان�ن لإعادة  الي�م يعتزم�ن 
تقييم العمليات الع�صكرية اجلارية يف �ص�ريا واليمن 

واأماكن اأخرى.
معار�صتهم  دميقراطي�ن  اأعلن  ذلك  على  وبناء 
غارات  ل�صن  الك�نغر�ض  من  اإذنًا  ترامب  طلب  عدم 
اأي  يف  �صالحياته  بتحديد  مطالبني  �ص�ريا،  يف 
هذا  يف  خط�ة  اأي  يجعل  ما  خارجي،  ع�صكري  عمل 
الدميقراطيني  اأن  خا�صة  للم�صاومة  خا�صعة  امللف 
�صيحتاج�ن الثلثني ملنعه، اأو م�اجهة اأي فيت� يتخذه. 
الق�مي  الأمن  ملجل�ض  تخ�صع  ال�ص�رية  امل�صاألة  لكن 
عليا  »�صيا�صة  اأنها  اأي  حزبية  ولي�صت  والبنتاغ�ن 

السياسة

مرتبطة باأمن اإ�صرائيل وعدم القب�ل بت�اجد اإيراين 
الكابيت�ل  يف  �صر�صة  م�اجهة  يعني  ما  �ص�ريا«،  يف 

هيل.
لإن�صاء  ترامب  اإدارة  �صعي  اإىل  اأي�صا  وينظر 
حتت  اأخباره  الإعالم  يتداول  عربي  اأمني  حتالف 
ال�صت  اخلليج  دول  وي�صم  العربي«،  »النات�  م�صّمى 
املحتمل  ومن  املتحدة،  وال�ليات  والأردن  وم�صر 
الإعالن عنه يف يناير املقبل، لكن املراقبني يت�قع�ن 
الك�نغر�ض  يف  م�افقات  اأية  الدميقراطيني  ميرر  األ 
كثريه  عقبات  و�صي�صع�ن  عربي  حتالف  اأي  لدعم 
اأمامه وعرقلته من خالل رف�ض منح اأية ميزانيه له.

الدميقراطي�ن  يدفع  قد  الن�صق،  نف�ض  وعلى 
الأمريكية  امل�صاعدات  يعيد  ت�صريع  اإقرار  نح� 
جيل  �صعد  فقد  ترامب،  اأوقفها  التي  للفل�صطينيني 
جمل�ض  يف  الدميقراطي  احلزب  اأع�صاء  من  جديد 
اإ�صرائيل  دعم  فكرة  ي�ؤيد  ل  الأمريكي  الن�اب 
الإ�صرائيلي  بـ«الحتالل  يندد  َمن  فيه  مطلق،  ب�صكل 
لفل�صطني«، وَمن يرف�ض تقدمي م�صاعدات لتل اأبيب، 

وَمن ي�صف اأفعالها بـ«ال�صريرة«.
كما قد يعرقل ف�ز الدميقراطيني باأغلبية جمل�ض 
الن�اب تدفق امل�صاعدات الع�صكرية اإىل م�صر، والتي 
كامل  ب�صكل  ا�صتئنافها،  على  م�ؤخرًا  ترامب  وافق 
بدعم من اجلمه�ريني. و�صي�صع�ن اأي�صا اإىل اإ�صقاط 
اإىل  جمه�ريني  اأع�صاء  من  مقّدمة  ق�انني  م�صاريع 
اجلماعات  بع�ض  و�صع  اإىل  وتهدف  الن�اب،  جمل�ض 
الإخ�ان  مقدمتها  ويف  الإ�صالمية  والتنظيمات 
ولن  الإرهاب،  قائمة  على  )كري(  ومنظمة  امل�صلمني 
تت�افق مع  ول  ال�صيا�صات،  لأنهم �صد هذه  ميرروها 

اأجندتهم.
ب�صكل عام تبدو خطة احلزب الدميقراطي للعام 
ال�صيطرة  ا�صتعادوا  الآن، بعدما  اأكرث و�ص�حا   2020
متهيدا  ترامب،  اكت�صحها  دميقراطية  وليات  على 
ح�صابات  يف  وهي  املقبلة،  الرئا�صية  لالنتخابات 
بها  يل�ح  ع�صا  من  اأكرث  لي�صت  والبيدر  احلقل 
وهم  الأمريكية  ال�صيا�صة  نريان  على  الراق�ص�ن 
يتبادل�ن »�صراخ« امل�صالح مثل دي�ك نهمة يف عي�ن 
حلرب  مقدمة  ال�اقع  يف  لكنها  املقبلة،  الع�ا�صف 
مبعدة  على  بات  الذي  اله�صيم  ت�ؤجج  قد  �صرو�ض 

حمرقة فح�صب.

�صيا�صة  ملناه�صي  ت�صيفان  واللتان  هيل،  الكابيت�ل 
ترامب �صد الق�صية الفل�صطينية ق�ة جديدة، ينبغي 
اأن ننظر اإىل تاأثري هذه النتائج على الق�صايا العربية 
الن�صفية  النتخابات  نتائج  عك�صت  فقد  والدولية. 
دونالد  للرئي�ض  اجلدلية  ال�صخ�صية  من  امل�قف 
ترامب، ب�صبب ت�صريحاته وحربه على اجلميع، مبا 
فيها احلرب التجارية مع ال�صني والحتاد الأوروبي، 
اإ�صافة  املك�صيك،  مع  اإقامته  ين�ي  الذي  واجلدار 
اإلغاء  وعزمه  اإيران،  مع  الن�وي  التفاق  لنق�صه 
مع  املدى  والق�صرية  املت��صطة  ال�ص�اريخ  معاهدة 

رو�صيا.
جتاوز  ترامب  اأن  الأمريكي  الناخب  اأدرك  لقد 
خط�طا حمراء كثرية، على امل�صت�ى الداخلي مب�اقفه 
خالل  من  اخلارجي  امل�صت�ى  وعلى  املراأة،  جتاه 
املتحدة،  لل�ليات  التقليديني  باحللفاء  ا�صطدامه 
لدى  فقط  لي�ض  جتاهه  الر�صى  عدم  حالة  و�صادت 
الدميقراطيني، بل وحتى لدى اجلمه�ريني، الذين مل 
ي�صتطع عدد كبري منهم جماراته. ولعل تعهد زعيمة 
بيل��صي  نان�صي  الن�اب  جمل�ض  يف  الدميقراطيني 
ال�ص�ابط  »باإعادة  النتخابات  نتائج  �صدور  بعد 
اإدارة  على  الد�صت�ر  عليها  ن�ض  التي  واملحا�صبة 

ترامب«، خري دليل على ذلك.
�صبح  معها  �صتجلب  النتخابية  النتيجة 
ال�صطراب ال�صيا�صي، حيث �صيت�ىل الدميقراطي�ن 
اأي  ا�صتدعاء  على  حا�صمة  قدرة  مع  املجل�ض  جلان 
�صي�صكل  مما  معه،  التحقيق  يف  يرغب�ن  �صخ�ض 
العمل،  يف  و�صركائه  واإدارته  لرتامب  حقيقية  ورطة 
ترامب  دفع  ما  بكثري،  اأ�ص�اأ  الأم�ر  تك�ن  اأن  وميكن 
اإذا  حربية«  »و�صعية  �صيتخذ  باأنه  الت�صريح  اإىل 
ا�صتدعاءه  الن�اب  جمل�ض  يف  الدميقراطي�ن  قرر 

للتحقيق.
مت�يل  يعرقل�ا  اأن  للدميقراطيني  وميكن 
يف  التحقيقات  وتكثيف  اخلارجية  ترامب  �صيا�صة 
ما  يف  الق�مي  والأمن  اخلارجية  ال�صيا�صة  ق�صايا 
�صبيل  فعلى  العربي.  واخلليج  وال�صني  رو�صيا  خ�ض 
الأقل  ال�صرتاتيجيات  الدميقراطي�ن  يف�صل  املثال 
�صيحاول�ن  فاإنهم  لذلك  اإيران،  م�اجهة  يف  ت�صددا 
العمل  واإعادة  اإيران  عن  العق�بات  وتخفيف  اإزالة 
مع  لهم  معركة  اأول  �صتك�ن  وهذه  الن�وي،  بالتفاق 
جمل�ض  يف  الثلثني  اإىل  يحتاج�ن  لكنهم  ترامب، 
ال�صي�خ للقيام بذلك ت�صريعيًا، واإن مل يف�زوا يف هذه 
املعركة ف�صيمكنهم على الأقل تعطيل اإ�صدار الإدارة 

الأمريكية اأي ت�صريع لعق�بات جديدة �صد طهران.
الأوروبي�ن  �صيت�ا�صل  �صلة  ذي  جانب  ويف 
�صيا�صية  حل�ل  اإيجاد  اأجل  من  الدميقراطيني  مع 
الأمريكي  الرئي�ض  ويحتاج  اإيران.  يف  مل�صاحلهم 
على  الرقابة  مكتب  ميزانية  لزيادة  الك�نغر�ض  اإىل 
العق�بات يف وزارة اخلزانة، واملعروف با�صم »مكتب 
 »)TFI( املالية  وال�صتخبارات  الإرهاب  مكافحة 

حسابات الحقل والبيدر في »محرقة« 
السياسة األميركية

تذبذب يف م�اقف البيت الأبي�ض من بع�صها، والتي 
و�صعت ترامب وحك�مته يف زاوية الـ«يك« ومب�اجهة 

م�اطنيه قبل اأعدائه.
ويف قراءة لنتائج النتخابات الن�صفية وتاأثريها 
الف�ز  اأن  جند  الأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  على 
الزرقاء«  »امل�جة  درجة  اإىل  يرق  مل  الدميقراطي 
مل�اجهة  ي�صع�ن  املراقب�ن، ل�صيما وهم  ت�قعها  التي 
يف  بل  امللفات،  بع�ض  يف  اأجندته  وتعطيل  ترامب 
الذهاب اأبعد من ذلك فهم يبطن�ن نية �صحب الثقة 
من  فيلق  اأجله  من  عمل  ما  كل  »اأف�صد«  رئي�ض  عن 

الروؤ�صاء ال�صابقني.
ال�اقع  مالمح  الن�صفية  النتخابات  ر�صمت  لقد 
ال�ليات  يف  القريب  وامل�صتقبلي  احلايل  ال�صيا�صي 
التغريات  بع�ض  على  م�ؤ�صرا  اعُتربت  كما  املتحدة، 
الأمريكيني  الناخبني  ت�جهات  على  طراأت  التي 
الأبي�ض.  البيت  اإىل  ترامب  و�ص�ل  من  عامني  بعد 
مقاليد  على  ال�احد  احلزب  �صيطرة  اإنهاء  ومّثل 
انتزاع  بعد  وذلك  النتخابات،  نتائج  اأبرز  ال�صلطة 
احلزب الدميقراطي الأغلبية داخل الك�جنر�ض من 
اجلمه�ريني لي�ؤمن�ا 220 مقعدا داخل املجل�ض امل�ؤلف 

من 435 مقعدا.
لقد اأعد الدميقراطي�ن اأنف�صهم مل�اجهة �صيا�صة 

وم�صاريع ترامب يف اإطارات متعددة مثل:
للقادمني  امل�ؤجل  القرار  على  الإبقاء  خطط   -
الأطفال )DACA(، وهي �صيا�صة اأقرها اأوباما باأمر 
تنفيذي عام 2012 وحتمي اأولئك الذين هاجروا اإىل 
من  منا�صبة  وثائق  دون  كاأطفال  املتحدة  ال�ليات 

مرت النتخابات الن�صفية الأمريكية للك�نغر�ض 
الأمريكي ولـ36 ولية والتي انعقدت يف 6 ن�فمرب لهذا 
ت�ىل  تهداأ منذ  �صيا�صية مل  العام، يف عي�ن عا�صفة 
الرئا�صة قبل  الأمريكي دونالد ترامب �صدة  الرئي�ض 
حقيقية  معركة  النتخابات  هذه  كانت  فقد  �صنتني. 
يناه�ص�ن  الذين  والدميقراطيني  الليرباليني  بني 
�صيا�صة ترامب من جهة، وبني اجلمه�ريني املنق�صمني 
نزوع  اأي  لكنهم جمربون على م�اجهة  اأ�صال ح�له، 
باإنزاله من على �صه�ة احل�صان النافر، مع اندفاع 
دميقراطي يهدد �صيطرة اجلمه�ريني على احلك�مة 

الفيدرالية.
وجاءت النتخابات الن�صفية وهي اأول انتخابات 
يف ظل رئا�صة ترامب، كما تزامنت مع اأزمات ال�صرق 
و�صط  اأخرى  دولية  واأزمات  املت�صاعدة،  الأو�صط 
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البالغة  اجليو�سرتاتيجّية  بالأهمّية  الأحواز  متّتع 
من  الهائلة  الإقت�سادّية  الرثوات  وكذلك  الأهمّية 
النفط والغاز واملعادن وت�سّعب املياه العذبة و وجودها 
العرب  ل�سط  وحماذاتها  العربي  اخلليج  راأ�س  على 
اأهّم املمّرات التجارّية، جعلت منها  احليوي ب�سفته 
اإّل  التاريخ،  الأجنبّية على مّر  القوى  عر�سة لأطماع 
اأّنها مل تخرج عن ال�سيادة العربّية عليها، فحافظت 
ومتّتعت  الغزاة،  دحر  بعد  اإ�ستقاللّيـتها  على 
خالل  ة  خا�سّ واخلارجّية،  الداخلّية  بال�سيادتني 
ظهور القوانني الدولّية كع�سبة الأمم، والتي حّرمت 

احلروب العدوانّية والغزو والإحتالل.
ومل تتمّكن غزوات امليديني والبارثيني وال�سلوقيني 
البابلّية  القوانني  تغيري  من  والإغريق،  وال�سا�سانيني 
كما  الأحواز،  �سعب  بها  يتمتع  كان  التي  ال�سامّية 
العربّية  ال�سلطة  نطاق  من  اإخراجها  عن  عجزت 
على  وقع  الذي  الفار�سي  الأجنبي  الغزو  اأّما  عليها. 
دولة الأحواز العربّية عام 1925، فيعد الأ�سواأ من 
نوعه يف تاريخ الأحواز لعّدة اأ�سباب، يكمن اأّولها كون 
هذا الغزو كان ناجتًا عن موؤامرات وحتالفات دولّية 
فمرّده  الثاين  ال�سبب  اأّما  بيكو،  ـ  �سايك�س  كاإتفاقّية 
تراكم الأحقاد الدفينة لهزائمه الفر�س اأمام العرب، 
عن�سرّية  من  )الفار�سي(  القوم  هذا  به  يت�سم  وما 

تعّد الأ�سد من نوعها جتاه كّل ما هو عربي.

واأّول ما قامت به الدولة الفار�سّية بعد اإحتاللها 
مركزها  اإ�سقاط  يف  متّثل  العربية،  الأحواز  دولة 
وفر�ست  �سيادة،  ذات  م�ستقلة  كدولة  القانوين 
وذلك  الأحواز،  تراب  كامل  على  الع�سكري  حكمها 
بن�سرها ع�ساكرها واأجهزتها الأمنّية والإ�ستخباراتية 
والقمعّية، فمنعت ال�سّكان من التجّمعات والتجمهر، 
ومتثل جتاوزها املعنوي الأكرب يف تغيري اأ�سماء املدن 
العربّية  من  واملواقع  واملناطق  والقرى  والبلدات 
حتى  وحرمت  هوّيتها،  طم�س  بغية  الفار�سّية  اإىل 
فر�ست  بينما  اجلدد،  للمواليد  العربية  الت�سميات 

الت�سميات الفار�سّية.
الأحواز  �سد  الفار�سية  املادّية  التجاوزات  اأّما 

ل�سعب  الأ�سا�سّية  احلرّيات  كافة  قمع  يف  فتمثلت 
بلغته  التعليم  يف  احلق  من  حرمته  اإذ  الأحواز، 
الإقامة وامل�سكن، احلق  التقا�سي،  العربية، حقه يف 
يف العمل، احلق يف امللكّية، �سلب الأرا�سي، التهجري 
الق�سري لل�سّكان العرب واإحالل امل�ستوطنني الفر�س 
اأنهار الأحواز  حمّلهم، نهب الرثوات، حتويل جمرى 
اأنهر  غالبّية  وجتفيف  الفار�سّية  واملناطق  املدن  اإىل 
الغابات  وحرق  النباتّية  الطبقة  اإزالة  الأحواز، 
ومياه  لالأنهار  املتعّمد  التلويث  البيئة،  وتدمري 
ال�سرب ون�سرالأوبئة فيها والت�سّبب يف ن�سر الأمرا�س 

امل�ستع�سية واملزمنة يف اأو�ساط �سعب الأحواز.
بالإ�ستخدام  الفار�سي  الإحتالل  �سلطات  وقامت 
يف  والإنتفا�سات  الثورات  لع�سرات  للقّوة  املفرط 
ال�سعبّية  واملظاهرات  الإحتجاجات  ومئات  الأحواز 
الإغتيالت  عن  ناهيك  عقود،  ت�سعة  من  اأكرث  طيلة 
والت�سفيات والإعتقالت الع�سوائية و�سنق املنا�سلني 
اأمام  العاّمة  ال�ساحات  يف  ون�ساء  رجاًل  الأحوازيني 
يف  الرعب  بّث  بغية  وذلك  اجلميع،  وم�سمع  مراأى 

�سفوف املواطنني.
والإنتهاكات  اجلرائم  هذه  جميع  اأّن  ريب  ول 
الب�سعة التي اأرتكبتها ول زالت ترتكبها دولة الإحتالل 
لكافة  خمالفة  تعّد  الأحواز،  �سعب  �سّد  الفار�سّية 

القوانني وال�سرائع الدولّية ويفرت�س اأن تعاقب عليها 
اإىل حد تطبيق الف�سل ال�سابع من ميثاق هيئة الأمم 
املتحدة �سّدها، باإعتبارها دولة عن�سرّية واإرهابّية، 
وقائع احلال  ولكّن  املعا�سر.  التاريخ  قّل نظريها يف 
الدولّية  القوى  بواقع  مقّيدة  الدولّية  القوانني  اأّن 
اأ�ساًل يف ق�سم  اأّن الأخرية ت�سّببت  الكربى، واملوؤّكد 
على  القائم  الإيراين  الكيان  واإن�ساء  الأحواز  دولة 

اإحتالل الأقاليم والدول وال�سعوب غري الفار�سّية.
العربّية  الأحواز  ق�سية  تثري  الق�سايا،  وككّل 
ال�سمت  اأهّمها  اجلدلّية،  الت�ساوؤلت  من  العديد 
العرب.  الأ�سقاء  وجتاهل  جتاهها  املتعّمد  العربي 
اأكرث من  قوامه  البالغ  ب�سعبها  العربية  الأحواز  دولة 
اثنى ع�سرة مليون ن�سمة وبرثواتها الهائلة من النفط 
حتت  �سهلة  فري�سة  وتركها  واملياه،  واملعادن  والغاز 

رحمة املطرقة الفار�سّية امل�سّبعة بالأفكار العن�سرّية 
وال�سوفينّية!

والعاملي  العربي  الر�سمي  ال�سمت  اأّن  �سّك  ول 
الأحواز  �سعب  �سد  الفار�سّية  الدولة  جرائم  جتاه 
العربي، يعّد خمالفًا متامًا ملا التزمت به كافة الدول 
ما  على  وتاأكيدها  املتحدة  الأمم  هيئة  يف  الأع�ساء 
ت عليه املادتني الأوىل واخلام�سة واخلم�سني من  ن�سّ
ميثاق الأمم املتحدة وتاأكيدها على �سرورة منح كافة 
�سعوب العامل حّقها يف تقرير امل�سري، وتاأكيد املادة 
الإن�سان  حلقوق  الفعلي  العاملي  الحرتام  على   56

 التجاهل العربي الرسمي لقضّية 
األحواز، بالرغم من أهمّيتها 

القصوى على األمن القومي 
واإلقتصادي والمائي العربي

السياسة

عباس الكعبي 

ب�سبب  متييز  دون  الب�سر  جلميع  الأ�سا�سية  وحرّياته 
الِعرق اأو اللغة اأو الدين.

واإذا كان ما ي�سّمى باملجتمع الدويل له م�ساحله 
واإ�ستمرار  الأحواز  يف  الراهن  الو�سع  بقاء  يف 
تقع  اأن  فيفرت�س  لها،  الفار�سي  الأجنبي  الإحتالل 
كون  العربي،  ال�سقيق  عاتق  على  الأكرب  امل�سوؤولّية 
الأمم  هيئة  �سمن  اإلتزامات  على  وّقع  قد  الآخر  هو 
املتحدة وكذلك جامعة الدول العربية وما ين�ّس عليه 

ميثاقها ب�سرورة الدفاع العربي امل�سرتك.
العربّية  الدول  من  العديد  بن�سب  التعّلل  هو  وما 
�ساأن  جمّرد  كونها  اإىل  الأحوازّية  العربّية  الق�سّية 
القومّية  امل�سوؤولّيات  من  ل  للتن�سّ اإّل  اإيراين،  داخلي 
ة  خا�سّ عاتقها.  على  امللقاة  والإن�سانّية  والقانونّية 
وحرّياتها  امل�سري  تقرير  يف  حقها  ال�سعوب  منح  اأّن 
م�سمولت  من  تعّد  الإن�سانّية،  وحقوقها  الأ�سيا�سّية 
للمحتل  ولي�س  الأ�سا�س،  بالدرجة  الدولّية  الهيئة 
�سعب  �سد  جرائمه  على  امل�سروعّية  اإ�سباغ  الفار�سي 

الأحواز واإعتبار ذلك �ساأنًا داخلّيًا اإيرانّيًا.
دولة  جتاه  الر�سمّية  العربّية  املواقف  بني  ومن 
الأحواز العربّية والتي ت�ستحق الوقوف عندها، نذكر 
الزعيم جمال  امل�سري خالل عهد  الر�سمي  املوقف 
الأحوازّية  العربية  الق�سّية  تبّنى  الذي  النا�سر  عبد 
فقّدم لها الدعم املعنوي واللوج�ستي وطرح الق�سّية 
الر�سمي  املوقف  وتاله  العربّية،  الدول  جامعة  يف 
�سّكل  حيث  ح�سني  �سدام  ال�سهيد  عهد  يف  العراقي 
العراق احلا�سنة الأكرب للمنا�سلني الأحوازيني واأن�ساأ 
الأحواز  حترير  جي�س  و�سّكل  لدريبهم  مع�سكرات 
الذي قاتل جنبًا اإىل جنب واأ�سقاءه العراقيني خالل 
ثمانية  العراق طيلة  الفار�سي على  الأجنبي  العدوان 

�سنوات.
وياأتي التجاهل العربي الر�سمي لق�سّية الأحواز، 
القومي  الأمن  على  الق�سوى  اأهمّيتها  من  بالرغم 
ة اأّن هذا ال�سمت  والإقت�سادي واملائي العربي، خا�سّ
الفار�سّية  الدولة  �سهّية  يفتح  يزال  ول  كان  املريب، 
�سواء لق�سم املزيد من الأرا�سي العربّية اأو الهيمنة 
الأجنبي  العدوان  ن�ساهد  مثلما  العربّية  الدول  على 
والبحرين  واليمن  و�سوريا  العراق  �سد  الفار�سي 
خدمة  وذلك  العربّية،  الدول  من  وغريها  ولبنان 

للم�سروع التو�ّسعي والإ�ستعماري الإيراين.
ال�ساعر  اأحد  اأحفاد  اأحد  بحكمة  هنا  واأ�ست�سهد 
الثوري الأ�سطورة اأبو القا�سم ال�سابي، والذي  يحمل 
حركة  حزب  يف  قيادّيًا  من�سبًا  وي�سغل  الإ�سم  ذات 
بدافع  الأحواز  يف  قاتل  قد  وكان  تون�س  يف  البعث 
حني  الثمانينيات،  يف  حتريرها  ب�سرورة  الإميان 
طرح ت�ساوؤًل كبريًا، وّجهه لكل الأ�سقاء العرب، حني 
قال: »اإذا ما حتّررت دولة الأحواز العربية فا�ستقلت، 
ترى ماذا �سيكون موقف العرب منها وقد جتاهلوها 

لع�سرات ال�سنني«؟
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يلجاأ �لكثري من �ل�سباب �جلز�ئري �إىل ما ي�سمى 
ب«�حلرقة« �و �لهجرة �ل�سرية على منت قو�رب �ملوت 
لعبور �ملتو�سط و حتقيق حلم �لو�سول �إىل �وروبا بعد 
للبع�ض  بالن�سبة  �مل�سروعة  �ملحاوالت  جميع  ف�سل 
�حل�سول  طلب  تقدمي  �سروط  فيهم  تتوفر  ممن 
�حلاالت  غالب  يف  تقابل  �لتي  »�سنغن«  تاأ�سرية  على 
»�حلر�قة«  من   50% يتجاوز  ما  �أما  بالرف�ض، 
ظروف  يعانون  �لذين  و  �لبطالون  هم  باجلز�ئر 
و  �إجتماعية  �سغوطات  و  �سعبة  �إقت�سادية  و  مادية 
حلياة  �لوحيد  �لطريق  �لهجرة  جتعل  نف�سية  حتى 

�ف�سل بالن�سبة �ليهم.
 �لظاهرة ��ستفحلت يف �ملجتمع �ملغاربي عموما، 
خطرية،  منعرجات  و  �بعاد�  �أخذت  و  �سنو�ت  منذ 
تلفظها  �جلثث  ع�سر�ت  �ملوتى،  و  �ملفقودين  مئات 

باأكملها  عائالت  و  ن�ساء  و  �طفال  يوميا،  �المو�ج 
ركبت �لبحر �إىل �ملجهول فكان �مل�سري �ملحتوم لكثري 

من �ملغامرين هو �ملوت يف طريق �لالعودة.
�ل�سوء  ن�سلط  �لعرب«  »كل  من  �لعدد  هذ�  يف 
�لتح�سري  بعمليات  �ملتعلقة  �لتفا�سيل  بع�ض  على 
للهجرة �ل�سرية، �لظاهرة �لتي مل يجد لها �لباحثني 
و �ملخت�سني �جلز�ئريني حلوال حتى �الآن، و مل تخرج 
�ملنتديات و �للقاء�ت و طاوالت �لنقا�ض باأي نتائج �و 
تو�سيات �و �أفكار تغري �لو�قع �ملتعب و تبني �مل�ستقبل 
و  �الأخرى  �ل�سفة  بلوغ  يف  �ل�سباب  طموح  تك�سر  و 

جتعلهم يعدلون عن فكرة �النتحار.
�لتطرق  لهذ�  �ىل  قادنا  �سبب  �أهم  لعل  و 
على  ح�سولنا  هو  حتديد�  �لوقت  هذ�  يف  �ملو�سوع 
بع�ض �ملعلومات تفيد باأن عدد كبري من �ل�سباب من 
لعملية  �اليام  هذه  يح�سر  �جلز�ئرية  �ملدن  خمتلف 
�ل�سو�حل  من  �ستكون  �النطالقة  و  �لبحر،  ركوب 
و  دي�سمرب  �سهري  ��سبانيا  �سو�حل  نحو  �جلز�ئرية 
�الأ�سهر  طيلة  تتوقف  مل  �ملحاوالت  �أن  علما  يناير 
�ل�سابقة خا�سة �سهري �سبتمرب و �أكتوبر، �ما �أولئك 
�لذين و�سلو� ب�سالم �إىل بر �الأمان ب�سو�حل ��سبانيا 
�لعر�ء  �ملبيت يف  و  �لت�سرد  كان حياة  �غلبهم  فكثري 
يف بلد ال يعرفون خباياه و ال قو�نينه و لغته و يف هذ� 

�لباب حديث �آخر قد نتطرق �إليه يف �أعد�د الحقة.
�ن  �ي�سا من م�سادرة موثوقة  و قد علمنا   هذ� 
فيها  يكون  �لتي  �الأن�سب  �لفرتة  كان  �أكتوبر  �سهر 
�أهل  تقدير�ت  و��سحة ح�سب  �لروؤية  و  �لبحر هادئا 
يف  تن�سط  �لتي  �ل�سرية  �ملنظمات  قادة  من  �خلربة 

ما  �إىل  ن�ساء  و  �سباب  و  مر�هقني  لتهريب  �خلفاء 
ي�سفونه باجلنة.

التح�ضري للحرقة 
قبل ا�ضهر من االقالع

�أوكار �إحدى �ملنظمات   تقربت »كل �لعرب«  من 
�ملر�هقني  و  �ل�سباب  باأرو�ح  تتاجر  �لتي  �ل�سرية 
بع�ض  على  ح�سلنا  و  �الطفال  و  �لن�ساء  حتى  و 
�الإبحار،  لعملية  �لتح�سري  بطرق  �ملتعلقة  �لتفا�سيل 
من  جمموعة  من  �لتقرب  حاولنا  �ملعنى  بد�ية  يف 
�أكدو�  كما  للحرقة  يتجهزون  �أنهم  لنا  قيل  �ل�سباب 
ذلك من خالل بع�ض �لكلمات �ملتد�ولة بني �حلر�قة 

و �لتي تعك�ض حالة �لياأ�ض و �لف�سل �لتي يعي�سونها.
�مل�سجل  �ل�سباب  �أحد  ��ستدر�ج  بعدها  ��ستطعنا 
 17 و�لتي  ت�سم  »�حلر�قة«  لل  �ملقبلة  �لقائمة  يف 
�سخ�ض ترت�وح �أعمارهم بني 14 و 30 �سنة �غلبهم 
عن  تبعد  �لتي  �ل�ساحلية  وهر�ن  مدينة  �أبناء  من 
�إىل عدد كبري من  �لعا�سمة ب400 كلم باالإ�سافة 
�ملدن  و حتى  �ملجاورة  �لواليات  �لقادم  من  �ل�سباب 

�ل�سرقية.
�لف   100 ب  �لعملية  توؤمن  �سرية  تنظيمات 

دينار جز�ئري
مغامرة  مبثابة  كانت  بل  �سهلة  تكن  مل   �ملهمة 
و  يهمهم  ما  �كرث  هو  �ملال  ��سخا�ض  و�سط  خطرية 
بالن�سبة �ليهم يف �لنهاية هم ي�سدون خدمة لل�سباب 
لل�سك يف �ي  ��سارة تقودهم  و �ي  �لبائ�ض  و  �ليائ�ض 

فرد منهم قد تكون عو�قبه وخيمة. يف �لبد�ية تكلمنا 
مع �ل�ساب �ملدعو ريكو�ض �لبالغ من �لعمر 18 �سنة و 
�لذي قدم لنا بع�ض �ملعلومات �ملهمة بعد �ن �أقنعناه 
و  »�حلرقة«  على  ي�ساعدنا  �سخ�ض  عن  نبحث  �أننا 
ي�سدقنا  ريكو�ض  �لتي جعلت  �ملربر�ت  كل  له  قدمنا 
فتاة  باعتباري  و  �ملق�سود،  �ل�سخ�ض  �إىل  ياأخذنا  و 
�ل�سباب �لذين �ساعدوين يف �ملهمة  تنقلت مع بع�ض 
�ىل �ل�سخ�ض �ملق�سود و على �الغلب هو قائد منظمة 
تهريب �ل�سباب �و ي�سهل لهم �لهجرة ح�سب ما ذكره 
بد�  �ل�سخم  �سكله  �ملخيف  �ل�سخ�ض  هذ�  �لبع�ض. 
جاد� و �سارما و غريبا و دون �الطالة يف �لكالم و بعد 
نظرة �ساملة و ثاقبة �لينا طلب مبا�سرة مبلغ 100 
�لف دينار جز�ئري لل�سخ�ض �لو�حد ما يعادل 500 
�مل�ستعملة  �لعدة  و  م�سمون  �لو�سول  �ن  قال  و  �أورو، 
جديدة. و غادر �ملكان دون نقا�ض �و حتى �ال�ستماع 
و هو  نائبه  �إىل  قبل مغادرته  و وجهنا  نقول،  ما  �إىل 
بعد  �ل�سرية  �لهجرة  عمليات  يقود  �لذي  �ل�سخ�ض 

تلقيه تدريبات على قيادة �ملركب �ملطاطي �ل�سغري و 
على ��ستعمال �لبو�سلة. و قائد �لعملية هو نف�سه �أحد 

�لر�غبني يف �لهجرة �ملوثوق يف قدر�تهم.
عن  �ال�ستف�سار  حني  �ل�سباب  باقي  من   علمنا 
خطو�ت �لعملية �نه يتم يف �لبد�ية ت�سبيق دفع مبلغ 
�الإقالع  عند  و  �أورو   50 حو�يل  �أي  دينار  10�آالف 

ي�سدد باقي �ملبلغ.
غي  تتم  �لتي  �حل�سم،  �ساعة  �القالع  عند  و 
�لغالب ليال �و فجر� يف �سمت رهيب و يف �سرية تامة. 
يقول بيمو �أحد �ل�سباب �لذي ف�سلت رحلته �الوىل بعد 
�حباطها من قبل حر��ض �ل�سو�حل، يف �لبد�ية يجتمع 
�لكل يف �ملكان �ملحدد و هو �حد �سو�طئ �لوالية يقدم 
�لر�ي�ض  �و  باملر�سد  ي�سمى  �لذي  هو  و  �لرحلة  قائد 
يقوم  كما  �لغرق،  حالة  يف  للنجاة  مطاطية  �سرت�ت 
و  �ملحرك  و  تركيب  �ملطاطي  �لقارب  بنفخ  �ي�سا 

�الإقالع فور� باال�ستعانة بالبو�سلة.

السياسة

حيزية تلمسي

�و  �حلرقة  قو�رب  كل  فان  �لر�ي�ض  ح�سب  و 
�لهجرة �ل�سرية تقلع ليال �و يف حدود �لر�بعة فجر�. 
�ساعة   48 �إىل  �ساعات   8 من  �لرحلة  مدة  تقدر  و 
حنكة  �ي�سا  و  �حلر��سة  �سدة  و  �لبحر  حالة  ح�سب 

�ملر�سد.
 و بني �الإقالع و �لو�سول ق�س�ض و �أحد�ث تدمي 
نهاية  هي  تلك  مفقودين  و  موتى  و  غرقى  �لقلوب، 
�غلب �حلر�قة، ق�س�ض حمزنة جد� كق�سة حليمة 
�لبحر  يف  جثتها  �ساعت  �لتي  �سنو�ت  �لثالث  ذ�ت 
حليمة  عائلة  يقل  كان  �لذي  �لقارب  �نقالب  بعد 
�الم  عجزت  منها  �الأكرب  �أختها  و  و�لدتها  و  و�لدها 
عن �نقاذ طفلتها يف �لظالم �حلالك، و بعد حلظات 
�أمها �سمتت �ىل �البد، و  من �سر�خها و هي تنادي 
ق�سة مر�د �لذي نفذ  �ملازوت �لذي ي�سري به �لقارب 
��سدقائه  جميع  مات  �ن  �ىل  �لبحر  و�سط  فعلقو� 
�لز�د.  نفاذ  و  �لربد  ب�سبب  �الآخر  تلو  و�حد�  �أمامه 
يقيمون  �لزهور  �آخرين، يف عمر  �ساب   11 و ق�سة 
ينجو  فلم  �لهجرة  على  �تفقو�  بوهر�ن  �حلي  بنف�ض 
�يام  بعد  بجثثهم  �لبحر  رمى  حتى  و�حد�.  منهم 
�لكثري  و �نقطاع �خبارهم...و  �إعالن �ختفائهم  من 
�لكثري من �لوقائع �لتي �أدمت �لقلوب و �أبكت �لعيون، 
يتمت �أطفاال و رملت ن�ساء و حرقت كبد �الأمهات، و 
ي�سكل �خلا�سرون يف هذه �ملغامرة ممن ماتو� غرقا 
�لن�سبة  �أكلهم �حلوت  �لذين  و  �لبحر جثتهم  و لفظ 
�الكرب من �لذين و�سلو� بعد رعب و تعب و �سر�ع مع 

�ملوت �إىل �ل�سفة �الخرى.
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با�سل  ابنه  وان  وراثيًا  حكمه  يكون  ان  وفار�سًا  مفرت�سًا 
لهذا  خمت�سًا  فريقًا  كّلف  وبالفعل  للعهد،  ويلٍّ  مبثابة 
ح��ادث  يف  يتوفى)با�سل(  ان  ال��ق��در  ���س��اء  ث��م  ال��غ��ر���ض 
وكانت  ال���دويل  دم�سق  مطار  طريق  على  عر�سي  �سري 
اللوموند  يومها  ال�سدمة قوية جدًا على االب كما عربت 
الرئي�سي  وب��ال��ع��ن��وان  االوىل  �سفحتها  يف  الفرن�سية 
ال�سدمة. حجم  على  كدليل  اال���س��د(  قلب  م��ات   )لقد 
مل مي�سي وقت طويل حتى امر االب بت�سكيل فريق خا�ض 
لتاأهيل ابنه الثاين )ب�سار( املتخ�س�ض يف طب العيون لوالية 
العهد، وابنه الثالث )ماهر( كظابط موؤهل للم�سوؤولية يف 
ت�سكيالت احلر�ض اجلمهوري، وزوج ابنته )اآ�سف �سوكت( 
 لقيادة املخابرات الع�سكرية مكان علي دوبا رئي�سها القوي.
كانت  وف��ات��ه  ومب��ج��رد   2000 ع��ام  حافظ  الرئي�ض  ت��ويف 
الرئا�سة، عّراب  ب�سار من�سب  لت�سليم  الرتتيبات جاهزة 
فعلى  الدفاع،  زير  طال�ض  م�سطفى  هو  الرتتيبات  هذه 
مل  الذي  ب�سار  بتويل  لي�سمح  الد�ستور  تعديل  جرى  عجل 
ب�سار  وُمِنح  الرئا�سة.  من�سب  عمره  من  االربعني  يكمل 
للقوات  العام  القائد  ليت�سلم من�سب  رتبة ع�سكرية  اعلى 
نائب  خ���ّدام  احلليم  لعبد  يومها  ُي�سمح  ومل  امل�سلحة، 
الرئي�ض بتويل الرئا�سة دقيقة واحدة ال ا�سالًة وال وكالًة، 
هكذا جرى مترير �سيناريو التوريث يف نظاٍم جمهورٍي ال 
وت�سوروا  احد،  عليه  يعرت�ض  مل  م�سرحي  وب�سكل  وراث��ي 
يف  واملُبعد  الوريث  وعم  حافظ(  )�سقيق  رفعت  ان  اي�سًا 
دفن  بعد  التوريث  مرا�سم  بح�سور  له  ُي�سمح  مل  اخل��ارج 

الرئي�ض.

وبدأ عهد بشار..
ح���اول ب�����س��ار ان ي��ب��داأ ع��ه��ده ب�����س��يٍء م��ن االن��ف��ت��اح 
واملرونة واالعتدال، فاإلتقى بالعديد من القوى ال�سيا�سية 

النا�ض  وت��ف��اءل  ال��داخ��ل  يف  امل��ع��ار���س��ة  وال�سخ�سيات 
كان  اخل��ري��ف  لكن  دم�����س��ق(،  )رب��ي��ُع  �سميَّ  مب��ا  خ���ريًا 
باملفاتيح  ام�سك  اجل��دي��د  فالرئي�ض  ب��امل��ر���س��اد،  لهم 
ويف  مواقعه  يف  حت�سن  ال��ق��دمي  واحل��ر���ض  اال�سا�سية، 
النظام  وع��اد  واالج��ه��زة،  والت�سكيالت  االدارات  اه��م 
وال  تبديل  وال  تغيري  دون  وممار�ساته  �سلوكه  قواعد  اىل 
�سوقها  اىل  وامل��ع��زوف��ات  ال�سعارات  ع��ادت  وب��ل  تطوير، 
اجلديد. لال�سد  التمجيد  ااّل  عليها  يزد  ومل  جديد   من 
 ف���م���ا ه�����ي ط���ب���ائ���ع ه������ذا ال����ن����ظ����ام اال����س���ا����س���ي���ة:
ال��ط��ائ��ف��ي��ة. ال��ع�����س��ائ��ري��ة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة   .1"

والتي  ال�سلطة  على  القاب�سة  االقلية  تدفع  الطبيعة  هذه 
ال يزيد ن�سبتها على ١٠٪ من �سكان �سوريا لالإ�ستماتة يف 
االم�ساك مبقاليد احلكم وبكل الو�سائل املتاحة مبا فيها 

توفي حافظ االسد عام 
2000 وبمجرد وفاته 
كانت الترتيبات جاهزة 

لتسليم بشار منصب 
الرئاسة

6

فيصل زكي

سوريا القضية والوطن

 إلى أين... وما الذي تغير!!؟؟
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السياسة

�سعبية  ث���ورة  اإن��ط��الق��ة  على  م�ست  ���س��ن��وات  ث��م��ان 
�سمّي  ملا  ام��ت��دادًا  اإعتربها  البع�ض  احلبيبة،  �سوريا  يف 
واعطاها  ومّيزها  ان�سفها  والبع�ض  العربي،  بالربيع 
نظام  وج��ه  يف  وطنية  ل��ث��ورة  كبداية  احلقيقي  و�سفها 
ترّبع على كرا�سي احلكم الأكرث من خم�سني عقدًا  قمعي 
واخل��راب. والقتل  الهدم  ميار�ض  ي��زال  وم��ا  الزمن   من 

ف��اإن م�سل�سل  ال��راأي  النظر عن هذا اخل��الف يف  وبغ�ض 
طواًل  �سوريا  �سهدتها  التي  والكبرية  الكثرية  االح���داث 
اأت���ون �سراعاٍت  ال�����س��وري يف  ال��وط��ن  اأغ��رق��ت  وع��ر���س��ًا 
االو���س��اع  تعقيد  م��ن  زادت  ودول��ي��ة  واق��ل��ي��م��ي��ة  حملية 
الرموز  من  كثري  فك  باالإمكان  يعد  ومل  ا�ساًل،  املعقدة 
اخل��ن��ادق  وت��داخ��ل  االوراق  تبعرث  م  خ�سّ يف  واالأل���غ���از 
تكاثرت  حيث  وامل�سالح،  واخلطوط  اخليوط  وت�سابك 
ا�سافة  وامليلي�سياوية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الدكاكني 
وال�سبكات  واملافيات  الع�سابات  من  وّدب  ه��ّب  ما  اىل 
مبا  واملمنوعات  واملحرمات  املجاالت  كل  يف  تعمل  التي 
واالإف�����س��اد. الف�ساد  ومنظومات  االغ��ت��ي��االت  ف��رق   فيها 

والبالء  ال��داء  ا�سل  اىل  للعودة  �سرورية  املقدمة  ه��ذه 
والوباء منذ اإنقالب حافظ اال�سد على القيادة ال�سرعية 
على   1971 عام  انقالبه  ثم   ،1966 عام  والدولة  للحزب 
�سركائه يف االنقالب االول ليحكم البالد بقب�سة حديدية 

امنية وع�سكرية حتى وفاته عام 2000.
ما هي عنا�سر القوة التي كان ميتلكها حافظ اال�سد يف 
تلك الفرتة؟؟ اواًل موقعه املتقدم داخل اللجنة الع�سكرية 
احلزبية التي كان يراأ�سها حممد عمران ثم قيادته للقوة 
رئا�سة  ثم  الدفاع  ووزارة  االركان  رئا�سة  وبعدها  اجلوية 

القومية  القيادة  على  انقلب  فقد  اما حزبيًا  اجلمهورية، 
قيادة  لنف�سه  و�سّكل  ميينية  قيادة  انها  بحجة  والقطرية 
قومية وقطرية بديلة زعم انها ي�سارية وتقدمية. وقام يف 
الفرتة بني االنقالبني بت�سفية ومتحية اعداد كبرية من 
الع�سكريني واملدنيني الذين عار�سوه او �سكلو خطرًا عليه، 
مبجموعة  نف�سه  اح��اط  فقد  اجلمهورية  رئا�سة  يف  ام��ا 
ويف  واملتخ�س�سني،  وامل�ست�سارين  اخل��رباء  من  كبرية 
ع�سكري  طائفي  ع�سائري  حت��ال��ف  على  اعتمد  ال��ظ��ل 
ال��زع��م��اء  ي�سم  ال���ذي  االع��ل��ى  امل��ّل��ي  باملجل�ض  ي�سمى 
املعروفة  الثمانية  العلوية  الع�سائر  روؤ�ساء  مع  الروحيني 
و)املر�سديني(  امليالتيني،  احلدادين،  اخلياطني،  مثل، 
العلوية  الع�سائر  ا�سغر  وه��ي  الكلبية  ع�سرية  واآخ��ره��ا 
 وال���ت���ي ي��ن��ت��م��ي اىل اح����د اف���خ���اده���ا ح���اف���ظ اال����س���د.

اه��م  ع��ل��ى  ال�سيطرة  اح��ك��م  املجل�ض  ه���ذا  خ���الل  وم���ن 
االج���ه���زة االم��ن��ي��ة وال����وح����دات ال��ع�����س��ك��ري��ة واحل��ر���ض 
اال���س��د  رف��ع��ت  ك���ان  امل��ث��ال  �سبيل  ف��ع��ل��ى  اجل��م��ه��وري، 
للحر�ض  ق��ائ��دًا  خملوف  عدنان  ال��دف��اع،  ل�سرايا  ق��ائ��دًا 
علي  الع�سكرية،  للمخابرات  قائدًا  دوبا  علي  اجلمهوري، 
حيدر قائدًا للقوات اخلا�سة، علي املدين قائدًا لل�سرطة 
اجل��وي��ة،  ال��ق��وة  مل��خ��اب��رات  اخل���ويل  حممد  الع�سكرية، 
ابناء  من  كثري  وغريهم  املدرعة.  للفرقة  فيا�ض  و�سفيق 
الت�سكيالت  يف  اال�سا�سية  املفا�سل  ت�سّلمو  الع�سائر  هذه 
املدنية. واالدارات  احلكم  وواجهات  واالمنية   الع�سكرية 

ا�سباع  اراد  انه  اال�سد  حافظ  ق�سة  يف  ما  اغ��رب  ولكن 
ك��وري��ث  االك���رب  اب��ن��ه  تعيني  ف��ق��رر  ال�سلطة  يف  �سهوته 
املن�سب  ل��ه��ذا  وتاأهيله  بتدريبه  ف��ق��ام  وف��ات��ه.  بعد  ل��ه 

هدية تميم ألردوغان 
محط األنظار في فرنسا

المجاعة في اليمن  
)االسباب والنتائج(

عزون قرية فلسطينية في صدارة الكفاح 
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و  �شيخات  عندي  هلل،  ال�شكر  و  هلل  احلمد  ـ 
الوطن  الأعمال يف  و �شيدات  اأمريات من اخلليج 
مغنيات  اإىل  بالإ�شافة  اأفريقيا  �شمال  و  العربي 
بت�شويق  اأقوم  و  خليجية،  وممثالت  ومذيعات 
الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  طريق  عن  عالمتي 
التي ل ميكن الإ�شتغناء عنها والتي ت�شهل الو�شول 

اإىل العمالء بطريقة تلقائية، وخا�شة في�شبوك.
 ـ عرب ح��رنا معك �أح�س�سنا �أنك ال ت�ؤمنني 
باحلدود �جلغر�فية، وتع�سقني �ل�سفر و�كت�ساف 

�حل�سار�ت �الأخرى حديثنا عن جتربتك؟
ـ �شحيح لقد زرت خمتلف دول العامل، وقمت 

و  عادات  اكت�شاف  يف  �شنة   11 دامت  بدرا�شة 
زرتها  التي  والدول،  املناطق  تلك  �شكان  تقاليد 
اذكر منها الوليات املتحدة الأمريكية، هونغ كونغ، 
الهند، �شنغافورة، كوريا، بونتاكنا، الدومينيكان، 
ا�شبانيا،  هولندا،  لوك�شمبورغ،  قطر،  الكويت، 
بريطانيا، بلجيكا، املانيا، البحرين، وطبعًا بلدي 

فرن�شا.
للعالمة  ��سهارية  حملة  بعمل  فكرتي  هل  ـ 
�خلا�سة بك و لرتوجي للمر�أة �لعربية و�مل�سلمة 
بكل �أنحاء �لعامل لن�سر ثقافة �حلب و �لت�سامح 

و �ل�سالم؟ 

ليندا بينالل:  
تصاميمي تتميز 
بالروح الشرقية 

العربية الممزوجة 
بلمسات أوروبية

القارئ  يهم  واأ�شكاله  �شوابطه  بجميع  الأزياء  عامل  لأن 
العربي، ولأننا راأينا ت�شاميم راقية للم�شممة ليندا بينالل، 
وتقليدية،  حمت�شمة  اأزياء  وعر�ض  بت�شميم  اإجتهدت  التي 

وجنحت يف ت�شويق اإنتاجها يف العديد من دول العامل، 
لها، خ�شت  اللقاء معها، مع ت�شاميم جديدة  لنا هذا  كان 
التي  لأزيائها،  والعار�شة  امل�شممة  وكانت  العرب،  كل  بهم 

تن�شر للمرة الأوىل.

نسيمة أبرحوس

ـ ليند� بينالل نرحب بك على �سفحات كل �لعرب ون�د �أن تقدمي 
نف�سك لقر�ء �ملجلة؟

ـ اأول �شيء اأحب ا�شكر جملة كل العرب على هذه ال�شت�شافة و �شماح 
يل بو�شول اىل كل حمبيني و حمبني هذه املجلة

اأنا م�شممة عاملية من اأب جزائري و اأم مغربية ولدت و كربت يف 
فرن�شا احمل اجلن�شية الفرن�شية، تخرجت من بريطانيا �شنة 2004 
بفرن�شا  باري�س  يف  اأ�ش�شت  اخلا�شة  عالمتي  لدي  اأعمال،  اإدارة  �شعبة 
2013  ا�شم امل�شتخدم »اينو�شنت تات�س«، دخلت �شوق ال�شرق الأو�شط 
الزي  يف  متخ�ش�شة  التجارية  عالمتي  هلل  احلمد  و   ،2015 �شنة 

املحت�شم و التقليدي، و تعد الأوىل من نوعها على م�شتوى العامل

العامل  يف  واأملكها  الفرن�شية  عالمتي  اأكيد  ـ 
يف  دخلت  واأين  العامل  يف  حجاب  اأول  تعد  وهي 
�شوق اململكة العربية ال�شعودية، بالأخ�شران، كما 
يو�شينا حبيبنا و ر�شولنا حممد على اأف�شل واأهم 

�شيء عندي اإتقان العمل و اجلودة.
ـ كلمة ختامية لكل قر�ء جملة كل �لعرب؟

ـ اأقول لكم �شكرا جمددا على اللتفاتة الطيبة، 
اأقول  اأن  اأود  كما  ت�شاميمي،  تعجبهم  اأن  واأمتنى 
مع  املو�شة  عا�شمة  باري�س  يف  قريب  لقاء  لنا 
املمتع  احلوار  هذا  على  واأ�شكركم  اأزياء.  عرو�س 

ونتمنى لكم النجاح الدائم.

�شفرية  و  املغرب،  فرع  الأماراتي  الأعمال  ورجال  �شيدات  نادي  ممثلة 
النوايا احل�شنة لفرع املغرب من طرف املنظمة الأمريكية جي جي اي 

ـ يف �أي دول �ساركتي يف عرو�ض �أزياء؟
 ـ �شاركت يف العديد من الدول من بينهم طبعًا فرن�شا، الأمارات العربية 
قريبًا  و  البحرين  ال�شعودية،  املغرب،  اجلزائر،  تون�س،  قطر،  املتحدة، 

الكويت.
نح�  �جتاهك  بد�أ  كيف  ت�سميماتك؟  على  يغلب  تر�ثي  ح�س�ر  �أي  ـ 

�الأزياء و�لت�سميم؟
ـ مل تكن �شدفة كوين منذ نعومة اأظافري اأحب فن الت�شميم و املو�شة، 
املتح�شمات  والفتيات  وال�شيدات  اأمي  مبعاناة  جليًا  فكرت  بعدما  لكن 
اللواتي يع�شقن الأناقة ويركزن  واملحجبات مبختلف دول العامل، بالأخ�س 
تتميز  ت�شاميم  ف�شممت  ينا�شبهن،  ما  اإيجاد  يف  ويحرتن  مظهرهن  على 
بالروح ال�شرقية العربية املمزوجة بلم�شات اأوروبية، والتي تعطي طابعًا حديثًا 
وبالوقت نف�شه هي من الرتاث ال�شرقي التي تتما�شى مع جميع املنا�شبات، 
وهي م�شنوعة من احلرير وال�شيفون والأحجار الكرمية واخليوط املذهبة، 
والتي ت�شمح باأن تكون القطع الأن�شب لطلة كل فتاة اأو �شيدة حمجبة، لتبدو 
املراأة متطورة واأنيقة ومواكبة للمو�شة، وكانت هذه بدايتي حتى متكنت من 
اإطالق عالمتي التجارية واملتخ�ش�شة يف الزي املحت�شم الإ�شالمي والأوىل 

من نوعها يف العامل.
ـ هل تر�سمي �لت�سميم يف خيالك؟

اأر�شم يف خيايل الأزياء قبل تنفيذها و اأحيانا اأر�شمها عند روؤية  ـ نعم 
الأقم�شة يف املحالت.

