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)البوتفليقية( أسست لنفسها الدولة 
العميقة وهي تناور إلجهاض ثورة 
الشعب الجزائري السلمية 

ثورة الدم والدموع تطيح بالدكتاتور 
السوداني عمر البشير

سيول األحواز المفتعلة.. جريمة إيرانّية ال تغتفر

لمياء الكيالني: 
متاحف  و  آث���ار  نهبت  ه��ك��ذا 
ال�����ع�����راق ب���ع���د اإلح����ت����الل

عزة ابراهيم: 

الجوالن قضيٌة منسية أم 
صفقٌة مطوية وماهي أهم 
المحطات وااللغاز بشأنها؟؟

العمليات متعددة األوساط: 
دراسة في تطور الفكر
 العسكري األمريكي

 في القرن الحادي والعشرين

استشراف المستقبل بين 
الرؤية اآلحادي�ة والمتعددة     

دعم دولي 
للدبلوماسية المغربية حول 

قضية الصحراء المغربية

إستراتيجية  التصعيد االمريكية 
تجاه ايران:لعبة ام احتواء !!

الع��رب  المجاه��دون  معن��ا  و  ق��اوم  م��ن  اول  كن��ا 
الذي��ن تطوعوا قبل الغ��زو و قاتلوا معن��ا ضد الغزاة





3العدد 9- السنة األولى

انا  هلل  واحلمد  اوربا  يف  االمة  �صوت  العرب  كل  جملة  يف  لكم  "حتياتي 
العربي  ل�صعبنا  حارة  حتيات  ار�صل  وعربكم  جيدة  �صحة  يف  اهلل  بف�صل 
�صلته  على  حافظ  والذي  املهاجر  يف  �صعبنا  بالتحية  واخ�ص  مكان  كل  يف 

العميقة بالوطن االأم وقدم و ما زال يقدم الدعم لق�صايانا العادلة".
�أول  يف  �لفريد،  و  �ملميز  �حلو�ر  بد�ية  يف  �إبر�هيم  عزة  �ل�سيد  خاطبنا  هكذ� 
و مدلوالت  له دالالت  و هذ�  �لعر�ق،  �إحتالل  منذ  قل نظريها  له  �أعالمية  �إطاللة 

كبرية، �سنظل فخورين بها يف "كل �لعرب".
بد�ية، �ن هذ� �حلو�ر ت�سمن معلومات يعلن عنها الأول مرة. و يعلن عن تفا�سيل 
�لو�سع �ل�سيا�سي و �مليد�ين بالعر�ق قبيل �لغزو و �الحتالل، و كيف �أن قيادة �لنظام 
�لوطني حينها �سعت �ىل جتنب �حلرب، عك�ض ما ي�سيع �لبع�ض باأن قيادة �لعر�ق مل 

تتجاوب مع �مل�ساعي �لدولية. 
يتحدث �ل�سيد عزة �برهيم، عن �ملو�جهات �لتي خا�ستها قو�ت �جلي�ض �لعر�قي 
و منا�سلي حزب �لبعث و يو�سح باالرقام و �ال�سماء عن حجم �ل�سهد�ء رحمهم �هلل، 
و يو�سح �لدور �لثوري �لذي قام به �ملجاهدين و �ملتطوعني �لعرب، �سو�ء بالت�سدي 

للغزو �و م�ساركتهم ببد�ية �أعمال �ملقاومة �لوطنية �لعر�قية.
�أي�سا، يتحدث �ل�سيد عزة �بر�هيم عن خماطر �لتدخل �الإير�ين �ملجرم بالعر�ق 
و باقي �لدول �لعربية، و يدعو �سرفاء �لعر�ق و �الأمة �لعربية للت�سدي لهذ� �لتدخل 
�لو��سع و �ل�سافر، �لذي ي�ستخدم نظام �ملاليل من خالله �أب�سع �ال�ساليب �خلطرية 

�لتي تهدد وحدة �ملكونات �لوطنية و �لقومية، خا�سة �سالح �لفتنة �ملذهبية.
و يوؤكد، بروح من �مل�سوؤولية �لوطنية �أن �لبعث و �جلبهة �لوطنية �لعر�قية بكل 
قو�ها، يعملون على حتقيق عر�ق وطني دميوقر�طي من �جل �إنقاذه من �لف�ساد و 
�لتبعية لالأجانب و �ملحتلني. و �أن �مل�سروع �ل�سيا�سي �لذي �أقرته �جلبهة �لوطنية هو 

�حلل �ل�سامل مل�سكلة �لعر�ق و �لذي ي�سع حد� لالإحتالل �الير�ين. 
�لذي  و  �إبر�هيم،  عزة  �ل�سيد  به  خ�سنا  �لذي  �ملميز،  و  �لهام  �حلو�ر  هذ�  �إن 
تقدير  و�سام  كونه  عن  عد�  �لعرب"،  "كل  جملتكم  �سفحات  على  عليه  �ستطلعون 
للمجلة و خطها �ل�سيا�سي �لعروبي، نفتخر به، �إال �أنه بذ�ت �لوقت ي�سع علينا و�جبات 
كبرية ملو��سلة دربنا بالدفاع عن �الأمة �لعربية و ق�ساياها �لعادلة و �مل�سروعة .. و 

نحن لها.
حتية تقدير و احرتام للمنا�صل الكبري عزة اإبراهيم ..  

علي المرعبي

األفتتاحية



السياسةالسياسة

ندعم  فنحن  �آخر،  �أ�سلوبًا  ننتهج  نحن  و�لآن 
�لتطلعات �لدميقر�طية لكل �ل�سعوب. �إن هدفنا 
�لأ�سلوب  على  �لعثور  يف  �لآخرين  م�ساعدة  هو 
على  و�حل�سول  �آر�ئهم  عن  للتعبري  �ملنا�سب 
حريتهم و�ختيار طريقهم. عندما نتحدث عن 
�لتخل�ص  �أو  �لتحرر  فاإننا نق�سد  �لدميقر�طية 
يف  �لأبو�ب  على  �ل�سرية  �ل�سرطة  دقات  من 

منت�سف �لليل(.
كوند�ليز�  كالم  على  �حل�سورين  �أحد  علق 
قائاًل ، �إن �لدميقر�طية قد تاأتي باأعد�ئها �إىل 
بالعبارة  متفوهة  ترد  ر�ي�ص  جعل  ما  �حلكم، 
�لإرهاب  ولد  )لقد  �لأخري  جزئها  ��ستهر  �لتي 
د�رها،  عقر  يف  �ملتحدة  �لوليات  �سرب  �لذي 
لهذ�  دميقر�طية،  ل  �سمولية  �أنظمة  ظل  يف 
فاإن �لتغيري مرغوب حتى و�إن قاد �إىل  فو�سى 

خالقة(.
من  فهو  �لأو�سط(  )�ل�سرق  م�سطلح  �ما 
وبد�ية  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  نهاية  موجبات 
مرحلة �حلرب �لباردة حيث بد�أ تد�وله �سيا�سيا 
تذويب  بهدف  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات  يف 
ويف  �ملنطقة  ل�سعوب  و�لقومية  �لوطنية  �لهوية 
م�سمى  و�يجاد  �لعربي،  �ل�سعب  منها  �ل�سا�ص 
خمتلف  و�قع  �إىل  �لعربي  �لوطن  يحول  هجني 
ي�سمى بال�سرق �أو�سطية، غايته �إدخال دول غري 
و�إير�ن يف ما ي�سمى بالإقليم  عربية مثل تركيا 
على  �ل�سرعية  لإ�سفاء  متهيد�  �أو�سطي  �ل�سرق 

�لكيان �ل�سهيوين.
م�سروع  بد�ية   ،1955 بغد�د  حلف  مثل 
لتحقيق  �سيا�سية  مبحاولت  �لأو�سط  �ل�سرق 
�لأغر��ص نف�سها، حتى متكن من �لت�سلل ب�سكل 
و��سح �إىل �خلطاب �ل�سيا�سي و�لإعالمي وحتى 
 ،  2003 عام  �لعر�ق  �حتالل  بعد  �ل�سعبي 
من غري �أن يدرك كثريين منهم �إىل ما يحمله 
وت�سويه  وتدلي�ص  خبيثة  �هد�ف  من  �ملفهوم 

للحقائق و�لو�قع يف )�ملنطقة(.
�ن �لغرب �لر�أ�سمايل �لذي توجهه �ل�سركات 
مينهج  لل�سهيانة  �ململوكة  �جلن�سية  متعدية 
وحتديد�  �لعامل  على  �سيطرته  لإحكام  خططه 
�لكربى  �لقوى  وتعاون  بر�سا  �لعربي  �لوطن 
�ل�سوفيتي  �لحتاد  تفكك  ولعل  عنها.  رغما  �و 
�لحمر  باخلطر  �لغرب  حدده  ما  ونهاية 

يف  �ل�ستمر�ر  �لغرب  وحماولة  )�ل�سيوعية( 
قيادة �لعامل بوجود عدو ومناف�ص بديل برز يف 
و�ل�سالم(.  )�لعرب  �لخ�سر  �لو�جهة �خلطر 
لذلك تابع �ملعنيني يف �لعامل كيف طبلت �جهزة 
�لعامل تقبل �كذوبة  �لدعاية �ملت�سهينة لإرغام 
وكانت  و�مل�سلمني  بال�سالم  �لرهاب  ربط 
م�سرحية �حد�ث 11 �سبتمرب �ملثرية لل�سخرية 
�إيذ�نا باإعالن �حلرب على �لعرب و�ل�سالم ومل 
يكن ت�سريح جورج بو�ص �لبن حينها �سدفة �و 
زلة ل�سان  فقد �علن �ن حربه على �مل�سلمني هي 

حرب مقد�سة وحملة �سليبية.
�ليوم يف  �لأو�سط  �ل�سرق  ما يحدث يف  �أن   
�سد�م  �وجه  من  وجها  ميثل  مالحمة  بع�ص 
تبنى  �لتي  �حل�سارة  �إن  وبديهي  �حل�سار�ت، 
على �لأخالق و�لقيم و�لعدل و�مل�ساو�ة وحماربة 
�لتوفيق  من  �لإن�سان  ومتكن  و�لف�ساد،  �لظلم 
ميكنها  ل  و�لروحية،  �ملادية  حاجياته  بني 
�لتعاي�ص مع جتارب منافية لذلك، وطبيعي �ن 
وكان  �لر�دتني،  بني  و�ل�سر�ع  �لتنافر  يكون 
للغرب خططه �ل�ستباقية يف �لتاآمر على �لعرب 
من  ملنعهم  مدرو�سة  خطو�ت  يف  و�مل�سلمني 

�ل�ستفاقة و�لنهو�ص.
�لنتفا�سات  يف  ت�سببت  �لتي  �لظروف  �ن 
من  �كرث  قبل  �لعربي،  �لوطن  �جتاحت  �لتي 
طوق  متثل  ذ�تها  هي  تز�ل  ل  �سنو�ت  ثمان 
يق�ص م�ساجع �ل�سعب �لعربي  يف بلد�ن كثرية 
حتت  من  �لنار  �إيقا�ص  فر�سة  فان  ولذلك 
ه�سيمها ل ز�ل قائما، وقد يدفع باجلماهري �ىل 
و�جلز�ئر  �ل�سود�ن  يحدث يف  كما  �سعبية  ثورة 
فر�ستها يف  �لمربيالية  �لدول  تفوت  �لآن، ومل 
ببع�ص  �إلم�ساك  وحماولة  �لأحد�ث  ��ستغالل 
�ن  من  نخ�سى  يجعلنا  ما  وهذ�  فيها،  خيوط 
�ليجابي  �جلماهريي  �حلر�ك  نتائج  تنحرف 
�أهد�ف  خدمة  �إىل  ليتجه  �لطبيعي  م�ساره  عن 
يف  �ملت�سهينة  و�لغربية  �لأمريكية  �ل�سيا�سة 

�ل�سرق �لأو�سط.
و�فتعال  �خلالقة،  �لفو�سى  �إ�ساعة  �ن 
�لأزمات لإ�سغال كل دول �ملنطقة )مع �لرتكيز 
و�لير�ين  �لرتكي  �لنظامني  ��سر�ك  على 
�ملخططات(  تنفيذ  يف  حمورية  باأدو�ر  للقيام 
لهذه  �ل�سمى  و�لهدف  �ل�سا�سية  �ملهمة  تربز 

من  تبقى  ما  �نهاء  خالل  من  �ملخططات 
�سفحات �لق�سية �لفل�سطينية �لتي ت�سكل نقطة 
حولها  تتجمع  �لتي  �لوحيدة  و�لتفاهم  �لتقاطع 
�لنظمة  �غلب  �أجربت  و�لتي  �لعربية،  �لرد�ة 
�أو  بالتفاهم  �لقبول  على  عقود  قبل  �لعربية 
من  �سئ  �لن  ��سبحت  �لتي  �لعربية  �ل�سر�كة 

�ملا�سي.
�إذ�  توؤكد  قاعدة  هناك  �ل�سيا�سي  �لعمل  يف 
بالتاأكيد  فاأنت  ��سرت�تيجية،  لديك  تكن  مل 
يحدث  وما  �لآخرين  ��سرت�تيجية  من  جزء 
�لآن يف �ملنطقة من تقلبات وت�سوهات ومو�قف 
هناك  �ن  متيقنني  يجعلنا  رمبا  للجدل  مثرية 
�لروقة  دهاليز  يف  �سممت  ��سرت�تيجيات 
معلن  كجزء  وبرزت  �ل�سهيونية،  و  �لغربية 
�ن  فو��سح  �ملوؤ�مرة،  من  لتنفيذه  طبخ  مما 
و��سحة  �إ�سرت�تيجيات  لها  لي�ص  �لدول  بع�ص 
لإد�رة �سيا�ساتها و�سوؤونها، �و يوثقها �ويعلنها، 
عقباها  يحمد  ل  ماآلت  �ىل  يوؤدي  �لذي  �لمر 
�لأهد�ف  و�سوح  وعدم  �خلطط  غياب  كون 
ما  وكثرًي�  �لتنفيذ،  يف  تخبط  هناك  �ستجعل 
�خرى  وتختفي  مدرو�سة  غري  خطو�ت  �ستظِهر 
�لرئي�سي هام�سي  رمبا كانت حم�سوبة في�سبح 

و�لثانوي رئي�ص.  
مزيج  هو  �ليوم  منطقتنا  يف  يحدث  ما  �إن 
بني  ومت�ساربة  متناف�سة  ��سرت�تيجيات  من 
فهو  لهم،  و�ملنظرين  �لغربيني  �ل�سا�سة  يدي 
�لغربي  �لفكر  �إىل  بالن�سبة  �حل�سار�ت  �سد�م 
�لقوى  حتيكها  وموؤ�مرة  �لغربيني،  و�ملفكرين 
�ملادية و�ل�سركات متعددة �جلن�سيات و�سركات 

�ل�سالح و�لنفط و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لغربية.  
رمبا ما تر�ه �لمة �لعربية موؤ�مرة �سدها، 
��سرت�تيجية  و�ل�سهاينة  للغرب  بالن�سبة  هو 
و�أن  ومبينة،  حمددة  وخطو�ت  ومعلنة،  موثقة 
�سناع  جهل  هي  هنا  �لهمية  �لبالغة  �مل�ساألة 
�ن  �حلقيقة.  وجهلهم  �إطالعهم  وقلة  �لقر�ر 
�لآخرين  له  يخطط  مبا  �لدر�ية  وعدم  �جلهل 
�سيما  وجودها  و  وم�سريها  لالأمة  تهديد  هو 
جهلنا  على  مو�قفه  يبني  غرينا  �ن  �دركنا  �ذ� 
�سعف  من  نعانيه  ما  على  وير�هن  وتخلفنا 

و��ست�سالم.

ال�������ش�������رق االوس�������������ط ال����ج����دي����د 
وال���������ف���������وض���������ى ال������خ������اق������ة

نتذكر جميعا عندما �طلت كوند�ليز� ر�ي�ص 
برتويج م�سطلح �لفو�سى �خلالقة، كم�سطلح 
�سيا�سي - عقدي يق�سد به تكوين حالة �سيا�سية 
بها  يقوم  �لإحد�ث  متعمدة  فو�سى  بعد مرحلة 
وذلك  هويتهم  عن  �لك�سف  دون  �أ�سخا�ص 
�أو تكون حالة  �لأمور ل�ساحلهم،  بهدف تعديل 
متعمدة  فو�سى  مرحلة  بعد  مريحة،  �إن�سانية 
يف  �لآخرين  م�ساعدة  �أجل  من  �أ�سخا�ص  من 
�لعتماد على �أنف�سهم. و على �لرغم من وجود 
�لقدمية  �ملا�سونية  �أدبيات  يف  �مل�سطلح  هذ� 
�إليه  و�أ�سار  �أكرث من مرجع  حيث ورد ذكره يف 
�أنه  �إل  بر�ون  د�ن  �لأمريكي  و�لكاتب  �لباحث 
للعر�ق  �إل بعد �لغزو �لأمريكي  مل يربز دعائيا 
�لذي قادته �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف عهد 
وزيرة  ت�سريح  يف  بو�ص  دبليو  جورج  �لرئي�ص 
�أدلت  لها  ر�ي�ص يف حديث  كوند�ليز�  خارجيته 
به �إىل �سحيفة �لو��سنطن بو�ست �لأمريكية يف 
�سهر ني�سان 2005، حيث �نت�سرت بع�ص فرق 
�ملوت ومنظمات �إرهابية مثل �سركة بالك ووتر 

�لأمنية.
يف 27 حزير�ن 2005، �ألقت  كوند�ليز� 
�جلامعة  يف  للجدل  مثرية  حما�سرة  ر�ي�ص 
يجب  )�إننا  فيها:  قالت  بالقاهرة،  �لأمريكية 
كل  فيه  حترتم  م�ستقبل  �إىل  جميعًا  نتطلع  �أن 
لأن  مو�طنيها،  ورغبات  �إر�دة  �حلكومات 
�سعت  لقد  عاملية.  مثل  هي  �لدميقر�طية  �ملثل 
�أجل  من  عامًا   60 ملدة  �ملتحدة  �لوليات 
�لدميقر�طية  ح�ساب  على  �ل�ستقر�ر  حتقيق 
�أيًا منهما،  يف �ل�سرق �لأو�سط، لكننا مل نحقق 

خالصة القول

بعد �سبعة عقود من جالء �مل�ستعمر �لفرن�سي و�إعالن ��ستقالل �سورية، يحق لنا ومن خالل 
�لو�سع �ل�سوري �حلايل �ن نت�ساءل هل �سورية م�ستقلة؟؟؟

من  ع�سر  �ل�سابع  يف  تخل�سنا  �سهد�ئه،  ودماء  �سعبنا  بت�سحيات  �إننا   يقول  �حلال  و�قع 
قبل  ل�سورية  �لوحيدة  �ملحتلة  �لقوة  كانت  وفرن�سا  �لفرن�سي،  �لإنتد�ب  من   1946 عام  ني�سان 
هذ� �لتاريخ، لي�ستقر بنا �لو�سع بعد �سبعة عقود ونيف �ىل �أن �سورية حمتلة من عدد من �لقوى 
�أكرث من خم�سة عقود و�إحتالل  �ل�ستعمارية. فهناك �لإحتالل �ل�سهيوين له�سبة �جلولن منذ 
ومنطقة  �سورية  �سرقي  �سمال  يف  �أمريكي  و�إحتالل  �ل�سورية،  �ملناطق  معظم  يف  يوجد  رو�سي 
�لتنف، �إ�سافة �إىل �حتالل �إير�ين حيث تنت�سر قو�ته يف �ست وثالثني قاعدة ع�سكرية يف �لأر��سي 
وي�سرف على  �لدويل،  دم�سق  �إىل مطار  �إ�سافة  ب�ست مطار�ت ع�سكرية  فعليا  وتتحكم  �ل�سورية 
خم�سني ميلي�سيا تاأمتر باأو�مر �حلر�ص �لثوري �لإير�ين و�لويل �لفقيه وتفر�ص �سطوتها على �أهلنا 
يف معظم �لأر��سي �ل�سورية، ناهيك عن قو�ت تركية وفرن�سية وبريطانية و�لتي تنت�سر يف ما تبقى 

من �ملناطق �ل�سورية.. فهل بقي من �ل�ستقالل �سيء؟؟؟ 
ل �سك يف �أن ل عالقة لل�سعب �ل�سوري بهذ� �لو�سع، ويتحمل �لنظام وحده م�سوؤولية ما �آلت 
�إليه �لأمور يف بلدنا وعودة �سورية ـ بعد �أن تخل�ست من ��ستعمار وحيد ـ �إىل �إحتاللت متعددة، 
وذلك يعود لل�سيا�سة �لتي �تبعها �لنظام مب�سادرة  �إر�دة �ل�سعب وحكمه باحلديد و�لنار يف ظل 
باإرث  �لحتفاظ  عن  عاجزً�  وريثه  بات  حتى  �لعربية،  و�لوحدة  و�ل�سرت�كية  �لتقدمية  �سعار�ت 

�سايك�ص بيكو، علمًا �أن �لوريث وو�لده و�سال �ىل �حلكم من �أجل �لق�ساء عليها كما يدعيان.
�ن م�سرية �لنظام �ل�سوري منذ �أن كان رئي�سه �ل�سابق وزيرً� للدفاع  وتفرده بال�سلطة حافلة 
�لذي  وهو  لل�سهاينة،  ت�سليمًا  �جلولن  �سلم  �لذي  فهو  و�لقومي  �لوطني  �مل�ستوى  على  بالنكبات 
وقف �سد كل �لقوى �لقومية وحاربها بدءً� بالثورة �لفل�سطينية و �حلركة �لوطنية �للبنانية، مرور� 

بوقوفه �إىل جانب �لفر�ص يف حربهم على �لعر�ق، �إىل تخاذله يف  حترير  �أر�سه �ملحتلة.
�لأ�سد  من  �ل�سلطة  �نتقال  على  �لأ�سبق  �لأمريكية  �خلارجية  وزير  �ولربيت  مادلني  ثناء  �إن 
ووقوف  �لوريث  ومباركتها حلكم  �ل�سل�سة  بالعملية  �لعملية   �لأبن، وو�سف هذه  �لأ�سد  �إىل  �لأب 
�لأمريكان وكل �لقوى �لد�عمة لل�سهيونية بوجه �لثورة �ل�سورية و�إ�سر�رها على بقاء �لنظام، يدل 
دللة قطعية على �أنه نظام وظيفي �أجنز ما كلف به بنجاح وي�ستحق �ملكافاأة بقمع �لثورة �ل�سعبية 
�لتي �أر�دت �إعادة �لوجه �لعروبي ل�سورية، ولتبقى �سورية �لتي كانت منارة �لتحرر �لعربي وبو�سلة 
�حلركات �لثورية حبي�سة توجهات هذ� �لنظام �لذي د��ص على ت�سحيات �سعبنا على طريق حريته 
و��ستقالله �مل�سهود، لتعود �سورية يف ظل هذ� �لنظام و�سعار�ته �لكاذبة �ىل دولة حمتلة ل تعرف 

من �ل�سيادة �إل �لإ�سم.

زياد المنجد

في ذكرى استقالل سورية !!!

عبد الرزاق الدليمي
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�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

فيصل زكي

الجوالن قضيٌة منسية أم صفقٌة مطوية
وماهي أهم المحطات وااللغاز بشأنها؟؟
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السياسة

 65٪ على  املعركة  هذه  يف  ال�صهيوين  العدو 
 164 من  اكرث  ودّمر  اجلوالن  م�صاحة  من 
ال�صوري  الداخل  اىل  مواطنيها  و�صًرد  قرية 
زيارتها  او  اليها  بالعودة  لهم  ي�صمح  ان  دون 
النار  اطالق  وقف  بقرار  النظام  قبول  بعد 
بعودة  اي�صاً  ي�صمح  مل  حتى   ،242 ب  املرقم 
�صلطة  حتت  املوجودة  القرى  من  النازحني 
ع�صكرية  مناطق  يف  تقع  انها  بحجة  النظام 
مدينة  وهي  املحافظة  مركز  وحتى  مغلقة، 
بذريعة  اإعمارها  باإعادة  ي�صمح  مل  القنيطرة 

اإبقائها �صاهداً على جرمية االحتالل...؟؟

األهمية اإلستراتيجية للهضبة السورية
يف  داخلًة  اجلوالن  ه�صبة  تكن  مل  لو 
املخططات وامل�صاريع ال�صهيونية اال�صتعمارية 
بعد احلرب العاملية االوىل ملا اقدمت بريطانيا 
يف  ر�صمياً  اجلوالن  عن  لفرن�صا  بالتنازل 
كان  ان  بعد   1932 رميو  �صان  اتفاقية 
الربيطاين  االنتداب  حدود  �صمن  اجلوالن 

لفل�صطني.
اجليو�صرتاتيجي  اله�صبة  موقع  وُيعطي 
الذي يتو�صط اربع اقطار عربية وي�صرف على 
ا�صتثنائية  اأهمية  املجاورة  و�صهولها  ه�صابها 
قمم  على  ال�صهيوين  العدو  واقام  ا�صافية. 
الر�صد  حمطات  واقوى  احدث  اله�صبة 

واملراقبة والتج�ص�س واالنذار املبكر.
املاأهولة غري  مل يبقى من قرى اجلوالن 
اربع قرى )جمدل �صم�س، بقعاتا، م�صعدة، و 
املق�صمة  الغجر  قرية  اىل  اإ�صافًة  قينا(  عني 
قبل  واللبنانية  ال�صورية  ال�صيادة  بني  ا�صاًل 
القرى  هذه  �صكان  عدد  يزيد  وال  االحتالل. 

على ع�صرين الف مواطن.

ما قيل عن خبايا وخفايا صفقة الجوالن
الع�صكرية  الوحدات  قادة  ب�صهادات  نبداأ 
ب�صقوط  �صمعوا  انهم  اجمع  الذين  امليدانية 
�صاعة   72 ب  الفعلي  �صقوطها  قبل  اجلوالن 
واعرتف اللواء احمد �صويداين رئي�س االركان 
يتحمل  الذي  هو  الدفاع  وزير  اأن  حينها  يف 
القطعات  ا�صاب  الذي  االإرباك  م�صوؤولية 
الع�صكرية ومل يوفر لها االغطية ال�صرورية 
كما  واملقاومة،  الدفاع  او  املنظم  لالن�صحاب 
جمل�س  قرار  على  املوافقة  م�صوؤولية  يتحمل 

املرقم  النار  اطالق  بوقف  الدويل  االمن 
.242

جرى  الدفاع  وزير  م�صاءلة  من  وبداًل 
االجهزة  داخل  ملفت  ب�صكل  نفوذه  تعزيز 
واحلكومية  واحلزبية  والع�صكرية  االمنية 
كبار  وعائالت  عائلته  نفوذ  تعزيز  وكذلك 
يف  االأهم  ولكن  طائفته.  ابناء  من  �صباطه 
ال�صرية  االت�صاالت  هي  اال�صد  رفعت  مهمات 
التي كان يجريها يف عوا�صم غربية ويف املغرب 
مع مبعوثني �صهاينة وامريكان وعندما كان 
مع  لقائه  ومنها  اللقاءات  هذه  عن  ي�صاأل 
ولكن  نعم  قال  املغرب  يف  بريي�س  �صمعون 

الرئي�س". من  "باأمٍر 
 -  1967 عام  من  الفرتة  هذه  يف 
اال�صد  حافظ  �صعود  خطوات  كانت   1970
منظم  ب�صكل  تتم  ال�صلطة  هرم  قمة  اىل 
اقليمية  خفيه  قوى  من  ومغطى  ومدعوم 
كرقم  تتويجه  جرى  ان  اىل  معروفة  ودولية 
حركته  ي�صمى  مبا  قام  عندما  اأوحد  و  اول 

الت�صحيحية يف اواخر العام 1970.
خطرية  وثيقة  ا�صدر   1969 العام  يف 
منع  الفدائي  العمل  �صبط  بوثيقة  �صميت 
مبوجبها اي عمل فدائي فل�صطيني او �صوري 

داخل اجلوالن او عرب خطوطه.

حرب تشرين بين التحرير والتحريك
كما  حترير  حرب  ت�صرين  حرب  كانت  لو 
ي�صميها النظام جلرى اال�صتعداد لها على كل 
�صعيٍد وطنياً وعربياً ولكن مل يطلب النظام 
و  الع�صكرية  امل�صاعدة  عربية  جهة  اأيِة  من 
كانت  التي  الفل�صطينية  املقاومة  قوات  اأولها 
يف جنوب لبنان، وهي متلك اال�صتعداد الكايف 
التي  العراقية  والقوات  املعركة،  لدخول 
للدفاع  ودباباتها  بفرقها  عجل  على  تقدمت 
اجلوالن  حترير  يف  وامل�صاركة  دم�صق  عن 
مع  مواجهة  معارك  خا�صت  والتي  املحتل 
االحتالل فوق تالل اجلوالن وو�صعت  قوات 
اجلوالن  لتحرير  حمكمه  عملياتية  خطة 
باال�صرتاك مع القوات ال�صورية، وبينما كانت 
مبوافقة  اأُبِلغت  للتحرير  �صفر  �صاعة  تنتظر 
النار  ال�صوري على قرار وقف اطالق  النظام 

.)338(

السياسة

النظرة  يف  تناق�س  هناك  ان  �صك  ال 
ال�صعب  موقف  موقفني،  بني  اجلوالن  اىل 
ق�صية  هي  حيث  من  واأمته  ال�صوري  العربي 
وموقف  باإمتياز،  حتررية  وقومية  وطنية 
اب�صع  الق�صية  ا�صتخدم  الذي  االأ�صدي  النظام 
التي  والعلنية  ال�صرية  �صفقاته  يف  ا�صتخدام 

عقدها مع العدو ال�صهيوين.
الق�صية جمموعة كبرية  رافقت هذه  لقد 
من اال�صئلة والت�صاوؤالت والعديد من املواقف 
الباحث  او  ال�صاهد  التي مل يجد لها  وااللغاز 
وجود  وهي  وا�صحة  اجابة  غري  امل�صوؤول  او 
بني  وعميقة  وثيقة  وتفاهمات  ات�صاالت 
واهداف  م�صالح  يخدم  ومبا  ال�صراع  اطراف 
من  ال�صوري  النظام  ح�صراً  وهي  منهما،  كل 
جهة  من  و�صركاوؤه  ال�صهيوين  والكيان  جهة 

اخرى. 
جنم  �صطوع  مع  بداأت  االوىل  اخليوط 
وتنامي  اال�صد(  )حافظ  الطيار  ال�صابط 
الع�صكرية  اللجنة  داخل  للنظر  امللفت  نفوذه 
 23 انقالب  يف  دوره  ثم  اجلو،  �صالح  وقيادة 
�صباط 1966 وبعدها دوره كوزير للدفاع يف 

حرب حزيران 1967.
كيف �صقطت اجلوالن بهذه ال�صهولة؟ من 
 ٧٢ قبل  �صقوطها  عن  باالإعالن  االمر  ا�صدر 
عليها  ال�صهيونية  القوات  �صيطرة  من  �صاعة 
بعدم  اجلو  ل�صالح  االوامر  ا�صدر  ومن  ؟ 
الربية  لقواته  او  العدو  لطريان  الت�صدي 
�صيطر  لقد  اله�صبة؟  عمق  يف  تتقدم  وهي 

واقع  تكري�س  غري  عملياً  ذلك  يعني  ماذا 
عاٍر  اتفاقية  عرب  وتقنينه  وتثبيته  االحتالل 
جديده �صميت اتفاقية الهدنة وف�صل القوات 
تزال  ما  والتي   31/5/1974 يف  املوقعة 
�صارية املفعول وبدقة متناهية حتى يومنا هذا 
العدو  يتوقف  بينما مل  على خارطة اجلوالن 
عن عملياته الع�صكرية �صد االهداف ال�صورية 
جواً و ار�صاً ا�صافة خلرقاته االمنية املعروفة. 
وهذه خم�صة واربعون عاماً ا�صافية على هذه 
ومتى  التحرير!!؟؟   يكون  فمتى  الهدنة.. 
املعركة  ومكان  زمان  ال�صوري  النظام  يختار 

القادمة وبعد اي جيل..!!؟؟

خدمات اضافية وانخراط في مهمات تآمريه
عا�س النظام اأزمات داخلية وعربية خانقة 
اىل  اجلوالن  تقا�صم  اتفاقية  توقيعه  بعد 
الذين  االمريكان  خالل  من  الفرج  جائه  ان 
اعطوه ال�صوء االخ�صر للتدخل يف لبنان عام 
االهلية،  احلرب  انهاء  ذريعة  حتت   1975
املقاومة  �صرب  كانت  احلقيقية  مهمته  ولكن 
الوطنية  احلركة  وحليفتها  الفل�صطينية 

اللبنانية. 
جرت  هذه  ال�صورية  الو�صاية  مرحلة  يف 
�صيا�صية  لرموز  وت�صفية  اغتيال  عمليات 
واعالمية بارزة يف لبنان اهمها ال�صهيد كمال 
اجتياحني  اىل  لبنان  تعر�س  كما  جنبالط، 
 1978 اآذار  يف  االول  �صهيونيني  ع�صكريني 
ح�صار  جرى  حني   1982 يف  والثاين 
يدافع  مل  االجتياحني  ويف  بريوت،  العا�صمة 
الو�صي عن و�صيته وال حتى عن لواء ع�صكري 
�ُصئل  وعندما  بريوت،  يف  املقاومة  مع  حو�صر 
�صماحه  الرباط عن  ال�صوري يف قمة  الرئي�س 
كان  بريوت  اىل  ال�صهيوين  العدو  بو�صول 
جوابه ان االجتياح �صيكون بعمق 45 كم ولكن 

الكيان ال�صهيوين مل يلتزم باالتفاق!!؟؟
بعد اخراج املقاومة الفل�صطينية من لبنان 
حاول النظام ال�صوري احتواء ف�صائل املقاومة 
الفل�صطيني  الوطني  القرار  م�صادرة  بهدف 
امل�صتقل. و قام ب�صق منظمة التحرير وف�صائلها 
الفل�صطينية  املقاومة  باإ�صتبدال  قام  ثم 
اإحتكرت  باإيران،  مرتبطة  مذهبية  مبقاومة 
ال�صالح باإجتاه فل�صطني املحتلة، كما عمل على 
بحركة  اللبنانية  الوطنية  احلركة  ا�صتبدال 

ميلي�صياوية مذهبية هي حركة اأمل.

وديعُة رابين أم خديعُة رابين
االت�صاالت  تكثفت  وبعد   1993 عام  يف 
وال�صهيونية،  االمريكية  ال�صورية  الر�صمية 
خالل  من  بثقلها  االمريكية  االدارة  رمت  و 
خارجيته  ووزيرة  كلينتون  بيل  رئي�صها 

بني  كربى  �صفقة  عقد  اجل  من  اولربايت 
وكان  ال�صهيوين،  والكيان  ال�صوري  النظام 
مقابل  كامل  �صالم  هو  املطروح  العنوان 
ان�صحاب كامل، اما امل�صمون فهو االتفاق على 
وعلى  الطبيعية  العالقات  اقامة  و  احلدود 

االمن واملياه.

في عهد الوريث بشار
اعتقد البع�س ان ب�صار لن يكون مثل ابيه 
حنكًة  ابيه  من  اكرث  الوقت  مع  ا�صبح  لكنه 
ودهاءاً وريبه، اإعتمد نف�س اال�صاليب واالدوات 
والتعهدات  االلتزامات  تنفيذ كل  وان�صبط يف 

ويف تقدمي املزيد من اخلدمات.
ان  يدري  ال  او  يدري  ب�صار  ان  ندري  وال 
وراثته للحكم بعد ابيه كانت جزءاً من خفايا 

�صفقة اجلوالن.
قرار ترمب ب�صم اجلوالن ماذا يعني؟؟

من الناحيه النظريه هو ال يعني �صيئاً فال 
وزن له وال قيمة وال اأثر من الناحية القانونية 
والدولية. وهو كمن يعطي ما ال ميلك ملن ال 

ي�صتحق، لكن للقرار مدلوالت وابعاد اخرى: 
ثلثيها  ولي�س  اجلوالن  كل  �صتكون  اواًل 
�صيكون  ثانياً  لل�صم.  م�صاومة  مو�صوع  فقط 
الغجر  ذلك مدخاًل ل�صم مزارع �صبعا وقرية 
وتالل كفر �صوبا ورمبا بع�س مناطق اجلنوب 
ال�صهيوين.  االحتالل  خريطة  اىل  اللبناين 
الغربية  ال�صفة  ل�صم  ذريعًة  �صيكون  ثالثاً 
الفل�صطينية  الدولة  م�صروع  و�صطب  املحتلة 
العدو  قيام  ن�صتبعد  ال  ورابعاً  الوجدان،  من 
له  ت�صمح  وحيثما  حميطه  يف  بالتو�صع 
�صرعي  الكيان هو غري  الظروف بذلك. فهذا 
حدود.  له  ولي�س  د�صتور  له  ولي�س  باالأ�صا�س 
وهو  يتغري  مل  الكيني�صت  يف  املرفوع  و�صعاره 
النيل". اىل  الفرات  من  ا�صرائيل  يا  "دولتك 

العدد 9-  السنة األولى 13العدد 9-  السنة األولى12

السياسةالسياسة

خليل مراد

اوال, اتفاق امللف النووي: وهو اتفاق وقع  يف 
13 عاما من التفاو�ض وفق  2015 بعد  عام 
�سيغة )1-5(, وات�سمت تلك املرحلة بنوع من 
االمريكية,  االيرانية-  العالقات  يف  اال�ستقرار 
 , االبي�ض  البيت  اىل  ترامب  و�سول  بعد  ولكن 
على  ايران  �سيادة جديدة مردها ح�سول  اتبع 
امتالك  رغبتها يف  يلجم  ان  دون  كبري  مك�سب 

ال�سالح النووي . 
البال�ستية  ال�سواريخ  منظومة    , ثانيا 
االيرانية: رغم التحذيرات االمريكية ا�ستمرت 
باتت  �ساروخية   جتارب  اجراء  يف  طهران 
الع�سكري  الوجود  ا�ستهداف  على  قادرة 
وتهديد  العربي  اخلليج  منطقة  يف  والنفطي 
يف  املنت�سرة  االمريكية   الع�سكرية  القواعد 
ال�سهيوين    للكيان  وتهديدها  املنطقة   دول 
اىل  ودفعها  ذرائع  امريكا  االخرياأعطى  وهذا 
القد�ض واجلوالن  اتخاذ قرارات خطرية ب�سم 

ال�سورية اىل الكيان ال�سهيوين .
ا�ستقرار  زعزعة  يف  ايران  دور  ثالثا, 

يف  عقود  منذ  ايران  اعتمدت  اذ  املنطقة: 
وتهديد  الفنت  واثارة  اال�سطرابات  تغذية 
االمن الدويل, لذلك  طرح ترامب اإ�سرتاتيجية 
مواجهة ايران ملنعها من احل�سول على ال�سالح 
طويل  ال�ساروخي  الت�سنيع  وحظر  النووي  
نووية.  روؤو�ض  حمل  على  القادرة  وتلك  املدى 
االيراين  الثوري  احلر�ض  على  عقوبات  وفر�ض 
اذرعه يف  على  والت�سييق  الن�سطته   والت�سدي 
العراق و�سورية ولبنان ب�سبب انتهاكاته حلقوق 
االن�سان, واخريا ا�سدرت ادارة ترامب قرار يف  
9 ني�سان باإعتبار احلر�ض منظمة ارهابية. وهذا 
واالمارات  ال�سعودية  من  ترحيب  القى  القرار 
اىل  التام  انحيازها  تركيا  واعلنت  والكويت 
واملوقف  المريكا,  املناه�ض  موقفها  يف  ايران 
مع  تطويرعالقاتها  اىل  ايران  دفع  االمريكي 
الرو�سية  احلما�سة  من  وزاد  وتركيا  رو�سيا 
للتدخل يف �سوؤون املنطقة, وت�سجيع ايران على 
دفع  الذي  االمر  االمريكية,  امل�سالح  تهديد 
الت�سلح  و�سباق  التوتر  من  مزيد  اىل  االو�ساع 
وزج بلدان املنطقة يف �سراعات و ا�ستقطابات 

للنفوذ وحتويل امل�سرق العربي اىل اكرث املناطق 
ا�سطرابا يف العامل . 

اأ�سرتاتيجية  امريكا  متلك  هل  وال�سوؤال 
الحتواء ايران؟

تت�سم  االمريكية   ال�سيا�سة  ان  اجلواب, 
يف  االت�ساق  وعدم  والتناق�ض  باالرباك 
فعلى   او�سطية,   وال�سرق  االوربية  املواقف 
احلوارات  حدود  يف  تتمحور  االوربي   ال�سعيد 
حيث   , االوربية  املواقف  ل�سمان  الدبلوما�سية 
الذي عقدته  الدويل  املوؤمتر  متثلت حدتها  يف 
امريكا يف وار�سو يف كانون الثاين املا�سي الذي 
الأنه  موقف حرج,  االوروبني يف  حلفائها  و�سع  
الطائرات  ومنع  قانونية  تبعات  عليهم  يفر�ض 
و�سحب  مطاراتها  يف  الهبوط  من  االيرانية 
ال�سركات الفرن�سية واالملانية من ايران وفر�ض 
مقاطعة على النفط االيراين. ويف �سورية تدعم 
وا�سنطن اخلطاب ال�سهيوين الداعي اىل منع 
تواجد ع�سكري ايراين يف �سورية, بينما تعتمد 
من�سبطة  غري  اعمال  اندالع  ملنع  رو�سيا  على 
منطقة  ويف  ال�سهيوين.  والكيان  ايران  بني 
اخلليج حيث اآبار النفط وا�سواق البرتو دوالر, 
وهي  اخلليجيني   ل�سركائها  خ�سما  ايران  تعد 
�سيا�سة مقلقة ت�سعى اىل اجبار ايران على و�سع 
من  واحلد  النووي  برناجمها  على  دائمة  قيود 
العراق و�سورية وتفكيك ميل�سياتها  وجودها يف 
املنطقة.  دول  يف  نفوذها  لتقوي�ض  حماولة  يف 
للم�سالح  ايران  تهديد  ان  االبي�ض  البيت  يرى 

ال�سلوك  مرده  االقليمي  ولال�ستقرار  االمريكية 
تواجدها  على  االبقاء  يف  املتهور  االيراين 
وا�ستغالل  العربي  امل�سرق  دول  يف  الع�سكري 
نفوذها  لتقوية  االقليمية  ال�سراعات  ايران 
املهددة  ال�ساروخية  ا�سلحتها  وتطوير  بالقوة 
االرهاب  لقوى  املايل  الدعم  وتوفري  حللفائها 
التواجد  �سد  االلكرتونية  وهجماتها  والتطرف 

االمريكي والتج�س�ض على حلفائها. 
ان القرار االمريكي باعتبار احلر�ض الثوري 
دفع  ارهابية,   قوى  العربية  الدول  يف  واذرعه 
وحذر  احلرب  حالة  اىل  ايران  مع  التعامل 
تنفيذها  حالة  يف  كارثة  من  امريكا  روحاين 
قرارها ب�ساأن احلر�ض, وي�سري خرباء يف الدورة 
العربي,  اال�سرتاتيجي  للمنتدى  ع�سر  احلادية 
امريكيا   حتركا  �سي�سهد   2019 عام  ان 
اظافر  وتقليم  ايران  على  قب�ستها  لت�سديد 
احلر�ض الثوري يف املياه الدولية للخليج العربي. 
امل�سكلة  ان  اأملان,  خرباء  ي�سري  اآخر  تطور  ويف 
ال�سرق  وا�سنطن اىل  ايران تكمن يف نظرة  مع 
االو�سط والتعامل مع ق�ساياه حيث تربز الكثري 
للعب  اخلطط  تر�سم  وهي  التناق�سات,  من 
التداعي  دور رئي�سي يف املنطقة بتوظيف حالة 
العربي وفر�ض الكيان ال�سيوين كع�سوا فاعال 
و�سل  املنطقة,  لدول  االقت�سادية  امل�ساريع  يف 
الفل�سطيني  التواجد  وف�سل  حما�ض  قدرات 
املقيم يف دول عربية عديدة عن ارا�سي ال�سفة 
اطار  يف   الالجئني  تعوي�ض  غطاء  حتت  وغزة 
ال�سكوك  تثري  التحركات  وهذه  القرن,  �سفقة 
حول الدور القادم المريكا وامل�سالح التي تعمل 
على حتقيقها. ولذلك ت�سهد العالقات االيرانية 
حرب  ظل  يف  كبرية  جتاذبات  االمريكية 
معينة  حلظة  يف  تتحول  ان  واخل�سية  كالمية, 
عواقب  اىل  باملنطقة  تدفع  اىل حرب حقيقية  
تغيري  فكرة  وا�سنطن  يف  ترت�سخ  حيث  وخيمة, 
جتراإيران  ال�سيا�سة  وهذه  االيراين,  النظام 
�ساحتها  دولية  ابعاد  وذات  كارثية  حرب  اىل 
والكيان  ولبنان  و�سورية  اخلليج  ودول  العراق 
ال�سهيوين, يف املقابل ايران ال تدخر جهدا يف 
اآخر  انها  تدرك  معركة  يف  ا�سلحتها  ا�ستخدام 
املعارك و�ست�سرب بكل ثقلها وحتريك اذرعتها 
املنطقة  دول  يف  االمريكي  الوجود  ل�سرب 
واحداث تدمري هائل يف املنطقة تعر�ض دولها 
اىل خراب وفو�سى. فهل حتدث هذه احلرب؟!! 
ام جترب ايران على االنكفاء اىل الداخل وفر�ض 
العاملية  احلرب  بعد  باإملانيا  �سبيهة  �سروط 
الثانية باحتوائها اىل اجل غري م�سمى, اال�سهر 

القادمة تقول كلمتها . 

إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ص��ع��ي��د االم��ري��ك��ي��ة 
!! اح����ت����واء  ام  اي���ران:ل���ع���ب���ة  ت���ج���اه 

نقطة أول السطر

اىل  م�سر  جمهورية  يف  الد�ستورية  التعديالت  من 
�سيتذكر  ال�سعودية,  يف  �سلمان  بن  حممد  حكم  تثبيت 
املرتامي  العربي  وطننا  بقاع  ويف  العامل  يف  امل�سلمون 
ذاكرته  �سيحفر  اإذ  جيدا,  العام  هذا  رم�سان  االأطراف 
الكربى  امل�سائل  ت�سويات  قبل  رم�سان  كاآخر  تاريخنا  يف 
الفل�سطينية  امل�ساألة  ت�سوية  وهي  االأفق  يف  تلوح  التي 
وقطاع  العودة  وحّق  والالجئني  القد�ض  ق�سية  فيها  مبا 
جميع  وترها  على  لعبت  م�سروعة  ق�سايا  وجميعها  غّزة, 
احلكومات العربية دون ا�ستثناء, فمنذ جمال عبد النا�سر 
ودعوته لرمي اليهود يف البحر حتى نظام املاليل يف ايران 
القد�ض )دون ان يطلق  ا�سمه جي�ض  ا�س�سوا جي�سا  والذين 
فل�سطني  فباأ�سم  القد�ض(  اجل  من  واحدة  ر�سا�سة  حتى 
والقد�ض مّت احتالل املدن وجرف االأرا�سي وتهجري ال�سكان 
وقمع  والكرا�سي  الزعامات  وتثبيت  الدميوغرايف  والتغيري 
تاجر يف  ال�سجون, اجلميع  املعار�سني يف  وزّج  ال�سحفيني 
والعلمانيني  االإ�سالميني  حتى  القومّيني  من  الق�سية  هذه 
من  ياأتيان  مل  و�سعفها  االأمة  هذه  هوان  ان  يعلمون  وهم 
فراغ وان املوؤامرة عليها حيكت خيوطها منذ بداية القرن 
ومعاهدة  احل�سني  بن  علي  ال�سريف  ثورة  مع  الع�سرين 
ان  ي�ستطيع  من  ال�ساحة  يف  يبقى  مل  واالآن  بيكو,  �سايك�ض 
يقف يف وجه املعتدي للمطالبة بحق وا�سح كال�سم�ض, حتى 
حزب اهلل الذي رق�ض على نغم املقاومة طويال فقد �سقط 
جانب  اىل  ال�سوريني  حارب  عندما  الطائفية  م�ستنقع  يف 
القوى العظمى وهي تريد فر�ض  النظام, ونحن نرى االآن 
على  باحلرب  �سعوبها  انهكت  ان  بعد  املنطقة  يف  ارادتها 
االإرهاب وادخلت جيو�سها لت�ستقر يف قواعد كربى يف �سوريا 
والعراق ولتكون قوة �ساربة على االر�ض الأي حترك خارج 
ما مّت ر�سمه واالتفاق عليه, فالق�سية ال حتتمل املفاجاآت اي 
كان نوعها, ولت�سبح القوى التي تنادي باملقاومة عبارة عن 
ب�سعة ميلي�سيات طائفية متهمة بالقتل وال�سرقة والتهجري 
االر�ض  مببداأ  مت�سكنا  ومع  اإقليمية,  وم�سالح  حل�سابات 
القد�ض  وحترير  للفل�سطينيني  العودة  وحق  ال�سالم  مقابل 
ااّل اننا االآن )�سئنا ام ابينا( امام تنازالت كربى من قبل 
م�سر وال�سعودية واالأردن لت�سوية الق�سية الفل�سطينية على 

ح�ساب دماء ابنائها وحقوقهم امل�سروعة, رم�سان كرمي.

هالل العبيدي

صفقة القرن

لعب  عقود  عدة  منذ  خميني  ايران  تلعب 
ال�سيا�سي   – الديني  مذهبها  ن�سر  يف  خطرية 
)والية الفقيه( يف الدول العربية, وت�سعى  اىل 
ن�سر مظلتها على منطقة ال�سرق االو�سط الإعادة 
اجماد امرباطوريتها الفار�سية البائدة, م�ستغلة 
واقع ال�سعف العربي, اثر غزو واحتالل العراق 
�سورية,  يف  واالقليمية   الدولية  والتدخالت 
وال�سيا�سي  الفكري  التمدد  فر�سة  منحها 
والع�سكري يف العراق و�سوريه ولبنان والبحرين 
توظيف  مبقدورها  و�سار  واليمن,  والكويت 
جماعاتها لزعزعت اال�ستقرار يف تلك البلدان. 
املبا�سرة  الع�سكرية  امل�ساركة  عن   ف�سال 
يف  االيراين  الثوري  احلر�ض  لقوات  والوا�سعة 
العراق و�سوريا الذي دعم االرهاب وهدد االمن 
مع  املعلن  غري  حتالفها  عن   ف�سال  االقليمي, 
ان  اال�سيوي.  ال�سرق  يف  ودول  وتركيا  رو�سيا 
هذه ال�سيا�سات واملواقف االيرانية ال�سافرة يف 
االمريكية   بامل�سالح  ت�سطدم  العربية,  الدول 

وحلفائها  يف ال�سرق االو�سط واوربا.
االدارة  اىل  ترامب  الرئي�ض  و�سول  بعد 
�سراع  اأجج    2017 �سيف  يف  االمريكية 
االيراين  النووي  االتفاق  من  وان�سحب  اقليمي, 
وفر�ض واقع جديد  لتقوي�ض النفوذ االيراين يف 
معرفة  ي�ستدعي  التطور  هذا  و�سورية.  العراق 
الت�سعيد  وراء  تكمن  التي  احلقيقية  اال�سباب 
االيرانية  ـ  االمريكية  العالقات  يف  والتوتر 
العراقي  الو�سع  على  يخلفها  التي  والتداعيات 
ق�سايا  ثالثة  نحدد  املجال   هذا  يف  والعربي, 

ا�سا�سية هي:
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وت�صريحات  اخبارا  ن�صروا  ممن   اال�صتق�صائيني 
املحاكم  مثال  تداولتها  اأن  تكون  ملفات  عن  تتحدث 
ال�صحفيني  لهوؤالء  كان  وما  االيطالية،  والعدالة 
امكانية ن�صرها يف اجلزائر؛ اإن مل يح�صلوا على وعود 
موثوقة باحلماية واطالق ال�صوء االخ�صر لهم للن�صر 
من دون خوف من الفا�صدين وال�صلطات التي حتميهم 
يف قمة االجهزة واملحاكم؛ ) ولوال ان جاءهم »مهماز« 
من جهات ما ي�صمى الدولة العميقة( التي ظلت كامنة 
داخل  التحرك  يف  رجالها  خالل  من  وقادرة  وفاعلة 
ال�صلطة؛ وحتى من خارجها؛ وخا�صة املجموعات التي 
كانت مرتبطة باجلرنال املقال حممد مدين؛ املعروف 
الرئا�صة  جناح  اأح�س  وحينها  توفيق(.   ( باجلرنال 
الذي يديره ال�صعيد  �صقيق الرئي�س باخلطر الداهم و 
فهم ان جناح "امل�صالح" ب�صدد البحث عن »�صناعة 
رئي�س جديد« ، ومل يكن له من عا�صم  اإال جناح قيادة 
االركان؛ بقيادة الفريق القايد �صالح، فطلب حمايته، 
و رغم طول غياب  و فعال  ال�صمانات.  مبا يكفي من 
مل  املر�س  ب�صبب  اخلارج  يف  يومها  للعالج  الرئي�س 
ت�صتطع "امل�صالح" تفعيل املادة 88 )مقابل ال102 
ميكن  التي  املعروفة  االأذرع  كّل  جتنيد  رغم  االآن(، 
بوتفليقة.  عهدة  انهاء  قرار  اتخذ  ما  اذا  جتنيدها 
واالنتقام  العقاب  من  يومها، خوفا  يبدو  قد  ما  و يف 
الوا�صح  وتكتله  الرئا�صة  جناح  له  يتعر�س  قد  الذي 
وهكذا  البالد.  يف  حمتمل  تغيري  لكل  بعناد  ورف�صه 
العهدة  «اىل   forcing  « بالقوة  ومرورا  قرروا 
اجلناحني  بني  اخلالفات  يف  ا�صتثمروا  و  الرابعة 

املكا�صب  على  التكالب  ب�صبب  االحتماالت الحقا،  كل 
�صادها  التي  ال�صلطة  الأجنحة  والفئوية  ال�صخ�صية 
النخاع  حد  اىل  واالداري  املايل  الف�صاد  واأغرقها 
والعمى عن روؤية اال�صطراب املزلزل القادم ليجتاح 
و  االبرز  ال�صوؤال  لعل  و  امل�صتويات.  كل  على  البالد 
للجي�س  االركان  قيادة  تتخذ  مل  »ملاذا  هو  البديهي 
املريع  التدهور  ذلك  مواجهة  يف  حا�صمة  قرارات 
بطانة  تر�صيح  اىل  املجنون  املرور  منع  و  واملت�صارع، 
والغائب  املقعد  املري�س  للرجل  تفليقة  بو  ال�صعيد 
متاما والتورط  بالتب�صري واال�صرار والتمهيد الإعالن 
اجلزائر  خارج  وهو  خام�صة؛   لوالية  تر�صيحه  نية 
قاعة  يف  اخلام�صة(  )العهدة  اىل  الرت�صيح  مهزلة 
القبة البي�صوية كانت مغامرة غري حم�صوبة  وبلهاء؟ 
التدخل  يف  اجلي�س،  قيادة  تاأخر  عن  االجابة  اإن 
جزائريون   وكتاب  متابعون  فيها  يرى  كما  جندها، 
املوؤ�ص�صة  وقيادات  االركان  قيادة  تريث  اأن   - رمبا   -
متليها  الذي  املتزن  العمل  بقناعتها  جاء  الع�صكرية 
واجبه  و  اجلي�س؛  لوظيفة  الد�صتورية  ال�صيغة  عليها 
الوطني اي�صا يف عدة مواقف هو ان ي�صتجيب ملطالب 
جماهرييا  يت�صاعد  بداأ  الذي  ال�صعبي  احلراك 
وهو  بعدي،  )باأثر  له  اال�صتجابة  من  بد  وال  و�صموليا 
ما نالحظه االآن من حر�س اجلي�س على عدم اتخاذ 
ما  وهو  احلايل،  الد�صتور  و  القانون  خارج  قرارات 
العويل  و  ال�صراخ  و  النقمة  البالد   على  يجلب  قد 
باجلزائر   �صرا  املرتب�صة  القوى  قبل  من  واال�صتنكار 
اجلي�س  اإبعاد  �صبيل  يف  بنائه  مت  ما  كل  �صيهدم  و 
كونه  من  االنتهاء  و  ال�صيا�صيني(،   عن حل خالفات 
مو�صوعا بات ح�صا�صا جدا قد ي�صتغل »كظهر ُيركب« 
وخا�صة   ، وخارجية  واقليمية  داخلية  قوى  قبل  من 
ن�صاط  وخا�صة  العربي،   اخلليج  دول  وبع�س  فرن�صا 
العربية،  االمارات  واعالم  لدولة  وملمو�س  من�صوب 
ناهيك عن اعتبارات اجليوبوليتيك و تاأثريات اجلناح 
الرئا�صي املتم�صك بال�صلطة ولو ادى ذلك اىل تدمري 
البالد، ظهر ذلك جليا بالتحرك ال�صريع عرب تكليف 
اجلزائرية  اخلارجية  وزير  و  االبراهيمي  االخ�صر 
وايفادهم  خا�صة  مهمات  يف  وار�صالهم  عمامرة 

السياسة

الق�صية  تدويل  بغية  اجلزائر؛  خارج  كربى  دول  اىل 
�صد  االجنبي  التدخل  مربرات  وخللق  اجلزائرية 
ا�صتلبها  التي  اجلزائرية  )الرئا�صة  تراها  اية خطوة 
بفعل �صغط  لل�صقوط  االآيلة  وهي  تفليقة(  بو  ال�صعيد 
مبكرا  االمر  حل�صم  التقدم  اجلي�س  وملنع  احلراك، 
ل�صالح ال�صعب واحلراك قبل نهاية العهدة الر�صمية 
 2019 افريل  نهاية  بوتفليقة  العزيز  لعبد  املتبقية 
باأنها متت خارج  يتخذها اجلي�س  واعتبار اي خطوة 

االطار الد�صتوري قبل نهاية العهدة الرابعة. 
و  و�صوحا،  اكرث  االأمور  بدت  و  احلراك،  جاء   
انحازت قيادة االركان له، فلم يكن من جناح الرئي�س 
وحتالفوا  العدو«  »عدو  اىل  انحاز  ان  اال  وبطانته 
واجلديدة   القدمية  احل�صابات  ي�صفوا  ان  اأجل  من 
واآالعيب  مبكر   ويهداأوه  احلراك  على  ي�صتولوا  باأن 
وان�صغاالت جانبية باملرورعرب مرحلة انتقالية طويلة 
زمام  واأخذ  �صفوفهم  مللمة  على  ت�صاعدهم  ن�صبيا 
وترتيب  ولتويل  الوقت  وا�صتغالل  ب�صرعة  املبادرة 
�صكلية  حكومية  باإ�صتبداالت  جديد،  من  االمور 
حكومة  بت�صكيل  الد�صتورية  املناورة  ي�صتغلون  وهم  
تويل  ملرحلة  لهم  خادمة  تكون  بدوي  برئا�صة  معينة 
لفرتة  الدولة  رئي�س  ملوقع  �صالح،  بن  القادر  عبد 
وحتالفاتها  العميقة  الدولة  م�صالح  تخدم  انتقالية 
جديد   رئا�صي  مل�صتخلف  االمور  ولتهياأة  اجلديدة 
�صلطته،  ودميومة  نف�صه  النظام  ا�صتمرار  ي�صمن 
و  »التخالط«  يف  براعتهم  ذلك  يف  ا�صتغلوا  ولهذا 
اخلارج  يف  حللفائهم  وما  »التمويل«،  على  قدراتهم 
ان  ت�صري  املوؤ�صرات  مرتقب.  ودعم  تاأثري  و  نفوذ  من 
ما�س  من  فرتة  و�صتعترب  �صقطت،  "البوتفليقية" 
�صد  املنتف�صني  اجلزائريني  اجيال  تتذكره  تعي�س 
اال�صرار  من  الكثري  اجلزائر  م�صرية  يف  اوقع  نظام 
اال�صتبداد  ب�صلطة  بوتفليقة  لتم�صك  نظرا  واملخاطر 
الفردية التي الغت الدولة وجتاهلت املجتمع وتطلعاته 

وروح الع�صر الدميقراطي املن�صود.

االخرين،  فقيادة االركان تعرف جيدا اجلناح االخر، 
و ما ميكن ان يلحقه بالبلد يف حال متكنه من جديد 
االإمكان  يف  يكن  "مل  اأنه   - بع�صهم  يربر   - لذلك 
اأح�صن مما كان"،  وهكذا  مت التحالف بينهم و بني 
للمتحالفني  امل�صرتك  الهدف  كان  و  الرئا�صة،  جناح 
املخابرات  جهاز  اي  ال�صوداء«،  العلبة  »تفكيك 
و�صيطنة  وتغويل  ونقده  علنيا  له  والتعر�س  ال�صابق،  
كلفوا  هكذا  و  منه،  اخلوف  حاجز  وك�صر  ا�صمائه، 
التحرير  اال�صبق حلزب جبهة  العام  االمني  �صعداين 
العلني  والت�صريح  باال�صم  باأن »حتر�س  املهمة   لهذه 
�صيا�صية  اعالمية  ظاهرة  وهي  توفيق«،   باجلرنال 
اأمنية،  حدثت الأول مرة يف اجلزائر منذ اال�صتقالل.

"راأ�س امل�صالح"  لقد مت »املرور بالقوة« و حتييد 
التحالف بني جناح  لكن  و  الرابعة،  العهدة  بداية  يف 
على  »�صمنا  كله  يكن  مل  االركان  قيادة  و  الرئا�صة 
خالف  بذور  على  انطوى  فقد  يقال،  كما  ع�صل« 
ورئا�صة  الفا�صدين  املال  رجال  تغول  اهمها  كان 
الفا�صدين  الوزراء  وبع�س  النقابية  املركزية  احتاد 
وجمموعات �صيا�صية واعالمية من املحيطني باجلناح 
الرئا�صي و ا�صتئثارهم ب�صكل مطلق بر�صم ال�صيا�صات 
و�صراء  االنتخابات  بنتائج  التحكم  وحتى  الوطنية، 
يعرب  ما  واأح�صن  الربملان.  املنا�صب يف  الذمم وحتى 
»عبد  اال�صبق  الوزراء  رئي�س  عزل  واقعة  ذلك  عن 
يف  فارقة  نقطة  �صكلت  التي  و  املهينة  تبون«  املجيد 
تهريب  ف�صح  ق�صية  تلتها  الوطني،  ال�صيا�صي  االداء 
كميات كبرية من الكوكايني التي ن�صبت اىل �صخ�صية 
جمموعات  واخرتقت  ال�صلطة  يف  نافذة  كانت  ثانوية 
من امل�صالح باملال والر�صى. الق�صية  عرفت ون�صبت 
اىل املدعو كمال البو�صي. وهكذا بداأ ظهور اخلالف 
ما  اأو  العلن  اىل  االركان  قيادة  و  الرئا�صة  بني جناح 
ي�صبهه! حرب اال�صاعات بعزل بع�س اال�صماء النافذة 
واإتهامها بق�صية البو�صي وملحقاتها والتورط بتجارة 
لرجال  ونفوذ  ومقاوالت  جتارة  و�صبكة  املخدرات 
اليهودية  كافينياك  عائلة  مثل  واملتنفذين  االعمال 
�صعيد  بطانة  يف  وجتمعت  ارتبطت  وكلها  اال�صل 
اجلرنال  واقالة  البو�صي  كمال  وباإعتقال  بوتفليقة. 
الثلج  كتلة  تدحرجت  الوطني   االمن  مدير  الهامل 
او  الطرف  هذا  من  افعال  ردود  �صاحبتها  ب�صرعة، 
ذاك و�صل اىل حماولة ا�صتخدام الواجهات احلزبية 
)التحالف  احزاب  ي�صمى  ما  �صمن  ال�صراع،  يف 
جبهة  الرئي�صيني  احلزبني  وخا�صة  الرئا�صي( 
الدميقراطي،  الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير 
وبوجود احمد اويحيى رئي�صا للحكومة ومن�صقا كبريا 
معاذ  بو�صول  و  واملايل،  االداري  الف�صاد  ملنظومات 
اقالة  بعد  التحرير،  جبهة  حلزب  من�صقا  بو�صارب 
ولي�س  للحزب،  العامة  االمانة  من  عبا�س  ولد  جمال 
م�صتبعدا بعدها ان حتدث واقعة عزل رئي�س الربملان 
كانت  بو�صارب،   مبعاذ  ا�صتبداله  و  بوحجة  ال�صعيد  
ا�صتفحل دون  الذي  وال�صراع  يف اطار هذا اخلالف 
اية امكانية لكبح جماح ال�صراع برمته واملفتوح على 

الرئا�صية  �صلطاته  خدمة  يف  و�صعه  ول�صالح  بالغة 
املتوقعة  ال�صغرية  املناو�صات  بع�س  رغم   املركزية، 
م�صتتة  كانت   لكنها  ال�صلطة؛  يف  قوى  مراكز  ابدتها 
كوالي�س  �صمن  اجلزئية  فعاليتها  من  بع�س  وتبدو 
الفرعية  ال�صغط  جماعات  من  عدد  يف  متمثلة 
)جماعات  باجلزائر  عرف  ما  �صمن  تتخندق  التي  
اأن  املختلفة  اأذرعهم  طريق  عن  ف�صعوا  امل�صالح(  
مل  االأمر  )اأن  املنا�صبات:  بع�س  يف  للرئي�س  يظهروا 
يكن �صهال لبقائه يف ال�صلطة لوال جهدهم و �صيطرتهم 
...( وقد التف هوؤالء بو�صوح حول �صقيقه ال�صعيد بو 
تدهور  ت�صارع  مع  يتعاظم  دوره  اخذ  الذي  تفليقة 
العهدة  تلك  يف  االركان  قيادة  كانت  الرئي�س.  �صحة 
اأقرب اىل الرئي�س؛  الذي مت�صك لنف�صه من�صب وزير 
الدفاع؛  وطلب  الرتكيز من رئا�صة االركان العمل على  
حتديث اجلي�س و ت�صليحه و تخلي�صه من بقايا �صباط 

فرتة )الع�صرية ال�صوداء(  ومن �صوائبها. 
احداث  مع  تزامنت  الأنها  و  الثالثة،  العهدة  و يف 
الربيع العربي،  وبدايات مر�س الرئي�س،  حيث اأرادت 
قوى ما ت�صمى )الدولة العميقة وحتالفاتها اجلديدة 
يف  جمدها  لها  يعود  اأن  امل�صالح(  جماعات  مع 
"التحكم و ال�صيطرة " و "اإبعاد خطر" وزراء الرئي�س 
حمتمني  باتوا  لكونهم  عليها؛  املتمردين  رجاله  و 
ببطانة الرئي�س،  التي ي�صرف عليها مبا�صرة �صقيقه 
بتوجيه  املخابرات  قيادة  بداأت  بوتفليقة.  ال�صعيد 
الر�صائل التحذيرية وامل�صفرة الإ�صت�صعار اجلميع انها 
وانها تراقب ما يجري  الف�صاد  الزالت متتلك ملفات 
حتجيمها  بوتفليقة  �صلطة  حماوالت  رغم  البالد،  يف 
واحلاق ما تبقى من اجهزتها وعدد من �صباطها يف 
اأمن الرئا�صة واجلي�س. ظهرت تلك الر�صائل تت�صرب 
م�صتوياتها؛    ب�صتى  ال�صيا�صية  واالو�صاط  ال�صارع  اىل 
بدءا من التلميح باحتمال قرب انفجار »ثورة الزيت و 
ال�صكر«، اىل التلويح بك�صف ملفات ف�صاد غري معروفة 
لدى الراأي العام واملتكتم عليها منذ ف�صيحة "جممع 
اأ�صحت  والتي   "�صوناتراك"  وف�صائح  اخلليفة" 
ت�صرب تدريجيا وب�صكل مدرو�س؛ و عن عمد وق�صد، 
عن طريق الن�صر يف بع�س "ال�صحف" اخلا�صة  حيث 
عن  تكون  ما  اأبعد  هي  و  امللفات،  بع�س  ت�صريب  يتم 
قدرات تلك ال�صحف واخت�صا�صها وامكانياتها على 
الو�صول اىل م�صدر اخلرب وا�صراره وا�صماء املتورطني 
فيه؟ حيث ال يوجد يف �صحف جزائرية مثل " النهار" 
اأو "ال�صروق" التي ت�صدر بالعربية  او حتى "الوطن" 
التي ت�صدر بالفرن�صية  يومها  ان ظهرت التحقيقات 
ال�صحفيني  من  اأ�صماء  اىل  ن�صبت  وحيث  اخلطرة 

هذه املقالة ت�صعى اىل حماولة لفهم ما يجري يف 
اجلزائر وتنقل بع�صا ما يجري  

عاما  ع�صرين  عرب  بوتفليقة  رئا�صة  بداأت  وكيف 
متكني قب�صتها بكل الو�صائل  و كيف انتهت اليوم وما 

يواجهها غدا من نهاية حمتومة ؟ 
للرئا�صة    وتر�صحه  اجلزائر  اىل  عودته  حال 
للجي�س  منقذا  يبدو  وكاأنه  بوتفليقة  العزيز  عبد  بداأ 
واملجازر  الدموية  االحداث  بع�س  ورطة  من  وحاميه 
فرتة  خالل  اطراف  عدة  به  ال�صقتها  التي  املوؤ�صفة 
بع�س  يتهدد  كان  ما  و  ال�صوداء،  الدموية  الع�صرية 
التورط  منها  اتهامات،  من  الع�صكرية  القيادات 
اأعمال االرهاب خالل فرتة معقدة ومتداخلة  ببع�س 
اال�صالموي(  لالرهاب  )الت�صدي  فرتة  ي�صمى  مبا 

خالل �صنوات الت�صعينيات.
امليكافيلية  املناورة  بوتفليقة  ا�صتعمل  بداية  
كما  علنا،  ي�صكو  كان  فهو  بارع،  بذكاء  والرباغماتية 
)...لي�س  اأنه:  خطاباته  يف  وي�صرح   يقول  يكون 
القيادة  ا�صتالمه  لعدم  ا�صارة  رئي�س(  ارباع  ثالثة 
تركه  من  تخوفه  عن  مرارا  قوله  بني  و  الع�صكرية، 
)فم  يف  �صيقع  انه  وقوله  الع�صكريني؛  امام  وحيدا 
اجلي�س  جرناالت  ونفوذ  �صطوة  اىل  ا�صارة  ال�صبع(، 

وقيادة االركان وادارة املخابرات.
قيادة  بني  و  بينه  حدث  االوىل  العهدة  نهاية  يف 
االركان )بقيادة اجلرنال العماري( �صدام ح�صمه بو 

تفليقة باإ�صتمالة جهاز املخابرات.
ويف  العهدة الثانية، متكن عبد العزيز  بوتفليقة 
من ال�صيطرة اإىل حد كبري على قيادة اجلي�س و انتهى 
حتاكي  التي  القطط   ( حينها:  �صّماهم  من  اأمر  من 
�صولة االأ�صود ( وحينها  مّرر تعديل الد�صتور ب�صهولة 

عبد الكاظم العبودي 

)البوتفليقي��ة( أسس��ت لنفس��ها الدول��ة العميق��ة 
وهي تناور إلجهاض ثورة الشعب الجزائري السلمية 
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جواد الحيدري

دول الخليج و مساعي تطبيع 
العالقات مع الكيان الصهيوني

السياسة

بعد ثورة �سعبية �سلمية  ا�ستمرت لأكرث من 
اكرث  ال�سوداين  ال�سعب  بها  قدم  ا�سهر،  اربعة 
من 70 �سهيدا واآلف من اجلرحى واملعتقلني، 

ا�ستطاع الثوار ال�سودانيني الو�سول اىل هدفهم 
الب�سري يف م�سهد  الدكتاتور  ا�سقاط نظام  وهو 
اختلط فيه دم ال�سهداء ودموع النت�سار م�سهد 

يق�سعر له البدن.
الدعوة  البائد  النظام  ظهر  قا�سمة  كانت 
ملوكب  والتغري  احلرية  قوي  اليها  دعت  التي 
الذي  املليوين  املوكب  عليه  اطلق  ابريل،   6
العامة  القيادة  باإجتاه  التحرك  خطته  كانت 
ال�ساعة  منذ  امللحمة  بداأت  امل�سلحة،  للقوات 
وام  العربي  ال�سوق  من  كل  يف  ظهرا  الواحدة 
درمان واحياء العا�سمة الخرى، كانت ملحمة 
اطلقت  اجلبار،  ال�سعب  هذا  بعظمة  عظيمة 
الجهزة المنية التي انت�سرت بكثافة وابال من 
الر�سا�ص والغاز امل�سيل للدموع  لكنها تفاجاأت 
ب�سمود وج�سارة غري عادية من الثوار، حترك 
املوكب بكل قوة وو�سل اىل مقر القيادة العامة 

ثورة الدم والدموع تطيح بالدكتاتور السوداني عمر البشير
مدنية  سلطة  والتغيير  الحرية  قوى  مطالب 
ألربعة اعوام تعقبها انتخابات لحكومة جديدة

 معتصم الزاكي

تطبيع  و  ال�سالم  اإر�ساء  حماولت  اإّن  الواقع  يف 
العالقات مع الكيان ال�سهيوين قد بداأت مع الرئي�ص 
اإتفاقية  اإىل عقد  ال�سادات والتي اف�ست  اأنور  الراحل 
بني   1978 اأيلول  �سبتمرب/   17 يف  ديفيد  كامب 
ال�سادات و بيغن. كان يعتقد ال�سادات اأّن هذه امل�ساعي 
اإر�ساء  اإىل  �ستوؤدي  الدبلوما�سي  والتبادل  الإتفاقية  و 
حٍلّ  اإىل  التو�سل  و  املنطقة،  يف  الإ�ستقرار  و  ال�سالم 
ال�سعب  معاناة  اإنهاء  و  الفل�سطينية  للق�سية  جذري 
و  التجارة  و  التنمية  اإزدهار  وبالتايل،  الفل�سطيني. 
م�سر  �ستكون  وكذلك،  امل�سري.  الإقت�ساد  تطوير 
اإتفاقية  بعقد  بادر  من  اأول  باإعتبارها  املنطقة  رائدة 
العربية  الدول  و�ستنحو  ال�سهيوين،  الكيان  مع  �سالم 
و  ال�سيا�سية  الأحداث  لكن  املنحى.  هذه  الأخرى 
الإقت�سادية و الع�سكرية قد اأثبتت ف�سل هذه ال�سيا�سة. 
فقد تراجعت مكانة م�سر من قائدة الأمة اإىل تعليق 
 ،1989 عام  حتى   1979 عام  منذ  ع�سويتها 
وفقدت القيادة امل�سرية الت�سامن ال�سعبي العربي، و 
تدهور الإقت�ساد و �سعفت التنمية، ولمَ حتل الق�سية 

الفل�سطينية بل �سارت الأمور من �سيئ اإىل اأ�سواأ.
التي  اأو�سلو  اإتفاقية  اإىل  بالن�سبة  احلال  كذلك 
اإ�سرائيل  بني   1993 اأيلول  �سبتمرب/   13 يف  ُوّقعت 
منظمة  و  برييز  �سمعون  خارجيتها  بوزير  ممثلًة 
اللجنة  �سر  باأمني  ممثلًة  الفل�سطينية،  التحرير 
يعّم  اأن  املفرت�ص  وكان من  التنفيذية حممود عبا�ص. 
كالقد�ص  اجلوهرية  الق�سايا  وحتّل  الأمن،  و  ال�سالم 
الأمنية  الأمور  و  و احلدود  امل�ستوطنات  و  الالجئني  و 
اأّنه  ُيالحظ  �سنوات.  خم�ص  غ�سون  يف  الطرفني  بني 
قد  الإتفاقية،  هذه  على  �سنة   ٢٥ من  اأكرث  مرور  بعد 
ن�سهد �سوى مزيدا من  اإ�سرائيل عنجهّيًة، و ل  زادت 
بني  العبثّية  الربوتوكولت  و  الإتفاقيات  و  املفاو�سات 

الكيان ال�سهيوين و ال�سلطة الفل�سطينية املرتّهلة.
ال�سرقية،  القد�ص  عن  حتى  العدو  يتنازل  فلم 
بدعم  ال�سيا�سية،  تاأثرياتها  و  عالقاتها  اأّدت  بل 
"اأيباك"  ل�سيما  ال�سهيونية  ال�سغط  جماعات  من 
راعية   - الأمريكية  املتحدة  الوليات  اعرتاف  اإىل 

بالقد�ص   - التطبيع  على  امل�سجعة  و  الإتفاقيات 
اأخرى.  دول  ب�سع  مع  ال�سهيوين  الكيان  عا�سمًة 
وبالفعل، فقد مّت نقل ال�سفارة الأمريكية من تل اأبيب 
الفل�سطينيني  على  الواقع  الأمر  لفر�ص  القد�ص  اإىل 
الإدارة  اعرتفت  فقد  ذلك،  من  والأنكى  العرب.  و 
يف  املحتلة  اجلولن  على  اإ�سرائيل  ب�سيادة  الأمريكية 
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اأمَّما ق�سية الالجئني فبقيت على حالها، بل ت�سدد  فمَ
رجوع  فر�سية  برف�ص  قبل  ذي  من  اأكرث  ال�سهاينة 
جرت  وقد  وتف�سياًل.  جملًة  الفل�سطينيني  الالجئني 
عملية ق�سم الأرا�سي الفل�سطينية و بناء امل�ستوطنات 
اأّنه  يعلن  نتنياهو  هو  وها  اأ�سرع،  بوترية  اجلديدة 
�سي�سّم امل�ستوطنات التي ت�سّيد يف ال�سفة الغربية اإىل 

كيانه يف حال فوزه يف الإنتخابات الت�سريعية.
اأمَّما الرتتيبات الأمنية فقد ا�ستغلت لل�سغط على  ومَ
ال�سلطة الفل�سطينية لوقف عمليات املقاومة و اإحداث 
وهذا  فل�سطينية،   - فل�سطينية  �سروخات  و  خالفات 
ما حدث عمليًا. مما اأّدى اإىل الإنق�سام الفل�سطيني، 
وارتهان  الغربية،  ال�سفة  عن  غزة  قطاع  وانف�سال 
حماور  و  اإقليمية  لأجندات  الفل�سطينية  الق�سية 
و  املقاوم،  الفل�سطيني  العمل  اأ�سعفت  مت�سارعة، 
زادت من النقمة ال�سعبية على التنظيمات الفل�سطينية 
يف اأو�ساط الفل�سطينيني و العرب عمومًا. و اأ�سبحت 
دول عربية و اإقليمية تتاجر بالق�سية الفل�سطينية، و 

ت�ستخدمها ورقة �سغط يف مفاو�ساتها و تفاهماتها.
اجتاهًا  هنالك  اأّن  ُيالحظ  الراهن،  الو�سع  يف 
العربي، لتطبيع عالقاتها مع  عامًا لدى دول اخلليج 
هذه  وتعقد  عدة.  تربيرات  و  واهية  بحجج  العدو، 
الدول مفاو�سات مبا�سرة و غري مبا�سرة مع م�سوؤولني 
للكيان  �سرية  بزيارات  بع�سهم  يقوم  و  �سهاينة، 
ت�سريحات  الأحيان  بع�ص  يف  تخرج  و  ال�سهيوين، 
على  توؤكد  خليجيني،  دبلوما�سيني  من  اإعالمية 
�سرورة تطبيع العالقات مع العدو و اإر�ساء ال�سالم و 
تعزيز املبادلت التجارية و الإقت�سادية و الع�سكرية. 
اإيران،  مع  �سراع  بوجود  تتحجج  الدول  هذه  فبع�ص 
اجلهود  تن�سيق  و  للتحالف  ملحة  حاجة  ثمة  باأّن  و 
مع الكيان ال�سهيوين لالإ�ستقواء به على نظام ولية 
العالقات  بتطبيع  يطالب  وبع�سها  التو�سعي.  الفقيه 
التنمية،  وتعزيز  الوطنية،  الإقت�سادات  تطوير  بغية 
والق�ساء على الإرهاب و التحديات الأمنية، و اإر�ساء 

للوليات املتحدة و جماعات ال�سغط ال�سهيونية.

