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كان ل بد لنا من التطرق اإىل ثالثة ق�ضايا هامة، متر بها الأمة العربية يف هذه 
املرحلة، جتنبًا لالأ�ضواأ، ومنعًا للتدخل الأجنبي مهما كانت املربرات، وتعزيزًا حلرية 

الإن�ضان وم�ضار الدميقراطية:
ـ �ضوريا: بعد ثماين �ضنوات من القتل والإجرام، الذي مور�س �ضد ال�ضعب ال�ضوري 
مما اأدى اإىل ماليني املهجرين وال�ضحايا، واإىل تهجري جماعي غري م�ضبوق وتغيري 
اليراين  التدخل  اأخطره  كان  الذي  الأجنبي  التدخل  بفعل  خطري،  دميوغرايف 
ال�ضوري  ال�ضعب  ثمنه  دفع  ودويل،  اإقليمي  تواطوؤ  مع  ترافق  وال�ضهيوين.  والرو�ضي 
غاليًا. ولعل اأخطر ما يتم طرحه الآن حماولة تعومي النظام ال�ضوري الذي كان وراء 

كل ماآ�ضي ال�ضعب ال�ضوري.
اإىل  اأدت  �ضنة،  ثالثني  ا�ضتمر  واإقت�ضاديًا  �ضيا�ضيًا  فا�ضل  حكم  بعد  ال�ضودان:  ـ 
خ�ضارة جنوب ال�ضودان، واإندلع حروب اإنف�ضالية متعددة، وتراجع القيمة ال�ضرائية 
للجنيه ال�ضوداين، واإنعدام الدميقراطية وحرية اإبداء الراأي والتعبري، حتركت القوى 
النظام، بل مت  لها  واإحتجاجات مطلبية، مل ي�ضغ  الوطنية يف تظاهرات  ال�ضيا�ضية 
قمع التظاهرات مما اأدى اإىل �ضقوط ع�ضرات ال�ضحايا من املدنيني، اإ�ضافة ملئات 

اجلرحى واملعتقلني.
وبدل اأن يعمد نظام الب�ضري اإىل الإعالن عن اإنتخابات رئا�ضية وت�ضريعية �ضحيحة 
و�ضفافة، اإذ به يعلن حالة الطوارئ وحل احلكومة املركزية وحكومات الأقاليم، وهذا 
�ضيوؤدي اإىل تفاقم وتاأزمي الو�ضع ال�ضوداين بدًل من اإيجاد حلول تتجاوب مع املطلب 

ال�ضعبي.
بداأت  اجلزائرية،  الرئا�ضة  انتخابات  تاريخ  حتديد  عن  الإعالن  منذ  اجلزائر: 
اأجواء الحتقان ال�ضيا�ضي وال�ضعبي تلوح بالأفق منذرة مبخاطر كبرية، اإنفجرت فور 
الإعالن عن تر�ضح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خام�ضة، مما اأ�ضاب الراأي 
اأمل، خا�ضة مع الو�ضع ال�ضحي املرتدي للرئي�س بوتفليقة،  العام اجلزائري بخيبة 
ـ غري قادر على ممار�ضة مهامه الد�ضتورية، واأن  ـ منذ �ضنوات  اأنه  واإدراك اجلميع 

هناك من يدير ال�ضلطة ـ مبا فيها من ف�ضاد ـ من وراء ال�ضتارة وباإ�ضم الرئي�س.
�ضملت  م�ضبوقة  غري  كبرية  بتظاهرات  اإنفجرت  اجلزائري  ال�ضعب  اأمل  خيبة 
وخا�ضة  العامل  يف  الكبرية  اجلزائرية  للجاليات  اإ�ضافة  ومناطقها،  اجلزائر  مدن 
يقررها  الدميوقراطية  العملية  وترك  الرئي�س،  تر�ضيح  ب�ضحب  يف فرن�ضا، مطالبني 

ال�ضعب اجلزائري للنهو�س ال�ضيا�ضي والقت�ضادي وباقي اجلوانب.
يف كل هذه الق�ضايا نرى بو�ضوح اأن امل�ضكلة تتعلق بقمع حرية ال�ضعب، وخياراته 
الأجنبي  التدخل  ال�ضورية  باحلالة  لها  ي�ضاف  للدميقراطية،  واإفتقداه  ال�ضيا�ضية، 
الوا�ضع ومئات الآلف من ال�ضحايا وماليني املهجرين وبلدًا حوله النظام وحلفائه 

الأجانب اإىل مدن وبلدات مدمرة مور�س بها التغيري الدميوغرايف اخلطري.
ورف�س  واحلريات..  الدميقراطية  واحد:  بخيار  تكمن  امل�ضاكل  لهذه  احللول 
النظم الديكتاتورية �ضواء اأتت بالتوريث، اأو الإنقالب الع�ضكري، اأو احلكم من خلف 

الكوالي�س.

علي المرعبي

سوريا..السودان..الجزائر

والحل الديمقراطي

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

الت�سلح مع رو�سيا.
و�سحاها  ليلة  بني  يتحقق  لن  بالتاأكيد  هذا  كل 

ولكنه يبقى جزءًا من امل�سروع – ال�سفقة.
الدولية  ال�سيا�سة  ملفات  ان  نن�سى  ال  اخريًا 
ا�سبحت بيد فريق العمل الرئا�سي يف البيت االبي�ض 
كو�سنري-  و  القومي  االمن  م�ست�سار  فولنت-  وخا�سة 
نتنياهو  ومعهما  و�سهره  ترامب  الرئي�ض  ممثل 
ال�سهيوين  الكيان  قادة  من  ميينه  على  يقف  ومن 

وجرناالته.
وهوؤالء جميعًا ينظرون اىل م�سروع �سفقة القرن 
املربحة  االإ�سرتاتيجيه  امل�ساريع  اأجنح  من  اأنه  على 
ماليًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا �سواء يف املدايات القريبة 

او البعيدة.
�سيء  فال  والذرائع  والو�سائل  االدوات  عن  اما 
حمرم يف هذا اال�ستثمار ال�سامل ومن اجل هذا الربح 

الفاح�ض.

على المستوى العربي

ر�سمي  عربي  نظام  اأي  ي�سرح  مل  االآن  حتى 
املعلومات  ومعظم  ال�سفقة،   - امل�سروع  من  مبوقفه 
امل�سوؤولني  ل�سان  وردت على  املواقف،  املنت�سورة حول 
لكن  اعالمهم،  و�سائل  او  وال�سهاينة  االمريكان 
واالت�ساالت  املتبادلة  والزيارات  التطبيع  اجراءات 
تن�سيقات  عن  يرتدد  وما  العلنية،  وغري  العلنية 
الريبة حول وجود  وا�ستخبارية وع�سكرية تثري  امنية 
ا�ستعدادات لالنخراط الكلي او اجلزئي او االنتقائي 
االحتماالت  هذه  تبقى  االحوال  كل  يف  ال�سفقة.  يف 
افرتا�سية قبل الت�سريح الر�سمي عنها من قبل دول 

املقررة  واالآليات  الرتتيبات  معرفه  وقبل  املنطقة، 
ملواجهة  �سرورتها  وعن  ال�سفقة،  عن  لالعالن 
اخلطر االيراين وما ي�سمى مبحور املقاومه واملمانعه 
اأو ما ي�سمى باإقامة ال�سرق االو�سط اجلديد، وال�سالم 
االقليمي ال�سامل او خفايا اخرى ال زالت طي الكتمان 
عند ا�سحاب ال�سفقة واالطراف التي �ستوقع عليها.

ي�سِهب  �سوف  ال�سفقة  يقبل  من  فاإن  وبالتاأكيد 
وعن  اجلّمة،  وفوائدها  مزاياها  عن  احلديث  يف 
العلمية  القدرات  ميتلك  الذي  اجلار"  "ال�سريك 
ي�ستفيد  لكي  الفذة  واملالية  واالقت�سادية  والتقنية 

منها املوقعون.
العربية  باحلقوق  املتعلق  االآخر  اجلانب  اأما 
وعن  ال�سراع،  وجوهر  فل�سطني  وبق�سية  املغت�سبة 
العليا  وم�ساحلهم  القومي  وخطابهم  العرب  ثوابت 
وال�سيادة  الوحدة  و�سرورات  امل�سرتك  وعملهم 
والنهو�ض وكل العناوين الوطنية والقومية والتحررية، 
وال �سرورة  لتطبيقها،  مكان  وال  لطرحها  فال جمال 
او  دخلنا  وقد  املا�سي  من  ا�سبحت  الأنها  الإجرتارها 

اأُدِخلنا يف ع�سر جديد او قرن جديد.
من  عري�سة  طويلة  طبقة  �ستنمو  بالتاأكيد  و 
لرتويج  اخلام�ض،  والطابور  واملاأجورين  املنافقني 
اجلديدة،  وال�سيا�سات  واملواقف  واالفكار  املفاهيم 
كما �سن�سهد تخريبًا مربجمًا ومتعمدًا ملنظومة قيمنا 
حتديات  اىل  اإ�سافة  واالخالقية  والرتبوية  الوطنية 

معروفة  تكن  مل  الأنها  االحوال  كل  يف  �سادمة  اخرى 
عند جيلنا او اجيالنا ال�سابقة.

على المستوى الفلسطيني

هي  وق�سية  و�سعبًا  ار�سًا  فل�سطني  ان  �سحيح 
كانت  مهما  ولكن  القرن  �سفقة  من  االول  املت�سرر 
جوهر  هي  فل�سطني  تبقى  قا�سية  والوقائع  النتائج 
�سراع  ال  وجوٍد  �سراع  ال�سراع  ويبقى  ال�سراع، 
م�سالح او حدود، فل�سطني هي التي جتمع وال تفرق، 
موحد  واحد  الفل�سطيني  وال�سعب  تق�سم،  وال  د  توِحّ
تعددت  او  النظر  وجهات  اختلفت  اأو  اختلف  واإن 

ميادين املواجهة.
وحدة  ال�سعب،  وحدة  االر�ض،  وحدة  التحرير، 
املقاومة، حق العودة، حق الدولة، حق تقرير امل�سري، 
مع  الع�سوي  االرتباط  اال�سيل،  القومي  االنتماء 
التنازل  عدم  العامل،  يف  والتحرير  التحرر  حركات 
الفل�سطيني  لالن�سان  الثابتة  العناوين  والتفريط هي 
واملنفى  املهجر  يف  الوطن  خارج  او  وطنه  داخل 
ومناطق اللجوء، او يف داخل فل�سطني �سماله وجنوبه 
فل�سطينيون  وهم  ا�سرائيل  عرب  ي�سمونهم  )ممن 
ا�سالء( اىل فل�سطينيي ال�سفة الغربية التي ي�سمونها 
)يهودا وال�سامره( اىل قطاع غزة املقاوم واملحا�سر 

ب�سال�سل جدران احلديد.
خم�سة ع�سرة، هم خم�سة ع�سرة مليون فل�سطيني 
امة  �سفوف  يتقدمون  االر�ض  هذه  اأ�سحاب  كلهم 
تنادي  مليون عربي،  ثالثمانة  قوامها  عربية جميدة 
وحدتنا  وعا�ست  ابية  عربية  حرة  فل�سطني  عا�ست 
النه�سوي  م�سروعنا  وعا�ض  وحقوقنا  وحريتنا 

التحرري ولت�سقط �سفقة القرن و�سكوك االإذعان.

فيصل زكي
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السياسة

�سفقة  عن  الر�سمي  االعالن  وقبيل  االآن  حتى 
تفا�سيلها،  حول  والتعتيم  الغمو�ض  من  وبالرغم  القرن، 
مداه  يغطي  الذي  العنوان  حول  تدور  التي  والت�ساوؤالت 
م�ساحته  تغطي  الذي  امل�سمون  وعن  الزمن  من  قرنًا 
الكرة االر�سية، جند ان من واجبنا و من حقنا ان نبحث 
ون�ستقراأ و نحلل ونطرح كل عالمات اال�ستفهام. اواًل الأننا 
كاأمة عربية ن�سكل املو�سوع الرئي�سي املعني بهذه ال�سفقة، 
واالقليمية  العربية  امل�ستويات  على  مقدماتها  الأن  وثانيًا 
ا�سرتاتيجٍي  عملياتٍيّ  تخطيط  وجود  اىل  ت�سري  والدولية 
يطال  وعامودي،  افقي  دويل،  �سيا�سي  انقالب  الإحداث 
الدولية  بال�سرعية  عليه  نطلق  ما  و  العامل من جهة،  دول 
وعقودها  وميثاقها  املتحدة  االمم  اأي  اخرى،  جهة  من 

وقوانينها وقراراتها ومنظماتها العاملة.
من  يعفينا  ال  فهذا  جمازًا،  بالعنوان  قبلنا  لو  وحتى 
عليها  واملوقعني  ال�سفقة  اأطراف  على  التعرف  �سرورات 
من  ذلك  وغري  املفرت�سة،  التحكيم  وجهات  وال�سهود 
كانت  اذا  فكيف  العادية،  القانوين  التعاقد  متطلبات 
واقت�سادية  وتاريخية  اإ�سرتاتيجية  طبيعة  ذات  ال�سفقة 
و�سيا�سية وامنيه من الوزن الثقيل، الذي ميتد مفعوله اىل 
االآن ان �ساحب  واملتداول حتى  املعلن  بينما  باأكمله،  قرن 
واملعد  املنتج  فهو  اأمرييكي  ال�سهيوـ  الطرف  هو  ال�سفقة 

ق معاً. واملخرج وامل�سِوّ
فقد  الدولية،  االو�ساط  يف  والغمو�ض  القلق  ب�سبب  و 
�سفقة  بني  والت�ساوؤالت  والت�سميات  االو�ساف  تعددت 
اإ�ست�سالم  و  اإذعان  �سك  اأم  القرن  �سفعة  اأم  القرن 
ي�سبح  ذلك  وب�سبب  �سامل؟  دويل  �سيا�سي  انقالب  اأم 
خمتومة  م�سجلة  وماركة  فقط  ل�ساحبه  ملكًا  العنوان 
املجتمع  ذلك  يف  مبا  بغريه  لها  عالقة  وال  فقط،  بختمه 
التابعة  املتحدة وجمل�ض االمن واملنظمات  الدويل واالمم 
انهم  واالأهم  واالأخطر  متامًا،  القو�ض  خارج  فكلهم  لهم، 
اأُممية  موؤ�س�سات  باإعتبارهم  لي�ض  الهدف  قلب  جميعًا يف 
واملعاهدات  والعقود  والقوانني  للقرارات  واإمنا  وح�سب، 
التي �سدرت عنهم منذ التاأ�سي�ض وخا�سة تلك التي تدين 
الكيان ال�سهيوين وت�سري اىل احلقوق الثابتة وغري القابلة 
اىل  املنحازة  القرارات  او  الفل�سطيني  لل�سعب  للت�سرف 

الق�سايا و احلقوق العربيه االخرى.
عام  املتحدة  االمم  بقرار  املثال  �سبيل  على  ر  ونَذِكّ
من  و�سكاًل  عن�سرية  حركه  ال�سهيونية  باإعتبار   1975
املتحده  الواليات  قامت  وكيف  العن�سري  التمييز  ا�سكال 
ببذل جهود ا�ستثنائيًة الإلغائه ا�ستمرت عقدين من الزمن 
وانهيار منظومة دول  تاآكل حركة عدم االنحياز،  م�ستغلًة 
وحلف  اال�سرتاكي،  املع�سكر  ومنظومة  الثالث،  العامل 

وار�سو، و�سعف املنظومة العربية.
الف�سل  بعد  العراق  واإحتالل  غزو  بعملية  ر  نذِكّ كما 
الدولية  ال�سرعية  من  غطاء  على  احل�سول  يف  االمريكي 
العدوانية  العمليات  اكرث  وما  الغزو،  لهذا  االمن  وجمل�ض 
باأغطية دولية ودون ان يطالها  التي مل حتظى  االمريكية 

العقاب واحل�ساب.
وقد �سبق الأمريكا ان ان�سحبت او جمدت ع�سويتها او 
يف  وقفت  دولية  منظمات  جتاه  املالية  التزاماتها  اوقفت 
وجلنة  اليون�سكو  منظمة  مثل  ال�سهيونية  اجلرائم  وجه 
حقوق االن�سان و وكالة الغوث الدولية، كذلك ان�سحبت من 
العن�سري  للكيان  املناه�سة  الدولية  املوؤمترات  من  عدد 
م�ساهماتها  بتخفي�ض  مرة  من  اكرث  وهددت  ال�سهيوين 
�سلبية  مواقف  وقفت  و  املتحدة،  االمم  ميزانية  املالية يف 
الدولية  اجلنايات  وحمكمة  الدولية،  العدل  حمكمة  من 
خوفًا من تناولهما لق�سايا اإجرامية امريكية او �سهيونية.

هو  ملا  خطط  اأمرييكي  ال�سهيوـ  الفريق  ان  ويبدو 
ال�سيا�سية  اخلارطة  تغيري يف  اإحداث  وهو  ذلك  من  ابعد 
اىل  لي�سل  القرن،  ل�سفقة  الزمني  العمر  اثناء  الدولية 
مرحلة تنفيذ ال�سفقة بالكامل عرب تغيري نوعي وكمي يف 
لالمم  العامة  اجلمعية  داخل  ال�سيا�سية  اخلارطة  طبيعة 
املتحدة وجمل�ض االمن الدويل، مبعنى حتويل االقلية اىل 
اكرثية، واتخاذ قرارات بديلة عن االمم املتحدة وجمل�ض 
الفل�سطيني وت�سمح  لل�سعب  الثابته  االمن تتجاوز احلقوق 

بقرارات موؤيدة وداعمه للكيان ال�سهيوين.
والتاأثري  النفوذ  اإزداد  مثاًل   الالتينية  امريكا  يف  ـ 
مواقف  و�سراء  تغيري  يف  وجنح  امرييكيى  ال�سهيوـ 
الربازيل  واهمها  اجلنوبية،  القارة  دول  من  اكرب  عدد 
كوبا  ويحا�سر  يفر�ض  بينما  كولومبيا،  و  واالرجنتني 

وفنزويال واملك�سيك وغريها.
اي�سًا  امرييكي  ال�سهيوـ  النفوذ  اإزداد  افريقيا  يف  ـ 
وجنوب  اثيوبيا  مثل  لهما  املوالية  الدول  عدد  واإزداد 
ب�سبب  للزيادة  قابل  والعدد  واريترييا،  وليبرييا  ال�سودان 

غياب التاأثري العربي.
اآ�سيا  ودول  وبورما  تايالند  مثل  دول  بداأت  اآ�سيا  يف  ـ 
الو�سطى يف تطويرعالقاتها مع الكيان ال�سهيوين، وتركيا 
ما تزال تقيم عالقات اإ�سرتاتيجية مع الكيان ال�سهيوين 
للق�سايا  املوؤيد  دورها  بداأ  فقد  الهند  اما  وامريكا، 
العربيه يخبو جنبٌا اىل جنب مع تنامي عالقتها باأمريكا 

و"اإ�سرائيل".
ل�سغوطات  اي�سًا  تتعر�سان  ورو�سيا  ال�سني  اأما  ـ 
من  احلد  اتفاقيات  بع�ض  وباإلغاء  بالعقوبات.  وتهديدات 

 سبق ألميركا ان انسحبت 
او جمدت عضويتها او 

اوقفت التزاماتها المالية 
تجاه منظمات دولية 

وقفت في وجه الجرائم 
الصهيونية

خمسة عشرة مليون 
فلسطيني كلهم أصحاب 

هذه االرض

السياسة
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 خالد يحيى جابر النعيمي

�صحى   1989 يونيو   30 يوم  �صبيحة  يف 
اأبناء العا�صمه اخلرطوم على حتركات ع�صكريه 
تابعه  ع�صكريه  قطعات  بها  تقوم  اإعتياديه  غري 
لتعلن  املدينه  �صوارع  يف  ال�صوداين  للجي�ش 
عليه  اأطلقوا  ع�صكري  انقالب  جناح  عن  بعدها 
بحكومه  اأطاحت  التي  الوطني(  االنقاذ  )ثورة 
كال  ال�صلطه  فيها  تقا�صم  منتخبه  دميقراطيه 
من احلزبني التاأريخيني يف ال�صودان حزب االأمه 
املهدي  ال�صادق  كان  حيث  االحتادي  واحلزب 
علي  وال�صيد  احلكومه  رئي�ش  من�صب  ي�صغل 

املريغني رئي�ش جمل�ش الرئا�صة.
اأعلن العميد قوات خا�صة عمر ح�صن الب�صري 
نف�صه رئي�ش جمل�ش قيادة ثورة االنقاذ الوطني، 
الوزراء  رئي�ش  من�صب  تقلد  نف�صه  العام  ويف 

  إنقالب البشير – الترابي والخديعة الكبرى
ال�صباط  من  وعدد  معا  اجلمهوريه  ورئي�ش 
على  وبداأت  الثورة.  قيادة  جمل�ش  يف  كاأع�صاء 
الفور حملة اأعتقاالت �صملت جميع قادة االحزاب 
املجتمع  و�صخ�صيات  والنقابات  والتنظيمات 
�صمنهم  ومن  ال�صودان  يف  املعروفه  املدين 
القومية  اجلبهة  قادة  وبع�ش  الرتابي(  )ح�صن 

اال�صالمية.
متاما  وا�صحه  غري  االأنقالبني  هوية  ظلت 
الدول  لبع�ش  وكذالك  ال�صوداين  العام  للراأي 
وذلك  ال�صوداين  ال�صاأن  مبتابعة  املهتمة  االأخرى 
االنقالبيني  اعتمدته خطة  الذي  التكتيك  ب�صبب 
بعدم االعالن عن هويتهم احلزبيه او توجهاتهم 

ال�صيا�صية اال�صالمية ل�صمان جناح االنقالب.
يف نهاية العام 1997 نقلت للعمل يف �صفارة 
يكون  ان  ال�صدف  و�صاءت  ال�صودان  يف  العراق 
قادة اجلبهة  وهو من  ال�صنو�صي  ابراهيم  ال�صيخ 
اال�صالمية ومعاون للداهية ال�صيخ ح�صن الرتابي 
من  وهو  الريا�ش  حي  يف  ال�صكن  يف  جرياين 
عالقتهم  وكانت  اخلرطوم  يف  الراقية  االحياء 
مع العراق ومع ال�صفارة على اف�صل ما يكون الأن 
موقف احلكومه ال�صودانية من العدوان الثالثيني 
على العراق عام 1991 بعد حرب الكويت وما 
تبعه من قررات اأممية جمحفة وظاملة مبا فيها 
موقفا  كان  العراق  على  احل�صاراجلائر  فر�ش 

متميزا.
ابراهيم  ال�صيخ  حدثني  االم�صيات  اأحدى  يف 

مت  التي  الثورة  او  االنقالب  خطة  عن  ال�صنو�صي 
اال�صالمية  قيادة اجلبهة  قبل  لها من  التخطيط 
والتنفيذ على يد جمموعه من ال�صباط القريبني 
يوم  �صباح  تنظيميا  معهم  املرتبطني  او  منهم 

.30/6/1989
بعدها  ال�صنو�صي  ابراهيم  ال�صيخ  يقول 
داخل  واأتباع  تنظيميه  خطوط  لديهم  اأ�صبح 
االو�صاع  لتدهور  ونتيجه  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
العامة يف البالد وب�صبب �صعف حكومة ال�صادق 
امل�صاكل  معاجلة  على  قدرتها  وعدم  املهدي 
ل�صالح  الع�صكري  امليزان  واختالل  القائمة 
جنوب  قرنق(  جون  )جماعة  االأنف�صاليه  القوى 
مهيئة  اأ�صبحت  الظروف  باأن  وجدنا  ال�صودان 
ا�صتياء  وجود  حيث  الع�صكري  االنقالب  لنجاح 
�صعبي عام اأ�صافة اىل نقمة لدى بع�ش التيارات 

الع�صكريه يف البالد.
التف�صيلية  اخلطط  بو�صع  بداأنا  عندما 
يكن  مل  التنفيذ  موعد  من  اأ�صهر  قبل  لالأنقالب 
املر�صحني  مقدمة  يف  الب�صري  ح�صن  عمر  اأ�صم 
الع�صكرية  ورتبته  موقفه  الأن  االأنقالب  لقيادة 
والتنظيمية مل توؤهله لذلك ومت تر�صيح بني 5-7 
من  املر�صحني  اأخر  الب�صري  اأ�صم  وكان  �صابط 
القائمة و�صاءت الظروف ان يتوفى اأو ين�صحب اأو 
عمر  بني  حم�صورا  االأمر  ليكون  االأخرون  يعتذر 
االيام  يف  �صالح  حممد  والزبري  الب�صري  ح�صن 
االتفاق  لذلك مت  االنقالب  �صبقت  التي  االأخرية 
ان يكون الب�صري مبن�صب الرئي�ش والزبري حممد 

�صالح نائبا للرئي�ش.
وكذلك كان �صمن خطة املخادعة التي قامت 
عن  االعالن  عدم  اال�صالمية  احلركة  قيادة  بها 
باالنقالب يف  اال�صالمية  القومية  عالقة اجلبهة 
الفرتة االوىل ومت احتجاز بع�ش قيادات احلركة 
الرتابي  ح�صن  ال�صيخ  �صمنهم  من  اال�صالمية 
والنقابات  والتنظيمات  االحزاب  قادة  بقية  مع 

لغر�ش التمويه.
املحتجزين  �صراح  اطالق  مت  فرته  بعد 
واملعتقلني مبا فيهم ح�صن الرتابي وبداأت تظهر 
الهوية احلقيقية للنظام اجلديد كنظام ا�صالمي 
يعتمد مبدء تطبيق ال�صريعة اال�صالمية ومت تعينب 
االمر  الوطني.  للمجل�ش  رئي�صا  الرتابي  ح�صن 
الذي اأثار نقمة داخلية حيث االعالن عن التجمع 
له  اأن�صمت  الذي  املعار�ش  الدميقراطي  الوطني 
من  وبدعم  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركه 
بع�ش الدول الغربيه والواليات املتحدة االمريكية 
االعالمي  واخلطاب  العداء  حالة  لتزداد 
ثم  وامريكا.  الغرب  جتاه  املت�صدد  اال�صالمي 
ي�صمى بحرب حترير  ما  او  جاءت حرب اخلليج 
جانب  اىل  ال�صودانية  احلكومة  وموقف  الكويت 
دول  عمدت  حيث  بله(  )الطني  لتزيد  العراق 
االمريكية  املتحدة  والواليات  واأوربا  اخلليج 
�صد  اقت�صادية  واأجراءات  عقوبات  فر�ش  اىل 
ال�صوداين  االقت�صاد  تدهور  اىل  اأدت  ال�صودان 

ب�صورة كبرية.
بداأت االتهامات تتجه اىل النظام ال�صوداين 
بن  اأ�صامة  من  كال  اأقام  حيث  االرهاب  بدعم 
الدن و كارلو�ش يف ال�صودان وجرت عملية الأغتيال 
الرئي�ش امل�صري ح�صني مبارك يف اأيلول �صبتمرب 
ح�صوره  اأثناء  االثيوبية  بالعا�صمة   1995 عام 
ملوؤمتر قادة الدول االفريقية، وقد قامت احلكومة 

�صلطات  اىل  فورا  االتهام  بتوجيه  امل�صرية 
اخلرطوم بالوقوف وراء العملية. كذلك مت اتهام 
و�صلت  كيماوية  وا�صلحة  معدات  باإخفاء  النظام 
عن طريق العراق حيث مت على اأثرها اأ�صتهداف 
م�صنع ال�صفاء ل�صناعة االدوية يف اخلرطوم عام 
1998 من قبل االدارة االمريكية بعهد كلنتون 
امل�صنع  تدمري  اىل  اأدت  املدى  بعيدة  ب�صواريخ 

وهو اكرب من�صاأه لت�صنيع الدواء يف ال�صودان.
الرئي�ش  اأ�صدر   1999 عام  دي�صمرب  يف 
حالة  فيه  اأعلن  جمهوريا  مر�صوما  الب�صري 
بحل  واأمر  اأ�صهر  ثالثة  ملدة  البالد  يف  الطوارئ 
حزب  داخل  االن�صقاق  معامل  وبداأت  الربملان 
ي�صمى  ما  اأنحاز  حيث  احلاكم  الوطني  املوؤمتر 
ب�صباب احلركة اال�صالمية اىل جانب عمر الب�صري 
يف ال�صراع الدائر بينه وبني ح�صن الرتابي وهم 
نائبا  اأ�صبح  الذي  طه  حممد  عثمان  من  كال 
الدين  �صالح  وغازي  نافع  علي  ونافع  للرئي�ش 
واأخرين ليتم اأبعاد ح�صن الرتابي وبع�ش قيادات 
اجلبهة القومية اال�صالمية املعروفني عن امل�صهد 
جديد  �صيا�صي  حزب  بت�صكيل  وقاموا  ال�صيا�صي 
من  زاد  الذي  االأمر  ال�صعبي(  )املوؤمتر  اأ�صموه 
تعقيد الو�صع الداخلي وات�صاع هوة اخلالف بني 
يف  م�صلحة  حركات  ظهور  اىل  اأدى  الطرفيني 
مناطق غرب ال�صودان حيث يوجد اتباع وموؤيدين 
لل�صيخ ح�صن الرتابي ثم تبعها اتفاقية )نيفا�صا( 
لتحرير  ال�صعبية  احلركة  مع   2010 عام 
باأنف�صال  القبول  خاللها  من  ليتم  ال�صودان 
دولة  واعالن  االم،  الوطن  عن  ال�صودان  جنوب 
بال�صيادة  النظام  فرط  وبذلك  ال�صودان  جنوب 
املعاناة  اأ�صتمرت  ذلك  ورغم  للبالد  الرتابية 

واحلرب وهذه املرة بني اجلنوبيني اأنف�صهم.
اأحتجاجات  اإندلعت   2013 عام  اأيلول  يف 
ارتفاع  ب�صبب  الب�صري  حكم  �صد  وا�صعة  �صعبية 
ا�صعار الوقود واملحروقات واملواد الغذائية و�صوء 

االو�صاع املعا�صية 
باأ�صتخدام  احلكوميه  القوات  قامت 
يقل  �صقوط ما ال  اأدى اىل  الر�صا�ش احلي مما 
اجلرحى.  من  كبري  وعدد  قتيل   )200( عن 
انطلقت  اأخرى حيث  مرة  يتكرر  امل�صهد  هو  وها 
نهاية  من  بداأت  وا�صعه  واحتجاجات  مظاهرات 
هذا  حتى  متوا�صلة  تزال  وال   2018 العام 
اليوم، و�صقط فيها كذلك عدد كبري من ال�صهداء 
مبا  املحتجني  من  املئات  اعتقال  ومت  واجلرحى 

فيهم قيادات حزبيه و�صيا�صيه معروفه.
لل�صعب  االخرية  االنتفا�صة  هذه  �صتكون  هل 
والت�صلط  الدكتاتورية  ع�صر  الأنهاء  ال�صوداين 
واالأ�صتبداد واالنتقال اىل فجر احلرية والكرامة 

والدميقراطية واال�صتقرار؟    

و�حدة هدفها "وقف �لتمدد �لإير�ين و�إرهابه"، فيما 
�لإعالن  �لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سوية  �سفقة  كانت 

�لأبرز و�لذي ف�سل يف ح�سد موؤيدين.
لدح�ض  "و�ر�سو"  يف  �ملتحدة  �لوليات  ح�سدت 
�إىل  فدعت  �لأو�سط،  �ل�سرق  فى  �لإير�ين  �لنفوذ 
وخلق  �لهدف،  هذ�  لتحقيق  دوىل  حتالف  ت�سكيل 
ومنها  �ملنطقة،  حتديات  ملو�جهة  جديدة  حتالفات 

و�إن�ساء "ناتو" عربي ملناه�سة �إير�ن.  
�سر�رة  �نطلقت  منها  �لتي  بولند�  �ختيار  ودللة 
�لدول  �أكرب  �ليوم  �أنها  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
�ملعادية لرو�سيا، وهي �لتي ترنو �إىل �أن تكون قاعدة 
من  �لن�سحاب  رف�سها  �أعلنت  �أنها  رغم  �أمريكية، 
�أمريكا  دعت  و�لتي  �إير�ن  مع  �لنووية  �لتفاقية 

�لأوروبيني �إىل �إلغائها. 
تاريخية  ر�سالة  بعث  �إىل  �أمريكا  هدفت  فيما 
�سقوط  على  تاأكيد  يف  بولند�  من  وحلفها  لرو�سيا 
يف  نا�سجة  كثمرة  برمتها  �سابقا  "�لقلعة" �لرو�سية 
يد �لوليات �ملتحدة، وهي �لثمرة �لتي �ستتحول �إىل 
عبور  ميكنها  فح�سب،  و�حدة  برمية  "رمانة" قاتلة 

�حلدود �لرو�سية بال �أي جهد ع�سكري.
هدف  �أي  يحقق  �أن  دون  و�ر�سو  موؤمتر  و�نتهى 
�لإرهاب  "مكافحة  بحث  �أنه  بيانه  معلنا  له،  خطط 

قائال "باإمكان �لعامل �لقدمي جمدد�، �تخاذ مو�قف 
د�عمة للحرية يف �لعامل �جلديد".

يف ميونيخ ت�سدعت جبهة �حللفاء، ب�ساأن ق�سايا 
تبد�أ بالأمن يف �ل�سرق �لأو�سط و�سول �إىل �لتجارة، 
يف  �لأطل�سي  �سفتي  بني  �لعميقة  �لهوة  يك�سف  ما 
ر�أ�سهم  على  �أوروبيون  قادة  و�أعرب  تر�مب.  عهد 
��ستيائهم من  �أنغيال مريكل عن  �لأملانية  �مل�ست�سارة 
معادية  و�عتربت  تر�مب  �أ�سدرها  قر�ر�ت  �سل�سلة 
و�أقرو�  �لأطل�سي.  �سمال  حلف  يف  و��سنطن  حللفاء 
�إير�ن  يخدم  �سوريا  يف  فر�غا  و��سنطن  خلق  �أن 
�ملقاربة  �أن  معتربين  �لأمريكيون،  يناه�سها  �لتي 

"غام�سة". 
�لأوىل  للمرة  جنح  �لأوروبي  �لحتاد  �أن  وبد� 
و��سنطن،  عن  �لدفاعية  ��سرت�تيجياته  بف�سل 
مع  �لنووي  بالتفاق  �للتز�م  عزمهم  �أعلنو�  عندما 
�أنه  موؤكدين  لتطبيقه  بد�ئل  لإيجاد  و�ل�سعي  �إير�ن 
و�سنكون  �أمان  يف  �ملنطقة  تكون  "لن  �لتفاق  بدون 
كما  مفتوحة".  مو�جهة  �ندلع  �حتمال  �إىل  �أقرب 
�ختلف �حللفاء ب�ساأن �لعالقات مع رو�سيا وبالتحديد 
 "2 �سرتمي  "نورد  �لغاز  �أنابيب  ومنها  �لقت�سادية 
�لرو�سي �لأملاين �لذي يجري بناوؤه وتعار�سه �أمريكا.

�ل�سنوي  موؤمترها  رو�سيا  عقدت  وباملقابل 
 68 فبحث  م�سابهة،  لأهد�ف  �سعيا  "فالد�ي" 
16 بلد� بينها  م�ساركا من �مل�سوؤولني و�خلرب�ء من 
و�لوليات  وبريطانيا  و�إير�ن  وتركيا  وم�سر  رو�سيا 
وغريها،  و�إ�سر�ئيل  و�سوريا  و�ل�سعودية  �ملتحدة 

السياسة

مكافحة  و�سبل  �ل�سائكة،  �لأو�سط  �ل�سرق  ملفات 
منظومة  وت�سكيل  �سوريا  �إعمار  و�إعادة  �لتطرف 
لالأمن �لإقليمي باملنطقة. و�لفارق �لوحيد �أن رو�سيا 
�ل�سرق  �لق�سايا  يف  رئي�سي  كالعب  �أقد�مها  تر�سخ 
�لتخبط  �أمام  �سو�ء،  حد  على  و�لدولية  �أو�سطية 

�لأمرو- �أوروبي.
�أن  فر�سية  �لدويل  و�لتخبط  �لف�سل  هذ�  ويعزز 
دور  هزمية  �أنقا�ض  على  بني  �لذي  �لعاملي  �لنظام 
ميلك  يعد  مل  و�إيطاليا(،  �ليابان  )�أملانيا،  �ملحور 
�لق�سايا  �لتعويل عليه يف حل  �أي �سكل لنظام ميكن 
فقد  �لدولية.  �ملنظمة  طاولت  على  ترت�كم  �لتي 
تغريت �لجتاهات �لأ�سا�سية �لعاملية �لتي كانت �سببًا 
حدثت  �لتي  �لكبرية  و�لتحولت  �ملذهلة  للتغري�ت 
�لهيكل،  م�ستويات:  على  �لثانية  �لعاملية  بعد �حلرب 
من  �لتحول  مثل  �لفرد،  وطبيعة  �لتاريخية،  �مل�سرية 
�لذ�ت  على  �لعتماد  ومن  �ل�ستقالل،  �إىل  �ل�سيادة 
�إىل �لت�سابك و�لندماج، من �لعوملة �إىل �ملحلية، ومن 

�جلغر�فيا �ل�سيا�سية �إىل �سيا�سة �لهويات.
�لتي  لكن هذه �لجتاهات �رتدت بفعل �حلروب 
قيامها،  منع  �أو  وقفها،  يف  �ملتحدة  �لأمم  تفلح  مل 
من  بالرتد�د  متثل  معاك�سا  �جتاها  و�أفرزت 
�إىل  �لإندماج  من  للهيمنة،  �إىل �خل�سوع  �ل�ستقالل 
و�إعادة  و�آثارها،  �لعوملة  تهاوي  �إىل  �إ�سافة  �لتفتت، 

ترتيب �جلغر�فيا �ل�سيا�سية بطم�ض �لهويات.
�لأمن  وجمل�ض  �لدولية  �ملنظمة  وجدت  لقد 
نف�سيهما و�سط دو�مة �لعوملة �لتي تبعرثت هي نف�سها 
من  بد  ل  و�سار  �لأمريكيني،  �جلنود  �أقد�م  حتت 
نف�سها  وجدت  �لدولية  �ملوؤ�س�سة  هذه  �أن  �إىل  �لنظر 
�سيطرة  �زد�دت  فقد  جديدة،  عاملية  �أر�سية  على 
حدود  د�خل  �ل�سيا�سة  على  و�لقت�ساد  �ملال  عن�سر 
�حلدود  فقدت  كما  �لدولية.  �لعالقات  ويف  �لدولة، 
يف  و�لأعمال  �ملال  �أ�سحاب  عند  قيمتها  �ل�سيا�سية 
��سمحاللها  �ملطلوب  و�أ�سبح  �لر�أ�سمالية  �لدول 
كذلك  ��سمحلت  فيما  �ل�سبل.  مبختلف  وجتاوزها 
مكانة "�لدولة" كوحدة �أ�سا�سية يف �لقانون �لدويل، 
وجه  يف  عقبة  �لدولة"  "�سيادة  �أ�سبحت  �أن  بعد 
�نتهاك  معايري  يف  �لزدو�جية  يف�سر  ما  "�لعوملة"، 

�ل�سيادة.
تبقى  ما  �نت�سال  يف  ف�سلت  �إذن  �لدولية  �لقوى 
حر�ب  روؤو�ض  وباتت  �لبائد،  �لعاملي  �لنظام  من 
�لدولية  �لتحالفات  فتغريت  �لبع�ض،  لبع�سها  تلوح 
وعلى  �جلديدة.  �لعاملية  �لقوة  منطلق  �ل�سرق  وبات 
وفق  و�سوب  حدب  كل  من  �ملرت�ك�سني  �جلنود  وقع 
على  �ملنكوبة  �ل�سعوب  ترقد  متخبطة،  �أجند�ت 
ل  وثوب  ولقمة  �إل من خيمة  حافات �حلياة جمردة 
تقي من �سيء فح�سب، فيما تتخبط �ل�سرت�تيجيات 
�لد�مية و�ل�سر�ع بني نظام قدمي مهرتيء وبني نظام 
�ل�ستعمارية"  "�لدولة  و�سبح  "جديد" لي�ض جديد�، 

يحوم يف �سماء �لعامل. 

�ل�سو�ريخ  تطوير  من  �حلد  �مل�سروع،  غري  و�لتمويل 
�لطري�ن،  و�أمن  �لبحري  �لأمن  �لأ�سلحة،  و�نت�سار 
�أمن  و�لنا�سئة،  �ل�سيرب�نية  �لتهديد�ت  حماربة 
غري  و�ملعتقلني  و�لالجئني  �لإن�سان  حقوق  �لطاقة، 
�أجندة �لأمم �ملتحدة  �ل�سرعيني، وهي ل تخرج عن 
عباءتها.  من  �لعامل  �إخر�ج  و��سنطن  عزمت  �لتي 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �سقف طموحات  �أن  ويبدو 
تر�مب ت�سكيل قوة ع�سكرية مناه�سة لإير�ن لتحقيق 
للتحقق  قابلة  �لأو�سط،غري  �ل�سرق  روؤيته يف منطقة 

على �أر�ض �لو�قع، يف ظل �لنق�سامات �لدولية.
�خلطر �لأكرب �لذي نتج عن "و�ر�سو" كان تهديد 
وباقي  لربلني  بن�ض،  مايك  �لأمريكي  �لرئي�ض  نائب 
ي�سقطو�  مل  �إذ�  �لت�سامن"  بـ"�سحب  �لأوروبيني 
�لتفاق �لنووي مع طهر�ن، وهو موؤ�سر خطري يعيدنا 
�إىل �أجو�ء عام �حلرب �لعاملية �لثانية، �إذ� حلظنا �أن 
�أملانيا تتحرر من قو�ت �لحتالل �لتي فر�ست عليها 
فبخروج  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  بعد   1945 عام 
2020، و�ن�سحاب  �خر جندي بريطاين منها عام 
�لقو�ت �لرو�سية منها �أو�خر �لقرن �لع�سرين، وعزم 
منها  جندي  �ألف   35 وعددها  قو�تها  نقل  �أمريكا 
�لقو�ت  من  متاما  خالية  �أملانيا  ت�سبح  بولند�،  �إىل 

"�ملحتلة".
بعد يومني من �لف�سل �لأمريكي يف ر�سم خارطة 
"�سايك�ض  بتال�سي  و�لتحالفات،  للم�سالح  و��سحة 
حقائبهم  "و�ر�سو"،  ومقاطعو  موؤيدو  حمل  بيكو"، 
�لنق�سام  بد�  و�لذي  لالأمن"،  "ميونيخ  موؤمتر  �إىل 
�نحر�ف  و�أ�سر  و��سحا،  فيه  �لأوروبي  �لأمريكي 
�لبو�سلة �لأوروبية �إىل �ل�سرق، ما دفع نائب �لرئي�ض 
"ل ميكننا  �لأمريكي مايك بن�ض �إىل �لتحذير بقوله 
�عتماد  �زد�د  حال  يف  �لغرب  عن  �لدفاع  �سمان 
موقف  لالأذهان  �أعاد  ثم  �ل�سرق".  على  حلفائنا 
"�ل�سرت�و�سيني" �أيام عهد جورج  �ملحافظني �جلدد 
بـ"�لعامل �لقدمي"، جمدد�  �أوروبا  بو�ض �لبن بو�سم 
�أمريكا  تقوده  �لذي  �جلديد  �لعاملي  للنظام  دعوته 

موؤمتر�ت  ثالث  ومو�سكو،  وميونيخ،  و�ر�سو،  �سهدت 
�لأو�سط،  �ل�سرق  ق�سايا  منابرها  على  طغى  دولية، 
�مل�سالح  طاولة  ترتيب  �إعادة  ق�سايا  م�سمنة 
لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  م�سوؤولو  و��ستبق  و�لتحالفات. 
�لعاملي  "�لنظام  �أن  على  بالتاأكيد  �ملوؤمتر�ت  هذه 
يتفكك"، مت�سائلني "من �سيجمع �أجز�ءه �ملتناثرة؟".

وتباين �مل�ساركون يف كل موؤمتر على حدة، فمنهم 
"ميونيخ"  ح�سن  يف  و�إرمتى  "و�ر�سو"  قاطع  من 
لالأمن، و�آخرون �سدو� �لرحال �إىل مو�سكو، و�مللفات 
على  يطغي  يكاد  �ملعلنة  �لآر�ء  وتباين  نف�سها  هي 

�حلو�ر�ت �ل�سيا�سية و�ل�سفقات.
لتطلق  بولند�  عا�سمة  و�ر�سو  �ختارت  و��سنطن 
فيه  �سارك  و�لذي  �أ�سمته،  "لل�سالم" كما  موؤمترها 
غالبية  ورف�ست  �ملتحدة،  �لوليات  �سيا�سة  موؤيدو 
دول �لحتاد �لأوروبي �مل�ساركة فيه بقوتها �ل�سيا�سية، 
وخف�ست م�ستوى مبعوثيها، حتى �أن من�سقة �ل�سيا�سة 
موغريني  فيدريكا  �لأوروبي  لالحتاد  �خلارجية 

�أعلنت رف�سها �مل�ساركة. 
كما رف�ض حمور �إير�ن- تركيا- رو�سيا �مل�ساركة، 
ومقاطع،  م�سارك  بني  �لعربية  �لدول  و�نق�سمت 
�أنهم ك�سرو� حاجز  و�ل�سمة �لأبرز للعرب �مل�ساركني 
�جللو�ض مع �لكيان �ل�سهيوين على طاولة مفاو�سات 

�لبائد  نظامه  تفتت  ي�سارع  �لذي  �لعامل  �سهد 
و�لذي �أن�سيء بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، على مدى 
�أ�سبوع بارد يف فرب�ير، هرولة �لالعبني �لدوليني يف 
ما  �أو  جديد،  عاملي  نظام  لت�سكيل  فا�سلة  حماولت 
جمدية،  غري  جيو�سيا�سية"  "هند�سة  رو�سيا  �أ�سمته 
�أفرز  ما  وتبدلها،  �لدولية  �لتحالفات  ت�سظي  و�سط 
�أو  دولية  ت�سادمات  �إىل  تقود  قد  جديدة   حماور 

حرب كونية.
�لعام،  لهذ�  فرب�ير  من   20 وحتى   14 فمنذ 

لهيب عبدالخالق

بين "وارسو" و"ميونيخ" و"موسكو" 

العالم��ي" "النظ��ام  مش��نقة  تتأرج��ح 
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 حمل مؤيدو ومقاطعو 
"وارسو"، حقائبهم إلى مؤتمر 

"ميونيخ لألمن"
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خليل مراد

بالذكرى  ايام   قبل  املاليل   نظام  احتفل 
تغيري  يف  ت�سببت  التي  خميني,  ثورة  لقيام  االربعني 
�سيء  �سعارها  رفعت  ان  منذ  متاما,  املنطقة  وجه 
و  ال�سفوية,  اال�سالمية  الثورة  ت�سدير  ال�سيت 
و�سعت هذا ال�سعار يف د�ستور ايران لعام  1979, 
واملوؤامرات  باملخططات  مليئة  �سنوات وعقود م�ست 
املتخ�س�سة,  االبحاث  ومراكز  اجل�سام,  واالحداث 
ما  درا�سة  يف  ت�ستغرق  وعربية  عاملية  و�سخ�سيات 
يجري يف ايران, من فورة �سعبوية ت�سفي على الفكر 
الدرامي  وامل�سهد  طهران  ملاليل  ال�سفوي  املذهبي 
املعروف لنزول خميني من الطائرة قادما من فرن�سا 
واالنهيار املفاجئ لنظام ال�ساه الذي ن�سبته امريكا 
حلماية  ا�سرتاتيجيا  حليفا   1953 عام  وبريطانيا 

م�ساحلها يف منطقة اخلليج وال�سرق االو�سط. 

إي������ران خ��م��ي��ن��ي وال����ث����ورة ال��زائ��ف��ة                         
التغيريات  تلك  وراء  ين�ساق  و  ينخدع  العامل  ان 
وهي  املنطقة,  ودول  باإيران  ع�سفت  التي  العنيفة 
االقليمية  واأطماعها  الفار�سية  انيابها  تك�سرعن 
بغداد,  وعا�سمتها  التاريخية  امرباطوريتها  باقامة 
والعراق  ال�سام  بالد  اىل  نفوذها  متدد  اأن  بعد 
بامتالكها  وتهدد  واليمن   العربية  اجلزيرة  وجنوب 
يافطة  حتت  العاملي  وال�سلم  االمن  نووية,  ا�سلحة 
التي تت�سف  الدينية واملذهبية  ال�سعارات  براقة من 
بالدجل وال�سعوذة,  لكنها يف حقيقتها ال تغدو )لعبة 
العرائ�س(  يحرك اللعب راأ�س النظام وقمة ال�سلطة 

ممثال باملر�سد خامنئي وفق مفاهيم والية الفقية. 
متر  البع�س,  مبنظور  ثورة  ت�سمى  التي  وتلك 
اليوم  مبنعطفات وانزالقات خطرية  الأحالم وردية 
النووي  الزجاجة  عنق  من  لالإفالت  حتقيقها  تريد 
و�سعيها  والبعيد  القريب  تهدد  قنبلة  وامتالكها 
يف  واال�سطرابات  الفنت  اثارة  عرب  نفوذها  لتو�سيع 
تطراأ  �سكلية  تغيريات  وهي  املنطقة  يف  عديدة  دول 
ولي�ست  الديني  للنظام  ال�سيا�سي  اخلطاب  على 
ونت�ساءل  ال�سيا�سي.  ال�سلوك  على  جذرية  تغيريات 
ماذا حققت ثورة والية الفقيه منذ اربعني عاما؟ يف 
من  متعددة  دينية  واقليات  قوميات  من  يت�سكل  بلد 
ف�سل  و  واكراد,  وترك  واذريني  وبلو�س  وعرب  فر�س 
النظام يف خلق جتربة زاهية من اال�ستقراروالتنمية.  
من  كبرية  فئات  ان  يلحظ,  لالحداث  واملتتبع 
القوميات تعاين من �ستى اأ�سناف احلرمان والقيود 
الدرجة  من  مواطنون  اتباعها  واعتبار  االقت�سادية 
ب�سبب  واالكراد   والرتك  العرب  وحتديدا  الثانية 

اىل  ادى  ما  وهو  ال�سلطة.  على  للفر�س  كلية  هيمنة 
و�سرق  �سمال  مناطق  يف  العرقية  التوترات  خلق 
االيرانية  القوميات  وتتباين مطالب  البالد,  وجنوب 
بني   تقرير م�سريها والتمتع بال�سيادة امل�ستقلة عن 
التي  االيرانية  املعار�سة  جماعات  تقابلها  الفر�س, 

تطالب  باإقامة نظام فيدرايل.
جلميع  امل�سرتكة  امل�سكلة  ان  النا�سطون,  يقول 
وحرمانهم  حقوقهم  مراعات  عدم  هي  القوميات 
بهويتهم.  واالعرتاف  والثقايف  ال�سيا�سي  التقدم  من 
االأحواز  ملنطقة  زيارته  خالل  روحاين  الرئي�س 
اعرتف امام و�سائل االعالم بوجود متييز يف تق�سيم 

ال�سلطة والرثوة.
االحتجاجات  تكت�سب  االمني,  ال�سعيد  وعلى 
خمتلف  �سملت  م�سبوقة  غري  حالة  واملظاهرات 
وال�سرطة,  االمن  قوى  من  تقمع  وهي  املناطق 
والفقرية  الو�سطى  الطبقتني  �ساركت  مدة  وقبل 
�سد  ايرانية  مدينة   80 من  خرجت  باإحتجاجات 
وتدهور  الف�ساد  وانت�سار  املعا�سي  تدهورالو�سع 
التدهور  من  االحتجاجات  وانتقلت  الريال  قيمة 
االقليمي  التمدد  �سد  �سعارات  رفع  اىل  االقت�سادي 
يف  االقت�سادية  االمكانيات  وا�ستنزاف  االيراين 
م�ساكلها  لت�سدير  املنطقة   دول  يف   عبثية  حروب 
لل�سلطات  حتدي  االمني  التدهور  و�سكل  الداخلية. 
بالدعوة   انطلقت   التي   2009 عام  انتفا�سة  منذ 

لالطاحة بخامنئي. 
وك�سف تنظيم جي�س العدالة عن عملياته الثورية 

التي ت�ستهدف مقرات اجلي�س وال�سلطة يف حمافظات 
م�سوؤوليني   �سد  وتنفيذعملياتها  وبلوج�ستان  �سيتان 
من قوى االمن واحلر�س الثوري  واحلكومة يف املدن,  
�سباط  من   12 يوم  االنتحارية  العملية  اآخرها  كان 
من  و�سباط  جنود  تقل  حافلة  باإ�ستهداف  اجلاري 
احلر�س الثوري, ادى اىل قتل �سبعة وع�سرين منهم 
وجرح الع�سرات. وذكر اإعالم  النا�سطني  من داخل 
ايران, ان العمليات ا�سفرت عن ا�سرار مادية وقتل 
متزايد  قلق  ولدت  و  احلكومة   افراد  من  الع�سرات 

واإنهيارات لالمن الداخلي.  
حقوق  وكالة  ن�سرت  االعالمي  ال�سعيد  وعلى 
عن  يقل  ال  ما  ان  املتحدة  لالمم  التابعة  االن�سان 
مدى  على  واعدموا  و�سجنوا  اعتقلوا  �سحفيا   860
ثالثة عقود ح�سب وثائق ر�سمية م�سربة من اجلهاز 
بال  مرا�سلون  منظمة  ك�سفتها  االيراين,   الق�سائي  
حدود يوم 11 �سباط اجلاري,  ذكرت انها ال تك�سف 
عن كذب النظام  بل عن كل االماكن التي ا�ستخدمت 
وا�ستخدام  االيرانيني  الإ�سطهاد  عقود  مدى  على 
العنف �سد معار�سي النظام من الفئات ال�سعبية يف 
ال�سلطات  بها  التي قامت  واالعدامات  مدن عديدة, 
مئات  واغتيال   واعتقال  العامة  ال�ساحات  ويف  علنا 
ان  نقلت احلقائق   التي  التقارير  ب�سبب  ال�سحفيني 
وان  اال�سالح,  على  ع�سيا  بات  الذي  النظام   هذا 
الدولة  وا�سقاط  بتغيريه  تطالب  الوطنية  االحزاب 
ال�سيا�سية  املنظومة  افتقار  جراء  الفا�سلة,  الدينية  

اىل االخال�س مل�سالح ال�سعوب االيرانية.
اأو�سحت  الداخلي,  ال�سيا�سي  ال�سعيد  اما  على 
حالة  طهران  من  تقريرها  يف  الفرن�سية  الوكالة 
من  اال�سالحيني  �سفوف  ت�سرب  التي  الفو�سى 
االحزاب امل�ساركة يف ال�سلطة اخلامنئية بعد هيمنة 
خامنئي  املر�سد  من  بدعم  ال�سلطة  على  املحافظني 
الدينية  املرجعية  بدور  الثقة  فقدان  تزايد  بعد  و 

احلاكمة التي تدفع البالد اىل  مزيد من االنهيارات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالمنية واحتكارها �سلطات 
الثور�س  واحلر�س  احلكومية  واملنا�سب  االعالم 
القوميات  مناطق  تن�سط يف  التي  االحزاب  وتهمي�س 

غري الفار�سية.
االيراين   – االمريكي  ال�سراع  �سعيد  على  اما 
تن�سط املواقف االوربية باإجتاه ت�سديد العقوبات على 
ايران  من جراء تورط  املخابرات االيرانية بعمليات 
اغتيال وتفجري �سد املعار�سني االيرانيني يف هولندا 
كما   االوربي,  لالأمن  تهديدا  ي�سكل  الذي  وفرن�سا, 
تتزايد ال�سغوطات االمريكية على النظام ملنع ملفات 
تثري قلق املجتمع الدويل بفر�س عقوبات اقت�سادية 
االجنبية  اال�ستثمارات  دخول  ومنع  اال�سعار  وارتفاع 

واحلد من مبيعات النفط االيرانية اىل دول العامل. 
نوبل  جائزة  على  احلائزة  عبادي  �سريين  املحامية 
قالت:  رويرتز  مع  حوار  يف   2009 عام  لل�سالم 
“ان العقوبات االمريكية  تهدف اىل تقوي�س النظام 
االنتقال  حتقيق  بهدف  اظافره  وتقليم  االيراين 
ومن جانب  ال�سيا�سي  وانهاء �سلطة رجال الدين” , 
اخر بداأ ال�سغط االمريكي االوربي لف�سح االختبارات 
ال�ساروخية غريالتقليدية الذي تهدد به ايران علنا, 
على  احلرب  وقوع  حالة  يف  رادعة  قوة  ميثل  باأنه 
ايران, ويف �سياق مت�سل قال رئي�س االركان االيراين 
االوروبي  االحتاد  بيان  على  تعليقا  باقري,  حممد 
االمن  يهدد  �ساروخيا  برناجما  ايران  باإمتالك 
“ان بالده ال تخ�سى التهديدات, وان  االوروبي, قال 
العقيدة الع�سكرية االيرانية قادرة للدفاع عن ايران 
ع�سرة  بعد  الت�سريح  هذا  وجاء  املعتدين”.  وردع 
انتقال  ايام عن اعالن اجلهات االيرانية املخت�سة, 
ايران من اال�سرتاتيجية الدفاعية واىل اال�سرتاتيجية 
الهجومية  حلفظ م�ساحلها القومية.  وتواجه ايران 
الدويل  التحالف  يوازي  �سدها  دويل  حتالف  انبثاق 
اعلن  اذ   ,2014 اعلن عنه عام  الذي  �سد داع�س 
موؤمتر وار�سو الذي عقد خالل الفرتة 14-13 من 
ال�سهر اجلاري يف بولندا  وح�سب املعلومات امل�سربة 
من كوالي�س االعالم التابع اىل ادارة الرئي�س ترامب, 
ان اهداف  تنظيم موؤمتر وار�سو حتددت  مبنع ايران 
وميل�سياته  النظام  واعتبار  نووية  قنبلة  امتالك  من 
خطرا  واليمن  ولبنان  و�سورية  العراق  يف  املنت�سرة 
على االمن وال�سالم يف املنطقة والعامل,  ويرى بولتون 
ان الطريق الوحيد ال�ستقرار املنطقة مير عرب ايران 

حرة. 
االيام القادمة تك�سف م�سداقية �سيا�سة ترامب 
حيال ايران, و املنطقة العربية مقبلة على متغريات 

وحتديات اقليمية ودولية  جديدة. 
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االدارات  انها  خارق....  ذكاء  او  عبقرية  يحتاج  ال 
وملاذا  دميقراطية،  ام  كانت  جمهورية  االمريكية 

فعلت ذلك؟ واجلواب ان م�ساحلها ت�ستوجب ذلك.
ان  التذكري  من  البد  اجلواب  ونعلل  نف�سر  ولكي 
الواليات املتحدة االمريكية دولة موؤ�س�سات حمكومة 
االمرباطورية،  ال�سركات  من  وعمالق  كبري  بكارتل 
لكل  االول  املحرك  هي  ال�سركات  هذه  وم�سلحة 
تقرر  التي  هي  ال�سركات  هذه  ان  بل  االإدارات 
االبي�ض  البيت  يف  القادم  احلاكم  يكون  من  م�سبقا 
تنفيذ  يف  ف�سل  انه  ام  اخرى  لوالية  له  �سيمدد  وهل 
ما طلب منه او ما وعد بتنفيذه خدمة مل�سالح هذه 
ال�سركات مبا فيها تدخالت الواليات املتحدة يف هذا 
اجلزء او ذاك من العامل و�سن احلروب والتخطيط 
لالإنقالبات هنا او هناك. ورئي�ض امريكا يف حقيقة 
االمر ما هو �سوى موظف لدى هذه ال�سركات يلتزم 
ان  حاول  وان  �سلفا  حمددة  اأجندات  بتنفيذ  اأمامها 
يجتهد فاإنه يجتهد يف حدود التنفيذ بطريقة اف�سل 

لي�ض اإال!
عام  بداية  يف  مقال  كتبت  اين  جيدا  اتذكر 
2008 حيث كان الت�سابك الدعائي واحلمالت بني 
و�سعت  و  ا�سده  على  االمريكيه  للرئا�سة  املر�سحني 
عنوانا مثريا للمقال )الرئي�ض القادم للبيت االبي�ض 
ا�سود ليبي�ض وجه امريكا اال�سود( الأنني كنت مقتنعا 

وااليراين،  االمريكي  االحتاللني  لعمالء  الكاذبة  
فقدمت ت�سورا وا�سحا ملا حدث ويحدث يف العراق 
مدعوما باأرقام واح�سائيات ووثائق )على مدى 45 
دقيقة( ثم ختمت مداخلتي بقويل "اىل متى �ستبقى 
يف  النعامة  مثل  را�سها  تخبئ  االمريكية  االدارات 
واملنطقة؟".  العراق  يف  يحدث  ماذا  ترى  وال  الق�ض 
بكلمة  فمه  العمالء  اأي من  يفتح  انتهيت مل  وعندما 
موريف  ريت�سارد  بطلب  فوجئ  اجلميع  ان  اال  واحدة 
للحديث، وهذه املرة االوىل التي يفعلها واإذا به يعقب 
على مالحظاتي وحتديدا ما يتعلق بانتقادي الالذع 
لالإدارة االمريكية، وقال اأن املرحلة القادمة �ست�سهد 
تغريا يف ال�سيا�سة االمريكية ولن تبقى االدارة تخبئ 

را�سها يف كومة الق�ض!!

