
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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قــــــمــــــع الـــــــنـــــــشـــــــاط الـــــنـــــســـــوي 
فــــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز الـــــــــــــعـــــــــــــرب

هل ستكون المنطقة على صفيح ساخن!؟؟

حـــــــــــــــــــــــــوار بـــــــــــــــن شـــــــــاعـــــــــرتـــــــــن

أنــــــمــــــاط الـــــســـــلـــــوك األمــــريــــكــــي 
ــــام 2030 ــيـــال الــــعــــرب فــــي عـ حـ

اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــمــــــــســــــــيــــــــحــــــــيــــــــة
يــــنــــبــــغــــي عـــــــــــدم الـــــــــوقـــــــــوع فـــي 
شــــــــــــــــرك الــــــــتــــــــنــــــــاقــــــــض بــــيــــنــــهــــمــــا

ناصر القدوة:

األكـــــــــســـــــــســـــــــورات الـــــــرائـــــــجـــــــة فـــي 
2021  -2020 وشتاء  خريف  موسم 

بـــن الـــعـــرب والــعــروبــة
الـــــــوحـــــــدة  دون 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة ال 
أن  نــــــســــــتــــــطــــــيــــــع 
نحقق أي تقدم

الــــــــــــــواليــــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة بــــــــــن ســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات 
اإلنـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــاب: بـــــــــــــــيـــــــــــــــت ضـــــــــــــــيـــــــــــــــع بـــــــــوصـــــــــلـــــــــتـــــــــه

أولــــويــــات الــتــنــمــيــة اإلقــتــصــاديــة 
فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــربــــــــــي

لـــــــيـــــــســـــــيـــــــا بــــــــــــودرســــــــــــة 
ــــم فـــي  ــالــ ــ ــــعــ بــــطــــلــــة الــ
الــــــــــمــــــــــاكــــــــــمــــــــــة مــــــــــــــاذا 
الــــعــــرب كــــــل  قـــــالـــــت ل 

ــــة الـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة حــــــــــــــول زيــــــــــــــارة  ـــقــ ــيـــ ــ ـــقــ ـــحـــ الـــ
عـــــــــــــمـــــــــــــرو مـــــــــــــوســـــــــــــى الـــــــــــــــــــــى بـــــــــــغـــــــــــداد



ر�سوم للدكتور عادل اخلفاجي



2020 �سعبة على العامل ب�سبب جائحة الكورونا، ولكنها  بالطبع كانت ال�سنة املا�سية 
كانت اأ�سعب على الوطن العربي، خا�سة الردة اخلائبة للعديد من الأنظمة العربية التي 
التظاهرات  وقمع  الفل�سطينية،  للق�سية  والتنكر  ال�سهيوين،  الكيان  مع  للتطبيع  ذهبت 
ال�سبابية بالعراق ولبنان، واأتى تفجري مرفاأ بريوت املروع ليلقي بظالله على امل�سهد العربي 

املوؤ�سف.
نتمناه  ما  عن  بعيدًا  اجلديد  العام  اأبواب  على  العربي  الو�سع  اإ�ستقراء  حماولة  اإن 
التغول  مع  اأكرث،  ترديًا  �سي�سهد  رمبا  بل  املنظور،  باملدى  اإيجابية  اأي  يحمل  ل  ونرغبه، 
الأقليمي والدويل داخل الوطن العربي، ويف غياب اأي نظام ر�سمي عربي قد يت�سدى لهذا، 

ومع حالة تراجع قوى الثورة الوطنية والعربية ت�سبح ال�سورة اأكرث �سوداوية.
من  ال�سعبي  الغ�سب  ت�ساعد  رغم  اأ�سا�سية،  تغيريات  اأي  هناك  يكون  لن  العراق،  يف 
الهيمنة الإيرانية الب�سعة على الو�سع داخل العراق، اإل اإذا تدخلت الوليات املتحدة اأكرث، 
باملنطقة،  اأمريكا  على م�سالح  للحفاظ  بل  و�سعبه،  العراق  ل�سالح  يكون  لن  اأي�سًا  وهذا 

وحتجيم الدور الإيراين الأقليمي.
يف �سوريا، و�سمن و�سع املعار�سة ال�سورية املوؤ�سف، والدور ال�سهيوينـ  الإيراين للحفاظ 
على اإ�ستمرارية النظام الذي يخدم م�ساحلهم، والذي يراعي توازن امل�سالح المريكية ـ 
الرو�سية، فاإن النظام املجرم لن ي�سقط كما كانت اأهداف الثورة التي دفع ال�سعب ال�سوري 
ثمنًا باهظًا لها، دمًا وجرحى وت�سرد، واأن املمكن هو تغيريات �سكلية واأعادة تاأهيل النظام 

مع دخول اأطياف من املعار�سة كاأطراف حلكومة �سورية م�ستقبلية.
»مقا�س«  كانت على  اإذا  اإل  املنظور،  باملدى  النور  ترى  لن  املوعودة  اللبنانية  احلكومة 
حزب اهلل، مبا يخدم امل�سروع الإيراين باملنطقة العربية، وهذا لن يح�سل يف ظل املعار�سة 
ـ �سيعرقل  ـ باإيعاز اأيراين  العربية والدولية لهيمنة اإيران. ويف هذه احلالة فاإن حزب اهلل 
الأعمال  ت�سريف  حلكومة  واللجوء  احلكومي  الفراغ  على  واحلفاظ  حكومة،  اأي  ت�سكيل 
القائمة، التي ل ت�ستطيع قانونيًا وفعليًا مواجهة حزب اهلل اأو احلد من نفوذه، خا�سة تبي�س 

الأموال والتهريب واملخدرات وحتديدًا ال�سالح الذي يحتمي به.
�سيبقى اليمن غري �سعيدًا، والنفوذ الإيراين لن يزول بهذه ال�سهولة، وال�سعودية مل تقم 
باملطلوب للحفاظ على الو�سع اليمني، واإزاحة التدخل اليراين ـ احلوثي، وهذا الأمر اأدى 
اإىل تهديد الأمن الوطني ال�سعودي، وكان على ال�سعودية اأن ت�ساند القوى الوطنية العراقية 

والثورة ال�سورية لت�سكيل حمور فاعل �سد التو�سع اليراين بامل�سرق العربي.
يف فل�سطني، �ستكون املواجهة اأو�سح، وال�سعب الفل�سطيني عرب قواه احلية، مقبل على 
اإنتفا�سة جديدة كما يلوح بالأفق، وجميع املوؤ�سرات تدل على ذلك، واأن اجليل الفل�سطيني 

�سيحقق ما عجزت القيادات عنه، و�سيعود للقد�س ونابل�س وجنني ع�سر الثورة وعطرها.
�سحيح اأن الأمة العربية يف مرحلة حرجة، واأن ال�سورة تبدو قامتة، ولكنها اأمة ت�ستطع 
اأن تنه�س، وتنف�س اأ�سمال الذل الذي األب�سوه اإياها، واأن تنطلق جمددًا كطائر الفينيق، و 

لنتفاءل باخلري حتى جنده.

أ. علي المرعبي

على أبواب العام الجديد

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير
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�شركة التوزيع:
ال�سركة القومية للتوزيع

�سركة ال�سحافة التون�سية

جميع الآراء الواردة باملجلة تعرب عن راأي اآ�شحابها ولي�س بال�شرورة اأن تعرب عن راأي املجلة.

في هذا العدد

ال�سادة القراء
للمجلة  الإلكرتوين  املوقع  على  طالعوا 
�سليمان،  اإياد  للدكتور  الهامة  الدرا�سة 
التاريخ   يف  والباحث  جامعي،  املحا�سر 

وخمت�س يف علوم البيانات، حتت عنوان:
البيانات ال�سخمة والتعلم الآيل

و هي �ساملة لكل جوانب املعلوماتية

أولويات التنمية االقتصادية 
في الوطن العربي

األسباب اليت فجرت 
الثورة التونسية

ي�سارك بها الكثري من ال�سدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مازن الرم�ساين  مايز الدهمي  �سفاء البيلي  خليل مراد  زياد املنجد

  عبد النا�سر �سكرية  فا�سل ال�سباعي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  ماجدة جماح 
 ن�سيمة اأبرحو�س  �سلمى بن عمر  عالء التميمي   هالل العبيدي  رنا خالد  نزهه عزيزي   يو�سف اأبرحو�س   

نظًرا ملا اأثارته مذكرات ال�سيد عمرو مو�سى اأمني 
�سدر  الــذي  كتابه  يف  ال�سابق  العربية  اجلامعة  عام 
ال�سخرية  حد  اىل  و�سلت  كبرية  �سجة  من  مــوؤخــرًا 
عن  فيها  حتدث  التي  الفقرة  يف  خا�سة  والإ�ستهزاء 
يف  ح�سني  �سدام  بالرئي�س  ولقائه  بغداد  اىل  زيارته 
و�سرخ  اأع�سابه  يفقد  كاد  واأنــه   2002 العام  بداية 
وعليه  خطر  يف  الــعــراق  ــاأن  ب �ــســدام  الرئي�س  بوجه 
اإجــالء احلقيقية عن هذه  ولغر�س  ذلــك،  يــدرك  اأن 
الزيارة وما دار خاللها، فقد فعل جيًدا الدكتور ناجي 
الوطني  النظام  يف  العراقي  اخلارجية  وزير  �سربي 
ال�سابق، عندما اأو�سح احلقيقية الكاملة ك�ساهد حي 

كان م�سوؤول عن ملف العالقة مع المم املتحدة

الحقيقة الكاملة حول زيارة عمرو موسى الى بغداد



الــــــــوحــــــــدويــــــــة والــــــــــزعــــــــــات االنــــفــــصــــالــــيــــة

فرن�سا و الحتاد الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�سر: 12 جنيه    ال�سعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 
لرية    الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�س: 3 دينار

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(

ثمن الن�شخة

6
8
10
12

ــــي عــــــدم  ــــغـ ــبـ ــ ــنـ ــ اإلســــــــــــــــــام والـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة يـ
الــــــــوقــــــــوع فـــــــي شـــــــــرك الـــــتـــــنـــــاقـــــض بـــيـــنـــهـــمـــا 26

24
25 

ــــات  ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــــــواليــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة بـــــــن سـ
اإلنــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاب: بــــــــــــيــــــــــــت ضــــــــــــيــــــــــــع بــــــــوصــــــــلــــــــتــــــــه

مـــــــــالـــــــــي إيــــــــــــــــــــــران وتـــــــــــــــطـــــــــــــــورات األزمـــــــــــــــة 
الـــنـــوويـــة وتـــكـــالـــيـــف الــــــرد غــــر الــمــحــســوب
بــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروبـــــــــــــــــة
هـــــــــــــــل ســــــــــتــــــــــكــــــــــون الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة 
عـــــــــــــلـــــــــــــى صـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــح ســـــــــــــاخـــــــــــــن؟

ساسل »كيان فــارس« ُتكبل أيادي 
النشاط النسوي في أحــواز العرب

أنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاط الــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــوك األمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي 
2030 عـــــــــــــــــــام  فــــــــــــــي  الــــــــــــــعــــــــــــــرب  حــــــــــــيــــــــــــال 

مسرح وسينما وموسيقى من وراء الشاشات
كــــيــــف غــــــر كـــــــورونـــــــا مــــفــــهــــوم الــــــعــــــرض الـــفـــي

لـــــــــــــــيـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــا 
بـــــــــــــــــــــودرســـــــــــــــــــــة 
بــطــلــة الــعــالــم 
في الماكمة 
مــــــــــــــــاذا قـــــالـــــت 
الــــعــــرب ــــل  كــ ل 

ناصر القدوة: 
دون الوحدة الوطنية ال نستطيع أن نحقق أي تقدم



السياسة

�سيناريوهات،  خالل  النتيجة،  على  لالإنقالب 
من بينها ع�سكري.

ومع اإقرتاب اليوم املوعود، يبدو الكونغر�س 
منق�سما على نف�سه، كما يبدو احلزب اجلمهوري 
وقع  بعدما  خا�سة  التعبري  �سح  اإن  »مفتتا« 
املحكمة  طالبت  وثيقة  على  اأع�سائه  من   106
ما  الإنتخابية،  النتيجة  بقلب  العليا  الإحتادية 
»دميقراطية«  �سفعة  موجهة  الأخــرية  رف�سته 
باملعنى الكامل ملت�سقة بالد�ستور، رغم غالبية 

اأع�سائها اجلمهوريني.
ال�سلطات  ق�سمت  التي  الطريقة  وبنف�س 
كــان  والــقــ�ــســائــيــة،  والــتــنــفــيــذيــة  الت�سريعية 
بني  نف�سه،  على  منق�سما  الأمــريــكــي  املجتمع 
و�سرقة  بـ«التزوير  ترامب  ــاءات  لإدعـ م�سدق 
الإنتخابات«، وبني راف�س لها، و�سط دح�س كل 
55 ق�سية رفعها  املحاكم وامل�سوؤولني لأكرث من 
فريق ترامب يف خمتلف درجات املحاكم لقلب 
النتيجة. لقد بدا املجتمع الأمريكي اأمام و�سع 
من  الآلف  مئات  اإحت�سد  حينما  م�سبوق،  غري 
مهددين  وهائجني،  م�سلحني  ترامب،  موؤيدي 
الذي  الهدير  ذلــك  والعنف،  بالقوة  وهــادريــن 
يف  وزاد  ترامب،  هياجه  �سيحات  على  رق�س 

عناده لرف�س النتيجة املح�سومة. 
وبينما ي�ستعد بايدن لتويل مهامه الرئا�سية 
على  تطغي   ،2021 يناير   20 يف  املفرت�سة 
من  خمـــاوف  والـــربملـــاين  ال�سيا�سي  املــ�ــســهــد 
والع�سكرية  املدنية  ل�سلطته  ترامب  اإ�ستخدام 
له. خرباء  تعد  التي مل  ال�سلطة  على  لل�سيطرة 
وم�سوؤولون اأمريكيون �سابقون، ومواقع و�سحف 
اإحتمالت  عن  ت�سريبات  اإىل  اأ�سارت  اأمريكية 
لرحيله،  مــتــحــديــا  نهجا  ــرامــب  ت ي�سلك  اأن 
احل�سابات  لت�سفية  »عرجاء«  خطوات  ويتخذ 
لو�سع طابع  نهائية  اإجــراءات  و�سن  ال�سخ�سية 

دائم، على حكومة الوليات املتحدة.
امل�سهد  على  تهيمنان  قــامتــتــان  �ــســورتــان 
�سيناريوهني  تر�سمان  الأمــريــكــي،  ال�سيا�سي 
حدوثهما  ــمــال  اإحــت قـــوة  مــن  زاد  حمــتــمــلــني، 
لفريق  املنقطعة  غري  والت�سريحات  امل�ساعي 
ترامب النتخابي، وفريقه القانوين وم�ست�ساريه 
حتركاته،  له  ي�سوغون  الــذي  الأبي�س،  بالبيت 

حتى لو كانت خمالفة للد�ستور.
من  ر�ــســح  الـــذي  الأول  ال�سيناريو  ويــبــدو 
 20 البي�س يف  البيت  ترامب يف  اإجتماع عقده 

للكونغر�س  جل�سة  اأخطر  تنعقد  اأيــام  بعد 
الأمريكي بغرفتيه )النواب وال�سيوخ( للت�سديق 
الرئا�سية املثرية للجدل  الإنتخابات  نتائج  على 
فوز  واأفــرزت   ،2020 نوفمر   3 يف  جرت  والتي 
اأ�ــســوات  بـ306  بــايــدن  جــوزيــف  الدميقراطي 
من املجمع الإنتخابي. ذلك الفوز الذي رف�سه 
دونــالــد  اجلــمــهــوري  وليــتــه  املنتهية  الرئي�س 
املعلنة  الأنــبــاء  وتــواتــرت  الــيــوم،  تــرامــب حتى 
وامل�سربة بعزمه اإ�ستخدام �سلطته للمرة الأخرية 
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أ.لهيب عبدالخالق

الواليات المتحدة بن سيناريوهات 
ــتــــه ــلــ اإلنــــــــــــقــــــــــــاب: بــــــيــــــت ضــــــيــــــع بــــوصــ



Janvier 20217 / كانون الثاني 2021 العدد 29

اإ�ستخدام  حيث  من  خطريا   ،2020 دي�سمرب 
القوة الع�سكرية. لقد برزت فكرة منح اجلي�س 
ال�سلطة التنفيذية والق�سائية »القانون العريف« 
ــر  دوائ يف  الأول/ديــ�ــســمــرب  كــانــون  مطلع  منذ 
�سي�سمح  ما  له،  حما�سا  الأكــرث  ترامب  موؤيدي 
بتنظيم  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بتكليف  لهم  وفقا 
احلكومة  ت�ستعمل  ومل  جديد.  رئا�سي  اإقــرتاع 
منذ  العريف«  »القانون  بـ  ي�سمى  ما  الفيدرالية 
اأجراها  درا�سة  ووفق  الثانية.  العاملية  احلرب 
ــك يتطلب  »مــركــز بــريــنــان لــلــعــدالــة«، فـــاإن ذل

ح�سول ترامب على موافقة من الكونغر�س.
ال�سيناتور اجلمهوري ميت رومني على  ورد 
�سا�سة »�سي اإن اإن« قائال اإن »هذا لن يح�سل، 
لن يحقق كل ذلك اأي نتيجة«. ورغم نفي ترامب 
يف تغريدته ق�سة »القانون العريف«، اإل اأنه كان 
يبحث يف  دي�سمرب   21 التايل  اليوم  اإجتماع  يف 
تاميز«،  »نيويورك  ل�سحيفة  وفقا  اخليار  هذا 
اأغلب م�ست�ساريه  اإىل رف�س  اأي�سا  اأ�سارت  التي 

فورا فكرة فر�س »القانون العريف«.
وجملة  »اأك�سيو�س«  وموقع  تاميز«  »نيويورك 
اإمكانية  عن  �ساأل  »ترامب  اأن  اأكدوا،  »فورب�س« 
نتائج  لإلغاء  الأمريكي  اجلي�س  من  قوات  ن�سر 
التي  املــخــاوف  وهــي  الرئا�سية«،  الإنتخابات 
ال�سابق مايكل  القومي  اأثارها م�ست�ساره لالأمن 
ترامب  »اإن  قائال:  بيوم  الإجتماع  قبل  فلني، 
التي  املتاأرجحة  الوليات  يف  اجلي�س  ين�سر  قد 
خ�سرها اأمام بايدن من اأجل اإعادة الإنتخابات 
الوليات  »داخــل  قائال:  وا�ستطرد  الرئا�سية«. 
املتاأرجحة، اإذا اأراد ذلك، ميكنه اأخذ القدرات 
واإعــادة  الــوليــات  تلك  يف  وو�سعها  الع�سكرية 

اإجراء انتخابات فيها كلها«.
اأنه حتى بع�س كبار  وذكر موقع »اأك�سيو�س« 
من  اإنزعجوا  قد  لرتامب  املخل�سني  امل�سوؤولني 
�سلوكه، مبا يف ذلك اإهتمامه باآراء فلني، وقال 
اأحد كبار امل�سوؤولني اإن الرئي�س »يق�سي وقته يف 
�سراحة  يقولون  الذين  املتاآمرين  اإىل  التحدث 
اإن اإعالن الأحكام العرفية لي�س بالأمر املهم«. 

اإهتمام  من  املت�ساعدة  املــخــاوف  وت�سمل 
الأحكام  عن  لفلني  اجلامح  باحلديث  ترامب 
على  لل�سيطرة  تنفيذي  »اأمــر  وفكرة  العرفية، 
�سيدين  ح�سول  �سبح  ومــن  الت�سويت«،  اآلت 
نظرية  �ساحبة  الإنــتــخــابــيــة  املــحــامــيــة  بـــاول 
اأمني  وت�سريح  حكومية  �سلطة  على  املوؤامرة، 
كبريا  م�سوؤول  الأمر  ذلك  ودفع  امل�ستوى.  رفيع 
يف الإدارة الأمريكية اإىل القول اإنه عندما »يعيد 
يف  �سيا�سيني  بو�سع  التهديدات  تغريد  ترامب 
ال�سجن، ويق�سي وقته يف التحدث اإىل جمانني 
املـــوؤامـــرة الــذيــن يــقــولــون عــالنــيــة اإن اإعـــالن 
فمن  الكبري،  بــالأمــر  لي�س  العرفية  الأحــكــام 

انتهاء  كيفية  ب�ساأن  القلق  يبداأ  األ  امل�ستحيل 
ذلك«.

ويف نف�س الإطار، كان رودي جولياين رئي�س 
بكني  اإت�سالت  يجري  ترامب،  حمامي  فريق 
وزارة  يف  القيادة  يف  الثاين  الرجل  كوت�سينيلي 
باإمكان  كان  »اإذا  عما  وي�ساأله  الداخلي،  الأمن 
اآلت  على  الإ�ــســتــيــالء  الــوطــنــي  الأمـــن  وزارة 
مارك  الأركــان  رئي�س  رف�س  بينما  الت�سويت«. 
تلك  ب�سدة  �سيبولوين  بــات  وامل�ست�سار  ميدوز 

الأفكار يف نف�س اجلل�سة.
من  ــوف  اخلـ خيمة  ين�سر  �سيناريو  ذلـــك 
ترامب،  يدغدغ خميلة  بات  »اإنقالب ع�سكري« 
احلــفــاظ  مــن  يتمكن  مل  كــر�ــســي  اإىل  ليعيده 
ال�سيناريو  لــكــن  الــرعــنــاء.  ب�سيا�ساته  عليه 
اأقــدام  الأر�ــس حتت  يزلزل  قد  الــذي  الأخطر 
قانون  ا�ستخدام  هو  الأمريكية،  الدميقراطية 
»ذا  ملوقع  تقرير  رجح  الذي  النتخابي«،  »العد 
جل�سة  يف  اإليه  وحلفائه  ترامب  يلجاأ  اأن  هيل« 

الكونغر�س يوم 6 كانون الثاين/يناير 2021. 
اإىل  اجلمهوريني  ورفاقه  بن�س  ي�سعى  فقد 
القانون الذي عمره اأكرث من مئة عام للمماطلة 
اإىل  املراقبون  وي�سري  الأ�ــســوات.  تعادل  وك�سر 
القواعد  تلك  لإ�ستغالل،  ي�سعى  قــد  بن�س  اأن 
حتى  قــرار  اأي  تاأخري  يف  اجلمهورين  مل�ساعدة 

الـ18 من يناير املقبل على الأقل.

الــد�ــســتــور  اأن  الــقــانــون  خــــرباء  ــح  ــو�ــس وي
وجود  »عدم  حالة  يف  اأنه  على  ن�س،  الأمريكي 
فائز بالهيئة الإنتخابية«، يختار جمل�س ال�سيوخ 
الــنــواب  جمل�س  يــخــتــار  فيما  الــرئــيــ�ــس  نــائــب 
اإنتخابية.  نتيجة  وجود  عدم  بدعوى  الرئي�س، 
جمل�س  يف  الدميقراطية  الأغلبية  ت�ستطيع  ولن 
النواب اإختيار بايدن كرئي�س، لأنه عند اإختيار 
خالل  مــن  الــنــواب  جمل�س  ي�سوت  الرئي�س، 
اجلمهوريون،  عليه  ي�سيطر  الذي  الولية،  وفد 
وبالتايل �سيكون املن�سب الرئا�سي فارغا بحلول 
20 يناير/كانون الثاين، ما يعني دخول »قانون 

اخلالفة الرئا�سية« حيز التنفيذ.
وهنا �سيربز �سراع من نوع اآخر، قد يف�سي 
�سي�سارع  ــارغ،  ف رئا�سة  كر�سي  اإىل  بالنهاية 
تطلب  لو  حتى  لهم،  يبقوه  اأن  الدميقراطيني 
التعديل  مبوجب  املعطل  الثلث  اإ�ستخدام  الأمر 
)12( للد�ستور، ووفق عملية معقدة من الرف�س 
بايدن  الدميقراطيون  ي�ستبدل  قد  والنق�س، 
كر�سي  لت�سغل  بيلو�سي  نان�سي  النواب  برئي�سة 

الرئا�سة.
مــن خو�س  قــلــق حقيقي  هــنــاك  بـــات  لــقــد 
احلزبني الأمريكيني الرئي�سيني �سراعا خطريا 
الإدارة.  على  لل�سيطرة  ال�سلطة  على  و�سر�سا 
ويبدو اأن الإنتخابات الأخرية عملت على تاأ�سيل 
املزاج الإنف�سايل مبرارة يف الوليات املتحدة، 
اأن »تفتيت« هذه الوليات قادم  وراأى الكثريون 
ل حمالة، رمبا بعد دورة اأو دورتني اإنتخابيتني. 
وبغ�س النظر عمن �سيجل�س على كر�سي البيت 
جمرات  على  كالقاب�س  �سيكون  لكنه  البي�س، 
كثرية لن حترقه فقط، بل �ستحرق العامل الذي 

علق ق�ساياه على بيت �سيع بو�سلته.
   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   

لقد بات هناك قلق 
حقيقي من خوض الحزبين 
األمريكيين الرئيسيين صراعا 
خطيرا وشرسا على السلطة 

للسيطرة على اإلدارة



السياسة

وبعد عام 1979 تبنت ايران منهج ايديولوجي 
اىل  ال�سفوية  الفقيه  وليــة  بت�سدير  �سيا�سي 
فكرة  ــاء  اإحــي اىل  وت�سعى  ــرب،  ــع ال جــريانــهــا 
واأحقاد  عقد  تدفعها  الفار�سية  الإمرباطورية 
قوتها  لإبراز  والعرب،  العراقيني  �سد  تاريخية 
نفوذها  وتــو�ــســيــع  الإقــلــيــمــيــة  مكانتها  ــذ  واأخــ
اخلليج  منطقة  يف  والإقــتــ�ــســادي  ال�سيا�سي 
ومنطقة ال�سرق الأو�سط، كما اأن اإمتالك اإيران 
ي�سكل  واأمريكي،  �سهيوين  بدعم  نــووي   �سالح 
معادلة تعمل على تغيري قواعد اللعبة مبا ي�سمن 
لها اإقامة كتلة �سيا�سية ت�سم ايران وجمهوريات 
يف اآ�سيا الو�سطى، لإ�سعاف حتالفات اأمريكا مع 
اإ�ستعادة  العربية، ف�سال عن  عدد من النظمة 
نفوذها بني الأقليات ال�سفوية املنت�سرة يف دول 
امل�سرق العربي واخلليج، للدفاع عن م�ساحلها 
دول  ال�سعودي يف  النفوذ  لإ�سعاف  و  املذهبية، 
ال�سدام  الثانية،  واملرحلة  ال�سالمي.  العامل 
تناق�س  ب�سبب  المريكية  املتحدة  الوليات  مع 
المريكية  املتحدة  الوليات  واإدراك  امل�سالح، 
خــطــورة تــقــرب اإيــــران مــن جــمــاعــات داعــ�ــس 

الرهابية.
 يف عهد الرئي�س ترامب واإعتمادها توجهات 
اإ�سالمية متطرفة، و�سعيها اإمتالك �سالح نووي 
يهدد امل�سالح المريكية وحلفائها، وخلق حلفاء 
اأكــربا من  قدرا  تعك�س  املنطقة   لها يف  موالني 
ي�سمح  بحيث  الإقليمية   الزعامة  ال�سراع على 
لها اإف�سال م�سروع  ما ي�سمى ال�سالم المريكي 

– الغربي يف املنطقة. 
املا�سيني،  العقدين  خــالل  ــران  اإيـ حــاولــت 
ع�سكرية  قـــدرات  على  احلــ�ــســول  يف  ال�سعي 
الإقليمي  للو�سع  نظرتها  ظــل   يف  و�سيا�سية 
والدويل املحيط بها، وخا�سة القوى التي متتلك 
وباك�ستان  ورو�سيا  ال�سني  مثل  النووية  القوة 
والـــكـــيـــان الــ�ــســهــيــوين، دفــعــهــا لــلــعــمــل على 
املدى،  بعيد  بال�ستي  �ساروخي  �سالح  اإمتالكها 
ال�سرتاتيجية  القوى  ميزان  التوازن يف  لتحقيق 
الأقليات  على  ال�سيطرة  يف  ورغبتها  القليمية، 
اهدافها  لتحقيق  كــاأدوات  وتوظيفها  ال�سفوية 

القومية يف املنطقة.

بــلــدان الــعــامل تنوعا  اأكـــرث  اإيـــران مــن  تعد 
على  املهيمن  الفار�سي  وال�سعب  ودينيا،  عرقيا 
والأغلبية  باملئة.   40 ن�سبته  يتجاوز  ل  املقاليد 
ــني  ــ هــم الــعــرب والكــــراد والــرتكــمــان والأذري
والبلو�س والأرمن، وهذا التنوع الب�سري تعر�س 
التمييز  اىل  احلكم،  اىل  خميني  و�سول  منذ 
ب�سبب  الــعــنــ�ــســري،  والإ�ــســطــهــاد  والــتــفــرقــة 
القومية  والعقلية  التاريخي  الفار�سي  ال�سلف 

ال�سفوية املت�سددة  ل�سلطة املاليل احلاكمة.
العالقات  مــرت  ال�سيا�سي  ال�سعيد  وعلى 
يف  اأولــهــا  مبرحلتني،  الأمريكية   – الإيــرانــيــة 
ــقــرن املــا�ــســي، وخـــالل احلــرب  ثــمــانــيــنــات ال
الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة ظــهــر نـــوع مــن الــتــعــاون  
الكيان  مــع  ــراين  ــ الإيـ والــعــ�ــســكــري  ال�سيا�سي 
ال�سابق،  ال�سوفيتي  ــاد  الإحت ك�سفه  ال�سهيون 
الأرا�سي  يف  الأرجنتينية  الطائرة  �سقوط  بعد 
الرو�سية التي كانت حتمل �سفقة �سالح �سهيوين 
اىل اإيران بهدف اإ�ستمرار احلرب مع العراق، و 
ثانيها يف فرتة اإدارة اوباما، متكنت من اإخرتاق 
اأربعة بلدان عربية هي: العراق و�سورية ولبنان 
وال�سعودية  البحرين  اإخرتاق  وحاولت  واليمن، 

وم�سر وغريها.
تتمتع  �سرتاتيجي،  اجليو  ال�سعيد  وعلى 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  مهم  مبوقع  اإيــران 
متمثال ب�سيطرتها على م�سيق هرمز، وثاأثريها 
النفطية  ــمــرات  امل يف  املــالحــة  عــلــى  املــبــا�ــســر 
اإحتياطي  يقدر  اإذ  املندب،  بــاب  عرب  الدولية 
العامل.  يف  ــة  دول ــع  راب باأنها  والــغــاز،  النفطي 

مـــــــــــــالـــــــــــــي إيـــــــــــــــــــــــــــــــران وتـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــورات األزمـــــــــــــــــــــة 
الــــــنــــــوويــــــة وتـــــكـــــالـــــيـــــف الــــــــــــرد غـــــــر الــــمــــحــــســــوب

د. خليل مراد

السياسة

Janvier 2021 / كانون الثاني 2021 العدد 29 8



واأثار الت�سلح الإيراين القلق يف منطقة اخلليج العربي، خا�سة بعد اأن 
اأ�سبح التهافت الإيراين على �سراء ال�سالح يوؤثر على البيئة ال�سرتاتيجية 
للم�سالح  املهدد  انه  امتلكت �سالح �ساروخي تزعم  ان  املنطقة، وبعد  يف 
باأن  القرارالمريكي،  �سانع  لدى  �سكوك  اأثــارت  وال�سهيونية،  الأمريكية 
هذا التطوراإذا تزامن مع اإمتالكها �سالح نووي يهدد فعليا الأمن القومي 
اأمام  الطريق  لأنه ميهد  اأثارت قلق دول اخلليج،  والدويل، كما  الأمريكي 
�سباق ت�سلح يف املنطقة، ولذلك ت�ساعدت الدعوات للحد من هذا ال�سالح 
املاليل  تلقي  الأزمــة،  �سخونة  من  زاد  ومما  الآوان،  فــوات  قبل  اخلطري 
�سفعة مدوية من خالل ت�سريحات الرئي�س الأمريكي املنتَخب جو بايدن، 
ل�سحيفة »نيويورك تاميز« الأمريكية، حيث قطع الرجل، باأن فكرة اإيران 
نووية غري مقبولة باملرة، ب�سبب تهديدها لالأمن القومي الأمريكي والعاملي 
الإيــراين  ال�ساروخي  الربنامج  اأن  اإعتباره  على  عطفًا  �سواء،  حد  على 

البالي�ستي قد يكون مدعاة لعودة العقوبات بطرق اأ�سد اإذا لزم الأمر .
واجلدير بالإ�سارة ان ت�سريحات بايدن جاءت يف وقت ح�سا�س ومثري، 
بعد اإغتيال العامل النووي حم�سن فخري زاده، حيث الداخل الإيراين يغلي، 
اأعلى ال�سلم القيادي، و�سوًل اإىل الفئات اليرانية املنقادة لل�سعارات  من 
بعد  اإيــران  عليه.  و�سع حت�سد  باأي حال يف  اإيــران  تبدو  ل  الدمياغوجية، 
ال�سربة مبا�سرة اإتخذت قرارات منفعلة يف جمل�س النواب بوقف التفتي�س 
النووي، اأقره251 نائبًا من اأ�سل 290. ومينح الدول الأوروبية ثالثة اأ�سهر 
لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز يف ايران، وال�سماح لها بالو�سول 
اىل النظام امل�سريف العاملي. وقرار اآخر وافق عليه الربملان اليراين، يف 
زيادة ن�سبة تخ�سيب اليورانيوم لت�سل اإىل 20 يف املائة، واإ�ستخدام اأجهزة 
طرد مركزي جديدة واأكرث فاعلية، ومن اإنتاج الإيرانيني اأنف�سهم، لت�سريع 
ح�سول ايران على املادة اخلام لقنبلتها النووية، وهي ردود فعل عنرتية 
بعيدة عن منطق العقل، رمبا تاأتي بنتائج عك�سية، على ايران !! ذلك اأن 
اأوروبا �سوف تتحلل  اأن  جمرد التفكري يف خطوات تنفيذية مت�سرعة تعني 
من اأي عالقة بالإتفاقية النووية القدمية، ويف الوقت ذاته تقطع الطريق 
على اأي حماولة ولو يائ�سة، من اإ�ستقطاب الرئي�س  المريكي بايدن، �سمن 

حلقة جديدة من حلقات التالعب الإيراين للو�سول اإىل الهدف املن�سود.
ال�سوؤال الخري: ما تكاليف الرد، وما ثمن ال�سمت املدوي يف الداخل 
تدفع  للماليل،  املذهبي  الهيجان  اأن  وخا�سة  ع�سري،  اجلــواب  اليــراين؟ 
اأن التخاذل  �سناع القرار لالإنتقام ولي�س باإجتاه التهدئة، ويف�سر البع�س 
الإيرانيني  ماليني  اأعــني  يف  القرار  �ساحب  يظهر  �سوف  الإنتقام،  عن 
املتاأثرين بالدعاية الإيدلوجبة احلاكمة، يف �سورة اخلائف واملرتع�س يده، 
عن  بعيدة  خمملية  واأحــالم  هالمية  كلها  الثورية«  »املنظومة  اأن  يعني  ما 
الواقع، ما ميكن ان يدفع ال�سارع الإيراين اىل ثورة ل ت�سد ول ترد. واإيران 
تدرك جيدا، اأن اأبواب اجلحيم �سوف تنفتح جبهتها حال اأي تهور، بدون 
اأن حت�سب الأمور مبعايري املنطق واحلكمة و توازن القوى، ونتائجها تكون 
وخيمة على دول املنطقة والعامل، رمبا تقود اىل حرب عاملية ثالثة او تدفع 
الذرية  ال�سربة  بعد  اليابان  فعلت  كما  الإ�ست�سالم،  راية  رفع  اىل  اإيــران 

الأمريكية يف هريو�سيما وناكازاكي.  
    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

اإلستبداد 
وأمن 

الكيان 
الصهيوني

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

 بعد احتالل فل�سطني والإعالن عن قيام الكيان ال�سهيوين، 
املواطنني  بتطوع  جتلى  عربي  �سعبي  برف�س  الكيان  هذا  قوبل 
الفعل  لكن  الإنــقــاذ،  بجي�س  اآنــذاك  �سمي  ما  يف  للقتال  العرب 
من  ُيقاد  اجلي�س  هــذا  لأن  اأهــدافــه  حتقيق  ي�ستطع  مل  ال�سعبي 
الأيام  يوم من  يكن يف  ال�سهيوين مل  فالكيان  العربية،  الأنظمة 
مبا�سر  غري  برتتيب  جــاء  فمعظمها  العربية،  الأنظمة  يخ�سى 
منه، وحتى عندما وّقع معاهدات ال�سالم مع بع�سها، كان ذلك 
ل يقلل من تخوفه من الفعل ال�سعبي العربي، فال�سالم املربم كان 
التطبيع مع هذا  يرف�س  العربي  ال�سعب  بقي  بينما  الأنظمة،  مع 

الكيان الغا�سب وكان ذلك ي�سبب هاج�سًا مرعبًا لل�سهاينة.
ال�سهيوين  الكيان  جعل  اإنهائها  يف  والرغبة  الهواج�س  هذه 
واإبعاده عن ق�سيته املركزية  العربي  املواطن  يعمل على تروي�س 
التي ت�سغله، وكانت الأنظمة اأداة فعالة بيده لتحقيق ذلك، حيث 
لقمة  بتاأمني  واإلهائهم  وجتويعهم  املواطنني  اأفواه  بتكميم  بداأت 
اأق�سى ما يتمناه مواطننا بعد عقود من  اأبنائهم، واأ�سبح  عي�س 
الإ�ستبداد اأن يوؤمن خبز اأطفاله، وعدم التفكري بغري هذا الأمر، 
اأ�سبح  الأمــة،  يف  ب�سيط  حدث  لأي  ويتظاهر  يثور  كان  ان  فبعد 
)كما  عربية  عوا�سم  ال�سهيوين  الكيان  اإحتل  ولو  حتى  يهتم  ل 
ح�سل يف احتالل بريوت(، ثم تابعت الأنظمة �سل�سلة الرتوي�س 
القوى  كل  عليه  اإنق�ست  ال�سعب  ثار  وعندما  القمع،  مبمار�سة 
املعادية، واإ�ستدعيت جيو�س دول لقمعه، و�سي�ستمر القمع والقتل 
اىل اأن يقبل مبا يخطط لبلداننا، وي�سرخ املواطن باأعلى �سوته 
)ق�سمونا واأريحونا( وعندها تنتهي مهمة الأنظمة، وتبداأ ال�سيادة 
ال�سهيونية على كامل املنطقة، بعد اأن ي�سبح الكيان ال�سهيوين  

اأكرب دولة يف املنطقة، جغرافيا ودميغرافيا، واأقواها اإقت�ساديا،
الكيان  حتقيق  و�سائل  من  و�سيلة  كــان  الأنظمة  فاإ�ستبداد 
ال�سهيوين لأهدافه واإن حتققت هذه الأهداف مرحليًا فاإنها لن 
قراره  ي�ستعيد  اأن  العربي  للمواطن  ولبد  نهاية،  ل  ما  اىل  تكون 
الذين  خدعونا  واأذنابه  ال�سهيوين  الكيان  الفر�سة على  ويفوت 

وحكمونا ب�سعارات براقة زائفة.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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د. عبدالناصر سكرية

العرب ذا دللة كافية على  مل يعد م�سطلح 
وا�سح  ثقايف  اأو  �سيا�سي  او  اإجتماعي  م�سمون 
بجميع  العربية  البالد  ابناء  هم  العرب  حمدد. 
واإنتماءاتهم  توجهاتهم  واإختالف  م�ستوياتهم 
ال�سيا�سية.  وولءاتــهــم  ومذاهبهم  واأديــانــهــم 
على  للدللة  اإل  امل�سطلح  ا�ستخدام  يكفي  ل 
تناق�سات  من  اأحيانا  بينهم  مبا  جميعا  هــوؤلء 
متعددة  اإ�سكاليات  ت�سود  وحــروب،  و�سراعات 
واملقا�سد،  الإفــهــام  وتــربــك  املفاهيم  تخلط 
بع�سها عفوي بريء وكثري منها خبيث مق�سود.

