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رسائل رغــد صــدام حسني
دعــــــــــــــــوا الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ يــــحــــكــــم

مــنــظــمــة األمـــــم الــمــتــحــدة 
وحــــــــــــاضــــــــــــر الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل

مستقبل المدن بعد كورونا
االحـــــتـــــكـــــام ألمـــــريـــــكـــــا...

هــــل ســنــشــهــد اخـــتـــفـــاء الـــنـــقـــود الـــورقـــيـــة
ــانـــهـــا؟ ــكـ ــــمـــــات الــــرقــــمــــيــــة مـ ــــعـ وإحـــــــــــال الـ

أفــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــور 
الــــــــــنــــــــــســــــــــائــــــــــيــــــــــة الـــــــــمـــــــــثـــــــــرة 
2021 لــــــربــــــيــــــع  والـــــــــرائـــــــــجـــــــــة 

عــــــــفــــــــو رئــــــــــــاســــــــــــي لـــــســـــجـــــنـــــاء 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراك... الــــــــجــــــــزائــــــــريــــــــون 
ــالــــذكــــرى الــثــانــيــة يـــحـــتـــفـــلـــون بــ

عـــــــــــــــــــــــن الــــــــــســــــــــيــــــــــنــــــــــمــــــــــا 
الــمــســتــقــلــة...أهــمــس

حنان العرت  
خاشقجي: 
إمرأة 
تصارع الريح

ليلة »المولوتوف« 
في طرابلس - لبنان: 
من يخطط  لشيطنة 
الــــمــــديــــنــــة ومـــــــن هــو 
الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــهـــــــــدف؟

الـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــدان األمــــــــــــــــركــــــــــــــــي والــــــــمــــــــطــــــــرقــــــــة 
اإليـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة فـــــــــــي لــــــعــــــبــــــة عـــــــــــض الــــــــنــــــــواجــــــــذ



الفنان مشس الدين بلعربي 
اا ااااااا ا اااااا 
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لي�ص �سهاًل �أن يتخل�ص لبنان من �أزماته �ملتعددة، �لتي ل يبدو بالأفق �أي حل ولو لأي 
ومرورً�  �حلكومة،  ت�سكيل  مع�سلة  من  بدءً�  �أكرث،  وتتفاقم  حدة  �ستزد�د  �أنها  بل  �أزمة، 
�لمريكية  �خلالفات  لإنعكا�سات  و�سوًل  �لبحرية،  �حلدود  وتر�سيم  �لال�سرعي،  بال�سالح 

ـ �لإير�نية على �لد�خل �للبناين.
�أي  حتقق  لن  �أنها  �لبد�ية  منذ  ر�أينا  بها،  �لكثريين  تفاءل  �لتي  �لفرن�سية،  �ملبادرة 
هذه  على  تفاو�ص  �أن  تريد  �إير�ن  �أن  �أ�سا�سي،  ب�سبب  �حلكومة،  لت�سكيل  حقيقي  �إخرت�ق 
و�لتو�سع  �لبال�ستية،  و�ل�سو�ريخ  �لنووي،  �مللف  مبا�سرة، مبا يخ�ص  �لمريكان  مع  �لورقة 
�لإير�ين بالدول �لعربية، وهذ� يتطلب وقتًا ريثما تت�سلم �لإد�رة �لمريكية �جلديدة �مللفات، 
�لتي ل ياأتي »�ل�سرق �لأو�سط« مبا فيها �إير�ن من �أولوياتها، �إذن لن نرى يف لبنان حكومة 

جديدة �سمن �ملدى �ملنظور!!
مو�سوع �ل�سالح �لال�سرعي، وحتديدً� �سالح حزب �هلل، لن يكون حله و�ردً� �لآن، لأنه 
�لذر�ع �لع�سكري و�لأمني �لأهم لنظام �ير�ن بامل�سرق �لعربي، وهي قد تفجر حروبًا حتى 
ل يو�سع قيد �لبحث، و�أن مر�وغة حزب �هلل مب�ساألة �لقر�ر �لع�سكري �للبناين، يدخل يف 
متاهة ت�سكيل �حلكومة وتر�سيم �حلدود، و�ل�سمانات �لق�سائية بعدم مالحقة �لقتلة من 
�لال�سرعي  �ل�سالح  ملف  �إذن  طهر�ن،  �إىل  بع�سهم  ت�سفري  ورمبا  عنا�سرهم  و  قياد�تهم 

موؤجل باملدى �ملنظور.
�لإلتفاف  �سيتم  بريوت،  مرفاأ  تفجري  جرمية  يف  �لتحقيق  وحتديدً�  �لق�ساء،  م�ساألة 
ل  �لأطر�ف  من  �لعديد  لأن  ـ  �سو�ن  فادي  �لقا�سي  �إق�ساء  مثل  ـ  متعددة  بو�سائل  عليها 
�لف�ساد  نتيجة  لي�ست  �لتفجري  جرمية  لأن  �حلقيقة،  �إىل  ي�سل  �أن  �لعادل  للتحقيق  تريد 
و�لأهمال، بل هي تتعلق بجرمية نفذها �لكيان �ل�سهيوين �سد م�ستودع جماور ي�سم �سحنة 
�سو�ريخ ومتفجر�ت حلزب �هلل، وحدث �لنفجار �لأول �لعادي، ثم �إمتد تاأثري �لتفجري �إىل 
�ل�سهيوين  �لكيان  يعلن  �ملروع!!! من هنا مل  �لإنفجار  �لأمونيوم، وحدث  نيرت�ت  م�ستودع 
�ل�سهيوين مب�سوؤوليته  �لكيان  يتهم حزب �هلل  ولأول مرة مل  بالتفجري،  له  �أي عالقة  عن 
من  �حلقيقية  �لكمية  وعلى  باملرفاأ،  �سو�ريخه  م�ستودع  على  يغطي  حتى  �جلرمية،  عن 
»و�سل«  �لتي  �مل�ستوردة  �لكمية  من  بكثري  �أقل  هي  �لتي  �إنفجرت،  �لتي  �لأمونيوم  نيرت�ت 
�أغلبها للنظام �ل�سوري �لتي كان ي�ستعملها بالرب�ميل �ملتفجرة �لتي كان يق�سف بها �ل�سعب 
�ل�سوري، و�لأنكى �أن �لدول �لتي متتلك �لأقمار �ل�سناعية، رف�ست �لإعالن عن ما �إلتقطته 

�أقمارها من �سور وفيديوهات تظهر م�سرخ وم�سار جرمية �لتفجري.
يف كل هذه �لوقائع �ل�سعبة، ينحدر �لإقت�ساد �للبناين �إىل كارثة �لإفال�ص �لتام، وبات 
�ملو�طن �للبناين يعي�ص يف ظروف بالغة �حلرج، غالبيتهم حتت خط �لفقر، و�إذ� ما حتدث 
�لنا�ص عن �لف�ساد، فاإن �لنتائج �ستكون ر�سا�سات بالر�أ�ص كما حدث للنا�سط لقمان �سليم، 

�أو تهم �لإرهاب �جلاهزة كما حدث مع فقر�ء وثو�ر طر�بل�ص.

أ. علي المرعبي

لبنان والمجهول

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

امل�شرف على الق�شم ال�شيا�شي:
 في�صل زكي

امل�شرف على الق�شم القت�شادي: 
غ�صان الطالب 

امل�شرف على الق�شم الثقايف:
حممد اال�صباط

امل�شرف على ال�شيا�شة الدولية:
 �صارل �صان برو

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي
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 مكتب لبنان- مايز �لدهمي  مكتب م�سر- هويد� عبد �لوهاب   مكتب �لردن- غادة حاليقة  مكتب فل�سطني- وفاء ر�سيد
 مكتب �ل�سود�ن - معت�سم �لز�كي   مكتب تون�ص - �سناء جاء باهلل  مكتب �جلز�ئر - �إن�ساف �سل�سبيل 

�شركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

جراح التجميل د. أحمد قارا: 
الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل تــــــــحــــــــول مــــــــــن مـــــجـــــرد 
ــــة الــــتــــكــــالــــيــــف  ــــظــ ــاهــ ــ رفــــــاهــــــيــــــة بــ
إلـــــــــى عــــــالــــــم مـــــفـــــتـــــوح لـــلـــجـــمـــيـــع

ي�سارك بها �لكثري من �ل�سدقاء �لكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد �خلالق  مازن �لرم�ساين  مايز �لدهمي  �سفاء �لبيلي  خليل مر�د  زياد �ملنجد

  عبد �لنا�سر �سكرية  ن�سرين �لدبابي   حممد زيتوين  عبد �لرز�ق �لدليمي  �إياد �سليمان  جميدة بن كري�ن 
 ن�سيمة �أبرحو�ص  �سلمى بن عمر  عالء �لتميمي   هالل �لعبيدي  رنا خالد  نزهه عزيزي   عربية �لق�ساق�سي   

�أيامه  �جلــاري  �لعام  من  �لثاين  �سهركانون  ختم 
�لأخرية مبقتل مو�طن و�سقوط �أكرث من مائتي جريح 
يف ��ستباكات جرت يف مدينة طر�بل�ص بني قو�ت �لأمن 
وحمتجني غا�سبني من قر�ر �لعزل �لعام �لذي �أقرته 
�لعمل  توقف  �أزمة  تكر�رً�، م�سيفة  �للبنانية  �حلكومة 
�لقت�سادي  و�لو�سع  �ملرت�كمة  �ملعي�سية  �لأزمــات  �ىل 
ما  لديها  �ملودعني  �أمــو�ل  �لبنوك  وم�سادرة  �ملتدهور 

�أ�ساب �لعجلة �لقت�سادية بال�سلل �سبه �لتام.
ــذي غــابــت فــيــه قـــيـــاد�ت �ملــديــنــة  ــ ويف �لــوقــت �ل

�ل�سيا�سية عن �ل�سمع.

ليلة »المولوتوف« في طرابلس - لبنان: 
من يخطط  لشيطنة المدينة ومن هو المستهدف؟

الهاربون إلى 
الجنة...

الطريق إلى أوروبا 
مفروش بالجثث



فرن�سا و �لحتاد �لوروبي 5 يورو   كند� و �أمريكا: 5 دولر 
�لدول �لعربية: 

م�سر: 12 جنيه    �ل�سعودية: 10 ريال    �لكويت: 2 دولر    �لبحرين: 1 دينار    �لمار�ت: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    �ليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
�لردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    �جلز�ئر: 5 دينار    �ملغرب: 35 درهم    تون�ص: 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
12
14

عفو رئاسي على سجناء الحراك عشية سنته الثانية
الجزائريون يحتفلون بالذكرى في مسرات حاشدة 18

16

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان الــــــــــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــــــــــــي
ــــة ــّيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ رصـــــــــاصـــــــــة فـــــــــي قــــــلــــــب تــــــــجــــــــار الـ 22 

الــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــدان األمـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــي والـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــرقـــــــــــة 
اإليــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــة فــــــــــــــي لــــــــعــــــــبــــــــة عــــــــــــــض الــــــــــنــــــــــواجــــــــــذ

هــــل يـــقـــود الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الــحــكــومــي 
ــة الــــــكــــــيــــــان  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــــضـ ــ ــعـ ــ ــ الــــــــــــــى اإلعـــــــــــــــــــــــــرتاف بـ

اإلحـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــام ألمــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــا!!!
جــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــايــــــــــــــــــدن والــــــــــــــحــــــــــــــنــــــــــــــني الــــــــــــى 
اإلتــــــــــــــفــــــــــــــاق الــــــــــــــنــــــــــــــووي مــــــــــــع ايــــــــــــــــران

لــــــــيــــــــبــــــــيــــــــا واإلصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــع األمــــــــــريــــــــــكــــــــــي
قـــــــــــــــــــراءة فــــــــــي مــــــــخــــــــرجــــــــات الــــــــحــــــــوار

ــيـــة هــــل ســنــشــهــد اخــــتــــفــــاء الــــنــــقــــود الـــورقـ
ــــات الــــرقــــمــــيــــة مـــكـــانـــهـــا؟ ــمـ ــ ــــعـ وإحـــــــــــال الـ

ــــم الـــمـــتـــحـــدة وحــــاضــــر الــمــســتــقــبــل مــنــظــمــة األمــ

فــــــــــــــــــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــشــــــــــــــــنــــــــــــــــدي: 
)أين مكاني من 
ــــراب( حقق  اإلعــ
شــــهــــرتــــي عــلــى 
الــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــوى 
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــي 

وارد!! شــــــــــــــــئ  حـــــــــــســـــــــــني:كـــــــــــــــــــــــل  صـــــــــــــــــــــــــــدام  رغــــــــــــــــــــــد 



خطة  يف  �لإمــتــثــال  ــر�ن  �إيـ تقلي�ص  �لأول:   -
�حل�سول  وحماولة  �مل�سرتكة«،  �ل�ساملة  »�لعمل 
من  و�ل�ستفادة  �سريعة،  �قت�سادية  مكا�سب  على 
�لوقت �ل�سائع حل�سم »غري �ملح�سوم« يف حيازتها 

�ل�سالح �لنووي.
�لأمريكية �جلديدة  �لإد�رة  �إ�سر�ر  �لثاين:   -
�أوروبـــا،  تقودها  ملفاو�سات  �إيـــر�ن  خ�سوع  على 

و�لعودة لطاولة �ملفاو�سات ب�سروط جديدة.
و�ل�سرقيون  �لغربيون  �لالعبون  يبحث  وبينما 
عن طرف خيط للعبة ع�ص �لنو�جذ، يقف �ل�سرق 
فر�ص  تهاوي  مع  �أ�سابعه  �أطــر�ف  على  �لأو�سط 
�لتي  �لتفجري«  »كارتالت  وت�ساعد  فيه،  �ل�سالم 
يف  جتــذرت  �لتي  ــر�ن  �إي ملي�سيات  رماحها  ت�سن 

�ركان �ملنطقة وبات �سعبا �جتثاثها. 
�لإير�نية  �لأمريكية  �ملعركة  فــاإن  �لو�قع  ويف 
�إىل  �ملتكافئة  �لأحــد�ث غري  و�حــدة من بني  هي 
حد كبري، مع �عتقاد ر��سخ لدى �لإير�نيني باأنهم 
يخو�سون »معركة وجودية« ولذ� فهم ي�سحبون كل 
بني  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  تر�وحت  لقد  �ملحطات. 
و�سعت  �لتي  �لكو�بح  بكل  ع�سفت  �سابقة  �إد�رة 
�إد�رة  وبــني  �لــنــووي،  لل�سالح  �إيـــر�ن  حيازة  ملنع 
جديدة لي�ص لديها �أية �سيا�سة و��سحة جتاه ملف 
باإرتباك �سديد، ومل تنجح  �إنها تخطو  �إير�ن، بل 
لهذ�  �إيــجــاد حل مر�ص  ذلــك يف  �إىل  ــان  ــ �لإد�رت
تغول يف  �إيــر�ن  دور  يزيد  و�لــذي  �ل�سائك،  �مللف 

�ملنطقة.
دونالد  �إد�رة  �سيا�سة  منطق  بــاأن  �سلمنا  ولو 
�أنها  �إل  �سليما،  كان  �إير�ن  جتاه  �ل�سابقة  تر�مب 
مل تنجح، و�سط ما و�سفته �لإد�رة �آنذ�ك بحملة 
ــر�ن  ــى«، و�لــتــي ��ــســتــدعــت �إيـ »�لــ�ــســغــط �لأقــ�ــس
ملو�جهتها ��سرت�تيجية �ملقاومة �لق�سوى �خلا�سة 
ظلت  �لإير�نية  �حلكومة  �أن  كانت  و�لنتيجة  بها. 
كبرية  كميات  تخ�سيب  يف  وبــد�أت  �ل�سلطة،  يف 
و��ستمرت  �أعلى بكثري،  �ليور�نيوم لرتكيز�ت  من 
من  وز�دت  �ملـــدى،  بعيدة  �ــســو�ريــخ  تطوير  يف 

م�ساركتها يف �سيا�سات �لدول �ملجاورة.
�جلديدة  بايدن  جوزيف  �إد�رة  �إلــتــز�م  ومــع 
�أن  مرجحا  لي�ص  لكن  خمتلفة،  �سيا�سة  باإتباع 
حتقق نتائج خمتلفة. فكلما ز�دت مالحقة �لإد�رة 
�لأمريكية لالإير�نيني، ز�د �إن�سحابهم يف حماولة 
لزيادة نفوذهم، وكلما �إن�سحبت �لوليات �ملتحدة، 
حاول �لإير�نيون �إجبارها على �مل�ساركة، ما يدفع 
لالإعتقاد بعدم توقع عودة �سهلة للمفاو�سات كما 
�إيــر�ن.  ت�ست�سلم  �أن  توقع  �أو  بايدن،  فريق  يريد 
ولو جنحت �لأطــر�ف �ملعنية بهذ� �مللف يف عقد 
�ملرجح  فاإن من غري  �أر�سية ما،  مفاو�سات على 
�إبر�م �سفقة تق�سي  �أن تكون لديهم �لقدرة على 
و�إىل  وقــت  �أقــرب  يف  �لإير�نية  �لتهديد�ت  على 
مل  بب�ساطة  �ملكت�سبة  �لإير�نية  فالتقنية  ــد.  �لأب

ت�ستوعب هذ� �لنوع من �لت�سوية.

من  �إيــر�ن  بني  �حلبل  �سد  لعبة  ت�ستد  بينما 
جهة، و�لوليات �ملتحدة وحلفائها �لأوروبيني من 
تنربي �حلاجة  �لنووية،  �لرقعة  على  �أخرى  جهة 
على  جــوهــريــة  تــغــيــري�ت  و��سنطن  ــر�ء  �إجــ �إىل 
جهودها �لأمنية يف �ل�سرق �لأو�سط، وبخا�سة يف 
��ستئ�ساله  بات  �لذي  �لإيــر�ين  �مل�سروع  مو�جهة 
�لأمريكية  �ل�سيا�سة  �لتذبذب يف  �أكرث �سعوبة مع 

باملنطقة. 
ومع تعليق طهر�ن �لعمل بالربوتوكول �لإ�سايف 
ــر�ن ودول  ــ ــرم بــني �إي ــنــووي �لـــذي �أبـ لــالتــفــاق �ل
ز�ل  ما  �لطريق  �أن  جند   ،2015 عام  يف   )5+1(

م�سدود� باإجتاهني متناق�سني: 
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أ.لهيب عبدالخالق

ــــدان األمــــــركــــــي والـــمـــطـــرقـــة  ــنـ ــ ــــسـ الـ
اإليــــرانــــيــــة فــــي لــعــبــة عــــض الـــنـــواجـــذ

السياسة
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مرتبط  �لإيـــر�ين  �لنووي  �مللف  فــاإن  و�لــو�قــع 
بــ�ــســكــل كــبــري بــاملــ�ــســروع �لإيــــــر�ين يف �لــ�ــســرق 
�ملنطقة  �أن  �لباحثني  من  �لكثري  ويرى  �لأو�سط. 
�مل�ستعلة هذه، كانت �سحية �ل�سيا�سات �لأمريكية 
بزعزعة  �ملتحدة  �لوليات  قامت  فقد  �خلاطئة. 
��ستقر�ر �أمن �خلليج و�ل�سرق �لأو�سط على مدى 
�ل�سنو�ت �لأربع �ملا�سية خالل �إد�رة تر�مب، �أكرث 
و�لدفاع.  للردع  باإن�ساء هيكل م�ستقر  قيامها  من 
�إىل  �ملنطقة  يف  �لتهديد  تطور  نف�سه،  �لوقت  يف 
ما هو �أبعد من �جلماعات �ملتطرفة مثل »د�ع�ص« 
و�مللي�سيات �ملرتبطة باإير�ن، و�لتقييمات �ل�سابقة 

جلهود �لأ�سلحة �لنووية �لإير�نية. 
توخت  لو  بــايــدن،  �إد�رة  �أن  �لباحثون  ويــرى 
يف  و�لدفاع  للردع  جديد  هيكل  �إن�ساء  يف  �لنجاح 
�لتطرف  ور�ء  ما  �إىل  تنظر  �أن  فعليها  �ملنطقة، 
و�مللي�سيات �ملتجذرة، وق�سايا مثل عملية �ل�سالم 
�ل�سهيونيةـ  �لفل�سطينية على �لرغم من �أهميتها، 
�سر�كاتها  وتعزيز  بناء  �إعـــادة  عليها  يوجب  ما 
جمموعة  ومعاجلة  �لعربية  �لـــدول  مــع  �لأمــنــيــة 
و��سعة من �لق�سايا �لأمنية �جلديدة، ولي�ص فقط 
�ل�ساعق  �سيكون  �لــذي  �لإيـــر�ين،  �لنووي  �مللف 

�ملفجر لإ�ستقر�ر �ملنطقة و�أمنها.
�أنتوين  �لأمريكي  �ل�سرت�تيجي  �خلبري  يقول 
كورد�سمان: »ل يوجد حل �سهل �أو جيد �أو ب�سيط 
�سنو�ت  منها  �لكثري  و�سيتطلب  �لتحديات،  لهذه 
�إىل  بب�ساطة  تهدف  �لتي  و�جلــهــود  �ل�سرب  من 
من  بــدًل  عليها،  تنطوي  �لتي  �مل�سكالت  �حتو�ء 
حلها. فال يز�ل هناك �لكثري للبناء عليه، حتى لو 
ت�سرفت �إد�رة بايدن ب�سرعة وباإ�ستمر�ر ملعاجلة 
عليها  ينطوي  �لتي  للتحديات  �لكامل  �لنطاق 

�لأمر«.
من هنا جاء �سعي �لوليات �ملتحدة وحلفائها 
�إىل  �أو�سطية  �ــســرق  دول  �سم  �إىل  �لأوروبـــيـــني 
باإعتبارها  �لإيـــر�ين،  �لــنــووي  �مللف  مفاو�سات 
�ملت�سرر �ل�سا�سي من �لن�ساط �لإير�ين �لتو�سعي، 
يف  �لأو�سع  �لق�سايا  وت�سمل  �ملحتمل.  �لنووي  �أو 

�أمن �خلليج و�ل�سرق �لأو�سط، ما يلي:
�ملتحدة ك�سريك  �لوليات  �لثقة يف  ��ستعادة  ـ 
��سرت�تيجي، �إذ �عتربت دول �ملنطقة �أن و��سنطن 
�أخلت بتعهد�تها لهذه �لدول بحمايتهم من نفوذ 
�لنووي  �لتفاق  وقعت  عندما  وتهديد�تها،  �إير�ن 
�أيــة �سروط  و�لــذي خال من   2015 �إيــر�ن يف  مع 

تر�سخ هذه �حلماية.
�لأمــريكــيــة  �ملــركــزيــة  �لــقــيــادة  دور  تو�سيع  ـ 
للم�ساعدة يف �إن�ساء موقف دفاعي حقيقي ملجل�ص 
�لأو�ــســط  و�لــ�ــســرق  بخا�سة،  �خلليجي  �لــتــعــاون 
�ملرتبطة  �مللي�سيات  تهديد�ت  تز�يد  مع  بعامة، 
لدول  و�ليمن،  ولبنان  و�سوريا  �لعر�ق  يف  باإير�ن 

�ملنطقة.

ـ �إعادة تقييم �لأهمية �ل�سرت�تيجية للمنطقة 
�ملنطقة  دول  و�سع  �ساأنها  من  و�لتي  و�خلليج، 
بكفة �أكرث ثقال، من عالقات �أمريكا باإير�ن �لتي 

تزعزع �سيا�ساتها �لعدو�نية �أمن �ملنطقة.
ـ �لنظر �إىل ما ور�ء �لإرهاب و�لتطرف، حيث 
�لإرهابية  و�حلركات  �لتطرف  ذلك  �إير�ن  تغذي 

�سو�ء كانت »�سنية« �أو »�سيعية« �أو حتى �إثنية.
ورو�سيا  �ل�سني  مــن  �ملناف�سة  مــع  �لتعامل  ـ 
وتركيا، و�لتي ت�سعى مللء �لفر�غ �لذي تركه تر�جع 
�لدور �لأمريكي، عرب �إير�ن �حلليف �لأقوى لهذه 

�لدول يف �ملنطقة. 
�سوريا  جتــاه  و��سحة  ��سرت�تيجية  تطوير  ـ 
ولبنان، �للتان تتحكم بهما قوى مرتبطة باإير�ن، 
يف  نف�سها  �أمــريكــا  ل�سدقاء  تهديد�  ي�سكل  مــا 

�ملنطقة دول �خلليج و )�إ�سر�ئيل(.
ــا�ــص  ــس ــى �لـــعـــر�ق كــحــجــر �أ� ـ �لــرتكــيــز عــل
��سرت�تيجي، فهو �ملرتكز �جليو��سرت�تيجي �لذي 
ت�ستخدمه �إير�ن منطلقا لكل �سيا�ساتها �لعدو�نية 
ول  �لتو�سعي.  مل�سروعها  وج�سر�  �ملنطقة،  جتاه 
�لبنية  يف  �لتغلغل  من  متكنت  �إيـــر�ن  �أن  يخفى 
ي�سعب  �لــذي  �لأمــر  �لعر�قية  للدولة  �لأ�سا�سية 
معه ��ستئ�سالها، �إل بعك�ص �ملعادلة �ل�سيا�سية فيه 

و�إلغاء �لنظام �ملنخور هذ�.
يف  للحرب  و�قعي  حل  �إىل  �حلاجة  معاجلة  ـ 
من  للحوثيني  �لأمــريكــيــة  �لإد�رة  فرفع  �ليمن، 
للتهديد  حال  يقدم  ل  مــوؤخــر�،  ــاب  �لإرهـ لئحة 
�أو  �خلليج  يف  �سو�ء  �ملجموعة  هــذه  متثله  �لــذي 

�ل�سرق �لأو�سط.
بالغ  �أمر  �لتحديات  �إن مو�جهة كال من هذه 
ت�سكلها  �لتي  �لتهديد�ت  مــع  للتعامل  �لأهمية 
�إىل  �ملتحدة  �لوليات  حتتاج  ذلــك،  ومع  �إيــر�ن. 
مع  للتعامل  �لعملية  �لطرق  من  �لعديد  �إيــجــاد 

�إير�ن، ل باإن�ساء هيكال م�ستقر� للردع و�لحتو�ء 
فح�سب، بل ت�سجيع �إير�ن �أي�سا على تغيري �سلوكها 

و�لرتكيز على تنميتها ورفاهية �سعبها.
�إيــر�ن  نفوذ  يحجم  �أن  حلل  بد  ل  كــان  و�إذ� 
�أن  �حتمالت  �إىل  �لع�سكرية  خطورتها  وتنامي 
�أن  ينبغي  و�جلــهــود  �حللول  فــاإن  نــوويــة،  ت�سبح 

ت�سمل:  
و�لتهديد�ت  و�لــعــدو�ن  �لتجارية  �لعقوبات  ـ 

لأمن �لنظام وتنميته.
ـ �لتعامل مع حمور �لنفوذ �ملتنامي لإير�ن.

مع  ــر�ين،  �لإي �لنووي  �لتهديد  تقييم  �إعــادة  ـ 
دلئل �أنه �قرتب من نقطة �لالعودة.

�لإير�ين  �ل�ساروخي  �لتهديد  على  �لرتكيز  ـ 
�لأو�سع، و�لذي �أ�سبح يطال كل دول �ملنطقة.

�لبحرية  �لــقــو�ت  مــن  �لتحديات  مو�جهة  ـ 
و�ل�ساروخية �جلوية �لإير�نية، �لتي باتت خطر� 

يق�ص م�ساجع �ل�سرق �لأو�سط.
ــاوف بني  قــد يــكــون هــنــاك نــفــاذ �ــســرب وخمــ
ورفاقها  �ملتحدة  ــات  ــولي �ل حلفاء  مــن  �لعديد 
�أن  كما   ،2015 لعام  �لنووي  �لتفاق  �إىل  للعودة 
جــري�ن  مــن  خا�سة  ــاوف  وخمـ كبري  قلق  هــنــاك 
�ستعر�سهم  �لت�سوية  �إىل  �لعودة  �أن  من  �إيــر�ن، 
للخطر، لكن روؤية �ملفاو�سات مع �إير�ن عن طريق 
»خطة �لعمل �ل�ساملة �مل�سرتكة« هو خطاأ. و�خلطاأ 
�إد�رة  على  �ملنطقة  دول  تعتمد  �أن  هــو  �لأكـــرب 
�سوى  م�سمون،  حل  �أو  و��سحة  خطة  لديها  لي�ص 
�لهروب �إىل �خللف �أو �لركوع ل�سغوط �إير�ن، ما 
�لأمريكي  �ل�سند�ن  بني  �ملنطقة  م�ستقبل  �سي�سع 

و�ملطرقة �لإير�نية.

   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   



السياسة

�لت�سامن  ملفهوم  وتهمي�ص  �لر�سمي  �لعربي 
�لعربي  �لــعــمــل  لتــفــاقــيــات  وتعطيل  �لــعــربــي 
 2000 عام  �لق�سى  �نتفا�سة  ولكن  �مل�سرتك. 
بالكيان  و�لعــرت�ف  �لتفاو�ص  م�سار�ت  عطلت 
تتو�نى  �لــتــاريــخ مل  ذلـــك  وبــعــد  �لــ�ــســهــيــوين، 
�لتطبيع مع  باإجتاه  �ل�سري  �لعربية من  �لأنظمة 
�لعالقات  تلك  و�تــخــذت  �ل�سهيوين،  �لكيان 
�ل�سعبي  �لــدعــم  ظــل  يف  �لــ�ــســريــة  مــن  منحى 

للق�سية �لفل�سطينية.
�ملا�سي،  �لــقــرن  ت�سعينيات  منت�سف  ويف 
�لتابعة لل�سيا�سة  عمدت بع�ص �لأنظمة �لعربية 
�لتجارية  �ملمثليات  بفتح  و�لغربية،  �لمريكية 
�ل�سهيونية يف �أكرث من عا�سمة عربية، متخذة 
�ن  متخيلة  للتطبيع،  ذريعة  �و�سلو  �تفاقية  من 
طريقها  يف  �ل�سهيوين  �لعربي  �ل�سر�ع  ق�سية 
�لعربي  �حلكومي  �لنفتاح  لذلك  كــان  للحل، 

�لعر�ق  و�حتالل  غزو  عقب  خطرية  تد�عيات 
عام 2003  �لذي �دى �ىل تاآكل �لنظام �ل�سيا�سي 
ول  �لعربية،  �لقوى  مو�زين  يف  وتغيري  �لعربي، 
�سيما م�سر و�سورية و�لعر�ق، �لتي حتولت من 
خمططات  لإف�سال  �ل�سمود  جبهة  تقود  قــوى 
تلك  �وحـــال  يف  �سقطت  دول  �ىل  �ل�سهيونية 
�ملخططات، ول�سالح دول �خلليج  �لعربي �لتي 
بغطاء  �لر�سمي  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  ت�سدرت 
�مريكي، ول�سالح �ير�ن وتركيا �لتي متددت يف 

�لبالد �لعربية باأ�سلوب �سافر. 
�لعربية  �ل�سعبية  �لحتجاجات  جلم  �أي�سا 
�لتي �نطلقت يف تون�ص وم�سر يف ثور�ت �لربيع 
�لعربي، لتزيد يف تفكك �لنظمة �لعربية، وتعزز 
وتركيا  �إيــر�ن  من  كل  بني  �ل�ستقطاب  حمــاور 
بينها  فيما  و�ل�سر�ع  و�ل�سعودية-�لمار�ت. 
و�جند�ت  �ل�سيا�سية  باأهد�فها  تتعلق  حل�سابات 

بعد هزمية حزير�ن يف �لعام 1967 �نعقدت 
لء�تها  و�أعلنت  �خلــرطــوم  يف  �لعربية  �لقمة 
ول  تفاو�ص،  ول  �سلح،  ل  �مل�سهورة:  �لــثــالث 
ــرت�ف بــالــعــدو �لــ�ــســهــيــوين، وعــنــدمــا ز�ر  ــ �ع
ديفيد  كامب  �تفاقية  ــع  ووق �لقد�ص  �ل�سادت 
عالقتها  �لعربية  �لـــدول  قطعت   1978 عــام 
مبــ�ــســر وُنـــقـــل مــقــر �جلــامــعــة مـــن �لــقــاهــرة 
�أول  �سكلت  �لتفاقية  تلك  ولكن  تون�ص،  �إىل 
مع  �ل�سلح  بعدم  �لعربي  �لإجــمــاع  عن  خــروج 
قمة  �أثــرهــا  على  لتنعقد  �ل�سهيوين،  �لكيان 
رف�ست  �لتي   1978 عام  �لقومي  لالأمن  بغد�د 
عام1982  لبنان  �إجتياح  وجـــاءت  �لتفاقية، 
لت�سكل عالمة فارقة يف �ل�سر�ع مع �ل�سهيونية، 
بقبول يا�سر عرفات بقر�ري �لأمم �ملتحدة 242 
ودولية يف  �أطر�ف عربية  بعدها  لتدخل  و338  
�لتحرير  منظمة  مع  �ل�سرية  �ملفاو�سات  خط 
�نعقاد  على  �ملو�فقة  عنها  نتج  �لفل�سطينية، 
لتدخل   ،1991 عام  ل«�ل�سالم«  مدريد  موؤمتر 
�لفل�سطيني  �جلانبني  بني  �ملفاو�سات  بعدها 
عنها  نتج  و�سرية،  حا�سمة  مرحلة  و�ل�سهيوين 
�لتوقيع على �تفاق �أو�سلو يف عام 1993، و�لذي 
�عرتفت فيه منظمة �لتحرير �لفل�سطينية بحق 
�عرت�فه  مقابل  �لوجود،  يف  �ل�سهيوين  �لكيان 
بال�سفة �لتمثيلية للمنظمة، وهذ� �لتفاق ر�سم 
م�سار� جديد� للمفاو�سات يقوم على �لعرت�ف 
و�دي  �إتفاقية  �عقبتها  �ل�سهيوين.  بالكيان 

عربة مع �لردن عام 1994. 
للنظام  خلخلة  �لتــفــاقــيــات  هـــذه  �سكلت 

هل يقود التطبيع العربي الحكومي الى اإلعرتاف 
بــعــضــويــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فـــي الــمــنــطــقــة؟!!

د. خليل مراد

السياسة
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ــر�ن يف  �يـ بعد متــدد  مــعــروفــة، خا�سة  دولــيــة 
نفوذ  وتز�يد  و�ليمن،  و�سوريا  ولبنان  �لعر�ق 
تركيا يف �لعر�ق و�سورية وليبيا بدعم جماعات 
�ل�سعودية- حمور  ظهور  و  �مل�سلمني،  �لخــو�ن 
�ل�سفوي  �ليــر�ين  للم�سروع  كمهدد  �لمــار�ت 
يف �ملنطقة يطرح حتالفا مع �لكيان �ل�سهيوين 
�لعالقات  تلك  توجت  �لأمريكية،  و�ل�سيا�سية 
و�ل�سود�ن  و�لبحرين  �لمــار�ت  تطبيع  باإعالن 
و�ملغرب مع �لكيان �ل�سهيوين برعاية �أمريكية، 
وع�سكري  و�مني  �قت�سادي  ��سا�ص  على  قائم 
كما  �أمنها  وحماية  ل�سعوبها  �لــرخــاء  لتحقيق 
يكون  �لإ�سرت�تيجية  �حل�سابات  ويف  تــزعــم!! 
�ل�سهيوين،  �لكيان  هو  للتطبيع  �لكرب  �لر�بح 
)�لأر�ــص  من  �لت�سوية  معادلة  قلب  يحاول  �إذ 
مقابل  )�ل�سالم  �إىل  �ل�سالم(  مقابل  و�لأمــن 
و�لتفرد  �ل�سيطرة  لــه  يتيح  ممــا  �لــ�ــســالم(، 
�جلــولن  وه�سبة  �لفل�سطينية  �لأر��ــســي  على 
م�ستغال  �للبنانية.  �سبعا  ــز�رع  ــ وم �لــ�ــســوريــة 
بامل�سي  �لعربي،  �ل�سيا�سي  �لنظام  تفكك  حالة 
�لعربية،  �لكيان باملنطقة  قدما يف قبول �دماج 
بحتة.  و�قت�سادية  �سيا�سية  لأهــد�ف  حتقيقًا 
مع  لالتفاقيات  �لكيان  يتنكر  �آخر  جانب  ومن 
�لمم  قــر�ر�ت  ويتجاهل  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 
و�لغاء  �لالجئني  وعودة  �لدولتني  حلل  �ملتحدة 
�ل�سفة  �ر��ــســي  عــلــى  �ملــقــامــة  �ملــ�ــســتــوطــنــات 
مكا�سب،  على  �حل�سول  من  ومتكينه  �لغربية، 
ــاج تلك  ــت عــلــى حــ�ــســاب �لــقــ�ــســيــة �لــعــربــيــة، ن

�لتفاقيات.
 ولذلك �جتهت عدد من �لنظمة �خلليجية 
خمتلفة،  وخارجية  د�خلية  لأ�سباب  و�لعربية، 

 . �ل�سهيوين  �لكيان  مع  �لعالقات  تطبيع  �إىل 
ي�ساعدها  �لتطبيع  �أن  �لأنظمة،  هــذه  وتعتقد 
�لوليات  من  ويقربها  �ملهدد،  �أمنها  حماية  يف 
موقف  عــن  �لنظر  بغ�ص  �لمريكية،  �ملتحدة 
�سعوبها من هذ� �لتطبيع، ف�سال �ن  �لر�أي �لعام 
�لعربي �ل�سعبي ما ز�ل يرف�ص يف �غلب �لبلد�ن 
�لعربية �لعرت�ف بالكيان �ل�سهيوين �لغا�سب 
لالر��سي �لعربية، ورغم ذلك توطدت عالقات 
�ل�سيا�سية  عالقاتها  طبعت  �لتي  �لنظمة  تلك 
�إقــامــة  قبل  �لتحالف،  درجـــة  �إىل  �لكيان  مــع 
عالقات دبلوما�سية. ما يجعل م�سطلح �لتطبيع 
على  �لرتكيز  يبقى  لكن  �لو�سف،  عن  قا�سًر� 
ح�سا�سية  �إىل  نظًر�  �لعالقات  تطبيع  خطو�ت 
ويبدو  �ــســده.  �ل�سديدة  �لعربي  �لــعــام  ــر�أي  �لـ
و��سحا �أن �ملوقف �لر�سمي للدول �لتي �ن�سمت 
و�لق�سايا  �لهموم  فيها  توؤثر  مل  �لتطبيع،  �ىل 
�لعام  �لــر�أي  �أن  كما  �لعربي،  لل�سعب  �لد�خلية 
�لكيان  مع  �ل�سالم  �أن  متاما،  يــدرك  �لعربي 
��ستعمارية يف  �لذي زرعته �طر�ف  �ل�سهيوين 

يف  لل�سعوب  �لرخاء  يحقق  مل  فل�سطني،  �ر�ــص 
�لدول �لعربية �لتي وّقعت �تفاقيات معها. 

هو  �لتطبيع  هــدف  �ن  نــقــول  تــقــدم،  ممــا 
�لت�سليم بوجود �لكيان �ل�سهيوين كدولة يهودية 
�لوطن  قـــدر�ت  تقييد  �ىل  ويعمد  �ملنطقة  يف 
�سبكة  و�عادة �سياغة  �لتطبيع،  �لعربي ملقاومة 
�منية  مطالب  حتقيق  عــن  ف�سال  عــالقــاتــه، 
�ل�سهيونية  �لإ�سرت�تيجية  تــخــدم  و�قليمية 
�ىل  �لنيل  مــن  �ل�سهيوين  �مل�سروع  تنفيذ  يف 
بــروتــوكــولت  ــزه  ركــائ و�سعت  �لــتــي  �لــفــر�ت، 

حكماء �سهيون.                                         
 لذلك فاإن �لتطبيع يف �ملنظور �ل�سهيوين، 
�لر�ص  يف  بحقة  �ل�سهيوين  �لكيان  ت�سليم  هو 
�مل�ستوطنات  بناء  يف  وبحقة  بفل�سطني  �لعربية 
وحقه يف تدمري �لقرى و�ملدن  �لعربية، وهكذ� 
�هــد�فــه  يف  �ل�ــســتــ�ــســالم   هــو  �لتطبيع  يــكــون 
�لعربية،  �لنف�ص  يف  �لهزمية  لرت�سيخ  �لنهائية، 
مبا يت�سمنه ذلك من �سروط �لقبول بالهزمية 

�لعربية.
 و ميكن �لقول �أن �إ�ستمر�ر �لرت�جع �لعربي 
�لتي  �ل�سهيونية  �ملخططات  يخدم  �لر�سمي  
�لعربية،  �ملنطقة  بع�سوية  �إدماجها  �ىل  تهدف 
�لعربية  �لتطبيع  جتارب  من  �عتبار  �دنى  دون 
ويعزز  �لعربية  �لق�سايا  مــتــجــاوزً�  �ل�سابقة، 
دول  ب�سوؤون  �نخر�طه  �ملحتل  �لكيان  وجود  من 
�لأو�سط  �ل�سرق  قيام  نبوءة   ويحقق  �ملنطقة، 

�جلديد �أو �لكبري.

إن التطبيع في المنظور 
الصهيوني، هو تسليم الكيان 
الصهيوني بحقة في االرض 

العربية بفلسطين وبحقة في 
بناء المستوطنات وحقه في 
تدمير القرى والمدن  العربية



�سل�سلة  يف  ح�سني  �ــســد�م  رغــد  ظهور  �أثـــار 
حلقات بّثتها قناة �لعربية،�لكثري من �لت�ساوؤلت 
ت�سليط  يف  �ل�سعودية  �لعربية  قناة  دو�فــع  حول 
�ل�سوء فجاأة على �بنة �لرئي�ص �لعر�قي �لر�حل.

