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الــتــغــلــغــل الــصــهــيــونــي في 
العراق االهداف والمخاطر
عشرة أعوام على ثورة السوريني
ــــر! ــأخــ ــ تــ وإن  الـــــــــقـــــــــادم  الــــــقــــــطــــــاف 

بـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــا 
الـــفـــاتـــيـــكـــان 
والـــــــعـــــــراق

أزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــع الـــــــــنـــــــــســـــــــائـــــــــيـــــــــة 
الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا!!  رغـــــــــــــــــــــــــــم   2021

تـــــــجـــــــديـــــــد الــــــــــــــراث 
ضـــــــرورة حــضــاريــة

الـــمـــثـــقـــف صــمــام 
أمـــــــــان الــمــجــتــمــع

قلب بايدن ليس في الشرق األوسط

مــــــنــــــظــــــمــــــة األمـــــــــــم 
ومشاهد  المتحدة 
مستقبالت الحاضر 
2030 عــــــــــام  فـــــــي 

ــيــــة...أهــــمــــس ــ ــرب ــــن الـــــــدرامـــــــا الــــمــــغــ عــ

الوزير عمار بلحيمر:
لــــإعــــالم الــــجــــزائــــري إســـهـــامـــات إيــجــابــيــة 
ــــة ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ بــــــــــالــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــــن الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الــ

األمريكية  اإلدارة  حققت  مـــاذا 
مـــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــالل الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراق؟

الـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــني وأمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا
الــــــــــــــــحــــــــــــــــرب االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 
ــنــــولــــوجــــي ــكــ ــتــ والــــــســــــبــــــاق الــ

بدون الكويت... 
طفولٌة تغتاُلها 

ِجنسّية وِبطاقة هوّية





متر علينا هذه �لأيام ذكرى مريرة، تتعلق بغزو �لعر�ق و�إحتالله عام 2003، ومنا�سبة 
ذكرى مرور ع�سر �سنو�ت على �نطالق �لثورة �ل�سورية �لعظيمة، هنا ل بد لنا من �لتاأكيد 

على ما يلي:
�لعر�ق وكل ما نتج عن هذ� �لإحتالل من  ـ �سد غزو و�إحتالل  نوؤكد د�ئما  ـ كما  نقف 
ت�سليم  ندين  كما  ذلك،  على  �لأمريكية  �لإد�رة  وندين  و�ملادية،  �لب�سرية  �خل�سائر  ناحية 
للعر�ق لإير�ن وعمالئها، وما �أفرزته »�لعملية �ل�سيا�سية« من جر�ئم قتل، وف�ساد و�سرقات 

د�خل �لعر�ق ويف �ملنطقة، و�أدت �ىل �لتاأثري �ل�سلبي �لكبري على �لأمن �لوطني و �لقومي. 
بد�ية  �لبطل منذ  �ل�سوري  �ل�سعب  فاإننا وقفنا معها ومع  �ل�سورية،  للثورة  بالن�سبة  �أما 
و�لعد�لة  باحلرية  تتعلق  حمقه  مطالب  �ل�سوري  لل�سعب  لأن  �ليوم،  وحتى  �إنطالقها 
و�لدميقر�طية و�لتعددية. �لنظام �ل�سوري تاريخيا هو نظام معاد لالأمة �لعربية، ومار�س 
كل �لظلم و�لإ�سطهاد �سد �ل�سعب �ل�سوري، ومن هنا نرى �ن رحيل هذ� �لنظام يحقق قفزة 

نوعية ل�سالح �ل�سعب �ل�سوري ول�سالح �لمة �لعربية. 
�إننا نرى �أن حالة �لإنهيار �لتي نعاين منها يف �أكرث �لبالد �لعربية، تاأتي نتيجة لغياب 
�لقدرة على �لت�سدي للموؤ�مر�ت �خلارجية، �سو�ء �لتدخل �لقليمي �و �لدويل، �أو من نهج 
�لف�ساد  �أو  �لإير�ين،  �لنظام  مع  �مل�سبوهة  �لتحالفات  �أو  �ل�سهيوين،  �لكيان  مع  �لتطبيع 
�إ�ستحالة وقف �لإنهيار دون �لعودة �ىل �لبديهيات �لوطنية  �لإد�ري و�ملايل، من هنا نرى 

و�لقومية. 
كما �أننا نالحظ باإ�ستغر�ب �لدور �لهام�سي ـ �إن وجد �أ�سال ـ للقوى و�لأحز�ب �لوطنية 
و�لقومية، �لتي تعاين على ما يبدو من �أزمتني رئي�سيتني: غياب �أي خطة عمل ن�سالية جادة 
وجدية على �ل�سعيد �لوطني و�لقومي، و�خللل يف �لعديد من قياد�تها �لتي �أ�سابها �لرتهل، 
وعدم �لقدرة على �لعطاء و�لقيادة، وهذه �ملع�سلة حتتاج �ىل �إعادة �لنظر باخلطة و�لقيادة 
يف �آن معا. وهنا نوؤ�سر على تخلف هذ� �لدور �ملطلوب يف قيادة ثور�ت �ل�سعب، كما يحدث 

يف لبنان على �سبيل �ملثال ل �حل�سر.
�أمتنا متر يف ظروف بالغة �حلر�جة و�لدقة، ونحتاج �ىل نقطة بد�ية جديدة و�عدة، 
ومو�جهة �سريحة مع �لذ�ت، قبل مو�جهة �أعد�ء �لأمة �ملرتب�سني بنا على كل تخوم �لوطن 

�لعربي �لكبري، وعمالئهم د�خل بالدنا. 
�إن نقطة �لبد�ية �ل�سحيحة تبد�أ من مو�جهة �لتطبيع و�ي عالقة مع �لكيان �ل�سهيوين، 
وبالوقوف مع �لأحو�ز و�سعبها و ثورتها و�لإعرت�ف باأنها دولة عربية حمتلة، و�إعادة تفعيل 
جامعة �لدول �لعربية وموؤ�س�ساتها و مكاتبها، وخا�سة �لأمن �لقومي �لذي يتهددنا من دول 

�جلو�ر �لإقليمي، و�لتي �آخرها �سد �لنه�سة.

أ. علي المرعبي

ذكريات وضرورات

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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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�س - �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

بطل العالم في المبارزة 
الـــجـــزائـــري أكــــرم بــونــابــي: 
ــلــــم بــــرفــــع رايـــــــة وطـــي  أحــ
ــــاد طـــوكـــيـــو ــيـ ــ ــبـ ــ ــــمـ فــــــي أولـ

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�س  �سلمى بن عمر  عالء �لتميمي   هالل �لعبيدي  رنا خالد  نزهه عزيزي   عربية �لق�ساق�سي   

و�لقرى  �ملدن  �سعبية يف  �حتفالت  م�ساهد 
�ل�سوري  �لنظام  �سيطرة  خــارج  بقيت  �لتي 
�ملحت�سدين جمعتهم  �آلف  وع�سر�ت  وحلفائه. 
مع  تز�منها  رغــم  وطنية،  و�أنا�سيد  هتافات 
�أجو�ء �نت�سار وباء �لكورونا و�سرور�ت �حلفاظ 

على �لتباعد �ل�سحي! 
�أّي د�فع �إذً� ذ�ك �لذي يحّركهم؟  

�أهــي دمــاء �لــثــورة �لتي ل تــز�ل جتــري يف 
باألقها  �لأوىل  �أ�سهرها  ذكريات  �أم  عروقهم، 

عشرة أعوام على ثورة السوريين
القطاف القادم وإن تأخر!

ندوة باريس لمناسبة اليوم الدولي للفرانكوفونية



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�س: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8
14
16

فــي ذكــــرى غـــزو وإحـــتـــالل الــعــراق 18
الـــــــدولـــــــيـــــــة والــــــــــعــــــــــالقــــــــــات   19 كـــــــوفـــــــيـــــــد  19 

قـــــــــلـــــــــب بـــــــــــــايـــــــــــــدن لـــــــــيـــــــــس فـــــــــــــي الـــــــــشـــــــــرق 
األوســـــــــــط..وأزمـــــــــــة إيــــــــــران خـــــــالف وكـــــالء
ــلــــغــــل الــــصــــهــــيــــونــــي فــــــي الـــــعـــــراق ــتــــغــ  الــ

األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف والـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــر  
بـــــــــــــابـــــــــــــا الــــــــــفــــــــــاتــــــــــيــــــــــكــــــــــان والـــــــــــــــعـــــــــــــــراق
اإلدارات  حــــــــــقــــــــــقــــــــــتــــــــــه  مــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا 
األمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــــــن إحـــــــتـــــــالل الـــــــعـــــــراق؟

الــــــــــــــــفــــــــــــــــنــــــــــــــــانــــــــــــــــة 
الــــــتــــــشــــــكــــــيــــــلــــــيــــــة 
نـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة 
الـــــــــمـــــــــلـــــــــكـــــــــاوي: 
الــــتــــشــــكــــيــــل هـــو 
مــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــفــــــــــي 
فـــــــــــي الــــــبــــــيــــــاض 

الوزير  عمار بلحيمر:
اإلعــــــــــالم الـــــجـــــزائـــــري بـــشـــقـــيـــه الــــعــــمــــومــــي والــــخــــاص 
إســهــامــاتــه  إيــجــابــيــة بـــالـــدفـــاع عـــن الــقــضــايــا الــوطــنــيــة

ــيـــة الــــصــــني والـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة االمـــريـــكـ
الحرب االقتصادية والسباق التكنولوجي

مــــــنــــــظــــــمــــــة األمــــــــــــــــــــم الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة ومـــــــشـــــــاهـــــــد 
2030 عــــــــــــــام  فـــــــــــي  الــــــــحــــــــاضــــــــر  مــــــســــــتــــــقــــــبــــــالت 



للمنطقة  �جليو��سرت�تيجية  �خلــارطــة  على 
و�لعامل. 

�أ�سئلة كثرية تطرح دون جو�ب مقنع منها: 
�إيــر�ن  �إ�ــســر�ئــيــل،  �أو  �أمــريكــا  تهاجم  ملــاذ� مل 
يف  فعلت  كما  �سامل،  دمار  �أ�سلحة  متتلك  �لتي 
�لعر�ق؟ وملاذ� متاطل �لوليات �ملتحدة و�لغرب 
�أو يف م�سيها  �إير�ن لرت�سانتها،  يف منع تطوير 
قدما باإجتاه دخول �لنادي �لنووي، وهل �أن تلك 

�ملماطلة »مق�سودة«؟ 
�إيـــر�ن  مــع  �لتعامل  يف  �لزدو�جـــيـــة  تطفو 
�جناز  عن  �إيـــر�ن  �أعلنت  كلما  �ل�سطح،  على 
�لنووية  �سو�ء  �لت�سليحية،  تر�سانتها  يف  جديد 
وموقع  بلومبريغ  ن�سر موقع  فقد  �لبالي�ستية.  �أو 
�سبوتنك يف 18 مار�س/�آذ�ر 2021، �أن قاعدة 
�لأر�ــس  حتت  �لإير�نية  �لبالي�ستية  �ل�سو�ريخ 
بعد  تقريبا  للعمل  جاهزة  �أ�سبحت  »خــوركــو« 
�إن�ساء مو�قع �إطالق جديدة. ويف نف�س �لتوقيت 
�أعلنت طهر�ن �إعادة �إحياء قلب مفاعل »�أر�ك« 
�لتفاق  على  بناء   ،2015 عام  يف  �أغلق  �لــذي 
منه  �ن�سحبت  و�لــذي   ،»5+1« دول  مع  �لنووي 
�لوليات �ملتحدة يف عهد رئي�سها �ل�سابق دونالد 

تر�مب.
حاليا  �ملتحدة  و�لــوليــات  ــر�ن  �إيـ ــز�ل  ت ول 
�لبلدين  كال  �أبــدى  حيث  متوترة،  مو�جهة  يف 
�ل�ساملة  �لعمل  خطة  �إىل  �لعودة  يف  رغبتهما 

�مل�سرتكة لعام 2015، و�لتي كان �لتفاق �لنووي 
�قت�ساديا  تخفيفا  �إير�ن  �أعطى  �لذي  �لإير�ين 
�لــنــووي  لربناجمها  حـــدود  مقابل  للعقوبات 

�ملزدهر.
باأنها  �جلــديــدة  بــايــدن  جــو  �إد�رة  و�أقـــرت 
عن  طهر�ن  ترت�جع  مل  ما  �لعقوبات  ترفع  لن 
�نتهاكاتها لالتفاق �لنووي، بينما طالبت �إير�ن 
�أوًل قبل  �لوليات �ملتحدة برفع �لعقوبات عنها 
�لنخر�ط يف �أي حمادثات �أخرى، بينما �أر�سلت 
�حلزبني  من  ممثال   140 من  موؤلفة  جمموعة 
ــدميــقــر�طــي يف �لــكــوجنــر�ــس  �جلــمــهــوري و�ل
�أنتوين  �خلارجية  وزيــر  �إىل  ر�سالة  �لأمريكي، 
»معاجلة  عــلــى  بــايــدن  �إد�رة  حتــث  بلينكني، 

�لتهديد �لع�سكري �لإير�ين �ملتز�يد«.
�إير�ن بالغرب  ولبد من �لإقر�ر باأن عالقة 
و«�إ�سر�ئيل« عالقة ي�سوبها �لغمو�س، فهي ت�سبه 
�أو  �سعود�  نزق  بفرت�ت  مير  كاثوليكيا«  »زو�جا 
نزول، �إذ� ما تذكرنا باأن »�لثورة �خلمينية« كان 
عر�بها �لرئي�س �لأمريكي جيمي كارتر. كما ل 
ميكن جتاهل عالقة �لتعاون بني »�إير�ن خميني« 
تقوي�س  وحماولتها  �لعر�ق،  �سد  و«�إ�سر�ئيل« 
�سوريا،  لــبــنــان،  »�لـــعـــر�ق،  �لعربية  �لأنــظــمــة 
»��ستهد�ف  �خلليج  �أمـــن  وزعــزعــة  �لــيــمــن«، 
مع  �لغرب  م�سالح  �أن  �إىل  وينظر  �ل�سعودية«. 
لكن  �لأو�ــســط،  �ل�سرق  �أهــم من منطقة  �إيــر�ن 

منطقة  يف  ردعها  تعزيز  نحو  �إيــر�ن  تخطو 
ــذي بـــات �أولـــويـــة »ثــالــثــة«  �لــ�ــســرق �لأو�ـــســـط �لـ
بينما  �جلــديــدة،  �لأمريكية  لـــالإد�رة  بالن�سبة 
و�متياز،  �نحياز  بني  �لأوروبــيــة  �ملو�قف  ترتنح 
لعالقات �لحتاد �لأوروبي مع �إير�ن. وتبدو تلك 
»رو�سيا- مبحور  كبري  ب�سكل  متاأثرة  �لعالقة 
حيث  �ل�سمالية،  كوريا  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سني« 
وثيقة  بــعــالقــات  �لــثــالث  �لـــدول  هــذه  ترتبط 
�لإيــر�ين.  �لنظام  مع  ��سرت�تيجية  و�تفاقيات 
و�أكرث من ذلك فقد �ساعدت هذه �لدول طهر�ن 
�لنووية  و�لبنية  �ل�ساروخية،  بناء تر�سانتها  يف 
�لتحتية وماآلتها �لتي �أ�سبحت تر�سم �ملخاوف 
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قـــــلـــــب بــــــــايــــــــدن لـــــيـــــس فــــــــي الـــــشـــــرق 
األوســط..وأزمــة إيــران خالف وكالء

السياسة
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مع  ز�وية حرجة  ي�سعها يف  �سرقا  �إير�ن  �جتاه 
حلفاء �لأم�س.

ورغـــم �لــتــهــويــل مــن حــجــم قـــدرة »�لـــردع 
�لإير�ين«، و�لذي عربت عنه جملة �إيكونومي�ست 
�لربيطانية نقال عن م�سوؤولني �إ�سر�ئيليني بـ«�أن 
�إىل  �ــســيــوؤدي  �لــنــووي  لل�سالح  �إيـــر�ن  �مــتــالك 
تغيري�ت مزلزلة يف �ل�سرق �لأو�سط«، �إل �أن تلك 
مبالغة ير�د منها دفع �ملنطقة �لعربية �ملمزقة، 
ذلك  ويرجع  �ل�سهيوين.  �مل�سروع  �أح�سان  �إىل 
�لتهويل من ناحية �إىل �قرت�ن �لتناول �ل�سيا�سي 
ــاروخــي مــع �ملــخــاوف  لــربنــامــج �إيـــــر�ن �لــ�ــس
�أنــه  كما  �لــنــوويــة،  طموحاتها  حــول  �ملــتــز�يــدة 
يرتبط مبخاوف طويلة �لأمد لدى و��سنطن من 
ل�سو�ريخ  �ملارقة«  بـ«�لدول  ت�سفها  ما  �متالك 
�أو حلفائها  قادرة على �إ�سابة �لوليات �ملتحدة 
منعها  عن  �لغربيون  يتهاون  بينما  �لأوروبيني، 
�إقليم  يف  ع�سكري  تــفــوق  على  �حلــ�ــســول  مــن 

ممزق. 
ويرتكز ثالوث �لإبتز�ز �لإير�ين �أو ما ي�سمى 

ب«�لردع« على ثالثة �أركان رئي�سة: 
تهديد  على  �لنظرية  ــر�ن  ــ �إي ــدرة  قـ �أول: 

�ملالحة يف م�سيق هرمز. 
عنف  �أعــمــال  ت�سغيل  على  قــدرتــهــا  ثــانــيــا: 
ــارج حــدودهــا،  بــالــوكــالــة يف بــقــاع مــتــعــددة خـ
مثل  د�ئمني  م�سلحني  وكــالء  خــالل  من  �سو�ء 
بها،  مرتبطة  �أخــرى  وملي�سيات  �هلل«  »حــزب 
و�أمريكا  �أوروبــا  �إجر�مية كما يف  �أو عرب خاليا 

�لالتينية. 
موؤثرة  �سربات  توجيه  على  قدرتها  ثالثا: 
من  تر�سانتها  باإ�ستخد�م  بعد  عــن  لأعــد�ئــهــا 
�ل�سو�ريخ ق�سرية ومتو�سطة �ملدى و�لدرونات.
ولكل ركن من ذلك �لثالوث �لأمني ن�سيب 
�مل�سيق  �إغالق  يوؤدي  فقد  و�لعيوب.  �ملز�يا  من 
و�لعاملية  �ملالية  �لأ�سو�ق  ��ستقر�ر  �سرب  �إىل 
و�آ�سيا،  �أوروبــا  �أي دعم دويل يف  �إيــر�ن  و�إفقاد 
ولذلك فهي حتتفظ به كخيار �أخري و��ستثنائي، 
بينما ت�ستخدم قدرتها على �إ�سعال �ل�سر�عات 
حدودها،  خــارج  �لتفجري�ت  وتنفيذ  بعد،  عن 
�أول  ��سرت�تيجي  خيار  �إىل  �ل�سو�ريخ  لتتحول 

ورمبا وحيد بالن�سبة لإير�ن.
وتعترب �مليلي�سيات و�ل�سو�ريخ وجهني لعملة 
ن�سبيا،  �لتكلفة«  منخف�س  ــردع  »�ل هي  و�حــدة 
مهما  �مللي�سيات  متويل  تكاليف  تتنا�سب  ل  �إذ 
�لع�سكرية  �لقدر�ت  تطوير  كلفة  مع  تعاظمت، 
�لإيـــر�ين  �لقــتــ�ــســاد  تكلف  �لــتــي  �لتقليدية، 
لل�سو�ريخ  ينظر  بينما  يتحمله.  ل  ما  �ملتد�عي 
�لع�سكري  لــلــردع  ــرز  ــ �لأب �خلــيــار  بــاإعــتــبــارهــا 
خ�سومها  يكلف  و�لـــذي  �لتكلفة،  منخف�س 

باملقابل ميز�نية �سخمة ملنظومات �لدفاع، حتى 
لو مل تطلق طهر�ن �ساروخا و�حد�. وتبدو تلك 
�لردع«،  »تو�زن  �ملعادلة مر�سية لطهر�ن خللق 
�لذي يدفع بخ�سومها �إىل �لتفكري باأن �حلرب 
طويلة  خطة  من  كلفة  �أكــرث  �ستكون  �إيــر�ن  مع 

�لأمد لحتو�ئها.
ورغم ذلك، فاإن دور �إير�ن باملنطقة ل يعدو 
كونها وكيال لتنفيذ خمططات �لغرب يف �ل�سرق 
�لأو�سط �لذي تر�جعت �أهميته بالن�سبة للوليات 
�لتي توىل فيها  �للحظة  و�أوروبا. فمنذ  �ملتحدة 
�لأو�سط  �ل�سرق  �أن  �إىل  بايدن  �أ�سار  من�سبه، 
�أن  يوؤ�سر  ما  �لثالثة،  �لدرجة  من  �أولوية  ميثل 
من  �حلــد  هو  �ملنطقة  يف  �ل�سرت�تيجي  هدفه 
�ل�سرر �لذي يلحق بامل�سالح �لأمريكية هناك، 
�لتي  و�ملــو�رد  �لوقت  ��ستثمار�ت  من  �حلد  مع 

تقوم بها �أمريكا.
»نا�سيونال  يف  بر�ندز  هال  �لكاتب  ويوؤ�سر 
ــد بــقــيــت �حلــقــائــق  ــق �نــتــرييــ�ــســت« قـــائـــال: »ل
�لإقليمية على خالف مع �ل�سرت�تيجية �لعاملية، 
�سيا�سة  تثبيت  �إىل  بايدن  �إد�رة  ت�سعى  فيما 
�لوليات �ملتحدة يف �ل�سرق �لأو�سط �إن مل يكن 
�لرتكيز  من  لتتمكن  فيها،  �ل�ستقر�ر  لتحقيق 
وعرب  ينتظر.  لن  �لذي  �ل�سيني  �لتحدي  على 
ت�سمل  �لتي  �لرئي�سية  �لق�سايا  من  جمموعة 
قد  بخا�سة،  و�ل�سعودية«  و�إيــر�ن  »�أفغان�ستان 

تو�جه �لإد�رة فرتة �أطول و�أكرث �سعوبة«. 
�إذن،  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  لي�س  بايدن  قلب 
و��سنطن  بــاأن  �ل�سابقة  �لإد�ر�ت  جادلت  وقــد 
�أن حتول �لرتكيز بعيد� عن تلك �ملنطقة  يجب 
لأن م�ستقبل �ل�سيا�سة �لعاملية �سيتقرر يف مكان 
�لهادئ  و�ملحيط  �آ�سيا  منطقة  وخا�سة  �آخــر، 

يربز  حيث  �لآن  �مل�ستقبل  لأن  »�لبا�سيفيك«، 
خطر حقيقي من ن�سوب حرب على تايو�ن، وقد 
يتم حتديد نتيجة �لتناف�س بني �لوليات �ملتحدة 

و�ل�سني يف �لعقد �ملقبل.
عبد�لوهاب  �ل�سرت�تيجي  �خلــبــري  يــقــول 
�لفكر  لتجديد  �لعاملي  �ملعهد  ع�سو  �لق�ساب 
�لعربي، يف مقاربته للتحديات يف �ملنطقة: »�إن 
هي  �لأمريكي  �ل�سرت�تيجي  للتخطيط  �لأولوية 
�لذي  �لأو�سط  �ل�سرق  ثم  فالبا�سيفيك،  �آ�سيا، 
�لوكيل  �أن  �أولهما  ل�سببني:  �أهميته  تر�جعت 
قد  �إ�سر�ئيل،  وهو  �لأمريكية  للم�سالح  �لأول 
بلغ قمة قدر�ته �لردعية، �أما �ل�سبب �لثاين فهو 
�ملتحدة  �لــوليــات  لــدى  �لبرتول  �أهمية  تر�جع 
لذلك مل  �لعامل،  �لأول يف  �ملنتج  �أ�سبحت  �لتي 
يبق من م�سلحة للوليات �ملتحدة �سوى �إغاظة 

�ل�سني«.
بالتاأكيد  �لآن  متتنع  ف�سوف  »�إ�سر�ئيل«  �أما 
لكبري  وفقا  �إيـــر�ن  على  كبرية  حــرب  �سن  عن 
�لتابع  �ل�سرقية  �لدر��سات  معهد  يف  �لباحثني 
رو�سني،  ميخائيل  �لرو�سية  �لعلوم  لأكادميية 
رغم �أنها جلاأت يف كثري من �لأحيان �إىل خطاب 

�سديد �لعدو�نية.
�إن �مل�سكلة �لأ�سا�سية �لتي تو�جهها �أمريكا يف 
�ل�سرق �لأو�سط �ليوم، هي �أن �لرت�جع �لن�سبي 
�مل�سالح  ميُح  مل  للمنطقة  �لعاملية  �لأهمية  يف 
كما  لو��سنطن.  �لإقليمية  و�لأمنية  �لقت�سادية 
�أنه مل يغري حقيقة �أن �أزمة �ل�ستقر�ر �لإقليمي 
من  ن�سبيا  عالية  درجــة  تتطلب  تنتهي  ل  �لتي 
لقد  �ملتحدة،  �لوليات  �ليومية من قبل  �لإد�رة 
عن  �لبحث  ــه  �إد�رتـ وعلى  فو�سى  بايدن  ورث 

حلول غري م�سنية.
�ملنا�سب  مــن  �لديناميكيات  هــذه  وجتــعــل 
�مل�سالح  ــاأمــني  ــت ل ــرق  طـ عــن  �لــبــحــث  متــامــا 
�لأمريكية �لأقل كثافة يف ��ستخد�م �ملو�رد، من 
مكافحة �لإرهاب �خلفيفة �إىل �ل�سفقات- مثل 
�ل�سر�ع  ت�سوية  �أو  �لإير�نية  �لنووية  �لتفاقية 
من  �ملزيد  �حتمالية  من  تقلل  �لتي  �ليمن-  يف 
�ل�سعب  من  جتعل  لكنها  �ملتفجرة،  �لأزمـــات 
بطريقة  �لإقليمية  �ل�سوؤون  ترتيب  بطبيعتها 
نحو  بالكامل  �لتوجيه  باإعادة  لو��سنطن  ت�سمح 

�لق�سايا �لأخرى.
�سهل على  �أزمــة  كونها  تعدو  �إذن، ل  �إيــر�ن 
�أ�سنانها  عن  و�لتغا�سي  معها،  �لتعامل  �لغرب 
�لتي ل ترهب �سوى �لعرب، بينما تت�سكل �أر�س 
�مل�سالح بعيد� عن �إقليمنا �ملتهالك. نحن فقط 
لكل  فح�سب  حطبا  ولتكون  لتهوي  خلقت  �أمــة 

�لنري�ن.  

   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   



السياسة

�ملحتل  ن�سبه  عندما  عالوي  و�ياد   1965 عام 
على  و�فـــق  �ذ  م    2004 عــام  ــوزر�ء  ــ �ل رئي�س 
قرب  بغد�د  يف  �ل�سهيوين  �لكيان  �سفارة  فتح 
ولكن  �لكر�دة،  منطقة  يف  �لمريكية  �ل�سفارة 
�لقر�ر مل ينفذ، و�فتتاح مركز در��سات �ل�سرق 
�ل�سهيوين  للتغلغل  خطوة  �ول  ليكون  �لو�سط، 
��سخا�س  مع  عالقات  عن  ف�سال  �لــعــر�ق،  يف 
كانو� يف �سفوف ما ي�سمى �ملعار�سة، من بينهم 
نوري عبد �لرز�ق و�حمد �جللبي و�نتفا�س قنرب 
وكنعان مكية ومثال �للو�سي وجالل �لطالباين 
�ل�سهيوين  �لــكــيــان  ــد  ــ و�أوفـ كــثــري.  ــم  ــريه وغ
مر��سلني �عالميني وباحثني مرتبطني باملو�ساد 
�حد�ث  خالل  بغد�د  يف  وقعت  �حد�ث  لتفطية 
�حلرب �لطائفية عام 2010م. وكان من �سمن 
و�لباحثني  �لعلماء  ت�سلم  �ل�سهيونية،  �ملطالب 
�ل�سابقة  �لعر�قي  �لت�سلح  بر�مج  يف  �لعاملني 
لإ�ستجو�بهم يف �لوليات �ملتحدة �و قتلهم. ومن 
ل�سرب  �ل�سهيونية  �لدعوة  �ن  �لتذكري  �ملفيد 
عام  يف  �ل�ساخنة  �لحــد�ث  �ىل  ترجع  �لعر�ق، 
�ليهودية  �ل�سغط  مر�كز  حتركت  حني   ،1979
��سقاط  بــوجــوب  �لمريكية  �لد�ر�ت  لقــنــاع 
م�سروع  و�طـــالق  �لــعــر�ق  يف  �لوطني  �لنظام 
بعد  �منية  جلنة  وت�سكلت  نفطه.  على  �لهيمنة 
�لحتالل، �سارك يف ع�سويتها غالة �ل�سهاينة 
ودوغال�س  وولفوفيتز   وبــول  بــريل  )ريت�سارد 

فايث (.

وال�شوؤال، ما هي ا�شكال التغلغل ال�شهيوين 
يف العراق؟ 

تـــاأ�ـــســـري�ت دخـــول  ــى  ــل ع -1 �حلـــ�ـــســـول 
�سخ�ست  حيث  ــر�ق،  ــع �ل �إىل  »�إ�ــســر�ئــيــلــيــني« 
من  عــدد  دخـــول  �لعر�قية  �لرقابية  �جلــهــات 
�لعر�ق  �إىل  �ل�سهاينة   من  �ل�سياحية  �لوفود 
و�أمريكية،  وفرن�سية  بريطانية  �سفر  بجو�ز�ت 
ومقابر  بابلية  ــارً�  ــ و�آثـ �أنــبــيــاء  مــر�قــد  ز�رو�  
حتّولت  عر�قيني  ليهود  تعود  تر�ثية  ومــبــاين 
باعها  منها  و�لأغلبية  للحكومة،  بع�سها  ملكية 
يتطّلب  ول  �لعر�ق،   مغادرتهم  قبل  �أ�سحابها 
�سوى  �لــعــر�ق  لدخول  تاأ�سرية  على  �حل�سول 
�ل�سفار�ت  خالل  من  يجبى  دولر   )40( مبلغ 
تز�يدت  �لعــو�م  ومع  �لعامل،  دول  يف  �لعر�قية 
منظمات  خـــالل  مــن  �ل�سهيونية  �لأنــ�ــســطــة 
دول غربية،  بع�سها م�سجلة يف  وجمعيات عدة 
�أغطية  حتت  وتتحرك  بريطانيا.  يف  وغالبيتها 
�لرث  حــمــايــة  �نــ�ــســطــة  بينها  مــن  خمــتــلــفــة، 
و�لرت�ث وحرية �لتعبري وق�سايا �لتمييز و�لعنف 
�ملجتمعي وحماربة �لعن�سرية و�لإرهاب. يقول 
عمر ع�ساف �ملر�فق للوفود �لجنبية �لتي تدخل 
�ملعابر  طريق  �وعن  �لدويل  �ملطار  من  �لعر�ق 
وجمعيات  منظمات  )هــنــاك  �إن  �حلــدوديــة، 
خمتلفة و�سخ�سيات ترعى �سفحات على مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي وت�ستهدف �ل�سارع �لعر�قي 

�لعر�قية  �لدولة  �قامة  منذ  �لعر�ق  يعترب 
�لعاملية  لل�سهيونية  هــدفــا  1921م،  ــام  عـ
�سعبه.  مكونات  بني  و�لتغلغل  دولته  لإخـــرت�ق 
ــطــاين على  ــربي ــد�ب �ل ــتـ ــالل مــرحــلــة �لنـ وخــ
�لـــعـــر�ق، نــ�ــســطــت �حلـــركـــة �لــ�ــســهــيــونــيــة يف 
ن�سر�للغة و�لكتب �لعربية بني �ليهود �لعر�قيني، 
مكنتهم من �لت�سال مع �جلماعات �ل�سهيونية 
�ملنت�سرة يف �سمال �لعر�ق ويف بغد�د و�لب�سرة 
�لقرن  خم�سينيات  يف  بلغت  جمعيات  وتاأ�سي�س 
من  مرخ�سة  يــهــوديــة  جمعية   21 �لع�سرين 
�لــعــر�ق  وبــقــي  �لــربيــطــاين.  �ل�سامي  �ملــنــدوب 
�حللم  لتحقيق  �ل�سهيونية  �لطـــمـــاع  حمــل 
وظلت  �لكربى(  )��سر�ئيل  �إقامة  يف  �لتور�تي 
�لعر�ق  تطور  تر�قب  �ل�سهيونية  �جلماعات 
و��سعاف  �لفنت  زرع  على  وحتــر�ــس  ونه�سته 
1968- �لوطني  �حلكم  حقبة  وخــالل  دولته. 
2003 م، عمل �لكيان �ل�سهيوين على حتري�س 
�ن  بعد  وخا�سة  �لــعــر�ق،  على  �لغربية  ــدول  �ل
�لتنموية  خططه  يف  �قــتــ�ــســادي  تــقــدم  حقق 
�ل�سبعينات  عقد  خالل  �لطموحة  و�لع�سكرية 
من �لقرن �لع�سرين، قبل �ن يتم تورطه يف غزو 
�لكويت. لذلك �سعت �لإ�سرت�تيجية �ل�سهيونية 
ــر�ق عــلــى ��ــســتــنــز�ف �مــكــانــيــاتــه يف  ــع جتـــاه �ل
�ملطالب  جملة  من  وكــان  �عــو�م،  �لثمان  حرب 
�قامة  �لعر�ق،  و�حتالل  غزو  وبعد  �ل�سهيونية 
�لقو�ت  مع  �ملتجحفلة  �ل�سهيونية  �جلماعات 
يف  مهمني  ��سخا�س  مــع  عــالقــات  �لمــريــكــيــة 
م�سوؤولني  �خل�سو�س  وجــه  على  منهم  بغد�د 
على  تعود  �لكيان عالقات  مع  تربطهم  �لكر�د 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق فـــــــــــــــــي  الـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــي  الــــــــــتــــــــــغــــــــــلــــــــــغــــــــــل   
األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف والـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــر   

د. خليل مراد

السياسة

Avril 2021 / نيسان 2021 العدد 32 8



ويقارن  و�ل�سنم(  )�لكاهن  عن  يتحدث  مو�سوعُا  م�سى  فيما  قر�أت 
�جلاهلية عبدت  �لنا�س يف  �أن  وملخ�سه  و�لوطن(  )�ل�سيا�سي  مع  �لأمر 
بني  �لعقد  و��سطة  �ملعبد  كاهن  �لقر�بني..وكان  لها  وقدمت  �لأ�سنام 

�لنا�س و«�لإله – �ل�سنم« يطلب ما ي�ساء لنف�سه باإ�سم »�ل�سنم«.
ويف �حلرب �لعاملية �لثانية �سنع هتلر لالأملان �إلهًا يعبدونه هو »�لوطن 
�لأملاين«، ميوتون يف �سبيله، وي�سحون بالغايل و�لنفي�س من �أجل رفعته، 

ومن يتحدث باإ�سم �لوطن هم �ل�سيا�سيون!؟
فحني يطلب �ل�سيا�سيون من �لنا�س �لت�سحية للوطن، فاإنهم يف حقيقة 
�لب�سطاء،  على  �أ�سياد�  �سلطانهم  بقاء  �أجل  �لت�سحية من  يطلبون  �لأمر 
ول  �سبيله،  يف  ميوتون  ل  �ل�سادة  بينما  �لوطن،  �سبيل  يف  متوت  و�لنا�س 

يجعلون �أبناءهم ميوتون يف �سبيله!؟
وميوت �جلميع كي ل ت�سقط �لدولة، ون�ساأل: ما هي �لدولة؟ �لتي من 
حقها �أن ت�سلب من �ملو�طن كل �سيء، دينه، روحه، كر�مته...وحتى لقمة 

عي�سه!؟
��سمه  خلف  �ل�سلطة  قوى  تت�سرت  �لــذي  �ملقد�س  �ل�سنم  هي  �لدولة 

و�لذي يعني يف �حلقيقة: �سلطتهم ومركز قوتهم وطغيانهم. 
كانت  �إذ�  �ل�سعب؟  �أم  �لأر�ــس  هو  �لوطن  �لوطن...فهل  يحيا  نهتف: 
�أو  )�إنكليزي  �مل�ستعمر  و�سعها  �لأر�ـــس  هــذه  حــدود  فــاإن  �لأر�ـــس  تعني 
فرن�سي(..و�إذ� �تفقنا على حدود �لأر�س فهل هي �لتي متتلك �لنا�س �أم 

�أن �لنا�س ميلكونها؟ 
�أر�س  �لدولة،  �أر�ــس  هي  عنها  دفاعًا  �لنا�س  ميوت  �لتي  �لأر�ــس  �إن 
�لفا�سدين  �لأعــمــال  لــرجــال  ــة  ــدول �ل رئي�س  �ملــعــبــد«  »كــاهــن  مينحها 
و�مل�ستثمرين �لأجانب ليتك�سب هو وحا�سيته من منافعها..وترتدد كلمات 
�أر��سي �لدولة - هيبة  �سخمة مثل: خز�نة �لدولة - ممتلكات �لدولة - 

�لدولة - وميوت �جلميع كي ل ت�سقط �لدولة!؟
�أ�سحاب  بب�ساطة:  �إنــه  �لوطن؟  �أو  �لدولة  مفهوم  من  يتبقى  فماذ� 
�ل�سلطة و�لنفوذ ومر�كز �لقوى..ومطلوب منا �أن جنوع، ومنوت من �أجل 

بقاء �سلطتهم ونفوذهم ولتتحقق م�ساحلهم ومكت�سباتهم.
طيبة  بكل  �لإهانة  يتقّبل  و�أن  ويهان  يجوع  �أن  �ملو�طن  من  مطلوب 

خاطر...من �أجل �لوطن!
مع �أن �هلل جّل وعال، �سّخر �لكون خلدمة �لإن�سان و�حلفاظ على ماله 

وعر�سه ودمه.

أ. مايز األدهمي

الصنم...والوطن!؟

من زاويتي

رئي�س حترير جريدة الإن�شاء ـ طرابل�س لبنان
    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

�لكيان  تقّبل  تعني  �حلقيقة  يف  لكنها  �لآخـــر،  تقّبل  عــنــو�ن  حتــت 
�ل�سهيوين(، معتربً� ذلك حماولة تهيئة �ملز�ج �لعر�قي.

�إجــر�ء  عرب  �لعر�قية  �ملجتمعات  بنية  �ل�سهاينة  �خــرتق   2-  
باملال  باإغو�ئهم  �لنف�سية  و��ستخد�م �حلرب  لأبنائها«  »غ�سيل دماغ 
باأ�سعار  �أر��ــسٍ  ل�سر�ء  �مل�ستمر  �سعيهم  عن  ف�ساًل  �أخــرى،  و�أ�سياء 
باهظة ومن ثم �حتالل حميطها بقوة �ل�سالح كما حدث ويحدث يف 
فل�سطني، وقام �ربعة م�سوؤولني يف �لوكالة �ل�سهيونية بزيارة �لعر�ق 
ممتلكاتهم  تركو  �لذين  �لعر�قيني  �ليهود  تعوي�سات  ملف  ملناق�سة 
�ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات  يف  �ل�سهيوين  �لكيان  �ىل  وهــاجــرو� 
و�لتقو� يف مبنى �ل�سفارة �لمريكية يف بغد�د مع �ياد عالوي رئي�س 
�ن  بعد  يبدو�  ولكن  بغد�د،  �ليهودي يف  �لكني�س  ز�رو�  كما  �لــوزر�ء 
�سر�ء  مفادها  جديدة  �إ�سرت�تيجية  تبنو�  �لتعوي�سات،  من  ياأ�سو� 
باأ�سماء يهود يقيمون  وباأ�سعار باهظة وت�سجيلها  بالوكالة  �ملمتلكات 
�ملجتمع  ملوؤ�س�سات  �سخي  مايل  دعم  وتقدمي  �ل�سهيوين،  �لكيان  يف 
�ملدين يهدف �ىل ن�سر ثقافة �لغرت�ب و�لعوملة  ل�سلخ �ل�سباب عن 
ت�سكل  �ل�سيلة  قيم  و  مفاهيم  وهي  و�لوطنية،  �لقومية  �نتماء�تهم 

�لعقبة �لكربى �مام  تقبل �مل�سروع �ل�سهيوين يف �لعر�ق.  
-3 حملة �عالمية يف �لعر�ق، ت�ستهدف عامة �لنا�س من خالل 
منابر  وبــنــاء  �خل�سو�س  وجــه  على  �لجتماعي  �لتو��سل  مــو�قــع 
�عالمية ممولة من جهات غربية تركز على م�ساألة �لديان وزيادة 
زرعته  �لــذي  �لطائفي  �ملنهج  يف  تر�سخت  �لتي  �ملذهبية  �لتفرقة 
�لوليات �لمريكية و�سيلة لإد�رة �ل�سلطة �ل�سفوية، و�لدعوة لقبول 
�ليهود يف �ملجتمع �لعر�قي للتعاي�س مع �لديانات و�ملعتقد�ت �لخرى 
كما تزعم، وهي يف حقيقتها حماولة لخرت�ق �ملجتمع �لعر�قي، مل 
تلق جتاوبا من �لعر�قيني، �سوى من ثلة قليلة ميكن �عتبارها تابعة 

لقوى �لحتالل.
�لعر�ق  يف  يجري  حيث  �لــعــر�قــي،  �ل�ساب  عقول  �خـــرت�ق   4-
حتركات م�سبوهة »�أمريكيةـ  �إ�سر�ئيلية« يف �إطار موؤ�س�سات ومنظمات 
ت�سعى لك�سب �ل�سباب �سمن دور�ت تثقيفية وتعليمية ظاهرها جميل 
ولكن �لهدف منها ومن طروحاتها تهدمي �ملجتمع �لعر�قي وبث روح 
معتقد�ت  من  �ل�سباب  وتفريغ  �ملذهبية  و�لفرقة  و�لوهن  �لتقاع�س 

�لوطنية و�لقيمية �لدينية.
يقول  ــعــر�ق.  �ل مــع  �ل�سهيونية  �لــعــالقــات  تطبيع  -5حماولة 
�ن  وبعد �لحتالل،  قبل  �ل�سهيوين  �لكيان  ز�ر  �لذي  �للو�سي  مثال 
�لعر�قي  �لتطبيع  باجتاه  تدفع  تز�ل  ول  �ل�سابق  يف  دفعت  بريطانيا 
لالحتالل  �لعميلة  عر�قية  حكومة  رئي�س  جمع  و�ن  �ل�سهيوين،   -
�لمم  مقر  يف  �ل�سهيوين  �لــكــيــان  خــارجــيــة  وزيـــر  مــع  �لمــريــكــي 
�ملتحدة عام 2010 كان دعوة �سيا�سية للتخفيف من فكرة �لعد�ء ل 
»�إ�سر�ئيل« و�ن تفتح �بو�ب �لعر�قيني �ىل ��سول يهودية باإعتبارهم 
تزعم  كما  �لقدمية،  مدنهم  �ىل  �لعودة  حقهم  ومن  عر�قي  مكون 
خمططات  �ن  �لحــو�ل  كل  ويف  �لحتالل.  ر�فقت  �لتي  �جلماعات 
ينتمون �ىل  لأنهم  م�سدود،  ت�سل �ىل طريق  �لعر�قيني  مع  �لتطبيع 
ل�سالح  �ملوظفة  �خلائبة  �ل�سيا�سية  �ملحاولت  يرف�س  ��سيل  �سعب 

�جند�ت معادية وخمالفة للقانون �لدويل.
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ـ اإ�شالحات عديدة ي�شهدها قطاع الإعالم 
وتنظيم  تقنني  مقدمتها  يف  عــل  اجلــزائــر  يف 
ــاء يف  ــذا جــ الــ�ــشــحــافــة اللـــكـــرتونـــيـــة فــهــل هــ
اأو  القطاعات  كعديد  �شاملة  اإ�شالحات  اإطــار 
نف�شها  تــفــر�ــس  و�ـــشـــرورة  حتمية  تــعــتــربونــه 

ملواكبة الراهن الإعالمي؟
باإ�سالحات  يقوم  فمن  معا،  �لثنان  هما  ـ 
�ساملة يجب �أن ياأخذ بعني �لعتبار �مل�ستجد�ت 
�لتي تفر�س نف�سها كاأولويات يتعني �لتكفل بها 

من خمتلف �جلو�نب.
من هذ� �ملنطلق، عملنا مبا�سرة بعد ��ستالم 
جرد  �إعـــد�د  على  �سنة  مــن  �أقـــل  قبل  مهامنا 
مكننا  �لت�سال  وقطاع  ــوز�رة  �ل لو�قع  تقييمي 
من و�سع ت�سور عملي ويف �إطار ت�ساركي �أف�سى 

�إىل �عتماد خطة عمل وورقة طريق �سنوية.
وترتكز هذه �خلطة على ع�سر ور�س �أ�سا�سية 
�أولوياتها  �إحــدى  �لإنرتنت  عرب  �لإعــالم  ي�سكل 
تنفيذي  مر�سوم  بــاإ�ــســد�ر  تكري�سها  مت  �لتي 
ينظم هذ� �ملجال �مل�ستحدث من �لإعالم و�لذي 

يعرف �إقبال و�نت�سار� فائقا.
ــعــزيــز �لأطـــر  كــمــا �ــســرعــنــا يف �إعـــــد�د وت

السياسة

�أخرى  بن�ساطات  �ملتعلقة  و�لتنظيمية  �لقانونية 
على غر�ر �لإ�سهار و�ل�ست�سارة يف �لت�سال.