الإن�سان  ي�ستخدمها  الـــربيء،  منحاها  يف 
اأو  خلطر  يتعر�س  حينما  مكان  كل  يف  العربي 
ين�سره  ول  لــعــدوان  يتعر�س  اأو  اأزمـــة  جتتاحه 
ويذود عنه اأحد من »العرب« فريوح ي�سب وي�ستم 
هوؤلء العرب ويتهمهم بنعوت �سلبية كثرية ت�سل 
اأحيانا اإىل �ستيمة العروبة ذاتها، بل حتى واإنكار 

وجودها و�سول اإىل التربوؤ منها.
ل يلبث هذا املوقف الغا�سب العابر اأن يختفي 
مع اأول ظهور لأية اإجراءات ت�سامنية اأو م�ساعر 
واإن  املخاطر  فتواجه  الأحداث  تخرتق  حما�سية 
وتعبريعن  عابرة  اإذن  فهي  دحرها.  ت�ستطع  مل 
تلب�س العروبة ل�سخ�سية هذا الإن�سان ذاته، وما 
حنقه من العرب اإل لأنه يف داخله ي�سعر باإنتمائه 

اإليهم واإن �سخط على تق�سريهم جتاهه.
يحاول  الــذي  ذاك  فهو  ال�سلبي  املنحى  اأمــا 
فيحولها  الغا�سبة  امل�ساعر  هــذه  مثل  توظيف 
للعروبة  منكر  اإ�سرتاتيجي  عقائدي  موقف  اإىل 
اأ�سا�س  على  ليتخذ  العمالنية  لتجلياتها  راف�س 
العربية  الأمة  جتاه  عدائيا  موقفا  الرف�س  ذلك 
يرافق  ما  مع   - جميعا  العرب  �سد  اأي   - كلها 
هذا العداء من اإرتهان مل�ساريع اأجنبية م�سبوهة 

السياسة

الوجود  على  م�ستمال  للم�سريالعربي  معادية 
العربي ذاته.

هذا املوقف العقائدي املعادي يتخذ الت�سليل 
مكونات  جميع  بــني  اخلــلــط  اإىل  ــوؤدي  يـ منهجا 
واإجتاهات اأبناء العرب وو�سعهم يف �سلة واحدة، 
على  العرب  م�سطلح  اإطــالق  يكرر  املنحى  هذا 
و  �سافلة  فا�سح وخيانة  وتق�سري  �سائن  فعل  كل 

لو قام به فردا واحدا من اأبناء العرب.
الثاين  اأم  بريء،  عفوي  �سلبي  الأول  املنحى 
ويف  ذاتها  العروبة  حماربة  يف  عقائدي  فمنهج 
التاريخية  جتلياتها  ت�سفية  ويف  وجودها  اإنكار 
الوجودية ابتداء من امل�سري الواحد اإىل التاريخ 
ليكون  العظيمة  التاريخية  واحل�سارة  امل�سرتك 
والتق�سيم  والت�سطري  الأجنبية  للهيمنة  ت�سويقا 

والتبعية والإحلاق.
حتى  اأو  الــعــرب  عــن  حديث  اأي  ينتفي  هنا 
جمرد الإ�سارة اإىل امل�سطلح حينما يتعلق الأمر 
اإجنازا  كان  ولو  نوع  اأي  من  اإيجابي  طيب  باأمر 

فرديا اأو تفوقا علميا اأو حتى ريا�سيا.
املنحى الأول منحى اإيجابي يف م�سمونه  لأنه 

يوؤكد هوية العربي العروبية املتاأ�سلة فيه
والثاين �سلبي عدواين معاد للهوية والإنتماء 
بل للوجود ذاته...بل جزء من احلرب امل�ستمرة 

عليهما معا : الهوية والإنتماء
فهل هذا جديد ؟؟

بف�سل  واحـــدة  عربية  امــة  ت�سكلت  ان  منذ 
التي  العربية  الر�س  وحترير  ال�سالم  فتوحات 
كانت حمتلة من الفر�س والبيزنطيني؛ واحلرب 
الثقافية  اأ�سكالها  بكل  تتوقف  مل  العروبة  على 

وال�سيا�سية والمنية والقت�سادية
ابعادا  اإكت�سبت  الأخـــرية  العقود  يف  لكنها 
ب�سبب  م�ستحدثة  م�ستجدة  اأو  جديدة  اإ�سافية 
م�سروع  اأي  وغــيــاب  ال�سهيوين  امل�سروع  تغول 
عربي مقابل ل �سيما بعد اإحتالل بغداد واإزاحة 
الوجود  عن  الدفاع  قالع  اآخر  الوطني،  حكمها 

العربي والعرب.
اأمــريــكــي   - الــ�ــســهــيــو  ــروع  ــس ــ� امل ــول  ــغ ت اإن 
للعرب  املعادية  الإقليمية  الأطماع  اأيقظ  املعادي 
والعروبة ودفعها دفعا للتدخل بل والتعاون معها 
واملواقف  املحطات  من  كثري  يف  واإ�ستخدامها 
العرب  وت�سريد  العروبة  قمع  يف  اأداتـــه  لتكون 
وطــمــ�ــس هــويــتــهــم وفــ�ــس جتــانــ�ــســهــم الــوطــنــي 
متخلفة  �سيقة  باإنتماءات  واإ�ستبداله  والقومي 

متع�سبة عن�سرية تق�سيمية.
الــطــروحــات  حــدة  وت�ساعدت  منــت  ولــهــذا 
زورا  بــالــديــن  املتغطية  املذهبية  الإنق�سامية 
املعادية  م�ساريعها  ومتــريــر  لتربير  وخمــادعــة 
تقل  ل  اأحــيــانــا  فاأ�سبحت  الطامعة،  احلــاقــدة 
تغلغلت يف  ال�سهيوين حيث  امل�سروع  خطرا عن 
�سلب الن�سيج الإجتماعي للبالد العربية وراحت 
متزقها باإ�سم الع�سبيات الدينية املذهبية، وهو 

ما ل ت�ستطيعه اأدوات امل�سروع ال�سهيوين.
هذه القوى جميعها راحت تت�سابق يف احلرب 
على العرب والعروبة يف كافة امليادين واملجالت 
ومنها واأولها احلرب املعنوية النف�سية و الثقافية.
وال�سلطان  النفوذ  ذات  القوى  فاإن  باملقابل 
العروبة  تخ�سى  بــاتــت  العربية  املجتمعات  يف 
الطامعة  اخلارجية  بالقوى  م�سلحيا  لإرتباطها 
ــا ل تـــرى وجــودهــا  ــه ــم لأن ــة ذاتـــهـــا، ث ــادي ــع وامل
وم�ساحلها يف منو م�سروع عربي عروبي جامع 
الذاتية  والمكانيات  الطاقات  ويوظف  يوحد 
لتنمية البالد وتقدمها ومتكينها من بناء قوتها 
الذاتية التي بها ت�ستقل وتردع كل عدوان عليها.

ثم لأنها ل متلك املوؤهالت الذاتية لقيادة مثل 
هكذا تطلع فتف�سل البقاء يف قوقعتها الإنعزالية 
ي�ستدعي  ما  لها مع  باحلماية اخلارجية  را�سية 
خرياتها،  ونهب  مــواردهــا  اإ�ستنزاف  من  ذلــك 
على  احلــرب  تلك  يف  ت�ساهم  بــدورهــا  فــراحــت 
العروبة تربيرا ملواقعها وم�ساحلها واإرتهاناتها، 

فكان اأن خذلت اأمتها لتغطية تخاذلها.
اأمناط احلرب على العروبة: 

وكل  �سيء  عمل  كل  ين�سب  حيث  التعميم:  ـ 
ال�سلبيات والكوارث والهزائم اإىل العروبة ذاتها 

دون حتديد ودون متييز.
اىل  اللجوء  اأزمــة  ايــة  مواجهة  يف  اخللط:  ـ 

�سب العرب جميعا دون حتديد اي�سا
املالمح  اأقبح  العروبة  باإعطاء  الت�سويه:  ـ 

واأب�سعها.
مقومات  ايـــة  غــيــاب  ــاإدعـــاء  بـ الــتــفــكــيــك:  ـ 
وت�سفيه  ذاتها،  للعروبة  تاريخية  او  مو�سوعية 
لتاأكيد  اعتبارات  من  العروبيون  ي�سوقه  ما  كل 

اإلتزامهم بالعروبة – الهوية. 
مرحلة  ال�ــســالمــي  العربي  الفتح  واإعــتــبــار 
تاريخية من الإحتالل ت�سبه الحتالل الروماين 

ثم البيزنطي والفار�سي واحلب�سي والعثماين.

بــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــرب والــــــــــعــــــــــروبــــــــــة
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واحدة  اإجتاز  قد  العامل  �سيكون   2020 عام  نهاية  مع 
القرن  يف  الب�سرية  على  مــرت  التي  ــوام  الأعــ اأ�ــســواأ  مــن 
احلديث، فمن اأزمة كورونا التي ما زلنا نعاين من اآثارها 
القاتلة واملدمرة حتى الآن، اىل الزمة القت�سادية العاملية 
اآثار وخملفات اأزمة كورونا، و�سول اىل  التي كانت اإحدى 
التي  الأمريكية  الإنتخابات  فمن  مت�سعبة.  عاملية  اأزمــات 
املقبل بني  ال�سراع  اللحظة، اىل  تنتهي م�ساكلها حتى  مل 
منطقة  يف  احلــدود  حــروب  حتى  و�سول  ــا،  ــ واأوروب تركيا 
و�سط اآ�سيا، ثم حروب النفوذ يف منطقة ال�سرق واخلليج 
العربي، بني تعجرف كيان �سهيوين مغت�سب وتهديد نظام 
�سلطوي قمعي يدّعي الإ�سالم يف ايران، كل هذه الأزمات 
قليال  للوقوف  العامل  قادة  اىل  الوقت  بع�س  منحت  رمبا 
تتقاذفه  ــذي  وال املجهول،  الب�سرية  م�سري  يف  والتفكري 
وتلعب فيه اأجهزة خمابراتية خمت�سة وعلى م�ستوى عايل، 
اخلبث  من  اأي�سا  ولكن  واحلرفية  الدقة  من  فقط  لي�س 
والف�ساد. فالعامل اليوم هو لي�س نف�س العامل الذي عرفناه 
قبل عامني اأو ثالثة، انه عامل متغرّي بال رحمة او �سفقة، 
عامل اأ�سبحت الب�سرية فيه تقا�س فقط مبا متثله من موارد 
التي  والعمالقة  الكربى  ال�سركات  اىل  اإ�ستهالكية،  و�سوق 
ا�سبحت تتحكم يف كل �سئ، من ال�سحة والتعليم والذوق 
ال�سائد حتى القيم والأخالق، ومن ي�سذ عن قاعدة اجلموع 
ول  مقاطعا  منفردا  وحيدا  معزول  نف�سه  �سيجد  ويتمرد 
�سوت له. اإنها القيم اجلديدة التي يراد لها ان تفر�س على 
جموع القطيع وعلينا فقط الطاعة وهّز الراأ�س. فال وجود 
لل�سدفة او النيات الطيبة والرباءة يف العامل اجلديد، فكل 
حتى  تامة،  بعناية  له  التخطيط  ومت  ال�سيطرة  حتت  �سئ 
اأحيانا ي�سّك املرء يف نف�سه وباأنه جزء من موؤامرة كونية 
كربى ت�سمله هو �سخ�سيا، هل جربت ان تبحث عن منتج 
ما على ال�سبكة العنكبوتية او على اي و�سيلة اإت�سال حتى 
جتد ان جميع و�سائل الإت�سال الأخرى قد بداأت تبعث لك 

بدعايات حول نف�س هذا املنتج ؟ انها فقط البداية. 

أ. هالل العبيدي

أزمة تلد 
أخرى

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر

 طبيب و كاتب عربي

ـ اإنكار الدور احل�ساري التاريخي للعرب باإدعاء اأن م�ساهماتهم العلمية والفكرية 
واحل�سارية مل تكن اأكرث من ترجمة الرتاث الإغريقي اليوناين ونقله اإىل اأوروبا.

املتميز  العظيم  احل�ساري  النموذج  بذلك  الإعــرتاف  عدم  الإنكار  هذا  ي�ستتبع 
الذي اأنتجه العرب وبقي �سائدا طيلة اأزيد من ثمانية قرون ول يزال منوذجا متميزا 
احل�سارية  النماذج  كل  عن  تغيب  التي  الأخالقية  وركائزه  الإن�ساين  ببعده  متفردا 

الأخرى ل �سيما النموذج الوروبي ثم المريكي
اإىل  منها  وال�سخرية  باإ�سعافها  العربية  اللغة  على  متوا�سلة  مفتوحة  حرب  ـ 
تخويف الأجيال العربية منها ل�سعوبتها وقدمها وعدم مقدرتها على مواكبة التطور 

العلمي والتقني. 
برتاثهم  العرب  اأبــنــاء  �سالت  لقطع  مدخال  ي�سكل  العربية  اللغة  ت�سفيه  اإن 
عقولهم  على  الفكرية  ال�سيطرة  و�سمان  لت�سهيل  مقدمة  اأمتهم،  وتاريخ  احل�ساري 
واإ�ستالب �سخ�سياتهم ثم اإ�ستخدامها حيثما وكيفما تكون احلاجة. اللغة هي الوعاء 
والإنتماء  الوطنية  بالهوية  وي�سلها  واملعرفة  والعلم  التاريخ  ذاكــرة  يختزن  الــذي 

القومي.
والإ�سالم حتديدا  الدين  راية  التي حملت  تلك  العروبة  و�سائل حماربة  اأخطر  ـ 
فراحت تقارع العروبة بحجة كونها ع�سبية قومية ول ع�سبية يف الإ�سالم، مل يدرك 
على  املدمرة  ونتائجها  فكرتهم  خطورة   - يزالون  ول   - الفكرة  لهذه  روجــوا  من 
الإيجابي احلر  للتفاعل  تاريخية  ثمرة ح�سارية  العربية هي  فالأمة  ذاته.  الإ�سالم 
بني الإ�سالم واجلماعات الب�سرية التي كانت تقطن الأر�س العربية احلالية مبا بينها 
من �سالت وروابط تاريخية واإجتماعية بحكم اجلغرافيا والتماذج ال�سكاين وتبادل 

الهجرات، اإن حماربة الأ�سالم ت�ستدعي اإنكار وجود تلك الثمرة العظيمة.
باإ�سم الإ�سالم ي�سكل مقدمة ل�سرب الإثنني معا ومتكني قوى  اإنكار العروبة  اإن 
العدوان املحلية واخلارجية من ال�سيطرة على الأر�س وال�سعب والأوطان مبا تفعله 

من تق�سيم وت�سريد ومتزيق.
وهذا اأحد اأ�سباب تودد الغرب الإ�ستعماري لالأحزاب الدينية »الإ�سالمية« التي 

خانها الوعي واإدراك حقائق التاريخ التي ربطت باإحكام بني العروبة والإ�سالم.

منهم  ن�سبة  واأوطانهم.  واأر�سهم  لأمتهم  ولئهم  يف  العرب  اأبناء  ي�ستوي  ل  ـ 
�سارت يف عداد القوى املعادية لتحرر الأمة ووحدتها وتقدمها، لإرتباط وجودها 

وم�ساحلها باإ�ستمرار الهيمنة اخلارجية عليها.
لزما  فبات  باملطلق،  العرب  عن  احلديث  حني  التعميم  اجلائر  العبث  من  ـ 

حتديد من املق�سود من العرب.
ـ اأبناء العروبة املخل�سون هم الذين يقارعون كافة اأ�سكال احلرب على العروبة 
بكل مقوماتها، يف كل زمان وكل مكان وبكل اإمكانيات، هوؤلء الآن هم القاب�سون 

على جمر اإميانهم و�سدق ولئهم لالأر�س وال�سعب والوطن..وهم املنت�سرون.  

خال�سات: 
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السياسة

للعراق،  الربيطاين  الأمريكي  الإحتالل  منذ 
يف  اأبـــت  اأم  �ــســاءت  املنطقة  دول  اأغــلــب  دخــلــت 
ــراعــات داخــلــيــة اأ�ــســهــمــت فــيــهــا قــوى  اأتــــون �ــس
اأهدافه  القوى  هــذه  من  ولكل  واإقليمية.  عاملية 
وم�ساحله، فرتكيا ل ترغب يف قيام دولة لالأكراد 
الذين حتوي على اعداد كبرية منهم، وي�ساطرها 
يف هذا التوجه نظاما اإيران، حيث هناك اأعدادا 
ل ي�ستهان بهم من الأكراد الطاحمني لالإنف�سال 
ن�سبتهم  ان  فرغم  العراق  يف  الأكــراد  اأما  عنها، 
فاأن  املنطقة  بقية دول  اقل عددا مما موجود يف 
و�سعهم هو الف�سل بني الأكراد يف دول اجلوار، 
من جانب اآخر فاإن دول اخلليج واجلزيرة العربية 
يخ�سون من متدد النظام الإيراين وهيمنته على 
العراق مما يزيد من حجم التهديد �سدها. لذلك 
الإدارات  تزال  ل  الإعتبارات  هذه  من  واإنطالقا 
ودميقراطيون(  )جمهوريون  املتعاقبة  الأمريكية 
كل  مــن  حلفائها  اىل  تطمينات  اإر�ـــســـال  عــلــى 
العراق  وحدة  ت�ستهدف  ل  باأنها  املحيطة،  الدول 
امل�سكلة  ولكن  فيه.  دويالت  اإن�ساء  اىل  ت�سعى  ول 
التي ما زالت تواجه الوليات املتحدة، هي �سعف 
على  فر�ستها  التي  ال�سيا�سية  العملية  وه�سا�سة 
الطــراف  اىل  زمامها  �سلمت  والتي  العراقيني 
دبابات  خلف  جــاءت  والتي  لها  املوالية  املتخلفة 
الحتالل، والتي ثبت ف�سلها عن القيام باإجناز اأية 
عملية  تغيري ايجابي، المر الذي ت�سبب باإندلع 
يف  �سعوبات  هناك  تزال  ما  داخلية  ا�سطرابات 

ال�سيطرة عليها. 
فر�ست  التي  املتحدة  المريكية  فالوليات 
نظام الو�ساية على العراق وت�سيطر على موارده، 
ال�سيطرة على  وخ�سو�سًا النفط، غري مهتمة يف 
توؤدي  قد  والتي  العراقية،  الداخلية  ال�سراعات 
واحلــرب  الكـــرب  الفو�سى  مــن  حــالــة  تــطــور  اىل 
الأمريكي.  للم�سروع  املتنامية  واملقاومة  الأهلية 
العراق  يف  املاأ�ساوي  الو�سع  هذا  اأن  عن  ناهيك 
كالعب  الإيـــراين  النظام  دخــل  ان  بعد  ل�سيما 
وبالتن�سيق  الأمــريــكــي،  جانب  اىل  فيه  اأ�سا�سي 
الأنظمة  ا�ستقرار  على  �سيوؤثر  بينهما  والتخادم 
�سيا�ساتها،  ت�سليب  اىل  ويــدفــعــهــا  املــحــيــطــة 
خ�سو�سًا بعد جنى الكيان ال�سهيوين الثمار من 

العربية  النظمة  من  عدد  واندفاع  التغيري  هذا 
لبناء عالقات مع ال�سهاينة و�ست�ستمر حماولت 
هذه  من  الإ�ستفادة  الخرى  والأنظمة  ال�سهاينة 
على  احلـــدود  اأق�سى  اىل  املت�سابكة   الــظــروف 

ح�ساب الأطراف العربية.
نحو  للتغيري  ديناميكية عربية  غياب  ويف ظل 
اأنظمة دميقراطية وجمتمعات متما�سكة وموحدة، 
وبالإحتالل  بالإكراه  »الدميقراطية«  برنامج  فاأن 
من  اأخــرى  عربية  اأنظمة  اىل  ميتد  قد  وبالقوة، 
اأجل اإطباق الوليات املتحدة على املنطقة، وتاأمني 
ت�ستكمل  وهكذا  املنطقة،  مــوارد  على  �سيطرتها 

دورة ترتيب اأو�ساع املنطقة بكاملها.
الع�سكري  ــالل  والإحــت الإ�ستعمار  عـــودة  ان 
انها  يعتقد  كان  املــوارد،  على  املبا�سرة  والهيمنة 
اىل  لتنتهي  ومنظمة،  �سديدة  مقاومة  �ستالقي 
اجتماعية  حركة عامة مت�سلة مع قوى وحركات 
الت�سلط  هــذا  �سد  تقاتل  العامل  كل  يف  واأنظمة 
وهذه الهيمنة املتعجرفة لالإمرباطورية الأمريكية 
يوؤ�سر  و�سيح�سل  لــالأ�ــســف  ح�سل  مــا  اأن  اإل 

اإجتاهات اخرى مغايرة متاما.
ــاأت  ت الأمــريــكــيــة مل  املــتــحــدة  ــات  ــوليـ الـ ان 
اأهــدافــهــا  تر�سيخ  دون  مــن  لتعود  ــعــراق  ال اإىل 
الإ�سرتاتيجية طويلة املدى فيه، اأو على اأقل تقدير 
تريده  ما  و�سول  لها  يوؤمن  من  حملها  تخلف  اأن 
اإىل اأرا�سيها، اأو من دون و�سع اإطار اإ�سرتاتيجي 
يعطيها ما تريد ب�سكل قانوين، وهو ما حتقق يف 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

هل ستكون المنطقة على صفيح ساخن؟

Janvier 2021 / كانون الثاني 2021 العدد 29 12



    خبري الدعاية العالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

عام  نهاية  يف  العراقية  احلكومة  مع  املوقعة  املبادئ  اإعــالن  اتفاقية 
. 2008

وللوليات املتحدة عدة اأنواع من الأهداف الأ�سا�سية، منها الأهداف 
املعلنة التي يعلن عنها ب�سكل ر�سمي من قبل رئي�س الوليات املتحدة 
الأمريكية اأو ما ي�سمى باخلط ال�سيا�سي الأول، وهناك الأهداف املعلن 
عنها لكن ب�سكل غري مبا�سر، اأي اأنها قد تاأتي على ل�سان �سيا�سيني من 
امل�ستوى الثاين اأو من حمللني قريبني من �سانع القرار الإ�سرتاتيجي ، 
اأو من مراكز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ذات ال�سلة بالقائد 
ال�سيا�سي، فاملعروف لدى الغرب باأن القائد ال�سيا�سي ل يتخذ القرار 
امل�ست�سارين  من  عددًا  به  يحيط  واإمنا  اأهوائه،  على  بناءًا  اأو  مبفرده 
واخلرباء يف جميع املجالت، لذا فالقرار ال�سادر عن القائد ال�سيا�سي 
قد  يكون  لأنــه  وذلــك  الأحيان  اأغلب  قــرار حمكم يف  يكون  الغرب  يف 
النوع  اأما  الإخت�سا�س،  ذات  الإ�ست�سارية  املراجع  من  ل�سل�سلة  خ�سع 
الثالث من الأهداف فهي تلك الهداف التي يتم اإ�ستنتاجها من قبل 
الواقع  معطيات  على  بناءًا  الإخت�سا�سات  وذوي  ال�سيا�سيني  املحللني 

ال�سيا�سي، الذي يكون دالة على الإ�ستنتاج ال�سيا�سي التحليلي.
اإزالة النظام  اأول الأهداف املُعلنة من غزو العراق واإحتالله  كان 
هذه  الإن�سان!!؟؟  وحقوق  الدميقراطية  وحتقيق  ال�سرعي،  ال�سيا�سي 
الإهداف كانت �سببا لإخافة دول املنطقة، لأنها اإعتقدت يقينًا اأن الدور 
لل�سطوة  الإنبطاح  اإىل  اأغلبها  دفع  الذي  الأمر  العراق،  بعد  �سياأتيها 
الإ�سالحات  من  وا�سعة  بــاإجــراءات  بالقيام  والتظاهر  المريكية، 
العباءة  حتت  بالدخول  وبــداأت  الإنفتاح  من  نوع  وحتقيق  ال�سيا�سية 
المريكية يف م�سرحية احلمالت على ما ي�سمى بـ )الأرهاب( لالإيحاء 
الراأي يف  وتنا�سرها  المريكية  املتحدة  الوليات  فلك  ت�سري يف  باإنها 
ما تقول. ومل مي�سي وقت طويل حتى ك�سف النقاب عن زيف الذرائع 
الأمريكية بعد الدمار واخلراب الذي حلق بالعراق نظامًا ودولًة و�سعبًا 

و موؤ�س�سات.
على  �سلبا  تــوؤثــر  وان  لبــد  املحتل  للعراق  املــزريــة  ــاع  الأو�ــس اإن 
الآخرين يف املنطقة، مع مالحظة ان هناك تطورات ا�سافية �ستلقي 
ان  فالوا�سح  وايران،  تركيا  وهما  فاعلية  الأكرث  الدول  على  بظاللها 
تطلعات تركيا ال�ساعدة لن تكون نحو اأوروبا فقط، بل اأن طموحاتها 
المرباطورية �ستتحرك اأفقيا وجنوبا وهذا ما ظهر وا�سحا من الدعم 
اأرمينيا  مع  �سراعها  يف  لأذربيجان  الرتكية  احلكومة  قدمته  الــذي 
الود  التي اظهرت  اذربيجان  الوا�سح مل�سلحة  باحل�سم  اإنتهى  والذي 
والــذي اعرب عن  اردوغــان،  الرتكي طيب رجب  للرئي�س  والحــرتام 
الع�سكري  ال�ستعرا�س  ح�سوره  خــالل  من  الذري  الــود  مع  تفاعله 
النظام  مع  ال�سيا�سية  الزمــة  يف  �سببا  كانت  التي  للق�سيدة  والقائه 
اليراين. وخال�سة الق�سيدة كانت توؤكد على وحدة الأرا�سي الأذرية 
التي جزء منها حتت ال�سيطرة اليرانية حاليا، وان تركيا ما�سية يف 
القومية  ابناء  وان عليها حترير كل  اإمرباطوريتها،  م�سروعها لإحياء 
الرتكية اينما كانوا، و�سيليها اإ�ستعادة الأجزاء التي يقطنها الأذريني 
الأذري تقريبا ع�سرين  العرق  اإيــران  ذو  ايران )يبلغ عدد �سكان  يف 
مليون ن�سمة وي�سكلون –25 من �سكان اإيران احلالية( وهذا ما يعني 
ان ثمة خالفات تاريخية عادت اىل واجهة الحداث ويبدو ان املنطقة 
تغلي على �سفيح �ساخن خالل الفرتات القادمة و�سيكون م�سرحها كل 

دول املنطقة.

جائحة  حتدثه  قد  مما  باخلوف  مثقلة  بطيئة   2020 عام  اأيام  مرت 
فقد  اإن�سان.  مليونني  يقرب من  ما  اأرواح   فتكت وح�سدت  اأن  بعد  كورونا 
العامل،  �سخ�س حول  مليون  ثمانني  يقرب من  ما  اللعني  الفايرو�س  اأ�ساب 
فمنذ ربيع العام املن�سرم بداأت اجلائحة يف الظهور القوي واأرعبت النا�س 
التي كانت ت�سكك بوجودها كفايرو�س طبيعي، واإعتقد الكثري باأنه فايرو�س 
م�سنع يف خمتربات احلرب الفريو�سية بني الدول الكربى. كانت اأياما ثقيلة 
اإىل  اأدى  اأعمالهم ما  النا�س و�سرح املاليني من  جدا تعطلت فيها م�سالح 
جديد  لقاح  اىل  يتطلع  والعامل  احلياة،  وتعطلت  مرتبك  اقت�سادي  و�سع 
كانون  منت�سف  جتربته  يف  بو�سر  والذي  اللعني  الفايرو�س  هذا  من  ينقده 

الأول املا�سي. 
عام  يقول  النا�س  حال  ول�سان  عليه  ماأ�سوف  غري  املا�سي  العام  رحل 
2020 ل بوركت من عام، ما اأنت اإل عام اأحزان ونكبات �سحية واقت�سادية 

للكثري من الدول يف جهات العامل الأربع.
واليوم، نحن يف بداية عام جديد وما زال النا�س تراقب عن كثب نتائج 
اللقاحات املعلن عنها ومدى جناحها يف الق�ساء على تلك اجلائحة اللعينة 
واملدمرة، وكلنا اأمل ان يكون عامنا اجلديد خاليا من الكوارث والمرا�س 
الإرهاب  منابع  كل  على  الق�ساء  ويتم  والأمان  الأمن  يعم  وان  والنكبات، 
واملحبة،  الألفة  ت�سودها  هانئة مطمئنة  بحياة  النا�س  لي�سعد  اأنواعه  ب�ستى 
اأبتليت بحكام  ل تهمهم م�سالح ال�سعب بقدر  اأمتنا العربية التي  وخا�سة 
ح�ساب  على  كان  واإن  حتى  احلكم،  كر�سي  على  احلفاظ  كيفية  يهمهم  ما 

اأرواح النا�س.
نعم انها اأمنيات مواطن يعي�س كل جتاذبات امل�سالح والأطماع الإقليمية 
والدولية يف اأر�س وخريات الوطن العربي التي �سلبت، ول زالت ت�سلب حقه 
يف حياة  حرة كرمية. اأمنيات ان يعي�س الوطن العربي  ب�سالم وحمبة وقد 
اإ�ستعادت الأمة دورها الريادي والقيادي يف مرحلة هي الأكرث ترديا والكرث 
�سوءا نتيجة هرولة اأنظمة خانعة للتطبيع املذل واملهني مع الكيان ال�سهيوين 

املغت�سب لالأر�س العربية واملقد�سات.
اإنها جمرد اأمنيات تتطلب العمل اجلاد، وت�سافر كل جهود �سباب المة 

من اأجل التحرر والإنعتاق وبناء امل�ستقبل الذي يليق باأمة العرب.
نعم انه عام جديد فليكن كذلك.

أ. علي الزبيدي

بين عام وعام

في الصميم

   �شحفي من العراق
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السياسة

ناصر القدوة: 
دون الوحدة الوطنية ال نستطيع أن نحقق أي تقدم

ـ ي�شادف هذا ال�شهر ذكرى اإنطالقة حركة 
بــعــد م�شي خم�شة  فــتــح، كــيــف تـــرى احلــركــة 

وخم�شون عاًما على انطالقتها؟ 
تغيري  مثل  فتح  حركة  ون�ساأة  وجــود  طبعا  ـ 
الفل�سطيني  ــخ  ــاري ــت ال يف  كــبــري  ــكــي  ــي درامــات
املعا�سر، فحركة فتح لي�ست فقط احلركة التي 
الفدائي،  والعمل  للم�سلح  الكفاح  بداية  متثل 
الكيان  بداية  نقول متثل  ان  ن�ستطيع  هي حركة 
الفل�سطيني احلديث. حركة فتح مل تكن تكرارا 
ــزاب  الأحــ مــن  عـــدد  يف  الفل�سطيني  لــلــوجــود 
�سواء  املنطقة  يف  املــوجــودة  ال�سيا�سية  والقوى 
تنظيم  �سكلت  اإمنــا  ي�سارية.  او  قومية  كانت 
فل�سطينية  واهــداف  مبنطلق  ا�سيل  فل�سطيني 
الفل�سطينية  الوطنية  الهوية  بداية  �سكلت  ثم 
ــة انــطــالق الــكــفــاح املــ�ــســلــح، ثــم �سكلت  ــداي وب
بناء  جمــال  يف  الــقــائــد  الفل�سطيني  التنظيم 
على  واحل�سول  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
و�سعها كممثل �سرعي وحيد لل�سعب الفل�سطيني 
الفل�سطينية اىل اجلدول  الق�سية  اعادت  والتي 

العمال الدويل. 
تاريخ  ورائــدة يف  �سك مهمة  بال  هي حركة 
بتغيريات  احلركة  مــرت  الفل�سطيني.  ال�سعب 
واإتفاقيات  ال�سالم  بعملية  ي�سمى  ما  اإثر  كبرية 
او�سلو، وانا براأيي الآن احلركة تبحث عن الذات 
هذه  كل  ظل  يف  وتتطور  تتغري  ان  ميكن  وكيف 
الظروف والتغريات مبا يحفظ و�سعها الريادي 
يف اأو�ساط املجتمع الفل�سطيني وكيف ميكن لها 

ان ت�ستمر يف قيادة ال�سعب الفل�سطيني واحلركة 
املعقدة  ال�سئلة  مــن  العديد  هناك  الوطنية. 
باإذن اهلل �سوف  التي تواجه هذه احلركة، لكن 
تتمكن  و�سوف  جميعا  عنها  الإجابة  من  تتمكن 
الفل�سطيني  ال�سعب  قيادة  يف  الإ�ستمرار  من 
حتقيق  وحتديًدا  الوطنية  اهدافه  حتقيق  نحو 

ال�ستقالل الوطني.
األــقــاهــا  الــتــي  الــ�ــشــهــرية  للكلمة  بالن�شبة  ـ 
ــل »ابـــــو عــمــار«  ــراحــ الـــقـــائـــد الــفــلــ�ــشــطــيــنــي الــ
البندقية وغ�شن  »اخليار بني  املتحدة  بالأمم 
الزيتون« الذي طرحه اآنذاك هل كانت نتائجه 
هــذه  كــل  بــعــد  الفل�شطينية  الق�شية  ل�شالح 

ال�شنوات الطويلة؟
ـ الإجابة بكل تاأكيد نعم، والإجناز هنا يجب 
ا  األ يعني الإنت�سار باملطلق. يجب ان نفهم اأي�سً
العدو  املع�سكر  حجم  بفهم  الن�سبي  ب�سكلها 
اإمكانيتنا  بحجم  ومقارنته  اإمكانيته  وحجم 

وحجم ال�سعب الفل�سطيني وحلفائه.
على  زلنا  ما  نحن  نعم  هــذا،  كل  �سوء  على 
زالــت  مــا  الفل�سطينية  والق�سية  احلــيــاة  قيد 
الأعــمــال  جــدول  على  ومــوجــودة  فاعلة  ق�سية 
ان  اإ�ستطعنا  املنطقة.  م�ستوى  وعلى  الـــدويل 
نفر�س اإقرار اويل من قبل العدو والتوا�سل معه 
مل  ال�سديد  الأ�سف  مع  ت�سوية.  على  للح�سول 
مت�سي الأمور مثل ما هو مطلوب ب�سبب الأطماع 
بع�س  يقت�سي  وهذا  م�سبوقة  الغري  ال�سرائيلية 
املراجعات لكن ب�سكل عام نعم الأمور م�ست اىل 

الأمام. 
يف  عــمــار  اأبـــو  القائد  اطلقه  الـــذي  املــوقــف 
الأمم املتحدة كان مهما جًدا ولعب دور اأ�سا�سيا 
احلركة  و�سياغة  الفل�سطيني  الوعي  ب�سياغة 
الأمــر  اإختلف  الآن  الفل�سطينية.  ال�سيا�سية 
العدوان  ب�سبب  زيتون  غ�سن  هناك  يعد  فلم 
بندقية.  ا  اأي�سً يوجد  ول  امل�ستمر  ال�سرائيلي 
الفل�سطينية  الوطنية  الجندة  ن�سيغ  ان  علينا 
يتم�سك  ب�سكل  قــلــيــاًل،  خمتلف  ب�سكل  رمبـــا 
الوطنية  والهوية  الفل�سطينية  الوطنية  باحلقوق 
التي  ال�سا�سية  املعارك  نحدد  اأن  الفل�سطينية. 
هي  واأولــهــا  ومــواجــهــتــهــا،  بها  اخلــو�ــس  علينا 
مقاومة الإ�ستعمار الإ�ستيطاين وحتديد الهدف 
الن�سال  يف  الإ�ستمرار  و�سرورة  الإ�سرتاتيجي، 
على  جــاءت  اذا  املفاو�سات  اإ�ستثناء  عــدم  مع 
ا�سرائيلي  ــرار  اإق معها  وحملت  وا�سحة  اأ�س�س 
وهو  �سيء خمتلف حقيقة  فل�سطني، هذا  بدولة 
ينبع من نف�س التجربة بكل ما فيها من عنفوان 
طبيعي  تطور  هو  حتمله  الذي  والتطور  وثورية، 
الو�ساع  واخــتــالف  الــظــروف  اختالف  ب�سبب 
فتح  وتعي�سها  الفل�سطيني  ال�سعب  يعي�سها  التي 

الآن.
ــا هــي  ــات، مــ ــ ــش ــاو�ــ ــفــ ــلـــو واملــ ــشـ ــا بـــعـــد او�ـ ـ مــ
املفاو�س  ميتلكها  زال  مــا  الــتــي  الوراق  اأهـــم 

الفل�شطيني؟ 
ال�سوؤال،  مع  ا�سكالية  لــدي  �سخ�سًيا  اأنــا  ـ   
وكاأن املفاو�سات هي امل�ساألة املركزية واأن اوراق 
حتدد  �ــســوف  الــتــي  هــي  الفل�سطيني  املــفــاو�ــس 

م�سري ال�سعب الفل�سطيني.
انا انظر للمو�سوع ب�سكل خمتلف فكما ذكرت 
م�سبًقا نحن �سعب حتت الحتالل يعي�س يف دولته 
الهدف  على  احتفظ  اأنني  يعني  وهــذا  املحتلة 
هذه  الدولة،  اقامة  باإعتباره  املركزي  الوطني 
والتاريخي  الطبيعي  احلق  بف�سل  قائمة  الدولة 
ا�ستقالل  اعــالن  وبف�سل  الفل�سطيني  لل�سعب 
اغلبية  بــاعــرتاف  حظى  الــذي  فل�سطني  دولــة 
نحن  الــدولــيــة.  ال�سرعية  وبف�سل  الــعــامل  دول 

