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استشراف المستقبالت 
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المسألة الكردية في ظل المصالح 
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الوجود الصهيو-ايراني
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اأحدًا، وحتى ال نفهم ب�شكل خاطئ،  اأن نو�شح املوقف حتى ال يعتب علينا  ال بد 
�شوتًا حقيقيًا  العرب«  »كل  تكون  اأن  نريد  الأننا  ب�شكل جلي،  ال�شورة  تتو�شح  وحتى 

لكل العرب.
اأم  كان  جمهوريًا  و�شرعيته،  وتركيبته  عربي  نظام  بكل  راأينا  عن  النظر  بغ�ض 
فكرية  ندخل مبتاهات  ال  اإعالنه، حتى  دون  براأينا  نحتفظ   فاإننا  وراثيًا،  اأم  ملكيًا 
واإيديولوجية، والت�شنفيات ال�شرعية من عدمها، واإننا نقف على م�شافة واحدة من 

جميع االأنظمة.
نحن، نتعامل مع احلالة ال�شيا�شية من منظور االأمن القومي العربي، واحلر�ض 
على ثروات االأمة العربية، وعدالة كل ق�شية، وموقف كل نظام عربي منها. فل�شطني 
واالأحواز، بلدين عربني حمتلني اأو اأي اأر�ض عربية اأخرى حمتلة، من يقف مع حقوق 
ال�شعب الفل�شطيني واالأحوازي، نحن معه، ومن يقف اأو يتواطاأ �شدهما، فنحن �شده.

الرثوات الطبيعية من برتول وغاز ومعادن ومياه، هي ملك لالأمة العربية كلها، 
ومن ال�شروري اأن ي�شتفاد من خريها كل العرب، ال اأن تبذر ب�شكل جنوين يف م�شالح 

و بذخ اأرعن و�شفقات مريبة وم�شبوهة.
ال نعار�ض اأي حاكم عربي، اإال اإذا اأ�شبح جمرد اأداة لل�شيا�شة الدولية و االأقليمية، 
خا�شة اإذا ما اأدت للم�ض باحلق العربي، والتاآمر على حقوق �شعبنا يف اأي بقعة من 

خارطة الوطن العربي الكبري.
اأو  طائفية  اأو  عرقية  اأبدًا  لي�شت  وتاريخ،  ولغة  وح�شارة  اأ�شالة  هي  عروبتنا 
مذهبية. ونعترب اأننا �شعب واحد بجميع مكوناته املتعددة التي من ال�شروري االإرتقاء 

بها يف بوتقة وطنية عربية واحدة.
باحلياة  حقه  واملواطن.  الوطن  حرية  هي  بها،  ونطالب  نريدها  التي  احلرية 
والعمل والتعليم والعالج، اأن ي�شعر املواطن باإن�شانيته، واأن م�شتقبل اأبنائه واأحفاده 

�شيكون م�شانًا بدولة موؤ�ش�شات دون متييز.
اإذن، ال داع للعتب علينا. نحن لن نفرتي على اأي نظام ر�شمي عربي، و�شيكون 
موقفنا ب�شكل مو�شوعي ومهني واأخالقي حتى مبعار�شتنا الأي نظام. واأن نقول ذلك 

دون اإثارة اأو جتريح اأو عداء.
العربية؟  الدول  جامعة  اأ�شبحت  اأين  العربي،  الر�شمي  النظام  ن�شاأل  اأن  ونريد 
االقت�شادية،  وال�شراكة  امل�شرتك،  العربي  والدفاع  املقاطعة،  مبكاتب  ن�شمع  نعد  مل 

وت�شهيل العبور عرب حدود �شايك�ض ـ بيكو ب�شهولة، واأولوية العمل للعامل العربي.
هذا ما نريده ... فهل نحن خمطوؤونّ؟!!! 

علي المرعبي

نحن..
والنظام الرسمي العربي

األفتتاحية



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

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

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

في هذا العدد
كل السياسة

املقومات  اآخر،  دويل  كيان  كاأي  واال�ستمرار  والوجود 
دول  على  موزعون  االكراد  و�سيادة،  و�سعب  ار�ض  هي 
وغالبيتهم  االر�ض  بقاع  يف  ومتناثرون  �سياده  ذات 
 مندجمون يف جمتمعاتهم وا�سبحوا جزءًا ال يتجزاأ منها.

التي  االأربع  الدول  هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فاإن 
ِمع على ان اي حركة انف�سالية  ْ يعي�ض فيها معظم االكراد تجُ
وجمتمعة،  منفردة  القومي  الأمنها  تهديدًا  ت�سكل  لالكراد 
تن�سحب  االنف�سال  حلركات  املعار�سة  فاإن  احلال  كذلك 
وتعترب  والدولية  االقليمية  واملنظمات  الهيئات  على معظم 
االخرى. واملعاهدات  لوزان  معاهدة  عن  خروجًا  و   خرقًا 

الكيان ال�سهيوين وحده مع احلركات االنف�سالية لالكراد 
وباالأخ�ض يف �سمال العراق.

العالقات الصهيونية مع الزعامات الكردية
امام  االبواب  فتح  من  اول  هو  ايران  �ساه  كان 
وفدًا  ا�ست�ساف  حيث  ال�سهيونية  الكردية  العالقات 
يف  ال�سهيوين  املو�ساد  من  وفدًا  مع  االكراد  الزعماء  من 
تعمقت  و  العالقات  تو�سعت  وبعدها   ،١٩٥١ عام  طهران 
والع�سكرية  اال�ستخبارية  اجلوانب  من  العديد  �سملت  و 
فتحت  ان  بعد  اكرث  وتطورت  ازدادت  ثم  وال�سيا�سية، 
تركيا  ومعهم  اال�ستعماري  الغرب  دول  وبع�ض  امريكا 
ب�سورة  االكراد  مع  ال�سهيوين  التعاون  لتعزيز  اأبوابها 
عام  بعد  اكرث  انك�سفت  العالقات  ولكن  �سرية،  او  علنية 
مناطق  من  املركزية  الدولة  ان�سحبت  عندما   ١٩٩١
ولكن  لالكراد،  املحلية  االدارة  وتركت  الذاتي  احلكم 
للعراق  االمريكي  الغزو  بعد  جاءت  الكربى  القفزة 
كل  من  م�ستباحًا  العراق  �سمال  ا�سبح  حيث   ٢٠٠٣ عام 
ووظيفيًا  و�سيا�سيًا  وامنيًا  اقت�ساديًا  ال�سهيونية  الدوائر 
الر�سمي  ال�سهيوين  التواجد  ا�سبح  االتاهات.  كل  يف 
الزيارات  تكثفت  حيث  طبيعيًا  اأمرًا  والكيان  لالجهزة 
من  االكراد  الآالف  و�سِمح  امل�ستويات  كل  على  املتبادلة 
االرا�سي  و�سراء  والعمل  واالقامة  بالعودة  العراق  يهود 
فروع  بفتح  ال�سهيونية  لل�سركات  �سِمح  كما  واملمتلكات، 
�سهيونية. باأ�سماء غري  ولكن  العراقية  املحافظات   لها يف 

التح�سري  يف  �ساعد  املكثف  والتواجد  الوثيق  التعاون  هذا 
ال�سلطات  اجرت  عندما  الربزانية  االنف�سالية  للمحاولة 
الكردية يف اربيل ا�ستفتاءًا حول تقرير امل�سري واال�ستقالل، 
الكردية  الزعامات  قيام  هو  التعاون  هذا  يف  واالأخطر 
حمافظات  خم�ض  ح�ساب  على  اقليمهم  حدود  بتو�سيع 
املو�سل و�سالح  ا�سافة اىل كركوك،  عراقية جماورة هي 
متنازع  مناطق  فيها  ان  بحجة  والكوت  ودياىل  الدين 
لالكراد. تواجد  فيها  او  والعرب  االكراد  بني   عليها 

اخريًا اذا كنا نت�سائل عن �سر هرولة بع�ض العرب للتطبيع 
الزعامات  باأن  نتذكر  ان  علينا  فاإن  ال�سهيوين  العدو  مع 
الكردية كانت ال�سباقة اىل هذا التطبيع ويف وقت مبكر مع 

االأ�سف ال�سديد.
النموذج السوري في المعادلة الكردية

يختلف الوجود الكردي يف �سوريا عن مثيالته يف تركيا 
من  او  ال�سكاين  احلجم  حيث  من  �سواء  والعراق،  وايران 
حيث الطبيعة اجلغرافية للمناطق التي يعي�سون فيها، ففي 

�سوريا ال توجد مقومات القامة كيان يف ظل نظام فيدرايل 
او كونفيدرايل على حد �سواء، ومل يحدث يف تاريخ �سوريا 
كردي  ع�سيان  او  م�سلح  كردي  مترد  ح�سل  ان  احلديث 
مدين او غري ذلك، كما مل يحدث ان طالب االكراد بحكم 
مع غريهم  يت�ساوون  الأنهم  وثقافية  مدنية  او حقوق  ذاتي 
من املواطنني يف �سوريا و يتعاي�سوا مع املجتمع ال�سوري يف 
خمتلف املحافظات ومن كافة املكونات االجتماعية، �سحيح 
ان اعدادهم اكرث يف مناطق �سمال و�سرق �سوريا اأي مناطق 
�سرق الفرات لكن حجم وجودهم هو اقل من وجود العرب 
واملكونات الدينية واالإثنيه االخرى حتى يف املدن الرئي�سية 
و تدمر ومنبج وعني  والقام�سلي  الزور واحل�سكة  مثل دير 
العرب وغريها، اي ان الع�سائر العربية هي اكرثية ال�سكان 
غريهم. و  والرتكمان  االرمن  بعدهم  ومن  االكراد   يليها 

وقد �سبق ان حكم �سوريا يف عام ١٩٤٩ رئي�ض كردي هو ح�سني 
 الزعيم دون ان يثري ذلك حفيظة احد من املجتمع ال�سوري.

نكن  �سوريا عام ٢٠١١ مل  االزمة االخرية يف  انفجار  قبل 

لم يحدث في تاريخ 
سوريا الحديث ان حصل 
تمرد كردي مسلح او 

عصيان كردي مدني او 
غير ذلك

فيصل زكي

تساؤالت حول المسألة الكردية في ظل المصالح 
والمتغيرات االقليمية والدولية...؟؟؟
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السياسة

اىل  الغالب  يف  الكردية  امل�ساألة  عن  احلديث  ينق�سم 
اىل  ي�سري  الذي  النظري  االتاه  هو  االأول  اتاهني، 
التاريخ مل  ان  مع  وحدوية،  قومية  نزعات  لها  كردية  اأمة 
ي�سهد قيام دولة كردية واحدة يف اأي من حقبه املا�سية. 
واالتاه الثاين هو االتاه العملي الذي ي�سري اىل حركات 
االغلبية  ذات  املناطق  يف  انف�سالية  نزعات  ذات  كردية 
الكردية داخل الدول التي يتوزع عليها معظم االكراد وهي 
�سوريا. اأقل  وبن�سبة  والعراق  وايران  تركيا  التوايل:   على 

العامليه  احلرب  قبل  االكراد  حال  هو  هذا  كان  وبالتاأكيد 
وعقدت  واحلدود  اخلرائط  ر�سمت  حني  وبعدها،  االوىل 
توزيع  ا�سا�سها  على  جرى  التي  والعهود  االتفاقيات 
التي  احللفاء  دول  بني  العثمانية  االمرباطورية  ارث 
 انت�سرت على دول املحور والتي كانت تركيا ع�سوًا فيها.
ال�سرق االو�سط  التي تخ�ض منطقة  اهم تلك االتفاقيات 
عام  رميو  �سان   ،  ١٩١٦ عام  بيكو  �سايك�ض  اتفاقية  كانت 
التي  التعديالت  اأهم  اما   ،١٩٢٣ عام  لوزان   ،١٩٢٠
املنطقة  يف  اجليو�سيا�سية  اخلرائط  على  الحقًا  جرت 
االحواز  اإمارة  ب�سم  بريطانيا  قيام  التوايل  على  فكانت 
ال�سليمانية  منطقة  و�سم   ،١٩٢٥ عام  ايران  اىل  العربية 
لواء  باإقتطاع  فرن�سا  وقيام  العام،  نف�ض  يف  العراق  اىل 
 ،١٩٣٧ عام  تركيا  اىل  و�سمه  �سوريا  من  اال�سكندرون 
لتنفيذ  فل�سطني  على  انتدابها  باإنهاء  بريطانيا  وقيام 
وذلك  اإ�سرائيل(  )دولة  باإقامة  امل�سوؤوم  بلفور  وعد 
ت�سمل  مل  التعديالت  هذه  ان  ويالحظ   ،١٩٤٨ عام  يف 
ان  بل  املذكورة،  الدول  داخل  الكردية  اجليوب  من  ايًا 
للق�ساء على  ايران يف عام ١٩٤٦  بدعم  قامت  بريطانيا 

اإال ا�سهرًا معدودة.  دولة االكراد يف مهاباد التي مل تع�ض 
اخلرائط  و�سعت  التي  اال�ستعمارية  الدول  ان  والواقع 
قابلة  كردية  دويالت  بقيام  تقبل  ومل  بتغيريها  ت�سمح  مل 
االكراد  ا�سبح  التي  ال�سيا�سية  الكيانات  تهدد  للحياة، 
جزءًا منها ومن تكوينها االجتماعي، ويبدو ان الزعامات 
فهم  من  اأول  هي  والقبلية  وال�سيا�سية  التقليدية  الكردية 
من  متنعها  التي  والعرب  الدرو�ض  وا�ستوعب  االتاه  هذا 
االنف�سال او املطالبة بحق تقرير امل�سري، وارت�ست لنف�سها 
ا�ستخدمتها  التي  االإ�ستعمارية  الدول  الإرادة  االرتهان 
لها  ت�سمح  اأن  دون  وامل�سلحية  ال�سيا�سية  اأجنداتها  يف 
بها. امل�سموح  غري  احلمراء  اخلطوط  من   باالإقرتاب 

ويوؤكد هذا اال�ستنتاج املو�سوعي اأننا مل ن�سهد منذ احلربني 
العامليتني وما بينهما وما بعدهما، و مرحلة احلرب الباردة 
ثم مرحلة النظام الدويل اجلديد، اأن دولة كربى من دول 
احللفاء او من خارجه )االحتاد ال�سوفييتي مثاًل( قد اأثارت 
موقف  على  ينطبق  وهذا  النوع،  هذا  من  ق�سية  تبنت  اأو 
لها. التابعة  واالقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة   االمم 

الوطني  عهده  ويف  العراق  باأن  نذكر  التاريخية  وللحقيقة 
حتديدًا هو الوحيد الذي اعطى االكراد حكمًا ذاتيًا وحقوقًا 
ثقافية ومدنية وا�سعة كما عر�ض على زعاماتهم ب�سقيها 
رغبوا  اذا  واال�ستقالل  االنف�سال  والربزاين  الطالباين 
لي�ض زهدًا  ب�سكل قاطع  العر�ض  لكنهم رف�سوا هذا  ذلك 
منهم واإمنا ملعرفتهم حدود �سالحياتهم و دورهم الوظيفي 
رجُ  من جهة، والإدراكهم باأن املحافظة على الدور الوظيفي يدجُ
عليهم املزيد من املنافع املالية واملادية ويعفيهم من غ�سب 
 وعقوبات دول االإقليم املجاورة التي ال ت�سمح بذلك قطعًا.
اما احلقيقة االخرى املعروفة فهي ان اأكراد العراق وعلى 
املركزية،  دولتهم  برعاية  حظي  من  اأكرث  هم  العهود  مر 
وحتى يف العهد احلايل وبعد االحتالل ويف ظل ما ي�سمى 
بالنظام االحتادي و املحا�س�سة الطائفية والعرقية، اأخذ 
االكراد ح�س�ض اكرب من حجمهم و وزنًا اأكرث من اأوزانهم 
وموارد اأكرث من ا�ستحقاقهم لدرجة انهم ا�سبحوا املكِون 
املكِون  بعد  االإحتادي(  )العراقي  ال�ساأن  يف  املوؤثر  الثاين 

الطائفي �ساحب الوالء املزدوج الأمريكا وايران.
هل وحدة االكراد القومية قابلة 

للتحقيق..؟؟؟
الوحدة  الأن  ال�سعار  هذا  تطبيق  ا�ستحالة  املوؤكد  من 
مل تكن موجودة يف املا�سي وهي غري موجودة يف احلا�سر 
الفكرة  امل�ستقبل،  يف  لتحقيقها  مقومات  يوجد  وال 
الرومان�سية  االوراق  بع�ض  يف  فقط  موجودة  القومية 
اإن  االكراد.  ووثائق  الكردي  التاريخ  كتب  يف  ولي�ض 
البناء  مقومات  فيه  تتوفر  ال  لالأكراد  القومي  الكيان 

السياسة

صالح أشواك

الوجود الصهيوـ إيراني 
فـي السـاحـــل اإلرتــــري

منها  جعلت  ا�سرتاتيجية  باأهمية  اإرتريا  تتمتع 
و  الع�سور  مر  على  الدولية  القوى  اأنظار  حمط 
امل�ستعمر على هذه  تعاقب  يتجلى يف  و هذا  الأزمان 
الرقعة اجلغرافية ب�سكل م�ستمر، حيث تعاقبت عليها 
مدخل  اأهم  على  ت�سيطر  كونها  ال�ستعمارية   القوى 
اإيل حو�ض البحر الأحمر عالوة على اإطاللتها عليه 
تتمتع  التي  الدول  مع  باملقارنة  �ساحل  اأطول  عرب 
باإطاللة عليه، و لعل ما يوؤهل اإرتريا اأكرث من �سواها 
اأكرث متيزًا  تكون  لأن  الأحمر  البحر  من دول حو�ض 
العدد  يف  زيادة  مع  فيه  اجلزر  لأكرب  امتالكها  هو 
 126 اإريرتيا  مقارنة ببقية الدول حيث متلك دولة 
البحر  على  املطل  �ساحلها  طول  على  متتد  جزيرة، 

الأحمر.
جلهة  اإرتريا  لعموم  اجلغرافية  الطبيعة  اأن  كما 
اأك�سبها  اأي�سًا  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  ارتفاعها 
قواعد  هناك  تكون  اأن  بالإمكان  حيث  اأخرى  اأهمية 
الع�سكرية  القاعدة  لعل  و  الياب�سة،  على  ع�سكرية 

بعد  تاأ�س�ست  التي  و  اإ�ستي�سن(  )كانيو  الأمريكية 
توقيع اتفاقية الدفاع امل�سرتك بني اأمريكا واإثيوبيا يف 
عام 1953م كقاعدة ات�سالت مهمة ي�سري بو�سوح 
اأن الوليات املتحدة الأمريكية و ربيبتها الكيان  اإىل 
اإن�ساء  عقب  باملنطقة  مهتمتني  كانتا  ال�سهيوين 

الكيان ال�سهيوين بعد وعد بلفور.
يتحول  اأن  من  ال�سهيونية  املخاوف  كانت  لقد 
اإذا  عربي  مائي  ممر  اإىل  الأحمر  البحر  حو�ض 
ذهنية  يف  الدوام  على  حا�سرة  اإرتريا  اأ�ستقلت  ما 
وا�سعي �سيا�سة الأمن ال�سهيونية، و هذا ما عرب عنه 
بن غوريون يف تو�سياته )�سد الأطراف( و كان يعني 
اأن يكون هناك وجود فاعل للكيان ال�سهيوين يف دول 
)الدولة  واثيوبيا  واإيران  تركيا  مثل  العربي  اجلوار 
و  ال�سهيونية  القوى  اأدركت  لقد  ال�ستعمارية(. 
ال�سهيوين دون  للكيان  اآمن  اأن ل وجود  الإمربيالية 
الأحمر،  البحر  حو�ض  على  �سيطرة  هناك  تكون  ان 
معروف  هو  كما  اإرتريا  يف  اثيوبيا  اأقحمت  ولذلك 
بدول  املحاط  الأحمر  البحر  على  ال�سيطرة  ل�سمان 

لهم،  معدومة  �ستكون  املالحة  اأن  يعني  مما  عربية 
حال اإ�ستقالل اإرترييا.

اإرتريا  يف  ال�سهيوين  التواجد  عن  احلديث  لعل 
اأن  اإيل  يحتاج  الإثيوبي  الإ�ستعمار  حتت  كانت  التي 
نقف  اأن  يجب  هنا  لكن  و  كبرية  م�ساحات  له  نفرد 
قادرًا  القارئ  من  جتعل  التي  املحطات  بع�ض  على 

علي اإمتالك نا�سية احلقيقة.
البا�سلة  لثورته  الإرتري  ال�سعب  اإعالن  عقب 
بقيادة  )اأيلول(1961م  �سبتمرب  من  الفاحت  يف 
القوى  �سعت  عواتي  اإدري�ض  حامد  القائد  ال�سهيد 
املالمح  ذات  الثورة  هذه  اإجها�ض  اإىل  ال�ستعمارية 
العربية من خالل تقوي�سها عرب �ستى ال�سبل، و كان 
للكيان ال�سهيوين املغت�سب لغة واحد ل يفهم غريها 
يف  �سورها  اب�سع  يف  تتجلى  التي  الإبادة  احلرق  لغة 
فل�سطني و قد جتلت يف اإرتريا من خالل تدريب قوات 
1964 حيث خرج  العام  الأثيوبية يف  الكوماندو�ض 
نقل  و مت  اأحمري(  مع�سكر )دقي  300 عن�سر يف 
حرق  اإىل  اأدى  مما  البغي�سة  ال�سهيونية  التجربة 

العديد من القرى و اإبادة �سكانها ب�سورة ب�سعة.
الأثيوبي  للكيان  ال�سهيوين  الدعم  ا�ستمر  و 
املغت�سب لأرتريا العربية ب�سكل طردي مع تنامي قوى 
جناح  من  ال�سهيونية  املخاوف  اأف�ست  حتى  الثورة 
الثورة الإرترية اإىل زيارة مدير املخابرات ال�سهيونية 
اإرتريا  اإيل  الأول  ال�سف  �سباط  من  عدد  برفقة 
-12-05اإبريل  من  ا�سبوع  ملدة  اأمتدت  زيارة  يف 
حتى  ال�ستخباراتي  الوفد  و�سل  قد  و   1964

م�سارف احلدود ال�سودانية .
ا�ستخباراتي  وجود  �سكل  من  الأمر  تطور  ثم 
�سمحت  حيث  املبا�سر  الوجود   اإىل  ا�ستطالعي 
ال�سهيوين  الكيان  منح  اإىل  ال�ستعمارية  احلكومة 
يف  �سيما  الياب�سة  يف  قواعد  على  ع�سكرية  قواعد 
و  حباب(  )رورا  منطقتي  من  كاًل  يف  اإرتريا  غرب 
)مهكالي( و هذا بدوره �ساهم يف التطور على �سعيد 
عالقة  عنه  نتجت  الذي  و  القت�سادية  العالقات 
اأي  دون  البالد  ثروات  اإ�ستغالل  عن  تنم  اقت�سادية 
اإ�ستغالل  بل  اإرتريا  يف  التنمية  على  اثر  لها  يكون 
و  امل�ستعمر  منهجية  عن  تعرب  زهيدة  باأجور  للعمالة 

امل�ستوطن.
الكيان  انتظمت مع  التي  العالقة  للحديث عن  و 
الإ�ستقالل،  بعد  ما  اإرتريا  حكومة  مع  ال�سهيوين 
العالقات  هذه  ن�ساأة  طبيعة  على  التاأ�سري  من  لبد 
العالقات  هذه  طبيعة  لإدراك  يوؤ�س�ض  نحو  على 
هذه  طبيعة  يف  حمطة  او�سح  فاأن  احلال  بطبيعة 
دور  على  مطلع  الغري  للمتابع  بالن�سبة  العالقات 
الإرتري  الرئي�ض  زيارة  يف  تتمثل  ال�سهيوين  الكيان 
)ا�سيا�ض اأفورق( اإىل تل ابيب يف رحلة ا�ست�سفاء من 
مر�ض املالريا الذي ا�سابه. و هنا ن�سري باأن عالقة 
الأخري  الن�سف  منذ  بداأت  الإرتري  النظام  راأ�ض 
من �ستينيات القرن املا�سي. و كما اأن الرجل التقى 

مب�سوؤولني �سهاينة يف �سفارة الدولة العربية يف كينيا 
و يف هذا اللقاء مت الرتتيب على ح�سول الدعم من 
الدولة ال�سهيونية مقابل خروج اإرترييا من حميطها 
العربي الذي ترتبط به بحكم اجلغرافيا و الثقافة و 
العالقات التاريخية بني املكون الإرتري الذي يرتبط 
باإمتدادات يف اجلزيرة العربية نتيجة الهجرات التي 
متت  التي  الرتتيبات  خالل  من  اإرتريا  اإىل  انتظمت 
يف لقاء كينيا، مت و�سع اإرتريا يف م�سار اأ�سد خطورة 
من ذي قبل عرب التبعية املبا�سرة للكيان ال�سهيوين 
على الرغم من اأن ال�سعب الإرتري ال�سامد كان قد 
ح�سم معركته بف�سل ت�سحياته و ن�سالته و مل يكن 
من  كانت  هذه  لكن  و  خارجي  �سند  اأي  اإىل  بحاجة 
بعد  فيما  املرتقب  الإرتري  الرئي�ض  اجندة  �سمن 
حتت  لأرتريا  رئي�سا  تن�سيبه  عرب  اأفورقي  اأ�سيا�ض 
اأ�سيا�ض  حول  قد  و  كبرية.  �سعبية  ومعار�سة  رف�ض 
لعل  و  العاملية  ال�ستخبارات  لأجهزة  مرتعًا  البالد 
الوجود الإيراين و ال�سهيوين على اجلزر و ال�سواحل 
الإرترية ي�سري بو�سوح اإىل التن�سيق الكبري بني دولتي 

الإحتالل ال�سهيوين و الدولة ال�سفوية. 
وقد اوجد الكيان ال�سهيوين مع انف�سال اإرتريا 

وهيمنة اتباعه عليها عدد كبري من الأن�سطة الثقافية 
...الخ.  والأمنية  والع�سكرية  وال�سناعية  والتجارية 
ال�سهيونية  ال�سحف  و�سفتها  كما  اإرتريا  واأ�سبحت 

بـ )قلعة اإ�سرائيلية داخل القارة الأفريقية(.
اأحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  اأوردت  وقد 
للكيان  كبريا  وتقديرًا  احرتاما  تكن  اإرتريا  )اأن 
ال�سهيوين، واأن العالقة الأمنية بينهما متينة للغاية، 
حيث اإن عددًا من كبار ال�سباط ال�سهاينة ي�سرفون 
وكذلك  وال�سرطة  اجلي�ض  وحدات  تدريب  على 
وك�سفت  هناك(   »الكوماندو�ض«  اخلا�سة  الوحدات 
ارتريا  يف  ال�سهيوين  للكيان  يوجد  اإنه  يديعوت 
الأوىل متخ�س�سة يف اجلانب  قاعدتني ع�سكريتني، 
تزويد  قاعدة  والثانية  املعلومات  وجمع  ال�ستخباري 
للغوا�سات الأملانية ال�سنع التي ت�ستخدمها البحرية 
ال�سهيونية. واأ�سارت ال�سحيفة العربية اإىل اأن هناك 
ارتريا،  يف  اليوم  يقيمون  ال�سهاينة  من  الع�سرات 
ويعملون يف الزراعة ل�سالح �سركات اأوروبية. ونقلت 
برون�ستاين«  »عدى  ال�سهيوين  املحامى  يديعوت عن 
م�ست�سار جمعية ال�سداقة الإ�سرائيلية الإفريقية باأنه 
من  كال  بني  الن�ساطات  حجم  يف  هائل  ارتفاع  طراأ 
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م�صر  �إىل  بالإ�صافة  �خلليج  دول  حموره  �صيكون 
و�لأردن.

لكن خطى بومبيو قادته �إىل بغد�د �لتي مل تكن 
�ل�صرت�تيجية  �أن  ليوؤكد  كاأمنا  �ملعلنة،  �أجندته  على 
بومبيو  ��صتبق  هناك.  من  تبد�أ  للمنطقة  �لأمريكية 
تلك �لزيارة باإعالنه �لتز�م �لوليات �ملتحدة بهزمية 
»د�ع�ش« ومو�جهة �إير�ن، لكن �لإعالن �لأبرز للزيارة 
كان �أن »�لو�صع يف �لعر�ق لن يبقى كما هو �لآن«، ما 

يوؤكد �أن رياح �لتغيري قادمة، ولكن يف �أي �جتاه؟
�لأور�ق  يف  و��صحا  �لأمريكي  �لوزير  كان 
�لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�ش  طاولة  على  طرحها  �لتي 
جتري  و��صنطن  باأن  �أعلمه  فقد  عبد�ملهدي،  عادل 
حتقيقات مع جهات عر�قية حول عدد من �مل�صارف 
�صتتخذ  �أمريكية  قر�ر�ت  هناك  و�أن  و�ل�صخ�صيات، 
�صخ�صية،  و32  عر�قية  م�صارف   7 �أو   6 بحق 
منهم نو�ب، و�صخ�صيات �صيا�صية و�قت�صادية، تاأكد 
دعمها لالإرهاب وغ�صيل �لأمو�ل، و�أن هناك �أجهزة 
لإجناز  �لأمريكيني  مع  تعاونت  عر�قية  وموؤ�ص�صات 

�لتحقيقات حول هذ� �ملو�صوع.
بقر�ر  عبد�ملهدي  �لأمريكي  �لوزير  و�أبلغ 
ما  مللي�صيات  م�صلحا  ف�صيال   67 حل  و��صنطن 
و�أن  باإير�ن،  �ملرتبطة  �ل�صعبي«  بـ«�حل�صد  ي�صمى 
قر�ر �لد�رة �لأمريكية �إخر�ج ف�صائل هذه �مللي�صيات 

»�لحتاد �لأوروبي لن ين�صم �ىل حتالف �صد �إير�ن«.
�جلديدة  �لأمريكية  �لتحركات  �إىل  وينظر 
�ليمنية  �لأزمة  بحل  يتعلق  فيما  �صو�ء  �ملنطقة  يف 
�نت�صار  و�إعادة  �صوريا،  من  �لأمريكي  و�لن�صحاب 
و�خلليجية  �لعربية  �لدول  وحث  �لعر�ق،  يف  قو�تها 
�لنظام  مع  �لدبلوما�صية  عالقاتها  �إعادة  على 
�أعمار �صوريا، ف�صاًل  �إعادة  �ل�صوري، وم�صاركتها يف 
�ل�صعودية،  �جتاه  �لأخرية  �لكونغر�ش  توجهات  عن 
متثل  جديدة  ��صرت�تيجية  و�صع  �إطار  يف  �أنها  على 
�ل�صرق  جتاه  �خلارجية  لتوجهاتها  طريق  خارطة 

�لأو�صط و�ملنطقة �لعربية يف �ملرحلة �ملقبلة.
فزيارة بومبيو جاءت بتوجيه مبا�صر من تر�مب 
لال�صتماع �إىل قادة وروؤ�صاء �لدول �لعربية و�خلليجية 
و�لوقوف على �أبرز �مل�صاكل و�ملعوقات �لتي تقف بوجه 
باخلالف  �ملتعلقة  �مل�صاكل  ل�صيما  �لعربي،  �لتوحد 
طهر�ن،  مع  �لدوحة  وتقارب  �خلليجي-�خلليجي، 
فا�صرت�تيجية  و�لدوحة.  �لقاهرة  بني  و�خلالف 
و�خلليجي  �لعربي  �ملوقف  حمورها  �صيكون  تر�مب 
�ملنطقة، ل�صيما  �لأ�صا�صية يف  �لق�صايا  �ملوحد جتاه 
�لرت�صانة  ومو�جهة  �لإير�ين  بالتمدد  �ملتعلقة  تلك 
من  و�ملوقف  �للبناين،  �هلل«  لـ«حزب  �ل�صاروخية 
�إبعاد  و�صبل  �لفل�صطيني-�ل�صهيوين،  �ل�صر�ع 

�لعر�ق عن �لتاأثري �لإير�ين. 

السياسة

جديدة،  لي�صت  �ل�صرت�تيجية  هذه  �أن  ورغم 
حمور  كانت  �لإرهاب  ومكافحة  فمو�جهة 
�أحد�ث  منذ  �ملنطقة  يف  �لأمريكية  �ل�صرت�تيجيات 
11 �صبتمرب 2001، لكن ب�صكل عام هناك �أهد�ف 
تريد  �لأمريكي  �ل�صيا�صي  �لعقل  يف  ثابتة  �أمريكية 
�ل�صر�كة  عن  بعيدً�  عليها  �ملحافظة  تر�مب  �إد�رة 

�لدولية و�لإقليمية ومنها:
و��صنطن تريد تعزيز �لهيمنة على �لنظام  • �أن 
�لأمني يف �ل�صرق �لأو�صط، وو�صع دول �خلليج �لعربي 

يف حمور خالفها مع �إير�ن. 
�صمن  تاأت  مل  �ملنطقة  يف  �لإرهاب  مكافحة   •
مع  تناف�صي  �صر�ع  هي  ما  بقدر  و��صنطن  �أولويات 
عاملية  قوى  مع  ل�صيما  �لعاملي،  �لنظام  �أقطاب 

كال�صني ورو�صيا. 
�لطاقة  باأمن  تتعلق  �قت�صادية  �أهد�ف  • هناك 
عقل  يف  �أ�صا�صية  و�أهد�ف  مهام  وهذه  و�ملعادن، 

�لإد�رة �لأمريكية �حلالية. 
�لنووية  �لأ�صلحة  �نت�صار  خطر  مو�جهة   •
�لنووي  بامل�صروع  يتعلق  فيما  ل�صيما  باملنطقة، 
�لنووي  �ل�صالح  �إىل  �لإ�صارة  دون  �لإير�ين 

�لإ�صر�ئيلي.
جميع  �أولويات  من  وهو  �إ�صر�ئيل،  �أمن   •

�لإد�ر�ت �لأمريكية �ل�صيا�صية و�لع�صكرية. 
يف  �أ�صا�صية  �أولويات  هي  �لأهد�ف  هذه 
فقط  ولي�صت  عام،  ب�صكل  �لأمريكية  �ل�صرت�تيجية 
يف عقل �لإد�رة �حلالية، وعليه فاإن �أي ��صرت�تيجية 
تاأخذ  �أن  ميكن  ل  �ملنطقة  يف  جديدة  �أمريكية 
بامل�صلحة �لعربية �أو �لأمن �لعربي �أو �ملوقف �لعربي 
تلك  تاأمني  تريد  ما  بقدر  �لعتبار،  نظر  يف  �ملوحد 

�لأهد�ف يف �ل�صرت�تيجيات �لأمريكية. 
و�حلرب  �إير�ن  مع  �لنفوذ  �صر�ع  يكون  ورمبا 
تلك  تغذية  �أجل  من  د�ئمة  �صيمفونية  �لإرهاب  على 
�ل�صرق  يف  �لت�صوية«  »�صفقة  �إىل  و�صول  �لأهد�ف، 
�لذي  �لعربي  »�لناتو«  فكرة  تدوير  و�إعادة  �لأو�صط، 

�صيكون ذر�عها يف �ملنطقة. 

بذلت  �إد�رته  �أن  فيه، ومل يخف  �صوريا ل رجعة  من 
جهود� كبرية ملنع �إ�صر�ئيل من توجيه �صربات جوية 

و�صاروخية لعدد من ف�صائل »�حل�صد �ل�صعبي«. 
�إ�صر�ئيل  عزم  للعر�ق  �لأردن  �أكد  �أن  و�صبق   
و�أن  �ل�صعبي«  »�حل�صد  لف�صائل  �صربات  توجيه 
�لأردن  �صيقوم  �لأردين،   - �لعر�قي  �لأنبوب  م�صروع 
باإي�صاله �إىل �إ�صر�ئيل وفق �تفاقية خا�صة بني �ململكة 
�أن ل  �لعر�قي  و�أن على �جلانب  و�إ�صر�ئيل،  �لأردنية 

يقوم مبنع �صخ �لنفط.
بل  فقط،  �لعر�قيني  �إىل  �لر�صائل  تلك  تكن  مل 
�إيفاد  �إىل  طهر�ن  دفع  ما  �إير�ن،  �إىل  موجهة  كانت 
�لعر�ق  يف  �أيام  خم�صة  بقي  �لذي  خارجيتها  وزير 
و�صحذت  �لأمريكية،  �لع�صا  تاأثري  م�صح  يحاول 
لت�صفية  �صاحة  �إىل  �لعر�ق  لتحويل  �أدو�تها  طهر�ن 
وزير  حط  �أن  يلبث  مل  ثم  و��صنطن.  مع  �حل�صابات 
�لنجف  �إىل  وتوجه  �لعر�ق  يف  �لفرن�صي  �خلارجية 
�لأوربي  �لحتاد  با�صم  ر�صالة  لت�صليم  حتديد�، 
للمرجعية �لدينية، بن�صيحة بريطانية وتن�صيق كامل 

مع �لأمريكيني.
�لعر�ق �إذن يف عني �لعا�صفة �لأمريكية جمدد�، 
فهل نحن �أمام مو�جهة �أمريكية �إير�نية على �ل�صاحة 

�لعر�قية-�ل�صورية، �أم هي بو�در �صد�م قوى دولية؟
باأنف�صهم  �لناأي  �إىل  �ل�صوؤ�ل دفع �لأوروبيني  هذ� 
يقودها  قد  مقبلة  مو�جهة  �أي  يف  �لتورط  عن 
نفد  �لأوروبيني  �صرب  لكن  �ملنطقة،  يف  �لأمريكيون 
�ل�صو�ريخ،  و�ختبار�ت  �ملعادي  �إير�ن  �صلوك  �إز�ء 
�إير�ن،  جتاه  �أمريكا  �صيا�صة  من  تقرتب  �أنها  وبد� 
لفر�ش  وت�صتعد  ��صتخبارية  موؤ�ص�صات  فحظرت 

عقوبات جديدة.
�أمام  كثري�  �لأوروبيون  توقف  ذلك  ورغم 
�لبولندية  �لعا�صمة  يف  قمة  لعقد  و��صنطن  �أهد�ف 
�جلاري  فرب�ير/�صباط  من  و14   13 يومي  و�ر�صو 
ت�صتهدف »دفع �إير�ن للت�صرف كدولة طبيعية«. ومع 
يق�صم  �أن  �أوروبا من  �لأهد�ف، حذرت  تلك  غمو�ش 
�أن  و�أعلنت  �لأوروبي،  �لحتاد  �صف  و�ر�صو  موؤمتر 

يكون  له  ��صرت�تيجية  لو�صع  تر�مب  دونالد  �لرئي�ش 
حمورها �حتو�ء �لنفوذ �لإير�ين يف �ملنطقة و�لتقليل 
ل�صيما  �لعربية،  �لعو��صم  يف  طهر�ن  متدد  من 
حلفاء  طماأنة  �إىل  بالإ�صافة  و�لعر�ق،  �صوريا  يف 
»د�ع�ش« و�حلرب  تنظيم  و��صنطن من �حلرب �صد 
على �لإرهاب ب�صكل عام، خا�صة بعد �إعالن و��صنطن 

عزمها �لن�صحاب من �صوريا.
�ملعلنة  وغري  �ملفاجئة  تر�مب  زيارة  �إىل  وينظر 
�إىل �لعر�ق و�لتي ��صتمرت 45 دقيقة، وكانت خارج 
كل �ل�صياقات �لدبلوما�صية و�ل�صيا�صية �ملعروفة، على 
�لأمريكية  �ل�صرت�تيجية  للروؤية  �حلربة  ر�أ�ش  �أنها 
�جل�صر  هو  �لعر�ق  �أن  تر�مب  �أدرك  فقد  �جلديدة. 
�لذي ت�صتخدمه �إير�ن لتنفيذ �أجندتها �لتو�صعية، كما 

�أنه نقطة �لرتكاز �ملهمة يف �أية خطط م�صتقبلية.
�خلارجية  وزير  جلولة  تر�مب  زيارة  �أ�ص�صت 
و�لتي  �لأ�صوط  �ل�صرق  �إىل  بومبيو  جورج  �لأمريكي 
�أعلن �أنها ت�صمل ت�صع دول �صرق �أو�صطية من 8 �إىل 
15 كانون �لثاين/يناير 2019. و�أكدت �خلارجية 
�خلطوط  و�صع  هو  منها  �لهدف  باأن  �لأمريكية 
�لعري�صة لل�صيا�صات �لأمريكية حيال �ملنطقة، و�لتي 
�إير�ن،  ملف  �أبرزها  حيوية  �إقليمية  ق�صايا  مت�ش  
جمايل  يف  و�لتعاون  �لإرهاب  وحماربة  غزة،  وو�صع 
�لذي  �لعربي  �لتحالف  و�أحياء  و�لقت�صاد،  �لطاقة 

»د�ع�ش«  هزمية  كان  �لأبرز  عنو�نها  �أن  رغم 
يف  �لأمريكية  �لتحركات  �أن  �إل  �إير�ن،  ومو�جهة 
مغزى  من  �أكرث  حملت  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
وما  �أربكت  �صيا�صية  ف�صيف�صاء  �إىل  ت�صظت  وهدف، 
ز�لت تربك �مل�صهد �لأمريكي و�ل�صرق �أو�صطي، و�صط 
نزوع �أوروبي لالبتعاد عن خطة و��صنطن )قطع �أذرع 

�لخطبوط( �لإير�ين لعام 2019.
فقد د�صن �لأمريكيون �لعام �جلديد باللهاث يف 
�صباق حمموم يف �ل�صرق �لأو�صط �لذي ت�صتعد �إد�رة 

لهيب عبدالخالق

إيران واإلرهاب والشرق األوسط .. 

في عين العاصفة األميركية المقبلة
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السياسة

الأخرية  الت�صريحات  و  املبادرات     اكدت 
اإرادة زعماء دول املغرب العربي و نيتهم يف اعادة 
من  املغاربي  الحتاد  �صمل  مل  و  العالقات  دفء 
هذا  و  الفتور  و  التوتر  من  �صنوات  بعد  جديد 
و  املغرب  من  كل  من  حماولت  عدة  خالل  من 
تون�س و اجلزائر، هذه التي اأعلنت �صهر نوفمرب 

حيزية تلمسي

دعوات جادة إلعادة بناء االتحاد المغاربي و تطبيع عالقات الدول األعضاء 

الشعوب الشقيقة تدعو إلى الوحدة و ترفض االنقسام

نقطة أول السطر

تعي�شها  التي  والف�شل  االنحطاط  حالة  من  بالرغم 
وبالرغم من خ�شوع بع�ض  األعربية  ال�شيا�شية  النخب  اغلب 
هذه النخب اىل ارادات متعددة لت�شكيلها وفق روؤى اقليمية 
املرحلة  هذه  متطلبات  امام  وطيعة  لينة  وجعلها  ودولية 
ال�شعبة من تاريخ امتنا. وبالرغم من جميع اال�شوات التي 
وتطوير  بتقدمي جيل جديد  القدمي  اجليل  تطالب  زالت  ما 
القدرة  لها  لتكون  �شليما  اعدادا  واإعدادها  ال�شابة  النخب 
واحتالل  وحمن  كوارث  من  الثقيلة  الرتكة  وزر  حتمل  على 
التي مل ت�شتطع اجيال الرعيل ال�شابق من الت�شدي لها، اإال 
الرغبة  تلك  ت�شادر  باأ�شوات  �شبق  ما  كل  رغم  نفاجاأ  اننا 
يف  منها  بال�شّد  وتقف  ال�شيا�شي  العمل  تطور  يف  احلتمية 
حماولة لتحييدها وعرقلة امل�شار الذي حتاول هذه الطاقات 
العمل  قادت  التي  النخب  جربنا  لقد  به.  النهو�ض  ال�شابة 
كبري،  وتقدير  احرتام  منها  للكثري  ونكن  �شابقا  الوطني 
ال�شيا�شي  بالعمل  خبرية  ا�شبحت  التي  النخب  هذه  ولكن 
ا�شبحت يف نف�ض الوقت ثقال ا�شافيا على الطاقات ال�شابة 
التي تريد ان تاأخذ دورها الطبيعي، فهي كالاّلعب الذي كان 
ا�شا�شيا يف الفريق يف زمن ما، ولكنه االن يرف�ض اجللو�ض 
واأقدر  ان�شط  هو  ملن  املجال  ليرتك  االحتياط  من�شة  على 
على  امللعب.  واملطاولة يف  على اجلري  وذهنيا  منه ج�شدّيا 
من  وا�شد  اقوى  �شي�شبح  دورها  ان  تدرك  ان  النخب  هذه 
خالل ار�شاد القيادات ال�شابة وتوجيهها الوجهة ال�شحيحة، 
الطائفية  مواجهة  اىل  ودفعها  امل�شتفي�شة  خربتها  ومنحها 
و�شيا�شات التبعية املذّلة املنت�شرة يف بلداننا، فلم تعد تنفع 
يرددوها  كانوا  التي  الرنانة  ال�شعارات  ال�شباب  هوؤالء  مع 
التي مل تطّبق على  ال�شعارات  خلفكم. لقد كربوا على هذه 
ال�شعارات  هذه  يطبقوا  ان  يريدون  االن  وهم  الواقع  اأر�ض 
بجوهر  االحتفاظ  مع  وروؤيتهم  منظورهم  وفق  وغريها 
وثوابت العمل ال�شيا�شي الوطني، فانتم االآن من يقوم مبهمة 
ال�شاحة لالعبني  املدّرب الذي يوّجه وي�شع اخلطط ليرتك 

ال�شباب يف اثبات قدرتهم على حتقيق النتائج املرجّوة.

هالل العبيدي

مصادرة العمل الوطني 

العام  لالأمني  مرا�صلتها  2018  عن  �صنة  من 
لتنظيم  دعوة  تت�صمن  العربي  املغرب  لحتاد 
اجتماع ملجل�س وزراء ال�صوؤون اخلارجية لالحتاد 
الأع�صاء  الدول  اإطالع  بعد  الآجال  اأقرب  يف 
ال�صرح  بناء  اعادة  اإىل  الهادف  املطلب  على هذا 
الإجماع على  اليوم مل يتم  اإىل  انه  اإل  املغاربي، 
املغرب  احتاد  اإحياء  �صاأن  يف  ر�صمي  قرار  اي 

العربي املجمد منذ �صنوات.
و كان الأمني العام ملجل�س ال�صورى املغاربي 
�صعيد مقدم قد اأكد يف وقت �صابق نهاية ال�صنة ، 
اأن عقد اجتماع ي�صم دول املغرب العربي لـ »اإعادة 
حثيثة  بخطى  ي�صري  امل�صرتك  للعمل  الدفء« 
و  اجلزائر  موافقة  على  احل�صول  بعد  خا�صة 
ح�صبه  و  البقية.  انتظار  يف  واملغرب  موريتانيا 
اأ�صماء  فقد قدمت �صفارة ليبيا باجلزائر قائمة 
امل�صاعي اجلارية  اطار  و هذا يف  الليبية  ال�صعبة 
لتمكني الدول املغاربية من تنظيم امورها و بناء 

وحدتها.
يف  اجلزائر  نية  مع  مبوازاة  و  جهتها  من  و 
العاهل  دعوة  جاءت  املغاربي  الحتاد  بناء  اعادة 
اإىل  للجزائر  ال�صاد�س  حممد  امللك  املغربي 

الت�صاور  و  �صيا�صية م�صرتكة للحوار  اآلية  اإيجاد 
ال�صريح، كما ن�صرت ال�صحافة املغربية ت�صريح 
العاهل املغربي الذي اكد فيه ا�صتعداده للتحاور 
مع اجلزائر قائال :«بكل و�صوح وم�صوؤولية، اأوؤكد 
اليوم اأن املغرب م�صتعد للحوار املبا�صر وال�صريح 
مع اجلزائر ال�صقيقة، من اأجل جتاوز اخلالفات 
الظرفية واملو�صوعية التي تعيق تطور العالقات 

بني البلدين«.
دعوة  على  ر�صميا  ردا  اجلزائر  تقدم  مل  و 
دول  جعل  ما  احلوار  اآليات  اإيجاد  يف  املغرب 
خا�صة  ب�صغف  الرد  هذا  ترتقب  العربي  املغرب 
اأمام حالة التوتر التي تطبع منذ �صنوات عالقة 
و  ال�صحراء،  ق�صية  ب�صبب  واملغرب  اجلزائر 
يومنا  اإىل  البلدين  بني  املغلقة  احلدود  ق�صية 
هذا، الأمر الذي بقي حمور نزاع يعيق التقدم يف 
عنه  نتج  و  املغاربي  لالحتاد  امل�صرتكة  الأهداف 
التهديدات  وتزايد  املنطقة  يف  ال�صتقرار  عدم 

الأمنية عرب احلدود.
يف  اأعلنت  املغربية  اخلارجية  وزارة  كانت  و 
البناء  با�صتئناف  اململكة  مت�صك  قد  لها  بيان 
املغاربي على اأ�ص�س �صليمة و�صلبة، جمددة طلبها 

حول  اجلزائرية  ال�صلطات  من  ر�صمي  برد 
احلوار امل�صرتك.

