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اأثار قرار الرئي�س ترامب باالعرتاف ب�ضم اجلوالن للكيان ال�ضهيوين، موجة غ�ضب 
وا�ضعة بال�ضارع العربي. وهذه م�ضاألة بديهية، الأن من واجبنا الدفاع عن اأي اأر�س عربية 

حمتلة.
ولكن ...

عليه،  �ضعبنا  يطلع  حتى  التاريخي،  بال�ضياق  و�ضفه  ال�ضروري  من  اجلوالن  مو�ضوع 
االحتالل  ال�ضهيوين،  العدو  اإحتالله من  �ضنة على  اأكرث من خم�ضني  بعد م�ضي  خا�ضة 
الذي ير�ضم عالمات اإ�ضتفهام كثرية، وتزداد عالمات اال�ضتفهام حدة و و�ضوحًا خالل 

كل عقود االحتالل.
يرجع الكثري من اخلرباء وا�ضتنادًا للوقائع جمريات عملية االحتالل اأو ت�ضليم اجلوالن 

ح�ضب ال�ضياق التاريخي اإىل:
ـ بعد ردة 23 �ضباط 1966، عمد النظام االنقالبي اإىل اعتقال كبار �ضباط اجلي�س 
ال�ضوري املحرتفني، ومنهم اللواء فهد ال�ضاعر اآمر منطقة اجلوالن حينها قبل االنقالب.

اأي  ا�ضتحالة احتالل مرتفعات اجلوالن من  اإىل  ال�ضوري  ـ ي�ضري �ضباط من اجلي�س 
جي�س بالعامل الأ�ضباب عديدة، منها االرتفاع العمودي للجوالن من جهة فل�ضطني املحتلة، 
والإقامت اأنفاق داخل اله�ضبة مقابل فل�ضطني املحتلة، زودت مبدفعية بعيدة املدى تتحرك 
لالإحتماء  تعود  ثم  تق�ضف  النفق  فتحة  من  املدفع  فوهة  تقرتب  حديدية،  �ضكك  على 
ال�ضمتيات  اأو  احلربي  بالطريان  اإ�ضتهدافه  واأن  اأخرى.  بقذيفة  وتزويده  االحتياطي 
اإىل  ال�ضوري  اإ�ضافة لذلك عمدت قيادة اجلي�س  الزمن(،  تقنية ذلك  م�ضتحيل )ح�ضب 
اإن�ضاء "مالغم" حم�ضوة باأطنان من مادة ال ت.ن.ت. على املمرات التي ميكن اأن تتقدم 
بدم�ضق  االأركان  وبرئا�ضة  بالقنيطرة  اجلي�س  بقيادة  مرتبطة  وهي  العدو،  قوات  منها 

للتفجري عند اخلطر.
الذي ح�ضل يف حرب الـ 1967 ان املدفعية ت�ضدت باليوم االأول فقط، مما �ضمح 
الحقًا لقوات العدو بالتقدم نحو ه�ضبة اجلوالن، هنا اأي�ضًا مرت دون اأن ياأمر وزير الدفاع 

بتفجري "املالغم" الإغالق املمرات.
اأي�ضًا، مت اإذاعة بيان ر�ضمي من اإذاعة دم�ضق ب�ضقوط اجلوالن والقنيطرة بيد العدو 
وزير  قيام  �ضبب  وت�ضاءل �ضباط كرث عن  الفعلي،  االحتالل  يومني من  قبل  ال�ضهيوين، 

الدفاع حافظ اأ�ضد باإذاعة هذا البيان!!
اأي�ضًا اأ�ضار املطلعني اإىل اإعالن وزير الدفاع بـ "االن�ضحاب الكيفي" ل�ضباط وعنا�ضر 
ال�ضوري  اجلي�س  تعليمات  و�ضمن  ال�ضهيوين.  العدو  تقاتل  كانت  التي  ال�ضوري  اجلي�س 
اأن يتخلى ال�ضباط والعنا�ضر يف جبهة  "االإن�ضحاب الكيفي" يعني  اجلي�س ال�ضوري فاإن 
واالإلتحاق  املعركة،  باأر�س  وتركها  واملدفعية  والدبابات  الفردية  اأ�ضلحتهم  عن  اجلوالن 

باأول مراكز للجي�س اأو ال�ضرطة ال�ضورية داخل العمق ال�ضوري.
هذا يدل بو�ضوح اأن اجلوالن مل ت�ضقط ومل حتتل، بل �ضلمت �ضمن �ضفقة بني العدو 
ال�ضهيوين و�ضباط وم�ضوؤولني بالنظام ال�ضوري و يف مقدمتهم وزير الدفاع حافظ اال�ضد. 
االأر�س  يحتل  الذي  العدو  واحدة طوال عقود �ضد  يطلق ر�ضا�ضة  الذي مل  النظام  هذا 

ال�ضورية.
قرار ترامب مل ياأت من الفراغ، بل هو اإ�ضتمرار وتاأكيد مل�ضاألة ال�ضفقة التي كان اأحد 
اأطرافها الرئي�ضني االأ�ضد االأب، واأن غ�س النظر عن جرائم نظام االبن مبا فيها اإ�ضتعمال 
االأ�ضلحة الكيماوية �ضد ال�ضعب ال�ضوري، يكون ثمنها القبول بال�ضم تاأكيدًا مل�ضاألة الت�ضليم 

التي وافق عليها االأب.
بو�ضوح اأكرث، االأب قام بالت�ضليم، و االأبن وافق على ال�ضم. وما ال�ضعارات و "الهوبرة" 

االإعالمية لنظام دم�ضق، اإال للتغطية على الت�ضليم القدمي وال�ضم اجلديد.

علي المرعبي

الجوالن من التسليم إلى الضم
األفتتاحية



السياسة

بدمائهم  الوطن  اأر�ض  مهروا  الذين  ال�شهداء 
�شهداء،  يتقبلهم  ان  اهلل  ن�شاأل  الطاهرة، 
النظام  �شجون  يف  املعتقلني  �شمود  اأحيي  كما 

الدكتاتوري.
ودور  وا�شتمراريتها،  بالإنتفا�شة  ا�شيد  كما 
الفاعل  الدور  واأي�شا  فيها،  وال�شباب  الطالب 
تتقدم  هي  و  ال�شودانية  املراأة  به  تقوم  الذي 
ار�ض  كل  يف  الرجل  جنب  اىل  جنبا  ال�شفوف 
اإلتزموا  الذين  الثوار  ولكل  لهما  حتية  الوطن، 
ب�شلمية التظاهرات طوال الثالثة ا�شهر املا�شية، 
ال�شعب  وعي  عن  معربين  املفرط  العنف  رغم 
مقاومة  يف  الكبري  الن�شايل  وتراثه  ال�شوداين، 

النظمة ال�شتبدادية.
جناح  بعد  ملا  ت�صوراتكم  ماهي  علي  اأ�صتاذ  ـ 

االنتفا�صة؟
ـ نحن ن�شعى اأول لإ�شقاط النظام الدكتاتوري 
العنف  عن  بعيدا  وطننا  علي  واملحافظة 
تلبي  التي   القانون  دولة  واإقامت  والفو�شي، 
تكويناتهم  مبخلتف  ال�شودانيني  جميع  ا�شواق 
وطني  بديل  حكومة  واقامت  والدينية،  الثقافية 
ال�شعب  افراد  بني  العدالة  يحقق  دميقراطي 

للمرحلة  وثائق  من  جمموعة  وهناك  متيز.  دون 
الوطنية  القوى  مع  حولها  التفاق  مت  النتقالية 

كوثيقة البديل الدميقراطي.
يتخوفون  اال�صالميني  بع�ض  علي  اأ�صتاذ  ـ 
من اق�صائهم بعد جناح االنتفا�صة ال�صودانية.. 

ماذا تقول؟ 
لدينا  ولي�ض  احدا،  لإق�شاء  ن�شعى  ل  نحن  ـ 
عداوة �شخ�شية مع احد، لكن هنالك  اأمور يجب 

ان تكون وا�شحة جدا وهي:
اول: البديل يجب ان يكون من  قوى النتفا�شة 

ال�شعبية. 
ثانيا: نحن ن�شدد علي رد املظامل  وحماكمة 
كل من اأجرم بحق ال�شعب ال�شوداين  �شواء كانت 
ال�شعب  اهداف  لتحقيق  ون�شعي  دماء،  او  اأموال 
اإنتقامية،  لدينا نزعة  ولي�ض  اإ�شرتداد حقوقه  يف 

ون�شعى ل�شيادة حكم القانون.
تطرحة  الذي  احلوار  يف  راأيكم  ماهو  ـ 

احلكومة االآن؟
النظام،  من  مكررا  خطابا  ا�شبح  احلوار  ـ  
يلجاأ اليه كلما احكمت اجلماهري قب�شتها عليه، 

و�شرعان ما ينق�ض على احلريات كما حدث يف 
ال�شابق،

م�شاألة  يف  النظام  مع  التفاو�ض  نقبل  نحن 
واحدة فقط، وهي  كيفية  ت�شليم ال�شلطة لل�شعب 
مار�ض  نظام  مع  حوارا  لكن  النظامية،  والقوات 
30 عاما فهذا حوار ل جدوى  �شيا�شية التمكني 

منه  ولن يقود اىل اي نتائج.
النتفا�صة  ر�ؤيتك   هي  ما  علي،  اأ�صتاذ  ـ 

دول  كل  اىل  ميتد  واجلزائر  ال�شودان  يف  حدث 
الوطن العربي، فالنتفا�شة ال�شعبية العربية الآن 
عنوانها الرئي�شي هو الدميقراطية وحكم القانون 
انت�شار ثورة اجلزائر  الف�شاد، ونعترب  ومكافحة 
مرحلة  وهي  جمعاء،  العربية  لالإمة  اإنت�شار  هو 
للنهو�ض  العربي   الن�شال  حركة  من  جديدة 
على  اعتمدت  النتفا�شات  هذه  وكل  والتقدم، 
يف  اأنها  من  الرغم  على  خال�شة،  وطنية  ارادة 
ملحا�شرتها  الدولية  القوى  ت�شعى  كانت  بداياتها 
واحتوائها مبختلف الطرق، يف ال�شودان مثال عرب 
الدول.  بقية  يف  وغريها  الناعم  الهبوط  نظرية 

حتية ل�شعب اجلزائر ولثورته ال�شعبية. 
كلمة اخرية ا�صتاذ علي؟ ـ

ـ ح�شل اجماع وطني �شامل الآن يف ال�شودان  
من اجلميع، ال�شعب 

النظام  اإ�شقاط  على  الوطنية  والقوى 
ال�شعبية   النتفا�شة  ان  الفا�شد، كما  الدكتاتوري 
�شقوط  وا�شبح  ال�شوداين  املجتمع  كل  عمت  
الثورة  فاإ�شتمرار  ادنى.  او  قو�شني  قاب  النظام 
العامل  هو  �شلميتها  على  واملحافظة  وت�شاعدها 
ال�شكر  كل  ال�شامل.  انت�شارها   بتحقيق  املهم 
رئي�ض  املرعبي  علي  لالأ�شتاذ  و  العامرة  ملجلتكم 

التحرير و نتمنى لكم التوفيق.

 معتصم الزاكي

حكومة  االعتقال،  من  ا�صهر  ثالثة  بعد 
الب�صري باخلرطوم تطلق �صراح املنا�صل القومي 
القومية  ع�صوالقيادة  ال�صنهوري  الريح  علي 
�صر  اأمني   � اال�صرتاكي  العربي  البعث  حلزب 
به  اإلتقت  العرب"  "كل  جملة  ال�صودان.  قطر 
منزله  اإزدحام  من  الرغم  العامرعلى  داره   يف 
بال�صيوف، بحوار �صريع حول الو�صع ال�صيا�صي 
الراهن داخل ال�صودان خا�صة، �الوطن العربي 
ب�صكل عام، � اأجاب على ا�صئلتنا ب�صدر رحب، � 

اأفق فكري ��صيا�صي �ا�صع.

ـ بداية احلمدهلل على ال�صالمة ا�صتاذ علي. 
�شعبنا حرية  ينال  اأن  وعقبال  ي�شلمكم  اهلل  ـ 
والدميقراطية  باحلرية  وينعم  كاملة،  وطنه 
اأحيي  ان  ا�شمحوا  بداية  الجتماعية.  والعدالة 
النظام  منازلة  يف  وقوته  البا�شل  �شعبنا  �شمود 
ارواح  على  اترحم  كما  الفا�شد،  الدكتاتوري 

بعد إطالق سراحه و في لقاء خص به "كل العرب"

ال�صعب العربي يف اجلزائر؟
لكل  انت�شار  ال�شعب اجلزائري هو  انت�شار  ـ 
2011 عندما  مثلما حدث عام  العربية،  المة 
ال�شباب  دعمها  و  التون�شية،  النتفا�شة  انطلقت 
المة  توؤكد وحدة  التي  ال�شعارات،  بذات  العربي 
من  الرغم  على  امل�شرتك،  وم�شريها  العربية 
كما  م�شارها  عن  وحرفها  الحتواء  حماولت 
اجلماهري  الآن  لكن  واليمن،  �شوريا  يف  حدث 
ما  ونتوقع  ال�شابقة،   التجارب  من  اإ�شتفادت 

شامل  وطني  إجماع  السنهوري:  الريح  علي 
الفاسد ال��دي��ك��ت��ات��وري  ال��ن��ظ��ام  إلس��ق��اط 

العدد 8- السنة األولى 19العدد 8-  السنة األولى18

�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

بينما االقلية العربانية �سكنت اطراف ال�سهول 
و اهتمت بالزراعة وتربية املوا�سي.

ال�سام  الفر�س منطقة بالد  بعد ذلك احتل 
ق.م(   -485 ق.م   531( �سنة  من  وقرب�س 
وقد �سمح )قور�س( لليهود بالعودة من منفاهم 
معابدهم  بناء  واعادة  فل�سطني  اىل  البابلي 
املنطقة  خ�سعت  ق.م   333 العام  ويف  فيها. 
ا�سمها  وبقي  املقدوين  اال�سكندر  فتوحات  اىل 
بعدهم  جاء  ثم  فل�سطني،  اليوناين  العهد  يف 
وِلد  واثنائه  ق.م   64 �سنة  الروماين  احلكم 
وكني�سة  املهد  كني�سة  وبنيت  امل�سيح  ال�سيد 
الروماين  االمرباطور  ا�سطهد  وقد  القيامة، 
)ت�سب�سيان( اليهود ودمر معابدهم واقام والية 
و�سك  ال�سحيحة(  )فل�سطني  والية  ا�سماها 
مملكة  من  جزءًا  اليها  و�سم  باإ�سمها  عملة 

االنباط يف اجلنوب.
اأما يف العهد البيزنطي فقد ق�ِسمت فل�سطني 

اىل ثالثة واليات:
ـ فل�سطني االوىل ومركزها قي�ساريا ومتتد 

عر�سًا من البحر حتى �سرق االردن.
ومتتد  بي�سان  ومركزها  الثانية  فل�سطني  ـ 

عر�سًا من �سمال فل�سطني اىل �سمال االردن.
وت�سمل  البرتاء  ومركزها  الثالثة  فل�سطني  ـ 

بالد االنباط وديار ال�سبع جنوبًا
عالقات  املراحل  تلك  يف  لفل�سطني  وكان 
ودية وقوية مع الدول العربية املجاورة والقريبة 
وهي دولة تدمر ودولة االنباط ودولة الغ�سا�سنة 

ودولة املناذرة.
حافظت  فقد  اال�سالمي  الفتح  يف  اما 
و�سميت  العربية  وهويتها  ا�سمها  على  فل�سطني 
باالأجناد، جند فل�سطني ومركزه الرملة، وجند 
فل�سطني  �سهدت  وقد  طربيا.  ومركزه  االردن 
والعبا�سي  االموي  العهدين  يف  كبريًا  ازدهارًا 
قبل ان تتعر�س للغزو ال�سليبي يف نهاية القرن 

اىل  م(   1291  - م  ع�سر )1099  احلادي 
يف  االيوبي  الدين  �سالح  القائد  دحرهم  ان 
القائد  بعده  ومن  م   1887 حطني  معركة 
على  ق�سى  الذي  بيرب�س(  )الظاهر  امل�سري 
بعدها  م،   1991 عام  عكا  يف  معاقلهم  اآخر 
ق�ِسمت فل�سطني اىل ثالث )نيابات( هي �سفد، 
�سنة  العثماين  العهد  يف  اما  غزة.  و  القد�س 
واليات:  اىل  املنطقة  ق�ِسمت  فقد  م   1516
لواء  بها  اأُحِلق  التي  بريوت  والية  �سوريا،  والية 
عكا ولواء نابل�س، يف حني ربطت والية القد�س 
العثماين.  العايل  بالباب  مبا�سرة  وحميطها 
يد  على  العثمانية  االمرباطورية  انهيار  وبعد 
احللفاء خ�سعت فل�سطني لالحتالل الربيطاين 
�سنة  الربيطاين  االنتداب  ثم  م   1916 �سنة 

رميو. �سان  موؤمتر  من  وبتفوي�س  م   1920
المسألة اليهودية والحركة 
الصهيونية ودولة العصابات 

االرهابية "اسرائيل"
كانت  اليهودية  امل�سكلة  ان  املعروف   من 
ولكن  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  اوروبية  م�سكلة 

�سنة  العاملية  ال�سهيونية  احلركة  ت�سكيل  بعد 
فل�سطني  لها  االول  املوؤمتر  واختيار  م   1897
عنهم  ُيبِعد  العامل،  ليهود  قوميًا  وطنًا  لتكون 
الق�سية  ا�سبحت  واال�سطهاد،  الكراهية  �سبح 
العامل  ليهود  التاآمر  مركز  هي  الفل�سطينية 
لعبت  وقد  لهم.  احلليفة  اال�ستعمارية  والدول 
يف  ا�سا�سيًا  دورًا  العاملية  اليهودية  الوكالة 
واال�ستيطان،  الهجرة  عمليات  ت�سهيل  و  متويل 
االنتداب  ثم  االحتالل  توظيف  يف  جنحت  كما 
ال�سهيونية  الع�سابات  خدمة  يف  الربيطاين 
املدن  وتهاجم  امل�ستوطنات  تبني  التي  امل�سلحة 
الب�سعة  املجازر  وترتكب  الفل�سطينية،  والقرى 
الهجرة  على  الفل�سطينيني  وُترِب  املروعة 
واللجوء، بينما تالحق القوات الربيطانية ثوار 
وتقمع  ا�سلحتهم  وت�سادر  وتطاردهم  فل�سطني 

مقاومتهم وانتفا�ساتهم ال�سعبية.
لقد ا�ستغلت بريطانيا �سك االنتداب وعينت 
مندوب  اول  �سموئيل(  )هربرت  ال�سهيوين 
وثيق  املندوب  هذا  وكان  فل�سطني  يف  لها  �ساٍم 
املنظمة  رئي�س  وايزمان(  )حاييم  مع  ال�سلة 
وهذا  لتعليماته،  ومنفذًا  العاملية  ال�سهيونية 

فيصل زكي

السياسة

فلسطين كما هي في التاريخ
على  للتاأكيد  �سرورية  التاريخية  املقدمة  هذه 
والقومية  والقانونية  والتاريخية  الطبيعية  احلقوق 
لفل�سطني �سعبًا وار�سًا ووطنًا ودولًة، كما هي �سعوب 
باأن  للتاأكيد  اي�سًا  �سرورية  وهي  ودولها،  االر�س 
الأحد  يحق  وال  للت�سرف  قابلة  غري  احلقوق  هذه 
التفريط  او  عنها  التنازل  جهة  او  جمموعة  او 
الفل�سطيني  العربي  لل�سعب  ٌي  جمِعّ وْقٌف  الأنها  بها 
يتوارثه جياًل بعد جيل، وهذا ي�سمل االنظمة والدول 
وكذلك املنظمات االقليمية والدولية مبا فيها االمم 
املتحدة، وهي �سرورية ثالثًا للتذكري باأن ما بِنّي على 
باطل هو باطل واأن اخلرافات واال�ساطري واالباطيل 
ال�سهيونية ال تعني وال متثل وال تلزم غري ا�سحابها 
الع�سر  او يف  بلغوا من قوة يف ع�سور غابره  مهما 

احلديث او يف هذا القرن وما بعده من قرون.
ال�سامية  املوجات  ان  التاريخية  احلقائق  ت�سري 
اأواخر  العربية  اجلزيرة  �سبه  من  انطلقت  التي 
الكنعانيون  العرب  ان  امليالد،  قبل  الرابع  القرن 
كنعان(  )ار�س  �سموها  و  املنطقة  هذه  �سكنوا  قد 
و�سادوا فيها قرابة 1500 عامًا، من 2500 اإىل 

ق.م.  1000
املنطقة  تعر�ست  امليالد  قبل  الثالث  القرن  ويف 
لهجرة من القبائل الفل�سطينية القادمة من جزيرة 

كريت وبحر اإيجه و ا�ستقر الفل�سطينيني يف ال�ساحل 
معظم  يف  انت�سروا  ثم  كنعان  ار�س  من  اجلنوبي 
مناطقها وقد ُعِرفوا يف حينها ب)ال�سعب االأقوى( 
"الفل�سطينيني" او ما �سابهها  اإليهم ب  وكان ي�سار 
القدمية  وامل�سرية  واالآ�سورية  اليونانية  اللغات  يف 
واي�سًا يف )العهد القدمي(، وتذهب بع�س النظريات 
اىل  عادوا  وقد  �ساِمية  اأ�سولهم  ان  اىل  التاريخية 
ار�س كنعان بعد اختالطهم مع القبائل اليونانية يف 

تلك اجلزر.
القبائل  من  لغزو  فل�سطني  تعر�ست  ذلك  بعد 
عام  مملكته  اقام  الذي  )داوود(  بقيادة  العربية 
مملكتني،  اىل  بعد  فيما  وان�سطرت  ق.م،   1004
عليها  ق�سى  والتي  ال�سمال  يف  )ا�سرائيل(  مملكة 
�سبى  و  ر(  )�سلمان�سّ االآ�سوري  امللك  بعد  فيما 
يهودها فيما �سمي بال�سبّي االول، ومملكة )يهودا( 
يف اله�سبة الفل�سطينية الداخلية والتي ق�سى عليها 
فيما  يهودها  و�سبى  ر(  )نبوخذن�سّ البابلي  امللك 
�سمي بال�سبّي الثاين. ويالحظ هنا ان مملكة داوود 
فل�سطني  اإ�سم  واأن  عامًا  �سبعني  من  اكرث  ر  تعِمّ مل 
بقي مالزمًا الأر�س فل�سطني رغم وجود العربانيني، 
امليعاد  ار�س  )ا�سرائيل،  مثل  العربية  اال�سماء  اما 
بني  حم�سورة  بقيت  فقد  املقد�سة(  واالر�س 
البالد  هذه  يف  اقلية  كانوا  الذين  فقط  العربانيني 
قيا�سًا بالفل�سطينيني الذين عمّروا مدنها و�سكنوها 

فلسطين ليست للبيع
ه��ي م��ن ث��واب��ت ال��وج��ود وال��وج��دان
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"داع�ش" تزيد على  اأعداد عنا�صر  اأن  اإىل  امل�صادر 
الرقم الذي يتم تداوله. وي�صتقطب التنظيم املت�صدد، 
غربية،  دول  ا�صتخبارات  اأجهزة  تقارير  ح�صب 
اأنحاء العامل. وعلى الرغم من  مقاتلني من خمتلف 
غياب اأرقام دقيقة حلجم وعدد اأفراد التنظيم، لكن 
من املوؤكد اأن عددهم تزايد وفق املراقبني، خ�صو�صا 

بعد تقدمهم على الأر�ش يف العراق.
ال�صوؤون  يف  الخت�صا�صي  هامينغ،  توري  و�صكك 
اجلهادية يف "يوروبيان يونيفر�صيتي اإن�صتيتيوت" يف 
الأرقام  التي طرحها خرباء الأمم املتحدة. وقال يف 
ت�صريح له "ل اأ�صدق هذا الرقم، لكني اأعتقد اي�صا 
البدء  الرقم ال�صحيح. يجب  املتعذر معرفة  اأنه من 
مقاتال  او  عن�صرا  يعترب  الذي  هو  من  بتحديد  اأول 
يف الدولة ال�صالمية ؟... تذكروا اأن البع�ش طرح يف 
2015 رقم 200 األف م�صلح، لأنه �صم اإليه جميع 
الذين كانوا يعملون يف اإدارة التنظيم. وهذه الأرقام 
�صالحا  يحملون  الذين  تت�صمن  هل  اليوم،  اجلديدة 
التنظيم؟  اأو جميع الذين يعملون ل�صالح هذا  فقط 

الهيكل الإداري املنظم لـ"القاعدة" والتمويل الهائل 
واأثرياء  ودول  حكومات  من  قادته  ي�صل  كان  الذي 
م�صلمني وغري م�صلمني، على تو�صع التنظيم يف بلدان 

عديدة من العامل.
"القاعدة"  رحم  من  خرجت  اإذن  "داع�ش" 
والفكر  الهائلة  التنظيمية  القدرة  عنها  واأخذت 
ال�صناعة  اإىل  باأولوياته  يدين  الذي  املتطرف 
ثقافة  غر�صت  والتي  بعامة،  والغربية  الأمريكية 
العنف يف عقول هوؤلء املقاتلني الذين مل ي�صتطيعوا 
العودة اإىل احلياة الطبيعية املدنية واحرتفوا القتال، 
ق�صوى  حدود  اإىل  التطرفية  نزعتهم  يف  اأمعنوا  بل 

ارتدت وبال على �صانعيهم. 
اأخرى  اإقليمية  ودول  اإيران  تلقفت  اأن  تلبث  ومل 
مقاتليها  على  اأمريكا  انقلبت  بعدما  التنظيمني 
امل�صلمني، ويوؤكد ذلك اأن قادة "القاعدة" وعوائلهم 
اإيران وفق ما ك�صفته م�صادر ر�صمية دولية، كما  يف 
مقاتلي  "داع�ش" ارتباط  من  املو�صل  حترير  ك�صف 
هذا التنظيم باإيران عندما �صاهد الآلف من �صكان 
التنظيم  زي  يخلعون  "داع�ش" وهم  مقاتلي  املو�صل 
ويرتدون زي "احل�صد ال�صعبي" عندما دخل اجلي�ش 

العراقي للمو�صل.
الأمم  يف  املخ�صرم  ال�صابق  الدبلوما�صي  ويقول 
مبعوثا  عمل  الذي  الإبراهيمي،  الخ�صر  املتحدة 
ما  حد  اإىل  قريبا  وكان  و�صوريا،  لأفغان�صتان  خا�صا 
التي  الأ�صلية  اأن اخلطيئة  "ل �صك يف  من وا�صنطن 
اأدت اإىل ظهور داع�ش هي الغزو الأمريكي للعراق، مل 
نعاين  ونحن جميعا  لهذه احلرب،  يكن هناك مربر 
لغزو  التالية  "الظروف  اأن  مو�صحا  عواقبها"،  من 
العراق، اأدت اإىل قدوم تنظيم القاعدة اإىل العراق، 

وو�صول داع�ش اإىل ال�صلطة".
التي  القوى  ا�صتطاعت  "داع�ش"،  بف�صل  و 
الهيمنة  اإعادة  العربي  الربيع  بداية  يف  �صقطت 

السياسة

"داع�ش"  اأ�صبحت  حيث  جديد،  من  املنطقة  على 
دعاة  جميع  ي�صتخدمه  الذي  التربير  اأو  الذريعة 
يف  فالأنظمة  فظائعهم،  لتنفيذ  الإقليميني  احلرب 
�صوريا والعراق وليبيا واليمن ا�صتغلت بالء اأو ذريعة 
على  متار�صه  الذي  والقتل  القمع  لتربير  الإرهاب، 
نطاق وا�صع، واأ�صبح الق�صف والهجمات النتقامية، 
الذي  الوقت  يف  البلدان،  هذه  يف  اجلديدة  القاعدة 
من  يجري  عما  �صمته  الدويل  القانون  فيه  يتابع 

اأحداث دموية يف ال�صرق الأو�صط.
م�صطلح  اأن  على  والدار�صون  الباحثون  ويجمع 
اإطار  من  ينبثق  الغربي  اأ�صله  يف  العنف"  "ثقافة 
املجتمعات  بطبيعة  يرتبط  واجتماعي  تاريخي 
الغربية، ومرجعيتها القيمية وبت�صكيالتها وعالقاتها 

الجتماعية.
ظاهرة  والتطرف  العنف  ثقافة  اأ�صبحت  لقد 
 ، والغرب  ال�صرق  ويف  واجلنوب،  ال�صمال  يف  عاملية 
الأفراد  حق  وانتهاك  العنف  ثقافة  انت�صار  وارتبط 
اأدت  وتاريخية  �صيا�صية  باإعتبارات  واجلماعات 
والتدهور  الجتماعي  الإحباط  درجات  اأق�صى  اإىل 
امل�صاكل  حدة  ا�صتداد  ب�صبب  والثقايف،  الفكري 
الأزمة  وتفاقم  جهة،  من  والجتماعية  القت�صادية 

ال�صيا�صية من جهة اأخرى. 
خمتلفة،  اآيديولوجيات  بلورة  اإىل  ذلك  ودفع 
الدين  الغلو يف  اأ�صا�ش  على  "قامت  منها  الإ�صالمية 
التي  احلديثة  املوؤ�ص�صات  ب�صرعية  العرتاف  ورف�ش 
ا�صتمد  اإ�صالميا  فكرا  فاأنتج  اأوروبا،  عن  اقتب�صت 
القطيعة  على  قام  الذي  الرتداد  فكر  من  تع�صبه 
بني الإ�صالم والفل�صفة الإ�صالمية، مما اأف�صح املجال 
لنمو تيارات التطرف التي زرعت الياأ�ش الأعظم يف 

نفو�ش واأفكار ال�صباب". 
ويرى العديد من الدار�صني اأن ثقافة العنف اأحد 
يزدهر  مل  املجتمع  فهذا  الأمريكي،  املجتمع  اأ�ص�ش 
ومل يتقدم اإل بعد فرتات من العنف �صواء كانت على 
اأو حرب النف�صال، والإبادة  �صكل حرب ال�صتقالل 
خارجية  حروب  �صكل  على  اأو  للهنود  التامة  �صبه 
يف  بامل�صاركة  اأو   ،)1898 ال�صبانية  )احلرب 

احلربني العامليتني يف القرن الع�صرين. 
مناذج  الأخرى،  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  وجند 
وبالأيديولوجيات  باليمني  تتمثل  والتطرف  للعنف 
يف  النازيون  ميثلها  والتي  واملتع�صبة  ال�صوفينية 
املتحدة  الوليات  يف  اجلدد  واملحافظون  اأوروبا 
لذلك جمزرة  اأقرب منوذج  ولعل  املثال،  �صبيل  على 

كراي�صت�صري�ش يف نيوزيلندا.
الرهاب املعا�صر اإذن هو �صناعة غربية بامتياز، 
اإرهاب  من  متحول  الدولة  اإرهاب  هو  اأنواعه  واأقذر 
اإ�صالمية،  حتى  اأو  عربية  تعد  مل  واأدواته  اجلماعة، 
واأهم  هجومها  حمور  والإ�صالم  العرب  اأ�صبح  بل 
م�صتقبل  تر�صم  العنف  �صناعة  و�صارت  �صحاياها، 

العرب وامل�صلمني على جمر التطرف.

ل اأحد يعرف".
الإرهابي،  التنظيم  لتاريخ  �صريعة  جردة  ويف 
يف  "القاعدة"  تنظيم  من  "داع�ش"  انبثق  فقد 
العراق، وظهر لأول مرة حتت ا�صم "جماعة التوحيد 
2003 وحتت  واجلهاد" يف �صهر �صبتمرب من عام 
اأكتوبر  يف  بايع  الذي  الزرقاوي،  م�صعب  اأبو  قيادة 
لدن  بن  اأ�صامة  "القاعدة"  تنظيم  زعيم   2004
"قاعدة اجلهاد"  وقام بتغيري ا�صم جماعته لتنظيم 
"القاعدة  تنظيم  با�صم  وعرفت  الرافدين،  بالد  يف 
يف العراق". ويف 12 اأكتوبر 2006 اندمج التنظيم 
مع عدة تنظيمات اأخرى، ليعلن يف 13 اأكتوبر ا�صمه 

اجلديد "دولة العراق الإ�صالمية".
ويف 8 اأبريل 2013، تو�صع التنظيم اإىل �صوريا، 
العراق وال�صام"،  الإ�صالمية يف  "الدولة  ا�صم  وتبنى 
واأُطلق عليه ا�صم "داع�ش" اخت�صارا. ح�صل التنظيم 
على متويل كبري ومن م�صادر خمتلفة مما جعله اأحد 
اأقوى اجلماعات املت�صددة يف الكثري من البلدان التي 

دخل اإليها اأو �صيطر على بع�ش مناطقها. 
فاإن   ،2015 عام  ا�صتخبارية  لدرا�صات  ووفقا 
كالآتي  وهي  للدخل  رئي�صية  م�صادر   5 لـ"داع�ش" 

)مرتبة ح�صب الأهمية(: 
يف  مبا  الأرا�صي،  احتالل  من  العائدات   •
النفط  مكامن  البنوك،  على  ال�صيطرة  ذلك 
الأ�صول  من  وال�صرقة  البتزاز  ال�صرائب،  والغاز، 

القت�صادية.
فدية. على  للح�صول  • الختطاف 

الربحية. املنظمات غري  • التربعات من خالل 
املقاتلني  قبل  من  املقدم  املادي  الدعم   •

الأجانب.
• جمع التربعات من خالل �صبكات الت�صالت 

احلديثة.
"داع�ش" ا�صتندت  اأيديولوجية  اأن  القول  وميكن 
اإىل الهيكل التنظيمي وفكر "القاعدة" التي ارتبطت 
تكن  "القاعدة" مل  ولكن  لدن".  بن  "اأ�صامة  با�صم 
وليدة الظروف وال�صيا�صات والآيديولوجيات العربية، 
فقد تاأ�ص�صت ملحاربة ال�صيوعيني يف احلرب ال�صوفيتية 
ومولت  املتحدة.  الوليات  من  بدعم  اأفغان�صتان،  يف 
الباك�صتانية  املخابرات  طريق  عن  املتحدة  الوليات 
"املجاهدين الأفغان" الذين كانوا يقاتلون الحتالل 
ال�صوفيتي يف برنامج لوكالة املخابرات املركزية �صمي 

بـ "عملية الإع�صار".
املن�صمني  العرب  اأعداد  تزايدت  اأن  تلبث  ومل 
العرب"،  "الأفغان  عليهم  اأطلق  لـ"القاعدة" الذين 
من  مب�صاعدة  املارك�صي  النظام  �صد  لـ"اجلهاد" 
املنظمات الإ�صالمية الدولية، وبعد خروج ال�صوفييت 
يتطلعون  "القاعدة"  اأمراء  بداأ  اأفغان�صتان،  من 
"اجلهاد  مد  لت�صمل  عملياتهم  نطاق  تو�صيع  اإىل 
و�صاعد  العامل.  من  اأخرى  اأجزاء  يف  الإ�صالمي" 

ودول  ال�صابق  ال�صوفييتي  الحتاد  جمهوريات  ومن 
�صمال  من  منهم  كبرية  اأعداد  عن  عدا  اآ�صيوية، 
غرب اأفريقيا وحتديدا من املغرب وتون�ش، ومن دول 
ورمبا  الإطالق،  على  عربية  لي�صت  اأخرى  اأفريقية 
تخلل العدد الكبريهذا، اأفرادا معدودين من العراق 
�صيطرته  لدى  التنظيم  يف  انخرطوا  ممن  و�صوريا 

على اأرا�صي البلدين. 
"الدولة  ا�صمه  يخت�صر  الذي  و"داع�ش" 
للتطرف  منوذج  وال�صام"،  العراق  يف  الإ�صالمية 
الدينية  التي و�صمت معظم احلركات  العنف  وثقافة 
الإ�صالمية،  غري  اأو  الإ�صالمية  �صواء  ال�صيا�صية،  اأو 
املا�صي،  القرن  ثمانينات  منذ  الي�صارية  اأو  اليمينية 
باأق�صى  لـ"التطرف"  ر�صخت  التي  الثقافة  تلك 
نتاج  اأنها  كثرية  درا�صات  توؤكد  والتي  مفاهيمه 
ال�صتعمارية  وال�صناعة  الغربية  ال�صرتاتيجيات 

بثوبها احلديث. 
ومتنوعة  كثرية  ا�صتخبارية  تقارير  وت�صري 

العامل بربود م�صني، �صرحت  ا�صتقبله  يف تقرير 
املا�صي  فرباير  يف  ر�صمي  ب�صكل  املتحدة  الأمم 
�صفوف  يف  اأجنبي  داع�صي  الف   40" هناك  باأن 
التنظيم الإرهابي يف العراق و�صوريا، ينحدرون من 
فاإن  ا�صتخبارية غربية  لتقارير  ووفقا  116 دولة". 
يف  "داع�ش"  تنظيم  عنا�صر  جن�صيات  من   90%
"خالفته  اإن�صاء  التنظيم  اأراد  حيث  وال�صام  العراق 
الإ�صالمية"، لي�صوا من العراق و�صوريا حتديدا، فهم 
اأوروبية واأمريكية وا�صرتالية  يتحدرون من جن�صيات 

لهيب عبدالخالق
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تلك  غري  وم�سريات  تظاهرات  لكونها  كثب، 
املعهودة يف ما �سبقها من جتارب الربيع العربي 
يف  للأ�سف  وانتهى  عربية،  بلدان  اجتاح  الذي 
اأغلبه اإىل كوارث وطنية وقومية ونكو�ص وخراب 
اجلماهري  حراك  يف  وخيبة  وتراجع   وعنف 

العربية.
انتفا�ستهم  اأن  على  اجلزائريون  ي�سر 
عنها  يعرب  �سلمية،  و�ستبقى  �سلمية،  ال�سعبية 
واحد  عنوان  حتت  وعفوية  بتلقائية  جماهرييا 
هو "احلراك ال�سعبي" ، وهي لي�ست ربيعا عربيا 
تنت�سب لفعل  اأو  اآخر، وال تقوده جماعة معينة، 
اأو حتى   وتاأثري حزب معني او �سخ�سية معينة، 
منها  �سيا�سية،  معار�سة  ن�ساط  اإىل  اإ�سافتها 
باتت  تعتا�ص من ريوع بطانة النظام ال�سيا�سي 
انه  بعد،   عن  له  للمراقب  يبدو  الذي  القائم، 
رئا�سي،  د�ستوري  اأو  دميقراطي  كنظام  يبدو 
هذا  اأن  عن  تف�سح  له  قرب  عن  ال�سورة  لكن 
النظام متكن بذكاء ودهاء من احتواء قيادات 
و�سخ�سيات  اأحزاب  وكذلك  املواالة،  اأحزاب 
املوؤطرة  ومنها  ر�سميا،  املعتمدة  املعار�سة 
باأحزاب وجماعات وع�سب تتمثل بن�سب ريعية 
ولكنها  اجلزائري،  الربملان  غرفتي  يف  لها 
قواعدها  عن  حتى  معزولة  حالة  اإىل  انتهت 
ومكا�سب  اأعطيات  تنتظر  وظلت  ال�سعبية، 
اإىل  دعاها  كلما  ال�سيا�سي  النظام  من  نفعية 
تكرار م�سرحية االنتخابات يف املجال�ص البلدية 

وال�سعبية والبلدية وحتى الرئا�سية.
اجلزائر  يف  ال�سعبي  احلراك  يرتبط  ال   
باأية اأجندة عربية اأو جهوية اأو دولية، فهو نتاج 
االنتظار  من  وطويل  ع�سري  جزائري  خما�ص  
وال�سرب وحتمل العديد من امل�ساعب املعي�سية 
ثلث  بعد  اجلزائري  ال�سعب  من  نالت  التي 
الع�سرية  االأوىل،  و�سفت  متتالية،  ع�سريات 
ت�ساعد  طابعها  كان  التي  ال�سوداء،  الدموية 
فكانت  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  يف  االإرهاب 
بحدود  ذبحت  قد  الوطنية"  "املاأ�ساة  فواجع 
220 األف جزائري وجزائرية على مدى ع�سر 
املريرة  احلقبة  تلك  انتهت  قا�سية،  �سنوات 
الوطني  الوئام  ميثاق  وتوقيع  مب�ساحلة وطنية 
الذي بداأه و�سرع يف تنفيذه وا�ستكماله الرئي�ص 
اجلزائري ال�سابق اجلرنال ملني زروال، وبعدها 

جرت انتخابات رئا�سية م�سبقة، ت�سلم عهدتها 
تعديلت  وبعد  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�ص 
يحكم  بات  حتى  ل�ساحله،  متتالية  د�ستورية 
البلد يف اأربعة عهدات رئا�سية متتالية، ق�سى 
منها عهدتني اأخريتني، وهو مقعد مر�سيا، لكن 
الرئي�ص  بطانة  من  املنتفعة  املجموعة  اإ�سرار 
على  ت�سر  ظلت  اأ�سرته   من  اأفراد  وبع�ص 
تر�سيحه لعهدة خام�سة، وهو مغيب  متاما عن 
اإدارة الدولة الفعلية، كانت هذه اخلطوة، مبثابة 
ال�سيا�سي  النظام  ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة 
متاما  حما�سرا  االأمر  به  انتهى  الذي  القائم، 
فردي،  �سبه  وبحكم  �سيق،  دكتاتوري  رواق  يف 
قاده يف البدء الرئي�ص بوتفليقة، لكن ا�ستفحال 
حالته املر�سية قد ترك االإدارة العامة لل�سلطة، 
بوا�سطة  التخريب،  من  دوامة  يف  تنغم�ص  وهي 
العابثة  واملجموعات  الف�ساد  بوؤر  تقودها  اأيدي 
على  لتح�سل  العامة،  وال�سيا�سة  باالقت�ساد 
والتهريب  وال�سفقات  واملقاوالت  الريوع 
موؤ�س�سات  ونهب  ال�سرائب  دفع  عن  واالمتناع 
جيوبها  ل�سالح  العام  القطاع  وت�سفية  الدولة 
ما  ذلك  وجمموعاتها،  عوائلها  من  والأفراد 
وف�سادا،  وترديا  تعفنا  االأو�ساع  �سوء  من  زاد 
ال�سعب  دفع  اإىل  قادت   ، عدة  م�ستويات  وعلى 
التي  مطالبه  عن  ليعرب  منتف�سا  ال�سارع،   اإىل 
رف�ص  حالة  من  تدريجيا؛  �سقوفها  ت�ساعدت 
اإعادة تر�سيح الرئي�ص بوتفليقة لعهدة خام�سة، 
غياب  من  منتفعة  جمموعة  قبل  من  خا�سة 
حمددة  فئات  وهي  مر�سيا،  الق�سري  الرئي�ص 
ال�سعب  منا�سدة  رغم  منه،  امل�ستفيدين  من 
الرئي�ص  تر�سيح  عن  والعدول  للكف  اجلزائري 
املريب،   الرت�سيح  هذا  مثل  ورف�ص  املري�ص، 
التحالف  باأحزاب  ي�سمى  ما  اإ�سرار  لكن 
الرئا�سي، ويف مقدمتهما حزبي جبهة التحرير 
مع  وبالتحالف  الدميقراطي  الوطني  والتجمع 
الرئي�ص  وعائلة  املالية  امل�سالح  جمموعات 
جماعتها،  مع  جمتمعة  عاثت  التي  بوتفليقة، 
االأمر  بها  و�سل  حتى  البلد،  اأحوال  يف  ف�سادا 
ال�سيا�سي  مبالها  ت�ستويل  ان  اجلماعات  بتلك 
التحكم  على  اخلا�ص  اإعلمها  ونفوذ  الفا�سد 
من  تريده  من  واإي�سال  بغرفتيه،  بالربملان 
هاتني  اإىل  املنا�سب  وطالبي  ال�سيا�سة،  جتار 
�سلت  اللتني  الهامتني،  الت�سريعيتني  املوؤ�س�ستني 

�سوت  اإىل  لل�ستماع  واالإخل�ص  االإرادة  بهما 
تطلعات  وخا�سة  اجلزائري،  ال�سعب  ومطالب 
 65 حوايل  ت�سكل  التي  ال�سبابية  املجموعات 
مليون   42 البالغ  ال�سكان  جمموع  من  باملائة 

جزائري. 
اجلزائري  احلدث  اإىل  العامل  التفت  رمبا 
اجلمع  اأيام  تظاهرات  �سجلت  اأن  بعد  املفاجئ 
مار�ص/   8 و  �سباط  فيفري/   22 يف  املتتالية 
اآذار  مار�ص/   15 تظاهرة  واأخريها  اآذار، 
تقدر  حيث  مليونية،  كانت  وكلها    ،  2019
بحوايل  منها  االأخرية  اجلمعة  تظاهرات 
هناك  كانت  بينهما  وما  متظاهر.  مليون   22
كثرية  حا�سدة  وجتمعات  وم�سريات  تظاهرات 
اجلامعات،  و�سباب  لطلبة  منها  حت�سى،  ال 
والقطاعية  املهنية  والتجمعات  والثانويات، 
واملحامني  اجلامعات  اأ�ساتذة  مقدمتها  يف 
ان�سمام  اإىل  و�سوال  واالإعلميني،  والق�ساة 
املدين، ويف مقدمتها  املجتمع  غالبية منظمات 
العلماء  وجمعية  للمجاهدين،  الوطنية  املنظمة 
واأيدتا  احلراك  هذا  باركتا  اللتان  امل�سلمني، 
فردي  ب�سكل  اأع�سائها،  وا�سرتك  مطالبه 
مظاهرات  معظم  يف  جماعي،  اأو  و�سخ�سي 

احلراك وجتمعاته.
اجلزائرية  الوطنية  الوحدة  ظهرت  لقد   
وفخورة  م�سرفة  �سورها،  باأجمل  ب�سورة 
مبا�سيها وحا�سرها، وعك�ست التظاهرات اإخوة 
املجتمع،  فئات  كافة  بني  لها  نظري  ال  وحميمية 
�سارمة  م�سرتكات  تعك�سها  امل�ساركات  وكانت 
مع  وحده،  اجلزائري  العلم  رفع  يف  وحمددة 
ا�ستثناء ح�سور علم فل�سطني، واعتبار مرجعية 
لل�سعارات،  منطلقا   1954 نوفمرب  ثورة 

اجلزائري،  لل�سعب  الثوري  بالتاريخ  واالعتزاز 
املليون  �سهداء  لت�سحيات  واالحرتام  والتبجيل 

ون�سف املليون �سهيد. 
واملغنون  وال�سعراء  االأدباء  اأ�سهم  وقد 
روح  بث  يف  وامللحنون  واملن�سدون  والفنانون 
التوا�سل  �سبكات  غذى  مبا  الوطني  الت�سامن 
�سمعية  مواد  من  التعبئة  مبواد  االجتماعي 
والتوجيه  والتحري�ص  ومكتوبة،  وب�سرية 
على  احلفاظ  �سرورة  اإىل  والدعوة  وااللتزام 
وعدم  ال�سعبي،  واحلراك  االنتفا�سة  �سلمية 
معينة،  كتلة  اأو  جمموعة  اأو  لقائد  ارتهانها 
واالدجلة  اجلهوية  الدعوات  كل  رف�ست  كما 
ال�سيا�سوية والتفرقة لل�سعب اأو للمطالب �سعودا 
اأن  مع رفع �سقف املطالب يوما بعد يوم، طاملا 
احلراك،  �سوت  �سماع  تتجاهل  ظلت  ال�سلطة  
له، وحيث  مثيل  وارتباكا ال  تخبطا  تعي�ص  وهي 
الفاعلة  النقابات  غالبية  لها  ت�ستجب  مل 
مع  احلوار  النخب  ورف�ست  وال�سخ�سيات، 
العمامرة،  ونائبه  بدوي  املعني  احلكومة  رئي�ص 
املخ�سرم  الدبلوما�سي  تدخل  وا�ستدعاء 
مقرتح  وم�سرف  كو�سيط  اإبراهيمي،  االأخ�سر 

على تنظيم )الندوة الوطنية( املوعودة.
لوحدة  التفاوؤلية  ال�سورة  هذه  ظل  ويف   
احلراك ال�سعبي وتبلور مطالبه؛ ال مبنع تر�سح 
تركة  بت�سفية  املطالبة  بل  بوتفليقة؛  الرئي�ص 
التي  املجموعات  وحما�سبة  ونظامه،  عهدته 
ح�ساب  على  لت�ستفيد  باإ�سمه  البلد  حكمت 
تدهور اأحوال البلد االقت�سادية و�سيوع مظاهر 

الف�ساد. 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  كانت  واإذا 

ال�سعبي، فاإن  اأداة تنظيم وتوجيه احلراك  هي 
الغرف ال�سرية املحلية واالأجنبية حتاول العودة 
اإىل جتارب ور�سيد الفرتة اال�ستعمارية بالدعوة 
والعن�سرية  واجلهوية  القومية  التفرقة  اإىل 
نحو  ال�سعبي  احلراك  لدفع  واالإيديولوجية 
الت�سادم الداخلي، علها جتد ثغرات يف اندفاع 
الرتهيب  اإىل  االأمور  لدفع  فر�سة  ال�سباب 
هذا  منه  �سياأتي  ما  من  والتخويف  والرتعيب 
جيو�ص  هجمات  ي�سد  زال  ال  الذي  احلراك 
وخارج  داخل  من  االلكرتونية  ال�سوداء  الغرف 
داخل  وهدوء  بوعي  وي�سدها  ويوقفها  البلد 

�ساحات و�سوارع احلراك وجتمعاته.
العايل،  وان�سباطهم  ال�سباب  مبادرات 
اأول  وانت�سار  تب�سر مبيلد  وت�سل�سل مطالبهم، 
ثورة �سبابية  وطنية يف بلد عربي اأو يف العامل، 
ال�سرب  طول  من  طيبة  بتجربة  مت�سلحة  وهي 
واالنرتنيت يف  الرقمنة  ايجابيات  وت�ستفيد من 
باإجنازات  والتعريف  االإعلمي  احل�سار  ك�سر 
وجهه  �سورة  اإي�سال  يف  وخا�سة  احلراك 
تقزمي  حماوالت  و�سد  املتطور،  احل�ساري 
التي  ال�سعبية  االنتفا�سة  مرامي  وت�سويه 
ورق�ست  برمته،  اجلزائري  ال�سعب  ا�ستمالت 
للجموع  وامتنان  بفرح  وغنت  اجلماهري 
تكر�ص  وتظاهرة  م�سرية  كل  بعد  املنتف�سة 
روح  وتعميق  والوحدة  االأخلقية  القيم  �سيادة 
امل�سلحة  والقوات  اجلي�ص  مع  والتاآخي  ال�سلم 
اإىل  والدعوة  وال�سرطة،  االأمن  �سنوف  وبقية 
اجلزائرية،  الدولة  وموؤ�س�سات  كيان  حفظ 
بعد  دميقراطية،  حرة  جزائر  اإىل  والتطلع 
اجتثاث وت�سفية نفوذ ومواقع جماعات الف�ساد 

املايل واالإداري وال�سيا�سي واالإعلمي.

فاجاأ اجلزائريون العامل بعد انتظار طويل، 
اختمرت  �سبابية،  �سلمية  ثورة  اأول  بحراك 
متتالية،   عاما  ثلثني  مدى  على  اإرها�ساتها 
ال�سعبية  االنتفا�سة  هذه  رحمها  يف  لتولد 
انتفا�سة  تنفجر  العام  قوامها  ويف  املتميزة، 
واالت�ساع،  الت�ساعد  �سريعة  العن�سر،  �سبابية 
م�ستعينة  الو�سائل،  ح�سارية  التعدد،  مليونية 
اأول  منذ  متم�سكة،  االجتماعي،  بالتوا�سل 
عن  ال�سلمي  والتظاهر  بالتعبري  لها  �سرخة 
داخل  االنت�سار،  وا�سعة  باتت  التي  املطالب 
البلد  وخارج اجلزائر، �سملت كل مدن وقرى 
اإىل  وكافة موؤ�س�ساتها، حتى و�سلت تظاهراتها 
جاليات  تتواجد  وحيثما  العامل،  عوا�سم  اأهم 
حتت  موحدة  وهي  الوطن  نداء  لبت  جزائرية 

راية جزائرية واحدة.
املجتمع  قطاعات  كل  فيها  اأ�سهمت  وقد 
اجلزائري، ومن كل االأجيال، واعتمدت تعبئتها 
احل�سور  بني  ما  �ستى،  جديدة  اأ�ساليب  على 
باالإطار  التزاما  والتعبوي  والتلقائي  العفوي 
اأماكن  يف  الواعي  واحل�سور  املنظم   العام 
ومواعيد احلراك ال�سعبي العام، الذي بداأ يعرب 
من  املبادرات  من  جملة  خلل  من  نف�سه  عن 
القوى  مع  وخا�سة  اأ�سكاله،  بكل  العنف  رف�ص 
االأمنية، وترك اأماكن التظاهر نظيفة، و�سادت 
بامل�ساركة  والفخر  واملحبة  االلتقاء  حميمية 
مبادرات  كانت  وكلها  االجتماعية،  الفئات  لكل 
ذاكرة  يف  �ستبقى  واإن�سانية،  ومبدعة  خلقة 
عن  يراقبها  الذي  والعامل  القادمة  االأجيال 

ال��ث��ورات  ي��دش��ن أول  ال��ج��زائ��ر  ش��ب��اب 
ال��س��ل��م��ي��ة ف���ي االل���ف���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة
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خليل مراد

القرن  من  ال�سبعينيات  عقد  نهاية  يف 
لها  كانت  عنيفة  متغريات  حدثت  الع�سرين, 
العربي,  امل�سرق  دول  على  خطرية  تداعيات 
م�ست�سار  برجن�سكي  زبغنيو  ا�سدار  اهمها  لعل 
الرئي�س  عهد  يف  االمريكي,  القومي  االمن 
اال�سالم  توظيف  يف  املعروفة  نظريته  كارتر, 
�سيا�سيا, اإثر الغزو ال�سوفيتي الأفغان�ستان الذي 
العدو  من  املكونة  لها,  ال�ساندة  االعمدة  اأف�سل 
التي  وال�سعودية,  ال�ساه  واإيران  ال�سهيوين 
عاما   ع�سرين  قرابة  االمريكية  امل�سالح  حمت 
النظرية,  تلك  االمريكية  االدارات  واعتمدت 
ع�سكريا  مدعومة  اإ�سالموية  حركات  بت�سكيل 
اال�سرتاتيجية  الإف�سال  اخلليجي  باملال  و 
اخلليج  منطقة  الإحتواء  الهادفة  ال�سوفيتية 
القومي  االمن  تهديد  ومنع  بالنفط   الغنية 

االمريكي يف املنطقة.
املتغري الثاين املكمل هو و�سول خميني اىل 
قمة ال�سلطة يف ايران والذي ا�سقط �ساه ايران 
كذلك  وا�سقط  الأمريكا,  اال�سرتاتيجي  احلليف 
اتفاقية اجلزائر التي خلفت نوع من اال�ستقرار 
لزمن,   العراقية  ـ  االيرانية  العالقات  يف 
ال�سفوية  اال�سالمية  بالثورة  ي�سمى  ما  ون�سرت 

االمن  هددت  التي  واخلليج  وال�سام  العراق  يف 
القومي العربي يف ال�سميم  وا�سعلت احلرب مع 

العراق عام 1980. 
احلركات  بظهور  الثالث   املتغري  وجاء 
امريكا  دعمتها  التي   التكفريية  االرهابية 
واثرياء اخلليج الإعادة ترتيب املنطقة مبا يخدم 
الت�سعينيات   عقد  خالل  و  النفطية.  م�سالهم 
االو�سط  ال�سرق  م�سروع  برييز  �سيمون  ا�سدر 
بع�سوية  االعرتاف  اىل  يدعو  الذي  اجلديد  
ال�سرق  �سوق  ادارة  يف  ال�سهيوين  الكيان 
الدول  تفتيت  مفهوم  على  تقوم  التي  االو�سط, 
العربية امل�ستقلة اىل كيانات طائفية وعرقية,  و 

تفر�س الهيمنة على املنطقة.   
�سدرامل�سروع   االبن  بو�س  الرئي�س  عهد  ويف 
الذي  الكبري,   االو�سط  ال�سرق  االمريكي 
وا�ستخدام  اخلالقة  الفو�سى  ن�سر  على   قام 
افغان�ستان  غزو  يف  طبقت  التي  املفرطة  القوة 
  2003 عام  العراق  واحتالل   2001 عام 
اىل  االمريكية  املخططات  تهدف  وبالتايل 
واللعب  الفو�سى  ون�سر  العربية  املنطقة  متزيق 
من  يوم  يف  تكن  مل  اجتماعية,  تناق�سات  على 

جعلت  املنطقة,  ا�ستقرار  يف  تاأثري  ذات  االيام 
يرون  وا�سنطن  يف  اال�سرتاتيجيني  املخططني 
االهداف  لتحقيق  منا�سبا  مدخال  الفو�سى  يف 
قرنا  باإعتباره  والع�سرين  الواحد  القرن  يف 
امريكيا. وما حدث يف العراق من حرب مدمرة 
يف  االوىل  اخلطوة  كانت  االمريكي   الغزو  بعد 
العراق  وتق�سيم  تفتيت  ا�سرتاتيجية  �سياق  
العراق  ملاذا  وال�سوؤال  العربي,  امل�سرق  ودول 
�سنوات  الثمان  حرب  من  العراق  خروج  الن  ؟ 
منه   خرج  االيراين,   العدوان  على  منت�سرا 
دول  مبباركة  منازع,  بال  عظمى  اقليمية  قوة 
اخلليج وم�سر واالردن, التي اإلتقت يف جمل�س 
التعاون العربي, الذي كان بداية حقيقية لقيام 
قوة عربية تفر�س �سطوتها على املياه  العربية 
وقناة  املندب  وباب  هرمز  م�سيق  يف  االقليمية 
ال�سوي�س, وت�سكل �سغطا على اأمريكا وحلفائها 
الفل�سطينية  الدولة  بقيام  للقبول  الغربيني,  
وفر�س  ال�سهيوين,  العربي  ال�سراع  وانهاء 

ال�سالم العربي على املنطقة. 
اجلدد  املحافظني  دفع  التطور  هذا 
ادارة  على  امل�سيطرة  ال�سهيونية  واجلماعات 
مكثفة  ونقا�سات  درا�سات  بو�سع  االبن  بو�س 
دول  ومتزيق  تفتيت  خمطط  و�سع  اىل  انتهت 
املنطقة اىل كيانات ه�سة, وبعد احتالل العراق 
بادرت امريكا اىل بذر نبتة الطائفية املقيتة يف 
ال�سلطة ال�سيا�سية التي �سنعتها  بعد االحتالل 
الطائفية  املحا�س�سة  مبداأ  على  قامت  والتي 
واحلروب  املذهبية  الفتنة  بيئات  اوجدت   ,
الطائفية منذ عام 2006 لتمتد وتت�سع دائرتها 
�سنوات.  عدة  يف  واليمن  ولبنان  �سوريا  لت�سمل 
النبوءات  ار�س  العراق  )كتاب  على  واملطلع 
العقد  يف  امريكا   يف  �سدر  الذي  والفنت( 
وخ�سع  والع�سرين,  احلادي  القرن  من  االول 

تو�سلت  االبي�س,  البيت  داخل  نقا�سات  اىل 
والق�ساء  العراق  احتالل  ان  ا�ستنتاجات  اىل 
ا�سرتاتيجيا.  هدفا  يعد  العربي  نظامه  على 
و�سرورة االقرتاب من ايران خميني لدورها يف 
م�ساندة امريكا يف حربها على افغان�ستان. اذا 
األوية ايرانية �سبقت  تذكر الوثائق املن�سورة ان 
دور  ان  كما  كابل,  دخول  يف  االمريكية  القوات 
ايران كان مبا�سرا يف دفع عمالئها للت�سلل اىل 
للم�ساركة  واجلنوبية  الو�سطى  العراقية  املدن 
وا�سحا  االيراين  والدور  العراق,  احتالل  يف 
الهيمنة  وفر�س  الطائفية  ال�سلطة  حماية  يف 
االمنية  والقوات  احلكومة  على  الفار�سية 
العراقية ويف تدمري �سوريا ولبنان واليمن خالل  
يوؤكد  ما  واليمن.  �سوريا  يف  الطائفية  احلروب 
التوافقات االيرانية ـ االمريكية, اأن متدد ايران 
مت مبوافقة امريكية يف هذه الدول وخا�سة بعد 

عام 2013 يف �سوريا والعراق.