الق�سية  على  �سلبيا  ذلك  ينعك�س  ما  و  الراهنة،  العربية  االأو�ساع  ظل  يف 
و  االأمريكية،  االإدارة  بها  قامت  التي  القرن  �سفقة  تداعيات  و  الفل�سطينية، 
من �سمنها اإعرتتفها بالقد�س عل�سمة للكيان ال�سهيوين، و نقل �سفارتها اإليها، 
55 الإنطالق  يرتافق ذلك مع االإنق�سام الداخلي الفل�سطيني. و يف الذكرى ال 
مع  ال�سامل  احلوار  هذا  لنا  كان  فتح،  حركة  خالل  من  الفل�سطينية  املقاومة 
باالأمم  ال�سابق  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ممثل  القدوة،  نا�سر  الدكتور 
املتحدة، و وزير خارجية دولة فل�سطني ال�سابق، ع�سو اللجنة املركزية حلركة 

فتح.
علي المرعبي
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واحلرية،  الوطني  الإ�ستقالل  اأجل  من  ننا�سل 
نف�س املبادئ ونف�س الأهداف ال�سابقة مع بع�س 
التغيري اجلزئي املحدود يف ال�سياغات، بحيث 
الفهم  اىل  واقرب  و�سوًحا  اكرث  الفكرة  ت�سبح 
من قبل املواطن العادي، بناًءا عليه هذا الن�سال 
يف  ال�سا�سية  العقبة  م�ستمرا،  يكون  اأن  يجب 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  هو  الن�سال  هذا  وجه 
امل�ستعمرين  مواجهة  لذا  لبالدنا،  ال�سرائيلي 
هذا  يف  النجاح  �سرط  هو  امل�سروع  هذا  وك�سر 
ال�ستقالل الوطني و�سرط جناح اأي مفاو�سات 
قد حتدث يف امل�ستقبل. اأنا ل�ست �سد املفاو�سات 
الواقع  فهم  علينا  ال�سيا�سية،  الت�سوية  �سد  ول 
ان  يجب  الفل�سطيني  والن�سال  �سحيح  ب�سكل 
ال�ستيطاين  وال�ستعمار  الحتالل  �سد  ي�ستمر 
ا�سا�س  التفاو�سي ولكن على  العمل  ولباأ�س من 
مرة  نغرق  �سوف  وال  وا�سحة  وقاعدة  وا�سح 
اخرى يف هذا التمرين الذي ل ينتهي اىل البد. 
ـ يــقــودنــا هـــذا احلــديــث اىل �ــشــوؤال ويجب 
ال�شعب  كل  يهم  لأنــه  فيه  �شريحني  نكون  ان 
املت�شامن  العربي  ال�شعب  ويهم  الفل�شطيني 
ــع الــ�ــشــعــب الــفــلــ�ــشــطــيــنــي. مع  ــوم مـ ــيـ حــتــى الـ
اإ�ــشــتــمــرار �ــشــيــا�ــشــة الــ�ــشــم وبــدعــة »املــحــمــيــات 
ترى  كيف  الر�ـــس  على  ميدانًيا  الطبيعية«، 
ممكن  الــتــي  الفل�شطينية  الــدولــة  جــغــرافــيــة 
حتى  ولو  الفل�شطينية  الرا�شي  على  اإقامتها 

على ارا�شي وحتديًدا ارا�شي ال 1967؟ 
اكــرث من  الكثري من احلــزن  ي�سبب يل  ـ ل   
حماولة الإيحاء لطرف من الأطراف انه ا�سبح 
لل�سماح  قابلة  غري  الر�ــس  على  حقائق  هناك 

فات  اأنــه  والقول  فل�سطني،  لدولة  بالإ�ستقالل 
الأوان على قيام دولة. هذا الكالم غري �سحيح 
لو نظرنا  لتاريخ ال�ستعمار ال�سرائيلي �سنجده 
بني  الــفــرق  مــا  اآخـــر.  ا�ستعمار  اأي  مثل  مثله 
الفرن�سي  والإ�ستعمار  ال�سرائيلي  الإ�ستعمار 
للجزائر مثاًل؟ لقد اإ�ستعمروهم ومن ثم رحلوا 
املجتمع  ــر.  المــ اىل  ننظر  ان  علينا  وهــكــذا 
لــنــا منظومة  ــدويل وفـــر  ــ ــقــانــون ال ــدويل وال ــ ال
ذلك  كل  مواجهة  من  متكننا  متكاملة  قانونية 
وو�سفهم بجرمية حرب وجرمية �سد الإن�سانية، 
تعهدية  واجبات  عليها  العامل  دول  وباملنا�سبة 
وفق القانون الدويل الن�ساين باإتخاذ اجراءات 
معينة. نحن مل نفعل ما يجب فعله وعندما نفعل 
ال�سليم  الإجتاه  ب�سفنا يف  العامل  ونحرك  ذلك 
ال�سرط  وهو  امل�سروع  هذا  ك�سر  ممكن  حينها 

الويل للم�سي قدًما واجناز ال�ستقالل الوطني. 
مطلق  يكون  ان  يجب  الر�ــس  بهذه  اإمياننا 
هولء  وان  دولته  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  وبحق 
ال�ستقالل  وان  يذهبوا  ان  يجب  امل�ستعمرين 

الوطني قادم ل حمالة دون اي نقا�س. 
ـ نــنــتــقــل اىل �ـــشـــوؤال اخــــر �ــشــمــن مــ�ــشــروع 
ال�شرق الأو�شط اجلديد الذي طرحته الدارة 
بتنفيذه  ــداأت  ــ بـ و  مــبــكــر  وقـــت  المــريــكــيــة يف 
مبرحلة الرئي�س ترامب فعلًيا وهو الإعرتاف 
ومنع  ال�شهيوين  للكيان  عا�شمة  بــالــقــد�ــس 
الفل�شطيني  لل�شعب  ميكن  كيف  الــعــودة،  حق 
العودة  بحق  تتمثل  ا�شا�شية  م�شاألة  يقاوم  ان 

وبالقد�س عا�شمة للكيان ال�شهيوين ؟
ال�سرق  ال�سيا�سة  بــني  اأمــيــز  ان  اريــد  اأنــا  ـ 
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السياسة

�سبقه من  مــن  بــني  ــا  ومـ لـــرتامـــب،  اأو�ــســطــيــه 
الإدارات  كــل  املتعاقبة.  المريكية  الإدارات 
ولي�س  لإ�ــســرائــيــل  منحازين  كــانــوا  المريكية 
لكن  لفل�سطني.  �سديق  منهم  كــان  من  هناك 
لفل�سطني  بالعداء  بعيًدا  ذهبت  ترامب  ادارة 
وروؤية  ال�سرائيلني،  امل�ستعمرين  روؤيــة  تبني  يف 
املتحدة  الــوليــات  يف  ال�سهاينة  امل�سيحيني 
المريكية، وكل الإجراءات التي اإتخذتها ادارة 
الجتــاه:  بهذا  وا�سحة  ترجمة  كانت  تــرامــب 
نقل  امل�ستعمرات،  �سد  موقف  اأي  اإتخاذ  رف�س 
ال�سفارة والإعرتاف بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل، 
وقف امل�ساعدات عن ال�سعب الفل�سطيني، الغاء 

التمثيل الفل�سطيني يف وا�سنطن...الخ. 
روؤية  او  القرن  ب�سفقة  ي�سمى  ما  طبعا  ثم 
جاءت  والتي  ر�سمًيا  ت�سميتها  مت  كما  ترامب 
ا�سرائيلية من  ار�س  الر�س هي  ان هذه  لتوؤكد 
فل�سطيني  رف�س  هناك  كــان  نظرهم.  وجهة 
مطلق واأ�سهم هذا يف ا�سقاط كل ذلك، اإ�سقاط 
نرى  �سوف  الآن  ال�سيا�سات.  واإ�سقاط  الــروؤيــة 
وهي  اجلديدة  الإدارة  به  تقوم  �سوف  الذي  ما 
منحازة  لأنــهــا  كــثــرًيا  خمتلفة  تــكــون  لــن  الــتــي 
اأح�سنا  ان  لكن  ا�سرائيل.  اىل  احلــال  بطبيعة 
بهم  ندفع  ان  ممكن  اأوراقــنــا  وح�سمنا  العمل 
تراجعًا  نرى  ان  يجب  بداية  ال�سليم.  لالإجتاه 
حدث  اذا  و�سيا�سته.  تــرامــب  مــواقــف  كــل  عــن 
ذلك قد ميكن الإنتقال اىل و�سع ت�سورات توؤدي 
الدولتني  حل  ي�سمى  ومبــا  �سيا�سية  ت�سويه  اىل 

واحلقوق الفل�سطينية الأخرى، 
الــالجــئــني  حــقــوق  فــقــط  نق�سد  ل  ونــحــن 
لالأرا�سي  امللكية  حق  اي�سا  لكن  والتعوي�سات 
من  ننا�سل  ان  وعلينا  للغاية.  مهم  اأمــر  وهــو 
اأرا�سيهم  الذين خ�سروا  ال�سخا�س  اجل هوؤلء 

ولدينا اأوراق ثبوتية.  

ـ التطبيع الذي قامت به بع�س احلكومات 
ومـــن املــتــوقــع ان تــقــوم بــه حــكــومــات واأنــظــمــة 
على  الفعلية  تاأثرياته  هي  ما  اأخـــرى،  عربية 
قدرة املفاو�س الفل�شطيني اأن يفر�س حقوقه 
او  امريكية  برعاية  مفاو�شات  اي  خــالل  من 

غريها؟
فقط  لي�س  ح�سل  ما  اأن  نقول  دعنا  اأوًل  ـ 
وهو  فل�سطينية،  وطنية   نظر  وجهة  من  �سيء 
امل�سالح  نظر  وجــهــة  مــن  اأيــ�ــســا  مفهوم  غــري 
عملت  المريكية  الإدارة  الدول.  لتلك  الوطنية 
كما ذكرت حول روؤية اإقليمية، واأن �سرورة تغيري 
بني  العالقات  تعزيز  و�سرورة  القليمي  الواقع 
ــراين،  الي اخلطر  من  خوفا  وا�سرائيل  ــدول  ال
بالطبع  وهــي  متكاملة  نظرية  ب�سنع  وقــامــوا 
ذلك  اقول  واأنا  ب�سلة.  للحقيقة  متت  ل  نظرية 
عن جتارب تاريخية، رمبا بع�س الدول اإعتقدت 
اأنها �ستتمكن من الإ�ستفادة جتارًيا او اإقت�سادًيا 
من ا�سرائيل، ومن يفكر كذلك ل يفقه �سيئا عن 
ا�سرائيل. ا�سرائيل ل تعمل للح�سول على عالقة 
هي  بل  ومتوازنة،  متبادلة  وم�سالح  متكافئة 

تبحث عن م�ساحلها فقط. 
العربي،  ال�سالم  مــبــادرة  عك�س  حــدث  مــا 
تن�سحب  ان  عــلــى  تن�س  بــاإخــتــ�ــســار  املـــبـــادرة 
عام  احتلها  التي  الرا�ــســي  كــل  مــن  ا�سرائيل 
وما  فل�سطينية.  دولـــة  هــنــاك  وت�سبح   1967

ــالأحــرى  وب اإنــ�ــســحــاب  دون  تطبيع  كــان  حــدث 
بدون اأي �سيء له عالقة بالق�سية الفل�سطينية، 
طبعا المور تزداد �سوًءا والكالم بهذا احلما�س 

وال�سعادة لدى البع�س هو موؤمل اىل حد كبري.
ـ دعنا ننتقل لن�شل اىل مرحلة اأو�شلو وما 
املعاهدة  هــذه  قدمت  مــاذا  براأيك  اأو�شلو،  بعد 

من نتائج ايجابية اىل الق�شية الفل�شطينية؟
ـ فكرة احلكم الذاتي للفل�سطينني يف ال�سفة 
يف  ال�سالم  اطــار  مــع  بـــداأت  والقطاع  الغربية 
ال�سرق الو�سط منذ زمن ال�سادات، ومنذ ذلك 
الزاوية  حجر  هي  الفكرة  هذه  اأ�سبحت  الوقت 
يف ال�سيا�سة ال�سرائيلية والأمريكية يف املنطقة، 
التي  املــبــادرات  بعد ذلــك جمموعة من  وراأيــنــا 
مبادرة  مثال  �سلبية.  او  اإيجابية  و�سفها  ميكن 
ريغني بعد املواجهة املجيدة يف لبنان ويف بريوت 
ال�سالم  اطــار  كانت   1982 عــام  خا�س  ب�سكل 
على  اإحتوت  لأنها  ايجابية،  الو�سط  بال�سرق 
موقف �سد امل�ستعمرات وقالت ان القد�س حتتاج 
الــخ...فــكــانــت  اجلــانــبــني،  مــن  مفاو�سات  اىل 
حت�سني الفكرة الواردة يف اإطار ال�سالم بال�سرق 

الو�سط .
ال�سالم  ــار  اإطـ نف�س  اىل  عــدنــا  ذلــك  وبــعــد 
حتديًدا  لالأ�سف،  ال�سلبي  الو�سط  ال�سرق  يف 
ــا مــوؤمتــرا  ــدورهـ يف مـــدريـــد والـــتـــي �ــســكــلــت بـ
ــات املــتــحــدة، وكــان  ــولي ــا بــالإتــفــاق مــع ال ــًي دول
ال�سوري  ال�سالم  حتقيق  منه  الرئي�سي  الهدف 
كان  باملوؤمتر  الفل�سطيني  الوجود  ال�سرائيلي. 
امل�سرتك،  الردين  الوفد  اإطار  ثانويا يف  وجودا 
وبوجود ممثلني ل�سكان ال�سفة الغربية والقطاع 
حتى بدون القد�س والهدف كان حكم ذاتي لكن 

دون اي حديث عن حل نهائي.
وكل هذا جاء يف موازين قوة يجب ان تكون 
مفهومة، وجاء هذا يف ظل اإنهيار النظام العربي 
بعد اإحتالل العراق للكويت، وبعد اإنهيار الإحتاد 
وبالتايل جاء  ال�سرتاكية،  واملنظومة  ال�سوفيتي 
للمعادلة  القوة  موازين  يف  تام  اإختالل  ظل  يف 

بيننا وبني ال�سرائيليني.
يف  حت�سينا  ميثل  مو�سوعية  وبكل  اأو�سلو  يف 
املعادلة التي فر�ستها مدريد، ومع ذلك اأنا اأقول 
�سمن  حتى  �سيًئا  ن�سًا  كــان  الإتــفــاق،  ن�س  ان 
الذي  الو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  اطار  مفهوم 
حتدثنا عنه، لأنها خطوة ن�ستطيع ان نقول عنها 
»اجبارية« فر�سها ميزان قوة معينة، يف جزئها 
الفل�سطينية  القيادة  عن  مبعزل  كانت  الأخــري 
بهذه  الإلتحاق  الفل�سطيني  اجلانب  واإ�سطر 

اخلطوة مع حماولة حت�سينها.
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هكذا يجب ان تفهم المور، بعدها بداأت او�سلو كحكم 
دائــم،  وحت�سني  دائمة  مواجهات  هناك  واأ�سبح  ذاتــي، 
بدًل  �سغري  جمل�س  هناك  واأ�سبح  عمليًا  الن�س  وتغري 
له فرع تنفيذي  ت�سريعي  من �سلطة حكم ذاتي، وجمل�س 
وفرع ق�سائي وا�سبح لدينا مطار وميناء وهذا كله ب�سبب 
اإ�سرار القيادة الفل�سطينية على الذهاب نحو ال�ستقالل 

الوطني اأي نحو الدولة.
وحلت  ال�سرائيلية  الع�سكرية  احلكومة  واإن�سحبت 
وعــاد  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  وبنيت  املدنية  الدارة 
تنمية  عملية  وبــداأت  الفل�سطينيني  من  الألــوف  ع�سرات 
الفل�سطيني،  الداء  اإنــحــدر  لالأ�سف  بعدها  حقيقية. 
الغاء  على  واأ�سر  الأمر  على  ال�سرائيلي  اليمني  و�سيطر 

او�سلو وبداأت رحلة العودة عن او�سلو منذ ع�سر �سنوات. 
الآن نحن يف و�سع اأ�سواأ من احلكم الذاتي بكثري، علينا 
ان نفهم ذلك وعلينا ان ن�سع احللول لهذه الإ�سكالية واأن 
ن�سري خطوة بخطوة لنخرج من احلفرة ون�سل اىل و�سع 

متوازن لالنتقال بعدها اىل مرحلة اخرى.
ـ حتدثت دكتور نا�شر ان خيار املقاومة امل�شلحة بات 
مركوًنا على الرف، هل توؤمن بظروف معينة لل�شرورة 

العودة له، وكيف ومتى؟
ـ اأنا �سخ�سًيا لدي اإ�سكالية يف الأبي�س والأ�سود بالعمل 
وبالتايل  معقدة،  اأمــور  العامل  هذا  يف  الأمــور  ال�سيا�سي. 
هناك العديد من الألوان بني الأبي�س والأ�سود، والقيادة 
احلكيمة هي التي ت�ستطيع ان متيز الألوان املختلفة وان 
فدعني  التب�سيط  اردنا  اإذا  املواجهة.  ا�سرتاتيجية  حتدد 
و�سعب  واملقاومة،  ال�سلطة  بني  تناق�سا  هناك  ان  اقــول 
جدا اجلمع بني الأمرين ان مل يكن م�ستحياًل، وهذا ثبت 
يف احلالة العامة التي عرفناها وقادتها فتح، وثبت مرة 

اأخرى يف حالة حما�س وقطاع غزة .
هذه الكذبة الكربى »نريد ان نحكم غزة وبنف�س الوقت 
نريد ان منار�س املقاومة« ثبت اأنها غري �سحيحة ومن غري 
املمكن حتقيق هذا الكالم على ار�س الواقع، ولكن هذا ل 
ا الإ�ست�سالم والقبول مبا ميليه علينا العدو، بل  يعني اأي�سً
بالعك�س يجب بدء ا�سكال جديدة للن�سال كما ذكرت يف 
البداية. نريد اأن نرى ما هي ال�سكال املختلفة التي متكن 
مواجهة  يف  النتائج  اف�سل  حتقيق  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�ستعمار والحتالل ال�سرائيلي. تبداأ بعدم التعامل مع 
امل�ستعمرات ورف�س العمل يف امل�ستعمرات، عدم التعامل 

مع منتجات امل�ستعمرات، الدفاع عن القرى والرا�سي.
ـ هناك مالحظة حول الدور الإيراين الكبري �شواء 
قطاع  يف  ال�شالمي  واجلهاد  حما�س  حركة  خــالل  من 
او مــن خــالل حــزب اهلل يف جــنــوب لبنان، وهناك  غــزة 
اإجماع اأن الدور الذي تقوم به ايران هو دور تخريبي. 
لـــه دور فــعــلــي وحقيقي  ــدور اليـــــراين هـــل  ــ الـ بـــراأيـــك 

بتعطيل امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية؟ 

الوطنية  كــل احلــركــات  وجـــود  مــع 
�سباقة  فتح  حركة  كانت  الفل�سطينية، 
امل�سلحة  الع�سكرية  قوتها  ت�سكيل  يف 
ــوات الــعــا�ــســفــة« الــتــي بـــداأت  ــ وهـــي »ق
 31 ال  ليلة  يف  عملياتها  اأول  حت�سري 
عام  وفجر   ،1964 عــام  دي�سمرب  من 
1965 نفذت اأول عملية ع�سكرية معلنة 
اإ�ــســتــهــدفــت نــفــق حتــويــل جمـــرى نهر 
ال�سباب  اأحد  كان هو  الذي  الريموك، 
اإن�ساء منظمة التحرير واإن�ساء  لتداعي 
يقولوا  وكاأنهم  العربي،  الدفاع  جمل�س 
لالأ�سقاء العرب من يريد اأن يوقف هذه 
املهزلة وهذا العدوان الإ�سرائيلي عليه 

الريموك مبجموعة  نفق  وكانت عملية  فقط،  للتنظري  يذهب  ل  واأن  املقاومة،  ان ميار�س 
منا�سلة من حركة التحرير الوطني الفل�سطيني وقواتها العا�سفة، و�سدر البيان الأول وبداأ 

الن�سال بكل و�سوح وكانت »جريدة العا�سفة« هي التي اأعلنت عن هذا احلدث العظيم.
التي  �سنة   55 ال  امتدت عرب  التي  الفل�سطينية  التجارب  بكل  فتح م�سلحة  اإن حركة   
نرى  فيها،  زلنا  ل  والتي  الأمــد،  طويلة  �سعبية  حترير  حرب  اىل  متطلعة  واي�سا  م�ست، 

التحرير غدا حتى واإن تاأخر ع�سرات ال�سنني ونحن �سامدون حتى يتحرر �سعبنا.
مقاومة  ن�سوء  يتحدثون عن  وبدوؤوا  يجري  ما  العربي خطورة  الر�سمي  النظام  اأدرك 
ع�سكرية م�سلحة لالإحتالل، وهذا ما كان يعري بع�س اخلطابات ال�سيا�سية لتلك الأنظمة  
ومن هذا املنطلق بدوؤوا بفكرة اإن�ساء كيان فل�سطيني وان�ساأت منظمة التحرير الفل�سطينية 
من قبل النظام ال�سيا�سي العربي لإحتواء هذا التحرر، حتى ل يخرج عن ال�سيا�سة العامة 

لبع�س املتنفذين يف تلك املنطقة. 
احلركة الوطنية الفل�سطينية منذ اأواخر القرن الثامن ع�سر وبداية القرن التا�سع ع�سر 
وبداأت  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  �سد  املبا�سرة  الإ�ستعمارية  املخططات  هذه  تعي  وهي 

تعار�س فكرة وطن قومي لليهود يف فل�سطني.
هناك الكثري من حركات املقاومة بالعامل التي قمعت ومت نفي القيادات، من هنا بداأت 
القيادات الفل�سطينية تفكر جيدا بالآتي. وكان هناك التحالف الوطني العربي مع املقاومة 
بدوؤوا  حيث  العراق،  يف  وخا�سة  لبنان   او  �سوريا  من  او  الأردن  �سرق  يف  قادة  من  �سواء 

باحلراك لتنويع العالقات الدولية لهم �سواء مع رو�سيا اأو فرن�سا. 
وعندما قامت ثورة بالعراق وهي ثورة ر�سيد عايل الكيالين، كان للحركة الفل�سطينية 
هذه  �سد  القوى  كل  وحتالفت  بريطانيا،  ملحاربة  بارزا  دورا  العراقية  الوطنية  واحلركة 

الثورة يف العراق ويف فل�سطني. 
هذا  بوجه  فل�سطينية  ثورة  اأول  ولد  الأمر  هذا  حديًثا  ان�ساأت  التي  للكيانات  بالن�سبة 
الإ�ستعمار وتوجت بثورة عام 1928 والنتيجة كانت قمعا �سديدا من بريطانيا ونفي قاداتها 
احلركة  هذه  وعاودت  غريها،  اأو  اأوالهند  �سرييالنكا  يف  �سواء  بريطانيا  م�ستعمرات  اىل 
الوطنية الفل�سطينية مرة اأخرى يف زخم اأقوى بني عامي 1939-1936 وهذه الثورة كانت 

متجذرة اأكرث ودامت اأكرث، وكان على راأ�سها قادة من الطبقات امل�سحوقة من الفالحني.
لها،  رمــزا  والبي�ساء  ال�سوداء  الفل�سطينية  »الكوفية«  ارتــداء  فكرة  جــاءت  هنا  ومن 
و  عليه،  القب�س  يلقى  الكوفية  هــذه  يرتدي  �سخ�س  اي  بــاأن  قــرارا  بريطانيا  اإتخذت  و 
باملقابل اأ�سدرت الثورة قرارا اأن يكون ارتداء الكوفية اإلزاميا على جميع طبقات ال�سعب 

الفل�سطيني.

أ.سلمان الهرفي

   �شفري دولة فل�شطني يف فرن�شا

نشوء المقاومة
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السياسة

لي�س  وهــذا  ب�سراحة،  ذلــك  اعتقد  ل  اأنــا  ـ 
ــران بــقــدر مــا هــو موقف  مــوقــف دفــاعــا عــن ايـ
ال�ساحة  على  اليـــراين  النفوذ  حمــدوديــة  يــرى 
الفل�سطينية مبا يف ذلك على قطاع غزة. دعنا 
نتكلم ب�سراحة هناك ثالث اأطراف غري عربية 
هناك ايران وتركيا وا�سرائيل، والثالثة اطراف 
تتمو�سع وتو�سع نفوذها وحتاول حتقيق مكا�سب 
على ح�ساب اجلانب العربي هذا هو الواقع. اما 
اخلطر  ان  ن�سر  فنحن  نظرنا  وجهة  من  نحن 
ا�سرائيل  لأن  ال�سرائيلي،  اخلطر  هو  الرئي�سي 
فل�سطني  يف  يتعلق  فيما  فقط  لي�س  تو�سعي  بلد 
الخــرى،  العربية  بــالأرا�ــســي  يتعلق  مبا  اي�سا 
وتريد ان تلعب دور هيمنة وقيادة مطلقة مبا يف 
ذلك يف املجال القت�سادي واملجال التكنولوجي 

..اىل اآخره. 
توافقات عربية  نعتقد من املهم وجود  نحن 
املخاطر.  مواجهة  يف  العرب  دور  تعزيز  على 
امنا اذا ذهب كل واحد منا للبحث عن حتالف 
انه بهذه  مع واحد من هذه الطــراف ظنا منه 
الطريقة يحمي نف�سه فهذا غباء وجنون مطلق، 
الثوابت هي »ل ميكن  واأحد هذه   هناك ثوابت 
الــعــربــي جلــهــات غري  الــقــومــي  ــن  الأمـ تفوي�س 
نحن   . عربية  باأيادي  يبقى  ان  ويجب   « عربية 
ل نخفي اإزعاجنا من �سيا�سة اإيران يف التدخل 
واليمن  والبحرين  العراق  يف  كان  ان  والتو�سع 
ل  لكن  يقلقنا  المــر  هــذا  الـــدول.  من  وغريها 
باأمريكا  ال�ستهانة  خــالل  من  مواجهته  ميكن 
خالل  مــن  بــل  بال�سرائيليني،  الإ�ــســتــهــانــة  او 
الوقوف على ار�سية عربية وعمل عربي م�سرتك 

وت�سامن حقيقي وجدي ملواجهة كل ذلك.
وانا براأيي اذا ا�سبح هناك حوار جدي مع 
ت�ستطيع  ول  لالإ�ستماع  �ست�سطر  فاإنها  ايــران، 

العربي  املوقف  جتاهلت  حال  ويف  هذا.  جتاهل 
دميقراطية  غري  لأ�سكال  اللجوء  ميكننا  حينها 
هناك  يكون  ان  املهم  احلــوار.  تتجاوز  وا�سكال 
ثقة بني الأطراف العربية ويكون هناك ا�ستعداد 
للعمل اجلماعي، نحن يف ورطة واحللول الفردية 

ل جتدي نفًعا. 
ـ هل خذلتكم الأنظمة العربية بكل �شراحة 

وبكل جراأة؟ 
العربي  بالبعد  توؤمن  التي  املدر�سة  من  اأنا  ـ 
العربي  العمل  و�سرورة  الفل�سطينية،  للق�سية 
ــحــث عـــن املــ�ــســالــح الــعــربــيــة  ــب ــرتك وال ــس ــ� امل
م�سكالت  هناك  اأن  نفهم  ان  يجب  امل�سرتكة. 
العربية  النظمة  لها  تعر�ست  عديدة  حقيقية 
ولأ�سباب داخلية وخارجية. هناك اربع اأو خم�س 
دول عربية كادت ان تدمر، ومنها حتى الآن ما 
تختلف  ال�سعوب  اأولــويــات  وبالتايل  يعاين  زال 
ا  هناك. علينا ان نفهم هذا ويجب ان نفهم اأي�سً
اإنخف�ست  ان القدرة اجلمعية للمنطقة العربية 
يف  �ساهم  اأ�سا�ًسا  وهــذا  كانت،  مثلما  تعد  ومل 
فامل�ساألة  الــدول  هذه  بني  العالقات  منط  تغيري 

اكرث تعقيًدا. 
مثلت  العربية  الـــدول  هــذه  جميع  هــل  الآن 

اآفاق جديدة؟ هذا  م�سالح �سعوبها وقادته اىل 
الق�سية  فقط  لي�س  فيه  م�سكوك  كــالم  اي�سا 
على  بــراأيــي  انــا  باملخت�سر  لكن  الفل�سطينية. 
ينظرون  كانوا  العرب  كل  موؤخرًا   حتى  القــل، 
اىل الق�سية الفل�سطينية بعني املحبة والحرتام 
عربي  ت�سامن  وجــود  من  لبــد  واأن  والتقدير، 
مل�سلحة هذه الق�سية. الآن اختلف المر نتيجة 
ال�سغوط وامل�سالح ونتيجة ال�سعف اأحياًنا يجب 
ا  اأي�سً ذلــك  ل�ستيعاب  الــقــدرة  لدينا  يكون  ان 

والتفكري يف البدائل. 
املـــقـــاومـــة  اإنــــطــــالق  بــــدايــــات  اىل  نـــعـــود  ـ 
ــا �ـــشـــواء اليــجــابــيــة  ــهـ ــاربـ الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة وجتـ
اأوال�شلبية �شواء يف الردن اأو لبنان كيف تراها 

الآن بعد كل هذه العقود؟ 
ــدة، كـــان لها  ــ ـ كــانــت جتــربــة جــديــدة ورائـ
املبداأ  حيث  من  العربي  النظام  مع  تناق�ساتها 
داخلية... م�ساكل  لديها  كان  العربية  ــدول  وال
ما  وعليها  لها  ما  لها  جتربة  كانت  طبًعا   . األــخ 
يف  ورمبــا  اخــطــاء،  ارتكبنا  الأردن  يف  عليها. 
املنطقي  غري  من  لكن  اخطاء،  اإرتكبنا  لبنان 
حتميل اجلانب الفل�سطيني كل �سيء، و لأنه غري 

عقالين. 
اأخرى، كلنا كعرب كل واحد منا له ما  مرة 
العرب  وما مييزنا نحن عن  ما عليه،  وعليه  له 
الآخرين اأننا ا�سحاب ق�سية، وهي ق�سية عادلة 
لهذه  ودعم  عربي  ت�سامن  اىل  حتتاج  وبالتايل 
يف  التو�سع  من  ا�سرائيل  منع  اأن  كما  الق�سية، 
املنطقة هذا امر مفيد لكل مواطن عربي وهذه 
واحدة من المور التي يجب ان يفهمها البع�س.

ـ نحن نعرف ان الأمن القومي العربي ا�سيب 
 ،2003 العراق عام  ب�سربة قوية عقب احتالل 
ان  تقول  امل�ستوى  رفيعة  امل�سادر  من  والكثري 
مــن �سمن ال�ــســبــاب الــتــي دفــعــت المــريــكــان 
الق�سية  من  العراق  موقف  هو  العراق  لإحتالل 

الفل�سطينية، ما راأيك بهذا الكالم؟ 
انا  �ــســراحــة،  وبــكــل  قلبي  مــن  اتكلم  ــا  اأنـ ـ 
مع  م�سكلة  لدي  كان  فل�سطيني  عربي  كمواطن 
القناعة  هذه  ومار�ست  للكويت  العراق  احتالل 
عندما كنت ممثل لفل�سطني يف الأمم املتحدة، 
للعراق  وحمبتي  اإحــرتامــي  مــن  يقلل  ل  وهـــذا 
ــدة من  بــاإعــتــبــاره قـــوة عــربــيــة اأ�ــســا�ــســيــة. واحــ
امل�ساكل العربية الكربى الآن هي غياب العراق 
القوي. العراق كانت له جتربة فريدة يف البناء 
حدث  ما  حدث  ولالآ�سف  والتعليم،  والت�سنيع 
وجاءت  العربي،  النظام  بحق  كثريا  هذا  وكلف 
نتمنى  ونــحــن  تبقى  مــا  على  وق�ست  امــريــكــا 
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لإخوتنا العراقيني كل اخلري وان يعود العراق كما كان. 
وبكل  الفل�شطينية  الــوطــنــيــة  املــ�ــشــاحلــة  ا�شبحت  اأيـــن  ـ 
�شراحة ماهي املعوقات التي حتول دون حتقيق هذه امل�شاحلة 

ال�شرورية واملهمة لل�شعب الفل�شطيني؟
الوحدة  اإ�ستعادة  هي  الأف�سل  الت�سمية  اأن  نتفق  دعنا  اأوًل  ـ 
الوطنية جغرافًيا و�سيا�سيًا، ولي�س امل�ساحلة. اأنا �سخ�سًيا اعتقد 
هذا اأمرا ل بد منه ول ميكن لل�سعب الفل�سطيني ان يحقق تقدم 
الوحدة،  وا�ستعادة  الإنق�سام  انهاء  دون  حقوقه  اجناز  باإجتاه 
الهروب  ميكن  ول  وا�سحة  متطلبات  هناك  ان  اي�سا  واعتقد 
ال�سيا�سي  للنظام  غــزة  قطاع  عــودة  هو  الأول  املطلب  منها. 
املطلب  امل�سروع.  غري  حكمها  عن  حما�س  وتخلي  والإداري، 
الثاين هو ال�سراكة ال�سيا�سية الكاملة يف النظام ال�سيا�سي املعاد 
ت�سكيله �سواء املتعلق يف ال�سلطة الفل�سطينية او املتعلق مبنظمة 
التحرير الفل�سطينية، واي�سا ان يكون هناك توافق �سيا�سي على 
الربنامج وانا براأيي جوهر هذا الربنامج يجب ان يكون الن�سال 
الفل�سطيني من اجل ال�ستقالل الوطني يف دولة فل�سطني، وهذا 
يف  مبا  املعنية  الأطــراف  لكل  الأخــرية  املواقف  بح�سب  ممكن 
ذلك حما�س وفتح. واحلقيقة ان جزءا كبريا من احلوارات التي 
حدثت يف ال�سابق مل تركز على هذه املتطلبات، بالتايل مل يحقق 

النتائج املطلوبة. 
يف  عديدة  ملفات  من  واحــدا  ملفا  يعترب  املوظفني  مو�سوع 
ال�سكل  بهذا  ن�سعه  عندما  عنه،  حتدثت  الــذي  العام  ال�سياق 
حينها ميكننا ان نتوافق عليه وعلى غريه من امللفات املطروحة، 
الق�ساء،  غزة،  قطاع  يف  الأرا�سي  مثل  باملنا�سبة  عديدة  وهي 
الداخلي... المن  الجتماعي،  وال�سلح  التعوي�سات  التعليم، 

األخ.
التفريط  �سد  انا  وب�سراحة  ال�سالح  مو�سوع  اىل  و�سوًل 
امل�ستقلة  فل�سطني  دولة  مقابل  يكون  ان  يجب  ال�سالح  لأن  به، 
الروؤية  هذه  اىل  للتو�سل  اإ�سكالية  وهناك  غــزة،  قطاع  ولي�س 
حتى  يحدث  مل  ملاذا  املمكنة.  الوحيدة  الروؤية  اأنها  اعتقد  وانا 
الآن هذا الكالم؟ اجلواب ان هناك اطرافا متنفذة وم�ستفيدة 
اجلانبني،  على  النق�سام  من  اأخــرى  وباأ�سكال  ومعنوًيا،  مالًيا 
لها  ا�سرائيل  الــوحــدة،  اأ�ستعادة  �سد  اإقليمية  قــوى  وهــنــاك 
اىل  العودة  وعدم  الإنق�سام  بقاء هذا  اإ�سرتاتيجية يف  م�سلحة 
حقيقية  عقبات  هناك  اذًا  كذلك.  وامريكا  الوطنية  الوحدة 
حتقيق  ممكن  ذلــك  رغــم  بالطرفني  متعلقة  ودولــيــة  اقليمية 
جدية  �سيا�سية  اإرادة  اىل  الأمــر  يحتاج  لكن  الوطنية،  الوحدة 
واىل دعم وم�ساعدة الطراف الإقليمية ويتطلب عمل �سيا�سي 
معقد وجدول بفرتة زمنية، العملية لي�ست �سهلة لكنها ممكنة. 
ويجب علينا ا�ستعادة الوحدة الوطنية لأن من دونها ل ن�ستطيع 

ان نحقق اأي تقدم.
ـ كلمة اخرية؟

ـ �سكرا لكم واإن �ساء هلل املرة القادمة عندما نتحدث �سويا 
هي  مما  اف�سل  الفل�سطينية  والق�سية  العربية  الو�ساع  تكون 

عليها الآن.