ل  انه  اإل  التوتر  و  الفتور  حالة  ورغم 
اأنظمة  بني  العالقات  تطبيع  متنع  قوة 
لها  التي  ال�صقيقة  العربي  املغرب  دول 
اإىل  �صعوبها  كامل  تدعوا  و  واحد  م�صري 
املغاربية،  العربية  الوحدة  اأوا�صر  ربط 
يف  اخلارجي  التدخل  و  الت�صتت  رف�س  و 
ا�صرتاتيجيات  لتنفيذ  اخلارجية،  ال�صوؤون 
يف  العربي  املغرب  تق�صيم  يف  �صهيونية 
اإىل  الدعوات  ا�صوات  تتعاىل  الذي  الوقت 
امل�صاكل  الإقليمي و الهتمام بحل  التعاون 
المنية و ال�صيا�صية، و حالة عدم ال�صتقرار 
يف ليبيا و تون�س و موريتانيا، بدل الوقوف 
على اأطالل التاريخ و�صط الربود و التوتر 
ال�صائد يف عالقات �صاخنة تخرب عن حروب 
حتلم  �صقيقة  �صعوب  و  انظمة  بني  باردة 
كبرية  امال  تعلق  و  املغاربية  بالوحدة 
و�صعه  لإ�صالح  العربي  املغرب  احتاد  على 
اجل  من  املجمد  ن�صاطه  بعث  و  ترميمه  و 
�صنة  لأجله  اأ�ص�س  الذي  الهدف  حتقيق 
1989 من قبل موريتانيا واملغرب وتون�س 
واجلزائر وليبيا و املتمثل يف تعزيز التعاون 

والتكامل القت�صادي يف �صوق م�صرتك. 
حل  يف  املغاربي  الحتاد  دول  تقاع�س 
 2011 �صنة  منذ ظهورها  الليبية  الأزمة 
الأممية  للمبادرة  الداعمة  املبادرات  رغم 
حلل هذه الزمة مما فتح املجال اأمام قوى 
تنتظر  الذي  الوقت  يف  للتدخل  خارجية 
الأطراف الليبية اأي مبادرة مغاربية تعتمد 
عليها يف حل الأزمة بدل املبادرات الغربية، 
اإل ان حالة الركود بقيت متيز قادة الدول 

�صنة   12 منذ  يجتمعوا  مل  الذين  املغاربة 
كاملة، بعد ف�صل ليبيا يف ا�صت�صافة الدورة 
و   2007 �صنة  الدول  قادة  لقمة  العادية 
الأع�صاء  الدول  قادة  بني  النزاعات  بقيت 
كانت  كما  املغاربي،  الحتاد  م�صري  ترهن 
الحتاد  خارجية  وزراء  جمل�س  اجتماعات 

عقيمة منذ اخر دورة لها �صنة 2003
 2012 �صنة  اجلزائر  حققت   و 
منطقة  يف  الرهاب  مكافحة  يف  مبادرتها 
املغرب العربي و تن�صيق ال�صيا�صات المنية 
من خالل عقد دورة ا�صتثنائية ملجل�س وزراء 
ملناق�صة  خ�ص�صت  الحتاد  دول  خارجية 
العام  الأمني  تاأ�صف  و  الأمنية،  التحديات 
الطيب  البكو�س  العربي  املغرب  لحتاد 
الليبية  اإيوان  �صحيفة  يف  جاء  ح�صبما 
بني  املوجودة  العميق  النق�صام  حلالة 
الذي  املغاربي  الحتاد  يف  الأع�صاء  الدول 

مل يجتمع روؤ�صاء دوله منذ �صنوات. 
اإىل  اي�صا  ال�صحيفة  ا�صارت  و  هذا 
الأ�صبق  التون�صية  اخلارجية  وزير  م�صاعي 
يف عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الحتاد 
حيث مت تاأكيد موافقة 4 دول يف انتظار رد 

املغرب.
العام  الأمني  جهته  من  اقرتح  قد  و 
ال�صابعة  القمة  عقد  املغاربي  لالحتاد 
فرباير  �صهر  الأع�صاء  الدول  لروؤ�صاء 
اجلاري لإيجاد احللول الالزمة لالأزمة يف 

ليبيا و مل �صمل الحتاد.
العقبات  جتاوز  اإىل  مراقبون  ويدعو 
التي تعيق عمل الحتاد املغاربي التي باتت 
متنع تنفيذ اي قرار يف حالة عدم موافقة 

دولة واحدة.
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اليمن يرنو الى دولة وطنية
السياسة

اخلالفة  ثم  ومن  الأموية  اخلالفة  من  جزءًا  ثم 
يف  اخلا�صة  دولتها  ا�ص�صت  ذلك،  بعد  العبا�صية. 
احل�صني  بن  يحي  ا�صتقر  عندما  التا�صع،  القرن 
يف �صعدة يف �صمايل اليمن. وهذا الأخري هو ابن 
النبي  و�صهر  الرابع  اخلليفة  علي،  الإمام  حفيد 

حممد، وابن الإمام الرابع علي زين العابدين.
   وعام 898 م، اأعلن يحي بن احل�صني نف�صه 
اأ�ص�س  اىل احلق، حيث  الهادي  اإ�صم  اإمامًا حتت 
الأكرث  ال�صيعي  املذهب  وهي  الزيدية،  ال�صاللة 
بعدًا عن ال�صنة، التي ا�صتقر نظامها امللكي بادىء 
ذي بدء يف منطقة �صعدة و�صنعاء، ثم يف كامل 
يجدر  الع�صرين.  القرن  �صتينات  حتى  اليمن، 
باقي  عن  ان�صلخت  قد  عدن  منطقة  اأن  ذكره 
لحقًا  جعلوها  الذين  الربيطانيني  بفعل  البالد 
عام  املنطقة  يغادروا  اأن  قبل  بريطانية  حممية 
اأن تركوا خلفهم قنبلة موقوتة: دولة  بعد   ،1967
منف�صلة عن باقي البالد، ومن ثم ع�صو يف الكتلة 

ال�صيوعية.

تق�سيم اليمن
عام  الأول  كانون  دي�صمرب/  من  الأول  يف     
الدميقراطية  اليمن  جمهورية  اأ�صبحت   ،1970
املارك�صي  احلزب  اأعلنها  التي  ال�صعبية، 
الراديكايل لثوار » اجلبهة الوطنية للتحرير«، على 

الهالك.  اىل  بها  اأودى  مما  املنطقة،  هذه  راأ�س 
د�صتورًا  هذه  اجلنوب  دولة  �صاغت   ،1978 وعام 
ال�صرتاكية   « بني  باجلمع  ات�صم  النمط  مارك�صيا 
العلمية« التي متثلت بكونها » اإيديولوجية الدولة« 
 ( الدولة«  دين   « والإ�صالم   )29  ،12  ،3 املواد   (
املادة 47(. وكانت ال�صلطة، يف » جمهورية اليمن 
ال�صعب   « �صلطة  هي  ال�صعبية«،  الدميقراطية 
العامل« ) املادة 6( املتمثلة يف حزب واحد )املادة 
هيئة  اىل  فاأ�صندت  التنفيذية  ال�صلطة  اأما   .)3
منبثق  وزراء  جمل�س  واىل   praesidium رئا�صية 
احلال،  وبطبيعة  الأعلى.  ال�صعب  جمل�س  عن 
ي�صري الد�صتور اىل وحدة ال�صعب اليمني ) املادة 
�صلطة  اإطار  يف  مو�صوعة  الوحدة  هذه  لكن   ،)2

�صيا�صية مينية »موحدة« و«ا�صرتاكية«.
   هذا ما كان عليه الو�صع يف منت�صف القرن 
املارك�صية،  اجلمهورية  اجلنوب،  يف  الع�صرين. 
امللكية  الدولة  ال�صمال،  ويف  والفا�صلة.  البالية 
لالأئمة الزيديني. وكان املبداأ اجلوهري للزيدية، 
التي تعد نظامًا �صيا�صيًا اإ�صالميًا اأكرث منه مذهبًا 
لهوتيًا، هو اأن احلكم وقف على امللوك - رجال 
الأ�صياد(.   ( النبي  �صاللة  من  املتحدرين  الدين 
اأن الزيدية كانت مالئمة  ول ميكن الإنكار اي�صًا 
بكيل  كقبيلتي  اجلبلية،  القبائل  لعقلية  متامًا 
ال�صاحلي  ال�صهل  �صكان  كان  بينما  وحا�صد، 
او  بحارة  معظمهم  يف  وهم  اجلنوبية،  واملناطق 
ريفيون او جتار، من ال�صنة ال�صافعيني، ومن اأتباع 
الإمام  التا�صع،  القرن  يف  اأ�ص�صها،  التي  املدر�صة 
يف  اليمن  يف  تعاليمه  انت�صرت  الذي  ال�صافعي 
ال�صافعيني  القرن احلادي ع�صر. وما مييز  بداية 
واإقليمي  ديني،  منه  اأكرث  قبلي  هو  الزيديني  عن 
اأكرث منه �صيا�صي. وبالتايل ل جمال للحديث عن 
اأن  اي�صًا  يجدر ذكره  كما  انق�صام مذهبي كبري. 
لي�صت  فرتة  حتى  دينية  حروبًا  ي�صهد  مل  اليمن 

ببعيدة.
 27 ثورة  مع  تغري،  قد  �صيء  كل  اأن  بيد     
يف  بامللكية  اأطاحت  التي   1962 ايلول  �صبتمرب/ 
املوؤيدة  القبائل  اأهلية بني  واأ�صعلت حربًا  ال�صمال 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  التي تدعمها  للملكية، 
واجلماعات اجلمهورية التي ت�صاندها م�صر. وقد 
ا�صتمرت هذه احلرب حتى دي�صمرب/ كانون الأول 
اجلمهوري  للنظام  الغلبة  كتبت  عندما   ،1970

الذي اعرتفت به العربية ال�صعودية.

�صياغة  متت   ،1970 دي�صمرب   28 يف     
راف�صًا  اليمن،  وحدة  مبداأ  طرح  الذي  الد�صتور 
التوفيق  اىل  �صعى  والذي  دولتني،  اىل  الن�صطار 
بني خمتلف امليول يف البالد، خا�صة بني امللكيني 

واجلمهوريني. 
   والواقع اأن القانون الأ�صا�صي اليمني، وعلى 
غرار معظم الد�صاتري، هو رائع على الورق، لكنه 
لي�س مقنعًا يف الواقع. فقد �صهدت البالد �صل�صلة 
اأو�صلوا  ع�صكريون  بها  قام  التي  النقالبات  من 
باجتاه  الد�صتورية  الن�صو�س  تغيري  اىل  البالد 
ال�صمالية  اليمن  اأما  الرئا�صية.  ال�صلطات  زيادة 
فلم ت�صهد ا�صتقرارًا ن�صبيًا اإل عام 1978، عندما 
�صالح  اهلل  عبد  علي  التاأ�صي�صي  املجل�س  عنينّ 
اأحبط  اأن  بعد  ا�صتطاع،  الذي  للبالد،  رئي�صًا 
حماولة اغتيال اأعدها القذايف، حتقيق ال�صتقرار 
وا�صتعادة النظام والعمل على امل�صاحلة الوطنية، 
وقد  اليمنني.  لتوحيد  اأنه بذل جهودًا مكثفة  كما 
ال�صيوعية  الكتلة  انهيار  من  �صالح  الرئي�س  اأفاد 
املدمرة  والبري�صرتويكا  برلني  حائط  �صقوط  اإثر 
اإجراء  اىل  فتو�صل  غوربات�صيف،  اأعدها  التي 
مت  ثم  ومن  البالد،  توحيد  حول  مفاو�صات 
الإعالن عن اجلمهورية اليمنية يف 22 مايو/ ايار 
1990، اأي ع�صية امل�صادقة على م�صروع الد�صتور 
وجمل�س  اليمنني،  يف  ال�صعب  جمل�صي  قبل  من 
ال�صت�صاري  واملجل�س  اجلنوب  يف  الأعلى  ال�صعب 
يف ال�صمال. وقد اأُقر الد�صتور عرب ا�صتفتاء �صعبي 

يف 15 مايو/ ايار 1991، واأُ�صدر يف 16 منه.

اليمن املوحد
   ن�صت املادة الأوىل من د�صتور 16 مايو/ ايار 

لعام 1991 على ما يلي:
اإ�صالمية     » اجلمهورية اليمنية دولة عربية 
ول  تتجزاأ  ل  وحدة  وهي  �صيادة،  ذات  م�صتقلة 
يجوز التنازل عن اأي جزء منها، وال�صعب اليمني 

جزء من الأمة العربية والإ�صالمية«.
واللغة  الدولة،  دين   « هو  الإ�صالم  اإن     
العربية لغتها الر�صمية« ) املادة 2(، و« ال�صريعة 
الإ�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات« ) املادة 3(. 
ال�صلطة  يتوىل  اأنه  على  اي�صًا  الد�صتور  ن�س  كما 
خم�صة  من  موؤلف  رئا�صي  جمل�س  التنفيذية 
الت�صريعي يديره رئي�س  اأع�صاء ينتخبهم املجل�س 
ويف  اخلم�صة.  الأع�صاء  بني  من  انتخابه  يتم 
انتخابات  اأول  جرت   ،1993 ني�صان  ابريل/   27
العام  د بطريق القرتاع  املوحنّ اليمن  ت�صريعية يف 
�صيا�صية  جمموعة  متثل  لوائح  مب�صاركة  املبا�صر 
الإ�صالح  حزب  الزيديون،  امللكيون  وا�صعة: 
العام  ال�صعبي  املوؤمتر  امل�صلمون(،  )الأخوان 

)علي عبد اهلل �صالح( الذي كان اأول الوا�صلني، 
البعث ) القوميون العرب(، النا�صريني، واحلزب 

ال�صرتاكي ) �صيوعيو اجلنوب �صابقًا(.
   ويف ربيع عام 1994، جرت حماولة انقالبية 
احلزب  ال�صرتاكي،  احلزب  بقيادة  انف�صالية 
املارك�صي يف اجلنوب �صابقًا، بدعم من اخلارج. 
اأنيطت  متوز،  يوليو/  يف  الو�صع  ا�صتتب  اأن  وبعد 
باملجل�س الوطني مهمة تعديل د�صتور 1991. واأهم 
تعديل طاولته املراجعة الد�صتورية يف 29 �صبتمرب/ 
بحيث  ال�صيا�صية،  املوؤ�ص�صات  تناول   1994 ايلول 
اأ�صبح رئي�س اجلمهورية هو الذي ميار�س ال�صلطة 
التنفيذية. ويتم انتخاب الرئي�س بطريق القرتاع 
يجمعوا  اأن  عليهم  يتوجب  مر�صحني  بني  العام 
تواقيع %10 من النواب على الأقل. مدة الرئا�صة 
فقط.  واحدة  مرة  جتديدها  ميكن  �صنوات   5
يف  الرئا�صة  �صوؤون  يتوىل  له  نائبًا  الرئي�س  ويعني 
ل  موؤقتة  لفرتة  وذلك  طارىء،  اأي  وجود  حال 
تتجاوز �صتني يومًا يتم يف نهايتها انتخاب رئي�س 
املوؤقتة  ال�صيغة  عن  التخلي  مت  وبالتايل،  جديد. 
اأع�صاء  خم�صة  من  املوؤلف  الرئا�صي  للمجل�س 
والذي تاأ�ص�س اإبان مرحلة توحيد اليمنني، ل�صالح 
الالزمة  ال�صلطة  اجلمهورية  رئي�س  منح  نظام 
وهذا  ال�صخ�صية.  ال�صلطة  جتاوزات  ا�صتبعاد  مع 
النظام يت�صمن عددًا كبريًا  من مبادىء الد�صتور 
عنا�صر  وبع�س  اخلام�صة  للجمهورية  الفرن�صي 

د�صتور الوليات املتحدة الأمريكية.
توافقيا  حاًل  مثلت  الد�صتور  مراجعة  اإن     

حزب  بها  نادى  التي  ال�صيغ  بع�س  بني  دقيقًا 
واإرادة  امل�صلمني،  الأخوان  من  املقرب  الإ�صالح، 
العربي،  القومية  بالأحرى  او  الرئا�صية،  الغالبية 
دميقراطي  نطاق  على  بالإبقاء  يتعلق  فيما 
وتقدمي وا�صع. فقد ن�س الد�صتور على اأن النظام 
املدنية  فاحلريات  التعددية.  عل  يقوم  ال�صيا�صي 
كما  الإن�صان.  حقوق  وكذلك  م�صمونة،  والعامة 
ن�س على �صمان امل�صاواة يف احلقوق بني الرجال 
الدولة  ت�صمن  النظرية،  الناحية  ومن  والن�صاء. 
تكافوؤ الفر�س يف العمل والرتبية واحل�صول على 
وم�صاركة  الجتماعي  وال�صمان  العامة  الوظيفة 
ذلك  كان  �صواء  ال�صيا�صية،  احلياة  يف  الن�صاء 
با�صتخدامها حق الت�صويت او بتقدمي تر�صيحهن 
العديد  اأن  ذلك  اىل  اأ�صف  النتخابية.  للوليات 
تركزت  التنظيمية  او  الت�صريعية  الن�صو�س  من 
املراأة  وعلى  عمومًا،  الأ�صرية  الأو�صاع  على 
لي�صت  الأ�صا�صية  امل�صكلة  اأن  والواقع  خ�صو�صًا. 
القائمة  ال�صيا�صية-  الإرادة  او  احلقوق  م�صكلة 
فعاًل على راأ�س الدولة- بل هي امل�صكلة التي اأثارها 
املحافظون املتمثلون يف ا�صتدامة النزعة القبلية، 
وباحلركات الأ�صولية املتطرفة التي كان الإ�صالح 
ال�صيوعيني،  وبالنتقاميني  تاأثريًا،  منها  اأكرث 
وببع�س العادات والتقاليد الجتماعية، خا�صة يف 

الأرياف، وبالتخلف على وجه اخل�صو�س.

الأقدمني،  ي�صفه  كما  ال�صعيد  اليمن  يعترب   
قامت  فعندما  العريقة.  الوطنية  الدول  اإحدى 
يف  �صليمان،  امللك  بزيارة  �صباأ  ملكة  بلقي�س 
يف  احل�صارة  كانت  امليالد،  قبل  العا�صر  القرن 
وبعد  قرون.  عدة  منذ  ذروتها،  بلغت  قد  اليمن 
�صكلوا  م،   628 عام  الإ�صالم  اليمنيني  اعتنق  اأن 
اأكرب الفرق العربية - الإ�صالمية التي ا�صتطاعت 
اأن تهز الأمرباطوريتني البيزنطية والفار�صية واأن 
ين�صروا دين العرب يف جزء وا�صع من العامل. يف 
البداية، كانت اليمن جزءًا من الدولة الإ�صالمية 
الرا�صدين،  وخلفائه  حممد  النبي  اأ�ص�صها  التي 

الدكتور شارل سان برو

يتبع يف العدد القادم
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السياسة

حرب المياه في فلسطين

و�شركة  امليت،  البحر  من  املختلفة  والأمالح 
كهرباء نومتربغ، وجتفيف بحرية احلولة، وحتويل 
مياه نهر العوجا يف خط ناقل اإىل مدينة القد�س، 
ويف اجلانب الآخر �شمح النتداب للعرب واليهود 
ال�شهل  يف  ارتوازية  اآبار  بحفر  �شواء   حد  على 

ال�شاحلي.
الآبار الرتوازية نالحظ  نتناول هذه  وعندما 
م   100 ـ   30 بني  وترتاوح  عميقة  غري  اأنها 
بع�شا  م�شاهدة  الباحث  اأمكن  وقد  الأغلب،  على 
قاقون  وبئر بجوار  اليوبي غرب حبلة،  بئر  منها 
عند  الأقدم  العون  ابي  وبئر  واملدمرة،  املهجرة 
بلدة جلجولية وعمقه 25 مرتا حفره العالمة ابي 
العون الغزي ال�شافعي القادري نزيل جلجولية يف 

عهد املماليك الخري.
م�شرب  يافا  مدينة  كانت  معروف  هو  وكما 
التا�شع  القرن  منت�شف  منذ  بياراتها  يف  املثل 
العثماين  العهدين  يف  و�شهرته  �شيته  ذاع  والذي 

والربيطاين. 
الفل�شطيني  الفالح  وجد   1948 عام  بعد 
ابن عامر  ال�شهلية، مرج  الأر�س  نف�شه قد خ�شر 
�شيطر  وقد  الفل�شطيني،  ال�شاحلي  وال�شهل 
فل�شطني  م�شاحة  من   77.4% على  ال�شهاينة 
وت�شرفت  كم2،  الف   27 والبالغة  النتدابية 

كما يحلو لها يف املنطقة املحتلة عام 1948
تبعت  التي  الغربية وقطاع غزة  ال�شفة  بقيت 
م�شر  وجمهورية  الها�شمية  الردنية  للملكة 
اآبار  حفر  لالأهايل  الردن  اطلقت  العربية. 
وجمعيات  �شركات  ا�ش�شوا  والذين  ارتوازية، 

مدينة  الآبار خا�شة يف  وحفروا  وزراعية  تعاونية 
كانت  التي  والقرى  واأريحا،  وطولكرم   قلقيلية 
تتبعها كما اأن بلديات اأخرى حفرت هي الخرى، 
وا�شت�شالحها  اجلبلية  الر�س  تعمري  ومت 
اأن  والزيتون، حتى  بالربتقال واجلوافا  وزراعتها 
احلفر  يف  اجلمال  ا�شتخدموا  املجتهدين  بع�س 
لتوفري المكانيات ثم اتبعوها بتح�شري اآلت كما 
جرى يف بئر وادي الر�شا، ثم اأن النقطة الرابعة 
من  ومدعوم  لالأردن  قدم  اأمريكي  م�شروع  وهو 
الوليات املتحدة المريكية ن�شق عمله مع حكومة 
لري  مياه  عيون  وا�شتخدام  اآبار  حفر  يف  الردن 
البلدات التي تتواجد فيها تلك العيون، مثل عني 
يف  تكن  مل  البالد  ولكن  جيت،  وقرية  عريك 
املائية  مواردها  ل�شتغالل  جيدا  مهياأة  اأو�شاع 
عمليات  يف  واأو�شع  اأف�شل  نحو  على  وا�شتثمارها 
الفقر و�شوء احلالة املعا�شية،  ري زراعي، ب�شبب 
الغربية  ال�شفة  يف  املياه  خمزون  كمية  وتقدر 
احوا�س   3 يف  مكعب  مرت  مليون   500 بحوايل 
مائية، اأهمها �شلفيت وطولكرم وبيت حلم، ولهذا 
ومل  البعلية،  الزراعة  على  الغالب  العتماد  بقي 
اجلانب،  بهذا  مهتمة  جتارية  طبقة  هناك  تكن 
ومع اأن الردن وفر موؤ�ش�شة اإقرا�س زراعي با�شم 
بنك كعيبنة، لكنه ب�شبب فوائد القرا�س قلل من 
ذلك  ومع  الأمثل،  وال�شتغالل  ال�شتثمار  فر�س 
قلقيلية  حمافظات  يف  الآبار  ع�شرات  حفرت 
وطولكرم واأريحا وا�شتثمرت عيون اأخرى يف عدة 

مناطق.
عام  البالد  من  املتبقي  اجلزء  احتالل  جاء 

يف  احلفر  عمليات  ا�شتكمال  ليعيق   1967
وو�شع  لها  الحتالل  منع  ب�شبب  الرتوازية  الآبار 
بلدة  اأمثلة �شاهدة يف  قيود وا�شرتاطات. وهناك 
وقرية �شري  وراأ�س طرية  ال�شبعة  وقرية  كفرثلث 
من  واحدة  اأن  حتى  اليا�س،  والنبي  وكفرعبو�س  
ال�شركات التي ميتلكها لبناين تركت معداتها يف 
لهذه  اموالهم  جمعوا  والذين  كفرزيباد  ارا�شي 

الغاية يف هذه القرى ذهبت �شدى.

االحتالل يسيطر على االراضي والمياه 
بعد حرب حزيران

وجد اأبناء البالد انف�شهم اأمام احتالل غا�شم 
تعليماتها  ت�شدر  اأخذت  �شهيونية  مدنية  واإدارة 

وتقوم بعديد الجراءات ومنها:
و�شع عدادات لآبار املياه وحتديد كميات املياه 
امل�شموح بها، وغلق اآبار قائمة، وعدم ال�شماح بحفر 
اآبار ارتوازية جديدة، ناهيك عن اجراءات معيقة 
ال�شهيوين  الكيان  دولة  مار�شتها  الت�شدير  يف 
واململكة الردنية ب�شبب �شيا�شة اجل�شور املفتوحة.  
ال�شهيونية  مكوروت  �شركة  �شيطرة  نن�شى  ول 
القرى  لعديد  املياه  تبيع  اأخذت  والتي  املياه  على 
ا�شطروا  والذين  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
لالعتماد عليها يف مياه ال�شرب بدل من العتماد 
على اآبار اجلمع ال�شتوية او بع�س النزازات، و قام 
الغربية  ال�شفة  يف  عديدة  اآبار  بحفر  الحتالل 
اأجل ال�شتعمار ال�شتيطاين الحتاليل الذي  من 
ميار�شه  لدرجة انها ت�شحب 1000 مرت مكعب 
يف ال�شاعة بينما ت�شحب اآبار قلقيلية كمية ترتاوح 
بني 70 ـ 120 كوب يف ال�شاعة، وراحت �شلطات 
الحتالل ال�شهيوين ت�شتحوذ على م�شادر املياه 
يف  الرابعة  النقطة  حفرتها  اآبار  ومنها  املختلفة 
العهد الردين اأهمها بئر قرية الزاوية الذي يغذي 

م�شتعمرات كثرية يف  منطقة �شلفيت ونابل�س. اما 
مياهه  ا�شتنزفت  فقد  غزة  بقطاع  يتعلق  فيما 
ي�شتفد  مل  واأي�شا  املجاورة،  امل�شتعمرات  قبل  من 
امل�شاحة  حمدودية  ب�شبب  القطاع  يف  النا�س 
360 كم2 وتاأثرت عمليات �شحب املياه  البالغة 

مبياه البحر وملوحتها.
 

مصير المياه في ظل السلطة الوطنية 
الفلسطينية 

اإعالن  واتفاقية  بقوانني  ال�شلطة  تقييد  مت 
�شلطة  الوطنية  لل�شلطة  جعلت   بحيث  املبادئ 
باحلكم  ال�شكان  ادارة  يف  الر�س  على  حمدودة 
الذاتي للقطاع التعليمي وال�شحة و�شوؤون اخرى. 
حتت  الخرى  واملوارد  والغاز  املياه  جعلت  بينما 
فاملطلوب  ولهذا  الحتالل،  �شلطة  ت�شرف 
رخ�شة  على  احل�شول  ارتوازية  اآبار  حفر  عند 
يكاد  عليها  احل�شول  ولأن  البئر،  بحفر  خا�شة 
الكيان  ل�شلطة  فقط  ويخ�شع  م�شتحيال  يكون 
حمدودة  حالت  يف  انه  واملالحظ  ال�شهيوين. 
�شمحت لأ�شحاب الآبار ترميم ابارهم اأو تعميقها 

خمتلفة.  لأ�شباب  ن�شوبها  اأو  انهيارات  ب�شبب 
جنني  يف  خمتلفة  حفر  عمليات  جرت  ذلك  ومع 
عن  وللك�شف  والبلدات،  القرى  وبع�س  واخلليل 
واأ�شالك  الرمان  غ�شن  ي�شتخدمون   مياه  وجود 
الرتوازية  املياه  وجود  على  للتاأ�شري  النحا�س 
ادوات  اأو  ال�شاأن  هذا  يف  خرباء  توفر  وينق�شهم 
فبمجرد  الحتالل،  م�شايقة  والأهم  اأخرى 
ي�شارع  الرتوازي  البئر  حول  املعلومات  و�شول 
بئر  يف  جرى  كما  امل�شخات،  وتخريب  لردمه 
يف  �شعيف  ابو  ودير  جنني  يف  واآخر  �شلفيت  يف 
�شعبة وحتتاج  املخاطرة  ولأن  املا�شية،  ال�شنوات 
العمل  البع�س على  يعمل  لهذا  مادية،  لإمكانيات 
ب�شرية مطلقة وعددهم قليل ورغم ذلك  ي�شتمر 
العمل يف حفر الآبار �شرا، اىل جانب جلوئهم اىل 
خطوط  يف  فتحات  حفر  يف  الزاميل  ا�شتخدام 
امل�شتعمرات ال�شهيونية الناقلة للمياه و املارة من 
اأرا�شيهم ويتم تغرميهم اإذا �شعر وعلم الحتالل 
ومواقع  اأريحا  منطقة  يف  هذه  وتنت�شر  بذلك 
املرحوم  ال�شاعر  قول  حالنا  يف  وي�شدق  اأخرى.  

اأحمد �شوقي:

أحرام على بالبله الدوح   حرام على 
الطير من كل جنس

حيث يتلذذ امل�شتعمر ال�شهيوين يف ت�شريف 
ل  ما  ت�شتخدم  اليهودية  ال�شرة  اأن  لدرجة  املياه 
يف  يوميا  وال�شرب   لال�شتحمام  كوب   2 عن  يقل 
 30 العربية  ال�شرة  م�شروف  معدل  يبلغ  حني 

كوب �شهريا رغم انها عائالت كثرية الولد.
املياه  �شلطة  ان  بوؤ�شا  المر  يزيد  ومما 
وحفر  ترخي�س  �شالحية  متتلك  ل  الفل�شطينية 
اأنها ل ت�شجع ول  اآبار دون موافقة الحتالل كما 
اجلهات  متتنع  حني  يف  الهلية،  املبادرات  تعزز 
غري  مل�شروع  دعم  اأي  تقدمي  على  الداعمة 
مرخ�س، لهذا نبقى اأ�شرى لالحتالل و�شيا�شاته. 
املجال  ترك  من  الحتالل  به  يقوم  عما  ناهيك 
املياه  برتك  الغربية  ال�شفة  يف  مل�شتعمراته 
العادمة دون ت�شريف جيد لها وتخريب الرا�شي 
الزراعية، وحماولت و�شع اليد على عيون املياه، 
طبيعية  حمميات  مناطق  الودية  بع�س  واعتبار 
بجواره  اقيمت  والتي  قانا  وادي  منطقة  ومنها 
ا�شتغالل  عن  ناهيك  �شهيونية،  م�شتعمرات   8
اأ�شهم يف  اآبار جديدة مما  مياهه وموارده بحفر 
عدا  فيه،  العرب  بيارات  بع�س  وجتفيف  عط�س 
واأر�س عذراء وحممية  لليهود  عن اعتباره متنزه 

طبيعية لهم ال�شيطرة عليها. 

فل�شطني  يف  والنزاع  احلرب  اأ�شكال     تتعدد 
الحتالل  اأن  فيها  القول  ميكن  درجة  اإىل 
ال�شهيوين ي�شتهدف فل�شطني اأر�شا وهوية و�شعبا 
و وجودا، و ت�شمل الدميغرافيا ومعيقاتها و�شرقة 
تراثها  ونهب  امل�شتوطنني  رعاع  قبل  من  الأر�س 
خمتلفة،  و�شور  اأ�شكال  ولها  ومائها،  وتاريخها 
هذا ناهيك عن خمالفة الحتالل للقانون الدويل 

الن�شاين يف جميع ممار�شاته.
احلركة  عملت  الربيطاين  العهد  منذ 
على  وال�شيطرة  الر�س  نهب  على  ال�شهيونية 
يف  وتوظيفها  فيها،  والعبث  املياه،  م�شادر 
ال�شهيوين يف  )املجتمع  اليي�شوف  خدمة جمتمع 
قبل  من  اإمتيازات  على  ح�شلت  وقد  فل�شطني(، 
البوتا�س  ا�شتخراج  واأهمها  الربيطانية  احلكومة 

عبد العزيز عرار

بين صاحب االرض ومغتصبها
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اليمن يرنو الى دولة 
وطنية

التطبيع .. 
خيانة أم وجهة نظر؟

األحواز.. شعب على موعد مع 
الشهادة أو النصر



االقتصاد

هذه  خمرجات  عن  الناجم  العميق  الاليقني 
من  البد  كان  املخرجات  هذه  وجراء   . العملية 
 , امل�ستقبل  م�ساهد  الإ�ست�سراف  العلم  توظيف 

ا�ستباقا وا�ستعدادا ملعطيات قابل الزمان.
العربي   العلمي  االإ�ست�سراف  تاريخ  يعود   
ال�سبعينات  منت�سف عقد  اإىل  امل�ستقبل   مل�ساهد 
حتى  متاأخراأ  كان  وبذلك  املا�سي.  القرن  من 
وعلى   . اجلنوب  عامل  دول  بع�ض  مع  باملقارنة 
الرغم من ذلك متيزت بداياته بزخم ال يه . اذ 

كان يف وقته واعدا. 
ونرى اأن هذه البداية ال تكمن يف جمرد متاهي 
العاملي  االإنت�سار  واقع  مع  العرب  املثقفني  بع�ض 
للتفكري العلمي يف امل�ستقبل وتطبيقاته, كما يوؤكد 
اإمی العي�ساوي فح�سب, وامنا اأي�ساأ وخ�سو�ساأ  يف 
اأن  اإىل  1967 ٔدت  العرب يف حرب عام  میة 
بجدوى  عربية  نخب  �سعيد  على  االإح�سا�ض  يبداأ 
وتطبيقاته  امل�ستقبل  يف  العلمي  التفكري  توظيف 
التي  املدخالت  تاثري  من  للحد  �سبيالآ  العملية 
اأدت اإىل تلك الهزمیة, وبالتايل احلد من تفاقم 
الرتدي العربي يف االأقل. ويوؤكد ذلك تاريخ البدء 
االإ�سارة,  جتدر  ال�سدد  وبهذا  الدرا�سات   بهذه 
واأخرون,  زحالن  انطوان  موؤلف  اإىل  كمثال, 
وال�سادر   ,2000 العربي عام  بالوطن  املو�سوم 
معلوماتنا  ح�سب  ُيعد  والذي   ,1975 عام   يف 

اأول اإ�سدار عربي يدعو اإىل التعامل مع امل�ستقبل 
اأنطالقاأ من مقاربة علمية .

موؤلفات  �سدور  تتابع  اإىل  اإدى  اإح�سا�ض  اإن 
ودرا�سات م�ستقبلية عربى توزعت على م�ستويني: 
نظرية- تعريفية, واإخرى اإ�ستطالعية- معيارية. 
 - النظرية  والدرا�سات  املوؤلفات  عن  فاأما 
اإىل  اأ�سا�ساأ  اإن�سرف  اإ  متيز  فلقد  التعريفية, 
التعريف باجلوانب املتعددة للحقل املعريف, الذي 
وُتعد  امل�ستقبالت.  بدرا�سات  االآن  ي�سمى  اأ�سحى 
وال�سادرعام  زحالن  انطوان  من  كل   موؤلفات 
نحن  املعنون:  زريق  ق�سطنطني  و   ,1975
والتاريخ, ال�سادر يف عام1977, و كذلك ح�سن 
الغربي,  لالإمناء  العربية  املقاربة  امل�سمى:  �سعب 
وال�سادر يف عام 1979, اأبرز املوؤلفات الرائدة 
حقل  يف  العرب  الرواد  اأوائل  وموؤلفيني  االأوىل, 

التفكري العلمي يف امل�ستقبل. 
اإن رييني العرب ال تكمن يف الغاية التعريفى, 
باإ�ست�سراف  االأخذ  اإىل  الدعوة  يف  اأي�ساأ  واإمنا 
امل�ستقبل �سبيالآ لالإرتقاء باالإ�ستجابة العربية اإىل 
يوؤكد حممود عبد  م�ستوى حتدياتهٔنطوت, كما 
فيه  �سادت  ع�سر  يف  العربي  اإير  على  الف�سيل, 

روح ال�سلبية واالإ�ست�سالم". 
ونفرت�ض اأن اإدراك نخبة من املثقفني العرب 

يفكر يف  واالإن�سان  التاريخ  قبل  ما  زمان  منذ 
اأدوات عربت عن  لذلك  ا�ستخدم  وقد  امل�ستقبل. 
هذا  مر  ذلك  وجراء  احل�ساري.  تطوره  نوعية 
فابتداءاأ   . امل�سامني  خمتلفة  باأمناط  التفكري 
كان دينيا, ب�سقيه الوثني والتوحيدي , ثم اأ�سحى 
فل�سفيا , وبعد ذلك خياالآ علميا. ومنذ منت�سف 
املنهجية  باملقاربات  ياأخذ  �سار  املا�سي  القرن 
عن  ُيعرب  اأ�سحى  اأنه  اإىل  باالإ�سافة   و  العلمية. 
اأعلى درجات التفكري االإن�ساين يف امل�ستقبل حتى 
يكون  اأن  اإىل  ذاته,  الوقت  يف  يتجه,  فاأنه  االآن, 

ظاهرة �سبه عاملية. 
ذات  متعددة  مدخالت  اأدت  ذلك  واإىل 
م�سامني خمتلفة. وتكمن جلها يف اثر خمرجات 
�سار  عامل  بلورة  يف  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
عملية  بت�سارع  م�سبوق,  غري  نحٍو  وعلى  يتميز, 
بخا�سية  ثم  ومن  عد,  ال�سُ �ستى  وعلى  التغيري 

داخل  امل�ستقبل  اإىل  االآنحياز  ثقافة  ن�سر  بجدوى 
�سدور  اإ�ستمرار  اإىل  العربىٔدى  املجتمعات 
اأو بحوث عربية م�ستقبلية  اأو درا�سات,  موؤلفات, 
اإىل الوقت الراهن. فهذه  ان�سرفت اإىل التعريف 
امل�ستقبل,  يف  العلمي  للتفكري  املتعددة  باجلوانب 
توظيياأ.  وكيفية  مبقارباتهية  التعريف  وب�سمنها 

ومثالها موؤلفات وليد عبد احلي و�سواه. 
واأما عن املوؤلفات والدرا�سات االإ�ستطالعية- 
االأوىل,   : بخا�سيتني  متيزت  فلقد   , املعيارية 
اإىل  وعمد  موؤ�س�سي,  اإطار  �سمن  م�سرتك  اإ  اأن 
على  العربي  الوطن  م�ستقبالت  اإ�ست�سراف 
ال�سعيري الدين ح�سيب واأخرون املعنون: م�ستقبل 
االآمة العربية: التحديات واخليارات, وال�سادر يف 
1988, و�سعد الدين اإمی واأخرون املعنون:  عام 
�سور امل�ستقبل العربي, وال�سادريف عام 1988. 
اأن�سراف  جُت�سد  فهي  الثانية,  اخلا�سية  اأما 
م�سرتك,  اأو  منفرد  بجهد  اما  اأخرى,  موؤلفات 
اإىل اإ�ست�سراف موا�سيع, على ال�سعيد اجلزئي ) 
القطاعي( , كم�ستقبل بع�ض الدول العربية, اأييية 

امل�سرية. 
من  االأ�سا�سيني  امل�ستويني  اإين  وباالإ�سافة 
اإ�ستمر,  امل�ستقبلية,  العربية  املوؤلفات والدرا�سات 
مثالآ, �سدور درا�سات عربية اأفادت عناوياأ, بيد اأ, 
عملياأ, كانت تتحدث عن املا�سي اأكرث من حديثها 
الواقع  املعنونة:  درا�سة  امل�ستقبل.ومثالها  عن 
يف  وال�سادرة  جديد,  قرن  وحتديات  العربي 
الدرا�سات  من  النوع  هذا  ويتقابل   .1995 عام 
العربية مع تتابع ن�سرم�سامني ندوات علمية مهمة 
يف امل�ستقبل العربي ولكن دون اأن حتمل عناوينها 
يا�سني  ال�سيد  درا�سة  ومثالها  امل�ستقبل.  كلمة 
قرنيني,  بني  العربي  الوطن  املعنونة:  واأخرون 

وال�سادرة يف عام 2000.
العربية  املوؤلفات  بني  الكمية  املقارنة  وتفيد 
االعملية,  واالإ�ست�سرافية-  التعريفية,  النظرية- 
ثمانينيات  فمنذ  االأ.  للنوع  زالت  ال  الغلبة  اأن 
القرن املا�سي وحتى االآن مل يتجاوز عدد املوؤلفات 
عن  االإ�ست�سرايف-العملي  امل�سمون  ذات  العربية 

خم�سة موؤلفات وال غري. 
امل�ستقبل  اإ�ست�سراف  ايالء  عدم  ويتزامن 
االأخذ  اإ�ستمرار  مع  ي�ستحقها  التي  االأهمية 
باأمناط من ال�سلوك العملي تعربعن نوعية روؤيتنا 
املعطيات,  من   العديد  ذلك  وتوؤكد  للم�ستقبل. 

ومنها االآتي:
الر�سمي  العربي  االإ�ست�سراف  بقاء  اأوال, 
الدول  للم�ستقبل مقت�سراأ على عدد حمدود من 
)اأثنان  العربية  الدول  جمموع  فمن  العربية. 
دول  �سبع  حكومات  عمدت  فقد  دولة(  وع�سرون 
 , واالردن  واملغرب,  م�سر,  يف  االآن  حتى  تتحدد 

ودولة   , ال�سعودية  العربية  واململكة   , وال�سودان 
وقطر,   , والبحرين   , املتحدة  العربية  االإمارات 
الإ�ست�سراف  مب�ساريع  االآخذ  اإىل  عمان,  و�سلطنة 
م�ستقبالتها والأزمنة متتد اإىل ب�سعة عقود قادمة. 
فبينما میتد مثال م�سروع  م�ستقبل م�سر اإىل عام 
ال�سعودية  العربية  اململكة  2020, میتد م�سروع 
اأما م�سروع  اإىل عام2030.  للم�ستقبل  واملغرب 

�سلطنة ُعمان فهو میتد اإىل عام 2040.      
العربية  احلكومات  اإ�ستعانة  ندرة   , ثانياأ 
م�ستقبالت  اإ�ست�سراف  عملية  تتوىل  بوزارات 

املتحدة,  العربية  االإمارات  دولة  وُتعد  بلدانها. 
مثل  على  تتوافر  التي  الوحيدة  العربية  الدولة 
جمل�ض  �سوؤون  بوزارة  ت�سمى  والتي  الوزارة,  هذه 
تن�سحب  الندرة  هذه  ومثل  وامل�ستقبل.  الوزراء 
التي  الر�سمية,  البحثية  املراكز  على   اأي�ساأ 
يفرت�ض اأن ُتقدم للحكومات العربية االإ�ست�سارات 
وُتعد  ل.  اإتخاذها  قبل  امل�ستقبلية  والدرا�سات 
م�سر مبثابة االإ�ستثناء. فية الوحيدة, التي يوؤدي 
يرتبط  الذي  امل�ستقبلية,  الدرا�سات  مركز  فيها 

ر�سمياأ مبجل�ض الوزراء امل�سرييفة.

 مازن الرمضاني

استشراف المستقبالت 
في الوطن العربي

استشراف المستقبالت 
في الوطن العربي
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العكر الفا�سي و يطلق عليه اأي�سا م�سحوق دم الغزال و �سبب ت�سميته ترجع اإىل لونه الأمر الذي 
ي�سبه دم الغزال و ي�ستخل�ص من بتالت زهرة �سقائق النعمان احلمراء و ميكن �سرائه من ال�سيدليات, 
و لندرة وجوده فهو يباع بالغرام كالذهب, حيث تتم طريقة اإ�ستخراجه بتجفيف البتالت بعيدا عن 

اأ�سعة ال�سم�ص, ثم يتم طحنها بطريقة خا�سة.

ـ ي�ساعد يف التخل�ص من اآثار حب ال�سباب.
الفا�سي  العكر  الب�سرة, وذلك عن طريق تطبيق ما�سك  الغزال على ن�سارة ونقاء  ـ يحافظ دم 

وماء الورد.
ـ ي�ساعد قناع العكر الفا�سي يف التخّل�ص من م�سكلة امل�سامات الوا�سعة.
ـ يدخل يف الو�سفات الطبيعية التي متنح ال�سفاه اللون الوردي الطبيعي.

يعالج العكر الفا�سي م�سكلة ال�سفاه امل�سققة.
الفا�سي  العكر  الداكنة, وذلك عن طريق تطبيق خلطة  ال�سفاه  التخل�ص من  بغر�ص  ي�ستخدم  ـ 

والقليل من الفازلني على ال�سفاه قبل اخللود اإىل النوم وغ�سله �سباًحا.
ـ ي�ستعمل العكر الفا�سي كنوع من اأنواع �سبغات ال�سعر الطبيعية, لقدرته على منح ال�سعر اللون 

الطبيعي, دون اأي ي�سبب له م�سكلة اجلفاف, وذلك عن طريق خلطه مع احلناء.
ـ يعالج العكر الفا�سي م�سكلة تق�سف اأطراف ال�سعر؛ نظًرا لقدرته الفعالة على معاجلة ال�سعر 

التالف.
يتم  ال�سعر  لرتطيب  خا�سة  و�سفات  تطبيق  خالل  من  وذلك  اجلاف  ال�سعر  م�سكلة  يعالج  ـ 

حت�سريها من م�سحوق العكر الفا�سي »دم الغزال«.
ـ ي�ستخدم العكر الفا�سي يف و�سفات طبيعية للح�سول على لون برونزي للج�سم.

عديدة  فوائد  من  يحتويه  ملا  جماليتك  ل�سر  الأ�سا�سية  املواد  من  يعترب  الفا�سي  فالعكر  ختاما 
لك من  الأف�سل  البديل  يعترب  و  فريدة  كميائية طبيعية  مكونات  على  و اجلمالية لحتوائه  لل�سحة 

بع�ص م�ساحيق التجميل.

�سراء  على  اأموالهن  ينفقن  ال�سيدات  اأغلب 
جمالهن,  يربز  مكياج  لعمل  التجميل  م�ستح�سرات 
ولكن هذه امل�ستح�سرات م�سنوعة من مواد كيميائية 
وحيويتها,  الب�سرة  �سحة  على  بعد  فيما  �سلبًا  توؤثر 
�سوداء  هالت  ظهور  اأ�سباب  اأحد  من  تعترب  حيث 

حتت العني, وانت�سار البقع الداكنة.
ـ �سنع مزيل للمكياج طبيعي:

مع  زيتون وخلطه  زيت  اإح�سار  ما عليك هو  كل 
هذا  ا�ستخدمي  ثم  الألوفريا,  ماء  من  كوب  ن�سف 

اخلليط لإزالة املكياج.
ـ عمل ما�سكارا لتطويل الرمو�ص:

اخلطي الفازلني مع الكحل الأ�سود الطبيعي, ثم 
�سهر  من  اأقل  ويف  رمو�سك  على  اخلليط  هذا  �سعي 

�ستالحظني النتيجة بنف�سك.
�سمن  ال�سرورية  الأ�سياء  من  املكياج  مثبت  ـ 
اليوم  اإليِك  م  ُنقدِّ لذلك  التجميل,  م�ستح�سرات 

طريقة حت�سريه مبنتجات طبيعية:
ـ كوب �سغري مياه مقطرة اأو مياه معدنية

ـ ن�سف كوب �سغري ماء ورد
ـ ن�سف كوب �سغري جل�سرين

ـ زجاجة/عبوة ببخاخ لو�سع املثبت
البخاخة,  العبوة  داخل  املقطرة  املياه  ا�سكبي 

واأ�سيفي اجلل�سرين
ـ �سعي ماء الورد على اخلليط

جاهزة  و�سُت�سبح  جيًدا  الزجاجة  رجي  ـ 
لال�ستخدام

 »eyeliner« عمل 
باللون الأ�سود الفاحم:

على  الهند  جوز  زيت  من  قطرات  بو�سع  قومي 
عينك  به  ار�سمي  ثم  الطبيعي,  الأ�سود  الكحل 

و�ستذهلك النتيجة.

فوائد مسحوق العكر الفاسي 
»دم الغزال الصحية«

إصنعي مكياجك في منزلك من مواد طبيعية
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كوثر ابراهيم

المرأة العربية

خالل �ل�صنة �ملن�صرمة 2018 حققت �ملر�أة يف عاملنا �لعربي من �ملحيط �إىل 
�خلليج بع�ض �ملكا�صب �لهامة يف خمتلف �ملجاالت مما يجعلنا نتفاءل باملزيد من 

�لنجاحات م�صتقبال.
فعرب �لتاريخ، برهنت �ملر�أة �لعربية عن دورها �ملحوري يف �الأ�صرة و�ملجتمع 
وحتى �لدولة منذ �لقدم. متكنت �ملر�أة عرب �لع�صور من فر�ض وجودها، فكانت يف 
جمتمعات عدة ذ�ت مكانة مرموقة.  فمن منا ال يعرف )للمثال ال للح�صر( بلقي�ض 
ملكة �صباأ و زنوبيا ملكة تدمر و �ل�صاعرة �ملخ�صرمة �خلن�صاء، وكيف يل �أن �أن�صى 
�أم �ملوؤمنني  خديجة بنت خويلد و �لفار�صة و �ل�صاعرة خولة بنت �الزور و �صجرة 

�لدر و  فاطمة �لفهرية.
�ملوؤن�صات  �لكرمي  نبينا  قال  كما  هن  �الأخو�ت،  و  �لزوجات  و  �الأمهات  هن   

�لغاليات.
طـيب  �صـعبًا  �أعــددتهــا....�أعـددت  �إذ�  مـــدر�صـٌة  �الأُم  �صوقي:   �حمد  يقول 

�الأعـر�ق.
�صعبة  حتديات  ملو�جهة  �إعد�د  خري  �ملعا�صرة  �لعربية  �ملر�أة  ُنعد  �أن  علينا 
تتمثل يف �الإق�صاء و�لتمييز و�لعنف و�لتحر�ض. �ملر�أة ن�صف �ملجتمع، فاذ� ��صتمر 

تهمي�صها �صيبقى جمتمعنا يعمل فقط بن�صف طاقته وهذه مع�صلة كربى.
�لعوملة جاءت ب�صلبيات �صتى �إ�صافة �ىل مو�قع �لتو��صل �ملختلفة �لتى �صارت 
�ملر�أة خ�صو�صا، حيث غالبا ما تختزل ن�صاطاتها يف عرو�ض  توؤثر بقوة يف حياة 
�أن توؤمن  �ملو�صة و�الأناقة وجديد �صالونات �حلالقة. فعلى �ملر�أة �لعربية �لعاملة 
تقتدي  �أن  عليها  �لتو��صل،  ومو�قع  للعوملة  �ل�صلبي  �جلانب  تتحدى  و�أن  بطاقتها 
بن�صاء رفعن قدميا وحديثا ر�ية �لعلم و�الأدب و�لريا�صة وغريها يف وطننا �لكبري 

بف�صل منجز�ت ن�صائه ورجاله و�لذي نفتخر بانتمائنا �إليه كما قال �ل�صاعر:
بالد �لعرب �أوطاين    من �ل�صام لبغد�ن

فتطو�ن م�صر  �ىل  مين     �ىل  جند  ومن                           
�صوؤ�يل يحريين: هل �صتظل �ملر�أة �لعربية �صامدة �أمام ظو�هر �صلبية دخيلة علينا 
يف  كما  مثالية  كاأم  �صلوكهم  وتهذيب  �البناء،  تربية  على  حري�صة  �صتبقى  وهل 
�ملا�صي �أم �صت�صت�صلم لتيار �ال�صتالب؟ �و رمبا تقبع حبي�صة للربقع و�حلجاب؟.. 
�أ�صئلة �صائكة تبحث عن جو�ب.       يف �نتظار ما �صينبئنا به �مل�صتقبل �لقريب، 

�أمتنى للمر�أة يف وطننا �حلبيب �ملزيد من �لنجاح و�لتقدم و�لتميز. 