جميع  من  خاطئة  ال�سيا�سية  املقاربات  هذه  اإّن 
العربي  الوطن  تقود  و�سوف  الإ�سرتاتيجية،  النواحي 
و  ال�سعف  من  مزيد  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  و 
حمتّل  جمابهة  منطقيًا  فلي�ص  الت�سرذم.  و  التقهقر 
حمتّل  مع  بالتحالف  غا�سمة،  تو�سعية  اإقليمية  قوة  و 
اآخر، يتمادى يف غّيه و قمعه و متدده كّلما  عن�سرّي 
و  التخاذل  و  ال�سعف  نتيجة  ذلك،  فر�سة  له  حانت 

التقاع�ص و الت�سّظي العربي.
جتّرعت  التي  الكارثية  بالنتائج  الإتعاظ  ينبغي 
اتفاقيات  عقد  بعد  العربية  الأمة  �سعوب  علقمها 
تلو  تنازلت  تقدمي  و  ال�سهيوين،  الكيان  مع  �سالم 
ملمو�سة.  مكا�سب  على  احل�سول  دون  التنازلت 
اأطلقها  التي  لل�سالم  العربية  املبادرة  لقيت  فلقد 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الراحل  ال�سعودي  امللك 
و  املعاهدات  لقيته  الذي  امل�سري  ذات   2002 عام 
هذه  ال�سابقة.  املفاو�سات  و  املبادرات  و  الإتفاقيات 
املبادرة التي كان هدفها تاأ�سي�ص دولة فل�سطينية ذات 
�سيادة على حدود عام 1967، يعرتف بها املجتمع 
الفل�سطينيون،  الالجئون  مبوجبها  يرجع  و  الدويل، 
اتفاقية  عقد  مقابل  اجلولن،  ه�سبة  حترير  يتّم  و 
�سالم دائم، و اعرتاف و تطبيع العالقات بني الدول 
لأّن  ك�سابقاتها  ف�سلت  قد  العربية،  الدولة  و  العربية 
�سيادية  اإقامة عالقات  و لن يكون جاّدا يف  العدو ل 
و  ال�سلم  قواعد  على  ترتكز  العربية  الدول  مع  نّدية 
الأمن الدوليني و تطبيع العالقات و حّل النزاعات مع 
اللقاءات  و  امل�ساورات  و  العرب من خالل احلوارات 

ال�سيا�سية املبا�سرة.
و تعاين من  العربية �سعيفة،  الدول  فطاملا تكون 
و  كالتغلغل  ال�سيا�سية  منتظماتها  يف  بنيوّية  اأزمات 
وجود  و عدم  الثانوية  الإنتماءات  وبروز  الهوية  اأزمة 
تاآكل  و  الوطني  الإجماع  غياب  و  متوازنة  تنمية 
القمع  اآلة  على  الإعتماد  و  ال�سيا�سية،  امل�سروعية 
اخلالفية  ال�سيا�سية  الق�سايا  ت�سوية  يف  املفرطة 
الداخلية، قد يخ�سر العرب مفاو�ساتهم و �سراعاتهم 
منهم  كٌلّ  يحتّل  الذين  الإقليميني  ل�سالح خ�سومهم 
مناطق و اأقاليم عربية. فاملفاو�سات و املعاهدات ما 
و ال�سعيف ب�سروط املنت�سر و  اإل قبول اخلا�سر  هي 
ال�سهري  الإجتماعي  العقد  فيل�سوف  يقول  كما  القوّي 

توما�ص هوبز.

التاريخ،  يخلدها  �سوف  �سلمية  معركة  يف 
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  حول  واحت�سد 
ما ل يقل عن اربعة مليون مواطن �سوداين على 
النظام" واعلنوا  ا�سقاط  يريد  "ال�سعب  هتاف 
حتي  العامة  القيادة  مباين  امام  اعت�سامهم 

ا�سقاط نظام الب�سري.
بهت الدكتاتور و�سلت قدارته التي باءت كل 
حماولتها لف�ص العت�سام  من اطالق ر�سا�ص 
ميدان  اقتحام  او  للدموع  امل�سيل  الغاز  او 
العت�سام بالعنف املفرط عرب العربات وكتائب 

ما يعرف بالظل. 
انحيازه  اجلي�ص  اعلن  ابريل   11 يف  و 
لل�سعب وخلع الدكتاتور الب�سري  وتكوين جمل�ص 
ال  عوف   بن  عو�ص  الفريق  برئا�سة  ع�سكري 
باإعتباره  باتا  رف�سا   رف�سته  اجلماهري  ان 
حماولة  واعتربته  ال�سابق،  النظام  من  جزءا 
اعت�سامها  وا�سلت  و  الثورة،  على  لالإلتفاف 
بالهتاف الراف�ص له حتى مت ا�سقاطه هو اي�سا 
برهان   عبدالفتاح  الفريق  وتعيني  ابريل   13

رئي�سا للمجل�ص الع�سكري.
حتقيق  حتى  م�ستمر   العت�سام  الآن  حتى 
قوى  عن  �سادر  بيان  ح�سب  الثوار  مطالب 
احلرية والتغيري اجل�سم الذي يقود التظاهرات. 
ب�سلطة  والتغيري  احلرية  قوى  تطالب  كما  
مدنية كاملة  تتكون من: جمل�ص �سيادة، جمل�ص 
املجل�ص  يطرح  بينما  ت�سريعي.  جمل�ص  وزراء، 
املجل�ص  ادارة  حتت  مدنية  حكومة  الع�سكري 

الع�سكري!! 
العت�سام  يوا�سلون  الثوار  الآن،  امل�سهد 
مطالبني  الوليات  مدن  وبقية  اخلرطوم  يف 
و  مدنية  ب�سلطة  ممثلة  مطالبهم  بتحقيق 
وحماكمة  ال�سابق،  النظام  مرتكزات  ت�سفية 
القتلة، وا�سرتداد املال العام املنهوب، ويبدو اأن 
زمام املبادرة يف يد الثوار الن وا�سبحت لديهم 

القدرة على ح�سد املاليني يف اي وقت. 
من جملة كل العرب حتية لل�سعب ال�سوداين 
در�سا   قدموا  الذين  و  ال�سامد،  و  املنا�سل 

وطنيا كبريا وواعي يف الن�سال ال�سلمي.
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السياسة

األقت وزارة ال�ستخبارات والأمن ما ُت�سمى 
الأفراد  من  عدد  على  القب�ض  "اإطالعات" 
امل�ساعدة  و  الإغاثة  لتقدمي  تطّوعوا   الذين 
العربية.  الأحواز  يف  الفي�سانات  من  للناجني 
حقوق  ن�سطاء  اأّكد  لقد  ذلك،  على  عالوة 
الإيراين  الأمن  جهاز  اأن  الأحواز  يف  الن�سان 
قام باعتقال 25 �سخ�سًا على الأقل من الذين 
�ساركوا يف الحتجاجات الأخرية التي انطلقت  
العديد  جانب  اإىل  املا�سية،  القليلة  الأيام  يف 
دعمًا  يقدمون  الذين  الإغاثة  متطوعي  من 
الفي�سانات،  دّمرتها  التي  للمناطق  م�ستقاًل 
وكل ذلك من جيوبهم اخلا�سة يف ظّل غياب اأّي 
املوؤ�س�سات  قبل  من  �سواء  ُيْذَكر،  حكومي  دعم 
كّل  وكاأّن  امل�ستقلة،  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومية 
لإغراق  م�سبقًا  مدبرة  اخلطوات  و  الأمور 

مناطق دولة الأحواز املحتّلة، وتهجري النازحني 
تنفيذ خطة  بغية  الفي�سانات  املت�سررين من  و 

التطهري العرقي و الإبادة اجلماعّية.
مت  الذين  الأفراد  هوؤلء  من  عدد  �سارك 
ت�سّد  ترابية  حواجز  اإقامة  يف  عليهم  القب�ض 
الذين  لأولئك  الدعم  وتقدمي  الفي�سانات، 
الفي�سانات  غمرتها  التي  املناطق  يف  ي�سكنون 

يف الأحواز. 
كما داهمت قّوات الإحتالل الإيراين القمعية 
العا�سمة،  الأحواز  اأحياء  اأحد  املال�سية،  حَيّ 
من  جمموعة  فيه  تتمركز  كانت  الذي  احلّي 
عمال الإغاثة املتطوعني امل�ستقلني، فاإعتقلتهم و 
اقتادتهم اإىل مكان جمهول. و يف �سياق مت�سل، 
قامت منظمات حقوق الإن�سان الأحوازية بن�سر 

عمال  من  �سخ�سًا   22 اأ�سماء  حتمل  قائمة 
يد  على  اعتقالهم  الذين مت  املتطوعني  الإغاثة 

الأجهزة الأمنية الإيرانية. 
اإىل  الأحوازية  امل�سادر  اأ�سارت  قد  كذلك، 
يف  �ساركوا  الذين  من  خم�سة  حوايل  اعتقال 
الحتجاجات الأخرية مبدينة الأحواز العا�سمة 
تتمّثل  التي  الإيرانية   ال�سلطات  �سيا�سة  �سد 
الحوازية  والقرى  املدن  على  ال�سدود  بفتح 

بهدف تغيري الرتكيبة الدميوغرافية. 
الإن�سان  حقوق  جماعات  مل�سادر  وفقًا  و 
متطوعًا  ع�سر  اأحد  اعتقال  مت  قد  الأحوازية، 
اأيدي  على  املا�سية  القليلة  الأيام  يف  اأحوازيًا 
اأكدت  لقد  الإرهابي.  الإيراين  الثوري  احلر�ض 
يحاولون  كانوا  هوؤلء  اأّن  املذكورة  امل�سادر 
بلدة  يف  و  الكورية  قرية  يف  النا�ض  م�ساعدة 
�سمال  يف  الفي�سانات  جّراَء  املنكوبة  ال�سعيبية 

الأحواز.
الفي�سانات  اجتاحت  اأن  بعد  ذلك  وياأتي 
�سمال وغرب الأحواز ما اأثاَر غ�سب الأحوازيني 
من  م�ساعدة  تقدمي  عدم  من  ي�ستكون  الذين 
قبل الدولة الإيرانية املحتّلة للمت�سررين. لذلك 
من  ت�سرروا  الذين  الأحوازيني  من  عدد  قام 
غا�سبة  باإحتجاجات  الأحواز  يف  الفي�سانات 
�سد �سيا�سة احلكومة الإيرانية ب�سبب عدم دعم 
الإيراين  التلفزيون  يزعم  بينما  املت�سررين، 
احلكومي اأنه يتم تقدمي امل�ساعدة للناجني، يف 

حني مل ي�ستلم النا�ض �سيئًا من هذا القبيل. 
يف  امليدانية  احلقوقية  امل�سادر  قالت 
الأحواز، اأّن مواطني حي الثورة والعني احتجوا 
اإىل  وخرجوا  الإيرانية،  ال�سلطات  �سيا�سة  �سد 
ال�سلطات  تقاع�ض  على  احتجاجًا  ال�سوارع 
للمحتاجني  اإغاثة  اأي  تقدمي  ورف�ض  الإيرانية، 

يف املناطق التي �سربتها الفي�سانات.
العارمة  الفي�سانات  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الأحواز  يف  وقرية  مدينة   1900 دّمرت  قد 
تاأهب  حالة  يف  املدن  من  املزيد  و�سع  مع 
اأخرى،  مبدٍن  الق�سوى  الطوارئ  حالة  واإعالن 
ومياه  واملتعمدة  املفرو�سة  الفي�سانات  ب�سبب 
و  الإيرانية  ال�سلطات  اأطلقتها  التي  ال�سدود 
بال�سكان  املاأهولة  املناطق  اإىل  م�سارها  حرفت 
النفطية  املن�سئات  ت�سرر  عدم  بحجة  العرب 
ال�سلطات  جلاأت  قد  و  الفي�سانات.  مياه  من 
الإيراين،  الثوري  احلر�ض  وحدات  اإر�سال  اإىل 
ميلي�سيا  م�سلحة من  وقوات  وال�سرطة  البا�سيج 
احل�سد ال�سعبي، وحزب اهلل، وحركة النجباء، 
الأحواز  يف  خمتلفة  مدن  اإىل  والفاطميون 
اأية  لإخماد  والرعب  اخلوف  من  جو  لفر�ض 

اإنتفا�سة اأحوازية حمتملة.

خالصة القول

اأ�سرتايل  مييني  اإرهابي  ارتكبها  التي  باملجزرة  املا�سية  ال�سابيع  خالل  كله  العامل  ان�سغل 
49 �سحية على الأقل، و  اأثناء �سالة اجلمعة يف م�سجدين  بنيوزيلندا، وخلفت معها  متطرف 
48 جريحًا، وجرحا بالغا تفاعل معه الكثريين ف�سدرت املئات من بيانات التنديد وال�ستنكار 
والرف�ض، وعرب العديد عن ت�سامنهم مع ذوي املغدورين وبع�سهم التجاأ لن�سر دروع ب�سرية حول 
امل�ساجد لأجل طماأنة امل�سلمني، وانت�سرت معها املطالبات بت�سديد احلمالت �سد مرتكبي جرائم 

الرهاب، يف توجه يح�سل رمبا لأول مرة لوحدة العامل �سد الكراهية والتطرف.
مل يعد الرهاب حمدد بجغرافيا، وها هي عوملة الإرهاب ت�سيع، و خطابات �سناعة الكراهية، 
الربيئة،  الرواح  من  املزيد  وحت�سد  ثمارها  تاأتي  واملذاهب  الديان  بني  التطرف  زيادة  ونتاج 
نيوزلندا  وزراء  رئي�سة  و�سفته  امل�سلمني يف حادث مروع   املرة موجهة �سد  العملية هذه  فكانت 
باأنه "احلك ايام املدينة واأن الأ�سخا�ض الذين لديهم اآراء متطرفة لي�ض لهم مكان يف نيوزيلندا 
البالغ يف تهدئة اجلموع  له الثر  الذي كان  الفاعلني، المر  على الإطالق"، وتوعدت مبحا�سبة 

الغا�سبة.
علينا اليوم ان نعرتف ان جمزرة نيوزلندا لي�ست عملية متع�سبة و ح�سب، امنا هي نتاج للعنف 
ت�سديره  لأجل  ونوافذ  وجهود  اموال  خ�س�ست  اعالمية  ماكينات  تغذيه  والذي  امل�ساع  الفكري 
بني اجليل اجلديد، م�ستخدمة طرق التكنلوجيا احلديثة للرتويج له عرب برامج ل زالت حتظى 
مبتابعات ل ي�ستهان بها، فكان �سيناريو جمزرة نيوزلندا م�سابه جلرائم القتل امل�ساع يف اللعاب 
املجرم  ن�سره  الذي  للفيديو  املتابع  ان  حتى  وال�سابات،  ال�سباب  او�ساط  بني  املنت�سرة  الفيديوية 
�ساعة ارتكابه للجرمية يف بث حي عرب في�سبوك  كاأنه ن�سخة حديثة للعبة قتالية مثرية للجدل بكل 

تفا�سيلها وحركات الك�سن والرعب التي احتوتها.
لبوابات  املجال  ف�سح  الديان  هو  الكراهية بني  وا�سره خمت�سون يف خطابات  نخ�ساه  الذي 
جديدة من الثاأر والعداوة توقع مزيدا من ال�سحايا واخلراب واخلوف، خا�سة بوجود من يعزز 

ذلك من خطباء منابر ومتطرفني  ي�سعون للتاأجيج اكرث منه للتهدئة ولغة العقل .
مايخ�سنا ان نوؤكد عليه اليوم هو مواجهة تلك العمليات ، مواجهة تلك المواج  من الكراهية 
واحلرب الباردة باملزيد من حمالت الت�سامن واملحبة وال�سالم بني اجلموع، �سعي ون�ساط لجل 
حمالت  منها،  التخل�ض  لجل  العمل  ثم  ومن  ا�سبابها  وت�سخي�ض  وت�سمتيتها  امل�سكلة  مواجهة 
يف  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سة  وبيوت  والعمل  العبادة  واماكن  املدر�سة  من  تبداأ  بي�ساء 
كل انحاء العامل، اننا نواجه خطر م�سرتك ولبد من توحيد اجلهود للق�ساء عليه، فر�سة النجاة 

متاحة لو اعرتفنا باخلطر الذي يحدق باجلميع واهمية وقف جمرى الدم امل�ساع .
م�سوؤويل من�سات التوا�سل الجتماعي مطالبني ببذل مزيد من اجلهد لغالق  احل�سابات التي 
تروج وتن�سر العنف وحتر�ض عليه، وحذف احل�سابات امل�سبوهة وحما�سبة مرتكبي ا�ساعة العنف 

افراح شوقي 

نحو عالم خال من االرهاب !

نهال الكعبي

المدني  المجتمع  ن��اش��ط��ي  اع��ت��ق��ال 
األحوازيين في ظل الفيضانات المفتعلة
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ترتيب  بهدف  الوقت  من  املزيد  لك�سب  حمللني 
تبقى من م�ساحلهم  و موا�سلة خدمة ما  اأوراقهم 
اإف�سال  يف  كربى  جهود  اأمام  ال�سلطة  يف  البقاء  و 
قوة احلراك ال�سعبي و اإف�سال حتى ر�سالة املوؤ�س�سة 

الع�سكرية القوة الوحيدة امل�ساندة لل�سعب.
و من نتائج ثورة ال�سعب ال�سلمية حترك الق�ساء 
تاريخ ف�ساد انظمة احلكم  اجلزائري لأول مرة يف 
العربية و اتخاذ اإجراءات قانونية �سد املتورطني يف 
ق�سايا ف�ساد و امل�ستبه بهم حيث مت منع عدد كبري 
من ال�سخ�سيات من ال�سفر و مغادرة ار�ض الوطن، 
املاليري  مبئات  قرو�ض  حول  التحقيقات  فتح  و 
اأفرغت  �سمانات  اي  دون  اجلزائر  بنك  من  نهبت 
الفائت  الأ�سبوع  بداية  تداولت  كما  البالد،  خزائن 
و  امل�ستقيل،  احلكومة  رئي�ض  �ستدعاء  عن  اخبار 
اأحمد  طوال  ل�سنوات  بوتفليقة  نظام  رافق  الذي 
حلزب  العاملة  الأمانة  من  اأي�سا  امل�ستقيل  اويحي 
التجمع الدميقراطي الوطني من قبل جمل�ض ق�ساء 

العا�سمة و الذي نهب املاليري من خزينة الدولة.
هذا و يرف�ض املجل�ض امل�ستقل للق�ساة الإ�سراف 
اذا  املقبل  جويلية  �سهر  املزمعة  النتخابات  على 
الفراغات  متالأ  جديدة  قانونية  اليات  و�سع  مت  ما 
و  مزورة،  انتخابات  اىل  ال�ستقالل  منذ  ادت  التي 
عددا  ان  علما  ال�سعب،  مطالب  لكامل  ال�ستجابة 

السياسة

يف  خرجوا  و  املحاكمة  جل�سات  ح�سور  عن  امتنعوا  الق�ساة  من  كبريا 
م�سريات �سلمية رافقهم فيها املحامني دعما للحراك ال�سعبي و مطالبني 
اإيجاد حلول �سريعة لو�سع البالد و تطبيق قوانني  و  با�ستقاللية الق�ساء، 

الد�ستور.
و اأدت  نه�سة ال�سعب اجلزائري اإىل حترير العديد من ممثلي العمال 
عرب خمتلف املنظمات و التنظيمات و النقابات احلكومية و غري احلكومية 
احتجاجية  حركات  يف  الدخول  و  �سمتهم  عن  اخلروج  اإىل  دفعتهم  و 

للمطالبة بتح�سني اأو�ساعهم املهنية و الجتماعية املتدهورة. 

الجيش يدعم حراك الشعب و يتعهد بحمايته
و لعل اكرث ما يطمئن يف حراك ال�سعب اجلزائري هو م�ساندة اجلي�ض 
حماية  يف  مهمته  مربزا  عربية  �سابقة  يف  عنه،  دفاعه  و  ملطالبه  دعمه  و 
م�سرياتهم  يف  اجلزائريني  يحر�ض  جهته  من  و  عنه،  الذود  و  ال�سعب 
دعمهم  و  الوطنية  الوحدة  و  التالحم  �سور  ر�سم  على  الهادئة  ال�سلمية 
و  �سلوكات  يف  الأمن  اأجهزة  كافة  جانب  اإىل  امل�سرفة  مواقفه  و  للجي�ض 
�سعارات "جي�ض �سعب..خاوة خاوة" يف اإ�سارة اإىل العالقة الطيبة بينهم.  

السلمية تضعف موقف السلطة و تذهل العالم
و و�سعتها يف موقف  ال�سلطة  اربكت  ال�سارع اجلزائري  �سلمية حراك 
�سقف  جتاوزت  جناحات  حمققة  اجلي�ض،  م�ساندة  مع  خا�سة  �سعف 
التوقعات و اخرجت اجلزائر من النفق املظلم م�ستبعدة اي انفالت اأمني 

من �ساأنه ان يريق الدماء و يقلب املوازين.
�سلوكات  نقل  ال�سلمية،  مظاهراته  يف  اجلزائري  ال�سعب  قدمه  ما  ان 
تبادل  خالل  من  الأزمة  عز  يف  التكافل  و  الت�سامن  �سور  ر�سمت  راقية 
ينهون  الذين  املتظاهرين  بني  املاأكولت  حتى  و  املاء  قارورات  و  الورود 
م�سرياتهم يف توقيت واحد يبداأون بعده يف تنظيف ال�سوارع، درجة الوعي 
و مواده  الد�ستور  لتفا�سيل قوانني  ادراكهم  و  ال�سباب  ثقافة  و  التح�سر  و 
كل  ترتقب  املطالب  �سقف  رفع  من  متخوفة  بدت  التي  احلكومة  اأخر�ست 
جمعة ردة فعل ال�سارع الذي خرج بعد �سمت و معاناة جتاوزت الع�سرين 
�سنة للتعبري عن عمق املاأ�ساة التي �سنعها النظام يف ار�ض املليون و ن�سف 
و  الر�سوة  و  ال�سرقات  و  الظلم  و  الف�ساد  فيها  عاث  التي  الر�ض  �سهيد، 

خيانة الوطن.

اإىل التفاو�ض حيث جرت الت�ساورات يف قاعة �سيخ 
لأي  رف�سهم  اأي�سا  املتظاهرون  اأبرز  كما  خاوية. 
تدخل خارجي موؤكدين ان ال�سعب وحده القادر على 
البالد  و تنظيف  البالد و حل م�ساكله  ت�سوية و�سع 
من باءات الف�ساد التي اأو�سلت اجلزائر اإىل اأزمات 
اإقت�سادية و اجتماعية و و�سعتها يف اأ�سعب منعرج 

يف تاريخها. 
يوم  احلراك  بداية  منذ  املتظاهرون  جنح  و 
22 فرباير 2019 يف اإي�سال ر�سائلهم الوا�سحة 
و  مطالبهم  باأر�سية  الكبري  مت�سكهم  خالل  من 
ا�سرارهم الكرب على ال�سلمية التي ارتكزت عليها 
املتم�سكني  وا�سعة  الوطن  ربوع  كامل  يف  امل�سريات 

بال�سلطة يف موقع يلزمهم الن�سحاب ل حمالة.
يطيل عمر  املطالب  تلبية  مماطلة احلكومة يف 

الأزمة
 و ان كانت احلكومة اجلزائرية متاطل يف تلبية 
املطالب و تنتهج ال�سبل الطول حلل الأزمة، اإل اأنها 
تتجاوب ب�سكل اإيجابي و بطيئ مع �سوت ال�سارع من 
خالل اجراء بعد التحركات يف ال�ساحة ال�سيا�سية، 
ال�سخ�سيات  و  الأ�سماء  بع�ض  اإقالة  يف  متثلت 
البارزة يف النظام ال�سابق، اإل ان بقاء اأكرب روؤو�ض 
ما �سماها ال�سعب بالع�سابة، من �ساأنه اإطالة عمر 
ح�سب  احلايل  النظام  اإليه  ي�سبو  ما  هو  و  الأزمة 

في الصميم

اأنه عندما يقرتب  وال�سودان، يرى  العربي يف كل من اجلزائر  ال�سعب  املتابع حلراك 
والذين  الع�سكر  و ينربي  ال  اأهدافه،  والتام لهذا احلراك وحتقيق  الناجز  الن�سر  اعالن 
اإىل القفز وركوب موجة احلراك ال�سعبي  هم من نف�ض جلباب النظام ومن حتت عباءته 
وو�سع اأنف�سهم مبو�سع املنقذ واملخل�ض، وهذا ما تنبهت له اجلماهري وبقيت يف ال�ساحات 
وال�سوارع معلنة رف�سها قرارات الع�سكر وبيانها ب�ساأن املرحلة النتقالية، ومن ميثل املجل�ض 
النتقايل والفرتة النتقالية و�سرورة متثيل كل قطاعات ال�سعب وقواه الوطنية الفاعلة يف 
عملية اإنهاء حكم بو تفليقة والب�سري، حكم العجزة  ل�سعب بتاريخ ال�سعب اجلزائري ال�سقيق 
وما له من بطولت وما قدمة من �سهداء على طريق التحرير من ال�ستعمار الفرن�سي والذي 
للبالد  و و�سع د�ستور جديد  النتقالية  املرحلة  لقادر على اجتياز  �سهيد،  ثمنه مليون  كان 

وعلى اأ�س�ض دميقراطية ينتخب برملانه اجلديد ورئي�سه القادم.
واذا كان هذا و�سع اجلزائر، فال�سودان ال�سقيق الذي عانى من ت�سلط الع�سكر قرابة  
ن�سف قرن قادر بقواه الوطنية الواعية على عبور املرحلة النتقالية بنجاح وال�سري بالبالد 

اإىل بر الأمان بعيدا عن جرنالت ال�سكرتارية.
والنفراد  الت�سلط  اإىل  الرامية  ال�سقيقني  القطرين  هذين  يف  الع�سكر  حماولت  ان 
ال�سلطة  وراء  �سعيا  ال�سابقة،  للمرحلة  امتدادا  يعقبها  وما  جلعلها  النتقالية  باملرحلة 
وبهرجها وامتيازاتها فهو لعب  بالنار لن اإرادة ال�سعب التي خرجت ماليينه  اىل ال�سوارع 
�سبقه،  او حاكم مكان من  اآخر  ابدال جرنال بجرنال  ولي�ض  بالتغيري،  وال�ساحات مطالبة 
التنفيد  تو�سع مو�سع  ان  لل�سعب يجب  ا�ستحقاقات  واملقبلة  املرحلة احلالية  لأنها ترى يف 
ليعي�ض ال�سعب حياة حرة كرمية، وهذا ل يكون اإل من خالل احرتام حقوق الإن�سان واإقرار 

د�ستور جديد للبالد يعطي لكل حقوقه ويحدد له واجباته.
ان من خماطر املرحلة النتقالية بالإ�سافة اإىل الع�سكرتارية هي دخول قوى الظالم 
والإ�سالم ال�سيا�سي املتمثل بالإخوان امل�سلمني والتكفرييني على اخلط، مب�ساعدة وم�ساندة 
قوى اأجنبية هدفها تفتيت وحدة ال�سعب العربي وزرع بذور الفتنة وال�سقاق بني اأبناء البلد 
الواحد حول الدين والقومية واملذهب، وهنا لبد لقوى الثورة ال�سعبية يف اجلزائر وال�سودان 
ان تنتبه لكل التحركات املريبة التي ت�ستهدف حالة الن�سر ال�سعبي، وحماولة حرف اأهداف 
وال�سودان  ل�سعبنا يف اجلزائر  الوطني  النعتاق  و م�سروع  وال�سعبي،  الوطني  هذا احلراك 
ال�سقيقني وكل الأمنيات بالنجاح لكل �سعبنا العربي من املحيط اىل اخلليج  ف�سعبنا له  من 
التاريخ واحل�سارة الإن�سانية ما علم به العامل منذ بدء اخلليقة اأول حروف النور واملعرفة 

و القيم العليا. 

علي الزبيدي

هل ينتصر الشعب العربي على العسكرتارية؟

العزيز  عبد  اجلزائري  الرئي�ض  ان�سحاب 
لهيب  يطفئ  للبالد، مل  ولية خام�سة  بوتفليقة من 
م�سريات  يف  جت�سد  الذي  الكبري  ال�سعبي  الغ�سب 
10 ا�سابيع كامل  مليونية �سلمية �سملت على مدار 
كل  املطالب  خاللها  من  تتجدد  الوطن،  وليات 
التي  احلكومة  قرارات  م�ستجدات  وفق  جمعة  يوم 
يف  يوؤكدون  الذين  اجلزائريني  اليوم  اىل  تر�ض  مل 
للنظام  اجلذري  التغيري  على  الرئي�سي  مطلبهم 
برحيل اأوجه الف�ساد و النتقال اإىل جمهورية ثانية 

بقيادة �سخ�سية وطنية يختارها ال�سعب.
عبد  ال�سيد  تنحي  احلراك  مطالب  جتاوزت  و 
العزيز بوتفليقة واإحداث اإ�سالحات يف النظام اىل 
فيهم  مبا  النظام  لرموز  الكلي  بالرحيل  املطالبة 
و  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  بع�ض  و  اأع�ساء احلكومة 
حتى الأحزاب املعار�سة مع حما�سبة كل املتورطني 

يف ق�سايا الف�ساد.
بعد استقالة شخصيات بارزة..
الشارع يرفض التفاوض مع 

الحكومة
ا�ستمرار  ب�سدة  اجلزائري  ال�سارع  يرف�ض  و 
�سالح  بن  القادر  عبد  احلايل  الدولة  رئي�ض  تويل 
تنظيم  على  ا�سرافه  و  للبالد  النتقالية  املرحلة 
يوما،   90 من  اأقل  بعد  مقررة  رئا�سية  انتخابات 
ال�سيا�سية  الحزاب  غالبية  و  ال�سارع  يرف�ض  كما 
الت�ساور  و  احلوار  اإىل  الدولة  رئي�ض  نداءات  اأي�سا 
احلراك،  عن  ممثلني  و  ال�سيا�سية  الطبقات  مع 
متم�سكني  بهم  العرتاف  املتظاهرون  يرف�ض 
مبطلب الرحيل الوا�سح و ال�سريح و الذي ل يحتاج 

حيزية تلمسي

نهاية وشيكة لألزمة ام استمرار الحراك..؟
الجزائري��ون يواصل��ون مس��يراتهم الس��لمية و الس��لطة تس��تجيب لبع��ض المطالب  
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الأو�ساط  يف  ُطِرَحت   2016 عام  يف 
ملفاهيم  جديدٌة  اأفكاٌر  الأمريكية  الع�سكرية 
القتال امل�ستقبلية يف القرن احلادي والع�سرين 
�سمن مفهوم دعي يف حينها )املعركة متعددة 
 .)Multi Domain Battle )MDB الأو�ساط( 
من  املكت�سبة  الدرو�س  من  بال�ستفادة  وذلك 
القوات  خا�ستها  التي  واحلروب  ال�سراعات 
وبداية  الع�سرين  القرن  نهاية  يف  امل�سلحة 
القرن احلادي والع�سرين، ولتجنب الأخطاء، 
وملنع  والنجاح،  القوة  نقاط  وتطوير  وتعزيز 
اخل�سوم من ا�ستثمار املعلومات التي اكت�سبوها 
مبوجب  الأمريكية  القوات  قتال  اأ�ساليب  عن 
مت  والتي  اجلوية  الربية  املعركة  عقيدة 
بحاجة  الآن  فاأ�سبحت   ،1982 عام  منذ  تبنيها 

اإىل التطوير والتعديل.  
املو�سع بني  للنقا�س  املفهوم  وقد طرح هذا 
الع�سكرية  بال�سوؤون  واملخت�سني  املفكرين 
ع�سكريني  وال�سرتاتيجية  والدفاعية 
والتجارب  النقا�س  لذلك  ونتيجة  ومدنيني، 
والتمارين التي اأجريت لتطبيقه، فقد تطورت 
الأو�ساط(    متعددة  )العمليات  اإىل  الت�سمية 

 Multi Domain Operations MDO

جدلية الدرا�سة: 
الأ�سئلة  على  الإجابة  الدرا�سة  هذه  حتاول 
لفهمه  يكفي  مبا  اجلديد،  املفهوم  مباهية  املتعلقة 
من قبل املهتمني العرب من ع�سكريني وا�سرتاتيجيني 
التطورات  يواكبوا  لكي  ودار�سني  و�سيا�سيني 
الدفاعية  الدرا�سات  ميدان  يف  اجلارية  العاملية 
وال�سرتاتيجية، وذلك لأهميته، لأنه �سيتطور لي�سبح 
يف  للقتال  اجلديدة  الأمريكية  الع�سكرية  العقيدة 
القرن احلادي والع�سرين. وذلك نظرا لأنه مل ي�سبق 
وال�سحف  الكتب  يف  املو�سوع  هذا  يف  كتب  اأن  لأحٍد 

العربية، ولأهميته.
هيكلية الدرا�سة

�سمن  �سرتد  التي  بامل�سطلحات  التعريف  اول: 
البحث       

متعددة  املعركة  مفهوم  عن  عامة  فكرة  ثانيا: 
الأو�ساط

ثالثا: اأ�س�س مفهوم املعركة متعددة الأو�ساط 

رابعا: كيف �سيقاتل الأعداء واخل�سوم اجلدد 
 خام�سا: كيف �ستقاتل القوات ال�سديقة 

 �ساد�سا: متطلبات جناح املفهوم 
 �سابعا: تطور املفهوم وتبدل ت�سميته 

اأول: التعاريف وامل�سطلحات
و�سط،  جمع  الأو�ساط  املتعددة:  -1الأو�ساط 
لكلمة  مالئمة  نراها  التي  الرتجمة  هو  هنا  والو�سط 
اأو  نطاق  اإىل  اأي�سا  ترتجم  اأن  ميكن  والتي   Domain

هي  املنا�سبة  الرتجمة  اأن  نرى  لكننا  حِيّز،  اأو  جمال 
فان  لذلك  و�سط.  كلمة  جمع  والأو�ساط  الو�سط. 
املجال  اأو  احليز  معناه   Domain الو�سط  م�سطلح 
الذي جتري فيه العمليات مو�سوعة البحث، وما دام 
بحثنا هنا يتعلق بالأعمال القتالية اأو الع�سكرية ، اذًا 
يكون الو�سط هو احليز اأو املجال الذي جتري �سمنه 
القوات  فرع  اأو   )Service  ( اخلدمة  اأو  القوة  فعاليات 
 Land الربي  الو�سط  لدينا  فيكون  املعني،  امل�سلحة 
البحرية  وم�ساة  اجلي�س   ( الربية  للقوات   Domain

Maritime Domain للقوات  Marines( والو�سط البحري 

البحرية، والو�سط اجلوي Air domain للقوات اجلوية، 
لفرع   Cyber Domain الإلكرتوين  ال�سيرباين  والو�سط 
والو�سط  امل�سلحة،  للقوات  التابع  ال�سيربانية  احلرب 

الف�سائي Space Domain للقوات الف�سائية .
تعاريف  هناك  ال�سيربانية   احلرب   2-
كثرية وخمتلفة باختالف م�سادرها واختالف وجهة 
الأكرث  التعريف  �سنختار  لكننا  املو�سوع،  عن  نظرها 
�سيوعا وال�سادر عن اإحدى موؤ�س�سات البحوث املدنية 
للجي�س  الر�سمية  بالتعاريف  ونعقبها  الأمريكية، 

الأمريكي لهذا املو�سوع احلديث واملعقد.
تقول موؤ�س�سة راند للبحوث: اأن احلرب ال�سيربانية 
القومية  الدول  قبل  من  املتخذة  الأعمال  ت�سمل 
الإ�سرار  وحماولة  ملهاجمة  الدولية،  املنظمات  اأو 
اأخرى  لدول  املعلومات  و�سبكات  مبنظومات حوا�سيب 
اأو  الكومبيوترية  الفايرو�سات  ا�ستعمال  خالل  من 
من  احلرمان  هجمات  من  اأخرى  اأنواع  اإىل  اللجوء 
التعريف  هذا  يف  ونرى   ، اللكرتونية    اخلدمات 
�سن�ستعر�س  لذا   . معناه  املو�سوع  يفقد  يكاد  تب�سيطا 

اأدناه التعريف الر�سمي الأمريكي للمو�سوع:
 FM-3-17 Cyberspace and امليدان  كرا�سة  يف  جاء 
ال�سيرباين  الف�ساء  اإن   ،Electronic warfare operations

�سمن   Global Domain عاملي  و�سط  هو   Cyber Space

البيئة املعلوماتية ويتاألف من �سبكات تقنية املعلومات 
واملعتمدة  معلومات  من  تختزنه  وما  التحتية  وبناها 
اإحداها على الأخرى، مبا يف ذلك ال�سبكة العنكبوتية 
الال�سلكية،  الت�سالت  و�سبكات  )النرتنت( 
�سرائح  من  ت�سمه  وما  الكمبيوترية  واملنظومات 
العمليات  بتنفيذ  اجلي�س  يقوم  و�سيطرة.  معاجلة 
ال�سيربانية )عمليات الف�ساء ال�سيرباين( والفعاليات 
من  كجزء   Domain الو�سط  هذا  �سمن  لها  امل�ساندة 
ال�سبكات  تكون  لعملياته.  امل�سرتكة  العامة  اخلطة 
للخ�سوم،  والتابعة  املعادية،  وال�سبكات  ال�سديقة، 
الت�سالت،  ومنظومات  لها،  امل�سيفة  للدول  والتابعة 
ومنظومات احلوا�سيب، ومنظومات الهواتف اخللوية، 
ومواقع التوا�سل الجتماعي، والبنية التحتية التقنية، 

هذه الأمور جميعها جزء من الف�ساء ال�سيرباين  . 
 Cyber space ال�سيرباين    الف�ساء  عمليات  اأما 
ال�سيربانية  القدرات  ا�ستخدام  فمعناها   operations

اأو  داخل  �سواء  املحددة  الأهداف  حتقيق  اجل  من 
اإن القدرة ال�سيربانية  من خالل الف�ساء ال�سيرباين. 
تعني جهاٌز ما اأو برنامٌج كومبيوترٌي، اأو تقنيٌة معينة، 
و   )Software )الربجميات  من  مزيج  اأي  ذلك  يف  مبا 
كاحلا�سوب  نف�سها  املعدات  – اأي   Hardware )العتاد 
والأقرا�س ال�سلبة واأجهزة الن�سخ ... الخ( وامل�سممة 
عرب  اأو  �سمن  التاأثريات  خلق  اأو  اإحداث  اجل  من 
عمليات  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سيرباين.  الف�ساء 
الأخرى،  الأو�ساط  �سمن  تنفذ  ال�سيرباين،  الف�ساء 
وتتم  يعترب و�سطًا منف�ساًل.  ال�سيرباين  الف�ساء  لكن 
الربية  الأو�ساط  �سمن  ال�سيرباين  الف�ساء  عمليات 
عمليات  خالل  من  والف�سائية  والبحرية  واجلوية 
Electromagnetic Spe - اللكرتومغناطي�سي  املجال 
الف�ساء  َكن  َ ميمُ املتخ�س�سة.  وال�سبكات   )trum )EMS

ال�سيرباين التداخل بني الأو�ساط املادية Physical )اأي 
امللمو�سة ولي�س الفرتا�سية( من خالل نقل املعلومات 
الروابط  بوا�سطة  البث  م�سارات  عرب  والتفا�سيل 
اللكرتومغناطي�سي  واملجال  الإلكرتونية  والعقد 
اإن ما مت اخرتاعه من قبل الب�سر يف جمال   .)EMS(
الف�ساء ال�سيرباين مقرونًا بالتقدم والتطور امل�سطرد 
مع  للتعامل  امل�ستمر  اللتزام  يف  ي�ساهم  التقنية  يف 
من  وا�سع  قطاع  عن  والدفاع  واحلماية  املخاطر 

الف�ساء ال�سيرباين املتاح  .
Joint Forces  : م�سطلح  امل�سرتكة  القوات   3-
عام ي�سري اإىل قوة موؤلفة من عنا�سر رئي�سية متعددة 
من خمتلف فروع القوات امل�سلحة ) Services( ،  �سواء 
ا�سل  من  اأي  بالع�سوي  واملق�سود   ( ع�سوي  ب�سكل 
مكونات  من  له  م�ساف  اأو  به  ملحق  ولي�س  التنظيم 
)واملق�سود  متجحفل  اأو  موؤقت(  ب�سكل  اآخر  تنظيم 
خمتلف  من  قوات  من  املتكون  اأي  باملتجحفل 
التنظيمات الع�سكرية اأو ال�سنوف جتمع لفرتة معينة 
وحتت اإمرة قائد واحد لتنفيذ مهمة حمددة( . تعمل 
القوات امل�سرتكة حتت اإمرة قائد واحد، ي�سمى عادة 

قائد القوات امل�سرتكة. 
واملفاهيم  الأفكار  اأي   Concept املفهوم:    4-
املنطقية والوا�سحة املطروحة لتطبيق فكرة ما اأو راأي 
املفهوم  ي�سبح  ولكي  والتطوير،  للنقا�س  والقابلة  ما 

قابال للتطبيق فيجب حتويله اإىل عقيدة. 
الأفكار  كافة   :  Doctrine العقيدة   5-
واملفاهيم والآراء والتعاليم التي ت�سرت�سد بها القوات 
امل�سلحة يف اأعمالها �سلما وحربا والتي تتبناها الدولة.
-6�سبكات تقنية املعلومات: تعمل هذه ال�سبكات، 
ما  والت�سالت  املوا�سالت  تاأمني  اأ�سا�س  على  نظريًا 
بني )العقد(  Nods، وهذه العقد ميكن اأن تكون عبارة 
على  يعملون  ع�سكريني  جنود  اأو  مدنيني  اأفراد  عن 
احلوا�سيب، اأو حمطات عمل متعددة، Workstations اأو 
ال�سبكة  لذا فان قوة  من �سبكات �سغرية بحد ذاتها. 
تكمن ب�سكل اأ�سا�سي يف نوعية الرتباط بني مكوناتها.

 )information warfare   )IW املعلومات  -7حرب 
هناك عدد من التعاريف ملفهوم حرب املعلومات . كان 
التعريف الأول الذي ظهر لها يف نهاية القرن املن�سرم 
يراها على اأنها " العمليات املنفذة من اجل احل�سول 
لإ�سناد  ال�سرورية  املعلومات  جمال  يف  التفوق  على 
خالل  من  وذلك  الوطنية  الع�سكرية  ال�سرتاتيجية 
التاأثري على منظومات املعلومات واملعلومات اخلا�سة 
وحماية  على،  املحافظة  الوقت  وبنف�س  باخل�سم، 
وهكذا   . اخلا�سة  ومعلوماتنا  معلوماتنا  منظومة 
ظهرت بع�س املفاهيم وامل�سطلحات اخلا�سة بحرب 
قدمية،  وم�سطلحات  مفاهيم  منها  ق�سم  املعلومات، 
وال�سيطرة  القيادة  حرب  مثاًل:  منها  جديدة  واأخرى 
املعتمدة  احلروب  و   ،   )Command and Control Warfare  C2W(
 )Intelligence Based Warfare IBW( على ال�ستخبارات
 EW(  ) Electronic WarfareK  ( واحلرب الإلكرتونية ،
  )Psychological operations( النف�سية   والعمليات   ،
وهجمات )الهاكرز( على نظم املعلومات  ، واحلرب 

ال�سيربانية  .  
قد  اآنفًا  له  امل�سار  املعلومات  حرب  تعريف  اأن  اإل 
هي  املعلومات  حرب   : كالآتي   الآن  لي�سبح  تطور 
عمليات املعلومات التي تنفذ خالل اأوقات الأزمات اأو 
ال�سراع من اجل حتقيق اأهداف حمددة �سد خ�سم/ 
املعلومات  حرب  اأن  نرى  وهكذا  حمددين.  خ�سوم 
يف  الدائرة  احلربية  العمليات  خالل  تمُ�سن  اأن  ميكن 
جمالت تقع �سمن اأو خارج ميدان املعركة الع�سكرية 

التقليدية. 
هي   : وال�سيطرة(  )القيادة  حرب   8-
تطبيقات  يف  وتتمثل  املعلومات(،  )حرب  من  جزء 
ب�سورة  ت�ستهدف  الع�سكرية  العمليات  �سمن  حربية 
القيادة  منظومات  عن  الدفاع  اأو  مهاجمة  خا�سة 
اأن الأ�ساليب والطرق املتبعة يف �سن  وال�سيطرة. على 
حرب )القيادة وال�سيطرة( مثل )العمليات النف�سية، 
الإلكرتونية(  واحلرب  الأمن،  وعمليات  واملخادعة، 
على  تركز  تقليدية  غري  اأخرى  اأ�ساليب  على  عالوة 

لتحقيق  ت�ستخدم  اأن  التي ميكن  املعلومات  منظومات 
نطاق  خارج  هي  التي  املعلومات(  )حرب  اأهداف 
وال�سيطرة  القيادة  حلرب  املحدد  الهدف  منظومة 

امل�سار اإليه اآنفًا.
Air-land Ba - – اجلوية  الربية  املعركة    9-
الطار  الربية اجلوية متثل  املعركة  فكرة  كانت   :   tle
املفاهيمي واأ�سا�س العقيدة القتالية للقوات الأمريكية 
بني اأعوام 1990-1982. وهي تركز على التن�سيق الوثيق 
تعر�سيه  مناورة  كقوة  العاملة  الربية  القوات  بني 
القوات  تهاجم  التي  اجلوية  القوات  وبني  ودفاعية 
القدمة  اأو  الثانية  )الن�سق(  القدمة  يف  املعادية 
القدمة  قوات  متطلبات  تاأمني  عن  وامل�سوؤولة  اخللفية 
اجلوية  الربية  املعركة  عقيدة  حَلّت  الأمامية.  الأوىل 
حمل عقيدة الدفاع الفعال Active Defence التي كانت 

متبناة منذ عام  1976. 
هي   :Hybrid war الهجينة   احلرب   10-
اأو  دولة  �سد  دولة  بها  تقوم  التي  العمليات  من  مزيج 
اأو  بها  ربطهم  ميكن  ل  وكالء  خالل  من  اأخرى  دول 
يف  ال�ستقرار  عدم  اإ�ساعة  غايتها  اأ�ساليب  بوا�سطة 
ال�سرتاتيجية  الأهداف  وحتقيق  امل�ستهدفة  الدولة 
للدولة املهاجمة بعمليات ل ترقى اإىل م�ستوى احلرب 

الفعلية. 
 :   Fait Accomplie الواقع  الأمر  حملة   11-
يكتب  لذا  الفرن�سية  اللغة  من  م�ستمد  امل�سطلح  هذا 
كما مبني. اإن غاية هذه احلملة هي حتقيق الأهداف 
الع�سكرية وال�سيا�سية ب�سرعة كبرية مما ي�سكل حالة 
اأمر واقع )اأي �سيء مت حدوثه ول ميكن العودة عنه( 

قبل اأن تتمكن قوة حليفة من منع حدوثه. 
Semi-ind - امل�ستقلة  �سبه  العمليات   12-
ب�سكل  جتري  التي  العمليات  هي   :pendent operations

القيادة  و�سائط  بعيدًا عن  الوقت  من  لفرتة  منف�سل 
ب�سبب  اإما  وذلك  املعهودة،  والإ�سناد  وال�سيطرة 
وفكرته  القائد  خطة  ب�سبب  اأو  املعادية  الأعمال 
اأن  امل�ستقلة  �سبه  العمليات  لفكرة  ميكن  للعمليات. 
تطبق تعبويًا وعملياتيًا، وهي متكن القوات ال�سديقة 
من ا�ستغالل املباداأة وتطبيقها باأح�سن ما ميكن �سمن 
بيئة عمليات �سديدة املناف�سة وظروف عملياتيه رديئة 
تتوقع،  اإن  الرئي�سة  القوة  من  تتطلب  اأنها  كما  جدًا. 
خالل  من  امل�ستقلة  �سبه  العمليات  وت�سند  وتعزز 
منظوماتها القيادية واحلمايوية واللوج�ستية والطبية.
ذلك  هو   :   Peer Enemy املكافئ  العدو   13-
اأو  موازية  قدرات  ميتلك  الذي  الدولة(   ( اخل�سم 
والذي  ال�سديقة  القوات  قدرات  من  وقريبة  مماثلة 
ال�سيا�سي  الأداء  يف  ومياثلها  ويناظرها  يكافئها 

وال�سرتاتيجي والعملياتي والتعبوي.
ع�سكري  تعبري   :Tempo املعركة  اإيقاع   14-
املعركة،  يف  الأمور  وتطور  جريان  �سرعة  لو�سف 
يف  امل�ستخدمة  امل�سطلحات  من  م�ستعار  والتعبري 

املو�سيقى.

العلوم

اللواء الركن  عالء الدين ح�سني مكي خما�س

ملخ�س
البحث يف مفهوم جديد طرح  الدرا�سة  تتناول هذه 
الأمريكان،  الع�سكريني  املفكرين  قبل  من   2016 عام 
عن كيفية خو�س واإدارة احلروب وال�سراعات يف القرن 
احلادي والع�سرين، وما زالت الأفكار واملناق�سات املتعلقة 
ي�سبح  اإن  له  واملراد  وتتطور،  تتفاعل  املفهوم  بهذا 
العقيدة الع�سكرية الأمريكية للقرن احلادي والع�سرين. 
باللغة  وامل�سماة  الأو�ساط  متعددة  العمليات  تعتمد 
Multi Domain Operations على مفهوم مفاده  الإجنليزية 
الع�سكرية  القوات  �ستنفذها  التي  والعمليات  املعارك  اإن 
الأمريكية احلديثة مهما كان فرعها )برية اأم بحرية اأم 
جوية اأم �سيربانية اأم ف�سائية  ( ينبغي اإن يتم خو�سها يف 
كل الأو�ساط املتاحة للقتال وهذه الأو�ساط هي: الو�سط 
الربي، والبحري، واجلوي، وال�سيرباين، والف�سائي. وان 
لتحقيق  الأو�ساط  كل  من  القوات  اإمكانات  جتميع  يتم 

الهدف املحدد للقتال اأو ل�سد العدو وردعه. 
اأ�س�س و�سروط لنجاح هذا املفهوم مت بيانها  وهناك 
جديدة  مفاهيم  طرح  �سمنها  ومن  الدرا�سة  منت  يف 
اأول من طرح  لقد كان  العمليات.  واإطار  ال�سراع  لدورة 
قائد  بريكنز  ديفيد  الأمريكي  اجلرنال  هو  املفهوم  هذا 
قيادة التدريب والعقيدة الع�سكرية يف اجلي�س الأمريكي 
ال�سحف  يف  عنه  املقالت  من  العديد  وكتب   ،2016 عام 
الفكرة  وانت�سرت  الأمريكية،  وال�سرتاتيجية  الع�سكرية 
الفكرية  املناق�سات  واحتدمت  اوربا.  اإىل  �سريع  ب�سكل 
ومن ثم ن�سرت الكرا�سات التدريبية ل�سرح اأ�س�س املفهوم 
لتحويله اإىل عقيدة ع�سكرية قابلة للتطبيق خلفا للعقيدة 
املا�سي  القرن  �سبعينات  منذ  و�سعت  قد  كانت  التي 
حتويل  جهود  و�سمن  اجلوية.  الربية  املعركة  وامل�سماة 
هذا املفهوم اإىل عقيدة ع�سكرية، فقد اأجريت التمارين 
ولعبات احلرب، كما مت ت�سكيل جحفل لواء قتايل خا�س 
الهادي  املحيط  الأمريكي يف  قيادة اجلي�س  باإمرة  و�سع 
به  التو�سع  و�سيجري  بوا�سطته  التمارين  باإجراء  وبو�سر 
ال�سكل  واتخاذها  لالأفكار  التام  التبلور  حلني  تدريجيا 
التدريبية  الكرا�سة  ن�سرت  وقد  املطلوب.  النهائي 
Multi- والكرا�سة    FM-3 Operations 2017 امل�سماة  الر�سمية 
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احلادي  للقرن  �ساحلة  ع�سكرية  عقيدة  اإىل  مفهوم  من 
والع�سرين.

العمليات متعددة األوساط: دراسة في تطور الفكر 
العسكري األمريكي في القرن الحادي والعشرين
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سيول األحواز المفتعلة.. 
جريمة إيرانّية ال تغتفر

السفير اليمني رياض ياسين: المليشيات الحوثية وحزب 
اهلل اللبناني وإيران بؤرة تهديد مستمر ضد العرب.

عزة ابراهيم: 
كنا اول من قاوم و معنا المجاهدون العرب الذين 

تطوعوا قبل الغزو و قاتلوا معنا ضد الغزاة
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جملة عربية �صاملة ت�صدر من باري�س

كل المستقبل

كل الثقافة

كل الفنون

حينما ت�صاهد عمل يروي ق�صة ما، حقبتها الزمنية من 
عام 1919 حتى زمننا احلايل 2019، بالتاأكيد �صنوات 
عديدة تغري بها كل �صيئ بدايًة من طريقة الكالم حتى 
يقوم  اأن  ممثل  اي  على  �صعب  بالتاأكيد  اختبار  الأفكار، 
اأن يبذل  بتج�صيد �صخ�صية ل يعي�ش يف ع�صرها، فيقرر 
العمل  ي�صاهد  يقنع اجلمهور عندما  لكي  اأكرث  جمهودا 
كاأنه يف ذات الزمن القدمي، وهذا ما حدث لكل من تابع 
م�صل�صل "اأهو ده اللي �صار"، الذي حقق جناًحا كبرًيا يف 
م�صر وكل الدول العربية منذ بث حلقاته الأوىل، وا�صبح 
ج�صدها  التي  من  �صخ�صية  ا�صم  كل  يحفظ  اجلمهور 
املمثلني �صمن اأحداث العمل، لذلك قررنا اأن نتحدث مع 
"كل العرب" عن �صر  العمل يف حوار خا�ش ملجلة  �صناع 

جناح العمل والكوالي�ش التي ل يعرفها اجلمهور.

اأروى جودة.. "اأ�صداف"
البداية مع الفنانة اأروى جودة، التي قدمت دور "اأ�صداف"، 
ا�صبح  حتى  اجلمهور  اإعجاب  نال  الدور  اأن  اأكدت  حيث 
يف  ج�صدتها  التي  ال�صخ�صية  باإ�صم  لها  يقول  اجلميع 

امل�صل�صل.
على  اجلمهور  اأفعال  ردود  "اأن  قائلة:  "اأروى"  وا�صافت 
على  تعليقاتهم  خالل  من  و�صاهدها  جًدا  كبرية  دورها 
تعليقات  اأو  بوك  الفي�س  �صفحات  �صواء  ميديا  ال�صو�صيال 

على احللقات التي تعر�س على يوتيوب".
امل�صل�صل  كوالي�س  لأن  ياأتي  النجاح  اأن  "اأروى"،  واأكدت 
هذا  لذلك  حلظة،  بكل  �صعيد  وهو  يعمل  اجلميع  جعلت 

الأح�صا�س و�صل للجمهور والعمل حقق كل هذا النجاح.
و اأو�صحت اأروى جودة، اأنها �صعيدة بالتعامل مع كل فريق 
العمل وتتمنى اأن تكرر معهم جميًعا جتربة اآخرى �صواء يف 

الدراما التلفزيونية اأو ال�صينما.

حممد فراج.. "علي بحر"
قال الفنان حممد فراج الذي قام بدور علي بحر، 
نظره  لفت  البداية  منذ  ال�صيناريو  قراأ  اأنه عندما 
اأن  ذلك الدور، لذلك مل يرتدد حلظه واحدة يف 

يقوم بتج�صيد تلك ال�صخ�صية.
اأفعال  بردود  تفاجئ  "اأنه  فراج:  وا�صاف 

ب�صكل  وامل�صل�صل  خا�س،   ب�صكل  دوره  حول  اجلمهور 
كثرية  جمل  حافظ  اجلمهور  "�صاهد  اأو�صح:  و  عام"، 
من العمل ولي�س كلمة واحدة يرددها، وهذا ما اده�صني، 
وبالتاأكيد ذلك النجاح يرجع، للكاتب عبد الرحيم كمال 

وخمرج العمل حامت علي".

ه�صام اإ�صماعيل.. "ال�صيخ زهار"
�صخ�صية  ج�صد  الذي  اإ�صماعيل،  ه�صام  الفنان  اأكد 
الذي  الكبري  النجاح  متوقع  كان  اأنه  زهار"،  "ال�صيخ 
للعمل،  ال�صخم  لالإنتاج  ال�صبب  ويرجع  امل�صل�صل،  حققه 
اأن ال�صبب الآخر للنجاح هو للمخرج حامت علي،  موؤكًدا 
الذي قدم العديد من الأعمال الهامة �صواء يف �صوريا اأو 

م�صر خا�صًة م�صل�صل "امللك فاروق". 
به  متوفرة  النجاح  عنا�صر  جميع  "اأن  ه�صام:  وا�صاف 
�صواء من ناحية الإخراج، الإنتاج، والفنانني، كان ال�صيء 
الذي ينق�صه هو عر�صه على قناة لكي يتمكن اجلمهور 
من م�صاهدته" وهذا ما حدث بالفعل، موؤكًدا اأن عر�س 
الرم�صاين اعطاه فر�صة  ال�صباق  امل�صل�صل خارج مو�صم 
يحقق  كان  رم�صان  يف  ُعر�س  اذا  لأنه  بالنجاح  اأكرب 
الكبري  النجاح  حقق  رم�صان  خارج  لكن  ا  اي�صً جناحا  
وهذا ما حدث، قائاًل: "اأن العمل اجليد يفر�س نف�صه"

�صخ�صية  حول  اجلمهور  اأفعال  ردود  اأن  ه�صام،  وك�صف 
"ال�صيخ زهار" التي قام بتج�صيدها يف امل�صل�صل، قائاًل: 
اهلل  وبف�صل  توقعاتي  فاقت  دوري  على  اأفعال  "ردود 
ا�صبحت تلك ال�صخ�صية مهمة جًدا يف امل�صل�صل واجلميع 

ي�صاهدها"
للجميع  اظهر  زهار،  ال�صيخ  دور  اأن  ه�صام  او�صح  و   
كانت  ال�صخ�صية  تلك  اأن  كما  كممثل،  اإمكانياته 
وهذا  الف�صحى،  العربية  باللغة  العمل  يف  تتحدث 
ال�صيء جعله ي�صعر بال�صعادة لأنه يعتز باللغة العربية 

جًدا. 
"اأنه  اإ�صماعيل:  ه�صام  فقال  العمل  كوالي�س  عن  اأما 
يُحب  اأن اجلميع  ال�صا�صة.  بالتاأكيد كان ظاهرا على 
وعلي  فراج  وبني حممد  بينه  امل�صاهد  ة  خا�صً بع�س، 
منذ  ا�صدقاء  انهم  ذلك  يف  ال�صبب  ويرجع  الطيب، 
اجلمهور  اعجاب  نالت  لذلك  ال�صنوات،  من  عديد 

بامل�صاهد التي كانوا يظهروا فيها مع بع�صهم".

علي الطيب.. "وديع الب�صاطي"
ال�صيخ  عنه  يقول  كما  الفالتي"..  "الب�صاطي..الآلتي 
الزهار الذي حتدثنا عنه من قبل، فقام بدور الب�صاطي 
دور  يف  ت�صاهده  عندما  فهو  الطيب،  علي  الفنان 
"الب�صاطي" يف م�صل�صل "اأهو ده اللي �صار" من ال�صعب 
انه  و  الفني،  م�صواره  بداية  يف  ممثل  اأنه  ت�صدق  اأن 
اأن  ا تخيل  اي�صً ُمَتمر�س، و من ال�صعب  لي�س جنم كبري 
يقوم بالدور اأي ممثل اآخر و هذا هو النجاح بحد ذاته، 
"كنت  قال:  النجاح؟  ذلك  توقعت  هل  �صاألناه:  فعندما 
امل�صل�صل،  يف  الب�صاطي  وديع  ل�صخ�صية  النجاح  بتمنى 

لكن مل اتوقع كل هذا النجاح".
�صيئ  وهذا  العمل  يُحب  اجلمهور  "اأن  قائاًل:  وا�صاف 
�صمن  اقولها  كنت  التي  الكلمات  يردد  كان  و  نلم�صه، 
اأحداث امل�صل�صل، هذا دليل على النجاح الكبري اأو مبعنى 
م�صواري  يف  ا�صاهده  مل  جًدا  علي  جديد  جناح  اأدق 

الفني".
اأما عن كوالي�س العمل فقال علي الطيب: "اأن الكوالي�س 
كان بها اجواء من املرح والكوميديا، ولكن يف ذات الوقت 
العمل كان كثري جًدا"، و اأ�صاف: "على �صبيل املثال كنا 
نقوم بت�صوير العديد من امل�صاهد يف ذات اليوم، وهذا 
كان �صاق جًدا، لكن بالتاأكيد طعم النجاح جعلنا نن�صى 

كل تعب يف امل�صل�صل ونتذكر النجاح فقط".

اإلهام عبد البديع.. "هندية"
قالت الفنانة اإلهام عبد البديع، التي قامت بدور اخلادمة 
�صعورها  كان  البداية  يف  اأنها  "هندية"،  تدعى  وهي 
باخلوف ي�صيطر عليها، لأن الدور جديد ومل تقدمه من 
"�صيطر علي اح�صا�س اخلوف والقلق لأنني  قبل، قائلة: 

اج�صد خالل اأحداث العمل دورا �صريرا جدا"
اأفعال  ردود  �صاهدت  اأن  "بعد  اإلهام:  وا�صافت 
تقدم  لكي  ذاتها  يف  ثقة  اعطاها  دورها  اجلمهورعلى 
"اأهو ده  اأعمال خمتلفة يف الفرتة القادمة مثل م�صل�صل 

اللي �صار"

عواطف فارح

طمع العرب بالتغيير 
عشم ابليس بالجنة

رأي

خالل الع�صرية الأخرية كانت الدول العربية 
م�صرحا لإنتفا�صات �صعوبها �صد حكامها واأنظمة 
حكمهم بحثا عن التغيري مطالبني بالدميقراطية 
والقهر  ال�صتبداد  راف�صني  والعدالة،  واحلرية  
حكام  من  طويلة  ل�صنني  له  تعر�صوا  الذي 
بقب�صة  بالكرا�صي  وت�صبثوا  بال�صلطة  ا�صتفردوا 
على  عملت  �صيا�صية  اأنظمة  فار�صني  حديد  من 

اإذلل ال�صعوب العربية و�صلب كرامتها.
برثواتها  الغنية  بلدانهم  من  جعلوا  حكام 
بجميع  متخلفة  فقرية  دول  الب�صرية  و  الطبيعية 
امليادين ل�صعوب بائ�صة ويائ�صة حزنا على واقعها 
املرير. �صجون مليئة بكل من اأراد قول كلمة حق 
يعار�صها.  من  ت�صتاأ�صل  ديكتاتورية  اأنظمة  �صد 
من  �صد  لتثور  اجلراأة  العربية  لل�صعوب  تكن  مل 
اغت�صب حريتها وكرمتها وا�صتغل ثروات البالد 
وتكدي�صه  العام  املال  بنهب  وحا�صيته  ل�صاحله، 
مرارة  تعاين  ال�صعوب  بينما  العاملية  بالبنوك 

الفقر واحلرمان.
ان انتفا�صة ال�صعوب العربية بداأ من تون�س و 
�صول اىل احلراك ال�صوداين اجلزائري، اختلفت 
نتائجه من بلد لآخر فهناك من احلكام من اآثر 
ا�صتقال،  من  وهناك  والهروب،  الطائرة  ركوب 
فقتله  �صعبه  بوجه  ال�صالح  اأ�صهر  من  وهناك 
وليبيا،  ك�صوريا  احلروب  ويالت  واذاقه  و�صرده 

وهناك من اأقاله الع�صكر كال�صودان و اجلزائر.
�صيكون  نف�صه: هل  الذي يطرح  ال�صوؤال  لكن 
فعال  هل  اق�صد  اإرادته؟  ما  العربية  لل�صعوب 
اإرادته؟  الذي  بالتغيري  ال�صعوب  هذه  �صتنعم 

حاكم نزيه و حياة كرمية دميقراطية؟
اإن املجتمعات العربية ولالأ�صف تعاين الكثري 
ال�صبب  كانت  التي  الجتماعية  الأمرا�س  من 
كون  ا�صتقرارها؛  وعدم  حالها  تدين  يف  الكبري 
يوؤثر  جمتمعه  و  الفرد  بني  جدلية  عالقة  هناك 
للفرد  الخالقي  اجلانب  ياأتي  وهنا  به،  ويتاأثر 
اأو  �صليم  جمتمع  باإن�صاء  امل�صاهمة  يف  ودوره 

مري�س.
العربية  الدول  اأغلب  يف  العربية  ال�صخ�صية 

ال�صتعمار  خملفات  تعي�س  كونها  كثريا  تت�صابه 
عا�صوا  الذين  اجلدود  و  الأباء  له  تعر�س  الذي 
ويالت  ذاقوا  حيث  �صعبة  تاريخية  حقبة 
نف�صيتهم  على  اأثره  ترك  الذي  ال�صتعمار 
ال�صاليب  و  والتعذيب  والقهر  كال�صطهاد 
�صرب  على  امل�صتعمر  عمل  كما  الالاإن�صانية. 
اإثبات  يحاول  البع�س  يزال  ما  و  العربية  الهوية 
الف�صاء  الأخرى  ال�صعوب  تغزوا  بينما  هويته، 

وت�صعد للقمر.
له  تطرقت  ما  عالقة  ما  ت�صتغربون  رمبا 
مبو�صوع التغيري الذي ت�صعى له ال�صعوب العربية 

من خالل انتفا�صاتها وثوراتها وحراكها؟
حتقيق  هو  اإليه  الو�صول  اأردت  الذي  اإن 
التغيري الفعلي، اإ�صالح املجتمع العربي اإنطالقا 
من اإ�صالح الفرد لذاته و اجتهاد الأ�صرة لإن�صاء 
جيل جديد قوي ملتزم بالقيم واملبادئ، ل تغريه 
منا�صب، ول مادة. جيل يحب وطنه ويخل�س له 

ويخدمه ب�صمري.
قادرة  اأو  م�صتعدة  العربية  الأ�صرة  هل  لكن 
ترزح حتت  انها  اأم  الدور؟  بهذا  القيام  تريد  اأو 
هيمنة امل�صتعمر الذي خرج بجيو�صه من الأر�س، 
وعاد ب�صكل ا�صتعماري فكري ثقايف واقت�صادي. 
حيث يعي�س العربي اليوم �صياعا فظيعا، لغة غري 
لغته، حب املادة واقتناء املاركات وكل ماله عالقة 
مبنتوج الغرب؛ �صماع وم�صاهدة كل ما له عالقة 
الأ�صل  عن  البتعاد  باإخت�صار  الغربي.  بالفن 
عن  البتعاد  لالأجنبي،  الأعمى  والتقليد  العربي 
الدين والقيم، مما اأدى لت�صويه املجتمع العربي. 
بل  �صعب  اأمر  فاعل  حلاكم  الو�صول  وبات 
بالعودة  اإل  يكون  للوطن ل  الوفاء  م�صتحيل، لن 
انه  اعتقد  فاأنا  لذلك  احلقيقية.   املجتمع  لقيم 
للو�صل فعال اىل التغري املرجو ل بد من التم�صك 

بقيمنا و التغلب على اغراءات احلياة.
الو�صل للتغري م�صوار طويل يتطلب الجتهاد 
ويبقى  نياأ�س  ان  يجب  ل  وال�صرب.  والعزمية 
التفاوؤل والأمل موجود ورغم كل ما يحدث على 

الأر�س.