تاأ�س�ست حركة فتح يف نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات اإثر العدوان الثالثي 
على م�سر عام 1956 

ويرجع اأ�سا�س فكرة اإن�ساء احلركة، اإىل جتربة »جبهة املقاومة ال�سعبية«، ذلك 
التحالف الق�سري الأجل بني الإخوان امل�سلمني والبعثيني اأثناء الحتالل ال�سهيوين 
جنني  و�سع  عن  م�سوؤولة  كانت  الق�سرية  التجربة  فتلك   .1956 عام  غزة  لقطاع 
12 �سخ�سًا من اأع�ساء جبهة املقاومة ال�سعبية يف غزة  احلركة، حيث اإجتمع نحو 
لتوحيد  النهائية  �سورتها  هي  فتح  كانت  فل�سطني  يف  جبهة  لتنظيم  خطة  وو�سعوا 

معظم املنظمات الفل�سطينية. 
�سرعت فتح تن�سئ قواعدها يف اجلزائر عام 1962، ويف �سوريا عام 1964، حتى 
اأطراف  على  اخلاليا  مئات  اإىل  وتو�سعت  »العا�سفة«  الع�سكري  جناحها  اإ�ستكملت 
�سوريا  يف  الالجئني  خميمات  ويف  وغزة  الغربية  ال�سفة  يف  املحتلة  فل�سطني  دولة 
حركة  لظهور  ونتيجة   1965 العام  بدء  مع  امل�سلح  كفاحها  احلركة  وبــداأت  ولبنان. 
فتح وتو�سعها اإندمج فيها العديد من التنظيمات الفل�سطينية ال�سغرية. واأ�سبحت 
العا�سفة« عند  جميع هذه املنظمات متثلها قوات »العا�سفة«. وقد حددت »فتح – 

انطالقتها املبادئ التالية
1ـ  فل�سطني جزء من الوطن العربي، وال�سعب الفل�سطيني جزء من الأمة العربية، 
تقرير  يف  احلق  و�ساحب  م�ستقلة،  �سخ�سية  ذو  وهو  كفاحها.  من  جزء  وكفاحه 

م�سريه، وله ال�سيادة املطلقة على جميع اأرا�سيه.
العربية يف معركة حترير فل�سطني. ون�سال  الأمة  الفل�سطينية طليعة  الثورة  ـ   2
ال�سعب الفل�سطيني جزء من الن�سال امل�سرتك ل�سعوب العامل يف مواجهة ال�سهيونية 

والإ�ستعمار والإمربيالية العاملية.
3 ـ معركة حترير فل�سطني واجب قومي ت�سهم فيه الأمة العربية بكافة اإمكاناتها 
وطاقاتها املادية واملعنوية وامل�ساريع والإتفاقات والقرارات التي �سدرت اأو ت�سدرعن 
هيئة الأمم املتحدة اأو جمموعة من الدول اأو اأي دولة منفردة يف �ساأن ق�سية فل�سطني 

والتي تهدر حق ال�سعب الفل�سطيني يف وطنه باطلة ومرفو�سة.
4 ـ ال�سهيونية حركة عن�سرية اإ�ستعمارية عدوانية يف الفكر والأهداف والتنظيم 
والأ�سلوب والوجود ال�سهيوين يف فل�سطني غزو عدواين قاعدته اإ�ستعمارية تو�سعية، 

وهو حليف طبيعي لالإ�ستعمار والإمربيالية العاملية.
م�ستقلة،  ثورية  وطنية  حركة  )فتح(  الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة  ـ   5
عن  والدفاع  فل�سطني  حترير  واإن  الفل�سطيني،  لل�سعب  الثورية  الطليعة  متثل  وهي 

مقد�ساتها واجب وطني وعربي وديني واإن�ساين.
هكذا كانت الإنطالقة منذ 55 �سنة »عا�سفة« لتحرير الأر�س، ولكن »الربجزة« 
و«ال�سقوط« يف األعيب قيادات الدول �سّيعتها يف م�سارها...فهل ت�ستعيد »العا�سفة« 

دورها..فتثور من جديد؟

أ. مايز األدهمي

هل تثور العاصفة 
من جديد؟

من زاويتي

رئي�س حترير جريدة الإن�شاء ـ طرابل�س لبنان
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السياسة

ال�سيد عمرو  مــذكــرات  اأثــارتــه  ملــا  نــظــًرا   
ال�سابق  العربية  اجلامعة  عــام  اأمــني  مو�سى 
كبرية  موؤخرًا من �سجة  �سدر  الذي  كتابه  يف 
و�سلت اىل حد ال�سخرية والإ�ستهزاء خا�سة يف 
الفقرة التي حتدث فيها عن زيارته اىل بغداد 
العام  بالرئي�س �سدام ح�سني يف بداية  ولقائه 
بوجه  و�سرخ  اأع�سابه  يفقد  كاد  واأنــه   2002
اأن  الرئي�س �سدام باأن العراق يف خطر وعليه 
عن  احلقيقية  اإجـــالء  ولغر�س  ــك،  ذل ــدرك  ي
فعل جيًدا  فقد  دار خاللها،  وما  الزيارة  هذه 
الدكتور ناجي �سربي وزير اخلارجية العراقي 
اأو�سح  عندما  ال�سابق،  الوطني  النظام  يف 
احلقيقية الكاملة ك�ساهد حي كان م�سوؤول عن 
ملف العالقة مع المم املتحدة وم�سكلة املفت�سني 
الدوليني، بحكم موقعه كوزير خارجية العراق 

أ.خالد النعيمي

ــارة عــمــرو مــوســى الـــى بــغــداد ــ الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة حـــول زيـ

كبرية  ودبلوما�سية  �سيا�سية  بقدرات  ويتمتع 
ويحظى بثقة القيادة والرئي�س �سدام ح�سني، 
حيث بني ذلك يف لقائه مع قناة العربية بتاريخ 
13/12/2020 وكذلك رده على املذكرات يف 
ا يف ذات  جريدة ال�سرق الأو�سط ال�سادرة اأي�سً
املعلومات  من  املزيد  اإلقاء  وبهدف  التاريخ، 
والتو�سيحات عن هذه الزيارة فقد اأعلمني اأحد 
امل�سوؤولني العراقيني وكان مرافًقا لل�سيد عمرو 
)جاءت  يلي:  مبا  للعراق  زيارته  خالل  مو�سى 
وزير  من  باإقرتاح  للعراق  مو�سى  عمرو  زيــارة 
للم�ساهمة  �سربي  ناجي  الدكتور  اخلارجية 
بني  القائمة  لالأزمة  �سليمة  خمارج  اإيجاد  يف 
موافقة  عــدم  ب�سبب  املتحدة  والأمم  الــعــراق 
الدوليني،  املفت�سني  عمل  اإعــادة  على  العراق 
�سمعة  لت�سويه  ذلــك  ت�ستغل  اأمــريــكــا  وكــانــت 

العراق، واإ�سدار املزيد من القرارات اجلائرة 
�سده، وهذا يدح�س اأول اإفرتاءات مو�سى التي 
الزيارة  اأن  املهم  الــزيــارة.  قرر  من  هو  تقول 
ــوة مــن اجلــانــب الــعــراقــي  متــت بــرتتــيــب ودعــ
اإ�ستقباله  ومت   18/01/2002 بتاريخ  وكانت 
ويف  الدبلوما�سية،  والأعــراف  الأ�سول  ح�سب 
�سدام  الــراحــل  الرئي�س  اإلتقى  التايل  اليوم 
وجرى  �سربي  ناجي  الدكتور  بح�سور  ح�سني 
املحيطة  واملخاطر  ال�سيا�سية  الـو�ساع  بحث 
بالعراق ب�سبب اإ�ستمرار التهديدات الأمريكية 
والــعــقــوبــات الــدولــيــة �ــســد الـــعـــراق، وكــذلــك 
اإتفاق  وح�سل  الدوليني،  املفت�سني  مع  الأزمــة 
العربية  للجامعة  العام  الأمــني  يقوم  اأن  على 
العراق  ل�سالح  اإيجابي  ــدور  ب مو�سى  عمرو 
التاأثري  وحمــاولــة  وم�سوؤوليته،  موقعه  بحكم 
على الأمني العام لالأمم للمتحدة كويف عنان، 
لإيجاد �سيغة لإنهاء عمل املفت�سني لأن دورهم 
اأ�سرف على الإنتهاء، واأن العراق تعاون معهم 
يقوله  ملا  م�ستمًعا  الرجل  وكان  مطلق،  ب�سكل 
بهذا  للقيام  اإ�ستعداده  واأبدى  الراحل  الرئي�س 
الدور بالتن�سيق مع دكتور ناجي �سربي. وبعد 
عبد  الفريق  له  اأقام  الرئي�س  مع  لقائه  انتهاء 
ع�ساء  ماأدبة  الرئي�س  ال�سيد  �سكرتري  حمود 
طارق  املرحوم  بح�سور  �سدام  برج  مطعم  يف 
ــتــايل متت  ــيــوم ال ــودة، ويف ال عــزيــز وبــكــل مــ
احلبو�س  جليل  طاهر  الفريق  قبل  من  دعوته 
مدير جهاز املخابرات على دعوة غداء يف دار 
�سيافة امل�سبح العائد للجهاز وبح�سور ال�سادة 
همام عبد اخلالق وزير التعليم العايل وحممد 
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العامل  ما نعيشه هذه األيام من حتوالت على مستوى 
مل تكن على البال أو اخلاطر ومل يتوقع أحدا من البشر 
أن يأيت يوما تغلق فيه احلدود وحيبس الناس يف بيوهتم 
ونعيش يف حالة مستمرة من الطوارئ و من اهللع والفزع، 
من فقد األنفس أو فقدان األحبة يف ظل فريوس كورونا 
اللعني، الذى جاء ليغري حياتنا بل يقلبها رأسا على عقب. 
وتتزايد األزمة وتتفاقم وتظهر سالالت جديده بعد تصنيع 
يف  شــىء  كل  مثل  مثله  التشكيك  حوله  دار  الــذى  اللقاح 
البشر  من  األغلبية  حياة  لينهى  صنع  وبأنه  اآلن  حياتنا 
بعد سنوات معدودة من التلقيح به، وعلى جانب آخر يتم 
الفريوس  ضد  الوحيدة  الوسيلة  هو  بإعتباره  ذلــك  نفي 
من  حالة  تنشأ  وبالتايل  عليه،  والقضاء  منه  والتحصني 
احلق  بني  التمييز  ميكن  وال  احلقيقة،  لتضيع  الضبابية 
والباطل، خاصة يف ظل كثرة األحاديث واليت يتحدث فيها 
العامل واجلاهل ومن يعلم ومن ال يعلم، بل ضاعت أساسا 
أنفسهم  العلم  وأهل  واخلرباء  املتخصصني  بني  احلقائق 
وتضاربت آرائهم، فغابت احلقيقة بالفعل وهذه كارثة يف 
حد ذاهتا، هذا باإلضافة إىل مشاهدة تغريات سياسية 
مل تكن أبدا يف احلسبان غريت كل املفاهيم اليت نشأنا 
التحوالت  هذه  كل  والصديق.  العدو  مفهوم  وتغري  عليها 
بداية ظهور فريوس  أن ما قيل يف  ونــدرك  نتيقن  جعلتنا 
كوفيد 19 بأن العامل قبل كورونا ليس هو العامل بعدها، 
هو بالفعل حقيقة واقعة وإن كورونا مما ال شك فيه صناعة 
جاءت لتقلب العامل رأسا على عقب، لتشل الشعوب وتشل 
أفكارهم وتثري بينهم اهللع واخلوف، وتقصف أعمارهم 
احلديث  مت  جديد،  عاملي  لنظام  هتيئتهم  إىل  باإلضافة 
عنه منذ سنوات ولكننا مل ندرك أنه سيأيت سريعا هبذا 

الشكل. 
فهل هي احلرب العاملية الثالثة كما يقال؟ ولكن هذه 
املرة ضد كل شعوب العامل أو كما يقال مبعلومات مبهمة 
ضد البشرية؟ أعتقد هذا ما سيتضح خالل الفترة القادمة 
ولو األمر جد خطري كما يشاع وكما تثبته األحداث حولنا، 
فعزائنا يف ضعفنا بإمياننا باهلل عز وجل الذى إليه نلجأ 

وبه نستعني.

�شحفية وكاتبة م�شرية

أ.هويدا عبد الوهاب

الحرب 
العالمية 

الثالثة 

من هنا وهناك

   �شيا�شي و كاتب عراقي

ناجي  ودكتور  التجارة  وزير  الراوي 
وكنت  حمود،  عبد  والفريق  �سربي 
واأ�ستمتعت  الدعوة  هذه  يف  حا�سًرا 
مــداولت حيث حتدث  ملا جرى من 
ما  بع�س  عن  مو�سى  عمرو  ال�سيد 
الراحل  الرئي�س  مــع  لقائه  يف  دار 
حتدث  مبــا  ومعجًبا  متفائاًل  وكــان 
به الرئي�س، والأمور التي مت التطرق 

اإليها ومل نلم�س وجود اأي ت�سنجات ولو كان لقائه مع الرئي�س كما قال هو ملا ح�سل 
كل هذه احلفاوة والحرتام(.

من جهة ثانية، لقد عدنا اىل اأر�سيف الأمم املتحدة لتلك الفرتة، و مل جند اأي 
دليل اأو اإ�سارة اأن ال�سيد عنان �سلم اأي ر�سالة لل�سيد عمرو مو�سى، اأي�سا عدنا اإىل 
اأر�سيف ال�سحافة الأمريكية و الفرن�سية، و مل جند اأي دليل على الر�سالة التي 

حتدث عنها ال�سيد مو�سى!!
و لدى �سوؤالنا لزمالء من ال�سحفيني الأجانب حول ما اإدعاه ال�سيد مو�سى يف 
مذكراته باأنه �سرخ بوجه الرئي�س �سدام ح�سني، فقد �سحكوا و اإعتربوها مادة 
مثرية لل�سخرية و اأ�ساف اأحدهم: من كان يجروؤ من احلكام العرب او الأجانب 
على ال�سراخ بوجه �سدام ح�سني؟ و اأن الأمني العام جلامعة الدول العربية هو 

جمرد موظف ل ميلك �سالحية اأي قرار.
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السياسة

التون�سية  الثورة  فجرت  التي  الأ�سباب  اإن 
منها  خمتلفة  عوامل  من  خليط  اأ�سلها  يف  هي 
ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية و الأمنية، 
تراكمت و جعلت ال�سعب يف حالة غليان وغ�سب 
لطاملا  �سعب  قادها  تلقائية  ثورة  كانت  مكتوم، 

دغدغه حلم احلرية و الكرامة. 
نقائها  على  التون�سية  الثورة  حافظت  فهل 
يطرحه  �ــســوؤال  يا�سمينها؟  بيا�س  يدن�س  ومل 
التون�سيون يف كل مرة يتذكرون فيها ثورتهم وما 
�سنوات  بعد  يرى  البع�س  اأن  خا�سة  اإليه،  اآلت 
عديدة اأن هذا التحرك ال�سعبي مل يكن اإل خطاأ 
تاريخيا وعرثة وقع فيها ال�سعب التون�سي كلفته 

غاليا، وي�ست�سهدون بذلك اإىل الظروف املرتدية 
املتعاقبة  التي طالت كل املجالت، واحلكومات 
من  حا�سمة  قــرارات  اإتخاذ  عن  عجزت  التي 
ع�س�س  كبرية  بالوعة  من  البالد  اإخــراج  �ساأنها 
ورغم  اأنــه  البع�س  يرى  حني  يف  الف�ساد،  فيها 
ت�سهدها  التي  اخلــطــرية  التداعيات  هــذه  كــل 
بثمن  تقدر  ل  احلرية  فــاإن  الثورة،  بعد  البالد 
ال�سعب  املاء واخلبز. فهل ما زال  تاأتي قبل  بل 
التون�سي يطمح اإىل احلرية وهو يت�سور جوعا؟ 
وهل حرية الكالم ما زالت عنده اأهم من �سوت 

بطن خاو؟   
يبدو اأن هذا املخا�س الثوري فقد معناه بني 

كلمة  و هي  الربويطة«  »ثورة  اآراء خمتلفة، من 
عامية تون�سية تعني العربة التي ي�ستعملها البائع 
اجلوال لك�سب قوته، هذه الثورة التي يبدو اأنها 
ولدة  بل  فح�سب  اخلا�سرة  من  ولدة  تكن  مل 
هجينا  فيها  املولود   اأ�سبح  و  مالحمها  فقدت 
اأ�سبه  منحدر  يف  عجالتها  فقدت  عربة  يقود 
التنمية  عجالت  الدولة  فقدت  مثلما  باملتاهة، 

يف كل املجالت.
اأننا نتحدث بعد �سنوات عديدة عن   اأيعقل 
على  اللحظة  حتى  ــادرة  ق غري  منقو�سة  ثــورة 
الثورة  اأن مفهوم  اأهدافها، خا�سة  اأهم  حتقيق 
اأردنــت  حنة  الأملانية  الفيل�سوفة  اأ�ــســارت  كما 
التي  بالفكرة  له  انف�سام  ل  »اإرتباطا  يرتبط 
تقول اإن م�سار التاريخ قد بداأ من جديد فجاأة 
وباأن ق�سة جديدة متاما، ق�سة مل تروى �سابقا 
اأن تظهر« ويرى  ومل تعرف قط هي على و�سك 
يــوؤدي  مفاجئ  »حــدث  هــي  الــثــورة  اأن  البع�س 
املا�سي  مع  ال�سلة  يقطع  راديكايل  تغيري  اإىل 
الذين  الــثــوار  مطالب  يلبي  لنظام  يوؤ�س�س  و 
بنية  يف  مت�سارعة  نخبة  لي�ست  و  ال�سعب  هم 

النظام«.
مع  قطع  التون�سي  ال�سعب  اأن  يعقل  كيف 
ال�سعوبات،  نف�س  من  يعاين  زال  ول  املا�سي 
فالثورة  اأجلها،  من  ثــورة  يحدث  جعلته  التي 
»عملية  بريتون  كرين  الأمريكي  ذكراملوؤرخ  كما 

أ.سلمى بن عمر
األسباب اليت فجرت الثورة التونسية

Janvier 2021 / كانون الثاني 2021 العدد 29 22



م�سبوقة،  غري  اإ�ستثنائية  حتولت  يعي�س  والعامل  احلايل  القرن  بداية  منذ 
ومع  بو�سوح،  تظهر  بداأت  احلديثة  الدميقراطيات  ت�سرب  التي  الأزمة  فبوادر 
مرور الوقت اأ�سبح الأمر اأكرث تعقيدا، فمع اإ�ستداد الأزمات العاملية الكربى منذ 
دول  مب�سائر  بالتحكم  املتحدة  الوليات  واإ�ستفراد  ال�سوفيتي،  الإحتــاد  اإنهيار 
و�سعوب باأكملها، وما خلفته �سيا�ساتها التي اأنتجت ظواهر الإرهاب العاملي الذي 
ال�سعبوية  التيارات  �سعود  اإىل  العامل،  اأنحاء  مبختلف  واإ�ست�سرى  اأول،  �سربها 
اآثارا  �ستخلف  اأزمة  الآن من  عليه  نحن  ما  اإىل  و�سلنا  املتطرفة، حتى  اليمينية 
الآن  العامل  ت�سرب  التي  كافة، فهذه اجلائحة  نواحي احلياة  لعقود طويلة على 
الكبرية  اإنعكا�ساتها  ولكن  �سحية  اأول  اأنها  ومع  فح�سب،  �سحية  اأزمــة  تعد  مل 
على خمتلف مناحي احلياة الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية يف جميع اأنحاء 
واخلارجية  الداخلية  ال�سيا�سات  على  الوا�سح  اأثره  له  تاأكيد  بكل  وهذا  العامل، 
للدول، حتى واإن كانت هذه الدول من اأعرق الدميقراطيات التي نادت منذ عقود 
الأبعاد  ذات  والأخالقية  وال�سيا�سية  الجتماعية  املبادئ  من  مبجموعة  طويلة 

الإن�سانية الهامة.
الإجـــراءات  من  جمموعة  اإتخاذ  مع  الآن  وا�سحا  اأ�سبح  الــذي  ــر  الأث هــذا 
فالقانون  متفاوتة.   بدرجات  كانت  واإن  الدول  والقانونية يف خمتلف  ال�سيا�سية 
فــراغ،  من  يولد  ومل  فجاأة،  ياأتي  مل  ال�سامل  الأمــن  بقانون  امل�سمى  الفرن�سي 
فالتحولت الكربى التي ت�سرب املجتمعات الغربية خا�سة بعد موجة الهجرات 
اإىل التح�سن وبناء القالع الد�ستورية التي  اأقرب  الأخرية جتعل منها يف و�سع 
ت�سمح لها بال�سيطرة والتحكم يف جمريات الأحداث على امل�ستويات كافة، وهذا 
الأمر تعززه الوقائع احلالية التي ت�سهد باإ�ستمرار حالت متزايدة من الت�سييق 
لها  داخلية  �سيا�سية  اأهــداف  لتحقيق  الأمن  اأجهزة  واإ�ستخدام  احلريات،  على 
عالقة بتحييد القوى النا�سئة التي بداأت تدرك اأهمية موقعها ال�سيا�سي، و�سرورة 
التاأثري الإيجابي يف احلياة العامة يف فرن�سا وخمتلف دول اأوروبا. وهذا ما يجعل 
الفاعلة يف هذه املجتمعات تبدي تخوفاتها ب�سورة علنية  من بع�س اجلماعات 
وب�سيا�سات حكومية تهدف لإعادة عجلة التاريخ للوراء دومنا اأي اعتبار للتطورات 
الإن�سانية التي تتفاعل ب�سورة �سريعة بل وخاطئة، فاملجتمعات الأوروبية ت�سهد 
يف  العميق  وتاأثريها  التاريخي  ملوقعها  نظرتها  بني  الكبري  الإنق�سام  من  حالة 
احل�سارة العاملية، اأو املحافظة على الطبيعة القبلية التي كانت �سائدة منذ قرون 
وعلى  عليها  للحفاظ  املتطرفة  اليمينية  اجلماعات  بع�س  تهدف  والتي  طويلة، 
بها هذه  التي مرت  الكربى  التاريخية  واملراحل  طبيعتها متجاوزة كل املحطات 
البلدان، حيث اأ�سبحت ت�سكل منوذجا لكل الطاحمني للنجاح والإبداع، وهذا ما 
يجعل من هذا القانون وغريه من الكثري من الإجراءات الأخرى حمطات اإ�سافية 
وال�ستحواذ  التاريخية  املكت�سبات  على  احلفاظ  اجلهات  هذه  من  حماولة  يف 
على هذه املنجزات على اأنها خا�سة بها وحدها، واأنها مل تكن جزء من تطورات 

تاريخية وعاملية �ساهمت بها خمتلف القوى الإجتماعية والثقافية والعاملية. 

أ.أسامة األشقر 

المعاني األعمق 
لقانون األمن 

الشامل الفرنسي

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

حركية دينامية تتميز بالإنتقال من بنيان اإجتماعي اىل بنيان 
اأعلى م�ستوى رخاء  اإىل  يرفع  بناء  و«طبعا هو  اآخر«  اإجتماعي 
قدر  اأق�سى  عنه  ينتج  والــذي  اجلماهري  من  الأعظم  الق�سم 
كتابه  يف  ماكي�سموف  اأ�سار  كما  واحلرية«  الإن�سان  حقوق  من 
اأن العك�س  )الثورة امل�سادة و الحتاد ال�سوفياتي( ولكن جند 
اإىل  اخلــارجــيــة  والــديــون  الت�سخم  ن�سبة  فاإرتفعت  ح�سل، 
م�ستويات خطرة كما اإرتفعت ن�سبة البطالة وهو ما دفع ال�سباب 
اعت�سام  ذلــك  على  مثال  خــري  و  جديد  مــن  النتفا�س  اإىل 
اأحداثها يف  اإحتجاجية دارت  الكامور، وهو عبارة عن  حركة 
تعود  و    2017 يف  تون�س  جنوب  يف  البرتولية  الكامور  منطقة 
ت�سمية الإعت�سام ن�سبة للم�سلك الفرعي الكامور، الذي تعتمده 
�سركات التنقيب على البرتول قد تاأججت هذه العت�سامات، 
لأ�سباب اإجتماعية بالأ�سا�س تتمثل يف مطالبة هوؤلء باحلق يف 
الت�سغيل وامل�ساواة بينهم وبني بقية �سباب البالد، هذا يعني اأن 
التون�سية واملتمثلة  الثورة  املطالب الأ�سا�سية التي قامت عليها 
يف الكرامة واحلق يف الت�سغيل والعي�س الكرمي مل يقع حتقيقها 
بعد، واإن حتققت يف بع�س الوليات ن�سبيا فاإن بع�س الوليات 
تدهور  الكرامة  ثورة  بعد  الجتماعي  و�سعها  اأن  ترى  الأخرى 

اأكرث.
البع�س  فاإن  م�سروعة،  الحتجاجات  هذه  البع�س  يرى  اأن 
اأن البالد الآن على �سفري  العبث خا�سة  الآخر يراها نوع من 
يف  اجلامعي  الباحث  نظر  يف  فهي  الكورونا،  عمقتها  هاوية 
م�سادة  »ثــورات  تكون  اأن  تعدو  ل  ال�سعيبي  ريا�س  الفل�سفة 
اأنه  تثبت  والتاريخية  العلمية  واأن احلقيقة  ثورة حقيقية«  على 
نراها  التي  والدعوات   « ثورة  على  »ثــورة  حت�سل  اأن  ميكن  ل 
بهذه  املــنــاديــة  اجلهة  اأن  خا�سة  مزيفة  عناوين  هــي  الــيــوم 
متتلك  ل  التي  القدمي  النظام  رموز  بع�س  من  يت�سكل  الثورة 
وبع�س  وعميقة،  حقيقية  مبراجعات  للقيام  الكافية  ال�سجاعة 
الإيديولوجي  التناق�س  تغلب  التي  )الي�سارية(  الإيديولوجيات 
على امل�سلحة الوطنية، و بع�س جمموعات ال�سغط الإعالمي 
الإعالمي  امل�سهد  احتكار  على  تعمل  التي  وال�سيا�سي  واملــايل 
وهو  ال�سعيبي.  اأ�ساف  كما  البالد،  يف  القت�سادية  وامل�سالح 
بالو�سع  اإرتباطه  جانب  فاإىل  الكامور،  اإعت�سام  يف  حدث  ما 
الإجتماعي فاإنه ارتبط اأي�سا باأ�سباب �سيا�سية، اإذ دعمت عدة 
�سخ�سيات واأحزاب هذا التحرك، منهم حراك تون�س الإرادة 
دعت  بينما  ال�سعبية،  واجلبهة  تون�س  واآفــاق  النه�سة  وحركة 

�سخ�سيات �سيا�سية اأخرى اإىل تاأميم الرثوات الطبيعية. 
اأوالثورة  اليا�سمني  ثــورة  اأن  نقول  الــراأي  هذا  تبنينا  واإذا 
ثورات هجينة  م�سوخ  اأنقا�سها  على  وقامت  ت�سويهها،  الأم مت 
والف�ساد  بامل�سالح  ملوث   اأ�سا�س  من  و�سلطتها  قوتها  ت�ستمد 
م�سلحة  على  اخلا�سة  امل�سلحة  تغلب  اأحزاب  �سطحات  ومن 
الف�ساد  برموز  اأطــاح  اأنه  ظن  �سعب  باأحالم  اأطاحت  الوطن، 
واملح�سوبية، فظلت حريته مهدورة وكرامته �سائعة، وذبل بني 
ربوع هذا الوطن املكلوم اليا�سمني و ع�س�س ال�سوك بني ثناياه. 

فمن ينتزع ال�سوك من رحم اليا�سمني؟
  كاتبة من تون�س

Janvier 202123 / كانون الثاني 2021 العدد 29



السياسة

أ.سعد الكعبي

ســـــــــــــاســـــــــــــل »كـــــــــــــــيـــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــارس« ُتــــــــــكــــــــــبــــــــــل أيــــــــــــــــــــادي 
الــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــاط الــــــــــــنــــــــــــســــــــــــوي فـــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــــــــــــواز الــــــــــعــــــــــرب

    م�شوؤول الإعالم حلركة الن�شال العربي 
لتحرير الأحواز    

ـ تقرير خا�س لـ جملة كل العرب.
اأ�سبح لفتًا خالل �سنوات الأعمال الثقافية 
جمتمعها  يف  الأحوازية  املراأة  عليها  تقوم  التي 
الفار�سي،  الإحــتــالل  ب�سال�سل  املكّبل  العربي 
وذلك عرب اإحياء الرتاث القدمي واإظهار الهوية 
التاريخ  على  ال�سوء  وت�سليط  الأ�سيلة  العربية 
وكان  الأجنبي  املحتل  �سد  العربي  الن�سايل 
الكبري وقد راج رواجًا  ال�سعبي  الأثر  لأعمالهّن 

وا�سعًا بني اأو�ساط املجتمع الأحوازي. 

هذا  يف  عديدة  ن�سائية  اأ�سماء  ظهرت  وقد 
التميمي« و »مرمي  اأبرزها »فاطمة  املجال ومن 
قدمّن  الالتي  بوغبي�س«  اآل  »اأزهار  و  العامري« 
هيمنة  بها  ك�سرّن  ورائــدة  رائعة  ثقافية  اأعمال 
ال�سعب  عــلــى  املــفــرو�ــس  الــفــار�ــســي  ــالم  ــ الإعـ
ثقافته  فر�س  جهادًا  يحاول  الــذي  الأحـــوازي، 

العربية يف املجتمع والرتويج لها 
ولإعطاء مثال عن اأعمال تلك الن�سوة، فقد 
اأعمال  بعدة  التميمي«  »فاطمة  الأخــت  قامت 
مهمة وكان اأهمها عمل تقرير عن ق�سر ال�سيخ 
يف  الأحـــواز  لدولة  اأمــري  اآخــر  الكعبي«  »خزعل 
م�سورًا  تقريرا  اأعــدت  كما  احلميدية،  مدينة 
�سد  املعروفة  املعركة  الــوجن«  »حــرب  عن  اآخــر 
لقطر  الإحــتــالل  بداية  يف  الفار�سي  الإحــتــالل 
واأعــمــال  وتــقــاريــر  1925م  الــعــام  ــواز يف  الأحــ
ال�سعب  نــ�ــســال  عــلــى  فــيــهــا  ركــــزت  خمــتــلــفــة 

الأحوازي لالحتالل الفار�سي البغي�س. 
اأعــمــاٍل  ــات  ــري الأخ للنا�سطات  كــانــت  كما 
املوروث  على  فيهن  ركزّن  وثقافيٍة عديدة  فنيٍة 
ال�سعبي الأحوازي، من اأغاين وعادات وتقاليد، 
جيل  يف  املـــوروث  ذلــك  تر�سيخ  يف  �ساهم  مما 

ذلك  بــات  حيث  ال�ساعد  والأطــفــال  ال�سباب 
نفو�س  واإعتزاز يف  فخر  ال�سعبي حمل  املــوروث 
من  اأ�سبح  وحتى  وال�سابات،  ال�سباب  من  كثري 
اللبا�س  انت�سار  الأحــوازي،  املجتمع  يف  الالفت 
لب�س  الأطــفــال  وحتى  والن�ساء  للرجل  العربي 
بالن�سبة  والعقال  الكوفية  مــع  العربي  الــثــوب 
للرجل وال�سبيان، اأما الن�ساء فتمثل يف ارتداء 

العباءة وال�سال اخلا�سة يف لب�س الأحوازيات.
النظام  حفيظة  ــار  ــ اأث �ــســك  بــال  ذلـــك  كــل 
يعترب  والذي  املاليل(  )نظام  املحتل  الفار�سي 
التفري�سي  مل�سروعه  تهديدًا  الأعمال  هذه  مثل 
ــواز، ممــا دعــى اأجــهــزة الأمـــن لإعتقال  ــالأح ل
 - التميمي  )فاطمة  ــات  الأحــوازي النا�سطات 
)اأزهــار  و  الأحــواز  العامري( من مدينة  مرمي 
اآل بوغبي�س( من مدينة الفالحية، لأ�سباب مل 
ومازال  ال�ساعة،  لغاية  عنها  ال�سلطات  ت�سرح 

م�سري املعتقالت جمهوًل
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منري  طــريــق  عــن  بالبحث  المـــر  يتعلق  حــني 
من  لبــد  وحتــررهــا،  الب�سرية  املجتمعات  لتقدم 
الإنف�سالية  النزعات  بــني  الإخــتــيــار  يف  احل�سم 

والفيدرالية و الوطنية الوحدوية و القومية.
الإنف�سالية وجدت  النزعات  اأن  �سك  وما من 
من  م�سبوق  غــري  ت�سجيعا  ــرية  الخــ الــعــقــود  يف 
مع  وتوافقا  جتاوبا  الكربى،  الغربية  القوى  طرف 
املنطقة  يف  وخا�سة  اجنداتها،  وخدمة  ح�ساباتها 
العربية التي تخ�سع ملنطق م�سروع ما �سمي اإفرتاء 
تق�سيم  اىل  يهدف  »والــذي  اخلالقة  ب«الفو�سى 
الــدول  تفكيك  وبالتايل  املــجــزاأ  ــزاأة  وجتـ املق�سم 

الوطنية.
بالإنف�سال  املــنــاديــن  اأن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
تقرير  يف  ال�سعوب  »حــق  �سعار  حتــت  يت�سرتون 
امل�ست�سعفة  الدول  يف  وخا�سة  اأنه  اإل  م�سريها«، 
اإنف�سالية  ــوؤرة  ب تفجرت  كلما  اله�سة،  واملناطق 
اأجنبي  وتدخل  وت�سيب  واإرهــاب  فو�سى  وتلتها  اإل 

و�سعف موؤ�س�سات الدولة الوطنية.
الأمم  ــقــدم  ت الــرئــيــ�ــســيــة يف  الأ�ـــســـبـــاب  مـــن 
الوحدوية،  الأ�س�س  على  اإعتمادها  هو  و�سموخها، 
ــد اإمــكــانــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة والــبــ�ــســريــة، و  وتــوحــي
اأطيافها  باإختالف  مكوناتها  توحيد  على  املبنية 

الإجتماعية والثقافية.
كما اأنه من اأ�سباب اأفول دول عظمى و�سقوطها 
القبلية  والع�سبية  الإنــقــ�ــســام  واإ�ــســمــحــاللــهــا، 
وهذا  الداخلي،  والإقتتال  الإنف�سالية  والنزعات 

الإ�ستعمارية  القوى  اأ�ستوعبته  والإمربيالية ما 
ـ من  زالـــت  ول  ـ  واإعــتــمــدتــه 

ونهب  الهيمنة  اأجل 
ــرثوات  الـ

�سد  و

التاريخ  يف  عراقة  لها  اأمم  اإنبعاث  اأمــام  الطريق 
خمططاتها  وتعرقل  تناف�سها  قــد  ح�سارة  ولها 

واأهدافها.
على  البداية  منذ  الفرن�سية  الثورة  اإعتمدت 
الفرن�سية  اجلمهورية  اأن  وهــي  اأ�سا�سية  قاعدة 
تنبني على تدمري وتقوي�س كل من يعار�س وحدة 
فرن�سا، و الوطن هو فرن�سا املوحدة، كما كان يردد 
وهذه  روب�سبيري.  ماك�سميليان  الثورة  قــادة  اأحــد 
والربوطين�سني  الغوليني  وحدت  لوحدها  القاعدة 
والبا�سكييني والكتالنيني، وهويات وجهات اأخرى، 
وهذا  والأرا�سي،  واللغات  الهويات  اإختالف  رغم 
التا�سع  القرن  من  اإنطالقا  فرن�سا  من  جعل  ما 

ع�سر، دولة اأمة قوية وموحدة. 
اأما الوليات املتحدة التي هاجرت اإليها اأقوام 
من اأنحاء العامل، بعد اأن عمرها �سكانها ال�سليون 
هجرات  ليفتح  اإكت�سافها  وجاء  احلمر«،  »الهنود 
اجلــزيــرة  �سبه  مــن  وخــا�ــســة  ــا  ــ اأوروبـ مــن  كثيفة 
واإيرلندا،   بريطانيا  من  هجرات  تلتها  الإيبريية، 
الذكر يف تهجري  �سيئة  الرقيق،  كما �سببت جتارة 
ما  اأقل  ظروف  يف  اإليها،  ال�سود  الأفارقة  ماليني 
الهمجية  قمة  و�سلت  اأنها  عنها  يقال  اأن  ميكن 

والالاإن�سانية، يف تاريخ الب�سرية.
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�س�ست  وبعدما 
اجلنوب  وحــدت  بريطانيا،  عــن  ا�ستقاللها  بعد 
بال�سمال، رغم اإختالف اأعراقها ولغاتها وهوياتها، 
اإل انها بف�سل وحدتها تعترب من الأمم التي حطمت 
يف  والت�سنيع،  والتقدم  التطور  يف  قيا�سية  اأرقاما 
فرتة قيا�سية باملقارنة مع باقي 

اأمم العامل.

وثالثني  �سبعة  مــن  ال�سينية  الأمـــة  تت�سكل 
جانب  اىل  غالبيتها،  الهان  قومية  ت�سكل  هوية، 
اإختالف اأديانها، من بوذيني وم�سلمني وم�سيحيني 
جمهورية  تاأ�سي�س  عن  الإعــالن  ومنذ  وملحدين. 
على  املركزية  الدولة  حر�ست  ال�سعبية،  ال�سني 
اأولويات  من  وتعترب  ال�سني،  وحدة  على  احلفاظ 
اأكــرب  ال�سني  الــيــوم  ومتــثــل  الــكــربى،  ال�سينيني 
قمة  و�سلت  رو�سيا  اأن  كما  الــعــامل.  يف  اإقت�ساد 
النازية  اأملانيا  وهزمت  الف�ساء  وغــزت  تقدمها 
الثانية  العاملية  احلــرب  مــن  منت�سرة  وخــرجــت 
بف�سل وحدة جمهورياتها من الأورال اىل القوقاز.

تتفكك  ح�سارة  اأو  امــة  اأي  فــاإن  املقابل،  ويف 
وال�سعف  التقزم  اىل  تنتهي  فاإنها  تناحرت،  اإذا 
بهذه  غني  الب�سري  والتاريخ  والويالت،  واحلروب 

المثلة.
تعي  والــدميــقــراطــيــة  املتقدمة  ــدول  الـ وحــتــى 
اأنــواع  كل  وتف�سيال  جملة  وترف�س  احلقائق  هذه 
فعلى  كاتالونيا،  ذلــك  على  وكمثال  الإنف�سال، 
على  تتوفر  التي  كاتالونيا  منطقة  اأن  من  الرغم 
غنية  وثقافة  متطور  اإقت�ساد  وعلى  حملية  لغة 
واإمكانات اقت�سادية هائلة، وعلى الرغم من ذلك، 
اليمني  الإ�سبانية من  ال�سيا�سية  املكونات  فاإن جل 
اىل الي�سار ت�سدت و بالقوة ملحاولة اإنف�سالها عن 

ا�سبانيا.
دميقراطية،  و  متقدمة  ــدول  ل بالن�سبة  هــذا 
اقت�ساد ه�س  بالأحرى بدول �سعيفة، ذات  فكيف 

يعم فيها الفقر واجلهل والمية؟؟.

أ.محمد زيتوني

الــــــــــــــوحــــــــــــــدويــــــــــــــة والـــــــــــــــــــزعـــــــــــــــــــات االنــــــــفــــــــصــــــــالــــــــيــــــــة

    �شحفي من املغرب
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السياسة

عهد  يف  خا�سة  الفرن�سية،  الــدولــة  تــواجــه 
مع  خطرية  م�سكلة  ماكرون،  اميانويل  الرئي�س 
الإ�سالم  اأن  ها  الكاثوليكية،  اأعقاب  يف  الدين. 
اليوم ينال ق�سطه. من النافل الإنكار باأننا ن�سهد 
حوايل  منذ  الإ�ــســالم،  حيال  العداء  يف  تــزايــدًا 
اإختلط  ما  جــدًا  فغالبًا  �سيا�سية.  عقود  ثالثة 
بع�س  عند  منحرفة  اإيديولوجيات  مع  الإ�سالم 
ومما  كرهينة.  الدين  اإتخذت  التي  اجلماعات 
عند  والتطرفات  الإنــحــرافــات  اأن  فيه  �سك  ل 
بـ«الإ�سالموية«  ُتعرف  التي  اجلماعات  بع�س 
وبــالــتــايل،  لــالإ�ــســالم.  ــادي  ــع امل التفكري  تــعــزز 
جهالة  جــهــة،  مــن  اإثــنــتــان:  جهالتان  تت�سافر 
الإ�سالم  عن  �سيئًا  يعرفون  ل  الذين  الغربيني 
جــدًا  قــدميــة  منمطة  ــب  قــوال يف  ويــحــ�ــســرونــه 
اأخرى،  جهة  ومن  م�سيئة،  كاريكاتورية  ور�سوم 
املاليل  امل�سلمون،  )الأخــوان  املتطرفني  جهالة 
�سورة  يقدمون  الذين  الإرهابيون(  الإيرانيون، 

خاطئة عن الإ�سالم.
الإ�سالمية،  الإنف�سالية  النزعة  اإن عبارة     
هزيلة.  هي  ماكرون،  اميانويل  اإ�ستخدمها  التي 
عبارة  اأن  اىل  الإ�سارة  جتدر  الأول،  املقام  ففي 
�سيا�سية  عبارة  اأنها  اإذ  مالئمة،  غري  اإنف�سايل 
اأجنبية(  دولــة  )او  جماعة  م�سروع  على  تــدل 
مثال  الــوطــنــي:  الكيان  عــن  الإنف�سال  بهدف 
وحدة  �سد  الكتالونية  النف�سالية  النزعة  ذلك 
املعادية  الكردية  النف�سالية  النزعة  ا�سبانيا، 

لالأتراك 

من قبل حزب العمال الكرد�ستاين، اإنف�سالية 
جبهة البولي�ساريو عن ال�سحراء املغربية. 

