
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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»القفاز« األميركي يطلق 
مارد »الردع« الروسي
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حد للفوضى التي 
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األلوان موضة  شتاء  2019 سياسة الهجرة بالمغرب
الماكياج و الزينة 
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3العدد 5- السنة األولى

على  الذاتي  بالإعتماد  باري�س،  من  املجلة  هذه  باإ�صدار  اأ�صهر  قبل  بداأنا  عندما 
قدرتنا، دون اللجوء لأي جهة للتمويل، لأننا حر�صنا اأن نكون �صوتًا عربيًا حرًا. نطرح 
الق�صايا بجراأة وم�صوؤولية و مهنية، وندافع عن حقوق اأمتنا العربية. ونطالب بعالقات 
جادة ومتطورة بني الدول العربية بني بع�صها كما ين�س ميثاق جامعة الدول العربية، 

التي غابت اأو غيبت عن اأي دور لها!!
ب�صكل  العامل  ودول  العربي  الوطن  بني  وبناءة  اإيجابية  عالقات  مع  نحن  بالطبع 
يف  وخا�صة  العربية  ق�صايانا  عدالة  من  دولة  لأي  ال�صيا�صي  املوقف  وح�صب  متكافئ، 

فل�صطني والأحواز.
نعار�س بكل الو�صائل وال�صبل التدخل الأقليمي العدواين �صد اأي دولة عربية، كذلك 
اأي تدخل دويل ب�صوؤوننا الداخلية، �صمن احلر�س على الأمن القومي العربي،  نعار�س 

وعدم امل�صا�س بحريتنا الوطنية والقومية و القرار ال�صيا�صي امل�صتقل.
�صحايا  العرب  نحن  لأننا  الدول،  اإرهاب  خا�صة  الأرهاب،  اأ�صكال  كل  �صد  نقف 
�صد  نحن  لالإرهاب.  دويل  تعريف  بتحديد  ونطالب  نوؤيده  ول  نقف خلفه  ول  لالإرهاب 
الطائفية و املذهبية و العن�صرية بكل اأ�صكالها، و نوؤمن بالتعاي�س الخوي بني كل مكونات 
الوطن و الأمة و نقف �صد كل من يدعي » الدين« ليمار�س القتل و الغت�صاب و املجازر 

باإ�صم اهلل و الر�صل و الأديان.
بجراأة  املعنية  الدول  تتحلى  اأن  و  الإ�صتعمار،  فرتة  خملفات  بت�صفية  نطالب  كما   
الإعرتاف والإعتذار عن هذه املرحلة ال�صوداء وتعوي�س املت�صررين، واإغالق هذه امللفات 

نهائيًا.
يف ق�صية فل�صطني، نعار�س اأي عالقة اأو تطبيع مع الكيان ال�صهيوين، قبل اأن ينال 
القد�س  وعا�صمته  وطنه  اإىل  العودة  حق  فيها  مبا  كاملة،  حقوقه  الفل�صطيني  ال�صعب 

ال�صريف.
يف ق�صية الأحواز، نقف مع حق تقرير امل�صري لأهلنا بالأحواز العربي املحتل ونطالب 
اأقدم  تتناول  اأنها  وامل�صروعة، خا�صة  العادلة،  بالت�صامن مع مطالبهم  الدويل  املجتمع 

حالة اإ�صتعمارية يف العامل تقرتب من مئة عام.
والقومية،  الوطنية  الثوابت  عن  كثريًا  تراجع  العربي  الر�صمي  النظام  اأن  موؤ�صف 
على  �صلطتهم  وتثبيت  للحماية  طلبًا  الأجنبية،  والأجندات  بامل�صاريع  اأكرثهم  واإرتبط 
واإزدادت حالة القمع والإ�صطهاد والتدخل الأقليمي كما نراه بو�صوح بالعراق  ال�صعب، 
اإندلع ثورة ال�صعب ال�صوري قبل �صنوات،  2003، ويف �صوريا منذ  منذ الحتالل عام 

وهذا الأمر ينطبق على اليمن وليبيا ودول عربية اأخرى.
اإن الرثوات العربية، هي ملك لالأمة ولل�صعب العربي، ولي�صت ملكًا للطبقة ال�صيا�صية 
احلاكمة تبذره هباء، بني العائدات امل�صروقة واملودعة خارج الدول العربية، والعمولت، 
اآن  ب�صكل خمجل ومقرف يف  وبعرثته  الكربى،  الدول  لإر�صاء  الأ�صلحة اخلردة  و�صراء 

معًا.
للعدل  املحبة  ال�صديقة  والدول  العربي  ل�صعبنا  بالتحية  نتوجه  اجلديد،  العام  يف 

وال�صالم، ونتوا�صل بكل خري.. دمتم بخري

علي المرعبي

طموحات العام الجديد

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 السياسة

ال�صاروخية  املنظومات  »قدرة  على  اأكدت 
الهجومية اخلارقة على كبح طموح اأي بلد يتجراأ 
فقد طورت  الرو�صية«.  الدولة  باأمن  امل�صا�س  على 
وزودتها  امل�صلحة  القوات  اأنواع  جميع  مو�صكو 
متوازن  ب�صكل  والعتاد  الأ�صلحة  اأنواع  باأحدث 
اأنها  وفقا للخطط التي و�صعتها قيادتها، واأعلنت 
القوات  لتعزيز  املقبل  العام  يف  اأولويتها  و�صعت 
املنظومات  ت�صغيل  وبدء  ال�صرتاتيجية  النووية 
الت�صدي  على  القادرة  املتطورة  ال�صاروخية 
لأحدث اأنواع امل�صادات لل�صواريخ، يف اإ�صارة اإىل 
منظومة »اأفانغارد« ال�صاروخية التي من املقرر اأن 
الرو�صي  اجلي�س  واإمداد  الت�صل�صلي  اإنتاجها  يبداأ 

بها عام 2019 .
ال�صاروخية  »اأفانغارد«  ومنظومة 
تفوق  �صوتي،  فرط  لراأ�س  احلاملة  ال�صرتاتيجية 
بوتني  اأكد  وقد  مرة،   20 ال�صوت  �صرعة  �صرعتها 
الإنتاج  بداأت  الرو�صية  احلربية  ال�صناعة  اأن 

ال�صناعي لتلك املنظومة اخلارقة.
اأعلنت  التي  ال�صاروخية  الربامج  بني  ومن 
رو�صيا عنها يف ر�صالة »الردع«، �صاروخ »�صارمات« 
اخلارق العابر للقارات الذي يبداأ اختباره اجلوي 
»بلي�صيت�صك«  قاعدة  من  �صيطلق  اأنه  اأي  قريبا، 
الف�صائية الع�صكرية ليدمر هدفا مفرت�صا مبيدان 
التدريب »كورا« يف �صبه جزيرة كامت�صاتكا، بعد اأن 

انتهت جتاربه الأر�صية بنجاح.
بالوقود  ويعمل  100 طن  ال�صاروخ  ويزن هذا 

املربم  النووي  التفاق  من  �صابقا  ان�صحابه  اأعلن 
مع اإيران عام 2015، ومعاهدة باري�س للمناخ التي 
ح�صا�صية  لكن  ذاته.  العام  يف  دولة   195 وقعتها 
الن�صحاب  ترامب  يعتزم  التي  النووية  املعاهدة 

منها تفر�س �صوؤال مهما: وماذا بعد؟
فئة  األغت  التي  املعنية،  ال�صواريخ  ومعاهدة 
 500 بني  مداها  يرتاوح  ال�صواريخ  من  كاملة 
اندلعت  لأزمة  حدا  و�صعت  كيلومرت،  اآلف  و5 
ال�صوفيتي  الحتاد  ن�صر  ب�صبب  الثمانينات  يف 
ال�صابق �صواريخ »اإ�س اإ�س 20« النووية، التي كانت 

ت�صتهدف عوا�صم اأوروبا الغربية. 

السياسة

بال�صرورة  املعاهدة  من  الن�صحاب  يعني  ول 
لكن  والغرب،  ال�صرق  بني  نووية  حرب  اندلع 
ال�صباق  ت�صارع  من  خماوف  اأثار  ترامب  قرار 
املحموم لتطوير واإنتاج الأ�صلحة النووية لدى كال 
وا�صنطن ومو�صكو.  املع�صكرين، ف�صال عن حلفاء 
على  �صخمة  تبعات  لالن�صحاب  يكون  قد  كما 
وحتديدا  اآ�صيا،  يف  الأمريكية  الدفاعية  ال�صيا�صة 
الرئي�صية  ال�صرتاتيجية  مناف�صتها  ال�صني  جتاه 

التي يخو�س ترامب معها حربا جتارية.
املعاهدة،  من  الن�صحاب  ترامب  قرار  ودفع 
اأوروبا اإىل التفكري بت�صكيل اجلي�س الأوروبي، وهي 
�صيا�صية وع�صكرية معا، فقد  اأهداف  خطوة ذات 
اأفاق الأوروبيون على حقيقة �صادمة بوقف اأمريكا 
تتحمل  الحتاد  دول  واأ�صبحت  الناتو،  متويل 
وا�صنطن.  م�صالح  تخدم  ملنظمة  اإ�صافية  نفقات 
وبانهيار معاهدة ال�صواريخ فاإن اأوروبا ت�صبح يف 

مهب الرياح الرو�صية.
لقد  اأغ�صب قرار ترامب مو�صكو، التي اعتربت 
اأن وا�صنطن »حتلم« باأن تكون هي القوة الوحيدة 
الرو�صية  الر�صالة  وجاءت  العامل.  على  املهيمنة 
على  اأفاقت  التي  املتحدة  الوليات  بوجه  �صفعة 
حفاظا  ال�صت�صرا�س  عن  يتوانى  لن  عنيد  خ�صم 
اإن وا�صنطن مل تلق قفازا  على م�صاحله، ولتقول 
بوجه مو�صكو، بل اأنها تنزع م�صمار اأعتى قنبلة قد 

تنفجر وتقلب توازن القوى راأ�صا على عقب. 

الأر�س،  حتت  من�صة  من  وينطلق  ال�صائل، 
حربية  نووية  روؤو�س  حمل  على  بالقدرة  ويتمتع 
اأي  اإىل  اأطنان   10 حتى  تزن  اأن  ميكن  مدمرة، 
خمزون  ي�صمح  كما  الأر�س،  كوكب  على  بقعة 
الطاقة لل�صاروخ بالتحليق عرب القطبني ال�صمايل 

واجلنوبي.
الذي  ال�صوتي،  فرط  »كينجال«  �صاروخ  اأما 
اجلوية  القوات  خدمة  دخل  اأنه  بوتني  اأعلن 
»ميغ- مقاتالت  فتحمله  الرو�صية،  والف�صائية 
 3 31« ال�صريعة، التي تطلقه اإىل مدى ي�صل اإىل 
اآلف كيلومرت. كما يفرت�س اأن تت�صلح به طائرات 
املطّورة  الرو�صية  ال�صرتاتيجية  »تو–160« 
بالتاأكيد  �صيزيد  ومقاتالت اجليل اخلام�س، مما 
منظومة  اأن  كما  ال�صواريخ.  تلك  اإطالق  مدى 
اجلي�س  تزويد  بداأ  التي  الليزرية،  »بريي�صفيت« 
الرو�صي بها عام 2017، دخلت اخلدمة الفعلية يف 

1 دي�صمرب 2018. 
الر�صالة الرو�صية اأطلقت جمددا �صباق الت�صلح 
القرن  ت�صعينات  منذ  بركانه  خمد  كان  الذي 
الناتو  تو�صع  �صد  الأقوى  الرد  وهي  املن�صرم، 
والتهديدات الأمريكية التي اأخذت اأكرث من �صكل، 
واأكدت باأن نظرية الردع مل ت�صقط بانهيار الحتاد 
ال�صوفييتي، بل بقيت جمرا حتت الرماد. ورغم اأن 
دولة  اأية  ان�صمام  على  موافقته  عن  اأعرب  بوتني 
اإىل معاهدة ال�صواريخ املتو�صطة والق�صرية املدى 
مل  اأنه  اإل  منها،  الن�صحاب  وا�صنطن  تزمع  التي 
يتوان عن التاأكيد يف كل مرة اأنه مل يوقف حتركه 
الرو�صي ومناطق م�صاحله  تاأمني الحتاد  باجتاه 
املوقف  وتذبذب  الأمريكي  امل�صهد  غمو�س  اأمام 

الأوروبي.
من  الن�صحاب  ترامب  اإعالن  يكن  ومل 
قدر  �صابقة،  رو�صيا  مع  النووية  الأ�صلحة  معاهدة 
منذ  الأمريكي  الرئي�س  مار�صها  »عادة«  كونها 
اأنه  يبدو  ما  ويف  عامني.  نحو  قبل  من�صبه  تويل 
بعدما  اأوباما،  باراك  �صلفه  حقبة  من  ان�صالخ 

»القفاز« األميركي يطلق مارد »الردع« الروسي

املتحدة  الوليات  نفذت  اإذا  ون�صرها،  الرب  من 
ال�صواريخ  معاهدة  من  بالن�صحاب  تهديدها 

املتو�صطة والق�صرية املدى.
لت�صتبق  هذه  الرو�صية  »الردع«  ر�صالة  جاءت 
يف  بالكرة  بوتني  يلقي  ولكي  اأمريكي،  حترك  اأي 
الذي  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأح�صان 
اأركان  تداعي  بينها  من  جمة،  م�صاكل  يواجه 
اإىل  توؤدي  اأن  من  خماوفه  عن  عرب  والتي  اإدارته 
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  ويغلي  منه.  الثقة  �صحب 
الكوجنر�س  بني  املرجل  مثل  املتحدة  الوليات 
�صقور  انطالق  و�صط  املتهاوية،  والإدارة  ب�صقيه 
يف  النت�صار  اإعادة  اأجندات  لتنفيذ  البنتاغون 
مناطق متعددة من العامل بينها ال�صرق الأو�صط، 
والقطب ال�صمايل، والبا�صيفيك قرب بحر ال�صني، 

بالإ�صافة اإىل وجودها يف اأوروبا.
الوليات  اتهام  لينفي  جاء  الرو�صي  الرد 
املتحدة مبخالفة معاهدة القوى النووية املتو�صطة 
املدى التي وقعتها وا�صنطن ومو�صكو اأثناء احلرب 
تنفيذها  مت  والتي   ،1987 دي�صمرب   8 يف  الباردة 
�صتن�صحب  اإنها  وا�صنطن  وقالت   ،1991 عام  يف 
بالده  اأن  بوتني  وليوؤكد  رو�صيا،  تلتزم  ما مل  منها 
واأن »مو�صكو طورت �صواريخ  مل تنتهك املعاهدة، 
ب�صهولة  وميكنها  والبحر،  اجلو  من  تطلق  كروز 
ان�صحبت  اإذا  الرب  من  تطلق  �صواريخ  تطوير 

وا�صنطن من املعاهدة«.
بعدما  للقوى  احلايل  امل�صهد  رو�صيا  ر�صمت 

مع ا�صتعار اللهاث يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
وو�صط  الغربية،  املعادلت  انقالب  وموؤ�صرات 
تطال  اأ�صبحت  التي  الأمريكية  التهديدات 
الرئي�س  اأعلن  الأعداء،  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صدقاء 
العام  جردة  موؤمتر  يف  بوتني  فالدميري  الرو�صي 
دي�صمرب/كانون   18 يف  دفاعه  بوزارة  الع�صكرية 
الرو�صي  النووي«  »الثالوث  تعزيز   ،2018 الأول 
احلاملة  والغوا�صات  وال�صواريخ  )الطريان 
اأخذ  والذي  ال�صرتاتيجية(  النووية  لالأ�صلحة 
ح�صة  اأن  مو�صحا   ،2018 عام  طيلة  مكانه 
الأ�صلحة احلديثة فيها بلغت %82، يف ر�صالة، كان 
اأقوى تلويح بها، تهديده باأن رو�صيا ميكنها ب�صهولة 
اإطالقها  يتم  املدى  متو�صطة  �صواريخ  اإنتاج 

1011

لهيب عبدالخالق

العدد 4- السنة األولىالعدد 4- السنة األولى

كيف يمكن وضع حد 
للفوضى التي تجتاح ليبيا

السياسة

الليبية  الفعاليات  اأهم  واإذا كانت م�شاركة     
قد اأعطت زخمًا اإيجابيا للحكومة الإيطالية التي 
دبلوما�شي،  بنجاح  املو�شوع،  هذا  حيال  حظيت، 
اإل اأن املراحل القادمة املتعلقة باإر�شاء ال�شتقرار 
غ�شان  اأدرك  وقد  طويلة.  انفكت  ما  ليبيا  يف 
يف  املتحدة  للأمم  اخلا�ص  املبعوث  �شلمة، 
تتمكن  انفكت طويلة« كي  الطريق ما   « اأن  ليبيا، 
التو�شل  من  امللف  بهذا  املعنية  الليبية  الأطراف 
اىل حل نهائي و�شياغة ميثاق وطني جديد ي�شع 
بها  متيزت  التي  وال�شراعات  للنزاعات  حدًا 
احلياة ال�شيا�شية الليبية منذ �شقوط نظام معمر 

القذايف ال�شبدادي عام 2011.
املع�شكرات  وتبقى  الن�شقاقات  وت�شتمر     
طرابل�ص،  �شلطات  بني  خا�شة  منق�شمة  القائمة 
ال�شراج،  فايز  الوزراء  رئي�ص  راأ�شها  وعلى 
بنغازي  و�شلطات  بامليلي�شيات،  املكتظة  العا�شمة 
تركز  ويوؤدي  حفرت.  خليفة  العام  القائد  بقيادة 
القطاع  هذا  يف  النفط  من  كمية  اأكرب  اإنتاج 
ال�شلم  طرق  عرقلة  اىل  برقة،  يف  ال�شرقي، 
والوحدة. ذلك اأن ثمة الكثري من العيون املفتوحة 
ن�شبت  وبالتايل،  النفطية.  الإيرادات  على �شبط 
مواجهات متقطعة بني امليلي�شيات هنا وهناك يف 
املناطق  بع�ص  باأن  علمًا  البلد،  اأنحاء  خمتلف 
هي خارج عملية ال�شبط. واإمعانًا منها يف توتري 
كاجلزائر  املنطقة،  دول  بع�ص  تلعب  الأو�شاع، 
لد  يبقى  واأخريا،  املثال، دورًا مبهمًا.  على �شبيل 

طرابل�ص  يف  اأحدهما  متناف�شني  برملانني  البلد 
والآخر يف طربق.

خلق مناخ من احلوار والتفاو�ص
الع�شكري  احلل  اأن  واملوؤكد  الثابت  من     
النار  اإطلق  وقف  احرتام  ينبغي  اأنه  وارد  غري 
ال�شلم.  لإر�شاء  ملئم  مناخ  خلق  يف  للإ�شهام 
وتعزيز  توحيد  ميكن  كيف  الت�شاوؤل:  ويبقى 
�شلطة  اإ�شراف  حتت  الليبية  امل�شلحة  القوى 
بني  امل�شاحلة  تتم  اأن  ميكن  كيف  مدنية؟ 
واملعرتف  طرابل�ص  يف  القائمة  ال�شراج،  حكومة 
احلكومة  وبني  الدولية،  املجموعة  قبل  من  بها 
املوازية التي اأعلنها حفرت، الذي يراأ�ص » اجلي�ص 
الوطني الليبي«؟ وبالتايل، حان الوقت كي تتبنى 
املجموعة الدولية موقفًا وا�شحًا وتزّود نف�شها، يف 

نهاية املطاف، بو�شائل تطبيقه.
جاءت   ،2018 ايار  مايو/  نهاية  ويف     
فر�شة  اأتاحت  التي  الفرن�شي  الرئي�ص  مبادرة 
ال�شراج  الأعداء،  الأخوة  بني  باري�ص  يف  اللقاء 
انتخابات  اإجراء  على  التفاق  ومت  وحفرت، 
دي�شمرب/  من  العا�شر  قبل  وت�شريعية  رئا�شية 
اأن  تبني  ما  �شرعان  اإمنا   .2018 الأول  كانون 
الن�شو�ص  لأن  للتحقق  قابل  غري  الهدف  هذا 

النهائية.  ب�شيغتها  تو�شع  مل  بالأزمة  املتعلقة 
 2018 عام  نهاية  يف  القرتاع  اإجراء  اأن  ومبا 
بالريمو  موؤمتر  يف  امل�شاركون  حاول  ممكن،  غري 
التحلي بالواقعية والإرادية. وبالفعل، جنح موؤمتر 
بالريمو يف اخلروج بانقلب مفاجىء حيث رّحب 
ال�شتفتاء  قانون  باعتماد  الليبية  الوفود  بالتزام 
بهدف و�شع ال�شيغة النهائية للعملية الد�شتورية 
واإجراء  املوؤ�ش�شية  بامل�شوؤوليات  وال�شطلع 
اإعدادًا كافيًا، مما  ا�شتفتاء موثوق و�شلمي ومعد 
وعملية  د�شتوري  اإطار  اىل  التو�شل  اأهمية  يوؤكد 
انتخابية من الآن وحتى ربيع 2019. خلل هذه 
الفرتة، من ال�شروري عقد موؤمتر وطني ليبي يف 
يناير/ كانون الثاين 2019. ويف ختام املوؤمتر، 
موحد  وطني  جي�ص  ت�شكيل  اىل  املوؤمترين  دعا 

حتت ظل �شلطة مدنية.
قد  ليبيا  يف  الو�شع  اأن  لنا  يتبني  وهكذا     
يف  عديدة  واإن�شانية  اأمنية  خماطر  اىل  يوؤدي 
املنطقة وجنوب اأوروبا وليبيا بالذات حيث يكمن 
اىل  يوؤدي  مما  النف�شالية  يف  الرئي�ص  التهديد 
التق�شيم بني منطقتي طرابل�ص وبرقة، مع الأخذ 
الأطراف  يف  جيوب  وجود  احتمال  بالعتبار 
بالنف�شال  واملطالبة  ال�شطرابات  تكتنفها 
هو  البلد  يهدد  ما  اأكرث  فاإن  وبالتايل  العرقي. 

اللجوء  ينبغي   ، الظروف  هذه  ظل  يف  التق�شيم. 
ليبيا  كانت  اإذا  خا�شة  الوحدة،  عوامل  اىل 
املق�ّشمة والفو�شوية ت�شكل عامًل خطريًا يف عدم 
اأنواع  كل  على  ي�شجع  مما  الإقليمي،  ال�شتقرار 

الأعمال غري امل�شروعة.

امللك، مَل ل؟
من  اإطار  وجود  جتاهل  عدم  يجب  اأوًل،     

التفاو�ص والتفاهم الناجم عن اتفاق ال�شخريات 
كانون  دي�شمرب/   17 بتاريخ  املغرب  يف  املنعقد 
الأول 2015. وقد ن�ص هذا التفاق على ت�شكيل 
جمل�ص  واإن�شاء  توافقية  وطنية  وحدة  حكومة 
)برملان  للدولة  اأعلى  جمل�ص  وتاأ�شي�ص  رئا�شي 
الهيئة  طربق  برملان  يعترب  حني  يف  طرابل�ص( 
الت�شريعية. جمل�ص نواب. وقد لقيت هذه اخلطة 
الوليات  الدولية ) فرن�شا،  القوى  دعمًا من قبل 
املتحدة، ايطاليا، اململكة املتحدة واملغرب(. كما 
دي�شمرب  منت�شف  يف  الدويل،  الأمن  جمل�ص  اأكد 
اتفاق ال�شخريات هو احلل الوحيد  اأن   ،2017
اإر�شاء  اىل  املوؤدي  الإطار احليوي«   « لكونه  نظرًا 

ال�شلم يف ليبيا.   
   لبد من التذكري اي�شًا باأن هذا التفاق اأتاح 
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية برئا�شة فايز ال�شراج. 
اإمنا للأ�شف مل يتخطَّ نفوذ هذا املجل�ص الوزاري 
ومل  ليبيا،  غربي  مدن  وبع�ص  العا�شمة  حدود 
يتمكن من فر�ص �شلطته على �شائر اأنحاء البلد، 
خا�شة يف �شرقيها. لذلك كان يتوجب على القوى 
كل  على  ال�شغط  ال�شخريات  اتفاق  يف  امل�شاركة 
�شرح  الذي  التفاق،  هذا  بنود  لتطبيق  الفرقاء 
ليبيا،  الدويل حول  بالريمو  موؤمتر  امل�شاركون يف 
باأن   ،2018 الثاين  ت�شرين  نوفمرب/   13 يف 
لل�شتمرار  القابل  الوحيد  »الإطار  هو  التفاق 
الذي يتيح فتح طريق وا�شعة ودائمة نحو ا�شتقرار 
ليبيا. واأكد امل�شاركون يف هذا املوؤمتر، لدى اتخاذ 
بال�شيادة  القاطع  »مت�شكهم  النهائية  القرارات 
الوطنية  والوحدة  الأرا�شي  وحدة  و  وال�شتقلل 

الليبية«.
   ومع الأخذ بالعتبار الت�شرذمات احلا�شلة 
بني الفعاليات ال�شيا�شية وتاأثري العديد من القوى 
الأجنبية، ومع الإ�شاعات القائلة باأن ابن القذايف، 
ما  وهذا  ال�شلطة-  اىل  عائد  الإ�شلم،  �شيف 
ي�شكل قفزة اىل الوراء-، ميكننا اأن نت�شاءل، على 
غرار وزير ال�شوؤون اخلارجية ال�شابق حممود عبد 
يف  ال�شائدة  الفو�شى  حالة  مواجهة  يف  العزيز، 
ليبيا، عما اإذا كان العامل الرئي�ص لإعادة الوحدة 
اأن  ال�شنو�شي. ذلك  اآل  ليبيا هو عودة ملكية  اىل 
للملكية �شرعيتها لأنها يف نهاية املطاف هي التي 

�شنعت ليبيا.
   وبتاريخ 15 ابريل/ ني�شان 2018، �شرح 
عرب  بالعر�ص،  املطالب  ال�شنو�شي،  حممد  الأمري 
ال�شتعداد  اأهبة  »على  باأنه  الوطني  التلفزيون 
الليبيني،  من  الكثري  نظر  ويف  وطنه«.  خلدمة 
واملوثوق،  املعتدل  الأمري  حممد،  �شيدي  يعترب 
امللكي  ليبيا  فاإن علم  الآن،  اآمالهم. وحتى  حمط 
اأفقية هي الأحمر  األوان  القدمي املكّون من ثلثة 
والأ�شود والأخ�شر ويتو�شطه هلل وجنمة باللون 

الأبي�ص مل ي�شبح بعد علم ليبيا.
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الثاين  ت�شرين  نوفمرب/  و13   12 بتاريخ 
حول  دويل  موؤمتر  بالريمو  يف  انعقد   ،2018
ليبيا، نظمه رئي�ص وزراء ايطاليا جو�شيبي كونتي، 
رئي�ص  الليبييني:  النزاع  اأطراف  اأهم  بح�شور 
العام  القائد  ال�شراج،  فايز  الرئا�شي  املجل�ص 
جمل�ص   « او  النواب  جمل�ص  رئي�ص  حفرت،  خليفة 
طربق« عقيلة �شالح، ورئي�ص جمل�ص الدولة خالد 
امل�شري، اإ�شافة اىل ثلثني وفدًا دوليًا ) اإيطاليا، 
العربية  الإمارات  م�شر،  املغرب،  فرن�شا، 
اململكة  تون�ص،  النيجر،  تركيا،  ت�شاد،  املتحدة، 
روؤ�شاء  وع�شرة  اجلزائر...(  ال�شعودية،  العربية 
حل  طرح  هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  وكان  دول. 

للأزمة الليبية.
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فّتاكة  باأ�سلحة  واملدعمة  وع��دة  ع��ددًا  والأك��ر  والأح��دث 
ومن  حميطه  يف  اأو  امل��ي��دان  يف  وحدها  وحمرمة  وفعالة 
اإعالمية  ماكنة  رافقتها  و  �سبقتها  وامنا  اخلم�س،  جهاته 
والتهويل  الت�سليل  يف  �سواء  الو�سائل  ومتعددة  �سخمة 
والت�سميم والكذب اأو يف ا�ستخدام فنون احلرب النف�سية 
الف�سائيات  ت�سخري  اىل  ا���س��اف��ة  وامل��ب��ت��ك��رة،  احل��دي��ث��ة 

والأقمار ال�سناعية والو�سائط اللكرتونية خلدمتها.
الأمر ال�سابع: مل تفلح امريكا رغم هيمنتها على الأمم 
اأُممّي  قراٍر  او  تفوي�ٍس  انتزاع  يف  الأمن  وجمل�س  املتحدة 

ب�ّسن حرٍب على العراق.

أخطر القرارات في أصعب اللحظات
اأوّل: قرار اإلقاء القب�س على ما اأ�سمته قائمة ال )٥٥( 
وكبار  القيادة  واأع�ساء  ال�سهيد  القائد  واأولهم  مطلوبًا 
امل�سوؤولني. حيث �سنت القوات الإحتاللية اكرب عملية بحث 
ك��وادر  من  املطلوبني  قوائم  توالت  ثم  وتفتي�س،  وحت��ري 
احلزب والدولة و و�سلت اعدادهم اىل ع�سرات الآلف ما 
يزال بع�سهم رهن الإعتقال رغم احكام براءتهم او انتهاء 

مدة حمكومياتهم.
وق��رار  اجتثاثه  ثم  البعث  ح��زب  حل  ق���رارات  ثانيًا: 
ال�سلطات  حل  وقرار  كافة  المنية  والجهزة  اجلي�س  حل 
او جتميد عمل عدد  تعطيل  وق��رارات  الثالث  الد�ستورية 
واخلدمية  والرقابية  الداري��ة  الدولة  موؤ�س�سات  من  كبري 
والفلتان  الفو�سى  زي��ادة  يف  �ساهم  ما  وهذا  والنتاجية، 

املطلوب ويف زيادة عدد العاطلني واملتقاعدين.
اغتيالت  حملة  واأو���س��ع  واق��ذر  اخطر  اط��الق  ثالثًا: 
متخ�س�سة  ف��رق  بها  ب��داأت  وع�سوائية  وعبثية  منهجية 
حتميها القوات املحتلة وت�ساعدها ال�سركات المنية، فرق 
الغتيال اليرانية حملت قوائم باأ�سماء وعناوين ال�سباط 

باأ�سماء  قوائم  حملت  ال�سهيونية  والفرق  والطيارين، 
المريكية  اما  والكادمييني،  واملبدعني  العلماء  وعناوين 
فقد اهتمت مبالحقة واعتقال املنا�سلني وامل�سوؤولني، اما 
ميلي�سيات وع�سابات الحزاب العميلة فقد احرتفت هذه 
من  بتكليف  او  مالية  او  وانتقامية  كيدية  لأ�سباب  املهنة 
يدفع  بالجرة حل�ساب من  تعمل  واحيانًا  الحتالل  قوات 

من الآخرين...؟؟؟
لكنوز  و�سرقة منظمة  رابعّا: اطالق اكرب عملية نهب 
العراق واآثاره، معظم البنوك تعر�ست ل�سرقة موجوداتها 
النقدية مبا فيها البنك املركزي العراقي، القطع الأثرية 
امل��وج��ودة يف املتحف امل��رك��زي، وك��ذل��ك امل��واق��ع الأث��ري��ة 
مع  جاءت  فرق  يد  على  لل�سرقة  اي�سًا  تعر�ست  العراقية 
املخطوطات  تعر�ست  كما  الغر�س،  لهذا  املحتلة  القوات 
النهب  اىل  العلمية  واملجمعات  الوطنية  واملكتبة  النادرة 
وك��ل  متخ�س�سة.  ف���رق  ط��ري��ق  ع��ن  اي�����س��ًا  وال�����س��رق��ة 
املرخ�سة  المريكية  ال�سركات  عرب  نقلها  مت  امل�سروقات 

اىل دول بعيدة وقريبة اولها الكيان ال�سهيوين.
وظيفتها احل�سرية  �سيا�سية  لعمليٍة  امل�سرحي  النتاج 

خدمة اجندات الحتالل
كان التغيري الذي ح�سل باإنتقال  ال�سلطة من احلاكم 
ال�سيا�سية  بالعملية  ي�سمى  ما  اىل  احلكم  وجمل�س  املدين 
تغيريًا يف ال�سكل فقط ولي�س يف امل�سمون، فكل ال�سلطات 
العليا ا�سبحت بيد ال�سفراء الثالثة المريكي والربيطاين 
واليراين الذين يتعاي�سون يف املنطقة اخل�سراء ويتداولون 
يف كل كبرية و�سغرية داخل مطبخ واحد، هم الذين اأقّروا 
على  عر�سوه  ثم  مقا�ساتهم  على  ل  ُف�سِّ ال��ذي  الد�ستور 
اختاره  ال��ذي  املقد�س  الكتاب  ليكون  �سورية  انتخابات 
ال�سعب بنف�سه، ثم ر�سموا خارطة طريق للعملية ال�سيا�سية 
امل�ستندة اىل مواد هذا الد�ستور ومفخخاته وتناق�ساته، ثم 
اجروا انتخابات برملانية حتت حراب امليلي�سيات وعمليات 

اطالق اكبر عملية نهب 
وسرقة منظمة لكنوز 

العراق وآثاره
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فيصل زكي

بعد السطو المسلح على العراق

معاول الهدم ما زالت تضرب في الصميم
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السياسة

فر�س  هو  العراق  واحتالل  غزو  من  الهدف  يكن  مل 
النتقام من  او  القائم  ت�سديد احل�سار  او  عقوبات عليه 
مفرو�سة  كانت  فالعقوبات  و�سموده،  مواقفه  �سالبة 
على  م�ستمرة  كانت  والعتداءات  �سديدًا  كان  واحل�سار 
هي  الغزو  اه��داف  تكن  مل  كما  عامًا،  ع�سر  ثالثة  مدى 
الدمار  ا�سلحة  من  التخل�س  اي  املعتدون  اعلنها  كما 
ال�سامل واثبات تهمة العالقة املزعومة مع تنظيم القاعدة 
املتهم بتفجري برجي التجارة العامليني، وتخلي�س العراق 
عن  فاحلديث  الوطني...  ونظامه  قائده  دكتاتورية  من 
�سيطرة  اكتمال  مبجرد  تال�سى  الثالث  الإدع��اءات  هذه 
 الحتالل على مناطق العراق وحدوده ومواقعه احليوية.

والت�سريبات  املعلومات  ب��داأت  حتى  طويل  وقت  مي�ِس  مل 
واخلفية  احلقيقية  ال�سباب  ع��ن  تتواتر  والإع��رتاف��ات 
وج���ودًا  ال��ع��راق  ت��دم��ري  الرئي�سي  وعنوانها  ل��الح��ت��الل 
امل�سروع  واإجناز  واإ�سرارًا على حتقيق  وتاريخًا وح�سارًة 
عن  وال��دف��اع  والتحرري،  والنه�سوي  ال��وح��دوي  القومي 
ع  ُو�سِ لقد  امل�سروعة،  وحقوقها  العربية  الم��ة  ق�سايا 
مع  التنفيذ  مو�سع  وتفا�سيله  مفرداته  بكل  العنوان  هذا 
معه  حمل  ال��ذي  الع�سكري  لالجتياح  الوىل  ال�ساعات 
واملرتزقة،  والأدلء  والعمالء  اجلوا�سي�س  م��ن  الآلف 
امل��اف��ي��ات  م���ن  متخ�س�سة  جم��م��وع��ات  اىل  اإ���س��اف��ة 
وغريها  الإغتيال  وفرق  المنية  وال�سركات  والع�سابات 
الوطنية.  وحمرماته  العراق  مبقّدرات  العبث  ادوات  من 
لكن احل��ج��م الك���رب م��ن امل��خ��رب��ني دخ��ل ع��رب احل��دود 
الربيطانية  القوات  من  ر�سمي  ب�سكل  وا�ستقِبل  اليرانية 
يف  ذلك  بعد  انت�سر  ثم  ا�سلحته،  يحمل  وهو  الب�سرة  يف 

القذرة،  املحددة  وظيفته  ليبا�سر  كافة  العراق  مناطق 
اإن�سم  عن�سر  الف  ع�سرين  من  باأكر  هوؤلء  عدد  ر  وُق��دِّ
الح��زاب  واأوك���ار  ب��وؤر  اخ��رى خرجت من  اع��داد  اإليهم 
الوافدة من ايران يقودها املعممني من )ال�سادة( الذين 
هو  ما  بكل  واأف��ت��وا  ملرجعياتهم  وك��الء  انف�سهم  بوا  ن�سّ
اإ�ستباحة  و  الهوية  حمرم كالقتل بالأجرة والغتيال على 
وغريهم. امل�سوؤولني  وبيوت  واخلا�سة  العامة   املمتلكات 

الفاجر  الفلتان  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ان  ن��وؤك��د  يعلم  ل  ومل��ن 
امل�سبق  الإع����داد  ل��ول  ليتم  ك��ان  م��ا  ال��ه��ّدام  وال�����س��ل��وك 
والتعليمات املبا�سرة من �سركاء الإحتالل الغا�سم واكرب 
القوات  كانت  عندما  النا�س  �ساهده  ما  ذلك  على  دليل 
املحتلة تقوم بتحطيم بوابات و ا�سوار الدوائر والوزارات 
واملخازن احلكومية وبع�س ال�سفارات ثم تنادي على من 
كما  حمتويات  من  فيها  ما  لنهب  بابا(  )علي  ت�سميهم 
ال�سيارات  مرور  بت�سهيل  الحتالل  ومفارز  حواجز  تقوم 
البي�ساء  العالم  ترفع  كانت  اذا  امل�سروقات  التي حتمل 

وكاأن العالم البي�ساء هي كلمة ال�سر.
مقدمات ما قبل الغزو للتذكري فقط

والعمليات  الق��ت�����س��ادي  احل�����س��ار  الأول:  الأم����ر 
حيوية  من�ساأة  األ��ف��ي  م��ن  اك��ر  دم���رت  ال��ت��ي  الع�سكرية 
الدفاعات  ودم��رت  الزراعية  احلقول  واحرقت  �سناعية 
واملطارات احلربية وفر�ست مناطق احلظر اجلوي �سماًل 

وجنوبًا.
الأمر الثاين: هو قرارات جمل�س الأمن الدويل بفر�س 
عقوبات على العراق مبوجب الف�سل ال�سابع وهي اكر من 
ثالثني قرارًا �سدرت ب�سغوط امريكية وبريطانية هائلة.

م�سروع  عن  ر�سميًا  المريكي  الإعالن  الثالث:  الأمر 
ال��رتوي��ج  م��ع  ال��الأو���س��ط  ال�����س��رق  اخل��اّلق��ة يف  الفو�سى 

للم�سروع ال�سهيوين امل�سمى بال�سرق الأو�سط اجلديد.
 2001 �سبتمرب   11 اأح��داث  اإ�ستخدام  الرابع:  الأم��ر 
بداية  التنفيذ،  مو�سع  اخلاّلقة  الفو�سى  م�سروع  لو�سع 
يف غزو واحتالل افغان�ستان ومن بعده العراق و�سوًل اىل 

ليبيا واليمن و �سوريا.
امل��رح��ل��ة تفاهمات  ���س��ه��دت ه���ذه  الأم����ر اخل��ام�����س: 
ا�سرتاتيجية �سرية وعميقة بني اليمني املحافظ المريكي 
املحافظ  واليمني  الليكودي  ال�سهيوين  املحافظ  واليمني 
الفار�سي. وقد �سكّل هذا الثالوث حمور وا�سا�س ما �سمّي 
م�سروعها  لإنفاذ  امريكا  تقوده  الذي  الدويل  بالتحالف 

ال�سرق اأو�سطّي.
لالإنق�سا�س  الوقت  اق��رتب  عندما  ال�ساد�س:  الأم��ر 
على الهدف وهو العراق مل تكن املاكنة الع�سكرية الأقوى 

اجلزائر  دولتي  بني  العالقات  متيزت  طاملا 
و فرن�سا بكثري من الفتور والتوتر وهذا نتيجة 
التاريخ ال�ستعماري واملا�سي الأليم الذي خرقت 
به فرن�سا القواعد الإن�سانية خالل الحتالل و 
�سيا�سات  فيه  مار�ست  �سنة   132 طيلة  الغزو 
�سد  التجويع  و  التهجري  و  التعذيب  و  القتل 
املدنيني العزل لتنفيذ خمطط فرن�سة اجلزائر 
اأثر  له  كان  اأرا�سيها. كل هذا  ال�ستيالء على  و 
الذي  الأمر  البلدين،  بني  العالقات  على  بليغ 
و  مد  بني  تزال  ل  التي  التطبيع  مهمة  عرقل 

جزر اإىل يومنا هذا.
ـ  اجلزائرية  العالقات  تطبيع  يرتبط  و 
تزال  ال  اأ�سا�سية  ملفات  اأربع  بت�سوية  الفرن�سية 
�سنة  اجلزائر  ا�ستقالل  منذ  البلدين  بني  عالقة 
جماجم  با�سرتجاع  االأمر  يتعلق  1962،  و 
مبتحف  �سنة   150 منذ  املتواجدة  ال�سهداء 
اخلا�ص  الوطني  االأر�سيف  و  بباري�ص،  االإن�سان 
املوجود  و  1962   1830 بني  املمتدة  بالفرتة 
بفرن�سا اي�سا باالإ�سافة اإىل ملف 2200 مفقود 
و  الفرن�سية  املعتقالت  و  ال�سجون  يف  كانوا  ممن 
يخ�ص  و  ال�سرطة،  و  الدرك  و  اجلي�ص  مراكز  يف 
اإىل  فرن�سا  و  اجلزائر  بني  عالق  ملف  رابع 
يومنا  تعوي�سات التفجريات النووية التي اأجريت 

ب�سحراء اجلزائر من 1960 اىل 1966

اجلزائر حكومة و �سعبا متم�سكة 
مبطالبها الأربع

�سنوات  منذ  مطالبها  اجلزائر  رفعت  قد  و 
و  ا�ستجابة  اأبدى  الذي  الفرن�سي  اجلانب  اإىل 
موافقة م�سجعة لتلبية جزء من هذه املطالب و اإن 
ان  اإال  بطيئة جدا  بوترية  ت�سري  املفاو�سات  كانت 
امل�ساعي متوا�سلة من اجلزائر  املتم�سكة حكومة 

و �سعبا مبطالبها االأربع.
مع  حدة  على  ملف  كل  يف  نف�سل  ان  قبل   و 
جميع امل�ستجدات و فحوى املفاو�سات اجلارية بني 
اأن ق�سية ا�سرتجاع االأر�سيف  اإىل  الطرفني ن�سري 
اإيجابيا  الوطني بداأت هي االأخرى تاأخذ منعرجا 
و  اأوىل  مرحلة  يف  ن�سخ  تقدمي  فرن�سا  قبول  بعد 

جلب الن�سخ االأ�سلية يف مرحلة ثانية، و قد اأجريت 
لهذا الغر�ص عدة لقاءات بني مديريتي االأر�سيف 

الفرن�سية و اجلزائرية. 

جماجم �سهداء اجلزائر مبتحف 
الإن�سان بباري�س

جرمية اأخالقية عمرها قرن و 
ن�سف

لعل اكرث اجلرائم االأخالقية ب�ساعة ارتكبتها 
فرن�سا �سد اإن�سانية �سعب باأكمله هو اأخذ جماجم 
متحف  يف  و�سعها  و  اجلزائرية  املقاومة  �سهداء 
�سنة،   150 بها  واالحتفاظ  بباري�ص  االن�سان 
الفرجة  اأجل  من  لل�سواح  جذب  نقطة  جعلها  و 
فرتة  طيلة  امل�ستعمر  بجرائم  والتباهي  واالنبهار 
اإذ جترد هذه اجلرمية وحدها  تواجده باجلزائر 

فرن�سا من قيم االإن�سانية.
با�سرتجاع  �سنوات  منذ  اجلزائر  تطالب  و 
قدم  على  جارية  املفاو�سات  تزال  وال  اجلماجم 
اأجل طي هذا امللف نهائيا والذي طال  و�ساق من 

ملمو�سة  نتيجة  اإىل  الو�سول  دون  احلديث  فيه 
جماجم  دفن  هي  و  اجلزائري  ال�سعب  ينتظرها 
و  جثثها  �ستتت  اأرواح  على  الرتحم  و  ال�سهداء 
به  انتهكت  الذي  و  فرجة  حمط  لتكون  ق�سمت 
حقوق االإن�سان و ك�سرت تقاليد العدالة و قوانينها 
جلزء  �سورة  اإال  كانت  ما  اجلماجم  اأن  حني  يف 
من تاريخ ب�سع و وح�سي لعمليات القتل و التنكيل 
حرية  اجل  من  اأ�سحابها  قاوم  التي  باجلثت 

اجلزائر و ا�ستقاللها. 
هذا و قد متكنت اللجنة امل�سرتكة امل�سكلة من 
اىل متحف  تنقلوا  قد  كانوا  العلماء  جمموعة من 
جمجمة   31 من  اأكرث  على  التعرف  من  االن�سان 
باقي اجلماجم  على  التعرف  انتظار  االآن يف  اإىل 
و ا�سرتجاعها و دفنها باأر�ص اجلزائر و غلق اأكرث 

امللفات اإثارة و اأهمية.