حلقات،  عدة  على  بث  �لــذي  �للقاء  و�نطلق 
وقد حظيت �حللقات باإهتمام و��سع على مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، �سد�م ح�سني �لق�سة �لتي 
�لنقطة  موته  بعد  حتى  و�سيبقى  بعد  تنته  مل 
�لأكرث جدل يف تاريخ �لعر�ق �حلديث و�ملعا�سر 

و�ملنطقة �لعربية و�لإ�سالمية و�لعامل باأ�سره.
�سود�ء علقت عليها  بزة  �أطلت رغد مرتدية 
�جلمهورية  ل�سعار  بو�سام  متبوعا  �لعر�ق  علم 
دللت  �ىل  ي�سري  �لذي  �لأمــر  �لعقاب،  �ل�سهري 
�لبعث  حــزب  رمــوز  �إىل  رغــد  تطرقت  رمــزيــة، 
لل�ساحة  عـــودتـــه  ــة  ــي ــان ــك و�إم �سعبيته  ومــــدى 
�ل�سيا�سية، كما ح�سمت �جلدل �ملثار ب�ساأن وجود 
ذلك  و��سفة  عنه،  ٌيعلن  مل  ح�سني  ل�سد�م  �بن 

بال�سائعة.
�سابق  رئي�ص  كاإبنة  حتدثت رغد عن حياتها 
عدي  و�أخويها،  بو�لدها  وعالقتها  وذكرياتها 
وق�سي، خالل �لطفولة و�ل�سبا، م�سرية �إىل �أن 
و�لدها كان حنونا ومل ي�ستخدم �لقوة و�لرتهيب 
مع �أبنائه خالفا ملا كان ُي�ساع عنه. كما تناولت 
�سد�م  �سيا�سات  عن  تفا�سيل  �أي�سا  �حللقات 
وكو�لي�سها و�أيام �حل�سار وغزو �لعر�ق و�سقوط 
�نتقاد  من  رغد  حديث  يخلو  ومل  و�لدها،  حكم 
للنظام �حلاكم يف �إير�ن وللحديث عن �ل�سا�سة 

�جلدد للعر�ق.
حاليًّا،  وو�سعه  �لــعــر�ق،  عن  ُبعدها  وحــول 

رغد صدام حسني: 
كل شئ وارد!!

السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

�سعبة،  مبر�حل  �لعر�ق  مر  رغد،  �ل�سّيدة  قالت 
ت�ستطيع  ل  ــي  وهـ �أحــبــابــهــا،  �لــنــا�ــص  ــدت  ــق وف
للحديث عنه،  ل�سنو�ت  �لو�سع وحتتاج  �خت�سار 
و�لعر�قيني حتّملو� �لكثري، و�أ�سافت نحن �أ�سياد 
تقدمي  عليك  �لقيادة،  موقع  تختار  وحني  وطن، 
�ل�سهد�ء هذ� و�جبنا جتاه �لوطن، �لبلد ل ي�سلح 
�أن  ويجب  فقط،  �لرخاء  بحالة  فيه  تعي�ص  بــاأن 

تتحمل �لبلد بُكل �أحو�له.
�أف�سل وقت  �لعر�ق  كان  �إذ�  ما  �سوؤ�ل  وحول 
بــاأن  رغـــد،  �ل�سّيدة  ر�أت  ُهــنــا  ح�سني،  �ــســد�م 
�أف�سل  �لعر�ق  بــاأّن  قالت  لو  جمروحة  �سهادتها 
وقت و�لدها، لكّنها �أّكدت باأنها �سمعت من �لكثري 
باأّن »وقتنا« �أف�سل، وكان وقت عز، و�لنا�ص تعي�ص 
�لإ�ــســاءة  ي�ستطيع  �أحــد  ول  عــايل،  وتقدير  بعز 
ُخطوط  مت�ص  ُمعّينة  حلالة  ُي�سيء  من  �أّما  لهم، 
�آخر،  ب�سكل  معه  �لتعامل  يكون  فكان  �ل�سلطة، 

وقد مييل �لتعامل معه �إىل �لق�سوة. 

قالت  ح�سني،  �سد�م  �لرئي�ص  �إعــد�م  وحول 
باأنهم �أر�دو� ك�سر �لرمز، وجاء �مل�سهد �ل�سجاع 
منع  �لأمريكي  �أر�د  ولو  رّبانّية،  كر�مة  لإعد�مه 
و�لــّلــوم  ملنعه،  ــد�م،  ــ �لإع ُح�سور  مــن  ــر�ين  ــ �لإي
على �لدولة ل على �ل�سعب �لإير�ين، وخ�سارتهم 

باحلرب، جعلتهم ي�سعرون باحلقد.
بنظام  وعالقتها  ظــل،  حكومة  ُهــنــاك  هــل 
بلهجة  رغـــد  �أجــابــت  ح�سني  ــد�م  �ــس �لــرئــيــ�ــص 
�ل�ساحة  على  �لأّيــام  بهذه  و�رد  �سيء  كل  و�ثقة، 
�ل�سيا�سّية، و�أكتفي بهذ� �لقدر، وهل مُيكن عودة 
نظام �لرئي�ص �سد�م، قالت ملاذ� ن�ستبق �لأمور، 
رغد  ختمت  ُنــر�قــب  دعنا  حــديــث،  حــادث  لكل 

حديثها ُمبت�سمًة.
لإعادة  �للقاء  وّظفت  �لقناة  �أن  �لبع�ص  يرى 
�سد�م  �لر�حل  للرئي�ص  �لبطولية  �ل�سورة  ر�سم 
ح�سني، �لأب �لذي ل يق�سو على �أبنائه و�حلاكم 

�لقريب من �سعبه �أيام �حل�سار. 
�سنو�ت  ُتنهي  جيدة  خطوة  �ملقابلة  كانت 
يز�ل  ول  و�أ�سرته  �سد�م  طالت  �لتي  �لت�سويه 
قوميا  بطال  �ملعلقني  من  �لكثري  نظر  يف  �سد�م 
�حلكام  وخــذلــه  و�إيـــر�ن  �أمريكا  وجــه  يف  وقــف 

�لعرب.
وما �إن يظهر �أحد رموز نظام �سد�م �أو يذكر 
ل�سور  مكثف  �نت�سار  ي�سحبه  حتى  جمـــّدد�، 
من�سات  عرب  حكمه  وبفرتة  ب�سجاعته  تتغنى 
�أن  �ملثري  و�لتطور  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
تلك �ل�سور ل تظهر فقط يف دول تعرف بدعمها 
ل�سد�م �أو تعاطفها معه، بل باتت تتبناها �أي�سا 
دول لطاملا كانت على خالف معه، وهذ� ما بد� 

و��سحا يف مقابالت �لعربية �لأخرية. 
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    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

نقول رمبا يكون هذ� �للقاء دليال على تغري موقف �ل�سعودية و�إعالمها جتاه 
�لرئي�ص �لر�حل �سد�م ح�سني، �إذ يقر�أ بع�سهم يف ظهور �بنته على قناة �سعودية 
موؤ�سر� على �نطالق م�سروع �سيا�سي ت�سعى من خالله �لريا�ص �إىل تقدمي بديل 
من  ت�ستح�سر  �سيا�سية  مناكفة  جمرد  �آخــرون  �أعتربها  كما  �لعر�ق،  يف  للحكم 
ر�سائل  يح�سرون  فهم  لذ�  �إيــر�ن،  كقائد حارب  �سد�م  �سورة  �لريا�ص  خاللها 

�للقاء يف �أبعاد �إقليمية مرتبطة مبناه�سة نفوذ طهر�ن.
�أن تكون ر�سالة �للقاء  �أبعد من ذلك، حيث يتوقع  �إىل  ورمبا �ستذهب �لمور 
مرتبطة ب�سيا�سات �لرئي�ص �لأمريكي جو بايدن �جلديدة يف �ملنطقة، و�ن �لأمر 
لن ينتهي عند لقاء تلفزيوين وهذ� ما �أملحت �إليه رغد يف رد على �سوؤ�ل �ملذيع حول 
�أي دور �سيا�سي لها يف �مل�ستقبل »كل �سيء و�رد«، كل �خليار�ت وكل �لحتمالت 

)و�ردة(.
وكانت رغد �سد�م ح�سني ن�سرت عدة تغريد�ت تدعم فيها �حتجاجات �لعر�ق 
�سد �لطبقة �ل�سيا�سية �حلاكمة. وعلقت على ما �آل �إليه حال بالدها، يف ر�سالة 
�سوتية بثتها عرب ح�سابها على »تويرت«، بالذكرى �لـ 14 لإعد�م و�لدها. و�إعتربت 
رغد �أن ما �أ�سمتها »قوى �ل�سر« �جتمعت لتدمري بالدها، حتت ذريعة �لدميقر�طية 

و�لتحرر، مطيحة بـ »�لرئي�ص �ل�سرعي و�لد�ستوري للعر�ق وباين نه�سته«.
وقالت: »مل ترق تلك �لنه�سة للبع�ص من �أعد�ء يقظة �ل�سعوب، فاإن�ساقت حفنة 
�سالة من حملة �جلن�سية �لعر�قية، ف�سربو� �لبلد و�أهله بع�سي �ل�سر و�لطغيان، 
وكبدو� �لعر�قيني خ�سائر هائلة من �لدماء و�لأرو�ح �لربيئة«. و�أ�سافت: »هوؤلء 
�لذين ظنو� ظن �ل�سوء �أن �لتغيري نحو �لأف�سل �سيكون باحتالل �لعر�ق وتدمري 

�سعبه وقيادته، ونفذو� جرميتهم �لقذرة �لتي �نتهت باحتالل �لبلد.
 وتابعت: »ذلك �ليوم �لأ�سود �سيبقى عار� يف تاريخ �لب�سرية، وهو �ليوم �لذي 
�جتمعت فيه كل قوى �ل�سر للتخل�ص من رمز �لعر�ق و�لدي �ل�سهيد �سد�م ح�سني 
لهوؤلء  �لقبيحة  �لوجوه  لتظهر  �لأقنعة  كل  ذلك  بعد  و�سقطت  �لوطنية،  وقيادته 

�جلناة �لذين �دعو� �لدميقر�طية و�لتحرير«.  
كما ن�سرت �ل�سيدة رغد، ت�سجيال لو�لدها بالتز�من مع �لحتجاجات �لو��سعة 
�إىل  موجه  وهو  �لت�سجيل  يف  ح�سني  �سد�م  �لرئي�ص  يقول  �لبالد،  ت�سهدها  �لتي 
�سعبه: »كانو� يت�سورون �أن باإمكانهم �أن ي�سعو� �ل�سال�سل يف رقابكم وياأخذوكم 
�إىل طهر�ن، ويلحقون �لعر�ق ك�سيعة �سغرية تابعة �إىل بالد فار�ص ولكنكم خيبتم 

ظنهم، ور�ح تزيدوهم تلقني �لدرو�ص �للي ي�ستحقوها«. 
وكان لفتًا �أن قناة �لعربية، �ختارت ت�سريح قدمي للرئي�ص �سد�م ح�سني بّثته 
�سمن �ملُقابلة، وهو يتحّدث عن دخول �لإير�نيني باأر��سي �لعر�ق خم�سة كيلو مرت، 
وتاأكيده كي يفهم �ل�سعب �لعر�قي حقيقة هذه �لنو�يا، ولعّل هذ� �لت�سريح يت�سابه 
�ختالف  رغم  �لإير�نّية،  �لتدّخالت  من  �ليوم  �ل�سعودّية  �لعربّية  حتذير�ت  مع 
�مل�سهد �ل�سيا�سي، وفارق �لأ�سباب بني خالفات �لعر�ق و�ململكة مع �لنظام �حلاكم 

يف �إير�ن ودوره �ل�سيئ يف �ملنطقة. 
�لمر �ملهم �ن مبادرة �جر�ء �للقاء كان من قناة �لعربية حيث و�أن رغد �سد�م 
ح�سني جاءت �إىل دبي لإجر�ء هذه �ملُقابلة، وهو ما يعني �أن �ملُقابلة جرت بعلم 
�ل�سلطات �لإمار�تّية وُمو�فقتها ووجود قياد�ت �إعالمّية يف قناة »�لعربّية« ُمقّربة 
من ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن �سلمان، وينفي ما جرى تد�وله عن دور 
�أردين يف ت�سهيل �ملُو�فقة على هذه �ملُقابلة على �لأر��سي �لأردنّية، علما �ن �لدول 
�لعربّية بح�سب رغد مل متنعها من �ل�سفر، وهي �متنعت عن �ل�سفر 3 �سنو�ت حتى 

ل حُترج تلك �لدول، ونفت باأن تكون قد ز�رت �لعر�ق ُمنذ 18 عامًا.

�طلقها  �لتي  �لعبارة  هذه  يتذكر  جميعنا  �جنــزت«  »�ملهمة 
�لطائر�ت  حاملة  على  من  بو�ص  دبليو  جــورج  �ل�سبق  �لرئي�ص 
و�إحــتــالل  غــزو  عملية  �نتهاء  عقب   2003 عــام  يف  �لمريكية 
هذه  لبد�أ  �لليمة  �لذكرى  �ليام  هذه  علينا  مترُّ  حيث  �لعر�ق، 
فربغم  �عو�نه،  و  »بو�ص«  ع�سابة  قبل  من  �لع�سكرية  �لعمليات 
مــر�ر�  �كــدت  و�لتي  ــذ�ك  �آن �لغربي  �لعــالم  ماكينة  جهود  كل 
وتكر�ر� على �متالك �لعر�ق لأ�سلحة �لدمار �ل�سامل وتاأكيد�ت 
وزير �لدفاع �ملخدوع »كولن باول« يف جمل�ص �لمن ورغم ت�سّدي 
يف  وجناحه  دوفلبان«  »دومنيك  �آنــذ�ك  وزر�ئها  ورئي�ص  فرن�سا 
تهديده باإ�ستخد�م حق �لفيتو �سد �لقر�ر �لممي، �إل �ن »بو�ص« 
�لأمعات  بع�ص  و��ستطاعو� مبعية  �ل�سيطان،  دور  لعبو�  وزبانيته 
من �لروؤ�ساء �لوروبيني و�لعرب من تنفيذ خمططهم �جلهنمي 
�لقر�ر  هذ�  �لمــن،  وجمل�ص  �ملتحدة  �لمم  مو�فقة  دون  حتى 
�لذي �سيلعنه �لتاريخ لحقا و�لذي �سيثبت فيما بعد على �نه ��سو�أ 
وحلفائها على �سعيد  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �تخذته  قر�ر 
�لعامل و�لعالقات �لدولية، فقد خ�سرت �مريكا يف هذه �حلرب 
وخ�سر  و�جلرحى  �لقتلى  �جلنود  و�آلف  �لـــدولر�ت  ترليونات 
�لرتليونات من  �لعر�ق �كرث من مليون �سحية مدنية وع�سر�ت 
�لدولر�ت وتهدمت بناه �لتحتية ون�سيجه �لجتماعي دون وجود 

لأي ��سلحة دمار �سامل!!  
ووجــدو�  بها  روؤو�ــســنــا  �ــســّدعــو�  �لتي  �لدميقر�طية  وحتى 
ز�لــت  فما  تفلح،  مل  �لزمـــة  لهذه  وخمــرج  حــّل  مــن  نوعا  فيها 
هي  �لمريكية  �لدبابة  خلف  جاءت  �لتي  �لهزيلة  �ل�سخ�سيات 
عاما   18 طيلة  يعاين  ��ستمر  �لذي  �لعرق  مب�سري  تتحكم  �لتي 
�ل�سيا�سي  و��ستقر�ره  وم�ستقبله  باأمنه  تتعلق  كثرية  م�ساكل  من 

و�لقت�سادي.  
�ستة  من  �كرث  �لعر�ق  يف  ت�سكلت  �لآن  وحتى  �لحتالل  منذ 
�لعر�قيني  �لغريب �ن �ي منها مل تطالب بحق  حكومات، ولكن 
�لناجمة عن هذ� �لجر�م و�لرهاب  �لآثار  �ملادي و�ملعنوي من 
�ل�سعب من  على هذ�  م�ستمرة  ز�لت  ما  �ملوؤ�مرة  وكاأن  �لدويل، 
خالل حكامه �جلدد �لذين �نق�سمو� بني عميل �مريكي وعميل 

�ير�ين حتى �ساعت هويتهم �لوطنية و�لقومية.  

أ. هالل العبيدي

 
18عاما

على غزو 
العراق

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر
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د. عبدالناصر سكرية

بعيد�  �خلارجي  �لعامل  �إىل  �إندفاعها  منذ 
�لوليات  د�أبــت  �ملزمنة،  �لد�خلية  عزلتها  عن 
يف  حمايد  كطرف  ذ�تــهــا  طــرح  على  �ملتحدة 
�ل�سر�عات بني �لب�سر ثم و�سيطا حلل �لنز�عات 
يف  �لن�سان«  »حقوق  تنا�سر  �أنها  �أ�سا�ص  على 
�لعامل، وتعمل لن�سر وتعميم �لدميقر�طية �أي�سا 
باإعتبارها زعيمة »�لعامل �حلر« وحاملة ر�سالته 
�أمم  �إىل   - �حل�سارة  ناقلة  �أي   - �لتح�سرية 

�لأر�ص جميعا.
هذ�  �سحة  �لوقائع  �أظهرت  مدى  �أي  فــاإىل 
�لدور �أو م�سد�قية �لفكرة �لتي روجتها �أجهزة 
�إىل  ووقوفها  �أمريكا  بحيادية  �لغربية  �لدعاية 
حرية  �ىل  �ملتطلعة  و�لأمم  �ل�سعوب  جــانــب 

ليرب�لية دميقر�طية؟؟

كيف ن�صاأت اأمريكا
دولــة  ن�سوء  على  خاطفة  نــظــرة  �إلــقــاء  �إن 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يعطي فكرة و��سحة 
عن �لأ�س�ص �لفكرية و�ملعايري »�لأخالقية« �لتي 
قامت على �أ�سا�سها هذه �لدولة �لعمالقة و�لتي 
معظم  على  ت�سيطر  �إمــرب�طــوريــة  �إىل  حتولت 

�لقر�ر �لدويل و�ل�سيا�سة �لعاملية. 
�إىل  و�سلو�  �لذين  �لأو�ئل  �ملهاجرون  ت�سكل 
�سجناء  من  حديثا،  �ملكت�سفة  �جلديدة  �لأر�ص 
�إجنلرت�  من  �إبعادهم  مت  ومنحرفني وجمرمني 
�لبعيدة  �لــقــارة  تلك  �إىل  �أوروبـــا  دول  وبع�ص 
تاأثريهم  و�إبعاد  منهم  �لتخل�ص  بغية  �ملجهولة 
�لوطنية  جمتمعاتهم  عــن  وخطرهم  �ل�سلبي 
�لأ�سلية. و�إلتحق بهم كثريون من �لعاطلني عن 
جتارب  خلو�ص  �ملتطلعني  �ملغامرين  �أو  �لعمل 
ثرو�ت  ك�سب  بهدف  �ملحيط  ور�ء  فيما  جديدة 
�لإ�ستعمارية  �لـــدول  تنبهت  �لأمــــو�ل،  وجــنــي 

السياسة

�ل�سائدة �آنذ�ك - وهي بريطانيا وفرن�سا - �إىل 
�لكبرية  و�إمكانياتها  �جلديدة  �لأر�ــص  ثــرو�ت 
مهاجرين  �إر�ــســال  �إىل  فــبــادرت  �مل�ستغلة  غري 
م�ستثمرين غازين �إىل �أن و�سلت �أعد�دهم �إىل 

ع�سر�ت �لآلف و�أكرث.
ــهــوؤلء  ل �لــطــيــب  �لإنــ�ــســاين  للتعامل  ــان  كـ
�سكان  قبل  من   - �لآفــاق  �سذ�ذ   - �ملهاجرين 
تعاطي  يف  �سلبي  �إنعكا�ص  �لأ�سليني؛  �أمــريكــا 
يكونو�  ــذيــن مل  �ل �لأ�ــســلــيــني  مــع  �ملــهــاجــريــن 
يعرفون �أطماعهم وو�سائلهم �ملخادعة ومكرهم 
�ملــهــاجــرون  تعامل  �لإ�ــســتــعــمــاريــة.  ودو�فــعــهــم 
�لإجــر�مــي  و�لعقل  �لإ�ستعمارية  �خللفية  بكل 
�لبالد  �بــنــاء  مــع  �أخــالقــي  ــال  و�ل �إن�ساين  �لــال 
�أنو�ع  �أقذر  و�أ�سحابها؛ فمار�سو� عليهم  و�أهلها 
و�لإبــادة  �لتقتيل  و�أ�ساليب  �لإجر�مي  �لتعامل 
حتى  �لأر�ــص،  و�إغت�ساب  و�لتهجري  �جلماعية 
فتاكة  جرثومية  �أوبئة  ن�سر  حد  �إجر�مهم  بلغ 
بهم  وثقو�  �لذين  �لنا�ص  على  باجلملة  للق�ساء 

و�ساعدوهم و��ستقبلوهم يف بالدهم. 
دولــة  يف  �لأمــريكــيــة  �لــوليــات  توحيد  وبعد 
يعتمد  مزور�  تاريخا  لذ�تها  �إ�سطنعت  و�حدة؛ 
ف�سار  و�ملــخــادعــة،  ــذب  ــك و�ل �لت�سليل  عــلــى 
»م�سرفة«  رمــوز�  �ملجرمني  وقادتها  روؤ�سائها 
ــوز�  رم منهم  �سنعو�  بــل  ل  �جلــديــدة  لــلــدولــة 
عاملية �إن�سانية ملا �أ�سموه �حلرية و�لدميقر�طية 
وحقوق �لإن�سان، و�إمنا على �لطريقة �لمريكية.
�لن�ساأة  ــد�ث  لأحـ �لإنــتــبــاه  �أ�ستطعنا  فـــاإذ� 
�إكت�ساف  ميكننا  هــذه،  �لأمريكية  و�لتكوين 
�لأمريكي،  �لنموذج  عليها  قــام  �لتي  �لأ�س�ص 
باجلملة  ــص  �ألأر�ـ �أ�سحاب  �لب�سر  �إبـــادة  فمن 
�حلقد  �ــســوى  نـــوع،  �أي  مــن  رو�دع  �أيـــة  دون 
يف  �لرغبة  وجــمــوح  �ملـــادي  و�لــهــو�ــص  و�جل�سع 
بريطانيا  حماربة  �إىل  و�لإ�ستمالك؛  �ل�سيطرة 
�ألتخل�ص  بغية  �لأم،  �ملهاجرين  جمتمع  وهــي 
و�ل�سيطرة؛  �لإ�ستغالل  لهم على  مناف�ستها  من 
�ملجرمني  و�إتخاذ  و�لوقائع  �لتاريخ  تزوير  �إىل 
هي  تلك  وطنية؛  ورمـــوز�  �أبــطــال  �لعن�سريني 

�لأ�س�ص �لتاريخية للعقل �لأمريكي. 
مل تكد �حلرب �لع�سكرية تنتهي حتى طلبت 
�مل�ساعدة  فو�تري  دفع  �ساعدتهم  ممن  �أمريكا 
وبالتف�سيل، وكانت بريطانيا  ونقد� وفور�  عد� 
يربطها  ما  كل  برغم  �لفو�تري  �سدد  من  �أول 
من �أ�سول �سكانية وم�سالح �إ�ستعمارية وتعاون 
وثيق، فاأرغمتها على ت�سليم ملفات م�ستعمر�تها 

�سم�ص  لــتــبــد�أ  �لأمــنــيــة  و�سجالتها  ــا  ــهـ و�أدو�تـ
�إمرب�طورية بريطانيا يف �لتنحي �إىل �أن غربت 
بعد هزميتها مبعارك �ل�سوي�ص 1956 يف م�سر.

�سارل  بزعامة  فرن�سا  حاولت  حينما  وحتى 
�لإ�ستقاللية  ببع�ص  لذ�تها  �لإحتفاظ  ديجول 
وجانب من حرية �ملوقف و�حلركة، ت�سدت لها 

�أمريكا وحاربت ديجول وحا�سرته.
�ل�سهيوين  �لــكــيــان  ــة  دولـ قــامــت  وعــنــدمــا 
�أول  �أمــريكــا  كانت  فل�سطني  يف  �لإ�ستعمارية 
و�أكرث من وقف معها و�أيدها و�أمدها بكل �أ�سباب 
�لقوة �ملادية و�لتحكم و�ل�سيطرة فهل ميكن �أن 
�سد  �لعرب  �سر�ع  �أو حمايد� يف  و�سيطا  تكون 

عدوهم �ل�سهيوين؟؟
و�ذ� كانت بريطانيا - ومعها فرن�سا - �أ�سا�ص 
ت�سنيع دولة �لكيان �لعن�سري �ل�سهيوين بدء� 
من معاهدة كامبل - بانرمان مرور� بوعد بلفور 
و�لبالد  فل�سطني  يف  �لعدو�نية  �سيا�ساتها  وبكل 
يف  كانت  �لأمريكية  �لر�أ�سمالية  فاإن  �لعربية، 
�أ�سا�ص ت�سكيل منظمة �حلركة �ل�سهيونية؛ بغية 
مو�ردها  و�إغت�ساب  �لعربية  �ملنطقة  �إ�ستعمار 

ومنع حتررها وتقدمها. 
ــك �لأ�ـــســـ�ـــص و�لــثــو�بــت  ــل ــن ت �إنـــطـــالقـــا مـ
كان  و�مل�سلحية  و�لنف�سية  �لعقلية  �لأمريكية: 

اإلحـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــام ألمــــــــــــــــــركــــــــــــــــــا!!!
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قدميا  قالت �لعرب �ن �لكرم يعني �ل�سجاعة ومل يجد �لعرب �سجاعا 
�أق�سى  بالنف�ص  �أي�سا و�جلود  �ل وكان كرميا جو�د� ولذلك قال �ساعرهم 

غاية �جلود.
�ملتنبي مبا عرف عنه من حكمة وتفاخر و�سجاعة، قال وتكرب يف  لكن 
و�ن  عظمية  �سغرية  كل  يرى  �ل�سغري  �أن  يوؤكد  مبا  �سغارها  �ل�سغري  عني 
تناهت يف �ل�سغر فهي غريزة �إذن يف نف�ص �ل�سغار وعقولهم، ويف جمتمعنا 
�لقيا�ص عليها يف  �لكثري ميكن  �لأمثلة  �لعامة هناك من  �ليوم ويف �حلياة 
�ريد �خلو�ص يف  ل  وهنا  �لكبار.  يقابله من ت�سرف  وما  �ل�سغار  ت�سرف 
و�ل�سجاعة  فالكرم  �لنا�ص  عامة  من  ومعروفا  مفهوما  �أ�سبح  ما  تفا�سيل 
�سغري  وهو  �لكرب  نف�سه  يف  يرى  لئيم  نف�ص  يف  جتتمع  ل  �سفات  و�ملرجلة 
فتكون �سلوكياته �نعكا�سا لذلك �ل�سعور بالدونية وعقدة �لنق�ص �لتي تبقى 
تالزم �أ�سحاب �لنفو�ص �ل�سغرية ولذلك فقد د�أبت �لعرب �ن ل تويل مقاليد 
�أمور �لنا�ص �ل لكبار �لنفو�ص و�عزة �لقوم جاها ون�سبا و�أرومة، وذلك كي 
�إذ�  ل تنعك�ص ت�سرفات �ل�سعور بالدونية وعقدة �لنق�ص على �لنا�ص فيما 
تولها �حد من هوؤلء �ملاأزومني يف نفو�سهم، لكن �لو�قع �ليوم يتحدث عن 
غري ذلك، فالكثري من هوؤلء قد تبو�أو� مو�قع متقدمة يف �ملجتمع و�حلياة 
و  �سلوكيات  من  نتوقع  فماذ�  �أيديهم  بني  �لنا�ص  و��سبحت م�سائر  �لعامة 

نتائج على �لأر�ص؟
�عمالهم  تدلك  وقد  �لنفو�ص  كبار  جتد  �حلياة  من  �لآخر  �لطرف  يف 
�لطيبة و�سريتهم �حلميدة عليهم، فهم منوذج يف �لأمانة و�لنز�هة و�ل�سرف 
و�سدق �حلديث، وكاأنهم من غري عاملنا، ملا �أ�ساب عاملنا  �ليوم من تد�عيات 
فكبار  �ليد.  ذ�ت  نظافة  وعدم  �حلر�م   �ل�سحت  و�كل  �لكذب  و�مر��ص 
�لنفو�ص كال�سم�ص تعطي �لدفء و�ل�سوء، وهي مرتفعة يف كبد �ل�سماء، وهي 
ع�سية على �لبتذ�ل فلي�ص مبقدور �ل�سغار جمار�تها و�لو�سول �ليها، فال 
تتوقعو� من �ل�سغري �إل ما هو �سغري مثله. هي معادلة �سدقتها �لتجربة عرب 
�لزمنة �لطويلة، ولهذ� يردد �لنا�ص �لمثال �لتي حتمل �وجه �ملدح وكذلك 
تلك �لتي تذم وكل حالة على حدة و�خري� �قول كما قالت �لعرب )�ذ� كانت 

�لنفو�ص كبار� تعبت يف مر�دها �لأج�سام(.

أ. علي الزبيدي

إذا كانت النفوس 
كبارا!!

في الصميم

 طبيب و كاتب عربي   �شحفي من العراق

�أو جمتمعة.  منفردة  �لعربية  �لبالد  مع  �لأمريكية  �ل�سيا�سة  تعاطي 
ومن �لنادر �أن جند ظاهرة �سعبية �و جتربة وطنية �إل ومتتد �إليها يد 

�لعدو�ن �لأمريكي لإحباطها �أو تدمريها.
على   - �لثانية  �لعاملية  منذ �حلرب  �لمريكية  �ل�سيا�سة  فهل يف 
�لتاريخية  ثو�بتها  عــن  تخليها  على  ــل  دلئ �يــة  يحمل  مــا   - �لأقـــل 
وبالتايل تعاملها كو�سيط حمايد يف �ل�سر�عات �لدولية كما تدعي؟؟ 
وحتديد� فيما يخ�ص بالدنا �لعربية وتطلعات �سعبنا �لعربي و�آماله 

يف �لتحرر و�لتقدم.
�لتاريخية  �لوقائع  فاإن  �ل�سهيوين  �لعربي  بال�سر�ع  يتعلق  فيما 
تثبت باليقني وقوف �لوليات �ملتحدة �إىل جانب �لعدو �ل�سهيوين يف 
كل �لظروف و�ملو�قف. تد�فع عنه وحتميه وتربر له جر�ئمه ومتده 
بكل �أنو�ع �لدعم �ملادي و�لع�سكري و�لعلمي و�ل�سيا�سي وحتارب �أية 
قوة عربية نا�سئة قد تهدده يف يوم ما مهما كان بعيد�. حتى �أنها مل 
�لكيان  يدين جر�ئم  �لأمن  و�حد يف جمل�ص  قر�ر  ولو  ت�سمح مبرور 

�أو �إعتد�ء�ته �ملتكررة على �سعب فل�سطني �لعربي �أو �أي بلد عربي.
على  د�مغا  دليال  �إل  �لعر�قي  �ل�ساأن  مع  تعاطيها  جتربة  ومــا 
عدو�نيتها وعد�ئها لكل جتربة وطنية ولكل رمز وطني حر. وحينما 
�لعر�ق  �سلمت  �لعر�قية  �لوطنية  �ملقاومة  �سربات  �أمــام  �سعفت 
جمتمع  لتفتيت  ت�ستخدمها  �حلــاقــدة  �لفار�سية  �ل�سعوبية  للقوى 
ما  وهــذ�  �لكثرية.  ثرو�ته  ونهب  وتروي�سه  �سعبه  و�إنــهــاك  �لعر�ق 
ينطبق على دورها يف �سورية ويف �ليمن و�سو�ها، ففي �لوقت �لذي 
جر�ئمه  عن  وت�سكت  �ل�سوري  �لنظام  حتمي  فاإنها  �حليادية  تدعي 
وت�سهل لكل من رو�سيا و�إير�ن وتركيا تدخالتها وتو�جدها �لع�سكري 

و�إقت�سام �سورية فيما بينهم جميعا. 
�أو  هي  ت�سنعها  حملية  �أدو�ت  على  �أمريكا  �إعتماد  و��سحا  بات 
�ل�سيا�سية  �ملعادلة  يف  �أ�سا�سيا  طرفا  تفر�سها  ثم  وتقويها  ترعاها 
�لد�خلية وتف�سل على مقا�سها قو�نني ود�ساتري متكنها من �أل�سيطرة 
وحتر�ص  و�لفئوية،  �لطائفية  �ملحا�س�سة  قاعدة  على  �مل�ستمرة؛ 
من  ملزيد  �أن�ساأتها  �لتي  �خل�سومات  وت�ستغل  �جلميع  على  �جلميع 

�لإبتز�ز و�ل�سيطرة و�لتحكم.
كل  خمــاطــبــة  �إل  لــنــا  يــبــقــى  ول 
فل�سطينية  وطنية  قــوة  �أو  �سخ�سية 
لها  تلجاأ  و�أل  ت�سدقها  �أل  عربية؛  �أو 
لأية  دعم  �أو  م�ساعدة  �أية  �إنتظار  يف 
كانت  مهما  عــربــيــة  �سعبية  ق�سية 
�ل�سيا�سة  ظــاهــر  مــع  متو�فقة  تــبــدو 

�لأمريكية �ملعلنة و�ملحكية.
�أمــريــكــا طـــرف �أ�ــســا�ــســي يف كل 
�لعدو�ن على �لأمة �لعربية ووجودها؛ 
فال ميكن �لإحتكام �إليها يف �أي دفاع 
لأية  حت�سيال  �أو  �لوجود  عن  عربي 
م�سلوبة،  حــريــات  �أو  منهوبة  حقوق 
�لكيان  �سيما  ول  �ملــعــتــدي  ــان  ك �أيـــا 
�ل�سهيوين؛ ومهما ت�سرتت باإدعاء�ت 
�أو  �لإن�سان  حقوق  �أو  �لدميقر�طية 

�إقامة �ل�سالم.
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السياسة

بعد فوز �لرئي�ص جو بايدن مبن�سب �لرئي�ص 
�ل�ساد�ص و�لأربعون للوليات �ملتحدة �لمريكية 
�لنووي  �لتفاق  �ىل  �لعودة  عن  �حلديث  جتدد 
�لرئي�ص  عليه  و�سادق  �برمه  و�لــذي  �يــر�ن  مع 
بايدن  وكــان  �أوباما،  بــار�ك  �ل�سبق  �لمريكي 
يف  للخارجيه  وزير�  كريي  وجون  للرئي�ص  نائبا 
تر�مب  دونالد  �ل�سابق  �لرئي�ص  جاء  ثم  حينه، 
�ملتحدة  �لـــوليـــات  �نــ�ــســحــاب  ــالن  ــاإع ب لــيــقــوم 
باأنه  و�سفه  و�لــذي  �لتفاق  هذ�  من  �لمريكية 
مثل  دولـــة  مــع  يح�سل  �ن  ميكن  �تــفــاق  ��ــســو�أ 
نتج عنه  وما  �لتفاق  ��ستغلت هذ�  �لتي  �ير�ن، 

جو بايدن والحنني الى اإلتفاق النووي مع ايران
و�إطــالق  �لعقوبات  رفــع  ومنها  مــن  ممــيــز�ت، 
قدر�تها  لتطوير  �ملجمدة،  �لير�نية  �لأمـــو�ل 
نفوذها  زيــادة  وكذلك  و�ل�ساروخية،  �لنووية 
خالل  من  �ملجاورة،  �لــدول  �سوؤون  يف  وتدخلها 
�إرهابية،  وجمموعات  ملي�سيات  ودعم  تاأ�سي�ص 
حليفة  دول  يف  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  بتهديد  تقوم 
�إ�سافة  �لمريكية،  �ملتحدة  للوليات  و�سديقة 
�ىل زيادة �لقمع و�نتهاكات حلقوق �لن�سان لدى 
�بناء �لقوميات و�ل�سعوب د�خل جغر�فية �ير�ن. 
و�لأ�سباب  �لــدو�فــع  على  �لــوقــوف  ولغر�ص 
�لتي جتعل �لرئي�ص جو بايدن و�إد�رته، وكذلك 
بع�ص �لدول �لأوروبية ميالني للعودة �ىل �لتفاق 
�لنظام  لأقناع  حماولت  مع  �ير�ن،  مع  �لنووي 
�لأير�ين لإجر�ء تعديالت على �لتفاق و�لتي ل 

تز�ل ترف�سها �ير�ن.
ميكننا ��ستنتاج �لآتي: 

1 ـ مت �لعـــالن عــن �لأتــفــاق �لــنــووي يف14 
�إ�ستمرت  2015  بعد خالفات حادة  متوز يوليو 
ــر�ن و�لـــدول  ــ �أكـــرث مــن ع�سرة �ــســنــو�ت بــني �إي
�لمن  جمل�ص  يف  �لد�ئمني  �لع�ساء  �خلم�ص 
و�أملانيا، لذلك يطلق عليه »خم�سة + و�حد« وكان 
�لطموحات  تقلي�ص  �لتفاق  من  �لهم  �لهدف 
�لير�نية ومر�قبة ن�ساطاتها �لنووية  لكي حتول 
رفع  مقابل  �لنووي  لل�سالح  �ير�ن  �إمتالك  دون 

�لعقوبات �ملفرو�سة على �ير�ن ب�سكل تدريجي.
قر�ر  باإ�ستغالل  ــر�ين  �لي �لنظام  قيام  ـ   2
�لرئي�ص �ل�سابق تر�مب بالن�سحاب من �لتفاق 
�لنووي لغر�ص �لتمل�ص من �لتز�ماتها �ملحددة 
مبوجب هذ� �لتفاق، و�لتي من �أهمها تخفي�ص 
ت�ستخدمها  �لتي  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  عدد 
كميات  �ىل  باإلإ�سافة  �ليور�نيوم،  تخ�سيب  يف 
حتت  بتخ�سيبها  �مل�سموح  �ليور�نيوم  ون�سبة 

��سر�ف �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.
3 ـ �إن �سيا�سة �لبتز�ز �لنووي �لتي مار�ستها 
ــادة عــدد �جــهــزة �لطرد  ــر�ن مــن خــالل زيـ �يـ
�ملركزي وتخ�سيب و�نتاج كميات من �ليور�نيوم 
خارج �حلد �مل�سموح به و�سعت �ملجتمع �لدويل 
�لو�سع  �أ�ستمر�ر  لن  خطرية  حتــديــات  �مــام 
�لقمعي  �لير�ين  �لنظام  �سيمكن  عليه  هو  كما 
غري  نووي  �سالح  �نتاج  من  و�ملتهور  و�لرهابي 

م�سيطر عليه وخالل فرتة زمنية ق�سرية. 
 4ـ  يف ظل عدم وجود رغبة من قبل �لوليات 
�خليار  �و  �لقوة  باإ�ستخد�م  �لمريكية  �ملتحدة 
�ليــر�ين  �لــنــووي  �مل�سروع  ملو�جهة  �لع�سكري 
لأ�سباب عديدة، يف مقدمتها �ملخاطر �لناجمة 
�ل�سمانات  توفر  وعدم  �خلطوة،  هذه  مثل  عن 
ب�سكل  �لربنامج  هــذ�  وتدمري  لنهاء  �لكافية 
حتت  �ملفاو�سات  �ىل  �لعودة  فاإن  لذلك  كامل، 

Mars 2021 / آذار 2021 العدد 31 14

أ.خالد النعيمي



�ملتاح  �خليار  يبقى  �ملانيا،   + �لأمن  �لع�سوية يف جمل�ص  د�ئمة  �لدول  مظلة 
للقبول  ــر�ين  �لي �لنظام  �جبار  على  قــادر�  يكون  قد  لأنــه  حاليا،  و�ملف�سل 
باإ�سافات وتعديالت تبدد خماوف �ملجتمع �لدويل و�لدول �لإقليمية، ب�سمان 
عدم مقدرة �ير�ن على �سناعة ��سلحة نووية، ويف حالة رف�ص �ير�ن لذلك 

ف�سيكون بالمكان �عادة �مللف �لير�ين للبحث يف جمل�ص �لمن. 
ـ رغم �لتطمينات �لتي طرحها بايدن وبع�ص �مل�سوؤولني �لوروبيني مبا   5
حول  �يــر�ن  مع  �لقادمة  �ملفاو�سات  باأن  ماكرون،  �لفرن�سي  �لرئي�ص  فيهم 
�لتفاق �لنووي �ست�سارك فيها كال من �لكيان �ل�سهيوين ودول �خلليج ممثلة 
تعترب  �ل�سهيونية  و�ملو�قف  �لت�سريحات  �ن  �إل  �ل�سعودية،  �لعربية  باململكة 
نف�سها غري ملزمة باأي مفاو�سات مع �ير�ن، و�ن �أمنها ومو�طنيها و�ملخاطر 

�مل�سروع  عن  �لناجمة 
�لــنــووي �لإيـــر�ين، هو 
ــن يـــحـــدد طــريــقــة  ــ م
مبا  ت�سرفها  و��سلوب 
�لقوة  ��ستخد�م  فيه 
ــذ�  �لــعــ�ــســكــريــة، وهــ
ذ�تـــه  بــحــد  �سي�سكل 
ــط عــلــى  ــغ ــس عـــامـــل �
جو  �لمريكي  �لرئي�ص 
ــه بعدم  ــ بــايــدن و�د�رت
ــر�ن  �لــتــ�ــســاهــل مــع �يـ
�لــعــودة �ىل  يف حــالــة 
�سمنها  ومن  �لتفاق، 
ــامــج  ــرن فـــتـــح مـــلـــف ب
ــاروخــي  ــ�ــس �يـــــر�ن �ل
وكذلك  للجدل  �ملثري 
دعـــمـــهـــا ملــجــمــوعــات 
ــارج  ــ ومــلــيــ�ــســيــات خ
حــدودهــا ومبـــا ميكن 
�رهابيا  عمال  �عتباره 
لال�ستقر�ر  مزعزعا 
ــ�ــســرق  �ل مــنــطــقــة  يف 
�لو�سط ودول �لإقليم.
�ـــســـتـــ�ـــســـهـــد  ـ   6
ــهــر  ــع و�ل�ــس ــي ــاب ــس �ل�

و�سيكون  و�ل�سيا�سي،  �لعالمي  و�لت�سعيد  �ل�سجالت  من  مزيد�  �لقادمة 
يتد�ولها  �لتي  و�لق�سايا  �لأخبار  مقدمة  يف  حا�سر�  �ليــر�ين  �لنووي  �مللف 
�حلرب  �أطار  يف  يدخل  �لت�سعيد  هذ�  من  وجزء  و�ملكتوب،  �ملرئي  �لعالم 
�لتنازلت،  لتقدمي مزيد� من  �لير�ين  �لنظام  �ركان  �ملوجهة �سد  �لنف�سية 
و�ن �لرئي�ص �لمريكي جو بايدن قد يف�سل �نتظار نتائج �لنتخابات �لير�نية 
�لقادمة يف �سهر حزير�ن يونيو 2021 قبل �ن يقدم على �ي خطوة جادة �جتاه 
�لتفاو�ص معها حول �مللف �لنووي، و�ستكون �ملفاجاآت حا�سرة كذلك �سو�ء من 
قبل تل �أبيب �لتي تر�قب وتر�سد �لتحركات �لإير�نيه فيما يتعلق بالربنامج 
وم�ست�ساري  لإيــر�ن  �ملو�لية  للمجموعات  حتركات  من  يجري  ما  �و  �لنووي، 
�حلر�ص �لثوري �لير�ين على حدودها �ل�سماليه يف �سوريا ولبنان، و�لتي تقوم 
مبالحقتها و��ستهد�فها على مد�ر �ل�ساعة، وكذلك �جلانب �لير�ين �لذي مل 
يعد ي�ستطيع حتمل وطاأة �لعقوبات �لمريكية وتاأثري�تها على �لو�سع �ملعا�سي 
و�لقت�سادي على �ل�سارع �لإير�ين، لذلك قد يعمد على خلط �لور�ق و�فتعال 

�حد�ث ومو�قف غري حم�سوبة.
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 كاتب وباحث �شيا�شي    

إنتخابات 
األسد 

ومآالت 
الوضع 

السوري

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

�ملح�سومة  �ل�سورية  �لرئا�سة  �نتخابات  �جر�ء  على  �لأ�سد  ي�سر 
ناجت  و�سعبها  �سورية  �ليه  ما و�سلت  و��سر�ره رغم  �سلفًا،  ل�ساحله 
خالل  �لأ�سد  نفذه  �لــذي  للهولوكو�ست  �لــدويل  �ملجتمع  ر�سا  عن 
وجود  �لر�سا  ومنبع  �سورية،  �سعب  بحق  �ملا�سية  �سنو�ت  �لع�سر 
�لكيان �ل�سهيوين على حدودنا وم�سايرة �لعامل مل�سالح هذ� �لكيان 
�لأ�سد  و�لذي كان  �ل�سوري وتدمري قدر�ته  تفتيت �ملجتمع  ب�سرورة 

رغم �سعار�ته �ملعادية لل�سهاينة عامال مهما و��سا�سيًا يف ذلك.
�لأ�سد �سي�سري يف �لنتخابات كما هو مقرر دون �ن يعري �هتمامًا 
لالأ�سد  �سرعية  )ل  �لقائل  �لثورية  �ملعار�سة  رفعته  �لــذي  لل�سعار 
و�نتخاباته(، ودون �نتظار نتائج م�سار �للجنة �لد�ستورية �لذي تبناه 
�لئتالف �ملعار�ص باإ�سر�ف دويل متو�فقًا مع �لنظام باإهمال ت�سكيل 
فرتة حكم �نتقايل كما ن�ص �لقر�ر �لأممي 2254، كما �ن �حلديث 
لقيادة  طال�ص  مناف  �لعميد  بقيادة  ع�سكري  جمل�ص  �ن�ساء  عن 

�ملرحلة �ملقبلة م�سيعة للوقت لإمتام �نتخابات �لأ�سد.
�سبع �سنو�ت مقبلة �سيم�سيها �لأ�سد باحلكم مبباركة �سهيونية 
وهي  �سورية  �سعب  بحق  جــر�ئــم  مــن  �رتكبه  عما  دويل  و�سمت 
�ل�سهيوين مربرً� ذلك  �لكيان  للتطبيع مع  كافية لإن�ساج �لظروف 
�سورية  لها  تعر�ست  �لتي  �لكونية(  باخلروج من مفاعيل )�ملوؤ�مرة 
ن�سف  وتهجري  وت�سريد  قتل  من  �تخذ  �نــه  رغــم  �دعــائــه،  ح�سب 
هذه  ملحاربة  ذريعة  �أجنبية  بجيو�ص  و�ل�ستعانة  �ل�سوري،  �ل�سعب 

�ملوؤ�مرة �لكونية. 
�ملهمة  �أجنز  قد  �لأ�سدين  نظام  يكون  �لتطبيع  عملية  بدء  مع   
�ملو�طن  تطويع  بعملية  عقود  قام خالل خم�سة  �أن  بعد  �ليه  �ملوكلة 
�سورية  وحــدة  وَجَعل  �لقومي،  همه  عن  ليتخلى  وجتويعه  �ل�سوري 
مع  يتالئم  مبا  وعرقية  طائفية  كانتونات  لت�سكيل  وقابلة  مهددة 
�ملطلب �ل�سهيوين، وعندها �ستتوقف �لأطر�ف �لدولية �لتي �سارعت 
بطلب �سهيوين حلمايته من �ل�سقوط �إثر ثورة �ل�سعب �ل�سوري عن 

دعمه ليبد�أ �لعد �لتنازيل للحقبة �لأ�سدية �ل�سود�ء يف �سورية.