السياسة

التايل  اليوم  يف  جاءين  هذا  على  وتاأ�سي�سا 
احلزب  م�سوؤول  انه  وتبني  فريد  اأ�سمه  �سخ�ض 
التكريتي  ا�سامه  د.  ومعه  بريطانيا  يف  االإ�سالمي 
احلزب  عن  االول  امل�سوؤول  الحقا  ا�سبح  الذي 
ان  يريد  موريف  ريت�سارد  بان  ليبلغاين  اال�سالمي 
بعد  وفعال  اأمانع  ومل  مهم.  مبو�سوع  ي�ست�سريين 
حلظات جاء موريف )وهو يجيد اللغة العربية واأظنه 
تعلمها فرتة وجوده �سفريا لبالده يف دم�سق ملدة ثمان 
"انتم"  �سنوات ولكنه ال يتكلمها اال نادرا( وقال يل 
ولدي  وخ�سو�سياتها  املنطقة  طبيعة  جيدا  تعرفون 
�سوؤال احتاج منك ان جتيبني عليه بدقة فهل لديك 
اذا  لدي  مانع  ال  له  فقلت  ذلك؟  يف  م�سكلة  او  مانع 
ب�سكل  فقال  ومعرفتي.  علمي  حدود  يف  االمر  كان 
الع�سكرية  القوة  با�ستخدام  تن�سحنا  مبا�سر:"هل 
الفائدة  "لي�ض من  فقلت:  ايران؟".  النظام يف  �سد 
ا�ستخدام القوة الع�سكرية �سد النظام االيراين الن 
ذلك �سيقوي النظام ويجعل النا�ض يلتفون حوله حتى 
وان كانوا ال يطيقونه". ف�ساألني: ماهو البديل؟ فقلت 
تفتيتهما.  ال�سهولة  من  العامل  يف  دولتان  هناك  له 
ايران  "انهما  اأجبته:  ثم  �سكت".  و  هما  "من  فقال 
وبعد  فاإنذهل  االمريكية".  املتحدة  والواليات 
عن  نتحدث  دعنا  قلت  وده�سة،  اإ�ستغراب  حلظات 
خبث  قيامها  يف  ا�سهم  م�سطنعة  دولة  فهذه  ايران 

اأوباما هو اخليار االأوفر حظا مل�سلحة ال�سركات  اأن 
العمالقة و رمبا العنوان وما ت�سمنه املقال من روؤية 
الكثريين  جعل  مطروحا  كان  ما  اغلب  عن  خمتلفة 
قناة  وكانت  اخر.  عامل  يف  اغرد  انني  يعتقدون 
حممد  املرحوم  ت�ست�سيف  ان  تعودت  قد  اجلزيرة 
النتائج  اعالن  ت�سبق  التي  الليلة  يف  هيكل  ح�سنني 
وكان  كري�سان  حممد  املذيع  ويحاوره  االنتخابية 
ال�سوؤال املهم  املوجه لهيكل هل ميكن ان يفوز اوباما 
اال�سود؟ فاأجاب بالن�ض "من ال�سابق الأوانه ان يعني 
رئي�سا ا�سود للواليات املتحدة االمريكية الن الظروف 

مل تن�سج بعد لتقبل هكذا حدث"!! 
بناء  اوباما  فوز  توقعت  اين  االوىل  واحلقيقة 
الدعائي فقد  على ت�سور علمي وبحكم اخت�سا�سي 
االبن  بو�ض  ادارة  رافقت  التي  ال�سنوات  يف  الحظت 
الدعائية  هوليوود  موؤ�س�سة  قيام  �سنوات  ثمان  ملدة 
وامل�سل�سالت  االفالم  باإنتاج عدد من  اخلطرية جدا 
املهمة ومنها حتى الكرتونية، ومب�ساركة اأهم جنومها 
من اخلط االول تتناول فيه احداث تظهر ان الرئي�ض 
�سركات  تنتجه  ما  ان  ومعروف  اأ�سود،  االمريكي 
هوليوود غري بعيد عن ما تخطط له م�سادر �سناعة 

القرار يف امريكا.
م�ساركتي  م�سدرها  فكان  الثانية  احلقيقة  اما 
التي  ا�سطنبول  يف   2006 عام  املوؤمترات  احد  يف 
عقدتها احدى اأهم موؤ�س�سات تقدمي امل�سورة  للبيت 
املوؤ�س�سة هما )هال  اأبرز مفكري هذه  االبي�ض ومن 
�ساندر�ض وريت�سارد موريف( وهما ال�ساعدان االمين 
كي�سنجر  هرني  االمريكية  ال�سيا�سة  لثعلب  واالي�سر 
كامب  التفاقية  العري�سة  اخلطوط  و�سع  من  وهما 
ديفيد. ح�سرت املوؤمتر ومل يكن يف ذهني ت�سورعن 
امل�ساركني الن ال�سورة التي الزمتني اين دعيت كوين 
اأكادميي وعامل عراقي عربي، ومل يكن وارد يف ذهني 
اأرى اغلب وجوه العملية ال�سيا�سية التي فر�سها  اأين 
هو  وكما  املوؤمتر  بداية  يف  العراق.  على  االحتالل 
ال�سياق يقدم ريت�سارد مويف عر�ض واف عن طبيعة 
نتائج  وكانت  القادمة  للمرحلة  االمريكية  ال�سيا�سة 
االنتخابات الن�سفية ملجل�ض النواب حينها ت�سري اىل 
تقدم وا�سح للدميقرطيني على ح�ساب اجلمهوريني، 
وهو امر طبيعي نتيجة ال�سورة ال�سوداء التي طبعت 
العراق  من  كال  واحتالل  االبن  بو�ض  ادارة  بها 
وافغان�ستان وما تبعهما من تداعيات عاملية خطرية 
)قناعاتي ال�سخ�سية ان الدميقراطيني عادة يطفئون 
ال�سيا�سات  يف  اجلمهوريون  يوقدوها  التي  النريان 
اخلارجية( وهذا ما كان وا�سحا فيما حاول تو�سيحه 
موريف يف عر�سه امام املوؤمتر. والأين اعلم جيدا ان 
امل�ساركني من حملة لواء االحتالل واتباعه �سيبداأون 
ـ كما دربوهم ـ كالمهم بتحميل النظام الوطني قبل 
والتي مل  ارتكبت  التي  بتبعية كل اجلرائم  االحتالل 
اجلل�سات  اإدارة  من  ولهذا طلبت  العامل،  ترتكب يف 
الثانية  اجلل�سة  يف  للحديث  الفر�سة  متنحني  ان 
واالدعاءات  الفارغة  احلما�سة  مفعول  ينتهي  حيث 

واهية رفعتها جهات هي ابعد ما تكون عن اال�سالم 
وجوهره وتعاليمه، وكان وقودها وفتيلها امل�ستعل هم 
اعداء وخ�سوم  الثاأرمن  روح  الذين غيبتهم  اجلهلة 
على  الفار�سي  احلقد  �سعارات  يف  اإال  لهم  وجود  ال 
لتعود  امرباطوريتهم  قو�سوا  الذين  امل�سلمني  العرب 
بالد  واحت�سنتها  جمعتها  التي  ح�ساراتهم  للعرب 

ال�سام والعراق. 
قرارته  بع�ض  واعلنت  املوؤمتر  انتهى  نعم 
تكون  ما  عادة  وهي  االخرى  وحجبت  للبوح  القابلة 
يتعلق  اعالنه  مت  ما  فحوى  ان  ويبدو  اهمية  االكرث 
وتعويق  االيراين  النظام  ن�ساطات  بتحجيم  جله 
التي  املتطورة  التكنولوجيا  على  للح�سول  جهوده 
وحتديدا  املنطقة  دول  �سد  ع�سكريا  توظيفها  يريد 
ان  تامة  قناعة  على  الأننا  منها،  العربية  االطراف 
النظام االيراين مل ي�سع يف اي من خططه امل�سا�ض 
الدعائي  باللغو  اال  )اللهم  ال�سهيوين  بالكيان 
ال�سهاينة  و  االمريكان  يعلمه  اأمر  وهذا  االجوف( 

قبل غريهم!!
مهم  ولكنه  ب�سيط  �سوؤال  طرح  من  البد  وهنا 
جدا وهو من هي اجلهة التي فتحت االبواب م�سرعة 
واليمن  و�سوريا  العراق  يف  االيراين  النظام  لتمدد 
لل�سراعات  م�سرحا  ا�سبحت  التي  املناطق  وباقي 
واجلواب  وغريهما؟  وافريقيا  ا�سيا  يف  واحلروب 

اأخريا ولي�ض اآخرا اإنتهى املوؤمتر املوعود يف مدينة 
دولة   70 من  اكرث  مب�ساركة  بولندا  وار�سوعا�سمة 
من خمتلف انحاء العامل ومن بينها عدد من الدول 
الذي عاث  الثورااليراين  ال�ساعية اىل جلم  العربية 
يف املنطقة وال يزال �سراعات وحروب مفتعلة وقودها 
حتت  افرتقوا  الذين  العرب  هم  واحدة  جلدة  ابناء 
وحتاربوا  واملناطقية،  والعرقية  الطائفية  يافطات 
و�سحوا ومل يكن من بني ما تقاتلوا من اجله اأي هدف 
يخدمهم، �سوى انهم اغرتوا ب�سعارات طائفية جوفاء 

عبد الرزاق الدليمي

مؤتمر وارسو 
ولعبة شد الحبل بين أمريكا والنظام اإليراني
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االنكليز النها تتكون من �ست مناطق �سكانية عرقية 
جغرافية دينية و طائفية ال عالقة تربط بني منطقة 
الفار�سي  العرقي  الطائفي  النظام  اإال بط�ض  واخرى 
حليفتكم  خربات  من  ت�ستفيدوا  ان  ان�سحكم  ولذا 
بريطانيا يف �سيا�سات التفريق والتمزيق  فبمجرد ان 
تتاح لل�سعوب االذرية والرتكمانية والعربية والبلو�سية 
على  �سينق�سون  فانهم  للتحرك  فر�سة  واالكراد 
بكلمة  موريف  ينطق  ومل  ب�ساعات.  وينهونه  النظام 
واحدة كما مل يكرر املو�سوع طيلة لقاءاتنا االخرى. 
�سحيح ان االمريكيني اختربوا هذا اخليار و وجدوا 
االعتماد  يف  ي�ستمروا  مل  انهم  اال  كبري  جناح  فيه 
وهو  التايل،  اال�ستنتاج  اىل  يقودين  ما  وهذا  عليه 
اأن االإدارات االمريكية ال تريد تقوي�ض نظام املاليل 

الأنه يخدمها ب�سكل كبري فهو الفزاعة التي تدفع دول 
ال�سعبة  بالعمالت  خزاناتها  لفتح  العربي  اخلليج 
والإ�سرت�ساء  االأ�سلحة  ل�سراء  النفطية  واحتياطياتها 
بعنجهياتها  والقبول  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
نظام  مع  االمريكي  التوافق  هذا  وب�سبب  الفارغة. 
لتحويل  مهياأة  االجواء  ا�سبحت  ايران  يف  املاليل 
والكيان  العربية  االطراف  بع�ض  بني  العالقات 
اىل  باملخاطر  املحفوفة  ال�سرية  من  ال�سهيوين 
التجروؤ لو�سعها يف العلن. وهذا ما ظهر وا�سحا يف 
تذهب  ان  اتوقع  ال  ولذلك  وار�سو،  موؤمتر  جمريات 
الع�سكرية مع  املواجهة  ترامب اىل مديات  �سيا�سات 
لن يخرج عن حماوالت  واملو�سوع  االيراين،  النظام 
واإعادة  املنطقة  االمريكية يف  االوراق  ترتيب  الإعادة 
بني  التوافقات  ترتيب  بعد  �سيما  املواقف  اإنتاج 
االمريكان والرو�ض يف �سوريا وتق�سيم النفوذ بينهما 
الكيان  م�سالح  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  املنطقة  يف 
ال�سهيوين، باإعتباره امل�ستفيد االكرب من كل ما جرى 
ويجري يف املنطقة، واملت�سرر االكرب هم العرب ويف 
اإذن الق�سية ال تخرج عن  الفل�سطينيني.   مقدمتهم 
االدارة  بني  احلبل  و�سد  الدعائية  املواجهات  اإطار 

االمريكية وبني نظام املاليل.

وطنية دول���ة  ال��ى  ي��رن��و  اليمن 
السياسة

الذين  اأولئك  اعترب  ال�سياق،  هذا  يف     
هو  �سالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  اأن  اعتقدوا 
خط الدفاع الأخري �سد الفو�سى اأنه حان الوقت 
يناير/  من  الأول  ففي  ال�سلطة.  يف  ل�ستمراره 
اليمني  الربملان  اأقر   ،2011 الثاين  كانون 
حتديد  باإلغاء  املتعلق  الد�ستوري  التعديل  مبداأ 
البالد  و�سع  وكون  اجلمهورية.  رئا�سة  وليتي 
مزمنًا،  الجتماعي  وال�ستياء  ه�سًا،  القت�سادي 
اأحزاب متطرفة )  وجدتها القوى املعار�سة، من 
الزيديون(،  واحلوثيون  ال�سنة  امل�سلمون  الأخوان 
وال�سيوعيون اجلدد، الذين يتحركون يف اجلنوب، 
ما  �سرعان  مترد  حركة  لإطالق  منا�سبة  فر�سة 
حتولت اىل مواجهة م�سلحة. ويف �سياق احلركات 
هذه  تلقت  العربي"،  الربيع  بـ"  ات�سفت  التي 
املنظمات  من  العديد  دعم  املتمردة  احلركات 
موؤ�س�سة  ذلك  يف  مبا  ال�سمعة،  �سيئة  اخلارجية 
الق�سف  اأدى  يونيو،  من  الثاين  ويف  �سورو�س. 
الذي تعر�س له الق�سر الرئا�سي اىل مقتل عدد 
من الأ�سخا�س، بينما غادر الرئي�س �سالح اليمن 
ليتلقى العالج يف اململكة العربية ال�سعودية، نتيجة 
�سنعاء  اىل  عاد  وعندما  بالغة.  بجروح  اإ�سابته 
خارج  يزال  ل  الو�سع  كان  ايلول،  �سبتمرب/  يف 
نوفمرب/  من  والع�سرين  الثالث  ويف  ال�سيطرة. 
مبادرة  على  �سالح  الرئي�س  وّقع  الثاين،  ت�سرين 
دول اخلليج التي وافق مبوجبها على ت�سليم مهام 
ال�سلطة لنائبه عبد ربه من�سور هادي، و�سوًل اىل 
 2012 �سباط  فرباير/  يف  املبكرة  النتخابات 
التي �سهدت انتخاب عبد ربه لولية موؤقتة مدتها 
امليثاق   " لـ  البالد  خ�سعت  وبالتايل،  �سنتان. 

املوؤقت لإعادة النظام"
   اإن احلوار الوطني الذي �سم، منذ مار�س/ 
الفئات  خمتلف  عن  ممثلني   ،2013 اآذار 
فرباير/  يف  هادي،  للرئي�س  اأتاح  قد  ال�سيا�سية، 
الد�ستور  ل�سياغة  جلنة  اإن�ساء   ،2014 �سباط 
وهو  الوزير،  احمد  ا�سماعيل  يرتاأ�سها  اجلديد، 
عمل  خطة  مع  العليا،  املحكمة  يف  �سابق  ع�سو 
قوامها �سياغة ن�س يق�سم البالد اىل �ستة اأقاليم 
ا�ستكملت  وقد  فدرايل.  نظام  نطاق  يف  جديدة 
تدهور  ب�سبب  ظبي،  اأبو  يف  اأعمالها  اللجنة  هذه 
متمردي  دخول  اإثر  خا�سة  اليمن،  يف  الأو�ساع 
اأن�سار اهلل اىل �سنعاء، يف �سبتمرب 2014. يف 
الد�ستور  م�سروع  اللجنة  �ساغت  املطاف،  نهاية 
يناير  ال�سابع من  الرئي�س هادي يف  ت�سلمه  الذي 
تاأ�سي�س  هو  الرئي�س  التجديد  وكان   .2015
ح�سرموت  اأقاليم:  �ستة  قوامها  فدرالية  دولة 
يف  �سوقطرة  جزيرة  وي�سم  املكاّل،  وعا�سمتها 
الهندي،  املحيط  غربي  �سمال-  يف  العرب،  بحر 
وي�سم  عدن،  اإقليم  �سباأ،  اإقليم  و�سبوة.  واملهرة 
وعا�سمته  اجلند  اإقليم  وال�سالع.  حلج  اأبني، 
وعا�سمته  اآزال  اإقليم  اإب.  حمافظة  وي�سم  تعز، 
وي�سم  الفدرالية(،  الدولة  )عا�سمة  �سنعاء 
عا�سمته  تهامة،  اإقليم  وذمار.  وعمران  �سعدة 
احلديدة، اأكرب مرفاأ على البحر الأحمر، وي�سم 
رمية، املحويت وحجة. ول �سك بان هذا النموذج 
وطني  تراث  اأي  على  يرتكز  ل  الذي  الفدرايل، 
والذي يبدو اأنه ح�سيلة ترتيبات ظرفية وح�سابات 
�سيا�سية، هو حمفوف باملخاطر. حيث ُيخ�سى من 
التي  اجلزئية  والكيانات  القبلية  النزعة  تفاقم 
�سغرية.  دول  اىل  وجتزئة  تف�سخ  عوامل  ت�سكل 
النفطية  الرثوات  توزيع  م�ساألة  تنطرح  كذلك، 
املوجودة يف اإقليمي �سباأ وح�سرموت ب�سكل خا�س.

الدور الإيراين الب�شع
اأبدت حركة  اإيران،     بتحري�س من راعيتها 
لي�س  التوزيع،  هذا  حيال  حتفظاتها  اهلل  اأن�سار 
يناق�س  لأنه  بل  الوطنية،  الوحدة  يهدد  لأنه 
اإقليمني،  اىل  البالد  بتق�سيم  القا�سي  اقرتاحها 
)�سيعية(،  زيدية  غالبية  اإحداهما  على  ت�سيطر 
ال�سيطرة  باإمكانية  واإيران  حيث يعتقد احلوثيون 
مل  جديد،  د�ستور  م�سروع  فاإن  وبالتايل،  عليها. 
لدى  ت�ساوؤل  مو�سع  بقي  اجلميع،  بر�سى  يحَظ 
على  ا�ستولت  التي  امل�سلحة،  اهلل  اأن�سار  ف�سائل 

ثم  ومن  ال�سرتاتيجي،  احلديدة  ميناء 
�سنعاء،  يف  الرئا�سي  الق�سر  اجتاحت 
ا�سطر  مما   ،2015 يناير   20 بتاريخ 
الفرار.  اىل  واحلكومة  هادي  الرئي�س 
اجلماعات  توجهت  الوقت،  نف�س  ويف 
احلوثية، املدعومة بقوة من قبل امليلي�سيات 
اأرادت  التي  اللبناين  اهلل  وحزب  الإيرانية 
نحو  املندب،  باب  م�سيق  على  ال�سيطرة 
بدعم  ال�سعودية  الأرا�سي  وق�سفت  عدن 
امليلي�سيات الإيرانية. وهكذا، غرقت البالد 
الأمم  قرار  طلب  اأن  اىل  الفو�سى،  يف 
ابريل   14 )تاريخ   2216 رقم  املتحدة 
�سوتًا   14 عليه  وافق  الذي   –  )2015
عن  الكف  احلوثيني:  من  رو�سيا-  واإمتناع 
اللجوء اىل العنف، �سحب قواتهم من جميع 
املناطق التي �سيطروا عليها يف وقت �سابق، 
عن  الكف  �سنعاء،  العا�سمة  ذلك  يف  مبا 
احل�سرية  ال�سالحيات  من  تعترب  اأعمال 
المتناع  ال�سرعية،  اليمنية  للحكومة 
للدول  تهديدات  او  ا�ستفزازات  اأية  عن 
املجاورة، مبا يف ذلك ال�ستيالء على اأر�س 
حماذية  مناطق  يف  تقع  اأ�سلحة  وخمازن 
للحدود او داخل اأرا�سي جماورة. ومبوجب 
املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل 
عديدة  عقوبات  الأمن  جمل�س  فر�س 
توريد  حظر  ذلك  يف  مبا  املتمردين،  على 
املتحدة  الأمم  قرار  حث  اأخريًا،  ال�سالح. 
وب�سورة  فورًا  ال�ستجابة  "على  املتمردين 
امل�ساركة  اليمني  الرئي�س  لطلب  اإيجابية 
ال�سعودية،  العربية  يف  الريا�س،  موؤمتر  يف 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  رعاية  حتت 
يف  ال�سيا�سي  النتقال  دعم  يف  وال�ستمرار 
اإ�سراف  حتت  املفاو�سات  وتعزيز  اليمن، 
الأمم املتحدة. والواقع اأن هذا القرار هو، 
وا�سحة  ر�سالة   " مبثابة  الأردن،  ح�سب 
كل  واىل  اجلوثيني  اىل  جدًا  و�سارمة  جدًا 
ا�ستقرار  يهدد  من  كل  واىل  يدعمهم،  من 
دول  تفوي�س  نتيجته  وكانت  اليمن". 
العرب  وال�سركاء  التعاون اخلليجي  جمل�س 

مب�سوؤولية ت�سوية الأزمة.
   يف هذا ال�سياق، ويف خريف 2015، 
دول  قوامه  عربي،  حتالف  ت�سكيل  مت 
وبع�س  واملغرب  وم�سر  العربي  اخلليج 
احلوثيني  وجه  يف  للوقوف  الأخرى،  الدول 
وا�ستعادة �سيطرة الرئي�س هادي على جزء 
التحالف،  هذا  اأهداف  ومن  البالد.  من 
خا�سة بالن�سبة لالإمارات العربية املتحدة، 
ا�سرتاتيجية مالحية حقيقية، هو  لها  التي 
حترير �سواحل اليمن وتاأمني حرية املالحة 
يف املنطقة، خا�سة يف م�سيق باب املندب. 

يف نف�س الفرتة، اأقام الرئي�س ال�سابق علي 
عبد اهلل �سالح حتالفًا غريبًا مع احلوثيني. 
ويف  طوياًل.  ي�ستمر  مل  التحالف  هذا  لكن 
حزب  دعا   ،2017 دي�سمرب  من  الأول 
�سالح،  حزب  وهو  العام،  ال�سعبي  املوؤمتر 
وبعد  احلوثيني.  مناه�سة  اىل  املواطنني 
�سالح  اهلل  عبد  علي  اغتيل  معدودة،  اأيام 
املرتبطة  احلوثية،  امليلي�سيات  قبل  من 

باإيران، وذلك يف الرابع من دي�سمرب.
الف�سائل  بني  ال�سراع  وي�ستمر     
اإيران،  من  الدعم  يتلقى  بع�سها  اليمنية: 
وقد  العربي.  التحالف  من  الآخر  وبع�سها 
اجلماعات  بع�س  الفو�سى  هذه  ا�ستغلت 
خا�سة   ( الدينية   – ال�سيا�سية  املتطرفة 
القاعدة يف �سبه اجلرية العربية( فرتكزت 
 ،2018 دي�سمرب  ويف  البالد.  �سرق  يف 
واملتمردون،  ال�سرعية  احلكومة  اجتمعت 
�ستوكهومل  يف  اإيران،  تدعمهم  الذين 
منظمة  اإ�سراف  حتت  مفاو�سات  لإجراء 
الأمم املتحدة. بيد اأن املوفدين احلكوميني 
احلوثي  الوفد  جدية  عدم  على  اعرت�سوا 
تعليمات  تلقى  اأنه  يبدو،  كما  تبني،  الذي 
ال�سلمي،  احلل  دون  باحلوؤول  اإيران  من 
ت�سعى  التي  طهران  خطط  ي�سجع  ل  الذي 
وقد  اليمنية.  الأهلية  ا�ستمرار احلرب  اىل 
مت توقيع اتفاقية مبهمة للخروج من الأزمة، 
اإمنا مل يوؤَت فيها على ذكر ميناء احلديدة. 
ان�سحاب  على  التفاقية  هذه  وتن�س 
نحوه  تتجه  الذي  امليناء  من  املتمردين 
بلدان  متولها  التي  الإن�سانية،  امل�ساعدات 
اخلليج العربية. والواقع اأن انتهاكات وقف 
انفكت  ما  احلوثيني  قبل  من  النار  اإطالق 
قد  املتمردين  هوؤلء  اأن  يبدو  ول  م�ستمرة، 
تلقوا الإذن من اأ�سيادهم الإيرانيني باإبداء 

الرغبة يف اخلروج من الأزمة.
تذليل  اليمن من  يتمكن   منذ عقود مل 
النق�سامات  تقلي�س  يف  املتمثل  التحدي 
اأي  والإيديولوجية،  والقبلية  الإقليمية 
عليها  ي�سجع  التي  هذه  التفكك  عوامل 
بحاجة  فاليمن  اإيران(.  )خا�سة  اخلارج 
لتحقيق  و�سرعية  قوية  موؤ�س�سات  اىل 
يف  الكربى  التوجهات  بني  الوطني  التوافق 
ب�ساطة،  وبكل  يحتاج،  اإنه  معقد.  جمتمع 
الت�سميم  بذلك  واأعني  عادل،  حاكم  اىل 
على �سلطة مطلقة حتمي البالد من مكائد 
التق�سيم  وخماطر  املتحاربة  الف�سائل 
اليمن  كان  م�سى،  فيما  اخلارج.  ومكائد 

ي�سمى اليمن ال�سعيد، فمتى يعود �سعيدا

ايلول  �سبتمرب/  من  والع�سرين  التا�سع  ويف   
1994، عمد املجل�س الوطني اىل انتخاب رئي�س 
مبجموع  �سالح  اهلل  عبد  علي  ففاز  للجمهورية. 
والع�سرين  ال�سابع  ويف   .  259 من  �سوتًا   253
انتخابات  اأجريت   ،1997 ني�سان  ابريل/  من 
ففاز  العام.  القرتاع  بطريق  جديدة  ت�سريعية 
انتخاب  واأتاح  �ساحقًا  فوزًا  الرئي�س �سالح  حزب 
�سباط  فرياير/  من  الع�سرين  ويف  امراأتني. 
د�ستوري  تعديل  حول  ا�ستفتاء  اأجري   ،2001
رئي�س  ولية  مدة  تكون  اأن  على  ين�س  جديد 
من  باأكرث  له  يحق  ول  �سنوات  �سبع  اجلمهورية 

وليتني متتاليتني.

نحو احلرب الأهلية
الفقري  البلد  اليمن،  اأ�سبح  تدريجيًا،     
القبلية  به  تع�سف  والذي  م�سطربة،  بيئة  يف 
ال�سطراب  دّوامة من  رهينة  القات،  وا�ستهالك 
املوؤامرات،  يحوكون  ال�سيوعيني  فقدامى  الدائم. 
واجلماعات الإرهابية ) القاعدة( تذر قرنها يف 
والقبائل  الدولة،  هيبة  اىل  تفتقر  التي  املناطق 
�سعدة  يف  تتحرك  القدمية  امللكية  الزيدية 
واجلوف وعمران، يف حني تنامت حركة متطرفة 
 " اي�سًا  وت�سمى  اأن�سار اهلل،  جديدة، هي حركة 
احلوثية" التي ا�س�سها ح�سني بدر الدين احلوثي، 
التي تدعمها قوى خارجية، وبخا�سة ايران باملال 
وال�سالح. ومع اأول حرب �سد احلوثيني يف اإقليم 
البالد  �سهدت  و2010،   2004 بني  �سعدة، 
ف�سائل  بني  مواجهات  تاريخها  يف  الأوىل  للمرة 

اإ�سالمية خمتلفة.

الدكتور شارل سان برو

الق�شم الثاين و الأخري

نقطة أول السطر

بنا  مّرت  التي  الدرو�س  �سن�ستوعب  كعرب  اننا  يبدو  ل 
يف  بنا  �ستمّر  التي  تلك  حتى  ول  بنا  الآن  متّر  والتي  �سابقًا 
امل�ستقبل، فيومًا بعد اآخر تتك�سف لعبة التخادم ال�سهيوين 
ال�سفوي على اأمتنا وعروبتنا، وعلى ار�سنا وم�ستقبلنا، حتى 
ا�سبحت بع�س ف�سائل املقاومة تدين بالولء الكامل لنظام 
املاليل ما دام هذا النظام يرفع �سعار )ازالة ا�سرائيل من 
بال�سعارات وحدها  ن�ساأل، هل  ان  الوجود( ولكن هنا علينا 
بال�سعارات  اي�سًا  وتتم  وال�سلم؟  احلرب  قرار  اإتخاذ  يتم 
�سهده  فما  ال�سلم؟  وبعد  احلرب  بعد  ما  ت�سويات  نف�سها 
لإعادة  عملية  فقط  لي�س  هو  املا�سي  ال�سهر  وار�سو  موؤمتر 
الأهمية  بالغة  ر�سالة  اي�سا  ولكنه  العربي  النظام  تروي�س 
لل�سعب العربي وخ�سو�سا ذلك ال�سعب الذي يوجد يف دول 
واإمارات حتاول اخلال�س من رهبة نظام املاليل عن طريق 
املهادنة مع دولة الحتالل، من خالل ايجاد حلف يجمعهما 
�سيطنوه  اأن  بعد  ايران  نظام  �سّد  مقبلة  ملواجهة  كمقدمة 
والوعود  بالورود  الر�س  له  وفر�سوا  وال�سواريخ  بالنووي 
تلو الخرى. ولكن هذه  الواحدة  العوا�سم العربية  باإحتالل 
والب�سرية  احليلة  قليلي  على  اّل  تنطلي  ل  ال�سيناريوهات 
املاليل  ونظام  نتنياهو  واحتالل  ترامپ  امريكا  فالثالثي 
ال�سف  يف  العربي  ال�سعب  ويقف  واحد،  �سّف  يف  يقفون 
حكامهم  مع  القرن  �سفقة  تنفيذ  اإجراءات  بانتظار  املقابل 
عليها  بالتوقيع  احلكام  لهوؤلء  والتربيرات  احلجج  واإعطاء 
والقبول بها. وبذلك �سيمكنهم من الق�ساء كليا على ق�سية 

العرب املركزية )فل�سطني وعا�سمتها القد�س(. 
على النخب العربية يف هذه املرحلة دور مهم وكبري يف 
نف�سها  ومكا�سفة  اليرانية  ال�سهيونية  اللعبة  اوراق  ك�سف 
وو�سع  ال�سراع  اأولويات  حتديد  يف  الخرين  مكا�سفة  قبل 
خفايا  واإبراز  العربي،  ال�سعب  اأمام  احلروف  على  النقاط 
الالعبني  ود  وك�سب  العامل احلرة  �سعوب  امام  هذا احللف 
ولدينا  حق  ا�سحاب  فنحن  امل�سريية.  لق�سايانا  الدوليني 
ق�سية ولكن امل�سكلة يف اأننا ل جنيد ت�سويقها مثل الخرين.

هالل العبيدي

مؤتمر وارسو والحق 
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 معتصم الزاكي

المرأة السودانية تتقدم الصــــــــــــــــــــفوف في  االنتفاضة السودانية المستمرة  

السياسة

�سجون  يف  قابعات  �مر�أة    100 من  �كرث 
هتافها  �سعبة  �و�ساع  ويف  �خلرطوم  حكومة 
�حلما�س  يلهب  �لتظاهر�ت  و�سط  �لقوي 
كاأنه  �سوتها   �لو�جفة،  �لقلوب  ويطمئن 
ين�ساب  �لغابات  ي�سق   �لكمنجات  مو�سيقي 
يبعث  و�ملرتفعات،  �ال�سجار  كل  متخطيا  بقوة 
وجماال  �ناقة  �كرث  كانت  �لنفو�س،  يف  �المل 
�جهزة  �سلف  �مام  كنخلة  �ساخمة  تقف  وهي 
�المن، �لظالميون �لذي كانو� يرون يف و وجهها 
عورة غطو� هم وجوههم من 
هي  ك�سفت  و  و�لعار  �خلوف 
حت�سد  بج�سارة  وجهها  عن 

عليها.
نف�سة،  يعيد  �لتاريخ    
يف  �الآن  تتكرر  �ملقولة  هذه  
�ل�سود�نية   �النتفا�سة  م�سهد 
�ملر�أة  تعيد  �مل�ستمرة، 
�الآن  ت�سارك  و�لتي  �ل�سود�نية 
�لتظاهر�ت،  كل  يف  قوة  بكل 
و�لتي  كو�س  ملكات  �أجماد 
تعيد  كند�كات،  عليهن  يطلق 
�جماد  �ل�سود�نية  �ملر�أة 
مروي  قادت  �لتي  خا�سيتي،  �أماين  �لكند�كة 
بكل قوة وهزمت �أعتى �جليو�س �لتاريخ �آنذ�ك 

�لروم. تعيد تاريخ مندي بت �ل�سلطان عجبنا.
�الآن ت�سارك �ملر�أة يف كل مو�كب �النتفا�سة 
رغم  خوف  �و  كلل  دون  ونهار�  ليال  �ل�سود�نية 

�لوقفات  يف  ت�سارك  �ملفرط،  و�لعنف  �لقمع 
و�ل�سحفني  و�ملهند�سني  لالطباء  �الحتجاجية 
�لهتاف  عرب  �حلما�س  تلهب  وغريهم، 
و��ستد  �لوطي�س  �حمر  كلما  كان  و  و�لزغاريد، 
و�سمود�  ثباتا  �كرث  هي  كانت  �لنظام  عنف 
و�ل�سرب  �لر�سا�س،  ��سو�ت  و�سط  وج�سارة، 
بالع�سي وكثافة �لغاز �مل�سيل للدموع، �أعد�دهن 

تفوق �عد�د �لرجال يف �غلب �لتظاهر�ت.
للمر�أة  كان  و�العتقال  �لقا�سي   �ل�سرب 
�النتفا�سة،  �لن�سيب �الكرب يف هذه  �ل�سود�نية 
تعر�سن  كبرية  �عد�د  �سجلت  مركز،  وب�سكل 
بااللفاظ  و�ل�ستائم  و�الهانات  �ملربح  لل�سرب 
�جلارحة، رغم كل ذلك ال ز�لت ت�سارك وبقوة 

الناطق الرسمي للبعث 
بالسودان

العربي  البعث  حزب  با�سم  ناطق  اأعلن 
�سر  اأمني  نائب  اعتقال  عن  اال�سرتاكي 
احلزب االأ�ستاذ عثمان اإدري�س اأبو را�س، ظهر 
اأمام جامع فاروق  21 فرباير من  اخلمي�س 
اأن  املقرر  املكان  وهو  اخلرطوم،  و�سط  يف 
يلتقي فيه قيادات وممثلي االأحزاب ال�سيا�سية 

واملهنية متهيداً لقيادة املوكب اجلماهريي.
اأبو  اإدري�س  عثمان  االأ�ستاذ  اعتقال  وياأتي 
احلاكم  النظام  اأمن  جهاز  حملة  �سمن  راأ�س 
وتر�سده للقيادات البعثية والوطنية واملهنية. 
اأمن النظام احلاكم، اعتقل  اأن جهاز  ومعلوم 
منذ �سهرين وحلد االآن، اأمني �سر قيادة قطر 
اال�سرتاكي  العربي  البعث  حلزب  ال�سودان 
من  واأع�ساء  ال�سنهوري  الريح  علي  االأ�ستاذ 
باإ�سم  الر�سمي  الناطق  منهم:  احلزب  قيادة 
الدين،  �سياء  حممد  االأ�ستاذ  البعث  حزب 
احلزب  يف  االقت�سادية  اللجنة  وم�سوؤول 
القيادة  وع�سو  اهلل،  خلف  عادل  املهند�س 
منرية  واالأ�ستاذة  �سالح،  وجدي  املحامي 
�سيد علي، رئي�سة احتاد الن�ساء الدميقراطي، 
حتالف  يف  القيادية  اإدري�س  اأماين  واالأ�ستاذة 
قيادات  الوطني، وغريهم من  االإجماع  قوى 

احلزب وكوادره املتقدمة.
الوقت  يف   " اإنه:  الناطق  ت�سريح  يف  وجاء 
مكللة  �سعبنا  انتفا�سة  فيه  تتقدم  الذي 
ال�سهداء،  دماء  روتها  التي  باالنت�سارات 
خلو�س  وت�سميم،  واإرادة  بثبات  وتخطو 

هباتها  متوجة  االأخرية،  معركتها 
اجل�سورة،  ومواجهاتها  الن�سالية 
العام  ال�سيا�سي  االإ�سراب  �سوب 
والع�سيان املدين، الإ�سقاط النظام 
واإقامة  جذوره،  من  واجتثاثه 
الدميقراطي  الوطني  البديل 
الوقت-  هذا  يف  مكانه-  امل�ستقل 
اليائ�سة  املحاوالت  نتابع،  ظللنا 
من  االنتفا�سة،  على  لاللتفاف 
قبل قوى الردة والبدائل الزائفة، 
حتت  الت�سوية،  خمطط  لتمرير 
والذرائع،  املربرات  من  العديد 
ت�سمر  التي  العناوين،  ومبختلف 

اختطاف االنتفا�سة وااللتفاف عليها، الإنقاذ 
النظام الدموي واإعادة انتاجه بك�ساء ووجوه 
ت�سمن تاأمني م�سالح قوى الردة وحلفائهم 

االإقليميني والدوليني".

مل تر�ع قيم �ال�سالم يف هوؤالء �لن�ساء �جل�سور�ت 
عليهم  م�سي  بع�سهن  �ل�سجون  يف  �ملتو�جد�ت 
�كرث من 50 يوم  �أبرزهم  رئي�سة �حتاد �لن�ساء 
باالحتاد  و�لقيادة  �سيد،  منرية  �لدميقر�طي 
�لن�سائي  �ماين �دري�س، و نازك ح�سن، و ناهد 
وحماميات  طبيبات  تطول  و�لقائمة  ح�سن 
�سجون  يف  �ساخمات  �أ�سر،  ربات  ومعلمات، 

�لظالمني �عد�ء �ملر�أة  و�الن�سانية.
حتملت �ملر�أة �ل�سود�نية �أبان حكم �الخو�ن 
و�الهانة  و�ل�سرب  �العتقال  �لدموي  �مل�سلمني 
و�عتقال  �البن  موت  حتملت  همجية،  بكل 
من  و�الهانة  �لعي�س  لقمة  يف  و�لت�سييق  �لزوج 
�ملعادية  وقو�نينه  �مل�سلمني  �الخو�ن  نظام  قبل  
وعيا  �كرث  كانت  لكنها  و  وحقوقها،  للمر�أة 

ـ �إعتقاالت جديدة لقياد�ت �ملعار�سة  �برزهم عثمان �دري�س �بور��س نائب �مني �سر 
حزب �لبعث، �ساطع �حلاج �حلزب �لنا�سري، خمتار �خلطيب �حلزب �ل�سيوعي.

�إنت�سار كثيف لالجهزة �المنية علي �سو�رع �خلرطوم رغم ذلك �جلماهري تخرج  ـ 
باالآالف �ىل �ل�سو�رع. 

ـ موكب 21 فرب�ير �طلق علية موكب �لرحيل  نقطة فا�سلة يف �سل�سلة  �ملو�جهات 
بني �ل�سعب �ل�سود�ين .

ـ كان �لرد  �سريع من قبل �ل�سعب �ل�سود�ين بعد �خلطاب مبا�سرة  حيث خرج �آالف 
��ستمرت حتي  �سباح  �لعا�سمة   �ملو�طنني يف تظاهر�ت حا�سدة جابت كل �حياء  من 

�ليوم �ل�سبت، مطالبني برحيل �لنظام.
ـ ت�سري م�سادر ل "كل �لعرب" �ن هنالك �سناريوهات جديدة تعد يف �خلفاء و�اليام 

�لقادمة حبلى باملفاجاآت �ملدوية.

يف كل �لتظاهر�ت، �ملعتقالت �الآن تعج باأعد�د 
باأكرث من  مائة  �لعدد  يقدر  �لن�ساء  كبرية من 
�أمهات  بع�سهن  نا�سطون،  ر�سد  ح�سب  معتقلة 
لهن �طفال �سغار  وزوجات  و�أخريات طالبات 

�سغار يف �ل�سن.
حكومة �خلرطوم �لتي تدعي �نها ��سالمية 

�سدها،  �ملركز  �لعنف  كل  وحتدي  و�سجاعة 
مل مينعها �ن تقاوم مع �لرجل من �جل �نتز�ع 
يف  وحقها  وطنها   بناء  يف  و�مل�ساهمة  حريتها 
�ل�سود�ن  م�ستقبل  �أن  ويبدو  �لكرمي،  �لعي�س 
للمر�أة  و�عية   و  وقوية  فاعلة  مب�ساركة  موعود 

�ل�سود�نية.

 على �ملنظمات �حلقوقية �لعاملية و�القليمية 
وف�سح  �خلرطوم  حكومة  على  �ل�سغط 
باطالق  و�ملطالبة  �ملر�أة  حلقوق  �نتهاكاتها 

�سر�حهن.  
�ل�سود�نية  للمر�أة  وتقدير  �حرت�م  حتية 

ون�ساالتها

رغم إعالن حالة الطواري التظاهرات في السودان تتصاعد: 

هنالك سناريوهات 
جديدة تعد في 
الخفاء وااليام 
القادمة حبلى 

بالمفاجآت 
المدوية.
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إيران خميني والثورة 
الزائفة                         

المغرب العربي الكبير .. 
الوضع الراهن: بعض من الخلل..و الحل؟

اوضاع المعتقلين في ضل االحتالل االيراني



أزياء و أقراط ربيع 2019
األقراط الكبيرة المزخرفة أو 

المدورة موضة 2019 فهل ترتدينها؟
نكت�سف كّل مو�سٍم لي�س فقط الأزياء الرائجة اإمنا اأي�سًا الأك�س�سوارات وحتديدًا املجوهرات، ولأّنها 
اأ�سبحت اأ�سا�سّية يف اإطاللتنا ل �سّيما مع بروز ت�ساميم ملفتة، كان ل بد اأّن نك�سف لك اآخر �سيحة 
يف عامل الأقراط التي لحظناها من هذه العرو�س. اإنه مو�سم الأقراط اجلريئة باأحجام كبرية وملفتة 

وبتفا�سيل متنوعة.
اأو  2019 ب�سكل مفلت  وقد ر�سدنا على من�سات العر�س العاملية مو�سة الأقراط لربيع و�سيف 

والتي اأتت يف غالبيتها مزخرفة اأو مزينة بالأحجار امللونة 
واكبي هذه املو�سة بارتداء الأقراط املمّيزة التي حتمل �سمات اجلراأة والتفا�سيل املزخرفة.

مو�سم ربيع 2019 ملىء بال�سيحات اجلريئة، والكثري من ف�ساتني الربيع و ال�سيف، خا�سة الف�ساتني ذات 
اللم�سة ال�سوداء الالمعة والزخارف والتفا�سيل الدقيقة، واملطبوعة، واألوان اجلينز املختفلة، كما تظهر تدرجات 
الألوان الربتقالية لت�سيف خ�سو�سية جديدة مع القليل من الكال�سيكية اإىل املو�سة. ومن خالل ال�سور التالية نقدم 

لكم مو�سة �سيف وربيع 2019 ملواكبة اأحدث الت�سميمات والألوان

و األلوان الفالشي: النيون 
املتعددة،  بدرجاتها  اأخرى  مرة  بقوة  النيون  األوان  ظهرت  لقد 
األوان النيون عادت  اأن  فبعد ظهور الألوان الهادئة والبا�ستيل جند 

مرة اأخرى على من�سات عرو�س الأزياء ل�سيف وربيع 2019
من  العديد  عند  ال�سنة  هذه  بداية  منذ  لحظناه  ما  وهذا 
تلك  اأو  الكاجوال  باإطاللتهم  يعتمدونها  اأ�سبحوا  الذين  امل�ساهري 

الكال�سيكية، لت�سبح حمط اهتمام الكثريين.

تاريخ ألوان النيون
الكيميائّي  يد  على   1898 �سنة  لندن  يف  النيون  اكُت�سف 
ال�ستخدامات  من  العديد  يف  ودخل  رام�ساي"  "وليم  الربيطايّن 
اليومّية وال�سناعّية، منها الإ�ساءة، ال�سّيارات، الّلوحات الإعالنّية 
يف  مونرو  مارلني  الفنانة  انتحار  بعد  ثّم  وغريها،  الطرقات  على 

العام 1962، عمد الفّنان الأمريكي "اأندي ويرهول" اىل اإىل تنفيذ �سورة 
�سهرية لالأيقونة باألوان النيون لت�سبح ر�سمًا ا�ستثنائّيًا يف تاريخ ثقافة البوب.

يف ال�سبعينّيات، غابت هذه الألوان وطغى ال�سحوب، اإْذ كانت الأعمال اجلرمّية يف اأوجها، لكن �سرعان ما عادت 
بقّوة يف حقبة الثمانينّيات املجنونة، وبداأ بذلك ف�سل حيوّي جديد يف عامل املو�سة.

نسيمة أبرحوس
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كل المستقبل

كل الثقافة

كل المجتمع

كل الفنون

اأكد الفنان �سامح ح�سني، اأن فيلم "عي�ش حياتك" الهدف اأو الر�سالة التي يريد 
اأن ير�سلها للجمهور هي ترويج لل�سياحة امل�سرية.

ي�ستعر�ش  الفيلم  العرب" اأن  "كل  ملجلة  خا�ش  ت�سريح  "�سامح" يف  وك�سف 
اأول  اأن هذا  املتواجدة يف م�سر، مو�سًحا  اأماكن خالبة  ب�سكل رومان�سي كوميدي 

فيلم  م�سري يف ال�سينما ي�سور فوق قمه جبل مو�سى.
يتم  عمل  اأول  حياتك"  "عي�ش  فيلم  مرت،   ٢٢٨٥ فوق  "ت�سلقنا  قائاًل:  تابع  و 
ت�سويره داخل بلون يف اجلو، وهذا كان يف الأق�سر لأن لديها مناظر خالبة كثرية 

جًدا
اجلدير بالذكر اأن فيلم "عي�ش حياتك" يعر�ش حالًيا بدور العر�ش ال�سينمائية 
امل�سرية، وهو من بطولة كال من �سامح ح�سني، �ساندي، اإدوارد، حممد نور، مها 
اأبو عوف، �سامية الطرابل�سي، اأحمد حالوة، اأحمد التهامي، تاأليف و�سام حامد، 

اإخراج تامر ب�سيوين.
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كوثر ابراهيم

هايدي عبد الرافع

األغنية العربية

يعد  مل  للعوملة  ال�سلبي  فالتاأثري  �سجون.  ذو  حديث  العربية  الأغنية  عن  الكالم 
مقت�سرا على القت�ساد والإعالم بل بداأ يطال حتى تراثنا الغنائي واملو�سيقي العريق.
 منذ القدم عرف العرب ال�سعر والغناء. و �سنفوا اآنذاك ال�سعراء ح�سب جودة 

اأ�سعارهم وقالوا يف ذلك باأن
ال�سعراء اأربعة:

ـ �ساعر يجري ول ُيجرى معه.
ـ �ساعر يجوُل و�ْسط املعمعة.
ـ �ساعر ل ت�ستهي اأن ت�سمعه.

ـ �ساعر ل ت�ستحي اأن ت�سفعه.
الغناء مرتبط بال�سعر و الكلمات، وهو جزء ل يتجزاأ منهما، لذا ميكننا حاليا اأن 

ن�سنف املطربني متاما كما رتب العرب �سعراءهم قدميا.
و  الأ�سيل  العربي  والفن  الثقافة  عن  تعرب  ل  اليوم  العربية  الأغنية  اأ�سبحت 
هجينة  ن�سخا  �سارت  فغالبيتها  وركاكة،  و�سقوطا  تدهورا  تعي�ش  اإنها  بل  احلقيقي، 

لالأغاين الغربية. مما يجعلنا نت�ساءل:
 هل هذا تطور اأم غزو ثقايف ؟

هل وىل زمن الفن اجلميل والطرب ال�سيل؟
ملاذا فقد الطرب العربي حالوته �سعرا وحلنا وغناء؟

 اإن الفرق بني اأغاين زمان والأغاين الع�سرية كالفرق بني الرثى والرثيا، فمن 
منا لالآن ل ي�ستمتع باأغاين 

و  )ا�سمهان(  و  الوهاب(  و )حممد عبد  و )عبد احلليم حافظ(  كلثوم(  )اأم   
)وردة اجلزائرية( و)فريوز( و )�سيد مكاوي( و ) ناظم الغزايل( و) �سباح فخري( 
وغريهم من  الرواد املبدعني، الذين اأبدعوا ول زالت اأغانيهم رغم رحيل معظمهم 

رمزا للفن الراقي و اجلميل.
العربية  الأمة  تفقد  عندما  الروح.  لغة  هي  واإبداع  ذوق  و  هوية  هي  املو�سيقى 
حريتها وكرامتها وثقافتها فمن املوؤكد اأنها �ستفقد اإبداعها وفنها واأخالقها، لكونها 
حتمل  اأغانيها  فجل  احلائط،  عر�ش  العربية  والتقاليد  بالعادات  ت�سرب  اأ�سبحت 

�سورا خاد�سة للحياء وكالما �ساقطا.
متطفلون  ودخالء على املجال الفني و الغنائي همهم الوحيد ال�سعي وراء املال 
الت�سويق(  و  الت�سجيل  جمال  يف  و�سهلة  حديثة  تقنيات  على  )باإعتمادهم  وال�سهرة 
اأف�سدوا الأغنية العربية وقذفوا بها اىل م�ستنقع ال�سحالة الفكرية وامليوعة والتفاهة. 
�سحيح اأن الذواق تختلف لكن لكوننا ننتمي لأمة عربية مفتخرة بهويتها و تاريخها 
كلماتها  العام،  للذوق  وم�سيئة  منحرفة  كليب(  )فيديو  باأغاين  القبول   ميكننا  ل 

ورق�ساتها تزخر بالبتذاللتام.
الأغنية العربية لن متوت ما دام هناك من يحبها ويحميها من الندثار واإذا ظهر 

املعنى فال فائدة يف التكرار. 

رأي

النجوم

من  احلالين  عا�سي  الفنان  انتهى 
بخاف  "�سو  اجلديدة  اأغنيته  ت�سوير 
املخـرج  اإدارة  حتت  املك�سيك،  يف  عليِك" 
اأن يطلق الفيديو كليب  عادل �سرحان، على 

اخلا�ش بها قريًبا.
ومن  عبا�ش  ح�سن  كلمات  من  الأغنية 
ون�سر عا�سي احلالين  يحيى،  با�سم  اأحلان 
الت�سوير  كوالي�ش  من  فيديو  ومقطع  �سوًرا 

وهو ميازح املخرج عادل �سرحان.

�ساهدت  اأنها  �ساهني،  اإلهام  الفنانة  اأكدت 
اأيام يف ال�ساحل"، التي ُتعر�ش حالًيا   3" م�سرحية 
على م�سرح موفينبيك مبدينة ال�ساد�ش من اأكتوبر، 
قائلة: "امل�سرحية دمها خفيف جًدا، وكنا م�ستاقني 
ملحمد هنيدي، وهو بالن�سبة يل  اأكرث فنان كوميدي 

احب ا�ساهده على امل�سرح".
واأ�سافت، اإلهام �ساهني، يف ت�سريح خا�ش ملوقع 
"كل العرب"، اأنها ا�ستمتعت مب�سرحية "3 اأيام يف 
قبل  من  �سديد  عليها  اإقبال  اأن  وحلظة  ال�ساحل"، 

اجلمهور، ولكن بها �سيئ ناق�ش على حد قولها.
ويف �سياق اآخر، ك�سفت "اإلهام" عن موعد بدء 
ت�سوير م�ساهدها يف فيلمها اجلديد "اأهل العيب"، 
�سيكون  دورها  اأن  موؤكدة  مار�ش،  �سهر  بداية  وهو 
تفا�سيل  اي  عن  تتحدث  اأن  تريد  ل  ولكن  مفاجئة 
ال�سخ�سية، وهو من بطولة منة �سلبي، واإياد ن�سار، 
واإخراج  حبيب،  تامر  تاأليف  ومن  ممدوح،  وحممد 

حممد يا�سني.
كما اأعلنت عن تعاقدها على فيلم جديد يحمل 
اأمري  واإخراج  خليل،  اأمينة  جتول" مع  "حظر  ا�سم 
رم�سي�ش، ولكن مل يتم حتديد باقي فريق عمل حتى 
تنتهي  اأن  تبداأ ت�سوير م�ساهدها بعد  الآن، و�سوف 

من فيلم "اأهل العيب".