على  �سنعمل  فاإننا  تقدم،  ما  �إىل  �إ�سافة 
�لإعــالم  مــن  بكل  �ملتعلقني  �لقانونني  تكييف 
�لإ�ــســافــات  مــع  �لب�سري  �ل�سمعي  و�لن�ساط 
و�ملكا�سب �لتي عزز بها �لد�ستور �جلديد حرية 

�ل�سحافة و�لتعبري و�لإعالم �لإلكرتوين.
لل�شباب  الفر�س  الإطـــار مت منح  هــذا  ـ يف 
اإخبارية  مواقع  لإن�شاء  اجلامعيني  والطلبة 
وعــلــهــا خــطــوة جـــديـــدة وفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
فماذا عن هذه التجربة ذات البعد الإعالمي 
هذه  م�شتقبال  �شتخ�شع  وهــل  والقت�شادي؟ 

املواقع لنف�س ال�شوابط والقوانني؟  
ـ �ل�سباب �جلز�ئري يحظى باهتمام خا�س 
للم�ساهمة  �جلمهورية  رئي�س  �ل�سيد  طرف  من 
حقائب  منحت  بحيث  �لبالد  وت�سيري  �إد�رة  يف 
ميكن  قطاعات  يف  �سبابية  لــكــفــاء�ت  وز�ريـــة 
�عتبارها  قطاعات نوعية وم�ستحدثة مبا يو�فق 
غر�ر  على  �جلديدة  �جلمهورية  �إر�ساء  �سيا�سة 
�لنا�سئة  و�ملوؤ�س�سات  بالرقمنة  تعنى  �لتي  تلك 
لــوزر�ء  حاليا  و�ملــوكــولــة  �ملــعــرفــة،  وباإقت�ساد 

�سباب.
�لت�سال  قطاع  ي�ساير  �أن  �لطبيعي  ومــن 
فر�س  مبنح  حتقيقه  يف  وي�ساهم  �لتوجه  هذ� 
�لإلــكــرتونــيــة  �ل�سحافة  عــامل  يف  �ل�ستثمار 
جل  و�أن  خا�سة  و�ملوؤهل،  �ملعني  �ل�سباب  لفئة 
�لتو��سل  مو�قع  رو�د  من  �أ�سبحو�  �جلز�ئريني 
يت�سفحون  % منهم   70 و�أزيد من  �لجتماعي 

�لإعالم �لإلكرتوين عرب هو�تفهم �لذكية.
�سباب  معظمهم  �جلــز�ئــر  �سكان  �أن  ومبــا 
�جلامعيني  ــاإن  فـ �لــوطــن  لــبــنــاء  عليهم  يــعــول 
�إخبارية  �إلكرتونية  مو�قع  �إن�ساء  يف  �لر�غبني 
�سي�ستفيدون من �لتحفيز�ت �لالزمة كالإ�سهار 
ن�ساطهم  مبز�ولة  �خلا�سة  و�ملقر�ت  �لعمومي 
�ملهنة  ــات  ــي ــالق �أخ �حــــرت�م  �إطــــار  ــــك يف  وذل
وكذ�  �ملفعول  �ل�سارية  و�لتنظيمات  و�لقو�نني 

قيم ومقومات جمتمعنا. 
هذ�  يف  �ل�ستثمار  �أن  فيه  �سك  ل  وممــا 
�ملجال �حل�سا�س و�لو�عد �سي�سجع على �لإبد�ع 
مبا ميكن �لكفاء�ت �ل�سبابية من ح�سن توظيف 
وق�سايا  �ل�سحافة  مهنة  خلــدمــة  �لــرقــمــنــة 
�لوطن مب�سد�قية و�حرت�فية تت�سدى بفاعلية 

الوزير عمار بلحيمر:
اإلعالم الجزائري بشقيه العمومي والخاص إسهاماته                                                          إيجابية بالدفاع عن القضايا الوطنية

ف�صاءات  على  املتخ�ص�ص  القارئ  يحيل  ح���ار  ه� 
باحث  الكبار،  طينة  م��ن  ومثقف  �صيا�صي  اكت�صاف 
واالقت�صاد  ال��ق��ان���ن  يف  م���ؤل��ف��ات��ه  تعترب  متمر�ص 
وال�صيا�صة من ركائز الدرا�صات العلمية، وزير االت�صال 
الربوفي�ص�ر  اجلزائرية  للحك�مة  الر�صمي  الناطق 
عمار بلحيمر، الذي ي�صعى بخط�ات ثابثة اىل اعادة 
تاأثيث امل�صهد االعالمي باجلزائر مبا ي�اكب متغريات 

الراهن وامل�صتقبل.
  حاورته: د. زهرة بوسكين
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ت�سن  �لتي  �لعد�ئية  �لأجنبية  �ملو�قع  ملحتويات 
�سعبا  �جلــز�ئــر  �سد  قـــذرة  �سيربيانية  حــربــا 
�جلي�س  موؤ�س�سة  طليعتها  ويف  ومــوؤ�ــســ�ــســات 

�لوطني �ل�سعبي �لعتيد.
�إن�ساء  جمــال  فتح  �أن  �لتذكري  يجب  كما 
لفائدة  خا�سة  قانوين  ب�سكل  �إلكرتونية  مو�قع 
�ل�سباب حاملي �ل�سهاد�ت، من �ساأنه �مل�ساهمة 
خالل  من  �لوطني  �لقت�ساد  �إنعا�س  عجلة  يف 
�لبطالة وخلق  �لتخفيف من حدة  �مل�ساهمة يف 

منا�سب �سغل جديدة.
ومدى  �جلــز�ئــري  �لإعـــالم  تقيمون  كيف  ـ 
تاأثره باملتغري�ت �خلارجية و�حلروب �لإعالمية 

و�لهجمات �ل�سيربيانية كو�قع ل مفر منه؟
ـ �إن ح�سول �لإعالم �جلز�ئري على �ملر�تب 
�لوطن  خــارج  �مل�سابقات  مــن  كثري  يف  �لأوىل 
وعندما  �لتناف�سية.  وقدرته  م�ستو�ه  على  دليل 
تلقى مو�قع �إخبارية جز�ئرية متابعة ومنتظمة 
تتعدى  �أو  ت�ساوي  تكاد  �أجنبية  دول  من  وقوية 

ن�سبة �ملتابعني �جلز�ئريني ملو�قع بلدهم تدرك 
�ملو�قع  هذه  حتدثه  �لذي  �لكبري  �لتاأثري  حجم 
لهجماتهم  و�لت�سدي  �لأعد�ء  ك�سف خطط  يف 

�لإلكرتونية. 
�ل�سيربيانية  للحروب  �لت�سدي  �أ�سبح  لقد 
�ل�سعب  ت�ستهدف  �لــتــي  و�مل�سللة  �لــعــد�ئــيــة 
وو�جبا  مهنيا  �لتز�ما  �جلمهورية  وموؤ�س�سات 
�لإعـــالم  و�ــســائــل  خمتلف  بــه  ت�سطلع  وطنيا 
تتطلب  و�لتي  �لالزمة،  بالإحرت�فية  و�لت�سال 

�لإعـــالم  يف  و  �لــرقــمــنــة  يف  �لتحكم  �أ�ــســا�ــســا 
�ملو�قع  تاأمني  حيث  من  �سيما  ل  �لإلــكــرتوين، 
ــســـال حمـــــاولت �خــرت�قــهــا  ــ�ـ ــة و�إفـ ــاريـ ــبـ �لإخـ

وتخريبها.
وعليه يجب �لإ�سادة بدور �لإعالم �جلز�ئري 
ب�سقيه �لعمومي و�خلا�س وباإ�سهاماته �لإيجابية 
عن  بالدفاع  يتعلق  فيما  �سيما  ل  عــام،  ب�سكل 
لكل  جامعة  م�ساألة  تعد  �لتي  �لوطنية  �لق�سايا 
�جلز�ئريني �ل�سرفاء على �ختالف �نتماء�تهم 

وتوجهاتهم ومو�قعهم .
»بــاأي  اإ�ــشــداركــم الأخـــري  اإذا حتدثنا عــن  ـ 
حـــق الــ�ــشــيــطــرة عــلــى الـــنـــت«؟ تـــ�ـــشـــاوؤل يــقــود 
اإىل تـــ�ـــشـــاوؤلت كــثــرية مــفــتــوحــة فــهــل تــوجــد 
اإىل  منظوركم  ح�شب  حمـــددة  اإ�شرتاتيجية 
احلـــد مــن راأ�ــشــمــالــيــة املــراقــبــة؟ وهـــل توجد 
اإمكانية اإعادة تاأثيث العامل الرقمي خارج اأطر 

و�شطوة املراقبة؟ 
ـ �إن �لإنرتنت و�لتطور�ت �لتكنولوجية حملت 
تطور  ح�سول  يف  و��سعة  �آمـــال  ظهورها  عند 
�جتماعي و�سيا�سي معترب، لكنها �ليوم �أ�سبحت 
جتديد  من  �لر�أ�سمالية  ميّكن  حموريا  عامال 

نف�سها با�ستمر�ر وباأكرث قوة و �سر��سة.
فمجال �لإنرتنت �لذي وكغريه من �ملجالت، 
ــا ي�سمن  ــن ميــتــلــكــه مبـ مـ لــ�ــســروط  يــخــ�ــســع 
�لر�أ�سمالية  من  جديد�  نوعا  خلق  م�ساحلهم، 
�سبه  لل�سيطرة  نــظــر�  للدميقر�طية  �ملــهــددة 
�لتو��سل  مو�قع  �أقطاب  يفر�سها  �لتي  �ملطلقة 
ــجــارة �لــرقــمــيــة عــلــى   حياة  ــت �لجــتــمــاعــي و�ل

وخ�سو�سية رو�د �لإنرتنت.
فهذ� �لو�قع �مل�ستجد يبلور رهانات جوهرية 
ــت، بــهــدف  ــ ــرتن ــ تــ�ــســتــدعــي �ــســبــط جمـــال �لإن
�لت�سدي ملا تتعر�س له منظومة �لقيم و�حلقوق 
وهو  م�ساو�ة  ول  وجتـــاوز�ت  وخــرق  حتايل  من 
مو�سوع موؤلفي: »باأي حق �ل�سيطرة على �لنت«؟ 

�ل�سادر قبل نحو �سنة من �لآن. 
لقد مت يف هذ� �ملوؤلف �ل�ست�سهاد بدر��سات 
وحتاليل باحثني �أمريكيني منهم: »ر�سال ليفني، 
�سون و�دمان، و�سايلي �سينغي« و�لذين يوؤكدون 
تثري  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  »مر�قبة  �أن 
و�حلــريــات  للحقوق  بالن�سبة  كــبــرية  خمــاطــر 

�ملدنية«.
�أن  �إل  �لـــتـــجـــاوز�ت  ــذه  هـ خــطــورة  ــم  ورغــ
�لرقمنة  و�ملنظم ملجال  �ملوؤطر  �لقانوين  �مل�سار 
�لتطور  �سرعة  يو�كب  ل  تاأخر�  ي�سجل  عموما 

�لتكنولوجي �حلا�سل.
�لقانونية  �لآلــيــات  يف  �لنق�س  ورغــم  لكن 
�ل�سرورية، �إل �أن هناك بو�در ق�سائية م�سجعة 
�ــســد ممــار�ــســي تــلــك �خلـــروقـــات نــذكــر منها 

الوزير عمار بلحيمر:
اإلعالم الجزائري بشقيه العمومي والخاص إسهاماته                                                          إيجابية بالدفاع عن القضايا الوطنية

والــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورات  اإلنـــــــــــــــرنـــــــــــــــت  إن 
التكنولوجية حملت عند ظهورها 
آمـــــــــــــــــاال واســــــــــعــــــــــة فــــــــــي حـــــصـــــول 
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــي وسـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تـــــــطـــــــور اجــ
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السياسة

تغرمي موقع »فاي�سبوك« ب�سبب جمعه معلومات 
�سخ�سية وخا�سة دون مو�فقة �أ�سحابها.

كــمــا ميــكــن �ل�ــســرت�ــســاد بــتــجــارب ناجحة 
�حلياة  وحماية  �لرقمنة  ��ستعمال  بني  للتوفيق 
�ملثال  �سبيل  على  بها  تقوم  ما  وهــو  �خلا�سة، 
فيلند� �لتي تعرف تطور� تكنولوجيا ر�ئعا بف�سل 
�سركات فعالة ومنتجة مثل نوكيا Nokia ونظام 
�ل�ستغالل لينوك�س Linux وجنحت باملقابل يف 
�إر�ساء قو�عد لإحرت�م هوية وعالقات �لت�سامن 

�خلا�سة بها وبزبائنها.
�أما �جلز�ئر �لتي جعلت من �لرقمنة �إحدى 
فاإن  �آمنة  ك�سبها يف ظروف  �لو�جب  �لرهانات 
خ�سو�سية  حماية  �سمان  على  يحر�س  �مل�سرع 
و�ـــســـرف كـــل فــــرد، وكــــذ� �ــســريــة �تــ�ــســالتــه 
بياناته  ومعاجلة  �أ�سكالها  بكافة  ومر��سالته 
من   47 �ملــادة  عليها  تن�س  ما  وهو  �ل�سخ�سية 

�لد�ستور �جلديد.
��ستعمال  �سوء  ردع  �أن  نوؤكد  ملا  وكحو�سلة 
على  �ملر�قبة  ر�أ�سمالية  من  و�حلــد  �لإنــرتنــت 
��ستعجاليا  مو�سوعا  �أ�سحى  �لرقمي،  �لعامل 
يجب �لتكفل به مبا ي�سمن �لتوفيق بني عنا�سر 
�حلقوق  �حرت�م  على  تقوم  ومرت�بطة  �أ�سا�سية 
�خلا�سة و�ل�سخ�سية لرو�د �لإنرتنت، و�سرورة 

��ستخد�م هذه �لتكنولوجية باأمان وم�سوؤولية.
لكنها  �لتحقيق  تبدو �سعبة  �لعملية  �إن هذه 
لي�ست م�ستحيلة �إذ� �سهرت �سمن مقاربة دولية 
�جلدد  �لر�أ�سماليني  مب�ساركة  ت�ستعني  موحدة 
لزبائنهم  �خلا�سة  �حلياة  باإحرت�م  و�لتز�مهم 

يف �لف�ساء �لإلكرتوين. 
ــة  ــمــــع بــــني احلـــريـ ــلـــى اجلــ ــون عـ ــنــ ــراهــ ـ تــ
واملــ�ــشــوؤولــيــة وهــي مــعــادلــة �شعبة يف الإعـــالم 
فهل تكفي القوانني وحدها لتج�شيد ذلك يف 
اأو خا�س( ويف  الإعالم اجلماهريي )عمومي 

الإعالم اللكرتوين والورقي ؟

تطورها  م�ستوى  بلغ  مهما  �لــقــو�نــني  �إن  ـ 
�سلوكيات  حتديد  يف  �لوحيد  �لعامل  ت�سكل  ل 
�لعامل  عرب  وجــدت  ملا  و�إل  �لنا�س  وت�سرفات 
�لرقابة  مهام  تتوىل  وق�سائية  �أمنية  م�سالح 
ودون  �لقول  هنا ميكن  من  و�لــردع.  و�لإ�سالح 
هي  �حل�سنة  و�لــرتبــيــة  �لأخــــالق  �إن  مبالغة 
�ل�سامن �لأكيد على �حرت�م �لقو�نني وتطبيقها.
ــالم و�لــ�ــســحــافــة من  ــ ويــعــتــرب جمـــال �لإعـ
ترقية  فيها  ميكن  ل  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملجالت 
و�أخالقيات  �آد�ب  �إىل  �لمتثال  دون  �أد�ء  �أي 
�ملهنة و�لتي ياأتي �لقانون ليعززها ولي�سهر على 

�حرت�مها.
فالتوفيق بني �حلرية و�مل�سوؤولية يعد م�ساألة 
�لذي  �لحــرت�يف  �لعمل  �سروط  ومــن  �سرورية 

ندعمه خدمة للمهنة وللمجتمع يف �آن و�حد.
ـ  كــيــف يــوفــق الــربوفــيــ�ــشــور بـــني مهامه 
والبحث  التاأليف  وبــني  احل�شا�شة  ال�شيا�شية 

العلمي؟
ـ �أول �أنتهز فر�سة �لرد على �سوؤ�لكم لأتوجه 
�ل�سكر  �آيات  بخال�س  �جلمهورية  رئي�س  لل�سيد 
�سائال  �سخ�سي  يف  �لثمينة  ثقته  جتديد  على 
�ملوىل يل ولزمالئي �لتوفيق يف »�لتحلي بفعالية 
�أكرث، كوننا يف خدمة �ل�سعب ولي�س �لعك�س« كما 

بتاريخ  �ملنعقد  �لــوزر�ء  �جتماع جمل�س  قال يف 
28 فيفري �ملا�سي.

�ل�سيا�سة  مهام  بني  �لتوفيق  بخ�سو�س  �أما 
ما  حد  و�إىل  �ملهام  هذه  �أن  فاأعتقد  و�لتاأليف 
حموية  نقطة  يف  وتلتقي  �لبع�س  بع�سها  يكمل 
�ملعلومة  وتــقــا�ــســم  نــقــل  يف  تتمثل  مــ�ــســرتكــة 
�لأطـــر  ــوطــن �سمن  �ل خــدمــة  و�ملــ�ــســاهــمــة يف 

و�لآليات �خلا�سة بكل مهمة. 
رغم هذ� يجب �لعرت�ف �أن حجم �مل�سوؤولية 
�ل�سيا�سية ل �سيما يف ظل �لتحولت �لعميقة �لتي 
�جليو�إ�سرت�تيجية  و�لتطور�ت  بالدنا  ت�سهدها 
�حل�سا�سة �ملحيطة بها، جتعلنا نقدم �ل�سيا�سي 
على �لأدبي لأن �لرهان يقت�سي ت�سافر �جلهود 
�أعد�ء  وب�سكل ��ستعجايل لتفويت �لفر�سة على 
�لد�خل و�خلارج ولتج�سيد �جلمهورية �جلديدة 
�لتي �سرعت �لدولة يف تاأ�سي�سها رغم �لظروف 

�ل�سعبة �ملميزة لل�ساأن �لد�خلي و�لدويل معا. 
هو  فما  خمتلفة  جتربة  يحمل  كتاب  كــل  ـ 
�لإ�سد�ر �لأقرب �إليكم من جمموعة موؤلفاتكم؟

ما هو مو�شوع كتابكم القادم قريبا؟
�لقناعات  مــن  مــزيــج  هــي  ــــد�ر�ت  ــس �لإ�ــ ـ 
وجد�نية  عــالقــة  تــرتجــم  و�مل�ساعر  و�لأفــكــار 
خا�سة بني �ملوؤلف وقر�ئه، �إل �أنه ومهما تعددت 
تظل  �أنــهــا  �إل  مو��سيعها  و�ختلف  �لعناوين 
ول  و�لرعاية  �ملحبة  بنف�س  يحظون  كالأبناء 

ت�ستطيع �ملفا�سلة بينهم.
�لــقــادم  �لــكــتــاب  مــو�ــســوع  بخ�سو�س  ــا  �أمـ
�لتي  �لأفكار  بع�س  هناك  �أن  �لقول  فاأ�سدقكم 
على  بعد  �أ�ستقر  مل  �أنني  �إل  بد�خلي  تتز�حم 
مو�سوع معني وقد يحدث م�ستجد يزيح كل هذه 
�لأفكار ل�سالح م�سروع غري و�رد بتاتا يف �لوقت 

�لر�هن.
ومعاجلة  �ختيار  يتم  �أن  هو  �لأمر  يف  �ملهم 
م�ستوى  �إىل  ترقى  �لتي  باجلدية  مو�سوع  �أي 

�هتمامات وثقة �لقر�ء �لكر�م.
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م�ساهد �حتفالت �سعبية يف �ملدن و�لقرى �لتي بقيت خارج �سيطرة 
هتافات  �ملحت�سدين جمعتهم  �آلف  وع�سر�ت  وحلفائه.  �ل�سوري  �لنظام 
و�أنا�سيد وطنية، رغم تز�منها مع �أجو�ء �نت�سار وباء �لكورونا و�سرور�ت 

�حلفاظ على �لتباعد �ل�سحي! 
�أّي د�فع �إذً� ذ�ك �لذي يحّركهم؟  

�أهي دماء �لثورة �لتي ل تز�ل جتري يف عروقهم، �أم ذكريات �أ�سهرها 
�لأوىل باألقها وبريقها �لتي �ستبقى �أبدً� حا�سرًة يف �أذهانهم؟  

ما  مع  �سّيما  و�لتاأمل.  للدر��سة  يدعو  ما  وهو  معًا،  �ل�سببان  رمّبا  �أو 
�أ�ساب ثورة �ل�سورية عرب عقد من �لزمن من ت�سويه حلقيقتها وجوهرها 
يف �ملحافل �لدولية و�لإعالمية، مق�سودً� كان ذلك �أم جهاًل، ول �سّيما 
�أي�سَا مع ح�سيلة جلهود �ملعار�سة �ل�سيا�سية �لتقليدية لت�سويب �لأمور، 
متو��سعة  �أو  فا�سلة  �أو  �سلبية  بني  تقييمها  يف  �ملر�قبون  �ختلف  و�لتي 
�عرتفو�  �لذين  �أنف�سهم  �ملعار�سة  قادة  فيهم  مبن  �لأحــو�ل،  �أف�سل  يف 

بالتق�سري، و�إن عزو� ذلك لأ�سباب خارجة عن �إر�دتهم. 
�إ�ستمر�رية رغم  �لعرث�ت

من  �ل�سوريني  جتمعات  و�أهــازيــج  �سعار�ت  �إ�ستمر�رية  وعرب  �ليوم 

ومدن  بعو��سم  ــرورً�  م �ملحرر،  و�سمالها  ثورتهم،  مهد  �لبالد  جنوب 
�للجوء يف �لعامل، ظهر جليًا �أن جّل �أولئك ياأبون �أن تنحرف ثورتهم عن 
م�سارها �لدميوقر�طي �حل�ساري، وياأبون بالتايل �أن ت�سع �وز�رها ما مل 

حتقق مطالبهم باحلرية و�لكر�مة و�مل�ساو�ة. 
كما بد� و��سحًا معها �أن ثورة �ل�سوريني ورغم كل �ل�سو�ئب و�حلالت 
و�لتيار�ت  �مليل�سيات  كل  وكذلك  ج�سدها،  يف  �أقحمت  �لتي  �ل�ساذة 
�سيثني  �سيء  ل  و�أن  حّية،  تــز�ل  ل  ب�سببها،  ��ستوردت  �لتي  �ملتطرفة 
�لأجيال عن طي �أحالمهم �لوردية �لتي �سبق �أن �أطلقوها مع مطلع �آذ�ر 

من عام 2011.
كل  على  جــدً�  قامتة  بــدت  و�ــســورة  مـــّرت،  عجاف  �سنو�ت  ع�سرة 
و�ل�سعوب  �لأمم  حياة  يف  �لتاريخي  �لتطور  �سياق  يف  لكنها  �لأ�سعدة، 
قد تبدو طبيعية، فهذ� �لبلد، �سبق و�أن مّثــل لقــرون طويلة مركــز ثقــل 
�سيا�سي وح�ساري لأمة �إمتدت �أطر�فها من بالد �لهند و�ل�سني �أقا�سي 

�ل�سرق، �إىل �لأندل�س �أقا�سي �لغرب.
هذه  �لع�سر  �ل�سنو�ت  ت�سكل  بــاأن  و�لتفاوؤل  للتمّني  يدعونا  ما  وهو 
منطلقًا لحقًا مل�سروع بلد حديث وع�سري، بعد �أن يكون قد طهر نف�سه 

رو��سب عفن د�خلي �أ�سيب به �أو �سّخ  فيه.
حمكومون بالأمل

كل ذ�ك �حلر�ك ملوؤ�س�سات وجتمعات �ملجتمع �ملدين �سو�ء يف �لد�خل 
�أو يف �أي بلد تو�جدت به �جلاليات �ل�سورية، لبد �أن يثمر، ومن �لطبيعي 
يف �سريورة �لثور�ت �أن يتاأخر بع�س �لوقت، لكن �لقطاف حتمي بال �أدنى 

�سك.
نعم ثمة دمار عظيم طال �سائر �لبالد، نعم ثمة ربع مليون �سحية 
و�لفتك  وقتلهم  تعذيبهم  بفنون  �أبدعت  طغمة  من  �حلرية،  مذبح  على 
بهم، لكن، نعم �أي�سًا �أن �ل�سعب �ل�سوري كما قال �لأديب و�لكاتب �لر�حل 

�سعد �هلل وّنو�س »حمكوم بالأمل«.
و�لأمل بالقادم من �لأيام هو �لتعاي�س و�لتنمية با�ستخد�م و��ستغالل 
كل �لطاقات �لد�خلية �لكامنة يف جمالت �لإعمار بدًل من �لإق�ساء �أو 
رمي �لرب�ميل �ملجنونة. و�لأمل بالقادم لل�سوريني هو �لدميوقر�طية بدل 

�ل�ستعباد. وحياة �حلرية و�لكر�مة بدل �ل�سجود للحاكم �مل�ستبد.
زمرة  �أو  فريق  �جلميع..بدل  ويح�سن  للجميع  وطــن  فيها  مرحلة 

خطفت �لوطن ود��ست على �جلميع.

أ.هاني المالذي

عشرة أعوام على ثورة السوريين
القطاف القادم وإن تأخر!

رأي حـــر

كاتب و اإعالمي عربي
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د. عبدالناصر سكرية

�لــعــر�ق  �إىل  فرن�سي�س  �لبابا  ــارة  زيـ حفلت 
موؤخر� باإهتمام �إعالمي عاملي لفت، وهو �إهتمام 
جرى  بع�سها  كــثــرية.  لأ�سباب  ي�ستوجبه  مــا  لــه 
�حلديث عنه ب�سكل و��سح و�سريح؛ وكثري منه مل 
يتم �لت�سريح عن دو�فعه وخلفياته لأ�سباب كثرية 

�أي�سا.
�لــزيــارة  �ــســاحــب  لــالإهــتــمــام  �لول  �ل�سبب 
دينية  مرجعية  �أعلى  ميثل  �لذي  �لبابا  �أي  ذ�ته، 
من  لعدد  كما  �لعامل،  يف  �لكاثوليك  للم�سيحيني 
�ملذ�هب �لدينية �مل�سرقية �لعربية غري�لكاثوليكية 
لكنها تتبع �لكني�سة �لبابوية يف روما، لهذه �ل�سفة 
وحدها كان ينبغي �لإهتمام بالزيارة وكان يكفي 

�سببا وحيد� له.
�أي  �ملــز�ر  �لبلد  هو  لالإهتمام  �لثاين  �ل�سبب 
ح�سارية  �أهمية  ميثل  ــذي  �ل فالعر�ق  �لــعــر�ق. 
و�إ�سرت�تيجية  وعربية  ودينية  وثقافية  وتاريخية 
وهذ�  �أجمع،  و�لعامل  �لعربية  للمنطقة  بالن�سبة 

يكفي لالإهتمام �لعاملي بالزيارة وهو ما حدث.
�مل�سيحيني  كان حماية  للزيارة  �ملعلن  �لهدف 
فيه،  وبقائهم  �إليه  عودتهم  وت�سجيع  �لعر�ق  يف 
بني  حمبة  كر�سالة  لل�سالم  �لدعوة  �إىل  �إ�سافة 
�لنا�س، ولي�س على هذ� خالف �أو �إعرت��س. لكن 
مر��سم �لزيارة وم�سمونها خرج عن هذ� �لهدف 
�أبعاد  ذ�ت  كثرية  �سيا�سية  دللت  ليحمل  �ملعلن 
مبهمة ومثرية لكثري من �لت�ساوؤلت �مل�سروعة عن 

مغز�ها وم�سمونها وعن توقيتها �أي�سا:
و��سحا  �سريحا  �إعرت�فا  �لزيارة  �سكلت  ـ   1
للعر�ق،  �ملزدوج  �لأمريكي   - �لإير�ين  بالإحتالل 
نوع  لإ�سباغ  حماولة  �أنها  �لقول  على  يحملنا  مما 
�أي�سا  �ملزدوجة  �لدولية   - �لدينية  �ل�سرعية  من 
على �ل�سلطة �ملحلية �لتي �سكلها �لإحتالل وينهب 

السياسة

تكوينها  خلف  ومن  خاللها  من  ويخربه  �لعر�ق 
�خلايل من �أية �سرعية �سعبية - وطنية عر�قية. 

عرفه  �إحتالل  لأ�ــســو�أ  تعر�س  �لــذي  فالعر�ق 
ذ�تــه  �لــغــرب  �إعـــرتف  كــاذبــة  بحجج  مت  تاريخه 
�لعر�ق  على  �لعدو�ن  لتربير  �إدعاء�ته  كل  بكذب 
رمــوز  وبــاإعــرت�ف  ــر�ن.  ــ لإي وت�سليمه  و�إحــتــاللــه 
�أ�سلحة  ميلك  �لــعــر�ق  يكن  مل  وقــادتــه  �لــعــدو�ن 
�لقاعدة  لتنظيم  مقر�  يكن  ومل  �ل�سامل  للدمار 
كيماوية  ��سلحة  ي�ستخدم  مل  �نه  كما  »�لإرهابي« 

�سد �لأكر�د فيما ي�سمى ماأ�ساة حلبجة.
�إن كل مربر�ت �لعدو�ن على �لعر�ق و�إحتالله 
�سقطت؛ فعلى �أي �أ�سا�س ياأتي �لبابا لزيارة �لبلد 
وي�سلي  ويت�ساور  ليلتقي  �ملنكوب  �ملنهوب  �ملحتل 
مع �زلم �ملحتلني و�سنائعهم دون �أية �إ�سارة منه 
لذلك �خلطاأ �لتاريخي �لذي �إرتكبه �لغرب بقيادة 
تربير�  هذ�  �ألي�س  �لأمريكية؟  �ملتحدة  �لوليات 
لذلك �لعدو�ن وتغطية عليه وتثبيتا لأكاذيبه ومن 

ثم �إعرت�فا »ب�سرعية« �لهيمنة �لإير�نية عليه؟ 
2 ـ �إن �ل�سلطات �لر�سمية �لتي �إ�ستقبلت �لبابا 
و�حلفاوة؛  و�لرعاية  بالتربيك  زيارته  و�أحاطت 
ت�سكل حــالــة خــطــرية جـــد� مــن �لــفــ�ــســاد �ملــايل 
�أرقام  �إن  و�ل�سخ�سي.  �لديني  وحتى  و�ل�سلوكي 
�ملتعاقبة  �لعر�قية  �ل�سلطات  يف  �لف�ساد  و�أحجام 
�مريكا  من  و�إحتالله  �لوطني  نظام  �سقوط  منذ 
ت�سببت - فيما  �أرقام فلكية خر�فية  و�إير�ن؛ هي 
و�إعـــادة  خطري  �إجــتــمــاعــي  ظلم  مــن   - ت�سببته 
�لفقر  مــن  متخلفة  حالة  �إىل  �لعر�قي  �ل�سعب 

و�لبطالة و�لت�سرد.
�لديني  و�لإميان  و�لفاتيكان  �لبابا  يقبل  فهل 
�مل�سيحي مبثل هكذ� ف�ساد وما ينتج عنه من ظلم 
وهو   - لنف�سه  �لبابا  ي�سمح  كيف  وظــالم؟  وفقر 
�مل�سنف تقدميا ي�ساريا يف بالده �لإرجنتني �سد 
يلتقي  �أن   - فيها  �حلاكمة  و�لف�ساد  �لقمع  �سلطة 
�لبابا  يوؤيد  وهل  �ملجرمني؟  �لظاملني  بالفا�سدين 
�إ�ستخد�م �لعنف وممار�سة �لقتل �ملتعمد �ملبا�سر 
�لظلم  يتظاهر �سد  �لذي  �لعر�قي  �ل�سباب  بحق 
و�لف�ساد مطالبا بحقه يف �حلياة �حلرة �لكرمية ؛ 
فيما كان يعار�سه ب�سدة وت�سميم حينما كان يتم 
حكمه  �سد  �ملتظاهر  �لأرجنتيني  �ل�سباب  بحق 

�لفا�سد؟  
�لأرجنتني  يف  و�لظلم  �لف�ساد  �سد  هــو  هــل 

فقط، ويوؤيد �لف�ساد و�لظلم يف �لعر�ق؟
يف  كما  �لــعــر�ق  يف  �مل�سيحي  �لــوجــود  �إن  ـ   3

كل بالد �مل�سرق �لعربي وفل�سطني وجود تاريخي 
تكوينه  ــان  �ركـ �أحـــد  ي�سكل  وهــو  �أ�ــســيــل،  وطــنــي 

�لتاريخي و�حل�ساري �لغائر يف �لقدم.
�مـــا يف �لــعــر�ق �لــوطــنــي فــلــم يــكــن �لــوجــود 
�سعيد،  �أي  على  م�سكلة  �أيــة  من  يعاين  �مل�سيحي 
�حلياة  يف  فاعلني  م�ساركني  كانو�  فامل�سيحيون 
�ملنا�سب  �أعلى  وت�سلمو�  �أبــعــادهــا،  بكل  �لعامة 
م�سانة  حممية  وكنائ�سهم  �لدينية  وحرياتهم 
يف  �مل�سلني  باملوؤمنني  ز�خـــرة  بــالإميــان  عــامــرة 
بعد  �مل�سيحيني  على  بــد�أ �خلطر  فقط  وقــت.  كل 
ــر�ن و�إ�ــســقــاط نظامه  ــ �إحــتــاللــه مــن �مــريكــا و�إي

�لوطني.
توله  �لعر�ق  م�سيحيي  على  �لأخطر  �لعدو�ن 
�ملــزدوج  �لعميل  وهــو   - مبا�سرة  �ملالكي  نــوري 
د�ع�س  ي�سمى  ما  بــاأيــدي   - ــر�ين  �لإيـ �لأمريكي 
�لتي �سكلتها �سلطات �لإحتالل �مل�سرتك �لمريكي 
بتزويدها  �ملالكي  نوري  و�لإير�ين وقامت حكومة 
مهمة  �ملهمة،  لإمتــام  و�ملقاتلني  و�ملــال  بال�سالح 
�لتاريخية.  �ملو�سل  من  �مل�سيحيني  وطرد  تهديد 
�أن �مل�سمى »د�ع�س« دمرت �ملو�سل وكثري من  ثم 
�ملدن �لعربية ذ�ت �لغلبية �ل�سكانية من »�ل�سنة« 
ــوة  و�لأخـ لل�سالم  نــهــدف  كنا  ــاإذ�  فـ �لــعــر�قــيــني، 
حلقوق  ــارة  �إ�ــس �أيــة  ت�سدر  مل  فلماذ�  و�حلـــو�ر 

ومعاناة �لعر�قيني »�ل�سنة« على �سبيل �ملثال؟ 
دينية  بخلفية  �ملو�سوع  مــع  �لتعاطي  �ألي�س 
�لفاتيكان  بلجوء  يوحي  متــت؛  �لتي  بالطريقة 
�مل�سيحي لالإ�ستنجاد بالطرف »�ل�سيعي« �لإير�ين 
حماية  �إن  �ملــزعــوم؟  »�ل�سني«  �خلطر  ملو�جهة 
�مل�سيحيني وت�سجيع بقائهم وعودتهم �ىل �لعر�ق 
وطبيعة  �مل�سكلة  �سبب  ت�سمية  �أول  ت�ستدعي 

�لعدو�ن عليهم ومن يقف خلفه ومل�سلحة من؟
معلنة  غري  خلفيات  فهم  يف  ي�ساعدنا  ورمبــا 
�لعر�قي  ــار  ــ �لآث عــامل  �أن  عرفنا  �إذ�  لــلــزيــارة؛ 
�لذي  هو  �ل�سوف،  �أبــو  بهنام  �لدكتور  �مل�سيحي 
�لبابا يوحنا بول�س  �أ�سار و�أ�سر على رف�س زيارة 
ل  �ل�سلبية  لدللتها  للعر�ق   2000 عــام  �لثاين 

�سيما زيارة مدينة �أور. 
�إبر�هيم  نبي �هلل  ر��س  زيارة م�سقط  �أما  ـ   4
عليه �ل�سالم، فهي ذ�ت دللت �سيا�سية مبا�سرة 
و�إن �أعطي لها طابع ديني فقط. من �ملعروف �أن 
�لعر�قية  �أور  مدينة  �إىل  يعد  مل  �إبر�هيم  �لنبي 
منذ �أن غادرها فتى �سغري� �إىل فل�سطني وم�سر 
و�حلجاز، و�لأهم �أنه غادرها قبل �ن ي�سبح نبيا 

بــــــابــــــا الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان والــــــــعــــــــراق
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�أو  معنى  �أو  رمزية  �أية  �لدينية  ر�سالته  �إىل  بالن�سبة  ت�سكل  ل  وبالتايل  ر�سول، 
و�لظلم كانت  و�ل�سرك  للفرعونية  ور�سالته وت�سديه  نبوته ودعوته  دللة. حيث 
�إعطائها  »�أور« وحماولة  زيارة  �إذن  فلماذ�  و�حلجاز،  وم�سر  فل�سطني  كلها يف 

معان دينية لي�ست لها؟ وعلى �أية خلفية يتم ذلك؟
�أل  �لعربية؛  �أر�سنا  �لعدو�نية �ل�سهيونية �لطامع بكل  �لعقلية  �إىل  وبالعودة 
تفتح زيارة �لبابا ل »�أور« �لباب ملطالبة �سهيونية »بحقوق« تاريخية يف �لعر�ق 
بحجة �أن �لنبي �إبر�هيم جد بني �إ�سر�ئيل لأمهم �سارة، ولد وعا�س فيها؟ وهم 

�لذين يطالبون »بحقوقهم« يف مكة و�ملدينة و�ليمن؟
5ـ  »�ل�سالة » �لإبر�هيمية؟ �أما هذه �لبدعة �مل�ستحدثة فاأكرث ما يلفت �لإنتباه 
جميعا  �لأديــان  جتمع  م�سرتكة  �سالة  �لبابا  �أقام  فقد  عندها.  �لتوقف  وينبغي 
�لديني بني �مل�سلمني و�مل�سيحيني  للتو�فق  �أور. ملاذ� �لآن هذ� �لدعوة  يف مدينة 
و�ليهود؟ �ألي�س للمو�سوع خلفية �سيا�سية و��سحة تتعلق بالدور »�لإ�سر�ئيلي« يف 

�ملنطقة؟ 
فاإذ� عرفنا �أن فكرة �لدعوة �لإبر�هيمية فكرة �سهيونية يروجون لها لتغطية 
ت�سيدها على �ملنطقة �لعربية ومترير قبول �ل�سارع �لعربي لها، وقد و�سل �أمرها 
حد �حلديث عن دين �إبر�هيمي و�حد؛ كما �أن هذه �لفكرة كانت عنو�نا ملعاهد�ت 

�ل�سلح و�لتطبيع  بني بع�س �لأنظمة �لر�سمية �لعربية و�لعدو �ل�سهيوين.
�لتو�سعي  �لإيــر�ين  �مل�سروع  يتغطى  �لــذي  �لوقت  يف  �ل�سي�ستاين:  لقاء  ـ   6
بالهوية �ملذهبية لل�سيعة �لعرب؛ ويف �لوقت �لذي تقوم فيه �مليلي�سيات �ملذهبية 
مبمار�سة كل �أنو�ع �لعدو�ن و�لقتل و�لقمع و�لت�سلط و�لنهب بحق �ل�سعب �لعر�قي 
و�ل�سباب �لعر�قي �ملنتف�س دفاعا عن حقه وهويته ووجوده، بعد �أن �أمتت تدمري 
�ل�سكانية  معاملها  وتغيري  �أهلها  وتهجري  �لعربية  �لعر�قية  و�حلو��سر  �ملــدن 
�لتاريخية، يقوم �لبابا بلقاء �ل�سي�ستاين �لذي يعطي �لغطاء �لديني للميلي�سيات 
ذ�ته  وهو  و�ملجرمة،  �لفا�سدة  �إير�نيا  �مل�سنوعة  وللحكومات  �ملعتدية  �ملجرمة 
�لذي �أفتى بتحرمي مقاومة �لعدو�ن �لأمريكي على �لعر�ق؛ �ألي�س �للقاء �إعرت�فا 
وتاأييد� ملو�قف تلك �ملرجعية؟ �ألي�س �إعرت�فا �سريحا و��سحا بالإحتالل �لإير�ين 

للعر�ق؟ 
بها  موحى  �أم  �خلا�سة  �سيا�سته  هي  وهل  �لفاتيكان؟  يريده  ما  هذ�  فهل 
�إليه؟ هل تدخل �لزيارة يف �إطار �حللف غري �ملعلن بني �إير�ن و�لغرب �لأوروبي 

لالألتفاف على �أية نه�سة عربية؟ 
و�إذ� كانت من �أجل �ل�سالم فال�سالم ل يقوم �إل على �لعدل، ول يكون �لعدل 

�إل بعودة �حلق �إىل �أ�سحابه.
فهي  �لكلد�ين  ر�يان  �لفا�سد  �مليلي�سيوي  للمجرم  �لبابا  م�سبحة  �إهد�ء  �أما 
�إعتذ�ر� وتو�سيحا  �أن تكون �سيا�سية، وبالتاأكيد ت�ستدعي  �أخالقية قبل  ف�سيحة 
فلرمبا ل يعرف �لبابا من يكون هذ� �ملجرم. وهل �أر�د �ملنظمون طم�س ح�سارة 

�لعر�ق �لعريقة باإ�ستقبال �لبابا بفولكلور بدوي لي�س يف �أ�سل �لعر�ق وفنه؟

سورية 
)األسد( 

في ذكرى 
األستقالل

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

لإ�ستقالل  و�ل�سبعني  �خلام�سة  �لــذكــرى  �أعــتــاب  على  ونحن 
و�لفرحة  �لأغــر  �ليوم  ذلك  �أهلنا  من  �ملعمرين  ي�ستذكر  �سورية 
�لذين  نحن  ونحتفل  �لفرن�سي،  �ملحتل  بجالء  �لبلد   عمت  �لتي 
وفعاليات  باحتفالت  �سنويًا  �لذكرى  بهذه  �ليوم  ذلك  نعا�سر  مل 
�لأغر،  �ليوم  تخلد ذلك  �ل�سعر  �بياتًا من  وفنية مرددين  ثقافية 
��ستذكر منها بيتًا من �سعر �ملرحوم بدر �لدين �حلامد يقول: يوم 
�جلالء هو �لدنيا وزينتها لنا �بتهاجا وللباغني �رغام، وقول �حمد 
و�لآن وبعد  نور وحق.  �نه  �لثو�ر  تعرفه فرن�سا وتعلم  �سوقي: دم 
خم�سة و�سبعني عامًا من �لإ�ستقالل �أين نحن من يوم �ل�ستقالل؟ 

وهل ي�ستذكر عامة �لنا�س ذلك �ليوم؟ وهل يحتفلون به؟
�سوؤ�ل يجد �ل�سائل جو�به من �لو�قع �ملوجود على �لأر�س فبدل 
�لإحتالل �لفرن�سي �لوحيد �لذي كان يحتل �لبلد، �أ�سبحت بلدنا 
تعج بجيو�س دول متعددة حتتل �أجز�ًء من �سورية، فهناك �لحتالل 
و�لفرن�سي،  و�لربيطاين  و�لرتكي  و�لأمريكي  و�ليــر�ين  �لرو�سي 
وجيو�س �أخرى تتمو�سع يف ربوع �لوطن و�أ�سبح �لإحتفال بذكرى 
�ملا�سي ل  ني�سان كل عام �سيء من  �ل�سابع ع�سر من  �جلالء يف 
تتذكره �أجيال ولدت يف مطلع �لقرن �حلايل وعا�ست يف ظل هذه 
�لإحتاللت �لتي جلبها ت�سرف نظام )حترري ثوري( رف�س �أن 
يتمتع هذ� �ل�سعب بثمر�ت ن�سال �آبائه �سد �ملحتل، وينعم باحلرية 
ويعي�س �سيدً� يف وطنه وكان نتيجة ذلك دمار �لبلد وتهجري �أهله 

و�حتالل �لوطن من جيو�س عدة دول بدل دولة و�حدة.
�لفرن�سي  �ملحتل  مــن  حــرروهــا  �لــذيــن  �سورية  لــثــو�ر  �سالم 
و�لرحمة لل�سهد�ء �لذين قدمو� دمائهم لتحرير بلدهم و�سعبهم، 
و�للعنة على هوؤلء �حفاد من تو�سلو� بالفرن�سيني لبقاء �لحتالل، 
ع�سور  �ىل  و�أهلها  �لبلد  ليعيدو�  )كثو�ر(  �ل�سلطة  �ىل  وت�سللو� 

�ل�ستعمار �لبغي�س

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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�سنت   2003 عــام  مــن  �لأيـــام  هــذه  مثل  يف 
�لوليات �ملتحدة وحلفائه � �لعدو�ن على �لعر�ق 
و�حتلوه دون وجه حق �و غطاء �سرعي من �لأمم 
�ل�سرعية  قو�عد  كل  بذلك  منت–كني  �ملتحدة، 
�مل�سوؤولية  يتحملون  فـــاإمن  وبــالــتــايل  �لــدولــيــة، 
كاملة  ب�سورة  و�لدولية  و�لقانونية  �لأخالقية 
�لعر�ق، من تدمري  ويجري يف  عن كل ما جرى 
�أكرث من مليون مو�طن برئ  لبناه �لتحتية وقتل 
للطرفني  مادية  وخ�سائر  �مل�سردين،  وماليني 
�لبالد يف  و�نزلق  �لــدولر�ت،  تقدر برتيليونات 

عنف طائفي ل يز�ل نزيفه �ساريا حلد �لآن. 
�ملعلنة  �ل�سامل  �لدمار  �أ�سلحة  ذريعة  ورغم 
فاإن �أ�سبابا �أخرى خمتلفة )�سيا�سية و�قت�سادية 
و�سائل  �لتناول يف  قيد  ودينية وح�سارية( ظلت 
�لــدولــيــة،  �ل�سيا�سة  ــة  ــ و�أروق �لعاملية  �لإعــــالم 
�نطالقا  للمر�قبني  �إقناعا  �أكرث  بع�سها  و�أ�سبح 

ماذا حققت 
اإلدارات األمريكية 
من إحتالل العراق؟

السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

وتك�سف  �حلـــرب  ــاآلت  ــ وم �لأحــــد�ث  �سري  مــن 
�أ�سر�ر حت�سري�تها.