أ.زياد المنجد

خالصة القول



السياسة

�لليبي  �حلــو�ر  ملتقى  د�خــل  �لت�سويت  مت 
�ملتحدة  �لأمم  �سكلته  �لذي  �لأخــرية  جولته  يف 
جمل�ص  �أعــ�ــســاء  مــن   13 بينهم  ع�سو   75 مــن 
�لأعلى  �ملجل�ص  �أع�ساء  من  ومثلهم  �لــنــو�ب، 
و�ل�سيا�سية  �لقبلية  �لأو�ساط  للدولة، وعدد من 
فــرب�يــر  ـ  �ــســبــاط   5 يـــوم  جنيف  يف  �ملختلفة 
حممد  ير�أ�سها  �لتي  �لثالثة  �لقائمة  �ملا�سي. 
مو�سى  وع�سوية  »�لــ�ــســرق«،  من  �ملنفي  يون�ص 
من  �لــاليف  �هلل  وعبد  »�جلــنــوب«،  من  �لكوين 
دبيبة  �حلميد  عبد  �حلكومة  ورئي�ص  »�لغرب«، 
�لر�بعة  �لقائمة  خ�سرت  فيما  »م�سر�تة«.  من 
�لتي يتزعمها عقيلة �سالح وع�سوية عبد �ملجيد 
جويلي  و�أ�ــســامــة  �جلــنــوب،  عــن  �لن�سر  �سيف 
للحكومة،  كرئي�ص  با�ساغا  وفتحي  �لغرب،  عن 
حيث فازت قائمة �لدبلوما�سي �لليبي �ملتحالف 
)�لإخــو�ن(  و�لبناء  �لعد�لة  حزب  مع  �ل�سابق 
حممد �ملنفي ورجل �لأعمال عبد �حلميد دبيبة 
بـ 39 �سوت، مقابل 34 �سوت ملناف�سيهما رئي�ص 
برملان �ل�سرق عقيلة �سالح، ووزير �لد�خلية يف 
�أن  �ملقرر  ومن  با�ساغا.  فتحي  �لوفاق  حكومة 
تتوىل �لقائمة �لفائزة بالت�سويت، �إد�رة �سوؤون 

لـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــا واإلصــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــع األمـــــــــــــــــريـــــــــــــــــكـــــــــــــــــي
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــخـــــــــــــــرجـــــــــــــــات الــــــــــــــــحــــــــــــــــوار

أ.نسيم قبها

رئا�سية  �نتخابات  �إجــر�ء  حتى  موؤقًتا،  �لبالد 
وبرملانية يف 24 كانون �لأول ـ دي�سمرب 2021. 

وقد �أعقب هذه �لنتائج تاأييد �إقليمي ودويل، 
حكومة  مثل  �لليبي  �لد�خل  يف  �لفرقاء  وكافة 
�ل�سر�ج يف طر�بل�ص، وجمل�ص نو�ب طربق �لذي 
بـ »دعم عمل  ير�أ�سه عقيلة �سالح و�لذي تعهد 

�حلكومة«.

�أما �لوليات �ملتحدة فقد دعت �إىل »�سمان 
�لخت�سا�سات  لــكــافــة  ــاء  ــن وب �سل�ص  ت�سليم 
�جلديدة«،  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �إىل  و�لو�جبات 
�أو  �ل�ستقر�ر  يهددون  بـ »حما�سبة من  متعهدة 
يقو�سون �لعملية �ل�سيا�سية يف ليبيا«. كما رحب 
�ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �لأمــني  من  كلٌّ  بالتفاق 
وجامعة �لدول �لعربية، و�لدول �لد�عمة خلليفة 

حفرت.
�ملكلفة   75 �ل  جلنة  عن  متخ�ص  ما  ولفهم 
و�لتي  �لــدولــة  يف  �لــقــيــاديــة  �ملــو�قــع  بانتخاب 
�لدولة،  ملجل�ص  رئي�ًسا  �ملنفي  حممد  �أفـــرزت 
وعبد �حلميد دبيبة من مدينة م�سر�تة رئي�ًسا 
�ملر�سحني  جميع  �أن  �إدر�ك  من  بد  ل  للوزر�ء، 
باللتز�م  خطيًّا  تعهدو�  قد  �حلكومة  لرئا�سة 
تــونــ�ــص،  يف  عليها  �ملــتــفــق  �لــطــريــق  بــخــارطــة 
�ملنا�سب  �ساغلي  �ختيار  معايري  تت�سمن  و�لتي 
�جلــديــدة؛  �لتنفيذية  �ل�سلطة  يف  �لــقــيــاديــة 
ورئي�ص  ونائباه  �لرئا�سي  �ملجل�ص  رئي�ص  وهــم 
�ملنق�سمة  �لتنفيذية  �ل�سلطة  وتوحيد  �حلكومة، 
منذ عام 2014، و�ل�سروع يف تطبيق حزمة من 
و�لقت�سادية  و�لع�سكرية  �لأمنية  �لإجـــر�ء�ت 
و�ل�سيا�سية تنتهي بانتخابات وحكومة د�ئمة يف 

كانون �أول/دي�سمرب �ملقبل.
وبالنظر �إىل �أن �ل�سلطة �ملنتخبة هي �سلطة 
موؤقتة ومقيدة باأجندة حمددة �سلًفا بـ »خارطة 
�ملتفقة  برلني  موؤمتر  خمرجات  وفق  �لطريق« 
جمل�ص  يف  ُطرحت  �لتي  �لأمريكية  �لروؤية  مع 
��ستقر�ر  »قانون  ��سم  حتت  �لأمريكي  �لنو�ب 
يف  �لــفــائــزة  �لكتلة  �أن  �إىل  وبالنظر  ليبيا«، 
�لغرب  �ملقبولة من قوى  �لكتلة  �لنتخابات هي 
وع�سابته  �سالح  عقيلة  ��ستبعاد  فــاإن  �لليبي، 
�لغرب  يف  با�ساغا  وفتحي  �لليبي،  �ل�سرق  يف 
�ملتحدة  �لوليات  عليهم  تر�هن  �لذين  �لليبي، 
�لأول  �ل�سف  قياد�ت  و��ستبعاد  �مل�ستقبل،  يف 
فيهم  مبــن  ليبيا  يف  �جلــدلــيــة  و�ل�سخ�سيات 
�مل�سري من  للدولة خالد  �لأعلى  رئي�ص �ملجل�ص 
�لو�جهة �ل�سيا�سية من �لقيادة يف هذه �ملرحلة، 
حكومة  بــاأنــهــا  �جلـــديـــدة  �ل�سلطة  وتــ�ــســويــر 
تكنوقر�ط؛ �إمنا يريدون خد�ع �أهل ليبيا �سيما 
�أمام  �لطريق  لتمهيد  وم�سر�ته؛  طر�بل�ص  يف 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  ومتكينها  »�خلا�سرة«  �لقوى 
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باأبعادها  قدميا  �لن�سان  و�أدركها  باإ�ستمر�ر  نتد�ولها  يرحم«..مقولة  ل  »�لتاريخ 
�ملختلفة لذلك و�سع عدة ��سرت�تيجيات للتهرب من �لو�سم �لذي قد يالحقه وحتفظه 
عنه �لذ�كرة �جلماعية يف تفا�سيلها �ملختلفة �لتي ن�سمي �أغلب م�سمونها تاريخا، وطبعا 

لكل �ل�سعوب تاريخ له زو�يا م�سيئة و�أخرى مظلمة وما بني �للونني هام�ص للمناورة.
ففي �لزو�يا �مل�سيئة علق �لن�سان م�سابيح متعددة �لألو�ن ومنق �أ�سو�ءها ب�سيا�ساته 

وتوجهاته �لإيديولوجيه وحالته �لنف�سية ومتطلباته �لجتماعية ليبدو يف �أبهى �سورة.
فكم من زعيم طبل له �سعبه وهو نكرة ل يحرك �ساكنا، وكم من �أحد�ث �سنعت 
مل  لأنهم  �لغياب  غمرهم  �بطال  من  وكم  �لتماثيل،  لهم  ون�سبت  �لكرتون  من  �أبطال 
�لزو�يا �مل�سيئة  �لهام�ص �ملوجود بني  �لألو�ن �ملتعددة ومل يتموقعو� يف  لونا من  يرتدو� 

و�لزو�يا �ملظلمة.
متطلبات  ح�سب  ومغيبة  مفقودة  حلقات  �لتاريخية  �لــرو�يــات  كل  يف  جند  لذلك 

�ملرحلة و�لر�هن و�لجتاهات و�ل�سيا�سات و�لأ�سخا�ص.
وتفا�سيل  و�أ�سخا�ص  �أحــد�ث  على  فيها  �ل�ستار  �أ�سدل  فقد  �ملظلمة  �لــزو�يــا  �أمــا 
لتكون مقربة �أبدية يخاف �لن�سان �أن ينب�ص فيها ذ�ت يوم فت�سعه �أمام �لعار و�لو�سم 
كحقيقة  �حلقيقة،  �إىل  ينظر  �أن  �لإن�سان  يخاف  �ملظلمة  �لزو�يا  هذه  يف  �لجتماعي، 
�لتي تعك�ص �سوره �ملختلفة، ل ميلك  عارية من كل �مل�ساحيق كي ل يفجع يف ب�ساعتها 
و�ملناق�ص  �ملتناق�ص،  حمتو�ها  بكل  »�للهو«  م�ساحة  �نعكا�سات  مو�جهة  على  �لقدرة 
�أن  من  �ملظلمة خوفا  �أعماقه  �ل�سبل جتاه  به  و�ساقت  فتجاوزته  عليها  �ملتفق  للمعايري 

يفقاأ عينيه يف �أوديبية قد تتكرر من �أزمنة �لأ�سطورة �لغابرة.
فظلت �ل�سعوب تخاف نب�ص مقابر �لتاريخ كي حتافظ على �لثوب �ملزرك�ص لبطولتها 
فالإن�سان  و�لنف�سي،  �لفردي  �لو�سم  من  ينطلق  �لذي  �لجتماعي  �لو�سم  من  وتهرب 
يف  �سيدخل  �لذي  �لنف�سي  و�لعقاب  و�لندم  بالذنب  �ل�سعور  من  هروبا  �لتاريخ  يزيف 
دو�مته، ومع تطور وترية �لأحد�ث ��سبح تزييف �لتاريخ مبثابة �أحد ميكانيزمات �لدفاع 
�إليها، لذلك نقر�أ نف�ص �لوقائع بتفا�سيل عديدة وخمتلفة ومن خالل  �لتي يتم �للجوء 
هذه �مليكانيزمات يد�ري �لإن�سان �سو�أته، ويظل قابعا يف د�ئرة خوف مربر من حكمة 

�لوقت �لذي ي�سقط ورقة �لتوت  ويحيله للعقاب �ل�سايكولوجي.

تزييف التاريخ..أوالهروب من 

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض
و�لد�ئمة بعد �نتهاء مهمة �لرئا�سة و�حلكومة �ملوؤقتة من �حتو�ء �لقوى 
رئي�ص  �ختيار  معايري  و�أن  وبخا�سة  �خلارجية،  �لقوى  وجلم  �لد�خلية 
�ملجل�ص �لرئا�سي قد �أ�سندت �ملن�سب �لأعلى �إىل �ل�سرق ومنحت نائبيه 
للغرب و�جلنوب، وحددت من�سب رئي�ص �لوزر�ء ب�سخ�سية من �لغرب؛ 
ومو��سلة  �لليبي،  �لغرب  قــوى  يف  تكمن  �لرئي�سة  �مل�سكلة  �أن  وذلــك 
و�لنفالت  �ل�سالح  و�نت�سار  و�لنتفا�ص،  �لرف�ص  �لغربية  �ملنطقة  �أهل 
�لأمني، �لذي يحول دون حتكم مو�يل �لوليات �ملتحدة بالدولة، ويوؤثر 
و�ل�سحر�ء،  �ل�ساحل  ومنطقة  و�جلز�ئر  وتون�ص  م�سر  ��ستقر�ر  على 
على  و�لعمل  وتيئي�سه  �ل�سعب  تدجني  يف  �ل�سري  يحتم  �لذي  �لأمر  وهو 
يد  على  �لنز�ع  و�إنهاء  �ملقاتلة،  وف�سائله  �لليبي  �لغرب  �أهــل  �حتو�ء 

ممثلني منهم.
وقد تعهد رئي�ص �لوزر�ء �ملنتخب عبد �حلميد دبيبة بـ »�إنهاء �لنز�ع«، 
�جلميع  مع  و«�لعمل  دميقر�طية«،  �أ�س�ص  على  �لنتخابات  ــر�ء  و«�إجـ
م�سكلة  و«حل  ومناطقهم«،  و�أطيافهم  ومكوناتهم  �أفكارهم  باإختالف 
�لكهرباء و�ل�سيولة«، و«ح�سر �ل�سالح يف يد �لدولة«، و«تطوير �لعالقات 
مع دول �جلو�ر«. وبالتايل فاإن �مل�ستجد�ت ل تعرّب عن تغيري يف قو�عد 
�للعبة بقدر ما هي �لتفاف �أمريكي على معطيات �لو�قع �لذي �أوجدته 
�لدولية  للقوى  �إدخالها  �ل�سعبي، وعرب  عرب رجالتها لحتو�ء �حلر�ك 
و�لإقليمية لتاأجيج �لتناف�ص و�خلالفات بينهم؛ وذلك بعد �أن ��ستنفدت 
�لتي  �ل�سخ�سيات  خاللها  من  ُتعيد  �آلية  و�سممت  كله،  ذلك  مربر�ت 
تريدها �إىل �حلكم بتو�فقات �سيا�سية و�سرعية »�سعبية« ي�سرف عليها 
يف  در��سته  �أثناء  للقذ�يف  مــوؤيــًد�  كــان  �لــذي  »�ملتلون«،  �ملنفي  حممد 
فرن�سا، و�لذي حتالف مع حزب �لعد�لة و�لبناء »�لإخو�ن«، وحتالف مع 

�لقوى �لوطنية بقيادة رجل �أمريكا حممود جربيل. 
وهذ� ما يف�سر �لرتحيب �لدويل مبن يف ذلك م�سر وفرن�سا و�ليونان 
للعملية  �ستيفاين  و�سف  ويف�سر  �سالح،  وعقيلة  حلفرت  �لــد�عــمــني 
�أن  �ملتوقع  ومن  تاريخية،  حلظة  باأنها  جنيف  �سو�حي  يف  �لنتخابية 
�لأمن  جمل�ص  من  بقر�ر  �جلديدة  �حلكومة  �ملتحدة  �لوليات  حُت�سن 
رئي�ص  به  طالب  ما  وهو  �لد�خلية،  و�لعر�قيل  �خلارجي  �لتدخل  �سد 

�حلكومة �ملنتهية وليته فائز �ل�سر�ج.
قوى  �حتو�ء  على  دبيبة  �حلميد  عبد  يعمل  �أن  �أي�سًا  �ملتوقع  ومن 
�لغرب يف طر�بل�ص وم�سر�ته و�إد�رة �لعالقة مع تركيا وحتديد مهمتها، 
�لليبي،  و�جلنوب  �ل�سرق  قوى  �إنتاج  �إعادة  و�لكوين  �ملنفي  يتوىل  فيما 
ومن ذلك جلم �لطموحات �ل�سخ�سية خلليفة حفرت وتوحيد �ملوؤ�س�سات 
�ملوؤ�س�سات  �إىل  منت�سبيها  و�سم  �مل�سلحة،  �ملجموعات  قــادة  و�حتو�ء 
�ل�سالح  و�حتكار  نظامية،  قو�ت  وت�سكيل  و�ملدنية،  و�لأمنية  �لع�سكرية 
�لذين  �لطو�رق  ذلك  يف  مبا  �ملجتمع،  على  �ل�سيطرة  وب�سط  للدولة، 
حتر�سهم فرن�سا على �لنف�سال يف �جلنوب، وحتجيم �لتدخل لكل من 
و�إي�سال  �لنتقالية  �ملرحلة  رعاية  و�لعمل على  وتركيا،  ورو�سيا  فرن�سا 
�لبالد �إىل �ل�ستحقاق �لنتخابي، وهذ� ما �أثار �نزعاج ماكرون ودعاه 

�إىل �ملطالبة باإخر�ج تركيا جلنودها من ليبيا. 
ويدل على ذلك تاأمني مبعوثة �لأمم �ملتحدة تويل �حلكومة مهامها 
»خارطة  لأن  حجبها؛  �أو  للحكومة  �لثقة  �لــنــو�ب  جمل�ص  منح  �سو�ء 
منطقة  يف  وو�سعتها  �لأممــيــة  �ملبعوثة  عليها  �أ�ــســرت  �لتي  �لطريق« 
حمرمة قد عاجلت هذه �مل�ساألة عرب �آلية ف�ص �لنز�ع وهي �لعودة �إىل 
ملتقى �حلو�ر �ل�سيا�سي للت�سديق على �حلكومة يف حال �لتنازع حولها. 
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السياسة

أ.إنصاف سلسبيل

عفو رئاسي على سجناء الحراك عشية سنته الثانية
الجزائريون يحتفلون بالذكرى في مسرات حاشدة

    �شحفية جزائرية

لــقــي �لــعــفــو �لــرئــا�ــســي عــلــى �ــســجــنــاء �لـــر�أي 
�ل�سعب  و�ــســط  ور�ــســى   �إ�ستح�سانا  بــاجلــز�ئــر 
كاملتني  �سنتني  طيلة  طــالــب  �لـــذي  �جلــز�ئــري، 
بــاإطــالق �ــســر�ح عــدد مــن �لأ�ــســمــاء �لتي �سجنت 
�أخــرى  تهم  �أو  ت�سريحاتها  �أو  مو�قفها  ب�سبب 
على  و�لتحري�ص  �ملرخ�ص  غري  �لتجمهر  تخ�ص 
�لتظاهر عرب و�سائل �لتو��سل �لإجتماعي، وغريها 
�ملناه�سة  �ل�سعبية  بامل�سري�ت  �ملرتبطة  �لتهم  من 
للنظام �ل�سابق، لياأتي قر�ر رئي�ص �جلمهورية عبد 
للحر�ك  �لثانية  �لذكرى  مع  تز�منا  تبون  �ملجيد 
�ملبارك �مل�سادف ل22 فرب�ير و�لذي مت تر�سيمه 
كيوم وطني �إعرت�فا ب�سلطة �ل�سعب ودوره �لبارز يف 
�إحد�ث �لتغيري و�إنهاء 20 �سنة من  �حلكم �لفا�سد 

يف �لبالد.
وقد �سمل �لعفو �لرئا�سي 60 معتقال مت �لفر�ج 
خطاب  عــقــب  مــبــا�ــســرة  تــدريــجــي  ب�سكل  عنهم 
�لرئي�ص تبون منهم �لنا�سط �ل�سيا�سي ر�سيد نكاز 
و�لإعالمي خالد در�رين و�أ�سماء �أخرى مثل تهامي 
وفي�سل  �سايح  وع�سام  مقر�ن  وعلي  �ملالك  عبد 
زغاد  وغريهم من �ملعتقلني �لذين ر�فقتهم طيلة 
باإطالق  متو��سلة  �سعبية  مطالب  �سجنهم  فــرتة 

�سعبه  ملطالب  تبون  �لرئي�ص  لي�ستجيب  �سر�حهم 
بهذ�  ليمت�ص  للحر�ك،  �لثانية  �لــذكــرى  ع�سية 
�عتقال  �عتربو�  �لذين  �حلر�كيني  غ�سب  �لقر�ر 
منا�سلي �حلر�ك و�مل�سري�ت �ل�سلمية قمعا من قبل 

�ل�سلطة للحريات يف �جلمهورية �لثانية.
يف  �أعلن  قد  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ص  وكــان 
بد�أ  �لدولة  يف  هامة  قــر�ر�ت  عن  �لأخــري  خطابه 
وجهها  �لتي  كلمته  من  �ساعة   48 بعد  بتج�سيدها 
تعديل  و�إجــر�ء  �لربملان  بحل  �لأمر  ويتعلق  لالأمة، 

مبوجبه  قــرر  �لــــوزر�ء،  مــن  عــدد�  �سمل  حكومي 
و�لــرتكــيــز على  �لــوز�ريــة  ــر  ــدو�ئ �ل عــدد  تقلي�ص 
�لفعالية يف �مليد�ن باإقحام كفاء�ت جديدة ح�سبما 
�لــقــر�ر�ت  هــذه  وتعترب  للرئا�سة.  بــيــان  يف  جــاء 
خا�سة تلك �ملتعلقة بحل �ملجال�ص �لولئية و�لبلدية 
�إنتخابات  وت�سبيق  �لــوطــنــي  �ل�سعبي  و�ملجل�ص 
ت�سريعية من �أهم �ملحاور �لتي �رتكز عليها برنامج 

�لرئي�ص و�لتي بد�أت تتج�سد تدريجيا.
ت�ساورية  لــقــاء�ت  �لــقــر�ر�ت  هــذه  �سبق  كما 
�حلزبية  �لت�سكيالت  مبختلف  �لرئي�ص  جمعت 
�ىل  �لعالج  رحلة  من  معافى  عودته  بعد  مبا�سرة 
�أملانيا، ف�سال على �إقر�ر قانون جديد لالنتخابات، 
�أر�ص  ويرتقب �جلز�ئريون حتقيق تطلعاتهم على 
�لدو�ئر  مهام  �إطــار  يف  �لتغيري  و�حـــد�ث  �لــو�قــع 
معي�سة  م�ستوى  بتح�سني  �أول  �ملطالبة  �لــوز�ريــة 
�لبريوقر�طية  على  و�لق�ساء  �جلز�ئري،  �ملو�طن 

و�لف�ساد.
ــذي تــتــعــاىل دعـــو�ت  ــوقــت �لـ ــاأتــي هـــذ� يف �ل ي
مو�طنون  خــرج  بعدما  بقوة  �حلــر�ك  �ىل  للعودة 
ببع�ص �لوليات �ل�سرقية يف م�سري�ت �سلمية ع�سية 
�لعهود  كافة  بتج�سيد  للمطالبة  �لثانية  �لذكرى 
�حلكم،  توليه  قبل  �ملنتخب  �لرئي�ص  قطعها  �لذي 
ما  و�إقتالع  �جلدري  �لتغيري  مطلب  على  م�سرين 
تبقى من جذور �لف�ساد من بقايا �لنظام �ل�سابق، 
كما خرج �ل�سعب �جلز�ئري يوم 22 فرب�ير لإحياء 
�ل�سنة �لثانية من عمر �حلر�ك �لذي �أ�س�ص بوعي 
و�حدة  دم  قطرة  دون  جديدة  جلمهورية  وحنكة 
وكان مثال للمطالبة بحق �ل�سعوب ومنوذجا ناجحا 

يف حتقيق �لتغيري و�لإطاحة بالأنظمة �لفا�سدة.
وكان قر�ر تكري�ص يوم 22 فرب�ير، يوما وطنيا 
�سريحا  ــا  �إعــرت�ف �جلــز�ئــريــة  �ل�سلطة  قبل  مــن 
بنجاح �حلر�ك �ل�سعبي �لذي �أ�سبح �سمن �أجندة 
بعدما  باجلز�ئر  �لوطنية  و�لحتفالت  �ملنا�سبات 
حرر  �لـــذي  ــارك  ــب �مل ــاحلــر�ك  ب �لرئي�ص  و�سفه 
�لأبرياء  �ل�سجناء  بع�ص  دفعه  ما  برغم  �جلز�ئر، 
من ثمن مقابل دفاعهم عن مطالب �ل�سعب وحرية 

�لر�أي.
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أ.أسامة األشقر 

إستراتيجية توزيع المكاسب

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

�ل�سعبية  �لــ�ــســني  جــمــهــوريــة  تــ�ــســتــخــدم  عــقــود  مــنــذ 
حميطها  يف  مــ�ــســاحلــهــا  لتحقيق  عـــدة  ��ــســرت�تــيــجــيــات 
�لآ�ــســيــوي و�لــعــاملــي، ولــفــرت�ت طويلة حــاولــت �لــدخــول يف 
ويف  �لإقليم  يف  لها  مناف�سة  دول  مع  �أيديولوجية  �سر�عات 
�أن  مفادها  لقناعة  و�سلت  �ملطاف  نهاية  ويف  ككل،  �لعامل 
�لآخرين  وم�سالح  لتحقيق م�ساحلها  �لأمثل  �لإ�سرت�تيجية 
هي ��سرت�تيجية توزيع �ملكا�سب، �أي �أن ل تنح�سر �ملكا�سب 
كفاءة  و�لأكرث  �لأقوى  �لطرف  على  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
�لأطــر�ف  �إعطاء  ومتنوعة  عدة  وبطرق  يتم  �أن  بل  وقــدرة، 
�ل�سريكة �لأخرى جزء� من �ملكا�سب �ملتحققة وهذ� ما تعمل 

عليه منذ �سنو�ت عديدة. 
�أهد�فها  حتقق  �لإ�سرت�تيجية  هذه  �أن  ويبدو  �لآن  حتى 
�لدويل  �لهرم  قمة  من  تقرتب  �ليوم  فال�سني  كبري،  ب�سكل 
يف خمتلف �جلو�نب، حتديد� �لقت�سادية و�ملالية و�ستحقق 
طفر�ت قوية خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة، مما �سيوؤهلها 
ح�سب معظم مر�كز �لأبحاث و�لدر��سات �ل�سرت�تيجية لتكون 
�لدولة �لأوىل يف �لعامل يف عديد �ملجالت، بل �أنها �ستتفوق 
على �لوليات �ملتحدة �لأمريكية حتى يف جو�نب كانت تعتقد 
�ل�سرت�تيجية  هذه  �أن  ومبا  لوحدها.  حتتكرها  �أنها  �أمريكا 
مت�سعبة  م�سالح  ولها  كبرية  دولــة  مع  باهر�  جناحا  حتقق 
فالأجدر  �أخرى،  دولة  �أي  تفوق حتديات  وتو�جهها حتديات 
�إذ� �أن تنجح مثل هذه �لإ�سرت�تيجية يف �لعالقات �لبينية بني 
يرثى  �لعربية  �جلامعة  �أ�سبحت  بعدما  �لعربي،  �لعامل  دول 
ي�سبح  وجــودهــا.  ومــربر�ت  �أهــم عنا�سر  تفقد  ــد�أت  وب لها 
من �ملنطقي و�ملعقول جد� �أن يطرح �ل�سوؤ�ل �لتايل: ملاذ� ل 
وجناحها  جناعتها  �أثبتت  و�لتي  �لآخرين  بخرب�ت  ن�ستعني 
وقدرتها على جتاوز �مل�ساعب و�لعقبات وحتقيق �لإجناز�ت؟ 
خما�ص  بحالة  جمتمعة  �لعربية  �لـــدول  مــرت  فبعدما 
ع�سرية فيما ��سطلح على ت�سميته جتاوز� بالربيع �لعربي وما 

حلق به من تدخالت دولية يف �ل�سوؤون �لد�خلية للدول �لعربية 
ز�لت  ما  دموية  �سر�عات  من  �لتدخالت  هــذه  خلفته  ومــا 
�آثارها ماثلة �أمامنا حتى يومنا هذ� وما تبع ذلك من جائحة 
عاملية �سربت �لب�سرية جمعاء و�أدت لوفاة مئات �لآلف من 
�لب�سر، و�سربت �قت�ساديات دول �لعامل �أجمع و�سببت حالة 
�سيما  ل  �ملختلفة  �حلياة  جمــالت  يف  �ل�سديد  �لرت�جع  من 
�لقت�سادية منها، و�أخري� ولي�ص �آخر� موجة تطبيع �لعالقات 
بع�ص  مــن  ــك خوفا  وذل و�إ�ــســر�ئــيــل  �لعربية  �لـــدول  بــني  مــا 
�ملتالحقة  �لتطور�ت  �لإقليمية وغريها. كل هذه  �لتهديد�ت 
جمرب  �آخــر  مبنطق  �لتفكري  علينا  تفر�ص  مت�سارع  ب�سكل 
ونتائجه م�سمونة وجمهورية �ل�سني �ل�سعبية �أكرب دليل على 
جناح هذ� �لنموذج، �أو �ل�سرت�تيجية �لتي �أطلق ��سرت�تيجية 
��سرت�تيجية  هي  للكلمة  �لأدق  وباملعنى  �ملكا�سب،  توزيع 
�لعقد  يف  دليلنا  تكون  �أن  ميكن  و�لتي  مغلوب،  ول  غالب  ل 
�لقادم وذلك لتجاوز ما خلفه �لعقد �ملن�سرم �لذي تدهورت 
وكبري،  مت�سارع  ب�سكل  و�لعربية  �لفل�سطينية  �حلالة  فيه 
�لأو�ساط  على  �لفكرة  هذه  طرح  يتم  �أن  جد�  �ملمكن  فمن 
�لفل�سطينية كافة و�خلروج ب�سيغة تر��سي وتو�فق مقبولة ل 
يكون �أحد �لأطر�ف فيها خا�سر، ومن هذ� �ملنطلق ميكن �أن 
يطرح �لفل�سطينيون هذه �لفكرة على دول حمورية باملنطقة 
كم�سر و�ل�سعودية ومب�ساركة دول ك�سوريا و�لعر�ق كو�سطاء 
حمتملني حلل �لأزمات �ملتفاقمة يف �لإقليم مما يعني جتنيب 
�إ�سافية وبناء قاعدة �نطالق خمتلفة يلتقي  �ملنطقة حروبا 
�جلميع حتت �سقفها يف �سيغة خمتلفة هذ� �ملرة بحيث يتم 
توزيع �ملكا�سب �ملتحققة على جميع �لأطر�ف، فتخرج جميع 
�لدول ر��سية ول ي�سعر �أحد �لأطرف بالغنب �أو �ل�ستهد�ف، 
وبذلك تكون قد حتققت غايات و�أهد�ف جميع دول �لإقليم.   
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السياسة

�جلاري  �لعام  من  �لثاين  �سهركانون  ختم 
�أكرث من  �أيامه �لأخرية مبقتل مو�طن و�سقوط 
مدينة  يف  جــرت  ��ستباكات  يف  جريح  مائتي 
غا�سبني  وحمتجني  �لأمــن  قــو�ت  بني  طر�بل�ص 
�حلكومة  �أقــرتــه  �لــذي  �لعام  �لعزل  قــر�ر  من 
�للبنانية تكر�رً�، م�سيفة �أزمة توقف �لعمل �ىل 
�لأزمات �ملعي�سية �ملرت�كمة و�لو�سع �لقت�سادي 
�ملودعني  �أمـــو�ل  �لبنوك  ومــ�ــســادرة  �ملتدهور 
بال�سلل  �لقت�سادية  �لعجلة  �أ�ساب  ما  لديها 

�سبه �لتام.
�ملدينة  قياد�ت  فيه  �لذي غابت  �لوقت  ويف 
�ل�سيا�سية عن �ل�سمع، قام عدد من �أبناء �ملدينة 
عبد  �ساحة  يف  و�لتجمع  �لتظاهر  �ىل  بالدعوة 
�أ�سبحت  و�لتي  �لنور(  )�ساحة  كر�مي  �حلميد 
ت�سرين   17 يف  �لأو�ساع  على  �لثورة  بد�ية  منذ 
للتجمع  �لأبـــرز  �ملكان   2019 �لعام  من  �لأول 

�لفرت�ت  يف  ��ستقطبت  بحيث  و�لإعــرت��ــســات 
من  و�ملت�سررة  �لر�ف�سة  �لقوى  كل  �ل�سابقة 
كافة من  �ملناطق  �ملرتدي من  �لو�سع  ��ستمر�ر 
�ل�سمال �ىل �جلنوب و��سبحت �لنقطة �ملركزية 

للتجمعات و�نطالق �لتحركات.
�ل�سيطرة  �ملرة خرج عن  �لو�سع هذه  ولكن 
تــردي  ظــل  يف  يتفاقم  �أن  لــه  ــد  �أريـ �أو  متــامــًا، 
�لقت�سادية  �ملــ�ــســتــويــات  كــل  عــلــى  ــاع  ــسـ �لأو�ـ
و�لتعليمية  و�ل�سحية  و�لجتماعية  و�ل�سيا�سية 
ظل  ويف  رهيب،  ب�سكل  ترت�جع  ��سبحت  و�لتي 
�أزمات  من  تعاين  �لتي  �لدولة  و�إهمال  تر�خي 
�مللفات  مــن  للعديد  �إد�رة  �ــســوء  مــن  بنيوية، 
مفا�سلها  على  �لقائم  �لت�سلط  �ىل  �حليوية، 
وما  »�لكورونا«  جائحة  �جتياح  �ىل  �لأ�سا�سية، 
�أدى �ليه �لتخبط يف �لتعامل معها على م�ستوي 
�ىل  و�ملتوفني  �مل�سابني  عــدد  رفــع  ما  �لوطن، 

وعــدم  �ملــر�ــص  لنت�سار  و�أدى  كــبــرية،  ــام  ــ �أرق
يف  �لبلد  و�أوقــع  �لتلبية  على  �مل�ست�سفيات  قدرة 

�ملحظور.
و�سائل  فيها  ت�سيق  كطر�بل�ص،  مدينة  ويف 
على  بها  حلق  �لــذي  �لإجــحــاف  ب�سبب  �لــرزق 
ت�سبح  و�لتهمي�ص،  �لإهمال  من  طويلة  فرت�ت 

�حلياة �أ�سعب.
لرف�ص  �لتحركات  قامت  ذلــك،  كل  ظل  يف 
�حلكم،  هو  �ل�سارع  ي�سبح  وحني  �لو�قع،  هذ� 
على  �ل�سيطرة  �إمكانية  �ل�سعوبة  من  ي�سبح 
�لذي  �ل�سلمي  بال�سكل  عليه  و�لإبقاء  �حلــر�ك 
من  �مل�ستفيدين  بع�ص  وجــود  �أن  كما  له،  �أريــد 
د�ص  لــهــوؤلء  يتيح  �ل�ساحة  يف  �لفو�سى  ن�سوء 
بع�ص �مل�ساغبني لقاء �إفادة مادية لهم، وهو ما 
كان يح�سل �سابقًا، وكان �لعقالء يتدخلون ملنع 

تفاقم �لأمر.
خمتلفًا،  كـــان  �ملـــرة  هـــذه  �لــو�ــســع  �أن  �إل 
�حلكومي  و�ل�ستباك  تز�يد،  �لالعبني  فعدد 
عون  مي�سال  �جلمهورية  رئي�ص  بني  �أ�سده  على 
�سعد  �ملكلف  �حلكومة  ورئي�ص  ي�ساندونه،  ومن 
من  متثله  مبا  وطر�بل�ص  ومــوؤ�زريــه،  �حلريري 
ثقل �سني يف �جلمهورية، ومع كل �لإهمال �لذي 
�أ�سابها وي�سيبها، تبقى، يف نظر �ملت�سارعني، 
�لذي من  �لربيد  تكون �سندوق  �أن  �لأقدر على 
يعنيه  من  �ىل  �لر�سائل  �ي�سال  ميكن  خالله 

�لأمر... 
ما �لذي �أدى �ىل خروج �لأمر عن �ل�سيطرة؟ 
هل هو �لإهمال �أم هو �لتو�طوؤ ل�سرب ��ستقر�ر 
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لماذا اإلرهاب؟!!!
�لعامة  �لأمالك  �أحد�ث طر�بل�ص هي �لعتد�ء على  للموقوفني يف  �ملوجهة  �لتهمة  �أن كانت  بعد 
و�ل�سغب و�إحد�ث �لفو�سى، ومت حتويل �مللف �ىل حمكمة �جلنايات للك�سف عن �ملحر�سني. ��ستعاد 
�ملفو�ص لدى �ملحكمة �لع�سكرية �مللف، ومت تغيري �لتهمة �ىل �لنت�ساب ملنظمة �رهابية مما يعني �أن 
�لق�سية �سيتم ت�سنيفها حتت بند )�لإرهاب( ما يعيد �حلديث عن �سيطنة )طر�بل�ص( و��ستعادة 

نغمة )قندهار(.
�ل�سوؤ�ل: هل هناك �سعي لعدم �لك�سف عن �ملحر�سني �حلقيقيني لعمليات �ل�سغب و�لحر�ق �لذي 
�لتهمة  �أحد �لأجهزة �لأمنية معني باملو�سوع ومت تبديل  �ل�سرعية و�لبلدية؟ وهل �ن  مت يف �ملحكمة 

للفلفة �لق�سية وعدم ك�سف �مل�ستور!؟ 

لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان:   - طــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــلــــــــــــــــــس  فـــــــــــــــــــــــي  »الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــوف«  لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــة 
من يخطط  لشيطنة المدينة ومن هو المستهدف؟

لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان:   - طــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــلــــــــــــــــــس  فـــــــــــــــــــــــي  »الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــوف«  لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــة 
من يخطط  لشيطنة المدينة ومن هو المستهدف؟



هل بد�أت �لذ�كرة يف طر�بل�ص تفقد مكوناتها؟
كثريون  بــد�أ  �أن  بعد  �لــذ�كــرة  يعيد  من  �ىل  ونا�سها  �ملدينة  حتتاج  وهــل 

يفقدون ذ�كرتهم؟
�أل ُيخ�سى �أن يكون يف فقد�ن �لذ�كرة..فقد�ن �لر�سد؟

�لأو�ساع  من  ل�سوؤونها،  �ملركزية  �ل�سلطة  �إهمال  من  �ملدينة  عانت  لطاملا 
�ملرفاأ..  �ملياه..  �لهاتف..  �لكهرباء..  �ملر�فق:  لكل  و�سوًل  �ملهرتئة،  �لإد�ريــة 
�لبيئة  وق�سايا  �لر�سمي  و�لتعليم  �جلامعة  ن�ستثني  ول  �مل�سفاة..  �ملعر�ص.. 
وعلى ر�أ�سها مكب �لنفايات �ل�سهري �لذي �أ�سبح جباًل ي�ساهي جبال لبنان.. 