عادل إمام يعترف لماذا شو بخاف عليك!
رفض رأفت الهجان ويستعد 

للجمهور بإطاللة مختلفة

سامح حسين: فيلم "عيش حياتك"
 يرويج للسياحة المصرية

مي عمر ومحمد لطفي 
وظافرالعابدين في فيلم مع 

أنطونيوبانديراس

 إلهام شاهين عن مسرحية محمد هنيدي: "اشتقنا"

أزمة في المهرجان وحزن فرنسي
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اإدارته  اأعلنت  عا�سفة من اجلدل يف م�سر، حينما  اأثارت  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  اأن  املفارقة 
للكيان  امل�ساندة  ت�سريحاته  ب�سبب  حمامة،  فاتن  جائزة  ومنحه  لولو�ش  كلود  الفرن�سي  املخرج  تكرمي 
�سد  لإ�سرائيل  دعمه  تثبت  وثائق  اأو  اأدلة  اأية  لتلقي  ا�ستعدادها  عن  املهرجان  اإدارة  وعربت  ال�سهيوين. 
مبقاطعة  التهديد  اإىل  امل�سريني  الفنانني  دفع  ما  هو  و  العربي،  ال�سعب  حقوق  اأو  الفل�سطينية  الق�سية 
املهرجان يف حالة تكرميه وا�ستعانوا بال�سحفيني الذين ن�سروا ت�سريحات �سابقة للولو�ش خالل زياراته 
اإنه  بيان  يف  و�سحبه،وقالت  التكرمي  عن  العتذار  املهرجان  اإدارة  اأعلنت  املطاف  اآخر  ويف  لإ�سرائيل. 
"بالرغم من تقديرنا له على امل�ستوي الفني، واعرتافنا بقيمته كمبدع... اإل اأننا راأينا اأن من الأف�سل اإلغاء 
تكرميه بجائزة حتمل ا�سم فاتن حمامة نظرًا ملواقفه ال�سيا�سية املنا�سرة للكيان ال�سهيوين." فيما عربت 

ال�سفارة الفرن�سية بالقاهرة عن اأ�سفها لإلغاء التكرمي ب�سبب اأفكار �سيا�سية ل عالقة لها بالفن.

ال�سباق  اإمام، خو�ش  عادل  العربية  الكوميديا  قرر جنم 
ب�سكل  اتفق  حيث  جديد،  مب�سل�سل  املقبل  العام  الرم�ساين 
خفية"  "عوامل  الأخري  مل�سل�سله  املنتجة   ال�سركة  مع  نهائي 
�سهر  يف  للعر�ش  م�سل�سل  وتقدمي  معها  التعاقد  جتديد  على 
يقدمها  التي  الفكرة  على  ي�ستقر  اأن  على   2019 رم�سان 
خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة.انتهى جنله املخرج رامي اإمام 
من حتديد اأماكن الت�سوير اخلارجي مل�سل�سل النجم الكبري، 
للدراما  التوايل  على   اجلديدة  العا�سرة  جتربته  يعد  الذي 
والرتاجيديا.   الكوميديا  عن   خمتلف  مزيج  يف  التلفزيونية 
اأو�سح  املخرج رامي اإمام اأنه حتى الآن مل يتم ال�ستقرار على 
�سيظهر  الذي  والده  ي�ساركون  الذين  الأبطال  اأو  العمل  ا�سم 
على  الثامن  للعام  الرم�سانية  املناف�سات  يف  امل�سل�سل  بهذا 

التوايل.
الهّجان  راأفت  �سخ�سية  باأن  اإمام  عادل  ك�سف  فيما 
ُعر�ست عليه يف البداية ،قبل اأن يتم اإ�سنادهذا الدور للفنان 
الراحل حممود عبد العزيز، لكنه حتّفظ على بع�ش النقاط 
املتعلقة بامل�سل�سل .وقال كنت ح�سرت بالفعل جل�سات بروفات 
العمل للم�سل�سل، ولكني حتفظت على فكرة اأن يبداأ امل�سل�سل 
للم�سل�سل،  حرقًا  ذلك  اأعتربت  حيث  الهجان،  راأفت  بوفاة 
الراحل  الكاتب  امل�سل�سل،  ملوؤلف  نظري  وجهة  نقل  وحاولت 
�سالح مر�سي، لكنه كان متم�سكًا براأيه، واأعتقد اأن املخابرات 
رفعت  اأن  خا�سة  الراأي،  بنف�ش  اأي�سا  متم�سكة  كانت  العامة 
اجلمال )راأفت الهجان( تويف قبل فرتة قليلة من بدء العمل 
الفنان  باأن  واعرتف  العتذار  من  مفرًا  اأجد  فلم  بامل�سل�سل. 
الفني  اأبدع فيه فكان جناحه نقلة نوعية يف م�سواره  الراحل 

بعد ذلك.

العاملي  املمثل  ي�سارك 
امل�سرية  املمثلة  اأنطونيوبانديرا�ش، 
حممد  امل�سري  واملمثلني  عمر  مي 
العابدين  زين  ظافر  والتون�سي  لطفي 
روود«،  »اأوف  فيلم  واآخرون يف بطولة 
ر  من اإخراج روؤوف عبد العزيز .ُي�سَوّ
فيما  واإيطاليا،  دبي  الفيلم حاليًا بني 
كل  وظافر  لطفي  الفنانان  يعكف 
الألعاب  �سالة  يف  التدريب  على  يوم 
العمل  لكون  بالقاهرة،  الريا�سية 
اجلهد  من  الكثري  منهما  يتطلب 
يف  العاملي  املمثل  اأمام  يظهرا  لكي 
لطفى  يركز  فيما  طيبة".،  "فورمة 

التدريبات،على رمى خنجرين معًا على األواح خ�سبية.
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يف البداية احلديث مع اأ�سامة الرحباين:
يف   وهبة  انت  جتربتك  عن  حدثنا  ـ 

برنامج  the voice الفرن�سي؟
ـ هبة طوجي قبل ما تخو�ض جتربة الربنامج 
the voice  كان لديها العديد من  الفرن�سي  
كونها  وبالتاأكيد  الهائلة،  املو�سيقية  املعلومات 
من�سور  من  بداية  الرحباين  عائلة  مع  تعاونت 

الرحباين، فهي بداأت من اأعلى �سيء.
الذي كان جعل هبة طوجي  الدافع  ـ ما 
م�سابقات  �سمن   من  تكون  اأن  توافق 

الربنامج؟
جديدة،  افاق  على  الإطالع  نريد  وهبة  اأنا  ـ 
ولأن  مميز،  �سيء  هذا  اللغات  بجميع  والغناء 
ال�سبب  لهذا  لهجات،  بعدة  تغني  ب  تحُ "هبة" 
تلك  وبالتاأكيد   ،the voice جتربة  جاءت 
التجربة عظيمة جًدا ومنها قامت "هبة" ببطولة 
 Notre Dame م�سرحية نوتر دام دو باري
العرو�ض  من  العديد  ولدينا   ،De Paris

الأخرى لكننا وافقنا على هذه امل�سرحية فقط.

يف  طوجي  هبة  بتجربة  راأيك  ما  ـ 
 Notre باري  دو  دام  نوتر  م�سرحية 

الفنـــون

Dame De Paris؟
بامل�سرحية  ا�سا�سي  عامل  هبة  جًدا،  رائعة  ـ 
فهب تقوم بدور البطولة من خالل دور ازمرياندا، 
و  البلدان  من  للعديد  بامل�سرحية  "هبة"  وذهبت 
وقفت على م�سارح العامل مثل  امل�سرح الفرن�سي، و 
باري�ض، �سوي�سرا، بلجيكا، �سنجاي، كندا، تركيا، 
التكري�ض لأهم  لندن هو  وبالتاأكيد  لندن.  رو�سيا، 

م�سرح بالعامل.
 the برنامج   جتربة  تو�سف  مبا  ـ 

voice؟
طوجي  لهبة  عبور  نقطة  كان  الربنامج  ـ 
بالتاأكيد لكي يفتح لها باب للعاملية وهذا ما حدث 

بالفعل.
العربية  الن�سخة  بني  الفرق  ماهو  ـ 

والفرن�سية من برنامج  the voice؟
فنانني  بها  الفرن�سية  الن�سخة  اأكيد  ـ   
حمرتفني، كما انهم متخ�س�سني اأكرث، بالإ�سافة 
اإىل اأن الربنامج لي�ض فقط للمت�سابقني الهواة، بل 
 the برنامج  لكن  املحرتفني،  للمت�سابقني  ا  اي�سً
الفنانني  على  يعتمد  امل�سرية  بالن�سخة   voice

الذي ميتلكون قدرات عفوية اأكرث.
حتدث  اأن  بد  ال  فكان  طوجي  هبة  اأما 

هايدي عبد الرافع

العامل  يف  الوا�سعة  �سهرتها  من  بالرغم 
لي�س جتربة  تخو�س  اأن  قررت  اأنها  اإال  العربي، 
بل حتدي جديد يف م�سوارها الفني، التي كانت 
فكان  "الرحباين"،  عائلة  مع  قوية  اإنطالقته 
عنها  قالت  مثلما  مغامرة  تدخل  اأن  القرار 
املطربة  نتحدث عن  نحُن  بالتاأكيد.  �سهل  لي�س 
الربنامج   يف  وجتربتها  طوجي  هبة  اللبنانية 
مل  التجربة  وبتلك   ،the voice الفرن�سي 
اأ�سامة  املو�سيقار  معها  كان  بل  مبفردها،  تكن 
للجمهور  وقدمها  اكت�سفها  الذي  الرحباين، 
"عودة  م�سرحية  خالل  من  لها  ظهور  اأول  يف 
و  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2008 عام  الفنيق" 
النجومية، ولكن هنا ال بد  ثابتة نحو  خطوتها 
اأن نت�ساأل بالعديد من االأ�سئلة : هل كان لديهم 
تخوف من تلك التجربة اأم ال؟ وما الذي دافعهم 
 the برنامج   بني  الفرق  وما  التجربة؟  لتلك 

والعربية؟ الفرن�سية  بالن�سخة   voice
ومن خالل ال�سطور التالية �سوف يجيب لنا 
اأ�سامة الرحباين وهبة طوجي عن رحلتهما اإىل 

تصوير: أحمد حسنفرن�سا.

املواهب  اكت�ساف  برنامج  مع  جتربتها  عن 
الفرن�سي the voice؟

جًدا،  اإيجابية  يل  بالن�سبة  التجربة  فقالت: 
يعرفني  مل  اجلمهور  من  الكثري  يوجد  وكان 
واجلمهور  الربنامج،  خالل  من  علي  وتعرف 
كما  واأكرث،  اأكرث  يتابعني  ا�سبح  يعرفني  الذي 
الغربيني،  من  الكثري  ويعرفني  ي�ساهدين  ا�سبح 
هذا غري اأن تلك التجربة فتحت يل فر�سا كثرية 
جًدا ومنها اإىل بالد الغرب  العاملية، التي اأهلتني 
لتج�سيد �سخ�سية ازمرياندا يف امل�سرحية، كبطلة 
N o باري دو  دام  نوتر  الفرن�سية   امل�سرحية 
تلك  وبالتاأكيد   ،  tre Dame De Paris
امل�سرحية الغنائية هي الأ�سهر يف امل�سرح الفرن�سي 
والعامل، ومنذ فرتة وبالتحديد �سنتني قمت بزيارة 
اتيحت يل  وبالتاأكيد  امل�سرحية،  العامل من خالل 
 the voice برنامج  خالل  من  الفر�سه  هذه 

وعر�ض علي هذا الدور.
ـ مل تقلقي من تلك التجربة؟

ـ ل بالعك�ض هي بالتاأكيد مغامرة، لكن مل اقلق 
منها لأنها قدمت يل الكثري من العرو�ض العاملية 

�سواء يف امل�سرح اأو ال�سينما.
على  امل�سرحيات  من  العديد  قدمت  ـ   
الفرن�سي.  امل�سرح  بجانب  الرحباين  امل�سرح 
ن�ساهد هبة طوجي على  اأن  املمكن  هل من 

امل�سرح امل�سري؟
لديه  الرحباين  اأ�سامة  ذلك،  امتنى  اأكيد  ـ 
م�سروع من خالل م�سرحية غنائية م�سرية بعنوان 
�سنوات  فرتة  منذ  امل�سروع  هذا  "نفرتيتي" ولكن 
كبرية جًدا، نفكر اأن نقدمه للجمهور امل�سري وهو 
عمل �سخم جًدا،  وامتنى نبداأ يف تنفيذها الفرتة 
القادمة، لأنه اذا مت تنفيذه �سيكون �سيء خمتلف 

وعظيم جًدا.
اأن  تتمني  التي  ال�سخ�سية  هي  ما  ـ 

تقدميها يف عامل التمثيل؟
احب  لكني  معينة،  �سخ�سية  لدي  يوجد  ل  ـ 
ال�سخ�سيات التي تكون من الواقع تروي العالقات 
يعي�سها  اجلميع  حقيقية،  وق�س�ض  الإن�سانية 

يوميا، اأريد اأن اقدم الأدوار الواقعية اأكرث.
م�سوارك  يف  حتققي  اأن  حتلمني  ماذا  ـ   

الفني؟
الإخراج  التمثيل  يف  �سواء  حققته  الذي  كل  ـ 
والغناء هذا كان وما زال حلمي الكبري، وكل هذا 
بالتاأكيد يحتاج لوقت وجمهود كبري جًدا، ول اأحد 

ي�ستطيع اأن يحققه ب�سهوله.
ـ قدمتي يف برنامج the voice اأغنية 
"ال بداية وال نهاية" وهي كانت يف األبوم لك 
بنف�س اال�سم وتقومي بغنائها يف العديد من 
ا. ما زلت تقلقي من ال�سرخة  احلفالت اي�سً

االأخرية حتى االآن.
اإن�سان  كل  لأن  اقلق،  دائما  نعم،  بالتاأكيد  ـ 
عر�ض اأن يكون نف�سه لي�ض طويال يف يوم ما، ويوم  محُ
اآخر اأ�سعر اأن نف�سي اطول. واأيام اأخرى ا�سعر اأن 
ا  واي�سً طبيعي،  هذا  و  ل،  اأوقات  و  مرتاح  �سوتي 
تكون مريحة يل  اأن  بد  ل  ارتديها  التي  الف�ساتني 
ل  اأغنية  فقط  ولي�ض  نف�سي،  على  يوؤثر  هذا   لن 
بغنائها  اأقوم  التي  الأغاين  كل  نهاية،  ول  بداية 
على  واأنا  اقلق  دائًما  لذلك  طويل  لنف�ض  تتاج 

امل�سرح ولكن ل اجعل هذا ال�سعور ي�سيطر علي.
العديد من  "فريوز" يف  اأغاين  ـ قدمتي 
باإعادة  تقومي  املمكن  من  هل  احلفالت، 

اأغنية لها يف البوم غنائي؟
ـ اأكيد يف العديد من احلفالت اأحب ان اأوجه 
من  الرحباين  والأخوين  "فريوز"  لل�سيدة  تيه 
قليلة،  جتربة  كانوا  ولكن  لأغانيها  غنائي  خالل 
كان  لفريوز  اأغاين  غنيت  عندما  اأين  مبعنى 

قدمت  "رحباين"  بعنوان  يل  حفلة  �سمن  من 
واإليا�ض  الرحباين  لالأخوين  اأغاين  خالله  من 
هذا  كل  الرحباين  وغدي  ومروان  الرحباين، 
اأغاين  قدمت  الرحباين.  اأ�سامة  بقيادة  بالتاأكيد 
لكل موؤلفي عائلة "الرحباين"، لكني لي�ض دائما، 
جيد  �سيء  لفريوز،  اأغنية  اقدم  يل  حفلة  كل  يف 
األبوم غنائي  اأغانيها يف حفلة، لكن يف  اأقدم  اأين 
قدمه  الذي  من  اأعظم  او  جديدا  �سيئا  اقدم  مل 

الأخوين رحباين.
ـ يف النهاية ماذا بعد م�سرحية م�سرحية 
 Notre Dame De نوتر دام دو باري

Paris؟
امل�سرحية يف  نقدم  م�ستمر.  العر�ض  زال  ما  ـ 
اوافق على  العاملية، لذلك مل  العديد من امل�سارح 

عر�ض اآخر.

هبة طوجي وأسامة الرحباني 
يتحدثان عن تجربة البرنامج الفرنسي: 
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الفنـــون

مواقع  عرب  اجلدل،  من  وا�سعة  حالة  رمزي،  �سهري  الفنانة  اأثارت 
التوا�سل االجتماعي، بعد ظهورها مع الفنانة �سهرية بدون حجاب، خالل 
م�ساركتهما يف اأحد االأعمال اخلريية، لكنها كانت بنف�س التزامها وح�سمتها 

التي كانت عليها باحلجاب.
الفنانة  وعلى  عليها  الهجوم  هذا  بعد  ال�سمت  رمزي  �سهري  التزمت 
�سهرية، ورف�ست الظهور يف القنوات الف�سائية وو�سائل االإعالم، للرد على 
ت "كل العرب"،  ال�سائعات التي ن�سبت اإليها بعد خلع احلجاب، اإال اأنه خ�سّ

باحلوار التايل:

قررت أتخفف من مالبسي بعد 
وصولي لهذه المرحلة العمرية

محمد أبو حسين ـ القاهرة

سهير رمزي بعد تخليها عن الحجاب: 

�سور  التقاط  وراء  ال�سبب  ما  بداية..   ــ 
بدون حجاب، وما هي اأ�سباب خلعه؟

فيها  تتخفف  عمرية  مرحلة  هناك  ـ 
بها  تقوم  التي  االلتزامات  بع�ض  من  املراأة 
بها،  العمر  تقدم  بعد  العام  الظهور  خالل 
و�شهرية  اأنا  االآن،  اأعي�شها  املرحلة  وهذه 
خريية،  الأعمال  ن�شائي  جتمع  يف  �شاركنا 
للراأ�ض، ولكن  "جاكيت" بغطاء  اأرتدي  وكنت 

من  راأ�شي  فوق  من  الغطاء  انزلق  بال�شدفة 
وطلب  البحريي  هاين  وقابلنا  الزحام،  �شدة 
ال�شور،  بن�شر  وفوجئنا  معنا،  �شورة  التقاط 
و�شط �شيل من الهجوم علينا ون�شر ال�شائعات 

الكاذبة.
القنوات  يف  الظهور  رف�سِت  ملاذا  ــ 
ن�سبت  التي  ال�سائعات  على  للرد  الف�سائية 

اإليِك؟

اأبدًا على ارتدائي احلجاب،  اأندم  اأنا مل  ـ 
الأنني ارتديته منذ خم�شة وع�شرين عامًا عن 
اقتناع وحب، والأنه فر�ض �شرعي وكنت �شعيدة 
التي  العمرية  للمرحلة  وبعد و�شويل  به،  جدًا 
اأعي�شها االآن، قررت اأن اأتخفف واأظهر �شعري 
"برنيطة"  اأرتدي  اأو  خ�شالته،  من  بع�شًا  اأو 
مع املحافظة على االحت�شام يف مالب�شي، فاأنا 
املحجبة،  ولي�شت  املحت�شمة  �شهري  زلت  ما 

و�شتظل مرحلة حجابي و�شبابي مرحلة 
اأعتز بها واأفتخر بها وتاجًا على راأ�شي، 
اأما عن رف�شي الظهور يف الف�شائيات، 

فاأنا ال اأتاجر بحجابي وال ح�شمتي.
التخفف  اأ�سباب  اإن  البع�س  ــ يرى 
نوعية  من  يحد  كونه  احلجاب،  من 

االأدوار التي تعر�س عليك؟
ـ احلجاب مل يكن اأبدًا عائقًا، بدليل 
من  اأرتديه،  واأنا  اأدوارًا  قدمت  اأنني 
املمكن اأن توؤديها اأخريات بغري حجاب.

ــ ما االختالف بعد احلجاب فيما 
�ستقدمينه من اأدوار قادمة؟

اأنا  اختالف،  اأي  هناك  يكون  لن  ـ 
اأو  "برنيطة"  اأ�شع  واأحيانًا  حمت�شمة، 
اأخلع  مل  اأنا  �شعري،  من  جزء  يظهر 
خم�شة  التزامي  بعد  الأنني  حجابًا، 
وع�شرين عامًا باحلجاب، ومنذ عامني 
بع�ض خ�شالت  واأظهر  اأتخفف،  بداأت 
غري  نف�شي  اأعترب  اأنا  لذا  �شعري،  من 
اأن  واأحب  حمت�شمة،  ولكن  حمجبة، 
الراأ�ض  غطاء  لي�ض  احلجاب  اإن  اأقول 
االأخالق  حجاب  اأي�شًا  لكنه  فقط، 

والل�شان.
رابعة  دور  جت�سيد  رف�ستي  ملاذا  ــ 

العدوية يف وقت �سابق؟
اخلليجية  االإنتاج  �شركات  اإحدى  ـ 
رابعة  �شخ�شية  جت�شيد  علَىّ  عر�شت 
العدوية يف عمل درامي، اإال اأنني رف�شت 
الفكرة متاًما، وذلك الأن ال�شخ�شية يف 
بدايتها عا�شت يف احلرام فرتة طويلة 
قبل اأن تتوب وتت�شوف، وهو ما يتطلب 
مع  تتنا�شب  ال  كانت  م�شاهد  اأقدم  اأن 

التزامي الديني.
لكل  رمزي  �سهري  ر�سالة  هي  ما  ــ 

بنت �سابة؟
احلجاب  �شابة،  بنت  لكل  اأقول  ـ 
فهو  ترتديه،  اأن  يجب  �شرعي،  فر�ض 
"ح�شمة" للبنت ولل�شيدة، وعلى اجلميع 
احلفاظ على ذلك، وعدم املتاجرة به، 
فاحلجاب  تامة،  قناعة  عن  وارتدائه 
مفهومه ال�شحيح هو االحت�شام البدين 
على  قا�شر  لي�ض  فاالأمر  واالأخالقي، 

تغطية الراأ�ض.

أنا محتشمة فقط.. 
وأحياًنا أرتدي "برنيطة".

مرحلة شبابي أعتز 
بها وأضعها تاٌج على 

رأسي.
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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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خليل العجيل

" كائنات العزلة "  

رأي

ام كائن حربي؟ ام جمرد  ام هالمي؟  اأنا جمرد كائن افرتا�ضي  هل 
جثة اأعوم على �ضطح البحر منذ حماولتنا البائ�ضة انا وحبيبتي لعبور البحر 

..فغرقنا. 
اأم انا لوحة من كائنات العزلة للر�ضام احل�ضكاوي �ضبهان اآدم. 

نهارا،  وانام  ليال  اأعمل  زلت  ال  كائن حربي،  فاأنا  نهارا  اأنام  اأتركوين 
الذاكرة  �ضرير  انام على  ال�ضيء؟ فال زلت  بهذا  اأخربكم  �ضاأظل  اىل متى 
�ضكر  بال  �ضادة  املعتادة  قهوتي  وا�ضرب  ب�ضراهة  االخرية  �ضيجارتي  اأدخن 
اأنزف حربا..هذا ما �ضجلته بال�ضبط يف  منذ الف عام ..اأنا كائن حربي 
�ضجني االأخري منذ فرتة لي�ضت ببعيدة. قبل ان اخرج  ب�ضيمفونية لتبادل 
ال�ضياط  اآثار  على  الوحيد  ال�ضاهد  الباب  كان  �ضراحي،  فاأطلقوا  اال�ضرى، 
على ظهري وال زالت مطبوعة كو�ضم، عندما خرجنا من ال�ضجن اأكت�ضفت 
باأننا كنا اأحدى ع�ضرة رجال هم ا�ضدقائي، كنا حم�ضورين يف غرفة باردة 
مظلمة وفرا�س مغط�س باملاء كنا نرجتف بردا وخوفا اىل اليوم يف الطبقة 
زلنا  ال  و   .. واأفرتقنا  �ضوء.  بال  و  نوافذ،  بال  االر�س، غرفة  الثانية حتت 

نخاف من ال�ضم�س والغرف التي بال نوافذ ..
كان ذلك  اليوم  االأخري  الأحتول بعدها  اىل كائن غريب

الثقافة

ذكريات تأسيس جامعة البكر األوبرا المصرية بباريس
للدراسات العسكرية العليا بالعراق

سفارة سلطنة عمان بفرنسا

نظم املكتب الثقايف امل�ضري بباري�س يوم االأربعاء 20 �ضباط ـ فيفري 
املا�ضي، اإحتفالية مو�ضيقية و غنائية اأوبرالية كربى، برعاية وزيرة الثقافة 
امل�ضرية د. اإينا�س عبدالدامي، و ح�ضور ال�ضفري اإيهاب بدوي، و رئي�س بلدية 

باري�س االوىل، و د. نيفني خالد و ال�ضيدة كارال اأريجوين.
ـ  الفرن�ضية  الثقافة  عام   2019  " مبنا�ضبة  كانت  االإحتفالية  هذه 

امل�ضرية" و �ضارك بها نخبة من مطربي جنوم االأوبرا امل�ضرية.
من  العديد  يتقدمهم  وعربي،  فرن�ضي  كبري  ح�ضد  االإحتفالية  ح�ضر 

ال�ضفراء العرب و االأجانب.

�ضدر عن مركز ذرا للدرا�ضات و االأبحاث بباري�س كتيب يقع ب 36 �ضفحة من 
اجليدة.  التقنية  املوا�ضفات  �ضمن  راقي  م�ضقول  ورق  على  املتو�ضط،  القطع 

يحمل 
عنوان: " ذكريات تاأ�ضي�س جامعة البكر للدرا�ضات الع�ضكرية العليا"

الكتيب من اإعداد الفريق الركن طارق حممود �ضكري اأحد املوؤ�ض�ضني للجامعة 
اآنذاك، و يت�ضمن كافة التفا�ضيل باالأ�ضماء و التواريخ و ال�ضواهد. خا�ضة االإ�ضراف 
ال�ضرح  هذا  اإن�ضاء  على  البكر  ح�ضن  اأحمد  الراحل  العراقي  للرئي�س  ال�ضخ�ضي 
الكبري و املميز. هذا اإالإ�ضدار توثيق جناح عربي مميز حتى يبقى بذاكرة االأجيال.

طارق  الركن  للفريق  بال�ضكر  بباري�س  االأبحاث  و  للدرا�ضات  ذرا  مركز  يتقدم 
حممود �ضكري و اللواء عالء الدين خما�س و ال�ضيدة �ضهى ال�ضاحلي على جهودهم 

و متابعتهم لهذا االإ�ضدار.

ـ  15 مار�س  يوم اجلمعة  اإحتفالية كربى  بباري�س،  �ضلطنة عمان  �ضفارة  تقيم 
اآذار اجلاري، ملنا�ضبة الدورة 39 ملعر�س الكتاب الدويل، الذي �ضتكون به ال�ضلطنة 
بن  عبداملنعم  د.  العماين  االعالم  وزير  بح�ضور  ذلك  اخلا�س" و  ال�ضيف  "البلد 

من�ضور احل�ضني، و ال�ضيخ د. غازي الروا�س �ضفري ال�ضلطنة بفرن�ضا.
تفتتح االحتفالية بالن�ضيد الوطني العماين و الفرن�ضي، ثم كلمة وزير االعالم. 
امللكية  االأورك�ضرتا  من  مو�ضيقية  مقاطع  و  لل�ضور،  معر�ضا  االحتفالية  تت�ضمن  و 

العمانية، و عر�س فيلم، و تختتم بدعوة ع�ضاء للح�ضور.
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جواد الحيدري

لغة األم 

و أهمية تعلمها

اإّن لغة الأم هي اللغة التي ين�ساأ عليها الإن�سان، 
عند  رويدًا  رويدًا  ويدركها  ولدته،  منذ  وي�سمعها 
التنوميات  لغة  اإنها  له.  والدته  خماطبة  اإن�ساته 
روحُه  تطرب  التي  والأغاين  الأطفال  واأنا�سيد 
وتخّلج فوؤاده وتهُزّ م�ساعره. وبذلك، فاإّن لغة الأّم 
تاأثرًيا  العاطفي  وتكوينه  الإن�سان  تن�ساأة  يف  توؤثر 

عميًقا.
اللغة  "وحدة  اإن  احل�سري  �ساطع  يقول  فكما 
ال�سعور،  ويف  التفكري  يف  الوحدة  من  نوًعا  توجُد 
وتربط الأفراد ب�سل�سلٍة طويلٍة ومعقدة من الروابط 
اأقوى الروابط  الفكرية والعاطفية"    فاإنها تكون 

التي تربط الأفراد باجلماعات.
اإّن للغة الأم وتعّلمها اأهميًة اإ�سرتاتيجيًة كبريًة 
الأ�سا�سية  املقّومات  تعُدّ من  اأنها  ذلك  يف حياتنا. 
املكونة للهوية، و ركيزة رئي�سية يف توا�سل و اإت�سال 
الإجتماعي  اإندماجهم  و  الأمة  اأبناء  اإرتباط  و 
والإزدهار  العلمي  والتقدم  العقل اجلمعي  وت�سكيل 

التنموي.
باإعتبارها  وتعليمها  تعلمها  اأهمية  وتتعاظم 
وهي  بوا�سطتها،  الأفراد  يتفاهم  التي  الو�سيلة 
والثقافات  الأفكار  لنقل  اأ�سا�سي  و�سيط  مبثابة 
الأجيال  اىل  ال�سابقة  الأجيال  من  واملكت�سبات 
الأجيال  اىل  احلالية  الأجيال  ومن  احلا�سرة، 

الآتية.
معانيها  يدرك  ل  و  الأم،  بلغة  يتفّقه  ل  من  اإّن 
مدرٍك  غرَي  ناق�سًا،  فكره  يبقى  �سحيح،  ب�سكل 
و  الباطني،  التكُلّم  هو  الفكَر  لأَنّ  الأمور،  لبواطن 
اإَنّ املرء و هو يفّكر  التكُلَّم هو التفكري اجلهري، و 
�سخ�سًا  فاإَنّ  �سور.  �سكل  على  الكلمات  له  ترتاءى 
ما و اإْن تعّلم و در�س بلغٍة اأخرى واتقنها يبقى بعيدًا 
عن الإم�ساك بنا�سية الفكر، و الإبداع يف جمالته 
�سوره  يف  النق�سان  من  يعاين  لأّنه  املتعّددة، 

الذهنّية لعدم وقوفه على �ساطىء بحر لغته الأم.
وللغة وقوتها تاأثرٌي كبرٌي يف حياة الأمة وعطائها 
احل�ساري، فاإن الوحدة اللغوية اأو الوحدة يف اللغة 
ت�سّكل قرابًة معنويًة بني اأفراد الأمة، فتتميز الأمم 
اأ�ساعت  فاإذا  لغاتها.  ببقاء  وتبقى  لغاتها،  بتميز 
اأمٌة ما لغتها، وتكلمت بلغة م�ستعمريها اأو حمتليها، 
هذا  ويف  امل�ستعمرة.  الأمة  يف  تندمج  و  تندثر 
اأمة  يف  اللغة  قوة  خلدون:" اإّن  ابن  يقول  امل�سمار 
بني  دورها  باأخذ  الأمة  هذه  ا�ستمرارية  تعني  ما، 
بقية الأمم، لأّن غلبة اللغة بغلبة اأهلها، و منزلتها 
بني اللغات �سورة ملنزلة دولتها بني الأمم". وكذلك 
الأمة  روح  هي  اللغة  احل�سري:" اإّن  �ساطع  يقول 
وعمودها  القومية  حمور  مبثابة  اإنها  وحياتها، 

الفقري، وهي من اأهم مقوماتها وم�سخ�ساتها".
اأّن  العلمية،  والأبحاث  الدرا�سات  اأثبتت  لقد 

التعليم بلغة الأم يعترب اأمرًا �سروريًا لتح�سني طرق 
بالنف�س،  الثقة  وتعزيز  الثقافة،  وتنمية  التعلم، 
واحرتام الذات لدى ال�سخ�س، و ي�ساهم م�ساهمة 

فّعالة يف تطوير عجلة التنمية الوطنية والقومية.
يف  ترعرعهم  عند  الأم  بلغة  الأطفال  تعلم  اإّن 
التعليم  من  الوىل  املراحل  يف  و  الأ�سرة،  كنف 
القراءة  مهارات  اإتقان  عملية  ي�سّهل  الأ�سا�سي، 
يف  الإبداع  قدرة  وينّمي  �سل�سة،  بطريقة  والكتابة 
اإ�سرتاتيجية التن�ساأة الإجتماعية،  نفو�سهم، �سمن 
دوره  الفرد  وتعّلم  واملبادئ،  القيم  وماأ�س�سة 
تعليمي  نظام  اإطار  يف  تدريجي  ب�سكل  الإجتماعي 

وطني هادف.
التعليم  لر�سد  العاملي  التقرير  اأ�سار  قد  و 
اأّن   ،2016 عام   " اليون�سكو   " عن  ال�سادر 
بلغات  تعليمهم  يتلقون  العامل  �سكان  من   40%
ل يفهمونها، و اأّن عدم التعليم بلغة الأم يوؤثر على 
بالن�سبة  ل�سّيما  �سلبّي،  ب�سكل  الأ�سخا�س  تعّلم 
اأو�ساع  من  عائالتهم  تعاين  الذين  لالأطفال 

اإقت�سادية متدهورة.
يذكر اأّن ال�سعوب التي ترزح حتت نري الإحتالل 
بلغة  التعلم  من  متّكنها  عدم  من  تعاين  الإيراين 
الأم، واإجبار الأطفال على التعّلم باللغة الفار�سية، 
تعليميًا  وتدهورًا  ملحوظًا،  �سلبيًا  تاأثريًا  ي�سّبب  ما 
من  كبرية  ن�سبة  فثمة  الأطفال.  لدى  م�سطردًا 
الأمية  من  تقا�سي  الفار�سية  غري  ال�سعوب  اأطفال 
ب�سبب اإمتناعهم من الذهاب اإىل املدار�س واملعاهد 
يف  الدرا�سة  تركهم  اأو  الفار�سية،  باللغة  والتعلم 

املراحل الأوىل من التعليم الأ�سا�سي.
الر�سمية  الإيرانية  الإح�ساءات  ت�سري  فبينما 
اإىل اأّن معدل الأمية يف اإيران يبلغ %26، يالحظ 
غري  ال�سعوب  لدى  كثرًيا  ترتفع  الن�سبة  هذه  اأن 
يف  امليدانية  الإح�ساءات  اأ�سارت  فقد  الفار�سية. 
بينما   ،35% الأمية ي�سل اىل  اأن معدل  الأحواز 
 ،50% ب  كرد�ستان  اقليم  الأمية يف  ن�سبة  ر  تقَدّ

ويف اإقليم بلو�س�ستان تناهز ال 60%
التحدث  حتظر  اإيران  اأن  القول  نافلة  ومن 
بلغات ال�سعوب غري الفار�سية، يف املدار�س واملعاهد 
واجلامعات والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية، ومتنع 
اأن  رغم  الأم،  بلغة  التعّلم  من  املذكورة  ال�سعوب 
ال�سادرعام  الإيراين  الد�ستور  من   15 املادة 
املحلية  اللغات  اإ�ستعمال  اأجازت  قد   1979
الإعالم  و�سائل  و  ال�سحافة  جمال  يف  والقومية، 
يف  واآدابها  اللغات  هذه  تدري�س  واإمكانية  العامة، 

املدار�س، اإىل جانب اللغة الفار�سية.
الل�سان  تعّلم  يعترب  تقدم،  ما  على  تاأ�سي�سًا 

العربي واجبًا وطنيًا وقوميًا واإ�سالميًا

رأي

مّنا  جاحمة  برغبة  و  طواعية  عن  اأحيانا  تعرتينا  اإن�سانية  حالة 
قطعة،  قطعة  اأنف�سنا  من  بعناية  وجنمع  حياتنا  يف  الآخرين  لنجّمل 
من  جزءا  نك�سبهم  اأو  توقعاتنا،  و  مبخّيلتنا  تليق  ف�سيف�ساء  بها  ن�سّكل 

اأرواحنا ليكونوا كما تريدهم عقولنا و ت�ستهيهم قلوبنا. 
و يحدث اأن نبحث يف الآخر عّما نفتقده بنا، اأو كّل ما فيه امتداد و 
انعكا�س  ل�سفاتنا ثم نعلن بعدها لأنف�سنا و للعامل باأننا واحد! و لكن يف 
الواقع مل تكن هي احلقيقة برّمتها، عندما ي�سدمنا هذا الآخر اأحيانا 
كثرية ب�سورته احلقيقية، و نكت�سف عندها  اأنها كانت نوع من اخليبة 
التي اخرتنا طريقها �سريعا اإلينا، و لأّنه بالّتاأكيد كانت طريقتنا معيارا 
خاطئا يف اختيار و قراءة الآخرين الذين ميّرون بحياتنا ورغبتنا يف اأن 

ن�ستبقيهم اإىل جانبنا.
اآخرين  وحياة  بحياتهم  نحن  منّر  كما  و  بحياتنا  الكثريون  ميّر 
بان  نقبل  اأن  دون  حياتهم   يف  اأثرنا  ونرتك  ب�سمتنا  لنرتك  غريهم، 
نكون ن�سخة  متكّررة منهم، لّن وجود الآخرين يف حياتنا و اختالفهم 
عّنا هي كيمياء اإن�سانية  نتفاعل معها و نتاجها رحلة لكت�ساف �سفاتنا 
نحن اأي�سا وفر�سة لتح�سني طباعنا فت�سبح معها حياتنا اأكرث توازنا و 

ن�سجا و حكمة نتحّلى بها. 
الّذكي مّنا، هو فقط من يتعلم من مرور الآخرين  يف حياتنا و حّتى 
من �سفاتهم التي ل تروق لنا  لكي ن�سلح ما بداخلنا، فكثريا ما نتعّلم  
من الأنانيني العطاء و من املغرورين التوا�سع و من البخالء الكرم و 
لكّن اخلرّيين هم من مينحوننا  و  و احلكمة،  ال�سرب  النفعاليني  من 

احلّب والعطاء وهي اأجمل مفاتيح  اكتمال الآخر بالآخر !!!.

نحن و اآلخرون ! ...

سناء جاء باهلل   ماجدولين الرفاعي

أحبك ألنك نصفي اآلخر

رأي

اأ�سرع يف  مرة  كل  وعنك يف  لك،  اكتب  زلت  ما  اأنني  �سيدي  يا  اأتدري 
الكتابة؟

اأنني  تكت�سف  حني  ت�سحك  ل  رجاء  املنا�سبات،  جميع  يف  عنك  اأكتب 
اأكتب لك الآن يف يوم املراأة الذي انتظر فيها ورودك احلمر.

بحكمة  ا�ستطعت  لأنك  بل  فقط،  اأحبك  لأنني  لي�س  ولك  عنك  اأكتب 
الثغرات،  �سد  فاأحكمت  �سخ�سيتي  يف  ال�سعف  مواقع  اكت�ساف  فيل�سوف 
وحركت باأ�سابعك الندية  جمرى الرياح فاأبحرت �سفني مرفوعة الأ�سرعة، 

�سامدة يف وجه جميع الأنواء.
املراأة  تكون  اأن  معنى  ما  اكت�سفت  معك  لأنني  ولك،  عنك  اأكتب 
الذي  الرجل  حياة  يف  الأدوار  كل  لعب  تتقن  اأن  ميكنها  وكيف  ا�ستثنائية، 
حتبه دون اإن ت�سعر بالإهانة اأو الدونية، فاملراأة بطبيعتها كائن قابل للطي 
والت�سكيل ح�سب الظروف، فمرة تكون اأ�سطورة يف حتملها لالأمل حني  يخرج 
اأمام �سم�س  تلتمع  ا�ست�سعافها، ومرة تكون رقراقة  من رحمها من يحاول 
الع�سق حني تلتقي بفار�سها الذي ربته امراأة عظيمة، ويف مرات اأخرى تكون 

املراأة ذلك اجلبل ال�سامخ الذي يقف كالطود يف وجه الريح.
هي  بوحريد،  وجميلة  دارك،  وجان  زنوبيا  هي  وبلقي�س،  اأفروديت  هي 
الأم ال�سورية، الفل�سطينية، العراقية، الليبية، اللبنانية، اليمنية التي فقدت 

اأ�سبالها وظلت تنا�سل لأجل حريتها وكرامتها.
األتمع  كفرا�سة،  اأطري  فتجعلني  تكّملني  الذي  الرجل  ايها  عنك  اأكتب 
و ترك�س  توؤرجحني �سحكتك  الزرقة، معك �سرت طفلة  كنجمة يف �سدر 
فوق  متوينية  كح�سة  وتوزعه  فرحي  بتالبيب  لتم�سك  ابت�سامتك  خلفي 

اأر�سفة التع�ساء.
معك �سرت امراأة نا�سجة تعرف كيف تدّلل طفلها الكبري وجتعله يغفو 
قرب لهفتها، ي�ست�سعر الدفء حتت ظالل نخليها، ي�سكن ق�سور حمبتها، 

يطّل معها من نوافذ احللم على عامل وردي ال�سرفات.
اأحبَك ثم اأحبَك، ثم اأحبَك لأنك الرجل الذي يحتوي �سعفي يف حلظات 
اأمومتي، وي�سد من عزميتي اأثناء �سعودي �سلم املجد، اأحبك لأنك تعرتف 
باأن احلياة ل تكتمل اإل بنا، رجل من برج الذكاء، وامراأة من برج التحدي.
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الثقافة

المستقبل

درا�سات  واقع  تناولنا  ال�سابق  املقال  يف 
اإىل  وذهبنا  العربي,  الوطن  يف  امل�ستقبالت 
واعدة,  كانت  ولكن  متاأخرة  بداأت  اأنها  القول 
وتراجعت مبكرة.  االإرتقاء الحقا  واأنها مٌل حتٌقق 
فعلى الرغم من اأن بدايات هذه الدرا�سات تعود 
عدد  اأن  اإال  املا�سي,  القرن  منت�سف  اىل حوايل 
امل�ستقبل  يف  اجلادة   العملية  العربية  املوؤلفات 
لذا  موؤلفات.  خم�سة  عن  االآن  حتى  يتجاوز  مل 
هذا  حتليل  حماولة  اإىل  املقال  هذا  �سين�سرف 

الواقع.
املوقف  تف�سرعموم  التي  االإجتهادات,  تتعدد   
امل�ستقبل.  العلمي يف  التفكري  ال�سلبي من  العربي 
ُيعّد  املوقف  هذا  اأن  زكريا,  فوؤاد  يرى,  فمثال 
ح�سيلة الإ�سباب دينية, وح�سارية, و اإجتماعية - 
اإبراهيم من�سور, فهو يوؤكد  اأما حممد  �سيا�سية. 

امل�ستقبلية  الروؤية  غياب  مرده:  املوقف  هذا  اأٌن 
النظري  االأ�سا�س  العربي, و�سعف  العقل  بنية  يف 
يف  امل�ستقبلية  الدرا�سات  اإليه  ت�ستند  الذي 
الدميوقراطية  التقاليد  وغياب  العربي,  الرتاث 
املعلومات  وق�سور  العربي,  العلمي  البحث  يف 
والقيود املفرو�سة, واأخريا غياب االأطر املوؤ�س�سية 

املتخ�س�سة.
اأن خمرجات روؤيتنا الثقافية  ومع ذلك, نرى 
املوقف.  ُتف�سرهذا  التي  التفكريهي  هذا  حيال 
وال�سامل  العميق  التاأثري  يف  يكمن  ذلك  ومرد 
ال�سمات  جميع  "هي  فالثقافة  الثقافة.  لوظيفة 
جمتمعا  ُتيز  التي  واملادية  والفكرية  الروحية 
املعنى  وبهذا  بعينها.  اجتماعية  �سريحة  اأو  بعينه 
توؤدي الثقافة وظيفة مهمة قوامها اإعانة املجتمع 
على التفاعل مع معطيات احلياة وابعاد الزمان, 

اإنطالقا من روؤية �ساملة وامناط �سلوكية حمٌددة 
". لذا, ومن املنظور االإجتماعي, ت�سبح الثقافة 
مبثابة اأ�سلوب للحياة يتبناه هذا املجتمع اأو ذاك.

العرب,  نحن  الثقافية,  روؤيتنا  اأن  ونرى 
مدخالت  ثالثة  لتفاعل  ح�سيلة  ُتعّد  للم�ستقبل 
والثنائيات  ال�ساعرية,  العقلية  هي  اأ�سا�سية, 

املتقابلة. والتثقيف الديني ال�سلبي.

أٌوال: العقلية الشاعرية 
يحظى ال�سعر, كاأحد الفنون العربية االأ�سلية, 
عند جٌل العرب بقيمة تكاد تكون خا�سة وممتدة 
اجلاهلية  ع�سر  اإىل  تعود  وبجذور  الزمان,  يف 
لل�سعر وظيفة  فاآنذاك كان  اال�سالم.  الثانية قبل 
الناطق  مبثابة  كان  فال�ساعراجلاهلي  مهمة. 
بل�سان قبيلته. اإذ كان باأجمادها ُيفاخر وملعاركها 
واإنت�ساراتها ُيوؤرخ. ولنتذٌكر هنا �سعراء املعلقات 

ال�سبع على �سبيل املثال. 
ومٌل تتغري قيمة ال�سعر بعد اال�سالم. فباإ�ستثناء 
يف  ال�سعر  ا�ستخدم  الرا�سدين,  اخللفاء  ع�سر 
تراوحت بني  متعددة  الأغرا�س  الالحقة  الع�سور 
ال�سيا�سة واحلب وما بينهما. وقد برز خالل هذه 
العربية حتتفظ  الذاكرة  اإ�ستمرت  العهود �سعراء 
اإىل  باأ�سمائهم وا�سعارهم. وتكفي االإ�سارة مٌثال, 
نوؤا�س,  واأبو  برد,  بن  وب�سار  والفرزدق,  االأخطل, 

واأبو العتاهية, واملتنبي, واأبو فرا�س ...الخ.
الوجدان  يف  تاأثريال�سعر  لرتاكمات  ونتيجة 
عربٌية  �ساعرية  عقلية  تدريجيا  تكونت  العربي 
�سبيال  املا�سي  اإىل  ال�سلبي  احلنني  من  اإتخذت 
اأن  لنتذكر  وامل�ستقبل.  احلا�سر  مع  للتعامل 
يف�سي,  فاأنهُ  طاغيا,  يكون  عندما  احلنني  هذا 
معادية  ذهنية  من  االإنطالق  اإىل  وبال�سرورة, 
على  تنطوي  االإ�سرتاتيجي  للتخطيط  عمليا 
م�سى  زمان  معطيات  بحدود  االإن�سان  تقيد 
ومبخرجات  اإ�سرتداده,  ويتعذر  بريقه,  وغاب 
مع  الكفوء  التكيف  على  االإن�سان  قدرة  تعطل 
مفتوح  وم�ستقبل  متغري  حا�سر  اإ�ستحقاقات 
العقلية  تتناق�س  هنا  ومن  االإحتماالت.  ومتعدد 
اأبعادها مع العقلية الواقعية  ال�ساعرية يف معظم 
التي ُتعد مدخالآ اأ�سا�سياأ للعقلية امل�ستقبلية, كما 

يوؤكد ذلك ق�سطنطني زريق.
اأٌن  يف  اأ�سا�ساأ  يكمن  اإمٌنا  التناق�س  هذا  اإن 
العقلية الواقعية, وعلى خالف العقلية ال�ساعرية, 
اليقظ  العقل  بقدرة  القناعة  على  اإ�سال  تتاأ�س�س 
على  وحاكما,  و�سابطا  رائدا  والفاعل,  املتطور 
االإ�سرار  جتنب  ذلك  وب�سمن  واالإبداع.  االإبتكار 
الناجمة عن التعامل مع الواقع وحتدياته تعامال 
يتغافل عن حقيقته املو�سوعية. فالعقلية الواقعية 
تدعو اإىل �سرورة روؤية ما كان, وما هو كائن, على 

نحٍو مو�سوعي ولي�س على وفق ما يتخيله املرء اأو 
يتمناه. ومما يدعم هذه العقلية هو اإجتاهها اإىل 
جعل املنهج العلمي اأ�سا�سا لها يف اإدراكها للواقع, 
فيها.  الكامن  االخالقي  البعد  عن  ف�سال  هذا 
ذلك  و  متكامالن  اأمران  واالخالق  فالعقالنية 
لالإبداع  مدخال  تكون  اأٌن  ت�ستطيع  ال  االأوىل  اأن 
اإلتزام اأخالقي بها. فهذا هو  اإال اإذا تزامنت مع 
الذي يجعلها, اأي�سا, مدخال مهما لالإقرتاب من 

احلقيقة. 

ثانيا: الثنائيات المتقابلة 
يرى, حممد عابد اجلابري, اأن الفكر العربي 
التي  االإ�سكاليات  من  بالعديد  يتميز  املعا�سر 
 " العربي  الواقع  ق�سايا  على  خمرجاتها  اأف�ست 

... طابعا اإ�سكاليا طابع الو�سع املاأزوم."
ويتجلى هذا الو�سع املاأزوم, يف جانب منه, يف 
اإنت�سار روؤى تدرك االأ�سياء على وفق �سورة حدية 
ومثالها  و ال غري,  ونقي�سه  ال�سىء  ثنائية  قوامها 
القطرية/القومية,  اخلري/ال�سر,  ثنائيات 
االأ�سالة/ احلا�سر/امل�ستقبل,  احلب/الكراهية, 

احلداثة, الدين/الدولة.
تف�سي  الذهنية  االآلية  بهذه  اال�سياء  روؤية  اإٌن 
اأ�سل  الكامنة يف  والتنوع  التعدد  اإىل رف�س فكرة 
تعلق  قدر  اأدت,  التي  الفكرة  وهي  االآ�سياء, 
االإ�سالمي  العربي-  الفكر  اإىل جتديد  بنا,  االأمر 
اأطار  �سمن  والتنوع  بالتعدد  تيزت  عرٌباأزمنة 
اأٌن هذه  وحدة ثقافية واجتماعية وح�سارية. كما 
الو�سطية  فكرة  رف�س  اإىل  اأي�سا  تف�سي  االآلية 
واالعتدال. ومن هنا تكمن خطورتها, �سيما واإنها 
وحت�سر  االإمكانات  وتلغي  الواقع  ...تختزل   "
يجب  وما  به  القبول  يجب  ما  بني  اخليارات 
رف�سه..." و ال �سواه. و بهذا تتنا�سى هذه االآلية 
�ستى  مثلما هي مفتوحة على  اأٌن احلياة  الذهنية 
االآخر,  هو  مفتوح,  امل�ستقبل  هو  كذلك  االلوان, 

على �ستى االإحتماالت, ومن ثٌم امل�ساهد.
هذه  دعاة  ت�سك  اأٌن  الواقع  جتربة  وتفيد 
اإىل  يوؤد  مل  اأونقي�سه  ال�سىء  بهذا  اإما  الروؤية 
اإجتماعية  فئات  داخل  الفكري  ال�سراع  دميومة 
بني  ت�سرذمها  دميومة  اإىل  اأي�سا  واإمٌنا  فح�سب, 

 مازن الرمضاني

دراسات المستقبالت 
العربية: مدخالت التراجع 
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فيصل زكي

صفقة القرن؟؟؟
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السياسة

�ضفقة  عن  الر�ضمي  العالن  وقبيل  الآن  حتى 
تفا�ضيلها،  حول  والتعتيم  الغمو�س  من  وبالرغم  القرن، 
مداه  يغطي  الذي  العنوان  حول  تدور  التي  والت�ضاوؤلت 
م�ضاحته  تغطي  الذي  امل�ضمون  وعن  الزمن  من  قرنًا 
الكرة الر�ضية، جند ان من واجبنا و من حقنا ان نبحث 
ون�ضتقراأ و نحلل ونطرح كل عالمات ال�ضتفهام. اوًل لأننا 
كاأمة عربية ن�ضكل املو�ضوع الرئي�ضي املعني بهذه ال�ضفقة، 
والقليمية  العربية  امل�ضتويات  على  مقدماتها  لأن  وثانيًا 
ا�ضرتاتيجٍي  عملياتٍيّ  تخطيط  وجود  اىل  ت�ضري  والدولية 
يطال  وعامودي،  افقي  دويل،  �ضيا�ضي  انقالب  لإحداث 
الدولية  بال�ضرعية  عليه  نطلق  ما  و  العامل من جهة،  دول 
وعقودها  وميثاقها  املتحدة  المم  اأي  اخرى،  جهة  من 

وقوانينها وقراراتها ومنظماتها العاملة.
من  يعفينا  ل  فهذا  جمازًا،  بالعنوان  قبلنا  لو  وحتى 
عليها  واملوقعني  ال�ضفقة  اأطراف  على  التعرف  �ضرورات 
من  ذلك  وغري  املفرت�ضة،  التحكيم  وجهات  وال�ضهود 
كانت  اذا  فكيف  العادية،  القانوين  التعاقد  متطلبات 
واقت�ضادية  وتاريخية  اإ�ضرتاتيجية  طبيعة  ذات  ال�ضفقة 
و�ضيا�ضية وامنيه من الوزن الثقيل، الذي ميتد مفعوله اىل 
الآن ان �ضاحب  واملتداول حتى  املعلن  بينما  باأكمله،  قرن 
واملعد  املنتج  فهو  اأمرييكي  ال�ضهيوـ  الطرف  هو  ال�ضفقة 

ق معاً. واملخرج وامل�ضِوّ
فقد  الدولية،  الو�ضاط  يف  والغمو�س  القلق  ب�ضبب  و 
�ضفقة  بني  والت�ضاوؤلت  والت�ضميات  الو�ضاف  تعددت 
اإ�ضت�ضالم  و  اإذعان  �ضك  اأم  القرن  �ضفعة  اأم  القرن 
ي�ضبح  ذلك  وب�ضبب  �ضامل؟  دويل  �ضيا�ضي  انقالب  اأم 
خمتومة  م�ضجلة  وماركة  فقط  ل�ضاحبه  ملكًا  العنوان 
املجتمع  ذلك  يف  مبا  بغريه  لها  عالقة  ول  فقط،  بختمه 
التابعة  املتحدة وجمل�س المن واملنظمات  الدويل والمم 
انهم  والأهم  والأخطر  متامًا،  القو�س  خارج  فكلهم  لهم، 
اأُممية  موؤ�ض�ضات  باإعتبارهم  لي�س  الهدف  قلب  جميعًا يف 
واملعاهدات  والعقود  والقوانني  للقرارات  واإمنا  وح�ضب، 
التي �ضدرت عنهم منذ التاأ�ضي�س وخا�ضة تلك التي تدين 
الكيان ال�ضهيوين وت�ضري اىل احلقوق الثابتة وغري القابلة 
اىل  املنحازة  القرارات  او  الفل�ضطيني  لل�ضعب  للت�ضرف 

الق�ضايا و احلقوق العربيه الخرى.
عام  املتحدة  المم  بقرار  املثال  �ضبيل  على  ر  ونَذِكّ
من  و�ضكاًل  عن�ضرية  حركه  ال�ضهيونية  باإعتبار   1975
املتحده  الوليات  قامت  وكيف  العن�ضري  التمييز  ا�ضكال 
ببذل جهود ا�ضتثنائيًة لإلغائه ا�ضتمرت عقدين من الزمن 
وانهيار منظومة دول  تاآكل حركة عدم النحياز،  م�ضتغلًة 
وحلف  ال�ضرتاكي،  املع�ضكر  ومنظومة  الثالث،  العامل 

وار�ضو، و�ضعف املنظومة العربية.
الف�ضل  بعد  العراق  واإحتالل  غزو  بعملية  ر  نذِكّ كما 
الدولية  ال�ضرعية  من  غطاء  على  احل�ضول  يف  المريكي 
العدوانية  العمليات  اكرث  وما  الغزو،  لهذا  المن  وجمل�س 
باأغطية دولية ودون ان يطالها  التي مل حتظى  المريكية 

العقاب واحل�ضاب.
وقد �ضبق لأمريكا ان ان�ضحبت او جمدت ع�ضويتها او 
يف  وقفت  دولية  منظمات  جتاه  املالية  التزاماتها  اوقفت 
وجلنة  اليون�ضكو  منظمة  مثل  ال�ضهيونية  اجلرائم  وجه 
حقوق الن�ضان و وكالة الغوث الدولية، كذلك ان�ضحبت من 
العن�ضري  للكيان  املناه�ضة  الدولية  املوؤمترات  من  عدد 
م�ضاهماتها  بتخفي�س  مرة  من  اكرث  وهددت  ال�ضهيوين 
�ضلبية  مواقف  وقفت  و  املتحدة،  المم  ميزانية  املالية يف 
الدولية  اجلنايات  وحمكمة  الدولية،  العدل  حمكمة  من 
خوفًا من تناولهما لق�ضايا اإجرامية امريكية او �ضهيونية.