 ـ كيف تق�مي بت�س�يق �إنتاجك �ملميز و�جلميل؟
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الصـــحة

املاء  اأهمية  حول  ال�سائد  الإعتقاد  عك�س  على 
للج�سم،  ال�ساخن  املاء  حمامات  اأو  للمعدة  ال�ساخن 
حيث  اأي�سًا  الوزن  اإنقا�س  على  البارد  املاء  ي�ساعد 
ي�ساعد على حرق ال�سعرات احلرارية، فعندما ت�سرب 
املاء البارد اأو ت�ستحم  به، ي�ساعد على حرق ج�سمك 
اإىل  يعيدها  حتى  احلرارية،  ال�سعرات  من  لكميات 
يحدث  العملية،  العادية، خالل هذه  احلرارة  درجة 

تعزيز الأي�س عند ال�سرب اأو ال�ستحمام باملاء البارد 
يف  ال�ستاء  ف�سل  يف  مبجهود  قمت  لو  ال�سيء  ونف�س 

برودة اجلو.
الزيوت  غ�سل  على  ال�ساخن  املاء  يقوم  فبينما 
البارد  املاء  فاإن  للعلماء  وفقا  الب�سرة  من  الطبيعية 
ميكن اأن ي�ساعد على توهج الب�سرة عن وبالتايل كوب 
اأجهزة  ين�سط   ميكن  ال�سباح  فى  البارد  املاء  من 

ال�ست�سعار الباردة حتت اجللد، والتى بدورها تزيد 
من معدل �سربات القلب، مما يزيد من  الأدرينالني 

ا على تخفيف الأمل. ميكن اأن ي�ساعدك اأي�سً
تعرف على �شر ر�شاقة جميالت 

الدمنارك
جتنبك  العامل،  يف  احلمية  اأ�ساليب  اأب�سط  من 
طريقة  اإنها  اململة،  احلرارية  ال�سعرات  مراقبة 

بني  كبريًا  انت�سارًا  ت�سهد  التي  »�سكاندي�سن�س« 
الطرق  عن  بعيدًا  تعمل؟  فكيف  الدمناركيات. 
املعقدة، فاإن الب�ساطة هي مفتاح اأي طريقة للر�ساقة 
�سهلة  تكون  اأن  يجب  اإذ  الزائد،  الوزن  وفقدان 
بحيث  �سخ�س  لكل  منا�سبة  يجعلها  ب�سكل  التنفيذ 
اليومي  روتينه  فقرات  اأحد  جعلها  على  قادرًا  يكون 
تاأثريًا  ما عليها. وهذا متامًا ما تعد  اأن ترتك  دون 
به طريقة »�سكاندي�سن�س« الإ�سكندنافية، التي جتعل 
تعمل  كما  الإجهاد،  من  وخاليًا  �سحة  اأكرث  اجل�سم 
على تدريب اإح�سا�س ال�سخ�س بالتغذية املنا�سبة لها.
يعود الف�سل يف ابتكار هذه الطريقة اإىل خبرية 
اأم�ست  اأن  بعد  فينغل،  �سوزي  الدمناركية  التغذية 
اأوقاتًا طويلة من حياتها وهي تخ�سر الوزن من خالل 
لتك�سبه  تعود  لكنها  احلميات،  اأنواع  خمتلف  اإتباع 
من جديد. وهذا ما دفعها اإىل اخلروج بحمية �سهلة 
اأ�سافية.  مبالغ  اأي  ال�سخ�س  تكلف  ل  و  التطبيق 
خبرية  كانت  فقد  الأملاين  »اإيلي«  موقع  وبح�سب 
اخلا�سة  حلولها  عن  تبحث  الدمناركية  التغذية 
من  بحيث متكنت  ب�سكل جيد  فعملت  وزنها،  لتقليل 
تقليل وزنها مبقدار 40 كيلو غرامًا يف غ�سون ب�سعة 
اأ�سهر. وعندما ك�سفت �سوزي اأ�سرار حميتها �سهدت 
ب�سبب  كبرية  ب�سعبية  تتمتع  وباتت  كبريًا  انت�سارًا 

مفهومها الب�سيط.
كيف تعمل طريقة »�شكنادي�شن�س«

الأطعمة  من  الكثري  هو  اإليه  حتتاجون  كلما 

هذه  الدمناركية  احلمية  فطريقة  الطازجة، 
تزيد عن  »قيا�ساليد« حتى ل  م�ستوحاة من طريقة  
كمية  قيا�س  عرب  بب�ساطة  ت�سمن،  فال  معدتك  �سعة 
تناول  يتم  اأن  ويجب  اليد.  براحة  الغذائية  املواد 
الوجبات املنفردة – وهي ثالث مرات يوميًا- بهذه 
الطريقة الب�سيطة. كل اأربع قطع ت�سكل وجبة واحدة 

من حمية »�سكاندي�سن�س«،وبالتايل فاإنها تتكون من:
يف  لك  وا�سع  واخليار  اخل�سار،  من  قطعتني 
احليوانية  الربوتينات  من  وحفنة  اأنواعها  اختيار 
الكربوهيدرات  من  وحفنة  اجلودة  عالية  اأوالنباتية 
اإليها كذلك: ملعقة اإىل ثالث مالعق كبرية  ُي�ساف 
منتجات  ملغرام   300 اللزوم  وعند  الدهون  من 
النباتي،  احلليب  من  بديلة  منتجات  اأي  اأو  الألبان 
املغذيات  بني  توازن  خلق  اأي�سًا  بالإمكان  وي�سبح 
يف  والدهون  والكربوهيدرات  والربوتينات  الكبرية 
بالعديد  اجل�سم  اإمداد  يتم  كما  الواحدة.  الوجبة 
وال�سرورية.  الطازجة  واملعادن  الفيتامينات  من 
على خالف طرق احلمية القا�سية الأخرى ى�سُيزود 
احلياة  حتديات  لإجناز  الالزمة  بالطاقة  اجل�سم 
وبح�سب  والعافية.  بال�سبع  ال�سعور  مع  اليومية، 
احلمية  هذه  �سر  فاإن  الدمنارك  يف  التغذية  علماء 
هو التوازن بني جماميع املواد الغذائية، ب�سكل يجنب 
تناوله،  يرغب يف  �سيء  اأي  ال�ستغناء عن  ال�سخ�س 
املجلة  وتنقل  اليد.  براحة  املحددة  الكمية  وفق  لكن 
اأن اتباع هذه احلمية ياأتي ثماره على املدى الطويل، 
اأن  بعد  فينغل  �سوزي  حالة  يف  ثماره  اأتى  ما  وهو 
اأ�سهر، لكن وزنها   10 40 كيلوغرامًا خالل  فقدت 
ال�سابقة .تلقى هذه  مل يرتفع جمددًا كما يف املرات 
احلمية رواجًا كبريًا يف الدول الإ�سكندنافية، نا�سحة 

باأن جتد طريقها اإىل كل مطبخ.
التغذية،  احل�سب  على  تقوم  الطريقة  اأن  ومبا 
معقولة  وكميات  خيارات  على  يعتمد  وبالتايل 
يف  متاح  �سيء  كل  اأن  الغريب  من  لكن  ومنطقية. 
»�سكاندي�سن�س«: ال�سيكولته والكاتو والأطعمة املقلية 
اأن تخ�سع جميعها  وكل ما حتبني تناوله، لكن يجب 
لقيا�س »حفنة اليد« وفق املعادلة املذكورة يف اأعاله. 
الربوتينات  فيتناول  الرغبة  لديك  تكن  مل  فاإذا 
�سيء  باأي  ا�ستبدالها  ما، ميكنك  وقت  احليوانية يف 
اآخر تف�سلينه، غري اأنه يجب اأن يخ�سع لـ«نظام راحة 

اليد«.

إلنقاص وزنك..
فوائد المياه الباردة في حرق الدهون
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بالطابق العلوي من مبنى املركز الثقايف، وبعدها 
ْبوة ح�ضره ممثلون عن  بالرَّ اإىل غداء يف مطعم 
الذي  املري،  اأحمد  املقدم  منهم  )اأذكر  النظام 
على  حّل  كما  النظام  غ�ضب  بعد  فيما  عليه  حّل 
يف  باأ�س  وال  االعتقال!(.  فاأدخل  اخل�س  �ضليمان 
كانت  الغداء:  مائدة  على  ونحن  نهفة  اأروي  اأن 
اأدوات الطعام تبدو لنا فاخرة، ومن ذلك املالعُق 
اللّماعة، قال اأحدنا مازًحا: »واهلل هـ املعالق خْرج 
ن�ضرقن!«، فقالت ِمن بيننا اأديبة )ق.ك(: »لي�س 
ما يف عّنا يف بيوتنا مّن!«، فاأجاب: »ال!«... و�ضوف 
ي�ضبح لهذا ال�ضاعر عّما قريب بيٌت و�ضيارة، وكان 
يرتّن اأول نزوله دم�ضق متالعًبا ب�ضطر من �ضعر 

اأبي فرا�س: »لنا ال�ضطح دون العاملني اأو الَقْبُو«. 
للعلم »اأوراق التاأ�ضي�س« كلها ُفقدت من مكاتب 
االحتاد، يف زمن رئي�ضه الذي طالت »والياته« اإىل 
�ضتة وع�ضرين عاما �ضبقها عامان نائبا للرئي�س. 
حّدثني بهذا الفقدان الرئي�ُس التايل عليه، فكان 
االبتدائي  امل�ضروع  ذلك  من  ن�ضخني  قّدمت  اأن 
باملا�ضح  )ت�ضوير  التعديالت  يدي  بخط  وعليه 
االحتاد  الأر�ضيف  ن�ضخة  الفوتوكوبي(،  ال�ضوئي/ 

واأخرى له.
على اأّن جتّمع الكّتاب يف »حا�ضنة« تلّم �ضملهم 
كان قد وقع �ضيء من ذلك يف �ضورية بخم�ضينيات 
ال�ضيوعيون  الكّتاب  �ضّماه  فيما  املا�ضي  القرن 
و�ّضعوا  ال�ضوريني« ثم  الكّتاب  والي�ضاريون »رابطة 
 - علمي  يف   - كان  وقد  العرب«،  الكّتاب  »رابطة 
الكّتاب  حترك  ثم ّ قانوين.  اإ�ضهار  دون  ًعا  جتمُّ
�ضورية  بني  االأول  الوحدة  عام  يف  ال�ضوريون 
 1958 �ضيف  يف  اجتماع  اإىل  فُدعينا  وم�ضر، 
اأنه  اأذكر  ُعقد يف مقر »النادي العربي« بدم�ضق، 
ومات  الدامي،  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  فينا  تكلم 

امل�ضروع يف مهده.
اأُدِرج  كيف  ماجدولني،  يا  ت�ضاأليني،  اأن  لك 
واأنا  العرب  الكتاب  احتاد  موؤ�ض�ضي  بني  ا�ضمي 
قّدمت  اأين  اأذكر  لالإجابة  قبيلهم!  من  ل�ضت 
للوزير اخل�ّس، قبل ذلك التاريخ بعام، روايتي »ثّم 
اأزهر احلزن«، واأُرّجح اأنه قراأها اأو قراأتها زوجته 
اأ�ضتاذة العربية »خديجة ال�ضويف«، فَح�ُضن الراأي 

يّف كاتًبا ومّت جتاوز املحظرات. 
�أن  من  منعتك  �لتي  �لأ�سباب  هي  ما   -
يف  �أو  دم�سق  يف  �إما  �لكتاب  لحتاد  رئي�ساً  تكون 

حمافظتك؟
يف  ترقرقت  �ضحكة  باأن  لك  اأعرتف  هل  ــ 
�ضدري؟ اأنا اأكون رئي�ضا لالحتاد يف زمن النظام 
حلب؟  اأو  بدم�ضق  له  لفرع  رئي�ضا  اأو  ال�ضوري! 
يقفون  الذين  »للمخ�ضرمني«  منذور  ذلك  اإّن 
»بالدور«، لهم اللقمة »الطيبة« ولنا ما يتبّقى! انه 

حكم النظام، يا ابنتي.
اأّيا  ين�ضر  مل  االحتاد  اأّن  تعرفني  هل 

فا�سل �ل�سباعي قامة �أدبية �سورية �ساخمة �سموخ قا�سيون وماآذن حلب، مرهف �حل�س كيا�سمني �ل�سام و�ثق من خطاه مثل بردى حني مير فاحتا ذر�عية 
للغوطة، تفوح من جبهتة ر�ئحة �لغار، ومن كفية تفوح �أ�سالة قلعة حلب.

عرف عن �ل�سباعي مثابرته و�إخال�سة للكتابة بعيد� عن تخ�س�سة يف �لقانون فقد كر�س حياته لأدبه، فتنوعت كتاباته بني �لق�سة و�لرو�ية و�لدر��سات 
يف �لتاريخ و�لرحالت، متيزت �أعماله باأناقة لغوية و�سلت كما قال عنها �لنقاد حد �لرتف لكن دون �أن ت�سيء لل�سخو�س �أو للبناء �لق�س�سي �أو �لرو�ئي.

�سدر له ب�سعة وثالثون كتابا ترجم بع�سها �إىل عدة لغات عاملية، كذلك ق�س�سه، �أ�سهر رو�ياته )ثم �أزهر �حلزن( حيث حتولت �إىل م�سل�سل تلفزيوين 
حتت عنو�ن)للبيوت �أ�سر�ر(.

يقيم �ل�سباعي  �لذي بلغ من �لعمر )90( عاما يف دم�سق بني �أ�سجار �لكباد و�لنارجن بعيد� عن �أ�سرته �لتي يقيم معظمها يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
يف هذ� �حلو�ر يفتح �لأديب �ل�سباعي قلبه لكل �لعرب ويتحدث بكل �سر�حة عن تاريخ طويل من �لتجو�ل يف طرقات �لأدب و�أزقته �خللفية.

كم هو عدد الجبهات التي 
على الكاتب أن يخوضها؟!

اأعوام  يف  له  قّدمتها  التي  املخطوطات  من 
اأن  حالتي  مثل  يف  هو  ملن  يكن  ومل  ال�ضبعينيات؟ 
وحدهم،  النظام  جماعة  من  امل�ضايقات  يتلقى 
راأيناهم  الذين  اأولئك  امل�ضمولني برعايته  بل من 
بذل  ما  اإىل  اأ�ضري  وهل  امللك.  من  اأكرث  ملكيني 
�ضفوفنا  يف  اليوم  اأم�ضى  الذي  )ذلك  جهد  من 
كتاب  اإ�ضدار  دون  للحيلولة  املعار�ضون(  نحن 
مياطل  وظّل  االحتاد،  من�ضورات  �ضمن  يل 
على  الياأ�س  حملني  اأن  اإىل  العام،  وبع�س  عامني 
بثالث  الكتاب  ُن�ضر  حيث  بريوت،  اإىل  اأذهب  اأن 
بالفرن�ضية  له  اإ�ضداٌر  كان  ثّم  متواليات،  طبعات 

يف باري�س!

يفعل  اأن  اأو  نف�ضه،  على  االحتاد  اأخذ  واليوم، 
دورّيات  يف  ا�ضمي  نزول  مينع  اأن  رئي�ُضه،  هذا 

االحتاد، كاتًبا اأو مكتوًبا عني!
وعملت  �لقاهرة  بجامعة  �لقانون  در�ست   -
عملك  يف  ت�ستمّر  مل  ملاذ�  مدة..  �ملحاماة  يف 

�لقانوين وتوّجهت �إىل �لوظيفة؟
املحاماة  يف  العمل  راأيت  لقد  عزيزتي.  يا  ــ 
اأكون  واأن  املحاكم  بني  نهاري  التنّقل  علّي  يوجب 
اأعكف  الذي  الوقت  فاأين  م�ضاء..  »املكتب«  يف 
بها م�ضاّمي،  ت�ضّربت  التي  تلك  الكتابة،  فيه على 
منذ كنت فتى األب�س »ال�ضورت« )1946(، اأقراأ 

ماجدولين الرفاعي

من دمشق يفتح األديب السوري فاضل السباعي بوابات ذاكرته لكل العرب في باريس..

امل�ضروع  كان  كما  عموما  »املثقفني«  وا�ضتبعدنا 
للكّتاب من غري  َي�ضمح  ما  فيه  بقي  ولكن  ين�ّس، 
احتادنا  حمل  هنا  ومن  ينت�ضبوا،  اأن  ال�ضوريني 
على  مقت�ضر  غري  العرب«  الكّتاب  »احتاد  كلمة 

الكّتاب ال�ضورين.
وانف�ّس �ضامُرنا وغاب بع�ضنا عن بع�س مدة 
 )1969 )�ضيف  فوجئنا  اأن  اإىل  كامل،  عام 
النظام  ودعانا  بالتاأ�ضي�س،  ي�ضدر  مبر�ضوم 
الجتماع جرى فيه انتخاب املكتب التنفيذي االأول 
خا�س  متهيدي  اجتماع  يف  عليها  اتُّفق  باأ�ضماء 

يف  الرتبية  وزير   1968 �ضيف  يف  دعانا 
ثالثني  نحن  اخل�س«،  »�ضليمان  احلني  ذلك 
املركز  مبنى  يف  جنتمع  اأخذنا  خمتارين.  ع�ضوا 
الثقايف باأبو رّمانة، يف �ضرفة �ضمالية منه و�ضيعة 
)قبل اأن ُت�ضّم اإىل ما اأ�ضبح �ضالة ملعار�س الفّن 
الت�ضكيلي(. وكان َمن يح�ضر منا هم ن�ضف هذا 

العدد اأو اأقّل، وكنت من املواظبني. 
ُوّزع علينا »م�ضروع« نظام ُمَعّد، ناق�ضناه خالل 
اأيام واأدخلنا عليه تعديالت، اأهّمها اأننا ح�ضرنا 
اأدًبا(  ُينتجون  )الذين  الكّتاب  يف  اإليه  االنت�ضاب 

دعني  لذلك  �خلا�سة،  متعُتها  للذكريات   -
�أدخل تعاريج ذ�كرتك ،و�أ�ساألك عن فكرة �حتاد 
�ملوؤ�س�سني..  �أحد  و�أنت   1969 عام  �لكتاب 
كان  وهل  �أذهانكم؟  يف  �لفكرة  �ختمرت  كيف 
عدد �لكّتاب ي�ستوجب جمعهم يف �حتاد يف ذلك 

�لزمن؟
قد  الكّتاب  نحن  باأننا  الظّن  منك  جميل  ــ 
»اختمرت الفكرة يف اأذهاننا« لنوؤ�ّض�س احتادا لنا!
والواقع اأّن َمن فّكر يف هذا وقام بتحقيقه هو 

احلكومة، بل احلزب احلاكم. 
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وتتكرر يف ق�شائد حميد �شعيد �شور �شعرية 
الآتي  مبتاعب  يح�س  الذي  الهاج�س  عن  تنم 
قبل وقوعه، لكائنه يتح�ش�س بب�شريته النافذة، 
الواقع  ذلك  الغيب،  حجب  تهتك  التي  وروؤيته 
البغي�س  الحتالل  يفر�شه  الذي  اجلديد 
القادم من وراء البحار، بخيله ورجاله، بدباباته 
هذه  وب�شبب  وعمالئه،  ب�شواريخه  وطائراته، 
اإىل  تتحول  ال�شعرية  ال�شورة  جند  الروؤيا 
كابو�س، مدن البلور، والقوافل، وكل �شئ مل يعد 
ال�شعري  التعبري  م�شتوى  على  دللت  من  له 

�شوى مرارة.
الحتالل  قبل  خانقاً  العراق ح�شاراً  يعي�س 
ترتاءى  احل�شار  وهذا  بعده،  كما  الأمريكي 
بها  حتيط  وبحار  مقيدة،  �شفن  يف  �شوره 
نحو  امل�شي  من  املراكب  متنع  التي  الأ�شوار 
لكونها  تنطفئ  وجنوم  الدفء،  تعرف  �شواطئ 
ي�شود  النور  منها  فينحني  لالإغتيال،  تتعر�س 
ما يف  القحط  وينتزع  العراقيني،  الظالم عامل 
اأ�ش�س املنازل من ورود، وما يف حدائق بغداد من 
امان، لتحل عو�شاً  العراق من  ق�شائد. وما يف 
احلب  ويختفي  والرياح،  العوا�شف  ذلك  عن 
فهو  يقره،  ل  و  ال�شاعر  به  يعرتف  ل  اختفاء 
ي�شر اإ�شراراً على هذا احلب، وان كانت تبعاته 

كبرية اإل على املنا�شلني.
يف النموذج الثاين من ق�شائد حميد �شعيد 
جنده يوا�شل الت�شعيد، مقرتناً بلغة �شعره من 
عرفناه يف  الذي  النحو  على  املقاومة  �شعر  لغة 
وكذلك  الثالثينات،  ثورة  ابان  الإ�شباين  الأدب 
فيتنام،  واأدب  لباري�س،  النازي  الحتالل  ابان 
كمحمود  م�شهورة  باأ�شماء  املرتبط  وفل�شطني 
وفدوى  زياد،  وتوفيق  القا�شم  و�شميح  دروي�س 
طوقان ورا�شد ح�شني. ففي واحدة من ق�شائده 
والت  امريكا  لي�شت  »اأنها  بعنوان  املثرية 

ويتمان....«.
وايت  عامل  على  بالرتحم  ال�شاعر  يبداأ 
من  يبق  مل  اإذ  اآلن  ادجار  وعامل  ويتمان، 
اخلالدة  ومثلهما  المريكيني،  الأديبني 
وطقو�س  �شحوة،  ذات  جذو  اإل  الإن�شانية، 
اأبواب  و  الرماد،  من  وميومياوات  للحداد، 
احلرائق،  من  جلحيم  اإل  تف�شي  ل  منخورة 
تقذفه  الذي  واملوت  والرباكني،  وال�شواعق 
الطائرات واحلمم لقد اأ�شبحت امريكا معادلة 

للموت ولي�س لل�شعر.
يوؤكد حميد �شعيد يف هذه املرحلة من �شعره 
ان امريكا التي �شردته مل تعد امريكا ادغار الن 
للحياة  بتمجيده  الغراب  �شوؤم  ينبذ  الذي  بو. 

الإن�شانية ومقاومتها للرعب والقتل واملوت.
الق�شيدة  تاأخذ  الروؤية  هه  من  اإنطالقاً  و 
التدريجي  التحول  م�شار  �شعيد  حميد  عن 

و  طائ�شة  غري  طلقات  املطاف  نهاية  يف  لت�شبه 
التي ت�شكل الق�شيدة  اأحرفه  ل ع�شوائية، ومن 
ن�شم ت�شحيات العراقيني احلقيقيني، ل اأدعياء 
�شهوات  على  جاوؤوا  الذين  والطهارة،  النزاهة، 
احلقيقيون  فالعراقيون  المريكية.  الدبابات 
املحتلني  وي�شدون  �شدوا  الذين  اأولئك  هم 
�شد  يقاتلون  العارية  ب�شدورهم  وعمالئهم 
والرمادي،  والب�شرة  بغداد،  والف�شاد يف  الرعب 
الدين،  و�شالح  وكركوك،  و�شامراء،  وتكريت، 
ووطن  اأف�شل،  حياة  لأجل  املنا�شلون  ال�شباب 
العراق  لبيع  هبوا  الذين  اأولئك  يقاتلون  حر، 
اآثاره،  فنهبوا  العلني،  املزاد  يف  وتاريخه 
يخدمون  الذين  ال�شغار  الل�شو�س  هم  اأولئك 

الل�شو�س الكبار.
مقهى  اإىل  �شباحاً  التا�شعة  يف  يوم  كل 
على  يطل  �شغري  مقهى  »الفواني�س«  ي�شمى 
لت�شبح  وتنمو  تكرب  اأخذت  التي  عمان  مدينة 
فل�شطينن  من  اأوطانهم  عن  الباحثني  مدينة 
ب�شمت،  قهوته  ياأخذ  و�شوريني،  وعراقيني 
املقهى  به يف  ف�شيئاً من كل �شباح يلحق  و�شيئاً 
رفاقه العراقيني الذين منعته �شلطة الحتالل 

والف�شاد من دخول وطنهم.
الوطن  يف  يحدث  ما  ثم  بالعراق،  يبداأون 
حتيط  التي  للماأ�شاة  منذورين  كاأنهم  العربي، 

بنا يف كل مكان.
املقهى  اإىل  الذهاب  اأن تراه فعليك  اأردت  اإذا 

دون موعد اأو مبوعد.

�شداقة طويلة جتمعني بحميد �شعيد تعود 
ب�شاأنها بل منار�شها يف  ال�شبعينات ل نتكلم  اإىل 
احلزن واحلرب والت�شرد. بغداد والأيام ال�شعبة 
يف احل�شار، تون�س وموؤمتر احتاد الكتاب العرب، 
للكويت  الدخول  اليرانية،  العراقية  احلرب 
جروحنا  نناق�س  دائماً  كنا  اإليه،  اأدى  ما  وكل 
همومنا  يف  ون�شرتك  �شفاء،  بكل  املفتوحة 
اخلا�شة والعامة وقد كنا قد اتفقنا قبل احلرب 
ان ننجز كتاباً، و�شعت  العراق،  المريكية على 
له، لكن احلرب فاجاأتنا  الإعداد  اأ�شئلته وبداأنا 
جعلتني  التي  احلزينة  ال�شعبة  الأيام  فكانت 
انتقل من بيت اإىل بيت، ومن باري�س اإىل تون�س 
حميد  ح�شرها  قد  كان  التي  الأ�شئلة  فاأ�شعت 
لقائنا  بعد  اإل  اأمرها  اأتذكر  ومل  الأنيق  بخطه 
بني  عنها  بحثت  لكن  عمان،  يف  املا�شي  العام 
كتبي الكثرية، واأر�شيفي، فلم اأجدها يبدو اأنني 

ن�شيتها يف بغداد.
الذي  امل�شروع  العرب( هذا  بعد �شدور )كل 
يجمعنا من جديد، عر�شت على ال�شديق على 
املرعبي قبل �شفري اإىل عمان هذا العام اإجراء 
�شحافة  هجرت  انني  رغم  حميد،  مع  مقابلة 
يف  اجنزته  ما  اآخر  وكان  زمن،  منذ  املقابالت 
طارق  ال�شيد  مع  املطول  حواري  املجال  هذا 
احلكم  فرتة  خالل  العراق  جتربة  حول  عزيز 
وعر�شني  الكتاب،  هذا  اتعبني  لقد  الوطني، 
اإىل حماكمة اأنا وجميع اأ�شدقاء العراق بعد اأن 
اأنق�شم الكونغر�س المريكي حوله. اإذ اعتربين 
والبع�س  ح�شني  �شدام  لتجربة  اأروج  البع�س 

يف ديوان »من وردة الكتابة اإىل غابة الرماد« و  )ازمنة عمان(، 2005 يقف الدرا�س على منوذجني متكاملني من �شعر حميد �شعيد، اأولهما 
ويتلم�س،  القارئ،  يتح�ش�س  الأول  النموذج  ويف  بعده.  كتبت  ق�شائد  منهما  والثاين   ،2003 العراق  على  الثالثيني  العدوان  قبل  كتبت  ق�شائد 
م�شاعر حلمتها التوج�س، و�شداها توقع املخيف من م�شتقبل العراق الذي بات يدبر له يف اخلفاء، كما يف العلن الكثري من الد�شائ�س، والكثري 
من املوؤامرات، التي تو�شك اأن تكون حروباً مرجاأة، فاملتكلم يف الق�شيدة الأوىل »وردة الكتابة« ل يفتاأ يبوح باأ�شرار هذه الروؤيا كمن يرى امل�شتقبل 
راأي العني، على الرغم مما يكتنفه ويحيط به، من �شبابيات، هي اأ�شا�شاً �شفة لزمة للتاآمر، فبغداد التي يعرف اأ�شبحت مدينة اأخرى تكاد تفتقد 
ما كانت تتمتع من اأمان، وما كانت تتمتع به لياليها من �شمر، و�شهر ومن اأ�شدقاء يتنادمون حتى الهزيع الأخري، والنوا�شي وجنان، والندامى 

املرتفون يت�شاقون كوؤو�س املودة، وت�شنف اأذانهم الأحلان، يف كل مقهى ويف كل اآن.
وال�شوؤال اإىل اأين؟ اأو »اأين الذي كان« �شوؤال يتكرر يف كل ق�شائد ال�شاعر حميد �شعيد تكراراً لفتاً للنظر، جنده يف )اأولئك اأ�شحابي(، ويف م�شهد 
خمتلف مثلما جنده يف هذا الديوان »وردة الكتابة اإىل غابة الرماد«، ذلك لأن ال�شوؤال اأ�شد ق�شوة على ال�شاعر من اأي �شوؤال اآخر. فاأين هو املنطق 
اأو ال�شخ�س، الذي يكره املرء على البحث عن مالذ ياأوى اإليه بعيداً عن بالده، يف الوقت الذي ي�شمح به لالأغراب باللياذة يف وطنه،  الإن�شاين، 
والرتبع على رباه، وعلى تالله، والعتداء على حدائقه، وب�شاتينه ونخيله؟ ومن ثم الختالف اإىل مقاهيه، وحاناته، وكاأن الأمر ل يخ�شع لقانون 
اإن�شاين، اأو حتى قانون اأممي كتلك القوانني التي يت�شدقون بها يف احلديث حتت م�شمى حقوق الإن�شان. فهل من الطبيعي اأن يبحث ال�شاعر، هو 
اأو غريه من العراقيني على مالذ، فيما يبذل وطنه للغادي والرائح، بال �شوابط، وبال �شروط . و اأين هو املالذ الذي ي�شتطيع فيه العراقي احلر 
بدياًل مكافئاً، اأو حتى غري مكافئ، لبالده التي اأ�شبحت نهباً لالأعداء اأوًل، اأو لعمالئهم الذين يتكئون عليهم يف اإدارة جمازرهم »املفتوحة« وثانياً 

لإدارة حروبهم الطاحنة.

  الشاعر حميد سعيد: 
هذا دم اعرفه.. كان معي..في 

الكرخ..في الرشيد..في الميدان..
حوار: حميدة نعنع
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لوحة حب لصدام حسين شرقي لندن

الفنان المغربي 
نعمان لحلو في حفل 
باريسي ب »خيمتنا« 

ندوة حول اليمن بباريس

مهرجان القاهرةال
سينمائي يكرم كبار النجوم 
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فيصل زكي

سوريا القضية والوطن

 إلى أين... وما الذي تغير!!؟؟

السياسة

�شعبية  ث���ورة  اإن��ط��الق��ة  على  م�شت  ���ش��ن��وات  ث��م��ان 
�شمّي  ملا  ام��ت��دادًا  اإعتربها  البع�س  احلبيبة،  �شوريا  يف 
واعطاها  ومّيزها  ان�شفها  والبع�س  العربي،  بالربيع 
نظام  وج��ه  يف  وطنية  ل��ث��ورة  كبداية  احلقيقي  و�شفها 
ترّبع على كرا�شي احلكم الأكرث من خم�شني عقدًا  قمعي 
واخل��راب. والقتل  الهدم  ميار�س  ي��زال  وم��ا  الزمن   من 

ف��اإن م�شل�شل  ال��راأي  النظر عن هذا اخل��الف يف  وبغ�س 
طواًل  �شوريا  �شهدتها  التي  والكبرية  الكثرية  االح���داث 
اأت���ون �شراعاٍت  ال�����ش��وري يف  ال��وط��ن  اأغ��رق��ت  وع��ر���ش��ًا 
االو���ش��اع  تعقيد  م��ن  زادت  ودول��ي��ة  واق��ل��ي��م��ي��ة  حملية 
الرموز  من  كثري  فك  باالإمكان  يعد  ومل  ا�شاًل،  املعقدة 
اخل��ن��ادق  وت��داخ��ل  االوراق  تبعرث  م  خ�شّ يف  واالأل���غ���از 
تكاثرت  حيث  وامل�شالح،  واخلطوط  اخليوط  وت�شابك 
ا�شافة  وامليلي�شياوية  والع�شكرية  ال�شيا�شية  الدكاكني 
وال�شبكات  واملافيات  الع�شابات  من  وّدب  ه��ّب  ما  اىل 
مبا  واملمنوعات  واملحرمات  املجاالت  كل  يف  تعمل  التي 
واالإف�����ش��اد. الف�شاد  ومنظومات  االغ��ت��ي��االت  ف��رق   فيها 

والبالء  ال��داء  ا�شل  اىل  للعودة  �شرورية  املقدمة  ه��ذه 
والوباء منذ اإنقالب حافظ اال�شد على القيادة ال�شرعية 
على   1971 عام  انقالبه  ثم   ،1966 عام  والدولة  للحزب 
�شركائه يف االنقالب االول ليحكم البالد بقب�شة حديدية 

امنية وع�شكرية حتى وفاته عام 2000.
ما هي عنا�شر القوة التي كان ميتلكها حافظ اال�شد يف 
تلك الفرتة؟؟ اواًل موقعه املتقدم داخل اللجنة الع�شكرية 
احلزبية التي كان يراأ�شها حممد عمران ثم قيادته للقوة 
رئا�شة  ثم  الدفاع  ووزارة  االركان  رئا�شة  وبعدها  اجلوية 

القومية  القيادة  على  انقلب  فقد  اما حزبيًا  اجلمهورية، 
قيادة  لنف�شه  و�شّكل  ميينية  قيادة  انها  بحجة  والقطرية 
قومية وقطرية بديلة زعم انها ي�شارية وتقدمية. وقام يف 
الفرتة بني االنقالبني بت�شفية ومتحية اعداد كبرية من 
الع�شكريني واملدنيني الذين عار�شوه او �شكلو خطرًا عليه، 
مبجموعة  نف�شه  اح��اط  فقد  اجلمهورية  رئا�شة  يف  ام��ا 
ويف  واملتخ�ش�شني،  وامل�شت�شارين  اخل��رباء  من  كبرية 
ع�شكري  طائفي  ع�شائري  حت��ال��ف  على  اعتمد  ال��ظ��ل 
ال��زع��م��اء  ي�شم  ال���ذي  االع��ل��ى  امل��ّل��ي  باملجل�س  ي�شمى 
املعروفة  الثمانية  العلوية  الع�شائر  روؤ�شاء  مع  الروحيني 
و)املر�شديني(  امليالتيني،  احلدادين،  اخلياطني،  مثل، 
العلوية  الع�شائر  ا�شغر  وه��ي  الكلبية  ع�شرية  واآخ��ره��ا 
 وال���ت���ي ي��ن��ت��م��ي اىل اح����د اف���خ���اده���ا ح���اف���ظ اال����ش���د.

اه��م  ع��ل��ى  ال�شيطرة  اح��ك��م  املجل�س  ه���ذا  خ���الل  وم���ن 
االج���ه���زة االم��ن��ي��ة وال����وح����دات ال��ع�����ش��ك��ري��ة واحل��ر���س 
اال���ش��د  رف��ع��ت  ك���ان  امل��ث��ال  �شبيل  ف��ع��ل��ى  اجل��م��ه��وري، 
للحر�س  ق��ائ��دًا  خملوف  عدنان  ال��دف��اع،  ل�شرايا  ق��ائ��دًا 
علي  الع�شكرية،  للمخابرات  قائدًا  دوبا  علي  اجلمهوري، 
حيدر قائدًا للقوات اخلا�شة، علي املدين قائدًا لل�شرطة 
اجل��وي��ة،  ال��ق��وة  مل��خ��اب��رات  اخل���ويل  حممد  الع�شكرية، 
ابناء  من  كثري  وغريهم  املدرعة.  للفرقة  فيا�س  و�شفيق 
الت�شكيالت  يف  اال�شا�شية  املفا�شل  ت�شّلمو  الع�شائر  هذه 
املدنية. واالدارات  احلكم  وواجهات  واالمنية   الع�شكرية 

ا�شباع  اراد  انه  اال�شد  حافظ  ق�شة  يف  ما  اغ��رب  ولكن 
ك��وري��ث  االك���رب  اب��ن��ه  تعيني  ف��ق��رر  ال�شلطة  يف  �شهوته 
املن�شب  ل��ه��ذا  وتاأهيله  بتدريبه  ف��ق��ام  وف��ات��ه.  بعد  ل��ه 



با�شل  ابنه  وان  وراثيًا  حكمه  يكون  ان  وفار�شًا  مفرت�شًا 
لهذا  خمت�شًا  فريقًا  كّلف  وبالفعل  للعهد،  ويلٍّ  مبثابة 
ح��ادث  يف  يتوفى)با�شل(  ان  ال��ق��در  ���ش��اء  ث��م  ال��غ��ر���س 
وكانت  ال���دويل  دم�شق  مطار  طريق  على  عر�شي  �شري 
اللوموند  يومها  ال�شدمة قوية جدًا على االب كما عربت 
الرئي�شي  وب��ال��ع��ن��وان  االوىل  �شفحتها  يف  الفرن�شية 
ال�شدمة. حجم  على  كدليل  اال���ش��د(  قلب  م��ات   )لقد 
مل مي�شي وقت طويل حتى امر االب بت�شكيل فريق خا�س 
لتاأهيل ابنه الثاين )ب�شار( املتخ�ش�س يف طب العيون لوالية 
العهد، وابنه الثالث )ماهر( كظابط موؤهل للم�شوؤولية يف 
ت�شكيالت احلر�س اجلمهوري، وزوج ابنته )اآ�شف �شوكت( 
 لقيادة املخابرات الع�شكرية مكان علي دوبا رئي�شها القوي.
كانت  وف��ات��ه  ومب��ج��رد   2000 ع��ام  حافظ  الرئي�س  ت��ويف 
الرئا�شة، عّراب  ب�شار من�شب  لت�شليم  الرتتيبات جاهزة 
فعلى  الدفاع،  زير  طال�س  م�شطفى  هو  الرتتيبات  هذه 
مل  الذي  ب�شار  بتويل  لي�شمح  الد�شتور  تعديل  جرى  عجل 
ب�شار  وُمِنح  الرئا�شة.  من�شب  عمره  من  االربعني  يكمل 
للقوات  العام  القائد  ليت�شلم من�شب  رتبة ع�شكرية  اعلى 
نائب  خ���ّدام  احلليم  لعبد  يومها  ُي�شمح  ومل  امل�شلحة، 
الرئي�س بتويل الرئا�شة دقيقة واحدة ال ا�شالًة وال وكالًة، 
هكذا جرى مترير �شيناريو التوريث يف نظاٍم جمهورٍي ال 
وت�شوروا  احد،  عليه  يعرت�س  مل  م�شرحي  وب�شكل  وراث��ي 
يف  واملُبعد  الوريث  وعم  حافظ(  )�شقيق  رفعت  ان  اي�شًا 
دفن  بعد  التوريث  مرا�شم  بح�شور  له  ُي�شمح  مل  اخل��ارج 

الرئي�س.

وبدأ عهد بشار..
ح���اول ب�����ش��ار ان ي��ب��داأ ع��ه��ده ب�����ش��يٍء م��ن االن��ف��ت��اح 
واملرونة واالعتدال، فاإلتقى بالعديد من القوى ال�شيا�شية 

النا�س  وت��ف��اءل  ال��داخ��ل  يف  امل��ع��ار���ش��ة  وال�شخ�شيات 
كان  اخل��ري��ف  لكن  دم�����ش��ق(،  )رب��ي��ُع  �شميَّ  مب��ا  خ���ريًا 
باملفاتيح  ام�شك  اجل��دي��د  فالرئي�س  ب��امل��ر���ش��اد،  لهم 
ويف  مواقعه  يف  حت�شن  ال��ق��دمي  واحل��ر���س  اال�شا�شية، 
النظام  وع��اد  واالج��ه��زة،  والت�شكيالت  االدارات  اه��م 
وال  تبديل  وال  تغيري  دون  وممار�شاته  �شلوكه  قواعد  اىل 
�شوقها  اىل  وامل��ع��زوف��ات  ال�شعارات  ع��ادت  وب��ل  تطوير، 
اجلديد. لال�شد  التمجيد  ااّل  عليها  يزد  ومل  جديد   من 
 ف���م���ا ه�����ي ط���ب���ائ���ع ه������ذا ال����ن����ظ����ام اال����ش���ا����ش���ي���ة:
ال��ط��ائ��ف��ي��ة. ال��ع�����ش��ائ��ري��ة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة   .1"

والتي  ال�شلطة  على  القاب�شة  االقلية  تدفع  الطبيعة  هذه 
ال يزيد ن�شبتها على ١٠٪ من �شكان �شوريا لالإ�شتماتة يف 
االم�شاك مبقاليد احلكم وبكل الو�شائل املتاحة مبا فيها 

توفي حافظ االسد عام 
2000 وبمجرد وفاته 
كانت الترتيبات جاهزة 

لتسليم بشار منصب 
الرئاسة
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السياسة

كانت االنطالقة الشعبية 
السلمية التي اندلعت 
في درعا عام 2011 

نتيجة طبيعية لإلحتقان 
الناجم عن ظلم وارهاب 

االجهزة

8

القوة واخلداع.
2.ال��������ط��������ب��������ي��������ع��������ة ال��������دك��������ت��������ات��������وري��������ة 
 ال������ف������ردي������ة ال����رج���������ش����ي����ة ل����رئ����ي���������س ال����ن����ظ����ام.
ف��ه��و ع��م��ل��ي��ًا ���ش��اح��ب ال�����ش��الح��ي��ات امل��ط��ل��ق��ة وف���وق 
والق�شائية  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطات  ك��اف��ة 
واخلارجية  الداخلية  ال�شيا�شات  جميع  يف  واملتحكم 
التي  والع�شكرية  االم��ن��ي��ة  االج��ه��زة  جميع  يف  وااله���م 
احلكومية  الإدارات��ه��ا  ولي�س  املبا�شرة  مل�شوؤوليته  تخ�شع 
ال��داخ��ل��ي��ة. وزارة  او  ال���دف���اع  وزارة  م��ث��ل   امل��ف��رت���ش��ة 

امل��ج��ازر اجلماعية  ارت��ك��اب  االج��ه��زة يف  ه��ذه  تاريخ  ان 
والكيدية  الكيفية  واالع��ت��ق��االت  ال��ف��ردي��ة  واالغ��ت��ي��االت 
والتجاوزات االخرى موثق ومعروف وقد ازداد وتعمق بعد 
بذريعة  �شوريا  اىل  امل�شلحة  ال�شفوية  امليلي�شيات  دخول 

حماربة داع�س ودعم النظام.
ل����ل����ن����ظ����ام. االره�������اب�������ي�������ة  ال����ط����ب����ي����ع����ة   .3"

ال�شلطات  فوق  تعلو  �شلطة  ال  ان  �شوريا  يف  املعروف  من 
االمنية والع�شكرية وما عداها هي جمرد هياكل وواجهات 
للنظام واجهزته التي تتلقى اوامرها من الرئي�س مبا�شرة 
وكل  و�شالحياتها.  عملها  يف  بالتدخل  لغريه  ُي�شمح  وال 
جهاز فيها له ادارته ومعتقالته وخ�شو�شياته التي ال يحق 

لغري الرئي�س االطالع عليها.
ال��ن��ظ��ام. ل�����ش��ي��ا���ش��ات  امليكيافيلية  الطبيعية   .4"

اال�شد(  )حافظ  النظام  لهذا  املوؤ�ش�س  الرئي�س  ان  يبدو 
ميكيافيلي  بفل�شفة  واآم���ن  االم��ري  كتاب  ج��ي��دًا  ق��راأ  ق��د 
احلكم،  و���ش��وؤون  واالدارة  ال�شيا�شة  يف  تعاليمها  وطّبق 
الو�شائل  ك��ل  ف��اإن  الو�شيلة(  ت��ربر  )الغاية  كانت  ف���اإذا 
واه��م  غ��اي��ات��ه  لتحقيق  م�����ش��روع  النظام   ل��دى  ت�شبح 
ا�شد  ح��اف��ظ  يقل  اأمل  ال�شلطة،  يف  البقاء  ه��ي  غاياته 
ب��اأن  الإ�شتعادتها  ي��ح��ارب  ومل  اجل���والن،  احتلت  عندما 
تعود. فقد  االر����س  اأم���ا  ت��ع��ود  ل��ن  ذه��ب��ت  اإذا   ال�شلطة 
هذا اي�شًا ما و�شع حافظ اال�شد وحده من بني كل العرب 
يف اخلندق االإيراين اثناء العدوان على العراق وهو الذي 
ي�شع نظامه االآن حتت الو�شاية االإيرانية فيما ي�شمى كذبًا 

وخداعًا حمور املقاومة واملمانعة.

اإلنطالقة الصحيحة للثورة وسرعة 
اإلنقضاض عليها.

يف  اندلعت  التي  ال�شلمية  ال�شعبية  االنطالقة  كانت 
عن  الناجم  لالإحتقان  طبيعية  نتيجة   2011 عام  درع��ا 
لكن  الزمن،  وارهاب االجهزة على مدى عقود من  ظلم 
تطال  ومل  ال�شكل  طالت  ل��الأح��داث  ال�شطحية  املعاجلة 
اىل  البع�س  ا�شطر  مما  الدولة  اإره��اب  وهو  امل�شمون. 
امامهم  النظام  ففتح  النف�س،  عن  دفاعًا  ال�شالح  حمل 
م�شروع  ال�شحاب  الفر�شة  اع��ط��ى  مم��ا  جهنم  اب���واب 
الربيع العربي كي يغرقوا ال�شاحة ال�شورية مبا هب ودب 
االقليميني:  باملحورين  املرتبطة  امل�شلحة  اجلماعات  من 
العربده االيرانية. ونحن هنا ال  العربي وحمور  التحالف 
ال�شالح دفاعًا  التي حملت  الوطنية  للمجموعات  نتعر�س 
و  جنّدتها  التي  للجماعات  وامن��ا  الطبيعية  حقوقها  عن 
جّي�شتها جهات اجنبية يف كافة املناطق ال�شورية وان�شاأت 
لها مربعات امنية وحمميات ع�شكرية حتميها قواعد ثابتة 
او  الدولة  هذه  نفوذ  مناطق  �شمن  وجوية  برية  ومتنقلة 
تلك، �شمااًل وجنوبًا و�شرقًا وغربًا وو�شطًا ومن املحورين.

 

اما املعار�شات يف اخلارج فقد ا�شبحت تعرف م�شمياتها 
من موؤمتراتها ومن�شاتها واماكن اقامتها، وعندما نتحدث 
وا�شطنبول  والقاهرة  الريا�س  من�شات  وجود  عن  مثاًل 
عن  اي�شًا  احلديث  من  البد  وا�شنطن  و  وباري�س  ولندن 
من�شات مو�شكو ودم�شق وطهران. وعندما نتناول اعمال 
موؤمترات جنيف فيجب ان نتناول اعمال موؤمتر االآ�شيتانا، 
احلر  كاجلي�س  امل�شلحة  املعار�شات  ن�شتعر�س  وعندما 
اي�شًا  ن�شتعر�س  مثاًل  وداع�س  والن�شرة  القاعدة  وفروع 
احلر�س  مثل  م�شلحة  ومافيات  منظمات  من  يقابلها  ما 
وامليلي�شيات  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  وح���زب  االي����راين  ال��ث��وري 
االإ���ش��الم  اىل  تنتمي  وجميعها  اك��رثه��ا،  وم��ا  ال�شفوية 
الطائفية  الفتنة  ب�شموم  وامل�شرطن  املربمج  ال�شيا�شي 
م�شروع  بالنتيجة  ي��خ��دم  وال���ذي  املنظمة،  واجل��رمي��ة 
 الفو�شى الهدامة الذي و�شعته امريكا والعدو ال�شهيوين.

����ش���وري���ا ويف  ع���ل���ى  ال�������ش���راع  ان  ال����ق����ول  خ���ال����ش���ة 
 ���ش��وري��ا ه���و ج���زء م���ن ال�����ش��راع ع��ل��ى االق��ل��ي��م كله. 

وحتى االآن فاإن النظام وا�شياده وادواته وحموره يف و�شع 
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ال يح�شد عليه، واملعار�شات وا�شيادها وم�شغلوها يف و�شع 
بينهما مل  والغرباء  داح�س  وحرب  اي�شًا،  عليه  يح�شد  ال 
اإاًل ما  تنته بعد. فال يوجد منت�شر او مهزوم حتى االآن، 
يّدعيه هذا الطرف او ذاك يف االإعالم والكالم. وما تزال 
باإنتظار  ال�شاخنة  نارها  حتت  االقليمية  الدولية  الطبخة 
جوالت الت�شفية االخرية التي جتري على �شعيد االقليم 

كله.
المالذ وأين المخرج؟؟!!..

بدايًة نحن ال نراهن على حلول �شحرية وال معجزات 
قدرية وامنا نراهن على ما ينبغي فعله من القوى الوطنية 
ووطنًا  �شعبًا  �شوريا  الإنقاذ  واملخل�شة  احلية  والقومية 
لنظام  فيها  وفق خارطة طريق ال مكان  وكرامًة  و�شيادًة 

فا�شد او معار�شة ماأجورة.

ثوابت ودالئل خارطة اإلنقاذ:
ال���ُل���ح���م���ة وال�����وح�����دة  ال���ع���م���ل ع���ل���ى اع���������ادة   -
وال��ن�����ش��ي��ج وال��وط��ن��ي اىل و���ش��ع��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي وت��ف��اع��ل��ه 
 ال���ع�������ش���وي االب�����داع�����ي ك���م���ا جت�����ذر ع����رب ال���ت���اري���خ. 

- ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا����ش���ت���ع���ادة م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م ال��ع��ل��ي��ا 
االخ��الق��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ���ش��وه��ت��ه��ا االج��ن��دات 
ال����ه����دام����ة. واالدوات  وال����و�����ش����ائ����ل   اخل����ارج����ي����ة 

- ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ن��ه��ا���س وت��ر���ش��ني ال��وع��ي ال��ق��وم��ي 
ال�����ش��وري  لل�شعب  واحل�������ش���اري  وال��ث��ق��ايف  ال��ت��اري��خ��ي 
ال��ت��ح��رري��ة  النه�شوية  ال��ق��وم��ي��ة  ر���ش��ال��ت��ه  ي��وا���ش��ل  ك��ي 
ال��ف��ن. واث����ارة  والتق�شيم  التفتيت  م�����ش��اري��ع   وي��واج��ه 
- ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة دور ���ش��وري��ا ال��ع��رب��ي ال��ب��ّن��اء 
املناه�شة  وال��ت��ك��ت��الت  امل���ح���اور  يف  االن���خ���راط  وم��ن��ع 

ل���الم���ة ال��ع��رب��ي��ة وق�����ش��اي��اه��ا امل�����ش��ريي��ة وم��واج��ه��ة 
االي���راين. التو�شعي  امل�����ش��روع  يف  االن��خ��راط   حم���اوالت 
املطروحة  والتفتيت  التق�شيم  م�شاريع  ك��ل  مقاومة   -
الكونفيدرالية،  الفيدرالية،  مثل  خمتلفة  عناوين  حتت 
عازلة. مناطق  و  نفوذ  مناطق  توتر،  تخفي�س   مناطق 
- ح�شد كل القدرات الوطنية والقومية والتعبوية لتحرير 
ب��اجل��والن  ب���دءًا  وال��ق��وم��ي��ة  الوطنية  املحتلة  االرا���ش��ي 
العربية. فل�شطني  اىل  وو���ش��واًل  باال�شكندرون   وم���رورًا 
- اعادة بناء واعمار �شوريا دون االرتهان ل�شروط الدول 
املانحة والبنوك الدولية واالعتماد اواًل على تطوير االقت�شاد 
الب�شرية. التنمية  فيها  مبا  امل�شتدامة  والتنمية   الوطني 
والفارغة  الف�شفا�شة  ال�شعارات  دوام��ة  من  اخل��روج   -
م���ن ك���ل م�����ش��م��ون ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ق�����ش��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة 
 وال��ق��وم��ي��ة وق�����ش��اي��ا ال�����ش��ي��ادة واحل��ري��ة واال���ش��ت��ق��الل.
للت�شهري  ب���داأت  فار�شيٍة  هجمٍة  م��ن  واحل���ذر  التنبه   -
ب��ال��ف��ك��ر ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي وب��ت��ج��ارب ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 
امل�����ش��رتك ع��ل��ى ك���ل ���ش��ع��ي��د وذل����ك ب��ذري��ع��ة ال��واق��ع��ي��ة 
تلك  وف�شل  جهة،  من  ال�شائدة  الرباغماتية  ال�شيا�شية 
القومي  امل�شروع  وا�شتبدال  اخ��رى  جهة  م��ن  التجارب 
التن�شيق  مب�����ش��روع  ال��ت��ح��رري  احل�����ش��اري  ال��ن��ه�����ش��وي 
 ال��ر���ش��م��ي ب���ني ال��ن��ظ��م وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��ط.

بدياًل  بالدميقراطية  نتم�شك  ان  علينا  ودائمًا  واخريًا   -
وبالوحدة  الظلم،  عن  بدياًل  وبالعدالة  الدكتاتورية،  عن 
بدياًل عن الفتنة والتفتيت، وبالتنمية بدياًل عن التخلف 

والف�شاد.
وتبقى �شوريا ق�شية عربية كما هي الق�شايا العربية 
اال�شا�شية وم�شوؤولية انقاذها هي م�شوؤولية االمة العربية 

جمعاء...

 منظمات ومافيات 
مسلحة مثل الحرس 

الثوري االيراني 
وحزب اهلل اللبناني 

والميليشيات الصفوية 
وما اكثرها...
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الرتحيل، ويهدد ترامب مرارًا وتكرارًا باإلغائها.
املعروف  ال�شحي  الرعاية  نظام  اإلغاء  منع    -

باأوباما كري.
- وقف التخفي�شات ال�شريبية الكبرية لل�شركات 

واالأثرياء.
� وقف قرارات ترامب باالن�شحاب من االتفاقيات 
مبا  لعقدها  جهدها  ال�شابقة  االإدارات  عملت  التي 

يوؤمن امل�شالح االأمريكية.
من  العديد  هدمت  التي  ترامب  �شيا�شة  وقف   �

الق�شايا الدولية وبخا�شة ال�شرق اأو�شطية.
�شيخولهم  النواب  باأغلبية  الدميقراطيني  فوز   �

بفر�س رقابة موؤ�ش�شية على رئا�شة ترامب. 
لقد عطل فوز الدميقراطيني اأحالم اجلمهوريني 
يف فر�شة الإدخال تغيريات جذرية يف ال�شيا�شة ميكن 
اأن توؤثر على الواليات املتحدة لعقود مقبلة. فقد كان 
كبري  حد  اإىل  اقت�شر  اجلمهوري  االأعمال  جدول 
على التخفي�شات ال�شريبية، اإال اأن قائمة طويلة من 

البنود كانت تنتظر، وباالأمثلة:
- اإلغاء قانون اأوباما كري.

ق�شائم  اأو  الرفاهية،  جماالت  يف  التق�شف   -
الطعام، اأو الرعاية الطبية، اأو ال�شمان االجتماعي.