 املتغري الرابع االخري هو االخرتاع اجلهنمي 
يف  ومتددها  تدعيمها  ويف  داع�س  لع�سابات 
لتفتيت  ارهابية  اأداة  وهي  و�سوريا  العراق 

املنطقة برمتها.
فما هي داع�س؟

اال�سالموية  اال�سولية  احلركة  وليدة  هي 
املخططات  مع  ارادتها  اإلتقت  املتطرفة, 
اثرياء  ومب�ساندة  وال�سهيونية,  االمريكية 
ال�سلفية يف عدة دول خليجية وا�سالمية مرتبطة 
الن�سيج  لتفتيت  االمريكية,  الدوائر  بفلك 
يف  الهدف  وهذا  والعربي,  الوطني  االجتماعي 
جوهره يخدم اهداف  الكيان ال�سهيوين, الذي 
زرعه اال�ستعمار الربيطاين ملنع الوحدة العربية 
على  �ساعدت  انها  ف�سال  العربية,  والنه�سة 
وتركيا  ايران   وخا�سة  االقليمية  الدول  متدد 
مب�ساريعها امل�سبوهة  يف ارا�سي العراق و�سوريا  
وليبيا,  م�سر  اىل  و�سوال  واليمن  والبحرين 

داع�������ش وال������ح������روب ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
االم���ري���ك���ي���ة   ال���س���ي���اس���ة  ادوات 
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امل�صريية.  ق�صايانا  من  املرتنحة  الرو�س 
وكان املبعوثني الرو�س يحملون اىل القيادة 
تتكرر  وهي  االمريكية،  الر�صائل  العراقية 
االحتاد  نهاية  اعقبت  التي  الفرتات  طيلة 
وقع  ان  للعراق  �صبق  اأنه  علما  ال�صوفيتي، 
مع  والتحالف  والتعاون  لل�صداقة  اتفاقية 
االتفاقية  وتلك   1972 ال�صوفيتي  االحتاد 
الدولة  بعدهم  ومن  ال�صوفيت  تلزم 
والوقوف  العراق  الرو�صية بدعم  االحتادية 
التي  والظروف  احلاالت  من  كثري  يف  معه 
وتعديالتها،  ومالحقها  االتفاقية  اأقرتها 
اإال ان ال�صئ املوؤ�صف ان القيادات الرو�صية 
حتديدا، مل تعطي تلك العالقات وامل�صالح 
مع العراق، ال �صيما االقت�صادية منها وهي 
يظهر  وهنا  اهتمام.  اي  كبرية  باأرقام 
بني  تن�صيق  او  اتفاقات  هناك  ان  وا�صحا 
تق�صيم  على  والرو�صي  االمريكي  اجلانبني 

اأقدامها، ومل تقدر عواقب  اأبعد من حدود 
ما ح�صل او ما �صيح�صل الحقا و�صوال اىل 
اجتياح العراق وا�صقاط نظامه الوطني يف 

السياسة

ني�صان 2003 وال�صروع يف 
اهله  وقتل  تدمريه،  عملية 
ثرواته  ونهب  وت�صريدهم 
حتى بات العراق ا�صواأ مكان 
اأمن  فال  العامل  يف  للعي�س 
وال اأمان، واخلراب والدمار 
العراقيني  يالحق  واملوت 
مت  وطن  يف  كانوا  اينما 
ار�صا  وت�صليمه  تفكيكه 
وارادة  وثروات  وح�صارة 
وعمالئه،  االيراين  للنظام 

بتخطيط وتن�صيق م�صبق و
الحق بين 
اإلدارات 
االمريكية 

ونظام طهران.
العراق،  حالة  يف  اليه  اأ�صرنا  ما  ان 
ومنها  العربية  الدول  اغلب  على  ينطبق 
على وجه التخ�صي�س تلك التي عا�صت ما 
�صمي خطاأ بالربيع العربي و واقع حال تلك 
يعي�صون فرتات اخلريف  انهم  يقول  الدول 
العربي ولي�س ربيعه. يف زيارات يل متكررة 
لبع�س االقطار التي عا�صت اإرها�صات تلك 

تعترب  حيث  املنطقة  يف  بينهما  النفوذ 
الواليات املتحدة ان العراق خط احمر لها، 
احمر  �صبه  خط  ا�صبحت  �صوريا  حني  يف 
للرو�س، وهذا ما ظهر وا�صحا يف ال�صنوات 
يف  ثقلها  بكل  رو�صيا  نزلت  حيث  االخرية 
�صوريا يف حماولة ملنع �صقوط نظام اال�صد.

االمريكي  الرو�صي  التناف�س  فاإن  كذلك 
على خريات املنطقة وم�صتقبلها ال يعني ان 
اي من الطرفني يعمل على تفكيك او انهاء 
)عراقي(  اال�صدقاء  احد  يل  روى  االآخر. 
اإحدى  يف  الرو�صي  ال�صفري  �صاأل  انه 
اقامها  اثناء دعوة غداء  العربية  العوا�صم 
ملاذا   2005 �صرفه يف عام   ال�صفري على 
وتدعمون  العراق  يف  الفر�صة  ت�صتغلون  ال 
املقاومة الإنهاء االحتالل االمريكي للعراق، 
حاالتهم  ا�صعف  يف  االمريكان  واأن  �صيما 
نتيجة ال�صربات املوجعة التي توجهها لهم 
املقاومة العراقية، فكان اجلواب كما يقول 
ال�صديق مفاجئا، حيث كانت اجابة ال�صفري 
الواليات  ا�صعاف  م�صلحتنا  من  لي�س  انه 
املتحدة االمريكية الأن ذلك �صيخلق فو�صى 

يف التوازن الدويل؟؟
  يف منت�صف ت�صعينيات القرن املا�صي 
على  الظامل  احل�صار  اجواء  خ�صم  ويف 
بني  تبعث  الرو�صية  القيادات  كانت  العراق 
امل�صتوى  رفيعي  مندوبني  واالآخر  احلني 
برمياكوف  ابرزهم  من  وكان  العراق،  اىل 
مبا  ومتخ�ص�صا  ملما  ا�صبح  رمبا  الذي 
زياراته  احدى  ويف  العراق.  ق�صية  يخ�س 
ذراع  يل  تريد  االمريكية  االدارات  وكانت 
قدر  اكرب  تقدمي  على  واإجباره  العراق 
ومنها  �صئ،  كل  يف  التنازالت  من  ممكن 
وكان  االر�س،  على  بال�صيادة  يتعلق  ما 
الكويت  يف  النظام  يحر�صون  االمريكان 
التي  احلدود  تر�صيم  باإعادة  املطالبة  على 
مل�صلحتهم،  ر�صمت  وان  �صبق  ا�صال  هي 
يوافق  ال  ان  على  م�صرا  العراق  وكان 
االمم  من  جعلت  التي  املحاوالت  تلك  على 
�صد  ا�صال  املنحاز  اأمنها  وجمل�س  املتحدة 
املطالب،  تلك  لتنفيذ  طيعة  اداة  العراق 
بت�صريح  برمياكوف  الزيارة خرج  تلك  يف 
قال مبا  العراقي حيث  ال�صعب  غريب على 
معناه ان على العراق القبول بقرار تر�صيم 
النفق.  نهاية  يف  ال�صوء  يرى  كي  احلدود 
وحتت ال�صغوط من هنا وهناك بني طرف 
العراق  وافق  للفر�س،  متحني  واآخر  حمب 
والعراق  الوعود،  ومعها  الزيارات  وتكررت 
ي�صري يف نفق الظلمات التي فر�صتها ارادة 
من  املدعومة  املت�صهينة  املتحدة  الواليات 
ترى  تكن  مل  التي  العربية،  االنظمة  بع�س 

االحتاد  وقبلها  رو�صيا  ان  جيدا  اأتذكر 
االحداث  كل  يف  حا�صران  ال�صوفيتي 
تلم  تزال  وال  اأملت،  التي  واملوؤملة  ال�صاخنة 
�صابقا  كانوا  انهم  يعني  ال  وهذا  بالعرب، 
او الحقا يتخذون املواقف املنا�صرة لنا، بل 
انغام�صهم  �صدة  بني  تتاأرجح  مواقفهم  ان 
باملو�صوع من عدمه اي ان م�صلحتهم هي 
او  املوقف  هذا  اتخاذ  يف  الفاعل  العن�صر 
مثل  مثلهم  ان هذا من حقهم  واظن  ذاك 
ال  عامل  يف  م�صاحلها  عن  تبحث  دولة  اية 
�صرعية  امل�صالح  لغة  �صوى  اليوم  يعرف 

كانت ام غري ذلك.
و ال اريد ان اخو�س بتفا�صيل قد ال تعيننا 
م�صاحة الكتابة على التطرق لها ولكن ا�صري 
اىل حالة واحدة من حاالت كثرية، ع�صناها 
وجه  على  وكعراقيني  عام،  ب�صكل  كعرب 
والحقا  ال�صوفيت  مواقف  مع  اخل�صو�س  عبد الرزاق الدليمي

العرب والضوء في نهاية النفق

الب�صطاء  النا�س  مع  احتاور  كنت  االحداث 
هل فعال انهم تلم�صوا تغريا كانوا يتاأملونه 
بعد تلك االحداث؟؟ وكان اجلواب متقاربا 

باإمكاننا  ا�صبح  )لقد  الدول  تلك  كل  يف 
ولكننا  اف�صل  ب�صكل  اآرائنا  عن  نعرب  ان 
فكانت  الكرمي  العي�س  فر�صة  خ�صرنا 
اال�صعار مي�صرة لنا كفقراء واأ�صبحنا نعي�س 
وكانوا  التغيريات(  تلك  بعد  الكفاف  حالة 
يتاأملون ان يروا ال�صوء يف نهاية النفق. اإال 
اكرث  ا�صبح  روؤيتهم  ح�صب  رمبا  النفق  اأن 

عتمة، والطريق للخروج منه بات اأطوال.
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حاجة مصر الى االستقرار واالستمرار

السياسة

�شريورة بو�شر بها يف يونيو 2013. بعد اأحداث 
عام 2011 التي اأدت اىل تنحي الرئي�س مبارك. 
وها نحن ن�شهد اليوم اال�شطرابات التي اأحدثها 
عادت  م�شر،  ففي  املزعوم.  العربي"  الربيع   "
االأخوان  جماعة  على  بالفائدة   2011 ثورة 
يف  املنظمة  الوحيدة  القوة  بقيت  التي  امل�شلمني، 
ا�شتبدادية  وجود  ي�شكل  فلم  املعار�شة.  �شفوف 
اإيجابية  خطوة  اأية  ال�شلطة  يف  امل�شلمني  االأخوان 
ثار  لقد  العك�س.  على  بل  الدميقراطية،  باإجتاه 
�شد   2013 يونيو   30 منذ  امل�شري،  ال�شعب 
وتالفيًا  اجلي�س.  مبوؤازرة  امل�شلمني،  االأخوان 
اأهلية،  حرب  وقوع  و  العارمة  الفو�شى  خلطر 
واملدعوم  ال�شي�شي،  يقوده  الذي  اجلي�س،  و�شع 
حلكم  حدًا  ال�شعب،  من  وا�شعة  �شريحة  قبل  من 

االأخوان امل�شلمني.
أهمية دور القوات 

المسلحة
القوات  دور  الد�شتورية  االإ�شالحات  عززت 
والد�شتور  للدولة  واحلامية"  "ال�شائنة  امل�شلحة 
ديباجة  �شلطت  فقد  يونيو.   30 ثورة  ومبادىء 
مكانة  "اأهمية  على  ال�شوء   2014 د�شتور 
اىل  االإ�شارة  مع  الوطنية"،  احلياة  يف  اجلي�س 
يونيو.   30 ثورة  اإبان  لل�شعب  مب�شاندته  التزامه 

واأعطى الد�شتور مكانة ا�شتثنائية للقوات امل�شلحة 
التي حتولت اىل �شلطة د�شتورية م�شتقلة، خا�شعة 
جناح  حتت  تنتظم  امل�شلحة  القوات  الأن  للقانون 
يف  ورد  و  الد�شتور.  عليه  ن�س  اأعلى  جمل�س 
"القوات امل�شلحة ملك  200 من الد�شتور  املادة 
على  واحلفاظ  البالد،  حماية  مهمتها  لل�شعب، 
هي  وحدها  والدولة  اأرا�شيها.  و�شالمة  اأمنها 
التي تن�شىء هذه القوات، وُيحظر على اأي فرد او 
هيئة او جهة او جماعة اإن�شاء ت�شكيالت او فرق او 

تنظيمات ع�شكرية او �شبه ع�شكرية".
على  اأعلى،  جمل�س  امل�شلحة  للقوات  يكون  و 
النحو الذي ينظمه القانون. من جهته، اأكد عمرو 
مو�شى، الذي يراأ�س جلنة اخلم�شني املكلفة بكتابة 
"الدفاع  هو  امل�شلحة  القوات  دور  اأن  الد�شتور 
االإرهاب".  وحماربة  العليا  البالد  م�شالح  عن 
الرنوج.  او  �شوي�شرا  لي�شت  م�شر  اأن  والواقع 
يف  خا�شة  خطرية،  اأحداثًا  تواجه  اأن  عليها  اإذ 
املوؤ�ش�شة  هو  ال�شياق،  هذا  يف  واجلي�س،  �شيناء، 
االأ�شا�شية ال�شلبة واملوحدة. لذلك، اأدرج التعديل 
حماية  امل�شلحة  القوات  "مهمة  مبداأ  الد�شتوري 

الدميقراطية والدولة املدنية".
من جهة اأخرى، ينبغي اخلروج من املناظرة 
اخلاطئة املتعلقة مبدة الواليات الرئا�شية، وكذلك 
فامل�شاألة  االإيديولوجية.  املنظورات  التحفظ جتاه 

 4 كل  الدولة  راأ�س  تغيري  على  وقفًا  لي�شت 
5 �شنوات. بل يجب تقييم الواقع. وكوين  او 
اأوؤيد  ال  فاإنني  وجيو�شيا�شيًا،  قانون  رجل 
فكرة التحديد الزمني. هذا ويّت�شم الد�شتور 
و  الرئا�شي.  النظام  اىل  بالعودة  امل�شري 
حق  على  نظام  هكذا  ينطوي  هذه،  احلال 
يف  انتخابه  ُيعاد  واأن  ُينتخب  اأن  يف  الفرد 
اأن  الواقع  و  ال�شعبية.  االأكرثية  توفرت  حال 
حتديد فرتة الرئا�شة يقّيد احلقوق ال�شيا�شية 
للمقرتعني الذين ميكنهم اأن يعاودوا انتخاب 
هنا  اأ�شري  ذلك.  اأرادوا  حال  يف  مر�شح  اأي 
اقرتحه  الذي   ،1958 د�شتور  اأن  اىل 
اجلرنال ديغول، مل يحدد عدد واليات رئي�س 
اجلمهورية. وعام 2008، تعر�س الد�شتور 
التعديالت  من  يح�شى  ال  لعدد  الفرن�شي 
التي انتهت اىل حتديد عدد الواليات باثنتني 
املوؤ�ش�شات  لروح  انتهاكًا  �شكل  مما  فقط، 
اجليو�شيا�شي،  ال�شعيد  على  و  الديغولية. 
بالفرتة  املتعلقة  احلالية  االأحكام  اأن  تبني 
ظروف  مع  تتنا�شب  ال  م�شر  يف  الرئا�شية 
الأن  تعديلها  يجب  لذا،  واملنطقة.  البالد 
واال�شتمرار  اال�شتقرار  اىل  بحاجة  م�شر 
ملواجهة العديد من التحديات املتعلقة باالأمن 

واالقت�شاد.
التصدي للعديد من 

التحدي
حتتاج  اليوم  م�شر  اأن  البديهي  من     
عليــها  يتوجب  الأنــه  اأواًل  قوي.  نظام  اىل 

زعزعة  و  االإرهــاب      خلطــر  تت�شدى  اأن 
اأو�شاعًا  تواجه  الأنها  وتاليًا  اال�شتقرار، 
اإقليمية خطرية ) خا�شة يف ليبيا(، و اأخريًا 
بالغة  م�شاكل  تعالج  اأن  عليها  يتعني  الأنه 
االقت�شادي.  ال�شعيد  على  خا�شة  االأهمية، 
منو  معدل  اإر�شاء  يف  االأولوية  وتكمن 
امل�شاألة  هي  هذه  كانت  ورمبا   .5% يتجاوز 
وتعليم  اإطعام  م�شاألة  اأنها  ذلك  اجلوهرية، 
ورعاية �شعب يبلغ تعداد �شكانه حوايل 100 
مليون ن�شمة وتقلي�س معدل التنامي ال�شكاين 
املت�شارع، اإذ ميكن اأن يت�شاعف عدد ال�شكان 
ال�شكان  عدد  اأن  ذلك   ،2050 عام  بحلول 
ن�شمة، كل ع�شر  25 مليون  يف م�شر يزداد 
ق�شوى.  اأهمية  ذات  م�شكلة  وهي  �شنوات. 
امل�شرية  ال�شلطات  اأطلقت  ال�شبب،  لهذا 
تو�شيع  ذلك:  من  االأهمية.  بالغة  م�شاريع 
جمرى قناة ال�شوي�س الذي قد يتيح م�شاعفة 
ت�شييد  البحرية.  املالحة  من  املتاأتية  املوارد 
جديدة  ميدنة  و13  جديدة  اإدارية  عا�شمة 
ال�شرقي،  املتو�شط  الغاز يف  اإ�شتثمار  اأخرى. 
ثمة  كذلك  ال�شخم.  "ظهر"  حقل  مع 
اإ�شالحات اقت�شادية جذرية طاولت برنامج 
الدعم املايل، بعد انخفا�س العملة امل�شرية، 
فاأعيد ترميم اأ�شا�شيات االقت�شاد الكلي، الأن 
 13 اىل  انخف�س  االأجنبي،  النقد  احتياطي 
مليار دوالر عام 2013، و�شل االآن اىل 45 
�شوف  ثمارها،  توؤتي  كي  اإمنا  دوالر.  مليار 

تندرج على املدى البعيد.
وقت  لي�س  الوقت  اإن  القول  خال�شة     
جهود  دعم  من  بد  ال  بل  الطّنانة،  اخلطب 
اإن  التطرف.  وحماربة  الوطني  االإنعا�س 
م�شر هي �شريك ذو اأهمية بالن�شبة للبلدان 
املتحدة.  والواليات  فرن�شا  خا�شة  الغربية، 
نذَكر باأن الرئي�س ماكرون قام بزيارة ر�شمية 
اىل القاهرة يف يناير 2019. وفرن�شا تعترب 
م�شر مبثابة �شريك ال غنى عنه يف املنطقة، 
ومناه�شة  الليبي  بامللف  يتعلق  فيما  خا�شة 

التطرف واالإرهاب .                

 ،2019 �شباط  فرباير/  �شهر  م�شتهل  يف 
ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  �شرح 
 ،2018 اآذار  مار�س/  يف  انتخابه  اأعيد  الذي 
مواد  بع�س  على  تعديل  اإجراء  يتمنى  كان  باأنه 
كان  و   .2014 عام  تبنيه  مت  الذي  الد�شتور 
التعديل  م�شروع  عر�شوا  قد  النواب  من   20%
االقرتاح  هذا  على  الت�شويت  ومت  الربملان،  على 
باأغلبية اأع�شاء املجل�س النيابي )485 نائبًا من 
14 فرباير. جتدر االإ�شارة  596( بتاريخ  اأ�شل 
و  اإال عرب ا�شتفتاء �شعبي.  اأن التعديل ال يتم  اىل 
قد �شكل معدل امل�شاركة معيارًا يتعدى يف اأهميته 

معيار الت�شويت.

تعديالت ملّحة
مادة   12 املقرتحة  التعديالت  طاولت  لقد 
من الد�شتور على االأقل. و ترمي هذه التعديالت 
الن�شاء يف  تعزيز احلريات مع �شمان متثيل  اىل 
مقبول  متثيل  و   ،25% بن�شبة  النيابي  املجل�س 
اخلا�شة  االإحتياجات  وذوي  وامل�شيحيني  لل�شباب 
التعديالت  اأحد  وين�س  بال�شتات.  وامل�شريني 
مبوجب  اأُلغيت  التي  االإعالم  وزارة  اإ�شالح  على 
على  امل�شروع  ن�س  كذلك،  د�شتور2014. 
ثاٍن  جمل�س  باإن�شاء  وذلك  املجل�شني  نظام  اإعادة 
للخرباء  الكالم  حرية  اإعطاء  بغية  الربملان  يف 
ولي�س  اأخريًا،  ال�شورى(.  اأي جمل�س   ( واحلكماء 
تن�شان  مادتني  التعديل  م�شروع  يت�شمن  اآخرًا، 
�شت  اىل  اأربع  من  الرئا�شية  الفرتة  متديد  على 
للرئي�س  يتيح  مما  متتاليتني،  لواليتني  �شنوات 
احلايل البقاء يف �شدة الرئا�شة طيلة 12 �شنة مع 

نهاية واليته احلالية.
ا�شتكمال  اىل  االإ�شالحات  هذه  وتهدف 

الدكتور شارل سان برو

نقطة أول السطر

مل يهداأ الو�شع يف ال�شودان �شّد حكم الطغمة الع�شكرية بعد حتى 
الغري  بوتفليقة  قرارات  �شّد  اجلزائر  يف  اهلنا  مظاهرات  انطلقت 
وحقوقه  اجلزائري  �شعبنا  ق�شية  متييع  منها  يراد  والتي  د�شتورية 
اليمن  النار يف  اإطالق  لوقف  الإتفاق  نتو�شل  التغيري، ومل  العادلة يف 
امل�شلحة،  الف�شائل  ليبيا بني  القتال مرة اخرى يف  يندلع  بعد، حتى 
ومل يكاد يكمل حاكم �شوريا من ب�شط �شيطرته بعد ثمانية اأعوام على 
جميع االأرا�شي ال�شورية، حتى خرجت مظاهرات مناوئة له يف درعا 

�شد اعادة ن�شب متثال )لالأ�شد( يف احدى �شاحات املدينة .. 
ت�شتوعب  ان  تريد  ال  العتيدة  العربية  االأنظمة  فاإن  يبدو  وكما 
ال�شعوب  ان  تفهم  ان  تريد  وال  احلتمية  و�شريورته  التاريخ  حركة 
ت�شتكني وتلني احيانًا ولكنها ال تهزم وال ت�شت�شلم وان �شحوتها حتمية 
عندما حتني لها الظروف واالإمكانيات، فاالأزمة يف االأمة العربية هي 
لي�شت اأزمة حكم �شيا�شية خال�شة فقط، بل هي ازمة اأخالق تبداأ من 
املنزل وال�شارع واملدر�شة لت�شتمر حتى اأعلى م�شتويات الدولة لت�شيب 
احلّكام بالعجز الفكري، ومن ثم ليتطّور هذا املر�س اىل ال�شلل عن 
هذا  كان  لو  "حتى  للكر�شي  رهينة  والبقاء  الع�شر  تطورات  مواكبة 

الكر�شي على عجالت".
فما زالت �شماعة االإرهاب التي تطلق على كل حركة تريد التحرر 
من هذه االأنظمة ال�شمولية جاهزة وما زالت �شيطنة احلركات الثورية 
قائمة على قدم و�شاق وخ�شو�شًا ان االأجهزة الغربية املخابراتية ال 
تدخر و�شعًا يف دعم وتر�شيخ بع�س هذه االأنظمة واإمدادها مب�شببات 

البقاء لغايات وح�شابات معلومة للجميع.
للجميع  ومعلومة  بو�شوح اىل حقيقة مهمة  ن�شري  ان  علينا  وهنا 
االقت�شادي  الوجه  هو  اأهمها  ومن  متعددة  اأوجه  لالإرهاب  ان  وهي 
الذي ي�شرب قطاعات التنمية ويجعل من املواطن العربي مهاجرا يف 
املنايف رغما عنه ورغم كل موارد التنمية الواعدة يف منطقته العربية. 
فاإذا ارادت الدول الغربية حماربة الهجرة ومكافحة االإرهاب فعليها 
العمل على اعادة االمن واال�شتقرار لهذه الدول العربية وم�شاعدتها 
امل�شتدامة  والتنمية  التحتية  والبنى  االأ�شا�شية  يف قطاعات اخلدمات 
واإعادة ثقة املواطن العربي بحكوماته ورموزه، وبالتايل امل�شاعدة على 
تنمية وتطوير اقت�شاديات فّعالة ت�شب يف م�شلحة �شراكة منتجة مع 
الغرب من اجل خري اجلميع .. اأما ان ينظر الغرب اىل منطقتنا نظرة 
احادية على انها �شوق لتجارب االإرهاب وبيع ال�شالح فهذا هو اخلطاأ 

بعينه وهو كمن يحفر قربه بيده.

هالل العبيدي

محاربة اإلرهاب من خالل التنمية العربي
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السياسة

سحب ترشح الرئيس..
انتصار أولى معارك 

الحراك
 

مطلب ال�ضعب كان وا�ضحا قال فيه كلمته و هي 
�ضحب تر�ضح الرئي�س لالنتخابات التي كانت مقررة 
 3 يف  الفئات  كل  خرجت   املقبل،  افريل   18 يوم 
منطقي.  و  م�ضروع  مطلب  لرفع  متتابعات  جمعات 
مثقفني  من  النخبة  و  الطلبة  حراك  بعدها  تعاقب 
الف�ضاد  لإ�ضتمرارية  ل  قالوا  ق�ضاة،  و  حمامني  و 
احلراك  ال�ضمت.  من  ملزيد  ل  الأحرار.  بلد  يف 

اربك  و  العامل  اذهل  املنظم  و  ال�ضلمي  ال�ضعبي 
انها  قيل  التي  الر�ضالة  بعدها  جاءت  و  ال�ضلطة، 
لل�ضيد عبد العزيز بوتفليقة مبا�ضرة بعد عودته من 
�ضدور  مقدمتها  يف  اثلجت  التي  الر�ضالة  جنيف، 
تر�ضحه  الرئي�س  �ضحب  ت�ضمنت  التي  و  اجلزائريني 
بعدها  جاءت  التي  القرارات  لكن  و  خام�ضة  لعهدة 
زادت من غ�ضب ال�ضعب حيث اعلن الرئي�س املنتهية 
وليته عن متديد عهدته الرابعة و تاأجيل النتخابات 
و  الد�ضتور  تعديل  و  وطنية  ندوة  تنظيم  و  الرئا�ضية 
تعيني الكفاءات يف حكومة جديدة. باإخت�ضار تغيري 

وفق م�ضالح اأ�ضحاب القرار من حا�ضية الرئا�ضة.
�ضتطفئ  انها  ال�ضلطة  التي ظنت  القرارات  هذه 
�ضب  اإ�ضافة  مبثابة  كانت  تر�ضيه  و  ال�ضارع  غ�ضب 

الزيت على النار، و تو�ضع حجم احلراك ال�ضعبي حني 
انظم اإليه الق�ضاة و املحامني و اأحزاب املوالة و حتى 
ال�ضرطة و تاأييد علني للجي�س و قادته و حدث جزء 
احلزب  من  اطارات  ان�ضقاق  و  مدين،  ع�ضيان  من 
و�ضعت  �ضعبية  تعبئة  م�ضاندة احلراك يف  و  احلاكم 
تفاجاأ  مرعب،  و  خميف  حقيقي  ماأزق  يف  ال�ضلطة 
ال�ضعب  بوعي  الظلم،  و  الف�ضاد  م�ضل�ضل  قائدي  فيه 
انه اخرج  اإل  متاأخرا  ان جاء  و  و تدخله،  تنظيمه  و 
اجلزائريني عن �ضمتهم و وقفوا وقفة رجل واحد يف 
و  الأخوة  و  الت�ضامن  م�ضاهد  فيها  ر�ضمت  م�ضريات 
الذي بقي  ال�ضعب  بالفعل هذا  ي�ضتحق  املحبة لوطن 

وفيا لدماء مليون و ن�ضف �ضهيد.

إرحلوا..المطلب الذي 
اربك السلطة

من  حالة  يف  اجلزائر  يف  اليوم  ال�ضيا�س  امل�ضهد 
التوتر بني �ضعب �ضامد و م�ضر على مطالب التغبري 
الراف�س  و  احلاكمة  الطبقة  افراد  كامل  رحيل  و 
الول  الوزير  بها  جاء  التي  الرتقيعية  القرارات  لكل 
اخلارجية  وزير  نائبه  و  بدوي   الدين  نور  اجلديد 
رمطان لعمامرة، و قد ف�ضلت كل مفاو�ضات احلكومة 
مع ال�ضارع الذي يعي ان كل اأع�ضائها ل �ضرعية لهم. 
و يعي ان رئي�ضا منتهية وليته ل ميكنه باأي حق متديد 
عهدته و اتخاذ قرارات يف حق بلد، ال�ضعب فيه هو 
ال�ضيد. ال�ضعب يعي مدى اخلروقات املرتكبة يف حق 
جمعات   6 مدار  على  قال  لذلك  الد�ضتور  قوانني 
ارحلوا. و ل حلول اأخرى غري الرحيل لإعادة اجلزائر 
اىل �ضعبها، واإعادة بناء و تنظيف الوطن من الف�ضاد 
و ال�ضرقات و العتداءات التي ارتكبت يف حقه باإ�ضم 
ال�ضعب و ال�ضرعية، وطن غيب  املر�س رئي�ضه ل10 
القرارات  اخلونة  و  الل�ضو�س  فيها  اتخذ  �ضنوات 
ا�ضتفاق  الذي  الوقت  حان  ان  اىل  ال�ضعب.  باإ�ضم 
التاأ�ضي�س  و  التغيري اجلدري  اأراد  و  ال�ضعب  فيه هذا 
ان  بعد  اجلزائر  جراح  لت�ضميد  ثانية   جلمهورية 
ا�ضتنزفت ثرواته و بيعت ل�ضالح ال�ضلطة و احلا�ضية. 
و�ضع اجلزائر ل يختلف عن و�ضع اي دولة عربية 
عاث حكامها يف الأر�س ف�ضادا. اإل ان �ضعب اجلزائر 
اأثبت متيزه و �ضنع احلدث و اعطى در�ضا للعامل، مل 
امل�ضهد  تفا�ضيل  املو�ضوع اخلو�س يف  نرغب يف هذا 
رافقت  التي  الأحداث  و  اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضي 
املرت�ضحني للرئا�ضيات من اأ�ضماء، مت رف�س تر�ضحها 
ان�ضحبت،  اأ�ضماء  و  الد�ضتوري  املجل�س  قبل  من 
بالإ�ضافة اىل التغيري احلكومي اجلزئي و القرارات 
عن  احلديث  فقط  اأردنا  لكننا  و  بعده،  جاءت  التي 
ثورة �ضعب اأبي نقف اإىل جانبه و ن�ضانده منذ اليوم 
الأول، خا�ضة و ان جملة "كل العرب" جاءت من اجل 

دعم ال�ضعب العربي يف كل العامل 

خالصة القول

اإياها  وا�ضفًا  اأمريكا  معاداة  �ضعار  رفع  طهران  يف  ال�ضلطة  اىل  و�ضوله  منذ  املاليل  نظام 
عام  ومنذ  العامل،  يف  ال�ضر  حمور  مراكز  باإحدى  طهران  بو�س  و�ضف  فيما  الأكرب،  بال�ضيطان 
ع�ضكري  متا�س  اأي  يح�ضل  اأن  دون  و�ضاق  قدم  على  الطرفني  بني  الإعالمية  واحلرب   1979

بينهما.
ترامب ويف ت�ضعيد مع طهران اإحدى مراكز حمور ال�ضر بح�ضب التو�ضيف الأمريكي انقلب 

على اتفاق  وقعه �ضلفه ورف�س الإتفاق النووي مع ايران وقرر فر�س عقوبات اإقت�ضادية عليها.
من  يكاد  العربي،  واخلليج  العراق   يف  اأمريكية  ع�ضكرية  وحتركات  ت�ضريحات  ذلك  رافق   
اأي متا�س  الدنيا �ضتنقلب على طهران، ولكن كل الأمور جتري دون ح�ضول  اأن  ي�ضمعها ي�ضدق 

ع�ضكري بني الطرفني.
ولو اأن ترامب جاد يف حماربة اأيران كما يدعي ل�ضتطاع فعل ذلك ب�ضكل مبا�ضر، اأو يف الأقل 
ت�ضريحات  بح�ضب  ايرانيا  املحكوم  ال�ضعبي  فاحل�ضد  جمهود،  دون  العراق  يف  اأظافرها  بتقليم 
م�ضوؤوليه متر كتائبه مبحاذاة القواعد الأمريكية يف العراق، ويتباهى بع�س قياديه وب�ضوت عاٍل 
برف�ضهم للوجود الأمريكي يف العراق، وقا�ضم �ضليماين قائد ما ي�ضمى فيلق القد�س ي�ضول ويجول 
اأركان  رئي�ضي  زيارة  ولعل  بتهديداته،  وم�ضتهزءًا  ترامب  جرنالت  متحديًا  واملنطقة  العراق  يف 
اجلي�ضني الإيراين والعراقي اىل دم�ضق اأكرب حتٍد لرتامب وتهديداته، فت�ضريحاتهم يف دم�ضق 
اأكرب حتٍد لرتامب  اإيران وبريوت  لتاأمني الطريق بني  بالقوة  التنف  وا�ضرارهم على فتح طريق 
وجرنالته املوجودين يف منطقة التنف، والذي اكتفى متحدث باإ�ضمهم بالقول اإن اأمريكا لن تتخلى 

عن التنف.
ثم اإن زيارة رئي�س الأركان الإيراين اىل ما ي�ضمى املناطق املحررة يف دير الزور وتفقده ملا 
كيلو  �ضوى  تبعد  التي ل  وقواته  اآخر لرتامب  يعترب حتديًا  الإيرانيني هناك  امل�ضت�ضارين  �ضماهم 

مرتات عن الإيرانيني يف تلك املنطقة.
اإن بروبوغندا احلرب الإعالمية �ضيء والواقع �ضيء اآخر، وق�ضة العداء المريكي ال�ضهيوين 
لطهران ق�ضة خيالية مت ن�ضج خيوطها لل�ضحك على ال�ضذج وك�ضب تاأييدهم لدور اإيران املزعوم 
فكرها  لن�ضر  العربي  جمتمعنا  يف  الطائفي  ال�ضرطان  هذا  تغلغل  ولت�ضهيل  القد�س،  حترير  يف 
الطائفي الذي يهدد جمتمعاتنا بالتفكك والإنق�ضام والأقتتال، علمًا اأن قوات طهران مرت على 
اأربع عوا�ضم عربية ودمرتها  بذريعة الو�ضول اىل القد�س وحتريرها ولكنها مل ت�ضل ولن ت�ضل، 

بل ومل تفعل ما يوؤكد �ضدق نيتها يف هذا الأمر.
فاأىل متى يبقى البع�س من عربنا م�ضدقني خرافة م�ضروع حترير القد�س على يد اجلمهورية 

)الإ�ضالمية( الإيرانية..؟
واإىل متى ي�ضتمر التحالف )غري املعلن( بني حمور ال�ضر وال�ضيطان الأكرب؟؟؟

زياد المنجد

محور الشر والشيطان األكبر

متيز ربيع اجلزائر عن ربيع العرب و دول الغرب 
حيث متكن ال�ضعب اجلزائري من �ضنع م�ضهد مميز 
يف �ضابقة مل ت�ضهده الثورات العربية املا�ضية. تعبري 
اجلزائريني عن رف�ضهم للنظام الفا�ضد اعتمد على 
ال�ضعبية  التعبئة  راقية جتلت يف  و  ا�ضاليب ح�ضارية 
و  �ضلمية،  مليونية  م�ضريات  و  النظري،  املنقطعة 
املتظاهرين  كل  حر�س  على  هنا  نوؤكد  ان  علينا 
بجميع فئاتهم على �ضلمية امل�ضريات و تلبيتهم بوعي 
التوا�ضل  و�ضائل  عرب  البع�س  بع�ضهم  نداءات  كبري 
لأن  بب�ضاطة  التخريب  و  للعنف  املنددة  الجتماعي 

اجلزائر جزائرهم.
 2019 فرباير   22 يوم  كانت  احلراك  بداية 
العزيز  عبد  الرئي�س  تر�ضح  قرار  ا�ضتفز  ان  بعد 
يدرك  كان  الذي  ال�ضعب  خام�ضة،  لعهدة  بوتفليقة 
حكم  عن  عجزه  و  احلرج  ال�ضحي  و�ضعه  جيدا 
اىل  اأطيافه  و  فئاته  بكل  ال�ضعب  دفع  ما  البالد، 
ن�ضاء  و  رجال  �ضابات  و  �ضباب  ال�ضارع  اىل  اخلروج 
و اطفال و �ضيوخ بكل وليات البالد و ب�ضوت واحد 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  خام�ضة"  لعهدة  "ل  قالوا 
جنيف  م�ضت�ضفيات  اإحدى  يف  العالج  يتلقى  الرئي�س 

ب�ضوي�ضرا.

حيزية تلمسي

الجزائريون يذهلون و العالم و يربكون السلطة في مسيرات مليونية سلمية

إرحلوا..م��ن أج��ل جمهوري��ة ثانية 
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مؤتمر واشنطن للنخب 
والشخصيات والمنظمات 
الوطنيه العراقيه، ما له و 

ما عليه؟

بعد جريمة غرق العبارة النهرية
الموصل ضحية العصابات والفساد

محاربة اإلرهاب من خالل التنمية العربي



نسيمة أبرحوس

تسريحات شعر ربيع و صيف 2019 العالمي
تاألقت عار�شات الأزياء يف عرو�ض اأ�شابيع املو�شة لربيع و�شيف 2019، بق�شات �شعر جديدة وجذابة، حيث 
حر�ض م�شففي ال�شعر على ت�شميم ت�شريحات غري متداولة تنا�شب الأجواء ال�شيفية املقبلة، وكان اأبرزها ال�شعر 
الق�شري حيث ما زال مرتبعًا بني باقي ت�شريحات ال�شعر املعروفة، ويف التقرير التايل نر�شد اآخر �شيحات ال�شعر 

الرائجة هذا العام...
الغرة  ق�شة  جربي  �شكلك،  يف  جذري  تغري  تودين  كنت  اإذا 
 ،2019 الق�شرية، فهي رائجة جدًا ملو�شم �شيف وربيع  الأمامية 
ولكن تاأكدي اأنها تليق على وجهك، وهي منا�شبة ل�شاحبات الوجه 

البي�شاوي والدائري، لأنها تزيد من طول الوجه قليال.
لحظ  للمو�شة،  نيويورك  اأ�شبوع  من  الأوىل  العرو�ض  وخالل 
اجلميع اأن ت�شريحات ال�شعر املن�شدل ا�شتحوذت على اإطاللة الكثري 
من النجمات وقد اختلفت اللم�شات الأمامية لكّل ت�شريحة، مع وجود 

الطابع العفوي الذي يجمع كل هذه الت�شريحات مع بع�شها
ل  قويًا  ح�شورًا  لها  كان  لل�شعر  الناعمة  الإك�ش�شوارات  اأن  كما 

ميكن اإنكاره، �شواء مع ت�شريحات ال�شعر املن�شدل اأو املرفوع.
اأي�شًا ت�شريحة ذيل احل�شان وت�شريحة ال�شفرية باأنواعها كانت 
من  اأ�شلوب  كّل  وحمل  للمو�شة،  نيويورك  اأ�شبوع  يف  بقوة  حا�شرة 
الت�شريحات طابعة اخلا�ض و�شكله الذي ينفرد عن باقي ت�شريحات 

ال�شعر الأخرى.
�شيحات �شعر جديدة ومتنوعة ظهرت خالل اأ�شبوع املو�شة يف ميالن لربيع و�شيف 2019، منها ما هو لفت 
ال�شريعة  وب�شيطًا يحاكي احلياة  ناعمًا  باأك�ش�شوارات خمتلفة، ومنها ما جاء  اأتت مزينة  التي  تلك  �شيما  جدًا، ل 

والعملية للمراأة الع�شرية.

ت�شريحات �شعر رائعة اإ�شتولْت على اأ�شبوع املو�شة 
اأهّم ما جاء يف الأ�شبوع الأخري من  يف باري�ض، ومن 
التي  ال�ّشعر  لت�شريحات  الهائل  العدد  املو�شة  �شهر 
لرنيكم  �شوقًا  نتحّرق  وكالعادة،  الإطاللت.  اأكملْت 

اأف�شل ما راأيناه على املدراج الباري�شّية:
ـ ال�شعر املبلل

عاملية،  عرو�ض  عدة  يف  الت�شريحة  تلك  ظهرت 
كما اأن العديد من النجمات وامل�شاهري والعرب قاموا 
خا�شة  والربيع  لل�شيف  جدًا  مالئمة  فهي  باتباعها، 

اأنها تعطي مظهرًا منتع�شًا
ـ ذيل احل�شان

على  واربطيه  للوراء،  �شعرك  بت�شريح  قومي 
منخف�شه  بطريقة  ولكن  احل�شان”،  “ذيل  طريقة 

اأقل من منت�شف راأ�شك
ـ ال�شعر الكاريه

ترتبع ق�شة ال�شعر الكاريه على عر�ض ت�شفيفات 
اإطاللة  على  وللح�شول  املا�شي،  العام  منذ  ال�شعر 
باتباع  وقومي  �شعرك  خ�شالت  عن  تخلي  ع�شرية 
الق�شة، و�شوف تالحظني تغري كبري يف مالمح  تلك 

وجهك
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كوثر ابراهيم

هايدي عبد الرافع

الرياضة 
العربية

اأيام احتفلت املراأة بيومها العاملي،  ومما اثار انتباهي الغياب �شبه التام ويف  قبل 
اأح�شن الأحوال احل�شور الباهت للريا�شيات العربيات بعد ان �شطع جنمهن يف  �شماء 
الريا�شة العربية، وبعدما ب�شمن بو�شوح على منجزات عاملية واعتلني من�شات التتويج 

مرات عديدة.
لكن بعدها طال الغياب، فيا ترى ما هي الأ�شباب ؟

خا�شة  العربي  جمتمعنا  يف  بالريا�شة  البداية  منذ  اهتماٍم  عدم  وباأ�شف  نالحظ 
اللياقة  على  للمحافظة  احلا�شر  الوقت  يف  ال�شحة  اأ�شا�س  الريا�شة  منه.  املحافظ 

البدنية والنف�شية، اأ�شبحت ممار�شة الريا�شة �شرورية ولزمة.
امل�شتقبل  اأبطال  اكت�شاف  م�شدر  و  املواهب  م�شتل  تعترب  التي  املدر�شية  الريا�شة 
مهملًة  تعاين من نق�س التاأطري و غياب التخطيط املحكم وتنفيذ برامج طموحة  ت�شعى 
للرقي بالريا�شة والريا�شيني ذكورا واإناثا  اإىل م�شتويات متقدمة ومرموقة على ال�شعيد 
كالإت�شالت  الخرى  امليادين  التقدم يف  وترية  بنف�س  الريا�شة  تتطور  ملاذا ل  العاملي. 
مثال ؟.اإن املواطن العربي لي�س فقط بحاجة اإىل الغذاء وال�شحة والتعليم وال�شغل بل 

يحتاج اىل اإ�شالح فكره الريا�شي و �شلوكه النف�شي قبل الإعداد البدين والتقني.
نتائج  حققوا  الذين  القالئل  الأبطال  وحتى  منعدمة  اأو  متوفرة  غري  الإمكانيات 
رائعة �شابقا  اعتمدوا ب�شكل كبريعلى اأنف�شهم وباإمكانياتهم املحدودة جدا لتحقيق فوز 

م�شتحق و بجدارة.
املجتمع  نظرة  نن�شى  اأن  يجب  فال  فقط  الذكور  على  حكرا  الريا�شة  كانت  اإن 
بدين.  ن�شاط  لأي  موؤهل  غري  فقط  بيتيا  كائنا  يعتربها  حيث  الأنثى  اإىل  املتحجرة  
فمو�شوع جمتمعاتنا الذكورية �شائك يطول احلديث عنه ومعاجلته ي�شتح�شن احلديث 

عنه لإعطاء كل مو�شوع حقه.
املجال  يف  احلا�شل  التاأخر  لتتدارك  العربية  املراأة  ينتظر  وطويل  �شاق  عمل 
اإىل  الرجوع  و  املراأة  متجيد  فر�شة  اأفوت  لن  حقها.  يف  ظاملا  اأجده  والذي  الريا�شي. 
اإجنازاتها امل�شرقة التي برهنت على قدرة العطاء اإن اأتيحت لها الفر�س. �شاأذكر على 
واأول  عربية،  اأوملبية  بطلة  اأول  تعترب  التي  املتوكل  نوال  املغربية  الريا�شية  املثال  �شبيل 
وزيرة للريا�شة يف العامل العربي واأول امراأة عربية واإفريقية ت�شغل من�شب النائب الأول 

لرئي�س اللجنة الأوملبية.  
واجب على امل�شوؤولني  توفري كل الإمكانيات املادية واملعنوية وتو�شيع قاعدة الولوج 
للريا�شة و حت�شني البنى التحتية، وتكوين اأطر خمت�شة من كال اجلن�شني، وبذل مزيدا 

من اجلهد لكي تبلغ الريا�شة العربية املرتبة الالئقة بها.
ت�شخي�س دقيق  للريا�شة العربية يو�شح اأنها متر باأزمة �شببها العقل العربي، هذا 
العقل الذي هم�س الريا�شة و ا�شتهرت مبفعولها القوي يف اإن�شاء وتربية الأجيال القادمة. 
اأن تبذل جمودات متوا�شلة   العربية  اأزمتها  على جمتمعاتنا  الريا�شة من  فلكي تخرج 

مت�شلحة بثقافة نرية  واأفكار خالقة مبدعة  وت�شيري علمي وعملي متقن.
من خالل هذا الإ�شتنتاج يتاأكد مبا ل يدع جمال لل�شك اأن مقولة " العقل ال�شليم يف 

اجل�شم ال�شليم "  �شحيحة. 

رأي

النجوم

إلهام شاهين: "السبكي" 
هو وراء تأجيل  فيلم الفارس حنان شوقي: 

ك�شفت الفنانة اإلهام �شاهني، اأن ال�شبب وراء تاأجيل فيلم "الفار�س"، هو منتج شخصية خديجة في األب الروحي مختلفة عني تماًما
العمل حممد ال�شبكي، قائلة: "فيلم الفار�س متوقف لأن ال�شبكي يف الفرتة احلالية  

يقوم بت�شوير فيلم جديد من اإنتاجه".
حممد  ينتهي  عندما  العرب":  "كل  ملجلة  خا�س  ت�شريح  يف  اإلهام  واو�شحت 

ال�شبكي، من فيلمه اجلديد �شوف نبداأ ت�شوير  فيلم "الفار�س".
العزيز،  "الفار�س" كال من كرمي عبد  فيلم  �شاهني يف بطولة  اإلهام  وي�شارك 
نيللي كرمي، حممد رجب، خالد ال�شاوي، اأنو�شكا، حممود حميدة، تاأليف واإخراج 

حممد �شامي.
ويف �شياق اآخر، تعي�س اإلهام حالة من الن�شاط الفني فمن املقرر اأن تبداأ خالل 
واإخراج  حبيب،  تامر  تاأليف  من  العيب" وهو  "اأهل  فيلم  ت�شوير  القادمة  الأيام 

حممد يا�شني، وبطولة  منة �شلبي، واإياد ن�شار، وحممد ممدوح. 
كما لديها فيلم اآخر وهو "حظر جتوال"  �شوف تبداأ ت�شويره بعد النتهاء من 

فيلم "اأهل العيب".
الفنانة  والدة  "حظر جتوال" دور  فيلم  اأنها جت�شد يف  �شاهني،  اإلهام  واأكدت 
اأمينه خليل، وهذا الدور �شيكون مفاجاأة للجمهور، والفيلم من تاأليف واإخراج  اأمري 

رم�شي�س.

ومنهم فريد  النجوم  كبار  تعاونت مع  فنانة  هي 
�شوقي وكرمية خمتار يف م�شل�شل "البخيل واأنا"، ومع 
"الإرهابي"،  فيلم  خالل  من  اإمام  "الزعيم" عادل 
عمر  اأمام  امل�شري"  "املواطن  فيلم  يف  و�شاركت 
ال�شريف، بالرغم من بدايتها القوية اإل اأنها توقفت 
يف  و�شاهدناها  عادة  اأن  اإىل  ال�شنوات  من  العديد 
حقق  الذي  الثاين،  الروحي" اجلزء  "الأب  م�شل�شل 
جناًحا كبرًيا، هي الفنانة حنان �شوقي، ومن خالل 
وردود  كوالي�س  عن  لنا  تك�شف  �شوف  احلوار  هذا 

اأفعال اجلمهور حول العمل.
ـ حدثينا عن دورك وردود الأفعال على م�سل�سل 

الروحي"؟ "الأب 
�شخ�شيه  الروحي"  "الأب  م�شل�شل  يف  قدمت  ـ 
وبعيدة  وخمتلفة  غريبه  �شخ�شيه  وهي  خديجة 
بالن�شبة  عني جًدا، عمري ما قدمتها قبل ذلك.اأما 
�شدى  هناك  كان  هلل  احلمد  اجلمهور  اأفعال  لردود 
كبري جًدا لدى اجلمهور الذي احب تلك ال�شخ�شية 

وتعاطف معها بكل اح�شا�شها وم�شاعرها.
ـ ما راأيك يف امل�سل�سالت التي يكون لها اأكرث من 

جزء؟
ـ فكرة اأن امل�شل�شل يكون له اأكرث من جزء بداأت 
اجزاء   5 خالله  من  احللمية"فقدمت  "ليايل  من 
يف  واجلديد  ال�شاد�س  اجلزء  عر�س  ذلك  وبعد 
ال�شباق الرم�شاين لعام 2016، بالتاأكيد اذا العمل 
يعرف جيًدا  وكاتب  وم�شمون  وفكر  ر�شالة  وله  جيد 
يكتب م�شل�شل، امل�شاهد ل ميل منه منذ بدايته فهذا 
"ليايل احللمية"، حتى  �شيء عظيم مثلما حدث يف 
الآن ن�شاهده دون اأن ن�شعر مبلل، لكن اذا كان العمل 
مل يكن مكتوب ب�شكل جيد اًذا نحُن نهدر من طاقة 

الفنان يف عمل له اأكرث من جزء.
ـ هل اذا كان هناك جزء جديد من الأب الروحي 

�سوف ت�سارك به؟
منذ  لأنني  العمل  يف  ا�شارك  �شوف  بالتاأكيد  ـ 
من  اأكرث  من  مكون  م�شل�شل  اقدم  وعندما  بدايتي، 
جزء واأنا ما اترك اي �شخ�شية اج�شدها من البداية.