هو  ملا  خطط  اأمرييكي  ال�ضهيوـ  الفريق  ان  ويبدو 
ال�ضيا�ضية  اخلارطة  تغيري يف  اإحداث  وهو  ذلك  من  ابعد 
اىل  لي�ضل  القرن،  ل�ضفقة  الزمني  العمر  اثناء  الدولية 
مرحلة تنفيذ ال�ضفقة بالكامل عرب تغيري نوعي وكمي يف 
لالمم  العامة  اجلمعية  داخل  ال�ضيا�ضية  اخلارطة  طبيعة 
املتحدة وجمل�س المن الدويل، مبعنى حتويل القلية اىل 
اكرثية، واتخاذ قرارات بديلة عن المم املتحدة وجمل�س 
الفل�ضطيني وت�ضمح  لل�ضعب  الثابته  المن تتجاوز احلقوق 

بقرارات موؤيدة وداعمه للكيان ال�ضهيوين.
والتاأثري  النفوذ  اإزداد  مثاًل   الالتينية  امريكا  يف  ـ 
مواقف  و�ضراء  تغيري  يف  وجنح  امرييكيى  ال�ضهيوـ 
الربازيل  واهمها  اجلنوبية،  القارة  دول  من  اكرب  عدد 
كوبا  ويحا�ضر  يفر�س  بينما  كولومبيا،  و  والرجنتني 

وفنزويال واملك�ضيك وغريها.
اي�ضًا  امرييكي  ال�ضهيوـ  النفوذ  اإزداد  افريقيا  يف  ـ 
وجنوب  اثيوبيا  مثل  لهما  املوالية  الدول  عدد  واإزداد 
ب�ضبب  للزيادة  قابل  والعدد  واريترييا،  وليبرييا  ال�ضودان 

غياب التاأثري العربي.
اآ�ضيا  ودول  وبورما  تايالند  مثل  دول  بداأت  اآ�ضيا  يف  ـ 
الو�ضطى يف تطويرعالقاتها مع الكيان ال�ضهيوين، وتركيا 
ما تزال تقيم عالقات اإ�ضرتاتيجية مع الكيان ال�ضهيوين 
للق�ضايا  املوؤيد  دورها  بداأ  فقد  الهند  اما  وامريكا، 
العربيه يخبو جنبٌا اىل جنب مع تنامي عالقتها باأمريكا 

و"اإ�ضرائيل".
ل�ضغوطات  اي�ضًا  تتعر�ضان  ورو�ضيا  ال�ضني  اأما  ـ 
من  احلد  اتفاقيات  بع�س  وباإلغاء  بالعقوبات.  وتهديدات 

 سبق ألميركا ان انسحبت 
او جمدت عضويتها او 

اوقفت التزاماتها المالية 
تجاه منظمات دولية 

وقفت في وجه الجرائم 
الصهيونية



الت�ضلح مع رو�ضيا.
و�ضحاها  ليلة  بني  يتحقق  لن  بالتاأكيد  هذا  كل 

ولكنه يبقى جزءًا من امل�ضروع – ال�ضفقة.
الدولية  ال�ضيا�ضة  ملفات  ان  نن�ضى  ل  اخريًا 
ا�ضبحت بيد فريق العمل الرئا�ضي يف البيت البي�س 
كو�ضنري-  و  القومي  المن  م�ضت�ضار  فولنت-  وخا�ضة 
نتنياهو  ومعهما  و�ضهره  ترامب  الرئي�س  ممثل 
ال�ضهيوين  الكيان  قادة  من  ميينه  على  يقف  ومن 

وجرنالته.
وهوؤلء جميعًا ينظرون اىل م�ضروع �ضفقة القرن 
املربحة  الإ�ضرتاتيجيه  امل�ضاريع  اأجنح  من  اأنه  على 
ماليًا واقت�ضاديًا و�ضيا�ضيًا �ضواء يف املدايات القريبة 

او البعيدة.
�ضيء  فال  والذرائع  والو�ضائل  الدوات  عن  اما 
حمرم يف هذا ال�ضتثمار ال�ضامل ومن اجل هذا الربح 

الفاح�س.

على المستوى العربي

ر�ضمي  عربي  نظام  اأي  ي�ضرح  مل  الآن  حتى 
املعلومات  ومعظم  ال�ضفقة،   - امل�ضروع  من  مبوقفه 
امل�ضوؤولني  ل�ضان  وردت على  املواقف،  املنت�ضورة حول 
لكن  اعالمهم،  و�ضائل  او  وال�ضهاينة  المريكان 
والت�ضالت  املتبادلة  والزيارات  التطبيع  اجراءات 
تن�ضيقات  عن  يرتدد  وما  العلنية،  وغري  العلنية 
الريبة حول وجود  وا�ضتخبارية وع�ضكرية تثري  امنية 
ا�ضتعدادات لالنخراط الكلي او اجلزئي او النتقائي 
الحتمالت  هذه  تبقى  الحوال  كل  يف  ال�ضفقة.  يف 
افرتا�ضية قبل الت�ضريح الر�ضمي عنها من قبل دول 

املقررة  والآليات  الرتتيبات  معرفه  وقبل  املنطقة، 
ملواجهة  �ضرورتها  وعن  ال�ضفقة،  عن  لالعالن 
اخلطر اليراين وما ي�ضمى مبحور املقاومه واملمانعه 
اأو ما ي�ضمى باإقامة ال�ضرق الو�ضط اجلديد، وال�ضالم 
القليمي ال�ضامل او خفايا اخرى ل زالت طي الكتمان 
عند ا�ضحاب ال�ضفقة والطراف التي �ضتوقع عليها.

ي�ضِهب  �ضوف  ال�ضفقة  يقبل  من  فاإن  وبالتاأكيد 
وعن  اجلّمة،  وفوائدها  مزاياها  عن  احلديث  يف 
العلمية  القدرات  ميتلك  الذي  اجلار"  "ال�ضريك 
ي�ضتفيد  لكي  الفذة  واملالية  والقت�ضادية  والتقنية 

منها املوقعون.
العربية  باحلقوق  املتعلق  الآخر  اجلانب  اأما 
وعن  ال�ضراع،  وجوهر  فل�ضطني  وبق�ضية  املغت�ضبة 
العليا  وم�ضاحلهم  القومي  وخطابهم  العرب  ثوابت 
وال�ضيادة  الوحدة  و�ضرورات  امل�ضرتك  وعملهم 
والنهو�س وكل العناوين الوطنية والقومية والتحررية، 
ول �ضرورة  لتطبيقها،  مكان  ول  لطرحها  فال جمال 
او  دخلنا  وقد  املا�ضي  من  ا�ضبحت  لأنها  لإجرتارها 

اأُدِخلنا يف ع�ضر جديد او قرن جديد.
من  عري�ضة  طويلة  طبقة  �ضتنمو  بالتاأكيد  و 
لرتويج  اخلام�س،  والطابور  واملاأجورين  املنافقني 
اجلديدة،  وال�ضيا�ضات  واملواقف  والفكار  املفاهيم 
كما �ضن�ضهد تخريبًا مربجمًا ومتعمدًا ملنظومة قيمنا 
حتديات  اىل  اإ�ضافة  والخالقية  والرتبوية  الوطنية 

معروفة  تكن  مل  لأنها  الحوال  كل  يف  �ضادمة  اخرى 
عند جيلنا او اجيالنا ال�ضابقة.

على المستوى الفلسطيني

هي  وق�ضية  و�ضعبًا  ار�ضًا  فل�ضطني  ان  �ضحيح 
كانت  مهما  ولكن  القرن  �ضفقة  من  الول  املت�ضرر 
جوهر  هي  فل�ضطني  تبقى  قا�ضية  والوقائع  النتائج 
�ضراع  ل  وجوٍد  �ضراع  ال�ضراع  ويبقى  ال�ضراع، 
م�ضالح او حدود، فل�ضطني هي التي جتمع ول تفرق، 
موحد  واحد  الفل�ضطيني  وال�ضعب  تق�ضم،  ول  د  توِحّ
تعددت  او  النظر  وجهات  اختلفت  اأو  اختلف  واإن 

ميادين املواجهة.
وحدة  ال�ضعب،  وحدة  الر�س،  وحدة  التحرير، 
املقاومة، حق العودة، حق الدولة، حق تقرير امل�ضري، 
مع  الع�ضوي  الرتباط  ال�ضيل،  القومي  النتماء 
التنازل  عدم  العامل،  يف  والتحرير  التحرر  حركات 
الفل�ضطيني  لالن�ضان  الثابتة  العناوين  والتفريط هي 
واملنفى  املهجر  يف  الوطن  خارج  او  وطنه  داخل 
ومناطق اللجوء، او يف داخل فل�ضطني �ضماله وجنوبه 
فل�ضطينيون  وهم  ا�ضرائيل  عرب  ي�ضمونهم  )ممن 
ا�ضالء( اىل فل�ضطينيي ال�ضفة الغربية التي ي�ضمونها 
)يهودا وال�ضامره( اىل قطاع غزة املقاوم واملحا�ضر 

ب�ضال�ضل جدران احلديد.
خم�ضة ع�ضرة، هم خم�ضة ع�ضرة مليون فل�ضطيني 
امة  �ضفوف  يتقدمون  الر�س  هذه  اأ�ضحاب  كلهم 
تنادي  مليون عربي،  ثالثمانة  قوامها  عربية جميدة 
وحدتنا  وعا�ضت  ابية  عربية  حرة  فل�ضطني  عا�ضت 
النه�ضوي  م�ضروعنا  وعا�س  وحقوقنا  وحريتنا 

التحرري ولت�ضقط �ضفقة القرن و�ضكوك الإذعان.
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فلسطيني كلهم أصحاب 

هذه االرض



واحدة هدفها "وقف التمدد الإيراين واإرهابه"، فيما 
الإعالن  الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضوية  �ضفقة  كانت 

الأبرز والذي ف�ضل يف ح�ضد موؤيدين.
لدح�س  "وار�ضو"  يف  املتحدة  الوليات  ح�ضدت 
اإىل  فدعت  الأو�ضط،  ال�ضرق  فى  الإيراين  النفوذ 
وخلق  الهدف،  هذا  لتحقيق  دوىل  حتالف  ت�ضكيل 
ومنها  املنطقة،  حتديات  ملواجهة  جديدة  حتالفات 

واإن�ضاء "ناتو" عربي ملناه�ضة اإيران.  
�ضرارة  انطلقت  منها  التي  بولندا  اختيار  ودللة 
الدول  اأكرب  اليوم  اأنها  الثانية،  العاملية  احلرب 
املعادية لرو�ضيا، وهي التي ترنو اإىل اأن تكون قاعدة 
من  الن�ضحاب  رف�ضها  اأعلنت  اأنها  رغم  اأمريكية، 
اأمريكا  دعت  والتي  اإيران  مع  النووية  التفاقية 

الأوروبيني اإىل اإلغائها. 
تاريخية  ر�ضالة  بعث  اإىل  اأمريكا  هدفت  فيما 
�ضقوط  على  تاأكيد  يف  بولندا  من  وحلفها  لرو�ضيا 
يف  نا�ضجة  كثمرة  برمتها  �ضابقا  "القلعة" الرو�ضية 
يد الوليات املتحدة، وهي الثمرة التي �ضتتحول اإىل 
عبور  ميكنها  فح�ضب،  واحدة  برمية  "رمانة" قاتلة 

احلدود الرو�ضية بال اأي جهد ع�ضكري.
هدف  اأي  يحقق  اأن  دون  وار�ضو  موؤمتر  وانتهى 
الإرهاب  "مكافحة  بحث  اأنه  بيانه  معلنا  له،  خطط 

السياسة

موؤمترات  ثالث  ومو�ضكو،  وميونيخ،  وار�ضو،  �ضهدت 
الأو�ضط،  ال�ضرق  ق�ضايا  منابرها  على  طغى  دولية، 
امل�ضالح  طاولة  ترتيب  اإعادة  ق�ضايا  م�ضمنة 
لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  م�ضوؤولو  وا�ضتبق  والتحالفات. 
العاملي  "النظام  اأن  على  بالتاأكيد  املوؤمترات  هذه 
يتفكك"، مت�ضائلني "من �ضيجمع اأجزاءه املتناثرة؟".
وتباين امل�ضاركون يف كل موؤمتر على حدة، فمنهم 
"ميونيخ"  ح�ضن  يف  واإرمتى  "وار�ضو"  قاطع  من 
لالأمن، واآخرون �ضدوا الرحال اإىل مو�ضكو، وامللفات 
على  يطغي  يكاد  املعلنة  الآراء  وتباين  نف�ضها  هي 

احلوارات ال�ضيا�ضية وال�ضفقات.
لتطلق  بولندا  عا�ضمة  وار�ضو  اختارت  وا�ضنطن 
فيه  �ضارك  والذي  اأ�ضمته،  "لل�ضالم" كما  موؤمترها 
غالبية  ورف�ضت  املتحدة،  الوليات  �ضيا�ضة  موؤيدو 
دول الحتاد الأوروبي امل�ضاركة فيه بقوتها ال�ضيا�ضية، 
وخف�ضت م�ضتوى مبعوثيها، حتى اأن من�ضقة ال�ضيا�ضة 
موغريني  فيدريكا  الأوروبي  لالحتاد  اخلارجية 

اأعلنت رف�ضها امل�ضاركة. 
كما رف�س حمور اإيران- تركيا- رو�ضيا امل�ضاركة، 
ومقاطع،  م�ضارك  بني  العربية  الدول  وانق�ضمت 
اأنهم ك�ضروا حاجز  وال�ضمة الأبرز للعرب امل�ضاركني 
اجللو�س مع الكيان ال�ضهيوين على طاولة مفاو�ضات 

البائد  نظامه  تفتت  ي�ضارع  الذي  العامل  �ضهد 
والذي اأن�ضيء بعد احلرب العاملية الثانية، على مدى 
اأ�ضبوع بارد يف فرباير، هرولة الالعبني الدوليني يف 
ما  اأو  جديد،  عاملي  نظام  لت�ضكيل  فا�ضلة  حماولت 
جمدية،  غري  جيو�ضيا�ضية"  "هند�ضة  رو�ضيا  اأ�ضمته 
اأفرز  ما  وتبدلها،  الدولية  التحالفات  ت�ضظي  و�ضط 
اأو  دولية  ت�ضادمات  اإىل  تقود  قد  جديدة   حماور 

حرب كونية.
العام،  لهذا  فرباير  من   20 وحتى   14 فمنذ 

لهيب عبدالخالق

بين "وارسو" و"ميونيخ" و"موسكو" 

العالم��ي" "النظ��ام  مش��نقة  تتأرج��ح 

العدد 7- السنة األولى 8



قائال "باإمكان العامل القدمي جمددا، اتخاذ مواقف 
داعمة للحرية يف العامل اجلديد".

يف ميونيخ ت�ضدعت جبهة احللفاء، ب�ضاأن ق�ضايا 
تبداأ بالأمن يف ال�ضرق الأو�ضط و�ضول اإىل التجارة، 
يف  الأطل�ضي  �ضفتي  بني  العميقة  الهوة  يك�ضف  ما 
راأ�ضهم  على  اأوروبيون  قادة  واأعرب  ترامب.  عهد 
ا�ضتيائهم من  اأنغيال مريكل عن  الأملانية  امل�ضت�ضارة 
معادية  واعتربت  ترامب  اأ�ضدرها  قرارات  �ضل�ضلة 
واأقروا  الأطل�ضي.  �ضمال  حلف  يف  وا�ضنطن  حللفاء 
اإيران  يخدم  �ضوريا  يف  فراغا  وا�ضنطن  خلق  اأن 
املقاربة  اأن  معتربين  الأمريكيون،  يناه�ضها  التي 

"غام�ضة". 
الأوىل  للمرة  جنح  الأوروبي  الحتاد  اأن  وبدا 
وا�ضنطن،  عن  الدفاعية  ا�ضرتاتيجياته  بف�ضل 
مع  النووي  بالتفاق  اللتزام  عزمهم  اأعلنوا  عندما 
اأنه  موؤكدين  لتطبيقه  بدائل  لإيجاد  وال�ضعي  اإيران 
و�ضنكون  اأمان  يف  املنطقة  تكون  "لن  التفاق  بدون 
كما  مفتوحة".  مواجهة  اندلع  احتمال  اإىل  اأقرب 
اختلف احللفاء ب�ضاأن العالقات مع رو�ضيا وبالتحديد 
 "2 �ضرتمي  "نورد  الغاز  اأنابيب  ومنها  القت�ضادية 
الرو�ضي الأملاين الذي يجري بناوؤه وتعار�ضه اأمريكا.

ال�ضنوي  موؤمترها  رو�ضيا  عقدت  وباملقابل 
 68 فبحث  م�ضابهة،  لأهداف  �ضعيا  "فالداي" 
16 بلدا بينها  م�ضاركا من امل�ضوؤولني واخلرباء من 
والوليات  وبريطانيا  واإيران  وتركيا  وم�ضر  رو�ضيا 
وغريها،  واإ�ضرائيل  و�ضوريا  وال�ضعودية  املتحدة 

مكافحة  و�ضبل  ال�ضائكة،  الأو�ضط  ال�ضرق  ملفات 
منظومة  وت�ضكيل  �ضوريا  اإعمار  واإعادة  التطرف 
لالأمن الإقليمي باملنطقة. والفارق الوحيد اأن رو�ضيا 
ال�ضرق  الق�ضايا  يف  رئي�ضي  كالعب  اأقدامها  تر�ضخ 
التخبط  اأمام  �ضواء،  حد  على  والدولية  اأو�ضطية 

الأمرو- اأوروبي.
اأن  فر�ضية  الدويل  والتخبط  الف�ضل  هذا  ويعزز 
دور  هزمية  اأنقا�س  على  بني  الذي  العاملي  النظام 
ميلك  يعد  مل  واإيطاليا(،  اليابان  )اأملانيا،  املحور 
الق�ضايا  التعويل عليه يف حل  اأي �ضكل لنظام ميكن 
فقد  الدولية.  املنظمة  طاولت  على  ترتاكم  التي 
تغريت الجتاهات الأ�ضا�ضية العاملية التي كانت �ضببًا 
حدثت  التي  الكبرية  والتحولت  املذهلة  للتغريات 
الهيكل،  م�ضتويات:  على  الثانية  العاملية  بعد احلرب 
من  التحول  مثل  الفرد،  وطبيعة  التاريخية،  امل�ضرية 
الذات  على  العتماد  ومن  ال�ضتقالل،  اإىل  ال�ضيادة 
اإىل الت�ضابك والندماج، من العوملة اإىل املحلية، ومن 

اجلغرافيا ال�ضيا�ضية اإىل �ضيا�ضة الهويات.
التي  لكن هذه الجتاهات ارتدت بفعل احلروب 
قيامها،  منع  اأو  وقفها،  يف  املتحدة  الأمم  تفلح  مل 
من  بالرتداد  متثل  معاك�ضا  اجتاها  واأفرزت 
اإىل  الإندماج  من  للهيمنة،  اإىل اخل�ضوع  ال�ضتقالل 
واإعادة  واآثارها،  العوملة  تهاوي  اإىل  اإ�ضافة  التفتت، 

ترتيب اجلغرافيا ال�ضيا�ضية بطم�س الهويات.
الأمن  وجمل�س  الدولية  املنظمة  وجدت  لقد 
نف�ضيهما و�ضط دوامة العوملة التي تبعرثت هي نف�ضها 
من  بد  ل  و�ضار  الأمريكيني،  اجلنود  اأقدام  حتت 
نف�ضها  وجدت  الدولية  املوؤ�ض�ضة  هذه  اأن  اإىل  النظر 
�ضيطرة  ازدادت  فقد  جديدة،  عاملية  اأر�ضية  على 
حدود  داخل  ال�ضيا�ضة  على  والقت�ضاد  املال  عن�ضر 
احلدود  فقدت  كما  الدولية.  العالقات  ويف  الدولة، 
يف  والأعمال  املال  اأ�ضحاب  عند  قيمتها  ال�ضيا�ضية 
ا�ضمحاللها  املطلوب  واأ�ضبح  الراأ�ضمالية  الدول 
كذلك  ا�ضمحلت  فيما  ال�ضبل.  مبختلف  وجتاوزها 
مكانة "الدولة" كوحدة اأ�ضا�ضية يف القانون الدويل، 
وجه  يف  عقبة  الدولة"  "�ضيادة  اأ�ضبحت  اأن  بعد 
انتهاك  معايري  يف  الزدواجية  يف�ضر  ما  "العوملة"، 

ال�ضيادة.
تبقى  ما  انت�ضال  يف  ف�ضلت  اإذن  الدولية  القوى 
حراب  روؤو�س  وباتت  البائد،  العاملي  النظام  من 
الدولية  التحالفات  فتغريت  البع�س،  لبع�ضها  تلوح 
وعلى  اجلديدة.  العاملية  القوة  منطلق  ال�ضرق  وبات 
وفق  و�ضوب  حدب  كل  من  املرتاك�ضني  اجلنود  وقع 
على  املنكوبة  ال�ضعوب  ترقد  متخبطة،  اأجندات 
ل  وثوب  ولقمة  اإل من خيمة  حافات احلياة جمردة 
تقي من �ضيء فح�ضب، فيما تتخبط ال�ضرتاتيجيات 
الدامية وال�ضراع بني نظام قدمي مهرتيء وبني نظام 
ال�ضتعمارية"  "الدولة  و�ضبح  "جديد" لي�س جديدا، 

يحوم يف �ضماء العامل. 

ال�ضواريخ  تطوير  من  احلد  امل�ضروع،  غري  والتمويل 
الطريان،  واأمن  البحري  الأمن  الأ�ضلحة،  وانت�ضار 
اأمن  والنا�ضئة،  ال�ضيربانية  التهديدات  حماربة 
غري  واملعتقلني  والالجئني  الإن�ضان  حقوق  الطاقة، 
اأجندة الأمم املتحدة  ال�ضرعيني، وهي ل تخرج عن 
عباءتها.  من  العامل  اإخراج  وا�ضنطن  عزمت  التي 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �ضقف طموحات  اأن  ويبدو 
ترامب ت�ضكيل قوة ع�ضكرية مناه�ضة لإيران لتحقيق 
للتحقق  قابلة  الأو�ضط،غري  ال�ضرق  روؤيته يف منطقة 

على اأر�س الواقع، يف ظل النق�ضامات الدولية.
اخلطر الأكرب الذي نتج عن "وار�ضو" كان تهديد 
وباقي  لربلني  بن�س،  مايك  الأمريكي  الرئي�س  نائب 
ي�ضقطوا  مل  اإذا  الت�ضامن"  بـ"�ضحب  الأوروبيني 
التفاق النووي مع طهران، وهو موؤ�ضر خطري يعيدنا 
اإىل اأجواء عام احلرب العاملية الثانية، اإذا حلظنا اأن 
اأملانيا تتحرر من قوات الحتالل التي فر�ضت عليها 
فبخروج  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد   1945 عام 
2020، وان�ضحاب  اخر جندي بريطاين منها عام 
القوات الرو�ضية منها اأواخر القرن الع�ضرين، وعزم 
منها  جندي  األف   35 وعددها  قواتها  نقل  اأمريكا 
القوات  من  متاما  خالية  اأملانيا  ت�ضبح  بولندا،  اإىل 

"املحتلة".
بعد يومني من الف�ضل الأمريكي يف ر�ضم خارطة 
"�ضايك�س  بتال�ضي  والتحالفات،  للم�ضالح  وا�ضحة 
حقائبهم  "وار�ضو"،  ومقاطعو  موؤيدو  حمل  بيكو"، 
النق�ضام  بدا  والذي  لالأمن"،  "ميونيخ  موؤمتر  اإىل 
انحراف  واأ�ضر  وا�ضحا،  فيه  الأوروبي  الأمريكي 
البو�ضلة الأوروبية اإىل ال�ضرق، ما دفع نائب الرئي�س 
"ل ميكننا  الأمريكي مايك بن�س اإىل التحذير بقوله 
اعتماد  ازداد  حال  يف  الغرب  عن  الدفاع  �ضمان 
موقف  لالأذهان  اأعاد  ثم  ال�ضرق".  على  حلفائنا 
"ال�ضرتاو�ضيني" اأيام عهد جورج  املحافظني اجلدد 
بـ"العامل القدمي"، جمددا  اأوروبا  بو�س البن بو�ضم 
اأمريكا  تقوده  الذي  اجلديد  العاملي  للنظام  دعوته 
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 حمل مؤيدو ومقاطعو 
"وارسو"، حقائبهم إلى مؤتمر 

"ميونيخ لألمن"



الدارات  انها  خارق....  ذكاء  او  عبقرية  يحتاج  ل 
وملاذا  دميقراطية،  ام  كانت  جمهورية  المريكية 

فعلت ذلك؟ واجلواب ان م�ضاحلها ت�ضتوجب ذلك.
ان  التذكري  من  لبد  اجلواب  ونعلل  نف�ضر  ولكي 
الوليات املتحدة المريكية دولة موؤ�ض�ضات حمكومة 
المرباطورية،  ال�ضركات  من  وعمالق  كبري  بكارتل 
لكل  الول  املحرك  هي  ال�ضركات  هذه  وم�ضلحة 
تقرر  التي  هي  ال�ضركات  هذه  ان  بل  الإدارات 
البي�س  البيت  يف  القادم  احلاكم  يكون  من  م�ضبقا 
تنفيذ  يف  ف�ضل  انه  ام  اخرى  لولية  له  �ضيمدد  وهل 
ما طلب منه او ما وعد بتنفيذه خدمة مل�ضالح هذه 
ال�ضركات مبا فيها تدخالت الوليات املتحدة يف هذا 
اجلزء او ذاك من العامل و�ضن احلروب والتخطيط 
لالإنقالبات هنا او هناك. ورئي�س امريكا يف حقيقة 
المر ما هو �ضوى موظف لدى هذه ال�ضركات يلتزم 
ان  حاول  وان  �ضلفا  حمددة  اأجندات  بتنفيذ  اأمامها 
يجتهد فاإنه يجتهد يف حدود التنفيذ بطريقة اف�ضل 

لي�س اإل!
عام  بداية  يف  مقال  كتبت  اين  جيدا  اتذكر 
2008 حيث كان الت�ضابك الدعائي واحلمالت بني 
و�ضعت  و  ا�ضده  على  المريكيه  للرئا�ضة  املر�ضحني 
عنوانا مثريا للمقال )الرئي�س القادم للبيت البي�س 
ا�ضود ليبي�س وجه امريكا ال�ضود( لأنني كنت مقتنعا 

السياسة

واهية رفعتها جهات هي ابعد ما تكون عن ال�ضالم 
وجوهره وتعاليمه، وكان وقودها وفتيلها امل�ضتعل هم 
اعداء وخ�ضوم  الثاأرمن  روح  الذين غيبتهم  اجلهلة 
على  الفار�ضي  احلقد  �ضعارات  يف  اإل  لهم  وجود  ل 
لتعود  امرباطوريتهم  قو�ضوا  الذين  امل�ضلمني  العرب 
بالد  واحت�ضنتها  جمعتها  التي  ح�ضاراتهم  للعرب 

ال�ضام والعراق. 
قرارته  بع�س  واعلنت  املوؤمتر  انتهى  نعم 
تكون  ما  عادة  وهي  الخرى  وحجبت  للبوح  القابلة 
يتعلق  اعالنه  مت  ما  فحوى  ان  ويبدو  اهمية  الكرث 
وتعويق  اليراين  النظام  ن�ضاطات  بتحجيم  جله 
التي  املتطورة  التكنولوجيا  على  للح�ضول  جهوده 
وحتديدا  املنطقة  دول  �ضد  ع�ضكريا  توظيفها  يريد 
ان  تامة  قناعة  على  لأننا  منها،  العربية  الطراف 
النظام اليراين مل ي�ضع يف اي من خططه امل�ضا�س 
الدعائي  باللغو  ال  )اللهم  ال�ضهيوين  بالكيان 
ال�ضهاينة  و  المريكان  يعلمه  اأمر  وهذا  الجوف( 

قبل غريهم!!
مهم  ولكنه  ب�ضيط  �ضوؤال  طرح  من  لبد  وهنا 
جدا وهو من هي اجلهة التي فتحت البواب م�ضرعة 
واليمن  و�ضوريا  العراق  يف  اليراين  النظام  لتمدد 
لل�ضراعات  م�ضرحا  ا�ضبحت  التي  املناطق  وباقي 
واجلواب  وغريهما؟  وافريقيا  ا�ضيا  يف  واحلروب 

اأخريا ولي�س اآخرا اإنتهى املوؤمتر املوعود يف مدينة 
دولة   70 من  اكرث  مب�ضاركة  بولندا  وار�ضوعا�ضمة 
من خمتلف انحاء العامل ومن بينها عدد من الدول 
الذي عاث  الثوراليراين  ال�ضاعية اىل جلم  العربية 
يف املنطقة ول يزال �ضراعات وحروب مفتعلة وقودها 
حتت  افرتقوا  الذين  العرب  هم  واحدة  جلدة  ابناء 
وحتاربوا  واملناطقية،  والعرقية  الطائفية  يافطات 
و�ضحوا ومل يكن من بني ما تقاتلوا من اجله اأي هدف 
يخدمهم، �ضوى انهم اغرتوا ب�ضعارات طائفية جوفاء 

عبد الرزاق الدليمي

مؤتمر وارسو 
ولعبة شد الحبل بين أمريكا والنظام اإليراني
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واليراين،  المريكي  الحتاللني  لعمالء  الكاذبة  
فقدمت ت�ضورا وا�ضحا ملا حدث ويحدث يف العراق 
مدعوما باأرقام واح�ضائيات ووثائق )على مدى 45 
دقيقة( ثم ختمت مداخلتي بقويل "اىل متى �ضتبقى 
يف  النعامة  مثل  را�ضها  تخبئ  المريكية  الدارات 
واملنطقة؟".  العراق  يف  يحدث  ماذا  ترى  ول  الق�س 
بكلمة  فمه  العمالء  اأي من  يفتح  انتهيت مل  وعندما 
موريف  ريت�ضارد  بطلب  فوجئ  اجلميع  ان  ال  واحدة 
للحديث، وهذه املرة الوىل التي يفعلها واإذا به يعقب 
على مالحظاتي وحتديدا ما يتعلق بانتقادي الالذع 
لالإدارة المريكية، وقال اأن املرحلة القادمة �ضت�ضهد 
تغريا يف ال�ضيا�ضة المريكية ولن تبقى الدارة تخبئ 

را�ضها يف كومة الق�س!!

التايل  اليوم  يف  جاءين  هذا  على  وتاأ�ضي�ضا 
احلزب  م�ضوؤول  انه  وتبني  فريد  اأ�ضمه  �ضخ�س 
التكريتي  ا�ضامه  د.  ومعه  بريطانيا  يف  الإ�ضالمي 
احلزب  عن  الول  امل�ضوؤول  لحقا  ا�ضبح  الذي 
ان  يريد  موريف  ريت�ضارد  بان  ليبلغاين  ال�ضالمي 
بعد  وفعال  اأمانع  ومل  مهم.  مبو�ضوع  ي�ضت�ضريين 
حلظات جاء موريف )وهو يجيد اللغة العربية واأظنه 
تعلمها فرتة وجوده �ضفريا لبالده يف دم�ضق ملدة ثمان 
"انتم"  �ضنوات ولكنه ل يتكلمها ال نادرا( وقال يل 
ولدي  وخ�ضو�ضياتها  املنطقة  طبيعة  جيدا  تعرفون 
�ضوؤال احتاج منك ان جتيبني عليه بدقة فهل لديك 
اذا  لدي  مانع  ل  له  فقلت  ذلك؟  يف  م�ضكلة  او  مانع 
ب�ضكل  فقال  ومعرفتي.  علمي  حدود  يف  المر  كان 
الع�ضكرية  القوة  با�ضتخدام  تن�ضحنا  مبا�ضر:"هل 
الفائدة  "لي�س من  فقلت:  ايران؟".  النظام يف  �ضد 
ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية �ضد النظام اليراين لن 
ذلك �ضيقوي النظام ويجعل النا�س يلتفون حوله حتى 
وان كانوا ل يطيقونه". ف�ضاألني: ماهو البديل؟ فقلت 
تفتيتهما.  ال�ضهولة  من  العامل  يف  دولتان  هناك  له 
ايران  "انهما  اأجبته:  ثم  �ضكت".  و  هما  "من  فقال 
وبعد  فاإنذهل  المريكية".  املتحدة  والوليات 
عن  نتحدث  دعنا  قلت  وده�ضة،  اإ�ضتغراب  حلظات 
خبث  قيامها  يف  ا�ضهم  م�ضطنعة  دولة  فهذه  ايران 

اأوباما هو اخليار الأوفر حظا مل�ضلحة ال�ضركات  اأن 
العمالقة و رمبا العنوان وما ت�ضمنه املقال من روؤية 
الكثريين  جعل  مطروحا  كان  ما  اغلب  عن  خمتلفة 
قناة  وكانت  اخر.  عامل  يف  اغرد  انني  يعتقدون 
حممد  املرحوم  ت�ضت�ضيف  ان  تعودت  قد  اجلزيرة 
النتائج  اعالن  ت�ضبق  التي  الليلة  يف  هيكل  ح�ضنني 
وكان  كري�ضان  حممد  املذيع  ويحاوره  النتخابية 
ال�ضوؤال املهم  املوجه لهيكل هل ميكن ان يفوز اوباما 
ال�ضود؟ فاأجاب بالن�س "من ال�ضابق لأوانه ان يعني 
رئي�ضا ا�ضود للوليات املتحدة المريكية لن الظروف 

مل تن�ضج بعد لتقبل هكذا حدث"!! 
بناء  اوباما  فوز  توقعت  اين  الوىل  واحلقيقة 
الدعائي فقد  على ت�ضور علمي وبحكم اخت�ضا�ضي 
البن  بو�س  ادارة  رافقت  التي  ال�ضنوات  يف  لحظت 
الدعائية  هوليوود  موؤ�ض�ضة  قيام  �ضنوات  ثمان  ملدة 
وامل�ضل�ضالت  الفالم  باإنتاج عدد من  اخلطرية جدا 
املهمة ومنها حتى الكرتونية، ومب�ضاركة اأهم جنومها 
من اخلط الول تتناول فيه احداث تظهر ان الرئي�س 
�ضركات  تنتجه  ما  ان  ومعروف  اأ�ضود،  المريكي 
هوليوود غري بعيد عن ما تخطط له م�ضادر �ضناعة 

القرار يف امريكا.
م�ضاركتي  م�ضدرها  فكان  الثانية  احلقيقة  اما 
التي  ا�ضطنبول  يف   2006 عام  املوؤمترات  احد  يف 
عقدتها احدى اأهم موؤ�ض�ضات تقدمي امل�ضورة  للبيت 
املوؤ�ض�ضة هما )هال  اأبرز مفكري هذه  البي�س ومن 
�ضاندر�س وريت�ضارد موريف( وهما ال�ضاعدان المين 
كي�ضنجر  هرني  المريكية  ال�ضيا�ضة  لثعلب  والي�ضر 
كامب  لتفاقية  العري�ضة  اخلطوط  و�ضع  من  وهما 
ديفيد. ح�ضرت املوؤمتر ومل يكن يف ذهني ت�ضورعن 
امل�ضاركني لن ال�ضورة التي لزمتني اين دعيت كوين 
اأكادميي وعامل عراقي عربي، ومل يكن وارد يف ذهني 
اأرى اغلب وجوه العملية ال�ضيا�ضية التي فر�ضها  اأين 
هو  وكما  املوؤمتر  بداية  يف  العراق.  على  الحتالل 
ال�ضياق يقدم ريت�ضارد مويف عر�س واف عن طبيعة 
نتائج  وكانت  القادمة  للمرحلة  المريكية  ال�ضيا�ضة 
النتخابات الن�ضفية ملجل�س النواب حينها ت�ضري اىل 
تقدم وا�ضح للدميقرطيني على ح�ضاب اجلمهوريني، 
وهو امر طبيعي نتيجة ال�ضورة ال�ضوداء التي طبعت 
العراق  من  كال  واحتالل  البن  بو�س  ادارة  بها 
وافغان�ضتان وما تبعهما من تداعيات عاملية خطرية 
)قناعاتي ال�ضخ�ضية ان الدميقراطيني عادة يطفئون 
ال�ضيا�ضات  يف  اجلمهوريون  يوقدوها  التي  النريان 
اخلارجية( وهذا ما كان وا�ضحا فيما حاول تو�ضيحه 
موريف يف عر�ضه امام املوؤمتر. ولأين اعلم جيدا ان 
امل�ضاركني من حملة لواء الحتالل واتباعه �ضيبداأون 
ـ كما دربوهم ـ كالمهم بتحميل النظام الوطني قبل 
والتي مل  ارتكبت  التي  بتبعية كل اجلرائم  الحتالل 
اجلل�ضات  اإدارة  من  ولهذا طلبت  العامل،  ترتكب يف 
الثانية  اجلل�ضة  يف  للحديث  الفر�ضة  متنحني  ان 
والدعاءات  الفارغة  احلما�ضة  مفعول  ينتهي  حيث 
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النكليز لنها تتكون من �ضت مناطق �ضكانية عرقية 
جغرافية دينية و طائفية ل عالقة تربط بني منطقة 
الفار�ضي  العرقي  الطائفي  النظام  اإل بط�س  واخرى 
حليفتكم  خربات  من  ت�ضتفيدوا  ان  ان�ضحكم  ولذا 
بريطانيا يف �ضيا�ضات التفريق والتمزيق  فبمجرد ان 
تتاح لل�ضعوب الذرية والرتكمانية والعربية والبلو�ضية 
على  �ضينق�ضون  فانهم  للتحرك  فر�ضة  والكراد 
بكلمة  موريف  ينطق  ومل  ب�ضاعات.  وينهونه  النظام 
واحدة كما مل يكرر املو�ضوع طيلة لقاءاتنا الخرى. 
�ضحيح ان المريكيني اختربوا هذا اخليار و وجدوا 
العتماد  يف  ي�ضتمروا  مل  انهم  ال  كبري  جناح  فيه 
وهو  التايل،  ال�ضتنتاج  اىل  يقودين  ما  وهذا  عليه 
اأن الإدارات المريكية ل تريد تقوي�س نظام املاليل 

لأنه يخدمها ب�ضكل كبري فهو الفزاعة التي تدفع دول 
ال�ضعبة  بالعمالت  خزاناتها  لفتح  العربي  اخلليج 
ولإ�ضرت�ضاء  الأ�ضلحة  ل�ضراء  النفطية  واحتياطياتها 
بعنجهياتها  والقبول  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
نظام  مع  المريكي  التوافق  هذا  وب�ضبب  الفارغة. 
لتحويل  مهياأة  الجواء  ا�ضبحت  ايران  يف  املاليل 
والكيان  العربية  الطراف  بع�س  بني  العالقات 
اىل  باملخاطر  املحفوفة  ال�ضرية  من  ال�ضهيوين 
التجروؤ لو�ضعها يف العلن. وهذا ما ظهر وا�ضحا يف 
تذهب  ان  اتوقع  ل  ولذلك  وار�ضو،  موؤمتر  جمريات 
الع�ضكرية مع  املواجهة  ترامب اىل مديات  �ضيا�ضات 
لن يخرج عن حماولت  واملو�ضوع  اليراين،  النظام 
واإعادة  املنطقة  المريكية يف  الوراق  ترتيب  لإعادة 
بني  التوافقات  ترتيب  بعد  �ضيما  املواقف  اإنتاج 
المريكان والرو�س يف �ضوريا وتق�ضيم النفوذ بينهما 
الكيان  م�ضالح  العتبار  بعني  الأخذ  مع  املنطقة  يف 
ال�ضهيوين، باإعتباره امل�ضتفيد الكرب من كل ما جرى 
ويجري يف املنطقة، واملت�ضرر الكرب هم العرب ويف 
اإذن الق�ضية ل تخرج عن  الفل�ضطينيني.   مقدمتهم 
الدارة  بني  احلبل  و�ضد  الدعائية  املواجهات  اإطار 

المريكية وبني نظام املاليل.



السياسة

خليل مراد

بالذكرى  ايام   قبل  املاليل   نظام  احتفل 
تغيري  يف  ت�ضببت  التي  خميني،  ثورة  لقيام  الربعني 
�ضيء  �ضعارها  رفعت  ان  منذ  متاما،  املنطقة  وجه 
و  ال�ضفوية،  ال�ضالمية  الثورة  ت�ضدير  ال�ضيت 
و�ضعت هذا ال�ضعار يف د�ضتور ايران لعام  1979، 
واملوؤامرات  باملخططات  مليئة  �ضنوات وعقود م�ضت 
املتخ�ض�ضة،  البحاث  ومراكز  اجل�ضام،  والحداث 
ما  درا�ضة  يف  ت�ضتغرق  وعربية  عاملية  و�ضخ�ضيات 
يجري يف ايران، من فورة �ضعبوية ت�ضفي على الفكر 
الدرامي  وامل�ضهد  طهران  ملاليل  ال�ضفوي  املذهبي 
املعروف لنزول خميني من الطائرة قادما من فرن�ضا 
والنهيار املفاجئ لنظام ال�ضاه الذي ن�ضبته امريكا 
حلماية  ا�ضرتاتيجيا  حليفا   1953 عام  وبريطانيا 

م�ضاحلها يف منطقة اخلليج وال�ضرق الو�ضط. 

إي������ران خ��م��ي��ن��ي وال����ث����ورة ال��زائ��ف��ة                         
التغيريات  تلك  وراء  ين�ضاق  و  ينخدع  العامل  ان 
وهي  املنطقة،  ودول  باإيران  ع�ضفت  التي  العنيفة 
القليمية  واأطماعها  الفار�ضية  انيابها  تك�ضرعن 
بغداد،  وعا�ضمتها  التاريخية  امرباطوريتها  باقامة 
والعراق  ال�ضام  بالد  اىل  نفوذها  متدد  اأن  بعد 
بامتالكها  وتهدد  واليمن   العربية  اجلزيرة  وجنوب 
يافطة  حتت  العاملي  وال�ضلم  المن  نووية،  ا�ضلحة 
التي تت�ضف  الدينية واملذهبية  ال�ضعارات  براقة من 
بالدجل وال�ضعوذة،  لكنها يف حقيقتها ل تغدو )لعبة 
العرائ�س(  يحرك اللعب راأ�س النظام وقمة ال�ضلطة 

ممثال باملر�ضد خامنئي وفق مفاهيم ولية الفقية. 
متر  البع�س،  مبنظور  ثورة  ت�ضمى  التي  وتلك 
اليوم  مبنعطفات وانزلقات خطرية  لأحالم وردية 
النووي  الزجاجة  عنق  من  لالإفالت  حتقيقها  تريد 
و�ضعيها  والبعيد  القريب  تهدد  قنبلة  وامتالكها 
يف  وال�ضطرابات  الفنت  اثارة  عرب  نفوذها  لتو�ضيع 
تطراأ  �ضكلية  تغيريات  وهي  املنطقة  يف  عديدة  دول 
ولي�ضت  الديني  للنظام  ال�ضيا�ضي  اخلطاب  على 
ونت�ضاءل  ال�ضيا�ضي.  ال�ضلوك  على  جذرية  تغيريات 
ماذا حققت ثورة ولية الفقيه منذ اربعني عاما؟ يف 
من  متعددة  دينية  واقليات  قوميات  من  يت�ضكل  بلد 
ف�ضل  و  واكراد،  وترك  واذريني  وبلو�س  وعرب  فر�س 
النظام يف خلق جتربة زاهية من ال�ضتقراروالتنمية.  
من  كبرية  فئات  ان  يلحظ،  لالحداث  واملتتبع 
القوميات تعاين من �ضتى اأ�ضناف احلرمان والقيود 
الدرجة  من  مواطنون  اتباعها  واعتبار  القت�ضادية 
ب�ضبب  والكراد   والرتك  العرب  وحتديدا  الثانية 

اىل  ادى  ما  وهو  ال�ضلطة.  على  للفر�س  كلية  هيمنة 
و�ضرق  �ضمال  مناطق  يف  العرقية  التوترات  خلق 
اليرانية  القوميات  وتتباين مطالب  البالد،  وجنوب 
بني   تقرير م�ضريها والتمتع بال�ضيادة امل�ضتقلة عن 
التي  اليرانية  املعار�ضة  جماعات  تقابلها  الفر�س، 

تطالب  باإقامة نظام فيدرايل.
جلميع  امل�ضرتكة  امل�ضكلة  ان  النا�ضطون،  يقول 
وحرمانهم  حقوقهم  مراعات  عدم  هي  القوميات 
بهويتهم.  والعرتاف  والثقايف  ال�ضيا�ضي  التقدم  من 
الأحواز  ملنطقة  زيارته  خالل  روحاين  الرئي�س 
اعرتف امام و�ضائل العالم بوجود متييز يف تق�ضيم 

ال�ضلطة والرثوة.
الحتجاجات  تكت�ضب  المني،  ال�ضعيد  وعلى 
خمتلف  �ضملت  م�ضبوقة  غري  حالة  واملظاهرات 
وال�ضرطة،  المن  قوى  من  تقمع  وهي  املناطق 
والفقرية  الو�ضطى  الطبقتني  �ضاركت  مدة  وقبل 
�ضد  ايرانية  مدينة   80 من  خرجت  باإحتجاجات 
وتدهور  الف�ضاد  وانت�ضار  املعا�ضي  تدهورالو�ضع 
التدهور  من  الحتجاجات  وانتقلت  الريال  قيمة 
القليمي  التمدد  �ضد  �ضعارات  رفع  اىل  القت�ضادي 
يف  القت�ضادية  المكانيات  وا�ضتنزاف  اليراين 
م�ضاكلها  لت�ضدير  املنطقة   دول  يف   عبثية  حروب 
لل�ضلطات  حتدي  المني  التدهور  و�ضكل  الداخلية. 
بالدعوة   انطلقت   التي   2009 عام  انتفا�ضة  منذ 

لالطاحة بخامنئي. 
وك�ضف تنظيم جي�س العدالة عن عملياته الثورية 
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التي ت�ضتهدف مقرات اجلي�س وال�ضلطة يف حمافظات 
م�ضوؤوليني   �ضد  وتنفيذعملياتها  وبلوج�ضتان  �ضيتان 
من قوى المن واحلر�س الثوري  واحلكومة يف املدن،  
�ضباط  من   12 يوم  النتحارية  العملية  اآخرها  كان 
من  و�ضباط  جنود  تقل  حافلة  باإ�ضتهداف  اجلاري 
احلر�س الثوري، ادى اىل قتل �ضبعة وع�ضرين منهم 
وجرح الع�ضرات. وذكر اإعالم  النا�ضطني  من داخل 
ايران، ان العمليات ا�ضفرت عن ا�ضرار مادية وقتل 
متزايد  قلق  ولدت  و  احلكومة   افراد  من  الع�ضرات 

واإنهيارات لالمن الداخلي.  
حقوق  وكالة  ن�ضرت  العالمي  ال�ضعيد  وعلى 
عن  يقل  ل  ما  ان  املتحدة  لالمم  التابعة  الن�ضان 
مدى  على  واعدموا  و�ضجنوا  اعتقلوا  �ضحفيا   860
ثالثة عقود ح�ضب وثائق ر�ضمية م�ضربة من اجلهاز 
بال  مرا�ضلون  منظمة  ك�ضفتها  اليراين،   الق�ضائي  
حدود يوم 11 �ضباط اجلاري،  ذكرت انها ل تك�ضف 
عن كذب النظام  بل عن كل الماكن التي ا�ضتخدمت 
وا�ضتخدام  اليرانيني  لإ�ضطهاد  عقود  مدى  على 
العنف �ضد معار�ضي النظام من الفئات ال�ضعبية يف 
ال�ضلطات  بها  التي قامت  والعدامات  مدن عديدة، 
مئات  واغتيال   واعتقال  العامة  ال�ضاحات  ويف  علنا 
ان  نقلت احلقائق   التي  التقارير  ب�ضبب  ال�ضحفيني 
وان  ال�ضالح،  على  ع�ضيا  بات  الذي  النظام   هذا 
الدولة  وا�ضقاط  بتغيريه  تطالب  الوطنية  الحزاب 
ال�ضيا�ضية  املنظومة  افتقار  جراء  الفا�ضلة،  الدينية  

اىل الخال�س مل�ضالح ال�ضعوب اليرانية.
اأو�ضحت  الداخلي،  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  اما  على 
حالة  طهران  من  تقريرها  يف  الفرن�ضية  الوكالة 
من  ال�ضالحيني  �ضفوف  ت�ضرب  التي  الفو�ضى 
الحزاب امل�ضاركة يف ال�ضلطة اخلامنئية بعد هيمنة 
خامنئي  املر�ضد  من  بدعم  ال�ضلطة  على  املحافظني 
الدينية  املرجعية  بدور  الثقة  فقدان  تزايد  بعد  و 

احلاكمة التي تدفع البالد اىل  مزيد من النهيارات 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والمنية واحتكارها �ضلطات 
الثور�س  واحلر�س  احلكومية  واملنا�ضب  العالم 
القوميات  مناطق  تن�ضط يف  التي  الحزاب  وتهمي�س 

غري الفار�ضية.
اليراين   – المريكي  ال�ضراع  �ضعيد  على  اما 
تن�ضط املواقف الوربية باإجتاه ت�ضديد العقوبات على 
ايران  من جراء تورط  املخابرات اليرانية بعمليات 
اغتيال وتفجري �ضد املعار�ضني اليرانيني يف هولندا 
كما   الوربي،  لالأمن  تهديدا  ي�ضكل  الذي  وفرن�ضا، 
تتزايد ال�ضغوطات المريكية على النظام ملنع ملفات 
تثري قلق املجتمع الدويل بفر�س عقوبات اقت�ضادية 
الجنبية  ال�ضتثمارات  دخول  ومنع  ال�ضعار  وارتفاع 

واحلد من مبيعات النفط اليرانية اىل دول العامل. 
نوبل  جائزة  على  احلائزة  عبادي  �ضريين  املحامية 
قالت:  رويرتز  مع  حوار  يف   2009 عام  لل�ضالم 
“ان العقوبات المريكية  تهدف اىل تقوي�س النظام 
النتقال  حتقيق  بهدف  اظافره  وتقليم  اليراين 
ومن جانب  ال�ضيا�ضي  وانهاء �ضلطة رجال الدين” ، 
اخر بداأ ال�ضغط المريكي الوربي لف�ضح الختبارات 
ال�ضاروخية غريالتقليدية الذي تهدد به ايران علنا، 
على  احلرب  وقوع  حالة  يف  رادعة  قوة  ميثل  باأنه 
ايران، ويف �ضياق مت�ضل قال رئي�س الركان اليراين 
الوروبي  الحتاد  بيان  على  تعليقا  باقري،  حممد 
المن  يهدد  �ضاروخيا  برناجما  ايران  باإمتالك 
“ان بالده ل تخ�ضى التهديدات، وان  الوروبي، قال 
العقيدة الع�ضكرية اليرانية قادرة للدفاع عن ايران 
ع�ضرة  بعد  الت�ضريح  هذا  وجاء  املعتدين”.  وردع 
انتقال  ايام عن اعالن اجلهات اليرانية املخت�ضة، 
ايران من ال�ضرتاتيجية الدفاعية واىل ال�ضرتاتيجية 
الهجومية  حلفظ م�ضاحلها القومية.  وتواجه ايران 
الدويل  التحالف  يوازي  �ضدها  دويل  حتالف  انبثاق 
اعلن  اذ   ،2014 اعلن عنه عام  الذي  �ضد داع�س 
موؤمتر وار�ضو الذي عقد خالل الفرتة 14-13 من 
ال�ضهر اجلاري يف بولندا  وح�ضب املعلومات امل�ضربة 
من كوالي�س العالم التابع اىل ادارة الرئي�س ترامب، 
ان اهداف  تنظيم موؤمتر وار�ضو حتددت  مبنع ايران 
وميل�ضياته  النظام  واعتبار  نووية  قنبلة  امتالك  من 
خطرا  واليمن  ولبنان  و�ضورية  العراق  يف  املنت�ضرة 
على المن وال�ضالم يف املنطقة والعامل،  ويرى بولتون 
ان الطريق الوحيد ل�ضتقرار املنطقة مير عرب ايران 

حرة. 
اليام القادمة تك�ضف م�ضداقية �ضيا�ضة ترامب 
حيال ايران، و املنطقة العربية مقبلة على متغريات 

وحتديات اقليمية ودولية  جديدة. 
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 خالد يحيى جابر النعيمي

�ضحى   1989 يونيو   30 يوم  �ضبيحة  يف 
اأبناء العا�ضمه اخلرطوم على حتركات ع�ضكريه 
تابعه  ع�ضكريه  قطعات  بها  تقوم  اإعتياديه  غري 
لتعلن  املدينه  �ضوارع  يف  ال�ضوداين  للجي�س 
عليه  اأطلقوا  ع�ضكري  انقالب  جناح  عن  بعدها 
بحكومه  اأطاحت  التي  الوطني(  النقاذ  )ثورة 
كال  ال�ضلطه  فيها  تقا�ضم  منتخبه  دميقراطيه 
من احلزبني التاأريخيني يف ال�ضودان حزب الأمه 
املهدي  ال�ضادق  كان  حيث  الحتادي  واحلزب 
علي  وال�ضيد  احلكومه  رئي�س  من�ضب  ي�ضغل 

املريغني رئي�س جمل�س الرئا�ضة.
اأعلن العميد قوات خا�ضة عمر ح�ضن الب�ضري 
نف�ضه رئي�س جمل�س قيادة ثورة النقاذ الوطني، 
الوزراء  رئي�س  من�ضب  تقلد  نف�ضه  العام  ويف 

  إنقالب البشير – الترابي والخديعة الكبرى
ال�ضباط  من  وعدد  معا  اجلمهوريه  ورئي�س 
على  وبداأت  الثورة.  قيادة  جمل�س  يف  كاأع�ضاء 
الفور حملة اأعتقالت �ضملت جميع قادة الحزاب 
املجتمع  و�ضخ�ضيات  والنقابات  والتنظيمات 
�ضمنهم  ومن  ال�ضودان  يف  املعروفه  املدين 
القومية  اجلبهة  قادة  وبع�س  الرتابي(  )ح�ضن 

ال�ضالمية.
متاما  وا�ضحه  غري  الأنقالبني  هوية  ظلت 
الدول  لبع�س  وكذالك  ال�ضوداين  العام  للراأي 
وذلك  ال�ضوداين  ال�ضاأن  مبتابعة  املهتمة  الأخرى 
النقالبيني  اعتمدته خطة  الذي  التكتيك  ب�ضبب 
بعدم العالن عن هويتهم احلزبيه او توجهاتهم 

ال�ضيا�ضية ال�ضالمية ل�ضمان جناح النقالب.
يف نهاية العام 1997 نقلت للعمل يف �ضفارة 
يكون  ان  ال�ضدف  و�ضاءت  ال�ضودان  يف  العراق 
قادة اجلبهة  وهو من  ال�ضنو�ضي  ابراهيم  ال�ضيخ 
ال�ضالمية ومعاون للداهية ال�ضيخ ح�ضن الرتابي 
من  وهو  الريا�س  حي  يف  ال�ضكن  يف  جرياين 
عالقتهم  وكانت  اخلرطوم  يف  الراقية  الحياء 
مع العراق ومع ال�ضفارة على اف�ضل ما يكون لأن 
موقف احلكومه ال�ضودانية من العدوان الثالثيني 
على العراق عام 1991 بعد حرب الكويت وما 
تبعه من قررات اأممية جمحفة وظاملة مبا فيها 
موقفا  كان  العراق  على  احل�ضاراجلائر  فر�س 

متميزا.
ابراهيم  ال�ضيخ  حدثني  الم�ضيات  اأحدى  يف 

مت  التي  الثورة  او  النقالب  خطة  عن  ال�ضنو�ضي 
ال�ضالمية  قيادة اجلبهة  قبل  لها من  التخطيط 
والتنفيذ على يد جمموعه من ال�ضباط القريبني 
يوم  �ضباح  تنظيميا  معهم  املرتبطني  او  منهم 