ماجدولين الرفاعي

كن كما 
أنت .. 
ال كما 
يريدون

رأي

قلت ل�صديق يعرفني حق املعرفة باأنني �صاأعرفه على ابني خالل اجتماع 
عمل، و بالفعل قبل الجتماع قدمت له جميع ال�صيوف وجل�صنا نتحاور، بعد 

برهة �صاألني ال�صديق: اأين ابنك؟
اأ�صرت له اإىل ال�صاب اجلال�س اأمامنا بلحيته وابت�صامته!

ففغر ال�صديق فمه ده�صة وقال ب�صرعة: اإذا كان هذا ابنك فكم عمرك 
اأنِت؟ وهذا هو ردي على م�صاألة العمر: 

�صدقني انا جادة فيما اأقول، اذا احتجت يوما لعمليات جتميل، او عملية 
لإزالة التجاعيد فاإنني لن اتاأخر اأو اتردد  يف مراجعة الأطباء لإجراء الالزم، 
التجاعيد روحي وقلبي  اأن تطال  اأخ�صاه  الع�صر.. ولكن ما  فالتجميل مو�صة 
وتلك ل اأطباء ي�صتطيعون معاجلتها اأو جتميل ما تغ�صن من �صبابها ورونقها، 
والأهم،  والتفاوؤل،  والورد  بالفرح  روحي  �صباب  على  احر�س  زلت  ما  لذلك 
البتعاد عن كل من يحاول و�صع الع�صي يف العجالت وتوليد طاقة �صلبية يف 

حياتي.
الذي  الدائم  عدونا  والزمن  مرتني،  تعاد  ل  احلياة  اأن  الدائمة  قناعتي 
لذلك  فرحنا،  ذراع  ويل  عزميتنا  وتفتيت  ك�صرنا  الو�صائل  مبختلف  يحاول 
اإىل جانبك،  الزمن  وك�صبه  الت�صالح مع  ال  ثقة، ما عليك  واأقولها لك بكل 
وبهذه الطريقة ت�صحب الب�صاط من حتت اأقدام من يحاولون حتجيم اأمنياتك 
فلماذا  املميزة  وطبيعته  اخلا�س  جماله  عمر  فلكل  العمر،  بحجة  واأحالمك 
ت�صجن نف�صك يف مراآة املا�صي ومتار�س طقو�س البكاء على اأطالل الأم�س التي 

اندثرت ولن تعود؟
ملاذا ت�صر على ا�صتح�صار الذكريات العتيقة، و �صورك القدمية ومقارنتها 
اأن  قبل  منمنماتها  بكل  ومت�صك  اللحظة،  تعي�س  ل  ملاذا  و  احلا�صر؟  ب�صور 
تنتقل اإىل امل�صتقبل فتبكي على ما بّددته من وقت وتكون قد خ�صرت احلا�صر 

وامل�صتقبل ودا�صتك عجالت الزمن دون رحمة.
جتعلها  ول  متاحة  و�صائل  من  متلك  ما  بكل  روحك  �صباب  على  حافظ 
ت�صيخ وحتمل عكازها، وتذكر اأنك يف كل مرحلة عمرية كنت تظن باأنك كربت 
مقارنة مع من هم اأ�صغر منك �صنا، وبعد ذلك ندمت على ما �صاع من العمر 

دون اأن ت�صتخدمه كما ينبغي.
وتنتقل  �صنة  كل  �صتكرب  انك  اعرفه  ما  ولكن  الآن،  عمرك  كم  اأعرف  ل 
اإىل مرحلة عمرية اأخرى فاإن كان عمرك يف الثالثني ع�س هذه املرحلة بكل 
وانت  الأربعني  �صن  اإىل  فت�صل  ت�صرق جمالياتها  الظروف  تدع  ول  تفا�صيلها 
خال الوفا�س من الفرح وال�صعادة والنجاح، واإن  كنت يف ال�صبعني من العمر 
فتوة  من  تي�صر  ما  فاإ�صتغل  اأكرب  �صيخوخة  اإىل  مدة  بعد  �صتقفز  انك  تذكر 
احلب،  وت�صتحق  احلياة،  ت�صتحق  فاأنت  تعي�صها  حلظة  بكل  وا�صتمتع  روحك 
وت�صتحق العي�س ب�صعادة يف كل عمر تكون فيه، افتخر باإجنازاتك وجناحاتك، 
اإفتخر بوجود اولدك واحفادك حولك، ول تفرط بحقك يف الفرح خوفا من 

النقد وتذكر دوما احلكمة التي تقول: اإر�صاء النا�س غاية ل تدرك.

أبطال مسلسل )أهو ده اللي صار( 
يتحدثون لمجلة "كل العرب" عن سر نجاح العمل

هايدي عبد الرافع
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النجوم

القرن  من  ال�ستينيات  عقد  يف  تبلورها,  منذ 
املا�سي, ودرا�سات امل�ستقبالت تت�سم بتوزعها على 
التي  بالكيفية  تتعلقان  متناق�ستني  فكرتني  روؤيتني 
قد يقرتن بها امل�ستقبل عند حلوله كاآخر اأبعاد دورة 

متجددة, هي دورة الزمان.
الإجابة  املهم  الروؤيتني, من  تناول هاتني  وقبل 
هذه  اأن  هل  هو:  به,  لعالقتهما  الآتي  ال�سوؤال  على 
العلوم  كبقية  والعلم,  ت�ستوي  اأ�سحت  الدرا�سات 

ال�سرفة والتطبيقية والجتماعية؟
 وجراء توافرها على ال�سروط التي ت�سفي عليها 
واملقاربة  املو�سوع,  ول�سيما  العلمية.  اخلا�سية 
املنهجية, ف�سالآ عن الغاية املحددة, ذهب العديد 
من امل�ستقبليني, وكذلك �سواهم, اإىل روؤية درا�سات 
هنا  ومن  والعلم.  ت�ستوي  وكاأنها  امل�ستقبالت 
الدرا�سات  اوعلم  امل�ستقبل,  علم  ت�سمية  انت�سرت 
وغريها  امل�ستقبالت,  درا�سات  علم  اأو  امل�ستقبلية, 

من الت�سميات, التي حتمل كلمة علم يف طياتها.
اإىل عام  الت�سمية  اإ�ستخدام هذه  تاريخ  ويرجع 
1943, عندما اقرتح املوؤرخ وامل�ستقبلي الآمريكي 
فلختهامي,  اأو�سيب  الآ�سل,  والآملاين  اجلن�سية 
اإ�سقاط  بها  ق�سد  والتي  امل�ستقبل,  علم  ت�سمية 

التاريخ على بعد زماين لحق.
على  امل�ستقبالت  درا�سات  توافر  اأن  ونرى 

الإرتقاء  اإىل  ـ  ذلك  مع  ـ  يوؤدي  ل  العلمية  ال�سروط 
بها اإىل م�ستوى العلم. هذا لأن مفهوم العلم, كما 
فالعلم,  عليها.  ين�سحب  ل  الراأي,  عليه  يتعارف 
وعلى وفق تعريف قامو�س اوك�سفورد, هو: " ن�ساط 
حلقيقة  النظامية  الدرا�سة  يت�سمن  وعملي  فكري 
والفرتا�س  املالحظة  اآليات  توظيف  عرب  حمددة 
ميكن  معطيات  اإىل  اإ�ستنادا  والربهنة  والتجريب 

التحقق منها ومن ثم اإثباتها".
ومما يف�سي اإىل عدم �سحب مفهوم العلم على 
مع  اإت�ساقها  عدم  فقط  لي�س  امل�ستقبالت  درا�سات 
كثريمن  طبيعة  اأي�ساأ  واإمنا  فح�سب,  العلم  مفهوم 
موا�سيعها, ول�سيما الجتماعية - ال�سيا�سية. ولأن 
والدينامية  بالتنوع  تتميز  املوا�سيع  هذه  متغريات 
والتعقيد, فاإن تاأثريها ل ي�سمح باإخ�ساع خمرجات 

هذه الدرا�سات اإىل القيا�س و/ اأو الربهنة مثال.
ومنذ  امل�ستقبليني,  من  العديد  ذهب  لذا, 
رف�س  اإىل  اأي�ساأ   املا�سي,  القرن  من  ال�ستينيات 
امل�ستقبلي  اأكد  فمثال  امل�ستقبل.  علم  مفهوم  تبني 
لي�س  امل�ستقبل  "اأن  دو جوفينيل:  برتران  الفرن�سي 
امل�ستقبل  ولأن  الإحتمالت.  عامل  بل  اليقني,  عامل 
يكون مو�سوع علم من  يقينيا, فكيف  لي�س حمدداأ 
العربي  امل�ستقبلي  اأي�ساأ  يوؤكد  ذلك  واإىل  العلوم". 
درا�سات  "اإن  بقوله:  املنجرة  املهدي  املغربي, 

اإ�ستعانت  واأن  حتى  بعلم  لي�ست  امل�ستقبالت 
مبقاربات منهجية من حقول معرفية متعددة".

امل�ستقبالت  درا�سات  ت�سمية  رف�س  اأن  على 
من  كنوع  روؤيتها  اإىل  ـ  باملقابل  ـ  اف�سى  بالعلم  
الدرا�سات البينية  الناجمة عن التفاعل الإبداعي 
العلمية  بني جمموعة من حقول املعرفة, ول �سيما 
والفنية والفل�سفية. وقد ا�سحت هذه اخلا�سية اأحد 
اأبرز ال�سمات التي تتميز بها درا�سات امل�ستقبالت. 
يف  العرب  الباحثني  من  كثري  زال  ل  ذلك  ومع 
امل�ستقبل, و �سواهم, ي�سمي هذه الدرا�سات بالعلم. 

وهم بهذا على خطاأ كبري.
وكما اأن درا�سات امل�ستقبالت تتميز يف اأنها ًتعد 
ح�سيلة مل�ساهمات العديد من حقول املعرفة, كذلك 
متباينة  فكرية  روؤى  من  اإنطالقها  بخا�سية  تت�سم 
امل�ستقبل عند  التي قد يقرتن بها  الكيفية  �ساأن  يف 
حلوله. ولعل اأبرزها واأهمها روؤيتان: الأوىل, وتفيد 
اأن امل�ستقبل ًيعد اإمتداداأ لن�سق املا�سي ول غري. اأما 

الثانية, فهي توؤكد اأن امل�ستقبل م�ساهد بديلة 
متعددة.

روؤية  من  تنطلق  فهي  الأوىل,  الروؤية  عن  فاأما 
ومفهوم  ت�ستوي  قدمية  جذورغربية  ذات  فكرية 
احلتمية التاريخية. اإذ توؤكد على اأن امل�ستقبل ين�ساأ 

من املا�سي ويكون, يف الوقت ذاته, حمكوم به.

من  كثري  بني  انت�سرت  الروؤية,  بهذه  وتاثراأ 
احلرب  منذ  �سيما   ول  الآمريكيني,  امل�ستقبليني 
التنبوء  من  جعلت  اإجتاهية  مقاربات  الباردة, 
النهائية  غايتها  ـ  الأ�سوء  اأو  الأح�سن  ـ  بامل�ستقبل 
املقاربات  هذه  تلتقي  التفا�سيل,  النظرعن  وبغ�س 

عند الآتي: 
الهتمام  ملو�سوع  التاريخي  التطور  تتبع  اأول, 
به  اقرتن  الذي  امل�سار(  )مبعنى  الإجتاه  لتحديد 
يف ما�سي الزمان, ول�سيما الآكرث و�سوحاأ واأهمية.
امل�ستقبل,  على  الإجتاه  هذا  اإ�سقاط  ثانياأ, 
ثم  ومن  �سيكون,  ما  على  كان  ما  �سحب  مبعنى 

التنبوؤء بامل�سهد امل�ستقبلي الأكرث احتمال.
�سيكون,  ما  على  كان  ما  اإ�سقاط  �سوء  ويف 

تفرت�س املقاربات الإجتاهية اأٌن الآمور�سوف تتغيري 
ومن  املا�سي,  بها يف  تغريت  التي  ذاتها  بالطريقة 
ثم فاأن التغيري الذي حدث يف املا�سي �سوف ي�ستمر 
احلركة  منطوق  وفق  وعلى  امل�ستقبل  اإىل  ممتداأ 
التنبوء  اأجل  ومن  املتكررة.  والوترية  الدائرية 
بامل�سهد امل�ستقبلي, ت�ستخدم هذه املقاربات اأدوات 
الريا�سية,  واحل�سابات  الرقمية,  كالبيانات  كمية, 

واملعادلت والنماذج ...الخ .
عدد  اأن  لنفرت�س  تقدم,  ما  على  وكمثال 
�سنوات  خالل  ينمو,  كان  الدول  اأحدى  �سكان 
�سابقة, مبعدل ثابت ي�ساوي %2 يف ال�سنة. وتبعاأ 
للمقاربات الإجتاهية, ي�سار اإىل جعل هذا املعدل 
مبثابة املنطلق للقول اأن امل�ستقبل �سي�ستمر مقرتناأ 
به, واأن كل ما ينبغي عمله هو جمرد توظيف اأحدى 
�سكان  عدد  ملعرفة  كالح�سائية,  الكمية,  الآليات 

هذه الدولة يف الزمان الالحق ٍ)�س(.
اإدخالها  مت  التي  التح�سينات  من  الرغم  على 
اإ�ستمرت   اأنها  اإل  املقاربات,  هذه  على  لحقاأ 
املا�سي  حقائق  اأن  فاإفرتا�سها  للنقد.  تتعر�س 
نكران  على  ينطوي  امل�ستقبل  اإىل  ممتدة  �ستبقى 
يتغري  اأ�سحى  العامل  اأن  حلقيقة  مو�سوعي  غري 
ومبعدل �سرعة غري م�سبوق, ومن ثم ا�سحى يف�سي 
اإىل خمرجات ل ت�سمح ب�سحب قانون الإ�ستمرارية 

على كافة معطيات احلياة. 
وعليه تتنا�سى هذه املقاربات اأن قانون التغيري 
الدول  يف  اإل  املا�سي,  �سورة  بتكرار  ي�سمح  ل 
اأن م�سرية احلا�سر نحو  الراكدة. هذا ف�سالآ عن 
امل�ستقبل ل بد اأن تقرتن مبفاجاآت توؤدي خمرجاتها 
اإىل اأن تكون �سور امل�ستقبل خمتلفة بال�سرورة عن 
�سور املا�سي و/ اأو احلا�سر. ومن هنا راأى البع�س 
اأن املنطق الذي تتاأ�س�س عليه هذه املقاربات ي�ستوي 
اإىل  النظر  دون  العجالت  اأحدى  وقيادة  جمازاأ 

الأمام. 
ح�سيب  الدين  خري  اأكد   لها,  اإنتقادها  ويف   
امل�ستقبل:  ادركت  املقاربات  هذه  اأن  واأخرون, 
كل  )واأن(  �سلفاأ  وكاأنه قدر حمتوم قد حتدد   ..."
التي  النبوؤءة  ي�سبه  فيما  عنه  الك�سف  هو  املطلوب 

ي�ست�سلم لها الب�سر".
وانطالقاأ من اأن هذه املقاربات كانت, يف بداية 
وتطبيقاته  امل�ستقبل  يف  العلمي  بالتفكري  الأخذ  
العملية, الأكرث اإ�ستخداماأ ول�سيما بني امل�ستقبليني 
لها.  انعكا�ساأ  درا�ساتهم  جل  جاءت  الآمريكيني, 
وف�سالآ عن ذلك, عديدة هي الدرا�سات والبحات 
كلمة  حتمل  عناوينها  ا�ستمرت  التي  واملقالت 

امل�ستقبل ب�سيغة املفرد.
وبهذا ال�ستخدام لكلمة امل�ستقبل ُيراد الإيحاء 
ول  واحدة  حتمية  �سورة  على  ينغلق  امل�ستقبل  اأن 
�سور,  على  الإنفتاح  يقبل  ل  فاأنه  ثم  ومن  غري, 

مبعنى م�ساهد, بديلة متعددة.

 مازن الرمضاني
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المستقبل

•كيف كانت بدايتك مع اخلط العربي؟ ومن �شجعك 
على موا�شلة االهتمام به؟ 

حينما  االبتدائية  باملرحلة  اللتحاقي  االأول  اليوم  منذ 
جمال  �شدنى  ال�شبورة  على  اأ�شاتذتى  كتابة  �شاهدت 
والفتات  امل�شاجد  جدران  على  الكتابات  و�شدتنى  اخلط 
الكرمي،  القراآن  م�شاحف  وكتابات  التجارية  املحالت 
كما كان خلط والدي اأبلغ االأثر يف ع�شقي للخط، فقررت 
والتدريب  بالتقليد  البداية  وكانت  ودرا�شته،  فيه  البحث 
. وعندما  الكتب املدر�شية  النماذج من  من خالل بع�ض 
االبتدائية  املرحلة  فى  واأنا  الأ�شاتذتى  موهبتى  ظهرت 
الدرو�ض  حت�شري  كرا�شة  لهم  اأكتب  منى  يطلبون  كانوا 
موا�شلة  على  بت�شجيعى  قاموا  الذين  اأما  بهم،  اخلا�شة 
ومعلمتى  واأ�شتاذتى  ووالدتي  والدي  باخلط  االهتمام 

االأوىل فى املرحلة االبتدائية.
يف  درا�شتك  اأثناء  بها  تاأثرت  التي  ال�شخ�شية  •من 

مدر�شة حت�شني اخلطوط؟
اأداء  فى  االإخال�ض  فى  غاية  وكان  املنعم  عبد  اأ�شتاذي 
يوًما  الكهربائى  التيار  انقطع  حينما  اأنه  واأذكر  عمله، 
وهو ي�شرح در�ض فى خط الن�شخ ظل ي�شرح دون اأن تراه 

اأعيننا، وظل اأثر ما �شرحه داخل عقولنا.
تاأثرت  و  يديها،  على  تتلمذت  التي  ال�شخ�شية  •من 

بها اأثناء م�شريتك اخلطية؟ 
اإبراهيم   حممد  االأ�شتاذ  اأولهم  لكثريين  بالف�شل  اأدين 
واالأ�شتاذ  نعيم  واالأ�شتاذ  الواحد،  عبد  ع�شام  واالأ�شتاذ 

الطرابل�شي، واالأ�شتاذ كامل ابراهيم.
•ما هو التاأثري الذي تركه فيك عميد اخلط العربي 

�شيد اإبراهيم؟
اإبراهيم علًما كبرًيا من اأعالم اخلط العربى، وله  �شيد 

اأعماله  وت�شهد  اخلطية،  اأعماله  يف  املتفرد  اأ�شلوبه 
بتنوع اأفكارها واأ�شاليبها، اإذ يكتب كل اخلطوط باإتقان 
اأكرب االأثر فى نفو�شنا، واأعطى لنا  كبري، مما كان له 
الدافع بكرثة اأعماله، فكان مع تقدم عمره يبذل اجلهد 
اأم�شاقهم،  وت�شحيح  تعليمهم،  تالميذه يف  مع  الوفري 
ا لنهج منهجه ودر�ًشا عملًيا اأن  وكان هذا دافًعا لنا اأي�شً
من يعمل ويجتهد ينال الكثري من التوهج وعلو ال�شاأن.

•هل ي�شتغرق كتابة اخلط كل اأوقاتك؟ وهل تعتا�ش 
عن طريق تدري�ش هذا الفن؟

القلم  اأم�شك  مل  واإن  وقتي،  كل  ياأخذ  العربي  اخلط 
اأعمال  واأ�شاهد  واأقراأ  الكتب  يف  اأبحث  جتدين  واأكتب 
االأقدمني، فاخلط غذاء روحي،  العربى  اأعالم اخلط 
الروحاين،  اجلمال  كنوز  من  كنز  واملطالعة  والكتابة 
ومع  الفنون اجلميلة ومبنزيل،  بكلية  الكتابة  فاأمار�ض 
اأو  بالكلية  �شواء  اأم�شاقهم  واأ�شحح  لهم  اأكتب  طالبى 
مدر�شة اخلط اأو مبكتبي. اأما عن ما اإذا كنت اأعتا�ض 
من التدري�ض، فاخلط العربى له لوائح قدمية ال تواكب 
كُمدر�شى  ونحن  الزمان،  هذا  فى  املعي�شة  متطلبات 
�شامية  ر�شالة  اخلط  تدري�ض  نعترب  العربى  اخلط 
تقدم  ما  ذلك  ولوال  وتراثنا،  هويتنا  على  بها  نحافظ 
اأحد منا ليقوم بهذه املهمة، ولكن ما نفعله فى خدمة 
اأبواب خري كثرية نعتا�ض  هذا الفن ودار�شيه يفتح لنا 

منها بف�شل اهلل.
تاريخ  بقراءة  الكتابة  يف  الفنية  قدراتك  تعزز  •هل 

اخلط العربي واأعالمه وتراجمهم؟
تاريخ  قراءة  فى  امل�شتمر  باالطالع  قدراتى  اأعزز  نعم 
اخلط العربى واأعالمه وتراجمه، واأقتنى الكتب من كل 
بلد اأزورها لتنوع ما فيها من مادة علمية تغذى العقل 

والروح وتزيد من الفكر الفني.

ما  اللوحة اخلطية..  اإكمال  دور مهم يف  •للزخرفة 
هو دورها يف جمال اخلط وجاذبيته؟

الزخرفة ع�شقي الثاين، وقد ح�شلت على املركز االأول 
عام  التخ�ش�ض  دبلوم  فى  اجلمهورية  م�شتوى  على 
1993فهى عن�شر هام ومكمل للوحة اخلطيه فتزيد 
اللوحة جمال فوق جمالها اخلطي، فهى تعطي اللم�شة 
والفكرة  اخلطي،  التكوين  جمال  اإظهار  فى  ال�شحرية 
اأو  االإطار  هى  الزخرفة  اأن  كما  العمل،  عليها  القائم 
اأبهى  فى  اخلطي  العمل  ُيظهر  ما  عادة  الذي  الربواز 
ب�شكل  الزخرفة  توظف  اأن  املهم  ولكن  له.  �شورة 

مدرو�ض ومتقن .
•ما هي اإجنازاتك يف جمال املعار�ش واملخطوطات؟

وكنت  املحلية  املعار�ض  من  العديد  باإقامة  قمت 
اجلميلة  الفنون  بكلية  وذلك  لبع�شها  قوم�شرًيا 
بالقاهرة،  االأوبرا  ودار  الثقافة  وق�شور  باالأ�شكندرية 
و�شاركت فى العديد من املعار�ض الدولية فى دول عدة 
وكذلك  كازخ�شتان.  لبنان،  املغرب،  ال�شعودية،  مثل 
الدولية  واملعار�ض  امل�شابقات  من  العديد  يف  �شاركت 

واملحلية.
اخلط  جمال  يف  ال�شخ�شية  طموحاتك  اأهم  •ما 

العربي؟ 
هناك بع�ض الطموحات التي حققتها، بف�شل من اهلل، 
ومنها اإن�شاء ثاين مدر�شة للخط العربى باالإ�شكندرية، 
واآمل اأن اأكون م�شارًكا مع املخل�شني من اأ�شاتذة اخلط 
العربى يف اأن ي�شبح اخلط مادة اأ�شا�شية تدر�ض جلميع 
مراحل الدرا�شة من املرحلة االبتدائية حتى اجلامعة، 
مدار�ض  خريجي  تعيني  فى  بدورها  الدولة  تقوم  واأن 
اخلط  بتدري�ض  ليقوموا  املتفوقني؛  من  العربي  اخلط 
للخط  يكون  اأن  اآمل  كما  �شليمة،  وقواعد  اأ�ش�ض  على 
العربي ق�شم خا�ض بكلية الفنون اجلميلة ولي�ض مادة 
اجلديدة  امل�شاريع  ببع�ض  حالًيا  واأقوم  تدر�ض،  فقط 
باأ�شلوب فني جديد �شوف  والكويف  الفار�شي  يف خطي 
تكون نقلة يف حياتي الفنية، اإذ حتمل اأفكار جديدة مل 

ي�شبقني اإليها اأحد.
العربي؟ اخلط  يف  املوهبة  اأهل  تن�شح  •مباذا 

فنان  كل  ي�شع  واأن  امل�شتمرة،  بالكتابة  اأن�شحهم 
ي�شتغل  واأن  اإليه،  للو�شول  ي�شعى  نبيل  هدف  موهوب 
وقته فى العمل املفيد، وي�شتفيد من ن�شائح الكبار، واأن 
واأن ال يبخل  املغريات،  له مهما كانت  الغرور  ال ي�شل 
اإليه  اأن ما و�شل  اأحد، وي�شع ن�شب عينيه  بعلمه على 
امل�شتمر،  بالعطاء  �شكرها  من  البد  اهلل  من  نعمة  هى 

باإخراج  النعمة  بال�شكر، و�شكر  النعمة تدوم  اأن  ويعلم 
زكاتها وعدم البخل بها . 

•ماذا تقرتح للنهو�ش بفن اخلط العربي يف م�شر؟
كي ينه�ض البد من الدعم الوزاري الكبري، واالهتمام 
التى  املادية  القيمة  حيث  من  العربي  اخلط  مبدار�ض 
للمنظومة  الدقيقة  واملتابعة  املُدر�ض،  عليها  يتح�شل 
يتحلى  الذي  املدر�ض  واختيار  واالإدارية،  الفنية 
مع  يتعامل  الأنه  املتميز؛  الرتبوي  الفني  باالأ�شلوب 
نف�شيه  له  العربي  اخلط  دار�ض  واأن  االأعمار،  خمتلف 
فى  احلنكة  لديه  يكون  اأن  املدر�ض  من  تتطلب  خا�شة 
فى  وُيحببه  الدار�ض،  لدى  الدافع  يقوي  واأن  التعامل، 

تلقي هذا العلم النافع. كما اأنه البد .
اخلط  لفن  الدويل  دبي  معر�ش  على  تعليقك  •ما 

العربي؟ 
وامللتقيات  املعار�ض  اأجنح  من  الدوىل  دبى  معر�ض 
الدولية، في�شهد متيًزا كبرًيا ودعًما هائاًل من الدولة 
والقائمني عليه، وذلك ملا يقدمه للفنانيني امل�شاركني، 
الدقيق  اختياره  فى  وذلك  متميزه،  مناذج  لنا  ويقدم 
من  امل�شاركني  ابداعات  من  املتميزة  الفنية  لالأعمال 
دول خمتلفه، كما اأنه يهتم بعمل مطبوعه راقية جتمع 

فيها االأعمال وتظهرها ب�شكل فائق اجلمال.
طلب  لو  والذي  اإليك،  املحبب  اخلط  نوع  هو  •ما 

منك خط لوحة �شتبادر اإىل ا�شتخدامه؟
الذي  ولكن اخلط  كثرية،  قلبي  اإىل  املحببة  اخلطوط 
ي�شعفني فى حتقيق اأفكاري ب�شورة �شريعه ومتميزة هو 
اخلط الديواين واجللي ديواين، وذلك ملرونته الفائقة 
زخارف  من  فيه  ملا  الكويف  واخلط  حروفه.  وان�شياب 

هند�شية ونباتية ت�شاعدين على حتقيق اأفكاري.
اإدخال  احلديث  العربي  اخلطاط  ا�شتطاع  •هل 
جتديدات فنية وجمالية ملمو�شة على اأ�شول اخلط 

العربي الكال�شيكية وتكويناته الت�شكيلية؟
معني،  حد  عند  يقف  ال  واالبداع  اجلمال 
فالتجويد فى حد ذاته جمال وابداع، والتجديد 
اخلالقة،  االأفكار  تناول  فى  موجود  احلايل 
اجلمال،  فائقة  الرائعة  التكوينات  من  وهناك 

ولكن تظل القواعد ثابتة دون تغيري.
على  االآيل  احلا�شب  تاأثري  عبارة  •ترتدد 
اأثر  اأنه  تعتقد  مدى  اأي  اإىل  العربي  اخلط 

على هذا الفن وجعله اإلكرتوين؟
الكتابة  فى  االآيل  احلا�شب  ا�شتخدام  بالتاأكيد 
اأثر على البع�ض، ولكن حماوالت املخل�شني لهذا 
�شاخًما،  يظل  اليدوي  الفني  اخلط  جتعل  الفن 
فى  االآيل  احلا�شب  يجعل  اأن  يريد  من  ولكن 
خدمة فنه واالرتقاء به فيجد بالفعل مراده اإذا 

ا�شتخدمه ب�شكل �شليم.
حممد  اخلطاط  حياة  يف  اجلوائز  عن  •ماذا 

اجلوهري؟ 
يل  طالبي  حب  حياتي  فى  االوىل  اجلائزة 
حياتنا  فى  ولكن  اهلل،  بتوفيق  نف�شي  ور�شى 
وكانت  واالأدبي،  املعنوي  بالدعم  ا  اأي�شً نهتم 
دبلوم  امتحان  فى  تفوقى  من  هى  جائزة  اأول 
على  االأول  املركز  على  وح�شوىل  التخ�ش�ض 
م�شتوى اجلمهورية فى اخلط والتذهيب، واأكرب 
دولة  من  تكرميى  هي  عليها  ح�شلت  جائزة 
املغرب ال�شقيق فى مهرجان فا�ض للخط العربي 
جمعية  اأقامته  والذي   ،2016 عام  والزخرفة 
الثقافة  وزارة  مع  الت�شكيلية  للفنون  الكامليون 
املغربية، وح�شوىل على دروع عديدة و�شهادات 
ومنها  املهرجان،  هذا  فى  وتقدير  تكرمي 
والذي  املغرب،  بدولة  بالرباط  اخلط  مهرجان 
بالتعاون  اخلط  لفنون  املغربية  اجلمعية  اأقامته 
مع وزارة الثقافة املغربية، وكرمت فى مهرجان 

اخلط العربي بلبنان بجامعة UAL عام 2016.
يف  دور  لها  التعليمية  املدار�ش  اأن  تعتقد  •هل 

تنمية حب وتقدير هذا اخلط؟
فكرة تواجد مدار�ض للخط العربى عمل جليل له 
�شاأن عظيم، ولكن لكي تتحق اأهدافها ال ُبد من 
االإخال�ض الكبري لدى من يقومون عليها ويكونوا 

على قدر امل�شوؤولية.
اإىل  تنظرون  كيف  اللقاء  هذا  ختام  •يف 

م�شتقبل اخلط العربي؟
اهلل،  بف�شل  م�شتمر  تقدم  فى  العربى  اخلط 
الدعم  ويقدمون  يع�شقونه،  ممن  املخل�شني  ثم 
بالذكر  واأخ�ض  االأقطار،  كل  فى  له  الدائم 
كل  واأقدم  ال�شقيقة.  االمارات  دولة  وال�شكر 
والقائمني  الراقية،  ملجلتكم  والتقدير  ال�شكر 
الفن  هذا  لن�شر  جهد  من  تبذلونه  ملا  عليها؛ 

الراقي.

رأي

غائرة  �شماء  املهيب،  فجرها  و�شاعات  فنزويال 
ثغر  لتقبيل  ت�شتعّد  واأ�شواء  تتالأالأ،  العمق و جنوم  يف 
مدينة  حتت�شن   التي  اجلبال  �شفوح   على  باح  ال�شّ
يف  حّب  اإىل  اأدخلها  اأنا  و  احلنني  بي  ا�شتد  كركا�ض. 
وفاء  جئتها  فقد  اعرفها،  كاأنني  و  لها  اأحمله  قلبي 
اأنق�ض  واأنا  حائرة  كنت  معا.  اإن�شانيتي  و  لعروبتي 
من  م�شاعرها  تقراأ  مدينة  حرويف يف ح�شرتها، هي 
يروي  منها  لون  كل  اأحياءها،  جدران  األوان  خالل 
و  احلّرية  اأجل  من  مود  وال�شّ الكفاح  من  ق�ش�شا 
و  وطن  حكاية  ين�شج  اأحيائها  من  حّي  كّل  االنتماء. 
كل   كان  البطوالت.  و  االنك�شارات  من  زمن  و  اإن�شان 
ونظراتهم  بقلوبهم،  يدي  على  ي�شّدون  قابلتهم  من 
حتيي عرائ�ض اليا�شمني يف روحي فلم اأجد ما اأختاره 
و  جمدها  تنحت  �شاهقة  هامات  �شوى  الكلمات،  من 
جمدا  امل�شيئة  االأر�ض  ت�شاري�ض  على  كفاحها  تنق�ض 

لل�ّشعب ال�ّشجاع.
كركا�ض هي مدينة رغم وجعها و غمو�شها تغمرك 
احلنني،  باأغنيات  ت�شجيك  و  اخل�شو�شّية  و  باحلب 
ترتاءى يل ذاكرتها التي ت�شكل جزًء مّنا ون�شكل جزًء 

منها على اإيقاع التـاأمل و الق�شيدة.
من  غفلة  يف  حقيقية  حلظات  كانت  كركا�ض   
لرتتيب  واإعادة  جديدة  والدٍة  هي  غرينيت�ض،  توقيت 

اخلريطة!.. 

وردا  و  طّيبا   ...�شالما  هناك  قابلتهم  من  لكّل 
اأبي�شا...

مشاعر.. بعيدا عن خط 
غرينتش !...

سناء	جاء	باهلل		

الخطاط محمد الجوهري

آمل أن يكون للخط العربى قسم خاص بكلية الفنون 

العدد 9-  السنة األولى 45العدد 9-  السنة األولى44

الثقافة

او  كني�سة  التهمت نريانه  الذي  الكبري  ب�سبب احلريق  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  اهتزت  ايام  قبل 
تاريخيا  ا�سابة موروثا  واعتربوه فاجعة  قلوبهم  واأدمى  النا�س هنا  اأبكى  ما  نوتردام( وهو  )كاتدرائية 
البلد ع�ست احلدث  ا�ستقراري يف هذا  وبحكم  باري�س،  تاريخ مدينة  له من ن�سيب كبري يف  ملا  مهما  
باأول  اأوال  يجري  ما  تفا�سيل  العاجلة  بعناوينها  تنقل  كانت  التي  االخبار  لن�سرات  متابعا  بتفا�سيله 

لل�سيطرة على احلريق يف تلك الليلة.
�ساهدته،  ان  �سبق يل  والذي  نوتردام(  الفيلم )احدب  اعاد اىل ذاكرتي ذلك  املوؤمل  هذا احلدث 
فوجدت نف�سي مندفعا ليلتها ابحث عنه الأ�ساهده مرة اخرى وبالفعل ح�سلت على ما اريد، حيث يعر�س 
الفيلم الذي كتب روايته الكبري فيكتور هيجو وي�ستمد وقائعه من احداث دارت يف كني�سة كبرية تقع يف 

مدينة باري�س وت�سمى بـ )الكاتدرائية(.
لرمبا من ال�سعب �سرد كل الوقائع التي يعر�سها الفيلم يف هذه ال�سطور، اال ان اال�سارة اىل امر يف 
غاية االهمية يتعلق بحكم الكني�سة والرهبان الذين يخ�سع بع�سهم لنزواته وي�سدر االوامر على هواه 
رغبة منه يف ال�سيطرة والتحكم بكل ما يجري يف البالد، حتى لتجد نف�سك وانت تتابع الفيلم وكاأن ما 

يجري يف العراق اليوم هو ا�سبه ما كان عليه البارحة يف اوروبا.
فال�سورة واحدة اذ ان عمامة رجل الدين التي تهيمن على احلكم يف العراق اليوم هي ذاتها التي 
كان يلب�سها رجل الدين امل�سيحي وحكم اوروبا مع اختالف ال�سكل يف غطاء الرا�س او اجللباب بجبة رجل 
الدين عندنا، القا�سم امل�سرتك هو هيمنة رجال الدين على احلكم، فامللك الذي كان يف الواجهة هو يف 
احلقيقة كان بيدقا بيد الكني�سة، واملت�سلطني اليوم على حكم العراق هم بيدقا اآخر ال ي�ستطيع ان يخرج 

عن ارادة رجل الدين.
اهميته  كل ح�سب  القانون  فوق  التي هي  �سلطته  العراق ميار�س  وال�سغري يف  الكبري  الدين  فرجل 
وموقعه، ال�سغري منهم يعترب نف�سه خطا احمر ورجال ال�سلطة  ي�سفون عليه �سفة القد�سية الأنه مبجال 
ح�سب ما يرون وال ميكن امل�سا�س به، اما الكبري منهم فانه مطوق بهالة من التعظيم وحم�سن بخطوط 
حمر كثرية وال ميكن الأحد ان يتفوه عليه بكلمة. اإال ان هذه الهالة من التقدي�س فقدت الكثري من بريقها 
بعد ان اوغلت طبقة رجال الدين يف �سرقة االموال الطائلة وزادت من غيها، حتى خرج ال�سعب العراقي 
ومبختلف اطيافه والوانه ليطلق �سيحات تقول )باأ�سم الدين �سرقونا احلرامية( مرددينها كاأهزوجة 
�ساحة  يتمو�سع يف قلب  الذي  فيها ن�سب احلرية  ال�سامخ  الن�سب  بغداد وحتت  العراقية  العا�سمة  يف 
هذه  لريددوا  اجلنوبية  العراق  وحمافظات  مدن  بقية  اىل  االهزوجة  انتقلت  ثم  ال�سهرية،  التحرير 

االهزوجة يف تظاهراتهم العارمة التي انطلقت يف البالد موؤخرا.
يف كاتدرائية نوتردام وبعد ان غاىل رجال الكني�سة يف طغيانهم خرج ال�سعب معلنا ثورته انت�سارا 
لراق�سة غجرية كان يراد اعدامها الن احد الرهبان وقع يف حبها واراد ان ي�ستاأثر بها، وب�سبب رف�سها 
له الأنها كانت خمل�سة لزوجها اراد ذلك الراهب املتنفذ ان ينتقم منها فدبر لها املكائد فن�سبوا لها 
حبل امل�سنقة متهيدا الإعدامها، اال ان وقفة ال�سعب معها بخروجهم اىل ال�سارع افلتت رقبتها من حبل 

امل�سنقة فاأنقذتها واطاحت برجل الدين الذي اعرتف وهو يلفظ انفا�سه االخرية بفعلته وجرمه.
فهل من راق�سة تنقذ العراق من هذا ال�سبات العقيم؟

يف  امل�ستمر  البحث  عرب  ذاته  يجد  اأن  للفن  كيف 
ف�ساء حريته..؟

وكيف له اأن يحقق فيما بعد اأثره اجلمايل عرب حفره 
يف  احلداثة  وتيارات  تارة،  الواقع  اأ�سقاع  يف  بعيدًا 
ابتكار  اىل  و�سوال  اأخر،  تارات  والت�سكيل  الر�سم 
م�سهد ب�سري مينحنا املتعة وال�سوؤال على حٍد �سواء.

وللمراأة ح�سورها الفاعل يف ت�سييد معمارية ن�سها 
ت�ستمد  عراقية،  ثقافية  بيئة  اىل  املنتمي  الب�سري 
طالئع  منذ  العراقي،  الت�سكيلي  املنجز  من  ثرائها 
التحديث يف القرن الع�سرين املا�سي. من هنا كان 
املعر�س  يف  العراقيات  للت�سكيليات  املبهج  احل�سور 
ال�سامل وعلى قاعة جمعية الت�سكيليني العراقيني، و 

تزامنا مع عيد املراأة العاملي.
ومبختلف  العراقيات  للت�سكيليات  وا�سعة  م�ساركة 
ي�سع  امل�ستخدمة  الفنية  االأ�ساليب  وبتنوع  االأجيال 
البيا�س مفادها، تعايف الفن  اأمامنا حقيقة نا�سعة 
ينابيع  وتدفق  دماءه،  وجتدد  املعا�سر،  العراقي 
الروؤى اكرث فاأكرث، عرب التاأكيد على دور الفن ف�ساًء 
ثقافيًا، والت�سكيل حتديدًا هو املجال االأرحب القتفاء 
تنت�سر  للتفكري،  م�ساحبٍة  كروؤية  اجلمايل  االأثر 
لهواج�س املراأة وخياالتها، ومن ثم تعيد هي تخليق 
عواملها لتم�سي اأبعد لتج�سيد ن�سها الب�سري، عرب 
ب�سوؤال  مرفقة  الب�سر  متعة  لنا  تعيد  لوحة  ابتكار 
يتجدد على الدوام :يا األهي، كل هذا اللون واجلمال 

�سنعتُه اأناملهّن...؟
معر�س الت�سكيليات العراقيات للعام 2019 ف�ساء 
ونحتًا  ر�سمًا  واالأ�ساليب،  واالأفكار  للروؤى  مت�سع 
وخزفًا، ومبا يولد الو�سول اىل خال�ساِت جتاربهن 
احلراك  من  مهم  جانب  اأطرت  التي  اجلمالية 

الت�سكيلي العراقي.

تنوع االأ�ساليب هو بحث جمايل م�ستمر للقب�س على 
وهذا  الفنان،  نظر  زاوية  من  املجردة  الفن  حقيقة 
واملعرو�سة  لنا،  املقدمة  االأعمال  يف  متج�سدًا  نراه 
عن  امل�ستمر  البحث  حيث  اجلمعية،  قاعة  رواق  يف 
تارة  مغامرة  املتنوعة،  اأ�ساليبه  يف  الفن  م�ستجدات 
بالتجريب م�ستفيدًة من تقانات احلداثة ومدار�سها 
العاملية، واال�ستغال على تقنية اللون واأثره يف اإي�سال 
الت�سويرية  اأ�سكالها  اإن�سائها  مع  التاأثريي،  خطابه 
واحدة  مرة  تلقيها  االأ�سئلة،  من  جملٍة  على  الباعثة 
يف �سالل املتلقي، عرب رهانها اأْن الفن روؤية ال ميكن 
االإدها�س  بعن�سر  تكتفي  وهي  حمموالتها،  تف�سري 
الفنانات  لوحات  تذهب  هنا  من  ذاتها،  لتحقق 
قحطان،  وروؤى  كاظم،  وحمدية  �سفيان،  )متارا 
حاولت  عبداالأمري(..فقد  وزهراء  حممد،  وميالد 
توزعت  لوحة  لنا  تقدم  ان  �سفيان،  متارا  الفنانة 
االأ�سود،  اللون  ح�سور  حيث  )كتاًل(  االألوان  عليها 
اجلهة  يف  يقابله  ال�ساعد  االأبي�س  اللون  ي�ستتبعه 
والذي  ونقاوته،  بكثافته  االأحمر  اللون  االأخرى 
ما، رمبا هي  اأ�سارة  �سكلت  فر�ساة  تخد�سه �سربات 
طائر غريب ميخر �سماوات ف�ساء اللوحة. ت�ساركها 
تناوب  ت�سويري  اإن�ساء  يف  كاظم(  )حمدية  الفنانة 
لون  من  اكرث  ا�ستخدامها  اللون،عرب  �سطح  على 
لتتمركز الفكرة يف الو�سط، متج�سدة ككائن يبث لنا 

اأ�سئلته وحريته.
واحلا�سرة  التج�سيد  اىل  االأقرب  الطافحة  الوجوه 
حتيلنا  االأمري(  عبد  )زهراء  الفنانة  لوحة  يف 
حيث  لن�ساٍء،  تنكرية(  )حفلة  اىل  فنية  كمو�سوعة 

اللوحة )وجهان  للعيان يف ميني  بادية  الوجوه  تظهر 
يف  االأخ�سر  لياأخذنا  قبعتني(،  ترتديان  الأمراتني 
اأبهارِه و من ثم تدرجاته، لتن�سهر الوجوه، بل نكاد 
احلفل  ملفردات  جتميع  ب�سيغة  مبالحمها  نكتفي 
املفردات  ت�سئ  اىل  حتيلنا  بالفنانة  وكاأننا  رمبا، 
والعناوين بعد فقدانها مظاهرها الرباقة. ت�ساركها 
ت�سري  لونية  م�سفوفٍة  يف  اجلبوري(  )زينب  الفنانة 
مت  والذي  اللوحة،  يف  الظاهر  الب�سري  املجموع  اىل 
)فاطمة  الفنانة  وروؤية  العمل  ل�سالح  لونيًا  اختزاله 
زرقة  ي�سق  هالٍل  عرب  اللوين  انخطافها  العبيدي( 

اللوحة.
ي�سي  املعرو�سة،  االأعمال  يف  والروؤى  االأ�ساليب  تنوع 
بلم�سات  املمهور  العاطفي  الدفق  بهذا  الدوام  وعلى 
اأنثوية حانية والتي تعلن انتمائها لعامل املراأة وخيالها 
على  ت�سعها  والتي  لالأ�سياء  نظرها  وزاوية  املتدفق 

الدوام اأمام اأ�سئلٍة ملحة من قبيل:
ــ ماذا علَي اأنا املراأة /االأنثى ان اأقدم..؟

اخليال  وحقول  الرومان�سية  فيو�س  يف  اأبقى  هل 
يجلداِن الذات كل حلظة؟

اأْم علي باإخرتاق ال)تابو( كي اأكون.. ومن ثم ك�سر 
اجلمود الذي ت�سبغه علينا طالءات الواقع؟

اأركب )املغامرة( ومن ثم اال�ستباك مع تفا�سيل  اأم 
احلياة، داخلة عوامل اللوحة ك)ن�س ب�سري( ياأخذ 
جماله الفني والثقايف واجلمايل، عرب اإبتكار اأ�ساليَب 
وتخليق عوامل منطلقة من حاالتنا النف�سية واأفكارنا 
�سرورة  على  والرهان  االآخر،  ثقافة  مع  املتالقحة 
الفن ودورِه االإن�ساين، اأْن مل يكن خال�سنا الوجودي، 
اللوحة  قما�سة  على  االأثر  بالغة  مو�سوعة  لنفرغها 

)الكانفا�س(.
�ساكر ح�سن  الراحل  الت�سكيلي  والناقد  الفنان  يقول 
النقد،  ي�سبق مقايي�س  الفنان  اأن  �سعيد:)�سحيح  اآل 
اإال انه م�سبوق اأبدًا ب�سروط االإبداع(، والأن الواقعية 
لوحة  انتاج  يف  االأ�سا�س  القاعدة  هي  الر�سم  يف 
فقط،  الهند�سية  بحدودها  لي�س  االأبعاد  متكاملة 
وامنا بقدرتها البليغة على التنظيم، ذلك انها متثل 
)االأر�سية التاريخية( باالإحالة اىل العمق التاريخي 

للفنان.
خليف،  )الوان  الفنانات  ا�ستغاالت  هنا  جاءت  لذا 
عطاء  فا�سل،  غفران  مظفر،  ر�سل  �سبحي،  الهام 
البغدادي، نور خليف، هند ظافر، نهلة الكربالئي( 
اللوحة  مل�سهدية  نظٍر  زاوية  اختيار  كل على حدة يف 
فني  عمل  تقدمي  ثم  ومن  بعنا�سرها،  واالعتناء 

يبغى االكتمال مع املتلقي. لتنعطف بنا لوحة الفنانة )نور 
عنا�سرها  )ح�سية(  م�سهدية  لنا  تقدميها  عرب  علي( 
اأرجوحة  يف  جل�سا  )عري(  حلظة  يف  وامراأة(  )رجل 
ت�سبه )تفاحة(..!! عرب جدلية رجل بن�سف وجٍه، واإمراأة 
ا�سارة  يف  الطويل،  �سعرها  خلف  متامًا  وجهها  يتوارى 
املتجددة، عرب  )اأدم وحواء( يف خطيئتهما  لق�سة  رمزية 
الواقعي  للمنحى  اأ�سفنا  ولو  العامل.  بهيوىل  ت�سي  خلفية 
يف  اليها  وامل�سار  املعرو�سة  االأعمال  عليه  توافرت  الذي 
اأ�ستغلت  التي  اللوحات  عدد  كذلك  نر�سد  هذا،  مقالنا 
الت�سخي�سية  روؤاها  وجتدد  )البغداديات(  مو�سوعة  على 
وعنا�سرها اللونية، ومن اأ�سلوبيتها، ومن ما نراه يف لوحات 
�ساهرة  دنبو�س،  زينب  قا�سم،  )اميان  الفنانات  من  كل 
مهدي، �سهى عبداجلبار، �سفاء هادي، نغم �سالح، هديل 
اأ�سلوب  مالم�ستها  عرب  حت�سر  علي(..ا�ستغاالت  حممد،  
الر�سم العراقي يف ع�سر ريادتِه، عرب خطوط جواد �سليم 
بروحها  البغدادية  البيئة  وموؤثرات  الت�سويرية  و�سحناته 
االآغا(  الفنانة )و�سماء  األوان  االنطباعية، وكذلك ح�سور 
وبهجة  وثنيات ج�سمها،  البغدادية  املراأة  بر�سم  واعتنائها 

الوان اأزيائها.
قراءة ملا مت عر�سه يف رواق جمعية الت�سكيليني العراقيني، 
عديد  ا�ستنطاق  العراقيات،عرب  الت�سكيليات  معر�س  يف 
لنا  اأظهرت  حتديدًا،  الر�سم(  )لوحات  الفنية  االأعمال 
وتاأكيد  العراقية،  للت�سكيلية  احل�سوراالأ�ستثنائي  فاعلية 
فكرة  التحديث  �سعلة  معها  حاملة  الفن  حقل  يف  دورها 
لنا  يعد  مل�ستقبل  ا�ست�سراف  رحلة  يف  وابتكارا،  واأ�سلوبًا 

بالكثري من ف�ساءات العطاء.

جـــالل النداوي

نصير الشيخ

 نريد راقصة ..!!

كالم اخـــر 
جماليات األداء الفني..

في معرض تشكيليات عراقيات
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الثقافة

االقتصاد

  غسان الطالب

2003 ، فاحلديث عن البناء االقت�صادي يف 
من  لي�س   ،1968 العام  بعد  احلكم  جتربة 
ال�صطور القالئل هذه  ال�صهل احلديث عنها يف 
فعلى  حققها.  التي  االجنازات  حلجم  نظرا 
الرغم من التحديات الهائلة التي ورثها احلكم 
عن  لتثنيه  طريقه  اعرت�صت  التي  او  الوطني، 
على  بالفائدة  يعود  اجناز  او  تقدم  اي  حتقيق 
االول  همه  فكان  العربية،  االمة  وعلى  العراق 
واجتماعيا  اقت�صاديا  الداخلية  الوحدة  بناء 
و�صيا�صيا ليجعل من العراق قاعدة �صلبة متكنه 
التقدمي  القومي  م�صروعه  لتنفيذ  العمل  من 
االمة  متتلك  ان  بعد  العربية  الوحدة  قيام  يف 
ثرواتها ومقدراتها، فكان قانون احلكم الذاتي 
اعترب  والذي   1970 اآذار   11 يف  لالأكراد 
اجنازا كبريا للمحافظة على وحدة العراق بعد 
ثم  ال�صهيوين،  للتج�ص�س  وكرا  �صماله  كان  ان 
اال�صتقالل  الإجناز  النفط  تاأميم  عملية  تالها 
ال�صركات  �صرا�صة  الرغم من  على  االقت�صادي 
الدولية  والقوى  النفط  ا�صتخراج  على  املهيمنة 
ا�صدار  اىل  قوة  وبكل  العراق  وم�صى  خلفها، 
النفطي  االأنتاج  كامل  وعودة  التاأميم  قرار 
ل�صاحله، ثم ا�صتمر يف ال�صعي لتطوير قدراته 
الوطنية يف جمال انتاج النفط وت�صديره بقوى 
نوعية  نقلة  احداث  كانت  والنتيجة  وطنية،  
هائلة و�صريعة يف حياة املواطن واملجتمع �صملت 
زراعة  و  �صناعة  من  االقت�صادية  القطاعات 
وخدمات، اهمها قطاع ال�صحة والتعليم متثلت 

الرو�صة  من  التعليم  جمانية  قانون  اإ�صدار  يف 
القانون  هذا  وتوج  الدكتوراه،  �صهادة  اإىل 
االخت�صا�صات  ملختلف  جامعة   12 باإن�صاء 
االآالف  ع�صرات  اإيفاد  اىل  اإ�صافة  العراق،  يف 
درا�صاتهم  ليكملوا  العليا  الدرا�صات  طلبة  من 
والعاملية  االأوروبية  العليا يف خمتلف اجلامعات 
املتميزة،  والعلمية  االأكادميية  ال�صمعة  ذات 
كافة  التنمية يف  ويف تخ�ص�صات تخدم خطط 
امل�صت�صفيات  العالج يف  القطاعات، ثم جمانية 
العراقية كافة، حيث كان لزيادة العائدات املالية 
التي حت�صل عليها الدولة نتيجة التاأميم الدور 
والعامل  االقت�صادية  النه�صة  بناء  يف  االأ�صا�س 
للبلد  ال�صيا�صية  القوة  دعم  يف  كذلك  املهم 
والبناء  التقدم  العراق منوذجا يف  ا�صبح  حتى 
نظرنا  فلو  النامية،  وكذلك  العربية  الدول  بني 
القطاعات  م�صتوى  على  االجنازات  بع�س  اإىل 
االقت�صادية املحورية مثل قطاع الزراعة، قطاع 
ال�صناعة، قطاع اخلدمات، فعلى �صعيد قطاع 
الزراعة، ميكن الأي متابع او مراقب ان ير�صد 
احلكم  فقبل  القطاع،  هذا  يف  النوعية  النقلة 
الوطني وبالتحديد من 1958 ولغاية 1968 
لقطاع  الكايف  االهتمام  الفرتة  هذه  ت�صهد  مل 
م�صادر  وتوفر  االرا�صي  خ�صبة  رغم  الزراعة 
املياه ب�صكل كايف حيث ميتاز العراق مب�صاحات 
لكن  للزراعة،  ال�صاحلة  االرا�صي  من  �صا�صعة 
كانت  التي  اخلا�صة  امللكيات  يف  كانت  املع�صلة 
وبالتايل حرمان  االقطاع،  ت�صنيف  اىل  ترتقي 

احلكم  و�صول  ومع  القطاع،  لهذا  االمثل  اال�صتغالل  امكانية  من  املجتمع 
اىل  االلتفات  اأولوياته  �صمن  كان  العراق  الإدارة  الفعلية  للقيادة  الوطني 
االآالف  مئات  توزيع  منها  نذكر  اجراءات  عدة  خالل  من  الزراعة  قطاع 
للمواطنني بتكاليف رمزية، وجمانية  خلريجي كليات   االأرا�صي  من قطع 
الزراعة بهدف ا�صتثمارها يف م�صاريع تعود بالنفع على املجتمع، ومل يتوقف 
الدعم لهم عند ذلك، بل وفرت الدولة املعدات واالآالت وكافة امل�صتلزمات 
املح�صنة  البذور  توفري  اىل  ا�صافة  رمزية،  باأجور  للمزارعني  الزراعية 
واالأ�صمدة جمانا للمزارعني، رافق ذلك ان�صاء الع�صرات من ال�صدود املائية 
التي ت�صتغل يف توفري احتياجات الزراعة املروية، واملعلومة التي ال يعرفها 
بني  ال�صناعي  الثالث  النهر  بناء  وهي  الزراعي  القطاع  حول  الكثريون 
النهرين، دجلة والفرات امتدادا من بغداد وحتى �صط العرب يف الب�صرة، 
بطول قدره �صبعمائة كيلومرت، مع اجناز بناء 85 ج�صرا فوق هذا النهر، 
االرا�صي  غ�صل  عملية  بعد  املاحلة  البزل  مياه  لت�صريف  خم�ص�س  وهو 
املاحلة وا�صت�صالحها حتى تكون �صاحلة للزراعة، حيث كان مقدرا ملجموع 
االرا�صي التي ميكن لها ان ت�صتفيد من هذا امل�صروع بحدود �صبعة ماليني 
هكتار، �صار االهتمام بالقطاع الزراعي وفق روؤية احلكومة اآنذاك باأن يكون 
العراق �صلة للغذاء العربي واأمنه الغذائي كما كان يتمنى الرئي�س الراحل 
الغذائي  االأمن  حتقيق  من  اهلل  ميّكنني  اأن  ''اأمنيتي  ويقول:  ح�صني  �صدام 

لالأمة العربية''.
اما على �صعيد قطاع ال�صناعة فكانت الروؤيا امل�صتقبلية لهذا القطاع ان 
تكون له م�صاهمة وح�صة كربى يف مدخالت الدخل القومي بدل االعتماد 
بعوامل  ايجابا  او  �صلبا  يتاأثر  متحرك  قطاع  باإعتباره  النفط  قطاع  على 
امل�صتقبل،  اجل  من  عليها  املحافظة  واجب  ثروة  انه  اىل  ا�صافة  خارجية 
وال�صناعات  التكنولوجية  ال�صناعات  قيام  على  جاهدة  عملت   ثم 
البرتوكيماوية والفوالذية، واحلر�س ال�صديد على ادخال التقنية املتطورة 
و  طموح،  اقت�صادي  منو  م�صتوى  حتقيق  بهدف  احليوي،  القطاع  هذا  يف 
لهذا  ر�صمت  التي  القومية  التنموية  اخلطة  وفق  االنتاج  معدالت  زيادة 
ال�صغرية  ال�صناعات  يف  املخت�صة  امل�صاريع  من  املئات  وهناك  القطاع، 
واملتو�صطة ثم الثقيلة وال�صناعات الع�صكرية التي انفرد بها العراق حمدثا 
تفوقا منقطع النظري �صاهمت برفع قدراته الع�صكرية ب�صكل هائل والتي ال 
جمال لذكرها يف هذه املقالة املحدودة امل�صاحة، ناأمل ان تتاح لنا الفر�صة 
عن  نعجز  التي  التجربة  هذه  اجنازات  من  بع�س  عن  للحديت  م�صتقبال 

اعطائها حقها يف مقالة او درا�صة منف�صلة.

النهرين  بني  ما  "بالد  ي�صمى  ما  او  العراق 
بالد  من  جزء  وهو  الرافدين   بالد  او   ،"
 ، فيها  االكرب  اجلزء  وميثل  اخل�صيب  الهالل 
ما  االإقليمية(،  املياه  )مع  الكلية  م�صاحتة  تبلغ 
435052 كيلومرت مربع، وقد كان  جمموعه 
ميتد  والتي  العامل  يف  احل�صارات  الأقدم  مهدا 
تعر�س  عام،  االآف  ع�صرة  من  الأكرث  تاريخها 
خاللها للعديد من الغزوات التي ا�صتهدفت اإرثه 
ومياه،  خ�صبة  ارا�س  من  وموارده  احل�صاري 
ا�صافة اىل ما يتمتع به من موقع ا�صرتاتيجي. 
بلد  عن  تعريفية  كمقدمة  ال�صطور  هذه  اأوردنا 
قيا�صي  بوقت  االقت�صادي  للبناء  جتربة  قدم 
  1968 العام  بعد  الوطني  احلكم  فرتة  اإبان 
عام  يف  البلد  واحتالل  االأمريكي  الغزو  ولغاية 

فوهة قلم

ا وتوقفُت طويالاً مبجرد اأن بداأت كتابة عمودي لهذا العدد،  فّكرُت كثرياً
ا، كّل  فاالأحداث كثرية ومتداخلة يف عاملنا العربي، ويف املحيط العاملي اأي�صاً

االأمور مت�صابكة، ولوهلة ت�صعر باأّنك عالٌق داخل م�صيدة عنكبوت!
االأفعال  وردود  نوتردام  كني�صة  حريق  حادثة  عن  �صاأكتب  تراين  هل 
ا�صتهدفت  التي  التفجريات  اأم  و�صامت!  حزين  بني  ما  حيالها،  املتباينة 
مفاجاأة  اأم  الف�صح؟!  عيد  مع  بالتزامن  وفنادقها  �صرييالنكا  كنائ�س 
العالقات احلميمية التي باتت تربط النظام ال�صعودي بحكومة عادل عبد 
ال�صيول  اأخبار  اأم  بقدميه؟!  ليدن�صها  الكعبة  اأبواب  له  فتحوا  املهدي، حتى 
العراق  جنوب  اإىل  باالإ�صافة  االأحواز،  مدن  يف  العرب  اأهلنا  اأغرقت  التي 
ا؟! لكنني ويف خ�صم كل ذلك قررت التوقف للحديث عن اإرادة  و�صرقه اأي�صاً

نع العجائب!  ال�صعوب احُلّرة يف قهر امل�صتحيالت و�صُ
الرت�صح  وعدم  اال�صتقالة  على  رئي�صه  اأرغم  ال�صجاع  اجلزائر  �صعب 
لوالية خام�صة، وذلك من خالل موقفهم الثابت، وجهدهم املوّحد، وهدفهم 
املُ�صرتك الوا�صح، ثم حلق بركبهم االأ�صقاء يف ال�صودان واأطاحوا بالب�صري 
واأجربوه على التنحي، ومن قبلهم ب�صنوات فعلها ال�صعب التون�صي بخلع بن 
علي، وكذلك ال�صعب امل�صري الذي قام بتغيري حكومتني، مبارك وُمر�صي، 
اأّن  خا�صة  الدورامل�صرف؟!  هذا  مثل  من  العراق  �صعب  مينع  ترى  يا  فماذا 
ويطالبون  ال�صيا�صيني  ف�صاد  من  ي�صكون  عجاف،  �صنواٍت  ومنذ  العراقيني، 
ا يف كل مكان، بل وجعلوا منهم  برحيلهم والق�صا�س منهم، وي�صتمونهم علناً
ا ما كنا ن�صهد انتفا�صات �صغرية هنا وهناك،  مثاالاً لل�صخرية والتندر، ودائماً
�صرعان ما يتم قمعها وتنتهي، فاإىل متى هذا اجلهد ال�صائع ب�صبب الفرقة 
الهوية  ب�صبب  ال�صعب،  اأبناء  بني  ا  واقعاً ا  اأمراً ال�صديد،  ولالأ�صف  باتت،  التي 
الع�صائرية واالنتماء الطائفي؟! متى ن�صهد وحدة اأبناء الرافدين احلقيقية 
التي تك�صر كل رموز اجلهل والتخلف والطغيان، وحدة تقتلع الف�صاد واأهله 
من جذورهم، وحدة وطنية ت�صع ن�صب عينيها العراق فح�صب دون النظر 
اإىل اأية هوية فرعية ثانية، دينية �صواء كانت اأم قومية، ومن دون اال�صتماع 
تاريخه  وا�صتح�صار  العراق،  ل�صوت  فقط  االإن�صات  بل  واأحزاب،  ملراجع 
نوع  كان  مهما  التاريخ  ذلك  عظمة  من  جزء  الأي  ا�صتحقاٍر  دون  واأجماده، 
اأبناء  يا  فانه�صوا   ،2003 عام  حتى  التاريخ  قبل  ما  منذ  فيه،  احُلكم 
الرافدين بح�صارة االأولني الِعظام واأجمادهم، و�صدق ال�صاعر حينما قال: 

)اإذا قال العراق ف�صدقوه... فاإّن القول ما قال العراق(.. وعا�س العراق! 

سعد الرشيد

إذا الشعُب يوًما...!
علللن اللللبلللنلللاء االقلللتلللصلللادي لللبللاد 
)2003  1968( اللللللرافلللللديلللللن 
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الجمال حول العالم .. حقائق 
و غرائب

مهرجان الربيع الثقافي في هولندا



علي المرعبي

السياسة

العربي،  �شعبنا  حتيات  لكم  ننقل  اأن  اأوال  نود   
االطمئنان  ويود  واخلري،  ال�شحة  لكم  يتمنى  الذي 

عليكم.
االمة  �صوت  العرب  كل  جملة  يف  لكم  حتياتي 
يف اوربا واحلمد هلل انا بف�صل اهلل يف �صحة جيدة 
وعربكم ار�صل حتيات حارة ل�صعبنا العربي يف كل 
والذي  املهاجر  يف  �صعبنا  بالتحية  واخ�ص  مكان 
حافظ على �صلته العميقة بالوطن االأم وقدم و ما 

زال يقدم الدعم لق�صايانا العادلة .
ت�شادف هذه االأيام ذكرى بدء غزو العراق من 
كنتم  وهل  حينها؟  تقديركم  كان  كيف  ال�شر،  قوى 

متاأكدين من الغزو؟
االمربيالية  ان  نتوقع  كنا  احلقيقة  يف 
�صوف  العاملية  وال�صهيونية  الغربي  واال�صتعمار 
تاأميم  منذ  العراق  يف  وجتربتنا  حلزبنا  تت�صدى 
عندما  تاأكدنا  وازداد  ال�صبعينيات  بداية  النفط 
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كن��ا اول م��ن ق��اوم و معنا المجاه��دون العرب 
الذين تطوعوا قبل الغزو و قاتلوا معنا ضد الغزاة

يتطلع ال�ضعب العربي، اإىل معرفة موقفكم وراأيكم مبا يخ�ص الو�ضع العراقي 
الغزو  بعد  تتغري  مل  التي  املبداأية  مواقفكم  على  ثباتكم  بعد  خا�ضة  والعربي، 
االقليمية  ال�ضر  قوى  من  والوا�ضع  ال�ضر�ص  االأجنبي  الهجوم  رغم  واالحتالل، 
ال�ضعبة  الظروف  كل  يف  م�ضداقيتكم  على  احلفاظ  وا�ضتطعتم  والدولية. 
الوطني،  العراقي  واجلي�ص  البعث  �ضهداء  من  الكبرية  االعداد  رغم  واخلطرية، 

واملقاومة العراقية البطلة.
جملة »كل العرب« يهمها اأن تلتقي بكم يف هذا احلوار، حتى ننقل للراأي العام 
عليكم،  مرت  التي  احلاالت  كافة  من  نظركم  ووجهة  روؤيتكم  والدويل  العربي 

والتطورات التي تعي�ضونها، وا�ضت�ضرافكم للم�ضتقبل.
له  تو�ضح   التي  الت�ضاوؤالت  كل  على  منكم  يتطلع  ان  ينتظر  العربي،  القارئ 
هذا  ب�ضرف  نحظى  اأن  ابراهيم  عزة  الكبري  املنا�ضل  �ضيادة  الفخر  ولنا  املوقف. 
اللقاء، الذي يتزامن مع بدء الغزو للعراق، و انطالق املقاومة الوطنية العراقية، 

و ذكرى تاأ�ضي�ص حزب البعث العربي االإ�ضرتاكي.

عزة ابراهيم: 



تاأخذ  �النفجارية  �حل�سارية  �لتنمية  بد�أت 
ميادين  يف  وخا�سة  نتائجها  وتظهر  مد�ها 
ثم  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  و�لتعليم  �لرتبية 
�مليادين �الأخرى وكان �كرث ما �فزع قوى �ل�سر 
�ال�ستعماري هو بناء �جلي�س �لوطني �لقومي 
و�خلرب�ء  �لعلماء  جي�س  و�عد�د  �لعقائدي 
�ملتقدمة  �لع�سكرية  �ل�سناعة  ثم  و�لباحثني 
و�الكتفاء �لذ�تي الأهم عنا�سر �لغذ�ء، �حلبوب 
�حل�سار  فبد�أ  و�ل�سكرية  �لزيتية  و�ملحا�سيل 
�لثانية  �لقاد�سية  حرب  قبل  مبكر  بوقت 
و�سجعوه  بال�سالح  و�أمدوه  �خلميني  فحركو� 
على �لعدو�ن حتى طالت �حلرب ثمان �سنو�ت 
وكان  و�لتقدم  �لتنمية  نظم  فيها  توقفت 
�لقومي  �لوطني  �لنظام  ��سقاط  هو  هدفهم 
�حلزب  ��سقاط  عن  فعجزو�  �لتجربة  و�إيقاف 
�أوقفو� م�سرية �لتنمية وغرق  وثورته ولكنهم 
�لعر�ق بالديون فانت�سر �لعر�ق يف هذه �حلرب 
�ل�سر�سة فجن جنونهم فبد�أت �لتعبئة جليو�س 
هذه �لقوى بعد �نتهاء �حلرب بانت�سار �لعر�ق 
فبد�أت  �لكويت  مو�سوع  فدبرو�  مبا�سرًة 
لدخول  �الول  �ليوم  منذ  �لعر�ق  على  �حلرب 
�لكويت بكل ��سكالها ومل تتوقف حتى �حتالل 

�لعر�ق عام 2003.
�لكاملة حلجم  �لت�سور�ت  لديكم  كانت  هل 
�لعر�ق  جي�ض  على  �الأجنبي  �لع�سكري  �لتفوق 

وت�سليحه �لذي �أنهكه �حل�سار؟
نعم كنا نعرف �ن مو�زين �لقوى يف �سالح 
من ح�سد قو�ه ل�سن �حلرب علينا فذلك كان 
ففرتة  �نكاره  �ملمكن  غري  ومن  جد�  و��سحا 
�لع�سكرية  و�لعمليات  جي�سنا  �نهكت  �حل�سار 
و�سبه  متدرج  تدمري  �ىل  �دت  فرت�ته  طو�ل 
بتدمري  ذلك  و�قرتن  �مل�سلحة  لقو�تنا  يومي 
نتحمل  كنا  ولكننا  القت�سادنا  �ي�سا  متدرج 
م�سووؤولية قيادة �لعر�ق نحو بر �المان بقدر 
وحاولنا  قدر�ت  من  منلك  وما  ن�ستطيع  ما 
من  �ملعنويات  بتقوية  �سمودنا  نعزز  �ن 
باإختالل  و�لتذكري  �لوطنية  �لتوعية  خالل 
فتحو�  �لذين  �جد�دنا  بني  �لقوى  مو�زين 
كالفار�سية  �لقدمية  و�المرب�طوريات  �لعامل 
كرثة  غلبت  موؤمنة  قلة  �ن  وكيف  و�لرومية 
و�سو�ب  باهلل  �الميان  بف�سل  و�سالة  معادية 
لكن  للعامل،  حملناها  �لتي  �خلالدة  �لر�سالة 
�عد�د�تنا  كل  من  من  �كرب  كانت  �مل�سكلة 
مبو�زين  وقتها  تعلق  �المر  الن  للمو�جهة 
بد�أ  فالعدو  نوعيا  خمتلفة  ع�سرية  قوى 
حربه دون نر�ه بينما �جد�دنا عند �لفتوحات 
عدوهم  مع  يتو�جهون  كانو�  �ال�سالمية 
�لت�سحية،  و��ستعد�دهم  باأميانهم  ويرهبونه 
وت�سقط  طائر�ته  نرى  وال  يق�سفنا  وكان 
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 يكفي فخرا شعبنا و حزبنا 
انه قاوم ببسالة لمدة واحد 
وعشرين يوما أقوى جيوش 

العالم واكثرها تقدما 
تكنولوجيا.