مثلث املوت ب�سحراء اجلزائر
جتارب الإ�سعاع ت�ستبيح الأر�س و 

�سكانها يف رقان

اال�ستعمارية  اجلرائم  من  اأخرى  جرمية 
 17 من  اأكرث  النووية،  التجارب  يف  اجلزائرهي 
النامو�ص  وادي  و  رقان  مبنطقتي  فجرت  قنبلة 
قنبلة  اأول  و  اجلزائرية،  ال�سحراء  يف  بب�سار 
توا�سلت  و   1960 فرباير   13 يف  فجرت 
التفجريات 4 �سنوات بعد اال�ستقالل اأي اىل غاية 
املوت او  طريق  م�سوار  بداأ  وقتها  من  و   ،1966

مثلث املوت كما �سماه املجاهدين اآنذاك.
 و قد ذكر الكاتب ال�سحفي اجلزائري �سالح 
الفرن�سي  اال�ستيطان  »اأ�سرار  موؤلفه  يف  خمتاري 
على اجلزائر املحرو�سة« ان غياب الوعي االإقليمي 
و الدويل �سهل على فرن�سا اإيجاد منطقة اآمنة يف 
الوطن العربي و القارة االإفريقية  للقيام بتجاربها 
دولة  اي  امتالك  الأن  اجلوية،  و  الباطنية  النووية 
»يعترب  الكاتب  نف�ص  ي�سيف  النووي  لل�سالح 
الفرن�سية  النووية  التفجريات  فاإن  قوة،  عن�سر 
على  لل�سغط  االأخرية  الورقة  رقان  كانت  يف 
بحتمية  العامل  اإقناع  و  اجلزائرية  املفاو�سات 

فرن�سة ال�سحراء«.
و جاءت ردة فعل اجلزائريني الراف�سة للدمار 
للم�ستعمر  �سادمة  النووية  القنابل  خلفته  الذي 
يف  اجلزائريني  اآالف  خرج  حيث  الفرن�سي 
مظاهرات 11 دي�سمرب 1960 تلتها مظاهرات 
و   1961 اكتوبر   17 يوم  باري�ص  يف  املهاجرين 

�سقط نتيجتها اآالف ال�سهداء.
يزال  ال  قرن  ن�سف  من  اأكرث  م�سي  بعد  و 
االإ�سعاعي  للتلوث  عر�سة  رقان  منطقة  �سكان 

عددهم  و�سل  ال�سحايا  من  الكثري  خلف  الذي 
اإىل   2010 �سنة  ال�سادرة  اجلي�ص  ح�سب جملة 
لتجربة  ا�ستعملوا  تفجري  اأول  يف  جزائري   150
تاأثري اال�سعاعات النووية ف�سال على االف القتلى 
و اآالف امل�سابني باالإ�سعاع و اأ�سرار كبرية و دمار 
حلق بالبيئة و جميع الكائنات احلية فوق االأر�ص 

و يف باطنها. 
و يطالب ال�سعب اجلزائري اإىل اليوم بتعوي�ص 
ملف  حتريك  خالل  من  التفجريات  �سحايا 
�سحايا  تعوي�ص  على  اإرغامها  و  فرن�سا  حماكمة 
بجميع  االإعرتاف  مطالبتها  على  ف�سال  اال�سعاع، 
اجلرائم املرتكبة يف حق املدنيني العزل و االعتذار 

لل�سعب اجلزائري، و طي �سفحة اال�ستعمار.
التطبيع  الذي بقي حجر عرثة يف طريق  هذا 
احلايل  الفرن�سي  الرئي�ص  كان  و  الدولتني،  بني 
للجزائر  زيارته  خالل  اأقر  قد  ماكرون  اإميانويل 

السياسة

حيزية تلمسي

بجرائم   2017 �سنة  للرئا�سيات  كمر�سح 
و  وح�سيته  و  باجلزائر  الفرن�سي  اال�ستعمار 
باالعتذار  الفرن�سي  ال�سعب  مطالبة  رف�ص  لكنه 
لفرن�سا  ال�سابق  الرئي�ص  تكلم  كما  للجزائريني، 
فران�سوا هوالند خالل �سنة 2016 عن �سيا�سات 
التعذيب التي حلقت باجلزائريني و قال اإن جميع 
اأ�ساءت  فرن�سا  باأن  يقرون  الفرن�سيني  املوؤرخني 
عن  يتكلم  مل  لكنه  و  احلرية.  و  العدالة  ملفهوم 

االعتذار
و توجد يف تاريخ فرن�سا اال�ستعماري باجلزائر 
التي  و احلقائق  االأحداث  و  التفا�سيل  الكثري من 
يتعلق باجلرائم  يطول فيها احلديث خا�سة فيما 
و االنتهاكات و امللفات العالقة التي �ستجعل عودة 
العالقات بني البلدين اإىل �سابق عهدها تاأخذ وقتا 
اأطول ال �سيما و ان ال�سعب اجلزائري نف�سه ي�سر 
على احل�سول على جميع مطالبه و موقفه يف هذا 

ال�ساأن وا�سح و ثابت.
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استرجاع األرشيف الوطني و جماجم الشهداء
و المفقدين و تعويض ضحايا التجارب النووية

صدام حسين  الذي يقاتل  بعد استشهاده

عراق الطائفية ومخطط سقوط الموصل         

اإلنسحاب األمريكي 
من سورية

التطبيع .. 
خيانة أم وجهة نظر؟

أصدرت مجموعة 
من المثقفين و 

المناضلين العرب 
بيانا للتضامن مع 

الوزيرة األردنية 
جمانة غنيمات حمل 

عشرات التواقيع.
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األلوان 
موضة  

شتاء  2019

كثرية  األوان  باختيار  للمراأة،  اخليارات  بتو�سيع  املو�سة  اأ�سابيع  خالل  العاملية  الأزياء  دور  اعتنت 
ومميزة ب�ستاء 2019، بع�ض هذه الألوان كان قد اختفى منذ �سنوات، ولكنه عاد من جديد لتتاألق به 

ااملراأة هذا املو�سم، مع احلفاظ على بع�ض الألوان املرتبطة ب�سهر الربيع. 
اأبرز األوان املو�سة:

الف�سي الالمع من الألوان التي عادت من زمن الت�سعينيات والثمانينيات، فقد اختفى ل�سنوات طويلة 
، ليعود من جديد.

الأ�سفر النيون مل نكن جنده ب�سكل كبري يف مو�سم ال�ستاء، فهو من الألوان ال�ساطعة اأكرث بال�سيف 
والربيع، لكن ميكنِك الآن التاألق به.

الأرجواين املخملي الذي  ينا�سب كل األوان الب�سرة.
كذلك الأزرق الكحلي  الكال�سيكي فهو من الدرجات ال�سديقة لل�ستاء، ي�سفي نعومة واأناقة.

اعتمادها مع  ب�سكل كبري، وميكن  ال�ساحة  �سن�ساهدها على  التي  ا  اأي�سً الألوان  الزيتوين من  اللون 
�سيحات حيادية باألوان متدرجة من الأخ�سر.

حظر  و  الف�ضية،  و  الذهبية  الطالء  لالألوان 
على  الزاهية  الألوان  و�ضع  من  الأخرى  الطبقات 
تقوم  الإغريقيات  الن�ضاء  كانت  كما  اأظافرهم، 
تطبق  و  الأبي�ض،  بالر�ضا�ض  وجوههم  بطالء 
بينما  العنب على �ضفافها كاأحمر �ضفاه،  م�ضحوق 

ت�ضتخدم �ضعر الثريان يف و�ضع حواجب وهمية.
عادة ما كان املواطنون ال�ضينني و اليابانيني 
ي�ضتخدمون م�ضاحيق  امليالد  1500 قبل  حوايل 
الأرز جلعل وجوههم بي�ضاء، كما كانوا ي�ضبغون 
بالإ�ضافة  الأ�ضود،  اأو  الذهبي  باللون  اأ�ضنانهم 
كانوا  و  ال�ضعر،  ل�ضبغ  للحناء  اإ�ضتخدامهم  اإىل 
فتيات الغي�ضا اليابانيات يطلن ب�ضرتهن بالأبي�ض، 
بامل�ضتخل�ض  ال�ضفاه  ويلونوا  عيونهن  ويحددوا 
الثمن،  الباهظة  الزعفران  لنبتة  الأحمر 
ملحاربة  الع�ضافري  ف�ضالت  اأي�ضًا  اأ�ضتخدموا 

جتاعيد الب�ضرة.
قبل   1000 حوايل  اليونانيني  ا�ضتخدم  و 
للوجه،  كبودرة  الر�ضا�ض  و  الطبا�ضري  امليالد 
احلديد  و  الر�ضا�ض  اأك�ضيد  طني  اإىل  بالإ�ضافة 

الأحمر كاأحمر �ضفاه.

الماكياج و الزينة عبر التاريخ

نسيمة أبرحوس

الجمــال
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بعد امليالد
ميالدي  100

�ضمع  و  الزيتون  زيت  روما  �ضكان  اأ�ضتخدم 
بينما  الب�ضرة،  كرميات  ل�ضنع  الورد  وماء  النحل 
كطالء  الدم  و  الأغنام  دهون  با�ضتخدام  قاموا 
لأظافرهم، بالإ�ضافة اإىل حمامات الطني، و قيام 

بع�ض الرجال ب�ضباغة �ضعرهم باللون الأ�ضقر.
هو  الرمو�ض  ت�ضاقط  اأن  روما  ن�ضاء  اعتقدن 
وبالتايل  اجلن�ض.  ممار�ضة  يف  لالإفراط  نتيجة 
وطهارة.  عفة  دليل  هي  الطويلة  الرمو�ض  فاإن 
واأعتقدن اأي�ضًا اأن العيون الوا�ضعة اأكرث جماًل، لذا 
للح�ضول  البيالدونا  نبات  م�ضتخل�ض  ا�ضتخدمن 
بالعمى  ت�ضبب  اأنه  اإل  ات�ضاعًا،  اأكرث  على حدقات 

الدائم لبع�ضهن

ميالدي  300  -  900
ال�ضعر،  الهند ل�ضباغة  اأ�ضتخدمت احلناء يف 
الفن  اأ�ضكال  اإىل  بالإ�ضافة  القران،  مواقع  يف  و 

القدمني،  و  اليدين  يتم ر�ضمها على  التي  املعقدة 
خا�ضة قبل الزفاف الهندو�ضي، كما يتم ا�ضتخدام 

احلناء اأي�ضا يف بع�ض ثقافات �ضمال اأفريقيا.

ميالدي  1300
نتيجة احلروب ال�ضليبية، مت ا�ضترياد العطور 

لأول مرة من ال�ضرق الأو�ضط اإىل اأوروبا.
اأنت�ضرت �ضباغة ال�ضعر باللون الأحمر يف عهد 
بالإ�ضافة  اآنذاك،  كمو�ضة  اأجنلرتا،  يف  اليزابيث 
اإىل قيام ن�ضاء املجتمع بتطبيق بيا�ض البي�ض على 

الوجه، خللق مظهر الب�ضرة ال�ضاحبة.

ميالدي  1900
متطوًرا  املكياج  يكن  مل   1900 عام  وفى 
ب�ضكل كبري، فقد كانت ت�ضعه الن�ضاء من الطبقة 
للوجه  الأبي�ض  الدهان  ي�ضبه  وكان  فقط،  العليا 
والأحمر للخدود، وكان يباع يف متاجر بيع مالب�ض 
ينتقل  بداأ   1910 عام  ويف  وال�ضينما،  امل�ضرح 
الأمريكية.  املتحدة  والوليات  اأوروبا  اإىل  املكياج 
وكان املجل�ض الت�ضريعى لولية كان�ضا�ض الأمريكية 
ت�ضع  التى  املراأة  باأن  قانوًنا  اقرتح  عام 1915 
جنحة،  ارتكبت  قد  �ضنة   44 �ضن  حتت  مكياج 
عنها،  خاطئًا  انطباعًا  وتخلق  �ضكلها  تزيف  لأنها 
1909 افتتحت �ضركة »ماك�ض فاكتور«  ويف عام 
رجل  وهو  فاكتور،  ماك�ضميليان  تاأ�ضي�ض  من 
 Make م�ضطلح  ابتدع  البولندي  الأعمال 

تراكيب  وطورت  �ضركته  اأنتجت  »ماكياج«.   Up
املاكياج وح�ّضنته.

بداأ  الع�ضرين  القرن  من  الع�ضرينات  وفى 
يف  ال�ضينما  و�ضهرة  رواج  مع  ينت�ضر  املكياج 

قبل امليالد
ُيعتقد اأن الن�ضاء يف ح�ضارة �ضومر - ح�ضارة 
من  اأول  هم   - الرافدين  بالد  جنوب  يف  قدمية 
ا�ضتخدم م�ضتح�ضر التجميل اأي قبل نحو 5000 
�ضنة، حيث ك�َضروا الأحجار الكرمية وا�ضتخدموها 
والفم.  العينني  حول  وحتديدًا  وجوههم،  لتزيني 
ال  حوايل  بذلك  العراق  يف  �ضومر  ملوك  برع  و 

امليالد. قبل  �ضنة   4500
الكحل،  ا�ضتخدموا  من  اأول  امل�ضريون  وكان 
كان الرجال والن�ضاء ير�ضمون حول عيونهم باأقالم 
الكحل، اعتقادًا منهم اأنهم يبعدون قوى ال�ضر، ويف 
ع�ضر امللك حتتم�ض، اأكت�ضفت عالجات للتجاعيد 
للب�ضرة.  كمرطبات  الع�ضل  �ضمع  من  وم�ضاحيق 
نفرتيتي وكليوباترا على اختالف اأ�ضرتيهما، بقيتا 
املميز،  العني  بكحل  الع�ضر  ذلك  جلمال  رمزين 

وظالل العيون الزرقاء امللكية.
الغالينا  مادة  ت�ضتخدم  امل�ضرية  املراأة  كانت 
امل�ضنوعة من النحا�ض و خام الر�ضا�ض، و مادة 
زاهية  خ�ضراء  عجينة  من  امل�ضنوعة  املرمر 
وجوههم  على  تطبيقها  يف  النحا�ض،  معدن  من 
كانوا  كما  املعامل،  تو�ضيح  اأو  لون  على  للح�ضول 
النحا�ض  و  املحروق،  اللوز  مزيج  من  ي�ضنعون 
لتزيني  الكحل  الر�ضا�ض،  و  الرماد  و  املوؤك�ضد، 

العينني على �ضكل اللوز.
بداأ ال�ضعب ال�ضيني �ضنة 3000 قبل امليالد 
�ضمع  و  اأو اجليالتني،  بال�ضمغ  اأظافرهم،  ب�ضبغ 
امل�ضتخدمة  الألوان  بحيث متثل  البي�ض،  و  الع�ضل 
املالكة  الأفراد  كاأ�ضتخدام  الإجتماعية،  الطبقة 

جديدة،  جتميل  �ضركات  تظهر  وبداأت  هوليوود، 
ويف عام 1930 بداأ انت�ضار اأحمر ال�ضفاه واأ�ضبح 
Mabe - ما�ضكرا  ظهرت  ثم  �ضعبية  »اأكرث 

التا�ضعة  يف  فتى  وهو  توم  تاأ�ضي�ض  من   »line
اأخته مايبل وهي  اأعتاد مراقبة  ع�ضرة من عمره، 
تقوم كل يوم بخلط الفازلني وغبار الفحم لتطلي 
به رمو�ضها، بعد عدة تعديالت كيميائية وحت�ضني 
للمنتج النهائي، اأ�ضدر توم اأول »ما�ضكارا« ن�ضائية 
�ضهلة ال�ضتخدام واأ�ضماها تيمنًا باأخته »مايبلني« 

التي �ضتكون ا�ضمًا لل�ضركة.
جترى  كانت  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  وما 
اأما  ال�ضيخوخة،  اآثار  لإزالة  جتميلية  جراحات 
 1970 عام  وحتى   1960 عام  منذ  الفرتة 
ظهرت حركة ن�ضوية �ضد ا�ضتخدام م�ضتح�ضرات 
منتجات  انت�ضرت   1990 ويف  التجميل، 
ظالل  �ضيحة  اأنت�ضر  و  التجميل  و�ضالونات 
العيون اأو الكحل، باللون الأزرق الذي مينح جراأة 
الت�ضعينات ال�ضهرية، واأحمر ال�ضفاه كان بدرجات 
لقلم  بارزة  خطوط  مع  الغامق  البني  اأو  الأحمر 
بالكحل  ال�ضفلي  اجلفن  وحتديد  ال�ضفاه  حتديد 

وكانت هذه اإطاللة الت�ضعينات.

2000 ميالدي
التجميل  اإنت�ضر  والع�ضرين  الواحد  القرن  يف 
ميكن  ل  اأ�ضا�ضيًا  �ضيئًا  اأ�ضبح  حتى  كبري  ب�ضكل 
من  الآلف  وانت�ضرت  عنه،  ال�ضتغناء  للن�ضاء 
كافة  يف  امل�ضتخدمة  التجميل  م�ضتح�ضرات 
هناك  واأ�ضبحت  وللجن�ضني،  التجميل  جمالت 
مراكز جتميل متخ�ض�ضة بهذا املجال. و اإنت�ضرت 
مثل  للمكياج  جديدة  و�ضيحات  تقنيات  كذلك 
والهدف  الأبعاد  الثالثي  املكياج  وهو  »الكونتور« 
منه نحت الوجه واإ�ضاءته بحيث يتم اإخفاء العيوب 
واإبراز جماليات الوجه، من خالل ت�ضغري مناطق 
»اخَلبز«  وتقنية  الوجه  من  اأخرى  مناطق  واإبراز 
طبقة  و�ضع  يتم  حيث  البودرة،  على  تعتمد  التي 
كثيفة من البودرة احلرة بوا�ضطة اأ�ضفنجة �ضغرية 
الأنف  ومبحاذاة  الوجنات  وعظام  العني  حتت 
الوجه  على  البودرة  ترك  وينبغي  الذقن،  وعلى 
تن�ضهر  لكي  دقيقة،   20 اإىل   5 من  ترتاوح  ملدة 
البودرة تدريجيًا مع الب�ضرة بفعل حرارة اجل�ضم، 
ملدة  وتدوم  التغطية  على  قدرتها  تزداد  وبالتايل 
اأطول ومتنح الب�ضرة مظهرًا اأكرث اإ�ضراقًا. واأنت�ضر 
وتعني خبرية  اآرت�ضت«  اأب  »ميك  كذلك م�ضطلح 
وظهرت  العربي  العامل  يف  اأنت�ضر  الذي  مكياج 
خالل  من  العربيات  املكياج  خبريات  من  العديد 
برامج التوا�ضل الجتماعي ليتخطوا حدود العامل 
اأنحاء  كافة  من  �ضهرة  على  ويح�ضلوا  العربي 

العامل.
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جملة عربية �صاملة ت�صدر من باري�س

كل االقتصاد

كل الثقافة

كل المجتمع

كل الفنون

فا�شل ال�شباعي قامة اأدبية �شورية �شاخمة �شموخ قا�شيون وماآذن حلب، مرهف احل�س كيا�شمني ال�شام واثق من 
خطاه مثل بردى حني مير فاحتا ذراعية للغوطة، تفوح من جبهتة رائحة الغار، ومن كفية تفوح اأ�شالة قلعة حلب.
عرف عن ال�شباعي مثابرته واإخال�شة للكتابة بعيدا عن تخ�ش�شة يف القانون فقد كر�س حياته لأدبه، فتنوعت 
كتاباته بني الق�شة والرواية والدرا�شات يف التاريخ والرحالت، متيزت اأعماله باأناقة لغوية و�شلت كما قال عنها 

النقاد حد الرتف لكن دون اأن ت�شيء لل�شخو�س اأو للبناء الق�ش�شي اأو الروائي.
�شدر له ب�شعة وثالثون كتابا ترجم بع�شها اإىل عدة لغات عاملية، كذلك ق�ش�شه، اأ�شهر رواياته )ثم اأزهر احلزن( حيث حتولت اإىل م�شل�شل تلفزيوين 

حتت عنوان)للبيوت اأ�شرار(.
يقيم ال�شباعي  الذي بلغ من العمر )90( عاما يف دم�شق بني اأ�شجار الكباد والنارجن بعيدا عن اأ�شرته التي يقيم معظمها يف الوليات املتحدة الأمريكية.

يف هذا احلوار يفتح الأديب ال�شباعي قلبه لكل العرب ويتحدث بكل �شراحة عن تاريخ طويل من التجوال يف طرقات الأدب واأزقته اخللفية.

السباعي: كم هو عدد الجبهات 
التي على الكاتب أن يخوضها؟!

ماجدولين الرفاعي

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

مكاّنها  من  ا�شتخراجها  على  اأعمل  مل  اإن 
�شاعت،  كتب،  يف  وت�شنيفها  �شوئّيا  وتن�شيدها 
يف  املوزعني  اأ�شرتي  اأفراد  من  اأيٌّ  يعرف  ولي�س 
كانت  »الف�شف�شة«  اأّن  اآخر  واأمر  �شيئا،  عنها  العامل 

مّما حمل القوم معهم اإىل املهجر! فقررت العودة.
اأين  ظّنوا  الآخر،  الطرف  من  ال�شانئني  بع�س 
املهجر  يف  واأين  القهر،  من  هرًبا  الوطن  غادرت 
هل  األ�شنتهم...  واأعملوا  جنوم«،  »خم�شة  اأعي�س 

قطعُتها بعودة مل يظّنوها؟ 
احلكاية اأن ابنتي الفنانة الت�شكيلية »خلود« كانت 
وابنها الت�شكيلي »ماجد« هما اآخر من تركني بدم�شق 
اإىل القاهرة، ت�شارك يف ور�شات فنية وحتقق ازدهارا، 
اإىل اأن تغريرّ الو�شع هناك، بالن�شبة للم�شريني تغيري 
فعادا  التعامل،  تغيري  لل�شوريني  وبالن�شبة  احلاكم 
فر�شة  يل  فتوافرت  ال�شغري،  وطني  بيتي  يف  واأقاما 
كلرّ  من  عليرّ  انهالت  ن�شائح  من  لها  ويا  العودة... 
حدب و�شوب: اإيرّاك اأن تعود! ال اأمان لهم! اإنهم.....! 
ولكني اجتزت بكل الثقة احلدود نحو وطني ال�شغري، 

بيتي، اأَْيكة من كتب وزهر يا�شمني!
ممار�شته  على  جريت  الذي  لالنتقاد،  بالن�شبة 
متابًعا  وللف�شاد،  للقهر  املا�شي  القرن  �شتينيات  منذ 
وكذلك   ،)2011( احلرية  انتفا�شة  قيام  عند  اإياه 
املريح  املغرتب  ذلك  يف  الع�شرين  االأ�شهر  مقيم  واأنا 
وغري املريح مًعا، ثمرّ بعد العودة... مل تتغريرّ وتريته يف 

�شيء، ال ت�شعيًدا وال تخفيفا!
متوجها  االأطل�شي  املحيط  فوق  واأنا  اأين  والأذكر 

اإىل هناك، كتبت ون�شرت:

الثقافة
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و اهلِل
ما فارقُتك، يا وطني

خوًفا من عيوِنِهُم املبثوثة
وال َرَهًبا من �شيوِفِهُم امل�شلولة

ولكْن
الأنرّ االأ�شرة التي اأجنبُتها

على مدى ن�شف قرن ويزيد
قد رحل اأفراُدها يف كلرّ اجتاه

ومل يبَق يل بدم�شق
َمن اإذا انتابني وجٌع

ُد اإيلرّ يَده بكاأ�س ماء! ميرّ
�شفحتي ظهرية االثنني 7-10-2013

التاريخ  اإن  منيف  الرحمن  عبد  الروائي  يقول   -
يعلرّم االإن�شان الدرو�س، ويجعله اأكرث وعيًا واأقدر على 
التاريخ؟  علرّمك  فماذا  املنا�شبة..  اخلطوات  اتخاذ 

وهل غريرّ من اجتاه خطواتك؟
ــ ال اأرى الب�شر يعتربون بحوادث التاريخ واأحداثه، 
بل اأح�شب اأنهم ي�شتفيدون منه باأن ُيدخلوا »تعديالت« 

على ال�شلبيات التي ميار�شون ويتابعون. 
ت  عمرّ �شنة  خم�شمئة  قبل  مثال:  لذلك  والأ�شرب 
بهدف  اآخر  �شعبا  �شعٌب  يحتلرّ  اأن  ظاهرُة  العامل 
مون  يقدرّ اأنهم  اعتقادهم  بدافع  ولي�س  ثرواته،  نهب 
الفتوحات  املقدوين،  االإ�شكندر  )فتوحات  ح�شارة 

االإ�شالمية...(. 

البحار  وراء  ممتلكاتها  باأنرّ  انكلرتا  ت  واعتزرّ
والربتغال  اإ�شبانيا  وكذلك  ال�شم�س،  عنها  تغرب  ال 
القرن  منت�شف  يف  ُقيرّ�س،  وملا  ورو�شيا...  وفرن�شا 
اأمٌم  قامت  اأجله،  ينتهي  اأن  لال�شتعمار  الع�شرين، 
من  واتخذت  وكيرّفت،  لت  عدرّ باأن  طالعة،  اأخرى 
ُقرب  ومن  ُبعد،  من  ترميه  لها  الدول هدفا  اقت�شاد 
التي  الدولة  تلك  اأعني  وتعت�شر،  العنق  على  تقب�س 
باتت حتكم العامل وتزدهي، وتهابها حتى دول القارة 
العريقة، ويف ذلك ُتذلرّ دول العامل التي ال طاقة لها 

بالدفاع عن النف�س!  
باأ�شلوب  اأخذت  قد  دوٌل  هناك  كان  واإذا 
الدميقراطية - الذي لي�س هو حكَم »املدينة الفا�شلة« 
زال  ما  اأخرى  اأمًما  فاإنرّ   - املوجود«  »اأح�شن  هو  بل 
ويحكمونها  اأبنائها  من  املُنتزون  عليها  ي�شيطر 
باحلديد والنار وبالدم امل�شفوح يف االأقبية املعتمة ويف 

ح النهارات امل�شم�شة، غري مبالني بِعرب التاريخ. َو�شَ
النازف  القلم  �شاحَب  �شديقتي،  يا  اأنا،  واأما 
امل�شتِمدرّ حرَبه من دم القلب، فاإين ما زلت منذ وعيت 
اأغنرّي للحرية، مثل غجري تائه، ق�شائد تطربه، واإن 
بني قليل. واإليك كلمات افتتحت  عرف اأنرّ عدد املَُتطررّ

بها كتابي »تقول احلكاية« )دم�شق 2006(:
لِك اأغنرّي

اأعزف على نايي
اأروي احلكايات

اأقول واأقول...

ُت�شَفق يف وجهي االأبواب
تو�شد عليرّ االأبواب

اأنطلق اإىل َعراء الوطن
ي اأغنرّي واأغنرّ

والعينان يف االأفق
اأيتها احلرية اجلميلة

اآمنت باأنرّ فيك الرتياق
الذي َي�شفي من كلرّ فا�شد وقبيح

وُيعيد اإىل احلياة جمالها وُرواءها
باجلراأة  الفي�شبوك  يف  من�شوراتك  تتميز   -
والنقد املبا�شر لنظام احلكم يف �شوريا.. األ تخ�شى 

على نف�شك من العتقال؟
اأدبيرّ  ل�شبب  وقد طالني  االعتقال مل يخطئني،  ــ 
يتماهى بال�شيا�شة. واإذا كنت قد كرهت اخلاكي من 
 ،1949 عام  بانقالبه  الع�شكري  ذاك  قام  اأن  يوم 
الفرح  وْهِم  َبعد  ِمن   - قت  تعمرّ هذه  كراهيتي  فاإنرّ 
ربيع  يف  القاهرة  جامعة  طلبة  مع  خرجت  منذ   -
1954 نهتف بحناجر غري مبحوحة: »ي�شقط حكم 

البكبا�شيرّة!«.   
ها  ا�شتمدرّ بدميقراطية  نحلم  كنا  االأيام  تلك 
لكن  و  الفرن�شي«،  االنتداب  »نري  حتت  وهو  �شعُبنا 
وبهاء  االنتهازيرّة  بني  حني  املرتجرّ الثوريني  الطاحمني 
اأن  الوليدة  الدميقراطية  لهذه  يريدوا  مل  االأحالم، 
بب�شاطري  َدْو�ًشا  عليها  فاأجهزوا  قدميها،  على  تقف 
قبل  به  هتفنا  كنا  ما  داخلي  يف  وا�شتيقظ  الع�شكر. 
عقد من �شنني وراء اأبواب جامعة القاهرة، والأين مل 
انزويت  الهتاف،  ذاك  مثل  يف  ي�شارك  من  هنا  اأجد 
منذ ال�شتينيات يف بيتي الوادع، اأحلم باحلرية واأغنرّي 

لها املواويل. 
�شة  املغمرّ املكدودين  لقيمات  عن  كتبت  كنت  واإذا 
عن  التعبري  كذلك  ا�شتغرقني  فقد  اجلبني  بعرق 
والثقافة  احلررّ  الفكر  ذوو  له  يخ�شع  الذي  القهر 
اإىل  العامِل  ُي�شطررّ  اأن  من  اأمررّ  هناك  وهل  واالإبداع، 
ولوَن  وجهه  »مالمح«  يغريرّ  اأن  من  ميكنه  اخرتاٍع 
الب�شرة والطول والعر�س ليقول لهم �شاعة الوقوع يف 
ر املثقف ير�شى يف  قب�شتهم: اأنا ل�شت اأنا!.. واأن اأ�شورّ
ل ب�شطار جالده اأمال يف اخلال�س،  حلظة ذلرّ اأن ُيقبرّ
اقرتف  التي  املهانة  اأبعاد  يدرك  انطالقه  وُبعيد 
فيذهب بعيًدا اإىل ال�شحراء، يبكي طول الليل وعيناه 
يف  ق�ش�س  من  ورد  ا  ممرّ )ذلك  ال�شرقي!  االأفق  اإىل 
باري�س   ،1975 )بريوت  املوت«  حتى  »حزن  كتابي 

بالفرن�شية 2002(. 
من  بكثري  الق�ش�س  هذه  اأغلرّف  كنت  اأين  ومع 
يف  اأن�شرها  اأن  عليرّ  ع�شريا  كان  فقد  ال�شفافيرّة، 
 - نادرا  اإال   - االمتناع  ومع  العتيدة،  الوطن  دوريات 

ال  واأين  »مارق«،  اأين  على  اإيلرّ  ينظرون  املوالون  كان 
ون. ر الذي به يتغنَّ اأومن بتجلرّيات التطورّ

مبثل  ياأبه  كان  ما  فوق  من  النظام  باأنرّ  واأعرتف 
هذا ال�شوت ال�شعيف اخلافت، ثقًة منه بالنف�س متالأ 
اأعطافه، اإال اأنرّ الذين ميار�شون »الثقافة« علينا كانوا 
حقوقي  من  كثري  من  فحرموين  تاأديبنا...  يتولرّون 

االأدبية.
ت�شاألني عن اخل�شية! 

يف  ال�شتينيات،  منذ  القهر،  عن  التعبري  بداأت 
يف  اأ�شلوًبا  »الفانتازيا«  من  تتخذ  متوالية  ق�ش�س 
ال�شكل ويف امل�شمون. ويف »�شبكة التوا�شل« امل�شتحَدثة 
ويف  بال�شفافيرّة.  امل�شربلة  »التغريدات«  اأر�شل  اأخذت 
واإنرّ  اأزد...  ومل  ال  ذاك  عن  اأتوقف  مل  بعيًدا  اإقامتي 
النظام ليعرف اأن ال توا�شل بيني وبني اأي طيف من 
االأطياف »فموايل من راأ�شي«. اأجل، كنت على ثقة من 
االأ�شباب  لتلك  باأذى،  عودتي  عند  وين  مي�شرّ لن  اأنهم 
ثني �شديق من »العارفني«:  التي اأ�شبح اأولها ال�شنرّ حدرّ

راأي«!«،  »�شهيد  منك  يجعلوا  اأن  يريدون  ال  »اإنهم 
ولعلهم ينتظرون حلول االأجل اأو موت الذاكرة!    

اأي  اإىل  االأقوياء..  يكتبه  التاريخ  ت�شر�شل:  - قال 
حد جتعلنا تلك املقولة  ن�شكك بالتاريخ وباأبطال

»بني  التدوين« قد حلرّ يف زمن  ــ مل يكن »ع�شر 
اأميرّة« وهم يف دم�شق، كانوا يف »ع�شر فتوحات«، وبعد 
ى  تبقرّ ما  غ�شون  يف  التدوين  ابتداأ  دولتهم  دالت  اأن 
من املئة الثانية للهجرة )8 ق م( واالأمُر يومئذ بيد 
العبا�شيني، فكتب املتزلرّفون لالأقوياء واملُن�شفون مًعا 
ما كتبوا من تاريخ االأمويني. اأقول لال�شتطراف: ويوم 
كتب »اأبو الفرج االأ�شفهاين« االأمويُّ الهوى مو�شوعته 
يطلبون  اأنهم  االأندل�س  اأمويرّي  من  تلقى  »االأغاين«، 

ن�شخة من الكتاب بالثمن العزيز.
ول�شت  بتمامه،  �شحيح  تاريخ  هناك  لي�س  اأقول: 
باحلقيقة  املعنيرّ  الباحث  فاإنرّ  ع�شيرّة،  م�شكلة  اأراها 

ذات  ق�ضية  الهجرة  ا�ضكالية  اعتربت  لطاملا 
هذا  اإعتلى  الدويل.  ال�ضعيد  على  ق�ضوى  اأهمية 
العديد  اأولويات  قائمة  الأخرية  ال�ضنوات  يف  امللف 
بها  خا�ضة  �ضيا�ضات  نهجت  التي  الدول  من 
ملعاجلة هذه الظاهرة و التي بدورها تعرف تطورا 

بالتحولت  يتعلق  الأول  جانبني،  للهجرة  م�ضتمرا. 
خلقت  التي  البيئية  و  الجتماعية  و  القت�ضادية 
حتول جذريا يف ال�ضرتاتيجيات التي تتبعها الدول. 
و من جهة اأخرى احلروب و النزاعات القائمة يف 
بع�ض املناطق واملت�ضببة يف نزوح مئات الآلف من 
الأكرث  الدول  يف  عي�ض  رغد  عن  املواطنني  بحثا 

اأمانا. 
يف ال�ضنوات الأخرية اختار املغرب التحول من 
املهاجرين  احت�ضان  عرب  اإقامة  بلد  اإىل  عبور  بلد 
الأخرى،  ال�ضفة  اإىل  املرور  ال�ضابق  يف  الراغبني 
بدل اإرجاعهم اإىل بلدانهم الأ�ضلية. و �ضبق للمملكة 
املغربية اإطالق حملتني لت�ضوية اأو�ضاع املهاجرين، 
الأوىل �ضنة 2014 و التي مكنت حوايل 25 األف 
مهاجر من ت�ضوية اأو�ضاعهم القانونية و احل�ضول 
على اأوراق الإقامة، والثانية يف دجنرب/كانون الأول 

�ضنة  2016.
باملهاجرين  املغرب  اهتمامات  تنح�ضر  ل 
القاطنني به فقط، بل  مبغاربة العامل كذلك و الذين 
ي�ضل عددهم اإىل حوايل اخلم�ضة ماليني مبختلف 
يف  املغربية  اململكة  اعتمدت  فقد  املعمورة.  بقاع 

�ضن  بالهجرة  املتعلقة  العمومية  �ضيا�ضتها  اإطار 
املوؤ�ض�ضات  اأن�ضاأت  بع�ض  كما  خا�ضة،  قوانني 
الإ�ضرتاتيجية مثل الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 
املغربية  الهجرة وجمل�ض اجلالية  و�ضوؤون  باخلارج 
املقيمة باخلارج لتتبع ق�ضايا املهاجر داخل و خارج 
اأر�ض الوطن. و ي�ضم الربملان املغربي اأي�ضا ممثلني 
خدمة  و  املهاجر  �ضوت  لإي�ضال  الفئة  هاته  عن 

م�ضاحله.
�ضعار  حتت  ع�ضر  احلادية  الدورة  هذه  كانت 
العنان  لإطالق  الدولية  باللتزامات  »الوفاء 
التنمية«. اأجل  من  املهاجرين  جميع  لإمكانيات 
لوزراء  ونائبًا  وزيرًا   45 من  املنتدى  اأزيد  ح�ضر 
األفي  من  اأكرث  اإىل  بالإ�ضافة  احلكومات  ممثلو  و 
مندوب و ثالثني ممثاًل للمجتمع املدين واأكرث من 
الهجرة  وخرباء  اخلا�ض  القطاع  من  ممثل  مئة 
البارزين من 135 بلدًا  للت�ضديق على اأول �ضك 
كذلك  املنتدى  عرف  للهجرة.  خم�ض�ض  دويل 
م�ضاركة فعالة للمجتمع الدويل الذي اعتمد �ضابقا 
بدوره  يت�ضمن  الذي  و   2030 اأعمال عام  جدول 
عدًدا من الأهداف التنموية املتعلقة بالهجرة. وقد 
الأهداف  من  جمموعة  ا  اأي�ضً باري�ض  اتفاق  و�ضع 

املتعلقة بالتنقل الب�ضري ب�ضبب التغريات املناخية. 
واأعقب  اأخريا هذه اللتزامات اعتماد ميثاق عاملي 

للهجرة و التنمية. 
العاملي  احلوار  يف  فعالة  م�ضاهمة  للمنتدى 
املغربية  الرئا�ضة  اأكدته  ما  هذا  الهجرة،  حول 
جانب  اإىل  ندير  احلبيب  ال�ضيد  تولها  التي 
الأملاين كوتز �ضميدت برمي،وهو اأي�ضا �ضفري اأملانيا 
باملغرب، من خالل ا�ضتجابة املنتدى و متابعته لكل 
ال�ضنة الأوىل  الأخبار املتعلقة  بهذا املو�ضوع. ففي 
على  الفريق  عمل   ،  2017 عام  يف  بالتحديد   ،
�ضبيل  على  العاملي.  امليثاق  يف  املنتدى  م�ضاهمة 
من  عدًدا  يت�ضمن  تقرير  بتقدمي  قاموا   ، املثال 
يف  معظمها  ت�ضمني  مت  قد  والتو�ضيات،  الأفكار 
على  عملوا   ،  2018 عام  ومنذ  العاملي.  امليثاق 
موا�ضيع  لتو�ضيع  العمل  اأورا�ض  من  العديد  اإجراء 
والهجرة  والهجرة  والعمل  الأطفال  مثل  معينة 
لغر�ض  مناق�ضة  ذلك  كل  امل�ضتدامة.  التنمية  يف 
املمار�ضات اجليدة والإجراءات امللمو�ضة لتنفيذها 

من اأجل حتقيق هذه الإدارة العاملية للهجرة. 
لرئا�ضة  واأملانيا  املغرب  اأجندة  انتهاء  تعاقب 
لعتماد  الدويل  احلكومي  املوؤمتر  انعقاد  املنتدى 
واملنظمة  الآمنة  الهجرة  اأجل  من  العاملي  التفاق 
 2018 ل  الأَوّ كانون  يف  دجنرب/  والنظامية 
اجلمعية  رعاية  حتت  مبراك�ض  وحتديدا  باملغرب 
العامة لالأمم املتحدة التي اعتمدت القرار 71/1 
املوؤرخ 19 �ضتنرب/ اأيلول 2016، بعنوان »اإعالن 
اأجل الالجئني واملهاجرين«، واإطالق  نيويورك من 
عملية مفاو�ضات حكومية دوليـة تف�ضي اإىل اعتماد 
املنظمـة  و  الآمنة  الهجـرة  اأجـل  مـن  عاملي  اتفاق 
هذه  عرفت  دويل.  حكومي  موؤمتر  يف  والنظامية 
خمتلف  من  حكوميني  ممثلني  م�ضاركة  التظاهرة 
الدول على غرار امل�ضت�ضارة الأملانية اأجنيال مريكل 
يف  اأملانيا  لقيادة  احلمراء  املدينة  اإىل  قدمت  التي 

اعتماد امليثاق. 
لتحقيق  الجتاه  هذا  يف  هدفا   23 و�ضع  مت 
اللتزام  عرب  والنظامية  واملنظمة  الآمنة  الهجرة 
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الهدف  ومف�ضلة.  دقيقة  بيانات  وا�ضتخدام  بجمع 
الثاين يتمثل يف مكافحة العوامل ال�ضلبية وامل�ضاكل 
الهيكلية التي جتعل النا�ض يغادرون بلدهم الأ�ضلي.
موؤخرا، قامت ال�ضيدة تنداي اأ�ضوميي، املقررة 
للعن�ضرية  املعا�ضرة  بالأ�ضكال  املعنية  اخلا�ضة 
والتع�ضب،  الأجانب  وكراهية  العن�ضري  والتمييز 
حيث  ر�ضمية.  مهمة  املغربية  يف  اململكة  بزيارة 
حلقوق  الوطني  واملجل�ض  احلكومة  مبمثلي  التقت 
و�ضيا�ضي  قانوين  اإطار  باعتماد  اأو�ضت  و  الن�ضان. 
ا�ضتكمال  على  �ضجعت  و  التمييز.  ملكافحة  �ضامل 
تعزيز  احلالية  وكذلك  املهاجرين  ت�ضوية  عملية 
احلواجز  على  الق�ضاء  اإىل  الرامية  التدابري 
الالجئني  اندماج  اأمام  والهيكلية  الإدارية 
واملهاجرين. و قدمت اأي�ضا جمموعة من التو�ضيات 
الهامة للمجل�ض الوطني حلقوق الإن�ضان لكي يلعب 
الإن�ضان  حلقوق  اأعمق  فهم  تعزيز  يف  قياديا  دورا 

بالبالد. 
من  م�ضدر  التقرير،عرب  هذا  عن  تعليقا 
للعن�ضرية  املناه�ضة  املجموعة  الڭادمي، 
وهي  واملهاجرين،  الأجانب  ومرافقة  للدفاع 
املغربية  اجلمعيات  اأهم  و  من  اأقدم  واحدة 
عن  الهجرة،  جمال  يف  ت�ضتغل  التي  والإفريقية 
ن�ضبيا على ما جاء به، وو�ضفه ب  ارتياحه ور�ضاه 
»املتوازن واملو�ضوعي«.  اأخربنا املتحدث اأن »بع�ض 
اأحيانا  ات�ضمت  اجلمعوي  الن�ضيج  مع  الجتماعات 
وجهة  قدمت  التي  الراديكالية  اجلمعيات  بتواجد 
نظر متحيزة جدًا و غري مو�ضوعية« . و قال اأي�ضا 

اجلهود  العتبار  بعني  اخذت  اخلا�ضة  املقررة  اأن 
الهجرة  جمال  يف  �ضيما  ل  املغرب،  بذلها  التي 
واللجوء. و هذا يدل على اأن تنداي اأ�ضوميي اأعدت 
يف  بالو�ضع  جيد  علم  على  كانت  واأنها  زيارتها 
»العمل احلقيقي   « قائال:  امل�ضدر  اأفرد   . املغرب« 
يجب  التو�ضيات.  م�ضتوى  على  هو  للمغرب  اليوم 
بتلك  يتعلق  فيما  خا�ضة  جيدة  عالمات  يقدم  اأن 
التي ل حتر�ض على اللجوء ل�ضتخدام العديد من 
الو�ضائل.« يف الأخري، ختم ممثل الڭادمي بالآتي، 
بيانها  لأن  بعد  اخلا�ضة  املقررة  مهمة  تنته  مل   «
�ضدور  حني  اإىل  موؤقتة  ال�ضلة  ذات  وتو�ضياتها 
انتظار  2019. ويف  يونيو  ل�ضهر  النهائي  التقرير 
من  ر�ضائل  اأ�ضوميي  تنداي  �ضت�ضتلم   ، �ضياغتها 
توجيه  يعتزم  الذي  املغربي  املدين  املجتمع  ممثلي 

التقرير النهائي يف اجتاه واحد اأو لآخر ». 
املتعلقة  الإكراهات  و  امل�ضاكل  اأن  املوؤكد  من 
مطلقا  حال  تلق  مل  املهاجرين  و  الهجرة  مبو�ضوع 
ال�ضرية  الهجرة  و كافيا بعد، خا�ضة يف ما يخ�ض 
للمغاربة ب�ضبب امل�ضاكل القت�ضادية و الجتماعية 
و  املهاجرين  كذلك  و  اململكة،  �ضباب  ترهق  التي 
يعتربونه  الذين  اأو  باملغرب  القاطنني  الالجئني 
كمحطة عبور فقط. لكن ل ميكننا اأن ننكر �ضل�ضلة 
اململكة  تبنتها  التي  املجهودات  و  الإ�ضالحات 
امل�ضتوى  على  الهجرة  م�ضاكل  حل  يف  لالإ�ضهام 
الإقليمي و العاملي،  و خ�ضو�ضا بعد التزام العاهل 
املرتبطة  مبا�ضرلل�ضيا�ضات  ودعم  بقيادة  املغربي 

بهذا التوجه.

االقتصاد

اقام مركز ذرا للدرا�سات و الأبحاث بباري�س 
 14 اجلمعة  يوم  م�ساء  بباري�س  كربى  احتفالية 
كانون الأول/ دي�سمرب 2018 يف القاعة الكربى 
باحلي الالتيني ملنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية، 
بح�سور كبري من املثقفني و الأدباء و الإعالميني 

العرب، كما احل�سور الدبلوما�سي العربي.
افتتح الحتفال الذي قدمت برناجمه احلافل 
ابرحو�س،  ن�سيمة  و  غربي  رفيقة  العالميتني 
و  للدرا�سات  ذرا  مركز  عام  م�سرف  من  بكلمة 
الأبحاث الأ�ستاذ علي املرعبي مرحبا باحل�سور، 
ال�سرف  الإعالمية رفيقة غربي �سيفة  ثم قدمت 
هواري  الرئي�س  اأرملة  بومدين  اأني�سة  ال�سيدة 

بومدين التي القت كلمتها.
بدء  ابرحو�س  ن�سيمة  الإعالمية  اأعلنت  ثم 
�سهرة ال�سعر الذي تواىل على من�سته ال�ساعرات 

و ال�سعراء:
ـ لويزة ناظور 

ـ رمي ال�سيد
ـ علي احل�سن

ـ نورالدين اللباد
لفيت  رولن  الفرن�سي  الباحث  تقدمي  مت  ثم 
ال�سالم«.  اإىل بالد  »رحلة  كتابه  ا�ستعر�س  الذي 
ثم تاله الأكادميي د. �سعد كموين الذي ا�ستعر�س 
كتابه »اآيات اجلهاديني - قراءة اأخرى«.  و اأعلنت 

فرتة ا�سرتاحة لتوقيع الكتابني و تناول الكوكتيل.
و  املغربي  الزجل  مع  بداأت  الثانية  املرحلة 

ال�ساعرة اأ�سماء بنكريان مع خلفية مو�سيقية.
الأندل�سي  الطرب  مع  كانت  الفنية  ال�سهرة 
الأ�سيل و الفنانة الكبرية نادية ريان التي اأبدعت 
بالغناء و اختتمت مبوال للفنانة اجلزائرية وردة، 
و�سط الزغاريد اجلزائرية و املغربية و الت�سفيق 

الكبري.
الذي  التقليدية  لالزياء  عر�س  اول  تالها 

اعدته موؤ�س�سة »جوهرة قفطان«.
ثم ق�سيدة لل�ساعر اإبراهيم احلمادة ال�سيف 

القادم من هولندا.
ثم توا�سل بعده عر�س الزياء التقليدية.