»اإ�ــســالمــوي« هي  كلمة  اأن  ذلــك  اأ�ــســف اىل 
ثــورة  ونقي�سه:  �ــســيء  كــل  ت�سمل  جامعة  كلمة 
امل�سلمون،  الأخــوان  الإيرانية،  املتزمتني  املاليل 
اجلبهة ال�سلفية، حزب اهلل والقاعدة او داع�س. 
اإمنا ما هو اأكرث خطورة اأن هذه الكلمة اأ�سبحت 
رمزًا للدللة على م�سلمني »ل نحبهم..وت�ستخدم 
املعركة  يف  �سيكولوجي  ك�سالح  اإ�سالموية  كلمة 
ــوزراء  الإيــديــولــوجــيــة )عــلــى حــد قــول رئي�س الـ
قادتنا  ي�سعى  التي  كا�ستك�س(  جــان  الفرن�سي 
اأذهاننا«. وحتت غطاء واجب  اىل تر�سيخها يف 
مزعومون  دعاة  عمد  الظالميني،  �سد  الن�سال 
ن�سبوا اأنف�سهم اىل الت�سجيع على ال�سراع �سد 
النار.  على  الــزيــت  ي�سكبون  ــوا  وراحـ الإ�ــســالم 
لعبارة  املفرط  الإ�ستخدام  اأن  بالتايل  ونــدرك 
حقيقة  لكراهية  متويه  �سوى  لي�ست  اإ�سالموي 
لر�سالة الإ�سالم احلقيقية، اأي كراهية اأكرث من 

مليار و�ست مئة مليون كائن ب�سري.
يتمثل الت�سليل يف احلديث عن حرية التعبري 
�سيء  التعبري  حــريــة  اأن  بيد  �سانحة.  كــل  يف 
وفاة  فلدى  اآخــر.  �سيء  والإ�ستفزاز  وال�ستيمة 
فرن�سيا  بطاًل  ُيعد  كان  الــذي  ديغول،  اجلــرال 
ـ  الع�سرين، ن�سرت جملة )اإبــدوـ هارا  القرن  يف 
لها،  مبا�سرًا  وريثًا  اإبدو  �ساريل  ت�سكل  كريي(، 
 « باأنه  الدعــاء  ديغويل  اأي  متنع  غــالف  �سورة 
خليعة  ر�سوم  ن�سر  امل�سيء  من  كذلك،  �ساريل«. 
اإذ يف ذلك اإحتقار  للبابا والكني�سة او الإ�سالم، 
م�ستمرة،  وب�سورة  املوؤمنني.  من  املاليني  ملئات 
فولتري-  منهم  نذكر  ملحدين-  فرن�سا  عرفت 
ب�سورة  واأحينًا  للكاثوليكية،  اإنتقادات  وجهوا 
الأحمر.  اخلط  جتاوز  حتا�سوا  لكنهم  مفرطة، 
اإبدو  �ساريل  ن�سرتها  التي  الإهــانــات  بلغت  وقد 
ذروة املهانة على غرار التجاوزات الدموية التي 
�سهدتها الثورة الفرن�سية عندما نب�س املتع�سبون 
وبالتايل،  لتدني�سهم.  والراهبات  الرهبان  جثث 
اأن يكون املرء �سفيهًا ل يعني حرية التعبري. هنا 
اي�سًا ارتكب ماكرون التبا�سًا �سلبيًا. خا�سة واأن 

لدى  بواجبه  القيام  عن  تقاع�س  الدولة  رئي�س 
الدولة  هــذه  اأن  يبقى  �ــســيء.  اأي  مــع  ت�ساحمه 
وتنتهج  التدابري  ومــزدوجــة  املعايري  مــزدوجــة 
باأن ماكرون، ولنف�س  اإنتخابية. ول �سك  اأهدافًا 
يتما�سى  قلما  تركيا موقفًا  يتخذ �سد  الأ�سباب، 
وال�سيا�سة  العربية  التقليدية  ال�سيا�سة  مــع 

الإ�سالمية يف فرن�سا.
مالب�سات قانون عام 1905

   اإن القانون ال�سادر يف 9 دي�سمرب/ كانون 
1905، املتعلق بالف�سل بني الكني�سة  الأول عام 
يتعلق  فيما  الدولة  حياد  تاأكيد  يكر�س  والدولة، 
هذا  اأن  هو  ذكــره  يجدر  وما  الدينية.  بامل�ساألة 
متيزت  ملــرحــلــة  حــد  و�ــســع  اىل  �سعى  الــقــانــون 
بنا  )تعود  لالإكلريو�س  املت�سدد  ال�سعبي  بالعداء 
الذاكرة اىل ق�سية البطاقات التي حددت ترقية 
امل�سوؤولني ومنع ترقية كل الأفراد الذين ح�سروا 
القدا�س(، لكنها كانت تعبريًا عن فل�سفة مثرية 
للجدل. والواقع اأن تاأكيد حياد الدولة فيما يتعلق 
بامل�ساألة الدينية ن�ست عليه املادة 2 من القانون 
على اأن اجلمهورية »ل تعرتف ول تدفع رواتب ول 
متّول نفقات اأية عبادة«. لقد ن�س القانون املذكور 
على اإحرتام حرية املعتقد )املادة الأوىل(، لكنه 
للفرن�سيني،  التقليدي  الدين  الكاثوليكية،  و�سع 
كالربوت�ستانتية  الدينية  الأقليات  م�ساف  يف 
واليهودية والإيديولوجيا امللحدة. لقد األغى هذا 
الإلتزامات  اجلانب،  اأحــاديــة  ب�سور  القانون، 
الفرن�سي  الئتاليف  بالنظام  املتعلقة  الفرن�سية 
1801، الذي نّظم العالقات بني احلكومة  لعام 
على  العلمانية  واإبتكر  الكاثوليكية  والكني�سة 

الطريقة الفرن�سية التي ارتقت كقيمة �سامية.
تكمن  هل  اجلمهورية؟  قيم  اليوم  هي  ما     
الإجها�س  او  املثليني  زواج  اإيديولوجيا  القيم يف 
وفق امل�سيئة ال�سخ�سية او كراهية الدين؟ ينبغي 
�سوى  ُيعّد  ل  ما  وبــني  القيمة  بني  اخللط  عــدم 
النا�س  باأن  الإقــرار  يجب  هــراء.  او  اإيديولوجيا 
مل  هــذه،  واحلـــال  ــاين.  روحـ �سعور  اىل  بحاجة 
يعتمد الطاقم ال�سيا�سي منح هذا ال�سعور، بل هو 
ل  لذلك،  �سرعيًا.  تعبريًا  باإعطائه  فقط  خمّول 

اإلسام والمسيحية
ينبغي عدم الوقوع في شرك التناقض بينهما

د. شارل سان برو
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تعترب القوانني الدينية من نف�س طبيعة القوانني الإن�سانية.   
الن�سال يف �سبيل القيم امل�سرتكة

دين  خلق  امل�سعوذين  بع�س  يحاول  عبثًا  حتــديــدًا،  ال�سبب  لهذا     
هي  الكاثوليكية  كما  الإ�سالم  هو  الإ�سالم  خميلتهم.  يف  يرت�سم  عقيم 
هما  بل  الراهنة،  املرحلة  اأمنــاط  يتبعان  ل  الدينني  كال  الكاثوليكية. 
اأنهما  يعني  ل  وهــذا  تقليديان،  اأنهما  مبعنى  والأمــكــنــة،  الأزمــنــة  لكل 
متجمدان يف عقلية حمافظة منطية غريبة عن هذين الدينني. وفق هذه 
مبهمني  مفهومني  بني  وهمي  تعار�س  على  اجلدل  يقت�سر  ل  ال�سروط، 
هما »احلداثة« و »الأ�سولية«. والواقع اأنه ل يوجد اأي تناق�س بني الرتاث 
الإ�سالمي والتطور. وتقت�سر امل�ساألة، بالن�سبة للم�سلمني، على اإيجاد هذا 

الدافع التطوري يف الإ�سالم.
   لي�س الإ�سالم بحاجة اىل مفكرين جدد مفرت�سني ي�سعون اىل ابتكار 
دين اآخر، لأن الإ�سالم هو اإ�سالحي بالدرجة الأوىل. اإن تاريخه وتقاليده 
تزوده بالقدرة على ال�سمود وا�ستئ�سال ال�ساللت املنحرفة لدى �سائر 
املتطرفني، والتيارات ال�سّيقة واملتع�سبة التي ل ت�سكل بالن�سبة اإليه �سوى 
اإنه يف جوهره  الإ�سالم.  كارهي  �سوى  بدوره  يخلق  ل  كاريكاتوري  ر�سم 
والتاأ�سن.  والتزمت  التع�سب  دين  ولي�س  الدائم،  والإ�سالح  احلق  دين 
اكت�سفوا  اأنهم  يعتقدون  اأنا�س  به  يلّوح  اأن  ميكن  خيارًا  لي�س  فالإ�سالح 
كل �سيء، بل هو مفهوم يوجد حتديدًا يف �سلب الإ�سالم، الذي يحتفظ 
باإمكانية الإجابة، ب�سورة اإيجابية وبناءة، على حتديات العامل املعا�سر، 

هو ذا الرتاث الإ�سالمي الإ�سالحي.
   يف هذا ال�سياق، ي�سكل اجلهل والنغالقات املذهبية على قناعاتها 
عقبة رئي�سة يف فهم الآخر املغاير. ولي�س خفيًا اأنه ل ميكن اإجراء حوار 
يف  خطرية  فجوات  توجد  اأنــه  اىل  الإ�ــســارة  جتدر  معرفة!  دون  حقيقي 
معرفة ح�ساراتنا اخلا�سة. فاإذا اأخذنا الإ�سالم على �سبيل املثال، جند 
ُكّر�ست له لكنها كانت يف معظم الأحيان عبارة عن  اأن موؤلفات غزيرة 
الأماكن  وبع�س  املتكررة،  النمطية  القوالب  لبع�س  خمت�سرة  حتليالت 

العامة واملخت�سرات املب�سطة.
التجارية  العوملة  القدمية مري�سة، م�سابة بفريو�سات     ح�ساراتنا 
والعاملية، وبالفردانية الإباحية وبالنزعة املادية. ذلك اأن اأزمة الإقت�ساد 
اإنهيار  مــن  خــطــورة  ــرث  الأكـ املــالــيــة،  والــغــرف  احلقيقية  الإفــرتا�ــســي 
البور�سات، هو الإزدياد الكا�سح للمادية على ح�ساب الروحانية. ويتميز 
عامل العوملة على وجه اخل�سو�س بال�سعور باخل�سارة او بغياب احل�سا�سية 
املعنوية. اأما اخلطر الأكرب يف »املغزى«، الذي يعني بكل ب�ساطة الإنزلق 
اجلامح نحو جمتمع معومل، اأحادي ال�سكل ونفعي، مازجًا ما بني اأحادية 
الثقافات وتعظيم الفرد الذي ل ماأوى له، وهو جمتمع يجازف بحرمانه 

من العن�سر الأخالقي يف احلياة.
   والواقع اأن اخلطر الذي يرتب�س بنا لي�س �سدام احل�سارات غري 
املحتمل، بل اختفاء ح�ساراتنا. وتكمن املواجهة احلقيقية بني احل�سارات 
وخطر ظهور بربرية جديدة. يف اآن معًا، ينبغي اأن ي�سجع هذا الوعي على 
احلوار بني الديانتني ال�سماويتني العامليتني األ وهما امل�سيحية والإ�سالم. 
عندئذ، ي�سبح بديهيًا اأن ح�ساراتنا لن تتعامل بالت�سادم مع التحديات 
التي تواجهها. فالأوفق لها اأن تلتقي حول قيم م�سرتكة كي ت�ستمر كعامل 

فّعال عرب التاريخ.    

ع�سر �سنوات مّرت على حادثة التون�سي الع�سريني الذي اأ�سرم النار يف ج�سده 
اإذلِل عنا�سِر  الإقت�سادي واحتجاجًا على  واقعه  ياأ�سًا من   ،2010 17 دي�سمرب  يف 

الدرك له. 
نقابيًا  حتى  اأو  ثورة  زعيم  اأو  حزب  رئي�س  البوعزيزي  حممد  التون�سي  يكن  مل 
متمردًا، بل اإنه بالكاِد اأنهى املرحلة البتدائية، متفّرغًا بالكامل للعِب اأب�سط اأدواِر 
على  اأي�سًا  ممنوٌع  هذا  فهل  اأ�سرته،  يعيُل  متجول  خ�ساِر  كـبائِع  احلياة  م�سل�سل 

املواطن العربي؟
كما اأن ال�ساَب الذي عا�س يتيم الأب يف اأ�سرٍة فقرية من ع�سرة اأفراد،  مل يكن 
يعلم ول يتوّقع ول يبغي اإيقاَد جمراِت ثوراٍت واإنتفا�ساٍت عّمت ن�سَف البلداِن العربية 
من امل�سرق اإىل املغرب، مبقداِر ما كان �سقُف اأمنياته لقمة عي�س كرمية دون رعٍب 

وبال اإذلل!
�سحيح اأنه اأطلَق �سرارَة »الربيع العربي« قبل اأن يفارَق احلياَة لحقًا يوم الرابع 
من كانون الثاين 2011، لكّن املوؤكَد هنا يف ت�سل�سِل اأحداِث ال�سنوات الع�سر الفائتة، 
الديكتاتورية  الأنظمُة  و�سّكلتها  رعتها  التي  الأمنيِة  الأذرِع  و�سادّيَة  وتكرّبَ  غروَر  اأن 
والقمعية حلمايتها، هي التي اأذكِت النار وزادت جمراِت ا�ستعالها وانت�سارتها. بدءًا 
من تون�س ومرورًا بليبيا واليمن وم�سر وغريها، ولي�س انتهاء ب�سورية التي كانت قد 
اأ�سابع الأطفال فقط لأنهم كتبوا على  بلغت ماأ�ساوية امل�سهد فيها حدًا قّطعت فيه 

جدران مدر�ستهم »حرية«!
ح�ساد النتائج

ال�سارع  تقييم  ينق�سم  البوعزيزي«،  »�ــســرارة  على  �سنوات  ع�سر  وبعد  اليوم 
التون�سي لنتائج ثورته ما بني موؤيد ومعار�س اأو م�سكك.  وتكتب الغارديان الربيطانية 
األهمها  التي  الثورة  جانب  اإىل  املواطنني،  اإهتمامات  خارج  اأ�سبح  البوعزيزي  اأن 
ال�سنوات،  بريقها مبرور  بوزيد  �سيدي  مدينة  الكبرية يف  �سورته  فقدت  كما  موته. 
وكذلك متثال عربته، بح�سب فران�س بر�س، بينما تعي�س عائلته يف كندا، هربًا من 

م�سايقات اأن�سار العهد القدمي. 
نعم، �سحيح اأن ح�ساد النتائج مل يلبي بعد اأمنيات وتطلعات املواطنني ل �سيما 
»الإقت�سادية« منها، لكن ويف الوقت ذاته تقف البالد �سامدة اإىل حد بعيد، بنظامها 
الدميوقراطي الفتي، اأمام م�سل�سل الإغتيالت ال�سيا�سية والت�سفيات الأمنية، واأمام 
م�سر  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  يف  الإيديولوجيات،  و�سراعات  التطرف  هجمات 
خطوات اأخرى اإىل الوراء على �سعيد احلريات، وت�سهد �سوريا واليمن وليبيا حروبًا 

اإقليمية ودولية، يف ظل ا�ستمرار حكمها باأنظمة ا�ستبدادية اأو مرتهنة. 
كما اأن تون�س اليوم تقّدم منوذجًا رائدًا مبا و�سلت اإليه على طريق الدميوقراطية، 
ويحظى مواطنوها اليوم واأكرث من اأي وقت م�سى بحرية التعبري وامل�ساركة يف �سنع 
القرار، وحراك �سل�سل لل�سلطة، و�سراع ح�ساري بني الأحزاب ال�سيا�سية. اأمور تبدو 

خرافية  عند باقي ال�سعوب العربية حتى يف اأحالمهم.

أ.هاني المالذي

عشر سنوات 
ما بعد 

»البوعزيزي«...
ما النتيجة؟

رأي حـــر

كاتب و اإعالمي عربي   مدير معهد الدرا�شات اجليو�شيا�شية يف باري�س
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االقتصاد

النامية  ــدول  ال اإقت�ساديات  بقية  هي  كما 
اأكرث  فاإنها  التنمية،  التي هي يف طريق  تلك  اأو 
ما تكون بحاجة اإىل م�سادر متويل قادرة على 
تلبية حاجات خطط التنمية القت�سادية، فاإما 
اأن تلجاأ هذه الدول اإىل الإقرتا�س اخلارجي وما 
مت�س  مرتفعة  وتكاليف  اأعباء  من  عليه  يرتتب 
تعبئة  عن  تبحث  اأو  الدول،  هذه  �سيادة  اأحيانًا 
الأفراد  مدخرات  يف  واملتمثلة  املحلية  مواردها 
واملجتمع ثم تعيد توظيفها يف امل�ساريع التنموية 
املرجوة، وهنا ياأتي دور القطاع امل�سريف للقيام 
مايل  كو�سيط  وظيفته  خالل  من  املهمة،  بهذه 
الوحدات  من  ــوال  الأمـ روؤو�ـــس  اإن�سياب  ينظم 
ــوحــدات  ال اإىل  الــفــائــ�ــس  ذات  الإقــتــ�ــســاديــة 
اأحيانًا  فامل�سكلة  العجز،  ذات  القت�سادية 
قدرتها  وعــدم  املحلية  املـــوارد  �سحة  يف  تكمن 
من  التنموية  اخلطط  حلاجة  الإ�ستجابة  على 
تكمن  احلالة  هــذه  ففي  لها،  الــالزم  التمويل 
الأمثل  الإ�ستخدام  يف  امل�سريف  اجلهاز  وظيفة 
الت�ستت  من  عليها  واحلفاظ  املتاحة،  للموارد 
اإىل تقدمي التمويل للم�ساريع  وال�سياع والتوجه 
تنمية  حتدث  اأن  �ساأنها  من  التي  الإقت�سادية 

أ.د. غسان الطالب

العاملة  الأيدي  توظيف  يف  وت�ساهم  اإقت�سادية 
امل�سوؤولية  منطلق  من  الفقر  حدة  من  والتقليل 
الوطنية، فعندما ي�سهم هذا القطاع يف خلق بيئة 
اإقت�سادية �سليمة فاإنه ومما ل �سك فيه �سيجد 
ي�سعى  اأف�سل  اإ�ستثمار  فر�س  البنوك  قطاع  اأي 
الأربــاح ويحقق  من خاللها لزيادة ح�سته من 
احلديث  وهنا  اأجلها،  من  وجــد  التي  اأهــدافــه 
وب�سقيه  امل�سريف  القطاع  مكونات  كافة  ي�سمل 
اجلهاز  اأن  جند  ولهذا  والتقليدي،  الإ�سالمي 
هو  التعبري  جاز  اإن  البنوك  قطاع  اأو  امل�سريف 
اليابان  يف  الإقت�سادي  التقدم  عن  امل�سوؤول 
والعديد من الدول الأوروبية وال�سني واحلفاظ 
على قطاع الإنتاج ينمو ب�سكل متوا�سل ويحافظ 
على املكانة الإقت�سادية لهذه الدول وغريها من 
ويف  اإقت�سادي،  ومنو  تقدم  حققت  التي  الدول 
نف�س الوقت فاإن هذا القطاع نف�سه هو امل�سوؤول 
التي  العاملية  والإقت�سادية  املالية  الأزمــة  عن 
�سنوات،  الع�سرة  مــن  يقرب  مــا  قبل  اإندلعت 
وما زالت اإرها�ساتها اإىل يومنا هذا يف العديد 
من  القطاع  هذا  جترد  عندما  العامل  دول  من 
امل�سوؤولية الأخالقية بهدف تعظيم اأرباحه ب�ستى 
الو�سائل فكانت اأزمة الرهن العقاري وما تالها 
من اإنهيارات يف اأكرب املجموعات امل�سرفية يف 
العامل وخا�سة الأمريكية منها، وقد عزا العديد 
ال�سلوك  اىل  ذلك  واملال  الإقت�ساد  خرباء  من 
ارتفاع  مــن  الطائلة  ــاح  الربـ جني  يف  اجل�سع 
�سواء  املقرت�سني  قدرة  وعدم  الفائدة  معدلت 
مــاأوى  لتاأمني  اإقرت�سوا  ممن  منهم،  ال�سغار 
على  اأو  ال�ستهالكية،  حاجاتهم  وت�سوية  لهم 
التي  الإ�ستثمارية  املجموعات  كــربى  م�ستوى 
تراجع لديها الطلب ومل تعد قادرة على ت�سديد 

التزاماتها جتاه البنوك، وكانت بداية الزمة.
من اأهم امل�ساكل التي تواجه عملية التنمية 
يف  العديد من القطار العربية، خا�سة التي ل 

التمويل  �سحة  يف  تتمثل  نفطية  ثــروات  متتلك 
ان  لها  املقدر  من  اإقت�سادية  مل�ساريع  املوجه 
واإجتماعية  اإقت�سادية  تنمية  اإحداث  يف  ت�سهم 
والبطالة  الفقر  حدة  من  التخفيف  اىل  تهدف 
وعدم  الجتماعي  التفاوت  م�ساحة  تقلي�س  و 
ــاواة يف فــر�ــس احلــ�ــســول عــلــى الــدخــل،  املــ�ــس
يف  الإ�ستثمار  تنمية  اىل  التوجه  يربر  ما  وهذا 
امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، وتوفري فر�س 
امل�ساريع  اأن  العلم  مع  لها،  املنا�سب  التمويل 
مكونات  اأهم  اليوم  متثل  واملتو�سطة  ال�سغرية 
من  يقرب  ما  متثل  بحيث  العاملي،  الإقت�ساد 
العامل،  حول  الإنتاجية  امل�ساريع  من   % الـ95 
الأيــدي  جمموع  من   %  60 حــوايل  بها  ويعمل 
موؤ�س�سة  وح�سب  العاملي،  الإقت�ساد  يف  العاملة 
بحدود  ت�سهم  فاإنها   )IFC( الدولية  التمويل 
النامية،  للدول  الإجمايل  الناجت  من   % الـ33 
وتوظف 45 % من الأيدي العاملة لديها، بينما 
فنجد  املتقدمة،  الــدول  يف  تتغري  ــام  الأرق هذه 
الناجت  مــن   %  64 ال   يقرب  مبــا  ت�سهم  اأنــهــا 
% من   62 حــوايل  وتــوظــف  الإجــمــايل  املحلي 
وهذا  اإقت�ساداتها،  يف  العاملة  الأيــدي  جمموع 
امل�سروعات  هــذه  تلعبه  الــذي  ــدور  ال لنا  يوؤكد 
اأو  املتقدمة  �سواء  الدول  اإقت�ساديات  عموم  يف 
الناجت  يف  كبرية  م�ساهمة  ت�سهم  فهي  النامية، 
توفري  يف  ت�سهم  كونها  البلدان  لهذه  القومي 
فر�س عمل وتخفف من عبء الفقر خا�سة يف 
الدول النامية، اإ�سافة اإىل م�ساهمتها يف حتقيق 
والإجتماعي،  الإقت�سادي  الإ�ستقرار  من  حالة 
لكن امل�سكلة هنا تكمن يف فر�س التمويل املتاحة 
لهذا القطاع، حيث تقدر الأحتياجات التمويلية 
له بحوايل ال 240 مليار دولر يف اقطار الوطن 
الو�سع  اأن هذا  التقرير املذكور  ويوؤكد  العربي، 
دولر  مليار  ب100  تقدر  متويلية  فجوة  اأوجــد 
مع  العربية  الــبــالد  يف  فقط  �سنويا،  اأمــريكــي 
دولر  تريليون   1.5 مــقــداره  تراكمي  جمموع 

أولـــويـــات الــتــنــمــيــة اإلقــتــصــاديــة 
فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــوطـــــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــربـــــــــي

المشروعات الصغرة والمتوسطة
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الو�سع  لينتقل  حثيثة  وبخطى  تباعا  العراقي  امل�سهد  يف  الزمات  تتواىل 
مبطالبة  احلكومة  تواجهها  التي  الزمة  فبعد  الأ�سواأ،  اىل  ال�سيء  من  العام 
العالقات  توتر  ازمة   و  ال�سلمية،  املظاهرات  عرب  الأو�ساع  بتح�سني  ال�سعب 
بني العراق و اجلانب المريكي، و تخفي�س عدد القوات الأمريكية املتواجدة 
يف العراق اىل 2000 مقاتل امريكي، ومباحثات حول نقل ال�سفارة المريكية 
من بغداد اىل اإقليم كرد�ستان، تظهر جليا تفاقم الأزمة املالية التي تع�سف 
بالو�سع الإقت�سادي حيث اأكد م�سدر م�سوؤول يف اللجنة املالية النيابية، باأن 
العراقي  اجلانب  بني  مباحثات  اىل  يعزى   2021 موازنة  اقرار  تاأخري  �سبب 
و �سندوق النقد الدويل لغر�س زيادة  �سعر �سرف الدولر المريكي مقابل 
 2020/12/8 امل�سادف  الثالثاء  اليوم  �سباح  اأكد  حيث  العراقي،  الدينار 
العمالت  بيع  ا�سواق  ت�سهده  ملحوظ  اإرتفاع  باأن  ال�سريفة  مكاتب  اأ�سحاب 
دولر   100 مقابل  عراقي  دينار  األــف   130 لي�سل  العراقي  الدينار  مقابل 
بتوجه من احلكومة �سمن اخلطوات املتخذة ملواجهة الأزمة املالية عن طريق: 

ـ رفع �سرف الدولر المريكي مقابل الدينار العراقي.
ـ زيادة �سعر بيع برميل النفط لي�سل ) 45-42 ( دولر. 

ـ زيادة ال�سرائب و تفعيل اجلباية. 
ـ تفعيل دور الورقة البي�ساء التي طرحتها احلكومة موؤخرا

كل تلك الإجراءات املتخذة من قبل احلكومة زادت من خماوف املواطن 
مما  العراقية  الأ�سواق  على  �سلبا  �سينعك�س  الــذي  الــدولر  �سعر  اإرتفاع  من 
ي�سبب يف ارتفاع ا�سعار الب�سائع و ال�سلع، مقابل ثبات راتب املوظف العراقي 
ت�سليم  تاأخري موعد  اىل  بالإ�سافة  العراقي،  بالدينار  ي�ستلمه  الذي  الب�سيط 
واإرتفاع ن�سبة  اأو اكرث مما يثقل كاهل املواطن،  الرواتب لي�سل اىل �سهرين 
و  العمل  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  اأكد  حيث  الفقر،  معدل  زيــادة  و  البطالة 

ال�سوؤون الإجتماعية، باأن ن�سبة
 22 املالية من  و الزمة  ب�سبب جائحة كورونا  اإزدادت  العراق  الفقر يف   
و  بالعامل،  اكرباإحتياطي نفطي  العراق ميتلك  اأن  باملئة، علما   34 باملئة اىل 
من  وغريها  والفو�سفات  والكربيت  كالغاز  النفط،  عدا  هائلة  ثروات  ميتلك 

الرثوات. 
املالية على  الأزمــة  تلك  �ستنجح خطة احلكومة يف مواجهة  يا ترى  فهل 
الفقر  معدلت  ــادة  زي و  العراقي  الفرد  معي�سة  م�ستوى  اإنخفا�س  ح�ساب 
و  بر ال–مــان  و اخلروج اىل  املايل  الو�سع  انقاذ  �ستنجح يف  اأم  العراق،  يف 

الرخاء؟

تواصل األزمة المالية في العراق
أ.أحالم طارق

  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي كاتبة من العراق

تقديرا حتى �سنة 2030، بينما تقدرهذه الفجوة يف بقية دول العامل واملق�سود 
الدول النامية ب 2.5 تريليون دولر �سنويًا، اإذن نحن اأمام حتد كبري يواجه هذا 

القطاع، قطاع امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وحاجاته التمويلية.
هذه  مثل  لــوجــود  والإجتماعية،  الإقت�سادية  الأهمية  نــقــّدر  فاإننا  لهذا 
امل�سروعات يف اإقت�ساداتنا العربية و�سرورة و�سع اإ�سرتاتيجيات متويلية لتوفري 
التمويل اخلا�سة، ممثلة  اأو من م�سادر  الدولة  �سواء من  لها،  الالزم  التمويل 
اأن  ميكنه  حتى  بلد،  كل  يف  بذلك  املعنية  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سريف  بالقطاع 

يقّدم م�ساهمة فاعلة يف البناء القت�سادي يف جمتمعاتها. 
متعلق  هو  ما  منها  لالإ�ستثمار  هائلة  فر�س  على  مقبل  العربي  الوطن  اإن 
بالتنمية املحلية والتنمية امل�ستدامة، ومنها ما يوجه لإعمار ما دمرته النكبات 
التي حلت يف العديد من اقطارنا العربية، وت�سري بع�س التقديرات الإح�سائية 
ال�سابقة اإىل حاجة الوطن العربي لغاية العام 2030 اإىل ما يقارب الـ 100مليون 
التمويل لتغطية حاجاتنا  اإىل حجم هائل من  اإذًا �سنكون بحاجة  فر�سة عمل، 
مالية  كموؤ�س�سات  ال�ستعداد  وعلينا  امل�ساريع،  من  ومتطلباتها  املرحلة  لهذه 
وم�سرفية و�سناديق ا�ستثمارية للم�ساهمة الفاعلة يف هذه املرحلة وال�ستعداد 
لتغطية امل�ساحات التي ُغيبت عنها فر�س التمويل، يف الوقت الذي تقدر خ�سائر 
العربية،  املنطقة  يف  وال�سراعات  احلروب  ب�سبب  القت�سادية  العربي  الوطن 
منذ 2011، مبا يزيد على  1000 مليار دولر ناهيك عن مئات املليارات التي 
حلقت بالعراق البلد العربي الذي تعر�س للغزو المريكي ودمر كافة القطاعات 
القت�سادية ا�سافة اىل البنية التحتية، كل هذا �سي�سيف اأعباء متويلية اإ�سافية 
اىل الفجوة التمويلية التي تعاين منها بقية اقطار الوطن العربي وعلى امتداد 
�ساحته القت�سادية، هذا اذا اأ�سفنا اىل ذلك الهدر العام مبوارد المة والف�ساد 
ذلك  على  ومثال  القطرية،  الدولة  مفا�سل  جميع  يف  اإ�ست�سرى  الذي  املوؤ�س�سي 
م�ستويات الف�ساد غري امل�سبوقة يف القطر اللبناين ومثله يف العراق، ومل ي�ستثني 
بلدا ومب�ستويات خمتلفة ومتفاوتة، هذا اإذا اأ�سفنا اىل قائمة هذه التحديات ما 
ت�سببت به ازمة فايرو�س كورونا التي ادت اىل فقدان حوايل 2 مليون وظيفة يف 
اأعداد العاطلني عن العمل، كما دفعت  اإرتفاع هائل يف  2020، مما يعني  عام 
الوطن  الإجمايل يف  العدد  الفقر لريتفع  10 مليون اىل  هذه اجلائحة بحوايل 
العربي اىل حدود ال 110 مليون فقري، حيث ل جمال للدخول يف تفا�سيل اآثارها 
القت�سادية يف هذه املقالة حمدودة ال�سطور و�سنتطرق لها ب�سىء من التف�سيل 

يف مقالة قادمة باإذن اهلل. 
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 1945 عــام  منــذ  التاريخــي  تطورهــا  عــرب 
�سعودا، وال�سيا�ســة اخلارجية الأمريكية تتعامل 
مــع الــدول العربيــة اإنطالقــا مــن ثمــة اأهــداف 
اإ�ســرتاتيجية واإقت�سادية و�سيا�سية وثقافية عليا 
كادت تكــون ثابتــة. ومــرد ذلك يكمــن يف اأهمية 
لــدوره  الأمريكــي  الإدراك  يف  العربــي  الوطــن 
يف دعــم النــزوع املمتــد اإىل الأمــن والرفاهيــة 
واملكانة الدولية الفاعلة، يف احلا�سر وامل�ستقبل، 
هــذا ف�ســال عــن تاأثري مقاربــة �سمــان امل�سالح 
اأ�ســتمر روؤو�ســاء هــذه  المريكيــة العليــا، التــي 
الإدارات علــى النطالق منهــا وحتقيقها، بغ�س 
الدميقراطــي  احلزبــي،  انتمائهــم  النظرعــن 
املوؤ�س�ساتي)املوؤ�س�ســة  و/اأو  اجلمهــوري،  اأو 
ال�ســرقية اأو الغربيــة(، ف�ســال عن تاأثري �ســمات 
�ســخ�سياتهم، وتاأثــري املتغــريات الداخليــة، يف 
قراراتهم. لذا يربزال�ســوؤال الآتــي: كيف يحتمل 
اأن تتعامــل الإدارات الأمريكيــة املتعاقبــة، حتــى 
عام 2030، مع  الدول العربية يف �سوء معطيات 
هــذا امل�ســهد املركــب: دميومــة الــرتدي وبدايــة 

أ.د. مازن الرمضاني

التغيري؟
اإن الإجابة عن هذا ال�سوؤال �ست�سكل م�سمون 
ل�سل�ســلة  اإمتــدادا  �ســيكون  الــذي  املقــال،  هــذا 
مقــالت �ســابقة تناولــت اإحتمــالت ال�سيا�ســات 
اخلارجيــة لثمــة قــوى كــربى، تقليديــة وبازغة، 
حيال م�ستقبالت الوطن العربي يف عام 2030.

اأن  نرجــح  اأعــاله،  ال�ســوؤال  �ســوء  ويف    
الإدارات الأمريكيــة، التــي �ســتتعاقب دوريا بعد 
يــوم التن�سيب الر�ســمي للرئي�ــس اجلديد، جون 
بايــدن، يف 20 من ال�ســهر احلايل، كانون الثاين 
2021، �ســتعمد اإىل الأخــذ بنمطــني متفاعلــني 
مــن ال�ســلوك حيال الدول العربيــة يف اآن: الأول، 
تاأثــري خمرجــات م�ســهد  توظيــف  اإىل  �ســيعمد 
دميومة الرتدي، يف ال�سلوك ال�سيا�سي اخلارجي 
العربي، ومبا يجعله منطلقا اأ�سا�ســيا له، جلدواه 
العاليــة بالن�ســبة لها. اأما الثاين، ف�ســيذهب اإىل 
تبنــي �سيا�ســة اإحتواء الأفعال العربيــة الإيجابية 
و/ التغيــري  م�ســهد  معطيــات  عــن  الناجمــة 
اأوحماولــة التكيــف معها يف الأقــل، هذا لأن هذه 

املعطيــات تفر�س على هــذه الإدارة الأمريكية اأو 
تلــك، �ســرورة الأخذ باأمناط من ال�ســلوك حيال 

العرب مل تعتاد عليها �سابقا.
فاأما عن النمط الول، فراه يكمن يف الأخذ 

بالآتي:
1. مــن املرجــح اإ�ســتمرار الوليــات املتحــدة 
يف تعاملهــا مــع الوطــن العربــي علــى وفــق روؤية 
فكرية تتاأ�س�ــس على اأنه لي�ــس اإل جتمعا جغرافيا 
جمــردا ملجموعــة دول، ولي�ــس جتمعــا ملجموعــة 
قوميــة مميــزة يف خ�سائ�سهــا الثقافيــة، ومــن 
ثــم هويتهــا. ولهــذا �ست�ســتمر يف تغليــب تعاملها 
الثنائــي، على اجلماعي، مع  الــدول العربية. اإذ 
اأن مثــل هذا التعامل الثنائي هو الذي ي�ســمح اأن 
يكــون التعامــل الثنائــي تعامال بــني طرفني غري 
متكافئــني يف قدرتهمــا علــى الفعــل، وبح�سيلــة 
تكــون على ح�ســاب الطرف الأكــرث �سعفا. وهذا 
يكــون بال�ســرورة الدولــة العربيــة، التــي تتعامل 
معهــا الإدارة الأمريكيــة. هذا ف�ســال عن العمل 
علــى اإف�ســال امل�ســاريع التكامليــة العربية �ســواء 

العــلوم

أنماط السلوك األمريكي حيال العرب في عام 2030
عــــــــلــــــــى وفــــــــــــــــق مـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات مــــشــــهــــد 
ــيـــر ــتـــغـ ديـــــمـــــومـــــة الـــــــــــــردي وبــــــــدايــــــــة الـ
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علــى ال�سعيــد الثنائــي، اأو الإقليمــي، اأو القومي 
امل�ســاريع   هــذه  مثــل  اأن  منهــا  اإدراكا  العربــي، 
اإقليميــة  كقــوة  العــرب  لبــزوغ  توؤ�س�ــس   جميعــا 
موؤثــرة، وهــو الأمر الــذي تراه الوليــات املتحدة 
مب�ساحلهــا  الإ�ســرار  اإىل  باحل�سيلــة  يف�ســي 

املن�سودة يف الوطن العربي.
مبعيــار  الأخــذ  اإ�ســتمرار  املرجــع  مــن   .2
الإقــرتاب مــن الأهــداف الأمريكيــة يف الوطــن 
العربــي اأو الإبتعــاد عنهــا اأو مناه�ستها من قبل 
الــدول العربية، معيــارا للتمييز، بــني الأ�سدقاء 
والأعداء. فاأما عن الأ�سدقاء، فو�سعهم �سيكون 
مماثال لو�سع ثمة من يكون طرفا يف عالقة غري 
متوازنــة مع طرف اآخر. فمثل هذه العالقة، واإن 
تتيــح للطــرف الأقل قدرة فر�سة الإ�ســتفادة من 
ثمــة منافع يقدمهــا الطرف الأكرث قــدرة، ولكن 
مقابل ثمن الإن�ســياق وراء مطالب هذا الطرف، 
وب�سمنــه حتى اأن يكون وكيال خلدمة م�ساحله. 
وال�ســىء ذاته  ين�ســحب، �سمنا اأو �سراحة، على 
جــل عالقات الــدول العربيــة ال�سديقة للوليات 
املتحــدة. ولنتذكــر بهــذا ال�ســدد اإن�ســياق ثمــة 
دول عربيــة وراء �سيا�ســة ال�ســري اإىل احلرب مع 
العــراق، ومــن ثــم احتاللــه عــام 2003، مقابل 
�سمــان الأمــن الوطنــي لهــذه الدول، الــذي كان 
العــراق مدافعــا عنــه وحاميــا له خــالل احلرب 

العراقية- اليرانية. 
 واأمــا عــن الــدول العربيــة، التــي ت�سنفهــا 
لهــا،  غري�سديقــة  كــدول  املتحــدة  الوليــات 
فاإنهــا �ســتعمد اإىل تبنــي �سيا�ســة اإحتوائهــا عرب 
اأدوات متعــددة، منهــا مثــال، فر�ــس العقوبــات 
الداخليــة  القــوى  ودعــم  عليهــا،  الإقت�ساديــة 
اأ�سعافهــا  اإىل  �ســبيال  حلكوماتهــا  املناه�ســة 

ثــم  ومــن  مرحلــة،  يف 
باأخــرى  اإ�ســتبدالها،لحقا، 
الإن�ســياق  �سيا�ســة  تتبنــى 
الأمريكيــة.  ال�سيا�ســة  وراء 
ومــن غــري املحتمــل اللجــوء 
اىل توظيف القوة الع�ســكرية  
فالكلفــة  الغر�ــس.  لهــذا 
الب�ســرية والإقت�ساديــة لهذا 
التوظيــف حتــول دون ذلــك. 
�ســيبقى  الأمريكــي  والعقــل 
العــراق  غــزو  كلفــة  يتذكــر 
 2003 عــام  واحتاللــه 
واملقاومة العراقية له لحقا.