اجلدار  عن  والدفاع  احلما�س  اإ�شعال  اإعادة   -
ظل  يف  خا�شة  اإن�شائه  ترامب  يريد  الذي  احلدودي 

قوافل املهاجرين االأخرية.
يف  للن�شاء  ملحوظ  �شعود  عن  النظر  وبغ�س 
اأول م�شلمتني تدخالن  الكوجنر�س اجلديد، ب�شمنه 

السياسة

حسابات الحقل والبيدر في »محرقة« 
السياسة األميركية

تذبذب يف مواقف البيت االأبي�س من بع�شها، والتي 
و�شعت ترامب وحكومته يف زاوية ال�«يك« ومبواجهة 

مواطنيه قبل اأعدائه.
ويف قراءة لنتائج االنتخابات الن�شفية وتاأثريها 
الفوز  اأن  جند  االأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  على 
الزرقاء«  »املوجة  درجة  اإىل  يرق  مل  الدميقراطي 
ملواجهة  ي�شعون  املراقبون، ال�شيما وهم  توقعها  التي 
يف  بل  امللفات،  بع�س  يف  اأجندته  وتعطيل  ترامب 
الذهاب اأبعد من ذلك فهم يبطنون نية �شحب الثقة 
من  فيلق  اأجله  من  عمل  ما  كل  »اأف�شد«  رئي�س  عن 

الروؤ�شاء ال�شابقني.
الواقع  مالمح  الن�شفية  االنتخابات  ر�شمت  لقد 
الواليات  يف  القريب  وامل�شتقبلي  احلايل  ال�شيا�شي 
التغريات  بع�س  على  موؤ�شرا  اعُتربت  كما  املتحدة، 
االأمريكيني  الناخبني  توجهات  على  طراأت  التي 
االأبي�س.  البيت  اإىل  ترامب  و�شول  من  عامني  بعد 
مقاليد  على  الواحد  احلزب  �شيطرة  اإنهاء  ومّثل 
انتزاع  بعد  وذلك  االنتخابات،  نتائج  اأبرز  ال�شلطة 
احلزب الدميقراطي االأغلبية داخل الكوجنر�س من 
اجلمهوريني ليوؤمنوا 220 مقعدا داخل املجل�س املوؤلف 

من 435 مقعدا.
لقد اأعد الدميقراطيون اأنف�شهم ملواجهة �شيا�شة 

وم�شاريع ترامب يف اإطارات متعددة مثل:
للقادمني  املوؤجل  القرار  على  االإبقاء  خطط   -
االأطفال )DACA(، وهي �شيا�شة اأقرها اأوباما باأمر 
تنفيذي عام 2012 وحتمي اأولئك الذين هاجروا اإىل 
من  منا�شبة  وثائق  دون  كاأطفال  املتحدة  الواليات 

مرت االنتخابات الن�شفية االأمريكية للكونغر�س 
االأمريكي ول�36 والية والتي انعقدت يف 6 نوفمرب لهذا 
توىل  تهداأ منذ  �شيا�شية مل  العام، يف عيون عا�شفة 
الرئا�شة قبل  االأمريكي دونالد ترامب �شدة  الرئي�س 
حقيقية  معركة  االنتخابات  هذه  كانت  فقد  �شنتني. 
يناه�شون  الذين  والدميقراطيني  الليرباليني  بني 
�شيا�شة ترامب من جهة، وبني اجلمهوريني املنق�شمني 
نزوع  اأي  لكنهم جمربون على مواجهة  اأ�شال حوله، 
باإنزاله من على �شهوة احل�شان النافر، مع اندفاع 
دميقراطي يهدد �شيطرة اجلمهوريني على احلكومة 

الفيدرالية.
وجاءت االنتخابات الن�شفية وهي اأول انتخابات 
يف ظل رئا�شة ترامب، كما تزامنت مع اأزمات ال�شرق 
و�شط  اأخرى  دولية  واأزمات  املت�شاعدة،  االأو�شط 

10

لهيب عبدالخالق

العدد 4- السنة األولى



اإيران  تعامالت  يف  اأكرث  التدقيق  مهمته  مكتب  وهو 
على  وا�شنطن  عقوبات  منتهكي  وحتديد  التجارية 

طهران.
ويف ال�شاأن العربي، كان بع�س النواب االأمريكيني 
بقيادة الدميقراطيني، قدموا ت�شريعًا الإنهاء امل�شاركة 
الع�شكرية االأمريكية يف حرب اليمن، من خالل طرح 
اإعادة تقييم �شالحيات الرئي�س يف احلروب. وكانت 
يف  ال�شعودية  الطائرات  ت�شاعد  االأمريكية  القوات 
توجيهات  وتقّدم  جوًا  بالوقود  تزويدها  عرب  اليمن 
ومعلومات ا�شتخباراتية لقوات التحالف الذي تقوده 
الريا�س، لكن االأزمة مع قطر وق�شية مقتل ال�شحفي 
املطالبة  اإىل  وا�شنطن  دفعت  خا�شقجي  جمال 
مت�شاعدة  مطالب  وقع  على  الغارات  هذه  بوقف 
جيم  الدميقراطي  النائب  وتقدم  الكونغر�س.  من 
توقيعات  يحمل  قانون  مب�شروع  ر�شميًا  ماكغوفرن، 
دميقراطيني وجمهوريني من اأجل وقف بيع االأ�شلحة 
واإر�شال امل�شاعدات اإىل ال�شعودية. ولعل ذلك �شيكون 
اأعلن  الذي  ترامب  اإدارة  على  مير  �شيناريو  اأ�شواأ 
اإذا  ال�شعودية  على  العقوبات  يعار�س  اأنه  �شراحة 
قيمتها  �شفقة  واإجها�س  ال�شالح  بيع  وقف  �شملت 

اأكرث من 400 مليار دوالر.
وي�شار اإىل اأن نوابا دميقراطيني �شبق اأن قدموا 
الرئي�س  قرارات  على  باالإ�شراف  يطالب  ت�شريعًا 
الع�شكرية،  القوة  ا�شتخدام  خ�س  ما  يف  االأمريكي 
بعد  �شدر  الذي   )AUMF(قانون تعديل  خالل  من 
هجمات 11 �شبتمرب 2001، و�شمح الإدارة جورج بو�س 
اإليه  وا�شتند  اخلارج  يف  حربية  اأعمال  ب�شن  االبن 
يف  ترامب  واحلايل  اأوباما،  باراك  ال�شابق  الرئي�س 
دميقراطيي  لكن  خارجية.  ع�شكرية  علميات  تنفيذ 
اإعادة النظر يف هذا القانون الإعادة  اليوم يعتزمون 
تقييم العمليات الع�شكرية اجلارية يف �شوريا واليمن 

واأماكن اأخرى.
معار�شتهم  دميقراطيون  اأعلن  ذلك  على  وبناء 
غارات  ل�شن  الكونغر�س  من  اإذنًا  ترامب  طلب  عدم 
اأي  يف  �شالحياته  بتحديد  مطالبني  �شوريا،  يف 
هذا  يف  خطوة  اأي  يجعل  ما  خارجي،  ع�شكري  عمل 
الدميقراطيني  اأن  خا�شة  للم�شاومة  خا�شعة  امللف 
�شيحتاجون الثلثني ملنعه، اأو مواجهة اأي فيتو يتخذه. 
القومي  االأمن  ملجل�س  تخ�شع  ال�شورية  امل�شاألة  لكن 
عليا  »�شيا�شة  اأنها  اأي  حزبية  ولي�شت  والبنتاغون 

مرتبطة باأمن اإ�شرائيل وعدم القبول بتواجد اإيراين 
الكابيتول  يف  �شر�شة  مواجهة  يعني  ما  �شوريا«،  يف 

هيل.
الإن�شاء  ترامب  اإدارة  �شعي  اإىل  اأي�شا  وينظر 
حتت  اأخباره  االإعالم  يتداول  عربي  اأمني  حتالف 
ال�شت  اخلليج  دول  وي�شم  العربي«،  »الناتو  م�شّمى 
املحتمل  ومن  املتحدة،  والواليات  واالأردن  وم�شر 
االإعالن عنه يف يناير املقبل، لكن املراقبني يتوقعون 
الكونغر�س  يف  موافقات  اأية  الدميقراطيني  ميرر  اأال 
كثريه  عقبات  و�شي�شعون  عربي  حتالف  اأي  لدعم 
اأمامه وعرقلته من خالل رف�س منح اأية ميزانيه له.

الدميقراطيون  يدفع  قد  الن�شق،  نف�س  وعلى 
االأمريكية  امل�شاعدات  يعيد  ت�شريع  اإقرار  نحو 
جيل  �شعد  فقد  ترامب،  اأوقفها  التي  للفل�شطينيني 
جمل�س  يف  الدميقراطي  احلزب  اأع�شاء  من  جديد 
اإ�شرائيل  دعم  فكرة  يوؤيد  ال  االأمريكي  النواب 
االإ�شرائيلي  ب�«االحتالل  يندد  َمن  فيه  مطلق،  ب�شكل 
لفل�شطني«، وَمن يرف�س تقدمي م�شاعدات لتل اأبيب، 

وَمن ي�شف اأفعالها ب�«ال�شريرة«.
كما قد يعرقل فوز الدميقراطيني باأغلبية جمل�س 
النواب تدفق امل�شاعدات الع�شكرية اإىل م�شر، والتي 
كامل  ب�شكل  ا�شتئنافها،  على  موؤخرًا  ترامب  وافق 
بدعم من اجلمهوريني. و�شي�شعون اأي�شا اإىل اإ�شقاط 
اإىل  جمهوريني  اأع�شاء  من  مقّدمة  قوانني  م�شاريع 
اجلماعات  بع�س  و�شع  اإىل  وتهدف  النواب،  جمل�س 
االإخوان  مقدمتها  ويف  االإ�شالمية  والتنظيمات 
ولن  االإرهاب،  قائمة  على  )كري(  ومنظمة  امل�شلمني 
تتوافق مع  وال  ال�شيا�شات،  الأنهم �شد هذه  ميرروها 

اأجندتهم.
ب�شكل عام تبدو خطة احلزب الدميقراطي للعام 
ال�شيطرة  ا�شتعادوا  االآن، بعدما  اأكرث و�شوحا   2020
متهيدا  ترامب،  اكت�شحها  دميقراطية  واليات  على 
ح�شابات  يف  وهي  املقبلة،  الرئا�شية  لالنتخابات 
بها  يلوح  ع�شا  من  اأكرث  لي�شت  والبيدر  احلقل 
وهم  االأمريكية  ال�شيا�شة  نريان  على  الراق�شون 
يتبادلون »�شراخ« امل�شالح مثل ديوك نهمة يف عيون 
حلرب  مقدمة  الواقع  يف  لكنها  املقبلة،  العوا�شف 
مبعدة  على  بات  الذي  اله�شيم  توؤجج  قد  �شرو�س 

حمرقة فح�شب.

�شيا�شة  ملناه�شي  ت�شيفان  واللتان  هيل،  الكابيتول 
ترامب �شد الق�شية الفل�شطينية قوة جديدة، ينبغي 
اأن ننظر اإىل تاأثري هذه النتائج على الق�شايا العربية 
الن�شفية  االنتخابات  نتائج  عك�شت  فقد  والدولية. 
دونالد  للرئي�س  اجلدلية  ال�شخ�شية  من  املوقف 
ترامب، ب�شبب ت�شريحاته وحربه على اجلميع، مبا 
فيها احلرب التجارية مع ال�شني واالحتاد االأوروبي، 
اإ�شافة  املك�شيك،  مع  اإقامته  ينوي  الذي  واجلدار 
اإلغاء  وعزمه  اإيران،  مع  النووي  االتفاق  لنق�شه 
مع  املدى  والق�شرية  املتو�شطة  ال�شواريخ  معاهدة 

رو�شيا.
جتاوز  ترامب  اأن  االأمريكي  الناخب  اأدرك  لقد 
خطوطا حمراء كثرية، على امل�شتوى الداخلي مبواقفه 
خالل  من  اخلارجي  امل�شتوى  وعلى  املراأة،  جتاه 
املتحدة،  للواليات  التقليديني  باحللفاء  ا�شطدامه 
لدى  فقط  لي�س  جتاهه  الر�شى  عدم  حالة  و�شادت 
الدميقراطيني، بل وحتى لدى اجلمهوريني، الذين مل 
ي�شتطع عدد كبري منهم جماراته. ولعل تعهد زعيمة 
بيلو�شي  نان�شي  النواب  جمل�س  يف  الدميقراطيني 
ال�شوابط  »باإعادة  االنتخابات  نتائج  �شدور  بعد 
اإدارة  على  الد�شتور  عليها  ن�س  التي  واملحا�شبة 

ترامب«، خري دليل على ذلك.
�شبح  معها  �شتجلب  االنتخابية  النتيجة 
اال�شطراب ال�شيا�شي، حيث �شيتوىل الدميقراطيون 
اأي  ا�شتدعاء  على  حا�شمة  قدرة  مع  املجل�س  جلان 
�شي�شكل  مما  معه،  التحقيق  يف  يرغبون  �شخ�س 
العمل،  يف  و�شركائه  واإدارته  لرتامب  حقيقية  ورطة 
ترامب  دفع  ما  بكثري،  اأ�شواأ  االأمور  تكون  اأن  وميكن 
اإذا  حربية«  »و�شعية  �شيتخذ  باأنه  الت�شريح  اإىل 
ا�شتدعاءه  النواب  جمل�س  يف  الدميقراطيون  قرر 

للتحقيق.
متويل  يعرقلوا  اأن  للدميقراطيني  وميكن 
يف  التحقيقات  وتكثيف  اخلارجية  ترامب  �شيا�شة 
ما  يف  القومي  واالأمن  اخلارجية  ال�شيا�شة  ق�شايا 
�شبيل  فعلى  العربي.  واخلليج  وال�شني  رو�شيا  خ�س 
االأقل  اال�شرتاتيجيات  الدميقراطيون  يف�شل  املثال 
�شيحاولون  فاإنهم  لذلك  اإيران،  مواجهة  يف  ت�شددا 
العمل  واإعادة  اإيران  عن  العقوبات  وتخفيف  اإزالة 
مع  لهم  معركة  اأول  �شتكون  وهذه  النووي،  باالتفاق 
جمل�س  يف  الثلثني  اإىل  يحتاجون  لكنهم  ترامب، 
ال�شيوخ للقيام بذلك ت�شريعيًا، واإن مل يفوزوا يف هذه 
املعركة ف�شيمكنهم على االأقل تعطيل اإ�شدار االإدارة 

االأمريكية اأي ت�شريع لعقوبات جديدة �شد طهران.
االأوروبيون  �شيتوا�شل  �شلة  ذي  جانب  ويف 
�شيا�شية  حلول  اإيجاد  اأجل  من  الدميقراطيني  مع 
االأمريكي  الرئي�س  ويحتاج  اإيران.  يف  مل�شاحلهم 
على  الرقابة  مكتب  ميزانية  لزيادة  الكونغر�س  اإىل 
العقوبات يف وزارة اخلزانة، واملعروف با�شم »مكتب 
 »)TFI( املالية  واال�شتخبارات  االإرهاب  مكافحة 
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خليل مراد

نتنياهو  ال�شهيوين  الوزراء  رئي�س  زيارة  تاتي 
االمن  اخرتاق  من  جديدة  ملرحلة  تد�شني  مل�شقط، 
القومي العربي يف جنوب �شبه جزيرة العرب، معرب 
عنها بت�شكيلة الوفد الذي �شم رئي�س املو�شاد يو�شي 
كوهني ورئي�س هيئة االمن مئري بن �شبات وم�شت�شار 

نتنياهو ل�شوؤون االمن القومي.
من  جديدة  ملرحلة  الولوج  الزيارة  هذه  تهدف 
التن�شيق والتكامل بني امل�شروع ال�شهيوين يف امل�شرق 
النفوذ  لتقا�شم  ال�شفوي  الهالل  وم�شروع  العربي. 
تراجع  ا�شتمرار  مع  العربية  املنطقة  يف  وامل�شالح 

مخطط صهيوني-ايراني جديد للنفوذ والهيمنة
النظام الر�شمي العربي.

دور �شلطان عمان  التي متخ�س بعد هذه الزيارة 
ح�شاب  على  اقليمية،  توازنات  خللق  الو�شاطة،  هو  
االمة العربية و�شد امنها القومي، ي�شتكمل ما جرى 
احلقوق  على  وامل�شاومة  واجلوالن  لبنان  جنوب  يف 
الفل�شطينية وتن�شيق املواقف االيرانية - ال�شهيونية 
يف اعادة ترتيب او�شاع املنطقة وتفتيتها اىل كيانات 
عرقية وطائفية وعن�شرية مت�شارعة. وال �شيما بعد 
قيام النظام االيراين باأدوار هدامة يف �شوريا ولبنان 

والعراق واليمن والبحرين. 
�شبه  تطويق  اىل  ي�شعى  اجلديد  املخطط 
امن  وتهديد  ثرواتها  وا�شتنزاف  العربية  اجلزيرة 
دميغرافية  تغيريات  واحداث  العربي  اخلليج  بحرية 
بتهجري �شكانها اال�شليني واحالل ايرانيني وغريهم 
قواعد  بايجاد   القدمي  املخطط  احياء  عن  ف�شال 
�شهيونية - ايرانية م�شرتكة يف م�شيقي باب املندب 
و�شوال  واليمن  العربي  اقطار اخلليج  وهرمز، خلنق 

اىل م�شر.
وال�شوؤال، ملاذا عمان ولي�س دولة خليجية اخرى  
الدويلة  مع  العالقات  تطبيع  يف  ا�شواط  قطعت 
ال�شهيونية، كاأن االمر مربرا، الأي تكليف يف تخفيف 

او حل ال�شراع مع ايران؟

املعروف عن عمان لها عالقة متميزة مع ايران 
امريكا  بني  بدورالو�شيط  عقود، وتقوم  عدة  منذ 
وعند  االيراين  النووي  املفاعل  حول اأزمة  وايران 
لتعزيزالنفوذ  دور   لتاأدية  موؤهلة  وهي  ال�شرورة، 
تتجه  لذلك  ال�شهيوين وايران،  الكيان  بني  البحري 
مع  يتوا�شل  الذي  )الرقم(  ميناء  ان�شاء  اىل  عمان 
املينائني  وكال  االيراين خارج م�شيق هرمز.  امليناء 
يعمالن على تغيري طريق التجارة العاملية )الذي يعد 
اىل  اخلليج  نفط  لتوريد  االمريكية  ال�شيادة  مركز 
اوروبا واليابان(. مبد �شكة حديد تربط �شرق ا�شيا 

باأوروبا.
املا�شية  متكن  العقود   الكيان ال�شهيوين خالل 
من فر�س �شيطرته على عدة جزر يف البحر االحمر 
وباب املندب، وحول بع�س اجلزر اىل قواعد ع�شكرية 
العربي،  والبحر  املندب  وجت�ش�شية على منطقة باب 
الداعم  االيراين  امل�شروع  مع  ادارته   تلتقي  واليوم 
فر�س  وحماولة  احلديدة  منطقة  يف  للحوثيني 
النفوذ احلوثي  احل�شار على باب املندب وا�شتعادة 
قوات  �شيطرت  بعد  جمددا،  املنك�شر  االيراين   -

التحالف العربي بقيادة ال�شعودية على املنطقة.
وبالتايل حتويل جنوب اليمن اىل حمطة انطالق 
اال�شرتاتيجي  التعاون  اطار  يف  النفوذ  لتقا�شم 

غرياملعلن بني الطرفني.
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زيارة  خالل  من  ي�شعى  ال�شهيوين  الكيان 
نتنياهو  القامة قاعدة جت�ش�شية يف عمان وهي خطوة 
جنوب  يف  العربي  القومي  االمن  لتهديد  خطرية 
العربي  اخلليج  بحرية  وحتويل  العرب،  جزيرة  �شبه 
ال�شهيوين  االمن  اهداف  فار�شي يحقق  نفوذ  اىل 
�شلطات  القت   ،1972 يذكرنا يف عام  فيها. وهذا 
اليمن ال�شمايل القب�س على جا�شو�س �شهيوين يدعى 
من  الغربية  ال�شواحل  على   ) مرزاحي  زكي  )باروخ 
�شهيونيا  ن�شاطا  الفرتة   تلك  �شهدت  اذ  احلديدة، 
واملنطقة  اليمن  عن  املعلومات  جمع  يف  جت�ش�شيا 

الغربية وباب املندب.
يف  اجلديد  ال�شهيوين-االيراين  التحرك 
ايران  اىل  اوكلت  مهام  لتنفيذ  يهدف  عمان 
التحالف  يفر�شة  الذي  الع�شكري  ال�شغط  لتخفيف 
العربي، ومن ثم ادامة زخم ال�شراع يف جنوب اليمن 
بدعم اجلماعات احلوثية لوج�شتيا وع�شكريا وامنيا.

ادارة  به  تقوم  ما  بني  الربط  يت�شح  تقدم،  مما 
ي�شري  احلديدة،  يف  احلوثييني  به  يقوم  وما  نتنياهو 
ال�شهيوين  الكيان  ف�شل  مهمة  تنفذ  ايران  ان  اىل 
يف املا�شي. واملتتبع  للتمدد االيراين خالل  االعوام 
وميل�شياتها  بتدخالتها  ايران  ان  يلحظ   املا�شية، 
واليمن، خدمت االهداف  والعراق  ولبنان  �شوريا  يف 
دفعها  نوعي  ا�شتقرار  على  ال�شهيونية يف احل�شول 
االر�س  يف  جديدة  م�شتوطنات  بناء  يف  للتو�شع 
الفل�شطينية، واقناع ادارة ترامب بنقل �شفارة بالده 
للكيان  عا�شمة  بالقد�س  واالعرتاف  القد�س  اىل 
النهاء  القرن  �شفقة  خمطط  واعالن  الغا�شب، 
بالنفط  تغذيتها  وا�شتمرار  الفل�شطينية،  الق�شية 
القمر  وا�شتغالل  االوربية،  املوانئ  من  االيراين 
ال�شهيوين لالت�شاالت لن�شر الهدف ال�شفوي حتت 
امل�شرق  يف  عديدة  عربية  بلدان  يف  الت�شيع،  غطاء 

واملغرب العربي )وكاالت انباء جزائرية(.
الطرفان  يعمل  واليمن  اجلزيرة  جنوب  ويف 

ودول  وم�شر  ال�شعودية  اأمن  تهديد  يف  تام  بتن�شيق 
اخلليج العربي واحداث خالفات حملية والعمل على 
ال�شهيونية يف  ال�شروط  وفر�س  املندب،  باب  تدويل 

التطبيع االقت�شادي وال�شيا�شي والثقايف بالقوة.
وختاما، كل هذه املخططات والتحركات موؤداها  
ان  ؟  الف�شالها  ال�شبيل  فكيف  العربي،  الرتاجع 
وااليرانية  ال�شهيونية   املخططات  وهزم  تعطيل 

وانت�شار  القومي،  لدوره   العراق  ا�شتعادة  يف  يكمن 
م�شروعه الوطني، يوفر بيئة ارتكازية ن�شالية لتقوية 
والتن�شيق  التكامل  واأاد  و  العربي،  القومي  االمن 
عربي  م�شروع  لوالدة  وميهد  املعادية،  االطراف  بني 
والتيارات  القوى  كل  ي�شم  مقاوم،  جبهوي   �شيا�شي 
احل�شاري  العربي  دورها  وا�شتعادة  العربية 

النه�شوي. وان غد لناظره قريب.



سياسات االحتالل اإليراني في التغيير 

الديموغرافي والتطهير العرقي في االحواز العربية

السياسة

نهال محمد الكعبي
يف االأمنية و النا�شرية و الفيلية و القنيطرة و رفي�س 
اجلي�س  لتع�شكر  اآباد  ل�شكر  بعد  فيما  �ُشميت  التي 
اأرا�س  جي�شه  لقيادات  �شاه  ر�شا  �شلم  و  االإيراين 
كمنطقة  للزراعة  ا�شتخدموها  اغت�شبها،  �شا�شعة 

اجلربي.
باالإيرانيني  االإحتالل  جاء  االأوىل  اخلطوة  ويف 
وح�شية  قبائل  هم  و  جغرافيًا  باالأحواز  املحيطني 
تعي�س احلياة البدائية، ت�شكن اجلبال كالد�شتيني اللر 
و الالريني و البختياريني و البهمائيني و اللر�شتانيني 
الع�شرين موفرًا لهم  للقرن  الرابع  العقد  يف بدايات 
على م�شفاة  اإ�شتيالئه  بعد  العمل  وظائف  و  ال�شكن 
املوانئ  اأي�شا  و  النقل  واأنابيب  النفط  اآبار  و  عبادان 
تاأ�ش�شت  و  عبادان  م�شفاة  كرُبت  اأن  بعد  خا�شة 
الربيطانيني  يد  على  النفطية  للعلوم  العلمية  الكلية 
�شكان  كرثت  �شاه  ر�شا  عهد  ففي   .1939 عام  يف 
و�شلت  ما  حتى  امل�شتوطنني  العمال  لوجود  عبادان 
اأعدادهم يف عبادان عام  1956 اإىل 227 األف ن�شمة 
الفار�شية  النفط  �شركة  جاءت  امل�شتوطنني  لكرثة  و 

الربيطانية مب�شتوطنات يف قرى مدينة عبادان. 
االإحتالل  جاء  املتخلفة  االإيرانية  القبائل  لنقل 
ال�شكانية  الرتكيبة  على  للق�شاء  خطري  مب�شروع 
منه  يهدف  ع�شاير«  »اإ�شكان  عنوانه  االأحوازية  
و هّجر  العرقي  التطهري  الدميوغرافيا بهدف  تغيري 

الطيبي  و  اللرياوي  و  البهمئي  قبائل   خالله  من 
البختياريني  و  اأرجان  يف  اأ�شكنهم  و  كهكيلوية  من 
خمي�س  قلعة  و  اإيذج  اإىل  فريدن   و  اإ�شفهان  من 
و  �شليمان  بركة  و  ت�شرت  و  و رامز  )باغملك( 
البوير  و  الق�شقائيني  و  القنيطرة  و  ال�شاحلية 
احمديني و الطاجيكيني و اي�شا  اجلرجيني و الهنود 
و  قي�س  و  القابندية  و  ع�شلو  و  وجهرم  اأبو�شهر  اإىل 
ج�شم و جارون و مدن و موانئ اأحوازية اأخرى موفرًا 
لهم االأرا�شي الزراعية التي غ�شبها من االأحوازيني 
و  الق�شري  الرتحيل  و  بالتخويف  و  ع�شكرية  بقوة 

اال�شطهاد. 
�شر�شة  مقاومة  االإحتالل  واجه  اأول خطواته   يف 
اإ�شكان  و  االأحواز  احتالل  عند  االأحوازيني  من 
)الغلمان(  احلرا�س  كثورة  خمتلفة  بثورات  الفر�س 
االأمري جراح  و  االأمري حداد  يف املحمرة و عبادان،  
يف رامز و ت�شرت و القنيطرة، ال�شريف حميي الزئبق  
يف مي�شان، و حيدر الطليل الكعبي يف ال�شو�س و ثورة 
ثورات   اي�شا  و  خزعل  بن  كا�شب  بقيادة  الغجرية 
القا�شمي يف ج�شم و جارون و الن�شوري و العتبي و 
املعيني يف اأبو�شهر و قي�س و �شيخ �شعيب و ريق و لنجة  
فا�شتخدم   االأخرى،   االأحوازية  الثورات  ع�شرات  و 
اجلوية  القوات  مب�شاعدة  املفرطة  امل�شلحة  القوة 
الربيطانية و قام باإبادات جماعية لتهجري العرب من 
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حكوماته  مدى  على  االإيراين  االإحتالل  يقوم 
هي  و  االأحوازيني  بحق  العرقي  بالتطهري  املختلفة 
باإخالء  حماولة خلق حيز جغرايف متجان�س فار�شيا 

االأحواز ذوي االأ�شول العربية باأ�شاليب خمتلفة.
 بداأ التطهري العرقي لالأحواز منذ اأن وطاأت قدم 
حماولة  الطاهرة،  االأحواز  اأر�س  الدن�شة  االإحتالل 
ال�شكانية  الرتكيبة  تغيري  �شاه  ر�شا  حكومة  من 
اإىل  تهدف  عن�شرية  �شوفينية  بدوافع  لالأحوازيني 

اإنهاء الكيان العربي لالأحواز.
بتهجري  �شاه  ر�شا  �شرع  االإحتالل  بدايات  ففي 
النفط  م�شفاة  لوجود  و  االأحواز  اإىل  الفر�س 
للتغيري  تخ�شع  اأحوازية  حمطة  اأول  عبادان  كانت 

الدميوغرايف.
اأول فر�س اأ�شكنهم االإحتالل هم اجلي�س االإيراين 
امل�شمى القزاق بقيادة زاهدي  يف عبادان و املحمرة 
و النا�شرية و ال�شاحلية و ق�شور االأمري خزعل بن 

جابر اآخر حاكم عربي لالأحواز .
اأبو  )زرهي( يف  مدرعة   92 قوات  تع�شكرت 
الدعالج و قوات اأخرى من اجلي�س يف ق�شور خزعل 
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املدن االأحوازية، خا�شة املدن احلدودية و  ال�شاحلية 
توثق  و  ال�شالح  نزع  م�شروع  عنوان  حتت  امل�شتهدفة 
املنت�شرة  االإيرانية  اأخكر  كمجلة  االإيرانية  املجالت 
بحق  اجلماعية  االإبادت  هذه  �شاه  ر�شا  زمن  يف 
االأحوازيني و تهجريهم باالآالف اإىل العمق االإيراين.

و لكن لف�شل االإحتالل و مقاومة االأحوازيني التي 
اأر�شهم،  يف  الفر�س  ُي�شّكن  اأن  من  االحتالل  منعت 
حمميات  للم�شتوطنني  يبني  اأن  االإحتالل  فاأُجرب 
القزاق م�شتوطنات  بالع�شكر  يحميهم  ع�شكرية 

»بنگله« يف عبادان  يف زمن ر�شا �شاه.
الق�شاء  يف  اخلبيثة  االإحتالل  خطوات  تتاأنى  مل 
و  ت�شريدهم  و  االأحوازيني  قتل  بعد  و  االأحواز  على 
و  اأرا�شيهم  نزع  و  االإيراين  العمق  اإىل  تهجريهم 
اإىل  الفر�س  لتهجري  الثانية  املرحلة  جاءت  ثرواتهم 
االأحواز و هي يف زمن حممد ر�شا �شاه الذي اعتلى 

العر�س عام 1941 و ا�شتمر حكمه اإىل 1979.
 1941 اإيران عام  �شاه عر�س  اعتلى حممد ر�شا 
االإ�شتيطانية يف االأحواز  ات�شعت م�شاريع االإحتالل  و 
مدن  معظم  يف  الفر�س  ا�شتوطنت  و  فاكرث،  اأكرثا 

االأحواز من عيالم اإىل خليج العربي.
�شاه  ر�شا  حكم  بدايات  يف  ايران    اغت�شبت 
قوماط  و  ال�شو�س  اأرا�شي  من  هكتار  األف   35000
ال�شكر  ال�شكر و م�شايف  )هفت تبه( مل�شروع ق�شب 
من  الكثري  ا�شت�شهد  و  فار�س  كاغذ  الورق  م�شنع  و 

و  اأرا�شيهم  الغت�شاب  مقاومتهم  حني  االأحوازيني 
هجروا الكثري قراهم، و باملقابل هّجرت اإيران عمااًل 
قوماط،  و  القنيطرة  و  ال�شو�س  اإىل  اأحوازيني  غري 
خرم  مدن  من  و  املجاورة  لور�شتان  من  معظمهم 
حتى  بختياري   منطقة  من  اي�شا  و  بلدخرت  و  اآباد 
عام  نفر   1500 اإىل  ال�شو�س  ن�شمة مدينة  و�شلت  ما 
1956 و اأخذت باالإزدياد و ت�شري االإح�شائيات باأنها 

و�شلت  اإىل 40 الف نفر عام 1986. 
جل امل�شاريع الزراعية الهادفة اإىل تهجري العرب 
ال�شبعني  تتجاوز  اأرا�س  يف  االأحواز  �شمال  يف  كانت 

األف هكتار حتى نهاية حكم حممد ر�شا.
مقاومة  عن  يرتاجعوا  مل  املقاومون  االأحوازيون 
اجلي�س االيراين و طائرات بريطانيا و قامت ثورات 
االأربعة  القيادات  و  الطليل  حيدر  ثورة  منها  عديدة 
االآخرين الذين اأعدمهم االإحتالل بعد الق�شاء على 
الأرا�شي  االإحتالل  غ�شب  بعد  انطلقت  التي  الثورة 
االأحوازيني بحجة امل�شاريع االآنفة الذكر، اأما كتائب 
ورفاقه  هو  بن�شاله  بداأ  الذي  )حامت(  جعلو�س  حتة 
بعد اإ�شت�شهاد اأبيه و اأحوازيني اآخرين حني اغت�شاب 

اأرا�شيهم مل�شروع ق�شب ال�شكر.
من  كثرية  اأرا�ٍس  اأي�شا  االإحتالل  ب   اأَغت�شَ
وّظفها  القنيطرة،  و  ت�شرت  بني  ما  قرى  مزارعي 
وهي  الفاكهة،  لزراعة  اأمريكية  زراعية  ل�شريكات 
و  »ك�شت  اإىل  اخلميني  حكم  بعد  ا�شمها  تبدل  التي 

�شنعت كارون« و بقت قائمٌة على اأرا�س مغت�شبة.

 اأما ت�شرت من اأوائل املدن التي خ�شعت اإىل تغيري 
ت�شرت  اإىل  البختياريون  فهاجر  ال�شكانية،  الرتكيبة 
اأنهم  يف زمن ر�شا �شاه حتت قيادة االإيلخاين حيث 
و بدعم حكومي- بريطاين، احتلوا منطقة عقيلي و 
عنرب و اليل و بركة �شليمان �شمال ت�شرت، و قتلوا اأهلها 
من قبائل العقيالت و بني طريف و اآلبوعبادي و اآل 
رويدا  ت�شرت  مدينة  اإىل  و�شلوا  حتى  جمدم،  و  كثري 
اأ�شبحت  بالكامل   عربية  كانت  التي  ت�شرت  و  رويدا. 
مزيج من العن�شر العربي و القليل من البختياريني 
حتت  هناك  وا�شتوطنهم  االإحتالل  بهم  جاء  الذين 
يف  ا�شتوظفهم  و  ع�شاير  ا�شكان  م�شروع  عنوان 
عام  ت�شرت  ن�شمة   و�شلت  حتى  الزراعية  ال�شركات 
1956 اإىل 18500 و يف اأواخر حكم حممد ر�شا عام 
1976  اىل 66 الف وفق اإح�شائيات االإحتالل املتكّتم 
و  لالأحوازيني  احلقيقية  باالإح�شائيات  البوح  على 

للم�شتوطنني.
اأزداد اإ�شتيطان البختياريني و البهمئيني يف زمن 
القبائل  من  الكثري  ال�شاه  هّجر  حيث  ر�شا   حممد 
امل�شاغبة يف كهكيلوية و بختياري  اإىل قلعة خمي�س و 
موطنا  كانت  التي  َتل،  قلعة  و  اإيذج  و  �شليمان  بركة 
ال�شرفة  قبيلة  و  خمي�س  اآل  نحو  العربية  للقبائل 
وبني  وخنيفر  والديناريون  والعكا�شة  وال�شريفات 

هيكل الطائيون.
اأما مدينة االأحواز من اأكرث املدن االأحوازية التي 
اإن�شاء  ب�شبب  ال�شكانية،  الرتكيبة  لتغيري  خ�شعت 

�شركات نفطية و م�شانع االأنابيب النفطية.
التنقيبية  ال�شركات  و  النفط  �شركة   متلكت 
كحفاري الكثري من االأرا�شي   التابعة  ملدينة االأحواز

باإدارة  للزراد�شتيني  اإ�شتيطانية  �شركات  وهناك 
اأرا�شي  من  الكثري  متلكت  اي�شا  ريبورتر  ارد�شري 
هناك  امل�شانع  و  ال�شركات  وغري   ، االأحواز  مدينة  
اقطاعيني �شافاكيني و جتار اإيرانيني متلكوا اأرا�شي 
اأحوازية كثرية بدعم من ر�شا �شاه منهم مرع�شي و 
اأحمد زادة، اللذان متلكا اأرا�شي االأحوازيني بني حي 
و  اآذري  و  نا�شر عجم  اأما  و  العبارة و كوت عبداهلل 
تيمور الذين متلكوا اأرا�شي وا�شعة بني مدينة االأحواز 

و ملة ثاين و هم الذين جلبوا البختياريني.
�شلب  يف  جنح  قد  االحتالل  ان  ننكر  ال  هذا  مع 
واثر  عربية  وقرى  مدن  ودمر  �شا�شعة  عربية  اأرا�س 
ال�شكانية  والرتكيبة  العربية  الثقافة  على  �شلبيا 
من  �شريحة  قلوب  يف  اخلوف  يزرع  ان  وا�شتطاع 

النا�س جعلها تقوم مبوؤازرته.
وال�شعي  اجلائرة  ال�شيا�شات  هذه  من  وبالرغم 
والذي  االحواز  يف  العربي  الوجود  على  الق�شاء  اإىل 
اإق�شاء  يف  جنحوا  قد  انهم  الفر�س  يت�شور  كان 
العرب، اال ان ال�شعب يلح على عروبته وُيظهرها يف 

كل االأ�شكال.
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يلجاأ الكثري من ال�شباب اجلزائري اإىل ما ي�شمى 
ب«احلرقة« او الهجرة ال�شرية على من قوارب املوت 
لعبور املتو�شط و حتقيق حلم الو�شول اإىل اوروبا بعد 
للبع�س  بالن�شبة  امل�شروعة  املحاوالت  جميع  ف�شل 
احل�شول  طلب  تقدمي  �شروط  فيهم  تتوفر  ممن 
احلاالت  غالب  يف  تقابل  التي  »�شنغن«  تاأ�شرية  على 
»احلراقة«  من   50% يتجاوز  ما  اأما  بالرف�س، 
ظروف  يعانون  الذين  و  البطالون  هم  باجلزائر 
و  اإجتماعية  �شغوطات  و  �شعبة  اإقت�شادية  و  مادية 
حلياة  الوحيد  الطريق  الهجرة  جتعل  نف�شية  حتى 

اف�شل بالن�شبة اليهم.
 الظاهرة ا�شتفحلت يف املجتمع املغاربي عموما، 
خطرية،  منعرجات  و  ابعادا  اأخذت  و  �شنوات  منذ 
تلفظها  اجلثث  ع�شرات  املوتى،  و  املفقودين  مئات 

باأكملها  عائالت  و  ن�شاء  و  اطفال  يوميا،  االمواج 
ركبت البحر اإىل املجهول فكان امل�شري املحتوم لكثري 

من املغامرين هو املوت يف طريق الالعودة.
ال�شوء  ن�شلط  العرب«  »كل  من  العدد  هذا  يف 
التح�شري  بعمليات  املتعلقة  التفا�شيل  بع�س  على 
للهجرة ال�شرية، الظاهرة التي مل يجد لها الباحثني 
و املخت�شني اجلزائريني حلوال حتى االآن، و مل تخرج 
املنتديات و اللقاءات و طاوالت النقا�س باأي نتائج او 
تو�شيات او اأفكار تغري الواقع املتعب و تبني امل�شتقبل 
و  االأخرى  ال�شفة  بلوغ  يف  ال�شباب  طموح  تك�شر  و 

جتعلهم يعدلون عن فكرة االنتحار.
التطرق  لهذا  اىل  قادنا  �شبب  اأهم  لعل  و 
على  ح�شولنا  هو  حتديدا  الوقت  هذا  يف  املو�شوع 
بع�س املعلومات تفيد باأن عدد كبري من ال�شباب من 
لعملية  االيام  هذه  يح�شر  اجلزائرية  املدن  خمتلف 
ال�شواحل  من  �شتكون  االنطالقة  و  البحر،  ركوب 
و  دي�شمرب  �شهري  ا�شبانيا  �شواحل  نحو  اجلزائرية 
االأ�شهر  طيلة  تتوقف  مل  املحاوالت  اأن  علما  يناير 
ال�شابقة خا�شة �شهري �شبتمرب و اأكتوبر، اما اأولئك 
الذين و�شلوا ب�شالم اإىل بر االأمان ب�شواحل ا�شبانيا 
العراء  املبيت يف  و  الت�شرد  كان حياة  اغلبهم  فكثري 
يف بلد ال يعرفون خباياه و ال قوانينه و لغته و يف هذا 

الباب حديث اآخر قد نتطرق اإليه يف اأعداد الحقة.
ان  اي�شا من م�شادرة موثوقة  و قد علمنا   هذا 
فيها  يكون  التي  االأن�شب  الفرتة  كان  اأكتوبر  �شهر 
اأهل  تقديرات  وا�شحة ح�شب  الروؤية  و  البحر هادئا 
يف  تن�شط  التي  ال�شرية  املنظمات  قادة  من  اخلربة 

ما  اإىل  ن�شاء  و  �شباب  و  مراهقني  لتهريب  اخلفاء 
ي�شفونه باجلنة.

التح�سري للحرقة 
قبل ا�سهر من االقالع

اأوكار اإحدى املنظمات   تقربت »كل العرب«  من 
املراهقني  و  ال�شباب  باأرواح  تتاجر  التي  ال�شرية 
بع�س  على  ح�شلنا  و  االطفال  و  الن�شاء  حتى  و 
االإبحار،  لعملية  التح�شري  بطرق  املتعلقة  التفا�شيل 
من  جمموعة  من  التقرب  حاولنا  املعنى  بداية  يف 
اأكدوا  كما  للحرقة  يتجهزون  اأنهم  لنا  قيل  ال�شباب 
ذلك من خالل بع�س الكلمات املتداولة بني احلراقة 

و التي تعك�س حالة الياأ�س و الف�شل التي يعي�شونها.
امل�شجل  ال�شباب  اأحد  ا�شتدراج  بعدها  ا�شتطعنا 
 17 والتي  ت�شم  »احلراقة«  لل  املقبلة  القائمة  يف 
�شخ�س ترتاوح اأعمارهم بني 14 و 30 �شنة اغلبهم 
عن  تبعد  التي  ال�شاحلية  وهران  مدينة  اأبناء  من 
اإىل عدد كبري من  العا�شمة ب400 كلم باالإ�شافة 
املدن  و حتى  املجاورة  الواليات  القادم  من  ال�شباب 

ال�شرقية.
الف   100 ب  العملية  توؤمن  �شرية  تنظيمات 

دينار جزائري
مغامرة  مبثابة  كانت  بل  �شهلة  تكن  مل   املهمة 
و  يهمهم  ما  اكرث  هو  املال  ا�شخا�س  و�شط  خطرية 
بالن�شبة اليهم يف النهاية هم ي�شدون خدمة لل�شباب 
لل�شك يف اي  ا�شارة تقودهم  و اي  البائ�س  و  اليائ�س 

السياسة
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)كل العرب( تتقرب من بعض تنظيمات الهجرة السرية بالجزائر 

ترصد تفاصيل التحضير ل)الحرقة(
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فرد منهم قد تكون عواقبه وخيمة. يف البداية تكلمنا 
مع ال�شاب املدعو ريكو�س البالغ من العمر 18 �شنة و 
الذي قدم لنا بع�س املعلومات املهمة بعد ان اأقنعناه 
و  »احلرقة«  على  ي�شاعدنا  �شخ�س  عن  نبحث  اأننا 
ي�شدقنا  ريكو�س  التي جعلت  املربرات  كل  له  قدمنا 
فتاة  باعتباري  و  املق�شود،  ال�شخ�س  اإىل  ياأخذنا  و 
ال�شباب الذين �شاعدوين يف املهمة  تنقلت مع بع�س 
اىل ال�شخ�س املق�شود و على االغلب هو قائد منظمة 
تهريب ال�شباب او ي�شهل لهم الهجرة ح�شب ما ذكره 
بدا  ال�شخم  �شكله  املخيف  ال�شخ�س  هذا  البع�س. 
جادا و �شارما و غريبا و دون االطالة يف الكالم و بعد 
نظرة �شاملة و ثاقبة الينا طلب مبا�شرة مبلغ 100 
الف دينار جزائري لل�شخ�س الواحد ما يعادل 500 
امل�شتعملة  العدة  و  م�شمون  الو�شول  ان  قال  و  اأورو، 
جديدة. و غادر املكان دون نقا�س او حتى اال�شتماع 
و هو  نائبه  اإىل  قبل مغادرته  و وجهنا  نقول،  ما  اإىل 
بعد  ال�شرية  الهجرة  عمليات  يقود  الذي  ال�شخ�س 

تلقيه تدريبات على قيادة املركب املطاطي ال�شغري و 
على ا�شتعمال البو�شلة. و قائد العملية هو نف�شه اأحد 

الراغبني يف الهجرة املوثوق يف قدراتهم.
عن  اال�شتف�شار  حني  ال�شباب  باقي  من   علمنا 
خطوات العملية انه يتم يف البداية ت�شبيق دفع مبلغ 
االإقالع  عند  و  اأورو   50 حوايل  اأي  دينار  10اآالف 

ي�شدد باقي املبلغ.
غي  تتم  التي  احل�شم،  �شاعة  االقالع  عند  و 
الغالب ليال او فجرا يف �شمت رهيب و يف �شرية تامة. 
يقول بيمو اأحد ال�شباب الذي ف�شلت رحلته االوىل بعد 
احباطها من قبل حرا�س ال�شواحل، يف البداية يجتمع 
الكل يف املكان املحدد و هو احد �شواطئ الوالية يقدم 
الراي�س  او  باملر�شد  ي�شمى  الذي  هو  و  الرحلة  قائد 
يقوم  كما  الغرق،  حالة  يف  للنجاة  مطاطية  �شرتات 
و  املحرك  و  تركيب  املطاطي  القارب  بنفخ  اي�شا 

االإقالع فورا باال�شتعانة بالبو�شلة.

او  احلرقة  قوارب  كل  فان  الراي�س  ح�شب  و 
الهجرة ال�شرية تقلع ليال او يف حدود الرابعة فجرا. 
�شاعة   48 اإىل  �شاعات   8 من  الرحلة  مدة  تقدر  و 
حنكة  اي�شا  و  احلرا�شة  �شدة  و  البحر  حالة  ح�شب 

املر�شد.
 و بني االإقالع و الو�شول ق�ش�س و اأحداث تدمي 
نهاية  هي  تلك  مفقودين  و  موتى  و  غرقى  القلوب، 
اغلب احلراقة، ق�ش�س حمزنة جدا كق�شة حليمة 
البحر  يف  جثتها  �شاعت  التي  �شنوات  الثالث  ذات 
حليمة  عائلة  يقل  كان  الذي  القارب  انقالب  بعد 
االم  عجزت  منها  االأكرب  اأختها  و  والدتها  و  والدها 
عن انقاذ طفلتها يف الظالم احلالك، و بعد حلظات 
اأمها �شمتت اىل االبد، و  من �شراخها و هي تنادي 
ق�شة مراد الذي نفذ  املازوت الذي ي�شري به القارب 
ا�شدقائه  جميع  مات  ان  اىل  البحر  و�شط  فعلقوا 
الزاد.  نفاذ  و  الربد  ب�شبب  االآخر  تلو  واحدا  اأمامه 
يقيمون  الزهور  اآخرين، يف عمر  �شاب   11 و ق�شة 
ينجو  فلم  الهجرة  على  اتفقوا  بوهران  احلي  بنف�س 
ايام  بعد  بجثثهم  البحر  رمى  حتى  واحدا.  منهم 
الكثري  و انقطاع اخبارهم...و  اإعالن اختفائهم  من 
الكثري من الوقائع التي اأدمت القلوب و اأبكت العيون، 
يتمت اأطفاال و رملت ن�شاء و حرقت كبد االأمهات، و 
ي�شكل اخلا�شرون يف هذه املغامرة ممن ماتوا غرقا 
الن�شبة  اأكلهم احلوت  الذين  و  البحر جثتهم  و لفظ 
االكرب من الذين و�شلوا بعد رعب و تعب و �شراع مع 

املوت اإىل ال�شفة االخرى.
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المجاعة في اليمن  
)االسباب والنتائج(

شيماء خميس

�شبه اجلزيرة  تقع جنوب غرب  دولة  اليمن هي 
حوايل  م�شاحتها  تبلغ  اآ�شيا،  غربي  يف  العربية 
�شكانها  عدد  ويبلغ  مربع،  مرت  كيلو   555،000
لعام  ال�شكاين  التعداد  ح�شب  ن�شمة   26،687،000
العربية  اململكة  ال�شمال  من  اليمن  ويحد   ،2015
ع�شو  واليمن  عمان،  �شلطنة  ال�شرق  ومن  ال�شعودية 
يف جامعة الدول العربية واالأمم املتحدة وحركة عدم 
االنحياز ومنظمة التعاون االإ�شالمي ومنظمة التجارة 
واحتلت  النامية  الدول  من  اليمن  وتعد  العاملية، 
االأكرث ه�شا�شة حول  الدول  الثامنة يف قائمة  املرتبة 

العامل لعام 2014
وقد تعر�س النظام ال�شيا�شي اليمني اىل التدهور 

و�شائل  ا�شتهداف  يف  تعّمدت  قد  التحالف  قوات  اأن 
اإنتاج االأغذية وتوزيعها يف اليمن وذلك عرب ق�شف 
املزارع، وقوارب ال�شيد، املوانئ، ف�شاًل عن خمازن 
الطعام وغريها من ال�شركات مّما جنَم عنُه تفاقم 

للمجاعة.
االأمم  من�ّشق  غولدريك(  ماك  )جيمي  اأّكَد  اذ 
املتحدة لل�شوؤون االإن�شانية يف اليمن اأن اكرث من )7( 
مليون يف هذا البلد الفقري ُمعر�شني خلطر املجاعة 
فوري  ب�شكل  امل�شاعدات  تقدمي  يتم  مل  ما  حالة  يف 
وعاجل، الن ن�شبة اجلوع ال�شديد قد زادت اأو ارتفعت 
مبقدار %25 بحلول متوز/يوليو 2018 باملقارنة مع 

نف�س االإح�شائيات عام 2017
االقت�شادي  االإعالم  مركز  لتقرير  ووفقًا 
نحو  و�شل  فقد  حكومي(،  غري  مينية  )منظمة 
يف  ال�شحي  املركز  اإىل  اأطفال  بينهم  �شخ�س  مائة 
مديرية )اأ�شلم(، دفعهم اجلوع الأكل اأوراق ال�شجر، 
واأ�شار اإىل ا�شتفحال الفقر حيث بات اأكرث من 22،2 
مليون، بحاجة اإىل   27،4 اإن�شان، من اإجمايل  مليون 
موؤ�شرات )املجاعة( يف  م�شاعدات عاجلة، وظهرت 
اأكرث من حمافظة، وح�شب التقرير، ال�شادر ال�شهر 
املا�شي بعنوان »اأنا جائع«، فاإن ثلثي موظفي القطاع 
يف  خا�شة  عامني  منذ  رواتبهم  يت�شلموا  مل  العام 
املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة احلوثيني، واأكد اأن 40% 
نتيجة  الرئي�شي  دخلها  م�شدر  فقدت  االأ�شر  من 
للحرب واالنكما�س االقت�شادي، وارتفع معدل الفقر 

يف البالد اإىل 80 باملائة.
قيا�شية  م�شتويات  اإىل  الفقر  معدالت  ارتفاع  ان 
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ب�شبب اندالع االحتجاجات ال�شعبية املطالبة باإ�شقاط 
َحكم  والذي   ،2011 يف  �شالح  اهلل  عبد  علي  نظام 
اليمن منذ 1978، اذ انعك�شت اثار هذا التدهور �شلبًا 
م�شكلة  ومنها  اليمنيني،  حياة  على جماالت عدة يف 
ب�شبب  االخرية  الفرتة  تفاقمت يف  والتي  )املجاعة( 
بني  الداخلي  واالقتتال  ال�شيا�شية  االو�شاع  تدهور 
القوات احلكومية املدعومة من التحالف العربي من 
جهة، واحلوثيني عمالء ايران الذين ي�شيطرون على 
 ،2014 العا�شمة �شنعاء منذ  حمافظات عدة، منها 
من جهة اأخرى. ان م�شكلة )املجاعة( قد تهدد حياة 
اأكرث من )7( ماليني �شخ�س، وُيعاين اأكرث من )3( 
املر�شعات من  اأو  الن�شاء احلوامل  ومن  مليون طفل 
طفل   )100،000( من  واأكرث  احلاد،  التغذية  �شوء 
انت�شار  عن  ف�شاًل  احلديدة،  حمافظة  يف  مت�شرر 
ي�شبب  الذي  الكولريا  تف�شي  ب�شبب  االمرا�س 

)5000( حالة جديدة يوميا.
)املجاعة(  م�شكلة  لتفاقم  عدة  ا�شباب  وهناك 
يف اليمن، اهمها االقتتال الداخلي والتدخل االيراين 
يف اليمن الذي ا�شتوجب التدخل ال�شعودي وفر�شها 
و  اال�شلحة  و�شول  ملنع  عليه  البحري  للح�شار 
ال�شواريخ البال�شتية االيرانية، لكن على الرغم من 
�شبه  االأكرث فقرا يف  الّدولة  بالفعل هَو  ذلك فاليمن 
ت�شببت  لقد  االأو�شط،  ال�شرق  ويف  العربية  اجلزيرة 
ة ال�شربات اجلوية  احلرب الدائرة يف اليمن وخا�شّ
للتحالف يف تدمرِي املعامل واملحال التجارية وقوارب 
الرزق  لك�شب  الرئي�شي  امل�شدر  ُتعد  التي  ال�شيد 
و�شيلة  اأي  دون  تركهم  يف  ت�شّبب  مما  للمدنيني، 
اأ�شرهم، اذ وجَد فريُق خرباء االأمم املتحدة  الإعالة 
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اأمر طبيعي ح�شب روؤية »بع�س املخت�شني«
الكلية،  املوؤ�شرات  يف  واالختالالت  لالقت�شاد  الهيكلي  التكوين  ب�شبب 
والتي ترتفع ب�شدة خالل االأزمات واحلروب، واإن هذه االختالالت تعاظمت 
تدهور  على  بدوره  انعك�س  الذي  االإجمايل  املحلي  الناجت  انكما�س  جراء 
الريال  العوامل على حالها، كما تراجع  ب�شبب بقاء  للعملة  ال�شرائية  القوة 
اليمني اأمام الدوالر االمريكي مع ارتفاع الطلب على االأخري يف اأ�شواق النقد 
قادت  رئي�شة  اأ�شباب  كانت  اعاله،  تقدم  مما  امل�شاربة  وعمليات  االأجنبي 
فاإن  الدويل  البنك  بيانات  وبح�شب  باملئة،   80 اإىل  الفقر  ن�شبة  و�شول  اإىل 
االقت�شاد اليمني تدهور ب�شكل حاد منذ ت�شاعد ال�شراع العنيف مار�س/

اآذار 2015، حيث بلغ االنكما�س املقدر حوايل %50 على نحو تراكمي، 
وقال تقرير اأ�شدره البنك يف اأكتوبر/ت�شرين املا�شي، اإن انخفا�س دخل 
االأ�شر، وتراجع فر�س العمل ب�شكل ملحوظ، وعدم �شداد الرواتب، ت�شببت 

يف مزيد من املعاناة وتفاقم املجاعة.
وعليه فاأن اليمن يعاين من تو�شع رقعة الفقر منذ فرتة طويلة لكن دخول 
البالد يف موؤ�شرات املجاعة اأمر خطري، على الرغم من التدخل االإن�شاين 
والفقر  املجاعة  م�شكلة  تو�شع  من  حتد  مل  انها  اال  الدولية،  املنظمات  من 
ن�شبة  و�شول  وعدم  االقت�شادي،  للتعايف  فاعلة  برامج  وجود  عدم  ب�شبب 

كبرية من هذه امل�شاعدات اإىل م�شتحقيها. 
لذا ا�شبح لزامًا على املجتمع الدويل واملنظمات الدولية والقائمني على 
اجلاد  التعاون  اىل  اليمن  يف  واحلكومية  ال�شيا�شية  والقوى  اليمني  امللف 
اإعادة  للتعامل مع امللف االإن�شاين واالإغاثي، من خالل  لو�شع روؤية جديدة 
تاأهيل املوؤ�ش�شات املحلية املعنية بخدمة املجتمع، وحت�شني االإدارة احلكومية 
املتعلقة بتوفري االحتياجات اال�شا�شية كامل�شتقات النفطية وغريها، و�شبط 
حالة  لتجاوز  ال�شكان  ت�شاعد  برامج  على  والرتكيز  اال�شترياد،  عملية 
ب�شكل  ولو  للق�شاء  اأنف�شهم،  على  لالعتماد  منا�شبة  بيئة  وتهيئة  االحتياج 

ن�شبي على حل م�شكلة املجاعة يف اليمن.

خالد يحيى جابر النعيمي

رأي

اأو  متفرج  بني  ونحن  والنكبات  وامل�شائب  االأحداث  علينا  تداعت  لقد 
اأو م�شدوم، ال نعرف كيف نلملم جراحنا وجنمع ذخريتنا وننه�س  حمبط 

من جديد.
اأبناء جلدتنا  اأنا�س من  يعاونها  االأمم �شغريها وكبريها،  تكالبت علينا 
وم�شتقبل  �شعوبهم  ح�شاب  على  اجلاه  او  املال  يف  طمعا  اخليانة  اأ�شتهوتهم 
بلدانهم. واال ماذا ن�شمي ما يجري اليوم  يف عاملنا العربي من العراق اىل 
ممنهج  تدمري  انه  غري  واالحواز  واليمن  وليبيا  ولبنان  وفل�شطني  �شوريا 

ومق�شود المكانيات ومقدرات هذه االمة.
بلداننا  �شوؤون  يف  للتدخل  االآخرين  اأغرت  والتمزق  ال�شعف  حالة  ان 
والطمع برثواتنا وكاأننا نعود اىل ع�شر الو�شايه واال�شتعمار التي كنا عليها 

يف اعقاب احلرب العامليه االوىل واتفاقيات �شايك�س � بيكو.
اأمام هذا احلال ما هي خياراتنا وما هي �شبل النجاة اذا كانت احلكومات 
العربية والنظام الر�شمي العربي ا�شا�س البالء، �شوى ان نعود اىل احلا�شنة 
وكتاب  وثوار  ومنا�شلني  قادة  القريب  املا�شي  يف  لنا  اأجنبت  التي  ال�شعبية 
ومثقفني حققوا لنا اال�شتقالل والكرامة وبناء دول ع�شرية مهابة وحمرتمة 
امل�شتهدفة  املجتمع  �شرائح  اىل  الولوج  من  لنا  بد  وال  الدويل،  املجتمع  يف 
واالأقتدار،  القوة  عوامل  فيها  ن�شتنه�س  لكي  وم�شتقبلها  وحياتها  بقوتها 
ون�شتعيد ذلك االأداء والدور الذي كانت تقوم به النقابات واملنظمات املهنية 

وال�شعبية واالحزاب ال�شيا�شية يف ال�شاحة العربية.
النقابي  العمل  يف  امل�شاركة  عن  والعزوف  واالحباط   الياأ�س  حالة  ان 
عاملنا  يف  ح�شلت  التي  واالنك�شارات  اخليبات  ب�شبب  وال�شيا�شي  واملهني 
العربي جعلت املواطن العربي يكتفي مبوقف املتفرج الذي ينتظر الفرج ممن 

كان �شببا يف عذابه وفقره و�شرقة م�شتقبله وم�شتقبل ابنائه.
تواجهنا  التي  التحديات  مب�شتوى  �شعبي  وحراك  ثوري  فعل  اىل  نحتاج 
االن�شاين  والتوا�شل  االت�شاالت  تكنلوجيا  لنا  وفرته  مما  م�شتفيدين 

واالعالمي.
مي�شرة  �شتكون  فاأنها  باملخاطر  وحمفوفة  �شعبة  البدايه  كانت  واذا 
وقادرة على حتقيق االأجنازات واملكا�شب مع تقبل املواطنني و�شرائح املجتمع 
على حتمل م�شوؤولياتهم والعمل على تغيري الواقع املاأ�شاوي الذي يعي�شون فيه.