من  �لعر�ق  �خر�ج  �لأ�سباب  تلك  طليعة  ويف 
وحتييد  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  �ل�سر�ع  ميد�ن 
�حلكومتني  حتم�س  عن  ناهيك  �لعر�قي  �لعقل 
ثروة  على  �ليد  لو�سع  و�لربيطانية  �لأمريكية 
تقارير  حتدثت  فقد  �لهائلة،  �لنفطية  �لعر�ق 
من  �لــعــر�ق  غــزو  على  �لتحري�س  عــن  عــديــدة 
طرف م�سوؤويل �سركات نفط �أمريكية كبرية، من 
�لتي  �لنفطية  هاليبريتون  جمموعة  مثال  بينها 
كان ديك ت�سيني نائب �لرئي�س �لأمريكي �آنذ�ك 
يتوىل �إد�رتها حتى عام 2000، كما �أكدت وثائق 
بني  قوية  وجود عالقة  بريطانية  �سرية حكومية 
�سركات وموؤ�س�سات نفطية وعملية غزو �لعر�ق، 
و�أكدت �إن خططا لإ�ستغالل �لحتياطي �لنفطي 
�لعر�قي متت مناق�ستها بني م�سوؤولني حكوميني 
�لــعــاملــيــة،  �لنفطية  �لــ�ــســركــات  ــات  كــربي وبـــني 
»�سل«  �سركات  بينها  منها  �لربيطانية  وخا�سة 
و«بي بي« و«بي جي« قبل عام من تاريخ �حتالل 
�لعر�ق، و�أفادت �لوثائق باأن �حلكومة قالت لهذه 
لل�سركات  �أن يكون  �إن من �ل�سروري  �ل�سركات، 
�لحتياطيات  من  ح�ستها  �لنفطية  �لربيطانية 
�لعر�قية �لهائلة من �لنفط و�لغاز، وذلك مكافاأة 

للدور �لذي �ستقوم به لندن باحلرب. 
ويف مطلع كانون �لثاين 2003، �أعلن �ملجرم 
هود«  »فــورت  بقاعدة  �ألقاه  خطاب  يف   - بو�س 
�لع�سكرية  �لقو�عد  �أهــم  وهــي  تك�سا�س  بولية 
�لأمريكية - �أن بالده جاهزة وم�ستعدة للتحرك 
�لدمار  �أ�سلحة  نزع  �لعر�ق  رف�س  »�إذ�  ع�سكريا 
»ل  بــالده  �أن  و�أ�ساف  ميلكها؟!«،  �لتي  �ل�سامل 

تريد غزو �لعر�ق و�إمنا حترير �ل�سعب �لعر�قي«، 
لأن  حا�سم  ن�سر  »حتقيق  يف  ثقته  عن  و�أعــرب 
و�تهم  �لعامل«.  يف  جي�س  �أف�سل  متتلك  �أمريكا 
تهديد�  ميثل  باأنه  ح�سني  �سد�م  �لرئي�س  بو�س 
حقيقيا لأمريكا وحلفائها لأنه »��ستخدم« �أ�سلحة 
�لدمار �ل�سامل �سابقا كما ��ستخد�مها �سد �سعبه 
)وكل هذ� ثبت �نه حم�س �فرت�ء�ت و�كاذيب(، 
بعدم  �ملتحدة  �لأمم  مطالب  بـــ«حتــدي  و�تهمه 
تقدمي �إقر�ر جدير بالثقة عن بر�جمه لالأ�سلحة 
�لنووية و�لبيولوجية و�لكيميائية ملفت�سي �ملنظمة 

�لدولية.
-لــدى  �لربيطانية  �حلكومة  �إقـــر�ر  ورغـــم 
يف   1441 رقـــم  �ملــتــحــدة  �لأمم  قـــر�ر  ــدور  �ــس
ب�سرورة   2002- �لــثــاين  نوفمرب/ت�سرين   8
عمل  بــاأي  �لــ�ــســروع  قبل  �آخــر  قــر�ر  ��ست�سد�ر 
ع�سكري قانوين، فاإنها �تفقت �سر� مع و��سنطن 
�لعر�ق  �سد  �حلــرب  �سن  يف  قدما  �مل�سي  على 
�أ�سهر دون �حلاجة �إىل قر�ر  قبل �لغزو بخم�سة 
�أممي ثان، كما ك�سفت ذلك وثيقة �سرية ن�سرت 

يف �أغ�سط�س/�آب 2011.
�د�رة  و�جــهــت  �لــعــر�ق  على  �لــعــدو�ن  قبيل 
�ملجرم بو�س حركة �سعبية �مريكية �سد �حلرب 
�لوليات  خمتلف  يف  �ملتظاهرين  بــاآلف  متثلت 
مدينة  �سهدت   2003 مار�س  ففي  �لأمريكية، 
فيتنام.  حــرب  منذ  لها  تظاهرة  �أكــرب  بو�سطن 
�ألف �سخ�س ملعار�سة  فقد تظاهر نحو خم�سني 
و�سلت  �ملــعــار�ــســة  لكن  ــر�ق،  ــع �ل على  �حلـــرب 
معامل  تت�سح  بــدت  حينما   2004 عــام  ذروتــهــا 

�حلرب و�أخطاء �ل�ستخبار�ت �لأمريكية
بني  �ملبا�سر  �لربط  ــاأن  ب و��سحا  بــات  فقد 
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�سبتمرب  و�حــد�ث  ح�سني  �سد�م  �لعر�قي  �لرئي�س 
�لذي روجت له �د�رة �لرئي�س �ل�سابق جورج بو�س، 
�زد�دت  قــد  و  لــلــحــرب.  كــذريــعــة  �ساحلا  يعد  مل 
�ملطالبات بالن�سحاب من �لعر�ق بعد ف�سل �لوليات 
يف  �ل�سامل  �لدمار  ��سلحة  على  �لعثور  يف  �ملتحدة 

�لعر�ق. 
من  �للف  ع�سر�ت  �ملتحدة  �لوليات  خ�سرت 
�لعر�ق  على  �لــعــدو�ن  يف  ومعوق  قتيل  بني  قو�تها 
دون �كرث من 100 �ألف يعانون من عوق نف�سي،هذه 
بالن�سبة  �لأبرز  �ل�سوؤ�ل  جت�سد  �لب�سرية،  �خل�سائر 
على  �حلـــرب  حققت  مـــاذ�  و�لــعــامل  لالأمرييكيني 

�لعر�ق بالن�سبة لهم؟
يح�سب  كــان  �جلميع  �ن  �ملــر�قــبــون  يختلف  ل 
للعر�ق �ألف ح�ساب �سيا�سًيا وع�سكرًيا قبل �حتالله، 
لكن �حلال تبدل بعده؛ حيث زرع �ملحتلني منوذجا 
عر�قيا م�سخا و�سلطو� على �لبالد و�لعباد بعد 2003 
�نا�سا متخلفني من �ل�سر�ق و�لقتله �لذين ل يعرفون 
غري لغة �لنتقام و�لقتل ول يرون غري �لطائفة �لتي 
ت�ستمّد �سرعيتها من �ير�ن، �لتي تدعمهم ع�سكرًيا 
ومادًيا حلمل ر�يات لعالقة لها مب�سالح وتطلعات �ل�سعب �لعر�قي، و��سبح �لعر�ق 
�ملحتل م�سدر� خللق �لزمات و�مل�ساكل �ل�سيا�سية �مل�ستمرة مع حميطه، وفتح �لنظام 
�لطائفي يف �لعر�ق �ملحتل �لبو�ب م�سرعة لإير�ن لكي ت�سرح ومترح لي�س يف �لعر�ق 
ح�سب، بل �متد نفوذها �ىل �سوريا ولبنان و�ليمن ودول �خرى عربية وغري عربية، 

كل ذلك يجري مبباركة وتن�سيق مع �لحتالل �لمريكي �لربيطاين.
�لو�ساع يف  تدهور  ثمانية ع�سرعاًما من  فبعد  �لأمر عند ذلك �حلد،  يقف  مل 
�لــدولر�ت يف  ترليون من  �ملتتالية �كرث من  �لعميلة  �نفقت فيها �حلكومات  �لعر�ق 
�لعر�ق مثال  �لف�ساد و�ل�سرقة حتى بات  �سيا�سات عبثية فا�سلة كان عنو�نها �لبرز 
ي�سرب يف حجم ف�ساد حكامه وبح�سب �أرقام ج�سيمة قد ل ي�سدقها �لبع�س، تظهر 
�أن عمليات تهريب �لنفط �ملمنهج، و�لتي تقودها مافيا �لأحز�ب �لقاب�سة على رقاب 
تفوق  بخ�سارة  يومًيا  برميل  �ألف   300-500 بني  تقدر  توجهاتها  مبختلف  �ل�سعب 
�لدولر�ت  �ملليار�ت من  تبديد ع�سر�ت  �ل�سنة، ف�ساًل عن  مليار�ت دولر يف  �سبعة 

خالل �لثمانية ع�سرعاما �ملا�سية بذريعة �إنتاج �لكهرباء.
�إن �ملك�سب �لأ�سا�سي من �حتالل �لعر�ق، متثل يف �لتخل�س من �لرئي�س �سد�م 
ح�سني �لذي كان ي�سكل تهديد� لأمن �لكيان �ل�سهيوين، يف حني �ن �لهدف �ملُعلن 
�أ�سلحة �لدمار �ل�سامل، وهو ما مل يعرث عليه �أحد،  لتلك �حلرب كان �لتخل�س من 

غري �أن �لثمن كان باهظا، �سو�ء بالن�سبة لل�سعب �لعر�قي �أو للوليات �ملتحدة.
حتويل  حول  وتكر�ر�  مــر�ر�  بو�س  �لرئي�س  به  كذب  ما  هو  �ملبكي  �مل�سحك  �ن 
�لعر�ق �إىل و�حة ومنوذج للدميقر�طية يف �ل�سرق �لأو�سط، فرغم �غت�ساب �ل�سلطة، 
وطائفية،  عرقية  �أ�ُسـ�س  على  يتم  �لت�سويت  فاإن  �ملــزورة،  �لنتخابات  وم�سرحيات 
�لعنف  و��ستمر�ر  �لأمني  �لتدهور  �أن  كما  �ل�سيا�سية،  �لرب�مج  �إىل  ��ستناد�  ولي�س 
و�لتنمية  �لإعمار  �إعادة  جهود  دون  يُحـول  �لفا�سقة  �ل�سيا�سية  �لطبقة  من  �ملمنهج 
من  �ن  طاملا  للدميقر�طية  منوذج  �إىل  �لعر�ق  حتويل  هنا  وي�ستحيل  �لقت�سادية، 
يحكموه ل يوؤمنون بالدميقر�طية �ملزعومة، ناهيك عن غياب مكونات �لدميقر�طية 
�لأ�سا�سية، مثل حكم و�سيادة �لقانون، وتو�جد نظام ق�سائي م�ستقل، وتوفري �لأمن 

و�لأمان للمو�طنني.

موؤخر�  �لفاتيكان  بابا  قــام  �ــســنــو�ت،  لعدة  تاأجيلها  بعد 
�لأربعة  خالل  تعر�س  �لذي  �لعربي  �لبلد  هذ�  �لعر�ق،  بزيارة 
�لظلم  �حل�سار،  ــروب،  �حلـ ــو�ع  �أنـ �ق�سى  �ىل  �لأخـــرية  عقود 
و�لتع�سف، مما ��سطر بالكثري من �بناءه �ىل �لهجرة، م�سلمني 
لأحد  ف�سل  فال  ــر�د.  و�أك عرب  يزيديني،  و  �سابئة  وم�سحيني، 
�لطائ�س  �لر�سا�س  من  و�لنعتاق  �لتغّرب  م�سار  يف  �حد  على 
بني  �لتمّيز  ي�ستطيع  ل  �لــذي  فالر�سا�س  �لهوية.  على  و�لقتل 
�نتماء�تهم  بني  يفرق  �ن  ي�ستطيع  لن  �سوف  �لعر�قيني  �أج�ساد 
�لغزو  منذ  وحتديد�  �لعر�ق  يف  يجري  فما  و�ملذهبية.  �لدينية 
�ست�سادف ذكر�ه  �لآن )و�لذي  2003 وحتى  �لأمريكي يف عام 
�ملنتفعني  من  زمــرة  ��ستيالء  هو  ــام(  �لأيـ هــذه  ع�سر  �لثامنة 
هوؤلء  قامو�  وقد  �لعر�ق  يف  �حلكم  مقاليد  على  )�لثيوقر�ط( 
بدورهم بتف�سيل عملية �سيا�سية على مقا�ساتهم و�هو�ئهم وكل 
هذ� مب�ساعدة وم�ساندة قوى �إقليمية ودولية، حاولت وما ز�لت 
و�إيقاف عجلة  �لتاريخي  دوره  �لبلد عن  تعطيل هذ�  على  تعمل 
�حلياة فيه لعدة �أ�سباب، ياأتي على ر�أ�سها ملف �لتطبيع مع �لعدو 
يتم�ّسك  يغرق،  )من  �ملعروف  �لعر�قي  �ملثل  يقول  �ل�سهيوين. 
بالق�ّسة( وها هو �لعر�ق �لآن غارق يف فو�سى �لف�ساد، �ل�سالح 
و�لحتجاجات  �ملظاهر�ت  للجدل،  �ملثري  �لد�ستور  �ملنفلت، 
�لحتالل  عــن  مبا�سرة  كنتيجة  جــاءت  فو�سى،  مــن  وغــريهــا 
و�ملــاء  �لكهرباء  ونق�س  �لتحتية  �لبنى  تعطيل  �ىل  �أدى  �لــذي 
�لعر�ق  يف  �لآن  و�حلديث  فال�سوؤ�ل  �لأخرى.  �حلياة  و�سرور�ت 
ل يدور حول �لغرق فقد ��سبح �مر� مفروغا منه رغم �سحة مياه 
دجلة و�لفر�ت، ولكن عن �ّي ق�سة �سيحاول �لعر�قيون �لتم�سك 
�لعدو  مع  �لتطبيع  ق�سة  هي  هل  �لغرق؟  هذ�  من  للخال�س  بها 
مقابل تخلي�س �لعر�ق من �لحتالل �لأمريكي �لإير�ين �ملركب 
�لتي  �ملظاهر�ت  ق�سة  هي  �م  �ليه؟  �لن�سبي  �ل�ستقر�ر  وعــودة 
بد�أت تقلق دول �جلو�ر وتهددها يف �كرث من مو�سع؟ �م هي ق�سة 
�لنتخابات �ملبكرة �لتي تدل جميع �لحد�ث على �نها �سوف لن 
حت�سل، ولكن يبقى �لمل يف عر�ق جديد قائما فقدميا قالو�: 

ما ��سيق �لعي�س لو ل )ق�ّسة( �لمل.   

أ. هالل العبيدي

العراق 
في مهب 

التطبيع

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر
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السياسة

ليلة  يف  وحتــديــد�  عاما  ع�سرة  ثمانية  قبل 
مــذهــول،  ــامل  ــع �ل وقـــف   2003 �آذ�ر  19ـ20 
وفجعت �لإن�سانية باأكرب جرمية وعدو�ن همجي 
وغزو م�سلح من قبل دولة هي �لأقوى و�لأعظم 
بالدميقر�طية  �دعــائــهــا  يف  �لــريــادة  �ساحبة 
�ملتحدة  ــات  ــولي �ل �إنــهــا  و�لتح�سر،  و�حلــريــة 
وطائر�تها  جيو�سها  كل  جهزت  �لتي  �لمريكية 
وبو�رجها و�سو�ريخها حتت قيادة رئي�س �أرعن 
وجمــرم حرب من طــر�ز خا�س ل يــز�ل يعي�س 
ياأجوج  وع�سر  �لمريكي  �لكابوي  عقلية  يف 
وهذ�  �ملقد�سة،  �ل�سليبية  و�حلــروب  وماجوج 
�لــر�حــل  �لفرن�سي  �لرئي�س  حرفيا  ذكـــره  مــا 
بــالده  ت�سارك  �أن  رف�س  ــذي  �ل �ــســري�ك  جــاك 
�سدمت  لقد  وقــال:  �لعدو�نية  �حلــرب  هذه  يف 
م�ساعي  على  رددها  �لتي  و�لأ�ساطري  بالأقو�ل 
من  و�لأدهـــى  بو�س.  جــورج  �لأمريكي  �لرئي�س 
عنه  يقل  ل  �آخــر  جمرم  ويوؤيده  يتبعه  �ن  ذلك 
�أنه توين بلري رئي�س �حلكومة  حقد� وعن�سرية 
�لربيطانية �لذي و�فق على �أن ت�سارك بالده يف 
هذه �جلرمية وهذه �حلرب �لعدو�نية بعيد� عن 
�ملتحدة  و�لأمم  �لأمن  �لدويل وجمل�س  �لقانون 
بعد �أن عجزو� �أن ي�ستح�سلو� على قر�ر� دوليا 
لعدم  �لعر�ق،  �سد  �حلرب  �سن  على  للمو�فقة 
وعــدم  و�لأخــالقــيــة  �لقانونية  �ملـــربر�ت  تــوفــر 
بو�س  يدعيها  كــان  �لتي  �ملعلومات  م�سد�قية 
عن  �حلكومية  و�أجهزتهم  وخمابر�تهم  وبلري 

ــــراق ــــعـ ــــي ذكـــــــــرى غـــــــزو وإحــــــتــــــالل الـ فــ
و�لتي  �ل�سامل،  �لدمار  �أ�سلحة  �لعر�ق  �متالك 
غزوهم  بعد  حتى  كذبهم  �لقاطع  بالدليل  ثبت 
�ي  على  عــثــورهــم  وعـــدم  �لــعــر�ق  و�حتاللهم 
�لفعلة  لهم هذه  يربر  و�حد  م�ستم�سك  �أو  دليل 
�ل�سنيعة. لقد دخلت �لن�سانية و�لعامل يف ع�سر 
�لذي  �لغابة  �أنه ع�سر  جديد بعد هذه �حلرب 

ياأكل فيه �لقوي �ل�سعيف. 
�ل�سعب  �أبناء  �لظلماء �سحى  �لليلة  تلك  يف 
�لــعــر�قــي و�لأر�ــــس تهتز مــن حتــت �أقــد�مــهــم 
و�أ�سو�ت  جانب  كل  من  حتا�سرهم  و�لــنــري�ن 
على  تنهال  بـــد�أت  �لتي  و�لــ�ــســو�ريــخ  �لقنابل 
مدنهم وقر�هم ت�سطرب لهولها �لعقول وتتقطع 
�لأنفا�س ويتجمد �لدم يف �لعروق، �إنها �لعملية 
ووزيــر  بو�س  �حلــرب  جمــرم  عليها  �طلق  �لتي 
و�لرتويع(  )�ل�سدمه  ر�م�سفيلد  �ملجرم  دفاعه 
ودولة  م�سامل  ل�سعب  ترويعا  بالفعل  كانت  لأنها 
�لأمم  ع�سبة  يف  موؤ�س�س  ع�سو  م�ستقلة،  حرة 

و�لأمم �ملتحدة.
بد�أت �لقو�ت �لمريكية و�لربيطانية حملتها 
لالأر��سي  كامل  باأحتالل  لتنتهي  �لع�سكرية 
حرب  يف  بــغــد�د  �لعا�سمة  ودخـــول  �لعر�قية، 
�لدولة  و�أ�سقطت  �لطــالق،  على  متكافئة  غري 
من  بثلة  و�ملجيء  �لوطني،  ونظامها  �لعر�قية 
ما  بكل  طهر�ن،  ماليل  �أتباع  و�لعمالء  �خلونة 
�لعر�قي  لل�سعب  وكر�هية  حقد  من  يحملونه 
و�لأمنية،  �حلكومية  و�لأجهزة  �مل�سلحة  وقو�ته 

كاأ�س  �لدجال  خميني  �سيدهم  جرعو�  �لذين 
�لثانية،  �لقاد�سية  حــرب  يف  �لــزعــاف  �ل�سم 
و�لقتل  ــام  ــق ــت �لإن مــن  ــد�  جــدي ف�سال  لــيــبــد�أ 
و�لنهب و�ل�سلب وحرق وتدمري كل ما هو قائم 
ودو�ئر  وم�سانع  ومعامل  بناء  من  �لأر�س  على 

حكومية وم�ست�سفيات. 
�لزمن  عــقــارب  تــغــريت  �لــتــاريــخ  هــذ�  بعد 
و�سقطت  �لإقليمي،  تو�زنها  �ملنطقة  وفقدت 
�لمة �لعربية يف حفرة �لذل و�خلنوع و�لت�سظي 
�سارك  بــل  حكامها  �سمت  عندما  و�لنــهــيــار، 
�حل�سينة،  �لقلعة  بغد�د  �سقوط  يف  معظمهم 
و�لأمــان. لقد كان  �لأمــن  �لتي كانت توفر لهم 
لبو�بتهم  �أمينا  وحار�سا  حاميا  �سد�  �لــعــر�ق 
زمن  جــاء  �ل�سد  هــذ�  �إنهيار  وبعد  �ل�سرقية، 
�مة  على  �لنكبات  وتو�لت  و�لكو�رث،  �لطوفان 
وم�سر  وتون�س  �ليمن  �إىل  ليبيا  مــن  �لــعــرب 
ــادم  ــق و�ــســوريــا ولــبــنــان و�خلــلــيــج �لــعــربــي و�ل
�لمة  هــذه  ت�سحى  مل  �إذ�  بكثري،  و�أمــر  �أ�ــســو�أ 
ر�سدها  �إىل  لتعود  ومثقفيها  و�سعوبها  بحكامها 
بح�سد  و�قعية  ��سرت�تيجية  وت�سع  جديد  من 
�لعربية  �لدول  وطاقات  �إمكانيات  كل  وتوظيف 
ماليا و�قت�ساديا وع�سكريا �سمن تكامل يحمي 
�لإقليمية  لــلــدول  ي�سمح  ول  �جلميع  م�سالح 
وم�ستقبل  مبقدر�تنا  �لتالعب  �لكربى  و�لــدول 
عا�سمة  بــغــد�د  مــن  �لــبــد�يــة  ولتكن  �سعوبنا، 
قــرون  خلم�سة  �ل�ــســالمــيــة  �لعربية  �خلــالفــة 
وهو  �لر�سيد  هارون  خليفتها  يقف  كان  عندما 
متطرين  مــا  ــن  )�ي �ل�سماء  يف  �لغيوم  يناجي 
بغد�د  من  �بـــد�أو�  نقول  يل(  عائد�  فخر�جك 
لأنها كانت جرحكم �لأول �لذي ق�سم ظهوركم.

أ.خالد النعيمي

 كاتب وباحث �شيا�شي    
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الــــــدولــــــيــــــة والـــــــــعـــــــــالقـــــــــات   19 كــــــوفــــــيــــــد 

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب

�لأخــرييــن،  �لعقدين  �لــعــامل، خــالل  عــرف 
�أكــرث  �أو  مــعــقــدة  جــد  جيو�سيا�سية،  ــر�ت  ــوت ت
تعقيد� و�أكرث حدة من �سابقاتها، ب�سبب �لأزمة 
�ل�سرق  يف  �لع�سكرية  و�لتدخالت  �لقت�سادية، 
�لأو�سط و�فغان�ستان و�ليمن و�إفريقيا، و�نت�سار 
تنظيمات �إرهابية عابرة للقار�ت. وكذلك بزوغ 
قوى �قت�سادية جديدة. ويعترب ذلك خما�سا قد 

يتولد عنه عامل جديد وقوى و�أقطاب جديدة. 
ه�سا�سة  كــ�ــســفــت  ــوتـــر�ت،  ــتـ �لـ هـــذه  لــكــن 
و�سعف كل دول �لعامل وعجزها على �لت�سدي 
�سببه  م�سبوق،  غري  وجــودي  تهديد  ومو�جهة 
مر�س  �إىل  يف�سي  �لـــذي  كوفيد19  فــريو�ــس 
�ملتالزمة �لتنف�سية �حلادة �ل�سديدة و�لذي قتل 
عرب  �إن�سان  مليونني  من  �أكــرث  �ليوم  غاية  �إىل 
�سلال  وفر�س  �ملاليني،  ع�سر�ت  و�أ�ساب  �لعامل 
�ملو��سالت  وتقلي�س  م�سبوق  غري  �قت�ساديا 
و�أ�سبح  �لبطالة  ن�سبة  حجم  مــن  و�ــســاعــف 
تاأثري� مبا�سر� على �ل�سيا�سة و�لعالقات �لدولية 

و�لو�قع �جليو�سيا�سي و�جليو��سرت�تيجي.
وقد �ت�سح جليا �أن هذ� �لوباء �أ�سبح معادلة 
مركزية يف جدلية مع �جلو�سيا�سة �لعاملية، يوؤثر 
م�ستقبلية  خارطة  وير�سم  بها،  يتاأثر  كما  فيها 

للعامل بوترية مت�سارعة.
�ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  تقرير عن  وقد �سدر 
للتجارة و�لتنمية »�أونكتاد«، يو�سح �أن �لقت�ساد 
�لعاملي �سيخ�سر حو�يل ع�سرة تريليونات دولر 
من �إجمايل �لناجت �ملحلي نتيجة تف�سي �لوباء، 

وما تاله من �إجر�ء�ت �لإغالق.
ويــو�ــســح �لــتــقــريــر �أنـــه رغـــم �حــتــمــال منو 
ــام، مبــعــدل 4.7  ــع �لقــتــ�ــســاد �لــعــاملــي هــذ� �ل

مبا  يقل  �سيظل  �ملحلي  �لناجت  فــاإن  �ملــائــة،  يف 
ما  مع  باملقابل  دولر  تريليونات  ع�سرة  ن�سبته 
ما  وهــو  �جلائحة،  لــول  يتحقق  �أن  ميكن  كــان 
ثالث  لليابان،  �ملحلي  �لناجت  �سعف  نحو  يعادل 
�لتقرير  و�أو�سح نف�س  �لعامل.  �قت�ساد يف  �أكرب 
�سنة  �سجل  قد  �لعاملي  �لقت�ساد  �أن  �لأممــي 
�لأربعينات  �أو�ئل  منذ  له  �نكما�س  �أكرب   2020

من �لقرن �ملا�سي.
وحذرت �ملنظمة �لأممية �أن �لدول �ل�سغرية 
و�لكرث فقر� �ستعاين من تد�عيات �جلائحة، يف 
مالية  �إجــر�ء�ت  �تخذت  �لغنية  �لــدول  �أن  حني 
�سخمة لتحفيز �قت�ساد�تها كما فعلت �لوليات 
�ملتحدة �لمريكية، باإقر�ر حزمة حتفيز بقيمة 
��ستئناف  ت�سجيل  مت  كما  دولر،  تريليون   1.9

منو �لقت�ساد �ل�سيني يف �أو�خر �سنة 2020.
�لـــدول  �أن  �إىل  ــي  �لأممــ �لــتــقــريــر   و�أ�ـــســـار 
�لنامية تتحمل �جلزء �لأكرب من عبء �لرت�جع 
قدر�تها  حمدودية  ب�سبب  �لعاملي  �لقت�سادي 
�ملدفوعات  ميز�ن  على  �لقيود  وت�سديد  �ملالية 
وعـــدم كــفــاءة �لــدعــم �لـــدويل لــهــا، ممــا �أدى 
�لفردي  �لدخل  يف  �لرت�جعات  �أكرب  »�أحــد  �إىل 
وقالت  �ملحلي«.  �لناجت  �إجمايل  �إىل  بالن�سبة 
عن  �لناجمة  �لتد�عيات  �إن  »�أونكتاد«  منظمة 
حادة  كانت  �جلائحة،  لحتو�ء  �لقيود  فر�س 
على �لنحو �ملتوقع يف �لقت�ساد�ت �لنامية مثل 

�لفلبني وماليزيا.
ــر يف يناير  ــد ذكـ �لــــدويل ق �لــبــنــك  ــان  ــ  وك
�أنه يتوقع منو �لقت�ساد �لعاملي مبعدل  �ملا�سي 
توقع  �لعام �حلــايل، يف حني  �ملائة خالل  4 يف 
�سندوق �لنقد �لدويل منوه مبعدل 5.5 يف �ملائة 

خالل �لفرتة ذ�تها.
�جلائحة  �أن  �ملحللني،  بع�س  يرجح  وكما 
و�نــتــ�ــســارهــا يف �لـــوليـــات �ملــتــحــدة، كـــان لها 
تــر�مــب وظفر  دونــالــد  كــبــري� يف هــزميــة  دور� 
�لدميقر�طيني بالفوز يف �لنتخابات �لرئا�سية، 
ومغايرة  جديدة  مقاربات  �أما  �لباب  فتح  مما 

�لدولية،  �لعالقات  مع  �لمريكي  �لتعامل  يف 
كت�سعيد لهجة �لرئي�س جو بايدن جتاه �لرئي�س 
�لتفاق  ملف  وفتح  تــني،  بو  فالدمري  �لرو�سي 
�لنووي مع �إير�ن ودعوة كوريا �ل�سمالية للحو�ر، 
ب�سفقة  �سمي  ما  على  معلن  �لغري  و�لــرت�جــع 

�لقرن. 
م�سادر  �أعــلــنــت  للده�سة،  مثري  جــو  ويف 
�لوليات  ومنها  �ملتقدمة  �لدول  �أن  موثوقة  جد 
و�سناعة  لتطوير  حمــاولــة  �أيـــة  تعيق  �ملتحدة 
�لبلد�ن  يف  كورونا  لفريو�س  م�سادة  لقاحات 
�مل�سيطرة  �لقوى  �حتكار  يوؤكد  مما  �لنامية، 

لعائد�ت �لربح و�ملنفعة.
�ل�سر�عات  �أن  �أحد  على  يخفى  ل  �أنه  كما 
�حتدت بني م�سنعي �للقاحات، و�لتي جت�سدت 
بعينها  لقاحات  �سد  �ملغر�سة  �لــدعــايــات  يف 
ــي �ــســبــوتــنــيــك و�لــربيــطــاين  ــس ــرو� كــالــلــقــاح �ل

��سرت�زنيكا.
لقاح  و�سالمة  فعالية  يف  �لت�سكيك  وبعد 
�أ�سرت�زنيكا لعدة �أيام و�لتهديد بعدم ��ستعماله، 
كا�ستيك�س،  جان  �لفرن�سي،  �لوزر�ء  رئي�س  قال 
�إن فرن�سا �ست�ستاأنف ��ستخد�مه جمدد�، م�سيفا 
�سيتلقون  �لــذيــن  �أولــئــك  بــني  مــن  �سيكون  �أنــه 
»�ساأح�سل  �سحفي:  موؤمتر  يف  وقــال  �للقاح. 
بنف�سي على هذ� �للقاح لأظهر �أنه ميكننا �لثقة 
به«، بعد �إعالن هيئة تنظيم �لأدوية يف �لحتاد 
�أعلنت  كما  وفعال«.  »�آمــن  �للقاح  �أن  ــي  �لأوروب
�إغالق  فر�س  �خلمي�س،  �لفرن�سية،  �حلكومة 
16 مقاطعة فرن�سية،  تام جديد ملدة �سهر، يف 
تف�سي  من  للحد  ومنطقتها،  باري�س  بينها  من 
�لوباء �لذي تقرتب ح�سيلته من عتبة مئة �ألف 

وفاة يف �لبالد.
�لتي  �لـــقـــر�ء�ت  بع�س  مــن  �لــرغــم  وعــلــى 
متيل �ىل نظرية �ملوؤ�مرة، �إل �أن جائحة كوفيد 
و�أثـــرت  �لــو�قــع  ــس  �أر�ـ على  حا�سل  تبقى   19
ول ز�لــت تــوؤثــر يف �لــعــالقــات بــني �لـــدول على 
�ستاأثر  بل  �لقت�سادي و�جليو�سيا�سي،  �مل�ستوى 
وروؤيتهم  �لب�سر  ثقافات  حمالة  ل  م�ستقبال، 

للحياة وللعامل.
و�أخري�، ل �سك �أن �جلائحة �لعاملية �حلالية 
�ل�سيا�سة  يف  م�سبوق  وغري  كبري  ب�سكل  �ستوؤثر 
بزوغ  يف  و�ست�سرع  �لدولية  و�لعالقات  �لعاملية 
وخمتلفة  جديدة  حمدد�ت  حتكمه  جديد  عامل 

عن ما �سيعرف بالعهد �ل�سابق.
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السياسة

إبـــــــــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة
ــكــــان لـــلـــعـــراق ــيــ ــاتــ ــا الــــفــ ــ ــابـ ــ قــــــــــراءة فـــــي زيــــــــــارة بـ

أ.نسيم قبها

زيارته  فر�ن�سي�سكو،  �لفاتيكان  بابا  �ختتم 
�لـــعـــر�ق،  �إىل  ــاريــخــيــة«  ــت ـــ«�ل ب و�ــســفــت  ــي  ــت �ل
تفر�سه  ما  رغــم  �أيــام،  �أربعة  ��ستمرت  و�لتي 
�ل�سعوب  على  و�إغــالق  ت�سييق  من  �حلكومات 
ب�سبب »وباء« كورونا، ويف �لوقت �لذي تت�ساعد 
�لتي  �ل�ساروخية  و�لهجمات  �لتفجري�ت  فيه 
�لبابا  توجه  حيث  �لــر�فــديــن.  بــالد  ت�سهدها 
و�لنجف،  )بــغــد�د،  عر�قية  حمافظات   5 �إىل 
خاللها  و�لتقى  و�أربــيــل(  و�ملو�سل،  قــار،  وذي 
�لوزر�ء  ورئي�س  رئي�س �جلمهورية برهم �سالح 

م�سطفى �لكاظمي وقادة �لأكر�د.
ويف �ليوم �لثاين، توجه �إىل �لنجف )جنوًبا( 
علي  �ل�سيعي  �ملرجع  مع  »تاريخيًّا«  لقاًء  وعقد 
�ل�سي�ستاين. ثم توجه �إىل مدينة »�أور« �لأثرية، 
عليه  �إبــر�هــيــم  �لنبي  مهد  �أنــهــا  ُيعتقد  �لــتــي 
�ل�سالم، و�أقام هناك �سالة موحدة بني �لأديان 
�لإ�ــســالمــي،  �لــديــن  عــن  ممثلون  فيها  �ــســارك 

وخمتلف �ملذ�هب و�لطو�ئف �مل�سيحية.
ــارة ومــا بني  ــزي �ل ــر�ءة مــا ور�ء هــذه  قـ �إن 
متخ�ست  �لتي  و�لبيانات  �لت�سريحات  �سطور 
بها،  �ملحيطة  �لــظــروف  �إىل  وبالنظر  عنها، 
و�لتفا�سيل �مليد�نية للزيارة، وبالنظر �إىل و�قع 
�لبابا ودوره، وو�قع �لقادة �لعر�قيني �ل�سيا�سيني 
و�ل�سي�ستاين بوجه خا�س، يت�سح �أن زيارة �لبابا 
هي مهمة لت�سويق جملة من �ملفاهيم و�لق�سايا.
ــارة هو  ــزي �ل مــن  �لأ�ــســا�ــس  �لــهــدف  �أن  �إذ 
مظلة  حتــت  �لديني  �لت�سارك  ملــبــد�أ  �لــرتويــج 
ــي ُوظــفــت يف  ــت ــة« �ل ــمــي ــر�هــي »�لـــديـــانـــات �لإب

�لكيان  مع  و�لتطبيع  �لتحالف  �تفاقات  ت�سويغ 
زيــارة  تكن  مل  ــذ�  ول لفــت،  ب�سكل  �ل�سهيوين 
�لنبي  �إىل  ترمز  �لتي  �أور  مدينة  �إىل  �لبابا 
�إىل  �لزيارة  هذه  تهدف  كما  بريئة.  �إبر�هيم 
تعنى  �لتي  �لليرب�لية  للدميقر�طية  �لــرتويــج 
ــر�د و�لأقــلــيــات و�حــتــو�ء �لأديـــان،  بحقوق �لأفـ
على  تــقــف  �أنــهــا  بــاعــتــبــار  �لعلمانية  ــخ  ــر�ــسّ وُت
ــان  و�لأديـ �لــطــو�ئــف  كافة  مــن  و�حـــدة  م�سافة 
بزعمهم، وهو �لنهج �لذي يعتزم بايدن تفعيله 
ت�سكيل  �إعادة  �لناعمة يف  �لقوة  �أ�ساليب  �سمن 
ذلك  ومــن  و�سيا�سيًّا،  ا  فكريًّ �لأو�ــســط  �ل�سرق 
مبقت�سى  قم  حــوزة  مقابل  �لنجف  حــوزة  دعم 
�ملرحلة �ل�سيا�سية �لقائمة، و�لتي تتطلب �إ�سفاء 
وتهمي�س  �لنجف،  حوزة  على  �لر�سمية  �ل�سفة 
�إير�ن على  تاأثري  �لإير�نية؛ لإ�سعاف  حوزة قم 
تاأثريها  وحتجيم  �لعر�قية،  �ل�سيا�سية  �لقوى 
�لذي  �ل�سي�ستاين  ل�سالح  �ملنطقة  يف  �ملذهبي 
�أ�سا�س  على  �ل�سعبي  �حل�سد  قــوى  بفرز  يقوم 
�لكاظمي،  حلكومة  و�لتبعية  ملرجعيته  �ملــو�لة 
�حلل  ل�سالح  �لإيــر�ين  �لــدور  حتجيم  وكذلك 
يف  �ل�سهيوين  �لكيان  يدمج  �لــذي  �لإقليمي 
لل�سرق  �لن�سيج �ملجتمعي و�لقت�سادي و�لأمني 