نشعر بالفخر واالعتزاز الن 
حزبنا تعاظمت جماهيريته 

بعد الغزو مثلما تعززت 
قدراته التنظيمية.

ال  �ماكن  من  منطلقة  �سو�ريخه  علينا 
ن�ستطيع �لو�سول �ليها، وهكذ� �خذت قدر�تنا 
باال�سل  �نها  رغم  ب�سرعة  تتاآكل  �لع�سكرية 
كانت مـتاآكلة نتيجة �حل�سار ومنعنا من �سر�ء 

�ال�سلحة �حلديثة.
ورغم كل ذلك فقد قاومت قو�تنا �مل�سلحة 
بب�سالة ما �ن دخلت قو�ت �لغزو جنوب �لعر�ق 
و��ستعلت �ملقاومة �ل�سعبية �مل�سلحة �بتد�ء من 
وخ�سرنا  بغد�د  �ىل  �لو�سول  حتى  ق�سر  �م 
�آالف �ل�سهد�ء من �ملقاومني و�لقو�ت �مل�سلحة 
ودمرت ��سلحتنا. و ز�د �المر تعقيد� الأن قو�ت 
�لغزو �سلكت طريقا خارج �ملدن غالبا للو�سول 
�ىل بغد�د وعندما كانت تدخل �ملدن م�سطرة 

كانت تو�جه مبقاومة �سر�سة.
 وهذ� �خليار جعل قدرتنا على منع �لتقدم 
خارج �ملدن �سعيفة النها تتطلب �وال وقبل كل 
تتقدم  �لتي  قو�تنا  يحمي  جويا  غطاء  �سيء 
ع�سكريا  متقدم  عدو  �مام  مك�سوفة  ملناطق 
علينا بكثري وميلك قوة جوية هائلة �لتطور، 
لذلك ��ستطاعت �لقو�ت �لغازية منع تعر�سها 
لها  تتعر�س  �ن  ميكن  كان  �سخمة  خل�سائر 
بغد�د.  نحو  تتقدم  وهي  كلها  �ملدن  دخلت  لو 

مثاال  �ملطار  معركة  جعلت  �حلالة  وهذه 
قو�تنا  بطولة  مثلت  جهة  من  فهي  مزدوجا 
�لقو�ت  تقدم  ل�سد  �ندفعت  �لتي  �مل�سلحة 
قو�ت  �أربكت  هائلة  ب�سالة  و�ظهرت  �لغازية 
من  ولكنها  كبرية  خ�سائر  حتمل  �لذي  �لعدو 
�ألوية مدرعة كاملة  �بادة  �أدت �ىل  جهة ثانية 
�لتفوق  نتيجة  �مل�سلحة  قو�تنا  جوهرة  كانت 

�لع�سكري و�لتكنولوجي �لهائل للعدو علينا.
�أعددمتوها  �لتي  �لبديلة  �خلطط  هي  ما 
للقو�ت  �لنوعي  �لع�سكري  �لتفوق  لتفادي 

�الأمريكية وحلفائها؟
خلو�س  مبكر  بوقت  �سعبنا  �عددنا  لقد 
فدربنا  ومنجز�تها  �لثورة  عن  �لدفاع  معركة 
وزعنا  و  ون�ساًء  رجااًل  مقاتل  ماليني  �سبعة 
باالإ�سافة  منهم  ماليني  خم�سة  على  �ل�سالح 
�لقاد�سية  حرب  �نتجتهم  �لذين  �ملقاتلني  �ىل 
ومد�خلها  �ملدن  م�سك  خطة  و�أعدو  �لثانية 
فاأرعب �لعدو هذه �العد�د و�لتخطيط عندما 
جنوب  يف  �سغرية  عر�قية  مبدينة  ��سطدم 
�ملقاومة  قوى  �أوقفت  ق�سر  �أم  ��سمها  �لعر�ق 
�أ�سابيع  و�همها  �لعدو  �رتال  �أقوى  �ل�سعبية 
و�ختار  خططه  �لعدو  فغري  حدودها  عند 
جتنب �لدخول يف �ملدن �و �لتقرب منها و�ختار 
�سيء  كل  يف  تفوقه  ي�ستثمر  لكي  �ل�سحر�ء 
�جلي�س  و�ظهر  بغد�د  دخل  حتى  جي�سنا  على 
رغم  ن�سريها  قل  بطوالت  �لعظيم  �لعر�قي 
�ملطار  معركة  وكانت  للعدو  �لهائل  �لتفوق 
�ل�ساهد �الول على بطولة �جلي�س و�إ�ستب�ساله 
�ال�سلحة  ي�ستخدم  �ن  �لعدو  ��سطر  حتى 

�ملحرمة دولياً.
م�سادر  ذكرتها  �لتي  �لبديلة  �خلطة 
م�ستقلة، بتحول �جلي�ض �لعر�قي من �ملو�جهات 
�لع�سكرية �لكال�سيكية، و�الإنتقال �إىل مو�جهات 

�لكفاح �مل�سلح، هل كانت ناجحة؟
فخ�سارتنا  �لنجاح  غاية  يف  كانت  نعم 
عنه  عو�س  و�حتاللها  و�ملدن  للمو�قع 



باإنطالق مقاومة م�سلحة وفقا لقو�عد حرب 
قدر�ت  تدهور  مع  بد�أت  و�لتي  �لع�سابات 
جي�سنا على مو��سلة �حلرب �لنظامية فبد�أت 
�ملقاومة  �و  �ل�سعبية  �لتحرير  حرب  �سفحة 
�ملاليني  على  ��سا�سا  �عتمدت  و�لتي  �مل�سلحة 
�سباط  وعلى  مبكر  بوقت  دربناها  �لتي 
�المنية،  و�الجهزة  �حلزب  ومقاتلي  جي�سنا 
�سو�ء  فور�  �مل�سلحة  �ملقاومة  با�سرو�  فهوؤالء 
بت�سكيل  وقمنا  بالعفوية،  �و  حمكم  بتنظيم 
كل من  بدعم  وقمنا  متعددة  مقاومة  ف�سائل 
حرب  الأنها  �لبعثيني  غري  من  �ملقاومة  يريد 
كل  و�جب  �لعر�ق  عن  و�لدفاع  �ل�سعب  كل 
�لعر�قيني، فلم نكن منيز بني بعثي وم�ستقل �و 
من �يديولوجيا �سيا�سية �خرى قدمنا �ل�سالح 
و�لدعم �لع�سكري و�لتدريب و�خلربة لكل من 
�سباط  و�نت�سر  �لغز�ة  �سد  �ل�سالح  حمل  �ر�د 
�لوطنية  �ملقاومة  ف�سائل  كل  على  �جلي�س 
يف  �سجلنا  لهذ�  و  و�ال�سالمية،  و�لقومية 
�لتاريخ باأن �ملقاومة �لعر�قية هي �ول مقاومة 
مب�ساركة  �ل�سرعة  بهذه  تبد�  �سعبية  م�سلحة 
�آالف �ملقاتلني مرة و�حدة ويف عدة مناطق يف 
�آن و�حد، بينما كانت حرب �لع�سابات يف �لدول 
تتو�سع  ثم  ��سخا�س  بب�سعة  تبد�أ  �الخرى 
وكوبا  �جلز�ئر  يف  ح�سل  ما  هذ�  و  تدريجيا 
�لعر�قية  �لتجربة  لكن  وغريها  وفل�سطني 
بد�أت  م�سلحة  مقاومة  �نتجت  باأنها  �نفردت 
بف�سل  مت  ذلك  وكل  �ملقاتلني،  باآالف  �لقتال 
على  �ملدربني  �ملدنيني  من  للماليني  �عد�دنا 
�سباط  �إلتحاق  ونتيجة  �لع�سابات  حرب 
وت�سكيلهم  �مل�سلحة  �ل�سعبية  باملقاومة  جي�سنا 
وبغ�س  �لعر�قيني  كل  �سمت  مقاتلة  لف�سائل 

�لنظر عن هويتهم �ل�سيا�سية.
�ل�سعبية  �ملقاومة  كانت  �لبديلة  خطتنا 
�مل�سلحة �لتي �عطت ثمارها باإجبار قو�ت �لغزو 
 75 على حتمل خ�سائر هائلة بلغت �كرث من 
جهات  �ح�ساء�ت  ح�سب  �مريكي  قتيل  �لف 
�حلكومة  ولكن  للحرب  معار�سة  �مريكية 
�آالف  �قل من خم�سة  منها  �المريكية ح�سبت 
ر�سميني  و�سباطا  جنود�  كانو�  هوؤالء  الأن 
بطلب  تقدمو�  ممن  كانو�  �لبقية  بينما 
�خل�سر�ء  �لبطاقة  �و  �المريكية  �جلن�سية 

يف  �لد�ئمة  لالقامة  وهي  كارت(  )�جلرين 
�لعر�ق  يف  �لقتال  عليهم  فاإ�سرتط  �مريكا، 
وهوؤالء  �لد�ئمة  �القامة  �و  �جلن�سية  ملنحهم 
�ملقتولني  عد�د  يف  منهم  قتل  من  ي�سجل  مل 
�لقتلى،  من  �الكرب  �لعدد  �سقط  هوؤالء  ومن 
مليون  من  �كرث  ��سيب  فقد  �ال�سابات  �أما 
�مريكي بعاهات ج�سدية �و نف�سية ب�سبب غزو 
وهذه  �مل�ستمر،  �لقو�ت  تبديل  نتيجة  �لعر�ق 
م�سبوقة  غري  �المريكية  �لب�سرية  �خل�سائر 
حيث  فيتنام  يف  ذلك  يف  مبا  حروبها  كل  يف 
�كرث من  �المريكيني  �لقتلى  يتجاوز عدد  مل 
�لرئي�س  �عرتف  و�خري�  قتيل،  �لف  خم�سني 
تر�مب بان خ�سائر �مريكا �ملالية تقدر ب�سبعة 
عدد  قدر  وقبله  �لعر�ق  يف  دوالر  تريليون 
�خل�سائر  تلك  �المريكيني  �الكادمييني  من 
مثلها  تخ�سر  �رقام مل  وكلها  تريليون  بثالثة 
وب�سبب  غريها،  يف  وال  فيتنام  يف  ال  �مريكا 
�مريكا  قررت  و�ملالية  �لب�سرية  �خل�سائر  هذه 
�الن�سحاب �لع�سكري و�سلمت �لعر�ق الير�ن يف 

عام 2011 .
كيف كان �أد�ء منظمات �حلزب باملو�جهات 
كما  بدورهم  قامو�  هل  �سعبيًا؟  و  ع�سكريًا 

خططت قيادة �حلزب؟
فقد  �ملو�جهة  يف  �أ�سا�سيا  كان  �حلزب  دور 
مقدتهم  ويف  ��ست�سهدو�  قيادة  �ع�ساء  خ�سرنا 
يقاومون  وهم  �سند�خ،  نايف  �ل�سهيد  �لرفيق 
تقدم �لقو�ت �ملحتلة وخ�سرنا ع�سر�ت �لكو�در 
ونتيجة  يقاتلون  وهم  �أ�ست�سهدو�  �لذين 
�آالف  بهم  �لتحق  فقد  رفاقنا  ل�سجاعة 
و  �ملقاومة.  وتو�سعت  �مل�ستقلني  �لعر�قيني 
ميثل  �لبعثيني  دور  فاإن  �حلقيقة  لهذه  وفقا 
�لنفي�سة وميثل �لربكان �لذي جذب �الآخرين 

وفتح لهم كل �البو�ب للم�ساركة يف �ملقاومة. 
لقو�ت  و�لنوعي  �لكبري  �لتفوق  ولكن 
لعب  وغريها  و�لتكنولوجيا  باملعد�ت  �لغزو 
فخر�  ويكفي  �لعر�ق  �حتالل  يف  ��سا�سيا  دور� 
و�حد  ملدة  بب�سالة  قاوم  �نه  وحزبنا  �سعبنا 
و�كرثها  �لعامل  جيو�س  �قوى  يوما  وع�سرين 
تقدما تكنولوجيا ،ولو كان من يقاتل �جلي�س 
النهار  قوية  �وربية  دولة  جي�س  �المريكي 
خالل �قل من ��سبوع ،كما ح�سل لفرن�سا �لتي 
�قل  بعد  �لنازية  �لقو�ت  تقدم  �مام  �نهارت 
عظمى  دولة  كانت  فرن�سا  �ن  مع  ��سبوع  من 
ومتقدمة تكنولوجيا وع�سكريا من جهة ،كما 
كانت  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  تكنولوجيا  �ن 
ب�سيطة مقارنة بتكنولوجيا حرب عام 2003 
حيث ��ستخدمت ��سلحة توجه وحتدد �هد�فها 
لذلك   ، ثانية  جهة  من  �ل�سناعية  باالقمار 
ف�سمودنا 21 يوما كان مفخرة عر�قية كبرية 
بعك�س ما يروج  من �ن �جلي�س �لعر�قي �نهار 

السياسة

المطلوب كان انهاء العراق 
المستقل والمتحرر والملتزم 
بقضاياه الوطنية والقومية 

واالنسانية.

إستشهد اكثر 
من 160 ألف بعثي 

حتى عام 2014.
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ب�سرعة ، �خذين بنظر �العتبار ��سعاف جي�سنا 
و�قت�سادنا خالل فرتة �حل�سار .

�لغزو  من  �لطويلة  �ل�سنو�ت  هذه  بعد 
�لغزو  هذ�  جتنب  ميكنكم  كان  هل  و�الحتالل، 

بتقدمي تنازالت؟ وما هو حجمها و طبيعتها؟
لقد مار�سنا مرونة كبرية و�أبدينا �يجابية 
بتفتي�س  حتى  �سمحنا  باأننا  هنا  و�ذكر  عالية 
�لق�سر �جلمهوري من �جل جتنب �حلرب كما 
�أننا قبلنا �ن مننح �ل�سركات �المريكية عقود� 
لل�سناعة  �لتحتية  �لبنية  بناء  �عادة  كبرية يف 
وغريها  �لنفطية  �ملن�ساآت  خ�سو�سا  �لنفطية 
�ملوؤ�س�سات �القت�سادية �لتي �نهكتها حرب  من 
و�حل�سار،  �لثالثيني  و�لعدو�ن  علينا  �ير�ن 
�حلرب،  نريد  ال  نحن  لالمريكيني  وقلنا 
لي�س  و  �سالم  و�سيلة  يكون  �ن  ميكن  و�لنفط 
و�سيلة حرب، ولكنهم كانو� م�سرين على �لغزو 
ومل تنفع كل مرونتنا و�يجابيتنا الن �ملطلوب 
و�مللتزم  و�ملتحرر  �مل�ستقل  �لعر�ق  �نهاء  كان 

بق�ساياه �لوطنية و�لقومية و�الن�سانية.
�لوطنية  �ملقاومة  �أعمال  بد�أت  كيف 

�لعر�قية؟
�لقو�ت  دخول  فور  �ملقاومة  بد�ت 
�م  مدينة  وكانت  �لعر�ق  جنوب  �لربيطانية 
ق�سر و�لب�سرة �ول حمطات �ملقاومة �مل�سلحة 
و�ملقاومة  �جلي�س  معا  فيها  قاتل  و�لتي 
�حتالل  عن  �ملحتلة  �لقو�ت  وعجزت  �ل�سعبية 
خاللها  مت  طويلة  �يام  مرور  بعد  �ال  �ملدن 
تدمري �لقو�ت �مل�سلحة، �ما بعد �حتالل بغد�د 

فقد قام �الف �ل�سباط و�لبعثيني و�مل�ستقلني 
بت�سكيل ف�سائل مقاومة فور� و مار�ست �ملقاومة 
�مل�سلحة يف بغد�د قبل �ن تبد�أ يف �لفلوجة ويف 
�جلهادية  �لف�سائل  وتعددت  �خرى  مدن 
�لطريقة  رجال  جي�س  ومنها  �ن�ساأناها  �لتي 
حممد  وجي�س  �ل�سحابة  وجي�س  �لنق�سبندية 
وجي�س حترير �جلنوب وقو�ت �لكر�مة و�سر�يا 
بلغت  ولقد  �لزبري  و�سر�يا  �حل�سينية  �لطف 
و�لتحرير57  للجهاد  �لعليا  �لقيادة  ف�سائل 
�جلي�س  و�ألوية  فرق  عد�  م�سلحا  ف�سيال 
،ولي�س  �لغزو  نقاتل  كنا  �ملنظمات  ،وبهذه 
�سبقتنا  �لبعثية  غري  �ملنظمات  �ن  �سحيحا 
فقد كنا �ول من قاوم ومعنا �ملجاهدين �لعرب 
�سد  معنا  وقاتلو�  �لغزو  قبل  تطوعو�  �لذين 
�لغز�ة عند بد�أ �حتالل �لعر�ق ، وبعدنا وبدعم 
منا ظهرت منظمات مقاومة �خرى ��سالمية 
�لوح�سية  �لغزو  قو�ت  �عمال  ،وكانت  وغريها 
�ملنخرطني  وعدد  �ملقاومة  لهيب  من  تزيد 

فيها حتى و�سلت �ملقاومة يف معركة �لفلوجة 
حتى  �المريكية  �لقو�ت  قهر  م�ستوى  �الوىل 
�سباطنا  فيها  لعب  و�لتي  نظامية  معركة  يف 

وجنودنا �لدور �حلا�سم .
من  ت�سم  من  �لعر�قية،  �لوطنية  �جلبهة 
وما  لالإحتالل  �ملعار�سة  �ل�سيا�سية  �لقوى 
ي�سمى »�لعملية �ل�سيا�سية« و هل حققت �لهدف 

�ل�سيا�سي من ور�ء تاأ�سي�سها؟
وطنية  قوى  ت�سم  �لوطنية  �جلبهة 
�لبعث  حزب  منها  معروفة  جهادية  وف�سائل 
�لعربي �ال�سرت�كي و�حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي 
– وكتل قومية ومنظمات  �لقيادية  �للجنة   -
بارزة  وطنية  و�سخ�سيات  ومهنية  �سعبية 
بادرنا  حيث  �الحتالل  بعد  عملنا  نتاج  وهي 
�ملعار�سة  �لوطنية  �ل�سيا�سة  بالقوى  و�ت�سلنا 
�عالن  �ىل  و�سلنا  حتى  وحتاورنا  لالحتالل 
�لوطنيني  لكافة  و��سعا  �طار�  لتكون  �جلبهة 
عملية  وتتوىل  و�ال�سالميني  و�لقوميني 
�جل  حت�سيد �جلماهري وتوحيد جهودها من 
زيف  ك�سف  يف  جنحت  و�جلبهة  �لعر�ق.  �نقاذ 
منبع  �نها  و�أثبتت  وف�سلها  �ل�سيا�سية  �لعملية 
وميزت  �ملحتلني  لالجانب  و�لتبعية  �لف�ساد 
ون�سرت  د�عميه  عن  �الحتالل  مناه�سو� 
�الحتالل  �لعر�ق من  ب�سرورة حترير  �لوعي 

�الير�ين .
كيف تنظرون الأد�ء جبهة �جلهاد و�لتحرير 
م�سادرها  جتفيف  ظل  يف  تقودونها،  �لتي 
جميع  على  �حل�سار  و  �ملالية،  �لت�سليحية، 

�الأ�سعدة؟

 الجبهة الوطنية تضم قوى 
وطنية وفصائل جهادية 

معروفة منها حزب البعث 
العربي االشتراكي.

في معركة الفلوجة االولى 
قهرت القوات االمريكية 
حتى في معركة نظامية 
والتي لعب فيها ضباطنا 

وجنودنا الدور الحاسم.
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�لغز�ة  قاتلت  و�لتحرير  �جلهاد  جبهة 
�ملحتلني وعمالئهم و�حلقت بهم خ�سائر فادحة 
فجبهة  �لهروب،  على  �لغازية  �جليو�ض  �جربت 
�نقاذ  هو  �لكبري  هدفها  و�لتحرير  �جلهاد 
�الحتالل  و�نهاء  �لكارثية  حالته  من  �لعر�ق 
حديثة  بطريقة  �لدولة  بناء  و�عادة  �الير�ين 
دميقر�طي  تعددي  نظام  و�قامة  ود�ستورية 
ي�سمن لكل �لعر�قيني �حلرية و�حلياة �لكرمية 
تلك  لكل  ونتيجة   . و�ملف�سدين  �لف�ساد  وينهي 
�ل�سغوطات و�حلر�ض �ل�سديد على حرماننا من 
لنا  تقدمه  �ن  يفرت�ض  كان  �لذي  �ملايل  �لدعم 
�المة �لعربية مل نح�سل على �سيء �ال على �لدعم 
�لو��سع من �جلماهري �لعر�قية بالتربعات ولهذ� 
و�جهنا عدد� كبري� من �ملعوقات ولكننا و�حلمد 
�سببه  ما  كل  رغم  منها  �لكثري  على  تغلبنا  هلل 
�لبد�ية  �حل�سار  من م�ساكل و�سعوبات. ومنذ 
�لثورية تزدهر وتتقوى  نوؤمن بان �حلركات  كنا 
و�سغوطات  حتديات  من  له  تتعر�ض  ما  بقدر 
و��سحة  تنظيمية  �سو�بط  وجود  ب�سرط  ولكن 

جتعل ممكنا �لتغلب على تلك �لتحديات. 
حزب  تنظميات  �أن  يتحدثون  �ملر�قبون 
�لبعث د�خل �لعر�ق باتت �الآن �أكرث قوة وتنظميًا 
من ذي قبل.. كيف ��ستطعتم ذلك يف ظل قانون 
»�إجتثاث �لبعث« وحمالت �الغتيال و�العتقاالت 
�لتي طالت ع�سر�ت �الآالف من منا�سلي �لبعث؟
حزبنا  الن  و�العتز�ز  بالفخر  ن�سعر  نعم 
تعاظمت جماهرييته بعد �لغزو مثلما تعززت 
�لعنا�سر  �ن ت�ساقطت  �لتنظيمية بعد  قدر�ته 

السياسة

�ل�سعيفة �لتي علقت به ب�سورة عندما كان يف 
�حلكم ، �ما بعد �لغزو فلم ينخرط يف �سفوف 
�لن�سال �ال ��سحاب �ملو�قف �ملبد�أية �لو��سحة 
ر�أينا  ما  وهذ�  و�لفد�ء  للت�سحية  �مل�ستعدون 
 160 من  �كرث  با�ست�ساهد  �لعملي  تطبيقه 
لو  رقم  وهو   2014 عام  حتى  بعثي  �لف 
متعنا يف دالالته نرى �ن حزب �لبعث �لعربي 
الميكن  ر�سايل  حزب  �ال�سرت�كي  �لعربي 
و�لت�سريد  لال�سطهاد  تعر�س  مهما  �جتثاثه 
�لعر�قيني  من  �لكثري  ترى  �الن  �لتعذيب. 
عرب  ويقولونها  للحكم  �لبعث  عودة  يتمنون 
�لتظاهر�ت  يف  ويقولونها  �لتلفزيون  �سا�سات 
يف  و�ل�سبب   . �لفا�سد  للنظام  وحتد  ب�سجاعة 
منا�سلي  يف  �لنوعية  على  حر�سنا  هو  ذلك 
نت�سدد  و�خذنا  بالعدد  نهتم  نعد  فلم  �حلزب 
�د�ء  لن�سمن  �مل�سوؤولية  يتولون  من  تقييم  يف 
و�لقومي  �لوطني  �لوعي  وعمقنا   ، ممتاز� 
�لن�سايل  �لبناء  �العتبار  بنظر  �خذنا  و�ذ�   .
معرفة  من  نتمكن  باال�سل  حلزبنا  �ل�سلب 
�ل�سيا�سة  هذه  وحتول  �الجتثاث  ف�سل  ��سباب 
�ىل �حد �هم عو�مل تعزيز دور �حلزب وزيادة 

جماهرييته.
كيف تنظرون ملخاطر �لتدخل �الير�ين د�خل 

�ملتحدة  �لواليات  �سهلت  بر�أيكم  وملاذ�  �لعر�ق؟ 
و�سول عمالء �ير�ن لل�سلطة بعد �الحتالل؟ وهل 
كان يوجد تن�سيق �مريكي ــ �إير�ين قبل و�أثناء و 

بعد �الحتالل؟
هو  بل  تدخال  يعد  مل  �الير�ين  �لتدخل 
للحكومة  �حتالل  للعر�ق.  �سامل  �حتالل 
و�المنية.  �لع�سكرية  و�ملوؤ�س�سات  و�لربملان 
�كدنا  نحن  لهذ�  �ملالية،  للمو�رد  و�حتالل 
�الول  �خلطر  هو  �الير�ين  �خلطر  باأن  مر�ر� 
من حيث نتائجه و�ثاره �لكارثية على �لعر�ق 
تاأجيج  على  يعتمد  و�نه  خ�سو�سا  و�المة 
�لطائفية �لتي ت�سرذم �لنا�س �لب�سطاء وتخلق 
م�ساكل معقدة وي�سعب حلها، ��سافة العتماده 
الأعد�د  ومنح �جلن�سية  �ل�سكاين  �لتغيري  على 
فعلت  مثلما  �لعر�قيني  غري  من  �سحمة 
�المريكي  و�لتعاون  فل�سطني.  يف  �ل�سهيونية 
�الير�ين �سابق للغزو ويعود �ىل تعاون خميني 
مع �مريكا و��سر�ئيل يف �ير�جنيت وما بعدها 
وما ر�فقها، و�سبب �عتماد �مريكا على �ير�ن يف 

غزو وتدمري �لعر�ق يعود ل�سببني :
جتنب  تريد  �مريكا  �ن  هو  �الول  �ل�سبب 
�ذ�  �لعر�ق،  يف  و�ملادية  �لب�سرية  �خل�سائر 
�لعر�قية  �ملقاومة  مع  و��سعة  معارك  خا�ست 
�ير�ن  تغلغل  على  �عتماد�  طويلة،  ولفرت�ت 
وخمابر�تيا  �أمنيا  دور�  ميلي�سياتها  وتويل 

و�سيا�سيا مبا�سر� .
خططت  �مريكا  �ن  �لثاين  و�ل�سبب 
�ن  بعد  للعر�ق  �حتاللها  من  �ير�ن  لتجريد 
�لطائفية  �لفنت  ن�سر  وهي  مهمتها  تنجز 
و�ال�ستقر�ر  غزوه  لت�سهيل  �لعر�ق  و�سرذمة 
فيه فتحملها م�سوؤولية كل �لكو�رث �لتي حلت 
بالعر�ق وهو ما نالحظه �الآن حيث تقوم �د�رة 
�ير�ن  على  �خلناق  بت�سديد  تر�مب  �لرئي�س 

تدريجيا.
نعرف �ن �لبعث و�ملقاومة �لعر�قية و�جلبهة 
�لوطنية �لعر�قية، يرف�سون �لدخول مبا ي�سمى 
�لعملية �ل�سيا�سية، هل موقفكم قابل للتحول �ذ� 

كانت هناك �سمانات دولية؟
�حلل  وهو  مهما  �سيا�سيا  م�سروعا  طرحنا 
�ل�سامل مل�سكلة �لعر�ق مب�ساركة كافة �لعر�قيني 
وعربي  دويل  باإ�سر�ف  يعقد  موؤمتر  ومن خالل 
�ل�ساذة،  �حلالة  النهاء  �ل�سمانات  فيه  تتوفر 
النه  �حلل  هذ�  رف�سو�  و�تباعها  �ير�ن  لكن 
يف  �مل�سروعة  غري  مكا�سبهم  من  يجردهم 
للعر�ق.  �الير�ين  لالحتالل  حد�  وي�سع  �لعر�ق 
للو�سول  تنجح  �ن  ناأمل  حماوالت  جتري  و�الن 
�بعاد  على  يقوم  �لعر�ق  �سيا�سي الزمة  �ىل حل 
وعمالئها  �ير�ن  وطرد  و�نهائها  �مليلي�سيات 
�الحتالل  عن  نتجت  �لتي  �الو�ساع  وت�سحيح 
�لدويل  �ل�سعيد  على  كثرية  عنا�سر  وتن�سط 

جبهة الجهاد والتحرير هدفها 
الكبير هو انقاذ العراق 

من حالته الكارثية وانهاء 
االحتالل االيراني.

ام قصر والبصرة 
اول محطات المقاومة 

المسلحة
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دولية  �طر�ف  �قناع  �ىل  للو�سول 
و�قليمية باالتفاق على حل ينهي معاناة 

�لعر�ق. 
تردده  ما  على  ر�أيكم  هو  ما 
مبوقفها  �لتحول  من  �المريكية  �الإد�رة 
�ن  تعتقدون  هل  �إير�ن؟  من  �ل�سيا�سي 
�ير�ن؟  ت�ستهدف  قد  �المريكية  �الإد�رة 

و�إىل �أي مدى؟
�ير�ن  جتاه  �المريكي  �لتحول 
�لنا�سر  لدور  �ير�ن  باكمال  يقرتن 
�لعر�ق  يف  و�خلر�ب  �لدمار  لعو�مل 
و�ملنطقة كلها فقد ن�سرت كافة ��سكال 
و�لنهب  و�الرهاب  و�لف�ساد  �خلر�ب 
و�كملت خطة تدمري �لدولة وهجرت 
ديارهم  من  �لعر�قيني  ماليني 
�لفنت  ون�سرت  وقر�هم  ومدنهم 
ون�سرت  �لنا�س  و�فقرت  �لطائفية 
�ل�سذوذ �جلن�سي و�الخالقي، مما �دى 
وغري  �سديد  �سعبي  عد�ء  تبلور  �ىل 
م�سبوق الير�ن و ملن يتبعها يف �لعر�ق، 
هذ�  ت�ستثمر  �الن  �مريكا  نرى  لهذ� 
لتنفيذ  الير�ن  �ملعادي  �لنف�سي  �جلو 
�لعر�ق  يف  �ظافرها  تقليم  خطة 
وفر�س �سروط �مريكية عليها جتعلها 
ولي�س  �لعر�ق  يف  �لالعبني  �حد 
�مريكا  تقوم  بينما  �مل�سيطر  �لالعب 
بدور �لقوة �مل�سيطرة، �إذ لي�س معقوال 
من  �كرث  قدمت  �ن  وبعد  �مريكا  �ن 
وخ�سرت  �لعر�ق  يف  قتيل  �لف   75
�ن  �القل  على  دوالر  تريليون  ثالثة 
وتخرج  للعر�ق  �ير�ن  باإحتالل  تقبل 

هي بال مك�سب؟
 �ما �ملدى �لذي تذهب �ليه �مريكا 
تركيب  �عادة  فهو  �ير�ن  تقييد  يف 
�ملهيمنة  هي  ت�سبح  بحيث  �لعر�ق 
و�ن  خ�سو�سا  �د�رتها  حتت  و�ير�ن 
�ير�ن طرف يف �لنظام �القليمي �لذي 
ت�سمية  حتت  �قامته  �مريكا  تريد 
�ل�سرق  يف  �جلديد  �القليمي  �لنظام 
ي�سم  �ن  يفرت�س  و�لذي  �الو�سط 
و�ير�ن  �ل�سهيوين  و�لكيان  تركيا 
الكمال  عربية  هام�سية  و�طر�ف 
ديكور �حللف ، �ما عن موقفنا �لثابت 
منذ  نخفي  مل  �ننا  فهو  و�مل�سروع 
توؤدي  خطوة  �ي  باأن  �لغزو  بد�ية 
وبقية  �لعر�ق  يف  �ير�ن  ��سعاف  �ىل 
هو  وهذ�  بها  نرحب  �لعربية  �القطار 
�ل�سرت�تيجية  الهد�فنا  �الدنى  �حلد 
�ير�ن  طرد  فهو  �العلى  �حلد  �ما 

و�نهاء �دو�ر عمالئها يف �لعر�ق وبقية 
�القطار �لعربية .  

لتاأ�سي�ض   72 �لذكرى  مبنا�سبة 
ما  �ال�سرت�كي  �لعربي  �لبعث  حزب 
هي ر�سالتكم لل�سعب �لعربي و ملنا�سلي 

�حلزب؟
ل�سعبنا  نوؤكد  �ملنا�سبة  هذه  يف 
�لعربي يف كل مكان ولالن�سانية عموما 
باننا م�سممون على �نقاذ �لعر�ق ونعد 
�لطبيعية  �ملقدمة  هو  �لهدف  هذ� 
فمن  �لعربية،  �القطار  كافة  النقاذ 
وبتاأثري حترره  �لكو�رث  بد�أت  �لعر�ق 
كافة  ندعو  لذلك  �لكو�رث  �ستنتهي 
�لعربية  و�النظمة  �لعرب  �ملنا�سلني 
باإنقاذ  �ال�سر�ع  �جل  من  حزبنا  لدعم 
�لعر�ق و�عادة بنائه ليكون قادر� على 
�لعربية  �القطار  �نقاذ  طريق  تعبيد 
و�يقاف �ملد �الير�ين و�عادت �ير�ن �ىل 
حدودها �لقدمية ومنعها من �لتدخل 
نحقق  لكي  و  �لد�خلية.  �سووؤننا  يف 
هذه �الهد�ف �لوطنية و�لقومية فمن 
ن�سال  مب�ستوى  �الرتقاء  �ل�سروري 
�القطار  يف  �لتنظيمي  وبنائه  �حلزب 
�لعربية كافة  وتعزيز �لهوية �لقومية 
�سمانات  �هم  �حدى  الأنها  لتنظيمه 
فبدون  الحقا  �لعربية  �متنا  وحدة 
�لقوي  �لو�حد  �لقومي  �لبعث  �سورة 
تتحرر  ولن  �المة  تنه�س  لن  و�مللتزم 

ولن تتوحد.  
مل�ستقبل  تنظرون  كيف  �أخريً�، 
عن  بعيدً�  و�سيادته  و�أمنه  �لعر�ق 

�لتاأثري�ت �الأقليمية و�لدولية؟
منظورنا  من  �لعر�ق  مل�ستقبل  ننظر 
بنه�سة  �مل  فال  كبعثيني  �ال�سيل 
�لوطنية  وحدته  دون  من  �لعر�ق 
و�سمان �مل�ساو�ة لكل �لعر�قيني و�حرت�م 
�لعر�ق  �سمن  وتنوعهم  ثقافاتهم 
�لو�حد. فالعر�ق �لقوي هو �لعر�ق �لذي 
�ل�سيا�سية  مو�طنية  كل  حقوق  يحرتم 
و�القت�سادية  و�الجتماعية  و�لثقافية 
بكافة  و�لتمييز  �لف�ساد  على  ويق�سي 
من  هو�دة  بال  ننا�سل  ولهذ�  ��سكاله، 
�ملو��سفات  بهذه  عر�قا  نقيم  �ن  �جل 
وهي �سوف ت�سمن بتحققها حمايته من 
�ل�سلبية،  �لتاأثري�ت �القليمية و�لدولية 
بالتاأثري�ت  �ننا نرحب  �لتاأكيد على  مع 
�اليجابية �لتي تقوم على حتقيق �لتقدم 
�ل�سلم  و�سيادة  �ل�سعوب  بني  و�لتقارب 

و�مل�ساو�ة بني �المم.

يف ني�سان يتجدد �لفرح وتعود �لذكريات وتنتع�ض �الأمال 
�أمتنا  يف  �خلري  يزهر  �أن  تطلعنا  ولطاملا  �لربيع،  بدء  مع 
وعر�قنا �لغايل. وكنا نركز كل جهودنا يف "كل �لعرب" على 
وطرحها  عنها،  و�لدفاع  و�مل�سروعة  �لعادلة  ق�سايانا  �إبر�ز 

�إعالميًا باأ�سلوب مهني ور�سني.
�إ�ستطعنا، رغم حد�ثة �إ�سد�ر �ملجلة، �أن نحقق �إجناز�ت 
�إعالمية هامة وغري م�سبوقة، جتلت �الآن باحلو�ر �ل�سحفي 
�لهام و�ملميز، مع �ل�سيد عزة �بر�هيم قائد جبهة �ملقاومة 
�ال�سرت�كي،  �لعربي  �لبعث  حلزب  �لعام  و�الأمني  و�لتحرير 
و�لذي تناول به ق�سايا هامة جدً�، وحتدث ب�سر�حة �لقادة 
و�آفاق  �حلايل،  �لو�سع  عن  و�أمتهم  لبلدهم  �ملخل�سني 

�مل�ستقبل.
�حلية  �لقوى  بقدرة  و�ثقًا  و  مفعمًا  حديثًا  كان  كذلك 
�أقطارنا  تعي�سه  �لذي  �ملاأ�ساوي  �لو�قع  جتاوز  على  �أمتنا  يف 
و�لفر�ض  �ل�سهاينة  من  �الأ�سر�ر  عليه  حتالف  �أن  بعد 
و�الأمربياليني فكان �إحتالل �لعر�ق و�إ�سقاط نظامه �لوطني 
خمططاتهم  بتنفيذ  للبدء  �الأمة  الأعد�ء  �ل�سرورية  �ملقدمة 

�ل�سريرة.
كل  على  باالإنفتاح  باملجلة،  �الأ�سيل  دربنا  �سنو��سل 
مكونات وطننا �لعربي، وعلى كل �لقوى �ل�سيا�سية و�لوطنية 

و�الإ�سالمية �خلرية �لتي تلتزم مب�سالح �سعبنا و�أمتنا.
هذ� وعدنا و�سنو��سل دربنا..

 خالد يحيى جابر النعيمي

نيسان الفرح واألمل واإلرادة
لم يخلف لنا موعدًا
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فيصل زكي

الجوالن قضيٌة منسية أم صفقٌة مطوية
وماهي أهم المحطات وااللغاز بشأنها؟؟
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السياسة

 65٪ على  �ملعركة  هذه  يف  �ل�سهيوين  �لعدو 
 164 من  �كرث  ودّمر  �جلوالن  م�ساحة  من 
�ل�سوري  �لد�خل  �ىل  مو�طنيها  و�سًرد  قرية 
زيارتها  �و  �ليها  بالعودة  لهم  ي�سمح  �ن  دون 
�لنار  �طالق  وقف  بقر�ر  �لنظام  قبول  بعد 
بعودة  �ي�ساً  ي�سمح  مل  حتى   ،242 ب  �ملرقم 
�سلطة  حتت  �ملوجودة  �لقرى  من  �لنازحني 
ع�سكرية  مناطق  يف  تقع  �نها  بحجة  �لنظام 
مدينة  وهي  �ملحافظة  مركز  وحتى  مغلقة، 
بذريعة  �إعمارها  باإعادة  ي�سمح  مل  �لقنيطرة 

�إبقائها �ساهد�ً على جرمية �الحتالل...؟؟

األهمية اإلستراتيجية للهضبة السورية
يف  د�خلًة  �جلوالن  ه�سبة  تكن  مل  لو 
�ملخططات و�مل�ساريع �ل�سهيونية �ال�ستعمارية 
بعد �حلرب �لعاملية �الوىل ملا �قدمت بريطانيا 
يف  ر�سمياً  �جلوالن  عن  لفرن�سا  بالتنازل 
كان  �ن  بعد   1932 رميو  �سان  �تفاقية 
�لربيطاين  �النتد�ب  حدود  �سمن  �جلوالن 

لفل�سطني.
�جليو�سرت�تيجي  �له�سبة  موقع  وُيعطي 
�لذي يتو�سط �ربع �قطار عربية وي�سرف على 
��ستثنائية  �أهمية  �ملجاورة  و�سهولها  ه�سابها 
قمم  على  �ل�سهيوين  �لعدو  و�قام  ��سافية. 
�لر�سد  حمطات  و�قوى  �حدث  �له�سبة 

و�ملر�قبة و�لتج�س�س و�النذ�ر �ملبكر.
�ملاأهولة غري  مل يبقى من قرى �جلوالن 
�ربع قرى )جمدل �سم�س، بقعاتا، م�سعدة، و 
�ملق�سمة  �لغجر  قرية  �ىل  �إ�سافًة  قينا(  عني 
قبل  و�للبنانية  �ل�سورية  �ل�سيادة  بني  ��ساًل 
�لقرى  هذه  �سكان  عدد  يزيد  وال  �الحتالل. 

على ع�سرين �لف مو�طن.

ما قيل عن خبايا وخفايا صفقة الجوالن
�لع�سكرية  �لوحد�ت  قادة  ب�سهاد�ت  نبد�أ 
ب�سقوط  �سمعو�  �نهم  �جمع  �لذين  �مليد�نية 
�ساعة   72 ب  �لفعلي  �سقوطها  قبل  �جلوالن 
و�عرتف �للو�ء �حمد �سويد�ين رئي�س �الركان 
يتحمل  �لذي  هو  �لدفاع  وزير  �أن  حينها  يف 
�لقطعات  ��ساب  �لذي  �الإرباك  م�سوؤولية 
�لع�سكرية ومل يوفر لها �الغطية �ل�سرورية 
كما  و�ملقاومة،  �لدفاع  �و  �ملنظم  لالن�سحاب 
جمل�س  قر�ر  على  �ملو�فقة  م�سوؤولية  يتحمل 

�ملرقم  �لنار  �طالق  بوقف  �لدويل  �المن 
.242

جرى  �لدفاع  وزير  م�ساءلة  من  وبداًل 
�الجهزة  د�خل  ملفت  ب�سكل  نفوذه  تعزيز 
و�حلكومية  و�حلزبية  و�لع�سكرية  �المنية 
كبار  وعائالت  عائلته  نفوذ  تعزيز  وكذلك 
يف  �الأهم  ولكن  طائفته.  �بناء  من  �سباطه 
�ل�سرية  �الت�ساالت  هي  �ال�سد  رفعت  مهمات 
�لتي كان يجريها يف عو��سم غربية ويف �ملغرب 
مع مبعوثني �سهاينة و�مريكان وعندما كان 
مع  لقائه  ومنها  �للقاء�ت  هذه  عن  ي�ساأل 
ولكن  نعم  قال  �ملغرب  يف  بريي�س  �سمعون 

�لرئي�س". من  "باأمٍر 
 -  1967 عام  من  �لفرتة  هذه  يف 
�ال�سد  حافظ  �سعود  خطو�ت  كانت   1970
منظم  ب�سكل  تتم  �ل�سلطة  هرم  قمة  �ىل 
�قليمية  خفيه  قوى  من  ومغطى  ومدعوم 
كرقم  تتويجه  جرى  �ن  �ىل  معروفة  ودولية 
حركته  ي�سمى  مبا  قام  عندما  �أوحد  و  �ول 

�لت�سحيحية يف �و�خر �لعام 1970.
خطرية  وثيقة  ��سدر   1969 �لعام  يف 
منع  �لفد�ئي  �لعمل  �سبط  بوثيقة  �سميت 
مبوجبها �ي عمل فد�ئي فل�سطيني �و �سوري 

د�خل �جلوالن �و عرب خطوطه.

حرب تشرين بين التحرير والتحريك
كما  حترير  حرب  ت�سرين  حرب  كانت  لو 
ي�سميها �لنظام جلرى �ال�ستعد�د لها على كل 
�سعيٍد وطنياً وعربياً ولكن مل يطلب �لنظام 
و  �لع�سكرية  �مل�ساعدة  عربية  جهة  �أيِة  من 
كانت  �لتي  �لفل�سطينية  �ملقاومة  قو�ت  �أولها 
يف جنوب لبنان، وهي متلك �ال�ستعد�د �لكايف 
�لتي  �لعر�قية  و�لقو�ت  �ملعركة،  لدخول 
للدفاع  ودباباتها  بفرقها  عجل  على  تقدمت 
�جلوالن  حترير  يف  و�مل�ساركة  دم�سق  عن 
مع  مو�جهة  معارك  خا�ست  و�لتي  �ملحتل 
�الحتالل فوق تالل �جلوالن وو�سعت  قو�ت 
�جلوالن  لتحرير  حمكمه  عملياتية  خطة 
باال�سرت�ك مع �لقو�ت �ل�سورية، وبينما كانت 
مبو�فقة  �أُبِلغت  للتحرير  �سفر  �ساعة  تنتظر 
�لنار  �ل�سوري على قر�ر وقف �طالق  �لنظام 

.)338(

السياسة

�لنظرة  يف  تناق�س  هناك  �ن  �سك  ال 
�ل�سعب  موقف  موقفني،  بني  �جلوالن  �ىل 
ق�سية  هي  حيث  من  و�أمته  �ل�سوري  �لعربي 
وموقف  باإمتياز،  حتررية  وقومية  وطنية 
�ب�سع  �لق�سية  ��ستخدم  �لذي  �الأ�سدي  �لنظام 
�لتي  و�لعلنية  �ل�سرية  �سفقاته  يف  ��ستخد�م 

عقدها مع �لعدو �ل�سهيوين.
�لق�سية جمموعة كبرية  ر�فقت هذه  لقد 
من �ال�سئلة و�لت�ساوؤالت و�لعديد من �ملو�قف 
�لباحث  �و  �ل�ساهد  و�اللغاز �لتي مل يجد لها 
وجود  وهي  و��سحة  �جابة  غري  �مل�سوؤول  �و 
بني  وعميقة  وثيقة  وتفاهمات  �ت�ساالت 
و�هد�ف  م�سالح  يخدم  ومبا  �ل�سر�ع  �طر�ف 
من  �ل�سوري  �لنظام  ح�سر�ً  وهي  منهما،  كل 
جهة  من  و�سركاوؤه  �ل�سهيوين  و�لكيان  جهة 

�خرى. 
جنم  �سطوع  مع  بد�أت  �الوىل  �خليوط 
وتنامي  �ال�سد(  )حافظ  �لطيار  �ل�سابط 
�لع�سكرية  �للجنة  د�خل  للنظر  �مللفت  نفوذه 
 23 �نقالب  يف  دوره  ثم  �جلو،  �سالح  وقيادة 
�سباط 1966 وبعدها دوره كوزير للدفاع يف 

حرب حزير�ن 1967.
كيف �سقطت �جلوالن بهذه �ل�سهولة؟ من 
 ٧٢ قبل  �سقوطها  عن  باالإعالن  �المر  ��سدر 
عليها  �ل�سهيونية  �لقو�ت  �سيطرة  من  �ساعة 
بعدم  �جلو  ل�سالح  �الو�مر  ��سدر  ومن  ؟ 
�لربية  لقو�ته  �و  �لعدو  لطري�ن  �لت�سدي 
�سيطر  لقد  �له�سبة؟  عمق  يف  تتقدم  وهي 
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و�قع  تكري�س  غري  عملياً  ذلك  يعني  ماذ� 
عاٍر  �تفاقية  عرب  وتقنينه  وتثبيته  �الحتالل 
جديده �سميت �تفاقية �لهدنة وف�سل �لقو�ت 
تز�ل  ما  و�لتي   31/5/1974 يف  �ملوقعة 
�سارية �ملفعول وبدقة متناهية حتى يومنا هذ� 
�لعدو  يتوقف  بينما مل  على خارطة �جلوالن 
عن عملياته �لع�سكرية �سد �الهد�ف �ل�سورية 
جو�ً و �ر�ساً ��سافة خلرقاته �المنية �ملعروفة. 
وهذه خم�سة و�ربعون عاماً ��سافية على هذه 
ومتى  �لتحرير!!؟؟   يكون  فمتى  �لهدنة.. 
�ملعركة  ومكان  زمان  �ل�سوري  �لنظام  يختار 

�لقادمة وبعد �ي جيل..!!؟؟

خدمات اضافية وانخراط في مهمات تآمريه
عا�س �لنظام �أزمات د�خلية وعربية خانقة 
�ىل  �جلوالن  تقا�سم  �تفاقية  توقيعه  بعد 
�لذين  �المريكان  خالل  من  �لفرج  جائه  �ن 
�عطوه �ل�سوء �الخ�سر للتدخل يف لبنان عام 
�الهلية،  �حلرب  �نهاء  ذريعة  حتت   1975
�ملقاومة  �سرب  كانت  �حلقيقية  مهمته  ولكن 
�لوطنية  �حلركة  وحليفتها  �لفل�سطينية 

�للبنانية. 
جرت  هذه  �ل�سورية  �لو�ساية  مرحلة  يف 
�سيا�سية  لرموز  وت�سفية  �غتيال  عمليات 
و�عالمية بارزة يف لبنان �همها �ل�سهيد كمال 
�جتياحني  �ىل  لبنان  تعر�س  كما  جنبالط، 
 1978 �آذ�ر  يف  �الول  �سهيونيني  ع�سكريني 
ح�سار  جرى  حني   1982 يف  و�لثاين 
يد�فع  مل  �الجتياحني  ويف  بريوت،  �لعا�سمة 
�لو�سي عن و�سيته وال حتى عن لو�ء ع�سكري 
�ُسئل  وعندما  بريوت،  يف  �ملقاومة  مع  حو�سر 
�سماحه  �لرباط عن  �ل�سوري يف قمة  �لرئي�س 
كان  بريوت  �ىل  �ل�سهيوين  �لعدو  بو�سول 
جو�به �ن �الجتياح �سيكون بعمق 45 كم ولكن 

�لكيان �ل�سهيوين مل يلتزم باالتفاق!!؟؟
بعد �خر�ج �ملقاومة �لفل�سطينية من لبنان 
حاول �لنظام �ل�سوري �حتو�ء ف�سائل �ملقاومة 
�لفل�سطيني  �لوطني  �لقر�ر  م�سادرة  بهدف 
�مل�ستقل. و قام ب�سق منظمة �لتحرير وف�سائلها 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  باإ�ستبد�ل  قام  ثم 
�إحتكرت  باإير�ن،  مرتبطة  مذهبية  مبقاومة 
�ل�سالح باإجتاه فل�سطني �ملحتلة، كما عمل على 
بحركة  �للبنانية  �لوطنية  �حلركة  ��ستبد�ل 

ميلي�سياوية مذهبية هي حركة �أمل.

وديعُة رابين أم خديعُة رابين
�الت�ساالت  تكثفت  وبعد   1993 عام  يف 
و�ل�سهيونية،  �المريكية  �ل�سورية  �لر�سمية 
خالل  من  بثقلها  �المريكية  �الد�رة  رمت  و 
خارجيته  ووزيرة  كلينتون  بيل  رئي�سها 

بني  كربى  �سفقة  عقد  �جل  من  �ولرب�يت 
وكان  �ل�سهيوين،  و�لكيان  �ل�سوري  �لنظام 
مقابل  كامل  �سالم  هو  �ملطروح  �لعنو�ن 
�ن�سحاب كامل، �ما �مل�سمون فهو �التفاق على 
وعلى  �لطبيعية  �لعالقات  �قامة  و  �حلدود 

�المن و�ملياه.

في عهد الوريث بشار
�عتقد �لبع�س �ن ب�سار لن يكون مثل �بيه 
حنكًة  �بيه  من  �كرث  �لوقت  مع  ��سبح  لكنه 
ودهاء�ً وريبه، �إعتمد نف�س �ال�ساليب و�الدو�ت 
و�لتعهد�ت  �اللتز�مات  تنفيذ كل  و�ن�سبط يف 

ويف تقدمي �ملزيد من �خلدمات.
�ن  يدري  ال  �و  يدري  ب�سار  �ن  ندري  وال 
ور�ثته للحكم بعد �بيه كانت جزء�ً من خفايا 

�سفقة �جلوالن.
قر�ر ترمب ب�سم �جلوالن ماذ� يعني؟؟

من �لناحيه �لنظريه هو ال يعني �سيئاً فال 
وزن له وال قيمة وال �أثر من �لناحية �لقانونية 
و�لدولية. وهو كمن يعطي ما ال ميلك ملن ال 

ي�ستحق، لكن للقر�ر مدلوالت و�بعاد �خرى: 
ثلثيها  ولي�س  �جلوالن  كل  �ستكون  �واًل 
�سيكون  ثانياً  لل�سم.  م�ساومة  مو�سوع  فقط 
�لغجر  ذلك مدخاًل ل�سم مز�رع �سبعا وقرية 
وتالل كفر �سوبا ورمبا بع�س مناطق �جلنوب 
�ل�سهيوين.  �الحتالل  خريطة  �ىل  �للبناين 
�لغربية  �ل�سفة  ل�سم  ذريعًة  �سيكون  ثالثاً 
�لفل�سطينية  �لدولة  م�سروع  و�سطب  �ملحتلة 
�لعدو  قيام  ن�ستبعد  ال  ور�بعاً  �لوجد�ن،  من 
له  ت�سمح  وحيثما  حميطه  يف  بالتو�سع 
�سرعي  �لكيان هو غري  �لظروف بذلك. فهذ� 
حدود.  له  ولي�س  د�ستور  له  ولي�س  باالأ�سا�س 
وهو  يتغري  مل  �لكيني�ست  يف  �ملرفوع  و�سعاره 
�لنيل". �ىل  �لفر�ت  من  ��سر�ئيل  يا  "دولتك 
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خليل مراد

�وال، �تفاق �مللف �لنووي: وهو �تفاق وقع  يف 
13 عاما من �لتفاو�ض وفق  2015 بعد  عام 
�سيغة )1-5(، و�ت�سمت تلك �ملرحلة بنوع من 
�المريكية،  �الير�نية-  �لعالقات  يف  �ال�ستقر�ر 
 ، �البي�ض  �لبيت  �ىل  تر�مب  و�سول  بعد  ولكن 
على  �ير�ن  �سيادة جديدة مردها ح�سول  �تبع 
�متالك  رغبتها يف  يلجم  �ن  دون  كبري  مك�سب 

�ل�سالح �لنووي . 
�لبال�ستية  �ل�سو�ريخ  منظومة    ، ثانيا 
�الير�نية: رغم �لتحذير�ت �المريكية ��ستمرت 
باتت  �ساروخية   جتارب  �جر�ء  يف  طهر�ن 
�لع�سكري  �لوجود  ��ستهد�ف  على  قادرة 
وتهديد  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف  و�لنفطي 
يف  �ملنت�سرة  �المريكية   �لع�سكرية  �لقو�عد 
�ل�سهيوين    للكيان  وتهديدها  �ملنطقة   دول 
�ىل  ودفعها  ذر�ئع  �مريكا  �الخري�أعطى  وهذ� 
�لقد�ض و�جلوالن  �تخاذ قر�ر�ت خطرية ب�سم 

�ل�سورية �ىل �لكيان �ل�سهيوين .
��ستقر�ر  زعزعة  يف  �ير�ن  دور  ثالثا، 

يف  عقود  منذ  �ير�ن  �عتمدت  �ذ  �ملنطقة: 
وتهديد  �لفنت  و�ثارة  �ال�سطر�بات  تغذية 
�المن �لدويل، لذلك  طرح تر�مب �إ�سرت�تيجية 
مو�جهة �ير�ن ملنعها من �حل�سول على �ل�سالح 
طويل  �ل�ساروخي  �لت�سنيع  وحظر  �لنووي  
نووية.  روؤو�ض  حمل  على  �لقادرة  وتلك  �ملدى 
�الير�ين  �لثوري  �حلر�ض  على  عقوبات  وفر�ض 
�ذرعه يف  على  و�لت�سييق  الن�سطته   و�لت�سدي 
�لعر�ق و�سورية ولبنان ب�سبب �نتهاكاته حلقوق 
�الن�سان، و�خري� ��سدرت �د�رة تر�مب قر�ر يف  
9 ني�سان باإعتبار �حلر�ض منظمة �رهابية. وهذ� 
و�المار�ت  �ل�سعودية  من  ترحيب  القى  �لقر�ر 
�ىل  �لتام  �نحيازها  تركيا  و�علنت  و�لكويت 
و�ملوقف  المريكا،  �ملناه�ض  موقفها  يف  �ير�ن 
مع  تطويرعالقاتها  �ىل  �ير�ن  دفع  �المريكي 
�لرو�سية  �حلما�سة  من  وز�د  وتركيا  رو�سيا 
للتدخل يف �سوؤون �ملنطقة، وت�سجيع �ير�ن على 
دفع  �لذي  �المر  �المريكية،  �مل�سالح  تهديد 
�لت�سلح  و�سباق  �لتوتر  من  مزيد  �ىل  �الو�ساع 
وزج بلد�ن �ملنطقة يف �سر�عات و ��ستقطابات 

إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ص��ع��ي��د االم��ري��ك��ي��ة 
!! اح����ت����واء  ام  اي���ران:ل���ع���ب���ة  ت���ج���اه 

لعب  عقود  عدة  منذ  خميني  �ير�ن  تلعب 
�ل�سيا�سي   – �لديني  مذهبها  ن�سر  يف  خطرية 
)والية �لفقيه( يف �لدول �لعربية، وت�سعى  �ىل 
ن�سر مظلتها على منطقة �ل�سرق �الو�سط الإعادة 
�جماد �مرب�طوريتها �لفار�سية �لبائدة، م�ستغلة 
و�قع �ل�سعف �لعربي، �ثر غزو و�حتالل �لعر�ق 
�سورية،  يف  و�القليمية   �لدولية  و�لتدخالت 
و�ل�سيا�سي  �لفكري  �لتمدد  فر�سة  منحها 
و�لع�سكري يف �لعر�ق و�سوريه ولبنان و�لبحرين 
توظيف  مبقدورها  و�سار  و�ليمن،  و�لكويت 
جماعاتها لزعزعت �ال�ستقر�ر يف تلك �لبلد�ن. 
�ملبا�سرة  �لع�سكرية  �مل�ساركة  عن   ف�سال 
يف  �الير�ين  �لثوري  �حلر�ض  لقو�ت  و�لو��سعة 
�لعر�ق و�سوريا �لذي دعم �الرهاب وهدد �المن 
مع  �ملعلن  غري  حتالفها  عن   ف�سال  �القليمي، 
�ن  �ال�سيوي.  �ل�سرق  يف  ودول  وتركيا  رو�سيا 
هذه �ل�سيا�سات و�ملو�قف �الير�نية �ل�سافرة يف 
�المريكية   بامل�سالح  ت�سطدم  �لعربية،  �لدول 

وحلفائها  يف �ل�سرق �الو�سط و�وربا.
�الد�رة  �ىل  تر�مب  �لرئي�ض  و�سول  بعد 
�سر�ع  �أجج    2017 �سيف  يف  �المريكية 
�الير�ين  �لنووي  �التفاق  من  و�ن�سحب  �قليمي، 
وفر�ض و�قع جديد  لتقوي�ض �لنفوذ �الير�ين يف 
معرفة  ي�ستدعي  �لتطور  هذ�  و�سورية.  �لعر�ق 
�لت�سعيد  ور�ء  تكمن  �لتي  �حلقيقية  �ال�سباب 
�الير�نية  ـ  �المريكية  �لعالقات  يف  و�لتوتر 
�لعر�قي  �لو�سع  على  يخلفها  �لتي  و�لتد�عيات 
ق�سايا  ثالثة  نحدد  �ملجال   هذ�  يف  و�لعربي، 

��سا�سية هي:
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للنفوذ وحتويل �مل�سرق �لعربي �ىل �كرث �ملناطق 
��سطر�با يف �لعامل . 

�أ�سرت�تيجية  �مريكا  متلك  هل  و�ل�سوؤ�ل 
الحتو�ء �ير�ن؟

تت�سم  �المريكية   �ل�سيا�سة  �ن  �جلو�ب، 
يف  �الت�ساق  وعدم  و�لتناق�ض  باالرباك 
فعلى   �و�سطية،   و�ل�سرق  �الوربية  �ملو�قف 
�حلو�ر�ت  حدود  يف  تتمحور  �الوربي   �ل�سعيد 
حيث   ، �الوربية  �ملو�قف  ل�سمان  �لدبلوما�سية 
�لذي عقدته  �لدويل  �ملوؤمتر  متثلت حدتها  يف 
�مريكا يف و�ر�سو يف كانون �لثاين �ملا�سي �لذي 
الأنه  موقف حرج،  �الوروبني يف  و�سع  حلفائها 
�لطائر�ت  ومنع  قانونية  تبعات  عليهم  يفر�ض 
و�سحب  مطار�تها  يف  �لهبوط  من  �الير�نية 
�ل�سركات �لفرن�سية و�الملانية من �ير�ن وفر�ض 
مقاطعة على �لنفط �الير�ين. ويف �سورية تدعم 
و��سنطن �خلطاب �ل�سهيوين �لد�عي �ىل منع 
تو�جد ع�سكري �ير�ين يف �سورية، بينما تعتمد 
من�سبطة  غري  �عمال  �ندالع  ملنع  رو�سيا  على 
منطقة  ويف  �ل�سهيوين.  و�لكيان  �ير�ن  بني 
�آبار �لنفط و��سو�ق �لبرتو دوالر،  �خلليج حيث 
وهي  �خلليجيني   ل�سركائها  خ�سما  �ير�ن  تعد 
�سيا�سة مقلقة ت�سعى �ىل �جبار �ير�ن على و�سع 
من  و�حلد  �لنووي  برناجمها  على  د�ئمة  قيود 
�لعر�ق و�سورية وتفكيك ميل�سياتها  وجودها يف 
�ملنطقة.  دول  يف  نفوذها  لتقوي�ض  حماولة  يف 
للم�سالح  �ير�ن  تهديد  �ن  �البي�ض  �لبيت  يرى 

�ل�سلوك  مرده  �القليمي  ولال�ستقر�ر  �المريكية 
تو�جدها  على  �البقاء  يف  �ملتهور  �الير�ين 
و��ستغالل  �لعربي  �مل�سرق  دول  يف  �لع�سكري 
نفوذها  لتقوية  �القليمية  �ل�سر�عات  �ير�ن 
�ملهددة  �ل�ساروخية  ��سلحتها  وتطوير  بالقوة 
�الرهاب  لقوى  �ملايل  �لدعم  وتوفري  حللفائها 
�لتو�جد  �سد  �اللكرتونية  وهجماتها  و�لتطرف 

�المريكي و�لتج�س�ض على حلفائها. 
�ن �لقر�ر �المريكي باعتبار �حلر�ض �لثوري 
دفع  �رهابية،   قوى  �لعربية  �لدول  يف  و�ذرعه 
وحذر  �حلرب  حالة  �ىل  �ير�ن  مع  �لتعامل 
تنفيذها  حالة  يف  كارثة  من  �مريكا  روحاين 
قر�رها ب�ساأن �حلر�ض، وي�سري خرب�ء يف �لدورة 
�لعربي،  �ال�سرت�تيجي  للمنتدى  ع�سر  �حلادية 
�مريكيا   حتركا  �سي�سهد   2019 عام  �ن 
�ظافر  وتقليم  �ير�ن  على  قب�ستها  لت�سديد 
�حلر�ض �لثوري يف �ملياه �لدولية للخليج �لعربي. 
�مل�سكلة  �ن  �أملان،  خرب�ء  ي�سري  �آخر  تطور  ويف 
�ل�سرق  و��سنطن �ىل  �ير�ن تكمن يف نظرة  مع 
�الو�سط و�لتعامل مع ق�ساياه حيث تربز �لكثري 
للعب  �خلطط  تر�سم  وهي  �لتناق�سات،  من 
�لتد�عي  �ملنطقة بتوظيف حالة  دور رئي�سي يف 
�لعربي وفر�ض �لكيان �ل�سيوين كع�سو� فاعال 
و�سل  �ملنطقة،  لدول  �القت�سادية  �مل�ساريع  يف 
�لفل�سطيني  �لتو�جد  وف�سل  حما�ض  قدر�ت 
�ملقيم يف دول عربية عديدة عن �ر��سي �ل�سفة 
�طار  يف   �لالجئني  تعوي�ض  غطاء  حتت  وغزة 
�ل�سكوك  تثري  �لتحركات  وهذه  �لقرن،  �سفقة 
حول �لدور �لقادم المريكا و�مل�سالح �لتي تعمل 
على حتقيقها. ولذلك ت�سهد �لعالقات �الير�نية 
حرب  ظل  يف  كبرية  جتاذبات  �المريكية 
معينة  حلظة  يف  تتحول  �ن  و�خل�سية  كالمية، 
عو�قب  �ىل  باملنطقة  تدفع  �ىل حرب حقيقية  
تغيري  فكرة  و��سنطن  يف  ترت�سخ  حيث  وخيمة، 
جتر�إير�ن  �ل�سيا�سة  وهذه  �الير�ين،  �لنظام 
�ساحتها  دولية  �بعاد  وذ�ت  كارثية  حرب  �ىل 
و�لكيان  ولبنان  و�سورية  �خلليج  ودول  �لعر�ق 
�ل�سهيوين، يف �ملقابل �ير�ن ال تدخر جهد� يف 
�آخر  �نها  تدرك  معركة  يف  ��سلحتها  ��ستخد�م 
�ملعارك و�ست�سرب بكل ثقلها وحتريك �ذرعتها 
�ملنطقة  دول  يف  �المريكي  �لوجود  ل�سرب 
و�حد�ث تدمري هائل يف �ملنطقة تعر�ض دولها 
�ىل خر�ب وفو�سى. فهل حتدث هذه �حلرب؟!! 
�م جترب �ير�ن على �النكفاء �ىل �لد�خل وفر�ض 
�لعاملية  �حلرب  بعد  باإملانيا  �سبيهة  �سروط 
�لثانية باحتو�ئها �ىل �جل غري م�سمى، �ال�سهر 

�لقادمة تقول كلمتها . 

نقطة أول السطر

�ىل  م�سر  جمهورية  يف  �لد�ستورية  �لتعديالت  من 
�سيتذكر  �ل�سعودية،  يف  �سلمان  بن  حممد  حكم  تثبيت 
�ملرت�مي  �لعربي  وطننا  بقاع  ويف  �لعامل  يف  �مل�سلمون 
ذ�كرته  �سيحفر  �إذ  جيد�،  �لعام  هذ�  رم�سان  �الأطر�ف 
�لكربى  �مل�سائل  ت�سويات  قبل  رم�سان  كاآخر  تاريخنا  يف 
�لفل�سطينية  �مل�ساألة  ت�سوية  وهي  �الأفق  يف  تلوح  �لتي 
وقطاع  �لعودة  وحّق  و�لالجئني  �لقد�ض  ق�سية  فيها  مبا 
جميع  وترها  على  لعبت  م�سروعة  ق�سايا  وجميعها  غّزة، 
�حلكومات �لعربية دون ��ستثناء، فمنذ جمال عبد �لنا�سر 
ودعوته لرمي �ليهود يف �لبحر حتى نظام �ملاليل يف �ير�ن 
�لقد�ض )دون �ن يطلق  ��سمه جي�ض  ��س�سو� جي�سا  و�لذين 
فل�سطني  فباأ�سم  �لقد�ض(  �جل  من  و�حدة  ر�سا�سة  حتى 
و�لقد�ض مّت �حتالل �ملدن وجرف �الأر��سي وتهجري �ل�سكان 
وقمع  و�لكر��سي  �لزعامات  وتثبيت  �لدميوغر�يف  و�لتغيري 
تاجر يف  �ل�سجون، �جلميع  �ملعار�سني يف  وزّج  �ل�سحفيني 
و�لعلمانيني  �الإ�سالميني  حتى  �لقومّيني  من  �لق�سية  هذه 
من  ياأتيان  مل  و�سعفها  �الأمة  هذه  هو�ن  �ن  يعلمون  وهم 
فر�غ و�ن �ملوؤ�مرة عليها حيكت خيوطها منذ بد�ية �لقرن 
ومعاهدة  �حل�سني  بن  علي  �ل�سريف  ثورة  مع  �لع�سرين 
�ن  ي�ستطيع  من  �ل�ساحة  يف  يبقى  مل  و�الآن  بيكو،  �سايك�ض 
يقف يف وجه �ملعتدي للمطالبة بحق و��سح كال�سم�ض، حتى 
حزب �هلل �لذي رق�ض على نغم �ملقاومة طويال فقد �سقط 
جانب  �ىل  �ل�سوريني  حارب  عندما  �لطائفية  م�ستنقع  يف 
�لقوى �لعظمى وهي تريد فر�ض  �لنظام، ونحن نرى �الآن 
على  باحلرب  �سعوبها  �نهكت  �ن  بعد  �ملنطقة  يف  �ر�دتها 
�الإرهاب و�دخلت جيو�سها لت�ستقر يف قو�عد كربى يف �سوريا 
و�لعر�ق ولتكون قوة �ساربة على �الر�ض الأي حترك خارج 
ما مّت ر�سمه و�التفاق عليه، فالق�سية ال حتتمل �ملفاجاآت �ي 
كان نوعها، ولت�سبح �لقوى �لتي تنادي باملقاومة عبارة عن 
ب�سعة ميلي�سيات طائفية متهمة بالقتل و�ل�سرقة و�لتهجري 
�الر�ض  مببد�أ  مت�سكنا  ومع  �إقليمية،  وم�سالح  حل�سابات 
�لقد�ض  وحترير  للفل�سطينيني  �لعودة  وحق  �ل�سالم  مقابل 
�اّل �ننا �الآن )�سئنا �م �بينا( �مام تنازالت كربى من قبل 
م�سر و�ل�سعودية و�الأردن لت�سوية �لق�سية �لفل�سطينية على 

ح�ساب دماء �بنائها وحقوقهم �مل�سروعة، رم�سان كرمي.