احلادية  ال�ساعة  حوايل  الحتفالية  اختتمت 
ع�سرة و الن�سف ليال بكلمة لال�ستاذ علي املرعبي 
العربية  للغتنا  التحية  الذي �سكر احل�سور و وجه 

بيومها العاملي.
تكرميي  درع  تقدمي  مت  الحتفالية  خالل 
واحدة  الورود  باقات  مع  بومدين  اأني�سة  لل�سيدة 
العرب  باإ�سم جملة كل  الثانية  و  باأ�سم مركز ذرا 

و الثالثة باأ�سم هيئة الحتفالية
جلميع  الورود  باقات  تقدمي  يتم  كان  كما 
نادية  للفنانة  و  الكتاب  و  ال�سعراء  و  ال�ساعرات 

ريان.

الثقافة
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اللغة العربية وسط الحي الالتيني الباريسي

فى  ترامب،  دونالد  الأمريكى  الرئي�س  اأ�شعل 
الثانى والع�شرين من يناير 2018، فتيل احلرب 
على  اجلمركية  الر�شوم  زيادة  بقرار  التجارية 
بن�شبة  املتحدة  الوليات  اىل  ال�شينية  الواردات 
25 فى املئة، على منتجات ال�شلب و 10 فى املئة 

على منتجات الأملونيوم  وب�شكل ت�شاعدي.
الر�شوم  هذه  فر�س  الأمريكى  الرئي�س  برر 
ال�شناعة  حلماية  باأنها  املرتفعة  اجلمركية 
القومى  بالأمن  تتعلق  ولأ�شباب  المريكية 
الأمريكى  املت�شرر نتيجة تدهور �شناعة ال�شلب 
على  المريكية  املتحدة  الوليات  فى  والألومنيوم 

حد قوله.
للقواعد  انتهاك  ميثل  الأمريكى  القرار 
التجارة  منظمة  عليها  قامت  التى  وال�ش�س 
ومقرها   1995 يناير  فى  تاأ�ش�شت  التى  العاملية 
العاملية  التجارة  وتهدف اىل �شمان حرية  جنيف 

واإن�شيابها ب�شك اآمن بني الدول.
وقد حذرت املنظمة على ل�شان مديرها العام 
روبرتو اأزيفيدو من خطر ن�شوب احلروب التجارية 
اإحادية  قرارات  او  تدابري  نتيجة  وقت  اأي  فى 
الأخر  الطرف  عليها  يرد  لها  مربر  ول  اجلانب، 
العقابية  اجلمركية  فالر�شوم  الت�شعيد،  يبداأ  و 
النتقامي  ال�شيني  والرد  ال�شني  على  المريكية 

يزيد من خطر ن�شوب حرب جتارية.
ت�شعى اإدارة ترامب اىل اعادة هيكلة القت�شاد 

احلمائية  الإجراءات  من  مبجموعة  الأمريكى 
كزيادة التعرفة اجلمركية على كثري من الواردات 
ب�شبب العجز فى امليزان التجاري مع بع�س الدول، 
و اي�شًا ان�شحابها من اتفاقية التجارة احلرة عرب 
باري�س  اتفاقية  من  والن�شحاب  الهادى  املحيط 
التجارة  بالن�شحاب من منظمة  والتهديد  للمناخ 
ميزانية  فى  املتحدة  الوليات  )م�شاهمة  العاملية 

املنظمة حواىل 15.70 فى املئه (
ل �شك ان القت�شاد الأمريكى اقت�شاد عمالق 
العاملي،  امل�شتوى  على  الوحيد  الفاعل  لي�س  ولكنه 
فال�شني كيان اقت�شادي قوي ومتما�شك،  وال�شوق 
الحتاد  اأي�شًا  العامل،  يف  �شوق  اأ�شخم  ال�شينية 

اقت�شادية  تكتالت  متثل  وكندا  واليابان  الوروبي 
هائلة.

املوقف ال�صيني
اإجراءات  على  بالرد  ال�شني  �شارعت 
التعرفة  بزيادة  المريكية  اجلمركية  احلمائية 
منهم  اأمريكى  منتج   128 على  اجلمركية 

ال�شيارات  والكحوليات والغاز امل�شال.
التجارة  منظمة  اىل  �شكوى  ال�شني  ورفعت 
المريكية  املتحدة  الوليات  فيها  تتهم  العاملية 
باإعاقة حرية التجارة العاملية وال�شعي اىل عرقلة 
اعتربتها  والتى  ال�شني  يف  الإقت�شادي  النمو 

اأمريكا خ�شم اقت�شادى و جيبوليتيكى.

اللهجة العدائية لرتامب
يغلب على ال�شيا�شة اخلارجية للرئي�س ترامب 
ل  قدمي  م�شارع  لهجة  وهي  العدائية  اللهجة 
و�شف حلفائه  الدبلوما�شي، حيث  للتعامل  ت�شلح 
الأوروبيني باأنهم اأعداء اقت�شاديني ومل ي�شتخدم 
اجلمركية  احلماية  �شيا�شة  مناف�شني.  كلمة 
بالقت�شاد  ال�شرر  �شتلحق  لرتامب  ال�شارمة 
القت�شادية  العزلة  اىل  و�شتوؤدي  الأمريكى 
النمو  وتراجع  المريكية  املتحدة  للوليات 

الإقت�شادي العاملي.

ا�شتمرار ال�شراع بني العمالقني القت�شاديني 
وا�شتمرار  وال�شني(  )اأمريكا  العامل  فى  الأكرب 
المريكية  احلمائية  الإجراءات  �شيناريو 
بالعامل  �شينحدر  ال�شينية  امل�شادة  والجراءات 
ركود  العامل  و�شيعم  اقت�شادية  كارثة  نحو 
اقت�شادي ي�شبه مرحلة ما بني احلربني العامليتني 

الوىل والثانية.

موقف االحتاد االوروبي
بدفة  مت�شك  التى  الأوروبية  املفو�شية  حترك 
يوؤكد  الأوروبي  لالحتاد  اخلارجية  ال�شيا�شة 
اإنزعاج اأوروبا من ال�شيا�شة القت�شادية المريكية 
املفو�شية  رئي�س  يونكر(  كلود  )جان  �شرح  حيث 
اإجراءات  �شيتخذ  الوروبي  الحتاد  باأن  الأوروبية 
رغم  المريكية،  الإجراءات  على  ردًا  انتقامية، 
م�شطرون  ولكننا  غبية  اإجراءات  باأنها  اقتناعه 

لتخاذها.
الحتاد  اأ�شرع  التجارية  املعارك  �شاحة  وفى 
اليابان  مع  جتارى  اتفاق  اكرب  بتوقيع  الوروبي 
جمركية  باإعفاءات  تتمتع  حرة  منطقة  لإقامة 
على  اجلمركية  للر�شوم  اليابان  واإلغاء  و�شريبية 
املئة من الواردات الأوروبية. هذا التكتل  يف   94
فى  كثريًا  ي�شاعد  الياباين  ـ  الوروبي  القت�شادي 
احلفاظ على حرية التجارة العاملية والوقوف فى 
نريان  توؤجج  التي  احلمائية  ترامب  �شيا�شة  وجه 
النمو  على  �شلبيًا  وتوؤثر تاأثريًا  التجارية  احلرب 
الدولرات،  مليارات  وتكلفه  العاملي  القت�شادي 
ويخلق توترات اإقت�شادية وجيو�شيا�شية. وقد اأ�شار 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  المم  موؤمتر  ذلك  اىل 
)الونكتاد( حيث توقع ارتفاع الر�شوم اجلمركية 
على الب�شائع المريكية بن�شبة 30 يف املئة و35 
على  املئة  يف  و40  الأوروبية  ال�شلع  على  املئة  يف 
اندلع احلروب  ال�شينية. كذلك فان  ال�شادرات 
نظام  ويعطل  البحرية  التجارة  يهدد  التجارية 

التجارة العاملي.

االقت�صاديات ال�صغرية واحلرب 
التجارية

هل للقوى القت�شادية ال�شغرية دورًا ميكن ان 
تلعبه فى احلرب التجارية العاملية، كما لعبت دول 
التوازن  على  احلفاظ  دور  النحياز  عدم  حركة 
الأمريكي  العمالقني  بني  والع�شكري  ال�شيا�شي 
وار�شو(  )حلف  وال�شوفيتي  الطل�شي(  )احللف 
الباردة  واحلرب  النووي  الرعب  توازن  فرتة  فى 

بني املع�شكرين؟
ال�شغرية  القت�شادية  الكيانات  ت�شتطيع 
ت�شكيل كتلة اقت�شادية كبرية للحفاظ على التوازن 
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مخاطر الحرب التجارية العالمية 
وتداعياتها االقتصادية

االقتصاد

جمال الغزاوي

وا�شتمرار  ال�شراع  ا�شتداد  حالة  فى  القت�شادي 
احلرب التجارية لفرتة طويلة.

البرتولية  وغري  البرتولية  العربية  فالدول 
لل�شمود  واحدة  اقت�شادية  كتلة  تكوين  ت�شتطيع 
احلرب  اأطراف  من  املتوقعة  الهجمات  وجه  فى 
اقت�شادياتهم وعمالتهم  وذلك حلماية  التجارية 
على  الطلب  ان  بالدولر،كما  املرتبطة  املحلية 
القت�شادى  النمو  تباطوؤ  نتيجة  �شيقل  البرتول 

العاملي.
او  منت�شرًا  فيها  لي�س  التجارية  احلرب 

الكربى  الدول  وعلى  خا�شرون.  فاجلميع  مهزومًا 
املتحدة  كالوليات  العاملي  القت�شاد  وعمالقة 
جانب  اىل  واليابان  الوروبي  والحتاد  وال�شني 
منظمة التجارة العاملية البحث عن حلول عقالنية 
نتائجها  �شتعانى  اقت�شادية  كارثة  العامل  جتنب 

الأجيال القادمة.
وميكن عالج اخللل فى امليزان التجاري لبع�س 
اإجراءات  ولي�شت  اكرث مرونة  باجراءات  الدول 
ال�شلع  تنقل  حركة  تعوق  انتقامية  او  حمائية 

والموال وحرية التجارة العاملية.

مخاطر الحرب التجارية العالمية 
وتداعياتها االقتصادية

نادين تحسين بك: والدي هو الرجل المثالي!

مفاجآت السلطانة هيام

بعد عزام يخت موناكو 
أغلى يخت في العالم
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فيصل زكي

بعد السطو المسلح على العراق

معاول الهدم ما زالت تضرب في الصميم

السياسة

فر�س  هو  العراق  واحتالل  غزو  من  الهدف  يكن  مل 
النتقام من  او  القائم  ت�صديد احل�صار  او  عقوبات عليه 
مفرو�صة  كانت  فالعقوبات  و�صموده،  مواقفه  �صالبة 
على  م�صتمرة  كانت  والعتداءات  �صديدًا  كان  واحل�صار 
هي  الغزو  اه��داف  تكن  مل  كما  عامًا،  ع�صر  ثالثة  مدى 
الدمار  ا�صلحة  من  التخل�س  اي  املعتدون  اعلنها  كما 
ال�صامل واثبات تهمة العالقة املزعومة مع تنظيم القاعدة 
املتهم بتفجري برجي التجارة العامليني، وتخلي�س العراق 
عن  فاحلديث  الوطني...  ونظامه  قائده  دكتاتورية  من 
�صيطرة  اكتمال  مبجرد  تال�صى  الثالث  الإدع��اءات  هذه 
 الحتالل على مناطق العراق وحدوده ومواقعه احليوية.

والت�صريبات  املعلومات  ب��داأت  حتى  طويل  وقت  مي�ِس  مل 
واخلفية  احلقيقية  ال�صباب  ع��ن  تتواتر  والإع��رتاف��ات 
وج���ودًا  ال��ع��راق  ت��دم��ري  الرئي�صي  وعنوانها  ل��الح��ت��الل 
امل�صروع  واإجناز  واإ�صرارًا على حتقيق  وتاريخًا وح�صارًة 
عن  وال��دف��اع  والتحرري،  والنه�صوي  ال��وح��دوي  القومي 
ع  ُو�صِ لقد  امل�صروعة،  وحقوقها  العربية  الم��ة  ق�صايا 
مع  التنفيذ  مو�صع  وتفا�صيله  مفرداته  بكل  العنوان  هذا 
معه  حمل  ال��ذي  الع�صكري  لالجتياح  الوىل  ال�صاعات 
واملرتزقة،  والأدلء  والعمالء  اجلوا�صي�س  م��ن  الآلف 
امل��اف��ي��ات  م���ن  متخ�ص�صة  جم��م��وع��ات  اىل  اإ���ص��اف��ة 
وغريها  الإغتيال  وفرق  المنية  وال�صركات  والع�صابات 
الوطنية.  وحمرماته  العراق  مبقّدرات  العبث  ادوات  من 
لكن احل��ج��م الك���رب م��ن امل��خ��رب��ني دخ��ل ع��رب احل��دود 
الربيطانية  القوات  من  ر�صمي  ب�صكل  وا�صتقِبل  اليرانية 
يف  ذلك  بعد  انت�صر  ثم  ا�صلحته،  يحمل  وهو  الب�صرة  يف 

القذرة،  املحددة  وظيفته  ليبا�صر  كافة  العراق  مناطق 
اإن�صم  عن�صر  الف  ع�صرين  من  باأكرث  هوؤلء  عدد  ر  وُق��دِّ
الح��زاب  واأوك���ار  ب��وؤر  اخ��رى خرجت من  اع��داد  اإليهم 
الوافدة من ايران يقودها املعممني من )ال�صادة( الذين 
هو  ما  بكل  واأف��ت��وا  ملرجعياتهم  وك��الء  انف�صهم  بوا  ن�صّ
اإ�صتباحة  و  الهوية  حمرم كالقتل بالأجرة والغتيال على 
وغريهم. امل�صوؤولني  وبيوت  واخلا�صة  العامة   املمتلكات 

الفاجر  الفلتان  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ان  ن��وؤك��د  يعلم  ل  ومل��ن 
امل�صبق  الإع����داد  ل��ول  ليتم  ك��ان  م��ا  ال��ه��ّدام  وال�����ص��ل��وك 
والتعليمات املبا�صرة من �صركاء الإحتالل الغا�صم واكرب 
القوات  كانت  عندما  النا�س  �صاهده  ما  ذلك  على  دليل 
املحتلة تقوم بتحطيم بوابات و ا�صوار الدوائر والوزارات 
واملخازن احلكومية وبع�س ال�صفارات ثم تنادي على من 
كما  حمتويات  من  فيها  ما  لنهب  بابا(  )علي  ت�صميهم 
ال�صيارات  مرور  بت�صهيل  الحتالل  ومفارز  حواجز  تقوم 
البي�صاء  العالم  ترفع  كانت  اذا  امل�صروقات  التي حتمل 

وكاأن العالم البي�صاء هي كلمة ال�صر.
مقدمات ما قبل الغزو للتذكري فقط

والعمليات  الق��ت�����ص��ادي  احل�����ص��ار  الأول:  الأم����ر 
حيوية  من�صاأة  األ��ف��ي  م��ن  اك��رث  دم���رت  ال��ت��ي  الع�صكرية 
الدفاعات  ودم��رت  الزراعية  احلقول  واحرقت  �صناعية 
واملطارات احلربية وفر�صت مناطق احلظر اجلوي �صماًل 

وجنوبًا.
الأمر الثاين: هو قرارات جمل�س الأمن الدويل بفر�س 
عقوبات على العراق مبوجب الف�صل ال�صابع وهي اكرث من 
ثالثني قرارًا �صدرت ب�صغوط امريكية وبريطانية هائلة.

م�صروع  عن  ر�صميًا  المريكي  الإعالن  الثالث:  الأمر 
ال��رتوي��ج  م��ع  ال��الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  اخل��اّلق��ة يف  الفو�صى 

للم�صروع ال�صهيوين امل�صمى بال�صرق الأو�صط اجلديد.
 2001 �صبتمرب   11 اأح��داث  اإ�صتخدام  الرابع:  الأم��ر 
بداية  التنفيذ،  مو�صع  اخلاّلقة  الفو�صى  م�صروع  لو�صع 
يف غزو واحتالل افغان�صتان ومن بعده العراق و�صوًل اىل 

ليبيا واليمن و �صوريا.
امل��رح��ل��ة تفاهمات  ���ص��ه��دت ه���ذه  الأم����ر اخل��ام�����س: 
ا�صرتاتيجية �صرية وعميقة بني اليمني املحافظ المريكي 
املحافظ  واليمني  الليكودي  ال�صهيوين  املحافظ  واليمني 
الفار�صي. وقد �صكّل هذا الثالوث حمور وا�صا�س ما �صمّي 
م�صروعها  لإنفاذ  امريكا  تقوده  الذي  الدويل  بالتحالف 

ال�صرق اأو�صطّي.
لالإنق�صا�س  الوقت  اق��رتب  عندما  ال�صاد�س:  الأم��ر 
على الهدف وهو العراق مل تكن املاكنة الع�صكرية الأقوى 



فّتاكة  باأ�صلحة  واملدعمة  وع��دة  ع��ددًا  والأك��رث  والأح��دث 
ومن  حميطه  يف  اأو  امل��ي��دان  يف  وحدها  وحمرمة  وفعالة 
اإعالمية  ماكنة  رافقتها  و  �صبقتها  وامنا  اخلم�س،  جهاته 
والتهويل  الت�صليل  يف  �صواء  الو�صائل  ومتعددة  �صخمة 
والت�صميم والكذب اأو يف ا�صتخدام فنون احلرب النف�صية 
الف�صائيات  ت�صخري  اىل  ا���ص��اف��ة  وامل��ب��ت��ك��رة،  احل��دي��ث��ة 

والأقمار ال�صناعية والو�صائط اللكرتونية خلدمتها.
الأمر ال�صابع: مل تفلح امريكا رغم هيمنتها على الأمم 
اأُممّي  قراٍر  او  تفوي�ٍس  انتزاع  يف  الأمن  وجمل�س  املتحدة 

ب�ّصن حرٍب على العراق.

أخطر القرارات في أصعب اللحظات
اأوّل: قرار اإلقاء القب�س على ما اأ�صمته قائمة ال )٥٥( 
وكبار  القيادة  واأع�صاء  ال�صهيد  القائد  واأولهم  مطلوبًا 
امل�صوؤولني. حيث �صنت القوات الإحتاللية اكرب عملية بحث 
ك��وادر  من  املطلوبني  قوائم  توالت  ثم  وتفتي�س،  وحت��ري 
احلزب والدولة و و�صلت اعدادهم اىل ع�صرات الآلف ما 
يزال بع�صهم رهن الإعتقال رغم احكام براءتهم او انتهاء 

مدة حمكومياتهم.
وق��رار  اجتثاثه  ثم  البعث  ح��زب  حل  ق���رارات  ثانيًا: 
ال�صلطات  حل  وقرار  كافة  المنية  والجهزة  اجلي�س  حل 
او جتميد عمل عدد  تعطيل  وق��رارات  الثالث  الد�صتورية 
واخلدمية  والرقابية  الداري��ة  الدولة  موؤ�ص�صات  من  كبري 
والفلتان  الفو�صى  زي��ادة  يف  �صاهم  ما  وهذا  والنتاجية، 

املطلوب ويف زيادة عدد العاطلني واملتقاعدين.
اغتيالت  حملة  واأو���ص��ع  واق��ذر  اخطر  اط��الق  ثالثًا: 
متخ�ص�صة  ف��رق  بها  ب��داأت  وع�صوائية  وعبثية  منهجية 
حتميها القوات املحتلة وت�صاعدها ال�صركات المنية، فرق 
الغتيال اليرانية حملت قوائم باأ�صماء وعناوين ال�صباط 

باأ�صماء  قوائم  حملت  ال�صهيونية  والفرق  والطيارين، 
المريكية  اما  والكادمييني،  واملبدعني  العلماء  وعناوين 
فقد اهتمت مبالحقة واعتقال املنا�صلني وامل�صوؤولني، اما 
ميلي�صيات وع�صابات الحزاب العميلة فقد احرتفت هذه 
من  بتكليف  او  مالية  او  وانتقامية  كيدية  لأ�صباب  املهنة 
يدفع  بالجرة حل�صاب من  تعمل  واحيانًا  الحتالل  قوات 

من الآخرين...؟؟؟
لكنوز  و�صرقة منظمة  رابعّا: اطالق اكرب عملية نهب 
العراق واآثاره، معظم البنوك تعر�صت ل�صرقة موجوداتها 
النقدية مبا فيها البنك املركزي العراقي، القطع الأثرية 
امل��وج��ودة يف املتحف امل��رك��زي، وك��ذل��ك امل��واق��ع الأث��ري��ة 
مع  جاءت  فرق  يد  على  لل�صرقة  اي�صًا  تعر�صت  العراقية 
املخطوطات  تعر�صت  كما  الغر�س،  لهذا  املحتلة  القوات 
النهب  اىل  العلمية  واملجمعات  الوطنية  واملكتبة  النادرة 
وك��ل  متخ�ص�صة.  ف���رق  ط��ري��ق  ع��ن  اي�����ص��ًا  وال�����ص��رق��ة 
املرخ�صة  المريكية  ال�صركات  عرب  نقلها  مت  امل�صروقات 

اىل دول بعيدة وقريبة اولها الكيان ال�صهيوين.
وظيفتها احل�صرية  �صيا�صية  لعمليٍة  امل�صرحي  النتاج 

خدمة اجندات الحتالل
كان التغيري الذي ح�صل باإنتقال  ال�صلطة من احلاكم 
ال�صيا�صية  بالعملية  ي�صمى  ما  اىل  احلكم  وجمل�س  املدين 
تغيريًا يف ال�صكل فقط ولي�س يف امل�صمون، فكل ال�صلطات 
العليا ا�صبحت بيد ال�صفراء الثالثة المريكي والربيطاين 
واليراين الذين يتعاي�صون يف املنطقة اخل�صراء ويتداولون 
يف كل كبرية و�صغرية داخل مطبخ واحد، هم الذين اأقّروا 
على  عر�صوه  ثم  مقا�صاتهم  على  ل  ُف�صِّ ال��ذي  الد�صتور 
اختاره  ال��ذي  املقد�س  الكتاب  ليكون  �صورية  انتخابات 
ال�صعب بنف�صه، ثم ر�صموا خارطة طريق للعملية ال�صيا�صية 
امل�صتندة اىل مواد هذا الد�صتور ومفخخاته وتناق�صاته، ثم 
اجروا انتخابات برملانية حتت حراب امليلي�صيات وعمليات 

اطالق اكبر عملية نهب 
وسرقة منظمة لكنوز 

العراق وآثاره

7العدد 5-  السنة األولى



السياسة

اعيد بناء وهيكلة 
المؤسسة العسكرية 
بمشاركة مباشرة مع 

ايران والموالين، وطغت 
المذهبية على هذه 

التشكيالت

8

التزوير والتهديد وا�صتنادًا اىل املحا�ص�صة املقيتة وبعدها 
ول  يحل  ل  جلمهوريتهم  رئي�صًا  الربملان  اع�صاء  اختار 
ال�صالحيات  ك��ل  ميلك  ال���وزراء  ملجل�س  ورئي�صًا  يربط 
اإ�صافة اىل من�صب القائد العام للقوات امل�صلحة والوزراء 
وح�صب املحا�ص�صة اي�صًا، و�صكلوا اي�صًا عددًا من الهيئات 
العليا،  الد�صتورية  املحكمة  مثل  امل�صتقلة  )الديكورية( 
لالنتخابات،  امل�صتقلة  الهيئة  العليا،  الحتادية  املحكمة 
هيئة  البعث،  اجتثاث  هيئة  للنزاهة،  امل�صتقلة  الهيئة 
املحا�ص�صة  وف��ق  اع�صاوؤها  واختري  والعدالة  امل�صائلة 
او  ال�صتقاللية  او  النزاهة  نوع من  باأي  ي�صهد عملها  ومل 
احلياد بل ان معظمها متهم كغريه بالنحياز والل�صو�صية 

والف�صاد.
اهم المنظومات الوطنية التي تعرضت 

للتخريب والتدمير المتعمد
�صنعر�س بدايًة اهم املنظومات التي و�صعها املحتلون 
يف راأ�س اهتماماتهم ثم منر على عناوين امللفات الخرى 
فقط، ونتمنى من مراكز البحوث املعنية ان ُتغني ن�صاطها 
عن  موثقة  مو�صوعية  بدرا�صات  والعملي  العلمي  البحثي 
العامل على  ي�صهد  لكي  والعناوين  وامللفات  املنظومات  كل 

جرمية ال�صطو امل�صلح على بلٍد باأكمله.
والجتماعية  الروحية  الوطنية،  القيم  منظومة  اأوًل� 

والخالقية:
والدوات  وال�صاليب  الو�صائل  ك��ل  ا�صتخدمت  لقد 
ال�صا�صية،  ومفرداتها  املنظومة  ه��ذه  وتدمري  لتخريب 
وم��ن��ه��ا اإث����ارة ال��ن��ع��رات وال��ف��ن والح���ق���اد وال��ك��راه��ي��ة 
و�صوًل  ال��واح��د  املجتمع  داخ��ل  ال��ع��داء  وروح  والن��ت��ق��ام 
ال����واح����دة وال����ع����رق وال����دي����ن وامل���ذه���ب  اىل ال��ع��ائ��ل��ة 
احل��ري��ة  ب��احل��ق يف  ذل���ك  وتغليف  وامل��ن��ط��ق��ة،  وامل��دي��ن��ة 
البالية  الجتماعية  والتقاليد  ال��ق��ي��ود  م��ن  وب��ال��ت��ح��رر 
المريكية  العليا  واملثل  بالثقافة  القتداء  اىل  وبالدعوة 
 ح���ول احل��ري��ة وال��ع��دال��ة وامل�����ص��اواة وح��ق��وق الن�����ص��ان.

وت�صوي�س  للعقول  ت�صميم  من  يجري  ما  ذلك  اىل  ي�صاف 
باإجتاه  لل�صلوك  وا�صتدراج  للثقافات  وت�صطيح  لالفكار 
التجهيل والظالمية والغيبة وال�صعوذة والهلو�صة والف�صوق 

وكل املمنوعات واملحرمات �صرعًا وقانونًا دون ان جند احدًا 
من رجال احلل والعقد او الجهزة والقانون او ال�صيا�صيني 
وجهاء امل�صهد القائم، يقاوم او يترباأ من هذه الفواح�س او 
مثيالتها على ال�صفة الخرى مثل احلوا�صم والف�صائيون 
الرتب  تعليق  او  امل��ال،  مقابل  والقتل  واخلطف  والبحارة 
الع�صكرية واحل�صول على اللقاب )الرفيعة( باأوامر من 
!!؟؟  اكرثهم...  وما  م  معمَّ او مكرمة من   رئي�س احلزب 

هذه هي الفو�صى باأم عينها والفلتان املطلوب.
ثانيًا � منظومات اجلي�س والجهزة المنية:

ق��راره��ا  بعد  ب���داأت  الح��ت��الل  �صلطات  ان  �صحيح 
وحدات  بت�صكيل  المنية  والجهزة  الوطني  اجلي�س  بحل 
ال�صباط  م��ن  اآم��ري��ه��ا  وتعيني  بديلة  عراقية  ع�صكرية 
خارج  املقيمني  او  املتقاعدين  من  لها  املوالني  ال�صابقني 
يف  ال��ع��دوان  دول  درب��ت��ه��م  م��ن  اليهم  م�صافًا  ال��ع��راق، 
احلالة  لكن  الغازية،  وحداتها  مع  والتحقوا  مع�صكراتها 
اعيد  اإذ  ال�صيا�صية،  بالعملية  �صمّي  ما  بعد  كثريًا  تغريت 
مع  مبا�صرة  مب�صاركة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  وهيكلة  بناء 
الت�صكيالت  ه��ذه  على  املذهبية  وطغت  وامل��وال��ني،  اي��ران 
والآمرين  القادة  وامتدت اىل جميع الجهزة المنية من 
واجلنود، حيث و�صلت الن�صبة بني )املكونني( الرئي�صيني  
20 � 1 من املجموع. والتطور الخطر يف املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
القوات  اىل  لإي��ران  املواليه  احلزبية  امليلي�صيات  دمج  هو 
الوطنية  الع�صائر  ومقاتلي  م�صلحي  وح��رم��ان  امل�صلحة 
وال�صباط املنتمني اىل مذهب اآخر من اللتحاق باجلي�س 

بحجة ان ولئهم غري م�صمون.
مثل  عالية  رتبًا ع�صكريًة  وجدنا  اي�صًا  امللف   يف هذا 
بينما  فريقًا،  ال�صتني  على  عددهم  زاد  اول  وفريق  فريق 
كما  فقط،  فريقًا  ع�صر  ثالثة  الوطني  النظام  ايام  كانوا 
وال�صوابط  املقايي�س  وف��ق  تعطى  او  متنح  مل  رتبًا  جند 
الع�صكرية ولكنها منحت من مع�صكرات التدريب اليرانية 
ب�صهادات  كان معززًا  وبع�صها  دينية  او  او مراجع حزبية 
امتيازات  على  احل�صول  بهدف  مزورة  وجامعية  درا�صية 
ُفِتحت  الأ���ص��ف  وم��ع  واي�����ص��ًا  وم��ع��ن��وي��ة،  مالية  ا�صافية 
مع�صكرات اجلي�س لالحتفالت )املاجنة( وانواع احلفالت 

الرخي�صة.
 ثالثًا � منظومات الرتبية والتعليم والق�صاء والقانون:
تقوم  ول  ت�صح  ل  امل��ن��ظ��وم��ات  ه���ذه  ان  امل���ع���روف  م��ن 
او  ط��اٍغ  ف�صاد  او  قائم  فلتان  او  غا�صم  اح��ت��الل  ظ��ل  يف 
خم��ادع��ة. وط��ن��ي��ة  وم�����ص��احل��ة  بائ�صة  �صيا�صية   عملية 

هناك  ي��ع��د  مل  م��ث��اًل  والتعليمي  ال���رتب���وي  اجل��ان��ب  يف 
ومل  غ��ريه��ا  يف  ول  املدر�صية  امل��ن��اه��ج  يف  وطنية  تربية 
التعليم  او  الم��ي��ة  حم��و  ب��ربام��ج  ال���ت���زام  ه��ن��اك  ي��ع��د 
واملعاهد  اجل��ام��ع��ات  ب��اإب��ع��اد  اه��ت��م��ام  اي  ول  الإل��زام��ي 
حتى  ال��ه��دام��ة  الفو�صى  واآف���ات  والإف�����ص��اد  الف�صاد  ع��ن 
والوثائق  اجلامعية  ال�صهادات  ت��زوي��ر  اىل  الم��ر  و�صل 
 ال��ر���ص��م��ي��ة وب��ي��ع��ه��ا يف ا����ص���واق )م���ري���دي( واخ��وات��ه��ا.

��دث ول ح��رج م��ن اع��اله اىل  ام��ا الق�صاء وال��ق��ان��ون ف��حِّ
اىل  بامل�صتقلة  ت�صمى  ال��ت��ي  العليا  هيئاته  وم��ن  ادن���اه 
على  املحا�ص�صة  دخول  ب�صبب  وذلك  ال�صغرى،  حماكمه 
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ابتزاز  من  يجري  وم��ا  جهة  من  واملحاكم  الهيئات  ه��ذه 
من  جناية  او  ق�صية  اي  يف  الق�صاء  على  علني  تهديد  و 
من  الخ��ري��ن  وامل�صوؤولني  وامليلي�صيات  الع�صابات  قبل 
القانون  التجاوز على  ولعل اكرب �صاهد على  جهة اخرى، 
والق�صاء اّن اكرب كتلة حكمت بقيادة رئي�صها نوري املالكي 
�َس  و�صيَّ القانون  خ��رق  من  اك��رث  هي  القانون  كتلة  وه��ي 

الق�صاء وابتز املواطنني و قمع انتفا�صات ال�صعب.
رابعًا � عناوين اخرى وملفات مفتوحة ومكملة لعمليات 

التدمري:
والداري  املايل  والف�صاد  القت�صادي  التخريب  ملف 

بكل تفا�صيليه.
ملف ودور ما ي�صمى مبنظمات املجتمع املدين امل�صبوهة 

متوياًل ون�صاطًا واهدافًا.
للعروبة  والتاريخي  والثقايف  الفكري  الت�صويه  ملف 

والإ�صالم.
وهيئة  الإجتثاث  هيئة  ودور  للبعث  الإجتثاث  ملف 

امل�صاءلة والعدالة.
وجرائمه  وخطاياه  و�صحاياه  الإره��اب  مكافحة  ملف 

الفردية واجلماعية.
وتبديل  اإ�صقاط  العراق من خالل  اإ�صقاط هيبة  ملف 
ومفاهيم  الوطني  والن�صيد  العلم  من  بداأً  الوطنية  رموزه 
ال�صيادة والإ�صتقرار والإنتماء للوطن. يكفي اّن كل الأعالم 
وهي  ح�صابه  وعلى  الوطني  العلم  فوق  ترفع  الأل��وان  بكل 

اعالم الحزاب وامليلي�صيات واجلمعيات وغريها.
ال�صراكة  خالل  من  �صواًء  ال�صهيوين  الإخ��رتاق  ملف 
او من  وامريكا  ايران  ال�صمنية مع كل من  ال�صرتاتيجية 
خالل التواجد الفعلي الأمني والقت�صادي املعلن وامل�صتور 

يف �صماله وجنوبه.
حكومات  مع  املوقعة  ال�صرتاتيجية  املعاهدات  ملف 
التي  الرتاخي�س  وملف  ال�صرية،  ومالحقها  الح��ت��الل 
 رهنت نفط العراق لل�صركات الجنبية لثالثني عامًا مقبلة.
ملف �صاهد الزور الدويل وهو المم املتحدة على جرمية 

الحتالل وف�صولها وتداعياتها اخلطرية.
اثارة  يف  ا�صتخدامه  وكيفية  ال�صيا�صي  ال�صالم  ملف 
وال�صاطري  اخلرافات  وت�صويق  جهة  من  والنعرات  الفن 
والأباطيل ب�صكل فا�صح ومك�صوف و�صاقط داخل املجتمع 

من جهة اخرى.
ملف خا�س عن الدور الفار�صي يف التدمري والتخريب 
اآبار  على  املبا�صر  ال�صطو  ذلك  يف  مبا  يائه  اىل  األفه  من 
بعد  احل��دودي��ة  املناطق  من  اأج���زاء  و  احل��دودي��ة  النفط 
واإ�صتباحة  مكانهم  الفر�س  واح���الل  مواطنيها  تهجري 
العراق كله من الع�صابات الفار�صية ويف مقدمتها احلر�س 

الثوري الإيراين.
العامة  اخل��دم��ات  لكل  التحتية  البنية  تدمري  ملف 
ال�صحي  وال�صرف  واملياه  الكهرباء  �صبكات  مثل  الوطنية 

والطرق واجل�صور واخلدمات الطبية.
هذا غي�ٌس من في�س وهو الذي و�صع العراق على راأ�س 
قائمة الدول الفا�صلة والفا�صدة عامليًا، لهذا من حقنا ان 
اآخر  هو عراق  اأم  نعرفه  الذي  العراق  هو  ن�صاأل هل هذا 
وطن  اأ�صالء  بعدها  ليكون  فقط  والهياكل  الإ�صم  يحمل 
بتاريخها  عظيمة  كانت  ل��دول��ة  حم��ن  بقايا  او  و�صظايا 
والزمن  ال�صياطني  الآن ترتنح من غدر  وح�صاراتها وهي 
الن�صر  يتحقق  و  والم���ل  ال�صحوة  ن��ور  ينبلج  ان  قبل 

والتحرير واملجد املوعود املنتظر.
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إنهاء عالقة 
مع خالد سعد زغلول

يف �صابقة خطرية تتعار�س مع �صيا�صة املجلة، و 
�صعد  خالد  ال�صابق  الزميل  قام  الكذب  باأ�صلوب 
زغلول بزيارة للكيان ال�صهيوين و اجراء لقاءات 
فور  ابالغه  مت  عليه  و  بالكني�صت.  اآخ��ري��ن  مع 
ثم  معه،  العالقة  بقطع  بالزيارة  علمنا  و  عودته 

اأ�صدرنا البيان التايل:

بيان صحفي
مع  العالقة  كل  اإن��ه��اء  ال��ع��رب«  »ك��ل  جملة  تعلن 
بوفد  م�صاركته  تبني  اأن  بعد  زغلول،  �صعد  خالد 
كانون   19 و   17 ايام  بني  ال�صهيوين  الكيان  زار 

الأول/ دي�صمرب اجلاري 2108.
تلتزم  التي  العرب«  »كل  جملة  حترير  اأ�صرة  اإن 
يف  و  امل�����ص��روع��ة  و  ال��ع��ادل��ة  العربية  بالق�صايا 
هذه  تدين  الفل�صطيني  ال�صعب  ق�صية  مقدمتها 
بعد  نوؤكد  و  و تف�صيال.  املرفو�صة جملة  الزيارة 
هذه الزيارة ان خالد �صعد زغلول قام بخديعتنا 
الأول/  ك��ان��ون   16 الأح���د  ي��وم  اخ��ربن��ا  عندما 
عائلية  ب��اإح��ازة  �صيكون  ان��ه  احل���ايل  دي�صمرب 
مدينة  يف  اي��ام  ث��الث  مل��دة  اأطفاله  و  زوجته  مع 

غرونوبل الفرن�صية.
و عليه، نوؤكد للجميع اتخاذنا قرار قطع العالقة 
بذلك،  ر�صميا  اإب��الغ��ه  مت  اأن���ه  و  م��ع��ه.  نهائيا 
الأول/  كانون   20 اخلمي�س  اأم�س  معرفتنا  منذ 
مهنية  عالقة  كل  باإنهاء   2018 احلايل   دي�صمرب 

اأو �صخ�صية معه.
ن�صخة منه اىل:

وزارة الإعالم الفل�صطينية
اإحتاد ال�صحفيني العرب

نقابة ال�صحفيني امل�صريني
ال�صعب  ن�صال  عا�س   .. العربية   لأمتنا  املجد 
و  ال��ع��ادل��ة  ح��ق��وق��ه  ع��ن  امل���داف���ع  الفل�صطيني 

امل�صروعة.
عن اأ�صرة حترير املجلة 

علي املرعبي 
رئي�س التحرير 

دي�صمرب  الأول/  ك��ان��ون   21 اجلمعة    - باري�س 
2018
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ال�صاروخية  املنظومات  »قدرة  على  اأكدت 
الهجومية اخلارقة على كبح طموح اأي بلد يتجراأ 
فقد طورت  الرو�صية«.  الدولة  باأمن  امل�صا�س  على 
وزودتها  امل�صلحة  القوات  اأنواع  جميع  مو�صكو 
متوازن  ب�صكل  والعتاد  الأ�صلحة  اأنواع  باأحدث 
اأنها  وفقا للخطط التي و�صعتها قيادتها، واأعلنت 
القوات  لتعزيز  املقبل  العام  يف  اأولويتها  و�صعت 
املنظومات  ت�صغيل  وبدء  ال�صرتاتيجية  النووية 
الت�صدي  على  القادرة  املتطورة  ال�صاروخية 
لأحدث اأنواع امل�صادات لل�صواريخ، يف اإ�صارة اإىل 
منظومة »اأفانغارد« ال�صاروخية التي من املقرر اأن 
الرو�صي  اجلي�س  واإمداد  الت�صل�صلي  اإنتاجها  يبداأ 

بها عام 2019 .
ال�صاروخية  »اأفانغارد«  ومنظومة 
تفوق  �صوتي،  فرط  لراأ�س  احلاملة  ال�صرتاتيجية 
بوتني  اأكد  وقد  مرة،   20 ال�صوت  �صرعة  �صرعتها 
الإنتاج  بداأت  الرو�صية  احلربية  ال�صناعة  اأن 

ال�صناعي لتلك املنظومة اخلارقة.
اأعلنت  التي  ال�صاروخية  الربامج  بني  ومن 
رو�صيا عنها يف ر�صالة »الردع«، �صاروخ »�صارمات« 
اخلارق العابر للقارات الذي يبداأ اختباره اجلوي 
»بلي�صيت�صك«  قاعدة  من  �صيطلق  اأنه  اأي  قريبا، 
الف�صائية الع�صكرية ليدمر هدفا مفرت�صا مبيدان 
التدريب »كورا« يف �صبه جزيرة كامت�صاتكا، بعد اأن 

انتهت جتاربه الأر�صية بنجاح.
بالوقود  ويعمل  100 طن  ال�صاروخ  ويزن هذا 

السياسة

»القفاز« األميركي يطلق مارد »الردع« الروسي

املتحدة  الوليات  نفذت  اإذا  ون�صرها،  الرب  من 
ال�صواريخ  معاهدة  من  بالن�صحاب  تهديدها 

املتو�صطة والق�صرية املدى.
لت�صتبق  هذه  الرو�صية  »الردع«  ر�صالة  جاءت 
يف  بالكرة  بوتني  يلقي  ولكي  اأمريكي،  حترك  اأي 
الذي  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأح�صان 
اأركان  تداعي  بينها  من  جمة،  م�صاكل  يواجه 
اإىل  توؤدي  اأن  من  خماوفه  عن  عرب  والتي  اإدارته 
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  ويغلي  منه.  الثقة  �صحب 
الكوجنر�س  بني  املرجل  مثل  املتحدة  الوليات 
�صقور  انطالق  و�صط  املتهاوية،  والإدارة  ب�صقيه 
يف  النت�صار  اإعادة  اأجندات  لتنفيذ  البنتاغون 
مناطق متعددة من العامل بينها ال�صرق الأو�صط، 
والقطب ال�صمايل، والبا�صيفيك قرب بحر ال�صني، 

بالإ�صافة اإىل وجودها يف اأوروبا.
الوليات  اتهام  لينفي  جاء  الرو�صي  الرد 
املتحدة مبخالفة معاهدة القوى النووية املتو�صطة 
املدى التي وقعتها وا�صنطن ومو�صكو اأثناء احلرب 
تنفيذها  مت  والتي   ،1987 دي�صمرب   8 يف  الباردة 
�صتن�صحب  اإنها  وا�صنطن  وقالت   ،1991 عام  يف 
بالده  اأن  بوتني  وليوؤكد  رو�صيا،  تلتزم  ما مل  منها 
واأن »مو�صكو طورت �صواريخ  مل تنتهك املعاهدة، 
ب�صهولة  وميكنها  والبحر،  اجلو  من  تطلق  كروز 
ان�صحبت  اإذا  الرب  من  تطلق  �صواريخ  تطوير 

وا�صنطن من املعاهدة«.
بعدما  للقوى  احلايل  امل�صهد  رو�صيا  ر�صمت 

مع ا�صتعار اللهاث يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
وو�صط  الغربية،  املعادلت  انقالب  وموؤ�صرات 
تطال  اأ�صبحت  التي  الأمريكية  التهديدات 
الرئي�س  اأعلن  الأعداء،  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صدقاء 
العام  جردة  موؤمتر  يف  بوتني  فالدميري  الرو�صي 
دي�صمرب/كانون   18 يف  دفاعه  بوزارة  الع�صكرية 
الرو�صي  النووي«  »الثالوث  تعزيز   ،2018 الأول 
احلاملة  والغوا�صات  وال�صواريخ  )الطريان 
اأخذ  والذي  ال�صرتاتيجية(  النووية  لالأ�صلحة 
ح�صة  اأن  مو�صحا   ،2018 عام  طيلة  مكانه 
الأ�صلحة احلديثة فيها بلغت %82، يف ر�صالة، كان 
اأقوى تلويح بها، تهديده باأن رو�صيا ميكنها ب�صهولة 
اإطالقها  يتم  املدى  متو�صطة  �صواريخ  اإنتاج 
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املربم  النووي  التفاق  من  �صابقا  ان�صحابه  اأعلن 
مع اإيران عام 2015، ومعاهدة باري�س للمناخ التي 
ح�صا�صية  لكن  ذاته.  العام  يف  دولة   195 وقعتها 
الن�صحاب  ترامب  يعتزم  التي  النووية  املعاهدة 

منها تفر�س �صوؤال مهما: وماذا بعد؟
فئة  األغت  التي  املعنية،  ال�صواريخ  ومعاهدة 
 500 بني  مداها  يرتاوح  ال�صواريخ  من  كاملة 
اندلعت  لأزمة  حدا  و�صعت  كيلومرت،  اآلف  و5 
ال�صوفيتي  الحتاد  ن�صر  ب�صبب  الثمانينات  يف 
ال�صابق �صواريخ »اإ�س اإ�س 20« النووية، التي كانت 

ت�صتهدف عوا�صم اأوروبا الغربية. 

بال�صرورة  املعاهدة  من  الن�صحاب  يعني  ول 
لكن  والغرب،  ال�صرق  بني  نووية  حرب  اندلع 
ال�صباق  ت�صارع  من  خماوف  اأثار  ترامب  قرار 
املحموم لتطوير واإنتاج الأ�صلحة النووية لدى كال 
وا�صنطن ومو�صكو.  املع�صكرين، ف�صال عن حلفاء 
على  �صخمة  تبعات  لالن�صحاب  يكون  قد  كما 
وحتديدا  اآ�صيا،  يف  الأمريكية  الدفاعية  ال�صيا�صة 
الرئي�صية  ال�صرتاتيجية  مناف�صتها  ال�صني  جتاه 

التي يخو�س ترامب معها حربا جتارية.
املعاهدة،  من  الن�صحاب  ترامب  قرار  ودفع 
اأوروبا اإىل التفكري بت�صكيل اجلي�س الأوروبي، وهي 
�صيا�صية وع�صكرية معا، فقد  اأهداف  خطوة ذات 
اأفاق الأوروبيون على حقيقة �صادمة بوقف اأمريكا 
تتحمل  الحتاد  دول  واأ�صبحت  الناتو،  متويل 
وا�صنطن.  م�صالح  تخدم  ملنظمة  اإ�صافية  نفقات 
وبانهيار معاهدة ال�صواريخ فاإن اأوروبا ت�صبح يف 

مهب الرياح الرو�صية.
لقد  اأغ�صب قرار ترامب مو�صكو، التي اعتربت 
اأن وا�صنطن »حتلم« باأن تكون هي القوة الوحيدة 
الرو�صية  الر�صالة  وجاءت  العامل.  على  املهيمنة 
على  اأفاقت  التي  املتحدة  الوليات  بوجه  �صفعة 
حفاظا  ال�صت�صرا�س  عن  يتوانى  لن  عنيد  خ�صم 
اإن وا�صنطن مل تلق قفازا  على م�صاحله، ولتقول 
بوجه مو�صكو، بل اأنها تنزع م�صمار اأعتى قنبلة قد 

تنفجر وتقلب توازن القوى راأ�صا على عقب. 