�لأو�سط.
�إذ� كانت هذه  و�لأخــطــر مــن ذلــك هــو مــا 
�أمريكا،  فيه  تلجاأ  قد  خمطًطا  ت�سبق  �لزيارة 

�لنــتــخــابــيــة  �لـــظـــروف  ظــل  ــيــل يف  ــر�ئ �إ�ــس �أو 
�لإ�سر�ئيلية ل�سرب �إير�ن و�إرغامها على �لعودة 
�إىل مربعها �لوظيفي، وهو ما يجعل مهمة �لبابا 
ا يف �إطار جتريد �إير�ن من �أدو�تها  تندرج �أي�سً
يف  �لأمــريكــيــة  �مل�سالح  وجتنيب  وحتييدهم 
�لعر�ق من تد�عيات �أي �أزمة مرتقبة. وبخا�سة 
و�أن �لفاتيكان قد لعب �أدو�ًر� مركزية يف خدمة 
و«�إ�سر�ئيل«  �ملتحدة  �لوليات  و�أهد�ف  م�سالح 
يف ق�سايا عديدة، نحو »تدويل �لقد�س« و�إبر�ء 
ا خدمة  �ليهود من »دم �مل�سيح«. ومن ذلك �أي�سً
�لحتاد  تفكيك  يف  �ملتحدة  للوليات  �لفاتيكان 
�ملخابر�ت  وكالة  تقرير  ذكر  حيث  �ل�سوفييتي، 
عام  منذ  �ل�سرية  عنه  رفعت  ــذي  �ل �ملركزية 
�إحــيــاء  �سيعيد  �لــبــولــنــدي  »�لــبــابــا  �أن   1978
�لتي يحتلها  �لقومية يف بولند� و�لدول �لأخرى 
خطرًي�  حتدًيا  ي�سكل  مما  �ل�سوفييتي  �لحتــاد 
لل�سوفييت«، �إذ متكن �لرئي�س ريغان من ت�سخري 
عرب  �ل�سوفييتي  �لحتــاد  تقوي�س  يف  �لفاتيكان 
رئي�س  كي�سي  ويــلــيــام  مــع  �لفاتيكان  تــو��ــســل 

�ل�ستخبار�ت �ملركزية.
�ل�سالم«  �إىل  »�لد�عي  �لبابا  هذ�  �أن  على 
�سد   ،2013 عام  يف  �سغط  �لــذي  هو  حتديًد�، 
�لتدخل �لع�سكري يف �سوريا رًد� على ��ستخد�م 
وذلك  �ل�سعب،  �سد  كيماوية  �أ�سلحة  �لنظام 
�لتدخل  عدم  �ملتحدة  �لوليات  �ختارت  عندما 
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يوما بعد �آخر تتفاقم م�سكالتنا كاأمة يف خ�سم بحر متالطم من �أطماع 
�لقوى �لكربى و�ملعادية لنهو�س �لأمة �لعربية. فنظرة �سريعة على �و�ساع 
للهيمنة  �لفر�س  يتحينون  �لذين  �أعد�ءها  �ل  ت�سر  ل  فاأنها  �لعربي  �لوطن 
�لأنظمة  تكون  ولالأ�سف  �لعربي،  �سعبنا  وثرو�ت  مقدر�ت  على  و�ل�سيطرة 
�لعربية على �لدو�م هي �لعامل �مل�ساعد للقوى �لكربى يف تنفيذ م�ساعيها 
و�طماعها، و�ل�سو�هد كثرية ونتائجها �لكارثية ل ز�لت ت�سكل معاناة كربى 

لل�سعب �لعربي. 
�لر�سمي  �لنظام  يف  �ل�سدع  ر�أب  يف  دور�  لها  �لعربية  جامعتنا  فال 
�لعربية، لكونها هي �لأخرى عاجزة عن مد�و�ت م�ساكلها كمنظمة �سيا�سية 
عربية تاأخذ على عاتقها تنقية �لجو�ء �لعربية  للو�سول �ىل �هد�فها �ملعلنة 
�لعربية منها، وكل  �لعاملية وحتى  �لأحد�ث  �إز�ء  �لعرب،  يف توحيد مو�قف 
هذ� نتيجة �ن �لنظام �لر�سمي �لعربي �ملرتبط يف �غلبه مب�سالح وتفاهمات 
لرب�مج  تنفيذ  �أدو�ت  �لأنظمة  هذه  من  جعلت  �لكربى،  للقوى  وتبعية 

وخمططات �أعد�ء �لأمة. 
�إن غزو و�حتالل �لعر�ق خارج �ل�سرعية �لدولية يف ني�سان 2003 كان مع 
�أنظمة عربية، ول ز�ل يعاين �سعبه �لمرين  �لأ�سف مبباركة وم�ساركة من 
مقومات  كل  وتدمري  و�لطائفية  �لف�ساد  وتف�سي  �ملوؤ�س�سات  دولة  غياب  من 
�لنهو�س، وبذلك �أخرج �لعر�ق من د�ئرة �ل�سر�ع �لعربي �ل�سهيوين وهو 
�لذي كان ي�سكل قوة فاعلة يف �لت�سدي للعدو�نية �لمربيالية، وقوة ع�سكرية 
و�قت�سادية لها ثقلها وتاأثريها عربيا و�إقليميا. و�ذ� كان هذ� حال �لعر�ق 
�ليوم، فاإن كل من ليبيا و�سوريا و�ليمن وتون�س و�ل�سود�ن هي لي�ست باأف�سل  
حال منه، ولو نظرنا �إىل �أو�ساع كل �لدول �لعربية لوجدنا �أن جميع �لأنظمة 
مب�سروع  يعرف  ما  �أو  �لأمريكي  �مل�سروع  تو�فق  �أنظمة  هي  �ليوم  �لقائمة 
برنارد لوي�س و�لذي يهدف �إىل جتز�أة �ملجز�أ وتق�سيم �ملق�سم  و�سول جلعل 

�لكيان �ل�سهيوين هو �لقوة �لوحيدة �لفاعلة يف �لوطن �لعربي.
وكان من نتائج غزو وتدمري �لعر�ق وعدو�ن �لناتو على ليبيا وما يجري 
على �لأر�س �ل�سورية من تدخل �قليمي و�مريكي رو�سي، وما يدور يف �ليمن 
�جلو�ر  بتدخل  �سمح  و�لذي  �لعربي  �لر�سمي  �لنظام  �سعف  ب�سبب  كله 
لت�سفية  �ساحة  �لعربية  �لأر�س  وجعل  �لدول،  لإر�د�ت  و�لر�سوخ  �لإقليمي 

ح�ساباتها ومن دماء �سباب �لأمة.
فاأين نحن �ليوم؟ و�ين دورنا �لعربي �ملوؤثر؟ و�ىل �ين نحن �سائرون؟

ت�ساوؤلت تبحث عن �إجابات �سريحة �سيقولها �ل�سعب �لعربي قريبا وقبل 
فو�ت �لأو�ن.

أ. علي الزبيدي

اين نحن والى 
اين سائرون؟

في الصميم

 كاتب وروائي فل�شطيني    �شحفي من العراق

ع�سكرًيا يف ذلك �لوقت، حيث خدم هذ� �لبابا �ملنتحل �سفة »حمامة 
لإطالع  �لبابويني  �لدبلوما�سيني  �إىل  باإيعازه  �أوباما  �لرئي�س  �سالم« 
للتدخل  �لر�ف�س  �لبابا  موقف  على  �أجنبًيا  �سفرًي�   70 من  �أكــرث 
�لع�سكري يف �سوريا، وقد �أبدت �إير�ن �إعجابها بال�سلوب �لذي �تبعه 

�لبابا لإيقاف �ل�سربات �جلوية على �لنظام �ل�سوري يف حينه.
وبالإ�سافة �إىل ذلك كله، فاإن زيارة �لبابا تبعث بر�سالة دعم لأتباع 
�ملذهب �ل�سيعي يف دول �خلليج �لعربي و�لأقليات �لدينية يف �لعامل 
تدخل  لتربير  �أر�سية  �لدينية  �لأقليات  ت�سكل حماية  �إذ  �لإ�سالمي. 
وتق�سيمها  �مل�سلمني  بالد  يف  �ل�ستعمارية  و�لدول  �ملتحدة  �لوليات 
بحجة حماية مقد�ساتها و�لأقليات �لدينية �أو �لعرقية با�سم �حلرية 
بهجرة  بريطانيا  �سمحت  عندما  ح�سل  قد  وهذ�  و�لدميوقر�طية. 
�لنف�سال  وطلبو�  �لأغلبية  �أ�سحو�  حتى  �سنغافورة  �إىل  �ل�سينيني 
وهو  �ل�سرقية  وتيمور  �ل�سود�ن  جنوب  بف�سل  وح�سل  ماليزيا.  عن 
قيد �لعمل يف �ملناطق �لكردية، ومناطق �لأمازيغ �جلز�ئرية ومناطق 
�لتدخل  قانون  �لأمريكي  �لكوجنر�س  �سن  ولهذ�  �ليمن.  يف  �ل�سيعة 

حلماية �لقليات �لدينية.
�لدر��سية  �ملــنــاهــج  تغيري  يــجــري  �أيــ�ــســا  �لــعــنــو�ن  ــذ�  ه ــت  وحت
يف  �ملفاهيم  وتغيري  �لنبوية  و�لأحــاديــث  �لقر�آنية  �لآيـــات  وحــذف 
بالد �مل�سلمني، وبخا�سة يف منطقة �خلليج وبالد �ل�سام متاهًيا مع 
فيما  �ل�سهاينة.  مع  �لتحالف  و�تفاق  �ملزعوم  »�لإبر�هيمي«  �لدين 
تعاين �لأقليات �مل�سلمة حتى لو كانت �أوروبية �لأ�سل من �ل�سطهاد 

و�لتمييز يف بلد�ن �أدعياء �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان.
و��ستعالء  تفاخر  بر�سالة  �لعر�ق  �إىل  �لبابا  زيــارة  وتبعث  كما 
�أحيطت بهالة من �لتعظيم و�لإكبار ت�ستمد  �أن زيارته �لتي  باعتبار 
�لعبا�سية،  �خلالفة  حلا�سرة  زيارة  كونها  من  »�لتاريخية«  �سفتها 
�لتي كان يتودد يف زمانها رئي�س �لدولة �لرومانية »�ملقد�سة« �سارملان 

يف �لقرن �لثامن خلليفة �مل�سلمني »هارون �لر�سيد«.
عيون  يف  �لغرَب  ن  ُيزيِّ �أن  ا  �أي�سً �لزيارة  هذه  من  �لبابا  وياأمل 
�مل�سلمني، و�أن مي�سح �آثار �جلر�ئم �لغربية �لهمجية �لتي �أكد جورج 
�لبابا  ــارة  زي �أن  كما  و�ل�سليبي.  �ل�ستعماري  طابعها  على  بو�س 
لل�سي�ستاين �سخ�سيًّا، هي تقدير ووفاء خلدماته �لتي قدمها للوليات 
�ملتحدة، حينما دعا �أهل �لعر�ق �إىل �لتعاون مع �أمريكا وعدم قتالها 
يف �آب/�أغ�سط�س 2003، ف�ساًل عن خدمته لأمريكا ب�سعيه �ملتو��سل 
�إىل تفكيك �حل�سد �ل�سعبي ودجمه باأجهزة �لدولة وف�سله عن �إير�ن 

يف �لوقت �حلا�سر.
بد�أته  ما  ت�ستكمل  �أنها  �لزيارة  هذه  يف  ما  �أبــرز  �أن  و�حلقيقة 
�أمريكا يف �لإمار�ت قبل �سنتني، عندما �لتقى بابا �لفاتيكان ب�سيخ 
�لإن�سانية«،  �لأخوة  »وثيقة  بـ  ت�سمى  �لطيب، ووقعا ما  �أحمد  �لأزهر 

و�لتي �أ�س�ست ملا ي�سمى بفكرة »�لدين �لإبر�هيمي«..
د�عمة  علمانية  �سهيونية  �سليبية  بحملة  �أ�سبه  �لزيارة  هذه  �إن 
�إذللهم  بغر�س  وثقافتهم،  �مل�سلمني  بــالد  على  �لرببرية  للحملة 
وحمو هويتهم و��ستعبادهم للغرب �ملجرم وعمالئه وقيمه �لليرب�لية 

�لهابطة، �لتي  جتعل من بالدنا حقل جتارب لهم.
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االقتصاد

�لمريكية  �ملتحدة  �لــوليــات  �ن  �سك  ل    
منذ  �لتكنولوجية  �لــثــورة  عر�س  على  تربعت 
عدة  جمــالت  ويف  �لع�سرين،  �لــقــرن  بــد�يــات 
خا�سة يف �لتكنولوجيا �لع�سكرية وغزو �لف�ساء 
ثم ما يعرف بثورة �لت�سالت و�لنرتنت، و�ليوم 
��سبحت  �لتي  �ل�سني  مع  مو�جهة  يف  ��سبحت 
حتتل �ل�سد�رة يف جمال �لريادة �لتكنولوجية، 
�ل�ــســطــنــاعــي  ــاء  ــ ــذك ــ �ل ــات  ــي ــن ــق ت بـــل يف  ل 
�لبيئة«،  �لتعبري »�سديقة  �إن جاز  و�لتكنولوجيا 
ويف جمالت عدة ي�سعب تعد�دها �مام حركة 

أ.د. غسان الطالب

�ل�سني،  تقودها  �لتي  �ملت�سارعة  �لبــتــكــار�ت 
ــاوف �لـــوليـــات �ملــتــحــدة  ــرث مـــا يــثــري خمــ ــ و�ك
�لتكنولوجيا  ف�ساء  يف  �ل�سني  ولوج  �لمريكية 
عليه  هيمنت  �لــذي  �لف�ساء  هــذ�  �لع�سكرية، 
�لذي  �لوقت  �لزمن يف  من  عقود  طيلة  �مريكا 
متيزت فيه �ل�سني بالتنوع �لتكنولوجي يف كافة 
�لع�سكرية،  �لتكنولوجيا  جانب  �ىل  �لقطاعات 
وكرد فعل للوليات �ملتحدة وحماية تفوقها �لذي 
��سبح حمل �سك �مام �لعمالق �ل�سيني، �سعت 
�لعلمي و��ستقطاب  �لبحث  لزيادة �لنفاق على 
خا�سة  �خلارجي  �لعامل  من  و�لباحثني  �لعلماء 
ــدول �لأ�ــســيــويــة، ودعــم  ــ مــن �لــهــنــد وبــعــ�ــس �ل
�لقيود  ت�سديد  ثم  و�لبــتــكــار،  �لتطوير  جهود 
�إل  �ل�سني.  مع  �ملتعاملة  �ل�سركات  كافة  على 
تبدو مالحمها  �لباردة  �ن حقيقة هذه �حلرب 
طويلة  ل�سنو�ت  عملت  �لــتــي  �ل�سني  ل�سالح 
�لوليات  عك�س  على  �سجيج،  ودون  �سمت  يف 
على  �نعك�ست  حروب  يف  �نهمكت  �لتي  �ملتحدة 
كانت  بينما  �لباهظة،  بالتكاليف  �قت�سادها 
�ل�سني منهمكة يف بر�مج �لبتكار�ت و�لتطوير 
�ساهد  و�آخـــر  �لــيــوم،  نــر�هــا  كما  �لتكنولوجي 
كانت  �لمريكية  �لتكنولوجيا  على  على متيزها 
�لتكنولوجيا  بعمالق  �ملتعلقة  �ل�سر�ئح  معركة 
متيزت  �لــتــي  »هــــو�وي«  �سركة  وهــو  �لرقمية 

تكنولوجيا  جمال  يف  �لمريكية  �ل�سركات  على 
ملوقع  تهديد  مبثابة  هــذ�  وكـــات  �لتــ�ــســالت، 
�مريكا �لتي تربعت عليها لعدة عقود من �لزمن 
يعني  وهذ�  �لتكنولوجيا،  و�سناعة  �لبتكار  يف 
�ل�ستمر�ر  من  �لمريكية  �ل�سركات  قدرة  عدم 
»�جليل  لتكنولوجيا  و�حتكارها  هيمنتها  يف 
جمال  ويف  �ملحمولة،  و�لهو�تف   ”G5 �خلام�س 
�حلو�سبة �ل�سحابية و�لتجارة �لإلكرتونية، حيث 
ب�سكل  ومت�سارعة  �سديدة  �ملناف�سة  ��سبحت 
�إد�رة  ��سطر  مما  �ل�سني،  قبل  من  جد�  كبري 
باأن  �لقول  تر�مب،  حينهاـ  ـ  �لمريكي  �لرئي�س 
عمالق �لت�سالت هو�وي يهيمن عليها �جلي�س 
تكنولوجيا  قطاع  يف  �ل�سركات  وبع�س  �ل�سيني 
�لقر�ر  �سانعي  يخيف  مــا  ــذ�  وه �لتــ�ــســالت، 
�لهــد�ف  من  �لمريكية  �ملتحدة  �لــوليــات  يف 
يف  �ل�سينية،  �لتكنولوجيا  ل�سركات  �لع�سكرية 
�لوقت �لذي دعا فيه تر�مب �إىل زيادة �لت�سنيع 
عالية  ر�سوم  وفر�س  �لأمريكية،  �لأر��سى  على 
�ملناف�س  ملــو�جــهــة  �ل�سينية  �لــبــ�ــســائــع  عــلــى 
يف  �ل�سني  تفوق  �ن  مدعيا  �لعمالق  �ل�سيني 
تهديد�  يعترب  �لتــ�ــســالت  تكنولوجيا  قــطــاع 
خماطر  يوجد  و�نــه  �لمريكي  �لقومي  لالأمن 
�منية من ��ستخد�م ميثله �لعتماد على و�سائل 
زج  حمــاول  هــو�وي،  �سركة  �نتاج  من  ومعد�ت 

الـــصـــني والــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة االمـــريـــكـــيـــة
الحرب االقتصادية والسباق التكنولوجي
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

ومقاطعة  �ل�سر�ع  هذ�  يف  �لوروبيني  �سركائه 
منتجات هو�وي. 

�لتوتر و�سد �لع�ساب �سهدها   مرحلة من 
�لقت�سادية  �حلرب  تطور�ت  ومر�قبة  �لعامل، 
تر�مب،  �لرئي�س  حقبة  يف  وو��سنطن  بكني  بني 
لياأتي �لرئي�س �جلديد للبيت �لبي�س جو بايدن 
�لعلمي  �لبحث  برت�جع  �خللل  معاجلة  حمــاول 
�ل�سطناعي،  و�لــذكــاء  بالتكنولوجيا  �ملتعلق 
لت�ستعيد  دولر  مليار   300 مبلغ  بر�سد  وذلــك 
بدت  �لتي  �لتناف�سية  مكانتها  �ملتحدة  �لوليات 
و�ن�سغالها  �ل�سني،  مناف�ستها  �مــام  تخ�سرها 
باملهام �لع�سكرية خارج حدودها كما هو معلوم، 
�فغان�ستان  يف  بنهاية  تــوحــي  ل  �لــتــي  حربها 
�لعامل  حــول  عــدة  ومناطق  و�ــســوريــا  ــعــر�ق  و�ل
ي�سعب تعد�دها، جاء بايدن ليقول باأن �لوليات 
�لعامل  قــيــادة  يف  مكانتها  تــربح  لــن  �ملــتــحــدة 
�لقطاع  يف  �مل�ستثمرين  لكافة  �لدعوة  وموجها 
�خلا�س لالإ�ستثمار يف قطاع �لتكنولوجيا وذلك 
بهدف حتقيق �لتو�زن مع �ل�سني و�عد� �ياهم 

بتقدمي �لدعم �لالزم لهم يف هذ� �لقطاع.    
 مــن جــانــب �خـــر نـــرى �ن حــجــم �لنــفــاق 
�ل  يقارب  �لتكنولوجيا  �سناعة  على  �ل�سيني 
500 مليار دولر �مريكي �ي ما يقارب �ل  14% 
�لتكنولوجيا،  �سناعة  على  �لعاملي  �لنفاق  من 
قبل  ما  دولر  تريليون   3.79 ب  يقدر  و�لــذي 
�لنفاق  حجم  يقدر  باملقابل  كــورونــا  جائحة 
بينما  دولر،  مليار   540 �ل  بحدود  �لمريكي 
با�ستثمار  نيتها  عن  بالعالن  �ل�سني  �سارعت 
2.5 يف �ملائة من ناجتها �ملحلي �لإجمايل على 
�لأبحاث، مما يوؤهلها لتحتل �ملرتبة �لوىل عامليا 
ويجعلها تتفوق على �لوليات �ملتحدة من حيث 
�لإنفاق �لكلي على قطاع �لتكنولوجيا، وهذ� ما 
دفع �لرئي�س �لمريكي جو بايدن بالتعهد بدعم 
�ملناف�سة  �مريكا  تخ�سر  ل  حتى  �لقطاع  هــذ� 

�لقت�ساد  على  و�نعكا�ساته  �لقطاع  هــذ�  يف 
�لد�خلي لأمريكا وعالقاتها مع حلفائها يف 

جمال �ل�سناعة �لتكنولوجية. 
يف و�قــــع �لمــــر فــــاإن �لـــوليـــات 

ــت حتـــاول  ــ ــحــدة �ــســعــت ول ز�ل �ملــت
�لقوية  �ل�سينية  �لندفاعة  �حتو�ء 
و�حلد  �لتكنولوجي  �لتفوق  باإجتاه 
ــذ� �لــقــطــاع  ــ ــن قـــدر�تـــهـــا يف ه مـ
وذلــك  �سليمة  غــري  مــنــافــ�ــســة  يف 
�لهيمنة  يف  ��سلوبها  باإ�ستخد�م 

�ل�سوق  �آلــيــة  يف  �ملبا�سر  و�لــتــدخــل 
�نتهجه  �لذي  �ل�سلوب  يف  ر�أينا  كما 

يف  تر�مب  �ل�سابق  �لمريكي  �لرئي�س 
باملقابل مل  �سركة هو�وي،  معاجلة ق�سية 

فاأطلقت  هــذه  �ندفاعتها  يف  �ل�سني  تــرتدد 
جمال  يف  �ساملة  ��سرت�تيجية   2017 �لعام  يف 
“�لروبوتات  جمــال  يف  �ل�سطناعي  ــذكــاء  �ل
�لطبي  و�لت�سخي�س  �لــذكــيــة  �ل�ــســطــنــاعــيــة 
�لع�سبية  �ل�سبكة  معاجلة  رقائق  كذلك  �لذكي 
�ملجالت  من  و�لعديد  �لذكية”،  �ل�سطناعية 
�لخرى مبا فيها �لف�ساء و�لطري�ن و�ل�سيار�ت 
ذ�تــيــة �لــقــيــادة ثــم قــطــاع �لــطــاقــة و�لجــهــزة 
�لع�سكرية، وكانت قبل ذلك يف �لعام 2015 قد 
�علنت عن ��سرت�تيجية تهدف لزيادة قدر�تها 
�سعار  حتت  �لتكنولوجيا  قطاع  يف  �لتناف�سية 
رد  بذلك  متحدية   ،”2025 �ل�سني  يف  “�سنع 
��سر�ر  ب�سرقة  يتهمها  �لــذي  �لمريكي  �لفعل 
�لتكنولوجيا  بناء  يف  �لتكنولوجية  �بتكار�تها 
لقو�نني  و�نتهاكها  تقليدها  �و  بها  �خلا�سة 

�مللكية �لفكرية.     
هذه  �لتكنولوجيا  حرب  يف  لالإنتباه  �مللفت 
من  طلبت  �ملــتــحــدة  �لــوليــات  ــاأن  بـ �لطاحنة 
وعدم  �ل�سينية  �لتكنولوجيا  مبقاطعة  حلفائها 
باإ�ستثناء  �لتحتية  �لبنية  بناء  يف  م�ساعدتها 

فل�سطني  ــس  لأر�ــ �ملــحــتــل  �ل�سهيوين  �لــكــيــان 
عالقات  توجد  حيث  يعقوب”،  نف�س  يف  “ملاآرب 
�ملنتجات  ــام  �مــ مــفــتــوحــة  ــه  ــو�ق ــس و�� ــة  جتــاري
يف  �ل�سني  فدخلت  �ل�سينية،  �لتكنولوجية 
و�ملياه  �لطاقة  مثل  مهمة  �قت�سادية  قطاعات 
فر�سها  �لتي  وبال�سروط  و�لت�سالت  و�ملو�نئ 

هذ� �لكيان لتو�جدهم.
ف�سل  هنالك  �لعربية  �ملنطقة  يخ�س  فيما 
�قت�سادي مريب، تطور �سكلي يف بع�س مظاهر 
�حلياة ولكنه فاقد للتنمية �حلقيقية �مل�ستد�مة، 
�لوقت  يف  �لتكنولوجية  للمنتجات  وم�ستهلك 
�هتمامها  عدم  تظهر  �مريكا  فيه  بــد�أت  �لذي 
باملنطقة �لعربية وخا�سة بلد�ن �خلليج �لعربي 
منذ عهد �وباما حتى �نتهاء رئا�سة ترمب، هنا 
مللىء  �ملنطقة  جتــاه  بالتحرك  �ل�سني  بـــد�أت 
وي�سيل  ملنتجاتها  ��سو�ق جديدة  و�يجاد  �لفر�غ 
لتوفر  خا�سة  �لبلد�ن  بهذه  لال�ستثمار  لعابها 
روؤو�س �لمو�ل �لطائلة و�ملتوفرة يف �ل�سناديق 
�ل�سر  يكمن  وهنا   ، �لبلد�ن  لهذه  �ل�ستثمارية 
عالقات  لبناء  �ل�سهيوين  �لكيان  حتــرك  يف 
ظاهرها �قت�سادي مع بع�س هذه �لقطار وهذ� 
تو�سع  عــن  �لمريكي  �لــطــرف  غ�س  يف�سر  مــا 
�لقت�سادية  عالقاته  يف  �ل�سهيوين  �لكيان 
دول  تتحول  �ملجال لن  يتيح  �ل�سني، ومما  مع 
ل�ساحة  �ملنطقة  دول  وبع�س  �لعربي  �خلليج 
حرب �قت�سادية بني �مريكا و�ل�سني يكون فيها 
�لكيان �ل�سهيوين �لر�بح �لوحيد فيما لو تخلت 
مع  �ملو�جهة  وخ�سرت  م�سروعها  عن  �مريكا 

�ل�سني..فلننتظر.
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يف عدد �ل�ســهر �ملا�سي من جملة »كل �لعرب« 
ذهبنا �إىل �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل: كيف �أ�سحى �أد�ء 
منظمة �لأمم �ملتحدة منذ بد�ية �لت�ســعينيات من 
�لقــرن �ملا�ســي و�سول �إىل �لآن؟ وقــد �نتهى هذ� 
�ل�سوؤ�ل �إىل �أن هذ� �لأد�ء كان متباينا: ناجحا يف 
�أحيــان وفا�ســال يف �أحيان �أخــرى جر�ء مدخالت 
عامــة و�أخرى خا�ســة. يف هذ� �لعــدد من �ملجلة، 
�ســنعمد، �إ�ستكمال لل�ســوؤ�ل �لأول �إىل �لإجابة عن 
�ل�ســوؤ�ل �لتايل: كيف ميكــن و/�أو يحتمل �أن تكون 
م�ســاهد م�ســتقبالت حا�ســر �د�ء منظمــة �لأمم 

�ملتحدة يف عام 2030؟
�بتــد�ًء، نقــول �أن �مل�ســتقبل ل يقبــل �لإنغالق 
على م�ســهد حتمي و�حد لأنه لي�س جمرد �إمتد�د� 
تلقائيا وحتميا ملعطيات و�أجتاهات �ملا�سي، و�إمنا 
يتميز بالإنفتاح على عدد من �مل�ســاهد، ول�ســيما 
تلك �ملمكنــة، و/�أو �ملحتملة، و/�أو �ملرغوب فيها. 
ومن هنا مل ُيعد ��ســتخد�م كلمة �مل�ستقبل ب�سيغة 
�لوقــت  بــني جــل �مل�ســتقبليني يف  �ملفــرد �ســائعا 
�حلا�ســر، و�إمنــا كلمة �مل�ســتقبالت بد�لة �جلمع. 
ومما �ســاعد على حتول �لتفكري يف �مل�ســتقبل من 
د�لــة �ملفرد �إىل د�لة �جلمــع حتول �أهتمام �لعلوم 
�لإجتماعيــة يف نهاية �لعقد �ل�ساد�ــس �ملا�سي من 

أ.د. مازن الرمضاني

�لأخــذ بالنظريــة �لو�سعية وروؤيتهــا للعلم و�لعامل 
وكاأنهما �ل�سئ ذ�ته �إىل ما ي�سار �إليه �لآن مبا بعد 
�لو�سعيــة، �لتــي تــدرك �لعلم و�لعــامل من منظور 

تعددي.
�أي�ســا  �إن هــذه �لروؤيــة �لتعدديــة تن�ســحب    
علــى مو�سوعنــا، �أي منظمــة �لأمم �ملتحــدة. لذ� 
نرى �أن م�ســتقبالت هــذه �ملنظمة �لدولية يف عام 
2030 تتــوزع على ثالثة م�ســاهد بديلــة، هي: �إما 
م�سهد ��ستبد�لها مبنظمة دولية �أخرى، �أو م�سهد 
�إ�سالحهــا، �أو م�ســهد �إ�ســتمر�ر و�قعهــا �لر�هن. 
و�سنتناول كل من هذه �مل�ساهد يف �أدناه، وب�سمنه 
�مل�ســهد �لذي نرى �أنه �ســيكون ل�سيقا بها يف عام 

.2030
1 ـ م�ســهد �أ�ســتبد�ل منظمــة �لأمم �ملتحــدة 

مبنظمة دولية �أخرى
يجــد هــذ� �مل�ســهد ما يدعمــه تاريخيــا. فبعد 
�إنتهــاء �حلــرب �لعاملية �لثانية يف عــام 1945 مت 
�إ�ســتبد�ل ع�سبــة �لأمم مبنظمــة �لأمم �ملتحدة. 
ومــرد ذلك ف�ســل �لأوىل يف �حليلولــة دون �إندلع 
�حلــرب �لعامليــة �لثانية، وهو �لأمــر �لذي �ف�ست 
�إليــه خمرجــات ثمــة مدخــالت مهمــة متفاعلــة: 
�أولهــا، حتــول �لع�سبــة �إىل جمرد ع�سبــة للدول 

�ملنت�ســرة يف �حلــرب �لعامليــة �لأوىل. وثانيهــا، 
�إفتقارهــا للقــوة �لع�ســكرية �لذ�تيــة، �لتــي تتيــح 
لهــا تنفيــذ قر�ر�تهــا. وثالثهــا، خمرجــات �أزمــة 
�لك�ســاد �لقت�سادي، �لذي �ســمل �لعامل يف وقته. 
ور�بعها، بروز �لنظم �لنازية و�لفا�سية. وخام�سا، 
�ســباق �لت�ســلح. ومــن هنــا كان �إ�ســتبد�ل ع�سبة 
�لأمم مبنظمــة �أخرى �سروريــا من منظور �لقوى 
�ملنت�ســرة يف �حلرب �لعاملية �لثانية. ومما �ســهل 
ذلك �لتو�فق �آنــذ�ك بني هذه �لقوى على توظيف 

العــلوم

منظمة األمم المتحدة ومشاهد 
مستقبالت الحاضر في عام 2030
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نتيجة هذه �حلرب ل�ساحلها.
ومنظمــة   ،1945 عــام  يف  ولدتهــا  ومنــذ 
�لأمم �ملتحــدة تعــاين مــن مدخــالت ف�ســل عامة 
�لــدويل  �لنظــام  معطيــات  طبيعــة  مــن  نبعــت 
ثنائــي �لقطبية، �لــذي كان ور�ء تكوينهــا �أبتد�ء. 
وب�سمنــه خمرجات �ل�سر�ع بــني قطبيه، وكثافة 
�إ�ســتخد�مهما حلــق �لنق�س )�لفيتو( يف جمل�ــس 
�لأمن �لــدويل �سد بع�سهما �لآخر، وكذلك نبعت 
هــذه �ملدخالت من طبيعة �لنظام �لدويل �أحادي 
)�لأمريكي( �لقطب، �لذي �أف�ست �إليه خمرجات 
�إنهيار�لحتاد �ل�ســوفيتي، وهو �لنظام �لذي وجد 
ود�عمــة  �أد�ة مهمــة م�سافــة  �ملتحــدة  �لأمم  يف 
ف�ســال  �لآحــادي،  �لقطــب  هــذ�  هيمنــة  لأدو�ت 
عــن مدخالت ف�ســل خا�سة من نوعــني: �لأول، له 
عالقــة بكيفية تعامل �لــدول �لأع�ساء مع �ملنظمة 
�لدوليــة �إنطالقا من مــدى �لفائدة �ملرتتبة جر�ء 
تقدمي دعمهم لها. �أما �لثاين فريتبط مبخرجات 
�لهيمنة �لأمريكية على جمل�س �لأمن. ويف مقالنا 
لل�ســهر �ملا�ســي حــول حا�ســر �لآمم �ملتحــدة مت 
تنــاول، وب�ســىء مــن �لتف�سيل، ثنائيــة مدخالت 

هذ� �لف�سل �لن�سبي.
ويتفاعــل هذ� �لف�ســل مع معطيــات وحتديات 
دولية و�إقليمية وحملية جديدة تنطوي خمرجاتها 
على دعم �حلاجة �إىل �إيجاد �إطارعاملي �آخر قادر 
على �لتفاعــل مع �ملعطيــات و�لتحديات �جلديدة 

بكفاءة. ويكمن �أبرزها وباإخت�سار يف �لآتي:
ـ �إجتــاه قانون �ل�سعود �ىل قمة �لهرم �لدويل 
و�لهبــوط منــه �إىل تكــر�ر ذ�ته تدريجيا بالن�ســبة 
للوليــات �ملتحــدة �لأمريكيــة. وعلــى �لرغــم من 
جتربــة �لتاريــخ تفيد �أن �لقــوى �لعظمى ل تتخلى 
عن دورها �لعاملي ب�ســهولة، بيــد �أن هذه �لتجربة 
توؤكــد �أي�ســا �أن هــذه �لقــوى ل ت�ســتطيع �حليلولة 
دون �أفــول دورها. ويتفاعــل هذ� �لإجتاه �أي�سا مع 
بــدء �سعــود ثمة قــوى ت�ســمى بالدول �ل�ســائرة يف 
طريــق �لنمــو، �و �أي�ساأ بالــدول �لبازغة، �إىل قمة 
هــذ� �لهرم، وهو �لآمر �لذي يرتب تلك �ملعطيات 
�لد�فعة �إىل ت�ســكيل نظام دويل متعدد �لأقطاب. 
وتوؤكــد �آر�ء عديدة �أن �لقرن �لر�هن �ســيقرتن به 
على �لأرجح. وغني عن �لقول �أن مثل هذ� �لنظام 

يحتاج �إىل منظمة عاملية ُتعربعن معطياته.
ـ تطــور بنيــة �لعالقــات �لدوليــة وعلــى نحــٍو 
يفيد باإ�ســتمر�ر تكــون منظمات جبهويــة وقارية، 
�قت�سادية و�سيا�سية وغريها، �لتي ميكن �أن تكون 
بديال لبع�س �لن�ساطات �لر�هنة لالآمم �ملتحدة.

ـ تقادم  بقاء ثمة �سر�عات �إقليمية دومنا حل 
متفاعــال مع بــروز ظاهرة �ل�سر�عــات �لد�خلية 
بني �لثنيات �لعرقية و�لقومية و�لدينية و�ســو�ها. 
�أيجــاد حلــول  �ملتحــدة يف  ف�ســلت �لمم  وبينمــا 

�لعــامل بعــد 75 عامــال مــن تاأ�سي�ســها؟ و�أي�ســا 
�ل�ســوؤ�ل: هــل منظمة مثــل �لأمم �ملتحدة ما يز�ل 
لهــا مكان يف عــامل �ليوم؟ وبدورنا، نت�ســاءل: هل 
ل ز�ل قــول د�غ همر�ســولد، �لأمني �لعام �ل�ســبق 
نافــذ�   ،1952-1946 للفــرتة  �ملتحــدة  لــالأمم 
ومعرب� عن و�قعها؟ و�لذي �أكد فيه«مل يتم �إن�ســاء 
�لأمم �ملتحــدة لإدخالنــا �إىل �جلنة، بــل لإنقاذنا 

من �جلحيم«.
وعلــى �لرغم من �أن م�ســهد �إ�ســتبد�ل منظمة 
�لأمم �ملتحــدة مبنظمــة عامليــة �أخــرى هــو �أحــد 
�مل�ســاهد �لبديلــة �ملمكنــة، بيــد �ن هــذ� �مل�ســهد 
يجــد من يرف�سه، ولعدة �أ�ســباب �ســنتناولها عند 
�حلديــث عــن �مل�ســهد �لثالــث مل�ســتقبالت �لأمم 

�ملتحدة يف �أدناه.
2 ـ م�سهد �إ�سالح منظمة �لأمم �ملتحدة.

 تتقابــل �لدعــوة �إىل �لإ�ســتغناء عــن منظمــة 
�لأمم �ملتحــدة جــر�ء �إخفاقاتهــا يف �لعمــوم مــع 
دعوة �أخرى خمتلفة مل تنقطع منذ نهاية �حلرب 
�لباردة، هي �لدعوة لإ�سالحها. ومما �ساعد على 
ذلــك �أدر�ك �ســبه عاملي مفــاده �أن حتديات عامل 
�ليــوم ل ميكــن �لإرتقــاء �إىل م�ســتو�ها �إعتمــاد� 
علــى جهد منظمة دولية تعاين من �لأخفاق، ومن 
ثــم �أ�سحــت بعيدة عــن معطيات عــامل يتغريعلى 
نحو غري م�ســبوق. لذ� قد مت ت�ســبيه م�ســار �لأمم 
�ملتحــدة »مب�ســار طائــرة ��ســتمرت جاثمــة علــى 
�ملــدرج دون �أن تكون قــادرة على �لإقالع. وحتتاج 

�لطائرة �أولآ �إىل �إ�سالح حتى تقلع«. 
و�إ�ســتجابة ملطالــب �لإ�ســالح، عمــد �لأمــني 
�لعــام �لأ�ســبق، كويف عنــان، يف وقته �إىل ت�ســكيل 
لإقــرت�ح  �ســخ�سا   )16( مــن  موؤلفــة  جلنــة 
�لإ�سالحــات �ملطلوبــة. وقــد �إنتهــت هــذه �للجنة 

د�ئميــة لــالأوىل، مل ت�ســتطع �حلد مــن �لثانية يف 
�لأقل، بل ف�ســلت يف منع �لإبــادة �جلماعية، �لتي 
�ساحبــت �لعديــد من �ل�سر�عــات �لد�خلية، كما 

ح�سل مثال يف رو�ند� عام 1994.
ـ بد�يــة بــروز معيار جديــد للتميز بــني �لدول 
يتاأ�س�ــس علــى مــدى قــدرة �لدولــة علــى �لتاأثــري 
علــى  �إعتمــاد�  �لأقــل  يف  �لإقليمــي  حميطهــا  يف 
�أ�سا�ســا، ولي�ــس علــى �ملقومــات  قوتهــا �لناعمــة 
�ل�سلبــة �لتقليدية للفعــل �لدويل �ملوؤثــر، كالدول 
�لإمــار�ت  ودولــة  و�سوي�ســر�،  �لإ�ســكندنافية، 

�لعربية �ملتحدة.
ـ بــروز حتديــات خطــرية كالإرهــاب �لدويل، 
و�لفقــر، وعــدم �ل�ســتقر�ر، و�لتغــري�ت �ملناخيةـ 
و�لأوبئــة �لفتاكة...�لخ، وهــي �لتحديات، �لتي مل 
ت�ســتطع وكالت �لأمم �ملتحدة �حتو�ء خمرجاتها 
بكفاءة عالية. ولنتذكر مثال كيف تعاملت منظمة 
�ل�سحــة �لعاليــة، وهي �إحدى هذه �لــوكالت، مع 
تبنيهــا  �ملــرء  �إذ مل يالحــظ  وبــاء كورونــا19-. 
�لتعــاون  و�إد�رة  لتنظيــم  فاعلــة  لإ�ســرت�تيجية 
�لــدويل ملو�جهــة هــذ� �لوبــاء �لعاملي. ولعــل وباء 
كورونا قد ك�ســف ب�ســكل �كرث و�سوحا عن �إخفاق 
هــذ�  �ملتكررعلــى  وتقاع�ســها  �ملتحــدة  �لأمم 

�ل�سعيد و�سو�ه.
ـ �إجتــاه �لتعاون بني �لــدول ملو�جهة �لتحديات 
�مل�سرتكة �إىل �لتاآكل ل�سالح �لإعتماد على �لذ�ت. 