هالل العبيدي

صفقة القرن
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السياسةالسياسة

ندعم  فنحن  �آخر،  �أ�سلوبًا  ننتهج  نحن  و�الآن 
�لتطلعات �لدميقر�طية لكل �ل�سعوب. �إن هدفنا 
�الأ�سلوب  على  �لعثور  يف  �الآخرين  م�ساعدة  هو 
على  و�حل�سول  �آر�ئهم  عن  للتعبري  �ملنا�سب 
حريتهم و�ختيار طريقهم. عندما نتحدث عن 
�لتخل�ض  �أو  �لتحرر  فاإننا نق�سد  �لدميقر�طية 
يف  �الأبو�ب  على  �ل�سرية  �ل�سرطة  دقات  من 

منت�سف �لليل(.
كوند�ليز�  كالم  على  �حل�سورين  �أحد  علق 
قائاًل ، �إن �لدميقر�طية قد تاأتي باأعد�ئها �إىل 
بالعبارة  متفوهة  ترد  ر�ي�ض  جعل  ما  �حلكم، 
�الإرهاب  ولد  )لقد  �الأخري  جزئها  ��ستهر  �لتي 
د�رها،  عقر  يف  �ملتحدة  �لواليات  �سرب  �لذي 
لهذ�  دميقر�طية،  ال  �سمولية  �أنظمة  ظل  يف 
فاإن �لتغيري مرغوب حتى و�إن قاد �إىل  فو�سى 

خالقة(.
من  فهو  �الأو�سط(  )�ل�سرق  م�سطلح  �ما 
وبد�ية  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  نهاية  موجبات 
مرحلة �حلرب �لباردة حيث بد�أ تد�وله �سيا�سيا 
تذويب  بهدف  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات  يف 
ويف  �ملنطقة  ل�سعوب  و�لقومية  �لوطنية  �لهوية 
م�سمى  و�يجاد  �لعربي،  �ل�سعب  منها  �ال�سا�ض 
خمتلف  و�قع  �إىل  �لعربي  �لوطن  يحول  هجني 
ي�سمى بال�سرق �أو�سطية، غايته �إدخال دول غري 
و�إير�ن يف ما ي�سمى باالإقليم  عربية مثل تركيا 
على  �ل�سرعية  الإ�سفاء  متهيد�  �أو�سطي  �ل�سرق 

�لكيان �ل�سهيوين.
م�سروع  بد�ية   ،1955 بغد�د  حلف  مثل 
لتحقيق  �سيا�سية  مبحاوالت  �الأو�سط  �ل�سرق 
�الأغر��ض نف�سها، حتى متكن من �لت�سلل ب�سكل 
و��سح �إىل �خلطاب �ل�سيا�سي و�الإعالمي وحتى 
 ،  2003 عام  �لعر�ق  �حتالل  بعد  �ل�سعبي 
من غري �أن يدرك كثريين منهم �إىل ما يحمله 
وت�سويه  وتدلي�ض  خبيثة  �هد�ف  من  �ملفهوم 

للحقائق و�لو�قع يف )�ملنطقة(.
�ن �لغرب �لر�أ�سمايل �لذي توجهه �ل�سركات 
مينهج  لل�سهيانة  �ململوكة  �جلن�سية  متعدية 
وحتديد�  �لعامل  على  �سيطرته  الإحكام  خططه 
�لكربى  �لقوى  وتعاون  بر�سا  �لعربي  �لوطن 
�ل�سوفيتي  �الحتاد  تفكك  ولعل  عنها.  رغما  �و 
�الحمر  باخلطر  �لغرب  حدده  ما  ونهاية 

يف  �ال�ستمر�ر  �لغرب  وحماولة  )�ل�سيوعية( 
قيادة �لعامل بوجود عدو ومناف�ض بديل برز يف 
و�ال�سالم(.  )�لعرب  �الخ�سر  �لو�جهة �خلطر 
لذلك تابع �ملعنيني يف �لعامل كيف طبلت �جهزة 
�لعامل تقبل �كذوبة  �لدعاية �ملت�سهينة الإرغام 
وكانت  و�مل�سلمني  باال�سالم  �الرهاب  ربط 
م�سرحية �حد�ث 11 �سبتمرب �ملثرية لل�سخرية 
�إيذ�نا باإعالن �حلرب على �لعرب و�ال�سالم ومل 
يكن ت�سريح جورج بو�ض �البن حينها �سدفة �و 
زلة ل�سان  فقد �علن �ن حربه على �مل�سلمني هي 

حرب مقد�سة وحملة �سليبية.
�ليوم يف  �الأو�سط  �ل�سرق  ما يحدث يف  �أن   
�سد�م  �وجه  من  وجها  ميثل  مالحمة  بع�ض 
تبنى  �لتي  �حل�سارة  �إن  وبديهي  �حل�سار�ت، 
على �الأخالق و�لقيم و�لعدل و�مل�ساو�ة وحماربة 
�لتوفيق  من  �الإن�سان  ومتكن  و�لف�ساد،  �لظلم 
ميكنها  ال  و�لروحية،  �ملادية  حاجياته  بني 
�لتعاي�ض مع جتارب منافية لذلك، وطبيعي �ن 
وكان  �الر�دتني،  بني  و�ل�سر�ع  �لتنافر  يكون 
للغرب خططه �ال�ستباقية يف �لتاآمر على �لعرب 
من  ملنعهم  مدرو�سة  خطو�ت  يف  و�مل�سلمني 

�ال�ستفاقة و�لنهو�ض.
�النتفا�سات  يف  ت�سببت  �لتي  �لظروف  �ن 
من  �كرث  قبل  �لعربي،  �لوطن  �جتاحت  �لتي 
طوق  متثل  ذ�تها  هي  تز�ل  ال  �سنو�ت  ثمان 
يق�ض م�ساجع �ل�سعب �لعربي  يف بلد�ن كثرية 
حتت  من  �لنار  �إيقا�ض  فر�سة  فان  ولذلك 
ه�سيمها ال ز�ل قائما، وقد يدفع باجلماهري �ىل 
و�جلز�ئر  �ل�سود�ن  يحدث يف  كما  �سعبية  ثورة 
فر�ستها يف  �المربيالية  �لدول  تفوت  �الآن، ومل 
ببع�ض  �إالم�ساك  وحماولة  �الأحد�ث  ��ستغالل 
�ن  من  نخ�سى  يجعلنا  ما  وهذ�  فيها،  خيوط 
�اليجابي  �جلماهريي  �حلر�ك  نتائج  تنحرف 
�أهد�ف  خدمة  �إىل  ليتجه  �لطبيعي  م�ساره  عن 
يف  �ملت�سهينة  و�لغربية  �الأمريكية  �ل�سيا�سة 

�ل�سرق �الأو�سط.
و�فتعال  �خلالقة،  �لفو�سى  �إ�ساعة  �ن 
�الأزمات الإ�سغال كل دول �ملنطقة )مع �لرتكيز 
و�الير�ين  �لرتكي  �لنظامني  ��سر�ك  على 
�ملخططات(  تنفيذ  يف  حمورية  باأدو�ر  للقيام 
لهذه  �ال�سمى  و�لهدف  �ال�سا�سية  �ملهمة  تربز 

ال�������ش�������رق االوس�������������ط ال����ج����دي����د 
وال���������ف���������وض���������ى ال������خ������اق������ة

نتذكر جميعا عندما �طلت كوند�ليز� ر�ي�ض 
برتويج م�سطلح �لفو�سى �خلالقة، كم�سطلح 
�سيا�سي - عقدي يق�سد به تكوين حالة �سيا�سية 
بها  يقوم  �الإحد�ث  متعمدة  فو�سى  بعد مرحلة 
وذلك  هويتهم  عن  �لك�سف  دون  �أ�سخا�ض 
�أو تكون حالة  �الأمور ل�ساحلهم،  بهدف تعديل 
متعمدة  فو�سى  مرحلة  بعد  مريحة،  �إن�سانية 
يف  �الآخرين  م�ساعدة  �أجل  من  �أ�سخا�ض  من 
�العتماد على �أنف�سهم. و على �لرغم من وجود 
�لقدمية  �ملا�سونية  �أدبيات  يف  �مل�سطلح  هذ� 
�إليه  و�أ�سار  �أكرث من مرجع  حيث ورد ذكره يف 
�أنه  �إال  بر�ون  د�ن  �الأمريكي  و�لكاتب  �لباحث 
للعر�ق  �إال بعد �لغزو �الأمريكي  مل يربز دعائيا 
�لذي قادته �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف عهد 
وزيرة  ت�سريح  يف  بو�ض  دبليو  جورج  �لرئي�ض 
�أدلت  لها  ر�ي�ض يف حديث  كوند�ليز�  خارجيته 
به �إىل �سحيفة �لو��سنطن بو�ست �الأمريكية يف 
�سهر ني�سان 2005، حيث �نت�سرت بع�ض فرق 
�ملوت ومنظمات �إرهابية مثل �سركة بالك ووتر 

�الأمنية.
يف 27 حزير�ن 2005، �ألقت  كوند�ليز� 
�جلامعة  يف  للجدل  مثرية  حما�سرة  ر�ي�ض 
يجب  )�إننا  فيها:  قالت  بالقاهرة،  �الأمريكية 
كل  فيه  حترتم  م�ستقبل  �إىل  جميعًا  نتطلع  �أن 
الأن  مو�طنيها،  ورغبات  �إر�دة  �حلكومات 
�سعت  لقد  عاملية.  مثل  هي  �لدميقر�طية  �ملثل 
�أجل  من  عامًا   60 ملدة  �ملتحدة  �لواليات 
�لدميقر�طية  ح�ساب  على  �ال�ستقر�ر  حتقيق 
�أيًا منهما،  يف �ل�سرق �الأو�سط، لكننا مل نحقق 

عبد الرزاق الدليمي
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من  تبقى  ما  �نهاء  خالل  من  �ملخططات 
�سفحات �لق�سية �لفل�سطينية �لتي ت�سكل نقطة 
حولها  تتجمع  �لتي  �لوحيدة  و�لتفاهم  �لتقاطع 
�النظمة  �غلب  �أجربت  و�لتي  �لعربية،  �الرد�ة 
�أو  بالتفاهم  �لقبول  على  عقود  قبل  �لعربية 
من  �سئ  �الن  ��سبحت  �لتي  �لعربية  �ل�سر�كة 

�ملا�سي.
�إذ�  توؤكد  قاعدة  هناك  �ل�سيا�سي  �لعمل  يف 
بالتاأكيد  فاأنت  ��سرت�تيجية،  لديك  تكن  مل 
يحدث  وما  �الآخرين  ��سرت�تيجية  من  جزء 
�الآن يف �ملنطقة من تقلبات وت�سوهات ومو�قف 
هناك  �ن  متيقنني  يجعلنا  رمبا  للجدل  مثرية 
�الروقة  دهاليز  يف  �سممت  ��سرت�تيجيات 
معلن  كجزء  وبرزت  �ل�سهيونية،  و  �لغربية 
�ن  فو��سح  �ملوؤ�مرة،  من  لتنفيذه  طبخ  مما 
و��سحة  �إ�سرت�تيجيات  لها  لي�ض  �لدول  بع�ض 
الإد�رة �سيا�ساتها و�سوؤونها، �و يوثقها �ويعلنها، 
عقباها  يحمد  ال  ماآالت  �ىل  يوؤدي  �لذي  �المر 
�الأهد�ف  و�سوح  وعدم  �خلطط  غياب  كون 
ما  وكثرًي�  �لتنفيذ،  يف  تخبط  هناك  �ستجعل 
�خرى  وتختفي  مدرو�سة  غري  خطو�ت  �ستظِهر 
�لرئي�سي هام�سي  رمبا كانت حم�سوبة في�سبح 

و�لثانوي رئي�ض.  
مزيج  هو  �ليوم  منطقتنا  يف  يحدث  ما  �إن 
بني  ومت�ساربة  متناف�سة  ��سرت�تيجيات  من 
فهو  لهم،  و�ملنظرين  �لغربيني  �ل�سا�سة  يدي 
�لغربي  �لفكر  �إىل  بالن�سبة  �حل�سار�ت  �سد�م 
�لقوى  حتيكها  وموؤ�مرة  �لغربيني،  و�ملفكرين 
�ملادية و�ل�سركات متعددة �جلن�سيات و�سركات 

�ل�سالح و�لنفط و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لغربية.  
رمبا ما تر�ه �المة �لعربية موؤ�مرة �سدها، 
��سرت�تيجية  و�ل�سهاينة  للغرب  بالن�سبة  هو 
و�أن  ومبينة،  حمددة  وخطو�ت  ومعلنة،  موثقة 
�سناع  جهل  هي  هنا  �الهمية  �لبالغة  �مل�ساألة 
�ن  �حلقيقة.  وجهلهم  �إطالعهم  وقلة  �لقر�ر 
�الآخرين  له  يخطط  مبا  �لدر�ية  وعدم  �جلهل 
�سيما  وجودها  و  وم�سريها  لالأمة  تهديد  هو 
جهلنا  على  مو�قفه  يبني  غرينا  �ن  �دركنا  �ذ� 
�سعف  من  نعانيه  ما  على  وير�هن  وتخلفنا 

و��ست�سالم.

خالصة القول

بعد �سبعة عقود من جالء �مل�ستعمر �لفرن�سي و�إعالن ��ستقالل �سورية، يحق لنا ومن خالل 
�لو�سع �ل�سوري �حلايل �ن نت�ساءل هل �سورية م�ستقلة؟؟؟

من  ع�سر  �ل�سابع  يف  تخل�سنا  �سهد�ئه،  ودماء  �سعبنا  بت�سحيات  �إننا   يقول  �حلال  و�قع 
قبل  ل�سورية  �لوحيدة  �ملحتلة  �لقوة  كانت  وفرن�سا  �لفرن�سي،  �الإنتد�ب  من   1946 عام  ني�سان 
هذ� �لتاريخ، لي�ستقر بنا �لو�سع بعد �سبعة عقود ونيف �ىل �أن �سورية حمتلة من عدد من �لقوى 
�أكرث من خم�سة عقود و�إحتالل  �ال�ستعمارية. فهناك �الإحتالل �ل�سهيوين له�سبة �جلوالن منذ 
ومنطقة  �سورية  �سرقي  �سمال  يف  �أمريكي  و�إحتالل  �ل�سورية،  �ملناطق  معظم  يف  يوجد  رو�سي 
�لتنف، �إ�سافة �إىل �حتالل �إير�ين حيث تنت�سر قو�ته يف �ست وثالثني قاعدة ع�سكرية يف �الأر��سي 
وي�سرف على  �لدويل،  دم�سق  �إىل مطار  �إ�سافة  ب�ست مطار�ت ع�سكرية  فعليا  وتتحكم  �ل�سورية 
خم�سني ميلي�سيا تاأمتر باأو�مر �حلر�ض �لثوري �الإير�ين و�لويل �لفقيه وتفر�ض �سطوتها على �أهلنا 
يف معظم �الأر��سي �ل�سورية، ناهيك عن قو�ت تركية وفرن�سية وبريطانية و�لتي تنت�سر يف ما تبقى 

من �ملناطق �ل�سورية.. فهل بقي من �ال�ستقالل �سيء؟؟؟ 
ال �سك يف �أن ال عالقة لل�سعب �ل�سوري بهذ� �لو�سع، ويتحمل �لنظام وحده م�سوؤولية ما �آلت 
�إليه �الأمور يف بلدنا وعودة �سورية ـ بعد �أن تخل�ست من ��ستعمار وحيد ـ �إىل �إحتالالت متعددة، 
وذلك يعود لل�سيا�سة �لتي �تبعها �لنظام مب�سادرة  �إر�دة �ل�سعب وحكمه باحلديد و�لنار يف ظل 
باإرث  �الحتفاظ  عن  عاجزً�  وريثه  بات  حتى  �لعربية،  و�لوحدة  و�ال�سرت�كية  �لتقدمية  �سعار�ت 

�سايك�ض بيكو، علمًا �أن �لوريث وو�لده و�سال �ىل �حلكم من �أجل �لق�ساء عليها كما يدعيان.
�ن م�سرية �لنظام �ل�سوري منذ �أن كان رئي�سه �ل�سابق وزيرً� للدفاع  وتفرده بال�سلطة حافلة 
�لذي  وهو  لل�سهاينة،  ت�سليمًا  �جلوالن  �سلم  �لذي  فهو  و�لقومي  �لوطني  �مل�ستوى  على  بالنكبات 
وقف �سد كل �لقوى �لقومية وحاربها بدءً� بالثورة �لفل�سطينية و �حلركة �لوطنية �للبنانية، مرور� 

بوقوفه �إىل جانب �لفر�ض يف حربهم على �لعر�ق، �إىل تخاذله يف  حترير  �أر�سه �ملحتلة.
�الأ�سد  من  �ل�سلطة  �نتقال  على  �الأ�سبق  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  �ولربيت  مادلني  ثناء  �إن 
ووقوف  �لوريث  ومباركتها حلكم  �ل�سل�سة  بالعملية  �لعملية   �الأبن، وو�سف هذه  �الأ�سد  �إىل  �الأب 
�الأمريكان وكل �لقوى �لد�عمة لل�سهيونية بوجه �لثورة �ل�سورية و�إ�سر�رها على بقاء �لنظام، يدل 
داللة قطعية على �أنه نظام وظيفي �أجنز ما كلف به بنجاح وي�ستحق �ملكافاأة بقمع �لثورة �ل�سعبية 
�لتي �أر�دت �إعادة �لوجه �لعروبي ل�سورية، ولتبقى �سورية �لتي كانت منارة �لتحرر �لعربي وبو�سلة 
�حلركات �لثورية حبي�سة توجهات هذ� �لنظام �لذي د��ض على ت�سحيات �سعبنا على طريق حريته 
و��ستقالله �مل�سهود، لتعود �سورية يف ظل هذ� �لنظام و�سعار�ته �لكاذبة �ىل دولة حمتلة ال تعرف 

من �ل�سيادة �إال �الإ�سم.

زياد المنجد

في ذكرى استقالل سورية !!!
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وت�سريحات  �خبار�  ن�سرو�  ممن   �ال�ستق�سائيني 
�ملحاكم  مثال  تد�ولتها  �أن  تكون  ملفات  عن  تتحدث 
�ل�سحفيني  لهوؤالء  كان  وما  �اليطالية،  و�لعد�لة 
�مكانية ن�سرها يف �جلز�ئر؛ �إن مل يح�سلو� على وعود 
موثوقة باحلماية و�طالق �ل�سوء �الخ�سر لهم للن�سر 
من دون خوف من �لفا�سدين و�ل�سلطات �لتي حتميهم 
يف قمة �الجهزة و�ملحاكم؛ ) ولوال �ن جاءهم »مهماز« 
من جهات ما ي�سمى �لدولة �لعميقة( �لتي ظلت كامنة 
د�خل  �لتحرك  يف  رجالها  خالل  من  وقادرة  وفاعلة 
�ل�سلطة؛ وحتى من خارجها؛ وخا�سة �ملجموعات �لتي 
كانت مرتبطة باجلرن�ل �ملقال حممد مدين؛ �ملعروف 
�لرئا�سة  جناح  �أح�ض  وحينها  توفيق(.   ( باجلرن�ل 
�لذي يديره �ل�سعيد  �سقيق �لرئي�ض باخلطر �لد�هم و 
فهم �ن جناح "�مل�سالح" ب�سدد �لبحث عن »�سناعة 
رئي�ض جديد« ، ومل يكن له من عا�سم  �إال جناح قيادة 
�الركان؛ بقيادة �لفريق �لقايد �سالح، فطلب حمايته، 
و رغم طول غياب  و فعال  �ل�سمانات.  مبا يكفي من 
مل  �ملر�ض  ب�سبب  �خلارج  يف  يومها  للعالج  �لرئي�ض 
ت�ستطع "�مل�سالح" تفعيل �ملادة 88 )مقابل �ل102 
ميكن  �لتي  �ملعروفة  �الأذرع  كّل  جتنيد  رغم  �الآن(، 
بوتفليقة.  عهدة  �نهاء  قر�ر  �تخذ  ما  �ذ�  جتنيدها 
و�النتقام  �لعقاب  من  يومها، خوفا  يبدو  قد  ما  و يف 
�لو��سح  وتكتله  �لرئا�سة  جناح  له  يتعر�ض  قد  �لذي 
وهكذ�  �لبالد.  يف  حمتمل  تغيري  لكل  بعناد  ورف�سه 
�لعهدة  «�ىل   forcing  « بالقوة  ومرور�  قررو� 
�جلناحني  بني  �خلالفات  يف  ��ستثمرو�  و  �لر�بعة 

السياسة

�لرئا�سية  �سلطاته  خدمة  يف  و�سعه  ول�سالح  بالغة 
�ملتوقعة  �ل�سغرية  �ملناو�سات  بع�ض  رغم   �ملركزية، 
م�ستتة  كانت   لكنها  �ل�سلطة؛  يف  قوى  مر�كز  �بدتها 
كو�لي�ض  �سمن  �جلزئية  فعاليتها  من  بع�ض  وتبدو 
�لفرعية  �ل�سغط  جماعات  من  عدد  يف  متمثلة 
)جماعات  باجلز�ئر  عرف  ما  �سمن  تتخندق  �لتي  
�أن  �ملختلفة  �أذرعهم  طريق  عن  ف�سعو�  �مل�سالح(  
مل  �الأمر  )�أن  �ملنا�سبات:  بع�ض  يف  للرئي�ض  يظهرو� 
يكن �سهال لبقائه يف �ل�سلطة لوال جهدهم و �سيطرتهم 
...( وقد �لتف هوؤالء بو�سوح حول �سقيقه �ل�سعيد بو 
تدهور  ت�سارع  مع  يتعاظم  دوره  �خذ  �لذي  تفليقة 
�لعهدة  تلك  يف  �الركان  قيادة  كانت  �لرئي�ض.  �سحة 
�أقرب �ىل �لرئي�ض؛  �لذي مت�سك لنف�سه من�سب وزير 
�لدفاع؛  وطلب  �لرتكيز من رئا�سة �الركان �لعمل على  
حتديث �جلي�ض و ت�سليحه و تخلي�سه من بقايا �سباط 

فرتة )�لع�سرية �ل�سود�ء(  ومن �سو�ئبها. 
�حد�ث  مع  تز�منت  الأنها  و  �لثالثة،  �لعهدة  و يف 
�لربيع �لعربي،  وبد�يات مر�ض �لرئي�ض،  حيث �أر�دت 
قوى ما ت�سمى )�لدولة �لعميقة وحتالفاتها �جلديدة 
يف  جمدها  لها  يعود  �أن  �مل�سالح(  جماعات  مع 
"�لتحكم و �ل�سيطرة " و "�إبعاد خطر" وزر�ء �لرئي�ض 
حمتمني  باتو�  لكونهم  عليها؛  �ملتمردين  رجاله  و 
ببطانة �لرئي�ض،  �لتي ي�سرف عليها مبا�سرة �سقيقه 
بتوجيه  �ملخابر�ت  قيادة  بد�أت  بوتفليقة.  �ل�سعيد 
�لر�سائل �لتحذيرية و�مل�سفرة الإ�ست�سعار �جلميع �نها 
و�نها تر�قب ما يجري  �لف�ساد  الز�لت متتلك ملفات 
حتجيمها  بوتفليقة  �سلطة  حماوالت  رغم  �لبالد،  يف 
و�حلاق ما تبقى من �جهزتها وعدد من �سباطها يف 
�أمن �لرئا�سة و�جلي�ض. ظهرت تلك �لر�سائل تت�سرب 
م�ستوياتها؛    ب�ستى  �ل�سيا�سية  و�الو�ساط  �ل�سارع  �ىل 
بدء� من �لتلميح باحتمال قرب �نفجار »ثورة �لزيت و 
�ل�سكر«، �ىل �لتلويح بك�سف ملفات ف�ساد غري معروفة 
لدى �لر�أي �لعام و�ملتكتم عليها منذ ف�سيحة "جممع 
�أ�سحت  و�لتي   "�سوناتر�ك"  وف�سائح  �خلليفة" 
ت�سرب تدريجيا وب�سكل مدرو�ض؛ و عن عمد وق�سد، 
عن طريق �لن�سر يف بع�ض "�ل�سحف" �خلا�سة  حيث 
عن  تكون  ما  �أبعد  هي  و  �مللفات،  بع�ض  ت�سريب  يتم 
قدر�ت تلك �ل�سحف و�خت�سا�سها و�مكانياتها على 
�لو�سول �ىل م�سدر �خلرب و��سر�ره و��سماء �ملتورطني 
فيه؟ حيث ال يوجد يف �سحف جز�ئرية مثل " �لنهار" 
�أو "�ل�سروق" �لتي ت�سدر بالعربية  �و حتى "�لوطن" 
�لتي ت�سدر بالفرن�سية  يومها  �ن ظهرت �لتحقيقات 
�ل�سحفيني  من  �أ�سماء  �ىل  ن�سبت  وحيث  �خلطرة 

هذه �ملقالة ت�سعى �ىل حماولة لفهم ما يجري يف 
�جلز�ئر وتنقل بع�سا ما يجري  

عاما  ع�سرين  عرب  بوتفليقة  رئا�سة  بد�أت  وكيف 
متكني قب�ستها بكل �لو�سائل  و كيف �نتهت �ليوم وما 

يو�جهها غد� من نهاية حمتومة ؟ 
للرئا�سة    وتر�سحه  �جلز�ئر  �ىل  عودته  حال 
للجي�ض  منقذ�  يبدو  وكاأنه  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  بد�أ 
و�ملجازر  �لدموية  �الحد�ث  بع�ض  ورطة  من  وحاميه 
فرتة  خالل  �طر�ف  عدة  به  �ل�سقتها  �لتي  �ملوؤ�سفة 
بع�ض  يتهدد  كان  ما  و  �ل�سود�ء،  �لدموية  �لع�سرية 
�لتورط  منها  �تهامات،  من  �لع�سكرية  �لقياد�ت 
�أعمال �الرهاب خالل فرتة معقدة ومتد�خلة  ببع�ض 
�ال�سالموي(  لالرهاب  )�لت�سدي  فرتة  ي�سمى  مبا 

خالل �سنو�ت �لت�سعينيات.
�مليكافيلية  �ملناورة  بوتفليقة  ��ستعمل  بد�ية  
كما  علنا،  ي�سكو  كان  فهو  بارع،  بذكاء  و�لرب�غماتية 
)...لي�ض  �أنه:  خطاباته  يف  وي�سرح   يقول  يكون 
�لقيادة  ��ستالمه  لعدم  ��سارة  رئي�ض(  �رباع  ثالثة 
تركه  من  تخوفه  عن  مر�ر�  قوله  بني  و  �لع�سكرية، 
)فم  يف  �سيقع  �نه  وقوله  �لع�سكريني؛  �مام  وحيد� 
�جلي�ض  جرن�الت  ونفوذ  �سطوة  �ىل  ��سارة  �ل�سبع(، 

وقيادة �الركان و�د�رة �ملخابر�ت.
قيادة  بني  و  بينه  حدث  �الوىل  �لعهدة  نهاية  يف 
�الركان )بقيادة �جلرن�ل �لعماري( �سد�م ح�سمه بو 

تفليقة باإ�ستمالة جهاز �ملخابر�ت.
ويف  �لعهدة �لثانية، متكن عبد �لعزيز  بوتفليقة 
من �ل�سيطرة �إىل حد كبري على قيادة �جلي�ض و �نتهى 
حتاكي  �لتي  �لقطط   ( حينها:  �سّماهم  من  �أمر  من 
�سولة �الأ�سود ( وحينها  مّرر تعديل �لد�ستور ب�سهولة 

عبد الكاظم العبودي 

)البوتفليقي��ة( أسس��ت لنفس��ها الدول��ة العميق��ة 
وهي تناور إلجهاض ثورة الشعب الجزائري السلمية 
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�ملكا�سب  على  �لتكالب  ب�سبب  �الحتماالت الحقا،  كل 
�سادها  �لتي  �ل�سلطة  الأجنحة  و�لفئوية  �ل�سخ�سية 
�لنخاع  حد  �ىل  و�الد�ري  �ملايل  �لف�ساد  و�أغرقها 
و�لعمى عن روؤية �ال�سطر�ب �ملزلزل �لقادم ليجتاح 
و  �البرز  �ل�سوؤ�ل  لعل  و  �مل�ستويات.  كل  على  �لبالد 
للجي�ض  �الركان  قيادة  تتخذ  مل  »ملاذ�  هو  �لبديهي 
�ملريع  �لتدهور  ذلك  مو�جهة  يف  حا�سمة  قر�ر�ت 
بطانة  تر�سيح  �ىل  �ملجنون  �ملرور  منع  و  و�ملت�سارع، 
و�لغائب  �ملقعد  �ملري�ض  للرجل  تفليقة  بو  �ل�سعيد 
متاما و�لتورط  بالتب�سري و�ال�سر�ر و�لتمهيد الإعالن 
�جلز�ئر  خارج  وهو  خام�سة؛   لوالية  تر�سيحه  نية 
قاعة  يف  �خلام�سة(  )�لعهدة  �ىل  �لرت�سيح  مهزلة 
�لقبة �لبي�سوية كانت مغامرة غري حم�سوبة  وبلهاء؟ 
�لتدخل  يف  �جلي�ض،  قيادة  تاأخر  عن  �الجابة  �إن 
جز�ئريون   وكتاب  متابعون  فيها  يرى  كما  جندها، 
�ملوؤ�س�سة  وقياد�ت  �الركان  قيادة  تريث  �أن   - رمبا   -
متليها  �لذي  �ملتزن  �لعمل  بقناعتها  جاء  �لع�سكرية 
و�جبه  و  �جلي�ض؛  لوظيفة  �لد�ستورية  �ل�سيغة  عليها 
�لوطني �ي�سا يف عدة مو�قف هو �ن ي�ستجيب ملطالب 
جماهرييا  يت�ساعد  بد�أ  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
وهو  بعدي،  )باأثر  له  �ال�ستجابة  من  بد  وال  و�سموليا 
ما نالحظه �الآن من حر�ض �جلي�ض على عدم �تخاذ 
ما  وهو  �حلايل،  �لد�ستور  و  �لقانون  خارج  قر�ر�ت 
�لعويل  و  �ل�سر�خ  و  �لنقمة  �لبالد   على  يجلب  قد 
باجلز�ئر   �سر�  �ملرتب�سة  �لقوى  قبل  من  و�ال�ستنكار 
�جلي�ض  �إبعاد  �سبيل  يف  بنائه  مت  ما  كل  �سيهدم  و 
كونه  من  �النتهاء  و  �ل�سيا�سيني(،   عن حل خالفات 
مو�سوعا بات ح�سا�سا جد� قد ي�ستغل »كظهر ُيركب« 
وخا�سة   ، وخارجية  و�قليمية  د�خلية  قوى  قبل  من 
ن�ساط  وخا�سة  �لعربي،   �خلليج  دول  وبع�ض  فرن�سا 
�لعربية،  �المار�ت  و�عالم  لدولة  وملمو�ض  من�سوب 
ناهيك عن �عتبار�ت �جليوبوليتيك و تاأثري�ت �جلناح 
�لرئا�سي �ملتم�سك بال�سلطة ولو �دى ذلك �ىل تدمري 
�لبالد، ظهر ذلك جليا بالتحرك �ل�سريع عرب تكليف 
�جلز�ئرية  �خلارجية  وزير  و  �البر�هيمي  �الخ�سر 
و�يفادهم  خا�سة  مهمات  يف  و�ر�سالهم  عمامرة 

�لق�سية  تدويل  بغية  �جلز�ئر؛  خارج  كربى  دول  �ىل 
�سد  �الجنبي  �لتدخل  مربر�ت  وخللق  �جلز�ئرية 
��ستلبها  �لتي  �جلز�ئرية  )�لرئا�سة  تر�ها  �ية خطوة 
بفعل �سغط  لل�سقوط  �الآيلة  وهي  تفليقة(  بو  �ل�سعيد 
مبكر�  �المر  حل�سم  �لتقدم  �جلي�ض  وملنع  �حلر�ك، 
ل�سالح �ل�سعب و�حلر�ك قبل نهاية �لعهدة �لر�سمية 
 2019 �فريل  نهاية  بوتفليقة  �لعزيز  لعبد  �ملتبقية 
باأنها متت خارج  و�عتبار �ي خطوة يتخذها �جلي�ض 

�الطار �لد�ستوري قبل نهاية �لعهدة �لر�بعة. 
و  و�سوحا،  �كرث  �الأمور  بدت  و  �حلر�ك،  جاء   
�نحازت قيادة �الركان له، فلم يكن من جناح �لرئي�ض 
وحتالفو�  �لعدو«  »عدو  �ىل  �نحاز  �ن  �ال  وبطانته 
و�جلديدة   �لقدمية  �حل�سابات  ي�سفو�  �ن  �أجل  من 
و�آالعيب  مبكر   ويهد�أوه  �حلر�ك  على  ي�ستولو�  باأن 
و�ن�سغاالت جانبية باملرورعرب مرحلة �نتقالية طويلة 
زمام  و�أخذ  �سفوفهم  مللمة  على  ت�ساعدهم  ن�سبيا 
وترتيب  ولتويل  �لوقت  و��ستغالل  ب�سرعة  �ملبادرة 
�سكلية  حكومية  باإ�ستبد�الت  جديد،  من  �المور 
حكومة  بت�سكيل  �لد�ستورية  �ملناورة  ي�ستغلون  وهم  
تويل  ملرحلة  لهم  خادمة  تكون  بدوي  برئا�سة  معينة 
لفرتة  �لدولة  رئي�ض  ملوقع  �سالح،  بن  �لقادر  عبد 
وحتالفاتها  �لعميقة  �لدولة  م�سالح  تخدم  �نتقالية 
جديد   رئا�سي  مل�ستخلف  �المور  ولتهياأة  �جلديدة 
�سلطته،  ودميومة  نف�سه  �لنظام  ��ستمر�ر  ي�سمن 
و  »�لتخالط«  يف  بر�عتهم  ذلك  يف  ��ستغلو�  ولهذ� 
�خلارج  يف  حللفائهم  وما  »�لتمويل«،  على  قدر�تهم 
�ن  ت�سري  �ملوؤ�سر�ت  مرتقب.  ودعم  تاأثري  و  نفوذ  من 
ما�ض  من  فرتة  و�ستعترب  �سقطت،  "�لبوتفليقية" 
�سد  �ملنتف�سني  �جلز�ئريني  �جيال  تتذكره  تعي�ض 
�ال�سر�ر  من  �لكثري  �جلز�ئر  م�سرية  يف  �وقع  نظام 
�ال�ستبد�د  ب�سلطة  بوتفليقة  لتم�سك  نظر�  و�ملخاطر 
�لفردية �لتي �لغت �لدولة وجتاهلت �ملجتمع وتطلعاته 

وروح �لع�سر �لدميقر�طي �ملن�سود.

�الخرين،  فقيادة �الركان تعرف جيد� �جلناح �الخر، 
و ما ميكن �ن يلحقه بالبلد يف حال متكنه من جديد 
�الإمكان  يف  يكن  "مل  �أنه   - بع�سهم  يربر   - لذلك 
�أح�سن مما كان"،  وهكذ�  مت �لتحالف بينهم و بني 
للمتحالفني  �مل�سرتك  �لهدف  كان  و  �لرئا�سة،  جناح 
�ملخابر�ت  جهاز  �ي  �ل�سود�ء«،  �لعلبة  »تفكيك 
و�سيطنة  وتغويل  ونقده  علنيا  له  و�لتعر�ض  �ل�سابق،  
كلفو�  هكذ�  و  منه،  �خلوف  حاجز  وك�سر  ��سمائه، 
�لتحرير  �ال�سبق حلزب جبهة  �لعام  �المني  �سعد�ين 
�لعلني  و�لت�سريح  باال�سم  باأن »حتر�ض  �ملهمة   لهذه 
�سيا�سية  �عالمية  ظاهرة  وهي  توفيق«،   باجلرن�ل 
�أمنية،  حدثت الأول مرة يف �جلز�ئر منذ �ال�ستقالل.

"ر�أ�ض �مل�سالح"  لقد مت »�ملرور بالقوة« و حتييد 
�لتحالف بني جناح  لكن  و  �لر�بعة،  �لعهدة  بد�ية  يف 
على  »�سمنا  كله  يكن  مل  �الركان  قيادة  و  �لرئا�سة 
خالف  بذور  على  �نطوى  فقد  يقال،  كما  ع�سل« 
ورئا�سة  �لفا�سدين  �ملال  رجال  تغول  �همها  كان 
�لفا�سدين  �لوزر�ء  وبع�ض  �لنقابية  �ملركزية  �حتاد 
وجمموعات �سيا�سية و�عالمية من �ملحيطني باجلناح 
�لرئا�سي و ��ستئثارهم ب�سكل مطلق بر�سم �ل�سيا�سات 
و�سر�ء  �النتخابات  بنتائج  �لتحكم  وحتى  �لوطنية، 
يعرب  ما  و�أح�سن  �لربملان.  �ملنا�سب يف  �لذمم وحتى 
»عبد  �ال�سبق  �لوزر�ء  رئي�ض  عزل  و�قعة  ذلك  عن 
يف  فارقة  نقطة  �سكلت  �لتي  و  �ملهينة  تبون«  �ملجيد 
تهريب  ف�سح  ق�سية  تلتها  �لوطني،  �ل�سيا�سي  �الد�ء 
كميات كبرية من �لكوكايني �لتي ن�سبت �ىل �سخ�سية 
جمموعات  و�خرتقت  �ل�سلطة  يف  نافذة  كانت  ثانوية 
من �مل�سالح باملال و�لر�سى. �لق�سية  عرفت ون�سبت 
�ىل �ملدعو كمال �لبو�سي. وهكذ� بد�أ ظهور �خلالف 
ما  �أو  �لعلن  �ىل  �الركان  قيادة  و  �لرئا�سة  بني جناح 
ي�سبهه! حرب �ال�ساعات بعزل بع�ض �ال�سماء �لنافذة 
و�إتهامها بق�سية �لبو�سي وملحقاتها و�لتورط بتجارة 
لرجال  ونفوذ  ومقاوالت  جتارة  و�سبكة  �ملخدر�ت 
�ليهودية  كافينياك  عائلة  مثل  و�ملتنفذين  �العمال 
�سعيد  بطانة  يف  وجتمعت  �رتبطت  وكلها  �ال�سل 
�جلرن�ل  و�قالة  �لبو�سي  كمال  وباإعتقال  بوتفليقة. 
�لثلج  كتلة  تدحرجت  �لوطني   �المن  مدير  �لهامل 
�و  �لطرف  هذ�  من  �فعال  ردود  �ساحبتها  ب�سرعة، 
ذ�ك و�سل �ىل حماولة ��ستخد�م �لو�جهات �حلزبية 
)�لتحالف  �حز�ب  ي�سمى  ما  �سمن  �ل�سر�ع،  يف 
جبهة  �لرئي�سيني  �حلزبني  وخا�سة  �لرئا�سي( 
�لدميقر�طي،  �لوطني  و�لتجمع  �لوطني  �لتحرير 
وبوجود �حمد �ويحيى رئي�سا للحكومة ومن�سقا كبري� 
معاذ  بو�سول  و  و�ملايل،  �الد�ري  �لف�ساد  ملنظومات 
�قالة  بعد  �لتحرير،  جبهة  حلزب  من�سقا  بو�سارب 
ولي�ض  للحزب،  �لعامة  �المانة  من  عبا�ض  ولد  جمال 
م�ستبعد� بعدها �ن حتدث و�قعة عزل رئي�ض �لربملان 
كانت  بو�سارب،   مبعاذ  ��ستبد�له  و  بوحجة  �ل�سعيد  
��ستفحل دون  �لذي  و�ل�سر�ع  يف �طار هذ� �خلالف 
�ية �مكانية لكبح جماح �ل�سر�ع برمته و�ملفتوح على 
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ترتيب  بهدف  �لوقت  من  �ملزيد  لك�سب  حمللني 
تبقى من م�ساحلهم  و مو��سلة خدمة ما  �أور�قهم 
�إف�سال  يف  كربى  جهود  �أمام  �ل�سلطة  يف  �لبقاء  و 
قوة �حلر�ك �ل�سعبي و �إف�سال حتى ر�سالة �ملوؤ�س�سة 

�لع�سكرية �لقوة �لوحيدة �مل�ساندة لل�سعب.
و من نتائج ثورة �ل�سعب �ل�سلمية حترك �لق�ساء 
تاريخ ف�ساد �نظمة �حلكم  �جلز�ئري الأول مرة يف 
�لعربية و �تخاذ �إجر�ء�ت قانونية �سد �ملتورطني يف 
ق�سايا ف�ساد و �مل�ستبه بهم حيث مت منع عدد كبري 
من �ل�سخ�سيات من �ل�سفر و مغادرة �ر�ض �لوطن، 
�ملاليري  مبئات  قرو�ض  حول  �لتحقيقات  فتح  و 
�أفرغت  �سمانات  �ي  دون  �جلز�ئر  بنك  من  نهبت 
�لفائت  �الأ�سبوع  بد�ية  تد�ولت  كما  �لبالد،  خز�ئن 
و  �مل�ستقيل،  �حلكومة  رئي�ض  �ستدعاء  عن  �خبار 
�أحمد  طو�ل  ل�سنو�ت  بوتفليقة  نظام  ر�فق  �لذي 
حلزب  �لعاملة  �الأمانة  من  �أي�سا  �مل�ستقيل  �ويحي 
�لتجمع �لدميقر�طي �لوطني من قبل جمل�ض ق�ساء 

�لعا�سمة و �لذي نهب �ملاليري من خزينة �لدولة.
هذ� و يرف�ض �ملجل�ض �مل�ستقل للق�ساة �الإ�سر�ف 
�ذ�  �ملقبل  جويلية  �سهر  �ملزمعة  �النتخابات  على 
�لفر�غات  متالأ  جديدة  قانونية  �ليات  و�سع  مت  ما 
و  مزورة،  �نتخابات  �ىل  �ال�ستقالل  منذ  �دت  �لتي 
عدد�  �ن  علما  �ل�سعب،  مطالب  لكامل  �ال�ستجابة 

السياسة

�إىل �لتفاو�ض حيث جرت �لت�ساور�ت يف قاعة �سيخ 
الأي  رف�سهم  �أي�سا  �ملتظاهرون  �أبرز  كما  خاوية. 
تدخل خارجي موؤكدين �ن �ل�سعب وحده �لقادر على 
�لبالد  و تنظيف  �لبالد و حل م�ساكله  ت�سوية و�سع 
من باء�ت �لف�ساد �لتي �أو�سلت �جلز�ئر �إىل �أزمات 
�إقت�سادية و �جتماعية و و�سعتها يف �أ�سعب منعرج 

يف تاريخها. 
يوم  �حلر�ك  بد�ية  منذ  �ملتظاهرون  جنح  و 
22 فرب�ير 2019 يف �إي�سال ر�سائلهم �لو��سحة 
و  مطالبهم  باأر�سية  �لكبري  مت�سكهم  خالل  من 
��سر�رهم �الكرب على �ل�سلمية �لتي �رتكزت عليها 
�ملتم�سكني  و��سعة  �لوطن  ربوع  كامل  يف  �مل�سري�ت 

بال�سلطة يف موقع يلزمهم �الن�سحاب ال حمالة.
يطيل عمر  �ملطالب  تلبية  مماطلة �حلكومة يف 

�الأزمة
 و �ن كانت �حلكومة �جلز�ئرية متاطل يف تلبية 
�ملطالب و تنتهج �ل�سبل �الطول حلل �الأزمة، �إال �أنها 
تتجاوب ب�سكل �إيجابي و بطيئ مع �سوت �ل�سارع من 
خالل �جر�ء بعد �لتحركات يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية، 
�ل�سخ�سيات  و  �الأ�سماء  بع�ض  �إقالة  يف  متثلت 
�لبارزة يف �لنظام �ل�سابق، �إال �ن بقاء �أكرب روؤو�ض 
ما �سماها �ل�سعب بالع�سابة، من �ساأنه �إطالة عمر 
ح�سب  �حلايل  �لنظام  �إليه  ي�سبو  ما  هو  و  �الأزمة 

�لعزيز  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ض  �ن�سحاب 
لهيب  يطفئ  للبالد، مل  والية خام�سة  بوتفليقة من 
م�سري�ت  يف  جت�سد  �لذي  �لكبري  �ل�سعبي  �لغ�سب 
10 ��سابيع كامل  مليونية �سلمية �سملت على مد�ر 
كل  �ملطالب  خاللها  من  تتجدد  �لوطن،  واليات 
�لتي  �حلكومة  قر�ر�ت  م�ستجد�ت  وفق  جمعة  يوم 
يف  يوؤكدون  �لذين  �جلز�ئريني  �ليوم  �ىل  تر�ض  مل 
للنظام  �جلذري  �لتغيري  على  �لرئي�سي  مطلبهم 
برحيل �أوجه �لف�ساد و �النتقال �إىل جمهورية ثانية 

بقيادة �سخ�سية وطنية يختارها �ل�سعب.
عبد  �ل�سيد  تنحي  �حلر�ك  مطالب  جتاوزت  و 
�لعزيز بوتفليقة و�إحد�ث �إ�سالحات يف �لنظام �ىل 
فيهم  مبا  �لنظام  لرموز  �لكلي  بالرحيل  �ملطالبة 
و  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  بع�ض  و  �أع�ساء �حلكومة 
حتى �الأحز�ب �ملعار�سة مع حما�سبة كل �ملتورطني 

يف ق�سايا �لف�ساد.
بعد استقالة شخصيات بارزة..
الشارع يرفض التفاوض مع 

الحكومة
��ستمر�ر  ب�سدة  �جلز�ئري  �ل�سارع  يرف�ض  و 
�سالح  بن  �لقادر  عبد  �حلايل  �لدولة  رئي�ض  تويل 
تنظيم  على  ��سر�فه  و  للبالد  �النتقالية  �ملرحلة 
يوما،   90 من  �أقل  بعد  مقررة  رئا�سية  �نتخابات 
�ل�سيا�سية  �الحز�ب  غالبية  و  �ل�سارع  يرف�ض  كما 
�لت�ساور  و  �حلو�ر  �إىل  �لدولة  رئي�ض  ند�ء�ت  �أي�سا 
�حلر�ك،  عن  ممثلني  و  �ل�سيا�سية  �لطبقات  مع 
متم�سكني  بهم  �العرت�ف  �ملتظاهرون  يرف�ض 
مبطلب �لرحيل �لو��سح و �ل�سريح و �لذي ال يحتاج 

حيزية تلمسي

نهاية وشيكة لألزمة ام استمرار الحراك..؟
الجزائري��ون يواصل��ون مس��يراتهم الس��لمية و الس��لطة تس��تجيب لبع��ض المطالب  
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يف  خرجو�  و  �ملحاكمة  جل�سات  ح�سور  عن  �متنعو�  �لق�ساة  من  كبري� 
م�سري�ت �سلمية ر�فقهم فيها �ملحامني دعما للحر�ك �ل�سعبي و مطالبني 
�إيجاد حلول �سريعة لو�سع �لبالد و تطبيق قو�نني  و  با�ستقاللية �لق�ساء، 

�لد�ستور.
و �أدت  نه�سة �ل�سعب �جلز�ئري �إىل حترير �لعديد من ممثلي �لعمال 
عرب خمتلف �ملنظمات و �لتنظيمات و �لنقابات �حلكومية و غري �حلكومية 
�حتجاجية  حركات  يف  �لدخول  و  �سمتهم  عن  �خلروج  �إىل  دفعتهم  و 

للمطالبة بتح�سني �أو�ساعهم �ملهنية و �الجتماعية �ملتدهورة. 

الجيش يدعم حراك الشعب و يتعهد بحمايته
و لعل �كرث ما يطمئن يف حر�ك �ل�سعب �جلز�ئري هو م�ساندة �جلي�ض 
حماية  يف  مهمته  مربز�  عربية  �سابقة  يف  عنه،  دفاعه  و  ملطالبه  دعمه  و 
م�سري�تهم  يف  �جلز�ئريني  يحر�ض  جهته  من  و  عنه،  �لذود  و  �ل�سعب 
دعمهم  و  �لوطنية  �لوحدة  و  �لتالحم  �سور  ر�سم  على  �لهادئة  �ل�سلمية 
و  �سلوكات  يف  �الأمن  �أجهزة  كافة  جانب  �إىل  �مل�سرفة  مو�قفه  و  للجي�ض 
�سعار�ت "جي�ض �سعب..خاوة خاوة" يف �إ�سارة �إىل �لعالقة �لطيبة بينهم.  

السلمية تضعف موقف السلطة و تذهل العالم
و و�سعتها يف موقف  �ل�سلطة  �ربكت  �ل�سارع �جلز�ئري  �سلمية حر�ك 
�سقف  جتاوزت  جناحات  حمققة  �جلي�ض،  م�ساندة  مع  خا�سة  �سعف 
�لتوقعات و �خرجت �جلز�ئر من �لنفق �ملظلم م�ستبعدة �ي �نفالت �أمني 

من �ساأنه �ن يريق �لدماء و يقلب �ملو�زين.
�سلوكات  نقل  �ل�سلمية،  مظاهر�ته  يف  �جلز�ئري  �ل�سعب  قدمه  ما  �ن 
تبادل  خالل  من  �الأزمة  عز  يف  �لتكافل  و  �لت�سامن  �سور  ر�سمت  ر�قية 
ينهون  �لذين  �ملتظاهرين  بني  �ملاأكوالت  حتى  و  �ملاء  قارور�ت  و  �لورود 
م�سري�تهم يف توقيت و�حد يبد�أون بعده يف تنظيف �ل�سو�رع، درجة �لوعي 
و مو�ده  �لد�ستور  لتفا�سيل قو�نني  �در�كهم  و  �ل�سباب  ثقافة  و  �لتح�سر  و 
كل  ترتقب  �ملطالب  �سقف  رفع  من  متخوفة  بدت  �لتي  �حلكومة  �أخر�ست 
جمعة ردة فعل �ل�سارع �لذي خرج بعد �سمت و معاناة جتاوزت �لع�سرين 
�سنة للتعبري عن عمق �ملاأ�ساة �لتي �سنعها �لنظام يف �ر�ض �ملليون و ن�سف 
و  �لر�سوة  و  �ل�سرقات  و  �لظلم  و  �لف�ساد  فيها  عاث  �لتي  �الر�ض  �سهيد، 

خيانة �لوطن.

في الصميم

�أنه عندما يقرتب  و�ل�سود�ن، يرى  �لعربي يف كل من �جلز�ئر  �ل�سعب  �ملتابع حلر�ك 
و�لذين  �لع�سكر  و ينربي  �أهد�فه، �ال  و�لتام لهذ� �حلر�ك وحتقيق  �لناجز  �لن�سر  �عالن 
�إىل �لقفز وركوب موجة �حلر�ك �ل�سعبي  هم من نف�ض جلباب �لنظام ومن حتت عباءته 
وو�سع �أنف�سهم مبو�سع �ملنقذ و�ملخل�ض، وهذ� ما تنبهت له �جلماهري وبقيت يف �ل�ساحات 
و�ل�سو�رع معلنة رف�سها قر�ر�ت �لع�سكر وبيانها ب�ساأن �ملرحلة �النتقالية، ومن ميثل �ملجل�ض 
�النتقايل و�لفرتة �النتقالية و�سرورة متثيل كل قطاعات �ل�سعب وقو�ه �لوطنية �لفاعلة يف 
عملية �إنهاء حكم بو تفليقة و�لب�سري، حكم �لعجزة  ل�سعب بتاريخ �ل�سعب �جلز�ئري �ل�سقيق 
وما له من بطوالت وما قدمة من �سهد�ء على طريق �لتحرير من �ال�ستعمار �لفرن�سي و�لذي 
للبالد  و و�سع د�ستور جديد  �النتقالية  �ملرحلة  لقادر على �جتياز  �سهيد،  ثمنه مليون  كان 

وعلى �أ�س�ض دميقر�طية ينتخب برملانه �جلديد ورئي�سه �لقادم.
و�ذ� كان هذ� و�سع �جلز�ئر، فال�سود�ن �ل�سقيق �لذي عانى من ت�سلط �لع�سكر قر�بة  
ن�سف قرن قادر بقو�ه �لوطنية �لو�عية على عبور �ملرحلة �النتقالية بنجاح و�ل�سري بالبالد 

�إىل بر �الأمان بعيد� عن جرن�الت �ل�سكرتارية.
و�النفر�د  �لت�سلط  �إىل  �لر�مية  �ل�سقيقني  �لقطرين  هذين  يف  �لع�سكر  حماوالت  �ن 
�ل�سلطة  ور�ء  �سعيا  �ل�سابقة،  للمرحلة  �متد�د�  يعقبها  وما  جلعلها  �النتقالية  باملرحلة 
وبهرجها و�متياز�تها فهو لعب  بالنار الن �إر�دة �ل�سعب �لتي خرجت ماليينه  �ىل �ل�سو�رع 
�سبقه،  �و حاكم مكان من  �آخر  �بد�ل جرن�ل بجرن�ل  ولي�ض  بالتغيري،  و�ل�ساحات مطالبة 
�لتنفيد  تو�سع مو�سع  �ن  لل�سعب يجب  ��ستحقاقات  و�ملقبلة  �ملرحلة �حلالية  الأنها ترى يف 
ليعي�ض �ل�سعب حياة حرة كرمية، وهذ� ال يكون �إال من خالل �حرت�م حقوق �الإن�سان و�إقر�ر 

د�ستور جديد للبالد يعطي لكل حقوقه ويحدد له و�جباته.
�ن من خماطر �ملرحلة �النتقالية باالإ�سافة �إىل �لع�سكرتارية هي دخول قوى �لظالم 
و�الإ�سالم �ل�سيا�سي �ملتمثل باالإخو�ن �مل�سلمني و�لتكفرييني على �خلط، مب�ساعدة وم�ساندة 
قوى �أجنبية هدفها تفتيت وحدة �ل�سعب �لعربي وزرع بذور �لفتنة و�ل�سقاق بني �أبناء �لبلد 
�لو�حد حول �لدين و�لقومية و�ملذهب، وهنا البد لقوى �لثورة �ل�سعبية يف �جلز�ئر و�ل�سود�ن 
�ن تنتبه لكل �لتحركات �ملريبة �لتي ت�ستهدف حالة �لن�سر �ل�سعبي، وحماولة حرف �أهد�ف 
و�ل�سود�ن  ل�سعبنا يف �جلز�ئر  �لوطني  �النعتاق  و م�سروع  و�ل�سعبي،  �لوطني  هذ� �حلر�ك 
�ل�سقيقني وكل �الأمنيات بالنجاح لكل �سعبنا �لعربي من �ملحيط �ىل �خلليج  ف�سعبنا له  من 
�لتاريخ و�حل�سارة �الإن�سانية ما علم به �لعامل منذ بدء �خلليقة �أول حروف �لنور و�ملعرفة 

و �لقيم �لعليا. 

علي الزبيدي

هل ينتصر الشعب العربي على العسكرتارية؟
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السياسة

�لطبّية لل�سّكان �لو�قعني حتت �إحتاللها.
�لنقل  عملّيات  عليها  يحظر  حني  ويف 
�جلماعية و�لفردية لل�سكان من �الأر�ض �ملحتلة، 
�سلطات  فاإّن  �إليها،  �مل�سار  لالإتفاقيات  وفقًا 
�ملناطق  �سكان  هّددت  �لفار�سّية  �الإحتالل 
�ملدن  �إىل  ق�سرً�  لتهجريهم  بال�سالح  �ملنكوبة 
�مل�ستوطنني  و�إحالل  تفري�سهم،  بغية  �لفار�سّية 

�أو �ملرتزقة حمّلهم.
باأّن  �الإير�ين  �الإحتالل  يّدعي  حني  ويف 
�الأمطار كانت �ل�سبب ور�ء �ل�سيول �جلارفة يف 
و�ملعلومات  و�الأرقام  �حلقائق  �أّن  �إاّل  �الأحو�ز، 
�لدقيقة من �الأحو�ز ت�سري �إىل �أّن كمّيات �ملياه 
�ملياه  من  بكثري  �أقل  �ل�سدود،  نحو  �ملتدفقة 
نحو  �إير�ن  فتحتها  �لتي  نو�فذها  من  �ملتدفقة 
ك�سالح  �ل�سدود  �إير�ن  ت�ستخدم  كما  �الأحو�ز، 
على  �الأحو�ز  �سّكان  الإرغام  �أواًل  ��سرت�تيجي، 
�أعمال  الأّية  حت�سبًا  وثانيًا  �لق�سرّية،  �لهجرة 
فمهما  �الأحو�ز،  يف  رحاها  تدور  قد  ع�سكرّية 
ال  ن�سبة  �إير�ن  حتتفظ  �جلفاف،  درجة  بلغت 
تقل عن %60 من �ملياه خلف �ل�سدود الإغر�ق 

�ملنطقة متى �ساءت.
الأنهر  �ملتعّمد  �الإير�ين  �الإهمال  �أّن  ريب  وال 
�لفار�سية  �ملناطق  �إىل  مياهها  ونقل  �الأحو�ز، 
�أربعني  وكذلك  �لقنو�ت  من  �لعديد  �إن�ساء  �إثر 
�إىل  �أّدى  ريها،  وعدم  رو�فدها،  على  �سدً� 
و�إرتفاع  مياهها  من�سوب  يف  �لكبري  �لنق�ض 
�إىل  �إ�سافة  منها،  �لبع�ض  و�إندثار  �الأنهر  قاع 
�لتابع لالإحتالل على  و�مل�ساريع  �لعمر�ن  زحف 

�سفافها، وبالتايل جعل من �أنهر �الأحو�ز، غري 
�ملياه  كمّيات  وت�سريف  �إ�ستيعاب  على  قادرة 
�ملتدفقة نحوها من �ل�سدود �لتي فتحتها �إير�ن 

دفعة و�حدة نحو �الأحو�ز.
طيلة  �الإير�نّية  �الإحتالل  دولة  وقامت 
كهور  �الأهو�ر،  بتجفيف  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
هور  �أو  و�لعر�ق،  �الأحو�ز  بني  �لو�قع  �حلويزة 
م�ساحة  كانت  �أّن  فبعد  �الأحو�ز،  يف  �لفالحّية 
تقل�ست  �ألف هكتار،   500 تبلغ  هور �حلويزة 
�أما هور �لفالحّية،  �ألف هكتار فقط،   28 �إىل 
�إىل  هكتار  �ألف   550 من  م�ساحته  فتقل�ست 
350 �ألف هكتار، و�أّدى تقلي�ض من�سوب �ملياه 
تدمري  �إىل  �الأحو�زّية،  �الأنهر  ويف  �الأهو�ر  يف 
�لنباتّية  �لطبقة  و�إز�لة  �لغابات  من  �لعديد 
�إىل  بدوره  �أّدى  مّما  �سا�سعة،  م�ساحات  من 
ظهور �لعو��سف �لرت�بّية يف �ل�سنو�ت �الأخرية، 
عامليًا  �الأوىل  �ملرتبة  حتتّل  �الأحو�ز  فجعلت 
�ل�سحة  ملنظمة  وفقًا  وذلك  �لتلّوث،  حيث  من 

�لعاملّية.
من ي�صتوطن االأحواز بعد اإفراغها؟

باإقد�مها على �إغر�ق �الأحو�ز، تهدف �إير�ن 
خبيثة  عن�سرّية  �سيا�سّية  �أغر��ض  لتحقيق  �إىل 
ال ت�ستهدف �الأحو�ز وحدها، بل ت�ستهدف �أّمتنا 
كبرية  مناطق  �إفر�غ  �لعربّية جمعاء من خالل 
�إىل  ثّم حتويلها  �سّكانها، ومن  �الأحو�ز من  من 
تدريب  ومع�سكر�ت  ع�سكرّية  ومقّر�ت  قو�عد 
عربًا  �أكانو�  �سو�ء  للمرتزقة،  �أدمغة  وغ�سيل 
وغريهم،  �أوباك�ستانيني  هنود  �أو  �أفغان  �أو 

عباس الكعبي

�سيوٌل  �أد�تها  ب�سعة،  عدو�نّية  جرمية 
نحو  �الإير�نّية  �الإحتالل  دولة  �سرّيتها  عارمة 
ُبغية  �سهر  من  �أكرث  منذ  �لعربّية  �الأحو�ز  دولة 
من  �لعديد  نو�فذ  بفتحها  وذلك  �إغر�قها، 
�الأحو�ز  �أنهر  رو�فد  على  �سّيدتها  �لتي  �ل�سدود 
�ل�سيول  تلك  فجرفت  �ل�سنني،  ع�سر�ت  طيلة 
مئات �لقرى وع�سر�ت �ملدن و�لبلد�ت، وهّجرت 
�آالف  مئات  ودّمرت  �أحو�زي  مليون  ن�سف 

�لهكتار�ت من �ملحا�سيل �لزر�عّية.
ملنكوبي  �مل�ساعد�ت  تقدمي  عن  وعو�سًا 
�لفار�سّية  �الإحتالل  �سلطات  تنّكرت  �ل�سيول، 
عن و�جبها �لقانوين كقّوة حمتلة و�لتي تلزمها 
وكذلك  �لر�بعة  جنيف  و�إتفاقية  الهاي  الئحة 
�الأحكام و�لربوتوكوالت �ملتعلقة بالقانون �لدويل 
�ملتاحة  �لو�سائل  كافة  باإ�ستخد�م  �الإن�ساين، 
و�لرعاية  بالغذ�ء  و�الإمد�د  �ل�سّحة  ل�سمان 

س����ي����ول األح����������واز ال���م���ف���ت���ع���ل���ة.. 
ت��غ��ت��ف��ر ال  إي������ران������ّي������ة  ج����ري����م����ة 
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�إن�ساء مطار�ت ع�سكرّية للطائر�ت  �إ�سافة �إىل 
�سماء  لر�سد  �مل�سرّية  للطائر�ت  �أو  �لتقليدّية 
و�سوريا،  و�ليمن  �لعربي  �خلليج  ودول  �لعر�ق 
�إ�ستثناء  وبالتايل فاإن جميع دولنا �لعربّية دون 
�الإجر�مّية  �لعن�سرّية  لل�سيا�سات  �أهد�فًا  تعّد 

و�لعدو�نّية �لفار�سّية.
ويوؤكد ذلك تدفق �أعد�د كبرية من ميلي�سيات 
�حل�سد �ل�سعبي �الإير�نّية و�لقادمة من �لعر�ق، 
من  �لقادم  �الإير�ين  �هلل  بحزب  ي�سّمى  ما  �أو 
�ل�سيعّية  �لفاطمّيون  ملي�سيات  وكذلك  لبنان، 
�الأفغانّية و�لتي �أ�ّس�ستها �إير�ن وتعد �أحد �أذرعة 
حيث  �الأحو�ز،  نحو  �أفغان�ستان،  يف  نفوذها 
فيلق  قائد  �سليماين،  قا�سم  قبل  من  ��ستقبلت 

�لقد�ض �الإير�ين.
ويف �لثامن من �سهر �أبريل/ني�سان �ملا�سي، 
�لثوري  �حلر�ض  �ملتحدة،  �لواليات  �سّنفت 
هذ�  �أّن  �سك  وال  �إرهابّية،  كمنظمة  �الإير�ين 
�إدر�ج  �أهّمها  تد�عيات،  له  �ستكون  �لقر�ر، 
�أي�سًا،  �الإرهاب  قائمة  على  له  �لتابعة  �الأذرع 
لبنان  يف  �هلل  حزب  يف  �الأذرع  هذه  وتتمثل 
وملي�سيات �حل�سد �ل�سعبي يف �لعر�ق و�حلوثيني 
يف �ليمن، فمن �لطبيعي �أن يتم ت�سييق �خلناق 
بع�ض  وجود  مع  م�ستقباًل،  �الأذرع  هذه  على 
�حل�سد  ملي�سيات  تعّر�ض  توؤكد  �لتي  �ملوؤ�سر�ت 
�ملو�سل  يف  �أمريكية  و�سغوطات  م�سايقات  �إىل 

�لعر�قّية.
يتوقف  ال  �الأحو�ز،  يف  �الأذرعة  هذه  ووجود 
�ملنطقة  باأّن  يوحي  بل  �إنقاذها،  حّد  عند 
مقبلة على �أحد�ث كبرية، ال تقّل وخامتها عن 
�الأحو�ز،  يف  �إير�ن  �فتعلتها  �لتي  �ل�سيول  نكبة 
�الأخرية  �الإير�نّية  �الأور�ق  �إحدى  تعّد  فال�سيول 
�لتي خّططت الإ�ستخد�مها يف حال تعّر�سها �إىل 
الإجتياح  عملّية  �أّية  �أو  حمتمل،  ع�سكري  هجوم 

و�ملعادن  و�لغاز  بالنفط  جدً�  �لرثّية  �الأحو�ز 
و�ملياه �لعذبة.

�أن  فيفرت�ض  �الأحد�ث،  �سارت  ما  وكيف 
�الأمني  �لطوق  ت�سّكل  كونها  �آمنة  �الأحو�ز  تبقى 
لدول �خلليج �لعربي حيث م�سدر ثرو�ت �لنفط 
�هلل  وحزب  �حل�سد  ملي�سيات  �أّن  �إاّل  و�لغاز، 
و�لفاطميون قد �متهنت جميعها خلق �لفو�سى 
�إير�ن  �أّن  يعني  مّما  �لدماء،  و�إر�قة  و�لقتل 
�الأور�ق  خلط  بهدف  لالأحو�ز  ��ستجلبتها  قد 

و�إف�ساد �ل�سيناريو �ملعّد ملو�جهة �إير�ن.
�الإير�نيني  �لع�سكريني  �ملنظرين  ويتفق 
�إير�ن باحلرب  �أن تبد�أ  �أّنه من �ل�سروري  على 
�حلرب  بد�أ  ولكن  و�خل�سائر،  �ملباغتة  لتفادي 

باأعد�د  تتعّلق  و�أرقام  موؤ�سر�ت  على  يتوّقف 
�جلنود �الأمريكان يف �لعر�ق خ�سو�سًا ويف دول 
مدى  �إىل  �إ�سافة  عام،  ب�سكل  �لعربي  �خلليج 
�لعربي  �لنيتو  باإن�ساء  �الأمريكي  �مل�سروع  تقّدم 

ملو�جهة �إير�ن.
�إير�نّيًا،  �ملفتعلة  �الأحو�ز  �سيول  فاإّن  وعليه 
حدود  تتجاوز  وخيمة،  تد�عيات  لها  �سيكون 
من  �أكرث  لتهجري  �لر�مي  �الإير�ين  �ملخطط 
�الأوبئة  ن�سر  وكذلك  ق�سرً�،  �أحو�زي  مليون 
وبنية  �الأحو�زي  �الإقت�ساد  وتدمري  و�الأمر��ض 
بحدث  �ل�سيول  هذه  وتنذر  �لتحتّية،  �الأحو�ز 

�أكرب، ميكن و�سفه بقرع طبول �حلرب.
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السياسة

�ألقت وز�رة �ال�ستخبار�ت و�الأمن ما ُت�سمى 
�الأفر�د  من  عدد  على  �لقب�ض  "�إطالعات" 
�مل�ساعدة  و  �الإغاثة  لتقدمي  تطّوعو�   �لذين 
�لعربية.  �الأحو�ز  يف  �لفي�سانات  من  للناجني 
حقوق  ن�سطاء  �أّكد  لقد  ذلك،  على  عالوة 
�الإير�ين  �الأمن  جهاز  �أن  �الأحو�ز  يف  �الن�سان 
قام باعتقال 25 �سخ�سًا على �الأقل من �لذين 
�ساركو� يف �الحتجاجات �الأخرية �لتي �نطلقت  
�لعديد  جانب  �إىل  �ملا�سية،  �لقليلة  �الأيام  يف 
دعمًا  يقدمون  �لذين  �الإغاثة  متطوعي  من 
�لفي�سانات،  دّمرتها  �لتي  للمناطق  م�ستقاًل 
وكل ذلك من جيوبهم �خلا�سة يف ظّل غياب �أّي 
�ملوؤ�س�سات  قبل  من  �سو�ء  ُيْذَكر،  حكومي  دعم 
كّل  وكاأّن  �مل�ستقلة،  �ملوؤ�س�سات  �أو  �حلكومية 
الإغر�ق  م�سبقًا  مدبرة  �خلطو�ت  و  �الأمور 

مناطق دولة �الأحو�ز �ملحتّلة، وتهجري �لنازحني 
تنفيذ خطة  بغية  �لفي�سانات  �ملت�سررين من  و 

�لتطهري �لعرقي و �الإبادة �جلماعّية.
مت  �لذين  �الأفر�د  هوؤالء  من  عدد  �سارك 
ت�سّد  تر�بية  حو�جز  �إقامة  يف  عليهم  �لقب�ض 
�لذين  الأولئك  �لدعم  وتقدمي  �لفي�سانات، 
�لفي�سانات  غمرتها  �لتي  �ملناطق  يف  ي�سكنون 

يف �الأحو�ز. 
كما د�همت قّو�ت �الإحتالل �الإير�ين �لقمعية 
�لعا�سمة،  �الأحو�ز  �أحياء  �أحد  �ملال�سية،  حَيّ 
من  جمموعة  فيه  تتمركز  كانت  �لذي  �حلّي 
عمال �الإغاثة �ملتطوعني �مل�ستقلني، فاإعتقلتهم و 
�قتادتهم �إىل مكان جمهول. و يف �سياق مت�سل، 
قامت منظمات حقوق �الإن�سان �الأحو�زية بن�سر 

نهال الكعبي

المدني  المجتمع  ن��اش��ط��ي  اع��ت��ق��ال 
األحوازيين في ظل الفيضانات المفتعلة
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عمال  من  �سخ�سًا   22 �أ�سماء  حتمل  قائمة 
يد  على  �عتقالهم  �لذين مت  �ملتطوعني  �الإغاثة 

�الأجهزة �الأمنية �الإير�نية. 
�إىل  �الأحو�زية  �مل�سادر  �أ�سارت  قد  كذلك، 
يف  �ساركو�  �لذين  من  خم�سة  حو�يل  �عتقال 
�الحتجاجات �الأخرية مبدينة �الأحو�ز �لعا�سمة 
تتمّثل  �لتي  �الإير�نية   �ل�سلطات  �سيا�سة  �سد 
�الحو�زية  و�لقرى  �ملدن  على  �ل�سدود  بفتح 

بهدف تغيري �لرتكيبة �لدميوغر�فية. 
�الإن�سان  حقوق  جماعات  مل�سادر  وفقًا  و 
متطوعًا  ع�سر  �أحد  �عتقال  مت  قد  �الأحو�زية، 
�أيدي  على  �ملا�سية  �لقليلة  �الأيام  يف  �أحو�زيًا 
�أكدت  لقد  �الإرهابي.  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ض 
يحاولون  كانو�  هوؤالء  �أّن  �ملذكورة  �مل�سادر 
بلدة  يف  و  �لكورية  قرية  يف  �لنا�ض  م�ساعدة 
�سمال  يف  �لفي�سانات  جّر�َء  �ملنكوبة  �ل�سعيبية 

�الأحو�ز.
�لفي�سانات  �جتاحت  �أن  بعد  ذلك  وياأتي 
�سمال وغرب �الأحو�ز ما �أثاَر غ�سب �الأحو�زيني 
من  م�ساعدة  تقدمي  عدم  من  ي�ستكون  �لذين 
قبل �لدولة �الإير�نية �ملحتّلة للمت�سررين. لذلك 
من  ت�سررو�  �لذين  �الأحو�زيني  من  عدد  قام 
غا�سبة  باإحتجاجات  �الأحو�ز  يف  �لفي�سانات 
�سد �سيا�سة �حلكومة �الإير�نية ب�سبب عدم دعم 
�الإير�ين  �لتلفزيون  يزعم  بينما  �ملت�سررين، 
�حلكومي �أنه يتم تقدمي �مل�ساعدة للناجني، يف 

حني مل ي�ستلم �لنا�ض �سيئًا من هذ� �لقبيل. 
يف  �مليد�نية  �حلقوقية  �مل�سادر  قالت 
�الأحو�ز، �أّن مو�طني حي �لثورة و�لعني �حتجو� 
�إىل  وخرجو�  �الإير�نية،  �ل�سلطات  �سيا�سة  �سد 
�ل�سلطات  تقاع�ض  على  �حتجاجًا  �ل�سو�رع 
للمحتاجني  �إغاثة  �أي  تقدمي  ورف�ض  �الإير�نية، 

يف �ملناطق �لتي �سربتها �لفي�سانات.
�لعارمة  �لفي�سانات  �أّن  �إىل  �الإ�سارة  جتدر 
�الأحو�ز  يف  وقرية  مدينة   1900 دّمرت  قد 
تاأهب  حالة  يف  �ملدن  من  �ملزيد  و�سع  مع 
�أخرى،  مبدٍن  �لق�سوى  �لطو�رئ  حالة  و�إعالن 
ومياه  و�ملتعمدة  �ملفرو�سة  �لفي�سانات  ب�سبب 
و  �الإير�نية  �ل�سلطات  �أطلقتها  �لتي  �ل�سدود 
بال�سكان  �ملاأهولة  �ملناطق  �إىل  م�سارها  حرفت 
�لنفطية  �ملن�سئات  ت�سرر  عدم  بحجة  �لعرب 
�ل�سلطات  جلاأت  قد  و  �لفي�سانات.  مياه  من 
�الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ض  وحد�ت  �إر�سال  �إىل 
ميلي�سيا  م�سلحة من  وقو�ت  و�ل�سرطة  �لبا�سيج 
�حل�سد �ل�سعبي، وحزب �هلل، وحركة �لنجباء، 
�الأحو�ز  يف  خمتلفة  مدن  �إىل  و�لفاطميون 
�أية  الإخماد  و�لرعب  �خلوف  من  جو  لفر�ض 

�إنتفا�سة �أحو�زية حمتملة.