الأر�س،  حتت  من�صة  من  وينطلق  ال�صائل، 
حربية  نووية  روؤو�س  حمل  على  بالقدرة  ويتمتع 
اأي  اإىل  اأطنان   10 حتى  تزن  اأن  ميكن  مدمرة، 
خمزون  ي�صمح  كما  الأر�س،  كوكب  على  بقعة 
الطاقة لل�صاروخ بالتحليق عرب القطبني ال�صمايل 

واجلنوبي.
الذي  ال�صوتي،  فرط  »كينجال«  �صاروخ  اأما 
اجلوية  القوات  خدمة  دخل  اأنه  بوتني  اأعلن 
»ميغ- مقاتالت  فتحمله  الرو�صية،  والف�صائية 
 3 31« ال�صريعة، التي تطلقه اإىل مدى ي�صل اإىل 
اآلف كيلومرت. كما يفرت�س اأن تت�صلح به طائرات 
املطّورة  الرو�صية  ال�صرتاتيجية  »تو–160« 
بالتاأكيد  �صيزيد  ومقاتالت اجليل اخلام�س، مما 
منظومة  اأن  كما  ال�صواريخ.  تلك  اإطالق  مدى 
اجلي�س  تزويد  بداأ  التي  الليزرية،  »بريي�صفيت« 
الرو�صي بها عام 2017، دخلت اخلدمة الفعلية يف 

1 دي�صمرب 2018. 
الر�صالة الرو�صية اأطلقت جمددا �صباق الت�صلح 
القرن  ت�صعينات  منذ  بركانه  خمد  كان  الذي 
الناتو  تو�صع  �صد  الأقوى  الرد  وهي  املن�صرم، 
والتهديدات الأمريكية التي اأخذت اأكرث من �صكل، 
واأكدت باأن نظرية الردع مل ت�صقط بانهيار الحتاد 
ال�صوفييتي، بل بقيت جمرا حتت الرماد. ورغم اأن 
دولة  اأية  ان�صمام  على  موافقته  عن  اأعرب  بوتني 
اإىل معاهدة ال�صواريخ املتو�صطة والق�صرية املدى 
مل  اأنه  اإل  منها،  الن�صحاب  وا�صنطن  تزمع  التي 
يتوان عن التاأكيد يف كل مرة اأنه مل يوقف حتركه 
الرو�صي ومناطق م�صاحله  تاأمني الحتاد  باجتاه 
املوقف  وتذبذب  الأمريكي  امل�صهد  غمو�س  اأمام 

الأوروبي.
من  الن�صحاب  ترامب  اإعالن  يكن  ومل 
قدر  �صابقة،  رو�صيا  مع  النووية  الأ�صلحة  معاهدة 
منذ  الأمريكي  الرئي�س  مار�صها  »عادة«  كونها 
اأنه  يبدو  ما  ويف  عامني.  نحو  قبل  من�صبه  تويل 
بعدما  اأوباما،  باراك  �صلفه  حقبة  من  ان�صالخ 

11 العدد 5-  السنة األولى
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خليل مراد

 2014 عام  حزيران   10 يوم  �صبيحة  يف   
جماعات  اخرتاق  على  والعامل  العراقيني  �صحا 
تقود  العراقية،   – ال�صورية  احلدود  م�صلحة  غريبة 
�صيارات بيك اآب دفع رباعي، و حتمل ا�صلحة خفيفة 
ومتو�صطة بعدد ل يزيد عن مائة وخم�صون م�صلحا، 
مدينة  على  ال�صيطرة  من  �صاعات  خالل  متكنت 
احلدباء  با�صم  املعروفة  العربية  العراقية  املو�صل 
اىل  تاأ�صي�صها  يعود  تاريخية  مدينة  وهي  والرماح، 
الآ�صورية  الدولة  اتخذتها  التاريخ.  قبل  ما  قرون 
قبل  يقطنها   نينوى.  عليها  واأطلقت  لها  عا�صمة 
الغزو قرابة مليونني من العرب والقليات العراقية، 
تدريبا  مدربة  ع�صكرية  فرق  اأربعة  حتميها  وكانت 
تركت هذا  ومتو�صطا.  ثقيال  ت�صليحا  وم�صلحة  عاليا 
و  رمزي  بقتال  املو�صل  مدينة  �صوارع  يف  ال�صلحة 
باأمر حكومي، ا�صتولت عليها القوة املهاجمة، ارتدى 

عراق الطائفية ومخطط سقوط الموصل         
�صباطها وجنودها د�صادي�س وجلبابات هربا من هذا 
الغول الغازي الذي احتل خالل ع�صرة ايام  م�صاحة 
تقدر بثلث م�صاحة العراق وتوقف عند بوابات بغداد 
من الغرب وال�صمال الغربي ب�صكل درامي و خميف، 
ك�صفت املعلومات ان اآلف امل�صلحني ت�صللوا اىل املدينة  
�صرا بعدة ايام وقبل الغزو، و وفر بع�س �صكان املدينة 
حا�صنات �صهلت اختفائهم و�صيطرتهم على املدينة، 
و ك�صفت اليام اأبعادها واأهدافها  للقا�صي والداين، 
عرف  ما  اىل  تنتمي  الغازية  اجلماعات  هذه  باأن 
بتنظيم الدولة ال�صالمية يف العراق وال�صام »داع�س« 
. و اأنها  نتاج خمطط خارجي اقليمي ودويل  وعراقي 
اأي�صا، اأعد له منذ �صنة ودرب اع�صائه يف مع�صكرات 
�صرية يف تركيا ودول اأجنبية، بدعم وا�صناد لوج�صتي 
امارات  يف  اأثرياء  ومن  عربية  اأطراف  من  ومادي 
العربي، ا�صرتك يف �صنعه احللف المريكي  اخلليج 
م�صالح  لتحقيق  املعلن  غري  اليراين  ال�صهيوين 
نينوى  ملحافظة   احتالله  ا�صتمر  اأطرافه.  جلميع 
والنبار وتكريت ثالث �صنوات حولت هذا اجلزء من 
الدويل  التحالف  بقيادة  تدمريية  حرب  اىل  العراق 
الذي قادتة الوليات املتحدة ومعها اطراف اقليمية 
�صكان  واملحلية، عر�صت  املركزية  العراق  وحكومات 
تدمري  واىل  واغت�صاب  ونهب  قتل  اىل  املحتلة  املدن 
مدنها تدمريا �صامال واىل تهجري ماليني من �صكانها 
اىل منطقة كرد�صتان - العراق واىل دول عديدة  يف 
اوروبا وا�صرتاليا وكندا بحثا عن المن واحلماية من 
هذا  ان  والظالمي.  التكفريي  الهمجي  الغول  هذا 
احلدث اخلطري يدعونا للتذكري باأهدافة و دوافعه كي 
تتطلع الجيال يف البلدان العربية عليه، و لت�صحيح 

 احلقائق امل�صللة وامل�صوه العالقة يف اذهان البع�س.   
 2003 عام  العراق  واحتلت  غزت  التي  امريكا  
الوطنية  املقاومة  �صربات  امام  ت�صمد  مل 
يف  ج�صيمة  خ�صائر  احلقت  التي  البطلة. 
على  القوات  واأجربت تلك  واملعدات  الفراد 
.2011 عام  العراق  من  املفاجىء   الن�صحاب 
ال�صلطة  وادارة  ايران  اىل  الأمني   امللف  و�صلمت 
برمير،   بول  المريكي  املدين  احلاكم  �صنعها  التي 
على  وقعت  التي  ال�صفوية  املذهبية  للجماعات  و 
باملعار�صة  ي�صمى  ملا  وا�صنطن  و  لندن  اتفاقات 
وخ�صرت  المريكية،  املخابرات  وكالة  مع  العراقية 
املركزي  هدفها  قواتها  ان�صحاب  جراء  من  امريكا 
العراق  نفط  على  لل�صيطرة  املحيطات  عربت  الذي 
وحماية  العامل  يف  نفطي  احتياطي  ثالث  يعد  الذي 
ومعها  اأمريكا  ف�صعرت  ال�صهيوين.  الكيان  اأمن 
�صياأخذ  جديدا  وطنيا  مدا  بان  العاملية،  ال�صهيونية 
زمام المور ويزحف لعادة احلكم الوطني جمددا. 
الحزاب  بتوظيف  اجلهنمي،  بالخرتاع  ففكرت 
ال�صراعات  وتفجري  العراق  يف  الطائفية  ال�صالمية 
املت�صاعد.  الوطني  املد  لمت�صا�س   املذهبية 
المريكية  الدوائر  �صعرت  احلكومي  ال�صعيد  على 
ان  ايران،  وخا�صة  القليميني  حلفائها  ومعها 
ه�س  الحتالل  بعد  ن�صاأ  الذي  احلكومي  الو�صع 
ال�صعب  متثل  ل  بحكومة  ال�صتمرار  على  قادر  وغري 
ومتحالفة  مع قوى امربيالية غا�صمة احتلت العراق 
متقدمة،  دولة  بنى  الذي  الوطني،  نظامه  وا�صقطت 
ان  لنتذكر  و  املواطن،  رفاهية  لتحقيق  يعمل  وكان 
النفط(  تاميم  )بعد  القت�صادي  الزدهار  فرتة 
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انظار  اأمام  يزال ماثال  العراق كان ول  �صهده  الذي 
خمطط  املعادية  الدوائر  و�صعت  لذلك  العراقيني. 
طائفي مذهبي يقوم على متزيق الن�صيج الجتماعي 
الوطنية، ويف عام  رابطته  و  وتدمري هويته  العراقي 
2006 ا�صتعلت احلرب الهلية الطائفية التي راح 
�صحيتها ع�صرات الآلف من املواطنيني، يف عمليات 
الهوية.  على  والقتل  النا�صفة  والأحزمة  التفجري 
مع  الطائفية   اتفاقات احلكومة  اىل  ت�صري  والدلئل 
وزراء  رئي�س   املالكي  نوري   عهد  يف  �صرا  امريكا 
حكومة الحتالل ملدة ثمانية �صنوات، لتنفيذ خمطط 
مدبر  خارجي  بغزو  العراقيني  با�صغال  امريكي 
بغداد.  يف  بال�صلطة  وامل�صك  الو�صاع  ترتيب   يعيد 
و  املركز  بني  احلكومية  العالقات  �صعيد  وعلى 
املادة  ن�صبت اخلالفات على تطبيق  الكردي  القليم 
140 من الد�صتور اخلا�صة باملناطق املتنازع عليها 
يف  وتركيا  ايران  تدخل  اىل  اخلالف  هذا  و�صجع 
ي�صمى  ما  فظهر  �صافرة،  بطريقة  الداخلي  ال�صاأن 
ال�صراع،  اأطراف  غذت  التي  القليمية(  )باملحاور 
جميع  ت�صجيع  يف  رئي�صيا  �صببا  العامل  هذا  وكان 
الطراف على القيام بفعل يطيل من امد ال�صراعات 
النفطية  القدرات  ا�صتنزاف  اىل  ويقود  الداخلية. 
العراقية وتدمري القدرات الب�صرية يف حرب عبثية. 
اطراف  لكل  وكان  داع�س.  ع�صابات  دخول  �صجعت 
حا�صنات  توفري  يف  وعلنية  �صرية  اأدوار  ال�صراع 
لأطراف  ال�صلحة  وتقدمي  مذهبية  اجتماعية 
ال�صراع، وحتويل العراق اىل �صاحة لالرهاب الدويل 
يتزعمه  الذي  القاعدة  لتنظيم  خاليا  بدخول  بداأت 
اآلف  قتل  الذي  الزرقاوي  م�صعب  واأبو  لدن  بن 
قادم. داع�صي  لدور  الو�صاع  ومهد  العراقيني   من 

ل�صالح  داع�س  حققت  ماذا  وال�صوؤال: 
للعراق؟  املعادي  املخطط   اطراف 

ان داع�س احتلت مناطق وا�صعة من العراق وتوقفت 
لها،  املر�صوم  الدور  ح�صب  بغداد  حدود  عند 

لول  )اأن  �صيعت  التي  العالمية  الدعاية  وتكذب 
ال�صلطة  ل�صقطت  بغداد  حمت  التي  وامريكا  ايران 
دفع  الداع�صي  الدور  وان هذا  العراق(،  ال�صيعية يف 
امريكا  مع  عاجلة  اتفاقيات  عقد  اىل  بغداد  حكومة 
حتت  الهلية  احلرب  تدويل  مبوجبها  مت  وحلفائها، 
م�صوغ الق�صاء على داع�س وا�صتنزفت اموال وثروات 
العراق يف تغطية نفقات احلرب ومتويل اأدوات الدور 
مدينة  من  وا�صعة  اجزاء  دمرت  وحلفائه،  الدويل 
املو�صل واملدن الخرى وارتكبت جمازرابادة جماعية 
ومهدت  الن�صانية،  جبني  لها  يندى  القليات  بحق 
العراق.  تق�صيم  لتحقيق خمطط  وا�صع  لتدخل دويل 
م�صرحيات  زالت  ول  ينزف  العراقي  الدم  زال  ول 
خمطط  واأن  تنتهي.  مل  امل�صبوة  املخطط  ذلك 
ك�صف  داع�س  ع�صابات  اىل  املو�صل  ت�صليم  املالكي 
الطالباين  جالل  م�صت�صار  زنكنة  كرمي  فخري  عنها 
رئي�س جمهورية العراق املحتل، يف مقالة ن�صرها يف 
جل�صة  يف  املالكي  التقيت  يقول:  �صهر ايلول 2017 
ا�صتعادة  ارى يف  »انني ل  اربيل، قال يل:  خا�صة يف 
املناطق امل�صتقطعة من كرد�صتان م�صلحة لنا وفر�صا 
علينا وح�صب، بل ان علينا ان نعمل معا لتمدد اقليم 
كرد�صتان لي�صم حمافظة نينوى، لأن اأهل املو�صل هم 
اعدائنا و�صيظلون رغم كل �صيء، هم �صنة وقوجمية 
حكمنا«.  على  واملتاآمرين  للبعث  وملجاأ  وعربان  
وكالم فخري كرمي  م�صجل على اليوتيوب ملن يرغب 
الظروف  ت�صمح  مل  وعندما  الوثيقة.   هذه  تدقيق 
للمالكي ب�صبب خالفاته مع زعماء القليم الكردي، 
جديد،  جهنمي  اخرتاع  عن  البحث  من  بد  ل  كان 
متثل بت�صدير �صناعة  داع�س التي اتفقت عليها قوى 
دولية واقليمية وحملية موؤداها، التخل�س من املو�صل 
بقرار  الدواع�س  اىل  ذهب  من  طبق  على  بت�صليمها 
تنفيذي منه مبا�صرة اىل قادة الفرق وا�صتخباراته. 
ك�صف عنها  م�صعود البارزاين رئي�س اقليم كرد�صتان  
داع�س  دخول  قبل  املالكي  »ابلغت  بالقول:   تلفازيا 

لأن  يقظا  يكون  ان  عليه  قليلة،  باأيام  املو�صل  اىل 
خليجيا  مدعوم  ا�صالمي  غزو  اىل  معر�صة  املو�صل 
وامريكيا، لكنه مل يعري كالمنا اهمية«. هذا املخطط 
العراق  ا�صتقرار  بعدم  المريكية  امل�صالح  خدم 
العراقي  احلكومي  بالقرار  بالتحكم  ايراين  ومتدد 
اطراف  عدة  با�صغال  ال�صهيوين،  المن  و�صمان 
عربية باحلروب ال�صولية يف العراق و�صوريا ولبنان 
فكرا  وظفت  دولية  حركة  هي  داع�س  اأما  واليمن. 
يف  ارا�صي  على  لال�صتيالء  متطرفا  تكفرييا  �صلفيا 
�صوريا والعراق على خلفية الظلم والق�صاء املذهبي 
ال�صيا�صية  الطائفية  ترف�س  عربية  �صنية  لطائفة 
الدولتني  اخراج قدرات  والتبعية ليران، ف�صال عن 
ال�صهيوين،  العربي  ال�صراع  توازنات  من  العربيتني 
وهذا ما اأكده جون بايدن يف حما�صرة له بوا�صنطن 
داع�س  ودعمت  دربت  املتحدة  الوليات  :«ان  بقوله 
ومدته بال�صالح واملال  ملنع تنامي الرادات العربية«. 
وفجرت هيالري كلنتون وزيرة اخلارجية المريكية 
ن�صرتها  التي  مذكراتها  يف  اأوباما  عهد  يف  ال�صابقة 
الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  �صعبة«  »خيارات  بعنوان 
كلنتون  بيل  برئا�صة  المريكية  الدارة  »باأن  بالقول: 
يف  داع�س  ال�صالمية  الدولة  تنظيم  بتاأ�صي�س  قامت 

�صوريا والعراق لتق�صيم منطقة ال�صرق الو�صط«.
داع�س  مهمة  انتهاء  بعد  ماذا  نت�صاءل:  واخريا 
اجلواب:  املعادي؟  املخطط  اأهداف  اأجنزت  التي 
يف  ال�صتقراراملزعوم   فر�صة  ينتهز  من   هناك 
بنهب  تقوم  اجلن�صية  متعددة  �صركات  لن�صر  العراق 
�صعبه وهناك من  الهيمنة على  العراق وفر�س  نفط 
يتقا�صمها  اأجزاء  اىل  نينوى  تق�صيم  عن  يتحدث 
امل�صاد  الطرف  وعلى  واليهود.  واليرانيني  الكراد 
حتريره  وعن  العراق  وحدة  عن  الوطنيني  يتكلم 
وبناء   دوره  با�صتعادة  العربي  حميطه  اىل  وعودته 

اأجماده التاريخية ..وغدا لنا�صرة قريب.



كيف يمكن وضع حد 
للفوضى التي تجتاح ليبيا

السياسة

الليبية  الفعاليات  اأهم  واإذا كانت م�صاركة     
قد اأعطت زخمًا اإيجابيا للحكومة الإيطالية التي 
دبلوما�صي،  بنجاح  املو�صوع،  هذا  حيال  حظيت، 
اإل اأن املراحل القادمة املتعلقة باإر�صاء ال�صتقرار 
غ�صان  اأدرك  وقد  طويلة.  انفكت  ما  ليبيا  يف 
يف  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املبعوث  �صالمة، 
تتمكن  انفكت طويلة« كي  الطريق ما   « اأن  ليبيا، 
التو�صل  من  امللف  بهذا  املعنية  الليبية  الأطراف 
اىل حل نهائي و�صياغة ميثاق وطني جديد ي�صع 
بها  متيزت  التي  وال�صراعات  للنزاعات  حدًا 
احلياة ال�صيا�صية الليبية منذ �صقوط نظام معمر 

القذايف ال�صبدادي عام 2011.
املع�صكرات  وتبقى  الن�صقاقات  وت�صتمر     
طرابل�س،  �صلطات  بني  خا�صة  منق�صمة  القائمة 
ال�صراج،  فايز  الوزراء  رئي�س  راأ�صها  وعلى 
بنغازي  و�صلطات  بامليلي�صيات،  املكتظة  العا�صمة 
تركز  ويوؤدي  حفرت.  خليفة  العام  القائد  بقيادة 
القطاع  هذا  يف  النفط  من  كمية  اأكرب  اإنتاج 
ال�صالم  طرق  عرقلة  اىل  برقة،  يف  ال�صرقي، 
والوحدة. ذلك اأن ثمة الكثري من العيون املفتوحة 
ن�صبت  وبالتايل،  النفطية.  الإيرادات  على �صبط 
مواجهات متقطعة بني امليلي�صيات هنا وهناك يف 
املناطق  بع�س  باأن  علمًا  البالد،  اأنحاء  خمتلف 
هي خارج عملية ال�صبط. واإمعانًا منها يف توتري 
كاجلزائر  املنطقة،  دول  بع�س  تلعب  الأو�صاع، 
لد  يبقى  واأخريا،  املثال، دورًا مبهمًا.  على �صبيل 

طرابل�س  يف  اأحدهما  متناف�صني  برملانني  البلد 
والآخر يف طربق.

خلق مناخ من احلوار والتفاو�س
الع�صكري  احلل  اأن  واملوؤكد  الثابت  من     
النار  اإطالق  وقف  احرتام  ينبغي  اأنه  وارد  غري 
ال�صالم.  لإر�صاء  مالئم  مناخ  خلق  يف  لالإ�صهام 
وتعزيز  توحيد  ميكن  كيف  الت�صاوؤل:  ويبقى 
�صلطة  اإ�صراف  حتت  الليبية  امل�صلحة  القوى 
بني  امل�صاحلة  تتم  اأن  ميكن  كيف  مدنية؟ 
واملعرتف  طرابل�س  يف  القائمة  ال�صراج،  حكومة 
احلكومة  وبني  الدولية،  املجموعة  قبل  من  بها 
املوازية التي اأعلنها حفرت، الذي يراأ�س » اجلي�س 
الوطني الليبي«؟ وبالتايل، حان الوقت كي تتبنى 
املجموعة الدولية موقفًا وا�صحًا وتزّود نف�صها، يف 

نهاية املطاف، بو�صائل تطبيقه.
جاءت   ،2018 ايار  مايو/  نهاية  ويف     
فر�صة  اأتاحت  التي  الفرن�صي  الرئي�س  مبادرة 
ال�صراج  الأعداء،  الأخوة  بني  باري�س  يف  اللقاء 
انتخابات  اإجراء  على  التفاق  ومت  وحفرت، 
دي�صمرب/  من  العا�صر  قبل  وت�صريعية  رئا�صية 
اأن  تبني  ما  �صرعان  اإمنا   .2018 الأول  كانون 
الن�صو�س  لأن  للتحقق  قابل  غري  الهدف  هذا 
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الثاين  ت�صرين  نوفمرب/  و13   12 بتاريخ 
حول  دويل  موؤمتر  بالريمو  يف  انعقد   ،2018
ليبيا، نظمه رئي�س وزراء ايطاليا جو�صيبي كونتي، 
رئي�س  الليبييني:  النزاع  اأطراف  اأهم  بح�صور 
العام  القائد  ال�صراج،  فايز  الرئا�صي  املجل�س 
جمل�س   « او  النواب  جمل�س  رئي�س  حفرت،  خليفة 
طربق« عقيلة �صالح، ورئي�س جمل�س الدولة خالد 
امل�صري، اإ�صافة اىل ثالثني وفدًا دوليًا ) اإيطاليا، 
العربية  الإمارات  م�صر،  املغرب،  فرن�صا، 
اململكة  تون�س،  النيجر،  تركيا،  ت�صاد،  املتحدة، 
روؤ�صاء  وع�صرة  اجلزائر...(  ال�صعودية،  العربية 
حل  طرح  هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  وكان  دول. 

لالأزمة الليبية.

الدكتور شارل سان برو
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النهائية.  ب�صيغتها  تو�صع  مل  بالأزمة  املتعلقة 
 2018 عام  نهاية  يف  القرتاع  اإجراء  اأن  ومبا 
بالريمو  موؤمتر  يف  امل�صاركون  حاول  ممكن،  غري 
التحلي بالواقعية والإرادية. وبالفعل، جنح موؤمتر 
بالريمو يف اخلروج بانقالب مفاجىء حيث رّحب 
ال�صتفتاء  قانون  باعتماد  الليبية  الوفود  بالتزام 
بهدف و�صع ال�صيغة النهائية للعملية الد�صتورية 
واإجراء  املوؤ�ص�صية  بامل�صوؤوليات  وال�صطالع 
اإعدادًا كافيًا، مما  ا�صتفتاء موثوق و�صلمي ومعد 
وعملية  د�صتوري  اإطار  اىل  التو�صل  اأهمية  يوؤكد 
انتخابية من الآن وحتى ربيع 2019. خالل هذه 
الفرتة، من ال�صروري عقد موؤمتر وطني ليبي يف 
يناير/ كانون الثاين 2019. ويف ختام املوؤمتر، 
موحد  وطني  جي�س  ت�صكيل  اىل  املوؤمترين  دعا 

حتت ظل �صلطة مدنية.
قد  ليبيا  يف  الو�صع  اأن  لنا  يتبني  وهكذا     
يف  عديدة  واإن�صانية  اأمنية  خماطر  اىل  يوؤدي 
املنطقة وجنوب اأوروبا وليبيا بالذات حيث يكمن 
اىل  يوؤدي  مما  النف�صالية  يف  الرئي�س  التهديد 
التق�صيم بني منطقتي طرابل�س وبرقة، مع الأخذ 
الأطراف  يف  جيوب  وجود  احتمال  بالعتبار 
بالنف�صال  واملطالبة  ال�صطرابات  تكتنفها 
هو  البالد  يهدد  ما  اأكرث  فاإن  وبالتايل  العرقي. 

اللجوء  ينبغي   ، الظروف  هذه  ظل  يف  التق�صيم. 
ليبيا  كانت  اإذا  خا�صة  الوحدة،  عوامل  اىل 
املق�ّصمة والفو�صوية ت�صكل عاماًل خطريًا يف عدم 
اأنواع  كل  على  ي�صجع  مما  الإقليمي،  ال�صتقرار 

الأعمال غري امل�صروعة.

امللك، مَل ل؟
من  اإطار  وجود  جتاهل  عدم  يجب  اأوًل،     

التفاو�س والتفاهم الناجم عن اتفاق ال�صخريات 
كانون  دي�صمرب/   17 بتاريخ  املغرب  يف  املنعقد 
الأول 2015. وقد ن�س هذا التفاق على ت�صكيل 
جمل�س  واإن�صاء  توافقية  وطنية  وحدة  حكومة 
)برملان  للدولة  اأعلى  جمل�س  وتاأ�صي�س  رئا�صي 
الهيئة  طربق  برملان  يعترب  حني  يف  طرابل�س( 
الت�صريعية. جمل�س نواب. وقد لقيت هذه اخلطة 
الوليات  الدولية ) فرن�صا،  القوى  دعمًا من قبل 
املتحدة، ايطاليا، اململكة املتحدة واملغرب(. كما 
دي�صمرب  منت�صف  يف  الدويل،  الأمن  جمل�س  اأكد 
اتفاق ال�صخريات هو احلل الوحيد  اأن   ،2017
اإر�صاء  اىل  املوؤدي  الإطار احليوي«   « لكونه  نظرًا 

ال�صلم يف ليبيا.   
   لبد من التذكري اي�صًا باأن هذا التفاق اأتاح 
ت�صكيل حكومة وحدة وطنية برئا�صة فايز ال�صراج. 
اإمنا لالأ�صف مل يتخطَّ نفوذ هذا املجل�س الوزاري 
ومل  ليبيا،  غربي  مدن  وبع�س  العا�صمة  حدود 
يتمكن من فر�س �صلطته على �صائر اأنحاء البالد، 
خا�صة يف �صرقيها. لذلك كان يتوجب على القوى 
كل  على  ال�صغط  ال�صخريات  اتفاق  يف  امل�صاركة 
�صرح  الذي  التفاق،  هذا  بنود  لتطبيق  الفرقاء 
ليبيا،  الدويل حول  بالريمو  موؤمتر  امل�صاركون يف 
باأن   ،2018 الثاين  ت�صرين  نوفمرب/   13 يف 
لال�صتمرار  القابل  الوحيد  »الإطار  هو  التفاق 
الذي يتيح فتح طريق وا�صعة ودائمة نحو ا�صتقرار 
ليبيا. واأكد امل�صاركون يف هذا املوؤمتر، لدى اتخاذ 
بال�صيادة  القاطع  »مت�صكهم  النهائية  القرارات 
الوطنية  والوحدة  الأرا�صي  وحدة  و  وال�صتقالل 

الليبية«.
   ومع الأخذ بالعتبار الت�صرذمات احلا�صلة 
بني الفعاليات ال�صيا�صية وتاأثري العديد من القوى 
الأجنبية، ومع الإ�صاعات القائلة باأن ابن القذايف، 
ما  وهذا  ال�صلطة-  اىل  عائد  الإ�صالم،  �صيف 
ي�صكل قفزة اىل الوراء-، ميكننا اأن نت�صاءل، على 
غرار وزير ال�صوؤون اخلارجية ال�صابق حممود عبد 
يف  ال�صائدة  الفو�صى  حالة  مواجهة  يف  العزيز، 
ليبيا، عما اإذا كان العامل الرئي�س لإعادة الوحدة 
اأن  ال�صنو�صي. ذلك  اآل  ليبيا هو عودة ملكية  اىل 
للملكية �صرعيتها لأنها يف نهاية املطاف هي التي 

�صنعت ليبيا.
   وبتاريخ 15 ابريل/ ني�صان 2018، �صرح 
عرب  بالعر�س،  املطالب  ال�صنو�صي،  حممد  الأمري 
ال�صتعداد  اأهبة  »على  باأنه  الوطني  التلفزيون 
الليبيني،  من  الكثري  نظر  ويف  وطنه«.  خلدمة 
واملوثوق،  املعتدل  الأمري  حممد،  �صيدي  يعترب 
امللكي  ليبيا  فاإن علم  الآن،  اآمالهم. وحتى  حمط 
اأفقية هي الأحمر  األوان  القدمي املكّون من ثالثة 
والأ�صود والأخ�صر ويتو�صطه هالل وجنمة باللون 

الأبي�س مل ي�صبح بعد علم ليبيا.
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�جلز�ئر  دولتي  بني  �لعالقات  متيزت  طاملا 
و فرن�سا بكثري من �لفتور و�لتوتر وهذ� نتيجة 
�لتاريخ �ال�ستعماري و�ملا�سي �الأليم �لذي خرقت 
به فرن�سا �لقو�عد �الإن�سانية خالل �الحتالل و 
�سيا�سات  فيه  مار�ست  �سنة   132 طيلة  �لغزو 
�سد  �لتجويع  و  �لتهجري  و  �لتعذيب  و  �لقتل 
�ملدنيني �لعزل لتنفيذ خمطط فرن�سة �جلز�ئر 
�أثر  له  كان  �أر��سيها. كل هذ�  �ال�ستيالء على  و 
�لذي  �الأمر  �لبلدين،  بني  �لعالقات  على  بليغ 
و  مد  بني  تز�ل  ال  �لتي  �لتطبيع  مهمة  عرقل 

جزر �إىل يومنا هذ�.
 � اجلزائرية  العالقات  تطبيع  يرتبط  و 
تزال  ل  اأ�صا�صية  ملفات  اأربع  بت�صوية  الفرن�صية 
�صنة  اجلزائر  ا�صتقالل  منذ  البلدين  بني  عالقة 
جماجم  با�صرتجاع  الأمر  يتعلق  1962،  و 
مبتحف  �صنة   150 منذ  املتواجدة  ال�صهداء 
اخلا�س  الوطني  الأر�صيف  و  بباري�س،  الإن�صان 
املوجود  و  1962   1830 بني  املمتدة  بالفرتة 
بفرن�صا اي�صا بالإ�صافة اإىل ملف 2200 مفقود 
و  الفرن�صية  املعتقالت  و  ال�صجون  يف  كانوا  ممن 
يخ�س  و  ال�صرطة،  و  الدرك  و  اجلي�س  مراكز  يف 
اإىل  فرن�صا  و  اجلزائر  بني  عالق  ملف  رابع 
يومنا  تعوي�صات التفجريات النووية التي اأجريت 

ب�صحراء اجلزائر من 1960 اىل 1966

اجلزائر حك�مة و �صعبا متم�صكة 
مبطالبها الأربع

�صنوات  منذ  مطالبها  اجلزائر  رفعت  قد  و 
و  ا�صتجابة  اأبدى  الذي  الفرن�صي  اجلانب  اإىل 
موافقة م�صجعة لتلبية جزء من هذه املطالب و اإن 
ان  اإل  بطيئة جدا  بوترية  ت�صري  املفاو�صات  كانت 
امل�صاعي متوا�صلة من اجلزائر  املتم�صكة حكومة 

و �صعبا مبطالبها الأربع.
مع  حدة  على  ملف  كل  يف  نف�صل  ان  قبل   و 
جميع امل�صتجدات و فحوى املفاو�صات اجلارية بني 
اأن ق�صية ا�صرتجاع الأر�صيف  اإىل  الطرفني ن�صري 
اإيجابيا  الوطني بداأت هي الأخرى تاأخذ منعرجا 
و  اأوىل  مرحلة  يف  ن�صخ  تقدمي  فرن�صا  قبول  بعد 

جلب الن�صخ الأ�صلية يف مرحلة ثانية، و قد اأجريت 
لهذا الغر�س عدة لقاءات بني مديريتي الأر�صيف 

الفرن�صية و اجلزائرية. 

جماجم �صهداء اجلزائر مبتحف 
الإن�صان بباري�س

جرمية اأخالقية عمرها قرن و 
ن�صف

لعل اكرث اجلرائم الأخالقية ب�صاعة ارتكبتها 
فرن�صا �صد اإن�صانية �صعب باأكمله هو اأخذ جماجم 
متحف  يف  و�صعها  و  اجلزائرية  املقاومة  �صهداء 
�صنة،   150 بها  والحتفاظ  بباري�س  الن�صان 
الفرجة  اأجل  من  لل�صواح  جذب  نقطة  جعلها  و 
فرتة  طيلة  امل�صتعمر  بجرائم  والتباهي  والنبهار 
اإذ جترد هذه اجلرمية وحدها  تواجده باجلزائر 

فرن�صا من قيم الإن�صانية.
با�صرتجاع  �صنوات  منذ  اجلزائر  تطالب  و 
قدم  على  جارية  املفاو�صات  تزال  ول  اجلماجم 
اأجل طي هذا امللف نهائيا والذي طال  و�صاق من 

السياسة

حيزية تلمسي
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ملمو�صة  نتيجة  اإىل  الو�صول  دون  احلديث  فيه 
جماجم  دفن  هي  و  اجلزائري  ال�صعب  ينتظرها 
و  جثثها  �صتتت  اأرواح  على  الرتحم  و  ال�صهداء 
به  انتهكت  الذي  و  فرجة  حمط  لتكون  ق�صمت 
حقوق الإن�صان و ك�صرت تقاليد العدالة و قوانينها 
جلزء  �صورة  اإل  كانت  ما  اجلماجم  اأن  حني  يف 
من تاريخ ب�صع و وح�صي لعمليات القتل و التنكيل 
حرية  اجل  من  اأ�صحابها  قاوم  التي  باجلثت 

اجلزائر و ا�صتقاللها. 
هذا و قد متكنت اللجنة امل�صرتكة امل�صكلة من 
اىل متحف  تنقلوا  قد  كانوا  العلماء  جمموعة من 
جمجمة   31 من  اأكرث  على  التعرف  من  الن�صان 
باقي اجلماجم  على  التعرف  انتظار  الآن يف  اإىل 
و ا�صرتجاعها و دفنها باأر�س اجلزائر و غلق اأكرث 

امللفات اإثارة و اأهمية.

مثلث امل�ت ب�صحراء اجلزائر
جتارب الإ�صعاع ت�صتبيح الأر�س و 

�صكانها يف رقان

ال�صتعمارية  اجلرائم  من  اأخرى  جرمية 
 17 من  اأكرث  النووية،  التجارب  يف  اجلزائرهي 
النامو�س  وادي  و  رقان  مبنطقتي  فجرت  قنبلة 
قنبلة  اأول  و  اجلزائرية،  ال�صحراء  يف  بب�صار 
توا�صلت  و   1960 فرباير   13 يف  فجرت 
التفجريات 4 �صنوات بعد ال�صتقالل اأي اىل غاية 
املوت او  طريق  م�صوار  بداأ  وقتها  من  و   ،1966

مثلث املوت كما �صماه املجاهدين اآنذاك.
 و قد ذكر الكاتب ال�صحفي اجلزائري �صالح 
الفرن�صي  ال�صتيطان  »اأ�صرار  موؤلفه  يف  خمتاري 
على اجلزائر املحرو�صة« ان غياب الوعي الإقليمي 
و الدويل �صهل على فرن�صا اإيجاد منطقة اآمنة يف 
الوطن العربي و القارة الإفريقية  للقيام بتجاربها 
دولة  اي  امتالك  لأن  اجلوية،  و  الباطنية  النووية 
»يعترب  الكاتب  نف�س  ي�صيف  النووي  لل�صالح 
الفرن�صية  النووية  التفجريات  فاإن  قوة،  عن�صر 
على  لل�صغط  الأخرية  الورقة  رقان  كانت  يف 
بحتمية  العامل  اإقناع  و  اجلزائرية  املفاو�صات 

فرن�صة ال�صحراء«.
و جاءت ردة فعل اجلزائريني الراف�صة للدمار 
للم�صتعمر  �صادمة  النووية  القنابل  خلفته  الذي 
يف  اجلزائريني  اآلف  خرج  حيث  الفرن�صي 
مظاهرات 11 دي�صمرب 1960 تلتها مظاهرات 
و   1961 اكتوبر   17 يوم  باري�س  يف  املهاجرين 

�صقط نتيجتها اآلف ال�صهداء.
يزال  ل  قرن  ن�صف  من  اأكرث  م�صي  بعد  و 
الإ�صعاعي  للتلوث  عر�صة  رقان  منطقة  �صكان 

عددهم  و�صل  ال�صحايا  من  الكثري  خلف  الذي 
اإىل   2010 �صنة  ال�صادرة  اجلي�س  ح�صب جملة 
لتجربة  ا�صتعملوا  تفجري  اأول  يف  جزائري   150
تاأثري ال�صعاعات النووية ف�صال على الف القتلى 
و اآلف امل�صابني بالإ�صعاع و اأ�صرار كبرية و دمار 
حلق بالبيئة و جميع الكائنات احلية فوق الأر�س 

و يف باطنها. 
و يطالب ال�صعب اجلزائري اإىل اليوم بتعوي�س 
ملف  حتريك  خالل  من  التفجريات  �صحايا 
�صحايا  تعوي�س  على  اإرغامها  و  فرن�صا  حماكمة 
بجميع  الإعرتاف  مطالبتها  على  ف�صال  ال�صعاع، 
اجلرائم املرتكبة يف حق املدنيني العزل و العتذار 

لل�صعب اجلزائري، و طي �صفحة ال�صتعمار.
التطبيع  الذي بقي حجر عرثة يف طريق  هذا 
احلايل  الفرن�صي  الرئي�س  كان  و  الدولتني،  بني 
للجزائر  زيارته  خالل  اأقر  قد  ماكرون  اإميانويل 

بجرائم   2017 �صنة  للرئا�صيات  كمر�صح 
و  وح�صيته  و  باجلزائر  الفرن�صي  ال�صتعمار 
بالعتذار  الفرن�صي  ال�صعب  مطالبة  رف�س  لكنه 
لفرن�صا  ال�صابق  الرئي�س  تكلم  كما  للجزائريني، 
فران�صوا هولند خالل �صنة 2016 عن �صيا�صات 
التعذيب التي حلقت باجلزائريني و قال اإن جميع 
اأ�صاءت  فرن�صا  باأن  يقرون  الفرن�صيني  املوؤرخني 
عن  يتكلم  مل  لكنه  و  احلرية.  و  العدالة  ملفهوم 

العتذار
و توجد يف تاريخ فرن�صا ال�صتعماري باجلزائر 
التي  و احلقائق  الأحداث  و  التفا�صيل  الكثري من 
يتعلق باجلرائم  يطول فيها احلديث خا�صة فيما 
و النتهاكات و امللفات العالقة التي �صتجعل عودة 
العالقات بني البلدين اإىل �صابق عهدها تاأخذ وقتا 
اأطول ل �صيما و ان ال�صعب اجلزائري نف�صه ي�صر 
على احل�صول على جميع مطالبه و موقفه يف هذا 

ال�صاأن وا�صح و ثابت.
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الأول  اليوم  ومنذ  العراقي  لل�صاأن  املتابع 
 2003 ني�صان  من  التا�صع  يف  العراق  لإحتالل 
يفقده  �صديد  بدوار  ي�صاب  ان  يكاد  اليوم  وحتى 
وال�صعف  القوة  عوامل  ت�صخي�س  على  القدرة 
وقويا  متما�صكا  ظل  الذي  العراقي  الكيان  يف 
بداية  يف  احلديثة  العراقية  الدولة  تاأ�صي�س  منذ 
مدنية  دولة  وانتج  املا�صي  القرن  من  الع�صرينات 
حديثة متقدمة على الكثري من اأقرانها وحميطها 
والتنمية  والثقافة  التعليم  يف  �صواء  العربي 
والبناء، وكان ما مييز هذه الدولة ا�صتنادها على 
مرتبط  ل�صعبها  عميق  وان�صاين  ح�صاري  موروث 
ت�صبح  ان  اىل  و�صول  الرافدين  وادي  بح�صارات 
حكمت  التي  العبا�صية  اخلالفة  عا�صمة  بغداد 
العامل العربي والإ�صالمي ل اكرث من خم�صة قرون. 
الفرتة  خالل  عليه  مرت  التي  النكبات  ورغم 
عرب  قادما  العراق  هولكو  غزا  عندما  املظلمة 
�صقطت  حتى  اجتياحه  واكمل  الإيرانية  احلدود 
 1200 �صباط  �صهر  العا�صر من  اليوم  بغداد يف 
ميالديه فقتل علمائها ووجهائها و�صيوخها واحرق 
باللون  ا�صطبغ  نهر دجلة  بان  قيل  مكتباتها حتى 
يف  القيت  التي  والكتب  الحبار  ب�صبب  الأزرق 
النهر وتعاقبت النكبات والكوارث بتويل حكومات 
ال�صالجقه  فجاء  البالد  اأهل  من  لي�صوا  واأقوام 
الأبي�س  اخلروف  دولة  ثم  البويهيني  وبعدهم 
واخلروف الأ�صود و�صول اىل احلكم العثماين ثم 
اأخرى  الأوىل و�صقوط بغداد مرة  العاملية  احلرب 
من  ع�صر  احلادي  يف  الربيطاين  امل�صتعمر  بيد 
اذار 1917 عندما دخلها اجلرنال )مود( قائد 

احلملة الربيطانية ليعلن لل�صعب العراقي: ) باأننا 
جئناكم حمررين ولي�س غزاة وفاحتني( متاما كما 
كررها بو�س ال�صغري عندما دخلت قواته يف بغداد 

يف التا�صع من ني�صان 2003.
اجلرنال  ادعاءات  العراقيون  ي�صدق  مل 
بو�س  ي�صدقوا  مل  انهم  كما  مود  الإنكليزي 
على  والع�صيان  التمرد  فبداأت حركات  الأمريكي 
الع�صرين  بثورة  توجت  حتى  الربيطاين  امل�صتعمر 
العراقي  ال�صعب  اأبناء  فيها  �صارك  التي  اخلالدة 
وقبائله  ع�صائره  بكل  اجلنوب  اىل  ال�صمال  من 
واأطيافه وقومياته، واأجربت بريطانيا على القبول 
بحق ال�صعب العراقي باإقامة حكم وطني وتاأ�صي�س 
على  ملكا  احل�صني  بن  في�صل  تعيني  ومت  دولته 
العراق يف 23 اأغ�صط�س 1921 و�صرعان ما عاد 
املجيد  التاريخ  ذلك  باإ�صتح�صار  العراقي  احللم 
العراقي يف  للجي�س  نواة  بتاأ�صي�س  املبا�صرة  ومتت 
6 كانون الثاين 1921 لت�صكل فوج المام مو�صى 
الكاظم ثم تالها ت�صكيل الفرقة الع�صكرية الوىل 
يف  م�صاة  الثانية  الفرقة  ثم  الديوانية  يف  م�صاة 
كركوك وتعيني الفريق جعفر الع�صكري اول وزير 
البحرية  والقوة  اجلوية  القوة  ت�صكلت  ثم  للدفاع 
هذا  عليها  قام  التي  الع�صكرية  العقيدة  ولأن 
وطنيه  عقيدة  وجنوده  و�صباطه  بقادته  اجلي�س 
قومية ا�صيلة تهدف اىل ال�صتقالل الكامل للعراق 
التي  وحدتها  واإعادة  العربية،  وحتريرالدول 
�صايك�س  اتفاقية  وفرن�صا يف  بريطانيا  لها  تنكرت 
مع  وت�صاعدت  اخلالفات  ا�صتمرت  لذلك  بيكو، 
عليهم  اطلق  الذي  اجلي�س  قادة  ووجد  بريطانيا 

ا�صم املربع الذهبي وهم:
العقيد �صالح الدين ال�صباغ و العقيد الركن 
حممود فهمي �صعيد و العقيد الركن كامل �صبيب 

والعقيد الطيار حممود �صمان.
ر�صيد  املخ�صرم  بال�صيا�صي  �صالتهم  وجدوا 
ماي�س  يف  الثورة  اأعلن  الذي  الكيالين  عايل 
1941 والتي على اثرها خا�س اجلي�س العراقي 
�صلطات  �صد  احلديث  الع�صر  يف  حروبه  اأول 
التي  الثورة  تلك   1941 الربيطاين  النتداب 
واإعدام  ف�صلها  رغم  العراق  تاريخ  م�صار  غريت 
قادتها ال�صباط الأربعة حيث ا�صاعت روح الوطنية 
العراقية وروح الوحدة مع الدول العربية ال�صقيقه 
عندما  وحتى  لربيطانيا  التبعية  ورف�س  للعراق، 
من  الكيالين  عايل  ر�صيد  الثورة  قائد  ا�صتطاع 
ال�صيخ  يرافقه  وكان  املانيا  اىل  واللجوء  الهروب 
مقابلتهم  وعند  فل�صطني  مفتي  احل�صيني  امني 
لهم  يتعهد  ان  منه  طلبوا  هتلر  النازي  للزعيم 

باإعادة توحيد وا�صتقالل الدول العربية بعد انتهاء 
احلرب العاملية الثانية. 