وقد �أكد وباء كورونا19- هذ� �لإجتاه.
لــالأمم  �ل�سعيــف  �لأد�ء  عمــوم  �ســوء  ويف 
�ملتحدة خالل75 عاما من تاأ�سي�سها، ذهبت �آر�ء 
�إىل �لقــول �أن هذه �ملنظمة �لدولية قد ��ســتنفذت 
و�ســائلها و�أ�ســباب وجودهــا. كمــا �أن �آر�ء �أخــرى 
طرحــت �ل�ســوؤ�ل �لآتــي: �إىل �أي مــدى يحتاجهــا 
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�إىل تقــدمي )161( مقرتحــا، مــن بينهــا تو�ســيع 
جمل�ــس �لأمــن بحيــث ي�سم )24( دولــة بدل من 
�لدول �خلم�ــس ع�ســرة، �لتي ي�سمهــا حاليا.  بيد 
�أن هــذه �ملقرتحــات مل ي�ســر �إىل ترجمتهــا �إىل 
و�قع ملمو�ــس جر�ء مناه�ستها مــن قبل ثمة قوى 

دولية موؤثرة لإنها مل توؤمن متتعها بحق �لنق�س.
مع ذلك، تتعدد �ل�سعد �لتي ينبغي �إ�سالحها 
�أول حتى تتمكن �لأمم �ملتحدة من �أجناز وظائفها 
بكفــاءة عاليــة. ولعل �أهــم هذه �ل�سعــد يكمن يف 
�إ�ســالح جمل�ــس �لأمن �لــدويل، باإعتبــاره �لهيكل 
�لأهــم، �ســبيال جلعلــه �أد�ة �أكــرث فاعليــة يف حــل 
�ل�سر�عــات �لدوليــة، وكذلك �أكــرث متثيال للدول 
�لأع�ساء يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. هذ� 
ف�ســال عن �لإرتقاء ب�سالحيــات �جلمعية �لعامة 

�إىل �مل�ستوى، �لذي يجعلها �أكرث فاعلية.
فاأمــا عن �إ�سالح جمل�ــس �لأمــن، فهو يتطلب 
�أولآ، معاجلــة �إ�ســكاليتني متد�خلتــني �إ�ســتمرتا، 
ومنــذ فــرتة طويلــة مــن �لزمــان، مبثابــة �لعائــق 
�لأ�سا�ــس �أمــام �أي �إ�ســالح جــدي لــه، همــا: حق 
�لنق�س)�لفيتــو(، و تو�ســيع  نطــاق عــدد �لــدول 
�لأع�ساء يف �ملجل�ــس، �ســو�ء د�ئمة، �أو غري د�ئمة 
�لع�سويــة، ف�سال عن �إ�ســالح نظام �لع�سوية فيه 
وجعلهــا علــى �أ�سا�ــس �لتمثيــل �لإقليمــي، وكذلك 
تعديــل نظام �لت�سويت بد�خله بحيث ي�سبح لكل 

دولة �سوت و�حد.
وتنبــع �ملطالبــة باإلغاء حق �لنق�ــس من كثافة 
��ســتخد�مه وخ�سو�ــس خــالل �حلــرب �لبــاردة، 
لبع�ــس  �ملتحــدة  �إجنــاز �لأمم  ودوره يف تعطيــل 
وظائفهــا يف �لأقــل فمنــذ عــام 1946 وحتى عام 
1991 فقد مت توظيفه )276( مرة. �أما بعد عام 
1991 فقــد تر�جع �لعــدد �إىل )35( مرة: )14( 
لرو�ســيا �لحتاديــة،  �ملتحــدة، و)13(  للوليــات 

و)8( لل�سني.

و�أما عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، فهي 
�لأخرى بحاجــة �إىل �لإ�سالح، وعلى �لنحو �لذي 
يدعــم فاعليتهــا حيــال جمل�ــس �لآمــن، ول�ســيما 
جعــل قر�ر�تهــا تت�ســم بخا�سيــة �لإلز�مية ولي�ــس 
�لإ�ست�ســارية كمــا هو �حلال �لآن. وهــذ� �لأمر هو 
�لــذي تطالــب بــه دول عــامل �جلنــوب، و�لــذي ل 
حتبــذه �لدول د�ئمــة �لع�سوية يف جمل�ــس �لمن. 
مثــال وبهــذ� �ل�ســدد يقــول دبلوما�ســي �أمريكي: 
»�إن �جلمعيــة �لعامــة هــي كيــان خا�ــس بالــدول 

�ل�سغرية. ونحن ل�سنا �سغار�«.
         3 ـ م�ســهد ��ســتمر�رية �لو�قــع �لر�هــن 

ملنظمة �لأمم �ملتحدة 
ُيعــد هــذ� �مل�ســهد ح�سيلــة لــر�أي يد�فــع عن 
�لو�قــع �لر�هن لــالأمم �ملتحدة ويقــول باأهميتها، 
ور�أي �آخــر يوؤكد �سعوبة حتقيق �لإ�سالح �ملن�ســود 
لهيكليــة هــذه �ملنظمــة �لدولية، ول�ســيما ملجل�ــس 

�لأمن باإعتباره هيكلها �لأ�سا�س.
فاأمــا عن �لــر�أي �لأول فهو قــدمي وممتد عرب 
�لزمــان. �إذ يعــود �إىل تريفلــي يل: �لأمــني �لعــام 
 .1952-1946 للفــرتة  �ملتحــد  لــالأمم  �لأ�ســبق 
�إذ قــال: »هنــاك �أهميــة بطبيعــة �حلــال لــالأمم 

�ملتحدة. ذلك لآن م�ســاألة م�ستقبل �لأمم �ملتحدة 
لهــا عالقــة مبا�ســرة مب�ســتقبل �لنظــام �لــدويل. 
فهــي حجــر �لأ�سا�ــس يف هــذ� �لنظــام، وبالتــايل 
�لــذي  �لأطــر�ف،  �لنظــام متعــدد  فــاإن تال�ســي 
تعــرب عنــه �لأمم �ملتحدة، �ســيف�سي �إىل �أن تكون 
هنــاك عو�قــب عديــدة وغــري متوقعــة«. ومتاهيا 
مــع هــذه �لروؤيــة ل يجــد م�ســهد �إ�ســتبد�ل �لأمم 
�ملتحــدة مبنظمة �أخرى قبول و��ســعا. وكثرية هي 

�مل�سببات، ومنها �لآتي على �سبيل �ملثال:
�أول ـ  يف �سوء معطيات �لو�قع �لدويل �لر�هن 
�ســيكون من �ل�سعب �إعــادة �لتفاو�س على ميثاق 
�لأمم �ملتحــدة، ف�ســال عــن �سعوبــة �لتو�سل �إىل 
�إتفاق جديد حول مقر �ملنظمة �جلديدة متفاعالآ 
مــع �أنتفــاء �رجحيــة م�ســاهمة �لــدول �لأع�ســاء 

باملو�رد �لالزمة لبناء هذه �ملنظمة. 
ثانيــا ـ �ســيكون لتفــكك �لأمم �ملتحــدة تاأثــري 
فو�ســوي علــى عمــل جممــل هياكلهــا �لد�خليــة، 

�لثالثة و�لثالثني.
ثالثــا ـ �ســيكون مــن �ل�سعــب �حلفــاظ علــى 
�ملعاهــد�ت �لدولية �لنافذة، ف�سال عن �إ�ســتحالة 
حتقيــق �لتو�فــق �لدويل علــى �لإتفاقيــات �لثالثة 
وخا�ســة  �لآن�ســان،  �لرئي�ســية يف جمــال حقــوق 

�لعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان لعام 1948.
و�إ�سافــة �إىل �أعاله، يوؤكــد ر�أي �آخر �أن �لأمم 
ر�أي  ثمــة  علــى  رد�  ورطــة،  يف  لي�ســت  �ملتحــدة 
قــال بذلــك. وي�ست�ســهد �لــر�أي �لأول علــى ذلــك 
باإجناز�تهــا �ملتعــددة خــالل �لزمــان �ملمتــد مــن 
تاريــخ تاأ�سي�ســها �إىل �لوقت �لر�هــن. بيد �أن هذ� 
�لــر�أي و�ن يعــرتف باإخفاقاتهــا، �إل �أنــه يوؤكد �أن 
هــذه �لإخفاقــات ل ت�ســكل تهديد� لهــا �إل عندما  
�أو�ســاع حرجــة  �إىل  منهــا  متز�يــد  عــدد  ي�ســل 
تــوؤدي �إىل و�سع م�سد�قيــة �لأمم �ملتحدة مو�سع 

�لت�ساوؤل.
ولأن هــذ� �مل�ســهد ل يجــد �إ�ســتجابة، ذهــب 
ر�أي قائــال »�إن �لأمم �ملتحــدة مدعــوة �إىل �إعادة 
وظائفهــا  يف  �لنظــر  �إبتكارنف�ســها...و�إعادة 
جديــدة  باأ�ســاليب  للمــو�رد  وتوزيعهــا  وهيكلهــا 
جلعلها �أكرث قدرة على مو�جهة حتديات �مل�ستقبل 

و�لتحرر من �لهيمنة–.
و�أمــا عــن �لــر�أي �لثــاين، �لذي قــال ب�سعوبة 
هــذه  �أن  يوؤكــد  فهــو  �ملتحــدة،  �لأمم  �إ�ســالح 

�ل�سعوبة مردها تاأثري �إ�سكاليتني: 
�لنق�ــس،  فاأمــا عــن �لإ�ســكالية �لأوىل: حــق 
فهــي تكمــن يف �أن �أي حماولــة لنــزع حــق �لنق�س 
�إىل  بهــا  �ســتدفع  �لع�سويــة  د�ئمــة  �لــدول  مــن 
�إ�ســتخد�مها لــه �ســد حماولــة نزعه منهــا. ومما 
ي�ســاعد على ذلــك �أن ميثــاق �لأمم �ملتحدة يخلو 
مــن مــادة ت�ســمح بنــزع هــذ� �حلــق دون �ملو�فقة 
�جلماعية للدول �خلم�س د�ئمة �لع�سوية، �إ�سافة 
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

 2011 �أذ�ر/مار�س   11 �لتي وقعت يف  �لعا�سرة  �ل�سهر �ملا�سي �لذكرى  �ليابان خالل  �أحيت 
توليد  تاريخ  نووي يف  �أ�سو�أ حادث  لليابان وهي ثاين  �لذ�كرة �حلية  لأ�سو�أ كارثة طبيعية يف 
1986 وتعد �أكرب  �لطاقة �لنووية بعد حادثة ت�سرينوبيل، يف �سمال �أوكر�نيا �ل�سوفيتية، عام 

كارثة نووية �سهدها �لعامل. 
 ت�سبب بزلز�ل بقوة 9 درجات على مقيا�س ريخرت بحدوث ت�سونامي و�رتفاع �لأمو�ج �لعاتية 
�لناجتة عن �لهزة �لرئي�سية �ىل مقتل 15891 �سخ�سًا وفقد�ن 2579 �سخ�سًا يف �لكارثة، و 
كذلك  ت�سبب �لت�سونامي باأ�سر�ر باملولد�ت �لكهربائية �لحتياطية مما �أدى  لفقد�ن حمطة 
فوكو�سيما د�يت�سي )رقم و�حد( لتوليد �لطاقة �لنووية �لو�قعة يف �سمال �ليابان على �ساحل 
ا �أحدث �أ�سر�رً� بالغة يف قلب  �ملحيط �لهادي قدرتها �لرئي�سية على تربيد �ملفاعل �لنووي ممَّ
بالإ�سعاع، ما جعل مناطق  30 كلم  تلويث منطقة قطرها  ى �ىل  �أدَّ �لذي  و�إن�سهاره  �ملفاعل 
توطينهم.  و�إعادة  �لقريبة  �ملدن  لبع�س  �ل�سكان   �إجالء  مت  و  لل�سكن  �ساحلة  غري  �سا�سعة 
و�ُتِخَذت هذه �لتد�بري ��ستنادً� �إىل �عتبار�ت �ل�سالمة من �لإ�سعاع و�إىل �لأ�سر�ر �جل�سيمة 

�لتي حلقت بالبنية �لتحتية. 
�لنف�سية  ب�سحتهم  حلقت  و�جتماعية  نف�سية  �آثار  من  �لنازحون  فوكو�سيما  �سكان  عانى 
عقب �إعادة توطينهم، كما تفككت �لرو�بط �لجتماعية لدى �ل�سكان �لذين فقدو� منازلهم 
من  نف�سية  م�ساكل  حدوث  عن  �لإبالغ  مت  كما  �لأ�سرية  �لرو�بط  وتفككت  ووظائفهم، 

�ل�سطر�بات �لنفعالية و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية بني �لأطفال. 
من  عدد  ��ستخال�س  ومت  وطبيعته.  حجمه  يف  له  �سابق  ل  �لنووي،  فوكو�سيما  حادث  كان 
�لدرو�س من قبل بع�س �لبلد�ن حيث كان �حلادث لأملانيا و�سوي�سر� مبثابة �إعالن عن بد�ية 
2022 للتخل�س �لتدريجي  �أملانيا مهلة تنتهي يف  �لنووية وحددت  �لنهاية لإ�ستخد�م �لطاقة 
من �لطاقة �لنووية، وقررت �سوي�سر� �أن تفعل �ل�سيء نف�سه مع �لإبقاء على بع�س �ملو�قع حاليا 

وتنوي بلجيكا �لنتهاء من ذلك بحلول 2025.
على �لعك�س قررت دول �أخرى �ل�ستثمار يف م�سدر �لطاقة هذ� �لذي ُيعترب �سروريا ملكافحة 
�لبي�ساء  ورو�سيا  �ملتحدة  �لعربية  و�لإمار�ت  تركيا  بينها  ومن  �حلر�ري  �لحتبا�س  ظاهرة 
�لذي  �لفحم  على  تعتمد  تز�ل  ل  �لتي  تلك  �سيما  ل  �أخرى  دول  ترغب  كذلك  وبنغالدي�س، 
ي�سبب تلوثا كبري�، دخول �ل�سناعة �لنووية )بولند�( �أو تطوير قطاعها �لقائم )�جلمهورية 

�لت�سيكية(.
باأكملها  �ل�سناعة  حتتاج  م�ستقبل،  �لنووية  �لطاقة  لإنتاج  يكون  لكي  �أنه  �لكثريون  يدرك 
�لكهرباء  لأنتاج  �لنووية  �لطاقة  �أن جاذبية  �إل  �ل�سابقة  �حلو�دث  ب�سبب  �سامل  �إ�سالح  �إىل 
�نبعاثاتها  �لنبعاثات �حلر�رية، تظل جذ�بة  فمعدل  �لأدنى من  و��سع مع �حلد  على نطاق 
�ملنخف�س هو �ل�سبب يف �أن فريق �لأمم �ملتحدة �لدويل �ملعني بتغري �ملناخ يو�سي مب�ساعفة 

�لقدرة �لنووية يف �لعامل بحلول عام 2050.

ُمستقبٌل بدون استخدام 
أ. د. عالء محمود التميميطاقة نووية؟

 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

�إىل ذلــك من غــري �ملحتمل ح�ســول مو�فقة هذه 
�لدول على �لتخلي عن هذ� �لمتياز �ملهم، �ســيما 
و�أنــه يعــد مبثابــة �لأد�ة، �لتي تتيح لهــا حجب �أي 
قــر�ر ل يتماهــى مع م�ساحلهــا ولأنه يــوؤدي هذه 
�لوظيفــة، كان مبثابــة �لثمــن، �لــذي توجب دفعه 
للقــوى �لدولية �لكــربى �آنذ�ك لتاأمني م�ســاركتها 

يف تاأ�سي�س �لأمم �ملتحدة.
و�أمــا عــن �لإ�ســكالية �لثانيــة: تو�ســيع نطــاق 
بنوعيهــا:  �لأمــن،  جمل�ــس  يف  �لأع�ســاء  �لــدول 
�لد�ئمة وغري �لد�ئمة، فاإنها جنمت عن معار�سة 
ثمة دول ي�سوب عالقتها مع دول مر�سحة لع�سوية 
جمل�ــس �لأمــن �لدويل �لتوتر. فمثــال، ذهب عدد 
مــن �لــدول �لأوربية �إىل معار�ســة ع�سوية �ملانيا، 
و�ل�سىء ذ�ته بالن�سبة لالأرجنتني حيال �لرب�زيل، 

وباك�ستان بالن�سبة للهند.
وبغ�ــس �لنظــر عــن هاتــني �لإ�ســكاليتني، تعد 
�إجر�ء�ت تعديل ميثــاق �لأمم �ملتحدة بحد ذ�تها 
م�ســاألة تت�ســم ب�سعوبتهــا. فوفــق �ملــادة 108 من 
هــذ� �مليثاق يتطلب �لتعديل مو�فقــة ثلثي �ع�ساء 
�جلمعيــة �لعامــة وت�سديق جميع �لدول �خلم�ــس 
د�ئمة �لع�سوية يف جمل�ــس �لآمن، و�لتي قال �أحد 
�لآر�ء عنهــا »...�أنهــا  تختلــف، ولكنهــا تتفــق يف 
�إ�ستخد�م حق �لنق�س �سد �أي �إ�سالح للميثاق–.
كان  �لقانــوين،  �ل�ســرط  هــذ�  عــن  وف�ســال 
لت�ســكيلة جمل�ــس �لأمن عالقٍة وثيقة بتوزيع �لقوة 
علــى �ل�سعيــد �لــدويل �آنــذ�ك. فكمــا �أن �لــدول 
ذ�ت �لع�سويــة �لد�ئمــة حاليــا يف هــذ� �ملجل�ــس: 
�ل�ســعبية )�لبديــل  �لوليــات �ملتحــدة، و�ل�ســني 
لل�ســني �لوطنيــة �أو فرموز�(، ورو�ســيا �لإحتادية 
)وريثــة �لإحتــاد �ل�ســوفيتي(، وفرن�ســا، و�ململكــة 
�لعامليــة  �حلــرب  �إنتهــاء  بعــد  كانــت  �ملتحــدة، 
�لثانيــة، ومــا بعدهــا، هي �لــدول �لنوويــة �لأقدم 
حيــازة للقــدرة �لنووية ومن ثم �لأقــوى دوليا، قد 
ل ميكن �إعادة ت�ســكيل جمل�ــس �لأمــن مبعزل عن 
�لقــوى �لكــربى �لبازغة حاليــا، وبع�سهــا يطالب 
بالع�سويــة �لد�ئمة، وهي �ملانيــا، �ليابان، �لهند، 
و�لرب�زيــل. وهــذ� �إن ح�ســل، فاإنه قــد يكون على 
ح�ســاب بع�س �لدول د�ئمة �لع�سويــة، �إلتي جر�ء 
ذلــك مــن �ملرجــح �أن تذهــب �إىل �إ�ســتخد�م حق 
�لنق�ــس ل�سالــح �إ�ســتمر�ر ع�سويتهــا �لد�ئمة يف 

جمل�س �لأمن.
ويف �ســوء مــا تقــدم، نــرى �أن هــذ� �مل�ســهد 
�لثالــث هو �أكــرث ترجيحا لالإ�ســتمر�ر من �ســو�ه. 
ومما ي�ســاعد على ذلك �أن �لنظام �لدويل متعدد 
�لــذي يتطلــب وجــود منظمــة دوليــة  �لأقطــاب، 
تتماهــى مــع معطياته، يحتــاج �إىل زمان قد ميتد 
�إىل منت�سف �لقرن �حلايل حتى يتبلور ويت�سكل.
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الثقافة

�لدول �لقمعية ت�ستخدم �لع�س�س و�لعمالء 
و�ملخابــر�ت و�لعتقالت و�لتعذيب و�لتهديد 
من �جل �ل�ســيطرة على مو�طنيها �و بت�سمية 
�خرى رعاياهــا، ل قيمة للفرد ول ر�دع مينع 
�لدولــة من قمــع �ل�ســكان ومتابعــة �خبارهم 
وغــري  �ل�ســرعية  �لطــرق  كل  و��ســتخد�م 
�ل�ســرعية لل�ســيطرة �لكاملــة علــى مفا�ســل 

�لدولة.
تطبــق  �لتــي  �لغربيــة  �لــدول  �مــا 
�لدميقر�طيــة وتعتمد مبد�أ �لتد�ول �ل�ســلمي 
لل�ســلطة فهــي تتابــع �ملو�طنني بطــرق كثرية 
وحتلــل خطو�تهــم وتبنــي مالمــح كل و�حــد 
وو�حــدة وت�سنفهــم ح�ســب خطورتهــم علــى 

د. اياد سليمان

بحاجــة  لي�ســت  �لــدول  هــذه  �لدولــة،  �مــن 
لآليــات قمعية ول لو�سع �جلو��سي�ــس ور�ء كل 
مو�طــن ومو�طنة، مــا تقوم به هذه �لدول هو 
��ســتعمال �لتقانة �حلديثة من خالل تقنيات 
�لتنقيب عن �ملعلومات من خالل مئات �لف 
قو�عــد �لبيانات �ملتوفــرة و�لتي يتم حتديثها 
يوميــا، هــذه �لتقنيــات ت�ســتطيع �ن حتلل كل 
مــا يقوم بــه �ملو�طن من ��ســتعمال لبطاقات 
و�مل�ســاركة  �لهاتفيــة  و�ملكاملــات  �لعتمــاد 
و�لتنقــل  �لجتماعــي  �لتو��ســل  �ســبكات  يف 
بنــاء  يتــم  بال�ســيارة وو�ســائل �خــرى حيــث 
مالمح �ســخ�سية مثل »و�ز« وت�سنيفه ح�سب 
خطورته وتتوقع خطو�ته �لقادمة �و تتنباأ مبا 
قــد يفعل �ملو�طن  خالل فــرتة زمنية معينة، 
وكل مــن يدخــل يف هــذ� �لتعريــف تالحقــه 
�لدولة ويحا�ســب على ما فعله �و ما قد يفعله 

م�ستقبال.
كذلك تقوم �ل�سركات �خلا�سة �لتي تعمل 
يف جمال جمع �لبيانات وحتليلها، مب�ســاعدة 
منتجاتهــا  ت�ســويق  علــى  �لت�ســويق  �ســركات 
من خــالل �إ�ســتخد�م طرق لدر��ســة �ملالمح 
�لنف�ســية للمت�ســوقني، وتقوم باإر�سال ر�سائل 
�ملت�ســوق  توجهــات  مــع  تتنا�ســب  �ألكرتونيــة 
�أناليتيــكا  كامربيــدج  �ســركة  قامــت  وقــد 
على �ســبيل �ملثــال مب�ســاعدة �ل�سيا�ســيني يف 
�حلمــالت �لنتخابيــة عــرب در��ســة توجهات 
�لناخبني و�لتنبوؤ ب�سلوكهم، وحتليل �لبيانات 
�ملتعلقــة بهم، ودر��ســة طــرق �لتاأثري عليهم، 
و�إ�ســتخدمت �ل�ســركة طرقــا غــري �أخالقيــة 

يف دعــم �ملر�ســحني �ل�سيا�ســيني، مبــا فيهــا 
�لرتويــج لالأخبــار �لكاذبــة خــالل �حلمالت 

�لنتخابية.
�أمــا �لدول �لكــربى فاإنها تعمل على تغيري 
�مل�سار �مل�ســتقبلي لالأحد�ث بو��سطة �لأفعال 
وظهــور  �لثــور�ت  قيــام  كمنــع  �لإ�ســتباقية 
�جلفــاف ومنع �لإنهيــار �لإقت�ســادي وتغيري 
�أو  �إرهابيــة  �لأ�ســهم ومنــع عمليــات  �أ�ســعار 
عمليــة تبيي�ــس لالأمــو�ل وغريها مــن خالل 
�لتحكــم مبعطيــات �حلــدث مــن خــالل مــا 
يعــرف باحلو�ســبة �لإ�ســتباقية �أي �لتالعــب 
باملعطيــات بطريقــة مدرو�ســة بو��ســطة مــا، 
�أو  �مل�ســار�ت  وتغيــري  �لآيل  �لتعلــم  ي�ســمى 
�ملعطيــات مــن �مل�ســادر �لتي ح�سلــت عليها 
بو��ســطة �لتالعــب ببع�س �ملميــز�ت �أو �لغاء 
معطــى �أو معطيــات قد ت�ســبب �ل�سرر �إذ� مت 

�إبقاوؤها �سمن �حل�سابات �ملوجودة.
لدى بع�س �لدول �دو�ت ل ت�ستطيع معظم 
دول �لعامل ��ســتعمالها �أو حتى ل تعرف كيف 
ت�ســتعملها كعلــوم نظريــات �للعــاب و�لتعلــم 
�ليل و��ست�ســر�ف �مل�ســتقبل و�دو�ت �خــرى 
مل ت�سرح عنها حتى �لن، نحن ب�سدد �نهاء 
مرحلة ما بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل و�لثانية 
و�لدخــول يف نظــام عاملــي جديــد مل نفهــم 
حتى �لآن ماهيته ولكن كل �ســيء بد�أ مع بدء 
�حل�ســار علــى �لعر�ق و�لتحالــف �لغربي مع 
�إيــر�ن لتغيــري �ملبنــى �لدميغــر�يف للمنطقــة 
منطقــة  علــى  و�ل�ســيطرة  برمتهــا  �لعربيــة 
�ل�ســرق �لأو�ســط �لكبــري و�أفريقيــا و�مريــكا 

�جلنوبية حل�سار �لهند و�ل�سني ورو�سيا.
��ست�سر�ف �مل�ستقبل

هو علم حديث وجهد علمي منظم يدر�س 
�ملا�سي و�حلا�سر ليتوقع �مل�ســتقبل بو��ســطة 
�إ�ســتخد�م �لتعلم �لآيل لت�سور ما يكون عليه 

�لعامل بعد عقد وعقدين.
كما �أن �لدر��ســات �ل�ست�سر�فية ل تهدف 
�إىل �لتنبوؤ بامل�ســتقبل بل �إىل �لتب�سري بجملة 
�لبد�ئــل �ملتوقعة �لتي ت�ســاعد علــى �لختيار 

إســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــراف الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل والــــــتــــــحــــــكــــــم 
ــــة ــيـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــــــــه مـــــــــن خـــــــــــالل الــــــحــــــوســــــبــــــة اإلسـ

Avril 2021 / نيسان 2021 العدد 32 28



 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ  
وخمت�س يف علوم البيانات

�لو�عي مل�ستقبل �أف�سل، �ن �ل�ست�سر�ف لي�س تنبوؤً� وتكهنًا بامل�ستقبل 
�أو �إطالعــًا علــى �لغيــب، ول نقــول هنا �إننــا با�ســتخد�م �أدو�ت هذ� 
�لعلم �ســنكون قادرين على معرفة �مل�ســتقبل، و�إمنــا توقع �حتمالت 
قــد حتــدث بن�ســب متفاوتة، و�ل�ســتعد�د لكل �حتمال وفــق منهجية 
علميــة وحماولــة تكوين �ســورة و��سحة عما ميكــن �أن يحدث وذلك 
على �أ�سا�س معلوماتنا عن �لظروف �لطبيعية و�حليوية لعاملنا �لذي 
نعي�ــس فيه. وغاية �لدر��سات �مل�ستقبلية هو توفري �إطار زمني طويل 

�ملدى ملا قد نتخذه من قر�ر�ت �ليوم.
ومــن �أجــل �حلياديــة يف قــر�ءة �مل�ســتقبل علينــا جتنــب �لأفكار 
�مل�سبقة �أو �لندفاع لروؤية بع�س �لأمور �لتي تنا�سب �أفكارنا وجتاهل 
�أو نبــذ �لأخــرى �لتــي تزعجنــا، فاإذ� �أردنــا لهذ� �مل�ســتقبل �أن يكون 
�أقــرب مــا يكــون فــال بــد لنــا �أن ن�ســع ذلــك �مل�ســتقبل على �ســاكلة 
نر�ساهــا مل�ســتقبلنا من خالل �تخــاذ �لقــر�ر�ت �لتطويرية �لآخذة 
بعــني �لعتبــار �لنتائــج و�لتد�عيــات �ملحتملــة لهذه �لقــر�ر�ت على 

مدى زمن بعيد ن�سبيًا.
كما �أن عملية ��ست�ســر�ف �مل�ستقبل ل تهدف �إىل �إ�سالح �ملا�سي 
ول �إىل تقلي�ــس �أخطــاء �حلا�ســر و–و ما يعتقد بــه �لكثريون و�إمنا 
يركز ب�ســكل �أ�سا�ســي على �ل�سورة �ملنا�ســية للم�ســتقبل بحيث تنفذ 
على �أر�سية �لو�قع من خالل عملية �لتخطيط، و�لتخطيط للم�ستقبل 
بالتاأكيد يتبع �حلا�سر، فاحلا�سر �أ�سا�س مهم ل�ست�سر�ف �مل�ستقبل 

فهو غري مقدر �سلفًا بل نحن ن�سنعه باأعمالنا.
�إن �ل�ست�سر�ف و�إن كان د�خاًل يف جمال �لتخطيط �ل�سرت�تيجي 

�إل �أنه يختلف عنه وفق ما يلي:
 �ل�ست�ســر�ف: يعنى بالتعرف على �حتمالت ما �ســوف يكون يف 
�مل�ســتقبل، �أي �أن نتائجــه متعــددة �لحتمــالت مــع حماولــة ترجيح 

�إحد�ها دون �أن تكون معنية بالو�سول �إىل نتيجة معينة.
 �لتخطيــط �ل�ســرت�تيجي: يعنــى بتحديــد هــدف معــني م�ســبقًا 
وحماولــة �لو�ســول �إليه، وبالتايل فاإن �ل�ست�ســر�ف ي�ســاعد ب�ســكل 

كبري يف توجيه �لتخطيط �ل�سرت�تيجي.
فا�ست�ســر�ف �مل�ستقبل لي�ــس تنجيًما بل هو منهجية علمية تعتمد 
علــى تو�فر مقومات �أ�سا�ســية تتمثل يف �لفهم �ل�ســامل ل�ست�ســر�ف 
�مل�ســتقبل وحتدياتــه و�لتدريــب علــى �أدو�تــه ومناهــج ��ست�ســر�فه 
لتكوين روؤى م�ســتقبلية ثاقبة، ويحتاج ��ست�ســر�ف �مل�ستقبل ب�سورة 
�أو باأخرى �إىل �لتنبوؤ �ملعتمد على عدة قدر�ت عقلية �أهمها: �لتفكري، 

�لتخيل، �لب�سرية، �حلد�س، �لإدر�ك.
و�ســتان بــني �أن ياأتي �لعمل �ل�ست�ســر�يف كمقدمة �ســريعة للعمل 
�لتخطيطــي، وبــني �أن تتــاح �لفر�ســة لكي ينمــو كعمٍل قائــم بذ�ته، 
ياأخــذ وقتــه �لالزم وي�ســتعمل �ملنهجيــات �ملتعارف عليها وت�ســتوفى 

مقوماته.

مالحظــة: لالإطــالع علــى املقــال العلمي بالكامــل، جتدوه 
على املوقع اللكرتوين للمجلة، مع امل�شطلحات الالتينية.

أ.أسامة األشقر 

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

رميون  �سجن  يف  دقــة  وليد  بالأ�سري  �إلتقيت  �سنو�ت  �أربــع  منذ 
�سخ  زجاجة  �أن  حتى  للغاية  �سيئة  �ل�سحية  حالته  كانت  �ملركزي 
�أن  �إمكانية  من  جــدً�  متخوفني  وكنا  يديه  تفارق  مل  �لأوك�سجني 
تنتظر  و�أنــت  عامًا  ثالثون  تعي�س  فــاأن  نفقده،  �أن  �أو  مكروه  مي�سه 
�آخر  حتى  منك  وي�سلب  �لقدر  يباغتك  �لنهاية  ويف  �حلرية  �ساعة 
�للحظات �لتي ميكن �أن ت�سعدك لهو �سيء قا�س وموؤمل باأكرث مما هي 
�سنو�ت �ل�سجن �لطويلة. و�ليوم وبعد لقاء وليد مرة �أخرى ب�ساحات 
روح  ت�سللت  فقد  جديد  من  �أزهر  كمن  كان  معه  و�جللو�س  �ل�سجن 
�أخرى جل�سده �ملري�س، لكنه وليٌد �آخر غري �لذي ر�أيناه فهذه ميالد 
تنع�سها  جمددً�  بروحه  تتغلغل  �لفرح  وميالد  �لروح  وميالد  �حلياة 
وتدخل �ل�سرور لها، فما بني �لأم�س و�ليوم حياة �أخرى، حياة �أ�سبه 
فيتحدث  حياته  متالأ  هي  و�ليوم  �أباها  حبيبة  ولدت  فقد  باملعجزة 
�حلا�سرين  لكل  �لأمـــل  تدخل  �بت�سامة  م�سرقة  بابت�سامة  عنها 
حتى  تبكي  ل  �أنها  وكيف  �سالبتها  وعــن  ميالد  عن  وليد  يتحدث 
وهي تاأخذ �لتطعيمات وكيف �أنها عنيدة ل ت�ست�سلم فحياتها �ستكون 
عن  وليد  يتحدث  �لتحديات،  من  متناهية  ل  جمموعة  عن  عبارة 
رحلة  عن  ويتحدث  ل�سنو�ت،  ��ستغرقت  وكيف  �لنطفة  زر�عة  رحلة 
�ملحاكم  د�خــل  �لدميقر�طية  تدعي  �لتي  �لدولة  غطر�سة  مقارعة 
ل  �لذي  �لعزل  �سبب  عن  ويتحدث  �ملخابر�ت  �سباط  يحكمها  �لتي 
�سبب له �سوى ولدة ميالد ويتحدث عن �سور ميالد �لتي متالأ قلبه 
قبل �ملكان وي�سع بريق عينيه �سوقًا وحبًا لهذه �مليالد �ل�سغرية، ول 
ين�سى �أن يعرج ل�ساحبة �لف�سل و�لروح �ل�سلبة �سناء فهي من بقي 
يقارع �لأيام و�ل�سنو�ت �لكئيبة و�ملعتمة حتى �نت�سرت لوليد ولنف�سها 
مبجيء ميالد. وليد �ليوم �إن�سان مفعم باحلياة وقادر على مقارعة 
�إنه  بل  ميالد،  بف�سل  و�أكــرث  كان  كما  �لعتقال  و�سنو�ت  �ل�سجان 
ينتظر ميالدً� �أخرى ول مانع باأن ي�ستمر يف قهر دولة �لحتالل كلما 
�سنحت �لفر�سة، ففي ميالدنا �نت�سار�ت يدرك معناها وخطورتها 

�أعد�ء �حلياة.

ميالد 
وليد دقة
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د.عماد عبد الرازق

�للحــاق بالغــرب �أو حماولــة �ســد �لهــوة بــني 
�لتقدم �لغربي و�لتخلف �ل�سرقي قد بذل فيها 
جمهود� كبري� من رجــال ومفكرين حاولو� �أن 
ي�سعــو� �مل�ســكلة قيد �لبحــث و�لنظــر، ويقفو� 
على �أ�ســباب تخلف �ل�ســرق، وما هي �لو�ســائل 
�ملمكنــة للحــاق بركــب �حل�ســارة �لغربية، ول 
نن�ســى يف هذ� �ل�ســياق جهود �لأفغاين ومرور� 
مبحمد عبده، ر�ســيد ر�سا، �لندمي، م�سطفى 

عبد �لر�زق وغريهم.
لعملــة  وجهــان  و�لتجديــد  �لــرت�ث  �أول 
و�حــدة: لعلنــا ل نبالــغ يف �لقــول �أن �لــرت�ث 
و�لتجديــد همــا وجهان لعملــة و�حدة، ميثالن 
جناحــان ل بد مــن �لتاأكيــد عليهمــا �إذ� �أردنا 
�لنهو�ــس �حل�ســاري، �أي �أن �لرجــوع للــرت�ث 
و�لنظــر فيــه وحماولــة جتديــده هــو يف نف�ــس 
�لوقــت ميثــل مر�عــاة للو�قــع بكل م�ســتجد�ته 
وحتدياتــه. فالــرت�ث هــو كل مــا و�ســل �إلينــا 
مــن �ملا�ســي د�خــل �حل�ســارة �ل�ســائدة، فهو 
�إذن ق�سيــة مــوروث، ويف نف�ــس �لوقــت ق�سية 
معطــى حا�ســر علــى �لعديد مــن �مل�ســتويات. 
فالبد�يــة ل بــد �أن تكون من �لــرت�ث وحماولة 
مــع  يتنا�ســب  مــا  و�أخــذ  وحتليلــه،  فح�ســه 
ظــروف ع�سرنــا. و�لتجديد هو �إعادة تف�ســري 
فالقــدمي  �لع�ســر.  حلاجــات  طبقــا  �لــرت�ث 
د�ئمــا ي�ســبق �جلديــد، و�لأ�سالــة هي �أ�سا�ــس 
�ملعا�ســرة، فالــرت�ث هــو �لو�ســيلة و�لتجديــد 
هــو �لغايــة. عندمــا نحلــل �لــرت�ث فاأننــا يف 
نف�ــس �لوقت نحلل عقليتنــا �ملعا�سرة وقدرتها 
علــى �حتــو�ء �لــرت�ث وفهمــه وتنقيتــه من كل 
مــا ل يتفــق مع م�ســتجد�ت �لع�ســر. ومن هنا 
فاإننــا نــرى �حلا�سر يف �ملا�ســي ونرى �ملا�سي 
يف �حلا�ســر. وكلمــا متكن �لباحــث يف �لتعمق 
يف �لقــدمي وفــك رمــوزه، �أمكــن روؤيــة مطالب 
�لع�ســر وم�ســتجد�ته. وملــا كان �لرت�ث ي�ســري 
�إىل �ملا�ســي، و�لتجديــد ي�ســري �إىل �حلا�ســر 
�إذن همــا ميثالن ق�سية �لتجان�ــس يف �لزمان، 
وحماولــة �إيجاد وحــدة يف �لتاريــخ، لأن من ل 
ما�سي له ل حا�سر له. وربط �ملا�سي باحلا�سر 
ميثــل �ســرورة ملحــة حتــى ل ي�ســعر �لإن�ســان 
بغربة عن �ملا�سي �أو بغربة عن �حلا�سر. ومن 
هنــا نوؤكد على حقيقة قد يغفل عنها �لكثريين 

مو�سوع جتديد �لرت�ث �أ�سبح حمل نقا�ــس 
ودر��ســة و بحــث يف �ل�ســنو�ت �لأخرية، وحمل 
�هتمــام �ملفكريــن و �ملثقفــني علــى �ختــالف 
هنــا  ولعلنــا  و�ملذهبيــة.  �لفكريــة  م�ســاربهم 
نق�ســد بالتجديــد معاجلــة �لــرت�ث يف �ســوء 
حتديــات �لع�سر وم�ســتجد�ته. ولقــد �تخذت 
�لــرت�ث  جتــاه  ومتعــددة  متنوعــة  مو�قــف 
وجتديــده، ومن هنا فــاإن �لنظريات �ملطروحة 
يف جتديد �لرت�ث وقفت مو�قف �ســتى، ذهبت 
مــن �لنقي�ــس �إىل �لنقي�ــس �لآخــر. ويف هــذ� 
�ل�ســياق ن�ســري �إىل �أن �إ�ســكالية عر�س �لرت�ث 
وبيان حقيقــة �لرت�ث من �لتحديات �ملعا�سرة 
قــد بــد�أت تلك �لأ�ســئلة منذ حــرب 1967 بعد 
�لنك�ســة، برزت ق�سية �لت�ســاوؤل عن �لعرب يف 
�ملا�ســي و�حلا�سر و�مل�ســتقبل، و�لبع�س �لآخر 
بالتجديــد  �لــرت�ث  عالقــة  م�ســكلة  �أن  يــرى 
بــد�أت مع �لحتكاك بالغرب من خالل �حلملة 
�لفرن�ســية علــى م�ســر. وبــرزت على �ل�ســطح 
تلــك �لأ�ســئلة �مللحــة و�ملهمــة كيــف ميكــن �أن 
ناأخــذ باأ�ســباب �لتقــدم؟ �أو مــا هــي �لو�ســائل 
�لتــي تكفــل للعــرب بعبــور �أو �ســد �لفجــوة بني 
�لتقــدم و�لتخلــف؟ هــل يكــون ذلــك بالأخــذ 
�ل�سيا�ســة  يف  �لغربــي  بالنمــوذج  و�لحتــذ�ء 
و�لقت�ســاد و�لثقافة �حتــذ�ء كامال؟ �أو يكمن 
باإحيــاء �لــرت�ث �لإ�ســالمي كنمــوذج ح�ساري 
للتنميــة و�لتحديــث؟ �أو �حلل يكون يف حماولة 
�لتوفيــق بــني �لنموذج �لغربي و�لــرت�ث؟ ولعل 
ق�سيــة جتديــد �لــرت�ث �لإ�ســالمي مــن �أجــل 

وهــي �أن �لــرت�ث لي�ــس معزول عــن �ملعا�سرة، 
لأن �حلا�ســر ينبثــق مــن �ملا�ســي. فالتجديــد 
�لــرت�ث.  روؤيــة  هــو جتديــد يف  �ملعا�ســرة  يف 
ومــن هنا ي�ســرتط يف جتديد �لــرت�ث �أن تكون 
ناأتــي  �أن  �إ�ســرت�تيجية  باإعتمــاد  د�خلــه  مــن 
�لبيوت من �أبو�بها، لأنه من �مل�ســتحيل �أن نبي 
ح�سارة ب�ســرية برت�ث خمتلف عنا يف ظروفه 
و مالب�ســاته. ولعلنا نرى �أن �لرت�ث �لإ�سالمي 
�لد�خــل  مــن  �لتجديــد  علــى  بقدرتــه  يتميــز 
لحتو�ئه على قو�عد مت ��ســتنباطها عن طريق 
تتبع �لن�سو�س و�ل�ستقر�ء. ومن هنا ن�ستطيع 
�أن جنــدد �لــرت�ث وفق روؤية معا�ســرة فننتقي 
منــه �لنمــاذج �ليجابيــة �لتــي ت�ســاعدنا على 
بنــاء حا�سرنــا وم�ســتقبلنا، ونــرتك مناذجــه 
يعنــي  �لــرت�ث  نعدلهــا، فتجديــد  �أو  �ل�ســلبية 
�ختيــار �لنمــاذج �لنافعــة مــن تر�ثنــا �ختيار� 
قائمــا على �لفهــم و�لتمييز و�لنقــد و�ملفا�سلة 
بــني �لعنا�ســر �لرت�ثيــة وجعــل �ل�سالــح منها 

منطلقا و�سبيال �إىل �لبد�ع و�لبتكار. 
ثانيــا ملــاذ� جتديد �لــرت�ث؟ �ســوؤ�ل يطرح 
نف�ســه بقــوة وب�سورة ملحة مــا �لفائدة و�لنفع 
�أن  �حلا�ســر  زماننــا  يف  علينــا  يعــود  �لــذي 
يف  نعي�ــس  �أننــا  وخ�سو�ســا  �لــرت�ث؟  جنــدد 
ع�ســر خمتلــف متاما عــن �لأقدمني من حيث 
�لظــروف و�حلاجــات و�ملطالب. لعــل �لإجابة 

تــــــــــجــــــــــديــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــراث ضــــــــــــــــــــــــــــرورة حــــــــضــــــــاريــــــــة
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يف د�ئرة متعددة �حللقات يتموقع �لن�سان وي�سنع لنف�سه مكانا يف مركز �إحد�ها 
بحيث تدور بقية �لأحد�ث حوله، ليكون نقطة �ملركز �لتي تبد�أ منها كل �لبد�يات وتنتهي 

عندها كل �لنهايات..
جماعة  مع  �أو  بيته  يف  �أو  عمله  يف  مركز�  لذ�ته،  بالن�سبة  مركز�  يعترب  و�حد  كل 
رفاقه، مركز تدور حوله ولأجله �لأحد�ث. هكذ� تتطور �لفكرة يف ذهنه لتمتد خيوطها 
�لظو�هر  وكل  حوله  تدور  �لأر�سية  �لكرة  و�أن  �لكون  مركز  �أنه  يعتقد  �أن  �إىل  وتت�سعب 

�لطبيعية و�لب�سرية حتدث من �أجله.
�ل�سيكولوجية  منها  بعو�مل عديدة  ومرتبطة  متفاوتة  �لإن�سان  �لذ�ت عند  مركزية 
ومنها �ل�سو�سيولوجية، وغالبا ما يقرتنان، فالظروف �خلارجية ت�ساهم يف ت�سخيم �لأنا 
�أكرب من حجمه �حلقيقي وي�ساهم يف  �إعطائه مكانة  �أو  عند �لفرد باملبالغة يف مدحه 
ذلك �ملقربون، ويلتحم هذ� مع نظرة �لن�سان لذ�ته و�ق�سد هنا �سورة �لذ�ت بعد�سة 
�نطالقا  �سلوكاتهم  تف�سري  �إىل  وي�سل  �لآخرين  مع  ن�ساز  �إىل  �لفرد  فيتحول  مكربة 
�إىل  برتجمتها  يقوم  تر�سيه  ل  �لتي  �ل�سلوكات  خا�سة  لأجله  �سلوك  كل  و�أن  ذ�ته.  من 
ر�سا�سات ت�ستهدفه و�أن �جلميع �ذ� مل يكن يف خدمة �أناه �ملت�سخم فهو من �أجل �إحلاق 

�ل�سرر به فيدخل يف متاهة �ل�سحية ليندمج يف دورها �ملتعب.
�ل�سحية هم  دور  وي�ستمرون يف  يبالغون  �لذين  �لأ�سخا�س  �أن  �لنف�س  ويرى علماء 
عدة  و�جهو�  �أن  بعد  �حلالة  هذه  يف  ودخلو�  �لآخــريــن،  على  لل�سيطرة  ي�سعون  غالبا 

�سدمات طورت من عو�ملهم �لد�خلية يف ت�سخم �لأنا. 
وهنا ل ميكن �أن نف�سل بني �جل�سد و�جلانب �لنف�سي، وميكننا �أن ن�سقط �لكثري من 
�حلالت على كليهما. فمثلما يتعر�س �جل�سد لالإ�سابة باأور�م متفاوتة �خلطورة كذلك 
نف�سية �لن�سان فت�سخم �لأنا ي�سبه �لورم �لذي ميكن تد�ركه يف بد�ياته �و عندما يكون 

�سغري �حلجم بينما ي�سبح م�ستع�سيا كلما منا وكرب وت�سخم و�أحيانا ي�سري قاتال.
�ملقربني  على  وتوؤثر  م�ستع�سية  تكون  ما  غالبا  �لب�سر  عند  �لنف�سية  �لأور�م  هكذ� 
منهم، تتعبهم وتنهكهم وميتد �أملها �إليهم. لذلك علينا �أن نحذر من �لأور�م �ملحيطة بنا 

ونحاول مر�قبة ذو�تنا وتهذيب �لأنا �لذي يحمل �لوجه �لذي ير�نا به �لعامل. 