خالصة القول

�أ�سرت�يل  مييني  �إرهابي  �رتكبها  �لتي  باملجزرة  �ملا�سية  �ال�سابيع  خالل  كله  �لعامل  �ن�سغل 
49 �سحية على �الأقل، و  �أثناء �سالة �جلمعة يف م�سجدين  بنيوزيلند�، وخلفت معها  متطرف 
48 جريحًا، وجرحا بالغا تفاعل معه �لكثريين ف�سدرت �ملئات من بيانات �لتنديد و�ال�ستنكار 
و�لرف�ض، وعرب �لعديد عن ت�سامنهم مع ذوي �ملغدورين وبع�سهم �لتجاأ لن�سر دروع ب�سرية حول 
�مل�ساجد الأجل طماأنة �مل�سلمني، و�نت�سرت معها �ملطالبات بت�سديد �حلمالت �سد مرتكبي جر�ئم 

�الرهاب، يف توجه يح�سل رمبا الأول مرة لوحدة �لعامل �سد �لكر�هية و�لتطرف.
مل يعد �الرهاب حمدد بجغر�فيا، وها هي عوملة �الإرهاب ت�سيع، و خطابات �سناعة �لكر�هية، 
�لربيئة،  �الرو�ح  من  �ملزيد  وحت�سد  ثمارها  تاأتي  و�ملذ�هب  �الديان  بني  �لتطرف  زيادة  ونتاج 
نيوزلند�  وزر�ء  رئي�سة  و�سفته  �مل�سلمني يف حادث مروع   �ملرة موجهة �سد  �لعملية هذه  فكانت 
باأنه "�حلك �يام �ملدينة و�أن �الأ�سخا�ض �لذين لديهم �آر�ء متطرفة لي�ض لهم مكان يف نيوزيلند� 
�لبالغ يف تهدئة �جلموع  له �الثر  �لذي كان  �لفاعلني، �المر  على �الإطالق"، وتوعدت مبحا�سبة 

�لغا�سبة.
علينا �ليوم �ن نعرتف �ن جمزرة نيوزلند� لي�ست عملية متع�سبة و ح�سب، �منا هي نتاج للعنف 
ت�سديره  الأجل  ونو�فذ  وجهود  �مو�ل  خ�س�ست  �عالمية  ماكينات  تغذيه  و�لذي  �مل�ساع  �لفكري 
بني �جليل �جلديد، م�ستخدمة طرق �لتكنلوجيا �حلديثة للرتويج له عرب بر�مج ال ز�لت حتظى 
مبتابعات ال ي�ستهان بها، فكان �سيناريو جمزرة نيوزلند� م�سابه جلر�ئم �لقتل �مل�ساع يف �اللعاب 
�ملجرم  ن�سره  �لذي  للفيديو  �ملتابع  �ن  حتى  و�ل�سابات،  �ل�سباب  �و�ساط  بني  �ملنت�سرة  �لفيديوية 
�ساعة �رتكابه للجرمية يف بث حي عرب في�سبوك  كاأنه ن�سخة حديثة للعبة قتالية مثرية للجدل بكل 

تفا�سيلها وحركات �الك�سن و�لرعب �لتي �حتوتها.
لبو�بات  �ملجال  ف�سح  �الديان  هو  �لكر�هية بني  و��سره خمت�سون يف خطابات  نخ�ساه  �لذي 
جديدة من �لثاأر و�لعد�وة توقع مزيد� من �ل�سحايا و�خلر�ب و�خلوف، خا�سة بوجود من يعزز 

ذلك من خطباء منابر ومتطرفني  ي�سعون للتاأجيج �كرث منه للتهدئة ولغة �لعقل .
مايخ�سنا �ن نوؤكد عليه �ليوم هو مو�جهة تلك �لعمليات ، مو�جهة تلك �المو�ج  من �لكر�هية 
و�حلرب �لباردة باملزيد من حمالت �لت�سامن و�ملحبة و�ل�سالم بني �جلموع، �سعي ون�ساط الجل 
حمالت  منها،  �لتخل�ض  الجل  �لعمل  ثم  ومن  ��سبابها  وت�سخي�ض  وت�سمتيتها  �مل�سكلة  مو�جهة 
يف  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �ل�سيا�سة  وبيوت  و�لعمل  �لعبادة  و�ماكن  �ملدر�سة  من  تبد�أ  بي�ساء 
كل �نحاء �لعامل، �ننا نو�جه خطر م�سرتك والبد من توحيد �جلهود للق�ساء عليه، فر�سة �لنجاة 

متاحة لو �عرتفنا باخلطر �لذي يحدق باجلميع و�همية وقف جمرى �لدم �مل�ساع .
م�سوؤويل من�سات �لتو��سل �الجتماعي مطالبني ببذل مزيد من �جلهد الغالق  �حل�سابات �لتي 
تروج وتن�سر �لعنف وحتر�ض عليه، وحذف �حل�سابات �مل�سبوهة وحما�سبة مرتكبي ��ساعة �لعنف 

افراح شوقي 

نحو عالم خال من االرهاب !
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جواد الحيدري

دول الخليج و مساعي تطبيع 
العالقات مع الكيان الصهيوني

السياسة

تطبيع  و  �ل�سالم  �إر�ساء  حماوالت  �إّن  �لو�قع  يف 
�لعالقات مع �لكيان �ل�سهيوين قد بد�أت مع �لرئي�ض 
�إتفاقية  �إىل عقد  �ل�ساد�ت و�لتي �ف�ست  �أنور  �لر�حل 
بني   1978 �أيلول  �سبتمرب/   17 يف  ديفيد  كامب 
�ل�ساد�ت و بيغن. كان يعتقد �ل�ساد�ت �أّن هذه �مل�ساعي 
�إر�ساء  �إىل  �ستوؤدي  �لدبلوما�سي  و�لتبادل  �الإتفاقية  و 
حٍلّ  �إىل  �لتو�سل  و  �ملنطقة،  يف  �الإ�ستقر�ر  و  �ل�سالم 
�ل�سعب  معاناة  �إنهاء  و  �لفل�سطينية  للق�سية  جذري 
و  �لتجارة  و  �لتنمية  �إزدهار  وبالتايل،  �لفل�سطيني. 
م�سر  �ستكون  وكذلك،  �مل�سري.  �الإقت�ساد  تطوير 
�إتفاقية  بعقد  بادر  من  �أول  باإعتبارها  �ملنطقة  ر�ئدة 
�لعربية  �لدول  و�ستنحو  �ل�سهيوين،  �لكيان  مع  �سالم 
و  �ل�سيا�سية  �الأحد�ث  لكن  �ملنحى.  هذه  �الأخرى 
�الإقت�سادية و �لع�سكرية قد �أثبتت ف�سل هذه �ل�سيا�سة. 
فقد تر�جعت مكانة م�سر من قائدة �الأمة �إىل تعليق 
 ،1989 عام  حتى   1979 عام  منذ  ع�سويتها 
وفقدت �لقيادة �مل�سرية �لت�سامن �ل�سعبي �لعربي، و 
تدهور �الإقت�ساد و �سعفت �لتنمية، ومَل حتل �لق�سية 

�لفل�سطينية بل �سارت �الأمور من �سيئ �إىل �أ�سو�أ.
�لتي  �أو�سلو  �إتفاقية  �إىل  بالن�سبة  �حلال  كذلك 
�إ�سر�ئيل  بني   1993 �أيلول  �سبتمرب/   13 يف  ُوّقعت 
منظمة  و  برييز  �سمعون  خارجيتها  بوزير  ممثلًة 
�للجنة  �سر  باأمني  ممثلًة  �لفل�سطينية،  �لتحرير 
يعّم  �أن  �ملفرت�ض  وكان من  �لتنفيذية حممود عبا�ض. 
كالقد�ض  �جلوهرية  �لق�سايا  وحتّل  �الأمن،  و  �ل�سالم 
�الأمنية  �الأمور  و  و �حلدود  �مل�ستوطنات  و  �لالجئني  و 
�أّنه  ُيالحظ  �سنو�ت.  خم�ض  غ�سون  يف  �لطرفني  بني 
قد  �الإتفاقية،  هذه  على  �سنة   ٢٥ من  �أكرث  مرور  بعد 
ن�سهد �سوى مزيد� من  �إ�سر�ئيل عنجهّيًة، و مل  ز�دت 
بني  �لعبثّية  �لربوتوكوالت  و  �الإتفاقيات  و  �ملفاو�سات 

�لكيان �ل�سهيوين و �ل�سلطة �لفل�سطينية �ملرتّهلة.
�ل�سرقية،  �لقد�ض  عن  حتى  �لعدو  يتنازل  فلم 
بدعم  �ل�سيا�سية،  تاأثري�تها  و  عالقاتها  �أّدت  بل 
"�أيباك"  ال�سيما  �ل�سهيونية  �ل�سغط  جماعات  من 
ر�عية   - �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف  �إىل 

بالقد�ض   - �لتطبيع  على  �مل�سجعة  و  �الإتفاقيات 
�أخرى.  دول  ب�سع  مع  �ل�سهيوين  �لكيان  عا�سمًة 
وبالفعل، فقد مّت نقل �ل�سفارة �الأمريكية من تل �أبيب 
�لفل�سطينيني  على  �لو�قع  �الأمر  لفر�ض  �لقد�ض  �إىل 
�الإد�رة  �عرتفت  فقد  ذلك،  من  و�الأنكى  �لعرب.  و 
يف  �ملحتلة  �جلوالن  على  �إ�سر�ئيل  ب�سيادة  �الأمريكية 
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َفاأَّما ق�سية �لالجئني فبقيت على حالها، بل ت�سدد 
رجوع  فر�سية  برف�ض  قبل  ذي  من  �أكرث  �ل�سهاينة 
جرت  وقد  وتف�سياًل.  جملًة  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
عملية ق�سم �الأر��سي �لفل�سطينية و بناء �مل�ستوطنات 
�أّنه  يعلن  نتنياهو  هو  وها  �أ�سرع،  بوترية  �جلديدة 
�سي�سّم �مل�ستوطنات �لتي ت�سّيد يف �ل�سفة �لغربية �إىل 

كيانه يف حال فوزه يف �الإنتخابات �لت�سريعية.
َو�أَّما �لرتتيبات �الأمنية فقد ��ستغلت لل�سغط على 
�ل�سلطة �لفل�سطينية لوقف عمليات �ملقاومة و �إحد�ث 
وهذ�  فل�سطينية،   - فل�سطينية  �سروخات  و  خالفات 
ما حدث عمليًا. مما �أّدى �إىل �الإنق�سام �لفل�سطيني، 
و�رتهان  �لغربية،  �ل�سفة  عن  غزة  قطاع  و�نف�سال 
حماور  و  �إقليمية  الأجند�ت  �لفل�سطينية  �لق�سية 
و  �ملقاوم،  �لفل�سطيني  �لعمل  �أ�سعفت  مت�سارعة، 
ز�دت من �لنقمة �ل�سعبية على �لتنظيمات �لفل�سطينية 
يف �أو�ساط �لفل�سطينيني و �لعرب عمومًا. و �أ�سبحت 
دول عربية و �إقليمية تتاجر بالق�سية �لفل�سطينية، و 

ت�ستخدمها ورقة �سغط يف مفاو�ساتها و تفاهماتها.
�جتاهًا  هنالك  �أّن  ُيالحظ  �لر�هن،  �لو�سع  يف 
�لعربي، لتطبيع عالقاتها مع  عامًا لدى دول �خلليج 
هذه  وتعقد  عدة.  تربير�ت  و  و�هية  بحجج  �لعدو، 
�لدول مفاو�سات مبا�سرة و غري مبا�سرة مع م�سوؤولني 
للكيان  �سرية  بزيار�ت  بع�سهم  يقوم  و  �سهاينة، 
ت�سريحات  �الأحيان  بع�ض  يف  تخرج  و  �ل�سهيوين، 
على  توؤكد  خليجيني،  دبلوما�سيني  من  �إعالمية 
�سرورة تطبيع �لعالقات مع �لعدو و �إر�ساء �ل�سالم و 
تعزيز �ملبادالت �لتجارية و �الإقت�سادية و �لع�سكرية. 
�إير�ن،  مع  �سر�ع  بوجود  تتحجج  �لدول  هذه  فبع�ض 
�جلهود  تن�سيق  و  للتحالف  ملحة  حاجة  ثمة  باأّن  و 
مع �لكيان �ل�سهيوين لالإ�ستقو�ء به على نظام والية 
�لعالقات  بتطبيع  يطالب  وبع�سها  �لتو�سعي.  �لفقيه 
�لتنمية،  وتعزيز  �لوطنية،  �الإقت�ساد�ت  تطوير  بغية 
و�لق�ساء على �الإرهاب و �لتحديات �الأمنية، و �إر�ساء 

للواليات �ملتحدة و جماعات �ل�سغط �ل�سهيونية.

جميع  من  خاطئة  �ل�سيا�سية  �ملقاربات  هذه  �إّن 
�لعربي  �لوطن  تقود  و�سوف  �الإ�سرت�تيجية،  �لنو�حي 
و  �ل�سعف  من  مزيد  �إىل  �لفل�سطينية  �لق�سية  و 
حمتّل  جمابهة  منطقيًا  فلي�ض  �لت�سرذم.  و  �لتقهقر 
حمتّل  مع  بالتحالف  غا�سمة،  تو�سعية  �إقليمية  قوة  و 
�آخر، يتمادى يف غّيه و قمعه و متدده كّلما  عن�سرّي 
و  �لتخاذل  و  �ل�سعف  نتيجة  ذلك،  فر�سة  له  حانت 

�لتقاع�ض و �لت�سّظي �لعربي.
جتّرعت  �لتي  �لكارثية  بالنتائج  �الإتعاظ  ينبغي 
�تفاقيات  عقد  بعد  �لعربية  �الأمة  �سعوب  علقمها 
تلو  تنازالت  تقدمي  و  �ل�سهيوين،  �لكيان  مع  �سالم 
ملمو�سة.  مكا�سب  على  �حل�سول  دون  �لتنازالت 
�أطلقها  �لتي  لل�سالم  �لعربية  �ملبادرة  لقيت  فلقد 
عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �لر�حل  �ل�سعودي  �مللك 
و  �ملعاهد�ت  لقيته  �لذي  �مل�سري  ذ�ت   2002 عام 
هذه  �ل�سابقة.  �ملفاو�سات  و  �ملبادر�ت  و  �الإتفاقيات 
�ملبادرة �لتي كان هدفها تاأ�سي�ض دولة فل�سطينية ذ�ت 
�سيادة على حدود عام 1967، يعرتف بها �ملجتمع 
�لفل�سطينيون،  �لالجئون  مبوجبها  يرجع  و  �لدويل، 
�تفاقية  عقد  مقابل  �جلوالن،  ه�سبة  حترير  يتّم  و 
�سالم د�ئم، و �عرت�ف و تطبيع �لعالقات بني �لدول 
الأّن  ك�سابقاتها  ف�سلت  قد  �لعربية،  �لدولة  و  �لعربية 
�سيادية  �إقامة عالقات  و لن يكون جاّد� يف  �لعدو مل 
و  �ل�سلم  قو�عد  على  ترتكز  �لعربية  �لدول  مع  نّدية 
�الأمن �لدوليني و تطبيع �لعالقات و حّل �لنز�عات مع 
�للقاء�ت  و  �مل�ساور�ت  و  �حلو�ر�ت  �لعرب من خالل 

�ل�سيا�سية �ملبا�سرة.
و تعاين من  �لعربية �سعيفة،  �لدول  فطاملا تكون 
و  كالتغلغل  �ل�سيا�سية  منتظماتها  يف  بنيوّية  �أزمات 
وجود  و عدم  �لثانوية  �الإنتماء�ت  وبروز  �لهوية  �أزمة 
تاآكل  و  �لوطني  �الإجماع  غياب  و  متو�زنة  تنمية 
�لقمع  �آلة  على  �الإعتماد  و  �ل�سيا�سية،  �مل�سروعية 
�خلالفية  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  ت�سوية  يف  �ملفرطة 
�لد�خلية، قد يخ�سر �لعرب مفاو�ساتهم و �سر�عاتهم 
منهم  كٌلّ  يحتّل  �لذين  �الإقليميني  ل�سالح خ�سومهم 
مناطق و �أقاليم عربية. فاملفاو�سات و �ملعاهد�ت ما 
�ل�سعيف ب�سروط �ملنت�سر و  و  �إال قبول �خلا�سر  هي 
�ل�سهري  �الإجتماعي  �لعقد  فيل�سوف  يقول  كما  �لقوّي 

توما�ض هوبز.
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بعد ثورة �سعبية �سلمية  ��ستمرت الأكرث من 
�كرث  �ل�سود�ين  �ل�سعب  بها  قدم  ��سهر،  �ربعة 
من 70 �سهيد� و�آالف من �جلرحى و�ملعتقلني، 

��ستطاع �لثو�ر �ل�سود�نيني �لو�سول �ىل هدفهم 
�لب�سري يف م�سهد  �لدكتاتور  ��سقاط نظام  وهو 
�ختلط فيه دم �ل�سهد�ء ودموع �النت�سار م�سهد 

يق�سعر له �لبدن.
�لدعوة  �لبائد  �لنظام  ظهر  قا�سمة  كانت 
ملوكب  و�لتغري  �حلرية  قوي  �ليها  دعت  �لتي 
�لذي  �ملليوين  �ملوكب  عليه  �طلق  �بريل،   6
�لعامة  �لقيادة  باإجتاه  �لتحرك  خطته  كانت 
�ل�ساعة  منذ  �مللحمة  بد�أت  �مل�سلحة،  للقو�ت 
و�م  �لعربي  �ل�سوق  من  كل  يف  ظهر�  �لو�حدة 
درمان و�حياء �لعا�سمة �الخرى، كانت ملحمة 
�طلقت  �جلبار،  �ل�سعب  هذ�  بعظمة  عظيمة 
�الجهزة �المنية �لتي �نت�سرت بكثافة و�بال من 
�لر�سا�ض و�لغاز �مل�سيل للدموع  لكنها تفاجاأت 
ب�سمود وج�سارة غري عادية من �لثو�ر، حترك 
�ملوكب بكل قوة وو�سل �ىل مقر �لقيادة �لعامة 

ثورة الدم والدموع تطيح بالدكتاتور السوداني عمر البشير
مدنية  سلطة  والتغيير  الحرية  قوى  مطالب 
ألربعة اعوام تعقبها انتخابات لحكومة جديدة

 معتصم الزاكي

�لتاريخ،  يخلدها  �سوف  �سلمية  معركة  يف 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  حول  و�حت�سد 
ما ال يقل عن �ربعة مليون مو�طن �سود�ين على 
�لنظام" و�علنو�  ��سقاط  يريد  "�ل�سعب  هتاف 
حتي  �لعامة  �لقيادة  مباين  �مام  �عت�سامهم 

��سقاط نظام �لب�سري.
بهت �لدكتاتور و�سلت قد�رته �لتي باءت كل 
حماوالتها لف�ض �العت�سام  من �طالق ر�سا�ض 
ميد�ن  �قتحام  �و  للدموع  �مل�سيل  �لغاز  �و 
�العت�سام بالعنف �ملفرط عرب �لعربات وكتائب 

ما يعرف بالظل. 
�نحيازه  �جلي�ض  �علن  �بريل   11 يف  و 
لل�سعب وخلع �لدكتاتور �لب�سري  وتكوين جمل�ض 
�ال  عوف   بن  عو�ض  �لفريق  برئا�سة  ع�سكري 
باإعتباره  باتا  رف�سا   رف�سته  �جلماهري  �ن 
حماولة  و�عتربته  �ل�سابق،  �لنظام  من  جزء� 
�عت�سامها  و��سلت  و  �لثورة،  على  لالإلتفاف 
بالهتاف �لر�ف�ض له حتى مت ��سقاطه هو �ي�سا 
برهان   عبد�لفتاح  �لفريق  وتعيني  �بريل   13

رئي�سا للمجل�ض �لع�سكري.
حتقيق  حتى  م�ستمر   �العت�سام  �الآن  حتى 
قوى  عن  �سادر  بيان  ح�سب  �لثو�ر  مطالب 
�حلرية و�لتغيري �جل�سم �لذي يقود �لتظاهر�ت. 
ب�سلطة  و�لتغيري  �حلرية  قوى  تطالب  كما  
مدنية كاملة  تتكون من: جمل�ض �سيادة، جمل�ض 
�ملجل�ض  يطرح  بينما  ت�سريعي.  جمل�ض  وزر�ء، 
�ملجل�ض  �د�رة  حتت  مدنية  حكومة  �لع�سكري 

�لع�سكري!! 
�العت�سام  يو��سلون  �لثو�ر  �الآن،  �مل�سهد 
مطالبني  �لواليات  مدن  وبقية  �خلرطوم  يف 
و  مدنية  ب�سلطة  ممثلة  مطالبهم  بتحقيق 
وحماكمة  �ل�سابق،  �لنظام  مرتكز�ت  ت�سفية 
�لقتلة، و��سرتد�د �ملال �لعام �ملنهوب، ويبدو �أن 
زمام �ملبادرة يف يد �لثو�ر �الن و��سبحت لديهم 

�لقدرة على ح�سد �ملاليني يف �ي وقت. 
من جملة كل �لعرب حتية لل�سعب �ل�سود�ين 
در�سا   قدمو�  �لذين  و  �ل�سامد،  و  �ملنا�سل 

وطنيا كبري� وو�عي يف �لن�سال �ل�سلمي.
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االقتصاد

  غسان الطالب

2003 ، فاحلديث عن �لبناء �القت�سادي يف 
من  لي�ض   ،1968 �لعام  بعد  �حلكم  جتربة 
�ل�سطور �لقالئل هذه  �ل�سهل �حلديث عنها يف 
فعلى  حققها.  �لتي  �الجناز�ت  حلجم  نظر� 
�لرغم من �لتحديات �لهائلة �لتي ورثها �حلكم 
عن  لتثنيه  طريقه  �عرت�ست  �لتي  �و  �لوطني، 
على  بالفائدة  يعود  �جناز  �و  تقدم  �ي  حتقيق 
�الول  همه  فكان  �لعربية،  �المة  وعلى  �لعر�ق 
و�جتماعيا  �قت�ساديا  �لد�خلية  �لوحدة  بناء 
و�سيا�سيا ليجعل من �لعر�ق قاعدة �سلبة متكنه 
�لتقدمي  �لقومي  م�سروعه  لتنفيذ  �لعمل  من 
�المة  متتلك  �ن  بعد  �لعربية  �لوحدة  قيام  يف 
ثرو�تها ومقدر�تها، فكان قانون �حلكم �لذ�تي 
�عترب  و�لذي   1970 �آذ�ر   11 يف  لالأكر�د 
�جناز� كبري� للمحافظة على وحدة �لعر�ق بعد 
ثم  �ل�سهيوين،  للتج�س�ض  وكر�  �سماله  كان  �ن 
�ال�ستقالل  الإجناز  �لنفط  تاأميم  عملية  تالها 
�ل�سركات  �سر��سة  �لرغم من  على  �القت�سادي 
�لدولية  و�لقوى  �لنفط  ��ستخر�ج  على  �ملهيمنة 
��سد�ر  �ىل  قوة  وبكل  �لعر�ق  وم�سى  خلفها، 
�لنفطي  �الأنتاج  كامل  وعودة  �لتاأميم  قر�ر 
ل�ساحله، ثم ��ستمر يف �ل�سعي لتطوير قدر�ته 
�لوطنية يف جمال �نتاج �لنفط وت�سديره بقوى 
نوعية  نقلة  �حد�ث  كانت  و�لنتيجة  وطنية،  
هائلة و�سريعة يف حياة �ملو�طن و�ملجتمع �سملت 
زر�عة  و  �سناعة  من  �القت�سادية  �لقطاعات 
وخدمات، �همها قطاع �ل�سحة و�لتعليم متثلت 

�لرو�سة  من  �لتعليم  جمانية  قانون  �إ�سد�ر  يف 
�لقانون  هذ�  وتوج  �لدكتور�ه،  �سهادة  �إىل 
�الخت�سا�سات  ملختلف  جامعة   12 باإن�ساء 
�الآالف  ع�سر�ت  �إيفاد  �ىل  �إ�سافة  �لعر�ق،  يف 
در��ساتهم  ليكملو�  �لعليا  �لدر��سات  طلبة  من 
و�لعاملية  �الأوروبية  �لعليا يف خمتلف �جلامعات 
�ملتميزة،  و�لعلمية  �الأكادميية  �ل�سمعة  ذ�ت 
كافة  �لتنمية يف  ويف تخ�س�سات تخدم خطط 
�مل�ست�سفيات  �لعالج يف  �لقطاعات، ثم جمانية 
�لعر�قية كافة، حيث كان لزيادة �لعائد�ت �ملالية 
�لتي حت�سل عليها �لدولة نتيجة �لتاأميم �لدور 
و�لعامل  �القت�سادية  �لنه�سة  بناء  يف  �الأ�سا�ض 
للبلد  �ل�سيا�سية  �لقوة  دعم  يف  كذلك  �ملهم 
و�لبناء  �لتقدم  �لعر�ق منوذجا يف  ��سبح  حتى 
نظرنا  فلو  �لنامية،  وكذلك  �لعربية  �لدول  بني 
�لقطاعات  م�ستوى  على  �الجناز�ت  بع�ض  �إىل 
�القت�سادية �ملحورية مثل قطاع �لزر�عة، قطاع 
�ل�سناعة، قطاع �خلدمات، فعلى �سعيد قطاع 
�لزر�عة، ميكن الأي متابع �و مر�قب �ن ير�سد 
�حلكم  فقبل  �لقطاع،  هذ�  يف  �لنوعية  �لنقلة 
�لوطني وبالتحديد من 1958 ولغاية 1968 
لقطاع  �لكايف  �الهتمام  �لفرتة  هذه  ت�سهد  مل 
م�سادر  وتوفر  �الر��سي  خ�سبة  رغم  �لزر�عة 
�ملياه ب�سكل كايف حيث ميتاز �لعر�ق مب�ساحات 
لكن  للزر�عة،  �ل�ساحلة  �الر��سي  من  �سا�سعة 
كانت  �لتي  �خلا�سة  �مللكيات  يف  كانت  �ملع�سلة 
وبالتايل حرمان  �القطاع،  ت�سنيف  �ىل  ترتقي 

�لنهرين  بني  ما  "بالد  ي�سمى  ما  �و  �لعر�ق 
بالد  من  جزء  وهو  �لر�فدين   بالد  �و   ،"
 ، فيها  �الكرب  �جلزء  وميثل  �خل�سيب  �لهالل 
ما  �الإقليمية(،  �ملياه  )مع  �لكلية  م�ساحتة  تبلغ 
435052 كيلومرت مربع، وقد كان  جمموعه 
ميتد  و�لتي  �لعامل  يف  �حل�سار�ت  الأقدم  مهد� 
تعر�ض  عام،  �الآف  ع�سرة  من  الأكرث  تاريخها 
خاللها للعديد من �لغزو�ت �لتي ��ستهدفت �إرثه 
ومياه،  خ�سبة  �ر��ض  من  ومو�رده  �حل�ساري 
��سافة �ىل ما يتمتع به من موقع ��سرت�تيجي. 
بلد  عن  تعريفية  كمقدمة  �ل�سطور  هذه  �أوردنا 
قيا�سي  بوقت  �القت�سادي  للبناء  جتربة  قدم 
  1968 �لعام  بعد  �لوطني  �حلكم  فرتة  �إبان 
عام  يف  �لبلد  و�حتالل  �الأمريكي  �لغزو  ولغاية 

ع���ن ال���ب���ن���اء االق���ت���ص���ادي ل��ب��اد 
)2003  1968( ال�����راف�����دي�����ن 
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�حلكم  و�سول  ومع  �لقطاع،  لهذ�  �المثل  �ال�ستغالل  �مكانية  من  �ملجتمع 
�ىل  �اللتفات  �أولوياته  �سمن  كان  �لعر�ق  الإد�رة  �لفعلية  للقيادة  �لوطني 
�الآالف  مئات  توزيع  منها  نذكر  �جر�ء�ت  عدة  خالل  من  �لزر�عة  قطاع 
للمو�طنني بتكاليف رمزية، وجمانية  خلريجي كليات   �الأر��سي  من قطع 
�لزر�عة بهدف ��ستثمارها يف م�ساريع تعود بالنفع على �ملجتمع، ومل يتوقف 
�لدعم لهم عند ذلك، بل وفرت �لدولة �ملعد�ت و�الآالت وكافة �مل�ستلزمات 
�ملح�سنة  �لبذور  توفري  �ىل  ��سافة  رمزية،  باأجور  للمز�رعني  �لزر�عية 
و�الأ�سمدة جمانا للمز�رعني، ر�فق ذلك �ن�ساء �لع�سر�ت من �ل�سدود �ملائية 
�لتي ت�ستغل يف توفري �حتياجات �لزر�عة �ملروية، و�ملعلومة �لتي ال يعرفها 
بني  �ل�سناعي  �لثالث  �لنهر  بناء  وهي  �لزر�عي  �لقطاع  حول  �لكثريون 
�لنهرين، دجلة و�لفر�ت �متد�د� من بغد�د وحتى �سط �لعرب يف �لب�سرة، 
بطول قدره �سبعمائة كيلومرت، مع �جناز بناء 85 ج�سر� فوق هذ� �لنهر، 
�الر��سي  غ�سل  عملية  بعد  �ملاحلة  �لبزل  مياه  لت�سريف  خم�س�ض  وهو 
�ملاحلة و��ست�سالحها حتى تكون �ساحلة للزر�عة، حيث كان مقدر� ملجموع 
�الر��سي �لتي ميكن لها �ن ت�ستفيد من هذ� �مل�سروع بحدود �سبعة ماليني 
هكتار، �سار �الهتمام بالقطاع �لزر�عي وفق روؤية �حلكومة �آنذ�ك باأن يكون 
�لعر�ق �سلة للغذ�ء �لعربي و�أمنه �لغذ�ئي كما كان يتمنى �لرئي�ض �لر�حل 
�لغذ�ئي  �الأمن  حتقيق  من  �هلل  ميّكنني  �أن  ''�أمنيتي  ويقول:  ح�سني  �سد�م 

لالأمة �لعربية''.
�ما على �سعيد قطاع �ل�سناعة فكانت �لروؤيا �مل�ستقبلية لهذ� �لقطاع �ن 
تكون له م�ساهمة وح�سة كربى يف مدخالت �لدخل �لقومي بدل �العتماد 
بعو�مل  �يجابا  �و  �سلبا  يتاأثر  متحرك  قطاع  باإعتباره  �لنفط  قطاع  على 
�مل�ستقبل،  �جل  من  عليها  �ملحافظة  و�جب  ثروة  �نه  �ىل  ��سافة  خارجية 
و�ل�سناعات  �لتكنولوجية  �ل�سناعات  قيام  على  جاهدة  عملت   ثم 
�لبرتوكيماوية و�لفوالذية، و�حلر�ض �ل�سديد على �دخال �لتقنية �ملتطورة 
و  طموح،  �قت�سادي  منو  م�ستوى  حتقيق  بهدف  �حليوي،  �لقطاع  هذ�  يف 
لهذ�  ر�سمت  �لتي  �لقومية  �لتنموية  �خلطة  وفق  �النتاج  معدالت  زيادة 
�ل�سغرية  �ل�سناعات  يف  �ملخت�سة  �مل�ساريع  من  �ملئات  وهناك  �لقطاع، 
و�ملتو�سطة ثم �لثقيلة و�ل�سناعات �لع�سكرية �لتي �نفرد بها �لعر�ق حمدثا 
تفوقا منقطع �لنظري �ساهمت برفع قدر�ته �لع�سكرية ب�سكل هائل و�لتي ال 
جمال لذكرها يف هذه �ملقالة �ملحدودة �مل�ساحة، ناأمل �ن تتاح لنا �لفر�سة 
عن  نعجز  �لتي  �لتجربة  هذه  �جناز�ت  من  بع�ض  عن  للحديت  م�ستقبال 

�عطائها حقها يف مقالة �و در��سة منف�سلة.

فوهة قلم

فّكرُت كثرًي� وتوقفُت طوياًل مبجرد �أن بد�أت كتابة عمودي لهذ� �لعدد، 
ا، كّل  فاالأحد�ث كثرية ومتد�خلة يف عاملنا �لعربي، ويف �ملحيط �لعاملي �أي�سً

�الأمور مت�سابكة، ولوهلة ت�سعر باأّنك عالٌق د�خل م�سيدة عنكبوت!
�الأفعال  وردود  نوترد�م  كني�سة  حريق  حادثة  عن  �ساأكتب  تر�ين  هل 
��ستهدفت  �لتي  �لتفجري�ت  �أم  و�سامت!  حزين  بني  ما  حيالها،  �ملتباينة 
مفاجاأة  �أم  �لف�سح؟!  عيد  مع  بالتز�من  وفنادقها  �سرييالنكا  كنائ�ض 
�لعالقات �حلميمية �لتي باتت تربط �لنظام �ل�سعودي بحكومة عادل عبد 
�ل�سيول  �أخبار  �أم  بقدميه؟!  ليدن�سها  �لكعبة  �أبو�ب  له  فتحو�  �ملهدي، حتى 
�لعر�ق  جنوب  �إىل  باالإ�سافة  �الأحو�ز،  مدن  يف  �لعرب  �أهلنا  �أغرقت  �لتي 
ا؟! لكنني ويف خ�سم كل ذلك قررت �لتوقف للحديث عن �إر�دة  و�سرقه �أي�سً

نع �لعجائب!  �ل�سعوب �حُلّرة يف قهر �مل�ستحيالت و�سُ
�لرت�سح  وعدم  �ال�ستقالة  على  رئي�سه  �أرغم  �ل�سجاع  �جلز�ئر  �سعب 
لوالية خام�سة، وذلك من خالل موقفهم �لثابت، وجهدهم �ملوّحد، وهدفهم 
�ملُ�سرتك �لو��سح، ثم حلق بركبهم �الأ�سقاء يف �ل�سود�ن و�أطاحو� بالب�سري 
و�أجربوه على �لتنحي، ومن قبلهم ب�سنو�ت فعلها �ل�سعب �لتون�سي بخلع بن 
علي، وكذلك �ل�سعب �مل�سري �لذي قام بتغيري حكومتني، مبارك وُمر�سي، 
�أّن  خا�سة  �لدور�مل�سرف؟!  هذ�  مثل  من  �لعر�ق  �سعب  مينع  ترى  يا  فماذ� 
ويطالبون  �ل�سيا�سيني  ف�ساد  من  ي�سكون  عجاف،  �سنو�ٍت  ومنذ  �لعر�قيني، 
برحيلهم و�لق�سا�ض منهم، وي�ستمونهم علًنا يف كل مكان، بل وجعلو� منهم 
مثااًل لل�سخرية و�لتندر، ود�ئًما ما كنا ن�سهد �نتفا�سات �سغرية هنا وهناك، 
�سرعان ما يتم قمعها وتنتهي، فاإىل متى هذ� �جلهد �ل�سائع ب�سبب �لفرقة 
�لهوية  ب�سبب  �ل�سعب،  �أبناء  بني  و�قًعا  �أمًر�  �ل�سديد،  ولالأ�سف  باتت،  �لتي 
�لع�سائرية و�النتماء �لطائفي؟! متى ن�سهد وحدة �أبناء �لر�فدين �حلقيقية 
�لتي تك�سر كل رموز �جلهل و�لتخلف و�لطغيان، وحدة تقتلع �لف�ساد و�أهله 
من جذورهم، وحدة وطنية ت�سع ن�سب عينيها �لعر�ق فح�سب دون �لنظر 
�إىل �أية هوية فرعية ثانية، دينية �سو�ء كانت �أم قومية، ومن دون �ال�ستماع 
تاريخه  و��ستح�سار  �لعر�ق،  ل�سوت  فقط  �الإن�سات  بل  و�أحز�ب،  ملر�جع 
نوع  كان  مهما  �لتاريخ  ذلك  عظمة  من  جزء  الأي  ��ستحقاٍر  دون  و�أجماده، 
�أبناء  يا  فانه�سو�   ،2003 عام  حتى  �لتاريخ  قبل  ما  منذ  فيه،  �حُلكم 
�لر�فدين بح�سارة �الأولني �لِعظام و�أجمادهم، و�سدق �ل�ساعر حينما قال: 

)�إذ� قال �لعر�ق ف�سدقوه... فاإّن �لقول ما قال �لعر�ق(.. وعا�ض �لعر�ق! 

سعد الرشيد

إذا الشعُب يوًما...!
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 2019 �أبريل  ني�سان/   15 �الثنني  يوم  ع�سر 
ريا�ض  د.  بح�سور  و  بباري�ض  �ليمنية  �ل�سفارة  نظمت 
يا�سني �سفري �ليمن بباري�ض حل�سور ندوة حول �ليمن 

بال�سالة �لرئي�سية لل�سفارة �ليمنية. 
بها  حتدث  ثم  لل�سفري،  بكلمة  �لندوة  �فتتحت 
�لعربي  حممد  في�سبري،  جري�رد  هم:  و  �ملحا�سرين 

�حلو�ط، خطار �بو دياب. 
�لوطن  ��ستهد�ف  �أن  �أكدت  �لعرب"  "كل 
�الإير�ين  �الأمريكي  �لتن�سيق  و  بالتو�فق  يتم  �لعربي 
�إىل  �لعربية  �لدول  تفتيت  منه  �لق�سد  و  �ل�سهيوين. 
�ل�سيطرة على  و  و عرقية،  و مذهبية  كيانات طائفية 

�لرثو�ت �لطبيعية و �ملمر�ت �ملائية �لهامة.

و على هام�ص الندوة كان لنا هذه اللقاء مع 
ال�صفري د. ريا�ص يا�صني:

ـ كيف ترى تطور�ت �لو�سع �ليمني حاليا؟
ـ �الأو�ساع يف �ليمن كانت يف �حلقيقة �سيئة خالل 
فرتة حكم �لرئي�ض �ل�سابق �سالح �لتي �متدت �كرث من 
٣٣ �سنه و�زد�دت �سوء� وتدهورت و�آلت �ىل �لفو�سى 
و�حلرب ب�سبب �نقالب �مللي�سيات �حلوثية و�ملدعومة 
�لكاملة  �مل�سوؤولية  يتحملون  من  وهم  �ير�ن   من 
لرف�سهم  �الإن�سانية   و�لكارثة  �حلرب  هده  ال�ستمر�ر 
وتعنتهم �ز�ء كل �ملحاوالت  �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية 
من �جل �لو�سول �يل حل �سلمي. �حلوثيون  يتخذون 

لفر�ض  و�سيلة  و�الإرهاب  و�لتدمري  و�لقتل  �لعنف 
�ال�ست�سالم  على  �جلميع  �رغام  ويريدون  و�قع  �مر 
الإرهابهم ومل يرتكو� خيار� �آخر �سوى مو�جهتهم  وقد 
يبدو �لو�سع معقد� ومت�سارعا يف �حد�ثه ولكن هناك 
�مر حتمي �ن البد من �لوقوف معا �سد هذه �مللي�سيات 

�حلوثيه �ملتمردة وردعها.
ـ ما هي �النعكا�سات �خلطرية للتدخل �الير�ين 

باليمن و باقي �لدول �لعربية؟
�لتهاون  مت  ولو  وم�سريية،  خطرية  �النعكا�سات  ـ 
وحزب  �حلوثية  �مللي�سيات  لكانت  و�لرت�خي  ب�ساأنها 
ويهددون  ويتحكمون  ي�سيطرون  و�إير�ن  �للبناين  �هلل 
باالإ�سافة  �ملندب(  )باب  عاملي  مائي  م�سيق  �هم 
�ىل خلق كما�سة وبوؤرة تهديد م�ستمر الأمن �ل�سعودية 
وم�سر وغريها، وكما هو معروف �الأطماع �الير�نية يف 

�ملنطقة و�لعبث باأمنها م�ستمر.
ـ كيف تقييم �ملوقف �لر�سمي �لفرن�سي من �أزمة 

�ليمن؟ 
بجانب  هو  �لفرن�سي  �ملوقف  �ن  دوما  يتاأكد  ـ 
�ل�سرعية  وي�ساند  وتطوره  و��ستقر�ره  �ليمني  �ل�سعب 
بقيادة فخامة �لرئي�ض هادي ويدعم �جلهود �الأممية، 
�لدول  لقياد�ت  يت�سح  بد�أ  يوم   مر  كلما  �أنه  و�أعتقد 
بعيدين  �حلوثيني  �ن  فرن�سا،  �سمنها  ومن  �لكربى 
متاما عن �ال�ستجابة الأي  م�ساور�ت �سالم �و تنفيذ �أي 

�تفاق، وخا�سة بعد ف�سل �تفاق �ل�سويد.

من أجل اليمن

حث �ل�سيخ جمال �ل�ساري �الأمني �لعام للم�سروع �لوطني �لعر�قي، رئي�ض خلية  
�الأزمة يف نينوى �سبل توفري �لدعم للمو�سل و�سندوق �العمار و�آلية �ملُ�سي بعمليات 
�لتنمية و�لبناء �ملنهجي و�ملدرو�ض لهذه �ملحافظة �ملنكوبة، �ميانا باأن هناك فر�سة 
حقيقية لالإ�سالح و�الإعمار، الإعادة ك�سب ثقة �ملو�طن �ملو�سلي وتعوي�ض �ملت�سررين 
�ن  �الزمة  خلية  �ع�ساء  �أكد  قد  و  ملناطقهم.  �لنازحني  �عادة  عن  ف�سال  منهم 
�ل�سابقة  �ل�سيئة  �الد�ر�ت  ب�سبب  �لكبرية  �لرتكة  هذه  بوجود  كبرية  �لتحديات 
و�ملمزوجة بالف�ساد و�الإهمال �لتي �جتمعت فكانت نتيجته �الإرهاب �لذي دمر تاريخ 

�ملو�سل ثم مت دحره بطريقة خاطئة دمرت م�ستقبلها.
�جلهود  توحيد  �سرورة  على  �لعر�قي  �لوطني  للم�سروع  �لعام  �الأمني  و�سدد 
الإجناح  �لعقبات  لتذليل  وت�سخريها  و�الت�ساالت  و�لتعاون  �مل�ستلزمات  كل  وتوفري 
عمل خلية �الأزمة يف نينوى و من جهته رحب �لدكتور مز�حم �خلياط بهذه �اللتفاتة 

من قيادة �مل�سروع �لوطني �لعر�قي، م�سيد� بالروؤية و�مل�ساهمات.

جمال الضاري بالموصل
�لقاعة  2019 و يف  �أبريل  15 ني�سان/  �ليوم �الثنني  يف لقاء مو�سع قبل ظهر 
�لكربى ملعهد �لعامل �لعربي بباري�ض، حتدث به رئي�ض �ملعهد �ل�سيد جاك النغ )وزير 
�إعالمي  و  ثقايف  و  �كادميي  ح�سد  بح�سور  و  �ل�سابق(  �لفرن�سي  �لثقافة  و  �لتعليم 
بها،  ر�سمية  �سهاد�ت  �إ�سد�ر  و  �لعربية  �للغة  تدري�ض  �عتماد  عن  فرن�سي،  عربي- 

لتكون �ول حالة ت�سهدها �أوروبا. 
ثم حتدث بعده �مل�سرفني على هيئة �لتدري�ض، و �سرحو� كافة �خلطو�ت.

هذه  �أهمية  عن  حتدثت  �لهام  �للقاء  بهذ�  حا�سرة  كانت  �لتي  �لعرب"  "كل 
�ملر�دفات  فيها  مبا  �ل�سعد،  جميع  على  �لعربية  �للغة  ثر�ء  �إىل  �أ�سارت  و  �خلطوة، 
و �ال�ستقاق، و �أكدت على �سرورة �الإنتباه خالل �لرتجمة للمعاين. و �ن هذه �خلطوة 

توؤ�س�ض ملزيد من �لعالقات �لثقافية و �لتعليمية بني فرن�سا و �لدول �لعربية.

اعتماد تدريس اللغة العربية و إصدار شهادات 

السفير د. رياض ياسين: المليشيات الحوثية وحزب اهلل اللبناني وإيران بؤرة تهديد مستمر ضد العرب.
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فاطمة الزهراء بنجلول

�لتنفيذية  �ل�سلطتني  فاإن  �لقر�ر  بهذ�  و  �ل�سحر�ء. 
و�لت�سريعية �الأمريكيتني، �للتني ميثلهما على �لتو�يل 
على  بذلك  تتفقان  �لكونغر�ض،  وجمل�سا  �لرئي�ض 

�عتبار جهة �ل�سحر�ء جز�أ ال يتجز�أ من �ململكة.
�الإد�رة  �ملغربية  �خلارجية  وز�رة  دعت  و 
�ملفو�سية  مع  �لت�ساور  بعد  ترفع،  �أن  �إىل  �الأمريكية 
�لعاملي  �الأغذية  وبرنامج  �لالجئني  ل�سوؤون  �ل�سامية 
"تقرير� �إىل �لكونغر�ض حول �لتد�بري �ملتخذة لتعزيز 
�إىل  �ملوجهة  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  ت�سليم  مر�قبة 
�لالجئني يف منطقة �سمال �إفريقيا"، وذلك يف �إ�سارة 

و��سحة �إىل �ساكنة خميمات تندوف.
من  �أيام  بعد  �ملهم  �الأمريكي   �العرت�ف  جاء  و 

�لفالحي  �التفاق  على  �الأوروبي  �الحتاد  م�سادقة 
جمموع  ي�سمالن  �للذ�ن   �لبحري  �ل�سيد  و�تفاق 
�لرت�ب �ملغربي ، مبا فيه �ل�سحر�ء �ملغربية. و رغم 
حماولة �لبولي�ساريو �إلغاء �لتفوي�ض �ملمنوح يف �أبريل 
�لتفاو�ض  �أجل  من  �الأوروبي  �الحتاد  ملجل�ض  �ملا�سي 
ح�سمت   �ملغرب،  مع  �لبحري  �ل�سيد  �تفاق  حول 
و  �ملو�سوع  قاطع  ب�سكل  �الأوروبي  �الحتاد  حمكمة 
جمل�ض  �أن  �عترب  �لذي  �لبولي�ساريو  طلب  رف�ست 
حول  �لتفاو�ض  �سالحية  ميلك  ال  �الأوروبي  �الحتاد 

�تفاق مع �ملغرب ي�سمل مياه �ل�سحر�ء.
�لتوقيت  نف�ض  يف  �الأوروبي  �لربملان  و�سوت 
�ل�سيد  �تفاقية  على  �ساحقة  باأغلبية  ب�سرت��سبورغ 
تقريبا  �سهر  بعد  �ملغرب   مع  �جلديدة  �لبحري 
منها  تعليقا  �لفالحة.  �تفاقية  على  �لت�سويت  عن 
�ملغربية  �خلارجية  وز�رة  �أ�سدرت  �لقر�رين،  على 
�ملخولة  �لوحيدة  �ملغربية هي  �ململكة  �أن  يوؤكد   بيانا 
قانونيا، يف �إطار ممار�سة �سيادتها، �لتفاو�ض وتوقيع 
تن�سان  كما  �ملغربية.  �ل�سحر�ء  ت�سمل  �تفاقيات 
�ل�سيد متتد من خط  �أن منطقة  و��سح على  ب�سكل 
 20 �لعر�ض  خط  �إىل  �ل�سمال،  يف   35 �لعر�ض 
�لر�أ�ض  غاية  �إىل  �سبارتيل  كاب  من  �أي  باجلنوب، 

�الأبي�ض بجنوب مدينة �لد�خلة.
منتدى  من  كجزء  ملو�سكو  زيارته  مبنا�سبة  و 
�لتعاون �لعربي �لرو�سي �خلام�ض، �أكد �ل�سيد نا�سر 
ق�سية  ب�ساأن  مبو�قفه  �ملغرب  ت�سبث  على   ، بوريطة 
للمائدة  �الأ�سا�سي  بالدور  �أ�ساد  كما  �ل�سحر�ء. 
�مل�ستديرة �الأخرية جلنيف حول �ل�سحر�ء �ملغربية، 

وقال �إنه جزء  ال يتجز�أ من هذ� �مل�سار �جلديد. 
حميد  �نو�ك�سوط،  يف  �ملغربي  �ل�سفري  �أجرى  و 
�سبار، مباحثات رفيعة مع وزير �خلارجية �ملوريتاين، 
�آخر م�ستجد�ت  و بحثا  �أحمد.  �ل�سيخ  ولد  �إ�سماعيل 
�لدويل  �الأمن  جمل�ض  جل�ستي  بعد  �ل�سحر�ء  نز�ع 
�الأخرية، وذلك على �سوء تقرير �الأمني �لعام لالأمم 
ويعد  �مللف.  حللحلة  �الأممية  و�مل�ساعي  �ملتحدة، 
�للقاء �الول من نوعه بعد م�ساركة �لوزير �ملوريتاين 
يف جولة جنيف �لثانية على نف�ض �مل�ستوى مع �جلز�ئر 

و�ملغرب وجبهة �لبولي�ساريو.
حول  �ملغربية  للدبلوما�سية  �النت�سار�ت  هاته 
�جلهود  على  و��سح  ب�سكل  تعرب  �ل�سحر�ء  ق�سية 
�لثمينة �لتي تقوم بها �ململكة، و تب�سر ببد�ية جديدة 
من  جد�  كبري  عدد  دعم  مع  خا�سة  �لنز�ع  لت�سوية 

�لدول �الإفريقية و �الأوروبية و �الأمريكية. 

�أهم  من  و�حد�  �ملغربية   �ل�سحر�ء  ملف  يعترب 
تعترب  و  �ملغربية،  �لديبلوما�سية  ت�سغل  �لتي  �مللفات 
خا�سة  �أولوية  على  ت�ستحوذ  �لتي  �لق�سايا  بني  من 
�ملو�طنون  يعترب  حيث  كافة،  �ملغربي  �ل�سعب  لذ� 
�ملغاربة هاته �الأر�ض جزءً� ال يتجز�أ من تر�ب �ململكة 
ي�ستند �إىل حجج تاريخية و�جتماعية.  و بحكم �ملوقع 
�ال�سرت�تيجي �ملتميز �لذي حتظى به �ملنطقة، تز�يد 

هذ� �الهتمام خالل �ل�سهور و �الأ�سابيع �الأخرية. 
مار�ض  �آذ�ر  �سهر  من  �لع�سرين  و  �خلام�ض  يف 
بلد  وثالثون  ثمانية  مبر�ك�ض   �جتمعت   ،2019
�لوز�ري  �ملوؤمتر  �أ�سغال  يف  للم�ساركة  �إفريقي 
�الإفريقي  �الإحتاد  من  �ملقدم  �لدعم  حول  �الإفريقي 
�خلالف  ب�ساأن  �ملتحدة  لالأمم  �ل�سيا�سي  للم�سار 

�الإقليمي حول �ل�سحر�ء. 
نظمته  �لذي  �ملوؤمتر  مع  �حلدث  هذ�  تز�من  و 
“�سادك”   �جلنوبية  الإفريقيا  �لتنمية  جمموعة 
لدعم جبهة �لبولي�ساريو بربيتوريا يف جنوب �إفريقيا 
يومي 25 و 26 مار�ض. مل تتمكن �جلز�ئر وجنوب 
ثالثة  �إال  ��ستمالة  من  �لبولي�ساريو  وجبهة  �إفريقيا 

ع�سرة دولة. 
�رتياحها  عن  �ملغربية  �لدبلوما�سية  عربت 
ت�سريح  ح�سب  و�لنوعية"  "�ملهمة  �لنتائج  عقب 
�أكد  �لذي  �خلارجية،  وزير  بوريطة،  نا�سر  �ل�سيد 
باملوؤمتر على  �مل�ساركة  �لدول  �إجماع  على ر�ساه عن 
مع  للتعاطي  �لوحيدة  �ملظلة  هي  �ملتحدة  �أن"�الأمم 
ق�سية �ل�سحر�ء"، ب�سكل ي�ستبعد �أي "م�سار مو�ز �أو 
عن  قليلة  �أيام  بعد  �ملوؤمتر  ياأتي  جانبية".  مبادر�ت 
�نعقاد  كوهلرعلى  هور�ست  �الأممي  �ملبعوث  �إ�سر�ف 
لو  بق�سر  �ل�سحر�ء  حول  �لثانية  �مل�ستديرة  �ملائدة 
روزي بور�سني �ساحية جنيف �ل�سوي�سرية، مب�ساركة 
�لبولي�ساريو  �جلز�ئر،  جانب  �إىل  مغربي،  وفد 

وموريتانيا.
�سدد �مل�سوؤول �ملغربي كذلك على  �أهمية �عتبار 
من  �ل�سادر  �خلتامي،  �لبيان  يف   693 �لقر�ر 
�إىل  و�مل�سري   ، نو�ك�سوط  يف  �الأفريقي  �الحتاد  قمة 
"�لرتويكا" ومو�كبة  �لثالثية  �ملجموعة  دعم  وجوب 
ق�سية  على  ��ستغالها  يف  �ملتحدة  �الأمم  جمهود�ت 

�ل�سحر�ء.
للدبلوما�سية  �لوحيد  �النت�سار  هذ�  يعترب  ال  و 
�لرئي�ض  �سادق   �ملا�سي،  فرب�ير  ففي  بل  �ملغربية، 
�مليز�نية  قانون  على  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 
��ستخد�م  على  خالله  من  و   ،2019 �الأمريكية 
يف  للم�ساعدة  للمملكة  �ملخ�س�سة  �العتماد�ت 
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�لقرن  من  �ل�ستينيات  عقد  يف  تبلورها،  منذ 
�ملا�سي، ودر��سات �مل�ستقبالت تت�سم بتوزعها على 
�لتي  بالكيفية  تتعلقان  متناق�ستني  فكرتني  روؤيتني 
قد يقرتن بها �مل�ستقبل عند حلوله كاآخر �أبعاد دورة 

متجددة، هي دورة �لزمان.
�الإجابة  �ملهم  �لروؤيتني، من  تناول هاتني  وقبل 
هذه  �أن  هل  هو:  به،  لعالقتهما  �الآتي  �ل�سوؤ�ل  على 
�لعلوم  كبقية  و�لعلم،  ت�ستوي  �أ�سحت  �لدر��سات 

�ل�سرفة و�لتطبيقية و�الجتماعية؟
 وجر�ء تو�فرها على �ل�سروط �لتي ت�سفي عليها 
و�ملقاربة  �ملو�سوع،  وال�سيما  �لعلمية.  �خلا�سية 
�ملنهجية، ف�سالآ عن �لغاية �ملحددة، ذهب �لعديد 
من �مل�ستقبليني، وكذلك �سو�هم، �إىل روؤية در��سات 
هنا  ومن  و�لعلم.  ت�ستوي  وكاأنها  �مل�ستقبالت 
�لدر��سات  �وعلم  �مل�ستقبل،  علم  ت�سمية  �نت�سرت 
وغريها  �مل�ستقبالت،  در��سات  علم  �أو  �مل�ستقبلية، 

من �لت�سميات، �لتي حتمل كلمة علم يف طياتها.
�إىل عام  �لت�سمية  �إ�ستخد�م هذه  تاريخ  ويرجع 
1943، عندما �قرتح �ملوؤرخ و�مل�ستقبلي �الآمريكي 
فلختهامي،  �أو�سيب  �الآ�سل،  و�الآملاين  �جلن�سية 
�إ�سقاط  بها  ق�سد  و�لتي  �مل�ستقبل،  علم  ت�سمية 

�لتاريخ على بعد زماين الحق.
على  �مل�ستقبالت  در��سات  تو�فر  �أن  ونرى 

�الإرتقاء  �إىل  ـ  ذلك  مع  ـ  يوؤدي  ال  �لعلمية  �ل�سروط 
بها �إىل م�ستوى �لعلم. هذ� الأن مفهوم �لعلم، كما 
فالعلم،  عليها.  ين�سحب  ال  �لر�أي،  عليه  يتعارف 
وعلى وفق تعريف قامو�ض �وك�سفورد، هو: " ن�ساط 
حلقيقة  �لنظامية  �لدر��سة  يت�سمن  وعملي  فكري 
و�الفرت��ض  �ملالحظة  �آليات  توظيف  عرب  حمددة 
ميكن  معطيات  �إىل  �إ�ستناد�  و�لربهنة  و�لتجريب 

�لتحقق منها ومن ثم �إثباتها".
ومما يف�سي �إىل عدم �سحب مفهوم �لعلم على 
مع  �إت�ساقها  عدم  فقط  لي�ض  �مل�ستقبالت  در��سات 
كثريمن  طبيعة  �أي�ساأ  و�إمنا  فح�سب،  �لعلم  مفهوم 
مو��سيعها، وال�سيما �الجتماعية - �ل�سيا�سية. والأن 
و�لدينامية  بالتنوع  تتميز  �ملو��سيع  هذه  متغري�ت 
و�لتعقيد، فاإن تاأثريها ال ي�سمح باإخ�ساع خمرجات 

هذه �لدر��سات �إىل �لقيا�ض و/ �أو �لربهنة مثال.
ومنذ  �مل�ستقبليني،  من  �لعديد  ذهب  لذ�، 
رف�ض  �إىل  �أي�ساأ   �ملا�سي،  �لقرن  من  �ل�ستينيات 
�مل�ستقبلي  �أكد  فمثال  �مل�ستقبل.  علم  مفهوم  تبني 
لي�ض  �مل�ستقبل  "�أن  دو جوفينيل:  برتر�ن  �لفرن�سي 
�مل�ستقبل  والأن  �الإحتماالت.  عامل  بل  �ليقني،  عامل 
يكون مو�سوع علم من  يقينيا، فكيف  لي�ض حمدد�أ 
�لعربي  �مل�ستقبلي  �أي�ساأ  يوؤكد  ذلك  و�إىل  �لعلوم". 
در��سات  "�إن  بقوله:  �ملنجرة  �ملهدي  �ملغربي، 

 مازن الرمضاني
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�إ�ستعانت  و�أن  حتى  بعلم  لي�ست  �مل�ستقبالت 
مبقاربات منهجية من حقول معرفية متعددة".

�مل�ستقبالت  در��سات  ت�سمية  رف�ض  �أن  على 
من  كنوع  روؤيتها  �إىل  ـ  باملقابل  ـ  �ف�سى  بالعلم  
�لدر��سات �لبينية  �لناجمة عن �لتفاعل �الإبد�عي 
�لعلمية  بني جمموعة من حقول �ملعرفة، وال �سيما 
و�لفنية و�لفل�سفية. وقد ��سحت هذه �خلا�سية �أحد 
�أبرز �ل�سمات �لتي تتميز بها در��سات �مل�ستقبالت. 
يف  �لعرب  �لباحثني  من  كثري  ز�ل  ال  ذلك  ومع 
�مل�ستقبل، و �سو�هم، ي�سمي هذه �لدر��سات بالعلم. 

وهم بهذ� على خطاأ كبري.
وكما �أن در��سات �مل�ستقبالت تتميز يف �أنها ًتعد 
ح�سيلة مل�ساهمات �لعديد من حقول �ملعرفة، كذلك 
متباينة  فكرية  روؤى  من  �إنطالقها  بخا�سية  تت�سم 
�مل�ستقبل عند  �لتي قد يقرتن بها  �لكيفية  �ساأن  يف 
حلوله. ولعل �أبرزها و�أهمها روؤيتان: �الأوىل، وتفيد 
�أن �مل�ستقبل ًيعد �إمتد�د�أ لن�سق �ملا�سي وال غري. �أما 

�لثانية، فهي توؤكد �أن �مل�ستقبل م�ساهد بديلة 
متعددة.

روؤية  من  تنطلق  فهي  �الأوىل،  �لروؤية  عن  فاأما 
ومفهوم  ت�ستوي  قدمية  جذورغربية  ذ�ت  فكرية 
�حلتمية �لتاريخية. �إذ توؤكد على �أن �مل�ستقبل ين�ساأ 

من �ملا�سي ويكون، يف �لوقت ذ�ته، حمكوم به.

من  كثري  بني  �نت�سرت  �لروؤية،  بهذه  وتاثر�أ 
�حلرب  منذ  �سيما   وال  �الآمريكيني،  �مل�ستقبليني 
�لتنبوء  من  جعلت  �إجتاهية  مقاربات  �لباردة، 
�لنهائية  غايتها  ـ  �الأ�سوء  �أو  �الأح�سن  ـ  بامل�ستقبل 
�ملقاربات  هذه  تلتقي  �لتفا�سيل،  �لنظرعن  وبغ�ض 

عند �الآتي: 
�الهتمام  ملو�سوع  �لتاريخي  �لتطور  تتبع  �أوال، 
به  �قرتن  �لذي  �مل�سار(  )مبعنى  �الإجتاه  لتحديد 
يف ما�سي �لزمان، وال�سيما �الآكرث و�سوحاأ و�أهمية.
�مل�ستقبل،  على  �الإجتاه  هذ�  �إ�سقاط  ثانياأ، 
ثم  ومن  �سيكون،  ما  على  كان  ما  �سحب  مبعنى 

�لتنبوؤء بامل�سهد �مل�ستقبلي �الأكرث �حتماال.
�سيكون،  ما  على  كان  ما  �إ�سقاط  �سوء  ويف 

تفرت�ض �ملقاربات �الإجتاهية �أٌن �الآمور�سوف تتغيري 
ومن  �ملا�سي،  بها يف  تغريت  �لتي  ذ�تها  بالطريقة 
ثم فاأن �لتغيري �لذي حدث يف �ملا�سي �سوف ي�ستمر 
�حلركة  منطوق  وفق  وعلى  �مل�ستقبل  �إىل  ممتد�أ 
�لتنبوء  �أجل  ومن  �ملتكررة.  و�لوترية  �لد�ئرية 
بامل�سهد �مل�ستقبلي، ت�ستخدم هذه �ملقاربات �أدو�ت 
�لريا�سية،  و�حل�سابات  �لرقمية،  كالبيانات  كمية، 

و�ملعادالت و�لنماذج ...�لخ .
عدد  �أن  لنفرت�ض  تقدم،  ما  على  وكمثال 
�سنو�ت  خالل  ينمو،  كان  �لدول  �أحدى  �سكان 
�سابقة، مبعدل ثابت ي�ساوي %2 يف �ل�سنة. وتبعاأ 
للمقاربات �الإجتاهية، ي�سار �إىل جعل هذ� �ملعدل 
مبثابة �ملنطلق للقول �أن �مل�ستقبل �سي�ستمر مقرتناأ 
به، و�أن كل ما ينبغي عمله هو جمرد توظيف �أحدى 
�سكان  عدد  ملعرفة  كاالح�سائية،  �لكمية،  �الآليات 

هذه �لدولة يف �لزمان �لالحق ٍ)�ض(.
�إدخالها  مت  �لتي  �لتح�سينات  من  �لرغم  على 
�إ�ستمرت   �أنها  �إال  �ملقاربات،  هذه  على  الحقاأ 
�ملا�سي  حقائق  �أن  فاإفرت��سها  للنقد.  تتعر�ض 
نكر�ن  على  ينطوي  �مل�ستقبل  �إىل  ممتدة  �ستبقى 
يتغري  �أ�سحى  �لعامل  �أن  حلقيقة  مو�سوعي  غري 
ومبعدل �سرعة غري م�سبوق، ومن ثم ��سحى يف�سي 
�إىل خمرجات ال ت�سمح ب�سحب قانون �الإ�ستمر�رية 

على كافة معطيات �حلياة. 
وعليه تتنا�سى هذه �ملقاربات �أن قانون �لتغيري 
�لدول  يف  �إال  �ملا�سي،  �سورة  بتكر�ر  ي�سمح  ال 
�أن م�سرية �حلا�سر نحو  �لر�كدة. هذ� ف�سالآ عن 
�مل�ستقبل ال بد �أن تقرتن مبفاجاآت توؤدي خمرجاتها 
�إىل �أن تكون �سور �مل�ستقبل خمتلفة بال�سرورة عن 
�سور �ملا�سي و/ �أو �حلا�سر. ومن هنا ر�أى �لبع�ض 
�أن �ملنطق �لذي تتاأ�س�ض عليه هذه �ملقاربات ي�ستوي 
�إىل  �لنظر  دون  �لعجالت  �أحدى  وقيادة  جماز�أ 

�الأمام. 
ح�سيب  �لدين  خري  �أكد   لها،  �إنتقادها  ويف   
�مل�ستقبل:  �دركت  �ملقاربات  هذه  �أن  و�أخرون، 
كل  )و�أن(  �سلفاأ  وكاأنه قدر حمتوم قد حتدد   ..."
�لتي  �لنبوؤءة  ي�سبه  فيما  عنه  �لك�سف  هو  �ملطلوب 

ي�ست�سلم لها �لب�سر".
و�نطالقاأ من �أن هذه �ملقاربات كانت، يف بد�ية 
وتطبيقاته  �مل�ستقبل  يف  �لعلمي  بالتفكري  �الأخذ  
�لعملية، �الأكرث �إ�ستخد�ماأ وال�سيما بني �مل�ستقبليني 
لها.  �نعكا�ساأ  در��ساتهم  جل  جاءت  �الآمريكيني، 
وف�سالآ عن ذلك، عديدة هي �لدر��سات و�البحات 
كلمة  حتمل  عناوينها  ��ستمرت  �لتي  و�ملقاالت 

�مل�ستقبل ب�سيغة �ملفرد.
وبهذ� �ال�ستخد�م لكلمة �مل�ستقبل ُير�د �الإيحاء 
وال  و�حدة  حتمية  �سورة  على  ينغلق  �مل�ستقبل  �أن 
�سور،  على  �الإنفتاح  يقبل  ال  فاأنه  ثم  ومن  غري، 

مبعنى م�ساهد، بديلة متعددة.
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�مل�ستقبل  تكون  لكيفية  �لثانية  �لروؤية  عن  و�أما 
عالقة  ذ�ت  فرن�سية  روؤية  فقو�مها  حلوله  عند 
للفيل�سوف  �لوجودية  �لفل�سفة  مب�سامني  وطيدة 
�كدت،  �لروؤية  فهذه  �سارتر.  بول  جان  �لفرن�سي، 
ال  �مل�ستقبل  �أن  �الإ�سا�سية،  منطلقاتها  بع�ض  يف 
و�أمنا  و�حدة،  حتمية  �سورة  على  �الإنغالق  يقبل 
يتميز باالإنفتاح على �سور )م�ساهد( متعددة قابلة 

لال�ست�سر�ف. 
�ملدر�سة  رو�د  ��ستمر  �لروؤية،  بهذه  وتاثر�أ 
يف  و�سو�هم  �مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف  يف  �لفرن�سية 
�مل�ستقبلي  �إىل  مثال   �الإ�سارة  وتكفي  بها.  �الأخذ 
كل  �إن   " قال:  �لذي  غوديه،  مي�سيل  �لفرن�سي، 
فامل�ستقبل  بهتان.  هو  �لتنبوء  ��سكال  من  �سكل 
متعدد، وغري حمدد، وهو مفتوح على تنوع كبري من 

�مل�ستقبالت �ملمكنة".
والأ�سالة هذه �لروؤية، يوؤكد �مل�ستقبلي �الآمريكي 
�لر�ئد �إدو�رد كورني�ض، �إنها ُعدت " ... حتوالآ مهما 
�مل�ستقبل".  عن  �ملعتادة  �لغربية  �لنظر  وجهة  يف 
�سهيل  �الآ�سل،  �لباك�ستاين  �مل�ستقبلي  معه  ويتفق 
�أية �هلل ، بقوله �أن: " در��سات �مل�ستقبالت حتولت 
م�ستقبالته  ��ست�سر�ف  �إىل  بامل�ستقبل  �لتنبوء  من 

�لبديلة".
�الأخذ  رئي�سية  �فكار  ثالث  الحقاأ  دعمت  وقد 
على  �لو��سع  �إنت�سارها  ثم  ومن  �لفرن�سية،  بالروؤية 
�سعيد �لعامل، هي: فكرة رف�ض �إ�ستعمار �مل�ستقبل، 
فكرة  عن  ف�سالآ  �مل�ستقبل،  �إ�سرتجاع  وفكرة 

�لتحدي و�الإ�ستجابة.
�مل�ستقبل،  �إ�ستعمار  رف�ض  فكرة  عن  فاأما 
عنها  تعرب  ما�سيني  �ليونور�  �اليطالية  فامل�ستقبلية 
ب�سيغة  �مل�ستقبل  يف  فكرنا  �إذ�  �إننا   " بالقول: 
�ملفرد، وت�سرفنا على وفق ذلك، فاإننا نحدد �سورة 

هذ� �مل�ستقبل لي�ض لنا فح�سب، و�إمنا ب�سورة غري 
مبا�سرة لغرينا �أي�ساأ".

�مل�ستقبل،  �إ�سرتجاع  �لثانية:  �لفكرة  عن  و�أما 
فقد قال بها، والأول مرة، �مل�ستقبلي �لعربي �ملغربي 
�ملهدي �ملنجرة. وبها �أر�د �ملنجرة دعوة دول عامل 
�أجل  من  �لكامنة  قدر�تها  �إ�ستنها�ض  �إىل  �جلنوب 
�إر�دتها، و�مل�ساركة يف  �سناعة م�ستقبلها على وفق 
بناء عامل ال يقرتن ب�سورة م�ستقبلية و�حدة تعرب 
ب�سور  و�إمنا  تطور�أ،  �الآكرث  �لدول  م�سالح  عن 

متعددة.
و�الإ�ستجابة،  �لتحدي  �لثالثة:  �لفكرة  و�أما عن 
يجري  ال  �الإ�سياء  تطور  م�سار  �أن  �فادت  فقد 
نوعية  وفق  على  و�إمنا  وم�سبق،  حمدد  نحٍو  على 
للتحديات  �ملجتمعية  �أو  و/  �لفردية  �الإ�ستجابة 
�لناجمة عن هذ� �لتطور، ومن ثم هي �لتي حتدد 

�مل�ستقبل �الأف�سل.
�لفرن�سية  �لروؤية  �الإيجابي بني  �لتفاعل  وجر�ء 
�سيما  وال  �مل�ستقبل،  روؤية  �سارت  �أعاله،  و�الفكار 
�سبه  �لروؤية  هي  متعددة،  م�ساهد  تعربعن  �لتي 
كلمة  تعرب  و  �مل�ستقبليني.  بني  حاليا  �ل�سائدة 
�جلمع  ب�سيغة  �مل�ستقبل  كلمة  �أي  �مل�ستقبالت، 
و��سع  �الأمريكي  �مل�ستقبلي  قال   ، فمثالآ  عنها. 
�ل�سهرة، ويندل بل: "�إن �مل�ستقبل م�ساهد متنوعة. 