الواقع 
المؤلم 

والخيارات 
الممكنة

19 العدد 4- السنة األولى



البالغة  اجليو�شرتاتيجّية  باالأهمّية  االأحواز  متّتع 
من  الهائلة  االإقت�شادّية  الرثوات  وكذلك  االأهمّية 
النفط والغاز واملعادن وت�شّعب املياه العذبة و وجودها 
العرب  ل�شط  وحماذاتها  العربي  اخلليج  راأ�س  على 
اأهّم املمّرات التجارّية، جعلت منها  احليوي ب�شفته 
اإاّل  التاريخ،  االأجنبّية على مّر  القوى  عر�شة الأطماع 
اأّنها مل تخرج عن ال�شيادة العربّية عليها، فحافظت 
ومتّتعت  الغزاة،  دحر  بعد  اإ�شتقاللّي�تها  على 
خالل  ة  خا�شّ واخلارجّية،  الداخلّية  بال�شيادتني 
ظهور القوانني الدولّية كع�شبة االأمم، والتي حّرمت 

احلروب العدوانّية والغزو واالإحتالل.
ومل تتمّكن غزوات امليديني والبارثيني وال�شلوقيني 
البابلّية  القوانني  تغيري  من  واالإغريق،  وال�شا�شانيني 
كما  االأحواز،  �شعب  بها  يتمتع  كان  التي  ال�شامّية 
العربّية  ال�شلطة  نطاق  من  اإخراجها  عن  عجزت 
على  وقع  الذي  الفار�شي  االأجنبي  الغزو  اأّما  عليها. 
دولة االأحواز العربّية عام 1925، فيعد االأ�شواأ من 
نوعه يف تاريخ االأحواز لعّدة اأ�شباب، يكمن اأّولها كون 
هذا الغزو كان ناجتًا عن موؤامرات وحتالفات دولّية 
فمرّده  الثاين  ال�شبب  اأّما  بيكو،   � �شايك�س  كاإتفاقّية 
تراكم االأحقاد الدفينة لهزائمه الفر�س اأمام العرب، 
عن�شرّية  من  )الفار�شي(  القوم  هذا  به  يت�شم  وما 

تعّد االأ�شد من نوعها جتاه كّل ما هو عربي.

واأّول ما قامت به الدولة الفار�شّية بعد اإحتاللها 
مركزها  اإ�شقاط  يف  متّثل  العربية،  االأحواز  دولة 
وفر�شت  �شيادة،  ذات  م�شتقلة  كدولة  القانوين 
وذلك  االأحواز،  تراب  كامل  على  الع�شكري  حكمها 
بن�شرها ع�شاكرها واأجهزتها االأمنّية واالإ�شتخباراتية 
والقمعّية، فمنعت ال�شّكان من التجّمعات والتجمهر، 
ومتثل جتاوزها املعنوي االأكرب يف تغيري اأ�شماء املدن 
العربّية  من  واملواقع  واملناطق  والقرى  والبلدات 
حتى  وحرمت  هوّيتها،  طم�س  بغية  الفار�شّية  اإىل 
فر�شت  بينما  اجلدد،  للمواليد  العربية  الت�شميات 

الت�شميات الفار�شّية.
االأحواز  �شد  الفار�شية  املادّية  التجاوزات  اأّما 

ل�شعب  االأ�شا�شّية  احلرّيات  كافة  قمع  يف  فتمثلت 
بلغته  التعليم  يف  احلق  من  حرمته  اإذ  االأحواز، 
االإقامة وامل�شكن، احلق  التقا�شي،  العربية، حقه يف 
يف العمل، احلق يف امللكّية، �شلب االأرا�شي، التهجري 
الق�شري لل�شّكان العرب واإحالل امل�شتوطنني الفر�س 
اأنهار االأحواز  حمّلهم، نهب الرثوات، حتويل جمرى 
اأنهر  غالبّية  وجتفيف  الفار�شّية  واملناطق  املدن  اإىل 
الغابات  وحرق  النباتّية  الطبقة  اإزالة  االأحواز، 
ومياه  لالأنهار  املتعّمد  التلويث  البيئة،  وتدمري 
ال�شرب ون�شراالأوبئة فيها والت�شّبب يف ن�شر االأمرا�س 

امل�شتع�شية واملزمنة يف اأو�شاط �شعب االأحواز.
باالإ�شتخدام  الفار�شي  االإحتالل  �شلطات  وقامت 
يف  واالإنتفا�شات  الثورات  لع�شرات  للقّوة  املفرط 
ال�شعبّية  واملظاهرات  االإحتجاجات  ومئات  االأحواز 
االإغتياالت  عن  ناهيك  عقود،  ت�شعة  من  اأكرث  طيلة 
والت�شفيات واالإعتقاالت الع�شوائية و�شنق املنا�شلني 
اأمام  العاّمة  ال�شاحات  يف  ون�شاء  رجااًل  االأحوازيني 
يف  الرعب  بّث  بغية  وذلك  اجلميع،  وم�شمع  مراأى 

�شفوف املواطنني.
واالإنتهاكات  اجلرائم  هذه  جميع  اأّن  ريب  وال 
الب�شعة التي اأرتكبتها وال زالت ترتكبها دولة االإحتالل 
لكافة  خمالفة  تعّد  االأحواز،  �شعب  �شّد  الفار�شّية 
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القوانني وال�شرائع الدولّية ويفرت�س اأن تعاقب عليها 
اإىل حد تطبيق الف�شل ال�شابع من ميثاق هيئة االأمم 
املتحدة �شّدها، باإعتبارها دولة عن�شرّية واإرهابّية، 
وقائع احلال  ولكّن  املعا�شر.  التاريخ  قّل نظريها يف 
الدولّية  القوى  بواقع  مقّيدة  الدولّية  القوانني  اأّن 
اأ�شاًل يف ق�شم  اأّن االأخرية ت�شّببت  الكربى، واملوؤّكد 
على  القائم  االإيراين  الكيان  واإن�شاء  االأحواز  دولة 

اإحتالل االأقاليم والدول وال�شعوب غري الفار�شّية.
العربّية  االأحواز  ق�شية  تثري  الق�شايا،  وككّل 
ال�شمت  اأهّمها  اجلدلّية،  الت�شاوؤالت  من  العديد 
العرب.  االأ�شقاء  وجتاهل  جتاهها  املتعّمد  العربي 
اأكرث من  قوامه  البالغ  ب�شعبها  العربية  االأحواز  دولة 
اثنى ع�شرة مليون ن�شمة وبرثواتها الهائلة من النفط 
حتت  �شهلة  فري�شة  وتركها  واملياه،  واملعادن  والغاز 

رحمة املطرقة الفار�شّية امل�شّبعة باالأفكار العن�شرّية 
وال�شوفينّية!

والعاملي  العربي  الر�شمي  ال�شمت  اأّن  �شّك  وال 
االأحواز  �شعب  �شد  الفار�شّية  الدولة  جرائم  جتاه 
العربي، يعّد خمالفًا متامًا ملا التزمت به كافة الدول 
ما  على  وتاأكيدها  املتحدة  االأمم  هيئة  يف  االأع�شاء 
ت عليه املادتني االأوىل واخلام�شة واخلم�شني من  ن�شّ
ميثاق االأمم املتحدة وتاأكيدها على �شرورة منح كافة 
�شعوب العامل حّقها يف تقرير امل�شري، وتاأكيد املادة 
االإن�شان  حلقوق  الفعلي  العاملي  االحرتام  على   56

 التجاهل العربي الرسمي لقضّية 
األحواز، بالرغم من أهمّيتها 

القصوى على األمن القومي 
واإلقتصادي والمائي العربي

ب�شبب  متييز  دون  الب�شر  جلميع  االأ�شا�شية  وحرّياته 
الِعرق اأو اللغة اأو الدين.

واإذا كان ما ي�شّمى باملجتمع الدويل له م�شاحله 
واإ�شتمرار  االأحواز  يف  الراهن  الو�شع  بقاء  يف 
تقع  اأن  فيفرت�س  لها،  الفار�شي  االأجنبي  االإحتالل 
كون  العربي،  ال�شقيق  عاتق  على  االأكرب  امل�شوؤولّية 
االأمم  هيئة  �شمن  اإلتزامات  على  وّقع  قد  االآخر  هو 
املتحدة وكذلك جامعة الدول العربية وما ين�ّس عليه 

ميثاقها ب�شرورة الدفاع العربي امل�شرتك.
العربّية  الدول  من  العديد  بن�شب  التعّلل  هو  وما 
�شاأن  جمّرد  كونها  اإىل  االأحوازّية  العربّية  الق�شّية 
القومّية  امل�شوؤولّيات  من  ل  للتن�شّ اإاّل  اإيراين،  داخلي 
ة  خا�شّ عاتقها.  على  امللقاة  واالإن�شانّية  والقانونّية 
وحرّياتها  امل�شري  تقرير  يف  حقها  ال�شعوب  منح  اأّن 
م�شموالت  من  تعّد  االإن�شانّية،  وحقوقها  االأ�شيا�شّية 
للمحتل  ولي�س  االأ�شا�س،  بالدرجة  الدولّية  الهيئة 
�شعب  �شد  جرائمه  على  امل�شروعّية  اإ�شباغ  الفار�شي 

االأحواز واإعتبار ذلك �شاأنًا داخلّيًا اإيرانّيًا.
دولة  جتاه  الر�شمّية  العربّية  املواقف  بني  ومن 
االأحواز العربّية والتي ت�شتحق الوقوف عندها، نذكر 
الزعيم جمال  امل�شري خالل عهد  الر�شمي  املوقف 
االأحوازّية  العربية  الق�شّية  تبّنى  الذي  النا�شر  عبد 
فقّدم لها الدعم املعنوي واللوج�شتي وطرح الق�شّية 
الر�شمي  املوقف  وتاله  العربّية،  الدول  جامعة  يف 
�شّكل  حيث  ح�شني  �شدام  ال�شهيد  عهد  يف  العراقي 
العراق احلا�شنة االأكرب للمنا�شلني االأحوازيني واأن�شاأ 
االأحواز  حترير  جي�س  و�شّكل  لدريبهم  مع�شكرات 
الذي قاتل جنبًا اإىل جنب واأ�شقاءه العراقيني خالل 
ثمانية  العراق طيلة  الفار�شي على  االأجنبي  العدوان 

�شنوات.
وياأتي التجاهل العربي الر�شمي لق�شّية االأحواز، 
القومي  االأمن  على  الق�شوى  اأهمّيتها  من  بالرغم 
ة اأّن هذا ال�شمت  واالإقت�شادي واملائي العربي، خا�شّ
الفار�شّية  الدولة  �شهّية  يفتح  يزال  وال  كان  املريب، 
�شواء لق�شم املزيد من االأرا�شي العربّية اأو الهيمنة 
االأجنبي  العدوان  ن�شاهد  مثلما  العربّية  الدول  على 
والبحرين  واليمن  و�شوريا  العراق  �شد  الفار�شي 
خدمة  وذلك  العربّية،  الدول  من  وغريها  ولبنان 

للم�شروع التو�ّشعي واالإ�شتعماري االإيراين.
ال�شاعر  اأحد  اأحفاد  اأحد  بحكمة  هنا  واأ�شت�شهد 
الثوري االأ�شطورة اأبو القا�شم ال�شابي، والذي  يحمل 
حركة  حزب  يف  قيادّيًا  من�شبًا  وي�شغل  االإ�شم  ذات 
بدافع  االأحواز  يف  قاتل  قد  وكان  تون�س  يف  البعث 
حني  الثمانينيات،  يف  حتريرها  ب�شرورة  االإميان 
طرح ت�شاوؤاًل كبريًا، وّجهه لكل االأ�شقاء العرب، حني 
قال: »اإذا ما حتّررت دولة االأحواز العربية فا�شتقلت، 
ترى ماذا �شيكون موقف العرب منها وقد جتاهلوها 

لع�شرات ال�شنني«؟
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الدكتور شارل سان برو

جاك  الفرن�شي  امل�شت�شرق  و  املفكر  كتب     
بريك اأن العربية هي اأ�شلوب يف احلياة والوجود، 
عظمة  جمع  »ما�ٍس  من  جذورها  ا�شتقت  حيث 
اإثبات  ومتامية  اللغة  وكال�شيكية  الفتوحات 
اخلليج  اىل  االأطل�شي  املحيط  فمن  الوجود«. 
العربي، ينتمي العرب اىل العروبة، اأي اىل جملة 
من الروابط قوامها لغة م�شرتكة وتاريخ م�شرتك 
ثقايف  وتراث  م�شرتكة  وذكريات  جميد  وما�ٍس 
اأهمية  االأكرث  اأن احلدث  على  والتاأكيد  م�شرتك 
يف تاريخهم هو ر�شالة النبي حممد، الذي يعترب 
» نبي العرب«، والذي، كما قال مي�شال عفلق يف » 
خطبته مبنا�شبة ذكرى الر�شول«، تلقى الر�شالة 
املحرك  احليوي  الدفق  واأطلق  العربية  باللغة 

للقوى الكامنة يف االأمة العربية«.
اإن »  اأما امل�شت�شرق لوي�س ما�شينيون فقال     
ما  مبقدار  االإ�شالم  على  تتمحور  العربية  اللغة 
وبالتايل،  العربية«.  اللغة  على  االإ�شالم  يتمحور 
وكعامل  االإ�شالم  كلغة  مكانتها  العربية  وجدت 
فاعل يف ت�شامن جماعة املوؤمنني. ومع اعتناقهم 
املن�شوية  املناطق  هذه  �شعوب  تبنت  االإ�شالم، 
حتت لواء االإ�شالم اللغة ال�شرعية للدولة العربية 
العربي  الن�س  الأن  نظرًا  وذلك  االإ�شالمية،   –
اللغة  والأن  اأثبتها،  قد  الكرمي  القراآن  يف  وحده 
الدينية  اللغة  تعترب  التي  هي  وحدها  العربية 
ال�شرعية. لهذا ال�شبب، كان من واجب امل�شلمني، 
عربًا كانوا اأم غري عرب، اأن ي�شهموا يف ن�شرها.

حركة  ركزت  ع�شر،  التا�شع  القرن  يف     
العرب  عند  والثقافة  اللغة  وحدة  على  النه�شة 
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اأطلقت عليها  التي  اأدى اىل ميالد احلركة  مما 
الحقًا ت�شمية القومية العربية. فالن�شال من اأجل 
اللغة العربية، رمز الهوية العربية، كان يف حمور 
الفتية.  القومية  احلركة  ممثلي  اأوائل  ن�شاطات 
اللغة  واأن  �شيما  ال  �شروريا،  كان  الن�شال  هذا 
الرتكية، منذ عام 1839، وهو عام التنظيمات 
مدار�س  ويف  االإدارة  يف  فر�شت  قد  العثمانية، 
احلياة  يف  اإلزامية  واأ�شبحت  االأمرباطورية 

االإدارية وال�شيا�شية واالقت�شادية.

حمور  اللغة  ق�شية  ا�شحت  وهكذا،     
اأرادوا،  الذين  العربية  النه�شة  رواد  اهتمامات 
العربية  القومية  اللغة  تعزيز  بدء،  ذي  بادىء 
املعر�شة لتهديد العثمانيني. وقد �شدد اإ�شالحيو 
على  العروبة،  عن  اي�شًا  املدافعون  االإ�شالم، 
عبد  به  قام  ما  هذا  قدمًا.  اللغة  دفع  �شرورة 
الرحمن الكواكبي و ر�شيد ر�شا وغريهم اي�شًا، 
العربية  اللغة  تعليم  �شرورة  على  ركزوا  الذين 
يف  العرب  مركزية  على  م�شددين  وتعزيزها، 
فيما  عفلق  مي�شال  ت�شاءل  وعندما  االإ�شالم. 
عن  منبثقة  اأنها  وجد  العربية،  الهوية  عن  بعد 
اللغة.  و  والثقافة  امل�شرتكة  والذاكرة  اجلغرافيا 
فال ميكن اإذًا القيام باأي حال باأي حتديث عربي 
دون اإعطاء اللغة العربية مكانتها التي ت�شتحقها.

املحافظة على الهوية
عامل  يف  االندراج  هو  االأكرب  التحدي  اإن     
اإذًا  فامل�شكلة  الهوية.  عن  التخلي  دون  احلداثة 
اللغوية  الهيمنة  اإن  الهوية.  على  املحافظة  هي 
التي تهدد امل�شتقبل حاليًا هي يف كون لغة العوملة 
املزعومة  النخب  اآلت  وقد  االإجنليزية.  هي  و 
كما  باالإجنليزية  �شوى  تتحدث  اأاّل  نف�شها  على 
اأمة  واأية  لال�شتعمار.  متامًا  خا�شعة  اأنها  لو 
ي�شت�شلم قادتها وموظفوها املدنيون والع�شكريون 
وت�شبح متاأ�شنه.  هيبتها  تفقد  العوملة  ل�شرطان 
يعربون  اأنهم  لدرجة  لغتهم  عن  يتخلون  فهم 
وهي  اأال  منا�شبة،  كل  يف  اأجنبية،  بلهجة 
القومية  اللغات  تراجع  اأن  والواقع  االإجنليزية. 
يت�شم  ال  الخ.(  الرو�شية،  الفرن�شية،  العربية،   (
القومية هو  اللغة  التخلي عن  اأن  باحلياد. ذلك 
تخٍل عن الهوية وعن اأي موؤ�شر على الهوية. لذا، 
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�شاء اهلل اأن يجعلنا �شهوًدا على مرحلة حرجة 
من تاريخ هذه االأمة، فنحن يف خ�شم �شراع هائل، 
بل وجنل�س على فوهة الربكان، حيث اأن الكل يّدعي 
من  اجلميع  فرتى  فلكه،  يف  ويدور  معه  احلق  باأّن 
حولك طاعن ومطعون، حتى قد ال يت�شح للمواطن 

الب�شيط اأين ال�شواب من كل هذا؟!
موؤامرات حتاك، واأخرى قيد التنفيذ، وخطط 
و�شعت منذ قرٍن اأو اأكرث، و�شبابية املنظر جتل من 
مولٍّ  هو  جهة  اأية  اإىل  يدري  فال  حرياًنا،  العاقل 
وجهه! فقد �شاعت االجتاهات واختلفت، وما من 

�شيٍء بات يقيًنا اإال اهلل وحده!
بنا،  تع�شف  التي  الهوجاء  التيارات  تتقاذفنا 
حتت  تتزلزل  باتت  االأر�س  باأن  اأحياًنا  ون�شعر 
اأقدامنا، فال الثوابت عادت كما هي، وال املتغريات 
�شارت ثوابت! كاأن النظام الكوين يعاين خلاًل ما، 
الرب،  يعلمها  حلكمة  هكذا  ليكون  مم  �شُ اإّنه  اأم 

وهذا ما اأ�شتطيع اأن اأجزم به! 
فجٍر  عن  احلالك  الظالم  ذلك  �شينبلج  هل 
طال انتظاره، هكذا تخربنا القوانني الكونية التي 
اعتدناها، باأن بعد اأ�شد �شاعات الليل �شواًدا، ي�شُع 
فيه  بذلك يف وقت فقد  اأوؤمُن  النور!  ليعّم  ال�شياء 
لهم  يعد  فلم  االإميان،  مرتكزات  اأب�شط  الكثريون 
هناك اأي يقني، بل ثقة مهزوزة بكل �شيء، بل تكاد 

معدومة! 
اأعلم  راأ�شي،  يف  تدور  كبرية  فل�شفية  اأ�شئلة 
االأكرث، لذلك  اأجوبة  اأعلم  الكثري منها، وال  اأجوبة 

لن اأطيل عليكم، بل �شاأكتفي بال�شمت!

سأكتفي بالصمت!

سعد الرشيد
ي�شتلزم  مما  اللغوية،  ال�شيادة  ا�شتعادة  ينبغي 
اأن  ويجب  الدولية.  املحافل  يف  مرتجمني  وجود 
يتمثل الهدف يف طرح روؤية بديلة، تتمثل يف عامل 
توازنًا.  واأكرث  التنوع،  يحرتم  االأقطاب،  متعدد 
واالأمر مرهون باإيالء االأولوية للقيم التي حتملها 

اللغات كالعربية والفرن�شية والرو�شية وغريها.

روحية التخلي
التخلي  روحية  هي  خطورة  االأكرث  اأن  بيد     
العديد  العربي كما يف  العامل  ال�شائدة حاليًا يف 
تركز  العربي  العامل  ففي  العامل.  بلدان  من 
معايري  على  مدرو�شة  غري  ب�شورة  الد�شاتري 
او  الطائفي،  او  الديني  او  االإثني،  التق�شيم 
االأقلوية،  اللغة  ا�شتعمال  اأن  اىل  اأ�شف  اللغوي. 
اي�شًا  هو  خا�شة،  قومية  كلغة  بها  يعرتف  التي 

اأحد عنا�شر انبعاث النعرة الطائفية.
العراقي  الد�شتور  يف  تتجلى  �شورة  واأ�شواأ     
واجلماعات  املتحدة  الواليات  و�شعته  الذي 
 ،2003 عام  االحتالل  اإثر  اإيران،  من  املقربة 
ذلك،  مثال  العربية.  العراق  هوية  طم�س  بغية 
تن�س املادة 4 ) البند 5( على اأنه » لكل اإقليم او 
حمافظة اتخاذ اأية لغة حلية اأخرى، لغة ر�شمية 
با�شتفتاء  ذلك  �شكانها  غالبية  اإذا  اإ�شافية، 
اأ�شلوب  هكذا  من  اأف�شل  هو  ما  ولي�س  عام«. 
لتهديد الوحدة القومية يوؤدي اىل اإثارة النعرات 

املذهبية مما قد يعزز النزعات االنف�شالية.
الرهانات  باأن  القول     ب�شورة عامة، ميكن 
االأقليات  يف  املتطرفة  اجلماعات  على  املعقودة 
اإذا  خ�شو�شًا  اخلطورة،  غاية  يف  هي  اللغوية 
االأنظمة  خمتلف  حتديات  االعتبار  بعني  اأخذنا 
العربية  تعليم  �شعوبات يف  تواجه  التي  الرتبوية 
االإجنليزية(،  الفرن�شية،   ( االأجنبية  واللغات 
امل�شطلحات  تعزيز  معًا،  اآن  يف  تدعي،  والتي 

 ( العامة  الت�شمية  من  بالرغم  التي،  التعبريية 
املحكية  اللهجات  تغطي  االأمازيغية(،  الكردية، 
او املكتوبة ) يف حال وجودها( بطريقة متباينة 

جدًا بني االأقاليم.
   اإن م�شاألة اللغة هذه هي ذات اأهمية كربى. 
بنالد  دو  لوي�س  الفرن�شي  املفكر  كتب  ذلك،  يف 
)-1754 1840(: » طاملا اأن �شعبًا مل تتعر�س 
بالهزمية.  مُينى  لالجتياح،  فقط  اأرا�شيه  �شوى 
اأزفت  فقد  لالجتياح،  لغته  تعر�شت  اإذا  اإمنا 
�شاعة نهايته«. هذا ما اأكده اي�شًا مفكر فرن�شي 
اآخر هو ريفارول )-1753 1801( حني اعترب 
اأن »اللغة هي رداء الفكر«. فاإذا تخلينا عن لغتنا 
ن�شبح عراة، وجمردين من الفكر ومن الهوية. 
اآخر  �شبب  ثمة  املطلوب.  هو  هذا  باأن  �شك  وال 
يدعو العرب اىل الدفاع عن لغتهم: عام 1913، 
املنعقد  العربي  القومي،  املوؤمتر  مندوبو  دعا 
جذرية  باإ�شالحات  القيام  اىل  باري�س،  يف 
وعاجلة بغية » �شمان ممار�شة العرب حلقوقهم 

ال�شيا�شية« و« احرتام لغتهم القومية«.
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السياسة

لكل قرية فل�سطينية ق�سة وطريقة يف الن�سال والكفاح  ومواجهة العدو من اأجل التحرر واال�ستقالل اإال اأن لبلدة عزون يف حمافظة قلقيلية 
الواقعة على طريق مدينتي نابل�س ـ قلقيلية خ�سو�سية، و�سمات وتاريخ ن�سايل ميتاز بالتوا�سل واال�ستمرارية، و يعك�س العزة مبا يوؤكد اأ�سالة 

اال�سم ومعناه.
         كانت البداية االأوىل حينما قرر نابليون غزو فل�سطني و�سوال اإىل عا�سمة الدولة العثمانية وحتقيق حلمه االإمرباطوري الكبري، وكان 
يرى نابليون اأن عليه احتالل عكا واإخ�ساعها و�سار يف طريقه مارا من العري�س اإىل يافا �سماال، و التي قاومت ثم ا�ست�سلمت حاميتها فاأرتكب بها 

اأكرب جرمية اإن�سانية قتل فيها ثالثة اآالف اأ�سري يف مدينة يافا.

امل�شتعمرات  على   ه��ج��وم��ًا  و���ش��ن��وا  ال��ع��رب  ثائرة  
ال�شهيونية يف ال�شهل ال�شاحلي، ومنها: بتاح هتكفا، 
واخل�شرية، وديران، ويهود يافا، وا�شتمرت االأحداث 
وبط�س  الربيطاين،  اجلي�س  وتدخل  اأ�شبوعني،  مدة 
بعرب اأبي ك�شك القاطنني يف منطقة يافا، واأحرقوا 
عليه  وقب�شوا  ك�شك  اأبو  �شاكر  ال�شيخ  �شيخهم  بيت 
وفر�شوا  �شنة،   15 بال�شجن  فحكم  املحاكمة  ره��ن 
م�شتعمرة  ل�شالح  جنيه   2000 قدرها  مالية  غرامة 
البلدات  على  جنيه   6000 قدرها  وبغرامة  ملب�س، 
ووادي  وقاقون،  وطولكرم،  قلقيلية،  وهي:  العربية، 
،وكانت  ك�شك  اأب��ي  وع��رب  وكفر�شابا،  احل���وارث، 
ح�شيلة اال�شتباكات بني العرب وال�شهاينة اأن �شقط 
اليهود،  من  و47  ال��ع��رب،  من   48 منهم:  قتياًل   95

وجرح 219 �شخ�شًا منهم 73 عربيًا، و146 يهوديًا.
طولكرم،  مدينة  م��ن  اجل��م��وع  هبة  انطلقت    
وادي  و  وقاقون،  �شعب،  بني  وطرية  قلقيلية،  وقرى 
بيار  اأبي ك�شك،  وع��زون، كفر�شابا، عرب  احل��وارث 
وممن  والطيبة.  خري�س،  وخربة  كفرثلث،  عد�س، 
برزوا يف التحري�س، والهجوم على م�شتعمرة ملب�س  
�شبيطة  الثائر عارف عبدالرازق )الطيبة( وعثمان 

)عزون(  و�شليم عبدالرحمن )طولكرم(.

عزون قرية فلسطينية في صدارة الكفاح                 والنضــــال الفلسطيني 1799 ـــ 2018

عبدالعزيز امين عرار

فيقول:  النمر  اإح�شان  الفل�شطيني  امل��وؤرخ   اأما 
بني  جموع  فخرجت  نابل�س  بجبل  يافا  ا�شتنجدت 
ميمنة  فردتهم  يافا  الفرن�شيني يف  وهاجموا  �شعب، 
اجلي�س الفرن�شي، فان�شحبوا اإىل عزون، وحا�شرتهم 
النفاذ  على  ذخائرهم  اأو�شكت  ومل��ا  اأي���ام،  خم�شة 
و�شلهم ح�شن اأغا النمر بجموعه من نابل�س، فانق�شم 
لل�شهل  ان�شحب  ق�شم  ق�شمني:  اإىل  الفرن�شيون 
يف  الر�شا  وادي  اأحرا�س  يف  توارى  وق�شم  ال�شاحلي، 
موقع وادي دحلة تاركني ذخائرهم ليطمع بها العرب 
للمكيدة  انتبهوا  ولكنهم  ويتخا�شموا  ين�شغلوا  حتى 
فاأطلقوا النار يف العتاد، وحرقت الذخائر واحرتقت 

االأحرا�س ف�شمي جبل نابل�س ب�«جبل النار«.

دور عزون يف انتفا�سة عام 1921
       

بداأت اأحداث االنتفا�شة يف مدينة يافا يف االأول 
ال�شيوعيني  اليهود  خ��رج  حينما   ،1921 اأي���ار  م��ن 
يحملون راياتهم حمتفلني بعيد العمال العاملي الذي 
املظاهرة  اأن  العرب  ظن  وقد  منه،  االأول  ي�شادف  
فثارت  يافا،  هاجموا  اليهود  اأن  و�شاع  ت�شتهدفهم 

اجل���زار  ك��ت��اب��ه  يف  الفرن�شي  امل����وؤرخ  وي��ت��ح��دث 
جبل  اأب��ن��اء  ك��ان  االأث��ن��اء  ه��ذه  يف  و  نابليون:  قاهر 
اجل��رال  اأر�شل  فقد  ملقاومته  العدة  يعدون  نابل�س 
وجبلها  نابل�س  مدينة  ليخ�شع  دوما�س  القائد  كليرب 
مل  اإذ  جن��اح��ًا،  تلق  مل  احلملة  ول��ك��ن  مبن�شوراته، 
عما  ف�شاًل  املن�شورات  باإي�شال  يقوم  �شخ�شًا  جتد 
اأن  �شعر  و  الفالحني،  بنادق  ر�شا�س  من  له  تعر�س 
مدافعه وخيالته اأ�شبحت عبئًا ثقياًل عليه يف م�شيق 
لي�س له منفذ، وكان الفالحون يحتلون اأماكن منيعة 
يقتلون  ال�شخور،  اأو  العليق،  وراء  خمتبئون  وه��م 
منهم. االقت�شا�س  ي�شتطيع  اأن  دون  وخيوله  رجاله 

فيها  املبيت   ي�شتطع  ا�شتوىل على قرية ومل  اأنه  غري 
العودة من حيث  ليلة واحدة، وا�شطر يف غده  �شوى 
عليه،  الر�شا�س  اإطالق  ب�شبب  وا�شطرب حاله  اأتى 
وانقلب �شندوقه فاأراد اأن يقومه، فجرح جرحًا بالغًا 

فجيء به على نع�س اإىل يافا.
اأبناء املنطقة بق�شة ذلك العزوين عابد  ويفخر 
بوزق  با�س  ب��ب��ارودة  ام�شك  ال��ذي  ال��ع��دوان  مريحة 
يرت�شف  ك��ان  ال��ذي  دوم��ا���س  القائد  ناحية  و���ش��وب 

فنجان من القهوة، فاقتن�شه بر�شا�شة قاتلة

العدد 4- السنة األولى24



    ونقل د.منر �شرحان عن رواة من قرية عزون: 
جبل  وبلدات  قرى  من  قادمني  ب��االآالف  النا�س  هَب 
نابل�س وق�شوا ليلتهم ال�شابقة يف عزون، وا�شت�شافوا 
اجلموع ومت فرزهم، بحيث مل يذهب للغزو �شوى من 
ع�شرين  البنادق  عدد   بلغ  ناريًا.  �شالحًا  معه  كان 
بالقرب  الفجر، و مروا  بندقية، وخرج اجلميع عند 
نحو  منطلقني  وامل�شكوبية،  رعنانيا  م�شتعمرة  من 
اجلي�س  دع��ي  خيولهم.  راك��ب��ني  ملب�س  م�شتعمرة 
املهاجمون  رد  و  امل�شتعمرة،  حلماية  ال��ربي��ط��اين 

وانتهت الغزوة بالف�شل.

اأب���واب    وق���د �شقط ���ش��ه��داء م��ن ع���زون ع��ل��ى 
امل�شتعمرة وهم : رزق م�شري، واأبو فريج

 ويف هذه املنا�شبة اأن�شد الفالحون:
ي��������وم اخل����م����ي���������س خ����زي����ن����ا اإب���ل���ي�������س

 خ�����ل�����ي�����ن�����ا اإم�������ل�������ب���������������س ح�������راي�������ق
 

ويف عام 1924 مل تكن هناك ثورة، اإال اأن �شيارة 
اجنليزية مرت من عزون فما كان من جمموعة من 

�شبابها اإال اأن اأ�شلوها باحلجارة و�شجن بع�شهم.

ع��زون عرب  بلدة  اأبناء  دور  برز   1936 ث��ورة  ويف 
العزوين،  فار�س  قاده  الذي  واالغتيال  املوت  ف�شيل 
و���ش��ارك يف  70 رج��ال  و قد  زاد ع��دد رج��ال��ه ع��ن 
حيث  والقد�س  طولكرم  منطقة  بني  ما  معارك  عدة 
�شهر  يف  القد�س  حترير  معركة  ومنها  فيها.  جتول 
االن�شحاب  ال��ث��وار  فيها  ا�شطر  التي   1938 اي��ل��ول 
بقيادة  االجنليزي  اجلند  قيام   ب�شبب  اأ�شبوع  بعد 
ب�شرية،  دروعا  املدنيني  با�شتخدام  هايننغ  اجلرال 
اأرا�شيها  يف  امل�شهورة  املعركة  ع��زون  معارك  من  و 
بتاريخ  البلدة  اأب��ن��اء  من  ع��دد  فيها  ا�شت�شهد  التي 

26گ6گ1936 وهم:

� فاطمة خليل غزال وهي اأول فل�شطينية ت�شت�شهد 
وترافق  للثوار  واخلبز  امل��اء  تنقل  وكانت  الثورة  يف 

ابنها حممود الذي اعدم يف القد�س الحقا.
� اأحمد عبداهلل القدومي.
� حممد م�شطفى عنايا.

� عبد هم�شري عدوان. 
ومن االأدوار التي توؤ�شر للحمية العربية والتكافل 
زمن الثورة اإر�شال عزون 34 �شوال من القمح تربعا 
ملدينة نابل�س التي ذكرتها جريدة الدفاع الفل�شطينية 

يف اإحدى اأعدادها.
وقد امتدح ال�شاعر الفل�شطيني امل�شهور ابراهيم 

طوقان دور عزون البطويل يف الثورات املختلفة:
����ش���ائ���ل ب���ه���ا ع�������زون ك���ي���ف ت��خ�����ش��ب��ت

ب�����دم ال����ف����وار�����س ع���ن���د ب���ط���ن ال�������وادي
ك��اأن��ه��ا ال����رج����ال  اإىل  ال����رج����ال  م�����ش��ت 

ق�����م�����م اجل�������ب�������ال مت�����ي�����د ب��������االأط��������واد

عزون قرية فلسطينية في صدارة الكفاح                 والنضــــال الفلسطيني 1799 ـــ 2018
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السياسة

ك�������ش���روا م����ن ال��ن�����ش��ر ال���ك���ب���ري ج��ن��اح��ه
ل������ل������ت������اج ل����������الأع����������الم ل������الأج������ن������اد

ف��ل��ول��ه ال�������ش���ع���اب  ي���ج���م���ع يف  ت�����رك�����وه 
وي�����������ش�����ب ل����ع����ن����ت����ه ع�����ل�����ى ال������ق������واد

 .1936 اأول  ت�شرين  يف  االإ���ش��راب  فك  اأن  وبعد 
عام  يف  الربيطانية  امللكية  بيل  جلنة  رئي�س  ح�شر 
1937 اإىل البالد و زار عزون، و ا�شتمع لراأي ال�شكان 
وموقفهم . فرد عليه خمتار البلدة ال�شيخ م�شطفى 
�شرور قائاًل: » من جرب املجرب عقله خمرب. لقد 
وتعهداتها«  وعودها  يف  ت�شدق  ومل  بريطانيا  جربنا 
ال�شاب  ق��ام   1937 ع��ام  يف  الثورة  جت��ددت  وعندما 
قرية  م��ن  عربي   �شم�شار  ال�شايب باغتيال  يون�س 
لليهود،  العربية  االأرا�شي  ت�شريب  على  عمل  الطيبة 
ب�شنقه،  االنتداب  وقامت حكومة  عليه،  قب�س  ولكنه 

وقد دفن يف قريته عزون وكتب على قربه:
غدت  جماهد   �شهيد  فيه  حل  رم�شًا  اهلل  �شقى 

اأعماله خري موؤن�س
القهار  اإىل  �شكوى  العدا     يقهر  غال  وطن  فدا 

متج�ش�س
جمموعة   1937 ع��ام  �شيف  يف  ال��ث��وار  وه��اج��م 
الثقيلة  �شيافتها  فر�شت  االإ�شافية  ال�شرطة  من 
اأ�شخا�س ورد الهمج بن�شف دواوين  وقتل منهم �شتة 
“فار�س” وع��دد  اع��رت���س  كما  ع���زون.  يف  وح���ارة 
ال�شاحلي  ال�شهل  يف  اإجنليزية  رفاقه دورية  م��ن 
راأ���س  م��ن  بالقرب  كفرقا�شم  غ��رب��ي  الفل�شطيني 
وج��رح  االجن��ل��ي��ز،  �شرطة  م��ن   8 فيها  وقتل  العني 
العمل  الربيطانية  ال��ق��وات  حاولت  وق��د  فخذه،  يف 
من  يئ�شت  ان  بعد  عليه  للقب�س  جهودها  مبختلف 
حماولة ا�شتمالته وان يتخلى عن الكفاح امل�شلح .وقد 
فر�س على بلده 42 مرة منع التجول، وعلى كفرثلث 

املجاورة 8 مرات بهدف حما�شرته.
  ا�شطر فار�س اخلروج يف �شيف عام 1939 اإىل 
لبنان و�شوريا، واأخريًا قب�س عليه بعد اتفاق  فرن�شي 
بريطاين وبتاأثري ال�شابط اليهودي �شيث  اأواخرعام 
وموقف  حماكمته،  ج��رت  ال��ع��ام  نهاية  ويف   ،1939

“فار�س” ، حدثنا املرحوم االأ�شتاذ عبداخلالق يحي.
راأ���س  يف  االإجن��ل��ي��ز  قتل  م��ن  ف��ار���س  ي��ا   �شاألوه: 

العني؟
قال:اأنا من قتلهم..

� اأين ذهب الذين كانوا معك؟
� غادروا اإىل بالدهم اأو انتقلوا للرفيق االأعلى.

وحممد  هنية،  اأب��و  باإ�شماعيل  عالقتك  هي  ما   �
قرعو�س وعمر طبنجة؟

ال�شوريني  غ��ري  اأت��خ��ذ  مل  واأن���ا  اأوالد،  ه���وؤالء   �
اأ�شحاب.

اأال تطلب  ال��ربي��ط��اين:  ال��ع��ام  امل��دع��ي  و���ش��األ��ه 
اال�شرتحام؟

�شحك فار�س: ال لن اأطلب اال�شرتحام.
القا�شي: وهل تف�شل املوت على احلياة؟

فار�س: نعم و�شاأبقى اأحارب اال�شتعمار من داخل 
قربي، ولو كان معي م�شد�س الأفرغته يف راأ�شك االآن.

وردد “فار�س” قول اخلالق عز وجل »وال حت�شنب 
الذين قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند ربهم 

يرزقون«.
ولقد  انفعل النا�س بهذا احلادث اجللل وعز على 
ن�شاء عزون و�شائر قرى قلقيلية موته بعد ا�شت�شهاده  

فقلن فيه بكائيات �شعبية:

ق������ل������ن ان�����ك�����������ش�����ر ري�����������ح امل�������راك�������ب
ن����ح����ا�����ش����ي م�������رك�������ب  وان������ك�������������ش������ر   

ي�������ا خ�����������ش�����ارة ي�������ا اأب�����������و م������ع������روف 
ال�������ن�������ا��������س ك������������ل  ق����������اي����������د    ي������������ا 

ق������ل������ن ان�����ك�����������ش�����ر ري�����������ح امل�������راك�������ب
وان��������ك�����������������ش��������ر م����������رك����������ب ذه��������ب

ي���������ا خ���������������ش�������ارة ي���������ا ب������وم������ع������روف
 ي�������������ا ق�����������اي�����������د ك�������������ل ال���������ع���������رب

مرثية  نا�شر  �شليم  حممد  بلدته  اإبن  فيه  قال  و 
جاء فيها:

زم�����ام�����ا ي������������واف  ال  ل�����ل�����ده�����ر  ت�����ب�����ا 
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اأج������������رى م����������داد امل������ق������الت ����ش���ج���ام���ا
ح�����زن�����ا ع����ل����ى �����ش����ه����م ت������واف������ى ّدم������ه

ج���������ش����م����ا ول������ك������ن امل�����ن�����اي�����ا ����ش���ه���ام���ا
ف������ار�������س م������ا ������ش�����ار م����ث����ل����ك ف����ار�����س

ح�������ش���ام���ا م����ث����ل����ك  �������ش������ار  وال  ك�������ال 
ك�����م حم���ف���ل ع���ق���دت���ه اأرب�����������اب ال��ن��ه��ى

م������ن اأج������ل������ك ق���ل���ق���ت ب������ك احل���ك���ام���ا
م�����ا رب�������ت ال�������������دادات م���ث���ل���ك ���ش��ي��غ��م

ه���م���ام���ا ك�����ل  ذل  ذك���������رك  ح�������ّل  وان 
ّح���������دت ف���ل�������ش���ط���ني ع���ل���ي���ك واظ���ل���م���ت

ب�����ل�����داأن�����ه�����ا م������ع جن�����ده�����ا وال���������ش����ام����ا
ا�����ش����ف����ى ع���ل���ي���ك ت����ا�����ش����ف ح�������زن اىل

ي��������وم ال����ق����ي����ام����ة ح���������ش����رة ون�����دام�����ا

معاناة ما بعد نكبة فل�سطني 1948
اأب��ن��اء خربة  ا���ش��ط��رار  نتائج احل���رب  ك��ان م��ن 
االأم  البلد  اإىل  عنها  الرحيل  تب�شر(  )خربة  عزون 
عزون وتركت ما يزيد عن 5000 دومن نهبا لل�شهاينة 
ناهيك عن احلاجيات واالأغرا�س وبيارات الربتقال. 
الت�شلل  اإال  ال�شبابية  املجموعات  بع�س  من  كان  فما 
واإح�شار الربتقال وحمله من بياراتهم التي زرعوها، 
ويف اإحدى املرات قام حممد ح�شني عدوان و�شديق له 
بالذهاب اإىل غابة عزون. يقول املنا�شل منر العدوان: 

اأطلقوا النار على رجله وزقطوه طيب وعذبوه و�شلموه 
يف بوابة مندلبوم يف القد�س وتدخل ال�شليب االأحمر 
وجهه  والتعذيب يف  على ج�شمه  الدم  اآثار  و�شاهدنا 
�شهيونية  جمموعة  قامت  بعدها    .1954 ع��ام  يف 
بالهجوم على قوة من اجلي�س االأردين مرابطة �شرق 
الوادي  اإىل  قلقيلية  و�شاروا  يف طريق خارج  عزون، 
ال�شمايل من عزون، وفوجئ اجلي�س االأردين والذين 

ذهب منهم عدد من ال�شهداء واجلرحى.

الكفاح عرب الثورة الفل�سطينية 
املعا�سرة 1965 حتى اليوم 

ظن الكيان ال�شهيوين اأن اأبناء البالد ا�شت�شلموا 
ولكن   1967 م��ن ح��زي��ران  ه��زمي��ة اخل��ام�����س  ب��ع��د 
ف�شائل  يف  تنتظم  اأخ��ذت  ال�شباب  من  جمموعات 
منظمة التحرير وعلى راأ�شها حركة فتح، وقد �شقط 
فجر  عندما  ا�شت�شهادي  عمل  يف  امل�شكاوي  ربحي 
نف�شه يف دبابة اإ�شرائيلية يف معركة الكرامة، و�شقط 
العمل  معارك  و  االأغ��وار  معارك  يف  �شهداء  اآخ��رون 
الفدائي يف �شاحات اأخرى، وقام االحتالل ال�شهيوين 
باعتقال و�شجن اأوىل املجموعات  بقيادة ال�شاب منر 
�شعيد  عبداللطيف  و�شمت   20/8/1969 يف  ع��دوان 
ابو هنية وفائق عبدالرحمن عدوان، وجودت ر�شوان 
وعبدالرحمن دحبور وحممد ابو ع�شبة، وقد ا�شدر 
اعتقال  وتواىل  البيوت،  بع�س  بهدم  قرارًا  االحتالل 
جمموعات يف ال�شنوات الالحقة  منها اعتقال احمد 
عنايا عام 1973 وب�شبب �شل�شلة االعتقاالت وت�شكيل 
اخلاليا والتنظيمات حتى انه اعتقل 15 مرة، و زاد 
عدد املعتقلني من عزون منذ عام 1967 من خمتلف 
يف  بيت  من  وما  و�شجني  معتقل  األفي  عن  الف�شائل 
و�شملت  التحرير  �شريبة  ا�شحابه  دفع  و  اإال  عزون 
حمدود  ب�شكل  ن�شاء  واعتقلت  الرجال  غالبيتهم  يف 
عدد  و�شل  حني  يف  جنود  طعن  حماولة  لهن  ن�شب 
�شهداء عزون اإىل 50 �شهيدا يف خمتلف االنتفا�شات 

والثورات الفل�شطينية.
وممن يق�شي اليوم مددا طويلة: متوكل ر�شوان، 
ال���ذي ي��ع��اين م��ن م��ر���س ال�����ش��رط��ان، وع��ل��ي با�شم 
ح�شني، وجعفر احمد عنايا، و�شعيد عبداللطيف ابو 

هنية، الذي يعاين من غياب ذهني

جيل وتعبئة وتنظيم وا�ستمرارية:
من  ح��اول��وا  واالأ�شخا�س  العمالء  بع�س  اأن  مع 
عمل  ال�شهيونية  املدنية  االإدارة  مع  تعاونهم  خالل 
فيها  تخيلوا  اأنهم  درج��ة  اإىل  ع��زون  يف  قرى  رابطة 
ملنظمة  بديال  يكونوا  اأن  باإمكانهم  اأن   1980 ع��ام 
قرى  عدة  من  واتخذوا  ل�شعبنا،  ومتثيلها  التحرير 
وع�شرية  وحبلة  ع��زون  يف  لهم  مراكز  فل�شطينية 
فقد  م�شروعهم  مقاومة  ب�شبب  و  ونعلني،  ال�شمالية 
اغتيال  مبحاولة  وم�شتوطنيه   االحتالل  قوات  قامت 

واإبعاد عدد من روؤ�شاء البلديات وعلى راأ�شهم القائد 
البعثي احمد ب�شام ال�شكعة، الذي مت تفجري �شيارته 
وقطعت رجليه ب�شبب ن�شاطه الفعال يف جلنة التوجيه 
الوطني، ويف عزون اخذ ا�شتاذ التاريخ عبداحلفيظ 
جمد، ين�شر الوعي بني طالبه مما �شبب ف�شله من 
التعليم. وال نن�شى اأن احدهم عمل لت�شكيل جمموعة 
ولكنه  الرابطة،  وزعماء  العمالء  الغتيال  م�شلحة 
ك�شف اأمره و �شجن وعذب وا�شطر لت�شليم البندقية، 

وتويف بعدها قهرا وكمدا
اجلي�س  م��ع  ا�شطدمن  الن�شاء  بع�س  اأن  حتى 

ورجال روابط القرى العميلة يف 7/3/1988 
�شعارات  كتبت  بل  الوطنية  احلركة  تنقطع  مل 
عزون  مدار�س  يف  العربية  التحرير  جلبهة  وطنية 
الروابط  م�شروع  من  حم��ذرة   1981 عام  وكفرثلث 
خرجت   1976 ع��ام  م��ن  االر����س  ي��وم  ويف  العميلة، 
مدار�س عزون للتظاهر �شد االحتالل وكان ملدر�شتنا 

�شبقا يف هذه املنطقة
ن�شط   1987 عام  احلجر  انتفا�شة  اإطاللة  ومع 
املجاورة  القرى  �شباب  مع  متعاونني  ع��زون  �شباب 
دفع  مم��ا  ح�شنا  ب��الًء  واأب��ل��وا  وغ��ريه��ا،  كفرثلث  يف 
عدة  عليها  التجوال  منع  فر�س  اإىل  االحتالل  قوات 
مرات، وحاول امل�شتوطنني الهجوم عليها اإال اأن اأبناء 
عزون و كفرثلث �شدوهم وا�شطروا للرتاجع و�شملت 
والكتابة  واالحتجاجات  امل�شريات  اأبنائها  ن�شاالت 
على اجلدران وقذف قنابل املولوتوف على ال�شيارات 
البلدة مما دفع جي�س االحتالل و�شلطاته  املارة من 
اإىل �شق طريق �شمال عزون واغالق الطريق القدمي 
جتارتها  ك�شر  بهدف  ذل��ك  و  وقلقيلية،  نابل�س  بني 

ومعنوياتها وعزلها.
عزون  �شباب  ق��ام  الكفاحي  ال��دور  ه��ذا  وبفعل 
نابل�س  ملدينة  و���ش��ي��ارات  م���وؤن  ب��اإر���ش��ال  وكفرثلث 
ومت   1988 ع���ام  م��ن  االأول  يف   وذل���ك  امل��ح��ا���ش��رة 
لنابل�س  االأفران يف �شناعة اخلبز املر�شل  ا�شتخدام 

لعدة اأيام وكانت اأ�شبه مبركز متوين.
املغفلني  بع�س  راح   1994 اأو�شلو  اتفاقية  وبعد 
ويرمونها  الزيتون  غ�شن  يرفعون  الفل�شطينيني  من 
اأن  منهم  ظنا  ال�شهيونية  الع�شكرية  اجليبات  على 
والن�شال  التحدي  اإرادة  ولكن  حتقق  ع��ادال  �شالما 
العزوين  ال�شباب  وا�شل  بل  ت�شت�شلم  مل  ع��زون  يف 
عرب  ال�شعبية  التعبئة  وموا�شلة  وك��ف��اح��ه  ن�شاله 
زرع  ن�شالهم   وي�شمل  وط��ن��ي��ة،  �شيفية  خميمات 
امل�شتوطنات  على  النار  واإط��الق  النا�شفة،  العبوات 
وقذف اجليبات الع�شكرية بقنابل املولوتوف، وهو ما 
ال�شمايل  ملدخلها  اإغالق  االأحيان  كثري من  �شبب يف 
وعمليات  للبيوت،  وتفتي�س  دهم  وعمليات  والغربي 

ترويع لالأطفال.
املخيمات  عليها  ت�شهد  ال��ت��ي  ع���زون  ه��ي  ه��ذه 
تراجع  ال  عنوانها  الوطنية  واالأن�����ش��ط��ة  ال�شيفية 

وا�شتمرارية لالأمام.
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السياسة

خالد سعد زغلول

صباح الخير يا فرنسا

يف  العربية،  فرن�شا  �شيا�شة  انطوت 
حيال  مو�شوعية  مقاربة  على  جوهرها 
حتقيقها  اإىل  �شعى  اجلوهرية.  ق�شايانا 
روؤ�شاء فرن�شا املتعاقبني على اختالف األوانهم 
�شتينيات  منذ  واالأيديولوجية،  ال�شيا�شية 
الرئي�س  يعتزم  الع�شرين،  القرن  و�شبعينيات 
ال�شاب اإميانويل ماكرون الذي ميثل احليوية 
اأوروبا  بني  ج�شرا  بالده  جعل  ال�شيا�شية 
والعامل العربي واإ�شفاء �شرعية غربية  جلعل 
�شيا�شتها  بعد  الثالث  للعامل  �شوًتا  باري�س 
الرباغماتية،  با�شم  اال�شتعمارية فاأعلن، 
فهو  اأ�شالفه  عن  ميّيزه  دورًا  لعب  عزمه 
لفرن�شا  اخللفية  احلديقة  منطقتنا  يعترب 
فلك  يف  ال�شباحة  من  بالده  الإخراج  ويناور 
اأمريكا. ويعمل على ا�شتثمار ثقل وقوة فرن�شا 
اال�شرتاتيجية، ال�شتعادة مكانتها ال�شائعة يف 
التفاوؤل،  اأجواء  وعلينا  عليه  فغلبت  املنطقة. 
حول  املبادرات  من  �شل�شلًة  اأطلق  حينما 
م�شائل معّقدة  كالق�شية الفل�شطينية وملفات 
القطرية  اخلليجية  واالأزمة  وليبيا  اإيران 
�شياغة  اإعادة  اأي�شًا  �شملت  بل  واجلزائر، 
العالقات مع وا�شنطن ومو�شكو، لو�شع فرن�شا 
لهذا  الدولية،  ال�شيا�شة  جمّددًا على خريطة 
لر�شم  م�شعى  يف  براغماتية  اأكرث  نهجًا  اتبع 
اأطر اإقليمية ودولية متعددة االأطراف وحتت 
امل�شرق  باأن  يعلم  االأوروبي. فهو  راية االحتاد 
واملغرب العربي كان مبثابة مقربة املبادرات 
الدبلوما�شية االأوروبية والفرن�شية، نظرًا اإىل 
ا�شتعرا�س ع�شالت رو�شيا واأمريكا، لذا يلعب 
ملبادراته  اأوروبي،  جلهد  املحفز  دور  حاليًا 
اجلانب.  اأحادية  مبادرات  تقدمي  من  بداًل 
مبادرته  يف  اال�شرتاتيجي  خطاأه  م�شتثمرًا 
االأخرية حول ليبيا التي اأثارت �شدمة الليبيني 

وده�شة االأوروبيني.   
بعد  اليوم  مطلوب  الفرن�شي  التحرك 
وعدم  االإقليمية  امل�شاكل  الغرب  اإهمال 
ل�شراعات  �شيا�شية  اآفاق  لبحث  التدخل 
فيما  نهاية.  وال  بداية  بال  تبدو  التي  العرب 

وموؤ�شرات  جتارية،  حروبا  العامل  ي�شهد 
فاأوروبا  جديدة،  اقت�شادية  اأزمات  حدوث 
ميكن  التي  الداخلية،  باأزماتها  من�شغلة 
على  الدميقراطي  التوافق  عرب  ت�شويتها 
عك�س منطقتنا التي تغرق يف العناد وال�شراع 
فرن�شا  املحدودة، وقد جنحت  غري  واالأطماع 
بعد الربيك�شت يف ترتيب البيت االأوروبي مع 
القارة  القيادة يف  اأملانيا باعتبارهما حموري 
ماركيل  وحليفته  ماكرون  وجنح  العجوز 
مع  املا�شي  ال�شهر  جتارية  حرب  جتنب  يف 

الرئي�س االأمريكي.
دخول  ماكرون  فيحاول   ، اأما امل�شرق 
التاريخ عرب خطة لعقد »�شفقة قرن فرن�شية » 
التي �شيطلقها خالل �شهر دي�شمرب اجلاري، 
التي  االأمريكية«،  القرن  »�شفقة  كبديلة  عن 
يف  لل�شالم  خطته  �شمن  ترامب  عنها  اأعلن 
ال�شرق االأو�شط، ياأمل رئي�س فرن�شا بها توقيع 
والفل�شطينيني،  اليهود  بني  �شالم  اتفاقية 
لوالدة دولة فل�شطني، بعد موت عملية ال�شالم 
و  العربية،  الدولة  قلق  اأثار  مما  االأزلية، 
امل�شرتك  العمل  ب�شرورة  ماكرون  طالب 
حلل الق�شية الفل�شطينية من منظور اأوروبي 
القد�س  الدولتني تكون  اأر�شية حل  نزيه على 
اإىل  ال�شهيوين  الكيان  ودعا  لهما،  عا�شمة 
االأمر  �شيا�شة  لفر�س  ملماطالته  حد  و�شع 
الواقع. ولتفعيل مبادرته اجلديدة لتوؤدي اإىل 
لالأمن  م�شت�شاره  اأر�شل  اإيجابية،  تغيريات 
لل�شالم،  اخلا�س  فرن�شا  كمبعوث  القومي 
م�شار  اإحياء  الإعادة  اأبيب،  اهلل  وتل  رام  اإىل 
يف  الفل�شطينية  القيادة  مقر  وزار  ال�شالم 
كبري  عريقات،  ب�شائب  والتقى  اهلل،  رام 
االأمن  ومب�شت�شار  الفل�شطينيني  املفاو�شني 
القومي ال�شهيوين، وناق�س ماكرون اأفكارها 
مع االأطراف املعنية يف باري�س؛ رئي�س ال�شلطة 
الفل�شطينية حممود عبا�س،  ورئي�س احلكومة 
بذكرى  االحتفاالت  خالل  نتنياهو  العربية 
ومع  االأوىل،  العاملية  احلرب  نهائية  مئوية 
العاهل املغربي واأمري قطر والرئي�س التون�شي 
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التقليدية  حليفته  واأيدته  الرتكي  والرئي�س 
ولكن  ماركيل،  اأجنيال  االأملانية  امل�شت�شارة 
خطته  مف�شال  االأمريكي  الرئي�س  عار�شها 
التي �شاغتها له تل اأبيب، فيما حتفظ نظريه 
بزعماء  ات�شاالته  ماكرون  ويكثف  بوتني. 
املنطقة لدعمه وحتريك الق�شية كي ال ت�شبح 
اأبدية بال حل. واأر�شل وزير خارجيته لودريان 

يف رحالت مكوكية.
على  ماكرون  الرئي�س  يعمل  اخلليج،  ويف 
هادئة  ت�شوية  عرب  الكويتية  الو�شاطة  دعم 
على  والوقوف  اخلليجية  القطرية  لالأزمة 
م�شافة واحدة من قادة االإمارات وال�شعودية 
يف  كفة  ح�شاب  على  كفة  يرجح  فال  وقطر 
اجلميع  ب�شداقة  لالإحتفاظ  القوى  موازين 
واالأمري  زايد  بن  حممد  االأمري  جمع  وياأمل 
الفتاح  عبد  �شلمان  والرئي�س  بن  حممد 
قطر  اأمري  مع  االإليزيه  بق�شر  ال�شي�شي 
ال�شيخ متيم حول مائدة ال�شلح ومل ال�شمل، 
واإطالق حوار باري�س لت�شفية االأجواء واإعادة 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  والإنقاذ  العالقات 
منطلق  من  االأزمة  هذه  يف  احلياد  اختار 
جهة،  من  باخلليج  التاريخية  فرن�شا  عالقة 
ال�شعودية  ال�شيادية  ال�شناديق  ومل�شاهمة 
يف  ا�شتثماراتها  وتنوع  والقطرية  واالإماراتية 
واإنقاذه  الفرن�شي  االقت�شاد  م�شار  ت�شحيح 
اأخرى  جهة  من  املزمنة  الركود  حالة  من 
كما ال ت�شتطيع باري�س اال�شتغناء عن الدوحة 

مل�شالح �شيا�شية واقت�شادية واأمنية.
الو�شيط  دور  فيلعب  �شورية،  يف  اأما 
املعنية  االأطراف  مع  التوا�شل  عرب  املحايد، 
ورو�شيا  املتحدة  الواليات  فيها  مبا  كافة، 
االأوروبيني،  و�شركائه  االأوروبي  واالحتاد 
على  االإقليمية  الفاعلة  اجلهات  عن  ف�شاًل 
على  اأجرب  ولهذا  وتركيا  ال�شعودية  غرار 
مفاتيح  بع�س  المتالكها  اإيران  مع  التفاو�س 
وت�شعى  وحما�س.  ولبنان  �شوريا  يف  احللول 
وا�شعة،  �شيا�شية  ت�شوية  اإبرام  اإىل  باري�س 
من خالل عملية ت�شارك فيها الدول اخلم�س 
والقوى  االأمن  جمل�س  يف  الع�شوية  دائمة 

االإقليمية.
فيح�شب  العربي،  املغرب  يف   اأما 
خلط باري�س/ للرئي�س  اإعادة  احلرارة 

االأزمة  احتوائه  خالل  من  اجلزائر الفاتر، 
والتي  البلدين،  بني  املزمنة  الدبلوما�شية 
اأ�شفرت لعقود عن تراجع النفوذ االقت�شادي 
فرن�شا  كانت  بعدما  لباري�س،  والتجاري 
اجلزائرية.  لالأ�شواق  الر�شمي  املمول  هي 
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اعرتف  حينما  �شعبه  ماكرون،  �شدم  وقد 
جرائم  ب�شاعة  عن  فرن�شا  مب�شوؤولية 
االأوىل  للمرة  ر�شمي  اعرتاف  يف  ا�شتعمارها 
خالل  التعذيب  با�شتخدام  �شمحت  وباأنها 
وقتل  تعذيب  منها  اجلزائر  يف  احلرب 
يف  اأودان،  موري�س  الفرن�شي،  ال�شيوعي 
1957، وهو الذي نا�شل من اأجل ا�شتقالل 
التاريخية  ال�شفحة  لطي  وذلك  اجلزائر 
جنح  وقد  امل�شتقبل.  نحو  والتوجه  القامتة، 
يف تن�شيط ال�شوق الفرن�شي وتفعيل العالقات 
باأكرث من  الفرن�شية  واإثراء اخلزينة  الثنائية 
10 مليار اأورو واحل�شول على اأ�شعار متميزة 

ال�شترياد الغاز والنفط.
والتي  وال�شحراء،  ال�شاحل  منطقة  ويف 
فقد  اأفريقيا؛  يف  االإرهاب  مركز  اأ�شبحت 
اأعاد اإطالق »قوة دول ال�شاحل اخلم�س«، التي 
ت�شم 5 اآالف جندي من خم�س دول اأفريقية. 
دعم  على  احل�شول  اإىل  القوة  بهذه  و�شعى 
االإمارات  �شيما  ال  و  اأخرى  فاعلة  جهات 
بعد  االأوروبي.  االحتاد  واإ�شراك  وال�شعودية، 
متل�س ترامب تقدمي الدعم املايل اإليها. مما 
ا�شطر باري�س للجوء اإىل اأبو ظبي والريا�س.