احداث  اىل  العودة  ملاذا  البع�س  يت�صاءل  قد 
نحن  طاملا  املا�صي  من  جزء  اأ�صبحت  تاريخية 
الوطنية  القوى  حال  وتو�صيح  �صرح  ب�صدد 
بعد  العراقي  املجتمع  �صرائح  ومواقف  العراقية 
ان  ذلك  من  هدفنا  للبالد.  الأمريكي  الحتالل 
يف  الرائد  دورالعراق  باأن  واملتابع  القارئ  نذكر 
او  اجتهادا  او  ترفا  لي�س  العربي  واقليمه  حميطه 
او نظام وامنا هو واقع متجذر يف  جتاوزا حلاكم 
وتيارات  جمموعات  وجود  رغم  العراقي،  العقل 
العراق  ترهن  ان  دائما  حتاول  وانعزالية  �صعوبية 
ال�صتهداف  كان  لذلك  الإقليمي  اجلوار  دول  اىل 
احلكام  بع�س  من  وحتى  والإقليمي  الدويل 
والأنظمة العربية لتجربة العراق ولنظامه الوطني 
بقيادة حزب البعث  العربي ال�صرتاكي ا�صتهدافا 
واملجموعات  ال�صرائح  ذات  به  �صاهمت  متوا�صال 
تريد  ل  التي  والعن�صرية  والطائفية  ال�صعوبية 
للعراق ان ياأخذ دورة ومكانته يف جمع �صتات هذه 
ل�صالح  ثرواتها  على  واحلفاظ  وتوحيدها  المة 
فل�صطني  من  املحتلة  اأرا�صيها  وحترير  اأبنائها، 
الأخرى.  املغت�صبة  الأجزاء  وكل  الحواز  اىل 
وحالة  اليوم  العراق  يف  يجري  ما  فهم  ولغر�س 
من  ومواقفها  الوطنية  والقوى  العراقي  ال�صعب 
اآخر  احتالل  اىل  مهد  الذي  الأمريكي  الحتالل 
هوالحتالل  واأيذاء  وتع�صفا  اجراما  اكرث  بغي�س، 
الذي فر�س هيمنته و�صيطرته على كل  الإيراين، 
مفا�صل الدولة العراقية. وما هي مواقف الأحزاب 
املحتل  مع  التي جاءت  واحلكومات  وال�صخ�صيات 
او التي ظهرت على فتات موائد املحتلني ل بد من 

تو�صيح احلقائق التالية:
عدوان  للعراق  الأمريكي  الحتالل  ان    �1
�صافر ومدان قامت به الوليات املتحدة المريكية 
وبريطانيا ومن حتالف معها خارج اطار ال�صرعية 
املتحدة  الأمم  قبل  من  به  م�صرح  وغري  الدولية 
هذا  مقاومة  والعراقيني  العراق  حق  فمن  لذلك 
على  واحل�صول  املمكنة،  ال�صبل  بكل  الحتالل 
وم�صوؤولية  وكاأفراد،  كدولة  كاملة  تعوي�صات 
حدث  عما  وحلفائها  المريكية  املتحدة  الوليات 
للعراق و�صعبه من دمار وا�صرار بكل ا�صكالها ثابته 
وت�صتوجب قيام الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
دولية  حتقيق  جلان  بت�صكيل  ملزمة  اليات  و�صع 
لتثبيت ال�صرار وحتديد امل�صوؤولني عن النتهاكات 
على  ياأخذ  جهاز  وت�صكيل  الجرامية،  والفعال 
عاتقه ح�صر وحتديد اخل�صائر واملمتلكات العامة 

القوى الوطنية العراقية ما لها وما عليها

خالد يحيى جابر النعيمي

السياسة
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جلنة  غرار  على  التعوي�صات  واآليات  واخلا�صة 
الأمم املتحدة التي �صكلت بعد حرب الكويت.

واقعه  من  العراق  لإخراج  اأولية  معاجلة  هذه 
املتحدة  الوليات  حكومة  تعتذر  ان  بعد  املاأ�صاوي 
باحلرب  معها  �صاركت  التي  والدول  المريكية 
جراء  �صببته  ما  كل  عن  العراقي  لل�صعب  ر�صميا 
بنائه  لإعادة  ا�صتعدادها  تتعهد  وان  العدوان  هذا 
وت�صريحات  اعرتافات  هناك  خا�صة  واإعماره 
وبريطانيني  امريكان  وم�صووؤلني  قادة  من  كثرية 
)ترامب(  احلايل  الأمريكي  الرئي�س  فيهم  مبا 
قرارا  كانت  العراق  على  احلرب  باأن  فيه  يقول 

خاطئا ومل تكن مربرة.
2� كان انطالق املقاومة العراقية بعد الحتالل 
ال�صريع  النهيار  حالة  رغم  ومتوقعا  طبيعيا  ردا 
ال�صمود  على  قدرتها  وعدم  الع�صكرية  للقطعات 
الأمريكي  الع�صكري  الهجوم  امام  واملطاولة 
وهذه  املعركة  الأوىل من  ال�صفحة  الربيطاين يف 
يف  الدخول  ب�صدد  نحن  لي�س  عديدة  اأ�صباب  لها 

تفا�صيلها الآن.
لقد تركزت قوة املقاومة و�صالبتها يف الأ�صهر 
ومعروفه  حمددة  مناطق  يف  الأوىل  وال�صنوات 
والتي اطلق عليها المريكان مثلث املوت او »املثلث 
عنا�صرها  اغلب  وكانت  و�صفهم  ح�صب  ال�صني« 
والأجهزة  والبعثيني  الع�صكريني  من  ورجالها 
ومدربني  ع�صكرية  خربة  اأ�صحاب  وهم  اخلا�صة 
من  هائلة  كميات  لديهم  وتوفرت  عاليا  تدريبا 
قذائف  خا�صة  انواعه  بكل  والعتاد  ال�صالح 
املدفعية الثقيلة وهي مرتوكة او خمباأة يف خمازن 
ال�صابق بحيث  العراقي   للجي�س  تعود  ومع�صكرات 
ا�صتطاعوا حتويرها وا�صتخدامها كعبوات متفجرة 
كانت قادرة على تدمري الليات والدروع والدبابات 

المريكية عند تنقلها على الطرق. 
جزء  حتييد  الفرتة  هذه  خالل  مت  لقد    �  3
خا�صة  العراقي  ال�صعب  اأبناء  من  ومهم  اأ�صا�صي 
حتت  الأو�صط  والفرات  اجلنوب  مناطق  يف 
الأحزاب  بها  قامت  وخمادعة  م�صللة  �صعارات 
اإعالم  لها  وتوفر  املحتل  مع  جاءت  التي  العملية 
اىل  اإ�صافة  كبرية  مادية  باإمكانيات  وف�صائيات 
والذي  املحتل  مع  املتواطئ  ال�صيعية  املراجع  دور 
الأمريكي  الهدف  باأن  املواطنني  اإيهام  حاول 
ال�صيعة  ا�صتالم  وبالتايل  الدميقراطية  جلب  هو 
باإمكانهم  و�صيكون  الأغلبية  كونهم  العراق  حلكم 
ممار�صة �صعائرهم ومعتقداتهم بحرية كاملة لن 

النظام ال�صابق كان مينعهم من ذلك.
البالد  عمت  التي  الفو�صى  ظل  يف    �  4
اجلي�س  حل  اأعقب  الذي  الأمني  والنفالت 
املرتبطة  العنا�صر  عمدت  الأمنية  والأجهزة 
باملخابرات اليرانية من جماعة فيلق بدر وغريها 

م�صمى  حتت  تعمل  كانت  التي  امليل�صيات  من 
الوطني  املوؤمتر  جمموعات  وكذلك  املهدي  جي�س 
من  تدريبهم  مت  والذين  اجللبي  باأحمد  املرتبطة 
بعمليات  تقوم  بداأت  المريكية،  املخابرات  قبل 
الع�صكريني  من  كبري  لعدد  وا�صتهداف  ت�صفية 
المنيه  الأجهزة  و�صباط  والعلماء  والطيارين 
القوات  قيام  اىل  اإ�صافة  والبعثيني  ال�صابقة 
املواطنني  من  الآلف  مئات  باإحتجاز  المريكية 
لهذا  ان�صائها  مت  خا�صة  احتجاز  مع�صكرات  يف 
الغر�س بهدف الق�صاء على املقاومة او احلد من 

عملياتها وتاأثريها �صد اجلنود المريكان.
الأمريكي  الع�صكري  احلاكم  قام    �  5
جوقة  من  مكون  حكم  جمل�س  بت�صكيل  )برمير( 
العمالء الذين جاء بهم املحتل الأمريكي وكذلك 
�صيا�صية  وعملية  د�صتور  وكتابة  تاأ�صي�صية  جمعية 
العراق  يف  وخمططاته  الحتالل  اهداف  تخدم 
الوطنية  القوة  تقاطع  ان  الطبيعي  لذلك كان من 

العراقية كل هذه الرتتيبات وان تت�صدى لها.
والتيارات  ال�صخ�صيات  بع�س  حاولت    �  6
خالله  من  ت�صتطيع  مكان  لها  جتد  ان  الوطنية 
احلقيقية  امل�صالح  عن  والتعبري  مواقفها  اعالن 
لهذه  ال�صلمية  ومعار�صتها  العراقي  لل�صعب 
التاأ�صي�صي  )املجل�س  بت�صكيل  وقاموا  الإجراءات 
الوطني العراقي( مكون من ثالث جهات رئي�صيه 

وهي: 
� املدر�صة اخلال�صية / ال�صيخ جواد اخلال�صي

� هيئة العلماء امل�صلمني/ ال�صيخ حارث ال�صاري 
من  جمموعة   / العربي  القومي  التيار   �

ال�صخ�صيات القومية العروبية املعروفة منهم: 
عبد  �صبحي  و  نظمي  عمر  ومي�س  الدكتور 
هاين  الكرمي  عبد  و  طالب  ناجي  و  احلميد 
عبداهلل  �صلمان  و  جواد  ناجي  �صعد  والدكتور 
خري  والدكتور  البغدادي  احل�صني  احمد  وال�صيد 

الدين ح�صيب.
الوطنية  املقاومة  ف�صائل  بقية  عملت    �  7
امل�صلحة اإ�صافة اىل قوى وتيارات اأخرى اىل اإعالن 
يت�صدرها  والإ�صالمية  والقومية  الوطنية  اجلبهة 
حزب البعث العربي ال�صرتاكي والتحالف الوطني 
عبداجلبارالكبي�صي  املرحوم  جماعة  العراقي 
العراقي  الي�صار  متثل  وقوى  القلمجي  وعوين 
القيادية  اللجنة  العراقي  ال�صيوعي  واحلزب 
مت  كذلك  معتدلة  اإ�صالمية  و�صخ�صيات  وقوى 
الوطني  واخلال�س  التحرير  جبهة  عن  الإعالن 
بقيادة ال�صيد عزة اإبراهيم نائب الرئي�س العراقي 
اكرث  ال�صابق �صدام ح�صني رحمه اهلل مكونه من 
من ع�صرون ف�صيل من ف�صائل املقاومة العراقية 
النق�صبندية،  الطريقة  رجال  جي�س  يتقدمهم 

وجودها  تفر�س  ان  الف�صائل  هذه  وا�صتطاعت 
بحراك  مدعومة  العراقي  ال�صارع  يف  وتاأثريها 
اكرث  ملدة  واعت�صامات  احتجاجات  وقاد  �صعبي 
وحظي   2014 العام  بداية  يف  تقريبا  عام  من 
هذا احلراك ال�صعبي ال�صلمي واملطالب التي اعلن 
واأ�صبحت  كبري  واوربي  دويل  وتفهم  بتاأييد  عنها 
العراقية  احلكومة  على  جادة  �صغوط  هناك 
عنها  عرب  التي  ال�صعبية  للمطالب  لالإ�صتجابة 
من  الآلف  �صراح  باأطالق  واملتمثلة   املحتجون 
ال�صجناء الأبرياء واملحتجزين بدون تهم حقيقية 
وكذلك رفع الظلم واحليف عن �صرائح كبرية من 
الق�صاء  �صيا�صة  واإلغاء  العراقي  املجتمع  اأبناء 
وقد  واملناطقي.  والعن�صري  الطائفي  والتمييز 
قامت احلكومة مبواجهة هذه التحركات ال�صملية 
باا�صتخدام اق�صى م�صتويات القوة والعنف اجتاه 
املحتجني كما ح�صل يف احلويجة ودياىل وفلوجة 
التي ذهبت �صحيتها املئات من املواطنني الأبرياء 
العزل وبعدها عمدت اأجهزة املالكي وبالتفاق مع 
وايران  اأمريكا  وحتديدا  ودولية  اقليمية  اطراف 
على ادخال عنا�صر الإرهاب الداع�صي اىل العراق 
عرب ان�صحاب القوات احلكومية من مدينة املو�صل 
عنا�صر  و�صيطرت   2014 عام  حزيران  يف 
ال�صنية  التنظيم على عدد من املحافظات واملدن 
احلرب  من  جديدة  دوامة  يف  العراق  ليدخل 
العبثية التي قدرت خ�صائرها املادية والب�صرية مبا 

يفوق كل احلروب ال�صابقة يف العراق. 
�  ان كافة امل�صاريع واملوؤمترات التي عقدت   8
�صواء داخل العراق او خارجه من قبل جمموعات 
منها  البع�س  العراق  انقاذ  على  حر�صها  تدعي 
منها  قريب  او  ال�صيا�صية  العملية  داخل  كان 
واآخرين يدعي مبعار�صتها، ال انها مل تقدم حلول 
او برامج جادة او حا�صمة، وامنا  حاولت التقرب 
اىل اجلماهري وك�صب عواطفها ومواقفها الناقمة 
على العملية ال�صيا�صية والقائمني عليها من خالل 
�صعارات كاذبة وخمادعة لنجد الكثري منهم بعد 
واحزابها  ال�صلطة  اأح�صان  يف  ارمتى  وقد  فرتة 

احلاكمة طمعا يف من�صب او جاه او مال.
العربي  البعث  حزب  موقف  يبقى  بينما 
ال�صرتاكي واأ�صدقائه وحلفائه يف اجلبهة الوطنية 
للحل  م�صروع  من  طرحه  وما  ال�صيا�صي  واملجل�س 
ال�صامل للم�صاألة العراقية عرب موؤمتر وطني �صامل 
اأ�صا�س  على  تقوم  دولية  و�صمانات  رعاية  حتت 
د�صتور  وو�صع  ال�صيا�صية  العملية  بف�صل  العرتاف 
عراقي بعيد عن املحا�ص�صة الطائفية والعن�صرية 
والواجبات  احلقوق  يف  وامل�صاواة  املواطنة  تكون 
والت�صريعات  القوانني  عليه  تقوم  الذي  الأ�صا�س 

واملعامالت داخل الدولة واملجتمع .
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من  اجلديد  العدد  هذا  اإعداد  بداأنا،  حني 
اإ�صت�صهاد  تزامن ذلك مع ذكرى  العرب،  جملة كل 
و�صلتنا  حيث  ح�صني،  �صدام  العراقي  الرئي�س 
بيانات ومعلومات كبرية عن اإحتفاليات متنوعة يتم 

الإعداد لها بهذه املنا�صبة.
�صالح  الأ�صتاذ  مع  اللقاء  هذا  لنا  كان  وقد 
املختار لالإطالع منه على هذه الفعاليات والأهداف 

منها:
لكم  تعني  ماذا  املختار  �صالح  ا�صتاذ  �س1: 
التي  ح�صني  �صدام  الرئي�س  ا�صت�صهاد  منا�صبة 

تقومون بفعالياتها �صنويا؟
من  يعد  ح�صني  �صدام  الرئي�س  ا�صت�صهاد   : ج 
بني اكرب حمفزات الن�صال و ال�صرار على حتقيق 
والن�صانية  والعربية  العراقية  التحررية  اهدافنا 
من  حقيقة  كله  وللعامل  لنا  قدم  فال�صت�صهاد 
بهذا  كان  من  ان  وهي  عليها  التعتيم  امل�صتحيل 
القدر الفريد من البطولة والنقاء الفكري حتى وهو 
عظيما  خملوقا  ال  يكون  ان  ميكن  ل  املوت  يواجه 
و�صاحب مبادئ و ر�صالة ت�صتحق الن�صر والت�صحية 
من اجلها. لذلك نقوم �صنويا باإحياء الذكرى لإبقاء 
دللت بطولة �صدام حية يف نفو�س و�صمائر النا�س 

كافة .
�س2: ماهي برامج فعاليات هذا العام؟

وتقارير  افالم  اعداد  الفعاليات  بني  من   : ج 
و�صهادات و�صور و احداث تبث عرب م�صالك العالم 

وخ�صو�صا  العراق  اأبناء  فيها  يعرب  كلها  احلديث 
ان  يتذكرون  لنهم  لل�صهيد  حبهم  عن  داخله  من 
العراق يف ظل حكمه كان يتمتع بالأمن وال�صتقرار 
والتعليم  الطب  ابرزها  و  املمتازة  واخلدمات 
م�صبوقة  غري  ذروة  العراق  هيبة  وبلوغ  املجانيني، 
يحرتمها  اإقليمية  عظمى  قوة  العراق  �صار  بحيث 
العامل، ا�صافة لتعزيز روح الوطنية العراقية وحب 
الكرتونية  جمالت  ا�صدار  وكذلك  العربية.  المة 
يف  احتفاليات  وتقام  املنا�صبة  هذه  تربز  عديدة 
الكلمات  فيها  تلقى  اجنبية  وعوا�صم  عربية  اقطار 

املعربة عن تخليد �صدام والتذكري  باإجنازاته .
�س3: كيف ترون جتاوب ال�صعب العراقي ب�صكل 
ا�صت�صهاد  منا�صبة  مع  عام  ب�صكل  والعربي  خا�س 

السياسة

20

الرئي�س �صدام ح�صني ؟
ج  : هذا العام يتميز باأنه �صهد متغريات كثرية 
بعظمة  العرتاف  م�صاحات  زيادة  يف  كلها  �صبت 
�صدام و ما قدمه لل�صعب العراقي والمة العربية من 
او�صع  اقبال  ان  نرى  ولهذا  تن�صى  ل  خدمات جليلة 
من العام املا�صي على دعمنا يف اللجنة التح�صريية 
من  الق�صائد  ع�صرات  ت�صلمنا  فقد  العام  لهذا 
تظهر  كثرية  ومقالت  وعراقيني،  عرب  �صعراء 
وبطولته  والوطني  القومي  دوره  و  �صدام  ايجابيات 

وزاد عدد الحتفاليات اجلماهريية التي تقام. 
ب)فيلق  �صمي  ما  العراق  غزو  بعد  برز  �س4: 
العالم املجاهد (وهو ي�صم مواقع اعالمية عراقية 
كابو�صا  �صارت  حتى  قوتها  وتعززت  تو�صعت  ن�صطة 
بغداد،  يف  اخل�صراء  املنطقة  يف  امل�صووؤلني  يخنق 

فهل تو�صح لنا ما هو هذا الفيلق  وكيف يعمل؟
موجعة  �صربات  وتوجيه  العراق  غزو  بعد   : ج 
ع�صرات  واغتيال  وزاراتها  بحل  العراقية  للدولة 
اللف من البعثيني وهم كانوا قادة العراق، قامت 
اجلماهريي  العالم  يف  متخ�ص�صة  بعثية  عنا�صر 
بالعمل فورا لعادة بناء هياكل اعالمية قوية مبنية 
على قاعدة التطوع فتم ا�صتقطاب ع�صرات الكوادر 
يف  اغلبها  وتنظيم  والعربية  العراقية  العالمية 
راحت  و  كثرية  و�صبكات  اعالمية  مواقع  او  جلان 
وهكذا  تف�صيلية  اعالمية  خطة  اطار  يف  تعمل 
توفرت لأول مرة فر�صة ان�صاء ما �صمي لحقا بفيلق 
عزة  الرفيق  اطلقه  تعبري  وهو  املجاهد  العالم 
ب�صبب  العالمية  اللجان  على  �صخ�صيا  ابراهيم 

دورها الفعال جدا يف دعم ق�صية حترير العراق.
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�صورية  من  قواته  �صحب  ترامب  قرار  اأثار 
الداخل  يف  تداعيات  له  وكانت  كبرية،  زوبعة 
الدفاع  وزير  ا�صتقالة  منها  العامل،  ويف  الأمريكي 
الدويل  التحالف  يف  اأمريكا  وممثل  الأمريكي، 
على  التحليل  باب  القرار  فتح  كما  داع�س،  �صد 
م�صراعيه ملعرفة م�صري املنطقة التي توجد فيها 
التي كانت تدعمها،  القوى  القوات، وم�صري  هذه 
ونق�صد بذلك قوات �صورية الدميقراطية الكردية 

»ق�صد«.
لن ادخل مبزيد من التحليالت حتى ل اأ�صيف 
روؤيتي  طرح  يف  انطلق  ولكنني  للم�صهد،  تعقيدًا 
نيته  فيها  اأعلن  التي  ذاتها  ترامب  تغريدة  من 
لبدء  الإن�صحاب  يريد  اإنه  قال  اإذ  الإن�صحاب، 

املرحلة الثانية.
يق�صدها  التي  الثانية  املرحلة  هي  ما  ترى 
ترامب؟ وهل املرحلة الثانية تخ�س �صورية اأم اأنها 
تخ�س املنطقة الإقليمية، واأعني بذلك موقفه من 

ايران؟
البع�س يرى ان املرحلة الثانية التي يق�صدها 
يدلل  و  ايران،  �صد  ع�صكري  بعمل  تتمثل  ترامب 
دخول  مع  الإن�صحاب  قرار  تزامن  ذلك  على 
حاملة طائرات اأمريكية اىل اخلليج العربي، واأنا 

وتف�صياًل  جملة  الجتاه  هذا  يتبنى  من  اأخالف 
لعدة اأ�صباب، اأولها عدم امياين بالعداء الأمريكي 
اعالمية  ترا�صقات  من  ن�صهده  ما  واأن  لإيران، 
حرب  اىل  تتطور  لن  الطرفني  بني  عدائية 
الإعالمية  احلرب  هذه  ان  والدليل  ع�صكرية، 
قبل  اإيران  يف  ال�صلطة  خميني  تويل  منذ  امتدت 
اأربعني عاما حتى يومنا هذا دون حدوث اأي  نحو 

متا�س ع�صكري.
التي  الثانية  املرحلة  ان  البع�س  يرى   فيما 
القوات  باإ�صتبدال  تتعلق  ترامب  يق�صدها 
ق�صد  قوات  بني  تف�صل  عربية  بقوات  الأمريكية، 
بزيارة  ذلك  على  ويدللون  الرتكية،  والقوات 
الب�صري بتكليف تركي، واإ�صناد رو�صي وعر�صه على 
ال�صمالية  املناطق  اىل  قوات عربية  ادخال  الأ�صد 
وال�صرقية من �صورية، وهنا ل بد من القول اإن هذا 
الأمر م�صتبعد، حيث ل دور لالأ�صد وقواته يف تلك 
املنطقة، والقوات الأجنبية �صواء اأَكانت امريكية او 
فرن�صية اوغريها من القوات الأجنبية املوجودة يف 
املنطقة دون اإرادة ال�صوريني،  باإمكانها اأن ترحل 
مدعومة  غريعربية  اأو  عربية  قوات  حملها  وحتل 
من القوى الدولية الفاعلة يف امل�صهد ال�صوري، دون 

اأن ي�صتطيع الأ�صد وقواته فعل �صيء.
وعليه فاإنني ارى املرحلة الثانية التي ق�صدها 
�صورية،  يف  ال�صيا�صية  العملية  بدء  هي  ترامب، 
فكلنا يعلم ان ترامب اعطى امرًا لرو�صيا وحمور 

 14 يف  الد�صتور  جلنة  اجناز  ب�صرورة  الأ�صتانة 
اعرتافه  �صي�صحب  فاإنه  اإل  و  املا�صي،  دي�صمرب 
اجتمعت  وبالفعل  و�صوت�صي،  الأ�صتانة  مب�صاري 
اأطراف الأ�صتانة دون الو�صول اىل نتيجة لت�صكيل 
اللجنة الد�صتورية، اإل ان الرو�س قالوا اأنها �صتكون 
جاهزة بداية العام احلايل، للتوافق على د�صتور، 
تدل كل املوؤ�صرات انه مكتوب وجاهز، وعليه فاإن 
اإىل  مطمئن  وتركيا  رو�صيا  مع  وباتفاق  ترامب 
العام  من  الأول  الثلث  يف  ال�صيا�صية  العملية  بدء 
لالإن�صحاب  مهلة  لقواته  اأعطى  ولذلك  احلايل، 
التي  الفرتة  وهي  يومًا،   60-100 بني  ترتاوح 
العملية  لبدء  م�صروعهم  امتام  على  الرو�س  يعمل 

ال�صيا�صية يف �صورية.
بعد  )ق�صد(  قوات  م�صري  ما  قائل  يقول  قد 
اإن  نقول  ان  يجب  وهنا  الأمريكي؟  الإن�صحاب 
)ق�صد( لن تكون على متا�س مع القوات الرتكية، 
ال�صريط  عن  بعيدة  مواقع  اىل  �صتنتقل  بل 
اأردوغان  خماوف  لتبديد  تركيا،   مع  احلدودي 
وهو  حدوده،  على  الأكراد  امل�صلحني  وجود  من 
ان  والدليل  وبوتني،  واأردوغان  ترامب  بني  اتفاق 
اأردوغان اأجل هجوم قواته على �صرق الفرات بعد 
تطمينات ترامب، وقد اأكد وزير اخلارجية الرتكي 
الأمريكان  مع  اتفقوا  اأنهم  قال  الإتفاق حني  هذا 
القوات  رحيل  اإمتام  قبل  منبج  اتفاق  تنفيذ  على 
البع�س   يت�صاءل  وقد  كامل،   ب�صكل  الأمريكية 
وماذا  �صورية،  يف  الأمريكية  القوات  وجدت  ملاذا 
ل�صورية؟  ال�صرقية  ال�صمالية  املنطقة  يف  حققت 
الوجود  اإن  نقول،  ال�صوؤال  هذا  على  وللجواب 
يومنا  اىل   2015 عام  نهاية  منذ  المريكي 
الهدف  اأن  اإل  داع�س  حماربة  بذريعة  كان  هذا  
واظهارها  )ق�صد(  دعم  هو  ات�صح  كما  الأ�صا�صي 
ال�صورية،  اخلارطة  يف  ح�صاب  لها  يح�صب  كقوة 
وان�صاء فكرة )اقليم روج اأفا(، وجعل هذه الفكرة 
ال�صوري،  ال�صيا�صي  امل�صتقبل  يف  للتحقيق  قابلة 
وهو يخدم من يريدون الإنف�صال عن �صورية من 
الأكراد، اأو الذين يحلمون على الأقل بحكم ذاتي، 
حيث �صيكون هذا الكيان �صمن الفيدراليات التي 

�صيوؤ�ص�س لن�صوئها الد�صتور )ال�صوري( املرتقب.
اأية  يف  نتفاجاأ  ل  ان  فعلينا  ذلك   ومع 
قرار  فيها  يلغي  ترامب  للرئي�س  بتغريدة  حلظة 
تغريدات  اأ�صدرعدة  وان  �صبق  فلقد  الإن�صحاب، 
�صورية  من  الإن�صحاب  نيته  عن  اأعلن  ال�صابق  يف 
اأية  يف  يح�صل  ان  ميكن  اأمر  وهذا  ين�صحب،  ومل 

حلظة، اأو قد ل يح�صل... هذا هو ترامب..

اإلنسحاب األمريكي من سورية
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�لر�سا�س  و�طالق  �ل�سود�ن  يف  تظاهر�ت 
�حلكومية مما  �الأمن  قوى  قبل  من  عليها 
و  �الآن،  حتى  مو�طن    37 ��ست�سهاد  �ىل  �أدى 
تر�فقت مع حملة �عتقاالت و��سعة �سملت كل  
و  �لوطنيني،  و�لنا�سطني  �ل�سيا�سية  �لقوي 
�سر  �أمني  �ل�سنهوري  �لريح  ر�أ�سهم علي  على 

حزب �لبعث.
 
 

ال�صوداين  ال�صعب  يوا�صل   كامل  لأ�صبوع 
يف  ال�صوداين  النظام  �صد  ال�صارع  اىل  اخلروج 
ثورة �صعبية اأطلق عليها ثورة الكرامة، لقد خرجت 
احلكومة  �صد  ال�صارع   ايل  ال�صودان  مدن  اأغلب  
ال�صودانية مرددة �صعار:  »ل للغالء ، حرية �صالم 
ان  بعد  النظام«  ا�صقاط  يريد  ال�صعب  وعدالة  
ملواطنيها  الكرمية  توفري احلياة  الخرى   عجزت 
واقت�صاديا،  �صيا�صيا  الدولة  اإدارة  عن  وعجزها 
اإنت�صار  و  ال�صعب،  اإزلل  و  اإرهاب  يف  ومتادت 

الف�صاد واإهدار املال العام على حم�صوبيها.
الزمة  تفاقمت  الخرية  ال�صهور  يف 
اإنعدم  حيث  م�صبوقة  غري  بطريقة  القت�صادية 
اخلبزيف اأغلب املدن و و�صل �صعره يف مدن اأخرى 
3 جنيهات واإنعدم الوقود، و �صح يف ال�صيولة  اىل 
النقدية يف البنوك، واإرتفاع كبري يف ال�صعار فوق 

طاقة املواطن �صاحب الدخل املحدود.
النهيار  حافة  اىل  ال�صودانية  الدولة   و�صلت 
املواطنون   وعجزها.  احلكومة  تعنت  بفعل 
يت�صاءلون ل يعقل اأن  ي�صل الو�صع القت�صادي اىل 
م�صتوي اإنعدام لقمة العي�س يف وطن مثل ال�صودان 
مبوارده الكبرية الزراعية، واأر�صه الغنية باملعادن 
ي�صدرال�صودان منه ح�صب  الذي  الذهب  اأ�صهرها 
من  �صنويا  طن   85 ال�صودان  بنك  به  �صرح  ما 

الذهب. 
تلقتها  التي  املوجعة  ال�صربات  من  لعله  

يف  املدن  اكرب  خروج   هو  ال�صودانية   احلكومة 
كانت  دي�صمرباحلايل   20 يوم  ال�صودان  �صمال 
ال�صعبية،  معاقلها   اكرب  من  احلكومة  حت�صبها 
�صمال  مدن  اكرب  عطربة   مدينة  خرجت 
واأحرقت  النظام  اإ�صقاط  هتاف  مرددة  ال�صودان 
و  الدامر  مدينة   وكذلك  احلاكم،  دوراحلزب 
على  احلكومة  واأطلقت  بربر،  وكرمية،  دنقال 
ايل  اأدي  مما  احلي  املتظاهرين الر�صا�س 
ذات  يف  مواطنني،  �صبعة  من  اكرث  ا�صت�صهاد 
ال�صودان ممثلة يف  �صرق  الوقت خرجت كل مدن 
مدينة بورت�صودان والق�صارف التي ا�صت�صهد منها 
بر�صا�س احلكومة الع�صرات،  و�صيطر املتظاهرين 
مناوئة   �صعارات  مرددين  بالكامل  ال�صارع  على 
للحكومة و احرقوا دور احلزب احلاكم ومت طرد 
كل  خرجت   ال�صودان  غرب  مدن  يف  و  عنا�صره. 
من مدينة البي�س كربى املدن، ثم مدينة الرهد 
واأم روابة والفولة،  وجميعهم احرقوا دور احلزب 
ا�صقاط  يريد  »ال�صعب  �صعار  مرددين  احلاكم 

النظام«.
عمت  الحتجاجات  ان  الآن  الوا�صح 
على  كبرية  عزلة  وفر�صت  ال�صودان  كل 
باملخربني  و�صفتهم  التي  احلكومة  ال�صودانية، 
عليهم،  الر�صا�س  واطلقت  العمالء،  واملند�صني 
وقامت بحملة اعتقالت  وا�صعة   �صملت كل القوى 
البعث  حزب  �صر  اأمني  راأ�صهم  علي  ال�صيا�صية 
احلزب  من  احلاج  �صاطع  و  الريح،  علي  ال�صتاذ 

السودان .. إنتفاضة الشعب 
ضد الفساد و المطالبة بالحرية و الديموقراطية
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احلزب  من  املجيد  عبد  طارق  و  النا�صري، 
من  �صالح  وجدي  و  اهلل  خلف  وعادل  ال�صيوعي، 
ادري�س  واأماين  �صيد،  منري  ال�صتاذ  و  البعث، 
من  الدميقراطي، واآخريني  الن�صاء  احتاد  من 
الحزاب والتنظيمات ال�صبابية والطالبية  ومئات 
�صراحهم  اطالق  يتم  مل  الوطنني،  ال�صباب   من 

حتي الآن.
يوم  له   دعي  الذي  املهنيني  جتمع  موكب 

الثالثاء 25 دي�صمرب يف العا�صمة اخلرطوم وجد 
ال�صعب  وبقية  املهنيني   قطاع  من   كبري   جتاوب 
ال�صوداين رغم احل�صود المنية الكبرية املدجحة 
ح�صل  و  املوقع،  على  �صيطرت  التي  بال�صالح 
ممثلة  الوطنية  القوي  دعم   على  ال�صعبي  املوكب 

يف )كيان قوى الجماع الوطني(  
الفاعلة  ال�صيا�صية   القوى  كل  ي�صم  الذي 
ال�صيوعي،  البعث،  حزب  ابرزها:  ال�صاحة   يف 

الحتادي  الوحدوي،  ح�صد  النا�صري، 
املوكب  دعم  وطنية،  و�صخ�صيات  الدميقراطي، 
و�صارك فيه عرب ع�صويته، مما منحه  دفعة قوية 
املهنيني  ا�صتمرت تظاهرات موكب  وزخم �صعبي. 
حتى م�صاء الربعاء على طريقة ا�صتباكات كر وفر 

ما بني الجهزة المنية واملتظاهرين.
املوقف ال�صعبي الن مت�صاعد وكل يوم تن�صم 
جمموعات وكيانات اليه حيث اعلن  جتمع املعلمني 
املحامني  واعلن  اليه،  الن�صمام  الدميقراطني 
اعلنت  كما  اي�صا،  ال�صعبي  الفعل  اىل  ان�صمامهم 
ان�صمامها لالحتجاجات،  املركزية  جلنة الطباء 
واعلن ا�صراب عن العمل بداأ من يوم الثالء  25 
دي�صمرب و مازال م�صتمر بن�صبة جناح  %80 كما 

قالت جلنة الطباء. 
كما  و  الت�صعيد،  باجتاه  ت�صري  الن  الو�صاع 
هو م�صاهد الآن، لي�س مبقدور احلكومة ال�صودانية 
التي  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الزمة  من  اخلروج 
اخلاطئة،  �صيا�صاتها  بفعل  رقبتها  حول  التفت 
الطرف  المنية. علي  احللول  على  وتركيزها 
ومبعنويات  م�صتمر  و  كامل  ال�صتعداد  ال�صعبي 
ال�صعب  و�صط  الوطني  الجماع  وقوى  عالية،  
احلكومة   على  لل�صغط  جديد  �صيا�صي  برتتيب 
ان  ويبدو  �صامل،  مدين  لع�صيان  الن   وترتب 

اليام حبلى بالكثري.
الطبع،  و  الخراج  و  الت�صميم  قيد  املجلة  و 
عن  العرب«  »كل  ب  اخلا�صة  املعلومات  تتحدث 
ا�صتمراريتها،  و  ال�صودانية  التظاهرات  توا�صل 
ومطالبة  للحكومة  مناه�صة  �صعارات  مرددة 
الجماع  قوى  دعت  الطار  هذا  يف  باإ�صقاطها، 
تظاهرة  اىل  النا�صطني  من  وجمموعة  الوطنية 
27/13 اطلق عليها »جمعة الوفاء  يوم اجلمعة 
حيث  وا�صع  قبول  الدعوة  هذه  وجدت  لل�صهداء«، 
ال�صودان  منددة بال�صيا�صات  اأغلب مدن  خرجت  
ال�صودانية،  الثورة  ل�صهداء  وممجدة  احلكومية 
ا�صتمرت التظاهرات حتى م�صاء اجلمعة، واجهتها 
والر�صا�س. احلكومة  البمبان  باإطالق  احلكومة 
م�صاء  وا�صعة  اعتقالت  بحملة  قامت  ال�صودانية  
وقيادات  نا�صطني  �صملت  دي�صمرب   26 اخلمي�س 
قوي  قيادات  ابرزهم  املعار�صة   الحزاب  من 
الجماع الوطني  وهو حتالف عري�س ي�صم اغلب 
القوي ال�صيا�صية الفاعلة ويتبني ا�صقاط النظام. 
م�صطفي،  جتاين  من:  كل  اعتقال  مت  حيث 
�صياء  حممد  يو�صف،  �صديق  ادري�س،  د.جمال 
الدين، حمد مو�صي، رحمة عتيق، فتحي �صديق، 
ال�صني،  كمال  حمجوب،  بابكر  د.  �صديق،  فتحي 
اأحمد ح�صرة، وجمموعة جلنة الطباء، ومازالت 

املداهمات  م�صتمرة.
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ن�صطت بالآونة الأخرية عالقات علنية بني بع�س الأنظمة العربية 
والدولة العربية، بعد اأن كانت هذه العالقات جتري ب�صرية تامة، خ�فًا 

من غ�صب ال�صارع العربي.
البائ�صة  العربية  الأنظمة  على  تقت�صر  مل  العلنية  العالقات  هذه 
خطرية:  اأخرى  اإجتاهات  اأخذت  بل  وح�صب،  �صيا�صية  تكن  ومل  فقط، 
الت�صالت  هذه  ثقل  وتركز  اإعالمية.  اقت�صادية،  ثقافية،  ريا�صية، 
والثقل  اجلغرايف،  امل�قع  بني  ترتواح  متعددة،  لأ�صباب  معينة  دول  على 
اأي�صًا. مل  ال�صهي�ين  الكيان  اأولية  الطبيعية، وح�صب  وامل�ارد  ال�صكاين، 
وجتمعات  ومنظمات  ق�ى  اإىل  تعداها  بل  الأنظمة،  على  الأمر  يقت�صر 

وحتى الأفراد لإحداث اإخرتاق خطري للمجتمع العربي.
اأي�صًا، هناك معل�مات ت�ؤكد اأن هذه ال�صيا�صة نح� الدول العربية، مل 
الذي  مبا�صرة،  امل��صاد  بيد  باتت  بل  اأبيب،  تل  وزارة خارجية  بيد  تعد 

كان دوره �صابقًا يقت�صر على التج�ص�س وجتنيد اجل�ا�صي�س.
وال�ص�ر  والأ�صماء  بال�قائع  �صنتناول  ـ  املقبل  العدد  ـ  الثاين  الق�صم 
ب��صائل  حتقيقها  امل��صاد  ا�صتطاع  التي  والعلنية  ال�صرية  العالقات 
متعددة، و�صيك�ن حم�رها العديد من الأنظمة العربية وو�صائل اإعالمية 
ومنظمات جمتمع مدين ورجال دين واأفراد، كذلك اإطاللة وا�صعة على 

دور دول اجل�ار خا�صة حكام اريرتيا، وايران وتركيا و غريهم.

عندما يكرب الإن�صان وت�صيبه الأمرا�س وي�صبح عاجزًا عن 
ق�صاء حاجته يقولون عنه اإنه مير يف مرحلة اأرذل العمر.

باأرذل  ت�صبيهها   ميكن  مبرحلة  اليوم  متر  العربية  الأمة 
احلفاظ  ول  حقوقها،  عن  الدفاع  على  قادرة  غري  فهي  العمر، 
على م�صالح �صعبها، وذلك لي�س عيبًا فيها ول نق�صًا يف قدراتها، 
بل لأن اأ�صحاب القرار فيها اأرادوا لها اأن تكون يف هذا الو�صع، 
ولعل اأبرز جتليات هذا الأمر يكون يف خطوات التطبيع املت�صارعة 
مع الكيان ال�صهيوين الغا�صب، حيث اأ�صبحنا نرى رئي�س وزراء 
وفرق  اأخرى،  اىل  عربية  عا�صمة  من  يتنقل  ال�صهيوين  الكيان 

ريا�صية، وجتارية، ت�صتقبل يف هذه العا�صمة العربية اأو تلك.
ولكي ل نبالغ نقول، اإن الأمر لي�س جديدًا على بع�س احلكام 
الكيان  مع  �صرية  عالقات  يقيم  منهم  بع�س  كان  حيث  العرب 
اأمرهم،  اإنك�صاف  يف  �صعوبهم  من  يخجلون  وكانوا  ال�صهيوين، 
ويخافون من عواقب ذلك، اإ�صافة اإىل اأن بع�صًا من قادة العرب 
ال�صرفاء كانوا ي�صكلون عائقًا اأمام هوؤلء احلكام يف التمادي يف 
تروي�س  من  لبد  كان  ولذا  بتحقيقها،  والتباهي  التطبيع  عملية 
املواطن اىل مواطن  والنار، وحتويل  باحلديد  ال�صعوب وحكمها 
ال�صرفاء  الوطنيني  احلكام  على  الق�صاء  من  لبد  وكان  خانع، 
ال�صهيوين  الكيان  مع  التطبيع  بعملية  املجاهرة  لهوؤلء  ليت�صنى 

املحتل وهذا ما كان.
العرب،  باأر�س  الطامعني  املحتلني  ال�صهاينة  مع  التطبيع 
وحتقيق حلم ان�صاء دولتهم املزعومة ل ميكن اأن ن�صميه »وجهة 
بع�س  بني  عالقات  فقيام  ذاك،  او  احلاكم  هذا  قبل  من  نظر« 
احلكام العرب مع ال�صهاينة منذ ان�صاء هذا الكيان ل ميكن اأن 
اإل باخليانة، واخليانة العظمى، وعملية التطبيع وان�صاء  ن�صفه 
عالقات دبلوما�صية او جتارية او ثقاقية او ريا�صية، ل ميكن اأن 
وطاأتها  تخفيف  يحاولون  التي  اخليانة،  م�صمى  حتت  اإل  تكون 
عرو�صهم،  على  بالق�صاء  �صينتهي  الذي  التطبيع،  م�صمى  حتت 
بوؤر  على  الق�صاء  بعد  املغت�صبة  العربية  احلقوق  واإ�صتعادة 
وا�صتعادة  العرب،  احلكام  بع�س  ق�صور  يف  امل�صتوطنة  اخليانة 

ال�صعب العربي لدوره املغيب.

التطبيع .. 
خيانة أم وجهة نظر؟

القسم األول
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اأو تظاهرة تنديد ل�صتقبال قابو�س بن �صعيد  اأو اعت�صام  اأن ن�صمع اي احتجاج  دون 
زيارات  مرت  وكذلك  نتنياهو،  بنيامني  ال�صهيوين  الكيان  وزراء  لرئي�س  عمان  �صلطان 
الوفود ال�صهيونية اإىل قطر والإمارات العربية دون رد فعل من اي حمطة اإعالمية عربية، 
وكاأن الأمر ل يعني العرب واأمنهم القومي ول يعني اأن من �صرد �صعبنا الفل�صطيني واحتل 

اأر�صه هم ال�صهاينة؟
ويف حقيقة الأمر ان اأول من ار�صى لبنة التطبيع والعرتاف بالكيان ال�صهيوين لي�س 
والذي كتب �صك  �صعود  بن  العزيز  واإمنا هو عبد  لها عام ١٩٧٧  بزيارته  ال�صادات  انور 
العرتاف بالكيان ال�صهيوين  للمندوب ال�صامي الربيطاين يف العام ١٩٤٨ حني كتب له 
اليهود وطنا يف فل�صطني( وختم  امل�صاكني  اإعطاء  اليد ما ن�صه )ل مانع لدي من  بخط 
ر�صالته بختمه والتي ما تزل تعرب عن خيانة الأمانة والتفريط بوطن الفل�صطينيني مقابل 
التطبيع  بوادر  بداأت  الوقت  ذلك  ومن  اململكة.  كر�صي  يف  بقائه  على  بريطانيا  ر�صاء 
ال�صرية فكانت عالقات امللك احل�صن الثاين بالكيان ال�صهيوين وم�صروع احلبيب بورقيبة  
وعالقات الأردن ال�صرية والعلنية  وكل دول اخلليج بدون ا�صتثناء كانت وما زالت لديها 
عالقات �صيا�صية واقت�صادية مع الكيان ال�صهيوين فتذكر مرة بالتلميح ومرة بالت�صريح 

اخلجول.
ال�صادات  انور  عليها  ا�صتند  التي  الأر�صية  هي  باعتقادي  كانت  العالقات  هذه  كل 
احلرب  حالة  لإنهاء  ديفيد  كامب  معاهدة  توقيع  ثم  ومن  ال�صهيوين  للكيان  زيارته  يف 
يف  العربي  واحلق  القد�س  ح�صاب  على  م�صتقلة  دولة  ال�صهيوين  بالكيان  والعرتاف 
الكيان  مع  العلني  التطبيع  حالة  اوقف  ما  فاإن  والتاريخ  واحلقيقة  ال�صليبة.  فل�صطني 
ال�صهيوين هو الوقفة ال�صجاعة للعراق بكل ما كان  ميثله يف العام ١٩٧٨ من ثقل  �صيا�صي 
واقت�صادي وع�صكري عربي واقليمي حيث ا�صتطاع يف قمة بغداد من العام نف�صه احلد من 
للت�صالح  العربية  الأنظمة  العديد من  اأجل هرولة  لنقل  اأو  واأوقف  العربي  التداعي  حالة 
والعرتاف بالكيان ال�صهيوين وخا�صة  دول اخلليج العربي. وبعد اأنهاء دور العراق بالغزو 
والحتالل �صارت كل هذه الأنظمة يف ركاب التطبيع العلني بعد اأن بداأته ب�صكل �صري ومن 
حتت الطاولة. فاليوم ل تخجل هذه الأنظمة من الت�صريح بعالقاتها مع ال�صهاينة وتقيم 
امل�صخ،  الكيان  مع  وال�صتخباري  الأمني  والتن�صيق  القت�صادية  العالقات  م�صتويات  اأعلى 
بعد اأن جعلت هذه الأنظمة العميلة الق�صية الفل�صطينية عبارة عن حالة احرتاب داخلي 
بني الف�صائل الفل�صطينية نف�صها على ح�صاب الق�صية الفل�صطينية والمن القومي العربي. 
وقد يقول قائل اأن �صلطنة عمان هي الو�صيط بني اإيران والعامل، خا�صة يف ظل الظروف 
التي متر بها الدولة الفار�صية وان عمان قد تلعب دور الو�صيط من خالل تاأمني العالقة 
مع الكيان ال�صهيوين ليلعب هو من جهته دور الو�صيط لتخفيف احل�صار الأمريكي على 
اإيران. لكن هذا يبقى تربيرا غري مقنع لأن ق�صية فل�صطني هي ق�صية اأمن قومي عربي 
ويبقى  العربية   الكرامة  العرب  احلكام  اأهدر  فقد  وامل�صاومة.  للمتاجرة  ق�صية  ولي�صت 

املواطن العربي يردد قول ال�صاعر 

النظام العربي 
من التطبيع 
السري إلى 

العلني
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علي الزبيدي

»لقد كنا نعيش تحت 
الخيام ونستطيع أن نعود 

إليها، فلئن نخسر المال 
خير من أن نخسر الشرف«

الملك فيصل بن عبد العزيز

العدد 5-  السنة األولى
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ال�صهيوين  الخرتاق  عن  نتحدث  عندما 
جتاهل  لنا  ميكن  ل  العربي  لالقت�صاد 
بن  و�صعها  والتي  ال�صهيونيه  ال�صرتاتيجية 
وموؤ�ص�صي  ال�صهيوين  الفكر  قادة  احد  جوريون 
هذا الكيان والتي كانت تعتمد على ثالثة مبادىء 
منها: الول حما�صرة القطار العربية التي كانت 
الكيان  هذا  مل�صتقبل  تهديدا  ت�صكل  حينها  يف 
وخا�صة التي لها معه جبهات مبا�صرة، وا�صغالهم 
لها  دول  مع  �صيا�صية  او  اقت�صادية  مب�صاكل 
�صيا�صية  حتالفات  وعقد  م�صرتكة  م�صالح  معها 
من  ُت�صعف  وبالتايل  الدول  هذه  مع  واقت�صادية 
ملواجة  الطاقات  كل  ح�صد  يف  العرب  اولويات 
كيانهم الغا�صب. واملبداأ الثاين هو النفاذ اىل قلب 
هذه القطار بو�صائل خمتلفة مثل بناء حتالفات 
مع اقليات عرقية او طائفية او انف�صالية لعرقلة 
لتنمية  تهدف  اقت�صادية  قدرات  لبناء  جهد  اي 
املجتمعات املحلية، جلعل الدولة دائما من�صغلة او 
غارقة ان جاز التعبري يف م�صاكلها الدخلية. واأما 
حتقيق  يف  جناحهم  خال�صة  وهو  الثالث  املبداأ 

على  والهيمنة  الو�صول  وهو  والثاين  الول  املبداأ 
لخرتاق  ا�صرتاتيجة  و�صع  ثم  العربية،  الرثوات 
اليوم  مت  والذي  العربية  القطار  اقت�صادات 
من  العديد  مع  اجُنزت  التي  التطبيع  ب�صيا�صات 
هذه القطار، واف�صت اىل التطبيع ال�صيا�صي بعد 
بال�صرية  حماطا  كان  حيث  القت�صادي  التطبيع 
املوا�صالت  طرق  على  ال�صيطرة  ثم  التامة، 
ال�صرتاتيجية، خليج عدن »باب املندب« لأهميته 
ومبرور  العاملية  التجارة  بطرق  التحكم  يف 
ناقالت النفط خالله، الأمر الذي اأك�صبه اأهمية 
اقت�صادية وا�صرتاتيجية كبرية ازدادت مع مرور 
يقع  والذي  )هرمز(   ُعمان  م�صيق  ثم  الزمن، 
مياه  بني  ما  فا�صاًل  العربي  اخلليج  منطقة  يف 
اخلليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر 
فهو  اأخرى،  جهة  من  الهندي  واملحيط  العرب 
املنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين 
وقطر، ويعترب من اأهم ع�صرة م�صائق يف العامل 
والقت�صادية  وال�صيا�صية  ال�صرتاتيجية  لأهميته 
ال�صرتاتيجية  هذه  اذا  العاملي،  امل�صتوى  على 
ال�صهونية التي اتبعتها وخططت لها منذ املوؤمتر 

ال�صهيوين الول  عام 1897. 
       الكيان ال�صهيوين كان ي�صعى دائما لأن 
العربية  الدول  مع  القت�صادي  التطبيع  يكون 
على مبداأ حتقيق م�صاحله فقط، ويتحقق ذلك 
عندما  المريكية  املتحدة  الوليات  من  بدعم 
املعنية  العربية  القطار  على  �صغوطها  متار�س 
لعقد  وال�صاعية  املواجهة(  ي�صمى ب )دول  او ما 
لكي  وا�صنطن،  مع  ثنائية  حرة  جتارة  اتفاقيات 
عالقات  لقامة  مدخال  التطبيع  هذا  يكون 
مفاهيم  تغيري  اىل  تف�صي  و�صيا�صية  دبلوما�صية 

»مش عايزين يحققوا الحلم اللي 
تكلموا فيه من النيل إلى الفرات.. 