رأي

الفنـــون

�أثار ظهور �صهرية �الأخري بدون حجاب، وباإطاللة �صعر �أ�صقر �النتقاد�ت �صدها ب�صبب 
باأنها التنوي خلعه مطلقًا، ولكّن �صورتها �الأخرية  �ملُتكّرر يف �لعديد من �ملنا�صبات  نفيها 
برنامج  ُمقّدمة  جودة  �صهري  �الإعالمية  حفل  يف  وذلك  نهائيًا  �حلجاب  عن  تخليها  ُتوؤّكد 

)ل�صتات ما بيعرفو�ض يكدبو�(.
ي�صار �إىل �أّنه منذ �أكرث من عام تقريبًا �نت�صرت �صورة ل�صهرية خالل وجودها يف �أحد 
مر�كز �لتجميل بدون حجاب �أي�صًا، وقد �أثارت هذه �ل�صورة جداًل و��صعًا عقب ن�صرها من 
قبل خبرية جتميل م�صرية تدعى ر�ند� عبد �ل�صالم، حيث رّدت �صهرية حينها غا�صبة على 
�صاحبة �ل�صورة، و�أّكدت �أّنها �لتقطتها لها د�خل مركز �لتجميل، و�أّنها ما ز�لت حمجبة، 

كذلك ظهرت بعدها وهي ترتدي )�لكاب( بداًل من �حلجاب ب�صكله �ملعروف.
يف �ل�صياق ذ�ته، كانت قد ظهرت �لفنانة �صهري رمزي بدون حجاب يف حفل عيد �مليالد 
�أقامته �الإعالمية بو�صي �صلبي يف منزلها لكل زمالئها و�أ�صدقائها �لفنانني ومنهن  �لذي 

ر�نيا حممود يا�صني و�صهرية ور�نيا فريد �صوقي �لهام �صاهني وغريهما.
�صهري رمزي من جانبها ح�صرت �حلفل بدون غطاء ر�أ�ض وهي �ملرة �لثانية �لتي تظهر 

فيها بدونه بعد ح�صورها حلفل عيد ميالدها متخلية عن حجابها.
�عتادت  �لذي  �لتقليدي  �لر�أ�ض  غطاء  مرتدية  ذ�ته  �حلفل  ح�صرت  �صهرية  �أن  يذكر 
�لظهور به وهو عبارة عن قبعة تظهر بع�ض خ�صالت �صعرها وتطلق عليها �صهرية)حماولة 

ت�صتعد �لفنانة نو�ل �لزغبي لت�صوير �إحدى �أغنيات �الألبوم  �جلديد لالحت�صام( بح�صب تعبريها.
�لتي �صتتطلقه قريبا بالتعاون مع �صركة روتانا، وقد بد�أت نو�ل �لزغبي 
ب�صكل تدريجي، بالك�صف عن عناوين �أغاين �ألبومها �جلديد ومنها ثالث 

�أغنيات )�جلمال لنا�صه(، و)�للي بر��صي عملتو(، و)جو� بقلبه(.
باللهجة  �أغاٍن   7 �أغنيات،   10 �جلديد  �لزغبي  نو�ل  �ألبوم  وي�صم 

�مل�صرية، و�أغنيتني باللهجة �للبنانية، و�أغنية و�حدة باللهجة �لعر�قية.
وتعاونت نو�ل يف هذ� �الألبوم مع �أمين بهجت قمر، ونور �لدين حممد، 
و�أمري طعيمة، و�إيهاب عبد �لعظيم، وخالد تاج �لدين، وعمرو م�صطفى، 
وم�صطفى  �خليامي،  وحممود  �ل�صاذيل،  وعمرو  �مل�صري،  وعمرو 
�لع�صال، من م�صر، وح�صن عي�صى، ومازن �صهر، وف�صل �صليمان، وعلي 
�أما �الأغنية �لعر�قية فهي من كلمات �ل�صاعر �أحمد  ح�صون، من لبنان، 

عبد �لنبي، و�أحلان ب�صام مهدي.
ي�صار �إىل �أّن �الإنف�صال �لفني بني نو�ل �لزغبي و�صركة )روتانا( د�م 

�ملا�صي. �لعام  ��صتئنافه  ومت  �صنو�ت،   10

 ))Kanye West وي�صت  Drake((وكاين  دريك  �الأمور بني  �أّن  يبدو 
لنجمة  متابعته  �إلغاء  على  �الأخري  �أقدم  �أن  بعد  فاأكرث،  �أكرث  �لت�صعيد  �إىل  تتجه 
تلفزيون �لو�قع كيم كارد��صيان )Kim Kardashian(يف �ن�صتغر�م، على 

�إثر تهديد زوجها له.
وكان كاين وي�صت قد �صّن هجوما على �لنجم �لعاملي دريك على مو�قع �لتو��صل 
�الجتماعي، بعد �أن علم باأنه يتابع زوجته على �ن�صتغر�م، حيث كتب جمموعة من 
�لتغريد�ت عرب ح�صابه �ل�صخ�صي يف تويرتالإظهار غ�صبه و��صتغر�به مما يح�صل، 

ولكنه حذف جميع تلك �لتغريد�ت بعد فرتة ق�صرية من كتابتها.
وكتب وي�صت يف تغريد�ته: »مل �أكن �أعرف �أّن دريك يتابع زوجتي على �ن�صتغر�م 

منذ �صهر �أيلول/�صبتمرب«،
على  زوجتك  يتابع  ثم جتده  �أحدهم،  مع  على خ�صام  تكون  �أن  »تخّيل  وتابع: 

و�صائل �لتو��صل �الجتماعي«.
ُيذكر �أّن �خلالفات بني دريك وكاين بد�أت منذ �صهر �أيلول /�صبتمرب، و��صتدت 
�إنه كان  �أغنية دريك )كيكي هل حتبينني؟(،وقيل حينها  �لعامل  �جتاحت  �أن  بعد 
2006، وهو ما  يق�صد بها كيم كارد��صيان �لتي ربطته بها عالقة عاطفية عام 

نفته كيم حينها، موؤكدة �أنه ما من عالقة حب �أو حتى �صد�قة جمعتهما.

انتقادات لسهير رمزي وشهيرة 
بسبب خلع الحجاب

نوال الزغبي 
تفتتح سنتها بالبوم جديد

هل كيكي هي كيم كاردشيان؟
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كل االقتصاد

كل الثقافة

كل المجتمع

كل الفنون

 ب�إ�سمك اللهم الرحمن الرحيم اأوا�سي كل مكلوم كظيم!
املرجتفني  ال�س�هرين  منهم   الواهنني  اأخ�طب  والعروبة  الإ�سالم  ب�إ�سم 

على البالط منكبني....
اأ�سق�ع  ويف  ن�زحني  اأر�سهم  عن  هم  من  اأحيي  املن��سل  ال�سعب  ب�إ�سم 

الأر�ض ه�ئمني...!
اأن طوبى لكم �سيوف� كرام� ن�زلني . !

اإين لأرى غيث� يتلقفه الرثى! حفنة جمبولة ب�لدمع..!
واأي دمع!......اأي حنني! 

حنني لغ�سن زيتون اإجتث من جذوره عنوة!!
اأم ل�ستلة ي��سمني اأغرقه� العدوان ري�..!!..

�سفك الذين من قبلكم �سهداء ث�ئرين!! 
مزقوا اأ�سالءا وهم للن�سر اأحرارا واعدين...
متلملوا داخل �سريح العزة للفردو�ض وارثني..
حتى تعوذ الوجع ب�هلل من كل �سيط�ن رجيم!!

خ�سئ الذين اأطف�أوا بريق العني من بوؤبوؤه�...!
قتل الذين جففوا اأثداء الثك�ىل من لبنه�..!.

لعمركم م� �سهد مثلكم الورى وم� انتم لن� بواعظني.... 
كف�كم اليوم عين� ل تغفو الليل ول ت�ستكني..

يوم يق�سى الأمر! 
ويك�سف عنكم غط�وؤكم !! ف�نتم حينه� عن �سراب ب�حثني ..

ب�إ�سم احلي�رى امل�سفقني املكفكفني دمع الأب للبنني!
املوقدين �سموع الأمل هلل �س�جدين ..

املعذرة منكم اليوم!! اإن تيب�ض حريف!! 
املعذرة اإن وهن عظمي واإ�ستعلت حرويف �سيب�!!

 واإن ت�أوه الوجدان من خ��سرة الوجع تنهيدا...!
دعوتك ي� ربي املعبود ..! رب امل�ست�سعفني...

اأن اإفتح اأبواب اخلري علين� مب� رحبت...!
واأرح نف�س� ذاقت من الذل حتى �سبعت...!

رأي

اأن نحب احلي�ة و اأن نن��سل من اأجل حّقن� فيه� هو م� ميّيز الإن�س�ن احلّر 
فين�، وهي تلك العالقة بني الإن�س�ن احلّي واحلي�ة بكل م� فيه�، ف�لكثري من� 
يعي�ض و ل يحيى،  منّر بني طرق�ت هذه احلي�ة دون اأن نرى تف��سيله� يف كّل 

حمط�ته� و ننتبه للجم�ل فين� و فيه�.
وهن� يتجلى معنى احلي�ة احلقيقي يف الفرق ال�ّس��سع بني »اأن نعي�ض وبني 
لكّن  و  الع�مل،  هذا  احلّية يف  الك�ئن�ت  بني  له  فروق  ل  العي�ض  لأن  نحي�«،  اأن 
احلي�ة له�  طقو�سه� و فروقه� اخل��سة و املتعّلقة ب�لإن�س�ن وحده دون� عن جميع 

الك�ئن�ت. 
احلي�ة هي املحرك املحوري لالإن�س�ن و هي الطريقة التي يدرك به� خرباته 
و يعمل على تنظيمه� و تك�مله� مع احتف�ظه الدائم بوجود غر�ض من احلي�ة، 
اأن نحي� ل يعني اأن نكون جمرد اأحي�ء  فقط بل مبقدار م� حتتويه هذه احلي�ة 

من اأهداف �س�مية و نبيلة ن�سعى اإليه�. 
و  منه�،  و  فيه�  و  عربه�  وجودن�  نحقق  اأن  يعني  للحي�ة  معنى  نوجد   اأن 
يعترب الّت�سبث ب�حلي�ة هو فعل مق�ومة و كف�ح من اأجل احلرّية، حرّية العقل 
وحرّية القلب مع�، فلط�مل� اقرتنت احلرّية ب�لوعي و حّب احلي�ة و من خالل 

تلك الأ�سي�ء التي نن��سل من اأجله�.
اأن نحب احلي�ة يعني اأن نحب الوطن ونحفظ الأر�ض و احلق لأن الوطن 

هو الأر�ض واحلق مع�...
خيوط  من  نحيك  و  ب�أيدين�  تف��سيله�  ن�سنع  اأن  يعني  احلي�ة  نحّب   اأن 
ال�ّسم�ض و ن�س�ئم الأمل جن�ح� ت�سبو اإليه اأنف�سن� لّن م� نحبه  نفتّكه و ل مينح 

اإلين�...
 اأن نحّب احلي�ة يعني اأن نبحث عن اجلم�ل والعدل و حتم� �سنجد احلي�ة 

�س�غرة، فهي ل تنحني اإل للقلوب القوية...
حللم  بداية  نخلق  و  يتحقق،  مل  حلم  مع  نقطع  اأن  يعني  احلي�ة  نحب  اأن 

جديد لن يخذلن�... 
اأن نحّب احلي�ة يعني اأن منّد ج�سورا من الأمل نقطع به� من �سطور الأمل و 

الوح�سة اإىل بّر الأم�ن و الفرح... 
اأن نراهن على الغد بكل م� منلك من اإمي�ن و ثقة  اأن نحّب احلي�ة يعني 

ب�أنف�سن� و حتم� �ستكون  احلي�ة �سخّية يف عط�ءه�...
اأول  اأن نبداأ احلي�ة كل يوم من جديد كم� لو ك�نت  اأن نحّب احلي�ة هو    

وء اأجنحته� يف الف�س�ء الرحب لأول مرة... مرة، كفرا�سة يالم�ض ال�سّ
اأ�سح�ب  من  لنكون  الفرح  م�س�دقة  نقرر  عندم�  احلي�ة  يف  م�  اأجمل   و 

البت�س�مة الدائمة و اجلميلة كورد ني�س�ن... 
و يحدث اأن تبداأ احلي�ة... ب�بت�س�مة �سب�ح اخلري...
 فنقول عنده� �سب�ح اخلري ملن تليق بهم احلي�ة! ...

سناء	جاء	باهلل		

ميّ	العيسى

نسرين	الصايغ

الثقافة

ي��ا إب���ن ُأّم���ي

صرخة أنين..

بين حياة 
و حياة!!!... 

ي� ابن اأُّمي، اأين اأّمي؟
ه� قد توالدِت الذئ�ب

راأيُتُهم
هن� وهن�ك

بك�سرتهم ينه�سون حلمي.
ي� ابن اأُّمي، اأين اأّمي؟

تك�ثرِت الذئ�ُب من حويل
اأراُهم.. هن� وهن�ْك

بوجوٍه حتت األف قن�ٍع وقن�ع
يحتفون بغرز الأ�سواك يف ج�سدي

هن�، وهن�، وهن�، وهن�ك.
 ي� ابن اأُّمي، اأين اأّمي؟

اإّنهم يحتفون بواأدي
ه� ُهُم

يقتلعون الِرق�ب
ي�سربون الدم�ء

بنخٍب ِمعط�ء
ي� ابَن اأّمي، اأين اأّمي

اإّنني لأرى الذئ�ب
ُع �َسميجه� لالأحف�د ُتر�سِ

ي� ابَن اأّمي، اأين اأّمي
ل يزال »يو�سف«ب�جُلّب دون اأبيه

ل يزال »ق�بيل«و »ه�بيل« (اأخوة دّم)
اإنني لأرى

ول اأرى �ُسْذج م� قيل
»اأن� واأخي على ابن عمي .. واأن� وابن عمي ع�لغريب«

اأول�سُت »ان�« والغريب �سديق ال�سديق؟
فـ«م�«هو اأخي؟

اإنني لأرى
اأخي َمن خّوى عظمي.. ل من عّظمَّ نخوي

ي� ابن اأّمي
اآه ي� ابن اأمّي
اآه ي� ابن اأمّي

اأّواه ي� اأّمي.
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ن�شيت اأخبارك يا �شيدي  باأنني عا�شقة للمطر حني يبلل غرة املواعيد 
الثلج حني  اأع�شق  اأنني  اأي�شا  اخبارك  ون�شيت  �شعرها،  وي�شتبيح خ�شالت 
تغمرنا املواقد بدفء اأح�شانها، ثم  ن�شيت اأخبارك باأين كذبت عليك حني 
قلت بعد انتظاري الطويل لك يف مقهى التمثيل اين اأحب املطر واأن الربد 
يهبني طاقة اإ�شافية جتعلني اأرق�ص فرحًا، كنت غا�شبة منك ومن املطر 
الذي تاآمر على معطفي ف�شب جام غ�شبه على اأكتاف اجلوخ الثقيل، كنت 
اأكذب عليك واأنا اأردد اأن ال م�شكلة يل مع البلل الذي جعلني اأرجتف كورقة 

لبالب اآيلة لل�شقوط يف خريف مكفهر.
ما زلت اأكذب عليك حني اأكرر باأن االنتظار نعمة اإذ يجعلك اأكرث لهفة 
للقاء مرتقب، بينما اأنا غا�شبة حد اللعنة ال الأنك تاأخرت عن املوعد ب�شع 
حروب ونيف، بل الأن  طريقتك يف اخرتاع احلجج واالأعذار ت�شتفزين، كنت 
تلوذ خلف لفافة التبغ وانت تربط احلجة باحلجة فيف�شحك عود الثقاب 
الذي يلقي بظالل لهيبه على تعاريج وجهك، ويعري �شحكة خر�شاء تقف 

خلف ق�ص اعذارك!!
اأ�شقط  لو  متنيت  �شاخن  قهوة  فنجان  يف  غ�شبي  اأنقع  اأمامك   كنت 
اأول �شتاء عرفتك فيه، و�شدقت  ثلج قلبي املرتاكم منذ  لعله يذيب  داخله 
اإىل موعدها وال جتد من ينتظرها  اأن ت�شل امراأة  اأنك تعرف ماذا يعني 

بالورد والدفء. 
اأحتمل  اأكن  اإذ مل  بت�شديقك  اأرغب  الأنني  وقتها  اإعتذارك يف  �شدقت 
فكرة خ�شارتك، )ال حمال للورد يف طريقك!!( يف كل مرة تردد ذات احلجة 

وتخجل من ورودي اأمامك.
كنت اأ�شاأل نف�شي دائما، ترى كم يلزمني من ال�شرب قبل اأن يعلن قلبي 
عن  وعجزك  م�شاعرك  وُبخل  )املاراثونية(  حماقاتك  �شد  وينقلب  ثورته 

اإخرتاع فر�ص موؤاتية لعناق االأ�شابع
دعني اأخربك االآن واأنا اأخط رايات ثورتي عليك، باأنني امراأة ال ت�شلح 

لالإنتظارات العقيمة وال لرجل يعترب ال�شدق بداوة، والعتب وقاحة!!
اإ�شفنج  فا�ص  المراأة  ت�شلح  تعد  مل  رجل  باأنك  اأي�شا  اأخربك  ودعني 

�شربها، ال.. ال اأنت  باخت�شار �شديد رجل الت�شلح للحب.

ماجدولين الرفاعي

رجل 
اليصلح 
للحب

رأي

الثقافة

ال�شوريني  الفنانني  من  جمموعة  مب�شاركة 
اأقام ملتقى ا�شن الثقايف يف املانيا فعالية ثقافية 
على  حازت  ق�شرية  م�شرحية  وعرو�ص  فنية 

اإعجاب اجلمهور وت�شفيقه احلار.
التي  الفنية  واملنحونات  اللوحات  ج�شدت 
ورغم  واآالمها  اأوجاعها  بكل  �شوريا  عر�شت، 
اللوحات   بع�ص  على  املنقو�ص  اليا�شمني  بع�ص 
كل  على  الطاغي  اللون  هو  احلزن  لون  ظل 

االألوان.
ب�شمة  املعر�ص،  يف  امل�شاركة  االأ�شماء  من 
قطيفان، �شالح احل�شني، �شو�شن حج ابراهيم 
كري  ح�شني  دم�شق(،  من  للم�شاركة  )قادمة 
ح�شن،  �شالح  الرحمن،  عبد  م�شطفى  بري، 

نور عبيد، وليد البورداتي، ن�شرين حممد.
التقديرية  ال�شهادات  بتوزيع  امللتقى  اختتم 
قدمها ال�شيد عدنان االأ�شرت مدير ملتقى ا�شن 
و�شالت  مع   املو�شيقى  �شدحت  ثم  الثقايف 
الفرات  ا�شتح�شرت  فراتية  تراثية  غنائية 

وج�شره املعلق.
التايل  اللقاء  لنا  كان  املعر�ص  هام�ص  على 
الذي  احل�شني  �شالح  والنحات  الفنان  مع 
حازت منحوتاته املميزة على اإعجاب اجلمهور 

إل������ى س����وري����ا  ال����ف����ن رس����ال����ة ح����ب م����ن و 
العري�ص من العرب واالأملان.

ـ هل االإبداع بحاجة اإىل درا�شة، اأم الدرا�شة 
حتتاج اإىل ابداع؟

ـ االإبداع يحتاج اإىل املوهبة، واملوهبة حتتاج 
اإىل رعاية وتنمية واحت�شان �شواءًا من

اأو احلكومات، وكال احلا�شنتني  املجتمعات 
للمواهب  �شيما  العربية،  بالدنا  يف  مفقودتني 
املجتمع،  بناء  يف  واملوؤثرة  واخلالقة  الفاعلة 
اأما الفن  الهابط الذي يوؤدي اإىل ال�شقوط فاإنه 
يجد كل الرعاية يف بلداننا، اأما بالن�شبة لل�شق 
الثاين من ال�شوؤال، ال �شك باأن الدرا�شة حتتاج 
لالإبداع يف مناهج التعليم واأ�شاليبه وهذا كفيل 

بخلق املواهب التي ترتقي باملجتمع.
هل  ال�شوؤال:  من  املق�شود  كان  اإذا  اأما 
الفنان يحتاج للدرا�شة ليكون مبدعا، اأقول لي�ص 
بال�شرورة واإمنا يحتاج للخربة ل�شقل موهبته، 
االأديب  اأو  الفنان  الأن  التي يحملها  للر�شالة  ثم 
يجيد  ال  االأجوف  كالطبل  يوؤديها  ر�شالة  بدون 
واإطالق  البايب  واإم�شاك  القبعة  اإرتداء  �شوى 

ذقنه اأو �شعره.
النحت  فن  يف  باإبداعك  املانيا  اإهتمت  ـ 
هذا  وجدت  هل  عدة،  �شحف  عنك  وكتبت 

االهتمام يف �شوريا والدول العربية؟
مبا  وحكومة  كمجتمع  االأملان  اأهتم  نعم  ـ 
االأعمال  حتى  اأملانيا  اإىل  و�شويل  منذ  قدمت 
ينق�شنا  ما  وهذا  االهمية،  يعطونها  ال�شغرية 
احلكومات  فال  عام  ب�شكل  العربية  البالد  يف 
تهتم باملواهب وال املجتمعات اإال يف نطاق �شيق 

بني اأهل االإخت�شا�ص فقط.
املعار�ص  يف  امل�شاركات  لك  ت�شيف  ماذا  ـ 

اجلماعية، وما راأيك بها؟
ـ بالن�شبة للم�شاركات اجلماعية والفعاليات 
واملعرفة،  للخربة  البداية  يف  مهمة  امل�شرتكة 
يف  جدد  كوننا  لنا  منها  بد  فال  والتعارف 
فهو  الفنان  تقيد  ولكنها  االأوربية،  املجتمعات 
كالطري  يع�شق احلرية، ولكل طري عامله واأ�شلوبه 
م�شتقال  يكون  اأن  فيجب  والتحليق  التغريد  يف 
مبوا�شيعه واأطروحاته. املعار�ص الفردية تعطي 

للفنان فر�شة اأكرب يف بيع لوحاته ومنحوتاته.
الفنان  ي�شتطيع  هل  نظرك،  وجهة  من  ـ 

االعتماد على فنه كم�شدر للرزق؟
الفن  يكون  اأن  بد  ال  الفن  يحرتف  من  ـ 
م�شدر رزقه �شواء يف الفن الت�شكيلي اأو الغناء 

اأو املو�شيقى وحتى االأدب كذلك.

التي خ�شت غمارها على  اللجوء  اأثرت احلرب يف �شوريا ثم رحلة  ـ هل 
مو�شوعاتك الفنية؟

ـ بالتاأكيد فكل اأعمايل حماطة باآثار وتاأثريات هذه التجربة الأنني مازلت 
يف  االآن  يعي�ص  من  اأهلي  من  فاإن  تعي�شها  ومدينتي  يعي�شها  وبلدي  اأعي�شها 
ال  لذلك  كذلك،  واأ�شدقائي  الوطن  �شتات  يف  يعي�ص  من  ومنهم  املخيمات 
رموز  وتخلد  ذلك،  تعك�ص  اأعمايل  وغالبية  تاأثرياتها،  من  اخلروج  اأ�شتطيع 
ن�شالها، مثل الفنانة مي �شكاف التي وعدتها بنحت متثال لها ونفذت وعدي 

ولكن لالأ�شف بعد وفاتها.
ـ هل لديك بع�ص االأعمال التي توثق للحب بكافة ا�شكاله؟

بني  املتبادل  وهو احلب  واحد  معنى  ال�شغر  له يف  كان  للحب  بالن�شبة  ـ 
�شاب وفتاة ويف تلك االأيام كنت اأمار�ص فن الر�شم فاأر�شم من اأحبها مثاًل، اأو 
من يحبها �شديقي وهكذا، اأما االآن فاحلب بالن�شبة يل ينق�شم اإىل ن�شفني 
واحلب  الروح  ع�شق  والثاين،   واالإنتماء،  واالأر�ص  الوطن  حب  هو  االأول، 

ال�شامي وتلك الرهافة ال ميكن تف�شريها باالإزميل.
ـ ماهي االأمنية التي مل تتحقق بعد؟

على  اأما  بلدي،  يف  احلرب  تتوقف  اأن  هي  اأمنيتي  العام  ال�شعيد  على  ـ 
تواجهني  وقد  اأهداف  واإمنا  اأمنيات  عندي  توجد  فال  ال�شخ�شي  ال�شعيد 
حتديات و�شعوبات وعوائق للو�شول اإىل اأهدايف ولكن لدي االإرادة واالإ�شرار 

والقدرة لذلك �شاأ�شل اإىل هديف باإذن اهلل يف نهاية املطاف.
ـ ما هو العمل الفني الذي اأجنزته ومتنيت اال ي�شرتيه اأحد؟

ـ كل اأعمايل يف اأملانيا متنيت اأن ال ي�شرتيها اأحد  الأنها جت�شد حقبة زمنية 
ذاك  تاأثري حالة من حاالت  اإال حتت  اأي عمل   اأجنز  ومل  تف�شيالتها،  بكل 
الزمن، وال اأظن اين �شاأخرج من هذه احلاالت اإال اإذا تغري احلال يف بلدي، 
واأحا�شي�ص  وعواطفي  وم�شاعري  وجداين  االأعمال هي  هذه  اأن  اأ�شعر  لذلك 

وم�شاعر اأهلي وجمتمعي لذلك اأعتربها ثروتي ور�شيدي.
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االقتصاد

  غسان الطالب

)Digital currency( وهي التي تكون 
لها وجود  متاحة فقط على �شكل رقمي، ولي�س 
املعدنية،  والنقود  النقدية  الأوراق  )مثل  مادي 
ولها خ�شائ�س مماثلة للعمالت املادية، فظهر 
الرقمية(،  العمالت  من  عديدة  ا�شكال  عندنا 
كان اأهمها واأكرثها انت�شارا هي عملة »البتكوين  
ال�شواق  من  للعديد  فدخلت   ،«  Bitcoin
من  العديد  لدى  قبول  ولها  العاملية  املالية 
هذه  فما  بالعمالت،  وامل�شاربني  امل�شتثمرين 

العملة وما هي مقوماتها؟
افرتا�شية  اإلكرتونية  عملة  هي  البتكوين 
معدين  اأو  ورقي  �شواء  مادي  وجود  لها  لي�س 
الت�شفري، ول  اأ�شا�شي على مبادئ  ب�شكل  تعتمد 
بنك مركزي معني  اأو  نقدية  �شلطة  ت�شدر عن 
مما يعني عدم وجود اأي جهة رقابية اأو اإ�شرافية 
عليها، كما انها ل متتلك رقما مت�شل�شال ول اأي 
و�شيلة اأخرى كانت من اأي نوع تتيح تتبع ما اأنفق 
للو�شول اإىل البائع اأو امل�شرتي. ظهرت يف مطلع 
عرب  فقط  ا�شتخدامها  ويتم   2009 العام 
حتويل  او  امل�شرتيات  لت�شوية  الأنرتنت  �شبكة 

»الكود«  انتقال  طريق  عن  وذلك  العمالت، 
البائع،  مبا�شرة من حمفظة امل�شرتي  ملحفظة 
�شخ�شي  فهو  البنكي،  احل�شاب  ت�شبه   وهي 
يختلف  البنكي  احل�شاب  وكما  واآمن،  �شري  و 
حفظ  وهو  واحد  الهدف  ولكن  البنوك  ح�شب 
ثم  البتكوين،  عملة  من  ال�شخ�شي  الر�شيد 
وهو  باملحفظة  اخلا�س  بتكوين  رمز  يعطيك 
عبارة عن جمموعة م�شفرة مكونة من حروف 
البتكوين  عملة  عليها  لت�شتقبل  وذلك  واأرقام 
عند �شراء هذه العملة، فبمجرد ح�شول البائع 
بال�شرية  تتمتع  ملكية  وثيقة  يعترب  »الكود«  على 
التامة ول يوجد لأي جهة كانت ال�شلطة عليها، 
فهي تذهب من ح�شاب م�شتخدم اإىل اآخر ب�شكل 
فوري ودون وجود اأي ر�شوم حتويل ودون املرور 
اأي  من  و�شيطة  جهات  اأي  اأو  م�شرف  اأي  عرب 
م�شتوى  على  متوفرة  اخلدمة  وهذه  كان،  نوع 
معقدة  ا�شياء  اأو  ملتطلبات  حتتاج  ول  العامل 
دولة  اأول  كانت  املانيا  باأن  علما  ل�شتخدامها، 
تعرتف بهذه العملة ل�شباب �شريبية اأي ملحاولة 
تلتها  ثم  لل�شريبة،  بها  املتعاملني  اخ�شاع 

رف�شتها  باملقابل  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 
بقوة ال�شني ودول اأخرى عديدة. 

      فرغم عدم و�شوح الروؤيا يف التعامل بها 
اإل اأن بع�س املحللني يرون اأن لها عدة مميزات 

نذكر منها: 
افرتا�شية  عملة  انها  مكلفة: لطاملا  غري 
اأو  طباعة  كلفة  لها  يكون  فلن  ملمو�شة  وغري 
اأو  الورقية  النقود  يف  احلال  هو  كما  اإ�شدار 

املعدنية.
اإىل  حتتاج  ل   فهي  ال�شرعة:  ميزة  لها 
ذلك  يتم  فقط  وامل�شرتي،  البائع  بني  و�شطاء 
من خالل نقل العملة من حمفظة امل�شرتي اإىل 

حمفظة البائع. 
بال�شرية  متتاز  باأنها  خ�شو�شياتها  من 
وهي  عليها  يطلع  ان   لأحد  ميكن  ول  التامة، 
خارج �شيطرة ال�شلطة النقدية واأدوات الرقابة 

امل�شرفية.  
هوية  اأو  وطن  لي�س  اأي  العاملية  هويتها  لها 
معينة ول حتدها حدود، و ميكن التعامل بها يف 

اأي مكان يف العامل.
يعني  ل  العملة  هذه  ميزات  عن  حديثنا    
جتاهل بع�س العنا�شر يف خا�شيتها التي تت�شف 
القت�شاد  يف  بدورها  لل�شكوك  واملثرية  بها 
الوطني كما يرى العديد من الباحثني واملهتمني 

مب�شتقبل هذه العملة  فعلى �شبيل املثال:    
-   ميكن لها ان توؤثر على موجودات البلد 
من  الدولر،  �شحب  اأو  ال�شعبة،  العملة  من 

البنوك املركزية.
رقابية  اأو  لها  اأدوات حاكمة  وجود  -  عدم 

من جانب البنوك املركزية.

-  لي�س لديها اأي �شكل اأو وجود ملمو�س اأي 
كما قلنا باأنها رقمية يتم اإ�شدارها والحتفاظ 

بها الكرتونيا.
ول  قانونية  مرجعية  لأي  تخ�شع  ل    -
حقوق  على  للمحافظة  تنظيمية  ول  ت�شريعية 

املتعاملني بها.
لها  ر�شمي  �شرف  �شعر  لها  يوجد  ل    -
كمرجعية ميكن القيا�س عليه او الأعتماد عليه 
وقيمتها  وال�شراء،  البيع   عمليات  تنفيذ  عند 
تتغري ب�شكل حاد، ول تتمتع بال�شتقرار مقارنة 

بالعمالت الأخرى.
املتعارف عليها  النقود  توؤدي وظائف  -   ل 

خا�شة وظيفة حفظ القيمة اأو اأداة اإدخار. 
اأو رف�س        من هنا كان احلذر يف قبول 
الهائل  اإ�شافة اىل الرتفاع  التعامل بها ر�شميا 
حيث  منها  الواحدة  الوحدة  �شرف  �شعر  يف 
قاربت ال 20 األف دولر امريكي ثم هبطت اىل 
حدود ال 8 األف دولر، وهنا يكمن ال�شوؤال كيف 

لعملة افرتا�شية من قيمة الواحد �شنت يف بداية 
اأوجد  كل هذا  الآن؟  عليه  ما هي  اىل  ظهورها 
من  العديد  نرى  ونحن  اليقني  عدم  من  حالة 
بعني  اليها  تنظر  زالت  ل  القت�شادية  النظمة 
احلذر والريبة خا�شة واأنها )جمهولة الن�شب( 
اأي »عملة البتكوين« ان جاز التعبري، لعدم وجود 
ول  اإ�شدارها،  عن  م�شوؤولة  ر�شمية  جهة  اأي 
تخ�شع لأية قوانني اأو ت�شريعات نقدية لأية دولة 
الرقابية  ال�شلطات  ن�شارك  فاإننا  لهذا  كانت، 
رف�شت  التي  البلدان  من  العديد  يف  خماوفهم 
منها   �شكل  اأي  اأو  الرقمية  العملة  بهذه  التعامل 

للمربرات التالية : 
و�شيلة  العملة  هذه  ت�شبح   ان  من  التخوف 
اأي  اإىل  حتويلها  �شهولة  ظل  يف  الموال   لغ�شل 
ت�شرف  جهة  اأو  رقابة  اأي  دون  العامل  يف  مكان 

على عملية التحويل هذه.
موطنها  من  الموال  روؤو�س  هجرة  ت�شهيل 
القت�شاد  حرمان  وبالتايل  اأخرى  اأماكن  اىل 
خطط  يف  الموال  هذه  م�شاهمة  من  الوطني 

التنمية القت�شادية وال�شتثمار يف بلدانها.
اخلوف من اأن تكون هذه العملة و�شيلة لنهب 
وع�شابات  قوى  ل�شالح  النامية  الدول  ثروات 

دولية.
التالعب يف �شعر ال�شرف للعمالت الوطنية 
ثابت  �شعر �شرف  وجود  لعدم  وذلك  والعاملية، 
وم�شتقر لهذه العملة، مما يهدد بتعر�س العامل 
اإىل اأزمة اقت�شادية ومالية ا�شد ق�شوة من ازمة 

ال 2008.
بعد كل هذا فاإننا نتوجه اىل علماء القت�شاد 
وخرباء املال والنقود  يف وطننا العربي للوقوف 
عند هذه الظاهرة لبيان الغمو�س فيها وما هو 
م�شتقبلها، ثم اجراء البحوث والدرا�شات التي 

تنري لنا الطريق دائما نحو الف�شل.

ان  احتمالية  عن  حتدثنا  �شابقة  مقالة  يف 
المريكي،  للدولر  بديلة  عملة  العامل  ي�شهد 
ات  تغريرً النظر هذه من  واأوردنا ما يربر وجهة 
مل  اننا  اإل  اليوم،  العامل  ي�شهدها  اقت�شادية 
نتطرق ملو�شوع الثورة الرقمية التي بدت تفر�س 
�شواء  وا�شعة  اقت�شادية  قطاعات  على  نف�شها 
انتاجية اأم خدمية، ومنها ظهور العملة الرقمية 

االقتصاد العالمي 
الـــرقميــــة للعملـــة  واالتجـــاه 
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ال تتجاهل هذه 
األعراض ربما هو 

االكتئاب



فيصل زكي

تساؤالت حول المسألة الكردية في ظل المصالح 
والمتغيرات االقليمية والدولية...؟؟؟
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السياسة

اىل  الغالب  يف  الكردية  امل�شاألة  عن  احلديث  ينق�شم 
اىل  ي�شري  الذي  النظري  االجتاه  هو  االأول  اجتاهني، 
التاريخ مل  ان  مع  وحدوية،  قومية  نزعات  لها  كردية  اأمة 
ي�شهد قيام دولة كردية واحدة يف اأي من حقبه املا�شية. 
واالجتاه الثاين هو االجتاه العملي الذي ي�شري اىل حركات 
االغلبية  ذات  املناطق  يف  انف�شالية  نزعات  ذات  كردية 
الكردية داخل الدول التي يتوزع عليها معظم االكراد وهي 
�شوريا. اأقل  وبن�شبة  والعراق  وايران  تركيا  التوايل:   على 

العامليه  احلرب  قبل  االكراد  حال  هو  هذا  كان  وبالتاأكيد 
وعقدت  واحلدود  اخلرائط  ر�شمت  حني  وبعدها،  االوىل 
توزيع  ا�شا�شها  على  جرى  التي  والعهود  االتفاقيات 
التي  احللفاء  دول  بني  العثمانية  االمرباطورية  ارث 
 انت�شرت على دول املحور والتي كانت تركيا ع�شوًا فيها.
ال�شرق االو�شط  التي تخ�ض منطقة  اهم تلك االتفاقيات 
عام  رميو  �شان   ،  ١٩١٦ عام  بيكو  �شايك�ض  اتفاقية  كانت 
التي  التعديالت  اأهم  اما   ،١٩٢٣ عام  لوزان   ،١٩٢٠
املنطقة  يف  اجليو�شيا�شية  اخلرائط  على  الحقًا  جرت 
االحواز  اإمارة  ب�شم  بريطانيا  قيام  التوايل  على  فكانت 
ال�شليمانية  منطقة  و�شم   ،١٩٢٥ عام  ايران  اىل  العربية 
لواء  باإقتطاع  فرن�شا  وقيام  العام،  نف�ض  يف  العراق  اىل 
 ،١٩٣٧ عام  تركيا  اىل  و�شمه  �شوريا  من  اال�شكندرون 
لتنفيذ  فل�شطني  على  انتدابها  باإنهاء  بريطانيا  وقيام 
وذلك  اإ�شرائيل(  )دولة  باإقامة  امل�شوؤوم  بلفور  وعد 
ت�شمل  مل  التعديالت  هذه  ان  ويالحظ   ،١٩٤٨ عام  يف 
ان  بل  املذكورة،  الدول  داخل  الكردية  اجليوب  من  ايًا 
للق�شاء على  ايران يف عام ١٩٤٦  بدعم  قامت  بريطانيا 

اإال ا�شهرًا معدودة.  دولة االكراد يف مهاباد التي مل تع�ض 
اخلرائط  و�شعت  التي  اال�شتعمارية  الدول  ان  والواقع 
قابلة  كردية  دويالت  بقيام  تقبل  ومل  بتغيريها  ت�شمح  مل 
االكراد  ا�شبح  التي  ال�شيا�شية  الكيانات  تهدد  للحياة، 
جزءًا منها ومن تكوينها االجتماعي، ويبدو ان الزعامات 
فهم  من  اأول  هي  والقبلية  وال�شيا�شية  التقليدية  الكردية 
من  متنعها  التي  والعرب  الدرو�ض  وا�شتوعب  االجتاه  هذا 
االنف�شال او املطالبة بحق تقرير امل�شري، وارت�شت لنف�شها 
ا�شتخدمتها  التي  االإ�شتعمارية  الدول  الإرادة  االرتهان 
لها  ت�شمح  اأن  دون  وامل�شلحية  ال�شيا�شية  اأجنداتها  يف 
بها. امل�شموح  غري  احلمراء  اخلطوط  من   باالإقرتاب 

ويوؤكد هذا اال�شتنتاج املو�شوعي اأننا مل ن�شهد منذ احلربني 
العامليتني وما بينهما وما بعدهما، و مرحلة احلرب الباردة 
ثم مرحلة النظام الدويل اجلديد، اأن دولة كربى من دول 
احللفاء او من خارجه )االحتاد ال�شوفييتي مثاًل( قد اأثارت 
موقف  على  ينطبق  وهذا  النوع،  هذا  من  ق�شية  تبنت  اأو 
لها. التابعة  واالقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة   االمم 

الوطني  عهده  ويف  العراق  باأن  نذكر  التاريخية  وللحقيقة 
حتديدًا هو الوحيد الذي اعطى االكراد حكمًا ذاتيًا وحقوقًا 
ثقافية ومدنية وا�شعة كما عر�ض على زعاماتهم ب�شقيها 
رغبوا  اذا  واال�شتقالل  االنف�شال  والربزاين  الطالباين 
لي�ض زهدًا  ب�شكل قاطع  العر�ض  لكنهم رف�شوا هذا  ذلك 
منهم واإمنا ملعرفتهم حدود �شالحياتهم و دورهم الوظيفي 
من جهة، والإدراكهم باأن املحافظة على الدور الوظيفي يُدُر 
عليهم املزيد من املنافع املالية واملادية ويعفيهم من غ�شب 
 وعقوبات دول االإقليم املجاورة التي ال ت�شمح بذلك قطعًا.

اما احلقيقة االخرى املعروفة فهي ان اأكراد العراق وعلى 
املركزية،  دولتهم  برعاية  حظي  من  اأكرث  هم  العهود  مر 
وحتى يف العهد احلايل وبعد االحتالل ويف ظل ما ي�شمى 
بالنظام االحتادي و املحا�ش�شة الطائفية والعرقية، اأخذ 
االكراد ح�ش�ض اكرب من حجمهم و وزنًا اأكرث من اأوزانهم 
وموارد اأكرث من ا�شتحقاقهم لدرجة انهم ا�شبحوا املكِون 
املكِون  بعد  االإحتادي(  )العراقي  ال�شاأن  يف  املوؤثر  الثاين 

الطائفي �شاحب الوالء املزدوج الأمريكا وايران.
هل وحدة االكراد القومية قابلة 

للتحقيق..؟؟؟
الوحدة  الأن  ال�شعار  هذا  تطبيق  ا�شتحالة  املوؤكد  من 
مل تكن موجودة يف املا�شي وهي غري موجودة يف احلا�شر 
الفكرة  امل�شتقبل،  يف  لتحقيقها  مقومات  يوجد  وال 
الرومان�شية  االوراق  بع�ض  يف  فقط  موجودة  القومية 
اإن  االكراد.  ووثائق  الكردي  التاريخ  كتب  يف  ولي�ض 
البناء  مقومات  فيه  تتوفر  ال  لالأكراد  القومي  الكيان 



املقومات  اآخر،  دويل  كيان  كاأي  واال�شتمرار  والوجود 
دول  على  موزعون  االكراد  و�شيادة،  و�شعب  ار�ض  هي 
وغالبيتهم  االر�ض  بقاع  يف  ومتناثرون  �شياده  ذات 
 مندجمون يف جمتمعاتهم وا�شبحوا جزءًا ال يتجزاأ منها.
التي  االأربع  الدول  هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فاإن 
ِمع على ان اي حركة انف�شالية  يعي�ض فيها معظم االكراد جُتْ
وجمتمعة،  منفردة  القومي  الأمنها  تهديدًا  ت�شكل  لالكراد 
تن�شحب  االنف�شال  حلركات  املعار�شة  فاإن  احلال  كذلك 
وتعترب  والدولية  االقليمية  واملنظمات  الهيئات  على معظم 
االخرى. واملعاهدات  لوزان  معاهدة  عن  خروجًا  و   خرقًا 
الكيان ال�شهيوين وحده مع احلركات االنف�شالية لالكراد 

وباالأخ�ض يف �شمال العراق.
العالقات الصهيونية مع الزعامات الكردية

امام  االبواب  فتح  من  اول  هو  ايران  �شاه  كان 
وفدًا  ا�شت�شاف  حيث  ال�شهيونية  الكردية  العالقات 
يف  ال�شهيوين  املو�شاد  من  وفدًا  مع  االكراد  الزعماء  من 
تعمقت  و  العالقات  تو�شعت  وبعدها   ،١٩٥١ عام  طهران 
والع�شكرية  اال�شتخبارية  اجلوانب  من  العديد  �شملت  و 
فتحت  ان  بعد  اكرث  وتطورت  ازدادت  ثم  وال�شيا�شية، 
تركيا  ومعهم  اال�شتعماري  الغرب  دول  وبع�ض  امريكا 
ب�شورة  االكراد  مع  ال�شهيوين  التعاون  لتعزيز  اأبوابها 
عام  بعد  اكرث  انك�شفت  العالقات  ولكن  �شرية،  او  علنية 
مناطق  من  املركزية  الدولة  ان�شحبت  عندما   ١٩٩١
ولكن  لالكراد،  املحلية  االدارة  وتركت  الذاتي  احلكم 
للعراق  االمريكي  الغزو  بعد  جاءت  الكربى  القفزة 
كل  من  م�شتباحًا  العراق  �شمال  ا�شبح  حيث   ٢٠٠٣ عام 
ووظيفيًا  و�شيا�شيًا  وامنيًا  اقت�شاديًا  ال�شهيونية  الدوائر 
الر�شمي  ال�شهيوين  التواجد  ا�شبح  االجتاهات.  كل  يف 
الزيارات  تكثفت  حيث  طبيعيًا  اأمرًا  والكيان  لالجهزة 
من  االكراد  الآالف  و�شِمح  امل�شتويات  كل  على  املتبادلة 
االرا�شي  و�شراء  والعمل  واالقامة  بالعودة  العراق  يهود 
فروع  بفتح  ال�شهيونية  لل�شركات  �شِمح  كما  واملمتلكات، 
�شهيونية. باأ�شماء غري  ولكن  العراقية  املحافظات   لها يف 
التح�شري  يف  �شاعد  املكثف  والتواجد  الوثيق  التعاون  هذا 
ال�شلطات  اجرت  عندما  الربزانية  االنف�شالية  للمحاولة 
الكردية يف اربيل ا�شتفتاءًا حول تقرير امل�شري واال�شتقالل، 
الكردية  الزعامات  قيام  هو  التعاون  هذا  يف  واالأخطر 
حمافظات  خم�ض  ح�شاب  على  اقليمهم  حدود  بتو�شيع 
املو�شل و�شالح  ا�شافة اىل كركوك،  عراقية جماورة هي 
متنازع  مناطق  فيها  ان  بحجة  والكوت  ودياىل  الدين 
لالكراد. تواجد  فيها  او  والعرب  االكراد  بني   عليها 
اخريًا اذا كنا نت�شائل عن �شر هرولة بع�ض العرب للتطبيع 
الزعامات  باأن  نتذكر  ان  علينا  فاإن  ال�شهيوين  العدو  مع 
الكردية كانت ال�شباقة اىل هذا التطبيع ويف وقت مبكر مع 

االأ�شف ال�شديد.
النموذج السوري في المعادلة الكردية

يختلف الوجود الكردي يف �شوريا عن مثيالته يف تركيا 
من  او  ال�شكاين  احلجم  حيث  من  �شواء  والعراق،  وايران 
حيث الطبيعة اجلغرافية للمناطق التي يعي�شون فيها، ففي 

�شوريا ال توجد مقومات القامة كيان يف ظل نظام فيدرايل 
او كونفيدرايل على حد �شواء، ومل يحدث يف تاريخ �شوريا 
كردي  ع�شيان  او  م�شلح  كردي  مترد  ح�شل  ان  احلديث 
مدين او غري ذلك، كما مل يحدث ان طالب االكراد بحكم 
مع غريهم  يت�شاوون  الأنهم  وثقافية  مدنية  او حقوق  ذاتي 
من املواطنني يف �شوريا و يتعاي�شوا مع املجتمع ال�شوري يف 
خمتلف املحافظات ومن كافة املكونات االجتماعية، �شحيح 
ان اعدادهم اكرث يف مناطق �شمال و�شرق �شوريا اأي مناطق 
�شرق الفرات لكن حجم وجودهم هو اقل من وجود العرب 
واملكونات الدينية واالإثنيه االخرى حتى يف املدن الرئي�شية 
و تدمر ومنبج وعني  والقام�شلي  الزور واحل�شكة  مثل دير 
العرب وغريها، اي ان الع�شائر العربية هي اكرثية ال�شكان 
غريهم. و  والرتكمان  االرمن  بعدهم  ومن  االكراد   يليها 
وقد �شبق ان حكم �شوريا يف عام ١٩٤٩ رئي�ض كردي هو ح�شني 
 الزعيم دون ان يثري ذلك حفيظة احد من املجتمع ال�شوري.
نكن  �شوريا عام ٢٠١١ مل  االزمة االخرية يف  انفجار  قبل 

لم يحدث في تاريخ 
سوريا الحديث ان حصل 
تمرد كردي مسلح او 

عصيان كردي مدني او 
غير ذلك
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السياسة

هناك اعتداءات صهيونية 
نوعية متكررة ومدمرة 

لم يجرؤ احد على ردعها 
او الرد عليها، فهل 

الغطرسه الصهيونية 
خارج كل التفاهمات 

والصفقات

ن�شمع بوجود معار�شة كردية يف داخل �شوريا او خارجها، بل 
كان هناك افراد على عالقة مع االحزاب الكردية يف �شمال 
الرتكي  الكردي  العمال  حزب  مع  عالقة  على  او  العراق 
زعيمه  وجود  ايام  �شوريا  يف  بالعمل  له  م�شرح  كان  حني 
)اوجالن( فيها، االمر اإختلف كليًا بعد ازدياد التدخالت 
ت�شكيالت  وظهور  �شوريا  على  ال�شراع  يف  اخلارجية 
الت�شكيالت  بينها  ومن  للخارج  التبعية  ذات  ع�شكرية 
الكردية التي �شميت بقوات حماية ال�شعب الكردي وبقوات 
ومولتهم  و�شلحتهم  دربتهم  الذين  الدميقراطية،  �شوريا 
و�شيطرتهم  نفوذهم  تو�شيع  على  �شاعدتهم  ثم  امريكا، 
هذا  وذريعة  مبا�شر،  وبريطاين  وفرن�شي  امريكي  بغطاء 
على  والق�شاء  االرهاب  حماربة  هو  واالنت�شار  التو�شع 
الكردي  الكانتون  ر�شم خريطة  اما احلقيقة فهي  داع�ض، 
يف تلك املنطقة بدليل انهم �شكلوا جمال�ض لالدارة املحلية 
النظام  دوائر  مب�شاركة  بع�شها  والقرى  املدن  خمتلف  يف 
من  جعلوا  انهم  وامللفت  خال�شة،  كردية  بطبعة  وبع�شها 
ومن  الغربي  ال�شمال  اق�شى  يف  بوابتهم  العرب«  »عني 
يكون  لكي  الغربي  اجلنوب  اق�شى  يف  بوابتهم  الزور  دير 
الفرات.  �شرق  مناطق  كل  يف  ممتدًا  املفرت�ض   الكانتون 
احلليف  االمريكي  العمل  هذا  ُيغ�شب  ان  الطبيعي  ومن 
الرتكي الذي هدد بالتدخل ع�شكريًا  ل�شحق هذا امل�شروع، 
عازلة  منطقة  باإقامة  اخلا�ض  مطلبه  �شقف  من  رفع  كما 
كيلومرتات  خم�ض  عمق  من  ال�شورية  احلدود  طول  على 
 ١٩٩٨ عام  ال�شوري  النظام  مع  ا�شنا  اتفاق  ين�ض  كما 
اىل عمق اربعة وثالثني كيلومرتًا وطول اربعمائة وخم�شني 
كيلومرتًا على خط احلدود، وباملقابل �شّكل جيبًا م�شلحاً  
وحكومة انقاذ يف اإدلب الإ�شتخدام ذلك يف اأوراق ال�شغط 
االخرى. والدولية  االقليمية  االطراف  مع   وامل�شاومة 
اجليب  ب�شبب  االمريكي  الرتكي  التوتر  ان  نعتقد  ال  ولكن 
احللف  يف  موقعها  تغادر  ان  اىل  تركيا  �شيدفع  الكردي 
االطل�شي او التخلي عن عالقاتها اال�شرتاتيجية مع العدو 
االخواين،  ال�شيا�شي  باال�شالم  �شلتها  قطع  او  ال�شهيوين 
�شتتحرر  تركيا  والأن  بل  العلماين،  د�شتورها  من  بالرغم 
كل  اىل  �شتحتاج   ٢٠٢٣ عام  يف  لوزان  معاهدة  قيود  من 

وما  ودورها  ونفوذها  قوتها  الإ�شتعادة  الدولية  االطراف 
خ�شرته من مكانة قبل قرن كامل من الزمن.