ونحن يف �لطريق لإن�ساء جبل جديد!؟
من  �ملا�سي  �لثاين  كانون  �سهر  نهاية  يف  جــرى  ما  �لكالم  هــذ�  منا�سبة 
تظاهر�ت �أدت لإحر�ق ق�سم من مقر �ملحكمة �ل�سرعية �ل�سنية د�خل �سر�ي 

طر�بل�ص، و�إحر�ق مبنى بلدية طر�بل�ص.
و�حلال  فكيف  ُتن�سف،  �أن  �لرخاء  �أوقات  �ملدينة طوياًل يف  �نتظرت  لقد 

�ليوم �أ�سو�أ مما هو عليه يف �لأيام �لعادية مل�سرية �لدولة »�مل�سلولة«!؟
بناء  يف  ومتينُا  �أ�سا�سيُا  ركنُا  �سكلت  طر�بل�ص  �إن  نقول،  نن�سى  ل  وحتى 
لبنان،  تاريخ  ر�سمت  ح�سارة  منثل  تو��سع،  وبكل  طر�بل�ص،  يف  لأننا  �لدولة، 
بانتمائنا  �إل  يكرب  �لذي مل  �لكبري«  »لبنان  �إن�ساء  �أعلن �جلرن�ل »غورو«  منذ 

�إليه نحن و�ل�ساحل و�لأق�سية �لأربعة!..
ونحن، وبكل تو��سع، �لذين �ساهمنا يف نقل »�جلمهورية« من عهد �لطائفية 
�ىل دولة �ملوؤ�س�سات، وطر�بل�ص، هي �لتي �ساهمت بجلب �ل�ستقالل مبوقفها 

�ل�ساغط عام 1943 حني قّدمت �أطفالها �أمام دبابات �لفرن�سيني.
وكذلك، �سّكلت طر�بل�ص مركز �ل�ست�سفاء �ل�سيا�سي لوثيقة �لطائف عندما 
طريق  على  قربانُا  قدمته  ثم  للجمهورية..  رئي�ص  بانتخاب  �ل�سرورة  ق�ست 

�خلال�ص.
لطاملا وعدت �لدولة طر�بل�ص بالكثري من �لوعود »�لرّب�قة«، ومن حمتلف 
ت�سكل من قياد�ت طر�بل�سية )!؟( ولكن كل  �ملتعاقبة، ومنها من  �حلكومات 
هذه �لوعود كانت وعودً� فارغة، حتى لي�سح �لقول �أنها جميعها كانت وعودً� 

عرقوبية.. لكاأنهم جميعًا يتحدرون من ن�سل »عرقوب« يرثب!
بني  �لتجاذب  مركز  تكون  و�أن  �لتهدئة  جرعات  من  طر�بل�ص  �كتفت  لقد 
�لقوى �ملت�سارعة على �قت�سام »�ملغامن«.. و�أن تتم �ملتاجرة باإ�ستمر�ر ب�سوؤونها.
ولي�ص بحظ  م�ستقبله،  �لوطن من  تتعلق بحظ  �ليوم  ق�سيتنا يف طر�بل�ص 
طر�بل�ص من قر�ص �لدولة، فهل يعي �مل�سوؤول، وهل ي�ستقيم �لظل و�لعود �أعوج؟

أ. مايز األدهمي

طرابلس..التراث 

من زاويتي

رئي�س حترير جريدة الإن�شاء ـ طرابل�س لبنان
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�ملدينة �أم هو يجمع بني هذ� وذ�ك؟ 
ل �سك �أن �لذين �أقدمو� على �إحر�ق مقر �ملحكمة �ل�سرعية 
مبنى  على  �ملولوتوف  قنابل  �ألقو�  و�لذين  طر�بل�ص،  �سر�ي  يف 
�إ�سافة �ىل �لذين  باأ�سر�ر كبرية يف �ملبنى،  �لبلدية ما ت�سبب 
�أي�سًا،  و�أحر�قه  �ليه  للدخول  حماولة  يف  �لتل  خمفر  هاجمو� 
�لنتائج  فالو�سول �ىل  �أ�سالتها،  �ىل  ول  �ملدينة  ينتمون �ىل  ل 
تقوم  �لتي  �ملن�ساآت  وتدمري  بتهدمي  يتم  �أن  ميكن  ل  �ملتوخاة 
�لر�سمية،  و�أور�قهم  �سجالتهم  وحتفظ  �ملدينة  �أبناء  بخدمة 
ول ميكن �أن يتحقق �لهدف من �لنتفا�سة على �لو�سع �لقائم 

بخلخلة �لأمن فيها و�لتعدي على كر�متها باإ�سم لقمة �لعي�ص.
عنها،  تاأتى  �سغب  حالت  �ىل  �لعنيفة  �ملو�جهات  �أدت  لقد 
من  عدد  عمد  �أن  و�لبلدية،  �ملحكمة  يف  �حلر�ئق  �ىل  �إ�سافة 
�ل�سيار�ت  من  �لعديد  تك�سري  �ىل  �لتحركات  يف  �ملتو�جدين 
�ملتوقفة يف �ل�سو�رع خالل �سريهم من �ل�سر�ي �ىل �لبلدية، كما 
عمدو� �ىل تك�سري بع�ص يافطات �لطرق، ما ��ستدعى �نت�سارً� 
حلماية  �لد�خلية  ــو�ق  ــس و�لأ� �لتل  منطقة  يف  للجي�ص  كثيفُا 

�لأمالك �لعامة!
لهذه  �ملــديــنــة  عــم  �ــســامــل  ��ستنكار  �ىل  جـــرى  مــا  و�أدى 
من  �لعديد  عن  بيانات  و�سدرت  �مل�سوؤولة،  غري  �لت�سرفات 
»�سندوق  باإ�ستمر�ر  طر�بل�ص  تكون  �أن  ترف�ص  �ملدينة  �أبناء 
�لربيد« �لذي يتوىل �لبع�ص من خالله توجيه �لر�سائل �ملتبادلة 
ليكونو�  �حلاجة  تدفعهم  �لذين  من  �ملوتورين  بع�ص  م�ستغلني 
�إلبا�ص طر�بل�ص ثوبًا  �لو�سيلة  و�ليد �لتنفيذية �لتي ت�ساهم يف 

ل ميثلها.
و�إذ� كانت �لدولة، باأجهزتها �لأمنية كافة، حتذر من ت�سلل 
�لتطرف �ىل �ملدينة، فهل ترتك له �لباب مفتوحُا لدخوله، ومن 

يتحمل �مل�سوؤولية عن ترك �لأمور ت�سل �ىل هنا؟  
هل يتمكن �لتحقيق، وبني يديه عدد من �ملعتقلني من �لذين 
�ساهمو� يف �لفو�سى و�حلرق، يف �لك�سف عن جميع �خليوط، 
�لظاهر منها و�ملخفي، ليعلن من كان ور�ء هذه �لفو�سى، ومن 
حماولة  �ملدينة  على  وتــاآمــرت  هــوؤلء  حركت  �لتي  �جلهة  هي 

�سيطنتها بالعودة �ىل نغمة »قندهار«؟
على �لتحقيق �أن يك�سف من حر�ص هوؤلء لقتحام �ل�سر�ي 
�لقوى  �أعــني  عــن  غــاب  وهــل  �إحــر�قــهــمــا،  و�لبلدية وحمــاولــة 
�لأمنية، ولها يف كل حي خمرب، �أين ومتى وكيف و�سلت قنابل 
»�ملولوتوف« �ىل �أيدي �ملتظاهرين؟.. وماذ� عن �لقنابل �ليدوية 

�لتي �ألقيت على �ل�سر�ي؟..
خاص - مكتب لبنان



ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

السياسة

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
رصـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي قــــــــــــلــــــــــــب تــــــــــــــجــــــــــــــار الـــــــــقـــــــــضـــــــــّيـــــــــة

�ساحة  على  �لرموز  �أهــم  �أحــد  برغوثي  مــرو�ن 
يف  �ملعتقلني  �أ�سهر  و�أحـــد  �لفل�سطيني،  �لن�سال 
مو�ليد  من  �لغا�سم،  �ل�سهيوين  �لحتالل  �سجون 
قرية كوبر عام 1958، ويعترب مهند�ص و�لعقل �ملدّبر 
كان  �لبارزين،  قادتها  و�أحد  �لأوىل،  �لنتفا�سة  يف 
فبعد  �لكيان،  دولــة  يــوؤرق  �لــذي  �لكابو�ص  ز�ل  وما 
خطفه و�عتقاله قال �آرييل �سارون رئي�ص وزر�ء دولة 

�لكيان يف ذلك �لوقت:
ل  “يوؤ�سفني �إلقاء �لقب�ص عليه حّيًا، ُكنت �أف�سّ

�أن يكون رمادً� يف جّرة“.
مّت  حّتى  طفولته،  منذ  وطنه  �لربغوثي  �ختار 
من  ع�سرة  �لثامنة  يتجاوز  يكن  مل  وهــو  �عتقاله 
ليتعّلم  �عتقاله  فــرتة  و��ستغّل   ،1976 عــام  عمره 
ملقاعد  عــاد  �سر�حه  �إطــالق  وبعد  �لعربّية،  �للغة 
�لدر��سة يف جامعة بريزيت يف ر�م �هلل، وقد تر�أ�ص 
وقام  متعاقبة،  دور�ت  لثالث  فيها  �لطلبة  جمل�ص 
�عتربت  �لتي  �لفتحاوّية  �ل�سبيبة  منظمة  بتاأ�سي�ص 
من �أكرب �ملنظمات �جلماهريّية �ملقامة يف �لأر��سي 
تنظيمًا  �ملنظمات  �أكرث  ومن  �ملحتّلة،  �لفل�سطينّية 
قيادة  يف  �لبارز  �لــدور  �ملنظمة  لهذه  وكــان  وقــّوة، 

�نتفا�سة �حلجر.
�ل�سيا�سّية،  و�لعلوم  �لتاريخ  �لربغوثي  در�ــص 
وحــ�ــســل عــلــى �ــســهــادة �ملــاجــ�ــســتــري يف �لــعــالقــات 
�لنتفا�سة  خــالل  �لثانية  للمّرة  و�عتقل  �لدولّية، 
�لأوىل، ومّت �إبعاده �إىل �لأردن ملّدة �سبعة �أعو�م، عاد 
�أو�سلو، ح�سل  �إتفاقّية  ر�م �هلل مبوجب  �إىل  بعدها 

بعدها على مقعٍد يف �ملجل�ص �لت�سريعي �لفل�سطيني.
مل ياأبه مرو�ن مب�سايقات جي�ص �لحتالل طو�ل 
فر�ص  �أو  �لعتقال  يردعه  ومل  �لن�سالّية،  رحلته 
�لإقامة �جلربّية عليه، بل ��ستمّر يف و�سع �لقو�عد 
�ل�سبيبة  جلــان  �سملت  و�لتي  للمنظمة،  و�لأ�س�ص 
وخميمات  وقــرى  مدن  كافة  يف  �لجتماعي  للعمل 
يف  �نت�سرت  �لتي  �لطالبية  و�ل�سبيبة  فل�سطني، 
�إ�سافًة  �لفل�سطينّية،  و�ملد�ر�ص  و�ملعاهد  �جلامعات 
�لجتماعي،  للعمل  �ملر�أة  وجلان  �لعمالّية  لل�سبيبة 
على  �أُقيمت  �لتي  و�لأطـــر  �حلــركــات  من  وغريها 

�أُ�س�ٍص دميقر�طّية.
�إ�ست�سهاده،  قبيل  جهاد  �أبو  مع  �لربغوثي  عمل 
�لأر��ــســي  تنظيم  مبتابعة  �لأخـــري  كّلفه  قــد  ــان  وك
�لأخــرية  زيارته  يف  له  مر�فقًا  وكــان  �لفل�سطينّية، 
بعدة  عودته  بعد  �غتياله  ومّت  �لليبّية،  للجماهريّية 

�أّيام.
لفي�سل  نــائــبــًا  بــالإجــمــاع  �لــربغــوثــي  �نــتــخــب 
�حل�سيني، و�أمني �سّر حركة فتح يف �ل�سفة �لغربّية، 
�نطلق بعدها يف رحلٍة جديدة من �لعمل �لتنظيمي 
ة بعد تعّر�ص �حلركة لعدة �سربات  و�لن�سايل، خا�سّ
من قبل �لحتالل �أّدت �إىل �نق�سامها وت�ستتها، وقد 
قيا�سي مل  زمٍن  تنظيم �حلركة يف  �إعــادة  جنح يف 
يتجاوز �ل�سهر، متجاوزً� كافة �ملعار�سات �لتي جوبه 

بها من ِقبل �للجنة �ملركزّية.
مل تكن �ملطارد�ت و�لإعتقالت فقط ما تعرقل 
لِعّدة  تعر�ص  �أّنــه  بل  �لن�سالّية،  �لربغوثي  م�سرية 

�إحدى هذه  بالف�سل،  باءت  ت�سفية  حماولت 
�ملحاولت �إطالق �سو�ريخ موجهة عليه 

خالل  من  و�أخــرى  م�ساعديه،  وعلى 
لكن  ــه،  ل �ــســّيــارة مفخخة  ــال  �إر�ــس

كانت كلمة �هلل بنجاته، ليتابع ما 
عليه  و�سعبه  ووطنه  �هلل  عاهد 

منذ �سغره.
�لأخـــرية مع  رحلة مــرو�ن 

�ختطافه  يوم  بد�أت  �ملعتقالت 
هذ�،  يومنا  وحّتى   ،2002 عام 

تثِن  �ملــعــتــقــل مل  قــ�ــســبــان  لــكــن 
رحلته  تــوقــف  �أو  عــزميــتــه،  مــن 

�لــنــ�ــســالــّيــة بــرغــم �خلــــذلن من 

حالة �لنق�سامات �لد�خلّية، وموقف عدد من �لدول 
خروجها  بعد  م�ستعبدة  �أنها  �أعلنت  �لتي  �لعربّية 
�لتطبيع،  معاهد�ت  خالل  من  �لعروبة  �سرف  من 
�إ�ــســر�رً� على  كل هذ� مل يك�سر مــرو�ن، بل ز�دتــه 
من  وفل�سطني  عبيدها  من  �لعرب  لتحرير  �ل�سعي 
�لر�سا�ص،  يعادل  �لقلم  باأن  ولإميانه  م�ستعمريها، 
قام  �ل�سال�سل،  زرد  تك�سر  �أجنحة  للكلمات  و�أن 
بتاأليف عدة كتب هي )�لوعد( و)مقاومة �لعتقال( 

و)�ألف يوم يف �لعزل �لنفر�دي(.
ختامًا كنت قد وجهت ر�سالة مني ومن كّل حر 
�إىل مرو�ن يف �سياق �لأ�سئلة �لتي �أر�سلت له، ك�سرت 
بها حيادّية �لعمل �ل�سحفي، وحتدثت باإ�سم �سعبي، 
عتم  نعّد  معك  نحن  �ست�سل،  ر�سالتنا  بــاأن  و�أعلم 
للقهر  ومعتقلني  �أ�سرى  فكّلنا  زنز�نتك،  يف  �أّيامك 
تلتها  �لنكبة،  �لأوىل يف  رحلة عذ�بنا  كانت  و�لذل، 
تنتِه.. مل  �لرحلة  باإعتقالك..لكّن  و�نتهت  �لنك�سة، 
�سيبقى وطننا ي�سّمى فل�سطني، وفل�سطني �ختارتك 

قائدً� لها..كن بخري لأجلنا جميعًا.

أ. غادة حاليقة
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لرتوي  ح�سني  �سد�م  رغد  خالله  �أطّلت  مطّول،  تلفزيوين  لقاء 
ب�سعوباتها  و�إرهــا�ــســاتــهــا،  ب�سجونها  عائلية  وتفا�سيل  ذكــريــات 
و�إجناز�تها، من د�خل �أروقة �لبيت �حلاكم ملا �سهده وي�سهده �لعر�ق 

خالل �أربعة عقود. 
�أثــارت موجة  ــز�ء،  �أج �سل�سلة  بها عرب  �أدلــت  ومعلومات  رو�يــات 
�لجتماعي،  �لتو��سل  �ملو�قع  على  �ملتناق�سة  �لتعليقات  من  هائلة 
بحجم تناق�ص �لإ�سطفافات �ل�سيا�سية و�لعقائدية و�لدينية يف تقييم 
مرحلة حكم و�لدها ونتائجها. كما �أثارت معها �لكثري من �لت�ساوؤلت 
حول دو�فع �لقناة �ل�سعودية يف ت�سليط �ل�سوء فجاأة على �بنة �لرئي�ص 
»�لربي�ستيج«  وهذ�  �لتوقيت  هذ�  يف  و��ست�سافتها  �لر�حل،  �لعر�قي 

�لإعالمي. 
وثالث   2003 عام  منذ  �لأردن  يف  و�ملقيمة   68 عام  �ملولودة  رغد 
رنا  بعد عدي وق�سي، وقبل  و�ساجدة خري �هلل،  �أبناء �سد�م ح�سني 
خالل  �حلاكمة  �لأ�سرة  كو�لي�ص  حلقات  �ست  خالل  تناولت  وحــال؛ 
�سني حرب �إير�ن، �أيام �حل�سار، �سقوط �لعر�ق و«�حتالله«، وغريها 
من �لأحد�ث �لد�خلية و�لإقليمية. و�حتل و�سم “رغد_�سد�م_
ح�سني مرتبة متقدمة يف لئحة �لأ�سماء �لأكرث تد�وًل على موقع تويرت 

يف �لعر�ق و�لأردن و�لكويت.
و�إن ُكنت �ساأجتنب هنا �لتعليق على م�سمون �لإجابات، �ساأكتفي 

بر�سد بع�ص �لإ�سار�ت على حدث �ل�ست�سافة �لإعالمية بحد ذ�ته. 
م�سمون �لر�سالة

ـ رمزية �إطاللتها بعد طول غياب، مرتدية بّزة �سود�ء ُعِلق عليها 
علم �لعر�ق بنجمات حكمه �لبعثي �لثالث، و�سعار �جلمهورية �ل�سهري 
»�لعقاب«، على �ل�سا�سة �لإخبارية �لأوىل حلكم ملكي خليجي، و�إحدى 

�أ�سهر �ملحطات �لعربية. 
ـ ظهورها ك�سليلة �أ�سرة قيادية عر�قية، تقيم يف �لأردن وتتحدث 
مــر�ت  عــدة  �إ�سارتها  ثــم  ــار�ت،  ــ �لإم ت�ست�سيفه  �سعودي  منرب  مــن 
بالإ�سطفاف و�لدعم �لذي تتلقاه من �لقادة و�ل�سعوب �لعربية يف كل 
مكان و��سفة �أياهم بـ »�لإخوة« و »�لأ�سقاء«. م�ستح�سرة تاأكيدهم باأن 
و�لدها كان »حائط �لدفاع �لرئي�سي عن �لأمة �لعربية«، و�أن »�نهياره 
�لأمريكي«. فهل هي  و«�لغزو  �إعد�ئها«،  �ملنطقة من  با�ستباحة  �سمح 
�ملتز�يد،  �لإيـــر�ين  �لتوغل  خماطر  �إىل  بالنظر  �ملرحلة  �ــســرور�ت 

وبو�در �لتهدئة �لأمريكية مع طهر�ن؟
�لعر�قي  بال�سعب  �لتي حلت  و�ملظلومية  �لوطن«  ـ عبار�ت »�سياع 
جاء  هل  �لق�سوة«،  من  �سيئًا  تتطلب  �لقر�ر�ت  »بع�ص  و�أن  »�لغني« 

��ستبد�د  من  �ملتملمة  لل�سعوب  وحتذير  تهدئة  كر�سالة  توظيفها 
حكامها رغم �لنتقاد�ت ل�سيا�ساتهم �لد�خلية؟ 

طريقة �لإخر�ج
�أما من حيث �ل�سكل �لإخر�جي �لذي مل  هذ� من حيث �مل�سمون 
يختلف يف و�سوح غايته، فكان رمت �لألو�ن و�لإ�ساءة �خللفية و�لديكور 
ل�سور  �للقاء  �أر�سيفية خالل  م�ساهد  �إقحام  ثم  بال�ستديو،  �خلا�ص 
و�نتهاء  �لعرب،  عن  دفاعًا  �إيــر�ن  �سد  �لقا�سية  �حلــرب  �أو  �لعائلة 
مبحاكمة �سد�م ح�سني »غري �لقانونية« يف زمن »�لحتالل �لأمريكي« 

ممزوجة مبو�سيقى حزينة. 
و�سلبة،  و�ثقة  �سيدة عربية  �ل�ست،  �أ�ساهد طيلة �حللقات  وكنُت 
�سعر  وت�سريحة  معتدل  ومكياج  ر�ق )مالب�ص غامقة  ر�سمي  بح�سور 
نا�سجة  و�أجــوبــة  وهـــادئ،  متما�سك  حلديث  و��ستمع  كال�سيكية(، 
ومّتزنة رغم حر�جة و�سعوبة �ملوقف، مع حُماور مهذب، نادر بدماثته 

بني �أقر�نه يف �لقناة.
ل ل ياأتي كل ما �سبق عبثًا، خ�سو�سًا مع كم و��سح من �ل�سقطات 
�لد�خلي  �لــ�ــســاأن  معاجلة  يف  �ملحطة،  لـــذ�ت  �ل�سابقة  �لإعــالمــيــة 
�ل�سعودي �أو طبيعة �ل�سر�ع �لوجودي �سد �لأطماع �لإير�نية. بل كان 
ـ �حلدث« لكادرها كانت �سارمة  �إد�رة »�لعربية  �أن تعليمات  و��سحًا 

وو��سحة: �خلطاأ هنا ممنوع!
مثل  »توثيقيًا«  قطعًا  لي�ص  نظري،  وجهة  من  �للقاء  جاء  وهكذ� 
حمل  بل  لمعة.  �سخ�سية  مع  خا�سة  ذكريات  �سرد  �أو  �ملعلن،  قالبه 
حت�سريً�  جهات،  عدة  ومن  باإمتياز،  و��سرت�تيجية  �سيا�سية  ر�سائل 

للقادم من �لأيام.
رغد �أجابت يف رد على �سوؤ�ل �ملذيع حول �أي دور �سيا�سي لها يف 

�مل�ستقبل: »كل �سيء و�رد«.
حكم  وبعد  �أثــنــاء  �لأجــيــال،  عند  �ل�سوؤ�ل  ويبقى  �للقاء،  ينتهي 
�سقيقه،  دولة  �حتل  وقاتاًل،  ديكتاتورً� ظاملًا  كان �سد�م  و�لدها، هل 
حروبه  �أثمان  دفع  عروبيًا  بطاًل  �أم  �سعبه،  بحق  »�ملجازر«  و�رتكب 

ومو�قفه دفاعًا عن �ل�ساحة �لعربية، �أو رمّبا جمع بني �لثنني؟
دعو� �لتاريخ يحكم ...

و�ساأقتب�ص من �إجابتها  »كل �سيء و�رد«!

أ.هاني المالذي

رسائل رغد صدام حسين
دعوا التاريخ يحكم!

رأي حـــر

كاتب و اإعالمي عربي

Mars 202123 / آذار 2021 العدد 31



حوار: نسرين الدبابي.

السياسة

حنان العرت  خاشقجي: 
إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة تـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــارع الــــــــــــــريــــــــــــــح

منها  اأمي��اًن��ا 
لديها،  را�صخة  وقناعة 
بعدالة الق�صية الفل�صطينية ونبلها، كق�صية 
كل  جملة  اأج��رت  العربية،  الأمتنا  بالن�صبة  ج�هرية 
العرب هذا احل�ار مع ع�ص� اللجنة املركزية حلركة فتح 

والقيادي الفل�صطيني، االأ�صتاذ عبا�س زكي.
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يف ِظّل ت�شاعد الأحداث يف �شاحات الوطن 
من  ال�شحايا،  مــن  الــعــديــد  خملفة  الــعــربــي، 
اأو من يتم اغتيالهم  اأرواحــهــم،  اإهـــدار  خــالل 
ا�شم  لنا  يربز  هنا  ومن  اجتماعّياً،  اأو  معنوياً 
ت  حــنــان الــعــرت )اخلــا�ــشــقــجــي(، والــتــي خ�شّ
جمــّلــة »كـــل الــعــرب« بــهــذا الــلــقــاء بــعــد �شمٍت 
مت اأمام الأعا�شري التي  طويل، واإيثارها ال�شّ
واجهتها اإبان رحيل �شريك حياتها، �شواء على 

ال�شعيد العام اأو اخلا�س.
- حنان اأهال بِك على �شفحات كّل العرب، 
واأبــــداأ مــعــِك هــذا الــلــقــاء بــ�ــشــوؤايل عــن اللقاء 
التعارف  مّت  الراحل، وكيف  الأول مع زوجــك 

والقرتان؟
ر�سالتي  لإي�سال  �لفر�سة  ملنحي  �أ�سكركم  ـ 
ور�سالة زوجي جمال، لقد طال �سمتي ليتجاوز 
�لعامني، لأنني تربيت يف دولة �لإمار�ت، وكنت 
لهذ�  22 عامًا،  �لإمــار�ت ملدة  م�سيفة بطري�ن 
مل �أمتكن من �لظهور �إعالمّيُا �أو �أطرح ق�ستي 
بتغيري  قمت  لأنني  �لآن،  �حلــال  هو  كما  كاملة 

مكان �إقامتي.  
ردً� على �سوؤ�لكم، فقد كنت قبل �أن �أتعرف 
وبر�سالته،  به  موؤمنة  جمهوره،  من  جمال  على 
�لإعالم  منتدى  هام�ص  على  بيننا  �لتعارف  مّت 
�ل�سحافة  جــائــزة  ـ  ــي  دب يف  �ملنعقد  �لــعــربــي 
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 ،2009 عــام  لل�سحافة  ــي  دب نـــادي  ـ  �لعربّية 
بيننا  ود�ر  �لأحمدي؛  مطر  �لأ�ستاذ  له  قّدمني 

حديٌث طويل، وظّل �لتو��سل بيننا ب�سكٍل د�ئم.
ــار�ت،  ــ كــان جــمــال د�ئـــم �لـــرتدد على �لإم
�أن نلتقي يف كل زيارة. ز�د  وكان حري�سًا على 
�لتقارب بيننا عام 2016؛ عندما عوقب جمال، 
يف  منزله  يف  �جلربّية  �لإقــامــة  عليه  وفر�ست 
�جلربّية،  �لإقــامــة  عنه  رفعت  لحقا  �ململكة، 
�أبو ظبي  �إمــارة  تلّقى دعوة من  �لوقت  يف ذلك 
وعند  �لإعـــالم،  جمــال  يف  حما�سرة  حل�سور 
دولة  �إىل  �لدخول  من  منع  هناك؛  �إىل  و�سوله 
ــر�ء مبثابة �إنــذ�ر  �لإمــــار�ت، وكــان هــذ� �لإجــ
 ،2017 �سيف  لأمريكا  و�سوله  مبجّرد  جلمال. 
�سعدت  �لأمــريكــي،  رقمه  من  ر�سالة  يل  �أر�سل 

كثريً� بر�سالته وهاتفته على �لفور.
�حلقيقي  مــيــالده  عيد  �ىل  جــمــال  دعــانــى 
1958؛  �آذ�ر   23 �إل �ملقربون هو  �لذي ل يعرفه 
بالرئي�ص  تيمنًا  �ل�ــســم  بــهــذ�  جــمــال  و�ــســّمــي 
�إحتفلنا   �لنا�سر،  عبد  جمال  �لر�حل  �مل�سري 
و��سنطن  �ىل  و�سوىل  عند  جمال  ميالد  بعيد 
25 مار�ص �آذ�ر 2018، ويف يوم 3 ني�سان  2018 
قّدم يل خامت �خلطبة وباقة ورد، و�تفقنا على 

�لزو�ج يف �سهر حزير�ن من نف�ص �لعام. 
بــاأّنــه  ــم  �أعــل ــن  �أكـ بــعــد خطبتي جلــمــال مل 
ــر�ت،  ــدٍد مــن �أجـــهـــزة �ملــخــاب مــر�قــب مــن عــ
 21 يف  لــالإمــار�ت  عودتي  عند  �ملفاجئة.  كانت 
حياتي  �نقلبت  ترونتو؛  رحلة  من  ني�سان  من 
�ملخابر�ت  باأنَّ  فوجئت  حيث  عقب،  على  ر�أ�سًا 
و�ساألوين  �قتادونى   �نتظاري،  يف  �لإمــار�تــّيــة 
�ملالحقات  وبد�أت  بجمال،  عالقتي  ماهية  عن 
و�أعيد  �لإمــار�ت،  مغادرة  من  متكنت  حّتى  يل 
يل جـــو�زي و�أجــهــزتــي يف �خلــامــ�ــص مــن �أّيـــار 
باإجتاه  م�سادفًة  �لأوىل  رحلتي  فكانت   ،2018
يف  �ملكوث  مني  وطلب  و�سويل،  عند  �سيكاغو 
�أمريكا وعدم �لعودة �إىل �لإمار�ت، وطلب مني 
متطّلبات  عن  �ساألته  �سيا�سي،  جلوء  �أعمل  �أن 
�للجوء، فقال �أن �أحتّدث بالعاطل عن �لإمار�ت. 
رف�ست �أن �أفعل هذ� �لأمر، و�أن �أحتّدث بال�سوء 
من  و�أكلت  ثر�ه  على  تربيت  �سّمني،  وطٍن  عن 
�لإمــار�ت، لكن  بال�سوء عن  �أحتــّدث  خريه، لن 
�لإمار�ت،  �إىل  تفا�سيل جتربتي، عدت  �ساأروي 

و��ستمرت �ملالحقات يل. 
ب�سبب ما تعر�سنا له �أنا وجمال قررنا عدم 
�أو  �جلر�ِئد  يف  ر�سمّيًا  �رتباطنا  عن  �لإعــالن 
زو�جنا  كان  �ملقابل  يف  ولكن  ميديا،  �ل�سو�سال 
�ل�سرعي ولي�ص �سرّيًا، بل كان �سمن �إطار �سّيق 
يقدمني  دومــًا  وكــان  و�ملعارف،  �لأ�سدقاء  من 

للنا�ص ب�سفتي زوجته.
يف �لثاين من حزير�ن عام 2018.  

زوجي،  �سالمة  على  �حلر�ص  �سديدة  كنت 
من  جمال  �أمنع  جعلني  �لذي  �ل�سبب  هو  وهذه 
و��سنطن  يف  �ل�سعودّية  �ل�سفارة  �إىل  �لتوجه 
للح�سول على �إذن �لزو�ج لأنني ل�ست �سعودّية، 
وهو كان بحاجة لهذ� �لإذن لتوثيق زو�جنا، وقد 
�ل�سعودي  �لعام  للقن�سل  �لأمــر  هــذ�  �أخــربت 
�ل�سّيد عبد �لهادي �ل�سافى 10 نوفمرب 2018 يف 
دبي، وكان �خلوف من توّجه جمال �إىل �ل�سفارة 
حّتى ل يتعّر�ص لأي مهانة، وب�سبب منعي له من 
�حل�سول على �لإذن �أنا �لآن �أعاين من �لتغييب 

و�لتهمي�ص و�ملحو.
يف نف�ص �ليوم مت عقد �لقر�ن على يد �لإمام 
�أنور حّجاج، رتب مر��سم �لزفاف �ل�سّيد خالد 
�سفوري، و�ل�ساهد �لثانى  هو رغيد عقله وعقد 

�لقر�ن يف �لثاين من حزير�ن عام 2018.
يو�جه  جمال  بــاأّن  يل  �ت�سح  �لزفاف  �إبــان 
�أّن  هو  �لأول  �لتحدي  �لتحديات،  من  �لعديد 
�ل�سعودي،  �ل�سفر  جــو�ز  يحمل  ز�ل  ما  زوجــي 
فاإذ� �نتهت فرتة �سالحية جو�ز �سفره �سيقع يف 
�أنه لن يتم جتديد �جلو�ز  م�سكلة كبرية، حيث 

له، وبالتايل �سوف يتّم تقييد حريته.
ــة �لغري  ــادّي ــر هــو �حلــالــة �مل �لــتــحــدي �لآخـ
�تفقنا  �لـــذي  �ملــخــرج  كــان  جلــمــال،  م�ستقّرة 
عليه �أنا وجمال للخروج من كل تلك �لتحديات 
و�لــذي  تركّيا،  يف  عقار  �ــســر�ء  هــو  و�لعر�قيل 
له  �سيتيح  �لذي  �لرتكي  �ل�سفر  جو�ز  �سيمنحه 

�حلركة دون ت�سنيفه من�سّق �أو معار�ص.
- كيف تلقيِت خرب اختفاء زوجك؟

ـ نزل علي كال�ساعقة، مفاده، �سعرت باأن   
قلبي قد توقف، ومل �أفهم من غز�رة �ملعلومات 
ثالثة  كنا  حقيقته،  وما  جلمال  حدث  �لذي  ما 
على  وكنا  معا،  ��سطنبول  �إىل  �سفره  قبل  �أّيــام 
موعد �أنا وهو يوم 20 �أكتوبر �أن نلتقي يف بيتنا، 
�لذي �أقمنا �سوّية بعد زفافنا يف و��سنطن، كانت 
�لأخبار �لو�ردة مت�ساربة وغري مب�سرة باخلري، 

�أول �سخ�ص تو��سلت معه هي �بنته نهى. 
�ل�سّيد  زو�جنا  على  بال�ساهد  �إت�سلت  ثم 

�إىل  غــادر  قــد  بــاأنــه  لــه  �ــســفــوري، فقلت  خالد 
�إ�سطنبول يف يوم 10 من �أيلول ـ �سبتمرب، حيث 
كنت  لندن،  ـ  برلني  ـ  ��سطنبول  وجهته  كانت 
زوجي  حلماية  طريقة  �أجــد  �أن  معه  حري�سة 
يف  �ل�سفوري  مع  ت�ساورت  ولهذ�  �سكل،  ــاأي  ب
�أقوم بالت�سال مع جهاد  ما ميكنني فعله، هل 
�خلازن ليتو�سط يل عند �لأمري خالد بن �سلطان 
وجود  حال  يف  �ململكة  �إىل  للذهاب  �سعود،  �آل 
زوجي  مع  �ل�سهادة  من  لأمتكن  هناك،  جمال 
يف �ملحكمة، فقال ل. يف �ليوم �لتايل ��ستمّرت 

حماولتي �لتو��سل مع زوجي و�ملحيطني به.
بعد  - هل توا�شلت مع عائلة اخلا�شقجي 

رحيله، وكيف كان هذا اللقاء؟
وطليقة  نهى  �إبنته  مع  تو��سل  على  كنت  ـ 
زوجي �لأوىل، و�ي�سًا مع عبد�هلل �لذي �لتقيته 
و��سنطن،  يف   ،2018 نوفمرب   12 يف  مــّرة  �آخــر 
و�سائل  كــل  وفــقــدت  �جلــمــيــع،  �ختفى  وفــجــاأة 
�أبناء  �لتو��سل معهم، و ل �أعرف �أي �سيء عن 

زوجي.
و  القانونية  حقوقك  على  ح�شلت  هــل   -

ال�شرعية؟
كــاإمــر�أة  بــي  ــة  �خلــا�ــسّ للحقوق  بالن�سبة  ـ 
من  قبولها  مّت  ق�سّية  برفع  قمت  فقد  م�سلمة، 
فيها يف هذ�  و�سينظر  �لأمريكّية،  �ملحاكم  قبل 
�ل�سهر �آذ�ر 2021، حّتى �أمتّكن من توثيق زو�جي  
و�لإقــ�ــســاء  لــالإهــانــة  تعّر�ست  لأنــنــي  قــانــونــًا، 
متعمدً�، لإتاحة �ملجال للمتاجرة بق�سّية زوجي، 
ويف �سهر يناير 2019، تلقيت �ت�ساًل من حمّمد 
�ليو�سي، وهو �إعالمي �سعودي من قناة �لعربّية، 
قناة  على  زوجــي  عن  معي  لقاء  ت�سجيل  يريد 
مبا�سرًة جاء  رف�ست ذلك.  �أين  مع  و  �لعربّية، 
�أخذو�  �لإمار�تّية،  �ملخابر�ت  قبل  من  �لعقاب 
عمل  بال  �لبيت  يف  وجل�ست  �سفري  جــو�ز  مني 
ملّدة �سهرين، �إىل �أن ن�سحني �ملحامي �خلا�ص 
بي �لأ�ستاذ وليد م�سند �ملطريي، وقد ن�سحني 
�إجــر�ء  على  و�فــقــت  ثــم  �ملقابلة،  ــر�ء  �إجـ على 
�ملقابلة يف 25 �سباط 2019، وكان �للقاء مبجمله 
م�سيء لزوجي، لكن كانت �أجاباتي تدح�ص كّل 
�للقاء  يذ�ع  �ل�سبب مل  ولهذ�  �لفــرت�ء�ت،  تلك 
�حلقيقّية  �ل�سورة  �أظــهــرت  لأنــنــي  ــذ�ع  ي ولــن 

جلمال ولر�سالته.
بالذ�ت،  �لوقت  هذ�  يف  ظهوري  جاء  لهذ� 
لإي�سال �لر�سالة �ملن�سّية من زوجي، و�لذي كان 
كان  �لتي  �ملميز�ت  كل  برغم  �ململكة  ترك  قد 
�لعائلة  وقربه من  ب�سبب متيزه  عليها،  يح�سل 
�ملالكة، كان �أ�سر و توقيف معتقلي �لر�أي يبكيه 
و�إن�سانّية  مميز  وطــٌن  ر�سالته  كانت  ويقتله، 
فكان  نف�سه  �لر�سالة  هــذه  �أن�سته  وقــد  بخري، 

�لثمن روحه. 
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متناغمة،  ر�ــســائــل  �ملتتالية  مــوجــاتــه  بــني 
�لروح  وتت�سبع  �لذهن،  ي�سفو  و�أزمنة  ذكريات 
مو�سيقا  ل�سماع  �لأذن  تطرب  �حلياة،  بر�ئحة 
�لأمــو�ج  لروؤية  �لعني  وتنتع�ص  �لهادئة،  �ملوجة 

وجمال �لبحر. 
كــانــت �لــظــروف �جلــويــة مــو�تــيــة، �أظــهــرو� 
قطعو�  يحدث،  قد  �سئ  ل  وكــاأن  كبرية  عزمية 
�ل�سعادة  قمة  يف  وظهرو�  �لهجرة  على  �لعزم 
�جتمع  �خلطرية.  �ملغامرة  رغم  وطنهم  بهجر 
و�لن�ساء  و�لأطفال  �ل�سباب  قو�رب،  يف  �جلميع 
مبا فيهن �حلو�مل، يهربو� �إىل �لبحر، حاملني 
�إىل  �ملــوج  يندفع  مــر�رة �خليبة معهم؟  �وجــاع 
يرى  �ندل�سي،  عطر  بر�ئحة  معطر�ٌ  �ل�ساطئ 

خيول �ملوج حتمله �إىل �لفردو�ص �ملوعود.   
�ل�سغرية  �ملطاطية  �لقو�رب  هذه  تبحر     
)قو�رب �ملوت(، ي�سقون �لبحر �لأبي�ص �ملتو�سط 
يجازفون  ومرير،  و�سعب  �أليم  و�قع  من  فارين 
بهم  ت�سل  قد  للتهلكة،  ويعر�سونها  باأنف�سهم 
�إىل �ل�سفة �ملقابلة �و قد تكون ح�سيلة جديدة 

ملفقودين �أو موتى تبتلعهم �لأمو�ج. 
ي�سارعو� مع �ملوج من �أجل �لبقاء، يقدمو� 

�أرو�حهم للموت على طبق من ذهب، 

�لزورق �ملطاطي مكتظا ب�سكل خطري وبد�أت 
�ملياه تغمره جر�ء وجوده يف عر�ص �لبحر لعدة 
�أيام وهو يحمل �أ�سخا�سا ب�سكل �كرث من طاقته 
�لبحر،  �مــو�ج  غلبتهم  وعندما  �لإ�ستيعابية، 
�ألقت  حتى  �لبحر  و�سط  بهم  تتالعب  وبــد�أت 
يف  �أرو�حـــهـــم  فغرقت  مــفــقــودة،  جنة  يف  بهم 

ملكوت بارئها. 
    ق�س�ص موؤملة، وحكايات �آلف �ملهاجرين 
�بتلعتهم  �ل�ستبد�د؟  جحيم  من  فــرو�  �لذين 
�حلكايات  من  �لأخــري  �لف�سل  يف  �لبحر  مياه 

�لأليمة، وينزل �لقارب يف تابوت.
�لهجرة �ملميتة عرب �لبحر �و )�لهجرة غري 
�لنظامية �لبحرية( هي لي�ست ظاهرة جديدة، 
كان �لنا�ص يعربون �ملحيطات بحثا عن �حلماية 
�أو �لمان منذ بد�ية �لب�سرية. �أول موجة م�سجلة 
�لبحرعلى  �سمت  �أخــذو�  ق�سر�  �لنازحني  من 
نطاق و��سع مع �سكان �لقو�رب هم �لفيتناميني 
�أبحرو� يف جنوب �ملحيط �لهادئ خالل  �لذين 
حتركات  تبعت  و�لت�سعينيات.  �ل�سبعينيات 
�لبحر  و�لهايتيني عرب منطقة  للكوبيني  مماثلة 

�لكاريبي منذ �أو�ئل عام 1980 م.