فهي �أما ممكنة، �أو حمتملة، �أو مرغوب بها".
يف  �سو�هم  عن  عرب  م�ستقبليون  يختلف  وال 
فمثالآ  متعددة.  كم�ستقبليات  �مل�ستقبل  �إىل  �لروؤية 
عبد  حممود  �مل�سري،  �لعربي  �مل�ستقبلي  يقول 
و�إمنا  و�حد،  م�ستقبل  هناك  لي�ض   ... " �لف�سيل: 
هناك م�ستقبالت بديلة". ويعرب �مل�ستقبلي �لعربي 
�لروؤية  �الآخر عن هذه  هو  بري�ض،  �ملغربي، حممد 
موؤكد�أ: "�إن �مل�ستقبليني �لذين عمدو� �إىل �إ�ستخد�م 

�سيغة �جلمع عند �حلديث عن �مل�ستقبل كانو� على 
تعدد  عن  عربت  �ل�سيغة  هذه  الأن  هذ�  �سو�ب، 
...�أحتياطاأ  �الإن�سان يف ذهنه  ي�سكلها  �لتي  �ل�سور 

وترقباأ و��ستعد�د�أ لهذ� �مل�ستقبل".
�ملنت�سرة  �ملنهجية  �ملقاربات  جمموعة  وتندرج 
كم�ساهد  �مل�ستقبل  ترى  و�لتي  �مل�ستقبليني،  بني 
 / �الإ�ستهد�فية  �ملقاربات  ت�سمية  حتت  متعددة، 
وال  �سو�ها،  عن  �ملقاربات  هذه  وتختلف  �ملعيارية. 
على  �الإجتاهية،   / �الإ�ستطالعية  �ملقاربات  �سيما 

�سعيدين ��سا�سيني:
منها،  تنطلق  �لتي  �لروؤية  جوهر  هو  �أولهما، 
وهي �أن �مل�ستقبل م�ساهد بديلة متعددة. وثانيهما، 
هو �ألياتها، �لتي تتمحور حول �الإجر�ء�ت �ملنهجية 

�الآتية: 
�أوالآ، ت�سميم �سورة �مل�ستقبل �ملرغوب فيه عرب 
�أو  و/  كاحلد�ض،  متعددة،  )نوعية(  كيفية  �أدو�ت 

�الفرت��ض، و/ �أو �لتقيم �ل�سخ�سي ...�لخ. 
يوؤدي  عما  للبحث  �حلا�سر  �إىل  �لرجوع  ثانياأ، 
وب�سمنه  للم�ستقبل  �ملن�سودة  �ل�سورة  حتقيق  �إىل 
دعوة �سناع �لقر�ر �إىل تبني �سيا�سات حمددة لهذ� 

�لغر�ض.
وتنطوي �الآليات �لتي ت�ستخدمها هذه �ملقاربات 
على بعدين متفاعلني:  فاأما عن �الآول، فهو �لبعد 
�ملعياري، �لذي يعرب عن �ل�سوؤ�ل �الآتي: ما �مل�ستقبل 
�ملرغوب به؟ و�أما عن �لثاين، فهو �لبعد �لو�سفي، 
ن�ستطيع  كبف  �الآتي:  �ل�سوؤ�ل  على  يتاأ�س�ض  �لذي 

حتقيق هذ� �مل�ستقبل �ملن�سود.
ويف �سوء كل ما تقدم، قد يت�ساءل �لبع�ض: ملاذ� 
�لقرن  منت�سف  بعد  ما  ومنذ  يويل،  �الإن�سان  �سار 
�ملا�سي، ��ست�سر�ف م�ساهد �مل�ستقبل هذه �الأهمية 

�خلا�سة؟
ُيعد  �مل�ستقبل  �أن  يف  �جلو�ب  يكمن  ال  عندنا، 
الأنه  هذ�  �لزمان،  دورة  �أبعاد  من  �الأهم  �لبعد 
�لذي  �حلا�سر،  �لزمان  هو  حلوله  عند  �سي�سبح 
�سنعي�ض فيه و�أوالدنا و�حفادنا فح�سب، و�أمنا �أي�ساأ 
�لتدخل  �الإن�سان  ي�ستطيع  �لذي  �لزمان  وحده  الأنه 
�لو�عي و�لهادف يف عملية ت�سكيله  م�سبقاأ. وبهذ� 
�لتاريخي  �لكائن  هو  �الإن�سان  �أن  لنتذكر  �ل�سدد 
�لوحيد �لذي يتو�فر على قدرة جتاوز �لزمان �لذي 
�الإ�ستعد�د  وكذلك  مي�سي،  �لذي  و�لزمان  م�سى، 

للزمان �لذي �سياأتي.
ذ�ت  مقولة  �مل�ستقبليني  بني  تنت�سر  هنا  ومن 
�لذي  وال�سيما  �الإن�سان،  �أن  هي:  بالغة،  �أهمية 
�أي  و�لت�سوف،  �لتلفت  �إ�سكالية  ح�سم  ��ستطاع 
�الإنحياز،  ل�سالح  �حلا�سر،  �ملا�سي/  �إ�سكالية 
�لذي  �الإن�سان  هو  �مل�ستقبل،  �إىل  و�سلوكاأ،  تفكري�أ 
ي�سنع  �لذي  هو  �مل�ستقبل  ولي�ض  �مل�ستقبل  ي�سنع 

�الإن�سان.
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�لع�سر،  هذ�  ميّيز  �لذي  و�ل�سريع  �لعظيم  �لتطّور  ظّل  يف 
�إاّل  �لتكنلوجّي،  �لتطّور  بفعل  جمازيًا  �حلدود  �إذ�بة  وبرغم 
وتتحول  وتنت�سر  تتز�يد  �آفة  �لنقاب عن  �لتطّور ك�سف  �أّن هذ� 
الأكرث ق�سوة ودموّية مهددًة �ملجتمع �الإن�سايّن على وجه �الأر�ض، 
�لتكوين  متجاهلني  لالآخر،  �لو�سائل  بكّل  �لرف�ض  وهي  �أال 
�لروحّي و�جل�سدّي لالإن�سان، مّتكئني على �الأفكار �ملوؤدجلة بكّل 

تفا�سيلها.
تاأتي ثقافة �لرف�ض هذه نتيجة �ملوروّثات �لفكرّية �ملت�سعبة 
و�ل�ّسائكة؛ و�لتي ت�ستمل كل نو�حي وتوجهات �الآخر، حتى �أّنها 
تكاد ت�سل �إىل تهمي�سه و �إنكاره، و�أحيانًا حترمي وجوده و�لعمل 
على �إخفاء �أثره ب�سّتى �لطرق �لتي رمبا ت�سل �إىل �لقتل، و�إن 
دّل هذ� �الأمر على �سيء؛ فاإّنه يدل على �لكره و�حلقد �لعميق 

للغري �ملختلف عنه، �إىل درجة حماربته وت�سييق �سبله.
�سطح  على  وهناك  هنا  تنت�سر  �لتي  �لدموّية  �الأحد�ث 
ة يف بالدنا �لعربّية �مل�ستعلة منذ �سنو�ت، يعود  �الأر�ض، وخا�سّ
�ل�سبب �لرئي�ض و�الأ�سا�سّي فيها �إىل �لرف�ض، حيث ُي�سعل فتيلها 
�أو  ردعها  ي�ستحيل  دوغماتّية  �أ�سولّية  جمموعة  �لدو�م  على 
�سدها، الأّنها ترتكز على �أفكاٍر متاأ�سّلٍة متو�رثٍة ي�ستحيل �لعبث 
�لتطّور،  �أو  للمناق�سة  قابلٍة  وغري  ب�سّحتها،  �لت�سكيك  �أو  بها 
و�سوريا  كالعر�ق  �لعربّية  �لدول  �لعديد من  وهذ� ما حدث يف 
م�سر  يف  �ملتكّررة  �لتفجري�ت  �إىل  �إ�سافًة  و�ليمن،  ولبنان 

وغريها.
ي�ستند ُم�سعلي فتيل �لفتنة يف �ل�ساحات �لعربّية على �أ�س�ٍض 
م معتنقيها، وحتتقر �لغري حتت �سعار �لتكفري، ومن  دينّية، ُتعِظّ
وتت�سّعب  �ملتطّرفة،  �ملذهبية  و  �لدينّية  �ل�سر�عات  تبد�أ  هنا 

عنها �ل�سر�عات �لعرقّية و�لفكرّية و�حلزبّية وغريها.
وبعيدً� عن �ساحات �لوطن �لعربي �أ�ستذكر ثورة �ل�سود يف 
�أمريكا، و�لتي ��ستعلت ب�سبب رف�ض �أ�سحاب �لب�سرة �لبي�ساء 
لل�سود، وت�سخريهم عبيدً� لهم، وممار�سة �سّتى �أ�سكال �لتمييز 
و �لعنف بحّقهم، حتى و�سل �الأمر �إىل �ملتاجرة بهم ب�سبب لون 
حتّرر  من  �لرغم  وعلى  بينهم،  وجودهم  ر�ف�سني  ب�سرتهم، 

و�لرف�ض تظهر من وقت  �لعن�سرّية  �آثار  �أّن  �إاّل  �ل�سود هناك، 
الآخر يف مناطق خمتلفة من �لبالد.

ب�سبب  �الآخر  رف�ض  هو  �لرف�ض،  �أ�سكال  من  �آخر  �سكل 
�لر�أي و�لتوّجه �لفكرّي، فاملتدين يرف�ض �ل�سيوعّي �أو �لعلمايّن، 
�ساأنه،  من  يقّلل  �أو  �لفقري؛  يرف�ض  و�لغنّي  �سحيح،  و�لعك�ض 
من  قدرً�  �أكرب  نف�سه  يرى  �ملدينة  و�بن  تهمي�سه،  على  ويعمل 
�بن �لريف �أو �لبادية فينبذه... حّتى ت�سّلل �لرف�ض �إىل �لبيوت، 
�الأُوىل  �لفئة  فت�سّكلت عائالت �سريفة وعائالت مي�سورة، ترى 

باأّن �الأُخرى وجدت خلدمتها!
مّنا،  فرٍد  كّل  حياة  يف  �ل�سغرية  �لتفا�سيل  مر�جعة  وعند 
عالقاتنا  يف  و�عي  ال  ب�سكٍل  �لرف�ض  ثقافة  منار�ض  باأّننا  جند 
ون�ستنكر...  وننبذ  ونهّم�ض  ونحارب  فرنف�ض  �الجتماعّية، 

متجاهلني حّق �لتعاي�ض و�لر�سى وقبول �الآخر.
على  مبنّية  حو�ٍر  لغة  �إىل  نفتقر  الأّننا  �لرف�ض  هذ�  وياأتي 
�لقبول و�الحرت�م برغم �الختالف، متجاهلني �لُهّوّية و�لب�سمة 
�الآخر  و�إق�ساء  نبذ  على  فنعمل  فرد،  لكّل  �مل�ستقّلة  ة  �خلا�سّ
على �لدو�م، حّتى حتّول هذ� �لرف�ض �إىل �سلوٍك عد�ئٍيّ ورثناه 

وُنورثه، وهذ� ناجت عن �لتبعّية �لتي ُنعاين منها جميعًا!
ويف �لنهاية نحن وجدنا على هذه �الأر�ض، رجٌل و�مر�أة – 
من  وهم  بع�سا،  بع�سهم  �أبنائهما  يرف�ض  – فِلَم  وحو�ء  �آدم 

نف�ض �الأّم و�الأّب!
�أنف�سنا  من  ونطّور  لنطّورها  �الأر�ض  هذه  على  وجدنا  لقد 
ون�سمو بها، لكّن هذ� �لرف�ض يقف حائاًل بيننا وبني �أّي تقّدٍم 
فاأوطاننا  �لعاّم؛  �أو  �ل�سخ�سّي  �ل�سعيد  على  �سو�ء  ٍر،  حت�سّ �أو 
بالنتيجة هي �لتي حترتق من ق�سوة كّل هذ� �لرف�ض الأبنائها، 
طريق  و�سلوك  �سويًة،  و�الإبد�ع  �لتمّيز  �إىل  �ل�سعي  عن  عو�سًا 

�لتعاي�ض و�لقبول يف كّل �أمٍر.

غادة حاليقة

ثقافة رفض اآلخر
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االأو�صاط  يف  ُطِرَحت   2016 عام  يف 
ملفاهيم  جديدٌة  اأفكاٌر  االأمريكية  الع�صكرية 
القتال امل�صتقبلية يف القرن احلادي والع�صرين 
�صمن مفهوم دعي يف حينها )املعركة متعددة 
 .)Multi Domain Battle )MDB االأو�صاط( 
من  املكت�صبة  الدرو�ص  من  باال�صتفادة  وذلك 
القوات  خا�صتها  التي  واحلروب  ال�صراعات 
وبداية  الع�صرين  القرن  نهاية  يف  امل�صلحة 
القرن احلادي والع�صرين، ولتجنب االأخطاء، 
وملنع  والنجاح،  القوة  نقاط  وتطوير  وتعزيز 
اخل�صوم من ا�صتثمار املعلومات التي اكت�صبوها 
مبوجب  االأمريكية  القوات  قتال  اأ�صاليب  عن 
مت  والتي  اجلوية  الربية  املعركة  عقيدة 
بحاجة  االآن  فاأ�صبحت   ،1982 عام  منذ  تبنيها 

اإىل التطوير والتعديل.  
املو�صع بني  للنقا�ص  املفهوم  وقد طرح هذا 
الع�صكرية  بال�صوؤون  واملخت�صني  املفكرين 
ع�صكريني  واال�صرتاتيجية  والدفاعية 
والتجارب  النقا�ص  لذلك  ونتيجة  ومدنيني، 
والتمارين التي اأجريت لتطبيقه، فقد تطورت 
االأو�صاط(    متعددة  )العمليات  اإىل  الت�صمية 

 Multi Domain Operations MDO

جدلية الدرا�صة: 
�الأ�سئلة  على  �الإجابة  �لدر��سة  هذه  حتاول 
لفهمه  يكفي  مبا  �جلديد،  �ملفهوم  مباهية  �ملتعلقة 
من قبل �ملهتمني �لعرب من ع�سكريني و��سرت�تيجيني 
�لتطور�ت  يو�كبو�  لكي  ود�ر�سني  و�سيا�سيني 
�لدفاعية  �لدر��سات  ميد�ن  يف  �جلارية  �لعاملية 
و�ال�سرت�تيجية، وذلك الأهميته، الأنه �سيتطور لي�سبح 
يف  للقتال  �جلديدة  �الأمريكية  �لع�سكرية  �لعقيدة 
�لقرن �حلادي و�لع�سرين. وذلك نظر� الأنه مل ي�سبق 
و�ل�سحف  �لكتب  يف  �ملو�سوع  هذ�  يف  كتب  �أن  الأحٍد 

�لعربية، والأهميته.
هيكلية الدرا�صة

�سمن  �سرتد  �لتي  بامل�سطلحات  �لتعريف  �وال: 
�لبحث       

متعددة  �ملعركة  مفهوم  عن  عامة  فكرة  ثانيا: 
�الأو�ساط

ثالثا: �أ�س�ض مفهوم �ملعركة متعددة �الأو�ساط 

ر�بعا: كيف �سيقاتل �الأعد�ء و�خل�سوم �جلدد 
 خام�سا: كيف �ستقاتل �لقو�ت �ل�سديقة 

 �ساد�سا: متطلبات جناح �ملفهوم 
 �سابعا: تطور �ملفهوم وتبدل ت�سميته 

�أوال: �لتعاريف و�مل�سطلحات
و�سط،  جمع  �الأو�ساط  �ملتعددة:  -1�الأو�ساط 
لكلمة  مالئمة  نر�ها  �لتي  �لرتجمة  هو  هنا  و�لو�سط 
�أو  نطاق  �إىل  �أي�سا  ترتجم  �أن  ميكن  و�لتي   Domain

هي  �ملنا�سبة  �لرتجمة  �أن  نرى  لكننا  حِيّز،  �أو  جمال 
فان  لذلك  و�سط.  كلمة  جمع  و�الأو�ساط  �لو�سط. 
�ملجال  �أو  �حليز  معناه   Domain �لو�سط  م�سطلح 
�لذي جتري فيه �لعمليات مو�سوعة �لبحث، وما د�م 
بحثنا هنا يتعلق باالأعمال �لقتالية �أو �لع�سكرية ، �ذً� 
يكون �لو�سط هو �حليز �أو �ملجال �لذي جتري �سمنه 
�لقو�ت  فرع  �أو   )Service  ( �خلدمة  �أو  �لقوة  فعاليات 
 Land �لربي  �لو�سط  لدينا  فيكون  �ملعني،  �مل�سلحة 
�لبحرية  وم�ساة  �جلي�ض   ( �لربية  للقو�ت   Domain

Maritime Domain للقو�ت  Marines( و�لو�سط �لبحري 

�لبحرية، و�لو�سط �جلوي Air domain للقو�ت �جلوية، 
لفرع   Cyber Domain �الإلكرتوين  �ل�سيرب�ين  و�لو�سط 
و�لو�سط  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لتابع  �ل�سيرب�نية  �حلرب 

�لف�سائي Space Domain للقو�ت �لف�سائية .
تعاريف  هناك  �ل�سيرب�نية   �حلرب   2-
كثرية وخمتلفة باختالف م�سادرها و�ختالف وجهة 
�الأكرث  �لتعريف  �سنختار  لكننا  �ملو�سوع،  عن  نظرها 
�سيوعا و�ل�سادر عن �إحدى موؤ�س�سات �لبحوث �ملدنية 
للجي�ض  �لر�سمية  بالتعاريف  ونعقبها  �الأمريكية، 

�الأمريكي لهذ� �ملو�سوع �حلديث و�ملعقد.
تقول موؤ�س�سة ر�ند للبحوث: �أن �حلرب �ل�سيرب�نية 
�لقومية  �لدول  قبل  من  �ملتخذة  �الأعمال  ت�سمل 
�الإ�سر�ر  وحماولة  ملهاجمة  �لدولية،  �ملنظمات  �أو 
�أخرى  لدول  �ملعلومات  و�سبكات  مبنظومات حو��سيب 
�أو  �لكومبيوترية  �لفايرو�سات  ��ستعمال  خالل  من 
من  �حلرمان  هجمات  من  �أخرى  �أنو�ع  �إىل  �للجوء 
�لتعريف  هذ�  يف  ونرى   ، �اللكرتونية    �خلدمات 
�سن�ستعر�ض  لذ�   . معناه  �ملو�سوع  يفقد  يكاد  تب�سيطا 

�أدناه �لتعريف �لر�سمي �الأمريكي للمو�سوع:
 FM-3-17 Cyberspace and �مليد�ن  كر��سة  يف  جاء 
�ل�سيرب�ين  �لف�ساء  �إن   ،Electronic warfare operations

العلوم

اللواء الركن  عالء الدين ح�صني مكي خما�ص

ملخ�ض
�لبحث يف مفهوم جديد طرح  �لدر��سة  تتناول هذه 
�الأمريكان،  �لع�سكريني  �ملفكرين  قبل  من   2016 عام 
عن كيفية خو�ض و�إد�رة �حلروب و�ل�سر�عات يف �لقرن 
�حلادي و�لع�سرين، وما ز�لت �الأفكار و�ملناق�سات �ملتعلقة 
ي�سبح  �إن  له  و�ملر�د  وتتطور،  تتفاعل  �ملفهوم  بهذ� 
�لعقيدة �لع�سكرية �الأمريكية للقرن �حلادي و�لع�سرين. 
باللغة  و�مل�سماة  �الأو�ساط  متعددة  �لعمليات  تعتمد 
Multi Domain Operations على مفهوم مفاده  �الإجنليزية 
�لع�سكرية  �لقو�ت  �ستنفذها  �لتي  و�لعمليات  �ملعارك  �إن 
�الأمريكية �حلديثة مهما كان فرعها )برية �أم بحرية �أم 
جوية �أم �سيرب�نية �أم ف�سائية  ( ينبغي �إن يتم خو�سها يف 
كل �الأو�ساط �ملتاحة للقتال وهذه �الأو�ساط هي: �لو�سط 
�لربي، و�لبحري، و�جلوي، و�ل�سيرب�ين، و�لف�سائي. و�ن 
لتحقيق  �الأو�ساط  كل  من  �لقو�ت  �إمكانات  جتميع  يتم 

�لهدف �ملحدد للقتال �أو ل�سد �لعدو وردعه. 
وهناك �أ�س�ض و�سروط لنجاح هذ� �ملفهوم مت بيانها 
جديدة  مفاهيم  طرح  �سمنها  ومن  �لدر��سة  منت  يف 
�أول من طرح  لقد كان  �لعمليات.  و�إطار  �ل�سر�ع  لدورة 
قائد  بريكنز  ديفيد  �الأمريكي  �جلرن�ل  هو  �ملفهوم  هذ� 
قيادة �لتدريب و�لعقيدة �لع�سكرية يف �جلي�ض �الأمريكي 
�ل�سحف  يف  عنه  �ملقاالت  من  �لعديد  وكتب   ،2016 عام 
�لفكرة  و�نت�سرت  �الأمريكية،  و�ال�سرت�تيجية  �لع�سكرية 
�لفكرية  �ملناق�سات  و�حتدمت  �وربا.  �إىل  �سريع  ب�سكل 
ومن ثم ن�سرت �لكر��سات �لتدريبية ل�سرح �أ�س�ض �ملفهوم 
لتحويله �إىل عقيدة ع�سكرية قابلة للتطبيق خلفا للعقيدة 
�ملا�سي  �لقرن  �سبعينات  منذ  و�سعت  قد  كانت  �لتي 
حتويل  جهود  و�سمن  �جلوية.  �لربية  �ملعركة  و�مل�سماة 
هذ� �ملفهوم �إىل عقيدة ع�سكرية، فقد �أجريت �لتمارين 
ولعبات �حلرب، كما مت ت�سكيل جحفل لو�ء قتايل خا�ض 
�لهادي  �ملحيط  �الأمريكي يف  قيادة �جلي�ض  باإمرة  و�سع 
به  �لتو�سع  و�سيجري  بو��سطته  �لتمارين  باإجر�ء  وبو�سر 
�ل�سكل  و�تخاذها  لالأفكار  �لتام  �لتبلور  حلني  تدريجيا 
�لتدريبية  �لكر��سة  ن�سرت  وقد  �ملطلوب.  �لنهائي 
Multi- و�لكر��سة    FM-3 Operations 2017 �مل�سماة  �لر�سمية 

 Domain Battle )Evolution of Combined Arms for the 21st

�أ�س�ض  �لدر��سة  هذه  وتو�سح   .   Centry( 2025-2040 version 1 Dec. 2017

وحتويلة  لتطبيقه  �ملتخذة  و�الإجر�ء�ت  له  �لد�عية  و�الأ�سباب  �ملفهوم 

�حلادي  للقرن  �ساحلة  ع�سكرية  عقيدة  �إىل  مفهوم  من 
و�لع�سرين.

العمليات متعددة األوساط: دراسة في تطور الفكر 
العسكري األمريكي في القرن الحادي والعشرين
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�سمن   Global Domain عاملي  و�سط  هو   Cyber Space

�لبيئة �ملعلوماتية ويتاألف من �سبكات تقنية �ملعلومات 
و�ملعتمدة  معلومات  من  تختزنه  وما  �لتحتية  وبناها 
�إحد�ها على �الأخرى، مبا يف ذلك �ل�سبكة �لعنكبوتية 
�لال�سلكية،  �الت�ساالت  و�سبكات  )�النرتنت( 
�سر�ئح  من  ت�سمه  وما  �لكمبيوترية  و�ملنظومات 
�لعمليات  بتنفيذ  �جلي�ض  يقوم  و�سيطرة.  معاجلة 
�ل�سيرب�نية )عمليات �لف�ساء �ل�سيرب�ين( و�لفعاليات 
من  كجزء   Domain �لو�سط  هذ�  �سمن  لها  �مل�ساندة 
�ل�سبكات  تكون  لعملياته.  �مل�سرتكة  �لعامة  �خلطة 
للخ�سوم،  و�لتابعة  �ملعادية،  و�ل�سبكات  �ل�سديقة، 
�الت�ساالت،  ومنظومات  لها،  �مل�سيفة  للدول  و�لتابعة 
ومنظومات �حلو��سيب، ومنظومات �لهو�تف �خللوية، 
ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي، و�لبنية �لتحتية �لتقنية، 

هذه �الأمور جميعها جزء من �لف�ساء �ل�سيرب�ين  . 
 Cyber space �ل�سيرب�ين    �لف�ساء  عمليات  �أما 
�ل�سيرب�نية  �لقدر�ت  ��ستخد�م  فمعناها   operations

�أو  د�خل  �سو�ء  �ملحددة  �الأهد�ف  حتقيق  �جل  من 
�إن �لقدرة �ل�سيرب�نية  من خالل �لف�ساء �ل�سيرب�ين. 
تعني جهاٌز ما �أو برنامٌج كومبيوترٌي، �أو تقنيٌة معينة، 
و   )Software )�لربجميات  من  مزيج  �أي  ذلك  يف  مبا 
كاحلا�سوب  نف�سها  �ملعد�ت  – �أي   Hardware )�لعتاد 
و�الأقر��ض �ل�سلبة و�أجهزة �لن�سخ ... �لخ( و�مل�سممة 
عرب  �أو  �سمن  �لتاأثري�ت  خلق  �أو  �إحد�ث  �جل  من 
عمليات  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ل�سيرب�ين.  �لف�ساء 
�الأخرى،  �الأو�ساط  �سمن  تنفذ  �ل�سيرب�ين،  �لف�ساء 
وتتم  يعترب و�سطًا منف�ساًل.  �ل�سيرب�ين  �لف�ساء  لكن 
�لربية  �الأو�ساط  �سمن  �ل�سيرب�ين  �لف�ساء  عمليات 
عمليات  خالل  من  و�لف�سائية  و�لبحرية  و�جلوية 
Electromagnetic Spe - �اللكرتومغناطي�سي  �ملجال 
�لف�ساء  َكن  مُيَ �ملتخ�س�سة.  و�ل�سبكات   )trum )EMS

�ل�سيرب�ين �لتد�خل بني �الأو�ساط �ملادية Physical )�أي 
�مللمو�سة ولي�ض �الفرت��سية( من خالل نقل �ملعلومات 
�لرو�بط  بو��سطة  �لبث  م�سار�ت  عرب  و�لتفا�سيل 
�اللكرتومغناطي�سي  و�ملجال  �الإلكرتونية  و�لعقد 
�إن ما مت �خرت�عه من قبل �لب�سر يف جمال   .)EMS(
�لف�ساء �ل�سيرب�ين مقرونًا بالتقدم و�لتطور �مل�سطرد 
مع  للتعامل  �مل�ستمر  �اللتز�م  يف  ي�ساهم  �لتقنية  يف 
من  و��سع  قطاع  عن  و�لدفاع  و�حلماية  �ملخاطر 

�لف�ساء �ل�سيرب�ين �ملتاح  .
Joint Forces  : م�سطلح  �مل�سرتكة  �لقو�ت   3-
عام ي�سري �إىل قوة موؤلفة من عنا�سر رئي�سية متعددة 
من خمتلف فروع �لقو�ت �مل�سلحة ) Services( ،  �سو�ء 
��سل  من  �أي  بالع�سوي  و�ملق�سود   ( ع�سوي  ب�سكل 
مكونات  من  له  م�ساف  �أو  به  ملحق  ولي�ض  �لتنظيم 
)و�ملق�سود  متجحفل  �أو  موؤقت(  ب�سكل  �آخر  تنظيم 
خمتلف  من  قو�ت  من  �ملتكون  �أي  باملتجحفل 
�لتنظيمات �لع�سكرية �أو �ل�سنوف جتمع لفرتة معينة 
وحتت �إمرة قائد و�حد لتنفيذ مهمة حمددة( . تعمل 
�لقو�ت �مل�سرتكة حتت �إمرة قائد و�حد، ي�سمى عادة 

قائد �لقو�ت �مل�سرتكة. 
و�ملفاهيم  �الأفكار  �أي   Concept �ملفهوم:    4-
�ملنطقية و�لو��سحة �ملطروحة لتطبيق فكرة ما �أو ر�أي 
�ملفهوم  ي�سبح  ولكي  و�لتطوير،  للنقا�ض  و�لقابلة  ما 

قابال للتطبيق فيجب حتويله �إىل عقيدة. 
�الأفكار  كافة   :  Doctrine �لعقيدة   5-
و�ملفاهيم و�الآر�ء و�لتعاليم �لتي ت�سرت�سد بها �لقو�ت 
�مل�سلحة يف �أعمالها �سلما وحربا و�لتي تتبناها �لدولة.
-6�سبكات تقنية �ملعلومات: تعمل هذه �ل�سبكات، 
ما  و�الت�ساالت  �ملو��سالت  تاأمني  �أ�سا�ض  على  نظريًا 
بني )�لعقد(  Nods، وهذه �لعقد ميكن �أن تكون عبارة 
على  يعملون  ع�سكريني  جنود  �أو  مدنيني  �أفر�د  عن 
�حلو��سيب، �أو حمطات عمل متعددة، Workstations �أو 
�ل�سبكة  لذ� فان قوة  من �سبكات �سغرية بحد ذ�تها. 
تكمن ب�سكل �أ�سا�سي يف نوعية �الرتباط بني مكوناتها.

 )information warfare   )IW �ملعلومات  -7حرب 
هناك عدد من �لتعاريف ملفهوم حرب �ملعلومات . كان 
�لتعريف �الأول �لذي ظهر لها يف نهاية �لقرن �ملن�سرم 
ير�ها على �أنها " �لعمليات �ملنفذة من �جل �حل�سول 
الإ�سناد  �ل�سرورية  �ملعلومات  جمال  يف  �لتفوق  على 
خالل  من  وذلك  �لوطنية  �لع�سكرية  �ال�سرت�تيجية 
�لتاأثري على منظومات �ملعلومات و�ملعلومات �خلا�سة 
وحماية  على،  �ملحافظة  �لوقت  وبنف�ض  باخل�سم، 
وهكذ�   . �خلا�سة  ومعلوماتنا  معلوماتنا  منظومة 
ظهرت بع�ض �ملفاهيم و�مل�سطلحات �خلا�سة بحرب 
قدمية،  وم�سطلحات  مفاهيم  منها  ق�سم  �ملعلومات، 
و�ل�سيطرة  �لقيادة  حرب  مثاًل:  منها  جديدة  و�أخرى 
�ملعتمدة  �حلروب  و   ،   )Command and Control Warfare  C2W(
 )Intelligence Based Warfare IBW( على �ال�ستخبار�ت
 EW(  ) Electronic WarfareK  ( و�حلرب �الإلكرتونية ،
  )Psychological operations( �لنف�سية   و�لعمليات   ،
وهجمات )�لهاكرز( على نظم �ملعلومات  ، و�حلرب 

�ل�سيرب�نية  .  
قد  �آنفًا  له  �مل�سار  �ملعلومات  حرب  تعريف  �أن  �إال 
هي  �ملعلومات  حرب   : كاالآتي   �الآن  لي�سبح  تطور 
عمليات �ملعلومات �لتي تنفذ خالل �أوقات �الأزمات �أو 
�ل�سر�ع من �جل حتقيق �أهد�ف حمددة �سد خ�سم/ 
�ملعلومات  حرب  �أن  نرى  وهكذ�  حمددين.  خ�سوم 
يف  �لد�ئرة  �حلربية  �لعمليات  خالل  ُت�سن  �أن  ميكن 
جماالت تقع �سمن �أو خارج ميد�ن �ملعركة �لع�سكرية 

�لتقليدية. 
هي   : و�ل�سيطرة(  )�لقيادة  حرب   8-
تطبيقات  يف  وتتمثل  �ملعلومات(،  )حرب  من  جزء 
ب�سورة  ت�ستهدف  �لع�سكرية  �لعمليات  �سمن  حربية 
�لقيادة  منظومات  عن  �لدفاع  �أو  مهاجمة  خا�سة 
�أن �الأ�ساليب و�لطرق �ملتبعة يف �سن  و�ل�سيطرة. على 
حرب )�لقيادة و�ل�سيطرة( مثل )�لعمليات �لنف�سية، 
�الإلكرتونية(  و�حلرب  �الأمن،  وعمليات  و�ملخادعة، 
على  تركز  تقليدية  غري  �أخرى  �أ�ساليب  على  عالوة 

لتحقيق  ت�ستخدم  �أن  �لتي ميكن  �ملعلومات  منظومات 
نطاق  خارج  هي  �لتي  �ملعلومات(  )حرب  �أهد�ف 
و�ل�سيطرة  �لقيادة  حلرب  �ملحدد  �لهدف  منظومة 

�مل�سار �إليه �آنفًا.
Air-land Ba - – �جلوية  �لربية  �ملعركة    9-
�الطار  �لربية �جلوية متثل  �ملعركة  فكرة  كانت   :   tle
�ملفاهيمي و�أ�سا�ض �لعقيدة �لقتالية للقو�ت �الأمريكية 
بني �أعو�م 1990-1982. وهي تركز على �لتن�سيق �لوثيق 
تعر�سيه  مناورة  كقوة  �لعاملة  �لربية  �لقو�ت  بني 
�لقو�ت  تهاجم  �لتي  �جلوية  �لقو�ت  وبني  ودفاعية 
�لقدمة  �أو  �لثانية  )�لن�سق(  �لقدمة  يف  �ملعادية 
�لقدمة  قو�ت  متطلبات  تاأمني  عن  و�مل�سوؤولة  �خللفية 
�جلوية  �لربية  �ملعركة  عقيدة  حَلّت  �الأمامية.  �الأوىل 
حمل عقيدة �لدفاع �لفعال Active Defence �لتي كانت 

متبناة منذ عام  1976. 
هي   :Hybrid war �لهجينة   �حلرب   10-
�أو  دولة  �سد  دولة  بها  تقوم  �لتي  �لعمليات  من  مزيج 
�أو  بها  ربطهم  ميكن  ال  وكالء  خالل  من  �أخرى  دول 
يف  �ال�ستقر�ر  عدم  �إ�ساعة  غايتها  �أ�ساليب  بو��سطة 
�ال�سرت�تيجية  �الأهد�ف  وحتقيق  �مل�ستهدفة  �لدولة 
للدولة �ملهاجمة بعمليات ال ترقى �إىل م�ستوى �حلرب 

�لفعلية. 
 :   Fait Accomplie �لو�قع  �الأمر  حملة   11-
يكتب  لذ�  �لفرن�سية  �للغة  من  م�ستمد  �مل�سطلح  هذ� 
كما مبني. �إن غاية هذه �حلملة هي حتقيق �الأهد�ف 
�لع�سكرية و�ل�سيا�سية ب�سرعة كبرية مما ي�سكل حالة 
�أمر و�قع )�أي �سيء مت حدوثه وال ميكن �لعودة عنه( 

قبل �أن تتمكن قوة حليفة من منع حدوثه. 
Semi-ind - �مل�ستقلة  �سبه  �لعمليات   12-
ب�سكل  جتري  �لتي  �لعمليات  هي   :pendent operations

�لقيادة  و�سائط  بعيدً� عن  �لوقت  من  لفرتة  منف�سل 
ب�سبب  �إما  وذلك  �ملعهودة،  و�الإ�سناد  و�ل�سيطرة 
وفكرته  �لقائد  خطة  ب�سبب  �أو  �ملعادية  �الأعمال 
�أن  �مل�ستقلة  �سبه  �لعمليات  لفكرة  ميكن  للعمليات. 
تطبق تعبويًا وعملياتيًا، وهي متكن �لقو�ت �ل�سديقة 
من ��ستغالل �ملباد�أة وتطبيقها باأح�سن ما ميكن �سمن 
بيئة عمليات �سديدة �ملناف�سة وظروف عملياتيه رديئة 
تتوقع،  �إن  �لرئي�سة  �لقوة  من  تتطلب  �أنها  كما  جدً�. 
خالل  من  �مل�ستقلة  �سبه  �لعمليات  وت�سند  وتعزز 
منظوماتها �لقيادية و�حلمايوية و�للوج�ستية و�لطبية.
ذلك  هو   :   Peer Enemy �ملكافئ  �لعدو   13-
�أو  مو�زية  قدر�ت  ميتلك  �لذي  �لدولة(   ( �خل�سم 
و�لذي  �ل�سديقة  �لقو�ت  قدر�ت  من  وقريبة  مماثلة 
�ل�سيا�سي  �الأد�ء  يف  ومياثلها  ويناظرها  يكافئها 

و�ال�سرت�تيجي و�لعملياتي و�لتعبوي.
ع�سكري  تعبري   :Tempo �ملعركة  �إيقاع   14-
�ملعركة،  يف  �الأمور  وتطور  جريان  �سرعة  لو�سف 
يف  �مل�ستخدمة  �مل�سطلحات  من  م�ستعار  و�لتعبري 

�ملو�سيقى.

اللواء الركن  عالء الدين ح�صني مكي خما�ص
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يف  تدمري  عملية  �كرب  من  �حل�سارة،عانى  مع  �لعر�ق 
ما  و   1991 عام  �الوىل  �خلليج  حرب  خالل  تاريخه 

تالها بعد �الجتياح  �المريكي للعر�ق.
�لكيالين �ىل �ن حماوالت متو��سعة قامت  و��سارت 
الأجل  و�لرت�ث  �الثار  ود�ئرة  �لعر�قي  �ملتحف  �د�رة  بها 
غرب  �حل�سر/  منطقة  �ىل  بنقلها  وذلك  �الثار  حماية 
كركوك،  �ملخطوطات يف حمافظة   فيما خزنت  �لعر�ق، 
خزنت  فقد  �مل�سمارية،  �للغة  ذ�ت  �لطينية  �لٌرقم  �ما  
للنهب بالكامل،  يف دهوك، ولكن متحف كركوك تعر�ض 
من  ق�سم  فقط  و�عيد  �لطريق،  يف  حمتوياته  ورميت 
�ملخطوطات �ىل �ملتحف �لعر�قي ببغد�د وتعر�ض �لق�سم 

�الخر لل�سياع.
يف  ب�سعوبة  عليها  عرث  فقد  �لطينية  �لرقم  �ما 
للقيادة  مقر  �ىل  حتول  �لذي  �لعر�قي  �ملتحف  �سرد�ب 
�لع�سكرية يف عام 1991، و�خلبري �الآثاري دوين جورج 
هو من عرث عليها �واًل، و�أتذكر �ن �الثار نقلت مرة �خرى 

�ىل منطقة �حل�سر ليجري و�سع �الثار �لكويتية بدلها.
وب�ساأن �سرقة �الثار خالل �الجتياح �المريكي للعر�ق 
عام 2003 تقول �لكيالين :" ح�سل خرق الأهم  �سرطني 
حلماية �ملتاحف �لعاملية. و�أولها: �همية �ن حتمي �لدولة 
�ن ال  �سرورة  �ىل  �لثاين:  و  �ملحتلة.  �لدولة  �آثار  �لغازية 

ت�ستخدم �لدولة �ملحتلة �ملو�قع �الثارية حلماية نف�سها. 
بتهيئة  قامت  �المريكية  �حلكومة  �ن  ح�سل  �لذي 
ت�سمل  �لعر�ق  �حتالل  بعد  ملا  لال�ستعد�د  عدة   جلان 
ولكنها  و�ل�سناعة،  و�لزر�عة  و�ل�سحة  �لتعليم  جو�نب 
مع  وتعاملت  لالآثار!  جلنة  �در�ج  تنا�ست  �أو  ن�سيت 
مثل  بلد  �حتالل  �مام  مهم متامًا  �أنه غري  على  �ملو�سوع 
يف  �الثار(  حماية  )كذبة  دالئل  �ول  هي  وهذه  �لعر�ق. 

�لبالد. �أي �ن �لقو�ت �المريكية تعمدت تعري�ض �ملتحف 
�لعر�قي للنهب وكان هناك تق�سري و��سح من قبل وز�رة 
�خلارجية  �لعر�قية �لتي مل تعرف مبن تت�سل كي حتمي 

�آثار بالدها.
�ملتحف  لها   تعر�ض  �سربة  "�أول  �لكيالين:  وبينت 
�لبو�بة  مدفع من جهة  ب�سربة  �الوىل،  و�جهته  كانت يف 
بعد  �الآن  �ختفت  لكنها  بال�سور،  وثقت  �لتي  �ال�سورية 
تبقى  �ن  �متنى  وكنت  �ملتحف،  تاأهيل  عمليات  جرى  �ن 
�لقو�ت  قبل  من  �ملتاحف  ��ستهد�ف  على  حي  ك�ساهد 
2003 ويف  8 ني�سان  �لغازية، وكان ذلك يف يومي -7 

�يام 10-9 تعر�ض �ملتحف لل�سرقة.
يف  �لعاملني  توقع  عدم  من  �لكيالين  و��ستغربت 
وز�ر�ت �ل�سياحة و�الثار �و �خلارجية �و �لدفاع �لعر�قية، 
�سرقة �ملتحف وبالتايل �لتحوط لذلك، ح�سب ما ذكر يف 
ما  كل  و�ن   �ملتحف،  �سرقة  حلادثة  �الولية  �لتحقيقات 

ذكرعن �ملتحف ي�سمل �خل�سية من تعر�سه للق�سف.
�ن  ك�سفت  �الولية  �لتحقيقات  �ن   " و�و�سحت:   

المعرفة

�الجتياح  �إثر  �لعر�قي  �لوطني  �ملتحف  �سرقة 
باأنه  خمت�سون  و�سفه   2003 عام  للعر�ق  �المريكي 
تلك  تفا�سيل  عن  �الحاديث  وكرثت  �لع�سر(  )جرمية 
�ل�سرقات، لكن باحثة �ثارية خمت�سة وقريبة من �ملتحف 
و�لعاملني به،  ك�سفت عن �جلو�نب �مل�سكوت عنها يف تلك 
�همال   تعمد  تك�سف  موثقة  دالئل  عن  و�علنت  �جلرمية 
دول �الحتالل لعمليات نهب وتدمري �ملتحف �لعر�قي، و�ن 
�ل�سرقات، كما  �أخطاء قاتلة ر�فقت عملية حت�سينه من 
�للجنة  و�ن  �سرقته  ور�ء  كانت  �ن  هناك جهات منظمة 
�ل�سرقة   بالك�سف عن جرمية  �لعر�قية �ملكلفة  �لتحقيقية 
منذ عام 2004  قامت باأخفاء نتائج �لتحقيق الأ�سباب 

جمهولة!
�لكيالين،  ملياء  �لر�حلة  �لعر�قية  و�الثارية  �لدكتورة 
�لبابلي  للعهد  �ال�سطو�نية  �الختام  يف  �ملتخ�س�سة 
منذ  �لعر�قي  باملتحف  �ملتعلقة  �لوثائق  و�أر�سفة  �لقدمي، 
ن�سوئه، و�أول �مر�أة عر�قية ت�سارك يف �لتنقيبات �الثارية 
عام 1962 قالت يف حديث خا�ض: "�إن ماأ�ساة �ملتحف 
�لعر�قي بد�أت قبل عام 2003، الأن �ل�سرقة ح�سلت �أول 
�الأمر يف عام 1991 بعد حرب �خلليج، وتعر�ست ت�سع 
متاحف من ��سل 13 متحفا  يف عموم �لعر�ق لل�سرقة، 
وبابل،  وعكركوف  و��سط  و  �أ�سور  متاحف  بينها  من 

بعمليات نهب منظمة.
تاأ�س�ض �ملتحف �لعر�قي  يف عام 1923، يف منطقة 
�ل�ساحلية من جانب �لكرخ ببغد�د، بت�سميم ي�سابه بناء 
تاريخية  حلقب  قاعة   18 ي�سم  وهو  �لعاملية،  �ملتاحف 
�ىل  ��سافة  و�لبابلية  و�ال�سورية  �ل�سومرية  مثل  عديدة 
ويقيم  �لتاأريخ،  قبل  ما  ع�سور  و�آثار  �ال�سالمية،  �لفنون 
170 �ألف قطعة �ثرية حتكي ق�سة  يف ثناياه ما يقارب 

الق�صة احلقيقية الأ�صرار �صرقة االثار يف املتحف العراقي بعد االحتالل االمريكي للعراق عام 2003 
ما مت ا�صرتجاعه من االآثار امل�صروقة يف العراق ي�صكل ثلث ما قدر من �صرقات فقط

العامل. يف  معادل  لها  لي�ص  قطعة   35 بينها  العراقي  املتحف  من  نهبت  اأثرية  قطعة  األف   15
دول االحتالل خرقت اأهم �صرطني حلماية املتاحف العاملية. اولهما حماية الدولة الغازية اآثار الدولة 

املحتلة، والثاين  ان ال ت�صتخدم الدولة املحتلة املواقع االثارية حلماية نف�صه

 أفراح شوقي

لمياء الكياني: هكذا نهبت آثار 
اإلحتال بعد  العراق  متاحف  و 
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كوثر ابراهيم

كرة
 القدم 
العربية

�عتبارهم  ميكن  بل  باأبطال  يزخر  �لعربي  وعاملنا  عقود  منذ 
�أ�ساطري يف كرة �لقدم.

بادو  و  بنمبارك  �لعربي  �ملغربيني  �أذكر  للح�سر،  ال  للمثال 
�مل�سري  و  يعقوب  جا�سم  و�لكويتي  ر��سي  �أحمد  �لعر�قي  �لز�كي، 
بلومي  و �جلز�ئري خل�سر  �لتون�سي طارق ذياب  و  حممود �خلطيب 
و �لالئحة طويلة، دون �أن نن�سى بالتاأكيد �الأ�سطورة �مل�سرية �حلالية 

حممد �سالح.
كرة �لقدم �لعربية �سطعت بنجومها منذ ع�سر�ت �ل�سنني، بعدما 
تاألق العبوها باأندية �أوروبية عريقة، كاملغربي �لعربي بن بارك �مللقب 
ين�سفهم  ومل  �لن�سيان  طو�هم  �أغلبهم  لكن  �ل�سود�ء.  باجلوهرة 
�لعي�ض  �سظف  يعاين  من  ومنهم  نحبه،  ق�سى  من  فمنهم  �لتاريخ، 

ومر�رة �لتهمي�ض، يعانون يف �سمت موؤمل لكن بكربياء.
فما �أحوجهم �إىل �لتفاتة مادية ومعنوية لرد �العتبار ودفع ظلم 
�لقدم  لكرة  قدموه  ما  جميل  لرد  ذلك  من  و�الأهم  �لغد�ر  �لزمن 

�لعربية.
�ل�سريحة  �إىل �الهتمام بهذه  �لعربية مدعوة  �لكروية  �الحتاد�ت 
�لتي كانت ت�سول وجتول مبيادين كرة �لقدم، ت�سنع �لفرجة وتدخل 
�مل�سحوب  �لرتقب  من  حلظات  تخلق  �ملتفرجني،  نفو�ض  يف  �لبهجة 
بفخر كبري، خا�سة عندما تر�هم يقدمون �أح�سن ما لديهم لرفع ر�ية 

�لوطن عاليا.
تكرميهم  �إىل  �ملخت�سة  و  �ملعنية  �جلهات  كل  �سعت  لو  فحبذ�   
و�خلذالن  بالظلم  �ل�سعور  جتنبهم  حتى  قدموه  عما  و�سكرهم 

و�لنكر�ن، فكما قال �ل�ساعر �لعربي طرفة بن �لعبد
�حل�سام  وقع  من  �ملرء  على  م�سا�سة    �أ�سد  �لقربى  ذوي  وظلم 

�ملهند
بعيد� عن كل �أزمات بلد�ننا �لعربية، بعيد� عن �حلروب و�ملاآ�سي، 
�أرى باأن �لريا�سة ب�سكل عام وكرة �لقدم ب�سكل خا�ض متنف�ض ل�سبابنا 
من  فكم  �سيء.  كل  قبل  �ل�ساحلة  �ملو�طنة  على  تربية  هي  �لعربي، 
�سخ�ض هاجر �لوطن وقرر �لرحيل لكن تر�ه وهو يف �لغربة من �أول 
و  �لت�سجيع،  ب�سعار�ت  متحم�سا  يهتف  وطنه،  قمي�ض  عن  �ملد�فعني 
ي�سرخ فرحا وعلم بلده بيده. فما �أعظم هذه �لريا�سة! تن�سيك ق�ساوة 

�لعي�ض و تذكرك باأعظم �سيء، �أال وهو حب �الأوطان !
�عرت�فا مبن قدمو� �لكثري لكرة �لقدم �لعربية، ملن كانو� باالأم�ض 
بالغر�ض،  تفي  قد  �إن�سانية  �لتفاتة  �لن�سيان،  طالهم  و�ليوم  �سبابا 
نرتك  لذ�  خطر  يف  �لعربية  �لكرة  �أبطال  من  �لعديد  فم�ستقبل 

للم�سوؤولني و��سع �لنظر.

رأي تكن  مل  �لعر�قي  للمتحف  �المنية  �لتحوطات 
م�ساألة  يف  و�همال  كبرية  �خطاء  وهناك  كافية، 
�لتعامل  يتم  مل  �ذ  �ل�سرقة،   من  �بو�به  حت�سني 
معظم  يف  �حلال  هو  كما  �حل�سينة  �البو�ب  مع 
�لعامل بحجة عدم وجود ميز�نية كافية،  متاحف 
�ملتحف  يف  �ملهمة  �البو�ب  من  ق�سم  �ن  وكذلك 
�لكهرباء  مبنظومة  �رتباطها  بحجة  تقفل  مل 
من  �ملوؤدية  �البو�ب  و�حد  �ملتحف،  تغذي  �لتي 
كان  �ملتحف  يف  �ال�سالمية  للقاعة  �ملتحف  �د�رة 
كانت  فيما  �لقدمي،  �ملخزن  �بو�ب  كذلك  معطاًل 
هناك حماية لالآثار �ملعرو�سة فقط و�هملت �الثار 

�ملوجودة يف �ملخازن.
ق�صة غرفة رقم 104 يف املتحف 

العراقي
مهمة  غرفة  ��سر�ر  عن  �لكيالين  وك�سفت 
وهي حتمل  لل�سرقة  تعر�ست  �لعر�قي  �ملتحف  يف 
يف  موؤقتة  غرفة  باال�سل  وهي   ،104 �لرقم 
فيها  �الثار  بخزن  �حيانًا  �الد�رة  تقوم  �ملتحف، 
�و  منا�سبة   قاعات  لها  يخ�س�ض  ريثما  موؤقتًا 
وقد  عنها،  معلومات  �در�ج  �و  �ل�سيانة  �يد�عها 
�حلرب  قبل  غلقها  �ملتحف  يف  �ملعنيون  ن�سى 
وبقيت مفتوحة وكان فيها وقتها قيثارة �أور وفتاة 
بقي  فيما  �ملتحفية،  �الثار  �هم  �حد  �لوركاء، 
�الن،  حتى  غام�سا  �ملتحف  �بو�ب  مفاتيح  لغز 
مناذج  بع�ض  �سرقة  عن  ك�سفت  �لتحقيقات  الن 
وجدت  و�خلز�ئن  �لقاعات  بع�ض  الأن  �ملفاتيح، 
مفتوحة بعد �سرقة ما فيها بدون ك�سرها، يعني �ن 
مفاتيح  وهناك  �ال�سلي،  مفتاحها  يحمل  �سارقها 
عرث عليها بعد عمليات �ل�سرقة وكانت مرمية على 
�الر�ض، ومفاتيح �خرى �ساعت من لدن مالكيها 
فقط  ثالثة  و�ن  �سهاد�تهم!  بح�سب  �نف�سهم 
م�سوؤولة  �ملتويل  نو�لة  د.   ( وهم  �ملفاتيح  ميلكون 
وجابر  جورج  ودوين  �آنذ�ك،  �لعر�قي  �ملتحف 
خليل مدير د�ئرة  �الثار، وهناك تناق�ض يف �أقو�ل 
ميلكه  �آخر  مفتاح  وهناك  �ملفاتيح،  حول  �لثالثة 
ميتاز  �ملتحف  يف  قدمي  موظف  وهو  عبد،  حجي 
ترك  لكنه  �جلميع،  ب�سهادة  عاليتني  و�مانة  بثقة 
�لعمل قبل عام 2003 بعد �ن �سلم �ملفاتيح �لتي 

بحوزته �ىل �ملدر�ء �لعامني فيها.
قالت  �الآثار  من  �ل�سرقات  ح�سيلة  وعن 
�ألف   42 تعر�ض  �أثبتت  "�حل�سيلة  �لكيالين: 
�أثر لل�سرقة من �ملتحف عد� �الآالف من �ملخازن،  
متت ��ستعادة 15 �لف �ثر فقط، من بينها متثال 
جرى  �ن  بعد  للك�سر  تعر�ض  )�نتمينا(�لذي 
تهريبه ل�سوريا، وكذلك ��سد بابل �لذي وجد بباب 
ي�ستطيعو�  مل  �ل�سر�ق  الن  ديايل  مبحافظة  معبد 
نقله فقامو� بقطع ر��سه وكذلك �حلال مع )قيثارة 
من  �مل�سنوعتان  ذر�عيها  منها  �سرق  �لتي  �ور( 
�لذهب �خلال�ض، وكذلك �لر�أ�ض، و�عيد تاأهيلها 
من جديد. وفتاة �لوركاء �لتي كانت يف غرفة رقم 
يف  نخلة  حتت  مدفونة  بعد  فيما  ولقيت   104

منطقة نائية، كما �سرقت كل قطع �لعاج �ملوجودة 
�لعامل  يف  مثيل  لها  لي�ض  قطع  وهي  �ملتحف  يف 
كله، و�سرق �ي�سا 5000 ختم ��سطو�ين مل يعد 
لعودة  �لف�سل  يعود  ختم،  �لف  من  �قل  �ال  منها 
�اليطايل  �لثقايف  �ملعهد  ملدير  منها   ختم   800
�لباعة  �حد  من  ��سرت�ها  و�لذي  بتينو�(  )باولو� 
يف �ل�سوق �ل�سعبية �لقريبة من �ملتحف، وقد جنت 
10000 �آالف م�سكوكة يف �ملتحف من �ل�سرقة، 
الن �ل�سر�ق ��ساعو� مفاتيح  �خلز�ئن، كما �ت�سح 
من �لتحقيقات، الن �ملفاتيح وجدت حتت �نقا�ض 
�ن  �لغريب  �مل�سكوكات.  من  بالقرب  �الثار  بع�ض 
�كرث �لقطع �لتي �عيدت، وعددها 3000 قطعة 
�ثرية، ح�سلت بعد فرتة ق�سرية من �حلرب، يف 

حني تلكاأت عمليات �ال�ستعادة بعدها.
�ملتحف   �سرقة  ��سباب  �لكيالين  وعزت 
و��سمه  فرن�سي  �آثار  خلبري  كتاب  بح�سب 
ب�سبب  ح�سلت  �ملتحف  �سرقات  "�ن  بكد�نو�ض: 
�سبكة �جر�مية منظمة كانت موجودة بالقرب من 
�ملكان قبل �لغزو �المريكي للعر�ق، حتى �ن جتار 
�سيح�سلون  �لتي  بالقطع  �عالمهم  جرى  �الآثار 
عليها قبل موعد �سرقتها ��ساًل! وهناك نوع �آخر 
بني  يفرقو�  مل  �لذين  �لع�سو�ئيني  �ل�سر�ق  من 
�لقطع �ملهمة عن غريها من �ملنا�سد و�حلو��سيب 

�ملوجودة يف �ملتحف.
 4310 ��سرتجع  �لعر�ق  �ن  �الخبار  وتقول 
من  قطعة   128700 وحو�يل  �ثرية،  قطعة 
من  �كرث  مرة   30 قدرها  بزيادة  �ملتحف،  غري 
ال�سباب  �لعر�قي،  �ملتحف  يف  �ال�سرتد�د  ن�سبة 
لل�سرقة،  منظمة  جرمية  هناك  �ن  وهي  مهمة، 
ومت �سبط 600 قطعة �ثرية موؤخرً�  هربت على 
من  ��سرتجاعه  مت  ما  و�أن  �ير�نيني،  مهربني  يد 
ثلث ما قدر  �قل من  �ال  ي�سكل  �مل�سروقة ال  �الثار 

من �سرقات.
�ملعلومات  تبادل  الجل   مطالبات  ووجدت 
دوليا حول تفا�سيل �الثار �ملهربة، وكيفية و�سولها 
�لع�سابات  �متد�د�ت  ملعرفة  �ل�سارقة  للجهات 
�ملنظمة يف �لعر�ق وبالتايل �لقب�ض عليهم، ��سافة 
نقل  �عتبار  ب�ساأن  �ليون�سكو  معاهدة  تطبيق  �ىل  
م�سروع،  �جنبية عمل غري  لدولة  �ثرية  ممتلكات 
وكذلك �حرت�م �لرت�ث �لثقايف للبالد �ملوقعة على 
بحظر  �خلا�سة  �لتد�بري  كل   و�تخاذ  �التفاقية، 

و��ستري�د �ملمتلكات �لثقافية يف �أر��سيها.
�خفاء   ��ستغربت  �لكيالين،  ملياء  �الثارية 
�ملتحف،  �سرقة  مو�سوعة  يف  �لتحقيق  نتائج  
�سهور�  و��ستمرت   2004 عام  يف  ت�سكلت  و�لتي 
طويلة، وو�سلت �ىل ��ستنتاجات وخال�سات مهمة 
بالتحقيق بالتعاون مع جهات �جنبية لكن دون �ن 

تعلن!
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ليتربع  �سيا�سّي  بعمٍل  �حلدباء  ُق�سفت 
بنائها.  باإعادة  �إيطايل  فنّي  فريق 
�ُسرقت �آثار �لعر�ق لتباع باأغلى �ملز�د�ت 
�لكيان  ـ  �أخرى  بلد�ٍن  �إىل  �أخرى  وُتنقل 

�ل�سهيوين ـ مثااًل، لُيزّور �لتاريخ. 
�مل�سجد  يف  �ملرو�ين  �مل�سلى  ��ستعل 
�لليلة  �ل�سريف  �لقد�ض  يف  �الأق�سى 
نري�ن  فيها  �ندلعت  �لتي  ذ�تها 
يلتفت  مل  باري�ض  يف  نوترد�م  كاتدر�ئية 
�إاّل �لندرة من �ملهتمني حتى �الإعالم  له 
الأهمية  �نتباهًا  يعْر  مل  و�لعاملي  �لعربي 
�ل�سحف  بع�ض  ذكرت  وقد  �ملكان 
نيوز(  �إنرتنا�سونال  )ذه  ومنها  �لغربية 
"معبد  من  بالقرب  ح�سل  �حلريق  �أّن 
�أ�سا�سًا  �لبع�ض  �سكك  بينما  �لهيكل"! 
بح�سوله لعدم تّوفر �ملعلومات �لكافية. 

حني  �أتاأمل  ينهار  ح�سارّي  �سرح  كاأّي 
من  �أغلى  �لتاريخية  فقيمته  ُيهدم  �أر�ه 
�إعادة �لبناء مهما كانت �لدقة �ملتوخاة 
مع  �حلال  وكذ�  �مل�ستخدمة.  و�ملو�د 
�لعتيدة  �لعتيقة  نوترد�م  كاتدر�ئية 
نو�فذها  وزجاج  �ل�ساهق  �لفني  ببنائها 
�لقا�سي  يعرفه  �لذي  وتاريخها  �مللّونة 
وح�سب،  باري�ض  ز�ر  ملن  لي�ض  و�لد�ين، 
لهوغو  نوترد�م"  "�أحدب  قر�أ  ملن  بل 
�نتوين كوين وهو ميّثل كو�زميودو  ور�أى 
�لفرن�سي  �لكندي-  �ملغني  كما  �الأحدب 
غارو وهو يغني الأزمري�لد� يف �مل�سرحية 

�لغنائية �ل�سهرية بالعنو�ن ذ�ته.
كاتدر�ئية  تلتهم  �حلر�ئق  هي  ها 
�أكل  �لتي  تلك  �لتاريخية  نوترد�م 
ونّيف  قروٍن  لثمان  و�سرب  �لدهر  عليها 
ت�سقط  �لنهار،  طو�ل  �حلريق  وي�ستمر 
ب�سر  وبلمحة  �ل�سقف،  ينهار  �ملنارة، 
�لذي  �ملقّد�ض  �ل�سوك“  ”تاج  ُينت�سل 

ولكاأّن  ـ  و�لد�ين  �لقا�سي  زيارته  يوؤم 
�ملثرية  �لق�سة  هذه  كتب  بر�ون  د�ن 
�لتقط  وذكائه  بر�ساقته  هانك�ض  وتوم 
تاج �ل�سوك يف �للحظات �حلا�سمة. تاج 
�نتقل  و�لذي  �ل�سالم(  )عليه  �مل�سيح 
�لق�سطنطينية  �لدولة  �إىل  �لقد�ض  من 
ويوؤمه  باري�ض  يف  لي�ستقر  �لبيزنطية  ثّم 
�الأعياد  يف  �سّيما  ال  و�لد�ين  �لقا�سي 

�ملجيدة هذه. 
ح�سارّي  ب�سكل  لعبتها  �ل�سيا�سة  تلعب 
تربعات  هي  فها  متطور  تكتيكي 
وغريهم  �لفرن�سيني  من  �ملليارديرية 
لت�سل �إىل �أكرث من مليار دوالر �أمريكي 
يجاورها  وما  �لكاتدر�ئية  لتعمري  تكفي 
و�إطعام  بل  �لفرن�سية  �الأوبر�  د�ر  وحتى 
غ�سب  ثار  �لذي  �لفرن�سي  �ل�سعب 
�أ�سهر  مدى  على  �ل�سفر�ء  �ل�سرت  ذوي 
�سغب  بني  بتظاهر�ت  حمتجني  متتالية 
ماكرون  �لفرن�سي  �لرئي�ض  على  و�سلم 
�إحدى  كانت  �لتي  �ل�سر�ئب  زيادة  يف 
�أن  بعد  �لكاتدر�ئية  ترميم  �أ�سبابها 
منذ  بها  �لكاثوليكية  �لكني�سة  طالبت 

�لعام �ملا�سي.
�لد�هية هذه،  ب�سيا�ستك  بر�ڤو ماكرون 
�سوب،  كّل  من  تنهال  �ملليار�ت  فهاهي 
لرتميمها  �هتمامًا  يعريو�  �لذين مل  من 
وي�سرح  �لكاتدر�ئية،  لبناء  �سابقًا 
من  "�أجمل  �ست�سبح  باأّنها  ماكرون 

قبل". 
وها هي �أغنية فريق �آبا �ل�سهري ت�سدح: 
 Money. Money. Money

�لفلو�ض. �لفلو�ض. �لفلو�ض. 
�ل�سرت  ذوو  تظاهر�ت  �ست�سمر  فهل 

�ل�سفر�ء؟

ِعنَدما يف �لُعلى،
كاَن َوجُه �حَلقيَقـِة 

الَيـَتـَبـّدُل ِمثَل �خَلـرْيـِف،
وال َيْنَبغي

، ُقـُه �سارياُت �الأمَلْ ِزّ دٍر مُتَ ِمثَل �سَ
ِعنَدما ُكْنَت مَتِزُج 
ناَر �الأُلـْوَهـِة باملاِء،

كاَنـْت ُجيو�ُض �الأفاعي
َت�ُسـُدّ �لركاَب،

ـُلّ وَتطَرُح َحْيـُث حَتِ
�خلر�َب،

َومتالأُ خاِبـَيـَة �لَوْرِد
�سوكًا 

    َوَدْم.
�أْنـَت ِمْثـلي

ـّلي مِلُـْزٍن ُت�سَ
ُيَعـّلُق فْوَق �جلد�ِر ثو�نيِه،

َيبكي �لُفر�َت
َوَنب�َض �لنخْيِل،

ـًا ُيفاِرُقـها و�أْر�سَ
َوَي�سيُم َنو�ِر�َسها

ِمْثـَلما �َسـاَم َنـْب�ُض �مَلـ�ساِء
�ل�ُسيوَف

َو�أَْغـَمـَد �أَحز�َنـها،
�أَْنـَت ِمْثـلي

ميّ العيسى لهيب عبدالخالق

بين معالم 

و حرائق

كب�و 

الُقُرن�ُف��ل

ـُرها َتـُلـْوُث �لُغـُيـْوَم وَتع�سِ
َر�ْسَفًة

     َر�سَفًة
ِمـْثـَل َخمٍر،

�ُض الأالَء ِتـلَك �ل�سو�قي ُتَخِمّ
َوَزهَر �لنجوِم �لتي 

غاَدَرْت َلـْوَنـها...
ِعْنـَدما يف �لُعلى

، َنْقـَتـِفـي �أََثـَر �لر�ِحـِلـنْيَ
ـي �َسـَمـانا ُن�َسِجّ

َوَنْخ�َسُع ِمثـَل �لَنخْيِل،
ُنَرقِرُق ما َيَتَي�ّسُر

ِمْن رْيِق ذ�َك �لُقُرنُفِل
و�لَدْمِع،

َنْنـ�ُسـُج َحيُث َتدْوُر �لنو�ِعـْيـُر،
�َسدَو َغرْيـٍب
ـُع �أَحز�َنُه ُيَلِفّ

َكبـَْو ذ�َك �الأَ�سيْل.....
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يف  عندي  )و�إّن  طّب  وتاريَخ  وتاريًخا  �أدًبا  �الأندل�سية،  بال�سوؤون  ��ستغايل  يف 
در��سات  من  ذلك  يف  كتبت  كنت  ما  ي�سّم  �ل�سفحات  جّم  كتابا  �الإعد�د 
�أقول: وقفت يف  �لعربية"(..  �لذ�كرة  "�الأندل�ض يف  له عنو�نا  وبحوث �خرتت 
ت�ساعيف كتب �لطّب �لقدمية على �أّن �أطباءنا �الأجد�د، �الأجماد، كانو� َيِعّفون 
عن �أن يتناولو� "�الأتعاب" من �ملري�ض �ملُع�سر، مكتفني مبا يتلّقون من �ملر�سى 

�ملي�سورين بعد �لرُبء و�ل�سفاء.
�أقول: بعد زيارتي لطبيبي �ملد�وي يف عيادته، �أَحّب هذ� �ل�سديق �لذي تربطني 
�أن ُيقّلني �إىل بيتي ب�سيارته، �لتي مل تكن مركونًة قريًبا من  به مودة �سافية، 
عيادته )يف "�سارع �حلمر�"، جنوبِيّه(، بل تركها �أمام �مل�ست�سفى �لذي ُيجري 
فيه �لعمليات يف نهاية "�سارع �لرو�سة" �لعتيد �ملطّل على "�أبو رّمانة"، �أودعها 

هناك توفرًي� للوقود �لذي يعاين من ندرته �ملو�طنون يف هذه �الأيام. 
�أحكي،  �أكرث مما  �إليه  �أ�ستمع  �الأي�سر،  �ساعده  على  بيميني  �أّتكئ  و�أنا  م�سينا، 
�ض �سديقي يف  فقد ناب عني ما �أرويه من ذكريات على �سفحتي، �لتي يخ�سّ
لياليه ربع �ساعة للفي�ض بوك، ثمايَن دقائق منها لل�سباعي و�سبًعا لغريه.. وكان 

�أن �بت�سمت لتلّطفه، و�سكرته.
ور�أيته ين�سحني، طبيًبا: باأّن علّي و�أنا يف �لت�سعني �أن �أمار�ض �لريا�سة بحركاتها 
�الآتية من "�ل�سويد"، �لبلد �لتي باتت تهفو �إليها قلوُب مو�طنينا َمن ��ستطاع 
منهم )ناجًيا بنف�سه من �لقهر و�لفقر و�ل�سياع �إىل حالة من �ل�ستات ي�سطّر 
�إليها، وهذ� �لتو�سيف مني، مل ينطقه ل�ساُنه!(. وحدثتي عن �أّن �سقيقا له يقيم 
يف بريوت، يناهزين �سّنا، ما ز�ل يوؤّدي �حلركات �ل�سويدية خم�ض ع�سرة دقيقة 
كل يوم، ف�ساألته: عمره ت�سعون! قال: بل �ستة وت�سعون! ووعدته باأن �أزيد ما �أوؤّديه 

من هذه �حلركات، من دقيقتني يومّيا �إىل خم�ض.. و�سحكنا مبرح.
هذ� ما كان ونحن من�سي �لهوينى على ر�سيف �حلمر� �ملتاخم لل�سعالن

يف  باحث  يزعم  �لتي  عرنو�ض"،  "�ساحة  �مل�سّماة  �لف�سحة  من  �قرتبنا  فلّما 
�لفرن�سيني، يف �حلروب  �لقادة  ��سم عرنو�ض هو الأحد  �أّن  تاريخ �حل�سار�ت، 
�لتي ت�سّميها م�سادرنا �لتاريخية "حروب �لفرجنة" على حني يرتّن �لفرجنة 

بت�سميتها 
�ملحتّل  �سعبنا  باأبناء  كثري�  �حتّك  قد  كان  �ملقّد�سة"  �ل�سليبية،  "�حلروب 
ا"  "ولًيّ �أهلينا  بني  �أم�سى  حتى  �الإميان  يف  وز�د  و�عتنقه  ديًنا  �الإ�سالم  و�أحّب 
لهذ�  كان  ما  و  با�سمه..  ف�سّمي  �ملو�سع،  وُدفن يف هذ�  ومات  �أولياء �هلل،  من 
م�ستوثًقا،  �إليه  الأرجع  �لنادرة  �ملعلومة  هذه  م�سدر  على  يدّلني  �أن  �لباحث 

فهي عنده �سّر �كت�سفه يحر�ض على كتمان م�سدره.
على  �أّتكئ  و�أنا  �لكالم،  ل�سهوة  م�ستجيًبا  ل�سديقي،  �ل�سالفة  هذه  رويت  ملا 
و�أطرى  "جديدة"،  �أنها  �إيّل  ُخّيل  نظرة  �ل�ساحة  �إىل  ير�سل  ر�أيته  �ساعده، 

يبيع  بي نحو حمل  ويتقّدم  ور�ءنا،  �إىل ما  يلتفت  ر�أيته  ثّم  و�لبديهة،  �لذ�كرة 
�لذي  كذلك  �لعنب  ومن  �ملو�سم،  فاكهة  �أ�سناٌف من  ُتزّين مدخله  �لع�سائر، 
ر�أيك  ما  و�ساألني:  له م�سنوعة،  عناقيد  �أعلى  من  تدّلت  لكن  مو�سمه  يئن  ملّا 
يف كاأ�ض؟ قلت: من يد ال �أعدمها. فكان كّل مّنا مي�سك بيده كاأ�سا ذ�ت حجم، 
مغطاة، ومن ثقب فيها نرت�سف مبا�سورة، ونحن نحاول عبور �لتقاطع لندخل 
تز�ل  ما  �لثقافة"  "وز�رة  �سنة  خم�سني  �سكنته  �لذي  �لعتيد،  �لرو�سة  �سارع 

تقاطع بنات �أفكاري.
�أبو رمانة! و�سحكنا،  يف هذ� �ل�سارع كنا من�سي ونحت�سي، قلت: مثل مر�ِهقي 

وما �أكرث ما �سحكنا �ليوم.. 
فرغ �لكاأ�ض يف يده فرماه يف حاوية على �لطريق، ومل �أكن قد فرغت وقد طاب 
يل �ال�سرت�سال "�جلاحظّي" يف �حلديث، ثم كان �أن و�سعت كاأ�سي بعناية فوق 
جد�ر و�طئ تطّل من خلفه �أغ�سان غار، وقلت �أبّرر "خمالفتي" هذه، فاأروي 
و�حلقوق  للطّب  كلّيتان  �إال  �ل�سورية  يكن يف جامعتنا  �النتد�ب مل  �أيام  �أنه يف 
�ملتفّوقني من  توفد  �لفرن�سية  �ل�سلطات  فكانت  �لفي�سلي"،  "�لعهد  �أن�سئتا يف 
�أبنائنا للدر��سة �جلامعية يف عا�سمتها، وهكذ� عاد عفلق و�لبيطار و�الأر�سوزي، 
�لدكتاتورية  �لنزعة  �ساهدو�  بل  �لفرن�سية،  بالدميقر�طية  لي�ض  متاأّثرين 
�مل�ستفحلة يف �جلو�ر هناك. وعن تلك �الإيفاد�ت - قلت - حّدثني يوما، ونحن 
يف "حديقة �ملدفع" )حديقة �بن �سينا( �سديقي �ملعجمّي "عمر ر�سا كّحالة"، 
�أّن موفد� ِمن غري َمن ذكرت، قام هو و�سديق له يف باري�ض، بزيارة ل�سوي�سرة 
�لتفاح  ذلك  ر�أيا  جنيف،  بالعا�سمة  �سارع  يف  مي�سيان  كانا  وبينما  �ملجاورة، 
�الأحمر �لذي مل تكن قد �ساعت زر�عته يف حقول �لزبد�ين ورنكو�ض، فاأ�سرتيا 
ُكرتاوّية" يف  منه، و�أ�سرع كّل منهما مو�ساه من جيبه، ح�سب �ملاألوف عند "�لُزّ
ذلك �لزمان، يق�ّسر�ن ويرميان على �الأر�ض وياأكالن هنيئا، وقبل �أن ينتهي ما 
بني �أيديهما، قرع �أ�سماعهما �سوت �سرطي، يطلب �أن يلّما من �الأر�ض �لق�سور.

و�سحكنا.. حتى و�سولنا �إىل حيث �سيارته �لهاجعة ههنا يف �أمان. 
�لعالء"  �أبي  رو�سة  "�ساحة  �إىل  �سعوًد�  رمانة،  �أبو  يف  كّنا  بنزين  ودع�سَتْي 
"�ساحة  �آخر  �لتاريخي ��سما  )�لتي كان �لنظام قد ��ستبدل يوما بهذ� �ال�سم 
نيك�سون"، تكرمًيا و�أمال، وملّا خابت �الآمال �أعيد �ال�سم �إىل فيل�سوف �ملعرة(.. 

ودخلنا ور�ء �جلامع، وخطوتني كنت �أنزل �أمام باب بيتي يف نوري با�سا.
بد�أت باحلديث عن "�أتعاب" �لطبيب �الأندل�سي، �أوّد �أن �أقول �إين ر�أيت الفتة 
�سغرية معلقة على جد�ر غرفة �النتظار يف عيادة �سديقي، تخاطب �ملر�سى 
�لقادمني �إليه، باأنهم »يف حالة عدم �لتمّكن من دفع �أجرة �ملعاينة يرجى �إخبار 
�لالفتة؟  فيه هذه  �لذي علق  ف�ساألته عن �حلني  منه،  �أكربت هذ�  �ملمر�سة«، 

�أجاب: منذ بد�ية �الأحد�ث.

فاضل السباعي

من شارع الحمرا.. 

لشارع الروضة

أيام وليال
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يف  �مل�ستمر  �لبحث  عرب  ذ�ته  يجد  �أن  للفن  كيف 
ف�ساء حريته..؟

وكيف له �أن يحقق فيما بعد �أثره �جلمايل عرب حفره 
يف  �حلد�ثة  وتيار�ت  تارة،  �لو�قع  �أ�سقاع  يف  بعيدً� 
�بتكار  �ىل  و�سوال  �أخر،  تار�ت  و�لت�سكيل  �لر�سم 
م�سهد ب�سري مينحنا �ملتعة و�ل�سوؤ�ل على حٍد �سو�ء.