اإقت�شاده  اإ�شالح  ال�شاب  الرئي�س  ياأمل 
ال�شاحة  املرهق لري�شخ لفرن�شا مكانتها على 
الدولية  رغم ت�شببه يف توتر حاد بني االأوروبا 
اأمن  وحماية  �شمان  حول  املتحدة  والواليات 
م�شتقل.  اأوروبي  جي�س  اإن�شاء  بدعوته  اأوروبا 
مذهبا  م�شعاه  يف  ماكرون  الرئي�س  وذهب 
العاملي  النظام  هيكلة  اإعادة  مببادرة  بعيدًا 
وق�شايا احلوكمة والتعددية من اأجل ال�شالم 
وفًقا ملعايري االإن�شاف والعدالة. عرب اإن�شائه 

يح�شره  لل�شالم«  ال�شنوي  باري�س  »منتدى 
الكربى  الدولية  واملنظمات  العامل  زعماء 
للتحديات  الت�شدي  على  فكرته،  ت�شتند 
واملخاطر الدولية التي تواجه العامل، للو�شول 
اإىل حلول اأف�شل لق�شايا احلروب بالوكالة يف 

دول امل�شرق العربي.
على  ي�شربوا  لن  الفرن�شيني  اأن  املفارقة 
طموحاته، حيث تواجه البالد اأزمات داخلية؛ 
التي  الوا�شعة  االحتجاجات  موجة  اآخرها 
ال�شفراء اعرتا�شا  حركة ال�شرتات  نظمتها 
الوقود،  �شريبة  اأ�شعار  رفع  قرارات  على 
العايل  برجه  من  ماكرون  �شحب  ا�شتهدفت 
اإىل  واإعادته  املحلية  امليادين  غبار  اإىل 
العامل  اإنقاذ  من  بدال  الفرن�شي  الواقع 
والعاملية،  االأوروبية  بالهموم  واالن�شغال 
وترميم ت�شدعات الناتو واحلروب الع�شكرية 
خروج  زلزال  تبعات  ومعاجلة  والتجارية 
االإرهاب  وحماربة  املناخ  وق�شايا  بريطانيا، 
االقت�شادي  امل�شتوى  على  والرتكيز  وغريها، 
الذي انتخبوه من اأجله. لكن ا�شتثمرت املوقف 
التي  التقليدية  واليمني  الي�شار  مع�شكرات 
الإ�شقاطه  االنتخابات،  يف  ماكرون  �شحقها 
�شمن  باال�شتقالة،  تطالبه  دعاوى  فاأقحمت 
حتركات �شيا�شية لرتقى اإىل »ربيع فرن�شي » 
لقرار  ال�شعبي  الرف�س  جمرد  جتاوزت   .
تعبري  لتغدو  اقت�شادي  طابع  ذي  حكومي 
الليربالية  ال�شيا�شات  نتائج  عن  ميداين 
فتحولت  عقود؛  اأزمة  تعي�س  التي  االأوروبية 
الراأ�شمالية  االأنظمة  اإىل  دعوة  جوهرها  يف 
ملراجعة خياراتها العتماد توجهات اجتماعية 

تقلل من توح�س الراأ�شمالية.
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كالم اخـــر 

  لي�س م�شتغربا ان ترى االن قائدا كبريا يف احلر�س الثوري 
ح�شني  �شدام  الراحل  العراقي  الرئي�س  قرب  على  يقف  االيراين 
مبدينته )تكريت( ويدو�س على القرب بقدميه خماطبا من حوله:

ا�شارة منه اىل انك  هل ترون كيف نحن االن وكيف هو، يف 
كنت قد انت�شرت علينا يوما لكننا اليوم ن�شول وجنول يف بالدك 
يف  موؤخرا  انت�شرت  التي  الفيديوية  اللقطة  هذه  وعر�شا،  طوال 
ال�شو�شيال ميديا تخت�شر الكثري من الكالم حول تدهور االو�شاع 
العراق الذي تتحكم ايران بكل مفا�شل احلياة فيه بدءا من  يف 
تن�شيب الرئا�شات الثالث، وتهريب النفط والعملة ال�شعبة منه 
اىل غزوها ال�شوق بب�شائعها الكا�شدة والتالفة وغريها من امور 

كثرية ال تعد وال حت�شى بالرغم من خطورتها.
الكبرية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  انهيار  عن  حاليا  واحلديث 
منذ  العراقية  الدولة  بناء  يف   تاريخها  املتجذر  والعمالقة 
و  وقائع  و  �شواهد  حتكمه  كالم  هو  املا�شي،  القرن  ع�شرينات 
بنك  خزائن  يف  االموال  من  املاليني  غرق  اكذوبة  كانت  اآخرها 
ببغداد ب�شبب في�شانات االمطار، والتي �شرح بها حمافظ البنك 
الوزراء  رئي�س  قبل  من  عاجلة  ظروف  يف  عنٌي  الذي   - املركزي 
معدودة  باأيام  الكر�شي  يغادر  ان  قبل  املالكي  نوري  اال�شبق 
كخطوة �شمانة له وهو خارج رئا�شة الوزراء - مما ا�شطر البنك 
املق�شود وهو )م�شرف الرافدين( العريق ان ي�شدر بيانا ينفي 
فيه الواقعة جملة وتف�شيال ويكذب حمافظ البنك املركزي بعدم 
وجود واقعة كهذه االآن، وامنا ح�شلت حادثة م�شابهة كانت عام 

قانونيا. معاجلتها  ومت   2013
تهريبها  مت  االموال  هذه  ان  اىل  املتواترة  املعلومات  وت�شري   
با�شتهتاٍر عالٍ  اىل ايران ملواجهة ازمتها االقت�شادية، مثلما مت 
وحتويل  املا�شية  ال�شنوات  مدى  على  العراقية  اخلزينة  افراغ 

االموال الطائلة التي تقدر بع�شرات املليارات اىل البنوك االيرانية 
دون ان يرف جفن الي من القاب�شني على ال�شلطة يف العراق.

و يعد البنك املركزي يف العراق واحدا من املوؤ�ش�شات الكبرية 
خلربتها  ي�شار  كبرية  �شخ�شيات  رئا�شته  على  تناوبت  واملقد�شة 
وكفاءتها امل�شرفية واملالية بالبنان، ومل يكن هو املوؤ�ش�شة االوىل 
�شناعية  ومرافق  موؤ�ش�شات  �شبقته  فقد  تدمريها،  يتم  التي 
وجتارية عمالقة مثل م�شايف النفط يف منطقة )بيجي( مبحافظة 
�شالح الدين التي مت تفكيكها على االر�س ومن ثم نقل من�شاآتها 
احلديدية اىل ايران، كما مت ايقاف عمل املن�شاآت التابعة لوزارة 
واالداريني،  واملهند�شني  العمال  من  االآالف  وت�شريح  ال�شناعة 
تن�شيب  خالل  من  املهمة  للوزارات  االنهياراملتعمد  وغريذلك 
وزراء عليها ال تقبل بغريهم ايران ينفذون و يخدمون م�شاحلها، 
باال�شافة اىل املوؤ�ش�شة الع�شكرية التي منحت رتبا عالية لكثريين 
وهم لي�شوا ب�شباط �شابقني وامنا النهم قاتلوا اىل جانب القوات 
النهم  او  الثمانينات  – االيرانية يف  العراقية  باحلرب  االيرانية 
جزء من امليلي�شيات التي تدربت يف املع�شكرات االيرانية، وهوؤالء 
يطلق عليهم �شعبيا ب� )�شباط الدمج( ب�شبب دجمهم مع القوات 
قادة  رتب  حلملهم  عليهم  العراق  يف  النا�س  ويتندر  النظامية 

ع�شكريني عالية مع رتبة االركان وهم ال يقراأون و ال يكتبون!
هكذا يجري واأد املوؤ�ش�شات يف العراق بالكامل وجنح مطبخ 
كما  ال�شناعية،  وامل�شاريع  ال�شناعة  باألغاء  االيراين  العمليات 
عبارة  يوما  كانت  التي  االرا�شي  وت�شحرت  الزراعة  تراجعت 
الدولة  دعم  بف�شل  النظر  امتداد  على  خ�شراء  م�شاحات  عن 
للمزارعني، بل حتى النخيل وهو رمزية عراقية بامتياز يفخر بها 

اهل العراق حتولت اىل جذوع خاوية.

 جالل النداوي

انهيار المؤسسات في 
العراق .. لماذا ؟
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نقطة أول السطر

مع نهاية هذا العام وا�شتقبال العام اجلديد يبقى وطننا 
لل�شراعات  اأ�شريا  العام  هذا  جردة  يف  م�شجاًل  العربي 
التحديات  ظل  يف  باخلري  يب�شر  فيه  جديد  �شئ  وال  والعقد 
ان  التي  اخلليجية  القمة  فهناك  تواجهنا،  التي  الكربى 
عقدت بح�شور القادة او مبمثليهم ف�شتبقى ك�شابقاتها قمة 
انعدام  قرارات وخ�شو�شا يف ظل  ولي�شت قمة  بروتوكوالت 
حل حقيقي للحرب يف اليمن وغياب الروؤية لالزمة اخلليجية 
اجلزائري  الرئي�س  مازال  العربي  املغرب  ويِف  املزمنة، 
بوتفليقة ُيجرُّ امام عد�شات امل�شورين على كر�شي متحرك 
اىل فرتة رئا�شية جديدة يف م�شهد المُيّثل اال عجز هذه االأمة 
عن والدة قيادات حقيقية جديدة لبلدانها املعطاء والواعدة 
ورغم ذلك فاننا ما زلنا يف انتظار ا�شتجابة اجلزائر لدعوة 
وا�شتئناف  للم�شاحلة  ال�شاد�س  حممد  امللك  املغرب  عاهل 
التنمية  العربية مازالت معدالت  االأقطار  بقية  احلوار، ويف 
الفقر  �شريبة  فواتري  دفع  ا�شتمرار  ظّل  يف  امل�شتوى  دون 
املجتمع،  يف  حظًا  االقل  الطبقات  قبل  من  واملر�س  واجلوع 
اما الق�شية العربية امل�شريية يف فل�شطني فما زالت تراوح 
بني �شرعية منظمة التحرير و�شعبية حما�س دون ح�شم لدور 
واالقليميني،  املحليني  الالعبني  جميع  قبل  من  فيها  البطل 
احللف  )م�شروع  هو  جميعا  التحديات  هذه  اخطر  ولكن 
اخلما�شي( اجلديد بني قطر ، العراق، ايران، تركيا و�شوريا 
العربي  عاملنا  يف  االن�شقاقات  تزداد  ان  منه  يراد  والذي 
اخر  ان�شقاق  او  اآخر  حلف  اال  ينق�شنا  ال  وكاأننا  واالإقليمي 
القيا�شية  لالأرقام  غيني�س  كتاب  ويف  التاريخ  يف  لن�شجل 

كاأف�شل اأمة مار�شت ال�شقاق والكذب والنفاق.

هالل العبيدي

كل عام ونحن لسنا بخير

ذكرى انتصار حرب أكتوبر في 
بانوراما مصرية جميلة باليونسكو

احتفل مكتب الدفاع امل�شري يف باري�س بالذكرى 45 
النت�شارات اأكتوبر املجيدة مبقر اليون�شكو بباري�س، وذلك 
برئا�شة العميد الركن اأ�شامه �شالح حممد واأع�شاء مكتب 
م�شر  جمهورية  �شفري  وبح�شور  بفرن�شا  امل�شري  الدفاع 
املدعوين  من  كبري  ح�شد  ح�شور  و  بدوي،  اإيهاب  ال�شيد 
ال�شالم  بعزف  االحتفالية  بداأت  االجانب.  و  العرب 
اأرواح  اجلمهوري مل�شر  وفرن�شا ووقوف دقيقة حداد على 
التحرير. و�شهد احلفل  الذين �شقطوا يف معركة  ال�شهداء 
امل�شري،  اجلي�س  اجنازات  عن  ت�شجيلي  فيلم  عر�س 

واختتم احلفل باأنغام مو�شيقية.
األقى بهذه املنا�شبة العميد اأ�شامه �شالح حممد كلمة، 
القوات  ودور  املقبلة  االأجيال  ذاكرة  يف  لت�شتمر  الن�شر  ذكرى  اإحياء   اأهمية  على  فيها  اأكد 
حجم  اجلميع  يعلم  لكي  ثوراته  يف  لل�شعب  وم�شاندتها  اأكتوبر  حرب  يف  امل�شرية  امل�شلحة 
التحديات االقت�شادية وال�شيا�شية التي مرت بها م�شر قبل حتقيق الن�شر. وطالب اأبناء م�شر 

باخلارج ب�شرورة التكاتف خلف الدولة امل�شرية الإحراز التقدم والنمو خالل املرحلة املقبلة. 
احلقيقة  يف  بدوي:  اإيهاب  ال�شيد  ال�شفري  قال  العرب  كل  ملجلة  خا�شة  ت�شريحات  ويف 
ذكرى 45 حلرب اأكتوبر هامة جدًا فهي تذكرنا دائمًا بهذا االإجناز العظيم الذي �شاهم يف 
ا�شرتداد اأر�شنا فحرب اأكتوبر منوذج لقدرة املواطن امل�شري على اإجناز امل�شتحيل وخ�شو�شا 
العبور وفيما �شاهدته احلرب من بطوالت نتخذها كر�شالة لنا جميعا لتجاوز حتدياتنا احلالية 

وامل�شتقبلية.
جدير بالذكر اأن ال�شفري هو اإبن اأحد قادة حرب اأكتوبر املجيدة امل�شري ال�شهيد اأحمد بدوي 

�شيد اأحمد.
ويف لقاء بالنائب امل�شري ال�شيد عبد الرحيم علي �شرح لكل العرب قال: يف الواقع اأنني 
الن�شر  بذكرى  لالإحتفال  امل�شرية  امل�شلحة  القوات  من  رجال  و�شط  بوجودي  للغاية  �شعيد 

العظيم فهذه ثاين مرة يت�شادف اين متواجد يف باري�س.
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طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  و�شل  اأن  ما 
ملطار  اأمينة  االأوىل  ال�شيدة  عقيلته  مع  اأردوغان 
من  باري�س،على  يف  الدويل  ديجول«  »�شارل 
الذكرى  يف  للم�شاركة   )TC-TRK( الطائرة 
ا�شتعل  االأوىل.  حتى  لعاملية  املئوية النتهاء احلربا 
جدل كبري يف االأو�شاط الفرن�شية والعربية  وهوجم 
املفرطة  الرفاهية  ب�شبب  االنتقاد  من  بعا�شفة 
التي يتمتع بها الرئي�س الرتكي  املنتخب من عامة 

ال�شعب وكاأنه ملك متوج.
طراز  من  الطائر،  بالق�شر  امللقبة  فالطائرة 
قطر  اأمري  ميلكها  كان   )747-8  – )بوينغ 
الرئي�س  واأبدى  ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ 
 12 من  �شرب  �شمن  فهي  بها  انبهاره  اأوردغان 
وتعد  قطر  يف  احلاكمة  االأ�شرة  متلكها  طائرة 
دوالر  مليون  يقدر�شعرهاب�500  العامل  يف  االأغلى 
اأ�شخم واأو�شع طائرة جتارية بنيتها الواليات  فهي 
العامل  يف  واالأثقل  واالأطول  االأمريكية  املتحدة 
مت  العمالقة؛    380 با�س  االإير  لتناف�س  �شممت 
ا للعائلة القطرية امللكية، مكونة  ت�شنيعها خ�شي�شً
الراحة  �شبل  اأكرب  اليها  واأ�شيفت  طوابق   3 من 
حتتوي  م�شتوى،  اأعلى  على  فنية  بقدرات  تتمتع 
خا�س  وم�شت�شفى  �شباحة  وحمامات  مطاعم  على 
واأجنحة النوم وقاعات لالإجتماعات  ومقاعد درجة 
وغريها  بالذهب  مطلية  وباأثاث  االأعمال  رجال 

هدية تميم ألردوغان محط األنظار في فرنسا

اال�شتيعابية  الطائرة  طاقة  ،ت�شل  لكماليات  منا 
ا  �شخ�شً  76 حتمل  لكنها  م�شافر،  اإىل500  
الطيارين  طاقم  �شخ�شاهم   18 باالإ�شافة  فقط 
جتهيزاتها  ب�شبب  واالأطباء  والفنيني  وامل�شيفني 
فعرب  ل�شرائها  خا�شًا  اهتماما  واأبدى  اخلا�شة، 
الرئي�س  اأن  من  خ�شيتهم  عن  معار�شون  نواب 
اأموال دافعي ال�شرائب ل�شراء طائرة يف  ي�شتخدم 
اآثار االأزمة املالية  وقت تعاين البالد للتخل�س من 
الرتكي  حلليفه  هدية  قدمها  متيم  ال�شيخ  لكن   ،
»حبه  الإظهار  وذلك  الرتكي  العلم  باألوان  وطليت 
لدولة  امل�شاندة  وملواقفها  برتكيا  ولثقته  الأردوغان 

قطر« خالل االأزمة.
وهجوم  غ�شب  اثارت  الفاخرة  الهدية  لكن 
على  ت�شوره  التي  اأوردغان  على  الرتكية  املعار�شة 
مما  احلديث  الع�شر  يف  عثماين  �شلطان  كونه 
ا�شطره الإ�شدار بيان، اأكد فيه »اإن الطائرة لي�شت 
وبذلك  الدولة«  اإىل  واإمنا  �شخ�شيا،  اإليه  مهداة 
الرتكية.  للرئا�شة  تخ�شي�شها  اإىل  اآ�شفًا  ا�شطر 
اإىل  الدميقراطية  فيه  دخلت  الذي  اليوم  العنًا 

تركيا. 
دعم  متيم  قطرال�شيخ  اأمري  اأن  اإىل  ي�شار 
موقف اأردوغان، بعد انهيار اللرية الرتكية واالأزمة 
اأنقرة.  منها  تعاين  التي  الطاحنة  االقت�شادية 

با�شتثمارات يف تركيا جتاوزت 15 مليار دوالر.
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ندوة  بباري�س  اليمنية  ال�شفارة  اأقامت 
بها  حتدث  باليمن،  االأو�شاع  تطور  حول 
التخريب  يا�شني عن  ريا�س  الدكتور  ال�شفري 
احلوثيني  ع�شابات  مار�شته  الذي  الكبري 
املدعومة من ايران داخل اليمن و اإ�شتهداف 
وحدة الرتاب الوطني اليمني ومتا�شك �شعبه 
الواحد، موؤكدًا قرب اخلال�س من احلوثيني 
واإعادة  لليمن  واالإ�شتقرار  الهدوء  وعودة 
وجه  و  بالده،  يف  احلرب  �شببته  ما  اإعمار 
امل�شاند  االإ�شالمي  العربي  للتحالف  التحية 

لل�شرعية اليمنية.
للم�شورة  وثائقية  �شور  عر�س  مت  ثم 
ال�شحفية ماريا تور�شينكوفا التي تناولت بها 
الندوة  هام�س  وعلى  اليمني،  ال�شعب  ماأ�شاة 
اليمني  لل�شفري  العرب  رئي�س حترير كل  اأكد 
باليمن،  ال�شرعية  بدعم  الثابت  موقفنا 
ورف�س التدخل االإيراين باليمن وباقي الدول 

العربية.

عيد استقالل المغرب

ندوة حول اليمن بباريس
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املغربية  اجلالية  احتفلت 
بعيد  باري�س  ب�شاحية 
لبلدهم  الوطني  االإ�شتقالل 
امل�شرية  وذكرى  املغرب 
�شخم  اإحتفال  يف  اخل�شراء 
للثقافة  را�شني  نادي  نظمه 
والريا�شة، الذي يراأ�شه ال�شيد 

اإدري�س �شيباح.
فقرات االحتفالية، تنوعت 
التقليدي  والرق�س  بالغناء 
باملغرب،  مناطق  عدة  من 
املغربية  الفنانة  مب�شاركة 
جناة عتابو والعديد من فناين 

املغرب.
من  العديد  تكرمي  ومت 
املقيمة  املغاربية  ال�شخ�شيات 
على  املميز  لدورهم  بفرن�شا 
وبح�شور  االأ�شعدة،  جميع 
القن�شل العام للملكة املغربية 

ال�شيدة �شعاد زايري.
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زار ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة االإماراتية، موؤخرًا فرن�شا، حيث التقى خاللها بالرئي�س اإميانويل ماكرون، يف 
الت�شاور  الثنائي وا�شتمرار  والتعاون  لتعزيزعالقات ال�شداقة  ال�شيخ زايد  اإطار عام 
اأعلى م�شتوى ب�شاأن الق�شايا االإقليمية  الروؤى والتحليل على  الوثيق وتبادل  والتن�شيق 
والق�شايا العاملية ذات االهتمام امل�شرتك، ناق�س الزعيمان عددًا من ق�شايا ال�شرق 
ومكافحة  ليبيا  يف  والو�شع  اليمن  وحرب  الفل�شطينية  الق�شية  وال�شيما  االأو�شط، 
القادمة.  الفرتة  خالل  فرن�شا  يف  االإماراتية  اال�شتثمارات  زيادة  وبحثا  االإرهاب 
واأكد ال�شيخ حممد بن زايد باأن باري�س واأبو ظبي �شريكان يف احلرب �شد التطرف 
واالإرهاب و يدعمان قيم الت�شامح وتعزيز احلوار ونبذ التع�شب والكراهية .واأكد  اأن 
العالقات  اأن  العهد  ويل  واأكد  كبرية،.  اأهمية  فرن�شا  مع  للعالقات  تعطي  االإمارات 
الثقافية بني االإمارات وفرن�شا متثل جانًبا اأ�شا�شًيا ومهًما، وجت�شد االهتمام امل�شرتك 
بالثقافة ودورها يف التنمية من ناحية و�شنع ال�شالم من ناحية اأخرى ثم التقى �شموه 

برئي�س الوزراء الفرن�شي اإدوارد فيليب. 

محمد بن زايد: اإلمارات وفرنسا 

شريكتان ضد اإلرهاب

السيسي: مشكلة العالم اإلسالمي تكمن في القراءةالخاطئة ألصول الدين

الملك سلمان: وقوفنا بجانب اليمن 

لم يكن خيارًا بل واجبًا

السياسة

حلل  التو�شل  تدعم  اململكة  اإن  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  قال 
�شيا�شي ب�شاأن االأزمة اليمنية وفق قرار جمل�س االأمن الدويل رقم 2216 واملبادرة 
اخلليجية، واأ�شاف وقوفنا اإىل جانب اليمن مل يكن خيارًا بل واجبًا اقت�شته ن�شرة 
.وتابع:  اإيران  من  مدعومة  انقالبية  ميلي�شيات  لعدوان  بالت�شدي  اليمني  ال�شعب 
لقد داأب النظام االإيراين على التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول االأخرى ورعاية 
املجتمع  وعلى  املنطقة،  دول  من  العديد  يف  واخلراب  الفو�شى  واإثارة  االإرهاب، 
ن�شاطاته  ووقف  النووي  االإيراين  النظام  لربنامج  حد  و�شع  على  العمل  الدويل 
التي تهدد االأمن واال�شتقرار. واأ�شاف اأن اململكة �شتوا�شل جهودها ملعاجلة اأزمات 
يح�شل  اأن  اإىل  االأوىل  ق�شيتنا  الفل�شطينية  الق�شية  و�شتبقى  وق�شاياها،  املنطقة 
اأن اململكة تدعو اإىل  اإىل  ال�شعب الفل�شطيني على جميع حقوقه امل�شروعة. واأ�شار 
والتاأثريات  االإرهابية  التنظيمات  ويبعد  اأزمتها  من  �شوريا  يخرج  �شيا�شي  حل 

اخلارجية عنها، ويتيح عودة الالجئني ال�شوريني اإىل وطنهم.

خالل  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  قال 
»االإ�شكالية  اإن  النبوي  ىاملولد  ذكر  باحتفال  كلمته 
املوجودة يف العامل االإ�شالمي كله، لي�شت جمرد اتباع �شنة 
الأ�شول  اخلاطئة  القراءة  يف  لكن  اتباعها،  اأوعدم  النبي 
اأن  واأرجوا  بعيد جًدا،  االآن يف اجتاه  نذهب  فنحن  ديننا 
موجهًا  كحاكم«  ولي�س  م�شلم  كاإن�شان  واأحتدث  تنتبهوا 
كالمه لعلماء االأزهر: اإن هنا كاإ�شاءة كبرية جًدا يجب اأن 
تت�شدوا لها وهي �شمعة امل�شلمني عاملًيا، بغ�س النظر عن 
االأ�شباب، ومن يقول اأن هناك موؤامرة اأقول له اأن املوؤامرة 
موجودة على مر الع�شور، واالختالف والتدافع بني النا�س 
موجود منذ اأن خلق اهلل اخللق، ويجب اأن نت�شدى لهذا 
حقيقي  وعلمي  عملي  م�شار  م�شر  من  وليخرج  االأمر 
لالإ�شالم ال�شمح من خالل ممار�شات حقيقة ولي�س جمرد 
ن�شو�س نكررها يف خطب اجلمعة والتلفزيون واملوؤمترات، 

يجب اأن يكون هناك �شلوكيات حقيقة للم�شلمني.
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محمد وجدي الحديثي

رأي

للمفكر  كتابا  قراأت  الزمان  من  عقدين  قبل 
باأ�شم  عنوانا  يحمل  �شكري  غايل  الدكتور  العربي 
عن  عبارة  وكان  اخلائب«  الزمن  »اعرتافات 
جمموعة مقاالت �شيا�شيه كتبها يف عقد ال�شبعينات 
من القرن املا�شي قبل وبعد حرب ت�شرين / اكتوبر 
الن�شف  يف  كتبها  التي  املقاالت  اأحدى  ويف   ١٩٧٣
الثاين من ذلك العقد تطرق اإىل اخلالفات العربية 
بالذكر  اآنذاك وخ�س  م�شتعرة  كانت  التي  العربية   �
امل�شري  واخلالف  ال�شوري  العراقي  اخلالف  منها 
تلك  اأ�شباب  عن  م�شتغربا  يت�شاءل  وكان  الليبي 
اخلالفات وم�شبباتها وقد اأثبتت التجربة الع�شكرية 
العمق  هما  وليبيا  العراق  اأن   ١٩٧٣ العام  حرب  يف 
من  حذر  ثم  و�شوريا  م�شر  من  لكل  اال�شرتاتيجي 
ا�شتمرار تلك اخلالفات ودعا اإىل احتوائها قبل فوات 
االوان، واأطلق عبارته التي ال تزال عالقة يف ذهني 
املراكب  ت�شل  اأن  »اإما  قال  حيث  هذا  يومنا  حتى 
كلها �شاملة اأو يغرق اجلميع«، بالن�شبة لالأنظمة فقد 
غرقت يف غياهب املحيطات ومت افرتا�شها من قبل 
حيتان كانت تتحني الفر�س لالنق�شا�س عليها منذ 
ال�شعوب  االأ�شا�س هي  زمن ولكن ما يهمنا بالدرجة 
ماذا عنها؟؟ هل �شينتهي بها املطاف اإىل ما اآل اإليه 
حمنتها  �شتجتاز  اأنها  اأم  ؟؟  االأنظمة  تلك  م�شري 
وتقف على اقدامها من جديد ؟؟ ذلك هو ال�شوؤال..

اعترافات الزمن 
الخائب

مو�شوعة  ح�شني،  �شدام  ال�شهيد  العراقي  الرئي�س  عن  تذكارية  بلوحة  الربيطانية  ال�شحافة  فوجئت 
اإحدى  اأحياء  وان�شتيد،  منطقة  يف  مزدحم  �شارع  و�شط  املقاعد  باأحد  الربيطانيني  ال�شكان  اأحد  قبل  من 
ال�شواحي ب�شرق لندن، وُكتب على اللوحة النحا�شية، » تذكار حمبة ل�شدام ح�شني«، مع االإ�شارة اإىل تاريخ 

ميالده عام 1937 وتاريخ اإ�شت�شهاده عام 2006. 
واأثارت اللوحة التذكارية النحا�شية التي متجد الرئي�س العراقي  ردود فعل متباينة على موقع التدوين 
له،  جمياًل  تذكاًر  اعتربتها  املنطقة  �شكان  من  العظمى  الغالبية  لكن  بريطانيا  يف  »تويرت«،  االجتماعي  
وطالبوا بعدم رفعها فهناك بريطانيني ولي�شو فقط عربا عا�شوا يف العراق خالل زمن الرئي�س الراحل وما 
زالوا يحبونه حتى اليوم. باعتباره قائدا عربيا ذو كاريزما، حافظ على كرامة �شعبه وال�شعب الفل�شطيني 

وكان احلار�س االأمني للبوابة ال�شرقية للدول العربية من اخلطر والطموحات االإيرانية.

لوحة حب لصدام حسين شرقي لندن

عادل الجبير : ولى العهد خط أحمر

اأن  ال�شعودي  اأعلن عادل اجلبري وزير اخلارجية 
تقييم  على  مبنية  الأمريكية  ا  اال�شتخبارات  تقارير 
الرتكية  ال�شلطات  اأكدت  وقد  قاطعة..  اأدلة  ولي�شت 
املق�شود  هو  لي�س  ال�شعودي  العهد  وىل  للريا�س،اأن 
رفيعة  �شخ�شية  تتهم  التي  الرتكية  بالت�شريحات 
جمال  ال�شعودي  املواطن  بت�شفية  االأمر  باإ�شدار 
خا�شقجي، ودعا اأنقرة اإىل تقدمي ما لديها من اأدلة 
يف الق�شية اإىل النيابة العامة يف اململكة، للم�شاعدة 
باأن  اجلبري،  و�شدد  كافة،  احلقائق  اإىل  الو�شول  يف 
�شعودي،  مطلب  هو  الق�شية  هذه  يف  العدالة  حتقيق 
قبل اأن يكون مطلًبا دولًيا، خا�شة اأن هوؤالء االأ�شخا�س 
م�شلاًل  تقريرًا  بتقدميهم  م�شاعفة،  جرمية  ارتكبوا 
اليوم،  ذلك  القن�شلية  يف  حدث  ما  حقيقة  حول 
الراأي  اأجل  من  الق�شية  اململكة مل حتقق يف  متابعا: 
�شعودي،  ملواطن  قتل  ق�شية  الأنها  بل  الدويل،  العام 
من  حما�شبة  يجب  وجرمية  مقبول،  غري  اأمر  وهذا 
ارتكبها، موؤكًدا رف�س حماوالت اال�شتغالل ال�شيا�شي 

لق�شية خا�شقجي.
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عدم قدرة �الإنتاج �لغذ�ئي يف �لبالد �لعربية 
غذ�ء  لتوفري  �لغذ�ئية  �لفجوة  تقلي�س  يف 
�لتحديات  �أهم  من  تعترب  �ل�سكان  لعموم  كاف 
و�لتي  �لعربية،  جمتعاتنا  تو�جه  �لتي  �ملعا�سرة 
�قت�سادياً  �إبعاد�ً  تاأخذ  باأنها   فيه  ال�سك  مما 
�لبعد  �لبعد �الأخطر وهو  �إىل  �إ�سافة  و�سيا�سياً، 
فعدم  و�جلوع،   بالفقر  يت�سم  �لذي  �الجتماعي 
�الأمة  حاجات  تلبية  على  �لغذ�ئي  �الإنتاج  قدرة 
�لعامل �خلارجي يف  �لغذ�ء، و�عتمادها على  من 
ب�سقيها  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  �سكانه  حاجات  �سد 
نتوجه  �أن  علينا  ��ستوجب  و�حليو�نية،  �لنباتية 
�لتحديات  لهذه  �ملعاجلات  بع�س  مناق�سة  �إىل 
و�ملتاحة. �لالزمة  �لتمويل  �سبل  توفري   وهو 

�لزر�عة  لقطاع  �لتمويل  بتقدمي  �الهتمام  �أن 
يف  �لغذ�ئي  لالأمن  �الأهم  و�ملكون  �مل�سدر 
هذه  بني  بالتفاوت  يت�سم  �لعربية  �ملجتمعات 
للقطاعات  �ملقدم  �لتمويل  حجم  مع  �ملجتمعات 
من  �لزر�عة  قطاع  ح�سة  تز�ل  فما  �الأخرى، 
بحجم  مقارنة  متدنية  و�لتمويل  �ال�ستثمار 
�لتمويل �ملقدم  للقطاعات �القت�سادية �الأخرى 
يعزى  �أن  وميكن  �ملحلى،  �لناجت  يف  �مل�ساهمة 
يتعر�س  �لتي  �لعالية  �ملخاطر  �إىل  ذلك  �سبب 
وجه  على  �لقطاع  هذ�  يف  �ال�ستثمار  لها 
�ملتحقق  �لعائد  تدين  �إىل  �إ�سافة  �خل�سو�س، 
ب�سبب  �لقطاع  هذ�  يف  �مل�ستثمر  �ملال  ر�أ�س  من 
تدين م�ستويات �الأ�سعار للمنتج �لزر�عي مقابل 
على  قدرته  عدم  و�أحيانا  �الإنتاج   تكلفة  �رتفاع 

في األمن الغذائي العربي
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  غسان الطالب

�لغياب  �إىل  �إ�سافة  �خلارجية،  �ملناف�سة  حتقيق 
بو�سع  �ملعنية  �حلكومية  لل�سيا�سات  �لتام  �سبه 
بتوفري  �ملعني  �لزر�عة  قطاع  لدعم  �إ�سرت�تيجة 
فجوة  ظهور  و�لنتيجة  �لغذ�ء،  من  �حتياجاتنا 
على  وذلك  �لعربي  وطننا  يف  هائلة  غذ�ئية 
�الأر�س  مثل  �لطبيعية  �ملو�رد  توفر  من  �لرغم 
�لب�سرية،  و�ملو�رد  و�ملياه  للزر�عة  �ل�ساحلة 
تبلغ  �لعربي  �لوطن  م�ساحة  �أن  علمنا  �إذ�  هذ� 
كيلو  مليون   )14( هكتار،  ماليني   1406
من   %  10.8 حو�يل  �أي  تقريًبا،  مربع  مرت 
للزر�عة  فقط   منها  خم�س�س  �لعامل،  م�ساحة 
 ( يعادل  ما  �أي  هكتار،  مليون   71.4 يعادل  ما 
�لعربي،  �لوطن  �أجمايل م�ساحة  %( من   4.4
للح�سول  �خلارجي  �لعامل  على  �العتماد  فكان 
حتى  �لغذ�ئية،  �ملو�د  من  �حتياجاتنا  على 
�لعامل. يف  �لغذ�ء  م�ستوردي  �أكرب  من   �أ�سبحنا 

�لتوجه  �أهمية  لنبني  �ملقدمة  هذه  �وردنا        
قطاع  �إىل  �مل�ستقبلي  �ال�ستثمار  با�سرت�تيجيات 
�لزر�عة  وتهيئة �الحتياجات �لتمويلية �ملنا�سبة، 
تعد  �لعربية  بلد�ننا  �أن  �إىل  �لتنبيه  ودننا  كما 
باأم�س �حلاجة �إىل �الأمن �لغذ�ئي، خ�سو�سا مع 
�سعي �لعديد من دول �لعامل �ملُتنفذة �إىل �حتكار 
ُيهم�س  �لذي  �لوقت  يف  �لغذ�ء  و�سناعة  �إنتاج 
�الهتمام  باأدنى  يحظى  وال  �لزر�عة  قطاع  فيه 
�لزر�عية  �الأر��سي  منتلك  ونحن  �لتمويلي، 
��ست�سالح  �إىل  �إ�سافة  و�خل�سبة  �ل�سا�سعة 
�ل�سحر�وي،  للزحف  �ملعر�سة  �الأر��سي 
منها  �ال�ستفادة  ميكن  �ل�سحر�ء  وحتى 
و�لتمويلية. �ملادية  �الإمكانيات  تتوفر   عندما 

و�أن  بد  ال  قطاع  �أي  يف  �ال�ستثمار  قر�ر  �إن      
و�خل�سارة  �لربح  وح�سابات  العتبار�ت  يخ�سع 
قد  �لق�سري  �ملدى  فعلى  �جلدوى؛  ودر��سات 
على  لكن  جمد،  غري  �ملطلب  هذ�  �أن  يبدو 
قطاعات  �أف�سل  من  �سيكون  �لطويل  �ملدى 
عائد�  و�أكرثها  �ملادي  �ل�سعيد  على  �ال�ستثمار 
يف  �ل�سكان  و�أعد�د  يتوقف  لن  �ال�ستهالك  الأن 
ي�سري  �لغذ�ء  على  �لطلب  �أن  مبعنى  تز�يد، 
�الأمور،  منطق  وهذ�  ت�ساعدي  منحنى  يف 
�أي�سا  م�سوؤول  ��ستثماري  قر�ر  الأي  يبقى  لكن 
من  له  ينظر  و�أخالقية  �جتماعية  �عتبار�ت 
يف  جميعها  ت�سهم  و�سيا�سة  �قت�سادية  جو�نب 
حتقيق �الأمن �القت�سادي و�الجتماعي وتبعدنا 

عن �أ�سو�ق �الحتكار و�أحيانا �البتز�ز.

�لنازحني ق�سر�ً عن  �أن جند عدد  �ملوؤمل  من 
هي  عربية  �أقطار  خم�سة  من  فقط  �أوطانهم  
يبلغ  و�ليمن  و�سوريا  و�ل�سود�ن  وليبيا  �لعر�ق 
�ل�سالم  موؤ�سر  تقرير  ح�سب  نازح  مليون   65
و�ل�سالم  �القت�ساد  معهد  عن  �ل�سادر  �لعاملي 
للعام 2017، ب�سبب �ل�سر�عات و�حلروب �لتي 
�لرقم  هذ�  �إىل  �أ�سف  �الأقطار،  هذه  ت�سهدها 
وطنهم  من  وت�سريدهم  �لنازحني  ماليني 
فل�سطني  ب�سبب ��ستمر�ر �الحتالل �ل�سهيوين 
الأر�سهم ومنذ ع�سر�ت �ل�سنني، و�لنتيجة �نعد�م 
�أن  حتى  �لعربي،  �لوطن  يف  �لغذ�ئي  لالأمن 
تقدير�ت مر�س نق�س �لتغذية يف وطننا �لعربي 
يكاد �أن ي�سل �إىل �سعف �ملعدل �لعاملي، مع �رتفاع 
معدالت �لفقر و�للجوء و�لنزوح وحاالت �ملر�س 

و�ملوت .
     �أمام هذ� �لو�قع فان �الأنظمة �ل�سيا�سية 
تتحّمل �لعبء �الأكرب مما تعاين منه جمتمعاتنا 
من �ملر�س و�جلوع، فيما يقبُع ماليني �لفقر�ء 
فبتاأكيد  نظيفة  ماٍء  وال  غذ�ء  وبال  ماأوًى  بال 
يف  عليه  يرتتب  وما  �لغذ�ئي  �أمننا  �سيكون 
خطر كبري،  فكيف ميكن تف�سري ظاهرة �لفقر 
و�جلوع يف وطن ميتاز بوجود �لرثو�ت �لطبيعية 
و�لب�سرية وتربة �ساحلة لكل �أنو�ع �لزر�عة، كنا 
نقر�أ باأن �ل�سود�ن �سلة �لغذ�ء �لعربي و�ليوم هو 
�لعاملي  �لت�سنيف  �ُسلم  على  �لبلد�ن  �أفقر  من 
�لعربية  �الأقطار  ن�سف  من  �أكرث  �إىل  �أ�سافة 
�لفقر �ملدقع ونق�س  �أو  �لفقر  تعي�س حتت خط 
�لتغذية، وال زلنا نت�ساءل عن �سبب غياب خطط 
�لغذ�ئي،  باالأمن  �ملتعلقة  �القت�سادية  �لتنمية 
للقوى  وم�سربنا  ماأكلنا  يف  حتى  تبعيتنا  وعن 

�الأجنبية .
      �إن روؤو�س �الأمو�ل �لعربية �سو�ء �ملهاجرة 
�ال�ستثمار  فر�س  عن  تبحث  و�لتي  �مل�ستقرة  �أو 
�ملوؤ�س�سات  لدى  �ملتوفرة  �ل�سيولة  �إىل  �إ�سافة 
على  �أجمعت  �إذ�  �الإ�سالمية  و�مل�سرفية  �ملالية 
�ملعجزة  نحقق  ف�سوف  �لهدف  هذ�  حتقيق 
�القت�سادية �ملرجوة و�ستكون كذلك نقلة نوعية 
يف تفكرينا �ال�ستثماري و�ستعمل كذلك على فتح 
منافذ ��ستثمارية جديدة يف �ل�سناعات �لغذ�ئية 
�خلدمات  وقطاع  �لزر�عة  قطاع  وم�ستلزمات 
�ملر�فق لهذ� �لقطاع، ولتحقيق ذلك فاإننا نقرتح 

ما يلي: 

االقتصاد
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تاأ�سي�س �سركات متخ�س�سة بهدف �ال�ستثمار 
�خلدمية  �حتياجاته  وكافة  �لزر�عة  قطاع  يف 

و�ل�سناعية.
�لزر�عة  �أنو�ع  يف  متخ�س�سة  در��سات  عمل 
يف                                       يرغب  بلد  كل  يف  و�ملناخ  للرتبة  �ملالئمة 

�ال�ستثمار يف هذ� �لقطاع 
للم�ساريع  �لتمويل  بتقدمي  �الهتمام 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة �لعاملة يف قطاع �لزر�عة �أو 

�ل�سناعات �لغذ�ئية.
�لعمل على تطوير �لبنية �لتحتية يف �ملناطق 
يكون  ال  كي  باال�ستثمار  �مل�ستهدفة  �لزر�عية 

عائقا �أو
     مربرًا لقرار اال�ستثمار.

فتح �ملجال لالأيدي �لعاملة �لعربية للتنقل 
و�لعمل يف قطاع �لزر�عة خا�سة يف �الأقطار �لتي 

بحاجة   لالأيدي �لعاملة يف هذ� �لقطاع .

�لعمل على ��ستقطاب روؤو�س �الأمو�ل �لعربية 
وتوفري  �لزر�عة  قطاع  يف  لال�ستثمار  �ملهاجرة 
�ال�ستثمار  على  لتحفيزهم  �لالزمة  �الإمكانيات 
وفر�س  �لتحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  خا�سة 
�لت�سريعات  �إىل  �إ�سافة  ملنتجاتهم،  �لت�سويق 
و�الإعفاء�ت  �الإقامة  مثل  دخولهم  ت�سهل  �لتي 

�ل�سريبية. 
�إن هذه �ملقرتحات رغم عدم كفايتها للخروج 
�أن  �إال  �لعربي  �لغذ�ئي  �الأمن  تهديد  ماأزق  من 
�لعديد من �لباحثني و�ملهتمني مبو�سوع �الأمن 
�أولية  كخطوة  عليها  يجمعون  �لعربي  �لغذ�ئي 
�حللول  بع�س  نحو  �ل�سحيح  باالإجتاه  لل�سري 
�ل�سيا�سية  �الأنظمة  وو�سع  �جلماعي،  و�لتعاون 
و�الأخالقية  �لقومية  م�سوؤولياتها  �أمام  �لعربية 
�القت�سادي  و�أمنها  �الأمة  م�سلحة  جتاه 

و�ل�سيا�سي و�الجتماعي ...وللحديث بقية !!! .
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يف ديو�ن »من وردة �لكتابة �إىل غابة �لرماد« و  )�زمنة عمان(، 2005 يقف �لدر��س على منوذجني متكاملني من �سعر حميد �سعيد، �أولهما 
ويتلم�س،  �لقارئ،  يتح�س�س  �الأول  �لنموذج  ويف  بعده.  كتبت  ق�سائد  منهما  و�لثاين   ،2003 �لعر�ق  على  �لثالثيني  �لعدو�ن  قبل  كتبت  ق�سائد 
م�ساعر حلمتها �لتوج�س، و�سد�ها توقع �ملخيف من م�ستقبل �لعر�ق �لذي بات يدبر له يف �خلفاء، كما يف �لعلن �لكثري من �لد�سائ�س، و�لكثري 
من �ملوؤ�مر�ت، �لتي تو�سك �أن تكون حروباً مرجاأة، فاملتكلم يف �لق�سيدة �الأوىل »وردة �لكتابة« ال يفتاأ يبوح باأ�سر�ر هذه �لروؤيا كمن يرى �مل�ستقبل 
ر�أي �لعني، على �لرغم مما يكتنفه ويحيط به، من �سبابيات، هي �أ�سا�ساً �سفة الزمة للتاآمر، فبغد�د �لتي يعرف �أ�سبحت مدينة �أخرى تكاد تفتقد 
ما كانت تتمتع من �أمان، وما كانت تتمتع به لياليها من �سمر، و�سهر ومن �أ�سدقاء يتنادمون حتى �لهزيع �الأخري، و�لنو��سي وجنان، و�لند�مى 

�ملرتفون يت�ساقون كوؤو�س �ملودة، وت�سنف �أذ�نهم �الأحلان، يف كل مقهى ويف كل �آن.
و�ل�سوؤ�ل �إىل �أين؟ �أو »�أين �لذي كان« �سوؤ�ل يتكرر يف كل ق�سائد �ل�ساعر حميد �سعيد تكر�ر�ً الفتاً للنظر، جنده يف )�أولئك �أ�سحابي(، ويف م�سهد 
خمتلف مثلما جنده يف هذ� �لديو�ن »وردة �لكتابة �إىل غابة �لرماد«، ذلك الأن �ل�سوؤ�ل �أ�سد ق�سوة على �ل�ساعر من �أي �سوؤ�ل �آخر. فاأين هو �ملنطق 
�الإن�ساين، �أو �ل�سخ�س، �لذي يكره �ملرء على �لبحث عن مالذ ياأوى �إليه بعيد�ً عن بالده، يف �لوقت �لذي ي�سمح به لالأغر�ب باللياذة يف وطنه، 
و�لرتبع على رباه، وعلى تالله، و�العتد�ء على حد�ئقه، وب�ساتينه ونخيله؟ ومن ثم �الختالف �إىل مقاهيه، وحاناته، وكاأن �الأمر ال يخ�سع لقانون 
�إن�ساين، �أو حتى قانون �أممي كتلك �لقو�نني �لتي يت�سدقون بها يف �حلديث حتت م�سمى حقوق �الإن�سان. فهل من �لطبيعي �أن يبحث �ل�ساعر، هو 
�أو غريه من �لعر�قيني على مالذ، فيما يبذل وطنه للغادي و�لر�ئح، بال �سو�بط، وبال �سروط . و �أين هو �ملالذ �لذي ي�ستطيع فيه �لعر�قي �حلر 
بدياًل مكافئاً، �أو حتى غري مكافئ، لبالده �لتي �أ�سبحت نهباً لالأعد�ء �أواًل، �أو لعمالئهم �لذين يتكئون عليهم يف �إد�رة جمازرهم »�ملفتوحة« وثانياً 

الإد�رة حروبهم �لطاحنة.