ـ ما راأيك يف حال الدراما يف الفرتة احلالية؟
ـ هناك اأعمال جيدة وهناك اأعمال اأخرى ل تليق 

بنا ك�شعب م�شري وعربي.
ـ هل ت�ساهدين افالم يف الفرتة احلالية؟

ا�شاهد  ولكنني  م�شري  عمل  ا�شاهد  مل  ل  ـ 
من  وا�شاهد  عقلي  حترتم  لنها  الهندية،  الفالم 

اإلعالمية رنا عرفة: برنامج عدة ستات مختلف 
وأفضل مذيعة بالنسبة لي هي "أوبرا"

 بالتاأكيد لدينا العديد من الربامج امل�شرية التي تُعر�س على خمتلف القنوات 
رنا  "اأوربت" فاأكدت  ُيعر�س على قناة  ال�شتات" الذي  "قعدة  بينهم برنامج  ومن 
عرفة، اأن هذا الربنامج خمتلف جًدا وبالرغم من عر�شه على قناة م�شفرة اإل اأن 

اجلمهور ي�شاهده على النرتنت.
واأ�شافت، "رنا"، يف ت�شريح خا�س ملجلة "كل العرب"، اأن الربامج حقق جناح 

كبري لأنه يطرح العديد من الق�شايا الجتماعية داخل جمتمعنا العربي.
"اأوبرا  اأف�شل مذيعة ت�شاهدها، قائلة:  ويف �شياق اآخر، حتدثت رنا عرفة عن 
عن  اأما  اأمني،  مرمي  امل�شري  يف  اأما  العاملي،  يف  هذا  الأف�شل،  هي  يل  بالن�شبة 
الأ�شخا�س الذين اثروا يف �شخ�شاتها اإعالمًيا قالت: "املُفكر ال�شيد يا�شني، والذي 

دعمني يف م�شوار الإعالمي عبد اللطيف املناوي". 
واأكدت رنا، اذا مل تكن مذيعة تريد اأن ت�شاعد الالجئيني، ولكن من اأحالمها اأن 

تكون "مذيعة راديو قائلة: "هذا حلم بالن�شبة يل" 
طبيعة  "بالتاأكيد  قالت:  احلالية  الفرتة  يف  التلفزيونية  الربامج  حال  عن  اأما 
الربامج التلفزيونية اختلف يف الفرتة الأخرية، فبعد اأن كان امل�شاهد يراى املذيعة 
متاًما،  خمتلف  املو�شوع  اأ�شبح  احلالية  الفرتة  يف  اأكرث  جادية  بطريقة  تتحدث 
ا�شبحنا ن�شاهد على �شبيل املثال مذيعة تغني يف الربنامج لكي يعطي روًحا خمتلًفة، 

وهذه النوعية من الربامج هي التي حتقق جناًحا كبرًيا بالتاأكيد".

رومان�شية  ق�شة  ارى  اإعجابي،  تنال  ق�شة  خاللها 
وذات الوقت ا ك�شن كل �شيء ا�شاهده ي�شبعني كفنانة 

وم�شاهدة.
ملجل�س  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  �ساركت  ـ 

الإعالميني.. ما الهدف منه؟
لأن  املوؤمتر،  �شعيدة جًدا مب�شاركتي يف هذا  اأنا  ـ 
الهدف منه هو اننا نريد اأن ننقذ الدراما من احلال 
التي ا�شبحت عليه الآن مثلما ذكرت مثل العنف التي 
الدرامية،  الأعمال  يف  امل�شاهد  معظم  يف  ن�شاهده 
امل�شرية،  الدراما  اإحياء  هو  املوؤمتر  من  فالهدف 
كانت  التي  القدمية  امل�شل�شالت  مثل  تعود  اأن  ونريد 
تلك  يحرتم  واجلمهور  كبري  جناح  وحتقق  تعر�س 
مل�شل�شالت  م�شاهدته  هو  ذلك  على  والدليل  الأعمال 

زمان حتى الآن.
ـ ملاذا فرتات الغياب عن ال�ساحة الفنية؟

كثريا يف  افكر  عمل  اي  اقدم  اأن  اقبل  لأنني مل  ـ 
فرتات  فيه  يكون  ال�شبب  لهذا  اقدمها،  �شخ�شية  كل 

غياب.
تقدم  ول  جتارية  �سلعة  ا�سبحت  ال�سينما  هل  ـ 

مادة فنية؟
زمان،  مثل  ال�شينما  تعود  اأن  امتنى  بالتاأكيد  ـ 
و�شركات الإنتاج تعود من جديد، لأنه ا�شبح لدينا قلة 
الدولة يف  تدخل  بد من  ل  الأفالم اجليدة،  اإنتاج  يف 
اإنتاج ال�شينما لأنها كانت يف يوم من الأيام دخل قومي 

الـ  تتعدى  اأفالم  تنتج  كانت  ما  للبلد، م�شر يف فرتة 
بالفعل. ال�شينما  رائدة  كانت  فيلم   300

ـ هل لديك دور حتلمي تقدميه؟
اأن اقدم ادوار مل اقدمها من قبل وتكون  ـ اأمتنى 

جديدة وخمتلفة
"البخيل  مل�سل�سل  الآن  حتى  م�ساهدتنا  �سر  ما  ـ 

واأنا" مع فريد �سوقي؟
ـ لأنه عمل حمرتم وقدم كوميديا من الواقع الذي 
الآن،  ي�شاهده حتى  ُيحب  لذلك اجلمهور  فيه،  نعي�س 
هذا بجانب وح�س ال�شا�شة فريد �شوقي التي ت�شرفت 
امل�شل�شل  اأبطال  جلميع  والد  كان  وهو  معه  بالعمل 

ا واحلقيقة اي�شً
وكرمية  �سوقي  فريد  مع  تعاونك  ـ حدثينا عن 

خمتار يف "البخيل واأنا"؟
ـ ماما كرمية مثل اجلميع يقول لها، تعلمت منها 
التوا�شع، وحب الآخرين، من فريد �شوقي تعلمت منه 
الجتهاد، واللتزام مبواعيد الت�شوير �شواء يف حياتي 

ال�شخ�شية اأو املهنية.
ـ هل لديك اأعمال جديدة يف الفرتة املقبلة؟

لكن  جديدة  م�شرحية  يف  ا�شارك  �شوف  نعم  ـ 
ب�شكل  التعاقد  يتم  حتى  حالًيا  عنها  احتدث  اأريد  ل 

ر�شمي.
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المستقبل

قد ال نختلف على اأن الزمان, باأبعاده الثالثة: 
دورة  يعربعن  وامل�ستقبل,  واحلا�سر  املا�سي 
اأن   اإىل  به  تف�سي  ومتجددة,  متوا�سلة  �سريورة 

مي�سي يف رحلة ال تنكفاأ, وال تراوح, وال تتوقف.
هذا  الدورة.  هذه  اأبعاد  اأهم  امل�ستقبل  وُيعد   
لي�س الأنه �سي�سبح, عند حلوله حا�سرا, وبالتايل 
الأنه  وامنا  فح�سب,  فيه  �سنعي�س  الذي  الزمان 
وهو  االإن�سان,  ي�ستطيع  الذي  الزمان  هو  وحده 
ٌثم  الواعي يف ت�سكيله ومن  التدخل  يف احلا�سر, 
الذي  املا�سي,  عن  يختلف  هنا  ومن  �سناعته. 
عن  وكذلك  حقائقه,  تغيري  عن  االإن�سان  يعجز 
احلا�سر, الذي يعربعن مرحلة انتقالية متحركة 
�سيكون  ما  وبني  )املا�سي(  كان  ما  بني  تربط 

)امل�ستقبل(. 

بكثافة  ال�سعوب  تتداولها  كلمة  وامل�ستقبل 
عالية وعلى �ستى ال�سعد واملنا�سبات. ويفيد هذا 
التداول العاملي للكلمة مبعنى لغوي حمدد يقرتن 
بالغد. والغد, على وفق قامو�س اوك�سفورد احلديث 
مثال, هو: " الزمان القادم بعد احلا�سر". وتاأثرا 
من  العديد  ي�ستخدم  القامو�سي   املعنى  بهذا 
امل�ستقبليني, هنا وهناك, و�سواهم كلمة امل�ستقبل 
بدالة معناها اللغوي. فمثال قيل اأنه: " احلا�سر 
يف زمان الحق" , اأو اأنه: " االآتي بعد احلال ..."

ال�سائع  اال�ستخدام  هذا  مثل  خالف  وعلى   
مبثابة  مو�سوعيا   يعد  واأن  امل�ستقبل,  اأن  نرى   ,
اإال  الزمان,  دورة  اإبعاد  لتعاقب  االخرية  احللقة 
وكذلك  ناق�سا  يبقى  اللغوية  بدالته  اإدراكه  اأن 
عن  يعرب  امل�ستقبل  الأن  ناق�س,  فهو  عاجزا. 
العربي  امل�ستقبلي  يقول  فكما  وجودي.  م�ستلزم 

م�سوؤولية  امل�ستقبل  �سعب:"  د.ح�سن  الرائد 
بزمانه  االإن�سان  هو  فامل�ستقبل  خالقة.  اإن�سانية 
ووجوده وت�سوره واإبداعه و�سلوكه."  وكذلك ُيعّد 
امل�ستقبل  يجعل  الأنه  عاجزا,  االإدراك  هذا  مثل 
يف  تتقدم  التي  ال�سائلة  املادة  وتلك  متماهيا 
تنتظم  امتدادها  على  والتي  متنا�سق,  اإن�سياق 
االحداث  وعلى نحو يجعل امل�ستقبل جمرد اإمتداد 

خيطي ملعطيات احلا�سر.
احل�ساري  االإدراك  اأن  نرى  املاآخذ,  ولهذه   
ملفهوم امل�ستقبل هو البديل. وال�سوؤال: ماذا يق�سد 

بهذا االإدراك؟
لقد اكد امل�ستقبلي العربي الرائد ق�سطنطني 
زريق, اأن خا�سيتني اأ�سا�سيتني تزامنتا مع االإن�سان 
عرب مراحل تطوره احل�ساري, ومتتعتا, بالتايل, 

بتاأثري مهم يف حتديد موقفه من امل�ستقبل. فاأما 
التلفت  مبعنى  التذكر,  خا�سية  فهي  االأوىل,  عن 
فهي  الثانية  واأما  املا�سي.  اإىل  اأي  كان,  ما  اإىل 
�سيكون,  ما  اإىل  التطلع  الت�سوف, مبعنى  خا�سية 
االإن�سان  االأوىل جتعل  اإن  امل�ستقبل, وراأى  اإىل  اي 
حمكوما باملا�سي, واأن الثانية تف�سي اإىل اأن يكون 

متحكما به.
املتقدمة  املجتمعات  تلك  خالف  وعلى 
تتميز  التي  النمو,  طريق  يف  ال�سائرة  وكذلك 
اإرتقائها  لدميومة  تاأمينا  وا�سح  م�ستقبلي  بتوجه 
املتاأخرة  املجتمعات  يف  تنت�سر  احل�ساري, 
واملتخلفة روؤى جتمع بني اإما التغني باملا�سي و/ اأو 
االنكفاء على احلا�سر. وتفيد التجربة االإن�سانية 
اأن خمرجات مثل هذه الروؤى مل توؤد اإىل اأن تقرتن 
االإنتظار  بخا�سية  املجتمعات  هذه  �سلوك  اأمناط 
ال�سلبي حللول امل�ستقبل فح�سب , واإمنا اأي�ساأ اإىل 

البقاء خارج دائرة �سناعة التاريخ.
املوقف  لهذا  املجتمعات  اإحدى  تبني  اأن  على 
عدم  يعني  ال  امل�ستقبل,  من  ال�سلبي  اأو  االإيجابي 
امكانية تراجعه عنه يف وقت الحق. وتوؤكد جتربة 
التاريخ اإقرتانه, ح�ساريا, بظاهرتني خمتلفتني: 
بعد  واالإرتقاء  احل�ساري,  االإرتقاء  بعد  التقهقر 
العربية  التجربة  وتنطوي  احل�ساري.  التقهقر 
باملقارنة مع �سواها االوربية, على ما يدعم ذلك. 
احتفل  عندما  الببالوي:"  حازم  يقول  وعنها, 
العرب  كان  )االأوىل(  االألفية  بدخول  العامل 
والعلم  احل�سارة  بناء  يف  منغم�سني  امل�سلمني 
وم�ساركني فاعلني يف اأ�سبابها مبختلف مظاهرها, 
القرون  �سبات  يف  ترفل  اأوربا  كانت  )وباملقابل( 
تكاد  االآن  )واأو�ساعهم(  اأو�ساعنا  اإن  الو�سطى. 

عند  عليه  )وكانوا(  كنا  ما  نقي�س  على  تكون 
دخولنا االألفية الثانية".

بحقيقة  يفيد  ال�سارخ  املثال  هذا  اإن 
مو�سوعية هي اأن ابعاد الزمان واإن تتعاقب األيا, 
اأو  املجتمع  لهذا  احل�ساري  الواقع  تعاقب  اأن  اإال 
هو  بال�سرورة  يكون  ال  ارتقاء,  اأو  تدهوراأ  ذاك, 
ال  اأو  املجتمع,  يبذله  ما  وفق  فعلى  األياأ.  االخر 
يبذله, من جهد خالق يف احلا�سر يتحدد واقعه 
التقهقر  اأن  نرى  لذا  امل�ستقبل.  يف  احل�ساري 
اإىل  العموم,  يف  يف�سي,  االإرتقاء  بعد  احل�ساري 
خ�سو�سا  املا�سي,  اإىل  املجتمعي  احلنني  تاأجيج 
عندما تتم املقارنة بني املا�سي املجيد واحلا�سر 
ال�سيء. اأما االإرتقاء احل�ساري بعد التقهقر, فهو 
عموما ال يحفز على دميومة االبداع واالبتكار يف 
توظيف  اإىل  اأي�ساأ  يدفع  وامنا  فح�سب,  احلا�سر 
خمرجاتهما االيجابية �سبيالآ لالإ�ستمرار يف بناء 

امل�ستقبل االأف�سل من احلا�سر.
نوعيا  االإرتقاء  اأن  االإن�سانية  التجربة  وتوؤكد 
واإرادة هادفة,  واعية  روؤية  باحلا�سر, وعلى وفق 
توؤ�س�س  حركة   لكل  واأ�سا�سياأ   الزماأ  �سرطاأ  يعد 
الواعد.  للم�ستقبل  وبالتايل  احل�ساري,  للتغيري 
اإىل  يف�سي  ال�سرط  هذا  اإنتفاء  اإن  نرى  وعليه 
بقاء املجتمع ا�سرياأ ملعطيات حا�سره, وخ�سو�سا 
خريطة  على  احلا�سر  يف  توافره  عدم  حالة  يف 
التعقيد,  التغيري و�سديد  العامل �سريع  ملعامل هذا 
هذا ف�سال عن  بو�سلة دقيقة تعينه على حتديد 
م�ساره ال�سحيح على هذه اخلريطة. فاإنتفاء مثل 
ترتيب  اإىل  تف�سي  اإمنا  والبو�سلة  اخلارطة  هذه 
هذا  م�ستقبل  اإ�ستعمار  ت�سهل  التي  الظروف  تلك 
اجل  من  تخطط  قوى  قبل  من  ذاك  اأو  املجتمع, 

 مازن الرمضاني
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الثقافة

من  ُقّد  واقٍع  �صميم  يف  اإنه  ودود!  يا  للمعنى.  طرب 
حلم ودم 

الدّلة... قالت:
ــ وهذي قهوة "اأهال و�صهال".. اأي�صا

وهو  له  �صورة  الَتقطت  ُعروة.  للفناجني  يكن  مل 
يحت�صي، و�صّورت الفنجان.

ــ ذكرى قدومك اإيّل، يف �صاعة الفجر. 
تلك اللحظة اآن لل�صم�ش اأن تر�صل اأ�صعتها ُتَو�صو�ش يف 

الآذان، ا�صتدارت نحوها، وا�صتدار
يف  تغو�ش  وهي  ال�صم�ش  اإىل  اأنظر  الأ�صيل  و�صاعة  ــ 
اأحالمي!  "�صندباُدّ"  يل  يطلع  اأن  واأنتظر  الأفق... 

)واأر�صلت �صحكة(... اأما ُت�صِمعني؟
ــ اأنت فتاة حاملة. اأعَديِتني. اأح�ّش اأين فوق الأحالم

هتفت:
ــ يا �صالم..

�صفقت بكّفيها املرتفتني �صفقاٍت ثالثا، و�صرعان ما 
الأمراء  "حا�صية"  تلب�صه  ما  يرتديان  رجالن،  اأقبل 
ٌمفعم  الب�صرة  ولوُن  ومزرك�صا،  اأحمَر  وال�صالطني، 
لنف�صه  �صمح  مائدة..  حمل  يف  يتعاونان  بال�صواد... 

باأن ياأخذ كّفها، املرتفة، يلثمها..
كم  تناوله.  "الو�صيفني"،  اأحد  نحو  ذراعها  ب�صطت 

كان خبريا باختيار الزوايا
ــ �صوف اأحتفظ بال�صور يف اأر�صيفي..

يعانق  �صاعده  رفع  جتّراأ،  الكمرة  اأمام  وقوفهما  يف 
الكتفني، ومييل يريد يلثم اخلّد... راآها ُتَنّحي بلطف 

يده، وُتبعد وجهها عن اأن... تتلّقى.! 
اأُْرِت عليه، دارى حرجه بابت�صامة

وهو  والتف�صري،  ال�صرح  اأطالت  ي�صمع،  وهو  وقالت، 
يتمالك نف�صه وي�صتمع

من  اآنية  مثل  انك�صر،  داخله  يف  �صيئا  اأّن  اإليه  خّيل 
كري�صتال �صقطت على الأر�ش.

وجمع اأ�صتات نف�صه، وقال..
ماذا قال؟ وقالت؟

اأن  يريد  ل  من  برقة  تقول  ي�صتاأذن،  وهو  �صمعها، 
يخ�صر الأوراق:

ــ ا�صرف النظر عن كّل ما قلناه. اأنت �صديق جميل، �صوف تبقى ذكراه يف 
اأر�صيفي.. 

وحلظة ا�صتدار �صمعها:
ــ �صوف تتذّكرعيد ميالدي... اآمل اأن تكون بيننا.

وم�صى، باإنك�صاره واإبائه
مل يجد طريق العودة كما راآه حلظة املجيء. ل رائحة تعبق من الزهر على 

جانبيه... ل ول قطارا ُيقّله. 
م�صبعًة  فيه  تبدو  كانت  احلوار،  �صاخن  من  تبادل  ما  ذهنه  يف  ُيرّجع  وظّل 
يف  واأفا�ش  عّب  الدونّية.  من  قدر  باأي  ي�صعر  هو  يكن  ومل  بال�صتعالء... 
التعبري. وكان يف تذّكره ي�صائل نف�صه: كم ذا كان واهًما عندما تطّلع اإىل اأن 
تكون فتاًة لأحالمه.. َمن زّينت له اأن يذهب اإليها بقطار �صاعة فجر؟                                             
حلظة نّحت �صاعَده عنها ا�صطرب فكره - يعرتف الآن - واأخذ ُيغمغم بع�ّش 
زوجية ينجب فيه البنني والبنات، فراآها – يا للعجب! - ت�صري اإىل علّو مكانة 
و جاٍه و�صلطان، واإىل مكاٍن مرتفع منه تطّل على بحر وتنتظر... ماذا ت�صمع 
اأذنه وتتلّقى نف�صه! واأنها... واأنها هي "اآخر العنقود" بعد �صبعة اإخوة! وهو مل 

يحّدثها بعد باأْن �صبقْته اإىل الدنيا ثالث بنات 
و قالت اإّن ِمن اإخوتها �صباَط اأمن، ومديًرا ملوؤ�ص�صة كبى، ومعاوَن وزير... 

فا�صتفّزته
ــ واأما اأنا )اأن�صاأ يقول(... كان اأبي فالًحا واأمي فالحة، وما زلنا نزرع، على 
ادة"  �صفاف الفرات، القمح وال�صعري. وحني يُحّل ف�صل ال�صيف تاأتينا "ح�صّ
وعّمال.  جرياٌن  الأ�صرة  اأفراد  نحن  ي�صاعدنا  اللون،  الذهبّية  ال�صنابل  ّز  جَتُ
اأخواتي  لُيمّكنا  اأكتافهما  حلم  من  ُيَقّطعان  �صديقتي،  يا  الوالدين،  راأيت 
وكان  وطبيبة...  ومهند�صة  معلمًة  تخّرجَن  اأن  اإىل  الدرا�صة  من  الثالث 
�صم�ش  ي�صتقبل  الأريكة  على  بجوارك  اجلال�ِش  العنقود"،  "اآخر  ن�صيب  من 

ال�صباح، اأنه در�ش القت�صاد، ويعمل يف موؤ�ص�صة غري تابعة للدولة.    
"اأبنائه"  واحٌد من  يكون  اأن  يتمّنى  ل  اإنه  قال  وليته  البيان؟  اأ�صرف يف  هل 

م�صتقبال رجَل اأمن اأو قا�صيا يف حمكمة لالإرهاب.
ويف ا�صرتجاعه بذاكرته هذا كّله، كان يح�ّش اأنه يتحّلل من الأمل، الذي اأورثه 
اإياه هذا اللقاء العجيب: قطاٌر ي�صتقّله يف هزيع من الليل، مرتفٌع مطّل على 
متاما  الوجوه...  �ُصْمُر  باملزرك�ش  وو�صيفان  ياأتي،  ل�صندباد  وانتظاٌر  البحر، 

كما يف الأ�صاطري..
كانت تتلّقى منه، ها�ّصة با�ّصة... وكاأنها ل تريد اأن ي�صيع من يدها �صندباد 

عابر..
يف بيته ويف العمل، قّرر اأن يجعل مّما كان َمْزحة ت�صحك لها القلوب 

و�صع  الأ�صغر.  العلب  من  وبعديد  ات�صاع،  ذات  املقّوى  من  بعلبة  فاأتى  نزل 
كال منها داخل الأكب... ويف العلبة ال�صغرى، كتب على بطاقة اأنيقة ثالث 

كلمات... واأغلق.
�صوف يودعها البيد لت�صل اإليها يف يوم مولدها 

كبرية  هدية  على  الفرجة  لي�صاركَنها  �صديقاتها  دعت  اأنها  يت�صور  واأخذ 
و�صلت اإليها من اآخر "املعجبني". 

قالت  العلب،  اأ�صغر  تتناول  يُدها  امتّدت  اإذا  حتى  ي�صاعدنها،  وتفتح،  َتفتح 
�صديقة مبتهجة: "خامت املا�ش"

ولكنهّن يقراأَن: "يف انتظار ال�صندباد" 

اأ�صجاِر  ثالث  لك.  مفتوحا  بابها  يكون  بوابة  عب 
تراين  وع�صلّية.  ويا�صمني  وبرتقال  با�صقات،  نخيل 
ير�صلها  خافتة،  واأ�صواء  اريكة،  على  جمل�صي  يف 

فانو�صان، اأحمُر واأ�صفر... تريد فانو�صا اإ�صافيا؟
وتكلم: 

ــ واأريده َي�ِصّع بالأخ�صر، لون النفتاح والأمل.
وزادت يف البوح:

ــ وبالأح�صان يكون ال�صتقبال! و�صور تلتقط للذكرى.
هتف يف ذات نف�صه: يا ودود! األف ليلة وليلة..

يف ليلته عّز النوم.. 
والآمال  امل�صاعر  �صدره  يف  تزاحمت  القطار  ويف 
�صفاف  على  الوادعة  قريته  يف  طفولته  والذكريات. 
اأرادت  ذا  كم  دول.  ثالث  دهرعب  منذ  يتهادى  نهر 
قد  �صديقاتها،  ُبنّيات  من  فتاة  له  تخطب  اأن  اأّمه 
لول  يبوح  اأن  ل�صانه  فيو�صك  اجلامعة،  من  تخّرجن 
اآخر،  عطرا  اأ�صتن�صق  اأن  اأريد  يريد...  باأنه  اخلجل 
يا اأّمي! هل التقاها، اليوم، اأم�ش، قبل يومني، ثالثة، 
والليمون  البتقال  زهر  برائحة  ُمفعمًة  اأ�صبوع، 
�صوف  اجلبل؟  باأن�صام  ُمطّيبًة  والع�صلّية،  واليا�صمني 
ت�صتقبله  منها...  وي�صمع  الكلمات  اأعذب  خلا  يغّني 
من  يعد  مل  القاع،  من  لي�ش  هو  الدافئة.  بالأح�صان 
القاع. يعرف مواطئ قدميه... وهتف يف ذات نف�صه: 

يا ودود 
توّقف  منها  انت�صله  الأحالم...  دنيا  يف  ُيبحر  وظّل 
الدرب  يف  الأ�صجار  املئتني.  م�صافة  وم�صُيه  القطار، 
له  تنحني  وكاأنها  الفجر  غب�صات  يف  راآها  الظليل، 
هوذا  الأحالم.  �صدره  يف  عطُرها  يزاحم  مرحبة، 
املرتفع. قلُب املحّب دليُله. اأ�صجار النخيل البا�صقات، 

وبوح اليا�صمني امل�صبع باأنداء الفجر
الزمان،  القادمُة من عمق  "فتاة الأحالم"،  هي ذي 
واأ�صواء  ملّونات،  و�صائد  وحولها  اأريكة  تتو�ّصط 
الأخ�صر  منها  ثالثة،  له  بدت  فواني�ش،  من  خافتات 

الذي اأراد. 
نه�صت، قبالت على اخلدود. مل ُيَتح له، اأو هو تعّفف 

عن اأن يالم�ش املنهل العذب. 
قالت: 

ــ هذي قبالت الـ"اأهال و�صهال"

لتودع  تنتظر  البيد،  كّوة  اأمام  �صّف  يف  بها  اإلتقى 
تهّمم  الرافدين.  يف  لأهله  اإيداعا  يريد  وهو  رزمة، 
الأغرا�ش  لِفّ  اإحكام  يف  �صاب،  ب�صهامة  مل�صاعدتها 
والل�صق و تخطيطه العنوان. راقه فيها جمال وقواٌم. 
ترّدد يف �صدره ذلك الهتاف الذي عّود اأ�صدقاءه على 
يحّب  َوُدود!«.  »يا  التجّلي  حلظات  يف  منه  �صماعه 
تن�ّصقن  التي  هذه  وتفتُنه  منطقته،  ريف  من  الُقدود 
اأنفا�ش اجلبل )عرف من العنوان(، واأي�صا ما بينهما 
اأقام  منذ  ال�صماح.  رق�صة  احللبّية" ُتوؤّدي  "الُقُدوُد 
زينة  تكون  عرو�ش  اإىل  ترنوان  وعيناه  العا�صمة،  يف 

الن�صاء.
اأقَدَم: 

ــ اأنا َخِريُج كلية ال... 
ــ اأنا َخِريجة... 

ــ يف بنك اأعمل...
ــ واأما اأنا فاأهلي ينتظرون يل فتى يحملني اإىل...

وغّرد يف قلبه الطموح: اأاأكون اأنا؟
نلتقي، هنا، هناك، هنالك... 

الهوينى  مي�صي  البلدة.  حمطة  يف  القطار  من  ينزل 
مئتي مرت ل اأكرث حتت ظالل اأ�صجار الليمون باإجتاه 

البحر، وال�صم�ش ملّا تبزغ بعد. 
ت�صاأل  األ  لك  دارتنا.  فوقه  تنت�صب  تراه،  مرتَفٌع  ــ 
تدخل  ال�صاعة.  تلك  يكون  اأحد  من  فما  اأحدا، 

رأي

الَنّجاح، ومن خالله ي�صعى لإر�صاء ذاته، وحتقيق  الكّل يرغب يف 
فالّنجاح  املن�صودة.  وغاياته  املر�صومة  اأهدافه  اإىل  والو�صول  اأحالمه، 
بالأ�صا�ش مطلب اإن�صاين غري مرتبط باأهداف كبرية اأو ب�صيطة، بقدر 
ما هو مرتبط بتحقيق نتائج اإيجابية وماأمولة ومرغوبة، يكون الو�صول 

اإليها برغبة �صادقة بنية الّتغيري نحو الأح�صن و الأف�صل والأرقى. 
العقل  حلكمة  نتاج  هو  و  وال�ّصهر،  واملثابرة  العمل  يتطلب  الّنجاح 
الذي ي�صنع القرارات يف الأوقات املنا�صبة. هو �صكل من اأ�صكال القّوة 
والّنفوذ الذي يفوق نفوذ املال و اجلاه. كما اأّنه عامل �صحرّي للّتحرر 
من القلق والفوز بال�ّصعادة وال�ّصعور بالّر�صا عن الّنف�ش وحتقيق الّذات. 
لأهداف  لتكدي�ش  �صعيًا  الّنجاح  ف�صيكون  ذلك،  من  الغاية  تكن  مل  ما 
بكا�صفات  طمعًا  واملكا�صب  املنا�صب  على  لال�صتحواذ  كو�صيلة  �صّتى، 
مرهون  احلقيقي  الّنجاح  بلوغ  الّتباهي.  و  للظهور  �صهوة  و  الأ�صواء 
بتحّمل امل�صوؤولّيات املرتّتبة عليه جتاه اأنف�صنا والآخرين وكل ما يرتّتب 
عليه اأي�صًا من اإجنازات �ّصامية ونبيلة، حيث يكمن اأجمل اأنواع الّنجاح 

يف ما نقّدمه لالآخرين، فكل ما ي�صعى له املرء يكمن يف خبايا ذاته.
الّنا�ش جنحوا بذكائهم واجتهادهم و    جند يف حياتنا كثريًا من 
مثابرتهم و ثقتهم يف اختياراتهم، بينما اعتلى اآخرون الّنجاح عنوة، 
فر�صة  منحوهم  الذين  غباء  اأو  ذات  يف  لق�صور  بل  لتفّوقهم  لي�ش 
لبروبري:  الفيل�صوف  مقولة  يف  جاء  مثلما  عليهم،  الّتفوق  و  النجاح 

الآخرين". بغباء  ينجح  وبع�صنا  بذكائه  ينجح  "بع�صنا 
جند  احلقيقي،  الَنّجاح  عن  للبحث  العديدة  اخليارات  واأمام 
اأنف�صنا اأحيانًا كثرية اأمام خيار اأهم واأعمق واأ�صمل من عداها. يكمن 
والبتعاد  الف�صل،  جتّنب  على  الإ�صرار  يف  اخليارات  بني  املُختار  هذا 
عن الفا�صلني واملُحَبطني وانتهازيي الّنجاح، وعن كّل ما يعيق خطواتنا 

الثابتة لإختيار بداية طريق الّنجاح و لي�ش نهايته.
عدم  على  الإ�صرار  من  اأكرث  الَنّجاح  على  القدرة  ي  ينِمّ �صيء  ”ل 
يجر  الإجناز  لأَنّ   الجناز  متعة  من  اأروع  �صيء  ل  و  الف�صل"... 

الَنّجاح، والَنّجاح يجُرّ الَنّجاح!...

جاح مرآتنا!... النَّ

سناء	جاء	باهلل		
فاضل	السباعي

في انتظار السندباد
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المعرفة

  غسان الطالب

رقابية  م�ؤ�س�سات  خالل  من  واملحا�سبة 
وت�سريعية متثل فعال هذه ال�سع�ب. لهذا كانت 
ترى منظمة ال�سفافية الدولية ان نبداأ ب��سع حد 
للف�ساد ال�سيا�سي للحد من الف�ساد االقت�سادي، 
لهذا وددنا الي�م احلديث عن م��س�ع من اهم 
امل�ا�سيع التي تقف عائقا امام التط�ر والتنمية 
االآفة  تلك  الف�ساد،  وه�  العربية  جمتمعاتنا  يف 
التي ت�ست�سري يف ج�سد االأمة وتنهب مقدراته، 
باأنها  الدولية  ال�سفافية  منظمة  عرفته  وقد 
املن�سب  ا�ستخدام  �س�ء  يت�سمن  عمل  كل  "اأنه 
لتحقيق م�سلحة خا�سة"، وه� ما عرفه  العام 
“انحراف  باأنه  االإنكليزي  اأوك�سف�رد  معجم 
العامة  ال�ظائف  اأداء  يف  النزاهة  تدمري  اأو 
ان  امل�ؤكد  ومن  واملحاباة”.  الر�س�ة  خالل  من 
الف�ساد الي�م مل يعد باملفه�م الذي كان �سائدا 
واملتمثل بال�سرقة يف الظل خ�فا من املالحقة، 
اأ�سبح  بل  خمتلفة،  اأ�ساليب  ينتهج  اأ�سبح  بل 
على  وتعتمد  التنظيم  يف  متقدمة  م�ؤ�س�سة 
حماية  و�سائل  لديها  و  احلديثة،  التكن�ل�جيا 
لها، ومنابر اإعالمية ت�ستخدمها لت�سليل الراأي 
الق�ساء  �سلطة  اىل  ت�سللها  واالخطر  العام، 
يف  او  الدولة  جهاز  يف  املتنفذة  وال�سخ�سيات 

املجتمع، واالكرث خط�رة عندما يتح�ل الف�ساد 
وهي  االق�ى،  هي  عندها  �ستك�ن  م�ؤ�س�سة  اإىل 

البداية الإنهيار الدولة.
يف  الف�ساد  حجم  اأن  الدويل  البنك  يقدر 
مليار   300 على  يزيد  �سن�يا  العربي  ال�طن 
ال�سن�ي  الف�ساد  حجم  ثلث  يعادل  وهذا  دوالر 
يف العامل، ويف تقرير ملنظمة ال�سفافية الدولية 
يف نهاية العام 2014 اظهر باأن جميع الدول 
العربية ف�سلت يف ال��س�ل اىل احلد االأدنى من 
احلد  فيه  ميثل  والذي  الف�ساد  مكافحة  م�ؤ�سر 
االأدنى 43 باملئة   لل��س�ل اإىل مرحلة ال�سفافية 
والنزاهة، ويف تقريرها ال�سادر يف �سهر �سباط 
2018 اأكدت املنظمة انه خالل ال�ست �سن�ات 
ي�سهد  مل   ،)2017  -  2011( االأخرية 
اآفة  اأي تط�را يذكر ح�ل جدية حماربة  العامل 
ال  التي  احلقيقة  اأن  على  اأكدت  لكنها  الف�ساد، 
ميكن جتاهلها وهي اأن الدول التي انتفت فيها 
احلريات العامة هي نف�سها الدول التي تراجعت 
حتى  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  فيها 
ف�سادا  االأكرث  الدول  من  و�سنفت  ال�سيا�سية، 
على االإطالق، وهذا ما يت�افق مع واقع البلدان 

العربية حيث جند �ستة دول عربية بني اأكرث ع�سرة دول ف�سادا يف العامل. 
الظلم،  ويتق�ى  الف�ساد  يعُمّ  "حني  ق�له:  خلدون  ابن  عن  و�سلنا  مثلما 
الك�ن  وياأذن  والك�سب،  االقت�ساد  فينكم�ش  باخلراب،  الُعمران  ُي�ساب 
باالنقبا�ش"، اأما املنتدى العربي للبيئة والتنمية فقال يف تقريره ال�سادر 
يف ت�سرين الثاين 2018 ح�ل التنمية امل�ستدامة يف ال�طن العربي: "اإن 
تكلفة الف�ساد ت�سل اإىل %3 من الناجت املحلي العربي، واأن اأم�ال الف�ساد 
يف العامل العربي ُتقدر �سن�يا بقرابة ت�سعني مليار دوالر. واأن ت�ظيف هذه 
االأم�ال يف العملية التنم�ية ميكن اأن ي�ساهم اإىل حد كبري يف �سد العجز 
املايل املتعلق بتم�يالت �سن�ية بقيمة مائة مليار دوالر، هي �سرورية كل عام 
حتى حدود عام 2030 الإجناح امل�سار التنم�ي يف املنطقة".  ويف ال�اقع 
اأن تكلفة الف�ساد   تتجاوز االأ�سرار املادية واملتمثلة يف القيمة املالية، حيث 
اإن كلفتها احلقيقية تطال االإن�سان، وذلك اإذا ما اأخذنا يف االعتبار حرمان 
مثال،  وال�سحة  كالتعليم  واالأ�سا�سية  ال�سرورية  اخلدمات  من  املجتمع 
وعدم قدرة ال�سباب يف اال�ستثمار يف مهاراتهم وقدراتهم، واإحلاق ال�سرر 
اإىل عزوف اال�ستثمار االأجنبي عن اال�ستثمار يف  اإ�سافة  البالغ بالفقراء، 
النظم  واالنحالل يف  ال�سعف  هيمنة  وبالتايل  الف�ساد،  يعمها  التي  البيئة 
االإدارية مل�ؤ�س�سات الدولة، هذا اإذا علمنا اأن  %10 من امل�اطنني العرب 
الرثوات  من  الباقية   20% ال  واأن  االأمة.  ثروات  % من   80 ميتلك�ن 
العربية م�زعة على ال %90 من �سكان ال�طن العربي. مبعنى اآخر، اأن  
%20 من ثروات ومقدرات  370 ملي�ن م�اطن عربي ال ميلك�ن �س�ى 
ال�سن�ات  نتائجه يف  راأينا  الذي  والظلم  العنف  وهذا من مظاهر  اأمتهم، 

االأخرية على امتداد �ساحة ال�طن العربي. 
ال�سكل  بهذا  اأمتنا  ج�سد  يف  الف�ساد  ا�ست�سرى  ملاذا  �سائل  ي�ساأل  قد   
واحلجم املرعب؟ ميكننا الق�ل ان هناك العديد من اال�سباب التي قد ن�رد 

منها باخت�سار �سديد: 
ابتعاد هذه الدول عن مبداأ النزاهة و ال�سفافية.  -

االإعالم  و�سائل  على  تهيمن  م�ستبدة  حاكمة  اأنظمة  وج�د   -
وبالتايل �سيطرتها وهيمنتها على م�ارد البلد االقت�سادية.

غياب حرية التعبري وكبت احلريات لدى م�اطني هذه البلدان.   -
امل�س�ؤولني  التنفيذية على  ال�سلطة  الرقابة يف  �سعف م�ؤ�س�سات   -
الت�سريعية  وامل�ؤ�س�سة  الربملانات  من   وخا�سة  واملال  ال�سلطة  واأ�سحاب 

والق�سائية. 
       ال�س�ؤال لذي يحرينا: ملاذا نرتدد يف اإعتبار الف�ساد خيانة ب�سبب 
ما  اول  عادة  فاحلرب  جمتمعاتنا؟   يف  به  يت�سبب  الذي  ال�سرر  حجم 
تدمري  اىل  ي�سعى  والف�ساد  والع�سكرية،  االقت�سادية  البنى  ت�ستهدف 
االعداء، فاخليانة هي  اليه  ي�سعى  كما  ال�طني متاما  االقت�ساد  وتخريب 
االقت�ساد  تدمري  يف  اأهدافه  حتقيق  من  العدو  لتمكني  تهدف  بالنتيجة 

ال�طني.
 هنالك �سرخة يف حنجرة كل عربي ي�سعر بالقهر والظلم، ويت�سائل: 
امل�اطن  ي�سعر  متى  و  وكرامة؟  بحرية  والعي�ش  العدالة  لنا  تتحقق  متى 
لي�ش حاميا  وانه  الف�ساد يف بالده بال غطاء �سيا�سي واداري؟  اأن  العربي 
الأطرافه؟  ومتى �ستتخلى اقطارنا العربية عن املراكز املتاأخرة يف قائمة 

الدول االأكرث ف�ساًدا يف العامل؟
التي  "االأمة  اأن:  العقاد  حمم�د  عبا�ش  الكبري  العربي  االأديب  يق�ل 

حُت�سن اأن جتهر باحلق وجترتئ على الباطل متتنع فيها اأ�سباب الف�ساد".

يجثم  زال  ال  الذي  الكاب��ش  ذلك  الف�ساد   
على �سدورنا، وتعاين منه على وجه اخل�س��ش 
وبطالة  فقر  من  يرافقه  وما  العربية  بلداننا 
وه�  االقت�سادية،  التنمية  برامج  يف  وتراجع 
الراعية  ال�سيا�سة  لالنظمة  ال�سلب  الذراع 
ت�ستطع،  مل  والتي  الف�ساد،  مل�ؤ�س�سة  واحلامية 
بناء  يف  ال�سع�ب  اإرادة  �سد  وقفت  بل  ال 
امل�ساءلة  على  تق�ى  فعالة  دمي�قراطية  اأنظمة 

فوهة قلم

وتت�اىل امل�سائب على العرب واملُ�سلمني، فخالل ال�سهر املن�سرم فقط 
امل��سل  فاجعة  ثم  ني�زيالندا،  يف  االأبرياء  بحق  مروعة  جمزرة  �سهدنا 
احلدباء وم�ت مئات املدنيني غرقا، ُجّلهم من االأطفال والن�ساء، وما رافق 
ذلك من املذبحة التي ارتكبت بحق االأبرياء من ن�ساٍء واأطفاٍل يف الباغ�ز 
ال�س�رية، وقتل ما يقارب الثالثة اآالف �سخ�ش دون اأية رحمة بحجة حماربة 
ترامب  برئا�سة  االأمريكية  االإدارة  اعرتاف  خامتتها  ثم  وداع�ش،  االإرهاب 

بال�سيادة االإ�سرائيلية على اجل�الن املحتل! 
امل�سرتك يف كل ذلك، ه� ال�سمت الر�سمي العربي، واإن كان ثمة تعليق 
هنا اأو هناك، فه� غالًبا ما يك�ن تعليًقا على ا�ستحياء، على العك�ش متاًما من 
ردة فعلهم وم�قفهم العنف�اين عند اغتيال �سحفيني يف باري�ش، حيث اأعلن 
اأغلب روؤ�ساء العرب وحكامهم ت�سامنهم وم�ساركتهم مب�سرية و�سط باري�ش 
تدين االإرهاب، وتزين ُبرج خليفة يف دبي بالعلم الفرن�سي حداًدا على القتلى 
وقتها، بينما مل ينب�ش اأحدهم ببنت �سفة اأو يدع� اإىل م�سرية ت�سامنية �سد 
لق�ى  العن�سرية  اخلطابات  ب�سبب  امل�سلمني  يطال  الذي  العاملي  االإرهاب 

اليمني املتطرف التي ت�ساعدت حّدتها يف العامل م�ؤّخًرا!
وكذلك  االأبرياء،  ني�زيالندا  �سهداء  على  اأعالمها حداًدا  نّك�ست  لندن 
دول  عّدة  اإىل  باالإ�سافة  اإيفل،  برج  اأ�س�اء  باإطفاء  حدادها  فرن�سا  اأعلنت 
اأخرى، لكن مل ن�سهد �سيًئا بامل�ست�ى املطل�ب من زعامات العرب واأمرائها 
العرب وامل�سلمني  وال�يالت على  الرغم من تكالب امل�سائب  ومل�كها؛ على 
يف كّل مكان من بقاع هذه املعم�رة!! ف�اهلل ما اأرخ�َش قيمة االإن�سان العربي 

وامل�سلم وا�ستباح دمه اإال خن�ع حكام هذه االأمة وذّلهم، قّبح اهلل وج�ههم!
ا، واأعني �سمتها على خن�ع حكامها؟ اأم  اأنعتب على ال�سع�ب �سمتها اأي�سً
نعذرها ونق�ل باأنها مغل�بة على اأمرها؟! اأين �سع�ب الث�رات احُلّرة، التي ال 
ت�ستكني وال يلني عزمها اإال باأخذ حقها ممن بغى عليها واأمعن يف اإذاللها؟! 
فال اأحد �سيمنح ال�سعب قدره، اإذا مل ينتزع ذلك القدر بنف�سه، وُيعلي من 

�ساأن بالده!

سعد الرشيد

وتكالبت.. فهل ُتفرج؟!

إق����ت����ص����ادي����ات ال����ف����س����اد ف��ي 
التنمية  إنهيار  و  ال��ع��رب��ي   ال��وط��ن 
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المعرض 
الدولي 
للكتاب 
بباريس

معرض تشكيلي بمعهد 
العالم العربي بباريس

نساء ضفتي 
المتوسط في 

مواجهة التطرف



فيصل زكي

السياسة

فلسطين كما هي في التاريخ
على  للتاأكيد  �ضرورية  التاريخية  املقدمة  هذه 
والقومية  والقانونية  والتاريخية  الطبيعية  احلقوق 
لفل�ضطني �ضعبًا وار�ضًا ووطنًا ودولًة، كما هي �ضعوب 
باأن  للتاأكيد  اي�ضًا  �ضرورية  وهي  ودولها،  االر�س 
الأحد  يحق  وال  للت�ضرف  قابلة  غري  احلقوق  هذه 
التفريط  او  عنها  التنازل  جهة  او  جمموعة  او 
الفل�ضطيني  العربي  لل�ضعب  ٌي  جمِعّ وْقٌف  الأنها  بها 
يتوارثه جياًل بعد جيل، وهذا ي�ضمل االنظمة والدول 
وكذلك املنظمات االقليمية والدولية مبا فيها االمم 
املتحدة، وهي �ضرورية ثالثًا للتذكري باأن ما بِنّي على 
باطل هو باطل واأن اخلرافات واال�ضاطري واالباطيل 
ال�ضهيونية ال تعني وال متثل وال تلزم غري ا�ضحابها 
الع�ضر  او يف  بلغوا من قوة يف ع�ضور غابره  مهما 

احلديث او يف هذا القرن وما بعده من قرون.
ال�ضامية  املوجات  ان  التاريخية  احلقائق  ت�ضري 
اأواخر  العربية  اجلزيرة  �ضبه  من  انطلقت  التي 
الكنعانيون  العرب  ان  امليالد،  قبل  الرابع  القرن 
كنعان(  )ار�س  �ضموها  و  املنطقة  هذه  �ضكنوا  قد 
و�ضادوا فيها قرابة 1500 عامًا، من 2500 اإىل 

ق.م.  1000
املنطقة  تعر�ضت  امليالد  قبل  الثالث  القرن  ويف 
لهجرة من القبائل الفل�ضطينية القادمة من جزيرة 

كريت وبحر اإيجه و ا�ضتقر الفل�ضطينيني يف ال�ضاحل 
معظم  يف  انت�ضروا  ثم  كنعان  ار�س  من  اجلنوبي 
مناطقها وقد ُعِرفوا يف حينها ب)ال�ضعب االأقوى( 
"الفل�ضطينيني" او ما �ضابهها  اإليهم ب  وكان ي�ضار 
القدمية  وامل�ضرية  واالآ�ضورية  اليونانية  اللغات  يف 
واي�ضًا يف )العهد القدمي(، وتذهب بع�س النظريات 
اىل  عادوا  وقد  �ضاِمية  اأ�ضولهم  ان  اىل  التاريخية 
ار�س كنعان بعد اختالطهم مع القبائل اليونانية يف 

تلك اجلزر.
القبائل  من  لغزو  فل�ضطني  تعر�ضت  ذلك  بعد 
عام  مملكته  اقام  الذي  )داوود(  بقيادة  العربية 
مملكتني،  اىل  بعد  فيما  وان�ضطرت  ق.م،   1004
عليها  ق�ضى  والتي  ال�ضمال  يف  )ا�ضرائيل(  مملكة 
�ضبى  و  ر(  )�ضلمان�ضّ االآ�ضوري  امللك  بعد  فيما 
يهودها فيما �ضمي بال�ضبّي االول، ومملكة )يهودا( 
يف اله�ضبة الفل�ضطينية الداخلية والتي ق�ضى عليها 
فيما  يهودها  و�ضبى  ر(  )نبوخذن�ضّ البابلي  امللك 
�ضمي بال�ضبّي الثاين. ويالحظ هنا ان مملكة داوود 
فل�ضطني  اإ�ضم  واأن  عامًا  �ضبعني  من  اكرث  ر  تعِمّ مل 
بقي مالزمًا الأر�س فل�ضطني رغم وجود العربانيني، 
امليعاد  ار�س  )ا�ضرائيل،  مثل  العربية  اال�ضماء  اما 
بني  حم�ضورة  بقيت  فقد  املقد�ضة(  واالر�س 
البالد  هذه  يف  اقلية  كانوا  الذين  فقط  العربانيني 
قيا�ضًا بالفل�ضطينيني الذين عمّروا مدنها و�ضكنوها 

فلسطين ليست للبيع
ه��ي م��ن ث��واب��ت ال��وج��ود وال��وج��دان
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بينما االقلية العربانية �ضكنت اطراف ال�ضهول 
و اهتمت بالزراعة وتربية املوا�ضي.

ال�ضام  الفر�س منطقة بالد  بعد ذلك احتل 
ق.م(   -485 ق.م   531( �ضنة  من  وقرب�س 
وقد �ضمح )قور�س( لليهود بالعودة من منفاهم 
معابدهم  بناء  واعادة  فل�ضطني  اىل  البابلي 
املنطقة  خ�ضعت  ق.م   333 العام  ويف  فيها. 
ا�ضمها  وبقي  املقدوين  اال�ضكندر  فتوحات  اىل 
بعدهم  جاء  ثم  فل�ضطني،  اليوناين  العهد  يف 
وِلد  واثنائه  ق.م   64 �ضنة  الروماين  احلكم 
وكني�ضة  املهد  كني�ضة  وبنيت  امل�ضيح  ال�ضيد 
الروماين  االمرباطور  ا�ضطهد  وقد  القيامة، 
)ت�ضب�ضيان( اليهود ودمر معابدهم واقام والية 
و�ضك  ال�ضحيحة(  )فل�ضطني  والية  ا�ضماها 
مملكة  من  جزءًا  اليها  و�ضم  باإ�ضمها  عملة 

االنباط يف اجلنوب.
اأما يف العهد البيزنطي فقد ق�ِضمت فل�ضطني 

اىل ثالثة واليات:
ـ فل�ضطني االوىل ومركزها قي�ضاريا ومتتد 

عر�ضًا من البحر حتى �ضرق االردن.
ومتتد  بي�ضان  ومركزها  الثانية  فل�ضطني  ـ 

عر�ضًا من �ضمال فل�ضطني اىل �ضمال االردن.
وت�ضمل  البرتاء  ومركزها  الثالثة  فل�ضطني  ـ 

بالد االنباط وديار ال�ضبع جنوبًا
عالقات  املراحل  تلك  يف  لفل�ضطني  وكان 
ودية وقوية مع الدول العربية املجاورة والقريبة 
وهي دولة تدمر ودولة االنباط ودولة الغ�ضا�ضنة 

ودولة املناذرة.
حافظت  فقد  اال�ضالمي  الفتح  يف  اما 
و�ضميت  العربية  وهويتها  ا�ضمها  على  فل�ضطني 
باالأجناد، جند فل�ضطني ومركزه الرملة، وجند 
فل�ضطني  �ضهدت  وقد  طربيا.  ومركزه  االردن 
والعبا�ضي  االموي  العهدين  يف  كبريًا  ازدهارًا 
قبل ان تتعر�س للغزو ال�ضليبي يف نهاية القرن 

اىل  م(   1291  - م  ع�ضر )1099  احلادي 
يف  االيوبي  الدين  �ضالح  القائد  دحرهم  ان 
القائد  بعده  ومن  م   1887 حطني  معركة 
على  ق�ضى  الذي  بيرب�س(  )الظاهر  امل�ضري 
بعدها  م،   1991 عام  عكا  يف  معاقلهم  اآخر 
ق�ِضمت فل�ضطني اىل ثالث )نيابات( هي �ضفد، 
�ضنة  العثماين  العهد  يف  اما  غزة.  و  القد�س 
واليات:  اىل  املنطقة  ق�ِضمت  فقد  م   1516
لواء  بها  اأُحِلق  التي  بريوت  والية  �ضوريا،  والية 
عكا ولواء نابل�س، يف حني ربطت والية القد�س 
العثماين.  العايل  بالباب  مبا�ضرة  وحميطها 
يد  على  العثمانية  االمرباطورية  انهيار  وبعد 
احللفاء خ�ضعت فل�ضطني لالحتالل الربيطاين 
�ضنة  الربيطاين  االنتداب  ثم  م   1916 �ضنة 

رميو. �ضان  موؤمتر  من  وبتفوي�س  م   1920
المسألة اليهودية والحركة 
الصهيونية ودولة العصابات 

االرهابية "اسرائيل"
كانت  اليهودية  امل�ضكلة  ان  املعروف   من 
ولكن  ع�ضر  التا�ضع  القرن  يف  اوروبية  م�ضكلة 

�ضنة  العاملية  ال�ضهيونية  احلركة  ت�ضكيل  بعد 
فل�ضطني  لها  االول  املوؤمتر  واختيار  م   1897
عنهم  ُيبِعد  العامل،  ليهود  قوميًا  وطنًا  لتكون 
الق�ضية  ا�ضبحت  واال�ضطهاد،  الكراهية  �ضبح 
العامل  ليهود  التاآمر  مركز  هي  الفل�ضطينية 
لعبت  وقد  لهم.  احلليفة  اال�ضتعمارية  والدول 
يف  ا�ضا�ضيًا  دورًا  العاملية  اليهودية  الوكالة 
واال�ضتيطان،  الهجرة  عمليات  ت�ضهيل  و  متويل 
االنتداب  ثم  االحتالل  توظيف  يف  جنحت  كما 
ال�ضهيونية  الع�ضابات  خدمة  يف  الربيطاين 
املدن  وتهاجم  امل�ضتوطنات  تبني  التي  امل�ضلحة 
الب�ضعة  املجازر  وترتكب  الفل�ضطينية،  والقرى 
الهجرة  على  الفل�ضطينيني  وُترِب  املروعة 
واللجوء، بينما تالحق القوات الربيطانية ثوار 
وتقمع  ا�ضلحتهم  وت�ضادر  وتطاردهم  فل�ضطني 

مقاومتهم وانتفا�ضاتهم ال�ضعبية.
لقد ا�ضتغلت بريطانيا �ضك االنتداب وعينت 
مندوب  اول  �ضموئيل(  )هربرت  ال�ضهيوين 
وثيق  املندوب  هذا  وكان  فل�ضطني  يف  لها  �ضاٍم 
املنظمة  رئي�س  وايزمان(  )حاييم  مع  ال�ضلة 
وهذا  لتعليماته،  ومنفذًا  العاملية  ال�ضهيونية 
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التاريخية  امل�ضوؤولية  نوؤكد دائمًا على  ما يجعلنا 
بحق  الكربى  اجلرمية  هذه  عن  لربيطانيا 
فل�ضطني والعرب وذلك قبل ان تنتقل امل�ضوؤولية 
لقد  بعد.  فيما  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل 
املدجج  العن�ضري  الكيان  هذا  باإيجاد  ف�ضلوا 
العربي  املغرب  عن  العربي  امل�ضرق  بال�ضالح 
وذلك ليمنعوا امل�ضروع العربي الوحدوي ال�ضامل 

من االإجناز.