ونتخلى عن التزامنا العربي«
جمال عبد الناصر

التطبيع واستباحة 
ثرواتنا القومية

  غسان الطالب

العدد 5- السنة األولى
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علينا  يخفى  ول  ال�صهيوين،   � العربي  ال�صراع 
الكيان  وقعها  التى  »الكويز«  ي�صمى  ما  اتفاقيات 
والتى  والأردن،  م�صر  من  كل  مع  ال�صهيوين 
هذا  لدخول  كمقدمة  امريكبة   مببادرة  كانت 
التى  القت�صادية  التفاقات  خمتلف  فى  الكيان 
العربية،  الدول  مع  املتحدة  الوليات  تربمها 
املنتجات  بدخول  التفاقات  هذه  �صمحت  حيث 
ا�صواق  يف  معلن  ب�صكل  وتواجدها  ال�صهيونية 
الدولتني: م�صر والردن، ولن يتوقف هذا الكيان 
ثنائية ومعلنة مع  اتفاقيات  ال�صعي اىل عقد  من 
بع�س القطار العربية كما هو احلال مع  م�صر 
والردن، اما التفاقات ال�صرية مع اقطار عربية 
راأينا  كما  ال�صطح  اىل  تطفو  بدت  فقد  اخرى 
والمارات  ُعمان  �صلطنة  مع  الخرية  اليام  يف 
العربية و قطر، ويهدف هذا الكيان من وراء ذلك 
ايجاد غطاء �صيا�صي وقانوين لالعرتاف ب�صيادته  
كدولة لي�س اإل، بدليل مقولة رئي�س وزرائه ال�صابق 
اآريل �صارون »اأن التفاقيات التى توقعها اإ�صرائيل 
تكتب  الذى  الورق  ت�صاوى  ل  العربية  الدول  مع 
عليه«، مما يعني عنجهية هذا الكيان وغطر�صته، 
وان هذه التفاقيات لن تلغي اطماعه يف التو�صع 

والهيمنة على ثرواتنا .
     مو�صوع التطبيع يحتاج لع�صرات املجلدات 
وال�صيا�صية  القت�صادية  نتائجه  وابراز  لتغطيته 
يوجد  ول  العربية  اقطارنا  على  والجتماعية 
للحديث  ال�صطور  املقالة حمدودة  مت�صع يف هذه 
من  النتائج  بع�س  لنا  تربز  لكن  تف�صيال،  اكرث 
و�صريتها  املعلومات  �صحة  رغم  التطبيع  اهداف 
يف الفرتات ايل كانت بع�س البلدان العربية تقيم 

عالقات اقت�صادية و�صرية مع الكيان ال�صهيوين 
املو�صوع  لهذا  ال�صديدة  للح�صا�صية  معلنة  وغري 
املجتمعات  ال�صعب يف  افراد  القاطع من  ورف�صه 
بيانات  على  المثلة  بع�س  ولناأخذ  العربية، 
القطار  مع  ال�صهيوين  للكيان  التجاري  التبادل 
والقطار  معلنة  باتفاقيات  معه  ترتبط  التي 
الخرى التي تبني عالقات ب�صرية تامة، ففي دول 
جمل�س التعاون اخلليجي ولغاية العام 2003 مل 
ال�صهيوين  الكيان  مع  التجاري  التبادل  بتجاوز 
الرقم  هذا  ان  ال  امريكي،  دولر  مليون   2 ال 
ت�صاعف يف العام 2006 اىل حدود 2300% 
41 مليون دولر، و�صول اىل  حيث قارب الرقم 
العام 2013 حيث بلغ حجم التبادل بينهما اىل 
م�صتمر حتى  تزايد  زال يف  ول  دولر  مليون   98
يقرب  ما  هناك  ان  علمنا  اذا  هذا  هذا.  يومنا 

تتم  �صنويًا  جتاري  تبادل  عملية   10.000 ال  
بني الكيان ال�صهيوين والقطار العربية معظمها 
�صلع �صهيونية تدخل اىل ال�صواق العربية ب�صكل 
مبا�صر او غري مبا�صر وتقدر مبئات املاليني من 
لطرح  الكيان  هذا  �صهية  فتح  مما  الدولرات 
تقدم  والذي  القت�صادي«  »ال�صالم  ي�صمى  ما 
ورائه  من  الهدف  طرح  وهو  وزرائه  رئي�س  به 
حتقيق مكا�صب �صيا�صية تطيل من عمر اغت�صابه 
لالر�س العربية يف فل�صطني، ولتحقيق ذلك تقدم 
�صكك  �صبكة  ان�صاء  مب�صروع   2017 العام  يف 
حديد انطالقا من ميناء حيفا مرورا بالردن ثم 
ال�صعودية و�صول اىل اخلليج العربي ، ول يخفى 
ونذكر  امل�صبوه  امل�صروع  هذا  اهداف  احد  على 

منها باخت�صار ما يلي : 
وم�صادر  النفط  منابع  اىل  املبا�صر  الو�صول 

الغاز يف ال�صعودية واخلليج العربي. 
واملنتجات  بال�صلع  العربية  ال�صواق  اغراق 

ال�صهونية.  
العربية  لالرا�صي  الحتالل  عمر  اطالة 

الفل�صطينية.
جعل التطبيع امر واقع وقبول املواطن العربي 

به مع الزمن. 
مقدراته  من  الفل�صطيني  ال�صعب  حرمان 
وثرواته وخا�صة حقول الغاز املكت�صفة يف �صواحل 

غزة.  
ان املخطط  �صرا  يعد  بانه مل  القول  خال�صة 
اجلغرايف  املوقع  ل�صتغالل  ي�صعى  ال�صهيوين 
املتو�صط  البي�س  البحر  على  واملطل  لفل�صطني 
والبحر الحمر وما ميثالنه من طرق موا�صالت 
والغاز  النفط  منابع  من  وقربها  ا�صرتاتيجية، 
لتو�صط  كذلك  ا�صلفنا،  كما  العربي  اخلليج  يف 
فل�صطني بني قارتي ا�صيا وافريقيا ومنافذها على 
القارة الروبية بهدف الهيمنة على طرق ت�صدير 
الرا�صي  من  انطالقا  والغاز  والنفط  الطاقة 
حلرمان  القليمية،  ومياهها  املحتلة  الفل�صطينة 
م�صر من هذه امليزة و�صعيه امل�صتمر لنهاء  دور 
حلركة  وا�صرتاتيجي   دويل  كممر  ال�صوي�س  قناة 
الدولية. وبذلك تكون قد وجهت �صربة  التجارة 
املقام  امل�صرتك  العربي  للم�صروع  عنيفة وقا�صية 
يف م�صر لنقل النفط املتمثل يف ال�صركة العربية 
لالأنابيب النفطية )�صوميد( والذي يهدف  لنقل 
�صاحل  اإىل  العربي  اخلليج  منطقة  من  البرتول 
خالل  من  ال�صوي�س  لقناة  بديال  املتو�صط  البحر 
امل�صروع، وال�صربة الخرى �صتكون لحباط  هذا 
العراقي  النفط  لنقل  اأنابيب  خط  اإقامة  فكرة 
اإىل ميناء العقبة الأردين وعلى اأي دور م�صتقبلي 
لالأردن او حتى التفكرييف م�صروع لتجميع النفط 

العربي وال�صتفادة منه.

»ما يهمني هو 
أن تبقى األمة 

رافعة رأسها 
وال تنحنى أمام 

الصهاينة«
صدام حسين
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حميد العسكر

ت�ضعد للقمة ملجرد انها ترفع �ضعار العداء �ضد 
الإعالمية  احلرب  وت�ضن  ال�ضهيوين،  للكيان 
اعالن  كان  الغر�ض،  لهذا  خطابها  كل  وتوظف 
للق�ضايا  املخل�ض  الفا�ضل بني  احلرب هو احلد 
�ضنت  لذلك  للجمهور،  امل�ضتغل  واحلاكم  العربية 
حرب عام 1967 وحرب عام 1973 التي مل 

جتن منها الدول العربية �ضوى خيبات المل.
العربية يف  اجليو�ض  بها  منيت  هزائم كربى 
ي�ضتغلون  كانوا  احلكام  ان  ك�ضفت  احلروب،  كل 
على  ال�ضتيالء  اجل  من  الفل�ضطينية  الق�ضية 
قمعت  ممكنة.  مدة  اأطول  به  والتم�ضك  العر�ض 
اجل  من  �ضيء  كل  م�ضادرة  ومتت  احلريات 
احلرب �ضد العدو، وبعدها �ضجلت كل احلريات 
اقفل  الذي  احلاكم  با�ضم  امل�ضادرة  واحلقوق 
احلديث  من  حتى  النا�ض  ومنع  عر�ضه  يف  عليها 

يف ال�ضيا�ضية.
ويف ع�ضر ال�ضرعة ل بد من ا�ضتبدال الثوب 
باخر جديد جريا على ما هو �ضائد، مل يعد الكيان 
ال�ضهيوين عدوا ومل تعد فل�ضطني ق�ضية عربية، 
واذا اأراد املواطن دميقراطية مع القبول بالعالقة 
مع الدولة العربية، فيمكن تنفيذ املطلب الأخري 
وتاأجيل الدميقراطية، فهذه ميكن ان حت�ضن من 
يف  دولته  ا�ضم  يرتفع  وان  القت�ضادي،  و�ضعه 
له  ي�ضمح  ثم  ومن  الدميقراطية،  الدول  قامو�ض 

با�ضتخدام ل�ضانه الذي اأ�ضابه ال�ضداأ.
حيث  وال�ضتينات،  اخلم�ضينيات  نك�ضة  ورغم 
ان  يبدو  فارغة،  ب�ضعارات  كامل  جيل  ا�ضتغل 

هجمة تطبيع 
خليجية صهيونية

اجليل اجلديد �ضوف ي�ضاب بنف�ض النك�ضة، لي�ض 
مع الكيان ال�ضهيوين، بل مع وطنه الذي �ضي�ضيع 
قد  وهم  بال�ضالم  يتبجحون  حكام  بيد  جمددا 
اكرب منطقة ل�ضترياد  العربية اىل  الدول  حولوا 
�ضعب  ويقتلون  بينهم،  احلروب  ي�ضنون  ال�ضالح، 
اجل  من  وليبيا  ولبنان  والعراق  و�ضوريا  اليمن 
ت�ضفية ح�ضابات عائلية او طائفية، ثم ياأتون يف 
ال�ضا�ضات ليعلنوا ان التعاون مع ال�ضهاينة �ضوف 

يحل ال�ضالم.
ال�ضالم ل ياأتي من الكيان ال�ضهيوين، امنا يف 
اإيقاف احلروب العربية العربية، والتطبيع يجب 
ان يكون مع املواطن نف�ضه الذي يلقى يف ال�ضجون 
�ضيا�ضيا،  قرارا  فيها  ينتقد  تغريدة  كتب  لنه 
فجر  منذ  امل�ضلوبة  حقوقه  من  بجزء  يطالب  او 
التاريخ، ومتى ما �ضمح احلاكم بدخول �ضندوق 
انتخابي اىل بلده يحق له ان ي�ضمح بدخول رئي�ض 
الوزراء ال�ضهيوين، لن ال�ضعب هو الذي ي�ضتطيع 
ان يقرر يف حينها هل �ضيبقى احلاكم اىل �ضباح 

اليوم التايل ام �ضتقيله املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية.
النظام  مع  تطبيع  اىل  العربية  الدول  حتتاج 
املوؤ�ض�ضاتي واىل احلرية والكرامة، وهذه املطالب 
ول  ال�ضهاينة،  وزراء  رئي�ض  زيارة  حتققها  ل 
ميكن لأي دولة ان حتل م�ضاكل العرب بدون ان 
بحق  يوؤمن  موؤ�ض�ضاتي  دميقراطي  نظام  يقوم 
امل�ضاحة  ويعطيه  راأيه،  عن  التعبري  يف  الفرد 

الكاملة للم�ضاركة يف القرار ال�ضيا�ضي.
ويف الأونة الأخرية راأينا بع�ضا ممن ين�ضبون 
بالتحرك  بلدانهم،  يف  للمعار�ضة  اأنف�ضهم 
بداعي  ال�ضهيوين  الكيان  مع  التفاعل  و  للتعامل 
خالله،  من  ال  تاأتي  ل  منطقتنا  يف  احللول  ان 
واي�ضا بعدم معاداة ال�ضهاينة و حرية الأديان و 
الدميوقراطية و النيوليربالية املتطورة واملحدثة 
على مقا�ض هوؤلء لتحقيق غايات و اأهداف تخدم 
فل�ضطني  يف  ال�ضرطاين  الكيان  �ضورة  تلمع  و 

املحتلة.
هذه  يف  ن�ضط  و  قوي  ال�ضهيوين  والإعالم 
حم�ضوب  ماأجور  اإعالم  من  مب�ضاركة  و  امل�ضاألة 

على العرب وهم خري من يقوم برتويج ذلك.

الثقافة  وزيرة  جتل�ض  المارات  دولة  يف 
فريق  مع  ريغيف  مريي  ال�ضهيونية  والريا�ضة 
اجلودو ال�ضهيوين   يف اأبوظبي، والن�ضيد الر�ضمي 
اإماراتية. كما  الر�ضمي مبوافقة  العلم  يعزف مع 
قامت بزيارة م�ضجد ال�ضيخ زايد، الذي يعترب من 
اأهم معامل اأبوظبي الإ�ضالمية ال�ضياحية، واأيقونة 

يف الهند�ضة املعمارية الإ�ضالمية.
وفد  و�ضل  املعار�ض  مع�ضكر  ار�ض  وعلى 
بطولة  يف  للم�ضاركة  قطر  اإىل  �ضهيوين  ريا�ضي 
اأكتوبر   25 يف  بداأت  التي  للجمباز،  العامل 
واإ�ضتمرت حتى الـ 3 من نوفمرب. ورفع علم اي�ضا 
علم دولة ال�ضهاينة يف حفل افتتاح البطولة، كما 

عزف ن�ضيدهم
ت�ضاءل احدهم مغردا عرب موقع تويرت » ماذا 
اآخر  له  فيغرد  عمان؟«  �ضلطنة  يف  نتنياهو  يفعل 
من  ال�ضيطان  ملهادنة  م�ضتعدة  »حكام  بالآتي: 
اجل م�ضالح �ضعوبها .. اعتقد ان هناك م�ضروعا 
�ضرتاتيجيا يلوح يف الأفق وفق م�ضلحة م�ضرتكة 
.. اما نحن فنكتفي ب�ضعارات رنانة يف العلن اما 

حتت الطاولة فنفعل العجب العجاب«. 
رمبا يندرج رد هذا املغرد مع النغمة العربية 
اخلم�ضينيات  فرتة  خالل  �ضائدة  كانت  التي 
بطريقة  لكن  املا�ضي  القرن  من  وال�ضتينيات 
التي  ال�ضيا�ضية  واحلركات  فالحزاب  معكو�ضة، 
جاءت يف تلك املدة التاريخية كانت ت�ضتطيع ان 

"ال صلح..
ال تفاوض..ال 

إعتراف"
مؤتمر القمة العربية 
أغسطس 1967
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دياب جابر نبهان - ع�صو رابطة الكتاب الردنيني
م. قا�صم زعانني

�صالح الطويل � �صوري و�صابط �صابق
نورالدين بوقرة � منا�صل عربي

د. حممد عي�صى اأبو �صمور - منا�صل عروبي
حممد م�صة - قا�س وكاتب دراما تلفزيونية

زينب املغاوري- اعالميه م�صر
�صالح اأ�صواك - نا�صط �صيا�صي ارتريي

اأنور ال�صلبود - رئي�س املركز الفل�صطيني لالإعالم 
واملعلومات يف العراق �صابقا
توفيق �صعيد- مواطن عربي

العليا  التنفيذية  اللجنة  الفريجات ع�صو  د. غالب 
حلماية الوطن  وجمابهة التطبيع

الوطني  املجل�س  ع�صو   - العملة  راتب  احلاج  م. 
الفل�صطيني 

احل�صنة  النوايا  �صفري   - عي�صى  احمد  ع�صام   -
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حلقوق  الدولية  للجنة 

الربازيل
 هيثم �صعبان - مدر�س

عبد النا�صر الكيالين- معلم 
عادل اخلفاجي � اكادميي عراقي

دكتور ح�صن ال�صريف - لبنان 
دكتور م�صطفى ال�صباغ - لبنان 

دكتور حممود حروق - لبنان 
 حممد رعد - �صحايف لبنان 

�صيا�صي  ونا�صط  مدر�س   - عزي  ابو  العزيز  عبد 

تون�س 
�صعيد �صحادة - مدر�س فل�صطيني لبنان 
ا�صيل بي�صون - نا�صطة اجتماعية لبنان 

علي فرحات - رجل اعمال فرن�صا
حبيبة دروي�س - نا�صطة �صيا�صية لبنان

نعمت بيان - مدر�صة ونا�صطة اجتماعية ال�صويد
رحمة القادري - نا�صطة اجتماعية

عي�صى حداد
اأحمد النوباين

�صامل نوفل - كاتب، اديب و �صحفي
م. عبداهلل وجيه ال�صلمان - م�صت�صار

وجيه عبداهلل ال�صلمان 
�صراج عبداهلل ال�صلمان 
د. حممد وجيه ال�صلمان

جمال وجيه ال�صلمان
روبني وجيه ال�صلمان
جهاد وجيه ال�صلمان 

ح�صن عبداهلل ال�صلمان
را�صي ال�صلمان

عي�صى حداد - كاتب
عمارة العجيلي- تون�س، مقاوم

�صكري ال�صيفي - �صحفي وباحث تون�صي
 - الن�صان  حلقوق  العربية  املنظمة  العلي  عدنان 

ع�صو جلنة الدفاع عن القد�س

بيانا  �لعرب  �ملنا�سلني  و  �ملثقفني  من  جمموعة  �أ�سدرت 
حمل  غنيمات  جمانة  �الأردنية  �لوزيرة  مع  للت�سامن 

ع�سر�ت �لتو�قيع، و هذ� ن�سه:
�ل�سيدة جمانة  �الأردنية  �الإعالم  وزيرة  بيان ت�سامن مع 

غنيمات
�لوزيرة  مع  �لكامل  ت�سامننا  نعلن  �أدناه  �ملوقعون  نحن 
�الأردنية  �حلكومة  نطالب  و  غنيمات،  جمانة  �ل�سيدة 
برف�س �حتجاج �لكيان �ل�سهيوين جملة و تف�سيال، الأنه 

تدخل وقح ب�سوؤون �الأردن �لد�خلية.
�لكيان  علم  د��ست  عندما  غنيمات  جمانة  �لوزيرة 
�إمنا  �الأردنية،  �ملهنية  �لنقابات  جممع  �أمام  �ل�سهيوين 
�أمتنا  من  �ملاليني  ع�سر�ت  موقف  و  موقفها  عن  عربت 

�لعربية.
عا�ست فل�سطني حرة عربية

املوقعون:
علي املرعبي - رئي�س حترير جملة كل العرب 

احلاج م�صطفى الرتك - منا�صل عربي
خولة �صاكر اجلميلي - خمرجة و فنانه 

ج�صام اأمني - �صيا�صي عربي 
�صامل طالل العرتي - نا�صط اجتماعي

اأديب نا�صر- كاتب، �صاعر، اأديب و�صحفي
د. زياد عبد ال�صالم - باحث واأ�صتاذ جامعي

ه�صام عودة - �صاعر،كاتب،�صحفي
م. عمر الفزاع-خبري هند�صي،نا�صط �صيا�صي 

وليد احل�صنية - منا�صل عربي
للموؤمتر  العامة  الأمانة  ع�صو   - العب�صي  عدنان 

ال�صعبي العربي
 مو�صى الهاي�س - حمامي و رئي�س املنظمة العربية 

حلقوق الإن�صان يف �صوريا
خالد كموين - ا�صتاذ جامعي

زين الدين ديب - �صاعر و اديب
�صهاب اأحمد املغربي  - مهند�س قومي

�صيا�صي  ونا�صط  اكادميي   - الزاكي  معت�صم 
�صوداين

مي�صه املبارك - نا�صطة عربية
موفق اخلطاب  - رجل اأعمال، كاتب و �صحفي 

 رفيقة غربي - اعالمية
�صامل معربوين - باحث و ا�صتاذ جامعي 

�صعد كموين - باحث و ا�صتاذ جامعي
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فى  ترامب،  دونالد  الأمريكى  الرئي�س  اأ�صعل 
الثانى والع�صرين من يناير 2018، فتيل احلرب 
على  اجلمركية  الر�صوم  زيادة  بقرار  التجارية 
بن�صبة  املتحدة  الوليات  اىل  ال�صينية  الواردات 
25 فى املئة، على منتجات ال�صلب و 10 فى املئة 

على منتجات الأملونيوم  وب�صكل ت�صاعدي.
الر�صوم  هذه  فر�س  الأمريكى  الرئي�س  برر 
ال�صناعة  حلماية  باأنها  املرتفعة  اجلمركية 
القومى  بالأمن  تتعلق  ولأ�صباب  المريكية 
الأمريكى  املت�صرر نتيجة تدهور �صناعة ال�صلب 
على  المريكية  املتحدة  الوليات  فى  والألومنيوم 

حد قوله.
للقواعد  انتهاك  ميثل  الأمريكى  القرار 
التجارة  منظمة  عليها  قامت  التى  وال�ص�س 
ومقرها   1995 يناير  فى  تاأ�ص�صت  التى  العاملية 
العاملية  التجارة  وتهدف اىل �صمان حرية  جنيف 

واإن�صيابها ب�صك اآمن بني الدول.
وقد حذرت املنظمة على ل�صان مديرها العام 
روبرتو اأزيفيدو من خطر ن�صوب احلروب التجارية 
اإحادية  قرارات  او  تدابري  نتيجة  وقت  اأي  فى 
الأخر  الطرف  عليها  يرد  لها  مربر  ول  اجلانب، 
العقابية  اجلمركية  فالر�صوم  الت�صعيد،  يبداأ  و 
النتقامي  ال�صيني  والرد  ال�صني  على  المريكية 

يزيد من خطر ن�صوب حرب جتارية.
ت�صعى اإدارة ترامب اىل اعادة هيكلة القت�صاد 

احلمائية  الإجراءات  من  مبجموعة  الأمريكى 
كزيادة التعرفة اجلمركية على كثري من الواردات 
ب�صبب العجز فى امليزان التجاري مع بع�س الدول، 
و اي�صًا ان�صحابها من اتفاقية التجارة احلرة عرب 
باري�س  اتفاقية  من  والن�صحاب  الهادى  املحيط 
التجارة  بالن�صحاب من منظمة  والتهديد  للمناخ 
ميزانية  فى  املتحدة  الوليات  )م�صاهمة  العاملية 

املنظمة حواىل 15.70 فى املئه (
ل �صك ان القت�صاد الأمريكى اقت�صاد عمالق 
العاملي،  امل�صتوى  على  الوحيد  الفاعل  لي�س  ولكنه 
فال�صني كيان اقت�صادي قوي ومتما�صك،  وال�صوق 
الحتاد  اأي�صًا  العامل،  يف  �صوق  اأ�صخم  ال�صينية 

اقت�صادية  تكتالت  متثل  وكندا  واليابان  الوروبي 
هائلة.

امل�قف ال�صيني
اإجراءات  على  بالرد  ال�صني  �صارعت 
التعرفة  بزيادة  المريكية  اجلمركية  احلمائية 
منهم  اأمريكى  منتج   128 على  اجلمركية 

ال�صيارات  والكحوليات والغاز امل�صال.
التجارة  منظمة  اىل  �صكوى  ال�صني  ورفعت 
المريكية  املتحدة  الوليات  فيها  تتهم  العاملية 
باإعاقة حرية التجارة العاملية وال�صعي اىل عرقلة 
اعتربتها  والتى  ال�صني  يف  الإقت�صادي  النمو 

اأمريكا خ�صم اقت�صادى و جيبوليتيكى.

اللهجة العدائية لرتامب
يغلب على ال�صيا�صة اخلارجية للرئي�س ترامب 
ل  قدمي  م�صارع  لهجة  وهي  العدائية  اللهجة 
و�صف حلفائه  الدبلوما�صي، حيث  للتعامل  ت�صلح 
الأوروبيني باأنهم اأعداء اقت�صاديني ومل ي�صتخدم 
اجلمركية  احلماية  �صيا�صة  مناف�صني.  كلمة 
بالقت�صاد  ال�صرر  �صتلحق  لرتامب  ال�صارمة 
القت�صادية  العزلة  اىل  و�صتوؤدي  الأمريكى 
النمو  وتراجع  المريكية  املتحدة  للوليات 

الإقت�صادي العاملي.
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مخاطر الحرب التجارية العالمية 
وتداعياتها االقتصادية

االقتصاد

جمال الغزاوي

مخاطر الحرب التجارية العالمية 
وتداعياتها االقتصادية
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ا�صتمرار ال�صراع بني العمالقني القت�صاديني 
وا�صتمرار  وال�صني(  )اأمريكا  العامل  فى  الأكرب 
المريكية  احلمائية  الإجراءات  �صيناريو 
بالعامل  �صينحدر  ال�صينية  امل�صادة  والجراءات 
ركود  العامل  و�صيعم  اقت�صادية  كارثة  نحو 
اقت�صادي ي�صبه مرحلة ما بني احلربني العامليتني 

الوىل والثانية.

م�قف الحتاد الوروبي
بدفة  مت�صك  التى  الأوروبية  املفو�صية  حترك 
يوؤكد  الأوروبي  لالحتاد  اخلارجية  ال�صيا�صة 
اإنزعاج اأوروبا من ال�صيا�صة القت�صادية المريكية 
املفو�صية  رئي�س  يونكر(  كلود  )جان  �صرح  حيث 
اإجراءات  �صيتخذ  الوروبي  الحتاد  باأن  الأوروبية 
رغم  المريكية،  الإجراءات  على  ردًا  انتقامية، 
م�صطرون  ولكننا  غبية  اإجراءات  باأنها  اقتناعه 

لتخاذها.
الحتاد  اأ�صرع  التجارية  املعارك  �صاحة  وفى 
اليابان  مع  جتارى  اتفاق  اكرب  بتوقيع  الوروبي 
جمركية  باإعفاءات  تتمتع  حرة  منطقة  لإقامة 
على  اجلمركية  للر�صوم  اليابان  واإلغاء  و�صريبية 
املئة من الواردات الأوروبية. هذا التكتل  يف   94
فى  كثريًا  ي�صاعد  الياباين   � الوروبي  القت�صادي 
احلفاظ على حرية التجارة العاملية والوقوف فى 
نريان  توؤجج  التي  احلمائية  ترامب  �صيا�صة  وجه 
النمو  على  �صلبيًا  وتوؤثر تاأثريًا  التجارية  احلرب 
الدولرات،  مليارات  وتكلفه  العاملي  القت�صادي 
ويخلق توترات اإقت�صادية وجيو�صيا�صية. وقد اأ�صار 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  المم  موؤمتر  ذلك  اىل 
)الونكتاد( حيث توقع ارتفاع الر�صوم اجلمركية 
على الب�صائع المريكية بن�صبة 30 يف املئة و35 
على  املئة  يف  و40  الأوروبية  ال�صلع  على  املئة  يف 
اندلع احلروب  ال�صينية. كذلك فان  ال�صادرات 
نظام  ويعطل  البحرية  التجارة  يهدد  التجارية 

التجارة العاملي.

القت�صاديات ال�صغرية واحلرب 
التجارية

هل للقوى القت�صادية ال�صغرية دورًا ميكن ان 
تلعبه فى احلرب التجارية العاملية، كما لعبت دول 
التوازن  على  احلفاظ  دور  النحياز  عدم  حركة 
الأمريكي  العمالقني  بني  والع�صكري  ال�صيا�صي 
وار�صو(  )حلف  وال�صوفيتي  الطل�صي(  )احللف 
الباردة  واحلرب  النووي  الرعب  توازن  فرتة  فى 

بني املع�صكرين؟
ال�صغرية  القت�صادية  الكيانات  ت�صتطيع 
ت�صكيل كتلة اقت�صادية كبرية للحفاظ على التوازن 
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وا�صتمرار  ال�صراع  ا�صتداد  حالة  فى  القت�صادي 
احلرب التجارية لفرتة طويلة.

البرتولية  وغري  البرتولية  العربية  فالدول 
لل�صمود  واحدة  اقت�صادية  كتلة  تكوين  ت�صتطيع 
احلرب  اأطراف  من  املتوقعة  الهجمات  وجه  فى 
اقت�صادياتهم وعمالتهم  وذلك حلماية  التجارية 
على  الطلب  ان  بالدولر،كما  املرتبطة  املحلية 
القت�صادى  النمو  تباطوؤ  نتيجة  �صيقل  البرتول 

العاملي.
او  منت�صرًا  فيها  لي�س  التجارية  احلرب 

الكربى  الدول  وعلى  خا�صرون.  فاجلميع  مهزومًا 
املتحدة  كالوليات  العاملي  القت�صاد  وعمالقة 
جانب  اىل  واليابان  الوروبي  والحتاد  وال�صني 
منظمة التجارة العاملية البحث عن حلول عقالنية 
نتائجها  �صتعانى  اقت�صادية  كارثة  العامل  جتنب 

الأجيال القادمة.
وميكن عالج اخللل فى امليزان التجاري لبع�س 
اإجراءات  ولي�صت  اكرث مرونة  باجراءات  الدول 
ال�صلع  تنقل  حركة  تعوق  انتقامية  او  حمائية 

والموال وحرية التجارة العاملية.
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ذات  ق�صية  الهجرة  ا�صكالية  اعتربت  لطاملا 
هذا  اإعتلى  الدويل.  ال�صعيد  على  ق�صوى  اأهمية 
العديد  اأولويات  قائمة  الأخرية  ال�صنوات  يف  امللف 
بها  خا�صة  �صيا�صات  نهجت  التي  الدول  من 
ملعاجلة هذه الظاهرة و التي بدورها تعرف تطورا 

بالتحولت  يتعلق  الأول  جانبني،  للهجرة  م�صتمرا. 
خلقت  التي  البيئية  و  الجتماعية  و  القت�صادية 
حتول جذريا يف ال�صرتاتيجيات التي تتبعها الدول. 
و من جهة اأخرى احلروب و النزاعات القائمة يف 
بع�س املناطق واملت�صببة يف نزوح مئات الآلف من 
الأكرث  الدول  يف  عي�س  رغد  عن  املواطنني  بحثا 

اأمانا. 
يف ال�صنوات الأخرية اختار املغرب التحول من 
املهاجرين  احت�صان  عرب  اإقامة  بلد  اإىل  عبور  بلد 
الأخرى،  ال�صفة  اإىل  املرور  ال�صابق  يف  الراغبني 
بدل اإرجاعهم اإىل بلدانهم الأ�صلية. و �صبق للمملكة 
املغربية اإطالق حملتني لت�صوية اأو�صاع املهاجرين، 
الأوىل �صنة 2014 و التي مكنت حوايل 25 األف 
مهاجر من ت�صوية اأو�صاعهم القانونية و احل�صول 
على اأوراق الإقامة، والثانية يف دجنرب/كانون الأول 

�صنة  2016.
باملهاجرين  املغرب  اهتمامات  تنح�صر  ل 
القاطنني به فقط، بل  مبغاربة العامل كذلك و الذين 
ي�صل عددهم اإىل حوايل اخلم�صة ماليني مبختلف 
يف  املغربية  اململكة  اعتمدت  فقد  املعمورة.  بقاع 

�صن  بالهجرة  املتعلقة  العمومية  �صيا�صتها  اإطار 
املوؤ�ص�صات  اأن�صاأت  بع�س  كما  خا�صة،  قوانني 
الإ�صرتاتيجية مثل الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 
املغربية  الهجرة وجمل�س اجلالية  و�صوؤون  باخلارج 
املقيمة باخلارج لتتبع ق�صايا املهاجر داخل و خارج 
اأر�س الوطن. و ي�صم الربملان املغربي اأي�صا ممثلني 
خدمة  و  املهاجر  �صوت  لإي�صال  الفئة  هاته  عن 

م�صاحله.
�صعار  حتت  ع�صر  احلادية  الدورة  هذه  كانت 
العنان  لإطالق  الدولية  باللتزامات  »الوفاء 
التنمية«. اأجل  من  املهاجرين  جميع  لإمكانيات 
لوزراء  ونائبًا  وزيرًا   45 من  املنتدى  اأزيد  ح�صر 
األفي  من  اأكرث  اإىل  بالإ�صافة  احلكومات  ممثلو  و 
مندوب و ثالثني ممثاًل للمجتمع املدين واأكرث من 
الهجرة  وخرباء  اخلا�س  القطاع  من  ممثل  مئة 
البارزين من 135 بلدًا  للت�صديق على اأول �صك 
كذلك  املنتدى  عرف  للهجرة.  خم�ص�س  دويل 
م�صاركة فعالة للمجتمع الدويل الذي اعتمد �صابقا 
بدوره  يت�صمن  الذي  و   2030 اأعمال عام  جدول 
عدًدا من الأهداف التنموية املتعلقة بالهجرة. وقد 
الأهداف  من  جمموعة  ا  اأي�صً باري�س  اتفاق  و�صع 

فاطمة الزهراء بنجلول
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املتعلقة بالتنقل الب�صري ب�صبب التغريات املناخية. 
واأعقب  اأخريا هذه اللتزامات اعتماد ميثاق عاملي 

للهجرة و التنمية. 
العاملي  احلوار  يف  فعالة  م�صاهمة  للمنتدى 
املغربية  الرئا�صة  اأكدته  ما  هذا  الهجرة،  حول 
جانب  اإىل  ندير  احلبيب  ال�صيد  تولها  التي 
الأملاين كوتز �صميدت برمي،وهو اأي�صا �صفري اأملانيا 
باملغرب، من خالل ا�صتجابة املنتدى و متابعته لكل 
ال�صنة الأوىل  الأخبار املتعلقة  بهذا املو�صوع. ففي 
على  الفريق  عمل   ،  2017 عام  يف  بالتحديد   ،
�صبيل  على  العاملي.  امليثاق  يف  املنتدى  م�صاهمة 
من  عدًدا  يت�صمن  تقرير  بتقدمي  قاموا   ، املثال 
يف  معظمها  ت�صمني  مت  قد  والتو�صيات،  الأفكار 
على  عملوا   ،  2018 عام  ومنذ  العاملي.  امليثاق 
موا�صيع  لتو�صيع  العمل  اأورا�س  من  العديد  اإجراء 
والهجرة  والهجرة  والعمل  الأطفال  مثل  معينة 
لغر�س  مناق�صة  ذلك  كل  امل�صتدامة.  التنمية  يف 
املمار�صات اجليدة والإجراءات امللمو�صة لتنفيذها 

من اأجل حتقيق هذه الإدارة العاملية للهجرة. 
لرئا�صة  واأملانيا  املغرب  اأجندة  انتهاء  تعاقب 
لعتماد  الدويل  احلكومي  املوؤمتر  انعقاد  املنتدى 
واملنظمة  الآمنة  الهجرة  اأجل  من  العاملي  التفاق 
 2018 ل  الأَوّ كانون  يف  دجنرب/  والنظامية 
اجلمعية  رعاية  حتت  مبراك�س  وحتديدا  باملغرب 
العامة لالأمم املتحدة التي اعتمدت القرار 71/1 
املوؤرخ 19 �صتنرب/ اأيلول 2016، بعنوان »اإعالن 
اأجل الالجئني واملهاجرين«، واإطالق  نيويورك من 
عملية مفاو�صات حكومية دولي�ة تف�صي اإىل اعتماد 
املنظم�ة  و  الآمنة  الهج�رة  اأج�ل  م�ن  عاملي  اتفاق 
هذه  عرفت  دويل.  حكومي  موؤمتر  يف  والنظامية 
خمتلف  من  حكوميني  ممثلني  م�صاركة  التظاهرة 
الدول على غرار امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل 
يف  اأملانيا  لقيادة  احلمراء  املدينة  اإىل  قدمت  التي 

اعتماد امليثاق. 
لتحقيق  الجتاه  هذا  يف  هدفا   23 و�صع  مت 
اللتزام  عرب  والنظامية  واملنظمة  الآمنة  الهجرة 
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الهدف  ومف�صلة.  دقيقة  بيانات  وا�صتخدام  بجمع 
الثاين يتمثل يف مكافحة العوامل ال�صلبية وامل�صاكل 
الهيكلية التي جتعل النا�س يغادرون بلدهم الأ�صلي.

موؤخرا، قامت ال�صيدة تنداي اأ�صوميي، املقررة 
للعن�صرية  املعا�صرة  بالأ�صكال  املعنية  اخلا�صة 
والتع�صب،  الأجانب  وكراهية  العن�صري  والتمييز 
حيث  ر�صمية.  مهمة  املغربية  يف  اململكة  بزيارة 
حلقوق  الوطني  واملجل�س  احلكومة  مبمثلي  التقت 
و�صيا�صي  قانوين  اإطار  باعتماد  اأو�صت  و  الن�صان. 
ا�صتكمال  على  �صجعت  و  التمييز.  ملكافحة  �صامل 
تعزيز  احلالية  وكذلك  املهاجرين  ت�صوية  عملية 
احلواجز  على  الق�صاء  اإىل  الرامية  التدابري 
الالجئني  اندماج  اأمام  والهيكلية  الإدارية 
واملهاجرين. و قدمت اأي�صا جمموعة من التو�صيات 
الهامة للمجل�س الوطني حلقوق الإن�صان لكي يلعب 
الإن�صان  حلقوق  اأعمق  فهم  تعزيز  يف  قياديا  دورا 

بالبالد. 
من  م�صدر  التقرير،عرب  هذا  عن  تعليقا 
للعن�صرية  املناه�صة  املجموعة  الڭادمي، 
وهي  واملهاجرين،  الأجانب  ومرافقة  للدفاع 
املغربية  اجلمعيات  اأهم  و  من  اأقدم  واحدة 
عن  الهجرة،  جمال  يف  ت�صتغل  التي  والإفريقية 
ن�صبيا على ما جاء به، وو�صفه ب  ارتياحه ور�صاه 
»املتوازن واملو�صوعي«.  اأخربنا املتحدث اأن »بع�س 
اأحيانا  ات�صمت  اجلمعوي  الن�صيج  مع  الجتماعات 
وجهة  قدمت  التي  الراديكالية  اجلمعيات  بتواجد 
نظر متحيزة جدًا و غري مو�صوعية« . و قال اأي�صا 

اجلهود  العتبار  بعني  اخذت  اخلا�صة  املقررة  اأن 
الهجرة  جمال  يف  �صيما  ل  املغرب،  بذلها  التي 
واللجوء. و هذا يدل على اأن تنداي اأ�صوميي اأعدت 
يف  بالو�صع  جيد  علم  على  كانت  واأنها  زيارتها 
»العمل احلقيقي   « قائال:  امل�صدر  اأفرد   . املغرب« 
يجب  التو�صيات.  م�صتوى  على  هو  للمغرب  اليوم 
بتلك  يتعلق  فيما  خا�صة  جيدة  عالمات  يقدم  اأن 
التي ل حتر�س على اللجوء ل�صتخدام العديد من 
الو�صائل.« يف الأخري، ختم ممثل الڭادمي بالآتي، 
بيانها  لأن  بعد  اخلا�صة  املقررة  مهمة  تنته  مل   «
�صدور  حني  اإىل  موؤقتة  ال�صلة  ذات  وتو�صياتها 
انتظار  2019. ويف  يونيو  ل�صهر  النهائي  التقرير 
من  ر�صائل  اأ�صوميي  تنداي  �صت�صتلم   ، �صياغتها 
توجيه  يعتزم  الذي  املغربي  املدين  املجتمع  ممثلي 

التقرير النهائي يف اجتاه واحد اأو لآخر ». 
املتعلقة  الإكراهات  و  امل�صاكل  اأن  املوؤكد  من 
مطلقا  حال  تلق  مل  املهاجرين  و  الهجرة  مبو�صوع 
ال�صرية  الهجرة  و كافيا بعد، خا�صة يف ما يخ�س 
للمغاربة ب�صبب امل�صاكل القت�صادية و الجتماعية 
و  املهاجرين  كذلك  و  اململكة،  �صباب  ترهق  التي 
يعتربونه  الذين  اأو  باملغرب  القاطنني  الالجئني 
كمحطة عبور فقط. لكن ل ميكننا اأن ننكر �صل�صلة 
اململكة  تبنتها  التي  املجهودات  و  الإ�صالحات 
امل�صتوى  على  الهجرة  م�صاكل  حل  يف  لالإ�صهام 
الإقليمي و العاملي،  و خ�صو�صا بعد التزام العاهل 
املرتبطة  مبا�صرلل�صيا�صات  ودعم  بقيادة  املغربي 

بهذا التوجه.
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َهَلْك �صالو..َهلْي �صالو
ترانا كلَّنا �ِصْلنا 

ومل نرتْك وراَء الباِب  
من طنْي

لعلَّ الريَح ُترجُعنا على َعَجٍل 
ونزرُع يف بقاياها �صتوَل

التنْي
َلعلَّ املاَء يجري يف عروِق الرمِل يومًا

واهبًا �صرَّ اخ�صراِر الروِح  يف
الن�صِغ احلزيْن 

اأنا يا �صاحبي  ِمْثَلْك حزيْن((

َهَلْك عّز النزيل وعّز من قاْل
َهَلْك ريح ال�صماِل ونفحٌة من هاْل

َهَلْك ما عادوا بندرخاْن((
ُة  الفنجاْل َهلْي ريُح اجلنوِب و رنَّ

َهلْي ما عادوا من  حوراْن((
ُك اأهلَك يا �صديقي، حنَي ُيجرُي الرُتْ

اأهلي جُتريُهْم َعّماْن((
وحت�صدهم  رماُل  املوِت عند خمّيِم

الركباْن 
لنا اأهٌل  ُثكاىل، بائ�صوَن هناَك 

يف لبناْن((
لنا اأهٌل وراَء البحر وال�صطاآْن

اأتُهْم من دمانا األ ل برَّ
هذه  الأوطاْن

ى يف بالِد اهلِل  َيا ابراهيُم واأنا املُ�صظَّ
وحدي،  تائهًا،  ل ريُح  تطلقني

و ل عنواُن

اأنا مل اأهاجْر،  اإمّنا ُهّجرُت من وجٍع  ومن  اأمٍل
ومل اأحمْل  بَطْرِف الثوِب من حجٍر
َل اأحجاري هناْك فاإيّن قد ن�صيُت كَّ

اأتدري؟  اأنَّ  اأُمي غادرْت، رحلْت  بعيدًا
اإنها  ماتت  هناْك 

و  بكيُت وحدي يا �صديقي  ومل  اأراْك
ليُل   املنايف   يا   �صديقي  ُمرتٌع  بالربِد 

و الأ�صواْك

َهَلْك �صالو..َهلْي �صالو  وما بقيْت
باأر�ِس الداِر من 

اأحماْل
َق َجْمَعَنا خوٌف،  اأْرَدْتَنا ع�صا وفرَّ

الرتحاْل
ْتني العروبُة  يا �صديقي اأَذلَّ

ا اإذلْل اأميَّ
األ من عودٍة  ُترجى مع الريِح التي

ْت  �صماْل هبَّ
اَمُهْم اأ�صماْل َهَلْك ما األب�صوا ُخدَّ

َهَلْك عّز النزيْل وعّز من  قاْل
�صنخرُج    من   عميِق     الأر�ِس  كالزلزاْل

ابراهيم  ال�صاعر  قرية  هي  )بندرخان   
الرقة  يف  اأبي�س(  )تل   ملنطقة   تابعة  اجلرادي، 

اجلريحة(.