  الشاعر حميد سعيد: 
هذا دم اعرفه.. كان معي..في 

الكرخ..في الرشيد..في الميدان..
حوار: حميدة نعنع
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وتتكرر يف ق�سائد حميد �سعيد �سور �سعرية 
�الآتي  مبتاعب  يح�س  �لذي  �لهاج�س  عن  تنم 
قبل وقوعه، لكائنه يتح�س�س بب�سريته �لنافذة، 
�لو�قع  ذلك  �لغيب،  حجب  تهتك  �لتي  وروؤيته 
�لبغي�س  �الحتالل  يفر�سه  �لذي  �جلديد 
�لقادم من ور�ء �لبحار، بخيله ورجاله، بدباباته 
هذه  وب�سبب  وعمالئه،  ب�سو�ريخه  وطائر�ته، 
�إىل  تتحول  �ل�سعرية  �ل�سورة  جند  �لروؤيا 
كابو�س، مدن �لبلور، و�لقو�فل، وكل �سئ مل يعد 
�ل�سعري  �لتعبري  م�ستوى  على  دالالت  من  له 

�سوى مر�رة.
�الحتالل  قبل  خانقاً  �لعر�ق ح�سار�ً  يعي�س 
ترت�ءى  �حل�سار  وهذ�  بعده،  كما  �الأمريكي 
بها  حتيط  وبحار  مقيدة،  �سفن  يف  �سوره 
نحو  �مل�سي  من  �ملر�كب  متنع  �لتي  �الأ�سو�ر 
لكونها  تنطفئ  وجنوم  �لدفء،  تعرف  �سو�طئ 
ي�سود  �لنور  منها  فينحني  لالإغتيال،  تتعر�س 
ما يف  �لقحط  وينتزع  �لعر�قيني،  �لظالم عامل 
�أ�س�س �ملنازل من ورود، وما يف حد�ئق بغد�د من 
�مان، لتحل عو�ساً  �لعر�ق من  ق�سائد. وما يف 
�حلب  ويختفي  و�لرياح،  �لعو��سف  ذلك  عن 
فهو  يقره،  ال  و  �ل�ساعر  به  يعرتف  ال  �ختفاء 
ي�سر �إ�سر�ر�ً على هذ� �حلب، و�ن كانت تبعاته 

كبرية �إال على �ملنا�سلني.
يف �لنموذج �لثاين من ق�سائد حميد �سعيد 
جنده يو��سل �لت�سعيد، مقرتناً بلغة �سعره من 
عرفناه يف  �لذي  �لنحو  على  �ملقاومة  �سعر  لغة 
وكذلك  �لثالثينات،  ثورة  �بان  �الإ�سباين  �الأدب 
فيتنام،  و�أدب  لباري�س،  �لنازي  �الحتالل  �بان 
كمحمود  م�سهورة  باأ�سماء  �ملرتبط  وفل�سطني 
وفدوى  زياد،  وتوفيق  �لقا�سم  و�سميح  دروي�س 
طوقان ور��سد ح�سني. ففي و�حدة من ق�سائده 
و�لت  �مريكا  لي�ست  »�أنها  بعنو�ن  �ملثرية 

ويتمان....«.
و�يت  عامل  على  بالرتحم  �ل�ساعر  يبد�أ 
من  يبق  مل  �إذ  �آالن  �دجار  وعامل  ويتمان، 
�خلالدة  ومثلهما  �المريكيني،  �الأديبني 
وطقو�س  �سحوة،  ذ�ت  جذو  �إال  �الإن�سانية، 
�أبو�ب  و  �لرماد،  من  وميومياو�ت  للحد�د، 
�حلر�ئق،  من  جلحيم  �إال  تف�سي  ال  منخورة 
تقذفه  �لذي  و�ملوت  و�لرب�كني،  و�ل�سو�عق 
�لطائر�ت و�حلمم لقد �أ�سبحت �مريكا معادلة 

للموت ولي�س لل�سعر.
يوؤكد حميد �سعيد يف هذه �ملرحلة من �سعره 
�ن �مريكا �لتي �سردته مل تعد �مريكا �دغار �لن 
للحياة  بتمجيده  �لغر�ب  �سوؤم  ينبذ  �لذي  بو. 

�الإن�سانية ومقاومتها للرعب و�لقتل و�ملوت.
�لق�سيدة  تاأخذ  �لروؤية  هه  من  �إنطالقاً  و 
�لتدريجي  �لتحول  م�سار  �سعيد  حميد  عن 

و  طائ�سة  غري  طلقات  �ملطاف  نهاية  يف  لت�سبه 
�لتي ت�سكل �لق�سيدة  �أحرفه  ال ع�سو�ئية، ومن 
ن�سم ت�سحيات �لعر�قيني �حلقيقيني، ال �أدعياء 
�سهو�ت  على  جاوؤو�  �لذين  و�لطهارة،  �لنز�هة، 
�حلقيقيون  فالعر�قيون  �المريكية.  �لدبابات 
�ملحتلني  وي�سدون  �سدو�  �لذين  �أولئك  هم 
�سد  يقاتلون  �لعارية  ب�سدورهم  وعمالئهم 
و�لرمادي،  و�لب�سرة  بغد�د،  و�لف�ساد يف  �لرعب 
�لدين،  و�سالح  وكركوك،  و�سامر�ء،  وتكريت، 
ووطن  �أف�سل،  حياة  الأجل  �ملنا�سلون  �ل�سباب 
�لعر�ق  لبيع  هبو�  �لذين  �أولئك  يقاتلون  حر، 
�آثاره،  فنهبو�  �لعلني،  �ملز�د  يف  وتاريخه 
يخدمون  �لذين  �ل�سغار  �لل�سو�س  هم  �أولئك 

�لل�سو�س �لكبار.
مقهى  �إىل  �سباحاً  �لتا�سعة  يف  يوم  كل 
على  يطل  �سغري  مقهى  »�لفو�ني�س«  ي�سمى 
لت�سبح  وتنمو  تكرب  �أخذت  �لتي  عمان  مدينة 
فل�سطينن  من  �أوطانهم  عن  �لباحثني  مدينة 
ب�سمت،  قهوته  ياأخذ  و�سوريني،  وعر�قيني 
�ملقهى  به يف  ف�سيئاً من كل �سباح يلحق  و�سيئاً 
رفاقه �لعر�قيني �لذين منعته �سلطة �الحتالل 

و�لف�ساد من دخول وطنهم.
�لوطن  يف  يحدث  ما  ثم  بالعر�ق،  يبد�أون 
حتيط  �لتي  للماأ�ساة  منذورين  كاأنهم  �لعربي، 

بنا يف كل مكان.
�ملقهى  �إىل  �لذهاب  �أن تر�ه فعليك  �أردت  �إذ� 

دون موعد �أو مبوعد.

�سد�قة طويلة جتمعني بحميد �سعيد تعود 
ب�ساأنها بل منار�سها يف  �ل�سبعينات ال نتكلم  �إىل 
�حلزن و�حلرب و�لت�سرد. بغد�د و�الأيام �ل�سعبة 
يف �حل�سار، تون�س وموؤمتر �حتاد �لكتاب �لعرب، 
للكويت  �لدخول  �الير�نية،  �لعر�قية  �حلرب 
جروحنا  نناق�س  د�ئماً  كنا  �إليه،  �أدى  ما  وكل 
همومنا  يف  ون�سرتك  �سفاء،  بكل  �ملفتوحة 
�خلا�سة و�لعامة وقد كنا قد �تفقنا قبل �حلرب 
�ن ننجز كتاباً، و�سعت  �لعر�ق،  �المريكية على 
له، لكن �حلرب فاجاأتنا  �الإعد�د  �أ�سئلته وبد�أنا 
جعلتني  �لتي  �حلزينة  �ل�سعبة  �الأيام  فكانت 
�نتقل من بيت �إىل بيت، ومن باري�س �إىل تون�س 
حميد  ح�سرها  قد  كان  �لتي  �الأ�سئلة  فاأ�سعت 
لقائنا  بعد  �إال  �أمرها  �أتذكر  ومل  �الأنيق  بخطه 
بني  عنها  بحثت  لكن  عمان،  يف  �ملا�سي  �لعام 
كتبي �لكثرية، و�أر�سيفي، فلم �أجدها يبدو �أنني 

ن�سيتها يف بغد�د.
�لذي  �مل�سروع  �لعرب( هذ�  بعد �سدور )كل 
يجمعنا من جديد، عر�ست على �ل�سديق على 
�ملرعبي قبل �سفري �إىل عمان هذ� �لعام �إجر�ء 
�سحافة  هجرت  �نني  رغم  حميد،  مع  مقابلة 
يف  �جنزته  ما  �آخر  وكان  زمن،  منذ  �ملقابالت 
طارق  �ل�سيد  مع  �ملطول  حو�ري  �ملجال  هذ� 
�حلكم  فرتة  خالل  �لعر�ق  جتربة  حول  عزيز 
وعر�سني  �لكتاب،  هذ�  �تعبني  لقد  �لوطني، 
�إىل حماكمة �أنا وجميع �أ�سدقاء �لعر�ق بعد �أن 
�أنق�سم �لكونغر�س �المريكي حوله. �إذ �عتربين 
و�لبع�س  ح�سني  �سد�م  لتجربة  �أروج  �لبع�س 
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تعبري،  حرية  هو  �لكتاب  �ن  �عترب  �الآخر 
حتى  �سنو�ت  ت�سع  �مل�ساألة  هذه  طالت  ولالأ�سف 
»�لرتويج  تهمة  من  �لفرن�سية  �ملحكمة  بر�أتني 
ملهنتي  ممار�سة  هو  بل  ح�سني«  �سد�م  حلكم 
بعد ذلك  لتجربة �حلو�ر�ت  �أعد  ك�سحفية. مل 
مع  �حلو�ر  على  �أقدم من جديد  �آنذ�  ها  ولكن 
من  بعد  نرب�أ  مل  وهو  �أنا  الأننا  �سعيد  حميد 

�جلرح �لعر�قي.
�نتهيت  قد  كنت  زمان،  �أيام  �أ�سدقاء  حولنا 
من قر�ءة ديو�نيه �الأخريين �لتي كتبت �ملقدمة 

عنهما، ومن هنا بد�أت:

و�للغة،  �لروح،  �غرت�ب  د�ئماً،  �الغرت�ب  ـ 
و�مل�ساعر، هل كتب لنا �أن ننهي حياتنا هكذ�؟

�ملا�سي  يف  �الغرت�ب  عن  نتحدث  كنا  ـ 
لكنه  �سحيح،  هذ�  مكاين،  �غرت�ب  باعتباره 
ولكن  �ملكاين حقيقة  �الغرت�ب  ن�سبي.  �غرت�ب 
هناك �غرت�ب ثقايف، و�جتماعي. فعندما تعي�س 
�أنا�س ال يعرفون من �أنت ي�سبح �الغرت�ب  بني 
وروحي  و�جتماعي،  ثقايف،  �غرت�ب  �ملكاين 
ومتتلك  متقدماً،  وعياً  متتلك  عندما  خا�سة 
معرفة. �الغرت�ب �لثقايف �أخطر من �الغرت�ب 

�ملكاين.

يعي�سون  و�لكاتب،  و�لفنان،  �ل�ساعر،  هل  ـ 
�غرت�باً د�ئماً؟

� نعم فال�شاعر بحاجة اإىل التجديد، واللفنان 
بحاجة اإىل �شفافية املو�شيقى، والر�شام ال بد اأن 

االجتماعي  و�شطه  يف  حتى  اغرتاب  حالة  يعي�س 
اأنه  والثقايف، ير�شم على لوحة كوخ �شغري يعتقد 

�شوف يعي�س فيه اإىل حد التوحد.

بك  و�سل  هل  ومنا�سل،  ك�ساعر،  و�أنت  ـ 
�الغرت�ب �إىل حد �لتوحد بعد تلك كل �ل�سنو�ت 

�لتي ق�سيتها بعيد�ً عن بغد�د؟
� ال، اغرتابي ال يعني االنف�شال الكامل عمن 
حويل، لكن يبقى وعيي الفردي يختلف عن الوعي 
حركة  تاأملي  ذلك.  من  حاالت  واأمامنا  العام. 
اتهموهم  الذين  االأنبياء  حالة  اجلدد،  املفكرون 

باجلنون الأنهم يروا ما مل يراه االآخرون.

ـ يف و�سعنا ونحن نعي�س �الغرت�ب عن وطن 
�غرت�بنا  �أ�سبح  هل  �سباح،  كل  �ملوت  ميار�س 

وجودي؟
جتربتك  الأن  نف�شك  عن  تتحدثني  اأنك   �
االنف�شال  يعني  ال  عندي  االغرتاب  خمتلفة، 
يختلف  الفردي  وعي  يبقى  حويل،  عما  الكامل 
عن الوعي العام، كنت اأعي�س يف البيئة البغدادية، 
وحماط باالأ�شدقاء. واأنا هنا بعيد عن بغداد، فهوا 
اغرتاب  هو  االغرتاب  هذا  لكن  املكان،  اغرتاب 
�شعيف نظرًا الأن املكان يف بغداد ي�شبه املكان يف 
تغيب  االأ�شدقاء،  من  عدد  حويل  وهناك  عمان، 
ما  اإال  مثلي  مغرتبون  الأنهم  بع�شهم  وجوه  عني 
يتعلق بالذكريات. لكنني اأحن اإىل بيتي يف بغداد، 
ولوحة  مكتبتي  اإىل  اأحن  احلديقة،  اإىل  اأحن 

ت�شكيلية على اجلدار.

ـ رمبا يعينك على �الغرت�ب وعيك �لقومي، 
�أنت  جميعاً،  �لعربية  �ملدن  �إىل  تنتمي  فاأنت 
دم�سقي، وقاهري ومغربي يف �سعرك. د�ئماً �ملح 

هذ� �الح�سا�س، ولكن ملاذ� �خرتت عمان؟
قادر  اأعد  مل  اأنا  ال�شخ�شية،  ظرويف  اأنها   �
على التحرك كما قبل ب�شبب افرازات االحتالل. 
غري  يجعلني  وتعقيداته  اجلديد  الظرف  اأن 
قبل.  احلال  عليه  كان  كما  التحرك  على  قادر 
ان ذلك مينعني من الدخول يف قلب احلياة. يف 
املا�شي عندما كانت العودة دائمًا اإىل بغداد كان 
االغرتاب بالن�شبة يل موؤقتًا، لكن هذا مل مينعني 
من اأن اأكون ق�شتاليًا بني الق�شتاليني، وا�شبانيًا مع 
الظروف  اأن  االندل�شيني،  مع  واندل�شيًا  اال�شبان. 
قيدتني، ومل  التي طراأت على حياتي  ال�شخ�شية 
اأعد قادرًا على التحرك كما كان عليه احلال من 

قبل.

مركزية  �إىل  باال�ست�سالم  �أكرث  ت�سعر  هل  ـ 
�ملكان؟
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� يف عمان اأح�س اأنني جزء من املكان عندما 
اأم�شي و�شط عمان القدمية، وخارج ذلك املكان، 
فعمان �شوارع مت�شابهة ال جتعلني اأح�س باالنتماء، 
حتى اأ�شدقائي القدامى الذين عندما كنت اأاأتي 
اإىل عمان من بغداد الألتقي بهم. نادرًا ما اأراهم. 
اأنني اأ�شبحت اأعاين من االأغراب اأين ما ذهبت، 

ويبدو ان هذا قدر كل فنان.
لك  ميثل  ماذ�  �الغرت�ب  هذ�  و�سط  ويف  ـ 

�ل�سعر؟
� ان ال�شعر بالن�شبة يل نعمة الأنه يعو�شني عن 
اأفتقدها بحياة اتخيلها، اأين اأالحظ  احلياة التي 
اأن اأ�شدقائي الذين جاءوا اإىل عمان ولي�س لديهم 
�شاخوا  والفنية  والفكرية  الثقافية  ان�شغاالتنا 
ال�شعر  خالل  من  اأنني  قبلي.  وثقافيًا  ج�شديًا 

اأحافظ على �شبوتي الذهنية واجل�شدية.

�نك�سر  كلما  �أنه  �لتاريخ  علمنا  �لعر�ق،  ـ 
تبقى  ما  النهيار  مقدمة  �نك�ساره  كان  �لعر�ق 

من �الأمة هل كان وما ز�ل �ملرفاأ �الأخري؟
� اأمتنى اأن اليكون املرفاأ االأخري، و اأن ال يكون 

بديل للكل.
لقد بداأ م�شروعنا بحلم جديد، و اأنا �شخ�شيًا 
رغم كل املاآ�شي التي اأعي�شها واآراها مازلت قادرًا 
القدرة جمرد  كانت هذه  ان  و  على احللم، حتى 
واأنا  حلم  لدي  اأن  تعني  القدرة  هذه  لكن  متني. 
�شباحًا،  اأ�شحو  عندما  به،  اال�شتمرار  على  قادر 
يف اللحظات االأوىل اأ�شعر اأنني يف بغداد، وحينما 
اأتوجه من �شقتي اإىل املقهى وهي ن�شاطي اليومي، 
اأنني ذاهب اإىل مقاهي احللة. بالن�شبة يل  اأظن 
بغداد لي�شت مكان، بغداد حالة وهذه احلالة رغم 
للتاريخ  احتكمنا  اإذا  تخريب،  من  له  تتعر�س  ما 
مثلما  تكون  اأن  قادرة  فهي  االأمل  باب  من  ولو 

كانت، بالن�شبة يل وبالن�شبة ملاليني العرب.

ـ كيف جتلى هذ� �الأح�سا�س يف �سعرك؟
� لقد عربت عن هذا الوعي مبجموعة ق�شائد 
املن�شور«  جعفر  ابن  اإىل  اإعتذار  »ر�شالة  كتبتها 
هو  بل  اخلراب  »ماي�شبه  و  بغدادية«  »ق�شيدة  و 
ارتباك  هو  اح�شا�شي  ذروة  وكانت  اخلراب« 
جمموعتي  يف  كتبته  وما  احللم،  بهذا  عالقتي 
ا�شتحفرت  لقد  املور�شكي«،  اأوراق  »من  ال�شعرية 
اأوراق املور�شكي وجتربته، جتربة العالقة باملكان 
الذي غادره واملكان الذي رحل اإليه.  »موري�شكي« 
كان ا�شم يطلق على املهاجرين من االأندل�س وهي 
االإ�شبانية  باللغة  العرب  اأي  »مور«  كلمة  تاأتي من 
خمطط،  غري  اأو  له  خمطط  االأمر  كان  و�شواء 
اأن تدمري بغداد على امل�شتوى الرمزي هو تدمري 
من  عائدًا  كنت   1973 عام  يف  العربي.  للحلم 

رأي

يقال اإّن »الورد مينح العطر ملن يزرعه«، و يحدث عندما ن�شادُق وردًة، اأن يرقُّ املزاج ويتعاىل 
الّذوق وحتلق الروح لتلتقط اجلمال وترتوي باملحّبة... الورود ُتلون حياتنا بالفرح، فهي تدّرب  

قلوبنا على اأن ت�شع احلب واالأمل �شواء ب�شواء.... 

بع�س من  لنا  يوفره  وال�ّشكينة، متامًا كما  الطماأنينة  ال�شقاء واحلزن اإىل  بالورود نعرب من 
وا�شراقا  عطاء  فنتوهج  حولنا  ليكونوا  بعناية  نختارهم   ... حياتنا  يف  النا�س  من  ن�شطفيهم 

بوجودهم، ويرق�س القلب فرحًا.

لكل �شنف من هوؤالء امل�شطفني من القلب والعقل األف معنى!... ،بع�شهم كزهر الكاردينيا 
االأثر  من  نفو�شنا  يف  يرتكون  و�شطوعًا،  واإ�شعاعًا  جمااًل  نزداد  الكامل  وبنقائهم  برباءتهم 
اأطيبه،وحني يغادرونا، ي�شتدعي احلنني عطرهم، ملتم�شني يف قرارة اأنف�شنا األف عذر لغيابهم  

ليكون ح�شورهم يف كل مرة  اأجمل البدايات.
نفو�شهم  فتكون  باأيدينا،  ياأخذون  ال�شعاب  عند  التوليب  كزهر  للعطاء  رمز  منهم  اآخرون 
ووالءا  واإخال�شا  توا�شعا  كالبنف�شج  هم  اأي�شًا  واآخرون  الطويل،  الليل  طريق  ت�شيء  قناديل 
ال�ّشنابل  قمحًا،  اأمال وحتّمل  لتزدان احلياة  اأنف�شهم  يوؤثروننا على  �شندا،  الّتعرث  فيكونوا عند 
ومنهم  من هم كاالأوركيدا نتعلم يف ح�شرتهم رهافة االإح�شا�س والذوق الّرفيع فندخل يف عوامل 

من ال�شدق واحلكمة و اأّما من كانوا كاليا�شمني ، فهم للقلب »قوافل حمبة و اأنا�شيد حياة« ...

عندما نختار اأن ن�شادق وردة، حتمًا �شن�شعد بطيبها مع كل هبة ن�شيم  ونعانق امل�شتحيل األف 
مرة وننطق بابت�شامة  من االأعماق نقاوم بها خما�س الزمن ال�ّشحيح، مع اأنا�س كالورود تتناغم 
اأرواحنا ونعزف معًا حلنًا بفائ�س من احلب واملودة لتتجلى على درب ال�ّشم�س اأ�شمى العالقات 

االإن�شانية. 
ويف احلياة يحدث اأن نخذل من �شديق واأن ن�شدم من حبيب، ولكن من اخرتناهم بعناية 

اختيارنا للورد ال يخونون...فهم ال ياأتون كحبيب، اأو ك�شديق فقط، واإمنا كوطن كبري.
ولنتذكر دائما اأن اأجمل االختيار... هو كعطر الورود يف كف اليد يدوم...!

سناء جاء باهلل  

عندما نصادق...وردة!...
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اأورثتَنا ُحلمًا جمياًل..
اأيها احللُم اجلميُل

ُمذ جاَء عبد اهلِل يحملها اىل ال�شفتنِي.. �َشم�شًا
.. وهي يف ماء ال�شباحاِت اجلميلِة ت�شتحُمّ

وال مَي�ُسّ ِظاللها البي�َس.. االأ�شيُل
َتَتبَغدُد االأقماُر..

ُكُلّ ق�شيدٍة َحملت ُغروَر �شبا نداٍء جامًح..
جاءت اليها

َخرَج الُنوا�شيوَن من اأَ�شرارها االأوىل..
ُهنا..

حيَث ا�شتظّل النوُر باجلورّي والدفلى.. واأ�شراُر الندامى 
بالنخيْل

ُمْذ كاَن عبُد اهلِل.. اأطَلَق يف مالحمها الوعوْل
َتَتعّلُم االأنهار من الأالء ف�شتها..

وت�شهل يف موا�ِشمها اخليوْل
ُحُلٌم جميٌل..

تلَك اأبواٌب ثمانيُة.. َتزاَحُم عنَد �شدرِتها الف�شوْل
من اأَيّ باٍب..

َتخرُج الُدنيا.. وَتدُخُل كُلّ اأغنيٍة َبتوْل
يتعاي�س اخُللعاُء والفقهاُء فيها..

قوْر حيث َتلعُب يف حدائقها.. الع�شافري ال�شقّيُة وال�شُ
يتحاوُر الَثِمُل امل�شاك�ُس يف جواِز ال�شِكّ واالأمياِن..

وال�َشيُخ الوقوْر
ال يتعب الثِمُل امل�شاك�ُس.. من متاهات اخُلماِر

وال َي�شيُق مَبْكرِه.. ال�شيُخ الوقوْر
* * * *

يف طاق اأ�شماء..
يبارك ليلِك ال�ُشعراء..

َينتحلوَن َمع�شية املعاين.. يف الت�شّوِف واملجوْن
تت�شابُك االأحالُم واالأوهاُم.. حيث يوا�شلوَن الليَل بالليل 

الق�شائُد..
بنَي منزلِة الروؤى االأوىل ومنزلِة اجلنوْن

ُحُلٌم جميٌل..
اأّي ملحمٍة.. َيُخُطّ ُحروَفها الطنُي الَنبيُل

بغداُد..
واللحُن  ال�شعُر  كان  يكون  حيث   .. الِف�شُيّ الطائُر  هذا 

ا�شبانيا اإىل بغداد مررت يف بريوت. �شاألني اأحد 
ال�شحافيني يف مقابلة: كيف راأيت االأندل�س؟

اأنها مدن عادت اإىل اأهاليها، اأن قلبي  اأجبته 
حني  بعد.  ت�شقط  مل  التي  العربية  املدن  على 
و�شلت اإىل بغداد كنت اأزور طارق عزيز، ومبجرد 
اأخرج يل املجلة وقال: »ماذا فعلت  �شلمت عليه، 
بي؟« مل ادخل معه يف نقا�س، فقلت له: اأنها فكرة 
عربت عنها، مل مي�س زمن طويل حتى بداأوا يف 
اإ�شتهداف املدن احلقيقية: كان اإ�شتهداف بغداد، 
بغداد،  احلقيقية:  العربية  للمدن  ا�شتهداف 

ودم�شق، و�شنعاء.
ـ من هنا �إىل �أين؟

�شعيد  اأنا  التجربة  هذه  كل  بعد  اأخفيك  ال   �
الطفولة،  مرحلة  يف  اأنا  و  اخرتته  الذي  باخليار 
باحللم،  اعتزازي  ومع  هذا،  قويل  يوؤكد  مما 
الوطن  يف  �شئ،  كل  يف  اأ�شبح  الدمار  اأن  اأعرف 

واالإن�شان واحل�شارة.

ـ ما هي روؤياك ملا بعد هذه �ملرحلة �ل�سعبة، 

وهل ندركها؟
لكن  بالرف�س،  الواقع  هذا  مع  اأتعامل  اأنني   �
لي�س الرف�س ال�شلبي بل الرف�س االإيجابي، مبعنى 

اأن كل ما حدث جمرد حالة طارئة.
من  اأكرث  تاريخها  يف  تعر�شت  بغداد  ان 
اإ�شتطاعت  ولكنها  االآن.  له  تتعر�س  مما  مرة 
هي  زالت  وما  كانت  بغداد  رمزيتها،  ت�شتعيد  اأن 
تفاوؤل  االآن جمرد  القول  يبدو هذا  قد  امل�شتقبل، 
ولي�س  له،  بوعي  التاريخ  مع  اأتعامل  اأنا  �شطحي. 

بن�شو�شه.
بغداد  بها  مرت  التي  االنتكا�شات  كل  يف 
ا�شتطاعت ان تعرب اإىل امل�شتقبل، واليوم من خالل 
و�شائل االإعالم عندما اأرى مظاهرات ال�شباب يف 
عن  يتحدثون  الع�شرين،  �شن  دون  وهم  العراق 
اأجد  رف�شهم،  عن  مواقفهم،  عن  طموحاتهم، 
نف�شي قبل ن�شف قرن بهم. هذا اجليل الذي مل 
يدرك النظام ال�شابق يطالب بالتغيري يريد بغداد 
غري التي يراها االآن، بغداد غري ال�شورة التي هي 

عليها اليوم.

الثقافة
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اجلميُل
تُه دجلة يف لياليها.. وردّدُه املغّنوَن الُفحوُل ولطاملا َغَنّ

املو�شليان اخلرافيان ، والعوُد ال�َشخُيّ
.. َوَتٌر َغوٌيّ

بغداُد..
�ِشْحُر ماآذٍن ُخ�شٍر.. و�ِشحٌر بابلُيّ

* * * *
.. ا�شتفاَق الطيُب َهْل ُكنَت ُتدرُك.. اأّن يف الطنِي العراقِيّ

�شاَر مدينة .. َهْل ُكنَت ُتدرُك.. اأّن هذا امل�شك من َدِمنا 
املكابر ..

لي�َس هذا امل�شك.. بع�س دم الغزال.. َهْل ُكنَت ُتدرُك..
اأن كَلّ ُغزاِتها اندحروا.. ويندحروَن.. لكّن ال�شوؤاْل

مَل يح�شدوَن على عفاِف نخيلها
مَل ي�شعلوَن الناَر يف اأحالمها..

مَل يحقدوّن على اأغانيها..
ويختطفون دفء احلزن .. فيها ؟!

* * * *
ُمذ كاَن عبد اهلِل.. كانت هذِه القر�شّية اخل�شراُء..

ُب�شتان املحبنّي.. املاآذن واجِلناْن
ليٌل.. لعا�شقٍة حُتاول اأْن تناَم وال َتناْم

رُه الِقياْم ليٌل.. لعابدٍة ٌيق�شّ
ليٌل.. ل�شعلوٍك ُيقيُم طقو�شُه يف كِلّ حاْن

ليٌل.. ململوك يجرب اأن يكون
ليل.. لعيارين ينت�شرون بنَي حدائِق االأ�شرار ..

يف اأر�س ال�شواْد
بغداْد..

ُتقبُل من م�شاراِت الظنون اىل م�شّرات الظنون..
�شيِلُّم عبُد اهلل..

ا�شارت  ُتروى..  التي  االأقاويَل   .. االأ�شاطري  اأ�شتاَت 
الكواكِب..
والروؤى..

وُيقيم فيها.. بيَت عبد اهلل
.. َيدُقّ باَب املاِء.. اأبواٌب ثمانية .. واأزمنة متُرّ

�شيخ قاِنط ..
وَيدُقّ باَب القانطنَي.. فال ُيجاُب

اأَو كان يحلُم بالظباِء البي�س؟!
اأم األقى األيِه �شحائفًا بي�شًا.. ُغراُب؟!

بنَي القيامِة والقيامِة.. ُتقبُل االأ�شجاُر..
بنَي عوا�شٍف َمّرت واأخرى يف الطريق ..

َيظُلّ عبد اهلِل..
.. من �شمٍر اىل �شمر .. ومن خرٍب اىل َخرَبٍ

على ما كاَن..
حيُث َيكوُن.. كان املاُء و اأنح�شَر اليباُب

* * * *
جيج مواكٍب.. اأم�س ا�شتفقُت على �شَ

فراأيُت َعّيارين من ُع�ّشاِقها.. �شاخوا..
وما �شاَخ الن�شيُد..

جاءوا اليها من اأقاليم الرياح ..
وُكّلما َمّروا على احياِئها.. َرحَل العبيُد

* * * *
اأراأيَت مقرَبًة ُتداِهُم �شامري ليٍل.. باأطراِف الر�شافِة؟!

.. ماأمتا للورِد؟! هل اأقاَم دٌم حيٌيّ
َهْل ؟!

�شاأعيُد ا�شئلتي اإىل �شفحاتها االأوىل.. واأ�شاأُل عن كتاب 
االآ�س

عن �شجن نوا�شّي.. اأقاَم هنا..
واأ�شاأُل عن حديٍث �شاع يف عتماِت حمنِتها االأخرية..

كان ُيروى يف لياليها املُ�شيئِة.. عن بني العّبا�ْس
من هوؤالء؟!

�شاألُت عبَد اهلِل.. هل كاَن املًُنجم قّد روى من َقبُل..
عن وح�س الكوابي�س ..

الفرادي�ُس التي َحَمَلْت �ُشفاحا .. اأ�شَقطُت ُحمما وُحّمى 
والكراري�ُس املخّباأة الَعتيَقة..

ُحفًا.. على �شفحاِتها َتَت�شّم�ُس الغيالُن اأجنبْت �شُ
بنَي �شطورها َينزو ال�شئيُل االألعباُن

وهل راأى بغداَد..
َيغ�شُبها اأ�شاِوَرة وروُم

امللُح مي�شي يف �شوارِعها.. وُتغتاُل الكروُم
َزحُف اجلراِد.. يجيُء من ُمدِن الرماِد

َم�َشٌد على الُطرقاِت.. حيُث مَيُرّ اأبناُء االأفاعي

َيرتاُب اأحفاُد الفري�شيني من �َشجِر البالد
َيرتاب اأحفاد الفري�شيني.. من اأنهارها وَنهارها

و�شاألُت عبد اهلِل.. هل كان الفري�شيون يف الَزمن اجلميل 
..

يتواطاأوَن على مفاتنها..
حى ُم.. اأّن اأحلاَن ال�شماِء مَتوُت ذات �شُ وهل قاَل املنِجّ

على وَتٍر َبخيِل
ُل التخوَم.. يف موكِب النهرين.. كاَن مَياُمها َي�شِ

اإليِك اأحمُل من حديِث املاء .. �شّيدتي َو�شايا
هي ما تبقى من حريِر القول .. اأو و�شم املرايا

بغداُد..
لوؤلوؤة ُمبّجلة ي�شوه �شحرها.. وح�ُس اخَلطايا

* * * *
ما عاَد يل اإال اأنا�شيدي

ْفح بني يديك.. فاعتذري لنا.. واأ�شاأُل عن َمقام ال�شَ
ما كان ِمّنا.. ذلك الثفل البغي�ُس

حلن مري�س
ال ال�شوء مَرّ على ال�َشريرِة.. ال الومي�ُس

الوهُم.. ثَمّ الوهُم..
ما غّنْت ُعلّية يف منازلهْم.. وال ُذِكَر الغري�ُس

* * * *
َمْن هوؤالء؟!

َيقوُم عبد اهلل..
اأبواٌب ثمانية .. �شيفتحَها لنا

للماء وال�شعراِء..
للفقهاِء واخللعاء..

َمَرة  احُلميمة  َيختاُر   .. بالريح  معّممًا  اأراُه..  اأنذا  ها 
اأخرى..

ولي�َس �شوى احُلميمِة من طرْيق
* * * *

اأورثتنا ُحلمًا جمياًل..
اأيها احُلُلُم اجلميُل..

بغداُد.. ِظّل اهلِل.. حيُث تّنزلت..
روٌح.. و�شوء ُم�شتحيُل..

رسالة اعتذار الى ابي جعفر المنصور
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فا�سل �ل�سباعي قامة �أدبية �سورية �ساخمة �سموخ قا�سيون وماآذن حلب، مرهف �حل�س كيا�سمني �ل�سام و�ثق من خطاه مثل بردى حني مير فاحتا ذر�عية 
للغوطة، تفوح من جبهتة ر�ئحة �لغار، ومن كفية تفوح �أ�سالة قلعة حلب.

عرف عن �ل�سباعي مثابرته و�إخال�سة للكتابة بعيد� عن تخ�س�سة يف �لقانون فقد كر�س حياته الأدبه، فتنوعت كتاباته بني �لق�سة و�لرو�ية و�لدر��سات 
يف �لتاريخ و�لرحالت، متيزت �أعماله باأناقة لغوية و�سلت كما قال عنها �لنقاد حد �لرتف لكن دون �أن ت�سيء لل�سخو�س �أو للبناء �لق�س�سي �أو �لرو�ئي.

�سدر له ب�سعة وثالثون كتابا ترجم بع�سها �إىل عدة لغات عاملية، كذلك ق�س�سه، �أ�سهر رو�ياته )ثم �أزهر �حلزن( حيث حتولت �إىل م�سل�سل تلفزيوين 
حتت عنو�ن)للبيوت �أ�سر�ر(.

يقيم �ل�سباعي  �لذي بلغ من �لعمر )90( عاما يف دم�سق بني �أ�سجار �لكباد و�لنارجن بعيد� عن �أ�سرته �لتي يقيم معظمها يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
يف هذ� �حلو�ر يفتح �الأديب �ل�سباعي قلبه لكل �لعرب ويتحدث بكل �سر�حة عن تاريخ طويل من �لتجو�ل يف طرقات �الأدب و�أزقته �خللفية.

كم هو عدد الجبهات التي 
على الكاتب أن يخوضها؟!

ماجدولين الرفاعي

من دمشق يفتح األديب السوري فاضل السباعي بوابات ذاكرته لكل العرب في باريس..

امل�شروع  كان  كما  عموما  »املثقفني«  وا�شتبعدنا 
للكّتاب من غري  َي�شمح  ما  فيه  بقي  ولكن  ين�ّس، 
احتادنا  حمل  هنا  ومن  ينت�شبوا،  اأن  ال�شوريني 
على  مقت�شر  غري  العرب«  الكّتاب  »احتاد  كلمة 

الكّتاب ال�شورين.
وانف�ّس �شامُرنا وغاب بع�شنا عن بع�س مدة 
 )1969 )�شيف  فوجئنا  اأن  اإىل  كامل،  عام 
النظام  ودعانا  بالتاأ�شي�س،  ي�شدر  مبر�شوم 
الجتماع جرى فيه انتخاب املكتب التنفيذي االأول 
خا�س  متهيدي  اجتماع  يف  عليها  اتُّفق  باأ�شماء 

يف  الرتبية  وزير   1968 �شيف  يف  دعانا 
ثالثني  نحن  اخل�س«،  »�شليمان  احلني  ذلك 
املركز  مبنى  يف  جنتمع  اأخذنا  خمتارين.  ع�شوا 
الثقايف باأبو رّمانة، يف �شرفة �شمالية منه و�شيعة 
)قبل اأن ُت�شّم اإىل ما اأ�شبح �شالة ملعار�س الفّن 
الت�شكيلي(. وكان َمن يح�شر منا هم ن�شف هذا 

العدد اأو اأقّل، وكنت من املواظبني. 
ُوّزع علينا »م�شروع« نظام ُمَعّد، ناق�شناه خالل 
اأيام واأدخلنا عليه تعديالت، اأهّمها اأننا ح�شرنا 
اأدًبا(  ُينتجون  )الذين  الكّتاب  يف  اإليه  االنت�شاب 

دعني  لذلك  �خلا�سة،  متعُتها  للذكريات   -
�أدخل تعاريج ذ�كرتك ،و�أ�ساألك عن فكرة �حتاد 
�ملوؤ�س�سني..  �أحد  و�أنت   1969 عام  �لكتاب 
كان  وهل  �أذهانكم؟  يف  �لفكرة  �ختمرت  كيف 
عدد �لكّتاب ي�ستوجب جمعهم يف �حتاد يف ذلك 

�لزمن؟
قد  الكّتاب  نحن  باأننا  الظّن  منك  جميل   ��
»اختمرت الفكرة يف اأذهاننا« لنوؤ�ّش�س احتادا لنا!

والواقع اأّن َمن فّكر يف هذا وقام بتحقيقه هو 
احلكومة، بل احلزب احلاكم. 
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بالطابق العلوي من مبنى املركز الثقايف، وبعدها 
ْبوة ح�شره ممثلون عن  بالرَّ اإىل غداء يف مطعم 
الذي  املري،  اأحمد  املقدم  منهم  )اأذكر  النظام 
على  حّل  كما  النظام  غ�شب  بعد  فيما  عليه  حّل 
يف  باأ�س  وال  االعتقال!(.  فاأدخل  اخل�س  �شليمان 
كانت  الغداء:  مائدة  على  ونحن  نهفة  اأروي  اأن 
اأدوات الطعام تبدو لنا فاخرة، ومن ذلك املالعُق 
اللّماعة، قال اأحدنا مازًحا: »واهلل ه� املعالق خْرج 
ن�شرقن!«، فقالت ِمن بيننا اأديبة )ق.ك(: »لي�س 
ما يف عّنا يف بيوتنا مّن!«، فاأجاب: »ال!«... و�شوف 
ي�شبح لهذا ال�شاعر عّما قريب بيٌت و�شيارة، وكان 
يرتمّن اأول نزوله دم�شق متالعًبا ب�شطر من �شعر 

اأبي فرا�س: »لنا ال�شطح دون العاملني اأو الَقْبُو«. 
للعلم »اأوراق التاأ�شي�س« كلها ُفقدت من مكاتب 
االحتاد، يف زمن رئي�شه الذي طالت »والياته« اإىل 
�شتة وع�شرين عاما �شبقها عامان نائبا للرئي�س. 
حّدثني بهذا الفقدان الرئي�ُس التايل عليه، فكان 
االبتدائي  امل�شروع  ذلك  من  ن�شخني  قّدمت  اأن 
باملا�شح  )ت�شوير  التعديالت  يدي  بخط  وعليه 
االحتاد  الأر�شيف  ن�شخة  الفوتوكوبي(،  ال�شوئي/ 

واأخرى له.
على اأّن جتّمع الكّتاب يف »حا�شنة« تلّم �شملهم 
كان قد وقع �شيء من ذلك يف �شورية بخم�شينيات 
ال�شيوعيون  الكّتاب  �شّماه  فيما  املا�شي  القرن 
و�ّشعوا  ال�شوريني« ثم  الكّتاب  والي�شاريون »رابطة 
 - علمي  يف   - كان  وقد  العرب«،  الكّتاب  »رابطة 
الكّتاب  حترك  ثم ّ قانوين.  اإ�شهار  دون  ًعا  جتمُّ
�شورية  بني  االأول  الوحدة  عام  يف  ال�شوريون 
 1958 �شيف  يف  اجتماع  اإىل  فُدعينا  وم�شر، 
اأنه  اأذكر  ُعقد يف مقر »النادي العربي« بدم�شق، 
ومات  الدامي،  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  فينا  تكلم 

امل�شروع يف مهده.
اأُدِرج  كيف  ماجدولني،  يا  ت�شاأليني،  اأن  لك 
واأنا  العرب  الكتاب  احتاد  موؤ�ش�شي  بني  ا�شمي 
قّدمت  اأين  اأذكر  لالإجابة  قبيلهم!  من  ل�شت 
للوزير اخل�ّس، قبل ذلك التاريخ بعام، روايتي »ثّم 
اأزهر احلزن«، واأُرّجح اأنه قراأها اأو قراأتها زوجته 
اأ�شتاذة العربية »خديجة ال�شويف«، فَح�ُشن الراأي 

يّف كاتًبا ومّت جتاوز املحظرات. 
�أن  من  منعتك  �لتي  �الأ�سباب  هي  ما   -
يف  �أو  دم�سق  يف  �إما  �لكتاب  الحتاد  رئي�ساً  تكون 

حمافظتك؟
يف  ترقرقت  �شحكة  باأن  لك  اأعرتف  هل   ��
�شدري؟ اأنا اأكون رئي�شا لالحتاد يف زمن النظام 
حلب؟  اأو  بدم�شق  له  لفرع  رئي�شا  اأو  ال�شوري! 
يقفون  الذين  »للمخ�شرمني«  منذور  ذلك  اإّن 
»بالدور«، لهم اللقمة »الطيبة« ولنا ما يتبّقى! انه 

حكم النظام، يا ابنتي.
اأّيا  ين�شر  مل  االحتاد  اأّن  تعرفني  هل 

اأعوام  يف  له  قّدمتها  التي  املخطوطات  من 
اأن  حالتي  مثل  يف  هو  ملن  يكن  ومل  ال�شبعينيات؟ 
وحدهم،  النظام  جماعة  من  امل�شايقات  يتلقى 
راأيناهم  الذين  اأولئك  امل�شمولني برعايته  بل من 
بذل  ما  اإىل  اأ�شري  وهل  امللك.  من  اأكرث  ملكيني 
�شفوفنا  يف  اليوم  اأم�شى  الذي  )ذلك  جهد  من 
كتاب  اإ�شدار  دون  للحيلولة  املعار�شون(  نحن 
مياطل  وظّل  االحتاد،  من�شورات  �شمن  يل 
على  الياأ�س  حملني  اأن  اإىل  العام،  وبع�س  عامني 
بثالث  الكتاب  ُن�شر  حيث  بريوت،  اإىل  اأذهب  اأن 
بالفرن�شية  له  اإ�شداٌر  كان  ثّم  متواليات،  طبعات 

يف باري�س!

يفعل  اأن  اأو  نف�شه،  على  االحتاد  اأخذ  واليوم، 
دورّيات  يف  ا�شمي  نزول  مينع  اأن  رئي�ُشه،  هذا 

االحتاد، كاتًبا اأو مكتوًبا عني!
وعملت  �لقاهرة  بجامعة  �لقانون  در�ست   -
عملك  يف  ت�ستمّر  مل  ملاذ�  مدة..  �ملحاماة  يف 

�لقانوين وتوّجهت �إىل �لوظيفة؟
املحاماة  يف  العمل  راأيت  لقد  عزيزتي.  يا   ��
اأكون  واأن  املحاكم  بني  نهاري  التنّقل  علّي  يوجب 
اأعكف  الذي  الوقت  فاأين  م�شاء..  »املكتب«  يف 
بها م�شاّمي،  ت�شّربت  التي  تلك  الكتابة،  فيه على 
منذ كنت فتى األب�س »ال�شورت« )1946(، اأقراأ 
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»الِكتاب« )�شهرية ثقافية عن دار املعارف  جملة 
مب�شر(، حماوال تفّهم معاين مكتوبها!

يف  اأ�شكن  واأنا  حمامًيا  غدوت  يوم  اأين  اأذكر 
»االأ�شتاذ«  مكتب  عن  اأتغّيب  كنت  االأ�شرة،  بيت 
ما  اأكتب  غرفتي  يف  واأقبع  عنده،  اأتدّرب  الذي 
كانت امتالأت به خمّيلتي يف اأثناء النهار. وحلظة 
يعود اأبي )والد الت�شعة ع�شر من البنني والبنات( 
من عمله اإىل البيت متعًبا، ويعلم اأين يف غرفتي، 
كان يفتح الباب علّي ويقول يل بثقافة اأهل مهنته: 
»يا ابني! حاْجَتك ق�ش�س ودواوين.. روح �شفلك 
�شغلة تاكل منها!«، فكان مقدار االأمل الذي حتدثه 
هذه العبارة يف نف�شي ال يعادله اإال ع�شقي لالإبداع! 
فقويل يل، يا ماجدولني الرفاعي، كم هو عدد 

اجلبهات التي على الكاتب اأن يخو�س!
الوظيفة،  اأح�شان  يف  ارمتائي  كان  هنا  ومن 
دخلتها  منذ  وطني  يف  احلكم  على  تواىل  التي 
اأجنحة  وُيق�شق�شون  باملُرائي  يرحّبون  اأقوام 

الطيور التي تر�شل اأنا�شيدها بعيدا عنهم! 
�ل�سورية  �لدر�ما  م�سل�سالت  بع�س   -
�ملحيط  من  �لعربي  �جلمهور  ��ستقطبت  و�لتي 
�أظهرت  كاأمنوذج،  �حلارة(  )باب  �خلليج  �إىل 
�لطبخ  هّمها  ب�سيطة  �مر�أة  �ل�سورية  �ملر�أة 
و�لوالدة  و�حلمل  و�حلفالت  و�ال�ستقباالت 
وما �إىل ذلك.. فهل ��ستطاعت تلك �مل�سل�سالت 
�ل�سورية  للمر�أة  حقيقية  �سورة  �إعطاء 

وللمجتمع �ل�سوري؟ 
كانت  اإن  ال�شورية  املراأة  اأّن  العلم  يف  ليكن   ��
تقوم مبهّمات على ال�شورة التي بّينِت، من طبخ 
ونفخ وحمل ووالدة وكذلك اإقامة اال�شتقباالت يف 
اأجننَب  اأنف�شهّن َمن  اأولئك اجلّدات  فاإّن  البيوت، 
ومثقفني  وطنيني  رجال  من  النَُّخب،  للمجتمع 
ذلك  على  الرتكيز  ي�شبح  هذا  وعلى  ومبدعني. 
اجلانب من حياة اأمهاتنا وجداتنا اأمرا بعيدا عن 

النزاهة.

يف اأ�شرتي، التي ن�شاأت فيها »بزقاق الزهراوي« 
بحلب، اجلدُّ من حم�س واجلّدة حموّية والكنائن 
وحت�شري  والنفخ  بالطبخ  يقمن  كّن  حلب،  من 
يف  البيت،  يف  تقام  وكانت  موا�شمها،  يف  املونات 
»الليوان« املتوّجه اإىل ال�شمال، حفالت ا�شتقبال، 
وكانت العّمة )الوحيدة على ثالثة اأ�شقاء( تعزف 
الو�شط،  هذا  يف  وفق�س.  ورق�ٌس  العود،  على 
اأطباٌء  االأ�شرة  يف  ظهر  ماجدولني،  ابنتي  يا 
واأكادمييون.  وكّتاب  وجتار  و�شّناع  ومهند�شون 
�شرورة  كانت  اال�شتقبال  حفالت  اإّن  اأقول:  هل 
ومناديل  كتيمة  جدران  بني  حياتهّن  ا�شتدعتها 
بدل  ولهّن،  النهار  يف  يوؤّديَنها  واجباٌت  �شميكة؟ 
االأندية الليلية يرتادها املتح�شرون، ا�شتقباالُتهن 

الدورية يف البيوت وللرجال �شهراتهم.
هذه  على  ال�شوء  اإلقاء  يف  االإ�شراف  واأما 
اجلوانب يف م�شل�شالت تلفزيونية، فذلك من �شوء 
اأّن  واملنتج، يح�شب  الكاتب  اأو من غفلة  الق�شد، 
للم�شاهدين،  ممتع  ذلك  تقدمي  يف  اال�شتغراق 
احلدود  اليوم  يتجاوز  فّنهم  اأّن  معرفتهم  مع 
عرب الف�شائيات اإىل حيث يظّن النا�س هناك اأن 

جّداتنا كّن على تلك احلالة.
وحّقا، اإّن القلم، واإّن الري�شة للر�شم والعزف، 
والنظر  الوعي  تتطّلب  كلَّها،  االإبداع  �شروب  اإّن 

اإىل بعيد مرتافًقا ذلك مع ُح�شن االأداء.    
اإىل  بالرتجمة  موؤلفاتك  بع�س  حظيت   -
االإ�شبانية،  االنكليزية،  الفرن�شية،  لغات،  عدة 
الرو�شية، الفار�شية وغريها.. ما اأهمية الرتجمة 

للكاتب من وجهة نظرك؟
للقارئ،  الرتجمة  اأهمية  عّن  اأوال  اأقول   ��
ويتعّرف  اآخر،  �شعب  حياة  منط  على  يّطلع  اأنه 
اأذكر  اأظل  و�شوف  بها.  ياأخذ  التي  القيم  على 
اأدب  نقراأ  ونحن  حياة«  »اأمناط  من  عرفناه  ما 
النبيلة،  بامل�شاعر  الطافح  الرو�شي  »ت�شيخوف« 
لتقاليد  الرا�شد  »بلزاك«  الفرن�شي  وروايات 
بو  اأالن  ادغار  االأمريكي  وق�ش�س  جمتمعه، 
ب�شطحاته الغريبة. واأذكر ما قّدمته »دار اليقظة 
الكّتاب  اأعمال  من  كثري  من  بدم�شق«  العربية 
بداية  ن�شبيا،  مبكر  زمن  يف  العمالقة  الرو�س 
الكاتب  اإّن  حتى  املا�شي،  القرن  خم�شينيات 
�شّن  واأنا يف   - ال�شباعي حدثني  يو�شف  امل�شري 
الطالب بجامعة القاهرة - عن ا�شتعجاب نا�شره 
»مكتبة اخلاجني« مب�شر )واأ�شول اأ�شحاب هذه 
الدار تنتمي اإىل حلب(، كيف يتاأّتى لنا�شر عربي 
الكتب  من  الكثافة  بتلك  املطابع  اإىل  يدفع  اأن 

املرتجمة.
هذا التعّرف على منط حياة ال�شعوب، هو ما 
يطيب للكاتب - العربي هنا - اأن يحظى به يوم 
يتوىّل بع�شهم ترجمة ن�شو�س له اإىل لغات. واإّن 
يف حياة كل �شعوب االأر�س عنا�شَر ت�شتحق النقل 

الثقافة
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مبدعة.  واأنامُل  نرّي  فكٌر  لها  توفر  اإّما  والرتجمة 
للكاتب  واأنا فتى  التاأييد ما كنت قراأته  واأوؤّيد كل 
الفرن�شي »فرن�شوا مورياك«، من اأّن »املو�شوعات« 
على  وما  مكان،  كّل  يف  منثورة  للكتابة  امللهمة 
لقوتها  الع�شافري  التقاَط  يلتقطها  اأن  اإال  الكاتب 

اليومي )اأو كالًما من هذا القبيل(.
اال�شت�شراقية  الدرا�شات  »معهد  اأراد  عندما 
من  خمتارات  ي�شّم  كتابا  ُي�شدر  اأن  مبو�شكو« 
»الربوف�شور  وقف  اأن  اتفق  ال�شورية،  الق�شة 
فالدميري �شاغال« كبرُي َمن عمل يف هذا الكتاب، 
اللبنانية  »االآداب«  جملة  يف  يل  ق�شة  على 
تتحدث  واملوت«،  »ال�شمت  عنوانها   )1973(
بتهمة  يوم  ع�شر  عليه  ُقب�س  جامعي  طالب  عن 
احلزب  جريدة  على  قنبلة  �شاعة  قبل  األقى  اأنه 
والتعذيب،  التحقيق،  اأثناء  يف  فكان  احلاكم، 
االإتيان  اإىل  �شارعوا  ا�شٌم  ل�شانه  على  جرى  كلما 
حتى  اّتقاًء،  ال�شمَت  فالتزم  وعّذبوه،  ب�شاحبه 
الليل،  منت�شف  يف  اأيديهم  بني  روحه  فا�شت 
احلقيقي،  الفاعل  على  تعّرفوا  الفجر  و�شاعة 

فحملوا جثمان الفتى اإىل اأبيه يعتذرون!
بني  من  لهم  راقت  الق�شة  اإّن  اأقول  هل 
حتى  املختارة،  ع�شرة  االأربع  ال�شورية  الق�ش�س 
اإنهم اأ�شموا كتابهم بالرو�شية با�شم الق�شة معّدال 
»ال�شمت الذي ال يقهر«، واأّن لوحة الكتاب �شورت 
ه وجه ابنه؟  االأب بلبا�س عربي تخّيلوه، ُتالم�س كفُّ
اأجل، اإّن يف حياة كل �شعب ما ي�شتحق اال�شتيحاء، 

والكتابة والرتجمة!   
االأدب  اأمانة  اأّديت  اأين  اأ�شعر  االأهمية؟ 
يف  اإ�شارة  اأر�شل  اأن  يف  وُوّفقت  ل�شعبي،  والتاريخ 

عني. ذلك، ولو �شغرية، اإىل قراء اآخرين متوقَّ
- يحظى �ملبدع بالتكرمي يف كل �لعامل ماعد� 
يف  �الأديب  �أو  �لكاتب  تكرمي  �أهمية  ما  بالده.. 
بلده؟ وهل �حتفت �سوريا بك بعد كل �إجناز�تك 

�ملتمّيزة وموؤلفاتك وما ُترجم منها؟
اأعطى،  اأنه  بلده  الكاتب يف  تكرمُي  َيعنيه  ما   �
يبقى  �شوف  ما  وتاريخيا  واجتماعيا  ا  اأدبيًّ اأّرخ 
والكاتب،  ي�شتحّق.  ما  ذلك  على  ونال  لالأجيال 
من  يكونون  ما  وغالبا  يحَظون،  الكّتاب،  بع�س 
»ج�شد النظام« الذي يوزع اخلريات والهبات على 
غريهم  اإىل  هوؤالء  جتاوز  فاإن  وموؤّيديه،  اأن�شاره 

فلعّلة ما.
واأ�شمح لنف�شي بالزعم باأين قمت يف وقت ما 
التي كنت فيها على  ال�شنوات  بالتكرمي، نعم، يف 
احتاد  )داخل  والرواية«  الق�شة  »جمعية  راأ�س 
)جنتمع  الزمالء  على  اقرتح  العرب(،  الكّتاب 
اهتماًما  نويل  اأن  االحتاد(  مبقر  ال�شهر  يف  مرة 
بالنتاج االأدبي لبع�س اأع�شاء اجلمعية املتمّيزين، 
املوؤ�ش�شات  اإن  بالقول  »امل�شروع«  لهذا  قّدمت 
رحيله،  عند  باالأديب  اهتماًما  ُتبدي  قد  الثقافية 

طيب  باإ�شماعه  نف�شه  ُنفِرح  اأن  من  مينع  فما 
عملنا  ُن�شمِّ  ومل  قدميه؟  على  مي�شى  وهو  الكالم 
»تكرميا« بل »قراءة يف اأدب« هذا الكاتب اأو ذاك. 
معماري«  »وليد  الالمع  ال�شحفي  باالأديب  بداأنا 
َمن  ُيِعّد  باأن  اأذكر(،  ما  1985 على  العام  )يف 
يندب نف�شه للم�شاركة مقالًة، هي انطباعات عن 
ذلك  على  ودرجنا  زوايا.  من  به  املحتفى  اأدب 
يف كّل االأعوام التي توّليت فيها ما ي�شّمى »مقرر 
اأع�شاء  من  باالنتخاب  يكون  )وذلك  اجلمعية« 
اإىل  ذلك  يف  وو�شلنا  بالتعيني(،  ولي�س  اجلمعية 
حبيبتنا  االإدلبي«  »األفة  مثل  باأعالم  االحتفاء 
�شكاكيني  ووداد  نحوي  واأديب  ال�شام،  �شّت 
اجلامعية  االأ�شتاذة  �شاركتنا  بها  احتفائنا  )ويف 
»الدكتورة بثينة �شعبان« اأول طلعتها بدرا�شة عنها 
م�شتفي�شة( ويوم عزمنا على تكرمي رائد الرواية 
اجلابري«  �شكيب  »الدكتور  املعا�شرة  ال�شورية 
عر�شان!  عقلة  علي  االحتاد  رئي�س  ذلك  ا�شتبعد 
بعد  اأنه  اإال  االحتفاء،  من  نف�شي  ا�شتثنيت  وقد 
اأقام الالحقون  اإدارة اجلمعية  �شنوات من تركي 

اأم�شية يل. 
التكرمي،  اأثمن من  اإين حظيت مبا هو  اأقول: 
الق�ش�شية  �شخو�شي  عن  تعبريي  يف   - اأين 
والروائية، التي ا�شتمددتها تارة من قاع املجتمع 
املعّذب بلقمته املغّم�شة واأخرى من النَُّخب املعذبة 
باإعجاب  حظيت   - امل�شّرجة  الفكرية  ملواقفها 
قرائي، واأزعم مبحّبتهم اأي�شا، يف بالدي ال�شامية 

ويف بالد كّل العرب، وعند بع�س القراء املقيمني 
بعيدا.