.30/6/1989
بعدها  ال�ضنو�ضي  ابراهيم  ال�ضيخ  يقول 
داخل  واأتباع  تنظيميه  خطوط  لديهم  اأ�ضبح 
الو�ضاع  لتدهور  ونتيجه  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
العامة يف البالد وب�ضبب �ضعف حكومة ال�ضادق 
امل�ضاكل  معاجلة  على  قدرتها  وعدم  املهدي 
ل�ضالح  الع�ضكري  امليزان  واختالل  القائمة 
جنوب  قرنق(  جون  )جماعة  الأنف�ضاليه  القوى 
مهيئة  اأ�ضبحت  الظروف  باأن  وجدنا  ال�ضودان 
ا�ضتياء  وجود  حيث  الع�ضكري  النقالب  لنجاح 
�ضعبي عام اأ�ضافة اىل نقمة لدى بع�س التيارات 

الع�ضكريه يف البالد.
التف�ضيلية  اخلطط  بو�ضع  بداأنا  عندما 
يكن  مل  التنفيذ  موعد  من  اأ�ضهر  قبل  لالأنقالب 
املر�ضحني  مقدمة  يف  الب�ضري  ح�ضن  عمر  اأ�ضم 
الع�ضكرية  ورتبته  موقفه  لأن  الأنقالب  لقيادة 
والتنظيمية مل توؤهله لذلك ومت تر�ضيح بني 5-7 
من  املر�ضحني  اأخر  الب�ضري  اأ�ضم  وكان  �ضابط 
القائمة و�ضاءت الظروف ان يتوفى اأو ين�ضحب اأو 
عمر  بني  حم�ضورا  الأمر  ليكون  الأخرون  يعتذر 
اليام  يف  �ضالح  حممد  والزبري  الب�ضري  ح�ضن 
التفاق  لذلك مت  النقالب  �ضبقت  التي  الأخرية 
ان يكون الب�ضري مبن�ضب الرئي�س والزبري حممد 
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�ضالح نائبا للرئي�س.
وكذلك كان �ضمن خطة املخادعة التي قامت 
عن  العالن  عدم  ال�ضالمية  احلركة  قيادة  بها 
بالنقالب يف  ال�ضالمية  القومية  عالقة اجلبهة 
الفرتة الوىل ومت احتجاز بع�س قيادات احلركة 
الرتابي  ح�ضن  ال�ضيخ  �ضمنهم  من  ال�ضالمية 
والنقابات  والتنظيمات  الحزاب  قادة  بقية  مع 

لغر�س التمويه.
املحتجزين  �ضراح  اطالق  مت  فرته  بعد 
واملعتقلني مبا فيهم ح�ضن الرتابي وبداأت تظهر 
الهوية احلقيقية للنظام اجلديد كنظام ا�ضالمي 
يعتمد مبدء تطبيق ال�ضريعة ال�ضالمية ومت تعينب 
المر  الوطني.  للمجل�س  رئي�ضا  الرتابي  ح�ضن 
الذي اأثار نقمة داخلية حيث العالن عن التجمع 
له  اأن�ضمت  الذي  املعار�س  الدميقراطي  الوطني 
من  وبدعم  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبية  احلركه 
بع�س الدول الغربيه والوليات املتحدة المريكية 
العالمي  واخلطاب  العداء  حالة  لتزداد 
ثم  وامريكا.  الغرب  جتاه  املت�ضدد  ال�ضالمي 
ي�ضمى بحرب حترير  ما  او  جاءت حرب اخلليج 
جانب  اىل  ال�ضودانية  احلكومة  وموقف  الكويت 
دول  عمدت  حيث  بله(  )الطني  لتزيد  العراق 
المريكية  املتحدة  والوليات  واأوربا  اخلليج 
�ضد  اقت�ضادية  واأجراءات  عقوبات  فر�س  اىل 
ال�ضوداين  القت�ضاد  تدهور  اىل  اأدت  ال�ضودان 

ب�ضورة كبرية.
بداأت التهامات تتجه اىل النظام ال�ضوداين 
بن  اأ�ضامة  من  كال  اأقام  حيث  الرهاب  بدعم 
لدن و كارلو�س يف ال�ضودان وجرت عملية لأغتيال 
الرئي�س امل�ضري ح�ضني مبارك يف اأيلول �ضبتمرب 
ح�ضوره  اأثناء  الثيوبية  بالعا�ضمة   1995 عام 
ملوؤمتر قادة الدول الفريقية، وقد قامت احلكومة 

�ضلطات  اىل  فورا  التهام  بتوجيه  امل�ضرية 
اخلرطوم بالوقوف وراء العملية. كذلك مت اتهام 
و�ضلت  كيماوية  وا�ضلحة  معدات  باإخفاء  النظام 
عن طريق العراق حيث مت على اأثرها اأ�ضتهداف 
م�ضنع ال�ضفاء ل�ضناعة الدوية يف اخلرطوم عام 
1998 من قبل الدارة المريكية بعهد كلنتون 
امل�ضنع  تدمري  اىل  اأدت  املدى  بعيدة  ب�ضواريخ 

وهو اكرب من�ضاأه لت�ضنيع الدواء يف ال�ضودان.
الرئي�س  اأ�ضدر   1999 عام  دي�ضمرب  يف 
حالة  فيه  اأعلن  جمهوريا  مر�ضوما  الب�ضري 
بحل  واأمر  اأ�ضهر  ثالثة  ملدة  البالد  يف  الطوارئ 
حزب  داخل  الن�ضقاق  معامل  وبداأت  الربملان 
ي�ضمى  ما  اأنحاز  حيث  احلاكم  الوطني  املوؤمتر 
ب�ضباب احلركة ال�ضالمية اىل جانب عمر الب�ضري 
يف ال�ضراع الدائر بينه وبني ح�ضن الرتابي وهم 
نائبا  اأ�ضبح  الذي  طه  حممد  عثمان  من  كال 
الدين  �ضالح  وغازي  نافع  علي  ونافع  للرئي�س 
واأخرين ليتم اأبعاد ح�ضن الرتابي وبع�س قيادات 
اجلبهة القومية ال�ضالمية املعروفني عن امل�ضهد 
جديد  �ضيا�ضي  حزب  بت�ضكيل  وقاموا  ال�ضيا�ضي 
من  زاد  الذي  الأمر  ال�ضعبي(  )املوؤمتر  اأ�ضموه 
تعقيد الو�ضع الداخلي وات�ضاع هوة اخلالف بني 
يف  م�ضلحة  حركات  ظهور  اىل  اأدى  الطرفيني 
مناطق غرب ال�ضودان حيث يوجد اتباع وموؤيدين 
لل�ضيخ ح�ضن الرتابي ثم تبعها اتفاقية )نيفا�ضا( 
لتحرير  ال�ضعبية  احلركة  مع   2010 عام 
باأنف�ضال  القبول  خاللها  من  ليتم  ال�ضودان 
دولة  واعالن  الم،  الوطن  عن  ال�ضودان  جنوب 
بال�ضيادة  النظام  فرط  وبذلك  ال�ضودان  جنوب 
املعاناة  اأ�ضتمرت  ذلك  ورغم  للبالد  الرتابية 

واحلرب وهذه املرة بني اجلنوبيني اأنف�ضهم.
اأحتجاجات  اإندلعت   2013 عام  اأيلول  يف 
ارتفاع  ب�ضبب  الب�ضري  حكم  �ضد  وا�ضعة  �ضعبية 
ا�ضعار الوقود واملحروقات واملواد الغذائية و�ضوء 

الو�ضاع املعا�ضية 
باأ�ضتخدام  احلكوميه  القوات  قامت 
يقل  �ضقوط ما ل  اأدى اىل  الر�ضا�س احلي مما 
اجلرحى.  من  كبري  وعدد  قتيل   )200( عن 
انطلقت  اأخرى حيث  مرة  يتكرر  امل�ضهد  هو  وها 
نهاية  من  بداأت  وا�ضعه  واحتجاجات  مظاهرات 
هذا  حتى  متوا�ضلة  تزال  ول   2018 العام 
اليوم، و�ضقط فيها كذلك عدد كبري من ال�ضهداء 
مبا  املحتجني  من  املئات  اعتقال  ومت  واجلرحى 

فيهم قيادات حزبيه و�ضيا�ضيه معروفه.
لل�ضعب  الخرية  النتفا�ضة  هذه  �ضتكون  هل 
والت�ضلط  الدكتاتورية  ع�ضر  لأنهاء  ال�ضوداين 
والأ�ضتبداد والنتقال اىل فجر احلرية والكرامة 

والدميقراطية وال�ضتقرار؟    
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�ضجون  يف  قابعات  امراأة    100 من  اكرث 
هتافها  �ضعبة  او�ضاع  ويف  اخلرطوم  حكومة 
احلما�س  يلهب  التظاهرات  و�ضط  القوي 
كاأنه  �ضوتها   الواجفة،  القلوب  ويطمئن 
ين�ضاب  الغابات  ي�ضق   الكمنجات  مو�ضيقي 
يبعث  واملرتفعات،  ال�ضجار  كل  متخطيا  بقوة 
وجمال  اناقة  اكرث  كانت  النفو�س،  يف  المل 
اجهزة  �ضلف  امام  كنخلة  �ضاخمة  تقف  وهي 
المن، الظالميون الذي كانوا يرون يف و وجهها 
عورة غطوا هم وجوههم من 
هي  ك�ضفت  و  والعار  اخلوف 
حت�ضد  بج�ضارة  وجهها  عن 

عليها.
نف�ضة،  يعيد  التاريخ    
يف  الآن  تتكرر  املقولة  هذه  
ال�ضودانية   النتفا�ضة  م�ضهد 
املراأة  تعيد  امل�ضتمرة، 
الآن  ت�ضارك  والتي  ال�ضودانية 
التظاهرات،  كل  يف  قوة  بكل 
والتي  كو�س  ملكات  اأجماد 
تعيد  كنداكات،  عليهن  يطلق 
اجماد  ال�ضودانية  املراأة 
مروي  قادت  التي  خا�ضيتي،  اأماين  الكنداكة 
بكل قوة وهزمت اأعتى اجليو�س التاريخ اآنذاك 

الروم. تعيد تاريخ مندي بت ال�ضلطان عجبنا.
الآن ت�ضارك املراأة يف كل مواكب النتفا�ضة 
رغم  خوف  او  كلل  دون  ونهارا  ليال  ال�ضودانية 

الوقفات  يف  ت�ضارك  املفرط،  والعنف  القمع 
وال�ضحفني  واملهند�ضني  لالطباء  الحتجاجية 
الهتاف  عرب  احلما�س  تلهب  وغريهم، 
وا�ضتد  الوطي�س  احمر  كلما  كان  و  والزغاريد، 
و�ضمودا  ثباتا  اكرث  هي  كانت  النظام  عنف 
وال�ضرب  الر�ضا�س،  ا�ضوات  و�ضط  وج�ضارة، 
بالع�ضي وكثافة الغاز امل�ضيل للدموع، اأعدادهن 

تفوق اعداد الرجال يف اغلب التظاهرات.
للمراأة  كان  والعتقال  القا�ضي   ال�ضرب 
النتفا�ضة،  الن�ضيب الكرب يف هذه  ال�ضودانية 
تعر�ضن  كبرية  اعداد  �ضجلت  مركز،  وب�ضكل 
باللفاظ  وال�ضتائم  والهانات  املربح  لل�ضرب 
اجلارحة، رغم كل ذلك ل زالت ت�ضارك وبقوة 

الناطق الرسمي للبعث 
بالسودان

�لعربي  �لبعث  حزب  با�سم  ناطق  �أعلن 
�سر  �أمني  نائب  �عتقال  عن  �ال�سرت�كي 
�حلزب �الأ�ستاذ عثمان �إدري�س �أبو ر��س، ظهر 
�أمام جامع فاروق  21 فرب�ير من  �خلمي�س 
�أن  �ملقرر  �ملكان  وهو  �خلرطوم،  و�سط  يف 
يلتقي فيه قياد�ت وممثلي �الأحز�ب �ل�سيا�سية 

و�ملهنية متهيد�ً لقيادة �ملوكب �جلماهريي.
�أبو  �إدري�س  عثمان  �الأ�ستاذ  �عتقال  وياأتي 
�حلاكم  �لنظام  �أمن  جهاز  حملة  �سمن  ر�أ�س 
وتر�سده للقياد�ت �لبعثية و�لوطنية و�ملهنية. 
�أمن �لنظام �حلاكم، �عتقل  �أن جهاز  ومعلوم 
منذ �سهرين وحلد �الآن، �أمني �سر قيادة قطر 
�ال�سرت�كي  �لعربي  �لبعث  حلزب  �ل�سود�ن 
من  و�أع�ساء  �ل�سنهوري  �لريح  علي  �الأ�ستاذ 
باإ�سم  �لر�سمي  �لناطق  منهم:  �حلزب  قيادة 
�لدين،  �سياء  حممد  �الأ�ستاذ  �لبعث  حزب 
�حلزب  يف  �القت�سادية  �للجنة  وم�سوؤول 
�لقيادة  وع�سو  �هلل،  خلف  عادل  �ملهند�س 
منرية  و�الأ�ستاذة  �سالح،  وجدي  �ملحامي 
�سيد علي، رئي�سة �حتاد �لن�ساء �لدميقر�طي، 
حتالف  يف  �لقيادية  �إدري�س  �أماين  و�الأ�ستاذة 
قياد�ت  �لوطني، وغريهم من  �الإجماع  قوى 

�حلزب وكو�دره �ملتقدمة.
�لوقت  يف   " �إنه:  �لناطق  ت�سريح  يف  وجاء 
مكللة  �سعبنا  �نتفا�سة  فيه  تتقدم  �لذي 
�ل�سهد�ء،  دماء  روتها  �لتي  باالنت�سار�ت 
خلو�س  وت�سميم،  و�إر�دة  بثبات  وتخطو 

هباتها  متوجة  �الأخرية،  معركتها 
�جل�سورة،  ومو�جهاتها  �لن�سالية 
�لعام  �ل�سيا�سي  �الإ�سر�ب  �سوب 
و�لع�سيان �ملدين، الإ�سقاط �لنظام 
و�إقامة  جذوره،  من  و�جتثاثه 
�لدميقر�طي  �لوطني  �لبديل 
�لوقت-  هذ�  يف  مكانه-  �مل�ستقل 
�ليائ�سة  �ملحاوالت  نتابع،  ظللنا 
من  �النتفا�سة،  على  لاللتفاف 
قبل قوى �لردة و�لبد�ئل �لز�ئفة، 
حتت  �لت�سوية،  خمطط  لتمرير 
و�لذر�ئع،  �ملربر�ت  من  �لعديد 
ت�سمر  �لتي  �لعناوين،  ومبختلف 

�ختطاف �النتفا�سة و�اللتفاف عليها، الإنقاذ 
�لنظام �لدموي و�إعادة �نتاجه بك�ساء ووجوه 
ت�سمن تاأمني م�سالح قوى �لردة وحلفائهم 

�الإقليميني و�لدوليني".
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المرأة السودانية تتقدم الص��������������������فوف في  االنتفاضة السودانية المستمرة  
مل تراع قيم ال�ضالم يف هوؤلء الن�ضاء اجل�ضورات 
عليهم  م�ضي  بع�ضهن  ال�ضجون  يف  املتواجدات 
اكرث من 50 يوم  اأبرزهم  رئي�ضة احتاد الن�ضاء 
بالحتاد  والقيادة  �ضيد،  منرية  الدميقراطي 
الن�ضائي  اماين ادري�س، و نازك ح�ضن، و ناهد 
وحماميات  طبيبات  تطول  والقائمة  ح�ضن 
�ضجون  يف  �ضاخمات  اأ�ضر،  ربات  ومعلمات، 

الظالمني اعداء املراأة  والن�ضانية.
حتملت املراأة ال�ضودانية اأبان حكم الخوان 
والهانة  وال�ضرب  العتقال  الدموي  امل�ضلمني 
واعتقال  البن  موت  حتملت  همجية،  بكل 
من  والهانة  العي�س  لقمة  يف  والت�ضييق  الزوج 
املعادية  وقوانينه  امل�ضلمني  الخوان  نظام  قبل  
وعيا  اكرث  كانت  لكنها  و  وحقوقها،  للمراأة 

ـ اإعتقالت جديدة لقيادات املعار�ضة  ابرزهم عثمان ادري�س ابورا�س نائب امني �ضر 
حزب البعث، �ضاطع احلاج احلزب النا�ضري، خمتار اخلطيب احلزب ال�ضيوعي.

اإنت�ضار كثيف لالجهزة المنية علي �ضوارع اخلرطوم رغم ذلك اجلماهري تخرج  ـ 
بالآلف اىل ال�ضوارع. 

ـ موكب 21 فرباير اطلق علية موكب الرحيل  نقطة فا�ضلة يف �ضل�ضلة  املواجهات 
بني ال�ضعب ال�ضوداين .

ـ كان الرد  �ضريع من قبل ال�ضعب ال�ضوداين بعد اخلطاب مبا�ضرة  حيث خرج اآلف 
ا�ضتمرت حتي  �ضباح  العا�ضمة   املواطنني يف تظاهرات حا�ضدة جابت كل احياء  من 

اليوم ال�ضبت، مطالبني برحيل النظام.
ـ ت�ضري م�ضادر ل "كل العرب" ان هنالك �ضناريوهات جديدة تعد يف اخلفاء واليام 

القادمة حبلى باملفاجاآت املدوية.

يف كل التظاهرات، املعتقالت الآن تعج باأعداد 
باأكرث من  مائة  العدد  يقدر  الن�ضاء  كبرية من 
اأمهات  بع�ضهن  نا�ضطون،  ر�ضد  ح�ضب  معتقلة 
لهن اطفال �ضغار  وزوجات  واأخريات طالبات 

�ضغار يف ال�ضن.
حكومة اخلرطوم التي تدعي انها ا�ضالمية 

�ضدها،  املركز  العنف  كل  وحتدي  و�ضجاعة 
مل مينعها ان تقاوم مع الرجل من اجل انتزاع 
يف  وحقها  وطنها   بناء  يف  وامل�ضاهمة  حريتها 
ال�ضودان  م�ضتقبل  اأن  ويبدو  الكرمي،  العي�س 
للمراأة  واعية   و  وقوية  فاعلة  مب�ضاركة  موعود 

ال�ضودانية.

 على املنظمات احلقوقية العاملية والقليمية 
وف�ضح  اخلرطوم  حكومة  على  ال�ضغط 
باطالق  واملطالبة  املراأة  حلقوق  انتهاكاتها 

�ضراحهن.  
ال�ضودانية  للمراأة  وتقدير  احرتام  حتية 

ون�ضالتها

رغم إعالن حالة الطواري التظاهرات في السودان تتصاعد: 

هنالك سناريوهات 
جديدة تعد في 
الخفاء وااليام 
القادمة حبلى 

بالمفاجآت 
المدوية.
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السياسة

سناء جاء باهلل
التغيري الكفيل باإي�ضال قيادتها اإىل بّر الأمان بعيدًا 

عن الأزمات.
التي حالت  العوائق  اأهم  اأّن من  القول  ون�ضتطيع 
تتمّثل  العربي  املغرب  اإحّتاد  تفعيل  اأو  حتقيق  دون 
وال�ضيا�ضات  البريوقراطية،  اخلالفات  يف  اأ�ضا�ضًا 
العامة  ال�ضيا�ضات  وغياب  النعزالّية،  القطرية 
ال�ّضاملة، وال�ضرتاجتّيات الّتنموّية التي تقّدم املغرب 
اإىل  اإ�ضافة  الإقليمية،  ال�ضيا�ضات  باقي  على  العربي 
الداخلية  مب�ضاكلها  العربّية  الأقطار  كل  ان�ضغال 
نن�ضى  اأن  دون  الكال�ضيكية،  ال�ضيا�ضية  والأنظمة 
اإىل  �ضعت  التي  الأجنبّية  اللوبيات  دور  اإىل  الإ�ضارة 
ب�ضورة  امل�ضرتك  والعمل  الّتوحيد  مبادرات  اإف�ضال 
اأغلب  من  م�ضبقة  لدراية  مبا�ضرة  غري  اأو  مبا�ضرة 
الحتاد  ميّثلها  التي  احلقيقية  للقّوة  العاملّية  القوى 
املنطقة  يف  به  القيام  ميكنه  الذي  والّدور  املغاربي 

خ�ضو�ضًا ويف الوطن العربي عمومًا.
مراجعة   تقت�ضي  املرحلة  طبيعة  اأّن  ريب  ول 
التي  مراك�س  اتفاقية  ت�ضّمنتها  التي  الأهداف 
القّمة  اأعقبت  التي  املغاربية  القمم  يف  بلورتها  مّتت 
بدفع  الكفيلة  احللول  على  والوقوف  التاأ�ضي�ضّية 
العام  الو�ضع  تقييم  عرب  املغاربي  الحتاد  دينامكّية 
موحدة  اإ�ضرتاتيجية  ور�ضم  املغاربية،  املنطقة  لكل 
لقت�ضاديات  متنف�ضًا  يكّون  اإقليمي  اإحتاد  عنوانها 
حركية  على  جديدة  نافذة  ويفتح  ال�ضعوب،  هذه 
جمالية مغاربية، تكون بدايتها توحيد مفهوم املجال 
املفتوح والرّتاب الواحد، وذلك بالعمل على جتاوز اأي 
بعيدًا  املغاربي-املغاربي،  احلوار  عرب  عالق  اإ�ضكال 
ينبغي  كما  الأجنبّية،  التدخالت  اأ�ضكال  كاّفة  عن 
يقت�ضر  ول  الأ�ضعدة  جميع  على  التوحيد  يكون  اأن 
على اجلانب ال�ضيا�ضي فقط، ولأّن جمالت التوحيد 
متعددة ولها اأولويات واجتاهات خمتلفة ونذكر منها 
ثقافية  مغاربية  �ضيا�ضات  ر�ضم  و  الّثقايف  التن�ضيق 

لهذا  وكيف  املتنّوع  العربي  املغرب  تربز  م�ضرتكة، 
التنّوع  اأن يدفع باإجتاه ت�ضامن الأقطار وتالحمها.

من  احلّد  يف  فيتمّثل  القت�ضادي  اجلانب  اأما 
الّتفاقيات  وتفعيل  التجارّية  الفّنية  احلواجز 
والعرتاف  التجاري،  للتبادل  والّتعاون  واملبادرات 
املتبادل وب�ضهادات تقييم املطابقة بني بلدان املغرب 
القيا�ضّية  املوا�ضفات  توحيد  على  والعمل  العربي، 
ايجاد  وكذلك  احلر،  والّتبادل  الت�ضدير  وقوانني 
وت�ضهيل  الّتعريفّية  غري  احلواجز  رفع  يف  ال�ّضبل  كّل 
تكثيف  جانب  اإىل  املعّقدة،  الإدارية  الإجراءات 
القطار  من  القت�ضاديني  اخلرباء  بني  اللقاءات 
بني  جمركي  واإحتاد  حّرة  منطقة  لإن�ضاء  املغاربّية 
الأقطار لتاأ�ضي�س �ضوق مغاربّية م�ضرتكة للوقوف �ضّد 
الأوروبية  وال�ضوق  العاملّية  الأ�ضواق  تغّول  حماولت 
كبديل  املغاربية  ال�ضوق  اأهمّية  تكمن  وهنا  مثاًل، 
كّل  ولدحر  اأملغاربي  الّذاتي  لالكتفاء  الأمثل  واحلل 
الندماج  حتقيق  دون  حتول  قد  التي  الإ�ضكاليات 

املغاربي.
والتوزيع  املياه  لندرة  الت�ضّدي  على  العمل  اإن   
التحّديات  يعترب من  املياه مغاربّيًا،  املتباين مل�ضادر 
الأبرز لإيجاد احللول املنا�ضبة ور�ضم ال�ضيا�ضات التي 
الذي  املجال احليوي  العربي يف هذا  املغرب  تخ�ّس 
ي�ضّكل حتّديًا ا�ضرتاتيجيًا وحياتيًا، وكذلك النخراط 
يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة لإيجاد احللول 
املغاربي  والندماج  الغذائي  الأمن  مل�ضاألة  النهائّية 
لل�ضباب  الفر�س  من  العديد  �ضيوفر  حتمًا  الذي 
املغاربي العاطل عن العمل وبالتايل يتم الق�ضاء ولو 

جزئّيًا على الهجرة ال�ضرّية.
املدين  املجتمع  اإمكانيات  تطوير  اأّن  واملوؤّكد 
املغاربي  التكامل  حتقيق  يف  فّعال  ب�ضكل  �ضي�ضاهم 
اأنواع  من  نوع  اأي  جتاوز  يف  فاعلة  اأداة  ويكون 
اإ�ضراك كافة الفّعاليات  اخلالفات وذلك عن طريق 

المغرب العربي الكبير .. 

الوضع الراهن: بعض من الخلل..و الحل؟

املغاربّية  الّدول  على  الثالثني  الذكرى  حتّل 
بقاعة  مّراك�س  مبدينة  العربي  املغرب  لتاأ�ضي�س 
هذه  �ضهدت   1989 فيفري   17 ففي  بلدّيتها. 
القاعة على اّتفاقية التاأ�ضي�س من قبل روؤ�ضاء الّدول 
املغاربية، وبهذه املنا�ضبة املجيدة لبد اأن نقف وفاًء 
املغاربي  �ضعبنا  وكفاح  ن�ضالت  لن�ضتذكر  اإجالًل  و 
الأبرارالذين  و�ضهدائه  منا�ضليه  على  ولنرتّحم 
املغرب  اأر�س  الّطاهرة  الّزكية  بدمائهم  بوا  خ�ضّ
ال�ضتعمار  من  الإنعتاق  اأجل  من  الكبري  العربي 
واجلهل ومن اأجل ال�ضتقالل وحرّية حتقيق امل�ضري.

احللم  ذلك  ميوت  اأن  دون  مّرت  عامًا  ثالثون   
ذلك  نحو  دائمًا  تتجه  التي  بو�ضلتنا  تتيه  اأو  املن�ضود 
الكبري  العربي  املغرب  �ضرح  بناء  وهو  األ  الّرجاء، 
املن�ضودة،  الوحدة  يف  املغاربي  ال�ضعب  حلم  وحتقيق 
وقد دفعنا ولزلنا ندفع ثمن غيابها غاليًا. فاملنطقة 
املرغوب  احللم  عن  بعيدة  زالت  ما  اليوم  املغاربية 
رغم اجلهود التي تبذل، وقد دّلت كّل الإح�ضائيات 
والتحليالت اإىل اأّن كلفة "الالمغرب العربي" باهظة 
�ضيا�ضيًا واقت�ضاديًا، وهو ما ميكن اأن يعرّب عنه اأي�ضا 

بـ "اأر�س الرّثوة املهدورة". 
اإعرتاها  قد  التوحيد  حالت  جميع  اأّن  واملوؤ�ضف 
ما  وهو  التاأ�ضي�س،  منذ  والنتظار  والركود  الّتعرث 
على  الّت�ضتت  من  حالة  يعي�س  العربي  املغرب  جعل 
العربي  املغرب  تغييب  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضتويات،  جميع 
وتوا�ضل  له،  امل�ضّكلة  العامة لالأقطار  ال�ضيا�ضات  من 
حالة النعزال والنفرادية يف اأخذ القرارات وغياب 
ال�ضرح  هذا  لتفعيل  وال�ضجاعة  اجلريئة  املبادرات 
اأن  دون  مّرت  عامًا   30 فان  وعليه  كاماًل،  تفعياًل 
امل�ضهد  يف  العربي  للمغرب  قوّيا  ح�ضورًا  ن�ضتذكر 
اإىل  باملنطقة  يدفع  �ضيا�ضيًا  وثقاًل  والّدويل  الإقليمي 
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ل�ضعوب  اأف�ضل  م�ضتقبل  �ضمان  اأجل  من  املجتمعّية 
احّتاد  انفتاح  �ضرورة  اأّن  ثّم  املغاربية،  الأقطار 
بلدان  على  وباخل�ضو�س  اإقليميًا  العربي  املغرب 
القاّرة الإفريقّية هي �ضرورة ق�ضوى لإر�ضاء عالقات 
التحولت  على  به  يراهن  اإفريقي  ـ  مغاربي  تعاون 
الإفريقي  الحّتاد  واملناخّية وخا�ضة مع  القت�ضادّية 
ال�ضلم  وبرنامج  الإفريقية  احلرة  الّتجارة  جمال  يف 

والأمن.
الّتحركات  اأّن  اإّل  التحديات،  هذه  جميع  ورغم 
ول  تبدو خجولة،  العربي  املغرب  لتوحيد  واملبادرات 
فيما  وخا�ضة  الطيبة  البوادر  بع�س  وجود  هنا  ننكر 
يتعلق باملغرب، فالتغيري الأخري يف ال�ضيا�ضة املغربية 
مع  احلوار  ومبادرة  ال�ضحراء  ملف  يخ�س  فيما 
جديدة  �ضفحة  لفتح  جديدًا  توجهًا  نراه  اجلزائر 
اجلزائري  التون�ضي  الّتن�ضيق  اأّن  كما  منطقتنا،  يف 
التن�ضيق  وكذلك  والتهريب،  الإرهاب  مقاومة  يف 
اجلزائري التون�ضي فيما يتعلق بالو�ضع الليبي، يخدم 

م�ضلحة املغرب العربي. 
ول �ضّك اأّن تواتر الزيارات بني قيادات الأقطار، 
اإىل  اإ�ضافة  الإيجابّية،  انعكا�ضتها  لها  حماولت  تعّد 
الذي  احللم  وهو  املغاربي  القطار  م�ضروع  ا�ضتكمال 
اأحيا اآمال �ضعوب املنطقة بوحدة مغاربية جاري العمل 
عليه حاليًا عرب قيام م�ضروع خط ال�ضكك احلديدية 
العابر للدول املغاربية والرابط بني اجلزائر و تون�س 
وهو  كلم.   2.350 ُتقارب  م�ضافة  على  واملغرب 
ال�ضعوب  توا�ضل  الّتنقل احلر وحتقيق  لتاأمني  موؤ�ضر 
التجارية  املبادلت  لرتقية  اأي�ضا  ويهدف  املغاربية، 
بني دول املغرب الثالث، خا�ضة واأّن هذه املبادلت مل 
تتجاوز الـ: 3% مقارنة بالّتبادل الّتجاري بني بلدان 
غرب افريقيا التي ت�ضل اإىل حوايل %10 يف حني 

اإفريقيا. جنوب  دول  % بني  ترتفع اإىل ن�ضبة 19 
كل  تظل  وا�ضحة  روؤية  غياب  ظل  يف  ولكن 
اآمال  اإىل  ترتقي  ول  حمت�ضمة  واملبادلت  املحاولت 
ال�ضعوب املغاربية يف حتقيق م�ضريهم امل�ضرتك، ول 
وثابت، من  باأّن وجود مغرب عربي قوي  اأحدًا  ينكر 
�ضاأنه تغيري املوازين، وكّنا قد جتاوزنا اأغلب م�ضاكلنا 
اليوم، فكلفة »الال مغرب عربي«  دفع ول يزال يدفع 
الّتن�ضيق الكامل  �ضعبنا املغاربي ثمنها يف ظل غياب 
ومرتبك  ه�س  وعاملي  عربي  و�ضع  ظل  يف  والت�ضتت 
هجمات  اإىل  عر�ضة  الأقطار  كل  من  يجعل  والذي 

�ضر�ضة من الّلوبيات والإرهاب. 
وحتتاج منطقتنا املغاربية اليوم اإىل �ضرح موحد 
وقوي جامع يكون قادرًا على حتقيق الندماج اأملغاربي 
والأزمات  الرياح  هذه  جمابهة  على  اأي�ضًا  وقادرًا 
العربي والعامل، وعليه  الوطن  التي ميّر بها   العاتية 
وكل  حّر  مغاربي  نف�س  كل  اإىل  امللّحة  الّدعوة  فاإّن 
مع  جمددًا  والّتفكري  الّتحدي  لرفع  احلّرة  القيادات 
التخطيط املقرون بالعمل من اأجل الأمل الكبري و هو 

املغرب العربي الكبري.

في الصميم

نظام  رئي�س  موؤخرًا   �ضرح  هكذا  فار�ضية.  عليه  املطلة  الدول  وكل  فار�ضي  العربي  اخلليج  
اإليهم من حكام دول اخلليج  النتماء  العرب، ومن يدعي  العرب، كل  اإيران متحديًا  املاليل يف 

العربي.
من حق روحاين اأن ي�ضرح مبا ي�ضاء، وواجبنا نحن العرب اأن نرد، وعندما اأقول نحن العرب 
واقع  ولكن  حكامه،  قبل  من  وم�ضادرة  مغيبة  اإرادته  العربي  فال�ضعب  العربية،  الأنظمة  اأق�ضد 
احلال اأن الأنظمة العربية �ضمتت �ضمت القبور اأمام ت�ضريح خطري ي�ضدر عن م�ضوؤول اإيراين 
لأول مرة بهذه ال�ضمولية وي�ضف اخلليج العربي ودوله بالفار�ضية، م�ضتمدًا اجلراأة على الت�ضريح 
املبطن بتهديد من خنوع هذه الأنظمة وتاأمرها على ال�ضعب العربي وا�ضتهداف رموزه التي جرعت 

ال�ضم لويل نعمة هذا ال�ضغري امل�ضمى روحاين.
لو مل يتاآمر حكام اخلليج العربي على العراق وميهدوا ل�ضتباحته هل كان يجروؤ هذا القزم 

على اأن يقول ما قال؟؟؟
بال�ضمود  حممية  اخلليج  واإمارات  وممالك  ال�ضرقية  العربية  الأمة  وبوابة  �ضنوات  ثمان 
العراقي، ولول العراق وت�ضديه للهجمة اخلمينية يف الثمانينات لكنا �ضمعنا مثل هذا الت�ضريح 

قبل ثالثة عقود.
 اإن الت�ضريحات املتواترة لقادة نظام املاليل حول فار�ضية اخلليج العربي ودوله واحتاللهم 
لأربع عوا�ضم عربية تاأتي ا�ضتكماًل للدور ال�ضهيو - امريكي يف ت�ضريع وترية تطبيع اأنظمة دول 
اخلليج العربي مع الكيان ال�ضهيوين، فخوف هذه الأنظمة من ت�ضريحات امل�ضوؤولني الإيرانيني، 
وم�ضرحية العداء الأمريكي ال�ضهيوين لنظام املاليل، جعل هذه الأنظمة ت�ضتجدي الدعم الكاذب 
من اأمريكا وحتى ال�ضهيونية حلماية نف�ضها، واأ�ضطرت لتتحول من التن�ضيق ال�ضري مع ال�ضهاينة 
اىل التن�ضيق العلني، فجميعنا �ضاهد جلو�س م�ضوؤولني من دول اخلليج العربي على طاولة واحدة 
الكيان  الكامل مع  التطبيع   وب�ضكل علني يف موؤمتر وار�ضو، ما يعترب خطوة متقدمة على م�ضار 

ال�ضهيوين.
 اإن الأمةالعربية واأمن دولها يتحقق ب�ضمود رجالها وفعلهم الوطني، واميانهم بالبعد القومي 
لأمة العرب، وحكام العرب ب�ضكل عام وحكام اخلليج ب�ضكل خا�س ل ميلكون من هذه ال�ضفات 
�ضيئًا، ولذا �ضيجنون نتائج فعلتهم باأغتيال العروبة وحماتها، و�ضيدفعون ثمن ذلك عرو�ضهم، ولن 

يكون ذلك بعيدًا اإن مل ي�ضتفيقوا من غفلتهم، ول اأظنهم �ضيفعلون.
لك اهلل يا اأمة العرب.

زياد المنجد

تهديدات فارسية وتطبيعات خليجية
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السياسة

حيزية تلمسي

ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لالنتخابات المقبلة يثير الجدل

الشارع الجزائري بين رافض و مؤيد للعهدة الخامسة
�جلز�ئر  يف  �الأو�ساع  متيز  �لتوتر  من  حالة 
يف هذه �لفرتة �لتي ت�سبق �النتخابات �لرئا�سية 
�ملزمع �إجر�ءها يوم 18 �أفريل �ملقبل، و ينق�سم 
موؤيد  و  ر�ف�س  بني  �ليوم  �جلز�ئري  �ل�سارع 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  لرئي�س  خام�سة  لعهدة 
لالإنتخابات  برت�سحه  �أثار  �لذي  بوتفليقة 
�ملقبلة �لكثري من �جلدل خا�سة و �ن �لكل يعلم 
�سعبه يف كثري  �لذي غيبه عن  �ل�سحي  بو�سعه 
ر�سائل  بتوجيه  فيها  �كتفى  �لتي  �ملنا�سبات  من 

يقر�أها ممثليه نيابة عنه.
�أ�سبحت حمط  �ل�ساحة �ل�سيا�سية باجلز�ئر 
�للعبة  و  �لو�سع مثري  باأكمله الأن  �لعامل  �أنظار 

�ل�سيا�سية هناك يتوقع فيها �لكثري من �ملفاجاآت 
رئي�س  ملن�سب  �ملر�سحة  �الأ�سماء  �أمام  خا�سة 
بدخولها   �لتحدي  رفعت  �لتي  و  �جلمهورية 
�سباق �لرئا�سيات، و تخو�س �ليوم غمار مناف�سة 
و  �سامد  قوي،  موقف  يف  فيها  �خل�سم  �سعبة 
ثابث تدعمه �أحز�ب �لتحالف، و �ن كان موؤيدي 
�أحد  ت�سريحات  ح�سب  بوتفليقة  �لرئي�س 
�ن  �إال  باملائة   10 �سوى  ميثلون  ال  �ملر�سحني 
�لكرة ال تز�ل يف ملعب �حلزب �حلاكم و �جلهود 

�ملبذولة كبرية جد�.
�ملرت�سحني  قائمة  عن  نتكلم  �ن  قبل 
نقطة  �إىل  ن�سري  �ملقبل  �فريل   18 النتخابات 
مهمة �سبق و �ن تناولتها بع�س و�سائل �العالم 
مو�قع  على  مو�طنون  �آثارها  و  �جلز�ئرية، 
هو  و  منطقي  عر�س  يف  �الجتماعي  �لتو��سل 
عهد�ته  يف  �جلمهورية  لرئي�س  �ملوؤيدين  �ن 
و�أ�سبحو�  �ليوم  عليه  �نقلبو�  �لفارطة  �الأربع 
منهم  ب�سدة،  و  خام�سة  لعهدة  �لر�ف�سون  هم 
فنية،  و  �إعالمية  و  �سيا�سية  بارزة  �سخ�سيات 
ميكن  و  �لعاديني،  �ملو�طنني  فئة  عن  ناهيك 
�لرئي�س  لتويل  �لر�ف�سة  �لفئة  حتى  �نه  �لقول 
�أخرى  عبد �لعزيز بوتفليقة حكم �جلز�ئر مرة 
معار�سة  فئة  �أولها  ق�سمني  �إىل  بدورها  تنق�سم 
كل  تنكر  �نها  كما  �لرئي�س  ل�سخ�س  منتقدة  و 
�ل�سيا�سي  م�ساره  ت�سف  و  �أعماله  و  �إجناز�ته 
عديد  يف  مق�سر�  كان  �نه  بل  بالعادي  �لطويل 
و�سعه  �إىل  �لنظر  على  ف�سال  ح�سبهم،  �الأمور 
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في الصميم

مع  للتطبيع  واملهرولة  العميلة  العربية  الأنظمة  وحتاول  حاولت  مهما 
العربي خا�ضة يف  وال�ضباب  دور اجلماهري  ال�ضهيوين من حتجيم  الكيان 
رف�س وجمابهة حماولت التطبيع اإل ان هذه اجلماهري كانت حا�ضرة للرد 
على تلك النظمة وبقوة حيث انطلقت يف اأكرث من قطر عربي حمالت )ل 
للتطبيع والتطبيع خيانة لالمة والقد�س( وعربت جماهري الأمة عن حالة 
رف�س ال�ضباب العارمة مل�ضاريع التخاذل وخيانة الأمانة والتفريط بالرتاب 
ال�ضرق  يف  ال�ضالم  من  عدة  م�ضميات  حتت  الفل�ضطينية  واحلقوق  العربي 
الأو�ضط و�ضفقة القرن والتي ثبت انها ل تعيد لل�ضعب العربي اي حقوق ل 

يف الأر�س ول يف املقد�ضات.
والذين تفاجاأوا بح�ضور ممثلي الأنظمة ال�ضاعية اإىل التطبيع واجللو�س 
الر�ضمي  التطبيع  بداأت عمليات  لقد  نقول  نتنياهو،  واحدة مع  على طاولة 
ال�ضهيوين  والكيان  اأمريكا  مع  الأنظمة  هذه  تاآمرت  عندما  الأنظمة  لهذه 
احل�ضار  بفر�س   1990 عام  العراق  تدمري  يف  ت�ضارك  ان  ر�ضيت  و 
اجلائر على ال�ضعب العراقي وكذلك امل�ضاركة الفعلية يف �ضن احلرب على 
يف  مدريد  موؤمتر  عقدوا  اأرادوا  ما  لهم  مت  اأن  وبعد   1991 عام  العراق 
جورج  ف�ضل  بعد  تعرث  امل�ضروع  هذا  لكن  عربية  دول  مب�ضاركة  العام  نف�س 
بو�س يف انتخابات عام 1992 ومع ا�ضتمرار احل�ضار على العراق وغزوه 
واحتالله  وخلو ال�ضاحة العربية من قوى الرف�س العربي احلقيقي، متدد 
الكيان ال�ضهيوين مبباركة اأمريكا يف عالقاته مع الأنظمة العربية والتي هي 
الأنظمة  ال�ضهيوين، فباتت هذه  الأمريكي  الركب  اأنظمة ت�ضري يف  ا�ضا�ضا 
بزيارات متبادلة  والقيام  ال�ضهاينة  الت�ضريح بعالقاتها مع  ل تخجل من 
معلنة وغري خمفية  فلم يبقى على ال�ضاحة العربية من يخ�ضى من ردة فعله 
اإزاء هذا النحطاط والرتدي يف مواقف الأنظمة العربية على ح�ضاب حقوق 

الأمة العربية والإ�ضالمية ومداهنة نظام غا�ضب عدواين حمتل.
ان  ال  اإعالميا  بعدا  اخذت  واإن  الإ�ضت�ضالمية  الت�ضوية  م�ضاريع  ان 
الوطنية  وقواها   الأمة  جماهري  لوعي  وذلك  الف�ضل  احلتمية  نتيجتها 
ب�ضباب  معقودا  المل   ويبقى  ال�ضهيونية،  والهيمنة  لالحتالل  الراف�ضة 
المة فهم من يقود عمليات التغيريعلى امتداد م�ضاحة الوطن العربي مهما 
تكالبت على الأمة  كل موؤامرات اأمريكا وال�ضهيونية فاإن امتنا العربية تبقى 

امة حية وان اأ�ضابها بع�س الوهن وال�ضعف نتيجة خيانة الأنظمة العميلة.

علي الزبيدي

األمة و الموقف من التطبيع  الخياني

رئي�س  �ي  يتوالها  �لتي  �مل�سوؤوليات  و  �ملهام  تاأدية  �أمام  كعائق  �ل�سحي 
يف دولته.

�ل�سيا�سي  م�ساره  و  �لرجل  باإجناز�ت  �لكثريون  يعرتف  باملو�ز�ة  و   
�حلافل بالنجاحات و يذكرون د�ئما م�سروعا �مل�ساحلة و �لوئام �ملدين 
فيها �جلز�ئريني من  �سود�ء عانى  �أخرجا �جلز�ئر من ع�سرية  �للذ�ن 
�أعاد للجز�ئر هيبتها و مكانتها  �ملوت و �الإرهاب، و �ي�سا بنى و �سيد و 
بني �لدول و كان رجل �سلم حقا. �إال �ن ما تعرت�س عليه هذه �لفئة الأنها 
حتب �لرئي�س ترف�س توليه �حلكم مرة �أخرى و ترى �نه يجب �ن يرتاح 
و هذ� ما يطالب به عدد كبري من �ملو�طنني �لر�ف�سني للعهدة �خلام�سة 
�لذين  يف�سلون �ن ير�عي �ملوؤيدين لها �لو�سع �ل�سحي للرئي�س. علما 
�سلمية  م�سري�ت  يف  �ل�سعب  فيها  خرج  �جلز�ئر  ب�سرق  مناطق  عدة  �ن 
�أع�ساء  و  �حلكومة  متهمني  �خلام�سة  للعهدة  رف�سهم  للتعبريعن 
�الأحز�ب �ل�سيا�سية �ملحالفة بالتو�طوؤ من �جل �سمان �سري م�ساحلهم 

حتت عهدة خام�سة.
و  �لرئا�سيات  �سباق  خلو�س  �ملتناف�سني  ي�ستعد  جهتهم  من  و   
قائمة  تت�سمن  كما  �ساخنة،  �ستكون  �نتخابية  حلمالت  �لتح�سري 
�ملرت�سحني لرئا�سيات 18 �أفريل �ىل جانب �لرئي�س �حلايل عبد �لعزيز 
مرت�سحني  �أي�سا  و  بارزة  �سخ�سيات  و  ر�ئدة  �أحز�ب  روؤ�ساء  بوتفليقة 
�ل�سابق  �لوزر�ء  رئي�س  منهم  �ملو�طنني  �أو�ساط  يف  �سعبية  لهم  �أحر�ر 
منا�سب  �سغل عدة  �لذي  رئي�س حزب طالئع �حلريات  فلي�س  بن  علي 
و عبد  علي غديري،  �ملتقاعد  و �جلرن�ل  عليا يف �حلكومة �جلز�ئرية، 
للمرت�سحني  بالن�سبة  �ما  �ل�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  مقري  �لرز�ق 
�مل�ستقلني، نذكر رجل �الأعمال ر�سيد نكاز و �ل�سحفي عبد �لغني مهدي 

و �الإعالمي عبد �لرحمان هنانو.
و جتدر �الإ�سارة �أي�سا يف نف�س �ل�سياق �ن �النتخابات �لرئا�سية �ملقبلة  
و   ،2016 د�ستور  ��ستحدثت يف   �آليات جديدة  ينتظر �جر�ئها يف ظل 
 410 �ملكونة من  �لعليا ملر�قبة �النتخابات  �مل�ستقلة  �لهيئة  �لتي ت�سم 
 2019 �فريل  رئا�سيات  �سفافية  على �سمان  �ل�سهر  و مهمتها  ع�سو�، 
�إىل غاية  ت�ستمر  و  �لناخبة  �لهيئة  ��ستدعاء  �لهيئة منذ  بد�أت مهنة  و 
�الإعالن عن �لنتائج �ملوؤقتة لالنتخابات، علما �ن �لهيئة بد�أت مهمتها يف 

ت�سريعيات مايو 2017 و حمليات نوفمرب من نف�س �ل�سنة.
�لبع�س  يتخذها  �لتي  �لتفا�سيل  بع�س  يف  �خلو�س  نف�سل  ال  و 
�أوتار  على  �للعب  و  �جلز�ئر  يف  �لو�سع  لتاأجيج  �ساخنة  �سلبية  كنقاط 
�لعرب"  "كل  جملة  ت�سلط  كعادتها  و  م�سو�سة،  �أ�سو�ت  خللق  �ل�سيا�سة 
حماور  �إي�سال  و  �ملعلومة  لنقل  �الأحد�ث  �أبرز  على  �ل�سوء  مرة  كل  يف 
�الأحد�ث مبو�سوعية و حياد، معززة بذلك مو�قفها �لتابثة و �ملعروفة 
يف �لق�سايا �لعربية و لعل ما يجري يف �جلز�ئر  �ليوم ي�ستحق �ن نتوقف 
عنده و نقل تفا�سيله كونه يوؤرخ ملرحلة مهمة يف �مل�سار �ل�سيا�سي يف بلد 

�ملليون و ن�سف مليون �سهيد.

الهيئة 

المستقلة 

لالنتخابات 

تعد بضمان 

شفافية 

الرئاسية
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وطنية دول���ة  ال��ى  ي��رن��و  اليمن 
السياسة

الذين  اأولئك  اعترب  ال�ضياق،  هذا  يف     
هو  �ضالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  اأن  اعتقدوا 
خط الدفاع الأخري �ضد الفو�ضى اأنه حان الوقت 
يناير/  من  الأول  ففي  ال�ضلطة.  يف  ل�ضتمراره 
اليمني  الربملان  اأقر   ،2011 الثاين  كانون 
حتديد  باإلغاء  املتعلق  الد�ضتوري  التعديل  مبداأ 
البالد  و�ضع  وكون  اجلمهورية.  رئا�ضة  وليتي 
مزمنًا،  الجتماعي  وال�ضتياء  ه�ضًا،  القت�ضادي 
اأحزاب متطرفة )  وجدتها القوى املعار�ضة، من 
الزيديون(،  واحلوثيون  ال�ضنة  امل�ضلمون  الأخوان 
وال�ضيوعيون اجلدد، الذين يتحركون يف اجلنوب، 
ما  �ضرعان  مترد  حركة  لإطالق  منا�ضبة  فر�ضة 
حتولت اىل مواجهة م�ضلحة. ويف �ضياق احلركات 
هذه  تلقت  العربي"،  الربيع  بـ"  ات�ضفت  التي 
املنظمات  من  العديد  دعم  املتمردة  احلركات 
موؤ�ض�ضة  ذلك  يف  مبا  ال�ضمعة،  �ضيئة  اخلارجية 
الق�ضف  اأدى  يونيو،  من  الثاين  ويف  �ضورو�س. 
الذي تعر�س له الق�ضر الرئا�ضي اىل مقتل عدد 
من الأ�ضخا�س، بينما غادر الرئي�س �ضالح اليمن 
ليتلقى العالج يف اململكة العربية ال�ضعودية، نتيجة 
�ضنعاء  اىل  عاد  وعندما  بالغة.  بجروح  اإ�ضابته 
خارج  يزال  ل  الو�ضع  كان  ايلول،  �ضبتمرب/  يف 
نوفمرب/  من  والع�ضرين  الثالث  ويف  ال�ضيطرة. 
مبادرة  على  �ضالح  الرئي�س  وّقع  الثاين،  ت�ضرين 
دول اخلليج التي وافق مبوجبها على ت�ضليم مهام 
ال�ضلطة لنائبه عبد ربه من�ضور هادي، و�ضوًل اىل 
 2012 �ضباط  فرباير/  يف  املبكرة  النتخابات 
التي �ضهدت انتخاب عبد ربه لولية موؤقتة مدتها 
امليثاق   " لـ  البالد  خ�ضعت  وبالتايل،  �ضنتان. 

املوؤقت لإعادة النظام"
   اإن احلوار الوطني الذي �ضم، منذ مار�س/ 
الفئات  خمتلف  عن  ممثلني   ،2013 اآذار 
فرباير/  يف  هادي،  للرئي�س  اأتاح  قد  ال�ضيا�ضية، 
الد�ضتور  ل�ضياغة  جلنة  اإن�ضاء   ،2014 �ضباط 
وهو  الوزير،  احمد  ا�ضماعيل  يرتاأ�ضها  اجلديد، 
عمل  خطة  مع  العليا،  املحكمة  يف  �ضابق  ع�ضو 
قوامها �ضياغة ن�س يق�ضم البالد اىل �ضتة اأقاليم 
ا�ضتكملت  وقد  فدرايل.  نظام  نطاق  يف  جديدة 
تدهور  ب�ضبب  ظبي،  اأبو  يف  اأعمالها  اللجنة  هذه 
متمردي  دخول  اإثر  خا�ضة  اليمن،  يف  الأو�ضاع 
اأن�ضار اهلل اىل �ضنعاء، يف �ضبتمرب 2014. يف 
الد�ضتور  م�ضروع  اللجنة  �ضاغت  املطاف،  نهاية 
يناير  ال�ضابع من  الرئي�س هادي يف  ت�ضلمه  الذي 
تاأ�ضي�س  هو  الرئي�س  التجديد  وكان   .2015
ح�ضرموت  اأقاليم:  �ضتة  قوامها  فدرالية  دولة 
يف  �ضوقطرة  جزيرة  وي�ضم  املكاّل،  وعا�ضمتها 
الهندي،  املحيط  غربي  �ضمال-  يف  العرب،  بحر 
وي�ضم  عدن،  اإقليم  �ضباأ،  اإقليم  و�ضبوة.  واملهرة 
وعا�ضمته  اجلند  اإقليم  وال�ضالع.  حلج  اأبني، 
وعا�ضمته  اآزال  اإقليم  اإب.  حمافظة  وي�ضم  تعز، 
وي�ضم  الفدرالية(،  الدولة  )عا�ضمة  �ضنعاء 
عا�ضمته  تهامة،  اإقليم  وذمار.  وعمران  �ضعدة 
احلديدة، اأكرب مرفاأ على البحر الأحمر، وي�ضم 
رمية، املحويت وحجة. ول �ضك بان هذا النموذج 
وطني  تراث  اأي  على  يرتكز  ل  الذي  الفدرايل، 
والذي يبدو اأنه ح�ضيلة ترتيبات ظرفية وح�ضابات 
�ضيا�ضية، هو حمفوف باملخاطر. حيث ُيخ�ضى من 
التي  اجلزئية  والكيانات  القبلية  النزعة  تفاقم 
�ضغرية.  دول  اىل  وجتزئة  تف�ضخ  عوامل  ت�ضكل 
النفطية  الرثوات  توزيع  م�ضاألة  تنطرح  كذلك، 
املوجودة يف اإقليمي �ضباأ وح�ضرموت ب�ضكل خا�س.

الدور الإيراين الب�صع
اأبدت حركة  اإيران،     بتحري�س من راعيتها 
لي�س  التوزيع،  هذا  حيال  حتفظاتها  اهلل  اأن�ضار 
يناق�س  لأنه  بل  الوطنية،  الوحدة  يهدد  لأنه 
اإقليمني،  اىل  البالد  بتق�ضيم  القا�ضي  اقرتاحها 
)�ضيعية(،  زيدية  غالبية  اإحداهما  على  ت�ضيطر 
ال�ضيطرة  باإمكانية  واإيران  حيث يعتقد احلوثيون 
مل  جديد،  د�ضتور  م�ضروع  فاإن  وبالتايل،  عليها. 
لدى  ت�ضاوؤل  مو�ضع  بقي  اجلميع،  بر�ضى  يحَظ 
على  ا�ضتولت  التي  امل�ضلحة،  اهلل  اأن�ضار  ف�ضائل 

ايلول  �ضبتمرب/  من  والع�ضرين  التا�ضع  ويف   
1994، عمد املجل�س الوطني اىل انتخاب رئي�س 
مبجموع  �ضالح  اهلل  عبد  علي  ففاز  للجمهورية. 
والع�ضرين  ال�ضابع  ويف   .  259 من  �ضوتًا   253
انتخابات  اأجريت   ،1997 ني�ضان  ابريل/  من 
ففاز  العام.  القرتاع  بطريق  جديدة  ت�ضريعية 
انتخاب  واأتاح  �ضاحقًا  فوزًا  الرئي�س �ضالح  حزب 
�ضباط  فرياير/  من  الع�ضرين  ويف  امراأتني. 
د�ضتوري  تعديل  حول  ا�ضتفتاء  اأجري   ،2001
رئي�س  ولية  مدة  تكون  اأن  على  ين�س  جديد 
من  باأكرث  له  يحق  ول  �ضنوات  �ضبع  اجلمهورية 

وليتني متتاليتني.

نح� احلرب الأهلية
الفقري  البلد  اليمن،  اأ�ضبح  تدريجيًا،     
القبلية  به  تع�ضف  والذي  م�ضطربة،  بيئة  يف 
ال�ضطراب  دّوامة من  رهينة  القات،  وا�ضتهالك 
املوؤامرات،  يحوكون  ال�ضيوعيني  فقدامى  الدائم. 
واجلماعات الإرهابية ) القاعدة( تذر قرنها يف 
والقبائل  الدولة،  هيبة  اىل  تفتقر  التي  املناطق 
�ضعدة  يف  تتحرك  القدمية  امللكية  الزيدية 
واجلوف وعمران، يف حني تنامت حركة متطرفة 
 " اي�ضًا  وت�ضمى  اأن�ضار اهلل،  جديدة، هي حركة 
احلوثية" التي ا�ض�ضها ح�ضني بدر الدين احلوثي، 
التي تدعمها قوى خارجية، وبخا�ضة ايران باملال 
وال�ضالح. ومع اأول حرب �ضد احلوثيني يف اإقليم 
البالد  �ضهدت  و2010،   2004 بني  �ضعدة، 
ف�ضائل  بني  مواجهات  تاريخها  يف  الأوىل  للمرة 

اإ�ضالمية خمتلفة.