بعد قيام هذا الكيان 
الصهيوني عام 1948

عن  فل�ضطني  تق�ضيم  قرار  �ضدر  ان  �ضبق 
وقد   ،  1947  -  181 برقم  املتحدة  االمم 
اعطى هذا القرار  47.56 باملئة من االرا�ضي 
 53.46 و  ال�ضهيوين  للكيان  الفل�ضطينية 
ال�ضهيوين  الكيان  لكن  العربية.  للدولة  باملئة 
االرهابية  الع�ضابات  يد  على  ت�ضكل  الذي 
�ضترين  و  والهاجانا  االرغون  مثل  امل�ضلحة 
قيامه احلدود  بعد االعالن عن  وغريها تاوز 
ي�ضيطر  و  يتو�ضع  واخذ  له  املحددة  اجلغرافية 
واللد  القد�س  يف  اخرى  ومدن  مناطق  على 
والرمله وغريها، بحيث ا�ضبحت ن�ضبة �ضيطرته 
على االر�س حوايل 78 باملئة بداًل من 47.56 
باملئة، وتدريجيًا كان يوا�ضل م�ضادرة املزيد من 
االرا�ضي واملمتلكات الفل�ضطينية بحجج خمتلفة 
ويزيد من بناء امل�ضتوطنات ومن تو�ضيعها حتى 
الغربية فقط اكرث من  ال�ضفة  و�ضل عددها يف 
500 م�ضتوطنة يقطنها اكرث من ن�ضف مليون 
الذي  او�ضلو  اتفاق  جاء  ان  وبعد  م�ضتوطن، 
ق�ضم مناطق ال�ضلطة اىل )اأ + ب + ج( و وعد 

بت�ضليمها اىل الفل�ضطينيني خالل خم�س �ضنوات 
وحتى   1993 منذ  النور  االتفاق  هذا  يرى  مل 
للحاكم  وال�ضيادة  ال�ضلطات  وبقيت  هذا  يومنا 
اال�ضتيطان  غول  وبقي  ال�ضهيوين  الع�ضكري 
ياأكل املزيد من االر�س ويعزل املزيد من املدن 

و القرى الفل�ضطينية عن بع�ضها.
يف كل االحوال ولتو�ضيح ال�ضورة اكرث واكرث 
فيما يخ�س امللف الفل�ضطيني، البد من التاأكيد 
و  املتما�ضك  واالجتماعي  الوطني  الرابط  على 
القوي لل�ضعب الفل�ضطيني يف داخل فل�ضطني ويف 

ال�ضتات.
توؤكد االح�ضاءات ان عدد الفل�ضطينيني االآن 
ن�ضفهم  ن�ضمة  مليون  ع�ضرة  اخلم�ضة  يقارب 
مرابطون داخل الوطن و الن�ضف االآخر موجود 

يتوزعون  الوطن  داخل  املرابطون  ال�ضتات.  يف 
اىل كتل ب�ضرية اربع: االوىل يزيد عدد �ضكانها 
ال�ضفة  يف  مرابطة  ن�ضمة  ماليني  ثالثة  على 
التي  املنطقة  وهي  املحتلة  والقد�س  الغربية 
والكتلة  وال�ضامرة(.  )يهودا  ال�ضهاينة  ي�ضميها 
ن�ضمة  مليوين  على  �ضكانها  عدد  يزيد  و  الثانية 
غزة،  قطاع  يف  ومرابطة  وحما�ضرة  �ضامدة 
والثالثة ويزيد عدد �ضكانها على مليون ون�ضف 
مليون ن�ضمة مقيمة على ار�ضها �ضمال فل�ضطني 
ويحمل  االخ�ضر  باخلط  ي�ضمى  ما  وداخل 
الكتلة  اما  "اال�ضرائيلية"،  اجلن�ضية  افرادها 
النقب  منطقة  وبدو  ع�ضائر  متثل  فهي  الرابعة 
الف  ثالثمائة  على  عددها  ويزيد  ال�ضبع  بئر  و 
قراهم  قرية من   140 اكرث من  ُهِدمت  ن�ضمة 
وُحِرموا من اب�ضط احلقوق املدنية رغم َحمِلهم 

للجن�ضية اال�ضرائيلية اي�ضاً.
هوؤالء جميعًا مل ينقطعوا يومًا عن التوا�ضل 
الن�ضال  ا�ضكال  كل  وعن  واالجتماعي  الوطني 
اهلهم  عن  وال  ال�ضهيوين  العدو  �ضد  واملقاومة 
ال�ضتات  وتمعات  املهجر  دول  يف  وا�ضقائهم 
ك�ضعب  دائمًا  يجمعهم  ما  اللجوء.  خميمات  و 
وم�ضري  واحدة  وار�س  واحد   تاريخ  لهم  واحد 

واحد.
لكن اخلم�ضة ع�ضر مليون فل�ضطيني يعتربون 
التي  العربية  انف�ضهم جزء ال يتجزاأ من امتهم 
يزيد عددها على 350 مليون عربي هم طليعة 
كل  رغم  �ضرايينها  دم  و  قوتها  نب�س  و  كفاحها 
ما وقع عليهم من ظلم وطغيان على يد الغا�ضب 

املحتل ومن معه من قوى ال�ضر والعدوان.
تنتهي،  وال  تطول  ال�ضدد  بهذا  القائمة  ان 
التهجري  واملمتلكات،  االرا�ضي  م�ضادرة 
االو�ضال  وتقطيع  واالغالق  احل�ضار  واالبعاد، 
واالغتياالت  االقتحامات  والقرى،  املدن  بني 

السياسة
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املقد�س،  بيت  تهويد  امل�ضتمرة،  واالعتقاالت 
جدار  العن�ضرية،  القوانني  من  املزيد  ا�ضدار 
واملخطوطات  االآثار  �ضرقة  العن�ضري،  الف�ضل 
الفل�ضطيني  ال�ضعبي  الرتاث  �ضرقة  التاريخية، 
على  اال�ضتيالء  يهودي،  تراث  باأنه  والزعم 
خزانات املياه اجلوفية واالآبار، االنتهاك امل�ضتمر 
اجلماعية  العقوبات  املقد�ضة،  االماكن  حلرمة 
موحدة  ابدية  عا�ضمة  القد�س  اعالن  واملالية، 
اجلوالن  �ضم  عن  لالعالن  التح�ضري  للكيان، 
ال�ضوري ومزارع �ضبعا وقرية الغجر وخراج كفر 
�ضوبا يف لبنان، والحقًا االعالن عن �ضم ال�ضفة 

الغربية.
اذا  اعظم  والقادم  في�س  من  غي�س  هذا 
ر لطبخة القرن ان ت�ضود ولالإذعان ان ي�ضمى  ُقِدّ
ولل�ضرق  ازدهارًا  ينتج  ان  وللتطبيع  �ضالمًا، 
ل  م�ضتعارًا  ا�ضمًا  يكون  ان  اجلديد  االو�ضط 

النيل" اىل  الفرات  من  ا�ضرائيل  يا  "دولتك 
فكر التسوية و تطبيقاته 

كان المصيدة الكبرى لكل 
العرب

امل�ضموم  الفكر  هذا  ان  �ضدفة  يكن  مل 
والذي   67 ونك�ضة   48 نكبة  بعد  �ضاد  والذي 
يرى الرتويج لهم  ب�ضرورة حتقيق �ضالٍم عادل 
انتجه  وما  االو�ضط  ال�ضرق  يف  و�ضامل  ودائم 
جزءًا  كان  ومعاهدات  واتفاقات  تفاهمات  من 
الإ�ضتدراج  �ضهيوين  ا�ضتعماري  م�ضروع  من 
االطراف العربية ودفعها للتخلي عن حقوقها و 
ثوابتها وعن الءاتها الر�ضمية الثالث: ال �ضلح، ال 

تفاو�س وال اعرتاف. 
بدايًة كان اال�ضتدراج يتم من خالل الرتكيز 
والرتهيب  والنف�ضية  املعنوية  اجلوانب  على 
ذلك  تاوز  ثم  تقهر  ال  التي  ا�ضرائيل  بقوة 
املحددة  تطبيقاتها  و  العملية  اجلوانب  اىل 
قانونية.  والتزامات  ومعاهدات  باإتفاقيات 
العادل  ال�ضالم  هو  العنوان  كان  اي�ضًا  وبدايًة 
التوقيع  جرى  التنفيذ  وعند  والدائم  وال�ضامل 
على حلول مرحلية و جزئية ومنفردة، مبا يعني 
على  والقفز  العربي  اجلماعي  العقد  انفراط 
متطلبات  و  امل�ضرتك  العربي  الدفاع  معاهدة 

االمن القومي العربي.
الطعم االول كان بعد نك�ضة حزيران عندما 
العمل  بحجة   )242( بقرار  االعرتاف  جرى 
كان  الثاين  والطعم  العدوان،  اآثار  ازالة  على 
القبول مببادرة روجرز عام 1970 واعتبارها 
منها  الهدف  كان  بينما  ال�ضالم  لعملية  مدخاًل 
العدو  انهكت  التي  اال�ضتنزاف  حرب  وقف 
امل�ضبحة،  كّرت  بعدها  حينها.  يف  ال�ضهيوين 
وف�ضل  الهدنة  اتفاقية  وّقع  ال�ضوري  النظام 

1973 وما تزال االتفاقية �ضارية  القوات عام 
او�ضلو   اتفاقية  وقعت  التحرير  منظمة  املفعول. 
االردن  املفعول.  �ضارية  تزال  وما   1993 عام 
وقعت اتفاقية وادي عربة عام 1994 و م�ضر 
اما   1978 عام  ديفيد  كامب  اتفاقية  وقعت 
عام  الهدنة  باإتفاقية  ملتزمًا  زال  فما  لبنان 

.1949
يف االإطار ذاته ُعِقدت عدة موؤمترات دولية 
يحل  ومل  االو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضالم  الإحالل 
مبادرة  مثل  عربية  مبادرات  و�ضدرت  ال�ضالم. 
يف  عبداهلل  امللك  ثم  فا�س  قمة  يف  فهد  االمري 
قمة بريوت ومل يقبل الكيان ال�ضهيوين بالتعامل 

مع املبادرتني.
عام  املباركة  الفل�ضطينية  االنتفا�ضة  وبعد 
عربي  و  دويل  �ضعيد  على  واجنازاتها   1987
الت�ضوية  عن  احلديث  انتع�س  فل�ضطيني،  و 
االمن  جمل�س  عن  �ضدر  اخرى،  مرة  وال�ضالم 
ال�ضفة  تعترب  مهمة  قرارات  ثالث  الدويل 
ي�ضدر  ان  وكاد  حمتلة  ارا�ضي  وغزة  الغربية 
قرار رابع برقم )609( ين�س على تاأمني على 
الفيتو  لكن  الفل�ضطيني  لل�ضعب  دولية  حماية 
االمريكي منع �ضدوره. يف نف�س العام ا�ضطرت 
الواليات املتحدة لفتح حوار مع منظمة التحرير 
دول  الفل�ضطيني مع  وتطور احلوار  الفل�ضطينية 
الوطني  املجل�س  عن  و�ضدر  االوروبي  االحتاد 
اعالن   1988 ـ   11 ـ   15 يف  الفل�ضطيني 

على  الفل�ضطينية  الدولة  وقيام  اال�ضتقالل 
ال�ضاحة  واأُغرقت  حزيران  من  الرابع  حدود 
بتفا�ضيل  تتعلق  مبوا�ضيع  والعربية  الفل�ضطينية 
ونتائج هجوم ال�ضالم الفل�ضطيني، بعدها دخلت 
ودخل  وخالفات  وحروب  �ضراعات  يف  املنطقة 
معظم  ويبعرث  ليحرق  العربي  الربيع  م�ضروع 
االوراق وليحدث فو�ضى الفتنة الهدامة وليفتح 
معظم االبواب امام التطبيع والتن�ضيق والتعامل 

مع الكيان ال�ضهيوين.
القرن،  ل�ضفقة  مقدمة  وغريه  هذا  كل 
�ضطب  هو  ال�ضفقة  هذه  يف  الهدف  يكون  فهل 
فل�ضطني  ان  ام  البحر  اىل  النهر  من  فل�ضطني 
�ضت�ضبح هي العنوان واملكان لقلب الطاولة على 

ا�ضحاب ال�ضفقة وم�ضروعها ..؟؟
وهي  ال�ضراع  جوهر  هي  فل�ضطني  األي�ضت 
األي�ضت  ووجداننا؟؟!!  وجودنا  ثوابت  من  ثابت 
هي القلب الناب�س يف عروق اأمتنا؟؟!! هل يحق 
�ضعب ال  او  ار�س ال ميلكها  امل�ضاومة على  الأحد 
فل�ضطني  عن  تفوي�ضًا  احد  ميلك  هل  ميثله؟؟!! 

لكي يتنازل عن �ضرب واحد منها؟؟ 
االأمة  هي  فل�ضطني  ال�ضياق  هذا  يف  تبقى 
واالأمة هي فل�ضطني، وتبقى )ا�ضرائيل( اآيلًة اىل 
العربية  واأمتنا  الزمن  وزوال مهما طال  �ضقوط 
امة عظيمة حية واّلدة قادرة على حتقيق الن�ضر 

وحترير االر�س.
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"داع�س" تزيد على  اأعداد عنا�ضر  اأن  اإىل  امل�ضادر 
الرقم الذي يتم تداوله. وي�ضتقطب التنظيم املت�ضدد، 
غربية،  دول  ا�ضتخبارات  اأجهزة  تقارير  ح�ضب 
اأنحاء العامل. وعلى الرغم من  مقاتلني من خمتلف 
غياب اأرقام دقيقة حلجم وعدد اأفراد التنظيم، لكن 
من املوؤكد اأن عددهم تزايد وفق املراقبني، خ�ضو�ضا 

بعد تقدمهم على االأر�س يف العراق.
ال�ضوؤون  يف  االخت�ضا�ضي  هامينغ،  توري  و�ضكك 
اجلهادية يف "يوروبيان يونيفر�ضيتي اإن�ضتيتيوت" يف 
االأرقام  التي طرحها خرباء االأمم املتحدة. وقال يف 
ت�ضريح له "ال اأ�ضدق هذا الرقم، لكني اأعتقد اي�ضا 
البدء  الرقم ال�ضحيح. يجب  املتعذر معرفة  اأنه من 
مقاتال  او  عن�ضرا  يعترب  الذي  هو  من  بتحديد  اأوال 
يف الدولة اال�ضالمية ؟... تذكروا اأن البع�س طرح يف 
2015 رقم 200 األف م�ضلح، الأنه �ضم اإليه جميع 
الذين كانوا يعملون يف اإدارة التنظيم. وهذه االأرقام 
�ضالحا  يحملون  الذين  تت�ضمن  هل  اليوم،  اجلديدة 
التنظيم؟  اأو جميع الذين يعملون ل�ضالح هذا  فقط 

السياسة

ودول  ال�ضابق  ال�ضوفييتي  االحتاد  جمهوريات  ومن 
�ضمال  من  منهم  كبرية  اأعداد  عن  عدا  اآ�ضيوية، 
غرب اأفريقيا وحتديدا من املغرب وتون�س، ومن دول 
ورمبا  االإطالق،  على  عربية  لي�ضت  اأخرى  اأفريقية 
تخلل العدد الكبريهذا، اأفرادا معدودين من العراق 
�ضيطرته  لدى  التنظيم  يف  انخرطوا  ممن  و�ضوريا 

على اأرا�ضي البلدين. 
"الدولة  ا�ضمه  يخت�ضر  الذي  و"داع�س" 
للتطرف  منوذج  وال�ضام"،  العراق  يف  االإ�ضالمية 
الدينية  التي و�ضمت معظم احلركات  العنف  وثقافة 
االإ�ضالمية،  غري  اأو  االإ�ضالمية  �ضواء  ال�ضيا�ضية،  اأو 
املا�ضي،  القرن  ثمانينات  منذ  الي�ضارية  اأو  اليمينية 
باأق�ضى  لـ"التطرف"  ر�ضخت  التي  الثقافة  تلك 
نتاج  اأنها  كثرية  درا�ضات  توؤكد  والتي  مفاهيمه 
اال�ضتعمارية  وال�ضناعة  الغربية  اال�ضرتاتيجيات 

بثوبها احلديث. 
ومتنوعة  كثرية  ا�ضتخبارية  تقارير  وت�ضري 

العامل بربود م�ضني، �ضرحت  ا�ضتقبله  يف تقرير 
املا�ضي  فرباير  يف  ر�ضمي  ب�ضكل  املتحدة  االأمم 
�ضفوف  يف  اأجنبي  داع�ضي  الف   40" هناك  باأن 
التنظيم االإرهابي يف العراق و�ضوريا، ينحدرون من 
فاإن  ا�ضتخبارية غربية  لتقارير  ووفقا  116 دولة". 
يف  "داع�س"  تنظيم  عنا�ضر  جن�ضيات  من   90%
"خالفته  اإن�ضاء  التنظيم  اأراد  حيث  وال�ضام  العراق 
االإ�ضالمية"، لي�ضوا من العراق و�ضوريا حتديدا، فهم 
اأوروبية واأمريكية وا�ضرتالية  يتحدرون من جن�ضيات 

لهيب عبدالخالق

ع���ل���ى ج���م���ر ال����ت����ط����رف....
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الهيكل االإداري املنظم لـ"القاعدة" والتمويل الهائل 
واأثرياء  ودول  حكومات  من  قادته  ي�ضل  كان  الذي 
م�ضلمني وغري م�ضلمني، على تو�ضع التنظيم يف بلدان 

عديدة من العامل.
"القاعدة"  رحم  من  خرجت  اإذن  "داع�س" 
والفكر  الهائلة  التنظيمية  القدرة  عنها  واأخذت 
ال�ضناعة  اإىل  باأولوياته  يدين  الذي  املتطرف 
ثقافة  غر�ضت  والتي  بعامة،  والغربية  االأمريكية 
العنف يف عقول هوؤالء املقاتلني الذين مل ي�ضتطيعوا 
العودة اإىل احلياة الطبيعية املدنية واحرتفوا القتال، 
ق�ضوى  حدود  اإىل  التطرفية  نزعتهم  يف  اأمعنوا  بل 

ارتدت وباال على �ضانعيهم. 
اأخرى  اإقليمية  ودول  اإيران  تلقفت  اأن  تلبث  ومل 
مقاتليها  على  اأمريكا  انقلبت  بعدما  التنظيمني 
امل�ضلمني، ويوؤكد ذلك اأن قادة "القاعدة" وعوائلهم 
اإيران وفق ما ك�ضفته م�ضادر ر�ضمية دولية، كما  يف 
مقاتلي  "داع�س" ارتباط  من  املو�ضل  حترير  ك�ضف 
هذا التنظيم باإيران عندما �ضاهد االآالف من �ضكان 
التنظيم  زي  يخلعون  "داع�س" وهم  مقاتلي  املو�ضل 
ويرتدون زي "احل�ضد ال�ضعبي" عندما دخل اجلي�س 

العراقي للمو�ضل.
االأمم  يف  املخ�ضرم  ال�ضابق  الدبلوما�ضي  ويقول 
مبعوثا  عمل  الذي  االإبراهيمي،  االخ�ضر  املتحدة 
ما  حد  اإىل  قريبا  وكان  و�ضوريا،  الأفغان�ضتان  خا�ضا 
التي  االأ�ضلية  اأن اخلطيئة  "ال �ضك يف  من وا�ضنطن 
اأدت اإىل ظهور داع�س هي الغزو االأمريكي للعراق، مل 
نعاين  ونحن جميعا  لهذه احلرب،  يكن هناك مربر 
لغزو  التالية  "الظروف  اأن  مو�ضحا  عواقبها"،  من 
العراق، اأدت اإىل قدوم تنظيم القاعدة اإىل العراق، 

وو�ضول داع�س اإىل ال�ضلطة".
التي  القوى  ا�ضتطاعت  "داع�س"،  بف�ضل  و 
الهيمنة  اإعادة  العربي  الربيع  بداية  يف  �ضقطت 

"داع�س"  اأ�ضبحت  حيث  جديد،  من  املنطقة  على 
دعاة  جميع  ي�ضتخدمه  الذي  التربير  اأو  الذريعة 
يف  فاالأنظمة  فظائعهم،  لتنفيذ  االإقليميني  احلرب 
�ضوريا والعراق وليبيا واليمن ا�ضتغلت بالء اأو ذريعة 
على  متار�ضه  الذي  والقتل  القمع  لتربير  االإرهاب، 
نطاق وا�ضع، واأ�ضبح الق�ضف والهجمات االنتقامية، 
الذي  الوقت  يف  البلدان،  هذه  يف  اجلديدة  القاعدة 
من  يجري  عما  �ضمته  الدويل  القانون  فيه  يتابع 

اأحداث دموية يف ال�ضرق االأو�ضط.
م�ضطلح  اأن  على  والدار�ضون  الباحثون  ويجمع 
اإطار  من  ينبثق  الغربي  اأ�ضله  يف  العنف"  "ثقافة 
املجتمعات  بطبيعة  يرتبط  واجتماعي  تاريخي 
الغربية، ومرجعيتها القيمية وبت�ضكيالتها وعالقاتها 

االجتماعية.
ظاهرة  والتطرف  العنف  ثقافة  اأ�ضبحت  لقد 
 ، والغرب  ال�ضرق  ويف  واجلنوب،  ال�ضمال  يف  عاملية 
االأفراد  حق  وانتهاك  العنف  ثقافة  انت�ضار  وارتبط 
اأدت  وتاريخية  �ضيا�ضية  باإعتبارات  واجلماعات 
والتدهور  االجتماعي  االإحباط  درجات  اأق�ضى  اإىل 
امل�ضاكل  حدة  ا�ضتداد  ب�ضبب  والثقايف،  الفكري 
االأزمة  وتفاقم  جهة،  من  واالجتماعية  االقت�ضادية 

ال�ضيا�ضية من جهة اأخرى. 
خمتلفة،  اآيديولوجيات  بلورة  اإىل  ذلك  ودفع 
الدين  الغلو يف  اأ�ضا�س  على  "قامت  منها  االإ�ضالمية 
التي  احلديثة  املوؤ�ض�ضات  ب�ضرعية  االعرتاف  ورف�س 
ا�ضتمد  اإ�ضالميا  فكرا  فاأنتج  اأوروبا،  عن  اقتب�ضت 
القطيعة  على  قام  الذي  االرتداد  فكر  من  تع�ضبه 
بني االإ�ضالم والفل�ضفة االإ�ضالمية، مما اأف�ضح املجال 
لنمو تيارات التطرف التي زرعت الياأ�س االأعظم يف 

نفو�س واأفكار ال�ضباب". 
ويرى العديد من الدار�ضني اأن ثقافة العنف اأحد 
يزدهر  مل  املجتمع  فهذا  االأمريكي،  املجتمع  اأ�ض�س 
ومل يتقدم اإال بعد فرتات من العنف �ضواء كانت على 
اأو حرب االنف�ضال، واالإبادة  �ضكل حرب اال�ضتقالل 
خارجية  حروب  �ضكل  على  اأو  للهنود  التامة  �ضبه 
يف  بامل�ضاركة  اأو   ،)1898 اال�ضبانية  )احلرب 

احلربني العامليتني يف القرن الع�ضرين. 
مناذج  االأخرى،  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  وجند 
وباالأيديولوجيات  باليمني  تتمثل  والتطرف  للعنف 
يف  النازيون  ميثلها  والتي  واملتع�ضبة  ال�ضوفينية 
املتحدة  الواليات  يف  اجلدد  واملحافظون  اأوروبا 
لذلك جمزرة  اأقرب منوذج  ولعل  املثال،  �ضبيل  على 

كراي�ضت�ضري�س يف نيوزيلندا.
االرهاب املعا�ضر اإذن هو �ضناعة غربية بامتياز، 
اإرهاب  من  متحوال  الدولة  اإرهاب  هو  اأنواعه  واأقذر 
اإ�ضالمية،  حتى  اأو  عربية  تعد  مل  واأدواته  اجلماعة، 
واأهم  هجومها  حمور  واالإ�ضالم  العرب  اأ�ضبح  بل 
م�ضتقبل  تر�ضم  العنف  �ضناعة  و�ضارت  �ضحاياها، 

العرب وامل�ضلمني على جمر التطرف.

ال اأحد يعرف".
االإرهابي،  التنظيم  لتاريخ  �ضريعة  جردة  ويف 
يف  "القاعدة"  تنظيم  من  "داع�س"  انبثق  فقد 
العراق، وظهر الأول مرة حتت ا�ضم "جماعة التوحيد 
2003 وحتت  واجلهاد" يف �ضهر �ضبتمرب من عام 
اأكتوبر  يف  بايع  الذي  الزرقاوي،  م�ضعب  اأبو  قيادة 
الدن  بن  اأ�ضامة  "القاعدة"  تنظيم  زعيم   2004
"قاعدة اجلهاد"  وقام بتغيري ا�ضم جماعته لتنظيم 
"القاعدة  تنظيم  با�ضم  وعرفت  الرافدين،  بالد  يف 
يف العراق". ويف 12 اأكتوبر 2006 اندمج التنظيم 
مع عدة تنظيمات اأخرى، ليعلن يف 13 اأكتوبر ا�ضمه 

اجلديد "دولة العراق االإ�ضالمية".
ويف 8 اأبريل 2013، تو�ضع التنظيم اإىل �ضوريا، 
العراق وال�ضام"،  االإ�ضالمية يف  "الدولة  ا�ضم  وتبنى 
واأُطلق عليه ا�ضم "داع�س" اخت�ضارا. ح�ضل التنظيم 
على متويل كبري ومن م�ضادر خمتلفة مما جعله اأحد 
اأقوى اجلماعات املت�ضددة يف الكثري من البلدان التي 

دخل اإليها اأو �ضيطر على بع�س مناطقها. 
فاإن   ،2015 عام  ا�ضتخبارية  لدرا�ضات  ووفقا 
كاالآتي  وهي  للدخل  رئي�ضية  م�ضادر   5 لـ"داع�س" 

)مرتبة ح�ضب االأهمية(: 
يف  مبا  االأرا�ضي،  احتالل  من  العائدات   •
النفط  مكامن  البنوك،  على  ال�ضيطرة  ذلك 
االأ�ضول  من  وال�ضرقة  االبتزاز  ال�ضرائب،  والغاز، 

االقت�ضادية.
فدية. على  للح�ضول  • االختطاف 

الربحية. املنظمات غري  • التربعات من خالل 
املقاتلني  قبل  من  املقدم  املادي  الدعم   •

االأجانب.
• جمع التربعات من خالل �ضبكات االت�ضاالت 

احلديثة.
"داع�س" ا�ضتندت  اأيديولوجية  اأن  القول  وميكن 
اإىل الهيكل التنظيمي وفكر "القاعدة" التي ارتبطت 
تكن  "القاعدة" مل  ولكن  الدن".  بن  "اأ�ضامة  با�ضم 
وليدة الظروف وال�ضيا�ضات واالآيديولوجيات العربية، 
فقد تاأ�ض�ضت ملحاربة ال�ضيوعيني يف احلرب ال�ضوفيتية 
ومولت  املتحدة.  الواليات  من  بدعم  اأفغان�ضتان،  يف 
الباك�ضتانية  املخابرات  طريق  عن  املتحدة  الواليات 
"املجاهدين االأفغان" الذين كانوا يقاتلون االحتالل 
ال�ضوفيتي يف برنامج لوكالة املخابرات املركزية �ضمي 

بـ "عملية االإع�ضار".
املن�ضمني  العرب  اأعداد  تزايدت  اأن  تلبث  ومل 
العرب"،  "االأفغان  عليهم  اأطلق  لـ"القاعدة" الذين 
من  مب�ضاعدة  املارك�ضي  النظام  �ضد  لـ"اجلهاد" 
املنظمات االإ�ضالمية الدولية، وبعد خروج ال�ضوفييت 
يتطلعون  "القاعدة"  اأمراء  بداأ  اأفغان�ضتان،  من 
"اجلهاد  مد  لت�ضمل  عملياتهم  نطاق  تو�ضيع  اإىل 
و�ضاعد  العامل.  من  اأخرى  اأجزاء  يف  االإ�ضالمي" 
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امل�ضريية.  ق�ضايانا  من  املرتنحة  الرو�س 
وكان املبعوثني الرو�س يحملون اىل القيادة 
تتكرر  وهي  االمريكية،  الر�ضائل  العراقية 
االحتاد  نهاية  اعقبت  التي  الفرتات  طيلة 
وقع  ان  للعراق  �ضبق  اأنه  علما  ال�ضوفيتي، 
مع  والتحالف  والتعاون  لل�ضداقة  اتفاقية 
االتفاقية  وتلك   1972 ال�ضوفيتي  االحتاد 
الدولة  بعدهم  ومن  ال�ضوفيت  تلزم 
والوقوف  العراق  الرو�ضية بدعم  االحتادية 
التي  والظروف  احلاالت  من  كثري  يف  معه 
وتعديالتها،  ومالحقها  االتفاقية  اأقرتها 
اإال ان ال�ضئ املوؤ�ضف ان القيادات الرو�ضية 
حتديدا، مل تعطي تلك العالقات وامل�ضالح 
مع العراق، ال �ضيما االقت�ضادية منها وهي 
يظهر  وهنا  اهتمام.  اي  كبرية  باأرقام 
بني  تن�ضيق  او  اتفاقات  هناك  ان  وا�ضحا 
تق�ضيم  على  والرو�ضي  االمريكي  اجلانبني 

السياسة

االحتاد  وقبلها  رو�ضيا  ان  جيدا  اأتذكر 
االحداث  كل  يف  حا�ضران  ال�ضوفيتي 
تلم  تزال  وال  اأملت،  التي  واملوؤملة  ال�ضاخنة 
�ضابقا  كانوا  انهم  يعني  ال  وهذا  بالعرب، 
او الحقا يتخذون املواقف املنا�ضرة لنا، بل 
انغام�ضهم  �ضدة  بني  تتاأرجح  مواقفهم  ان 
باملو�ضوع من عدمه اي ان م�ضلحتهم هي 
او  املوقف  هذا  اتخاذ  يف  الفاعل  العن�ضر 
مثل  مثلهم  ان هذا من حقهم  واظن  ذاك 
ال  عامل  يف  م�ضاحلها  عن  تبحث  دولة  اية 
�ضرعية  امل�ضالح  لغة  �ضوى  اليوم  يعرف 

كانت ام غري ذلك.
و ال اريد ان اخو�س بتفا�ضيل قد ال تعيننا 
م�ضاحة الكتابة على التطرق لها ولكن ا�ضري 
اىل حالة واحدة من حاالت كثرية، ع�ضناها 
وجه  على  وكعراقيني  عام،  ب�ضكل  كعرب 
والحقا  ال�ضوفيت  مواقف  مع  اخل�ضو�س  عبد الرزاق الدليمي

العرب والضوء في نهاية النفق
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اأقدامها، ومل تقدر عواقب  اأبعد من حدود 
ما ح�ضل او ما �ضيح�ضل الحقا و�ضوال اىل 
اجتياح العراق وا�ضقاط نظامه الوطني يف 

ني�ضان 2003 وال�ضروع يف 
اهله  وقتل  تدمريه،  عملية 
ثرواته  ونهب  وت�ضريدهم 
حتى بات العراق ا�ضواأ مكان 
اأمن  فال  العامل  يف  للعي�س 
وال اأمان، واخلراب والدمار 
العراقيني  يالحق  واملوت 
مت  وطن  يف  كانوا  اينما 
ار�ضا  وت�ضليمه  تفكيكه 
وارادة  وثروات  وح�ضارة 
وعمالئه،  االيراين  للنظام 

بتخطيط وتن�ضيق م�ضبق و
الحق بين 
اإلدارات 
االمريكية 

ونظام طهران.
العراق،  حالة  يف  اليه  اأ�ضرنا  ما  ان 
ومنها  العربية  الدول  اغلب  على  ينطبق 
على وجه التخ�ضي�س تلك التي عا�ضت ما 
�ضمي خطاأ بالربيع العربي و واقع حال تلك 
يعي�ضون فرتات اخلريف  انهم  يقول  الدول 
العربي ولي�س ربيعه. يف زيارات يل متكررة 
لبع�س االقطار التي عا�ضت اإرها�ضات تلك 

تعترب  حيث  املنطقة  يف  بينهما  النفوذ 
الواليات املتحدة ان العراق خط احمر لها، 
احمر  �ضبه  خط  ا�ضبحت  �ضوريا  حني  يف 
للرو�س، وهذا ما ظهر وا�ضحا يف ال�ضنوات 
يف  ثقلها  بكل  رو�ضيا  نزلت  حيث  االخرية 
�ضوريا يف حماولة ملنع �ضقوط نظام اال�ضد.

االمريكي  الرو�ضي  التناف�س  فاإن  كذلك 
على خريات املنطقة وم�ضتقبلها ال يعني ان 
اي من الطرفني يعمل على تفكيك او انهاء 
)عراقي(  اال�ضدقاء  احد  يل  روى  االآخر. 
اإحدى  يف  الرو�ضي  ال�ضفري  �ضاأل  انه 
اقامها  اثناء دعوة غداء  العربية  العوا�ضم 
ملاذا   2005 �ضرفه يف عام   ال�ضفري على 
وتدعمون  العراق  يف  الفر�ضة  ت�ضتغلون  ال 
املقاومة الإنهاء االحتالل االمريكي للعراق، 
حاالتهم  ا�ضعف  يف  االمريكان  واأن  �ضيما 
نتيجة ال�ضربات املوجعة التي توجهها لهم 
املقاومة العراقية، فكان اجلواب كما يقول 
ال�ضديق مفاجئا، حيث كانت اجابة ال�ضفري 
الواليات  ا�ضعاف  م�ضلحتنا  من  لي�س  انه 
املتحدة االمريكية الأن ذلك �ضيخلق فو�ضى 

يف التوازن الدويل؟؟
  يف منت�ضف ت�ضعينيات القرن املا�ضي 
على  الظامل  احل�ضار  اجواء  خ�ضم  ويف 
بني  تبعث  الرو�ضية  القيادات  كانت  العراق 
امل�ضتوى  رفيعي  مندوبني  واالآخر  احلني 
برمياكوف  ابرزهم  من  وكان  العراق،  اىل 
مبا  ومتخ�ض�ضا  ملما  ا�ضبح  رمبا  الذي 
زياراته  احدى  ويف  العراق.  ق�ضية  يخ�س 
ذراع  يل  تريد  االمريكية  االدارات  وكانت 
قدر  اكرب  تقدمي  على  واإجباره  العراق 
ومنها  �ضئ،  كل  يف  التنازالت  من  ممكن 
وكان  االر�س،  على  بال�ضيادة  يتعلق  ما 
الكويت  يف  النظام  يحر�ضون  االمريكان 
التي  احلدود  تر�ضيم  باإعادة  املطالبة  على 
مل�ضلحتهم،  ر�ضمت  وان  �ضبق  ا�ضال  هي 
يوافق  ال  ان  على  م�ضرا  العراق  وكان 
االمم  من  جعلت  التي  املحاوالت  تلك  على 
�ضد  ا�ضال  املنحاز  اأمنها  وجمل�س  املتحدة 
املطالب،  تلك  لتنفيذ  طيعة  اداة  العراق 
بت�ضريح  برمياكوف  الزيارة خرج  تلك  يف 
قال مبا  العراقي حيث  ال�ضعب  غريب على 
معناه ان على العراق القبول بقرار تر�ضيم 
النفق.  نهاية  يف  ال�ضوء  يرى  كي  احلدود 
وحتت ال�ضغوط من هنا وهناك بني طرف 
العراق  وافق  للفر�س،  متحني  واآخر  حمب 
والعراق  الوعود،  ومعها  الزيارات  وتكررت 
ي�ضري يف نفق الظلمات التي فر�ضتها ارادة 
من  املدعومة  املت�ضهينة  املتحدة  الواليات 
ترى  تكن  مل  التي  العربية،  االنظمة  بع�س 

الب�ضطاء  النا�س  مع  احتاور  كنت  االحداث 
هل فعال انهم تلم�ضوا تغريا كانوا يتاأملونه 
بعد تلك االحداث؟؟ وكان اجلواب متقاربا 

باإمكاننا  ا�ضبح  )لقد  الدول  تلك  كل  يف 
ولكننا  اف�ضل  ب�ضكل  اآرائنا  عن  نعرب  ان 
فكانت  الكرمي  العي�س  فر�ضة  خ�ضرنا 
اال�ضعار مي�ضرة لنا كفقراء واأ�ضبحنا نعي�س 
وكانوا  التغيريات(  تلك  بعد  الكفاف  حالة 
يتاأملون ان يروا ال�ضوء يف نهاية النفق. اإال 
اكرث  ا�ضبح  روؤيتهم  ح�ضب  رمبا  النفق  اأن 

عتمة، والطريق للخروج منه بات اأطوال.
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السياسة

خليل مراد

القرن  من  ال�ضبعينيات  عقد  نهاية  يف 
لها  كانت  عنيفة  متغريات  حدثت  الع�ضرين، 
العربي،  امل�ضرق  دول  على  خطرية  تداعيات 
م�ضت�ضار  برجن�ضكي  زبغنيو  ا�ضدار  اهمها  لعل 
الرئي�س  عهد  يف  االمريكي،  القومي  االمن 
اال�ضالم  توظيف  يف  املعروفة  نظريته  كارتر، 
�ضيا�ضيا، اإثر الغزو ال�ضوفيتي الأفغان�ضتان الذي 
العدو  من  املكونة  لها،  ال�ضاندة  االعمدة  اأف�ضل 
التي  وال�ضعودية،  ال�ضاه  واإيران  ال�ضهيوين 
عاما   ع�ضرين  قرابة  االمريكية  امل�ضالح  حمت 
النظرية،  تلك  االمريكية  االدارات  واعتمدت 
ع�ضكريا  مدعومة  اإ�ضالموية  حركات  بت�ضكيل 
اال�ضرتاتيجية  الإف�ضال  اخلليجي  باملال  و 
اخلليج  منطقة  الإحتواء  الهادفة  ال�ضوفيتية 
القومي  االمن  تهديد  ومنع  بالنفط   الغنية 

االمريكي يف املنطقة.
املتغري الثاين املكمل هو و�ضول خميني اىل 
قمة ال�ضلطة يف ايران والذي ا�ضقط �ضاه ايران 
كذلك  وا�ضقط  الأمريكا،  اال�ضرتاتيجي  احلليف 
اتفاقية اجلزائر التي خلفت نوع من اال�ضتقرار 
لزمن،   العراقية  ـ  االيرانية  العالقات  يف 
ال�ضفوية  اال�ضالمية  بالثورة  ي�ضمى  ما  ون�ضرت 

االمن  هددت  التي  واخلليج  وال�ضام  العراق  يف 
القومي العربي يف ال�ضميم  وا�ضعلت احلرب مع 

العراق عام 1980. 
احلركات  بظهور  الثالث   املتغري  وجاء 
امريكا  دعمتها  التي   التكفريية  االرهابية 
واثرياء اخلليج الإعادة ترتيب املنطقة مبا يخدم 
الت�ضعينيات   عقد  خالل  و  النفطية.  م�ضالهم 
االو�ضط  ال�ضرق  م�ضروع  برييز  �ضيمون  ا�ضدر 
بع�ضوية  االعرتاف  اىل  يدعو  الذي  اجلديد  
ال�ضرق  �ضوق  ادارة  يف  ال�ضهيوين  الكيان 
الدول  تفتيت  مفهوم  على  تقوم  التي  االو�ضط، 
العربية امل�ضتقلة اىل كيانات طائفية وعرقية،  و 

تفر�س الهيمنة على املنطقة.   
�ضدرامل�ضروع   االبن  بو�س  الرئي�س  عهد  ويف 
الذي  الكبري،   االو�ضط  ال�ضرق  االمريكي 
وا�ضتخدام  اخلالقة  الفو�ضى  ن�ضر  على   قام 
افغان�ضتان  غزو  يف  طبقت  التي  املفرطة  القوة 
  2003 عام  العراق  واحتالل   2001 عام 
اىل  االمريكية  املخططات  تهدف  وبالتايل 
واللعب  الفو�ضى  ون�ضر  العربية  املنطقة  متزيق 
من  يوم  يف  تكن  مل  اجتماعية،  تناق�ضات  على 

داع�������ش وال������ح������روب ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
االم���ري���ك���ي���ة   ال���س���ي���اس���ة  ادوات 
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جعلت  املنطقة،  ا�ضتقرار  يف  تاأثري  ذات  االيام 
يرون  وا�ضنطن  يف  اال�ضرتاتيجيني  املخططني 
االهداف  لتحقيق  منا�ضبا  مدخال  الفو�ضى  يف 
قرنا  باإعتباره  والع�ضرين  الواحد  القرن  يف 
امريكيا. وما حدث يف العراق من حرب مدمرة 
يف  االوىل  اخلطوة  كانت  االمريكي   الغزو  بعد 
العراق  وتق�ضيم  تفتيت  ا�ضرتاتيجية  �ضياق  
العراق  ملاذا  وال�ضوؤال  العربي،  امل�ضرق  ودول 
�ضنوات  الثمان  حرب  من  العراق  خروج  الن  ؟ 
منه   خرج  االيراين،   العدوان  على  منت�ضرا 
دول  مبباركة  منازع،  بال  عظمى  اقليمية  قوة 
اخلليج وم�ضر واالردن، التي اإلتقت يف جمل�س 
التعاون العربي، الذي كان بداية حقيقية لقيام 
قوة عربية تفر�س �ضطوتها على املياه  العربية 
وقناة  املندب  وباب  هرمز  م�ضيق  يف  االقليمية 
ال�ضوي�س، وت�ضكل �ضغطا على اأمريكا وحلفائها 
الفل�ضطينية  الدولة  بقيام  للقبول  الغربيني،  
وفر�س  ال�ضهيوين،  العربي  ال�ضراع  وانهاء 

ال�ضالم العربي على املنطقة. 
اجلدد  املحافظني  دفع  التطور  هذا 
ادارة  على  امل�ضيطرة  ال�ضهيونية  واجلماعات 
مكثفة  ونقا�ضات  درا�ضات  بو�ضع  االبن  بو�س 
دول  ومتزيق  تفتيت  خمطط  و�ضع  اىل  انتهت 
املنطقة اىل كيانات ه�ضة، وبعد احتالل العراق 
بادرت امريكا اىل بذر نبتة الطائفية املقيتة يف 
ال�ضلطة ال�ضيا�ضية التي �ضنعتها  بعد االحتالل 
الطائفية  املحا�ض�ضة  مبداأ  على  قامت  والتي 
واحلروب  املذهبية  الفتنة  بيئات  اوجدت   ،
الطائفية منذ عام 2006 لتمتد وتت�ضع دائرتها 
�ضنوات.  عدة  يف  واليمن  ولبنان  �ضوريا  لت�ضمل 
النبوءات  ار�س  العراق  )كتاب  على  واملطلع 
العقد  يف  امريكا   يف  �ضدر  الذي  والفنت( 
وخ�ضع  والع�ضرين،  احلادي  القرن  من  االول 

تو�ضلت  االبي�س،  البيت  داخل  نقا�ضات  اىل 
والق�ضاء  العراق  احتالل  ان  ا�ضتنتاجات  اىل 
ا�ضرتاتيجيا.  هدفا  يعد  العربي  نظامه  على 
و�ضرورة االقرتاب من ايران خميني لدورها يف 
م�ضاندة امريكا يف حربها على افغان�ضتان. اذا 
األوية ايرانية �ضبقت  تذكر الوثائق املن�ضورة ان 
دور  ان  كما  كابل،  دخول  يف  االمريكية  القوات 
ايران كان مبا�ضرا يف دفع عمالئها للت�ضلل اىل 
للم�ضاركة  واجلنوبية  الو�ضطى  العراقية  املدن 
وا�ضحا  االيراين  والدور  العراق،  احتالل  يف 
الهيمنة  وفر�س  الطائفية  ال�ضلطة  حماية  يف 
االمنية  والقوات  احلكومة  على  الفار�ضية 
العراقية ويف تدمري �ضوريا ولبنان واليمن خالل  
يوؤكد  ما  واليمن.  �ضوريا  يف  الطائفية  احلروب 
التوافقات االيرانية ـ االمريكية، اأن متدد ايران 
مت مبوافقة امريكية يف هذه الدول وخا�ضة بعد 

عام 2013 يف �ضوريا والعراق.

 املتغري الرابع االخري هو االخرتاع اجلهنمي 
يف  ومتددها  تدعيمها  ويف  داع�س  لع�ضابات 
لتفتيت  ارهابية  اأداة  وهي  و�ضوريا  العراق 

املنطقة برمتها.
فما هي داع�س؟

اال�ضالموية  اال�ضولية  احلركة  وليدة  هي 
املخططات  مع  ارادتها  اإلتقت  املتطرفة، 
اثرياء  ومب�ضاندة  وال�ضهيونية،  االمريكية 
ال�ضلفية يف عدة دول خليجية وا�ضالمية مرتبطة 
الن�ضيج  لتفتيت  االمريكية،  الدوائر  بفلك 
يف  الهدف  وهذا  والعربي،  الوطني  االجتماعي 
جوهره يخدم اهداف  الكيان ال�ضهيوين، الذي 
زرعه اال�ضتعمار الربيطاين ملنع الوحدة العربية 
على  �ضاعدت  انها  ف�ضال  العربية،  والنه�ضة 
وتركيا  ايران   وخا�ضة  االقليمية  الدول  متدد 
مب�ضاريعها امل�ضبوهة  يف ارا�ضي العراق و�ضوريا  
وليبيا،  م�ضر  اىل  و�ضوال  واليمن  والبحرين 
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السياسة

الرقة   اإجتياحه  بعد  االرهابي  التنظيم  هذا 
االرا�ضي  يف  ومتدده  واالأنبار  واملو�ضل  ال�ضورية 
اأرعب  بغداد،  وحميط  دياىل  حتى  العراقية 
قرابة  �ضيطرته  حتت  عا�ضوا  الذين  ال�ضكان 
اربعة اعوام، وارتكب جرائم ابادة بحق �ضكان  
وخطف  والفلوجة،  واملو�ضل  �ضنجار  مدينة 
البع�س منهن يف  وباع  العراقيات  الن�ضاء  اآالف 
وكان  اجلن�ضي.  واال�ضرتقاق  النخا�ضة  ا�ضواق 
�ضعود داع�س  مربرا بتنامي الطائفية ال�ضفوية 
ومتزيق املجتمعات يف العراق و�ضوريا ويف نهاية 
االرهابي يف  الدولة  تنظيم  انهار   2017 عام 
الذي   اجلوي  التحالف  �ضربات  بفعل  العراق 
و  العراقية  املدن  ع�ضرات  تدمري  يف  ت�ضبب 
ايران  من  املدعومة  املل�ضيات  ع�ضرات  ظهور 

يف  كرد�ضتان  اقليم  ومتدد  بغداد،  و�ضلطة 
املركزية  للحكومة  اداريا  تابعة  ارا�ضي عراقية 
مئات  ان  لالإهتمام  املثري  واالمر  بغداد.  يف 
اآالف من املقاتلني الدواع�س يف العراق و�ضورية 
مئات  وعدة  ال�ضكان  بني   حا�ضنات  يف  اختفوا 
الباغوز  قرية  من   العراقية  القوات  �ضحبتهم 
العراق  داخل  اىل  االخرياملحا�ضر،  املعقل 
حتت م�ضوغ اعتقالهم مع عوائلهم. والذي ينذر 
اآخر  م�ضمى  وحتت  جديد  مبخطط  بتوظيفهم 

ال�ضتمرار خمطط  اال�ضتنزاف والقتل.
ان داع�س �ضقطت ع�ضكريا باالرادة الدولية 
دورها  انتهاء  بعد  �ضنعتها  التي  واملحلية 
اال�ضلحة  من  االأطنان  اآالف  ببيع  املر�ضوم، 
يف  العراق  اقت�ضاديات  وا�ضتنزاف  والذخائر 

العراق  يف  داع�س  هزمية  رغم  و  عبثية.  حرب 
ومناطق عديدة يف �ضوريا، ولكن ال تزال متتلك 
للبا�س  مهياأة  وهي  مذهبية  او�ضاط  بني  ر�ضيد 
ثوب جديد  لتحقيق هدف جديد، خا�ضة عندما 
تلتقي اإرادتها مع قوة دولية ت�ضوغها من جديد، 
جبني  يف  قامتة  �ضوداء  بوؤرة  خلفت  نهايته  وان 
التاريخ الديني املذهبي امل�ضي�س املوظف دوليا، 
واإبتلعت كل م�ضاوىء وعيوب هذا الزمن املرتدي 
وقذفت باأجيجها املاأزوم يف وجه منطقة مثقلة 
باالأزمات واملتاعب وزادت من تفاقم االو�ضاع، 
بهجرات مريرة تغزو ال�ضواطىء االوربية بعنف 
طلبا للحماية والعطف من دول االحتاد االوربي، 
فاأختار ان  الوح�ضي،  الداع�ضي  الظلم  من جور 
عر�س  واجلائعة  املتعبة  واأ�ضره  باأحالمه  يرمي 
البحار امل�ضرعة للموت واالماكن املجهولة، وقدر 
والويالت  املاآ�ضي  تعي�س  ان  العربية  منطقتنا 
بدون اأمل اأو اأفق للخروج من هذه امل�ضائب او 
نهاية لهذا الظالم الدام�س. و رمبا ين�ضب هذا 
الغول انيابه  واأظافرة القاتلة يف منطقة عربية 
بيئات  اىل  تتحول  املطاولة.  عن  عاجزة  رخوة 
وحا�ضنات لنمو االنيميا العفنة املنفلتة واملغذية 
بدماء م�ضبوهة، ومثلما اختفت القاعدة لتظهر 
داع�س، �ضترتاجع داع�س لتظهر اأخرى، فت�ضطع 
وتقتل  �ضمومها  تنفذ  فتكا  اأ�ضد  جديدة  نار 
فتح�ضد  ب�ضكانها،  مزهوة  مدن  وتدمر  وتنهب 
عفيفات،  طاهرات  ن�ضاء  و  والثكاىل  االبرياء 
للجماع،  نكاح  اىل  و�ضحاها  ليلة  بني  يتحولن 
ي�ضفي عليها ف�ضاد ب�ضرعية مذهبية. كل ذلك 
لتبقى غيمة التطرف والت�ضدد باقية يف ار�ضنا 
هجرات  جراء  من  �ضماتها  تفقد  التي  العربية 

اال�ضتيطان الفار�ضي امل�ضبوه.
تنت�ضر  بيئات  من  اخلال�س  كيف   وال�ضوؤال 
باالفكار  مدجج  �ضباب  بني  ال�ضموم  فيها 
زائفة؟   فردو�ضا  اجل   من  ينتحر  املتطرفة 
وكيف ال�ضبيل ملواجهة االفكار املا�ضوية املغلقة 
التي تع�ضع�ضت باأذهان املاليني، تدفع االطفال  
وال�ضبايا  والن�ضاء يف م�ضاريع جاهزة لالنفجار 

و�ضط بيئات اجتماعية م�ضتقرة واآمنه؟
 كل هذا الو�ضع املت�ضائم بحاجة اىل تر�ضيخ 
ثقافة �ضيا�ضية واجتماعية توؤمن بالدميقراطية 
تطوير  و  حريته  امتالك  من  املواطن  ومتكني 
البحوث العلمية واالن�ضانية يف ميادين احلياة، 
القيم  تغر�س  و  تنمي  تربوية  مناهج  واعتماد 
واالعرتاف  امل�ضاواة،  على  القائمة  ال�ضحيحة  
بالتنوع االن�ضاين، وحتقنها يف �ضرايني املجتمع، 
�ضبيال لتخطي ظلمات الواقع املتخلف واملرتدي 
وهي العالج الوحيد للخروج من دوامة االرهاب 
واملا�ضوية املقيتة واال�ضتبداد والتطرف املذهبي 
واحلداثة  املدنية  بقيم  واالميان  ال�ضيا�ضي، 

واملعا�ضرة .  
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 خالد يحيى جابر النعيمي

والمنظمات  والشخصيات  للنخب  واشنطن  مؤتمر 
الوطنيه العراقيه، ما له و ما عليه؟

يف الثالث ع�ضر من اأذار 2019  اإجتمعت 
عن  وممثليني  عراقية  ونخب  �ضخ�ضيات 
العا�ضمة  يف  عراقية  وطنية  وقوى  منظمات 
)متحدون  �ضعار  حتت  وا�ضنطن  االمريكية 
قد وجهت من  الدعوة  وكانت  العراق(.  الأنقاذ 
االمريكية،  ـ  العراقية  ال�ضداقة  جمعيتا  قبل 
املوؤمتر  يف  و�ضارك  العراق.  وتقدم  وحرية 
ممثلني  اىل  اإ�ضافة  امريكية،  �ضخ�ضيات 
خلق،  جماهدي  كمنظمة  االيرانية  للمعار�ضة 
االحوازية،  والف�ضائل  القوى  عن  وممثليني 
الهدف  كان  و  الفار�ضية.  غري  ال�ضعوب  وجبهة 
االأدارة  اىل  ر�ضالة  اي�ضال  للموؤمتر  اال�ضا�ضي 
االأمريكية، والراأي العام االمريكي حول �ضرورة 
بت�ضحيح  احلالية  ترامب  اأدارة  قيام  واأهمية 
مقدرات  وت�ضليم  العراق،  احتالل  خطاأ 
نظام  اأقامت  التي  طهران  ماليل  اىل  البالد 
�ضيا�ضي فا�ضد وفا�ضل يقوم على ا�ض�س طائفية 
جمرمة  وملي�ضيات  ع�ضابات  تقوده  وعن�ضرية 

مواليه الأيران.
التي  والنتائج  املوؤمتر   هذا  اهداف   وعن 
مع  لقاء  العرب«  »كل  ملجلة  كان  اليها،  تو�ضل 
الدكتور ح�ضام الراوي ليجيب على اأ�ضئلتنا حول 

املوؤمتر. 
يف  عقدمتوه  �لذي  �ملوؤمتر  �أهمية  ماهي  ـ 
و��سنطن بتاريخ �لثالث ع�سر من �أذ�ر 2019 
ومنظمات  ونخب  �سخ�سيات  ح�سرته  و�لذي 
�ردمت  �لتي  �لر�ساله  وماهي  وطنية،  عر�قية 

�أي�سالها من خالل هذ� �ملوؤمتر؟
يف  انعقد  انه  املوؤمتر  عقد  اأهمية  تاأتي  ـ 
القرار  ومركز  االإدارية  العا�ضمة  وا�ضنطن 
القوى  ر�ضالة  الإي�ضال  االمريكي.  ال�ضيا�ضي 

االوىل  امل�ضوؤولة  االمريكية  االدارة  الوطنية اىل 
يف  احتالله  منذ  العراق  يف  حدث  ما  عن 
اآلت اليه االمور من �ضيطرة ايران  وما   2003

على مقدرات العراق.                      
وم�ساركة  ح�سور  هناك  كان  هل  ـ 

ل�سخ�سيات �مريكية و�وربية يف �ملوؤمتر؟
وعربية  عراقية  �ضخ�ضيات  ح�ضرت  لقد  ـ 
ومن  امريكا  داخل  من  الوطنية  النخب  من 
كندا و اأوروبا والبالد العربية، وكذلك ح�ضرت 
تدعم  مهمة  امريكية  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات 
ت�ضامن  ر�ضائل  و�ضلتنا  و  العادلة.  ق�ضايانا 
من  للتخل�س  العادلة  �ضعبنا  مطالب  تدعم 
الهيمنة االإيرانية على مقدرات العراق ونفوذها 

التخريبي يف املنطقة.  

املقررات  لتنفيذ  األيه  و�ضعتم  هل  ـ 
والتو�سيات �لو�ردة يف �لبيان �خلتامي خا�سة 
و�أنها ت�سمنت نقاط مهمة من �لكو�رث �لتي 
ل�سيطرة  نتيجة  �لعر�قي  وبال�سعب  به  حلت 
�سيا�سيا  �لبالد  مقدر�ت  على  طهر�ن  ماليل 

و�أقت�ساديا و�أمنيا؟
من  املقررات  لتنفيذ  اآلية  و�ضعت  نعم  ـ 
االت�ضال  الإدامة  متابعة  جلان  ت�ضكيل  خالل 
الدولية  و  االمريكية  ال�ضيا�ضية  بال�ضخ�ضيات 
العراقي  ال�ضعب  مطالب  مع  واملت�ضامنة  املهمة 
املوؤ�ض�ضات  داخل  �ضغط  قوى  الإيجاد  العادلة، 
اإيجابية  مواقف  لتبني  الدولية،  و  االمريكية 

الإنقاذ العراق من الهيمنة االإيرانية.       
ـ ماهو تقيمكم الأعمال �ملوؤمتر وهل هناك 
يف  �سو�ء  له  مكمال  �آخر  موؤمتر  لعقد  نيه 

�مريكا �أو يف �ساحة �أخرى   
حمنة  الإبراز  مهمة  خطوة  يعترب  املوؤمتر  ـ 
ال�ضاحة  وعلى  الدويل  امل�ضتوى  على  العراق 
االمريكية ب�ضكل خا�س حيث ان حمنة ومعاناة 
ال�ضعب العراقي مل تلقى اي اهتمام دويل رغم 
بالن�ضبة  اأما  حمنته.  بدء  على  عام   16 مرور 
�ضتحدده  فذلك  امل�ضتقبل  يف  اآخر  موؤمتر  لعقد 
ولكن  ذلك.  ت�ضتدعي  م�ضتجدات  اأية  ح�ضول 
يف  موؤمترات  تعقد  ان  ال�ضروري  من  اعتقد 
ان  واأعتقد  العادلة،  ق�ضيتنا  لن�ضرة  اأوروبا 
اخواننا من النخب الوطنية يف اأوروبا يح�ضرون 

لعقد موؤمترات لن�ضرة وانقاذ العراق.
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بدمائهم  الوطن  اأر�س  مهروا  الذين  ال�ضهداء 
�ضهداء،  يتقبلهم  ان  اهلل  ن�ضاأل  الطاهرة، 
النظام  �ضجون  يف  املعتقلني  �ضمود  اأحيي  كما 

الدكتاتوري.
ودور  وا�ضتمراريتها،  باالإنتفا�ضة  ا�ضيد  كما 
الفاعل  الدور  واأي�ضا  فيها،  وال�ضباب  الطالب 
تتقدم  هي  و  ال�ضودانية  املراأة  به  تقوم  الذي 
ار�س  كل  يف  الرجل  جنب  اىل  جنبا  ال�ضفوف 
اإلتزموا  الذين  الثوار  ولكل  لهما  حتية  الوطن، 
ب�ضلمية التظاهرات طوال الثالثة ا�ضهر املا�ضية، 
ال�ضعب  وعي  عن  معربين  املفرط  العنف  رغم 
مقاومة  يف  الكبري  الن�ضايل  وتراثه  ال�ضوداين، 

االنظمة اال�ضتبدادية.
جناح  بعد  ملا  ت�سور�تكم  ماهي  علي  �أ�ستاذ  ـ 

�النتفا�سة؟
ـ نحن ن�ضعى اأوال الإ�ضقاط النظام الدكتاتوري 
العنف  عن  بعيدا  وطننا  علي  واملحافظة 
تلبي  التي   القانون  دولة  واإقامت  والفو�ضي، 
تكويناتهم  مبخلتف  ال�ضودانيني  جميع  ا�ضواق 
وطني  بديل  حكومة  واقامت  والدينية،  الثقافية 
ال�ضعب  افراد  بني  العدالة  يحقق  دميقراطي 

للمرحلة  وثائق  من  جمموعة  وهناك  متيز.  دون 
الوطنية  القوى  مع  حولها  االتفاق  مت  االنتقالية 

كوثيقة البديل الدميقراطي.
يتخوفون  �ال�سالميني  بع�س  علي  �أ�ستاذ  ـ 
من �ق�سائهم بعد جناح �النتفا�سة �ل�سود�نية.. 