لال�ستقر�ر  �الأمريكية  فلوريد�  من  عدت   -
حركة  فيه  ن�سطت  �لذي  �لوقت  يف  �شوريا،  يف 
�خلروج من �لوطن نزوًحا وجلوًء�.. ما �ل�سبب 

يف عودتك يف هذ� �لتوقيت �إىل دم�سق؟
�� يف مغادرتي للوطن وعودتي اإليه ق�شٌة ُتروى. 
حلب،  والدي  من  اأ�شرة  اإىل  اأنتمي  ابتداًء  اإنني 
اأبيه  مع  حلب  اإىل  والقادم  حم�س  يف  )املولود 
ع�شر  ت�شعة  اأجنب  برلك«(،  »ال�شفر  اأيام  طفال 
اليوم  اأوالدهم  عدد  )قارب  والبنات  البنني  من 
احلكومية  بوظيفتي  انتقلت   1966 يف  املئة!(. 
من حلب اإىل دم�شق وفيها كان ا�شتقراري. بع�س 
احلرب  هذه  قبل  االغرتاب  اإىل  خرجوا  اأبنائي 
املبرية التي زادتهم اغرتابا، فُكتب علّي اأن اأبقى 
بدم�شق يف بيتي وحيدا واأنا يف ثمانينّيات العمر، 
اأذهب  اأن  اأمريكا  يف  اأبنائي  طلب  ماجدولني.  يا 
اإليهم، ومع االإحلاح �شافرت. وجدت احلياة هناك 
هنيئة )ع�شرون �شخ�شا من ذّريتي، اأبناء واأحفاد 
واأبناء لهوؤالء، وكناين واأ�شهار وحموات!(، اإال اأّن 
االأ�شواق للوطن الكبري )�شورية( وللوطن ال�شغري 
بهذه  يربطني  ماذا  توؤّرقني...  كانت  )بيتي(، 
االأول  اأمرين:  هذا  اإىل  واأ�شيُف  الغريبة!  الدنيا 
اأّن يف اأدراج مكتبتي هناك يف »�شارع نوري با�شا«، 

م�شاريع كتب، خمطوطات،
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مآثر 
خالدة
هو �شفر عرب الزمن يزخر مب�شاعر احلنني ملا�س تليد يوؤرخ بو�شوح حل�شارات 
قدمية. اآثار ملدن �شمدت لقرون عديدة تقاوم فكر التخلف والتطرف �شتبقى �شاخمة   

لن تندثر رغم نوائب الدهر.
يف رحاب معهد العامل العربي بباري�س، يقام معر�س ملدن اأثرية عتيقة.   يهدي 
الكربى  ولبدة  بالعراق  املو�شل  ال�شوريتني،  وتدمر  اإىل حلب  افرتا�شية  رحلة  لزواره 
بليبيا. ابداع راأى النور نتيجة تعاون م�شرتك بني معهد العامل العربي و�شركة ايكونيم 
وكذلك  االأثري  الرتاث  توثيق  الإعادة  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  يف  املتخ�ش�شة 
منظمة اليون�شكو ف�شال عن �شركة يوبي �شوفت الرائدة يف جمال األعاب الفيديو. يقام 
بني  يحمل  �شفرا  لزواره  ليهدي  املعر�س من 10 اأكتوبر اإىل 10 فرباير 2019، 
طياته ر�شائل توعية بالرهانات املرتبطة بحماية و�شون الرتاث لكونه جزءا ال يتجزاأ 

من تاريخ احل�شارة االن�شانية. 
املدن  هذه  �شموخ  الزائر  �شريى  الرماد،  حتت  من  املنبعث  العنقاء  كطائر 
الدقة،  فائقة  بتقنية  ُتبنى من جديد  �شينبهر من عظمتها وهي  االأثرية.  و�شروحها 
ُيزال عنها الدمار لتجدد يف اأبهى حلة، ترتاق�س مبو�شيقى عربية اأ�شيلة ت�شعر الزائر 

وكاأنه يتجول فعال بني اأرجائها.
هذا املعر�س الباري�شي يبعث االأمل من جديد ك�شمعة ت�شيء عتمة الليل املخيفة، 
ميحي موؤقتا ب�شمة اخلراب والدمار الذي حلق برتاث اأبدع فيه االإن�شان عرب اآالف 
االفرتا�شية  التكنولوجيا  لياأتي خمت�شو  الواقع  عليه يف  نحافظ  اأن  ال�شنني. عجزنا 
لريمموا بعملهم وجهدهم ما اأف�شده االإن�شان ويلهموننا نزرا من ال�شرب وال�شلوان.    

هي مهمة اإنقاذ افرتا�شية ي�شعى من خاللها املعهد دق ناقو�س اخلطر الذي يهدد 
تاريخ الب�شرية، حيث اأنه يف كل قاعة من املعر�س يتم عر�س جمموعة من املعلومات 
واملقابالت تتيح للزائر العربي واالأجنبي فهم تاريخ هذه املواقع التاريخية والظروف 
ال�شعبة التي مرت بها. يركز املعر�س اأي�شا على مداخالت للقائمني على حماية هذه 

االأماكن وكنوزها املعمارية العريقة.
يتاح للزائر اأي�شا جتربة فريدة من نوعها، و�شع خوذة متكنه من االن�شهار واقعيا 
وح�شيا يف قلب هذه املواقع االأثرية لينظر من حوله ويتجول يف زوايا هذه ال�شروح 

العريقة لينف�س عنها الغبار نا�شيا ولو لوهلة اأنه يف عا�شمة اأالأنوار.
اإال  لديها  خيار  ال  االإن�شان،  وجربوت  الزمان  غدر  تقاوم  نفي�شة  تاريخية  ماآثر 

ال�شمود والكفاح من اأجل البقاء.
واإعادة  التكنولوجيا  فب�شالح  العربي،  العامل  معهد  بها  يقوم  نبيلة  اأمل  ر�شالة 
ت�شكيل رقمية يرد باأ�شلوب ح�شاري على عمليات التخريب والتدمري التي طالت هذه 
املواقع لتظل �شاخمة تعك�س عظمة مدن كانت وال تزال تخلد ملا�س عريق رغم جرحها 

العميق.

الفنان المغربي نعمان لحلو في 
حفل باريسي ب »خيمتنا« 
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فاطمة الزهراء بنجلول

ملنتدى  االأوىل  الدورة  عقدت   ،2018 نونرب   13 اإىل   11 من 
باري�س لل�شالم يف »القاعة الكربى ال فيليت«  ومت تق�شيمها اإىل ثالث 
االأفكار  وتطوير  مناق�شة  متت  حيث  املناق�شات،  ف�شاء  ف�شاءات. 
واملبادرات يف اأ�شكال حوارات مبتكرة بهدف الو�شول اإىل ا�شتنتاجات 
واالأفراد  املنظمات  خالله  من  قدمت  والذي  احللول،  ف�شاء  عملية. 
التي مت اختيارها بعد دعوة لتقدمي الطلبات، م�شاريع تتعلق باحلكامة 
مع  بالتعاون  و  خالله،  مت  والذي  االبتكار،  ف�شاء  واأخريا،  العاملية. 
ين و املوجهني. و بعد اأربعة اأيام من العمل، قدمت االأربع فرق  املَُتَحدِّ
اخلا�شة  الرقمية  واحللول  امل�شبوقة  غري  مناذجها  بالهاكاثون  االأوىل 

ب�شفافية البيانات املالية. 
للتكنولوجيا  منظمة  ثالثني  من  اأكرث  دعمت  ال�شياق،  نف�س  يف  و 
وقد  امل�شتدامة.  الدميقراطية  مبادرة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املدنية 
اأن التكنولوجيا هي يف خدمة  قدموا ميثاًقا للمبادئ يوؤكد للمواطنني 
الدميقراطية. و هي حملة تعبئة عاملية ت�شتهدف الدول واملدن الإن�شاء 

�شراكة اإ�شرتاتيجية جديدة معهم.
العامل  يف  املتزايدة  للتوترات  كا�شتجابة  املنتدى  م  مِّ �شُ وقد 
الدائم  ال�شالم  باأنه ال ميكن حتقيق  االقتناع  اإىل  وا�شتنادًا  املعا�شر، 
اإال من خالل التعاون »عرب الوطني«. و يهدف منتدى باري�س لل�شالم، 
يكون  اأن  اإىل  اإطاره،  يف  تنظم  التي  واللقاءات  املناق�شات  وبف�شل 
والتنمية،  والبيئة  ال�شالم واالأمن  التعاون يف جماالت  مكان كل حلول 
لالأزياء  تنظيم عر�س  ثم مت  ال�شامل.  واالقت�شاد  التقنيات اجلديدة 
املوؤمترحول  هام�س  على  اإفريقيا  م�شممي  من  القادم  اجليل  يقدم 

املو�شة من اأجل ال�شالم. 
واأخريًا، اأقيم حفل ختامي للطبعة االأوىل من منتدى باري�س لل�شالم 
باإعالن 10 م�شاريع فائزة لتلقي الدعم من بني 119 م�شروع  اختري 
للم�شاركة يف املنتدى بعد تلقي اأكرث من 900 تر�شيح من 116 دولة. 

القاعة الكبرى » ال فيليت« تحتضن النسخة 
األولى من منتدى باريس للسالم

اأحيا الفنان املغربي »نعمان حللو«، 
�شالة  قاعة  يف  �شاهرا  فنيا  حفال 
الري�شاين  حممد  للمغربي  خيمتنا 
ب�شراكة ودعم من وزارة مغاربة العامل 
نوفمرب   16 اجلمعة  الهجرة،  و�شوؤون 
الباري�شية  ال�شاحية  يف   2018
مونرتوي، �شهرة باري�شية عائلية جمعت 
و  ع�شاق  من  العربية  اجلالية  ابناء 
�شافر  االأ�شيل،  امللتزم  الطرب  مريدي 
باجلمهورنحو االأ�شالة و الرتاث، و اأمتع 
اجلمهور باأغانيه املعروفة: »بالدي زين 
تافياللت،  �شف�شاون،  اوزان،  البلدان، 
ال�شهرية  الأغنيته  انتقل  ثم  را�شية«. 
بعمق  غناها  التي  ال�شوارع«  »اطفال 
بوؤ�س  على  حزن  من  في�س  و  اح�شا�س 
االأطفال،  من  ال�شريحة  هذه  �شقاء  و 
حيث  تكرميية  بو�شلة  احلفل  واختتم 
الدرا�شات  و  لالأبحاث  ذرا  مركز  قدم 
له  تكرميي  درع  حللو  نعمان  للفنان 
جملة  تلتها  ابداع،  و  متيز  و�شهادة 
تكرميات من خمتلف اجلهات امل�شرفة 
انه  �شرح  كما  احلفل،  تنظيم  على 
ي�شتهل هذه احلفلة من باري�س يف اطار 
جولة فنية حيث يحل باأم�شرتدام نهاية 
نوفمرباجلاري، لتقدمي حفل مو�شيقي، 
تن�شيط  اأجل  من  بعد ذلك  وباأوتريخت 
اأطفال و�شباب اجلالية  �شبيحة لفائدة 
 7 اإحياء  يعتزم  كما  الفقرية  باالأحياء 
و  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  حفالت 
واحدة مبونرتيال، خالل العام اجلديد 

.)2019(
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نظمت جمعية ال�شحفيني العمانية يف منظمة اليون�شكو بباري�س »ملتقى ال�شحافة العمانية االأوروبية« بالتن�شيق مع �شفارة ال�شلطنة يف فرن�شا حتت �شعار »بني ُعمان 
واأوروبا ج�شور للتوا�شل ال�شحفي واالأدبي والفني«. وقدمت يف ندوة �شت اأوراق عمل قدمها كل من الدكتور هالل احلجري والدكتور �شليمان احل�شيني، واملوؤرخ الفرن�شي 
70 لوحة مل�شورين  للملتقى مب�شاركة  الفوتوغرايف امل�شاحب  افتتح املعر�س  . كما  اللمكية  الطائي وجيهان بنت عبداهلل  بيلكوك وحامت بن حمد  بيغان  الدكتور كزافيه 
عمانيني اإ�شافة اإىل م�شورين فرن�شي وبريطاين. ح�شر الندوة الدكتور غازي الروا�س �شفري ال�شلطنة املعتمد لدى فرن�شا، ومثَّل اليون�شكو املديرة العامة لليون�شكو معز 
�شق�شوق م�شاعد املديرة العامة لالت�شال واملعلومات. اإ�شافة اإىل عدد من �شفراء الدول العربية و�شفراء اليون�شكو املعتمدين يف باري�س وجمع كبري من املثقفني الفرن�شيني 

ورجال ال�شحافة واالإعالم.
واأكد ال�شيخ غازي الروا�س على اأهمية ملتقى ال�شحافة العمانية االأوروبية بني عمان واأوروبا، وما ميثله من فر�شة الإبراز اجلانب التاريخي واحل�شاري لل�شلطنة خا�شة 

يف منظمة اليون�شكو ونوه باهتمام �شفارة ال�شلطنة على دعم مثل هذه امللتقيات واللقاءات.

جسور التواصل بين ُعمان وأوروبا في ملتقى الصحافة العمانية األوروبية باليونسكو

اقامت ال�شفارة العمانية بباري�س حفال كبريا يف فندق 
كوكبة  ح�شرته  الوطني،  العيد  ملنا�شبة  ال«  »�شاجنري 
والثقافية  والع�شكرية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  كبرية 
الفرن�شية و �شفراء الدول العربية واالأجنبية  وعلى راأ�شها 
الرئي�س ال�شابق فران�شوا هوالند، الذي �شرح لكل العرب 
باأنه �شعيد مل�شاركته احتفالية �شلطنة عمان الوطنية. فيما 
اأكد ال�شيخ غازي الروا�س �شعادته لهذه املنا�شبة الوطنية 
وقال لكل العرب باأنا ل�شاطنة تهتم بتطوير العالقات بكل 
الفرن�شية قدمية  العمانية  العالقات  اأن  واأكد  العامل  دول 
العالقات  تطورت هذه  وقد  ت�شل الأكرث من 280 عاما، 
ب�شكل اأكرب بعد زيارة ال�شلطان عام 1989 فيما �شرح 
باأن  العرب  لكل  النغ  جاك  العربي  العامل  معهد  رئي�س 
فعمان  وثقافتها،  واحلداثة  الرتاث  بني  تتكامل  ال�شلطنة 
ال�شعب  للتناغم بني طوائف  اإيل منوذج عظيم  بالن�شبة  

والثقافات والديانات.

العيد الوطني لسلطنة عمان في فرنسا

المجتمع
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رأي رأي

اأ�شابعي  على  اأعّد  يجعلني  الذي  ما  الطويل  الظل  �شاحب  يا  اأدري  ال 
كم  وف�شلت،  الالمباالة  مبمحاة  ذاكرتي  من  اأحموك  اأن  قررت  مرة  كم 
من  ذاكرتي  به  حتتفظ  ما  كل  باإهالة  االأم�س  منمنمات  دفن  حاولت  مرة 
�شجارات عقيمة فوقه، لقناعتي باأن اإكرام امليت دفنه، ولكنني مرة اأخرى 
ف�شلت،  رمبا مل اأكن جادة يف ن�شيانك مبا يكفي، ولكنها الرغبة باإغاظتك 
عرب جتاهلي لك، فتغيظني باأنفا�س ظّلك املمعن يف احل�شور، الراق�س على 
اأق�شم لك يا �شيدي باأين ف�شلت يف اإح�شاء  قدم واحدة يف ممرات قلبي، 
عدد املرات التي كنت فيها جادة يف ك�شر مرايانا، واإحراق دفاترنا، واإغراق 
كل مراكب الذاكرة التي تقّلني اإىل �شواطئ عطرك ال�شارخ، وما اإن اأبداأ  
يبت�شم يل  ندية،  الوقت كوردة دم�شقية  بالعّد حتى يطل وجهك من عروة 

في�شقط قلبي يف براثن لعبته واأحبك اأكرث..
من قال اإين ا�شتطعت ن�شيانك، وكل ماحويل ي�شدين الإحكام اأزرار قلبي 
كي اليت�شرب منه ا�شمك، و�شوتك الذي يقرع يف عمري كاأجرا�س الكنائ�س 
قدمية  اأغنية  مثل  االأموي،  باحة  املاآذن يف  مثل حمام  يرفرف  االآحاد،  يف 

تذكرين باالأماكن العتيقة التي احتفظت ب�شورنا املعلقة فوق جدرانها..
بعناد  اأت�شبث  مازلت  باأين  ال�شنة  راأ�س  اأعتاب  على  اأعلن  االآن  اأنا  ها 
بن�شف قلبك، ون�شف اأيامي معك، واأرمي الن�شف االآخر يف موقد الغياب، 

لتاأكله النريان، وتنفث اأبخرتها يف وجه اأطاللنا الرمادية..
لنحتفل معا يف راأ�س ال�شنة التي لطاملا افتقدتك فيها، كنت كل اأ�شقط يف 
جّب االحتماالت يف كل مرة اأحتاجك فيها وال اأجدك، مل تقنعني التربيرات 
يوما، ولكني كنت اأ�شمد جرح ح�شورك  بكمادات الثقة، ال مل تكن الثقة بل 
هو التم�شك االأحمق بحبك الذي اأدمنته مثل خمدر مغ�شو�س اأعرف م�شار 
ا�شتخدامه واأكافح لكي ال ا�شفى منه، كان الرتقب اللذيذ  يجعلني اأحلق يف 
ارتطام احلقيقة  فا�شمع �شوت  اأر�س �شلبة  فوق  اأهبط  ثم  �شبع،  �شماوات 

وت�شظيها..
دعنا براأ�س اأ�شيب لعامنا اجلديد نحتفل معا،  وليكن اليا�شمني  عريف 
األف  معركة  كل  بعد  نولد  دم�شق  مثل  اأننا  على  الوحيد  وال�شاهد  حفلنا، 

مرة...

ماجدولين الرفاعي

على أعتاب عام جديد..
هل الرقابة الفكريَّة مفرو�شة علينا؟ اأَم نحن خلقناها؟

عبارٍة  اأو  كلمٍة  لكلِّ  رقابة مبعناها احلرا�شّي،  كلمة  �شماع  العربيَّة على  االأُذن  تعّودت 
»ال�شمعب�شرية«  اأو  ودورّيات،  كتٍب  من  املقروءة  و�شائلنا  يف  كان  اإْن  م�شهٍد،  اأو  �شورٍة  اأو 
ن وُين�َشر ُيذاُع  ا ُيدوَّ من اإِذاعة وتلفاز وم�شرح و�شينما، حتَّى باتْت امل�شوؤولة اأواًل واأخرًيا عَمّ
احلياة  م�شريه  منها  َفَلَت  فما  الرقبة،  حول  املعقود  احلبل  مُتِثُّل  فهي  وبذلك  ُد؛  وُيج�شَّ

واال�شتمرار والدميومة، وما اأُحِكَم، فهو مفقود وزائل.
اأَيِّ  يف  للنهو�س  العمل؛  بيئَة  ُيحاكي  بامتياز،  اإداريٌّ  امل�شطلَح  هذا  اأَنَّ  من  وبالرغم 
درجة  اإىِل  لت�شَل  حدوَدها؛  ى  تتخطَّ َغَدْت  اأَنَّها  ا،  حقًّ للده�شة  ُيثرُي  فما  كانْت؛  �شٍة  موؤ�شَّ
هي واحَلْجب، بعد اأَْن كاَن هدُف وجودها االأ�شمى هو ت�شويُب املعلومة، وت�شذيُب  القمع والنَّ
الأجله،  ُخلقت  َعّما  َفَنَحْت  املُتلّقي،  الِفْكَر  يالئم  وانتقاوؤها مبا  االأَلفاظ  وتهذيُب  االأفعال، 
، اإِْن كاَن يف اأَكلنا و�شربنا َوحتَّى يومنا ودقائق حزننا  ُل يف عي�شنا اليوميِّ َحتَّى باتْت تتدخَّ

ومرحنا وم�شاعرنا وان�شغاالتنا؛ لت�شبح ُمراَقبة.
لة يف عمق  اأَ�شيلة متاأَ�شِّ وكلمة مراقبة لي�شت طفرة م�شتحدثة يف جمتمعاتنا، بل هي 
تن�شئتنا وتربيتنا وتاريخنا القدمي املمتّد، تاأْبى االنزياح قيد اأمنلة، برغم حفظ معظمنا 
ا«؛ لراُه َيحيُد عن م�شاره وُي�شاُع له اأَْن يكوَن »َمْن  للقول املاأثور »َمْن راقَب النا�َس ماَت همًّ

راقَب النا�َس ال يهّمه«، َفُتحاُك املكائُد َوتْكرُثُ االأقاويُل واالإ�شاعات واالتهامات.
اأَمام  اجتماعًيا  �شقطت  و�شطوته،  الرقيب  عني  من  ر  للتحِرّ املُنادية  ال�شيحات  كّل 
وال  عنها  انفكاك  ال  التي  املتوارثة،  العادات  بحكم  من�شي  لنجدنا  والتقاليد؛  االأَعراف 
ي، فنمار�ُس ُمراقبتنا �شمن االأ�شرة الواحدة، واحلّي الواحد، والبلد الواحد، ون�شعى  تخطِّ
للفعل  واإدراكنا  فهمنا  ُيالئُم  الذي  بال�شكل  ومفاهيمنا  روؤيتنا  �شّحة  الإِثبات  جاهدين 

املح�شو�س ولي�س ملنطق التوّزع الدميوغرايف اأو االإيديولوجي.
وكم من اأَحكاٍم اأُطلقْت - بفعل احتكام الرقيب و�شيطرته املُطلقة وخ�شوعه واإِخ�شاع 
ُكِتَب لها الواأُْد يف  اأَعماٍل،  ا  اأَحالٍم واآماٍل، ورمبَّ – على الِفكر والِفكرة، على  االآخرين لها 

مهدها، حتت بنٍد �شهرٍي: »اقتطعته الرقابة.«
ة املطلقة  ُل للحدِّ من مفهوم احلريَّ الرقابُة ُعموًما، وبالرغم من كل ما تتحامُل وتتحمَّ
اأَبرت،  ببناٍن  اإِليها  م  ُقدِّ ما  لنا  ترتك  قد   - املُحافظة  ة  العربيَّ جمتمعاتنا  يف  ا  – خ�شو�شً
وجتل�ُس املراقبة االجتماعيَّة - حَتَت ذريعة كلمة »غري الئق« - اأَ�شرية كر�شيِّ العجِز الفكريِّ 

ذي العجالت االأربع.

أندره عيد قره 

رقابة في قبضة ُمراقبة
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االعالمية و المذيعة جميلة عاطف:
أبحث عن لغة التواصل وضد التعصب

نرحب بك على �سفحات كل �لعرب ونتمنى �ن 
تقدمي نف�سك للقر�ء ؟

- اواًل ال بد من �شكر جملة كل العرب على هذا 
االهتمام واأمتنى لكم ا�شتمرار النجاح والر�شانة يف 
تقدمي ما يهم املواطن العربي يف ديار الهجرة اأو يف 
وتثبيت  االآخر  التوا�شل مع  لغة  وان تنجح يف  وطنه، 
اإن�شانية  حتاكي  االإن�شانية  للغة  م�شرتكة  م�شاحة 

االإن�شان ولي�س ت�شليعه واعتباره مادة لال�شتهالك.
اأنا اإن�شانة عربية من املغرب اأ�شعى دائمًا ان اأكون 
م�شوؤولية،  بكل  اإن�شانيتها  متار�س  اإن�شانة،  مواطنة 
االآخر كما  اأرى  اأي�شًا،  ومتار�س عملها بكل م�شوؤولية 

هو ال كما اأريد، وابحث عن لغة التوا�شل التي تقرب 
بني الب�شر الأنني ال اقبل الهوية املتع�شبة. فاأنا اأف�شل 
العامل  هذا  من  مواطنة  اأكون  كي  املركبة  الهوية 
التوا�شل  تكنولوجيا  اجتياح  اأمام  �شغريًا  بات  الذي 
لي�شا  والعدل  العدالة  طاملا  وقا�شيًا  االإعالمي  
موجودين باملعنى االإن�شاين االجتماعي واالقت�شادي 

وال�شيا�شي.  
كيف بد�أت م�سريتك �ملهنية باالإعالم؟

 � عن انطالقتي يف جمال االإعالم، مل اأفكر يوما 
ال�شحافة  جمال  يف  �شاأعمل  باأنني   97 العام  حتى 
اأريد  ال  الأين  لي�س  الب�شري  اأو  ال�شمعي  االإعالم  اأو 
علمية  اهتماماتي  كانت  واإمنا  لدي  رغبة  ال  اأو  ذلك 
بحتة لكوين در�شت البيولوجيا واجليولوجيا، وان اهلل 

وهبني اإىل جانب ذلك بع�س القوة يف اللغة العربية 
الإنتاجات  متوا�شلة  مبطالعة  اأكرث  عززتها  التي 
القراءات،  من  نوع  الأي  ا�شتثناء  دون  من  اأدبية 
عن  كتابات  اأم  فل�شفة  اأم  �شيا�شة  اأم  روايات  اأكانت 
منحني  اهلل  ان  ذلك   اإىل  اأ�شف  والتاريخ،  الدين 
املجال  يف  العمل  على  ت�شاعد  وح�شور  �شوت  قوة 
اأ�شجل  كنت  بال�شدفة  بداأت  الق�شة  التلفزيوين. 
بع�س الوثائقيات واقرتح علي احد املخرجني الكبار 
ال�شروط  اأن  وقال  االأوىل.  املغربية  القناة  يف  العمل 
متوفرة اأن اأكون مقدمة اأخبار اأو برامج  كبداية كل 
�شحفي . بداأت حمررة ومن ثم مرا�شلة وطبعًا كانت 
اإىل  مبا�شرة  انتقايل  متنع  كثرية  م�شاعب  هناك 
ال�شا�شة كمذيعة ولكن التجربة كانت مهمة اأن تتدرج 
اخلرب  تعرف  اأن  ال�شحيح،  الطريق  املهنة  هذه  يف 

حوار: رنا الجندي

العدد 4- السنة األولى



53

واالأخبار وما حولها، وان تتحول اإىل مرا�شل وت�شنع 
راقية وحترتم عقله  بلغة  للم�شاهد  وتقدمها  الق�شة 
على  للتدرب  العمل  يف  اأ�شدقاء  �شاعدين  وهمومه. 
كانت  االأوىل  املغربية  القناة  وطبعًا  االأخبار  تقدمي 
مدر�شتي االأوىل، وانتقلت بعد �شنوات اإىل قناة العامل 
يف طهران ل�شنوات ثالث اكت�شبت خربة جيدة، ومن 
�شات  اإىل حمطة ميدي  وبعدها  اإىل دبي  انتقلت  ثم 
اإىل  انتقلت  و�شتة  األفني  عام  اآواخر  ويف  طنجة.  يف 
رو�شيا اليوم يف مو�شكو ل�شت �شنوات متوا�شلة وكانت 
من اأهم حمطات م�شريتي املهنية وفيها تعرف علي 
امل�شاهد العربي وعرفني اأكرث، وبعد ذلك تنقلت ما 

بني بريوت ودبي والرباط.
�أ�سلوب  مذيع  لكل  �أن  عليه  �ملتعارف  من   - 

خا�س بالتقدمي، ما هو �أ�سلوبك �ل�سخ�سي؟
� قد يت�شابه مقدمو االأخبار والربامج التلفزيونية 
االأ�شلوب  ولكن  ما  اإىل حد  اأو حتى غريها  ال�شيا�شية 
ال�شفات  اإىل  يعود  اخلا�س  االأ�شلوب  يتميز.  قد 
ال�شخ�شية لكل مقدم ومذيع ومدى ثقافته اأواًل وفهمه 
يف  هادفًا  يكون  وان  وظيفة  ولي�س  ر�شالة  يوؤدي  باأنه 
هذا  يجتاح  حيث  لالأ�شف  ا�شتعرا�شيا،  ولي�س  عمله 
واالأ�شف  العربية،  حمطاتنا  من  الكثري  االأ�شلوب 
االأغلبية  حيث  ال�شا�شات  على  املذيعات  على  اأي�شًا 
امراأة، من جهتي  كمذيعة  ولي�س  كاأنثى  نف�شها  تقدم 
اأنني  اأنا مذيعة امراأة جدية و م�شوؤولة ولكن ال يعني 
اقبل  وال  ال�شا�شة  على  اأنثى  ل�شت  ولكن  اأي�شًا،  اأنثى 
اأنثى  اأنني  معي  التعاطي  يتم  اأو  كذلك  نف�شي  تقدمي 
الذهنية  بقدراتها  وا�شتخفافا  للمراأة  احتقار  وهذا 
والفكرية لالأ�شف هو ال�شائد يف املجتمعات الذكورية 
اأعتمد  التلفزيوين، ال  اأنا اعتمد فن احلوار  العربية. 
اأنا  اأنني يف �شراع معه  اأو  القتال مع ال�شيف  اأ�شلوب 
يفهم  اأن  يجب  م�شاهد  هناك  ان  قاعدة  اأحاورعلى 
للتفكري  االيجابي  ا�شتفزازه  اإىل  وتوؤدي  ما  ق�شية 
مبو�شوع قد يهمه، فن احلوار التلفزيوين يعتمد اأي�شًا 
احرتام من ت�شت�شيف واحرتام امل�شاهد وعقله ال اأن 
اأن تتحكم بعقله  ت�شتعر�س عليه وتنفره وكاأنك تريد 

�شناعة  عنا�شر  اأحد  االإعالم  اأن  �شحيح  وبراأيه، 
الراأي العام ولكن يجب اأن ال يكون اإ�شقاطا على الراأي 
العام و تبقى املعلومة هي االأ�شل، اأ�شلوبي هو، حاوري 
املختلف،  قبول  مببداأ  حاوري  ا�شتعرا�س،  دون  من 
حاوري كمقدمة وكمذيعة حتمل ر�شالة حتفز امل�شاهد 

على العودة اإىل عقله والتفكري مبا يحيط به.
�إد�رة �حلو�ر خالل �لبث �ملبا�سر على �لهو�ء   -
له رهبة معينة الأن �خلطاأ ال ميكن �لرت�جع عنه 
باملونتاج كما �لرب�مج �مل�سجلة، كيف ترين ذلك يف 

جتربتك ؟
من  تكون  قد  وهي  حا�شرة  الرهبة  �شحيح   �
اأ�شا�شيات العمل اأمام الكامريا، الأنك بقدر ما تكون 
ما  بقدر  بها  تقوم  التي  املهمة  جناح  على  حري�شا 
مبعنى  ال�شلبي،  ولي�س  االيجابي  القلق  لديك  يكون 
امل�شاهد  بعقل  تليق  مادة  وتقدمي  النجاح  هم  اأن 
املذيع،  من  يتطلب  املبا�شر  واحلوار  واحرتامه، 
فني  بخطاأ  الوقوع  عدم  على  احلر�س  من  املزيد 
ولكن  امل�شاهد،  ذاكرة  من  حموه  اأو  ن�شيانه  ي�شعب 
ولي�س  االأخبار  ن�شرات  يف  حتى  اأنه  اأقول  اأن  اأريد 
ال  االأكرب  ون�شبتها  حا�شرة  الرهبة  فقط  الربامج 
التي  ال�شا�شة  لنجاح  واإمنا  �شخ�شية،  الإبعاد  تكون 
تعمل بها والحرتام �شخ�شك يف الوقت ذاته، واأي�شًا 
معدودات  لثوان  الرهبة  تكون  يعني  املحرتفني  عند 
على  ال�شيطرة  من  الطويلة  جتربتهم  ومتكنهم 
الكامريا  ت�شبح  مكان  اإىل  الو�شول  من  اأو  الكامريا 
اأن  لغاية  حمرتفًا  ت�شبح  يعني  �شادقة،  �شديقة 

الكامريا هي لعبتك كمذيع اأو كمذيعة.
-هل وقعت لك �أحد�ث معينة - مهنياً - وكنت 

�سعيدة بها �أو م�ستاءة منها ؟
� داخل كل حمطة تلفزيونية توجد م�شاكل عابرة 
ال ت�شتحق الكالم عنها وهي روتني عمل يومي ب�شيطة 
اأما  اأقف عندها،  ال  واأنا  الغرية  خ�شو�شا يف جمال 
ال�شعوبة التي قد تواجهها واأنت على ال�شا�شة هي اأن 
االلتزام باخلط  الأنه عليك  به  لي�س مقتنعًا  ما  تقول 
التحريري للمحطة، واالأ�شعب من كل هذا اأن حتافظ 

على توازنك واحرتامك واأنت حتاور من تراه ظاملًا. 
مثاًل  املفرحة،  االأحداث  بع�س  هناك  يبقى  ولكن 
هناك  طفلي  واأجنبت  اليوم  رو�شيا  يف  كنت  عندما 
الثامن  العاملي يف  املراأة  يف مو�شكو ويف منا�شبة يوم 
الهواء  على  يل  زهور  باقة  بتقدمي  قاموا  مار�س  من 
مبا�شرة وبعدها قاموا بت�شويري مع ابني، هذا يوم 
رو�شيا هناك احرتام كبري  اأن يف  �شيما  اأن�شاه ال  لن 
للمراأة ال بل تتقدم على الرجل يف كثري من املجاالت.

 ـ ما ر�أيك باالعالم �لف�سائي �لعربي حالياً ؟
لدينا  كان  ان  ال�شوؤال  يجب  كان  اأن  اأدري  ل�شت   �
املعلومة  تقدمي  يعني  مبا  العربي  العامل  يف  اإعالم 
للم�شاهد وما حولها واإعطائه حرية التفكري، اأم لدينا 
منابر �شيا�شية تلقينية تتخذ �شفة اإعالم. تقنيًا وفنيًا 
قد حترتم الكثري من املحطات يف عاملنا العربي مبعنى 
ق�شية  اأي  اإىل  الو�شول  على  والقدرة  ال�شورة  تقدمي 
ال�شيا�شة مبعنى  ولكن طغيان  والكالم عنه،  اأو حدث 
امل�شالح ال�شيا�شية حولت املحطات اإىل منابر �شراع 
لتجد  التوازن  عن  وتبتعد  امل�شاهدين  بعقول  تتالعب 
ترى  ما  نادرًا  عام.  راأي  ت�شوه  م�شكلة  اأمام  نف�شك 
معلومة تاأتيك اإال وهي مغلفة بر�شائل �شيا�شية منحازة 
م�شهد  اأمام  ت�شبح  وبالتايل  ذاك  اأو  الطرف  لهذا 
ذلك  ومب�شاهدة  ب�شماع  ترغب  كنت  اإذا  اإال  �شياع 
لي�س  للنا�س  اإعالم  لدينا  لي�س  ما.  موقف  على  بناء 
عدم  من  وتبداأ  املواطن،  وهموم  ق�شايا  اإعالم  لدينا 
وجود التنمية اأو ف�شلها، اإىل الفقر وقهره، اإىل االأمية 
وكوارثها االجتماعية واالقت�شادية، اإىل اأزمات ال�شكن 
ب�شكل  ما  يومًا  مثاًل  اإعالمنا  تناول  هل  البطالة.  اإىل 
وجود مراكز بحث علمي  ق�شية عدم  مركز وحقيقي 
يف اأوطاننا املمتدة من املحيط اإىل اخلليج؟ هل تناول 
اأي�شًا ق�شية البيئة وخماطرها اإال من باب حدث هنا 
اأو هناك ويكون عر�شيًا ولي�س منهجيًا، لهذه االأ�شباب 
فبالتايل ال ميكن  اإعالمنا،  ت�شيطر على  ال�شيا�شة  اأن 
حما�شبة هذا االإعالم مهنيًا واإمنا �شيا�شيًا، طاملا اتخذ 
النا�س.  ولي�س جانب م�شالح  ال�شيا�شية  اللعبة  جانب 
وحمرتمون،  حمرتفون  واإعالميات  اإعالميون  يوجد 
حمرتمات وحمرتفات ولكن هل من فر�س ال�شتغالل 
اأو لتوظيف قدراتهم وقدراتهن؟ ال�شوؤال هنا اأي اإعالم 

نحتاج وماذا نريد منه.
ـ هل حتبني توجيه كلمة مل�ساهديك عرب جملة 

كل �لعرب ؟
اأن  اأمتنى  العربي  العامل  هذا  من  كاإن�شانة  اأنا   �
منتلك يومًا اإعالمًا نزيهًا ومتوازنًا يركزعلى املعلومة 
وال  التفكري  حرية  على  امل�شاهد  وي�شاعد  ال�شادقة 
امل�شاهد  اأن  واأعتقد  الواحد  الراأي  عليه  يفر�س 
االإثارة  لغة  بني  التمييز  على  القدرة  ميتلك  العربي 
وال�شحن والتالعب بالعقول وبني الر�شالة االإعالمية 
والتالعب  التع�شب  عن  والبعيدة  والهادئة  املتوازنة 
وقبوله  االآخر  على  واالنفتاح  التب�شر  اإىل  والداعية 

كما هو.
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المجتمع

بفرن�شا،  متزايد  ارتفاع  يف  الطالق  ن�شب 
 )44738( هناك  كانت   )1972( �شنة  ففي 
حالة  األف   )130( مع  مقارنة  فقط  طالق  حالة 
ن�شبة  اإىل  ت�شري  االأرقام  وبع�س   ،)2017( �شنة 
الن�شاء من يطلنب  االأزواج،  )%45( من جمموعة 
حد  يف  يعد  وهذا  احلاالت  اأرباع  ثالثة  يف  الطالق 
غاية  اإىل  املا�شي  ففي  اإجتماعية،  طفرة  ذاته 
الطالق  طالبي  من  العليا  الن�شبة  كانت  الثمانينات 
رجااًل، وال�شبب يعود لكون غالبية الن�شاء كن ماكثات 
بالبيت عك�س اليوم، حيث اإن )%70( من الن�شاء 
املنح  تتقا�شني  اأو  عامالت  هن  حاليًا  املطلقات 

وامل�شاعدات االإجتماعية.
عند  الغرب  يف  يكون  االإنف�شال  هذا  اأن  بيد 
نحو  النزوع  ب�شبب  اجلن�شني  من  االأزواج  من  كثري 
االإ�شتقاللية الفردية والطموحات ال�شخ�شية، مطية 
االأطفال  وتربية  االأ�شرة  قيود  من  التحرر  اأجل  من 
باأب�شط احلقوق، وجند  االآخر  للطرف  الوفاء  وعدم 
االأ�شرة مهددة بالتفكك �شواء من جانب املراأة التي 
لبيته  الرجل  باإهمال  اأو  الزوجية  احلياة  حترتم  ال 
املقاهي  اإىل  الهروب  اأو  اأخرى،  امراأة  اإىل  باالجتاه 
واملخدرات  للتدخني  اإدمانه  اأو  والقمار،  اللهو  ودور 
الغربية  الدول  يف  امل�شروعون  الحظ  وقد  واخلمور. 
بهم  حدا  مما  الطالق،  ن�شبة  يف  بليغًا  ارتفاعًا 

االأزواج  فيه  ويجد  املحاكم،  بيد  وجعله  تقييده  اإىل 
اأنف�شهم اأمام م�شطرة معقدة لف�شخ العقد ولو كانت 
ثم  ومن  ومو�شوعية.  منطقية  لالإنف�شال  اأ�شبابهم 
الطالق  اأن  املوؤكد  فمن  لها،  ح�شر  ال  م�شاكل  تنتج 
اأواًل لي�س بال�شئ ال�شهل هنا بفرن�شا، ال �شيما عندما 
يتعلق االأمر بالزوجني من جن�شيات خمتلفة كون اأحد 
االأزواج من عرب املهجر، فاالأمور ميكنها اأن تتحول 
اإىل  االأحيان  اأغلب  ويف  قانوين،  �شراع  اإىل  �شريعًا 

ماآ�شي اجتماعية.
»انتقلت للعي�س يف فرن�شا لالقرتاب من اأطفايل«

اإذ منذ  اأب من جن�شية جزائرية  يعي�شه  هذا ما 
اأربعة  قبل  ال�شابقة  الفرن�شية  زوجته  من  طالقه 

اأعوام.
معي  لتق�شي  ال�شهر  يف  واحدة  مرة  تاأتي  ابنتي 
التي  الوحيدة  الزيارة  هذه  االأ�شبوع،  نهاية  عطلة 
الذي  االآخر  طفلي  عك�س  وب�شعوبة،  عليها  ح�شلت 
تبقى غرفته خالية، اأغرا�شه ومالب�شه التي ا�شرتيتها 
العدالة  مراد:  يقول  اأبدًا،  يلب�شها  منذ عامني مل  له 
الفرن�شية األغت حقي بح�شانة اأطفايل، بعدما كانت 
يل ق�شية رفعتها ببلدي االأ�شلي، خ�شية اختطايف لهم 
عطلة  عقب  ق�شائية  �شكوى  والدتهم  رفعت  اأن  بعد 

ق�شيتها مع اأبنائي يف اجلزائر دون موافقتها.
 قاومت الأكرث من ثمانية ع�شر �شهًرا واأنا اأحاول 
منهم  االقرتاب  حاولت  كلما  اأوالدي،  روؤية  فقط 
اأو من  االأم  اأمامي بطلب من عائلة  ال�شرطة  وجدت 

فرن�شا  اإىل  هنا  جئت  اأنني  يعتقد  اجلميع  املدر�شة، 
بامل�شاعدة على  اأن تقوم  اأبنائي بداًل من  الإختطاف  
اإ�شالح االأمور، اأ�شعر وكاأن هذه »العدالة الفرن�شية« 
م�شاكل  من  يعاين  الذي  االآباء  اأحد  تزيد من حمنة 
عدة بحكم بعده عن بلده، اأ�شعر كاأننا حمكوم علينا 
م�شبقًا. فالبعد عن البلد االأ�شلي وعدم معرفة قوانني 
تاأزمًا،  ال�شراعات  هذه  تزيد  االآخر  البلد  وعقلية 
تختلف  الت�شريعات  االأ�شرة،  قانون  يف  واأن  خا�شة 
باختالف الثقافات. اأدوات قانونية مت و�شعها يف هذا 
اأحد االآباء من�شو�س  املجال، فاختطاف االأبناء من 
ويف  االأوروبية.  الالئحة  ويف  الهاي  اتفاقية  يف  عليه 
بلده االأ�شلي  اإىل  اإرجاع الطفل  حال االختطاف يتم 

و ب�شرعة.
تزايد حاالت الطالق

على  منطقها  تبني  التي  الغربية  املادية  احلياة 
ح�شاب  على  ذلك  كان  واإن  الكاملة،  احلرية  مبداأ 
االآخرين، جتعل االأ�شرة هناك تتعر�س لهزات عنيفة 
الن�شاء  من  كثريًا  االأفراد، مما جعل  عليها  يقوى  ال 
على  للح�شول  الطرق  اأ�شرع  وراء  يلهثون  والرجال 
اأخرى،  جتارب  يف  والدخول  واالنف�شال  الطالق 
غيار.  قطعة  اأية  تغري  كما  والبيت  الزوج  فيها  يغري 
ق�شية  األف   340 الطالق  ق�شايا  بلغت  اأوروبا  ففي 
�شنويًا، ن�شبة مرتفعة منها يف فرن�شا، ولعل املثري يف 
االأمر اأن ن�شبة الطالق تزيد وتنخف�س وفق االأو�شاع 
التي  الدرا�شات  اإحدى  اأكدت  حيث  االقت�شادية، 

الطالق في فرنسا..خبايا األرقام المهولة
ما يقارب )130( ألف حالة طالق 
سنويًا يشهدها المجتمع الفرنسي

رفيقة غربي
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معدالت  يف  الزيادة  اأن  باري�س  يف  اأخريًا  �شدرت 
تدهور  اإىل  تعود  االأخرية  االأعوام  خالل  الطالق 
وقامت  الدخل،  وانخفا�س  االقت�شادي  الو�شع 
يف  زالت  ما  التي  الطالق  بيانات  بعر�س  الدرا�شة 
2018م، واأ�شارت اإىل اأن  ازدياد م�شتمر منذ عام 
بطلب  تنتهي  فرن�شا  يف  احلالية  الزواج  حاالت  ثلثي 
ليبريا�شيون  جريدة  ن�شرتها  درا�شة  وتذكر  الطالق. 
نتيجة  فرن�شا  يف  الطالق  حاالت  من   22% اأن 
جن�شية،  الأ�شباب  منها  و10%  الزوجية،  اخليانة 
بع�س  جلاأت  وقد  االإدمان.  ب�شبب  منها  و10% 
ب�شكل  الطالق  ن�شبة  الإرتفاع  نظرًا  الغربية،  الدول 
املحكمة،  يد  يف  وجعله  الطالق  تقييد  اإىل  مهول، 
ب�شروط جمحفة مرة يف حق الرجل ومرة اأخرى يف 
الغرب  الطالق يف  اأن  ورغم  واالأطفال.  الزوجة  حق 
الق�شاء،  اإىل  واالحتكام  الزوجني  اتفاق  اإىل  يحتاج 
فاإن احل�شول عليه اأ�شبح �شبه م�شتحيل، خا�شة لدى 
الفئات املتو�شطة والفقرية التي ال ت�شتطيع اأن توؤدي 
اأق�شاط املحكمة من اأجل الطالق، وتلجاأ الن�شاء اإىل 

حيل اأخرى من اأجل التطليق.
اأنا وغرميي.. يف بيت واحد

اأن تعي�س مع غرميك حتت �شقف واحد، هذا ما 
اإذا كان هذا  اإن�شان، خا�شة  اأي  اأن يتحمله  ال ميكن 

اخل�شم 
من  اأكرث  عليك  رفع  الذي  ال�شابق،  زوجك  هو 
م�شتحقاته  باأداء  يطالبك  املحكمة،  لدى  ق�شية 

عليك، 
مفربكة  ق�شية  اأجل  من  ال�شجن  باإدخالك  اأو    
يف  القتل.  حماولة  اأو  باالغت�شاب  فيها  يتهمك 
من  جمموعة  مع  احلديث  �شدنا  املا�شي  ال�شيف 
يف  والطالق  الزواج  عن  احلديث  اإىل  الفرن�شيني 
اأوروبا، كانت )�شونيا( اإحداهن متط �شفتيها اآ�شفًا 
وهي تتحدث عن ق�شتها، تقول مل اأكن اأكمل ربيعي 
ال�شاد�س ع�شر حني اإلتقيت بخطيبي »من اأم تون�شية 
واأب فرن�شي« رافقته طوياًل قبل اأن نتزوج، يف االأعوام 
االأوىل كانت حياتنا �شمن على ع�شل، و�شحيت بوقتي 
اأجل حتقيق حلمنا وهو  و�شحتي وعملت مب�شقة من 
الزوجية، مل يكن زوجي يق�شر يف عمله،  بناء ع�س 
اأن  ا�شتطعنا  وهكذا  املال،  حت�شيل  يف  جمدا  وكان 
نكن  مل  باري�س،  �شواحي  يف  متو�شطا  منزال  نقتني 
نفكر يف االأوالد، وهذا من �شوء حظي، لكن اكت�شفت 
�شاذة،  عالقات  يف  اآخرين  مع  يذهب  اأنه  مدة  بعد 
وهذا ما جعلني اأطلب الطالق، لكن هيهات هيهات، 
امل�شتحقة  املبالغ  دفع  ي�شتطيع  ال  منا  واحد  فكل 
مل  كذلك  �شيء،  كل  على  اتفاقنا  برغم  للمحكمة 
لذلك  ال�شقة،  ي�شتغني عن  اأن  منا  واحد  ي�شتطع كل 
غري  واحد  �شقف  حتت  ا�شطراريا  نعي�س  اأ�شبحنا 
متزوجني وغري مطلقني، و لي�س مبقدوري العودة اإىل 
التقيت  وحدتي  اأقاوم  مل  كثرية.  الأ�شباب  اأهلي  بيت 
ب�شاب اأثناء رحلة �شفر �شياحية فخ�شت معه مغامرة 

اأ�شتطع  مل  لكني  منه.  اإثرها  على  حملت  حميمة 
زوجي  مع  يجمعني  الذي  العقد  ب�شبب  منه  الزواج 
االأول، فا�شطررت لعملية اإجها�س، ع�شت على اأثرها 
اأجناب  تريد  التي  املراأة  واأنا  حادة،  نف�شية  اأزمة 
اأطفال يزينون دنياها، اأمام هذا الو�شع اأنا م�شطرة 

للعي�س معه حتت �شقف واحد يف جو م�شحون.

ك�سرت �ساعدي من اأجل حتطيمه 
بالطالق  املتخ�ش�شة  املحاميات  اإحدى  تقول 
فيها  جتد  التي  احلاالت  اآالف  بني  من  حالة  اإنها 
املراأة نف�شها غري قادرة على احل�شول على الطالق، 
ب�شبب عدم متكنها من التخلي عن بيت الزوجية. وال 
بد اأن كل واحد منا ي�شاأل نف�شه، ما احلل اأمام هذه 
الزوجات  فبع�س  م�شحك،  مبكي  احلل  الو�شعية. 
اأج�شادهن  و�شرب  اأنف�شهن  بجرح  يقمن  فرن�شا  يف 
وروؤو�شهن �شربًا مربحًا لتقدم اآثار االإيذاء اجل�شدي 
اأمام املحكمة على اأنه من فعل زوجها لتح�شل على 
الدليل املادي الإدانة الزوج �شرط  اأن  الطالق، حيث 
املعرو�شة  الطالق  ق�شايا  املحاكم  لقبول  اأ�شا�شي 

فرن�شا  يف  الطالق  ق�شايا  ن�شبة  و�شلت  وقد  عليها، 
الزوجني  لفظية بني  م�شادة  اأو  ركلة  اأو  لطمة  ب�شبب 

اإىل 42%.
املركز  بها  قام  اإح�شائيات  و  درا�شات  ترجح  و 
اأن   14 رقم  الباري�شية  باملقاطعة  االإجتماعي 
االأ�شباب الرئي�شية للطالق يف فرن�شا تتلخ�س اإجمااًل 
يف  الزوجية(  )اخليانة  لل�شريك  االإخال�س  عدم  يف 

ثلث حاالت
البخل  مثل  متنوعة  ا�شباب  تليها  ثم  الطالق 
املفرط عند ال�شريك زائد عدم التعاون يف البيت بني 

الزوجني.  
والغرية  الطالق،  من   )22%( �شكلت   
املال  العادية  احلياة  يف  التوافق  عدم  مع  املر�شية 
ت�شبب يف  القرو�س، وغريها  العمل،  والعمل: فقدان 
ون�شف  مليون  من  اأكرث  والنتيجة   ،)10%( نحو 
حوايل  بالتبني،  اأ�شر  داخل  يعي�شون  االأطفال  من 
زوج  من  اأطفال  مع  يعي�شون  �شخ�س  األف   )600(
)ة( اآخر، ونحو )%8( من االأ�شر الفرن�شية تعي�س 

بالتبني.

العدد 4- السنة األولى



56

المجتمع

هل  العناد؟  اإىل  الزوجات  بع�س  تلجاأ     ملاذا 
ت�شتمد منه قوتها اأم هو جت�شيد ل�شعفها وداللها؟

�شفة  العناد  اإن  فرن�شا:  يف  النف�س  علماء  يقول 
عند  و�شوحًا  اأكرث  لكنه  واملراأة  الرجل  يف  موجودة 
املراأة، فهو ال�شالح الوحيد الذي تدافع به عن نف�شها 
والأنها  اأحيانًا.  بالراأي  وا�شتبداده  الرجل  قوة  اأمام 
خملوق �شعيف ال يقوى على ال�شراع »اخل�شن« تلجاأ 
اأ�شلوبها  مع  يتوافق  ال  تراه  ملا  ال�شلبي  الرف�س  اإىل 
وتبداأ  عناد  اأنه  على  الزوج  فيرتجمه  وم�شاعرها 

امل�شاكل.
قد  الزوجة  عناد  اإن  الغربيون:  الرتبويون  يقول 
يكون طبعًا ي�شل بجذوره اإىل مراحل حياتها االأوىل 
براأيها  تت�شبث  قد  فالطفلة  خاطئة،  تربية  نتيجة 
فيبت�شم الوالدان وينفذان ما تريد، ثم يتطور االأمر 
�شلوك  اإىل  ذلك  بعد  ليتحول  �شابة  ت�شبح  اأن  اإىل 

يومي يرافقها يف زواجها وميثل نوعًا من التمرد.

وقد يكون العناد تقليدا لالأم، فاملراأة التي ن�شاأت 
دفته،  وت�شرّي  االأم  فيه  تتحكم  بيت  يف  وترعرعت 
حتاول اأن حتذو نف�س احلذو يف بيتها ومع زوجها، بل 
ورمبا تختار زوجا �شعيف ال�شخ�شية حتى يتحقق لها 

ما تريد.
كما اأن ال�شعور بالنق�س من اأهم العوامل املوؤدية 
للعناد، وقد يكون هذا ال�شعور لدى املراأة قبل الزواج 
باالحرتام  تت�شم  ال  التي  االأ�شرية  املعاملة  نتيجة 
وليد  يكون  وقد  النف�س،  يف  الثقة  وبث  والتقدير 
وعدم  للزوجة  القا�شية  فاملعاملة  الزواج،  ظروف 
لديها  ال�شعور  ذلك  يدعم   قد  واحرتامها  تقديرها 

فتلجاأ للعناد للتغلب على هذا االإح�شا�س.
التكيف  لعدم  الزوجة  قبل  من  العناد  ياأتي  وقد 
العناد  فيكون  الطباع،  باختالف  وال�شعور  الزوج  مع 
�شلوك  الزوجة  رف�س  التعبريعن  �شور  من  �شورة 
يف  معه  ان�شجامها  عدم  عن  تعبري  وكذا  زوجها، 

حياتهما الزوجية.
اإن  العرب  النف�س  اأطباء  يرى  اأخرى  ناحية  ومن 
ت�شلط الزوج وعدم ا�شت�شارته للزوجة وحتقري راأيها 
العناد،  بها قد يدفعها يف طريق  واال�شتهزاء  اأحيانًا 
فهناك بع�س االأزواج لديهم اأفكار خاطئة عن ف�شاد 
البيوت،  خراب  جتلب  م�شورتها  واأن  املراأة  راأي 

اأنها حمقاء فهي بعيدة عن هدي  وهذه االأفكار فوق 
االإ�شالم احلنيف.