أورام األنا

 اأكادميي م�شري اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض تكمــن يف �أن �لــرت�ث يحمــل معــه خرب�ت وجتــارب وحكمــة وخال�سة 
عالقــات �ل�ســابقني مــع �لطبيعــة ومع بع�سهــم �لبع�س، ومما ل�ســك 
فيه �أننا �ســوف ن�ســتفيد مــن هذه �خلرب�ت وتلك �لتجــارب يف حياتنا 
�ملعا�ســرة وناأخــذ �لعظة و�لعربة منها، مما ميثــل لنا روؤية مو�سوعية 
ملــا �ســبق من �أحــد�ث ما�سية. �أي�سا در��ســة وجتديد �لــرت�ث و�لنظر 
فيــه ي�ســكل هوية �ملجتمعات و�لأفــر�د، لأنه ل ميكــن �أن يوجد قطيعة 
معرفيــة بني �ملا�سي و�حلا�سر و�مل�ســتقبل، فاملا�سي بــكل �أبعاده يوؤثر 
يف �حلا�ســر ويف �مل�ســتقبل، وميثلو� �سل�ســلة مرت�بطــة من �لأحد�ث ل 
ميكــن �لفكاك منها. ومن هنــا تر�ث �أي �أمة ميثل خربة مرت�كمة من 
�ملعارف توؤثر يف �حلا�سر و�مل�ستقبل، فال تولد �ل�سخ�سية �حل�سارية 
لالأمــة يف �حلا�ســر فجاأة، و�إمنــا هي وليدة �رث �أجيــال متعاقبة عرب 
�لتاريــخ وخــرب�ت و�أفكار تلــك �لأجيــال. ول يتم بلورة �لعقــل �لعربي 
�إل مبحاولــة �إعــادة قر�ءة �لــرت�ث يف �سوء م�ســتجد�ت �لع�سر، ومن 
هنــا فالــرت�ث �أ�سا�ــس ر��ســخ ومتــني يف �إعــادة بلــورة �لعقــل �لعربــي 
وم�ســتجد�ته �لع�سريــة. كمــا �أن �لعكــوف علــى در��ســة وفهــم تر�ثنا 
يلقــي عليه من �سوء �حلا�سر ومن روح �لع�سر ما يك�ســف عن قدرته 
على �ل�ســتمر�ر و�لعطاء وعن عنا�سره �لد�خلية وعن مناطق توهجه 
و�إ�سعاعه، وعن �لدللت و�لرموز �مل�ستكنة يف ثناياه. وجتديد �لرت�ث 
ميثــل ظاهــرة مهمــة جــد� و�سرورية لكل فكــر ي�ســعى �إىل �لتجول، �أو 
عمل ي�سعى �إىل �لتطور �نطالقا من تغيري ظروفه و�أحو�له. فالتجديد 
هــو �لتغيري و�لــذي يعني �نتقال �ملو�سوع �أو �ل�ســئ من حال �إىل حال، 
ومفهــوم �لتحــول تغيــري ي�سيــب �ل�ســخ�س يف ماهيته و�لتقــدم �لذي 
يعني �ل�ســري لالإمام. كما �أن �لتغيري يف �حل�سارة هو فاعلية �إن�ســانية 
ترتبــط بعــدة فعاليــات �أخــرى، هــذه �لفعاليــات بع�سها ميثل �ســرطا 
�سروريــا حل�سول �لتجديد يف �لتاريخ و�حل�سارة. ف�سرورة �لتجديد 
يف �رتباطــه باملفاهيم �لتجديدية �لأخرى، ول ميكن �ل�ســتغناء عنها 
يف حياة �لفرد و�ملجتمع د�خل �لتاريخ ولبناء �حل�سارة و�ل�ســخ�سية، 
مــن هنــا ل بــد مــن �إحــد�ث جتديد للــرت�ث ب�سفــة م�ســتمرة، وعدم 
�إهمالــه. فتجديــد �لــرت�ث ميثل �ســرورة ح�ساريــة من �أجــل �إحد�ث 
ن�ســتطيع جتاهــل جتديــد  ول  �ملجتمعــات،  د�خــل  نه�ســة ح�ساريــة 
�لــرت�ث لأنــه ميثــل عمليــة فعالة يف 
�ملعطيــات �حلا�ســرة يف كل ع�ســر 
مــن �لع�ســور، وكل �أمة مــن �لأمم و 
كل جمتمــع من �ملجتمعــات. كما �أن 
جتديــد �لرت�ث هــو �لكفيــل باإظهار 
�لبعد �لتاريخي يف وجد�ننا �ملعا�سر 
و�كت�ســاف جذورنــا يف �لقدمي حتى 
ميكننــا �لإجابة على �ل�ســوؤ�ل يف �أي 
مرحلة من �لتاريخ نحن نعي�س؟ لذ� 
جتديد �لرت�ث ميثل عملية ح�سارية 
هــي �كت�ســاف �لتاريــخ، كمــا ميثــل 
�كت�ســاف �لهوية عــن طريق �لغو�س 
يف �حلا�سر �إجابة على �ل�ســوؤ�ل من 

نحن؟

Avril 202131 / نيسان 2021 العدد 32



�أقيمــت بباري�ــس ظهــر يــوم �جلمعــة 19 
�ليــوم  ملنا�ســبة  نــدوة   2021 مار�ــس  �آذ�رـ 
�لــدويل للفر�نكوفونية بدعــوة من مركز ذر� 
و�مل�ســروع  بفرن�ســا،  و�لأبحــاث  للدر��ســات 
�ل�سحفيــني  و�إحتــاد  �لعر�قــي،  �لوطنــي 
�ســعار:  حتــت  �أوروبــا،  يف  �لعــرب  و�لكتــاب 
�لعالقات �لفرن�سية �لعربية و�سبل تطويرها.
�لنــدوة،  ليلــى  قــريي  �لعالميــة  �أد�رت 
حيث �كدت �ن هذ� �ليوم �لعاملي هو منا�ســبة 
لالحتفــاء بالتنــوع و�لغنــى �لــذي يت�ســم بــه 
�لف�ســاء �لفرنكوفــوين، وهــو مبثابــة فر�ســة 
�لعــامل  يف  بالفرن�ســية  �لناطقــة  لل�ســعوب 
للتاأكيــد علــى ت�سامنهــا مــع بع�سهــا �لبع�س 
ورغبتهــا يف �لعي�ــس �ســويا بغ�ــس �لنظــر عن 

�ختالفها وتنوعها. 
وت�سبــو فرن�ســا �إىل جعل �للغة �لفرن�ســية 
�لتعّلــم  وميــزة  �لغــد  لغــات  �أبــرز  �إحــدى 
و�لتو��ســل و�لإبــد�ع بها. وقد دعمت فرن�ســا 
�إن�ســاء �ملنظمة �لدولية للفرنكوفونية يف عام 
1970 و�لتــي ت�ســّم �ليــوم 88 دولــة ع�ســًو� 

ودولة مر�قبة جتمعها �للغة �لفرن�سية.
ثم حتدث بهــا على �لتو�يل: علي �ملرعبي 
وهــالل �لعبيــدي ود. نــور �ل�ســبكي وفاطمــة 
�ملــالذي  وهــاين  زو�ري  و�إليا�ــس  حممــدي 
وبيــار �أود�ن ولويزة نا�سور. ثم د�ر حو�ر بني 
�حل�ســور حــول �أهميــة �لعالقــات �لفرن�ســية 

�لعربية و�سرورة تطويرها.
علي املرعبي: 

�أننا نوؤكد على �سرورة �لعالقات �لطبيعية 
و�لــدول  فرن�ســا  بــني  و�ملتطــورة  و�مل�ســتقرة 
�لعربية على �ل�سعيد �ل�سيا�سي و�لقت�سادي 
و�لثقــايف. و�إن كثــري� من �لعناوين �مل�ســرتكة 
جتعلنــا �ســركاء يف هــذ� �لعــامل، �حل�ســارة 
و�لتاريــخ و�لتبــادل �لثقــايف ويجمعنــا �أي�ســا 

�سفتي �لبحر �لبي�س �ملتو�سط«.
�أرى علــى �جلانــب �ل�سيا�ســي �ســرورة �ن 
يتفهم كالهمــا م�سالح �لآخر، يف �ل�سيا�ســة 

�ل�سيا�ســة  �ن  ونوؤكــد  و�لدوليــة،  �لقليميــة 
�لفرن�ســية بح�سورها �لدويل يجب �ن تتفهم 
�لق�سايا �لعربية �لعادلة و�مل�ســروعة وخا�سة 
نظرنــا  كمــا  �لفل�ســطيني.  �ل�ســعب  ق�سيــة 
باإيجابيــة كبــرية عــام 2003 لرف�س فرن�ســا 

غزو �لعر�ق.
علــى �ل�سعيــد �لقت�ســادي �أي�ســا هناك 
�إمكانيات كربى للتبادل �لتجاري و�ل�سناعي 
و�خلــرب�ت بني �لدول �لعربية وفرن�ســا، فلما 
تقــوم علــى مبــد�أ  تاأ�سي�ــس عالقــة  يكــون  ل 
�ل�سر�كة بني فرن�ســا و�لدول �لعربية، لت�سكل 

�إجتاه جيد و�يجابي وبناء.
علــى �ل�سعيــد �لثقايف، �ي�ســا هنا �ملجال 
�أو�ســع و�أرحــب للتبــادل �لثقــايف بــني فرن�ســا 
و�لدول �لعربية، فمــن �ملعروف �ن �حل�سارة 
�لعربيــة عرب �لتاريخ تركــت �آثارها يف �وروبا 
ويف فرن�ســا، وخا�سة يف مرحلة وجود �لعرب 

يف ��سبانيا �أي �لندل�س. 
�ســابتها  �لتــي  �لتاريخيــة  �ملر�حــل  رغــم 
مر�حــل  يف  خا�ســه  �ســيئة،  معينــة  ظــروف 
�ل�ستعمار، علينا �ن نبني قاعد متينة حل�سن 
ب�ســنو�ت  بالإعــرت�ف  وتتمثــل  �لعالقــات، 
بهــذه  و�أحــي  �ســلبياتها،  بــكل  �ل�ســتعمار 
�ملنا�ســبة �خلطــو�ت �لتــي قــام بهــا �لرئي�ــس 
ماكــرون، نحــو عائلــة موري�ــس �أود�ن، وعلــي 
�ل�ســتعمار  مرحلــة  �ســجل  وفتــح  بومنجــل، 
باجلز�ئر، هذه خطــو�ت بالإجتاه �ل�سحيح، 
و متكننــا نحــن �لعرب مــن مو�جهة �لتطرف 
لــدى �لبع�س، كمــا ندين كل عمليــات �لعنف 

و�لإرهاب �لتي ت�ستهدف �لأبرياء.
هالل العبيدي: 

�ســكًر� لكــم على قبول هــذه �لدعوة و�لتي 
تاأتي �حتفــال باليوم �لــدويل للفر�نكوفونية، 
قبــل  كفكــر  بالفرن�ســية  تاأثــرت  �ســخ�سًيا 

نــــــــــــــــــــدوة بــــــــــــاريــــــــــــس لـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة الــــــــيــــــــوم 
الـــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــي لــــــــــلــــــــــفــــــــــرانــــــــــكــــــــــوفــــــــــونــــــــــيــــــــــة
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الثقافة



�ن �تاأثــر فيهــا كلغــة، فاأنــا يف �ل�ســل عربــي 
�نكلوفــوين، ولكنــي كنت قد قر�أت يف �ســبابي 

كثري� �لأدب �لفرن�سي وتاأثرت فيه. 
ولنــرتك  و�إيجابًيــا  بّنــاء�  فليكــن حو�رنــا 
لأجيالنــا روًحــا طيبــة للتفاعــل بــني خمتلــف 
�لقــو�م، فنحن يف �مل�ســروع �لوطنــي �لعر�قي 
�نطلــق  حيــث  �حلــو�ر.  بلغــة  ب�ســدة  نوؤمــن 
م�ســروعنا يف عام 2016 من باري�س على هذ� 
�ل�سا�ــس ومــا زلنا ملزمــني بالعمل مــع جميع 
�لعر�قيني لتعزيز هذه �لروح من �جل �لق�ساء 
علــى خملفــات �لغــزو �لمريكي للعــر�ق، هذ� 
�لغزو �لذي رف�سته فرن�ســا وعلى ل�سان رئي�س 
وزر�ئهــا �ل�ســيد دومنيــك دوفيلبــان يف كلمته 

�مل�سهورة �مام جمل�س �لمن �لدويل. 
د. ن�ر ال�صبكي:

�لفرن�ســية  �مل�سريــة  �لعالقــات  مــرت 
مبر�جــل �ســد وجذب كما هي كافــة �لعالقات 
�لإن�سانية حتى و�سلت �لآن �يل �لن�سج �لكامل 
يف �لتعــاون �مل�ســرتك بــني �لبلدين علــى كافة 
�مل�ســتويات ول�ســيما �مللف �لثقايف �لذي يحتل 
مرتبــة متقدمــة علــى �جنــدة �ملباحثــات بــني 

�لبلدين. 
لكــن �ل�ســوؤ�ل �لــذي نطرحــه على �أنف�ســنا 
�ليــوم هو �لتايل: هل ميكــن �ن نختزل تو�جد 
بع�ــس  تو�جــد  يف  �لعــامل  يف  �لفر�نكفونيــة 
�ملوؤ�س�ســات �لكادميية فقــط و�لتي توؤدي دور� 

�إقليميا؟
�أعتقــد �أنه بالنظــر �إىل ما يحدث �ليوم يف 
�لعــامل: �لعوملــة، وثورة �لت�سالت، و�مل�ســاكل 
و�لإن�ســانية،  �ل�سيا�ســية  و�لأزمــات  �لبيئيــة، 
ميكــن للفرنكوفونيــة �أن تلعــب دوًر� �أ�سا�ســًيا 
وذلــك من خالل تقــدمي وجًها جديــًد� للعوملة 
�لقائمــة على �لعــدل و�لقانــون. لبد ملجموعة 
�لــدول �لناطقة باللغة �لفرن�ســية �ن يكون لها 
دور على �ل�ســاحة �لعامليــة على كافة �لأ�سعدة 
�ل�سيا�ســية و�لقت�ساديــة و�لبيئيــة وذلــك من 

خالل تن�سيق �ملو�قف بني �لدول �لأع�ساء مبا 
يحقق م�سالح كافة �سعوب �ملجموعة.

فاطمة حممدي: 
مــع  �لعــام  هــذ�  �لفرنكوفونيــة  تتز�مــن 
�أحد�ث خمتلفة، من بينها �ملبادرة �ل�ســجاعة 
بفتــح  ماكــرون،  �لرئي�ــس  بهــا  قــام  �لتــي 
�أر�ســيف حرب �جلز�ئــر، �لذي طاملــا �نتظره 
�جلز�ئريــني. لعلهــا تكون بد�يــة لفتح �سفحة 

جديدة يف تاريخ �لبلدين. 
�مل�ســتعمر�ت  قائمــة  �جلز�ئــر  تت�ســدر 
�لقدميــة لفرن�ســا مــن حيــث ��ســتعمال �للغــة 
�لفرن�ســية، لكــن يف �لآونــة �لأخــرية وتز�منــا 
�ملقاومــني  جماجــم  و�عــادة  �حلــر�ك  مــع 
�جلز�ئريــني �يل �أر�سهــم �لم، ن�ســاأت نزعــة 
�لفرن�ســية  �للغــة  عــن  �ل�ســري  �حلبــل  قطــع 
و��ســتبد�لها باللغــة �لإجنليزيــة، ورغــم هــذ� 
وذ�ك تبقــى �للغــة �لفرن�ســية لغــة مو�ســيقية، 

�سعرية جميلة، �نها لغة موليري.
ل�يزة نا�ص�ر:

�لتفاعــل  يف  كبــري�  دور�  للفرنكوفونيــة 
�حل�ســاري بــني �سفتــي �ملتو�ســط مــن خــالل 
حتقيق م�ســاريع تنمويــة متو�زنة ودون �حباط 

و��ساءة للذ�ت �جلمعّية.
�لفرنكوفونيــة  دعــم  جميعنــا  علينــا 
�سيا�ســية  مــن  �نتقــل  م�ســتقبلي،  كم�ســروع 
قدميــة ��ســتعمارية �إىل �لإنفتــاح علــى �لآخــر 
و�ملجتمعــي  و�للغــوي  �لثقــايف  �مل�ســتوى  علــى 
وحــو�ر �لثقافــات. و��سبــح مــن و�جبنــا دعم 
�لنخبــة �لثقافية، عــرب توفري جميع �لو�ســائل 
�للوج�ســتية �لد�عمــة للح�ســور �لفر�نكفــوين 
�لــذي يذهــب �ىل هذ� �مل�ســروع �جلديد �لذي 
ي�ســتفيد �لف�ســاء �لفرنكوفــوين علــى جميــع 

�مل�ستويات.
هاين املالذي:

�أ�ســاد بالــدور �لــذي �لــذي لعبتــه فرن�ســا 
�سابقًا يف �ل�ساحة �لعربية على �سعيد ن�سر قيم 

ومبــادئ �لعد�لة و�حلريــات و�لدميوقر�طية. 
علــى  �ملتميــز  �لثقــايف  �ملخــزون  �إىل  �إ�سافــة 

�سعيد �لأدب و�لفنون خ�سو�سًا. 
كلغــة  �لعربيــة  �للغــة  تعتمــد  �أن  و�أمتنــى 
�ســائر  يف  �لفرن�ســية  بعــد  �أ�سا�ســية  ر�ســمية 
�ملد�ر�ــس و�جلامعات علــى غــر�ر �لإنكليزية، 
بالنظــر �إىل ن�ســبة �جلاليــات �لعربيــة �أو مــن 
�أ�سول عربية يف �ملجتمع �لفرن�ســي.  وبتعريف 
�لأجيــال �لفرن�ســية �أكــرث بالثقافــة  �لعربيــة 
كلغــة �لنه�ســة �لعلميــة و�لأدبيــة يف �لع�ســور 
�لو�ســطى، مــع �لتاأكيــد علــى �أنهــا لغــة ثقافة 
منطقة باأ�سرها، ولي�ست لغة عرق �أو دين دون 

غريه. 
اإليا�ص زواري:

ي�سعدين �أن �أكون هنا معكم �ليوم، حماًطا 
باأ�ســخا�س مرتبطــني بال�سد�قــة بني فرن�ســا 
و�لعــامل. �سد�قة قدمية، تتجاوز حدود �لدول 
�لعربية �لتي ُتعترب ناطقة بالفرن�سية، وكذلك 
�جلــزء �ل�ســتعماري مــن تاريخ فرن�ســا. هذه 
�لعالقــة �لوثيقــة، �لتــي عّمقهــا �لعديــد مــن 
�لقادة �لفرن�سيني، مبن فيهم �جلرن�ل ديغول 

وجاك �سري�ك.  
بــني فرن�ســا  �لثقــايف  �لتبــادل  �إن تطويــر 
ي�ســاعد يف  �أن  �إل  �لعربــي ل ميكــن  و�لعــامل 
تعزيــز �لعالقات �لقت�سادية و�ل�سيا�ســية بني 
بلدينــا، مــن �أجــل �ملنفعــة �مل�ســرتكة لــكل من 
�أن  �لطرفــني. بالن�ســبة لفرن�ســا، مــن �ملهــم 
تكــون حا�ســرة يف هــذ� �جلزء �ل�ســرت�تيجي 
من �لعامل، وبالن�سبة للدول �لعربية، فاإن تنوع 
�ل�سركاء، ول �سيما من خالل عالقة وثيقة مع 

فرن�سا، هو م�ساألة �سيادة و��ستقالل. 
لذلــك دعونــا نعمــل علــى تعزيــز عالقات 
فرن�ســا  بــني  �ملتبادلــة  و�مل�ســاعدة  �لتعــاون 
و�لــدول �لعربيــة، وب�ســكل �أعــم بــني �لعاملــني 

�لناطقني بالفرن�سية و�لعربية.
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علي الشّمري... طفولٌة تغتاُلها ِجنسّية وِبطاقة هوّية

�سهادة  يف  �لإفــرِت��ــســي  �لُعمر  �ل�سّمري،  علي 
قر�بة  �لفعلي  و�لًعمر  عامًا،   12 ت�سُدر  مَل  ميالٍد 

ن�سف قرن من �لقهر و�لّتهمي�س.
كاّفة  يف  غار  �ل�سِّ كباقي  �سغرٌي  �ل�ّسمري  علي 
ِبالد �لعامل، يحمل قلبًا َهِرمًا مل يتجاَوز �حُللم بعد؛ 
�سيورثونه  �لذين  ذويــه  ُمعاناة  فيه  �حلياة  �أوَقفت 
�لـ )بدون(،  ِبب�ساطة من  لأّنهم  ُمعاناتهم؛  يومًا ما 

حيث خاطب و�ِلَدُه قاِئاًل قبل �أن ُيقدم على ِفعلته:
�ساين  وتتعب على  تعمل  �إّنك  �أدري  �أدري  ُيبا   -
َظهري،  ِك�َسر  �لَعوز  �إّن  ِتذُكر  ما  ود�ِئمًا  و�خــو�ين، 

ولكن باإذن �هلل ما �أخليك حِمتاج لأحد.
�لأخــرية،  للمّرة  غرفته  باإجتاه  يغادر  �أن  وقبل 
قّبل ر�أ�س و�لده، و�أتبعها ِبُقبلٍة �أخرى َطلب باأن تكون 
�أن  ِتلك  بِفعلته  �أرد  وكاأّنه  تزعل«،  ل  »حّتى  لو�لدته 
عهما  يودِّ و�أن  �لقاتل،  قــر�ره  على  و�لــد�ه  ي�ساحمه 
ذ قر�ره بتعليق  �لود�ع �لأخري..�آوى �إىل ُغرفته، ونفَّ
ه حول رقبته، وبهذ� يكون  �ِسلك ِوحَدة �لتكييف ولِفّ

ع َحّدً� حِلياته قبل �أن تبد�أ بعد. قد َو�سَ
ق�سّية علي لي�ست �لأوىل، ولن تكون �لأخرية من 
�لفرق  لكن  �ِلبدون،  بني  رة  �ملتكرِّ �لنتحار  حالت 
باأّن �لياأ�س قد بّلغ حّده ليت�سلل ِبهذ� �ل�ّسكل �إىل قلب 

كل �ملوؤمِل. طفٍل �سغري ونال ِمنه بهذ� �ل�سَّ
َيقطنون  ــدو  ــَب �ل ِمـــن  ُهـــم جمــمــوعــة  ــبـــدون  و�ِلـ
�لأر��سي �لكويتّية من َقبل �لإ�ستقالل، ومَل يتمّكنو� 
من �حل�سول على وثيقة هوّية تن�سبهم لالأر�س �لتي 
يقطنون عليها، لأّنه ل ُيعرتف ِبِهم على هذه �لأر�س.

ماذ� يعني �لبدون؟
عام  ــِحــدة  ــّت �ملُ �لأمم  تعريف  ِبح�سب  �لــبــدون 
�لغري  �ل�ّسخ�س  �أي  ة،  �جلن�سيَّ َعدميي  ُهم  1954؛ 

ُمعرتف به كمو�طن يف �لّدولة بح�سب ت�سريعات ِتلك 
�لّدولة )�سخ�س عدمي(.

�لغري  هو  �لكويت  يف  �ل�ّسائع  مبعناه  و�لــبــدون 
ُمعرتف به، و�ملحروم من �أب�سط حقوقه �لإن�سانّية، 
كالّتعليم و�لِعالج و�لعمل، حمرومون حّتى من جو�ز 
�سفٍر للتنّقل للعمل �أو �لعالج..�لخ، �أو هو �ل�ّسخ�س 

�ملُقيم ب�سكٍل غري �سرعي يف �لِبالد.
حّتى �أبناء �لكويتّية �إن تزوجت �أحدً� ِمن �لبدون 
ل يتّم �لعرِت�ف ِبهم، لأن �لأنثى يف �لكويت ل تّورث 

�جلن�سّية لالأبناء.
�لفئة  هـــوؤلء  ُم�سكلة  تتفاقم  بـــد�أت  ُهنا  ــن  وِم
�سغري  طفٍل  لإنتحار  �لأمــر  َو�سل  حّتى  �ملهّم�سة، 
ًة بعد  ب�سبب ما �آلت �إليه �أو�ساعهم �ملعي�سّية، خا�سَّ
باأ�سره،  �لعامل  �لذي �جتاح  �نت�سار فايرو�س كورونا 
و�زد�دت  عام،  ب�سكٍل  �لعاملي  �لقت�ساد  على  و�أّثــر 

�أحو�ل �لبدون تدهورً� ب�سكٍل خا�س.
تلك  عــومــلــت  �ملُــنــ�ــســرم  �لــقــرن  �ستينّيات  يف 
�نخرط  حيث  �لكويتي،  �ملو�طن  معاَملة  �لأقلّيات 
ِمن  لتمّكنهم  �إ�سافًة  �جّلي�س،  يف  ِمنهم  كبرٌي  عدٌد 
�لعمل يف �لعديد ِمن �ل�ّسِركات وعدٍد ِمن �ملوؤ�ّس�سات 
بــاأٍيّ  بالَتمّتع  لهم  ُي�سمح  يكن  مل  لكن  �حلكومّية، 
حّتى  �حلــال  هــذ�  ��ستمّر  �ل�سيا�سّية،  �حلقوق  من 
�أو��سط �لثمانينّيات، حيث بد�أت �حلكومة بتقلي�س 
ًة يف جمايل �لّتعليم  �خلدمات �ملُقّدمة للِبدون خا�سّ

ة. حَّ و�ل�سِ
ِب�سبب  �لــِنــ�ــســف  �إىل  ــِبـــدون  �لـ عـــدد  تــقــّلــ�ــس 
ــر�ق يف  ــِع �ل ــان َحـــرب  �إبـ ــرى  �أخـ �لــِهــجــرة �إىل دوٍل 
�أمري  �أ�سدر  �لألفّية  ِنهاية  ويف  �لت�سعينيات،  مطلع 
مر�سومًا  باح  �ل�سُ �لأحمد  جاِبر  �لــّر�حــل  �لكويت 
�لــبــدون  مــن  �سخ�س  �ألــفــي  منح  مبوجبه  يو�سي 
�ملر�سوم  توقف هذ�  لكن  �سنوّيًا،  �لكويتّية  �جلن�سّية 
�لأّمة  جَمل�س  وعاد  زمنّية،  لفرتٍة  �لتنفيذ  حّيز  عن 
�لكويتي لإقر�ٍره جُمّددً� عام 2007، �سرط �أن مُتنح 

�جلن�سّية للُم�سّجلني يف �إح�ساء عام 1965.

فخرجو�  �لتدهور،  يف  �لِبدون  �أحــو�ل  ��ستمّرت 
عام 2010 يف تظاهر�ت �حتجاٍج تنّدد بتهمي�سهم، 
�لإن�سانّية  حقوقهم  مبنِحهم  �حلكومة  وُتــطــالــب 
و�لــوفــاة،  �مليالد  ك�سهاد�ت  �لب�سر  لُكلِّ  �ملمنوحة 
ل  �لتنقُّ من  مُتّكنهم  �سفٍر  جــو�ز�ت  مِلنحهم  �إ�سافًة 
بحرّية، لِكن �ل�سلطات �لكويتّية ت�سّدت لهم ومنعتهم 
�لغاز  م�ستخدمًة  �حتجاج،  �أو  جتمٍع  �أي  ت�سكيل  من 
�ملُ�سيل للّدموع و�لقناِبل �ل�سوتّية، و�قرتحت عليهم 
�سفٍر  وجــو�ز  �لقت�سادّية  �جلن�سّية  على  �حل�سول 
�إ�سافًة لإقامة د�ئمة يف  ِمن جمهورّية ُجزر �لقمر، 
�لكويت؛ ُمقاِبل �إ�سقاط َمطالباِتِهم باحل�سول على 
�جلن�سّية �لكويتّية، �لأمر �لذي �أثار جدًل و��سعًا يف 
�لبدون  من  قاطع  برف�ٍس  وقوبل  وخارجها،  �لبالد 
وذنُبهم  �لكويت،  �إل  لُهم  وَطــن  ل  �أن  �عتبار  على 
حر�ء  �ل�سّ يف  يتنقّلون  كانو�  �لذين  �أجد�هم  بــاأّن 
عام  �جلن�سّية  على  ِللح�سول  ِبطلباٍت  يَتقّدمو�  مل 
1959، �إ�سافًة ِلتخّلفهم َعن �ملُ�ساركِة يف �لإح�ساء 
ومّت   ،1965 عام  �لكويت  يف  َجــرى  �لــذي  �ل�ُسّكاين 
وطالبو�  و�لــهــوّيــة،  �جلن�سّية  فيه  �سارك  من  منح 
�سنة  ادرة  �ل�سّ �ملُّتِحدة  �لأمم  باتفاقّية  بالإلتز�م 
1954، و�لتي تن�ّس على منح عدميو �جلن�سّية كاّفة 
�حلقوق �لإن�سانّية �لتي يتمتع ِبها �ملو�ِطن يف وطنه.

وقتنا  حّتى  �لإن�سانّية  �لبدون  ُمعاناة  وت�ستمر 
من  كبرية  �سريحة  وُمطالبة  تعاُطف  ُرغــم  هــذ�، 
حّل  على  و�لدولّية  �لكويتّية  مات  و�ملُنظَّ �لكويتيني 
ِتلك  ��ستمر�ر  �أّن  �إىل  م�سريين  �لعاِدلة،  ق�سّيتهم 
موقٍف  يف  �لــِبــالد  ع  َت�سَ �لنَّحو   هــذ�  على  �ملُعاناة 
��ستمر�ر  �أنَّ  �إىل  �إ�سافًة  �لدولّية،  �ملَحاِفل  َحِرج يف 
تلك �ملُعاناة مُيكن �أن جتّر �لِبالد نحو نتائج كارثّية 
علي  غري  �ل�سّ �إقــد�م  بعد  ًة  خا�سّ ُعقباها،  حُتمد  ل 
ِظّل  ويف  �لّطريقة،  بهذه  �لنتحار  على  �ل�ّسمري 
مائة  وحـــو�يل  ذويــه  يعي�سها  �لتي  ــّظــروف  �ل هــذه 
و�أب�سط  و�لهوّية  �جلن�سّية  من  ُحِرمو�  �سخ�س  �ألف 

حقوقهم �لإن�سانّية.
ِبل�ساِن  تتحّدث  �لتي  �لعرب«  »ُكل  من  هنا  ومن 
برجاءنا  ه  نتوجَّ وهمومهم؛  وق�ساياهم  �لَعرب  ُكّل 
للحكوَمة �لكويتّية �لتي ُي�سَهد لها مِبو�ِقفها �لعروبّية 
و�لإن�سانّية �حلازمة و�ملُ�سّرفة يف كاّفة �لق�سايا �لتي 
م�ّست ومت�ّس �جل�سد �لعربي، باأن جتد حاًل جذرّيا 
لعّل  و�لُعروبة،  لالإن�سانّية  �إكر�مًا  �لبدون،  لق�سّية 

فل علي ترتاح وت�ستكني يف �أبديتها. روح �لطِّ

أ. غادة حاليقة

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن
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الثقافة



مــــــــــــــــالــــــــــــــــطــــــــــــــــا الــــــــــــــحــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــة، خـــــــــــــــــــــــــــــــزة وســــــــــــــــرديــــــــــــــــنــــــــــــــــا
موطن العرب الذين وضعوا بصمتهم على جزر المتوسط

�أوروبــا، دولة �سغرية جدً�  دولة تقع جنوب 
دولة  �أوروبـــا،  يف  عا�سمة  �أ�سغر  وعا�سمتها 
�سنه.   250 قبل  �لفاطمية  للدولة  تابعة  كانت 
يف  لغتها  �أوروبـــا  دول  جميع  عن  تختلف  دولــة 
ومن  عربية،  بدولة  لي�س  ولكن  عربية،  �أ�سلها 

ثم �حتلها �لروم وعزلت عن �لعامل �لعربي. 
�جلزيرة هذه عانت �أكرث من �ألف عام من 

�لحتالل، ومن �لقوى �لعظمى �آنذ�ك 
كال  بالتتابع  �ملدنية  هذه  على  �سيطر  وقد 
و�لقرطاجينني،  و�ليونانيني،  �لفينيقيني،  من: 
وفرقة  و�لــعــرب،  و�لبيزنطينني،  ــرومــان،  و�ل

�لفر�سان، و�لفرن�سيني، و�لربيطانيني 
هذه �جلزيرة ت�سمى دولة مالطا. 

�لتحديد  وجــه  على  مالطا  جــزيــرة  لعبت 
�لعاملية  �حلــرب  يف  حيويًا  ��سرت�تيجيًا  دورً� 
ق�سفها  مت  �حللفاء،  لقو�ت  كقاعدة  �لثانية 
و�لإيطالية،  �لأملانية  �لطائر�ت  قبل  ب�سدة من 
مدمرة.  مالطا  كانت  �حلــرب  نهاية  وبحلول 
جائزة  مالطا  جزيرة  ُمنحت   ،1942 عام  يف 
جورج كرو�س، وهي جائزة بريطانية لل�سجاعة 
�ملالطي يف  �ل�سعب  ل�سجاعة  تقديرً�  �لعظيمة، 

زمن �حلرب. 
�أجل  من  �حلركة  �أ�سبحت  �حلــرب،  بعد 
مالطا  ــة  دول �أ�سبحت  �أقـــوى.  �لــذ�تــي  �حلكم 
دول  �إىل  و�إنــ�ــســمــت  بريطانيا  عــن  م�ستقلة 
جمهورية  و�أعلنت   1964 عام  يف  �لكومنولث 
يف 13 دي�سمرب 1974. ومت قبولها يف �لحتاد 

�لأوربي يف عام 2004 
ــط �لــبــحــر �لأبــيــ�ــس  ــس تــقــع مــالــطــا يف و�
�سغرية  جــزر  جمموعة  من  مكونة  �ملتو�سط، 
ولكنها مهمة من �لناحية �لإ�سرت�تيجية، و بني 
دولة ع�سو  �أ�سغر  �فريقيا، وهي  و�سمال  �أوربا 
�أبرز  �لأوربــي، وهي برزت كاإحدى  يف �لحتاد 

ق�س�س �لنجاح يف منطقة �ليورو. 
�لثقافية  �سخ�سيتها  تفر�س  قــويــة  دولـــة 
هويتها  جــاذبــة،  ب�سيغ  علينا  و�لــتــاريــخــيــة 
و�لثقايف،  �ل�سو�سيولوجي  وو�سعها  �لالتينية 
�لتكوين  هذ�  لكل  ونتاج  بالطبع  تعددية  فهي 

د. عروبة رحيم يعقوب

 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
والجتماعي

�لتاريخي و�لإن�ساين �حلايل �لذي باتت ت�سكله 
جمورية مالطا �ليوم. 

مدى  على  �ملمتد  بتاريخها  مالطا  ت�ستهر 
�لعاملي  للرت�ث  مو�قع  ثالثة  ولها  عام،   7000
هي  �ملــدنــيــة  �لــيــونــ�ــســكــو،  قــبــل  مــن  �مل�سنفة 
عا�سمة مالطا �لأوىل و�لقدمية وحاليا ي�سكنها 
مالطا  عا�سمة  هي  َفاِليّتا  �أما  �سخ�س،   250
وثيقًا  �رتباطا  وترتبط  مدنها،  و�أكــرب  حاليا 
�لأور�سليمي«  يوحنا  »�لقدي�س  نظام  بتاريخ 
ن�سب   320 فيها  ويوجد  و�خلريي،  �لع�سكري 
تذكاري، وهذه �ملدنية هي �إحدى �أغنى �ملناطق 
تاريخيًا يف �لعامل، بنيت يف عام 1566 على يد 
�سميت  ولهذ�  فليت  جندو  �لفرن�سي  �ملهند�س 

بهذ� �ل�سم. 
مــالــطــا مــوطــن �لـــعـــرب �لـــذيـــن و�ــســعــو� 
�أربعة قرون  ب�سمتهم على جزر �ملتو�سط منذ 
م�ست، ويكون �لتاأثري على �جلزيرة هو �أرثهم 
�لأكرب �مل�ستمر حتى �لآن، فاحلياة هناك �أقرب 
�سو�ء  �أوروبية  حياة  �أي  من  �لعرب  حياة  �إىل 
بالعمارة  و�نتهاء  �لع�سو�ئية،  �أو  �لب�ساطة  يف 

و�للغة.  
�ل�سغري  �خلليج  عند  يجل�س  مــن  �أن  �إل 
لل�ساطئ  �ملقابلة  �لــقــدميــة  �لــبــيــوت  ويــتــاأمــل 
�أنه يف كثريين قد رجحو�  لو  �إليه كما  �سُيخيل 
�أ�سولها  �أعترب  من  ومنهم  �لعربية  �أ�سولها 

عثمانية. 
�سيافتهم  وكرم  بدفئهم  �ملالطيون  ي�ستهر 
وكــرمــهــم جتـــاه �لـــغـــربـــاء، وهـــي �ــســمــة متت 
يتعلق  فيما  �لــر�ــســل  �أعــمــال  يف  مالحظتها 
بتجربة �لقدي�س بول�س �لذي غرق قبالة مالطا 
يف عام 60 م، حتظى �لقيم �لأ�سرية باإحرت�م 
كبري، �لأكالت �ل�سعبية لدى �ملالطني م�ستوحاة 

من �ملطابخ �ملتو�سطية.
ــدة مــر�حــل  ــع ــغــات يف مــالــطــا ب ــل مـــرت �ل
تاريخية، وظهرت نتيجة �ندماج �للغة �لعربية 
يف �سمال �فريقيا، و�للهجة �لإيطالية �ل�سقلية، 
ر�سميًا  �ملكتوبة  �لوحيدة  �ل�سامية  �للغة  وتعترب 
�لحتــاد  يف  �لر�سمية  �للغات  بني  بالالتينية 

كلمات  وجـــدت  �إن  غــريــبــًا  ولي�س  �لأوروبـــــي، 
�أوروبية كثرية، لكن  ومفرد�ت عربية يف لغات 
وجود لغة �أوروبية مقتب�سة من �أ�سول عربية قد 
يكون مثريً� لده�سة و�لأعجاب، فاللغة �لعربية 
�ملالطية،  �للغة  مفرد�ت  من   70– نحو  ت�سكل 
وعدد�  كبري� من �ل�سو�رع و�ملدن حتمل �أ�سماء 

عربية. 
�ىل  و�سلو�  �لذين  �لفينيقيني  �أن  ويعتقد 
من  هم  �مليالد  قبل   750 عام  مالطا  جزيرة 
كثريً�  تاأثرت  �لتي  �للغة  تلك  �أ�سا�س  و�سعو� 

بالل�سان �لعربي �لأ�سيل. 
من خالل �لدر��سات �لتي قمنا بها وجدنا 
ثلث  من  �أكــرث  فهم  ي�ستطيعون  مو�طنوها  �أن 
�لعرب  �أن  رغم  �لعربية،  باللغة  لهم  يقال  ما 
مــيــالدي  �لــثــالــث ع�سر  �لــقــرن  غـــادروهـــا يف 
�لطويلة  �لزمنية  �لــفــرت�ت  هــذه  كــل  وتــركــت 
ب�سماتها على �للغة �ملحلية �لتي تطورت كلغة 
�لذي  �لعربي  و�إنقطعت عن م�سدرها  مميزة 
كتابات  يف  �ل  تبقى  مل  تاأريخية  كلغة  �سنف 

قدمية. 
توحي  تـــز�ل،  ول  كــانــت،  مــا  د�ئــمــا  مالطا 
�لأر�س  �أدمي  من  م�ستقة  معذبة،  عربية  باأنها 

و�للهفات و�ل�سو�ق �ملتحرية. 
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كان يا ما كان
ويف �سالفِ  �لع�سِر ع�سرِ  �جلنون

�إنَّ �سوقًا ببغد�َد قيَل �حرتق
نفي�ُس ذخائره لي�س ما�سًا

ول ذهبًا..هي �أغلى 
نعت من ورق و�إن �سُ

باُح ظالمًا تفّجر يف حلظٍة فا�ستحالَ �ل�سّ
و�سدُر �لأمان �ختنق

دخاٌن وناٌر، وللموِت �أذرُعه �خلاطفات
�أعا�سرُي ناٍر ُتذيُب �حلديَد

وحت�سُد يف جريها كلَّ �سيٍء
مق ومل ُتبِق حتى �لرَّ

فما ظلَّ يف �ل�ّسوق غرُي �لّرمادِ 
وذكرى �لفجيعِة

و�لاّلفتاتِ �لتي حملت �سوَر �لّر�حلني
مالحُمهم ت�ساأل �لعابرين:
ملاذ� ُقِتلنا ب�سوق �لكتاب؟!