3. مــن املرجح اإ�ســتمرار 
الوليــات  �سيا�ســات  تاأرجــح 
املتحــدة حيــال ال�سراعــات 
بــني  الإقليميــة   - العربيــة 

اجلنــوب، التي تعمــد القوى الدوليــة املوؤثرة اإىل 
تركهــا، بعــد اإندلعهــا، ممتــدة لفــرتة طويلــة، 
تلــك امل�سالــح،  ولأهــداف تكمــن يف جمموعــة 
التــي اأريــد باإدامة احلــرب اأن حتقــق بع�سها و/
اأو توطد بع�سها الآخر، هذا على الرغم من اإنها 
كانت ت�ســتطيع ف�سها وعلى �ساكلة تلك احلروب 

الإقليمية ال�سابقة على اإندلعها.
 وقــد كانــت الوليــات املتحــدة اإحــدى تلــك 
القــوى الدوليــة، التي مل تتوان عــن توظيف هذه 
احلرب خدمة مل�سالح اإ�ســرتاتيجية واقت�سادية 
جت�ســدت  فاإ�ســرتاتيجيا،  من�ســودة.  و�سيا�ســية 
هــذه امل�سالــح يف احليلولة، اآنــذاك، دون هيمنة 
المريكيــة،  لل�سيا�ســة  مناه�ســة  اإقليميــة  قــوى 
وخا�ســة العــراق اأو ايــران، على منطقــة اخلليج 
العربي، اأو كذلك قوة كربى، وخ�سو�سا الإحتاد 
ال�ســوفيتي، يف وقته. وهنا لنتذكر م�سمون مبداأ 
كارتــر، الــذي اإنطــوى علــى التهديد باإ�ســتخدام 
القــوة الع�ســكرية �سد كل مــن اأراد الهيمنة على 
هــذه املنطقة. اأما اإقت�ساديــا، فقد كان اأبرزها، 
يف وقتــه، يكمــن يف �سمــان تدفــق النفــط اإليهــا 
والــدول الوروبية احلليفــة، ف�سال عن امل�سلحة 
لــكال  الأ�ســلحة  بيــع  يف  الكامنــة  الإقت�ساديــة 
الطرفــني املتحاربــني �ســواء ب�سيغة مبا�ســرة اأو 
غري مبا�ســرة. اأما �سيا�ســيا، فالوليــات املتحدة 
العــراق  ك�ســب  تريــد:  ملــا  اأي�ســا  واعيــة  كانــت 
ايــران بعــد  واإحتــواء التدهــور يف العالقــة مــع 
احداث 1979 يف اآن، بيد اأنها كانت واعية اأي�سا 
جلدوى اأن تف�سي دميومة احلرب اإىل اإ�ستنزاف 
وقتــه  يف  كانــت  موؤثــرة  اإقليميــة  قــوى  قــدرات 
مناه�سة ل�سيا�ساتها. ومن هنا كان تبني �سيا�سة 
�ســاعد  وقــد  اآن.  الكر�ســيني يف  علــى  اجللو�ــس 
تذبذب ميزان القوى الع�ســكري بني الطرفني يف 

الإنحيــاز للطرف غــري العربي، اأو تبني �سيا�ســة 
احليــاد املعلــن حيال هــذه ال�سراعــات، اأو دعم 
الطــرف العربــي، �سمنــا اأو �سراحــة. فاأمــا عن 
لنتذكراملوقــف  اٌلإقليمــي،  للطــرف  الإنحيــاز 
الآمريكــي الداعم لإ�ســرائيل واملمتد يف الزمان، 
الأول/ ت�ســرين  حــرب  حيــال  موقفهــا  ومثالــه 
اكتوبر عام 1973، ونقل ال�سفارة الأمريكية من 
العا�سمــة اإىل القد�ــس واإفتتاحها ر�ســميا يف 14 
ماي�س2018، وت�سجيع عملية التطبيع العربي مع 
اإ�ســرائيل. وجــراء هذا الدعم املمتــد زمانا، من 
غري املحتمل، حتى واإن مت حل ال�سراع العربي- 
التطبيــع  ب�سيا�ســة  الأخــذ  جــراء  الإ�ســرائيلي 
ال�ســامل مــع العــرب كافة، مــن غــري املحتمل اإن 
تعمد الوليات املتحدة الأمريكية اإىل التخلي عن 
�سيا�سة �سمان التفوق الع�سكري ال�سرائيلي على 
العــرب. فهذا التفــوق هو الذي يوؤمن لإ�ســرائيل 

اأمنها اخلارجي من حتديات امل�ستقبل.
واأمــا عــن تبني عــن �سيا�ســة احليــاد املعلن، 
فال�سيا�ســة الأمريكيــة حيال احلــرب العراقية-
اليرانيــة )1988-1980( تعربعنها، كفعل قد 
يتكــرر. فهــذه احلــرب، التي عــربت يف وقته عن 
ذلــك النمــوذج مــن تلك احلروب بــني دول عامل 

الدول العربية, التي 
تصنفها الواليات المتحدة 

كدول غيرصديقة لها, 
فإنها ستعمد إلى تبني 

سياسة إحتوائها عبر أدوات 
متعددة
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العــلوم

وقته، على حتديد موقفها منهما. فهذا توزع بني 
تقــدمي الدعم لأحدهمــا )العراق(، مع احلر�س 
علــى اإبقــاء العالقــة ممتدة مــع الطــرف الثاين 

)ايران( يف الوقت ذاته.
واأمــا عــن اإلتــزام الوليــات املتحــدة ب�سمان 
الأمن الوطني لدول اخلليج العربي، فمرده تاأثري 
ذات تلــك امل�سالح اإلإ�ســرتاتيجية والإقت�سادية  
املدعومــة مبخرجــات عالقــة تاريخيــة وطيــدة 
دول  اأن عالقــات  مــن  الرغــم  وعلــى  اجلــذور. 
اخلليــج العربي مــع الوليات املتحــدة الأمريكية 
�ســتبقى على الأرجح وطيدة، بيــد اأن نوعية هذه 
العالقــات قــد ل تف�ســي، يف حالة اإنــدلع �سراع 
م�ســلح بني اإحــدى هذه الدول وايــران، اإىل تبني 
الوليــات املتحــدة تلقائيا ل�سيا�ســة الإنحياز اإىل 
جانــب هــذه الدولــة اخلليجيــة العربيــة اأو تلك، 
ومــن ثــم قــد ل تكــون هــذه العالقــات اخلليجية 
العربيــة - الأمريكيــة الوطيدة حائــال دون تبني 
الوليــات  الأمريكيــة لثمــة اأمنــاط من ال�ســلوك 
تختلــف م�سامينهــا باإختــالف طبيعــة عالقاتها 
ال�ســائدة يف وقتــه مــع اطــراف هــذا ال�ســراع. 

وبهذا ال�سدد نفرت�س ثالثة م�ساهد حمتملة:
فاأما عن امل�سهد الول، الذي يتميز، يف حالة 
تبــادل الوليــات املتحــدة عالقــات ال�سداقة مع 
الطرفــني، باحلر�س على التدخل، كطرف ثالث 
حمايــد، وتوظيــف هذه العالقات �ســبيال لتهدئة 
ال�ســراع اأول، ومــن ثــم ت�ســويته �ســلميا لحقــا، 
عــرب �سيغة احللول الو�ســط. هذا لأن الف�ســل يف 
حــل هــذا ال�ســراع اأمريكيا �ســيف�سي اإىل تدخل 
اأطــراف دوليــة اأخــرى ذات م�سالــح مهمــة يف 
منطقــة اخلليــج العربي، ومن ثــم توظيفها لهذا 
�ســيكون  اأنــه  ال�ســراع ل�ساحلهــا، ف�ســال عــن 

دليــال م�سافــا علــى تراجــع القــدرة الأمريكيــة 
علــى التاأثري حتــى يف تفاعــالت ا�سدقائها، ويف 
منطقــة جغرافيــة كانــت دومــا �سمــن م�سالــح 

الأمن القومي الأمريكي.
واأما عن امل�ســهد الثــاين، والذي يفيد بتبادل 
الوليــات املتحــدة لعالقــة التعــاون مــع الطــرف 
اخلليجــي العربي وعالقــة ال�سراع مــع الطرف 
اليــراين، فاإنه ينطوي على تبني اأياها ل�سيا�ســة 
داعمــة  للطــرف العربي عرب ثمــة اأدوات، ومنها 
التهديد باإ�ســتخدام القوة و/اأو ا�ستخدامها على 
نحٍو منفرد اأوجماعي عرب الأمم املتحدة �ســبيال 

لردع الطرف الإيراين.
واأمــا عــن امل�ســهد الثالــث، والــذي يعربعــن 
عالقــة اأمريكيــة متوتــرة مع الطرفــني اخلليجي 
امل�ســهد،  ذات  يكــرر  فاإنــه  والإيــراين،  العربــي 
بــه ال�سيا�ســة الأمريكيــة حيــال  اإقرتنــت  الــذي 
احلــرب العراقية-اليرانيــة. بيــد اأن الوليــات 
ذلــك،  مــن  اأبعــد  اىل  تذهــب  قــد  املتحــدة 
خ�سو�ســا عندمــا تــدرك اأن ميزان القــوة يتجه 
نحــو الطــرف الإيــراين. ففــي هــذه احلالــة  قد 
ل تــرتدد عــن توظيــف الإ�ســتخدامات املتعــددة 
للقوة الع�ســكرية، اإبتداء بالتهديد باإ�ســتخدامها 
واإنتهــاء باإ�ســتخدامها فعــال علــى نحــو حمدود، 
اإن اإ�ســتدعت ال�سرورة ذلــك، هذا للحيلولة دون 
التحكم الإيراين يف منطقة اخلليج العربي، ومن 

ثم تهديد امل�سالح الأمريكية فيها.
واأمــا عن النمــط الثاين من اأمناط ال�ســلوك 
الأمريكيــة حيــال الــدول العربيــة، فــراه يكمــن 
عــن  الناجمــة  الأفعــال  اإحتــواء  يف  اأ�سا�ســا 
الإندفاعــة العربيــة نحــو التغيــري، اأو يف التكيف 

معها. ومثالها الآتي:

1. من املرجح اأن تعمد الوليات املتحدة اإىل 
تبني ثمة اأفعال ذات م�سامني خمتلفة ترمي اإىل 
ت�ســجيع بقاء العرب اأ�ســرى مل�ساحلهم القطرية 
ال�سيقة، من ثم ال�ســلوك الناجم عنها، اإنطالقا 
مــن اإدراكها اأن ح�سيلة الإندفاعــة العربية نحو 
تغيــري الواقــع العربــي نحــو الأح�ســن �ســتف�سي، 
اإقليميــة  عربيــة  قــوة  بنــاء  اإىل  بال�ســرورة، 
كــربى وقــادرة علــى الت�ســدي لتلك ال�سيا�ســات 
اخلارجيــة ال�ســاعية اإىل الهيمنــة علــى حا�ســر 
العــرب وم�ســتقبلهم، ومنهــا الأمريكيــة. بيد اإن 
جناح هذا ال�ســلوك الأمريكي يتوقف على كيفية 
قيام الدول العربية الأكرث تاأثريا، ومن ثم الدول 
العربيــة الخــرى، بالتعامــل معــه. واإنطالقا من 
اأن م�ســهد دميومة الرتدي وبداية التغيريل يلغي 
بقــاء الــدول العربيــة دولم�ســتقلة ذات �ســيادة، 
ومــن ثم دول تتخذ القرارات على وفق متطلبات 
يقــرتن  اأن  املحتمــل  مــن  الوطنيــة،  م�ساحلهــا 
تعامــل الدول العربية مــع الوليات املتحدة باأحد 

الإحتمالني:
 فاأمــا عــن الإحتمــال الأول، فيتج�ســد يف رد 
فعل عربي �ســبه �سامل وراف�س للنزوع الأمريكي 
عمليــة  وتائرت�ساعــد  مــن  احلــد  اإىل  الرامــي 
التغيري العربــي. وحيال ذلك، قد تتجه الوليات 
املتحــدة اإىل الت�سلــب يف مواقفها حيال العرب، 
اأو الرتاجــع غــري املعلــن دعمــا لل�ســمعة الدولية. 
ال�سيا�ســة  اإقــرتان  اأن  القــول  نافلــة  مــن  ولعــل 
المريكيــة بهــذا الإحتمــال اأو ذاك يتوقــف على 
الإ�ســتعداد  ملــدى  الأمريكــي  الإدراك  نوعيــة 
العربي لل�سمود اأمام �سيا�سة التهديد والرتغيب 

الأمريكية حيالهم.
واأمــا عــن الإحتمــال الثــاين، فهــو الإن�ســياق 
العربــي وراء ال�سيا�ســة المريكيــة، جــراء تاأثري 
تلــك املدخــالت املتعــددة، التــي كر�ســت عالقــة 

التبعية العربية للوليات املتحدة عرب الزمان.
الوليــات  تتبنــي  اأن  اأي�ســا  املرجــح  مــن   .2
املتحدة ل�سيا�سة خارجية حيال العرب ل تنطوي 
علــى تعطيــل عمليــة التكامــل النظامــي العربــي 
فح�ســب، واإمنــا اأي�ســا على توظيــف ال�سراعات 
الداخلية يف تلك الدول العربية املوؤثرة و�ســواها، 
التــي تعــاين مــن اإ�ســكاليات اثنيــىة و/اأو دينية 
- طائفيــة و/اأو اجتماعيــة - �سيا�ســية، �ســبيال 
لإ�ســغالها واإ�ستنزافها داخليا، ومن ثم احلد من 
اأنغما�ســها يف عمليــة التكامــل العربــي. وال�ســيئ 
ذاتــه ين�ســحب علــى تلــك ال�سراعــات العربيــة 
مــع تلك الــدول الإقليمية ذات امل�ســاريع القومية 

املناه�سة للتكامل النظامي العربي.
3. ينطوي م�ســهد التغيــري العربي اأي�سا على 
اأبعــاد خارجية تتج�ســد يف اإ�ســتقاللية ال�سيا�ســة 
عالقــات  بنــاء  وب�سمنــه  العربيــة،  اخلارجيــة 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
 اأكادميي و م�شت�شار هند�شيامل�شتقبالت/ لندن

ل تزال معظم دول العامل تعتمد ب�سورة كثيفة على املحروقات الأحفورية وهي املواد املحتوية على 
الطاقة التي حتورت على مدى ماليني ال�سنني من �سكلها الأ�سلي كاأ�سجار ونباتات وحيوانات بعد اأن 
ولدرجات  وكيميائية  فيزيائية  لعمليات  وتعر�ست  الأر�سية  الق�سرة  الأر�س. حتت طبقات  دفنت يف 
حرارة و�سغط مرتفعة جدا، وهو ما اأدى اإىل تركيز مادة الكربون فيها وحتويلها بالتايل اإىل وقود 

اأحفوري من فحم اأو نفط اأو غاز ي�ستخدم لإنتاج الطاقة الأحفورية.
قامت الثورة ال�سناعية يف القرنني األ 18 والـ 19 تزامنا مع ا�ستعمال الطاقة الأحفورية يف املجال 
التقني، خا�سة الفحم احلجري يف ذاك الوقت، ولحقا اأ�سبح النفط اخلام يلعب الدور الأكرب يف 

تلبية اإحتياجات الطاقة نظرا ل�سهولة اإ�ستخراجه ومعاجلته ونقله، مما يجعله اأزهد ثمنا.
امل�سطلح املقابل للطاقة الأحفورية هو الطاقة املتجددة، حيث اإن الطاقة املتجددة ل تن�سب اأثناء 
فرتة طويلة من الزمن عند ا�ستعمالها، كالطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح والطاقة املائية، بل تتجدد 
باإ�ستمرار بينما الطاقة الأحفورية تفقد قدرتها على توليد الطاقة حاملا احرتقت، وبهذا تكون غري 

متجددة.
ل تغريُّ املناخ واحدًا من اأكرب حتّديات زماننا وعليه، فمن الأهمية مبكان الت�سّدي لتغريُّ املناخ  �سكِّ
يف  الأحفوري  الوقود  احتياطيات  اأرباع  ثالثة  تظل  اأن  و�سرورة  امل�ستدامة  التنمية  خطة  من  كجزء 
الأر�س  حلرارة  اأريد  واإذا  املناخ  تغري  تاأثريات  اأ�سواأ  تتجنب  اأن  لالإن�سانية  اأريد  اإذا  الأر�س  باطن 
والإ�ستعا�سة  العلماء  قبل  من  عليه  املتفق  الآمن«  »احلد  وهي  مئويتني،  درجتني  الزيادة  تتعدى  األ 
اإ�ستخدام م�سادر مولدات الرياح واخلاليا ال�سم�سية، كطاقة  اإ�ستخدام الوقود الأحفوري عرب  عن 

متجددة عرب تكنولوجيا تخزين الطاقة.
امل�سادر املتجددة ميكن اإ�ستخدامها كي حتّل حمّل اإ�ستخدام املحروقات من الفحم والنفط والغاز 
والت�سّدي لعملية اإ�ستيعاب وخزن ثاين اأك�سيد الكربون يف جميع القطاعات ال�سناعية مبا يف ذلك 
ثاين  حقن  بعمليات  وال�سماح  الطاقة،  واإنتاج  والتكرير  والكيماويات  وال�سلب  الأ�سمنت  �سناعات 
اأك�سيد الكربون يف امل�ستودعات تعزيزًا لإ�سرتداد عن�سر الهيدروكربونات من خالل معاجلته وخزنه 

ب�سورة دائمة.
لكن تراجع اأ�سعار النفط حاليا قد ي�سجع اإىل التباطوؤ يف اجلهود الرامية لتطوير الطاقات املتجددة 
واحلد ب�سكل كبري من الإ�ستثمارات يف م�ساريع جديدة تعتمد على هذه الطاقات املتجددة ويخ�سى 
اأن يدفع ال�سركات اإىل تاأجيل الإ�ستثمار يف هذه الطاقات وهو ما قد يهدد تطوير الوقود احليوي اأو 

تطوير ال�سيارات الكهربائية.
فيما ُيتوقع اأن ترتاجع كمية اإنتاج الألواح ال�سم�سية خالل العام 2020 لأول مرة منذ ثمانينيات القرن 
الن�ساط  ي�سهد  حيث  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  ال�سني  يف  ت�سنع  الألواح  هذه  اأغلب  اأن  خا�سة  املا�سي، 

ال�سناعي تباطوؤا حادا ب�سبب الوباء و�سيا�سة احلجر ال�سحي املتبعة لإحتوائه.
النيرتوجني وغازات امل�سانع  اأك�سيد  اإنخفا�س يف م�ستوى ثاين  ت�سجيل  الأخبار اجليدة  ومن بع�س 
التلوث اجلوي لتوقف �سبه كلي للرحالت  اأن�سطتها ب�سكل بالغ، وتراجع يف م�ستويات  التي تراجعت 

اجلوية كذلك، وبداية تعايف طبقة الأوزون التي �سجلت اأف�سل م�ستوى منذ 30 عاما.

كورونا 
أ. د. عالء محمود التميميوالطاقة المتجددة

وطيــدة ومتوازنــة مــع جــل القــوى الكــربى 
التقليديــة وتلك البازغــة. ولأن هذه القوى، 
ول �ســيما تلك التي �ســتكون يف حالة تناف�س 
اأو �ســراع مــع الوليــات املتحــدة، �ست�ســعى 
بال�ســرورة اإىل بنــاء عالقــات وا�ســعة مــع 
العــرب، لأهميتها بالن�ســبة لهــم، نفرت�س، 
املتحــدة  الوليــات  اأن  عاليــة،  وباأرجحيــة 
�ستعمد لي�س فقط اإىل تبني �سيا�سة التهديد 
والرتغيب للحد من تطور العالقات العربية 
مــع تلك القــوى، واإمنــا اأي�ســا اإىل احليلولة 
العالقــات  هــذه  تكــون خمرجــات  اأن  دون 
مدخال لتحقيق حالــة التوازن يف العالقات 
العربية-الآمريكيــة، و/اأو اأن تكــون مدخال 
داعمــا م�سافا لتطلــع هذه القــوى ال�سعود 

اإىل قمة الهرم  ال�سيا�سي الدويل.
 ويف �ســوء اأمنــاط ال�ســلوك الأمريكــي 
املحتملــة اأعاله حيالنا، نحن العرب، والتي 
تتماثل اأي�سا الأخرى مع جل اأمناط �ســلوك 
القــوى الكربى، يبقــى ال�ســوؤال املهم، ماذا 
ينبغي علينا، نحــن العرب، يف هذه املرحلة 
الإنتقاليــة مــن تطور العــامل، اأن نفعل؟ هل 
نــرتك غرينا يحدد لنا م�ســتقبلنا؟ اأم نعمد 
نحــن اإىل تاأ�سي�ــس �ســروط هــذا امل�ســتقبل 

اإبتداء من احلا�سر؟
ونــرى اأن اجلــواب ل يحتــاج اإىل تاأمــل 
طويــل. فــاذا تركنــا غرينا يحدد امل�ســتقبل 
لنــا، فاإنه �ســيعمد اإىل حتديــده لنا يف �سوء 
م�ساحله العليا اأول واأخريا. اأما اإذا عمدنا 
نحــن اإىل �سناعتــه اإعتمــادا علــى الــذات، 
فاإننــا ن�ســتطيع التمهيــد لدور عربــي فاعل 
وموؤثــر، اإقليميا وعامليــا. فالقدرات العربية 
جمتمعــة توؤهــل العــرب علــى اأن يكونوا قوة 
معطيــات  اإحتــواء  ب�ســرط  كــربى  اأقليميــة 
التنافر ودعم معطيات التكامل، والتوظيف 
الأمثل للقدرات، خدمــة للم�سالح الوطنية 

والقومية، التي ل تتقاطع.
اأجــل �سناعــة امل�ســتقبل العربــي  ومــن 
املرغــوب فيــه، لنتجنــب الإنتظــار ال�ســلبي 
ردود  و/اأو  الالفعــل،  دائــرة  يف  والدخــول 
هــذا  يف  الفاعلــني  الالعبــني  اأن  الفعــل. 
العامل ال�سغري واملتغري هم الذين ي�سنعون 
امل�ســتقبل. ونحن ن�ســتطيع ال�سىء ذاته، اإن 
اردنــا ذلــك، وب�سمنــه معاك�ســة التاريــخ، 
الــذي يريده اأعــداء اأمتنــا العربية �سناعته 

لنا. فامل�ستقبل يبقى �سناعة ب�سرية.
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الشاعرة أسماء صقر القاسمي: 
تفيض القصيدة على مامحي  وتجيء من غيب الكام
و  نب�سه  عن  يعرب  ال�ساعر  الأن  و  اأ�سيلة،  و  راقية  خ�سو�سية  لل�سعر  الأن 
�سمن  التجديد  عن  دائما  نبحث  العرب«  »كل  يف  الأننا  و  روؤيته،  و  اإح�سا�سه 
الثقايف و االأدبي، فقد كان هدفنا اجلمع بني قامتني من  البعد االإجتماعي و 
ال�سعراء العرب املعا�سرين، و كانت الفكرة ان ت�سع �سديقتها ال�ساعرة �ساجدة 
املو�سوي االأ�سئلة، وجتيب عليها ال�ساعرة اأ�سماء �سقر القا�سمي، يف مبادرة غري 

م�سبوقة.
و  املوافقة،  وكانت  الفكرة،  ن�سجت  فقد  كبارا،  يكونوا  دائما  الكبار  الأن  و 
اإ�ستطعنا اأن نقدم للقارئ هذا الطبق الثقايف و االأدبي و ال�سعري، يف حوار غري 

م�سبوق، جمع ال�ساعرتني اأ�سماء �سقر القا�سمي و �ساجدة املو�سوي.

رئيس التحرير

كتبت ال�ساعرة �ساجدة املو�سوي:
بل  ال�ّسعر فقط  ال�ّسعر ملجد  يكون  عندما ل 
ملجد موقف الأديب من الإن�سان واحلياة اأي�سًا، 
ال�ّسيخة  الإمــارات  ابنة  العربّية  ال�ّساعرة  جند 
ّف الأّول من  اأ�سماء بنت �سقر القا�سمي يف ال�سّ

�سعراء املوقف.
ولدت وعا�ست يف مدينة )كلباء( التي �سمّيت 
)الباء(،  بحرف  خارطتها  ل�سبه  ال�سم  بهذا 
ل  ال�ّسارقة  اإمــارة  تتبع  جميلة  مدينة  و)كلباء( 
�سل�سلة من اجلبال،  اإذا مررت عرب  اإل  تدخلها 
ثّم تنحدر بعدها لتجد )كـلباء( عرو�سًا مرتّبعًة 

على كتف البحر ترفل بالّنخل والأ�سواء.
فوالدها  �سعر،  بيت  يف  ن�ساأت  و�ساعرتنا 

ال�ّسيخ �سقر بن �سلطان القا�سمي رحمه اهلل ) 
اأثروا  الذين  ال�ّسعراء  كبار  من   )1993 1925ـ 
وقد  املهّمة  الّدواوين  من  بعدد  العربّية  املكتبة 

كتب عنه الكثري من الّنقاد العرب.
ممّيز  �سعرّي  �سوت  ذاُت  اأ�سماء  وال�ساعرة 
وم�سمونًا،  �سكاًل  واحلداثة  الأ�سالة  بني  يجمع 
دواويــن  بت�سعة  الأدبــّيــة  جتربتها  اإكتنزت  وقــد 

�سعرّية معظمها ُترجم اإىل لغاٍت عّدة.
للوجود  ال�ّسعرية على نظرتها  روؤيتها  ترتكز 
الإن�ساين ببعديه الفل�سفي والّروحي حيث جتّلى 
ت�سغلها هموم  عمُق مداهما يف جّل ق�سائدها. 
فكرها  يف  العربي  وللهّم  املعا�سر،  الإنــ�ــســان 
وروؤاها خ�سو�سيٌة مرجعها نبُل الأ�سالة و�سدُق 

النتماء. 
فتكتب  امل�ستقبل،  بها  ت�ست�سرُف  َمَلكٌة  لديها 
ذلك  ومرّد  العّرافني،  توّقعات  ي�سبه  ما  اأحيانًا 
يرجع اإىل عمق وعيها مبا يجري فوق الب�سيطة، 
ت�سدق  التي  الّدقيقة  باإرها�ساتها  اأُفاجاأ  وكنت 
اأ�سّبهها  كنت  اأّنني  حتى  تقوله  مما  الكثري  يف 

بزرقاء اليمامة.
ق�سيدتها  يف  �سواء  باأ�سلوبها  متفّردة  وهي 
.وهــي  ــّنــرث  اأوال الّتفعيلة  ق�سيدة  اأو  العمودية 
�ساعرة  ُتــعــّد  ـ  العائلي  و�سعها  اإىل  ا�ستنادًا  ـ 
احلياة  مــادّيــات  عن  ان�سرفت  لكّنها  مرتفة، 

ف ال�ّسعراء الذين يتابعون  وترفها لتن�سّم اإىل �سّ
الــعــربــي، فهي تنحاز  الإنــ�ــســاين والــهــم  الــوجــع 
تراجع  ويوؤملها  احلــروب،  و�سحايا  الفقراء  اإىل 
اأغلب  يف  الــقــراءة  وتقهقر  والتعليم  ال�سّحة 
بلداننا العربية، وتعترب اجلهل والأمّية األّد اأعداء 

الأّمة واأعظم الكوارث بعد احلروب.
ــّل الــعــرب( هــذه الوقفة مع  وقــد كــان لـــ )ك

ال�ّسيخة ال�ّساعرة اأ�سماء بنت �سقر القا�سمي:
ال�شعر؟  على  حفّزك  ما  طفولتك  يف  هل  ـ 

ومتى وجدِت نف�شك �شاعرة ؟ 
ت�سّكلني،  اأبــي  ق�سائد  كانت  طفولتي  يف  ـ 
مع  عــالقــة  عــلــى  جتعلني  يل  تــربــيــتــه  وكــانــت 
الوجودية  الإنــ�ــســان  حــالت  الــوجــود و  مظاهر 
التي اأعي�سها معه يف و�سفه ملظاهر الطبيعة اإىل 
جانب اإهتماماته بق�سايا كربى كنُت اأكرب معها  
اأع�سابها  من  وتخّلقْت  اجلامعة،  دخلت  اأن  اإىل 
مالمح ال�ساعرة..يف ذلك الوقت بداأت عالقتي 

مع اللغة والق�سيدة.
جتربتك  على  ال�شاعر  الــوالــد  تــاأثــري  مــا  ـ 

ال�شعرية؟ 
الـــوجـــداين يف قلبي  املــركــز  كـــان  ــدي  ــ وال ـ 
وبه  التي تدور عليها كواكب حوا�ّسي،  كال�سم�س 
الوجداين  والدافع  واملعنى  اللفظ  فاكهة  ذقت 
والفكرة  الق�سيدة  حمــور  كــان  الــذي  القيمي 

الثقافــة
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امل�سافرة يف غابات خيايل كراحلة ت�ستاق ملعرفة 
ُكنه كل م�ساعري البا�سقة.

اأم الق�شيدة تكتبك  ـ هل تكتبني الق�شيدة 
من خالل اأمداء اآفاقك ال�شاعرية؟

اإىل  داخلي  يف  تتخّلق  التي  هي  الق�سيدة  ـ 
مالحمي  على  تفي�س  ثم  �سورتها،  تكتمل  اأن 
وجتيء من غيب الكالم اإىل �سهادة احلرب على 
الأوراق؛ ولذلك اأغيب يف ح�سرتها كاأنها حلظة 
اأ�سافر  �ــســويّف  كطق�ٍس  واأعي�سها  )نــريفــانــا(، 
خالله يف فناء املعنى حتى اآخر نقطة يف نطاق 
اخليال لتلمع يف خميلتي كرثّيا من النجمات يف 

اأفق بعيد.
ـ اأراك مِتيلني للتغريب والرمزية يف الكثري 

من ق�شائدك هل تتعمدين ذلك؟ 
يتفاعل  اجلهات،  خــارج  ال�ساعر  راأيــي  يف  ـ 
ــة الــفــكــر يف كــل مــكــان ومـــع جدلية  مــع رمــزي
الوعي الإن�ساين يف كل زمان، يتاأثر بالكثري من 
التجارب �سواء يف الغرب اأو ال�سرق، يرت�سد كل 
تفا�سيلها كنافذة  ليعانق  اإن�سانية عابقة  وم�سة 
دربه  يق�سد  الذي  املعنى  ي�سبه  ن�س  اإىل  عبور 

اأثناء �سعيه للكتابة.
الــعــديــد من  اإىل  �ــشــعــرك  تــرجــمــة  ـ متـــت 
خدمت  الــرتجــمــة  اأن  تعتقدين  فهل  الــلــغــات، 

جتربتك ال�شعرية؟
الــنــافــذة  الــرتجــمــة هــي  اأن  اإعــتــقــادي  ـ يف 
طبيعة  ليعرف  العامل  اإىل  اأ�سواتنا  لنقل  املهمة 
اإهتماماتنا، واأكرث من ذلك اأنني اأرى اأنه ميكننا 
بال�سعر اأن نتجاوز كل الفجوات التي �سنعها كّل 
حالة  هناك  كانت  ولو  وال�سيا�سة،  التاريخ   من 
تو�سل  اأن  لإ�ستطاعت  وفاعلة  عالية  ترجمة 
ول�سنعت  العامل  اأرجـــاء  اإىل  ال�سعراء  ر�سائل 
من  كثريًا  ولرمّمت  ال�سعوب  بني  كبريًا   تقاربًا 

اجل�سور الثقافية الآيلة لل�سقوط .
للفقراء  تنحازين  جعلتك  الأ�ــشــبــاب  اأي  ـ 
لـــديـــك يف حــيــاتــك ما  اأن  ــم  واملــظــلــومــني رغــ

ي�شغلك؟
ـ عّلمني اأبي اأن الفقراء واملظلومني هم نافذة 
ال�سماء واأن بقعة ال�سوء التي يف اأعماقهم  ت�سبه 
بالآخر  ال�سعور  واأن  الف�ساء،  يف  النجوم  حركة 
�سوت  هو  احلقيقي  ال�ساعر  ال�ساعر،  ذات  هو 
من ل �سوت له، واأن ي�سعى �سمريه ال�سعري حلّل 
يكون  واأن   واحلــق،  الظن  بني  العالقة  الق�سايا 

ل�سان امل�ست�سعفني.
الـــ�ـــشـــعـــراء  قـــ�ـــشـــائـــد  اأن  تــعــتــقــديــن  ــل  هــ ـ 
ــيــاغــة الـــوعـــي  املـــعـــا�ـــشـــريـــن قــــد اأّثــــــــرت يف �ــش

املجتمعي وال�شيا�شي للمواطن العربي؟
اأثرت كثريًا يف توعيته ومنحه اجلراأة  ـ نعم 
يزال  ول  ال�سيا�سية،  الإنهزامية  مواجهة  على 
اإحتجاجية  لوحات  ال�سعراء  ق�سائد  من  الكثري 
اجلمعي؛  الوعي  وجــدان  يف  مغرو�سة  �سارخة 
ال�سعوب  قلقة من متّرد  ال�سيا�سات  فاإن  ولذلك 
ال�سعراء  ب�سبب هوؤلء  والرتوي�س  التدجني  على 

الذين متثل ق�سائدهم �سعلة تنوير ل تنطفئ.
دوره  الــعــربــي  املــثــقــف  اأّدى  هـــل  بـــراأيـــك  ـ 
الــرتّدي احلا�شل،على معظم  املطلوب يف ظل 

امل�شتويات، يف الكثري من بلداننا العربية؟
مواقف  من  الكثري  ال�سيا�سة  اأف�سدت  لقد  ـ 
الكثري  فاأ�سبح  وتوجهاتهم؛  الــعــرب  املثقفني 
وفظائعها  املنك�سرة   خلياراتها  اأبــواقــًا  منهم 
اأ�سوات متوهجة   امل�سترتة، ولكن ل تزال هناك 
تقاوم الظلمة بلمعانها وحتا�سر الغيالن ب�سيف 
كلماتها الوا�سحة امل�سرقة و كاأنها الفجر الذي 

يبّدد الظلمة بق�سائد ل تنام. 
ـ كيف تنظرين للم�شتقبل عربياً وعاملياً؟

ل�سان  ع�سريًا  خما�سًا  نعي�س  اأنــنــا  اأظــن  ـ 
احلال فيه يقول: 

�ستنفجر الّزوايا حيث بانت
        ويخرج من �سميم الّنار ماء 

        وتبداأ دورة الّطوفان �سّرًا
        باأعيننا وتنفطر ال�ّسماء  

ال�سنوات  مفاجاآت كربى، يف  �سوف حت�سل 
نعي�س  كله..نحن  التاريخ  جمرى  تغري  الأخرية، 
�ستكون  فيها  الفر�سة  ولكن  خطرية  حقبة  يف 

مرحلة اخلروج من الزمن العائم اإىل اخلال�س 
الدائم باإذن اهلل.

اإهتمامك مبا ين�شر يف مواقع  ـ من خالل 
التوا�شل هل تعتقدين اأن تلك املواقع خدمت 

ال�شعر؟ 
ـ بع�س املواقع حملت م�سوؤولية خدمة الأدب 
غاية  يف  الأمــر  جعل  الآخــر  والبع�س  والأدبـــاء 

ال�ستهالك
          والتظاهر املزيف وحتويل ال�سعراء اإىل 

جماعات خا�سة منغلقة على نف�سها.
ـ لــديــك مــوقــع ثــقــايف بــا�ــشــم )�ــشــدانــا( ما 

مدى تفاعل ال�شعراء والكتاب معه؟ 
ـ لقد �سكل موقع )�سدانا( خارطة اأمل كبرية 
الأقطار  كل  من  اأدبيًا  جتمعًا  فكان  للكثريين، 
جتاربهم  اإىل  وتنظر  ت�سمعهم  ونافذة  العربية 
لكل من  مفتوحًا  الباب  يزال  ول  التقدير،  بعني 
تفي�س اأنامله بحرب امللكوت لتكون مائدة ال�سماء 

كلمات ت�سيء يف اأعماقنا كنور املالئكة البهّي.
ـ كلمة اأخرية لكل العرب ..