وتكفينا هنا االإ�شارة اإىل اأن م�شورة امراأة م�شلمة 
كانت �شببًا يف جناة امل�شلمني جميعًا من فتنة مع�شية 
اهلل ور�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم، اأال وهي اأم �شلمة 
احلديبية.  ق�شة  يف  عنها  اهلل  ر�شي  املوؤمنني  اأم 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  اأ�شارت  حينما 
امل�شلمون وجعل  والذبح، فلما فعل ذلك قام  باحللق 

بع�شهم يحلق بع�شًا.
للزوج دور :

االأ�شباب  بتجنب  اأواًل  الزوجة  عناد  عالج  يتم 
فلي�شرب  فيها  طبعا  العناد  كان  واإذا  للعناد،  املوؤدية 
النزاع  مواطن  جتنب  امل�شتطاع  قدر  ويحاول  الزوج 

حتى تتخل�س من هذه ال�شفة .

المرأة عناد
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ين�شح  الزوجة  لدى  وتذويبه  العناد  ولتقلي�س 
اأ�شاتذة الطب النف�شي الزوج باالآتي:

-  اأن مينح الزوجة مزيدا من احلب واالهتمام 
والتقدير واالحرتام.

الزوجة  عناد  عند  وهدوء  بذكاء  يت�شرف  اأن   -
النقا�س  وتاأجيل مو�شوع  امت�شا�س غ�شبها  ويحاول 
كانت  اإذا  اإقناعها  فيه  ي�شهل  منا�شب  وقت  اإىل 

خمطئة.
الراأي  واحرتام  احلوار  اأ�شلوب  على  التعود   -
والتعامل  ال�شابقة  ال�شلبية  املواقف  ون�شيان  االآخر 
الزوجني  بني  مطلوبة  والتنازالت  الت�شامح،  بروح 

حتى ت�شري احلياة يف اأمان وا�شتقرار.
حيث  الزوجة  عناد  يف  اإيجابي  جانب  هناك   -
عن  والبحث  والتفوق  والن�شاط  للعمل  الزوج  تدفع 

جماالت جديدة لزيادة الدخل.
يف  الزوجة  من  رغبة  العناد  يكون  اأحيانا   -
هذه  ويف  الزوج،  رغبة  مع  يتعار�س  مما  ال�شيطرة 
ت�شتحيل  اأن  قبل  لها  االأمور  تو�شيح  عليه  احلالة 
حلبة  اإىل  الزوجية  منزل  ويتحول  بينهما  احلياة 

�شراع.
حتاوال  وال  االأبناء  اأمام  �شراعكما  تظهرا  ال   -
اإ�شعارهم باأي خلل اأ�شري، اأي�شًا ال تناق�شا م�شاكلكما 
التوتر  يزيد من حدة  قد  واالأهل مما  االأقارب  اأمام 

واخلالف.

 هم�سة يف اأذن الزوجة العنيدة 
فالزوج   ، بيتك  تهدمني  قد  بعنادك  اأنك  اعلمي 
قد ينفذ �شربه ويركب راأ�شه وجتنني من وراء عنادك 

ما تكرهني، ثم اإن عناد زوجك وعدم طاعته ال يقره 
�شرع وال دين وال ُعرف، فقد جعل اهلل �شبحانه وتعاىل 
 ، طاعته  عليها  وفر�س  املراأة،  على  القوامة  للرجل 
قال �شلى اهلل عليه و�شلم : )اإذا �شلت املراأة خم�شها 
 – و�شامت �شهرها وح�شنت فرجها واأطاعت بعلها 

زوجها – دخلت من اأي اأبواب اجلنة �شاءت( .
النبي  اأتت  له  اأن عمة  وعن ح�شني بن حم�شن 
�شلى اهلل عليه و�شلم يف حاجة ففرغت من حاجتها 
، فقال لها: اأذات زوج اأنت ؟ قالت: نعم ، قال: كيف 
قال:  عنه،  عجزت  ما  اإال  اآلوه  ما  قالت:  له؟  اأنت 

فانظري اأين اأنت منه؛ فاإنه جنتك ونارك.
قال   : قال  عنه  اهلل  ر�شي  جبل  بن  معاذ  وعن 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )لو كنت اآمرًا ب�شرًا 
اأن ي�شجد لب�شر، الأمرت الزوجة اأن ت�شجد لزوجها، 
والذي نف�شي بيده ال توؤدي املراأة حق ربها حتى توؤدي 

حق زوجها(
اإيا�س  اأم  ابنتها  احلارث  بنت  اأمامة  و�شية  ويف 
عند زواجها: ) كوين له اأمة يكن لكي عبدًا(. واأخرى 
لك  يكن  اأر�شًا  له  كوين   ( فقالت:  ابنتها  اأو�شت 
�شماءًا(. ويف و�شية ثالثة: ) كوين له مهادًا يكن لك 

جنادًا(..
اأطاعت  هي  اإن  املراأة  ي�شري  ماذا  اأدري  ول�شت 
انتقا�شًا  اأن يف ذلك  اأتظن  ؟!  رغبته  ونفذت  زوجها 
يومًا  الطاعة  كانت  فما  واهلل..  كال  ؟!  قدرها  من 
اهلل  اإرادة  �شاءت  فقد  االإن�شان،  قدر  من  انتقا�شًا 
�شبحانه وتعاىل اأن ت�شري احلياة وفق قوانني ونوامي�س 
ومتبوع،  وتابع  ومروؤو�س  رئي�س  من  فالبد   ، ونظم 
فالزوج رئي�س االأ�شرة وال يعني هذا ت�شلطه اأو جتربه 
اأو ظلمه للمراأة، ولكن يعني اأنه موجه لدفة االأ�شرة، 

طاعتك  اأن  واعلمي  وامل�شوؤوليات،  للتبعات  ومتحمل 
لزوجك تنعك�س اآثارها عليك بحب زوجك واإجاللك 
وعلو قدرك عنده ، ثم ر�شا اهلل عز وجل عنك وهو 

خري ما يك�شب املرء يف الدنيا.
الرجل  غ�شب  يثري  ما  اأكرث  هو  املراأة   فعناد 
فى  االأمل  اأبًدا  يفقد  ال  حًقا  يحب  لكن من  منها، 
الطرق  بكل  �شريكه،  وبني  بينه  البني  ذات  اإ�شالح 
املمكنة، ويجعل من كل م�شكلة بداية جديدة، بطاقة 
بة، تثري املاء الراكد وجتعله بحًرا يتجدد  اإيجابية حُمِ
للن�شاط  وموقدة  ملمو�شة  بحيوية  �شىء  كل  فيه 
و�شلوكًيا«،  وعقلًيا  عاطفًيا  �شوًيا،  ليتطورا  والنجاح، 
حلها،  ي�شتحيل  م�شكلة  اأى  اإن  يقول  »من  ون�شيف 
واأن احلبيب لن يتغري، يخطئ جًدا ويدمر عالقته«، 
بنظرة  �شريكه  ي�شنف  من  دائًما  »يخطئ  ونتابع 
امل�شكلة.«  لل�شبب، ويحاول عالج  النظر   قا�شية دون 
امل�شرية  الدكتورة  النف�س  علم  اخ�شائية  وتو�شح 
هبة �شامى اأن عناد املراأة اإن مل يكن �شمة �شخ�شية 
هو   90% بن�شبة  االأول  �شببه  فاإن  مرت�شبة،  �شلبية 
فقدانها لالأمان فى العالقة، �شواء ب�شبب ت�شرفات 
كانت  اإذا  اأو  قا�س،  كالم  اأو  ال�شريك،  من  خاطئة 
للنهاية الأ�شباب وا�شحة  العالقة غري �شوية معر�شة 
تفقد  ال�شوية  غري  »العالقة  اأن  وت�شيف  للطرفني«. 
»املراأة  اأن  وتوؤكد  وال�شريك«،  الغد،  فى  الثقة  املراأة 
مطمئنة«.« وكلمات  دائم  حنان  اإىل  حتتاج   دائًما 
»العالقة  اأن  اإىل  الذاتى  التطوير  خبرية  وت�شري 
اإدارة  �شوء  يهددها  وال  ت�شتمر  التى  هى  ال�شوية 
ينجح  التى  وهى  البداية،  منذ  وتخطيط  وروؤية 
ب�شورة  فيها  نف�شه  منهما  كل  ويرى  الطرفان،  فيها 
 اإيجابية، ويرى بو�شوح اإ�شافته فى حياة ال�شريك«.«
�شىء  اأي  فى  الدائم  بالعجز  ال�شعور  اإن  هبة  وتقول 
على  للحفاظ  اإليه،  تلجاأ  التى  املراأة  عناد  عنه  ينتج 
فت�شوء  الرجل  يغ�شب  بالتاىل  النف�شي،  اأمانها 
العالقة بينهما وتنتهى ب�شكل اأ�شر«، وتوؤكد اأن كل ما 
يحتاجه الطرفان للخروج من هذه االأزمة هو الوعى 
امل�شرتك، الذى يريد اأن يفهم ويطور وُيغري وي�شلح، 
االنت�شار  دون  االثنني  تر�شى  نقطة  اإىل  للو�شول 
لالعتذار. حاجة  جتد  ال  حني  هو  فاحلب   للنف�س 
االأردنية  الدكتورة  النف�شى   التطوير  خبرية  وتن�شح 
رانية بدر الرجل قائلة »ابحث دائًما عن اأ�شباب كل 
ما متقته، وابحث عن احلل وحتدث مع �شريكك ب�شكل 
»جتاهل  اأن  موؤكدة  مطمئنة«،  واأفعال  بكلمات  دائم 
امل�شاكل واإهمالها يجعلها مع الوقت �شبب عظيم لنهاية 
 العالقة، وملئ القلب مب�شاعر �شلبية جتاه ال�شريك«.
ال�شريكني  النف�شى كال من  التطوير  و تو�شى خبرية 
والعطاء،  بالتحدث  دائم  ب�شكل  قلبك  خزان  »نظف 
وتغيري احلال بهدية اأو كلمة اأو ف�شف�شة اأو حتى بكاء 
ُتعرب فيه عن �شعورك وا�شمع �شريكك وتو�شلوا حلل 
للنجاح  اأف�شل حافز  �شتكون عالقتكما  �شوى، بذلك 

باحلياة واال�شتقرار العاطفى
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المجتمع

سحر االحمد

عالقة سياحية

�شا�شة  اىل  باال�شتغراب  اململوءة  نظرتها  طالت 
معرفتها  رغم  برهة،   من  يرن  الذي  هاتفها، 
ب�شاحب الرقم. عادةً  كان يبعث لها ر�شائل ن�شية 
ق�شرية، فقط ليهنئها بعيد ميالدها، اأو ليبارك لها 

بقدوم العيد.
اليوم لي�س ذكرى ميالدها، والعيد يلزمه �شهور 

حتى ياأتي! 
الت�شاوؤل  حالة  لتنهي  تردد،   بعد  اأجابت 
على  م�شى  الذي  املت�شل  الأن  داخلها.  واال�شتغراب 
اأكرث،   ورمبا  �شنوات  ع�شُر  عنه  روحها  انف�شال 
اأ�شبح ات�شاله االأن وحتى ح�شوره ال يربكها.  االأن 
تراه رجاًل مثل اأي رجل عابر، على هام�س حياتها.  
مل تعد تراه نبَيها املقَد�س، وال بطل رواياتها املف�شلة، 

وال هو �شبب بريق عينيها!
يف  الثالثة  اأوالده  ب�شبب  اليوم،  داخلها  يف  هو 
اأكرث  ُمرها  مرتاكمة،  ذكريات  وجمموعة  حياتها، 

من حلوها.
اأتاها �شوته من اجلانب االأخر. مرهقًا، خمنوقًا، 

كاأن �شخرة م�شتقرة فوق �شدره، منذ زمن.
على  يكلمونني  ال  اأوالدي  قال:  مقدمات  دون 
م�شروفهم  موعد  بحلول  ليذكروين  اال  الهاتف، 

ال�شهري. وال ياأتون لزيارتي، اال بعد احلاح مني.   
لبي.  �شُ ونتاج  اأملي،  نوافذ  فهم  اأفتقدهم،  اين 
مل يعد يعنيني كل الب�شر من حويل، الأين اكت�شفت! 
اأن معظمهم مل يكونوا �شوى اأع�شاب �شامة،  متطفلة 

اأعاقت منو �شدقي، و�شويتي يف منظومة حياتي.
عنه،  باالنف�شال  قرارها  اأخذت  اأنها  تذكر 

حياتها  م�شوار  تكمل  اأن  من  االأمل،  فقدت  بعدما 
الزوجية  بحياتهما  مباالته  وال  اأنانيته،  ب�شبب  معه، 

وبحبهما،  الذي كان ثمرته ثالثة اأوالد.
عرب  ولو  �شوته،  ت�شمع  مرة،  اأول  هذه  نعم 
الهاتف، منذ اأن كان له ما اأراد،  باأن يعي�س متنقاًل، 
ك�شجرة يف خريف  اأ�شبح  دولة، حتى  اىل  دولة  من 
دائم،  اأوراقها دون مالمح، ال هي خ�شراء، وال هي 

�شفراء. 
ي�شرب ترابها من ماء ملعون،  يجعلها ال تزهر 
ال�شتاء  اأوراقها يف  تذبل  وال  اأُكلها،  لُتوؤتي  الربيع  يف 

ومتوت.
كان  اأوالده.  من  ي�شتكي  مرة،   اأول  هي  وهذه 
دائما، يحل اأي �شوء تفاهم يح�شل بينه وبني اأوالده، 

�شمن مربعه املوؤلف من اأربعة اأ�شالع،
اأوالده الثالثة وهو فقط.

مرات قليلة، كانت ت�شل اليها مقتطفات  مل�شكلة، 
انتهت  قد  تكون  ان  بعد  املربع،   اأ�شالع  اأحد  بني 

امل�شكلة، يف �شياق حديث عابر، مع اأحد اأوالدها. 
ببعد  كفيلة  كانت  �شنوات،  ع�شر  عن  ينوف  ما 
كربوا  الذين  بهم.  عالقته  وبلورة  اأبنائه،  عن  االأب 

على مهل، يف ح�شن اأمهم.
احدى  يف  اأجنبية،   لغة  مدَر�شة  تعمل  فاأمهم 
املدار�س احلكومية،  قبل االنف�شال. والهدف االول 
املادي.   العائلة  و�شع  من  لرتفع  كان  عملها،  من 
وغري  دائم،  غري  عمله  كان  اأوالدها،  واأبو  فحبيبها 
م�شتقر، وبالتايل ما يح�شل عليه من نقود، ال ي�شد 
ان  بعد  احلياة.  متطلبات  من  ب�شيط،  جزء  �شوى 
افرتقا، ازدادت حاجتها للبقاء يف عملها، الأن االأب 
اأوالده.  به  لتعيل  �شهريًا مقطوعًا،  مبلغًا  ير�شل  كان 
م�شروفًا  يكون  يكاد  املبلغ،  هذا  ان  يقني،  وهوعلى 

لن�شف ولد، فكيف وهم ثالثة اوالد وامهم!؟ 
تنجو  ان  هي،  ا�شتطاعت  احلال،  �شيق  رغم 
بالتنظيم  املادي  العجز  مطبات  من  واأوالدها، 

واالدارة. وتكون حياتهم م�شتقرة من كل النواحي.
بلده،  اىل  رجع  و  الرتحال،  به  حط  �شنة،  منذ 
حيث هي واأوالده يعي�شون. و اتخذ �شكًنا نائًيا، ليتابع 
باأوالده وبها  و بقي كل ما يربطه  البوهيمية،  حياته 
ذلك املبلغ الذي يبعثه، مع اأحد اوالده لها. وي�شتمر 
وحده.  به  اخلا�شة  حياته،  بان�شغاالت  ماأخوًذا  هو 
تارًكا قيادة زورق حياة اوالده، بكامل حمولته وثقل 

امل�شتقبل، وهمومه، لها وحدها.
ر�شالتها  بتاأدية  عزميتها،  من  ينل  مل  هذا،  كل 

كاأم، و ملء الفراغ الذي تركه كاأب. فكانت هي االم 
واالأب يف نف�س الوقت!

مع  ع�شاءها  تناولت  اأن  بعد  الليايل،  احدى  يف 
العمر،  من  ال�شباب  مبرحلة  بداأوا  الذين  اأوالدها، 
ا�شرتعى انتباههم جميعا،  م�شهٌد موؤثٌربالفيلم الذي 
�شهلة،  وجبة  نف�شه  يَقدم  طري  بالتلفاز،  يتابعونه 
فاأقدم  اأوالده!   ع�س  على  ان عرث  بعد  لطري جارح، 
يريد افرتا�س احدهم، فجابهه االأب، وانتهى االمر،  
بالتهام اجلارح لالأب. و بعد ان اأر�شى غريزة اجلوع 
لديه، حَلق بعيًدا،  نا�شيًا امر بقية الطيور ال�شغرية.
من هنا، وجدت االأم مدخاًل حلديث، كانت تظن 

اأنه �شيطول مع اأوالدها.
كانت  اجلملة  هذه  اح�شاًنا«  وبالوالدين  قالت:« 
كافية الأوالدها، حتى يفهموا ما تق�شده. فقاطعوها 

بردود حادة، ونظرات ملوؤها الغيظ واال�شتغراب
قال بكرها: و قد انربت مالمح وجهه، ف�شارت 
�ُشنت  �شكيًنا،  اأو  الروؤو�س.  مئات  له  دبو�س،  مثل 

حافتها، وانهالت على اأ�شحية العيد.
بطريقة  ال�شنني،  مر  على  والدنا،  تفاخر  لقد   
انها  على  خجل،  ودون  اجلميع  اأمام  معنا  عالقته 
اأكرث من  اوالده، يف  و�شمعناه نحن  �شياحية.  عالقة 
اأوالدهم  مع  بالتعامل  ا�شدقاءه،  ين�شح  جمل�س،  
يا  وعليِك  علينا  طَبقها  التي  ال�شياحية،  بنظريته 
التعامل  عليهم  ينطبق  الذين  من  هو  فهل  اأمي! 

بالراأفة واالح�شان! ؟
اأربكها �شوؤال اأبنها، بينما نظرات اخوانه املوؤيدة 
وكاأنهم  االأم،  نحو  كانت متجهة  االأكرب،  االخ  لكالم 
هذه  مع  ا  اأي�شَ هي  تتعاطف  اأن  �شلفا،  يرف�شون 
معها  تفا�شيله  بكل  عا�شوه  زمن  وتن�شى  املقولة، 

فقط.
فلم يكن منها، اال ان كررت جملتها »وبالوالدين 

اح�شاًنا«.
عرب  ال�شاكي  �شوته،  اليها  ي�شل  كان  بينما 
املغفرة  من  اأجزاء  اىل  تتحلل  هي  كانت  التلفون، 
الع�شق  من  �شفافة  ذرات  �شارت  حتى  والت�شامح، 
العتيق، ونفذت عرب ثقوب �شماعة التلفون، و�شارت 

قبالته.
مل تعاتبه،  مل تلمه،  فقط فاحت من ج�شدها،  
عينيها،  بريق  ومن  ال�شوق  بطعم  حمراء  رائحة 
�شقطت �شفاه، مالأت املكان بتمتمات وطال�شم تلعن 

العالقة ال�شياحية.
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سمات باريسية 

ال زالت مدينة باري�س متثل احل�شور اال�شتثنائي يف االأدب العاملي، من خالل  مئات 
ورحالون  ومفكرون  و�شعراء  اأدباء  كتبها  التي  والرحلية  والتاريخية  االأدبية  الن�شو�س 
عا�شوا يف املدينة. باري�س مدينة للذكريات وللحلم وفكرة جميلة للمغامرة. ليل باري�س 
فيه اإغراء واإغواء. وعندما زرتها الأول مرة تذكرت اأولئك االأدباء والرحالة الذين مروا 
وجد  التي  واحلرية  الفرن�شية  باحل�شارة  العلوم،  و  للفن  مريد  كل  انبهر  فقد  هنا  من 
عليها تلك البالد. هي قراءات منذ اوائل الرحالت االدبية اإىل باري�س يف القرن التا�شع 
عت  ع�شر، عندما ا�شتفاقت اأوروبا على نه�شٍة كبرية تقوم على » فل�شفة العقل«، فقد ودَّ
ر�شة وخالفاتها الدينية القذرة لت�شتقبل تطّورها احل�شاري احلثيث  حروبها القومية ال�شَّ
الذي خلقته رغم ما اأحاط بها من �شجيج وفو�شى مثلما �شرده االأديب العاملي الفرن�شي 
فيكتور هوجو يف« البوؤ�شاء« و اآخرون عن البوؤ�س الباري�شي، كذلك يف اأعمال �شينمائية 
ملحمية كفيلم الطاحونة احلمراء » موالن روج«  اختار اأي�شا احلركة »البوهيمية« وفتيات 
النادي الليلي الذي يحمل الفيلم ا�شمه ليخو�س يف قاع املجتمع بكل ما يحمله من مترد 
من جانب، ومن ا�شت�شالم �شبه كامل لنفوذ القوة االقت�شادية واالجتماعية ببيع اأج�شاد 
بحدها  ا�شتمرارية احلياة  اأجل  للبيع من  �شلعة �شاحلة  اإىل  االإن�شان  الفتيات، وحتويل 
االأدنى. حيث كانت احلركة البوهيمية قد انت�شرت يف فرن�شا منذ اوا�شط القرن التا�شع 
التفكري احلر  اإىل  يعي�شون ويدعون  الذين  الفنانني  املفهوم يدل على  ع�شر، فكان هذا 
املطلق غري املقيد، يف حماولة منهم ال�شفاء اأ�شلوب خا�س يف نتاجهم االأدبي اأو الفني، 

ومل يكن هوؤالء ميتثلون يف �شلوكهم واأعمالهم اإىل اأعراف املجتمع وتقاليده.
 فيما كان العرب يف تلك احلقبة جزء ال يتجزاأ من الدولة العثمانية التي ما لبثت 
ة املري�شة هدفًا للغرب  اأن �شارت يف اواخر اأيامها رجاًل مري�شًا، واأ�شبحت االإمرباطوريَّ

كة العثمانية املتهالكة. املتوثِّب لتق�شيم الرتَّ
لباري�س،  واإجالله  تقديره  وحياء  انبهار  كّل  االنوار  ملدينة  مثقف  وافد  كل  ُيظهر  و 
متح�ّشرًا على دياره – ديار العرب – خللّوها وافتقارها لهذه العلوم. وهو ين�شر العلوم 
ر والّرقّي يف باري�س. واخلربات من �شنائع وفنون، والتي هي نف�شها وراء التَّقّدم والتَّح�شّ

و لقد اجمع اأدباء املهجر على اأن الفن و الثقافة هما ما �شنع عظمة باري�س و هو ما 
د طقو�س  ي�شنع عظمة كل بلد من البلدان، وقد علموا باأنَّ املقد�شات و الدين  لي�س جمرَّ
دروي�شّية �شعبوية خالية من الّروح واالإميان، بل هو عمل وعلم، لذلك فقد احرتم ادباء 

الرحلة باري�س حلرّيتها وح�شارتها وروحها العلمية النقدية.

رفيقة غربي

» فلسفة العقل«

ت�شليم  احتفالية  باري�س  يف  الفرن�شية  العا�شمة  نظمت 
اإطار  يف  الفرن�شية  باللغة  �شعرية  ق�شائد  الأف�شل  اجلوائز 
م�شابقة )ال�شعر بحرية( ،التي ترعاها وزارةالثقافة الفرن�شية، 
الثقافة  وزراء  بح�شور  العامل  دول  خمتلف  من  �شابة  لطاقات 
الفرن�شيني  ال�شعراء  من  وكوكبة  البلديات  وروؤ�شاء  والتعليم 

وروؤ�شاء واأ�شاتذة جامعة ال�شوربون.
فاز 100 �شاعر و�شاعرة من اأ�شل 4000 مت�شابق، ومن 
واجلزائر،  واالأردن  لبنان  وجامعات  مدار�س  طالب  بينهم 
هم  واملكرمون  ال�شعري.  املهرجان  هذا  يف  بلدانهم  مثلوا 
ومن  دروازة  �شامة  االأردن  ومن  �شائال  مارية  دونا  لبنان:  من 
�شنة   14 فاين  والتلميذة  ر�شدل  ايلينا  اجلزائرالتلميذة 
البعثة  ممثلة  وت�شلمت  19�شنة  حمتوت  طارق  والطالب 

اجلزائرية ال�شيدة لندة اآيت ب�شري جائزة �شاعر والية تزرت.
واالأكادميي  ال�شاعر  ال�شعري؛  املهرجان  برئي�س  لقاء  ويف 
اأطلقت  قائاًل  العرب  لكل  �شرح  كموالر  جومنار  الفرن�شي 
والتعليم،  الثقافة  وزارتي  من  وبدعم  عامًا   20 منذ  مبادرتي 
ال�شواحي  يف  ،اأن�شاأتها  لل�شعر  عامل  كاأ�س  مبثابة  امل�شابقة 
ا�شتوحيت  وقد  املتنوعة.  واجلن�شيات  الثقافات  بني  الباري�شية 
»ربيع  الجن  جاك  اآنذاك  الثقافة  وزير  ابتكره  مما  الفكرة 

ال�شعراء » حيث قال للمدار�س قدموا اقرتاحاتكم.
التحكيم  ناظور ع�شوة يف جلنة  لويزة  بال�شاعرة  لقاء  ويف 
لكل  �شرحت  لل�شباب  لتعريفه  العربي  للعامل  �شفرية  وعينت 
العرب قائلة: قناعتي العميقة هي اأن الثقافة وال�شعر، اجل�شر 
الوثيق بني ال�شعوب فحينما ن�شجع �شاب على كتابة ال�شعر بلغة  
واليوم  نافذة.  كاأنها  العامل  على  االنفتاح  على  ن�شجعه  اأخرى 
للم�شابقة  �شفرية  �شلموا اجلوائز ب�شفتي  الذين  كنت من بني 
يف العامل العربي،  فكل �شاب يتمنى اأن ميار�س مهارة ال�شعر يف 

املدار�س واجلامعات.

فرنسا تكرم طالبًا عربًا في 
المسابقة العالمية »الشعر 

في الحرية«
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الفنون

مهرجان القاهرةالسينمائي يكرم كبار 
النجوم 

ويسحب تكريمه من مخرج فرنسي 
الكتشاف بأنه صهيوني

قال الفنان حممد �شبحى، »اإننا نعانى من تغييب العقل والوعى يف العديد من االأعمال الفنية، االإ�شفاف الفني موجود يف جميع الع�شور حتى يف عهد عبد 
النا�شرالذهبي فقد مت بث اأعمال يف منتهى اجلراأة ومل يتم اعتقال القائمني على هذه االأعمال ...واأكد احرتامه اإىل بع�س الفنانني امل�شريني الذين اليجدون 
ما ياأكلونه ولكنهم لديهم كرامة وموجودين يف بيوتهم وال يعملون ب�شبب هذا االنحطاط وقلة االأدب فلي�س كل ما يقدم فن، م�شددًا على اأن الفن اليخد�س القيم 
اأو يربى الن�سء على اأ�شياء �شيئة، وتابع موجها كالمه للفنان اأ�شرف عبد الباقي: الفن اختيار واأنت اخرتت اأن تكون قليل اأدب دي  حاجة براحتك«. وا�شتكمل 
�شبحى قائاًل: »توجد �شخ�شية عربية معرت�شة على ت�شمية –م�شرح م�شر-  ولو اأنا م�شمى فرقتي م�شرح م�شر هتو�شاأ كل يوم.. م�س اأجى فى االآخر واقدم 

كل ماهو حمبط وموؤذي«، م�شددًا على اأن م�شر لها مكانة كبرية يجب احرتامها، والفن رفع من قيمة م�شر ومل ي�شحب من قيمتها.

احتفل مثقفو العرب يوم 21 نوفمرب املا�شي مع اللبنانيني بعيد ميالد اأ�شطورة 
الغناء العربي املطربة نهاد رزق وديع حداد ال83، التي اأطلق عليها امللحن حليم 
الرومي ا�شم فرُيوز، يف احتفالية فنية ثقافية رائعة جمعت قطاع كبري من جمهورها 
العريق من �شيا�شيني ومثقفني و�شحفيني وعامة النا�س تزامن مع عيد اال�شتقالل 
الفنانة من  ت�شكله هذه  ملا  اللبنانيني  اأك�شبه رمزية خا�شة يف قلوب  اللبناين مما 
اأعطوا  وهم  وفريوز،  الرحابنة  هولبنان  ذاكرتنا  يف  اجلميل  فلبنان  وطنية  قيمة 
قرارا  العرب  الثقافة  وزراء  جمل�س  واتخذ   . وحاملة  وبهية  �شاعرية  �شورة  للوطن 
العامل  مطربات  اأعظم  واأجملها.اإحدى  االأ�شوات  اأخ�شب  من  ف�شوتها  بتكرميها 
املعروفني  من�شورالرحباين،  واأخيه  الرحباين  عا�شي  الراحل  زوجها  مع  قّدمت 
اإليا�س العديد من االأوبريهات واالأغاين التي  باالأخوين رحباين، واأخيهما االأ�شغر 
للحب  غنت  العربية  املو�شيقى  يف  ثورة  اأحدثت  اأغنية   800 اإىل  عددها  ي�شل 
واالأطفال، وللقد�س لتم�شكها بالق�شية الفل�شطينية، وللحزن والفرح والوطن واالأم. 

اأطلق عليها عدة األقاب منها "�شفريتنا اإىل النجوم" 
كل العرب تقول الأرزة لبنان و�شاحرة الطرب كل �شنة وانت طيبة عقبال 100 
وناطحات  ثروات طبيعية  لديها  الدول  واملجد.فبع�س  وال�شعادة  ال�شحة  �شنة من 

�شحاب وقنابل نووية بينما يكفي لبنان اأن لديه فريوز

محمد صبحى يفتح النار:
مسرح مصر قلة أدب مش فن.. احنا مش فى قهوة

عيد ميالد جارةالقمر

لل�شينما امل�شرية عدد من جنوم  القومي  كرم املهرجان 
ونادية  فهمى  ح�شني  الكبار  الفنانني  بينهم  من  ال�شينما 
اجلندي اللذان عربا، عن �شعادتهما بتكرميهما ووجهت نادية 
حبكم  على  " �شكرًا  قائلًة:  جلمهورها  �شكر  ر�شالة  اجلندي 
جائزة  املهرجان  منح  فيما  بحبكم"،  يل..  الدائم  ودعمكم 
فاتن حمامة التقديرية اإىل الفنان القدير ح�شن ح�شنى عن 
جممل اأعماله املتميزة يف ال�شينما والتلفزيون وامل�شرح ،وكرم 
املهرجان املمثل العاملي واأيقونة ال�شينما ريف  فاينز واملخرج 
نزيه  واملو�شيقاره�شام  جريناواي،  بيرت  الربيطاين  والكاتب 
خا�س  كتكرمي  لوجنني  بافيل  الرو�شي  واملخرج  للتميز، 
املعا�شرة، وقال ح�شن  الرو�شية  بال�شينما  مبنا�شبة االحتفاء 
ح�شنى و�شط دموعه ، اأثناء ا�شتالم جائزته: "اأنا �شعيد جًدا 
ال�شكر  ووجه  عاي�س"،  ل�شه  واأنا  يكرمونى  حلقوا  اأنهم  جًدا 
تكرمي  "مربوك  حلمي  وقال  املهرجان.  على  القائمني  لكل 
فنان  الأي  والظهرالقوي  فهوال�شند  ح�شني..  ح�شن  االأ�شتاذ 
ميثل اأمامه.. ا�شتمتاع حقيقي بكل كلمة وجملة يقولها.. �شواء 
كانت يف م�شهد اأمام الكامريا اأو خلفها وال يحلى �شرب كوب 

ال�شاي يف الت�شوير اإال معه.. مربوك"
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ال�شباق  اإمام، خو�س  العربية عادل  الكوميديا  قرر جنم 
ب�شكل  اتفق  حيث  جديد،  مب�شل�شل  املقبل  العام  الرم�شاين 
خفية"  "عوامل  االأخري  مل�شل�شله  املنتجة   ال�شركة  مع  نهائي 
�شهر  يف  للعر�س  م�شل�شل  وتقدمي  معها  التعاقد  جتديد  على 
يقدمها  التي  الفكرة  على  ي�شتقر  اأن  على   2019 رم�شان 
خالل االأ�شابيع القليلة املقبلة.انتهى جنله املخرج رامي اإمام 
من حتديد اأماكن الت�شوير اخلارجي مل�شل�شل النجم الكبري، 
للدراما  التوايل  على   اجلديدة  العا�شرة  جتربته  يعد  الذي 
والرتاجيديا.   الكوميديا  عن   خمتلف  مزيج  يف  التلفزيونية 
اال�شتقرار  يتم  مل  االآن  حتى  اأنه  اإمام  رامي  املخرج  اأو�شح  
الذي  والده  ي�شاركون  الذين  االأبطال  اأو  العمل  ا�شم  على 
�شيظهر بهذا امل�شل�شل يف املناف�شات الرم�شانية للعام الثامن 

على التوايل.
الهّجان  راأفت  �شخ�شية  باأن  اإمام  عادل  ك�شف  فيما 
ُعر�شت عليه يف البداية ،قبل اأن يتم اإ�شنادهذا الدور للفنان 
الراحل حممود عبد العزيز، لكنه حتّفظ على بع�س النقاط 
املتعلقة بامل�شل�شل .وقال كنت ح�شرت بالفعل جل�شات بروفات 
العمل للم�شل�شل، ولكني حتفظت على فكرة اأن يبداأ امل�شل�شل 
للم�شل�شل،  حرقًا  ذلك  اأعتربت  حيث  الهجان،  راأفت  بوفاة 
الراحل  الكاتب  امل�شل�شل،  ملوؤلف  نظري  وجهة  نقل  وحاولت 
�شالح مر�شي، لكنه كان متم�شكًا براأيه، واأعتقد اأن املخابرات 
رفعت  اأن  خا�شة  الراأي،  بنف�س  اأي�شا  متم�شكة  كانت  العامة 
اجلمال )راأفت الهجان( تويف قبل فرتة قليلة من بدء العمل 
الفنان  باأن  اأجد مفرًا من االعتذار واعرتف  بامل�شل�شل. فلم 
الراحل اأبدع فيه فكان جناحه نقلة نوعية يف م�شواره الفني 

بعد ذلك.

عادل إمام يعترف لماذا رفض 
رأفت الهجان ويستعد للجمهور 

بإطاللة مختلفة

واملمثلني  عمر  مي  امل�شرية  املمثلة  اأنطونيوبانديرا�س،  العاملي  املمثل  ي�شارك 
امل�شري حممد لطفي والتون�شي ظافر زين العابدين واآخرون يف بطولة فيلم »اأوف 
ر الفيلم حاليًا بني دبي واإيطاليا، فيما  روود«، من اإخراج روؤوف عبد العزيز .ُي�شَوّ
الريا�شية  االألعاب  �شالة  يف  التدريب  على  يوم  كل  وظافر  لطفي  الفنانان  يعكف 
املمثل  اأمام  يظهرا  لكي  اجلهد  من  الكثري  منهما  يتطلب  العمل  لكون  بالقاهرة، 
معًا  التدريبات،على رمى خنجرين  يركز لطفى  فيما  "فورمة طيبة".،  العاملي يف 

على األواح خ�شبية.

مي عمر ومحمد لطفي وظافرالعابدين 
في فيلم مع أنطونيوبانديراس

حاولت الفنانة اأين عامريف 
خطف  ال�32،  ميالدها  عيد 
باإطاللتها  جمهورها  اأنظار 
على  دائما  بحر�شها  االأنيقة 
املو�شة  �شيحات  اأحدث  مواكبة 
وارتداء  واالإيطالية  الفرن�شية 
مع  تتما�شى  التي  الت�شميمات 
يف  الظهور  تف�شل  كما  قوامها، 
مما  بالكاجوال،  االأوقات  اأغلب 
وجذابة.  ع�شرية  مل�شة  مينحها 
املهرجانات  يف  تظهر  كما 
مبجموعة  الر�شمية  واملنا�شبات 
التي  الب�شيطة  الف�شاتني  من 
باالإ�شافة  التكلف،  تبعدعن 
املاكياج  على   تعتمد  ذلك  اإىل 
من  تزيد  التي  والت�شريحات 

جمالها.

في عيد ميالدها.. 
أجمل إطالالت أيتن عامر
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الصـــحة

املاء  اأهمية  حول  ال�شائد  االإعتقاد  عك�س  على 
للج�شم،  ال�شاخن  املاء  حمامات  اأو  للمعدة  ال�شاخن 
حيث  اأي�شًا  الوزن  اإنقا�س  على  البارد  املاء  ي�شاعد 
ي�شاعد على حرق ال�شعرات احلرارية، فعندما ت�شرب 
املاء البارد اأو ت�شتحم  به، ي�شاعد على حرق ج�شمك 
اإىل  يعيدها  حتى  احلرارية،  ال�شعرات  من  لكميات 
يحدث  العملية،  العادية، خالل هذه  احلرارة  درجة 

تعزيز االأي�س عند ال�شرب اأو اال�شتحمام باملاء البارد 
يف  ال�شتاء  ف�شل  يف  مبجهود  قمت  لو  ال�شيء  ونف�س 

برودة اجلو.
الزيوت  غ�شل  على  ال�شاخن  املاء  يقوم  فبينما 
البارد  املاء  فاإن  للعلماء  وفقا  الب�شرة  من  الطبيعية 
ميكن اأن ي�شاعد على توهج الب�شرة عن وبالتايل كوب 
اأجهزة  ين�شط   ميكن  ال�شباح  فى  البارد  املاء  من 

اال�شت�شعار الباردة حتت اجللد، والتى بدورها تزيد 
من معدل �شربات القلب، مما يزيد من  االأدرينالني 

ا على تخفيف االأمل. ميكن اأن ي�شاعدك اأي�شً
تعرف على �سر ر�ساقة جميالت 

الدمنارك
جتنبك  العامل،  يف  احلمية  اأ�شاليب  اأب�شط  من 
طريقة  اإنها  اململة،  احلرارية  ال�شعرات  مراقبة 

إلنقاص وزنك..
فوائد المياه الباردة في حرق الدهون
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بني  كبريًا  انت�شارًا  ت�شهد  التي  »�شكاندي�شن�س« 
الطرق  عن  بعيدًا  تعمل؟  فكيف  الدمناركيات. 
املعقدة، فاإن الب�شاطة هي مفتاح اأي طريقة للر�شاقة 
�شهلة  تكون  اأن  يجب  اإذ  الزائد،  الوزن  وفقدان 
بحيث  �شخ�س  لكل  منا�شبة  يجعلها  ب�شكل  التنفيذ 
اليومي  روتينه  فقرات  اأحد  جعلها  على  قادرًا  يكون 
تاأثريًا  ما عليها. وهذا متامًا ما تعد  اأن ترتك  دون 
به طريقة »�شكاندي�شن�س« االإ�شكندنافية، التي جتعل 
تعمل  كما  االإجهاد،  من  وخاليًا  �شحة  اأكرث  اجل�شم 
على تدريب اإح�شا�س ال�شخ�س بالتغذية املنا�شبة لها.
يعود الف�شل يف ابتكار هذه الطريقة اإىل خبرية 
اأم�شت  اأن  بعد  فينغل،  �شوزي  الدمناركية  التغذية 
اأوقاتًا طويلة من حياتها وهي تخ�شر الوزن من خالل 
لتك�شبه  تعود  لكنها  احلميات،  اأنواع  خمتلف  اإتباع 
من جديد. وهذا ما دفعها اإىل اخلروج بحمية �شهلة 
اأ�شافية.  مبالغ  اأي  ال�شخ�س  تكلف  ال  و  التطبيق 
خبرية  كانت  فقد  االأملاين  »اإيلي«  موقع  وبح�شب 
اخلا�شة  حلولها  عن  تبحث  الدمناركية  التغذية 
من  بحيث متكنت  ب�شكل جيد  فعملت  وزنها،  لتقليل 
تقليل وزنها مبقدار 40 كيلو غرامًا يف غ�شون ب�شعة 
اأ�شهر. وعندما ك�شفت �شوزي اأ�شرار حميتها �شهدت 
ب�شبب  كبرية  ب�شعبية  تتمتع  وباتت  كبريًا  انت�شارًا 

مفهومها الب�شيط.
كيف تعمل طريقة »�سكنادي�سن�س«

االأطعمة  من  الكثري  هو  اإليه  حتتاجون  كلما 

هذه  الدمناركية  احلمية  فطريقة  الطازجة، 
تزيد عن  »قيا�شاليد« حتى ال  م�شتوحاة من طريقة  
كمية  قيا�س  عرب  بب�شاطة  ت�شمن،  فال  معدتك  �شعة 
تناول  يتم  اأن  ويجب  اليد.  براحة  الغذائية  املواد 
الوجبات املنفردة – وهي ثالث مرات يوميًا- بهذه 
الطريقة الب�شيطة. كل اأربع قطع ت�شكل وجبة واحدة 

من حمية »�شكاندي�شن�س«،وبالتايل فاإنها تتكون من:
يف  لك  وا�شع  واخليار  اخل�شار،  من  قطعتني 
احليوانية  الربوتينات  من  وحفنة  اأنواعها  اختيار 
الكربوهيدرات  من  وحفنة  اجلودة  عالية  اأوالنباتية 
اإليها كذلك: ملعقة اإىل ثالث مالعق كبرية  ُي�شاف 
منتجات  ملغرام   300 اللزوم  وعند  الدهون  من 
النباتي،  احلليب  من  بديلة  منتجات  اأي  اأو  االألبان 
املغذيات  بني  توازن  خلق  اأي�شًا  باالإمكان  وي�شبح 
يف  والدهون  والكربوهيدرات  والربوتينات  الكبرية 
بالعديد  اجل�شم  اإمداد  يتم  كما  الواحدة.  الوجبة 
وال�شرورية.  الطازجة  واملعادن  الفيتامينات  من 
على خالف طرق احلمية القا�شية االأخرى ى�شُيزود 
احلياة  حتديات  الإجناز  الالزمة  بالطاقة  اجل�شم 
وبح�شب  والعافية.  بال�شبع  ال�شعور  مع  اليومية، 
احلمية  هذه  �شر  فاإن  الدمنارك  يف  التغذية  علماء 
هو التوازن بني جماميع املواد الغذائية، ب�شكل يجنب 
تناوله،  يرغب يف  �شيء  اأي  اال�شتغناء عن  ال�شخ�س 
املجلة  وتنقل  اليد.  براحة  املحددة  الكمية  وفق  لكن 
اأن اتباع هذه احلمية ياأتي ثماره على املدى الطويل، 
اأن  بعد  فينغل  �شوزي  حالة  يف  ثماره  اأتى  ما  وهو 
اأ�شهر، لكن وزنها   10 40 كيلوغرامًا خالل  فقدت 
ال�شابقة .تلقى هذه  مل يرتفع جمددًا كما يف املرات 
احلمية رواجًا كبريًا يف الدول االإ�شكندنافية، نا�شحة 

باأن جتد طريقها اإىل كل مطبخ.
التغذية،  احل�شب  على  تقوم  الطريقة  اأن  ومبا 
معقولة  وكميات  خيارات  على  يعتمد  وبالتايل 
يف  متاح  �شيء  كل  اأن  الغريب  من  لكن  ومنطقية. 
»�شكاندي�شن�س«: ال�شيكوالته والكاتو واالأطعمة املقلية 
اأن تخ�شع جميعها  وكل ما حتبني تناوله، لكن يجب 
لقيا�س »حفنة اليد« وفق املعادلة املذكورة يف اأعاله. 
الربوتينات  فيتناول  الرغبة  لديك  تكن  مل  فاإذا 
�شيء  باأي  ا�شتبدالها  ما، ميكنك  وقت  احليوانية يف 
اآخر تف�شلينه، غري اأنه يجب اأن يخ�شع ل�«نظام راحة 

اليد«.
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ليندا بينالل:  
تصاميمي تتميز 
بالروح الشرقية 

العربية الممزوجة 
بلمسات أوروبية

القارئ  يهم  واأ�سكاله  �سوابطه  بجميع  االأزياء  عامل  الأن 
العربي، والأننا راأينا ت�ساميم راقية للم�سممة ليندا بينالل، 
وتقليدية،  حمت�سمة  اأزياء  وعر�س  بت�سميم  اإجتهدت  التي 

وجنحت يف ت�سويق اإنتاجها يف العديد من دول العامل، 
لها، خ�ست  اللقاء معها، مع ت�ساميم جديدة  لنا هذا  كان 
التي  الأزيائها،  والعار�سة  امل�سممة  وكانت  العرب،  كل  بهم 

تن�سر للمرة االأوىل.

نسيمة أبرحوس

ـ ليند� بينالل نرحب بك على �سفحات كل �لعرب ونود �أن تقدمي 
نف�سك لقر�ء �ملجلة؟

� اأول �شيء اأحب ا�شكر جملة كل العرب على هذه اال�شت�شافة و �شماح 
يل بو�شول اىل كل حمبيني و حمبني هذه املجلة

اأنا م�شممة عاملية من اأب جزائري و اأم مغربية ولدت و كربت يف 
فرن�شا احمل اجلن�شية الفرن�شية، تخرجت من بريطانيا �شنة 2004 
بفرن�شا  باري�س  يف  اأ�ش�شت  اخلا�شة  عالمتي  لدي  اأعمال،  اإدارة  �شعبة 
2013  ا�شم امل�شتخدم »اينو�شنت تات�س«، دخلت �شوق ال�شرق االأو�شط 
الزي  يف  متخ�ش�شة  التجارية  عالمتي  هلل  احلمد  و   ،2015 �شنة 

املحت�شم و التقليدي، و تعد االأوىل من نوعها على م�شتوى العامل

�شفرية  و  املغرب،  فرع  االأماراتي  االأعمال  ورجال  �شيدات  نادي  ممثلة 
النوايا احل�شنة لفرع املغرب من طرف املنظمة االأمريكية جي جي اي 

ـ يف �أي دول �ساركتي يف عرو�س �أزياء؟
 � �شاركت يف العديد من الدول من بينهم طبعًا فرن�شا، االأمارات العربية 
قريبًا  و  البحرين  ال�شعودية،  املغرب،  اجلزائر،  تون�س،  قطر،  املتحدة، 

الكويت.
نحو  �جتاهك  بد�أ  كيف  ت�سميماتك؟  على  يغلب  تر�ثي  ح�سور  �أي  ـ 

�الأزياء و�لت�سميم؟
� مل تكن �شدفة كوين منذ نعومة اأظافري اأحب فن الت�شميم و املو�شة، 
املتح�شمات  والفتيات  وال�شيدات  اأمي  مبعاناة  جليًا  فكرت  بعدما  لكن 
اللواتي يع�شقن االأناقة ويركزن  واملحجبات مبختلف دول العامل، باالأخ�س 
تتميز  ت�شاميم  ف�شممت  ينا�شبهن،  ما  اإيجاد  يف  ويحرتن  مظهرهن  على 
بالروح ال�شرقية العربية املمزوجة بلم�شات اأوروبية، والتي تعطي طابعًا حديثًا 
وبالوقت نف�شه هي من الرتاث ال�شرقي التي تتما�شى مع جميع املنا�شبات، 
وهي م�شنوعة من احلرير وال�شيفون واالأحجار الكرمية واخليوط املذهبة، 
والتي ت�شمح باأن تكون القطع االأن�شب لطلة كل فتاة اأو �شيدة حمجبة، لتبدو 
املراأة متطورة واأنيقة ومواكبة للمو�شة، وكانت هذه بدايتي حتى متكنت من 
اإطالق عالمتي التجارية واملتخ�ش�شة يف الزي املحت�شم االإ�شالمي واالأوىل 

من نوعها يف العامل.
ـ هل تر�سمي �لت�سميم يف خيالك؟

اأر�شم يف خيايل االأزياء قبل تنفيذها و اأحيانا اأر�شمها عند روؤية  � نعم 
االأقم�شة يف املحالت.

 ـ كيف تقومي بت�سويق �إنتاجك �ملميز و�جلميل؟
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و  �شيخات  عندي  هلل،  ال�شكر  و  هلل  احلمد   �
الوطن  االأعمال يف  و �شيدات  اأمريات من اخلليج 
مغنيات  اإىل  باالإ�شافة  اأفريقيا  �شمال  و  العربي 
بت�شويق  اأقوم  و  خليجية،  وممثالت  ومذيعات 
االإجتماعي  التوا�شل  مواقع  طريق  عن  عالمتي 
التي ال ميكن االإ�شتغناء عنها والتي ت�شهل الو�شول 

اإىل العمالء بطريقة تلقائية، وخا�شة في�شبوك.
 ـ عرب حو�رنا معك �أح�س�سنا �أنك ال توؤمنني 
باحلدود �جلغر�فية، وتع�سقني �ل�سفر و�كت�ساف 

�حل�سار�ت �الأخرى حديثنا عن جتربتك؟
� �شحيح لقد زرت خمتلف دول العامل، وقمت 

و  عادات  اكت�شاف  يف  �شنة   11 دامت  بدرا�شة 
زرتها  التي  والدول،  املناطق  تلك  �شكان  تقاليد 
اذكر منها الواليات املتحدة االأمريكية، هونغ كونغ، 
الهند، �شنغافورة، كوريا، بونتاكنا، الدومينيكان، 
ا�شبانيا،  هولندا،  لوك�شمبورغ،  قطر،  الكويت، 
بريطانيا، بلجيكا، املانيا، البحرين، وطبعًا بلدي 

فرن�شا.
للعالمة  ��سهارية  حملة  بعمل  فكرتي  هل  ـ 
�خلا�سة بك و لرتوجي للمر�أة �لعربية و�مل�سلمة 
بكل �أنحاء �لعامل لن�سر ثقافة �حلب و �لت�سامح 

و �ل�سالم؟ 

العامل  يف  واأملكها  الفرن�شية  عالمتي  اأكيد   �
يف  دخلت  واأين  العامل  يف  حجاب  اأول  تعد  وهي 
�شوق اململكة العربية ال�شعودية، باالأخ�شران، كما 
يو�شينا حبيبنا و ر�شولنا حممد على اأف�شل واأهم 

�شيء عندي اإتقان العمل و اجلودة.
ـ كلمة ختامية لكل قر�ء جملة كل �لعرب؟

� اأقول لكم �شكرا جمددا على االلتفاتة الطيبة، 
اأقول  اأن  اأود  كما  ت�شاميمي،  تعجبهم  اأن  واأمتنى 
مع  املو�شة  عا�شمة  باري�س  يف  قريب  لقاء  لنا 
املمتع  احلوار  هذا  على  واأ�شكركم  اأزياء.  عرو�س 

ونتمنى لكم النجاح الدائم.
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اأدار ) الكومانديتيه( بحركة منه،  الأحد املقاعد 
اجللدية ودعاين اىل اجللو�س. قامته العالية ، وقد 
�شم�س  ال�شغرية  الغرفة  على  تهيمن  االآن،  انحنت 
نظام  قبل  كانت  التي  اجلزيرة  يف  ال�شدوع  دائمة 
املافيات  )رجال  من  املغامرين  جنة  تعترب  كا�شرتو 
دوقات  كانت  العاملية.  واالر�شتقراطية  االمريكية( 
انحاء  كل  من  البنوك  ورجال  واغنيائها،  اوروبا 
العامل جتد يف هافانا ارقى مكان لق�شاء ال�شتاء. مل 
يكن اي �شائح قادم اىل اجلزيرة يلقي باال للف�شاد 

الذي ينخر ج�شد ال�شعب الكوبي. 
كانوا  الرجال  من  جمموعة  غامر  وفجاة 
منفيني �شيا�شيني يف املك�شيك و ركبوا �شفينة عتيقة 

)الغرامنا( واجتهوا اىل كوبا ليغريوا التاريخ.
مغامرة  �شحفية  عام،  خم�شني  بعد  وهاأنذا  
كادت  الذي  الرجل  اىل  جتل�س  �شبابها  مقتبل  يف 
�شيا�شته يف زمن احلرب الباردة ت�شعل حربا عاملية 

لوال تعقل رئي�س �شاب هو جان كيندي. 
خال�شية  �شابة  مرتجمة  جانبي  واىل  �شافحته 
الكوبية.  مغامرتي  الأقل  او  رحلتي  طيلة  �شحبتني 
اكت�شفت وانا ا�شافحه كم هما �شغريتان وناعمتان 
يدا هذا الرجل الكبري. بعد كلمات الرتحيب انتقلنا 
الذي  ن�شبها  بني  الغرفة  نبل  ميت  هل  مكتبه،  اىل 
الطراز  ذو  واملكتب  ع�شر،  التا�شع  القرن  اىل  يعود 
زمن  اىل  تعود  التي  الفخمة  االرئك  و  الفرن�شي، 
العزلة،  عليها  كتبت  التي  اجلزيرة  هذه  يف  م�شى 
اعمال  اجلدار،  يف  الكتب  متليه  بالفراغ  انطباع 
اىل  كوملب�س  من  القارة  وتاريخ  ولينني   مارك�س 

�شيمون بوليفار. 
� هل قرات مارك�س �شيدي الرئي�س؟ 
� راأ�س املال فقط. قراأت لينني اكرث.

كان  باملارك�شية.  مولعا  يكن  مل  الثورة  قبل 
راوؤول  وحده  غيفارا،  ت�شي  وكذلك  بوليفاريا، 
ال�شيوعي.  احلزب  يف  ع�شوا  كان  اال�شغر  اأخاه 

ودوقة  لدوق  �شتويا   �شكنا  كان  البيت  يل:هذا  قال 
ت�شي  املالية  لوزير  مكتبا  ا�شبح  ثم  اللوك�شمبورغ 

غيفارا قبل ان يهجرنا ويذهب باحثا عن الثورة. 
احلديث.  وت�شعب  واالجوبة،  اال�شئلة  اأخذتنا  و 
حركات  تاريخ  عن  اجلزيرة،  تاريخ  عن  حدثني 
كانت  التي  الكربى  كولومبيا  ح�شار  عن  التحرر، 
ت�شم )بوليفيا و كولومبيا واالأكوادور والبريو وبنما 
العظمى  بكلومبيا  �شميت  من  وهي  وفنزويال( 
بوليفار.  �شيمون  حمررها  رئي�شها  كان  التي 
يف  وانكلرتا(  وفرن�شا  )امريكا  املحا�شرون  اأ�شر 
اقالة  على  ع�شر  التا�شع  القرن  من  الع�شرينيات 
دويالت  اىل  العظمى(  )كلومبيا  وتق�شيم  بوليفار 
�شباط  من  �شابطا  منها  كل  راأ�س  على  و�شعوا 
على  �شغرية  قرية  اىل  نفى  فقد  هو  اأما  بوليفار، 
�شديقته  اال  برفقته  لي�س  مارتا(  )�شانتا  املحيط 
لكنه  فرن�شا،  اىل  تقله  باخرة  بانتظار  )مانويل(، 
دخلت  وبعده   1883 دي�شمرب   17 يوم  يف  توفى 
اوا�شط  حتى  الع�شكرية   االنقالبات  زمن  القارة 

القرن الع�شرين. 
كان يتكلم دون توقف، وا�شتغليت حلظة �شمت 

ف�شالته:
عن  بعيدة  املارك�شية   تبدو  الرئي�س  �شيدي   �

القارة؟
والت�شامن   احلرية  فكرة  با�شتثناء  نعم،   �

العاملي. 
� ماذا تعني لكم كوبا واحلكم؟

اأجاب: منذ ادركت الظلم الذي يقع  على �شعبي 
كان يل  معه  عقدا ان انا�شل الجل حريته وكرامته 

ما دمت قادرا، و بعدي لهم اخليار.
�شفري  ال�شامل  بع�شام  وفوجئت  النهار  انت�شف 
منظمة  التحرير يدخل علينا فوقف كا�شرتو يعانقه، 

و وعدين بلقاء اخر.
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حميدة نعنع

أمحى تعب االيام  بريق عينيه 
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