ُترى �أيُّ ذنٍب جناه حمبُّ �لكتاب؟!
وما ذنُب تلك �لكتب؟!

وماذ� جرى؟ وكيف جرى..و�نتهى
اللِت كلِّ �خلطوب مثُل كِلّ �ل�سّ

! وما �متدَّ كفٌّ
وما من �سمرٍي نطق؟!

***
ثالثون روحًا ق�ست وهي يف �َسَغٍف للحياة

ثمَّ غابت ك�سرِب حماٍم
ي�سقُّ عناَن �لف�ساِء

�إىل عر�ِسها ها هناك
هناَك �ملدى و��سع 
و�لّندى بارٌد ل مُيّل

***
بيَد �أنَّ �لعيوَن على �لأر�سِ  

�ساخ�سٌة وهي تقر�أُ يف كلِّ يوٍم
عذ�َب �ل�ّسوؤ�ل:
ملاذ� جرى؟ 

وَمْن �سوف ميلك لغَز �جلنوِن
لكي ل متوَت �ل�ّسو�رُع من بيننا

وميوَت �لكتاُب و�أحباُبُه �لّطّيبون
لكي ل ميوَت �لأمان؟

�سوؤ�ل ٌ كبرٌي بحجم �لعر�ق
وحجمِ �لّدموع 
وحجمِ �لأمل.. 

ساجدة الموسوي

�ملتنّبي  �ــســارع  حــرق  ذكــرى  ملنا�سبة  مالحظة: 
�لكتب  وبيع  لعر�س  �سارع  �أهّم  وهو  ٢٠٠٧م  عام 
��ست�سهاد  يف  �حلــريــق  ت�سّبب  حيث  �لــعــر�ق  يف 
ثالثني مو�طنًا �أغلبهم من �ل�ّسباب كما �أّدى �إىل 
تدمري ع�سر�ت �ملكتبات وحرق �لآلف من �لكتب 
و�ملر�جع و�خلر�ئط وغري ذلك، �لق�سيدة تروي 
ر  ما �سيقوله �لّرو�ة بعد ِم�سّي زماٍن طاَل �أم َق�سُ

الـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــّي الـــــــــــحـــــــــــزيـــــــــــن
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تدرون ما عودو� 
�إذ� رجع �ل�سدى؟

كالنهِب.. كالتقطيِع.. كالإعد�ِم
ك�سياِع قافلتي ُي�ستتها �ملدى

و�لريُح و�لأ�سو�ُت يف �لآكاِم! 

تدرون ما �لذكرى
تقّطعني �إذ�

يوًما ذكرتكمو� 
وما �إيالمي؟!

و�ل�سوُت �إن ناديُت
يف )عودو�( �إذ�
قد عاد ما عدمت
وما �أحالمي؟!

�أن �لزمان يعود بي
)يوما( �إىل 

ذ�ك �لزماِن به �لوجوُه 
)�أمامي(
و�أر�ُكُم

�ألقى �لذين �إذ� ر�أيُت 
تفتحت يف �لقلب دوٌر 

ُمذ م�سو� بزحاِم!

وحدي..
 �إذ� ناديتكم

وحدي وللدور �لعتيقِة
لل�سدى فيها

وللذكرى ولالأعو�ِم
)موٌت(

يح�س به �لوحيد 
�إذ� بقى

و�لأهل ر�حو�!
و�لأحبُة ر�حو�!

عودو�
فال�سوُت يف عودو� 

يناديكم �إذ�
هو عاد ما عدمت

فما �أيامي؟!

لولوة بنت خليفة آل خليفة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودوا

�ساعرة من �لبحرين
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أ.نجود جانات  

أ.ريم آدم محمد

فــــــــــرحــــــــــانــــــــــة بــــــــحــــــــلــــــــم بــــــلــــــقــــــاك 
هـــــــــــو�ك يف  �كـــــــــــــــرت  مــــــبــــــ�ــــــســــــوطــــــة 
ــك ــ ــ ــت ــ ــ ــل ــ ــة نـــــــــــــــــــورك وطــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ عـ
ــة �ـــــســـــفـــــاك ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ ــ� ــ ــ ــب ــ ــ مـــــــــــــذد�نـــــــــــــة ب
ــك ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــــــعــــــــــقــــــــــودة بـــــــــنـــــــــظـــــــــرة عـ
ــد ــ ــديـ ــ ــسـ ــ �ـ �ــــــــســــــــورتــــــــك  يف  تـــــــايـــــــهـــــــة 
�لــــــلــــــقــــــاء �مــــــــــــــل  يف  مــــــ�ــــــســــــغــــــوفــــــة 
ــون ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة ظـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــكـ ــ ــ حمــــــــــرو�ــــــــــســــــــــة بـ
ممـــــــــــــزوجـــــــــــــة بــــــــطــــــــعــــــــم �لـــــــــفـــــــــرح
مـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــورة بــــــــ�ــــــــســــــــوقــــــــا دفـــــــــني
�لــــــــهــــــــوى بــــــــحــــــــر  يف  غـــــــــرقـــــــــانـــــــــة 
�لــــــغــــــيــــــوم �ـــــــســـــــط  يف  ــة  ــ ــ ــان ــ ــ ــح ــ ــ ــب ــ ــ ــس ــ ــ �
مــــــغــــــمــــــو�ــــــســــــة بـــــــحـــــــلـــــــم �لـــــــلـــــــقـــــــاء
مــــــغــــــمــــــو�ــــــســــــة بـــــــحـــــــلـــــــم �لـــــــلـــــــقـــــــاء

من ال�شعر ال�شعبي ال�شوداين

ما يز�ل عطرك م�سطر� 
فوق جبني �ل�سم�س
ي�سرتق لون �ل�سفق

بال مبالة
ما يز�ل هو�ك �سببا

لو�سع حالت متناق�سة
ي�ستبعد �زمات �لن�سيان

خلف �لكائنات
ما يز�ل مطر دموعك

ي�سرت�سل �سيول
يقطر حرب ر�سالة

حروفها �سماء
ما �حلل..؟!

ما �لد�عي لو�سع �أفكار
مت�سابكة بني �حلرب و�لري�ع 

مع�سلة ل تنفك عن دو�مة لقاء
لكن...؟!

بل يف كل حني تزورين �لأحالم
تعيدين �ىل �سر�ديب �لقلب

تدعونني يف كل مرة 
لأكتب �ل�سعر ق�سة

يحملها جناح حمامة بي�ساء
حتمل طابع �ل�سالم

نتاأمل ب�سمت...
نلجاأ �إىل �لوحدة برتيث

نحاول �ن جند �آمال
تت�سرب من ثقوب �جلدر�ن

لندمج �لفرح ب�سفحات بي�ساء
كيف...؟!

كيف لنا �أن نزع �ل�سوك
من دون ذرف قطر�ت حمر�ء

كيف نلملم �أ�سالء ج�سد
و�ل�سكون ي�سكن �ملحر�ب

كيف نر�سم �سريط �لأمل 
يف �عماق ذ�كرة

نت�سلل بني تفا�سيلها
بعدما �كت�ست بثوبها �لأبي�س

وعلقت عو��سفها بجد�ئل �ل�سم�س
�أعذ�ر..

كفيفة تلك �لدموع
وقعت يف دو�مة �أعذ�ر

كفيلة تلك �لأيام 
�ن تت�ساوى مع �لأحز�ن

وعند حدود �ملطلق 
�أتريث حلد �لنهايات

�أبحث يف مقطوعة مو�سيقية
عن �أحلان تتغزل يف �ور�قي �لبي�ساء

فــــــــــــرحــــــــــــانــــــــــــة بـــــيـــــك

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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�حلنني  �سهيل  ت�سكت  بها  و�إذ�  بن�سه  تعرثت  ق�سيدة،  �أ�سابع  بني  ت�سلل 
و�أح�سان د�فئة. يف  ل�سوقها حل�سن حقيقي، ولقبلة حممومة  ل�سيء ما، رمبا 

�ملدن �لثلجية باردة هي �لقبل و�لأ�سرة، ل تروي ظماأ وحدة �آخر �لليل. 
�لوحدة  زجــاج  من  لتدخل  ت�ستاأذن  خجولة  ك�سم�س  م�سرقا،  ن�سه  جاء 
من  �ملجانني  بع�س  يخرج  كيف  لربهة:  رددت  قلبها.  يقبع  حيث  �ل�سميك 

ن�سو�س ل يدركون وقع �أثرها �حلقيقي يف نفو�س قر�ئهم؟ 
كانت حتاول �أن تقب�س على ذلك �ل�سيء �لذي مل جتد له �إ�سما �آخر، غري 
�ل�سيء تذكرت مقولة �أحد �سديقاتها منذ �أكرث من ع�سرين �سنة عندما كانت 
كانت  لغتنا،  من  كان �حلب مق�سى  تقول �حلب،  تكن  تتحدث عن �حلب مل 
�لكلمة  وقع  وكان  �لفرن�سية  باللغة  تقولها  كانت  بال�سيء.  �أ�سعر  عندما  تقول 
كلمة  ت�سويه  يف  برعنا  ملا  �أعــرف  ل  »ل�سوز«.  �لعربية  يف  عنه  متاما  خمتلفا 

»حب«. و�إذ� به يعود �إىل من ن�س ما، يف زمن ما، يف غفلة بني �أرقني.
كان ذلك �لرجل يكتب وي�سافر، وي�سرب ويحلم، ل �عرف عدد �سباحاته 
وكم من  »ماك�س«  لقطه  وكم من �حلكايات حكاها  �لزجاجية  د�خل حديقته 
�جلنون و�حلماقات �إرتكب وهو ينزل يف مطار ما �و يغازل �إمر�أة ما. ل �ساأن 
يل بعدد �لأج�ساد �لتي عربت �أ�سرته يف تلك �لفنادق �لفخمة، هي رحلة ظماأ 
ل تنتهي �إل وهو ي�ستيقظ بقلب مقلوب بنف�س �لظماأ. رجل يخفى حزنه خلف 
فح�سنته  �إليها  ت�سرب  �ل�سطور.  بني  كالألغام  حنينا  ويد�س  �لكلمات  جدر�ن 
�سيء  فيها  فنفخت  بــاردة  حزنه  �أ�سابع  كانت  �لــربد،  من  يرجتف  كع�سفور 
غابة  من�سي يف  كوخ  موقد يف  فتيل  �إ�سعال  يحاول  كمن  �ملنهكة.  �أنفا�سها  من 
�لأنا�سول، ل نحتاج جلو�ز �سفر لنعرب د�خل �أرو�ح متعبة. فقط قليل من �حلب 

وح�سن.
ول  لــالحــتــو�ء  جــاهــزة  تكن  ومل  ق�سيدة  �أ�ــســابــع  بــني  كله  يت�سرب  كــان 
»لل�سيء«. فهو رجل ل يهتم �ذ� كان �لباب مفتوحا �و مو�ربا �و مو�سد�. يقف 
�لهوى،  �و  �لرياح  �ىل  �سدره  م�سرعا  مطاحنه  �أمام  دلمن�سا  دونك�سوت  مثل 
قال لها: �أنا ل �تفل�سف كثري� فقط �أعي�س �للحظة. وكان �سوتها �لد�خلي يردد 
لي�س مع �إمر�أة �سريعة �لعطب. مل تعد ترك�س يف مار�ثون �حلب �مر�أة مل تعد 
دون  �ل�سهوة  خيول  و�سد  و�لغر�م  �حلب  ق�س�س  من  متعبة  طويلة،  �أنفا�سها 
جلام. هم�ست له بلطف: لن�سرب نخب لقائنا ونتحدث طويال طويال كطفلني 
عن نو�ر�س غربتنا وت�سردنا ولريبت كالنا على كتف �لآخر ليطمئنه ل تخف �أنا 

معك �سنعود �إىل �لبيت.

أ.نزهة عزيزي  فاطمة نزال

  كاتبة من اجلزائر

ذلك �لقيظ �لذي
�سّب جام حممه

على ر�أ�سي
مل يكن وحده 

على بعد خطو�ت  
كانت عينان 

حمئتان تفور�ن
ملقيتني �أ�سيدهما 

على ج�سدي 
ذلك كّله كان ي�سريً� 

 مقارنة  
باجلحيم �لذي 
ي�ستوطن �لبيت 

***
ذلك �جلدول  

�لذي يدغدغ خلخايل 
مغريًا قدمّي  

بالرق�سِ
مل يكن بريئًا

كان م�ستنقعًا 
��ستدرج �لطني 

للغرق  
***

ذلك �حلّب
�لذي �أتوق �إليه

ز�رين على هيئة طائر
لكّنه كان جارحًا

�لتقطني
بني خمالبه حمّلقًا

ورمى بي بني �جِلَيف
***

ذلك �ملوت 
�لذي �أ�سّميه �خلال�س

مل يزرين بعد 
وكّلما ��ستدعيته 

مت�سّرعة
ي�سومني

�سوء �لعذ�ب
ول يقرتب

أصابع القصيدة
عــــــلــــــى َنــــــــــْصــــــــــِل الــــــمــــــفــــــردة
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فنانة  غنيمه  رحاب  نف�سي،  عن  �أعرفكم  ـ 
��سمي  ديز�يرن.  وجر�فيك  م�سرية،  ت�سكيلية 
�أمــني،  رحــاب  �أ�سدقائي  بــني  عليه  �ملتعارف 
�لت�سكيلي  �لــفــن  جمــال  دخــلــت  عندما  ولــكــن 
بلقب  لإعتز�زي  غنيمه،  رحاب  ��سمي  ف�سلت 

عائلتي ليكون �إ�سمي �لفني.   
ـ ما هي ال�شهادات الأكادميية التي ح�شلت 

عليها؟
جامعة  �لتطبيقية  �لفنون  بكلية  در�ست  ـ 
جد�  جيد  بتقدير  �جلــر�فــيــك  ق�سم  حــلــو�ن 
�أف�سل  ــاز.  بــتــقــديــر ممــت �لــتــخــرج  ومــ�ــســروع 
�لأقــرب  و�أح�سها  �لزيتية  ــو�ن  �لألـ ��ستخد�م 
يل، و�أميل �ىل �ملدر�سة �لتعبريية �لتاأثري به يف 

�لعديد من �أعمايل.
ـ ما هي اهم املعار�س التي ا�شرتكت فيها 

داخل م�شر وخارجها والن�شاطات الفنية؟
ـ �ــســاركــت يف �لــعــديــد مــن مــعــار�ــس �لفن 
ملتقى  ومنها  مب�سر  �جلماعية  �لت�سكيلي 
�مل�سرية،  �لأوبــــر�  ــد�ر  بـ �لعا�سر  �ملــبــدعــون 
وملتقى روؤى عربيه �لثامن بكالريي كليوباتر�، 
بجريدة  �لــفــنــون  بــقــاعــة   3 بــالــيــتــه  ومــلــتــقــى 
ب�ساقية  �لــعــا�ــســر  �إبــــد�ع  وملتقى  �لأهـــــر�م، 

�ل�ساوي بالزمالك. 
كما �ن فرتة �حلظر وجائحة �لكورونا كما 
�لوقت  ذ�ت  فى  فهى  �سعبة  حمنه  كانت  �نها 
فاأ�سبح  مــبــدع،  فنان  لكل  كبرية  منحة  تعد 
�لهو�يات  ملمار�سة  �لــوقــت  مــن  مت�سع  هناك 
�لت�سكيلي  �لفن  ر�سالة  تتاأكد  وبذلك  و�لإبــد�ع 
ظل  فى  �ملجتمع  يف  �لإيجابية  �لطاقة  ن�سر  يف 

�لظروف �لر�هنة �لتى مير بها �لعامل.  حوار: نسرين الدبابي.

رحـــــــــاب غـــنـــيـــمـــه: شـــــاركـــــت فـــــي الـــعـــديـــد 
ــلـــــي ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــــــــــن مــــــــــــعــــــــــــارض الــــــــــفــــــــــن الـ

ــاذا  ـ مـــن هـــي الــفــنــانــة رحــــاب غــنــيــمــه وملــ
نف�شك:  لــتــقــدمي  ا�ــشــم  مــن  اأكـــر  ت�شتعملي 

رحاب امني ورحاب غنيمه؟

هذه املرة، من اأر�س الكنانة، نلتقي يف هذا احلوار مع الت�شكيلية 
رحاب غنيمه، لتقدم لقراء »كل العرب« �شورة عن الفن الت�شكيلي 
الكورونا، و ما �شكله من  اإنت�شار وباء  يف م�شر، وواقعه احلايل مع 

عقبات اأمامهم.
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أ.عربية القضقاضي

حّد عبارة �أنطونيو غر�م�سي فهو ينخرط يف هموم 
كربيات  مبعاجلة  تاّما  �إلتز�ما  ويلتزم  جمتمعه 
�لق�سايا ف�سارتر يرى »�أّنه ذلك �ّلذي يد�ّس �أنفه يف 
ما يعنيه« ومن هنا تلوح وظيفته �لجتماعّية، فهو 
�لعقول  توؤّثر يف فئاته �ملختلفة فيخاطب  �أكرب قّوة 
و�لعو�طف معا وهو »�سّمام �لأمان« ل ي�سّل �ملجتمع 
بوجوده ويكون يف ماأمن من �أّي غزو فكرّي �أو ثقايّف 
يهّدم �أركانه، ومن هنا تبقى مهّمة �لّتغيري منوطة 
مب�سلحة  جّد�  و�لو�عية  �ملتعّلمة  �لّنخب  هذه  بيد 
�لوطن، ورغبتها �مللّحة يف نقل �ملخّططات و�لأفكار 
و�مل�ساريع من �إطارها �لّنظرّي �إىل و�قعها �لعملّي.

دول  �أّنها  �سنجد  �ملتقّدمة  �لــّدول  تاأّملنا  �إذ� 
�إىل  �لبع�س  ي�سع  فلم  �لأهمّية  بالغ  �أولت مبدعيها 
فنفهم  �لإ�سالحّية  مهّمتهم  عن  وثنيهم  عرقلتهم 
�إذن �أّن لقب مثّقف، هو لقب م�سوؤولّية ل ت�سريف، 
ر�ف�سا  �أمم بحالها  �لوعي وحمّدد� م�سري  نا�سر� 
�أّي �سلوك  �أو �جتماعّي فا�سحا  �أّي جتاوز �سيا�سّي 
م�سلحة  يقّدم  فهو  وبالّتايل  فــكــرّي،  �أو  عــد�ئــّي 
�أخرى  جهة  من  ة  �خلا�سّ م�سلحته  على  �جلماعة 
جند �سبه تغييب للّدر��سات �ل�ست�سر�فّية، فثقافتنا 
�لّر�هنة ل ت�ستطيع �لّتوّقع مّما يوؤّكد عدم �هتمامنا 
�مل�ستقبل  عن  حتّدثنا  و�إذ�  يعنينا،  ل  وكاأّنه  بالغد 
و�ّتهم  �ّلذي ظلم  �ل�ّسباب ذلك �جليل  �سن�ستدعي 
فقط  ويهتّم  يقر�أ  ل  ��ستهالكي،  �سطحّي،  بــاأّنــه 
��ستيعاب  رنا يف  ق�سّ فقد  �لفرت��سّية،  بالو�سائط 
�أردنــا  فــاإن  م�ستطاعه  وتقدير  وتطّلعاته  همومه 
�إعادة بناء �لفكر �لعربّي و�إعادة ت�سكيله وتطويعه 
بال�ّسباب  �لعتناء  وجب  و�ملجموعة  �لفرد  خلدمة 
�إيجابّيا د�خل �ملجتمع  �إليه، و�لّتاأثري  و�إعادة �لثقة 
يوّجه  فهو  و�لّنقدّي  �لّتنويرّي  �لفكر  بن�سر  ة  خا�سّ
على  ذلك  يحيلنا  رمّبــا  �ساملة  ب�سرّية  تنمية  نحو 
�سرورة تطوير مناهج �لّتعليم �ّلتي غدت بالية وهو 

م�سغل �سنبحث فيه �ملّرة �لقادمة �إن �ساء �هلل.

  كاتبة من تون�س

�إيجابّيات  من  معانيها  يف  ما  على  �لّثقافة  �إّن 
تبقى �ملعرب �خلطري �ّلذي بو��سطته ت�ستعمر �لّدول 
�لإمربيالّية  للّنزعات  ميكن  فال  ثغورها،  وت�ستباح 
فهي  حمفوظة  ماأمونة  �لّثقافة  د�مــت  ما  �لّثبات 
�حل�سن �ملنيع �ّلذي يحمي �لأوطان من �لخرت�ق 
ــا فقدت  ــ ــه تــلــوح لــنــا عــ�ــســور �لــّظــلــمــة ورمّب بــدون
�ملجتمعات �لأمل يف م�ستقبل م�سّع ما د�مت ثقافته 
�إذ� فقدت  �أّنه  م�سّوهة فريى »برهان غليون« مثال 
�لّثقافّية  مو�ردها  �أي  �لّثقايّف  متّيزها  ما  جماعة 
هوّيتها  فقدت  �أحد غريها،  فيها  ي�ساركها  ل  �ّلتي 

كجماعة م�ستقّلة.
تهمي�س  طــريــق  عــن  �لــــّذ�ت  مــعــامل  حمــو  �إّن 
�لثقافة وتغييب دور �ملبدعني يبقى �أكرب �لّتحّديات 
�ملجتمعات �حلديثة فال ميكن ملجتمع  تو�جه  �ّلتي 
منفتحة  كونّية  ثقافة  يف  وينخرط  يتفاعل  �أن  ما 
متى هّم�س فكره ولعّل ذلك ما جعل بع�س �ملخّربني 
ظهرت  وقد  بل  ويقّزمونهم،  �ملفّكرين  ي�ستهدفون 
حماولت عديدة للق�ساء عليهم و�عتبارهم خطر� 
يف  يبقى  �إذ  �سعوبه  مع  بقمع  يتعامل  من  يتهّدد 
خوف د�ئم من �سحو �جلماهري و�كت�سابها �لوعي 
يف  �ل�ّسابي  يقول  �مل�سروعة  بحقوقها  ومطالبتها 

ذلك:
كّلما قام يف �لبالد خطيب
موقظ �سعبه يريد �سالحه

�ألب�سو� روحه قمي�س ��سطهاد 
فاتك �سائك يرّد جماحه

تغيري�  �أو  عليها  حفاظا  باملجتمعات  �لّرقّي  �إّن 
لها يعتمد على �ملثّقف �ّلذي يجب �أن يكون ملتزما 
فال  �ل�ّسطح  على  تطفو  �ّلتي  �حلارقة  بالق�سايا 
يكون  �أن  ��ستقالته  �لأخطر من  بل  يكون م�ستقيال 
�أبو�ق �ل�ّسلطة، ورمّبا كان ي�سكن برجا عاجّيا  من 
يجري  مبا  معنّي  غري  وكاأّنه  �ملتفّرج  بدور  مكتفيا 
هّمه �لوحيد ق�ساياه �ل�ّسخ�سّية م�ستمّر� يف نحت 
�أجماده، وهنا يجب �أن يظهر �ملثّقف �لع�سوّي على 

ـ ممكن نبذة خمت�شرة عن معار�س مل�شات 
وقــ�ــشــر الـــبـــارون واملــتــحــف ال�ــشــالمــي وبيت 

اوبرا القاهرة؟
ـ لقد �أ�سبح �لعامل قرية �سغرية و�أ�سبحت 
على  �لإفرت��سية  للمعار�س  �لفنية  �مل�ساركات 
م�ستوى �لعامل متاحة ب�سكل كبري، لذ� �ساركت 
�لدولية،  �لإلكرتونية  �ملعار�س  من  �لعديد  يف 
ببلجيكا،  و�حلــ�ــســارة  �لإنــ�ــســان  معر�س  مثل 

ومعر�س لون �لورد برتكيا.  
ومعر�س �لفن بفرن�سا، ملتقى يوم �ل�سم�س 
بق�سر �لبارون يعد حدث هام لأنه �أول معر�س 

للفن �لت�سكيلي يقام بهذ� �ملكان �لتاريخي.  
ــن مــ�ــســاركــتــي مبــعــر�ــس فـــن و�ــســالم  وعــ
بهذ�  بامل�ساركة  �سرفت  �لإ�سالمى  باملتحف 
�ملتحف �لتاريخي �لر�ئع مع نخبة من �لفنانني 

�لت�سكيليني.
للملتقى،  �ــســرف  ك�سيف  دعــوتــي  ومتـــت 

لأعمايل �لتي تدعو �إىل �لبهجة و�ل�سرور.
ـ ما هو رايك باحلركة الت�شكيلة امل�شرية 
التي  العنا�شر  الــوقــت احلــا�ــشــر ومــا هــي  يف 
الت�شكيلية  ــة  احلـــركـ ــواكـــب  تـ لــكــي  تــوؤهــلــهــا 

العاملية؟
بدرجة  �سلبيا  �أثــرت  يناير   25 ثورة  قيام  ـ 
لإهتمام  �لت�سكيلية،  �حلركة  على  جد�  كبرية 
ــار�ت و�لإجتـــاهـــات  ــس ــ� ــامل جــمــيــع �لــفــنــانــني ب

�ل�سيا�سية �أملتناحرة على �ل�سلطة
عموما،  �لفني  �لك�ساد  مــن  نــوع  فــحــدث 
�ليام  �لفنية هذه  بد�أت حلحلة �حلركة  ولكن 
بكرثة �قامة �ملعار�س �لفنية، مما ي�ساعد على 

�لبتكار و�ل�سعود باملنحنى �إىل �أعلى.
ي�شارك يف  امل�شري  الفنان  نــرى  ملــاذا مل  ـ 
يف  البندقية  يف  يــقــام  الـــذي  فيني�شيا  بنياله 
ايطاليا من اربع �شنوات وم�شر فيها فنانني 
ت�شكيليني مو�شيقيني وم�شرحيني مبدعني؟

عن  �مل�سريني  �لفنانني  لعزوف  بالن�سبة  ـ 
يف  غريه  �و  �ليطايل  �لبينايل  يف  �مل�ساركات 
�نت�سار  �إىل  �ل�سبب  فريجع  �لأوروبــيــة،  �لــدول 
�لــدول  ملعظم  �لإغــالق  وعمليات  كورونا  وبــاء 
قبلها  �لأخــرية، ومن  �لفرتة  فنيا فى  �ملتقدمة 
تعومي  نتيجه  �ل�سيئة  �لقت�سادية  �حلالة  �إىل 
�جلنيه �مل�سري و�رتفاع �سعر �لدولر، و�عتقد 

�نها لن تتح�سن كثري� يف �لوقت �حلايل.

المثّقف صّمام 
أمان المجتمع
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الفنون

نعيمة  �ملغربية  �لت�سكيلية  �لفنانة  م�سار 
�مللكاوي �ملقيمة بفرن�سا و�لتي ��ستغلت كاأ�ستاذة 
�لرباط  بالعا�سمة  ل�سنو�ت  �لت�سكيلية  للفنون 
قبل ��ستقر�رها بفرن�سا، و�أي�سا عملت كمقدمة 
بر�مج فنية على �لقناة �لأوىل �ملغربية، ف�سال 
ملدة  �ملعمارية  �لهند�سة  مبجال  ��ستغالها  عن 
�لتي  باملعار�س  حافل  بفرن�سا،  �سنو�ت  ت�سع 
�إذ �ساركت  �أقامتها يف كل من �ملغرب وفرن�سا، 
وح�سلت  �لفنية،  �لتظاهر�ت  من  �لعديد  يف 
على  �لعديد من �جلو�ئز ومنها جائزة �سيميز 
يف  لوفلو  بالبا�س  عمادة  نظمتها  �لتي  بفرن�سا 
لها  �لتابع  كوربي  غو�ستاف  �لثقايف  �لف�ساء 

مبديتة منبولييه �سنة 2014.
دليال  �لت�سكيل  من  �مللكاوي  نعيمة  وتتخذ 

الــمــلــكــاوي:  نعيمة  التشكيلية  الــفــنــانــة 
ــــا خـــفـــي فـــــي الـــبـــيـــاض  ــــو مـ الـــتـــشـــكـــيـــل هـ

طفلة  وهــي  �حلــيــاة،  مـــد�رج  يف  خطاها  يقود 
ملو�ر�ة �سمت كا�سف،  �أد�ة  �لر�سم  �تخذت من 
بيا�سات  به  �فت�ست  بوح ب�سري  �إىل  لي�ستحيل 
�سخو�س  حكايات  ملونتها  من  لتحيك  �لقما�س 
مالحمها  خطت  �لــزمــن،  �أتعبها  �لــو�قــع  مــن 
ملدر�سة  كعنو�ن  �لفني  م�سارها  به  بنت  كج�سر 
�حلياة »�لو�قعية« �لتي كانت جتيب متاما على 
ما يثري �نتباهها من ظو�هر �إن�سانية ما وقودها 

�إل ذ�ك �لإن�سان �ملتعب. 
على  تقب�س  كانت  و�لألـــو�ن  �لري�سة  فعرب 
ــا�ــس  ــدح، لأن ــكـ ــالت �لــ�ــســعــف و�لـــوهـــن و�لـ حــ
�ملــارة،  مبالة  ل  �أمــام  �ل�سارع  يف  ت�سادفهم 
هــذ� �لــهــم �لإنــ�ــســاين مل يــغــادرهــا رغــم تطور 
ك�سب  عربها  �أر�دت  �لتي  �لفنية  ت�سور�تها 
�أخرى،  باأ�ساليب  للتعبري  توؤهلها  تقنية  مهار�ت 
�أو بالتحديد من خالل مد�ر�س خمتلفة �نطالقا 
من �لطبيعة �مليتة  �إىل �ل�سوريالية �لتي �نعطفت 
�لباطني  �لأمل  مالم�سة  لها  و�أتــاحــت  �إلــيــهــا، 
لالإن�سان، وذلك من خالل �لتوغل يف �جلو�نيات 
حركة  عك�ستها  و�لتي  �خلفية،  و�نقبا�ساتها 
�لأج�ساد �ملنتف�سة يف بع�س �للوحات، منها مثال 
تلك �لتي تناولت فيها ثيمة  �لعنف �سد �لن�ساء 
�لفرن�سية  ميو  مدينة  عــمــادة  �خــتــارت  و�لــتــي 
عر�سها على لوحات �إ�سهارية للتح�سي�س بحجم 
بعينه،  جمتمع  ت�ستثن  مل  �لتي  �لظاهرة  هــذه 
و�إن كانت نعيمة �مللكاوي ترف�س جندرية �لفن 

لكنها ل حتب �لظلم ول �لقهر ول �مليز �أيا كان 
مو�سوعه �و م�سدره. 

مر��س  بعد  �لآن،  �إىل  م�سارها  بد�ية  ومنذ 
�أكرث من ثالثة عقود  يف هذ�  ملفت ملدة تفوق 
كاأد�ة  للر�سم،  �أدركت �حلجم �حلقيقي  �ملجال 
تعبريية عميقة على حد ت�سريحها وهي تتوغل 

أ. فتيحة النوحو 
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تعجبت جدا من من خيرج على شاشات التليفزيون ويستنكر 
وضع أزمة سد النهضة وهو القضية املصرية واحلياتية للشعبني 
املــوســع بني  املــصــري والــســوداين على جــدول أعــمــال اإلجتماع 
عقد  الذى  العربية،  الدول  وجامعة  األفريقي  اإلحتاد  مفوضية 
تسعة  منذ  منتظم  بشكل  ينعقد  دوري،  اجتماع  وهو  فترة  منذ 
أعوام ويتم فيه مناقشة القضايا واملشكالت العربية ـ األفريقية، 
والــروابــط  الصالت  على  وتأكيدا  حلها،  إىل  السعي  أجــل  من 
القدمية جدا بني الشعوب العربية واألفريقية اليت متتد إىل عمق 
التاريخ، وذلك بشكل عام بني العرب وأفريقيا، وبشكل خاص 
بالنسبة للدول اليت تقع يف القارة األفريقية مثل مصر والسودان 
وليبيا وتونس واجلزائر والصومال وجيبويت، وال أفهم سر هذا 
مؤسس  عضو  ومصر  املفهومة،  غري  احلساسية  وهذه  الرفض 
يتمتع  اليت  واملميزات   احلقوق  نفس  وله  العربية  اجلامعة  يف 
هبا باقي األعضاء، وملاذا أي دولة عربية من حقها أن تعرض 
هلا  ليس  ومصر  اجلامعة  إجتماعات  يف  ومشكالهتا  أزمــاهتــا 
احلق يف ذلك؟! يف حني كل دولة تلجأ للجامعة عندما تواجه اي 
مشكلة على كافة املستويات. كما أن مصر دائما داعمة ألشقائها 
العرب وهلا دور أساسي وفاعل يف حل هذه املشكالت وال تتخلى 
أبدا عن أحد، وهلا دور شريف وايادي بيضاء يف هذا اإلطار، 
العريب  الشمل  للم  األســاس  وجــدت يف  العربية  اجلامعة  أن  مث 
ومواجهة املشكالت العربية على قلب رجل واحد. لذلك مطلوب 
من اجلامعة العربية أن تضع مشكلة سد النهضة كبند أساسي 
يف كل اإلجتماعات، كما تضع املشكالت العربية األخرى كاملشكل 
اإلماراتية،  اجلزر  ومشكلة  للعرب  مركزية  كقضية  الفلسطيين 
وملف اإلرهاب وغريها من املشكالت األخرى الثابتة على جدول 
أعمال معظم اإلجتماعات، كبنود أساسيه ودائمة نظرا ألمهية 
املصري  الشعبني  على  حلها  عدم  تأثري  وخطورة  القضية  هذه 
خطورة  يقل  ال  احلياة،  اصل  املياه  من  والــســوداين حلرماهنم 
بشكل  وإرهــاب  للماء  إحتالل  ألنه  إرهــاب،  او  إحتالل  اي  عن 
مقزز، ومما الشك فيه ستنعكس هذه التأثريات اخلطرية على 
معها  و  تتعرض مصر كشقيقة كربى  العربية عندما  الدول  كل 
السودان، ملثل هذه األزمة اليت متس كل جوانب احلياة فيها، 
وجهه  عن  دائما  ويكشف  يــزداد  الــذى  األثيويب  التعنت  ظل  يف 
القبيح الذى ال مربر له سوى إحلاق األذى  مبصر بشكل خاص 

والسودان الشقيق أيضا.

أ.هويدا عبد الوهاب

سد النهضة 
والجامعة 

العربية

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية

يف �أدغال خطوطه وتر��سيمه وتك�سف يف هذ� �ل�سياق: 
»�لت�سكيل لي�س فقط ما ُينظر، ولكن �أي�سا �ملخفي يف �لبيا�س �لذي مل 
لأ�سئلة د�خلية من  نتيجة غري مكتملة  فاملنجز هو  �لبناء،  ول  �للون  يطله 
تتم  و�لعملية  �أخرى،  يوجد خارجها من جهة  ما  ولقلق ذ�تي حيال  جهة، 
تاأتي مرحلة �لهدنة و�لتي يليها  بطريقة تفاعلية فيها �سد وجذب، بعدها 
�إبد�عيا ومفاهيميا، فالتجريب  �مل�سار  يت�سكل  ن�سج فني ووجد�ين، هكذ� 

ما هو �إل �لوقود لتطوير هويتك �لفنية وفل�سفتك �جلمالية«.
بني  �لت�ساد  جتريبيتها  يف  �مللكاوي  نعيمة  �لت�سكيلية  �لفنانة  ت�ساوؤل 
نظرها  وجهة  �لفنانة  تقدم  �إذ  �للون،  نظرية  مع  �ن�سيابا  و�ملعتم  �مل�ساء 
�نه  وترى  �لطبيعة،  يف  بديهية  كثو�بت  و�لت�ساد  �مل�ساد  ز�وية  من  �لفنية 
�لتعددية  فمنحته هذه  �لألو�ن  �أبدعت يف مزج  ملونة  �لوجود  م�سهد  ور�ء 

�ملن�سجمة. 
�للون  �أويل، على غر�ر  �أنه  �إن مل نقل  �ل�سد كعن�سر هام  �أن  وت�سيف 
�لأ�سا�سي يف �لر�سم ل يعني �لنقي�س باملعنى �ل�سلبي �لذي يوجد لي�سادر 
تكون  للتنازع يف م�ساحة  �مل�ساد، فال جمال  �لعن�سر  �ملحوعلى   وميار�س 
يتو�رى  �أحدهما  كمية  ز�دت  كلما  �إذ  و�ل�سوء،  �لظل  لثنائية  �لغلبة  فيها 
�لثاين �سيئا ما تدريجيا وفقا للدورة �لطبيعية لالإ�ساءة و�لظلمة، كما جتد 

�أن �لت�ساد يف و�قع �لأمر هو مبثابة  تكامل ولي�س بتنازع.  
كتاباتها  يف  حتى  حا�سرة  �مللكاوي  لنعيمة  �لت�سكيلية  �خللفية  وتبقى   
�حتوته  �لتي  �أ�سعارها  يف  ت�سكيلية  لونية  مفرد�ت  جند  حيث  �ل�سعرية 
 ،2016 باملغرب عام  �لتي �سدرت  �لظالم«  »لون  جمموعتها حتت عنو�ن 
�إذ تعترب �أن �لت�سكيل هو كتابة  بطريقة خا�سة و�سكل من �أ�سكال �لتعبري 
عن �أفكار ومو�قف و�أحا�سي�س فردية وغريية حينما تدخل يف عالقة حو�رية 
مع عامل �لآخر، فتكون فكرة عمل �نطالقا من ذلك، كا�ستغالها مع كتاب 

و�سعر�ء حيث حملت �لكثري من �لأعمال �لأدبية  لوحاتها كاأغلفة.
  كاتبة و�شحفية من املغرب
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ب�سري طه، فنان ت�سكيلي عر�قي من �ملو�سل، 
نينوى،  يف   ،1973 عــام  �لأول  معر�سه  �أقـــام 
�ألــو�ن  )تكوينات(  مــن  عنده  �للوحة  تت�سكل 
و�لنطباعية  �ل�سريالية  مازجًا  و�سياء،  وظالل 
و�لو�قعية، �أنيق بلوحاته، �ملتخمة بروح �لرت�ث، 
م�سكون بالرت�ث �ملو�سلي حّد �لوله، تر�ه يجول 

و�سنا�سيلها  �لقدمية،  نينوى  خر�ئب  بني  يومه 
�ملميز،  ومــرمــرهــا  مقر�سناتها،  و�أويــنــاتــهــا، 
�لتاريخية،  �أنبيائها  وجو�مع  بيوتاتها،  �أقو��س 

�لنبي يون�س و�لنبي �سيت و�لنبي جرجي�س.
ب�سري طه، ير�سم �لطبيعة وملت�سق بر�ئحة 
يف  د�ئرة  تكاد  ل  �أغ�سانها،  و�لو�ن  �أ�سجارها، 
�ملو�سل مل حتظ بلوحة كبرية، تّزين جدر�نها، 
تربو  ودولية  وعربية  عر�قية  مبعار�س  �سارك 
عمل  عــديــدة،  جو�ئز  ونــال  معر�سًا،   73 على 
لق�سم  رئي�سًا  �ملدر�سي،  �لن�ساط  مديرية  يف 
غرفة  يف  مــعــه  وعــ�ــســت  �لت�سكيلية،  لــلــفــنــون 
�لدبي  �لق�سم  على  �أ�سرف  كنت  و�حــدة، حيث 
لديه  تت�سكل  لوحة  كل  يف  �أحــاوره،  وكنت  فيه، 
تتحول  ثم  )�سخبطات(،  ي�سميها  هو  فكرتها، 
�ىل لوحة، وكنت �أمازحه و�أقول له: متى تكتمل 
تلك  �ل�سخابيط  �جمل  فيجيبني:  �سخبطاتك، 

�لتي تتحول من فكرة �ىل لوحة. 
ــه �أ�ــســلــوبــه �خلــا�ــس بـــه، وهـــو مــزيــج من  ل

أ. عبد الجبار الجبوري 

الــلــوحــة عــنــدي هاجس  التشكيلي بشري طــه: 
أعيشه، وفرح يهرب مي، كلما أردت إمساكه

يف  طالب  وهــو  بها  تاأثر  �لتي  �لفنية  �ملــد�ر�ــس 
�لقرن  �ستينيات  يف  �جلميلة،  �لفنون  معهد 
�ملا�سي، تكت�سي لوحاته �لفنية، بفل�سفة ت�سوف، 
وع�سق غري طبيعي يف �لطبيعة، حتى �سّمى بناته 
باأ�سماء �لطبيعة ظالل وطبيعة. تتماهى جتربة 
�لفنان ب�سري طه، مع جتارب فنية موؤ�س�سة للفن 
يف  �أ�سا�سيًا  ركنًا  وت�سكل  �لعر�قي،  �لت�سكيلي 
�مل�سهد �لت�سكيلي �لعر�قي، منهم �لر�حل �لر�ئد 
�لقدو  و�ــســر�ر  دبـــدوب  ور�كـــان  يون�س  جنيب 
و�ستار �ل�سيخ وفرج عبو، ويبدو �أن �لفنان ب�سري 
معه،  ويت�ساغل  ي�سغله  �ملكان،  يف  �لتوغل  �أثقله 
تاأخذ  لو�حاته،  يف  فارقة  عالمة  �ملكان  فتجد 
رمزً�  يعدُّ  وهكذ�  �لكثري،  وهمومه  تفكريه  من 
ومعروف  �لعر�قي،  �لفن  يف  ��سيال  ت�سكيليًا 
رموز �لفن �لت�سكيلي �لعر�قي، لهم مكانة ر�ئدة 
ــر�وي،  �ل نــوري  �لعربي،  �لت�سكيلي  �مل�سهد  يف 
و��سماعيل  �لعبيدي،  وعامر  �سعيد،  �آل  و�ساكر 
وفرج عبو،  �لرتك، وحممد غني حكمت،  فتاح 
ور�كان  �ملختار،  وخملد  �ل�سيخلي،  و��سماعيل 
با�سقة يف  فنية  ورموز  يون�س،  دبــدوب، وجنيب 

ذ�كرة �لفن �لت�سكيلي �لعربي و�لعاملي.
ب�سري طه يخرج من خر�ئب نينوى �ىل �فق 

�لنور، يعي�س بعد تقاعده يف مدينة �ملو�سل.