و�لإجتار باملهاجرين عن طريق �لبحر لي�ص 
ظاهرة جديدة لها تاريخ طويل و�أبرز مثال على 
�لأطل�سي.  �ملحيط  يف  �لرقيق  جتــارة  هو  ذلك 
هناك مافيات يعملون يف هذه �لتجارة �للعينة، 
ولأن �ل�سحايا يفقدون �رو�حهم يف ملح �لب�سر 
وت�سيع �آمالهم و�أحالمهم لهثا ور�ء حياة �أف�سل 

ولكن يتلقفهم �ملوت؟  
ــو�رب �ملــــوت عــلــى �سحن  ــ تــعــمــل مــافــيــا قـ
لتنطلق  مطاطية  زو�رق  �و  مركب  يف  �ل�سحايا 
ظــروف  يف  ــر  �لخ �ل�ساطئ  نحو  �سو�طئ  مــن 
�ن�سانية  لكو�رث  ذلــك  عقب  لتتحول  غام�سة 
 ، �لــربــح  مــن  قــدر  �أق�سى  ولتحقيق  م�ستمرة 
يتجاوز  مبا  �ل�سغرية  �لقو�رب  �ملهربون  يحزم 
ما ميكنهم حمله ويخدعون �لركاب يف �لتفكري 
يبد�أ  هنا  ومــن   . بــاأمــان  �لو�سول  �أمكانية  يف 

�ملهربون ي�ستغلون معاناتهم.
�إن ظاهرة قو�رب �ملوت كانت موجودة منذ 
�لأبي�ص  �لبحر  منطقة  يف  عاما   25 من  �أكــرث 
�ملتو�سط، ل يبدو هناك نهاية يف �لأفق. ووفقا 
توفى  فقد  للهجرة،  �لدولية  �ملنظمة  لتقارير 
ل  بينما  �سخ�سا.   1283 عن  يقل  ل  ما  منهم 
تز�ل �لق�سايا �ملهمة للغاية مثا �لإنقاذ يف �لبحر 
و�لإنز�ل و�حلماية و�حللول مو�سع نز�ع. ينبغي 
�إنقاذ هذه �لأرو�ح �لن�سانية، و�سرورة �لتن�سيق 
�لأوروبي لدعم �لدول �لتي تتحمل �لعبء �لأكرب 

د. عروبة رحيم يعقوب

الـــــــــهـــــــــاربـــــــــون إلـــــــــــى الــــــجــــــنــــــة...الــــــطــــــريــــــق 
إلــــــــــــــــى أوروبـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــفــــــــــــروش بـــــالـــــجـــــثـــــث



تو�ترت يف �لفرتة �لأخرية كلمة مل ي�سمع بها كثريون و هي كلمة »زقفونة« �لتي جاءت على 
ل�سان �لرئي�ص �لتون�سي قي�ص �سعيد، وهو بذلك نف�ص عنها �لغبار و �أعادها �إىل �لو�جهة بقوة 
لتعك�ص هذه �لكلمة حربا ميكن نعتها باحلرب �لباردة بني �سعيد و�مل�سي�سي جر�ء �لختالف 
�حلا�سل يف �لتحوير �لوز�ري حول تعيني وزر�ء تدور حولهم �سبهات ف�ساد، وهو ما دفع رئي�ص 
�جلمهورية �إىل رف�ص �أد�ئهم لليمني �لد�ستورية، وعرب عن ��ستيائه �أي�سا من �عتبار �لبع�ص 
هذ� �لإجر�ء جمرد �إجر�ء �سكلي، و لتمرير موقفه ��ست�سهد مبوقف بن �لقارح بطل ر�سالة 
�لغفر�ن للمعري حني �أ�ساع �سك �لتوبة و�إ�ستعان بجارية حتى يعرب �ل�سر�ط و يدخل �جلنة 
قائال »�ست �إن �أعياك �أمري فاإحمليني زقفونة« قيل للمعري: وما زقفونة؟ قال: »�أن يحمله 
ور�ء ظهره في�سربه �سربة يدخل بها �جلنة« و هو �ساأن �أولئك �لذين يريدون �أن »ي�سربو� 
�سربة يدخلون بها باردو �أو �لق�سبة« كما يرى �سعيد، و�أ�ساف يف �لرد على �لذين يعتربون 
على  �ملرور  فحتى  �إجر�ء  جمرد  �ليمني  �أد�ء  يعتربون  كانو�  »�إذ  �إجر�ء  جمرد  �ليمني  �أد�ء 
بال�سهادتني جمرد  �لنطق  و�أي�سا حتى  �إجر�ء  �إعتباره جمرد  �لقيامة ميكن  يوم  �ل�سر�ط 
من  لي�ص  و  �لإد�ري  �لقانون  من  بفقهاء  هم  وما  �لفقهية  �حللول  بع�ص  ي�ستلهمون  �إجــر�ء 

�لقانون �لد�ستوري«.
هذ� �لختالف �أ�سعل �لفتيل بني رئي�ص �لدولة و رئي�ص �حلكومة و كردة فعل على ما حدث 
قام �مل�سي�سي باإعفاء جمموعة من �لوزر�ء من �ملح�سوبني على قي�ص �سعيد من منا�سبهم، 
وهو ما �أدى �إىل ت�سعيد و تعميق �لأزمة �ل�سيا�سية بينهما، و يرى حمللون �أن هذه �ملو�جهة 
�ل�سيا�سية مل تكن يف �لأ�سل �سوى �ستار ل�سر�ع خفي د�ئر بني �لرجلني حول �ل�سالحيات يف 
ظل نظام حكم �سيا�سي هجني يجمع بني �لربملاين و�لرئا�سي، وما عمق ذلك غياب حمكمة 

د�ستورية من �سالحياتها �لبت يف مثل هذه �لأمور.
ماآل هذه �لتجاذبات �ل�سيا�سية �لعقيمة غري و��سح �ملالمح لكن ما هو جلي �أنها �ساهمت 
ب�سكل كبري يف �ت�ساع �لهوة بني �ل�سعب و�ل�سلطة �ل�سيا�سية �حلاكمة، فهذ� �ل�سعب �مل�سكني 
هو �ملت�سرر �لوحيد �إذ �سّيع �لفا�سدون و�لنتهازيون �سكوك دخوله �إىل جنة، لطاملا ُوعد بها 
وهو ما ز�ل يتخبط نتيجة لذلك يف جحيم متو��سل م�ستعر، يرمي بظالله �لثقيلة على هدوئه 
ويجثو فوق �سدره يف كل مرة و ي�سّيق �خلناق على �أحالم ظن يوما ما �أنه �أم�سك خيطا منها.

و �أخري� نت�ساءل �أمل يحن �لوقت لُيحمل هذ� �ل�سعب هو �لآخر »زقفونة« وُي�سرب �سربة 
ت�سمن كر�مته وتد�وي خيباته و تدخله �لنعيم �ملن�سود؟

أ.سلمى بن عمر

  دكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل   كاتبة من تون�س

الشعب يريد 
أن ُيحمل 

»زقفونة«..
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من �ملهاجرين مثل �إيطاليا ومالطا، ويجب على 
�لدول مر�عاة جميع �إلتز�ماتها ذ�ت �ل�سلة يف 
عن  )و�لتهريب(  �لتجار  مكافحة  عند  �حلــال 

طريق �لبحر. 
لدول  �مل�سوؤولية  نحمل  �أن  نريد  ل  هنا  لكن 
كــذلــك �حلكومات  و�منـــا  �لأوروبـــــي،  ــاد  �لإحتــ
على  باإر�سالهم  �ملهاجرين  هوؤلء  يطرد  �لذين 
ظهر قو�رب �ملوت و�مام غياب �سيا�سية هجرة 

�سحيحة و�سارمة.
من  تفوي�ص  وهــو  �سامل،  �حلماية  دور  �أن 
�لتز�م �لحتاد �لأوروبي  �أن يعك�ص وينفذ  �ساأنه 
بامل�ساركة بن�ساط يف م�سوؤوليات �حلماية �لدولية 
وتنفيذها  ــر�ء�ت  �لإجــ و�إعــتــمــاد  بــه.  �خلا�سة 
�حلماية،  �إىل  يحتاجون  �لذين  �أولئك  لتحديد 
و�تخاذ فيما يتعلق بهم �لإجر�ء�ت �لتي تتو�فق 
مع حق كل �سخ�ص يف �حرت�م كر�مة �لإن�سان، 
و�لعرت�ف به ك�سخ�ص �أمام �لقانون، و�ملعاملة 

وفقا حقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية.  
�لــتــطــور�ت  فـــاإن  �لــو�ــســع،  لــهــذ�  بالن�سبة 
فيما  �لق�سائية  و�ل�سو�بق  �لقانون  يف  �لخــرية 
وقانون  �لن�سان  حقوق  تطبيق  باإمكانية  يتعلق 
�أن توؤحذ يف �لإعتبار  �لالجئني يف �لبحر يجب 
�ل�سابقة  �ل�سيا�سات  جنبا �ىل جنب مع جتارب 
و�حلالية للم�ساعدة يف و�سع �ملناق�سات �جلارية 
�لــدول جهود�  تلك  بذلت  وقد  �سامل.  �إطــار  يف 
هذه  حلل  حماولة  يف  تبذلها  تــز�ل  ول  مكثفة 

�مل�سكلة �لتي يبدو �أنه ل نهاية لها.  
��ــســر�رهــا  رغــم  �ل�سرعية  غــري  و�لــهــجــرة 
وتاأثريتها �ل�سلبة لكنها تتز�يد بوترية مت�سارعة 
م�سكلة  بــاأن  �لتنوية  من  لبد  خماطرها،  رغم 
ــدة مـــن �أكـــرب  ــ �لــالجــئــني و�لــهــجــرة هـــي و�حـ
�جلميع  �أن  �أي  ــدول.  �ل تو�جه  �لتي  �لتحديات 
عن  �لنظر  بغ�ص  �لقانون،  حماية  ي�ستحقون 
هويتهم �أو مكان وجودهم، و�أن �لبع�ص يتمتعون 
كالجئني،  و�سعهم  ب�سبب  م�ستحقة  بحماية 
يكون  عندما  بالب�سر.  لــالجتــار  ك�سحايا  �أو 
�لوطن خطري� للغاية ويتم �إغالق �خلارج، �أين 

�سيذهب هوؤلء �ملهاجرون؟  
على  دليل  �ل هي  �لهجرة  وما  �خلتام،  ويف 
ف�سل �لأوطان يف �لحتفاظ و�لتم�سك باأبنائها. 

بل �أكرث من ذلك فهي تبيعهم دون مقابل؟



االقتصاد

حتولت �سريعة ومذهلة ي�سهدها �لقت�ساد 
تــفــوق �حــيــانــا �لــقــدرة عــلــى �لتفكري  �لــعــاملــي 
هذ�  ل�سورة  �مل�ستقبل  يخبئه  �و  �سيحمله  مبا 
�لدفع  و�سائل  �إىل  �نتاج  و�سائل  من  �لقت�ساد، 
وت�سوية �ملعامالت، �جتهت جميعها �ىل �لتحول 
�لرقمي خا�سة �لتحول يف �لنظام �ملايل �لعاملي، 
�لورقية  �لعمالت  �لرقمية حمل  �لعملة  و�حالل 
للدول،  �لنقدية  �لنظمة  �ليوم يف ظل  �ل�سائدة 
حول  تدور  جميعها  �ليوم  �ملطروحة  �لت�ساوؤلت 
�لنقدي  ونظامه  �لعاملي  �لقت�ساد  م�ستقبل 

أ.د. غسان الطالب

�لرقمية  �لعمالت  حققت  �ن  بعد  وتوجهاته 
جتاوزت  حيث  مهمة،  �سوقية  مكا�سب  �مل�سفرة 
�لعام  بد�ية  مع  دولر  تريليون   1 �ل  تعامالتها 
�لتي   ”Bitcoin �لبتكوين  »عملة  خا�سة   ،2021
��ستحوذت على ما يقرب �ل %70 من �ملعامالت 

�لتي متت على �لعمالت �لرقمية �مل�سفرة.       
هذ�  ��سباب  من  كــورونــا  جائحة  تكون  قد 
ــذي نــ�ــســهــده �لــيــوم على  ــ �لــتــطــور �لــ�ــســريــع �ل
حد�  ممــا  �ملـــايل،  ونظامه  �لعاملي  �لقت�ساد 
ويف  ــيــة  �لوروب �ملركزية  �لبنوك  مــن  بالعديد 
در��ــســات  عمل  يف  جــديــا  �لتفكري  �خـــرى  دول 
ــالل عــمــالت رقــمــيــة حمــل �لعملة  مــالــيــة لإحــ
�ملحلية مثل �لعملة �لوروبية �ملوحدة �ليورو، �و 
�لعمالت �ملحلية لهذه �لدول و�لتي هي بالأ�سل 
وهذ�  حقيقية،  باأ�سول  مدعومة  ورقية  عمالت 
�ملدفوعات  نظام  م�ستقبل  يعترب حتول مهم يف 
�لعامل،  ودول  �سعوب  بني  �لنقدية  و�ملعامالت 
بالون �لختبار بد�أ من �لبنك �ملركزي �لوروبي 
يف ��سد�رة لعملة “يورو رقمي” كخطوة جتريبية 
تنتظر نتائحها بعد منت�سف هذ� �لعام 2021، 
باإ�سد�ره  �لمريكي  �لفدر�يل  �لبنك  ذلك  تبع 
وخ�سائ�سها،  �لعملة  هــذه  لطبيعة  تــ�ــســور� 
وبالتعاون مع �سبعة بنوك مركزية �مريكية، �ي 

يتحدث بطريق غري مبا�سرة ل�ستعد�ده للتحول 
�لتي  و�ملــو��ــســفــات  بال�سكل  �لرقمية  للعملة 
يقررها هو، �ما �ل�سني من جانبها فهي حتاول 
خالل  من  �مل�سمار  هــذ�  يف  �ل�سباقة  تكون  �ن 
“�ليو�ن”  �لوطنية  عملتها  على  جتريها  جتارب 
حيث ��سدرت ب�سعة ماليني من �ليو�ن �لرقمي 
يف عدة مدن �سينية وجتربها على نظام �لدفع 
وذلك بهدف �لتحول �لكامل للعملة �لرقمية ثم 
تقليل مو�سوع �عتمادها على �لدولر �لأمريكي، 
�لذي فر�سته هذه �جلائحة  �لو�قع  ��سافة �ىل 
يف �لــتــعــامــل مــع و�ــســائــل �لــدفــع �لــرقــمــي مثل 
�لدفع  �إ�ستخد�م تطبيقات  �و  �لئتمان  بطاقات 
عرب �لإنرتنت، كل هذ� كان من �هم �ملوؤ�سر�ت 
�لنقدية  �ملــعــامــالت  ع�سر  �نتهاء  قــرب  على 
�ملمثلة  �لرقمية  �لعمالت  �ىل  و�لتحول  �لورقية 
�لعمالت  يف  �ل�ستثمار  �و  �ملحلية  للعمالت 
�ملــ�ــســفــرة، ويف كــال �حلــالــتــني يعني  �لــرقــمــيــة 

�لتخلي عن �لعمالت �لورقية.
هذ�  ملاذ�  �ليوم  نف�سة  يطرح  �لذي  �ل�سوؤ�ل 
ومن  �لرقمية  �لعمالت  �ىل  �ملفاجىء  �لتحول 
�لدول �لتي حتتل �ملو�قع �ملتقدمة يف �لقت�ساد 
�لأوروبـــي؟  �لحتــاد  ودول  �ل�سني  متل  �لعاملي 
جائحة  هو  �لظاهرة  �ل�سباب  �حــد  يكون  قد 

هــل سنشهد إخــتــفــاء الــنــقــود الــورقــيــة
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي
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�لنقود  بتد�ول  �لفريو�ص  �نتقال  كورونا وعالقة 
للتجارة  ــر�د  �لف وتوجه  �لفـــر�د،  بني  �لورقية 
ذلك  يربر  من  هنالك  يكون  وقد  �للكرتونية، 
بالتطور �لعلمي و�لتكنولوجي يف �ملجال �لرقمي 
�لذي ي�سهده �لعامل، لكننا نف�سر ذلك مبربرين 
وهما،  مبو�سوعية  ذلك  يف�سر�ن  باأنهما  نعتقد 
�ل�سني  بني  �لقائمة  �لقت�سادية  �حلــرب  �ول 
�ل�سني  وحماولة  �لمريكية  �ملتحدة  و�لوليات 
�لـــدولر  عـــبء  مــن  �لتخل�ص  ــدول  ــ �ل وبــعــ�ــص 
نظام  وخا�سة  �قت�سادياتها  على  �لمريكي 
على  �لطريق  �سد  وثانيا  لديها،  �ملــدفــوعــات 
ل  و�لتي  �لبتكوين  عملة  مثل  �مل�سفرة  �لعمالت 
عملية  على  رقابية  جهة  �و  �سلطة  لي  تخ�سع 
�ن  �ملمكن  فمن  وبالتايل  وتد�ولها  ��سد�رها 
�لــعــاملــي يف حــال  بــالقــتــ�ــســاد  ��ـــســـر�ر�  تلحق 
ت�ستخدم  �ن  من  و�ملخاوف  باإنت�سارها،  �لتو�سع 
يف عمليات غ�سل �لمو�ل وتهريب ثرو�ت �لدول 
دون �ية رقابة حملية �و دولية، ��سف �ىل ذلك 
�لرقمية  عملته  لإ�ــســد�ر  �لفي�سبوك  م�سروع 
عاملية  �ــســركــات  عــدة  مــع  وبــالــتــعــاون  “�ليرب�” 
في�سبوك  م�ستخدمي  عدد  فــاإن  وللعلم  كــربى، 
�ن  ميكن  ومــا  م�ستخدم،  مليار   3 من  يقرتب 
�لنقدي  للنظام  تهديد  من  �لعملة  هــذه  متثله 

�لعاملي �لقائم.
مما ل �سك فيه �ن هذ� �لتحول �ىل �لعمالت 
�لرقمية، ويف حال �إن جنحت �لدول يف تطبيقه 
�ملدفوعات  ت�سوية  عملية  �لدول  على  ي�سهل  قد 
�لتهرب  مر�قبة  على  كذلك  وت�ساعدها  بينها 
�مل�سروعة  غري  �ملالية  �لعمليات  �و  �ل�سريبي 
�لمـــو�ل،  ــص  روؤو�ـ وتهريب  ــو�ل  �لمـ غ�سل  مثل 
�همها  �كرب،  تبقى  و�ملخاطر  �ملخاوف  �ن  �إىل 
�مكانية �إخرت�ق نظام �لدفع من قبل �لقر��سنة 
و�لدخول �ىل بيانات �لدول و�ملوؤ�س�سات �و حتى 
�لعملة  �سيوؤدي ذلك لختفاء  �لفــر�د، لكن هل 
�لورقية؟ بل نعتقد جازمني باأن �لنظام �لنقدي 
�لورقي �لقائم �لآن �سيبقى و�سيلة حلفظ �لقيمة 
و�لتعبري عن �لرثوة وخمزن لها لفرت�ت قادمة.

  و�مام هذ� �لتحول �لعاملي باإجتاه �لعمالت 
�لرقمية فاإن �لأمر يتطلب منا �ل�ستعد�د �لتام 
للمرحلة �لقادمة وو�سع ��سرت�تيجية للتكًيف مع 
مبا  �لقومية  ثرو�تنا  على  حتافظ  �لتحول  هذ� 
فيها �ملو�رد �ملالية يف �إطار �لتكامل �لقت�سادي 
�لنقد  ل�سندوق  دور  تفعيل  وميكن  �لــعــربــي، 
�ل�سندوق  بــاأن  علما  �ملــجــال،  هــذ�  يف  �لعربي 
عمل  جمموعة   2018 �لــعــام  يف  �سكل  قــد  كــان 
�قليمية للتقنيات �ملالية �حلديثة، تهدف لتبادل 
و�ملعرفية  �ملالية  �لتقنيات  جمال  يف  �خلــرب�ت 
لال�ستفادة منها بني �لقطار �لعربية، لتمكينها 
حالة  تفر�سها  �لتي  �لتحديات  مو�جهة  مــن 

جائحة  بــه  ت�سببت  مبــا  خا�سة  ــذه،  ه �لتحول 
كورونا على �لقطاع �ملايل بالتحديد، ��سافة �ىل 
ما تو�جهه �لقطار �لعربية من حتديات �أخرى 
�لبطيء،  �لقت�سادي  �لنمو  يف  تتمثل  كبرية 
و�لبطالة، وغياب �ل�ستقر�ر �لأمني و�ل�سيا�سي 
لوجود  �حلاجة  يوؤكد  مما  منها،  �لعديد  لــدى 
�ن  من  مانع  ول  م�سرتكة،  عربية  ��سرت�تيجية 
�سبق  ــذي  و�ل �لعربي،  �لنقد  �سندوق  يتبناها 
ويوؤكد  �مل�سفرة،  �لعمالت  �ن حذر من خماطر 
�جلنوين  �ل�سعود  من  موؤخر�  ر�أيــنــاه  ما  ذلــك 
وهذ�  �ملالية،  �ل�سو�ق  يف   ”Bitcoin “للبتكوين 
لكونه  �لعاملي  �ملــايل  لال�ستقر�ر  تهديد�  ميثل 
باأ�سول  �رتــبــاطــهــا  وعـــدم  منظمة  غــري  عملة 
جمهولة  وهمية  �سبه  فهي  وبالتايل  حقيقية، 

�لن�سب و�لهوية وحمفوفة باملخاطر.  
ملو�جهة  ــام  ت ��ستعد�د  على  نــكــون  وحــتــى   

�لعربية  �قت�ساد�تنا  �لرقمي يف  �لتحول  حتدي 
�لرقمية  �لتحتية  �لبنية  تهيئة  مــن  بــد  فــال 
وتهيئة كذلك �لكفاء�ت �لالزمة على �عتبار �ن 
�لعن�سر  هو  �لب�سري  �ملال  ر�أ�ــص  يف  �ل�ستثمار 
و�ملعرفية  �لنتاجية  �لــقــدر�ت  تنمية  يف  �ملهم 
للمجتمع، فبناء �ي ��سرت�تيجية عربية للتحول 
بنظر  تــاأخــذ  �ن  يــجــب  �لــرقــمــي  لــالقــتــ�ــســاد 
�لبنى  وم�ستوى  بلد�ننا،  �حتياجات  �لعتبار 
مع  �ن�سجامها  وقابلية  فيها  �ملعرفية  �لتحتية 
�خل�سائ�ص  على  �لرتكيز  مع  �لرقمي  �لبناء 
هويتها،  وخ�سو�سية  �لعربية  لبلد�ننا  �ملحلية 
�لقدر�ت  ببناء  �لهتمام  من  كذلك  لها  ولبــد 
خا�سة يف قطاع �ل�سباب ومتكينهم من مو�كبة 
�لنفتاح  ثم  �حلديثة،  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
�لقت�ساد  على  جتــري  �لــتــي  �لــتــحــولت  على 
ما  �خــذ  ثم  جتاربهم  من  و�ل�ستفادة  �لعاملي 

يفيدنا منها ويخدم تطلعنا نحو �مل�ستقبل.
�سن�سهد  هل  �لول  �سوؤ�لنا  على  ولالإجابة   
�لعمالت  ــالل  ــ و�ح �لــورقــيــة  �لــنــقــود  �خــتــفــاء 
�لرقمية مكانها؟ نقول باأن �لتحول �ملق�سود �ىل 
يتطلب  �سهال وهذ�  يكون  لن  �لرقمية  �لعمالت 
�ول �عد�د وتهيئة �لبنية �لتحتية للنظام �ملايل 
يف  �مل�ساهمة  على  قدرتها  عــدم  ثــم  �لــعــاملــي، 
��ستقر�ر �لنظام �ملايل �لعاملي وذلك ملخاطرها 
�لعالية �لتي قد ت�سبب فو�سى ي�سعب �ل�سيطرة 
نظم  غــيــاب  يف  �لــعــاملــي  �لقــتــ�ــســاد  يف  عليها 

ت�سريعية ت�سمع مبر�قبة تدو�لها.   



علــى مــر �لزمــان ٌعــد توطيــد �لتعــاون بــني 
�لــدول، بديــال ل�سر�عاتهــا، مطلبــا �ن�ســرف 
�لآليــات  �إ�ستك�ســاف  �إىل  �لإن�ســاين  �لفكــر 
�ملن�ســبة  لتحقيقة و�لإرتقــاء به. و�بتد�ء متيزت 
وحمــدودة  �لهيــاكل  ببب�ســاطة  �لآليــات  هــذه 
�ل�سالحيات. ومثالهــا �لهيئة �ملركزية للمالحة 
يف نهر �لر�ين، �لتي تاأ�س�ســت عام 1815، و�لتي 
ُعــدت كاأول منظمة حكومية عرفها �لتاريخ. بيد 
�أن هــذه �لآليــات تطــورت تدريجيــا وعلــى نحــٍو 
جعلهــا تقرتن بهيــاكل �كرث تعقيــد� و�سالحيات 
�و�ســع عمقا و�إنت�ســار�. كذلــك �أدى منو �لإدر�ك 
�عــد�د  زيــادة  �ىل  �ف�ســى  بجدو�هــا  �لــدويل 
�ملنظمــات �حلكوميــة �لدوليــة علــى �ل�سعيدين 
�لعاملــي و�لإقليمي. و�ل�ســىء ذ�ته ين�ســحب على 
�ملنظمــات غــري �حلكوميــة، و�أن بوترية �أ�ســرع. 
ومــع �أن �لو�قــع �لــدويل ي�ســري �إىل �أن �لــدول، 
عــرب حكوماتهــا، �أ�سحــت تعمــد �إىل �مل�ســاركة 
يف ن�ســاطات هذه �ملنظمــات بنوعيهــا، �إل �أنها، 

أ.د. مازن الرمضاني

مــع ذلــك، تــويل �ملنظمــات �حلكوميــة: �لعاملية 
و�لإقليميــة، قيمــة خا�سة. ومرد ذلــك �أهميتها، 
�لتــي تنبــع من �أهميــة �لدولة، ول�ســيما �ملوؤثرة، 
باأعتبارهــا �لالعــب �لــدويل �لأهــم يف �حلا�سر 

و�مل�ستقبل. 
وتعــُد منظمــة �لأمم �ملتحدة، �لتي تاأ�س�ســت 
يف عــام 1945، مــن بــني �أبــرز هــذه �ملنظمــات. 
هــذ� للخ�سائ�ــص �لتــي تتميز بها، ولعــل �أهمها 
يكمــن يف، �أول، غايتهــا �لنهائيــة، �لتي حددتها 
ديباجتهــا يف “�إنقــاذ �لأجيــال �ملقبلة من ويالت 
�حلــرب، �لتــي يف خــالل جيل و�حــد جلبت على 
�لإن�ســان مرتــني �أحز�نــا يعجز عنهــا �لو�سف«. 
وثانيــا، عامليتها، ففي عام 2021 بلغ عدد �لدول 
�لأع�ســاء 193 ع�ســو�. وثالثا، نوعيــة وظائفها. 
فاملــادة �لأوىل مــن ميثاقهــا تن�ــص علــى �أنهــا 
�لــدويل... و�لأمــن  �ل�ســلم  “حفــظ  �إىل  ت�ســعى 
و�منــاء �لعالقات �لوديــة بــني �لدول...وحتقيق 
�لتعــاون �لدويل...)وجعلهــا( مرجعــا لتن�ســيق 

�أفعال �لــدول وتوجيهها نحو تاأمني هذه �لغايات 
�مل�سرتكة«. ور�بعا، �نت�ســار ن�ساطاتها على �ستى 

�سعد �لتفاعالت �لدولية.
علــى �أن �أد�ء منظمــة �لأمم �ملتحــدة، منــذ 
تاأ�سي�ســها و�إىل �لآن، مل يكــن مبعــزل عــن تاأثري 
معطيــات �لو�قــع �لدويل �ل�ســائد عــرب �لزمان. 
فكمــا �أن ع�سبــة �لأمم، �لتــي تاأ�س�ســت يف عــام 
1919، مل ت�ســتطع منــع �لــدول �لكــربى �آنــذ�ك 
ميثاقهــا  مــع  تناق�ســت  باأفعــال  �لقيــام  مــن 
كذلــك  �أنهيارهــا،  �إىل  �أف�ســت  ومبخرجــات 
�حلــرب  مبعطيــات  �ملتحــدة  �لأمم  �أد�ء  تاأثــر 
�لبــاردة )1947ـ1991( و�لنظــام �لــدويل ثنائي 
مبعطيــات  وكذلــك  �ساحبهــا،  �لقطبية،�لــذي 
�لنظــام �لــدويل �أحــادي �لقطبية، �لذي ت�ســكل 
بعد �نتهاء �حلرب �لباردة، و�لنظام �لدويل قيد 
�لت�ســكل يف �لوقت �لر�هــن. وخالل هذ� �لزمان 
كان �د�ء منظمــة �لمم �ملتحــدة متباينا، وعليه 
نت�ســاءل: كيــف �أ�سحــى هــذ� �لد�ء منــذ بد�ية 
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�لت�ســعينيات و�ســول �إىل �لآن؟ وكيــف ميكن و/
�أو يحتمــل �أن تكــون م�ســتقبالت هــذ� �لأد�ء يف 
عام 2030؟ هذ� �ملقال �ســين�سرف �إىل حماولة 
�لإجابة على �ل�ســوؤ�ل �لأول. �أما �لثاين ف�ســيكون 

مو�سوع مقالنا �لقادم.
ول�ســيما  �لدوليــة،  �ل�سيا�ســة  تاريــخ  يفيــد 
بعــد �لأحــد�ث �لكــربى كاحلــروب و�لتحــولت 
�لد�خليــة يف دول كــربى، �أن خمرجاتهــا تف�سي 
�أن  تفيــد  �مل�سامــني  متفائلــة  روؤى  �نت�ســار  �إىل 
�لعــامل �ســيتجه �إىل �أحــالل �لتعــاون بــني �لدول 
بديــال  لل�ســر�ع و�حلــرب عرب �إن�ســاء منظمات 
دوليــة تتــوىل �سمــان �ل�ســلم و�لأمــن �لدوليني. 
�حلــرب  بعــد  �لأمم  ع�سبــة  تاأ�س�ســت  وهكــذ� 
�لعامليــة �لأوىل، وكذلــك منظمــة �لأمم �ملتحدة 
بعــد �حلرب �لعامليــة �لثانيــة. �إن �أنتهاء �حلرب 
�لبــاردة مل تــوؤد �إىل �نت�ســار مثــل هــذ� �لتفــاوؤل 
فح�ســب، و�إمنــا كذلــك �لدعــوة �إىل تفعيــل دور 
منظمــة �لأمم �ملتحــدة، بعــد �أن �أدت خمرجات 
زمــان  خــالل  �لأمريكي-�ل�ســوفيتي  �ل�ســر�ع 
�حلــرب �لبــاردة �إىل تعطيلــه.  فقــد �أكــد مثــال 
يف  �مل�ســرتك  �لأمريكي-�ل�ســوفيتي  �لبيــان 
12/10/1990 علــى �أن “�لآمم �ملتحــدة قــادرة 
علــى �د�ء دور رئي�ســي يف حــل �لق�سايــا �لعاملية 

�ل�ساملة«.
لإنتهــاء  �لتاليــة  �ملبا�ســرة  وتوؤ�سر�ل�ســنو�ت 
�ملتحــدة  �لأمم  منظمــة  �أن  �لبــاردة،  �حلــرب 
�أجهزتهــا   �سعيــد  علــى  ن�ســاطا  �كــرث  ��سحــت 
�ل�سيا�ســية �لأ�سا�ســية، كمجل�ــص �لأمن �لدويل، 
وقــد جنــم  �ملتحــدة.  لــالأمم  �لعامــة  و�لأمانــة 
هــذ� �لتطورعــن تاأثري متغريين مهمــني: �أولهما 
تو�ســيع م�سمون مفهوم �ل�سلم و�لأمن �لدوليني، 

وثانيهما تبنيها لأ�ساليب عمل جديدة.
فاأمــا عــن تو�ســيع م�سمــون �ل�ســلم و�لأمــن 
يف  �أنــاط  �ملتحــدة  �لأمم  فميثــاق  �لدوليــني، 
مادتــه 39 مبجل�ــص �لأمــن �لدويل تقريــر ما �إذ� 
كان قــد وقــع من �أفعــال ي�ســكل تهديد� لل�ســلم، 
�و�لإخالل به، �أو �أن ما وقع ُيعد عمال من �عمال 
�لعــدو�ن، و�أن يتخــذ �لقر�ر مبا يجــب �لقيام به 
مــن �لتد�بري حلفظ �ل�ســلم و�لمــن �لدوليني �أو 
�عادتــه �إىل ن�سابــه. ويف �سوء ن�ص هذه �ملادة، 
فاأنهــا مل حتدد تعريفــا للعدو�ن ول �لفعال �لتي 
ت�ســكل تهديد� لل�ســلم و�لأمــن �لدوليــني. وتفيد 
ثمــة �آر�ء �أن مرد ذلك يكمن يف ف�ســل حماولت 
دوليــة  لتعريــف مفهوم �لعــدو�ن، تعود جذورها 
تبايــن  جــر�ء  �ملا�ســي،  �لقــرن  بد�يــات  �إىل 

�مل�سالح و�إختالف �لآر�ء يف وقته.
 بيد �أن تكر�ر �ل�سر�عات و�حلروب �لدولية 
يف مرحلــة مــا بعد �حلــرب �لعامليــة �لثانية �دى 

�ل�سيا�ســي، و�لعرقي، و�لديني، و�لقبلي. �إن هذ� 
�لتطــور هــو �لــذي �أدى مبجل�ــص �لأمــن يف عــام 
1992 �إىل تو�ســيع نطــاق �لأفعــال، �لتــي كانــت 
�جلمعيــة �لعامة للالأمم �ملتحدة قد ر�أت يف عام 
1974 �أنهــا تنطــوي علــى تهديــد لل�ســلم و�لأمن 
د�خــل  �ل�سر�عــات  كافــة  لت�ســمل  �لدوليــني، 
�لــدول، ومــن ثم �إىل �أن ت�سحــى �لأمم �ملتحدة، 
عرب عملياتها �مل�ســماة �لتدخل �لإن�ساين حلفظ 
�ل�ســالم، �أكــرث �أنغما�ســا يف هــذه �ل�سر�عــات، 

ومبخرجات �سارت �أ�سمل تنوعا و�أكرث ت�سعبا. 
�ملتحــدة مل  �لأمم  �ن عمليــات  �آر�ء  وتوؤكــد 
تخــل من �أبعــاد �سيا�ســية ذ�ت عالقــة مب�سالح 
�أحــد �لــدول د�ئمــة �لع�سويــة يف جمل�ــص �لأمن 
�أو بع�سهــا. فمثــال �أدى �إدر�ك �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكيــة �ن �حلــرب، �لتــي كانت قــد �ندلعت 
خــالل1995-1992،  و�لهر�ســك  �لبو�ســنة  يف 
ل توؤثــر �ســلبا يف م�سالــح �أمنهــا �لقومــي، �إىل 
�حجامهــا عــن دعــم تدخــل �لأمم �ملتحــدة. �إن 
خمرجــات هــذ� �لإحجــام متفاعــال مــع �لــدور 
�ل�ســلبي لالإحتــاد �لأوربــي، هــي �لتــي �أدت �إىل 
ويتقابــل  هنــاك.  �ملتحــدة  �لأمم  عمليــة  ف�ســل 
هــذ� �ملثــال مــع �آخــر خمتلف هــو عمليــة �لأمم 
�ملتحــدة يف هايتــي يف عــام 1993. فمــع �أن هذه 
�لعمليــة متــت بتفوي�ــص مــن �لأمم �ملتحــدة، �إل 
�أنهــا كانت �أمريكية �لأهــد�ف و�لأد�ة و�لتمويل. 
لــذ� قيل ومبــا يفيد: �أن جنــاح �أو ف�ســل عمليات 
حفــظ �ل�ســالم مــرده ح�ســابات و�أمناط �ســلوك 
عمليــات  علــى  يوؤخــذ  كذلــك  �لكــربى.  �لقــوى 
�لأمم �ملتحــدة �نتقائيتهــا، مبعنــى �أن تدخلهــا 
�لإن�ســاين �أقت�سرعلى �سر�عات د�خلية حمددة 

 4 �إىل �إحيــاء حماولــة تعريــف �لعــدو�ن. ففــي 
�لعامــة  �جلمعيــة  ذهبــت   1974 �لأول  كانــون 
لالأمم �ملتحدة �إىل �مل�سادقة على م�ســروع قر�ر 
له عالقة بهذ� �لتعريف. فعلى وفق مادته �لأوىل 
ُيكون �لعدو�ن هو »��ســتعمال �لقوة �مل�ســلحة من 
قبــل دولــة �ســد �ســيادة و�ســالمة �لأر��ســي �أو 
�ل�ســتقالل �ل�سيا�سي لدولة �أخرى، �أو باأي �سكل 
�آخر يخالف ميثاق �لأمم �ملتحدة«. وقد تبع هذ� 
�لتعريــف حتديد �لأفعال، �لتي تعد عند حدوثها 
دليــال ماديا على ح�سول �لعــدو�ن. فقد ذهبت 
�ملــادة �لثالثة من هذ� �مل�ســروع �إىل حتديد هذه 
�مل�ســلح،  �لهجــوم  �لغــزو،  بالآتــي:  �لأفعــال، 
�لإحتالل، �سم �لأر��سي، �لقاء �لقنابل، ح�سار 
�ملو�نىء �أو �ل�ســو�حل، و�خــري� �لهجوم من �لرب 

و�لبحر و�جلو.
ومنذ �ل�ســبعينيات من �لقرن �ملا�سي، وهذ� 
�لتعريف للعدو�ن ي�ســكل �ملرجعية �لتي ي�ستهدي 
بهــا جمل�ــص �لأمــن لأغر��ــص حفــظ �ل�ســالم. 
وجتــدر �لإ�ســارة �إىل �أن تدخالت جمل�ــص �لأمن 
�حلــرب  خــالل  �قت�ســرت،  �لأغر��ــص  لهــذه 
�لبــاردة، علــى تلــك �ل�سر�عات ما بــني �لدول، 
ول�ســيما ذ�ت �لكثافــة �ملنخفظــة، �أي على تلك 
�لتي لي�ص لها عالقة بامل�سالح �حليوية للدولتني 
�لعظميــني �آنذ�ك. لذ� مل يتدخل جمل�ــص �لأمن 
يف �ل�سر�عــات د�خــل �لــدول �إل مــرة و�حــدة 
وذلــك يف رودي�ســيا عــام 1988. بيــد �أن كثافــة 
هــذ� �لتدخــل �ســارت عالية بعد �إنتهــاء �حلرب 
�لبــاردة. وممــا �أدى �إىل ذلــك �أن �لو�قع �لدويل 
بعــد �إنتهاء هــذه �حلرب كان قد �ســهد ت�ساعد 
�لطابــع  ذ�ت  �لد�خليــة  �ل�سر�عــات  وتفاقــم 
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دون �ســو�ها، هــذ� علــى �لرغــم مــن �أن بع�ــص 
هــذه �ل�سر�عــات كانت ت�ســتدعي تدخــل �لأمم 