ماذ� تقول؟ 
لدينا  ولي�س  احدا،  الإق�ضاء  ن�ضعى  ال  نحن  ـ 
عداوة �ضخ�ضية مع احد، لكن هنالك  اأمور يجب 

ان تكون وا�ضحة جدا وهي:
اوال: البديل يجب ان يكون من  قوى االنتفا�ضة 

ال�ضعبية. 
ثانيا: نحن ن�ضدد علي رد املظامل  وحماكمة 
كل من اأجرم بحق ال�ضعب ال�ضوداين  �ضواء كانت 
ال�ضعب  اهداف  لتحقيق  ون�ضعي  دماء،  او  اأموال 
اإنتقامية،  لدينا نزعة  ولي�س  اإ�ضرتداد حقوقه  يف 

ون�ضعى ل�ضيادة حكم القانون.
تطرحة  �لذي  �حلو�ر  يف  ر�أيكم  ماهو  ـ 

�حلكومة �الآن؟
النظام،  من  مكررا  خطابا  ا�ضبح  احلوار  ـ  
يلجاأ اليه كلما احكمت اجلماهري قب�ضتها عليه، 

 معتصم الزاكي

حكومة  �العتقال،  من  ��سهر  ثالثة  بعد 
�لب�سري باخلرطوم تطلق �سر�ح �ملنا�سل �لقومي 
�لقومية  ع�سو�لقيادة  �ل�سنهوري  �لريح  علي 
�سر  �أمني  و  �ال�سرت�كي  �لعربي  �لبعث  حلزب 
به  �إلتقت  �لعرب"  "كل  جملة  �ل�سود�ن.  قطر 
منزله  �إزدحام  من  �لرغم  �لعامرعلى  د�ره   يف 
بال�سيوف، بحو�ر �سريع حول �لو�سع �ل�سيا�سي 
�لر�هن د�خل �ل�سود�ن خا�سة، و�لوطن �لعربي 
ب�سكل عام، و �أجاب على ��سئلتنا ب�سدر رحب، و 

�أفق فكري و�سيا�سي و��سع.

ـ بد�ية �حلمدهلل على �ل�سالمة ��ستاذ علي. 
�ضعبنا حرية  ينال  اأن  وعقبال  ي�ضلمكم  اهلل  ـ 
والدميقراطية  باحلرية  وينعم  كاملة،  وطنه 
اأحيي  ان  ا�ضمحوا  بداية  االجتماعية.  والعدالة 
النظام  منازلة  يف  وقوته  البا�ضل  �ضعبنا  �ضمود 
ارواح  على  اترحم  كما  الفا�ضد،  الدكتاتوري 

بعد إطالق سراحه و في لقاء خص به "كل العرب"

شامل  وطني  إجماع  السنهوري:  الريح  علي 
الفاسد ال��دي��ك��ت��ات��وري  ال��ن��ظ��ام  إلس��ق��اط 
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و�ضرعان ما ينق�س على احلريات كما حدث يف 
ال�ضابق،

م�ضاألة  يف  النظام  مع  التفاو�س  نقبل  نحن 
واحدة فقط، وهي  كيفية  ت�ضليم ال�ضلطة لل�ضعب 
مار�س  نظام  مع  حوارا  لكن  النظامية،  والقوات 
30 عاما فهذا حوار ال جدوى  �ضيا�ضية التمكني 

منه  ولن يقود اىل اي نتائج.
النتفا�سة  روؤيتك   هي  ما  علي،  �أ�ستاذ  ـ 

دول  كل  اىل  ميتد  واجلزائر  ال�ضودان  يف  حدث 
الوطن العربي، فاالنتفا�ضة ال�ضعبية العربية االآن 
عنوانها الرئي�ضي هو الدميقراطية وحكم القانون 
انت�ضار ثورة اجلزائر  الف�ضاد، ونعترب  ومكافحة 
مرحلة  وهي  جمعاء،  العربية  لالإمة  اإنت�ضار  هو 
للنهو�س  العربي   الن�ضال  حركة  من  جديدة 
على  اعتمدت  االنتفا�ضات  هذه  وكل  والتقدم، 
يف  اأنها  من  الرغم  على  خال�ضة،  وطنية  ارادة 
ملحا�ضرتها  الدولية  القوى  ت�ضعى  كانت  بداياتها 
واحتوائها مبختلف الطرق، يف ال�ضودان مثال عرب 
الدول.  بقية  يف  وغريها  الناعم  الهبوط  نظرية 

حتية ل�ضعب اجلزائر ولثورته ال�ضعبية. 
كلمة �خرية ��ستاذ علي؟ ـ

ـ ح�ضل اجماع وطني �ضامل االآن يف ال�ضودان  
من اجلميع، ال�ضعب 

النظام  اإ�ضقاط  على  الوطنية  والقوى 
ال�ضعبية   االنتفا�ضة  ان  الفا�ضد، كما  الدكتاتوري 
�ضقوط  وا�ضبح  ال�ضوداين  املجتمع  كل  عمت  
الثورة  فاإ�ضتمرار  ادنى.  او  قو�ضني  قاب  النظام 
العامل  هو  �ضلميتها  على  واملحافظة  وت�ضاعدها 
ال�ضكر  كل  ال�ضامل.  انت�ضارها   بتحقيق  املهم 
رئي�س  املرعبي  علي  لالأ�ضتاذ  و  العامرة  ملجلتكم 

التحرير و نتمنى لكم التوفيق.

�ل�سعب �لعربي يف �جلز�ئر؟
لكل  انت�ضار  ال�ضعب اجلزائري هو  انت�ضار  ـ 
2011 عندما  مثلما حدث عام  العربية،  االمة 
ال�ضباب  دعمها  و  التون�ضية،  االنتفا�ضة  انطلقت 
االمة  توؤكد وحدة  التي  ال�ضعارات،  بذات  العربي 
من  الرغم  على  امل�ضرتك،  وم�ضريها  العربية 
كما  م�ضارها  عن  وحرفها  االحتواء  حماوالت 
اجلماهري  االآن  لكن  واليمن،  �ضوريا  يف  حدث 
ما  ونتوقع  ال�ضابقة،   التجارب  من  اإ�ضتفادت 
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تلك  غري  وم�ضريات  تظاهرات  لكونها  كثب، 
املعهودة يف ما �ضبقها من تارب الربيع العربي 
يف  لالأ�ضف  وانتهى  عربية،  بلدان  اجتاح  الذي 
اأغلبه اإىل كوارث وطنية وقومية ونكو�س وخراب 
اجلماهري  حراك  يف  وخيبة  وتراجع   وعنف 

العربية.
انتفا�ضتهم  اأن  على  اجلزائريون  ي�ضر 
عنها  يعرب  �ضلمية،  و�ضتبقى  �ضلمية،  ال�ضعبية 
واحد  عنوان  حتت  وعفوية  بتلقائية  جماهرييا 
هو "احلراك ال�ضعبي" ، وهي لي�ضت ربيعا عربيا 
تنت�ضب لفعل  اأو  اآخر، وال تقوده جماعة معينة، 
اأو حتى   وتاأثري حزب معني او �ضخ�ضية معينة، 
منها  �ضيا�ضية،  معار�ضة  ن�ضاط  اإىل  اإ�ضافتها 
باتت  تعتا�س من ريوع بطانة النظام ال�ضيا�ضي 
انه  بعد،   عن  له  للمراقب  يبدو  الذي  القائم، 
رئا�ضي،  د�ضتوري  اأو  دميقراطي  كنظام  يبدو 
هذا  اأن  عن  تف�ضح  له  قرب  عن  ال�ضورة  لكن 
النظام متكن بذكاء ودهاء من احتواء قيادات 
و�ضخ�ضيات  اأحزاب  وكذلك  املواالة،  اأحزاب 
املوؤطرة  ومنها  ر�ضميا،  املعتمدة  املعار�ضة 
باأحزاب وجماعات وع�ضب تتمثل بن�ضب ريعية 
ولكنها  اجلزائري،  الربملان  غرفتي  يف  لها 
قواعدها  عن  حتى  معزولة  حالة  اإىل  انتهت 
ومكا�ضب  اأعطيات  تنتظر  وظلت  ال�ضعبية، 
اإىل  دعاها  كلما  ال�ضيا�ضي  النظام  من  نفعية 
تكرار م�ضرحية االنتخابات يف املجال�س البلدية 

وال�ضعبية والبلدية وحتى الرئا�ضية.
اجلزائر  يف  ال�ضعبي  احلراك  يرتبط  ال   
باأية اأجندة عربية اأو جهوية اأو دولية، فهو نتاج 
االنتظار  من  وطويل  ع�ضري  جزائري  خما�س  
وال�ضرب وحتمل العديد من امل�ضاعب املعي�ضية 
ثالث  بعد  اجلزائري  ال�ضعب  من  نالت  التي 
الع�ضرية  االأوىل،  و�ضفت  متتالية،  ع�ضريات 
ت�ضاعد  طابعها  كان  التي  ال�ضوداء،  الدموية 
فكانت  املا�ضي،  القرن  ت�ضعينيات  يف  االإرهاب 
بحدود  ذبحت  قد  الوطنية"  "املاأ�ضاة  فواجع 
220 األف جزائري وجزائرية على مدى ع�ضر 
املريرة  احلقبة  تلك  انتهت  قا�ضية،  �ضنوات 
الوطني  الوئام  ميثاق  وتوقيع  مب�ضاحلة وطنية 
الذي بداأه و�ضرع يف تنفيذه وا�ضتكماله الرئي�س 
اجلزائري ال�ضابق اجلرنال ملني زروال، وبعدها 

جرت انتخابات رئا�ضية م�ضبقة، ت�ضلم عهدتها 
تعديالت  وبعد  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�س 
يحكم  بات  حتى  ل�ضاحله،  متتالية  د�ضتورية 
البالد يف اأربعة عهدات رئا�ضية متتالية، ق�ضى 
منها عهدتني اأخريتني، وهو مقعد مر�ضيا، لكن 
الرئي�س  بطانة  من  املنتفعة  املجموعة  اإ�ضرار 
على  ت�ضر  ظلت  اأ�ضرته   من  اأفراد  وبع�س 
تر�ضيحه لعهدة خام�ضة، وهو مغيب  متاما عن 
اإدارة الدولة الفعلية، كانت هذه اخلطوة، مبثابة 
ال�ضيا�ضي  النظام  ظهر  ق�ضمت  التي  الق�ضة 
متاما  حما�ضرا  االأمر  به  انتهى  الذي  القائم، 
فردي،  �ضبه  وبحكم  �ضيق،  دكتاتوري  رواق  يف 
قاده يف البدء الرئي�س بوتفليقة، لكن ا�ضتفحال 
حالته املر�ضية قد ترك االإدارة العامة لل�ضلطة، 
بوا�ضطة  التخريب،  من  دوامة  يف  تنغم�س  وهي 
العابثة  واملجموعات  الف�ضاد  بوؤر  تقودها  اأيدي 
على  لتح�ضل  العامة،  وال�ضيا�ضة  باالقت�ضاد 
والتهريب  وال�ضفقات  واملقاوالت  الريوع 
موؤ�ض�ضات  ونهب  ال�ضرائب  دفع  عن  واالمتناع 
جيوبها  ل�ضالح  العام  القطاع  وت�ضفية  الدولة 
ما  ذلك  وجمموعاتها،  عوائلها  من  والأفراد 
وف�ضادا،  وترديا  تعفنا  االأو�ضاع  �ضوء  من  زاد 
ال�ضعب  دفع  اإىل  قادت   ، عدة  م�ضتويات  وعلى 
التي  مطالبه  عن  ليعرب  منتف�ضا  ال�ضارع،   اإىل 
رف�س  حالة  من  تدريجيا؛  �ضقوفها  ت�ضاعدت 
اإعادة تر�ضيح الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�ضة، 
غياب  من  منتفعة  جمموعة  قبل  من  خا�ضة 
حمددة  فئات  وهي  مر�ضيا،  الق�ضري  الرئي�س 
ال�ضعب  منا�ضدة  رغم  منه،  امل�ضتفيدين  من 
الرئي�س  تر�ضيح  عن  والعدول  للكف  اجلزائري 
املريب،   الرت�ضيح  هذا  مثل  ورف�س  املري�س، 
التحالف  باأحزاب  ي�ضمى  ما  اإ�ضرار  لكن 
الرئا�ضي، ويف مقدمتهما حزبي جبهة التحرير 
مع  وبالتحالف  الدميقراطي  الوطني  والتجمع 
الرئي�س  وعائلة  املالية  امل�ضالح  جمموعات 
جماعتها،  مع  جمتمعة  عاثت  التي  بوتفليقة، 
االأمر  بها  و�ضل  حتى  البالد،  اأحوال  يف  ف�ضادا 
ال�ضيا�ضي  مبالها  ت�ضتويل  ان  اجلماعات  بتلك 
التحكم  على  اخلا�س  اإعالمها  ونفوذ  الفا�ضد 
من  تريده  من  واإي�ضال  بغرفتيه،  بالربملان 
هاتني  اإىل  املنا�ضب  وطالبي  ال�ضيا�ضة،  تار 
�ضلت  اللتني  الهامتني،  الت�ضريعيتني  املوؤ�ض�ضتني 

فاجاأ اجلزائريون العامل بعد انتظار طويل، 
اختمرت  �ضبابية،  �ضلمية  ثورة  اأول  بحراك 
متتالية،   عاما  ثالثني  مدى  على  اإرها�ضاتها 
ال�ضعبية  االنتفا�ضة  هذه  رحمها  يف  لتولد 
انتفا�ضة  تنفجر  العام  قوامها  ويف  املتميزة، 
واالت�ضاع،  الت�ضاعد  �ضريعة  العن�ضر،  �ضبابية 
م�ضتعينة  الو�ضائل،  ح�ضارية  التعدد،  مليونية 
اأول  منذ  متم�ضكة،  االجتماعي،  بالتوا�ضل 
عن  ال�ضلمي  والتظاهر  بالتعبري  لها  �ضرخة 
داخل  االنت�ضار،  وا�ضعة  باتت  التي  املطالب 
البالد  وخارج اجلزائر، �ضملت كل مدن وقرى 
اإىل  وكافة موؤ�ض�ضاتها، حتى و�ضلت تظاهراتها 
جاليات  تتواجد  وحيثما  العامل،  عوا�ضم  اأهم 
حتت  موحدة  وهي  الوطن  نداء  لبت  جزائرية 

راية جزائرية واحدة.
املجتمع  قطاعات  كل  فيها  اأ�ضهمت  وقد 
اجلزائري، ومن كل االأجيال، واعتمدت تعبئتها 
احل�ضور  بني  ما  �ضتى،  جديدة  اأ�ضاليب  على 
باالإطار  التزاما  والتعبوي  والتلقائي  العفوي 
اأماكن  يف  الواعي  واحل�ضور  املنظم   العام 
ومواعيد احلراك ال�ضعبي العام، الذي بداأ يعرب 
من  املبادرات  من  جملة  خالل  من  نف�ضه  عن 
القوى  مع  وخا�ضة  اأ�ضكاله،  بكل  العنف  رف�س 
االأمنية، وترك اأماكن التظاهر نظيفة، و�ضادت 
بامل�ضاركة  والفخر  واملحبة  االلتقاء  حميمية 
مبادرات  كانت  وكلها  االجتماعية،  الفئات  لكل 
ذاكرة  يف  �ضتبقى  واإن�ضانية،  ومبدعة  خالقة 
عن  يراقبها  الذي  والعامل  القادمة  االأجيال 

ال��ث��ورات  ي��دش��ن أول  ال��ج��زائ��ر  ش��ب��اب 
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�ضوت  اإىل  لال�ضتماع  واالإخال�س  االإرادة  بهما 
تطلعات  وخا�ضة  اجلزائري،  ال�ضعب  ومطالب 
 65 حوايل  ت�ضكل  التي  ال�ضبابية  املجموعات 
مليون   42 البالغ  ال�ضكان  جمموع  من  باملائة 

جزائري. 
اجلزائري  احلدث  اإىل  العامل  التفت  رمبا 
اجلمع  اأيام  تظاهرات  �ضجلت  اأن  بعد  املفاجئ 
مار�س/   8 و  �ضباط  فيفري/   22 يف  املتتالية 
اآذار  مار�س/   15 تظاهرة  واأخريها  اآذار، 
تقدر  حيث  مليونية،  كانت  وكلها    ،  2019
بحوايل  منها  االأخرية  اجلمعة  تظاهرات 
هناك  كانت  بينهما  وما  متظاهر.  مليون   22
كثرية  حا�ضدة  وتمعات  وم�ضريات  تظاهرات 
اجلامعات،  و�ضباب  لطلبة  منها  حت�ضى،  ال 
والقطاعية  املهنية  والتجمعات  والثانويات، 
واملحامني  اجلامعات  اأ�ضاتذة  مقدمتها  يف 
ان�ضمام  اإىل  و�ضوال  واالإعالميني،  والق�ضاة 
املدين، ويف مقدمتها  املجتمع  غالبية منظمات 
العلماء  وجمعية  للمجاهدين،  الوطنية  املنظمة 
واأيدتا  احلراك  هذا  باركتا  اللتان  امل�ضلمني، 
فردي  ب�ضكل  اأع�ضائها،  وا�ضرتك  مطالبه 
مظاهرات  معظم  يف  جماعي،  اأو  و�ضخ�ضي 

احلراك وتمعاته.
اجلزائرية  الوطنية  الوحدة  ظهرت  لقد   
وفخورة  م�ضرفة  �ضورها،  باأجمل  ب�ضورة 
مبا�ضيها وحا�ضرها، وعك�ضت التظاهرات اإخوة 
املجتمع،  فئات  كافة  بني  لها  نظري  ال  وحميمية 
�ضارمة  م�ضرتكات  تعك�ضها  امل�ضاركات  وكانت 
مع  وحده،  اجلزائري  العلم  رفع  يف  وحمددة 
ا�ضتثناء ح�ضور علم فل�ضطني، واعتبار مرجعية 
لل�ضعارات،  منطلقا   1954 نوفمرب  ثورة 

اجلزائري،  لل�ضعب  الثوري  بالتاريخ  واالعتزاز 
املليون  �ضهداء  لت�ضحيات  واالحرتام  والتبجيل 

ون�ضف املليون �ضهيد. 
واملغنون  وال�ضعراء  االأدباء  اأ�ضهم  وقد 
روح  بث  يف  وامللحنون  واملن�ضدون  والفنانون 
التوا�ضل  �ضبكات  غذى  مبا  الوطني  الت�ضامن 
�ضمعية  مواد  من  التعبئة  مبواد  االجتماعي 
والتوجيه  والتحري�س  ومكتوبة،  وب�ضرية 
على  احلفاظ  �ضرورة  اإىل  والدعوة  وااللتزام 
وعدم  ال�ضعبي،  واحلراك  االنتفا�ضة  �ضلمية 
معينة،  كتلة  اأو  جمموعة  اأو  لقائد  ارتهانها 
واالدجلة  اجلهوية  الدعوات  كل  رف�ضت  كما 
ال�ضيا�ضوية والتفرقة لل�ضعب اأو للمطالب �ضعودا 
اأن  مع رفع �ضقف املطالب يوما بعد يوم، طاملا 
احلراك،  �ضوت  �ضماع  تتجاهل  ظلت  ال�ضلطة  
له، وحيث  مثيل  وارتباكا ال  تخبطا  تعي�س  وهي 
الفاعلة  النقابات  غالبية  لها  ت�ضتجب  مل 
مع  احلوار  النخب  ورف�ضت  وال�ضخ�ضيات، 
العمامرة،  ونائبه  بدوي  املعني  احلكومة  رئي�س 
املخ�ضرم  الدبلوما�ضي  تدخل  وا�ضتدعاء 
مقرتح  وم�ضرف  كو�ضيط  اإبراهيمي،  االأخ�ضر 

على تنظيم )الندوة الوطنية( املوعودة.
لوحدة  التفاوؤلية  ال�ضورة  هذه  ظل  ويف   
احلراك ال�ضعبي وتبلور مطالبه؛ ال مبنع تر�ضح 
تركة  بت�ضفية  املطالبة  بل  بوتفليقة؛  الرئي�س 
التي  املجموعات  وحما�ضبة  ونظامه،  عهدته 
ح�ضاب  على  لت�ضتفيد  باإ�ضمه  البالد  حكمت 
تدهور اأحوال البالد االقت�ضادية و�ضيوع مظاهر 

الف�ضاد. 
االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائط  كانت  واإذا 

ال�ضعبي، فاإن  اأداة تنظيم وتوجيه احلراك  هي 
الغرف ال�ضرية املحلية واالأجنبية حتاول العودة 
اإىل تارب ور�ضيد الفرتة اال�ضتعمارية بالدعوة 
والعن�ضرية  واجلهوية  القومية  التفرقة  اإىل 
نحو  ال�ضعبي  احلراك  لدفع  واالإيديولوجية 
الت�ضادم الداخلي، علها تد ثغرات يف اندفاع 
الرتهيب  اإىل  االأمور  لدفع  فر�ضة  ال�ضباب 
هذا  منه  �ضياأتي  ما  من  والتخويف  والرتعيب 
جيو�س  هجمات  ي�ضد  زال  ال  الذي  احلراك 
وخارج  داخل  من  االلكرتونية  ال�ضوداء  الغرف 
داخل  وهدوء  بوعي  وي�ضدها  ويوقفها  البالد 

�ضاحات و�ضوارع احلراك وتمعاته.
العايل،  وان�ضباطهم  ال�ضباب  مبادرات 
اأول  وانت�ضار  تب�ضر مبيالد  وت�ضل�ضل مطالبهم، 
ثورة �ضبابية  وطنية يف بلد عربي اأو يف العامل، 
ال�ضرب  طول  من  طيبة  بتجربة  مت�ضلحة  وهي 
واالنرتنيت يف  الرقمنة  ايجابيات  وت�ضتفيد من 
باإجنازات  والتعريف  االإعالمي  احل�ضار  ك�ضر 
وجهه  �ضورة  اإي�ضال  يف  وخا�ضة  احلراك 
تقزمي  حماوالت  و�ضد  املتطور،  احل�ضاري 
التي  ال�ضعبية  االنتفا�ضة  مرامي  وت�ضويه 
ورق�ضت  برمته،  اجلزائري  ال�ضعب  ا�ضتمالت 
للجموع  وامتنان  بفرح  وغنت  اجلماهري 
تكر�س  وتظاهرة  م�ضرية  كل  بعد  املنتف�ضة 
روح  وتعميق  والوحدة  االأخالقية  القيم  �ضيادة 
امل�ضلحة  والقوات  اجلي�س  مع  والتاآخي  ال�ضلم 
اإىل  والدعوة  وال�ضرطة،  االأمن  �ضنوف  وبقية 
اجلزائرية،  الدولة  وموؤ�ض�ضات  كيان  حفظ 
بعد  دميقراطية،  حرة  جزائر  اإىل  والتطلع 
اجتثاث وت�ضفية نفوذ ومواقع جماعات الف�ضاد 

املايل واالإداري وال�ضيا�ضي واالإعالمي.
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السياسة

سحب ترشح الرئيس..
انتصار أولى معارك 

الحراك
 

مطلب ال�ضعب كان وا�ضحا قال فيه كلمته و هي 
�ضحب تر�ضح الرئي�س لالنتخابات التي كانت مقررة 
 3 يف  الفئات  كل  خرجت   املقبل،  افريل   18 يوم 
منطقي.  و  م�ضروع  مطلب  لرفع  متتابعات  جمعات 
مثقفني  من  النخبة  و  الطلبة  حراك  بعدها  تعاقب 
الف�ضاد  الإ�ضتمرارية  ال  قالوا  ق�ضاة،  و  حمامني  و 
احلراك  ال�ضمت.  من  ملزيد  ال  االأحرار.  بلد  يف 

اربك  و  العامل  اذهل  املنظم  و  ال�ضلمي  ال�ضعبي 
انها  قيل  التي  الر�ضالة  بعدها  جاءت  و  ال�ضلطة، 
لل�ضيد عبد العزيز بوتفليقة مبا�ضرة بعد عودته من 
�ضدور  مقدمتها  يف  اثلجت  التي  الر�ضالة  جنيف، 
تر�ضحه  الرئي�س  �ضحب  ت�ضمنت  التي  و  اجلزائريني 
بعدها  جاءت  التي  القرارات  لكن  و  خام�ضة  لعهدة 
زادت من غ�ضب ال�ضعب حيث اعلن الرئي�س املنتهية 
واليته عن متديد عهدته الرابعة و تاأجيل االنتخابات 
و  الد�ضتور  تعديل  و  وطنية  ندوة  تنظيم  و  الرئا�ضية 
تعيني الكفاءات يف حكومة جديدة. باإخت�ضار تغيري 

وفق م�ضالح اأ�ضحاب القرار من حا�ضية الرئا�ضة.
�ضتطفئ  انها  ال�ضلطة  التي ظنت  القرارات  هذه 
�ضب  اإ�ضافة  مبثابة  كانت  تر�ضيه  و  ال�ضارع  غ�ضب 

متيز ربيع اجلزائر عن ربيع العرب و دول الغرب 
حيث متكن ال�ضعب اجلزائري من �ضنع م�ضهد مميز 
يف �ضابقة مل ت�ضهده الثورات العربية املا�ضية. تعبري 
اجلزائريني عن رف�ضهم للنظام الفا�ضد اعتمد على 
ال�ضعبية  التعبئة  راقية تلت يف  و  ا�ضاليب ح�ضارية 
و  �ضلمية،  مليونية  م�ضريات  و  النظري،  املنقطعة 
املتظاهرين  كل  حر�س  على  هنا  نوؤكد  ان  علينا 
بجميع فئاتهم على �ضلمية امل�ضريات و تلبيتهم بوعي 
التوا�ضل  و�ضائل  عرب  البع�س  بع�ضهم  نداءات  كبري 
الأن  بب�ضاطة  التخريب  و  للعنف  املنددة  االجتماعي 

اجلزائر جزائرهم.
 2019 فرباير   22 يوم  كانت  احلراك  بداية 
العزيز  عبد  الرئي�س  تر�ضح  قرار  ا�ضتفز  ان  بعد 
يدرك  كان  الذي  ال�ضعب  خام�ضة،  لعهدة  بوتفليقة 
حكم  عن  عجزه  و  احلرج  ال�ضحي  و�ضعه  جيدا 
اىل  اأطيافه  و  فئاته  بكل  ال�ضعب  دفع  ما  البالد، 
ن�ضاء  و  رجال  �ضابات  و  �ضباب  ال�ضارع  اىل  اخلروج 
و اطفال و �ضيوخ بكل واليات البالد و ب�ضوت واحد 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  خام�ضة"  لعهدة  "ال  قالوا 
جنيف  م�ضت�ضفيات  اإحدى  يف  العالج  يتلقى  الرئي�س 

ب�ضوي�ضرا.

حيزية تلمسي

الجزائريون يذهلون و العالم و يربكون السلطة في مسيرات مليونية سلمية

إرحلوا..م��ن أج��ل جمهوري��ة ثانية 
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الزيت على النار، و تو�ضع حجم احلراك ال�ضعبي حني 
انظم اإليه الق�ضاة و املحامني و اأحزاب املواالة و حتى 
ال�ضرطة و تاأييد علني للجي�س و قادته و حدث جزء 
احلزب  من  اطارات  ان�ضقاق  و  مدين،  ع�ضيان  من 
و�ضعت  �ضعبية  تعبئة  م�ضاندة احلراك يف  و  احلاكم 
تفاجاأ  مرعب،  و  خميف  حقيقي  ماأزق  يف  ال�ضلطة 
ال�ضعب  بوعي  الظلم،  و  الف�ضاد  م�ضل�ضل  قائدي  فيه 
انه اخرج  اإال  متاأخرا  ان جاء  و  و تدخله،  تنظيمه  و 
اجلزائريني عن �ضمتهم و وقفوا وقفة رجل واحد يف 
و  االأخوة  و  الت�ضامن  م�ضاهد  فيها  ر�ضمت  م�ضريات 
الذي بقي  ال�ضعب  بالفعل هذا  ي�ضتحق  املحبة لوطن 

وفيا لدماء مليون و ن�ضف �ضهيد.

إرحلوا..المطلب الذي 
اربك السلطة

من  حالة  يف  اجلزائر  يف  اليوم  ال�ضيا�س  امل�ضهد 
التوتر بني �ضعب �ضامد و م�ضر على مطالب التغبري 
الراف�س  و  احلاكمة  الطبقة  افراد  كامل  رحيل  و 
االول  الوزير  بها  جاء  التي  الرتقيعية  القرارات  لكل 
اخلارجية  وزير  نائبه  و  بدوي   الدين  نور  اجلديد 
رمطان لعمامرة، و قد ف�ضلت كل مفاو�ضات احلكومة 
مع ال�ضارع الذي يعي ان كل اأع�ضائها ال �ضرعية لهم. 
و يعي ان رئي�ضا منتهية واليته ال ميكنه باأي حق متديد 
عهدته و اتخاذ قرارات يف حق بلد، ال�ضعب فيه هو 
ال�ضيد. ال�ضعب يعي مدى اخلروقات املرتكبة يف حق 
جمعات   6 مدار  على  قال  لذلك  الد�ضتور  قوانني 
ارحلوا. و ال حلول اأخرى غري الرحيل الإعادة اجلزائر 
اىل �ضعبها، واإعادة بناء و تنظيف الوطن من الف�ضاد 
و ال�ضرقات و االعتداءات التي ارتكبت يف حقه باإ�ضم 
ال�ضعب و ال�ضرعية، وطن غيب  املر�س رئي�ضه ل10 
القرارات  اخلونة  و  الل�ضو�س  فيها  اتخذ  �ضنوات 
ا�ضتفاق  الذي  الوقت  حان  ان  اىل  ال�ضعب.  باإ�ضم 
التاأ�ضي�س  و  التغيري اجلدري  اأراد  و  ال�ضعب  فيه هذا 
ان  بعد  اجلزائر  جراح  لت�ضميد  ثانية   جلمهورية 
ا�ضتنزفت ثرواته و بيعت ل�ضالح ال�ضلطة و احلا�ضية. 
و�ضع اجلزائر ال يختلف عن و�ضع اي دولة عربية 
عاث حكامها يف االأر�س ف�ضادا. اإال ان �ضعب اجلزائر 
اأثبت متيزه و �ضنع احلدث و اعطى در�ضا للعامل، مل 
امل�ضهد  تفا�ضيل  املو�ضوع اخلو�س يف  نرغب يف هذا 
رافقت  التي  االأحداث  و  اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضي 
املرت�ضحني للرئا�ضيات من اأ�ضماء، مت رف�س تر�ضحها 
ان�ضحبت،  اأ�ضماء  و  الد�ضتوري  املجل�س  قبل  من 
باالإ�ضافة اىل التغيري احلكومي اجلزئي و القرارات 
عن  احلديث  فقط  اأردنا  لكننا  و  بعده،  جاءت  التي 
ثورة �ضعب اأبي نقف اإىل جانبه و ن�ضانده منذ اليوم 
االأول، خا�ضة و ان جملة "كل العرب" جاءت من اجل 

دعم ال�ضعب العربي يف كل العامل 

خالصة القول

اإياها  وا�ضفًا  اأمريكا  معاداة  �ضعار  رفع  طهران  يف  ال�ضلطة  اىل  و�ضوله  منذ  املاليل  نظام 
عام  ومنذ  العامل،  يف  ال�ضر  حمور  مراكز  باإحدى  طهران  بو�س  و�ضف  فيما  االأكرب،  بال�ضيطان 
ع�ضكري  متا�س  اأي  يح�ضل  اأن  دون  و�ضاق  قدم  على  الطرفني  بني  االإعالمية  واحلرب   1979

بينهما.
ترامب ويف ت�ضعيد مع طهران اإحدى مراكز حمور ال�ضر بح�ضب التو�ضيف االأمريكي انقلب 

على اتفاق  وقعه �ضلفه ورف�س االإتفاق النووي مع ايران وقرر فر�س عقوبات اإقت�ضادية عليها.
من  يكاد  العربي،  واخلليج  العراق   يف  اأمريكية  ع�ضكرية  وحتركات  ت�ضريحات  ذلك  رافق   
اأي متا�س  الدنيا �ضتنقلب على طهران، ولكن كل االأمور تري دون ح�ضول  اأن  ي�ضمعها ي�ضدق 

ع�ضكري بني الطرفني.
ولو اأن ترامب جاد يف حماربة اأيران كما يدعي ال�ضتطاع فعل ذلك ب�ضكل مبا�ضر، اأو يف االأقل 
ت�ضريحات  بح�ضب  ايرانيا  املحكوم  ال�ضعبي  فاحل�ضد  جمهود،  دون  العراق  يف  اأظافرها  بتقليم 
م�ضوؤوليه متر كتائبه مبحاذاة القواعد االأمريكية يف العراق، ويتباهى بع�س قياديه وب�ضوت عاٍل 
برف�ضهم للوجود االأمريكي يف العراق، وقا�ضم �ضليماين قائد ما ي�ضمى فيلق القد�س ي�ضول ويجول 
اأركان  رئي�ضي  زيارة  ولعل  بتهديداته،  وم�ضتهزءًا  ترامب  جرناالت  متحديًا  واملنطقة  العراق  يف 
اجلي�ضني االإيراين والعراقي اىل دم�ضق اأكرب حتٍد لرتامب وتهديداته، فت�ضريحاتهم يف دم�ضق 
اأكرب حتٍد لرتامب  اإيران وبريوت  لتاأمني الطريق بني  بالقوة  التنف  وا�ضرارهم على فتح طريق 
وجرنالته املوجودين يف منطقة التنف، والذي اكتفى متحدث باإ�ضمهم بالقول اإن اأمريكا لن تتخلى 

عن التنف.
ثم اإن زيارة رئي�س االأركان االإيراين اىل ما ي�ضمى املناطق املحررة يف دير الزور وتفقده ملا 
كيلو  �ضوى  تبعد  التي ال  وقواته  اآخر لرتامب  يعترب حتديًا  االإيرانيني هناك  امل�ضت�ضارين  �ضماهم 

مرتات عن االإيرانيني يف تلك املنطقة.
اإن بروبوغندا احلرب االإعالمية �ضيء والواقع �ضيء اآخر، وق�ضة العداء االمريكي ال�ضهيوين 
لطهران ق�ضة خيالية مت ن�ضج خيوطها لل�ضحك على ال�ضذج وك�ضب تاأييدهم لدور اإيران املزعوم 
فكرها  لن�ضر  العربي  جمتمعنا  يف  الطائفي  ال�ضرطان  هذا  تغلغل  ولت�ضهيل  القد�س،  حترير  يف 
الطائفي الذي يهدد جمتمعاتنا بالتفكك واالإنق�ضام واالأقتتال، علمًا اأن قوات طهران مرت على 
اأربع عوا�ضم عربية ودمرتها  بذريعة الو�ضول اىل القد�س وحتريرها ولكنها مل ت�ضل ولن ت�ضل، 

بل ومل تفعل ما يوؤكد �ضدق نيتها يف هذا االأمر.
فاأىل متى يبقى البع�س من عربنا م�ضدقني خرافة م�ضروع حترير القد�س على يد اجلمهورية 

)االإ�ضالمية( االإيرانية..؟
واإىل متى ي�ضتمر التحالف )غري املعلن( بني حمور ال�ضر وال�ضيطان االأكرب؟؟؟

زياد المنجد

محور الشر والشيطان األكبر
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حاجة مصر الى االستقرار واالستمرار

السياسة

�ضريورة بو�ضر بها يف يونيو 2013. بعد اأحداث 
عام 2011 التي اأدت اىل تنحي الرئي�س مبارك. 
وها نحن ن�ضهد اليوم اال�ضطرابات التي اأحدثها 
عادت  م�ضر،  ففي  املزعوم.  العربي"  الربيع   "
االأخوان  جماعة  على  بالفائدة   2011 ثورة 
يف  املنظمة  الوحيدة  القوة  بقيت  التي  امل�ضلمني، 
ا�ضتبدادية  وجود  ي�ضكل  فلم  املعار�ضة.  �ضفوف 
اإيجابية  خطوة  اأية  ال�ضلطة  يف  امل�ضلمني  االأخوان 
ثار  لقد  العك�س.  على  بل  الدميقراطية،  باإتاه 
�ضد   2013 يونيو   30 منذ  امل�ضري،  ال�ضعب 
وتالفيًا  اجلي�س.  مبوؤازرة  امل�ضلمني،  االأخوان 
اأهلية،  حرب  وقوع  و  العارمة  الفو�ضى  خلطر 
واملدعوم  ال�ضي�ضي،  يقوده  الذي  اجلي�س،  و�ضع 
حلكم  حدًا  ال�ضعب،  من  وا�ضعة  �ضريحة  قبل  من 

االأخوان امل�ضلمني.
أهمية دور القوات 

المسلحة
القوات  دور  الد�ضتورية  االإ�ضالحات  عززت 
والد�ضتور  للدولة  واحلامية"  "ال�ضائنة  امل�ضلحة 
ديباجة  �ضلطت  فقد  يونيو.   30 ثورة  ومبادىء 
مكانة  "اأهمية  على  ال�ضوء   2014 د�ضتور 
اىل  االإ�ضارة  مع  الوطنية"،  احلياة  يف  اجلي�س 
يونيو.   30 ثورة  اإبان  لل�ضعب  مب�ضاندته  التزامه 

واأعطى الد�ضتور مكانة ا�ضتثنائية للقوات امل�ضلحة 
التي حتولت اىل �ضلطة د�ضتورية م�ضتقلة، خا�ضعة 
جناح  حتت  تنتظم  امل�ضلحة  القوات  الأن  للقانون 
يف  ورد  و  الد�ضتور.  عليه  ن�س  اأعلى  جمل�س 
"القوات امل�ضلحة ملك  200 من الد�ضتور  املادة 
على  واحلفاظ  البالد،  حماية  مهمتها  لل�ضعب، 
هي  وحدها  والدولة  اأرا�ضيها.  و�ضالمة  اأمنها 
التي تن�ضىء هذه القوات، وُيحظر على اأي فرد او 
هيئة او جهة او جماعة اإن�ضاء ت�ضكيالت او فرق او 

تنظيمات ع�ضكرية او �ضبه ع�ضكرية".
على  اأعلى،  جمل�س  امل�ضلحة  للقوات  يكون  و 
النحو الذي ينظمه القانون. من جهته، اأكد عمرو 
مو�ضى، الذي يراأ�س جلنة اخلم�ضني املكلفة بكتابة 
"الدفاع  هو  امل�ضلحة  القوات  دور  اأن  الد�ضتور 
االإرهاب".  وحماربة  العليا  البالد  م�ضالح  عن 
الرنوج.  او  �ضوي�ضرا  لي�ضت  م�ضر  اأن  والواقع 
يف  خا�ضة  خطرية،  اأحداثًا  تواجه  اأن  عليها  اإذ 
املوؤ�ض�ضة  هو  ال�ضياق،  هذا  يف  واجلي�س،  �ضيناء، 
االأ�ضا�ضية ال�ضلبة واملوحدة. لذلك، اأدرج التعديل 
حماية  امل�ضلحة  القوات  "مهمة  مبداأ  الد�ضتوري 

الدميقراطية والدولة املدنية".
من جهة اأخرى، ينبغي اخلروج من املناظرة 
اخلاطئة املتعلقة مبدة الواليات الرئا�ضية، وكذلك 
فامل�ضاألة  االإيديولوجية.  املنظورات  التحفظ تاه 

 ،2019 �ضباط  فرباير/  �ضهر  م�ضتهل  يف 
ال�ضي�ضي،  الفتاح  عبد  امل�ضري  الرئي�س  �ضرح 
 ،2018 اآذار  مار�س/  يف  انتخابه  اأعيد  الذي 
مواد  بع�س  على  تعديل  اإجراء  يتمنى  كان  باأنه 
كان  و   .2014 عام  تبنيه  مت  الذي  الد�ضتور 
التعديل  م�ضروع  عر�ضوا  قد  النواب  من   20%
االقرتاح  هذا  على  الت�ضويت  ومت  الربملان،  على 
باأغلبية اأع�ضاء املجل�س النيابي )485 نائبًا من 
14 فرباير. تدر االإ�ضارة  اأ�ضل 596( بتاريخ 
و  اإال عرب ا�ضتفتاء �ضعبي.  اأن التعديل ال يتم  اىل 
قد �ضكل معدل امل�ضاركة معيارًا يتعدى يف اأهميته 

معيار الت�ضويت.

تعديالت ملّحة
مادة   12 املقرتحة  التعديالت  طاولت  لقد 
من الد�ضتور على االأقل. و ترمي هذه التعديالت 
الن�ضاء يف  تعزيز احلريات مع �ضمان متثيل  اىل 
مقبول  متثيل  و   ،25% بن�ضبة  النيابي  املجل�س 
اخلا�ضة  االإحتياجات  وذوي  وامل�ضيحيني  لل�ضباب 
التعديالت  اأحد  وين�س  بال�ضتات.  وامل�ضريني 
مبوجب  اأُلغيت  التي  االإعالم  وزارة  اإ�ضالح  على 
على  امل�ضروع  ن�س  كذلك،  د�ضتور2014. 
ثاٍن  جمل�س  باإن�ضاء  وذلك  املجل�ضني  نظام  اإعادة 
للخرباء  الكالم  حرية  اإعطاء  بغية  الربملان  يف 
ولي�س  اأخريًا،  ال�ضورى(.  اأي جمل�س   ( واحلكماء 
تن�ضان  مادتني  التعديل  م�ضروع  يت�ضمن  اآخرًا، 
�ضت  اىل  اأربع  من  الرئا�ضية  الفرتة  متديد  على 
للرئي�س  يتيح  مما  متتاليتني،  لواليتني  �ضنوات 
احلايل البقاء يف �ضدة الرئا�ضة طيلة 12 �ضنة مع 

نهاية واليته احلالية.
ا�ضتكمال  اىل  االإ�ضالحات  هذه  وتهدف 

الدكتور شارل سان برو
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 4 كل  الدولة  راأ�س  تغيري  على  وقفًا  لي�ضت 
5 �ضنوات. بل يجب تقييم الواقع. وكوين  او 
اأوؤيد  ال  فاإنني  وجيو�ضيا�ضيًا،  قانون  رجل 
فكرة التحديد الزمني. هذا ويّت�ضم الد�ضتور 
و  الرئا�ضي.  النظام  اىل  بالعودة  امل�ضري 
حق  على  نظام  هكذا  ينطوي  هذه،  احلال 
يف  انتخابه  ُيعاد  واأن  ُينتخب  اأن  يف  الفرد 
اأن  الواقع  و  ال�ضعبية.  االأكرثية  توفرت  حال 
حتديد فرتة الرئا�ضة يقّيد احلقوق ال�ضيا�ضية 
للمقرتعني الذين ميكنهم اأن يعاودوا انتخاب 
هنا  اأ�ضري  ذلك.  اأرادوا  حال  يف  مر�ضح  اأي 
اقرتحه  الذي   ،1958 د�ضتور  اأن  اىل 
اجلرنال ديغول، مل يحدد عدد واليات رئي�س 
اجلمهورية. وعام 2008، تعر�س الد�ضتور 
التعديالت  من  يح�ضى  ال  لعدد  الفرن�ضي 
التي انتهت اىل حتديد عدد الواليات باثنتني 
املوؤ�ض�ضات  لروح  انتهاكًا  �ضكل  مما  فقط، 
اجليو�ضيا�ضي،  ال�ضعيد  على  و  الديغولية. 
بالفرتة  املتعلقة  احلالية  االأحكام  اأن  تبني 
ظروف  مع  تتنا�ضب  ال  م�ضر  يف  الرئا�ضية 
الأن  تعديلها  يجب  لذا،  واملنطقة.  البالد 
واال�ضتمرار  اال�ضتقرار  اىل  بحاجة  م�ضر 
ملواجهة العديد من التحديات املتعلقة باالأمن 

واالقت�ضاد.

التصدي للعديد من 
التحدي

حتتاج  اليوم  م�ضر  اأن  البديهي  من     
عليــها  يتوجب  الأنــه  اأواًل  قوي.  نظام  اىل 

زعزعة  و  االإرهــاب      خلطــر  تت�ضدى  اأن 
اأو�ضاعًا  تواجه  الأنها  وتاليًا  اال�ضتقرار، 
اإقليمية خطرية ) خا�ضة يف ليبيا(، و اأخريًا 
بالغة  م�ضاكل  تعالج  اأن  عليها  يتعني  الأنه 
االقت�ضادي.  ال�ضعيد  على  خا�ضة  االأهمية، 
منو  معدل  اإر�ضاء  يف  االأولوية  وتكمن 
امل�ضاألة  هي  هذه  كانت  ورمبا   .5% يتجاوز 
وتعليم  اإطعام  م�ضاألة  اأنها  ذلك  اجلوهرية، 
ورعاية �ضعب يبلغ تعداد �ضكانه حوايل 100 
مليون ن�ضمة وتقلي�س معدل التنامي ال�ضكاين 
املت�ضارع، اإذ ميكن اأن يت�ضاعف عدد ال�ضكان 
ال�ضكان  عدد  اأن  ذلك   ،2050 عام  بحلول 
ن�ضمة، كل ع�ضر  25 مليون  يف م�ضر يزداد 
ق�ضوى.  اأهمية  ذات  م�ضكلة  وهي  �ضنوات. 
امل�ضرية  ال�ضلطات  اأطلقت  ال�ضبب،  لهذا 
تو�ضيع  ذلك:  من  االأهمية.  بالغة  م�ضاريع 
جمرى قناة ال�ضوي�س الذي قد يتيح م�ضاعفة 
ت�ضييد  البحرية.  املالحة  من  املتاأتية  املوارد 
جديدة  ميدنة  و13  جديدة  اإدارية  عا�ضمة 
ال�ضرقي،  املتو�ضط  الغاز يف  اإ�ضتثمار  اأخرى. 
ثمة  كذلك  ال�ضخم.  "ظهر"  حقل  مع 
اإ�ضالحات اقت�ضادية جذرية طاولت برنامج 
الدعم املايل، بعد انخفا�س العملة امل�ضرية، 
فاأعيد ترميم اأ�ضا�ضيات االقت�ضاد الكلي، الأن 
 13 اىل  انخف�س  االأجنبي،  النقد  احتياطي 
مليار دوالر عام 2013، و�ضل االآن اىل 45 
�ضوف  ثمارها،  توؤتي  كي  اإمنا  دوالر.  مليار 

تندرج على املدى البعيد.
وقت  لي�س  الوقت  اإن  القول  خال�ضة     
جهود  دعم  من  بد  ال  بل  الطّنانة،  اخلطب 
اإن  التطرف.  وحماربة  الوطني  االإنعا�س 
م�ضر هي �ضريك ذو اأهمية بالن�ضبة للبلدان 
املتحدة.  والواليات  فرن�ضا  خا�ضة  الغربية، 
نذَكر باأن الرئي�س ماكرون قام بزيارة ر�ضمية 
اىل القاهرة يف يناير 2019. وفرن�ضا تعترب 
م�ضر مبثابة �ضريك ال غنى عنه يف املنطقة، 
ومناه�ضة  الليبي  بامللف  يتعلق  فيما  خا�ضة 

التطرف واالإرهاب .                

نقطة أول السطر

مل يهداأ الو�ضع يف ال�ضودان �ضّد حكم الطغمة الع�ضكرية بعد حتى 
الغري  بوتفليقة  قرارات  �ضّد  اجلزائر  يف  اهلنا  مظاهرات  انطلقت 
وحقوقه  اجلزائري  �ضعبنا  ق�ضية  متييع  منها  يراد  والتي  د�ضتورية 
اليمن  النار يف  اإطالق  لوقف  الإتفاق  نتو�ضل  التغيري، ومل  العادلة يف 
امل�ضلحة،  الف�ضائل  ليبيا بني  القتال مرة اخرى يف  يندلع  بعد، حتى 
ومل يكاد يكمل حاكم �ضوريا من ب�ضط �ضيطرته بعد ثمانية اأعوام على 
جميع االأرا�ضي ال�ضورية، حتى خرجت مظاهرات مناوئة له يف درعا 

�ضد اعادة ن�ضب متثال )لالأ�ضد( يف احدى �ضاحات املدينة .. 
ت�ضتوعب  ان  تريد  ال  العتيدة  العربية  االأنظمة  فاإن  يبدو  وكما 
ال�ضعوب  ان  تفهم  ان  تريد  وال  احلتمية  و�ضريورته  التاريخ  حركة 
ت�ضتكني وتلني احيانًا ولكنها ال تهزم وال ت�ضت�ضلم وان �ضحوتها حتمية 
عندما حتني لها الظروف واالإمكانيات، فاالأزمة يف االأمة العربية هي 
لي�ضت اأزمة حكم �ضيا�ضية خال�ضة فقط، بل هي ازمة اأخالق تبداأ من 
املنزل وال�ضارع واملدر�ضة لت�ضتمر حتى اأعلى م�ضتويات الدولة لت�ضيب 
احلّكام بالعجز الفكري، ومن ثم ليتطّور هذا املر�س اىل ال�ضلل عن 
هذا  كان  لو  "حتى  للكر�ضي  رهينة  والبقاء  الع�ضر  تطورات  مواكبة 

الكر�ضي على عجالت".
فما زالت �ضماعة االإرهاب التي تطلق على كل حركة تريد التحرر 
من هذه االأنظمة ال�ضمولية جاهزة وما زالت �ضيطنة احلركات الثورية 
قائمة على قدم و�ضاق وخ�ضو�ضًا ان االأجهزة الغربية املخابراتية ال 
تدخر و�ضعًا يف دعم وتر�ضيخ بع�س هذه االأنظمة واإمدادها مب�ضببات 

البقاء لغايات وح�ضابات معلومة للجميع.
للجميع  ومعلومة  بو�ضوح اىل حقيقة مهمة  ن�ضري  ان  علينا  وهنا 
االقت�ضادي  الوجه  هو  اأهمها  ومن  متعددة  اأوجه  لالإرهاب  ان  وهي 
الذي ي�ضرب قطاعات التنمية ويجعل من املواطن العربي مهاجرا يف 
املنايف رغما عنه ورغم كل موارد التنمية الواعدة يف منطقته العربية. 
فاإذا ارادت الدول الغربية حماربة الهجرة ومكافحة االإرهاب فعليها 
العمل على اعادة االمن واال�ضتقرار لهذه الدول العربية وم�ضاعدتها 
امل�ضتدامة  والتنمية  التحتية  والبنى  االأ�ضا�ضية  يف قطاعات اخلدمات 
واإعادة ثقة املواطن العربي بحكوماته ورموزه، وبالتايل امل�ضاعدة على 
تنمية وتطوير اقت�ضاديات فّعالة ت�ضب يف م�ضلحة �ضراكة منتجة مع 
الغرب من اجل خري اجلميع .. اأما ان ينظر الغرب اىل منطقتنا نظرة 
احادية على انها �ضوق لتجارب االإرهاب وبيع ال�ضالح فهذا هو اخلطاأ 

بعينه وهو كمن يحفر قربه بيده.