من الرابح ومن اخلا�شر وما هو املمكن وامل�شتحيل..؟؟؟
الزال ال�شراع يف منطقتنا على اأ�ُشّده، املحور االيراين 
انه  يّدعي  ال�شعودي  التحالف  وحمور  املنت�شر  انه  يّدعي 
منت�شر اي�شًا، لكن احدًا ال ي�شتطيع ان ي�شدق على االقل ما 
تقوله اإيران وحمورها وما تهدد به اعدائها تارًة دول اخلليج 
 وتارًة )ا�شرائيل(، ولناأخذ �شوريا ميزانًا للرابح او اخلا�شر.
اخلراب  عن  امل�شوؤولية  يتقا�شمان  واملعار�شة  النظام  ان  ـ 
والدمار الذي حل بهذا الوطن وعن انت�شار كل اوبئة الفنت 

و املحن والف�شاد يف ج�شده.
اجلغرافية  من  املائة  يف  اأربعني  من  اكرث  هناك  ـ 
املركزية، فهل هذا هزمية  الدولة  ال�شورية خارج �شيطرة 

ام انت�شار؟؟!!
ـ هناك ع�شرات االآالف من امل�شلحني وامليلي�شيات من 
خمتلف اجلن�شيات تعبث وت�شتبيح االمن الوطني واملجتمعي 

لل�شعب ال�شوري، فهل هذا انت�شار ام هزمية؟؟!!
ورو�شية  وبريطانية  وفرن�شية  امريكية  قوات  هناك  ـ 
وتركية وايرانية تنتهك ال�شيادة ال�شورية، فاأين هو الن�شر.

قابلة  التوتر  خف�ض  مناطق  ت�شمى  مناطق  هناك  ـ 
لالنفجار يف اية حلظة وال �شلطة للقانون فيها وال ا�شتقرار 
او  �شمانته  الرو�شي  ال�شامن  �شحب  اذا  فكيف  امان،  وال 

نقاط مراقبته؟؟
ومدمرة  متكررة  نوعية  �شهيونية  اعتداءات  هناك  ـ 
الغطر�شه  فهل  عليها،  الرد  او  ردعها  على  احد  يجروؤ  مل 
وخارج  وال�شفقات  التفاهمات  كل  خارج  ال�شهيونية 

امل�شاءلة الدولية �شيا�شية كانت ام قانونية؟؟
وخارجها  �شوريا  داخل  النازحني  ماليني  هناك  ـ 
عن  ماذا  البائ�ض،  اللجوء  خميمات  يف  ومعظمهم 

م�شريهم؟؟
ـ هناك احاديث عن تكاليف اعادة اعمار �شوريا تقدر 
احد  عند  م�شداقية  هناك  فهل  دوالر،  مليار  باأربعمائة 

لتوفري جزء منها؟
ـ هناك تفاوؤل عربي ر�شمي بعودة �شوريا اىل مقعدها 
لهذه  او فعل  لون  او  العربية، فهل هناك وزن  يف اجلامعة 
وميثاق  امل�شرتك  العربي  العمل  ملنظومات  او  اجلامعة 

الدفاع امل�شرتك وغريهما من امل�شالح واحلقوق العربية؟
ـ ويف ما يتعلق بالكانتون الكردي فهو ان اقيم يف اطار 
او انف�شايل �شيبقى جمرد بالون  فيدرايل او كونفيدرايل 

اختبار امريكي ال اكرث.
العرب  يبقى  متى  اىل  تفاوؤل،  ودون  بالت�شاوؤل  ونختم 
مو�شوعها  هم  و  ال�شراعات  هذه  هام�ض  على  ودواًل  امًة 
نواقي�ض  ندق  عندما  خطاأٍ  على  نحن  هل  و�شحاياها، 
وحدة  اىل  ندعو  عندما  خطاأٍ  على  نحن  وهل  اخلطر؟ 
الن�شال من اجل احلرية والعدالة والتحرر والنهو�ض ؟؟!! 

خال�شنا بنهو�شنا وال خال�ض بغريه. 
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عامليًا  الثانية  املرتبة  الفار�شّية  الدولة  حتتل 
جرائم  اإرتكاب  يف  االأو�شط  ال�شرق  يف  واالأوىل 
اإعدام  يف  عامليًا  اأحد  ي�شاهيها  وال  االإعدام، 
املرتبة  االأحواز  حتتل  بينما  واالأطفال،  القا�شرين 
ما  م�شتوى  على  املميت  التلّوث  يف  عامليًا  االأوىل 
اإيران، اإ�شافة اإىل تعّمد املحتل يف  ت�شّمى بجفرافية 
والفقر  العقم  ون�شر  الن�شاء،  اأرحام  يف  االأجّنة  قتل 
امل�شت�شفيات  يف  الن�شاء  اأرحام  واإقتالع  واملخّدرات 
على يد االأطباء الفر�ض، وذلك بغية احلّد من النمّو 

ال�شّكاين واالإبادة اجلماعّية لل�شّكان.
املبا�شرة  اجلماعّية  االإعدامات  جانب  واإىل 
املوت  جرائم  طهران  ترتكب  ال�شجون،  غياهب  يف 
وغري  املجهولة  واالأمرا�ض  االأوبئة  ون�شر  ال�شّم  عرب 
النمّو  وتدّنى  الوفّيات  ارتفعت  حيث  امل�شبوقة، 
ال�شّكاين من 3.6 باملائة قبل نحو ثالثني عامًا، اإىل 

0.78 يف الوقت الراهن.
املذكورة  االإنتهاكات  جميع  اأّن  من  وبالرغم 
اأعاله، ت�شّنف �شمن اجلرمية والعدوان وفقًا للقانون 
الدويل اجلنائي اأو اجلزائي، اإاّل اأّن الدولة االإيرانّية، 
ت�شّر على موا�شلة اإنتهاكاتها ال�شارخة واملف�شوحة 
للقوانني الدولية، وتكمن الغرابة يف ال�شمت الدويل 

وكذلك العربي اإزاء كل هذه اجلرائم والعدوان.
 ،12/08/1949 املوؤرخة  جنيف  اتفاقيات  اإن 

االإنتهاكات  �شمن  التالية  االأفعال  كافة  تدرج 
التعذيب  العمد،  كالقتل  لالإتفاقّية،  اجل�شيمة 
واملعاملة غري االإن�شانية، اإحلاق اأذى خطري باجل�شم 
اأو بال�شحة، حرمان االأ�شرى من حقهم يف حماكمة 
عادلة ونظامّية، احلب�ض غري امل�شروع، اأخذ الرهائن، 
اأّن  واملوؤّكد  واالإعتداءات،  التجاوزات  من  وغريها 
االإنتهاكات  جميع  عن  تتوقف  مل  االإيرانّية  الدولة 
املذكورة �شد ال�شعب العربي االأحوازي منذ اإحتاللها 

لدولة االأحواز العربية وحتى يومنا هذا.
اأّما املاّدة اخلام�شة من نظام حمكمة اجلنايات 
اجلرائم  فت�شّنف  باجلرائم،  املتعلقة  الدولّية 

ة  وخا�شّ االأحوازيني  املواطنني  �شد  االإيرانّية 
والتي  خطورة  االأ�شّد  اجلرائم  �شمن  املعتقلني، 
يفرت�ض اأن تقلق املجتمع الدويل باأ�شره، وذلك نظرًا 
جماعّية  اإبادة  جرائم  اإّما  اأّنها  عن  تخرج  ال  لكونها 

وجرائم �شد االإن�شانّية، اأو جرائم حرب وعدوان.
الق�شري  االإخفاء  يدرج  املحكمة  نظام  كان  واإذا 
فدولة  االإن�شانّية،  �شّد  اجلرائم  �شمن  لالأ�شخا�ض 
االإحتالل االإيراين تقوم بخطف املواطنني االأحوازيني 
وتزّجهم يف غياهب املعتقالت وتخفيهم عن ذويهم، 
االإعدام  اأحكام  تنفيذها  هو  ذلك،  من  واالأفظع 
اجلائرة �شد املعتقلني واإخفاء جثثهم وقبورهم، وقد 
ال�شهيدين  ونذكر  االأحواز،  مرارًا يف  احلالة  تكّررت 
اأعدما  اللذان  ال�شعباين،  وها�شم  الرا�شدي  هادي 
�شهادة  اإ�شدار  وال  جثثهم  ت�شليم  دون   ،2014 �شنة 

وفاة حتى يومنا هذا.
اجلماعّية  االإعدامات  االإيراين  االإحتالل  وينفذ 
وع�شرون  اثنان  اأعدم  كما  املعتقالت،  يف  �شّرًا 
اأحوازيًا يف �شهر نوفمرب املا�شي ويف يوم واحد، ومل 
ي�شتلم ذويهم كافة اجلثث. واإ�شافة اإىل االإعدامات 
املالأ  يف  االإعدامات  اأحيانًا  اإيران  تنفذ  ال�شرّية، 
والقتل  الرافعات  بوا�شطة  اأي  الطرق،  وباأب�شع  العام 
االإعدام،  اأحكام  �شّدهم  ت�شدر  ملن  التدريجي 
والغاية من هذه اجلرائم هي حماولة بث الرعب يف 
احلراك  من  واحلّد  االأحوازيني  املنا�شلني  �شفوف 

اجلماهريي املتوا�شل منذ بداية االإحتالل اإىل االآن.
نحو  االأحواز  �شهدت  عامًا،   94 من  اأكرث  منذ 
مئات  جانب  اإىل  اإنتفا�شة،  و  ثورة  ع�شرة  �شبعة 
تعرّب عن  التي  واالإحتجاجات  وامل�شريات  املظاهرات 
الفار�شي  االأجنبي  للتواجد  والفعلي  املاّدي  الرف�ض 
على اأر�ض االأحواز، اإاّل اأّن جميعها قوبلت باالإ�شتخدام 
والت�شريد  واالإبادة  والقتل  امل�شلحة  للقّوة  املفرط 

والتهجري الق�شري واجلماعي ملناطق باأكملها.
ويف حني ت�شّر دولة االإحتالل االإيرانّية على القتل 
والتنكيل واالإبادة، فباملقابل ي�شّر �شعب االأحواز على 
موا�شلة الثورات واالإنتفا�شات، ويتطّلع اإىل التحرير 
العربّية،  االأحواز  دولة  �شرعّية  واإعادة  واالإ�شتقالل 
كما كانت قبل االإحتالل االإيراين لها �شنة 1925، 
واخلارجّية  الداخلية  بال�شيادتني  تتمتع  كانت  حيث 

على حّد �شواء.

عباس الكعبي 

األحواز.. شعب على موعد مع الشهادة أو النصر
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م�شر  اإىل  باالإ�شافة  اخلليج  دول  حموره  �شيكون 
واالأردن.

لكن خطى بومبيو قادته اإىل بغداد التي مل تكن 
اال�شرتاتيجية  اأن  ليوؤكد  كاأمنا  املعلنة،  اأجندته  على 
بومبيو  ا�شتبق  هناك.  من  تبداأ  للمنطقة  االأمريكية 
تلك الزيارة باإعالنه التزام الواليات املتحدة بهزمية 
»داع�ض« ومواجهة اإيران، لكن االإعالن االأبرز للزيارة 
كان اأن »الو�شع يف العراق لن يبقى كما هو االآن«، ما 

يوؤكد اأن رياح التغيري قادمة، ولكن يف اأي اجتاه؟
االأوراق  يف  وا�شحا  االأمريكي  الوزير  كان 
العراقي  الوزراء  رئي�ض  طاولة  على  طرحها  التي 
جتري  وا�شنطن  باأن  اأعلمه  فقد  عبداملهدي،  عادل 
حتقيقات مع جهات عراقية حول عدد من امل�شارف 
�شتتخذ  اأمريكية  قرارات  هناك  واأن  وال�شخ�شيات، 
�شخ�شية،  و32  عراقية  م�شارف   7 اأو   6 بحق 
منهم نواب، و�شخ�شيات �شيا�شية واقت�شادية، تاأكد 
دعمها لالإرهاب وغ�شيل االأموال، واأن هناك اأجهزة 
الإجناز  االأمريكيني  مع  تعاونت  عراقية  وموؤ�ش�شات 

التحقيقات حول هذا املو�شوع.
بقرار  عبداملهدي  االأمريكي  الوزير  واأبلغ 
ما  مللي�شيات  م�شلحا  ف�شيال   67 حل  وا�شنطن 
واأن  باإيران،  املرتبطة  ال�شعبي«  بـ«احل�شد  ي�شمى 
قرار االدارة االأمريكية اإخراج ف�شائل هذه امللي�شيات 

السياسة

يكون  له  ا�شرتاتيجية  لو�شع  ترامب  دونالد  الرئي�ض 
حمورها احتواء النفوذ االإيراين يف املنطقة والتقليل 
ال�شيما  العربية،  العوا�شم  يف  طهران  متدد  من 
حلفاء  طماأنة  اإىل  باالإ�شافة  والعراق،  �شوريا  يف 
»داع�ض« واحلرب  تنظيم  وا�شنطن من احلرب �شد 
على االإرهاب ب�شكل عام، خا�شة بعد اإعالن وا�شنطن 

عزمها االن�شحاب من �شوريا.
املعلنة  وغري  املفاجئة  ترامب  زيارة  اإىل  وينظر 
اإىل العراق والتي ا�شتمرت 45 دقيقة، وكانت خارج 
كل ال�شياقات الدبلوما�شية وال�شيا�شية املعروفة، على 
االأمريكية  اال�شرتاتيجية  للروؤية  احلربة  راأ�ض  اأنها 
اجل�شر  هو  العراق  اأن  ترامب  اأدرك  فقد  اجلديدة. 
الذي ت�شتخدمه اإيران لتنفيذ اأجندتها التو�شعية، كما 

اأنه نقطة االرتكاز املهمة يف اأية خطط م�شتقبلية.
اخلارجية  وزير  جلولة  ترامب  زيارة  اأ�ش�شت 
والتي  االأ�شوط  ال�شرق  اإىل  بومبيو  جورج  االأمريكي 
اأعلن اأنها ت�شمل ت�شع دول �شرق اأو�شطية من 8 اإىل 
15 كانون الثاين/يناير 2019. واأكدت اخلارجية 
اخلطوط  و�شع  هو  منها  الهدف  باأن  االأمريكية 
العري�شة لل�شيا�شات االأمريكية حيال املنطقة، والتي 
اإيران،  ملف  اأبرزها  حيوية  اإقليمية  ق�شايا  مت�ض  
جمايل  يف  والتعاون  االإرهاب  وحماربة  غزة،  وو�شع 
الذي  العربي  التحالف  واأحياء  واالقت�شاد،  الطاقة 

»داع�ض«  هزمية  كان  االأبرز  عنوانها  اأن  رغم 
يف  االأمريكية  التحركات  اأن  اإال  اإيران،  ومواجهة 
مغزى  من  اأكرث  حملت  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
وما  اأربكت  �شيا�شية  ف�شيف�شاء  اإىل  ت�شظت  وهدف، 
زالت تربك امل�شهد االأمريكي وال�شرق اأو�شطي، و�شط 
نزوع اأوروبي لالبتعاد عن خطة وا�شنطن )قطع اأذرع 

االخطبوط( االإيراين لعام 2019.
فقد د�شن االأمريكيون العام اجلديد باللهاث يف 
�شباق حمموم يف ال�شرق االأو�شط الذي ت�شتعد اإدارة 

لهيب عبدالخالق

إيران واإلرهاب والشرق األوسط .. 

في عين العاصفة األميركية المقبلة
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»االحتاد االأوروبي لن ين�شم اىل حتالف �شد اإيران«.
اجلديدة  االأمريكية  التحركات  اإىل  وينظر 
اليمنية  االأزمة  بحل  يتعلق  فيما  �شواء  املنطقة  يف 
انت�شار  واإعادة  �شوريا،  من  االأمريكي  واالن�شحاب 
واخلليجية  العربية  الدول  وحث  العراق،  يف  قواتها 
النظام  مع  الدبلوما�شية  عالقاتها  اإعادة  على 
اأعمار �شوريا، ف�شاًل  اإعادة  ال�شوري، وم�شاركتها يف 
ال�شعودية،  اجتاه  االأخرية  الكونغر�ض  توجهات  عن 
متثل  جديدة  ا�شرتاتيجية  و�شع  اإطار  يف  اأنها  على 
ال�شرق  جتاه  اخلارجية  لتوجهاتها  طريق  خارطة 

االأو�شط واملنطقة العربية يف املرحلة املقبلة.
فزيارة بومبيو جاءت بتوجيه مبا�شر من ترامب 
لال�شتماع اإىل قادة وروؤ�شاء الدول العربية واخلليجية 
والوقوف على اأبرز امل�شاكل واملعوقات التي تقف بوجه 
باخلالف  املتعلقة  امل�شاكل  ال�شيما  العربي،  التوحد 
طهران،  مع  الدوحة  وتقارب  اخلليجي-اخلليجي، 
فا�شرتاتيجية  والدوحة.  القاهرة  بني  واخلالف 
واخلليجي  العربي  املوقف  حمورها  �شيكون  ترامب 
املنطقة، ال�شيما  االأ�شا�شية يف  الق�شايا  املوحد جتاه 
الرت�شانة  ومواجهة  االإيراين  بالتمدد  املتعلقة  تلك 
من  واملوقف  اللبناين،  اهلل«  لـ«حزب  ال�شاروخية 
اإبعاد  و�شبل  الفل�شطيني-ال�شهيوين،  ال�شراع 

العراق عن التاأثري االإيراين. 

جديدة،  لي�شت  اال�شرتاتيجية  هذه  اأن  ورغم 
حمور  كانت  االإرهاب  ومكافحة  فمواجهة 
اأحداث  منذ  املنطقة  يف  االأمريكية  اال�شرتاتيجيات 
11 �شبتمرب 2001، لكن ب�شكل عام هناك اأهداف 
تريد  االأمريكي  ال�شيا�شي  العقل  يف  ثابتة  اأمريكية 
ال�شراكة  عن  بعيدًا  عليها  املحافظة  ترامب  اإدارة 

الدولية واالإقليمية ومنها:
وا�شنطن تريد تعزيز الهيمنة على النظام  • اأن 
االأمني يف ال�شرق االأو�شط، وو�شع دول اخلليج العربي 

يف حمور خالفها مع اإيران. 
�شمن  تاأت  مل  املنطقة  يف  االإرهاب  مكافحة   •
مع  تناف�شي  �شراع  هي  ما  بقدر  وا�شنطن  اأولويات 
عاملية  قوى  مع  ال�شيما  العاملي،  النظام  اأقطاب 

كال�شني ورو�شيا. 
الطاقة  باأمن  تتعلق  اقت�شادية  اأهداف  • هناك 
عقل  يف  اأ�شا�شية  واأهداف  مهام  وهذه  واملعادن، 

االإدارة االأمريكية احلالية. 
النووية  االأ�شلحة  انت�شار  خطر  مواجهة   •
النووي  بامل�شروع  يتعلق  فيما  ال�شيما  باملنطقة، 
النووي  ال�شالح  اإىل  االإ�شارة  دون  االإيراين 

االإ�شرائيلي.
جميع  اأولويات  من  وهو  اإ�شرائيل،  اأمن   •

االإدارات االأمريكية ال�شيا�شية والع�شكرية. 
يف  اأ�شا�شية  اأولويات  هي  االأهداف  هذه 
فقط  ولي�شت  عام،  ب�شكل  االأمريكية  اال�شرتاتيجية 
يف عقل االإدارة احلالية، وعليه فاإن اأي ا�شرتاتيجية 
تاأخذ  اأن  ميكن  ال  املنطقة  يف  جديدة  اأمريكية 
بامل�شلحة العربية اأو االأمن العربي اأو املوقف العربي 
تلك  تاأمني  تريد  ما  بقدر  االعتبار،  نظر  يف  املوحد 

االأهداف يف اال�شرتاتيجيات االأمريكية. 
واحلرب  اإيران  مع  النفوذ  �شراع  يكون  ورمبا 
تلك  تغذية  اأجل  من  دائمة  �شيمفونية  االإرهاب  على 
ال�شرق  يف  الت�شوية«  »�شفقة  اإىل  و�شوال  االأهداف، 
الذي  العربي  »الناتو«  فكرة  تدوير  واإعادة  االأو�شط، 

�شيكون ذراعها يف املنطقة. 

بذلت  اإدارته  اأن  فيه، ومل يخف  ال رجعة  �شوريا  من 
جهودا كبرية ملنع اإ�شرائيل من توجيه �شربات جوية 

و�شاروخية لعدد من ف�شائل »احل�شد ال�شعبي«. 
اإ�شرائيل  عزم  للعراق  االأردن  اأكد  اأن  و�شبق   
واأن  ال�شعبي«  »احل�شد  لف�شائل  �شربات  توجيه 
االأردن  �شيقوم  االأردين،   - العراقي  االأنبوب  م�شروع 
باإي�شاله اإىل اإ�شرائيل وفق اتفاقية خا�شة بني اململكة 
اأن ال  العراقي  واأن على اجلانب  واإ�شرائيل،  االأردنية 

يقوم مبنع �شخ النفط.
بل  فقط،  العراقيني  اإىل  الر�شائل  تلك  تكن  مل 
اإيفاد  اإىل  طهران  دفع  ما  اإيران،  اإىل  موجهة  كانت 
العراق  يف  اأيام  خم�شة  بقي  الذي  خارجيتها  وزير 
و�شحذت  االأمريكية،  الع�شا  تاأثري  م�شح  يحاول 
لت�شفية  �شاحة  اإىل  العراق  لتحويل  اأدواتها  طهران 
وزير  حط  اأن  يلبث  مل  ثم  وا�شنطن.  مع  احل�شابات 
النجف  اإىل  وتوجه  العراق  يف  الفرن�شي  اخلارجية 
االأوربي  االحتاد  با�شم  ر�شالة  لت�شليم  حتديدا، 
للمرجعية الدينية، بن�شيحة بريطانية وتن�شيق كامل 

مع االأمريكيني.
العراق اإذن يف عني العا�شفة االأمريكية جمددا، 
فهل نحن اأمام مواجهة اأمريكية اإيرانية على ال�شاحة 

العراقية-ال�شورية، اأم هي بوادر �شدام قوى دولية؟
باأنف�شهم  الناأي  اإىل  ال�شوؤال دفع االأوروبيني  هذا 
يقودها  قد  مقبلة  مواجهة  اأي  يف  التورط  عن 
نفد  االأوروبيني  �شرب  لكن  املنطقة،  يف  االأمريكيون 
ال�شواريخ،  واختبارات  املعادي  اإيران  �شلوك  اإزاء 
اإيران،  جتاه  اأمريكا  �شيا�شة  من  تقرتب  اأنها  وبدا 
لفر�ض  وت�شتعد  ا�شتخبارية  موؤ�ش�شات  فحظرت 

عقوبات جديدة.
اأمام  كثريا  االأوروبيون  توقف  ذلك  ورغم 
البولندية  العا�شمة  يف  قمة  لعقد  وا�شنطن  اأهداف 
اجلاري  فرباير/�شباط  من  و14   13 يومي  وار�شو 
ت�شتهدف »دفع اإيران للت�شرف كدولة طبيعية«. ومع 
يق�شم  اأن  اأوروبا من  االأهداف، حذرت  تلك  غمو�ض 
اأن  واأعلنت  االأوروبي،  االحتاد  �شف  وار�شو  موؤمتر 

إيران واإلرهاب والشرق األوسط .. 

في عين العاصفة األميركية المقبلة
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السياسة

خليل مراد

القوات  اإن�شحاب  اإثر  املحتل  العراق  دخل 
مهزومة   ،2011 عام  نهاية  يف  الغازية  االمريكية 
ت�شاعد  هما:  خطرين  بتحديد  اليدين،  وفارغة 
اإتفاق  وعقد  االن�شحاب،  ذلك  بف�شل  الدورااليراين 
احلاكمة  ال�شفوية  اجلماعات  مع  ا�شرتاتيجي 
بالتواجد  �شمح  عاما   25 ملدة  اليران  واملوالية 
النفوذ  وتغلغل  قواعد،  عدة  يف  االمريكي  الع�شكري 
ال�شلطة  حلماية  و�شيا�شيا  ع�شكريا  االيراين 

ال�شفوية.
للق�شاء على داع�ض  الدويل  التحالف  وان ظهور 
للمناطق  االمريكي  التواجد  اأعاد   ،2014 عام  يف 
عبد  عادل  واكد  جمددا،  العراق  من  ال�شمالية 
يف   ،2018 عام  نهاية  يف  الوزراء   رئي�ض  املهدي 
منهم  باملئة   70 اأجنبي  ع�شكري  األف   11 العراق 

 صراع النفوذ االمريكي – االيراني على العراق
عدة  يف  االمريكية  القوات  وتتمركز  امريكيني، 
االمريكية  القوات  ان�شحاب  عن  اثراالعالن  قواعد، 
امل�شلحة  اجلماعات  يف  خرباء  ونبه  �شوريا.  من 
تابعة  ميل�شيات  قوات  امريكا  منع  اىل  بغداد،  يف 
للحكومة  العراقية االقرتاب من القاعدة االمريكية 
احلدود  من  القريبة  العراقية  االنبار  حمافظة  يف 

ال�شورية.
يف  االمريكية  القوات  انت�شار  ان  حمللني  ويرى 
بغداد وغربي الفرات يعرقل مطامع ايران يف ب�شط 
عام  نهاية  ويف  ولبنان.  و�شوريا  العراق  يف  نفوذها 
مع  اال�شد قرب احلدود  قاعدة  ترامب  زار   2018
�شوريا وجتاهل عن عمد لقاء امل�شوؤولني العراقيني، و 

اأظهر رغبة امريكية بالبقاء يف العراق.
تغيريات  على  مقبل  العراق  هل  وال�شوؤال،   
وال�شلطة  االيراين  النفوذ  تزيح  جديدة،  �شيا�شية 
عراقية  بقوى  تاأتي  و  والفا�شدة،  الفا�شلة  ال�شفوية 
موالية للبيت االبي�ض دون اإيران؟ االخبار االمريكية 
ذكرت بعقد اجتماع الفت جلماعات عراقية بع�شها 
كانون   5 يوم  االمريكية،  م�شغان  مدينة  يف  وطنية 
املا�شي ومبوافقة احلكومة االمريكية. ح�شر  الثاين 
من  االمريكية  ال�شخ�شيات  من  عدد  االجتماع 
الكونكر�ض االمريكي ب�شفة غري ر�شمية، و �شدر عن 
االجتماع بيانا قدم �شورة حلل جذري الأزمات العراق 
الوجود  باإخراج  و  واالقت�شادية،  واالمنية  ال�شيا�شية 
واالمنية،  ال�شيا�شية  مرتكزاته  و�شرب  االيراين 
حكومة  واقامة  اال�شالموية،  االحزاب  حكم  وازاحة 
العراقي  اجلي�ض  من  �شباط  بقيادة  انتقالية  اإنقاذ 

مدين  نظام  واقامة   ،2003 االحتالل  عام  قبل 
دميقراطي.

املعار�ض  الراوي  ح�شام  دكتور  وا�شتعر�ض 
االو�شاع  م�شغان،  اجتماع  ح�شر  الذي  العراقي 
االحتالل  منذ  العراقيني  يعي�شها  التي  املاأ�شاوية 
ال�شفوية  ال�شلطة  به  قامت  ما  و  للعراق،  االمريكي 
والدور  والتهجري،  بالقتل  الكفاءات  ا�شتهداف  من 
للمدن  املمنهج  التدمري  عملية  يف  ايران  تلعبة  الذي 
املناطق  يف  الدميوغرايف  الطابع  وتغيري  العراقية 
توطني  عن  تقارير  ن�شرت  اذ  واجلنوبية،  الو�شطى 
الوطنية.  البطاقة  ومنحهم  ايراين  ماليني   4
اخلارجية  وزير  ظريف  جواد  زيارة  اأن  والالفت 
االيرانية ملدينة النجف قبل اأيام واجتماعه مع عدد 
التجاوب  عدم  اىل  �شراحة  يدعوهم  الع�شائر،   من 
يف  االمريكية  القوات  وجتول  االمريكي  الزحف  مع 
بغداد ومدن عراقية اخرى بال�شالح، دليل على قبول 
للخال�ض  املرة  هذه  االمريكية  بالعودة  العراقيني 
من احلكومة الطائفية، و رد االعتبار للعراقيني عن 
اإدارات  ارتكبته  الذي  الكبري  اال�شرتاتيجي  اخلطاأ 
على  والق�شاء  العراق  باإحتالل  �شابقة  امريكية 
احلكم الوطني الذي كان ميثل عامل ا�شتقرار للعراق 

ولدول املنطقة.
ترامب،  ادارة  ظل  يف  االمريكي  املخطط  اأما 
ايران  تقزمي  موؤداها  امريكية  �شيا�شة  على  يقوم 
و  ولبنان  و�شوريا  العراق  التي متادت يف متددها يف 
اليمن، وعزل ال�شعودية عن حميطها العربي وتطبيع 
عالقاتها مع ا�شرائيل باإقامة �شوق ال�شرق االو�شط، 
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ياإتي ذلك يف اطار االتفاق اال�شرتاتيجي االمريكي – 
ال�شعودي املوقع عام 2015. 

ان التطور اخلطري لل�شراع االمريكي – االيراين 
يقوم  التاريخي،  وجوده  وتدمري  العراق  لتق�شيم 
باإحداث مناطق نفوذ اقليمية تركية وخليجية، يدخل 
الكبري،  االو�شط  لل�شرق  االمريكي  امل�شروع  اإطار  يف 
وتفتيت  املنطقة  على  االمريكية  الهيمنة  لفر�ض 
دولها اىل كيانات طائفية وعرقية، ويتوقع املراقبني 
ح�شم ال�شراع مع ايران خالل عام 2019 ل�شالح 
االمريكية،  املخابرات  جندتهم  التي  امريكا  اأعوان 
موالية  �شلطة  لقيام  خارجية  ادوات  لهم  وهياأت 
احتاللها  جراء  من  خ�شرته  ما  ال�شتعادة  المريكا  
للعراق وان�شحابها املفاجىء من العراق عام 2011 
الذي حرمها من ال�شيطرة على نفط العراق وانفتاح 

العراق امام التطبيع مع الكيان ال�شهيوين. 
اخلارجية  وزير  يوؤكده  طرحناه،  ملا  وتاأكيدا 
من  نخبة  مع  لقائه  خالل  بومبيو  مايك  االمريكية 
الفايت،  ال�شهر  ب�شوي�شرا  دافو�ض  االعمال يف  رجال 
مغامرات  مواجهة  على  تعمل  االمريكية  االدارة  اأن 
دويل  حتالف  ت�شكيل  خالل   من  االيراين  النظام 
وعربي ي�شتهدف طهران و وجودها يف دول املنطقة 
ايران،  للتعامل مع  �شيا�شته  ترامب عن  اأن اعالن  و 
واجرائها  النووي  لالتفاق  ايران  اإحرتام  مرده عدم 
جتارب على ال�شواريخ البال�شتية ودعم قوى االرهاب 
االلكرتونية  والهجمات  ال�شوري  النظام  مع  وقتالها 

�شد م�شالح امريكا وحلفائها.
ويف هذا االطار ناق�ض مركز امل�شتقبل للدرا�شات 
ال�شراع  ت�شاعد  اأثر  بغداد،  يف  اال�شرتاتيجية 
امريكا  باأن  العراق،  على  االيراين   – االأمريكي 
العراق  يف  م�شاحلها  يواجه  الذي  اخلطر  ان  ترى 
واملنطقة هو ايران،  و اأن ايران دولة تطمع للهيمنة 
واحلروب  االزمات  توظيف  خالل  من  والتو�شع  

اخرى،  ودول  العراق  يف  نفوذها  لزيادة  االقليمية 
مقاومة  كقوة  نف�شها  اظهار  حماولة  عن  ف�شال 
لذلك  املنطقة،  ودول  العراق  يف  االمريكي  للم�شروع 
ت�شعى امريكا حتجيم نفوذها يف العراق و�شوريا اوال. 
العراق  على  لل�شراع  املنظور  امل�شتقبل  ان  �شك  ال  و 
يحمل عدة م�شاهد منها  ا�شتداد االزمة بني الطرفني 
وترجيح قيام حرب بالوكالة، ي�شل القدرات االيرانية 
حدودها  خارج  متددها  انكفاء  على  ويجربها 
الدولية، وهذا التطور �شوف يزيد من حجم املاأ�شاة 

التي يتعر�ض لها العراقيني و�شعوب املنطقة.
يكمل ذلك، التقرير الذي ا�شدره معهد وا�شنطن 
من  العراق  يعانيه  ما  اأن  بالقول،  االو�شط  لل�شرق 
م�شت�شري  ف�شاد  ومن  واقت�شادية  �شيا�شية  ازمات 
الدولة،  ملوؤ�ش�شات  الفعلي  والغياب  العام  املال  ونهب 
االمريكية  االدارات  ارتكبته  الذي  اخلطاأ  ميثل 
ال�شابقة بت�شليم ال�شلطة اىل جماعات �شفوية احدثت 
التطاحن الطائفي يف البالد، وان ت�شليم امللف االمني 
اليران �شمح  لها بزيادة نفوذها والتدخل يف ال�شوؤون 
العراقية بطريقة �شافرة، ف�شال عن القتل وت�شفية 
القوى العراقية الوطنية من �شباط  وطيارين وعلماء 
هوؤالء  خمتلفة،  عراقية  وكفاءات  جامعات  وا�شاتذة 
دافعوا عن وطنهم و واجهوا العدوان االيراين طيلة 
العراقيني  هجرة  من  زادت  عجاف  �شنوات  ثمان 
خارج البالد. كل ذلك يفر�ض على الواليات املتحدة 
اتخاذ املواقف باإ�شتعادة دورها و�شل النفوذ االيراين 

وامللي�شياوي داخل العراق.
طرح  ال�شرق  يف  الروابط  مركز  فاإن  كذلك،   
االمريكي  االحتالل  من  االول  امل�شتفيد  ان  حقيقة، 
على  الق�شاء  اعتربت  التي  ايران.  هو  للعراق 
هدية  مبثابة  ع�شكريا  هزمها  الذي  الوطني  احلكم 
ا�شرتاتيجية قدمتها ادارة بو�ض ال�شغري و مبوجبها 
ال�شيا�شية  اجلماعات  على  �شيطرتها  ايران  فر�شت 

التي جاءت مع االحتالل، و وظفت وجودهم خلدمة 
يعاين  الراهن  الظرف  ويف  االقليمية.  م�شاحلها 
مقاطعة  ب�شبب  حكومة  ت�شكيل  �شعوبة  من  العراق 
مطلع  يف  جرت  التي  املزورة  لالنتخابات  العراقيني 
�شيف عام 2018 وت�شاعد االختالفات بني مراكز 
تدهوراالو�شاع  من  زاد  البالد   يف  احلاكمة  القوى 
الب�شرة  مدينة  احداث  عقب  �شيما  وال  العراق  يف 
امل�شهد  تطور  على  بظاللها  األقت  التي  الدامية  
قمع  اىل  واأدت  املا�شي  ال�شيف  خالل  العراقي 
لقمة  بتوفري  يطالب  وهو  مفرطة،  بطريقة  ال�شعب 
العي�ض ملاليني اجلياع وك�شفت رف�ض ال�شارع العراقي 
الوجود االيراين. كما ان التحذير الذي وجهه ح�شن 
روحاين الرئي�ض االيراين الأمريكا حمذرا ترامب اأن 
اللعب بالنار ميكن ان تغلق ايران م�شيق هرمز امام 
العربي  اخلليج  منطقة  من  العاملية  النفط  اإمدادات 
وان النزاع مع ايران �شيكون ام املعارك.  وجاء الرد 
النفط  بيع  مبنع  جديدة  عقوبات  بفر�ض  االمريكي 
ت�شريح  اآخر  ويف  العاملية،  اال�شواق  يف  االيراين 
للخارجية االمريكية تتهم ايران بعدم احرتام �شيادة 
ال�شفري االيراين حفال للرتحم  العراق. بعد مغادرة 
على �شهداء العراق الذي انزعج من ق�شيدة �شاعر 
ذكر كل �شهداء العراق املدافعني عن العراق. وعدم 
ظهور رد فعل حكومي يدلل على وقوع احلكومة حتت 
من  الباب  فتحت  احلادثة  هذه  االيرانية،  املطرقة 
القرار  على  االيراين  التاأثري  عن   للحديث  جديد  
وايل  دور  ميار�ض  االيراين  ال�شفري  واعتبار  العراقي 
حكومة  مترير  العراقيني  من  يطلب  عندما  بغداد 
ت�شكيل  �شعوبة  من  تعاين  التي  املهدي  عبد  عادل 
حكومة منذ 6 ا�شهر لذلك ترى امريكا اأن االوان قد 

اآن لتقليم االظافر االيرانية يف العراق.
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السياسة

صالح أشواك

منها  جعلت  ا�شرتاتيجية  باأهمية  اإرتريا  تتمتع 
و  الع�شور  مر  على  الدولية  القوى  اأنظار  حمط 
امل�شتعمر على هذه  تعاقب  يتجلى يف  و هذا  االأزمان 
الرقعة اجلغرافية ب�شكل م�شتمر، حيث تعاقبت عليها 
مدخل  اأهم  على  ت�شيطر  كونها  اال�شتعمارية   القوى 
اإيل حو�ض البحر االأحمر عالوة على اإطاللتها عليه 
تتمتع  التي  الدول  مع  باملقارنة  �شاحل  اأطول  عرب 
باإطاللة عليه، و لعل ما يوؤهل اإرتريا اأكرث من �شواها 
اأكرث متيزًا  تكون  االأحمر الأن  البحر  من دول حو�ض 
العدد  يف  زيادة  مع  فيه  اجلزر  الأكرب  امتالكها  هو 
 126 اإريرتيا  مقارنة ببقية الدول حيث متلك دولة 
البحر  على  املطل  �شاحلها  طول  على  متتد  جزيرة، 

االأحمر.
جلهة  اإرتريا  لعموم  اجلغرافية  الطبيعة  اأن  كما 
اأك�شبها  اأي�شًا  البحر  �شطح  م�شتوى  عن  ارتفاعها 
قواعد  هناك  تكون  اأن  باالإمكان  حيث  اأخرى  اأهمية 
الع�شكرية  القاعدة  لعل  و  الياب�شة،  على  ع�شكرية 

بعد  تاأ�ش�شت  التي  و  اإ�شتي�شن(  )كانيو  االأمريكية 
توقيع اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني اأمريكا واإثيوبيا يف 
عام 1953م كقاعدة ات�شاالت مهمة ي�شري بو�شوح 
اأن الواليات املتحدة االأمريكية و ربيبتها الكيان  اإىل 
اإن�شاء  عقب  باملنطقة  مهتمتني  كانتا  ال�شهيوين 

الكيان ال�شهيوين بعد وعد بلفور.
يتحول  اأن  من  ال�شهيونية  املخاوف  كانت  لقد 
اإذا  عربي  مائي  ممر  اإىل  االأحمر  البحر  حو�ض 
ذهنية  يف  الدوام  على  حا�شرة  اإرتريا  اأ�شتقلت  ما 
وا�شعي �شيا�شة االأمن ال�شهيونية، و هذا ما عرب عنه 
بن غوريون يف تو�شياته )�شد االأطراف( و كان يعني 
اأن يكون هناك وجود فاعل للكيان ال�شهيوين يف دول 
)الدولة  واثيوبيا  واإيران  تركيا  مثل  العربي  اجلوار 
و  ال�شهيونية  القوى  اأدركت  لقد  اال�شتعمارية(. 
ال�شهيوين دون  للكيان  اآمن  اأن ال وجود  االإمربيالية 
االأحمر،  البحر  حو�ض  على  �شيطرة  هناك  تكون  ان 
معروف  هو  كما  اإرتريا  يف  اثيوبيا  اأقحمت  ولذلك 
بدول  املحاط  االأحمر  البحر  على  ال�شيطرة  ل�شمان 
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لهم،  معدومة  �شتكون  املالحة  اأن  يعني  مما  عربية 
حال اإ�شتقالل اإرترييا.

اإرتريا  يف  ال�شهيوين  التواجد  عن  احلديث  لعل 
اأن  اإيل  يحتاج  االإثيوبي  االإ�شتعمار  حتت  كانت  التي 
نقف  اأن  يجب  هنا  لكن  و  كبرية  م�شاحات  له  نفرد 
قادرًا  القارئ  من  جتعل  التي  املحطات  بع�ض  على 

علي اإمتالك نا�شية احلقيقة.
البا�شلة  لثورته  االإرتري  ال�شعب  اإعالن  عقب 
بقيادة  )اأيلول(1961م  �شبتمرب  من  الفاحت  يف 
القوى  �شعت  عواتي  اإدري�ض  حامد  القائد  ال�شهيد 
املالمح  ذات  الثورة  هذه  اإجها�ض  اإىل  اال�شتعمارية 
العربية من خالل تقوي�شها عرب �شتى ال�شبل، و كان 
للكيان ال�شهيوين املغت�شب لغة واحد ال يفهم غريها 
يف  �شورها  اب�شع  يف  تتجلى  التي  االإبادة  احلرق  لغة 
فل�شطني و قد جتلت يف اإرتريا من خالل تدريب قوات 
1964 حيث خرج  العام  االأثيوبية يف  الكوماندو�ض 
نقل  و مت  اأحمري(  مع�شكر )دقي  300 عن�شر يف 
حرق  اإىل  اأدى  مما  البغي�شة  ال�شهيونية  التجربة 

العديد من القرى و اإبادة �شكانها ب�شورة ب�شعة.
االأثيوبي  للكيان  ال�شهيوين  الدعم  ا�شتمر  و 
املغت�شب الأرتريا العربية ب�شكل طردي مع تنامي قوى 
جناح  من  ال�شهيونية  املخاوف  اأف�شت  حتى  الثورة 
الثورة االإرترية اإىل زيارة مدير املخابرات ال�شهيونية 
اإرتريا  اإيل  االأول  ال�شف  �شباط  من  عدد  برفقة 
-12-05اإبريل  من  ا�شبوع  ملدة  اأمتدت  زيارة  يف 
حتى  اال�شتخباراتي  الوفد  و�شل  قد  و   1964

م�شارف احلدود ال�شودانية .
ا�شتخباراتي  وجود  �شكل  من  االأمر  تطور  ثم 
�شمحت  حيث  املبا�شر  الوجود   اإىل  ا�شتطالعي 
ال�شهيوين  الكيان  منح  اإىل  اال�شتعمارية  احلكومة 
يف  �شيما  الياب�شة  يف  قواعد  على  ع�شكرية  قواعد 
و  حباب(  )رورا  منطقتي  من  كاًل  يف  اإرتريا  غرب 
)مهكالي( و هذا بدوره �شاهم يف التطور على �شعيد 
عالقة  عنه  نتجت  الذي  و  االقت�شادية  العالقات 
اأي  دون  البالد  ثروات  اإ�شتغالل  عن  تنم  اقت�شادية 
اإ�شتغالل  بل  اإرتريا  يف  التنمية  على  اثر  لها  يكون 
و  امل�شتعمر  منهجية  عن  تعرب  زهيدة  باأجور  للعمالة 

امل�شتوطن.
الكيان  انتظمت مع  التي  العالقة  للحديث عن  و 
االإ�شتقالل،  بعد  ما  اإرتريا  حكومة  مع  ال�شهيوين 
العالقات  هذه  ن�شاأة  طبيعة  على  التاأ�شري  من  البد 
العالقات  هذه  طبيعة  الإدراك  يوؤ�ش�ض  نحو  على 
هذه  طبيعة  يف  حمطة  او�شح  فاأن  احلال  بطبيعة 
دور  على  مطلع  الغري  للمتابع  بالن�شبة  العالقات 
االإرتري  الرئي�ض  زيارة  يف  تتمثل  ال�شهيوين  الكيان 
)ا�شيا�ض اأفورق( اإىل تل ابيب يف رحلة ا�شت�شفاء من 
مر�ض املالريا الذي ا�شابه. و هنا ن�شري باأن عالقة 
االأخري  الن�شف  منذ  بداأت  االإرتري  النظام  راأ�ض 
من �شتينيات القرن املا�شي. و كما اأن الرجل التقى 

مب�شوؤولني �شهاينة يف �شفارة الدولة العربية يف كينيا 
و يف هذا اللقاء مت الرتتيب على ح�شول الدعم من 
الدولة ال�شهيونية مقابل خروج اإرترييا من حميطها 
العربي الذي ترتبط به بحكم اجلغرافيا و الثقافة و 
العالقات التاريخية بني املكون االإرتري الذي يرتبط 
باإمتدادات يف اجلزيرة العربية نتيجة الهجرات التي 
متت  التي  الرتتيبات  خالل  من  اإرتريا  اإىل  انتظمت 
يف لقاء كينيا، مت و�شع اإرتريا يف م�شار اأ�شد خطورة 
من ذي قبل عرب التبعية املبا�شرة للكيان ال�شهيوين 
على الرغم من اأن ال�شعب االإرتري ال�شامد كان قد 
ح�شم معركته بف�شل ت�شحياته و ن�شاالته و مل يكن 
من  كانت  هذه  لكن  و  خارجي  �شند  اأي  اإىل  بحاجة 
بعد  فيما  املرتقب  االإرتري  الرئي�ض  اجندة  �شمن 
حتت  الأرتريا  رئي�شا  تن�شيبه  عرب  اأفورقي  اأ�شيا�ض 
اأ�شيا�ض  حول  قد  و  كبرية.  �شعبية  ومعار�شة  رف�ض 
لعل  و  العاملية  اال�شتخبارات  الأجهزة  مرتعًا  البالد 
الوجود االإيراين و ال�شهيوين على اجلزر و ال�شواحل 
االإرترية ي�شري بو�شوح اإىل التن�شيق الكبري بني دولتي 

االإحتالل ال�شهيوين و الدولة ال�شفوية. 
وقد اوجد الكيان ال�شهيوين مع انف�شال اإرتريا 

وهيمنة اتباعه عليها عدد كبري من االأن�شطة الثقافية 
...الخ.  واالأمنية  والع�شكرية  وال�شناعية  والتجارية 
ال�شهيونية  ال�شحف  و�شفتها  كما  اإرتريا  واأ�شبحت 

بـ )قلعة اإ�شرائيلية داخل القارة االأفريقية(.
اأحرونوت«  »يديعوت  �شحيفة  اأوردت  وقد 
للكيان  كبريا  وتقديرًا  احرتاما  تكن  اإرتريا  )اأن 
ال�شهيوين، واأن العالقة االأمنية بينهما متينة للغاية، 
حيث اإن عددًا من كبار ال�شباط ال�شهاينة ي�شرفون 
وكذلك  وال�شرطة  اجلي�ض  وحدات  تدريب  على 
وك�شفت  هناك(   »الكوماندو�ض«  اخلا�شة  الوحدات 
ارتريا  يف  ال�شهيوين  للكيان  يوجد  اإنه  يديعوت 
االأوىل متخ�ش�شة يف اجلانب  قاعدتني ع�شكريتني، 
تزويد  قاعدة  والثانية  املعلومات  وجمع  اال�شتخباري 
للغوا�شات االأملانية ال�شنع التي ت�شتخدمها البحرية 
ال�شهيونية. واأ�شارت ال�شحيفة العربية اإىل اأن هناك 
ارتريا،  يف  اليوم  يقيمون  ال�شهاينة  من  الع�شرات 
ويعملون يف الزراعة ل�شالح �شركات اأوروبية. ونقلت 
برون�شتاين«  »عدى  ال�شهيوين  املحامى  يديعوت عن 
م�شت�شار جمعية ال�شداقة االإ�شرائيلية االإفريقية باأنه 
من  كال  بني  الن�شاطات  حجم  يف  هائل  ارتفاع  طراأ 
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السياسة

املا�شية.  اخلم�ض  ال�شنوات  خالل  واأ�شمرة  اأبيب  تل 
كما نقلت ال�شحيفة العربية عن اأحد العمال اليهود 
يحبون  ال�شهاينة  اإن  قوله  باإريرتيا  يعملون  الذين 
العمل  اإمكانيات  النا�شئة حيث  الدول  النوع من  هذا 
هائلة، من تزويد االأدوية وال�شكر والبطاط�ض وحتى 

جلب ال�شم�شم والكاكاو اإىل الكيان ال�شهيوين.
حماوالت  رغم  �شهيونية  �شحيفة  حتدثت  هكذا 
على  ع�شكرية  قواعد  لوجود  االإرتري  النظام  اإنكار 
االأرا�شي االإرتري و �شاحلها البحري املكتظ باجلزر 

احلال  بطبيعة  الكربى  دهلك  جزيرة  منها  احليوية 
باالإ�شافة  فرد،   600 يقارب  ما  فيها  يتوجد  حيث 
اإيل الغوا�شات املخ�ش�شة للمهام الروتينية والدائمة 
فاإنها  املندب،  باب  م�شيق  من  اجلنوبي  الطرف  يف 
امل�شيق  من  قريبة  اأخرى  اإرتريية  جزرًا  ت�شتعمل 
كمحطات مراقبة وقواعد لالإمداد، كما يوجد جنود 
احلكومة  )اأن  وا�شح:  ب�شكل  اجلزر  على  �شهاينة 
جذوره  تعود  قويًا  ع�شكريًا  وجودًا  لديها  ال�شهيونية 
البلدين  بني  املوقع  واالأمني  الع�شكري  االتفاق  اإىل 

تعاون  قيام  على  االتفاق  ين�ض  و   .1994 العام 
ذلك  واأدى  البلدين،  بني  وا�شتخباراتي  ع�شكري 
اخلا�شة  القوات  يدربون  �شهاينة  �شباط  وجود  اإىل 
ومعظم  مبا�شرة،  الأفورقي  تابعة  وهي  اجلي�ض  يف 
للرئي�ض  املوالية  املنطقة  من  القوات  هذه  عنا�شر 
االإريرتي والتي هي م�شقط راأ�شه حما�شني(. وتقول 
امل�شادر: »هناك �شباط اإرترييون يتدربون يف الكيان 
ال�شهيوين، مبا يف ذلك �شباط ا�شتخبارات، وهناك 

اأي�شًا تعاون زراعي و�شحي بني البلدين«. 
من املهم اي�شًا االإ�شارة اإىل اأن الكيان االإ�شرائيلي 
م�شوع املطل  ميناء  ع�شكرية يف  قاعدة  اأقام  قد 
�شفقة  مقابل  اإريرتيا  بدولة  االأحمر  البحر  على 
طائرة   30 تت�شمن  دوالر  مليار  بنحو  تقدر  اأ�شلحة 
تزويد  اإىل  اإ�شافة  و25   29 ميج  نوع  من  ع�شكرية 
و62   72 تي  طراز  دبابة  بـ230  املدرعات  �شالح 
و�شنتوريوم يف الوقت الذي يعاين فيه ال�شعب االإرتري 
اأب�شط حقوقه  و  اإنعدام احلرية  و  العي�ض  من �شظف 
لعل  و  التنقل.  حرية  و  ال�شحية  الرعاية  التعليم  يف 
يقبل  ال  بو�شح  ت�شري  النظام  من  املتبعة  االأ�شاليب 
الت�شكيك من اأنه قد ا�شتفاد من اخلربات ال�شهيونية 

يف هذا ال�شاأن.
جزيرة  يف  ال�شهيوين  الوجود  ح�شر  ميكن  ال  و 
اإ�شرائيل  ا�شتاأجرت  حيث  م�شوع   ميناء  و  دهلك 
م�شادفة  تكن  فلم  و�شومي(   ودهول،  جزر)دي�شي، 
لهذا  جماورتني  جزيرتني  اإيران  ت�شتاأجر  اأن  اأي�شًا 
االأرخبيل، هما جزيرتا )فاطمة  و نهلقة ( على خليج 

ميناء ع�شب االإريرتي.
املواقع  ذات  اجلزر  هذه  اإيجار  توقيع  وجاء 
قام  »ت�شويقية«  زيارات  خالل  من  اال�شرتاتيجية، 
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في الصميم

يف  قومي  بدل  قوجمي(   ( كلمة  االإعالميني  بع�ض  ي�شتخدم 
يحمل  القومي،فهل   التيار  على  حم�شوبًا  كان  من  بع�ض  و�شف 

هذا امل�شطلح اإ�شاءة للقوميني وللفكر القومي؟؟؟
به  يوؤمنون  الذين  الفكر  هذا  حملة  كل  ي�شاأله  بات   �شوؤال 
طريقًا لبناء االأمة العربية الواحدة، ويعترب كثري منهم ا�شتعمال 
تزايد  بعد  خ�شو�شًا  القومي،  بالفكر  ا�شتهزاًء  الو�شف  هذا 
ا�شتخدام هذا امل�شطلح �شواء يف االإعالم اأو يف كتابات البع�ض 

على و�شائل التوا�شل االإجتماعي.
م�شتخدمو هذا امل�شطلح يربرون اأنهم ال يعنون به القوميني 
بالفكر  اال�شتهزاء  يق�شدون  وال  مبادئهم،  على  ثبتوا  الذين 
الفكر  على  حم�شوبني  كانوا  ممن  بع�شًا  يق�شدون  بل  القومي، 
القومية، وعندما ذهبت  االأنظمة  واإعتا�شوا على عطايا  القومي 
هذه االأنظمة اإرمتوا يف اأح�شان اإيران لي�شتفيدوا من عطاياها، 
اإيران  ت�شتخدمها  التي  واملمانعة(  )املقاومة  لفكرة  ولريوجوا 

غطاًء لتمرير م�شروعها الطائفي املقيت يف املنطقة.
نحن وكل عربي حري�ض على اأمته ن�شارك هوؤالء اإ�شتنكارهم 
العروبة،  اأعداء  الذين ارمتوا يف اح�شان  القومي  اأفعال ادعياء 
العروبة  اإن  بالقومي من هوؤالء،  نف�شه  ونقول ملن ما زال ي�شف 
يهاجم  من  ونطالب  اأفعالكم،  ومن  منكم  براء  القومي  والفكر 
هوؤالء اأن ي�شميهم باالإ�شم عند احلديث عن اأي واحد منهم، و ال 
نوؤيدهم يف ا�شتخدامهم كلمة )قوجمي( للهجوم عليهم، فكثري 
القوميني  كل  على  هجوم  امل�شطلح  هذا  ا�شتخدام  اأن  يرى  منا 
امل�شطلح  هذا  م�شتخدمو  كان  ولو  القومي،  بالفكر  واإ�شتهزاء 
هوؤالء  هاجموا  لكانوا  ال�شتخدامه،  تربيرهم  يف  �شادقني 
يف  اأ�شمائهم  يعلمون  وهم  باالإ�شم،  القومي  الفكر  عن  املرتدين 
ما  على  ولكنهم  العروبة،  اأبناء  لكل  ومعروفني  عربي،  قطر  كل 
يبدو يريدون النيل من القوميني لكرههم الفكر القومي او اأنهم 
بذلك  وهم  ومعتنقيه،  القومي  الفكر  من  للنيل  اأجندة  ينفذون 
دون  ويتحالفون  العربية  القومية  فكرة  حماربي  اىل  ين�شمون 

دراية مع اجلهة التي باع )القوجميون( اأنف�شهم لها.