ـ لكّل العرب �ستجيء امل�سافات
تطوي اإختالجاتنا بال�ّسبب

�سيجيء الذي غاب يف �سوئه
ويغادرنا الّزيف يف املنقلب

اإّنه الوعد يحملنا فلُكه 
بابات ت�سربنا كالّلهب وال�سّ
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من هنا وهناك

يف قراءة لـ«مبداأ بيرت«..
اإجناز  على  القدرة  من  مهم  جزء  اأنها  على  الكفاءة  تعّرف 
مقدار معنّي من العمل وموازنة العالقة بني املوارد والنتائج عند 
ن�ستطيع  ل  لأننا  املوهبة  من  نوع  اأي�سا،  وتعترب  حمّدد،  م�ستوى 
اأو  تعّلمها،  يتّم  معرفة  اأو  وقدرة،  فهم،  اأّنها  على  الكفاءة  و�سف 

اكت�سابها من الآخرين، اأو من خالل جتارب احلياة اليومّية.
من املمكن اأن تتاأثر وتتاآكل اأو تدمر هذه الكفاءة �سيئا ف�سيئا 
مع  املتنا�سبة  الغري  الرّتقيات  و  الإدارية  الوظائف  خالل  من 
الجتماع  وعامل  الرّتبوي  الباحث  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  القدرات 
بيرت«  »مبداأ  بعنوان  كتابه  يف  بيرت،  ج.  لوران�س  الدكتور  الكندي، 
الت�سل�سل  يف  موظف  كل  يرتقي  اأن  مفادها  مالحظة  اأورد  الذي 
اإىل م�ستوى من  الّتنظيمي من خالل الرتقية حتى ي�سل  الهرمي 

عدم الكفاءة وهي ما يطلق عليها مببداأ بيرت.
الإيفاء  على  املوظف  قدرة  عدم  حول  بيرت«  »مبداأ  يتمحور 
مبتطلبات من�سب معني متت ترقيته اإليه، قد ل تكون نتيجة عدم 
�سة للموظف بقدر ما يرجع اإىل حقيقة  الكفاءة العامة او املتخ�سّ
اأن الوظيفة تتطلب مهارات خمتلفة عن تلك التي ميتلكها املوظف.
ومن خالل اإ�سقاط »مبداأ بيرت« على العديد من احلالت التي 
نعي�سها اليوم يف املوؤ�س�سات ويف هياكل تنظيمّية خمتلفة، جند اأن 
الكثريين يقبلون بهذا النوع من الرّتقيات واملنا�سب العليا الرّباقة 
كونهم  مدى  وعن  اجلديدة،  الوظيفة  طبيعة  عن  النظر  بغ�س 
موؤهلني لها، وملمار�سة اأعمال جديدة وخمتلفة كليًا وقد ل تتما�سى 
هوؤلء  يجعل  مما  لإهتماماتهم،  منا�سبة  كونها  اأو  وقدراتهم 

املوظفني يتحولون من  ناجحني اإىل موظفني فا�سلني باإمتياز.
ظل  يف  الكفاءات  تدمري  اإىل  يوؤدي  ما  يبني  بيرت«  »مبداأ 
لإعتالء  تدريجيًا  الفا�سلني  وي�ساعد  احلديثة  الإدارية  املوؤ�س�سات 

املراكز القيادية وعلى اأيديهم يتدهور كل �سيء.
املنا�سب  خلف  تقبع  ل  حقيقية  اإ�سكالية  تطرح  هنا  حني  يف 
والرّتقيات يف حّد ذاتها، بل تكمن يف ميول بع�سهم اإىل البقاء يف 
�سيء  كل  اإ�ستغالل  و«ي�سيوؤون  فيها،  بالكفاءة  يتمتعون  ل  منا�سب 

واأي �سيء«!...

أ. سناء جاءباهلل

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

الكفاءة..

رأي

�سيوٌف،
كانت تقطع الرقاب يومًا اإْن ُنودَي بها

كلمة،
كلمٌة تهزُّ الكيان قبل اأن حتفر احلجر 

ليظّل منها هوى
ذكرى ُنغنّيها يف املاآمت والأحزان

اأو ن�سفق لها يف الأفراح
وما زلنا نعي�س زمن »كان يا ما 

كان–« ونتنا�سى الآن
ول ناأخذ من كان »�سفعات درو�سه«،
�سدًى ُيدوي ك�سهيل اأخرق ي�سرخ 

يف اأذن �سامعها.. 
فتدّق طبوًل حتى الطر�س

وت�سري لطمًا يف املناكب واحل�سر

كلمٌة ُتوؤكل على موائد الأتيكيت
وُيفر�س لها ال�سّجاد املدمى

والغ�سُب يحرُق األ�سنَة اخلوِف باأل�سنة 
الّلهب

اإنك�سر ال�سيُف العربيُّ بزمانه ووىل

واإنترث املعت�سم باأ�سالئه وخجل
فال عودة لإبن اأيوب

راح زمان ال�سيف يا هذا
األ ترون اجلّرافات اأُعّدت الب�سر؟

ُدلَّني على كلمٍة ل تندد
ُدلَّني على كلمة حُتّرُر الِرقاب

يف اأُلفة الغاب ووح�سية ال�سالم
حيث ُتبقر العيون قبل البطون

فال عنٌي ول �سُنّ
ُدلَّني على كلمٍة ل تدو�ُس روؤو�س 

الأحرار
وىّل زمن ال�سيف يا هذا

فال ت�ست�سهد مبا كان
ول ت�سْف فعل الآن لتوؤدي املهمة

فال�سيُف يقطع رقبَة الكلمة
لُيعّلق على احليطان مّر�سعًا بزينة

فت�سيل دماء الأفعال
غنيمةً مُذّهبة

فيا �سيفًا
ويا كلمٍة عقيمة

 ميّ العيسى
يا سيفًا!؟
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يحملُه  الــذي  ما  البعيدة،  املعابد  حافات  اىل  رحلته  يف  ــ 
ال�ساعر....؟

من يقوُد خطاه نحو تخوم ال�سوؤال..
هل يكفي قلما يدون مداده �سراخ الذات ويج�سد �سوته اآلم 
الب�سرية. اأم يحمُل فاأ�سًا ليحطم بها ظالمات العامل وما تراكم 

من قهٍرعلى رخام الوجدان..؟
وعذاباته  خيالته  ي�ستعذب  ــذي  ال ال�سعر  غــاب  بــني  فما 
يف  لغته  ومراوغات  ع�سره،  ب«برومثيو�س«  �سبيهًا  املتجددة، 
حقول الكالم املنثورة، يقف ال�ساعرمتاأمال الكون هذا، م�سائاًل 

�سمائر حية، وجنمًا �ساطعة واآ�سجارًا با�سقة وزهورًا يانعة.
بكل  ويجه�س  يريد،  ما  قــول  يف  يطاوعه  ل  حرفًا  ي�سطب 

حوا�سه ل�سوؤال الأبْد
اأجنحته  ق�س  ما  زمن  ثمة  طيٌف،  غرة  حني  على  يداهمه 
واإبحاره  �سلوتِه  حلظات  يف  حا�سر  لكنه  عنه،  �سنينًا  وتــوارى 

العايل يف تاأمالتِه..
طيف ير�سم قو�سًا للذكرى، ينادمه عن زمن ت�سكنه الوح�سة، 
زمن ل يرتك للوردة اأن ي�سوع عطرها يف زمن الدخان، زمن ل 
يرتك لالأزهار ان تهرق عمرها حنينًا بيد عا�سقة، وللفكرة اأن 

تكون مرجٌا اأخ�سر.
ويعد  �سنينه،  يح�سي  ال�ساعر  يقف  ال�سعر  غــاب  عند 
واملجاعات  احلــروب  تنازعته  وطن  خيبات  يديه  اأ�سابع  على 

والطوائف.
الغلبة  ن�سور  خمالب  لكن  رائــقــا،  نبعا  اإلــيــه  ينتمي  وطــن 
ال�ساعريف  يكون  حرية  بعد  على  وهنالك  فجر،  ذات  تناهبته 
م�سكنِه الأثري« حرية الوجود«، وماأواه مدارالروؤى واأوراق الوجع 

امل�ستدمي.
يكتُب ق�سيدته بنقاء دمه، ويف موقد تاأمالته حطب مل�ساء 
تنتظرجنومه..تاأتي الق�سيدة �سرخة �سامتة  يف اإيوان ما تبقى 
من ده�ستِه، وعند اأبواب منزله يهطُل خريف خا�سم خ�سرته، 

وعند حافات الدروب الق�سية يت�سظى الرماد..

  كاتب عراقي

الشعر وغواياته

رأي

 مذ جنح البو�سيون 
يف غزو ربوع �سبانا 

واإجتثوا هوانا 
نرثوا يف الطرقات 

وحتت ال�سرفات دمانا 
ومتادوا يف نتف حلايانا 
وف�س بكارات �سبايانا 

فاإنتف�س ال�سهل 
والبيدر واحلقل 

ثم اإ�ستعل النخل 
واإ�ستب�سلنا نحن الع�ساق 

الهل 
اإل من اأغراه الدولر 

وفارقه العقل 
فاأعماه اجلهل 

اذ اأ�سبح ب�سطاًل
يف وحل العار يخو�س 

ولهذي اللحظة
مي�سي منخذًل ماأزومًا

ب�سمري مات
ما بني غمو�س وغمو�س 

ياخيبته..
�سيظل كاأ�سحاب الفيل 

مذمومًا مدحورا ملفوظ 
و�سيلعنه التاريخ 
ل بل يلعنه الآن 

وكما قيل...فالدنيا فر�س وحظوظ 
- لكن اين الباعوا �سمائرهم 

واأراقوا ماء الوجه؟ 
- ركلتهم اأقدام الغزو 
ما ح�سدوا غري اللعنة 

والعي�س باأ�سمال اأبرهة امللعون 
املنبوذ 

ومهما فا�ست اآنية العذر فوقوف 
املرء 

يف خندق رتل الغدر 
وجيو�س ال�سر 

مرفو�س..مرفو�س..مرفو�س.. 

شكر حاجم الصالحي 

أ.نصير الشيخ

البوشيون...

»البو�شيون«: اإ�شارة اىل بو�س الأب والإبن
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اأغــــنــــى لــغــات 
مـــن حيث  ــامل  ــعـ الـ
املعاين واملرتادفات 
ــى  والـــــــقـــــــدرة عــل
الــتــعــبــري الــبــالغــي 
وقلة  بوؤ�سها  ت�سكو 
ــتــهــا. فــالــلــغــة  حــيــل
العربية التي رفدت 
الـــعـــامل بــنــفــائــ�ــس 

الــكــتــب واملـــراجـــع يف عــلــوم املــعــرفــة مــن طب 
وهند�سة،  وريا�سيات  وفل�سفة  وفلك  وجغرافيا 
�سوبوا  الذين  لأهلها  اللغة اجلاذبة  تعد هي  مل 
وبناتهم  لأبنائهم  واإخـــتـــاروا  الأعجمية  نحو 
بديال  واملخاطبة  للتعلم  و�سيلة  الغربية  اللغات 
يف  وانح�سرت  انــزوت  التي  الأم  العربية  للغة 
بالعربية.                        �سميت جمازا  لهجات عامية متفرقة 
حممود  اأمر  والتجديد  احلداثة  مواكبة  بالطبع 
بالإن�سالخ  اإقــرتن  اإذا  ذلك  غري  ي�سبح  ولكنه 
الــعــرب،  لأمـــة  الثقافة واحلــ�ــســارة  عــن جـــذور 
ــي مـــا مــيــزهــا عـــن غــريهــا ول اأعـــلـــى من  ــت ال
اللغة  من  واأعلى  اأ�سمى  �سيء  الأمم  بني  �ساأنها 
العربية.                واحدة من اأكرب حتديات اللغة 
العربية اإىل جانب التعليم باللغات الأجنبية هي 
يتحدثون  الذين  اأهلها  لدى  العربية  اللغة  غربة 
يف  ف�سحى  عربية  لغة  وي�سمعون  �ستى  لهجات 
و�سائل  من  وغريها  والتلفاز  واملذياع  املدر�سة 
التوا�سل، فت�سري اللغة العربية الف�سحى كاأنها 
يتم  التي  اللغة  لتلك  مغايرة  لأنها  اأجنبية  لغة 

التوا�سل بها بني الأهل والأ�سحاب.
ــة حــظــيــت بــاأجــمــل واأغـــنـــى لغات  نــحــن اأمــ
للوحدة  كعن�سر  توظيفها  نح�سن  ل  فلم  العامل 
البحوث  دعم  عرب  العلمي  والتطور  والتما�سك 

العلمية والرتجمة والتعليم.

بــعــده  ــم  ــ ــس ــ الإ� يف 
)غـــــــالَمـــــــــــــــك( 
اأنه  على  املن�سوب 
ــه لإ�ــســم  مــفــعــول ب

الفاعل.
الرجلني  ــاأي  فـ
القا�سي  �سياأخذه 
ويقيم  بــالــعــقــوبــة 

عليه احلد؟
ــو  ــ ــ ــال اأبـ ــ ــ ــق ــ ــ ف

يو�سف: اآخذ الرجلني.
اأما  الأول لأنه قتل،  تاأخذ  الر�سيد: بل  فقال 

الآخر فاإنه مل يقتل.
فعجب اأبو يو�سف، فاأفهمه الك�سائي اأن ا�سم 
الفاعل اإذا اأ�سيف اإىل معموله )قاتُل غالِمك( 
نون  اإذا  اأما  الغالم.  قتل  فهو  املا�سي؛  على  دل 
)قــاتــٌل  بــه  مــفــعــول  ــه  اأنـ عــلــى  معموله  فن�سب 

غالَمك( فاإنه يفيد امل�ستقبل؛ اأي اأنه �سيقتل.
فاإعتذر اأبو يو�سف، واأقر بجدوى علم النحو 

وعهد األ ينتق�س منه اأبدا.

الثامن  اليوم  وهــو 
ــر مــــن �ــســهــر  ــس عــ�
الأّول،  كــــانــــون 
هو  الــثــاين  والعيد 
الــعــيــد اجلــمــاعــّي 
العامل،  لغات  لكّل 
يحتفل  �سعب  كـــّل 
يف  الأّم،  ــغــتــه  بــل
ــادي  ــ ــ الــــيــــوم احل

والع�سرين من �سهر �سباط.
وكّل اإن�سان يعي�س يف وطنني: وطن جغرايّف، 
اللغة  اأّن  اإىل  ننتبه  ل  واأحــيــانــًا  لــغــوّي.  ــن  ووط
والأقــدار  الظروف  ت�ساء  ونف�سّي.  روحــّي،  وطن 
اأو  يهّجر  اأو  يهاجر،  اأو  املرء،  يت�سّرد  اأن  اأحيانًا 
ينفى فتتوّتر عالقته مع لغته.  ول اأن�سى العبارة 
كاتب  الكاتب اجلزائري  يوم  ذات  اأطلقها  التي 
يا�سني الذي كان يكتب بالفرن�سّية اإذ قال: اللغة 
التي  الفكرة  حتمل  والعبارة  منفاي،  الفرن�سّية 

ذكرتها وهي اأّن اللغة وطن. 
ولكن  قــلــت،  كــمــا  حـــّظ جميل  الــلــغــة  حـــّظ 
اأهلها  اأّن  اليوم هي يف  العربّية  امل�سكلة، م�سكلة 
م�ساألة  وهــذه  احللو،  بحّظها  حاليًا  يوؤمنون  ل 
املمّزق،  الــراهــن  العربّي  الــواقــع  بنت  موؤقّتة، 
القيامة  �سروط  من  �سرط  اأّول  ولعّل  واملحبط. 
هي  فاللغة  الــلــغــوّيــة.  اليقظة  هــي  احلــ�ــســارّيــة 

خارطة طريق اليقظة التي ل نزال نحلم بها. 

ال�ساعر  قــال 
ــي  ــطـ ــعـ عــــبــــد املـ

الدالتي:  
ــتـــي عــلــيــا  ــغـ لـ
الــــلــــغــــات     قــد 

�سمت كالكوكب
جــر�ــســهــا بني 
الــلــغــات    كرنني  

الذهب
 اإن اللغة القومية هي حاملة الأفكار، وناقلة 
الوطن  فهي  احلــ�ــســارة:  وعــاء  وهــي  املفاهيم 
وهي  وطَنه  من  ُحــِرَم  من  ــاأوي  ي الــذي  الروحي 
كاًل مرتا�سًا  بها  الناطقة  الأمة  التي جتعل من 
بني  احلقيقية  الرابطة  فهي  للقوانني  خا�سعًا 
)فيخته(.  الأذهـــــان  وعـــامل  ــام  ــس الأجــ� عـــامل 
واللغة العربية من الأمة اأ�سا�س وحدتها، ومراآة 
عليها من  الذي حافظ  قراآنها  ولغة  ح�سارتها، 

غربة اللغة العربية

حّظ اللغة العربية حّظ جميل رغم 
كّل ما تعانيه في زمننا هذا

لغتنا الجميلة

أبو يوسف والكسائي عند الرشيد

د. إبراهيم البارودي
سفير و كاتب عربي

د. بالل عبد الهادي
رئيس قسم اللغة العربية 
في الجامعة اللبنانية

د. إياد سليمان
محاضر جامعي, باحث في
 التاريخ ومختص في علوم البيانات

د.سالم سريه
أكاديمي و كاتب  

عيدًا  ولي�س  عيدين  لها  لأّن  جميل  حّظها 
لها  املخ�س�س  العيد  هو  الأّول  العيد  واحـــدًا، 
باإعتبارها لغة من لغات الأمم املتّحدة املعتمدة، 

ــو يــو�ــســف والــكــ�ــســائــي يــومــا عند  اجــتــمــع اأبـ
الفقه  علم  اأن  يــرى  يو�سف  اأبــو  وكــان  الر�سيد، 
واأن  والــدرا�ــســة،  بالبحث  النحو  علم  من  اأوىل 
علم النحو ل ي�ستحق بذل الوقت يف طلبه، فراح 

ينتق�س من علم النحو اأمام الك�سائي.
قّدمت  لو  القا�سي،  اأيها  الك�سائي:  له  فقال 
لك رجلني، وقلت لك: هذا قاتُل غالِمك. وهذا 

قاتٌل غالَمك. فاأيهما تاأخذ؟
لإ�سافته  )قاتُل(  تنوين  بدون  بال�سم  الأول 
لالإ�سم بعده )غالِمك( املجرور على اأنه م�ساف 

اإليه.
واإعــمــالــه  )قــاتــٌل(  ال�سم  بتنوين  ــر  والآخــ

الثقافــة
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ألنها لغة الضاد في يومها العالمي



مـــــــــــن الــــــــغــــــــزو 
الـــثـــقـــايف الــرتكــي 
ــج الـــــذي  ــهـ ــنـ ــمـ املـ
بامللبو�سات  ــداأ  ــب ي
ول  ــة،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والأطـ
ــا  ــدرام ــال يــنــتــهــي ب
الــتــي اأ�ــســبــحــت يف 
ــت عــربــي  ــيـ كــــل بـ
ــح  ــف ــ�ــس ــت وكــــــــل م

اإنرتنت، مب�سرة بعودة العثمانيني تارة، ومقدمة 
وت�سرفات  خاد�سة  م�ساهد  العربي  للم�ساهد 
غري لئقة تارة اأخرى، ناهيك عن عدد احللقات 
اأو �سنينا يف بع�س الأحايني  اأ�سهرا  التي ت�ستمر 

اإهدارا للعمر!!!
تــراث ل  التهافت والإنــفــاق على  ملــاذا هــذا 
بتنا  اأننا  الن�سء؟! حتى  بعقول  وي�سر  بل  ميثلنا 
ن�سمع كل حني ق�س�سا عن هروب الفتيات من 
وهي  الــغــرب  دول  اإىل  حمافظة  ــدول  ب ذويــهــن 
ـ طلبا  اإليها لحقا باإذن اهلل  ـ �ساأتطرق  ظاهرة 
للحرية املن�سودة والعوامل احلاملة التي ل يجدنها 

اإل خلف �سا�سات التلفاز.
يائ�سة  حمــاولــة  لهو  العثمانيني  متجيد  اإن 
وال�سرفاء  العلماء  اإغتيالت  من  �سفحات  لطي 
تراثنا  و�سرقة  القومية،  وواأد احلركات  العرب، 
الوطنية  مكتباتهم  لتزخر  اأنه   حتى  الإ�سالمي 
امل�ساحف  ون�سخ  العربية  املخطوطات  مبئات 

النادرة.

اإليه  ذهــبــت  مــا 
ــة  ــّي ــامل ــع الـــلـــغـــات ال
ــار  ــثـ ــئـ ــتـ ــسـ ــن الإ�ـ ــ مـ
اليومّية  باملعامالت 
ــة  ــالغــّي ومــنــهــا الإب
يــ�ــســي بــاملــ�ــســتــقــبــل 
الآتـــي حــول م�سري 
التي  العربّية  اللغة 
م�سامني  بحملها 
اأّنها  تفيد  ــان  الإميـ
العلوم  لــكــّل  تت�سع 

وترتجم  تنقل  اأن  بحيويتها  وت�ستطيع  والآداب 
يتطّلب  هــذا  لكّن  كــافــة،  الفكرّية  للم�ستويات 
الــلــغــوّيــة املــرجتــاة لو�سع  مــواكــبــة املــخــتــربات 
اإ�ستيعاب  على  القادرة  الفاعلة  الإ�سرتاتيجّيات 
حركة العوملة والتقنّية املتفّجرة يف �سياق �سرعة 
باملكتوب  النطق  اإخت�سار  ويف  التعبري  لغة  تبّدل 
هذا  ي�ستدعي  ال�سا�سات.  على  املت�سّرع  ال�سريع 
املعنيني  جــهــود  ت�سافر  ــارّي  احلــ�ــس الــتــحــّدي 
الثقافّية  )؟!(  الفوائد  تعميم  ملواجهِة  بحكمٍة 

واحل�سارّية للغات الأخرى.

ــس يــطــوفــون  ــا� ــن ال
ــول �ــســواطــئــهــا  ــ حـ
الغو�س  ويتهيبون 

يف اأعماقها؟  
بكل  اجلــــــواب 
يرتقي  اأن  ب�ساطة 
باأنف�سهم  اأبنائها 
كي يكون لهم �ساأن 
لت�سبح  الأمم  بني 

اأن  الآخــريــن.  على  وبــالــقــوة  مفرو�سة  لغتهم 
يكون التحدث بالف�سحى لزاًما على العرب يف 

املدار�س والدوائر الر�سمية.  
ل  واملعاين  للكلمات  نبع  هي  العربية  اللغة 
�سبحانه  بكالمه  العربية  اهلل  كرم  لقد  ين�سب، 

فهال اأكرمها اأهلها.

اليوم العالمي للغة العربية 
بباريس

ذرا  مركز  و  امل�سري  الثقايف  املكتب  من  بدعوة 
للدرا�سات و الأبحاث بفرن�سا، نظمت اإحتفالية ظهر 
حيث   2020 الأول/دي�سمرب   كانون   18 اجلمعة  يوم 
ملــراعــاة  فــقــط،  امل�ساركني  على  الــدعــوة  اإقت�سرت 
م�ساركة  هناك  كانت  و  ال�سحي،  التباعد  �سرورات 

عرب النت للدكتورة غيداء ابو رمان من الأردن.
املرعبي  لالأ�ستاذ علي  بكلمة  اإفتتحت الحتفالية 
اأكد على اأهمية هذا  امل�سرف العام ملركز ذرا، الذي 
ثم  باحل�سور.  رحــب  و  العربية،  للغة  العاملي  اليوم 
حتدث الدكتور نور ال�سبكي امل�ست�سار الثقايف امل�سري 
املكتب  يف  باحل�سور  ــدوره  بـ رحــب  الـــذي  بباري�س، 

الثقايف امل�سري. 
ق�سيدة  لقليدة-  احلديث:اأحالم  على  تواىل  ثم 
اأدب،  و  �سعر   - ترحيني  ب�سار  مــداخــلــة،  و  �سعر 
ــويل- الــلــغــة الــعــربــيــة، د. رغــدة  عــبــدالــرحــيــم اخلــ
ابوالفتوح - اللغة العربية، رمي ال�سيد- ق�سيدة �سعر، 
التنمية  و  العربية  اللغة  بنجلول-  الــزهــراء  فاطمة 
امل�ستدامة، هالل العبيدي- اللغة العربية و ال�سعر، د. 
حممد قنديل - اللغة العربية،  حممد �سربي متويل 

د. غيداء ابو رمان )عرب النت( اللغة العربية.
اأهمية  عن  احل�سور  بني  نقا�س  مت  ذلــك  بعد  و 
نور  للدكتور  بكلمتني  الحتفال  اختتم  العربية،  اللغة 
ال�سبكي و ال�ستاذ علي املرعبي، �سكرا بها احل�سور، 
بوفيه  اإىل  الدعوة  ثم  الأردن،  الدكتورة غيداء من  و 

للح�سور، و اأخذ ال�سور التذكارية.

الإندثار. وعندما كان الأجانب ينهلوا العلم من 
ملزمني  كانوا  بغداد  يف  امل�ستن�سرية  املدر�سة 

باإتقان العربية. 
اللغات  يف  العربية  واحلـــروف  الكلمات  اإن 
التحديات  واأن  حت�سى،  ان  من  اأكرث  الأجنبية 
اإ�ساعة  يف  تتمثل  العربية  اللغة  تواجهها  التي 
املرئية  –املــلــتــيــمــيــديــا–  و�ــســائــل  يف  الــعــامــيــة 
العلم  مواكبة  عن  عجزها  واإ�ساعة  وامل�سموعة، 
يف ع�سر العوملة، وت�سريع الأمازيغية ك�سرة لها 
)اإن  ح�سني:  طه  ويقول  واجلــزائــر.  املغرب  يف 
لي�سوا  لغتهم  يتقنوا  مل  الذين  العرب  املثقفني 
ناق�سي الثقافة فح�سب، بل يف رجولتهم نق�س 

كبري ومهني اأي�سًا(.

هل تبقى اللغة العربّية مطرح 
األفئدة في عجقة اإلكتساح التقّي 

وإزدهار المصطلحات العلمّية؟

في يوم اللغة العربية

ثقافتنا ولغتنا لمجابهة الغزو الفكري

د. جان عبد اهلل توما
 رئيس قسم اللغة العربية 
في جامعة الجنان بطرابلس

أ.آمنة حماد
كاتبة من السودان

نيسان سليم رأفت
شاعرة و أديبة

 18 العربية  للغة  العاملي  اليوم  علينا  يطل 
ي�سهد  العربي  والعامل  العام،  هذا  دي�سمربمن 
)وثقافية(  واإقــتــ�ــســاديــة  �سيا�سية  �ــســراعــات 
يت�سح  كما  الأنــواع،  تلك  بني   الأخطر  اأح�سبها 

التي نفتخر بكونها من اأكرث اللغات جماًل يف 
اإذ  اإن مل تكن الأجمل بني �سائر اللغات،  العامل 
اأن نظام الكتابة باللغة العربية يتوافق فيه ر�سم 

اخلط مع �سكل الكلمة والنطق.
لغة  كونها  من  تاأتي  اأهمية  العربية  للغة   اإن 
القراآن وهي اللغة الأم للعرب جميعًا من خالل 
لذلك وجب  وثقافاتهم،  ترابطهم  التوا�سل بني 
على اأبنائها الإهتمام بها واأن ل يهملوها، لأنها 
لو اإندثرت لن يكون لهم �ساأن بني الأمم، وهذا 
باب  من  ولكن  والقومية،  الع�سبية  من  لي�س 
الإعتزاز  وتقوي  العرب  جتمع  التي  اللغة  اأنها 

والإنتماء للعروبة.  
العربية  اللغة  جتــاه  واجبنا  ما  ت�ساءلنا  لو 
والذي ينبغي لأبناء الأمة العربية الثبات عليه، 
ليعلو اإ�سم لغتهم الرهيبة يف مكوناتها، وما يزال 
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اإقرتب املق�ّس من احلبل ال�ّسرّي 
ـ تواأم جميل.. 

هكذا رّددت الّطبيبة..ولد وبنت...�سم�س وقمر. 
مّرت �سنوات، مل تن�س الأّم ذلك احلدث العظيم اّلذي كثريا ما كانت 

ت�سجر به. 
طفلني  اإجنــاب  اأّن  اأظــّن  فعلت،  مهما  مرّتبا  يبقى  لن  البيت  هــذا  ـ 

مت�سابهني ي�سارع مقارعة اجلبابرة لالآلهة.
بي�ساء  اأ�سرطة  من  تناثر  ما  كعادتها،  وهي جتمع،  ترّدد  كانت  هكذا 
ها، وجم�ّسمات كرتونية ي�سّكلها طفلها  كانت اإبنتها مت�سي الوقت يف ق�سّ
من  ن�سّميها،  اأن  اإخرتنا  هكذا  مرمي،  لإنقاذ  تهّب  كانت  ما  باإتقان.غالبا 
الأخت  لكّن  ب�سربه،  الأّم  تهّم  �سعرها.  اإجتثاث  يريد  وهو  اأخيها  براثن 

ترمتي يف اأح�سانها باكية متو�ّسلة: 
ـ ل يا ماما، نحن نلعب، واأحيانا نختلف. 

فتخرج مزمزمة: 
ـ لن يقتنعا اأّننا يف بلد غري بلدنا... لن نتغرّي اأبدا، دائما نحمل معنا 

الفو�سى! يوما ما رمّبا �سنطرد من هذا البلد جّراء رعونة اإبني.. 
من ال�سعب متييز اأحدهما من الآخر لفرط ال�ّسبه.. 

اأم�سكت املق�ّس يوما وجّزت خ�سالت �سعرها...قالت تخاطب نف�سها: 
اأخــي  اأ�سابع  غـــارات  مــن  الآن  اإرحتـــت  لقد  ـ 

لقتالع  راأ�سي  فــروة  يف  كالرّخ  جتول  وهي 
جدائلي.

كانت  باطنها  يف  لكّنها 
ن�سخة  تــكــون  اأن  تــريــد 

ـــت  ــسّ ــ�ـ مـــنـــه. اأحـ

بنعل  تهتّم  تكن  ومل  املــراآة،  �سقيقها يف  �سورة  تلمح  وهي  تغمرها  براحة 
اأّمها وهي ت�سّوبه نحوها بحنق �سديد عند اكت�ساف �سنيع فعلها.. 

ت هي يف الطّب وتوّجه  مل تفّرق بينهما اإّل الّدرا�سة اجلامعّية. اإخت�سّ
ة بالّن�سبة اإليه، �سارا ل  هو اإىل  الهند�سة. وفاة اأّمهما كانت فاجعة، خا�سّ
يلتقيان اإّل م�ساًء. بداأت غيباته تطول عن البيت، وعن قلبها، كانت تنتظره 
اإنقطع عن نادي املو�سيقى، مل يعد يحفل ب�سيء، طالت  ياأتي.  واأحيانا ل 

جل�ساته اإىل حا�سوبه جل�سات يحّف بها الغمو�س والّريبة. 
غري يف زهو، يفارق  دخان ال�ّسيجارة كثيف، كان يراقب الع�سفور ال�سّ
املق�ّس  وغّطى  ري�سه  تطاير  مقطوعان،  جناحاه  رهيب،  بطء  يف  احلياة 
امللّطخ بالّدم، كادت تخّر مغ�سّيا عليها من هول ما راأت، �سدق حد�سها، 
نف�سها  على  حتاملت  كئيبا،  ال�سباح  طلع  ليلتها،  ت  ق�سّ كيف  تعرف  مل 
وق�سدت عملها، ك�سرية الّنف�س، بع�س املطر الأ�سود ينهمر من مقلتيها، 

اأح�ّست باختناق، لكاأّن برج اإيفل يجثو على �سدرها. 
�سّيارات  ــواق  اأب اإختلطت  جلبة،  علت  ثقال..وفجاأة  ال�ّساعات  مــّرت 
رك�س  اأحمر،  بحر  يف  ت�سبح  اأج�ساد  ال�ّسرطة،  �سّيارات  باأزيز  الإ�سعاف 
امراأة  نحو  واندفعت  املق�ّس  اإ�ستّلت  وعويل.  بكاء  ونابل،  حابل  وتدافع، 
باحلمرة.  م�سّرجة  بحرّية  زرقة  عينيها،  فتحت  �سعف،  يف  تئّن  ممّددة 
�سيئا،  مــرمي  تفهم  مل  الإفــالت  تريد  نظراتها  وجحظت  دفعتها  وفجاأة 
اإلتفتت اإىل ال�ّسا�سة الكبرية املثبتة على احلائط، كادت تهوي اأر�سا وهي 
يف  هاجت  اأنــا«.  اأكن  »مل  مكتومة:  �سرخة  �سرخت  تنزف.  �سورتها  ترى 
اإلتقت  اأخــرية،  وداع  بنظرة  �سملته  ثانية،  اإلتفتت  حبي�سة  ثــورة  داخلها 
عيناهما كان يجتهد ليحفظ اأنفا�سا اأخرية، متّنت اأن تفلت منه ب�سرعة، 

�سريط ل ينتهي من العناوين تدين وت�سّنع. 
�سورتها  وغابت  البّث  فتوّقف  الّتلفاز  �سلك  وقطعت  املق�ّس  اأم�سكت 
اإىل الأبد. هم�ست يف اأذن املراأة اجلريحة: لقد ُقِطعت طريقنا منذ زمن، 
ب قّفازاها بدماء زكّية. مل تعرف كم من �سخ�س يومها قد وهبته  تخ�سّ
اأحالمها. جل�ست على كر�سّي  اأذيال  اأكملت عملها، وعادت جتّر  احلياة. 
من ذلك ال�ّسارع الّرمادّي، الآن اأيقنت اأّن ذاك املق�ّس اّلذي قطع حبلهما 
�سورا  واأخرجت  حقيبتها  الأبد...فتحت  اإىل  بينهما  ف�سل  قد  ال�ّسرّي 

جتمعهما واأخذت تدير املق�ّس بني اأ�سابعها املرتع�سة. 

أ.عربية القضقاضي مقّص

 كاتبة من تون�س

الثقافــة
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اللغة العربية في عيدها
أ. غادة حاليقة

اللغة ل عيد لها، بل يتجدد اإحياءها يف كل وقت ننطق به حرفا ن�سنع 
كلمة للتوا�سل مع الآخرين هي حلظة جتديد العهد باللغة دون حتوير اأو 

تزييف اأو ت�سويه.
اإىل  بالإ�سافة  الأر�ــس،  على  اللغات  واأ�سمى  اأعــرق  من  العربية  لغتنا 
البالد  عليها  البلدان..اأطلق  من  العديد  توحد  التي  اللغة  فهي  قدا�ستها، 

العربية ن�سبة اإىل اللغة العربية.
اأعماقها فتدر عليك  ال�ساد �سا�سعة عميقة مرنة ع�سية..تخرتق  لغة 
مفردات عديدة لذات املعنى، وهذا من اأحد اأهم اأ�سباب اإعجاز هذه اللغة 
املعنى  ولكن  وترتيبها  موقعها  يف  احلــروف  تت�سابه  قد  ومتيزها..واأي�سا 
يتغري بتغري الت�سكيل واحلركات..وهذه اأي�سا ميزة اأخرى ل �سبيه لها يف 

اأي لغة اأخرى..اإ�سافة لكونها لغة ال�ساد اجلامعة واملوحدة.
الفتية  وال�سيدة  الوا�سع،  بالبحر  كثريا..و�سفوها  العربية  عن  قالوا 
العربي  ال�ساعر  بحديث  هنا  الت�سبيهات..و�ساأكتفي  من  والكثري  الفاتنة، 

الفل�سطيني الكبري حممود دروي�س خماطبا اللغة، حيث قال: 
َل�ْسُت فتّيًا لأحمل نف�سي

على الكلمات.. 
ول�ست فتّيًا

لأكمل هذي الق�سيدة! 
اأم�سي مع ال�ساد يف الليل-

تلك خ�سو�سيتي اللغويُة 
– اأم�سي

مع الليل يف ال�ساد كهاًل يحّث
ح�سانًا عجوزًا على الطريان اإىل برج اإيفل.. 

يا لغتي �ساعديني على الإقتبا�س
لأحت�سن الكون.

ّة رَّ بها اأََحٌد للتحيَّ يف داخلي �ُسرَفٌة ل مَيُ
يف خارجي عامل ل يردُّ التحيَّة. يا لغتي! 

هل اأكون اأنا ما تكونني؟
 اأم اأنت – يا لغتي- ما اأكون؟ 

بيني على الإندماج الزفايّف بني حروف الهجاء.  ويا لغتي َدرِّ
واأع�ساء ج�سمي – اأكن �سّيدًا ل �سدى.
ريني ب�سوفك يا لغتي، �ساعديني..  َدثِّ

على الإختالف لكي اأبلغ الإئتالف. للِديني اأَِلْدك. 
اأنا ابنك حينًا 

ك  وحينًا اأبوك واأمُّ
اإن كنِت كنُت..واإن ُكْنُت ُكْنِت.

ي الزمان اجلديد باأ�سمائه  و�َسمِّ
الأجنبّيِة..يا لغتي.. 

وا�ست�سيفي الغريب البعيد
.. وَنرْثَ احلياة الب�سيط 

لين�سج �سعري. 
َفَمْن – اإن نطقُت مبا لي�س

�سعرًا – �سيفهمني؟ 
َمْن ُيَكّلمني.. 

عن حننٍي خفيٍّ اإىل زمن �سائع اإن
نطقت مبا لي�س �سعرًا؟.. 

ومن – اإن نطقت مبا لي�س �سعراً – �سيعرف!
كل عام ولغتنا العريقة باألف خري

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن
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بطلة العالم في الماكمة ليسيا بودرسة:

طــــــــــر كــــــــالــــــــفــــــــراشــــــــة وإلــــــــــســــــــــع كــــالــــنــــحــــلــــة

الريــاضة

واملوهبة 
ة  د ا ر الإ ا و

والقتال  التحدي  وروح 
والتناف�س قبل كل �سيء للتغلب على 

اخل�سم وحتقيق الفوز.
لالأ�سطورتني  بــودر�ــســة  لي�سيا  حــب 
جعلها  تــايــ�ــســون  ومــايــك  عــلــي  حمــمــد 
م�سريتها  يف  ال�سهرية  باأقوالهما  تقتدي 

الريا�سية.
االأ�سل  اجلزائرية  العاملية  البطلة 
تقول«  التي  علي  حممد  مبقولة  توؤمن 
بقية  لتعي�س  االآن،  وحتمل  ت�ست�سلم  ال 
خيال  لديه  لي�س  و«مــن  كبطل«  حياتك 
حتــاول  كما  اأجــنــحــة«.  لديه  تكون  لــن 
تاي�سون  مــايــك  مبــقــولــة  الــعــمــل  اأيــ�ــســا 
والنجاح  النجاح  تولد  »الثقة  القائلة 
يولد الثقة. الثقة املطبقة ب�سكل �سحيح 

تتجاوز العبقرية«.  حوار: ليلى قيري 

�سة  يا ر
القتالية  الفنون 

ب�سفة  واملالكمة  عامة  ب�سفة 
التي  االإخت�سا�سات  بني  من  هي  خا�سة 
كاأمر  �سيء  اأي  فيها  تاأخذ  اأن  ميكنك  ال 
م�سلم به منذ البداية، الأن هام�س اخلطاأ 
�سغري جدا بحيث ميكن لالأ�سعف ح�سابيا 
على الورق تغيري جمرى االأمور. لكن لكي 
املهارة  اإىل  بحاجة  فاأنت  ناجًحا،  تكون 

فتحت  وعفويتها  املعهودة  بب�ساطتها 
خالل  من  العرب  كل  ملجلة  قلبها  لي�سيا 

هذا احلوار. 
 