وللمر�أة ح�سورها �لفاعل يف ت�سييد معمارية ن�سها 
ت�ستمد  عر�قية،  ثقافية  بيئة  �ىل  �ملنتمي  �لب�سري 
طالئع  منذ  �لعر�قي،  �لت�سكيلي  �ملنجز  من  ثر�ئها 
�لتحديث يف �لقرن �لع�سرين �ملا�سي. من هنا كان 
�ملعر�ض  يف  �لعر�قيات  للت�سكيليات  �ملبهج  �حل�سور 
�ل�سامل وعلى قاعة جمعية �لت�سكيليني �لعر�قيني، و 

تز�منا مع عيد �ملر�أة �لعاملي.
ومبختلف  �لعر�قيات  للت�سكيليات  و��سعة  م�ساركة 
ي�سع  �مل�ستخدمة  �لفنية  �الأ�ساليب  وبتنوع  �الأجيال 
�لبيا�ض مفادها، تعايف �لفن  �أمامنا حقيقة نا�سعة 
ينابيع  وتدفق  دماءه،  وجتدد  �ملعا�سر،  �لعر�قي 
�لروؤى �كرث فاأكرث، عرب �لتاأكيد على دور �لفن ف�ساًء 
ثقافيًا، و�لت�سكيل حتديدً� هو �ملجال �الأرحب القتفاء 
تنت�سر  للتفكري،  م�ساحبٍة  كروؤية  �جلمايل  �الأثر 
لهو�ج�ض �ملر�أة وخياالتها، ومن ثم تعيد هي تخليق 
عو�ملها لتم�سي �أبعد لتج�سيد ن�سها �لب�سري، عرب 
ب�سوؤ�ل  مرفقة  �لب�سر  متعة  لنا  تعيد  لوحة  �بتكار 
يتجدد على �لدو�م :يا �ألهي، كل هذ� �للون و�جلمال 

�سنعتُه �أناملهّن...؟
معر�ض �لت�سكيليات �لعر�قيات للعام 2019 ف�ساء 
ونحتًا  ر�سمًا  و�الأ�ساليب،  و�الأفكار  للروؤى  مت�سع 
وخزفًا، ومبا يولد �لو�سول �ىل خال�ساِت جتاربهن 
�حلر�ك  من  مهم  جانب  �أطرت  �لتي  �جلمالية 

�لت�سكيلي �لعر�قي.

تنوع �الأ�ساليب هو بحث جمايل م�ستمر للقب�ض على 
وهذ�  �لفنان،  نظر  ز�وية  من  �ملجردة  �لفن  حقيقة 
و�ملعرو�سة  لنا،  �ملقدمة  �الأعمال  يف  متج�سدً�  نر�ه 
عن  �مل�ستمر  �لبحث  حيث  �جلمعية،  قاعة  رو�ق  يف 
تارة  مغامرة  �ملتنوعة،  �أ�ساليبه  يف  �لفن  م�ستجد�ت 
بالتجريب م�ستفيدًة من تقانات �حلد�ثة ومد�ر�سها 
�لعاملية، و�ال�ستغال على تقنية �للون و�أثره يف �إي�سال 
�لت�سويرية  �أ�سكالها  �إن�سائها  مع  �لتاأثريي،  خطابه 
و�حدة  مرة  تلقيها  �الأ�سئلة،  من  جملٍة  على  �لباعثة 
يف �سالل �ملتلقي، عرب رهانها �أْن �لفن روؤية ال ميكن 
�الإدها�ض  بعن�سر  تكتفي  وهي  حمموالتها،  تف�سري 
�لفنانات  لوحات  تذهب  هنا  من  ذ�تها،  لتحقق 
قحطان،  وروؤى  كاظم،  وحمدية  �سفيان،  )متار� 
حاولت  عبد�الأمري(..فقد  وزهر�ء  حممد،  وميالد 
توزعت  لوحة  لنا  تقدم  �ن  �سفيان،  متار�  �لفنانة 
�الأ�سود،  �للون  ح�سور  حيث  )كتاًل(  �الألو�ن  عليها 
�جلهة  يف  يقابله  �ل�ساعد  �الأبي�ض  �للون  ي�ستتبعه 
و�لذي  ونقاوته،  بكثافته  �الأحمر  �للون  �الأخرى 
ما، رمبا هي  �أ�سارة  �سكلت  فر�ساة  تخد�سه �سربات 
طائر غريب ميخر �سماو�ت ف�ساء �للوحة. ت�ساركها 
تناوب  ت�سويري  �إن�ساء  يف  كاظم(  )حمدية  �لفنانة 
لون  من  �كرث  ��ستخد�مها  �للون،عرب  �سطح  على 
لتتمركز �لفكرة يف �لو�سط، متج�سدة ككائن يبث لنا 

�أ�سئلته وحريته.
و�حلا�سرة  �لتج�سيد  �ىل  �الأقرب  �لطافحة  �لوجوه 
حتيلنا  �الأمري(  عبد  )زهر�ء  �لفنانة  لوحة  يف 
حيث  لن�ساٍء،  تنكرية(  )حفلة  �ىل  فنية  كمو�سوعة 

�للوحة )وجهان  للعيان يف ميني  بادية  �لوجوه  تظهر 
يف  �الأخ�سر  لياأخذنا  قبعتني(،  ترتديان  الأمر�تني 
�أبهارِه و من ثم تدرجاته، لتن�سهر �لوجوه، بل نكاد 
�حلفل  ملفرد�ت  جتميع  ب�سيغة  مبالحمها  نكتفي 
�ملفرد�ت  ت�سئ  �ىل  حتيلنا  بالفنانة  وكاأننا  رمبا، 
و�لعناوين بعد فقد�نها مظاهرها �لرب�قة. ت�ساركها 
ت�سري  لونية  م�سفوفٍة  يف  �جلبوري(  )زينب  �لفنانة 
مت  و�لذي  �للوحة،  يف  �لظاهر  �لب�سري  �ملجموع  �ىل 
)فاطمة  �لفنانة  وروؤية  �لعمل  ل�سالح  لونيًا  �ختز�له 
زرقة  ي�سق  هالٍل  عرب  �للوين  �نخطافها  �لعبيدي( 

�للوحة.
ي�سي  �ملعرو�سة،  �الأعمال  يف  و�لروؤى  �الأ�ساليب  تنوع 
بلم�سات  �ملمهور  �لعاطفي  �لدفق  بهذ�  �لدو�م  وعلى 
�أنثوية حانية و�لتي تعلن �نتمائها لعامل �ملر�أة وخيالها 
على  ت�سعها  و�لتي  لالأ�سياء  نظرها  وز�وية  �ملتدفق 

�لدو�م �أمام �أ�سئلٍة ملحة من قبيل:
ــ ماذ� علَي �أنا �ملر�أة /�الأنثى �ن �أقدم..؟

�خليال  وحقول  �لرومان�سية  فيو�ض  يف  �أبقى  هل 
يجلد�ِن �لذ�ت كل حلظة؟

�أْم علي باإخرت�ق �ل)تابو( كي �أكون.. ومن ثم ك�سر 
�جلمود �لذي ت�سبغه علينا طالء�ت �لو�قع؟

�أركب )�ملغامرة( ومن ثم �ال�ستباك مع تفا�سيل  �أم 
�حلياة، د�خلة عو�مل �للوحة ك)ن�ض ب�سري( ياأخذ 
جماله �لفني و�لثقايف و�جلمايل، عرب �إبتكار �أ�ساليَب 
وتخليق عو�مل منطلقة من حاالتنا �لنف�سية و�أفكارنا 
�سرورة  على  و�لرهان  �الآخر،  ثقافة  مع  �ملتالقحة 
�لفن ودورِه �الإن�ساين، �أْن مل يكن خال�سنا �لوجودي، 
�للوحة  قما�سة  على  �الأثر  بالغة  مو�سوعة  لنفرغها 

)�لكانفا�ض(.
�ساكر ح�سن  �لر�حل  �لت�سكيلي  و�لناقد  �لفنان  يقول 
�لنقد،  ي�سبق مقايي�ض  �لفنان  �أن  �سعيد:)�سحيح  �آل 
�إال �نه م�سبوق �أبدً� ب�سروط �الإبد�ع(، والأن �لو�قعية 
لوحة  �نتاج  يف  �الأ�سا�ض  �لقاعدة  هي  �لر�سم  يف 
فقط،  �لهند�سية  بحدودها  لي�ض  �الأبعاد  متكاملة 
و�منا بقدرتها �لبليغة على �لتنظيم، ذلك �نها متثل 
)�الأر�سية �لتاريخية( باالإحالة �ىل �لعمق �لتاريخي 

للفنان.
خليف،  )�لو�ن  �لفنانات  ��ستغاالت  هنا  جاءت  لذ� 
عطاء  فا�سل،  غفر�ن  مظفر،  ر�سل  �سبحي،  �لهام 
�لبغد�دي، نور خليف، هند ظافر، نهلة �لكربالئي( 
�للوحة  مل�سهدية  نظٍر  ز�وية  �ختيار  كل على حدة يف 
فني  عمل  تقدمي  ثم  ومن  بعنا�سرها،  و�العتناء 

نصير الشيخ

جماليات األداء الفني..
في معرض تشكيليات عراقيات
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�و  كني�سة  �لتهمت نري�نه  �لذي  �لكبري  ب�سبب �حلريق  باري�ض  �لفرن�سية  �لعا�سمة  �هتزت  �يام  قبل 
تاريخيا  ��سابة موروثا  و�عتربوه فاجعة  قلوبهم  و�أدمى  �لنا�ض هنا  �أبكى  ما  نوترد�م( وهو  )كاتدر�ئية 
�لبلد ع�ست �حلدث  ��ستقر�ري يف هذ�  وبحكم  باري�ض،  تاريخ مدينة  له من ن�سيب كبري يف  ملا  مهما  
باأول  �أوال  يجري  ما  تفا�سيل  �لعاجلة  بعناوينها  تنقل  كانت  �لتي  �الخبار  لن�سر�ت  متابعا  بتفا�سيله 

لل�سيطرة على �حلريق يف تلك �لليلة.
�ساهدته،  �ن  �سبق يل  و�لذي  نوترد�م(  �لفيلم )�حدب  �عاد �ىل ذ�كرتي ذلك  �ملوؤمل  هذ� �حلدث 
فوجدت نف�سي مندفعا ليلتها �بحث عنه الأ�ساهده مرة �خرى وبالفعل ح�سلت على ما �ريد، حيث يعر�ض 
�لفيلم �لذي كتب رو�يته �لكبري فيكتور هيجو وي�ستمد وقائعه من �حد�ث د�رت يف كني�سة كبرية تقع يف 

مدينة باري�ض وت�سمى بـ )�لكاتدر�ئية(.
لرمبا من �ل�سعب �سرد كل �لوقائع �لتي يعر�سها �لفيلم يف هذه �ل�سطور، �ال �ن �ال�سارة �ىل �مر يف 
غاية �الهمية يتعلق بحكم �لكني�سة و�لرهبان �لذين يخ�سع بع�سهم لنزو�ته وي�سدر �الو�مر على هو�ه 
رغبة منه يف �ل�سيطرة و�لتحكم بكل ما يجري يف �لبالد، حتى لتجد نف�سك و�نت تتابع �لفيلم وكاأن ما 

يجري يف �لعر�ق �ليوم هو ��سبه ما كان عليه �لبارحة يف �وروبا.
فال�سورة و�حدة �ذ �ن عمامة رجل �لدين �لتي تهيمن على �حلكم يف �لعر�ق �ليوم هي ذ�تها �لتي 
كان يلب�سها رجل �لدين �مل�سيحي وحكم �وروبا مع �ختالف �ل�سكل يف غطاء �لر��ض �و �جللباب بجبة رجل 
�لدين عندنا، �لقا�سم �مل�سرتك هو هيمنة رجال �لدين على �حلكم، فامللك �لذي كان يف �لو�جهة هو يف 
�حلقيقة كان بيدقا بيد �لكني�سة، و�ملت�سلطني �ليوم على حكم �لعر�ق هم بيدقا �آخر ال ي�ستطيع �ن يخرج 

عن �ر�دة رجل �لدين.
�هميته  كل ح�سب  �لقانون  فوق  �لتي هي  �سلطته  �لعر�ق ميار�ض  و�ل�سغري يف  �لكبري  �لدين  فرجل 
وموقعه، �ل�سغري منهم يعترب نف�سه خطا �حمر ورجال �ل�سلطة  ي�سفون عليه �سفة �لقد�سية الأنه مبجال 
ح�سب ما يرون وال ميكن �مل�سا�ض به، �ما �لكبري منهم فانه مطوق بهالة من �لتعظيم وحم�سن بخطوط 
حمر كثرية وال ميكن الأحد �ن يتفوه عليه بكلمة. �إال �ن هذه �لهالة من �لتقدي�ض فقدت �لكثري من بريقها 
بعد �ن �وغلت طبقة رجال �لدين يف �سرقة �المو�ل �لطائلة وز�دت من غيها، حتى خرج �ل�سعب �لعر�قي 
ومبختلف �طيافه و�لو�نه ليطلق �سيحات تقول )باأ�سم �لدين �سرقونا �حلر�مية( مرددينها كاأهزوجة 
�ساحة  يتمو�سع يف قلب  �لذي  فيها ن�سب �حلرية  �ل�سامخ  �لن�سب  بغد�د وحتت  �لعر�قية  �لعا�سمة  يف 
هذه  لريددو�  �جلنوبية  �لعر�ق  وحمافظات  مدن  بقية  �ىل  �الهزوجة  �نتقلت  ثم  �ل�سهرية،  �لتحرير 

�الهزوجة يف تظاهر�تهم �لعارمة �لتي �نطلقت يف �لبالد موؤخر�.
يف كاتدر�ئية نوترد�م وبعد �ن غاىل رجال �لكني�سة يف طغيانهم خرج �ل�سعب معلنا ثورته �نت�سار� 
لر�ق�سة غجرية كان ير�د �عد�مها الن �حد �لرهبان وقع يف حبها و�ر�د �ن ي�ستاأثر بها، وب�سبب رف�سها 
له الأنها كانت خمل�سة لزوجها �ر�د ذلك �لر�هب �ملتنفذ �ن ينتقم منها فدبر لها �ملكائد فن�سبو� لها 
حبل �مل�سنقة متهيد� الإعد�مها، �ال �ن وقفة �ل�سعب معها بخروجهم �ىل �ل�سارع �فلتت رقبتها من حبل 

�مل�سنقة فاأنقذتها و�طاحت برجل �لدين �لذي �عرتف وهو يلفظ �نفا�سه �الخرية بفعلته وجرمه.
فهل من ر�ق�سة تنقذ �لعر�ق من هذ� �ل�سبات �لعقيم؟

يبغى �الكتمال مع �ملتلقي. لتنعطف بنا لوحة �لفنانة )نور 
عنا�سرها  )ح�سية(  م�سهدية  لنا  تقدميها  عرب  علي( 
�أرجوحة  يف  جل�سا  )عري(  حلظة  يف  و�مر�أة(  )رجل 
ت�سبه )تفاحة(..!! عرب جدلية رجل بن�سف وجٍه، و�إمر�أة 
��سارة  يف  �لطويل،  �سعرها  خلف  متامًا  وجهها  يتو�رى 
�ملتجددة، عرب  )�أدم وحو�ء( يف خطيئتهما  لق�سة  رمزية 
�لو�قعي  للمنحى  �أ�سفنا  ولو  �لعامل.  بهيوىل  ت�سي  خلفية 
يف  �ليها  و�مل�سار  �ملعرو�سة  �الأعمال  عليه  تو�فرت  �لذي 
�أ�ستغلت  �لتي  �للوحات  عدد  كذلك  نر�سد  هذ�،  مقالنا 
�لت�سخي�سية  روؤ�ها  وجتدد  )�لبغد�ديات(  مو�سوعة  على 
وعنا�سرها �للونية، ومن �أ�سلوبيتها، ومن ما نر�ه يف لوحات 
�ساهرة  دنبو�ض،  زينب  قا�سم،  )�ميان  �لفنانات  من  كل 
مهدي، �سهى عبد�جلبار، �سفاء هادي، نغم �سالح، هديل 
�أ�سلوب  مالم�ستها  عرب  حت�سر  علي(..��ستغاالت  حممد،  
�لر�سم �لعر�قي يف ع�سر ريادتِه، عرب خطوط جو�د �سليم 
بروحها  �لبغد�دية  �لبيئة  وموؤثر�ت  �لت�سويرية  و�سحناته 
�الآغا(  �لفنانة )و�سماء  �ألو�ن  �النطباعية، وكذلك ح�سور 
وبهجة  وثنيات ج�سمها،  �لبغد�دية  �ملر�أة  بر�سم  و�عتنائها 

�لو�ن �أزيائها.
قر�ءة ملا مت عر�سه يف رو�ق جمعية �لت�سكيليني �لعر�قيني، 
عديد  ��ستنطاق  �لعر�قيات،عرب  �لت�سكيليات  معر�ض  يف 
لنا  �أظهرت  حتديدً�،  �لر�سم(  )لوحات  �لفنية  �الأعمال 
وتاأكيد  �لعر�قية،  للت�سكيلية  �حل�سور�الأ�ستثنائي  فاعلية 
فكرة  �لتحديث  �سعلة  معها  حاملة  �لفن  حقل  يف  دورها 
لنا  يعد  مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  رحلة  يف  و�بتكار�،  و�أ�سلوبًا 

بالكثري من ف�ساء�ت �لعطاء.

جـــالل النداوي
 نريد راقصة ..!!

كالم اخـــر 
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•كيف كانت بد�يتك مع �خلط �لعربي؟ ومن �سجعك 
على مو��سلة �الهتمام به؟ 

حينما  �البتد�ئية  باملرحلة  اللتحاقي  �الأول  �ليوم  منذ 
جمال  �سدنى  �ل�سبورة  على  �أ�ساتذتى  كتابة  �ساهدت 
والفتات  �مل�ساجد  جدر�ن  على  �لكتابات  و�سدتنى  �خلط 
�لكرمي،  �لقر�آن  م�ساحف  وكتابات  �لتجارية  �ملحالت 
كما كان خلط و�لدي �أبلغ �الأثر يف ع�سقي للخط، فقررت 
و�لتدريب  بالتقليد  �لبد�ية  وكانت  ودر��سته،  فيه  �لبحث 
. وعندما  �لكتب �ملدر�سية  �لنماذج من  من خالل بع�ض 
�البتد�ئية  �ملرحلة  فى  و�أنا  الأ�ساتذتى  موهبتى  ظهرت 
�لدرو�ض  حت�سري  كر��سة  لهم  �أكتب  منى  يطلبون  كانو� 
مو��سلة  على  بت�سجيعى  قامو�  �لذين  �أما  بهم،  �خلا�سة 
ومعلمتى  و�أ�ستاذتى  وو�لدتي  و�لدي  باخلط  �الهتمام 

�الأوىل فى �ملرحلة �البتد�ئية.
يف  در��ستك  �أثناء  بها  تاأثرت  �لتي  �ل�سخ�سية  •من 

مدر�سة حت�سني �خلطوط؟
�أد�ء  فى  �الإخال�ض  فى  غاية  وكان  �ملنعم  عبد  �أ�ستاذي 
يوًما  �لكهربائى  �لتيار  �نقطع  حينما  �أنه  و�أذكر  عمله، 
وهو ي�سرح در�ض فى خط �لن�سخ ظل ي�سرح دون �أن تر�ه 

�أعيننا، وظل �أثر ما �سرحه د�خل عقولنا.
تاأثرت  و  يديها،  على  تتلمذت  �لتي  �ل�سخ�سية  •من 

بها �أثناء م�سريتك �خلطية؟ 
�إبر�هيم   حممد  �الأ�ستاذ  �أولهم  لكثريين  بالف�سل  �أدين 
و�الأ�ستاذ  نعيم  و�الأ�ستاذ  �لو�حد،  عبد  ع�سام  و�الأ�ستاذ 

�لطر�بل�سي، و�الأ�ستاذ كامل �بر�هيم.
•ما هو �لتاأثري �لذي تركه فيك عميد �خلط �لعربي 

�سيد �إبر�هيم؟
�إبر�هيم علًما كبرًي� من �أعالم �خلط �لعربى، وله  �سيد 

�أعماله  وت�سهد  �خلطية،  �أعماله  يف  �ملتفرد  �أ�سلوبه 
بتنوع �أفكارها و�أ�ساليبها، �إذ يكتب كل �خلطوط باإتقان 
�أكرب �الأثر فى نفو�سنا، و�أعطى لنا  كبري، مما كان له 
�لد�فع بكرثة �أعماله، فكان مع تقدم عمره يبذل �جلهد 
�أم�ساقهم،  وت�سحيح  تعليمهم،  تالميذه يف  مع  �لوفري 
ا لنهج منهجه ودر�ًسا عملًيا �أن  وكان هذ� د�فًعا لنا �أي�سً
من يعمل ويجتهد ينال �لكثري من �لتوهج وعلو �ل�ساأن.

•هل ي�ستغرق كتابة �خلط كل �أوقاتك؟ وهل تعتا�س 
عن طريق تدري�س هذ� �لفن؟

�لقلم  �أم�سك  مل  و�إن  وقتي،  كل  ياأخذ  �لعربي  �خلط 
�أعمال  و�أ�ساهد  و�أقر�أ  �لكتب  يف  �أبحث  جتدين  و�أكتب 
�الأقدمني، فاخلط غذ�ء روحي،  �لعربى  �أعالم �خلط 
�لروحاين،  �جلمال  كنوز  من  كنز  و�ملطالعة  و�لكتابة 
ومع  �لفنون �جلميلة ومبنزيل،  بكلية  �لكتابة  فاأمار�ض 
�أو  بالكلية  �سو�ء  �أم�ساقهم  و�أ�سحح  لهم  �أكتب  طالبى 
مدر�سة �خلط �أو مبكتبي. �أما عن ما �إذ� كنت �أعتا�ض 
من �لتدري�ض، فاخلط �لعربى له لو�ئح قدمية ال تو�كب 
كُمدر�سى  ونحن  �لزمان،  هذ�  فى  �ملعي�سة  متطلبات 
�سامية  ر�سالة  �خلط  تدري�ض  نعترب  �لعربى  �خلط 
تقدم  ما  ذلك  ولوال  وتر�ثنا،  هويتنا  على  بها  نحافظ 
�أحد منا ليقوم بهذه �ملهمة، ولكن ما نفعله فى خدمة 
�أبو�ب خري كثرية نعتا�ض  هذ� �لفن ود�ر�سيه يفتح لنا 

منها بف�سل �هلل.
تاريخ  بقر�ءة  �لكتابة  يف  �لفنية  قدر�تك  تعزز  •هل 

�خلط �لعربي و�أعالمه وتر�جمهم؟
تاريخ  قر�ءة  فى  �مل�ستمر  باالطالع  قدر�تى  �أعزز  نعم 
�خلط �لعربى و�أعالمه وتر�جمه، و�أقتنى �لكتب من كل 
بلد �أزورها لتنوع ما فيها من مادة علمية تغذى �لعقل 

و�لروح وتزيد من �لفكر �لفني.

ما  �للوحة �خلطية..  �إكمال  دور مهم يف  •للزخرفة 
هو دورها يف جمال �خلط وجاذبيته؟

�لزخرفة ع�سقي �لثاين، وقد ح�سلت على �ملركز �الأول 
عام  �لتخ�س�ض  دبلوم  فى  �جلمهورية  م�ستوى  على 
1993فهى عن�سر هام ومكمل للوحة �خلطيه فتزيد 
�للوحة جمال فوق جمالها �خلطي، فهى تعطي �للم�سة 
و�لفكرة  �خلطي،  �لتكوين  جمال  �إظهار  فى  �ل�سحرية 
�أو  �الإطار  هى  �لزخرفة  �أن  كما  �لعمل،  عليها  �لقائم 
�أبهى  فى  �خلطي  �لعمل  ُيظهر  ما  عادة  �لذي  �لربو�ز 
ب�سكل  �لزخرفة  توظف  �أن  �ملهم  ولكن  له.  �سورة 

مدرو�ض ومتقن .
•ما هي �إجناز�تك يف جمال �ملعار�س و�ملخطوطات؟
وكنت  �ملحلية  �ملعار�ض  من  �لعديد  باإقامة  قمت 
�جلميلة  �لفنون  بكلية  وذلك  لبع�سها  قوم�سرًي� 
بالقاهرة،  �الأوبر�  ود�ر  �لثقافة  وق�سور  باالأ�سكندرية 
و�ساركت فى �لعديد من �ملعار�ض �لدولية فى دول عدة 
وكذلك  كازخ�ستان.  لبنان،  �ملغرب،  �ل�سعودية،  مثل 
�لدولية  و�ملعار�ض  �مل�سابقات  من  �لعديد  يف  �ساركت 

و�ملحلية.
�خلط  جمال  يف  �ل�سخ�سية  طموحاتك  �أهم  •ما 

�لعربي؟ 
هناك بع�ض �لطموحات �لتي حققتها، بف�سل من �هلل، 
ومنها �إن�ساء ثاين مدر�سة للخط �لعربى باالإ�سكندرية، 
و�آمل �أن �أكون م�سارًكا مع �ملخل�سني من �أ�ساتذة �خلط 
�لعربى يف �أن ي�سبح �خلط مادة �أ�سا�سية تدر�ض جلميع 
مر�حل �لدر��سة من �ملرحلة �البتد�ئية حتى �جلامعة، 
مد�ر�ض  خريجي  تعيني  فى  بدورها  �لدولة  تقوم  و�أن 
�خلط  بتدري�ض  ليقومو�  �ملتفوقني؛  من  �لعربي  �خلط 
للخط  يكون  �أن  �آمل  كما  �سليمة،  وقو�عد  �أ�س�ض  على 
�لعربي ق�سم خا�ض بكلية �لفنون �جلميلة ولي�ض مادة 
�جلديدة  �مل�ساريع  ببع�ض  حالًيا  و�أقوم  تدر�ض،  فقط 
باأ�سلوب فني جديد �سوف  و�لكويف  �لفار�سي  يف خطي 
تكون نقلة يف حياتي �لفنية، �إذ حتمل �أفكار جديدة مل 

ي�سبقني �إليها �أحد.
�لعربي؟ �خلط  يف  �ملوهبة  �أهل  تن�سح  •مباذ� 

فنان  كل  ي�سع  و�أن  �مل�ستمرة،  بالكتابة  �أن�سحهم 
ي�ستغل  و�أن  �إليه،  للو�سول  ي�سعى  نبيل  هدف  موهوب 
وقته فى �لعمل �ملفيد، وي�ستفيد من ن�سائح �لكبار، و�أن 
و�أن ال يبخل  �ملغريات،  له مهما كانت  �لغرور  ال ي�سل 
�إليه  �أن ما و�سل  �أحد، وي�سع ن�سب عينيه  بعلمه على 
�مل�ستمر،  بالعطاء  �سكرها  من  البد  �هلل  من  نعمة  هى 

الخطاط محمد الجوهري

آمل أن يكون للخط العربى قسم خاص بكلية الفنون 
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باإخر�ج  �لنعمة  بال�سكر، و�سكر  �لنعمة تدوم  �أن  ويعلم 
زكاتها وعدم �لبخل بها . 

•ماذ� تقرتح للنهو�س بفن �خلط �لعربي يف م�سر؟
كي ينه�ض البد من �لدعم �لوز�ري �لكبري، و�الهتمام 
�لتى  �ملادية  �لقيمة  حيث  من  �لعربي  �خلط  مبد�ر�ض 
للمنظومة  �لدقيقة  و�ملتابعة  �ملُدر�ض،  عليها  يتح�سل 
يتحلى  �لذي  �ملدر�ض  و�ختيار  و�الإد�رية،  �لفنية 
مع  يتعامل  الأنه  �ملتميز؛  �لرتبوي  �لفني  باالأ�سلوب 
نف�سيه  له  �لعربي  �خلط  د�ر�ض  و�أن  �الأعمار،  خمتلف 
فى  �حلنكة  لديه  يكون  �أن  �ملدر�ض  من  تتطلب  خا�سة 
فى  وُيحببه  �لد�ر�ض،  لدى  �لد�فع  يقوي  و�أن  �لتعامل، 

تلقي هذ� �لعلم �لنافع. كما �أنه البد .
�خلط  لفن  �لدويل  دبي  معر�س  على  تعليقك  •ما 

�لعربي؟ 
و�مللتقيات  �ملعار�ض  �أجنح  من  �لدوىل  دبى  معر�ض 
�لدولية، في�سهد متيًز� كبرًي� ودعًما هائاًل من �لدولة 
و�لقائمني عليه، وذلك ملا يقدمه للفنانيني �مل�ساركني، 
�لدقيق  �ختياره  فى  وذلك  متميزه،  مناذج  لنا  ويقدم 
من  �مل�ساركني  �بد�عات  من  �ملتميزة  �لفنية  لالأعمال 
دول خمتلفه، كما �أنه يهتم بعمل مطبوعه ر�قية جتمع 

فيها �الأعمال وتظهرها ب�سكل فائق �جلمال.
طلب  لو  و�لذي  �إليك،  �ملحبب  �خلط  نوع  هو  •ما 

منك خط لوحة �ستبادر �إىل ��ستخد�مه؟
�لذي  ولكن �خلط  كثرية،  قلبي  �إىل  �ملحببة  �خلطوط 
ي�سعفني فى حتقيق �أفكاري ب�سورة �سريعه ومتميزة هو 
�خلط �لديو�ين و�جللي ديو�ين، وذلك ملرونته �لفائقة 
زخارف  من  فيه  ملا  �لكويف  و�خلط  حروفه.  و�ن�سياب 

هند�سية ونباتية ت�ساعدين على حتقيق �أفكاري.
�إدخال  �حلديث  �لعربي  �خلطاط  ��ستطاع  •هل 
جتديد�ت فنية وجمالية ملمو�سة على �أ�سول �خلط 

�لعربي �لكال�سيكية وتكويناته �لت�سكيلية؟
معني،  حد  عند  يقف  ال  و�البد�ع  �جلمال 
فالتجويد فى حد ذ�ته جمال و�بد�ع، و�لتجديد 
�خلالقة،  �الأفكار  تناول  فى  موجود  �حلايل 
�جلمال،  فائقة  �لر�ئعة  �لتكوينات  من  وهناك 

ولكن تظل �لقو�عد ثابتة دون تغيري.
على  �الآيل  �حلا�سب  تاأثري  عبارة  •ترتدد 
�أثر  �أنه  تعتقد  مدى  �أي  �إىل  �لعربي  �خلط 

على هذ� �لفن وجعله �إلكرتوين؟
�لكتابة  فى  �الآيل  �حلا�سب  ��ستخد�م  بالتاأكيد 
�أثر على �لبع�ض، ولكن حماوالت �ملخل�سني لهذ� 
�ساخًما،  يظل  �ليدوي  �لفني  �خلط  جتعل  �لفن 
فى  �الآيل  �حلا�سب  يجعل  �أن  يريد  من  ولكن 
خدمة فنه و�الرتقاء به فيجد بالفعل مر�ده �إذ� 

��ستخدمه ب�سكل �سليم.
حممد  �خلطاط  حياة  يف  �جلو�ئز  عن  •ماذ� 

�جلوهري؟ 
يل  طالبي  حب  حياتي  فى  �الوىل  �جلائزة 
حياتنا  فى  ولكن  �هلل،  بتوفيق  نف�سي  ور�سى 
وكانت  و�الأدبي،  �ملعنوي  بالدعم  ا  �أي�سً نهتم 
دبلوم  �متحان  فى  تفوقى  من  هى  جائزة  �أول 
على  �الأول  �ملركز  على  وح�سوىل  �لتخ�س�ض 
م�ستوى �جلمهورية فى �خلط و�لتذهيب، و�أكرب 
دولة  من  تكرميى  هي  عليها  ح�سلت  جائزة 
�ملغرب �ل�سقيق فى مهرجان فا�ض للخط �لعربي 
جمعية  �أقامته  و�لذي   ،2016 عام  و�لزخرفة 
�لثقافة  وز�رة  مع  �لت�سكيلية  للفنون  �لكامليون 
�ملغربية، وح�سوىل على دروع عديدة و�سهاد�ت 
ومنها  �ملهرجان،  هذ�  فى  وتقدير  تكرمي 
و�لذي  �ملغرب،  بدولة  بالرباط  �خلط  مهرجان 
بالتعاون  �خلط  لفنون  �ملغربية  �جلمعية  �أقامته 
مع وز�رة �لثقافة �ملغربية، وكرمت فى مهرجان 

�خلط �لعربي بلبنان بجامعة UAL عام 2016.
يف  دور  لها  �لتعليمية  �ملد�ر�س  �أن  تعتقد  •هل 

تنمية حب وتقدير هذ� �خلط؟
فكرة تو�جد مد�ر�ض للخط �لعربى عمل جليل له 
�ساأن عظيم، ولكن لكي تتحق �أهد�فها ال ُبد من 
�الإخال�ض �لكبري لدى من يقومون عليها ويكونو� 

على قدر �مل�سوؤولية.
�إىل  تنظرون  كيف  �للقاء  هذ�  ختام  •يف 

م�ستقبل �خلط �لعربي؟
�هلل،  بف�سل  م�ستمر  تقدم  فى  �لعربى  �خلط 
�لدعم  ويقدمون  يع�سقونه،  ممن  �ملخل�سني  ثم 
بالذكر  و�أخ�ض  �الأقطار،  كل  فى  له  �لد�ئم 
كل  و�أقدم  �ل�سقيقة.  �المار�ت  دولة  و�ل�سكر 
و�لقائمني  �لر�قية،  ملجلتكم  و�لتقدير  �ل�سكر 
�لفن  هذ�  لن�سر  جهد  من  تبذلونه  ملا  عليها؛ 

�لر�قي.

رأي

غائرة  �سماء  �ملهيب،  فجرها  و�ساعات  فنزويال 
ثغر  لتقبيل  ت�ستعّد  و�أ�سو�ء  تتالأالأ،  �لعمق و جنوم  يف 
مدينة  حتت�سن   �لتي  �جلبال  �سفوح   على  باح  �ل�سّ
يف  حّب  �إىل  �أدخلها  �أنا  و  �حلنني  بي  ��ستد  كركا�ض. 
وفاء  جئتها  فقد  �عرفها،  كاأنني  و  لها  �أحمله  قلبي 
�أنق�ض  و�أنا  حائرة  كنت  معا.  �إن�سانيتي  و  لعروبتي 
من  م�ساعرها  تقر�أ  مدينة  حرويف يف ح�سرتها، هي 
يروي  منها  لون  كل  �أحياءها،  جدر�ن  �ألو�ن  خالل 
و  �حلّرية  �أجل  من  مود  و�ل�سّ �لكفاح  من  ق�س�سا 
و  وطن  حكاية  ين�سج  �أحيائها  من  حّي  كّل  �النتماء. 
كل   كان  �لبطوالت.  و  �النك�سار�ت  من  زمن  و  �إن�سان 
ونظر�تهم  بقلوبهم،  يدي  على  ي�سّدون  قابلتهم  من 
حتيي عر�ئ�ض �ليا�سمني يف روحي فلم �أجد ما �أختاره 
و  جمدها  تنحت  �ساهقة  هامات  �سوى  �لكلمات،  من 
جمد�  �مل�سيئة  �الأر�ض  ت�ساري�ض  على  كفاحها  تنق�ض 

لل�ّسعب �ل�ّسجاع.
كركا�ض هي مدينة رغم وجعها و غمو�سها تغمرك 
�حلنني،  باأغنيات  ت�سجيك  و  �خل�سو�سّية  و  باحلب 
ترت�ءى يل ذ�كرتها �لتي ت�سكل جزًء مّنا ون�سكل جزًء 

منها على �إيقاع �لتـاأمل و �لق�سيدة.
من  غفلة  يف  حقيقية  حلظات  كانت  كركا�ض   
لرتتيب  و�إعادة  جديدة  والدٍة  هي  غرينيت�ض،  توقيت 

�خلريطة!.. 

ورد�  و  طّيبا   ...�سالما  هناك  قابلتهم  من  لكّل 
�أبي�سا...

مشاعر.. بعيدا عن خط 
غرينتش !...

سناء جاء باهلل  
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حينما ت�ساهد عمل يروي ق�سة ما، حقبتها �لزمنية من 
عام 1919 حتى زمننا �حلايل 2019، بالتاأكيد �سنو�ت 
عديدة تغري بها كل �سيئ بد�يًة من طريقة �لكالم حتى 
يقوم  �أن  ممثل  �ي  على  �سعب  بالتاأكيد  �ختبار  �الأفكار، 
�أن يبذل  بتج�سيد �سخ�سية ال يعي�س يف ع�سرها، فيقرر 
�لعمل  ي�ساهد  يقنع �جلمهور عندما  لكي  �أكرث  جمهود� 
كاأنه يف ذ�ت �لزمن �لقدمي، وهذ� ما حدث لكل من تابع 
م�سل�سل "�أهو ده �للي �سار"، �لذي حقق جناًحا كبرًي� يف 
م�سر وكل �لدول �لعربية منذ بث حلقاته �الأوىل، و��سبح 
ج�سدها  �لتي  من  �سخ�سية  ��سم  كل  يحفظ  �جلمهور 
�ملمثلني �سمن �أحد�ث �لعمل، لذلك قررنا �أن نتحدث مع 
"كل �لعرب" عن �سر  �سناع �لعمل يف حو�ر خا�س ملجلة 

جناح �لعمل و�لكو�لي�س �لتي ال يعرفها �جلمهور.

اأروى جودة.. "اأ�صداف"
�لبد�ية مع �لفنانة �أروى جودة، �لتي قدمت دور "�أ�سد�ف"، 
��سبح  حتى  �جلمهور  �إعجاب  نال  �لدور  �أن  �أكدت  حيث 
يف  ج�سدتها  �لتي  �ل�سخ�سية  باإ�سم  لها  يقول  �جلميع 

�مل�سل�سل.
على  �جلمهور  �أفعال  ردود  "�أن  قائلة:  "�أروى"  و��سافت 
على  تعليقاتهم  خالل  من  و�ساهدها  جًد�  كبرية  دورها 
تعليقات  �أو  بوك  �لفي�ض  �سفحات  �سو�ء  ميديا  �ل�سو�سيال 

على �حللقات �لتي تعر�ض على يوتيوب".
�مل�سل�سل  كو�لي�ض  الأن  ياأتي  �لنجاح  �أن  "�أروى"،  و�أكدت 
هذ�  لذلك  حلظة،  بكل  �سعيد  وهو  يعمل  �جلميع  جعلت 

�الأح�سا�ض و�سل للجمهور و�لعمل حقق كل هذ� �لنجاح.
و �أو�سحت �أروى جودة، �أنها �سعيدة بالتعامل مع كل فريق 
�لعمل وتتمنى �أن تكرر معهم جميًعا جتربة �آخرى �سو�ء يف 

�لدر�ما �لتلفزيونية �أو �ل�سينما.

حممد فراج.. "علي بحر"
قال �لفنان حممد فر�ج �لذي قام بدور علي بحر، 
نظره  لفت  �لبد�ية  منذ  �ل�سيناريو  قر�أ  �أنه عندما 
�أن  �لدور، لذلك مل يرتدد حلظه و�حدة يف  ذلك 

يقوم بتج�سيد تلك �ل�سخ�سية.
�أفعال  بردود  تفاجئ  "�أنه  فر�ج:  و��ساف 

ب�سكل  و�مل�سل�سل  خا�ض،   ب�سكل  دوره  حول  �جلمهور 
كثرية  جمل  حافظ  �جلمهور  "�ساهد  �أو�سح:  و  عام"، 
من �لعمل ولي�ض كلمة و�حدة يرددها، وهذ� ما �ده�سني، 
وبالتاأكيد ذلك �لنجاح يرجع، للكاتب عبد �لرحيم كمال 

وخمرج �لعمل حامت علي".

ه�صام اإ�صماعيل.. "ال�صيخ زهار"
�سخ�سية  ج�سد  �لذي  �إ�سماعيل،  ه�سام  �لفنان  �أكد 
�لذي  �لكبري  �لنجاح  متوقع  كان  �أنه  زهار"،  "�ل�سيخ 
للعمل،  �ل�سخم  لالإنتاج  �ل�سبب  ويرجع  �مل�سل�سل،  حققه 
�أن �ل�سبب �الآخر للنجاح هو للمخرج حامت علي،  موؤكًد� 
�لذي قدم �لعديد من �الأعمال �لهامة �سو�ء يف �سوريا �أو 

م�سر خا�سًة م�سل�سل "�مللك فاروق". 
به  متوفرة  �لنجاح  عنا�سر  جميع  "�أن  ه�سام:  و��ساف 
�سو�ء من ناحية �الإخر�ج، �الإنتاج، و�لفنانني، كان �ل�سيء 
�لذي ينق�سه هو عر�سه على قناة لكي يتمكن �جلمهور 
من م�ساهدته" وهذ� ما حدث بالفعل، موؤكًد� �أن عر�ض 
�لرم�ساين �عطاه فر�سة  �ل�سباق  �مل�سل�سل خارج مو�سم 
يحقق  كان  رم�سان  يف  ُعر�ض  �ذ�  الأنه  بالنجاح  �أكرب 
�لكبري  �لنجاح  حقق  رم�سان  خارج  لكن  ا  �ي�سً جناحا  
وهذ� ما حدث، قائاًل: "�أن �لعمل �جليد يفر�ض نف�سه"

�سخ�سية  حول  �جلمهور  �أفعال  ردود  �أن  ه�سام،  وك�سف 
"�ل�سيخ زهار" �لتي قام بتج�سيدها يف �مل�سل�سل، قائاًل: 
�هلل  وبف�سل  توقعاتي  فاقت  دوري  على  �أفعال  "ردود 
��سبحت تلك �ل�سخ�سية مهمة جًد� يف �مل�سل�سل و�جلميع 

ي�ساهدها"
للجميع  �ظهر  زهار،  �ل�سيخ  دور  �أن  ه�سام  �و�سح  و   
كانت  �ل�سخ�سية  تلك  �أن  كما  كممثل،  �إمكانياته 
وهذ�  �لف�سحى،  �لعربية  باللغة  �لعمل  يف  تتحدث 
�ل�سيء جعله ي�سعر بال�سعادة الأنه يعتز باللغة �لعربية 

جًد�. 
"�أنه  �إ�سماعيل:  ه�سام  فقال  �لعمل  كو�لي�ض  عن  �أما 
يُحب  �أن �جلميع  �ل�سا�سة.  بالتاأكيد كان ظاهر� على 
وعلي  فر�ج  وبني حممد  بينه  �مل�ساهد  ة  خا�سً بع�ض، 
منذ  ��سدقاء  �نهم  ذلك  يف  �ل�سبب  ويرجع  �لطيب، 
�جلمهور  �عجاب  نالت  لذلك  �ل�سنو�ت،  من  عديد 

بامل�ساهد �لتي كانو� يظهرو� فيها مع بع�سهم".

علي الطيب.. "وديع الب�صاطي"
�ل�سيخ  عنه  يقول  كما  �لفالتي"..  "�لب�ساطي..�الآالتي 
�لزهار �لذي حتدثنا عنه من قبل، فقام بدور �لب�ساطي 
دور  يف  ت�ساهده  عندما  فهو  �لطيب،  علي  �لفنان 
"�لب�ساطي" يف م�سل�سل "�أهو ده �للي �سار" من �ل�سعب 
�نه  و  �لفني،  م�سو�ره  بد�ية  يف  ممثل  �أنه  ت�سدق  �أن 
�أن  ا تخيل  �ي�سً ُمَتمر�ض، و من �ل�سعب  لي�ض جنم كبري 
يقوم بالدور �أي ممثل �آخر و هذ� هو �لنجاح بحد ذ�ته، 
"كنت  قال:  �لنجاح؟  ذلك  توقعت  هل  �ساألناه:  فعندما 
�مل�سل�سل،  يف  �لب�ساطي  وديع  ل�سخ�سية  �لنجاح  بتمنى 

لكن مل �توقع كل هذ� �لنجاح".
�سيئ  وهذ�  �لعمل  يُحب  �جلمهور  "�أن  قائاًل:  و��ساف 
�سمن  �قولها  كنت  �لتي  �لكلمات  يردد  كان  و  نلم�سه، 
�أحد�ث �مل�سل�سل، هذ� دليل على �لنجاح �لكبري �أو مبعنى 
م�سو�ري  يف  ��ساهده  مل  جًد�  علي  جديد  جناح  �أدق 

�لفني".
�أما عن كو�لي�ض �لعمل فقال علي �لطيب: "�أن �لكو�لي�ض 
كان بها �جو�ء من �ملرح و�لكوميديا، ولكن يف ذ�ت �لوقت 
�لعمل كان كثري جًد�"، و �أ�ساف: "على �سبيل �ملثال كنا 
نقوم بت�سوير �لعديد من �مل�ساهد يف ذ�ت �ليوم، وهذ� 
كان �ساق جًد�، لكن بالتاأكيد طعم �لنجاح جعلنا نن�سى 

كل تعب يف �مل�سل�سل ونتذكر �لنجاح فقط".

اإلهام عبد البديع.. "هندية"
قالت �لفنانة �إلهام عبد �لبديع، �لتي قامت بدور �خلادمة 
�سعورها  كان  �لبد�ية  يف  �أنها  "هندية"،  تدعى  وهي 
باخلوف ي�سيطر عليها، الأن �لدور جديد ومل تقدمه من 
"�سيطر علي �ح�سا�ض �خلوف و�لقلق الأنني  قبل، قائلة: 

�ج�سد خالل �أحد�ث �لعمل دور� �سرير� جد�"
�أفعال  ردود  �ساهدت  �أن  "بعد  �إلهام:  و��سافت 
تقدم  لكي  ذ�تها  يف  ثقة  �عطاها  دورها  �جلمهورعلى 
"�أهو ده  �أعمال خمتلفة يف �لفرتة �لقادمة مثل م�سل�سل 

�للي �سار"

أبطال مسلسل )أهو ده اللي صار( 
يتحدثون لمجلة "كل العرب" عن سر نجاح العمل

هايدي عبد الرافع
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عواطف فارح

طمع العرب بالتغيير 
عشم ابليس بالجنة

رأي

خالل �لع�سرية �الأخرية كانت �لدول �لعربية 
م�سرحا الإنتفا�سات �سعوبها �سد حكامها و�أنظمة 
حكمهم بحثا عن �لتغيري مطالبني بالدميقر�طية 
و�لقهر  �ال�ستبد�د  ر�ف�سني  و�لعد�لة،  و�حلرية  
حكام  من  طويلة  ل�سنني  له  تعر�سو�  �لذي 
بقب�سة  بالكر��سي  وت�سبثو�  بال�سلطة  ��ستفردو� 
على  عملت  �سيا�سية  �أنظمة  فار�سني  حديد  من 

�إذالل �ل�سعوب �لعربية و�سلب كر�متها.
برثو�تها  �لغنية  بلد�نهم  من  جعلو�  حكام 
بجميع  متخلفة  فقرية  دول  �لب�سرية  و  �لطبيعية 
�مليادين ل�سعوب بائ�سة ويائ�سة حزنا على و�قعها 
�ملرير. �سجون مليئة بكل من �أر�د قول كلمة حق 
يعار�سها.  من  ت�ستاأ�سل  ديكتاتورية  �أنظمة  �سد 
من  �سد  لتثور  �جلر�أة  �لعربية  لل�سعوب  تكن  مل 
�غت�سب حريتها وكرمتها و��ستغل ثرو�ت �لبالد 
وتكدي�سه  �لعام  �ملال  بنهب  وحا�سيته  ل�ساحله، 
مر�رة  تعاين  �ل�سعوب  بينما  �لعاملية  بالبنوك 

�لفقر و�حلرمان.
�ن �نتفا�سة �ل�سعوب �لعربية بد�أ من تون�ض و 
�سوال �ىل �حلر�ك �ل�سود�ين �جلز�ئري، �ختلفت 
نتائجه من بلد الآخر فهناك من �حلكام من �آثر 
��ستقال،  من  وهناك  و�لهروب،  �لطائرة  ركوب 
فقتله  �سعبه  بوجه  �ل�سالح  �أ�سهر  من  وهناك 
وليبيا،  ك�سوريا  �حلروب  ويالت  و�ذ�قه  و�سرده 

وهناك من �أقاله �لع�سكر كال�سود�ن و �جلز�ئر.
�سيكون  نف�سه: هل  �لذي يطرح  �ل�سوؤ�ل  لكن 
فعال  هل  �ق�سد  �إر�دته؟  ما  �لعربية  لل�سعوب 
�إر�دته؟  �لذي  بالتغيري  �ل�سعوب  هذه  �ستنعم 

حاكم نزيه و حياة كرمية دميقر�طية؟
�إن �ملجتمعات �لعربية ولالأ�سف تعاين �لكثري 
�ل�سبب  كانت  �لتي  �الجتماعية  �الأمر��ض  من 
كون  ��ستقر�رها؛  وعدم  حالها  تدين  يف  �لكبري 
يوؤثر  جمتمعه  و  �لفرد  بني  جدلية  عالقة  هناك 
للفرد  �الخالقي  �جلانب  ياأتي  وهنا  به،  ويتاأثر 
�أو  �سليم  جمتمع  باإن�ساء  �مل�ساهمة  يف  ودوره 

مري�ض.
�لعربية  �لدول  �أغلب  يف  �لعربية  �ل�سخ�سية 

�ال�ستعمار  خملفات  تعي�ض  كونها  كثري�  تت�سابه 
عا�سو�  �لذين  �جلدود  و  �الأباء  له  تعر�ض  �لذي 
ويالت  ذ�قو�  حيث  �سعبة  تاريخية  حقبة 
نف�سيتهم  على  �أثره  ترك  �لذي  �ال�ستعمار 
�ال�ساليب  و  و�لتعذيب  و�لقهر  كاال�سطهاد 
�سرب  على  �مل�ستعمر  عمل  كما  �لال�إن�سانية. 
�إثبات  يحاول  �لبع�ض  يز�ل  ما  و  �لعربية  �لهوية 
�لف�ساء  �الأخرى  �ل�سعوب  تغزو�  بينما  هويته، 

وت�سعد للقمر.
له  تطرقت  ما  عالقة  ما  ت�ستغربون  رمبا 
مبو�سوع �لتغيري �لذي ت�سعى له �ل�سعوب �لعربية 

من خالل �نتفا�ساتها وثور�تها وحر�كها؟
حتقيق  هو  �إليه  �لو�سول  �أردت  �لذي  �إن 
�لتغيري �لفعلي، �إ�سالح �ملجتمع �لعربي �إنطالقا 
من �إ�سالح �لفرد لذ�ته و �جتهاد �الأ�سرة الإن�ساء 
جيل جديد قوي ملتزم بالقيم و�ملبادئ، ال تغريه 
منا�سب، وال مادة. جيل يحب وطنه ويخل�ض له 

ويخدمه ب�سمري.
قادرة  �أو  م�ستعدة  �لعربية  �الأ�سرة  هل  لكن 
ترزح حتت  �نها  �أم  �لدور؟  بهذ�  �لقيام  تريد  �أو 
هيمنة �مل�ستعمر �لذي خرج بجيو�سه من �الأر�ض، 
وعاد ب�سكل ��ستعماري فكري ثقايف و�قت�سادي. 
حيث يعي�ض �لعربي �ليوم �سياعا فظيعا، لغة غري 
لغته، حب �ملادة و�قتناء �ملاركات وكل ماله عالقة 
مبنتوج �لغرب؛ �سماع وم�ساهدة كل ما له عالقة 
�الأ�سل  عن  �البتعاد  باإخت�سار  �لغربي.  بالفن 
عن  �البتعاد  لالأجنبي،  �الأعمى  و�لتقليد  �لعربي 
�لدين و�لقيم، مما �أدى لت�سويه �ملجتمع �لعربي. 
بل  �سعب  �أمر  فاعل  حلاكم  �لو�سول  وبات 
بالعودة  �إال  يكون  للوطن ال  �لوفاء  م�ستحيل، الن 
�نه  �عتقد  فاأنا  لذلك  �حلقيقية.   �ملجتمع  لقيم 
للو�سل فعال �ىل �لتغري �ملرجو ال بد من �لتم�سك 

بقيمنا و �لتغلب على �غر�ء�ت �حلياة.
�لو�سل للتغري م�سو�ر طويل يتطلب �الجتهاد 
ويبقى  نياأ�ض  �ن  يجب  ال  و�ل�سرب.  و�لعزمية 
�لتفاوؤل و�الأمل موجود ورغم كل ما يحدث على 

�الأر�ض.

ماجدولين الرفاعي

كن كما 
أنت .. 
ال كما 
يريدون

رأي

قلت ل�سديق يعرفني حق �ملعرفة باأنني �ساأعرفه على �بني خالل �جتماع 
عمل، و بالفعل قبل �الجتماع قدمت له جميع �ل�سيوف وجل�سنا نتحاور، بعد 

برهة �ساألني �ل�سديق: �أين �بنك؟
�أ�سرت له �إىل �ل�ساب �جلال�ض �أمامنا بلحيته و�بت�سامته!

ففغر �ل�سديق فمه ده�سة وقال ب�سرعة: �إذ� كان هذ� �بنك فكم عمرك 
�أنِت؟ وهذ� هو ردي على م�ساألة �لعمر: 

�سدقني �نا جادة فيما �أقول، �ذ� �حتجت يوما لعمليات جتميل، �و عملية 
الإز�لة �لتجاعيد فاإنني لن �تاأخر �أو �تردد  يف مر�جعة �الأطباء الإجر�ء �لالزم، 
�لتجاعيد روحي وقلبي  �أن تطال  �أخ�ساه  �لع�سر.. ولكن ما  فالتجميل مو�سة 
وتلك ال �أطباء ي�ستطيعون معاجلتها �أو جتميل ما تغ�سن من �سبابها ورونقها، 
و�الأهم،  و�لتفاوؤل،  و�لورد  بالفرح  روحي  �سباب  على  �حر�ض  زلت  ما  لذلك 
�البتعاد عن كل من يحاول و�سع �لع�سي يف �لعجالت وتوليد طاقة �سلبية يف 

حياتي.
�لذي  �لد�ئم  عدونا  و�لزمن  مرتني،  تعاد  ال  �حلياة  �أن  �لد�ئمة  قناعتي 
لذلك  فرحنا،  ذر�ع  ويل  عزميتنا  وتفتيت  ك�سرنا  �لو�سائل  مبختلف  يحاول 
�إىل جانبك،  �لزمن  وك�سبه  �لت�سالح مع  �ال  ثقة، ما عليك  و�أقولها لك بكل 
وبهذه �لطريقة ت�سحب �لب�ساط من حتت �أقد�م من يحاولون حتجيم �أمنياتك 
فلماذ�  �ملميزة  وطبيعته  �خلا�ض  جماله  عمر  فلكل  �لعمر،  بحجة  و�أحالمك 
ت�سجن نف�سك يف مر�آة �ملا�سي ومتار�ض طقو�ض �لبكاء على �أطالل �الأم�ض �لتي 

�ندثرت ولن تعود؟
ملاذ� ت�سر على ��ستح�سار �لذكريات �لعتيقة، و �سورك �لقدمية ومقارنتها 
�أن  قبل  منمنماتها  بكل  ومت�سك  �للحظة،  تعي�ض  ال  ملاذ�  و  �حلا�سر؟  ب�سور 
تنتقل �إىل �مل�ستقبل فتبكي على ما بّددته من وقت وتكون قد خ�سرت �حلا�سر 

و�مل�ستقبل ود��ستك عجالت �لزمن دون رحمة.
جتعلها  وال  متاحة  و�سائل  من  متلك  ما  بكل  روحك  �سباب  على  حافظ 
ت�سيخ وحتمل عكازها، وتذكر �أنك يف كل مرحلة عمرية كنت تظن باأنك كربت 
مقارنة مع من هم �أ�سغر منك �سنا، وبعد ذلك ندمت على ما �ساع من �لعمر 

دون �أن ت�ستخدمه كما ينبغي.
وتنتقل  �سنة  كل  �ستكرب  �نك  �عرفه  ما  ولكن  �الآن،  عمرك  كم  �أعرف  ال 
�إىل مرحلة عمرية �أخرى فاإن كان عمرك يف �لثالثني ع�ض هذه �ملرحلة بكل 
و�نت  �الأربعني  �سن  �إىل  فت�سل  ت�سرق جمالياتها  �لظروف  تدع  وال  تفا�سيلها 
خال �لوفا�ض من �لفرح و�ل�سعادة و�لنجاح، و�إن  كنت يف �ل�سبعني من �لعمر 
فتوة  من  تي�سر  ما  فاإ�ستغل  �أكرب  �سيخوخة  �إىل  مدة  بعد  �ستقفز  �نك  تذكر 
�حلب،  وت�ستحق  �حلياة،  ت�ستحق  فاأنت  تعي�سها  حلظة  بكل  و��ستمتع  روحك 
وت�ستحق �لعي�ض ب�سعادة يف كل عمر تكون فيه، �فتخر باإجناز�تك وجناحاتك، 
�إفتخر بوجود �والدك و�حفادك حولك، وال تفرط بحقك يف �لفرح خوفا من 

�لنقد وتذكر دوما �حلكمة �لتي تقول: �إر�ساء �لنا�ض غاية ال تدرك.
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الثقافة

يف �جو�ء ربيعية �ساجة بال�سم�ض و�لتوليب �لهولندي، 
مهرجانها  لل�سالم  �الأوروبية  �لعربية  �ملوؤ�س�سة  �أقامت 
�لثقايف �ل�سنوي يف مدينة روترد�م �لهولندية، و�لتي �حتفت 
ودول  �لهولندية  �ملدن  جميع  من  �لقادمني  بامل�ساركني 

�جلو�ر �الأوروبي.  
و�لنحت  �لت�سكيلي  للفن  معر�سا  �ملهرجان  ت�سمن 
باالإ�سافة �إىل �أم�سيات �سعرية ومو�سيقية وما بني هذ� وذ�ك 
كانت ر�ئحة �ملاأكوالت �ل�سورية تزيد �الألفة وتعطي للمكان 

حميميته.
بتنوع  و�لعربية  �لهولندية  �مل�ساركة  من  وبالرغم 
جن�سياتها: �لعر�ق، �ليمن، فل�سطني، �ملغرب، ليبيا، �إال �أن 
�سوريا كانت و��سحة �حل�سور بكل ذكرياتها ووجعها، ففي 
فن  �لنحت عرب �لنحات �سالح �حل�سني وهو �بن دير �لزور 
�لتي  �ملاأ�ساة  حجم  عن  �ملانيا،  �إىل  �حلرب  �سردته  �لذي 
�للجوء  ثم رحلة  �سوريا   �ل�سوري د�خل  �ل�سعب  لها  تعر�ض 
�ملفجعة، كما عرب �لنحات �ل�سوري ب�سري �حلمد �بن مدينة 
مبنحوتات  �ل�سوري  �لوجع  عن  هولند�  يف  و�ملقيم  حماه 
�ل�سوري  �الإن�سان  يعي�سه  ز�ل  ما  �لذي  �ملر  �لو�قع  حتاكي 
قبل هجرته وبعدها. �أما �لفنانة �لفل�سطينية �ل�سورية هدى 
لوحاتها  مو�سوعات  تنوعت  فقد  هولند�  يف  �ملقيمة  ديبان 
�حللبية  �لفنانة  كذلك  �ملجتمع،  وزيف  و�لفرح  �حلزن  بني 
مو�سوعات  لوحاتها  تناولت  فقد  �حلموي  ثر�ء  �ل�سابة 
وروح �حلياة  كانت حا�سرة مبنمنماتها  لكن حلب  خمتلفة 
لوحات  خالل  من  ونو�عريها  حماة  ح�سرت  كما  فيها، 
�لفنانة غانية كليب �ملقيمة يف هولند� �ي�سا، �لفنان �ل�سوري 
كبرية  جمموعة  عر�ض  �ملانيا  من  �لقادم  �لبورد�ين  وليد 
تنوع  ب�سبب  �ملعر�ض  زو�ر  �عجاب  نالت  وقد  لوحاته  من 
تعرب  �لتي  تلك  وبخا�سة  لوحاته  تناولتها  �لتي  �ملو�سوعات 

تها  �لقدمي وملكاته ق�سّ تاريخ درعا  �ملعتقل وعذ�باته،  عن 
على �حل�سور لوحات �لفنان �ل�سوري �ملقيم يف هولند� جهاد 

�سعود باالإ�سافة �إىل مو�سوعات �أخرى ج�سدها ري�سته.
ب�سعادة بالغة �سارك �لنحات �لهولندي هان�ض فالتنتو 
و�أظهرت  �الإن�سان  غور  �سربت  مبنحوتات  �ملعر�ض  يف 
دو�خله، و�أي�سا كان مل�ساركة �لنحاتة �لهولندية �نيا رومري 
من  منحوتاتها  عنه  عربت  مبا  �ملعر�ض  �جناح  يف  دوره  

مو��سيع �إن�سانية. 
�لهم �الإن�ساين و�ل�سيخوخة و�لربيع، بع�ض �ملو�سوعات 
هولند�  يف  �ملقيمة  �حللبية   �لفنانة  لوحات  تناولتها  �لتي 
من  دو�خله  يف  ي�سمره  وما  �الإن�سان  عن  حاجي،  رندة 
يف  �ملقيم  �حللبي  �لفنان  لوحات  عربت  خمتلفة  م�ساعر 
نعيم  رز�ن  �لليبية  �لفنانة  و�أما  �حل�سن،  ماهر  هولند� 
�ملغربي فقد �ساركت بعدة لوحات كان �لبحر �لذي تع�سقه 
عمار  �لعر�قي  �لفنان  كذلك  لوحاتها،  يف  ح�سور�  �الأكرث 
لوحاته  مو�سوعات  تنوعت  فقد  بلجيكا  من  �لقادم  �سالح 
)ليلة  م�سرحيته  خالل  من  �جلمهور  الإبهاره  باالإ�سافة 
�الإن�سان  ماأ�ساة  حتكي  موجعة  ميلودر�مة  وهي  بغد�دية( 
�لعر�قي يف ظل �الحتالل �الأمريكي للعر�ق وهي من تاأليفه 

ومتثيله، فقد �بدع باالد�ء حتى �أبكى �جلمهور تاأثر�
تاألق فر�سانه يف ق�سائد وجد�نية  �ل�سعر فقد  و�ما يف 
و�حلب،  و�ل�سيا�سية  �الن�سانية  بني  ما  مو�سوعاتها  تنوعت 
�سعيد  �ليمني  �ل�ساعر  قر�أ  للمهرجان  �الأول  �ليوم  ففي 
و�ل�ساعرة  �سحود،  جمال  �ل�سوري  و�ل�ساعر  �جلريري، 
�لعر�قية وئام �ل�سو�دي، و�ل�ساعر �لهولندي خو�ض، كما قر�أ  
و�ل�ساعر  علي،  عمر�ن  �ملانيا  من  �لقادم  �ل�سوري  �ل�ساعر 
�ل�سوري حممد زين �سحادة و�ل�ساعر �لعر�قي حممد �المني 
�ل�سوري  و�ل�ساعر  �لعر�قي �سالح ح�سن  و�ل�ساعر  �لكرخي 

�ل�ساب �سم�ض عبد �لعظيم.
ويف �ليوم �لثاين للمهرجان ح�سر من بلجيكا: �ل�ساعر 
�لعر�قي ماجد مطرود، و�ل�ساعر �لفل�سطيني عمر �لنادي، 
�مل�ساركات  تو�لت  ثم  �جلنابي،  �سياء  �لعر�قي  و�ل�ساعر 
ديبان،  هدى  �ل�ساعرة  هولند�،  �مل�سيف  �لبلد  �سعر�ء  من 
�ل�ساعر  د�ود،  حممد  �ل�ساعر  �لقا�سي،  �إبر�هيم  �ل�ساعر 
بالل  �ملغربي،  نعيم  رز�ن  �ل�ساعرة  حمادي،  �إبر�هيم 

كورفتي.
جمموعة  �أدى  �إذ  كبرية  ح�سة  و�لغناء  للمو�سيقى 
م�سلماين  �ن�ض  �ل�ساب  �ل�سوري  �لعازف  بقيادة  �لهو�ة  من 
�لرت�ثي  �لغناء  مع  تر�فقت  متنوعة  مو�سيقية  مقطوعات 

�لذي �سّد �حل�سور وجعله ينفعل وين�سجم معهم يف �لغناء.
�سرف  �سيف  �لقى  �ملهرجان   فعاليات  ختام  يف 
كلمته  �لب�سري  �سلمان  �لقدير  �لعر�قي  �لفنان  �ملهرجان 
�لرفاعي  ماجدولني  �ل�سيدة  �ملنظمة  مديرة  وزعت   ثم  
�ل�سهاد�ت  �لرفاعي  �لدكتور مهند  �الد�ري  برفقة مديرها 
من  كل  على  بل  فح�سب  �مل�ساركني  على  لي�ست  �لتقديرية 
�ساهم يف �جناح �ملهرجان  �لذي �سادت روح �حلب و�اللفة 
�لعربية  �ملدر�سة   �سالة  مدير  مقدمتهم  ويف  جنباته،  يف 
�لهولندية �لتي رعت �لن�ساط �الأ�ستاذ طارق �لد�ية، وعريفة 
�حلفل �سيلفا �الأفندي، وتلفزيون �سوريا وغياث �سو وجميع 
�الأيادي �لبي�ساء �لتي قد ال يت�سع �ملقال لذكرهم فقد حتول 

�ملكان خللية نحل �لكل يعمل بفرح.
ماجدولني  �ل�سيدة  قال  ملجلتنا  خا�ض  حديث  ويف 
روح  �أن  �ال  منظمتنا  عن  �لدعم  غياب  رغم   " �لرفاعي: 
باالإ�سافة  بعينه،  �لنجاح  هو  �ملهرجان  �سادت  �لتي  �ملحبة 
لتو�جد جيل �ل�سباب �لذي نحاول م�ساعدتهم لل�سعود �ىل 

قمة �لنجاح بثقة".

م���ه���رج���ان ال���رب���ي���ع ال���ث���ق���اف���ي ف����ي ه��ول��ن��دا

خاص ـ كل العرب
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الجمال حول العالم .. حقائق و غرائب

نسيمة أبرحوس

و�ل�سعور  و�لعاطفة  بالغريزة  مرتبطة  قيمة  هو  �جلمال 
�الإيجابي، وهو يعطي معنًى لالأ�سياء �حليوية، لي�ض له وحدة 
و  �خل�سوبة  مثل:  خمتلف  ب�سكل  ير�ه  �إن�سان  فكل  قيا�ض 

�ل�سحة و �ل�سعادة و �لطيبة و �حلب و �الإدر�ك.
مع  و�ن�سجامها  وتو�زنها  �الأ�سياء  يف�سر  �جلمال  �أن  كما 
�لطبيعة و يعتمد على جتارب �الجنذ�ب و�لعاطفة و�لبهجة 
�سامتة  جتربة  من  ين�ساأ  �جلمال  �حل�سي،  �لوعي  عمق  يف 

�إيجابية.
�إن �لنظريات �حلديثة للجمال ترجع مقايي�سه �إىل �أعمال 

�الإغريق �لفل�سفية قبل فرتة �سقر�ط و تربطه بالعالقة بني 
�لباحثني  بع�ض  يوؤيده  ما  هذ�  و  و�جلمال،  �لريا�سيات  علم 

�جلدد.
و�سعت  فمهما  و�ل�سخ�سية،  �لروح  جمال  هو  �جلمال 
كثرية  �سيحات  �بتكرو�  �أو  م�ستح�سر�ت جتميل  من  �لن�ساء 
�ستبقى �لطبيعية هي م�سدر �جلمال �لوحيد يف كل �لثقافات. 
و تختلف معايري �جلمال �لطبيعية بني مكان و�آخر فالبع�ض 
منها منطقي و�لبع�ض �الآخر غري معقول، لهذ� �ل�سبب دعونا 

نتعرف على مقايي�ض �جلمال للمر�أة حول �لعامل:
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زيارة جديدة للتاريخ : اغتيال ستالين 

�غتيل �ستالني بعد �ن رف�ض �عطاء جزيرة �لقرم لليهود حيث طالبت �للجنة �ليهودية ملناه�سة �لفا�سية 
بذلك، كان جو�به: "يف �سبيل �لقرم جرت دماء رو�سية كثرية، يجب �سحب هذ� �مللف من �لتد�ول". نحن 
�أدنا �ملرحلة �ل�ستالينية ب�سبب ما كتب يف �لغرب عن تلك �ملرحلة لكن ال �حد منا، وال �الحز�ب �ل�سيوعية 
�لعربية كاحلزب �ل�سيوعي �لعر�قي �لذي يرك�ض ور�ء فتات �سلطة �الحتالل ويتدرو�ض، ويدين �ل�سلطة 
�لعبا�سية الأنها )وفق ما يقول ��سحاب �لعمائم �ل�سود�ء و�لبي�ساء( �أنها قتلت �لكاظم ) �ملنا�سل من �جل 

�حلرية( وفق تعبري �ل�سيوعيني �لعر�قيني حلفاء �الحتالل. 
كل �الحز�ب �ل�سيوعية مل تكتب لنا كيف حتولت �مرب�طورية  كانت تعي�ض يف عهد �لعبودية )�لقنانة( 
�ىل قوة نووية وبلد� م�سنعا قبل �لتاآمر من قبل حر�ض �ل�سلطة �لبريقر�طية �لقدمي  وعلى ر�أ�سها )برييا( 
على حياة �ستالني عندما حتدث عن رف�سه �عطاء �لقرم لليهود وعن جتديد �ل�سلطة، و�سخ دماء �سباب 
يف �لوز�ر�ت و�للجنة �ملركزية بعد خطابه �ل�سهري يف موؤمتر �حلزب �ل�سيوعي �لتا�سع ع�سر بقوله "لقد 

�سخنا وعلينا �ن ن�سلم �لر�ية لل�سباب". 
 �أغتيل �ستالني بتو�فق �حلر�ض �لقدمي �لذي  كان يريد �حلفاظ على مكت�سبات �ل�سلطة، يوم �لثاين 
من �آذ�ر 1953 باإعطاء ممر�سته حقنة مميتة حتت ��سر�ف برييا ومل يعلن عن وفاته �إال بعد ثالثة 

�يام �ثر تقا�سم �ل�سلطة. 
تهمة  تلك  وكانت  لالنكليز،  �لعمالة  بتهمة  �جلرمية  على  ليغطي  )برييا(  خرت�سوف  �عدم  الحقا 

جاهرة يف حني كانت جرميته �غتيال �ستالني �لذي  �تفق عليه جميع من حكم بعد �ستالني. 
�الحز�ب �ل�سيوعية �لعربية كانو� ر�يحني ملو�سكو ور�جعني كاأنها درب حمام، ولكن مل نقر�أ لهم در��سة 

عن �لتنمية و�لنهو�ض ببلد�ننا �ملتخلفة. بل قر�أنا دفاعهم عن وجود ��سر�ئيل ملاذ�؟ 
يف  لال�سرت�كية  بقعة  �ستكون  �نها  معتقد�  قيامها  على  �سوت  �ستالني  زمن  �ل�سوفييتي  �الحتاد  الن 
منطقة �ل�سرق �الو�سط و�سوكة يف قفا �المرب�طوريات �ال�ستعمارية، وكان خمطئا يف ت�سوره هذ� الأنه 

كان يجهل �ملنطقة �لعربية. 
�إغتيال �ستالني مل �قر�أ الأي حزب �سيوعي عربي  �ل�سر �الآن  �لتي ك�سف عنها  للوثائق  رغم در��ستي 
در��سة و�حدة قدمت ل�ستالني حتذر من خطورة قيام هذ� �لكيان على �المة �لعربية، علما �ن كل �الحز�ب 
�ل�سيوعية �لعربية ن�ساأت يف �لثالثينات من �لقرن �ملا�سي. ومل يكن لها هدف �إال �ل�سر�ع مع �لتيار�ت 

�لقومية �لتي منت يف �ملنطقة بعد �النف�سال عن �لدولة �لعثمانية. 
�نا ل�ست من �ن�سار �ستالني لكن علينا �ن ن�ستنبط �لدرو�ض �مل�ستفادة من مرحلة �لتنمية �لعظمى 

�لتي قام بها، وجتاوز �خطائه. 
ن�ساالتهم،  ق�س�ض  �سوى  لهم  نقر�أ  مل  �لتنمية؟  عن  �لعربية  �ل�سيوعية  �الحز�ب  در��سات  �ين 

و�ملماحكات �لنظرية مع �لقوميني. 
غوربات�سوف  ك�سيدهم  لالمربيالية  ذيوال  ��سبحو�  �ن  بعد  �لقومية  باحلركة  �ليوم  �سامتون  كلهم 

ويلت�سني و�مثالهما من �خلونة �لذين ذهبو� �ىل �مريكا ي�ستجدون. فاأنهتهم �مريكا 
 لن �كتب �كرث عن هذه �الحز�ب �لتي مل تدرك �للحظة �لتاريخية للتحالفات بني �لقوى �لتقدمية يف 

�لوطن �لعربي من �جل نه�سته خا�سة يف فرتة عز �الحتاد �ل�سوفيتي �لعظيم. 
�ساأتوقف هنا الن كل �الديان علمتنا: �أن �ل�سرب بامليت حر�م.
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