هالل العبيدي

محاربة اإلرهاب من خالل التنمية العربي
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السياسة

اإلس�����الم�����ي�����ون ف�����ي ت���ون���س 
وج��������ذور ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���س���ري

و�لبد�يات مل تكن خالل �ل�سنو�ت �الأخرية.
عالقة  �أن  غري  نادر�ً،  �إال  �الأ�سد�د  تتجاذب  ال 
�أمناً  �لدولة،  يف  �لعنف  مبوؤ�س�سات  �الإ�سالميني، 
�سعي  هناك  �الأ�سد�د.  جتاذب  مقولة  تطبعها  وجي�ساً، 
�ملعلومات  من  �أكرب  قدر  ملعرفة  �لطرفني  من  حمموم 
و�لتفا�سيل عن �لطرف �الآخر. و�سعي �أكرث �سر�وة يف 
�إخ�ساع �الآخر بني �لطرفني. لكن �حلركات �الإ�سالمية 
د�خل  �الند�سا�س  حماوالت  يف  عربياً  �ل�سباقة  تكن  مل 
�جلي�س و�لو�سول من خالله �إىل �ل�سلطة. ومنذ حياة 
تقوية  على  �الإخو�نية،  �جلماعة  عملت  �ملوؤ�س�س،  �لبنا 
»طليعة  ي�سكل  ع�سكري  �سبه  �سري  بجهاز  �سوكتها 
ي�سمى  خ�سومها«  من  �لدعوة  »حتمي  به  مقاتلة«، 

»�لنظام �خلا�س«. 
تقول �لرو�ية �الأمنية �إن �لنو�ة �الأوىل �لتي ت�سكل 
�أ�سا�ساً  كانت  �الإ�سالمية  للحركة  �خلا�س  �جلهاز  منها 
�ل�سف،  �سباط  نو�ة  »هي  �لع�سكرية  �لعنا�سر  من 
بحلقات  مرورها  بعد  �لعادة  يف  �نخرطت  عنا�سرها 
بع�س  يف  كانت  �أو  �لغنو�سي  ر��سد  �أد�رها  م�سجدية 
�الأحيان من بني تالميذه، فالرجل توىل �لتدري�س يف 
�لقريو�ن وحمام �الأنف بعد عودته مبا�سرة �إىل تون�س. 
من خالل حلقات �لنقا�س كان يقع �لتنبه �إىل �لعنا�سر 
�الأكرث �نتظاماً يف �حل�سور �أو �الأكرث �سغفاً يف �لتلقي.  
من  عدد  توجيه  �سيبد�أ   1975 �سنة  من  و�نطالقاً 
�لبكالوريا  على  �حل�سول  يف  �أخفقو�  �لذين  �لتالميذ 
بعدما �أدركو� �ل�سنة �ل�سابعة �إىل مد�ر�س �سباط �ل�سف. 
وجند من بني �أع�ساء �جلهاز �لع�سكري �الأو�ئل: جمعة 
�سالح  من  �لعمري  �إبر�هيم  �جلو،  �سالح  من  �لعوين 

�ل�سالم  عبد  �جلي�س،  يف  نقيب  �لفرجاين  �سيد  �جلو، 
�خلماري من جي�س �لرب كانت مهام هذه �لنو�ة حماولة 
��ستعد�د  لديهم  ي�ست�سف  ممن  ع�سكريني  ��ستقطاب 
معروفاً  �لع�سكري  �جلهاز  وكان  باحلركة.  لاللتحاق 
يف وثائق �لتنظيم �الأمني من خالل رقم 15. ويطلب 
باأن  للحركة  �ملو�لني  �لع�سكرية  �الأكادميية  طلبة  من 
�ملن�سوين  وباأ�سدقائهم  ظاهريا  بها  �سلتهم  يقطعو� 
�لعلنية  �ملظاهر  من  ��ستطاعو�  ما  يخففو�  و�أن  فيها 
بتنظيم  �لقيادي  �سورو،  �ل�سادق  و�سيكون  �لعبادة  يف 
�إىل   1975 �سنة  من  �بتد�ء  �نت�سب  �لذي  �حلركة، 
كيمياء،  كاأ�ستاذ  �جلديد  بفندق  �لع�سكرية  �الأكادميية 

رقيباً على �جلماعة.
د�خل  بالوجود  مهتمة  �الإ�سالمية  �حلركة  كانت 
�أ�سبح  �ل�سبعينات،  من  �لثاين  �لن�سف  فمنذ  �جلي�س. 
�لعام  �ل�ساأن  يف  قوي  ح�سور  �لع�سكرية  للموؤ�س�سة 
�لتهمي�س  من  �سنو�ت  ع�سر  من  �أكرث  بعد  و�ل�سيا�سي، 
بد�ية  �النقالبية  �ملحاولة  �أعقاب  يف  و�ل�سعف 
�لثاين  كانون  يناير/  يف  �جلي�س  نزل  فقد  �ل�ستينات. 
�لتمرد  و�سحق  �لنقابي  �لغ�سب  مو�جهة  يف   1978
كانون  يناير/  ويف  �لنظام.  و�أنقذ  و�لر�سا�س  بالدم 
�لثاين 1980 تدخل �جلي�س لو�جهة �لع�سيان �مل�سلح 
وبد�أ دوره يف �ل�سعود تدريجياً، بتعيني قياد�ت منه يف 
و�أجهزة  موؤ�س�سات  ر�أ�س  على  وكذلك  �سيا�سية  خطط 

�أمنية.
�ل�سباط  �سغار  على  عملها  تركز  �حلركة  كانت 
�إذ  �ل�سف و�جلنود، العتبار�ت طبقية،  وخا�سة �سباط 
ينتمي هوؤالء �إىل �لطبقة �ملتو�سطة و�لفقرية و�أ�سولها 

أحمد نظيف

حلركة  �ل�سري  �خلا�س  �جلهاز  ملف  يلبث  ما 
د�ئرة  من  يختفي  �أن  �لتون�سية  �الإ�سالمية  �لنه�سة 
�مللف  هذ�  كان  قوة.  باأكرث  �إليها  يعود  حتى  �الأحد�ث، 
وماز�ل، �للعنة �لتي تالحق �حلركة �الإخو�نية �لتون�سية 
كلما قدمت نف�سها للر�أي �لعام �ملحلي و�خلارجي، على 
�ل�سيا�سي ور�ئها ودخلت  �أنها حركة قد تركت �الإ�سالم 

ع�سر �حلد�ثة و�لدميقر�طية.
بلعيد  �سكري  عن  �لدفاع  جلنة  ك�سفت  �أن  فبعد 
وحممد �لرب�همي، ع�سوي »�جلبهة �ل�سعبية« )حتالف 
ي�ساري قومي(، �للذين قتال يف 2013 �أي بعد �سنتني 
عن  �لنه�سة  حركة  حكم  وحتت  �لتون�سية  �لثورة  على 
�غتيال  يف  خا�س«  �سري  »تنظيم  عرب  �حلركة  تورط 
�لوثائق  من  �لعديد  �أن  و�أكدت  �لتون�سيني  �ملعار�سني 
�خلطرية �لتي يرجح �رتباطها بامللف مودعة يف »غرفة 
�سود�ء« بوز�رة �لد�خلية. عاد ملف �جلهاز �خلا�س �إىل 
باأكرث حدة وباأدلة قوية على  �لو�جهة ولكن هذه �ملرة 
وجوده. وقال �لهيئة �أن من �أدو�ر هذ� »�جلهاز �خلا�س« 
�لق�ساة وتتبع  �أمنية مو�زية و��ستقطاب  بناء منظومة 
�مل�سلمون  �الإخو�ن  مع  �لتعاون  �إىل  �إ�سافة  �لع�سكريني 
�ملوؤ�س�سة  عن  معلومات  على  و�حل�سول  �مل�سرية 
�لع�سكرية �جلز�ئرية و�سركة غازها، وحماولة �خرت�ق 

�سفارة �لواليات �ملتحدة بهدف �لتج�س�س.
 – �أمني  جهاز  وجود  عن  �حلديث  جديد�ً  لي�س 
�لتون�سية،  �الإ�سالمية  للحركة  تابع  خا�س  ع�سكري 
ومهامه  ن�ساأته  وظروف  �جلهاز  ذلك  �سورة  لكن 
وم�ساره، بقيت غائمًة �إىل حد ما. لكن �ملوؤكد �أن �جلذور 
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في الصميم

لي�س وقوفا على االأطالل  ولي�ضت مناجاة جازع اأ�ضاع بو�ضلته يف عر�س الظالم 
واإمنا هي خلجات نف�س وقلب ميور فيه الدم اإحرتاقا على بلد  كان ا�ضمه العراق،  

كان منارة للتائهني وملجاأ اخلائفني وح�ضنا منيعا للعرب اجمعني.
 2003 اأبريل  ني�ضان   من  التا�ضع  يف  بغداد  واحتالل  العراق   غزو  يكن  فلم 
من  العربية  االأمة  اأركان  هز  وعميقا،  عنيفا  زلزاال  كان  واإمنا  العابر،  باحلدث 
هذا  يف  �ضارك   اأو  وطبل   وزمر  هلل  من  هناك  كان  واإذا  خليجها،  اإىل  حميطها 
اقرتفته  ملا  والندم  الذنب  عقدة  يعي�ضون  اليوم  انهم  اأجزم  فاأنا  واالحتالل،  الغزو 
واالحتالل  الغزو  نعم  االأر�س.  يف  اهلل  ورمح  العرب  جمجمة  العراق  بحق  اأيديهم 
االقت�ضادية  وقدرته  العراق  الإخراج  كونية  موؤامرة  �ضمن  كانت  مقدماتهما،  وكل 
والب�ضرية والع�ضكرية من معادلة ال�ضراع العربي ـ ال�ضهيوين، وك�ضر اإرادة االإن�ضان 
العربي باإحتالل دولة عربية ذات اأفق عربي، و�ضباقة  يف الذود عن حيا�س االأمة  
العربية، و�ضهدت لها اجلوالن و�ضيناء و فل�ضطني، حيث  كان العراق يقف طودا بوجه 

الكيان ال�ضهيوين  الغا�ضب وقدم اآالف من �ضباطه وجنوده  ال�ضهداء فداء ذلك. 
للعراق  االأمريكي  االحتالل  من  عاما   16 بعد  مير   اإذ  ني�ضان  من  التا�ضع  ان 
والتدخالت االإيرانية به، والتي اأ�ضبحت حديث  العامل، والتي مل تنكرها اإيران بل 
االإيرانية  االإمرباطورية  عا�ضمة  �ضتكون  بغداد  اأن  بها  امل�ضوؤولني  من  الكثري  �ضرح 
من  لكل  امل�ضرتكة،  االأهداف  عن  ال�ضريح  و  الوا�ضح  اجلواب  يعطي  اجلديدة، 
�ضاهم و�ضارك ودعم الغزو واالحتالل وجعل العراق يعي�س يف فو�ضى الف�ضاد  املايل 
واالإداري والطائفي، وتف�ضي املخدرات و�ضياع اأكرث من الف مليار دوالر نتيجة لذلك.
للعراق، هي ومن  التي جاءت غازية وحمتلة  اأمريكا  اأن  توؤكد  النتائج  كل هذه 
�ضاعدها وتعاون معها، اإمنا جاءت من اأجل �ضمان اأمن الكيان ال�ضهيوين وال�ضيطرة 
على نفط العراق، وك�ضر �ضوكة االإن�ضان العربي من خالل تدمري العراق. واأن جميع 
زيفها  وتبني  �ضقطت   واالحتالل  للغزو  كذرائع  قدمتها  التي  الباطلة،  ادعاءاتها 
وبطالنها وعلى األ�ضنة االأمريكان اأنف�ضهم. وال بد من القول ان االأنظمة العربية التي 
�ضاهمت ومولت و�ضاركت يف غزو واحتالل العراق، اإمنا  فعلت ما فعلت نتيجة عقدة 
النق�س، التي كانت و ما زالت تعي�ضها اإزاء العراق، بلد احل�ضارة االأوىل واحلرف 
االأول  والقانون االأول يف هذا الوجود. نعم انها �ضتة ع�ضر عاما من االحتالل، لكن 
العراق �ضيعود وينه�س من جديد الن تاريخ العراق  يحدثنا انه قد �ضهد اأكرث من 
رايته عالية خفاقة من  و�ضرتتفع  قويا من جديد   لكنه عاد  واحتالال  ثالثني غزوا 
جديد، بعد اأن يطرد ال�ضعب املحتلني وعمالئهم و�ضتبقى بغداد قبلة الدنيا ومنارة 

املجد العظيم.

علي الزبيدي

ستبقى بغداد  قبلة الدنيا  ومنارة المجد

من �أحياء �سعبية وقرى و�أرياف حت�سر فيها �حلركة �الإ�سالمية �جتماعياً وثقافياً بقوة 
�إىل كبار �ل�سباط وخطورة ذلك. و�الأهم من ذلك  كبرية. وكذلك ل�سعوبة �لو�سول 
�أنها ��ستغلت �سعف �لدولة منت�سف �لثمانينات، و�ل�سر�عات �لتي كانت ت�سق موؤ�س�سات 
�أن حتول �إىل خمل�س ت�ستنجد به �ل�سلطة لقمع  �لنظام و�حلزب وحتى �جلي�س، بعد 
�الحتجاجات �الجتماعية و�ل�سيا�سية، لتكرر ذلك يف جانفي 1984 خالل ثورة �خلبز، 
�لع�سكري،  �لذر�ع  جانب  �إىل  �لع�سر�ت.  �أرو�ح  و�جلي�س  �الأمن  بنادق  ح�سدت  عندما 
يتكون �جلهاز �خلا�س للحركة، من جهاز ��ستخبار�تي �لو��سح �أن عمله قد بد�أ نهاية 
�نك�ساف  بعد  وخا�سة  �لدولة  مع  �حلرب  �نطالق  مع  �لثمانينات،  وبد�ية  �ل�سبعينات 
�لتنظيم.  من  عميقة  م�ستويات  وطالت  �أعقبته  �لتي  �العتقاالت  وحملة   1981
�لرو�ية �الأمنية ت�سري �إىل �أن �جلهاز �ال�ستعالمي يحمل يف نظام �ل�سفرة �لرقم 14. 
وكانت توجد طليعة قيادية مدنية من �خلو��س ت�سرف على هذين �جلهازين، دون �أن 
�لتايل: قيادة مدنية، فيها ر��سد  �لنحو  �ل�سورة على  �إذ كانت  تربط بينهما مبا�سرة. 
حممد  وكان  �لزروي،  علي  �سورو،  �ل�سادق  �جلبايل،  حمادي  كركر،  �سالح  �لغنو�سي، 
�سمام هو �ملن�سق �لعام �أو �مل�سرف على �لربط بني �لقيادة وبقية �الأذرع. وذر�ع ع�سكري 
حتديدها  يتم  ال  �لع�سكرية  و�لعنا�سر  �ملدنية  �لقيادة  بني  تربط  �سلبة  نو�ة  تقوده 
و�لتنظيمي.  �لفكري  �لوالء  وبدرجة  �حلركة  يف  باالأ�سبقية  بل  �لع�سكرية  بالرت�تبية 
وذر�ع ��ستعالمي يرتبط بنف�س �ل�سيغة مع �لقيادة �ملدنية، �لتي ت�ستقبل منه �ملعلومات 

وحتللها وتتحرك على �سوئها.
�لثمانينات.  عقد  خالل  �لفظيع  �لوهن  من  حالة  تعي�س  �لدولة  �أجهزة  كانت 
و�الأزمة  بورقيبة  خالفة  حول  �لنظام  مع�سكر  د�خل  �ل�سيا�سي  �ل�سر�ع  �نعك�س  فقد 
�القت�سادية �خلانقة و�ل�سر�ع مع �ملنظمة �لنقابية ومع ليبيا، ب�سكل كبري على �لبالد 
طواًل وعر�ساً. يف مقابل ذلك كانت حركة �الجتاه �الإ�سالمي تزد�د قوًة يوماً بعد يوم، 
غري  �ملعار�سة  �سعف  ومن  و�إخفاقاته  �لنظام  �أزمة  من  م�ستفيدًة  وتنظيمياً،  �سعبياً 
�الأمنية،  �لناحية  �لنظام خا�سة من  بقيت يف �سالح  �لقوى  لكن مو�زين  �الإ�سالمية. 

وكان �جلهاز �خلا�س عا�سمها �لوحيد من �سربات �ل�سلطة.
يف  بدعة  �لتون�سية،  �الإ�سالمية  �حلركة  د�خل  �خلا�س،  �جلهاز  ن�ساأة  تكن  مل 
�لتنظيمية.  �لناحية  �لتون�سية من  للحركة  وال خ�سي�سة  �الإ�سالمية  تاريخ �حلركات 
�الآباء  ل�سنة  منها  و�تباعاً  �الإخو�نية  الأ�سولها  و��سحاً  و�سدى  �إخو�نياً  مري�ثاً  كان 
�ملوؤ�س�سني. لكن �لتفكري يف حتريك �جلهاز، بعد 1984 نحو �لتمكني، �أي قلب نظام 
تاأثري�ت جتارب خمتلفة حدثت هنا وهناك. فقد فتحت  �أنه من  �حلكم، كان و��سحاً 
�أمام  �لثورة �الإ�سالمية، �لتي �أ�سقطت نظام �ل�ساه �لقوي يف 1979 باب �الأمل و��سعاً 
�الإ�سالميني يف كل مكان وك�سرت حاجز �لعجز و�خلوف. كما �ألهمت فكرة �الند�سا�س 
د�خل �جلي�س، �لتي قام بها تنظيم �جلهاد �مل�سري، وو�سل من خاللها �إىل ر�أ�س �لرئي�س 
�الإ�سالمية يف  �جلماعات  �لكثري من   ،1981 �أكتوبر  يف  �ل�سا�سات  �أمام  �ل�ساد�ت  �أنور 
فاإمكانية  �خلا�سة،  �أجهزتها  تقوية  يف  طاقتها  حترك  كي  تون�س،  بينها  ومن  �لعامل 
و�مل�سرية،  �الإير�نية  �لتجربة  و�الأهم من  دليل.  �مل�سري خري  و�ملثال  و�ردة،  �لتطبيق 
�أوىل  مرحلة  �سكلت  و�لتي  �لنمريي،  بجعفر  �أطاحت  �لتي  �ل�سود�نية،  �لتجربة  كانت 
كانت  �لتي  �لتجربة  وهي   .1989 يف  الحقاً  �حلكم  من  �الإ�سالمية  �حلركة  لتمكني 

حركة �الجتاه �الإ�سالمي تريد �ل�سري على خطاها.
ي�سمى  كان  �لذي   – �خلا�س  جهازها  حتريك  �حلركة  قررت   1987 �لعام  يف 
�ملجموعة �الأمنية – لتنفيذ �نقالب ع�سكري يطيح بنظام �لرئي�س �حلبيب بورقيبة يف 
�لثامن من نوفمرب/ ت�سرين �لثاين، لكن زين �لعابدين بن علي كان �أ�سرع �إىل �ل�سلطة 
�الإ�سالمية مت  قيادة �حلركة  ثم عقد �سفقة مع  و�حد.  بيوم  ذلك  قبل  �الأمر  وح�سم 
مبوجبها �خالء �سبيل قياد�تها من �ل�سجون مقابل �لكف عن �خرت�ق �جلي�س و�الأمن. 
لكن �ل�سفقة ما لبثت �أن ف�سلت يف �لعام 1989 عندما �كت�سف بن علي �أن �الإ�سالميني 
ماز�لو� يعملون �سر�ً للتو�جد يف قلب �أجهزة �لدولة �الأمنية و�لع�سكرية و�أن جهازهم 
�إىل  1991 وحتولت �ل�سو�رع  �أوجه يف �لعام  �خلا�س ماز�ل ن�سطاً. حتى بلغ �ل�سر�ع 
�أع�ساء  وتفرق  �الأقوى  كانت  �لدولة  لكن  و�الإ�سالميني.  �لدولة  بني  حرب  �ساحات 
�حلركة �الإ�سالمية �الإخو�نية �أيدي �سباأ، بني �ل�سجون و�ملنايف، حتى عادو� �إىل �لبالد 
يف �لعام 2011، يف �أعقاب �سقوط نظام بن علي و��ستاأنفو� ن�ساطهم �لعلني و�ل�سري 
و�ل�سلمي و�الأمني و�لع�سكري كاأن �لزمان قد ��ستد�ر كهيئته يف ثمانينات �لقرن �ملا�سي. 

27العدد 8-  السنة األولى



السياسة

و�ملجلة قيد �الإعد�د و�لطبع، و�سلنا �خلرب �لكارثي 
وفاة  �إىل  �أدى  باملو�سل مما  �لعر�قية  �لعبارة  عن غرق 
و  �الأطفال  من  جلهم  بريئة  �سحية  مئة  من  �أكرث 

�لن�ساء، يف حادثة مل تقع �سابقاً بتاريخ �لعر�ق.
مو�سوفة  جرمية  عن  تتحدث  �ملتوفرة  �ملعلومات 
ترتو�ح بني فعل مبا�سر من ع�سابات �حل�سد �ل�سعبي، 
وجهات �سالعة بالف�ساد. وقد و�سلنا �لبيان �لتايل من 

�أهايل �ملو�سل ن�سعه �أمامكم.
بيان هام من �سكان مدينة �ملو�سل

يعرفها  �أن  يجب  حقائق  �أدناه  �لعر�قي،  �خي 
ال  وحتى  �لعربي،  �لكردي،  �ل�سيعي،  �ل�سني،  �لعر�قي، 
حقائق  ولتعلمو�  ��سافية،  وحروب  دماء  هناك  تكون 
�مللي�سيات ودورها يف تدمري �ملو�سل و�لعر�ق، من خالل 
وتر�ثها،  وم�ساجدها  �ملو�سل  مر�فق  على  �ال�ستيالء 
وت�سخريها خلدمة �لفر�س �ل�سفويني، وحتى ال ي�سيع 

تاريخ مرير. 
�إذ  �لنا�س،  ك�سب  ما  ببع�س  جز�ء  كان  حدث  ما  .ـ 

خرجو� لالحتفال بعيد �لنريوز
�سياحية  برتتيبات  ��ستحد�ثها  مت  هذه  �جلزيرة  ـ 
1995 من وز�رة �لبلديات وهي ملك لوز�رة �لبلديات، 
مت تزوير ملكيتها بالتعاون مع �لفا�سد م�سيع �ملو�سل 
تابع  جنفي  م�ستثمر  مللكية  وحتويلها  �لعاكوب، 

للع�سائب، وباإد�رة هي ذيل له.
ـ طبًعا �لناهب عن �ملو�سل �أحمد �جلبوري �أ�سار على 
��ستحياء �إليه من غري ذكر ��سمه و والئه، خوًفا وهلًعا 
من �لع�سائب، على �أنه ذكر �ملدير �الإد�ري للجزيرة وهو 

�سخ�س طارئ على �ملو�سل.

�ألف   87 �أرباح �جلزيرة �سهرًيا بحدود  .ـ تقدير�ت 
دوالر تعود للع�سائب

ومدينة  �ملو�سل  �ألعاب  مدينة  ملكيات  حتويل  مت  ـ 
كُلّها  �ل�سياحي  �ل�سدير  وجممع  �ل�سياحية،  �ل�سالالت 

ل�سالح �لع�سائب وبدر موزعة عليهما
نية �إىل  ـ مت حتويل ملكيات كثري من �الأوقاف �ل�ُسّ
�لعاكوب  �مل�سيع  مع  بالتعاون  ا  �أي�سً �ل�سيعية  �الأوقاف 
�لوقف  مديرية  مبدير  ممثاًل  �ال�سالمي  و�حلزب 

ني �ل�ُسّ
ال  يون�س  �لنبي  وجامع  �لكبري  �لنوري  جامع  ـ 
�أن  على  تعمريهما  جهة  من  �مل�سردب  حكومة  تر�سى 
من  رمز  بانيه  �لنوري  جامع  الأن  �لتعمري،  تبَنّت  دول 
جامع  و�أما  �لعبيدية.  �ل�سيعية  �لدولة  �إ�سقاط  رموز 
�لنبي يون�س، فاإن �لوقف �ل�سيعي يريد �ال�ستيالء عليه 

ملا له من مكان ��سرت�تيجي و�سياحي.
ـ ي�سكر رئي�س �جلمهورية ورئي�س �لوزر�ء ورئي�س   
رجال  من  ع�سر�ت  ال�ست�سهاد  �لعز�ء  تقدمي  �لربملان 

ون�ساء و�أطفال �ملو�سل يف حادثة غرق �لطو�ف
�الآالف  ع�سر�ت  هناك  ز�ل  ال  باأنه  نذكرهم  ولكننا 
يف  �الأنقا�س  حتت  �ملو�سل  و�أطفال  ون�ساء  �أبناء  من 
�جلانب �الأمين من �ملو�سل.. بعد �أن  ق�سفتهم �ملدفعية 
�لثقيلة ظلما وعدو�نا بذريعة حترير �ملو�سل، �أمل يحن 

�لوقت لريقدو� يف قبورهم؟
من  وكل  �ملالكي  نوري  ملحا�سبة  �لوقت  يحن  �مل 

�ن  �ل�سكل؟  بهذ�  ونكبتها  �ملو�سل  ت�سليم  يف  �سارك 
�ل�سكوت على ما جرى ويجري يف �ملو�سل، وعدم تعمري 
�ملو�سل  قيادة  وتوكيل  �لتحرير،  عمليه  دمرته  ما 
�ملو�سل  من  و�ذرعها  �مللي�سيات  �سحب  وعدم  للغرباء، 

باأ�سرع وقت هو م�ساركة يف �جلرم بحق �ملو�سل.
ـ ن�سكر تعزية ممثل �ل�سي�ستاين )�لقباين( الهايل 
يف  يتدخل  مل  عندما  كان  �ين  نذكره  ولكننا  �ملو�سل، 
�إيقاف �لق�سف و�مل�سح �لكامل للمو�سل �لقدمية عندما 
حو�سر ع�سر�ت من مرتزقة د�ع�س يف �ملدينة �لقدمية 
رغم  �ملو�سل،  �سكنة  من  �الأبرياء  من  �لف  �أربعني  مع 
كذلك  �ملو�سل؟؟  ملغادرة  لد�ع�س  منفذ  لفتح  �لدعو�ت 
نذكر �لقباين و�ل�سيد �ل�سي�ستاين �نهم كانو� �لد�عيني 
ولكن  د�ع�س.  �مام  للوقوف  �ل�سعبي  �حل�سد  لت�سكيل 
ملاذ� ال يبادرو� �الن با�سد�ر قر�ر بحل �حل�سد  وخا�سة 
بعد �لتحرير، حيث �أن هذه �مللي�سيات تعيث يف �ملو�سل 
خري�ت  على  �ال�ستيالء  �حل�سد  و�جب  �ن  �م  ف�ساد�. 
�أيها  بهذ�  �نكم  م�ساجدها؟؟  على  و�ال�ستيالء  �ملو�سل 
�ل�سيد �لقباين م�ساركون يف نكبة �ملو�سل ب�سكل عام ويف 
هي   �لع�سائب  ميلي�سياتكم  �إحدى  كون  �لعبارة  حادثة 

�ملتعهدة باإد�رة �ملرفق �ل�سياحي.
ح�سينه  قلعة  �ملو�سل  �ستبقى  �ملوحد  �لعر�ق  عا�س 

عن �ل�سعوبيون و�ل�سفويون

النهرية العبارة  غرق  جريمة  بعد 

الموصل ضحية العصابات والفساد
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�خلمي�س كلشان البياتي يوم  ع�سر  �ملو�سل  مدينة  �سهدت  فقد    
قبل  فيها  �ملدمرة  �حلرب  �نتهاء  منذ  لها  كارثة  �أ�سو�أ 
نحو عامني، �إذ و يف متام �ل�ساعة �لثالثة وت�سع دقائق 
وهي  �ملو�سليني  ع�سر�ت  تقل  عبارة  غرقت  ع�سر�ُ، 
تعرب نهر دجلة من �سفته �لي�سرى يف منطقة �لغابات 
�ل�سياحية �إىل جزيرة �أم �لربيعني �ل�سياحية يف �ملو�سل 

و�سط نهر دجلة.
�ملو�سل،  يف  �ل�سياحية  �لربيعني  �أم  جزيرة  وتعد   
�إليها  تتوجه  �لتي  �ل�سياحية  �ملنتجعات  �أهم  �إحدى 
�لعائالت �ملو�سلية لال�ستجمام، وتقع و�سط نهر دجلة 
وتقابل فندق نينوى �لدويل وتبعد عنه م�سافة ن�سف 

و�صلنا من قيادة قطر العراق حلزب 
البعث العربي اال�صرتاكي البيان 

التايل:
قيادة قطر �لعر�ق حلزب �لبعث �لعربي �ال�سرت�كي 
�م  جــزيــرة  فـــي  �ل�سيـــاحيـــة  �لعبــــارة  �سهـــد�ء  تنعــي 

�لــربيعـــن
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 

َوَنْق�ٍس  وِع  َو�جْلُ ْوِف  �خْلَ َن  ِمّ ِب�َسْيٍء  َوَلَنْبُلَوَنُّكم   ﴿
اِبِريَن  �ل�َسّ ِر  َوَب�ِسّ  ﴿ َمَر�ِت  َو�لَثّ َو�اْلأَنُف�ِس  �اْلأَْمَو�ِل  َن  ِمّ
�إَِلْيِه  ا  َو�إَِنّ  ِ هلِلَّ ا  َنّ �إِ َقاُلو�  يَبٌة  �سِ ُمّ اَبْتُهم  �أَ�سَ �إَِذ�  ِذيَن  �َلّ  ﴿

َر�ِجُعوَن ﴿
نعــــــــــــــــــــي

ُفجع  �الن�سانية  �لنكبات  �أفدح  من  و�حدة  يف 
�لعر�قيون، بحادث غرق �لعبارة �ل�سياحية يف جزيرة �أم 
�لربيعني و�سط نهر دجلة يف مدينة �ملو�سل مبحافظة 

نينوى �سمال �لبالد.
و�إذ تنعى قيادة قطر �لعر�ق حلزب �لبعث �لعربي 
عددهم  جتاوز  �لذين  �حلادث  هذ�  �سهد�ء  �ال�سرت�كي 
�ملائة �سهيد، وتتقدم �إىل �أ�سر �ل�سحايا ب�سادق �ملو��ساة 
�لقدير  �لعلي  �ملوىل  �إىل  تت�سرع  فاإنها  �لتعازي،  و�أحر 
�أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته ويلهم ذويهم جميل 

�ل�سرب وعميق �الإميان.
من  جانباً  حقيقتها،  يف  تك�سف  �حلادثة  هذه  �إن 
�لف�ساد �مل�ست�سري يف عموم �لعر�ق، ويف �ملو�سل خا�سة، 
كل  على  �لطائفية  �الرهابية  �مليلي�سيات  ت�سيطر  حيث 
�لتي ما يز�ل  �ل�سابرة  �ملدينة  مقدر�ت �حلياة يف هذه 
وتهدمي  و�لتهجري  �لقتل  مر�ر�ت  من  يعانون  �أبناوؤها 
�لدور و�سلب �ملمتلكات، �إذ تفيد �ملعلومات باأن ميلي�سيا 
ع�سائب �أهل �حلق هي من ي�ستويل على عائد�ت هذه 
حيث  �خل�سي�سة،  �الإجر�مية  �أن�سطتها  لتمويل  �لعبارة 
رغم  �ال�ستيعابية  طاقتها  فوق  �لعبارة  بتحميل  قامت 
ورود حتذير�ت بارتفاع منا�سيب �ملياه و�سرعة جريانها، 

ما يعني وجود خماطر تهدد حياة �ملو�طنني.
بتحقيق  �لبدء  �أعلنت  �لعميلة  �ل�سلطات  �أن  ومع 
حول �حلادث �ملاأ�ساوي، �إال �أن �لعر�قيني يعرفون جيد�ً 
�مل�سكلة منذ �حتالل وطنهم  �لتحقيق  �أن جميع جلان 
�سحايا  يز�ل  ما  حيث  نتائجها،  تعلن  مل   2003 عام 
من  �إن�سافهم  ينتظرون  �الإجر�مية  �لعمليات  مئات 
�أبنائهم،  وحياة  حقوقهم  �سلبوهم  �لذين  �ملجرمني 
مب�سالح  �ل�سلطات  ��ستهانة  يعك�س  �لذي  �الأمر 
حمايتهم  �سبل  بتوفري  �كرت�ثها  وعدم  �ملو�طنني 

و�سيانة حقوقهم.
تغمد �هلل �ل�سهد�ء برحمته �لو��سعة، ومنح ذويهم 

جميل �ل�سرب
و�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون

يف �حلادي و�لع�سرين من �آذ�ر ٢٠١٩ م

وا�ضت�ضراء  املو�ضل  بفاجعة  املتعلق   )35( رقم  بيان 
الف�ضاد املايل واالإداري يف املدينة

ال�ضعبية وال�ضيا�ضية  جاءت فاجعة املو�ضل لتعزز القناعة 
بج�ضامة اخللل يف اآلية عمل الدولة، وفداحة الف�ضل الوا�ضح يف 
حماربة الف�ضاد، الذي مازال ي�ضيطر على مفا�ضل رئي�ضية من 

املنظومة احلكومية يف بغداد واملحافظات.
لتلك  طبيعي  ناجت  هو  اليوم  املو�ضل  اليه  و�ضلت  ما  اإن 
االإرهابي  داع�س  لتنظيم  بال�ضماح  اوال،  املتمّثلة  املعطيات 
احلكومة  ترف�س  والتي  م�ضبوهة،  بطريقة  املدينة  بدخول 
العراقية اإىل اليوم تف�ضريها اأو التعامل مع املت�ضببني بها وفق 
القانون من خالل تقرير اللجنة الربملانية اخلا�ضة بالتحقيق 
2014 الذي  يف اأ�ضباب �ضقوط املو�ضل بيد داع�س منت�ضف 
القائمني  باختيار  حتريرها  معركة  ثم  االأدراج،  حبي�س  ظل 
على ذلك اأكرث الطرق ت�ضببا بتدمريها وقتل االآالف من اأهلها 
االأبرياء، من خالل �ضيا�ضة االر�س املحروقة، ليزداد الطني بلة 

بهدم م�ضتقبل املدينة بعد اأن دمر مالمح تاريخها االإرهاب.
ف�ضيحة،  لوحده  كان  التحرير  بعد  للمو�ضل  حدث  وما 
وتداوي  االأبوي  جناحها  حتت  الدولة  تاأخذها  ان  من  فبدال 

اإعمارها، وفق خطط مدرو�ضة،  اأهلها املنكوبني، وتعيد  جراح 
جندها قد ف�ضلت  يف انت�ضال جثث ال�ضحايا من حتت االأنقا�س 
اأمر خمجل  املدينة، وهذا  بعد عام ون�ضف على حترير  حتى 

و�ضائن وع�ضي على التربير.
حكومة  قبل  من  االأركان  كامل  ف�ضاٍد  مع  هذا  وترافق 
اجلديدة  القوى  مع  ب�ضراكتها  عليه  مّوهت  املحلية،  املو�ضل 
املكاتب  مقدمتها  ويف  املدينة،  مقدرات  على  �ضيطرت  التي 
ال�ضعبي،  احل�ضد  ا�ضم  ت�ضتغل  مليلي�ضيات  التابعة  االقت�ضادية 
اللجنة  اإن  بل  االحتادية،  احلكومة  من  وم�ضمع  مراأى  على 
بينت  قد  املو�ضل  يف  احلقائق  بتق�ضي  اخلا�ضة  الربملانية 

تفا�ضيل ذلك.
بو�ضع خطة طوارئ  يطالب  العراقي  الوطني  امل�ضروع  اإن 
اأ�ضا�ضية  تنمية  ببنود  حقيقية  ملعاجلات  �ضاملة  اإ�ضرتاتيجية 
املاأ�ضاوي  واقعها  من  املو�ضل  انت�ضال  اأجل  من  التنفيذ  عاجلة 
على  واحلفاظ  وتعوي�ضهم  اإليها  النازحني  واإعادة  واإعمارها 
املو�ضل  وحترير  بحكومته  املواطن  ثقة  واإعادة  كرامتهم 
االقت�ضادية  واملكاتب  الف�ضاد  روؤو�س  من  ومواطنيها  االأ�ضرية 

امل�ضبوهة.

والنساء  األطفال  من  غالبيتهم  الضحايا  من  العشرات 
ف����اج����ع����ة ال�����م�����وص�����ل: ف���س���اد 
الناس ب���أرواح  استهتار  السلطات 

مار�س   21 �ملو�سل،  يف  �خلمي�س  يوم  حتولت 
�ملو�سل  �أهل  كان  م�سم�س  عطلة  يوم  من   ،2019
�ملقايي�س مع  �إىل كارثة بكل  يرومون �ال�ستجمام فيه، 
غرق ما يقارب من 120 �سخ�سا غالبيتهم من �لن�ساء 
و�الأطفال وفقد�ن �لع�سر�ت، و ما ز�لت فرق �الأنقاذ من 
مرور  رغم  �جلثث  الأنت�سال  �جلهود  تبذل  �لغو��سنّي 
�أيام على �حلادث، ول�سان حال �ملو�سليني يقول: “من 
مل ميت باملعركة �أو بانفجار مفخخة، مات �ليوم غريقا 

يف دجلة"  و "ف�سادكم قتلنا".
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و و�صلنا من االأمانة العامة للم�صروع ال�طني العراقي البيان التايل:



السياسة
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�سمال  تقع يف  نينوى،  �ملو�سل هي مركز حمافظة 
�لعر�ق وعلى �سفاف نهر دجلة، وهي ثاين �أكرب مدينة 
يف �لعر�ق بعد �لعا�سمة بغد�د، ويبلغ عدد �سكانها �الآن 
�ربعة ماليني ن�سمة، وتتّنوع فيها �لقوميات و�لطو�ئف 
هذه  وتتعاي�س  جميل،  ب�سكل  و�الأديان،  و�ملذ�هب 
�لطو�ئف منذ �آالف �ل�سنني، تعاي�ساً �سلمياً و�إجتماعياً، 
عو�ئلها  وتتد�خل  و�ملذ�هب،  �لقوميات  فيها  اهر  وتت�سّ
ونهر  �لعر�ق،  بوتقة  يف  وتن�سهر  وع�سائرها  وقبائلها 
�ل�سرقي  �حُل�سن  وهو  �أمين،  �ىل  �ملدينة  يق�سم  دجلة 
و�بو  و�لقليعات  �سر�ي  وقرة  لبا�سطابيا  �لقدمي، 
�لقا�سم، �لتي كانت �ملنجنيقات و�لرماح تنطلق منها �ىل 
جي�س نادر�ساه �لذي كان يحا�سر �ملدينة عام 1743م 
عند  �إندحر  و  فاأله،  وخاب  �للعني  ح�ساره  وف�سل 
�أهل  و�سجاعة  و�سرب  �سمود  بف�سل  دجلة  نهر  �سفاف 
�ملدينة  �الأي�سرمن  و�أما  خا�سر�ً،  خا�سئاً  وىل  و  �ملو�سل، 
فهي �إمرب�طوريات نينوى �ال�سورية، �لتي حتت�سن تل 
�لتوبة قرية )مرقد �لنبي مّتى �أو �لنبي يون�س(، و�آثار 
تل قوينجو عا�سمة �إمرب�طورية �أ�سرحّدون و�سنحاريب 
�ال�سوريني مدينة  لدى  معناها  ونينوى  و�آ�سوربنيبال، 
لهم،  عا�سمًة  �ال�سوريون  �إتخذها  و�لتي  �جلبابرة، 
وبو�بة  �مل�سقى  وبو�بة  �سم�س  باب  يف  �آثارها  ون�ساهد 
�ملطمور  نينوى  �سور  يربطها  �لتي  �لتوبة  وتل  نركال، 

كيلومرت.
الف�صاد �صبب الكارثة

�لفجيعة   عن  �ملو�سل  يف  نا�سطون  ويتحدث   
�ملو�سل  يف  حدث  ملا  رئي�ساً  "�لف�ساد" �سبباً  ويرجحون 
جميع  يف  �مل�ست�سري  �لف�ساد  �سببه  فجيعة،  من 
يكون  لن  للكارثة  تربير  �أي  و�إن  �لدولة،  موؤ�س�سات 
�لدو�ئر  �أخذ  وعدم  �الد�رة  ف�سوء  جدوى،  �أو  طعم  له 
كارثة  �لعبارة  غرق  من  جعل  م�سوؤولياتها  �خلدمية 

بكل �ملقايي�س.
ويتهم �ملو�طنون مديريات �ل�سرطة و�لدفاع �ملدين 
باالأهمال،  و�مل�ستثمر  �لكو�رث  �إد�رة  ود�ئرة  و�ل�سياحة 
د�ئرة  �أي  تتخذ  مل  �إذ  �جلرمية،  يف  �سركاء  وجميعهم 
�جلزيرة  لغلق  ��ستباقية  بادرة  �أي  �لدو�ئر  تلك  من 
�أن  �جلميع  علم  من  �لرغم  على  �إليها،  �لعبور  ومنع 
�أبو�بها يف  تغلق  كانت   2003 قبل  ما  ومنذ  �جلزيرة 
مثل هذه �لفرتة من �ل�سنة ب�سبب �رتفاع منا�سيب مياه 

نهر دجلة وخطورتها.
�أن ��ستهتار �مل�ستثمر جلزيرة  ولفت �ملو�طنون �إىل 
وموؤ�زرته  عبيد”،  “ريان  يدعى  و�لذي  �لربيعني  �أم 
ن�سبة  ت�ستحوذ على  �لتي  �أهل �حلق  من قبل ع�سائب 
�أن �لع�سائب  %50 من م�سروع �جلزيرة، مو�سحني 
تنظيم  مقاتلي  �سيطرة  من  �ملو�سل  ��ستعادة  وبعد 
�جلزيرة  م�سروع  يف  �سريكا  دخلت  )د�ع�س(،  �لدولة 
كل  ل�سان  على  يرد  كالم  وهو  �مل�ستثمر،  مع  باالإتفاق 
�أبناء �ملو�سل مبا فيهم نو�ب يف �لربملان �لعر�قي �لذين 
�إىل �سلوع ف�سيل م�سلح باحلادث دون �الأ�سارة  �أ�سارو� 

�إىل �أ�سم �لف�سيل.
وح�سب ت�سريحات من�سوبة �إىل م�سوؤولني ر�سميني 
يف �ملو�سل، �إن مديرية �لبنى �لتحتية يف �ل�سد كانت قد 
�أ�سدرت تعميما �الأربعاء 20 �آذ�ر/ مار�س 2019 من 
�إىل �لذروة مبعدل  �أن �الطالقات �ملائية لل�سد و�سلت 
1400 مرت مكعب يف �لثانية، وهو ما نتج عنه �إ�سد�ر 
من  �القرت�ب  من  �ملو�سل  ل�سكان  حتذير�ً  �ملديرية 

�لنهر ب�سبب قوة �لتيار�ت �ملائية فيه.
مدير  "�إن  �ملو�سل  يف  �الأزمات  �إد�رة  خلية  وت�سري 
جزيرة �أم �لربيعني وهو �مل�ستثمر “ريان خ�سر عبيد” 
�لطاقة  �أن  �إذ  �لعبارة،  غرق  �إىل  ج�سعه  �أدى  و�سركائه 
�ال�ستيعابية لها ال تتعدى �لـ70 �سخ�سا، بينما ك�سفت 
كانت  �حلمولة  �أن  عن  �جلزيرة  يف  �ملر�قبة  كامري�ت 

تزيد عن �لـ 278 �سخ�سا.
و�أ�سافت �أن �مل�ستثمرين للجزيرة مل يلتزمو� باأي 
�سروط لل�سالمة �ملهنية و�الإنقاذ فيها، �إذ �أن �لعبارة مل 
�أو طو�فات لالأ�سخا�س، ف�سال  �أي جناد�ت  تكن ت�سم 
ما  مع  يتنا�سب  ال  �لهند�سي  �لعبارة  ت�سميم  �أن  عن 
معمول به عامليا من ت�ساميم متت�س قوة تيار�ت �ملياه.
�إن  �لعبارة  كارثة  على  عيان  �سهود  ويتحدث 
�ل�سباحني ّ عانو� قر�بة ع�سرين دقيقة ريثما ��ستطاعو� 
�ل�سباحة �إىل �ساطئ نهر دجلة و�نت�سال �إحدى �لن�ساء 

�لتي كانت قد �سارفت على �لغرق، الفتا �إىل �أن قوة تيار 
�ل�سباب  بع�س  و�إن  للغاية  قوية  كانت  دجلة  نهر  مياه 
غرقو�  وبع�سهم  فقدو�  �لعائالت  لنجدة  هبو�  �لذين 
هذه  يف  �لنهر  وعمق  �ملياه  تيار�ت  قوة  ب�سبب  �أي�سا 

�ملنطقة.
و�أفاد م�سدر �أمني �أن �لتحقيقات �الأولية �أ�سارت �إىل 
ارة كانت حتمل عدٌد من �لركاب يفوق قدرتها  �أن �لعَبّ
�ال�ستيعابية، وهو �لذي �أدى بالتايل �إىل غرقها. وكانت 
د�ئرة �ملو�رد �ملائية يف �ملو�سل قد �أطلقت حتذير�ت يف 
بالقرب  �لقاطنني  فيها  دعت  للحادثة،  �ل�سابق  �ليوم 
نهر  من�سوب  �رتفاع  من  �حلذر  توخي  �إىل  �لنهر  من 

دجلة ب�سبب فتح بو�بات �سد �ملو�سل.
يف  �ل�سياحية  �جلزيرة  �أن  �ل�سياحة  هيئة  �أكدت 
غابات �ملو�سل و�لتي وقعت فيها حادثة �لعبارة لي�ست 
�لعمل  ملز�ولة  �أجازة  �أي  �أمالكها، ومل يتم منح  �سمن 
�ل�سياحي من قبل هيئة �ل�سياحة للمرفق ب�سكل عام �أو 
�أمالك  لي�ست من  و�أن �جلزيرة  ب�سكل خا�س،  للعبارة 
�لدولة  عقار�ت  لد�ئرة  تابعة  هي  بل  �ل�سياحة  هيئة 
وقد �أعطيت ��ستثمار، عن طريق هيئة ��ستثمار نينوى 
ومل يتم منح �أي �أجازة ملز�ولة �لعمل �ل�سياحي من قبل 
ب�سكل  للعبارة  �أو  عام  ب�سكل  للمرفق  �ل�سياحة  هيئة 

خا�س.
كارثي  باأنه  �ملو�سل  يف  �لو�سع  �لنا�سطون  وو�سف 
من حيث �خلدمات و�لبنى �لتحتية، مو�سحني �إىل "�أن 
�ل�سرطة و�لنهرية و�لدفاع �ملدين مل يكونو� جمهزين 
باأي �ليات �أو زو�رق، و�إن ما �ساهدوه من زو�رق �النقاذ 

مل يتعدى �الأربعة فقط ".

عبدالجبار الجبوري                   
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ك�سو�ر �ملع�سم، حتى �سقوط نينوى على �أيدي �مليديني 
و�لكلد�نيني عام 612 ق م، ويف عام 634 قام بفتحها 
�الفكل  بن  ربعي  �لعربي  �لقائد  يد  على  �مل�سلمون 

�لعنزي، وتو�لت عليها �لع�سور �لالحقة.

واقع املدينة 
حتت �صيطرة تنظيم داع�س

وذاًل  وح�سية  كله،  �لتاريخ  يف  مدينة  ت�سهد  مل 
عمار�ت  �أعلى  من  ورمياً  و�لذبح  للحرمات،  و�نتهاكاً 
و�العد�م  بالر�سا�س،  و�لقتل  باحلجر  ورجماً  �ملدينة، 
بالدبابات  �الأبرياء  على  و�لدو�س  �ل�سحايا،  بتفجري 
�ل�سهد�ء يف حفرة عميقة جد�ً  �آالف  و�ل�سيار�ت، ورمي 
كالذي  )�خل�سفة(،  �إ�سمها  �ملدينة  قر�رخارج  لها  لي�س 
�أطفالها  و  و�أبنائها،  و�أهلها،  �ملو�سل  مدينة  �سهدته 
ميكن  ال  وبناتها،  ن�سائها  ورجالها،  �سبابها  و�سيوخها 
د�ع�س،  حكم  ب�ساعة  و�سف  ت�ستطيع  �أن  كهذه  الأ�سطر 
خد�عه،  و  وظلمه،  وجربوته  وح�سيته،  و  وق�سوته 
يون�س  �النبياء  وجو�مع  فّجر�أ�سرحة  فقد  و�أجر�مه، 
و�ل�سديقني  �الولياء  وع�سر�ت  وجرجي�س،  و�سيت 
منارة  وهي  �ملو�سل  معامل  فجر�أبرز  كما  و�ل�سهد�ء، 
زنكي  �لدين  نور  بناه  �لذي  �لنوري  وجامعها  �حلدباء 
من  �سنة   900 قبل  �أي   �لهجري  �ل�ساد�س  �لقرن  يف 
منها  �ملو�سل  يف  �لكربى  �الأثرية  �ملو�قع  وجميع  �الآن، 
نركال  وبو�بة  �حل�سر  و�آثار  منرود  و�آثار  �مل�سقى،  باب 

و�سور نينوى ودور �سروكني عا�سمة �آ�سور، وباب �سم�س 
قوينجو  تل  �ثار  يف  �ال�سورية  �المرب�طورية  ومقر 
و�لثري�ن �ملجنحة على بو�بات نركال مل يبق حجر� على 
�لقبور  و�سو�هد  �ملز�ر�ت  بتهدمي  ��ستمر  وهكذ�  حجر، 
�الثرية  �ملو�قع  �آثار  و�سرق  �ملدينة،  مقابر  جميع  يف 
قبل تفجريها لبيعها يف �خلارج، كما نقب وحفر حتت 
�ثار�ً  و�سرق  نفقاً  �ل�سالم  عليه  يون�س  �لنبي  مرقد 
��ستيالئه على  مهمة وثمينة منها وبيعها، ناهيك عن 
�لبنوك �حلكومية و�سرقة �أمو�ل �حلكومة و�ملو�طنني، 
كما ��ستوىل على �ر��سي �لدولة وقام ببيعها، و��ستوىل 
�ملدينة،  غادرو�  �لذين  �ملو�طنني  و�ر��سي  بيوت  على 
بد�خل  �مل�سيحيني  جميع  �بالغ  مت  لهم  قر�ر  �ول  ويف 
�جلزية،  دفع  �و  �ملدينة  مبغادرة  و�طر�فها  �ملو�سل 
وحينما رف�سو� �مل�سيحيون دفع �جلزية غادرو� �ملدينة، 
و�مالكهم  و�سيار�تهم  �مو�لهم  جميع  ت�سليب  ومت 
�سيطرتهم  حتت  �ملو�سل  وعا�ست  ن�سائهم،  وم�سوغات 
باأق�سى درجات �لرعب و�خلوف ،بعدما طبقو�ـ �ل�سريعة 
بدولة  ي�سموه  ما  ومقا�س  مز�جهم  على  ـ  �ال�سالمية 
�خلالفة، و �إعتربو� كل من مل يبايع لهم فهو مرتد عن 
�ال�سالم، هذه م�ساهد مرعبة وهناك �ال�سد رعباً عا�سها 
وق�س�ساً  �الجر�مي،  �الرهابي  د�ع�س  مع  �ملو�سل  �هل 
دن�سهم،  من  �ملدينة  حترير  �أثناء  �لر�سيع،  لها  ي�سيب 
�أب�سطها قتل �لعو�ئل باجلملة �ثناء نيتهم �لهروب من 
�لق�سف �جلوي �أو �لهروب من معركتهم مع �جلي�س، ال 

ميكن �أن ي�سدقها �لعقل مهما و�سفتها لكم. 

  واقع املدينة
 بعد التحرير

و��ستقر�ر�ً، بعد معركة  �ليوم هدوء�ً  تعي�س �ملدينة 
�لتحالف  طائر�ت  فيها  �إ�ستخدمت  عاملية،  تاريخية 
�برزها  دولياً  �ملحرمة  �ال�سلحة  �نو�ع  جميع  �لدويل 
د�خل  �مل�ست�سفيات  جممع  معركة  يف  �البي�س  �لف�سفور 
�لبنى  جميع  تدمري  مت  وبعدها  �لقدمية،  �ملو�سل 
و�ملوؤ�س�سات  �لدو�ئر  جميع  وتدمري  للمدينة  �لتحتية 
و�لبنوك ومطار  و�ملد�ر�س وريا�س �الطفال و�جلو�مع 
�ملو�سل وجامعة �ملو�سل �لعريقة تدمري� كامال، �إ�سافة 
للنقابات  �لر�سمية  و�ملقر�ت  �لعمار�ت  تدمري  �ىل 
و�الزقة  �ل�سو�رع  وتخريب  و�الحتاد�ت،  و�جلمعيات 
كاملة  و�حياء  �بيها،  بكرة  عن  كاملة  �حياء  وم�سح 
و�ل�سهو�ن  �ل�سفاء  �حياء  مثل  �لقدمية  �ملو�سل  يف 
و�سارع  �ليود  وحملة  �لكور  ور�أ�س  بركة  ودكة  و�مليد�ن 
يف  �ملركزي  �لطوب  باب  و�سوق  غازي  و�سارع  �لنجفي 
مثل  �ملو�سل  و�سو�رع  ��سو�ق  و�أقدم  و�هم  �ملو�سل  قلب 
و�مل�ست�سفى  و�لفاروق  و�لدو��سة  وغازي  �ل�سرجخانة 
�ملو�سل  ل�ساحل  �حلياة  عادت  �ليوم  �لع�سر�ت،  وغريها 
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وجامعتها  مد�ر�سها  يف  طبيعي،  �سبه  ب�سكل  �الي�سر 
نينوى و�ملو�سل و�حلمد�نية، عادت ��سو�قها وم�سارفها 
و�ملنظمات  �بنائها  جهود  بف�سل  ومالعبها   ومقاهيها 
يف  جهد  الأي  بغد�د،  حكومة  جتاهل  يقابلها  �لدولية، 
يف  �لعو�ئل  تز�ل  فال  �المين  �ل�ساحل  �أما  �العمار، 
تنت�سل  �ملدين  للدفاع  �النقاذ  فرق  تز�ل  وما  �ملخيمات 
حتت  من  �لقدمية  �ملو�سل  عو�ئل  من  �ل�سهد�ء  جثث 
وموؤمتر  �العمار  �عادة  حركة  تز�ل  وما  �النقا�س، 
�ملو�سل  معاناة  ويتجاهل  �لطرف  يغ�س  �ملانحني 
وز�رة  و�لذين تقدرهم  �ملخيمات  ونازحيها يف  �لقدمية 
ن�سف  و  مليون  باأكرث من  �لدولية  و�ملنظمات  �لهجرة 
و�لو�سط  �ل�سمالية  �ملحافظات  ويف  �ملخيمات  يف  نازح 
م�سلحة  ف�سائل  فهناك  �المني  �لو�سع  �ما  و�جلنوب، 
�أمن  يف  تتحكم  �لقانون  عن  خارجة  وميلي�سيات 
و�ساحات  �لدولة  �ر��سي  على  �ال�ستيالء  يف  �ملحافظة 
�لدولة  دو�ئر  من  و�ل�سكر�ب  �لنفط  وت�سرق  �ل�سيار�ت 
�ية  ت�ستطيع  �ن  دون  �ملو�سل،  باأمن  وتعبث  �ملدمرة، 
عند حدها،  و�مليلي�سيات  �لف�سائل  توقف هذه  �ن  جهة 
وموؤ�س�سات  دو�ئر  جميع  يف  م�سبوق  غري  ف�ساد  ظل  يف 
�حلكومة �ملحلية وجمل�س �ملحافظة و�الجهزة �المنية 
تعي�سها مدينة  باأب�سع �سورها،  �لفو�سى  �نها  وغريها. 
�ساحبة  �سنة،  �آالف   7 عمرها   وح�سارية  تاريخية 
�آ�سوربايبال،  �مللك  مكتبة  هي  �لكون  يف  مكتبة  �أول 
�الر�سية  �لكرة  يف  و�خرت�عات  �بتكار�ت  �أول  و�ساحبة 
مثل �لعجلة و�لنحت و�لثري�ن �ملجنحة وم�ساريع �لري 
و�لكتابة �مل�سمارية و�لفنون �جلميلة، و�لكب�س �ال�سوري 

)�لدبابة( و�لعربة �ال�سورية و�لرمح �ال�سوري.  