الدكتور شارل سان برو

الق�صم الثاين و الأخري
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ثم  ومن  ال�ضرتاتيجي،  احلديدة  ميناء 
�ضنعاء،  يف  الرئا�ضي  الق�ضر  اجتاحت 
ا�ضطر  مما   ،2015 يناير   20 بتاريخ 
الفرار.  اىل  واحلكومة  هادي  الرئي�س 
اجلماعات  توجهت  الوقت،  نف�س  ويف 
احلوثية، املدعومة بقوة من قبل امليلي�ضيات 
اأرادت  التي  اللبناين  اهلل  وحزب  الإيرانية 
نحو  املندب،  باب  م�ضيق  على  ال�ضيطرة 
بدعم  ال�ضعودية  الأرا�ضي  وق�ضفت  عدن 
امليلي�ضيات الإيرانية. وهكذا، غرقت البالد 
الأمم  قرار  طلب  اأن  اىل  الفو�ضى،  يف 
ابريل   14 )تاريخ   2216 رقم  املتحدة 
�ضوتًا   14 عليه  وافق  الذي   –  )2015
عن  الكف  احلوثيني:  من  رو�ضيا-  واإمتناع 
اللجوء اىل العنف، �ضحب قواتهم من جميع 
املناطق التي �ضيطروا عليها يف وقت �ضابق، 
عن  الكف  �ضنعاء،  العا�ضمة  ذلك  يف  مبا 
احل�ضرية  ال�ضالحيات  من  تعترب  اأعمال 
المتناع  ال�ضرعية،  اليمنية  للحكومة 
للدول  تهديدات  او  ا�ضتفزازات  اأية  عن 
املجاورة، مبا يف ذلك ال�ضتيالء على اأر�س 
حماذية  مناطق  يف  تقع  اأ�ضلحة  وخمازن 
للحدود او داخل اأرا�ضي جماورة. ومبوجب 
املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  ال�ضابع  الف�ضل 
عديدة  عقوبات  الأمن  جمل�س  فر�س 
توريد  حظر  ذلك  يف  مبا  املتمردين،  على 
املتحدة  الأمم  قرار  حث  اأخريًا،  ال�ضالح. 
وب�ضورة  فورًا  ال�ضتجابة  "على  املتمردين 
امل�ضاركة  اليمني  الرئي�س  لطلب  اإيجابية 
ال�ضعودية،  العربية  يف  الريا�س،  موؤمتر  يف 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  رعاية  حتت 
يف  ال�ضيا�ضي  النتقال  دعم  يف  وال�ضتمرار 
اإ�ضراف  حتت  املفاو�ضات  وتعزيز  اليمن، 
الأمم املتحدة. والواقع اأن هذا القرار هو، 
وا�ضحة  ر�ضالة   " مبثابة  الأردن،  ح�ضب 
كل  واىل  اجلوثيني  اىل  جدًا  و�ضارمة  جدًا 
ا�ضتقرار  يهدد  من  كل  واىل  يدعمهم،  من 
دول  تفوي�س  نتيجته  وكانت  اليمن". 
العرب  وال�ضركاء  التعاون اخلليجي  جمل�س 

مب�ضوؤولية ت�ضوية الأزمة.
   يف هذا ال�ضياق، ويف خريف 2015، 
دول  قوامه  عربي،  حتالف  ت�ضكيل  مت 
وبع�س  واملغرب  وم�ضر  العربي  اخلليج 
احلوثيني  وجه  يف  للوقوف  الأخرى،  الدول 
وا�ضتعادة �ضيطرة الرئي�س هادي على جزء 
التحالف،  هذا  اأهداف  ومن  البالد.  من 
خا�ضة بالن�ضبة لالإمارات العربية املتحدة، 
ا�ضرتاتيجية مالحية حقيقية، هو  لها  التي 
حترير �ضواحل اليمن وتاأمني حرية املالحة 
يف املنطقة، خا�ضة يف م�ضيق باب املندب. 

يف نف�س الفرتة، اأقام الرئي�س ال�ضابق علي 
عبد اهلل �ضالح حتالفًا غريبًا مع احلوثيني. 
ويف  طوياًل.  ي�ضتمر  مل  التحالف  هذا  لكن 
حزب  دعا   ،2017 دي�ضمرب  من  الأول 
�ضالح،  حزب  وهو  العام،  ال�ضعبي  املوؤمتر 
وبعد  احلوثيني.  مناه�ضة  اىل  املواطنني 
�ضالح  اهلل  عبد  علي  اغتيل  معدودة،  اأيام 
املرتبطة  احلوثية،  امليلي�ضيات  قبل  من 

باإيران، وذلك يف الرابع من دي�ضمرب.
الف�ضائل  بني  ال�ضراع  وي�ضتمر     
اإيران،  من  الدعم  يتلقى  بع�ضها  اليمنية: 
وقد  العربي.  التحالف  من  الآخر  وبع�ضها 
اجلماعات  بع�س  الفو�ضى  هذه  ا�ضتغلت 
خا�ضة   ( الدينية   – ال�ضيا�ضية  املتطرفة 
القاعدة يف �ضبه اجلرية العربية( فرتكزت 
 ،2018 دي�ضمرب  ويف  البالد.  �ضرق  يف 
واملتمردون،  ال�ضرعية  احلكومة  اجتمعت 
�ضتوكهومل  يف  اإيران،  تدعمهم  الذين 
منظمة  اإ�ضراف  حتت  مفاو�ضات  لإجراء 
الأمم املتحدة. بيد اأن املوفدين احلكوميني 
احلوثي  الوفد  جدية  عدم  على  اعرت�ضوا 
تعليمات  تلقى  اأنه  يبدو،  كما  تبني،  الذي 
ال�ضلمي،  احلل  دون  باحلوؤول  اإيران  من 
ت�ضعى  التي  طهران  خطط  ي�ضجع  ل  الذي 
وقد  اليمنية.  الأهلية  ا�ضتمرار احلرب  اىل 
مت توقيع اتفاقية مبهمة للخروج من الأزمة، 
اإمنا مل يوؤَت فيها على ذكر ميناء احلديدة. 
ان�ضحاب  على  التفاقية  هذه  وتن�س 
نحوه  تتجه  الذي  امليناء  من  املتمردين 
بلدان  متولها  التي  الإن�ضانية،  امل�ضاعدات 
اخلليج العربية. والواقع اأن انتهاكات وقف 
انفكت  ما  احلوثيني  قبل  من  النار  اإطالق 
قد  املتمردين  هوؤلء  اأن  يبدو  ول  م�ضتمرة، 
تلقوا الإذن من اأ�ضيادهم الإيرانيني باإبداء 

الرغبة يف اخلروج من الأزمة.
تذليل  اليمن من  يتمكن   منذ عقود مل 
النق�ضامات  تقلي�س  يف  املتمثل  التحدي 
اأي  والإيديولوجية،  والقبلية  الإقليمية 
عليها  ي�ضجع  التي  هذه  التفكك  عوامل 
بحاجة  فاليمن  اإيران(.  )خا�ضة  اخلارج 
لتحقيق  و�ضرعية  قوية  موؤ�ض�ضات  اىل 
يف  الكربى  التوجهات  بني  الوطني  التوافق 
ب�ضاطة،  وبكل  يحتاج،  اإنه  معقد.  جمتمع 
الت�ضميم  بذلك  واأعني  عادل،  حاكم  اىل 
على �ضلطة مطلقة حتمي البالد من مكائد 
التق�ضيم  وخماطر  املتحاربة  الف�ضائل 
اليمن  كان  م�ضى،  فيما  اخلارج.  ومكائد 

ي�ضمى اليمن ال�ضعيد، فمتى يعود �ضعيدا

نقطة أول السطر

بنا  مّرت  التي  الدرو�س  �ضن�ضتوعب  كعرب  اننا  يبدو  ل 
يف  بنا  �ضتمّر  التي  تلك  حتى  ول  بنا  الآن  متّر  والتي  �ضابقًا 
امل�ضتقبل، فيومًا بعد اآخر تتك�ضف لعبة التخادم ال�ضهيوين 
ال�ضفوي على اأمتنا وعروبتنا، وعلى ار�ضنا وم�ضتقبلنا، حتى 
ا�ضبحت بع�س ف�ضائل املقاومة تدين بالولء الكامل لنظام 
املاليل ما دام هذا النظام يرفع �ضعار )ازالة ا�ضرائيل من 
بال�ضعارات وحدها  ن�ضاأل، هل  ان  الوجود( ولكن هنا علينا 
بال�ضعارات  اي�ضًا  وتتم  وال�ضلم؟  احلرب  قرار  اإتخاذ  يتم 
�ضهده  فما  ال�ضلم؟  وبعد  احلرب  بعد  ما  ت�ضويات  نف�ضها 
لإعادة  عملية  فقط  لي�س  هو  املا�ضي  ال�ضهر  وار�ضو  موؤمتر 
الأهمية  بالغة  ر�ضالة  اي�ضا  ولكنه  العربي  النظام  تروي�س 
لل�ضعب العربي وخ�ضو�ضا ذلك ال�ضعب الذي يوجد يف دول 
واإمارات حتاول اخلال�س من رهبة نظام املاليل عن طريق 
املهادنة مع دولة الحتالل، من خالل ايجاد حلف يجمعهما 
�ضيطنوه  اأن  بعد  ايران  نظام  �ضّد  مقبلة  ملواجهة  كمقدمة 
والوعود  بالورود  الر�س  له  وفر�ضوا  وال�ضواريخ  بالنووي 
تلو الخرى. ولكن هذه  الواحدة  العوا�ضم العربية  باإحتالل 
والب�ضرية  احليلة  قليلي  على  اّل  تنطلي  ل  ال�ضيناريوهات 
املاليل  ونظام  نتنياهو  واحتالل  ترامپ  امريكا  فالثالثي 
ال�ضف  يف  العربي  ال�ضعب  ويقف  واحد،  �ضّف  يف  يقفون 
حكامهم  مع  القرن  �ضفقة  تنفيذ  اإجراءات  بانتظار  املقابل 
عليها  بالتوقيع  احلكام  لهوؤلء  والتربيرات  احلجج  واإعطاء 
والقبول بها. وبذلك �ضيمكنهم من الق�ضاء كليا على ق�ضية 

العرب املركزية )فل�ضطني وعا�ضمتها القد�س(. 
على النخب العربية يف هذه املرحلة دور مهم وكبري يف 
نف�ضها  ومكا�ضفة  اليرانية  ال�ضهيونية  اللعبة  اوراق  ك�ضف 
وو�ضع  ال�ضراع  اأولويات  حتديد  يف  الخرين  مكا�ضفة  قبل 
خفايا  واإبراز  العربي،  ال�ضعب  اأمام  احلروف  على  النقاط 
الالعبني  ود  وك�ضب  العامل احلرة  �ضعوب  امام  هذا احللف 
ولدينا  حق  ا�ضحاب  فنحن  امل�ضريية.  لق�ضايانا  الدوليني 
ق�ضية ولكن امل�ضكلة يف اأننا ل جنيد ت�ضويقها مثل الخرين.

هالل العبيدي

مؤتمر وارسو والحق 
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اإل  قد ل يكون كالمنا مبنيًا على وثائق ، 
ل  وقائع  و  م�ضاهد  على  مبني  �ضك  بال  اأنه 

تخفى على اأحد.
الأمة  اأبناء  على  �ضهاًل  يكون  عندما 
العربّية اأن يختاروا "اإيران" اأو "تركيا"، من 
حّقنا اأن نت�ضاءل عن �ضّر تلك ال�ضهولة، ولي�س 
اأْن  من حّقنا اأن نعمى عن حقائَق من �ضاأنها 
ماأزقنا  يف  اأو  حياتنا  يف  كثرية  اأمورًا  جتلَو 

احل�ضارّي الراهن.
ال�ضطفافات  اإّن  احلقائق:  هذه  من 
املا�ضي،  القرن  تطبع  كانت  التي  احلزبية 
اإيديولوجّيًا  ا�ضطفافًا  مبجملها  تكن  مل 
نه�ضوية  �ضعارات  يرفع  ا�ضطفاٌف  بل  بحتًا، 
عن  تعوي�ضًا  ال�ضارخ،  وبال�ضوت  وحتررية 
حَرم  جائر،  غري  اأو  جائر،  تاريخّي  تهمي�ٍس 

سعد كموني

إيران وتركيا .... المأزق والرهان

السياسة

كثريين من اأبناء الأمة من التفكري وامل�ضاركة 
والنخراط يف اجلماعة. فكان العمُل احلزبُيّ 
الأمامّية  ال�ضفوف  يف  للن�ضال  منا�ضبًة 
انزاح  قد  الغنَب  هذا  باأن  اإ�ضعارًا  غالبًا، 
النظر  غياب  اإىل  ذلك  فاأدى  رموزه.  بكل 
التاريخ،  لأحداث  العلمي  والنقد  املو�ضوعي 
للخطط  واملحا�ضبة  املراجعة  غياب  كذلك 
والتطلعات  وال�ضعارات  والأفكار  املرحلّية، 
ال�ضرتاتيجّية. فلم يكن عند هوؤلء اأن تتحّقَق 
اأن  املهّم  كان  بل  بال،  ذا  اأمرًا  الأمِة  اأهداف 
املواقع  يف  التمو�ضع  يف  اأهدافهم  تتحّقق 
املتقّدمة، حيث ال�ضوء الإعالمي، والإ�ضارات 

والألقاب و...
واحلقيقة الأخرى التي جتلو اأمور ماأزقنا، 
هي يف كرثة البديهيات وامل�ضلمات يف حياتنا، 

الأمر الذي يعطُل التفكري عند العوام ل�ضالح 
العتقاد  عن  الناجَمني  وال�ضتزلم  التبعية 
باأن خال�ضنا يحتاج قيادًة ملهَمًة و�ضخ�ضياٍت 
فّذة تقربنا اإىل اهلل زلفى، وهنا ياأتي الرهان 
الكالم  حت�ضن  ل  �ضيا�ضية  طفيليات  على  
يف  نف�ضها  ت�ضع  اأنها  اإل  الأفعال،  حت�ضن  ول 
التابعني  مل�ضالح  الأمني  احلار�س  مو�ضع 
ول  م�ضالح  ول  حرا�ضة  ول  وحرارة،  ب�ضغٍف 

من يحزنون. اأوهاٌم باأوهام.    
يف  هي  احلقائق،  هذه  من  الأثايف  وثالثة 
الطفيليات،  هوؤلء  اإ�ضكات  عن  الّنَخب  عجز 
بالعلم واملنطق واحلجة والو�ضوح، ومرّد هذا 
من  اخلوف  هو  اأولهما  اأمرين:  اإىل  العجز 
اجلَهلة، وثانيهما هو النفاق الذي ل يرفع من 
�ضاأنهم عند هوؤلء بقدر ما يجعلهم مدمنني 
نفاقهم  يزعمون  اأنهم  والأ�ضواأ  التنازل.  على 
�ضيا�ضًة لتجاوز الكثري من املطّبات، حتى بات 

ارتباط ال�ضيا�ضة بالنفاق ارتباطًا وثيقًا.
املوؤ�ض�ضة  انهيار  الرابعة هي يف  واحلقيقُة 
باأجياٍل  احلياة  تزّوُد  التي  العالية،  التعليمّيِة 
اإنها  عنها:  يقال  اأن  ينبغي  ما  اأقُلّ  جديدة، 
لأ�ضحاب  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  فتبعّيُة  متعّلمة. 
النفوِذ جعل من م�ضاريعها عوائق اأمام الرقّي 
باحلياة فوق توافه الأمور، ناهيك بخ�ضخ�ضة 
ما  والتفئيت،  التفتيت  ل�ضالح  القطاع  هذا 
موؤمل  نزيف  من  با�ضتمرار  نعاين  يجعلنا 
العام،  بال�ضاأن  الهتمام  عن  الأجيال  يبعُد 
بحثًا  الهجرة  انتظار  على  اأنف�ضهم  فيوّطنوَن 

عن فر�ٍس كرميٍة للعمل والعي�س.
هذه  تت�ضع  ل  اأخرى  حقائق  هناك  ورمبا 
كاٍف  ذكرناه  ما  اأّن  اإل  لذكرها،  العجالُة 
اإىل  التطلع  يف  ال�ضهولة  اأ�ضباب  لكت�ضاف 
علينا،  نفوذهما  لب�ضط  تركيا  اأو  اإيران 
�ضعارات  حتت  تقا�ضمنا  على  واتفاقهما 

واأوهاٍم تعاك�س حركَة التاريخ.
ولية  دولة  ول  ممكنة،  اخلالفِة  دولُة  ل 
تطحَن  اأن  املمكن  ولكّن  ممكنة،  الفقيه 
والتقدمية  العلمية  الأفكار  كّل  الأوهاُم  هذه 
اجلاهلة  الوحو�س  وبرباثن  والنه�ضوية، 
يقول  ل  نراه،  الذي  فامل�ضهد  عندنا.  املتاأنقِة 
اإّن قّوَة اإيران اأو قّوَة تركيا هي التي ت�ضتتبعنا، 

بل قّوة ماأزقنا وعجزنا، وخوفنا.
مربرًا،  زال  ما  ما،  خال�س  على  الرهان 
تتخّلُق يف  قوٌة  عنها  ينجم  التحديات  قوة  اإْذ 
رحِم الأمة لي�س بال�ضرورة قوة ع�ضكرية وهي 
�ضرورية، بل قوة املجتمع هي ال�ضرورُة التي 

حت�ضن الأهداف النبيلَة لأّي اأّمة.
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عملّية فدائّية قتلت الع�ضرات ون�ضفت حافلة 
تقّل اأكرث من اأربعني عن�ضرًا من احلر�س الثوري 
الإيراين يوم 13 فرباير وحتديدًا بالتزامن مع 
اإنعقاد موؤمتر وار�ضو لل�ضالم بال�ضرق الأو�ضط، 
يف  العابثة  اإيران  حما�ضرة  اإىل  يهدف  والذي 
منظمة  تبّنت  ما  و�ضرعان  املنطقة.  اإ�ضتقرار 
جي�س العدل البلو�ضّية هذه العملّية الكبرية جدًا 
للحّط من هيبة الدولة الإيرانية واحل�ضا�ضة يف 

توقيتها والوخيمة يف اآثارها.
وكثريًا ما تباهت اإيران مبا ي�ضّمى بحر�ضها 
الثوري، ورّوجت لإ�ضتحالة هزميته، واأّدعت باأّنه 
ال�ضعوب  و�ضالمة  واإ�ضتقرارها  اأمنها  �ضامن 
على  القائمة  جغرافيتها  �ضمن  تقيم  التي 
كافة  اأمام  ن  املح�ضّ الدرع  وهو  الإحتاللت، 
ولكّن  قّوتها،  بلغت  مهما  اخلارجّية  التهديدات 
عملّية بلو�ض�ضتان ف�ضحت امل�ضتور وك�ضفت مدى 
ه�ضا�ضة هذا الدرع ومن ثّم مدى ه�ضا�ضة الدولة 

الإيرانّية برّمتها.
و�ضحق  الإيرانّية  الدولة  رعب  م�ضل�ضل  وبداأ 
 22 يف  ال�ضهرية  الأحواز  عملّية  منذ  هيبتها، 
�ضبتمرب العام املا�ضي، والتي ا�ضتهدفت عر�ضًا 
الأحواز  يف  الثوري  احلر�س  يت�ضّدره  ع�ضكرّيًا 
�ضتني  وجرح  ع�ضكرّيًا  ثالثني  وقتل  املحتّلة 
الفرار  منافذ  اأغلقت  النريان  وكثافة  اآخرين، 
�ضوا  اأمامهم  يبقى  ومل  الفر�س،  ع�ضاكر  اأمام 

الإختباء باملياه الآ�ضنة.
فدائّية  عملّية  املا�ضي  العام  نهاية  و�ضهدت 
الإيرانّية،  وال�ضرطة  الأمن  قوات  �ضد  اأخرى 
حتت�ضن  التي  جابهار  مبدينة  البلو�س  نفذها 

ويعّد  عمان  بحر  �ضمايل  اإ�ضرتاتيجّيًا  ميناًء 
اإيران الوحيدة على املحيط الهندي عرب  بوابة 
ق�ضوى  باأهمّية  امليناء  ويحظى  العرب،  بحر 
نحو  البوابة  تعتربه  التي  والهند  لأفغان�ضتان 
ب�ضفته  نيودلهي  اإليه  وتنظر  الذهبّية،  الفر�س 
للحليفني  الع�ضكري  للتواجد  الأمثل  الطريق 

امليناء  يربط  كما  وال�ضيني،  الباك�ضتاين 
مع  العربي  واخلليج  الهندي  املحيط  جتاريًا، 
الرو�ضّية، ومتتد  بحر قزوين و�ضان بطر�ضبورغ 
جابهار  من  املاّرة  البحرّية  املوا�ضالت  �ضبكة 

حتى �ضمال اأوروبا.
ول ريب اأّن ال�ضاحل ال�ضرقي للخليج العربي 
البالغ طوله نحو األف كيلومرت حيث تقع الأحواز، 
وكذلك ال�ضاحل ال�ضرقي لبحر العرب واملحيط 
اأهمّيته  يكت�ضب  بلو�ض�ضتان،  تقع  حيث  الهندي 
احلرير"  "طريق  على  وقوعه  من  الكبرية 
والأحواز،  فبلو�ض�ضتان  باك�ضتان  من  ميّر  الذي 
الأمر  وهو  العربّية،  �ضبه اجلزيرة  اإىل  وو�ضوًل 
بالغ  جيو�ضرتاتيجًا  موقعًا  املنطقة  مينح  الذي 
وبلو�ض�ضتان  الأحواز  من  يجعل  كما  الأهمّية، 
مبثابة الطوق الأمني للخليج العربي، اأي م�ضدر 

ثروات النفط والغاز الهائلة.
الأحواز  عملّية  باأّن  متوقعًا  كان  ومثلما 
عملّيات مماثلة يف  ل�ضل�ضلة  بداية  كانت جمّرد 
تتوقف  باأّل  جدًا  املرّجح  فمن  اأخرى،  مناطق 
م�ضتفيدًا  البلو�ضي،  العدل  جي�س  عملّيات 
والوعرة،  اجلبلّية  جغرافيته  طبيعة  من  بذلك 
اإيران  اإىل  باك�ضتان  من  املمتد  الإقليم  واإت�ضاع 
فاأفغان�ضتان، مّما ي�ضّهل ذلك عمليات الإختباء 
والب�ضائع  والأفراد  الأ�ضلحة  وتهريب  والتنقل 
واملخّدرات، يجعل من ال�ضيطرة عليه من الدول 

الثالث اأمرًا �ضبه م�ضتحياًل.
البلو�ضي  العدل  جي�س  جناح  جانب  واإىل 
وبن�ضبة  النوعّية، فقد جنح  العملّيات  تنفيذ  يف 
وباك�ضتان،  اإيران  بني  العالقات  توتر  كبرية يف 
جهاز  بوقوف  طهران  اإتهام  ذلك  ويوؤّكد 
خلف  الر�ضمي  الباك�ضتاين  الإ�ضتخبارات 
مثلما  متامًا  العدل،  جلي�س  الأخرية  العملّية 
بدعم  واأمريكا  والإمارات  ال�ضعودّية  اتهمت 
بلو�ض�ضتان  لتحرير  ال�ضاعية  البلو�ضّية  املقاومة 

من الإحتالل الإيراين.
الباك�ضتان  �ضيجعل  كهذا،  اأمر  اأّن  ريب  ول 
�ضاأّنه  من  كما  اإيران،  من  للعرب  قربًا  اأكرث 
امل�ضاهمة يف املزيد من عزل اإيران وحما�ضرتها 
دوليًا واإقليمّيًا، وينهك دبلوما�ضيتها واإقت�ضادها 
املنهك اأ�ضاًل، وينذر باإقدام اإيران املتاأزمة على 
ظّل  يف  املتفاقمة،  الداخلّية  اأزماتها  ت�ضدير 
الدولّية  التوازنات  يف  وكبرية  �ضريعة  متغرّيات 
يف  املركزّية  ال�ضلطة  بتهاوي  تنذر  والإقليمّية، 

طهران، ويجعل تق�ضيمها اأمرًا غري م�ضتبعد.

عباس الكعبي 

بلوشس��تان إل��ى  األح��واز  م��ن  إي��ران..  رع��ب 
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السياسة

احتالل  منذ  الأحوازي  العربي  ال�ضعب  يعاين 
من  اللحظة  هذه  حتى  �ضيادته  واغت�ضاب  دولته 
واحلقوق  احلّريات  وقمع  والكبِت  وال�ضيم  الظلم 
ال�ضيا�ضة  هذه  ممنهج.  تع�ضفٍي  ب�ضكٍل  الأ�ضا�ضية، 
الحوازّينَي  والب�ضر  احلجر  تدمري  ت�ضتهدف  التي 
ت�ضمل كافة نواحي احلياة القت�ضادية والجتماعية 
واحلقوق  العامة  واحلريات  وال�ضحية  والثقافية 
ا�ضتعماريٍة  وجماعيا، يف حماولٍة  فرديا  ال�ضا�ضية، 
وتغيري  الأحوازية،  العربية  الهّوية  لطم�س  م�ضتمرٍة 
كل املعامل التي متُتّ لعروبة الحواز ب�ضلة، وت�ضييق 
اخلناق على الن�ضان الأحوازي لإجبارِه على الهجرة 
ليُحُلّ  الفر�س  امل�ضتوطنني  واإ�ضتقدام  الوطن،   من 

حمَلّه وي�ضتمتُع بكل الإمكانات املعي�ضية والبحبوحة 
القت�ضادية والرفاهية التي تتوفر لهم.

العهِد  يف  �ضواٌء  املن�ضرمة  العقود  مِرّ  فعلى 
البهلوي او يف عهِد ما ت�ضمى اجلمهورية ال�ضالمية 
انتهاك  من  الأحوازيون  عانى  لقد  اليرانية، 
كافة احلقوق  و�ضلبهم  وقمعهم  وكرامتهم  حقوقهم 

واحلريات العامة،
ب�ضبب التمييز العن�ضري واملذهبي وال�ضيا�ضي، 
الدوائر  يف  العربية  باللغة  التحدُث  عليهم  وُح�ضر 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية وُمنع منعا باّتا التعلم بلغتهم 
ال�ضعب  من  كبريٌة  فئٌة  وُحرمت  العربية،  اللغة  الم 
يقطنون  الذين  اولئك  ل�ضيما  الأحوازي  العربي 
التعلم  من  ال�ضغرية  والبلدات  والقرى  الأرياف 
كالكهرباء   ، ال�ضرورية  والإمكانات  ال�ضا�ضي 

والغاز واملياه ال�ضاحلة لل�ضرب، فكان من الطبيعي 
هذه  على  الأحوازي  العربي  ال�ضعب  ينتف�س  اأن 
دولته،  حترير  حماوًل  الالن�ضانية،  املمار�ضات 
وحرياته  حقوقه  واإ�ضرتداد  �ضيادته  وا�ضرتجاع 
خا�ضًة  الدولية،  والعهود  املواثيق  كافة  تكفلها  التي 
عام  ال�ضادر  الإن�ضان  حلقوق  العاملي  الإعالن 

 1948
اليراين  الحتالل  �ضلطات  زالت  وما  وكانت 
اآلت  باإ�ضتعمال  ال�ضعب الحوازي  جتابُه رداِت فعل 

القهر والقمع واإ�ضتعمال القوة املفرطة، 
ب�ضِنّ  وتقوم  املئات  وتغييب  الع�ضرات  فتعدم 
الأبرياء  مئات  معتقلًة  وا�ضعة  مداهماٍت  حملة 
والرعب  واإ�ضاعة جٍوّ من اخلوف  �ضيطرتها  لفر�ِس 
اأن  ويالحظ  املواطنني،  قلوب  يف  والإرهاب  والفزع 
هذه الإجراءات الأمنية قد اإزداد من�ضوبها يف مطلع 
عام  منذ  املمتّدَة  الفرتة  خا�ضًة  الثالثة،  الألفية 
الني�ضانية  الثورة  اندلع  ي�ضادف  الذي   2005

وحتى هذا اليوم.
�ضملت  التي  الني�ضانية  الثورة  اإنطالق  فبعد 
قد  الأحواز  وق�ضبات  ومناطق  مدن  واأبرز  اأهم 
اإغتالت ال�ضلطات الأمنية اليرانية اكرث من 250 
ال�ضجناء  و  املعتقلني  بلغ عدد  وقد  اأحوازيا  مواطنا 
مواطٍن  الف  ثالثني   2005 عام  يف  ال�ضيا�ضيني 
اأن عدد  اأحوازي وت�ضري الإح�ضائيات امليدانية اىل 
ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني من حي الثورة الذي يعُدّ اأهم 
قد  العا�ضمة  الحواز  يف  ال�ضعبية  الأحياء  واأ�ضهر 
ناهز 1750 مواطن وقد اإ�ضتمرت اإيران باأجهزتها 
بفر�ِس  والع�ضكرية  وال�ضرطية  واملخابراتية  الأمنية 
حكومٍة ع�ضكرية يف كافة ربوع الأحواز مطوقة املدن 

نهال الكعبي

اوضاع المعتقلين في ضل االحتالل االيراني
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كالم اخـــر 

العراق  يف  امل�ضلحة  امللي�ضيات  ان  يبدو 
بع�ضها  على  تنق�س  بداأت  ايرانيا  وامل�ضنعة 
والواقع  الداخل،  من  نف�ضها  باأكل  لتبداأ  البع�س 
علينا  ي�ضهل  تاأ�ضي�ضها  وا�ضباب  لعوامل  احلقيقي 
زوايا  يف  ولدت  التي  الوكار  هذه  باأن  نقتنع  ان 
مظلمة ومنت وتو�ضعت وا�ضتمكنت مثل الفطريات 
او البكترييا امل�ضادة جل�ضم الن�ضان، لبد لها ان 
لأي  مواجهتها  مبجرد  �ضمورا  اأو  انحالل  ت�ضهد 

عار�س يع�ضف بها.
املدعو  املعمم  من  بالتخل�س  كانت  البداية 
)ابو  ميلي�ضيا  دكان  �ضاحب  اخلفاجي(  )اأو�س 
العبا�س( والذي مل يكن يدر يف خلده ان  الف�ضل 
دكانته  وتعٌزل  ظهره  �ضتق�ضم  تلفزيونية  مقابلة 
التي كان يرتزق منها، ففي تلك املقابلة التي ظهر 
التلفزيوين  الربنامج  يف  كاحلرباء  متلونا  فيها 
حماول اقناع امل�ضاهدين باأنه ذو خط وطني، دعا 
كال من امريكا وايران اىل مغادرة ار�س العراق، 
وبغبائه الذي ت�ضوره ذكاءا ردد مقولته باأن ايران 
ل حترتم من ميتدحها ويتملق لها، حماول بذلك 
مترير دعوته لإيران وامريكا مبغادرة العراق، اي 
دعوته  وت�ضتقبل  رحبا  �ضدرها  �ضيكون  ايران  ان 

باحرتام!
ما ان انتهى ذلك اللقاء التلفزيوين وعاد اىل 
بيته يف تلك الليلة حتى داهمته قوة ورد ا�ضمها يف 
الخبار بانها مفرزة من )امن احل�ضد ال�ضعبي( 
قا�ضمي  من  باأمر  وتهينه  عليه  القب�س  لتلقي 
ذلك  يف  رجاله  من  عدد  �ضارك  الذي  �ضليماين 

العتيد"! "الواجب 
ومن هنا بداأت ق�ضة النق�ضا�س على البقية 
الباقية من الدكاكني امل�ضلحة والتي عاثت خرابا 
يف ال�ضارع العراقي وقتال للعراقيني بغطاء الق�ضاء 

متار�س  والتي  الوهمية(  واملكاتب  )املقرات  على 
انحرافاتها مبطلق احلرية واأمام انظار الجهزة 
المنية التي ل جتروؤ على ايقافهم او حما�ضبتهم، 
للميلي�ضيات  والتنفيذي  الفعلي  امل�ضوؤول  ا�ضدر  اذ 
اأن  به  يقول  بيانا  املهند�س(  مهدي  )ابو  املدعو 
عددا من املكاتب التي تعلن باأنها تابعة لـ )احل�ضد 
املقد�س( هي وهمية ومزورة، يف حماولة للتربوء 
على  حم�ضوبا  لي�س  انه  واإعتباره  اخلفاجي  من 
"جماعتنا"، وهنا تربز تلك ال�ضئلة ال�ضاخنة التي 
الذي  وهو  منه،  تترباأ  التي  الت�ضريحات  تدح�س 
قلب  يف  ومقراته  ومكاتبه  ل�ضنوات  معهم  يقاتل 
بغداد، وهو ال�ضيخ املقاتل الذي دعا قوات تابعة له 
ـ عرب مقطع فيديوي انت�ضر بني العراقيني والعرب 
�ضبابها  وقتل  الفلوجة  مدينة  على  احلرب  اىل  ـ 
يف  �ضرطان  لأنها  ونحرها  وا�ضتئ�ضالها  واهلها 

ج�ضد العراق ح�ضب و�ضفه يف حينها.
�ضل�ضلة  بداأت  اخلفاجي  دكان  ق�ضة  وبعد 
لدكاكني  اأوكار  و  مقرات  على  النق�ضا�ضات  من 
حتى  كانت  للح�ضد،  تابعة  اخرى  ميلي�ضياوية 
منها  يقرتب  ومل  النهار  و�ضح  يف  تعمل  الم�س 
الخبار  من  ن�ضمع  بداأنا  الثناء  هذه  ويف  احد. 
عن ثمة ت�ضفيات لأ�ضخا�س هنا وهناك ولكن يف 

بع�س الحيان يجري التعتيم عليها.
ثمة حقيقة مهمة وهي ان ايران بداأت تر�ضد 
بداأت  الذين  العراق  يف  اتباعها  بني  متلمال 
خماوف مما يروج عن �ضربة امريكية تت�ضلل اىل 
وقوع  قبل  باأنف�ضهم  النجاة  ويحاولون  دواخلهم 

املحظور، وفقا لت�ضوراتهم او ح�ضاباتهم.
التي  الظالم  اوكار  بني  اخلفية  احلرب  انها 

برزت على ال�ضطح يف اجواء موبوءة.

جـــالل النداوي

حرب الميليشيات في العراق .. !

الأمنية،  واملفارز  الع�ضكرية  والقواعد  باملع�ضكرات 
اأحياء  كافة  يف  �ضرطة  ومراكز  خمافر  م�ضيدًة 
لقد  للح�ضر،  املثال  �ضبيل  فعلى  العا�ضمة،  الأحواز 
اأقامت �ضلطات الإحتالل الإيراين خم�ضة خمافر يف 
داخل "حي الثورة" واربع مفارز تفتي�س على حدود 
 ، الأخرى  الأحواز  اأحياء  عن  تف�ضلها  التي  احلي 
ف�ضاًل عن وجود ب�ضعة مراكز اأمنية تابعة للحر�س 

الثوري و قوات التعبئة "البا�ضيج". 
والعتقالت  املداهمات  حملة  توا�ضلت  وقد 
الع�ضوائية واملنظمة التي تطال املواطنني الأحوازيني 
النتفا�ضة  كذكرى  والدينية  الوطنية  املنا�ضبات  يف 
الفطر  وعيد  الأحواز  احتالل  وذكرى  الني�ضانية 

وعيد الأ�ضحى املباركني.
احتجاجية  حركة  او  مظاهرة  كل  يف  وكذلك 
على  اعرتا�ضا  تقوم  انتفا�ضة،  اأو  عام  ا�ضراٍب  او 
والقت�ضادية  الإجتماعية  والأزمات  امل�ضاكل 
يف  باظطراد  تتو�ضع  التي  والبيئية  والثقافية 
تف�ّضي  و  املحتلة" كالبطالة  العربية  الحواز  "دولة 
الأمرا�س  و  املخدرة،  املواد  وا�ضتعمال  الدمان 
والأهوار  الأنهار  وجتفيف  البيئي  والتلوث  املعدية 
ونقل  العمالقة  ال�ضدود  وبناء  املائية  وامل�ضتنقعات 
مثل  الفار�ضية،  الأقاليم  اىل  الحوازية  الأنهر  مياه 

اإ�ضفهان وقم ويزد ورف�ضنجان.
واملعتقلني  واملغييبني  املعدومني  عدد  اأن  يذكر 
عملية  بعد  ملحوظ  ب�ضكٍل  زداد  قد  الحوازيني 
احلر�س  عنا�ضر  اإ�ضتهدفت  التي  الفدائية  املن�ضة 
الثوري الإرهابي يف عر�ٍس ع�ضكرٍي ايراين قد اقيم 

احتفاًءا بذكرى حرب ايران �ضّد العراق. 
 22 باإعدام  اليرانية  ال�ضلطات  قامت  فلقد 
الف  من  اكرث  واعتقلت  بريًئا  احوازيا  مواطنا 
�ضخ�س بتهمة امل�ضاركة بالعملية الفدائية او ب�ضبهة 

ارتباطهم مع منفذي عملية املن�ضة.
املعتقلني يقبعون خلف قطبان املحتل  ان هوؤلء 
توجيه  او  جرمية  اثبات  او  حماكمة  دون  اليراين، 
تهمٍة وا�ضحة ويف ظل عدم توفري �ضماناٍت �ضرورية 

لدفاع املعتقلني عن انف�ضهم وحقوقهم.
ويتعر�ضون  مغيبني،  املعتقلني  هوؤلء  اأغلب  اإن 
والإهانة،  وال�ضتم  وال�ضرب  التعذيب  انواع  لأب�ضع 
ويزجّون بزنازين فردية �ضّيقة ل تتجاوز م�ضاحتها 
الزنزانات  هذه  تكون  الأحيان  اغلب  ويف  املرتين 
مظلمة وباردة ول يتعر�س فيها املعتقلون اىل اأ�ضعة 

ال�ضم�س ل�ضهوٍر عّدة.
اجلدير بالذكر اأن �ضلطات الحتالل اليراين ل 
تفّرق بني الرجال والن�ضاء وال�ضيوخ والأطفال، وقد 
تعر�س معظم هوؤلء اىل التعذيب الوح�ضي املمنهج، 
الكهربائي  وال�ضعق  اللحى  وحرق  الأظافر  كقلع 
وتعليق الأ�ضخا�س من الأرجل ل�ضاعات طويلة وحرق 

اأج�ضادهم بال�ضجائر و وجلدهم.
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السياسة

ل  و�ضل  بيان  يف    
اأعلنت  العرب"  "كل 
الــــقــــيــــادة الــقــومــيــة 
العربي  البعث  حلــزب 
موؤمتر  اأن  ال�ضرتاكي 
منه  الـــهـــدف  ـــو  وار�ـــض
التطبيع   م�ضتوى  رفــع 
ال�ضهيوين،  العدو  مع 
لــلــدور  الــتــ�ــضــدي  واأن 
ـــــراين يــفــتــقــد اىل  الي
اأو�ضح  و  امل�ضداقية.  
البيان: "اأن املوؤمتر الذي عقد فى العا�ضمة البولونية وار�ضو دعت اليه الوليات 
املتحدة المريكية وح�ضره ممثلون عن �ضتني دولة بينهم عدد من الدول العربية 

ورئي�س وزراء العدو ال�ضهيوين.  
باإنه لتح�ضيد دويل �ضد النظام  هذا املوؤمتر الذي روجت له امريكا بداية 
وقد   . الو�ضط  ال�ضرق  يف  وال�ضالم  المن  موؤمتر  عنوان  حتت  انعقد  اليراين 
تبني من خالل امل�ضهديات التي اطل املوؤمترون من خاللها على و�ضائل العالم 
واللقاءات الثائنية والت�ضالت اجلانبية ان امريكا �ضعت من خالل عقد املوؤمتر 
اىل رفع �ضقف موقفها اللفظي من النظام اليراين  يف نف�س الوقت الذي كانت 
تعمل فيه لتمرير ما ي�ضمى ب�ضفقة القرن والتي تنطوي على ت�ضفية مو�ضوفة 
للق�ضية الفل�ضطينية  ودفع عملية التطبيع بني الكيان ال�ضهيوين وبع�س النظمة 

العربية خطوات اىل المام.  
ان القيادة القومية حلزب البعث العربي ال�ضرتاكي وهي تدرك جيدًا حجم 
اخلطر الذي ي�ضكله امل�ضروع اليراين  ال�ضفوي على المن القومي العربي  وما 
اأذرعه  اوعرب  املبا�ضر  بدوره  العربي  املجتمعي  البنيان  يف  تخريب  من  احدثه 
المنية وال�ضيا�ضية  ل ميكن ان يواجه با�ضاليب التكاذب واللعب على اللفاظ  
وت�ضوير املوقف على غري حقيقته امل�ضمرة. فعندما يكون الدور اليراين  الذي 
انتفخ  قد  العربية  لالمة  اإ�ضتهدافه  يف  ال�ضهيوين  الدور  بنتائجه  يكمل  بات 
وو�ضل اىل هذا امل�ضتوى من اخلطورة بفعل الرافعة المريكية التي وفرت له كل 
الت�ضهيالت اللوج�ضتية وغ�س النظر عما فعله يف العراق و�ضوريا واليمن ولبنان 
النظام  احتواء  لعادة  يهدف  انه  جيدًا  ندرك  الذي  ملوقفها  الركون  ميكن  ل 
الو�ضط  ال�ضرق  م�ضمى  حتت  اقليمية  منظومة  يف  له  موقع  وحفظ  اليراين 
اجلديد وعلى ح�ضاب املنظومة العربية التي ت�ضكل جامعة الدول العربية عنوانًا 

�ضيا�ضيًا لها".  
واأ�ضاف البيان: اإن القيادة القومية حلزب البعث العربي ال�ضرتاكي تدعو 
كل من يراهن على حيادية يف املوقف المريكي  ان يخرج من وهم هذا الرهان 
لن امريكا هي احلامية وهي الداعمة للم�ضروع ال�ضهيوين بكل اهدافه القريبة 
ال�ضفوي   اليراين  للنظام  الت�ضهيالت  فري  تو  على  عملت  التي  وهي  والبعيدة 

للتغول يف العمق العربي.
و ختم البيان بالدعوة اىل رف�س كل ال�ضيغ والتفاقات التي ت�ضتهدف المن 
القومي العربي، و اأن موؤمتر وار�ضو لي�س من�ضة لطالق موقف دويل �ضد النظام 
اليراين، بل حماولة من امريكا لتوجيه ر�ضالة لإيران باأن مكانها حمفوظ يف 
املنظومة ال�ضرق او�ضطية اذا ما �ضذبت �ضلوكها ور�ضالة للكيان ال�ضهيوين  بان 
الدور اليراين ادى وظيفته يف توفري بيئة ر�ضمية عربية لل�ضري قدمًا يف م�ضار 

التطبيع. 

القيادة القومية للبعث:  
مؤتمر وارسو لتوفير تغطية لصفقة القرن

على العدو الصهيوني االعتذار لبولندا 

باململكة  ال�ضرقية  باملنطقة   "10 امل�ضرتك  اجلزيرة  "درع  مترين  موؤخرا  اأقيم 
التعاون  جمل�س  دول  من  الع�ضكرية  القوات  و�ضول  اكتمال  بعد   ال�ضعودية  العربية 

اخلليجي اإىل جانب القوات ال�ضعودية.
�ضعيد  بن  عبداهلل  الركن  اللواء  التمرين  يف  امل�ضرتكة  الواجب  قوة  قائد  وقال 
القحطاين قبل بدء التمرين: اإن اجلميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأ�ضقاء من 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، م�ضريًا اإىل اأنه �ضيتم التدريب على عدد من الفر�ضيات 
الع�ضكرية التي ترفع من م�ضتوى اجلاهزية القتالية للقوات وال�ضتفادة الق�ضوى من 

تطبيق مفهوم العمل امل�ضرتك. 
و هدف التمرين اإىل تعزيز العالقات وتبادل اخلربات الع�ضكرية واإبراز التجان�س 

يف املجال الع�ضكري وزيادة توحيد املفاهيم واخلطط ال�ضرتاتيجيه الع�ضكرية.

دعت ال�ضفرية الأمريكية يف وار�ضو جورجيت مو�ضباكر "اإ�ضرائيل" اإىل العتذار 
)الهولوكو�ضت(  النازية  املحرقة  ب�ضاأن  البلدين  بني  بخالف  يتعلق  فيما  لبولندا 
من  "الكثري  اإن  الإ�ضرائيلي  اخلارجية  وزير  باأعمال  القائم  قال  بعدما  وذلك 

البولنديني" تعاونوا مع النازية.
الوزراء  رئي�س  اأن  اإىل  اأ�ضارت  اإعالمية  تقارير  اخلالف،  �ضرارة  وكانت 
الإ�ضرائيلي بنيامني نتنياهو اأتهم البولنديني بالتواطوؤ يف املحرقة، وتاأججت الأزمة 
اأكرث ب�ضبب ت�ضريحات اإ�ضرائيل كات�س القائم باأعمال وزير اخلارجية الذي و�ضف 

البولنديني اأي�ضا باأنهم معادون لل�ضامية.
يف  اأوروبا  و�ضط  لدول  قمة  من  بولندا  ان�ضحاب  اإىل  كات�س  ت�ضريحات  واأدت 

اإ�ضرائيل.
اإن  مو�ضباكر  قالت  العتذار  كات�س  على  يتعني  كان  اإذا  عما  �ضوؤال  على  وردا 

الت�ضريحات "ت�ضتلزم اعتذارا".
وواجه نتنياهو الذي قال مكتبه اإن ت�ضريحاته الأوىل اأ�ضيء فهمها حيث راأى 
البع�س اأنه يحاول ك�ضب حلفاء يف و�ضط اأوروبا على ح�ضاب مراجعة تاريخ املحرقة 

النازية وتبيي�س وجه معاداة ال�ضامية.
نقل  اأ�ضاءت  بو�ضت"  "جريوزامل  �ضحيفة  اإن  بيان  يف  نتنياهو  مكتب  وقال 
ت�ضريحات رئي�س الوزراء الذي زار وار�ضو موؤخرا حل�ضور موؤمتر بخ�ضو�س ال�ضرق 

الأو�ضط برعاية الوليات املتحدة ثم ن�ضرت ال�ضحيفة ت�ضحيحا للق�ضة.

درع الجزيرة المشترك
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األردن يطلب مزيدا من الدعم مع اعتزام 
أغلب الالجئين السوريين البقاء

ترامب وزيارة رسمية لليابان في مايو المقبل

تعاون سعودي ـ صيني

جادة الخميني ببيروت؟؟

اأجل  اأيام  كبار املانحني من  نا�ضد رئي�س الوزراء الأردين عمر الرزاز قبل 
موا�ضلة تقدمي التمويل بعدة مليارات من الدولرات من اأجل الالجئني ال�ضوريني 
ثماين  منذ  امل�ضتمر  ال�ضراع  من  الفارين  هوؤلء  معظم  اإن  وقال  اململكة،  يف 

�ضنوات ل يعتزمون العودة قريبا.
واأ�ضاف الرزاز خماطبا ممثلني عن مانحني غربيني رئي�ضيني و وكالت تابعة 
لالأمم املتحدة ومنظمات غري حكومية اأن عددا قليال ن�ضبيا من الالجئني عادوا 

اإىل بلدهم منذ اأن ا�ضتعاد نظام الأ�ضد ال�ضيطرة على جنوب البالد.
الإجمايل  العدد  من  فقط  لجئ  اآلف  ع�ضرة  نحو  اإن  م�ضوؤولون  ويقول 
جابر- معرب  فتح  اأن  منذ  غادروا  )1.3(مليون،  بنحو  يقدر  الذي  لالجئني 

ن�ضيب احلدودي احليوي يف اأكتوبر / ت�ضرين الأول املا�ضي.
وكرر الرزاز وجهة نظر الأمم املتحدة ب�ضاأن عدم ا�ضتقرار الأو�ضاع داخل 
يف  والتجنيد  النتقام  من  واخلوف  النطاق  وا�ضع  الدمار  ت�ضبب  حيث  �ضوريا، 

اإحجام الكثريين عن العودة.
واخلدمات  وال�ضحة  التعليم  يغطي  الذي  التمويل  ا�ضتمرار  اأن  واأ�ضاف 
الأ�ضا�ضية لع�ضرات الآلف من الالجئني ال�ضوريني واملجتمعات املحلية �ضروري 

لتخفيف ال�ضغوط املتزايدة على القت�ضاد  الأردين املثقل بالديون.
وتابع الرزاز قائال اإن الدعم "�ضاهم يف م�ضاعدة الأردن وتعزيز �ضموده يف 
ظل و�ضع اإقليمي معقد". واأ�ضاف اأن وجود الالجئني اأنهك املوارد ال�ضحيحة مثل 

املاء والكهرباء، مع تعوي�س نق�س متويل املانحني من اأموال الدولة.
ال�ضوؤون  ومن�ضق  املتحدة  لالأمم  املقيم  املن�ضق  بيدر�ضن  اأندر�س  وقال 
الإن�ضانية يف الأردن "م�ضتوى التمويل الذي ل يزال مطلوبا لالأردن يعد ا�ضتثنائيا 

عند املقارنة على اأ�ضا�س عاملي".

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية )اإن.اإت�س.كيه( عن م�ضوؤولني يابانيني 
يوم قبل اأيام قولهم اإن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �ضيقوم على الأرجح بزيارة 
ر�ضمية اإىل اليابان يف 26 من مايو/ اأيار املقبل، ومل يرد البيت الأبي�س و�ضفارة 

اليابان يف وا�ضنطن حتى الآن على تلك التخمينات..

العربي، جلعله  لبنان  لتغيري �ضورة  و�ضعيه  "حزب اهلل"  اإ�ضتفزازاته  يوا�ضل 
اأخرى عن طهران، وذلك من خالل رفع لوحة عمالقة حتمل ا�ضم الإمام  ن�ضخة 
فيما مل ميّر وقت  الدويل يف بريوت،  رفيق احلريري  اخلميني عند مدخل مطار 
طويل على اإزالة �ضورة للخميني من على طريق املطار، بعد مطالبات حثيثة ل�ضنني 

طوال من اأفراد وجهات عديدة.
باأن بريوت حمكومة  اأن الت�ضريحات الإيرانية التي طاملا كانت جتاهر  ويبدو 
ورفعها  اجلادة  على  اأطلقت  التي  الت�ضمية  خالل  من  اليوم  تتج�ّضد  طهران،  من 
عرب اللوحة املذكورة، والتي �ضتطالع امل�ضافرين وال�ضّياح عند خروجهم من املطار 
ال�ضم، كونه  بهذا  لبنان  "حزب اهلل" بدمغ  بنية  ي�ضي  ما  اإليه،  توجههم  اأثناء  اأو 
بالن�ضبة  واآخرها  القادمون  ي�ضلكها  التي  الطرق  اأوىل  على  الت�ضمية  اإطالق  اختار 

اإىل املغادرين.
و قد عم الغ�ضب ال�ضعبي يف لبنان على هذا ال�ضتفزاز، و طالبت قوى �ضيا�ضية و 

املجتمع املدين، وزارة الداخلية اللبنانية باإ�ضدار قرار فوري باإزالة اللوحة.

اجتمع الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز مع نائب رئي�س جمل�س الدولة 
بجمهورية ال�ضني ال�ضعبية هان ت�ضنغ وذلك يف قاعة ال�ضعب الكربى يف العا�ضمة 
ال�ضينية بكني خالل زيارته الخرية. وجرى خالل الجتماع ا�ضتعرا�س العالقات 

ال�ضعودية ال�ضينية.
وجمالت  البلدين،  بني  امل�ضرتك  التعاون  اإىل  التطرق  املحادثات،  و�ضهدت 
يف  التعاون  اأوجه  تعزيز  بحث  اإىل  اإ�ضافة  والأمني،  ال�ضيا�ضي  ال�ضاأن  يف  التن�ضيق 
اجلوانب التجارية وال�ضتثمارية، وا�ضتعرا�س اآفاق ال�ضراكة الثنائية بني اجلانبني 

يف نطاق روؤية اململكة 2030.
ال�ضني  بجمهورية  الدولة  جمل�س  رئي�س  ونائب  العهد،  ويل  وّقع  ذلك،  بعد 
ال�ضعبية، على حم�ضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة ال�ضعودية - ال�ضينية امل�ضرتكة 
ومذكرات  التفاقيات  من  عديد  على  التوقيع  ذلك  بعد  جرى  ثم  امل�ضتوى،  رفيعة 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائي  والتعاون  ال�ضتثمار  وم�ضروعات  التفاهم 

وجمهورية ال�ضني ال�ضعبية.
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المعرفة

  غسان الطالب

ول�ضت  التغري؟   هذا  خارطة  يف  موقعنا  اأين 
بل  العربية  البلدان  بع�س  يف  يجري  ما  اأعني 
و  الت�ضالت  و  املعلومات  ثورة  �ضعيد  على 
الوا�ضحة  الروؤيا  امتلكنا  هل  التكنولوجيا، 
اإىل القناعة  ٌنبقي ركودنا ياأخذنا  اأم  للم�ضتقبل 
باأن نبقى م�ضتهلكني لهذا الإنتاج العاملي الهائل 
مواردنا  فيه  تو�ضك  زمن  يف  باأننا  اإدراكنا  مع 
البع�س  يتهمنا  الذي  الوقت  يف  الن�ضوب،  على 
باأن هنالك اأ�ضباب كامنة يف ثقافتنا حتول دون 
ذلك رمبا كان هذا احلكم �ضطحيًا فهو مرتبط 
يف �ضلوك ثقايف و ا�ضتهالكي له اأ�ضبابه و لي�ضت 
اليوم  العربي  جمتمعنا  يف  متار�س  مربراته 
امل�ضلحة  مواقع  يف  مرتبطة  �ضيا�ضية  واأ�ضباب 
مواجهة  يف  اليوم  فنحن  اخلارجية،  الهيمنة  و 
حقيقية مع ثورة املعرفة فهي م�ضدر املعلومات 
الرتبوية  و  الثقافية  حياتنا  نواحي  كل  يف 
و�ضائل  قدرة  و  اللغة  على  الأ�ضا�س  واإعتماده 
الإعالم يف تر�ضيخها، و جمتمعنا العربي ميلك 
من عنا�ضر هذه املواجهة احلد الذي ي�ضمح له 
فتوفر  م�ضتهلكا فقط،  لي�س  و  منتجًا  يكون  باأن 

ت�ضهم  اأن  املوارد ميكنها  وتوفر  لذلك،  الدوافع 
اإنتاج املعرفة  اأن نكون م�ضاهمني فاعلني يف  يف 
“فاآلة  تر�ضيدها  و  ا�ضتخدامها  نح�ضن  اأن  على 
الإنتاج” املتمثلة بالعقل العربي واأدوات الإنتاج 
اإىل  تقودنا  التي  هي  التفكري  و�ضائل  يف  املمثلة 
الدخول يف م�ضتقبل هذا الإنتاج املعريف. و حتى 
العربية  لغتنا  يف  الهتمام  علينا  ذلك  نحقق 
و  املعريف  الإنتاج  اإىل  الدخول  حمور  هي  التي 
اإىل نقطة الرتكاز و الإبداع يف العقل  الو�ضول 
العربي لتنمية قدرات تفكريه وهذا �ضيوؤدي بنا 
اإنتاج  اإىل احلقول املتخ�ض�ضة يف  اإىل الدخول 
املعرفة و ك�ضر الحتكار املفرو�س عليها ويتطلب 
ٌي�ضهم بها  اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة  َبلَورة  منا ذلك 
كافة املفكرين و املثقفني العرب لو�ضع ال�ضيغة 
املنطقية و العلمية لدخول عامل املعرفة باإنتاجنا 
الذي يحمل الهوية العربية و طابعها احل�ضاري 
و حتى ن�ضهم كذلك يف اإنتاج املعرفة الإن�ضانية. 
اإزاء كل ذلك فاإننا نواجه اأنف�ضنا مبجموعة 
منتلك  زلنا  ما  هل  امل�ضروعة:  الأ�ضئلة  من 
ميكن  وهل  املعريف؟  م�ضتقبلنا  ل�ضنع  الإ�ضرار 

  اليوم ونحن نقرتب من نهاية العقد الثاين 
ما  نراقب  و  الع�ضرين  و  احلادي  القرن  من 
يجري يف العامل من متغريات �ضريعة و مذهلة 
على كل الأ�ضعدة ال�ضيا�ضية منها و القت�ضادية 
التي  املعلومات  ثورة  يف  املتمثلة  املعرفية  و 
نف�س  يف  فتاكًا  و  ناعمًا  �ضالحًا  اليوم  اأ�ضبحت 
الوقت، يحق لنا نحن املواطنني العرب اأن ن�ضاأل 

صناعة المعرفة في الوطن العربي
لها قومية  استراتيجبة  غياب  في 
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لنا اأن ناأخذ مكاننا يف ال�ضباق احل�ضاري والذي ي�ضري ب�ضرعة مذهلة؟ هل 
ندرك حقا اأن ما تبقى لنا من موارد لن تدوم اإىل ما ل نهاية؟ الأ�ضئلة كثرية 

والإجابة تكمن يف مراجعة الذات كي ل تفقد بو�ضلتنا الجتاه ال�ضحيح .
      يف جمتمعاتنا العربية ويف ظل بيئة �ضيا�ضية واجتماعية واقت�ضادية 
اىل  بنا  لالنتقال  جادة  قومية  ا�ضرتاتيجية  وغياب  التوازن  حلالة  تفتقد 
عامل املعرفة، وامام هذا الواقع يتوجب علينا اعادة النظر يف كافة برامج 
وا�ضاليب التعليم �ضمن خطة قومية �ضاملة ت�ضارك فيها جميع املوؤ�ض�ضات 
جيل  لتن�ضاأة  ومعرفية  ثقافية  وموؤ�ض�ضات  التعليمية “مدار�س وجامعات”، 
املعلومات، حتى  تكنولوجيا  البتكار يف  قادرا على  ويكون  باملعرفة  مت�ضلح 
ال�ضيا�ضي  لالإبتزاز  ونخ�ضع  لها،  وم�ضتوردين  م�ضتهلكني  فقط  نبقى  ل 
على  الرتكيز  علينا  هذه  واحلالة  اذا  لها.  املنتجني  قبل  من  والقت�ضادي 
مفاهيم  مع  يتما�ضى  مبا  والبتكار  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث 
الن�ضانية  مناحيها  كافة  يف  املعرفة  على  القائمة  ومتطّلباته  الع�ضر 
وارتباطها الوثيق باإقت�ضاد املعرفة، اإذ اأ�ضبح من غري املمكن بناء اقت�ضاد 
العلمي  البحث  وخمرجات  قدرات  وتطوير  بناء  دون  من  منتج  معريف 

وبخا�ضة يف القطاعات العلمية والتقنية والتكنولوجية.
400 مليون ن�ضمة، اين موقعنا  ال�ضوؤال، كاأمة عربية تربو على  نكرر 
تريليون   3 على  يزيد  مبا  العاملي  انتاجها  يقدر  التي  املعرفة  �ضناعة  من 
ملجموعة  القومي  الناجت  من   60% ال  يعادل  ما  اي  �ضنويا؟  دولر 
اأملانيا،  اليابان،  الأمريكية،  املتحدة  الكربى،«الوليات  ال�ضناعية  الدول 
ميثل  والتي  وكندا«،  فرن�ضا،  املتحدة،  اململكة  اإيطاليا،  الحتادية،  رو�ضيا 
مل  اننا  يبدو  العامل،  اقت�ضاد  من   65% ال  حوايل  كذلك  اقت�ضادها 
ندرك بعد اأن امتالك املعرفة و و�ضائل انتاجها هي العن�ضر الهم يف بناء 
نظامنا القت�ضادي والجتماعي واإحداث التنمية امل�ضتدامة يف جمتمعاتنا 
لرقعة  ات�ضاع  من  اليوم  حياتنا  فيه  تت�ضف  الذي  الكبري  اخللل  ومواجهة 

الفقر وتزايد ملعدلت البطالة والخطر تال�ضي الطبقة الو�ضطى. 
البداعية  الطاقات  من  هائل  كم  العربي  وطننا  يف  ان  متاما  ندرك 
املتقدمة  الدول  العديد من  ُا�ضتقطبت من  واما  اإما غري م�ضتغلة  والعلمية 
و�ضبل  والت�ضهيالت  املادية  الإغراءات  لهم  وتقدم  لديها  البحاث  ومراكز 
ل  هنا  نحن  ابداعاتهم،  ال�ضلي من  بالتايل حرمان موطنهم  و  الإقامة، 
نلقي باللوم على ا�ضحاب هذه العقول بل نتحدث عن غياب البيئة املنا�ضبة 
الدعم  اآخر غياب  املعريف، مبعنى  النتاج  البحثية يف  لإ�ضتيعاب قدراتهم 
املوؤ�ض�ضي لهم من دولهم مما يدفع بهم اىل الهجرة مع وجود عوامل اجلذب 
من الدول ال�ضناعية الكربى كما ذكرنا، وهذا ما ن�ضميه  بهجرة العقول 
ال�ضعوبات  يوؤدي اىل تفاقم حجم  والدمغة)Brain drain(، وهذا 
زيادة  وبالتايل  املعرفة،  وانتاج  امتالك  تواجه طموحنا يف  التي  وامل�ضاكل 

الفجوة املعرفية التي تف�ضلنا عن العامل املتقدم.
بها  ٌي�ضهم  وا�ضحة  اإ�ضرتاتيجية  َبلَورة  �ضوى  فر�ضة  من  امامنا  فلي�س 
كافة املفكرين و املثقفني العرب لو�ضع ال�ضيغة املنطقية و العلمية لدخول 
عامل املعرفة باإنتاجنا الذي يحمل الهوية العربية و طابعها احل�ضاري، هذا 
لكل طاقاتنا  وا�ضتثمار  انف�ضنا  بالعتماد على  بد منه  ل  الذي  هو خيارنا 

لكن لي�س مبعزل عن ال�ضتفادة من جتارب العامل املتقدم.