زياد المنجد

القومي والقومجي

االأوىل  زيارته  كانت  الذي  اأفورقي،  اأ�شيا�ض  بها 
نوفمرب  العالج يف  لغر�ض  �شرية،  ال�شهيوين  للكيان 
1995، ومت من خاللها التوقيع على اتفاقات  عام 
ف�شول  �شمن  اأرتريا  دخول  اأهمها  عديدة،  ثنائية 
االأحمر  البحر  االإ�شرائيلية يف  االأمنية  اال�شرتاتيجية 
مهرها  كان  التي  الوطنية  لل�شيادة  يكرتث  اأن  دون 
تع�شيد  يف  يفكر  بداأ  الرجل  و  ال�شهداء،  من  ارتال 

اركان حكمه الذي ال ي�شتند علي اأي �شرعية ..
الرئي�ض  زار  م،   2009 عام  مايو   20 ويف 
من  دعوة  اإثر  طهران،  اأفورقي،  اأ�شيا�ض  االإريرتي 

الزيارة عن  اأ�شفرت  و  اأحمدي جناد  الرئي�ض 
وعلمية،  )ثقافية(  اتفاقية  مقدمها  يف  نتائج 
مع مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط االقت�شادية 
التجاري  التبادل  حركة  وتفعيل  وال�شيا�شية، 

بني البلدين.
مقدرًا  حيزًا  الع�شكري  ال�شاأن  نال  وقد 
على  اإرتريا  وافقت  اإذ  الرئي�شني  مباحثات  يف 
ببناء قاعدة بحرية تطل على  ال�شماح الإيران 
ومع�شكرات  )ع�شب(  ميناء  يف  املندب  باب 
لهم  وعقدت  احلوثيني  املتمردين  لتدريب 
احلر�ض  من  خرباء  باإ�شراف  تدريبية  دورات 

الثوري، حتت اأنظار ال�شهاينة و موافقتهم.
الذي يرتاأ�شه  االإيراين  القد�ض  فيلق  وقام 
باأ�شعار  برتول  تقدمي  ذلك  نظري  قا�شمي 
التنقيب  يف  وامل�شاركة  اإرترييا،  لدولة  رمزية 
هناك  اكت�شف  الذي  الذهب  ال�شتخراج 
للحدود  املجاورة  اجلبال  يف  كبرية  بكميات 
االإثيوبية عالوة على منح مالية خا�شة لنظام 

اأفورقي.
ومبا اأن الكيان ال�شهيوين قد �شبق اإيران 
اإىل هناك، حيث ا�شتاأجرت بع�ض جزر اأرخبيل 
دهلك، ووظفتها خلدمة م�شاحلها الع�شكرية 
التجارية  بال�شفن  املرتبطة  واالقت�شادية 
فاإن  الغاز،  وا�شتخراج  احليوانات  وتربية 
اإيران تلتحق بها يف ذلك اجلزء اجلنوبي من 
البحر االأحمر، قريبًا من باب املندب، مبعنى 
ينفيان  دام  ما  متطابقة،  باتت  اأهدافهما  اأن 
اعتبارها م�شرتكة، على ال�شعد اال�شرتاتيجية 

واجليو�شيا�شية.
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السياسة

�الأخرية  �لت�سريحات  و  �ملبادر�ت     �كدت 
�إر�دة زعماء دول �ملغرب �لعربي و نيتهم يف �عادة 
من  �ملغاربي  �الحتاد  �سمل  مل  و  �لعالقات  دفء 
هذ�  و  �لفتور  و  �لتوتر  من  �سنو�ت  بعد  جديد 
و  �ملغرب  من  كل  من  حماوالت  عدة  خالل  من 
تون�س و �جلز�ئر، هذه �لتي �أعلنت �سهر نوفمرب 

حيزية تلمسي

دعوات جادة إلعادة بناء االتحاد المغاربي و تطبيع عالقات الدول األعضاء 

الشعوب الشقيقة تدعو إلى الوحدة و ترفض االنقسام
�لعام  لالأمني  مر��سلتها  2018  عن  �سنة  من 
لتنظيم  دعوة  تت�سمن  �لعربي  �ملغرب  الحتاد 
�جتماع ملجل�س وزر�ء �ل�سوؤون �خلارجية لالحتاد 
�الأع�ساء  �لدول  �إطالع  بعد  �الآجال  �أقرب  يف 
�ل�سرح  بناء  �عادة  �إىل  �لهادف  �ملطلب  على هذ� 
�الإجماع على  �ليوم مل يتم  �إىل  �نه  �إال  �ملغاربي، 
�ملغرب  �حتاد  �إحياء  �ساأن  يف  ر�سمي  قر�ر  �ي 

�لعربي �ملجمد منذ �سنو�ت.
و كان �الأمني �لعام ملجل�س �ل�سورى �ملغاربي 
�سعيد مقدم قد �أكد يف وقت �سابق نهاية �ل�سنة ، 
�أن عقد �جتماع ي�سم دول �ملغرب �لعربي لـ »�إعادة 
حثيثة  بخطى  ي�سري  �مل�سرتك  للعمل  �لدفء« 
و  �جلز�ئر  مو�فقة  على  �حل�سول  بعد  خا�سة 
ح�سبه  و  �لبقية.  �نتظار  يف  و�ملغرب  موريتانيا 
�أ�سماء  فقد قدمت �سفارة ليبيا باجلز�ئر قائمة 
�مل�ساعي �جلارية  �طار  و هذ� يف  �لليبية  �ل�سعبة 
لتمكني �لدول �ملغاربية من تنظيم �مورها و بناء 

وحدتها.
يف  �جلز�ئر  نية  مع  مبو�ز�ة  و  جهتها  من  و 
�لعاهل  دعوة  جاءت  �ملغاربي  �الحتاد  بناء  �عادة 
�إىل  للجز�ئر  �ل�ساد�س  حممد  �مللك  �ملغربي 

�لت�ساور  و  �سيا�سية م�سرتكة للحو�ر  �آلية  �إيجاد 
�ل�سريح، كما ن�سرت �ل�سحافة �ملغربية ت�سريح 
�لعاهل �ملغربي �لذي �كد فيه ��ستعد�ده للتحاور 
مع �جلز�ئر قائال :«بكل و�سوح وم�سوؤولية، �أوؤكد 
�ليوم �أن �ملغرب م�ستعد للحو�ر �ملبا�سر و�ل�سريح 
مع �جلز�ئر �ل�سقيقة، من �أجل جتاوز �خلالفات 
�لظرفية و�ملو�سوعية �لتي تعيق تطور �لعالقات 

بني �لبلدين«.
دعوة  على  ر�سميا  رد�  �جلز�ئر  تقدم  مل  و 
دول  جعل  ما  �حلو�ر  �آليات  �إيجاد  يف  �ملغرب 
خا�سة  ب�سغف  �لرد  هذ�  ترتقب  �لعربي  �ملغرب 
�أمام حالة �لتوتر �لتي تطبع منذ �سنو�ت عالقة 
و  �ل�سحر�ء،  ق�سية  ب�سبب  و�ملغرب  �جلز�ئر 
يومنا  �إىل  �لبلدين  بني  �ملغلقة  �حلدود  ق�سية 
هذ�، �الأمر �لذي بقي حمور نز�ع يعيق �لتقدم يف 
عنه  نتج  و  �ملغاربي  لالحتاد  �مل�سرتكة  �الأهد�ف 
�لتهديد�ت  وتز�يد  �ملنطقة  يف  �ال�ستقر�ر  عدم 

�الأمنية عرب �حلدود.
يف  �أعلنت  �ملغربية  �خلارجية  وز�رة  كانت  و 
�لبناء  با�ستئناف  �ململكة  مت�سك  قد  لها  بيان 
�ملغاربي على �أ�س�س �سليمة و�سلبة، جمددة طلبها 
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نقطة أول السطر

تعي�شها  التي  والف�شل  االنحطاط  حالة  من  بالرغم 
وبالرغم من خ�شوع بع�ض  األعربية  ال�شيا�شية  النخب  اغلب 
هذه النخب اىل ارادات متعددة لت�شكيلها وفق روؤى اقليمية 
املرحلة  هذه  متطلبات  امام  وطيعة  لينة  وجعلها  ودولية 
ال�شعبة من تاريخ امتنا. وبالرغم من جميع اال�شوات التي 
وتطوير  بتقدمي جيل جديد  القدمي  اجليل  تطالب  زالت  ما 
القدرة  لها  لتكون  �شليما  اعدادا  واإعدادها  ال�شابة  النخب 
واحتالل  وحمن  كوارث  من  الثقيلة  الرتكة  وزر  حتمل  على 
التي مل ت�شتطع اجيال الرعيل ال�شابق من الت�شدي لها، اإال 
الرغبة  تلك  ت�شادر  باأ�شوات  �شبق  ما  كل  رغم  نفاجاأ  اننا 
يف  منها  بال�شّد  وتقف  ال�شيا�شي  العمل  تطور  يف  احلتمية 
حماولة لتحييدها وعرقلة امل�شار الذي حتاول هذه الطاقات 
العمل  قادت  التي  النخب  جربنا  لقد  به.  النهو�ض  ال�شابة 
كبري،  وتقدير  احرتام  منها  للكثري  ونكن  �شابقا  الوطني 
ال�شيا�شي  بالعمل  خبرية  ا�شبحت  التي  النخب  هذه  ولكن 
ا�شبحت يف نف�ض الوقت ثقال ا�شافيا على الطاقات ال�شابة 
التي تريد ان تاأخذ دورها الطبيعي، فهي كالاّلعب الذي كان 
ا�شا�شيا يف الفريق يف زمن ما، ولكنه االن يرف�ض اجللو�ض 
واأقدر  ان�شط  هو  ملن  املجال  ليرتك  االحتياط  من�شة  على 
على  امللعب.  واملطاولة يف  على اجلري  وذهنيا  منه ج�شدّيا 
من  وا�شد  اقوى  �شي�شبح  دورها  ان  تدرك  ان  النخب  هذه 
خالل ار�شاد القيادات ال�شابة وتوجيهها الوجهة ال�شحيحة، 
الطائفية  مواجهة  اىل  ودفعها  امل�شتفي�شة  خربتها  ومنحها 
و�شيا�شات التبعية املذّلة املنت�شرة يف بلداننا، فلم تعد تنفع 
يرددوها  كانوا  التي  الرنانة  ال�شعارات  ال�شباب  هوؤالء  مع 
التي مل تطّبق على  ال�شعارات  خلفكم. لقد كربوا على هذه 
ال�شعارات  هذه  يطبقوا  ان  يريدون  االن  وهم  الواقع  اأر�ض 
بجوهر  االحتفاظ  مع  وروؤيتهم  منظورهم  وفق  وغريها 
وثوابت العمل ال�شيا�شي الوطني، فانتم االآن من يقوم مبهمة 
ال�شاحة لالعبني  املدّرب الذي يوّجه وي�شع اخلطط ليرتك 

ال�شباب يف اثبات قدرتهم على حتقيق النتائج املرجّوة.

هالل العبيدي

مصادرة العمل الوطني  حول  �جلز�ئرية  �ل�سلطات  من  ر�سمي  برد 
�حلو�ر �مل�سرتك.

ال  �نه  �إال  �لتوتر  و  �لفتور  حالة  ورغم 
�أنظمة  بني  �لعالقات  تطبيع  متنع  قوة 
لها  �لتي  �ل�سقيقة  �لعربي  �ملغرب  دول 
�إىل  �سعوبها  كامل  تدعو�  و  و�حد  م�سري 
�ملغاربية،  �لعربية  �لوحدة  �أو��سر  ربط 
يف  �خلارجي  �لتدخل  و  �لت�ستت  رف�س  و 
��سرت�تيجيات  لتنفيذ  �خلارجية،  �ل�سوؤون 
يف  �لعربي  �ملغرب  تق�سيم  يف  �سهيونية 
�إىل  �لدعو�ت  ��سو�ت  تتعاىل  �لذي  �لوقت 
�مل�ساكل  �لتعاون �الإقليمي و �الهتمام بحل 
�المنية و �ل�سيا�سية، و حالة عدم �ال�ستقر�ر 
يف ليبيا و تون�س و موريتانيا، بدل �لوقوف 
على �أطالل �لتاريخ و�سط �لربود و �لتوتر 
�ل�سائد يف عالقات �ساخنة تخرب عن حروب 
حتلم  �سقيقة  �سعوب  و  �نظمة  بني  باردة 
كبرية  �ماال  تعلق  و  �ملغاربية  بالوحدة 
و�سعه  الإ�سالح  �لعربي  �ملغرب  �حتاد  على 
�جل  من  �ملجمد  ن�ساطه  بعث  و  ترميمه  و 
�سنة  الأجله  �أ�س�س  �لذي  �لهدف  حتقيق 
1989 من قبل موريتانيا و�ملغرب وتون�س 
و�جلز�ئر وليبيا و �ملتمثل يف تعزيز �لتعاون 

و�لتكامل �القت�سادي يف �سوق م�سرتك. 
حل  يف  �ملغاربي  �الحتاد  دول  تقاع�س 
 2011 �سنة  منذ ظهورها  �لليبية  �الأزمة 
�الأممية  للمبادرة  �لد�عمة  �ملبادر�ت  رغم 
حلل هذه �الزمة مما فتح �ملجال �أمام قوى 
تنتظر  �لذي  �لوقت  يف  للتدخل  خارجية 
�الأطر�ف �لليبية �أي مبادرة مغاربية تعتمد 
عليها يف حل �الأزمة بدل �ملبادر�ت �لغربية، 
�إال �ن حالة �لركود بقيت متيز قادة �لدول 

�سنة   12 منذ  يجتمعو�  مل  �لذين  �ملغاربة 
كاملة، بعد ف�سل ليبيا يف ��ست�سافة �لدورة 
و   2007 �سنة  �لدول  قادة  لقمة  �لعادية 
�الأع�ساء  �لدول  قادة  بني  �لنز�عات  بقيت 
كانت  كما  �ملغاربي،  �الحتاد  م�سري  ترهن 
�الحتاد  خارجية  وزر�ء  جمل�س  �جتماعات 

عقيمة منذ �خر دورة لها �سنة 2003
 2012 �سنة  �جلز�ئر  حققت   و 
منطقة  يف  �الرهاب  مكافحة  يف  مبادرتها 
�ملغرب �لعربي و تن�سيق �ل�سيا�سات �المنية 
من خالل عقد دورة ��ستثنائية ملجل�س وزر�ء 
ملناق�سة  خ�س�ست  �الحتاد  دول  خارجية 
�لعام  �الأمني  تاأ�سف  و  �الأمنية،  �لتحديات 
�لطيب  �لبكو�س  �لعربي  �ملغرب  الحتاد 
�لليبية  �إيو�ن  �سحيفة  يف  جاء  ح�سبما 
بني  �ملوجودة  �لعميق  �النق�سام  حلالة 
�لذي  �ملغاربي  �الحتاد  يف  �الأع�ساء  �لدول 

مل يجتمع روؤ�ساء دوله منذ �سنو�ت. 
�إىل  �ي�سا  �ل�سحيفة  ��سارت  و  هذ� 
�الأ�سبق  �لتون�سية  �خلارجية  وزير  م�ساعي 
يف عقد �جتماع لوزر�ء خارجية دول �الحتاد 
حيث مت تاأكيد مو�فقة 4 دول يف �نتظار رد 

�ملغرب.
�لعام  �الأمني  جهته  من  �قرتح  قد  و 
�ل�سابعة  �لقمة  عقد  �ملغاربي  لالحتاد 
فرب�ير  �سهر  �الأع�ساء  �لدول  لروؤ�ساء 
�جلاري الإيجاد �حللول �لالزمة لالأزمة يف 

ليبيا و مل �سمل �الحتاد.
�لعقبات  جتاوز  �إىل  مر�قبون  ويدعو 
�لتي تعيق عمل �الحتاد �ملغاربي �لتي باتت 
متنع تنفيذ �ي قر�ر يف حالة عدم مو�فقة 

دولة و�حدة.
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وطنية ـــة  دول الــى  يــرنــو  اليمن 
السياسة

اخلالفة  ثم  ومن  االأموية  اخلالفة  من  جزءًا  ثم 
يف  اخلا�شة  دولتها  ا�ش�شت  ذلك،  بعد  العبا�شية. 
احل�شني  بن  يحي  ا�شتقر  عندما  التا�شع،  القرن 
يف �شعدة يف �شمايل اليمن. وهذا االأخري هو ابن 
النبي  و�شهر  الرابع  اخلليفة  علي،  االإمام  حفيد 

حممد، وابن االإمام الرابع علي زين العابدين.
   وعام 898 م، اأعلن يحي بن احل�شني نف�شه 
اأ�ش�ض  اىل احلق، حيث  الهادي  اإ�شم  اإمامًا حتت 
االأكرث  ال�شيعي  املذهب  وهي  الزيدية،  ال�شاللة 
بعدًا عن ال�شنة، التي ا�شتقر نظامها امللكي بادىء 
ذي بدء يف منطقة �شعدة و�شنعاء، ثم يف كامل 
يجدر  الع�شرين.  القرن  �شتينات  حتى  اليمن، 
باقي  عن  ان�شلخت  قد  عدن  منطقة  اأن  ذكره 
الحقًا  جعلوها  الذين  الربيطانيني  بفعل  البالد 
عام  املنطقة  يغادروا  اأن  قبل  بريطانية  حممية 
اأن تركوا خلفهم قنبلة موقوتة: دولة  بعد   ،1967
منف�شلة عن باقي البالد، ومن ثم ع�شو يف الكتلة 

ال�شيوعية.

تق�صيم اليمن
عام  االأول  كانون  دي�شمرب/  من  االأول  يف     
الدميقراطية  اليمن  جمهورية  اأ�شبحت   ،1970
املارك�شي  احلزب  اأعلنها  التي  ال�شعبية، 
الراديكايل لثوار » اجلبهة الوطنية للتحرير«، على 

الهالك.  اىل  بها  اأودى  مما  املنطقة،  هذه  راأ�ض 
د�شتورًا  هذه  اجلنوب  دولة  �شاغت   ،1978 وعام 
اال�شرتاكية   « بني  باجلمع  ات�شم  النمط  مارك�شيا 
العلمية« التي متثلت بكونها » اإيديولوجية الدولة« 
 ( الدولة«  دين   « واالإ�شالم   )29  ،12  ،3 املواد   (
املادة 47(. وكانت ال�شلطة، يف » جمهورية اليمن 
ال�شعب   « �شلطة  هي  ال�شعبية«،  الدميقراطية 
العامل« ) املادة 6( املتمثلة يف حزب واحد )املادة 
هيئة  اىل  فاأ�شندت  التنفيذية  ال�شلطة  اأما   .)3
منبثق  وزراء  جمل�ض  واىل   praesidium رئا�شية 
احلال،  وبطبيعة  االأعلى.  ال�شعب  جمل�ض  عن 
ي�شري الد�شتور اىل وحدة ال�شعب اليمني ) املادة 
�شلطة  اإطار  يف  مو�شوعة  الوحدة  هذه  لكن   ،)2

�شيا�شية مينية »موحدة« و«ا�شرتاكية«.
   هذا ما كان عليه الو�شع يف منت�شف القرن 
املارك�شية،  اجلمهورية  اجلنوب،  يف  الع�شرين. 
امللكية  الدولة  ال�شمال،  ويف  والفا�شلة.  البالية 
لالأئمة الزيديني. وكان املبداأ اجلوهري للزيدية، 
التي تعد نظامًا �شيا�شيًا اإ�شالميًا اأكرث منه مذهبًا 
اأن احلكم وقف على امللوك - رجال  الهوتيًا، هو 
االأ�شياد(.   ( النبي  �شاللة  من  املتحدرين  الدين 
اأن الزيدية كانت مالئمة  وال ميكن االإنكار اي�شًا 
بكيل  كقبيلتي  اجلبلية،  القبائل  لعقلية  متامًا 
ال�شاحلي  ال�شهل  �شكان  كان  بينما  وحا�شد، 
او  بحارة  معظمهم  يف  وهم  اجلنوبية،  واملناطق 
ريفيون او جتار، من ال�شنة ال�شافعيني، ومن اأتباع 
االإمام  التا�شع،  القرن  يف  اأ�ش�شها،  التي  املدر�شة 
يف  اليمن  يف  تعاليمه  انت�شرت  الذي  ال�شافعي 
ال�شافعيني  القرن احلادي ع�شر. وما مييز  بداية 
واإقليمي  ديني،  منه  اأكرث  قبلي  هو  الزيديني  عن 
اأكرث منه �شيا�شي. وبالتايل ال جمال للحديث عن 
اأن  اي�شًا  يجدر ذكره  كما  انق�شام مذهبي كبري. 
لي�شت  فرتة  حتى  دينية  حروبًا  ي�شهد  مل  اليمن 

ببعيدة.
 27 ثورة  مع  تغري،  قد  �شيء  كل  اأن  بيد     
يف  بامللكية  اأطاحت  التي   1962 ايلول  �شبتمرب/ 
املوؤيدة  القبائل  اأهلية بني  واأ�شعلت حربًا  ال�شمال 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  التي تدعمها  للملكية، 
واجلماعات اجلمهورية التي ت�شاندها م�شر. وقد 
ا�شتمرت هذه احلرب حتى دي�شمرب/ كانون االأول 
اجلمهوري  للنظام  الغلبة  كتبت  عندما   ،1970

الذي اعرتفت به العربية ال�شعودية.

االأقدمني،  ي�شفه  كما  ال�شعيد  اليمن  يعترب   
قامت  فعندما  العريقة.  الوطنية  الدول  اإحدى 
يف  �شليمان،  امللك  بزيارة  �شباأ  ملكة  بلقي�ض 
يف  احل�شارة  كانت  امليالد،  قبل  العا�شر  القرن 
وبعد  قرون.  عدة  منذ  ذروتها،  بلغت  قد  اليمن 
�شكلوا  م،   628 عام  االإ�شالم  اليمنيني  اعتنق  اأن 
اأكرب الفرق العربية - االإ�شالمية التي ا�شتطاعت 
اأن تهز االأمرباطوريتني البيزنطية والفار�شية واأن 
ين�شروا دين العرب يف جزء وا�شع من العامل. يف 
البداية، كانت اليمن جزءًا من الدولة االإ�شالمية 
الرا�شدين،  وخلفائه  حممد  النبي  اأ�ش�شها  التي 

الدكتور شارل سان برو

الق�صم الأول
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�شياغة  متت   ،1970 دي�شمرب   28 يف     
راف�شًا  اليمن،  وحدة  مبداأ  طرح  الذي  الد�شتور 
التوفيق  اىل  �شعى  والذي  دولتني،  اىل  االن�شطار 
بني خمتلف امليول يف البالد، خا�شة بني امللكيني 

واجلمهوريني. 
   والواقع اأن القانون االأ�شا�شي اليمني، وعلى 
غرار معظم الد�شاتري، هو رائع على الورق، لكنه 
لي�ض مقنعًا يف الواقع. فقد �شهدت البالد �شل�شلة 
اأو�شلوا  ع�شكريون  بها  قام  التي  االنقالبات  من 
باجتاه  الد�شتورية  الن�شو�ض  تغيري  اىل  البالد 
ال�شمالية  اليمن  اأما  الرئا�شية.  ال�شلطات  زيادة 
فلم ت�شهد ا�شتقرارًا ن�شبيًا اإال عام 1978، عندما 
�شالح  اهلل  عبد  علي  التاأ�شي�شي  املجل�ض  عنّي 
اأحبط  اأن  بعد  ا�شتطاع،  الذي  للبالد،  رئي�شًا 
حماولة اغتيال اأعدها القذايف، حتقيق اال�شتقرار 
وا�شتعادة النظام والعمل على امل�شاحلة الوطنية، 
وقد  اليمنني.  لتوحيد  اأنه بذل جهودًا مكثفة  كما 
ال�شيوعية  الكتلة  انهيار  من  �شالح  الرئي�ض  اأفاد 
املدمرة  والبري�شرتويكا  برلني  حائط  �شقوط  اإثر 
اإجراء  اىل  فتو�شل  غوربات�شيف،  اأعدها  التي 
مت  ثم  ومن  البالد،  توحيد  حول  مفاو�شات 
االإعالن عن اجلمهورية اليمنية يف 22 مايو/ ايار 
1990، اأي ع�شية امل�شادقة على م�شروع الد�شتور 
وجمل�ض  اليمنني،  يف  ال�شعب  جمل�شي  قبل  من 
اال�شت�شاري  واملجل�ض  اجلنوب  يف  االأعلى  ال�شعب 
يف ال�شمال. وقد اأُقر الد�شتور عرب ا�شتفتاء �شعبي 

يف 15 مايو/ ايار 1991، واأُ�شدر يف 16 منه.

اليمن امل�حد
   ن�شت املادة االأوىل من د�شتور 16 مايو/ ايار 

لعام 1991 على ما يلي:
اإ�شالمية     » اجلمهورية اليمنية دولة عربية 
وال  تتجزاأ  ال  وحدة  وهي  �شيادة،  ذات  م�شتقلة 
يجوز التنازل عن اأي جزء منها، وال�شعب اليمني 

جزء من االأمة العربية واالإ�شالمية«.
واللغة  الدولة،  دين   « هو  االإ�شالم  اإن     
العربية لغتها الر�شمية« ) املادة 2(، و« ال�شريعة 
االإ�شالمية م�شدر جميع الت�شريعات« ) املادة 3(. 
ال�شلطة  يتوىل  اأنه  على  اي�شًا  الد�شتور  ن�ض  كما 
خم�شة  من  موؤلف  رئا�شي  جمل�ض  التنفيذية 
الت�شريعي يديره رئي�ض  اأع�شاء ينتخبهم املجل�ض 
ويف  اخلم�شة.  االأع�شاء  بني  من  انتخابه  يتم 
انتخابات  اأول  جرت   ،1993 ني�شان  ابريل/   27
العام  املوّحد بطريق االقرتاع  اليمن  ت�شريعية يف 
�شيا�شية  جمموعة  متثل  لوائح  مب�شاركة  املبا�شر 
االإ�شالح  حزب  الزيديون،  امللكيون  وا�شعة: 
العام  ال�شعبي  املوؤمتر  امل�شلمون(،  )االأخوان 

)علي عبد اهلل �شالح( الذي كان اأول الوا�شلني، 
البعث ) القوميون العرب(، النا�شريني، واحلزب 

اال�شرتاكي ) �شيوعيو اجلنوب �شابقًا(.
   ويف ربيع عام 1994، جرت حماولة انقالبية 
احلزب  اال�شرتاكي،  احلزب  بقيادة  انف�شالية 
املارك�شي يف اجلنوب �شابقًا، بدعم من اخلارج. 
اأنيطت  متوز،  يوليو/  يف  الو�شع  ا�شتتب  اأن  وبعد 
باملجل�ض الوطني مهمة تعديل د�شتور 1991. واأهم 
تعديل طاولته املراجعة الد�شتورية يف 29 �شبتمرب/ 
بحيث  ال�شيا�شية،  املوؤ�ش�شات  تناول   1994 ايلول 
اأ�شبح رئي�ض اجلمهورية هو الذي ميار�ض ال�شلطة 
التنفيذية. ويتم انتخاب الرئي�ض بطريق االقرتاع 
يجمعوا  اأن  عليهم  يتوجب  مر�شحني  بني  العام 
تواقيع %10 من النواب على االأقل. مدة الرئا�شة 
فقط.  واحدة  مرة  جتديدها  ميكن  �شنوات   5
يف  الرئا�شة  �شوؤون  يتوىل  له  نائبًا  الرئي�ض  ويعني 
ال  موؤقتة  لفرتة  وذلك  طارىء،  اأي  وجود  حال 
تتجاوز �شتني يومًا يتم يف نهايتها انتخاب رئي�ض 
املوؤقتة  ال�شيغة  عن  التخلي  مت  وبالتايل،  جديد. 
اأع�شاء  خم�شة  من  املوؤلف  الرئا�شي  للمجل�ض 
والذي تاأ�ش�ض اإبان مرحلة توحيد اليمنني، ل�شالح 
الالزمة  ال�شلطة  اجلمهورية  رئي�ض  منح  نظام 
وهذا  ال�شخ�شية.  ال�شلطة  جتاوزات  ا�شتبعاد  مع 
النظام يت�شمن عددًا كبريًا  من مبادىء الد�شتور 
عنا�شر  وبع�ض  اخلام�شة  للجمهورية  الفرن�شي 

د�شتور الواليات املتحدة االأمريكية.
توافقيا  حاًل  مثلت  الد�شتور  مراجعة  اإن     

حزب  بها  نادى  التي  ال�شيغ  بع�ض  بني  دقيقًا 
واإرادة  امل�شلمني،  االأخوان  من  املقرب  االإ�شالح، 
العربي،  القومية  باالأحرى  او  الرئا�شية،  الغالبية 
دميقراطي  نطاق  على  باالإبقاء  يتعلق  فيما 
وتقدمي وا�شع. فقد ن�ض الد�شتور على اأن النظام 
املدنية  فاحلريات  التعددية.  عل  يقوم  ال�شيا�شي 
كما  االإن�شان.  حقوق  وكذلك  م�شمونة،  والعامة 
ن�ض على �شمان امل�شاواة يف احلقوق بني الرجال 
الدولة  ت�شمن  النظرية،  الناحية  ومن  والن�شاء. 
تكافوؤ الفر�ض يف العمل والرتبية واحل�شول على 
وم�شاركة  االجتماعي  وال�شمان  العامة  الوظيفة 
ذلك  كان  �شواء  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  الن�شاء 
با�شتخدامها حق الت�شويت او بتقدمي تر�شيحهن 
العديد  اأن  ذلك  اىل  اأ�شف  االنتخابية.  للواليات 
تركزت  التنظيمية  او  الت�شريعية  الن�شو�ض  من 
املراأة  وعلى  عمومًا،  االأ�شرية  االأو�شاع  على 
لي�شت  االأ�شا�شية  امل�شكلة  اأن  والواقع  خ�شو�شًا. 
القائمة  ال�شيا�شية-  االإرادة  او  احلقوق  م�شكلة 
فعاًل على راأ�ض الدولة- بل هي امل�شكلة التي اأثارها 
املحافظون املتمثلون يف ا�شتدامة النزعة القبلية، 
وباحلركات االأ�شولية املتطرفة التي كان االإ�شالح 
ال�شيوعيني،  وباالنتقاميني  تاأثريًا،  منها  اأكرث 
وببع�ض العادات والتقاليد االجتماعية، خا�شة يف 

االأرياف، وبالتخلف على وجه اخل�شو�ض.

يتبع يف العدد القادم
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السياسة

اإيران  بني  املتبادلة  العدائية  الت�شريحات  رغم 
ب�شرب  امل�شتمرة  والتهديدات  ال�شهيوين،  والكيان 
املن�شاآت النووية االإيرانية، اإال اأنه على امل�شتوى الر�شمي 
فاإن العالقات بني طهران وتل اأبيب تاأخذ طريقا اآخرا، 

اأما العالقات ال�شرية فحدث و ال حرج.
االإيرانى حممد جواد ظريف قال  وزير اخلارجية 
خالل الكلمة التى األقاها يف حما�شرة نظمتها جامعة 
اإقامة عالقات دبلوما�شية  اإنه »ال ميانع من  نيويورك، 
وان�شحبت  الدولتني  بحل  التزمت  اإذا  اإ�شرائيل  مع 
ردا  و   .»1967 عام  فى  احتلتها  التى  املناطق  من 
مع  لي�شت  امل�شكلة  »اأن  �شهيوين  مرا�شل  �شوؤال  على 
اإ�شرائيل  ترتكبها  التى  املمار�شات  مع  واإمنا  اإ�شرائيل، 
»اأن  واأو�شح:  عاما«.   67 طيلة  الفل�شطينيني  بحق 
باأي  تقم  مل  فهى  اإ�شرائيل  على  خطرا  متثل  ال  اإيران 
اإعتداء �شد تل اأبيب«، م�شريا اإىل اأن امل�شكلة احلقيقة 
يف »اأن اإ�شرائيل ال تريد فى حل م�شاكلها مع امل�شلمني 

والعرب«.
»يديعوت  �شحيفة  ك�شفت  اآخر  جانب  وعلى 
اال�شتثمارات  حجم  اأن  لها  تقرير  فى  اأحرونوت« 
اأن  كما  دوالر،  مليار   30 بلغت  اإيران  يف  ال�شهيونية 
باالإ�شافة  االإيرانى،  والبلح  التني  على  تعتمد  اإ�شرائيل 
اإىل اأن هناك الع�شرات من ال�شركات ال�شهيونية تقيم 
نفطية  �شركات  واأغلبها  اإيران  مع  جتارية  عالقات 

ت�شتثمر فى جمال الطاقة داخل اإيران.
فى  اليهودية  اجلالية  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
حيث  العامل  فى  يهودية  جالية  اأكرب  تعد  التى  اإيران 
وا�شعا  اهتماما  تلقى  يهودي،  األف   30 من  اأكرث  تبلغ 
من قبل روؤ�شاء اإيران بتو�شية خا�شة من علي خامنئى، 

ريفيل  �شامي  ال�شهيوين  الدبلوما�شي  اأو�شح 
العالقات  اتخذته  الذي  الطريق  تفا�شيل  عن 
بعنوان  �شدرله  كتاب  يف  دولته،  و  قطر  بني 
ال�شرية«  العالقات  ملف  واإ�شرائيل-  “قطر 
لتمثيل  مكتب  الأول  رئي�شا  ريفيل  عمل  وقد 
الفرتة  خالل  الدوحة  يف  ال�شهيونية  امل�شالح 
هذا  وربط   ،1999 عام  اإىل   1996 عام  من 
خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  �شعود  بني  الدبلوما�شي 
اآل ثاين اأمري قطر، اإىل �شدة احلكم بعد انقالبه 
على والده وت�شريع منو العالقات بني قطر وبالده، 
القطري  االأمري  به  اأدىل  ت�شريح  اإىل  م�شريا 
اجلديد لقناة ام بي �شي، بعد 3 �شهور فقط من 
توليه احلكم، قال فيه: “هناك خطة مل�شروع غاز 
تنفيذها”،  ويجري  واالأردن  واإ�شرائيل  قطر  بني 
االقت�شادي  احل�شار  باإلغاء  االأمري  وطالب 
اإ�شرائيل. على  العرب  جانب  من   املفرو�ض 

بني  التطبيع  فتاريخ  ال�شيا�شي  ال�شعيد  وعلى 
تن�شف  التي  وال�شور  بامل�شاهد  حافل  البلدين 
املقاومة  النظام  هذا  وادعاءات  مزايدات  كل 
واملمانعة وغريها مما يدعونه، و ما تروجه قناة 

اجلزيرة لت�شليل الراأي العام العربي.

ن�شرت مواقع فرن�شية خرًبا ُيفيد باإلقاء االأمن االأمريكي 
القب�ض على امراأة اإ�شرائيلية متورطة يف دعم تنظيم »داع�ض« 
 االإرهابي، وجتنيد املزيد من العنا�شر ل�شفوفه داخل اأمريكا.
اأن  بال�شابق،  اأعلنت  بو�شت«  »جريوزاليم  �شحيفة  كانت  و 
داع�ض،  لتنظيم  ان�شمامهم  تاأكد  اإ�شرائيليا   20 هناك 
وقتالهم داخل �شفوف التنظيم يف �شوريا، وبني هوؤالء الـ20 
 بع�ض من الن�شاء منهم امراأة عمرها 28 من مدينة اأ�شدود.
اإىل  ان�شمامه  بعد  اأ�شبح  الذي  »اأبوحف�ض«  اأبرزهم  ومن 
عليه  القب�ض  وقد مت  ليبيا،  امل�شاجد يف  الأحد  اإماما  داع�ض 
معه  التحقيق  وبعد   ،2017 عام  اأغ�شط�ض  يف  ليبيا  يف 
اإفرامي  بينامني  باإ�شم  �شفر  جواز  ولديه  �شهيوين  اأنه  تبني 
املو�شاد. لدى  ال�شابق  يف  �شابطا  كان  اأنه  كما  هذا،   يوؤكد 

التطبيع .. 
ــر؟ ــظ ن وجــــهــــة  أم  ـــة  ـــان خـــي

العدو الصهيوني و قطر و "الجزيرة"

القسم الثاني واالخير

�شيمون  قطر  دولة  اأمري  ا�شتقبال  نن�شى  وال 
برييز نائب رئي�ض الوزراء ال�شهيوين يف الدوحة 
بحجة  ذلك  معلال   2007 يناير   31 بتاريخ 
)مناظرات  برنامج  من  دعوة  مبنا�شبة  واهية 

الدوحة( الذي تنظمه موؤ�ش�شة اكادميية قطرية.
بال�شيخة  الذكر  االآنف  الدبلوما�شي  واأ�شاد 
موزة، قرينة اأمري قطر، وا�شفا اإياها باأنها باتت 
متفوقة  العربي،  العامل  يف  تاأثريا  االأكرث  ال�شيدة 

بذلك على كل زوجات الروؤ�شاء وامللوك العرب.
و من خالل »اجلزيرة« مت التطبيع االإعالمي 
القناة  هذه  فتحت  و  ال�شهيوين،  العدو  مع 
»الراأي  م�شمى  حتت  واهية  بحجة  وا�شعا  الباب 
البيت  داخل  مناظرات  كاأنها  و  االآخر«  الراأي  و 
 العربي، و لي�شت مع الكيان الذي يحتل فل�شطني.

با�شم  املتحدث  اأدرعي  اأفيخاي  ظهور  كان  و 
جي�ض الكيان ال�شهيوين على قناة »اجلزيرة« يف 
عنوان  حتت  بحلقة  املعاك�ض«،  »االجتاه  برنامج 
»هيبة اإ�شرائيل الع�شكرية« على �شا�شاتها، قوبلت 
برف�ض ال�شارع العربي و�شن نا�شطون على مواقع 

التوا�شل، هجوما عنيفا على قناة اجلزيرة.

إيران الماللي وإسرائيل

داعش و العدو الصهيوني: وثائق 

سرية تكشف العالقات و تجارة 

السالح بين الموساد و البغدادي
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ومن اأ�شهرهم على االإطالق، املدعو فالنتني مزلف�شكي، ابن 
األقي  الذي  ال�شهيوين  اجلي�ض  عنا�شر  اأحد  عاما،  الـ39 
القب�ض عليه يف فرباير عام 2017، بعد حماولة منه العبور 
 من تركيا اىل �شوريا بهدف دخول مناطق �شيطرة داع�ض.

عالقات داع�ض والدولة ال�شهيونية
ينفذ  مل  التنظيم  اأن  اأي�شا،  العالقة  على  الدليل  كان 
على  ال�شهيوين،  العدو  �شد  ظهوره  منذ  واحدة  عملية  ولو 
الفرع  وهو  احلدود،  من  قريبا  فرعا  امتالكه  من  الرغم 
 املوجود يف �شيناء حتت ا�شم »جماعة اأن�شار بيت املقد�ض«.
يونيو  يف  اأعلن  االتهامات،  هذه  من  التنظيم  يخفف  وكي 
القد�ض،  تنفيذ عملية طعن يف  2017 م�شوؤوليته عن  عام 
الفور،  على  مقتلها  يف  ت�شبب  مما  �شرطية،  ا�شتهدفت 
 مطالبا موؤيديه يف االأرا�شي الفل�شطينية بتكرار هذا االأمر.
يف  املمثلة  حلقتها،  التي  العمليات  وال  العملية  تلك  تكن  مل 
اإطالق �شواريخ �شعيفة على الكيان ال�شهيوين، لتنفي عن 
التنظيم وجود اأي تبعية له مع العدو و�شط اتهامات تزيد كل 
العالقة  على  الدالئل  من  و  العالقة،  هذه  وجود  وتوؤكد  يوم 
بنريان  ُجرحوا  الذين  التنظيم  عنا�شر  تردد عن عالج  ما 

رغم  للقراء،  الوقائع  هذه   نقدم  التطبيع،  ذلك  مظاهر  اأحدث  من 
دولة  واإقامة  االحتالل،  اإنهاء  قبل  للتطبيع،  الفل�شطيني  الرف�ض 
اأخطرها  يبقى  ال�شرقية.  القد�ض  مدينة  عا�شمتها  م�شتقلة،  فل�شطينية 
اأمن  على  حافظا  حيث  لالأبن،  و�شوال  االأب  منذ  ال�شوري  النظام  دور 
الكيان ال�شهيوين حتى اليوم و مل تطلق ر�شا�شة واحدة رغم اجلوالن 
التحرير  منظمة  ا�شتهداف  كذلك  رابني«.  »وديعة  و  املحتل،  ال�شوري 

القل�شطينية و ال�شعب الفل�شطيني، و ما خفي اأعظم:
ـ اأعلنت اخلارجية ال�شهيونية اأن ثالثة وفود من العراق، زارت تل اأبيب 

يف 2018، و�شمت 15 �شخ�شا.ـ 
ـ ذكرت هيئة البث االإ�شرائيلية )ر�شمية(، يف ت�شرين الثاين/ نوفمرب، 
اأن رئي�ض الوزراء االإ�شرائيلي، بنيامني نتنياهو، يعتزم زيارة اخلرطوم.

�شي.بي.اأ�ض  قناة  بثتها  مقابلة  يف  ال�شي�شي  امل�شري  الرئي�ض  قال  ـ 
االأمريكية، الذي يرتبط بعالقات وثيقة مع اإ�شرائيل، اإن »قواتنا اجلوية 

حتتاج اأحيانا دخول االأجواء ال�شهيونية، ولذلك فهناك تن�شيق جيد.
املوقعة  ال�شالم  ملعاهدة  احرتامه  عن  االإعراب  بيان،  يف  االأردن  جدد  ـ 

مع دولة االحتالل .
ـ �شرح نتنياهو باأن عملية »تطبيع« جتري مع العامل العربي، دون حتقيق 
اأ�شماء  اأن يك�شف  الفل�شطينيني، دون  الدبلوما�شية مع  العملية  تقدم يف 

الدول املعنية.
تختار  العربية  الدول  من  »الكثري  اإن  القطري   اخلارجية  وزير  قال  ـ 

التطبيع مع اإ�شرائيل، قبل حل الق�شية الفل�شطينية.«
ك�شدان،  برو�ض  الدبلوما�شي   اأن  ال�شهيونية  العا�شرة  القناة  ذكرت  ـ 
التقى �شرا قبل نحو عام، مب�شوؤولني �شودانيني، برئا�شة م�شاعد خا�ض 

لرئي�ض املخابرات ال�شودانية.
اإيلي  ال�شهيوين  االقت�شاد  وزير  اأن  ال�شهيونية  البث  هيئة  ذكرت  ـ 

كوهني، تلقى دعوة ر�شمية لزيارة البحرين منت�شف اأبريل/ ني�شان .
وزير  طرح  الدويل،  النقل  عن  مب�شقط  موؤمتر  يف  م�شاركته  خالل  ـ 
النقل ال�شهيوين ي�شرائيل كات�ض: على دول اخلليج ودول عربية اأخرى، 

امل�شاركة مب�شروع �شكك حديد.
ـ وزير االت�شاالت ال�شهيوين اأيوب قرا، ي�شل اىل اإمارة دبي.

العا�شمة  تزور  ريغيف،  مريي  ال�شهيونية  والريا�شة  الثقافة  وزيرة  ـ 
االإماراتية اأبوظبي، على راأ�ض وفد ريا�شي حيث مت رفع العلم ال�شهيوين 

و عزف ن�شيدهم.
ال�شلطان  نتنياهو زار �شلطنة عمان، والتقى  اأن  اأعلنت دولة االحتالل  ـ 

وباملقابل فاإن اأكرث من 200000 األف يهودي اإيرانى 
احلكومات  باهتمام  يحظون  ال�شهيوين  بالكيان 
»نظام  مع  اكرث  تطورت  و  ال�شاه،  زمن  يف  املتعاقبة 

املقاومة و املمانعة« احلايل.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن اأغلب اليهود الذين تقلدوا 
منا�شب مهمة فى تل اأبيب من اأ�شول اإيرانية على �شبيل 
املثال، بنيامني اليعازر زعيم حزب العمل ال�شابق ووزير 
البنى التحتية، و�شاوؤول موفاز وزير الدفاع االإ�شرائيلى 
الذى يعد من اأكرب املعار�شني لتوجيه �شربة ع�شكرية 
الرئي�ض  االإيرانية، ومو�شية كات�شاف  النووية  للمن�شاآت 

ال�شهيوين االأ�شبق.
الرقابة  رئي�شة  اأر�شلت  اآخر،  جانب  وعلى 
للم�شت�شار  حادة  بر�شالة  فكنني،  �شيما  الع�شكرية، 
بفتح  ال�شاباك  اإبالغ  فيها  طالبته  للحكومة  القانونى 
حتقيق حول اتهامات تخ�ض م�شوؤولني �شربوا معلومات 
�شرية وح�شا�شة عن اإيران ل�شحيفة »هااآرت�ض« العربية.

ت�شريب  اأن  ال�شهيونية،  الثانية  القناة  واأو�شحت 
�شرية  مفاو�شات  اأ�شرار  بن�شر  متعلق  املعلومات 
اإىل  تعود  اأبيب حول ق�شايا  وتل  وح�شا�شة بني طهران 

30 عاما وتخ�ض مطالبة اإيران بدين م�شتحق لها.
امل�شوؤولني فى  اأغ�شب  اأكرث ما  اأن  القناة  واأ�شافت 
االأجهزة االأمنية هو الك�شف عن ح�شاب �شري �شهيوين 
اإيران،  مع  للت�شوية  الدوالرات  مليارات  فيه  اأودعت 
خا�شة عن ح�شتها فى خط النفط )اإيالت اأ�شكلون( 
الذى كانت اإيران �شريكة فى ملكيته فى عهد ال�شاه، و 
اإ�شتمر الحقا، وذلك مبوجب قرار جلنة حتكيم دولية.

عرب  اأمريكا  فى  يهودها  من  اإيران  ت�شتفيد  كما 
االأمريكية  االإدارة  على  بال�شغط  ال�شهيوين  اللوبى 
اإيران  تقدمه  م�شرتك  تعاون  مقابل  اإيران  �شرب  ملنع 

ل�شركات يهودية.

قابو�ض بن �شعيد.
ـ فريق ريا�شي �شهيوين ي�شارك يف بطولة العامل للجمباز بقطر.

الدورة  يف  �شاركت  اأبيب  تل  اأن  ال�شهيونية  »هاآرت�ض«  �شحيفة  ذكرت  ـ 
الـ42 للجنة الرتاث العاملي التابعة لالأمم املتحدة، يف البحرين.

دي  »جريو  �شباق  يف  ال�شهر،  مطلع  اإماراتي،  دراجات  فريق  �شارك  ـ 
اإيطاليا«، مبدينة القد�ض الفل�شطينية املحتلة. 