�ملتحدة، ولكنها مل تفعل.
و�أمــا عــن �إ�ســتحد�ث و�ســائل عمــل جديدة، 
فلقــد دفعــت خمرجــات نهايــة �حلــرب �لباردة 
بالأمانــة �لعامــة لــالأمم �ملتحــدة، وبنــاء علــى 
بكيفيــة  �لتفكــري  �إىل  �لآمــن،  جمل�ــص  دعــوة 
جتديــد دورهــا �ملحــدد يف �مليثــاق. وتبعــا لذلك 
�قــرتح �لأمــني �لعــام يف تقريــره �ملــوؤرخ يف 17 
حزيــر�ن 1992 و�ملو�ســوم بخطــة �ل�ســالم عــدد 
من �لو�سائل، بع�سها تقليدية، �أما بع�سها �لآخر 
فقد كان جديد�. وبينما كان بع�سها يحتاج �أخذ 
�ملو�فقــة �مل�ســبقة لأطــر�ف �ل�ســر�ع، ل يحتــاج 
بع�سهــا �لآخــر �إىل ذلــك. وتكمن هذه �لو�ســائل 
�ل�ســالم،  وو�ســع  �لوقائيــة،  �لدبلوما�ســية  يف 
وحفــظ �ل�ســالم. وتعترب�لدبلوما�ســية �لوقائيــة 
من بينها. وح�سب �لأمني �لعام �لأ�سبق، بطر�ص 
بطر�ــص غايل، ُيق�سد بها ذلك “�لعمل �لر�مي 
و/ جديــدة  �أزمــات  ن�ســوء  دون  �حليلولــة  �إىل 
�أو ت�ساعــد �لنز�عــات �لقائمــة �إىل �سر�عــات، 
ووقف �إنت�ســار هذه �ل�سر�عــات عند �إندلعها«. 
ولتحقيــق غايتها، ر�أى �أي�ســا �إنها تتطلب �إتخاذ 
تد�بري متنوعة، كبناء �لثقة، وتق�سي �حلقائق، 
و�إنــذ�ر�ت مبكرة، و�نت�ســار وقائــي ملمثلي �لأمم 
�ل�ســالح.  منزوعــة  مناطــق  و�أن�ســاء  �ملتحــدة، 
وتفيــد جتربــة عمليــات �لأمم �ملتحــدة حلفــظ 
�ل�سالم جناح بع�سها يف �أحيان، وف�سل معظمها 
يف �أحيــان �أخــرى. ويكمــن �لف�ســل يف مدخالت 

عامة و�أخرى خا�سة. 
 فاأمــا عــن �ملدخــالت �لعامــة للف�ســل فهــي 
تكمن يف مدخلني �أ�سا�ســيني: �أولهما، �أن �لعديد 

مــن �لــدول �لأع�ســاء يف �لأمم �ملتحــدة لز�لت 
تتعامــل مــع هــذه �ملنظمــة �لدوليــة �إنطالقا من 
مــدى �لفائــدة �ملتوقعــة منها جــر�ء دعمها لها. 
علــى  تو�فــق  مل  دول  ثمــة  �أن  تفيــد  و�لتجربــة 
بعــد  �إل  �ملتحــدة  �لأمم  عمليــات  يف  �مل�ســاركة 
�أن كانــت م�سالــح لهــا قــد تعر�ســت، �أو كادت 
تتعر�ــص، للخطــر. �أمــا �ملدخل �لثــاين، فمفاده 
�خل�ســية مــن �ن تــوؤدي م�ســاركة دولــة، �أو دول، 
موؤثــرة يف هــذه �لعمليــات �إىل �أن ت�سحــى �لأمم 
�ملتحــدة ذ�تها �أد�ة خلدمــة م�سالح هذه �لدولة 
�أو �لدول. وتقدم عملية �لأمم �ملتحدة يف ر�وند� 
مثال على ذلك. ففي هذه �لدولة �لأفريقية �إندلع 
يف عــام 1994 �ســر�ع د�خلــي �أدى �إىل جمــازر 
ب�ســرية. وعلــى �لرغم من تدخــل �لأمم �ملتحدة 
�لأمريكــي- �لتناف�ــص  خمرجــات  �أن  �إل  فيــه، 
�لفرن�ســي �آنذ�ك علــى �لقــارة �لأفريقية �أف�سى 
�إىل ح�ســر دور �لأمم �ملتحــدة يف جمــرد تقدمي 
�لإغاثة �لإن�ســانية. وبهذ� �ل�ســلوك �أريد حتجيم 
�لــدور �لفرن�ســي يف ر�ونــد� كمقدمــة لإخر�جــه 

ل�سالــح  �لأفريقيــة،  �لقــارة  ثــم  ومــن  منهــا، 
�لــدور �لأمريكي فيها و�ملدعوم مــن قبل �ململكة 

�ملتحدة.
و�أما عن �ملدخالت �خلا�سة للف�ســل، فهي مل 
تكــن �أي�سا مبعزل عن تاأثري مدخلني �أ�سا�ســيني: 
�أولهمــا، �لهيمنــة �لأمريكية على جمل�ــص �لأمن 
�لدويل. ومما �ســاعد على ذلــك �أن دور منظمة 
�لأمم �ملتحدة كان، ومنذ ن�ساأتها �إنعكا�سا للو�قع 
�ل�سيا�ســي �لدويل �ل�سائد يف وقته. فعلى �لعك�ص 
مــن مرحلة �حلرب �لبــاردة، �لتي متيزت بكرثة 
جلــوء �لإحتاد �ل�ســوفيتي �ل�ســابق، كدولة د�ئمة 
�لع�سويــة يف جمل�ــص �لآمــن، �إىل توظيــف حــق 
�لنق�ص )�لفيثو( �ســبيال لتعطيل �إتخاذ قر�ر�ت 
تخــدم م�سالح �أمريكية، �أف�ســت مرحلة هيمنة 
�لقطــب �لأمريكــي، بعد �حلــرب �لبــاردة، على 
�لأمــن  يكــون جمل�ــص  �أن  �إىل  �لــدويل  �لنظــام 
�لــدويل �أحــد �أدو�ت هذه �لهيمنة. ومما �ســاعد 
علــى ذلك نــدرة �ل�ســتخد�م �لرو�ســي، وكذلك 
�ل�سينــي، حلــق �لنق�ــص جــر�ء حر�ــص هاتــني 
�لإيجابيــة  عالقتهمــا  دميومــة  علــى  �لدولتــني 
مــع �لوليــات �ملتحــدة. هــذ� ف�سال عــن �لتاأثري 
�لأمريكــي يف �سيا�ســات �لــدول �لأخــرى د�ئمــة 
�لع�سوية يف جمل�ــص �لأمن �لــدويل، ناهيك عن 
توظيف �لوليات �ملتحــدة لالأزمة �ملالية �ملمتدة 
لــالأمم �ملتحــدة ل�ساحلهــا، �ســيما �أنهــا �لدولة 

�لأكرثدعما ماليا لها.
علــى �أن �إ�ســتعانة �لوليات �ملتحدة مبجل�ــص 
�لأمــن �لــدويل لإ�سفــاء خا�سية �ل�ســرعية على 
�سيا�ســات تتبناهــا حيــال ثمــة دول ل تلغــي �أنها 
�لأمريكيــة.  �مل�سالــح  �أملتهــا  �أنتقائيــة  كانــت 
فالتوظيــف �لأمريكي �ملكثف ملجل�ــص �لأمن قبل 
2003، مثــال،  غــزو و�إحتــالل �لعــر�ق يف عــام 
تقابــل مــع عــدم �لإ�ســتعانة بــه لإيجــاد ت�ســوية 
عادلة لل�سر�ع �لعربي-�لإ�ســر�ئيلي، وهو �لأمر 
�لــذي �كــد نزوع �لوليــات �ملتحــدة �إىل �أن تكون 
�لتطبيــع  �لت�ســوية وعمليــات  هــي عــر�ب هــذه 
�مل�ساحبــة لهــا ومبو�قــف منحــازة لإ�ســر�ئيل. 
�إن هــذه �لإزدو�جيــة �لأمريكيــة يف �لتعامــل مــع 
جمل�ــص �لأمن �إنعك�ست �ســلبا على عموم فاعلية 
�لأمم �ملتحــدة. �إذ مل جتعلهــا �أ�ســرية م�سالــح 
�لدولة �لأكرث تاأثري� دوليا فح�سب، و�إمنا جعلتها 
�أي�ســا، يف هــذه �ملرحلــة �لإنتقاليــة مــن تطــور 
�لعــامل، تبدوعمليا مكبلة بثمة قيود، �لتي بددت 
خمرجاتهــا ذلك �لتفاوؤل، �لذي �فــاد �أن �إنتهاء 
�حلــرب �لبــاردة �ســتف�سي �إىل بد�يــة جديــدة 
لالأمم �ملتحــدة تتيح لها تاأديــة وظائفها بكفاءة 

�أعلى.
�لــدويل  �لأمــن  جمل�ــص  تاأثــر  �إ�ســتمر�ر  �أن 
�أن  يعنــي  ل  �لأمريكيــة  �خلارجيــة  بال�سيا�ســة 
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منذ �آلف �ل�سنني وحّتى �ليوم، كان �نت�سار �لأوبئة و�لفريو�سات �سببًا مركزّيًا يف تغيري �سكل 
نعرفها ب�سورتها  �لتي  �ملدن  تو�جدنا، ويف ر�سم  تغيري جغر�فيا  نعي�ص فيه، يف  �لذي  �حلّيز 
ولأ�سلوب  لالأمكنة  يكون  فريو�ص،  لأّي  جديد  ظهوٍر  كّل  مع  كذلك،  �سحيح  و�لعك�ص  �ليوم. 

�حلياة فيها تاأثرٌي �أ�سا�سٌيّ على �نت�ساره وعلى نتائجه.
ع�سر  �لر�بع  �لقرنني  بني  �لأوروبّية  �ملدن  �سّكان  كوهني  ناثان  مارك  �لأنرثوبولوجّي  ي�سف 
�لتاريخ« كذلك  بالأمر��ص و�لأق�سر عمرً� يف  »�لأكرث عر�سًة لالإ�سابة  باأّنهم  و�لثامن ع�سر 
كانت �ملدن �ل�سناعّية يف بد�يات �لقرن �لتا�سع ع�سر وحّتى �لقرن �لع�سرين معر�سًة للكثري 
من �لأوبئة و�لأمر��ص؛ �لكولري� يف نيويورك )1832( ولندن )1853(، و�لإنفلونز� �لإ�سبانّية 
و�ل�سعال  و�جلدري،  كاحل�سبة،  �أخرى  كثرية  و�أمر��ص   ،)1918( و�ملك�سيك  نيويورك  يف 
�لديكي، و�ل�سّل وغريها. يف �لعام 1900 مثاًل، كان معّدل عمر �سّكان �ملدن �أقّل بـ 10 �سنو�ت 

من �سّكان �لريف يف �لوليات �ملّتحدة �لأمريكّية.
عليه  تكون  �أن  ملا يجب  نظّرية  �أفكار  �لغالب على  �مل�سممون يف  يعتمد  �ملدن،  عند تخطيط 
�ملدينة �ملثالية ثم يقومون بعد ذلك بعر�ص ر�سومات تخّيلّية بديعة �أمام �لنا�ص �لذين بدورهم 
يتاأثرون بجمالية ما ي�ساهدونه على �لورق �أو يف �ل�سا�سات لأنهم د�ئمًا ماأخوذون مبا هو جديد 
وع�سري يف �لت�سميم ول ز�لت غالبية دولنا �لعربية تعتمد نف�ص �لروؤية بالرغم من ف�سلها 
�لذريع لال�ستد�مة، و�سبب ذلك يعود �إىل عائدها �ملادي و�ل�ستثماري للتّجار ورجال �لدولة 

يف تلك �لبلد�ن.
�أ�ستعري هنا ما قالته »جاين جاكوبز« يف كتابها �ل�سهري »موت وحياة �ملدن �لأمريكية �لكربى«: 
»تخطيط �ملدن يجب �أن ي�ستند على �لنا�ص �لذين يعي�سون فيها ل على �لنظريات«. فالنا�ص 
�أثناء  بها  يعي�سون  �لتي  �لجتماعية  و�لطريقة  حياتهم  �أ�سلوب  وجتاهل  مدينة،  كل  روح  هم 

�لتخطيط يجعل منها مدنًا كئيبة حتى لو بدت جميلة وع�سّرية وو�عدة.
وباء  ب�سبب  �لعامل  حول  �ملدن  �سو�رع  فر�غ  من  �لآن  ن�سهده  ما  ينعك�ص  هل  �لآن  �ل�سوؤ�ل 
ت�ساميم  �أ�ساليب  على  �لتاأثري  قبل يف  مثله من  �لب�سرّيُة  ت�سهد  �سيناريو مل  »كوفيد19-« يف 
�إىل  �ل�سجيج  و�سيعود  للفريو�سات  �سريع  لنتقال  نقل جاهزة  ب�سبكًة  مرتبط  �ملدٌن يف عامل 
�سو�رع �ملدن كما كان، لكّن هذ� �لوباء حتما �سيعيُد ت�سكيَل �سيا�ساٍت �ل�سكن و�لتنقل  و�ل�سحة 

�لعامة وحماربة �لتلوُّث يف �ملدن.  

مستقبل المدن
أ. د. عالء محمود التميمي بعد كورونا

 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن
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هــذ� �لتاأثــري مل يبــد�أ بالتــاآكل. فثمــة تطــور�ت 
�أن  توؤ�ســر  ومتنوعــة  متعــددة  دوليــة  وحتــولت 
�لنظــام �لــدويل يتجــه �إىل �لت�ســكل علــى نحــٍو 
جديــد، ومن �ملرجح �أن يكــون متعدد �لأقطاب. 
وتفيــد �خلــربة �لتاريخيــة ملثــل هذ� �لنظــام �أن 
تعــدد �لأقطــاب يحــول دون ��ســتطاعة �إحد�هــا 
ب�ســط هيمنته علــى �ملوؤ�س�ســات �لأ�سا�ســية لهذ� 
�لنظــام. وممــا يوؤكــد مثال هــذ� �لإجتــاه �أمر�ن 
مهمان: �أولهما، منو روؤية تفيد �أن جمل�ــص �لأمن 
�لــدويل ميثل معطيــات دولية قدميــة، و�أف�ست، 
ومنذ زمان بعيــد، �إىل �ملطالبة باإ�سالح منظمة 
�لأمم �ملتحــدة، وب�سمنــه �إعــادة ت�ســكيل �لدول 
د�ئمة �لع�سوية ومبا يتماهي مع بروز قوى دولية 
كربى جديــدة. وثانيهما، عودة �ل�سني ورو�ســيا 
�لإحتاديــة �إىل �إ�ســتخد�م حــق �لنق�ص)�لفيتو( 
يف جمل�ــص �لأمــن بال�سد مــن م�ســاريع قر�ر�ت 

�أمريكية. 
�أمــا �ملدخــل �لثــاين �خلا�ــص بالف�ســل، فهــو 
يكمــن يف خمرجــات �لأزمة �ملاليــة �ملمتدة �لتي 
تعــاين منهــا منظمــة �لأمم �ملتحــدة. لقــد جعل 
ميثاق هذه �ملنظمة، يف �لفقرة �لثانية من مادته 
�ل�ســابعة ع�ســرة، متويــل نفقاتهــا مــن �أن�سبــة 
�لقــدرة  مــدى  وعلــى “وفــق  �لع�ســاء  �لــدول 
�حلقيقيــة لهــذه �لــدول علــى �لدفــع“. وجــر�ء 
تباين �لقدر�ت �ملالية لهذه �لدول، حتملت وملدة 
طويلة ع�ســرة دول و�لأكرث ثــروة، دفع نحو “75 
من ميز�نيــة �لأمم �ملتحدة. وقد كانت �لوليات 
�ملتحــدة يف مقدمتها، وبح�ســة بلغت نحو“40، 
وهــو �لأمــر �لذي رفــد تاأثريها يف عمليــة �إتخاذ 
�لقــر�ر لــالأمم �ملتحــدة بعن�ســر مهــم م�ساف. 
وعلــى �لرغم مــن تخفي�ــص �حل�ســة �لأمريكية 
�إىل نحــو “28.47، �إل �أنها �إ�ســتمرت، مع ذلك، 

عالية.
�إىل  �ملتحــدة  لــالأمم  �ملاليــة  �لأزمــة  وتعــود 
�ملا�ســي جــر�ء  �لقــرن  مــن  �ل�ســتينيات  بد�يــة 
��ســتمر�ر عــدم دفــع ثمــة دول فقــرية خ�سو�سا 
و�ســو�ها يف عــامل �ل�ســمال لإلتز�ماتهــا �ملاليــة، 
وعــدم ت�ســديد ديونهــا �ملرت�كمــة، هــذ� ف�ســال 
�ملتحــدة  �لأمم  عمليــات  �أكالف  ت�ساعــد  عــن 
حلفــظ �ل�ســالم. �ن ح�سيلــة هــذه �ملدخــالت 
و�ســو�ها جعلــت ميز�نية �لأمم تعــاين من عجز 
مايل م�ســتد�م، وهو �لآمر، �لــذي كان ور�ء قول 
�أمينهــا �لعام �ل�ســبق بطر�ــص بطر�ــص غايل يف 
بد�ية �لت�ســعينيات من �لقرن �ملا�سي: »�أن �ملال 
و�ملال و�ملال هو �ل�ســرط �لأ�سا�ص �لذي لبد منه 
لكــي ت�ســتطيع �لأمم �ملتحــدة �أد�ء �لــدور �لــذي 

ت�ستطيعه بعد �إنتهاء �حلرب �لباردة“.



السياسة
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و�أثنــاء �حل�ســار ��ســرتك �أهــايل �لقتلــى 
يف �حل�ســار وبقــدوم �لليــل �أر�ســلو� �أحدهم 
باأعمــدة  �ســو�ن  وعمــل  بطاطــني  لإح�ســار 
لتقيهــم �لربد، ونكايــة يف موؤيدي �لفتوى قام 
�لتجــار ووزعــو� م�ســروب �ســاخن، كان قهوة 
�سادة بدون �سكر. وقد ��ستمر �حل�سار ثالثة 
�أيــام مــع ��ســتمر�ر حالــة �لفو�ســي و�ل�ســغب 
حتــى و�ســل �لأمــر �إىل �ل�ســلطان �لعثمــاين 
جديــد،  مفتــي  بتعيــني  قــام  و�لــذي  مــر�د 
و�لــذي ��ســت�سدر فتوى جديــدة بعدم حرمة 

�سرب �لقهوة.
�ســرعية  وموؤيــدو  �لتجــار  و�عتــرب 
�ســرب �لقهوة �أن هــذ� �لتغيــري �نت�سار� لهم 

د. اياد سليمان

ولأرو�ح �ســهد�ء �لقهوة، و�سمي م�سروب �لنب 
بالقهــوة �لرتكي، رمبا لأن من �أفتى بجو�زها 
مفتي �ل�ســلطان �لعثماين .وبعد فتوى �جلو�ز 
�أ�سبحت �لقهوة مــن حــادث جلــل �إىل عــادة 
عنــد �أهــايل جتــار �لــنب يف �لقاهرة ثــم �إىل 
كبــار �لأعيــان ثــم �إيل �أقاليــم م�ســر، حيــث 
كان ول يــز�ل �أي ميت يقــام له �سو�ن، يقدم 

للمعزيني �لقهوة �ل�سادة.
ونعود �ىل �لكورونا، �أعتقد �أننا �ســنتجاوز 
�أخــذه  يف  �لــرتدد  �أو  �للقــاح  رف�ــص  حمنــة 
و�ســياأتي يوم �سي�ســتغرب �لنا�ص كيف رف�سو� 
�لتطعيــم �لــذي �سي�ســاعدهم علــى مو�جهــة 
�جلائحة �لتي نعي�ص تدعياتها يف �أيامنا هذه. 
�أما ماذ� �ســيحدث بعد �نتهاء �أزمة �لكورونا، 
ومن �سي�ستغل �لفو�سى وقوة �ملعلومة لرُيدفها 
ب�سل�ســلة من �لأفعال و�لقر�ر�ت �لتي قد تغري 
وجه �لعامل، هل �ســيكون طرف و�حد �م عدة 
�أطــر�ف، عنــدي بع�ــص �لتخمينــات ولكنــي 
�حفظهــا لنف�ســي فقــد �أكون خمطئــا ولذلك 
�ســاأكتفي مبــا كتبتــه لأثــري �هتمام مــن يهمه 

�لمر.
 The عر�ــص توما�ــص فريدمــان يف كتابــه
World Is Flat: A brief History of the Twen-
ty- First Century )�لعــامل م�ســطح: تاريــخ 
خمت�سر للقرن �لـ 21(  �أبعاد �لعامل �جلديد 

�لذي يت�سكل على نحو م�سّطح يفر�ص طريقة 
يف  كان  عمــا  خمتلفــة  �لتفكــري  يف  جديــدة 
�ملا�ســي، فكلمــة م�ســطح هــي �ملقابــل لكلمة 
كــروي ولكــن فريدمان يق�سد بالت�ســطيح يف 

هذ� �ل�سياق �ل�سغر �ملتناهي و�لت�سال.
�لعــامل  عــن  مفهومــه  �لكاتــب  ويب�ســط 
�ملت�ســل �أو �مل�ســطح مــن خــالل �سربــه مثال 
يو�ســح مــا �آلــت �إليه �لقريــة �ل�سغــرية �لتي 
نقطنها جميعا و�لتي ت�سمى »�لعامل«. فعندما 
تطلــب �سندوت�ــص همربغر مــن �أحد حمالت 
مكدونالــدز يف ولية ميزوري و�ســط �لوليات 
باإ�ســتخد�م  �ســيارتك  يف  و�أنــت  �ملتحــدة 
�مليكرفــون خــارج �ملحــل، فــاإن �لــذي يتلقــى 
�ت�ســال  �ســخ�ص يجل�ــص يف وحــدة  �لطلــب 
هادئــة بعيــدة عــن �سجيــج �ملطعم علــى بعد 
900 ميل يف وليــة كلور�دو. ويف خالل دقائق 

معــدودة �أو حتــى ثــو�ن تكــون قــد ��ســتلمت 
�ل�سندوت�ــص مــن نافــذة ل تبعد خطــو�ت من 

مكان �مليكرفون.
�أ�سبــح  قــد  �لعــامل  �أن  فريدمــان  يذكــر 
م�ســطحًا يف �ل�ســنو�ت �لأخرية نتيجة ع�سرة 
عو�مــل �أهمهــا �ســقوط حائط برلــني يف عام 
�ل�ســوفيتي  �لحتــاد  ب�ســقوط  �إيذ�نــا   1989

�نطــالق خدمــة  ثــم  ونهايــة حلــف و�ر�ســو، 
 Netscape لبحث على �لنرتنت »نت ��سكيب�

الق�صم الثاين و االأخري

تـــســـطـــيـــح الـــــعـــــالـــــم والــــــفــــــوضــــــى الــــخــــاقــــة
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 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ  
وخمت�س يف علوم البيانات

» عــام 1995 مبا حتتويه من ت�ســهيالت جعلت مــن ت�سفح �لنرتنت 
�أمــر� �ســهال وي�ســري�، ثــم تاأتي عــدة عو�مــل مرت�بطة تتعلق ب�ســعي 
�ل�ســركات �لعمالقة لتحقيق مكا�سب خيالية وتخفي�ص قيمة �لإنفاق 

من خالل توظيف عمالة رخي�سة من �لبلد�ن �لأقل دخال.
ُم�سطلــح �لفو�ســى �خلالقــة م�سطلــح جديد ظهر بعــد �لتفرد 
�لأمريكــي بزعامــة �لعامل بعد �ســقوط �لحتاد �ل�ســوفييتي، و�لو�قع 
ة عــام 1902م على يد �ملــوؤرخ �لأمريكي  �أَنّ �مل�سطلــح ظهــر لأول مَرّ
تايــر ماهــان  - Alfred Thayer Mahan، ليتو�ســع فيما بعدها مايكل 
ــاءة �أو �لتدمــري  ليديــن - Michael Ledeen وي�ســميها �لفو�ســى �لبَنّ
�لبّنــاء، وذلــك بعد �أحد�ث �ســبتمرب بعامــني يف 2003م، وهذ� يعني 
�لهــدم، ومــن ثــم �لبناء، ويعنــي هذ� �إ�ســاعة �لفو�ســى، وتدمري كل 
مــا هــو قائــم، ومن ثــم �إعــادة �لبناء ح�ســب، �ملخطط �لــذي يخدم 
م�سالح �لقوى �ملتنفذة، وقد يكون �أكرث �ملفكرين �لذين حتدثو� عن 
 Samuel P. - هــذ� �لأمر هــو �لأمريكي �ليميني �سامويل هنتنجتون
Huntington �ساحــب نظرية �سر�ع �حل�ســار�ت. وقد تلقفت مر�كز 

�لبحــوث و�لدر��ســات نظريــة �لفو�ســى �خلالقــة، و�أ�ســبعتها بحثــًا 
ودر��ســًة، و�لنظريــة تعنــي باإخت�ســار �أَنّه عندما ي�ســل �ملجتمع �إىل 
�أق�ســى درجــات �لفو�سى �ملتمثلــة يف �لعنف �لهائــل و�إر�قة �لدماء، 
و�إ�ســاعة �أكــرب قدر ممكن من �خلوف لدى �جلماهــري، فاإَنّه ُي�سبح 

من �ملمكن بنائه من جديد بهوية جديدة تخدم م�سالح �جلميع.
فريو�ــص كورونا جعل �لعامل �أكرث �إنك�سافا. فالتو�زن �ملفقود منذ 
�إنهيار �لحتاد �ل�سوفياتي يف مطلع �لعقد �لأخري من �لقرن �ملا�سي. 
حيــث �إنتقــل �لنظام �لــدويل من ثنائيــة �لقطب )�لوليــات �ملتحدة 
)�أمــريكا  �لقطــب  �أحاديــة  �إىل  �ل�ســوفياتي(  و�لإحتــاد  �لأمريكيــة 
حاكمة �لعامل( و�سول �ىل نظام دويل جديد يف يومنا هذ� مل تتبلور 
هويته �لنهائية، لكنه يتجه �إىل �أن يكون متعدد �لأقطاب مع �سيطرة 

كاملة للوليات �ملتحدة يف م�سار �لأمور.
نحــن يف خ�ســم مرحلــة �سر�عيــة �إنتقالية، ل بــد و�أن ت�سل �إىل 
حالــة تــو�زن مــا. م�ســار ولدة �لأنظمــة �لدوليــة يبد�أ عــادة بحدث 
زلز�يل كبري )كوباء �لكورونا(، نحتاج بعده �إىل �سنو�ت من �لرت�كم 
حتى تتبلور هوية �لنظام �لعاملي �لآتي، �ستكون هذه هي �ملرة �لأوىل 
يف تاريــخ �لب�ســرية �ملعا�سر يتم فيها �إعــادة �سياغة �لنظام �لدويل 
مــن دون حــرب �ســاملة )�حلــرب �لعامليــة �لثانيــة( �أو �إنهيار قطب 
عاملي )�ســقوط �لحتاد �ل�ســوفياتي(، ويظهر بــاأن �لوليات �ملتحدة 
�ستتبع مبد�أ �لفو�سى �خلالقة من �أجل �لتحكم من جديد بكثري من 
�لدول وبناء نظام عاملي جديد، و�ست�سمل �ملرحلة �لأخرية ��ستخد�م 
َجــت �لفو�ســى )�لكورونــا( لإخمادهــا وتثبيــت  �ملُدخــالت �لتــي �أَجّ
�لو�ســع �جلديــد )�لق�ســاء علــى �لفريو�ــص( ب�ســكله �لنهائــي، �إىل 
جانب �لطمئنان لرت�ســانة �لقوة �لع�ســكرية و�لتكنولوجية وتروي�ص 
�لــدول �لطاحمة �ىل مناف�ســة �لوليات �ملتحدة على �ل�ســيطرة على 

�لعامل. 

عملية  جنــاح  الشقيق  وشعبها  احلبيبة  ليبيا  لدولة  نبارك  
التصويت اليت أجراها ملتقى احلوار السياسي اللييب الذي إنعقد 
مؤخرا يف جنيف يف الفترة من 1 إىل 5 فرباير املاضي ونتائجه 
اجلديدة  التنفيذية  السلطة  إختيار  عن  أسفرت  والــى  اهلامة 
الرئاسي  املجلس  بتنصيب  وذلــك  ليبيا  يف  التمهيدية  للمرحلة 
اجلديدة  التوافقية  احلكومة  وتشكيل  املنفي(  )حممد  برئاسة 
برئاسة عبداحلميد دبيبة، واليت متهد لعقد اإلنتخابات الرئاسية 
دولية  جهود  بعد  اجلــاري،  العام  هناية  يف  املقررة  والتشريعية 
مضنية من خالل بعثة األمم املتحدة يف ليبيا برئاسة ستيفاين 
ويليمز، ممثلة االمني العام لألمم املتحدة باالنابة، وكذلك جهود 
األزمة  معاجلة  يف  األساسي  الشريك  مصر  فيها  كانت  عربية 
الليبية، وبذلت جهودا كبرية يف هذا اإلطار حبكم مبدأ اجلوار 
على  لألزمة  املباشر  والتأثري  البلدين  بني  الوطيدة   والعالقات 
الــوزراء اجلديد  مصر، لذلك كانت أول زياره خارجية لرئيس 
إىل مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاهدنا الدعم 
املؤقتة،  اجلديدة  وباحلكومة  به  الشديد  املصري  الترحيب  و 
واملجلس الرئاسي اجلديد، واليت ستكون مرحلة إعادة اإلستقرار 
إىل ليبيا و بداية إلطالق العملية الدميقراطية وبناء دولة ليبيا 
اجلديدة، دولة املؤسسات والقانون كما يتمناها الليبيون، ووفقا  
خلارطة طريق ملتقى احلوار السياسي اللييب، وكذلك البدء يف 
العمل على تلبية االحتياجات امللحة لليبيني يف مجيع أحناء البالد 
اليت تتعلق بقضايا ملحة مثل الكهرباء ومواجهة جائحة فريوس 

كورونا، وحتقيق مستقبل مستقر ومزدهر ودميقراطي.
ومن ابرز األنشطة اليت متت مؤخر أيضا هتيئة الدولة الليبية 
حنو اإلستقرار املطلوب. وأيضا اجلولة الثالثة للمسار الدستوري 
الذي ترعاه بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا وإستضافتها مصر 
املفوضية  ورئيس  الدولة  النواب وجملس  حبضور وفدي جملس 
األممية  بالبعثة  الدستوري  املسار  ومسؤول  لالنتخابات،  العليا 
للدعم يف ليبيا، وبدأت اجللسة بكلمة لرئيس املخابرات املصرية 
عباس كامل الذى أوضح هبا الدعم املصري الكبري لليبيا للوصول 
إلجراء  صحيحة  دستورية  قاعدة  إىل  والوصول  اإلستقرار  إىل 

االستحقاقات االنتخابية يف وقتها املحدد.

أ.هويدا عبد الوهاب

مبروك 
لليبيا 

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية



فة لثقا ا

Mars 2021 / آذار 2021 36

أ.عربية القضقاضي

�لّتفا�سيل، كلمة تلوح لنا ب�سيطة يف �لبد�ية 
عاّمة ف�سفا�سة وقد حتيل على جمّرد جزئّيات 
بدقائق  �لن�سغال  �أدمـــن  مــن  �إّل  لها  يهتّم  ل 
ت�سغل  ل  قبيل  من  عبار�ت  ترتّتل  قد  �لأ�سياء، 

بالك بالّتفا�سيل.
مع  ــر�ع  �لــ�ــسّ و  �ل�ّسرعة  ع�سر  يف  ونــحــن 
�لأمـــور  ب�سغائر  كــثــري�  نحتفي  ل  قــد  �لــوقــت 
مّت�سع  �ملقابلة  �جلــهــة  يف  هــنــاك  �أّن  حــني  يف 
خالله  من  لنا  تنك�سف  �لّتّيار،  �سّد  لل�ّسباحة 
مكانها  عن  ومنف�سلة  خمتلفة  متمّردة  ذو�ت 
لنا  جتيز  ــتــي  �ّل �مل�ساحة  هــذه  يف  زمــانــهــا.  و 
�لختالف و�لّتفرد، �سنعرث على �مل�سابني بلعنة 
�لّتفا�سيل تقول حمّدثتي، وهي حتّرك �أ�سابعها 
باإرتباك: »كانت جمّرد تفا�سيل قاتلة، دعونا يا 
�سادة نحّدثكم عّما يبقى ر��سخا يف �أذهاننا من 
ذ�كرتنا  يف  ��ستقّر  مبا  لكم  ونبوح  يومنا  بقايا 
ــت و�رحتـــلـــت مــ�ــســاعــرنــا مع  ــ مــن عــالقــات وّل
بعدهم  من  حياتنا  ��ستحالت  وكيف  �أ�سحابها 
و�لكاآبة  �لّروحّية  �لغربة  �أحا�سي�ص  من  مزيجا 
من  �سادة  يا  نحن  �مليلونكولونيا،  من  و�لبع�ص 

�لّدقيقة  �لأ�سياء  وتاأ�سرنا  �لب�ساطة  ترهقنا 
�لأحــد�ث  تعنينا  ل  �أحيانا  لعنتها،  وت�سيبنا 
�لكربى فنتجاوزها بينما تقف بنا عجلة �لّزمن 
�لبع�ص  ير�ها  مو�قف  نظر�ت  كلمات،  �أمــام 
من  نحن  �لأخــاديــد،  �أنف�سنا  يف  وحتفر  تافهة 
مقابال  ننتظر  ونحن  ونعطي  بكّل جو�رنا  نحّب 
من  �أعطيناهم  ملن  كيف  �لحتو�ء.  هو  وحيد� 
ذو�تنا و�قت�سمنا معهم حّبنا �أن يذيقونا مر�رة 

�خلذلن«.
هذ� �لبوح �لعميق �ملوؤمل جعل جمموعة من 
بخلفّيات  يتعّلق  ما  منها  علينا،  تتدّفق  �لأ�سئلة 
�لهو�ص  مــن  �ــســرب  �لــرّتكــيــز  هــذ�  فهل  ذلــك 

�لّنف�سّي.
�أن تكون على درجة  �أي  �أن تنتبه للجزئّيات 
ة  خا�سّ عالقة  فتعقد  �حل�سا�سّية  مــن  عالية 
�لــرو�ئــح.  متيز  �أن  مثال  و�لــعــامل.  �لــوجــود  مع 
�لأطعمة،  �ملقربني،  �لأ�سخا�ص  �لأمكنة  رو�ئح 
�لعطور.. و�أن تّتفطن لتغرّي هذه �لرو�ئح ورمّبا 
تعّدل  ــت  و�أن باح  �ل�سّ حّتى  لل�ّسهر  ��سطررت 
و�سادتك يف �أرق مفزع عندما تغرّي مكان نومك.
�أن تكون مهوو�سا بالّتفا�سيل هو �ن تن�سغل 
مبا ور�ء �لّلغة فتحّلل �لكالم وتبحث عن 
هذ�  يقودك  وقد  �ملقا�سد  مقا�سد 
قد  دللت  �إىل  �ملجهد  �لبحث 
تكون  ل  وقد  تكون مق�سودة 
ــك مـــن �ملــحــتــمــل �أن  كــذل
�أبعد  هــو  مــا  �إىل  تذهب 

من �لّتاأويل �لبغي�ص. 
�أن تدمن �لتفا�سيل 
ــل  ــغ ــس ــ� ــن ت �أن  �أي 
ــاملــالمــح؟ �لــنــظــرة؟  ب
مبعنى  �لبــتــ�ــســامــة؟ 
�آخر �ستتحّول �إىل خبري 
�جل�سد  لــغــة  قــــر�ءة  يف 
فــتــوؤّولــهــا مـــر�ر� وتــكــر�ر� 
هو  معانيها،  ت�ستنطق  حتى 
�ن�سغال د�ئم مبا ور�ء �لفعل مبا 

ور�ء �حلركة و�لكلمة. 

�سوى  �أ�سحابه  على  يعود  ل  �لهو�ص  هــذ� 
بالإرهاق و�لوبال �ّلذي يوؤدي يف بع�ص �لأحيان 
متد�خلة  �سعورّية  حالة  وهــي  �لكــتــئــاب.  �إىل 
و�ل�ّسّك  �لفطنة  بني  يرتّدد  �ساحبها  من  جتعل 

و�لّتعّلق و�حل�سا�سّية �ملفرطة.
�أّن �مل�ساعر مت�ساربة  حّد  لنا  يّت�سح  و كما 
�لّت�ساّد. و هي ت�ساهم �إىل حّد بعيد يف ت�سكيل 
مالمح �سخ�سّية مز�جّية متقّلبة ل ت�ستقّر على 
حال. لها طريقتها يف �لّتعامل مع �ل�سياء ويف  

ويف  �ل�سياء  مع  �لّتعامل  يف  طريقتها  لها 
�لعالقات مع حميطها. قد ي�سّرها �سماع مقطع 
ترهقها  وقد  �ملعتادة  باحّية  �ل�سّ �أغنيتها  من 

قبلة جاءت باردة على غري عادتها. 
ة.  ونو�مي�سها �خلا�سّ قو�نينها  لها  هي ذ�ت 
تذهب بعيد� يف خيالتها وتاأّمالتها وقر�ء�تها. 
�سربا  يكون  يكاد  معها  �لّتعامل  يجعل  ما  هذ� 
حتى  بال�سجاعة  بالّتحلي  فعليك  �ملجازفة.  من 
تتمكن من ولوج عو�مل هذه �لذ�ت. فمن �لع�سري 
تكون يف مو�جهة ذ�ت ترت�سد  �أن  عليك حتّمل 
هام�ص  يتوّفر  �أن  لبّد  وحتّركاتك.  �أفعالك  كّل 
�لذ�ت،  هذه  مع  و�لّتو��سل  و�لّتفّهم  �حلّب  من 

�إذ� هو ع�سق �أم هو�ص �أم جنون.  
على  كــانــت  نعمة  و�ردة.  �حــتــمــالت  كّلها 
�أ�سحابها �أم لعنة ل ن�ستطيع �أن جنزم. ولكّننا 
�سغائر  بهو�ص  �مل�سابني  بــاأّن  �جلــزم  ن�ستطيع 
�لكثري...وكاأّنهم  �لّطيبة  من  يحملون  ــور  �لأم
و�ساطة  دون  باأحا�سي�سهم  مبا�سرة  يتعاملون 

�لعقل و�لّتفكري. 
قد  ما  �لّتفا�سيل  ومن  تفا�سيل  جمــّرد  هي 

يرهقنا �أو رمّبا قد يقتلنا..

مجّرد تفاصيل..

  كاتبة من تون�س



من�سور  جوي�ص  �سعر  عند  تتوقف  ل  �أن  ميكنك  ل  �حلرية  حتب  عندما 
�لتي حررت �لق�سيدة �لعربية، ول ميكنك �أن ل تعجب باألربتني �سر�ز�ن �لتي 
كتبت يف زنز�نتها عن ماأ�ساة �لإن�سان عندما يتعر�ص لال�سطهاد مهما كانت 

�أ�سكاله، ول ميكنك �أن ل ت�سدك �أ�سعار �سعيدة �ملنبهي �ملفعمة باحلرية. 
زنز�نتها.  حائط  على  بدمها  �أ�سعار�  كتبت  �إمـــر�أة  عند  �ليوم  �أتوقف 
��سمها قد يكون حمفور� يف ذ�كرة �لكثريين و�إن مل يكن، ف�سعيدة �أول �مر�أة 
عربية ماتت »��ست�سهدت« �إ�سر�با عن �لطعام، دفاعا عن حقوق �سعبها من 

�ملظلومني.   
 قال عنها �لأديب �ملغربي عبد �للطيف �للعبي »بد�أت �سعيدة تكتب �ل�سعر 
�ملدين  بال�سجن   1976 �سنة  يف  ذلك  كان  �لزنز�نة.  حائط  على  باأظافرها 
بالد�ر �لبي�ساء. كانت تكتب ول تنقح لأنها مل تكن تفكر يف �أ�سو�ء �ل�سهرة 

ول يف �ملخربين وجو��سي�ص �للغة«. 
هي و�حدة من ن�ساء �ملغرب �للو�تي ع�سقن �حلرية و�إ�ستمتنا من �أجلها، 
�سابة  وهي  لهم  �سوت  ل  �لذين  �ملظلومني  ق�سية  �ملنبهي  �سعيدة  �إعتنقت 
يافعة تعر�ست لل�سجن و�لتعذيب لكن �إميانها بق�سيتها �لعادلة مل يزدها �ل 

�إ�سر�ر�:
»�سبق يل �أن �سرحت لك

يا �سغريتي
ـ لي�ص كما �سرحت لك ذلك �ملعلمة ـ

�إنهم ل ي�سعون يف �ل�سجن �لل�سو�ص فقط
�إنهم ي�سجنون �أي�سا �لذين يرف�سون

�لر�سوة
�ل�سرقة و�لعهارة

�أولئك �لذين ي�سرخون
كي ت�سبح �لأر�ص

ملن يحرثونها«.
مل  لإمــر�أة  كان  �لعربية،  �إىل  �ملرتجم  �لو��سح،  �لب�سيط  �ل�سعر،  هذ� 
�أن حياتها كانت ق�سرية لأنها رحلت عن هذ�  تب�سم على حياة عادية، مع 

�لعامل عن عمر يناهز 25�سنة فقط. 
�مر�أة تنف�ست �حلرية، ود�فعت مثلما لي�ص له نظري، عن “عرق �سو�عد 
تن�سر �خلري�ت، ثم تبرتها �أنياب �آلت �لر�أ�سمال »كتابة �ل�سعر مل تكن فعال 
تاأريخ  عينيها،  يف  فهو  بكثري،  ذلك  من  �أكرث  بل  ل�سعيدة،  بالن�سبة  تفريغيا 

للمرحلة«.