فوهة قلم

الأمريكي  املُع�ضكرين  بني  العراق  يف  النفوذ  �ضراع  خ�ضم  ا�ضتداد  مع 
البالد،  اأمور  اإليه  �ضتوؤول  ما  اإىل  وترّقب  ب�ضمٍت  ال�ضارع  يتطلع  والإيراين، 
كما  له،  وراف�س  اجلديد،  الأمريكي  لالنت�ضار  موؤّيد  بني  البع�س  وينق�ضم 
لحظنا كرثة اجلدل بني ال�ضاحات الوطنية، وت�ضاعد التهامات بني البع�س 

بني �ضرعنة احتالل اأمريكي جديد، اأو موؤّيد لإيران وعمالئها!
بداية نقول، اإّن العراق حُمتٌلّ منذ عام 2003، ومل يتحّرر حّتى الآن، 
بني وجهني،  يتقلب  احتالٌل ممتد  هو  بل  وجديد،  احتالٌل قدمي  ثمة  فلي�س 
حلظة  منذ  نفوذهما  حتت  واقع  العراق  كان  ما  فدائًما  وفار�ضي،  اأمريكي 
املُ�ضّبب  مع  والتفاو�س  اأحدهم احلوار  يدعم  يومنا هذا، وحني  الغزو حتى 
الأول لهذه الفو�ضى التي خّلفها الحتالل، فهذا ل يعني البتة اأّنه اأعطى الثقة 

ا وحُمّرًرا! بعدّوه اأو باأّنه يراه خُمّل�ضً
ال�ضيا�ضة ملن يفهمها ويجيد التعامل بها، هي فّن املمكن وانتهاز الُفر�س، 
ول مكان للعواطف فيها، بل هي عملية التقاء م�ضالح ل اأكرث، فال �ضداقات 
يف  تغيريات  هنالك  باأّن  نلم�س  حينما  لذلك  م�ضريية.  حتالفات  ول  دائمة 
�ضيا�ضة الإدارة الأمريكية اجلديدة جتاه اإيران ونظامها، مع و�ضول ترامب 
فتح  يف  الفر�ضة  تلك  ا�ضتغالل  عاقل  كل  فعلى  الأبي�س،  البيت  قيادة  اإىل 
قنوات حوار مع التزام احليادية بني الطرفني املت�ضارعني، اأي نفاو�س وفق 
مبادئنا ومرتكزاتنا الأ�ضا�ضية دون امل�ضا�س بوحدة وا�ضتقالل العراق، لكننا 
لن نكون طرًفا يف ال�ضراع الأمريكي- الإيراين، بل نتمنى اأن يكون باأ�ضهما 

بينهما �ضديًدا!
تعلمنا من التاريخ ودرو�ضه العميقة، اأن التفاو�س واحلوار دائًما ما يكون 
بني عدّوين ل �ضديقني، فالأ�ضدقاء لي�ضوا بحاجة لأن يفاو�ضوا بع�ضهم، اأو 
اأو م�ضكلة ما، بل ذلك يح�ضل بني  اجللو�س على طاولة حوار حلّل ُمع�ضلة 
الأطراف املتنازعة واملتخا�ضمة، كما ح�ضل بني ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم وامل�ضركني يف احلديبية، وكما ح�ضل من جلو�س وتفاو�س يف اجلزائر 
1975 بني العراق واإيران، وكما ح�ضل عام 1991 يف �ضفوان بني العراق 
خ�ضوما  بل  لبع�س،  داعمني  ول  اأ�ضدقاء،  لقاءات  تكن  مل  كلها  واأمريكا. 
واأعداء جل�ضوا للتفاو�س حول اأمر ما، بغية الو�ضول اإىل نقطة تتالقى فيها 
ثمار  يجني  الذي  ذاك  هو  والعبقرُيّ  املتنازعة.  الأطراف  جميع  م�ضالح 

ت�ضادم عدوّيه وتناحرهما ل�ضاحله، فاحلرب ُخدعة.. ويحيا العباقرة!

سعد الرشيد

فنُّ الُممكن..
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درا�ضات  واقع  تناولنا  ال�ضابق  املقال  يف 
اإىل  وذهبنا  العربي،  الوطن  يف  امل�ضتقبالت 
واعدة،  كانت  ولكن  متاأخرة  بداأت  اأنها  القول 
وتراجعت مبكرة.  الإرتقاء لحقا  واأنها مٌل حتٌقق 
فعلى الرغم من اأن بدايات هذه الدرا�ضات تعود 
عدد  اأن  اإل  املا�ضي،  القرن  منت�ضف  اىل حوايل 
امل�ضتقبل  يف  اجلادة   العملية  العربية  املوؤلفات 
لذا  موؤلفات.  خم�ضة  عن  الآن  حتى  يتجاوز  مل 
هذا  حتليل  حماولة  اإىل  املقال  هذا  �ضين�ضرف 

الواقع.
املوقف  تف�ضرعموم  التي  الإجتهادات،  تتعدد   
امل�ضتقبل.  العلمي يف  التفكري  ال�ضلبي من  العربي 
ُيعّد  املوقف  هذا  اأن  زكريا،  فوؤاد  يرى،  فمثال 
ح�ضيلة لإ�ضباب دينية، وح�ضارية، و اإجتماعية - 
اإبراهيم من�ضور، فهو يوؤكد  اأما حممد  �ضيا�ضية. 

امل�ضتقبلية  الروؤية  غياب  مرده:  املوقف  هذا  اأٌن 
النظري  الأ�ضا�س  العربي، و�ضعف  العقل  بنية  يف 
يف  امل�ضتقبلية  الدرا�ضات  اإليه  ت�ضتند  الذي 
الدميوقراطية  التقاليد  وغياب  العربي،  الرتاث 
املعلومات  وق�ضور  العربي،  العلمي  البحث  يف 
والقيود املفرو�ضة، واأخريا غياب الأطر املوؤ�ض�ضية 

املتخ�ض�ضة.
اأن خمرجات روؤيتنا الثقافية  ومع ذلك، نرى 
املوقف.  ُتف�ضرهذا  التي  التفكريهي  هذا  حيال 
وال�ضامل  العميق  التاأثري  يف  يكمن  ذلك  ومرد 
ال�ضمات  جميع  "هي  فالثقافة  الثقافة.  لوظيفة 
جمتمعا  مُتيز  التي  واملادية  والفكرية  الروحية 
املعنى  وبهذا  بعينها.  اجتماعية  �ضريحة  اأو  بعينه 
توؤدي الثقافة وظيفة مهمة قوامها اإعانة املجتمع 
على التفاعل مع معطيات احلياة وابعاد الزمان، 

 مازن الرمضاني

دراسات المستقبالت 
العربية: مدخالت التراجع 
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اإنطالقا من روؤية �ضاملة وامناط �ضلوكية حمٌددة 
". لذا، ومن املنظور الإجتماعي، ت�ضبح الثقافة 
مبثابة اأ�ضلوب للحياة يتبناه هذا املجتمع اأو ذاك.

العرب،  نحن  الثقافية،  روؤيتنا  اأن  ونرى 
مدخالت  ثالثة  لتفاعل  ح�ضيلة  ُتعّد  للم�ضتقبل 
والثنائيات  ال�ضاعرية،  العقلية  هي  اأ�ضا�ضية، 

املتقابلة. والتثقيف الديني ال�ضلبي.

أٌوال: العقلية الشاعرية 
يحظى ال�ضعر، كاأحد الفنون العربية الأ�ضلية، 
عند جٌل العرب بقيمة تكاد تكون خا�ضة وممتدة 
اجلاهلية  ع�ضر  اإىل  تعود  وبجذور  الزمان،  يف 
لل�ضعر وظيفة  فاآنذاك كان  ال�ضالم.  الثانية قبل 
الناطق  مبثابة  كان  فال�ضاعراجلاهلي  مهمة. 
بل�ضان قبيلته. اإذ كان باأجمادها ُيفاخر وملعاركها 
واإنت�ضاراتها ُيوؤرخ. ولنتذٌكر هنا �ضعراء املعلقات 

ال�ضبع على �ضبيل املثال. 
ومٌل تتغري قيمة ال�ضعر بعد ال�ضالم. فباإ�ضتثناء 
يف  ال�ضعر  ا�ضتخدم  الرا�ضدين،  اخللفاء  ع�ضر 
تراوحت بني  متعددة  لأغرا�س  الالحقة  الع�ضور 
ال�ضيا�ضة واحلب وما بينهما. وقد برز خالل هذه 
العربية حتتفظ  الذاكرة  اإ�ضتمرت  العهود �ضعراء 
اإىل  باأ�ضمائهم وا�ضعارهم. وتكفي الإ�ضارة مٌثال، 
نوؤا�س،  واأبو  برد،  بن  وب�ضار  والفرزدق،  الأخطل، 

واأبو العتاهية، واملتنبي، واأبو فرا�س ...الخ.
الوجدان  يف  تاأثريال�ضعر  لرتاكمات  ونتيجة 
عربٌية  �ضاعرية  عقلية  تدريجيا  تكونت  العربي 
�ضبيال  املا�ضي  اإىل  ال�ضلبي  احلنني  من  اإتخذت 
اأن  لنتذكر  وامل�ضتقبل.  احلا�ضر  مع  للتعامل 
يف�ضي،  فاأنهُ  طاغيا،  يكون  عندما  احلنني  هذا 
معادية  ذهنية  من  الإنطالق  اإىل  وبال�ضرورة، 
على  تنطوي  الإ�ضرتاتيجي  للتخطيط  عمليا 
م�ضى  زمان  معطيات  بحدود  الإن�ضان  تقيد 
ومبخرجات  اإ�ضرتداده،  ويتعذر  بريقه،  وغاب 
مع  الكفوء  التكيف  على  الإن�ضان  قدرة  تعطل 
مفتوح  وم�ضتقبل  متغري  حا�ضر  اإ�ضتحقاقات 
العقلية  تتناق�س  هنا  ومن  الإحتمالت.  ومتعدد 
اأبعادها مع العقلية الواقعية  ال�ضاعرية يف معظم 
التي ُتعد مدخالآ اأ�ضا�ضياأ للعقلية امل�ضتقبلية، كما 

يوؤكد ذلك ق�ضطنطني زريق.
اأٌن  يف  اأ�ضا�ضاأ  يكمن  اإمٌنا  التناق�س  هذا  اإن 
العقلية الواقعية، وعلى خالف العقلية ال�ضاعرية، 
اليقظ  العقل  بقدرة  القناعة  على  اإ�ضال  تتاأ�ض�س 
على  وحاكما،  و�ضابطا  رائدا  والفاعل،  املتطور 
الإ�ضرار  جتنب  ذلك  وب�ضمن  والإبداع.  الإبتكار 
الناجمة عن التعامل مع الواقع وحتدياته تعامال 
يتغافل عن حقيقته املو�ضوعية. فالعقلية الواقعية 
تدعو اإىل �ضرورة روؤية ما كان، وما هو كائن، على 

نحٍو مو�ضوعي ولي�س على وفق ما يتخيله املرء اأو 
يتمناه. ومما يدعم هذه العقلية هو اإجتاهها اإىل 
جعل املنهج العلمي اأ�ضا�ضا لها يف اإدراكها للواقع، 
فيها.  الكامن  الخالقي  البعد  عن  ف�ضال  هذا 
ذلك  و  متكامالن  اأمران  والخالق  فالعقالنية 
لالإبداع  مدخال  تكون  اأٌن  ت�ضتطيع  ل  الأوىل  اأن 
اإلتزام اأخالقي بها. فهذا هو  اإل اإذا تزامنت مع 
الذي يجعلها، اأي�ضا، مدخال مهما لالإقرتاب من 

احلقيقة. 

ثانيا: الثنائيات المتقابلة 
يرى، حممد عابد اجلابري، اأن الفكر العربي 
التي  الإ�ضكاليات  من  بالعديد  يتميز  املعا�ضر 
 " العربي  الواقع  ق�ضايا  على  خمرجاتها  اأف�ضت 

... طابعا اإ�ضكاليا طابع الو�ضع املاأزوم."
ويتجلى هذا الو�ضع املاأزوم، يف جانب منه، يف 
اإنت�ضار روؤى تدرك الأ�ضياء على وفق �ضورة حدية 
ومثالها  و ل غري،  ونقي�ضه  ال�ضىء  ثنائية  قوامها 
القطرية/القومية،  اخلري/ال�ضر،  ثنائيات 
الأ�ضالة/ احلا�ضر/امل�ضتقبل،  احلب/الكراهية، 

احلداثة، الدين/الدولة.
تف�ضي  الذهنية  الآلية  بهذه  ال�ضياء  روؤية  اإٌن 
اأ�ضل  الكامنة يف  والتنوع  التعدد  اإىل رف�س فكرة 
تعلق  قدر  اأدت،  التي  الفكرة  وهي  الآ�ضياء، 
الإ�ضالمي  العربي-  الفكر  اإىل جتديد  بنا،  الأمر 
اأطار  �ضمن  والتنوع  بالتعدد  متيزت  عرٌباأزمنة 
اأٌن هذه  وحدة ثقافية واجتماعية وح�ضارية. كما 
الو�ضطية  فكرة  رف�س  اإىل  اأي�ضا  تف�ضي  الآلية 
والعتدال. ومن هنا تكمن خطورتها، �ضيما واإنها 
وحت�ضر  الإمكانات  وتلغي  الواقع  ...تختزل   "
يجب  وما  به  القبول  يجب  ما  بني  اخليارات 
رف�ضه..." و ل �ضواه. و بهذا تتنا�ضى هذه الآلية 
�ضتى  مثلما هي مفتوحة على  اأٌن احلياة  الذهنية 
الآخر،  هو  مفتوح،  امل�ضتقبل  هو  كذلك  اللوان، 

على �ضتى الإحتمالت، ومن ثٌم امل�ضاهد.
هذه  دعاة  مت�ضك  اأٌن  الواقع  جتربة  وتفيد 
اإىل  يوؤد  مل  اأونقي�ضه  ال�ضىء  بهذا  اإما  الروؤية 
اإجتماعية  فئات  داخل  الفكري  ال�ضراع  دميومة 
بني  ت�ضرذمها  دميومة  اإىل  اأي�ضا  واإمٌنا  فح�ضب، 
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يوؤكد  الذي  القول  ينطوي  فمثال  ذاك.  اأو  هذا 
على جدوى الرجوع اإىل اجلذور، مبعنى الرتاث، 
على  ينطوي  وامل�ضتقبل،  احلا�ضر  على  و�ضحبها 
ومن  الإن�ضان،  واأن  �ضيما  ال�ضحة،  من  قدرعال 
املا�ضي،  من  الهروب  ي�ضتطيع  ل  املجتمع،  ّثم 
باإيجابياته و�ضلبياته. فاملا�ضي ي�ضكل جزءا مهما 
من تاريخ الإن�ضان واملجتمع الذي ل ميكن ن�ضيانه 

اأو تنا�ضيه.
املا�ضي  اإ�ضقاط  نحو  التوجه  ُيٌعرب  ذلك،  ومع 
عن  �ضامال  اإ�ضقاطا  وامل�ضتقبل  احلا�ضر  على 
روؤية خاطئة، هذا لأن مثل هذا الإ�ضقاط يف�ضي 
ت�ضتوي،  وكاأنها  الزمان  اأبعاد  جممل  اإدراك  اإىل 
ول  يتحرك  ل  الذي  املمتد  والب�ضاط  جمازا، 
زمان  وكاأنه  الزمان  روؤية  اإىل  ّثم  ومن  يتموج، 
راكد. اإٌن مثل هذه الروؤية تنفي العالقة الطردية 
اأٌن  ولنتذكر  التاريخ.  وحركة  التغيري  بني  املوجبة 
يف  يكمن  متجددا،  الزمان  يجعل  الذي  التغيري، 
اإليه. وف�ضال عن  تف�ضي  التي  التاريخية  احلركة 
ذلك توؤدي هذه الروؤية اأي�ضا اإىل اإقرتان املجتمع 
والإرتقاء  التجديد  دون  حتول  الركود  من  بحالة 
يف الفكر والفعل، ومن ّثم ُتف�ضي اإىل اإدامة واقع 
العموم،  وهذا، يف  والتخلف احل�ضاري.  الرتاجع 

هوحالنا، نحن العرب، يف هذا الزمان الردىء.

ثالثا: التثقيف الديني السلبي
الإ�ضالمي  الدين  موقف  حول  الروؤى  تتباين   
وتطبيقاته  امل�ضتقبل  يف  العلمي  التفكري  من 

العملية بني روؤية داعمة، واأخرى راف�ضة.
فاأٌما عن الروؤية الداعمة، فهي توؤٌكد اأٌن جوهر 
الدين الإ�ضالمي ل يغفل الدعوة اإىل الإ�ضتب�ضار 
والوعي امل�ضتقبلي، ول يلغي النزوع الإن�ضاين اإىل 
عن  وينهي  احليطة،  واأخذ  للم�ضتقبل  الإعداد 
الدنيا  يف  اأف�ضل  غد  ل�ضمان  والتواكل  التقاع�س 
لهذه  اأٌن  ُعمان  �ضلطنة  مفتي  ويرى  والآخرة. 

اإن  يقول"  اذ  لها.  داعمة  قدمية  جذور  الروؤية 
الإ�ضالم  بروح  ت�ضبعوا  عندما  ال�ضابقني  الفقهاء 
على  منفتحني  كانوا  واأمنا  جامدين،  يكونوا  مل 
اأٌن  ذلك(  يلغي  اي�ضا...)ول  وامل�ضتقبل  احلا�ضر 
بالواقع  ن�ضتغل  من...)قال(  الفقهاء  من  هناك 
دون املتوقع. ول ريب اأن )األآمر( املتوقع له دوره 
وتهيئته  احلا�ضر  يف  الإن�ضان  فكر  ت�ضكيل  يف 

للتفاعل مع امل�ضتقبل."
على  توؤٌكد  التى  الكرمية  الآيات  هي  وكثرية 

عدم اأهمال التفكرييف امل�ضتقبل، ومثال ذلك قوله 
اإتقوا اهلل ولتنظر  اآمنوا  اأيها الذين  تعاىل" ...يا 
نف�س ما قدمت لغد". الذي يدعوا اإىل الإ�ضتعداد 
الأيام  ...وتلك  تعاىل"  قوله  وكذلك  للم�ضتقبل، 
فكرة عدم  يوؤٌكدعلى  الذي  النا�س".  بني  نداولها 
بقاء الأمورثابتة على حالها. وكذلك قوله تعاىل" 
يعمل  ومن  يره،  خريا  ذرة  مثقال  يعمل  ...من 
داٌلة  على  ينطوي  الذي   " يره  �ضرا  ذرة  مثقال 
وا�ضحة تفيد اأٌن امل�ضتقبل �ضناعة ب�ضرية. واأت�ضاقا 
مع دعوة القران الكرمي اإىل التفكري يف امل�ضتقبل، 
جاءت اأحاديث نبوية اأٌكدت على جدوى الإ�ضتعداد 
قوله  ومثالها  احلا�ضر.  من  اأبتداء"  للم�ضتقبل 
الأمور  اأ�ضتقبل  من   " وال�ضالم:  ال�ضالة  عليه 
وكذلك  حتري".  الأمور  اإ�ضتدبر  ومن  اأب�ضر، 
ل  وقوعها  قبل  املكائد  من  يحرتز  مل  قوله:"من 

ينفعه الأ�ضف عند هجومها".
للتفكري  الداعمة  الروؤية  اأٌن  من  الرغم  وعلى 
العلمي يف  امل�ضتقبل جتد اإ�ضتجابة واإنت�ضارا، وهو 
ذات  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  منوعدد  يوؤٌكده  الأمر 
اليجابي  التحول  هذا  اأٌن  اإل  باملو�ضوع،  العالقة 
العربي- التفكري  بواقع  الإرتقاء  اىل  يوؤد  مٌل 

ميهد  الذي  امل�ضتوى  اإىل  امل�ضتقبل  يف  الإ�ضالمي 
لبناء اأن�ضان ينحاز اإىل امل�ضتقبل تفكريا و�ضلوكا. 
اأٌن  يف  يكمن  ذلك  مرٌد  اأٌن  امليالد،  زكي  ويوؤٌكد، 
للتوا�ضل  تفتقر  )اإ�ضتمرت(  الدرا�ضات  "...هذه 
تاأ�ضي�ضيا  جهدا  بها  يتمثل  ول  وال�ضتمرار 

اأوغائيا". ونراه م�ضيبا.
العلمي  للتفكري  الراف�ضة  الروؤية  عن  واأٌما 
اأّن  توؤكد  فهي  العملية،  وتطبيقاته  امل�ضتقبل  يف 
معرفة الإن�ضان ل ينبغي اأٌن تتعدى حدود املا�ضي 
واحلا�ضر، انطالقا من اأٌن ما مٌل يقع ل ي�ضتح�ضن 
من  هي  امل�ضتقبل  معرفة  اأٌن  كما  فيه.  اخلو�س 
بعلمها.  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  ي�ضتاأثر  التي  الأمور 
جتنب  اإىل  الروؤية  هذه  اأ�ضحاب  دعا  هنا  ومن 
روؤية  اإىل  الغلو ذهب  اأٌن  بل  بامل�ضتقبل،  الإن�ضغال 
هذا الإن�ضغال وكاأنه تعديا على املقد�ضات الآلهية.

اإٌن نق�س املعرفة لدى �ضرائح عربية-اإ�ضالمية 
عن عالقة التداخل بني الإ�ضالم وامل�ضتقبل �ضهل 
متاهي كثري من امل�ضلمني مع هذه الروؤية الراف�ضة 
الإخذ بنمط  اإىل  واأدى  بل  امل�ضتقبل،  لإ�ضت�ضراف 
جعل  الإ�ضالمي  العامل  عموم  يف  التفكري  من  
احلياة الدنيوية وكاأنها حمكومة بالق�ضاء والقدر 

حكٌما مطلقا ولغري.
 ويفند امل�ضتقبلي واملفكر العربي-الإ�ضالمي، 
قائالآ:  التفكري،  من  النمط  هذا  بري�س،  حممد 
بها  جاء  بالأ�ضباب  والخذ  واجلد  الكد  اإٌن   "
اآخر،  اأنه، يف مو�ضع  الكتاب وال�ضنة كاأمر". كما 
نوعان:"  اأنه  وراأى  بالقدر،  القدر  دفع  اإىل  دعا 
اأ�ضبابه  اإنعقدت  اأحدهما هو دفع القدر الذي قد 
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وقوعه،  فيمتنع  تقابله  القدر  من  اأخرى  باأ�ضباب 
دفع  فهو  الثاين  النوع  اما  بقتاله.  العدو  كدفع 
القدر الذي وقع وا�ضتقر بقدراآخر يرفعه ويزيله، 
قدرالإ�ضاءة  ودفع  بالتداوي،  املر�س  قدر  كدفع 

بقدرالإح�ضان".
العلمي  للتفكري  املناه�ضة  الروؤية  اأٌن  ونرى 
اإمنا تخلط بني م�ضامني  امل�ضتقبل وتطبيقاته  يف 
اإ�ضت�ضراف  هما  بال�ضرورة،  خمتلفني  مفهومني 

امل�ضتقبل، والعلم بامل�ضتقبل.
ذلك  عن  امل�ضتقبل  اإ�ضت�ضراف  مفهوم  ُيعرٌب 
اجلهد الإن�ضاين الذي يعمد اإىل توظيف املنهجية 
احلا�ضر  تطور  م�ضاهد  لإ�ضتقراء  �ضبيال  العلمية 
ل  عليه  املتفق  �ضبه  املعنى  وبهذا  امل�ضتقبل.  نحو 
ينطوي اإ�ضت�ضراف امل�ضتقبل على اأي جهد للتنبوء 
فمفهوم  به.  العلم  مبعنى  بامل�ضتقبل،  القاطع 
التنبوؤء. لذا  يتقاطع كليا مع مفهوم  الإ�ضت�ضراف 
يبقى العلم بامل�ضتقبل حقا ذلك الأمرالذي تنفرد 
املنجرة  مهدي  مع،  نتفق  لذا  الآلهية.  الذات  به 
الغيب  " اإن هناك فرق �ضا�ضع بني  عندما يقول: 
اإ�ضت�ضراف  وبني  وتعاىل،  �ضبحانه  هوعلم  الذي 

امل�ضتقبل." باملعنى اإعاله.
اإٌن تاأخرنا على �ضعيد درا�ضات امل�ضتقبالت ل 
اإىل تاأثري املدخالت اعاله فقط ، واإمنا اإىل  ُيرد 
جميع تلك املدخالت التي اأف�ضت خمرجاتها اإىل 
غياب الروؤية العلمية عن كيفية �ضناعتنا مل�ضتقبلنا 
على وفق م�ضاحلنا العليا واإرادتنا احلرة. لذا اأٌن 
كوابحها  من  للم�ضتقبل  الثقافية  روؤيتنا  حترير 
لو  كما  امل�ضتقبل  مع  التعامل  ثٌم  ومن  املتعٌددة. 
كان حا�ضرا معنا، هو الذي ُيف�ضي بنا اإىل �ضراء 
بني  القائمة  احل�ضارية  الفجوة  واإختزال  الزمان 
املتعٌددة  الهيكلية  باإختاللته  الراهن  حا�ضرنا 
�ضناعة  يوؤمن  الذي  املن�ضود  م�ضتقبلنا  وبني 
اأن  ولنتذكر  العليا.  م�ضاحلنا  وفق  على  تاريخنا 
اىل  بالإنحياز  واأمنا  بالتمني،  ُي�ضنع  ل  املجد 

امل�ضتقبل والعمل من اأجلة ونحن يف احلا�ضر.
ويف تقديرنا اأٌن املهمة الكربى املطروحة على 
ابتكاراأ�ضالة  يف  تكمن  املعا�ضر  العربي  الفكر 
معطيات  مع  اإيجابيا  تتفاعل  م�ضتقبليىة  عربية 
احلا�ضروامل�ضتقبل على نحٍو خالق. وقد ل ميكن 
عقالين  نقد  اإجراء  بعد  اإل  الأ�ضالة  هذه  بلورة 
للمدخالت الداخلية التي حتول دون ذلك، ف�ضال 
عن تبني اإدرا مو�ضوعي ملعطيات عامل يتغري وبكل 
حتدياته، حتول دون ذلك، ف�ضال عن تبني اإدراك 

وفر�ضه.

كان  الزمن،  من  عقدين  حوايل  منذ 
عن  لوجه  وجهًا  يتم  الجتماعي  التوا�ضل 
اأو با�ضتخدام الهاتف للتوا�ضل لدقائق  قرب، 
ر�ضائل  خالل  من  اأو  للبعيدين،  معدودة 
املحمول. الهاتف  ر�ضائل  اأو  الورقية  الربيد 

نقلًة  معه  حاماًل   ،2004 عام  وجاء 
عن  الجتماعي  التوا�ضل  جمال  يف  نوعية 
التطبيق  ظهور  بعد  وحتديدًا  النت،  طريق 
ومن  بوك(،  )الفي�س  الإطالق  على  الأ�ضهر 
ُتعنى  التي  الأُخرى  املواقع  انت�ضرت  بعده 
بل�س،  بالتوا�ضل الجتماعي كـ)تويرت، جوجل 

ان�ضتغرام...(.
اأحدث ظهور و�ضائل التوا�ضل ثورًة يف عامل 
�ضغريٍة  قريٍة  اإىل  العامل  فتحول  الت�ضالت، 
ت�ضل حدوده وتتوا�ضل مع �ضكانه بكب�ضة زر، 
كبرٍي  احتكاٍك  حدوث  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر 
باآخر  اأو  ب�ضكٍل  والتاأّثر  املجتمعات  اأفراد  بني 
بالتنوع الثقايّف والفكرّي للغري من خالل هذه 
فقط،  التاأثر  على  الأمر  يقت�ضر  ومل  املواقع؛ 
اخُلطط،  املواقع  هذه  يف  ُتدار  اأ�ضبحت  بل 

وُتاأّجج الثورات يف ُبقع كثرية من العامل.
التنّور  فّعاًل يف  تاأثريًا  لها  كان  املقابل  يف 
هذه  جنحت  التي  الثقايّف  والتنّوع  الفكرّي 
املقالت  كتابة  خالل  من  اإبرازها  يف  املواقع 
مواد  من  وغريها  والق�ضائد  واخلواطر 
الوعي املعريّف.. فكان لها اأثٌر كبرٌي يف ال�ضعي 
واإبراز  املناف�ضة  �ضبيل  على  اأكرث  لالطالع 

الذات.
من  العديد  ظهرت  الآخر  اجلانب  يف 
من  جعلتها  لدرجة  املواقع،  لهذه  امل�ضاوئ 
فقد  الإطالق،  على  التوا�ضل  و�ضائل  اأخطر 
اأفكارًا م�ضمومًة كان  تن�ضر من خاللها  كانت 
لها اأثٌر كبري يف �ضلوك هذا اجليل، اإ�ضافًة اإىل 
ظهور ما ُعِرف بـ)التحّر�س الإلكرتويّن(، وما 
يرتتب عليه من تهديٍد وابتزاٍز بدون رقيٍب اأو 
كارثّية يف  الأمر  عواقب هذا  فكانت  ح�ضيب، 

العديد من املجتمعات، خا�ضًة اأّن هذه املواقع 
انت�ضار  ب�ضبب  اجلميع  متناول  يف  اأ�ضبحت 
بدون  الأطفال  بني  ًة  وخا�ضّ الذكية،  الأجهزة 

اأّي رقابٍة من ِقبل اأولياء الأمور.
املواقع  لهذه  اخلاطيء  ال�ضتخدام  اإّن 
اإدمان  عن  خطورًة  يقّل  ل  لإدمان  يوؤدي 
الكحول واملخدرات وغريها، فقد بداأت تغزو 
اأ�ضبح  تفا�ضيل احلياة؛ حّتى  كل  املواقع  هذه 
من  الأكرب  احلّيز  ياأخذ  لها  املُتاح  الوقت 
ة  اخلا�ضّ حياتهم  ح�ضاب  على  ال�ضباب  وقت 
والعلمّية والعملّية، الأمر الذي اأّدى اإىل حدوث 
الواقعّية،  الجتماعّية  العالقات  يف  تفّكٍك 
وحّل حمّلها عالقات افرتا�ضّيٍة، ُيعترب العديد 
منها جمهول امل�ضدر والهّوّية، ينتحلون هّوّيًة 

مزيفًة ل�ضبٍب اأو لآخر.
اأهمّية هذه املواقع، فهي  فعلى الرغم من 
جتعل  التي  احلوا�س  لكتمال  تفتقر  �ضّك  بال 

منها اآمنًة على جميع الأ�ضعدة.
ومن هنا، فاإّن مواقع التوا�ضل الجتماعي 
فّعالة  جهٍة  من  فهي  حّدين،  ذو  �ضالٌح 
الوعّي  ون�ضر  الفكرّي  التّطور  يف  وم�ضاهمة 
ثقافات  على  والطالع  والجتماعّي،  الثقايّف 
املبا�ضر  الحتكاك  خالل  من  املتنّوعة  الغري 

معهم.
اإل ر�ضا�ضًة  املواقع ما هي  اأّن تلك  ل�ضّك 
خالل  من  بالفكر  تودي  اأن  ممكن  قاتلًة 
خالل   من  اأو  للجميع،  م�ضمومٍة  اأفكاٍر  د�ّس 
غري  وبطرٍق  واعي،  ل  ب�ضكٍل  ا�ضتخدامها 
مدرو�ضٍة، ُت�ضِقط املحيط الواقعّي ليُحّل حمّله 
عاملًا اإفرتا�ضّيًا ينتهي بكب�ضِة زٍر، فُتنهي حياة 
ال�ضخ�س وحُتيُلها اإىل وهٍم تتعّلق حباله مبدًى 
فتحّول  للخري،  الإن�ضان  ابتكره  وهمّي  اأزرَق 
اأو باآخر اإىل لعنٍة اأطاحت بالعديد من  ب�ضكٍل 
ي�ضعى  كان  التي  احلياتّية  والقيم  املفاهيم 

الإن�ضان جاهدًا لتحقيقها على اأر�س الواقع.

غادة حاليقة

مواقع التواصل 
االجتماعي
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جواد الحيدري

اللغة األم 

و أهمية تعلمها

اإّن لغة الأم هي اللغة التي ين�ضاأ عليها الإن�ضان، 
عند  رويدًا  رويدًا  ويدركها  ولدته،  منذ  وي�ضمعها 
التنوميات  لغة  اإنها  له.  والدته  خماطبة  اإن�ضاته 
روحُه  تطرب  التي  والأغاين  الأطفال  واأنا�ضيد 
وتخّلج فوؤاده وتهُزّ م�ضاعره. وبذلك، فاإّن لغة الأّم 
تاأثرًيا  العاطفي  وتكوينه  الإن�ضان  تن�ضاأة  يف  توؤثر 

عميًقا.
اللغة  "وحدة  اإن  احل�ضري  �ضاطع  يقول  فكما 
ال�ضعور،  ويف  التفكري  يف  الوحدة  من  نوًعا  توجُد 
وتربط الأفراد ب�ضل�ضلٍة طويلٍة ومعقدة من الروابط 
اأقوى الروابط  الفكرية والعاطفية"    فاإنها تكون 

التي تربط الأفراد باجلماعات.
اإّن للغة الأم وتعّلمها اأهميًة اإ�ضرتاتيجيًة كبريًة 
الأ�ضا�ضية  املقّومات  تعُدّ من  اأنها  ذلك  يف حياتنا. 
املكونة للهوية، و ركيزة رئي�ضية يف توا�ضل و اإت�ضال 
الإجتماعي  اإندماجهم  و  الأمة  اأبناء  اإرتباط  و 
والإزدهار  العلمي  والتقدم  العقل اجلمعي  وت�ضكيل 

التنموي.
باإعتبارها  وتعليمها  تعلمها  اأهمية  وتتعاظم 
وهي  بوا�ضطتها،  الأفراد  يتفاهم  التي  الو�ضيلة 
والثقافات  الأفكار  لنقل  اأ�ضا�ضي  و�ضيط  مبثابة 
الأجيال  اىل  ال�ضابقة  الأجيال  من  واملكت�ضبات 
الأجيال  اىل  احلالية  الأجيال  ومن  احلا�ضرة، 

الآتية.
معانيها  يدرك  ل  و  الأم،  بلغة  يتفّقه  ل  من  اإّن 
مدرٍك  غرَي  ناق�ضًا،  فكره  يبقى  �ضحيح،  ب�ضكل 
و  الباطني،  التكُلّم  هو  الفكَر  لأَنّ  الأمور،  لبواطن 
اإَنّ املرء و هو يفّكر  التكُلَّم هو التفكري اجلهري، و 
�ضخ�ضًا  فاإَنّ  �ضور.  �ضكل  على  الكلمات  له  ترتاءى 
ما و اإْن تعّلم و در�س بلغٍة اأخرى واتقنها يبقى بعيدًا 
عن الإم�ضاك بنا�ضية الفكر، و الإبداع يف جمالته 
�ضوره  يف  النق�ضان  من  يعاين  لأّنه  املتعّددة، 

الذهنّية لعدم وقوفه على �ضاطىء بحر لغته الأم.
وللغة وقوتها تاأثرٌي كبرٌي يف حياة الأمة وعطائها 
احل�ضاري، فاإن الوحدة اللغوية اأو الوحدة يف اللغة 
ت�ضّكل قرابًة معنويًة بني اأفراد الأمة، فتتميز الأمم 
اأ�ضاعت  فاإذا  لغاتها.  ببقاء  وتبقى  لغاتها،  بتميز 
اأمٌة ما لغتها، وتكلمت بلغة م�ضتعمريها اأو حمتليها، 
هذا  ويف  امل�ضتعمرة.  الأمة  يف  تندمج  و  تندثر 
اأمة  يف  اللغة  قوة  خلدون:" اإّن  ابن  يقول  امل�ضمار 
بني  دورها  باأخذ  الأمة  هذه  ا�ضتمرارية  تعني  ما، 
بقية الأمم، لأّن غلبة اللغة بغلبة اأهلها، و منزلتها 
بني اللغات �ضورة ملنزلة دولتها بني الأمم". وكذلك 
الأمة  روح  هي  اللغة  احل�ضري:" اإّن  �ضاطع  يقول 
وعمودها  القومية  حمور  مبثابة  اإنها  وحياتها، 

الفقري، وهي من اأهم مقوماتها وم�ضخ�ضاتها".
اأّن  العلمية،  والأبحاث  الدرا�ضات  اأثبتت  لقد 

التعليم بلغة الأم يعترب اأمرًا �ضروريًا لتح�ضني طرق 
بالنف�س،  الثقة  وتعزيز  الثقافة،  وتنمية  التعلم، 
واحرتام الذات لدى ال�ضخ�س، و ي�ضاهم م�ضاهمة 

فّعالة يف تطوير عجلة التنمية الوطنية والقومية.
يف  ترعرعهم  عند  الأم  بلغة  الأطفال  تعلم  اإّن 
التعليم  من  الوىل  املراحل  يف  و  الأ�ضرة،  كنف 
القراءة  مهارات  اإتقان  عملية  ي�ضّهل  الأ�ضا�ضي، 
يف  الإبداع  قدرة  وينّمي  �ضل�ضة،  بطريقة  والكتابة 
اإ�ضرتاتيجية التن�ضاأة الإجتماعية،  نفو�ضهم، �ضمن 
دوره  الفرد  وتعّلم  واملبادئ،  القيم  وماأ�ض�ضة 
تعليمي  نظام  اإطار  يف  تدريجي  ب�ضكل  الإجتماعي 

وطني هادف.
التعليم  لر�ضد  العاملي  التقرير  اأ�ضار  قد  و 
اأّن   ،2016 عام   " اليون�ضكو   " عن  ال�ضادر 
بلغات  تعليمهم  يتلقون  العامل  �ضكان  من   40%
ل يفهمونها، و اأّن عدم التعليم بلغة الأم يوؤثر على 
بالن�ضبة  ل�ضّيما  �ضلبّي،  ب�ضكل  الأ�ضخا�س  تعّلم 
اأو�ضاع  من  عائالتهم  تعاين  الذين  لالأطفال 

اإقت�ضادية متدهورة.
يذكر اأّن ال�ضعوب التي ترزح حتت نري الإحتالل 
بلغة  التعلم  من  متّكنها  عدم  من  تعاين  الإيراين 
الأم، واإجبار الأطفال على التعّلم باللغة الفار�ضية، 
تعليميًا  وتدهورًا  ملحوظًا،  �ضلبيًا  تاأثريًا  ي�ضّبب  ما 
من  كبرية  ن�ضبة  فثمة  الأطفال.  لدى  م�ضطردًا 
الأمية  من  تقا�ضي  الفار�ضية  غري  ال�ضعوب  اأطفال 
ب�ضبب اإمتناعهم من الذهاب اإىل املدار�س واملعاهد 
يف  الدرا�ضة  تركهم  اأو  الفار�ضية،  باللغة  والتعلم 

املراحل الأوىل من التعليم الأ�ضا�ضي.
الر�ضمية  الإيرانية  الإح�ضاءات  ت�ضري  فبينما 
اإىل اأّن معدل الأمية يف اإيران يبلغ %26، يالحظ 
غري  ال�ضعوب  لدى  كثرًيا  ترتفع  الن�ضبة  هذه  اأن 
يف  امليدانية  الإح�ضاءات  اأ�ضارت  فقد  الفار�ضية. 
بينما   ،35% الأمية ي�ضل اىل  اأن معدل  الأحواز 
 ،50% ب  كرد�ضتان  اقليم  الأمية يف  ن�ضبة  ر  تقَدّ

ويف اإقليم بلو�ض�ضتان تناهز ال 60%
التحدث  حتظر  اإيران  اأن  القول  نافلة  ومن 
بلغات ال�ضعوب غري الفار�ضية، يف املدار�س واملعاهد 
واجلامعات والدوائر واملوؤ�ض�ضات احلكومية، ومتنع 
اأن  رغم  الأم،  بلغة  التعّلم  من  املذكورة  ال�ضعوب 
ال�ضادرعام  الإيراين  الد�ضتور  من   15 املادة 
املحلية  اللغات  اإ�ضتعمال  اأجازت  قد   1979
الإعالم  و�ضائل  و  ال�ضحافة  جمال  يف  والقومية، 
يف  واآدابها  اللغات  هذه  تدري�س  واإمكانية  العامة، 

املدار�س، اإىل جانب اللغة الفار�ضية.
الل�ضان  تعّلم  يعترب  تقدم،  ما  على  تاأ�ضي�ضًا 

العربي واجبًا وطنيًا وقوميًا واإ�ضالميًا
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رأي

مّنا  جاحمة  برغبة  و  طواعية  عن  اأحيانا  تعرتينا  اإن�ضانية  حالة 
قطعة،  قطعة  اأنف�ضنا  من  بعناية  وجنمع  حياتنا  يف  الآخرين  لنجّمل 
من  جزءا  نك�ضبهم  اأو  توقعاتنا،  و  مبخّيلتنا  تليق  ف�ضيف�ضاء  بها  ن�ضّكل 

اأرواحنا ليكونوا كما تريدهم عقولنا و ت�ضتهيهم قلوبنا. 
و يحدث اأن نبحث يف الآخر عّما نفتقده بنا، اأو كّل ما فيه امتداد و 
انعكا�س  ل�ضفاتنا ثم نعلن بعدها لأنف�ضنا و للعامل باأننا واحد! و لكن يف 
الواقع مل تكن هي احلقيقة برّمتها، عندما ي�ضدمنا هذا الآخر اأحيانا 
كثرية ب�ضورته احلقيقية، و نكت�ضف عندها  اأنها كانت نوع من اخليبة 
التي اخرتنا طريقها �ضريعا اإلينا، و لأّنه بالّتاأكيد كانت طريقتنا معيارا 
خاطئا يف اختيار و قراءة الآخرين الذين ميّرون بحياتنا ورغبتنا يف اأن 

ن�ضتبقيهم اإىل جانبنا.
اآخرين  وحياة  بحياتهم  نحن  منّر  كما  و  بحياتنا  الكثريون  ميّر 
بان  نقبل  اأن  دون  حياتهم   يف  اأثرنا  ونرتك  ب�ضمتنا  لنرتك  غريهم، 
نكون ن�ضخة  متكّررة منهم، لّن وجود الآخرين يف حياتنا و اختالفهم 
عّنا هي كيمياء اإن�ضانية  نتفاعل معها و نتاجها رحلة لكت�ضاف �ضفاتنا 
نحن اأي�ضا وفر�ضة لتح�ضني طباعنا فت�ضبح معها حياتنا اأكرث توازنا و 

ن�ضجا و حكمة نتحّلى بها. 
الّذكي مّنا، هو فقط من يتعلم من مرور الآخرين  يف حياتنا و حّتى 
من �ضفاتهم التي ل تروق لنا  لكي ن�ضلح ما بداخلنا، فكثريا ما نتعّلم  
من الأنانيني العطاء و من املغرورين التوا�ضع و من البخالء الكرم و 
لكّن اخلرّيين هم من مينحوننا  و  و احلكمة،  ال�ضرب  النفعاليني  من 

احلّب والعطاء وهي اأجمل مفاتيح  اكتمال الآخر بالآخر !!!.

نحن و اآلخرون ! ...

سناء جاء باهلل   ماجدولين الرفاعي

أحبك ألنك نصفي اآلخر

رأي

اأ�ضرع يف  مرة  كل  وعنك يف  لك،  اكتب  زلت  ما  اأنني  �ضيدي  يا  اأتدري 
الكتابة؟

اأنني  تكت�ضف  حني  ت�ضحك  ل  رجاء  املنا�ضبات،  جميع  يف  عنك  اأكتب 
اأكتب لك الآن يف يوم املراأة الذي انتظر فيها ورودك احلمر.

بحكمة  ا�ضتطعت  لأنك  بل  فقط،  اأحبك  لأنني  لي�س  ولك  عنك  اأكتب 
الثغرات،  �ضد  فاأحكمت  �ضخ�ضيتي  يف  ال�ضعف  مواقع  اكت�ضاف  فيل�ضوف 
وحركت باأ�ضابعك الندية  جمرى الرياح فاأبحرت �ضفني مرفوعة الأ�ضرعة، 

�ضامدة يف وجه جميع الأنواء.
املراأة  تكون  اأن  معنى  ما  اكت�ضفت  معك  لأنني  ولك،  عنك  اأكتب 
الذي  الرجل  حياة  يف  الأدوار  كل  لعب  تتقن  اأن  ميكنها  وكيف  ا�ضتثنائية، 
حتبه دون اإن ت�ضعر بالإهانة اأو الدونية، فاملراأة بطبيعتها كائن قابل للطي 
والت�ضكيل ح�ضب الظروف، فمرة تكون اأ�ضطورة يف حتملها لالأمل حني  يخرج 
اأمام �ضم�س  تلتمع  ا�ضت�ضعافها، ومرة تكون رقراقة  من رحمها من يحاول 
الع�ضق حني تلتقي بفار�ضها الذي ربته امراأة عظيمة، ويف مرات اأخرى تكون 

املراأة ذلك اجلبل ال�ضامخ الذي يقف كالطود يف وجه الريح.
هي  بوحريد،  وجميلة  دارك،  وجان  زنوبيا  هي  وبلقي�س،  اأفروديت  هي 
الأم ال�ضورية، الفل�ضطينية، العراقية، الليبية، اللبنانية، اليمنية التي فقدت 

اأ�ضبالها وظلت تنا�ضل لأجل حريتها وكرامتها.
األتمع  كفرا�ضة،  اأطري  فتجعلني  تكّملني  الذي  الرجل  ايها  عنك  اأكتب 
و ترك�س  توؤرجحني �ضحكتك  الزرقة، معك �ضرت طفلة  كنجمة يف �ضدر 
فوق  متوينية  كح�ضة  وتوزعه  فرحي  بتالبيب  لتم�ضك  ابت�ضامتك  خلفي 

اأر�ضفة التع�ضاء.
معك �ضرت امراأة نا�ضجة تعرف كيف تدّلل طفلها الكبري وجتعله يغفو 
قرب لهفتها، ي�ضت�ضعر الدفء حتت ظالل نخليها، ي�ضكن ق�ضور حمبتها، 

يطّل معها من نوافذ احللم على عامل وردي ال�ضرفات.
اأحبَك ثم اأحبَك، ثم اأحبَك لأنك الرجل الذي يحتوي �ضعفي يف حلظات 
اأمومتي، وي�ضد من عزميتي اأثناء �ضعودي �ضلم املجد، اأحبك لأنك تعرتف 
باأن احلياة ل تكتمل اإل بنا، رجل من برج الذكاء، وامراأة من برج التحدي.
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ــــــغــــــد�ُد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــي لـــلـــ�ـــســـيـــاِء وكـــــربي ب
ــــظــــلــــمــــا وعــــويــــال يـــكـــفـــيـــِك ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنـــا ٌمُ

ــا عــــــــرَف �لــــــعــــــر�ُق مــــنــــارًة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لـــــــــوالِك مـــ
لـــــــــــــــلـــِه تـــ�ـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُح بــــــكــــــرًة و�أ�ــــســــيــــال

ــوالِك مــــا عـــــــرَف �لـــقـــ�ـــســـيـــُد مـــنـــابـــَر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لـــ
ـــــــون وجـــمـــيـــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فــــلــــغــــري وجـــــهـــــك لــــــن يـــكــــ

بــــيــــتــــاً يف هــــــــــو�ِك مـــ�ـــســـافـــٌر لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــّر   
ـــدو� �حلـــــــــــــروُف جــــــــــــــــــــــــــــــــــد�وال ونــــخــــيــــاًل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـــغــــ

ــز�ً لـــــو متـــــايـــــَل �ــســعــفــُه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ و�لـــــنـــــخـــــُل عـــ
ــــر�ً و�ـــســـلـــيـــاًل ــــر�ــــس لــلــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يـــــغـــــدو �ــــس

تـــر�بـــهـــا ــزمــاُن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �ل نـــــــادى  �إذ�  �أر�ـــــــــس 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر �لـــــغـــــبـــــاُر جــــحــــافــــال و�ـــســـهـــيـــاًل

 طـــــافـــــْت قــــنــــاديــــُل �لـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو��ـــســـِم حــولــهــا
عـــــمـــــيـــــاَء تـــــ�ـــــســـــاأُلــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوة وفـــتـــيـــال

بـــــاالأمـــــ�ـــــِس كــــنــــِت حــــمــــامــــَة �الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن �لـــتـــي
ُتــــ�ــــســــجــــي قـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب �لــــعــــا�ــــســــقــــنَي هـــديـــال

�الأذى ــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ �لــــهــــاربــــني  ظــــــــَلّ  كــــنــــِت  قـــــد 
دخــــيــــال فــــــيــــــِك  ـــــــــــد ال  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قــــ وخلـــــــائـــــــف 

ب�������������غ�������������داد ق�������وم�������ي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ــــــســــــاَح جـــــــــرٌح يف �لــــــعــــــروبــــــِة نـــــــازٌف
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــيــال ـــعـــفـــر�ً  ــــ ــــ ــــ ــــ جــــ ر�أيـــــــــُتـــــــــِك  �إال 

ـــهـــا ـــحـــلَ ــــيــــِد وُك بـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ُد يـــــا عـــــــنَي �لــــر�ــــس
ــــاًل ــــي ذل يـــــكـــــون  �أن  ـــــــوجـــهـــِك  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لــــ ــــا  ــــس حــــا�

ــــــوِك عــــلــــى �ملـــــدى ـــم هـــــــــاَم فـــــيـــــِك مـــــــَن �ملــــــل ــــ ــــ  كــــ
ـــــدروَب جــــمــــاجــــمــــا وخـــمـــيـــال ــــــ ــــــ ــــــ ـــر�ـــســـو� �ل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فــــ

ـــر�َح �ملــــتــــعــــبــــنَي  بــغــيــ�ــســهــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــّلـــي جــــ �ـــسُ
ــبــيــال �ــس �خلــــــال�ــــــس  ـــــــــــور  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ نــــ �إىل  ـــي  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــّق �ـــسُ

ـــى فـــــيـــــاِلملـــــجـــــو�ـــــِس وكــــــــرّبي ــــ ــــ ــــ ـــومـــي عـــلــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قــــ
�ـــســـجـــيـــال ـــــــــال  ـــــ ـــــ ـــــ و�بـــــ و�رِم  ـــــــق  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بـــاحلــــ

 قــتـــــــــــــــــلــْت يــــــــــــــــــــــــــُد �الأحـــــــقـــــــاِد ُطـــــهـــــَر طـــفـــولـــٍة
ـــيـــاًل تـــــافـــــًهـــــا وهــــزيــــال ــــ ــــ ــــ ــــ لـــيـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن جــــ

ـــُل ـــاب �ملـــــعـــــدمـــــنَي قـــن ـــدور ُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــذي �ـــســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هــــ
ـــر�رًة وفـــتـــيـــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ حتـــــــــــــــــــــــــــتـــاُج مــــنــــك �ـــس

بــــدربــــه ـــكـــر�ُم  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ �ل ـــــاَر  ـــــس � �إذ�  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌت 
ـــدو� �حلـــــ�ـــــســـــنَي مــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــارًة ودلــــيــــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وجــــ

مـــهـــابـــًة ـــوَت  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ متــــ �أن  ـــاِة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ �حلـــيــــ ــــمــــى  �أ�ــــس  
ـــادقـــاً ونـــبـــيـــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ً نــــقــــيــــاً �ـــس

غدير الشمري
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)اأنا(  ها  م(  ق.   669-631( بانيپال  اآ�ضور  "اأنا 
العنوان  هذا  حتت  اآ�ضور."  ملك  العامل،  ملك  ذا، 
)نوفمرب(  الثاين  ت�ضرين  من  الثامن  يف  املعر�س  بداأ 
�ضباط  من  والع�ضرين  الرابع  يف  وينتهي   2018
من  الربيطاين-لندن.  التحف  يف   2019 )فرباير( 
بالتعاون  والأخرى  الفرتة  بني  معار�س  اإقامة  عادته 
مع متحفي برلني الأملاين الذي يحتوي على اأكرب عدد 
من الآثار العراقية كبوابة ع�ضتار وغريها من الروائع، 
واللوفر، الذي يليه، مب�ضلة حمورابي كما مناطق وفقًا 

لكِلّ حمور. 