ـ غرد  خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة  عرب »تويرت«، دعم بالده ملا 
اأ�شماه »حق اإ�شرائيل يف الدفاع عن نف�شها«.

ـ حتدث نتنياهو عن وجود حتالفات ا�شرتاتيجية مع دول عربية دون اأن 
ي�شميها.

ال�شفري حممد  باإعمار قطاع غزة،  املكلفة  القطرية  اللجنة  رئي�ض  زار  ـ 
العمادي القد�ض.

ـ قال الكاتب امل�شري يو�شف زيدان يف حديث �شحفي، اإن »القد�ض مل 
تكن يوما عربية«

حيث  االحتالل،  دولة  �شكري،  �شامح  امل�شري،  اخلارجية  وزير  زار  ـ 
�شارك يف جنازة �شيمون برييز.

مبارك  )اآنذاك(،  ال�شوداين  اال�شتثمار  وزير  الوزراء،  رئي�ض  نائب  قال 
تطبيع  من  مانع  ال  اإنه   ،»24 »�شودانية  لقناة  ت�شريح  يف  الفا�شل، 
فوائد  طياته  يف  يحمل  االأمر  اأن  اعتبار  على  اإ�شرائيل،  مع  العالقات 

للم�شالح ال�شودانية.
دولة  ع�شقي،  اأنور  اللواء  ال�شابق،  ال�شعودي  اال�شتخبارات  �شابط  زار  ـ 
االحتالل ملدة اأ�شبوع، حيث التقى م�شوؤولني �شهاينة، كما اعلن االإعالم 

ال�شهيوين.
اإىل دولة االحتالل يف  �شامح �شكري،  امل�شري،  ـ و�شل وزير اخلارجية 

زيارة هي االأوىل من نوعها منذ 2007، والتقى خاللها نتنياهو.
ونتنياهو  ال�شي�شي  بني  عقد  �شريا  لقاء  اأن  »هاآرت�ض«  �شحيفة  ذكرت  ـ 

بالقاهرة، يف ني�شان/ اأبريل 2016
العقبة  مدينة  يف  �شًرا  ُعقد  اآخر  بعد  الثاين  هو  اللقاء  اأن  واأ�شافت 
االأردين،  امللك  من  كال  مب�شاركة   ،2016 فرباير  �شباط/  االأردنية، 

ووزير اخلارجية االأمريكي حينها جون كريي.
امل�شري  الربملاين  النائب  ا�شتقبال  ب�شبب  امل�شري  العام  الراأي  ثار  ـ 
كوريني.و  حايني  القاهرة  يف  ال�شهيوين  لل�شفري  عكا�شة،  توفيق  حينها 

بعد نحو اأ�شبوع، اأ�شقط الربملان امل�شري ع�شوية عكا�شة.

ثم  ومن  ال�شهيونية،  امل�شت�شفيات  داخل  امل�شري  اجلي�ض 
 عودتهم اإىل املناطق ال�شحراوية التي يختبئون فيها ب�شيناء.

اأن  ال�شهيوين،  »روترنت«  موقع  ن�شره  تقرير  اأكد  وقد 
ترامب، عر�ض حياة »جوا�شي�ض  االأمريكي، دونالد  الرئي�ض 
اإعطائه  اإثر  للخطر  داع�ض  �شفوف  داخل  اإ�شرائيليني« 
داع�ض،  تنظيم  حتركات  حول  رو�شيا  اإىل  �شرية  معلومات 
االأمر  هذا  و  رو�شيا،  ا�شتقرار  ل�شرب  امل�شتقبلية  وخططه 
داخل  بارز  »اإ�شرائيلي«  عن�شر  من  اأكرث  وجود  على  يدل 
�شفوف داع�ض، ويف من�شب مهم داخل التنظيم، كونه عرف 
كان. اأيا  يعرفها  اأن  ي�شتطيع  ال  اخلطورة  �شديدة   معلومات 

بني  وات�شال  تعاون  وجود  على  الدامغة  االأدلة  ومن 
من  اكت�شافه  مت  ما  وداع�ض،  ال�شهيوين  الكيان 
م�شت�شار  وهو  �شفدي،  مندي  جهاز  على  مرا�شالت 
ال�شهيوين  االإقليمي  التعاون  وزير  لنائب  �شابق  �شيا�شي 
ح�شابه  اخرتاق  بعد  داع�ض،  من  عنا�شر  مع  قرا،  اأيوب 
2015 عام  يوليو  يف  الهاكرز  اأحد  قبل  من   اخلا�ض 

وجود  من  التاأكد  مت  فقد  جهازه،  من  ت�شريبه  مت  ملا  ووفقا 
هناك  وكانت  داع�ض،  يف  قادة  مع  »اإ�شرائيلي«  ات�شال 

االإرهابي،  للتنظيم  »اإ�شرائيلي«  �شالح  لتوريد  اتفاقات 
وقتها  االتفاق  مت  وقد  الن�شرة،  جبهة  مع  مت  ما  نف�ض  وهو 
جبهة  اأن  اإال  الت�شيك،  يف  االأ�شلحة  بيع  عقد  توقيع  على 
داع�ض.  به  رحبت  حني  يف  الحقا،  تراجعت   الن�شرة 
وب�شبب كل هذه املالب�شات التي توؤكد وجود عالقة مبا�شرة 
اأو غري مبا�شرة بني داع�ض والعدو ال�شهيوين، والتي و�شلت 
اأبوبكر  اأن  توداي«  »فيرتانز  االأمريكي  املوقع  تاأكيد  اإىل حد 
البغدادي زعيم داع�ض، ما هو اإال عميل ل »املو�شاد االإ�شرائيلي« 
كلفته  اإليوت«،  »�شاميون  احلقيقي  ا�شمه  اجلن�شية  يهودي 
االأو�شط. ال�شرق  لتق�شيم  داع�ض  تاأ�شي�ض   »اإ�شرائيل« 

يف  اخلبري  عبدالوهاب،  من�شور  اأكد  ال�شدد،  هذا  يف 
اإ�شرائيل  بني  اأكيدة  عالقة  وجود  االإ�شرائيلية،  ال�شوؤون 
دعم  عن  عبارة  العالقة  هذه  اأن  اإىل  م�شريا  وداع�ض، 
كي  لداع�ض  اإ�شرائيل  من  معلن  وغري  مبا�شر  لوج�شتي غري 
ال�شرق  تق�شيم  راأ�شها  وعلى  املنطقة،  يف  اأجنداتها  تنفذ 
االأو�شط، وتنفيذ م�شروع ال�شرق االأو�شط اجلديد الذي حتلم 

به اأمريكا واإ�شرائيل
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و�شركة  امليت،  البحر  من  املختلفة  واالأمالح 
كهرباء نومتربغ، وجتفيف بحرية احلولة، وحتويل 
مياه نهر العوجا يف خط ناقل اإىل مدينة القد�ض، 
ويف اجلانب االآخر �شمح االنتداب للعرب واليهود 
ال�شهل  يف  ارتوازية  اآبار  بحفر  �شواء   حد  على 

ال�شاحلي.
االآبار االرتوازية نالحظ  نتناول هذه  وعندما 
م   100 ـ   30 بني  وترتاوح  عميقة  غري  اأنها 
بع�شا  م�شاهدة  الباحث  اأمكن  وقد  االأغلب،  على 
قاقون  وبئر بجوار  االيوبي غرب حبلة،  بئر  منها 
عند  االأقدم  العون  ابي  وبئر  واملدمرة،  املهجرة 
بلدة جلجولية وعمقه 25 مرتا حفره العالمة ابي 
العون الغزي ال�شافعي القادري نزيل جلجولية يف 

عهد املماليك االخري.
م�شرب  يافا  مدينة  كانت  معروف  هو  وكما 
التا�شع  القرن  منت�شف  منذ  بياراتها  يف  املثل 
العثماين  العهدين  يف  و�شهرته  �شيته  ذاع  والذي 

والربيطاين. 
الفل�شطيني  الفالح  وجد   1948 عام  بعد 
ابن عامر  ال�شهلية، مرج  االأر�ض  نف�شه قد خ�شر 
�شيطر  وقد  الفل�شطيني،  ال�شاحلي  وال�شهل 
فل�شطني  م�شاحة  من   77.4% على  ال�شهاينة 
وت�شرفت  كم2،  الف   27 والبالغة  االنتدابية 

كما يحلو لها يف املنطقة املحتلة عام 1948
تبعت  التي  الغربية وقطاع غزة  ال�شفة  بقيت 
م�شر  وجمهورية  الها�شمية  االردنية  للملكة 
اآبار  حفر  لالأهايل  االردن  اطلقت  العربية. 
وجمعيات  �شركات  ا�ش�شوا  والذين  ارتوازية، 

مدينة  االآبار خا�شة يف  وحفروا  وزراعية  تعاونية 
كانت  التي  والقرى  واأريحا،  وطولكرم   قلقيلية 
تتبعها كما اأن بلديات اأخرى حفرت هي االخرى، 
وا�شت�شالحها  اجلبلية  االر�ض  تعمري  ومت 
اأن  والزيتون، حتى  بالربتقال واجلوافا  وزراعتها 
احلفر  يف  اجلمال  ا�شتخدموا  املجتهدين  بع�ض 
لتوفري االمكانيات ثم اتبعوها بتح�شري اآالت كما 
جرى يف بئر وادي الر�شا، ثم اأن النقطة الرابعة 
من  ومدعوم  لالأردن  قدم  اأمريكي  م�شروع  وهو 
الواليات املتحدة االمريكية ن�شق عمله مع حكومة 
لري  مياه  عيون  وا�شتخدام  اآبار  حفر  يف  االردن 
البلدات التي تتواجد فيها تلك العيون، مثل عني 
يف  تكن  مل  البالد  ولكن  جيت،  وقرية  عريك 
املائية  مواردها  ال�شتغالل  جيدا  مهياأة  اأو�شاع 
عمليات  يف  واأو�شع  اأف�شل  نحو  على  وا�شتثمارها 
الفقر و�شوء احلالة املعا�شية،  ري زراعي، ب�شبب 
الغربية  ال�شفة  يف  املياه  خمزون  كمية  وتقدر 
احوا�ض   3 يف  مكعب  مرت  مليون   500 بحوايل 
مائية، اأهمها �شلفيت وطولكرم وبيت حلم، ولهذا 
ومل  البعلية،  الزراعة  على  الغالب  االعتماد  بقي 
اجلانب،  بهذا  مهتمة  جتارية  طبقة  هناك  تكن 
ومع اأن االردن وفر موؤ�ش�شة اإقرا�ض زراعي با�شم 
بنك كعيبنة، لكنه ب�شبب فوائد االقرا�ض قلل من 
ذلك  ومع  االأمثل،  واال�شتغالل  اال�شتثمار  فر�ض 
قلقيلية  حمافظات  يف  االآبار  ع�شرات  حفرت 
وطولكرم واأريحا وا�شتثمرت عيون اأخرى يف عدة 

مناطق.
عام  البالد  من  املتبقي  اجلزء  احتالل  جاء 

فل�شطني  يف  والنزاع  احلرب  اأ�شكال     تتعدد 
االحتالل  اأن  فيها  القول  ميكن  درجة  اإىل 
ال�شهيوين ي�شتهدف فل�شطني اأر�شا وهوية و�شعبا 
و وجودا، و ت�شمل الدميغرافيا ومعيقاتها و�شرقة 
تراثها  ونهب  امل�شتوطنني  رعاع  قبل  من  االأر�ض 
خمتلفة،  و�شور  اأ�شكال  ولها  ومائها،  وتاريخها 
هذا ناهيك عن خمالفة االحتالل للقانون الدويل 

االن�شاين يف جميع ممار�شاته.
احلركة  عملت  الربيطاين  العهد  منذ 
على  وال�شيطرة  االر�ض  نهب  على  ال�شهيونية 
يف  وتوظيفها  فيها،  والعبث  املياه،  م�شادر 
ال�شهيوين يف  )املجتمع  اليي�شوف  خدمة جمتمع 
قبل  من  اإمتيازات  على  ح�شلت  وقد  فل�شطني(، 
البوتا�ض  ا�شتخراج  واأهمها  الربيطانية  احلكومة 

عبد العزيز عرار

بين صاحب االرض ومغتصبها
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يف  احلفر  عمليات  ا�شتكمال  ليعيق   1967
وو�شع  لها  االحتالل  منع  ب�شبب  االرتوازية  االآبار 
بلدة  اأمثلة �شاهدة يف  قيود وا�شرتاطات. وهناك 
وقرية �شري  وراأ�ض طرية  ال�شبعة  وقرية  كفرثلث 
من  واحدة  اأن  حتى  اليا�ض،  والنبي  وكفرعبو�ض  
ال�شركات التي ميتلكها لبناين تركت معداتها يف 
لهذه  اموالهم  جمعوا  والذين  كفرزيباد  ارا�شي 

الغاية يف هذه القرى ذهبت �شدى.

االحتالل يسيطر على االراضي والمياه 
بعد حرب حزيران

وجد اأبناء البالد انف�شهم اأمام احتالل غا�شم 
تعليماتها  ت�شدر  اأخذت  �شهيونية  مدنية  واإدارة 

وتقوم بعديد االجراءات ومنها:
و�شع عدادات الآبار املياه وحتديد كميات املياه 
امل�شموح بها، وغلق اآبار قائمة، وعدم ال�شماح بحفر 
اآبار ارتوازية جديدة، ناهيك عن اجراءات معيقة 
ال�شهيوين  الكيان  دولة  مار�شتها  الت�شدير  يف 
واململكة االردنية ب�شبب �شيا�شة اجل�شور املفتوحة.  
ال�شهيونية  مكوروت  �شركة  �شيطرة  نن�شى  وال 
القرى  لعديد  املياه  تبيع  اأخذت  والتي  املياه  على 
ا�شطروا  والذين  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
لالعتماد عليها يف مياه ال�شرب بدال من االعتماد 
على اآبار اجلمع ال�شتوية او بع�ض النزازات، و قام 
الغربية  ال�شفة  يف  عديدة  اآبار  بحفر  االحتالل 
اأجل اال�شتعمار اال�شتيطاين االحتاليل الذي  من 
1000 مرت مكعب  ميار�شه  لدرجة انها ت�شحب 
يف ال�شاعة بينما ت�شحب اآبار قلقيلية كمية ترتاوح 
بني 70 ـ 120 كوب يف ال�شاعة، وراحت �شلطات 
االحتالل ال�شهيوين ت�شتحوذ على م�شادر املياه 
يف  الرابعة  النقطة  حفرتها  اآبار  ومنها  املختلفة 
العهد االردين اأهمها بئر قرية الزاوية الذي يغذي 

م�شتعمرات كثرية يف  منطقة �شلفيت ونابل�ض. اما 
مياهه  ا�شتنزفت  فقد  غزة  بقطاع  يتعلق  فيما 
ي�شتفد  مل  واأي�شا  املجاورة،  امل�شتعمرات  قبل  من 
امل�شاحة  حمدودية  ب�شبب  القطاع  يف  النا�ض 
360 كم2 وتاأثرت عمليات �شحب املياه  البالغة 

مبياه البحر وملوحتها.
 

مصير المياه في ظل السلطة الوطنية 
الفلسطينية 

اإعالن  واتفاقية  بقوانني  ال�شلطة  تقييد  مت 
�شلطة  الوطنية  لل�شلطة  جعلت   بحيث  املبادئ 
باحلكم  ال�شكان  ادارة  يف  االر�ض  على  حمدودة 
الذاتي للقطاع التعليمي وال�شحة و�شوؤون اخرى. 
حتت  االخرى  واملوارد  والغاز  املياه  جعلت  بينما 
فاملطلوب  ولهذا  االحتالل،  �شلطة  ت�شرف 
رخ�شة  على  احل�شول  ارتوازية  اآبار  حفر  عند 
يكاد  عليها  احل�شول  والأن  البئر،  بحفر  خا�شة 
الكيان  ل�شلطة  فقط  ويخ�شع  م�شتحيال  يكون 
حمدودة  حاالت  يف  انه  واملالحظ  ال�شهيوين. 
�شمحت الأ�شحاب االآبار ترميم ابارهم اأو تعميقها 

خمتلفة.  الأ�شباب  ن�شوبها  اأو  انهيارات  ب�شبب 
جنني  يف  خمتلفة  حفر  عمليات  جرت  ذلك  ومع 
عن  وللك�شف  والبلدات،  القرى  وبع�ض  واخلليل 
واأ�شالك  الرمان  غ�شن  ي�شتخدمون   مياه  وجود 
االرتوازية  املياه  وجود  على  للتاأ�شري  النحا�ض 
ادوات  اأو  ال�شاأن  هذا  يف  خرباء  توفر  وينق�شهم 
فبمجرد  االحتالل،  م�شايقة  واالأهم  اأخرى 
ي�شارع  االرتوازي  البئر  حول  املعلومات  و�شول 
بئر  يف  جرى  كما  امل�شخات،  وتخريب  لردمه 
يف  �شعيف  ابو  ودير  جنني  يف  واآخر  �شلفيت  يف 
�شعبة وحتتاج  املخاطرة  والأن  املا�شية،  ال�شنوات 
العمل  البع�ض على  يعمل  لهذا  مادية،  الإمكانيات 
ب�شرية مطلقة وعددهم قليل ورغم ذلك  ي�شتمر 
العمل يف حفر االآبار �شرا، اىل جانب جلوئهم اىل 
خطوط  يف  فتحات  حفر  يف  االزاميل  ا�شتخدام 
امل�شتعمرات ال�شهيونية الناقلة للمياه و املارة من 
اأرا�شيهم ويتم تغرميهم اإذا �شعر وعلم االحتالل 
ومواقع  اأريحا  منطقة  يف  هذه  وتنت�شر  بذلك 
املرحوم  ال�شاعر  قول  حالنا  يف  وي�شدق  اأخرى.  

اأحمد �شوقي:

أحرام على بالبله الدوح   حرام على 
الطير من كل جنس

حيث يتلذذ امل�شتعمر ال�شهيوين يف ت�شريف 
ال  ما  ت�شتخدم  اليهودية  اال�شرة  اأن  لدرجة  املياه 
يف  يوميا  وال�شرب   لال�شتحمام  كوب   2 عن  يقل 
 30 العربية  اال�شرة  م�شروف  معدل  يبلغ  حني 

كوب �شهريا رغم انها عائالت كثرية االوالد.
املياه  �شلطة  ان  بوؤ�شا  االمر  يزيد  ومما 
وحفر  ترخي�ض  �شالحية  متتلك  ال  الفل�شطينية 
اأنها ال ت�شجع وال  اآبار دون موافقة االحتالل كما 
اجلهات  متتنع  حني  يف  االهلية،  املبادرات  تعزز 
غري  مل�شروع  دعم  اأي  تقدمي  على  الداعمة 
مرخ�ض، لهذا نبقى اأ�شرى لالحتالل و�شيا�شاته. 
املجال  ترك  من  االحتالل  به  يقوم  عما  ناهيك 
املياه  برتك  الغربية  ال�شفة  يف  مل�شتعمراته 
العادمة دون ت�شريف جيد لها وتخريب االرا�شي 
الزراعية، وحماوالت و�شع اليد على عيون املياه، 
طبيعية  حمميات  مناطق  االودية  بع�ض  واعتبار 
بجواره  اقيمت  والتي  قانا  وادي  منطقة  ومنها 
ا�شتغالل  عن  ناهيك  �شهيونية،  م�شتعمرات   8
اأ�شهم يف  اآبار جديدة مما  مياهه وموارده بحفر 
عدا  فيه،  العرب  بيارات  بع�ض  وجتفيف  عط�ض 
واأر�ض عذراء وحممية  لليهود  عن اعتباره متنزه 

طبيعية لهم ال�شيطرة عليها. 
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يف  الفل�شطينيني  امللياديرات  مئات  يوجد 
اخلارج، و وفق جملة  »فورب�ض« االمريكية هناك  
يف اأمريكا،  فل�شطيني  اأ�شل  من  مليارديرًا   25
جمال  ذلك  يف  مبا  املجاالت،  �شتى  يف  يعملون 
�شركة  ميتلك   الذي  اإيراين  راي  منهم  النفط، 
اأبو  وحممد  االأمريكية،  البرتولية  اأوك�شيدنتال 
غزالة الذي يرتاأ�ض ال�شركة العمالقة )دملونتي( 
اكرب  ثاين  وهي  نيويورك،  بور�شة  يف  املدرجة 
�شركة يف العامل يف جمال الفواكه و اخل�شراوات، 
واخلبري الكيميائي فاروق ال�شامي خمرتع العديد 
االأمونيا  مادة  من  اخلالية  ال�شعر  �شبغات  من 
ا�شتعمالها،  عند  �شحية  اأ�شراًرا  ت�شبب  التي 
وجي�شي معال وغريهم. وهناك العديد من رجال 
ولبنان  واالأردن  م�شر  يف  امللياديرات  االأعمال 
و�شوريا وال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة من 
اأبرزهم خمي�ض ع�شفور و عبد اللطيف جميل و 

رامي اأبو غزالة و توفيق اأبو خاطر...الخ.
هذه  �شاركت  مدى  اأي  اإىل  نت�شاءل  ونحن 
العامل  االأثرياء حول  الفل�شطينيني  ال�شريحة من 
االإجابة  يف  الفل�شطينية؟..  الق�شية  دعم  يف 
ما  بني  املقارنة  اأوال  ينبغي  ال�شوؤال  هذا  على 
املتحدة  الواليات  يهود  وباالأخ�ض  اليهود-  قدمه 
وبريطانيا – الإ�شرائيل قبل وبعد قيامها لندرك 
للوهلة االأوىل اأنه ال جمال للمقارنة يف احلالتني، 
فاأول حي يهودي مت تاأ�شي�شه خارج اأ�شوار القد�ض 
من  �شخ�شي  بتمويل  قام  مونتيفيوري(  )حي 
قام  الذي  مونتفيوري،  مو�شى  اليهودي  الرثي 
يف  الزراعية  امل�شتوطنات  بع�ض  بتاأ�شي�ض  ا   اأي�شً
امل�شاريع  من  العديد  جانب  اإىل  ويافا،  اجلليل 
نهاية  منذ  فل�شطني  يف  ال�شهيونية  ال�شناعية 
القرن التا�شع ع�شر. كما يدين الكيان ال�شهيوين 

يف وقوفه على اأر�شية كفلت لها اال�شتمرار حتى 
االآن اإىل اأثرياء يهود الواليات املتحدة من خالل 

تربعاتهم ال�شخية.
ن�شتطيع  مقيا�ض  هناك  هل  ن�شاأل:  و  ونعود 
االأثرياء  م�شاهمة  حجم  معرفة  خالله  من 

الفل�شطينيني يف خدمة ق�شيتهم؟
الراأ�شمالية  )مقاله  دعنا  طارق  يجيب 
الفل�شطينية املتمادية (، على هذا ال�شوؤال بقوله: 
»هناك م�شاركة يف م�شاريع التطبيع االقت�شادي. 
مع  يتعاملون  الفل�شطينيني  الراأ�شماليني  فهوؤالء 
طبيعًيا  جتارًيا  �شريًكا  كانوا  لو  كما  ال�شهاينة 
ولي�ض قوًة حمتلة ما انفكت تنتهك حقوق ال�شعب 
 65 على  يزيد  ما  منذ  رحمة  بال  الفل�شطيني 
عاًما« ولعل �شركة رامي- ليفي تقدم مثااًل لهذا 

النوع من التطبيع.
التي  امل�شاركة   هذه  مظاهر  دعنا  ويحدد 
تت�شمن بع�ض االإيجابيات بقوله: » انطوت م�شاركة 
التحرير  منظمة  مع  الفل�شطينيني  الراأ�شماليني 
الفل�شطينية على تقدمي التمويل، و�شغل املنا�شب 
ال�شيا�شية.  والو�شاطة  املنظمة،  يف  القيادية 
فل�شطينيني  اأعمال  رجال  و�شاطة  اأمثلتها  ومن 
واالأردن  الفل�شطينية  التحرير  قيادة منظمة  بني 
منظمة  قيادة  وبني  االأ�شود،  اأيلول  اأحداث  يف 
اإبان  االأمريكية  واالإدارة  الفل�شطينية  التحرير 
منهم  للعديد  وكان  املا�شي.  القرن  ثمانينيات 
امل�شاريع  العديد من   م�شاهمات خريية و دعموا 
ومن  واالقت�شادية.  واالجتماعية  التعليمية 
اإن�شاُء موؤ�ش�شة  االأمثلة الرئي�شية يف هذا ال�شدد 
لت دفعًة  للم�شروع  التعاون �شنة 1983 التي �شَكّ
يف  لها  احلاجة  باأم�ض  كان  الفل�شطيني  الوطني 

االقت�شادي  و  واالجتماعي  التعليمي  القطاعني 
يف اأعقاب طرد ُجل الفدائيني  الفل�شطينيني من 
قاعدتهم يف لبنان اإبان االجتياح االإ�شرائيلي عام 
اآرييل  ال�شابق  الوزراء  رئي�ض  بقيادة   1982
االقت�شادي  التطبيع  اعتبار  ميكن  كما  �شارون، 
مثل  امل�شرتكة  االأن�شطة  من  وا�شعة  جمموعة  يف 
االأعمال  ومنتديات  امل�شرتكة  ال�شناعية  املناطق 
االإ�شرائيلية الفل�شطينية امل�شرتكة، واال�شتثمارات 
الفل�شطينية يف اإ�شرائيل وم�شتوطناتها، واالإدارة 
اأعلى  هذا  ومُيِثّل  املائية.  للموارد  امل�شرتكة 
الن�شال  تاريخ  يف  التطبيعي  الن�شاط  م�شتويات 

الفل�شطيني.
هذا  اأن  �شبق  مما  نفهم  اأن  ون�شتطيع 
على  احل�شول  مقابل  يتم  كان  املحدود  الدعم 
منذ  كبري  ب�شكل  ات�شح  ما  وهو  �شيا�شي،  ثمن 
يف  الطبقة   هذه  نفوذ  زاد  حيث   ،2008 عام  
»تبواأ  االأحيان،  معظم  ويف  ال�شيا�شية.  املوؤ�ش�شة 
رجال االأعمال والتكنوقراطيون املوؤيدون لل�شلطة 

منا�شَب وزاريًة رئي�شية يف حكومات فيا�ض«.
يهمنا اأكرث من كل ما �شبق، �شرورة اأن يقوم 
رجال االأعمال الفل�شطينيون حول العامل امل�شاهمة 
املقد�شيني  من  والبيوت  االأرا�شي  �شراء  يف 
عقاراتهم  بيع  اإىل  منهم  البع�ض  يلجاأ  ال  حتى 
يف  املقد�شيني  ودعم  ال�شهاينة،  للم�شتوطنني 
دفع ال�شرائب التي يعجزون عن �شدادها حتى ال 
تتم م�شادرة اأرا�شيهم وبيوتهم، وتقدمي الدعم 
اإعادة  يف  وامل�شاهمة  غزة  قطاع  لفقراء  املادي 
– اأي رجال االأعمال- على  اإعماره، وت�شجيعهم 
اال�شتثمار يف مناطق ال�شلطة الفل�شطينية، فاأين 

هم من هذا الدعم؟

السياسة

شيماء خميس

دور رجال األعمال الفلسطينيين في 
الخارج في دعم القضية الفلسطينية
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علي الزبيدي

في الصميم

تعد   1945 مار�ض   اآذار  من  والع�شرين  الثاين  يف  ن�شاأتها  منذ 
بعد  اأن�شاأت  التي  الدولية  املنظمات  اأقدم  من  العربية  الدول  جامعة 
تاأ�ش�شت عليه هي الوحدة  اأهداف ما  الثانية  وان  انتهاء احلرب العاملية 
ال�شيا�شية واالقت�شادية والع�شكرية بني االأقطار العربية امل�شتقلة، وال�شعي 
ال�شتقالل بقية اأقطار االأمة  من �شيطرة الدول اال�شتعمارية الكربى،  وهي 
اأهداف كبرية وعظيمة بل امنية كل مواطن عربي من املحيط االأطل�شي 
اأعتاب  ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه ونحن على  اإىل اخلليج العربي،  ولكن 
الذكرى الرابعة وال�شبعني النبثاقها،  وقرب عقد القمة الثالثني يف اذار 
هل  االمة  و�شيا�شيي  مفكري  كل  اأذهان  ويف  امللح  ال�شوؤال  املقبل   مار�ض 
جنحت جامعة الدول العربية يف حتقيق احلد االأدنى من الت�شامن العربي 
ام انها ف�شلت؟ وماذا قدمت  القمم العربية االعتيادية منها واال�شتثنائية 

لل�شعب العربي وق�شاياه امل�شريية؟
قبل اخلو�ض يف تفا�شيل ومربرات اإن�شاء اجلامعة العربية واأهدافها  
وطبيعة االأقطار املوؤ�ش�شة لها علينا التطرق اإىل احلدود املر�شومة لالأمة 
املرتهنة  العربية  االأنظمة  وطبيعة  اال�شتعمارية   الدول  قبل  من  العربية 
�شيا�شيا لهذه الدول اال�شتعمارية. وعندما نعرف ان الظروف التي اأوجبت 
ال�شعب  وعي  ناحية  من  بكثري  اف�شل  كانت  العربية  اجلامعة  تاأ�شي�ض 
احلقوق  نيل  اجل  من  اال�شتعمارية  الدول  مع  ال�شراع  لطبيعة  العربي 
اقطارها  على  االأجنبية  الو�شاية   من  واخلروج  اال�شتقالل  مقدمتها  ويف 
وحترير ثرواتها من الكارتل النفطي العاملي الذي كانت تقوده بريطانيا 
بني  التفريق  من   لنا  البد  وهنا  االأمريكية،  املتحدة  والواليات  وفرن�شا 
الفلك   يف  دائرة  كانت  االنظمة  تلك  فغالبية  العربية.  واالنظمة  ال�شعب 
اال�شتعماري ومرتبطة به بالعديد من املعاهدات مبا ي�شمن هيمنة الدول 
ثورية   اأحزاب  تقوده  طموح  �شعب  وهناك  االأمة  مقدرات  على  الكربى 
ي�شارية فتية حتاول جاهدة ان تقود جماهري االأمة اإىل حتقيق اأهدافها يف 
احلرية والعدالة االإجتماعية  .اإذن فهناك ارادتان  اإرادة االأنظمة واإرادة 
جامعتنا  عقدت  اأن  وبعد  ال�شنوات  هذه  كل  وبعد  لكن   العربي   ال�شعب 
العتيدة 29 قمة اعتيادية و13 قمة طارئة وثالث قمم اقت�شادية تنموية 
قد  كانت  التي  هي  فقط  ثالث  او  قمتني  مييز  ان  للمتابع   ميكن  والتي 
ت�شنيف  ميكن  واإال  العربية،  االأمة  م�شلحة  يف  ت�شب  بقرارات  خرجت 
القمم الباقية باأنها قمم اإ�شقاط الفر�ض. قمم م�شالح انظمة ال م�شالح 

لتعميق اجلراح  واخلالفات بني  �شببا  كانت  القمم  اأمة. فكثري من هذه 
جمل�ض  قرارات  فال  العربي  ال�شعب  هو  االكرب  واخلا�شر  نف�شها  االأنظمة 
للتنفيذ، وال معاهدة الدفاع العربي  الوحدة االقت�شادية وجدت طريقها 
امل�شرتك  و�شعت حيز التنفيذ، وال بقية القرارات التي ت�شب يف م�شلحة 

االأمة وجدت اأذنا �شاغية من قبل االأنظمة لتطبيقها.
اإن ما يوؤ�شف له اأن تتحول اجلامعة العربية وقممها اإىل اأدوات لتنفيذ 
�شهدته  ما  ذلك  على  مثال  وخري  العربية   لالمة  املعادية  املخططات 
على  بالت�شويت  الداخلي  النظام  عن  خروج  من    1990 القاهرة  قمة 
الأزمة  العربي  احلل  الجها�ض  مبارك   ح�شني  نظام  وتاآمر  القرارات  
على  االأطل�شي  االأمريكي  بالعدوان  وال�شماح  الكويت،  اىل  العراق  دخول 
على  الثالثيني  العدوان  قوات  مع  اأقطار عربية  وم�شاركة جيو�ض  العراق 
على  امل�شتحقة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ديون  اإلغاء  مقابل  العراق، 
م�شر والبالغة �شبعة مليارات دوالر وهذا ما اعرتف به �شفري م�شر لدى 
الواليات املتحدة االأمريكية علنا، اإىل جانب هذا املو�شوع فاإن من �شيع 
�شدى  اأ�شبحت  كونها  العربية  اجلامعة  هي  فل�شطني  يف  العربي  احلق 
املوقف  اإ�شعاف  اإىل  �شعت  والتي   اأمريكا،  ركب  يف  ال�شائرة  االأنظمة 
الفل�شطيني من خالل ت�شتيت انتماءات الف�شائل الفل�شطينية بدل دعم 
التحرير  منظمة  دور  اإ�شعاف  وتعمد  والتنظيمية   الع�شكرية  وحدتها 

الفل�شطينية املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�شطيني.
وتاأييد  واليمن  ليبيا  مثل  اأقطار  على  بعينها  عربية  اأقطار  تاآمر  اإن 
احتالل العراق  بحيث خلت ال�شاحة العربية من اهم عنا�شر قوة االأمة 
التمادي  ال�شهيوين  للكيان  اأتاح   مما  واالقت�شادية  والع�شكرية  الب�شرية 
عن  ي�شدر  ومل  الفل�شطيني،   ال�شعب  وقمع  اال�شتيطان  يف  والتو�شع 
اجلامعة العربية اإال بيانات ال�شجب واال�شتنكار لكون النظام العربي هو 
كله  احواله. ولهذا  اح�شن  يف  و�شعيف  ومتخاذل  خانع  نظام  جممله  يف 
ولي�ض  املركزة  العناية  �شنوات يف غرفة  منذ  اأ�شبحت  العربية  فاجلامعة 
با�شتطاعة قممها ان تعيد احليوية لها، لكي ت�شطلع بدور مب�شتوى هموم 
مبا  ميثاقها  يف  النظر  تعيد  ان  للجامعة  بد  فال  العربي  والوطن  ال�شعب 
يتالءم والظروف التي حتيط باالأمة وهذا ال يتحقق اإال بوجود اإرادة قومية 

خمل�شة وهذا ما نفتقده اليوم لدى النظام الر�شمي العربي.

العرب وقمم الجامعة العربية
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السياسة

كارثة  حاليا  االأحوازي  العربي  ال�شعب  يواجه 
الفي�شانات  التاريخية.  اأر�شهم  يف  وجودهم  تهدد 
االإيراين،  االإرهابي  النظام  اأن�شاأها  التي  وال�شيول، 
والقرى  باملدن  ال�شرر  الإحلاق  جديدة  �شيا�شة  هي 
�شك  ال  الغزيرة.  االأمطار  وجود  بحجة  االأحواز  يف 
التي  االأمطار  هطول  العام  هذا  ت�شهد  االأحواز  اأن 
االأحواز،  اأنهار  يف  املياه  من�شوب  ارتفاع  يف  ت�شببت 
هطول  اأن  اإىل  االإح�شائيات  بع�ض  ت�شري  حيث 
مثيل  له  ي�شبق  مل  االأحواز  يف  العام  هذا  االأمطار 
هطول  فاإن  ذلك،  ومع  املا�شية.  �شنة  االأربعني  يف 
الريفية  املناطق  لتدمري  موقع  يف  لي�ض  االأمطار 
وحتى احل�شرية يف االأحواز. ومن هنا، فاإن �شيا�شة 

حجة  حتت  العربية  اأرا�شينا  تدمري  هي  النظام 
�شقوط االأمطار ووجود الفي�شانات.

البحريات  ملئ  اإىل  االأحواز  يف  االأمطار  اأدت 
اأيام  لعدة  ت�شتمر  اأن  املفرت�ض  ال�شدود، ومن  خلف 
اأو اأ�شابيع على رغم النظام الفار�شي قال اإن الو�شع 
ولكن  يناير.   / الثاين  كانون   31 حتى  �شي�شتمر 
�شيما  وال  ال�شدود،  يفتح  االإيراين  النظام  يزال  ال 
من  والغربية  ال�شمالية  املناطق  يف  والكرخه  الدز 
تدمر  في�شانات  يف  ت�شبب  مما  العربية،  االأحواز 
بيئية  اأ�شرار  يف  وت�شبب  االأحوازية،  والقرى  املدن 
نزوح  بعد  �شيا�شية  وحتى  و�شحية  واقت�شادية 

الع�شرات االالف من املواطنني االأحوازيني.
 500 حوايل  تدمري  يف  الفي�شانات  ت�شببت 
وت�شرت  ال�شو�ض  مدينة  يف  االأحواز  �شمال  يف  قرية 

االأحواز  غرب  يف  قرية   200 وحوايل  والقنيطرة، 
تابعة  قرية   100 من  واأكرث  مي�شان،  منطقة  يف 
الفي�شانات  وكذلك  العا�شمة،  االأحواز  ملدينة 
الرفيع  ومدينة  االأحواز  مدينة  �شرق  اجتاحت 

املنكوبة يف مي�شان.
ال �شك يف اأنه ال اأحد يف االأحواز ي�شدق مزاعم 
االأحواز.  الفي�شانات يف  اأزمة  االإيراين عن  النظام 
هي  احلالية  امل�شكلة  اأن  متاأكدون  نحن  الواقع،  يف 
املناطق  لتدمري  االإيراين  النظام  �شيا�شة  من  جزء 
اإىل  ال�شيا�شة  هذه  �شتوؤدي  االأحواز.  يف  ال�شكنية 
تهجري عدد كبري من االأحوازيني بعد اإحلاق اأ�شرار 
الفار�شي.  النظام  ملنطق  وفقا  الريفية  مبناطقهم 
مكان  عن  يبحثون  النا�ض  هوؤالء  فاإن  وبالتايل، 
االأجندة  هي  هذه  اأن  يعني  وهذا  فيه.  للعي�ض  اآخر 
ال�شيا�شية للنظام االإيراين لتغيري الدميوغرافيا يف 

االأحواز.
االأزمة  عن  �شيء  اأي  االإيراين  النظام  يخرب  مل 
اإىل ال�شعب االأحوازي. ولذلك، فتح النظام ال�شدود 
دون اأي اإنذار م�شبق، فقط من اأجل ت�شبب اأ�شرار 
يف املناطق الريفية يف االأحواز. ي�شتطيع النظام يف 
املياه  جلعل  االآخر  تلو  واحدا  ال�شدود  فتح  الواقع 
املناطق  عن  البعيدة  القنوات  داخل  ببطء  تذهب 
على  اأقل  تاأثري  الطريق  لهذا  يكون  حتى  ال�شكنية 

االأرا�شي االأحوازية.
و وفقًا الآخر االأخبار من االأحواز، فاإن ما يقرب 
من 3000 اأ�شرة يف �شمال االأحواز نزحوا وفقدوا 
الغالبية العظمى من ثرواتهم مثل املنازل واالأرا�شي 
يف  اأ�شرة   2000 من  اأكرث  احليوانية.  والرثوة 
غرب االأحواز يف منطقة مي�شان نزحوا وخ�شروا كل 
ممتلكاتهم، ال �شيما مناطق الريفية ومدينة الرفيع 
املنكوبة التابعة ملدينة احلويزة. باالإ�شافة اإىل اأكرث 
التابعة ملدينة  الريفية  املناطق  اأ�شرة يف   800 من 

االأحواز العا�شمة نزحوا ايل مناطق اخرى.
من  ت�شررت  قرية   800 من  اأكرث  عموما، 
ومع  الفي�شانات.  خالل  من  االإيرانية  ال�شيا�شة 
يف  قرية   11 �شكان  اأن  االأحواز  ن�شطاء  اأكد  ذلك، 
و12  ت�شرت،  يف  قرى  و6  بالكامل،  نزحوا  ال�شو�ض 
وكذلك  القنيطرة،  يف  قرى   6 و  مي�شان،  يف  قرية 
نزحوا  الرفيع واحلويزة  املواطنني يف مدينة  جميع 

ايل مناطق اخرى. 
مدينة  �شكان  عدد  فاإن  لالإح�شاءات،  ووفقًا 
احلويزة يزيد عن 50.000 ن�شمة، والرفيع اأكرث 
الريف  �شكان  من   50.000 ونحو   15000 من 

الفيضانات السياسة الجديدة للنظام 
الفارسي للتغيير الديموغرافي في األحواز
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نزحوا من مناطقهم ال�شكنية. باالإ�شافة اإىل حوايل 
االأهايل  وكثري من  الريف  اأهايل  250،000 من 
يف منطقة الزرقان بالعا�شمة االأحواز تاأثروا ب�شبب 

الفي�شانات.
كما اأكدت االإح�شائيات اأنه مت تدمري اأكرث من 
280 األف هكتار من االأرا�شي الزراعية، باالإ�شافة 
اإىل تدمري البنية التحتية يف �شمال وغرب االأحواز. 
لكن  املادية،  اخل�شائر  من  حمدد  مقدار  يوجد  ال 
مثل  املادية  خ�شائر  اأن  يعتقدون  االأحواز  ن�شطاء 
تدمري البيوت واالأرا�شي الزراعية والرثوة احليوانية 

والبنية التحتية والبيئة حوايل 41 مليار دوالر 
و  الرفيع،  االأحواز هي:  املنكوبة يف  املدن  ت�شم 
بعد  العراق،  يقع كالهما يف حدود  احلويزة، حيث 
نزوح ٪100 من ال�شكان، ف�شاًل عن نزوح الغالبية 
املحا�شرة  واملدن  الريف.  �شكان  من  العظمى 
االحياء  من  وبع�ض  القري  من  كبري  عدد  هي 
مي�شان  منطقة  يف  الواقعة  اخلفاجية  مدينة  يف 
وال�شمومية  واملجرية  كوار  وبيت  النهريات  وقرية 
والدغاغلة وال�شمو�ض وال�شويداين وحي الزرقان يف 
�شرق االحواز وكل املناطق الريفية على �شفاف نهر 

كارون والكرخة. 
الوح�شي  الفار�شي  النظام  بداأ  ذلك،  ومع 
االأحوازيني  املواطنني  على  ال�شغط  يف  واملتخلف 
وطنهم  اأبناء  اإىل  امل�شاعدات  ير�شلون  الذين 
والتي  باالأمن،  االخالل  حجة  حتت  املت�شررين 
مواطنيهم  لدعم  االأحوازيني  حترك  الواقع  يف  هو 
العن�شري  النظام  �شيا�شة  اإحباط  حماولة  هو 
وال  ال�شكانية،  تركيبتة  تغيري  يريد  الذي  الفار�شي، 
اإىل  العراقية  احلدود  على  الواقعة  املناطق  �شيما 
بناء  النظام  يريد  و  االأحواز.  خارج  اأخرى  مناطق 
العراقية  واحلدود  االأحواز  بني  للفر�ض  م�شتوطنات 
بناء  خالل  من  البع�ض  بع�شهم  عن  العرب  لف�شل 
العرب  تهجري  خالل  ومن  الفار�شية  امل�شتوطنات 

اأ�شحاب االأر�ض. 
يف الواقع، لدى النظام الفار�شي �شيا�شتان لفعل 
من  العرب  تهجري  اأواًل،  االأحواز:  يف  الكارثة  هذه 
م�شتوطنات  اإىل  الفر�ض  وجلب  احلدودية،  املناطق 
وف�شل  املنطقة  يف  الدميوغرافية  لتغيري  جديدة 
ثانيًا،  اأمنية.  الأ�شباب  البع�ض  بع�شهم  عن  العرب 
مثل  الفار�شية  املدن  اإىل  االأحوازية  املياه  نقل 
�شغوط  حتت  النظام  بداأ  الواقع،  يف  اأ�شفهان. 
تدمري  يريد  النظام  باأن  االأحواز  ن�شطاء  قبل  من 
مياه  طريقة  تغيري  خالل  من  االأحواز  يف  البيئة 
وبالتايل  الفار�شية،  املدن  نحو  االأحوازية  االأنهر 
فاإن ال�شيا�شة )الفي�شانات(، يريد النظام ان�شغال 
وابتعادهم  الطبيعية  الكوارث  يف  االأحوازي  �شعب 

عن خمططاته اجلهنمية.

الثامن من  الهولندية يف  اخلارجية  وزارة  اأعلن 
يناير/كانون الثاين املا�شي ب�شكل ر�شمي عن �شلوع 
ال�شهيد  االأحوازي  القائد  باإغتيال  االإيراين  النظام 
العربي  الن�شال  حركة  وموؤ�ش�ض  قائد  موىل  اأحمد 
خم�شة  بعد  االإعالن  هذا  واأتى  االأحواز،  لتحرير 
وقعت  والتي  اجلرمية  تنفيذ  تاريخ  من  �شهرًا  ع�شر 
عام  الثاين  نوفمرب/ت�شرين  �شهر  من  الثامن  يف 
مملكة  يف  الهاي  مبدينة  منزله  اأمام  2019م 

هولندا.
من  جمموعة  هاجمت  االإعالن  ذلك  اإثر  وعلى 
االإيرانية  ال�شفارة  مقر  اأحوازية  اأ�شول  من  ال�شباب 
و�شورة  االأحوازي  العلم  رفعوا  وقد  الهاي  مبدينة 
االحتالل  �شفارة  اأ�شوار  على  موىل  اأحمد  ال�شهيد 
م�شحوبة  الزجاجية  والقناين  باحلجارة  ور�شقوها 
واتهامه  باالغتيال  النظام  جرمية  تدين  بهتافات 

باالإرهاب.
اأجرت جملة »كل العرب« لقاء  حول هذه االأمور 
ال�شهيد  ابن  موىل  اأحمد  ناه�ض  ال�شيد  مع  خا�شا 
اأحمد موىل والقيادي بحركة الن�شال العربي لتحرير 
االإرهاب  �شفارة  مهاجمي  اأحد  اأي�شًا  وهو  االأحواز، 
االإيرانية مبدينة الهاي الهولندية والذي مت احتجازه 

على اإثره ذلك الهجوم.
الهولندية  اململكة  اعالن  من  موقفكم  هو  ما   -
يف  الر�شمي  االيراين  االحتالل  نظام  �شلوع  ر�شميا 

طهران باإغتيال القائد االأحوازي احمد موىل؟
اأن هذا االإعالن جاء عرب  اأو�شح  اأن  اأود  ـ بداية 
فريق  عرب  يكن  ومل  الهولندي  املخابرات  جهاز 
االغتيال،  ق�شية  يف  يحقق  يزال  ال  الذي  التحقيق 
واأما بالن�شبة ل�شوؤالكم فاإن االإعالن مل يكن بالن�شبة 
مفاجئا حيث اأننا وجهنا اأ�شابع االتهام منذ البداية 
كان  وقد  لالإرهاب،  الداعم  االإيراين  النظام  اإىل 
االإيراين  للنظام  الهولندي  املخابرات  جهاز  اإتهام 
عبارة عن تاأكيد لهذا االتهام، واأما بالن�شبة ملوقفنا 
بالتاأكيد اأن االإعالن يعترب خطوة متقدمة و جاء عرب 
ونحن  الهولندي،  املخابرات  جهاز  يتملكها  وثائق 
التحقيق  فريق  بني  تعامل  هنالك  يكون  اأن  نتمنى 

وجهاز املخابرات الهولندي يف هذا اخل�شو�ض. 
وموؤ�ش�شاتها  الهولندية  الدولة  تعاملت  هل   -
ومر�شي  �شفاف  ب�شكل  واال�شتخبارية  االمنية 
تاريخ  منذ  موىل  احمد  القائد  ال�شهيد  ق�شية  حول 

ا�شتهدافه؟ 
ـ بالتاأكيد هولندا تعاملت منذ البداية مع ق�شية 
وقد  ب�شفافية  موىل  اأحمد  القائد  ال�شهيد  اغتيال 
�شكلت فريق كبري ال يزال يعمل بجدية واإ�شرار من 
اأجل ك�شف كافة مالب�شات اغتيال القائد اأحمد موىل 

وت�شليمهم للعدالة. 
بعد اعالن وزارة اخلارجية  توقعاتكم  - ما هي 
النظام  �شد  باإجراءات  �شتقوم  اأنها  الهولندية 

االإيراين؟
ـ اأود اأن اأ�شري يف هذا اخل�شو�ض اأن االإعالن جاء 
اأعلن  ذلك  بعد  ثم  الهولندي  املخابرات  جهاز  عرب 
ذلك وزير اخلارجية الهولندي ال�شيد �شتيف بلوك، 
اأحمد  القائد  اغتيال  يف  بال�شلوع  اإيران  اتهم  حيث 
موىل يف عام 2017 وعلي معتمد يف عام 2015، 
املخابرات  جهاز  على  عقوبات  فر�ض  عن  معلنا 
اأن  نرى  نحن  بالتاأكيد  اآخرين.  و�شخ�شني  االإيراين 
العقوبات التي فر�شت على جهاز املخابرات االإيراين 
ال تكفي، ونتوقع اأن تتو�شع العقوبات لت�شمل قطاعات 
الداعم  االإيراين  للنظام  تابعة  اأخرى  وموؤ�ش�شات 

لالإرهاب خالل الفرتة القادمة.
�شد  مر�شية  االجراءات  تكن  مل  حال  يف   -
النظام االيراين من قبل ال�شلطات الهولندية ما هي 

و�شائل �شغطكم على هولندا؟
اأو  اإخفاق  يح�شل  اأن  نتمنى  ال  نحن  بالتاأكيد  ـ 
الهولندية  ال�شلطات  التحقيق وعلى  تكا�شل مبو�شوع 
ق�شية  اأن  حيث  اجلد،  حممل  على  ذلك  تاأخذ  اأن 
ق�شية  اأ�شبحت  موىل  اأحمد  ال�شهيد  القائد  اإغتيال 
دولية وبالتاأكيد نحن ن�شعى بكل جهدنا اأن نتابع مهما 
كلفتنا من جهد معنوي اأو مادي، ويف هذا اخل�شو�ض 
ا�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يظهر احلق على النا�ض 

جميعا عاجال غري اآجال اإنه �شميع الدعاء. 
اأمام  اإحتجاجكم  وراء  من  الغاية  هي  ما   -

ال�شفارة وملاذا جاء االآن حتديدًا؟ 
ـ بالن�شبة لالإحتجاج فاإنه كان طبيعي حيث كان 
القائد  ال�شهيد  اإغتيال  منذ  مرتاكم  غ�شب  هنالك 
الداعم  االإيراين  النظام  اأن  واأجد  موىل،  اأحمد 
اإرتكب  واأنه  الهولندية  القوانني  انتهك  لالإرهاب 
املفرو�ض  من  لذا  جرميتني  الهولندي  الرتاب  على 
عن  عبارة  الأنهم  الدبلوما�شيني  هوؤالء  طرد  يتم  اأن 
للحر�ض  التابع  االإرهابي  القد�ض  فيلق  يف  جنود 
جرائم  �شجل  اإىل  نظرنا  ما  واإذا  االإيراين،  الثوري 
االإرهابي  االإيراين  النظام  نفذها  التي  االإغتياالت 
جند اأنه ال يلتزم اأبدا بالعهود واملعاهدات وال يحرتم 

القوانني الدولية.