ـ هل ميكن اأن يعرف قراء جملة كل العرب 
من هي لي�شيا بودر�شة؟

التحديات  تع�سق  �سابة  امـــراأة  جمــرد  اأنــا  ـ 
وفر�س نف�سها حتى يتم الإعرتاف بها وبقيمتها 
ومكانتها، وخا�سة قدرتها على فعل حتى الأ�سياء  
الرجال،  على  حكرا  اأنها  على  عموما  املعروفة 
ومن بني اأهم هذه التحديات ح�سويل على لقب 
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بطلة فرن�سا واأوروبا والعامل يف ريا�سة املالكمة.
املالكمة  ريا�شة  ملمار�شة  دفعك  الــذي  ما  ـ 

وكيف كانت البداية؟
يف  والرغبة  الريا�سة  هذه  حب  يف  الف�سل  ـ 
ممار�ستها يرجع بالدرجة الأوىل لوالدي، حيث 
القتال  فنون  اأفــالم  م�ساهدة  على  مدمنا  كان 
واملناف�سات اخلا�سة بهذه الريا�سة، وكنت دوما 
خا�سة  نف�سي  عن  الدفاع  كيفية  اأتعلم  اأن  اأريد 
اأت�ساجر  كنت  ما  كثرًيا  الذي  الأكــرب  اأخي  �سد 

معه.
جربت؟  النبيل  الفن  اأنـــواع  من  نوعا  كم  ـ 

وملاذا اخرتت املالكمة الإنكليزية بالذات؟
ــادي الــذي  ــن ــواب ال ــ ـ عــنــدمــا مت اإفــتــتــاح اأب
اإلتحقت به والذي اأنتمي اإليه حلد اليوم، كانت 
هناك اأي�سا املالكمة التايالندية، لكنني ف�سلت 
نظري  وجهة  ح�سب  لأنها  الإنكليزية،  املالكمة 
هي من تعك�س املالكمة احلقيقية التي اإختارها 
اإ�سمهم من ذهب يف هذا العامل  عمالقة خلدوا 

مثل حممد علي ومايك تاي�سون.
هــذه  تف�شلينه يف  الــــذي  الــ�ــشــيء  هــو  مــا  ـ 

الريا�شة؟
هو  يتمكن  اأن  دون  خ�سمك  تلم�سي  اأن  هي 

من مل�سك بدوره.
ـ بــطــلــة لــلــعــامل مـــرتـــني وبــطــلــة اأوروبـــيـــة 
وحاملة للقب املحلي يف فرن�شا، هل غريت هذه 

الإجنازات �شيئا يف حياتك؟
 ـ اأن تكون بطال للعامل – مرات، اأمر يجلب 
الكثري من ال�سهرة والألقاب والعرتاف يف هذا 

العامل الرجايل.
ـ ما هو اأ�شعب تدريب بالن�شبة للي�شيا؟

واجلري  اجلــري  هو  يل  بالن�سبة  اأ�سعبهم  ـ 
على  اجل�سم  تعويد  اأجــل  من  املتقطع  ال�سريع 

التحمل بدنيا ملدة طويلة.
زلت  وما  خ�شتيها  منازلة  اأ�شعب  هي  ما  ـ 

تتذكرينها وملاذا؟
حل�ساب  كانت  الآن  حلــد  منازلة  اأ�سعب  ـ 
وكان  قوية،  مناف�سة  �سد  الفرن�سية  البطولة 
تكون  اأن  م�ساألة  اأن  اأعتقد  جــيــدا.  ت�سنيفها 
بطال وطنيا لي�س باملهمة ال�سهلة، ولكنها فر�سة 
القدرات  واإظــهــار  النف�س  لفر�س  منا�سبة  جد 

ال�سخ�سية.
اإمـــراأة ممار�شة هذه  الأمــر هينا على  ـ هل 
العن�شر  على  اإنفتاحها  رغــم  والتي  الريا�شة 
الن�شوي، اإل اأنها تبقى ريا�شة رجولية قبل كل 

�شيء؟ 
ذكورية  بيئة  يف  امـــراأة  كونك  بالتاأكيد،  ـ 
هذا  يف  خا�سة  العملي،  اأو  ال�سهل  بالأمر  لي�س 
يف  وجدت  لأنني  حمظوظة  كنت  لكنني  العامل. 
ومتفتحني  متفهمني  ورجــال  اأ�سخا�سا  طريقي 
مثل مدربي احلايل ح�سني �سويف الذي منحني 

الفر�سة للتعبري عن مهاراتي على احللبة.
 ـ ماذا قدمت لك املالكمة؟

الأ�ــســيــاء،  مــن  الكثري  منحتني  املــالكــمــة  ـ 
جعلتني  كما  وال�سهرة،  بقدراتي،  كــالإعــرتاف 
الرائعة  ال�سخ�سيات  من  الكثري  على  اأتعرف 
ما  الإحــرتافــيــة  وم�سريتي  بعد  ينته  مل  والأمـــر 

زالت متوا�سلة.
ـ ماهي م�شاريعك امل�شتقبلية؟

�سيء  كل  وقبل  اأول  امل�ستقبلية  م�ساريعي  ـ   

منظمة  حل�ساب  احلــايل  لقبي  عن  الدفاع  هي 
اأجل  من  جدية  بكل  والعمل  العاملية،  املالكمة 
احل�سول على جميع البطولت والأحزمة العاملية 
من  وجمموعة  اأنا  قمت  اأي�سا  موؤخرا  الأخــرى. 
املالكمني ك »زكريا اأتو« و«ح�سان ندام« و«اإلهام 
خمالد« بت�سكيل اأول نقابة للمالكمني املحرتفني 
الدفاع  اأجــل  من  املحرتفني«  املالكمني  »اإحتــاد 
الإعـــرتاف  ذلـــك،  مــن  ــم  والأهــ عــن حقوقهم، 

مبكانتهم املهنية احلقيقية.
يف  لي�شيا  به  تقتدي  الــذي  ال�شعار  هو  ما  ـ 

املالكمة؟
ـ »طر مثل الفرا�سة، لكن ال�سع مثل النحلة« 

مقولة ملحمد علي
تــريــد البطلة  ـ يف نهاية هــذا احلـــوار، هــل 
العاملية اإ�شافة �شيء معني نختم بها هذا اللقاء 

الرائع والرثي؟
ـ اأتقدم ب�سكري وعرفاين اإىل كل من دعمني 
فريقي  غرار  على  و�سجعني  العون  يد  وقدم يل 
اأي  يف  النجاح  �سخ�س  لكل  واأمتــنــى  ورعــاتــي، 
كل  جملة  الأخــري  يف  واأ�سكر  له،  يطمح  م�سروع 

العرب على هذا احلوار.
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يف امل�سرح الليبي اأ�سماء حفرت نف�سها بحروف من ونور؛ من هذه الأ�سماء 
الفنانة  �سعاد احلداد و هي  فنانة م�سرحية ليبية  من جيل الرائدات، تنتمي 
لواحدة من العائالت الليبية التي هاجرت اإىل ال�سام يف مطلع القرن الع�سرين، 
عياد  �سربي  املخرج  ل�سداقة  ونظًرا  املغاربة،  حي  يف  عائلتها  مع  واإ�ستقرت 
بوالدها ومعرفته مبدى ولعها بالفن والتمثيل خا�سة؛ ر�سحها مل�سرحية »قي�س 
وليلى« التي كانت ت�ستعد فرقة الفنان »ح�سني ريا�س« امل�سرية لتقدميها �سمن 

فعاليات معر�س دم�سق الدويل.
ر�سدي  فاطمة  الفنانة  تغيبت  حني  �سدفة  حم�س  امل�سرحية  يف  �ساهمت 
�سقيقة الفنانة �سادية عن العر�س، فوقع الإختيار عليها و كان اأول من اكت�سفها 
الليبية  العائالت  �سمن  من  عائلته  كانت  الذي  عياد  �سربي  الليبي  املخرج 

املهاجرة اإىل �سوريا. 
اإنتهاء درا�ستها  بعد  ليبيا  اإىل  املهجر  �سعاد احلداد مع عائلتها من  عادت 
الثانوية يف ال�سام �سنة 1965 وهو العام نف�سه الذي مت قبولها فيه مبعهد جمال 
الدين امليالدي، ثم اإ�ستمرت يف م�ساركاتها ما بني امل�سرح الوطني )وهي اأحد 

موؤ�س�سيه( والفرقة الوطنية وفرقة امل�سرح احلر ومع باقي الفرق الأهلية.
م�سرحية  من  بداية  العربية،  باللغة  امل�سرحية  الأعمال  من  الكثري  مت  وقدَّ
»اأهل الكهف« اإخراج عمران راغب املدنيني مع الفرقة الوطنية يف العام 1965.
عملت  كما  واإذاعة«  تلفزيونية  ودراما  »م�سرح  كافة  الفنون  اأنواع  خا�ست 
معظم  مع  وتعاونت  والإذاعي.  وال�سينمائي  والتلفزيوين  امل�سرحي  بالإخراج 
و«�سك�سبري  الن�سر«  »�سجرة  امل�سرحية:  اأعمالها  من  الليبي.  امل�سرح  خمرجي 
يف ليبيا« و«ال�سوت وال�سدى« و«را�سمون« و«وطني عكا« و«حمل اجلماعة ري�س« 
زاره«  بيت  يف  و«�سركان  و«العادلون«  يزيد«  و«غرام  والوزير«  ال�سلطان  و«لعبة 

و«ال�سندباد« و«الزير �سامل«.
ح�سلت على و�سام الريادة يف ليبيا �سمن اإحتفاليات عيد الوفاء كونها اأول 
2016 ودفنت يف مقربة  خمرجة تلفزيون ليبية، وتوفيت رحمها اهلل يف يونيو 

»�سدي ح�سني« يف اله�سبة بطرابل�س.

هل تتذكرون »سعاد 
الحداد« رائدة المسرح 

الليبي؟

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

صدور كتاب: »عناصر من الحدث المسرحي 
في الباد التونسية«

تونس

:
جديد  كتاب  للرتجمة«  تون�س  »معهد  عن  موؤخرًا  �سدر 
احلدث  من  »عنا�سر  بعنوان  ب�سري  بدرة  التون�سية  للباحثة 

امل�سرحي يف البالد التون�سية« وهي باحثة  يف علم الجتماع.
والكتاب الذي ترجمه اإىل العربية د. حممد املديوين، يقع 
�سمن ما ي�سمى بالبحوث امل�سرحّية، وفيه اإ�سارة اإىل احلدث 
امل�سرحي من خالل عّدة اأبعاد، لها مرّبراتها يف علم اإجتماع 
رجل  وو�سعية  اإليه،  ال�ّسيا�سي  امل�سوؤول  نظرة  منها  امل�سرح، 

امل�سرح، والإنتاج امل�سرحي غري الر�سمي.
ونحت الباحثة التي هي من رواد الّدرا�سات ال�سو�سيولوجية 
املعرفة عند  باإمكان علم اجتماع  اأّنه  اإىل  التون�سي،  للم�سرح 
درا�سة امل�سرح، اأن يدمج يف مقاربة علم الإجتماع ال�ّسيا�سي 

اأي�سًا.
وقد اإنتهت الباحثة اإىل اأّن امل�سرح الذي عرفه التون�سيون، 
على  قائم  الإ�ستقالل،  حلقت  التي  الع�سر  ال�سنوات  خالل 
الرفاهة  لإيديولوجية  املنا�سبني  »الفودفيل«  و  »الفار�س« 

املرتبطة باحلكم ال�سمويل.

Janvier 2021 / كانون الثاني 2021 العدد 29 44



الرائد الكبر د. يوسف عيدابي ودليل المسرح السوداني

حصاد  المسرح المصري في زمن الكورونا.. والتغلب على األزمة

السودان:

مصر: 

و  العامل  لقدرة  حقيقيا  اإختبارا  كان   2020 عام  اأن  من  الرغم  على 
قادر  انه  اأثبت  العام  امل�سرح هذا  اأن  اإل  البقاء،  و  الإ�ستمرار  الإن�سانية على 
على البقاء و التاأثري على الرغم من اإجراءات الإغالق و التباعد الجتماعي، 
توقف امل�سارح و املهرجانات امل�سرحية بالعامل، واإغالق جميع م�سارح الدولة 
متاما ملدة اأربعة اأ�سهر حفاظا على �سالمة املواطنني، وح�سور اجلمهور بن�سبة 
هذه  خالل  اأنتج  للم�سرح  الفني  البيت  اأن  اإل  امل�سرح،  �سعة  من  فقط   50–
قناة  تقدميهم على  13عر�سا منهم مت  م�سرحيا جديدا،  35 عر�سا  الفرتة 
20 عر�سا مت تقدميهم على  وزارة الثقافة امل�سرية على موقع اليويتيوب، و 
اىل  العر�س  ليايل  عدد  و�سل  حيث  املختلفة،  للم�سرح  الفني  البيت  م�سارح 

خالل  م�ساهد  األف   60 اىل  و�سل  جماهريي  بح�سور  عر�س  ليلة   720
فرقة  اإنتاج  القبة« من  »اأفراح  لعر�س  ليايل عر�س  اأعلى  وكانت  العام، 
بينما  عر�س،  ليلة   72 اىل  عر�سه  ليايل  و�سلت  حيث  ال�سباب  م�سرح 
اأكرث العرو�س  اإنتاج فرقة امل�سرح القومي هو  كان عر�س »املتفائل« من 

ح�سورا من اجلمهور هذا العام.
وقد قدم البيت الفني للم�سرح  يف م�سر خالل اأزمة انت�سار فريو�س 
املجتمع  يف  التثقيفي  و  التنويري  دوره  لإ�ستمرار  مبادرات  عدة  كورونا 
وزارة  قناة  على  باملجان  عرو�سه  من  عر�سا   30 فقدم  الأزمة،  خالل 
الثقافة امل�سرية، �سمن مبادرة »خليك يف البيت – الثقافة بني اإيديك« 
الدكتورة  الفنانة  رعاية  حتت  امل�سرية  الثقافة  وزارة  اأطلقتها  والتي 
اأنتجها  التي  العرو�س  اأهم  ت�سمنت  الثقافة،  وزير  الدامي  عبد  اإينا�س 
يا  اأهاًل  امللك،  هو  امللك  منها  تاريخه  مدار  على  للم�سرح  الفني  البيت 

بكوات، الإ�سكايف ملًكا، اأولد الغ�سب و احلب، رجل القلعة و غريهم. 
و هي عرو�س حققت جناًحا جماهريًيا كبرًيا وقت عر�سها، و اأي�سا 
مب�ساركة عر�س »اأوبرا بنت عربي« و هو عر�س دمج ما بني الفنانني من 
ذوي الإحتياجات اخلا�سة و الفنانني الطبيعيني، حققت العرو�س خالل 
تقدمي  واإ�ستمر  م�ساهدة،  األف   100 لـ  و�سلت   م�ساهدات  الفرتة  تلك 
العرو�س امل�سرحية تباعا طوال فرتة اإغالق م�سارح البيت الفني للم�سرح 
والتي اإمتدت من منت�سف مار�س اىل منت�سف �سهر يونيو حتى �سدور 
ال�سماح  و  الإحرتازية،  الإجراءات  بتخفيف  الوزراء  رئي�س جمل�س  قرار 

بعودة العرو�س امل�سرحية بجمهورها من جديد.

اأهم  اأحد  هو  عيدابي  يو�سف  الدكتور 
للم�سرح  بالتوثيق  املهتمني  امل�سرحيني 
ال�سوداين، وهي الق�سية التي ت�سغل بال كثري 
من امل�ستغلني بالفنون امل�سرحية يف ال�سودان، 
من  الرغم  على  التوثيق  يف  الندرة  حيث 

الإنتاج امل�سرحي الكبري يف ال�سودان.
الدكتور يو�سف  لذا فقد �سدر عن مركز 
كتاب  والإعالمي،  الفني  لالإنتاج  عيدابي 
»�سرد  وهو  ال�سوداين«،  امل�سرح  »دليل 
امل�سرحيات  من  عددًا  يتناول  ببليوغرايف« 
واملوؤلفني واملعدين واملخرجني، وير�سد 810 
من  اإبتداء  عر�ست  التي  امل�سرحيات  من 
ببدايات  مرورًا  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأواخر 
احلا�سر،  بالوقت  واإنتهاء  الع�سرين،  القرن 
اإعتمدت على م�سادر حمدودة،  وهي عملية 
وحمدودية  ال�سودانية  املكتبة  ل�سح  وذلك 
املن�سورات والإ�سدارات التوثيقية والأر�سيفية 

للحركة امل�سرحية يف ال�سودان.
كثريًا  اأن  من  الكتاب  هذا  اأهمية  وتاأتي 

من امل�سرحيات املر�سودة فيه، والتي اأُنتجت 
وعر�ست على خ�سبات امل�سارح غري من�سورة، 
اأ�سرطة  اإذا كانت م�سجلة على  ول يعرف ما 
م�سموعة اأو مرئية، اأو ما اإذا كانت حمفوظة، 
فبع�س موؤلفيها رحلوا عن دنيانا، وبع�سهم ل 

ُيعرف عنه �سيء، وهو الأمر الذي يزيد من 
اأهمية الكتاب.

التوثيقية  اجلهود  اإطار  يف  اأنه  كما 
الدكتور  م�سابقة  جائزة  ر�سمت  والبحثية، 
يو�سف عيدابي للبحث امل�سرحي يف ال�سودان 
 ،2016 عام  دوراتها  اأوىل  انطلقت  والتي 
لتمالأ فراغا كبريًا يف املكتبة ال�سودانية وهي 
العلمي،  البحث  على  ت�سجع  م�ستقلة  جائزة 
ويعر�س  ينتقي  �سنوي  برنامج  مبثابة  لتكون 
والدرا�سات  الأبحاث  ويوثق  وين�سر  ويناق�س 
امل�سرحي  بامل�سهد  املتعلقة  اجلديدة 
الدقيقة  العلمية  املعايري  وفق  ال�سوداين، 
املوؤ�س�سة  املجموعة  �سمتها  وقد  والر�سينة، 
عيدابي  يو�سف  الدكتور  »جائزة  للم�سابقة 
الكبرية  للجهود  تقديرًا  امل�سرحي«،  للبحث 
املجال،  هذا  يف  عيدابي  يقدمها  ظل  التي 
والإبداعية  والفكرية  النظرية  ولأطروحاته 
الرثية التي اأثرت حركة امل�سرح على م�ستوى 

ال�سودان والعامل العربي.
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السياسة

أ.وئام يوسف

مسرح وسينما وموسيقى من وراء الشاشات
كيف غر كورونا مفهوم العرض الفي

مع  الأغلبية  �سيق�سيه  باإمتياز  بيتيٌّ  �ستاٌء 
اأبــوابــهــا  �سرعت  الــتــي  الثانية  ــا  كــورون مــوجــة 
ويف  والقيود.  الإغــالق  من  مزيدًا  معها  حاملة 
للرتفيه  الإحلــاح  يزيد  احلرجة  الظروف  هذه 
ولعل  احلــريــة.  ببع�س  ي�سعرنا  عما  والبحث 
والأفـــالم  فاملو�سيقى  ال�سبل،  اإحـــدى  الفنون 
والكتب مالذ الكثريين لالإح�سا�س باملتعة، وباأن 

احلياة ما تزال طبيعية. 
ت�سري درا�ساٌت اإىل اأن الفن ل يوحدنا فقط 
بل اإن ق�ساء 45 دقيقة يف م�سروع فني ميكن اأن 
النقدي  التفكري  مهارات  ويقوي  التوتر  يخفف 
اأن  كــمــا  عليها.  ويــحــافــظ  الـــذاكـــرة  ويح�سن 
م�ساهدة الفن ت�سبب فرحًا كالذي ي�سببه الوقوع 
الإ�سرتخاء  ومينح  الإرهــاق  ويخفف  احلب،  يف 

كالذي متنحه الطبيعة.
اأما اخليارات املتاحة للمتابعة فهي كثرية يف 
وال�سينمائية،  املو�سيقية  املن�سات  طوفان  ظل 
تغريُّ  بعد  النت،  ي�ساهد عرب  بات  امل�سرح  حتى 
طرق العر�س واإ�ستهداف املتلقي يف بيته ولي�س 

اأمام خ�سبة امل�سرح.
تغريُّ طرق العر�س طاَل جميع اأنواع الفنون 
البناء  يف  جديدة  اآلــيــاٌت  فقط،  امل�سرح  ولي�س 
ليبقى  كـــورونـــا،  ظـــروف  فر�ستها  والــعــر�ــس 
يف  جــذريــًا  تغيريًا  كــورونــا  اأحــدث  هل  ال�سوؤال 
حالة  هي  اأم  و�سكلها  الفنية  العرو�س  مفهوم 

موؤقتة �ستختفي مع اأُفول الفريو�س!
»zoom show»امل�سرح والـ

عرو�ٌس م�سرحية عدة ُقِدمت عن بعد درءًا 
امل�سرح على  قــدرة  كــورونــا، عــزز ذلــك  خلطر 
اأيًا كانت، توؤكد ذلك دينا  التواوؤم مع الظروف 
اأمني دكتورة امل�سرح يف ااجلامعة الأمريكية يف 
حاًل  كــان  زووم  برنامج  اأن  م�سيفة  القاهرة، 

لتقدمي عرو�س الطلبة عربه يف اجلامعة. 
الأمريكية  اجلامعة  عرو�س  »قدمنا  تتابع: 
ــا عــلــى الــتــواجــد على  ــرارن ــس عــرب الــــزووم لإ�
اإ�سافة  الوباء،  من  بالرغم  امل�سرحية  ال�ساحة 
التعليمية  العنا�سر  تكامل  على  حر�سنا  اإىل 
املمار�سة  على  تعتمد  والــتــي  امل�سرح  لطالب 

العملية للتجربة امل�سرحية«.
ت�سيف: »الكورونا كان فزعنا الأكرب، فقلقنا 
على �سحة الطالب والقائمني على العمل جعلنا 
نفرط يف احلر�س مما اأدى اإىل اآليات عمل غري 
الــراحــة بني  اأوقـــات  منطية وجــديــدة، حتى يف 
بني  الجتماعي  التباعد  على  حر�سنا  امل�ساهد 

الطالب واأخذ الحرتازات«.
امل�سرح  م�ستقبل  اأن  موؤكدة  حديثها  تنهي 
لن يكون »zoom show« تقول »عّلمنا التاريخ 
يبقى  اأن  واآمـــل  يتغري،  ول  يتكّيف  امل�سرح  اأن 
ح�سور  على  قائم  حّي  فن  دائمًا،  عرفناه  كما 

اجلمهور ومتا�سهم املبا�سر مع خ�سبة امل�سرح«.
خليك يف البيت

على �سفة لي�ست قريبة من �سابقته يحدثنا 
املو�سيقي جورج ُقْلته، معتربًا اأن كورونا اأحدث 
الفنية  الــعــرو�ــس  مــفــهــوم  �ــســامــاًل يف  تــغــيــريًا 
اأن  اإىل  م�سريًا  �سيدوم،  ذلــك  واأن  واأ�سكالها 
العنا�سر  يف  �ساماًل  تغيريًا  �سيحدث  كــورونــا 

الفنية و�سكل العر�س اأي�سا.
طريقة  يف  هي  كما  الفنون  تبقى  »لن  يتابع 
مع  املــتــواجــدة  العنا�سر  نقلل  بــداأنــا  العر�س 
بع�سها والنتيجة دفعت لطريقة اإخراج مو�سيقي 
ما  هــذا  النتائج،  وباأف�سل  عــدد  باأقل  خمتلف 
ُي�سمى مبدر�سة امليناليزم املو�سيقية ويقوم فيها 

البحث  اأي  الإخت�سار،  على  املو�سيقي  التوزيع 
اجلودة  بنف�س  اأقل  وعنا�سر  اأب�سط  اأفكار  عن 

والنتيجة«.
مو�سيقيني  مع  والــعــزف  اللقاء  عن  العجز 
اإىل  امل�سري  املو�سيقي  باملوؤلف  دفــع  اآخــريــن 
التواوؤم مع ظروف كورونا عرب قطعة مو�سيقية 
تنفيذها.  اآلية  يف  اأو  عنوانها  يف  �سواء  ملهمة 
ُقلته  األفها  مو�سيقية  قطعة  بالبيت«  »خليك 
الــعــازفــني، كــلٌّ من  ونــفــذهــا برفقة عــدد مــن 
للجميع  وا�سحة  ر�سالة  النتيجة  لتكون  مكانه. 
حلماية  البيت  يف  وابَق  اإيجابي  »كن  م�سمونها 
نف�سك والآخرين، وبقاوؤك يف البيت لن مينعك 

من الإبداع« ح�سب قوله.
بعد خطوة التاأليف املو�سيقي بداأ كل عازف 
قلته  به، بح�سب  املو�سيقي اخلا�س  يقراأ اخلط 
اإجتهنا  ثم  كلها  املو�سيقية  اخلطوط  »جمعنا 
جميعها  الأ�ــســوات  ورّكبنا  ال�سوتية  للهند�سة 

على بع�س«.
مرهقة  كــانــت  ذاتــهــا  الــرتكــيــبــة  اأن  ــوؤكــد  ي
بالبداية لكن النتيجة جيدة ومر�سية، لفتًا اإىل 
اأنها التجربة الأوىل يف م�سر، والتجارب التالية 
لها كانت على اأ�سا�س طويل بالتاأليف املو�سيقي 

ولي�س عر�سي«.
اأفالم املن�سات لن متوت

حول  يتوافق  ال�سناوي  طارق  الفني  الناقد 
واأن  كورونا  ظل  يف  الفني  العر�س  طــرق  تغري 
�ستبقى  بل  كورونا  بزوال  تزول  لن  الطرق  هذه 
لتعطي امل�سهد الفني والثقايف مزيدا من الرثاء.
عاملي  توجه  هو  العر�س  طرق  »تغري  يقول: 
للبحث عن حلول بديلة لطرق العر�س التقليدية 
يف ظل الظروف التي فر�سها كورونا، ثمة اإتفاق 
الأدنــى  احلــد  الفيلم  يتخط  مل  اإذا  ــه  اأن عاملي 
من�سة  على  يعر�س  ال�سينما  دار  يف  لــالإيــراد 

الكرتونية«. 
م�ساحة  املحلية  املن�سات  كانت  م�سر  ويف 
لعر�س الأفالم خالل ظروف كورونا، منها فيلم 
العدل،  جمال  حممد  للمخرج  املقام«  »�ساحب 
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د. زهرة بوسكين

لــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــت..

 اإعالمية من اجلزائر

تقدمنا  وكلما  وقناعاتنا  توجهاتنا  من  الكثري  تتغري  الزمن  مــرور  مع 
اأو  تغريت  اأو  اأخرى  وزالت  جديدة،  �سور  عندنا  ت�سكلت  احلياة  جتارب  يف 
الإن�سانية  وللعالقات  لالأ�سياء  جديد  منظور  من  نكت�سبه  ما  ح�سب  تعدلت، 
وملختلف ق�سايا احلياة املرتابطة واملنف�سلة منها، عل اأكرثها تغريا ما يتعلق 
ب�سكل  منها  ونكت�سب  نتعلم  التي  الديناميكية  ال�سبكة  هذه  عالقاتنا  ب�سبكة 
م�ستمرنتاأثر ونوؤثر يف اإجتاهها معنا، فنديرعالقاتنا بفل�سفة تت�سمن الكثري 
و�سلوكاتنا  واأفكارنا  نف�سياتنا  توجه  التي  ال�سايكولوجية  الإنعكا�سات  من 

املختلفة.
من  الكثري  تــوجــد  واملــمــتــدة  الــوا�ــســعــة  الإن�سانية  عــالقــاتــي  �سبكة  يف 
النقاط  من  والعديد  وتعددها  اإختالفها  على  بها  اأعتز  التي  ال�سداقات 

امل�سيئة التي تر�سم الإيجابية والكثري من الفوارق على جميع امل�ستويات.
فاإذا اخرتت من �سبكة عالقاتي الوا�سعة ما ترافقني منها يوميا ف�ساأختار 
لوحة بالأبي�س والأ�سود اأ�س�ست ملحبة جميلة اأ�سميها جمازا )�سداقة(، لأن 
واإ�ستقرارا.. اأمانا  واأكرثها  توترا  واأقلها  عمرا  العالقات  اأطول  ال�سداقة 
اأوقــات  يف  والرفقة  والثقة  وال�سدق  العفوية  يف  ممتدة  اإن�سانية  عالقة 
باأفكار  حمطاته  عديد  يف  ونلتقي  متغرياته  مبختلف  يومنا  نبداأ  خمتلفة.. 
وجتارب ومتاعب حتتويها اللحظات، وكلما اأغو�س يف اأعماقه اأكت�سف دررا 
جديدة نادرة كنت اأعتقد انها لتوجد يف اإن�سان..�سديقي الذي اأ�ستمد منه 
ال�سرب والتحمل وامت�سا�س الإنفعالت.. من قدرته التي فاقت قوة �سمتي. 
ودافئة.. �سغرية  تفا�سيل  يومياتنا  يف  التفا�سيل  من  العديد  جتمعنا 
املقلق..غالف  حرارته  املتداخلة..اإرتفاع  اأكلي  اليومية..مواعيد  متاعبه 
التي �سارت جزء من  الكبار..تفا�سيله  العميقة.. توا�سع  الكتاب..اإن�سانيته 
بالكثريين من حويل  )اأنا خمتلف عنك، حماط  يوما  ال�سوداء..قال  علبتي 

لكن القليل من وقتهم يل واأحيانا ل وقت يل(.
الزحام..وقناعتي  و�سط  نح�سها  عندما  احلياة  يف  املتعبة  املعادلة  هي 
الرا�سخة اأن الأ�سياء الغالية والأبدية هي التي ل ن�ستطع ان مننحها تقديرا 
كميا، وهي تلك التي ل تتكرر ول ن�ستطيع اأن نقب�س عليها اأو نعيدها كالزمن 
والأيام لذلك اأمنح ل�سديقي كل باقات الوقت املمكنة..باقات الوقت بجمال 
التي  بعطرالكلمات  والقادم  احلا�سر  الوقت  النب�س..لك  و�سفاء  الــروح 

كتبتها والتي مل اأكتبها والتي ل تنتهي.

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

ال�سينما،  دور  يف  يعر�س  ولن  ومل   VIP �ساهد  من�سة  على  فقط  ُعر�س 
  VIPوفيلم »خط دم« للمخرج رامي يا�سني عر�س اأي�سا على من�سة �ساهد

ومل يعر�س جماهرييا، بح�سب ال�سناوي.
ي�سيف اأن هناك منتجني اختاروا عر�س اأفالمهم يف دور ال�سينما رغم 
الظروف، منها فيلم »تواأم روحي« للمخرج عثمان اأبو لنب علمًا اأن املنتج 

ذاته اأنتج �ساحب املقام. موؤكدًا اأنها خيارات تخ�سع لروؤى اقت�سادية.
يقول ال�سناوي اإن اأفالم املن�سات لن متوت و�سي�سنع املزيد منها لكن 
مبيزانيات  و�ستكون  الآن،  املوجودة  غري  اأخرى  وباأفكار  اأخرى  مبقايي�س 
اأن هذا لي�س �سد ال�سينما بل نافذة جديدة �ستنع�س احلياة  اأقل، معتربًا 
ال�سينمائية، وو�سيلة عر�س رافدة لل�سينما التي بدورها �سوف تتطور كي 

ت�سنع اأفالم اأكرث قوة.  
احل�سور املبا�سر هو الأهم

بني البيت واملر�سم اأم�سى الفنان عادل ال�سيوي الأ�سهر املا�سية، مع 
اإتخاذه جميع الإحرتازات الالزمة، م�سافة اأمان مع الآخرين وكمامة، مل 
يكتف باإرتدائها بل ر�سمها يف اإحدى لوحاته ب�سكل يلفت الرائي اإىل �سكلها 
الفتاح  الكوميديان عبد  2005 عندما ر�سم  اإىل عام  بنا  ومدلولها. يعود 
�سعبية  بني  مقاربة  يف  الب�ساطة«  »فاكهة  ا�سم  حملت  لوحة  يف  الق�سري 

الكوميديان امل�سري ال�سهري وفاكهة البطيخ ال�سعبية يف املحرو�سة.
خالل ظروف كورونا اأعاد ال�سيوي �سياغة اللوحة وعّدل يف عنا�سرها 
بحيث تتفق مع املا�سك. تلبيًة لدعوة قدمت له للم�ساركة يف ت�سّور للفن 
من �ساأنه اأن يخفف من وطاأة كورونا، ح�سب قوله. اللوحة عر�ست يف معهد 

العامل العربي يف باري�س، �سمن معر�س لفنانني عرب حول كورونا.
خالل احلجر املنزيل كان الفنان امل�سري ير�سم طوال الوقت، يقول 
اإن ما مييز الفنانني الت�سكيليني عن  ال�سينمائيني وامل�سرحيني اأن اأعمالهم 
اأما هم وخالل العمل دائما على م�سافة من املتلقي،  قريبة من اجلمهور 
برفقة  مر�سمه  يف  املنزيل  احلجر  مي�سي  اأن  الطبيعي  من  كــان  لذلك 
ــداء  وارت الأمــان  م�سافة  على  يحافظ  اجلميع  اأن  اإىل  يلفت  م�ساعديه، 

الكمامات.
ي�سمى  ما  اأو   »Virtual Image« الـ  على  الطلب  زيــادة  ال�سيوي  يوؤكد 
وقد  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  عرب  الفرتا�سية  الفنية  العرو�س 
تتواجد اأعمال له عليها، لكن هذا النوع من العر�س ل يعنيه ح�سب قوله 
الفنية  الأعمال  فيها  تتواجد  م�ساحة  هو  العر�س  اأن  واأعترب  تقليدي  »اأنا 
يتوجه النا�س لروؤيتها ب�سكل مبا�سر ويتنقلون بينها بحرية، ولي�س من وراء 

ال�سا�سات«.
 �شحفية �شورية
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االزيــــاء

أ.نسيمة أبرحوس

األكسسورات الرائجة في موسم 
خريف وشتاء -2020 2021

وال�سيك  جدا  الرائجة  الأك�س�سورات  اأهم  من 
القفازات،   2021  2020- و�ستاء  خريف  مو�سم  يف 
مميزة  طّلة  �سّك  دون  من  �سيمنحِك  رائع  اإك�س�سوار 
وع�سرية يف الوقت عينه. �سر�سد لك �سيدتي اأهم 
التي عر�ست على من�سات عرو�س الأزياء  الأ�سكال 
لتكوين  لِك  �سنك�سفها  يلي  ما  يف  وتعّددت،  اإختلفت 

على اخر مو�سة يف كّل اإطاللتِك.
القفازات �ست�سيف مل�سة اأنيقة دافئة وفاخرة اىل 
القفازات  �سيدة على ح�سب ذوقها، فهناك  لوك كل 
اجللدية، قفازات الدانتيل، قفازات �ساتان وقفازات 

خممل.
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املجتمع المريكي منق�سم على نف�سه ب�سكل عامودي، وهو اإنق�سام مل ت�سهده 
امريكا  منذ احلرب الهلية 1860-1865.

اأحد  كانت  العبيد.  حترير  مثل  اإقت�سادية،  لأ�سباب  كان  اآنذاك  الإنق�سام 
اأن  تريد  زراعية  وليات  وهي  الإنف�سال،  يف  ترغب  اجلنوب  من  ولية  ع�سر 
حترير  تريد  ال�سمال  وليات  كانت  بينما  ال�سوداء،  العاملة  اليد  من  ت�ستفيد 
العبيد لإ�ستخدامهم يف امل�سانع. تقاتل الأمريكيون قتال داميا حتى اإنت�سرت 
الوليات ال�سمالية على اجلنوبية، وكانت الوليات املتحدة قد هاجمت املك�سيك 
املتحدة  الوليات  اإحتاجت فيها  التي  الفرتة  واقتطعت كاليفورنيا. خالل هذه 
اىل الأكل، قام املغرب بتزويدها بالقمح، وكانت ال�سفن التجارية الأمريكية ل 

ت�سطيع اأن تبحر يف البحر املتو�سط اإل اذا رفعت العلم املغربي. 
على �سواطئ طرابل�س ليبيا تعر�س الليبيون ل�سفينة فيالدلفيا التي مل تكن 
حلكم  تركيا  ولتها  التي  القرملي  اأ�سرة  بني  احلرب  قامت  املغرب.  علم  ترفع 
الع�سر  يف  بحري  حتالف  اأول  �سيولد  حيث  المريكان،  والبحارة  طرابل�س 

احلديث عندما هبت ال�سويد للدفاع عن ال�سفينة. 
اأمريكا بلد الفقراء الذين هربوا من اجلوع يف اأوروبا، وكذلك بلد املجرمني 
يعي�سوا  لكي  الأ�سلية  ال�سعوب  على  الق�ساء  عليهم  اأن  املهاجرين  اإعترب  اإذ 
مكانها، وبلد العن�سرية اأي�سا، اإذ مل  متار�س العن�سرية �سد الأفارقة يف اأي 

مكان يف العامل كما مور�ست يف اأمريكا. 
القراء اىل  اأحيل  تاأخذ جملدات.  املمار�سات  تلك  بالتفا�سيل على  الكتابة 
كتاب الزميل منري العك�س الذي اأ�سدره عن ال�سكان الأ�سليني يف اأمريكا وكيفية 
اإنهائهم، حيث مل ترتك و�سيلة اإل واأ�ستخدمت لدرجة مثال كان املعمرين اجلدد 
كانوا يهدون الهنود احلمر بطانيات مليئة باجلراثيم كي يفنوههم، و كانت اأول 

حرب جرثومية يف العامل، وهي حرب �سوف ميار�سونها يف مكان اآخر.
الوليات املتحدة قارة غنية حممية من الغرب وال�سرق مبحيطني و�سل�سلة 
جبال  وهذا ما جعلهم حتى احلرب العاملية الأوىل ل يفكرون بكثافة الت�سليح. 
القر�سنة  من  جاءت  وبنوكها  ال�سخمة،  ثروتها  اأن  يوؤكدون  املوؤرخني  كل  لكن 
املثال ل  �سبيل  اأوروبا، فعلى  اأمريكا اجلنوبية نحو  القادم من  الذهب  و�سرقة 
احل�سر كان القر�سان مورغن ينتظراأياما و�سهورا لإجبار القرا�سنة الآخرين 
الأ�سعف على التنازل له مما �سرقوه اأو حملوه من اجلنوب. هكذا ولدت بنوكها 
�سنة  العاملي  بالإقت�ساد  يطيح  مورغان  بنك  كاد  للتذكري  املالية.  وموؤ�س�ساتها 

.1989

 أ. حميدة نعنع

الواليات المتحدة قرصان العالم

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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خارج إطار الوطن لوحة للرسامة القديرة فرح اليوسف
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