الذي  اخلا�س  املعر�س  ا�ضم  هو  بانيپال"  اآ�ضور  "اأنا 
بانيپال  باآ�ضور  احتفاًء  الربيطاين  املتحف  يقيمه 
الربيطانية  النفط  �ضركة  وبرعاية  الأ�ضل  العراقي 
العراق  نفط  ا�ضتثمرت  التي  العراق  الأوىل يف  ال�ضركة 
منذ انتهاء احلرب العاملية الأوىل )1914-1918( 
اإذ كان حقل بابا غرغر يف كركوك �ضمايل العراق اأكرب 
تعود  �ضركة  اأول  كانت  الع�ضرينات.  العامل يف  حقل يف 
بعد اجتياح العراق يف 2003  لت�ضتثمر يف ثالث حقل 
بالعامل األ وهو حقل الرميلة جنوبي العراق بعد غياب 
العراقي  النفط  تاأميم  بعد   35 عامًا وذلك  اأكرث من 

يف 1972.
يف  لنا  يو�ضاله  اأن  والراعي  املن�ّضق  يّود  الذي  ما  ُترى 
هذا الوقت بالذات؟ ل �ضّيما وحمور املعر�س يّركز على 

احلروب والإقتتال، الفتنة واجلربوت؟
جوبه املعر�س بوقفات احتجاجية اإثر افتتاحه من قبل 
احلركة  وجهت  وقد  احلديثة،  الدميقراطية  حركة 
اإىل  اإياها  موجهًة  املعر�س  راعي  متقم�ضًة  كلمتها 

ميّ العيسى

"أن��������������������ا آش��������������������ور ب�������ان�������ي�������پ�������ال"
الزائرين من �ضتى اأنحاء العامل؛ تقول: 

"اإّنه مَلِن دواعي �ضرورنا اأن نرعى )موا�ضيع واأ�ض�س( 
بانيپال  اآ�ضور  َمثل  َمثُلنا  القدمي.  العراق  من  هامة 
ثروات  على  ال�ضيطرة  لإبقاء  و�ضعنا  يف  ما  نعمل  اإذ 
املنطقة ومواردها. وَلَكم نحن �ضعداء باأننا قد متكنا 
لب اأمر اجتياح  من الرتكيز على م�ضاحلنا وكنا يف �ضُ
ذلك  اخلارجية  وزارة  حت  و�ضّ  .2003 يف  العراق 
بعد اأن �ضغطنا عليهم يف 2002 باأّن "العراق مركز 
الربيطانية  النفط  �ضركة  واأن  للنفط"  كبري  تنقيٍب 
ال�ضفقات  وعلى  هناك،  للذهاب  ومتلهفة  م�ضتقتلة 
ال�ضيا�ضية اأن ل ترف�س هذه الفر�ضة الثمينة." وهل 
يومًا  تزداد ربحًا  العراق  واآبارنا يف  بها،  اليوم  نحن 
بعد يوم، بينما يحتج العراقيون بال�ضوارع على اأب�ضط 
اخلدمات. نحن على ثقة باأن اإمرباطوريتنا �ضت�ضتمر 
اإىل اأبد الآبدين. اأو على الأقل حتى ي�ضحبنا التغيري 
املناخي من مهمتنا الأ�ضا�ضية بتنقيب النفط ون�ضل 

اإىل مرحلٍة كارثية.
ا�ضتمتعوا باملعر�س!

�ضركة النفط الربيطانية حتت �ضعار:
امل�ضتقبل" وندّمر  املا�ضي  "نرعى 

فهل يل اأن اأ�ضتمتع بعد هذا؟ اأم اأمتنى لآ�ضور بانيپال 
باأن ي�ضتفيق من غفوته الطويلة العميقة ليينقذنا: 

اآ�ضور بانيپال، املحارب، العلماين. الإمرباطور، قاتل 
وحتى  والعلم  بالأدب  املهتم  الأ�ضود.  �ضائد  امللوك، 
ُمن�ّضقة  مكتبة  اأمني  والزراعة.  الرّي  التكنولوجيا. 
ُمبوبة عامرة بالعلم والطّب والأدب ومن بينها ملحمة 
گلگام�س امللحمة ال�ِضعرية التي تّو�ضح طوفان نوح 
ُحرقت  حينما  حتى  عليها  حافظ  وقد  ال�ضالم  عليه 
بكتاباتها  الألواح  ر�ضانة  النريان من  املكتبة فزادت 
الدقيقة جتثو عليه  الألواح  بع�س  امل�ضمارية، ها هي 
اآثار احلريق، اأخرى قد ُك�ضرت والقليل مما ُتلف —

فالفخار يت�ضلد اأكرث بالنار ويا ليت مكتباتنا احلالية 
كذلك! 

لعلم املرا�ضالت اأثٌر كبري ل �ضّيما يف احلفر على لوح 
وختم  رقيق  �ضغري  ومظروف  الإ�ضبع  عقلة  بحجم 
كانت  ترى!  التي  والعني  الب�ضر  لقّوة  فيا  خا�ّس، 
يف  �ضاحبها  اإىل  وت�ضل  ُتر�ضل  الر�ضمية  الر�ضائل 
يوٍم ل ي�ضل ليله وغالبًا ما تكون هذه الر�ضائل اأمنية 

وع�ضكرية. 
تكنولوجيا  تداخلت  �ضامل  فنّي  بانورامي  حفٍل  يف 
ونحته  املا�ضي  بتقنية  امللونة  واإ�ضاءاته  احلا�ضر 
الفن  ميزة  اجلدران  على  البارز  النحت  الدقيق. 

هو  مّو�ضع  بانورامي  فيلم  الأ�ضيل.  الرافديني 
اأ�ضا�س الأفالم احلالية وعلمها؛ فها نحن نرى بدقة 
وهاتيك  واملوت،  واحلرب  ال�ضيد  اأحداث  وبت�ضل�ضل 
على  تتكرر  اأحداٌث  ال�ضّط  على  تطوف  التي  اجلثث 
الأحداث  تو�ضيح  ي�ضتمر  عراقنا.  يف  التاريخ  مدى 
اأر�س  على  كما  املنطقة  خلرائط  م�ضغرة  بنماذج 

املعر�س بهذه الإ�ضاءات امللّونة. 
يّركز املعر�س على اجلانب احلربّي كثريًا وال�ضراع 
اإ�ضارَحّدون  ال�ضلطة.  وتق�ضيم  العائلة  بني  الداخلي 
الذي كان هو اأ�ضا�ضًا من قتل والده �ضنحاريب طمعًا 
الأ�ضغر  لإبنه  العهد  ولية  ي�ضّلم  هو  ها  بال�ضلطة، 
اآ�ضور بانيپال بعد موت البن الكرب متخطيًا الأو�ضط 
اآ�ضور  هو  فها  العر�س.  وعلى  بينهما  ال�ضراع  ليّولد 
الأو�ضط  واأخيه  الكبري  اآ�ضور  عر�س  يعتلي  بانيپال 
ليكون  فقط  بابل  لعر�س  ُين�ضب  كني  �َضَم�ًس-�ُضم-اأُ
بينهما  احلروب  حّمى  فتزداد  الأ�ضغر  اأخيه  دون 
لحقًا. مل يرق الأمر لالأخ الأو�ضط ذلك فتاآمر عليه 
وحني اأح�ّس اآ�ضور بانيپال بذلك حا�ضر بابل ل�ضنتني 

اأكل فيها الآباء اأبنائهم من �ضدة اجلوع.
امَلَلكية  اأ�ضول  تعلم  حّد  عند  بانيپال  اآ�ضور  يقف  مل 
بالنبال  الأ�ضود  �ضيد  من  بدًء  الع�ضكري  والتدريب 
عمل  فقد  وح�ضب  جلدها  و�ضلخ  ل�ضانها  وقطع 
جا�ضو�ضًا على والده متّيقنًا لأعدائه. وهكذا تو�ضعت 
اإىل  وتتعداها  العراق  �ضمال  نينوى  لت�ضمل  مملكته 
اإيران �ضرقًا وقرب�س وم�ضر غربًا وجنوبًا يف الوقت 
م�ضتعمرة  جمرد  وروما  مهدها  يف  اأثينا  كانت  الذي 
عيالم  حكام  مع  جهده  بذل  بعد.  تولد  مل  �ضغرية 
الفار�ضية حتى �ضحقهم وجلب َمن جنا منهم اأ�ضرى 

اإىل اآ�ضور مقيدين بال�ضال�ضل.
الأ�ضاطري  من  اأ�ضطورة  وتظّل  ظلت  وجنائنه  ق�ضره 
كافة  اكت�ضاف  حتى  وفاته  لغز  ويظّل  تاأتي.  لقروِن 
اأّنه  الإيرانيني  ومنهم  البع�س  اعتقد  فقد  الأُرُقم. 
انتحر يف ق�ضره عند �ضقوط نينوى حماطًا بالذهب 
والف�ضة حتى ندد بذلك علماء الآثار لحقًا مو�ضحني 
باأّن قد تويف )ول حتديد لطريقة وفاته اإن كان قتاًل 
الولية  تدهورت  وقد  ق.م.   ٦١٢ عادية( يف  ميتًة  اأو 
املدن  وهناك  هنا  من  جمموعات  ابتلعت  وقد  بعده 
الآ�ضورية. ل ُيعرف الكثري عمن اعتلى العر�س بعده. 

ودخان  بانيپال  لآ�ضور  ظهوٍر  باآخر  املعر�س  ينتهي 
وجهته  الذي  والأ�ضود  الرمادي  احلربية  العربات 
الربوجكرتات يف نهاية املطاف على اآخر جدار اأمل�س 

يف املعر�س معلنة دخان النفط.
اأخرج ويف قلبي رجفة خوف وح�ضرة
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الثقافة

األوبرا المصرية بباريس

نظم املكتب الثقايف امل�ضري بباري�س يوم الأربعاء 20 �ضباط ـ فيفري 
املا�ضي، اإحتفالية مو�ضيقية و غنائية اأوبرالية كربى، برعاية وزيرة الثقافة 
امل�ضرية د. اإينا�س عبدالدامي، و ح�ضور ال�ضفري اإيهاب بدوي، و رئي�س بلدية 

باري�س الوىل، و د. نيفني خالد و ال�ضيدة كارل اأريجوين.
ـ  الفرن�ضية  الثقافة  عام   2019  " مبنا�ضبة  كانت  الإحتفالية  هذه 

امل�ضرية" و �ضارك بها نخبة من مطربي جنوم الأوبرا امل�ضرية.
من  العديد  يتقدمهم  وعربي،  فرن�ضي  كبري  ح�ضد  الإحتفالية  ح�ضر 

ال�ضفراء العرب و الأجانب.
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خليل العجيل

" كائنات العزلة "  

رأي

ام كائن حربي؟ ام جمرد  ام هالمي؟  اأنا جمرد كائن افرتا�ضي  هل 
جثة اأعوم على �ضطح البحر منذ حماولتنا البائ�ضة انا وحبيبتي لعبور البحر 

..فغرقنا. 
اأم انا لوحة من كائنات العزلة للر�ضام احل�ضكاوي �ضبهان اآدم. 

نهارا،  وانام  ليال  اأعمل  زلت  ل  كائن حربي،  فاأنا  نهارا  اأنام  اأتركوين 
الذاكرة  �ضرير  انام على  ال�ضيء؟ فال زلت  بهذا  اأخربكم  �ضاأظل  اىل متى 
�ضكر  بال  �ضادة  املعتادة  قهوتي  وا�ضرب  ب�ضراهة  الخرية  �ضيجارتي  اأدخن 
اأنزف حربا..هذا ما �ضجلته بال�ضبط يف  منذ الف عام ..اأنا كائن حربي 
�ضجني الأخري منذ فرتة لي�ضت ببعيدة. قبل ان اخرج  ب�ضيمفونية لتبادل 
ال�ضياط  اآثار  على  الوحيد  ال�ضاهد  الباب  كان  �ضراحي،  فاأطلقوا  ال�ضرى، 
على ظهري ول زالت مطبوعة كو�ضم، عندما خرجنا من ال�ضجن اأكت�ضفت 
باأننا كنا اأحدى ع�ضرة رجال هم ا�ضدقائي، كنا حم�ضورين يف غرفة باردة 
مظلمة وفرا�س مغط�س باملاء كنا نرجتف بردا وخوفا اىل اليوم يف الطبقة 
زلنا  ل  و   .. واأفرتقنا  �ضوء.  بال  و  نوافذ،  بال  الر�س، غرفة  الثانية حتت 

نخاف من ال�ضم�س والغرف التي بال نوافذ ..
كان ذلك  اليوم  الأخري  لأحتول بعدها  اىل كائن غريب

ذكريات تأسيس جامعة البكر 
للدراسات العسكرية العليا بالعراق

سفارة سلطنة عمان بفرنسا

�ضدر عن مركز ذرا للدرا�ضات و الأبحاث بباري�س كتيب يقع ب 36 �ضفحة من 
اجليدة.  التقنية  املوا�ضفات  �ضمن  راقي  م�ضقول  ورق  على  املتو�ضط،  القطع 

يحمل 
عنوان: " ذكريات تاأ�ضي�س جامعة البكر للدرا�ضات الع�ضكرية العليا"

الكتيب من اإعداد الفريق الركن طارق حممود �ضكري اأحد املوؤ�ض�ضني للجامعة 
اآنذاك، و يت�ضمن كافة التفا�ضيل بالأ�ضماء و التواريخ و ال�ضواهد. خا�ضة الإ�ضراف 
ال�ضرح  هذا  اإن�ضاء  على  البكر  ح�ضن  اأحمد  الراحل  العراقي  للرئي�س  ال�ضخ�ضي 
الكبري و املميز. هذا اإلإ�ضدار توثيق جناح عربي مميز حتى يبقى بذاكرة الأجيال.

طارق  الركن  للفريق  بال�ضكر  بباري�س  الأبحاث  و  للدرا�ضات  ذرا  مركز  يتقدم 
حممود �ضكري و اللواء عالء الدين خما�س و ال�ضيدة �ضهى ال�ضاحلي على جهودهم 

و متابعتهم لهذا الإ�ضدار.

ـ  15 مار�س  يوم اجلمعة  اإحتفالية كربى  بباري�س،  �ضلطنة عمان  �ضفارة  تقيم 
اآذار اجلاري، ملنا�ضبة الدورة 39 ملعر�س الكتاب الدويل، الذي �ضتكون به ال�ضلطنة 
بن  عبداملنعم  د.  العماين  العالم  وزير  بح�ضور  ذلك  اخلا�س" و  ال�ضيف  "البلد 

من�ضور احل�ضني، و ال�ضيخ د. غازي الروا�س �ضفري ال�ضلطنة بفرن�ضا.
تفتتح الحتفالية بالن�ضيد الوطني العماين و الفرن�ضي، ثم كلمة وزير العالم. 
و تت�ضمن الحتفالية معر�ضا لل�ضور، و مقاطع مو�ضيقية من الأورك�ضرتا ال�ضلطانية 

العمانية، و عر�س فيلم، و تختتم بدعوة ع�ضاء للح�ضور.
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الفنـــون

مو�قع  عرب  �جلدل،  من  و��سعة  حالة  رمزي،  �سهري  �لفنانة  �أثارت 
�لتو��سل �الجتماعي، بعد ظهورها مع �لفنانة �سهرية بدون حجاب، خالل 
م�ساركتهما يف �أحد �الأعمال �خلريية، لكنها كانت بنف�س �لتز�مها وح�سمتها 

�لتي كانت عليها باحلجاب.
�لفنانة  وعلى  عليها  �لهجوم  هذ�  بعد  �ل�سمت  رمزي  �سهري  �لتزمت 
�سهرية، ورف�ست �لظهور يف �لقنو�ت �لف�سائية وو�سائل �الإعالم، للرد على 
ت "كل �لعرب"،  �ل�سائعات �لتي ن�سبت �إليها بعد خلع �حلجاب، �إال �أنه خ�سّ

باحلو�ر �لتايل:

قررت أتخفف من مالبسي بعد 
وصولي لهذه المرحلة العمرية

محمد أبو حسين ـ القاهرة

سهير رمزي بعد تخليها عن الحجاب: 

�سور  �لتقاط  ور�ء  �ل�سبب  ما  بد�ية..   ــ 
بدون حجاب، وما هي �أ�سباب خلعه؟

فيها  تتخفف  عمرية  مرحلة  هناك  ـ 
بها  تقوم  التي  اللتزامات  بع�س  من  املراأة 
بها،  العمر  تقدم  بعد  العام  الظهور  خالل 
و�ضهرية  اأنا  الآن،  اأعي�ضها  املرحلة  وهذه 
خريية،  لأعمال  ن�ضائي  جتمع  يف  �ضاركنا 
للراأ�س، ولكن  "جاكيت" بغطاء  اأرتدي  وكنت 

من  راأ�ضي  فوق  من  الغطاء  انزلق  بال�ضدفة 
وطلب  البحريي  هاين  وقابلنا  الزحام،  �ضدة 
ال�ضور،  بن�ضر  وفوجئنا  معنا،  �ضورة  التقاط 
و�ضط �ضيل من الهجوم علينا ون�ضر ال�ضائعات 

الكاذبة.
�لقنو�ت  يف  �لظهور  رف�سِت  ملاذ�  ــ 
ن�سبت  �لتي  �ل�سائعات  على  للرد  �لف�سائية 

�إليِك؟

اأبدًا على ارتدائي احلجاب،  اأندم  اأنا مل  ـ 
لأنني ارتديته منذ خم�ضة وع�ضرين عامًا عن 
اقتناع وحب، ولأنه فر�س �ضرعي وكنت �ضعيدة 
التي  العمرية  للمرحلة  وبعد و�ضويل  به،  جدًا 
اأعي�ضها الآن، قررت اأن اأتخفف واأظهر �ضعري 
"برنيطة"  اأرتدي  اأو  خ�ضالته،  من  بع�ضًا  اأو 
مع املحافظة على الحت�ضام يف مالب�ضي، فاأنا 
املحجبة،  ولي�ضت  املحت�ضمة  �ضهري  زلت  ما 
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و�ضتظل مرحلة حجابي و�ضبابي مرحلة 
اأعتز بها واأفتخر بها وتاجًا على راأ�ضي، 
اأما عن رف�ضي الظهور يف الف�ضائيات، 

فاأنا ل اأتاجر بحجابي ول ح�ضمتي.
�لتخفف  �أ�سباب  �إن  �لبع�س  ــ يرى 
نوعية  من  يحد  كونه  �حلجاب،  من 

�الأدو�ر �لتي تعر�س عليك؟
ـ احلجاب مل يكن اأبدًا عائقًا، بدليل 
من  اأرتديه،  واأنا  اأدوارًا  قدمت  اأنني 
املمكن اأن توؤديها اأخريات بغري حجاب.

ــ ما �الختالف بعد �حلجاب فيما 
�ستقدمينه من �أدو�ر قادمة؟

اأنا  اختالف،  اأي  هناك  يكون  لن  ـ 
اأو  "برنيطة"  اأ�ضع  واأحيانًا  حمت�ضمة، 
اأخلع  مل  اأنا  �ضعري،  من  جزء  يظهر 
خم�ضة  التزامي  بعد  لأنني  حجابًا، 
وع�ضرين عامًا باحلجاب، ومنذ عامني 
بع�س خ�ضالت  واأظهر  اأتخفف،  بداأت 
غري  نف�ضي  اأعترب  اأنا  لذا  �ضعري،  من 
اأن  واأحب  حمت�ضمة،  ولكن  حمجبة، 
الراأ�س  غطاء  لي�س  احلجاب  اإن  اأقول 
الأخالق  حجاب  اأي�ضًا  لكنه  فقط، 

والل�ضان.
ر�بعة  دور  جت�سيد  رف�ستي  ملاذ�  ــ 

�لعدوية يف وقت �سابق؟
اخلليجية  الإنتاج  �ضركات  اإحدى  ـ 
رابعة  �ضخ�ضية  جت�ضيد  علَىّ  عر�ضت 
العدوية يف عمل درامي، اإل اأنني رف�ضت 
الفكرة متاًما، وذلك لأن ال�ضخ�ضية يف 
بدايتها عا�ضت يف احلرام فرتة طويلة 
قبل اأن تتوب وتت�ضوف، وهو ما يتطلب 
مع  تتنا�ضب  ل  كانت  م�ضاهد  اأقدم  اأن 

التزامي الديني.
لكل  رمزي  �سهري  ر�سالة  هي  ما  ــ 

بنت �سابة؟
احلجاب  �ضابة،  بنت  لكل  اأقول  ـ 
فهو  ترتديه،  اأن  يجب  �ضرعي،  فر�س 
"ح�ضمة" للبنت ولل�ضيدة، وعلى اجلميع 
احلفاظ على ذلك، وعدم املتاجرة به، 
فاحلجاب  تامة،  قناعة  عن  وارتدائه 
مفهومه ال�ضحيح هو الحت�ضام البدين 
على  قا�ضر  لي�س  فالأمر  والأخالقي، 

تغطية الراأ�س.

أنا محتشمة فقط.. 
وأحياًنا أرتدي "برنيطة".

مرحلة شبابي أعتز 
بها وأضعها تاٌج على 

رأسي.
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النجوم

من  احلالين  عا�ضي  الفنان  انتهى 
بخاف  "�ضو  اجلديدة  اأغنيته  ت�ضوير 
املخـرج  اإدارة  حتت  املك�ضيك،  يف  عليِك" 
اأن يطلق الفيديو كليب  عادل �ضرحان، على 

اخلا�س بها قريًبا.
ومن  عبا�س  ح�ضن  كلمات  من  الأغنية 
ون�ضر عا�ضي احلالين  يحيى،  با�ضم  اأحلان 
الت�ضوير  كوالي�س  من  فيديو  ومقطع  �ضوًرا 

وهو ميازح املخرج عادل �ضرحان.

�ضاهدت  اأنها  �ضاهني،  اإلهام  الفنانة  اأكدت 
اأيام يف ال�ضاحل"، التي ُتعر�س حالًيا   3" م�ضرحية 
على م�ضرح موفينبيك مبدينة ال�ضاد�س من اأكتوبر، 
قائلة: "امل�ضرحية دمها خفيف جًدا، وكنا م�ضتاقني 
ملحمد هنيدي، وهو بالن�ضبة يل  اأكرث فنان كوميدي 

احب ا�ضاهده على امل�ضرح".
خا�س  ت�ضريح  يف  �ضاهني،  اإلهام  واأ�ضافت، 
 3" مب�ضرحية  ا�ضتمتعت  اأنها  العرب"،  "كل  ملجلة 
اأيام يف ال�ضاحل"، وحلظة اأن اإقبال عليها �ضديد من 
قبل اجلمهور، ولكن بها �ضيئ ناق�س على حد قولها.
ويف �ضياق اآخر، ك�ضفت "اإلهام" عن موعد بدء 
ت�ضوير م�ضاهدها يف فيلمها اجلديد "اأهل العيب"، 
�ضيكون  دورها  اأن  موؤكدة  مار�س،  �ضهر  بداية  وهو 
تفا�ضيل  اي  عن  تتحدث  اأن  تريد  ل  ولكن  مفاجئة 
ال�ضخ�ضية، وهو من بطولة منة �ضلبي، واإياد ن�ضار، 
واإخراج  حبيب،  تامر  تاأليف  ومن  ممدوح،  وحممد 

حممد يا�ضني.
كما اأعلنت عن تعاقدها على فيلم جديد يحمل 
اأمري  واإخراج  خليل،  اأمينة  جتول" مع  "حظر  ا�ضم 
رم�ضي�س، ولكن مل يتم حتديد باقي فريق عمل حتى 
تنتهي  اأن  تبداأ ت�ضوير م�ضاهدها بعد  الآن، و�ضوف 

من فيلم "اأهل العيب".

عادل إمام يعترف لماذا شو بخاف عليك!
رفض رأفت الهجان ويستعد 

للجمهور بإطاللة مختلفة

 إلهام شاهين عن مسرحية محمد هنيدي: "اشتقنا"

أزمة في المهرجان وحزن فرنسي
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اإدارته  اأعلنت  عا�ضفة من اجلدل يف م�ضر، حينما  اأثارت  ال�ضينمائي  القاهرة  مهرجان  اأن  املفارقة 
للكيان  امل�ضاندة  ت�ضريحاته  ب�ضبب  حمامة،  فاتن  جائزة  ومنحه  لولو�س  كلود  الفرن�ضي  املخرج  تكرمي 
�ضد  لإ�ضرائيل  دعمه  تثبت  وثائق  اأو  اأدلة  اأية  لتلقي  ا�ضتعدادها  عن  املهرجان  اإدارة  وعربت  ال�ضهيوين. 
مبقاطعة  التهديد  اإىل  امل�ضريني  الفنانني  دفع  ما  هو  و  العربي،  ال�ضعب  حقوق  اأو  الفل�ضطينية  الق�ضية 
املهرجان يف حالة تكرميه وا�ضتعانوا بال�ضحفيني الذين ن�ضروا ت�ضريحات �ضابقة للولو�س خالل زياراته 
اإنه  بيان  يف  و�ضحبه،وقالت  التكرمي  عن  العتذار  املهرجان  اإدارة  اأعلنت  املطاف  اآخر  ويف  لإ�ضرائيل. 
"بالرغم من تقديرنا له على امل�ضتوي الفني، واعرتافنا بقيمته كمبدع... اإل اأننا راأينا اأن من الأف�ضل اإلغاء 
تكرميه بجائزة حتمل ا�ضم فاتن حمامة نظرًا ملواقفه ال�ضيا�ضية املنا�ضرة للكيان ال�ضهيوين." فيما عربت 

ال�ضفارة الفرن�ضية بالقاهرة عن اأ�ضفها لإلغاء التكرمي ب�ضبب اأفكار �ضيا�ضية ل عالقة لها بالفن.

ال�ضباق  اإمام، خو�س  عادل  العربية  الكوميديا  قرر جنم 
ب�ضكل  اتفق  حيث  جديد،  مب�ضل�ضل  املقبل  العام  الرم�ضاين 
خفية"  "عوامل  الأخري  مل�ضل�ضله  املنتجة   ال�ضركة  مع  نهائي 
�ضهر  يف  للعر�س  م�ضل�ضل  وتقدمي  معها  التعاقد  جتديد  على 
يقدمها  التي  الفكرة  على  ي�ضتقر  اأن  على   2019 رم�ضان 
خالل الأ�ضابيع القليلة املقبلة.انتهى جنله املخرج رامي اإمام 
من حتديد اأماكن الت�ضوير اخلارجي مل�ضل�ضل النجم الكبري، 
للدراما  التوايل  على   اجلديدة  العا�ضرة  جتربته  يعد  الذي 
والرتاجيديا.   الكوميديا  عن   خمتلف  مزيج  يف  التلفزيونية 
اأو�ضح  املخرج رامي اإمام اأنه حتى الآن مل يتم ال�ضتقرار على 
�ضيظهر  الذي  والده  ي�ضاركون  الذين  الأبطال  اأو  العمل  ا�ضم 
على  الثامن  للعام  الرم�ضانية  املناف�ضات  يف  امل�ضل�ضل  بهذا 

التوايل.
الهّجان  راأفت  �ضخ�ضية  باأن  اإمام  عادل  ك�ضف  فيما 
ُعر�ضت عليه يف البداية ،قبل اأن يتم اإ�ضنادهذا الدور للفنان 
الراحل حممود عبد العزيز، لكنه حتّفظ على بع�س النقاط 
املتعلقة بامل�ضل�ضل .وقال كنت ح�ضرت بالفعل جل�ضات بروفات 
العمل للم�ضل�ضل، ولكني حتفظت على فكرة اأن يبداأ امل�ضل�ضل 
للم�ضل�ضل،  حرقًا  ذلك  اأعتربت  حيث  الهجان،  راأفت  بوفاة 
الراحل  الكاتب  امل�ضل�ضل،  ملوؤلف  نظري  وجهة  نقل  وحاولت 
�ضالح مر�ضي، لكنه كان متم�ضكًا براأيه، واأعتقد اأن املخابرات 
رفعت  اأن  خا�ضة  الراأي،  بنف�س  اأي�ضا  متم�ضكة  كانت  العامة 
اجلمال )راأفت الهجان( تويف قبل فرتة قليلة من بدء العمل 
الفنان  باأن  واعرتف  العتذار  من  مفرًا  اأجد  فلم  بامل�ضل�ضل. 
الفني  اأبدع فيه فكان جناحه نقلة نوعية يف م�ضواره  الراحل 

بعد ذلك.



اأكد الفنان �ضامح ح�ضني، اأن فيلم "عي�س حياتك" الهدف اأو الر�ضالة التي يريد 
اأن ير�ضلها للجمهور هي ترويج لل�ضياحة امل�ضرية.

ي�ضتعر�س  الفيلم  العرب" اأن  "كل  ملجلة  خا�س  ت�ضريح  "�ضامح" يف  وك�ضف 
اأول  اأن هذا  املتواجدة يف م�ضر، مو�ضًحا  اأماكن خالبة  ب�ضكل رومان�ضي كوميدي 

فيلم  م�ضري يف ال�ضينما ي�ضور فوق قمه جبل مو�ضى.
يتم  عمل  اأول  حياتك"  "عي�س  فيلم  مرت،   ٢٢٨٥ فوق  "ت�ضلقنا  قائاًل:  تابع  و 
ت�ضويره داخل بلون يف اجلو، وهذا كان يف الأق�ضر لأن لديها مناظر خالبة كثرية 

جًدا
اجلدير بالذكر اأن فيلم "عي�س حياتك" يعر�س حالًيا بدور العر�س ال�ضينمائية 
امل�ضرية، وهو من بطولة كال من �ضامح ح�ضني، �ضاندي، اإدوارد، حممد نور، مها 
اأبو عوف، �ضامية الطرابل�ضي، اأحمد حالوة، اأحمد التهامي، تاأليف و�ضام حامد، 

اإخراج تامر ب�ضيوين.

كوثر ابراهيم

هايدي عبد الرافع

األغنية العربية

يعد  مل  للعوملة  ال�ضلبي  فالتاأثري  �ضجون.  ذو  حديث  العربية  الأغنية  عن  الكالم 
مقت�ضرا على القت�ضاد والإعالم بل بداأ يطال حتى تراثنا الغنائي واملو�ضيقي العريق.
 منذ القدم عرف العرب ال�ضعر والغناء. و �ضنفوا اآنذاك ال�ضعراء ح�ضب جودة 

اأ�ضعارهم وقالوا يف ذلك باأن
ال�ضعراء اأربعة:

ـ �ضاعر يجري ول ُيجرى معه.
ـ �ضاعر يجوُل و�ْضط املعمعة.
ـ �ضاعر ل ت�ضتهي اأن ت�ضمعه.

ـ �ضاعر ل ت�ضتحي اأن ت�ضفعه.
الغناء مرتبط بال�ضعر و الكلمات، وهو جزء ل يتجزاأ منهما، لذا ميكننا حاليا اأن 

ن�ضنف املطربني متاما كما رتب العرب �ضعراءهم قدميا.
و  الأ�ضيل  العربي  والفن  الثقافة  عن  تعرب  ل  اليوم  العربية  الأغنية  اأ�ضبحت 
هجينة  ن�ضخا  �ضارت  فغالبيتها  وركاكة،  و�ضقوطا  تدهورا  تعي�س  اإنها  بل  احلقيقي، 

لالأغاين الغربية. مما يجعلنا نت�ضاءل:
 هل هذا تطور اأم غزو ثقايف ؟

هل وىل زمن الفن اجلميل والطرب ال�ضيل؟
ملاذا فقد الطرب العربي حالوته �ضعرا وحلنا وغناء؟

 اإن الفرق بني اأغاين زمان والأغاين الع�ضرية كالفرق بني الرثى والرثيا، فمن 
منا لالآن ل ي�ضتمتع باأغاين 

و  )ا�ضمهان(  و  الوهاب(  و )حممد عبد  و )عبد احلليم حافظ(  كلثوم(  )اأم   
)وردة اجلزائرية( و)فريوز( و )�ضيد مكاوي( و ) ناظم الغزايل( و) �ضباح فخري( 
وغريهم من  الرواد املبدعني، الذين اأبدعوا ول زالت اأغانيهم رغم رحيل معظمهم 

رمزا للفن الراقي و اجلميل.
العربية  الأمة  تفقد  عندما  الروح.  لغة  هي  واإبداع  ذوق  و  هوية  هي  املو�ضيقى 
حريتها وكرامتها وثقافتها فمن املوؤكد اأنها �ضتفقد اإبداعها وفنها واأخالقها، لكونها 
حتمل  اأغانيها  فجل  احلائط،  عر�س  العربية  والتقاليد  بالعادات  ت�ضرب  اأ�ضبحت 

�ضورا خاد�ضة للحياء وكالما �ضاقطا.
متطفلون  ودخالء على املجال الفني و الغنائي همهم الوحيد ال�ضعي وراء املال 
الت�ضويق(  و  الت�ضجيل  جمال  يف  و�ضهلة  حديثة  تقنيات  على  )باإعتمادهم  وال�ضهرة 
اأف�ضدوا الأغنية العربية وقذفوا بها اىل م�ضتنقع ال�ضحالة الفكرية وامليوعة والتفاهة. 
�ضحيح اأن الذواق تختلف لكن لكوننا ننتمي لأمة عربية مفتخرة بهويتها و تاريخها 
كلماتها  العام،  للذوق  وم�ضيئة  منحرفة  كليب(  )فيديو  باأغاين  القبول   ميكننا  ل 

ورق�ضاتها تزخر بالبتذاللتام.
الأغنية العربية لن متوت ما دام هناك من يحبها ويحميها من الندثار واإذا ظهر 

املعنى فال فائدة يف التكرار. 

رأي سامح حسين: فيلم "عيش حياتك"
 يروج للسياحة المصرية

مي عمر ومحمد لطفي 
وظافرالعابدين في فيلم مع 

أنطونيوبانديراس
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العاملي  املمثل  ي�ضارك 
امل�ضرية  املمثلة  اأنطونيوبانديرا�س، 
حممد  امل�ضري  واملمثلني  عمر  مي 
العابدين  زين  ظافر  والتون�ضي  لطفي 
روود«،  »اأوف  فيلم  واآخرون يف بطولة 
ر  من اإخراج روؤوف عبد العزيز .ُي�ضَوّ
فيما  واإيطاليا،  دبي  الفيلم حاليًا بني 
كل  وظافر  لطفي  الفنانان  يعكف 
الألعاب  �ضالة  يف  التدريب  على  يوم 
العمل  لكون  بالقاهرة،  الريا�ضية 
اجلهد  من  الكثري  منهما  يتطلب 
يف  العاملي  املمثل  اأمام  يظهرا  لكي 
لطفى  يركز  فيما  طيبة".،  "فورمة 

التدريبات،على رمى خنجرين معًا على األواح خ�ضبية.



يف البداية احلديث مع اأ�ضامة الرحباين:
يف   وهبة  �نت  جتربتك  عن  حدثنا  ـ 

برنامج  the voice �لفرن�سي؟
ـ هبة طوجي قبل ما تخو�س جتربة الربنامج 
the voice  كان لديها العديد من  الفرن�ضي  
كونها  وبالتاأكيد  الهائلة،  املو�ضيقية  املعلومات 
من�ضور  من  بداية  الرحباين  عائلة  مع  تعاونت 

الرحباين، فهي بداأت من اأعلى �ضيء.
�لذي كان جعل هبة طوجي  �لد�فع  ـ ما 
م�سابقات  �سمن   من  تكون  �أن  تو�فق 

�لربنامج؟
جديدة،  افاق  على  الإطالع  نريد  وهبة  اأنا  ـ 
ولأن  مميز،  �ضيء  هذا  اللغات  بجميع  والغناء 
ال�ضبب  لهذا  لهجات،  بعدة  تغني  حُتب  "هبة" 
تلك  وبالتاأكيد   ،the voice جتربة  جاءت 
التجربة عظيمة جًدا ومنها قامت "هبة" ببطولة 
 Notre Dame م�ضرحية نوتر دام دو باري
العرو�س  من  العديد  ولدينا   ،De Paris

الأخرى لكننا وافقنا على هذه امل�ضرحية فقط.

يف  طوجي  هبة  بتجربة  ر�أيك  ما  ـ 
 Notre باري  دو  د�م  نوتر  م�سرحية 

الفنـــون

Dame De Paris؟
بامل�ضرحية  ا�ضا�ضي  عامل  هبة  جًدا،  رائعة  ـ 
فهب تقوم بدور البطولة من خالل دور ازمرياندا، 
و  البلدان  من  للعديد  بامل�ضرحية  "هبة"  وذهبت 
وقفت على م�ضارح العامل مثل  امل�ضرح الفرن�ضي، و 
باري�س، �ضوي�ضرا، بلجيكا، �ضنجاي، كندا، تركيا، 
التكري�س لأهم  لندن هو  وبالتاأكيد  لندن.  رو�ضيا، 

م�ضرح بالعامل.
 the برنامج   جتربة  تو�سف  مبا  ـ 

voice؟
طوجي  لهبة  عبور  نقطة  كان  الربنامج  ـ 
بالتاأكيد لكي يفتح لها باب للعاملية وهذا ما حدث 

بالفعل.
�لعربية  �لن�سخة  بني  �لفرق  ماهو  ـ 

و�لفرن�سية من برنامج  the voice؟
فنانني  بها  الفرن�ضية  الن�ضخة  اأكيد  ـ   
حمرتفني، كما انهم متخ�ض�ضني اأكرث، بالإ�ضافة 
اإىل اأن الربنامج لي�س فقط للمت�ضابقني الهواة، بل 
 the برنامج  لكن  املحرتفني،  للمت�ضابقني  ا  اي�ضً
الفنانني  على  يعتمد  امل�ضرية  بالن�ضخة   voice

الذي ميتلكون قدرات عفوية اأكرث.
حتدث  �أن  بد  ال  فكان  طوجي  هبة  �أما 

هايدي عبد الرافع

�لعامل  يف  �لو��سعة  �سهرتها  من  بالرغم 
لي�س جتربة  تخو�س  �أن  قررت  �أنها  �إال  �لعربي، 
بل حتدي جديد يف م�سو�رها �لفني، �لتي كانت 
فكان  "�لرحباين"،  عائلة  مع  قوية  �إنطالقته 
عنها  قالت  مثلما  مغامرة  تدخل  �أن  �لقر�ر 
�ملطربة  نتحدث عن  نحُن  بالتاأكيد.  �سهل  لي�س 
�لربنامج   يف  وجتربتها  طوجي  هبة  �للبنانية 
مل  �لتجربة  وبتلك   ،the voice �لفرن�سي 
�أ�سامة  �ملو�سيقار  معها  كان  بل  مبفردها،  تكن 
للجمهور  وقدمها  �كت�سفها  �لذي  �لرحباين، 
"عودة  م�سرحية  خالل  من  لها  ظهور  �أول  يف 
و  �لوقت  ذلك  ومنذ   ،2008 عام  �لفنيق" 
�لنجومية، ولكن هنا ال بد  ثابتة نحو  خطوتها 
�أن نت�ساأل بالعديد من �الأ�سئلة : هل كان لديهم 
تخوف من تلك �لتجربة �أم ال؟ وما �لذي د�فعهم 
 the برنامج   بني  �لفرق  وما  �لتجربة؟  لتلك 

و�لعربية؟ �لفرن�سية  بالن�سخة   voice
ومن خالل �ل�سطور �لتالية �سوف يجيب لنا 
�أ�سامة �لرحباين وهبة طوجي عن رحلتهما �إىل 

فرن�سا.

هبة طوجي وأسامة الرحباني 
يتحدثان عن تجربة البرنامج الفرنسي: 
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تصوير: أحمد حسن

�ملو�هب  �كت�ساف  برنامج  مع  جتربتها  عن 
�لفرن�سي the voice؟

جًدا،  اإيجابية  يل  بالن�ضبة  التجربة  فقالت: 
يعرفني  مل  اجلمهور  من  الكثري  يوجد  وكان 
واجلمهور  الربنامج،  خالل  من  علي  وتعرف 
كما  واأكرث،  اأكرث  يتابعني  ا�ضبح  يعرفني  الذي 
الغربيني،  من  الكثري  ويعرفني  ي�ضاهدين  ا�ضبح 
هذا غري اأن تلك التجربة فتحت يل فر�ضا كثرية 
جًدا ومنها اإىل بالد الغرب  العاملية، التي اأهلتني 
لتج�ضيد �ضخ�ضية ازمرياندا يف امل�ضرحية، كبطلة 
N - باري دو  دام  نوتر  الفرن�ضية   امل�ضرحية 
تلك  وبالتاأكيد   ،  tre Dame De Paris
امل�ضرحية الغنائية هي الأ�ضهر يف امل�ضرح الفرن�ضي 
والعامل، ومنذ فرتة وبالتحديد �ضنتني قمت بزيارة 
اتيحت يل  وبالتاأكيد  امل�ضرحية،  العامل من خالل 
 the voice برنامج  خالل  من  الفر�ضه  هذه 

وعر�س علي هذا الدور.
ـ مل تقلقي من تلك �لتجربة؟

ـ ل بالعك�س هي بالتاأكيد مغامرة، لكن مل اقلق 
منها لأنها قدمت يل الكثري من العرو�س العاملية 

�ضواء يف امل�ضرح اأو ال�ضينما.
على  �مل�سرحيات  من  �لعديد  قدمت  ـ   
�لفرن�سي.  �مل�سرح  بجانب  �لرحباين  �مل�سرح 
ن�ساهد هبة طوجي على  �أن  �ملمكن  هل من 

�مل�سرح �مل�سري؟
لديه  الرحباين  اأ�ضامة  ذلك،  امتنى  اأكيد  ـ 
م�ضروع من خالل م�ضرحية غنائية م�ضرية بعنوان 
�ضنوات  فرتة  منذ  امل�ضروع  هذا  "نفرتيتي" ولكن 
كبرية جًدا، نفكر اأن نقدمه للجمهور امل�ضري وهو 
عمل �ضخم جًدا،  وامتنى نبداأ يف تنفيذها الفرتة 
القادمة، لأنه اذا مت تنفيذه �ضيكون �ضيء خمتلف 

وعظيم جًدا.
�أن  تتمني  �لتي  �ل�سخ�سية  هي  ما  ـ 

تقدميها يف عامل �لتمثيل؟
احب  لكني  معينة،  �ضخ�ضية  لدي  يوجد  ل  ـ 
ال�ضخ�ضيات التي تكون من الواقع تروي العالقات 
يعي�ضها  اجلميع  حقيقية،  وق�ض�س  الإن�ضانية 

يوميا، اأريد اأن اقدم الأدوار الواقعية اأكرث.
م�سو�رك  يف  حتققي  �أن  حتلمني  ماذ�  ـ   

�لفني؟
الإخراج  التمثيل  يف  �ضواء  حققته  الذي  كل  ـ 
والغناء هذا كان وما زال حلمي الكبري، وكل هذا 
بالتاأكيد يحتاج لوقت وجمهود كبري جًدا، ول اأحد 

ي�ضتطيع اأن يحققه ب�ضهوله.
ـ قدمتي يف برنامج the voice �أغنية 
"ال بد�ية وال نهاية" وهي كانت يف �ألبوم لك 
بنف�س �ال�سم وتقومي بغنائها يف �لعديد من 
ا. ما زلت تقلقي من �ل�سرخة  �حلفالت �ي�سً

�الأخرية حتى �الآن.
اإن�ضان  كل  لأن  اقلق،  دائما  نعم،  بالتاأكيد  ـ 
ُمعر�س اأن يكون نف�ضه لي�س طويال يف يوم ما، ويوم 
اآخر اأ�ضعر اأن نف�ضي اطول. واأيام اأخرى ا�ضعر اأن 
ا  واي�ضً طبيعي،  هذا  و  ل،  اأوقات  و  مرتاح  �ضوتي 
تكون مريحة يل  اأن  بد  ل  ارتديها  التي  الف�ضاتني 
ل  اأغنية  فقط  ولي�س  نف�ضي،  على  يوؤثر  هذا   لن 
بغنائها  اأقوم  التي  الأغاين  كل  نهاية،  ول  بداية 
على  واأنا  اقلق  دائًما  لذلك  طويل  لنف�س  حتتاج 

امل�ضرح ولكن ل اجعل هذا ال�ضعور ي�ضيطر علي.
�لعديد من  "فريوز" يف  �أغاين  ـ قدمتي 
باإعادة  تقومي  �ملمكن  من  هل  �حلفالت، 

�أغنية لها يف �لبوم غنائي؟
ـ اأكيد يف العديد من احلفالت اأحب ان اأوجه 
من  الرحباين  والأخوين  "فريوز"  لل�ضيدة  حتيه 
قليلة،  جتربة  كانوا  ولكن  لأغانيها  غنائي  خالل 
كان  لفريوز  اأغاين  غنيت  عندما  اأين  مبعنى 

قدمت  "رحباين"  بعنوان  يل  حفلة  �ضمن  من 
واإليا�س  الرحباين  لالأخوين  اأغاين  خالله  من 
هذا  كل  الرحباين  وغدي  ومروان  الرحباين، 
اأغاين  قدمت  الرحباين.  اأ�ضامة  بقيادة  بالتاأكيد 
لكل موؤلفي عائلة "الرحباين"، لكني لي�س دائما، 
جيد  �ضيء  لفريوز،  اأغنية  اقدم  يل  حفلة  كل  يف 
األبوم غنائي  اأغانيها يف حفلة، لكن يف  اأقدم  اأين 
قدمه  الذي  من  اأعظم  او  جديدا  �ضيئا  اقدم  مل 

الأخوين رحباين.
ـ يف �لنهاية ماذ� بعد م�سرحية م�سرحية 
 Notre Dame De نوتر د�م دو باري

Paris؟
امل�ضرحية يف  نقدم  م�ضتمر.  العر�س  زال  ما  ـ 
اوافق على  العاملية، لذلك مل  العديد من امل�ضارح 

عر�س اآخر.
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أزياء و أقراط ربيع 2019
مو�ضم ربيع 2019 ملىء بال�ضيحات اجلريئة، والكثري من ف�ضاتني الربيع و ال�ضيف، خا�ضة الف�ضاتني ذات 
اللم�ضة ال�ضوداء الالمعة والزخارف والتفا�ضيل الدقيقة، واملطبوعة، واألوان اجلينز املختفلة، كما تظهر تدرجات 
الألوان الربتقالية لت�ضيف خ�ضو�ضية جديدة مع القليل من الكال�ضيكية اإىل املو�ضة. ومن خالل ال�ضور التالية نقدم 

لكم مو�ضة �ضيف وربيع 2019 ملواكبة اأحدث الت�ضميمات والألوان

و األلوان الفالشي: النيون 
املتعددة،  بدرجاتها  اأخرى  مرة  بقوة  النيون  األوان  ظهرت  لقد 
األوان النيون عادت  اأن  فبعد ظهور الألوان الهادئة والبا�ضتيل جند 

مرة اأخرى على من�ضات عرو�س الأزياء ل�ضيف وربيع 2019
من  العديد  عند  ال�ضنة  هذه  بداية  منذ  لحظناه  ما  وهذا 
تلك  اأو  الكاجوال  باإطاللتهم  يعتمدونها  اأ�ضبحوا  الذين  امل�ضاهري 

الكال�ضيكية، لت�ضبح حمط اهتمام الكثريين.

تاريخ ألوان النيون
الكيميائّي  يد  على   1898 �ضنة  لندن  يف  النيون  اكُت�ضف 
ال�ضتخدامات  من  العديد  يف  ودخل  رام�ضاي"  "وليم  الربيطايّن 
اليومّية وال�ضناعّية، منها الإ�ضاءة، ال�ضّيارات، الّلوحات الإعالنّية 
يف  مونرو  مارلني  الفنانة  انتحار  بعد  ثّم  وغريها،  الطرقات  على 

العام 1962، عمد الفّنان الأمريكي "اأندي ويرهول" اىل اإىل تنفيذ �ضورة 
�ضهرية لالأيقونة باألوان النيون لت�ضبح ر�ضمًا ا�ضتثنائّيًا يف تاريخ ثقافة البوب.

يف ال�ضبعينّيات، غابت هذه الألوان وطغى ال�ضحوب، اإْذ كانت الأعمال اجلرمّية يف اأوجها، لكن �ضرعان ما عادت 
بقّوة يف حقبة الثمانينّيات املجنونة، وبداأ بذلك ف�ضل حيوّي جديد يف عامل املو�ضة.

نسيمة أبرحوس
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األقراط الكبيرة المزخرفة أو 
المدورة موضة 2019 فهل ترتدينها؟

نكت�ضف كّل مو�ضٍم لي�س فقط الأزياء الرائجة اإمنا اأي�ضًا الأك�ض�ضوارات وحتديدًا املجوهرات، ولأّنها 
اأ�ضبحت اأ�ضا�ضّية يف اإطاللتنا ل �ضّيما مع بروز ت�ضاميم ملفتة، كان ل بد اأّن نك�ضف لك اآخر �ضيحة 
يف عامل الأقراط التي لحظناها من هذه العرو�س. اإنه مو�ضم الأقراط اجلريئة باأحجام كبرية وملفتة 

وبتفا�ضيل متنوعة.
اأو  2019 ب�ضكل مفلت  وقد ر�ضدنا على من�ضات العر�س العاملية مو�ضة الأقراط لربيع و�ضيف 

والتي اأتت يف غالبيتها مزخرفة اأو مزينة بالأحجار امللونة 
واكبي هذه املو�ضة بارتداء الأقراط املمّيزة التي حتمل �ضمات اجلراأة والتفا�ضيل املزخرفة.
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يف بداية هذا العام كانت اعالم دولة بني ن�ضر تطوى من فوق اأبراج قالع وق�ضر احلمراء، يف حني كان ينحني 
اأطراف  من  تفوح  اليا�ضمني  رائحة  كانت  وفرنانديز،  اإيزابيال  الكاثوليكيان:  امللكان  اأمام  ال�ضغري(  اهلل  عبد  )اأبو 
حدائق ق�ضر احلمراء بينما كان الوفد العربي يكاد يختنق ب�ضبب الرائحة التي كانت تفوح من ج�ضد امللكة اإيزابيال، 

اأقوى ملكة كاثوليكية يف الع�ضور الو�ضطى نذرت ان ل ت�ضتحم قبل اأن حتتل غرناطة اآخر معاقل العرب يف الأندل�س.
اأثناء مرا�ضيم الت�ضليم وال�ضتالم، كان هناك بني اأرجل املحتفلني بحار اإيطايل يحاول اأن يقرتب من امللكة وامللك، 
اإنه مكت�ضف  العامل لكي يك�ضف �ضفحة جديدة.  تاريخ  الذي �ضوف يقلب �ضفحة يف  الرجل  اأنه )كري�ضتوف كوملب( 

اأمرييكا اأو قارة اجلنون.
لن اأبحث هنا كيف ت�ضكلت القوة العظمى يف عاملنا احلديث: الوليات املتحدة المريكية، ول كيف ت�ضكلت دول 
امريكيا الالتينية فمن املعروف ان الثورة الفرن�ضية و�ضل اإ�ضعاعها اإىل ما وراء املحيط خا�ضة بعد احتالل نابليون 
ا�ضبانيا )البلد الأم روحيًا( لكل امريكيا الالتينية، ومن خالل احلروب النابولونية ا�ضتيقظت النخبة ذات الأ�ضول 
ال�ضبانية يف امل�ضتعمرات لكي حتاول ال�ضتقالل عن التاج ال�ضباين. ل�ضالح دويالت رف�ضت المرباطوريات الكربى 
)الوليات املتحدة، فرن�ضا، انكلرتا( وحدتها على يد موؤ�ض�س كولوموبيا الكربى )فنزويال، كولومبيا، الكواتور، بنما(، 
مات حمررها وموؤ�ض�ضها �ضيمون دوبوليفار وحيدًا يف مدينة )�ضانتا مارتا وحيدًا مع �ضديقته مانويال( ينتظر باخرة 

فرن�ضية تقله اإىل فرن�ضا. 
منذ ذلك التاريخ، اأ�ضبحت كل تلك الدول احلديقة اخللفية للوليات املتحدة، نهبت ثرواتها كلها.

توالت على القارة جمموعة اأنظمة عميلة لل�ضمال، اأجه�ضت كل احلركات الثورية يف القارة، اغتيل غالبية زعمائها 
كما ح�ضل مع غيفارا  والليندي. �ضوه وادخل ال�ضجن كل من حاول اأن يخرج عن �ضيا�ضة وا�ضنطن مثل: الرئي�س دو 
لول يف الربازيل، وهوغو ت�ضافيز يف فنزويال الذي مات بال�ضرطان قهرًا �ضنة 2013 هل مات قهرًا اأم مات مقتوًل؟

وملاذا نام وا�ضتيقظ الرئي�س ترامب فجاأة قبل �ضهر ون�ضف على وريث ت�ضافيز نيكول�س مادورو. ليعلن من بيته 
الأبي�س يف وا�ضنطن ابن لأحد اأثرياء كارتل النفط التابع لوا�ضنطن، على ان يجمع ع�ضابة من �ضحبه يف اأرقى اأحياء 

كراكا�س ويعلن نف�ضه رئي�ضًا لفنزويال؟
هذا الرجل �ضتعرتف به بعد �ضاعة وا�ضنطن، وكل الأنظمة التابعة لها يف العامل؟ 

اأما القارة العجوز ذات الدميقراطية العريقة تعطيه اأ�ضبوعًا لأجراء انتخابات رئا�ضية مل يحن موعدها بعد.
الدولية  اجليو�ضرتاجية  املعركة  بهذه  نف�ضها  الطائفي  والتق�ضيم  الأهلية،  باحلروب  املبتالة  منطقتنا  وحت�ضر 
نف�ضها، فيتحم�س حزب اهلل، ومن ورائه دولة ولية الفقيه، )والثوريون العرب املنهكني(  لي�ضكلوا وفود ت�ضامن مع 
مادورو يف حني تر�ضل رو�ضيا طائرتان حتمل روؤو�س نووية اإىل كاراكا�س على بعد مئات الأميال عن تك�ضا�س امل�ضتورد 

الأول للنفط الفنزويلي.
اأنه ملن املثري لل�ضخرية ان ل ين�ضق �ضفري فنزويال يف الأزمة احلالة اإل �ضفريها لدى النظام العميل يف بغداد، ارث 
الثورة البوليفارية التي اأطلقها ت�ضافيز هي الرث الذي ورثه الرئي�س احلايل نيكول�س مادورو. فمن ين�ضى ت�ضافيز 
�ضنة 2003 يوم ق�ضفت بغداد وهو يحمل طفلة عراقية جريحة موجهًا خطابه جلورج بو�س البن قائاًل ب�ضخرية: 
اأنت  الدولية  اإىل حمكمة اجلنايات  اليوم  ل�ضاقوك  العامل �ضمري حر  ولو كان يف هذا  الذكية،  )لقد خانتك قنابلك 

وال�ضهاينة الذين يقتلون اأطفال فل�ضطني(.
بل من ين�ضى طرده ل�ضفري ا�ضرائيل من فنزويال عند العدوان على غزة.

منذ العام 2003 كل الروؤو�ضاء و�ضناع ال�ضيا�ضة يف وا�ضنطن ي�ضدون اخلناق حول فنزويال وفر�س ح�ضار على 
لالقت�ضاد،  انهاك  عليه:  الهجوم  قبل  العراق  من  ن�ضخة  فنزويال  اأ�ضبحت  حتى  الفنزويلي،  والغاز  النفط  �ضركات 
تفكيك البنية الجتماعية، فتح باب الهجرة اجلماعية للفنزويليني من الكوادر. واأخريًا ذلك الفيلم الك�ضن الهوليودي 
الذي يقف فيه رجل ل يتيح له د�ضتور البالد اأن يقف و�ضط �ضارع كاراكا�س الغارقة و�ضط جبال الندي�س ويقول: اأنا 

رئي�س.
هل ي�ضمد مادورو و اجلي�س الفنزويلي؟

الهجمة  اأمام  والغاز  النفط  جمال  يف  وا�ضعة  ا�ضتثمارات  لهما  التي  ورو�ضيا  ال�ضني  ت�ضمد  هل  الأهم  وال�ضوؤال 
ال�ضر�ضة ملن و�ضفها �ضلف الرئي�س الفنزويلي احلايل هوغو ت�ضافيز الوليات املتحدة اأخطر �ضر على الأر�س؟ 
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حميدة نعنع

ترامب والديمقراطية النفطية
عودة إلى التاريخ  غرناطة 1492
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