هولندا: إيران 
تقف وراء إغتيال 

أحمد مولى
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 معتصم الزاكي

االنتفاضة السودانية تكمل اسبوعها الخامس دون 
توقف رغم العنف المفرط من قبل الحكومة السودانية

السياسة

يطلق  ما   او  ال�شودانية  التظاهرات   توا�شل 
والكرامة   احلرية  انتفا�شة  ال�شودانيون  عليها 
املطالب برحيل الرئي�ض الب�شري  ا�شتمرارها وتدخل 
به  بداأت  الذي  الزخم  بنف�ض  اخلام�ض   ا�شبوعها  
والقرى  املدن  كل  لت�شمل    2018 دي�شمرب   منذ 
الو�شول  على  م�شممون  املتظاهرون  ال�شودانية، 
امل�شلمون  االخوان  حكم  اإ�شقاط  وهو  لهدفهم  
واحلكومة  ذلك،  كلفهم  مهما  اخلرطوم   يف 
ت�شرعلى البقاء يف �شدة احلكم بالرغم من العزلة 
واجهت  لذا  عليها،  فر�شت  التي  الوا�شعة  ال�شعبيه 
الغاز  باطالق  فقامت  املفرط،  بالقمع  املتظاهرون 
املنازل يف احياء  بكثافة حتى داخل  للدموع  امل�شيل 
احلي  الر�شا�ض  واطالق  اخلرطوم،  العا�شمة 
12 �شهيدا  املتظاهرين مما ادي ايل �شقوط  على 
 49 ال�شهداء  عدد  لي�شل  االخرية  اال�شابيع  يف 
بع�شهم  وامل�شابني  اجلرحي  من  وع�شرات  �شهيدا 

بامل�شت�شفي حتي االن.
ايقاف  ت�شتطيع  والتعذيب مل  والقتل  القمع  اآلة 
التظاهرات كما اثبت الواقع، بل بداأت التظاهرات 
اال�شبوع  يف  جديدة،  ارا�شي  وتك�شب  يوم  كل  متتد 
االخري عمت التظاهرات كل مدن وقرى  ال�شودان، 
اإذ انتف�شت كل قرى والية اجلزيرة والبحر االحمر 
و�شنار والية نهر النيل ابرزها منطقة حجر الع�شل 
وكان  ال�شودانية.  احلكومة  قادة  اغلب  معقل 
اأطلق  والذي  املا�شي،  يناير   31 اخلمي�ض  موكب 
حيث  من  اال�شخم  هو  االأكرب  الزحف  موكب  عليه 
والعا�شمة  ال�شودان  وقرى  مدن  اأغلب  يف  االنت�شار 
بالقمع  قابلته  ال�شودانية  احلكومة  لكن  اخلرطوم، 
بكثافة على  للدمع  امل�شيل  الغاز  واطلقت  املفرط 
و  اخلرطوم  العا�شمة  احياء  كل  يف  املتظاهرين 
مدن الواليات خا�شة مدينة ود مدين عا�شمة والية 

لكن  اليوم،  هذا  وفاة  حالة  ت�شجل  مل  اجلزيرة. 
ح�شب بيان �شادر من جلنة االطباء هنالك ا�شابة 
ملتظاهر بطلق ناري يف فخذه، كما �شجلت عدة من 

ا�شابات احلريق على االأج�شام وبع�ض الك�شور. 
كان يف  يناير   31 اليوم  التظاهرات هذا  ابرز 
املعار�شة  العريقة  االحياء  احد  بحري  �شمبان  حي 
للحكومة ال�شودانية والتي قدمت عام 2013 عدد 
من ال�شهداء كما كانت احياء املوردة والعبا�شية يف 
مواجهة �شر�شة  يف ال�شارع  العام وهو ال�شارع الذي 
عبدالعظيم  االعالم  خريج  ال�شاب  فيه  ا�شت�شهد 
بالكر  حافل  يوم  كان  ال�شارع،  على  ا�شمه  واطلق 

والفر يف كل املدن والقرى. 
على  من  احلبل  فك  حاول  الب�شري  الرئي�ض 
م�شر،  من  كل  �شملت  اقليمية  بجولة  وقام  رقبته، 
�شيا�شي  دعم  عن  بحثا  وت�شاد  والكويت،  قطر، 

�لعديد من قادة �الحز�ب �لوطنية  ما يز�ل 
رهن �العتقال و �أبرزهم �ملنا�سل علي �لريح 

�ل�سنهوري.
�سهيد�   49 �الن   حتي  �ل�سهد�ء  عدد  بلغ 

ح�سب ر�سد  حقوقيون
من    5000 من  �كرث  �ملعتقلني  عدد  بلع 
�لن�ساء و�لرجال ح�سب ر�سد نا�سطون �طلق 
رهن  �الأكرب  �لق�سم  ز�ل  وما  بع�سهم  �سر�ح 

�العتقال بال�سجون
ج�سدي   كثرية  تعذيب  حاالت  �سجلت    
�لطب   وفاة طالب  �برزها  �ملعتقلني  على 

حمجوب �لتاج حمجوب حتت �لتعذيب
جامعة  ��ساتذة  �ن�سام  �البرز  �مل�سهد 
مطالبه  �لتظاهر�ت  �يل  �لعريقة  �خلرطوم 

برحيل �لنظام
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خالد يحيى جابر النعيمي

رأي

بغداد  على  الوح�شي  الغا�شم  والعدوان  غزوالعراق  ذكرى  اأيام  قبل  مّرت 
اإنعطاف يف  ال�شوداء، نقطة  الليلة  عا�شمة املجد واحل�شارة والتاريخ، فكانت تلك 
كذب  التي  االمريكية،  املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  عار  و�شمة  وهي  العراق،  تاأريخ 
وله  �شامل،  دمار  ا�شلحة  العراق ميتلك  باأن  كله،  العامل  وادارته على  بو�ض  املجرم 
بعد خراب  ولكن  الواقع،  ار�ض  تكذيبها على  والتي مت  القاعدة،  تنظيم  عالقة مع 
الليلة،  تلك  اىل  ولنعد  �شعبه.  وقتل  وتهجري  العراق  وتدمري  يقال،  كما  الب�شرة 
حمالة،  ال  واقعة  احلرب  اأن  وفطنتهم،  بفطرتهم  يعرفون  العراقيون،  كان  حيث 
�شماء  لتحيل  باالآالف،  بغداد  على  ال�شواريخ  اإنهالت  الليل،  منت�شف  وبعد  وهكذا 
بغداد نارًا ودخان واأ�شالء تتطاير يف الف�شاء، وعمارات تتهاوى ومقرات ع�شكرية 
اأن  بالرغم من  مباغتة،  و  ا�شتباقية  االوىل  ال�شربة  كانت  تتفجر،  وزارات  ومباين 
القيادة العراقية كانت قد اخذت جميع االحتياطات واالنذارات لل�شعب والقطعات 
ي�شتثن  ومل  الوح�شي  الق�شف  وا�شتمر  احلكومية،  والدوائر  والوزارات  الع�شكرية 
والدفاع  اخلدمية  الدوائر  ي�شتثن  مل  كذلك  واالطفال،  وال�شيوخ  والن�شاء  االبرياء 
املدين واجلوامع والكنائ�ض ودور العبادة واملدار�ض واجلامعات وغريها. باإخت�شار 
الهجوم  بعدها  وبداأ  باإمتياز،  اإنتقاميا  االمريكي  الوح�شي  الق�شف  ا�شتمرار  كان 
التقدم  ويوقف  بطوليًا  قتاال  البطل  العراقي  اجلي�ض  ليقاتل  الربي،  الع�شكري 
اإدامة  ولكن  الب�شرة،  اىل  و�شولها  ومنع  ق�شر  اأم  االمريكي يف  للجي�ض  الع�شكري 
زخم الق�شف واالنزاالت على القطعات ومراكز التمركز وانت�شار القطعات. و قد 
التقدم  توقف  ان  بعد  املعركة  من  الثانية  ال�شفحة  بدء  االمريكية،  القوات  اعلنت 
نحو االرا�شي العراقية وف�شل الهجوم الع�شكري الربي، الكرث من ا�شبوعني وخا�شة 
اللواء 54 البطل الذي اوقف تقدم القوات الغازية، فبداأت معركة املطار باإنزاالت 
وح�شل  االنزاالت  توالت  وهكذا  دوليًا،  حمرمة  باأ�شلحة  �شديد  وق�شف  متكررة، 
اإ�شافة  والعمالء،  اخلونة  االدالء  مب�شاعدة  اال�شرتاتيجية  الطرق  على  ال�شيطرة 
باأ�شلحة و�شواريخ  �شامل  وتدمري  الق�شف  ووح�شية  والع�شكري  التكنولوجي  للتفوق 
الب�شرية،  لتقليل اخل�شائر  بان�شحاب اجلي�ض وتراجعه  اإنتهت  املدمرة،  التوماهوك 
واالعرتاف بالقوة الغا�شمة كاإحتالل غا�شم. هذه هي حمطة ا�شتذكار لغزو همجي 
ثبت عدم �شرعيته، اأف�شى اىل تدمري الدولة العراقية وحل جي�شها، وخلخلة التوازن 
االقليمي والدويل يف حل جي�شه الوطني، وبدات ال�شفحة االخرى من اخلراب الذي 

يعي�شه العراقيون االآن.

إستذكار 
يوم  
العدوان 
االمريكي 
على بغداد

واقت�شادي حتى يخرج من اأزمته احلالية، لكن ما ر�شح لنا انها  مل تكن 
موفقة ح�شب ما ت�شرب من معلومات. 

ابرز امل�شاهد هو ان�شمام اأ�شاتذة جامعة اخلرطوم اعرق اجلامعات 
ال�شودانية  اىل التظاهرات املطالبة با�شقاط النظام و وقع 512 دكتور 
من اجلامعة على وثيقة تطالب برحيل النظام يوم 30/يناير 2019 يف 
مقبل  يف  بت�شعيد  ينذر  االآن  امل�شهد  اجلامعة.  داخل  حا�شدة   خماطبة 
االيام خا�شة مع اإ�شرار جتمع املهنني املعار�ض الذي ينظم التظاهرات 
على موا�شلة املواجهة مع حكومة الب�شري حتى رحيله، ح�شب �شعار »لن 

نخون دماء ال�شهداء« ح�شب بيانات �شادرة عنهم.
امل�شلحة  القوات  ان�شمام  على  املراهنني  ا�شتبق  الب�شري  الرئي�ض 
وما  رتبة عقيد  كبارال�شباط من  مع  وا�شع  باإجتماع  لل�شعب   واإنحيازها 
تاريخ  لكن  الب�شري،  الرئي�ض  جانب  ايل  وقوفهم  عنه اإعالن  خرج  فوق، 
فما  الو�شط عقيد  و�شباط  ال�شغار  ال�شباط  ان   يقول  امل�شلحة  القوات 

دونها هم اقرب اىل نب�ض اجلماهري دائما.

31العدد 6-  السنة األولى



االقتصاد

  غسان الطالب

)Digital currency( وهي التي تكون 
لها وجود  متاحة فقط على �شكل رقمي، ولي�ض 
املعدنية،  والنقود  النقدية  االأوراق  )مثل  مادي 
ولها خ�شائ�ض مماثلة للعمالت املادية، فظهر 
الرقمية(،  العمالت  من  عديدة  ا�شكال  عندنا 
كان اأهمها واأكرثها انت�شارا هي عملة »البتكوين  
اال�شواق  من  للعديد  فدخلت   ،«  Bitcoin
من  العديد  لدى  قبول  ولها  العاملية  املالية 
هذه  فما  بالعمالت،  وامل�شاربني  امل�شتثمرين 

العملة وما هي مقوماتها؟
افرتا�شية  اإلكرتونية  عملة  هي  البتكوين 
معدين  اأو  ورقي  �شواء  مادي  وجود  لها  لي�ض 
الت�شفري، وال  اأ�شا�شي على مبادئ  ب�شكل  تعتمد 
بنك مركزي معني  اأو  نقدية  �شلطة  ت�شدر عن 
مما يعني عدم وجود اأي جهة رقابية اأو اإ�شرافية 
عليها، كما انها ال متتلك رقما مت�شل�شال وال اأي 
و�شيلة اأخرى كانت من اأي نوع تتيح تتبع ما اأنفق 
للو�شول اإىل البائع اأو امل�شرتي. ظهرت يف مطلع 
عرب  فقط  ا�شتخدامها  ويتم   2009 العام 
حتويل  او  امل�شرتيات  لت�شوية  االأنرتنت  �شبكة 

»الكود«  انتقال  طريق  عن  وذلك  العمالت، 
البائع،  مبا�شرة من حمفظة امل�شرتي  ملحفظة 
�شخ�شي  فهو  البنكي،  احل�شاب  ت�شبه   وهي 
يختلف  البنكي  احل�شاب  وكما  واآمن،  �شري  و 
حفظ  وهو  واحد  الهدف  ولكن  البنوك  ح�شب 
ثم  البتكوين،  عملة  من  ال�شخ�شي  الر�شيد 
وهو  باملحفظة  اخلا�ض  بتكوين  رمز  يعطيك 
عبارة عن جمموعة م�شفرة مكونة من حروف 
البتكوين  عملة  عليها  لت�شتقبل  وذلك  واأرقام 
عند �شراء هذه العملة، فبمجرد ح�شول البائع 
بال�شرية  تتمتع  ملكية  وثيقة  يعترب  »الكود«  على 
التامة وال يوجد الأي جهة كانت ال�شلطة عليها، 
فهي تذهب من ح�شاب م�شتخدم اإىل اآخر ب�شكل 
فوري ودون وجود اأي ر�شوم حتويل ودون املرور 
اأي  من  و�شيطة  جهات  اأي  اأو  م�شرف  اأي  عرب 
م�شتوى  على  متوفرة  اخلدمة  وهذه  كان،  نوع 
معقدة  ا�شياء  اأو  ملتطلبات  حتتاج  وال  العامل 
دولة  اأول  كانت  املانيا  باأن  علما  ال�شتخدامها، 
تعرتف بهذه العملة ال�شباب �شريبية اأي ملحاولة 
تلتها  ثم  لل�شريبة،  بها  املتعاملني  اخ�شاع 

ان  احتمالية  عن  حتدثنا  �شابقة  مقالة  يف 
االمريكي،  للدوالر  بديلة  عملة  العامل  ي�شهد 
تغرًيات  النظر هذه من  واأوردنا ما يربر وجهة 
مل  اننا  اإال  اليوم،  العامل  ي�شهدها  اقت�شادية 
نتطرق ملو�شوع الثورة الرقمية التي بدت تفر�ض 
�شواء  وا�شعة  اقت�شادية  قطاعات  على  نف�شها 
انتاجية اأم خدمية، ومنها ظهور العملة الرقمية 

االقتصاد العالمي 
الـــرقميــــة للعملـــة  واالتجـــاه 
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رف�شتها  باملقابل  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
بقوة ال�شني ودول اأخرى عديدة. 

      فرغم عدم و�شوح الروؤيا يف التعامل بها 
اإال اأن بع�ض املحللني يرون اأن لها عدة مميزات 

نذكر منها: 
افرتا�شية  عملة  انها  مكلفة: لطاملا  غري 
اأو  طباعة  كلفة  لها  يكون  فلن  ملمو�شة  وغري 
اأو  الورقية  النقود  يف  احلال  هو  كما  اإ�شدار 

املعدنية.
اإىل  حتتاج  ال   فهي  ال�شرعة:  ميزة  لها 
ذلك  يتم  فقط  وامل�شرتي،  البائع  بني  و�شطاء 
من خالل نقل العملة من حمفظة امل�شرتي اإىل 

حمفظة البائع. 
بال�شرية  متتاز  باأنها  خ�شو�شياتها  من 
وهي  عليها  يطلع  ان   الأحد  ميكن  وال  التامة، 
خارج �شيطرة ال�شلطة النقدية واأدوات الرقابة 

امل�شرفية.  
هوية  اأو  وطن  لي�ض  اأي  العاملية  هويتها  لها 
معينة وال حتدها حدود، و ميكن التعامل بها يف 

اأي مكان يف العامل.
يعني  ال  العملة  هذه  ميزات  عن  حديثنا    
جتاهل بع�ض العنا�شر يف خا�شيتها التي تت�شف 
االقت�شاد  يف  بدورها  لل�شكوك  واملثرية  بها 
الوطني كما يرى العديد من الباحثني واملهتمني 

مب�شتقبل هذه العملة  فعلى �شبيل املثال:    
-   ميكن لها ان توؤثر على موجودات البلد 
من  الدوالر،  �شحب  اأو  ال�شعبة،  العملة  من 

البنوك املركزية.
رقابية  اأو  لها  اأدوات حاكمة  وجود  -  عدم 

من جانب البنوك املركزية.

-  لي�ض لديها اأي �شكل اأو وجود ملمو�ض اأي 
كما قلنا باأنها رقمية يتم اإ�شدارها واالحتفاظ 

بها الكرتونيا.
وال  قانونية  مرجعية  الأي  تخ�شع  ال    -
حقوق  على  للمحافظة  تنظيمية  وال  ت�شريعية 

املتعاملني بها.
لها  ر�شمي  �شرف  �شعر  لها  يوجد  ال    -
كمرجعية ميكن القيا�ض عليه او االأعتماد عليه 
وقيمتها  وال�شراء،  البيع   عمليات  تنفيذ  عند 
تتغري ب�شكل حاد، وال تتمتع باال�شتقرار مقارنة 

بالعمالت االأخرى.
املتعارف عليها  النقود  توؤدي وظائف  -   ال 

خا�شة وظيفة حفظ القيمة اأو اأداة اإدخار. 
اأو رف�ض        من هنا كان احلذر يف قبول 
الهائل  اإ�شافة اىل االرتفاع  التعامل بها ر�شميا 
حيث  منها  الواحدة  الوحدة  �شرف  �شعر  يف 
قاربت ال 20 األف دوالر امريكي ثم هبطت اىل 
حدود ال 8 اأالف دوالر، وهنا يكمن ال�شوؤال كيف 

لعملة افرتا�شية من قيمة الواحد �شنت يف بداية 
اأوجد  كل هذا  االآن؟  عليه  ما هي  اىل  ظهورها 
من  العديد  نرى  ونحن  اليقني  عدم  من  حالة 
بعني  اليها  تنظر  زالت  ال  االقت�شادية  االنظمة 
احلذر والريبة خا�شة واأنها )جمهولة الن�شب( 
اأي »عملة البتكوين« ان جاز التعبري، لعدم وجود 
وال  اإ�شدارها،  عن  م�شوؤولة  ر�شمية  جهة  اأي 
تخ�شع الأية قوانني اأو ت�شريعات نقدية الأية دولة 
الرقابية  ال�شلطات  ن�شارك  فاإننا  لهذا  كانت، 
رف�شت  التي  البلدان  من  العديد  يف  خماوفهم 
منها   �شكل  اأي  اأو  الرقمية  العملة  بهذه  التعامل 

للمربرات التالية : 
و�شيلة  العملة  هذه  ت�شبح   ان  من  التخوف 
اأي  اإىل  حتويلها  �شهولة  ظل  يف  االموال   لغ�شل 
ت�شرف  جهة  اأو  رقابة  اأي  دون  العامل  يف  مكان 

على عملية التحويل هذه.
موطنها  من  االموال  روؤو�ض  هجرة  ت�شهيل 
االقت�شاد  حرمان  وبالتايل  اأخرى  اأماكن  اىل 
خطط  يف  االموال  هذه  م�شاهمة  من  الوطني 

التنمية االقت�شادية واال�شتثمار يف بلدانها.
اخلوف من اأن تكون هذه العملة و�شيلة لنهب 
وع�شابات  قوى  ل�شالح  النامية  الدول  ثروات 

دولية.
التالعب يف �شعر ال�شرف للعمالت الوطنية 
ثابت  �شعر �شرف  وجود  لعدم  وذلك  والعاملية، 
وم�شتقر لهذه العملة، مما يهدد بتعر�ض العامل 
اإىل اأزمة اقت�شادية ومالية ا�شد ق�شوة من ازمة 

ال 2008.
بعد كل هذا فاإننا نتوجه اىل علماء االقت�شاد 
وخرباء املال والنقود  يف وطننا العربي للوقوف 
عند هذه الظاهرة لبيان الغمو�ض فيها وما هو 
م�شتقبلها، ثم اجراء البحوث والدرا�شات التي 

تنري لنا الطريق دائما نحو االف�شل.
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االقتصاد

هذه  خمرجات  عن  الناجم  العميق  الاليقني 
من  البد  كان  املخرجات  هذه  وجراء   . العملية 
 ، امل�شتقبل  م�شاهد  الإ�شت�شراف  العلم  توظيف 

ا�شتباقا وا�شتعدادا ملعطيات قابل الزمان.
العربي   العلمي  االإ�شت�شراف  تاريخ  يعود   
ال�شبعينات  منت�شف عقد  اإىل  امل�شتقبل   مل�شاهد 
حتى  متاأخراأ  كان  وبذلك  املا�شي.  القرن  من 
وعلى   . اجلنوب  عامل  دول  بع�ض  مع  باملقارنة 
الرغم من ذلك متيزت بداياته بزخم ال يه . اذ 

كان يف وقته واعدا. 
ونرى اأن هذه البداية ال تكمن يف جمرد متاهي 
العاملي  االإنت�شار  واقع  مع  العرب  املثقفني  بع�ض 
للتفكري العلمي يف امل�شتقبل وتطبيقاته، كما يوؤكد 
اإمي العي�شاوي فح�شب، وامنا اأي�شاأ وخ�شو�شاأ  يف 
اأن  اإىل  1967 ٔدت  العرب يف حرب عام  مية 
بجدوى  عربية  نخب  �شعيد  على  االإح�شا�ض  يبداأ 
وتطبيقاته  امل�شتقبل  يف  العلمي  التفكري  توظيف 
التي  املدخالت  تاثري  من  للحد  �شبيالآ  العملية 
اأدت اإىل تلك الهزمية، وبالتايل احلد من تفاقم 
الرتدي العربي يف االأقل. ويوؤكد ذلك تاريخ البدء 
االإ�شارة،  جتدر  ال�شدد  وبهذا  الدرا�شات   بهذه 
واأخرون،  زحالن  انطوان  موؤلف  اإىل  كمثال، 
وال�شادر   ،2000 العربي عام  بالوطن  املو�شوم 
معلوماتنا  ح�شب  ُيعد  والذي   ،1975 عام   يف 

اأول اإ�شدار عربي يدعو اإىل التعامل مع امل�شتقبل 
اأنطالقاأ من مقاربة علمية .

موؤلفات  �شدور  تتابع  اإىل  اإدى  اإح�شا�ض  اإن 
ودرا�شات م�شتقبلية عربى توزعت على م�شتويني: 
نظرية- تعريفية، واإخرى اإ�شتطالعية- معيارية. 
 - النظرية  والدرا�شات  املوؤلفات  عن  فاأما 
اإىل  اأ�شا�شاأ  اإن�شرف  اإ  متيز  فلقد  التعريفية، 
التعريف باجلوانب املتعددة للحقل املعريف، الذي 
وُتعد  امل�شتقبالت.  بدرا�شات  االآن  ي�شمى  اأ�شحى 
وال�شادرعام  زحالن  انطوان  من  كل   موؤلفات 
نحن  املعنون:  زريق  ق�شطنطني  و   ،1975
والتاريخ، ال�شادر يف عام1977، و كذلك ح�شن 
الغربي،  لالإمناء  العربية  املقاربة  امل�شمى:  �شعب 
وال�شادر يف عام 1979، اأبرز املوؤلفات الرائدة 
حقل  يف  العرب  الرواد  اأوائل  وموؤلفيني  االأوىل، 

التفكري العلمي يف امل�شتقبل. 
اإن رييني العرب ال تكمن يف الغاية التعريفى، 
باإ�شت�شراف  االأخذ  اإىل  الدعوة  يف  اأي�شاأ  واإمنا 
امل�شتقبل �شبيالآ لالإرتقاء باالإ�شتجابة العربية اإىل 
يوؤكد حممود عبد  م�شتوى حتدياتهٔنطوت، كما 
فيه  �شادت  ع�شر  يف  العربي  اإير  على  الف�شيل، 

روح ال�شلبية واالإ�شت�شالم". 
ونفرت�ض اأن اإدراك نخبة من املثقفني العرب 

يفكر يف  واالإن�شان  التاريخ  قبل  ما  زمان  منذ 
اأدوات عربت عن  لذلك  ا�شتخدم  وقد  امل�شتقبل. 
هذا  مر  ذلك  وجراء  احل�شاري.  تطوره  نوعية 
فابتداءاأ   . امل�شامني  خمتلفة  باأمناط  التفكري 
كان دينيا، ب�شقيه الوثني والتوحيدي ، ثم اأ�شحى 
فل�شفيا ، وبعد ذلك خياالآ علميا. ومنذ منت�شف 
املنهجية  باملقاربات  ياأخذ  �شار  املا�شي  القرن 
عن  ُيعرب  اأ�شحى  اأنه  اإىل  باالإ�شافة   و  العلمية. 
اأعلى درجات التفكري االإن�شاين يف امل�شتقبل حتى 
يكون  اأن  اإىل  ذاته،  الوقت  يف  يتجه،  فاأنه  االآن، 

ظاهرة �شبه عاملية. 
ذات  متعددة  مدخالت  اأدت  ذلك  واإىل 
م�شامني خمتلفة. وتكمن جلها يف اثر خمرجات 
�شار  عامل  بلورة  يف  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
عملية  بت�شارع  م�شبوق،  غري  نحٍو  وعلى  يتميز، 
بخا�شية  ثم  ومن  عد،  ال�شُ �شتى  وعلى  التغيري 

 مازن الرمضاني

استشراف المستقبالت 
في الوطن العربي

استشراف المستقبالت 
في الوطن العربي
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داخل  امل�شتقبل  اإىل  االآنحياز  ثقافة  ن�شر  بجدوى 
�شدور  اإ�شتمرار  اإىل  العربىٔدى  املجتمعات 
اأو بحوث عربية م�شتقبلية  اأو درا�شات،  موؤلفات، 
اإىل الوقت الراهن. فهذه  ان�شرفت اإىل التعريف 
امل�شتقبل،  يف  العلمي  للتفكري  املتعددة  باجلوانب 
توظيياأ.  وكيفية  مبقارباتهية  التعريف  وب�شمنها 

ومثالها موؤلفات وليد عبد احلي و�شواه. 
واأما عن املوؤلفات والدرا�شات االإ�شتطالعية- 
االأوىل،   : بخا�شيتني  متيزت  فلقد   ، املعيارية 
اإىل  وعمد  موؤ�ش�شي،  اإطار  �شمن  م�شرتك  اإ  اأن 
على  العربي  الوطن  م�شتقبالت  اإ�شت�شراف 
ال�شعيري الدين ح�شيب واأخرون املعنون: م�شتقبل 
االآمة العربية: التحديات واخليارات، وال�شادر يف 
1988، و�شعد الدين اإمي واأخرون املعنون:  عام 
�شور امل�شتقبل العربي، وال�شادريف عام 1988. 
اأن�شراف  جُت�شد  فهي  الثانية،  اخلا�شية  اأما 
م�شرتك،  اأو  منفرد  بجهد  اما  اأخرى،  موؤلفات 
اإىل اإ�شت�شراف موا�شيع، على ال�شعيد اجلزئي ) 
القطاعي( ، كم�شتقبل بع�ض الدول العربية، اأييية 

امل�شرية. 
من  االأ�شا�شيني  امل�شتويني  اإين  وباالإ�شافة 
اإ�شتمر،  امل�شتقبلية،  العربية  املوؤلفات والدرا�شات 
مثالآ، �شدور درا�شات عربية اأفادت عناوياأ، بيد اأ، 
عملياأ، كانت تتحدث عن املا�شي اأكرث من حديثها 
الواقع  املعنونة:  درا�شة  امل�شتقبل.ومثالها  عن 
يف  وال�شادرة  جديد،  قرن  وحتديات  العربي 
الدرا�شات  من  النوع  هذا  ويتقابل   .1995 عام 
العربية مع تتابع ن�شرم�شامني ندوات علمية مهمة 
يف امل�شتقبل العربي ولكن دون اأن حتمل عناوينها 
يا�شني  ال�شيد  درا�شة  ومثالها  امل�شتقبل.  كلمة 
قرنيني،  بني  العربي  الوطن  املعنونة:  واأخرون 

وال�شادرة يف عام 2000.
العربية  املوؤلفات  بني  الكمية  املقارنة  وتفيد 
االعملية،  واالإ�شت�شرافية-  التعريفية،  النظرية- 
ثمانينيات  فمنذ  االأ.  للنوع  زالت  ال  الغلبة  اأن 
القرن املا�شي وحتى االآن مل يتجاوز عدد املوؤلفات 
عن  االإ�شت�شرايف-العملي  امل�شمون  ذات  العربية 

خم�شة موؤلفات وال غري. 
امل�شتقبل  اإ�شت�شراف  ايالء  عدم  ويتزامن 
االأخذ  اإ�شتمرار  مع  ي�شتحقها  التي  االأهمية 
باأمناط من ال�شلوك العملي تعربعن نوعية روؤيتنا 
املعطيات،  من   العديد  ذلك  وتوؤكد  للم�شتقبل. 

ومنها االآتي:
الر�شمي  العربي  االإ�شت�شراف  بقاء  اأوال، 
الدول  للم�شتقبل مقت�شراأ على عدد حمدود من 
)اأثنان  العربية  الدول  جمموع  فمن  العربية. 
دول  �شبع  حكومات  عمدت  فقد  دولة(  وع�شرون 
 ، واالردن  واملغرب،  م�شر،  يف  االآن  حتى  تتحدد 

ودولة   ، ال�شعودية  العربية  واململكة   ، وال�شودان 
وقطر،   ، والبحرين   ، املتحدة  العربية  االإمارات 
الإ�شت�شراف  مب�شاريع  االآخذ  اإىل  عمان،  و�شلطنة 
م�شتقبالتها والأزمنة متتد اإىل ب�شعة عقود قادمة. 
فبينما ميتد مثال م�شروع  م�شتقبل م�شر اإىل عام 
ال�شعودية  العربية  اململكة  2020، ميتد م�شروع 
اأما م�شروع  اإىل عام2030.  للم�شتقبل  واملغرب 

�شلطنة ُعمان فهو ميتد اإىل عام 2040.      
العربية  احلكومات  اإ�شتعانة  ندرة   ، ثانياأ 
م�شتقبالت  اإ�شت�شراف  عملية  تتوىل  بوزارات 

املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  وُتعد  بلدانها. 
مثل  على  تتوافر  التي  الوحيدة  العربية  الدولة 
جمل�ض  �شوؤون  بوزارة  ت�شمى  والتي  الوزارة،  هذه 
تن�شحب  الندرة  هذه  ومثل  وامل�شتقبل.  الوزراء 
التي  الر�شمية،  البحثية  املراكز  على   اأي�شاأ 
يفرت�ض اأن ُتقدم للحكومات العربية االإ�شت�شارات 
وُتعد  ل.  اإتخاذها  قبل  امل�شتقبلية  والدرا�شات 
م�شر مبثابة االإ�شتثناء. فية الوحيدة، التي يوؤدي 
يرتبط  الذي  امل�شتقبلية،  الدرا�شات  مركز  فيها 

ر�شمياأ مبجل�ض الوزراء امل�شرييفة.
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االقتصاد

العربية،  اجلامعات  جل  اإهتمام  �شاآلة  ثالثاأ، 
التفكري  طلبتها  تعليم  يف  واخلا�شة،  الر�شمية 
عملياأ.  تطبيقه  وكيفية  امل�شتقبل،  يف  العلمي 
واجلزائر،  م�شر،  يف  جامعات  فبا�شتثناء 
واململكة  و�شوريا،  واالردن،  والعراق،  واملغرب، 
بقية  تزل  مل  والكويت،  ال�شعودية،  العربية 
اجلامعات العربية، وهي عديدة، تتجاهل اإدخال 
براجمها  درا�شية �شمن  امل�شتقبل كمادة  مو�شوع 
االأولية  الدرا�شات  �شعيد  على  �شواء  االأكادميية، 

اأو العليا. 
من  جتعل  التي  اخلا�شة  يةية  كما  و  رابعاأ، 
ل�شيقة  م�شتقبلية  و/اأوبحوت  درا�شات  كلمات 
مراكز،  ب�شعة  النظرعن  فبغ�ض  بعناويية. 
وتن�شرف  فقط،  عربية  دول  ت�شعة  يف  تنح�شر 
على  امل�شتقبالت  بدرا�شات  االإهتمام  اإىل  فعلياأ 
ك�شعف  مهمة  م�شاكل  من  معاناتها  من  الرغم 
عن  ناهيك  الر�شمي،  وغري  الر�شمي  التمويل 
من  االإخت�شا�ض  ا�شحاب  عدد  حمدودية 
فيها،  العاملني  العرب  املحرتفيني  امل�شتقبليني 
اإما  املراكزاالأخرى  جل  اأن  العي�شاوي،  اأمي  يوؤكد 
ين�شط  اأنه  اأو  )عملياأ(،  له  ن�شاط  ال  "...معطل 
جلباأ  لعنوانه  ب�شلة  متت  ال  اأن�شطة  يزاول  ولكنه 

البحث  جمال  حول  يحوم  اأنه(  )اأو   ... للموارد 
بحوثاأ  ينتج  اأن  دون  )ولكن(   ... امل�شتقبلي 

م�شتقبلية باملعنى احلقيقي للكلمة...".
يف  واملتخ�ش�شة  اجلادة  العربية  خام�شاأيات 
امل�شتقبل  يف  العلمي  بالتفكري  عالقة  له  ما  ن�شر 
معلوماتنا  وح�شب  خ�شو�شاأ.  والعربي  عموماأ، 
التي  م�شتقبلية  درا�شات  جملة  يف  يات  تتحدد 
)كتاب(  جملة  يف   وكذلك  امل�شرية،  ىٔ�شيوط 
للبحوت  العربي  املركز  بداأ  التي  اإ�شت�شراف، 
ودرا�شات ال�شيا�شات يف الدوحة، قطر، باإ�شدرها 

االدوريات  اأحدث  ُتعد  2016ه   منذ بداية عام 
العربية ذات العالقة . 

امل�شتقبلٔىل  عناوية  يحمل  ر�شينة  يات،  
اأيات  كما  بريوت.  يف  ح�شرياأية  به  التخ�ش�ض 
اإىل  تعمد  متباينة،  عناوين  حتمل  اأخرى،  عربية 
ن�شر موا�شيع ذات م�شامني م�شتقبلييا�شة الدولية 

ال�شادرة . 
امل�شتقبل  يف  العلمي  اأير  من  الرغم  وعلى 
عقد  منت�شف  منذ  اإقرتن  العملية،  وتطبيقاته 
واعدة،  ببداية  املا�شي،  القرن  من  ال�شبعينيات 
اأبراهيم  اإال اأن خمرجاتهية زخم بداياته. ويعرب 
اإن  بقوله  املخرجات  هذه  عن  العي�شاوي، 
" كاليتيم  االإ�شت�شراف العربي للم�شتقبل اأ�شحى 
من  قليل  العلمي...)حظه(  البحث  مائدة  على 

العناية )وحظه( اأقل من التمويل".
لذا ال غرابة يف اأي�شاعد على اإحداث نوع من 
ومن  ـ  العرب  نحن  ـ  تفكرينا  اأمناط  يف  التغيري 
العربية  فاملجتمعات  امل�شتقبل.  حيال  �شلوكنا  ّثم 
جماميع  ثالت  حتت�شن  االأ،  تعلق  قدر  اإ�شتمرت، 

اإجتماعية تتبنى ثالث روؤى متباينة : 
 - فكرية  االآوىلٔية  املجموعة  عن  فاأما 
ثقافييا�ض على ما �شبق ولي�ض على ما مل ىٔىل 
�شحب ما كان من اأمناط احلياة املا�شى، وكذاك 
بديالآ  املا�شي  اإحالل  مبعنى  يكون،  قد  ما  على 
ال�شيد  يقول  ال�شدد،  وبهذا  وامل�شتقبل.  للحا�شر 
املعا�شر  العربي  املجتمع  يف  نحن   ... يا�شني:" 
حمرابه  يف  نتعبد  املا�شي  كهف  يف  قابعون 
اإقناعنا  يحاول(  ...)والبع�ض  اأ�شباحه  وتخايلنا 
يكون  لكي  ي�شلح  فيه  دار  ما  بكل  املا�شي  باأن 

مرجعيتنا يف احلا�شر ويو�شلنا للم�شتقبل." 
احلا�شروامل�شتقبل  ي�شحى  اأن  ٔىل  اإٔية، 
متقوقعاأ عند املا�شي، توؤدي بالتايل اإىل اأن تكون 
امل�شتقبل،  ت�شوف  اإىل  يتطلع  نزوع  لكل  كابحاأ 
باإنت�شار  يتميز  العربي  الواقع  واأن  خ�شو�شاأ 
ثقافة حتتكر احلقيقة، وتلغي التجديد، وتنفرمن 

التجريب، وت�شرتيب باملخالفة ، وتق�شي االآخر. 
 – فكرية  الثانىٔية  املجموعة  عن  واأما 
تاأمني  من  جتعل  اذ  االأوىل.  عن  خمتلفة  ثقافية 
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مثالآ،  ويعرب،  وتغليه.  احلا�شر  يف  العي�ض  م�شتلزمات 
الكاتب ال�شعودي،عائ�ض بن عبداهلل القرين، يف كتابهٔية 
بقوله : " ...اإترك امل�شتقبل حتى ياأتي ال ت�شاأل عن اخباره، 

وال تنتظر زحوفه الأنك م�شغول باليوم  ...".
اإن ٔية جتد اأي�شاأ اإنت�شاراأ يف ال�شارع العربي. فعندما 
قد  فاأنه  امل�شتقبل،  من  موقفه  عن  املواطنى،  اأحد  ت�شاأل 
اأ�شا�شاأ.  احلا�شر  على  ين�شب  اإه  اأن  يوؤكد  بجواب  يقول 
ومثال ذلك اإجابة اأحد امل�شريى. اذ قال: " يا عمي اأنت 
بتكلمني عن بكره )اأي عن الغد(، خلى)اأي دعنا نبقي يف 

اليوم (". 
تن�شئة  جتذر  اأ،  تاأثى:  اإٔية  على  �شاعد  وقد 
اإجتماعّىٔيع االإرادة االإن�شانية التدخل يف كيفية �شناعته 
عربي  بنزوع  الثانييفيد  املدخل  اأما  تريد.  ما  وفق  على 
املجتمع  اإ�شغال  اإىل  العموم،  يف  يتطلع،  اإ�شتمر  ر�شمي 
باإ�شكاليات ثانوية ومتجددة �شبيالآ الإبعاد اإه عن اإ�شكالياته 
جذرية  معاجلات  دون  بدورها  اإ�شتمرت  التي  االإ�شا�شية 
اإن  حا�شره.  واقع  مبعطيات  اإ�شغاله  ّثم  ومن  حقيقية، 
ال�شبيل  هي  التي  باالهداف  االإدارة  ولي�ض  باالأى،  االإدارة 

لالإرتقاء احل�شاري.
�شمات  اإنت�شار  اإىل  اإجتماعياأ،  يوؤد،  مل  تقدم  ما  اإن 
�شرائح  بني  واالإحباط،  والياأ�ض،  والالمباالة،  االإغرتاب، 
تراجع  اإىل  اأي�شاأ  واأمنا  وا�شعة فح�شب،  اإجتماعية عربية 
اإىل  العربي  املجتمع  حاجة  حيال  بامل�شوؤولية  ال�شعور 
اأالرتاجع ال ياالأخذ  االإرتقاء احل�شاري. وغني عن القول 
توافر  اأ�شالآ  يتطلب  واأير  �شيما  واإ،  امل�شتقبل  بالتفكري يف 
واأيجاد  ى   التي  االإ�شكاليات  حيال  بامل�شوؤولية  ال�شعور 

احللول اجلذرية لها. 
اأف�شى  العربية  املجتمعات  داخل  املجموعتني  اإين 
موقفاأ  له،  االإ�شتعداد  وجدوى  امل�شتقبل  عن  ييث  اأن  اإىل 
�شلبىٔن االإنحياز العربي اإىل املا�شي و/اأو االإن�شغال بثقل 
معطيات احلا�شر اأف�شى يف العموم اإىل اأن ي�شتمر اإختزال 
احلا�شر يف املا�شي، واإيال عن ال�شعي اإىل نقل التفكري يف 
امل�شتقبل، اإنطالقاأ من احلا�شر، اإىل دائرة العمل الواقعي 

واجلاد. 
تتميز  االإنت�شار،  اأٔية نخبة عربية، ال زالت حمدودة 
باإنحىٔىل امل�شتقبل، تفكرياأ و�شلوكاأ. ويعرب حممد بري�ض 
االإن�شان  دفع  اإىل  ترمي  اإنها  بقوله  النخبة  عن غاى هذه 
املا�شي  جهة  اإىل  الفرار  عن  العدول  ...اإىل   " العربي 
اإحتماءاأ واأدباراأ عن مواجهة الواقع ...واإىل اإجتناب امليل 

املطلق جهة امل�شتقبل متنياأ وحلماأ ."
العربية  املنظمة  قبل  من  دعماأ  التوجه  هذا  ويجد 
للرتبية والثقافة والعلوم من خالل الندوات التي تعقدها 
عن درا�شات امل�شتقبالت يف الوطن العربي، وكذلك  عرب 

وحدة الدرا�شات امل�شتقبلية التابعة لها.
و غني عن القول  اأن عموم املوقف ال�شلبي العربي من 
امل�شتقبل لي�ض مبعزل عن تاأثري مدخالت ذات تاأثريعميق 
مقال  يف  اأهمها  تناول  اإىل  و�شنعمد  العربية.  الذات  يف 

الحق

كالم اخـــر 

كرثت يف االونة االخرية ت�شريبات انت�شرت يف و�شائل التوا�شل االجتماعي تتحدث عن 
خطوات على االر�ض تقوم بها القوات االمريكية يف بع�ض املحافظات العراقية الهدف منها 
قرارات  او  مكاتبها  �شرب  خالل  من  ايران  من  املدعومة  العراقية  امليلي�شيات  من  احلد 

بتجريدها من ال�شالح وحما�شرتها وانهائها.
العاطفة  �شدة  من  نابعة  عفوية  بطريقة  الت�شريبات  هذه  العراق  يف  النا�ض  تناقل  وقد 
التي تفي�ض بالكراهية لهذه امليلي�شيات، ملا لها من �شمعة �شيئة نتيجة لت�شرفاتها وجرائمها 
اآخر ال يقل خطورة وهو ارتباطها  العزل، ول�شبب  التي ارتكبتها بحق الكثري من املواطنني 
العراق  يف  النا�ض  لدى  والكراهية  االنزعاج   م�شاعر  ان  ال�شيما  بايران،  وال�شريح  املعلن 
للنظام القائم يف ايران �شهدت يف االونة االخرية ظهورا ملمو�شا، بل ومت�شاعدا يف مدن 
وحمافظات كانت حتى وقت قريب متهمة بوالئها او انحيازها اليران، لكن الواقع اثبت عدم 
�شحة هذا االعتقاد وما جرى من حرق للقن�شلية االيرانية يف الب�شرة يكاد يكون الدليل 

االبرز على ذلك وغريه من االدلة التي ن�شمعها ون�شاهدها يوميا.
ويف و�شط هذه امل�شاعر العراقية الناقمة على امليلي�شيات وقادتها تاأتي موجة الت�شريبات 

عن احلنق االمريكي على ايران وميل�شياتها لتجد من ي�شدقها.
فهل نحن امام حقائق ام فربكات ؟
وهل بالفعل ان االمريكان جادون ؟

وهل امل�شلحة االمريكية تق�شي بذلك ؟
راأينا  هل  نت�شاءل:  ان  البد  وهنا  االهمية،  غاية  يف  عليها  االجابة  تبدو  وغريها  ا�شئلة 

بالفعل او �شهد النا�ض واقعة واحدة من بني ع�شرات الوقائع التي ن�شرت ومت تداولها؟
واجلواب .. كال!! 

يف احلقيقة كانت عملية واحدة فقط تلك التي �شربت بها الطائرات االمريكية �شربة 
خفيفة حتذيرية لقوات عراقية و ميلي�شياوية عند احلدود العراقية ال�شورية ال�شباب تتعلق 
باالتفاقات االمريكية مع تركيا ورو�شيا فيما يتعلق بالو�شع يف �شوريا، وعدا ذلك مل جند على 
ار�ض الواقع اية حتركات فعلية او جادة يف هذا ال�شدد. قد تكون جرت هنا اوهناك مالحقة 
ملطلوب ل�شبب ما او رد على حتر�ض بالقوات االمريكية مثال، لكن كل هذه ال ترقى اىل ر�شم 

االحالم يف خميلتنا.
ان االمريكان لو كانوا جادين فيما يريدون ان يفعلوا اي �شيء يف العراق لنفذوه بني ليلة 

و�شحاها ولن ت�شتطيع اية قوة ان تقف بوجههم ان كانت امللي�شيات او غريها.
ومن هنا ين�شح الكثري من املراقبني وال�شيا�شيني املخ�شرمني بالتاأين يف تقبل ما ين�شر 
او يبث وت�شديقه على ا�شا�ض انه امر حقيقي، مثلما االمر مع ما يروج عن تغيري امريكي 
�شيجري يف العراق، ولذلك فاأن ما يقال اي�شا عن التغيري القريب القادم املزعوم  يف العراق 
هو م�شر اكرث مما ينفع النها تهز م�شداقية من يقف يف خندق املعار�شة للعملية ال�شيا�شية.

�شتعود  الزوابع غري احلقيقية  اثارة مثل هذه  ان  القول  ال�شريعة ميكننا  اال�شواء  بهذه 
على من يتلقفها بال�شرر ال�شيما اذا ما تكررت ليبقى ينتظر دون جدوى حتى يقتله الياأ�ض.

الدار التي تهدمت ال يعيد بناءها اال اهلها وهم اوىل من غريهم .. فال تنتظروا �شيئا 
من غريكم.