تد�خلت �ملكونات وت�سابكت يف ن�سو�سها يف ن�سيج غريب و�أليف يف نف�ص 
�لوقت، يبهر بالن�سارة. ��سبحت �سعيدة �ساعرة لأنها �كت�سفت �سر �إن�سانيتها 
وكفاحها كاإمر�ة ومنا�سلة، لأنها �كت�سفت بهاء جتربتنا �لن�سانية. �إ�ستقبلت 
�سعيدة �ملوت بب�سمة �لو�ثقة من نف�سها. وعلى فر��سها �لأخري خرجت للحظة 
من غيبوبتها �لعميقة لتكتب بالدم كلمتني ب�سيطتني، كلمتني رقيقتني حادتني 

يف �آن معا، لهما طعم �لر�سا�سة و�لقبلة.
غيبوبتها  يف  جديد  من  دخلت  منا�سلة«..ثم  �سعيدة..«�ساأموت  كتبت 

�ليقظة �لنهائية لتلتحق بقافلة �ل�سهد�ء �ل�سعر�ء
ومن �هم �لق�سائد �لتي عرفها �لقارئ من خاللها

»ريح بالدي
تعوي..ت�سر..تهب

على �لر�ص �ملبللة )تكن�سها(
تر�سم ��سكال

تنق�ص �سور �ملا�سي
ما�سي �نا..ما�سيك �نت

ما�سي كل و�حد منا
�سوتها يذكرين ب�سمفونية

تلك �لتي كنت تهم�سها يف �أذين كل ليلة
قبل ذلك..منذ وقت بعيد

�ليوم..هذ� �مل�ساء..هذه �لليلة
ب�سمات �حلياة وحدها تر�ود ذهني

و�ملطر�لدوؤوب
�لريح �لعنيدة 

يعود�ن ككل �سنة
ويرجعان �إليك مهما بعدت

فيذكر�أين باأن يل ج�سما
باأن يل �سوتا

�رفعها قربانا �ليك
20 �أكتوبر1976«.

أ.نزهة عزيزي 

  كاتبة من اجلزائر

سعيدة المنبهي 
الثورية التي تكتب بالدم
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فوزية الشندي: )أيــن مكاني من اإلعــراب( 
حــقــق شــهــرتــي عــلــى الــمــســتــوى العربي 

ـ ما �شر اهتمامك باللغة العربية؟
ـ من يعرف �أهمية �للغة �لعربية يعّزها ويعلي 
وهي  �أوًل  �لكرمي  �لقر�آن  لغة  فهي  �ساأنها،  من 
ل�ساننا �لعربي كعرب وهويتنا �لتي ت�سكل �لركن 

�لأ�سا�ص يف ثقافتنا �لعربية و�ل�سرح يطول.
بها وهــل خدمتك يف  اهتمامك  بــداأ  ـ متى 

جمالك الفني؟
يتيمة  فاأنا  منذ �سغري،  بها  �هتمامي  بد�أ  ـ 
�لــقــر�آن  حتّفظني  وكــانــت  عّمتي  وربتني  �لأم 
�لكرمي بد�يًة من �ل�سور لل�سغار ول يهد�أ بالها 
�إل وقد حفظت كل يوم �سيئًا من �لقر�آن �لكرمي، 
�سليمة،  لغتي  وجــعــل  �سليقتي  ــّوى  قـ مــا  هـــذ� 
�لأد�ء  تتطلب  �لتي  �أدو�ري  �أد�ء  يف  وخدمني 
�أو  �لتلفزيون  �أو  �لإذ�عــة  يف  �سو�ء  بالف�سحى 

�مل�سرح.
الإعــراب  اأيــن مكاين من   ( ـ يعد م�شل�شل 
( مــن اأهــــم اأعــمــالــك عــلــى املــ�ــشــتــويــني املحلي 

والعربي، هل كان هو �شبب �شهرتك عربياً؟

حوار: أ. شروق خالد

كلنا يتذكر الآن�شة قواعد يف اأ�شهر م�شل�شل تلفزيوين عر�شته ال�شا�شة الف�شية يف جميع 
البلدان العربية وهو )اأين مكاين من الإعراب( تلك الآن�شة كانت الفنانة العراقية الكبرية 
الفنون الإذاعية والتلفزيون وال�شينما  التي خدمت  امل�شرحية  الفنانة  ال�شندي، تلك  فوزية 

وامل�شرح على مدى خم�شني عاماً يف العراق والبالد العربية.
العربية  باللغة  اهتمامها  وبالأخ�س  الفنية  جتربتها  على  ال�شوء  نلقي  اللقاء  هــذا  يف 

وتدري�س الإخراج لطلبة اأكادمييات الفنون يف العراق وبع�س البلدان العربية.

�لتلفزيونية  �لأعـــمـــال  جمـــال  يف  قــدمــت  ـ 
)350( �ساعة تلفزيونية يف �لعر�ق و)90( حلقة 
�لإعــر�ب(  من  مكاين  )�أين  مل�سل�سل  تلفزيونية 
وفق منهج �ألفية بن مالك �أهد�ها �لعر�ق جلميع 
جميعها  وعر�ست  �لعربية،  �لتلفزيون  حمطات 
يف �خلليج �لعربي و�مل�سرق و�ملغرب وبالطبع هو 

من حقق �سهرتي على �مل�ستوى �لعربي .
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ـ وماذا عن ح�شورك ال�شينمائي؟
لل�سينما  فقط  �أفــالم  �سبعة  فيه  ح�سيلتي  ـ 
�لعر�قية، وكما تعلمون �أن �لباع �لطويل لل�سينما 

�لعربية هي م�سر فتاريخها عريق يف ذلك.
ـ وماذا عن امل�شرح؟ 

ـ مثلت 61  عماًل من عيون �لأدب �مل�سرحي 
)تاجر  �سك�سبري  كوليم  كتابها  لأعظم  �لعاملي 
هاملت  ويف  بــورتــ�ــســيــا،  �لــبــطــلــة  �لــبــنــدقــيــة( 
)�أوفيليا( وماكبث )�لليدي ماكبث( ويف �لليلة 
بدور  قمت  ثم  بطالتها،  �إحــدى  ع�سرة  �لثانية 
�أونيل،  يوجيل  للكاتب  باألكرت�(  يليق  )�حلــد�د 
كما  �لأفـــق(،  ور�ء  )فيما  م�سرحية  مثلت  كما 
للرنويجي  �لأ�ــســبــاح  م�سرحية  بتمثيل  قــمــت 
وم�سرحية  ــة  ــربي �ل و�لــبــطــة  �أبــ�ــســن،  هــرنيــك 
للكاتب نف�سه، وم�سرع كليوباتر� لأحمد �سوقي، 
و�لق�سية  و�ملـــوت  �حلكيم،  لتوفيق  و�ــســهــرز�د 
�لزجاجية  �حليو�نات  وهــو�يــة  كاظم،  لعادل 
لتن�سي وليامز و�لأ�ستاذ كلينوف لكارن بر�ن�سون 
و�لن�سر  و�يلدر،  لثورنتون  تاون )مدينتنا(  و�أور 
له ر�أ�سان جلان كوكتو، و�ل�سيدة جورد�ن للكاتب 
�لفرن�سي مولري وم�سرحية م�ساألة �سرف تاأليف 
وم�سرحية  ويل  �جلبار  عبد  �لدكتور  و�إخـــر�ج 
�ل�سائغ   �لكبري يو�سف  �لعر�قي  لل�ساعر  �لعودة 

وغريها من �مل�سرحيات.
ـ اأيــــــــن جتــــديــــن نـــفـــ�ـــشـــك مـــــن كـــــل هــــذه 

امل�شرحيات؟
�لبطولة  بــدور  مت�سربة  كنت  جميعها  يف  ـ 
م�سرحية  يف  لكن  نعم  حـــويل،  عما  منقطعة 
و�أديتها  �حلقيقية  نف�سي  وجدت  �سرف  م�ساألة 
كليوباتر�  وكانت  �مل�سرح.  على  �لبكاء  لدرجة 
�ملعادل �ملو�سوعي �لذي وهبي �لكربياء و�لقوة.

على  حتــ�ــســل  عــر�قــيــة  فــنــانــة  �أول  كــنــت  ـ 
ومار�ست  �مل�سرحي  �لإخــــر�ج  يف  �ملاج�ستري 

�لتعليم 
راأيك بهذه التجربة؟

ـ دّر�سُت يف �أكادميية �لفنون �جلميلة جامعة 
بغد�د ومعهد �لفنون �جلميلة وجامعة �لريموك 
جميع  يف  وتخ�س�ست  ــة  ــيـ �لأردنـ �ململكة  يف 
و�لتمثيل  �مل�سرحي  كــالإخــر�ج  �مل�سرح،  مــو�د 
�مل�سرح  وتاريخ  و�لإلــقــاء،  و�ل�سوت  �مل�سرحي 
)�لتمثيل  و�لبانتوماين  �مل�سرح  و�سي�سيولوجية 
�ل�سامت( و�لبدي تكنك )�لريا�سة �مل�سرحية( 
حركة  تخ�ص  �لــتــي  �مل�سرح  خ�سبة  وهند�سة 

�ملمثل على م�ساحة خ�سبة �مل�سرح.
م�شريتك  يف  نــ�ــشــيــب  لل�شعر  كـــان  وهـــل  ـ 

الفنية؟ 
ـ نعم فقد �أجنزت )3600( حلقة من برنامج 
يومي عنو�نه ) �ل�سعر ديو�ن �لعرب ( من �إعد�د 
�لأدباء  كتاب خمتلفني وكان �سد�ه و��سعًا عند 

و�مل�ستمعني و�سار �ل�سعر جزًء حياتي.
ـ متى اكت�شفِت موهبتك يف التمثيل ويف اأي 

عمر؟
ـ يف مرحلة �لدر��سة �لبتد�ئية كان �لتعليم 
�ملوهوبني  وت�سجيع  �ملو�هب  تنمية   على  يركز 
و�لأدب،  ــقــى  ــس و�ملــو� و�لــر�ــســم  �لــتــمــثــيــل  يف 
�لأ�سو�ت  تقليد  على  قابليتي  معلماتي  ووجدت 
وف�سحن  ي�سجعنني  فكن  �لعامة،  و�ل�سخ�سيات 
�لعلم  رفع  يوم  يف  �لفعاليات  تقدمي  جمال  يل 
كل خمي�ص ففتح ذلك �أمامي �أفق �لنتماء لعامل 
فقد  ي�سري  مديحة  �لفنانة  �أحب  وكنت  �لفن، 
�أكون جنمة  �أن  �أمتنى  كان و�لدي يحبها وكنت 

مثلها.
ـ وهل كانت م�شريتك الفنية بال �شعوبات 

اأو معوقات؟ 
�أية �سعوبات بل كان �حلب  �أو�جه  �أكن  ـ مل 
حتى  جــانــب،  كــل  مــن  ــي  ب يحيط  و�لت�سجيع 
كان  �سبابي  مقتبل  يف  و�أنـــا  تــزوجــت  عندما 
زوجي م�سجعًا لنتمائي لعامل �لفن لكونه مثقفًا 
ويتفهم  �لأمريكية  �جلامعات  لإحدى  وخريجًا 

قيمة �لفنان يف �ملجتمع.
ويدعم  الفنية  جناحاتك  وراء  وقــف  من  ـ 

هذه امل�شرية الطويلة؟
و�لــدي ثم زوجي كما  �لبد�ية كان  ـ نعم يف 

�أ�سلفت.
ـ كيف وّفقِت بني الدرا�شة وكل تلك امل�شاغل 

والأدوار؟
للعمل  وتخطيطي  لــلــوقــت  تنظيمي  �إن  ـ 
وقتي  �ل�سيطرة على  �أوفق يف  و�لدر��سة جعلني 
وعدم �لرتكيز على و�جب على ح�ساب �لو�جب 
�سوؤوين  �لتخفيف عن  �ساعدين يف  وقد  �لآخــر، 

�لأ�سرية عائلة زوجي.
بالن�شبة  والعلم  الــدرا�ــشــة  اأهمية  هــي  مــا  ـ 

للفنان؟
�لفنان  تطّور  فالدر��سة  ذلــك،  يف  �سك  ل  ـ 
و�ملعرفة  �لفني  بالعلم  وت�سلحه  �أد�ءه  وتهّذب 
و�أ�سر�ر �لنجاح يف �لأد�ء، كما �أن �لعلم و�لثقافة 

يعزز�ن من �سخ�سية �لفنان وح�سوره وتاألقه.
اإقامتك الطويلة  ـ هل اأجنزت �شيئاً خالل 

يف لندن؟

 ـ �أخذت �أدر�ص �مل�سرح يف �لأكادمييات كما 
�أجنزُت كتابني �لأول يقع يف 1000 �سفحة وفيه 
عر�ص  �ساعة   60 تعادل  تلفزيوين  �سيناريو   30
عنو�نه )من نافذة �حلياة( وكتاب ثاٍن يحتوي 
60 ق�سة متو�سطة �لطول عنو�نه )حياتي  على 

وحياة �لآخرين( 
الفنانة  ذهــن  يف  عالقة  اأمنية  هناك  هــل  ـ 

فوزية ال�شندي؟
وم�ستو�ه  �لعر�قي �سحته  �لفن  ي�ستعيد  �أن  ـ 
�لفنان  ين�سف  و�أن  عليه،  كــان  �لــذي  �ل�سابق 
ي�ستحقه،  ــذي  �ل �لتكرمي  ينال  و�أن  �لــعــر�قــي  
و�أن ل ت�سبقنا �لدول �لأخرى يف تكرمي فنانينا 
ووطنهم مل يكرمهم، فمتى ينال �لفنان �لعر�قي 

��ستحقاقه؟
املادي  ا�شتحقاق  نال  العراقي  الفنان  ـ هل 

واملعنوي بنظرك؟ 
�لفنان  نــال  �لعربية  �لــبــالد  كــل  يف  نعم  ـ 
�أن  �أردنا  و�إذ�  �لعر�قي(،  )�لفنان  عد�  حقوقه 
ول  �حلــديــث  يطول  ف�سوف  ذلــك  عــن  نتحدث 

نخرج بنتيجة.

  كاتبة من العراق



  كاتبة من ال�شودان

أ.آمنة حماد

�إن تعريب كلمة �إجنليزية مثال ل يعني �أنها 
لغتها  عن  �إغرتبت  ثم  �لأ�سل  يف  عربية  كانت 
�إ�سباغ  نعني  بل  لأ�سلها،  باإرجاعها  وقمنا  �لأم 
�سبغة عربية على كلمة يف �لأ�سل لي�ست منها. 
من هذ� �ملنظور فالتطبيع قد ل يعني بال�سرورة 
�إرجاع �لعالقات �لطبيعية مع دولة ما ويف حالة 
�سناعة  يعني  �لتطبيع  فاإن  �ل�سهيوين  �لكيان 
يف  م�سطنعة  عدوة  دويلة  مع  طبيعية  عالقات 

حميط غريب عنها.
�لتطبيع  من  للقلق  �إثـــارة  �لأ�ــســد  �لأمــر  �إن 
�ل�سيا�سي و�لع�سكري، هو �لتطبيع �لثقايف �لذي 
ـ ونافل �لقول �أن  �ستحمله لنا رياح �لأيام �لقادمةـ 
�لثقافة هي �ملدخل �لرئي�ص ملعرفة �لأمم ـ ومن 
هارون  �أم  �لكويتي  �مل�سل�سل  يف  جاء  ما  �أمثلته 
�لذي �أقام �لدنيا يف رم�سان �لعام 2020 حيث 
يحكي ق�سة طبيبة من يهود �لكويت عا�ست يف 
�أربعينيات �لقرن �ملا�سي ويكر�ص لإظهار �ليهود 
�لــعــربــي،  �لــعــامل  يف  وم�سطهدين  كم�ساملني 
من  �لأوىل  باحللقة  جــاء  ما  هو  فيه  و�لأخــطــر 
مغالطة تاريخية و خطاأ ل يغتفر عند �حلديث 
�لنتد�ب  �إنهاء  عقب  �لكيان  دولة  تاأ�سي�ص  عن 
زعم  على  �إ�سر�ئيل«  »�أر�ـــص  على  �لربيطاين 
حماولة  وهي  )فل�سطني(  عن  عو�سا  �مل�سل�سل 
من  فل�سطني  وحمــو  �حلقائق  لطم�ص  و��سحة 
خارطتها �لعربية، لأن �لإنتد�ب �لربيطاين كان 
على �أر�ص فل�سطني �ملحتلة و�لتي �أُعلن فيها بعد 
�أن  حتى  �ل�سهيوين.  �لكيان  دولة  قيام  �إنتهائه 
�لناطق باإ�سم �جلي�ص �ل�سهيوين �أبدى �إعجابة 

بامل�سل�سل  يف تغريدة له على تويرت
�أكرب  خطر�  طياته  بني  يحمل  �مل�سهد  هذ� 
�إحدى  باإعتباره  �لعربي  للم�ساهد  يقدمه  مما 
�لكيان  يجني  �لــتــي  �لثقايف  �لتطبيع  ثــمــر�ت 
�لتي  �لنقاط  جتاوز  يتم  باأن  �أُكلها  �ل�سهيوين 
زور�  كالإعرت�ف  لليهود،  �حل�سا�سيات  ت�سبب 

التطبيع 
الثقافي الخطر 

القادم
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باأنهم كانو� جزء� من فل�سطني �ملحتلة قبيل قيام 
دولتهم �ملزعومة!! ورمبا تعدى �لأمر مبطالبتنا 
من  وتقدي�سها  بل  بالهولوكو�ست  بــالإعــرت�ف 
�ملوؤ�زرة و�لتعاطف! كما فعلت قناة عربية  باب 
طاقمها  مــن  مذيعني  بطرد  �سهرية  �إخــبــاريــة 
لبثهما فيديو يعري حقيقة �لهولوكو�ست، وفعليا 
�ملناهج  من  �آيــات  بحذف  دول  عدة  طالبو�  قد 
�لكرمية  كالأية  �ليهود  معاد�ة  تثري  باإعتبارها 
�ليهود  �آمــنــو�  للذين  ــد�وة  ع �أ�سدهم  »لتجدن 
�ملثقفون  �سيجيب  كيف  بل  �أ�سركو�...«  و�لذين 
ق�سيدة  معنى  عــن  ي�ساألون  حــني  و�ملتعلمون 

لت�سالح لأمل دنقل؟!
يعني  ل  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  �لتطبيع  �إن 
ترجمة ثقافتهم و�آد�بهم �إىل �لعربية كما يظن 
�ل�سهيوين  �لأدب  باأن  �لعك�ص، علما  �أو  �لبع�ص 
خال�سا  عربيا  �أدبــا  نعده  �أن  ميكن  ل  �حلديث 
�ملتناق�سة  �ل�سر�ئح  �لإعتبار  يف  و�سعنا  �إذ� 
�ملكونة للمجتمع �ليهودي من �سفاردمي و�أ�سكناز 
حديثا  �لعربية  �للغة  ن�ساأة  وكــذلــك  وفال�سا. 
�سورتها  يف  �لعربية  عن  �ل�سا�سع  و�إختالفها 
�لذي  �لأيديولوجي  �لتوجه  عن  ناهيك  �لأوىل، 
هو �ل�سمة �لأ�سا�سية لن�سوء �لكيان �ل�سهيوين. 
�أدب  وجــود  �إ�ستحالة  جتعل  �لعو�مل  تلك  كــل 
ملعرفة  د�ر�سه  منه  �سيفيد  �لذي  باملعنى  عربي 
كتابهم  ــوة  دعــ ــا  رمبـ �أو  ــة،  ــ �لأمـ تــلــك  ــو�ل  ــ �أحـ
مبوؤمتر�تنا  للم�ساركة  وموؤ�س�ساتهم  و�أدبائهم 
�أبنائنا  م�ساركة  رمبا  �أو  �لثقافية،  وفعالياتنا 
مــع لعبني  �لإنــرتنــت  عــرب  �لألــعــاب �جلماعية 
حمتلني كما يحدث �لآن، ل بل هو حماولة تغلغل 
يف �جلذور لأجل �إقحام كيان م�سطنع يف و�سط 
غريب عنه و�لتاأثري يف عقول �أجيال عرفت منذ 
عهد  ل  حمتلني  وغا�سبني  �أعــد�ء  �أنهم  ن�ساأتها 

لهم. 

فة لثقا ا
من هنا وهناك

من  هو  �لكلمات  و  �لعبار�ت  �نتقاء  �إن 
ما  كل  لي�ص  لأّن  �لجتماعية  �ملهار�ت  �أهم 
�لكلمات  عميق  ولأّن  �لّنف�ص،  يف  يوؤثر  يقال 
يف  ت�ستقر  و�سور�  م�ساعر�  تبعث  �لتي  هي 
�لعقل �لباطن، ثم ترتجم بفاعلية �إىل �سلوك 

و �أفعال.
ت�سكل  �لتي  �لكلمات  من  �لكثري  هناك 
نقف  جتعلنا  �لذ�تي،  �لإيحاء  من  نوعا 
عندها ونتاأملها ونغو�ص عميقا يف معانيها، 
�أّن لها تاأثريها و�أثرها �ل�ّسحري على  فنجد 
فينا  تبث  و  �لهموم  من  فتغ�سلها  نفو�سنا 
على  تدفعنا  و  ت�ساعدنا  و�لتفاوؤل،  �لأمل 
جتاوز �ل�سعاب وعقبات �حلياة  بكّل ��سر�ر 
�لعمل  روح  فينا  وتزرع  تقهر  ل  وعزمية 

و�ملثابرة و�لعطاء.
�لطاقات  �أقوى  من  �لكلمات  طاقة  �إن 
�لتي تتحقق وهي مبثابة قوة حمركة وفاعلة. 
�لقلوب  من  ادرة  �ل�سّ �ل�ّسامقة  فالكلمات 
�إن�سانيتنا  مالمح  �أ�سمي  من  هي  ادقة  �ل�سّ
يع�سف  ما  كل  يف  �سندنا  وهي  ورقّيها، 
�ل�سيق  حلظات  يف  و�إنفعالتنا  بعقولنا 

و�لوهن و�خليبات!.. 
�حلقيقية  �لقوة  بعد  ندرك  مل  زلنا  ل 
للكلمة وما ميكن �ن تفعله بنا لنعرف مدى 
من  كل  نحو  وتوجيهها  طاقتنا  يف  تاأثريها 
عند  هو  نفو�سنا  يف  وقعها  و�سدى  حولنا، 
�حلاجة �ليها وعمق معناها عندما تقال يف 

�للحظة �ملنا�سبة..

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

طاقة الكلمة!...

رأي



 محمود نور

العراق 
أول 

العشق
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ــــا َو�أْهـــــــــــــــــــــــــَوى �لـــــــــَعـــــــــــــــــــُذول ُخـــــــــِلـــــــــْقــــــــــــــُت ُمـــــــــِحــــــــــــــبًّ
ــــــال ــــ ــيـ ـــِـ ــــــبـ ـ ــسَ ـــــــــــَقـــــى �لـــــــــِعـــــــــبـــــــــاِد �ـ ِلـــــــــــــذ� ُكـــــــــْنــــــــــــــُت �أ�ـــــسْ

ــويِن ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ُع ــــــــــــــــــــْت  َرفَّ �لـــــــــــَوْجـــــــــــــــــُد  ــي  ــ ــن ــ ــاَب ــ ـــ ــ ـــ ــ ــت ــ ـــ ــ �ْن �إذ� 
ـــــــيــــــــٌـــــــال َثـــِقِ ــــا  َهــــــــــــــمًّ ــــــــــــــْدِر  �لـــــــــ�ــــسَّ يف  ـــــــــــــــــُت  َو�آَنـــــــــــ�ـــــسْ

ــى ــ ــَف ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسْ ــ �أ� ــصُ  ــ ــ� ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْف ــ ــنَّ ــ ـــ ــ �ل �إذ  ــي  ــ ــِق ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسْ ــ ــ� ــ ـــ ــ ِع ُل  َو�أوَّ
ــول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــُيـ ــــ ــُخـ ــــ ــثُّ �لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــِح ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ــسْ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــٌة َت ِعـــــــــر�ِقـــــــــيَّ

َرْجــــــــــــــــــــَوى ُكـــــــــــلِّ  يف  �لـــــَقـــــــــــْلـــــــــــَب  َلــــهــــــــــــــا  َمـــــــــــــــــــــــَدْدُت 
َنـــــــِبـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــال َوَطـــــــــْبــــــــــــــًعــــا   � ُودًّ َو�أْلـــــــــَفـــــــــْيــــــــــــــــــــــــُت 

ـــــــــــدٍّ ــــــــــــــــــــاَل �لـــــــلـــــــيـــــــــــــــايل ِبـــــــ�ـــسَ ُتـــــــــَجــــــــــــــــــــــــاِزي ِو�ــــــسَ
ـــــــــــــــــــول ــايل ُو�ــــسُ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ ــل ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــُدوَد �ل َوُتـــــــــــــــْجـــــــــــــــِزي �ــــــسُ

ــاًل ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــسْ ــ َوَو�ـ  � ـــــــــــــدًّ �ــــــسَ �حُلـــــــــــــــبِّ  يف  َتـــــــــــَعـــــْرَقـــــــــــْنـــــــــــُت 
ــال ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــِمـ ــــ ِلــــــَهـــــــــــــذ� �لـــــــــــَهـــــــــــَوى كـــــــــــــاَن َخـــــــــْلــــــــــــــًقــــا َجـ

ــًر� ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ ــِغ ــ ــسَ ــُت ُحـــــــــــــبَّ �لـــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــر�ِق �ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْق ــ ـــ ــ ــلَّ ــ ـــ ــ ــَع ــ ـــ ــ َت
ـــــــــــول ــوُن ُفـــــــ�ـــسُ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُن ــ ـــ ــ ــسِّ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــْت َعـــــــــَلــــْيــــــــــــــِه �ل ــ ــ ـــ ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــسَ ــ ــ َو�

ــُت ِطـــــــيـــــــٍب ــ ــاِبـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــَنـ ــ ــــ ــ ــوُت �لـــــــــــِعـــــــــــــــــــــــَر�ِق َمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُي ــ ـــ ــ ُب
ــال ــــ ــــ ــــ ــِزيـ ــــ ــــ ـ ــنَّ ــــ ــِري �لـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــْق ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــــــــــَو�ِقــــي َوُت ــدُّ �لـــــــــ�ــــسَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُم ــ ـــ ــ َت

ِلـــــــْلـــــــُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَز�ِة َول  َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِة  ِلـــــــلـــــــدُّ ومــــــــــــــا 
َجـــــــــــِديـــــــــــــــال ــكُّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُف ــ ـــ ــ َي ــاِة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَغ ــ ـــ ــ ــطُّ ــ ــل ــ ـــ ــ ِل َول 

ــا ــــ ــــ ــاَيـ ــــ ــــ ــطـ ــــ ــا َمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَو�َي ــ ـــ ــ ـــ ــ ــنَّ ــ ـــ ــ ــال ــ ـــ ــ ــو� َف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُث ــ ـــ ــ ــَب ــ ـــ ــ ــْع ــ ـــ ــ فــــــال َت
ِحـــــــيـــــــــــــــال و� �لـــــــرَّ ــــــــــــــــــــدُّ َدُعـــــــــــــــــــوُه ِلـــــــَيـــــــْحـــــــَيـــــــــــــــا َو�ــــــسُ

ــو� ــ ـــ ــ ــلُّ ــ ــسِِ ــ�ــ ــ ـــ ــ َت ل  َكـــــــــْي  ـــــــْمـــــــ�ـــصَ  �لـــــــ�ـــسَّ ـــــــــــــــاأَُلـــــــو�  َو��ـــــــسْ �أَل 
ــول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــُثـ ــــ ُمـ مـــــــــــــــــــــــــــــاِن  �لـــــــــزَّ يف  َلـــــــهـــــــــــــــــــا  َفـــــــــــــــــــاإِنَّ 

ـــــــــــــــــــــــْت َوَدقَّ �لـــــــــِعـــــــــــــــــــــــــــــَر�ِق  ــُل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْي ــ ـــ ــ َل طـــــــــــــاَل  �إَذ� 
ــال ــ ـــ ــ ـــ ــ ــِوي ــ ـــ ــ ــاُت َط ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَح ــ ـــ ــ ــاِئ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــنَّ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــْدِرِه �ل عــــلــــى �ــــــسَ

ـــــــــــــــــــَدى َو�لـــــــــــــَمـــــــــــــَدى َو�لأَقـــــــــــــــــاِحــــــــي ــوُر �لـــــــــنَّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــُثـ ــ ــــ ــ َيـ
ـــــــِقـــــــيـــــــــــــــال ــُق �لأْر�ــــــــــــــــصُ �ـــســـــــْيـــــــًفـــا �ـــسَ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسِ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ــْم ــ ـــ ــ َوَت

ــي ــسـ ــ�ـ ــــ ــْغـ ــــ َدى حــــــــنَي ُيـ َدى ِبـــــــــــــــــالــــــــرَّ ــو �لــــــــــــــــرَّ ــ ــــ ــ ــُهـ ــ ــــ ــ ــْلـ ــ ــــ ــ َوَيـ
ــول ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُج ــ ـــ ــ ــاِح َخ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ــسْ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــُم ــ ـــ ــ ــى ُجـــــــْرِحـــــــــــــــِه �ل ــ ــل ــ ـــ ــ ع

ْت ــدَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَب ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ــسْ ــ �� ــا  ــ ـــ ــ م �إذ�  ــَر�َق  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــِع ــ ـــ ــ �ل ــاإنَّ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ َفـ
ــال ــــ ــــ ــيـ ــــ ــِخـ ـ ــنَّ ــا �لـ ــــ ــــ ــهـ ــــ ــْنـ ــــ ــَد عـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــسَ ــ ــ يــــــــــــــُح �أْو� ــِه �لـــــــــرِّ ــ ــ ـــ ــ ــ ِب

ـــا ــَر�ُت ِبـــــــِدْجـــــــَلـــــــــــــــــــــــــــــــَة ُحـــــــبًّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــُفـ ــ ــــ ــ َيـــــــِهـــــــيـــــــــــــــُم �لـ
ــاِن َطـــــــــــِويـــــــــــــــال ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَي ــ ـــ ــ ــِق ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ــْل ــ ـــ ــ ــطِّ َي ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسَ ــ ــ� ــ ـــ ــ عــــلــــى �ل

ــي ــ ــ و�ِب ــرَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــــــــــِر �ل ــَن ُخـــــــ�ـــسْ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْي ــ ـــ ــ ــا َب ــــ ــقـ ــــ ــــ ــِلـ ــــ ــَطـ ــــ ــْنـ ــــ ــَيـ ــــ ِلـ
ــول ــــ ــــ ــــ ــُهـ ــــ ـ ــسُّ ــ�ـ ــــ ــاِن �لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَم ــ ـــ ــ ــسِ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ــْق ــ ـــ ــ ــا َوَي ــ ً ـــ ــ ــالم ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسَ ــ �

ــي ــ ــِعـ ــ ــــ ــ ـــــــــــْلـــــــــــُت َدْمـ ــِر �أْر�ـــــسَ ــ ـــ ــ ــْع ــ ـــ ــ ــسِّ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــى َمـــــــــــْرَبـــــــــــِد �ل ــ ــل ــ ع
ــا عــــلــــى �لـــــــــــــــُجـــــــْرِح ُيـــــــــــــْذِكــــــي �لـــَفـــِتـــــــيـــــــال ــ ــًن ــ ـــ ــ ــي ــ ــِخ ــ ـــ ــ ــسَ ــ �

ــي ــِبـ ــــ ــْلـ ــــ ــَقـ ــــ ـــــــْيـــــــــــِن ِبـ ــي �لـــــــُحـــــــ�ـــسَ ــ ــَر�ِثـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ َقـــــــــــــــــــــــَر�أُْت َمـ
ــــــال ــــ ــــ ــيـ ــــ ــِتـ ــــ ــَقـ ــــ ــٍد َتــــــــــــــــــــُزفُّ �لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْج ــ ـــ ــ ــَل َم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ ــَر�ت ــ ـــ ــ َت

يف عامل يق�سو يوما بعد يوم، �ساأظل �أكتب و�أنادي باحلب
�أن حبه وم�ساعره دفنت يف حد�ئق  ويعتقد  �لبع�ص يف �حلب،  ي�سدم 

�ملا�سي.
ولكن يحدث �أن تقابل �أحدهم �سدفة، فتخرج من عينيه رياحا د�فئة 

وت�سعل حريقا جديد� يف �لقلب، وتتجدد ذكريات �حلب.
�لذي  �حلــب  فهناك  تياأ�ص،  �لن�سيان.. فال  عــامل  يف  �ملا�سي  ويطوي 
�أحيانا  �حلــزن  لأن  حتزن  ول  جمــدد�.  حتما  قلبك  �سيفرح  و  �ستلقاه 

يقودنا �ىل �لهاوية، و�أحيانا �ىل �لوفاة. 
�لعاملني، فهو ي�سرف  �لتي يعرفها مانح �حلياة رب  �أ�سر�ره  له  �لكون 

عنا ما ي�سرنا حتى ولو �تعب ذلك قلوبنا.
تكن  �حــد. ل  �سببا يف حزن  تكن  ول  و�حلــزن! ل حتزن  �إيــاك  ولكن، 
فاحلزن  �سفاه،  على  ب�سمة  تقتل  ل  بهجة،  �و  فرحة  قتل  يف  �سريكا 
يف  تتدفق  عندما  �لهريمونات  وتلك  �حلياة،  نب�ص  بهرمونات  مرتبط 

�لدم بكميات كبرية يحدث �رتفاع �سغط �لدم يف ع�سلة �لقلب.
�ملر�ص  يف  �لرئي�سية  �لأ�سباب  �أحــد  �لنف�سي  �لعامل  �أن  �ملعروف  من 

و�لوفاة، و وجدو� �أن له ثالث �أ�سباب:
1 ـ فقد�ن �لقدرة على حل �مل�ساكل و �لح�سا�ص بالإحباط و �لقهر.

2 ـ فقد�ن �لمل.
3 ـ فقد�ن �لقدرة على �لتحكم يف م�ساعر �حلزن.

وهذ� يف�سر لنا ملاذ� جند �أن �ل�سخا�ص �لذين لديهم �إح�سا�ص عايل، 
وح�سا�سني عندما يزعلو� �و يحزنو� كثري� ت�سيبهم �لأمر��ص �ملزمنة، 

�أو يفقدو� على �ثره حياتهم.
مثل  ويبتهجو�  يفرحو�  حنان  ومل�سة  حلوة  بكلمة  �ي�سا  �ملمكن  ومــن 

�لأطفال. 
�لقلب  متالزمة  ي�سموه  ما  وهــذ�  �لقلب  على  يق�سي  و�حلــزن  �لزعل 

�ملك�سور. 
تقتله.  �نــت  له  برتكك  لأنــك  حزينا،  �و  زعالنا  �حــد�  تــرتك  ل  لذلك 
د�فئ   وح�سن  حب  بلم�سة  خاطره،  طيب  و  له  و�إ�ستمع  معه،  حتدث 
وكلمة حلوة، لأنها مفاتيح �إمتالك �لقلوب باحلب، و �نت �أي�سا ل ترتك 

نف�سك للحزن. 
�أجربو� �خلو�طر و�إن�سرو� �لبهجة و�إزرعو� �لأمل.

ــب  �حلــ �ل  تـــــرجـــــو�  ل  ــاه  ــ ــف ــ ــس ــ � ــى  ــ ــل ــ ع ــة  ــمـ ــسـ ــ�ـ ــبـ �لـ �إر�ـــــســـــمـــــو� 
ــرة. ــائـ ــو� �لـــ�ـــســـفـــاه حـ ــ ــرتك ــ ــال ت ــ  و�حلــــنــــان و�لـــكـــلـــمـــة �لـــطـــيـــبـــة، ف

أ. هناء طه

شفاه 
حائرة



فخري  ثريا  �لأ�سل  �للبنانية  �لفنانة  تز�ل  ما  رحيلها  من  عاما   55 بعد 
و�ملولودة يف مدينة زحلة �للبنانية تثري جدل و��سعا على �سفحات �مليديا، حينما 

حتل ذكر�ها حيث رحلت يف 23 فرب�ير عام 1966.
تتبعت ما كتب عنها من م�سادر عدة �أكدت �أن �أباها كان تاجر� للقما�ص، 
�لأر��سي  د�خل  و�لتدمري  �لتخريب  �أعمال  ل�سالح  جتارته  خلف  يت�سرت  وكان 
�للبنانية حيث كان ينتمي جلماعات �سهيونية يف حينئذ بح�سب �ملوؤرخ �للبناين 

�أ�سد ر�ستم.
�نك�سف �أمر و�لدها فهاجر و�أ�سرته �إىل �لإ�سكندرية، وكانت ثريا وقتها يف 
عمر 25 تعلمت حتى �ل�سهادة �لبتد�ئية، ويف هذه �لفرتة كان �نت�سار �لفنانني 
تقلد  كانت  حيث  �لفن،  �قتحام  ثريا  وقررت  �مل�سرية،  �ل�سينما  يف  �ليهود 
�لأ�سو�ت. �ن�سمت لفرقة علي �لك�سار، و�نح�سرت يف جت�سيد دور �لأم و�لد�دة.
وماريكا،  ثم ح�سن  »�لعزمية  فيلم  1939 يف  عام  �ل�سينما  �أعمالها يف  �أول 
وحكاية حب، وهارب من �لزو�ج، وبني �لأطالل، و�أم رتيبة، و�أرحم حبي، بني 
�ل�سما و�لأر�ص، �ل�سموع �ل�سود�ء، بنات �ليوم، �لرجل �لثعلب، نهر �حلب، بد�ية 
مالك  �جل�سد،  قلبي،  رد  �للهب،  �لغر�م،  ع�ص  وليايل،  �أيام  عزيزة،  ونهاية، 

و�سيطان، لوعة �حلب، بنات �لليل«.
تعرف  وكانت  ماأ�ساوية  �لأثرياء  �أزو�جها  نهايات  وكانت  مر�ت،   3 تزوجت 
�ملنظمات  متويل  يف  قيل  كما  ��ستخدمتها  كبرية  ثروة  كونت  �ل�سديد،  بالبخل 
�إ�سر�ئيل، وكانت  �ل�سهيونية، وكانت تفكر يف بيع كل �أمالكها و�لهجرة لدولة 

تدفن �أمو�لها �لهائلة د�خل حديقة �لق�سر �لذي ت�سكن فيه مبفردها.
فيه  تخفي  كانت  حيث  ق�سرها،  �نفجار  بعد  ماأ�ساوية  بطريقة  توفيت 
متفجر�ت ت�ستعملها �ملنظمات �ل�سهيونية يف �أعمال �لتخريب، وذلك ح�سب ما 
ن�سرته جريدة �أخبار �ليوم �مل�سرية عام 1965، و�ختفت جثتها حتت �لأنقا�ص 
ومل يعرثو� عليها، ولأنها مل يكن لها وريث ح�سلت وز�رة �لأوقاف على �لق�سر 
�ملدفونة.  �أمو�لها  على  �لعثور  مت  �حلفر  عملية  و�أثناء  عليه  م�سجد  لإن�ساء 
�أكده   �أن ما يقال عنها غري �سحيح ، فيما  ولالأمانة فقد نفى عدد من �لنقاد 

�لبع�ص �لآخر من �لأ�سخا�ص �لذين على �سلة باملقربني منها.

ثريا فخري..المثيرة 
للجدل

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

النادي األدبي الثقافي بالطائف يطبع األعمال 
المسرحية الكاملة للمسرحي فهد بن ردة الحارثي

»كوميديا ديلارته وتقنيات فن االرتجال في 
المسرح« كتاب جديد للعراقي د. قاسم البياتلي 

السعودية:

العراق:

حدث ذلك �سمن م�سروع طباعة �لأعمال �لكاملة للرو�د من 
�حلركة  يف  �لريادي  لدوره  تقدير�  �ل�سعوديني،  و�لكّتاب  �لأدباء 

�مل�سرحية باململكة .
و�أبان رئي�ص �لنادي �لأدبي �لثقايف بالطائف عطا �هلل �جلعيد 
�لكّتاب  �أبرز  من  �حلارثي  ردة  بن  فهد  �مل�سرحي  �لكاتب  �أن 
�مل�سرحيني على م�ستوى �لوطن �لعربي من خالل م�ساركاته على 
�ل�سعودي  �مل�سرحي  للحر�ك  مالمح  مّثلت  طويلة  �سنو�ت  مدى 
و�لتعريف به، وتقدمي منوذج م�سّرف للحركة �لثقافية يف بالدنا 
�لِفَرق  عرب  عربية  م�سارح  على  ُقّدمت  �لتي  ن�سو�سه  خالل  من 
وندو�ت  وور�ص  حتكيم  جلان  يف  وم�ساركاته  و�لعربية،  �ملحلية 
�لباحثني  �هتمام  على  ن�سو�سه  حازت  حيث  وخارجية،  حملية 
ر�سائل  من  كثري  خالل  من  �مل�سرحية  جتربته  تناولو�  �لذين 

�ملاج�ستري و�لدكتور�ة يف عدد من �جلامعات �لعربية .
ملوقع  موؤ�س�ص  ع�سو  وهو  بال�سحافة،  �حلارثي  عمل  وقد  
م�سرح �لطائف و�سارك يف �إلقاء عدد من �ملحا�سر�ت عن �مل�سرح 
�ل�سعودي، وبلغ عدد �لأعمال �مل�سرحية �ملنفذة �أكرث من خم�سني 
عماًل م�سرحيًا منها �سبعة لالأطفال ، وح�سل موؤخرً� على جائزة 
وز�رة �لثقافة و�لإعالم للكّتاب عن جمموعته ) �جلثة �سفر ( عام 

2016م �ل�سادرة عن �لنادي �لأدبي �لثقايف بالطائف . 