الثقافة
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الشاعر نورالدين اللباد

َهَلْك شالو..َهلْي شالو

�إىل �سديقي �ملُغوي د�ئماً، �ل�ساعر �جلميل جد�ً، �بن �لّرقة �لذبيحة، �ل�ساعر �بر�هيم �جلر�دي �ملتمرد 
على �للغة وعلى �لذين يذبحون �حلمائم و�الأطفال. رد�ً على ق�سيدته �لر�ئعة )َهلَك  �سالو( وهذ� �لعنو�ن بد�ية �لق�سيدة �ل�سهرية  لل�ساعرعبد �هلل 
�لفا�سل. �ليوم رحل �سديقي �جلميل �لذي ع�ست معه خم�س �سنو�ت يف �ليمن.عندما تعرفت �إليه قلت له �إين �أبحث عنك منذ �سباي فقد كنت �أنوي 
مطلعها  و�لتي  �أن �أطلب نقلي �إىل �سفارة �أخرى لكن مبا �أين عرثت عليك فاأنا باٍق هنا. كانت �أول ق�سيدة يف ديو�ين )حّدق بوجه �ملطر( عام 1998، 
)تطوف على على ح�سرة �لياأ�س ع�سقاً وتهمي كما قطرٍة يف �ل�سحاب( مهد�ة البر�هيم �جلر�دي. �أعيد �لق�سيدة �لتي كتبتها له عندما كان حما�سر� يف  
�سنعاء عام 2016. عاد ليموت يف دم�سق. �بر�هيم �جلر�دي مل يكن يكتب �سعر�ً، �بر�هيم كان �ل�سعر ذ�ته بلحمه ودمه ود�عاً �بر�هيم �جلميل. يف قلبي 

حزٌن ال ينتهي.
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كوثر ابراهيم

لغة الضاد

يف 18 كانون الأول / دي�صمرب من كل �صنة، نحتفل باليوم العاملي للغة العربية. 
يتجلى يف  اجلميلة. جمال  اللغة  لهذه  املميزة  املكانة  من جديد  ليوؤكد  ياأتي  احتفال 

جمالت ال�صعر، النرث، البالغة والعرو�س والنحو واخلط.
اللغة  مفردات  عدد  حيث  مليون،  ع�صرة  اثني  مفرداتها  عدد  يفوق  غنية  لغة 
300 ا�صم  الجنليزية ل يتعدى �صتة مائة األف، فعلى �صبيل املثال لالأ�صد اأكرث من 

مرادف.   
يبقى  اأنه  اأجنبي اإل  ببلد  لي�صتقر  بلده  ترك  على  ال�صخ�س  ترغم  قد  الأقدار 
مرتبطا بفخر واعتزاز بثقافته وباأ�صوله، حمافظا على لغته. فواجبنا اأن ندافع عن 
لغة يرى الغرب من تدري�صها لغة دين فقط، متنا�صيا اأنها لغة ح�صارة و�صلم و�صالم.

 يقول ال�صاعر حافظ ابراهيم مدافعا عن اللغة العربية:
َدَفاتي. ا�َس َع�ْن �صَ  اأنا البحُر يف اأح�صاِئِه الدرُّ َكاِمٌن . . . َفَهْل �َصاأَُل�وا الَغ�وَّ

 
الوقت،  نف�س  يف  وعريقة  متجّددة  لغة  بجمالها،  اللغة  هذه  اأده�صتني  لطاملا 
متجددة با�صتيعابها كلمات وم�صطلحات حديثة، وعريقة بارتباط جذورها يف اأعماق 
لغة  رائعة  العربي،  واملنقو�صة باخلط  املزخرفة  التاريخ، جميلة هي كجمال حروفها 

ال�صاد وكلماتها تزين ف�صيف�صاء الكتب وعمران امل�صاجد والق�صور.
يقول: مر�صيه  وليم  الفرن�صي  للم�صت�صرق  اأعجبني  كالما  اأ�صتح�صر   هنا، 

»العبارة العربية كالعود، اإذا نقرت على اأحد اأوتاره رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، 
ك اللغة يف اأعماق النف�س من وراء حدود املعنى املبا�صر َمْوكبًا من العواطف  رَّ ثم حُتَ

وال�صور«.
فمن حق كل واحد بنا اأن يكون مفتخرا بلغة كانت اأ�صا�س احل�صارات واملجتمعات 
الإبداع  لغة  والأدب.  والرتاث  الثقافة  يف  كبرية  اأهمية  ذات  لغة  القدمية،  العربية 
والفكر. �صنحتفل بلغة الفن والإبداع والتي هي من اأكرث اللغات انت�صارا يف العامل حيث 

حتتل املرتبة الرابعة.
تكفينا غربة الوطن، ل نريد غربة اللغة! فلنكن خري �صفراء للغة العربية! ن�صونها 
امل�صافات  تن�صيك  اللهجات،  توحد  القادمة. لغة  لالأجيال  ذخرا  تبقى  لكي  ونقدرها 
ل�صانك  اأن  تذكرك  لكنتك،  اأو  انتماءاتك واأ�صولك  كانت  فمهما  وال�صتات،  واحلدود 

وجنانك عربي.
اأمتنى اأن جنعل من هذه املنا�صبة عيدا لالفتخار مبا�س تليد و�صعيا للرقي بلغة 

ال�صاد نحو م�صتقبل جميد.

رأي
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اتخذت   1973 دي�صمرب   18 يف  وبالتحديد  عاما  واربعون  خم�صة  قبل   
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرارا باأعتباراللغة العربية لغة ر�صمية �صاد�صة 
يف املنظمة، ويف اكتوبر / ت�صرين اول اعلنت منظمة اليون�صكو ولول مرة اعتبار 
هذا اليوم ، 18/ 11 يوما عامليا للغة العربية، لكونها واحدة من اكرث اللغات 
انت�صارا يف العامل حيث ينطق بها اليوم ما يقرب من 400 مليون ان�صان، ومما 
يحزننا باأن هذه املنا�صبة مل تالق ما يليق بها يف عموم بلداننا العربية �صوى 
بع�س الإ�صارات ال�صحفية كنوع من رفع العتب، عدا بع�س الغيورين على لغتنا 
الم، او كما يحلو لنا نحن العرب ان ن�صميها » لغة ال�صاد«، لإميانهم باأن يف 
قوتها قوة لالإنتماء القومي والديني وهي اللغة التي اأر�صل اهلل جال وعال، نبيه 
اأهل اجلنة،  لغة  حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ليخاطب الأمم بها وهي كذلك 
جند اليوم اأطراف عدة حتارب هذه اللغة وت�صتعمل كل معاول الهدم لتجهيل 
كتب  وتاريخها  الأمة  هذه  ثقافة  اأن  يدركون  حيث  عنها  واإبعادهم  بها  اأهلها 
بهذه اللغة واأعادوا لنا �صياغة ثقافتنا وكتابة تاريخنا بلغاتهم حتى ل نقراأ اإل 
اأ�صبحنا الأداة  اإننا  اأنف�صنا. وما هو موؤمل  اأن نقراأ عن  ما اعدوا وخططوا لنا 
الطيعة لتنفيذ هذه املهمة املربجمة. نحن اأمام �صوؤال موجع ماذا جرى للغتنا 
العربية ؟  يقال يف املثل الدارج »كمثل القطة التي تاأكل اأبنائها« ويف مثل هذا 
احلال يجوز لنا القول، نحن اللذين نحمل معاول الهدم ونبتعد بت�صارع مذهل 
بها  وتلونا  ال�صهادتني  وُنطق  اهلل  وحدانية  بها  تعلمنا  التي  احلانية«  »الأم  عن 
نتباهى يف  واليوم  الإن�صانية واحل�صارية  القيم  بها كل  تعلمنا  الكرمي،  القراآن 
احيانًا  ت�صعر  لغتنا حتى  بغري  م�صاعرنا  والتعبري عن  البع�س  بع�صنا  خماطبة 
بالغربة املرة واأنت ترى من ميار�س ال�صادية عليك وهو يخاطبك ويعرف عمق 
الأمل الذي بك من جتاهل متعمد للغتك التي جت�صد �صخ�صيتك وهويتك. يقول 
الرابطة  اإنها  الأمة،  قوة  م�صدر  هي  اللغة  اإن   « في�صته:  الأملاين   الفيل�صوف 
احلقيقية بني عامل الأج�صام وعامل الأذهان« . اأما امل�صت�صرق الفرن�صي اأرن�صت 
رينان  فيقول يف كتابه »تاريخ اللغات ال�صامية العاّم ومنهجها املقارن« يقول: 
»اإن اللغة العربية بداأت فجاأة على غاية من الكمال وهذا اغرب ما وقع يف تاريخ 
م�صطفى  الكبري  العربي  الأديب  اأما  �صيخوخة«.  ول  طفولة  لها  فلي�س  الب�صر 
والتاريخ  التاريخ  مظاهر  من  مظهر  اللغة  »اإن  اللغة:  يف  قال  الرافعي  �صادق 
اآخر حيث  اإىل منحى  العربي طه ح�صني فذهب  اأما عميد الأدب  الأمة«  �صفة 
قال: »اإن املثقفني العرب الذين مل يتقنوا لغتهم لي�صوا ناق�صي الثقافة فح�صب 
هذا  يف  يقال  ما  الكثري  وهناك  اأي�صا«.  ومهني  كبري  نق�س  رجولتهم  يف  بل 
املجال واأنا ل�صت بعامل لغة ولكني ناطق بها، هي هويتي ومكّون ثقافتي، اأحتمل 
امل�صوؤولية كما هي اجلماعة، ولنقف اليوم جميعا اأمام م�صوؤوليتنا يف احلفاظ 
على لغتنا ونعيد لها اأهميتها كلغة ح�صارة وحا�صنة ر�صالة اإن�صانية نخاطب بها 
اأنف�صنا اوًل و نحاور بها ح�صارات الأر�س عندها نكون جديرين بالنتماء اإليها.

في اليوم 
العالمي 

للغة العربية
لغة الضاد 
قوتها قوة 

لإلنتماء 
القومي

  غسان الطالب
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ت�صاءل  كبرٍي، حتى  ب�صكٍل  الكون  اّت�صع هذا 
و�صكن جهازًا ل يتجاوز حجم اليد، عدد قاطنيه 
الأر�س  فتحّولت  الأر�صّية،  الكرة  �صّكان  معظم 
اإىل قريٍة �صغريٍة حدودها جهاز حممول، و على 

الأكرث كمبيوتر.
ونتيجًة لهذا النفتاح غري امل�صبوق، انت�صرت 
و  ال�صفراء  و  الأمراء  وتعّدد  الاّلمعة،  الألقاب 
ال�صعراء و الأدباء، حتى اأّن بع�س حاملي �صهادة 
حرف  اأ�صمائهم  اأمام  ي�صعون  باتوا  ال�صرتفيكا 

الدال »دكتور« وِق�س على هذا!
يف  بكرثٍة  انت�صرت  التي  ال�صور  ومن 
التوا�صل  مواقع  عرب  ة  خا�صّ  - الأخرية  الآونة 
الجتماعّي على اختالفها - �صهادات الدكتوراة 
الفخرّية التي مُتنح ب�صكٍل ل م�صوؤول، متجاهلني 
لها  يحّق  التي  اجلهات  اأو  منحها،  �صوابط 

ا�صت�صدار مثل تلك ال�صهادات.
اإّن الدكتوراة الفخرّية لي�صت مرتبة علمّية، 
و ل مُتنح نتيجة مناق�صة اأو ر�صالة، بل هي لقٌب 
هي)�صهادة  اأدّق  ومبعنى  اأكادميّي،  تكرميّي 
مرموقة  جامعة  ِقَبل  من  مُتنح  �صرفّية(، 
درجة  مبنح  لها  َي�صمح  ترخي�سٍ  على  ح�صلت 
اجلامعة  لهذه  يحّق  ول  العلمّية،  الدكتوراة 
عّدة  بعد  اإلَّ  الفخرّية  الدكتوراه  �صهادة  منح 
التخ�ص�صّية  لل�صهادات  منحها  من  اأعواٍم 
العلمّية، ل�صخ�س اأو موؤ�ص�صة، كنوٍع من التقدير 
النوعّية  العطاءات  اأو  العظيمة،  لالإجنازات 
التي قام بتقدميها ملجتمعه، اأو خلدمة الب�صرّية 
املمنوحة  املوؤ�ّص�صة  تكون  ما  وعادًة  جمعاء. 
املانحة  للجامعة  يحّق  باأّنه  العلم  مع  تربوّية، 
املمنوح  من  الفخرّية  الدكتوراة  درجة  �صحب 
لأجلها  ُمنحت  التي  املعايري  باإحدى  اأخلَّ  اإْن 
هذه ال�صهادة، وهذا ما حدث عندما مت �صحب 
�صهادات الدكتوراه الفخرّية من الزعيم الليبي 
الراحل معّمر القذايف، وعقيلة الرئي�س امل�صري 

ال�صابق )�صوزان مبارك(.
اإىل  الفخرّية  الدكتوراه  �صهادة  تاريخ  يعود 
اأّول  اأّن  املراجع  تذكر  حيث  الو�صطى،  القرون 
اإىل  الوقت  ذلك  يف  ُمنحت  قد  فخرّية  دكتوراه 
املّتحدة  اململكة  يف  �صالي�صربي  مدينة  اأ�صقف 

الربيطانّية.

هذه  منح  على  الأوروبي  النموذج  ارتاأى 
العلمّية  الأ�صعدة  جميع  يف  للنابغني  ال�صهادة 
منحها  ا�صتبعاد  مع  وغريها،  والفنّية  والأدبّية 
حدث  لكن  احلّكام،  اأو  وال�صيا�صّيني  للقيادّيني 
يف الآونة الأخرية جمموعة من التجاوزات حيث 
منحت الدكتوراة الفخرّية لعدد من ال�صيا�صيني 
ومن  العريقة،  الأوروبّية  اجلامعات  قبل  من 
التي  الأمريكّية  الفخرّية  الدكتوراه  هنا ظهرت 
دعم  �صرط  موؤ�ص�صٍة،  اأو  �صخ�سٍ  لأّي  مُتنح 
ال�صخ�صّيات  اأبرز  ومن  مالّيًا.  اجلامعات  تلك 
ال�صهادة،  هذه  ح�صدت  التي  واأ�صهرها  بل 
مانديال  نيل�صون  اخلالد  الإفريقّي  الزعيم 
و  العظيمة  لت�صحياته  بجدارة  ا�صتحّقها  الذي 
ر�صالته النبيلة يف حماربة العن�صرّية والرتقاء 
ولونه وجن�صه،  اإىل عرقه  النظر  دون  بالإن�صان 

اإ�صافة لالأديب امل�صرّي جنيب حمفوظ.
اأغلب  فتندرج  العربّية  البالد  يف  اأّما 
التمّلق  عنوان  حتت  املمنوحة  ال�صهادات 
ال�صهادات  كّم  عليه  تدّل  ما  وهذا  ال�صيا�صّي، 
واملمنوحة  العربّية  اجلامعات  من  ادرة  ال�صّ
اأّدى  الذي  الأمر  واحلّكام،  ال�صلطة  لرجالت 
اإىل فقدان هذه ال�صهادة قيمتها ال�صرفّية ب�صكٍل 

كبرٍي.
اأّما بعد انت�صار مواقع التوا�صل الجتماعّي، 
فقد مّت اإ�صقاط كل تلك ال�صروط واملعايري التي 
مّت ذكرها اآنفًا، حيث ظهرت مواقع اأو موؤ�ّص�صات 
بعد  لأ�صخا�ٍس  ال�صهادات  هذه  منح  على  تعمل 
اأو م�صالح معّينة - مادّية  اإىل غاياٍت  الو�صول 
اأم معنوّية - من ال�صخ�س املمنوح، ومن  كانت 
الذي  )د.(  الدال  حرف  ا�صتخدام  َكرُث  هنا 
تلك  على  التمّلق  تع�صق  التي  الأ�صماء  ي�صبق 
املواقع، ُمتجاهلني املعنى العميق وال�ّصاق الذي 
حتى  ال�صهادة  هذه  فعلّيا  ي�صتحّق  من  �صلكه 

متّكن من احل�صول عليها.
هو  ال�صدق  باأّن  التاأكيد  اأوّد  النهاية  ويف 
هذا  ُي�صرتى  ل  و  املتبادل،  الحرتام  اأ�صا�س 
الحرتام بلقٍب مزّيف مّت احل�صول عليه بطرٍق 
ملتوّيٍة من جهاٍت جمهولة، وكّل فرد ي�صنع لقبه 
�صخ�صّية  عن  الناجت  مبكانته،  و  به  يليق  الذي 
الألقاب  وُت�صقط  وعملها،  بفعلها  نف�صها  تربز 

جانبًا.

الثقافة
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رأيكالم اخـــر 

يف مثل هذه اليام من العام 2003 اي قبل احلرب المريكية على العراق ب�صهور 
الأمريكي  الرئي�س  كان  املجيد  امليالد  اأعياد  باإحتفالت  من�صغال  العامل  وبينما  قليلة، 
ر �صرا وعلنا لهذه احلرب وكان كلما مر يوم تت�صاعد معه قرع الطبول  جورج بو�س يح�صَ
التي توؤكد حتمية قيامها، ويف املقابل كانت هنالك م�صاعٍ  كثرية عربية ودولية جتري 

خلف الكوالي�س لواأد هذه احلرب.
يومها كنت اأعمل دبلوما�صيا اإعالميا يف ال�صفارة العراقية بالعا�صمة الردنية عمان، 
املكلفة  لأنها  اخلارجية  وزارة  لعمل  اخللفي  املوقع  تعترب  وقتها  ال�صفارة  هذه  وكانت 

با�صتقبال ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني القادمني لزيارة العراق اواملغادرين منه. 
العمل  قادة  من  وهو   - يا�صني  �صباح  الدكتور  ال�صفري  �صعادة  الهاتف  عرب  طلبني 
لدى  العراق  �صفري  من�صب  �صغل  حيث  الدبلوما�صي  للعمل  وانتقل  بالعراق  العالمي 
الردن- عندها طلب مني اأن اأ�صبقه اىل فندق انرتكونتيننتال لوجود الرئي�س اللبناين 
الراحل  الرئي�س  للقاء  بغداد  اىل  طريقه  يف  كان  والذي  اجلميل  امني  ال�صيخ  ال�صابق 
قيام  ومنع  املتحدة  والوليات  العراق  بو�صاطة بني  للقيام  والت�صاور معه  �صدام ح�صني 
احلرب، وقد ابلغني ال�صفري حلظتها انه �صيلحق بي اىل الفندق فور اإنهاء اأمر ما كان 

معهودا به.
حتدثت  الداخلي  الهاتف  وعرب  الفندق،  و�صلت  و  يا�صني  ال�صفري  �صبقت  وبالفعل 
مع الرئي�س اجلميل واخربته اين قد كلفت باللتقاء مع �صيادته وموجود الآن يف �صالة 
ال�صتقبال، مل يرتدد الرجل يف دعوته يل بال�صعود اىل اجلناح الذي كان يقيم فيه وبعد 

دقائق وجدت نف�صي وجها لوجه امام الرئي�س.
دار حديث ق�صري بيننا قبيل و�صول ال�صفري مل ي�صرح يل مبو�صوع قيامه �صخ�صيا 
من  �صكل  باأي  العراق  على  احلرب  قيام  منع  يريد  انه  منه  فهمت  لكني  بالو�صاطة، 
من  واإن�صحبت  ال�صفري  و�صل  بعدها  جميعا،  غايتنا  باأنها  اأجبته  اأين  واأتذكر  ال�صكال 

اللقاء تاركا خ�صو�صية احلديث بينهما.
وبالفعل غادر الرجل يف م�صاء ذلك اليوم اىل بغداد وعلمت بعدها انه التقى الرئي�س 
�صدام ح�صني واإتفق معه على م�صاعيه اخلرية. بقيت اأتابع خط م�صار اجلميل من خالل 
قنوات خا�صة جدا بدافع الف�صول ملعرفة ما �صتوؤول اليه نهاية املطاف، ل�صيما ان هذه 
الو�صاطة مل يتم العالن عنها يف و�صائل العالم اإطالقا، فعلمت بعد ذلك انه �صافر 
اىل وا�صنطن والتقى الرئي�س المريكي وعر�س عليه اأمر الو�صاطة لوقف احلرب، اإل ان 
بو�س كان يف تلك اليام ع�صيا عنيدا ل ي�صمع اأي حديث من هذا القبيل ول يلتفت اىل 
اأي جهد اأو و�صاطة ملنع احلرب، بقدر ما كان يدفع باإجتاهها بقوة وبذلك ف�صلت م�صاعي 
املحاولت  من  ف�صلت غريها  مثلما  لها  التي حتم�س  وجهوده  ال�صابق  اللبناين  الرئي�س 

اجلادة واملخل�صة.
هذه واحدة مما كان يدور ويجري خلف الكوالي�س، لكني كنت �صاهدا عليها واأعرف 
مدى ا�صتعداد العراق لأي حوار مع الوليات املتحدة وكم كان مرحبا باأي جهد ي�صب يف 

هذا الجتاه عك�س ما يتداوله البع�س احيانا بالقاء اللوم على القيادة العراقية.

 

نهال الكعبي   جالل النداوي

وجها 
لوجه 
أمام 
الرئيس .. 
!

إيران من بين الدول ذات 
أعلى معدالت السجن
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يقول النائب الإيراين حممود �صادقي اإن اإيران من بني ع�صر 
دول يف العامل لديها اأكرب عدد من ال�صجناء، وفقًا لالإح�صاءات 
23 فردًا لكل  اإيران كان لديها  اأن  الر�صمية. واأ�صاف �صادقي 
100 األف �صخ�س يف ال�صجن يف عام 1980. ولكن بلغ هذا 
الرقم 280 �صخ�صًا لكل 100 األف �صخ�س يف عام 2017، 
ح�صب قول �صادق، وهو اأي�صًا ع�صو يف جلنة التعليم والبحوث يف 

الربملان الإيراين. 
يف ال�صابق، كان م�صوؤولو ال�صجون الإيرانيون قد ذكروا مرارًا 
وتكرارًا اأن عدد ال�صجناء يف �صجون البالد يزيد مرتني اأو ثالثة 
اأ�صعاف عن احلجم احلقيقي لل�صجن. عالوة على ذلك، مت ن�صر 

العديد من التقارير حول �صوء اأو�صاع ال�صجناء يف اإيران.
كما اأ�صارت تقارير حقوق الإن�صان اإىل العديد من احلالت 
داخل  اجلرائم  تزايد  مثل  الإيرانية،  ال�صجون  يف  احلرجة 
ال�صجون، وزيادة الأمرا�س وعدم توفري خدمات �صحية لالأفراد 
املعتقلني  الفراد  من  كبري  وعدد  المرا�س  من  يعانون  الذين 
ب�صبب ق�صايا اقت�صادية وحتديدا بعد احل�صار الأمريكي على 

اإيران.
اإيران  اإن يف  اإعالمية  مقابلة  �صابق يف  اأحوازي  �صجني  قال 
ال�صرية  وال�صجون  الر�صمية  ال�صجون  ال�صجون.  من  اأنواع  ثالثة 
اأكرث  من  واحدة  هي  ال�صرية  وال�صجون  الحتجاز.  و�صجون 
الر�صمية  ال�صجون  اأن  واأ�صاف  العامل.  يف  خطورة  ال�صجون 
املنظمات  من  انتقادات  تواجه  الأحواز،  يف  وخا�صة  اإيران،  يف 
الدولية، فمثاًل، مت احتجاز 6700 �صجني يف �صجن كارون يف 

الحواز، يف حني كانت �صعة ال�صجن 2500 �صخ�س فقط.
قال ح�صن مو�صوي ت�صلك، رئي�س جمعية العمال الجتماعية 
يف اإيران، يف مقابلة مع وكالة اي�صنا اأن يف كل �صاعة يف اإيران، 
اأن يف كل  مو�صوي  اأ�صاف ح�صن  ال�صجون.  ا  �صخ�صً  50 يدخل 
يوم، يدخل 1200 �صخ�س يف ال�صجون و438000 �صخ�س 
 200 كل  من  بحيث  اإيران،  ال�صجون يف  اإىل  يدخلون  عام  كل 

اإيراين، يدخل �صخ�س كل عام اإىل ال�صجن.

العدد 5-  السنة األولى



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.

السباعي: كم هو عدد الجبهات 
التي على الكاتب أن يخوضها؟!

ماجدولين الرفاعي

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

مكاّنها  من  ��ستخر�جها  على  �أعمل  مل  �إن 
�ساعت،  كتب،  يف  وت�سنيفها  �سوئّيا  وتن�سيدها 
يف  �ملوزعني  �أ�سرتي  �أفر�د  من  �أيٌّ  يعرف  ولي�س 
كانت  »�لف�سف�سة«  �أّن  �آخر  و�أمر  �سيئا،  عنها  �لعامل 

مّما حمل �لقوم معهم �إىل �ملهجر! فقررت �لعودة.
�أين  ظّنو�  �الآخر،  �لطرف  من  �ل�سانئني  بع�س 
�ملهجر  يف  و�أين  �لقهر،  من  هرًبا  �لوطن  غادرت 
هل  �أل�سنتهم...  و�أعملو�  جنوم«،  »خم�سة  �أعي�س 

قطعُتها بعودة مل يظّنوها؟ 
احلكاية اأن ابنتي الفنانة الت�صكيلية »خلود« كانت 
وابنها الت�صكيلي »ماجد« هما اآخر من تركني بدم�صق 
اإىل القاهرة، ت�صارك يف ور�صات فنية وحتقق ازدهارا، 
اإىل اأن تغرّي الو�صع هناك، بالن�صبة للم�صريني تغيري 
فعادا  التعامل،  تغيري  لل�صوريني  وبالن�صبة  احلاكم 
فر�صة  يل  فتوافرت  ال�صغري،  وطني  بيتي  يف  واأقاما 
كّل  من  علّي  انهالت  ن�صائح  من  لها  ويا  العودة... 
حدب و�صوب: اإّياك اأن تعود! ل اأمان لهم! اإنهم.....! 
ولكني اجتزت بكل الثقة احلدود نحو وطني ال�صغري، 

بيتي، اأَْيكة من كتب وزهر يا�صمني!
ممار�صته  على  جريت  الذي  لالنتقاد،  بالن�صبة 
متابًعا  وللف�صاد،  للقهر  املا�صي  القرن  �صتينيات  منذ 
وكذلك   ،)2011( احلرية  انتفا�صة  قيام  عند  اإياه 
املريح  املغرتب  ذلك  يف  الع�صرين  الأ�صهر  مقيم  واأنا 
وغري املريح مًعا، ثّم بعد العودة... مل تتغرّي وتريته يف 

�صيء، ل ت�صعيًدا ول تخفيفا!
متوجها  الأطل�صي  املحيط  فوق  واأنا  اأين  ولأذكر 

اإىل هناك، كتبت ون�صرت:

الثقافة
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و اهلِل
ما فارقُتك، يا وطني

خوًفا من عيوِنِهُم املبثوثة
ول َرَهًبا من �صيوِفِهُم امل�صلولة

ولكْن
لأّن الأ�صرة التي اأجنبُتها

على مدى ن�صف قرن ويزيد
قد رحل اأفراُدها يف كّل اجتاه

ومل يبَق يل بدم�صق
َمن اإذا انتابني وجٌع

مّيُد اإيّل يَده بكاأ�س ماء!
�صفحتي ظهرية الثنني 7-10-2013

التاريخ  اإن  منيف  الرحمن  عبد  الروائي  يقول   -
يعّلم الإن�صان الدرو�س، ويجعله اأكرث وعيًا واأقدر على 
التاريخ؟  عّلمك  فماذا  املنا�صبة..  اخلطوات  اتخاذ 

وهل غرّي من اجتاه خطواتك؟
�� ل اأرى الب�صر يعتربون بحوادث التاريخ واأحداثه، 
بل اأح�صب اأنهم ي�صتفيدون منه باأن ُيدخلوا »تعديالت« 

على ال�صلبيات التي ميار�صون ويتابعون. 
عّمت  �صنة  خم�صمئة  قبل  مثال:  لذلك  ولأ�صرب 
بهدف  اآخر  �صعبا  �صعٌب  يحتّل  اأن  ظاهرُة  العامل 
يقّدمون  اأنهم  اعتقادهم  بدافع  ولي�س  ثرواته،  نهب 
الفتوحات  املقدوين،  الإ�صكندر  )فتوحات  ح�صارة 

الإ�صالمية...(. 

البحار  وراء  ممتلكاتها  باأّن  انكلرتا  واعتّزت 
والربتغال  اإ�صبانيا  وكذلك  ال�صم�س،  عنها  تغرب  ل 
القرن  منت�صف  يف  ُقّي�س،  وملا  ورو�صيا...  وفرن�صا 
اأمٌم  قامت  اأجله،  ينتهي  اأن  لال�صتعمار  الع�صرين، 
من  واتخذت  وكّيفت،  عّدلت  باأن  طالعة،  اأخرى 
ُقرب  ومن  ُبعد،  من  ترميه  لها  الدول هدفا  اقت�صاد 
التي  الدولة  تلك  اأعني  وتعت�صر،  العنق  على  تقب�س 
باتت حتكم العامل وتزدهي، وتهابها حتى دول القارة 
ُتذّل دول العامل التي ل طاقة لها  العريقة، ويف ذلك 

بالدفاع عن النف�س!  
باأ�صلوب  اأخذت  قد  دوٌل  هناك  كان  واإذا 
الدميقراطية - الذي لي�س هو حكَم »املدينة الفا�صلة« 
زال  ما  اأخرى  اأمًما  فاإّن   - املوجود«  »اأح�صن  هو  بل 
ويحكمونها  اأبنائها  من  املُنتزون  عليها  ي�صيطر 
باحلديد والنار وبالدم امل�صفوح يف الأقبية املعتمة ويف 

ح النهارات امل�صم�صة، غري مبالني بِعرب التاريخ. َو�صَ
النازف  القلم  �صاحَب  �صديقتي،  يا  اأنا،  واأما 
امل�صتِمّد حرَبه من دم القلب، فاإين ما زلت منذ وعيت 
اأغّني للحرية، مثل غجري تائه، ق�صائد تطربه، واإن 
عرف اأّن عدد املَُتطّربني قليل. واإليك كلمات افتتحت 

بها كتابي »تقول احلكاية« )دم�صق 2006(:
لِك اأغّني

اأعزف على نايي
اأروي احلكايات

اأقول واأقول...

العدد 5- السنة األولى
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ُت�صَفق يف وجهي الأبواب
تو�صد علّي الأبواب

اأنطلق اإىل َعراء الوطن
اأغّني واأغّني

والعينان يف الأفق
اأيتها احلرية اجلميلة

اآمنت باأّن فيك الرتياق
الذي َي�صفي من كّل فا�صد وقبيح

وُيعيد اإىل احلياة جمالها وُرواءها
باجلر�أة  �لفي�سبوك  يف  من�سور�تك  تتميز   -
و�لنقد �ملبا�سر لنظام �حلكم يف �سوريا.. �أال تخ�سى 

على نف�سك من �العتقال؟
اأدبّي  ل�صبب  وقد طالني  العتقال مل يخطئني،   ��
يتماهى بال�صيا�صة. واإذا كنت قد كرهت اخلاكي من 
 ،1949 عام  بانقالبه  الع�صكري  ذاك  قام  اأن  يوم 
الفرح  وْهِم  َبعد  ِمن   - تعّمقت  هذه  كراهيتي  فاإّن 
ربيع  يف  القاهرة  جامعة  طلبة  مع  خرجت  منذ   -
1954 نهتف بحناجر غري مبحوحة: »ي�صقط حكم 

البكبا�صّية!«.   
ا�صتمّدها  بدميقراطية  نحلم  كنا  الأيام  تلك 
لكن  و  الفرن�صي«،  النتداب  »نري  حتت  وهو  �صعُبنا 
وبهاء  النتهازّية  بني  املرتّجحني  الثوريني  الطاحمني 
اأن  الوليدة  الدميقراطية  لهذه  يريدوا  مل  الأحالم، 
بب�صاطري  َدْو�ًصا  عليها  فاأجهزوا  قدميها،  على  تقف 
قبل  به  هتفنا  كنا  ما  داخلي  يف  وا�صتيقظ  الع�صكر. 
عقد من �صنني وراء اأبواب جامعة القاهرة، ولأين مل 
انزويت  الهتاف،  ذاك  مثل  يف  ي�صارك  من  هنا  اأجد 
منذ ال�صتينيات يف بيتي الوادع، اأحلم باحلرية واأغّني 

لها املواويل. 
املغّم�صة  املكدودين  لقيمات  عن  كتبت  كنت  واإذا 
عن  التعبري  كذلك  ا�صتغرقني  فقد  اجلبني  بعرق 
والثقافة  احلّر  الفكر  ذوو  له  يخ�صع  الذي  القهر 
اإىل  العامِل  ُي�صطّر  اأن  من  اأمّر  هناك  وهل  والإبداع، 
ولوَن  وجهه  »مالمح«  يغرّي  اأن  من  ميكنه  اخرتاٍع 
الب�صرة والطول والعر�س ليقول لهم �صاعة الوقوع يف 
قب�صتهم: اأنا ل�صت اأنا!.. واأن اأ�صّور املثقف ير�صى يف 
حلظة ذّل اأن ُيقّبل ب�صطار جالده اأمال يف اخلال�س، 
اقرتف  التي  املهانة  اأبعاد  يدرك  انطالقه  وُبعيد 
فيذهب بعيًدا اإىل ال�صحراء، يبكي طول الليل وعيناه 
يف  ق�ص�س  من  ورد  مّما  )ذلك  ال�صرقي!  الأفق  اإىل 
باري�س   ،1975 )بريوت  املوت«  حتى  »حزن  كتابي 

بالفرن�صية 2002(. 
من  بكثري  الق�ص�س  هذه  اأغّلف  كنت  اأين  ومع 
يف  اأن�صرها  اأن  علّي  ع�صريا  كان  فقد  ال�صفافّية، 
 - نادرا  اإل   - المتناع  ومع  العتيدة،  الوطن  دوريات 

ل  واأين  »مارق«،  اأين  على  اإيّل  ينظرون  املوالون  كان 
ون. اأومن بتجّليات التطّور الذي به يتغنَّ

مبثل  ياأبه  كان  ما  فوق  من  النظام  باأّن  واأعرتف 
هذا ال�صوت ال�صعيف اخلافت، ثقًة منه بالنف�س متالأ 
اأعطافه، اإل اأّن الذين ميار�صون »الثقافة« علينا كانوا 
حقوقي  من  كثري  من  فحرموين  تاأديبنا...  يتوّلون 

الأدبية.
ت�ساألني عن �خل�سية! 

يف  ال�صتينيات،  منذ  القهر،  عن  التعبري  بداأت 
يف  اأ�صلوًبا  »الفانتازيا«  من  تتخذ  متوالية  ق�ص�س 
ال�صكل ويف امل�صمون. ويف »�صبكة التوا�صل« امل�صتحَدثة 
ويف  بال�صفافّية.  امل�صربلة  »التغريدات«  اأر�صل  اأخذت 
واإّن  اأزد...  ومل  ل  ذاك  عن  اأتوقف  مل  بعيًدا  اإقامتي 
النظام ليعرف اأن ل توا�صل بيني وبني اأي طيف من 
الأطياف »فموايل من راأ�صي«. اأجل، كنت على ثقة من 
الأ�صباب  لتلك  باأذى،  عودتي  عند  مي�ّصوين  لن  اأنهم 
التي اأ�صبح اأولها ال�صّن حّدثني �صديق من »العارفني«: 

راأي«!«،  »�صهيد  منك  يجعلوا  اأن  يريدون  ل  »اإنهم 
ولعلهم ينتظرون حلول الأجل اأو موت الذاكرة!    

اأي  اإىل  الأقوياء..  يكتبه  التاريخ  ت�صر�صل:  - قال 
حد جتعلنا تلك املقولة  ن�صكك بالتاريخ وباأبطال

»بني  التدوين« قد حّل يف زمن  �� مل يكن »ع�صر 
اأمّية« وهم يف دم�صق، كانوا يف »ع�صر فتوحات«، وبعد 
تبّقى  ما  غ�صون  يف  التدوين  ابتداأ  دولتهم  دالت  اأن 
من املئة الثانية للهجرة )8 ق م( والأمُر يومئذ بيد 
العبا�صيني، فكتب املتزّلفون لالأقوياء واملُن�صفون مًعا 
ما كتبوا من تاريخ الأمويني. اأقول لال�صتطراف: ويوم 
كتب »اأبو الفرج الأ�صفهاين« الأمويُّ الهوى مو�صوعته 
يطلبون  اأنهم  الأندل�س  اأموّيي  من  تلقى  »الأغاين«، 

ن�صخة من الكتاب بالثمن العزيز.
ول�صت  بتمامه،  �صحيح  تاريخ  هناك  لي�س  اأقول: 
باحلقيقة  املعنّي  الباحث  فاإّن  ع�صّية،  م�صكلة  اأراها 
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التاريخ  اأوراق  يف  بالتدقيق  يتلّم�صها  اأن  ي�صتطيع 
مقادير  واملقارنة،  باملعار�صة  في�صتخل�س،  املتباينة، 
حمًدا  اأقول:  وا�صتطراًدا  الهوى.  اأي�صا  َيدخلها  منها، 
هلل اأن كتابة التاريخ لي�صت »مقّننة«، مبعنى اأن يكتبها 
ثّم  التزوير  غاية  يف  يكتبون  ما  ياأتي  �صلطة«  »كّتاب 
امل�صروع  هذا  مثل  العقول.  على  ذلك  ال�صلطة  ُتفر�س 
التاريخ«،  كتابة  »اإعادة  عليه  واأطلقوا  بلدي  يف  قام 
ت�صدر  تاريخية«  »درا�صات  �صّموها  جملة  له  واأُن�صئت 
كتابة  »اإعادة  مل�صطلح  وابي  دم�صق.  جامعة  عن 
التاريخ«، يف نظري، من معنى اإل تقدمي ن�صخة للتاريخ 

مزّورة. وللعلم، ذهب امل�صروع وبقيت املجلة.
عن  بعيًدا  التاريخ  يكتب  من  هناك  واإّن  اأقول: 
احلقيقة،  دفء  من  كثري  اأو  قليل  فيه  ي�صيع  الأعني، 
فين�صروه.  النا�س  يكت�صفه  يوم  اإىل  العتمة  يف  يبقى 
اأذكر على �صبيل الطرافة ذلك املكتوب بالعامية تاأليف 
املوؤرخ الدم�صقي ال�صعبي »الُبديري احلالق« )من اأهل 
»حوادث  بعنوان  ُن�صر  للهجرة(،  ع�صر  الثاين  القرن 
ما  ال�صغرية  الأ�صرار  بوح  من  فيه  اليومية«،  دم�صق 
ُيبهج النف�س، ول عيب فيه اإل اأّن يًدا مّرت عليه �صاءت 

اأن تخفف من ُغلواء عاّميته فما اأح�صنت �صنعا! 
زرت  و�الجتماعية  �الأدبية  م�سريتك  خالل   -
عا�سمة  �أحّب  ما  �أ�ساألك:  دعني  �لدول..  من  كثري� 

�إىل قلبك، بعد دم�سق طبعا؟
�لتي  حلب،  فـ  وحلب،  دم�سق  بعد  قويل  بل  ــ 
عا�صمة  هي  العريقُة،  بالنور،  فيها  عيناي  اكتحلت 

الدنيا، واإن طالها اليوم التدمري والتهجري! 
اأقول لك: اإين، خالل خم�صني ال�صنة وزيادة التي 
يف  يكون  مدينتي  اأزور  عندما  العا�صمة،  يف  اأعي�صها 
القلعة،  حول  اأم�صي  املعتادة:  بجولتي  اأقوم  اأّن  نّيتي 
من  �صورا  واأتذكر  والبعيد  القريب  التاريخ  اأ�صتعر�س 
�صريتي �صغريا، يوم كنا يف اأيام الربيع نتوّجه - نحن 
منها  وبيوُتنا  القلعة  اإىل   - الزهراوي«  »زقاق  رفاق 
على م�صافة دانية، ننزل خندقها، ثّم نت�صّلق ج�صدها 
»عرو�صة  ناأكل  واأزهاره،  الربيع  باأوراق  املع�صو�صب 

الزيت والزعرت« يف �صم�س الربيع. 
لكل عا�صمة من عوا�صم العامل، ومدنه، جماُلها.  
من  مزيد  يف  رغبتي  اللحظة،  هذه  يف  اأتذكر، 
امل�صافة  قطعت  ومعاملها،  باري�س  �صوارع  على  التعّرف 
من �صاتليه Chatelet  و�صط العا�صمة اإىل جنوبها 

�صرًيا على القدمني، كان هذا يف �صتاء 1978!
ال�صاحة  تلك  يف  اأي�صا،   78 ربيع  يف  �صعت  ويوم 
الكبرية تتو�ّصطها اأ�صجار كثيفة فكاأنها قطعة ماأخوذة 
من غابة، يف اإحدى �صواحي نيويورك، واأنا خارج من 
مكتبة عمومية باجتاه البيت، بيت ابنتي »�صهري«، اأدور 

ول اأكاد اأهتدي اإىل املبنى الذي ت�صكنه!
ليايل  من  ليلة  يف  مو�صكو،  يف  جتوايل  واأتذكر 
قبل  من  مرافقتي  اإليها  اأُوكل  َمن  برفقة  واأنا  ال�صتاء 
ال�صوفيات«، وما باحت يل يف حديثها  الكتاب  »احتاد 

من »�صجب« لنظام احلكم يف بلدها بعد اأن عرّبت لها 
عن َتوقي للحرية فيما اأكتب من اأدب... كان ذلك يف 

�صهر كانون الأول/ دي�صمرب 1983!
لو�س  يف  عمومية  مكتبة  من  اأعود  كنت  ويوم 
على  اأ�صري  البيت،  اإىل   ،2004 �صيف  اجنل�س، 
اأر�صفة اأ�صتطيع اأن اأوقف ال�صري يف �صارعني متقاطعني 

بكب�صة زر من يدي!
وماذ� �أقول بعد؟

كّل الأمكنة جميلة ما دام وطنك بخري... واليوم 
خراب،  وبلدي  العامل،  بجمال  اإح�صا�صي  ت�صاءل 

والنا�س فيه ما بني قتيل ومعتقل ومهّجر.
تقّدمها  �أن  ميكنك  �لتي  �لن�سيحة  ماهي   -
جليل �ل�سباب من �لكتاب حتى يتمّكنو� من �أدو�تهم 

�لكتابية؟  
فيه  اأكتب  دفرت  يل  كان  الأول  �صبابي  يف   ��
الرواية  هذه  ف�صول  من  ف�صل  لكّل  �صغريا  ملخ�صا 
على  يدي  بذلك  فاأ�صع  باإعجابي،  ا�صتاأثرت  التي 
»اجلزئيات« التي �صّكل منها الكاتب هذا الف�صل من 
روايته وذاك. كان ذلك يف خم�صينيات القرن املا�صي 

والدفرت ما زال يف حوزتي.
الق�صرية،  الق�ص�س  بع�س  قراءة  اأعيد  وكنت 
اأو  ا�صرت�صل  وكيف  هنا،  الكاتب  عرّب  كيف  متعرًفا: 

اأوجز هناك، وكيف بنى حواره وا�صتدعى مقولته.
اليوم اأن�صح باأن يكتب الأديب ال�صاب، بخّط يده، 
�صيئا ي�صريا من الق�ص�س التي ت�صتهويه، فذلك ميكنه 
من الدخول اإىل عمق العمل واكت�صاف اأ�صرار الإبداع 

فيه.
واأن�صح اأن يعمد اإىل اأن يقراأ، بني احلني والآخر، 
اأذناه،  ت�صمعه  ب�صوت  املتمّيزة،  ال�صفحات  بع�س 
ق�صَد اأن ُيفّعل »قواعد اللغة« التي در�صها يف الإعدادي 

واأو�صكت اأن تغيب يف عامل الن�صيان!  
م�سككني  �الأدبية  �جلو�ئز  على  �لبع�س  يعيب   -

بنز�هتها.. فما ر�أيك؟

من  كثري  عن  غائبة  النزاهة  اأولي�س  اأختاه،  يا   ��
مناحي احلياة؟ 

الثقافيتني  املوؤ�ص�صتني  اأر�صلها من  زلت  ما  �صكوى 
كتبي،  ن�صر  عن  اأحجمتا  احلبيب،  وطني  يف  الأكرب 
واملتو�ّصط  الكتب  من  اجليد  َن�صرت  الذي  الوقت  يف 
يوًما  جاءت  �صحن  �صيارات  اأّن  علمت  وقد  والرديء، 
من  �صتني طنا  يزن  ما  احتادنا  م�صتودعات  من  تنقل 

كتب تاأكلها الرطوبة واجلرذان!
اأّن  بدا  اخلليج،  يف  جائزة  اأّن  اأروي  اأن  اأريد 
 - زال مينحها  ما  ولنظامها،  ل�صورية  �صاحبها حمّب 
املر�صي  من  لكّتاب   - اآخر  حينا  وبغريه  حينا  باحلق 
عنهم من النظام. مرة حملوا اإىل هناك كاتبا ُمْدَنًفا، 
»جماًزا«  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  عودته  ويف  فنالها، 

�صعيدا مبا حظي، ومل يتحدث بذلك اأحد!
ولكّن الأمر لي�س كذلك دائما. واأ�صمح لنف�صي باأن 
اأروي - للطرافة - حكايَة تقّدمي اإىل جائرة ما، ثّم - 
ي  بعد اإر�صايل الن�س - راودتني فكرة ما اإذا حاز ن�صّ
ال�صباب  من  بامل�صادفة  الأول  وكان  الثانية  الدرجة 
بالأوىل  ن�صي  يفز  مل  اإْن  لهم  فكتبت  الطالعني. 
و�صافرت  الأوىل،  حزت  اأين  كان  والذي  فاحجبوه! 
امل�صابقة  اأمينة  هناك  الفندق  يف  زارتنا  اإليهم. 
وكان  بالفائزين،  واجتمعت   ، جرك�س(  )ال�صيدة 
اأوائل...  ثالثة  فرع  ولكّل  عدة  اإبداِع  فروع  للم�صابقة 
وحتدثت، وهي ح�صيفة وف�صيحة، باأّن ال�صباعي بعد 
اأنهم  وبّينت  ال�صتدراك.  بذلك  اأحلقه  ن�صه  بعث  اأن 
يبعثون الن�صو�س مغفلة من الأ�صماء اإىل حمّكمني يف 
ال�صباعي جاءت  بالن�صبة لن�س  عوا�صم عربية �صتى. 
النتيجة من كّل املحّكمني يف العوا�صم وال�صباعي يحوز 
يف كلها 100 على 100، وهي، وُهم اأنزلوا املئة اإىل 
زمالئي  اإىل  نظرت  حلظتها  تقاليدهم،  ح�صب   99
واهلل  نف�صي:  يف  وقلت  اإ�صغائهم،  يف  وهم  الفائزين 
الآن!  اأرويها  التي  ال�صالفة،  اأحد منهم هذه  يروي  لن 
عنوان الن�س الطبيب »عبد امللك بن ًزْهر الأندل�صي«. 
للطرافة  ال�صالفة  اأروي   .2014 عام  يف  ذلك  كان 
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نسمات باريسية 

التظاهر والحتجاج، هذا  بينها  للدفاع عن حقوقها متعدد ومن  املجتمعات  ن�صال 
موؤخرا  ال�صفراء  ال�صرتات  احتجاج  ظاهرة  يف  برز  جديد  بن�صق  تطور  الذي  الأخري 
الراأ�صمالية كاآلية للعوملة. دللة هاته  بفرن�صا، كنموذج هي من نتائج �صغط وافرازات 
�صراراتها  اوىل  انطلقت  العاملية،  الظاهرة  يف  نوعية  نقلة  اأنها  ال�صفراء  ال�صرتات 
لتمادي  نظرا  العميقة،  الإجتماعية  الزمة  عن  يعرب  �صلمي  احتجاجي  كتعبري  بفرن�صا 
غرار  على  منظوماته  لتقوية  كعامل  املالية  املوارد  ا�صتنزاف  يف  الراأ�صمايل  العامل 
فاأ�صبح  لالأفراد  الإجتماعية  الو�صعية  على  الإ�صتنزاف  هذا  اأثر  مما  الخرى،  املوارد 
األهمت  الإحتجاجية  احلركة  هذه  ا�صواأ،  اىل  �صيئ  من  حالهم  وتدلج  وجودهم  يهدد 
و  بلجيكا  فرن�صا اىل  انتقلت من  اوروبا وخارجها، بحيث  داخل  املجتمعات  العديد من 
ا�صتمرت يف الإنت�صار و�صول اىل ال�صرق الأو�صط بالأردن والكيان ال�صهيوين. و يف املغرب 
�صتفرز  هل  الحمر.  اللون  اآخر،  بلون  ولكن  تون�س  بداياتها يف  ارها�صات  بدت  العربي 
العاملية  املواطنة  �صتت�صكل مفاهيم  لها؟ هل  العوملة حركات مناعية مقاومة  انعكا�صات 
تعطيها  بحيث  الظواهر  انت�صار  يف  كبريا  دورا  العوملية  الأدوات  تلعب  الالمتجان�صة؟ 
اىل  تاأثرياتها من جمتمع  اختالف  مع  للظروف  الن�صبي  للت�صابه  نظرا  العاملية،  �صبغة 
اآخر، وذلك لختالف الظروف املعي�صية وال�صيا�صات القت�صادية، ال ان امل�صرتك بني 
هذه احلركات الإحتجاجية هو ال�صرر الناجت عن الإ�صتنزاف الراأ�صمايل وتراجع القدرة 
الن�صايل  الفارق  العربية. حيث  �صبه حلم يف بالدنا  التي متثل  املعي�صية، هذه الخرية 
من  الإنتفاع  لجل  الإحتجاج  يت�صاوى  ل  املطالب،  م�صامني  يف  يختلف  املجتمعات  بني 
املتخلفة  املجتمعات  تعرفه  ل  الذي  ال�صليم،  العي�س  حقوق  من  هي  والتي  ال�صروريات 
بينما املجتمعات املتطورة تربز احتجاجاتها، حاجياتها بالطلب على توفري الكماليات، 
لأن حياتها تو�صف باحلياة الكرمية يف ا�صواأ حالتها وهي ت�صعى لتطوير جمال العي�س 
الكرمي اىل العي�س بالرفاهية. مطالب ال�صرتات ال�صفراء زادت من اأنني الن�صان العربي 
و ذكرته انه بالكاد مواطن او �صبه ذلك. لالأ�صف هذه حقيقة �صئنا اأم اأبينا، ولكن يف هذه 
احلقبة تغريت املفاهيم، وجاء جيل  جديد رغم كل ماآ�صيه فاإنه  ي�صعى للتعبري والتمرد 
على قيود الرجعية ومفهوم الوطنية املزيفة والذعان، وتبجيل ومتجيد احلكام. وحتما 
�صيقع التغيري بفعل التنوير وانت�صار الفكر و مفهوم ال�صمري لدى فئات و طبقات ال�صعب 
العربي من املحيط اىل اخلليج، فخريات الوطن لالغنياء، والفتات للفقراء، عند �صعوب 

المة العربية.