 جالل النداوي

الميليشيات في العراق.. والمطرقة المفقودة
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حياتك  بناء  تعيد  و�أنت  �شعورك  ماهو 
وم�شتقبلك وكاأنك ولدت �لآن؟

ميكنها  التي  الأ�سئلة  اأ�سعب  من  �س�ؤالك  ـ 
اأ�سف  �سيدتي   يا  فكيف  �س�ري،  لأي  ت�جه  اأن 

�سع�ري؟ اإنه �سع�ر مّر و�سفه يجرح روحي وي�سب 
من  وتع�د  �سيء  كل  تخ�سر  اأن  وجعها،  ف�ق  امللح 
انها  باإخت�سار  الط�يلة،  الغيب�بة  ي�سبه  ال�سفر  
�سخرة �سيزيف رفعتها مرات عدة ثم تدحرجت 
وثقة  امل  وكلي  من جديد  املحاولة  اأكرر  اأنا  وها 

بالنجاح وامل�ستقبل ال�اعد.
ـ ما هي �أبرز �ل�شعوبات �لتي و�جهتك خالل 

�إقامة م�شروعك يف هولند�؟
فقبل  ابدا،  �سهلة  الأم�ر  تكن  مل  ب�سراحة  ـ 
يف  النجاح  من  لبد  ه�لندا  يف  عمل  اي  تبداأ  اأن 
درا�سة  ذلك   وبعد  والندماج،  اللغة  امتحان 
اجلدوى القت�سادية ومن ثم امل�افقات املطل�بة، 
ال�سع�بات  جتاوز  ا�ستطعت  هلل  احلمد  ولكن 
كافة  من  العمالء  وا�ستقطاب  النجاح  وحتقيق 
ال�سفر  و  ال�سياحة  جمال  يف  فخربتي  اجلن�سيات 
من  كان  �س�ريا  يف  اخلتم  ومكتب  وقدمية  كبرية 
املكاتب املعروفة بتعامله وا�سعاره املناف�سة لذلك 
نحن  وها  جديد.  من  الثقة  ك�سب  هنا  ا�ستطعت 

بد�ية نرحب بكل يف جملتنا كل �لعرب �لتي 
وجناحك  �وروبا  يف  عربي  جناح  بكل  تفتخر 
�لظروف  عتمة  يف  �مل�شيئة  �ملنار�ت  �إحدى 

�ل�شعبة �لتي نعي�شها، �شوؤ�لنا �لأول لك

مجدولين الرفاعي

شركة الختم للسياحة والسفر بإدارة سورية متميزة
الزعبي لكل العرب: 

إنه��ا صخرة س��يزيف رفعتها مرات عدة ث��م تدحرجت

االقتصاد

همام الزعبي �ساب �سوري طموح هجرته احلرب الدائرة يف 
�سوريا مع طفليه ليرتك خلفه ما بناه خالل ال�سنوات املا�سية، 
عمل همام يف جمال ال�سياحة وال�سفر واحلج والعمرة، ا�سافة 

اىل تاأجري ال�سيارات.
كل ما كان يحلم ويخطط له هو تو�سيع عمله وفتح فروع 
احلرب  لكن  ال�سورية،  املحافظات  باقي  يف  ملكتبه  ا�سافية 
و�سردت  وقتلت  وياب�سها،  الأحالم  اأخ�سر  اأكلت  ال�سر�سة 

واأطلقت النار على امل�ستقبل.
ترك همام مدينته اجلنوبية درعا وتوجه يف رحلة جلوء 
اإىل هولندا التي فر�ست عليه قوانينها، تعلم لغتها والندماج 

يف جمتمعها قبل اأن يبداأ يف اإعادة ترتيب حياته من جديد.
جنح همام يف كل ما ُطلب منه، ثم توجه اىل �سوق العمل 
لل�سياحة وال�سفر(  يف  فاإفتتح �سركته اخلا�سة )مكتب اخلتم 

مدينة خرونينغن الهولندية.
بطيب  اجلمهور   وا�ستقطب  النظار  اخلتم  مكتب  لفت 
املواعيد والأ�سعار  الدقة يف  اإىل  وال�سدق، بال�سافة  التعامل 

املناف�سة.
اأكرث على ق�سة جناح �سورية، كان لنا مع ال�سيد  وللتعرف 
همام الزعبي �ساحب ومدير �سركة )اخلتم لل�سياحة وال�سفر( 

احلوار التايل:
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معيار  هي  الدقيق،  مبعناها  الثقافة 
على  االإن�شانّية  املجتمعات  يف  ينت�شر  و�شلوك 
املفاهيم  من  الكلمة  هذه  وُتعترب  اختالفها، 
املركزّية يف االأنرثبولوجيا، ل�شمولها على كاّفة 
الظواهر والتغرّيات التي حتدث يف املجتمعات 

الب�شرّية من خالل العلم واملعرفة.
املت�شّبث  ال�شخ�ض  فهو  املتثاقف،  اأّما 
باجلوهر  اجْلاهل  والعناوين،  بالق�شور 
حفظ  خالل  من  الثقافة  مّدعي  وامل�شمون، 
من  ميّل  ال  امل�شطلحات  من  بع�شًا  وتكرار 

تكرارها يف كّل حمفٍل اأو نقا�ض.
الكون،  اأحوال  بكّل  العلم  املتثاقف  يّدعي 
الرّب يف  يزاحم  اأن  منهم  البع�ض  يكاد  حتى 
علم الغيب، يف�ّشر، يحّور، يتفل�شف، يتحاذق، 
تكاد  حتى  نف�شه،  ليربز  الرثثرة  من  ميّل  وال 
وداء  الغرور  في�شيبه  الع�شر،  نبّي  حت�شبه 
العظمة، ويبدع يف االإحتيال وتزييف احلقائق، 

وجتميل عناوين جوهرها باطل.
ن كاحلرباء،  ي�شتهر املتثاقف بنفاقه، متلوِّ
فهو تارًة متدّين واأُخرى علمايّن، ويف جمال�ض 

اأُخرى ملحد اأو �شيخ جامع.
وحّب  ال�شهرة  بهو�ض  م�شاٌب  املتثاقف 
خّلفت  لو  حتى  االأمر،  كّلفه  مهما  الظهور 
العنًا  �شحاياه  على  ميّر  فهو  �شحايا  �شهرته 
اأو حّتى مزاحمة ظّله  اإّياهم ملحاولة عرقلته، 
وهو ال ظّل له، يعميه املركز االأّول يف كّل اأمٍر، 
غري  املركز  باأّن  يّدعي  فاإّنه  يح�شده  مل  فاإن 

الئق وال ي�شتحّق!
جاهاًل،  املتثاقف  يكون  باأن  ُي�شرتط  وال 
الُعليا،  ال�شهادات  حملِة  من  املتثاقفني  فاأكرث 
�شحيح،  والعك�ض  مثقف،  متعّلم  كّل  فلي�ض 
عندما  )كونفو�شيو�ض(  اإليهم  اأ�شار  اإذ 
�شائع،  جهٌد  تفكري  دون  من  قال:«التعّلم 

والتفكري من دون تعّلم اأمٌر خطري«.
مقولة  يف  االأُوىل  الفئة  اأّن  حيث 

َيقحمون  الذين  املتثاقفون  هم  كونفو�شيو�ض 
العلم  تفكري، مّدعني  بدون  اأمٍر  بكلِّ  اأنف�شهم 
والدراية بت�شّعبات االأمور مهما كانت عقدها، 
يظهرون اهتمامهم بكلِّ التفا�شيل، ويف حقيقة 
االأمر هم ال يفكرون اإاّل باأنف�شهم وم�شاحلهم 
يف  ماآرب  اهتماماتهم  من  ولهم  ال�شخ�شّية، 
واملال  واملجد  وال�شهرة  كالنجاح  اأعماقهم، 
الفئة  هذه  فاإّن  االأمر  حقيقة  ويف  وغريها... 
لتح�شيل  بل  للتفكري،  الوقت  لديها  لي�ض 
االإن�شانّية  ح�شاب  على  لو  حّتى  املكا�شب 
يجد  لن  املجتمع  اإحتاجهم  اإن  و  واملجتمع، 
فهم  �شوؤاٍل،  الأّي  جوابًا  يجد  ولن  اأثرًا،  لهم 
عّدة  اإاّل  الفارغة  �شفحاتهم  يف  يحفظون  ال 

�شطور و بع�ض العناوين.
عادًة  فهي  املفكرة،  االأُخرى  الفئة  اأما 
جندها  ما  وغالبًا  مبالية،  ال  جمتمعاتنا  يف 
مهّم�شة، وهم الفئة التي يت�شّلق على اأكتافهم 
اإىل  الو�شول  بغية  املتثّقفني  ال�شعاليك  فئة 

ال�شهرة واملراتب الُعليا.
ويف النهاية يا �شادة يا كرام، هذه واحدة 
بل  واملهرتئة،  املُتهالكة  جمتمعاتنا  اآفات  من 
املجتمع،  على  االأخطر  االآفة  باأّنها  واأُجزم 
من  العربّية  بالدنا  ُتعانيه  ما  ظّل  يف  ة  خا�شّ
باأم�ّض  نحن  ويالٍت،  و  وحروٍب  راعاٍت  �شِ
االأمور  ببواطن  العامِلني  املثقفني  اإىل  احلاجة 
وما يخدم البالد، فمجتمعاتنا حقيقًة بحاجٍة 
�شغرية  كانت  ولو  خطوة  يدفعها  من  كّل  اإىل 
عقدة  باأّن  اأرى  ولكني  االأمام،  اإىل  حتت�شب 
تنحدر  بالدنا  يف  اجلدد  واملتثاقفني  املثاقفة 
اليوم  ن�شهد  ونحن  احلجريّ  الع�شر  اإىل  بنا 
العلم والتكنولوجيا والتطّور احل�شاري،  زمن 
من  فتكًا  اأ�شّد  �شالح  والفكر  �شالح  فالقلم 
كلِّ  من  نفعًا  واأ�شّد  املدمرة،  الكون  اأ�شلحة 

اأدوات االإعمار!

غادة حاليقة

المتثاقفون 
الجدد

ووزارة  العاملية  اآياتا  اليوم معتمدون  من منظمة 
احلج والعمرة يف ال�شعودية.

�لتي  �خلدمات  عن  حتدثنا  �أن  لك  هل  ـ 
�خلدمات  هذه  وهل  �خلتم،  مكتب  يقدمها 
ب�سكل  �الوروبي  �ملو�طن  تهم  �أم  للعرب  خا�سة 

عام و�لهولندي ب�سكل خا�س؟
ـ يف احلقيقة االإقبال العربي كبري جدا وخا�شة 
وتركيا  لدول اخلليج  والفيز  والعمرة،  على احلج 
فاالإقبال  ال�شياحية  احلجوزات  واأما  وغريها، 
العرب،  اإقبال  من  اأكرث  االأوروبني  من  عليها 
تنا�شب  وا�شعارنا  ومتعددة  متنوعة  وخدماتنا 

اجلميع. وميكن احلجز عن طريق موقعنا:
www.alkhatemtravel.com

او عرب �شفحتنا على في�شبوك:
Alkhatem Travel & Tourism

خارج  ل�سركتك  فروع  بفتح  فكرت  هل  ـ 
هولند�؟

الفكرة موجودة طبعا رغم اأننا نتعاون مع عدة 
مكاتب يف الوطن العربي والدول االأوربية. ـ

يف  �سوريا  �إىل  �لعودة  يف  رغبة  لديك  هل  ـ 
�ملدى �ملنظور؟

ميكن  ال  لكن  بحبها  واأهيم  �شوريا  اأع�شق  ـ 
االآن  تعي�شها  التي  الظروف  ظل  يف  اإليها  العودة 
رمبا الحقا ان حت�شنت الظروف و�شاأذهب وقتها 
�شنبلة  كل  واأعانق  حجارتها  من  حجر  كل  الأقبل 

تتمايل يف �شهولها.
ـ على �ل�سعيد �ل�سخ�سي هل جتد �سعوبة يف 
تربية �أوالدك يف جمتمع مفتوح يختلف كليا عن 

�ملجتمع يف �سوريا؟
االأمور  هلل  احلمد  ولكن  كثرية  ال�شعوبات  ـ 

جيدة ب�شكل عام.
ـ ماهي �أحالمك �مل�ستقبلية بعد جناحك يف 

�لعمل �ل�سياحي يف هولند�؟
وقناعتي  لها  وال حدود  كبرية جدا  اأحالمي  ـ 
باأن االإن�شان ي�شتطيع باملثابرة والعمل حتقيق كل 
مكتب  فتح  اإعاده  االأكرب  حلمي  اليه،  ي�شبو  ما 
اإىل  �شياحية  رحالت  وتنظيم  �شوريا  يف  اخلتم 

هولندا والعك�ض.
معاملة  على  �حل�سول  �لعرب«  »كل  تطمح  ـ 
خا�سة منكم جلميع قر�ئها وخا�سة يف حجوز�ت 
�لت�سهيالت  بتقدمي  تعدنا  فهل  و�لعمرة  �حلج 

لكل من يحمل معه ن�سخة من جملتنا؟
الت�شهيالت  كل  �شاأقدم  و�شهال  اأهال  ـ 
واحل�شومات لكل قراء جملة كل العرب والأ�شرتها 

اأي�شا فنحن نكرب بكم وبثقتكم.
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الثقافة

ال�شوريني  الفنانني  من  جمموعة  مب�شاركة 
اأقام ملتقى ا�شن الثقايف يف املانيا فعالية ثقافية 
على  حازت  ق�شرية  م�شرحية  وعرو�ض  فنية 

اإعجاب اجلمهور وت�شفيقه احلار.
التي  الفنية  واملنحونات  اللوحات  ج�شدت 
ورغم  واآالمها  اأوجاعها  بكل  �شوريا  عر�شت، 
اللوحات   بع�ض  على  املنقو�ض  اليا�شمني  بع�ض 
كل  على  الطاغي  اللون  هو  احلزن  لون  ظل 

االألوان.
ب�شمة  املعر�ض،  يف  امل�شاركة  االأ�شماء  من 
قطيفان، �شالح احل�شني، �شو�شن حج ابراهيم 
كري  ح�شني  دم�شق(،  من  للم�شاركة  )قادمة 
ح�شن،  �شالح  الرحمن،  عبد  م�شطفى  بري، 

نور عبيد، وليد البورداتي، ن�شرين حممد.
التقديرية  ال�شهادات  بتوزيع  امللتقى  اختتم 
قدمها ال�شيد عدنان االأ�شرت مدير ملتقى ا�شن 
و�شالت  مع   املو�شيقى  �شدحت  ثم  الثقايف 
الفرات  ا�شتح�شرت  فراتية  تراثية  غنائية 

وج�شره املعلق.
التايل  اللقاء  لنا  كان  املعر�ض  هام�ض  على 
الذي  احل�شني  �شالح  والنحات  الفنان  مع 
حازت منحوتاته املميزة على اإعجاب اجلمهور 

إلــــــى ســــوريــــا  ــــن و  ــــب م ــــة ح ــــال الــــفــــن رس
العري�ض من العرب واالأملان.

ـ هل االإبداع بحاجة اإىل درا�شة، اأم الدرا�شة 
حتتاج اإىل ابداع؟

ـ االإبداع يحتاج اإىل املوهبة، واملوهبة حتتاج 
اإىل رعاية وتنمية واحت�شان �شواءًا من

اأو احلكومات، وكال احلا�شنتني  املجتمعات 
للمواهب  �شيما  العربية،  بالدنا  يف  مفقودتني 
املجتمع،  بناء  يف  واملوؤثرة  واخلالقة  الفاعلة 
اأما الفن  الهابط الذي يوؤدي اإىل ال�شقوط فاإنه 
يجد كل الرعاية يف بلداننا، اأما بالن�شبة لل�شق 
الثاين من ال�شوؤال، ال �شك باأن الدرا�شة حتتاج 
لالإبداع يف مناهج التعليم واأ�شاليبه وهذا كفيل 

بخلق املواهب التي ترتقي باملجتمع.
هل  ال�شوؤال:  من  املق�شود  كان  اإذا  اأما 
الفنان يحتاج للدرا�شة ليكون مبدعا، اأقول لي�ض 
بال�شرورة واإمنا يحتاج للخربة ل�شقل موهبته، 
االأديب  اأو  الفنان  الأن  التي يحملها  للر�شالة  ثم 
يجيد  ال  االأجوف  كالطبل  يوؤديها  ر�شالة  بدون 
واإطالق  البايب  واإم�شاك  القبعة  اإرتداء  �شوى 

ذقنه اأو �شعره.
النحت  فن  يف  باإبداعك  املانيا  اإهتمت  ـ 
هذا  وجدت  هل  عدة،  �شحف  عنك  وكتبت 

االهتمام يف �شوريا والدول العربية؟
مبا  وحكومة  كمجتمع  االأملان  اأهتم  نعم  ـ 
االأعمال  حتى  اأملانيا  اإىل  و�شويل  منذ  قدمت 
ينق�شنا  ما  وهذا  االهمية،  يعطونها  ال�شغرية 
احلكومات  فال  عام  ب�شكل  العربية  البالد  يف 
تهتم باملواهب وال املجتمعات اإال يف نطاق �شيق 

بني اأهل االإخت�شا�ض فقط.
املعار�ض  يف  امل�شاركات  لك  ت�شيف  ماذا  ـ 

اجلماعية، وما راأيك بها؟
ـ بالن�شبة للم�شاركات اجلماعية والفعاليات 
واملعرفة،  للخربة  البداية  يف  مهمة  امل�شرتكة 
يف  جدد  كوننا  لنا  منها  بد  فال  والتعارف 
فهو  الفنان  تقيد  ولكنها  االأوربية،  املجتمعات 
كالطري  يع�شق احلرية، ولكل طري عامله واأ�شلوبه 
م�شتقال  يكون  اأن  فيجب  والتحليق  التغريد  يف 
مبوا�شيعه واأطروحاته. املعار�ض الفردية تعطي 

للفنان فر�شة اأكرب يف بيع لوحاته ومنحوتاته.
الفنان  ي�شتطيع  هل  نظرك،  وجهة  من  ـ 

االعتماد على فنه كم�شدر للرزق؟
الفن  يكون  اأن  بد  ال  الفن  يحرتف  من  ـ 
م�شدر رزقه �شواء يف الفن الت�شكيلي اأو الغناء 

اأو املو�شيقى وحتى االأدب كذلك.
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ن�شيت اأخبارك يا �شيدي  باأنني عا�شقة للمطر حني يبلل غرة املواعيد 
الثلج حني  اأع�شق  اأنني  اأي�شا  اخبارك  ون�شيت  �شعرها،  وي�شتبيح خ�شالت 
تغمرنا املواقد بدفء اأح�شانها، ثم  ن�شيت اأخبارك باأين كذبت عليك حني 
قلت بعد انتظاري الطويل لك يف مقهى التمثيل اين اأحب املطر واأن الربد 
يهبني طاقة اإ�شافية جتعلني اأرق�ض فرحًا، كنت غا�شبة منك ومن املطر 
الذي تاآمر على معطفي ف�شب جام غ�شبه على اأكتاف اجلوخ الثقيل، كنت 
اأكذب عليك واأنا اأردد اأن ال م�شكلة يل مع البلل الذي جعلني اأرجتف كورقة 

لبالب اآيلة لل�شقوط يف خريف مكفهر.
ما زلت اأكذب عليك حني اأكرر باأن االنتظار نعمة اإذ يجعلك اأكرث لهفة 
للقاء مرتقب، بينما اأنا غا�شبة حد اللعنة ال الأنك تاأخرت عن املوعد ب�شع 
حروب ونيف، بل الأن  طريقتك يف اخرتاع احلجج واالأعذار ت�شتفزين، كنت 
تلوذ خلف لفافة التبغ وانت تربط احلجة باحلجة فيف�شحك عود الثقاب 
الذي يلقي بظالل لهيبه على تعاريج وجهك، ويعري �شحكة خر�شاء تقف 

خلف ق�ض اعذارك!!
اأ�شقط  لو  متنيت  �شاخن  قهوة  فنجان  يف  غ�شبي  اأنقع  اأمامك   كنت 
اأول �شتاء عرفتك فيه، و�شدقت  ثلج قلبي املرتاكم منذ  لعله يذيب  داخله 
اإىل موعدها وال جتد من ينتظرها  اأن ت�شل امراأة  اأنك تعرف ماذا يعني 

بالورد والدفء. 
اأحتمل  اأكن  اإذ مل  بت�شديقك  اأرغب  الأنني  وقتها  اإعتذارك يف  �شدقت 
فكرة خ�شارتك، )ال حمال للورد يف طريقك!!( يف كل مرة تردد ذات احلجة 

وتخجل من ورودي اأمامك.
كنت اأ�شاأل نف�شي دائما، ترى كم يلزمني من ال�شرب قبل اأن يعلن قلبي 
عن  وعجزك  م�شاعرك  وُبخل  )املاراثونية(  حماقاتك  �شد  وينقلب  ثورته 

اإخرتاع فر�ض موؤاتية لعناق االأ�شابع
دعني اأخربك االآن واأنا اأخط رايات ثورتي عليك، باأنني امراأة ال ت�شلح 

لالإنتظارات العقيمة وال لرجل يعترب ال�شدق بداوة، والعتب وقاحة!!
اإ�شفنج  فا�ض  المراأة  ت�شلح  تعد  مل  رجل  باأنك  اأي�شا  اأخربك  ودعني 

�شربها، ال.. ال اأنت  باخت�شار �شديد رجل الت�شلح للحب.

ماجدولين الرفاعي

رجل 
اليصلح 
للحب

رأي

التي خ�شت غمارها على  اللجوء  اأثرت احلرب يف �شوريا ثم رحلة  ـ هل 
مو�شوعاتك الفنية؟

ـ بالتاأكيد فكل اأعمايل حماطة باآثار وتاأثريات هذه التجربة الأنني مازلت 
يف  االآن  يعي�ض  من  اأهلي  من  فاإن  تعي�شها  ومدينتي  يعي�شها  وبلدي  اأعي�شها 
ال  لذلك  كذلك،  واأ�شدقائي  الوطن  �شتات  يف  يعي�ض  من  ومنهم  املخيمات 
رموز  وتخلد  ذلك،  تعك�ض  اأعمايل  وغالبية  تاأثرياتها،  من  اخلروج  اأ�شتطيع 
ن�شالها، مثل الفنانة مي �شكاف التي وعدتها بنحت متثال لها ونفذت وعدي 

ولكن لالأ�شف بعد وفاتها.
ـ هل لديك بع�ض االأعمال التي توثق للحب بكافة ا�شكاله؟

بني  املتبادل  وهو احلب  واحد  معنى  ال�شغر  له يف  كان  للحب  بالن�شبة  ـ 
�شاب وفتاة ويف تلك االأيام كنت اأمار�ض فن الر�شم فاأر�شم من اأحبها مثاًل، اأو 
من يحبها �شديقي وهكذا، اأما االآن فاحلب بالن�شبة يل ينق�شم اإىل ن�شفني 
واحلب  الروح  ع�شق  والثاين،   واالإنتماء،  واالأر�ض  الوطن  حب  هو  االأول، 

ال�شامي وتلك الرهافة ال ميكن تف�شريها باالإزميل.
ـ ماهي االأمنية التي مل تتحقق بعد؟

على  اأما  بلدي،  يف  احلرب  تتوقف  اأن  هي  اأمنيتي  العام  ال�شعيد  على  ـ 
تواجهني  وقد  اأهداف  واإمنا  اأمنيات  عندي  توجد  فال  ال�شخ�شي  ال�شعيد 
حتديات و�شعوبات وعوائق للو�شول اإىل اأهدايف ولكن لدي االإرادة واالإ�شرار 

والقدرة لذلك �شاأ�شل اإىل هديف باإذن اهلل يف نهاية املطاف.
ـ ما هو العمل الفني الذي اأجنزته ومتنيت اال ي�شرتيه اأحد؟

ـ كل اأعمايل يف اأملانيا متنيت اأن ال ي�شرتيها اأحد  الأنها جت�شد حقبة زمنية 
ذاك  تاأثري حالة من حاالت  اإال حتت  اأي عمل   اأجنز  ومل  تف�شيالتها،  بكل 
الزمن، وال اأظن اين �شاأخرج من هذه احلاالت اإال اإذا تغري احلال يف بلدي، 
واأحا�شي�ض  وعواطفي  وم�شاعري  وجداين  االأعمال هي  هذه  اأن  اأ�شعر  لذلك 

وم�شاعر اأهلي وجمتمعي لذلك اأعتربها ثروتي ور�شيدي.
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ميّ العيسى

الثقافة

ــا إبـــن ُأّمـــي ي

يا ابن اأُّمي، اأين اأّمي؟
ها قد توالدِت الذئاب

راأيُتُهم
هنا وهناك

بك�شرتهم ينه�شون حلمي.
يا ابن اأُّمي، اأين اأّمي؟

تكاثرِت الذئاُب من حويل
اأراُهم.. هنا وهناْك

بوجوٍه حتت األف قناٍع وقناع
يحتفون بغرز االأ�شواك يف ج�شدي

هنا، وهنا، وهنا، وهناك.
 يا ابن اأُّمي، اأين اأّمي؟

اإّنهم يحتفون بواأدي
ها ُهُم

يقتلعون الِرقاب
ي�شربون الدماء

بنخٍب ِمعطاء
يا ابَن اأّمي، اأين اأّمي

اإّنني الأرى الذئاب
ُع �َشميجها لالأحفاد ُتر�شِ

يا ابَن اأّمي، اأين اأّمي
ال يزال »يو�شف«باجُلّب دون اأبيه

ال يزال »قابيل«و »هابيل« (اأخوة دّم)
اإنني الأرى

وال اأرى �ُشْذج ما قيل
»اأنا واأخي على ابن عمي .. واأنا وابن عمي عالغريب«

اأول�شُت »انا« والغريب �شديق ال�شديق؟
فـ«ما«هو اأخي؟

اإنني الأرى
اأخي َمن خّوى عظمي.. ال من عّظمَّ نخوي

يا ابن اأّمي
اآه يا ابن اأمّي
اآه يا ابن اأمّي

اأّواه يا اأّمي.
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 باإ�شمك اللهم الرحمن الرحيم اأوا�شي كل مكلوم كظيم!
املرجتفني  ال�شاهرين  منهم   الواهنني  اأخاطب  والعروبة  االإ�شالم  باإ�شم 

على البالط منكبني....
اأ�شقاع  ويف  نازحني  اأر�شهم  عن  هم  من  اأحيي  املنا�شل  ال�شعب  باإ�شم 

االأر�ض هائمني...!
اأن طوبى لكم �شيوفا كراما نازلني . !

اإين الأرى غيثا يتلقفه الرثى! حفنة جمبولة بالدمع..!
واأي دمع!......اأي حنني! 

حنني لغ�شن زيتون اإجتث من جذوره عنوة!!
اأم ل�شتلة يا�شمني اأغرقها العدوان ريا..!!..

�شفك الذين من قبلكم �شهداء ثائرين!! 
مزقوا اأ�شالءا وهم للن�شر اأحرارا واعدين...
متلملوا داخل �شريح العزة للفردو�ض وارثني..
حتى تعوذ الوجع باهلل من كل �شيطان رجيم!!

خ�شئ الذين اأطفاأوا بريق العني من بوؤبوؤها...!
قتل الذين جففوا اأثداء الثكاىل من لبنها..!.

لعمركم ما �شهد مثلكم الورى وما انتم لنا بواعظني.... 
كفاكم اليوم عينا ال تغفو الليل وال ت�شتكني..

يوم يق�شى االأمر! 
ويك�شف عنكم غطاوؤكم !! فانتم حينها عن �شراب باحثني ..

باإ�شم احليارى امل�شفقني املكفكفني دمع االأب للبنني!
املوقدين �شموع االأمل هلل �شاجدين ..

املعذرة منكم اليوم!! اإن تيب�ض حريف!! 
املعذرة اإن وهن عظمي واإ�شتعلت حرويف �شيبا!!

 واإن تاأوه الوجدان من خا�شرة الوجع تنهيدا...!
دعوتك يا ربي املعبود ..! رب امل�شت�شعفني...

اأن اإفتح اأبواب اخلري علينا مبا رحبت...!
واأرح نف�شا ذاقت من الذل حتى �شبعت...!

رأي

اأن نحب احلياة و اأن ننا�شل من اأجل حّقنا فيها هو ما ميّيز االإن�شان احلّر 
فينا، وهي تلك العالقة بني االإن�شان احلّي واحلياة بكل ما فيها، فالكثري منا 
يعي�ض و ال يحيى،  منّر بني طرقات هذه احلياة دون اأن نرى تفا�شيلها يف كّل 

حمطاتها و ننتبه للجمال فينا و فيها.
وهنا يتجلى معنى احلياة احلقيقي يف الفرق ال�ّشا�شع بني »اأن نعي�ض وبني 
لكّن  و  العامل،  هذا  احلّية يف  الكائنات  بني  له  فروق  ال  العي�ض  الأن  نحيا«،  اأن 
احلياة لها  طقو�شها و فروقها اخلا�شة و املتعّلقة باالإن�شان وحده دونا عن جميع 

الكائنات. 
احلياة هي املحرك املحوري لالإن�شان و هي الطريقة التي يدرك بها خرباته 
و يعمل على تنظيمها و تكاملها مع احتفاظه الدائم بوجود غر�ض من احلياة، 
اأن نحيا ال يعني اأن نكون جمرد اأحياء  فقط بل مبقدار ما حتتويه هذه احلياة 

من اأهداف �شامية و نبيلة ن�شعى اإليها. 
و  منها،  و  فيها  و  عربها  وجودنا  نحقق  اأن  يعني  للحياة  معنى  نوجد   اأن 
يعترب الّت�شبث باحلياة هو فعل مقاومة و كفاح من اأجل احلرّية، حرّية العقل 
وحرّية القلب معا، فلطاملا اقرتنت احلرّية بالوعي و حّب احلياة و من خالل 

تلك االأ�شياء التي ننا�شل من اأجلها.
اأن نحب احلياة يعني اأن نحب الوطن ونحفظ االأر�ض و احلق الأن الوطن 

هو االأر�ض واحلق معا...
خيوط  من  نحيك  و  باأيدينا  تفا�شيلها  ن�شنع  اأن  يعني  احلياة  نحّب   اأن 
ال�ّشم�ض و ن�شائم االأمل جناحا ت�شبو اإليه اأنف�شنا الّن ما نحبه  نفتّكه و ال مينح 

اإلينا...
 اأن نحّب احلياة يعني اأن نبحث عن اجلمال والعدل و حتما �شنجد احلياة 

�شاغرة، فهي ال تنحني اإال للقلوب القوية...
حللم  بداية  نخلق  و  يتحقق،  مل  حلم  مع  نقطع  اأن  يعني  احلياة  نحب  اأن 

جديد لن يخذلنا... 
اأن نحّب احلياة يعني اأن منّد ج�شورا من االأمل نقطع بها من �شطور االأمل و 

الوح�شة اإىل بّر االأمان و الفرح... 
اأن نراهن على الغد بكل ما منلك من اإميان و ثقة  اأن نحّب احلياة يعني 

باأنف�شنا و حتما �شتكون  احلياة �شخّية يف عطاءها...
اأول  اأن نبداأ احلياة كل يوم من جديد كما لو كانت  اأن نحّب احلياة هو    

وء اأجنحتها يف الف�شاء الرحب الأول مرة... مرة، كفرا�شة يالم�ض ال�شّ
اأ�شحاب  من  لنكون  الفرح  م�شادقة  نقرر  عندما  احلياة  يف  ما  اأجمل   و 

االبت�شامة الدائمة و اجلميلة كورد ني�شان... 
و يحدث اأن تبداأ احلياة... بابت�شامة �شباح اخلري...
 فنقول عندها �شباح اخلري ملن تليق بهم احلياة! ...

سناء جاء باهلل   نسرين الصايغ

صرخة أنين..

بين حياة 
و حياة!!!... 
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الفنـــون

اأثار ظهور �شهرية االأخري بدون حجاب، وباإطاللة �شعر اأ�شقر االنتقادات �شدها ب�شبب 
باأنها التنوي خلعه مطلقًا، ولكّن �شورتها االأخرية  املُتكّرر يف العديد من املنا�شبات  نفيها 
برنامج  ُمقّدمة  جودة  �شهري  االإعالمية  حفل  يف  وذلك  نهائيًا  احلجاب  عن  تخليها  ُتوؤّكد 

)ل�شتات ما بيعرفو�ض يكدبوا(.
ي�شار اإىل اأّنه منذ اأكرث من عام تقريبًا انت�شرت �شورة ل�شهرية خالل وجودها يف اأحد 
مراكز التجميل بدون حجاب اأي�شًا، وقد اأثارت هذه ال�شورة جداًل وا�شعًا عقب ن�شرها من 
قبل خبرية جتميل م�شرية تدعى راندا عبد ال�شالم، حيث رّدت �شهرية حينها غا�شبة على 
�شاحبة ال�شورة، واأّكدت اأّنها التقطتها لها داخل مركز التجميل، واأّنها ما زالت حمجبة، 

كذلك ظهرت بعدها وهي ترتدي )الكاب( بداًل من احلجاب ب�شكله املعروف.
يف ال�شياق ذاته، كانت قد ظهرت الفنانة �شهري رمزي بدون حجاب يف حفل عيد امليالد 
اأقامته االإعالمية بو�شي �شلبي يف منزلها لكل زمالئها واأ�شدقائها الفنانني ومنهن  الذي 

رانيا حممود يا�شني و�شهرية ورانيا فريد �شوقي الهام �شاهني وغريهما.
�شهري رمزي من جانبها ح�شرت احلفل بدون غطاء راأ�ض وهي املرة الثانية التي تظهر 

فيها بدونه بعد ح�شورها حلفل عيد ميالدها متخلية عن حجابها.
اعتادت  الذي  التقليدي  الراأ�ض  غطاء  مرتدية  ذاته  احلفل  ح�شرت  �شهرية  اأن  يذكر 
الظهور به وهو عبارة عن قبعة تظهر بع�ض خ�شالت �شعرها وتطلق عليها �شهرية)حماولة 

ت�شتعد الفنانة نوال الزغبي لت�شوير اإحدى اأغنيات االألبوم  اجلديد لالحت�شام( بح�شب تعبريها.
التي �شتتطلقه قريبا بالتعاون مع �شركة روتانا، وقد بداأت نوال الزغبي 
ب�شكل تدريجي، بالك�شف عن عناوين اأغاين األبومها اجلديد ومنها ثالث 

اأغنيات )اجلمال لنا�شه(، و)اللي برا�شي عملتو(، و)جوا بقلبه(.
باللهجة  اأغاٍن   7 اأغنيات،   10 اجلديد  الزغبي  نوال  األبوم  وي�شم 

امل�شرية، واأغنيتني باللهجة اللبنانية، واأغنية واحدة باللهجة العراقية.
وتعاونت نوال يف هذا االألبوم مع اأمين بهجت قمر، ونور الدين حممد، 
واأمري طعيمة، واإيهاب عبد العظيم، وخالد تاج الدين، وعمرو م�شطفى، 
وم�شطفى  اخليامي،  وحممود  ال�شاذيل،  وعمرو  امل�شري،  وعمرو 
الع�شال، من م�شر، وح�شن عي�شى، ومازن �شهر، وف�شل �شليمان، وعلي 
اأما االأغنية العراقية فهي من كلمات ال�شاعر اأحمد  ح�شون، من لبنان، 

عبد النبي، واأحلان ب�شام مهدي.
ي�شار اإىل اأّن االإنف�شال الفني بني نوال الزغبي و�شركة )روتانا( دام 

املا�شي. العام  ا�شتئنافه  ومت  �شنوات،   10

انتقادات لسهير رمزي وشهيرة 
بسبب خلع الحجاب

نوال الزغبي 
تفتتح سنتها بالبوم جديد

هل كيكي هي كيم كاردشيان؟
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كوثر ابراهيم

المرأة العربية

خالل ال�شنة املن�شرمة 2018 حققت املراأة يف عاملنا العربي من املحيط اإىل 
اخلليج بع�ض املكا�شب الهامة يف خمتلف املجاالت مما يجعلنا نتفاءل باملزيد من 

النجاحات م�شتقبال.
فعرب التاريخ، برهنت املراأة العربية عن دورها املحوري يف االأ�شرة واملجتمع 
وحتى الدولة منذ القدم. متكنت املراأة عرب الع�شور من فر�ض وجودها، فكانت يف 
جمتمعات عدة ذات مكانة مرموقة.  فمن منا ال يعرف )للمثال ال للح�شر( بلقي�ض 
ملكة �شباأ و زنوبيا ملكة تدمر و ال�شاعرة املخ�شرمة اخلن�شاء، وكيف يل اأن اأن�شى 
اأم املوؤمنني  خديجة بنت خويلد و الفار�شة و ال�شاعرة خولة بنت االزور و �شجرة 

الدر و  فاطمة الفهرية.
املوؤن�شات  الكرمي  نبينا  قال  كما  هن  االأخوات،  و  الزوجات  و  االأمهات  هن   

الغاليات.
طـيب  �شـعبًا  اأعــددتهــا....اأعـددت  اإذا  مـــدر�شـٌة  االأُم  �شوقي:   احمد  يقول 

االأعـراق.
�شعبة  حتديات  ملواجهة  اإعداد  خري  املعا�شرة  العربية  املراأة  ُنعد  اأن  علينا 
تتمثل يف االإق�شاء والتمييز والعنف والتحر�ض. املراأة ن�شف املجتمع، فاذا ا�شتمر 

تهمي�شها �شيبقى جمتمعنا يعمل فقط بن�شف طاقته وهذه مع�شلة كربى.
العوملة جاءت ب�شلبيات �شتى اإ�شافة اىل مواقع التوا�شل املختلفة التى �شارت 
توؤثر بقوة يف حياة املراأة خ�شو�شا، حيث غالبا ما تختزل ن�شاطاتها يف عرو�ض 
اأن توؤمن  املو�شة واالأناقة وجديد �شالونات احلالقة. فعلى املراأة العربية العاملة 
تقتدي  اأن  عليها  التوا�شل،  ومواقع  للعوملة  ال�شلبي  اجلانب  تتحدى  واأن  بطاقتها 
بن�شاء رفعن قدميا وحديثا راية العلم واالأدب والريا�شة وغريها يف وطننا الكبري 

بف�شل منجزات ن�شائه ورجاله والذي نفتخر بانتمائنا اإليه كما قال ال�شاعر:
بالد العرب اأوطاين    من ال�شام لبغدان

فتطوان م�شر  اىل  مين     اىل  جند  ومن                           
�شوؤايل يحريين: هل �شتظل املراأة العربية �شامدة اأمام ظواهر �شلبية دخيلة علينا 
يف  كما  مثالية  كاأم  �شلوكهم  وتهذيب  االبناء،  تربية  على  حري�شة  �شتبقى  وهل 
املا�شي اأم �شت�شت�شلم لتيار اال�شتالب؟ او رمبا تقبع حبي�شة للربقع واحلجاب؟.. 
اأ�شئلة �شائكة تبحث عن جواب.       يف انتظار ما �شينبئنا به امل�شتقبل القريب، 

اأمتنى للمراأة يف وطننا احلبيب املزيد من النجاح والتقدم والتميز. 

رأي

 ))Kanye West وي�شت  Drake((وكاين  دريك  االأمور بني  اأّن  يبدو 
لنجمة  متابعته  اإلغاء  على  االأخري  اأقدم  اأن  بعد  فاأكرث،  اأكرث  الت�شعيد  اإىل  تتجه 
تلفزيون الواقع كيم كاردا�شيان )Kim Kardashian(يف ان�شتغرام، على 

اإثر تهديد زوجها له.
وكان كاين وي�شت قد �شّن هجوما على النجم العاملي دريك على مواقع التوا�شل 
االجتماعي، بعد اأن علم باأنه يتابع زوجته على ان�شتغرام، حيث كتب جمموعة من 
التغريدات عرب ح�شابه ال�شخ�شي يف تويرتالإظهار غ�شبه وا�شتغرابه مما يح�شل، 

ولكنه حذف جميع تلك التغريدات بعد فرتة ق�شرية من كتابتها.
وكتب وي�شت يف تغريداته: »مل اأكن اأعرف اأّن دريك يتابع زوجتي على ان�شتغرام 

منذ �شهر اأيلول/�شبتمرب«،
على  زوجتك  يتابع  ثم جتده  اأحدهم،  مع  على خ�شام  تكون  اأن  »تخّيل  وتابع: 

و�شائل التوا�شل االجتماعي«.
ُيذكر اأّن اخلالفات بني دريك وكاين بداأت منذ �شهر اأيلول /�شبتمرب، وا�شتدت 
اإنه كان  اأغنية دريك )كيكي هل حتبينني؟(،وقيل حينها  العامل  اجتاحت  اأن  بعد 
2006، وهو ما  يق�شد بها كيم كاردا�شيان التي ربطته بها عالقة عاطفية عام 

نفته كيم حينها، موؤكدة اأنه ما من عالقة حب اأو حتى �شداقة جمعتهما.

هل كيكي هي كيم كاردشيان؟
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اكت�شافها  ميكن  التي  االأمرا�ض  من  االأكتئاب 
هذه  اأعرا�ض  عدة  خالل  من  ب�شهولة  ومعرفتها 

بع�شها:
املزاج املكتئب

وهو عبارة عن �شعور بالتعا�شة اأو الفراغ يعانيه 
وقد  تقريًبا،  االأيام  وكل  اليوم  طوال  ال�شخ�ض 
م�شاعر  اأو  والدموع  البكاء  ال�شعور  هذا  ي�شاحب 
�شبه  اأنه  بالتعا�شة  ال�شعور  هذا  مييز  وما  الياأ�ض، 

دائم ولي�ض له �شبب وا�شح يعرفه ال�شخ�ض.
قلة االهتمام

بجميع  االهتمام  بعدم  االأعرا�ض  هذه  تتميز 
االن�شطة تقريًبا، وبالتايل غياب املتعة يف ممار�شة 
ال�شخ�ض  قبل  من  حمّببة  كانت  التي  االأن�شطة 
ال�شخ�ض  فاإن  عليه  وبناًء  االكتئاب،  نوبة  قبل 
الذي يعاين متالزمة االكتئاب، قد ميار�ض جميع 
رتيبة  بطريقة  به  اخلا�شة  النهارية  االأن�شطة 

وخالية من اأية انفعاالت اأو عواطف.
ا�شطرابات الوزن

ال�شلة  ذات  الغذائية  اال�شطرابات  تتميز 
ظل  يف  الوزن  يف  كبري  بفقدان  اإما  باالكتئاب، 
زيادة  متاًما  العك�ض  على  اأو  غذائي،  نظام  غياب 
نتيجة  يح�شل  الوزن  وفقدان  الوزن،  يف  كبرية 

بقلة  �شلة  لها  والتي  االأكل،  اإىل  ال�شهية  فقدان 
االهتمام عموًما من جانب ال�شخ�ض. واأما زيادة 
مللء  طريقة  اأنها  االأرجح  فعلى  االأكل  اإىل  ال�شهية 
كميات  التهام  اإىل  توؤدي  والتي  بالفراغ،  ال�شعور 

كبرية من الطعام.
ا�شطرابات النوم

تتميز ا�شطرابات النوم يف حالة االكتئاب، اإما 
اأو النوم املفرط  باالأرق وعدم القدرة على النوم، 
ال�شخ�ض  يواجه  ف�شوف  االأرق،  حاالت  ويف  ا.  جدًّ
يف  النوم  اإيجاد  يف  �شعوبة  باالكتئاب  امل�شاب 
بداية الليلعلى الرغم من ال�شعور ال�شديد بالتعب، 
يف  �شديدة  �شعوبة  يجد  املكتئب  ال�شخ�ض  فاإن 
خالل  عدة  مرات  ي�شتيقظ  وقد  والنوم،  النعا�ض 
يعود  اأن  قبل  طويلة  فرتة  م�شتيقًظا  ويبقى  الليل، 
فاإنه  املفرط  النوم  اأما  و  اأخرى.  مرة  النوم  اإىل 
يتميز بفرتات نوم اأطول بكثري من املعدل الطبيعي 

للنوم للهروب من الواقع.
التعب

با�شطراب  امل�شابون  االأ�شخا�ض  ي�شعر 
اكتئابي بالتعب ب�شكل �شبه دائم. وي�شعرون بنق�ض 
يف  �شعوبة  يجدون  يجعلهم  الذي  االأمر  الطاقة، 
�شببه  هذا  بالتعب  وال�شعور  ن�شاط.  اأّي  ممار�شة 

ال تتجاهل هذه األعراض ربما هو االكتئاب

الفنـــون

ا. جزئيًّا ا�شطرابات النوم التي يواجهونها اأي�شً
ال�شعور بعدم القيمة

ال�شخ�ض املكتئب تنتابه م�شاعر مفرطة بعدم 
ال  والذي  بالذنب،  قوي  �شعور  اأو  ك�شخ�ض  قيمته 

يكون له اأ�شا�ض يف الواقع يف اأغلب االأحيان.
ا�شطرابات معرفية اإدراكية

قدرة  من  يقلل  واإدراكي  معريف  خلل  هذا 
منطقي.  ب�شكل  التفكري  على  املكتئب  ال�شخ�ض 
املنطقي،  التفكري  على  ال�شعوبة  هذه  ومبحاذاة 
جند كذلك اأّن ال�شخ�ض يواجه �شعوبة يف الرتكيز 
القدرة  عدم  عليها  يرتتب  والتي  املواقع  وحتديد 

على اتخاذ القرارات.
اأفكار �شوداوية

االأفكار ال�شوداوية قد تنتاب ال�شخ�ض امل�شاب 
هذه  وتتمحور  اآخر.  �شخ�ض  اأّي  اأو  باالكتئاب 
االأفكار من بني اأ�شياء اأخرى، حول املوت اأو امليول 
ال�شخ�ض  يفكر  وقد  متكرر.  ب�شكل  االنتحارية 
مع  ملمو�شة  كطريقة  كذلك  باالنتحار،  املكتئب 
من  هو  االنتحار  وفعل  االنتحار.  ل�شيناريو  تخّيله 

املخاطر الرئي�شية لالكتئاب.
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اخرتنا لك يف هذا العدد اأجمل االأزياء التي ظهرت بها الفنانات مطلع �شنة 2019 فاختاري ماينا�شب فاأنت فنانة باإطاللتك و�شحر اأنوثتك وت�شتحقني االأف�شل.

أختاري مايناسبك من أزياء الفنانات
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العكر الفا�شي و يطلق عليه اأي�شا م�شحوق دم الغزال و �شبب ت�شميته ترجع اإىل لونه االأمر الذي 
ي�شبه دم الغزال و ي�شتخل�ض من بتالت زهرة �شقائق النعمان احلمراء و ميكن �شرائه من ال�شيدليات، 
و لندرة وجوده فهو يباع بالغرام كالذهب، حيث تتم طريقة اإ�شتخراجه بتجفيف البتالت بعيدا عن 

اأ�شعة ال�شم�ض، ثم يتم طحنها بطريقة خا�شة.

ـ ي�شاعد يف التخل�ض من اآثار حب ال�شباب.
الفا�شي  العكر  الب�شرة، وذلك عن طريق تطبيق ما�شك  الغزال على ن�شارة ونقاء  ـ يحافظ دم 

وماء الورد.
ـ ي�شاعد قناع العكر الفا�شي يف التخّل�ض من م�شكلة امل�شامات الوا�شعة.
ـ يدخل يف الو�شفات الطبيعية التي متنح ال�شفاه اللون الوردي الطبيعي.

يعالج العكر الفا�شي م�شكلة ال�شفاه امل�شققة.
الفا�شي  العكر  الداكنة، وذلك عن طريق تطبيق خلطة  ال�شفاه  التخل�ض من  بغر�ض  ي�شتخدم  ـ 

والقليل من الفازلني على ال�شفاه قبل اخللود اإىل النوم وغ�شله �شباًحا.
ـ ي�شتعمل العكر الفا�شي كنوع من اأنواع �شبغات ال�شعر الطبيعية، لقدرته على منح ال�شعر اللون 

الطبيعي، دون اأي ي�شبب له م�شكلة اجلفاف، وذلك عن طريق خلطه مع احلناء.
ـ يعالج العكر الفا�شي م�شكلة تق�شف اأطراف ال�شعر؛ نظًرا لقدرته الفعالة على معاجلة ال�شعر 

التالف.
يتم  ال�شعر  لرتطيب  خا�شة  و�شفات  تطبيق  خالل  من  وذلك  اجلاف  ال�شعر  م�شكلة  يعالج  ـ 

حت�شريها من م�شحوق العكر الفا�شي »دم الغزال«.
ـ ي�شتخدم العكر الفا�شي يف و�شفات طبيعية للح�شول على لون برونزي للج�شم.

عديدة  فوائد  من  يحتويه  ملا  جماليتك  ل�شر  االأ�شا�شية  املواد  من  يعترب  الفا�شي  فالعكر  ختاما 
لك من  االأف�شل  البديل  يعترب  و  فريدة  كميائية طبيعية  مكونات  على  و اجلمالية الحتوائه  لل�شحة 

بع�ض م�شاحيق التجميل.

فوائد مسحوق العكر الفاسي 
»دم الغزال الصحية«
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�شراء  على  اأموالهن  ينفقن  ال�شيدات  اأغلب 
جمالهن،  يربز  مكياج  لعمل  التجميل  م�شتح�شرات 
ولكن هذه امل�شتح�شرات م�شنوعة من مواد كيميائية 
وحيويتها،  الب�شرة  �شحة  على  بعد  فيما  �شلبًا  توؤثر 
�شوداء  هاالت  ظهور  اأ�شباب  اأحد  من  تعترب  حيث 

حتت العني، وانت�شار البقع الداكنة.
ـ �شنع مزيل للمكياج طبيعي:

مع  زيتون وخلطه  زيت  اإح�شار  ما عليك هو  كل 
هذا  ا�شتخدمي  ثم  االألوفريا،  ماء  من  كوب  ن�شف 

اخلليط الإزالة املكياج.
ـ عمل ما�شكارا لتطويل الرمو�ض:

اخلطي الفازلني مع الكحل االأ�شود الطبيعي، ثم 
�شهر  من  اأقل  ويف  رمو�شك  على  اخلليط  هذا  �شعي 

�شتالحظني النتيجة بنف�شك.
�شمن  ال�شرورية  االأ�شياء  من  املكياج  مثبت  ـ 
اليوم  اإليِك  م  ُنقدِّ لذلك  التجميل،  م�شتح�شرات 

طريقة حت�شريه مبنتجات طبيعية:
ـ كوب �شغري مياه مقطرة اأو مياه معدنية

ـ ن�شف كوب �شغري ماء ورد
ـ ن�شف كوب �شغري جل�شرين

ـ زجاجة/عبوة ببخاخ لو�شع املثبت
البخاخة،  العبوة  داخل  املقطرة  املياه  ا�شكبي 

واأ�شيفي اجلل�شرين
ـ �شعي ماء الورد على اخلليط

جاهزة  و�شُت�شبح  جيًدا  الزجاجة  رجي  ـ 
لال�شتخدام

 »eyeliner« عمل 
باللون االأ�شود الفاحم:

على  الهند  جوز  زيت  من  قطرات  بو�شع  قومي 
عينك  به  ار�شمي  ثم  الطبيعي،  االأ�شود  الكحل 

و�شتذهلك النتيجة.

إصنعي مكياجك في منزلك من مواد طبيعية
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عدم  على  ت�شاعده  رحمة  اجلديد  حليفه  يف  ت�شر�شل  فوجد  النازية  الغارات  رحمة  حتت  لندن  كانت 
االإذاعة  يف  ديغول  قال  احلرب،  اىل  الدخول  يف  امرها  املتحدة  الواليات  حت�شم  ان  بانتظار  اال�شت�شالم 
املوجهة اىل فرن�شا: ان فرن�شا مل تهزم، وبداأ الكفاح يقوى �شد االملان، خا�شة بعد اعتداء املانيا على االحتاد 
ال�شوفياتي و�شتالينغراد، كل �شيوعي بفرن�شا اأ�شبح مع املقاومة، وهكذا حتررت فرن�شا على يد ذلك اجلرنال 

واأخذت مقعدها يف جمل�ض االمن كاأمة منت�شرة.
)ال تعنيني حريتهم �شاأتوىل االمر بنف�شي( 

االقت�شاد  كان  اخلام�شة.  اجلمهورية  يف  احلريات  على  الت�شييق  �شد  الطلبة  رفعه  ما  ال�شعارهو  ذلك 
الفرن�شي يف حالة منو وظنت الراأ�شمالية الغربية انها قد حلت م�شاكلها باحلرب فجاءت حركة ال1968 

لتعلن العك�ض، اإ�شتقال اجلرنال ل�شبب ب�شيط ال ي�شتحق اال�شتقالة ورحل اىل قريته كوملب ليكتب مذكراته. 
بعد  خم�شني عاما من رحيل اجلرنال هاهي فرن�شا تثور من جديد �شد �شريبة الوقود لتتطور املظاهرات 
�شيارة  يقود  من  كل  على  التي  ال�شرتات  وهي  ال�شفراء،  ال�شرتات  اأفرادها  يلب�ض  ال�شوارع  اىل  نزلت  التي 

اقتنائها حتى اذا عطلت �شيارته يرتديها ويقف على جانب الطريق كي يراه املارة في�شرعون اىل جندته. 
يف يوم 17 ت�شرين الثاين 2018 نزل اىل �شوارع  باري�ض  وبقية املدن الفرن�شية حوايل 300000 ) 
ثالثماية الف متظاهر(.وكانت حوادث عنف و�شقط قتلى وجرحى من رجال االأمن ومن املتظاهرين. كان 
ماكرون الرئي�ض ال�شاب من خالل فر�شه �شرائب جديدة  مت�ض الطبقة الفقرية واملتو�شطة، ل�شالح ال�شركات 
الكربى يريد ان يجعل من االقت�شاد الفرن�شي اأمام االقت�شاديات االوروبية اقت�شادا قادًرا على املناف�شة لكنه 
بثقافته الربجوازية - الراأ�شمالية الكولونيالية، مل يكن يعرف طبيعة ما اآل اليه املجتمع الفرن�شي بعد موجة 

العوملة وتوح�ض الراأ�شمالية، اأنه اإقت�شاد �شعيف يق�شم املجتمع اىل طبقتني الغني والفقري.
بدون �شك يعترب الرئي�ض الفرن�شي من اأملع االقت�شاديني نظريا ولكن ها هو ي�شقط عمليا يف جمتمع  تعلم 
اىل  تطورت  التي  البنزين  �شريبة  اىل   1968 العام  اىل  الفرن�شية  الثورة  منذ  بالدم  مكت�شباته  ينتزع  اأن 

مطالب اجتماعية برفع الرواتب ومعاجلة مو�شوع التقاعد. 
مع كل تظاهرة جتري يوم ال�شبت تتزايد اخل�شائر وي�شقط عدد جديد من اجلرحى،

ال�شرتات  ا�شحاب  وبات  املواطنني،  او�شاع  حت�شني  اجل  من  احتجاج  رمز  لتكون  احلركة  انت�شرت  و 
ال�شفراء الفرن�شيني يطالبون اليوم با�شتقالة رئي�ض اجلمهورية.

هذه هي فرن�شا اليوم.
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حميدة نعنع

وهناك تبدل التاريخ
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