المعرفة

  غسان الطالب

رقابية  موؤ�ض�ضات  خالل  من  واملحا�ضبة 
وت�ضريعية متثل فعال هذه ال�ضعوب. لهذا كانت 
ترى منظمة ال�ضفافية الدولية ان نبداأ بو�ضع حد 
للف�ضاد ال�ضيا�ضي للحد من الف�ضاد االقت�ضادي، 
لهذا وددنا اليوم احلديث عن مو�ضوع من اهم 
املوا�ضيع التي تقف عائقا امام التطور والتنمية 
االآفة  تلك  الف�ضاد،  وهو  العربية  جمتمعاتنا  يف 
التي ت�ضت�ضري يف ج�ضد االأمة وتنهب مقدراته، 
باأنها  الدولية  ال�ضفافية  منظمة  عرفته  وقد 
املن�ضب  ا�ضتخدام  �ضوء  يت�ضمن  عمل  كل  "اأنه 
لتحقيق م�ضلحة خا�ضة"، وهو ما عرفه  العام 
“انحراف  باأنه  االإنكليزي  اأوك�ضفورد  معجم 
العامة  الوظائف  اأداء  يف  النزاهة  تدمري  اأو 
ان  املوؤكد  ومن  واملحاباة”.  الر�ضوة  خالل  من 
الف�ضاد اليوم مل يعد باملفهوم الذي كان �ضائدا 
واملتمثل بال�ضرقة يف الظل خوفا من املالحقة، 
اأ�ضبح  بل  خمتلفة،  اأ�ضاليب  ينتهج  اأ�ضبح  بل 
على  وتعتمد  التنظيم  يف  متقدمة  موؤ�ض�ضة 
حماية  و�ضائل  لديها  و  احلديثة،  التكنولوجيا 
لها، ومنابر اإعالمية ت�ضتخدمها لت�ضليل الراأي 
الق�ضاء  �ضلطة  اىل  ت�ضللها  واالخطر  العام، 
يف  او  الدولة  جهاز  يف  املتنفذة  وال�ضخ�ضيات 

املجتمع، واالكرث خطورة عندما يتحول الف�ضاد 
وهي  االقوى،  هي  عندها  �ضتكون  موؤ�ض�ضة  اإىل 

البداية الإنهيار الدولة.
يف  الف�ضاد  حجم  اأن  الدويل  البنك  يقدر 
مليار   300 على  يزيد  �ضنويا  العربي  الوطن 
ال�ضنوي  الف�ضاد  حجم  ثلث  يعادل  وهذا  دوالر 
يف العامل، ويف تقرير ملنظمة ال�ضفافية الدولية 
يف نهاية العام 2014 اظهر باأن جميع الدول 
العربية ف�ضلت يف الو�ضول اىل احلد االأدنى من 
احلد  فيه  ميثل  والذي  الف�ضاد  مكافحة  موؤ�ضر 
االأدنى 43 باملئة   للو�ضول اإىل مرحلة ال�ضفافية 
والنزاهة، ويف تقريرها ال�ضادر يف �ضهر �ضباط 
2018 اأكدت املنظمة انه خالل ال�ضت �ضنوات 
ي�ضهد  مل   ،)2017  -  2011( االأخرية 
اآفة  اأي تطورا يذكر حول جدية حماربة  العامل 
ال  التي  احلقيقة  اأن  على  اأكدت  لكنها  الف�ضاد، 
ميكن تاهلها وهي اأن الدول التي انتفت فيها 
احلريات العامة هي نف�ضها الدول التي تراجعت 
حتى  واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية  فيها 
ف�ضادا  االأكرث  الدول  من  و�ضنفت  ال�ضيا�ضية، 
على االإطالق، وهذا ما يتوافق مع واقع البلدان 

يجثم  زال  ال  الذي  الكابو�س  ذلك  الف�ضاد   
على �ضدورنا، وتعاين منه على وجه اخل�ضو�س 
وبطالة  فقر  من  يرافقه  وما  العربية  بلداننا 
وهو  االقت�ضادية،  التنمية  برامج  يف  وتراجع 
الراعية  ال�ضيا�ضة  لالنظمة  ال�ضلب  الذراع 
ت�ضتطع،  مل  والتي  الف�ضاد،  ملوؤ�ض�ضة  واحلامية 
بناء  يف  ال�ضعوب  اإرادة  �ضد  وقفت  بل  ال 
امل�ضاءلة  على  تقوى  فعالة  دميوقراطية  اأنظمة 

إق����ت����ص����ادي����ات ال����ف����س����اد ف��ي 
التنمية  إنهيار  و  ال��ع��رب��ي   ال��وط��ن 
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العربية حيث جند �ضتة دول عربية بني اأكرث ع�ضرة دول ف�ضادا يف العامل. 
الظلم،  ويتقوى  الف�ضاد  يعُمّ  "حني  قوله:  خلدون  ابن  عن  و�ضلنا  مثلما 
الكون  وياأذن  والك�ضب،  االقت�ضاد  فينكم�س  باخلراب،  الُعمران  ُي�ضاب 
باالنقبا�س"، اأما املنتدى العربي للبيئة والتنمية فقال يف تقريره ال�ضادر 
يف ت�ضرين الثاين 2018 حول التنمية امل�ضتدامة يف الوطن العربي: "اإن 
تكلفة الف�ضاد ت�ضل اإىل %3 من الناجت املحلي العربي، واأن اأموال الف�ضاد 
يف العامل العربي ُتقدر �ضنويا بقرابة ت�ضعني مليار دوالر. واأن توظيف هذه 
االأموال يف العملية التنموية ميكن اأن ي�ضاهم اإىل حد كبري يف �ضد العجز 
املايل املتعلق بتمويالت �ضنوية بقيمة مائة مليار دوالر، هي �ضرورية كل عام 
حتى حدود عام 2030 الإجناح امل�ضار التنموي يف املنطقة".  ويف الواقع 
اأن تكلفة الف�ضاد   تتجاوز االأ�ضرار املادية واملتمثلة يف القيمة املالية، حيث 
اإن كلفتها احلقيقية تطال االإن�ضان، وذلك اإذا ما اأخذنا يف االعتبار حرمان 
مثال،  وال�ضحة  كالتعليم  واالأ�ضا�ضية  ال�ضرورية  اخلدمات  من  املجتمع 
وعدم قدرة ال�ضباب يف اال�ضتثمار يف مهاراتهم وقدراتهم، واإحلاق ال�ضرر 
اإىل عزوف اال�ضتثمار االأجنبي عن اال�ضتثمار يف  اإ�ضافة  البالغ بالفقراء، 
النظم  واالنحالل يف  ال�ضعف  هيمنة  وبالتايل  الف�ضاد،  يعمها  التي  البيئة 
االإدارية ملوؤ�ض�ضات الدولة، هذا اإذا علمنا اأن  %10 من املواطنني العرب 
الرثوات  من  الباقية   20% ال  واأن  االأمة.  ثروات  % من   80 ميتلكون 
العربية موزعة على ال %90 من �ضكان الوطن العربي. مبعنى اآخر، اأن  
%20 من ثروات ومقدرات  370 مليون مواطن عربي ال ميلكون �ضوى 
ال�ضنوات  نتائجه يف  راأينا  الذي  والظلم  العنف  وهذا من مظاهر  اأمتهم، 

االأخرية على امتداد �ضاحة الوطن العربي. 
ال�ضكل  بهذا  اأمتنا  ج�ضد  يف  الف�ضاد  ا�ضت�ضرى  ملاذا  �ضائل  ي�ضاأل  قد   
واحلجم املرعب؟ ميكننا القول ان هناك العديد من اال�ضباب التي قد نورد 

منها باخت�ضار �ضديد: 
ابتعاد هذه الدول عن مبداأ النزاهة و ال�ضفافية.  -

االإعالم  و�ضائل  على  تهيمن  م�ضتبدة  حاكمة  اأنظمة  وجود   -
وبالتايل �ضيطرتها وهيمنتها على موارد البلد االقت�ضادية.

غياب حرية التعبري وكبت احلريات لدى مواطني هذه البلدان.   -
امل�ضوؤولني  التنفيذية على  ال�ضلطة  الرقابة يف  �ضعف موؤ�ض�ضات   -
الت�ضريعية  واملوؤ�ض�ضة  الربملانات  من   وخا�ضة  واملال  ال�ضلطة  واأ�ضحاب 

والق�ضائية. 
       ال�ضوؤال لذي يحرينا: ملاذا نرتدد يف اإعتبار الف�ضاد خيانة ب�ضبب 
ما  اول  عادة  فاحلرب  جمتمعاتنا؟   يف  به  يت�ضبب  الذي  ال�ضرر  حجم 
تدمري  اىل  ي�ضعى  والف�ضاد  والع�ضكرية،  االقت�ضادية  البنى  ت�ضتهدف 
االعداء، فاخليانة هي  اليه  ي�ضعى  كما  الوطني متاما  االقت�ضاد  وتخريب 
االقت�ضاد  تدمري  يف  اأهدافه  حتقيق  من  العدو  لتمكني  تهدف  بالنتيجة 

الوطني.
 هنالك �ضرخة يف حنجرة كل عربي ي�ضعر بالقهر والظلم، ويت�ضائل: 
املواطن  ي�ضعر  متى  و  وكرامة؟  بحرية  والعي�س  العدالة  لنا  تتحقق  متى 
لي�س حاميا  وانه  الف�ضاد يف بالده بال غطاء �ضيا�ضي واداري؟  اأن  العربي 
الأطرافه؟  ومتى �ضتتخلى اقطارنا العربية عن املراكز املتاأخرة يف قائمة 

الدول االأكرث ف�ضاًدا يف العامل؟
التي  "االأمة  اأن:  العقاد  حممود  عبا�س  الكبري  العربي  االأديب  يقول 

حُت�ضن اأن تهر باحلق وترتئ على الباطل متتنع فيها اأ�ضباب الف�ضاد".

فوهة قلم

وتتواىل امل�ضائب على العرب واملُ�ضلمني، فخالل ال�ضهر املن�ضرم فقط 
املو�ضل  فاجعة  ثم  نيوزيالندا،  يف  االأبرياء  بحق  مروعة  جمزرة  �ضهدنا 
احلدباء وموت مئات املدنيني غرقا، ُجّلهم من االأطفال والن�ضاء، وما رافق 
ذلك من املذبحة التي ارتكبت بحق االأبرياء من ن�ضاٍء واأطفاٍل يف الباغوز 
ال�ضورية، وقتل ما يقارب الثالثة اآالف �ضخ�س دون اأية رحمة بحجة حماربة 
ترامب  برئا�ضة  االأمريكية  االإدارة  اعرتاف  خامتتها  ثم  وداع�س،  االإرهاب 

بال�ضيادة االإ�ضرائيلية على اجلوالن املحتل! 
امل�ضرتك يف كل ذلك، هو ال�ضمت الر�ضمي العربي، واإن كان ثمة تعليق 
هنا اأو هناك، فهو غالًبا ما يكون تعليًقا على ا�ضتحياء، على العك�س متاًما من 
ردة فعلهم وموقفهم العنفواين عند اغتيال �ضحفيني يف باري�س، حيث اأعلن 
اأغلب روؤ�ضاء العرب وحكامهم ت�ضامنهم وم�ضاركتهم مب�ضرية و�ضط باري�س 
تدين االإرهاب، وتزين ُبرج خليفة يف دبي بالعلم الفرن�ضي حداًدا على القتلى 
وقتها، بينما مل ينب�س اأحدهم ببنت �ضفة اأو يدعو اإىل م�ضرية ت�ضامنية �ضد 
لقوى  العن�ضرية  اخلطابات  ب�ضبب  امل�ضلمني  يطال  الذي  العاملي  االإرهاب 

اليمني املتطرف التي ت�ضاعدت حّدتها يف العامل موؤّخًرا!
وكذلك  االأبرياء،  نيوزيالندا  �ضهداء  على  اأعالمها حداًدا  نّك�ضت  لندن 
دول  عّدة  اإىل  باالإ�ضافة  اإيفل،  برج  اأ�ضواء  باإطفاء  حدادها  فرن�ضا  اأعلنت 
اأخرى، لكن مل ن�ضهد �ضيًئا بامل�ضتوى املطلوب من زعامات العرب واأمرائها 
وامل�ضلمني  العرب  والويالت على  الرغم من تكالب امل�ضائب  وملوكها؛ على 
يف كّل مكان من بقاع هذه املعمورة!! فواهلل ما اأرخ�َس قيمة االإن�ضان العربي 

وامل�ضلم وا�ضتباح دمه اإال خنوع حكام هذه االأمة وذّلهم، قّبح اهلل وجوههم!
ا، واأعني �ضمتها على خنوع حكامها؟ اأم  اأنعتب على ال�ضعوب �ضمتها اأي�ضً
نعذرها ونقول باأنها مغلوبة على اأمرها؟! اأين �ضعوب الثورات احُلّرة، التي ال 
ت�ضتكني وال يلني عزمها اإال باأخذ حقها ممن بغى عليها واأمعن يف اإذاللها؟! 
فال اأحد �ضيمنح ال�ضعب قدره، اإذا مل ينتزع ذلك القدر بنف�ضه، وُيعلي من 

�ضاأن بالده!

سعد الرشيد

وتكالبت.. فهل ُتفرج؟!
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قد ال نختلف على اأن الزمان، باأبعاده الثالثة: 
دورة  يعربعن  وامل�ضتقبل،  واحلا�ضر  املا�ضي 
اأن   اإىل  به  تف�ضي  ومتجددة،  متوا�ضلة  �ضريورة 

مي�ضي يف رحلة ال تنكفاأ، وال تراوح، وال تتوقف.
هذا  الدورة.  هذه  اأبعاد  اأهم  امل�ضتقبل  وُيعد   
لي�س الأنه �ضي�ضبح، عند حلوله حا�ضرا، وبالتايل 
الأنه  وامنا  فح�ضب،  فيه  �ضنعي�س  الذي  الزمان 
وهو  االإن�ضان،  ي�ضتطيع  الذي  الزمان  هو  وحده 
ٌثم  الواعي يف ت�ضكيله ومن  التدخل  يف احلا�ضر، 
الذي  املا�ضي،  عن  يختلف  هنا  ومن  �ضناعته. 
عن  وكذلك  حقائقه،  تغيري  عن  االإن�ضان  يعجز 
احلا�ضر، الذي يعربعن مرحلة انتقالية متحركة 
�ضيكون  ما  وبني  )املا�ضي(  كان  ما  بني  تربط 

)امل�ضتقبل(. 

بكثافة  ال�ضعوب  تتداولها  كلمة  وامل�ضتقبل 
عالية وعلى �ضتى ال�ضعد واملنا�ضبات. ويفيد هذا 
التداول العاملي للكلمة مبعنى لغوي حمدد يقرتن 
بالغد. والغد، على وفق قامو�س اوك�ضفورد احلديث 
مثال، هو: " الزمان القادم بعد احلا�ضر". وتاأثرا 
من  العديد  ي�ضتخدم  القامو�ضي   املعنى  بهذا 
امل�ضتقبليني، هنا وهناك، و�ضواهم كلمة امل�ضتقبل 
بدالة معناها اللغوي. فمثال قيل اأنه: " احلا�ضر 
يف زمان الحق" ، اأو اأنه: " االآتي بعد احلال ..."

ال�ضائع  اال�ضتخدام  هذا  مثل  خالف  وعلى   
مبثابة  مو�ضوعيا   يعد  واأن  امل�ضتقبل،  اأن  نرى   ،
اإال  الزمان،  دورة  اإبعاد  لتعاقب  االخرية  احللقة 
وكذلك  ناق�ضا  يبقى  اللغوية  بدالته  اإدراكه  اأن 
عن  يعرب  امل�ضتقبل  الأن  ناق�س،  فهو  عاجزا. 
العربي  امل�ضتقبلي  يقول  فكما  وجودي.  م�ضتلزم 

 مازن الرمضاني
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م�ضوؤولية  امل�ضتقبل  �ضعب:"  د.ح�ضن  الرائد 
بزمانه  االإن�ضان  هو  فامل�ضتقبل  خالقة.  اإن�ضانية 
ووجوده وت�ضوره واإبداعه و�ضلوكه."  وكذلك ُيعّد 
امل�ضتقبل  يجعل  الأنه  عاجزا،  االإدراك  هذا  مثل 
يف  تتقدم  التي  ال�ضائلة  املادة  وتلك  متماهيا 
تنتظم  امتدادها  على  والتي  متنا�ضق،  اإن�ضياق 
االحداث  وعلى نحو يجعل امل�ضتقبل جمرد اإمتداد 

خيطي ملعطيات احلا�ضر.
احل�ضاري  االإدراك  اأن  نرى  املاآخذ،  ولهذه   
ملفهوم امل�ضتقبل هو البديل. وال�ضوؤال: ماذا يق�ضد 

بهذا االإدراك؟
لقد اكد امل�ضتقبلي العربي الرائد ق�ضطنطني 
زريق، اأن خا�ضيتني اأ�ضا�ضيتني تزامنتا مع االإن�ضان 
عرب مراحل تطوره احل�ضاري، ومتتعتا، بالتايل، 

بتاأثري مهم يف حتديد موقفه من امل�ضتقبل. فاأما 
التلفت  مبعنى  التذكر،  خا�ضية  فهي  االأوىل،  عن 
فهي  الثانية  واأما  املا�ضي.  اإىل  اأي  كان،  ما  اإىل 
�ضيكون،  ما  اإىل  التطلع  الت�ضوف، مبعنى  خا�ضية 
االإن�ضان  اإن االأوىل تعل  امل�ضتقبل، وراأى  اإىل  اي 
حمكوما باملا�ضي، واأن الثانية تف�ضي اإىل اأن يكون 

متحكما به.
املتقدمة  املجتمعات  تلك  خالف  وعلى 
تتميز  التي  النمو،  طريق  يف  ال�ضائرة  وكذلك 
اإرتقائها  لدميومة  تاأمينا  وا�ضح  م�ضتقبلي  بتوجه 
املتاأخرة  املجتمعات  يف  تنت�ضر  احل�ضاري، 
واملتخلفة روؤى تمع بني اإما التغني باملا�ضي و/ اأو 
االنكفاء على احلا�ضر. وتفيد التجربة االإن�ضانية 
اأن خمرجات مثل هذه الروؤى مل توؤد اإىل اأن تقرتن 
االإنتظار  بخا�ضية  املجتمعات  هذه  �ضلوك  اأمناط 
ال�ضلبي حللول امل�ضتقبل فح�ضب ، واإمنا اأي�ضاأ اإىل 

البقاء خارج دائرة �ضناعة التاريخ.
املوقف  لهذا  املجتمعات  اإحدى  تبني  اأن  على 
عدم  يعني  ال  امل�ضتقبل،  من  ال�ضلبي  اأو  االإيجابي 
امكانية تراجعه عنه يف وقت الحق. وتوؤكد تربة 
التاريخ اإقرتانه، ح�ضاريا، بظاهرتني خمتلفتني: 
بعد  واالإرتقاء  احل�ضاري،  االإرتقاء  بعد  التقهقر 
العربية  التجربة  وتنطوي  احل�ضاري.  التقهقر 
باملقارنة مع �ضواها االوربية، على ما يدعم ذلك. 
احتفل  عندما  الببالوي:"  حازم  يقول  وعنها، 
العرب  كان  )االأوىل(  االألفية  بدخول  العامل 
والعلم  احل�ضارة  بناء  يف  منغم�ضني  امل�ضلمني 
وم�ضاركني فاعلني يف اأ�ضبابها مبختلف مظاهرها، 
القرون  �ضبات  يف  ترفل  اأوربا  كانت  )وباملقابل( 
تكاد  االآن  )واأو�ضاعهم(  اأو�ضاعنا  اإن  الو�ضطى. 

عند  عليه  )وكانوا(  كنا  ما  نقي�س  على  تكون 
دخولنا االألفية الثانية".

بحقيقة  يفيد  ال�ضارخ  املثال  هذا  اإن 
مو�ضوعية هي اأن ابعاد الزمان واإن تتعاقب األيا، 
اأو  املجتمع  لهذا  احل�ضاري  الواقع  تعاقب  اأن  اإال 
هو  بال�ضرورة  يكون  ال  ارتقاء،  اأو  تدهوراأ  ذاك، 
ال  اأو  املجتمع،  يبذله  ما  وفق  فعلى  األياأ.  االخر 
يبذله، من جهد خالق يف احلا�ضر يتحدد واقعه 
التقهقر  اأن  نرى  لذا  امل�ضتقبل.  يف  احل�ضاري 
اإىل  العموم،  يف  يف�ضي،  االإرتقاء  بعد  احل�ضاري 
خ�ضو�ضا  املا�ضي،  اإىل  املجتمعي  احلنني  تاأجيج 
عندما تتم املقارنة بني املا�ضي املجيد واحلا�ضر 
ال�ضيء. اأما االإرتقاء احل�ضاري بعد التقهقر، فهو 
عموما ال يحفز على دميومة االبداع واالبتكار يف 
توظيف  اإىل  اأي�ضاأ  يدفع  وامنا  فح�ضب،  احلا�ضر 
خمرجاتهما االيجابية �ضبيالآ لالإ�ضتمرار يف بناء 

امل�ضتقبل االأف�ضل من احلا�ضر.
نوعيا  االإرتقاء  اأن  االإن�ضانية  التجربة  وتوؤكد 
واإرادة هادفة،  واعية  روؤية  باحلا�ضر، وعلى وفق 
توؤ�ض�س  حركة   لكل  واأ�ضا�ضياأ   الزماأ  �ضرطاأ  يعد 
الواعد.  للم�ضتقبل  وبالتايل  احل�ضاري،  للتغيري 
اإىل  يف�ضي  ال�ضرط  هذا  اإنتفاء  اإن  نرى  وعليه 
بقاء املجتمع ا�ضرياأ ملعطيات حا�ضره، وخ�ضو�ضا 
خريطة  على  احلا�ضر  يف  توافره  عدم  حالة  يف 
التعقيد،  التغيري و�ضديد  العامل �ضريع  ملعامل هذا 
هذا ف�ضال عن  بو�ضلة دقيقة تعينه على حتديد 
م�ضاره ال�ضحيح على هذه اخلريطة. فاإنتفاء مثل 
ترتيب  اإىل  تف�ضي  اإمنا  والبو�ضلة  اخلارطة  هذه 
هذا  م�ضتقبل  اإ�ضتعمار  ت�ضهل  التي  الظروف  تلك 
اجل  من  تخطط  قوى  قبل  من  ذاك  اأو  املجتمع، 
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ذلك.  
لذا نرى اأن االإرتقاء نوعيا باحلا�ضر، متهيدا  
ذلك  مهمة  هي  االأف�ضل،  امل�ضتقبل  ل�ضناعة 
اإ�ضكالية  ح�ضم  ثقافيا،  ي�ضتطيع،  الذي  االإن�ضان 
التلفت/ الت�ضوف، اأي اإ�ضكالية املا�ضي/احلا�ضر، 
امل�ضتقبل.  اإىل  و�ضلوكاأ،  االنحياز، تفكرياأ  ل�ضالح 
وهنا تدر االإ�ضارة اإىل اأن دور مثل هذا االإن�ضان، 
التي  الذهنية  ال�ضور  لتاأثري  حم�ضلة  يعد  اإمنا 
يحملها عن املا�ضي واحلا�ضر،  ف�ضال عن نوعية 
�ضور  ت�ضكيل  يف  ودورها  عنها،  الناجمة  االفعال 
اإما  املجتمعات  ت�ضنيف  اأن  ولنتذكر  امل�ضتقبل. 
اإمنا  بينهما  ما  اأو  م�ضتقبلية،  اأو  ما�ضوية،  اإىل 
مرده تاأثري نوعية هذه ال�ضور يف دفع املجتمعات 
اأو االهتمام باحلا�ضر،  باملا�ضي،  التغني  اإىل  اإما 
اأجل االإ�ضتعداد  ل�ضناعة  اأو العمل االإبداعي من 

مل�ضتقبل.
درا�ضات  �ضارت  دورها،  لتاأثري  واإدراكاأ 
امل�ضتقبالت تويل اياها اأهمية خا�ضة. لذا قيل:" 
نحن معنيون بالتعرف على ال�ضور الذهنية التي 

يحملها االأفراد، وتف�ضري ملاذا يتوافر بع�ضهم على 
�ضور حمددة )للم�ضتقبل( دون غريها؟  وكذلك 
اإيجاباأ(  اأو  �ضلباأ   �ضلوكهم،  )امناط  تدفع  كيف 

باملجتمع اإىل تبني هذه ال�ضورة اأو تلك".
ال�ضور  هذه  اأهمية  على  التاكيد  اأن  على   
يف  املو�ضوعية  دوراملتغريات  يلغي  ال  الذهنية 
تكون  التي  تلك  �ضيما  وال  امل�ضتقبل،  �ضور  ت�ضكيل 
املمتدة  كاالإتاهات  االإن�ضانية،  ال�ضيطرة  خارج 
االحداث  عن  ف�ضال  احلا�ضر،  اإىل  املا�ضي  من 
الكربى يف احلا�ضر. فتاأثري هذه املتغريات ال يقل 

اأهمية عن تاثري ال�ضور الذهنية. 
حلظة  يف  امل�ضتقبل،  اأن  القول  عن  وغني 
اأنه قادم  التفكري به، هو زمان مل يحن بعد، بيد 
حتما، هذا جراء تعاقب اأبعاد دورة الزمان. وعلى 
الف�ضاء  مبثابة  امل�ضتقبل  يعد  املا�ضي،  خالف 
م�ضاهده  �ضياغة  ميكن  الذي  البكر  الزماين 
�ضورة  حتويل  وب�ضمنه  احلا�ضر،  من  انطالقاأ 
امل�ضتقبل املن�ضود اإىل حقيقة مو�ضوعية. و لنتذكر 
اأن امل�ضتقبل يعرب، باملح�ضلة، عن جمموعة بدائل 

ي�ضتطيع االإن�ضان اختيار منها ما يريد. فاالإن�ضان، 
ي�ضتطيع  اإنه  اإال  امل�ضتقبل،  ي�ضتطيع معرفة  واإن ال 
احلا�ضر،  من  ابتداًء  �ضناعته  كيفية  يف  التاأثري 
ي�ضتطيع  الذي  املا�ضي،  من  العك�س  على  هذا 

االإن�ضان معرفته ولكن ال ي�ضتطيع تغيريه.
من  حلظة  كل  اأن  على  اتفقنا،  واإذا  لذا،   
حلظات الزمان هي حلظة جديدة، واإن �ضورتها 
لدى االإن�ضان، وال�ضيما الذي يتبنى ثقافة االإنحياز 
اإىل امل�ضتقبل، البد اأن تكون اأي�ضاأ جديدة، عندها 
عن  يعرب  اأن  البد  امل�ضتقبل  اأن  وا�ضحاأ  ي�ضحى 
�ضور ال ت�ضتن�ضخ �ضور املا�ضي اأو احلا�ضر، واأمنا 
الذي  فامل�ضتقبل  ح�ضاريا.  بها  وترتقي  تددها 
ُيّعد  ال  عليه  ال�ضابق  الزمان  ل�ضور  امتداداأ  يعد 
وال�ضاكن  االآيل  التعاقب  حيث  من  اإال  م�ضتقبالآ 
فاأنه  حدث،  اإن  وهذا  غري.  وال  الزمان  الأبعاد 
يلغي عن الزمان خ�ضائ�ضه االأ�ضا�ضية، وال �ضيما 
احلركة واالإح�ضا�س باإيقاعها، اأي وتريتها، ف�ضالآ 

عن خا�ضيته احل�ضارية.
اإدراكا  امل�ضتقبل  اإدراك  ي�ضحى  لذلك  وتبعاأ   
حتدي  على  االإن�ضان  لقدرة  وجمددا  ح�ضارياأ 
العلمي  االإدراك  هو  القادم،  الزمان  مفاجاآت 
والعملي يف اآن. ومن هنا نفهم امل�ضتقبل ح�ضارياأ 
بداللة الزمان القادم الذي ت�ضنعه روؤية اإن�ضانية 

واعية ومتجددة، واإرادة حرة وهادفة.
اآلية  اأما  بدالة  امل�ضتقبل  اإدراك  مت  و�ضواء   
عرب  املنهجية،  مقارباته  متيزت  ح�ضارية،  اأو 

الزمان، بتطور بالغ االإهمية.
كيفية  من  اأتخذت  مقاربة  اإنت�ضرت  فاإبتداء، 
لتحديد  �ضبيالآ  حمدد  ملو�ضوع  التاريخي  التطور 
االإتاه االأكرث و�ضوحاأ الذي اقرتن به يف ما�ضي 
الزمان، ومن ثم عمدت اإىل اإ�ضقاط  هذا االتاه، 
جعلت  وب�ضيغة  �ضيكون،  ما  على  كان،  ما  اأي 
�ضلفاأ.  حتدد  حمتوم  قدر  وكاأنه  يبدو  امل�ضتقبل 
الدرا�ضات،  جل  عناوين  وقته،  يف  جاءت،  وقد 
التي انطلقت من هذه املقاربة، وهي حتمل كلمة 

امل�ضتقبل ب�ضيغة املفرد.                    
اأخرى  اإنطلقت   ، املقاربة  هذه  خالف  وعلى 
من روؤية افادت اأن امل�ضتقبل ال يقبل االإنغالق على 
باالإنفتاح على  يتميز  واإمنا  �ضورة حتمية واحدة، 
�ضو ، مبعنى م�ضاهد، بديلة ومتعددة: اإما ممكنة 
، اأو حمتملة ، اأو مرغوب فيها. اأن االنت�ضار العاملي 
جوهري  حتول  اإحداث  اإىل  يوؤد  مل  املقاربة  لهذه 
 ، فح�ضب  امل�ضتقبل  يف  التفكريالعلمي  منط  يف 
والعملي  العلمي  انتقال االهتمام  اإىل  اأي�ضاأ  واإمنا 
م�ضاهده.  اإ�ضت�ضراف  اإىل  بامل�ضتقبل  التنبوء  من 
م�ضتقبالت،  كلمة  انت�ضرت  التحول،  وجراء  هذا 
روؤيته  على  للداللة  اجلمع،  ب�ضيغة  امل�ضتقبل  اأي 
منفتحاأ على العديد من امل�ضاهد. و�ضنتناول هذا 

يف مقالنا القادم.  
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فيه  ت�ضتعل  عابرة  �ضنوّية  ذكرى  جمّرد  لي�س  االأر�س  يوم 
ذكرى  اإحياء  يوم  اإّنه  بل  التايل،  اليوم  يف  وتخبو  الهتافات، 
رمزّي  اآذارّي  يوٌم  هو  يوٍم،  كِلّ  يف  تتكّرر  �ضليٍب  لوطٍن  الوالء 
حتدوا  �ضهداء  ِذكرى  الفل�ضطينّي  ال�ضعب  فيِه  ُيحيي  باإمتياز 
اآلة   - املن�ضرم  القرن  من  ال�ضابع  العقد  يف   - باأج�ضادهم 

البط�س ال�ضهيونّية، دفاعًا عن اأر�ضهم.
اإ�ضقاطه؛  اأراد اجلميع  و�ضعب  االأر�س، حكاية وطن  ذكرى 

ف�ضنع لنف�ضه جمدًا وح�ضارة.
حيث  1976م،  عام  اآذار  من   30 الـ  يف  احلكاية  بداأت 
اأرا�ضي  مب�ضادرة  االإ�ضرائيلّي  االحتالل  �ضلطات  قامت 
العدوان  اإّبان  اأرا�ضيهم  من  وتهجريهم  بعد طردهم  الغائبني 
قامت  حيث  1948م،  عام  وقراهم  مدنهم  على  االإ�ضرائيلّي 
املُ�ضادرة  االأرا�ضي  تلك  ببيع  اإ�ضرائيل"،  ب"دولة  �ُضميت  ما 
لال�ضتقرار  االأر�س  ِبقاع  كّل  من  الوافدين  ال�ضهاينة  لقطعان 
هذه  على  بقي  ومن  الفل�ضطينّية.  واملدن  الُقرى  اأنقا�س  على 
االأر�س �ضعى جاهدًا لل�ضمود بدون اأن ُيبدي اأّي اعرتا�ٍس على 
الأّنه كان يف عزلٍة عن حميطه  �ضلطات االحتالل،  اقرتفته  ما 
�ضيا�ضة  ب�ضبب  واأي�ضًا  ال�ضابع،  العقد  بداية  حتى  الفل�ضطيني 

البط�س التي كانت متار�ضها ال�ضلطات �ضد العرب هناك.
من  االأر�س  الإخالء  االأرا�ضي  م�ضادرة  �ضيا�ضة  ا�ضتمّرت 
اأهلها واإقامة امل�ضتوطنات عليها، االأمر الذي اأّدى اإىل ا�ضتعال 
املواجهات يف مدن الـ48، وامتّدت اإىل باقي مناطق فل�ضطني؛ 
عرب  من  �ضهداء  �ضتة  �ضقوط  عن  املواجهات  تلك  فاأ�ضفرت 

الداخل الفل�ضطينّي ،وهم:
خري اأحمد يا�ضني )عرابة(  -

خديجة قا�ضم �ضواهنة )�ضخنني(  -
حم�ضن طه )كفر كنا(  -
رجا اأبو ريا )�ضخنني(  -

خ�ضر خاليلة )�ضخنني(  -
راأفت علي زهدي )خميم نور �ضم�س(  -

ومنذ ذلك التاريخ بداأ الفل�ضطينيني باإحياء هذا اليوم الذي 
اأطلق عليه ا�ضم )يوم االأر�س(، للتاأكيد على ت�ضّبثهم باأر�ضهم 
وُهّويتهم الفل�ضطينّية مهما ا�ضتدت ق�ضوة �ضهيون، اإ�ضافًة اإىل 
تطهري  حتى  الن�ضالّية  م�ضريتهم  وا�ضتمرار  وحدتهم  تاأكيد 

االأر�س من دن�س دولة اإ�ضرائيل الفا�ضّية، هذا الكيان املزعوم.

اندلعت  التي  احلجارة(  )اأطفال  انتفا�ضة  اأّكدته  ما  هذا 
عليها  اأطلق  حيث  1987م،  عام  من  االأّول  كانون  �ضهر  يف 
)االأق�ضى(  وانتفا�ضة  احلجارة"،  اأطفال  "ح�ضارة  ا�ضم 
اإىل  اإ�ضافًة  2000م،  عام  من  اأيلول  �ضهر  يف  اندلعت  التي 
الن�ضاالت الفردّية املزلزلة والتي تتكّرر كّل يوٍم يف كاّفِة املدن 
الفل�ضطينّية التي اأق�ضم �ضعبها اأن تظّل موّحدًة من البحر اإىل 

النهر مهما حاولوا املزايدة عليه اأو ت�ضفيته.
مالحمه  طم�س  اأرادوا  وطن  حكاية  حتكي  االأر�س  والأّن 
فقد  الِقَدم،  يف  ال�ضارب  وتاريخه  ُهّويته  و�ضلبه  وتهويده، 
الن�ضالّية  ذاكرته  ال�ضعب  هذا  اإفقاد  اإىل  جاهدًا  العّدو  �ضعى 
ال�ضعب  لكّن  قذارتها،  تتفاوت يف  التي  والو�ضائل  ال�ُضُبل  ب�ضّتى 
الّطاهر،  وبرتابه  بوطنه  مت�ّضكه  على  دومًا  يوؤّكد  الفل�ضطينّي 
�ضانعًا اأجمادًا ن�ضاليًة لُيعيد جمد اأ�ضالفه، مبينًا اأّن الذاكرة 
واالنت�ضارات،  والثورات  باالأجماد  ُحبلى  خ�ضبة  الفل�ضطينّية 
والعراقة التي تغذي فكر الفل�ضطينّي، م�ضتمدًا روح الثورة من 
ثرى اأر�ضه، ليجدد ذكرى الوفاء الأر�ضه مع اإ�ضراقة كل �ضم�س.
فلرندد مع �ضاعر االأر�س )حممود دروي�س( ما قاله يف يوم 

االأر�س:
يف �ضهر اآذار، يف �ضنة االإنتفا�ضة، قالت لنا االأر�ُس اأ�ضرارها 
خم�س  والبندقّية  البنف�ضج  اأمام  مّرت  اآذار  �ضهر  يف  الدموية. 
الورد  مع  وا�ضتعلن  اإبتدائية،  مدر�ضة  باب  على  وقفن  بنات. 
والزعرت البلدّي. افتتحن ن�ضيد الرتاب. دخلن العناق النهائي 
الع�ضافرُي  ياأتي،  االأر�س  باطن  من  االأر�س  اإىل  ياأتي  – اآذار 

مّدت مناقريها يف اّتاه الن�ضيد وقلبي. 
اأنا االأر�س 

واالأر�س اأنت 
خديجُة! ال تغلقي الباب 

ال تدخلي يف الغياب 
�ضنطردهم من اإناء الزهور وحبل الغ�ضيل 

�ضنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل 
�ضنطردهم من هواء اجلليل. 

ويف �ضهر اآذار، مّرت اأمام البنف�ضج والبندقّية خم�س بناٍت. 
�ضقطن على باب مدر�ضٍة اإبتدائيٍة. للطبا�ضري فوق االأ�ضابع لوُن 

الع�ضافرِي. يف �ضهر اآذار قالت لنا االأر�س اأ�ضرارها.

غادة حاليقة

يوم األرض

37العدد 8-  السنة األولى



عن  املمجوج  احلديث  ي�ضتهويني  ال   
)كيف جاءت خيبتنا، وكيف كانت نهاياتنا، 
اال�ضتطراد  و  م�ضريتنا(  ماآالت  منقلباتنا، 
يف  اأمامًا  الهروب  ي�ضبه  الذي  التق�ضي  يف 
م�ضجب  عن  البحث  يف  م�ضنية  حماوالت 
هذا  باأن  منا  ظنًا  و  ذلك  كل  عليه  نعلق 
و  نعي�ضها  التي  االنهزام  يخرجنا من حالة 
البحث عن ما ميكن ت�ضميته جمازًا )جرب 
لهم  نر�ضم  ملن  و  لذاتنا  اإنت�ضارًا  خواطر( 
وقارًا ما كانوا بالغيه اإال اإذا كنا فعاًل نتكئ 
و  املقا�ضد  بذاتية  �ضلة  لها  عوامل  على 
الوطن،  من  اأقل  م�ضاحات  يف  االنكفاء 
املدينة،  من  اأقل  ثم  االإقليم،  من  اقل  ثم 
االإنتماء  اإىل  يدلل  كبري  عنوان  من  اأقل  و 
اأن  اإيل  الهوية  م�ضاحة  تقل  و  الوطن،  اإىل 
االإنتماء  ي�ضبح  هكذا  و  الذات  اإىل  ت�ضل 
)مقزمًا( هذا االأمر يحدث )معنا و منا( و 
باإندماج كامل مع احلالة النقي�س ملا نحمل 
ما  مع  اإيالمًا  االأكرث  االأمر  و  عناوين  من 

نحمل من قناعات فكرية و بل حتى دينية.
موؤمل هذا الت�ضظي للمثقف العربي الذي 

يفرت�س اأن يكون بحجم االأمة..
ال ي�ضتهويني كل ذلك الأنه ياأتي خ�ضمًا 
وللمعاجلات  للحلول  الزمني  الر�ضيد  من 
حتمل  بدايتها  تكون  املفرت�س  من  التي 
ثم  من  و  ت�ضامني،  ب�ضكل  امل�ضوؤولية 
فيها  يكون  اأرحب  ف�ضاءات  اإىل  االإنطالق 
بغية  حا�ضرًا  اجلمعي  الذهني  الع�ضف 
فيها  حدث  التي  املحطات  هذه  تاوز 
التعرث، فيما لو مت تاوزها ت�ضبح بالتاأكيد 

)عرثات( و لكننا نوغل يف الغواية ال�ضالل 
باهتة  فطرية  نخب  اإىل  نتحول  اأن  حد 
احل�ضور.. غائبة من ذاكرة ابناء االأمة... 

و نتحول اإىل فريقني يف اأف�ضل االأحوال 
تتقا�ضمنا  و  ذلك،  من  اأكرث  نكن  مل  اإذا 
اإىل  نحوله  الذي  و  الواحد،  ال�ضعب  ذاكرة 
�ضعوب ق�ضرًا هذه الذاكرة التي حتت�ضد بكم 
هائل من النظرة النقدية ال�ضالبة، و نكون 
لديهم  مبا  حزب  )وكل  نقي�س  طريف  علي 
فرحون( و نحول عرثاتنا اإىل نهايات تنتهي  
التي  امل�ضاحات  ت�ضيق  و  الهزمية   بحتمية 
فينا  اجلرح  يتمدد  و  ح�ضورًا  فيها  نتمدد 
فل�ضطني  تئن  و  الوطن،  يف  متدده  بحجم 
حتت وطاأته، و العراق ي�ضتباح من ال�ضفوية 
ال�ضعيد  اليمن  و  تيه،  اإىل  �ضوريا  مت�ضي  و 
تلوح فيه الهياكل العظمية الأطفالنا ب�ضارات 
الن�ضر، ال ت�ضميد لهذه اجلراحات و ميتلئ 

القرح بالقيح.
  حتى متى ؟؟  

اأن  على  قدرة  اأكرث  نكون  اأن  اآن  اأما   
نتعرف على مالحمنا يف الذي �ضنعنا منه 
اأن  �ضنجد  و  وجوهنا  يف  لنتفر�س  االأخر، 
التي  االآلة  اأن  و  املالمح،  ذات  هي  املالمح 
�ضنعت اجلرح هي ذات االآلة. و اأن اجلرح 
النازف بالقيح و ال�ضديد هو ذات اجلرح 

يف اجل�ضد الواحد.
ليكون  ال�ضورة  يعدل  بفار�س  يل  من 

انعكا�ضها يف مراآة واحدة؟ 
متى ننهي ح�ضادنا لل�ضفر؟ �ضفرًا اأنا و 

�ضفرًا اأنت و �ضفرًا هم و كلنا �ضفر.

صالح أشواك

تراجيديا مؤلمة ....

المستقبل
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قانوين  تعديل  م�ضروع  حول  مثري  جدل  العراق  يف  يدور 
االغراب  من  البالد  يف  واحدة(  )�ضنة  يقيم  من  باأن  يق�ضي 
ام�ضى  قد  كان  اذا  اما  العراقية،  اجلن�ضية  مينح  ان  ي�ضتحق 
يبدو  قد  وهنا  والرت�ضح.  االنتخاب  له  فيحق  �ضنوات  ع�ضر 
ولكن  لي�س ذا اهمية،  تعديل قانوين  انه جمرد  للوهلة االوىل 
الذين ق�ضدهم م�ضٌرع  او االغراب  اذا ما علمنا ان االجانب 
التعديل القانوين هم االيرانيون بالدرجة االوىل ومن بعدهم 
غاياته  و�ضندرك  مفهوما  االمر  �ضي�ضبح  اخرى  جن�ضيات 

واهدافه بعيدة املدى.
العراقية  اجلن�ضية  على  االيراين  يح�ضل  ان  مهما  لي�س 
واوراق  اجلوازات  اآالف  تهريب  جرى  فقد  االخرى  والوثائق 
املهم  لكن  �ضنوات،  عدة  منذ  لاليرانيني  العراقية  اجلن�ضية 
الآالف  العراقية  الديار  يف  اال�ضتقرار  هو  االمر  يف  واالخطر 
والبلو�س  والباك�ضتانيني  واالفغان  االيرانيني  من  موؤلفة 
وغريهم، ومن بعدها حقهم يف الرت�ضح لالنتخابات وفوزهم 

باملنا�ضب احلكومية.
وملن ال يعرف ماذا يجري يف العراق ال بد من التنويه باأن 
وزارة الداخلية العراقية هي ملك �ضرف م�ضجلة باأ�ضم ايران 
منذ عام 2006 وحتى االآن ومل يتبواأ فيها احدا ما من�ضبا اإال 
بعد موافقة طهران، بل ان من كان يف هذه الوزارة من �ضباط 
او  ا�ضتبعادهم  او  باالغتيال  ت�ضفيتهم  متت  و�ضرفاء  وطنيني 
مثل  مهمة  مديريات  فاأن  ولذلك  الطرق،  ب�ضتى  منهم  النيل 
االجانب  واقامة  واملطارات  واحلدود  واجلوازات  اجلن�ضية 
)املخابرات  باالإطالعات  يرتبطون  �ضباط  بيد  كلها  وغريها 

االيرانية( لي�س االآن وامنا منذ �ضنوات. 
وغري ذلك واالكرث اهمية هو تغيري طبيعة املجتمع العراقي 
الذي تريد له ايران ان يكون مف�ضال ح�ضب خطتها وخريطتها 

التي تر�ضمها، فبدال من ان يكون العراق عربي الهوية واالنتماء 
تعود ا�ضوله التاريخية اىل �ضاللة النبي االكرم حممد بن عبد 
بالد  وتكون  الفار�ضية  االأمة  من  جزءا  ي�ضبح  )�س(  اهلل 
بها،  يحلمون  التي  فار�س  امرباطورية  من  جزءا  الرافدين 
يوما  �ضتكون  بغداد  ان  ايراين  م�ضوؤول  اكرث من  اعلن  ولطاملا 

عا�ضمة لالمرباطورية الفار�ضية !
ال  ايران  بتنفيذها  تقوم  التي  االجراءات  هذه  وتاأثري 
يقت�ضر على العراق فقط، و امنا ينعك�س مبا�ضرة على الواقع 
العربية  للمملكة  جار  فالعراق  املنطقة،  يف  العربي  االقليمي 
ال�ضعودية وكذلك االردن و�ضوريا والكويت ودول اخلليج، وهذا 
يعني فيما يعنيه ان ايران �ضتكون هي اجلارة امل�ضتقبلية لهذه 
الدول العربية و�ضتهدد اأمنها ان مل نقل �ضتبتلعها الواحدة تلو 

االخرى.
ولهذا ميكن القول ان ما ن�ضهده االآن هو مرحلة دق الركائز 
والعمل  املنطقة،  الفار�ضية يف  مل�ضروع االمرباطورية االيرانية 
واحلق  عجالة،  غري  وعلى  اإ�ضرتاتيجي  وتخطيط  بهدوء  جار 
يقال انها جنحت اأميا جناح يف مرحلة دق الركائز يف العراق 

و�ضوريا ولبنان وبع�س دول اخلليج العربي واليمن.
نار زراد�ضتية هادئة، فيما يبدو  كل ذلك يتم طبخه على 
العرب يولولون ويندبون حظهم معربين عن خماوفهم لكنهم 
موقف  يف  و�ضعهم  ما  وذلك  م�ضروعا،  ميتلكون  ال  باملقابل 
دور  نلعب  �ضنبقى  فهل  املهاجم.  هو  االخر  والطرف  الدفاع 
املدافع ال�ضعيف ام نحول الكرة اىل هجمات ارتدادية ت�ضطر 
اخل�ضم اىل الرتاجع للخلف وحتا�ضره يف داره. و ان اخلطوة 

االوىل امامكم هي انقاذ العراق وتخلي�ضه!
فهل منكم ايها العرب من ينت�ضر للعراق، فاإن يف ن�ضرته 

ن�ضر لكم.

جـــالل النداوي

 "والية " 
عراقستان الجديدة .. !! 

كالم اخـــر 
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المستقبل

تق�ضيم  يتم  و  االيرانية  ا�ضفهان  حمافظة  يف  يقع 
املياه االأحوازية اىل باقي حمافظات اإيران يف 14 
-1كوهرنگ  كوهرنگ  امل�ضاريع  هذه  من  م�ضروع 
لنكان- �ضالح-ج�ضمه  -3كمال  -2كوهرنگ 
اآباد- نك�ضتان-رف�ضنجان-به�ضت  ماربر-خزر 

كوكان-تنگه. تقع كل هذه ال�ضدود على روافد نهر 
كارون وحتريف املياه اإىل حمافظات اإيران.       

تاريخية  نهر گارون على اگبر ح�ضارة  �ضاهد 
وهي ح�ضارة "عيالم" املن�ضوبة اإىل عيالم بن �ضام 
ابن نوح ومنذ ن�ضاأتها قبل اأكرث من خم�ضة اآالف �ضنة 
وعلى �ضفافه يتخذ من مدينة ال�ضو�س عا�ضمة لها، 
ال�ضومرية  احل�ضارة  زاحمت  التي  احل�ضارة  تلك 

املعجزة وفقا  
للموؤرخني، لت�ضع ح�ضارات �ضومر و كلدة واأكد، 
كارون  انهر  بنوره  والبعيدة  املجاورة  ال�ضعوب  على 
طوله  ويبلغ  االحوازية  االنهر  واهم  اكرب  من  هو 
يبداأ من جبال زاجر�س  950 كيلومرتا حيث  نحو 

وينتهي ب �ضط العرب يف اخلليج العربي. 
الفار�ضي  املحتل  قبل  من  االأحواز  مياه  �ضرقة 
مئات  تدمري  اإىل  اأدت  كارون  نهر  اخل�ضو�س  على 
ا�ضطهاد  جرمية  �ضمن  الهكتارات  من  االف 
�ضد  االإيراين  النظام  نفذها  ممنهجة  اقت�ضادي 

االأحواز ار�ضا و�ضعبا  
روافد  علي  كثريه  �ضدودا  االيراين  املحتل  �ضيد 
نهر كارون وعددا من االأنهار االأخرى مثل الكرخة 
املناطق  اإىل  االأحوازية  املياه  لتنقل  وغريها  الدز  و 
مثل  الفار�ضي  املجتمع  ي�ضكنها  التي  و  الفار�ضية 
اأ�ضفهان و قم و كرمان...واأ�ضبحت غالبية االأنهار 
يبقي  مل  كارون  �ضيما  ال  املوتى  عدد  يف  االأحوازية 
فيه من املياه �ضوى 20 % فقط و ت�ضب فيه مليار 
مرت مكعب من املياه امللوثه �ضنويا، وحوايل خم�ضني 
ال�ضلب  م�ضانع  نفايات  من  مكعب  مرت  مليون 

واحلديد والبرتوكيميائيات. 
م�ضروع ق�ضب ال�ضكر اال�ضتيطاين الفار�ضي يف 
امل�ضدر  كارون  نهر  يعد  حني  ويف  املحتلة  االأحواز 
املدن  من  للعديد  ال�ضرب  مياه  لتاأمني  الوحيد 
واملحمرة  العا�ضمة  االأحواز  مدينة  منها  االأحوازية 
البلدات  من  كبري  وعدد  خوين  ودور  وعبادان 
والقرى االأحوازية ب�ضبب نقل املياه احلاد من االنهر 
تدمري  ايل  وال�ضرقة  اجلرمية  هذه  اأدت  االحوازية 
االرا�ضي  اجود  من  الهكتارات  من  اآالف  مئات 
بت�ضاعد  ت�ضبب  اي�ضا  عنها  املياه  قطع  و  الزراعيه 

االأتربة واإيجاد عوا�ضف ترابية التي لها دور كبري يف 
االأحواز  مدن  يف  واملعدية  امل�ضرية  االأمرا�س  تف�ضي 
هذه  خالل  التلوث  م�ضتوى  يبلغ  بحيث  املحتلة 
العوا�ضف الرتابية 66 �ضعفا اأعلي من امل�ضتوي به 

�ضحيا.    
ومل ت�ضلم االهوار والنخيل من عملية التجفيف، 
قتلت  التي  الق�ضية  هذه  االنهر.  مياه  �ضرقة  اثر 
الرثوة احليوانية يف االهوار مثل االأ�ضماك والطيور 
ب�ضبب  الرتابية  العوا�ضف  غالبية  وم�ضدر  الربية 
تفيف االهوار ومنها هور الفالحية وهو احلويزة 
وكما ذكرنا ت�ضببت يف م�ضاكل �ضحية وتنف�ضية التي 
العوا�ضف  كرثة  من  االأحوازي  ال�ضعب  لها  يتعر�س 
منظمة  و�ضعت  و  البيئي  التلوث  وازدياد  الرتابية 
قائمة  �ضدارة  يف  االأحواز  مدينة  العاملية  ال�ضحة 
املدن االأكرث تلوثا يف العامل اأجمع منذ عام 2011 
اىل 2014 وهذا ما ادي ايل زيادة معدل الوفيات 

اإىل %30خالل ال�ضنوات االأخرية.
لغابات  امتدادا  ت�ضكل  التي  النخيل  غابات  اأما 
املكانة  يف  التي  وهي  الرافدين  وادي  �ضهل  نخيل 
االأوىل عامليا فهي االخرى مل تبقي منه اال اجلذوع 

الياب�ضه ب�ضبب قلة املياه. 
احلكومات  تعل  التي  اال�ضباب  ماهي  اإذن 
و  الثمن  باهظة  م�ضاريع  تبني  املتتالية  االإيرانية 
االأحوازي  والغاز  والنفط  املياه  وت�ضرق  التكلفة؟ 
من  العمال  وتلب  الفار�ضية  املدن  يف  وت�ضتثمرها 
يف  وا�ضكانهم  االحواز  اىل  االيرانية  املدن  اأق�ضى 

م�ضتوطنات وحرمان 
اأن  هو  اجلواب  العمل؟!  من  االأحوازي  ال�ضعب 
العربية  الهوية  قتل  بذلك  يريد  الفار�ضي  املحتل 
العزمية  من  يتمكن  حتى  االأحوازي  ال�ضعب  ويذل 
�ضرعي  الغري  وجوده  تهدد  باتت  التي  االأحوازية 
قوته  يك�ضب  وال  �ضعبنا  تويع  ويريد  االأحواز،  يف 
ايران  حمافظات  باقي  اإىل  الهجرة  اإىل  وي�ضطر 
الق�ضايا  وبهذه  عي�ضه  لقمة  وراء  لبحث  الفار�ضيه 
ال�ضعب  حمو  تريد  �ضيطانية  افكار  من  وغريها، 
العربي نهائيا، لكن ال تعلم اأن االحتالل مهما طال، 

م�ضريه الزوال. 
ا�ضلحة  كل  من  اقوي  االحوازي  العربي  ال�ضعب 
وم�ضاريع النظام املحتل االيراين، وان الن�ضر على 
يعود احلق  و�ضوف  ااهلل  باذن  قريبا  اأ�ضبح  الظامل 

ال�ضرعي اإىل االحوازيني.

كريم احمدي نسب 

سرقة میاه األحواز

هالل  من  ال�ضرقي  الق�ضم  يف  االأحواز  تقع 
العربي  اخلليج  من  ال�ضرقية  وال�ضواحل  اخل�ضيب 
جبال  ب�ضل�ضلة  وال�ضرق  ال�ضمال  من  وحتدها 
زاجرو�س حيث تف�ضلها عن اأرا�ضي الفر�س والكرد 
باب  م�ضيق  عند  ال�ضرقي  اجلنوب  اأق�ضى  ومن 

ال�ضالم )هرمز( يف�ضلها نهر جاقني.  
االأحواز  اقليم  م�ضاحة  بلو�ض�ضتان  اإقليم  عن 

تقدر حوايل 420 األف كيلومرت مربع. 
 12 اىل   10 املحتلة  االحواز  �ضكان  عدد  يبلغ 
مليون عربي، اىل جانب 3 مليون من امل�ضتوطنني مت 
التغيري الدميغرايف وبهذا  جلبهم اىل االحواز بغية 
ي�ضكل االحواز 10 % من جمعية اإيران ال�ضيا�ضية.  
زمن  يف   1925 عام  ع�ضكريا  االأحواز  احتلت 
احتياطي  %من   90 متتلك  االأحواز  بهلوي،  ر�ضا 
النفط  من  يعادل  ما  اي  ايران  يف  والغاز  النفط 
ميتلك  كذلك  العاملي  الغاز  %من  و15  العاملي 
واحلديد  ال�ضلب  منها  عديدة  م�ضانع  االأحواز 

والبرتوكيماويات. 
مليون   5 بـ  وتقدر  خ�ضبه  ار�ضا  االحواز 
هكتارهي ارا�ضي �ضاحلة للزراعة ويوجد فيها اأنهار 
الكرخة  والدز  كارون  مثل  املياه  من  عديدة غزيرة 
اىل  االيراين  االحتالل  عمد  واجلراحي...ولكن 
نقل  م�ضاريع  خالل  من  االأحوازية  االأنهار  تفيف 
املياه اإىل العمق الفار�ضي ما وراء اجلبال يف ه�ضبة 
ال�ضدود  بناء  عرب  االأحوازية  املياه  ونقلت  فار�س 
وامل�ضاريع القاتلة ومنها كوهرنك 1 كوهرنك 2...

ومت اإطالق م�ضروع نقل مياه جديد باإ�ضم كوهرنك 
املياه  250  مليون مرت مكعب من  ينقل  والذي   3
الذي  النهر  هذا  رود  زاينده  نهر  اإىل  االأحوازية 
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"كل العرب" في المعرض الدولي 
للكتاب بباريس

منذ االأفتتاح اخلا�س بعد ظهر يوم اخلمي�س 14 اآذارـ  مار�س 2019، كانت اأ�ضرة حترير 
املجلة ممثلة برئي�س التحرير علي املرعبي، والزميلة ن�ضيمة اأبرحو�س، تتابع وقائع ال�ضالون 

الدويل.
العاملية  الن�ضر  لدور  كبري  وا�ضع  بح�ضور  ال�ضنة  هذه  لل�ضالون  الـ39  الدورة  اإمتازت 
والعربية، وكذلك الوفود الر�ضمية. كان االإفتتاح برعاية رئي�س اجلمهورية الفرن�ضية اميانيول 
ماكرون، الذي مثله باحل�ضور ال�ضيد فرانك ري�ضرت وزير الثقافة الفرن�ضي، الذي تول باأروقة 
االإعالم  وزير  باإ�ضتقباله  كان  حيث  عمان  �ضلطنة  معر�س  جناح  يف  مطواًل  وتوقف  املعر�س، 
العماين د. عبد املنعم احل�ضني والوفد الكبري املرافق له من ال�ضلطنة، كذلك االأمري بدر بن 
�ضعيد واالأمرية عليا، اإ�ضافة لل�ضفري د.غازي الروا�س وامل�ضت�ضارة د.منى البيتي نائبة رئي�س 

البعثة بباري�س.
ال�ضنة  هذه  اإختريت  كونها  متعددة  فعاليات  عمان  �ضلطنة  اأقامت  ال�ضالون  هام�س  على 
"ال�ضيف املميز" للمعر�س، منها طاوالت حوار بقاعة املعر�س، اإ�ضافة اإىل اإحتفالية وع�ضاء 
يف فندق �ضانكري ـ ال بالدائرة 16 بباري�س، وتوجتها باأم�ضية مو�ضيقية لالورك�ضرتا ال�ضلطانية 

بالقاعة الكربى ملعهد العامل العربي.
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الثقافة

اأي حل  اأر�ضه وت�ضريده، ومل يجد  اإحتالل  الفل�ضطيني الذي يعاين من  ال�ضعب  اإن حالة 
الذي  ال�ضهيوين  لالإرهاب  اإ�ضافة  ذلك،  على  عقود  مرور  رغم  لق�ضيته  وم�ضروع  عادل 
كل  واملخابراتية،  واالأمنية  الع�ضكرية  اأذرعها  عرب  ال�ضهيونية  الدولة  من  �ضده،  ميار�س 
للت�ضدي لهذه  توؤدي  اأن  الطبيعي  هذه املمار�ضات، مع تاهل املجتمع الدويل حلقوقه، من 

العدوانية والدفاع عن كرامة ال�ضعب الفل�ضطيني.
للت�ضدي  كرامته  دفعته  الظلم،  من  يعاين  الذي  ال�ضعب  هذا  من  �ضاب  ليلى،  اأبو  عمر 

وباأ�ضلوبه، للعدو ال�ضهيوين، وقام بعملية ردًا وثاأرًا الأهله و�ضعبه واأر�ضه.