للم�سرح يف  �لعربية  »�لهيئة  �لكتاب عن من�سور�ت  �سدر هذ� 
�لبياتلي  ��ستقى  وقد  �ملتحدة«،  �لعربية  �لإمار�ت  بدولة  �ل�سارقة 
عنو�ن كتابه، مبعناه �لإجر�ئي، �أي �لكيفية �لتي يتم بها ��ستخد�م 
بتنظيم  تقوم  �لتي  �مللمو�سة  و�لإجر�ء�ت  �ملعايري  من  جمموعة 
ن�ساط ما: ن�ساط ج�سدي �أو ذهني �أو طريقة عمل يف حقل ما، �أو 
و�لذهنية  �جل�سدية  �لطاقة  توظيف  يف  �جلدلية  �لطريقة  مبعنى 
يف فن �لتمثيل �مل�سرحي، وذلك بهدف توظيفه يف در��سة �إ�سكالية 
فن �لرجتال يف �لتمثيل من خالل عالقته مبعايري ملمو�سة، لكي 
يف  �لرجتال  حول  �ل�سبابي  �لعمومي  �لكالم  جتنب  على  ي�ساعد 
تب�سيطية تعميمية  �آر�ء  �لذي �سادت حوله  �مل�سرحي،  �ملمثل  عمل 
بال�سدفة  وربطته  و�لطبيعية،  �لتلقائية  وبني مفهوم  بينه  خلطت 
و�ل�سلوك �لآين يف �مل�سهد، وكاأنه نوع من �لأد�ء من دون حت�سري، 
حدوث  �أو  تفكري،  دون  ما  �سيء  �بتكار  عملية  عن  عبارة  كاأنه  �أو 

�سيء غري متوقع يف �أثناء �لتمثيل.
وي�ستمل �مللحق على ترجمة بع�ص �ملقاطع �ملقتطفة من كتابات 
�للغة  من  برتجمتها  �ملوؤلف  قام  �لتي  ديلالرته«  »كوميديا  ممثلي 
�لإيطالية. �إ�سافة �إىل بع�ص �ملختار�ت من �ل�سور لأعالم �ملمثلني 
من فرق م�سرح »�لكوميديا ديلالرته«، و�سور �أخرى تعك�ص جو�نب 

عملهم.
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تأجيل الدورة 22 من قرطاج وتنظيم أسبوع للمسرح 
التونسي من 15 إلى 22 ماي 2021.

وزيرة الثقافة المصرية  تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال فى احتفالية إعان خطته الجديدة 2021

تونس:
المسرح الوطين اللبناني وجمعية ترو للفنون 

يحتفيان بالريحاني

لبنان

�ل�سباب  عليها  يقوم  و�لتي  لبنان  يف  للفنون  تريو  جمعية 
يف  وم�ستقلة  حرة  ثقافية  م�ساحات  �إن�ساء  ��ستطاعو�  و�ملتطوعون 
تاأهيل  و�إعادة  و�ل�سباب،  لالأطفال  �لفني  �لتدريب  لبنان من خالل 
�مل�ساحات �لثقافية وتنظيم �ملهرجانات و�لأن�سطة و�ملعار�ص �لفنية، 
وتقوم على برجمة �لعرو�ص �ل�سينمائية �لفنية و�لتعليمية لالأطفال 
وفتح  دولية  مهرجانات  مع  تبادلية  �سبكات  ن�سج  وعلى  و�ل�سباب، 
�جلمهور  وتعريف  �أفالمهم،  لعر�ص  �ل�سباب  للمخرجني  فر�سة 
من  عدد�  �أ�س�ست  وقد  و�لعاملية،  �ملحلية  و�لعرو�ص  �ل�سينما  بتاريخ 
�مل“رجانات هي: لبنان �مل�سرحي �لدويل، لبنان �ل�سينمائي �لدويل 
لالأفالم �لق�سرية، �سوف لبنان بال�سينما �جلو�لة، لبنان �مل�سرحي 
لبنان  �لدويل،  �سور�ملو�سيقي  �ملر�أة،   ملونودر�ما  لبنان  للحكو�تي، 
للرق�ص �ملعا�سر، �أيام فل�سطني �لثقافية، تريو �لفني �لدويل، �سور 

�ل�سينمائي لالأفالم �لق�سرية، �مل�سرح �مللحمي يف �لنبطية .
وقد بد�أ �لريحاين حياته موظًفا وتنقل بني عدة وظائف ثم �لتقى 
وقدم  �لفن  �سركاء  و�سار�  �مل�سرحيات  له  كتب  �لذي  خريي  ببديع 
�سخ�سية ك�سك�ص بيه على �مل�سرح وجذب �لأنظار نحوه ثم نقلها �إىل 
و�سور  خريي  بديع  و�أفالمه  م�سرحياته  كتابة  يف  �سارك  �ل�سينما، 
�أن  رغم  �لفرن�سية،  يجيد  كان  حيث  باري�ص  يف  �لأفالم  هذه  بع�ص 
كازينو  مالكة  م�سابني  بديعة  من  تزوج  م�سر،  يف  تدور  �أحد�ثها 
و�لدنيا  و�لدلوعة  �ل�سجن  يف  30يوم  م�سرحياته:  �أ�سهر  من  بديعة 
على كف عفريت و�إل خم�سة، وناف�ص مب�سرحه علي �لك�سار وفوزي 
قبل  �لتيفوئيد  �إ�سابته مبر�ص  �إثر  تويف  ويو�سف وهبي،  �جلز�يريل 

�أن ُيعر�ص فيلمه �لأخري غزل �لبنات .

�لثقافية  و�لتظاهر�ت  �ملهرجانات  لتنمية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �أعلنت 
و�لفنية و�لهيئة �ملديرة لأيام قرطاج �مل�سرحية عن تنظيم �أ�سبوع للم�سرح 

�لتون�سي خالل �لفرتة �ملمتدة من 15 �إىل 22 ماي 2021.
تاأجيل  ظل  يف  �لقطاع  تن�سيط  لإعادة  كمبادرة  �لتظاهرة  هذه  وتاأتي 
�لدورة 22 من �أيام قرطاج �مل�سرحية، وهي تهدف بالأ�سا�ص لإبر�ز �لإنتاج 
�لثقايف  �مل�سهد  يف  حركية  وخلق   ،2019/2020 ملو�سم  �لتون�سي  �مل�سرحي 
و�مل�سرحي يف تون�ص. وهي عبارة عن تظاهرة ملدة �أ�سبوع للم�سرح �لتون�سي، 
ة، مهمة �إختيار �أف�سل  ل حتتوي على م�سابقة، و�ستتوىل جلنة �نتقاء خمت�سّ

�لأعمال للم�ساركة يف �لتظاهرة.
�لهياكل  خمتلف  للتظاهرة،  �ملنظمة  �لهيئة  دعت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�مل�سرحية لرت�سيح �أعمالها �ملوجهة للكهول و�لأطفال على �أن يحتوي ملف 

�مل�ساركة على:
ـ عنو�ن �لعمل باللغتني �لعربية و�لفرن�سية ـ مّدة �لعر�ص وتاريخ �لإنتاج 
و�لهيكل �ملنتج ـ �لبطاقة 
�لفنية و�لتقنيةـ  ملخ�ص 
 100 يتجاوز  ل  للعمل 
�لعربية  باللغتني  كلمة 
�ملعلقة  ـ  و�لفرن�سية 
�جلودة(  )عالية  و�سور 
�إ�سافة  مع  �لعر�ص  من 

ر�بط للم�ساهدة.
�أجل  �آخر  حدد  وقد 
�مل�ساركة  ملفات  لقبول 
 2021 مار�ص   21
منت�سف �لليل. مع �لعلم 
�أن كل ملف يتجاوز هذ� 
من  ملغى  يعترب  �لتاريخ 

�مل�ساركة.

�أعلنت �لفنانة �لدكتورة �إينا�ص عبد �لد�مي وزيرة �لثقافة، خطة م�سرح 
�ملو�جهة و�لتجو�ل لعام 2021  موؤخر� خالل �لحتفالية �لتى �أقامها �لبيت 
�لقومي  بامل�سرح  خمتار  ��سماعيل  �لفنان  برئا�سة  �مل�سري  للم�سرح  �لفني 
بالعتبة، بح�سور �لدكتور �أ�سرف �سبحي وزير �ل�سباب و�لريا�سة، و�لدكتورة 
نيفني �لقباج وزير �لت�سامن �لجتماعي، و�ملخرج خالد جالل رئي�ص قطاع 
�لإنتاج �لثقايف، وعدد من قياد�ت وز�رة �لثقافة و�لوز�ر�ت �ملعنية و�لفنانني 

و�لإعالميني .
وخالل �لحتفالية كرمت وزيرة �لثقافة فرق عمل �لعرو�ص �لتى �ساركت 
�لجناز�ت  عن  ت�سجيلي  فيلم  عر�ص  مت  كما   ،2020  -  2019 خطة  فى 

بفرقة  ك�سعبة  تاأ�سي�سها  منذ  و�لتجو�ل  �ملو�جهة  م�سرح  فرقة  �لتي حققتها 
�مل�سرح �حلديث عام 2018 �ىل جانب فقر�ت فنية، وهي من �خر�ج حممد 
طارق  و�أ�سعار  �سياغة  و�لتجو�ل،  �ملو�جهة  م�سرح  فرقة  مدير  �ل�سرقاوي 

علي. 
باإنتاج  للم�سرح تخت�ص  �لفني  بالبيت  و�لتجو�ل  �ملو�جهة  وفرقة م�سرح 
عرو�ص للتجو�ل باملحافظات، وتنظيم جولت لعرو�ص �لبيت �لفني للم�سرح 
2019 فقط مبختلف  ليلة عر�ص خالل عام   250 حيث جنحت فى حتقيق 
�ألف   350 عن  يزيد  ما  �سهدها  م�سر  باأنحاء  و�لنجوع  و�لقرى  �ملر�كز 

م�ساهد.

مصر:
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الثقافــة

ـ من هو الدكتور اأحمد قارا؟
من  كل  يف  �لطب  مهنة  ومار�ص  در�ــص  جــر�ح  ـ 
مدينتي باري�ص وليل، متخ�س�ص يف جر�حة �لأنف 
حا�سل  �لرحم،  عنق  وجر�حة  و�حلنجرة  و�لأذن 
و�لليزر  �لتجميلي  �لطب  يف  �سهادة  على  �أي�سا 

�لطبي وحقن �لوجه وجر�حة فروة �لر�أ�ص.
كل  جمــلــة  لــقــراء  تعطي  اأن  ميكنك  هــل  ـ 
العرب ملحة تعريفية عن عيادة »لم« اخلا�شة 

بالطب التجميلي؟
�لــطــب  يف  متخ�س�سة  عـــيـــادة  هـــي  »لم«  ـ 
�سهاد�ت  �أطباء ميتلكون  ثالثة  ي�سريها  �لتجميلي، 
بيئة  ن�ستقبل مر�سانا يف  �ملجال،  وخرب�ت يف هذ� 
�آمنة وو��سعة ومريحة. هذه �لعيادة جمهزة باأحدث 

�لتقنيات و�ملعد�ت �لتي �أثبتت فاعليتها ونتائجها. 
يف  بها  تقوم  التي  الخت�شا�شات  هــي  مــا  ـ 

جمال الطب التجميلي؟

  حوار: أ.ليلى قيري

جراح التجميل د. أحمد قارا: 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــل تــــــــــــــحــــــــــــــول مــــــــــــــــن مــــــــــــــجــــــــــــــرد رفـــــــــــــاهـــــــــــــيـــــــــــــة بــــــــاهــــــــظــــــــة 
الـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــف إلـــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــالــــــــــــــــــم مـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــوح لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع

يعترب الكثريون اأن اجلراحة التجميلية هي جراحة قد ت�ؤدي اإىل حدوث تغيريات 
ا�صتعادة  الب�صيط حماولة  اأنها باملفه�م  دائمة وجذرية يف املظهر اخلارجي، كما يرون 
اجلمال  مقايي�س  حت�صني  بهدف  اجل�صد  اأج��زاء  من  جلزء  واجلمال  والت�ازن  التنا�صق 
ال�صخ�س وتعزيز تقديره لذاته وثقته بنف�صه. فهل  املنا�صبة لهذا اجلزء وكذا مظهر 
يرجع  اجراءها  اأن  رغم  كبري  ب�صكل  م�ؤخرا  انت�صرت  التي  التجميل  عمليات  اأن  فعال 
هذه  كل  اجل�صم؟  اأج��زاء  من  جلزء  واجلمال  والقدرة  الت�ازن  تعيد  القدمية  للع�ص�ر 
احل�ار  هذا  خالل  من  اجلراحة  عامل  على  قرب  عن  للتعرف  ف�ص�لنا  اأث��ارت  املعطيات 
الرثي مع الدكت�ر واجلراح احمد قارا اخت�صا�صي االنف واحلنجرة واالأذن واجلراحة 

التجميلية. 
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�سباب  جتــديــد  طلبات  �ألــبــي  خا�سة  ب�سفة  ـ 
مثل  �ملتاحة،  �لتقنيات  جميع  با�ستخد�م  �لوجه 
�لبوتولينوم  وتوك�سني  �لهيالورونيك  حم�ص  حقن 
وتركيب  �لر�ديوية  و�لـــرتدد�ت  �لليزر  و��ستخد�م 
و�مليزوثري�بي  و�لتق�سري  �لوجه  على  �لتوتر  خيوط 
حم�ص  بحقن  �لطبية  ــــف  �لأن جتميل  وعــمــلــيــات 

�لهيالورونيك.
�إعــادة  �إجــر�ء  باإمكاين  �جل�سم،  م�ستوى  على 
بالتربيد  �لـــدهـــون  حتــلــل  بــا�ــســتــخــد�م  �لت�سكيل 

و�لرتدد�ت �لر�ديوية.
لعالج  »بــي-�أر-بــي«  حقن  باأجر�ء  �أي�سا  �أقــوم 
�لــزر�عــة.  ــذ�  وك �ل�سعر(  )ت�ساقط  �ل�سعر  ثعلبة 
من  و�حــد  �أي�سا  هو  و�مللون  �لعادي  �لو�سم  ــه  �أز�ل

�خت�سا�ساتي بف�سل �أحدث جيل لليزر بيكو.
يف �لــعــيــادة نــقــوم �أيــ�ــســا مبــعــاجلــة �لــنــدبــات 
�حلديثة �أو �لقدمية ب�سكل �أ�سا�سي بو��سطة �لليزر، 
باإ�ستخد�م  د�ئم  ب�سكل  �ل�سعر  �إز�لة  بالإ�سافة �ىل 
مولد  بــا�ــســتــخــد�م  ــالت  �حلــ بع�ص  يف  �أو  �لــلــيــزر 

كهربائي.
ــون يف  ــزاولــ ــن يــ ــذيـ ــاء الـ ــ ــب ــدد الأطــ ــم عــ ـ كـ

العيادة؟ وما هو اخت�شا�س كل واحد منكم؟
ـ نحن ثالثة �أطباء للعمل يف �لعيادة.

ـ هل ميكن تو�شح للقراء ما هو الفرق بني 
الطب العادي واجلراحة التجميلية؟

ـ �لفرق �لرئي�سي بني �لطب �لتجميلي و�جلر�حة 
�أو  �لتوغل  طفيفة  تقنيات  ��ستخد�م  هو  �لتجميلية 
غري جر�حية يف �لطب، �أي �لتقنيات �لتي ل تتطلب 

فتح �جللد مب�سرط.
لأنها  بها  تقومون  التي  العمليات  ماهي  ـ 

اأكرث طلبا من طرف املر�شى اأو الزبائن؟
ـ �لعمليات �لتجميلية �لوحيدة �لتي �أقوم بها هي 
�لبارزة.  �لأذن  جر�حة  مبعنى  �لأذن  ر�أب  عمليات 
ا باإجر�ء عمليات �لتجميل �لطبية لالأنف  �أقوم �أي�سً

باإ�ستخد�م حقن حم�ص �لهيالورونيك.
ـ كطبيب وجراح خمت�س يف الأنف والأذن 
واحلــنــجــرة مــا هــي الــنــ�ــشــائــح الــتــي تقدمها 
ملر�شاك اأو زبائن العيادة حول روتني التجميل 

»عمليات التجميل«؟
ـ �لن�سيحة �لرئي�سية �لتي ميكنني تقدميها هي 
�أكرب  �لوقاية، لأنه من �ملفيد للغاية �حل�سول على 
كتجنب  للجلد  �ملنتظمة  �لعناية  من  ممكن  قــدر 
و�سديدة،  طويلة  لفرتة  �ل�سم�ص  لأ�سعة  �لتعر�ص 
ــي مـــتـــو�زن وجتنب  ــاع نــظــام غــذ�ئ ــب وبــالــطــبــع �ت

�لتدخني.

ــتــــطــــورات يف الــطــب  ــا هــــي اأحـــــــدث الــ ـ مــ  
التجميلي واجلراحة التجميلية؟

بتطور  عموما  ترتبط  �لرئي�سية  �لــتــطــور�ت  ـ 
�لتقنيات و�ملو�د �لرئي�سية �مل�ستخدمة.

ن�ستخدم  �لــو�ــســم،  ــه  لإز�لـ �ملــثــال،  �سبيل  على 
ولديه  عالية  بقوة  يتميز  �لليزر  من  جيل  �أحــدث 
كما  �لب�سرة،  �أو  �جللد  �إتــالف  عــدم  على  �لقدرة 
�لتن�سور �ملختلفة ملحاربة  باإنتظام خيوط  ن�ستخدم 
ترهل �لوجه. تنوع �خليوط �ملوجودة جتعلنا نتكيف 
�آخر هو ظهور عمليات  �ملختلفة. مثال  �ملو�قف  مع 
�أطر�ف  �أو  �ملالمح  لتح�سني  �لطبية  �لأنف  جتميل 

�لأنف دون �للجوء �إىل �جلر�حة.
ـ هــل لحــظــت زيــــادة يف ا�ــشــتــخــدام الطب 

التجميلي لأ�شباب مهنية ولأ�شباب اأخرى؟
�لتجميلي  �لطب  ��ستخد�م  �أن  �لو��سح  من  ـ 
�لن�ساء  بني  خا�سة  متز�يد،  ب�سكل  ينت�سر  �أ�سبح 
�لتي  �أن �لأ�سباب  �أعتقد  ا عند �لرجال.  �أي�سً ولكن 
و�للجوء  �إىل �ملجيء لطلب خدماتنا  تدفع �ملر�سى 
عموما  ولكنها  خمتلفة،  هي  �لتجميلي  �لطب  �إىل 
�سو�ء  �لنف�سية،  بالر�حة  �ل�سعور  �لرغبة يف  ب�سبب 
بهذ�  �لحتكاك  �أن  رمبا  مهنًيا.  �أم  �سخ�سًيا  �أكان 

�ملنعدمة  ونتائجه  تقنياته  ن�سر  خــالل  من  �لعامل 
�خلطورة هي �سمان للثقة.

ـ ما هي فوائد وخماطر الطب التجميلي؟
ــال يف جــمــيــع تــقــنــيــات �لــعــالج  ـ كــمــا هــو �حلــ
دقيق  تقييم  لديك  يكون  �أن  �ملهم  من  �لب�سري، 
ما  مبعنى  رغبته  وحتديد  لل�سخ�ص  �لأويل  للو�سع 
يود �لقيام به، وعليه �نطالقا من كل �ملعطيات نقوم 
باإقرت�ح خطة عالج و��سحة للغاية مع �ملري�ص بعد 
يجب  وبالتايل  بال�سبط،  يريده  ما  جيد�  نفهم  �أن 
علينا توقع �لنتائج وتو�سيحها جيًد� لل�سخ�ص نظًر� 
�لتقنيات،  جميع  يف  وحمتملة  و�ردة  �ملخاطر  لأن 
بهدف  ــان  ــك �لإم ــدر  ق توقعها  علينا  يــلــزم  لــذلــك 
�أوىل   كمرحلة  فينا،  وثقته  �ملري�ص  �أمــن  �سمان 
نقوم باإجر�ء فحو�سات �أولية للمر�سى يف ��ست�سارة 
م�سبقة، كما  نقوم مبتابعتهم بانتظام وعدة مر�ت 

بعد �لعالج ح�سب �ل�سرورة .
ـ كلمة اأخرية؟

�لطب  فـــاإن  �خلــا�ــســة،  نــظــري  وجــهــة  ـ ح�سب 
�لتجميلي ي�ساعد على �لو�سول �إىل رفاهية ج�سدية 
ومتاحة  و�آمــنــة  جمربة  تقنيات  ��ستخد�م  بف�سل 

للجميع.
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أ.مجيدة بن كيران   

اأفــالمــا  لل�شينما،  م�شاحبتي  خـــالل  مــن 
اكت�شفت  وتـــداول،  واأبــحــاثــا  ودرا�ــشــة  ومعرفة 
كفن،  ال�شينما  خــان  قــد  الع�شرين  الــقــرن  اأن 
لـــذلـــك عــنــدمــا عــلــمــت بــتــاأ�ــشــيــ�ــس مــهــرجــان 
ان  حاولت  البي�شاء،  بالدار  امل�شتقلة  ال�شينما 
اأعلن وب�شوت عال اأن علينا او على الدار�شني 
املخرجني  وعلى  بال�شينما،  واملهتمني  والنقاد 
الفن  لهذا  يعيدوا  اأن  واملنتجني،  باخل�شو�س 
هالته الفنية ور�شالته النبيلة التي من اأجلها 
امل�شتقلة  الــ�ــشــيــنــمــا  فــمــهــرجــان  لــذلــك  خــلــق، 

بالدار البي�شاء يطرح �شوؤال: 
ما معنى ال�شينما امل�شتقلة؟

�ملفهوم،  هذ�  نعرف  �ن  نريد  عندما  غالبا 
نعود �ىل هوليوود، لأنها �ملهيمنة على �ل�سناعة 
�و  �لــتــوزيــع  �و  ــاج  ــت �لإن ناحية  مــن  �ــســو�ء  كلها 
ــع مبجموعة من  دف �لـــذي  �لأمـــر  �ل�ــســتــثــمــار، 
�لفاعلني �ل�سينمائيني برفع دعوى �سد هوليوود، 

ــا الـــــمـــــســـــتـــــقـــــلـــــة...أهـــــمـــــس ــ ــــمـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ عــــــــن الـ

الثقافــة

فحكمت �ملحكمة باأن تتنازل هوليوود عن كثري 
�لفاعلني  من �ملهام و�عطتها �ىل جمموعة من 
ما  ـ  �آنــذ�ك  ـ  ذلك  �أدى  �ل�سينمائي،  �حلقل  يف 
�نها م�ستقلة عن  �أي  �مل�ستقلة،  بال�سينما  ي�سمى 
هوليوود ثم بعد ذلك جاءت ما ي�سمى بال�سينما 
و  باإيطاليا  �جلــديــدة  �لو�قعية  ثــم  �جلــديــدة، 
»نيوغياليزم« على �إثر دفاتر �ل�سينما يف فرن�سا 

�أو ما ي�سمى باملوجة �جلديدة. 
�ل�سينما  تاريخ  من  بع�سا  يخ�ص  فيما  هذ� 
بالإ�ستقالل  مرتبطا  فيها  كان  و�لتي  �مل�ستقلة، 
�آنذ�ك كان جمرد موظف،  �ملخرج  لأن  �ملادي، 
يف  �لــعــامــلــني  وكـــل  للممثل  بالن�سبة  ــك  وكــذل
�ملوؤلف،  �سينما  ت  جاء  عندما  ولكن  �ل�سينما. 
�أ�سبح �لأخري هو �لذي يعرب عن روؤيته �خلا�سة 
للحياة، لكن رغم ذلك، ف�سينما �ملوؤلف �سيطر 
�لإنتاج، وحاول �ن يوجهها ح�سب رغبته  عليها 
�ل�سينما  من  جعل  مما  �جلمهور،  يطلبه  ومــا 

جمرد جتارة ��ستهالكية.
فل�سفة  �ن  �لقول  ميكن  �ملنطلق،  هــذ�  من 
تتوجه  �لبي�ساء  بالد�ر  �ملوؤلف  �سينما  مهرجان 
�لناحية  مــن  حــرًة  �أول  �ل�سينما  تكون  �أن  يف 
�لناحية  ومن  �ملادية،  �لناحية  ومن  �لفكرية، 
�لفل�سفية، ومن �لناحية �لفنية �أي�سا. و�أظن �ن 
و�لرقمي، جعل  �للكرتوين  �لعلم  �ليه  و�سل  ما 
�ملخرج يتحرر من كل ما ي�سمى ب »لغ�سونال«، 
جتعل  كــانــت  �لــتــي  جـــد�  �ل�سعبة  �للـــة  تــلــك 
�لآن �ن متلك  �إذ يكفي  �ل�سينما �سناعة ثقيلة، 

كامري� خفيفة وميكرو كي ت�سنع فيلما.  
�أ�سبح  ولكنه  �لكامري�،  بيد  يعد  مل  �لفيلم 

�أهمية  تاأتي  هنا  ومــن  �ملــخــرج،  خميلة  ي�سكن 
تلك  مــن  �لــرقــمــي حـــرره  لأن  �ل�ــســتــقــاللــيــة، 

�لعو�ئق.
يف  ا�شتقاللية  هــنــاك  هــل  الــ�ــشــوؤال:  يبقى 

الروؤيا؟
م�ستعمرين  عا�سو�  �ملغاربة  �ن  نعرف  نحن 
من حيث �ل�سورة، لأن �مل�ستعمر هو �لذي كان 
يف  �ملغربي  �ــســورة  كــانــت  وبــالــتــايل  ي�سنعها، 
م�سنوعًة  و�جلماعي،  �لفردي  �ملغربي  �ملتخيل 
�أن  ميكن  ل  فاملغربي  �مل�ستعمر.  طــرف  مــن 
ولكن  �مل�ستعمر،  روؤية  �إل من خالل  نف�سه  يرى 
�ملغاربة  �ملخرجني  من  جمموعة  ذهب  عندما 
لدر��سة �ل�سينما وعادو�، حاولو� �ن يتحررو� ولو 
ن�سبيا، �سنعو� ما ميكن �ن ن�سميه روؤية م�ستقلة 
ـ  �ول  معناه  هنا  فالإ�ستقالل  �ملغربية.  لل�سينما 
كما ذكرت ـ �حلرية �لفكرية و�لفل�سفية و�لفنية، 
مو��سيع  معاجلة  يف  ــر�أة  �جلــ هــنــاك  وكــذلــك 

Mars 2021 / آذار 2021 العدد 31 46



جديدة وخمتلفة، لأن �لعادة قد جتعلنا د�ئما، 
ننظر �ىل نف�ص �ملو�سوع رغم �ننا نغري وجهات 
�لنظر، ونظل د�ئما، نقارب نف�ص �ملو�سوع بذ�ت 

�لطريقة.
ــاك مــثــال مـــن يـــرى �ن �لــ�ــســيــنــمــا هي  هــن
بحكاية  مرتبطة  �ل�سينما  فاأ�سبحت  �لق�سة، 
فعله  ما  مثال  �لآن  نرى  عندما  ولكن  �لق�سة، 
بني  دمج  حني  بلعبا�ص،  حكيم  �ملغربي  �ملخرج 
جعل  جديد�  جن�سا  وخلق  و�لوثائقي  �لتخييلي 
��سخا�سا  يــاأخــذ  فهو  تخييلي،  �لوثائقي  مــن 

بعينهم ومدينة بعينها ويحركها.
�ذ�، مل تبق �لق�سة هي �لأ�سا�ص، لكن كيفية 
�ل�سورة،  على  تعتمد  بق�س�ص  للو�قع  معاجلته 
�ملغاربة  �ملخرجني  بع�ص  خالل  من  �نه  و�أظــن 
ليلى  �سينما  �و  بلعبا�ص،  حكيم  �سينما  مثل 
�لرتيكي �و �سينما فوزي بن �ل�سعيدي �و �سينما 
��سماعيل فروخي، جند �ن هوؤلء �أعطو� �لقيمة 

لل�سورة �كرث مما �عطوها للق�سة. 
هكذ� مل تعد �لق�سة هي �لأ�سا�ص، بل عادت 
�لــ�ــســورة هــي �ل�ــســا�ــص، و�لــ�ــســورة هنا لي�ص 
تاريخ  �ىل  عدنا  �إذ�  ونحن  �لت�سكيلي،  مبعناها 
طرح  فن  �أول  هو  �لت�سكيل،  �ن  جند  �لفنون، 
�لفل�سفة، و�لتاأمل يف خلق �هلل، ويف خلق �لوجود 

و�لكائنات.
ل �سك �أننا حني نقف �مام لوحة ل ليوناردو 
لبيكا�سو،  لوحة  �و  لر�فئيل،  لوحة  �و  د�فن�سي، 
من  لنتمكن  �ملــعــارف  بكل  نت�سلح،  �ن  ينبغي 
�لدخول �ىل هذه �للوحة، وحتى و�إن مل نفهمها 
بها.  نح�ص  فاإننا  قر�ءتها،  علينا  و��ستع�سى 
كاركوف�سكي  قال  فكما  يكفي،  �لإح�سا�ص  فهذ� 
»ل يهم �ن تفهم عملي، ل �ريد �ن تفهم عملي، 
ولكن �ريدك �أن حت�ص به«. ويقول »�نا �عطيكم 
�ن  ــون  حتــاول و�نــتــم  ب�سريا،  مكتوبة  �عــمــال 

تفهموها بالكالم«.  
ــذ� �أظـــــن بـــــاأن �لــ�ــســيــنــمــا �ملــ�ــســتــقــلــة  ــهـ وبـ
�حلقيقية  لل�سينما  تعيد  �ن  ينبغي  و�مل�ستقبلية، 
�لق�سة،  عــو�ــص  �لــ�ــســورة  ــرى  ن �أي  �سورتها. 
يخلق  �لذي  �حل�ص  لأنها  �ل�سورة  هذه  ونتاأمل 
�لفكرة  يخلق  قــد  ورمبــا  و�لإنــفــعــال،  �لعاطفة 
ومن  جهة  من  هذ�  و�ملهم.  �ل�سا�ص  هو  وهــذ� 
يخلق  �ل�سينما،  �لنوع من  �إن هذ�  �أخرى،  جهة 
ما  �سد  ـ  باملقاومة  ي�سمى  �ن  ميكن  ما  لدينا، 
كان  �لذي  ـ  �لأملاين هايديغري  �لفيل�سوف  �سماه 
�لثقافية«،  »�ل�سناعة  لفظة  على  �حلرب  يعلن 

ويو�سح بالقول باأن �ل�سناعة �لثقافية ل ميكن 
�ن تكون ثقافة و�ن تظل ثقافة!! 

وقد �سبقه وولرت بن يامني، �ىل هذه �لفكرة، 
عندما حذر من �إعادة �لن�سخ، وقال باأن �لعمل 
لأنها  هالته،  على  يحتفظ  �ن  ينبغي  �لفني، 
��سا�سية للعمل �لفني، وكل عمل ميكن �ن يعاد 
عن  باخل�سو�ص،  وحتــدث  �سورته،  تتكرر  �و 
�ل�سورة �لفوتوغر�فية، ل ميكن �أن يكون �أو �أن 

ي�سبح فنا.  
لل�سينما  �لبي�ساء  �لد�ر  من هنا، فمهرجان 
�لــروؤيــا  لإعـــادة  من�سة  ليكون  �أتــى  �مل�ستقلة، 
و�لتفكري يف جمال �ل�سينما، من خالل تاأ�سي�سه 
بالد�ر  �لثاين،  �حل�سن  جامعة  من  وتر�سيخه 
�لكليات  كــل  بــني  �لــعــالقــات  وربـــط  �لبي�ساء، 
�ل�سورة  بتدري�ص  �خلا�سة  و�ملد�ر�ص  �ملوجودة 

و�لفنون، وكذلك �ملثقفني ثم �جلمهور. 
�أغــلــب �لقــ�ــســام �لــتــي توجد  ــان  مــن هنا ف

  كاتبة و خمرجة من املغرب

�لر�سمية  �مل�سابقة  ق�سم  ـ  �ملهرجان  هــذ�  يف 
ـ وكــذلــك  ــالم �لــتــخــيــلــيــة و�لــوثــائــقــيــة  ــ / �لفـ
�لتي  »�لثنوغر�فية«  بال�سينما  �خلا�ص  �لق�سم 
مع  بتن�سيق  �لطلبة  من  جمموعة  �سيوؤ�س�سها 
جامعة �ل�سوربون، و�سيفتح ق�سم خا�ص ب�سينما 
ب�سرية  كنوز�،  هناك  و�ن  �لبورتريه، خ�سو�سا 

غابت �و ب�سدد �لغياب ومل ي�سجلها �أحد�.  
مثل  مــاديــة  �و  كــانــت  ب�سريًة  �لكنوز  هــذه 
متوت،   �لتي  �ل�سينمائية  �لقاعات  �و  �لمكنة 
فهناك ��سياء كثريًة، ينبغي �ن يتكلم عنها، ومن 
بال�سباب  و�سيدفع  �لتجريبية،  �ل�سينما  �سمنها 
�ىل �لتمكن من �للغة �ل�سينمائية، وهو مهرجان 
�لــعــديــد من  يــحــاول �ن يخلق مــن �جــل ذلــك 
�ل�سينمائية  و�لدرو�ص  و�ملا�سرت كال�ص  �لور��ص 
جمال  يف  �لباحثني  من  �لكثري  يوؤطرها  �لتي 

�ل�سينما بالعامل.

Mars 202147 / آذار 2021 العدد 31



أ.نسيمة أبرحوس

أفـــضـــل الـــعـــطـــور الــنــســائــيــة الـــمـــثـــرة والـــرائـــجـــة لــربــيــع 2021

االزيــــاء

ُتعّد  حيث  د�ئما،  �لر�ئجة  �لعطور  �ف�سل  عن  �ل�سيد�ت  من  �لعديد  تبحث 
كل  يجعل  �ساحًر�  رونًقا  ُت�سيف  �لتي  �لب�سيطة  �جلمالية  �للم�سات  من  �لعطور 
�سيدة تبحث عن �أف�سل عطر ُينا�سب �سخ�سيتها، ومع تنوع �لعالمات �لتجارية و 
�ختالف ��سا�ص �لعطور �خرتنا لك �سيدتي جمموعة من �ف�سل �لعطور �لر�ئجة 

لهذه �ل�سنة.

ـ ريد دور �إليز�بيث
Red Door Elizabeth Arden

يتميز هذ� �لعطر باأ�سا�ص عطري يرتكز على �لورود �حلمر�ء، 
ا �لع�سل و�لتو�بل وعند ر�ص هذ� �لعطر �سوف ت�سعر  و�لفاكهة و�أي�سً

باحلب و�لهدوء، ور�ئحته خفيفة ور�ئعة.

ـ فيكتور ور�لف فلور بامب
Viktor & Rolf Flowerbomb

هذ�  �لعطر ر�ئحته مذهلة و هو مزيج من �مل�سك و�لفريزيا 
و�ل�ساي �لأخ�سر و�لورد و�لأوركيد و�لربغموت.
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ـ جادور ديور
J’adore Dior

بالرفاهية  يتميز  �لعطر  هذ� 
من  مزيج  فهو  �ملثري  و�لغمو�ص 
�لدم�سقي  و�لورد  �لفاكهة  �أزهار 

و�ليا�سمني.

ـ عطر بالك �أوبيون من �إيف �سان لور�ن
Black Opium by Yves Saint Laurent

�لرو�ئح  من  مزيج  فهو  �ملثرية  و�ثارته  بقوته  �لعطر  هذ�  يتميز 
من  خ�سبية  بدرجات  ومعززة  و�لكمرثى  �لربتقال  كزهر  �ملنع�سة 

�لبات�سويل.

ـ عطر جريلن �ساليمار
Guerlain Shalimar Perfume 

فيه  متتزج  و�لر�ئع  �ل�ساحر  �لعطر  هذ� 
مكون  فهو  �ملميزة،  �لرو�ئح  من  جمموعة 
و�لليمون،  �حلم�سيات،  من  مزيج  من 
و�لفانيليا،  و�لورد،  و�ليا�سمني،  و�لربغموت، 
و�ل�سو�سن، و�لعنرب �لرمادي. ويبقى من �روع 

�لعطور على �لطالق و�ل�ساحرة.

ـ عطر �سانيل كوكو مدموزيل
Chanel Coco Mademoiselle

و  و�لأنوثة  باجلاذبية  �لعطر  هذ�  يتميز 
فريد  يتكون من مزيج  وهو  لل�سخ�سية  قوة 
و�لربتقال  و�لربغموت  �لأبي�ص  �مل�سك  من 

وقلب �ليا�سمني.
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�سجت �ل�سحافة �لفرن�سية بو�سول �خلميني �ىل باري�ص. طلبت مني �ل�سحيفة �لتي كنت �عمل بها 
يف بريوت )جريدة �ل�سفري( �ن �ذهب للقائه، مل �كن متحم�سة، كان تقديري �نه �سوف ين�سم �ىل قائمة 

�لالجئني �ل�سيا�سيني �لير�نيني �لذين ت�سج بهم �لعا�سمة �لفرن�سية. 
لكن �لمر مل يكن هكذ�، �ت�سل بي مدير وكالة �ل�سرق �لو�سط و�سجعني �ن نذهب معا للقائه يف 
)نوفل لو �ساتو( �ل�ساحية �لتي �قام فيها. و�سلنا �ملنطقة، لحظنا جتمعا من �لرجال حتت خيمة كبرية 
تقابل منزل �سغري� ريفيا، ود�خلون وخارجون من �لبيت، ثمة وجوها �عرفها من خالل عملنا �مل�سرتك يف 
�ل�سحافة و�ملظاهر�ت و�مل�سري�ت من �جل �ل�سجناء �ل�سيا�سيني �سو�ء �لعرب �و �لير�نيني �و �لفرن�سيني 
�لذين يتعاطفون مع ق�سايا �لعامل �لثالث. ر�أيت بني �سدر ينادينا �لذي جتمعني به �سد�قة من خالل 
�لعمل �لن�سايل، �جتهنا �ليه وكان �ىل جانبه �سادق قطب ز�دة و�سخ�ص معمم يتحدث �لعربية، عرفت 
�ليوم �أحلحت على بني  �ل�سيخ �خلاقاين. يف ذلك  �لتنظيم �خلميني يف �لبحرين  �نه م�سوؤول  فيما بعد 
�سدر يف تاأمني لقاء لنا مع �خلميني. مل يكن هناك �سحافيون كثريون. بعد �ساعة طلب مني بني �سدر �ن 
�غطي �سعري )�حرت�ما( لل�سيد، ودخلنا �ىل غرفة �سغرية �لتي �إنفتح بابها �لد�خلي وطل علينا �خلميني 

ب�سكله �ملعهود �لذي ر�أيناه كثري� بعد ذلك يف �لتلفزيون. 
حتادثنا معه حول �ير�ن، و�ل�ساه، و�هد�ف ثورته. كانت �جاباته ق�سرية وحمددة  كما �سمعناها كثري� 
فيما بعد كثري�: �سرورة رحيل �ل�ساه �ىل غري رجعة، �لثورة تنظم نف�سها بعد �لعودة، �طالق �ل�سجناء 

�ل�سيا�سيني. 
قلت �سيدي لدي ��سئلة حمددة �ريد طرحها عليك. �ل�سوؤ�ل �لول: ماذ� �سيكون و�سع �ملر�أة يف جمتمع 
�لثورة �ل�سالمي؟ و �ل�سوؤ�ل �لثاين: ماذ� �سن�سمي �خلليج، وكيف �ستكون عالقاتكم �لعربية: مع �لعر�ق، 

و�ل�سعودية، ودول �خلليج؟ 
�أجابني: �أعرف �نك در�ست در��سات ��سالمية وتهتمني بو�سع �ملر�أة. �ن و�سع �ملر�أة �سيكون ما يقره 

�ل�سالم.عليك در��سة �سورة �ملر�أة و�سورة �لنور. 
�لعالقات مع �لعر�ق �ستكون �سعبة، فنظام �سد�م ح�سني يجب �ن ي�سقط، لأنه نظام علماين كافر. 

�خلليج هو خليج �إ�سالمي. �لعالقة مع �لدول �لعربية �سيكون كما �سيكون موقفهم من �لثورة.  
�سهر  هو  معمم  �سدر  بني  يل  قدم  خرجنا  عندما  �خلاقاين،  عي�سى  �ل�سيخ  بيننا  يرتجم  من  كان 
بلهجة  �لعربية  يتكلم  كان  �حمد  �ن  �بن �خلميني، ومبا  �حمد  �نه  قال يل:  و�ساب  �ل�سر�قي،  �خلميني 
عر�قية، فقد حتولنا �نا وهو و�خلاقاين �ىل ��سدقاء. كنت �تردد كثري� على نوفل لو �ساتو، و�جل�ص �ىل 
��سحاب �خلميني. �آر�ء �ملعممني تت�سارب وتختلف عن �آر�ء �لعلمانيني �لذين جاوؤو� من كل �نحاء �لعامل. 
من �كرث �لوجوه �لتي لفتت نظري، وقدرت �نها �ستلعب دور� مهما يف �مل�ستقبل �ذ� جنحت �لثورة هو: بني 
�سدر �لذي كانت له د�لة على �خلميني، و�سلة و�سل له مع �لفرن�سيني، و�سادق قطب ز�دة �لذي كان �سلة 
�لو�سل للخميني مع �لثرياء �ل�سيعة �لقادمني للتربع للثورة من بلد�ن كثرية، بع�ص هوؤلء �ملتربعني بع�ص 

�لوجوه �خلليجيية. كنت �ناق�ص مع بني �سدر �ملوقف �لفرن�سي: كان جي�سكار دي�ستان يف �ل�سلطة.
يوم ز�ر وزير �لتجارة �لمريكي و�جتمع به مدة طويلة �زدحم �ملكان بال�سحافيني، وبوجوه غريبة مل 
�رها. معركة �لنقا�ص من �جل تاأمني طائرة �ىل طهر�ن بدت وكاأنها ل تنتهي قال يل بني �سدر: �نها رحلة 

�نتحار ول �حد يو�فق على �لنتحار. 
�أخري قبلت �سركة �لطري�ن �لفرن�سية تاأجري طائرة ب�سروط �سعبة. �آخر �سوؤ�ل طرحته على �خلميني 
كان: ماذ� �ستفعل �ذ� بقي �ملطار مغلقا؟ �جابني: لقد ع�ست خم�سة و�سبعني عاما من عمري وهذ� يكفي.

 أ. حميدة نعنع

الخميني في باريس
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مع صدور هذا العدد من المجلة، األول من آذار ـ مارس 
تبدأ أعمال وكالة األنباء 