رفيقة غربي

عن نضال السترات 

وتدليال على نزاهة يف امل�صابقات اأي�صا. 
بتعّدد  ُيّتهم  �حلب  عن  �ل�ساعر  �أو  �الأديب  يكتب  عندما   -
الأجل  �حلّب  يف  �لوقوع  �ل�سروري  من  فهل  �لن�سائية..  عل�قاته 

�لكتابة عنه؟
�� بعيًدا عن ال�صوؤال يجدر بالكاتب الأديب اأن يتحّلى باحلّب ب�صتى 
�صوره، ابتداًء من حّب الأّم، مروًرا بحّب املراأة، ولي�س انتهاًء بحّب 
ويجعله  وُيرثي عاطفته  الكتابة  يوؤّجج م�صاعره عند  الوطن... ذلك 

اأقدر على الدخول اإىل قلب املتلّقي.
عن حّب الرجل للمراأة )وحّب املراأة للرجل( معروٌف عند كّتاب 
الرواية اأّن اأوىل اأعمال الكاتب تكون اأكرث قرًبا وا�صتلهاًما من حياته 
ال�صخ�صية، و�صوف يت�صاءل ذلك يف اأعماله الالحقة مع متّر�صه يف 
اأو  حالة،  خلق  على  اقتدارا  اأكرث  فُيم�صي  والإبداع،  والكتابة  احلياة 

حالت من احلّب وغري ذلك من املوا�صعات الب�صرية. 
حتى  حّب  حالة  و�صف  يف  ال�صاعر،  اأو  الكاتب،  ي�صتغرق  وقد 
�صفحات  اإحدى  من  ينقل  وكاأنه  الن�س  كاتب  اأّن  القارئ  ليح�صب 
حياته الغرامية. وقع يل يف روايتي »الظماأ والينبوع« مثُل ذلك، حتى 
يروي  املوؤلف  اإّن  يقول  »الأديب«  لكاتب م�صري يف جملة  قراأت  اإين 
الكبري »ميخائل نعيمة«  الكاتب  اآخذين  الرواية  له! ويف تلك  ما وقع 
اأين بالغت يف التعبري عن تلك احلالة ا�صتدراًرا  يف مقالة له عنها، 
لعواطف القراء، على حني اأ�صاد ال�صاعر اللبناين »ال�صاعر القروي« 
مبا هدفت اإليه الرواية من تعزيز للعّفة يف زمن طغت فيه ال�صتباحة. 
كان ذلك على �صفحات جملة »الأديب« اللبنانية عام 1965 )على 

الأرجح(.
املراأة  �صاعر  قباين،  نزار  �صاعرنا  اإىل  الإ�صارة  تفوتني  لن 
الزمن...  على  يبقى  ب�صعر  الأنثى  اأعماق  يف  تغلغله  يف  الأ�صمى، 
اإّن ق�صائده  اأن يقول  اإنه كان يطيب له، على �صبيل الدعاية،  اأقول: 
العاطفية الفريدة ي�صتوحيها من عالقاته مع من يعرف من الن�صاء، 
ولي�س هذا �صحيحا، ولو قال اإنها متخّيلة لكان اأ�صحَّ واأدعى لبلوغه 
غاية الإبداع. ومن مبالغاته الزائدة عن احلّد ما ا�صتمعت اإليه، قبل 
اإنه  للمذيعة  يقول  الكويت،  اإذاعة  يف  له  حوار  يف  عاما  ثالثني  نحو 
»يحّب كل يوم« )اأو اأّن له يف كّل يوم حبيبة(، فاأده�س املراأة حتىى 

قالت: معقول!
هو  احلّب،  يبادُلهّن  الن�صاء  تكاثرت حوله  من  اأّن  اأزعم  اأخريا   

اأعجز عن و�صف عواطف املحّب ال�صادقة!  
- دعنا يا �صيدي نختتم احلوار بحكمة منك تبقى كمعّلقة فوق 

جدران احلياة.
�� ما ظننت نف�صي يوما  حكيما، يا �صيدتي، ولأنني اأحببت احلياة، 

والأدب، واحلرية... اأنقل هنا كلمة اأن�صلها من اإحدى ق�ص�صي:
»عندما ُي�صطَهد املواطُن يف وطنه احلبيب 

يكّف الوطن عن اأن يكون حبيبا
ب�صبح بلًدا من البلدان لي�س اإل«. 

ُي�صبه  ما  ولكنه  ماجدولني،  يا  لك،  مني  �صوؤال  لي�س  اأخريا... 
العتذار عّما اإذا كنت يف اإجاباتي قد اأ�صرفت يف املثاقفة وال�صتطراد!
رباعيات  اإىل  ال�صغاء  ي�صبة  �صيدي  يا  احلوار  يف  ا�صتطرادك 
كثوم يف ح�صرة جمهور عري�س،  اأم  ال�صيدة  بها  اخليام حني جتود 
احلوار  هذا  على  العرب«  »كل  جملة  اأ�صرة  وا�صم  با�صمي  اأ�صكرك 

املاتع.

العدد 5-  السنة األولى



اقام مركز ذرا للدرا�صات و الأبحاث بباري�س 
 14 اجلمعة  يوم  م�صاء  بباري�س  كربى  احتفالية 
كانون الأول/ دي�صمرب 2018 يف القاعة الكربى 
باحلي الالتيني ملنا�صبة اليوم العاملي للغة العربية، 
بح�صور كبري من املثقفني و الأدباء و الإعالميني 

العرب، كما احل�صور الدبلوما�صي العربي.
افتتح الحتفال الذي قدمت برناجمه احلافل 
ابرحو�س،  ن�صيمة  و  غربي  رفيقة  العالميتني 
و  للدرا�صات  ذرا  مركز  عام  م�صرف  من  بكلمة 
الأبحاث الأ�صتاذ علي املرعبي مرحبا باحل�صور، 
ال�صرف  الإعالمية رفيقة غربي �صيفة  ثم قدمت 
هواري  الرئي�س  اأرملة  بومدين  اأني�صة  ال�صيدة 

بومدين التي القت كلمتها.
بدء  ابرحو�س  ن�صيمة  الإعالمية  اأعلنت  ثم 
�صهرة ال�صعر الذي تواىل على من�صته ال�صاعرات 

و ال�صعراء:
� لويزة ناظور 

� رمي ال�صيد
� علي احل�صن

� نورالدين اللباد
لفيت  رولن  الفرن�صي  الباحث  تقدمي  مت  ثم 
ال�صالم«.  اإىل بالد  »رحلة  كتابه  ا�صتعر�س  الذي 
ثم تاله الأكادميي د. �صعد كموين الذي ا�صتعر�س 
كتابه »اآيات اجلهاديني - قراءة اأخرى«.  و اأعلنت 

فرتة ا�صرتاحة لتوقيع الكتابني و تناول الكوكتيل.
و  املغربي  الزجل  مع  بداأت  الثانية  املرحلة 

ال�صاعرة اأ�صماء بنكريان مع خلفية مو�صيقية.
الأندل�صي  الطرب  مع  كانت  الفنية  ال�صهرة 
الأ�صيل و الفنانة الكبرية نادية ريان التي اأبدعت 
بالغناء و اختتمت مبوال للفنانة اجلزائرية وردة، 
و�صط الزغاريد اجلزائرية و املغربية و الت�صفيق 

الكبري.
الذي  التقليدية  لالزياء  عر�س  اول  تالها 

اعدته موؤ�ص�صة »جوهرة قفطان«.
ثم ق�صيدة لل�صاعر اإبراهيم احلمادة ال�صيف 

القادم من هولندا.
ثم توا�صل بعده عر�س الزياء التقليدية.

احلادية  ال�صاعة  حوايل  الحتفالية  اختتمت 
ع�صرة و الن�صف ليال بكلمة لال�صتاذ علي املرعبي 
العربية  للغتنا  التحية  الذي �صكر احل�صور و وجه 

بيومها العاملي.
تكرميي  درع  تقدمي  مت  الحتفالية  خالل 
واحدة  الورود  باقات  مع  بومدين  اأني�صة  لل�صيدة 
العرب  باإ�صم جملة كل  الثانية  و  باأ�صم مركز ذرا 

و الثالثة باأ�صم هيئة الحتفالية
جلميع  الورود  باقات  تقدمي  يتم  كان  كما 
نادية  للفنانة  و  الكتاب  و  ال�صعراء  و  ال�صاعرات 

ريان.

الثقافة
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اللغة العربية وسط الحي الالتيني الباريسي
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ل�صيغة جديدة من  و�صلت  اأنها  ندين حت�صني بك،  ال�صورية  النجمة  ك�صفت 
اأّن  معتربة  النف�صال،  بعد  الإمام  و�صيم  املو�صيقي  ال�صابق  زوجها  مع  العالقة 
ال�صداقة هي اأف�صل لكليهما، منوهة اأّن الرجل املثايل بنظرها هو والدها، واأنها 

قد تتزوج مرة اأخرى اإن اقتنعت باأن التجربة اجلديدة �صتكون اأف�صل.
ندين وخالل ا�صت�صافتها يف برنامج »املختار« عرب اإذاعة » املدينة اإف اإم«، 
جتعل  العواطف  اأّن  معتربة  بكثري،  توقعت  مّما  اأقوى  اأنها  اكت�صفت  اإنها  قالت 
ُيظلم ما مل  اأن  الإن�صان ل ميكن  اأّن  اأ�صعف و�صهل ال�صتغالل، معتربة  الإن�صان 

يظلم نف�صه بيده، عرب �صماحه لالآخرين بذلك.
حت�صني  ح�صام  الفنان  والدها  اأّن  مبّينة  طفولتها  عن  ندين  حتدثت  كما 
بك، كان قا�صًيا نوًعا ما، واأّن الغلط كان ممنوًعا ل�صدة خوفه عليها، ولكنه بداأ 
اإّن  اأ�صبحا �صديقنْي متاًما، كما قالت  ي�صرتخي من ناحيتها بعد زواجها، حتى 
ما  ب�صمت،  والتحّمل  املواجهة  على  القدرة  عدم  يف  كانت  الأ�صا�صية  م�صكلتها 

اأظهرها مبظهر ال�صعيف، الأمر الذي حتاول تغيريه الآن.

نادين تحسين بك: 

والدي هو الرجل المثالي!

بعد عزام يخت موناكو أغلى يخت 

في العالم

مفاجآت السلطانة هيام

يختها  اإنتاج   Yacht Island Design الربيطانية  ال�صركة  اأعلنت 
اأغلى  يعد  الذي    The Streets of Monaco، موناكو  �صوارع  الفاخر 
يخت يف العامل بقيمة نحو مليار دولر بفارق 600 مليون دولر عن ثاين اأغلى يخت 

يف العامل، وهو يخت »عزام«. 
مت  �صوارعها،  ي�صبه  و�صطحه  موناكو  مدينة  من  م�صتوحى  اليخت  وت�صميم 
الإعالن عن ت�صميم هذا اليخت الفاخر قبل 6 �صنوات، لكن ظلت م�صكلة التمويل 

عائقًا اأمام تنفيذه.
ال�صركة على جعله جزيرة عائمة  الذي حر�صت  موناكو،  �صوارع  ويعترب يخت 
طوله  يبلغ  اإذ  اليخوت،  �صناعة  عامل  يف  ثورة  مبثابة  املُقيم  يحتاجه  ما  كل  فيها 
ا فقط،  15 عقدة، و�صيحمل 16 �صخ�صً 550 قدما، فيما تبلغ �صرعته الق�صوى 
ا يف طاقم اليخت،ويوؤمن اليخت عملية انتقال �صل�صة عند تنقل  بجانب 70 �صخ�صً
 Go-kart على  يحتوي  الذي  اليخت،  على  املختلفة  امل�صاحات  بني  ال�صيوف 
تن�س،  مالعب  جانب  اإىل  ا�صطناعية،  بحرية  واأي�صا  خا�صة،  و�صواطئ   track

وم�صابح، ومنطقة ت�صم�س خا�صة، وجاكوزي، ومطاعم.
كما ي�صم منطقة »الواحة« التي حتتوي على �صالل �صغري وكرا�صي لال�صرتخاء 
 the« وغرف بخار و�صاونا و�صالة األعاب ريا�صية اإ�صافة اإىل منطقة اأخرى تدعى
اأعمال  اأجنحة فندقية فاخرة ومكتبة عامة ومكاتب  بها   »grand atrium

و�صينما.
كذلك �صمم اليخت ليكون �صطحه كحلبة �صباق �صغرية ل�صيارات الفورمول 1، 
التي حتت�صنها �صوارع موناكو؛ لإقامة �صباقاتها كل عام  حتاكي احللبة احلقيقية 
الهليكوبرت، وغوا�صة �صغرية، وزوارق �صريعة  اأي�صا يحتوي على مهبط للطائرات 

والعديد من حمامات ال�صباحة.

مفاجاآت عديدة ك�صفتها الفنانة الرتكية مرمي اأوزريل يف اأول حوار لها مع ف�صائية م�صرية، ابرزها 
اأنها ل جتيد التحدث باللغة الرتكية ولكنها تتقن الأملانية والإنكليزية  كونها ولدت يف املانيا ودر�صت ثم 
عملت يف امل�صرح الأملاين ع�صر �صنوات واأ�صافت باأن تر�صيحها لبطولة امل�صل�صل  ال�صهري »حرمي ال�صلطان« 

مت بال�صدفة!
وذكرت  اوزريل اأن �صخ�صية »هيام«  بطلة امل�صل�صل رو�صية، لذلك مل يكن خمرج العمل بحاجة اإىل 

ممثلة جتيد اللغة الرتكية.
اأثناء  اأنها  قائلة  ال�صلطان«،  »حرمي  م�صل�صل  ت�صوير  اأثناء  تن�صاه  ل  م�صحكا  موقفا  اأوزريل  �صردت 
ت�صوير م�صاهد امل�صل�صل توقفت عن التدخني، وكانت تاأكل با�صتمرار ما اأدى اإىل زيادة وزنها وكثريا، فما 

كان على املنتج ال تف�صيل ف�صاتينها بقيا�س اأ�صغر كي ي�صطرها لتخفيف وزنها.
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اإن نطقت  و  القلوب  توحد  لكنها كلمة  و  لكلمة »حب« معاين عديدة، 
الأحيان  اأغلب  ففي  تعريفها،  حاولنا  اإن  حّتى  و  ولغات خمتلفة  بحروف 
جتتاحنا  التي  ال�ّصحرية  الّطاقة  هذه  حق  جمتمعة  احلّب  كلمات  تفي  ل 
باإرادتنا اأو على حني غفلة مّنا، فال »يعرّب عن ال�ّصئ اإل مبا هو اأرق منه و 

ل�صيء اأرق من املحّبة فما يعرّب عنها«...
بالرغم من حالت احلب الدائمة التي نعي�صها كحب الأر�س و الوطن، 
اأو حب اأنا�س اختارهم القلب اأو و�صعهم القدر يف طريقنا لتزدان احلياة 
جمال بهم. و يحدث اأن نكون يف حالة حب ملكان زرناه او اأقمنا فيه، فاأ�صر 
قلوبنا و لم�صنا حّبا قلوب كّل �صّكنه اأو اأن نحّب اأ�صياء من حولنا تعّودنا 
بع�س من  الذكريات  لنا جتاه  يكون  كما  عليها حوا�صنا.  تدّربت  و  عليها 
احلب كم�صدر ل�صعادة من نوع اأخر يف حياتنا. اإل اأننا يف حالت كثرية 
نبحث عن احلب لنحّب اأنف�صنا اأكرث من خالله، كلها حالت حّب �صامية  
تر�صم �صيمفونية �صريالية من امل�صاعر كمراآة تعك�س ما بداخلنا من عمق 
الو�صف و اخليال ن�صتوحيه من اأنفا�صنا و من دمائنا  لتقودنا اإيل  قلب 

العامل الناب�س و احلّي.
اإّن احلب لي�س مرادفا لالأنانية و المتالك بقدر ما هو �صعور مقد�س 
ي�صفي على حياتنا الّتكامل والكتمال، هو �صكل من اأ�صكال املعرفة التي 
اأكرث  و  باأنف�صنا  ثقة  اأكرث  جتعلنا  و  الّرقي  و  ال�صمو  على  القدرة  متنحنا 
ّثورة يف  اإن�صانية، فاحلب هو خيط رفيع من حرير امل�صاعر الذي ي�صعل 
العبودّية  اأ�صكال  كل  من  فينا  الإن�صان  ليتحرر  يوم  كل  نحتاجها  داخلنا 
ولنكون  طاقاتنا  تفجري  تعيق  التي  املغلوطة  املفاهيم  و  والقيود  العقلّية 
اأ�صيائه اجلميلة يف  اأحرارا مبا يكفي و نرمم كل يوم عاملا لطاملا فقدنا 

زحمة الأيام الع�صيبة. 
للحب اأ�صرار و دوافع جتعل من خطواتنا على الأر�س حتليق يف عامل  

من الإرادة و الّنجاح و الجناز.
.....و يحدث اأن يكون احلب اأبلغ من الإرادة !...

سناء جاء باهلل  

الحب..."بعين قلبي" …!
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رأي

اترك يل يا �صيدي فر�صة العرتاف  اأمامك بعد اأن بلغ مّد بحرك مداه، 
فاغرق بزبده واحات قلبي وغمر نخيلها باملرجان..

كل  من  نقية  هكذا  اأمامك  للظهور  ا�صطراري  عدم  رغم  لك  اأعرتف 
ال�صوائب اللفظية، واملجامالت املمجوجة..

اأعرتف لك اأنني قبل اأن ت�صل مراكب �صحكتك اإىل �صواطيء قلبي، كنت 
الأ�صطوري،  تقوله مراآتي عن جمايل  ب�صذاجة كل ما  ا�صدق  امراأة عادية 
كنت اأ�صدق العرافات، وقارئات الأبراج الفلكية،وفناجني القهوة التي تفتح 
فيها طاقات الفرج وطرقات ال�صفر، كنت اأ�صدق م�صفف ال�صعر الذي يتلو 
يتغزل  الذي  الأ�صنان  وطبيب  الباذخة،  املديح  عبارات  �صعري  اأ�صقر  على 
ال�صهرات،  اأخبار  تنقل  التي  بحفاوة جارتنا  واأ�صدق  النادر،  اأ�صناين  بعاج 
مادة  دمي  وخفة  وثقافتي  ناقتي  خاللها  تكون  وكيف  الن�صوة  واجتماعات 
للحديث املثري لغريتهم، كنت اأ�صدق نظرات �صائق التاك�صي يف املراآة وهو 
باأن  تفكريه  وطريقة  �صذاجته  من  الآخر،فاأ�صحك  ويخف�س  حاجبه  يرفع 
امراأة مثلي ميكنها اأن تقع يف حب رجل مثله، ل اأنكرو�صامته و �صهادته يف 
الهند�صة البرتولية التي مل تخوله احل�صول على وظيفة، ولكن غروري كان 

يوؤ�ص�س لالرتباط باأمري )موناكو( ومل ل قد تتاح الفر�صة ونلتقي!؟
اقرتاحه  رف�صت  عندما  العمل  يف  مديري  قالها  مغرورة  امراأة  اأنت 

لرتقيتي يف العمل مقابل قبول دعوته على الع�صاء!!
مازلت اأردد اأنك رجل مغرور رف�صت كل ماعر�صته عليك من تنازلت 
مقابل �صماع  كلمة واحدة فقط، كلمة �صمعتها باأفراط  من كل من حويل 

دون اأن اأعريها اأدنى اهتمام..
قل يل اأحبِك كي اأمتلك نا�صية الفرح ومفاتيح الده�صة، قل يل اأحبك 

كي اأهبط من برج عنادي اإىل باحة قلبك حافية..
ت�صبح يف ع�صل  واأرى وجهي  �صمكة  املرايا  اأك�صر كل  اأحبك كي  قل يل 

اأحداقك..
اأ�صابعي يف راحة كفك وراحت  اأن حطت  بعد  الآن  اأعرتف لك  اأنا  ها 

تنقر قمح احلب من بني تعاريج الدفء والأمان..
واأحبك بكل نزقك ومتردك ولمبالتك، اأحب طفولتي التي تتجلى يف 

ح�صرتك فا�صتكني قربك كقطة منزلية األيفة 
دّون  يا�صيدي اعرتايف حتت ع�صب �صدرك، وليكن بعدها مايكون: كنت 

قبل حبك امراأة مغرورة، �صرت معك امراأة مغرورة بحبك..

ماجدولين الرفاعي

اعترافات امرأة مغرورة!!

مفاجآت السلطانة هيام
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حظر  و  الف�صية،  و  الذهبية  الطالء  لالألوان 
على  الزاهية  الألوان  و�صع  من  الأخرى  الطبقات 
تقوم  الإغريقيات  الن�صاء  كانت  كما  اأظافرهم، 
تطبق  و  الأبي�س،  بالر�صا�س  وجوههم  بطالء 
بينما  العنب على �صفافها كاأحمر �صفاه،  م�صحوق 

ت�صتخدم �صعر الثريان يف و�صع حواجب وهمية.
عادة ما كان املواطنون ال�صينني و اليابانيني 
ي�صتخدمون م�صاحيق  امليالد  1500 قبل  حوايل 
الأرز جلعل وجوههم بي�صاء، كما كانوا ي�صبغون 
بالإ�صافة  الأ�صود،  اأو  الذهبي  باللون  اأ�صنانهم 
كانوا  و  ال�صعر،  ل�صبغ  للحناء  اإ�صتخدامهم  اإىل 
فتيات الغي�صا اليابانيات يطلن ب�صرتهن بالأبي�س، 
بامل�صتخل�س  ال�صفاه  ويلونوا  عيونهن  ويحددوا 
الثمن،  الباهظة  الزعفران  لنبتة  الأحمر 
ملحاربة  الع�صافري  ف�صالت  اأي�صًا  اأ�صتخدموا 

جتاعيد الب�صرة.
قبل   1000 حوايل  اليونانيني  ا�صتخدم  و 
للوجه،  كبودرة  الر�صا�س  و  الطبا�صري  امليالد 
احلديد  و  الر�صا�س  اأك�صيد  طني  اإىل  بالإ�صافة 

الأحمر كاأحمر �صفاه.

الماكياج و الزينة عبر التاريخ

نسيمة أبرحوس

الجمــال
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بعد امليالد
ميالدي  100

�صمع  و  الزيتون  زيت  روما  �صكان  اأ�صتخدم 
بينما  الب�صرة،  كرميات  ل�صنع  الورد  وماء  النحل 
كطالء  الدم  و  الأغنام  دهون  با�صتخدام  قاموا 
لأظافرهم، بالإ�صافة اإىل حمامات الطني، و قيام 

بع�س الرجال ب�صباغة �صعرهم باللون الأ�صقر.
هو  الرمو�س  ت�صاقط  اأن  روما  ن�صاء  اعتقدن 
وبالتايل  اجلن�س.  ممار�صة  يف  لالإفراط  نتيجة 
وطهارة.  عفة  دليل  هي  الطويلة  الرمو�س  فاإن 
واأعتقدن اأي�صًا اأن العيون الوا�صعة اأكرث جماًل، لذا 
للح�صول  البيالدونا  نبات  م�صتخل�س  ا�صتخدمن 
بالعمى  ت�صبب  اأنه  اإل  ات�صاعًا،  اأكرث  على حدقات 

الدائم لبع�صهن

ميالدي  300  -  900
ال�صعر،  الهند ل�صباغة  اأ�صتخدمت احلناء يف 
الفن  اأ�صكال  اإىل  بالإ�صافة  القران،  مواقع  يف  و 

قبل امليالد
ُيعتقد اأن الن�صاء يف ح�صارة �صومر - ح�صارة 
من  اأول  هم   - الرافدين  بالد  جنوب  يف  قدمية 
ا�صتخدم م�صتح�صر التجميل اأي قبل نحو 5000 
�صنة، حيث ك�َصروا الأحجار الكرمية وا�صتخدموها 
والفم.  العينني  حول  وحتديدًا  وجوههم،  لتزيني 
ال  حوايل  بذلك  العراق  يف  �صومر  ملوك  برع  و 

امليالد. قبل  �صنة   4500
الكحل،  ا�صتخدموا  من  اأول  امل�صريون  وكان 
كان الرجال والن�صاء ير�صمون حول عيونهم باأقالم 
الكحل، اعتقادًا منهم اأنهم يبعدون قوى ال�صر، ويف 
ع�صر امللك حتتم�س، اأكت�صفت عالجات للتجاعيد 
للب�صرة.  كمرطبات  الع�صل  �صمع  من  وم�صاحيق 
نفرتيتي وكليوباترا على اختالف اأ�صرتيهما، بقيتا 
املميز،  العني  بكحل  الع�صر  ذلك  جلمال  رمزين 

وظالل العيون الزرقاء امللكية.
الغالينا  مادة  ت�صتخدم  امل�صرية  املراأة  كانت 
امل�صنوعة من النحا�س و خام الر�صا�س، و مادة 
زاهية  خ�صراء  عجينة  من  امل�صنوعة  املرمر 
وجوههم  على  تطبيقها  يف  النحا�س،  معدن  من 
كانوا  كما  املعامل،  تو�صيح  اأو  لون  على  للح�صول 
النحا�س  و  املحروق،  اللوز  مزيج  من  ي�صنعون 
لتزيني  الكحل  الر�صا�س،  و  الرماد  و  املوؤك�صد، 

العينني على �صكل اللوز.
بداأ ال�صعب ال�صيني �صنة 3000 قبل امليالد 
�صمع  و  اأو اجليالتني،  بال�صمغ  اأظافرهم،  ب�صبغ 
امل�صتخدمة  الألوان  بحيث متثل  البي�س،  و  الع�صل 
املالكة  الأفراد  كاأ�صتخدام  الإجتماعية،  الطبقة 
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القدمني،  و  اليدين  يتم ر�صمها على  التي  املعقدة 
خا�صة قبل الزفاف الهندو�صي، كما يتم ا�صتخدام 

احلناء اأي�صا يف بع�س ثقافات �صمال اأفريقيا.

ميالدي  1300
نتيجة احلروب ال�صليبية، مت ا�صترياد العطور 

لأول مرة من ال�صرق الأو�صط اإىل اأوروبا.
اأنت�صرت �صباغة ال�صعر باللون الأحمر يف عهد 
بالإ�صافة  اآنذاك،  كمو�صة  اأجنلرتا،  يف  اليزابيث 
اإىل قيام ن�صاء املجتمع بتطبيق بيا�س البي�س على 

الوجه، خللق مظهر الب�صرة ال�صاحبة.

ميالدي  1900
متطوًرا  املكياج  يكن  مل   1900 عام  وفى 
ب�صكل كبري، فقد كانت ت�صعه الن�صاء من الطبقة 
للوجه  الأبي�س  الدهان  ي�صبه  وكان  فقط،  العليا 
والأحمر للخدود، وكان يباع يف متاجر بيع مالب�س 
ينتقل  بداأ   1910 عام  ويف  وال�صينما،  امل�صرح 
الأمريكية.  املتحدة  والوليات  اأوروبا  اإىل  املكياج 
وكان املجل�س الت�صريعى لولية كان�صا�س الأمريكية 
ت�صع  التى  املراأة  باأن  قانوًنا  اقرتح  عام 1915 
جنحة،  ارتكبت  قد  �صنة   44 �صن  حتت  مكياج 
عنها،  خاطئًا  انطباعًا  وتخلق  �صكلها  تزيف  لأنها 
1909 افتتحت �صركة »ماك�س فاكتور«  ويف عام 
رجل  وهو  فاكتور،  ماك�صميليان  تاأ�صي�س  من 
 Make م�صطلح  ابتدع  البولندي  الأعمال 

تراكيب  وطورت  �صركته  اأنتجت  »ماكياج«.   Up
املاكياج وح�ّصنته.

بداأ  الع�صرين  القرن  من  الع�صرينات  وفى 
يف  ال�صينما  و�صهرة  رواج  مع  ينت�صر  املكياج 

جديدة،  جتميل  �صركات  تظهر  وبداأت  هوليوود، 
ويف عام 1930 بداأ انت�صار اأحمر ال�صفاه واأ�صبح 
Mabe - ما�صكرا  ظهرت  ثم  �صعبية  »اأكرث 
التا�صعة  يف  فتى  وهو  توم  تاأ�صي�س  من   »line
اأخته مايبل وهي  اأعتاد مراقبة  ع�صرة من عمره، 
تقوم كل يوم بخلط الفازلني وغبار الفحم لتطلي 
به رمو�صها، بعد عدة تعديالت كيميائية وحت�صني 
للمنتج النهائي، اأ�صدر توم اأول »ما�صكارا« ن�صائية 
�صهلة ال�صتخدام واأ�صماها تيمنًا باأخته »مايبلني« 

التي �صتكون ا�صمًا لل�صركة.
جترى  كانت  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  وما 
اأما  ال�صيخوخة،  اآثار  لإزالة  جتميلية  جراحات 
 1970 عام  وحتى   1960 عام  منذ  الفرتة 
ظهرت حركة ن�صوية �صد ا�صتخدام م�صتح�صرات 
منتجات  انت�صرت   1990 ويف  التجميل، 
ظالل  �صيحة  اأنت�صر  و  التجميل  و�صالونات 
العيون اأو الكحل، باللون الأزرق الذي مينح جراأة 
الت�صعينات ال�صهرية، واأحمر ال�صفاه كان بدرجات 
لقلم  بارزة  خطوط  مع  الغامق  البني  اأو  الأحمر 
بالكحل  ال�صفلي  اجلفن  وحتديد  ال�صفاه  حتديد 

وكانت هذه اإطاللة الت�صعينات.

2000 ميالدي
التجميل  اإنت�صر  والع�صرين  الواحد  القرن  يف 
ميكن  ل  اأ�صا�صيًا  �صيئًا  اأ�صبح  حتى  كبري  ب�صكل 
من  الآلف  وانت�صرت  عنه،  ال�صتغناء  للن�صاء 
كافة  يف  امل�صتخدمة  التجميل  م�صتح�صرات 
هناك  واأ�صبحت  وللجن�صني،  التجميل  جمالت 
مراكز جتميل متخ�ص�صة بهذا املجال. و اإنت�صرت 
مثل  للمكياج  جديدة  و�صيحات  تقنيات  كذلك 
والهدف  الأبعاد  الثالثي  املكياج  وهو  »الكونتور« 
منه نحت الوجه واإ�صاءته بحيث يتم اإخفاء العيوب 
واإبراز جماليات الوجه، من خالل ت�صغري مناطق 
»اخَلبز«  وتقنية  الوجه  من  اأخرى  مناطق  واإبراز 
طبقة  و�صع  يتم  حيث  البودرة،  على  تعتمد  التي 
كثيفة من البودرة احلرة بوا�صطة اأ�صفنجة �صغرية 
الأنف  ومبحاذاة  الوجنات  وعظام  العني  حتت 
الوجه  على  البودرة  ترك  وينبغي  الذقن،  وعلى 
تن�صهر  لكي  دقيقة،   20 اإىل   5 من  ترتاوح  ملدة 
البودرة تدريجيًا مع الب�صرة بفعل حرارة اجل�صم، 
ملدة  وتدوم  التغطية  على  قدرتها  تزداد  وبالتايل 
اأطول ومتنح الب�صرة مظهرًا اأكرث اإ�صراقًا. واأنت�صر 
وتعني خبرية  اآرت�صت«  اأب  »ميك  كذلك م�صطلح 
وظهرت  العربي  العامل  يف  اأنت�صر  الذي  مكياج 
خالل  من  العربيات  املكياج  خبريات  من  العديد 
برامج التوا�صل الجتماعي ليتخطوا حدود العامل 
اأنحاء  كافة  من  �صهرة  على  ويح�صلوا  العربي 

العامل.
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األلوان 
موضة  

شتاء  2019

كثرية  األوان  باختيار  للمراأة،  اخليارات  بتو�صيع  املو�صة  اأ�صابيع  خالل  العاملية  الأزياء  دور  اعتنت 
ومميزة ب�صتاء 2019، بع�س هذه الألوان كان قد اختفى منذ �صنوات، ولكنه عاد من جديد لتتاألق به 

ااملراأة هذا املو�صم، مع احلفاظ على بع�س الألوان املرتبطة ب�صهر الربيع. 
اأبرز األوان املو�صة:

الف�صي الالمع من الألوان التي عادت من زمن الت�صعينيات والثمانينيات، فقد اختفى ل�صنوات طويلة 
، ليعود من جديد.

الأ�صفر النيون مل نكن جنده ب�صكل كبري يف مو�صم ال�صتاء، فهو من الألوان ال�صاطعة اأكرث بال�صيف 
والربيع، لكن ميكنِك الآن التاألق به.

الأرجواين املخملي الذي  ينا�صب كل األوان الب�صرة.
كذلك الأزرق الكحلي  الكال�صيكي فهو من الدرجات ال�صديقة لل�صتاء، ي�صفي نعومة واأناقة.

اعتمادها مع  ب�صكل كبري، وميكن  ال�صاحة  �صن�صاهدها على  التي  ا  اأي�صً الألوان  الزيتوين من  اللون 
�صيحات حيادية باألوان متدرجة من الأخ�صر.
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جرمية  اي  واحلكام  ال�صعوب  تدرك  ل 
التي  الوطنية  الدولة  على  يق�صون  يرتكبون، وهم 
البنية  هزالة  فرغم  ال�صتعمار؟  عن  ورثناها 
ا�صتطاعت هذه الدول ان تقدم اجنازات يف التعليم، 

وال�صحة، والعمار. 
ونظام  امللكي  النظام  هدمت  الفرن�صية  الثورة 
الدولة،  تهدم  مل  لكنها  النابولينية  الع�صكرتارية 
ومن  ع�صر  ال�صاد�س  لوي�س  ق�صور  وموؤ�ص�صاتها. 
وقالع   اديرة،  )كنائ�س،  امللكية  تراث  من  �صبقه 
ذهبت  م�صانة.  مكانها  تزال  القطاعيني( ما 
مل  و  النكليز  عند  ا�صريا  انتهى  نابليون  و  امللكية، 
به  يحكمون  الذي  قانونه  بتغيري  الثورة  قادة  يفكر 
ثورة  يف  الفقراء  هاجم  يوم  اليوم.  حتى  فرن�صا 
اكتوبر ق�صور اآل رومانوف، توجه  لينني للجماهري 
باأذى.  لكم فال مت�صوها  ملكا  ا�صبحت  قائال: هذه 
واملدن  ومو�صكو،   ، برت�صبورغ  �صان  حافظت  هكذا 
التاريخية على بهائها. املطالبة بتغيري النظام �صيئ، 
ترى هل ميكن  اآخر.  امر  الدولة  موؤ�ص�صات  وتهدمي 
و  هاب�صبورغ  اآل  ق�صور  دون  فيينا   مبدينة  نولع  ان 
روما  ان نحب  و�صرتاو�س؟ هل ميكن  بيتهوفن   بيت 
و  النه�صة؟  ع�صر  و متاثيل  الفاتيكان  قبة  دون 
لوحات ميكيل اآجن تزين القبب واملتاحف؟ هل ميكن 

ان نتحمل روؤية اثينا احلديثة  دون الكروبول؟
من  اخلارجة  الب�صرية  القطعان  هوؤلء  هم  من 
و  بغداد؟   متحف  هاجمت  التي  الكهف  اآل  قبور 
دم�صق و املو�صل؟ تلك الوحو�س التي حملت فوؤو�صها 
والثور  ال�صوري  اجلندي  على  حقد  بكل  وهوت 
املجنح، وكل رموز احل�صارات التي تختزنها اأر�صنا 
بوح�صية  اليوم  وحتى  الن�صانية  احل�صارة  بدء  منذ 

وحقد؟
اأبي جعفراملن�صور  راأ�س متثال  قبل �صهور قطع 
ان  �صمعت  اليام  وهذه  طائفية،  ل�صباب  بغداد  يف 
بع�س الق�صور التي بنيت اأيام الرئي�س �صدام ح�صني 
تعر�س يف املزاد العلني، وهي املجمع ال�صكني الذي 
بناه الرئي�س ال�صابق، و ت�صمى جتاوزا ق�صورا، و هي 
جمرد فيالت حديثة حتى لو بيعت باأاغلى ال�صعار، 
وهو  دولر  مليون  ع�صرين  اكرث  مردودها  يكون  لن 
املال  ونهب  بال�صرقات  يقارن  عندما  متوا�صع  رقم 
العام الذي تقوم به الع�صابات املافوية  التي حتكم 

بغداد؟
اخلالف بني احلزب وحافظ ال�صد بداأ عندما 
ذهب �صابط �صاب تعلم �صرقة الثار والتجارة بها 

عن  بالتنقيب  دولية  واأخرى  لبنانية  ع�صابات  مع 
الثار يف اأر�س عائلة احل�صيبي، وهي عائلة دم�صقية 
حمرتمة، واأر�س عائلة زوجة رئي�س الدولة ال�صورية 
اآنذاك الدكتور نور الدين التا�صي، هذا ال�صابط هو 
الذي �صي�صطو على جزء من اأموا ل نفط �صورية فيما 
بعد، انه  النقيب رفعت ال�صد الذي ا�صرتى باأموال 
يف  حديثة  ق�صورا  �صعبها   ونفط  �صورية  ح�صارة 
�صارع فو�س بباري�س، وفنادق فخمة، و�صقق مفرو�صة 
لالأيجار على  �صواطئ ماربية يف ا�صبانيا  كما افتتح 
حمطة تلفزيون تافهة للدعاية لنت�صاراته الوهمية 
ولنف�صه، وملحاولة غ�صل جرائمه  �صد الن�صانية التي 

ارتكبها قي حق  �صجناء الراأي يف  تدمر وحماة.
الطغمة احلاكمة  بن�صابي  احلمق  م�صى  لقد    
مبائة  اجلنح  الثور  من  اجزاء  باعوا  اأن  العراق  يف 
واناء  دولر،  بع�صرين  بابلية  مرجان  وعقود  دولر 
العهد الأ�صوري  ا�صرتاه احد اجلنود الأمريكان من 

بخم�صة دولرت. 
كاملو�صل  ال�صمالية  املدن   اآثار  عن  عدا  هذا 
هدمتها  التي  الهند�صي  العمارة والفن  يف  العريقة 
املن�صب  اليورانيوم  وقنابل  املتفجرة،  الرباميل 
براميل  نعم  النبار،  ومدن  ال�صنية  املناطق  يف 
اليورانيوم املن�صب التي يوؤدي مفعولها اىل �صرطنة 
اىل  العراق  يف  البيئة  تنظيف  ويحتاج،  �صيء،  كل 
ي�صكن  من  على  وبالتايل حمكوم  ال�صنني،  مئات 

فيها، و الجيال الالحقة بالعدام. 
انظار  وحتت  بالدنا  يف  يح�صل   هذا  كل 
)وال�صتخراء  يقراأون  ول  يكتبون  ل  اأميني  حكام 
بني  يفرقون  ل  واحد(  عندهم  وال�صرتخاء 
واحد   �صئ  انهما  والعزى.  والالت  متثال اأفروديت 

بعبدان ووؤكالن.
يهدمون  من  اجلمال  رعاة  اأنف�صهم  هم  هوؤلء 
التاريخية لكي يعمروا بدل عنها  اليمن  اليوم مدن 
ناطحات �صحاب على الطريقة المريكية. كل ذلك 
خدام  هم  جهلة  دين  رجال  من  بفتاوي  يحدث 
بحكمنا  حتلم  دينية  تيارات  من  اأو  لل�صالطني، 
قبل  القوم  فهمه  كما  الدين  تفهم  تزال  ما  وهي 
ت�صيل  انف�صهم حتى  يجلدون  األف وخم�صمائة عام، 
ارتكبه  ول  يرتكبوه  مل  ذنب  عن  تكفريا  دمائهم 
داروي�س، فقراء  اأ�صالفهم،  اأ�صالف  اأو  ا�صالفهم، 
ما  يجدون   ول  بيوتهم  اىل  يعودون  قد  تائهون، 

ياأكلونه.
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حميدة نعنع

هل تدرك الشعوب والحكام؟
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