الت�ضكيلية  للوحات  معر�ضًا  املا�ضي،  اآذار/مار�س   25 االثنني  اإفتتح 
العامل  مبعهد  العر�س  ب�ضالة  وذلك  العرب،  الر�ضامني  من  ملجموعة 

العربي بباري�س.
كان  الذي  االأفتتاح،  وح�ضرت  الدعوة،  لبت  التي  العرب"  "كل 
حيث  النغ،  جاك  ال�ضيد  بباري�س  العربي  العامل  معهد  رئي�س  بح�ضور 
العربي  احل�ضور  اإبراز  اأهمية  حول  التحرير،  رئي�س  مع  احلديث  تبادل 
بفرن�ضا، و�ضرورة التبادل الثقايف واحلوار احل�ضاري بني فرن�ضا والدول 

العربية.

يوم  امل�ضلني  اإ�ضتهدفت  ب�ضعة  بجرمية  املا�ضي  اآذار/مار�س  �ضهر  منت�ضف  العامل  �ضدم 
اجلمعة 15 اآذار 2019 مب�ضجدين يف نيوزيلندا اأدت اإىل �ضقوط خم�ضني �ضحية وع�ضرات 

اجلرحى.
هذه اجلرمية تك�ضف اللثام، عن مدى تعاظم الكراهية واالإ�ضالموفوبيا ببع�س املجتمعات 
ي�ضمى  ممن  البع�س  اإرهاب  على  الرتكيز  خالل  من  عديدة،  �ضواهد  توؤكدها  التي  الغربية، 
يقف  ومن  االإ�ضتفهام  عالمات  ع�ضرات  عليها  نر�ضم  اأن  ميكن  اجلهادية" التي  "املنظمات 

ورائها.
به  قامت  الذي  النبيل  واالإن�ضاين  االأخالقي  املوقف  كان  املروعة،  احلادثة  بهذه  امل�ضرف 
مع  م�ضبوق  وغري  كبريًا  تعاطفًا  اأبدت  التي  نيوزيلندا،  وزراء  رئي�ضة  اأردن  جا�ضيندا  ال�ضيدة 

ذوي ال�ضحايا.
املطلوب من اجلميع، نبذ العنف والكراهية والتمييز، والرتكيز على العالقات االإن�ضانية، 

وحوار احل�ضارات، �ضريطة عدم العدوان والغزو واالإحتالل لدول املنطقة العربية.

معرض تشكيلي بمعهد العالم عمر أبو ليلى..رجولة في زمن الردة
العربي بباريس

هنا نيوزيليندا
الجريمة النكراء.. والموقف النبيل

نساء ضفتي المتوسط في 
مواجهة التطرف

االإعالميات  جمعية  تنظم  عام،  كل     
واملنظمة   )AFACOM  ( العربيات 
I - والثقافة  والعلوم  للرتبية  )االإ�ضالمية 

ESCO( منتدى " احلوار االأورو- متو�ضطي 
حول دور املراأة". 

   وكح�ضيلة الأعمال هذه احللقة، اأ�ضدرت 
يبحث يف  الذي  الكتاب  كارتاال هذا  من�ضورات 
التطرف  تواجه  اأن  للمراأة  ميكن  كيف  م�ضاألة 
�ضفتي  بني  احلوار  يف  فعااًل  عاماًل  تكون  واأن 
املتو�ضط. والواقع اأن التطرف اأ�ضبح مبعث قلق 
– االإ�ضالمي.، كما يف  بالغ، يف العامل العربي 
العديد من البلدان االأوروبية.و ال يلوح يف االأفق 
م�ضرتك  م�ضتقبل  بناء  على  الرهان  القريب 

الفهم،  �ضوء  اجلهات  جميع  لدى  �ضمنيًا،  ويتفاقم،  متو�ضطي.  اأوروبي- 
االإنكما�س يف الهوية، االرتياب املتبادل واأحيانًا، لالأ�ضف ال�ضديد، احلقد 

الكراهية. 
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نسرين الصايغ

 ع�ضية الدمع!!.....من ذا الذي مرمرك ؟
وعلى االأ�ضواك !! هاهنا �ضريك ؟

يا من اأناخت لك رقاب االأمم 
واأب�ضر من نورك الفجر واإختال النغم

يا ق�ضعريرة عمر ما قبل لني
ويا حنو عود على اللحن احلزين

 تب�ضمي...! ف�ضبحان من كونك
يا �ضم�س عزة بزغت فوق �ضفتي االأمل 

ق�ضيدة اإعتلت اأعايل القمم
ب�ضمة اأرقت ماآقي اجلبابرة واأ�ضرجت مداد القلم..

ثوري واإنه�ضي ر�ضيعة الكرامة لبوؤة الهمم..
بددي �ضحب املاآقي ولت�ضمعي من هو به �ضمم..

*****************
 اإن الدوايل لتنحني معتقة االأغ�ضان ت�ضايف

 كل اأواآه غ�ضي�س.
واأمهات مترتغن الرثى حيارى، تنت�ضني الدمع

كاأنهن �ضكارى حتى تفطر القلب واإرتع�س الق�ضيد..
و�ضرخة اإفرت�ضت ال�ضدا تهاوى منها كل طلح ن�ضيد

اأن ح�ضبنا اهلل من كل ظالم عنيد، 
ح�ضبنا اهلل من كل اأفاك عربيد

الذي جعل لهم النهار ديجورا
و �ضرد الرباءة عدوانا وجورا 

فتاأبط من �ضره الفزع دمعا وثبورا
فكم تاهت معامل و�ضاخت اأجبنة

وتلبدت اآمال تقطرن خيبات،، واإنق�ضت اأزمنة
*********

اإنح�ضر احلزن يف م�ضيق كتمان
كتابوت من حميم اآن ، وغيبوبة ذعر اأخذتنا اإىل عامل ما ال نهاية له وال 

عنوان

عالم ما ال نهاية 
له وال عنوان

ماجدولين الرفاعي

بعد دهشة 
وثالث 
خطوات

رأي

اأن ال �ضيء يعيد لقلبي براءة نب�ضه وبيا�س  اأدركت  بعد غيابك املجحف 
خفقاته، كان من ال�ضروري اإيجاد ثغرة يف خا�ضرة االنتظار يخرج منها قيح 

النهايات كجرح ف�ضل الزمن يف خياطته..
اأنِت؟ 

التي  نب�ضي  جحافل  رغم  خلفك  تلتفت  اأن  دون  وم�ضيت  بتعجب  قلتها  
الحقت خطاك، رّددت ا�ضمك وناديتك الف مرة لكن بحة �ضوتي اإرتد �ضداها 

يف حجرات قلبك ثم عادت حزينة بكامل انك�ضارها..
يا حلماقة غ�ضبك وجنونه كيف بجرة و�ضاية واحدة ن�ضبح غرباء وكاأننا 
مل نكن نرق�س )الفال�س( يف حلبة احلب قبل �ضهقة واحدة من خنجر �ضكك..

اين كانت كل د�ضاتريك عندما كنت تتحدث عن احلرية والثقة؟
ماذا �ضتفعل اإن ثارت عليك كتبك املرتا�ضة يف مكتبتك احلافلة باملجلدات؟

هل �ضتطالع وجهك باملراآة، اأم تخاف عتاب املرايا التي منحتك الثقة  قبل 
كل حما�ضرة كنت تلقيها عن حقوق املراأة وحريتها؟

اإذن هي غرية رجل �ضرقي ال اأكرث، وما زلت اأذكر كيف كنت ت�ضف الغرية  
بالغباء وتردد اأن الرجل الواثق من نف�ضه ال يلتفت اإىل تلك الرتهات..

اأنَت؟
اجلاهزة  ال�ضك  حطب  فوق  ق�ضوتك  له�ضه�ضات  ال�ضمع  اأرهف  زلت  ما 

لال�ضتعال وال اأ�ضدق اأنك اأنت ذاتك ذلك الرجل اأحببته ذات مقال.. 
بعد ده�ضة وثالث خطوات اإ�ضتّليت  متردي من غمده، و رحت األوح به يف 
لنقبل  يرفعنا  وال  الغيم،  يجعلنا من�ضك غرة  ال  الذي  فاحلب  الكرامة،  هواء 
االن�ضياع  وعقدة  ال�ضعف  بداء  هو حب م�ضاب  القمر،  .وفم  ال�ضم�س  جبني 

لالأوهام. 
ر على البقاء بني غلمان ال�ضلطان وجواريه... هو حب ي�ضّ

قلت لك  الف مرة انني امراأة من نور ونار اأ�ضعل فتيل قلبي حَد الذوبان  
كل  كرامتي  بنار  واأحرق  اجلدران،  فوق  تتمايل  القمرية  �ضحكتك  اأرى  كي 

احلبال، اأحرق بثورتي  قيود ال�ضك، و�ضكوك امللكية االبدية..
انا املراأة التي تزهر �ضحكتها يف ربيع �ضحكتك، املراأة التي تتاأرجح كطفلة 

يف حدائق عطرك..
انا املراأة القوية بك، ال�ضعيفة امامك، الواثقة بحكمة رجل مثلك قال يل 

قبل اأن اأ�ضب عن الطوق:
يا ابنتي ال تكوين ندا للرجل بل كوين �ضندا له..
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الثقافة

من  ُقّد  واقٍع  �ضميم  يف  اإنه  ودود!  يا  للمعنى.  طرب 
حلم ودم 

الدّلة... قالت:
ــ وهذي قهوة "اأهال و�ضهال".. اأي�ضا

وهو  له  �ضورة  الَتقطت  ُعروة.  للفناجني  يكن  مل 
يحت�ضي، و�ضّورت الفنجان.

ــ ذكرى قدومك اإيّل، يف �ضاعة الفجر. 
تلك اللحظة اآن لل�ضم�س اأن تر�ضل اأ�ضعتها ُتَو�ضو�س يف 

االآذان، ا�ضتدارت نحوها، وا�ضتدار
يف  تغو�س  وهي  ال�ضم�س  اإىل  اأنظر  االأ�ضيل  و�ضاعة  ــ 
اأحالمي!  "�ضندباُدّ"  يل  يطلع  اأن  واأنتظر  االأفق... 

)واأر�ضلت �ضحكة(... اأما ُت�ضِمعني؟
ــ اأنت فتاة حاملة. اأعَديِتني. اأح�ّس اأين فوق االأحالم

هتفت:
ــ يا �ضالم..

�ضفقت بكّفيها املرتفتني �ضفقاٍت ثالثا، و�ضرعان ما 
االأمراء  "حا�ضية"  تلب�ضه  ما  يرتديان  رجالن،  اأقبل 
ٌمفعم  الب�ضرة  ولوُن  ومزرك�ضا،  اأحمَر  وال�ضالطني، 
لنف�ضه  �ضمح  مائدة..  حمل  يف  يتعاونان  بال�ضواد... 

باأن ياأخذ كّفها، املرتفة، يلثمها..
كم  تناوله.  "الو�ضيفني"،  اأحد  نحو  ذراعها  ب�ضطت 

كان خبريا باختيار الزوايا
ــ �ضوف اأحتفظ بال�ضور يف اأر�ضيفي..

يعانق  �ضاعده  رفع  تّراأ،  الكمرة  اأمام  وقوفهما  يف 
الكتفني، ومييل يريد يلثم اخلّد... راآها ُتَنّحي بلطف 

يده، وُتبعد وجهها عن اأن... تتلّقى.! 
اأُْرجِت عليه، دارى حرجه بابت�ضامة

وهو  والتف�ضري،  ال�ضرح  اأطالت  ي�ضمع،  وهو  وقالت، 
يتمالك نف�ضه وي�ضتمع

من  اآنية  مثل  انك�ضر،  داخله  يف  �ضيئا  اأّن  اإليه  خّيل 
كري�ضتال �ضقطت على االأر�س.

وجمع اأ�ضتات نف�ضه، وقال..
ماذا قال؟ وقالت؟

اأن  يريد  ال  من  برقة  تقول  ي�ضتاأذن،  وهو  �ضمعها، 
يخ�ضر االأوراق:

اأ�ضجاِر  ثالث  لك.  مفتوحا  بابها  يكون  بوابة  عرب 
تراين  وع�ضلّية.  ويا�ضمني  وبرتقال  با�ضقات،  نخيل 
ير�ضلها  خافتة،  واأ�ضواء  اريكة،  على  جمل�ضي  يف 

فانو�ضان، اأحمُر واأ�ضفر... تريد فانو�ضا اإ�ضافيا؟
وتكلم: 

ــ واأريده َي�ِضّع باالأخ�ضر، لون االنفتاح واالأمل.
وزادت يف البوح:

ــ وباالأح�ضان يكون اال�ضتقبال! و�ضور تلتقط للذكرى.
هتف يف ذات نف�ضه: يا ودود! األف ليلة وليلة..

يف ليلته عّز النوم.. 
واالآمال  امل�ضاعر  �ضدره  يف  تزاحمت  القطار  ويف 
�ضفاف  على  الوادعة  قريته  يف  طفولته  والذكريات. 
اأرادت  ذا  كم  دول.  ثالث  دهرعرب  منذ  يتهادى  نهر 
قد  �ضديقاتها،  ُبنّيات  من  فتاة  له  تخطب  اأن  اأّمه 
لوال  يبوح  اأن  ل�ضانه  فيو�ضك  اجلامعة،  من  تخّرجن 
اآخر،  عطرا  اأ�ضتن�ضق  اأن  اأريد  يريد...  باأنه  اخلجل 
يا اأّمي! هل التقاها، اليوم، اأم�س، قبل يومني، ثالثة، 
والليمون  الربتقال  زهر  برائحة  ُمفعمًة  اأ�ضبوع، 
�ضوف  اجلبل؟  باأن�ضام  ُمطّيبًة  والع�ضلّية،  واليا�ضمني 
ت�ضتقبله  منها...  وي�ضمع  الكلمات  اأعذب  خلا  يغّني 
من  يعد  مل  القاع،  من  لي�س  هو  الدافئة.  باالأح�ضان 
القاع. يعرف مواطئ قدميه... وهتف يف ذات نف�ضه: 

يا ودود 
توّقف  منها  انت�ضله  االأحالم...  دنيا  يف  ُيبحر  وظّل 
الدرب  يف  االأ�ضجار  املئتني.  م�ضافة  وم�ضُيه  القطار، 
له  تنحني  وكاأنها  الفجر  غب�ضات  يف  راآها  الظليل، 
هوذا  االأحالم.  �ضدره  يف  عطُرها  يزاحم  مرحبة، 
املرتفع. قلُب املحّب دليُله. اأ�ضجار النخيل البا�ضقات، 

وبوح اليا�ضمني امل�ضبع باأنداء الفجر
الزمان،  القادمُة من عمق  "فتاة االأحالم"،  هي ذي 
واأ�ضواء  ملّونات،  و�ضائد  وحولها  اأريكة  تتو�ّضط 
االأخ�ضر  منها  ثالثة،  له  بدت  فواني�س،  من  خافتات 

الذي اأراد. 
نه�ضت، قبالت على اخلدود. مل ُيَتح له، اأو هو تعّفف 

عن اأن يالم�س املنهل العذب. 
قالت: 

ــ هذي قبالت الـ"اأهال و�ضهال"

لتودع  تنتظر  الربيد،  كّوة  اأمام  �ضّف  يف  بها  اإلتقى 
تهّمم  الرافدين.  يف  الأهله  اإيداعا  يريد  وهو  رزمة، 
االأغرا�س  لِفّ  اإحكام  يف  �ضاب،  ب�ضهامة  مل�ضاعدتها 
والل�ضق و تخطيطه العنوان. راقه فيها جمال وقواٌم. 
ترّدد يف �ضدره ذلك الهتاف الذي عّود اأ�ضدقاءه على 
يحّب  َوُدود!«.  »يا  التجّلي  حلظات  يف  منه  �ضماعه 
تن�ّضقن  التي  هذه  وتفتُنه  منطقته،  ريف  من  الُقدود 
اأنفا�س اجلبل )عرف من العنوان(، واأي�ضا ما بينهما 
اأقام  منذ  ال�ضماح.  رق�ضة  احللبّية" ُتوؤّدي  "الُقُدوُد 
زينة  تكون  عرو�س  اإىل  ترنوان  وعيناه  العا�ضمة،  يف 

الن�ضاء.
اأقَدَم: 

ــ اأنا َخِريُج كلية ال... 
ــ اأنا َخِريجة... 

ــ يف بنك اأعمل...
ــ واأما اأنا فاأهلي ينتظرون يل فتى يحملني اإىل...

وغّرد يف قلبه الطموح: اأاأكون اأنا؟
نلتقي، هنا، هناك، هنالك... 

الهوينى  مي�ضي  البلدة.  حمطة  يف  القطار  من  ينزل 
مئتي مرت ال اأكرث حتت ظالل اأ�ضجار الليمون باإتاه 

البحر، وال�ضم�س ملّا تبزغ بعد. 
ت�ضاأل  اأال  لك  دارتنا.  فوقه  تنت�ضب  تراه،  مرتَفٌع  ــ 
تدخل  ال�ضاعة.  تلك  يكون  اأحد  من  فما  اأحدا، 

فاضل السباعي

في انتظار السندباد
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ــ ا�ضرف النظر عن كّل ما قلناه. اأنت �ضديق جميل، �ضوف تبقى ذكراه يف 
اأر�ضيفي.. 

وحلظة ا�ضتدار �ضمعها:
ــ �ضوف تتذّكرعيد ميالدي... اآمل اأن تكون بيننا.

وم�ضى، باإنك�ضاره واإبائه
مل يجد طريق العودة كما راآه حلظة املجيء. ال رائحة تعبق من الزهر على 

جانبيه... ال وال قطارا ُيقّله. 
م�ضبعًة  فيه  تبدو  كانت  احلوار،  �ضاخن  من  تبادال  ما  ذهنه  يف  ُيرّجع  وظّل 
يف  واأفا�س  عرّب  الدونّية.  من  قدر  باأي  ي�ضعر  هو  يكن  ومل  باال�ضتعالء... 
التعبري. وكان يف تذّكره ي�ضائل نف�ضه: كم ذا كان واهًما عندما تطّلع اإىل اأن 
تكون فتاًة الأحالمه.. َمن زّينت له اأن يذهب اإليها بقطار �ضاعة فجر؟                                             
حلظة نّحت �ضاعَده عنها ا�ضطرب فكره - يعرتف االآن - واأخذ ُيغمغم بع�ّس 
زوجية ينجب فيه البنني والبنات، فراآها – يا للعجب! - ت�ضري اإىل علّو مكانة 
و جاٍه و�ضلطان، واإىل مكاٍن مرتفع منه تطّل على بحر وتنتظر... ماذا ت�ضمع 
اأذنه وتتلّقى نف�ضه! واأنها... واأنها هي "اآخر العنقود" بعد �ضبعة اإخوة! وهو مل 

يحّدثها بعد باأْن �ضبقْته اإىل الدنيا ثالث بنات 
و قالت اإّن ِمن اإخوتها �ضباَط اأمن، ومديًرا ملوؤ�ض�ضة كربى، ومعاوَن وزير... 

فا�ضتفّزته
ــ واأما اأنا )اأن�ضاأ يقول(... كان اأبي فالًحا واأمي فالحة، وما زلنا نزرع، على 
ادة"  �ضفاف الفرات، القمح وال�ضعري. وحني يُحّل ف�ضل ال�ضيف تاأتينا "ح�ضّ
وعّمال.  جرياٌن  االأ�ضرة  اأفراد  نحن  ي�ضاعدنا  اللون،  الذهبّية  ال�ضنابل  ّز  َتُ
اأخواتي  لُيمّكنا  اأكتافهما  حلم  من  ُيَقّطعان  �ضديقتي،  يا  الوالدين،  راأيت 
وكان  وطبيبة...  ومهند�ضة  معلمًة  تخّرجَن  اأن  اإىل  الدرا�ضة  من  الثالث 
�ضم�س  ي�ضتقبل  االأريكة  على  بجوارك  اجلال�ِس  العنقود"،  "اآخر  ن�ضيب  من 

ال�ضباح، اأنه در�س االقت�ضاد، ويعمل يف موؤ�ض�ضة غري تابعة للدولة.    
"اأبنائه"  واحٌد من  يكون  اأن  يتمّنى  ال  اإنه  قال  وليته  البيان؟  اأ�ضرف يف  هل 

م�ضتقبال رجَل اأمن اأو قا�ضيا يف حمكمة لالإرهاب.
ويف ا�ضرتجاعه بذاكرته هذا كّله، كان يح�ّس اأنه يتحّلل من االأمل، الذي اأورثه 
اإياه هذا اللقاء العجيب: قطاٌر ي�ضتقّله يف هزيع من الليل، مرتفٌع مطّل على 
متاما  الوجوه...  �ُضْمُر  باملزرك�س  وو�ضيفان  ياأتي،  ل�ضندباد  وانتظاٌر  البحر، 

كما يف االأ�ضاطري..
كانت تتلّقى منه، ها�ّضة با�ّضة... وكاأنها ال تريد اأن ي�ضيع من يدها �ضندباد 

عابر..
يف بيته ويف العمل، قّرر اأن يجعل مّما كان َمْزحة ت�ضحك لها القلوب 

و�ضع  االأ�ضغر.  العلب  من  وبعديد  ات�ضاع،  ذات  املقّوى  من  بعلبة  فاأتى  نزل 
كال منها داخل االأكرب... ويف العلبة ال�ضغرى، كتب على بطاقة اأنيقة ثالث 

كلمات... واأغلق.
�ضوف يودعها الربيد لت�ضل اإليها يف يوم مولدها 

كبرية  هدية  على  الفرجة  لي�ضاركَنها  �ضديقاتها  دعت  اأنها  يت�ضور  واأخذ 
و�ضلت اإليها من اآخر "املعجبني". 

قالت  العلب،  اأ�ضغر  تتناول  يُدها  امتّدت  اإذا  حتى  ي�ضاعدنها،  وتفتح،  َتفتح 
�ضديقة مبتهجة: "خامت املا�س"

ولكنهّن يقراأَن: "يف انتظار ال�ضندباد" 

رأي

الَنّجاح، ومن خالله ي�ضعى الإر�ضاء ذاته، وحتقيق  الكّل يرغب يف 
فالّنجاح  املن�ضودة.  وغاياته  املر�ضومة  اأهدافه  اإىل  والو�ضول  اأحالمه، 
باالأ�ضا�س مطلب اإن�ضاين غري مرتبط باأهداف كبرية اأو ب�ضيطة، بقدر 
ما هو مرتبط بتحقيق نتائج اإيجابية وماأمولة ومرغوبة، يكون الو�ضول 

اإليها برغبة �ضادقة بنية الّتغيري نحو االأح�ضن و االأف�ضل واالأرقى. 
العقل  حلكمة  نتاج  هو  و  وال�ّضهر،  واملثابرة  العمل  يتطلب  الّنجاح 
الذي ي�ضنع القرارات يف االأوقات املنا�ضبة. هو �ضكل من اأ�ضكال القّوة 
والّنفوذ الذي يفوق نفوذ املال و اجلاه. كما اأّنه عامل �ضحرّي للّتحرر 
من القلق والفوز بال�ّضعادة وال�ّضعور بالّر�ضا عن الّنف�س وحتقيق الّذات. 
الأهداف  لتكدي�س  �ضعيًا  الّنجاح  ف�ضيكون  ذلك،  من  الغاية  تكن  مل  ما 
بكا�ضفات  طمعًا  واملكا�ضب  املنا�ضب  على  لال�ضتحواذ  كو�ضيلة  �ضّتى، 
مرهون  احلقيقي  الّنجاح  بلوغ  الّتباهي.  و  للظهور  �ضهوة  و  االأ�ضواء 
بتحّمل امل�ضوؤولّيات املرتّتبة عليه تاه اأنف�ضنا واالآخرين وكل ما يرتّتب 
عليه اأي�ضًا من اإجنازات �ّضامية ونبيلة، حيث يكمن اأجمل اأنواع الّنجاح 

يف ما نقّدمه لالآخرين، فكل ما ي�ضعى له املرء يكمن يف خبايا ذاته.
الّنا�س جنحوا بذكائهم واجتهادهم و    جند يف حياتنا كثريًا من 
مثابرتهم و ثقتهم يف اختياراتهم، بينما اعتلى اآخرون الّنجاح عنوة، 
فر�ضة  منحوهم  الذين  غباء  اأو  ذات  يف  لق�ضور  بل  لتفّوقهم  لي�س 
البروبري:  الفيل�ضوف  مقولة  يف  جاء  مثلما  عليهم،  الّتفوق  و  النجاح 

االآخرين". بغباء  ينجح  وبع�ضنا  بذكائه  ينجح  "بع�ضنا 
جند  احلقيقي،  الَنّجاح  عن  للبحث  العديدة  اخليارات  واأمام 
اأنف�ضنا اأحيانًا كثرية اأمام خيار اأهم واأعمق واأ�ضمل من عداها. يكمن 
واالبتعاد  الف�ضل،  تّنب  على  االإ�ضرار  يف  اخليارات  بني  املُختار  هذا 
عن الفا�ضلني واملُحَبطني وانتهازيي الّنجاح، وعن كّل ما يعيق خطواتنا 

الثابتة الإختيار بداية طريق الّنجاح و لي�س نهايته.
عدم  على  االإ�ضرار  من  اأكرث  الَنّجاح  على  القدرة  ي  ينِمّ �ضيء  ”ال 
يجر  االإجناز  الأَنّ   االجناز  متعة  من  اأروع  �ضيء  ال  و  الف�ضل"... 

الَنّجاح، والَنّجاح يجُرّ الَنّجاح!...

جاح مرآتنا!... النَّ

سناء جاء باهلل  
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هايدي عبد الرافع

النجوم

حنان شوقي: 
شخصية خديجة في األب الروحي مختلفة عني تماًما

فريد  ومنهم  النجوم  كبار  تعاونت مع  فنانة  هي 
�ضوقي وكرمية خمتار يف م�ضل�ضل "البخيل واأنا"، ومع 
"االإرهابي"،  فيلم  خالل  من  اإمام  "الزعيم" عادل 
عمر  اأمام  امل�ضري"  "املواطن  فيلم  يف  و�ضاركت 
ال�ضريف، بالرغم من بدايتها القوية اإال اأنها توقفت 
يف  و�ضاهدناها  عادة  اأن  اإىل  ال�ضنوات  من  العديد 
حقق  الذي  الثاين،  الروحي" اجلزء  "االأب  م�ضل�ضل 
جناًحا كبرًيا، هي الفنانة حنان �ضوقي، ومن خالل 
وردود  كوالي�س  عن  لنا  تك�ضف  �ضوف  احلوار  هذا 

اأفعال اجلمهور حول العمل.
ـ حدثينا عن دورك وردود �الأفعال على م�سل�سل 

�لروحي"؟ "�الأب 
�ضخ�ضيه  الروحي"  "االأب  م�ضل�ضل  يف  قدمت  ـ 
وبعيدة  وخمتلفة  غريبه  �ضخ�ضيه  وهي  خديجة 
بالن�ضبة  عني جًدا، عمري ما قدمتها قبل ذلك.اأما 
�ضدى  هناك  كان  هلل  احلمد  اجلمهور  اأفعال  لردود 
كبري جًدا لدى اجلمهور الذي احب تلك ال�ضخ�ضية 

وتعاطف معها بكل اح�ضا�ضها وم�ضاعرها.
ـ ما ر�أيك يف �مل�سل�سالت �لتي يكون لها �أكرث من 

جزء؟
ـ فكرة اأن امل�ضل�ضل يكون له اأكرث من جزء بداأت 
اجزاء   5 خالله  من  احللمية"فقدمت  "ليايل  من 
يف  واجلديد  ال�ضاد�س  اجلزء  عر�س  ذلك  وبعد 
ال�ضباق الرم�ضاين لعام 2016، بالتاأكيد اذا العمل 
يعرف جيًدا  وكاتب  وم�ضمون  وفكر  ر�ضالة  وله  جيد 
يكتب م�ضل�ضل، امل�ضاهد ال ميل منه منذ بدايته فهذا 
"ليايل احللمية"، حتى  �ضيء عظيم مثلما حدث يف 
االآن ن�ضاهده دون اأن ن�ضعر مبلل، لكن اذا كان العمل 
مل يكن مكتوب ب�ضكل جيد اًذا نحُن نهدر من طاقة 

الفنان يف عمل له اأكرث من جزء.
ـ هل �ذ� كان هناك جزء جديد من �الأب �لروحي 

�سوف ت�سارك به؟
منذ  الأنني  العمل  يف  ا�ضارك  �ضوف  بالتاأكيد  ـ 
من  اأكرث  من  مكون  م�ضل�ضل  اقدم  وعندما  بدايتي، 
جزء واأنا ما اترك اي �ضخ�ضية اج�ضدها من البداية.

ـ ما ر�أيك يف حال �لدر�ما يف �لفرتة �حلالية؟
ـ هناك اأعمال جيدة وهناك اأعمال اأخرى ال تليق 

بنا ك�ضعب م�ضري وعربي.
ـ هل ت�ساهدين �فالم يف �لفرتة �حلالية؟

ا�ضاهد  ولكنني  م�ضري  عمل  ا�ضاهد  مل  ال  ـ 
من  وا�ضاهد  عقلي  حترتم  النها  الهندية،  االفالم 

رومان�ضية  ق�ضة  ارى  اإعجابي،  تنال  ق�ضة  خاللها 
وذات الوقت ا ك�ضن كل �ضيء ا�ضاهده ي�ضبعني كفنانة 

وم�ضاهدة.
ملجل�س  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  يف  �ساركت  ـ 

�الإعالميني.. ما �لهدف منه؟
الأن  املوؤمتر،  �ضعيدة جًدا مب�ضاركتي يف هذا  اأنا  ـ 
الهدف منه هو اننا نريد اأن ننقذ الدراما من احلال 
التي ا�ضبحت عليه االآن مثلما ذكرت مثل العنف التي 
الدرامية،  االأعمال  يف  امل�ضاهد  معظم  يف  ن�ضاهده 
امل�ضرية،  الدراما  اإحياء  هو  املوؤمتر  من  فالهدف 
كانت  التي  القدمية  امل�ضل�ضالت  مثل  تعود  اأن  ونريد 
تلك  يحرتم  واجلمهور  كبري  جناح  وحتقق  تعر�س 
مل�ضل�ضالت  م�ضاهدته  هو  ذلك  على  والدليل  االأعمال 

زمان حتى االآن.
ـ ملاذ� فرت�ت �لغياب عن �ل�ساحة �لفنية؟

كثريا يف  افكر  عمل  اي  اقدم  اأن  اقبل  الأنني مل  ـ 
فرتات  فيه  يكون  ال�ضبب  لهذا  اقدمها،  �ضخ�ضية  كل 

غياب.
تقدم  وال  جتارية  �سلعة  ��سبحت  �ل�سينما  هل  ـ 

مادة فنية؟
زمان،  مثل  ال�ضينما  تعود  اأن  امتنى  بالتاأكيد  ـ 
و�ضركات االإنتاج تعود من جديد، الأنه ا�ضبح لدينا قلة 
الدولة يف  تدخل  بد من  ال  االأفالم اجليدة،  اإنتاج  يف 
اإنتاج ال�ضينما الأنها كانت يف يوم من االأيام دخل قومي 

الـ  تتعدى  اأفالم  تنتج  كانت  ما  للبلد، م�ضر يف فرتة 
بالفعل. ال�ضينما  رائدة  كانت  فيلم   300

ـ هل لديك دور حتلمي تقدميه؟
اأن اقدم ادوار مل اقدمها من قبل وتكون  ـ اأمتنى 

جديدة وخمتلفة
"�لبخيل  مل�سل�سل  �الآن  حتى  م�ساهدتنا  �سر  ما  ـ 

و�أنا" مع فريد �سوقي؟
ـ الأنه عمل حمرتم وقدم كوميديا من الواقع الذي 
االآن،  ي�ضاهده حتى  ُيحب  لذلك اجلمهور  فيه،  نعي�س 
هذا بجانب وح�س ال�ضا�ضة فريد �ضوقي التي ت�ضرفت 
امل�ضل�ضل  اأبطال  جلميع  والد  كان  وهو  معه  بالعمل 

ا واحلقيقة اي�ضً
وكرمية  �سوقي  فريد  مع  تعاونك  ـ حدثينا عن 

خمتار يف "�لبخيل و�أنا"؟
ـ ماما كرمية مثل اجلميع يقول لها، تعلمت منها 
التوا�ضع، وحب االآخرين، من فريد �ضوقي تعلمت منه 
االجتهاد، وااللتزام مبواعيد الت�ضوير �ضواء يف حياتي 

ال�ضخ�ضية اأو املهنية.
ـ هل لديك �أعمال جديدة يف �لفرتة �ملقبلة؟

لكن  جديدة  م�ضرحية  يف  ا�ضارك  �ضوف  نعم  ـ 
ب�ضكل  التعاقد  يتم  حتى  حالًيا  عنها  احتدث  اأريد  ال 

ر�ضمي.
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كوثر ابراهيم

الرياضة 
العربية

اأيام احتفلت املراأة بيومها العاملي،  ومما اثار انتباهي الغياب �ضبه التام ويف  قبل 
اأح�ضن االأحوال احل�ضور الباهت للريا�ضيات العربيات بعد ان �ضطع جنمهن يف  �ضماء 
الريا�ضة العربية، وبعدما ب�ضمن بو�ضوح على منجزات عاملية واعتلني من�ضات التتويج 

مرات عديدة.
لكن بعدها طال الغياب، فيا ترى ما هي االأ�ضباب ؟

خا�ضة  العربي  جمتمعنا  يف  بالريا�ضة  البداية  منذ  اهتماٍم  عدم  وباأ�ضف  نالحظ 
اللياقة  على  للمحافظة  احلا�ضر  الوقت  يف  ال�ضحة  اأ�ضا�س  الريا�ضة  منه.  املحافظ 

البدنية والنف�ضية، اأ�ضبحت ممار�ضة الريا�ضة �ضرورية والزمة.
امل�ضتقبل  اأبطال  اكت�ضاف  م�ضدر  و  املواهب  م�ضتل  تعترب  التي  املدر�ضية  الريا�ضة 
مهملًة  تعاين من نق�س التاأطري و غياب التخطيط املحكم وتنفيذ برامج طموحة  ت�ضعى 
للرقي بالريا�ضة والريا�ضيني ذكورا واإناثا  اإىل م�ضتويات متقدمة ومرموقة على ال�ضعيد 
كاالإت�ضاالت  االخرى  امليادين  التقدم يف  وترية  بنف�س  الريا�ضة  تتطور  ال  ملاذا  العاملي. 
مثال ؟.اإن املواطن العربي لي�س فقط بحاجة اإىل الغذاء وال�ضحة والتعليم وال�ضغل بل 

يحتاج اىل اإ�ضالح فكره الريا�ضي و �ضلوكه النف�ضي قبل االإعداد البدين والتقني.
نتائج  حققوا  الذين  القالئل  االأبطال  وحتى  منعدمة  اأو  متوفرة  غري  االإمكانيات 
رائعة �ضابقا  اعتمدوا ب�ضكل كبريعلى اأنف�ضهم وباإمكانياتهم املحدودة جدا لتحقيق فوز 

م�ضتحق و بجدارة.
املجتمع  نظرة  نن�ضى  اأن  يجب  فال  فقط  الذكور  على  حكرا  الريا�ضة  كانت  اإن 
بدين.  ن�ضاط  الأي  موؤهل  غري  فقط  بيتيا  كائنا  يعتربها  حيث  االأنثى  اإىل  املتحجرة  
فمو�ضوع جمتمعاتنا الذكورية �ضائك يطول احلديث عنه ومعاجلته ي�ضتح�ضن احلديث 

عنه الإعطاء كل مو�ضوع حقه.
املجال  يف  احلا�ضل  التاأخر  لتتدارك  العربية  املراأة  ينتظر  وطويل  �ضاق  عمل 
اإىل  الرجوع  و  املراأة  متجيد  فر�ضة  اأفوت  لن  حقها.  يف  ظاملا  اأجده  والذي  الريا�ضي. 
اإجنازاتها امل�ضرقة التي برهنت على قدرة العطاء اإن اأتيحت لها الفر�س. �ضاأذكر على 
واأول  عربية،  اأوملبية  بطلة  اأول  تعترب  التي  املتوكل  نوال  املغربية  الريا�ضية  املثال  �ضبيل 
وزيرة للريا�ضة يف العامل العربي واأول امراأة عربية واإفريقية ت�ضغل من�ضب النائب االأول 

لرئي�س اللجنة االأوملبية.  
واجب على امل�ضوؤولني  توفري كل االإمكانيات املادية واملعنوية وتو�ضيع قاعدة الولوج 
للريا�ضة و حت�ضني البنى التحتية، وتكوين اأطر خمت�ضة من كال اجلن�ضني، وبذل مزيدا 

من اجلهد لكي تبلغ الريا�ضة العربية املرتبة الالئقة بها.
ت�ضخي�س دقيق  للريا�ضة العربية يو�ضح اأنها متر باأزمة �ضببها العقل العربي، هذا 
العقل الذي هم�س الريا�ضة و ا�ضتهرت مبفعولها القوي يف اإن�ضاء وتربية االأجيال القادمة. 
اأن تبذل جمودات متوا�ضلة   العربية  اأزمتها  على جمتمعاتنا  الريا�ضة من  فلكي تخرج 

مت�ضلحة بثقافة نرية  واأفكار خالقة مبدعة  وت�ضيري علمي وعملي متقن.
من خالل هذا االإ�ضتنتاج يتاأكد مبا ال يدع جماال لل�ضك اأن مقولة " العقل ال�ضليم يف 

اجل�ضم ال�ضليم "  �ضحيحة. 

رأي إلهام شاهين: "السبكي" 
هو وراء تأجيل  فيلم الفارس

ك�ضفت الفنانة اإلهام �ضاهني، اأن ال�ضبب وراء تاأجيل فيلم "الفار�س"، هو منتج 
العمل حممد ال�ضبكي، قائلة: "فيلم الفار�س متوقف الأن ال�ضبكي يف الفرتة احلالية  

يقوم بت�ضوير فيلم جديد من اإنتاجه".
حممد  ينتهي  عندما  العرب":  "كل  ملجلة  خا�س  ت�ضريح  يف  اإلهام  واو�ضحت 

ال�ضبكي، من فيلمه اجلديد �ضوف نبداأ ت�ضوير  فيلم "الفار�س".
العزيز،  "الفار�س" كال من كرمي عبد  فيلم  �ضاهني يف بطولة  اإلهام  وي�ضارك 
نيللي كرمي، حممد رجب، خالد ال�ضاوي، اأنو�ضكا، حممود حميدة، تاأليف واإخراج 

حممد �ضامي.
ويف �ضياق اآخر، تعي�س اإلهام حالة من الن�ضاط الفني فمن املقرر اأن تبداأ خالل 
واإخراج  حبيب،  تامر  تاأليف  من  العيب" وهو  "اأهل  فيلم  ت�ضوير  القادمة  االأيام 

حممد يا�ضني، وبطولة  منة �ضلبي، واإياد ن�ضار، وحممد ممدوح. 
كما لديها فيلم اآخر وهو "حظر توال"  �ضوف تبداأ ت�ضويره بعد االنتهاء من 

فيلم "اأهل العيب".
الفنانة  والدة  "حظر توال" دور  فيلم  اأنها ت�ضد يف  �ضاهني،  اإلهام  واأكدت 
اأمينه خليل، وهذا الدور �ضيكون مفاجاأة للجمهور، والفيلم من تاأليف واإخراج  اأمري 

رم�ضي�س.

اإلعالمية رنا عرفة: برنامج عدة ستات مختلف 
وأفضل مذيعة بالنسبة لي هي "أوبرا"

 بالتاأكيد لدينا العديد من الربامج امل�ضرية التي تُعر�س على خمتلف القنوات 
رنا  "اأوربت" فاأكدت  ُيعر�س على قناة  ال�ضتات" الذي  "قعدة  بينهم برنامج  ومن 
عرفة، اأن هذا الربنامج خمتلف جًدا وبالرغم من عر�ضه على قناة م�ضفرة اإال اأن 

اجلمهور ي�ضاهده على االنرتنت.
واأ�ضافت، "رنا"، يف ت�ضريح خا�س ملجلة "كل العرب"، اأن الربامج حقق جناح 

كبري الأنه يطرح العديد من الق�ضايا االجتماعية داخل جمتمعنا العربي.
"اأوبرا  اأف�ضل مذيعة ت�ضاهدها، قائلة:  ويف �ضياق اآخر، حتدثت رنا عرفة عن 
عن  اأما  اأمني،  مرمي  امل�ضري  يف  اأما  العاملي،  يف  هذا  االأف�ضل،  هي  يل  بالن�ضبة 
االأ�ضخا�س الذين اثروا يف �ضخ�ضاتها اإعالمًيا قالت: "املُفكر ال�ضيد يا�ضني، والذي 

دعمني يف م�ضوار االإعالمي عبد اللطيف املناوي". 
واأكدت رنا، اذا مل تكن مذيعة تريد اأن ت�ضاعد الالجئيني، ولكن من اأحالمها اأن 

تكون "مذيعة راديو قائلة: "هذا حلم بالن�ضبة يل" 
طبيعة  "بالتاأكيد  قالت:  احلالية  الفرتة  يف  التلفزيونية  الربامج  حال  عن  اأما 
الربامج التلفزيونية اختلف يف الفرتة االأخرية، فبعد اأن كان امل�ضاهد يراى املذيعة 
متاًما،  خمتلف  املو�ضوع  اأ�ضبح  احلالية  الفرتة  يف  اأكرث  جادية  بطريقة  تتحدث 
ا�ضبحنا ن�ضاهد على �ضبيل املثال مذيعة تغني يف الربنامج لكي يعطي روًحا خمتلًفة، 

وهذه النوعية من الربامج هي التي حتقق جناًحا كبرًيا بالتاأكيد".
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نسيمة أبرحوس

تسريحات شعر ربيع و صيف 2019 العالمي
تاألقت عار�ضات االأزياء يف عرو�س اأ�ضابيع املو�ضة لربيع و�ضيف 2019، بق�ضات �ضعر جديدة وجذابة، حيث 
حر�س م�ضففي ال�ضعر على ت�ضميم ت�ضريحات غري متداولة تنا�ضب االأجواء ال�ضيفية املقبلة، وكان اأبرزها ال�ضعر 
الق�ضري حيث ما زال مرتبعًا بني باقي ت�ضريحات ال�ضعر املعروفة، ويف التقرير التايل نر�ضد اآخر �ضيحات ال�ضعر 

الرائجة هذا العام...
الغرة  ق�ضة  جربي  �ضكلك،  يف  جذري  تغري  تودين  كنت  اإذا 
 ،2019 الق�ضرية، فهي رائجة جدًا ملو�ضم �ضيف وربيع  االأمامية 
ولكن تاأكدي اأنها تليق على وجهك، وهي منا�ضبة ل�ضاحبات الوجه 

البي�ضاوي والدائري، الأنها تزيد من طول الوجه قليال.
الحظ  للمو�ضة،  نيويورك  اأ�ضبوع  من  االأوىل  العرو�س  وخالل 
اجلميع اأن ت�ضريحات ال�ضعر املن�ضدل ا�ضتحوذت على اإطاللة الكثري 
من النجمات وقد اختلفت اللم�ضات االأمامية لكّل ت�ضريحة، مع وجود 

الطابع العفوي الذي يجمع كل هذه الت�ضريحات مع بع�ضها
ال  قويًا  ح�ضورًا  لها  كان  لل�ضعر  الناعمة  االإك�ض�ضوارات  اأن  كما 

ميكن اإنكاره، �ضواء مع ت�ضريحات ال�ضعر املن�ضدل اأو املرفوع.
اأي�ضًا ت�ضريحة ذيل احل�ضان وت�ضريحة ال�ضفرية باأنواعها كانت 
من  اأ�ضلوب  كّل  وحمل  للمو�ضة،  نيويورك  اأ�ضبوع  يف  بقوة  حا�ضرة 
الت�ضريحات طابعة اخلا�س و�ضكله الذي ينفرد عن باقي ت�ضريحات 

ال�ضعر االأخرى.
�ضيحات �ضعر جديدة ومتنوعة ظهرت خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف ميالن لربيع و�ضيف 2019، منها ما هو الفت 
ال�ضريعة  وب�ضيطًا يحاكي احلياة  ناعمًا  باأك�ض�ضوارات خمتلفة، ومنها ما جاء  اأتت مزينة  التي  تلك  �ضيما  جدًا، ال 

والعملية للمراأة الع�ضرية.
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ت�ضريحات �ضعر رائعة اإ�ضتولْت على اأ�ضبوع املو�ضة 
اأهّم ما جاء يف االأ�ضبوع االأخري من  يف باري�س، ومن 
التي  ال�ّضعر  لت�ضريحات  الهائل  العدد  املو�ضة  �ضهر 
لرنيكم  �ضوقًا  نتحّرق  وكالعادة،  االإطالالت.  اأكملْت 

اأف�ضل ما راأيناه على املدراج الباري�ضّية:
ـ ال�ضعر املبلل

عاملية،  عرو�س  عدة  يف  الت�ضريحة  تلك  ظهرت 
كما اأن العديد من النجمات وامل�ضاهري والعرب قاموا 
خا�ضة  والربيع  لل�ضيف  جدًا  مالئمة  فهي  باتباعها، 

اأنها تعطي مظهرًا منتع�ضًا
ـ ذيل احل�ضان

على  واربطيه  للوراء،  �ضعرك  بت�ضريح  قومي 
منخف�ضه  بطريقة  ولكن  احل�ضان”،  “ذيل  طريقة 

اأقل من منت�ضف راأ�ضك
ـ ال�ضعر الكاريه

ترتبع ق�ضة ال�ضعر الكاريه على عر�س ت�ضفيفات 
اإطاللة  على  وللح�ضول  املا�ضي،  العام  منذ  ال�ضعر 
باتباع  وقومي  �ضعرك  خ�ضالت  عن  تخلي  ع�ضرية 
الق�ضة، و�ضوف تالحظني تغري كبري يف مالمح  تلك 

وجهك
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الجزائر : ثورة الديمقراطية 
الزمان: شهر ديسمبر 1978

المكان: فندق اليتي وسط العاصمة الجزائرية 
ذوي  ال�ضوفييت  االطباء  اأهم  املانيا،  من  فيينا،  من  فرن�ضا،  من  �ضوي�ضرا،  من  ال�ضويد،  من  اطباء  له  ا�ضتقدموا  ميت،  مل  ال  بومدين؟  مات 

االخت�ضا�س باأمرا�س الدم. هل هناك اأمل ان ينجو ذلك الرئي�س ال�ضاب لبلد املليون �ضهيد؟ 
ال احد ا�ضتطاع ت�ضخي�س مر�س بومدين، االطباء الرو�س الذين التقيتهم يف ق�ضر املرادية قالوا يل: انه فايرو�س غريب عطل الدورة الدموية؟ 
هل هو �ضرطان ال�ضفائح الذي يق�ضي ب�ضرعة على �ضاحبه؟ ال احد يعرف. بداأت اال�ضاعات تنت�ضر يف كل انحاء العامل ان هناك من اغتال بومدين، 
ولكن كيف واالجراءات االمنية بالن�ضبة حلياته ال�ضخ�ضية تكاد تكون اكرث �ضرية من م�ضرية الثورة اجلزائرية؟ جاءه املر�س م�ضتعجال بعد زواجه 
املتاأخر بعام تقريبا، اي عندما بداأ ي�ضعر بال�ضعادة، قالت يل يف �ضنوات الحقة يف باري�س زوجته اأني�ضة اأنها كانت ت�ضك باأ�ضخا�س معينني لكنها منعت 
من كتابة مذكراتها. مل ي�ضمح لل�ضيدة بومدين اخلروج من اجلزائراإال بعد ثالث �ضنوات من وفاته  فهل كانت تلك املراأة اجلميلة واالنيقة  تخفي 

�ضرا مل نعرفه؟ 
كان قد تقدم اىل الرت�ضح خلالفة ثاين رئي�س للجمهورية اجلزائرية  بعد ان غيب رئي�ضها االول احمد بن بال يف �ضجن ما من �ضجون اجلزائر 

التي دفع  �ضعبها مليون �ضهيد ثمنا حلريتها رجالن.  
املر�ضح االول كان وزير اخلارجية عبد العزيز بوتفليقة  �ضديق ن�ضال بومدين والذي ب�ضببه كان االنقالب على بن بلال. 

املر�ضح الثاين هو االمني العام جلبهة التحرير حممد ال�ضالح يحياوي.  
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كنت يف اجلزائر اأراقب بدقة ال�ضباق بني الرجلني، االول معروف دوليا عندما تراأ�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف الدورة التا�ضعة والع�ضرين �ضنة 1974 وهو  يف ال�ضابعة 
والثالثني من عمره. كان ا�ضغر رئي�س لها منذ ن�ضاأة االمم املتحدة. يف هذه الدورة ا�ضتطاع بوتفليقة ت�ضاندة كل دول عدم االنحياز، والدول العربية واالفريقية، والكتلة اال�ضرتاكية ان 
ينتزع قرار ادانة ال�ضهيونية كاإيدلوجية عن�ضرية مثلها مثل  نظام الف�ضل العن�ضري املدان  دوليا يف جنوب افريقيا. �ضعر طويل مثل �ضباب الهيبي وعينان خ�ضراوتان مت�ضعتان و�ضط 
وجه جميل تكلله هالة الثورة. املر�ضح الثاين منا�ضل يف جبهة التحرير م�ضهود له هو حممد ال�ضالح يحياوي االقرب بفكره اىل التيار القومي العربي. ال�ضباق �ضعب وال نعرف من �ضوف 
يح�ضم املعركة. ما زال االطباء يتوافدون اىل امل�ضت�ضفى الذي يرقد به بومدين. اجلميع رفعوا ايديهم عالمة العجز عن تقدمي اي عون له. افادتني �ضداقتي بزوجة الدكتور احمد طالب 
االبراهيمي اللبنانية فكنت اعرف اخبار �ضحة بومدين يوما بيوم ، ثم اجلاأ اىل مكتب جبهة البول�ضاريو حيث فيه الهاتف الوحيد الذي ي�ضلني ببريوت اذ كان االت�ضال �ضبه م�ضتحيل 
ب�ضبب تعطل الكابل البحري، كنت ام�ضي �ضاعات وانا ادير قر�س الهاتف حتى ا�ضتطيع امالء ر�ضالتي جلريدة  ال�ضفري يوما بيوم. اكرث من الف �ضحفي ينت�ضرون يف فنادق وبيوت 

العا�ضمة . وبدون تفاخر كنت اكرثهم حظا يف معرفة االخبار.
ال�ضعب اجلزائري يتوافد نحو ق�ضر املرادية بحزن جليل وكربياء. ومتر االيام ببطء وكل العامل ينتظر. قال يل الدكتور احمد طالب  االبراهيمي: اليوم يجب ان يرحل االطباء 
ال�ضوفييت الأنه لو توفى الرئي�س وهم وحدهم معه من االطباء االجانب ف�ضوف يق�ضي عليهم اجلزائريني. فهمت يوم 26 دي�ضمرب ان بومدين قد انتهى. راأيت االطباء ال�ضوفييت يت�ضللون 
من باب خلفي من امل�ضت�ضفى ويغادرون اىل املطار حتى ال يتحملوا ومن ورائهم االحتاد ال�ضوفييتي م�ضوؤولية العجز عن تقدمي العون له. �ضعدت اىل غرفتي الا�ضرتيح واذا بالهاتف يرن . 
كان املتحدث عبد القادر حجار ع�ضو اللجنة التنفيذية جلبهة التحرير  و�ضديق خ�ضت معه معركة التعريب وهذا ما جعلنا نثق ببع�ضنا. نزلت اىل ال�ضالة فاأبلغني ان بومدين توفى لكن 
اخلرب لن يعلن اإال يف الغد. وعندما �ضاألته من �ضيكون خليفته؟ ا�ضتحلفني ان ال ان�ضر قبل �ضباح 27 دي�ضمرب. فجر عبد القادر قنبلته: كفي عن الكتابة عن �ضباق اليحياوى و بوتفليقة، 

ال هذا وال ذاك بل �ضخ�س ال تتوقعينه هو قائد منطقة وهران ال�ضاذيل بن جديد. 
كيف ايف بوعدي لعبد القادر ويف راأ�ضي قنبلة؟ مل ا�ضتطع، وما ان تركني حتى هرعت ملكتب البول�ضاريو وبداأت وعمر احل�ضرمي حماولة االت�ضال ببريوت. عندما ا�ضتطعت ان اكلم 

طالل �ضلمان يف بيته كانت ال�ضاعة الثانية ع�ضرة  ليال. اف�ضيت اليه باخلرب فلم ي�ضدقني لكنني احلحت عليه، وهكذا كانت ال�ضفري يف اليوم الثاين هي م�ضدر  اخلرب للعامل اجمع.
يوم القى بوتفليقة كلمة التاأبني يف مقربة ال�ضهداء )العالية( كان ال�ضحافيني الغربيني يظنون انه الرئي�س القادم.

منذ ذلك اليوم توثقت عالقتي ببوتفليقة، يوم اختلف مع رفاقه وترك اجلزائر اىل جنيف ات�ضل بي اأبوعمار وطلب ان اذهب للقائه حاملة ر�ضالة منه. ذهبت اليه يف جنيف اكرث 
من مرة  باأمر من ابي عمار. كان متاأملا من ا�ضاعات الف�ضاد التي روج لها رفاقه. اخريا انتقل اىل االمارات ليعمل م�ضت�ضارا لل�ضيخ زايد.  

بداأت الع�ضرية ال�ضوداء يف اجلزائر. كان العامل كله متعاطف مع ال�ضعب اجلزائري لكن نهر الدم مل ينقطع. ا�ضتقال ال�ضاذيل وبداأ البحث عن رئي�س جديد يتوافق عليه اجلي�س. 
مر على الرئا�ضة ثالثة روؤ�ضاء : علي كايف بو �ضياف الذي اغتيل على املن�ضة ثم اليمني زروال �ضنة 1994 . اال ان ازمة التعددية التي اطلقها الرئي�س ال�ضاذيل  �ضنة 1988 وادت 
اىل و�ضول اال�ضالميني،  ثم انقالب اجلي�س عليهم فاحلرب االهلية الب�ضعة. ف�ضل الروؤ�ضاء املتعاقبني يف التو�ضل اىل حل يحقن الدماء، وهذا ما دفع ال�ضباط اىل املجيئ بالرئي�س 
بوتفليقة. ا�ضتطاع التو�ضل اىل م�ضروع الوئام الوطني واأوقف احلرب. لكن ا�ضتمر باحلكم ع�ضرون عاما دون اجنازات حقيقية لبناء دولة جديدة يف حني ا�ضت�ضرى الف�ضاد بني اجلماعة 

التي التفت حوله   وخا�ضة كبار ال�ضباط.   
اليوم خرج ال�ضارع يطالبه باال�ضتقالة وعدم الرت�ضح لعهدة خام�ضة. رجل مري�س غري قادر على الكالم و�ضلة املنتفعني من وجوده م�ضرة على ا�ضتغالل ا�ضمه.  

دخل بوتفليقة احلكم وهو  �ضاب يف الثالثينيات من او�ضع االبواب كفار�س منت�ضر ،  لكنه مل يعرف كيف يخرج. 
ال�ضارع يف ثورة يطالبه باال�ضتقالة. اجلي�س وحزب جبهة التحرير، و�ضلة املنتفعني يف حالة ارباك. العامل مي�ضك انفا�ضه خوفا من انزالق اجلزائر اىل ما و�ضلت اليه بلدان الربيع 

العربي 
اجلزائر عقدة التقاء م�ضالح دولية متعددة، فهل ي�ضتطيع ال�ضباب الثائر ان ي�ضل بها اىل تعددية حقيقية، ودولة دميقراطية حديثة؟

ام �ضن�ضهد انقالبا ع�ضكريا جديدا؟ 
امل�ضهد اجلزائري مفتوح على كل االحتماالت..
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