الـــــــــكـــــــــورونـــــــــا!!  رغــــــــــــم   2021 الــــــنــــــســــــائــــــيــــــة  الـــــــربـــــــيـــــــع  أزيــــــــــــــــــاء 
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أ.مجيدة بن كيران

ت�ستعد �لعا�سمة �ل�سماعيلية )مدينة مكنا�س( 
من  �لعا�سرة  �لن�سخة  لإحت�سان  �ملغربية  باململكة 
مهرجان مكنا�س للدر�ما �لتلفزية يف �لفرتة ما بني 
28 ماي وفاحت يونيو من هذه �ل�سنة، وهو مهرجان 
�ل�سركة  مع  بتعاون  �حلــر  �لعر�س  جمعية  تنظمه 
�لثانية  و�لقناة  �ملغربية  و�لتلفزة  لالذ�عة  �لوطنية 
وجماعة  مكنا�س  فا�س  جهة  جمل�س  مع  وب�سر�كة 
مكنا�س ووز�رة �لثقافة و�ل�سباب حتت رعاية �مللك 

حممد �ل�ساد�س.  
وت�سعى هذه �لتظاهرة لالحتفاء برموز �لدر�ما 
�لتلفزية و�عطاء �لقيمة �لفنية لالإنتاجات �لتلفزية 
جــودة  مــن  �لــرفــع  بهدف  وم�سل�سالت،  �فــالم  مــن 
ع�ساق  لتطلعات  ي�ستجيب  وجعله  �لفني  �لعر�س 
على  ير�هن  �ملهرجان  �ن  ذلك  �لتلفزية،  �لدر�ما 
حتقيق طفرة نوعية من خالل تقدمي �عمال تلفزية 
وعر�سها على حلبة �ل�سباق و�لتباري حتت ��سر�ف 
جلنة حتكيم متخ�س�سة يف �سنف �لأفالم، و�أخرى 
يف �سنف �مل�سل�سالت. ولالإ�سارة فهذ� �ملهرجان هو 
�لدر�ما  �سنف  يف  يخت�س  �لذي  نوعه  من  �لوحيد 
�لتلفزية يف �ملغرب باأكمله وتتفرد به مدينة مكنا�س 

وهو �مر حم�سوب ل�سالح جمعية �لعر�س �حلر. 
��ستطاع  مــدى  �ي  �ىل  �لــ�ــســوؤ�ل:  نــطــرح  وهــنــا 
يقف  �ن  �عماله  تناف�سية  �ملهرجان من خالل  هذ� 
على مكامن �لقوة و�ل�سعف د�خل �لنتاج �لدر�مي 
�لتي  �لــعــرث�ت  على  وقــف  مــدى  �ي  و�ىل  �ملغربي 
وجعله  �لتلفزي،  �لدر�مي  �مل�سهد  جناعة  من  حتد 
ي�ستجيب لكل �لتطلعات و�لذو�ق، وهل باإ�ستطاعته 
من  �ملزيد  على  �لو�عدة  و�لطاقات  �ل�سباب  حتفيز 
و�لإخـــر�ج،  �لنتاج  م�ستوى  على  و�لبـــد�ع  �لعطاء 
م�ساف  يف  وجعلها  ــبــالد  �ل تــاأهــيــل  عــن  نــاهــيــك 

عـــــــــن الــــــــــــدرامــــــــــــا الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــة...أهــــــمــــــس
�لبلد�ن �لر�ئدة يف �لدر�ما �لتلفزية، خ�سو�سا و�أنه 
�قبلت  ودولية،  عربية  جتارب  على  ينفتح  مهرجان 
�مل�ساركة فيه، و�ذكر هنا على  وب�سكل متز�يد على 
بلجيكا،  م�سر،  فرن�سا،  �حل�سر:  ل  �لذكر  �سبيل 
�لإمار�ت، �لكوت ديفو�ر. وهو �أمر م�ستحب مبا �نه 

يقدم �إنتعا�سة فنية و�سياحية للمغرب.   
وهنا نت�ساءل عن مدى حدود �لتالقي و�لتقاطع 

بني �لدر�ما �ملغربية و�لعربية و�لجنبية ككل؟
��ــســو�طــا  قطعت  �لتلفزية  �لـــدر�مـــا  �ن  �ظـــن 
و�لتي  �ل�سينمائية  �لتقنيات  م�ستوى  على  مهمة 
)م�سل�سالت  �ملقدمة  �لعمال  يف  تلفزيونيا  توظف 
و��سرطة( لكن هذ� ل مينع من �ل�سارة �ىل �لنق�س 
ذلك  �ىل  ��سف  �ل�سيناريوهات،  منه  تعاين  �لــذي 
و�لــرو�يــة  �لأدب  من  كــايف  ب�سكل  �ل�ستفادة  عــدم 
على �خل�سو�س، و�لقتبا�س منها ب�سكل يفي �سروط 

�لبد�ع �لتلفزي )هناك ��ستثناء�ت طبعا(. 
ــعــائــق يـــاأتـــي مـــن �لــنــقــ�ــس يف جمــال  ــل �ل ــع ول
�لتكوينات على م�ستوى كتابة �ل�سيناريو، ففي �لوقت 
�لذي جند فيه عدة معاهد متخ�س�سة يف �ل�سينما 
على  بالأ�سا�س  تركز  باملغرب،  �لب�سري  و�ل�سمعي 
�ملو�د �لتي تهتم باجلانب �لفني و�لتقني، فاإن هناك 
مع �ل�سف تق�سري يف جمال كتابة �ل�سيناريو. وهل 
بالفعل عن  تعرب  �سيناريوهات حقيقية  فعاًل  هناك 
نف�س  يف  ومنفتحة  باأ�سولها  مرتبطة  مغربية  هوية 
�لآن على كل ما هو حد�ثي وتعرب بحق عن ق�سايا 
�ن�سانية عليا تعنينا وتعني �لآخر، وتت�سم بالأ�سالة 
وت�ستجيب  �لفنية  �لذ�ئقة  م�ستوى  لرفع  و�لتفرد 

لإنتظار�ت �ملتلقي �ملغربي و�لعربي.    
وماذ� عن �ل�سورة �لتي تر�سم بها معامل �ملر�أة 

�ملغربية و�لرجل �ملغربي، و�لتي ل �ظن �ن �لدر�ما 
�سادقة  �سوره  و�عطت  �سروطها  ��ستوفت  �ملغربية 
�حلقيقيني  �ملغرب  ورجـــالت  ن�ساء  عن  وحقيقية 
باأ�سخا�س  ــر  �لم تعلق  �ــســو�ء  �طيافهم،  وبجميع 
عاديني من �ملجتمع �ملغربي �و �سخ�سيات تاريخية 
�حلياة  على  وقــع  لها  وكــان  �ملــغــرب  تربة  �أنبتتها 

و�لنا�س و�لتاريخ. 
�للهجة  عــائــق  تــفــادي  كــذلــك  ��ستطاعت  هــل 
�أغلبية �لدول حني تقول باأن �للهجة  �لذي تتعلل به 
�ملغربية �سعبة وغري مفهومة، مع �لعلم �ن �جلمهور 
�ملغربي كان مرنا و�سباقا ومنفتحا د�ئما على جميع 
منذ  �مل�سرية  باللهجة  ــدء�  ب �لعربية  �لنــتــاجــات 
�لردن  �نتاجات  وكذلك  و�لأ�ــســود،  �لبي�س  �فــالم 
�ملتعددة،  بلهجاتهم  �خلليج  ودول  ولبنان  و�لعر�ق 

حني ��ستوعبها و�حت�سنها ب�سعة �سدر.     
مع�سلة  كذلك  ��سيف  �سبق،  ما  على  وعطفا 
ت�ستطع  �ليوم مل  و�لت�سويق، حلد  و�لنت�سار  �لتوزيع 
ب�سكل  �لفني  منتوجها  ت�سويق  �لتلفزية  �لــدر�مــا 
لئق عربيا )هناك ��سثناء�ت حمت�سمة مثل جتربة 
د�ئما  هناك  ذلــك،  مت  �ن  وحتى   ،)5 �أم.بــي.�ــســي 

ترجمة للهجة �ملغربية تظهر على �ل�سا�سة. 
يحاول  وغــريهــا  �ل�سئلة  هــذه  كــل  خــالل  مــن 

مهرجان مكنا�س للدر�ما �لتلفزية   
 �لنب�س يف ق�سايا هذ� �لتعبري �لفني وت�سريحه 
دورة  كل  يف  تقام  وحما�سر�ت  نــدو�ت  خــالل  من 
و�لعامل  �ملغرب  من  ومهنيون  خمت�سون  يح�سرها 
و�جمل  �أرحـــب  لأفـــق  تطلعا  �لــعــامل  ومــن  �لــعــربــي 

للدر�ما �ملغربية خا�سة و�لعربية و�لعاملية عامة.
  كاتبة وخمرجة من املغرب 

الـــــــــكـــــــــورونـــــــــا!!  رغــــــــــــم   2021 الــــــنــــــســــــائــــــيــــــة  الـــــــربـــــــيـــــــع  أزيــــــــــــــــــاء 
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الرياضة

ـ اأكـــرم بــونــابــي ريــا�ــشــي جــزائــري دويل يف 
ريا�شة املبارزة هل ميكن اأن تعرف قراء جملة 
اأكــرم، وكيف كانت بدايتك مع  كل العرب عن 

هذه الريا�شة ويف اأي نادي؟
�ملنتخب  مبارز يف  �سنة،   21 بونابي  �أكــرم  ـ 

بطل العالم في المبارزة الجزائري أكرم بونابي: 
أحــلــم بــرفــع رايــــة وطــــي فـــي أولــمــبــيــاد طــوكــيــو

�لوطني �جلز�ئري يف �خت�سا�س �سيف �حل�سام 
للريا�سة  �لعليا  �ملدر�سة  يف  ثانية  �سنة  وطالب 

وتكنولوجياتها.
�أنني  علما  �ل�سابعة،  �سن  يف  كانت  بد�ياتي 
�سجعني  مما  ريا�سي  وو�سط  عائلة  يف  ن�ساأت 
لختيار وممار�سة هذه �لريا�سة �لنبيلة �مللقبة 
بريا�سة �مللوك، وذلك لتميزها و�ختالفها عن 
يف  تدريباتي  على  �أ�سرف  �إذ  �لريا�سات،  باقي 
�لبد�ية �لوزير �ل�سابق )�ملدرب( »روؤوف �سليم 
�لف�سل  فلهما  برناوي«  �إ�سالم  و«ن�سيم  برناوي« 
يف تطوير مهار�تي وقدر�تي، حيث تعلمت منهما 
�لكثري، �أما بالن�سبة للنادي �لذي �أن�سط فيه هو 

نادي مولودية �لعا�سمة.
ـ ريا�شة املبارزة فيها عدة اإخت�شا�شات، ما 
فيه  لتناف�س  اخــرتتــه  الــذي  الخت�شا�س  هــو 

وملاذا؟

فيه  لأن  �حل�سام  �سيف  هــو  �إخت�سا�سي  ـ 
يتميز  لأنه  ممتعة  وم�ساهدته  خمتلفة  عرو�س 
�لخت�سا�س  نف�س  �أي�سا  هو  عديدة،  بتقنيات 
�لذي �ختاره خايل ن�سيم وروؤوف �سليم برناوي.

ــد مـــن عــنــا�ــشــر املــنــتــخــب  ــ ــرم هـــو واحـ ــ ـ اأكــ
املحلية  الألــقــاب  العديد مــن  اجلــزائــري ولــه 
باملنتحب،  التحقت  متى  والدولية،  والقارية 
التي فزت  الألــقــاب  وهــل ميكن معرفة جميع 

بها منذ بدء م�شريتك الحرتافية؟
 ،2012 �سنة  �لوطني  باملنتخب  �إلتحقت  ـ   
�أذكــر  عليها  حت�سلت  �لتي  لالألقاب  بالن�سبة 

منها: 
�لفرق  �لعامل ح�سب  كاأ�س  �لأوىل يف  �ملرتبة 
هذه  يف  �جلز�ئر  تاريخ  يف  �لأوىل  تعرب  و�لتي 
�لريا�سة. �ملرتبة �لثالثة فردي يف كاأ�س �لعامل. 
بطل �إفريقيا مرتني �سنتي 2016 و2018. نائب 
بطل �إفريقيا مرتني. بطل �جلز�ئر عدة مر�ت. 

حامل لقب كاأ�س �جلز�ئر عدة مر�ت.
ـ لــتــكــون ريــا�ــشــيــا نــاجــحــا يــجــب اجلــديــة 
�شاعات  معدل  هو  ما  التدريبات،  يف  واملثابرة 

تدريبك يوميا وكم مرة يف الأ�شبوع؟  
يف  �أيــام  �ستة  �أو  خم�سة  �لتدريبات  معدل  ـ 
بعد  ح�سة،  كــل  يف  �ساعتني  مبعدل  �لأ�ــســبــوع 
�إىل  مبا�سرة  �أتــوجــه  �لــدر��ــســة  مــوعــد  �نتهاء 

�ملركب �لريا�سي للتدرب.
 ـ كــيــف كــــان مــ�ــشــتــوى الــبــطــولــة الــعــاملــيــة 
�ــشــهــر مـــار�ـــس /اأذار  املــجــر يف  الــتــي جـــرت يف 
املنتخب  تقيم م�شاركة عنا�شر  الأخري وكيف 

اجلزائري يف اخت�شا�س �شيف احل�شام؟
كاأ�س  مناف�سة  يف  كبرية  �سعوبة  و�جهنا  ـ 
يف  �لياباين  �ملنتخب  جانب  من  خا�سة  �لعامل 
هذ�  للعلم  جــد�،  قويا  كــان  حيث  �لأكــابــر  فئة 
مونديال  تاأ�سرية  �قتطاع  من  متكن  �ملنتخب 
م�ساركتنا  من  �لهدف  �سابق.  وقت  يف  طوكيو 
وثــالث  فقط  �سخ�سي  على  �قت�سرت  �لــتــي 
مبارز�ت من فئة �لو��سط يف هذ� �ملوعد �لكبري 
كان من �أجل �لتح�سري للبطولة �ملوؤهلة لالألعاب 

حوار: ليلى قيري

ال�شخ�س  يكت�شبه  �شيء  املوهبة  تكون  ما  عــادة 
بــاملــمــار�ــشــة، واأحــيــانــا قــد تــكــون مــتــواجــدة داخــلــه 
الرعاية  نتاج  دائما  يكون  التميز  لأن  ال�شغر  منذ 

والهتمام والطموح والإبداع.
املبارزة  العامل يف  بونابي بطل  اأكــرم  اجلزائري 
هو اأحد املواهب ال�شابة والطموحة التي ملع بريقها 
حمليا وقاريا وعامليا يف ريا�شة امل�شايفة التي تعترب 

من الريا�شات القتالية الأكر جمال.
يــطــمــح  ــذي  ــ ــ والـ ربـــيـــعـــا   21 ال  �ـــشـــاحـــب 
الأوملبية  الألــعــاب  يف  مــرة  لأول  للم�شاركة 
القادمة يف طوكيو بالرغم �شعوبة املهمة، 
»كل  ملجلة  وب�شاطة  عفوية  بكل  حتــدث 
الريا�شة  بــدايــاتــه يف هـــذه  الــعــرب« عــن 

وم�شاريعه واأهدافه امل�شتقبلية.
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من هنا وهناك

به  نعرّب  �أن  ن�ستطيع  ما  هو  �لّنو�يا،  طيب 
عن �لكرم �حلقيقي و�خلري يف كامل جتلّياته، 
وهي  و�جلو�رح،  �لقلب،  �سالح  على  ودليل 
�لعزم، و�لإر�دة على فعل �سيء نابع من �أعماق 

�لنف�س باإ�سمار وق�سد. 
�لقول و�لفعل  �لّطيبة هي يف �سالمة  �لنّية 
�لألفة  دو�م  ود�أب على  �أو مبالغة،  دون جتّمل 
تر�سيخ  على  حتّث  كما  �لّنا�س،  بني  و�ملودة 
�لثقة، حيث �أن �لنّية �لطيبة، ل ير�فقها نفاق، 
ول غ�س �أو بهتان، كما �أّنها تدفعنا �إىل جت�سيد 
�سفافية  و�أكرثها  �لإن�سانية،  معاين  �أرقى 

كالت�سامح و�لإخال�س.
يف  ُرقّي  من  �لّنو�يا  طيب  حتمله  ما  رغم 
جّل معانيها، �إل �أنها �إذ� خرجت عن حدودها 
�ملعقولة، �ستكون م�سدر� للم�ساكل وتوؤّدي بنا 
�إىل نتائج �سلبية، لأّن كل �سيء يف �حلياة يجب 
�مل�سكلة  ومعتدًل.  موزونًا،  متو�زنا،  يكون  �أن 
�لأ�سا�سية لي�ست يف �لطيبة، �إمنا يف ��ستغالل 
لعدم  حتمّية  كنتيجة  �لطيبة،  لهذه  �لآخرين 
عقلنة قر�ر�تنا و�لعتماد على عو�طفنا ب�سكل 
�لأ�سياء  بني  »ميّيز  �لعقل  لّن  منطقي،  غري 
يف  �لأ�سياء  تلك  يثّبت  دق  و�ل�سّ وتف�سيلها 
�لعقل  بني  �ملو�زنة  هي  و�لطيبة  مو��سعها« 
عمل  �إىل  �لأ�سياء  تلك  جت�سيد  يف  و�ل�سدق 

ينفع �لّنا�س و�ملجتمع.
�لبع�س  عند  �لّنو�يا  طيب  �أ�سبحت  لقد   
نتائج  ح�سول  عند  و�خليبات  للف�سل  مرّبر� 
�أ�سباب  نو�ياهم  طيب  يحّملون  و  متوقعة  غري 
�خلر�ب �لذي ح�سل ب�سببهم. �إّن طيب �لنو�يا 
ل تكفي وحدها لإ�سالح حياتنا، ما مل تقرتن 
ائبة  مو�قفنا باحلكمة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سّ
يف �لّلحظات �حلا�سمة و�لعرت�ف ب�سوء طيب 

�لّنو�يا عند �لإخفاق �أو �لف�سل.

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

سوء..طيب الّنوايا..!

رأي

�أجـــل ��ــســرتجــاع �للياقة  �لأوملــبــيــة، وكـــذ� مــن 
ب�سبب  �ملناف�سات  �أجو�ء  مع  و�لندماج  �لبدنية 
نق�س �لتح�سري�ت بعد غياب د�م �أكرث من �سنة 

ب�سبب جائحة كورونا.
 ـ ما هي املواعيد الدولية القادمة التي اأنت 
على  الكثري  لك  وتعني  لها  التح�شري  ب�شدد 

ال�شعيد ال�شخ�شي؟
�لتي  �لقادمة  �لدولية  للمو�عيد  بالن�سبة  ـ 
لالألعاب  �ملوؤهلة  �لبطولة  �لكثريهي  يل  تعني 
�لأوملبية بطوكيو يف 23 من �سهر �أبريل/ ني�سان 
بالتو�جد  يحلم  نخبة  ريا�سي  فكل  مب�سر، 
�أما  �لوطنية،  �لر�ية  وت�سريف  للم�ساركة  هناك 
لحقا  عليها  �لتاأكيد  ف�سيتم  �ملناف�سات  باقي 

نظر� لفريو�س كورونا وتطور�ته.
ـ الكل يعلم اأن جائحة كورونا كانت �شببا يف 

توقف جميع التدريبات واملناف�شات الريا�شية 
لــعــدة �ــشــهــور. هــل تــوقــفــت عــن الــتــدريــبــات اأم 
وا�شلتها وهل تعتقد اأن هذا قد يكون �شببا يف 

احل�شول على النتائج التي تطمح لها؟
كمعظم  ــات  ــب ــدري ــت �ل عـــن  تــوقــفــت  نــعــم  ـ 
�لريا�سية  �لقاعات  غلق  ب�سبب  �لريا�سيني 
لي�ست كافية كالتي  �لفردية �ملنزلية  فالتمارين 
كذلك  و��سع،  ف�ساء  يف  �ملــدرب  عليها  ي�سرف 
نق�س �لعتاد و�خل�سم بالن�سبة لريا�سة �ملبارزة 
�لتي تقوم على �أ�سا�س �ملو�جهة مع طرف ثاين، 
و�ملناف�سات  �لتدريبات  فنق�س  فــاإن  وبالتايل 

يوؤثر حتما على نتائج �لريا�سي دون �سك.
ـ ما هي اأهدافك وطموحاتك امل�شتقبلية؟

ريا�سي طموح  كــل  �أهـــد�ف  هــي  �أهـــد�يف  ـ 
لتقدمي  �لنبيلة  �لريا�سة  بهذه  للتعريف  ي�سعى 
وت�سريف  �لــوطــن  وخـــارج  د�خــل  �أف�سل  نتائج 
بالإ�سافة  �لدولية،  �ملحافل  يف  �لوطنية  �لر�ية 

�إىل م�سرية ريا�سية م�سرفة وحافلة بالألقاب.
ـ من هو الالعب العاملي الذي يعترب كقدوة 

لك يف هذه الريا�شة؟
�سياليي،  �أرون  �ملجري  �ملبارز  هو  قدوتي  ـ 
حامل  لأنــه  ��ستثنائي  مبارز  يل  بالن�سبة  لأنــه 
لألقاب كبرية على غر�ر ذهبية �أوملبياد لندن يف 
موؤهل  �أي�سا  هو   ،2016 يف  ريو  وذهبية   2012

لالألعاب �لأوملبية �لقادمة يف طوكيو.
ـ هل لأكرم ذكرى جميلة يتذكرها، واأخرى 

حزينة تركت وقعا كبريا يف اأعماقه؟
�ملركز  على  ح�سويل  كانت  ذكــرى  �أجمل  ـ 
�لأول يف كاأ�س �لعامل ح�سب �لفرق، �أما �أ�سعب 
فقد�ين  هي  يف  و�أثـــرت  ع�ستها  �لتي  �لــفــرت�ت 
19، بعدها جدي وجدتي  لو�لدي ب�سبب كوفيد 
نف�سيتي  على  كثري�  �أثر  فقد�نهم  �لتو�يل،  على 
لن  �لعائلة،  ولكل  يل  بالن�سبة  �سدمة  وكانت 
�مل�ستطاع  قدر  و�ساأحاول  حييت  مهما  �أن�ساهم 
تقدمي �لأف�سل يف م�ساري �لدر��سي و�لريا�سي 
وح�سد �ملزيد من �لألقاب لتكون هدية لروحهم 

�لطاهرة. 
ـ اأترك لك حرية اختيار كلمة اخلتام

�ملبارزة  بريا�سة  �هتمامك  على  �أ�سكرك  ـ 
كما �أ�سكر جملة »كل �لعرب« على هذه �لفر�سة 
�لريا�سة  هذه  �أخذ  متنياتي  مع  معكم،  للحو�ر 
�أوملبية  ريا�سة  لكونها  وحقها  �لكايف  �لهتمام 
و��ستمر�رية  �ملــزيــد  لإعــطــاء  دعمنا  وكــذلــك 

�لنجاحات، بالتوفيق.
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من يعرفها حقا..عليه �أن يظل خمل�سا يف حبه لها مهما �ختلف معها. 
كانت حتادثني بهدوئها وطيبتها، حينما تتكلم يف �أمور �حلياة تر�ها كاإمر�أة 
�لتنظيف،  وطر�ئق  �لطبخ  عن  �حلديث  �أطر�ف  معك  تتجاذب  ب�سيطة  طيبة 
تتحول  �مل�سرح  ق�سايا  من  ق�سية  عن  �حلديث  يف  تبد�أ  وحينما  و�لتجميل 
لعا�سقة، وتن�سى نف�سها وهي ت�سول وجتول عرب عرو�سه ون�سو�سه ونظرياته 

�لنقدية معك،
مل تكن �أبد� عنيدة �أو متجربة يف �آر�ئها، كانت كاملاء �لزلل، تاأخذ لتعطي، 

تتحاور وتناق�س بال ع�سبية ول ميل للفردية و�لأنوية.
نعي  �إنه  من؟  �لنعي..نعي  ي�سبه  مبا  فوجئت  فرب�ير  �سهر  �نت�ساف  وقبل 
بع�س  مني  وطلبت  معدودة  �أيام  منذ  حتادثنا  لقد  �إلهي  يا  وطفاء؟  وطفاء! 
�لن�سو�س �لتي تناق�س ق�سايا �ملر�أة �لتي كانت مهتمة بها �أميا �هتمام. »وطفا« 
كما كنت �أحب �أن �أناديها بتخفيف �لهمزة مل تكن فقط هي �لناقدة �للبنانية 
ذ�ت �لـ –– عامًا. �أ�ستاذة �لنقد �مل�سرحي يف كّلية �لآد�ب يف �جلامعة �للبنانية، 
�لباحثات  »جتّمع  ع�سوة  �أو  �لكويت،  يف  �مل�سرحية  للفنون  �لعايل  �ملعهد  ويف 
�للبنانيات«، بل لقد كانت و�ستظل رمزً� كبري� وموؤثر� من رموز �لأدب �حلديث 
و�لنقد �مل�سرحي �لعربي، ومن �أكرث �لأ�سماء �لنقدية  بروز� و�سهرة يف �مل�سرح 

�لعربي.
كانت وطفاء �سديقتي  �لناقدة �للبنانية �لودودة ذ�ت معرفة عميقة و�طالع 
وكتاباتها  �لعاملية،  �لآد�ب  يف  و�لفكرية  �لأدبية  �لتطور�ت  على  وعميق  و��سع 
بد�ية من ��ستلهام �لرت�ث يف م�سرح �لر�ئد �لكبري توفيق �حلكيم، عالوة على 
كتاباتها �لنقدية يف �مل�سرح عموما �إل �أنها كانت تكر�س معظم جهودها للبحث 
و�لتنقيب يف ق�سايا �لكتابة �لن�سوية بكل جر�أة و�لتي ميكن تتبع م�سار�تها عرب 
»م�سار�ت  و  �مل�سرحي«  �لنقد  يف  ن�سوية  »مالمح  و  �ملحرمات«  »�سقوط  كتبها: 
�لأنا  بني  �ملهاجر  �لعربي  �مل�سرحي  و«�ل�سباب  �ل�سعودي«  �مل�سرح  يف  �لتطور 

و�لآخر« و«�ل�سري �ل�سفوية للمر�أة �لفنانة وم�سار�ت �لتطور«. 
لكن  وفقد�،  حزنا  ت�سيل  �لقلب  دموع  وتظل  وطفاء،  عطاء  �سيل  ويتوقف 
عزيزة  ك�سديقة  تعو�س  ل  كبرية  فيها  خ�سارتي  نعم؛  حملقة؛  �ستظل  روحها 

وكناقدة كبرية لكنها �إر�دة �هلل..رحمها �هلل وتقبلها بقبول ح�سن.

وطفاء حمادي.. 
رحيل مباغت وأليم!

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

“قراءات في المسرح”  كتاب نقدي جديد 
للناقد المغربي أحمد بلخريي

المغرب:

عن د�ر �أبي رقر�ق بالرباط �سدر موؤخر� كتاب �لناقد و�لباحث 
�أحمد بلخريي »قر�ء�ت يف �مل�سرح« ومما جاء يف  �مل�سرحي �ملغربي 

تقدمي �لكتاب: 
–ولأن �لأمر على هذ� �لنحو، فاإن مادة هذ� �لكتاب، �أي »�أطباقه« 
يتعلق  ما  ومنها  �مل�سرحي؛  بالبحث  يتعلق  ما  فمنها  �أي�سا.  متنوعة 
بالتحليل �لدر�ماتورجي؛ ومنها ما يتعلق ببع�س �لق�سايا �مل�سرحية. 
وحتى مادة هذ� �لكتاب �خلا�سة بالبحث �مل�سرحي، فهي يف �حلقيقة 
�أو  �مل�ستخدمة  �ملناهج  �ختالف  ب�سبب  و�حدة  مادة  ولي�ست  مو�د 
�ملقرتحة يف تلك �ملو�د. �ملق�سود �ملناهَج �لتي ��ستخدمها �أو �قرتحها 
�لباحثون �لذين كانت كتاباتهم �لبحثية و�لنقدية مو�سوعا للدر��سة 
و�لتحليل  �لهريمينوطيقا،  �ملثال  �سبيل  �لكتاب. فمنها، على  يف هذ� 

�لدر�ماتورجي �لذي يكون �ل�ستغال فيه على �للغات �لدر�مية.
�لظو�هر  بع�س  �لكتاب  هذ�  مادة  ت�سمنت  هذ�،  عن  ف�سال    
�لوقت  �إن بع�سها قد يعترب ظاهرة وق�سية يف  �مل�سرحية.  و�لق�سايا 
ذ�ته. من ذلك هجرة �مل�سطلحات �مل�سرحية وتنقلها بني �لثقافات 
�أخرى،  م�سرحية  ق�سية  تالزمها  قد  �لظاهرة  هذه  لكن  �ملختلفة. 
تتمثل يف �لد�ل و�ملدلول، د�ل ومدلول �مل�سطلح �مل�سرحي، �أي تركيبه 

�ل�سوتي وحمتو�ه معا يف لغته �لأ�سلية ويف �للغة �لتي �نتقل �إليها.
در�ميني  لن�سني  در�ماتورجيتني  مقاربني  �لكتاب كذلك  و�سم    
�مل�سرحية،  �ملمار�سة  خرب�  مغربيني  وم�سرحيني  در�ميني  لكاتبني 
هما  �لدر�ميان  �لن�سان  قناين. هذ�ن  بلهي�سي وحل�سن  هما حممد 
»�ملن�سي« و«ميكروكر��سي«. وقد كانت خامته بع�س �ملالحق مت �إرجها 

فيه للتوثيق«.
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مسرح خيال الظل.. 
يبهر األطفال في أيام الشارقة الثقافية

محمد يحياوي محافظ المهرجان الوطي للمسرح الجزائري يثمن دور الجمهور في إنجاح المهرجان

“لوين رايحني”.. مسرحية فلسطينية تناقش 
هجرة الشباب غري الشرعية!

فلسطني:اإلمارات:

الجزائر:

على �لرغم ما ميرون به من �أزمات �سيا�سية. ��ستقبل �سكان قطاع 
هجرة  ق�سية  يناق�س  �لذي  ر�يحني«  »لوين  �مل�سرحي  �لعر�س  غزة 

�ل�سباب �لفل�سطيني غري �ل�سرعية.
 �ستة م�ساهد يف �أقل من �ل�ساعة ي�ستعر�س خاللها �لعر�س عدة 
مناذج ملجموعة من �ل�سباب �لذين تختلف م�سكلة كل منهم عن �لآخر 
ويعربون من خاللها عن عدد من �مل�سكالت �لجتماعية و�لقت�سادية 
�لتي جعلتهم وجعلت غريهم يقررون تعري�س حيو�تهم للخطر وحياة 
و�خلوف  �لقلق  �أزمة  �لعر�س  خالل  تظهر  وبالفعل  للقلق،  �أحبائهم 

�ملوجودة يف �ملجتمع من خالل هذه �لفئة من �ل�سباب. 
وقد �ساهد �لعر�س �أعد�د كبرية من �جلمهور حيث عر�س موؤخر� 
عرب تقنية �لأون لين وعرب تطبيق �لزووم مبهرجان �مل�سرح �لعربي 

يف تون�س �أو�خر يناير �ملا�سي.
وتدور �أحد�ث �لعر�س يف �أماكن متعددة م�ساهد �مل�سرحية تدور 
يف غابة على �عتبار �أن �ل�سباب تائهون فيها، ويتعر�سون للعديد من 
وحيو�نات  تطاردهم  �أزمات  بني  ما  ترت�وح  �لتي  و�مل�ساكل  �ملفاجاآت 

تهاجمهم وعقارب تقر�سهم.
قيادة  على  �خلالف  �لرحلة:  �أثناء  تو�جههم  �لتي  �مل�ساكل  ومن 
كثرية  م�ساحنات  وبعد  ويقودهم؟  �خلارطة  مي�سك  من  �ملجموعة، 
يرون �أنه يجب عليهم �أن يتوحدو� حتت رئي�س �أو قائد و�حد لي�سلو� 

�إىل �سط �لأمان وهذه هي �لر�سالة �لأ�سا�سية للعر�س.

وقد  باجلز�ئر،  �ملحرتف  للم�سرح  �لوطني  �ملهرجان  14 من  �لـ  �لدورة  موؤخر�  �ختتمت 
�أكد �لفنان حممد يحياوي مدير �ملهرجان �لوطني للم�سرح �ملحرتف و�لذي �أقيم يف �أو�خر 
�سهر مار�س بامل�سرح �لوطني –حمي �لدين ب�سطارزي– �أن خ�سبة �خل�سبة �سمت عرب ليايل 
�ملهرجان وفعالياته عدد ل باأ�س به من �لتجارب و�خلرب�ت للنجوم �لكبار عالوة على جمموعة 
من �لتجارب �ل�سبابية �لتي تاألقت على �مل�سرح و��ستطاعت �أن تثبت مبو�هبها و�إمكانياتها، 

كما ثمن دور �جلمهور �لذي ر�فق �لعرو�س و�سفق للمتعة و�لفن و�جلمال. 
�ل�سباب  بنجاح ودعم  �لدورة  فعا�ليات  �ختتمت  �مل�سرح ورغم كورونا  وعلى درب حمبة 
�أّن  على  �ل�سحية  بالإجر�ء�ت  �جلميع  �لتزم  وقد  �لهادف  �لفن  خدمة  عماد  يعّدون  �لذين 

ليظل �مل�سرح �جلز�ئري �لبيت �لكبري �لذين يجمع عائلة �لفن �لر�بع يف ربوع �جلز�ئر.

�إذ� كنت من رو�د ومتابعي �أيام �ل�سارقة �لثقافية »بيت �لرت�ث �لعربي« 
يف �ل�سارقة، �سرتى حتما �ستارة بي�ساء �سفافة معلقة يك�سف �سطحها �أ�سكال 
وتروي  �لظل.  فنون م�سرح  ��ستخد�م  ر�ساقة عرب  تتحرك  طيور وحيو�نات 
للم�ساركني عرب �لدورة 18 من »�أيام �ل�سارقة �لرت�ثية« و�لتي ت�ستمر حتى 

10 �أبريل �حلايل، ق�س�سًا حمببة عن طريق �لأ�سابع و�لدمى.
وم�سرح �لظل فن �سعبي �سيني �نتقل قدميًا من �ل�سني و�لهند �إىل �لعامل 
�لعربي حيث ��ستهر وهو يعتمد على �لإ�ساءة �لتي ت�ساهم يف �سنع �خليال.

�لرت�ثية–،  �ل�سارقة  »�أيام  فعاليات  �أبرز  تعد من  �لظل  م�سرح  وفعالية 
بـ م�سرح  �ل�سهري  �لفن  �إحياء هذ�  بقوة على  تعمل  �لتي  �ملفرد�ت  وهو من 

�خليال، و�لذي كاد �أن يندثر ب�سبب �لتكنولوجيا و�لرقمنة.
ت�ساهم   �لتي  �لعرو�س  هذه  تقدمي   عن  �مل�سئول  هو  خروبي،  و�لتون�سي 
يف تثقيف وتعليم �لأطفال و�لنا�سئة و�ل�سعي لكت�ساف قدر�تهم و��ستغاللها 
ب�سكل جيد ومدهم بالطاقة �لإيجابية. فهو من خالل م�سرح �لظل ي�سنع 
وحركة  �لأ�سابع،  با�ستخد�م  �لفنية  و�للوحات  �لنماذج  ويج�سد  �لأ�سكال، 
ج�سده �لتي ت�ساعد على ر�سم �ل�سكل �ملطلوب يف �لن�س، في�ستوعب �لأطفال 
ذ�كرتهم  يف  وير�سخ  �خليال  �آفاق  يو�سع  �إنه  حيث  طريقه  عن  يقدم  ما 
�لتي  �ملرجتلة  �لن�سو�س  لهم عن طريق  يقدمها  �لتي  �لأ�سكال و�حلكايات 

يقدمها.
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أ.نسيمة أبرحوس

الـــــــــكـــــــــورونـــــــــا!!  رغــــــــــــم   2021 الــــــنــــــســــــائــــــيــــــة  الـــــــربـــــــيـــــــع  أزيــــــــــــــــــاء 

االزيــــاء

جادة  يف  �لر�قية  �لبوتيكات  وخلو  �لفرن�سية،  �لأزياء  دور  غالبية  �إقفال  رغم 
�ل�سانزليزيه و�سارع �سانت �أونوريه �ل�سهري بباري�س من �لرو�د ب�سبب �إجر�ء�ت �حلجر 
�ل�سحي �لتي �أرغمتهم على عدم ��ستقبال �لزبائن، �إل �أن بيوت �لأزياء ن�سرت �أحدث 

�ملوديالت من �أزيائها لهذ� �لربيع.
تنت�سر �لبلوز�ت �لق�سرية باألو�ن �لبا�ستيل، ويربز �للون �لبني �ل�سبيه بلون �لكاكاو.

�رتديها مع بنطلون مميز، �أو مع �سورت ق�سري وتنانري مق�سمة مثرية. كما ظهرت 
�لأكمام �ل�سخمة لإطاللة مريحة بالنهار و�لليل.   

�أو  �لناعم  �لأبي�س  �لقطن  �ملو�سم مع  لهذ�  �ملنتفخة جميلة  �لأكمام  �أن �سيحة  كما 
خيار�ت �لقما�س �حلريري �لذي يوفر مل�سة جديدة على �ملظهر و�حل�سور. 

�ل�سبعينات  لأناقة  �ل�سفافة  �سبه  �لطويلة  �لف�ساتني  �رتدي  �ل�سفافة:  �لف�ساتني 
�مل�ستوحاة من �ل�ساطئ �أو �رتديها كقطعة �إ�سافية فوق �لف�ساتني �لق�سرية. 

كما هناك �لأزياء �لالمعة، وتلك �ملزينة بخيوط، �أو �ل�سر�ويل �لف�سفا�سة.
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عندما �نطلقت �لثورة �لفل�سطينية، وبد�أت �سورة �ل�سهيد �بو عمار حتتل غالف �ملجالت، وجدر�ن 
بيوت �ملخيمات، ت�سابق �ل�سحافيون لإجر�ء مقابالت معه، فقد كان �أكرث �لقادة �لفل�سطينيني ��ستجابة. 
كان �ل�سوؤ�ل �لذي تختتم به كل مقابلة: متى �ستتزوج يا �أبا عمار؟ يهز �ساقه ويرفع ر�أ�سه قائال: �نا متزوج 
من �لثورة �لفل�سطينية. وما ز�ل �بو عمار يردد هذه �لعبارة حتى �سدقه �جلميع و��سبحو� يطلقون عليه 

لقب �خلتيار)هي �لكبري يف �ل�سن( علما �نه كان يف عز �سبابه، لكن �لكلمة ��سبحت لقبا له. 
كنت قد عرفت �با عمار يف �لعام 1968 يف عمان عرب �ل�سديق �ل�ساعر كمال نا�سر �لذي توثقت 
�سد�قتي به حتى ��ست�سهاده، وباإ�ست�سهاده �نطفاأت �سمعة فل�سطينية كان �سعرها يهز �ل�سمائر �لعربية. 
كنت يف مكتب �جلبهة �ل�سعبية �لدميقر�طية يف جبل �حل�سني حني جاء كمال نا�سر لزيارة نايف حو�متة. 
عندما ر�آين مازحني كعادته وقال يل: �أت�سدقني �أننا فعال �سنحرر فل�سطني؟ �رجعي �ىل �جلامعة هذ� 
�ف�سل مل�ستقبلك، ثم قال يل: باإعتبارك يف عمان، وما زلت متار�سني �ل�سحافة، فقد �أعددت لك مفاجاأة. 
ب�سرعة  ميزت  بوجود عدة رجال  وفوجئت  قبو،  �ىل  معا  ونزلنا  �لويبدي،  بيت يف جبل  �ىل  �إ�سطحبني 
وجه يا�سر عرفات. قال كمال مازحا وخماطبا �أبا عمار: لقد وجدت لك منا�سلة فار�سة ت�ستطيع وحدها 
حترير فل�سطني، لكن لالأ�سف ف�سلت �ملارك�سية �للينينية و�لتحقت بجبهة »�بو �لنوف«. �سحك �بو عمار 
وناد�ين بود لأجل�س بجانبه على كنبة عتيقة. بعد �ن تعرف علي قال: ل ل ل لن ��سمح لأبي �لنوف ياأخذك 
مقابلة  معه  �جري  �ن  ��ستطيع  كنت  �ذ�  عمار  �با  �ساألت  �ملز�ح.  �طار  يجري يف  كل �حلديث  كان  منا، 
�تردد  كنت  عمان  يف  �ملقاومة  وجود  خالل  �سورية.  ل�سحيفة  مقابلة  �ول  وكانت  و�فق  �لثورة؟  جلريدة 

عليهم، تدربت على �ل�سالح، وح�سرت �ملوؤمتر�ت �لدولية للي�سار �لعاملي.
يف باري�س تعرفت �ىل رميوند� �لطويل �لتي �ست�سبح حماة عرفات. توطدت �سد�قتنا وكنا نرتدد معا 
على تون�س. ذ�ت زيارة لنا �ىل تون�س �سحبت معها �بنتها �سهى، عندما ر�أها �أبوعمار طلب منها �ن تعمل 
معه يف مكتبه، ويف حني فرحت �سهى غ�سبت رميوند�، ورف�ست لكن �لبنت كانت ترغب بالبقاء، فاأقنعت 

رميوند� �ن ترتكها جترب حياتها.  
ل �دري كم مر من �ل�سهور حني ��ستدعاين �بو جهاد �ىل تون�س لأمر ما. دعتني �سهى على �لغذ�ء 
و�خربتني بزو�جها مع �بو عمار �سر�. ده�ست ولكنني قلت لها: ��سمعي يا �سهى، �إقنعيه �ن يعلن ذلك. 

�أو�ستني �ن ل �حدث �أمها بالأمر ووعدتها بذلك. 
تون�س  يف  عمار.  �بو  لتقابل  �أر�فقها  و�ن  تون�س  �ىل  تذهب  �ن  و�ر�دت  علمت  عندما  رميوند�  جنت 

�سمعت �سر�خا وخناقة بني �سهى ورميوند� مل ��ساأ �لتدخل.
يف �مل�ساء وجدنا �أنف�سنا مع �بو عمار. دخل علينا بدون كوفية، وهو ي�سرخ يف وجوهنا: ملاذ� �تيتم؟ 
قومو� �سافرو�. قالت رميوند� ب�سوت مرتفع: عليك �ن   ت�سمح يل باإ�سطحاب �سهى. وفوجئنا به ي�سرخ 

قائال: خذوها. لكن �سهى �إختباأت خلف �با عمار ور�حت تطلب �لينا �ن ن�سافر. 
�بوعمار لأمنعه من  �لأ�سو�ت، قفزت من مكاين وو�سعت يدي على فم  ��ستد �جلدل وعلت  عندما 
ما  �لبنت  تزوجت  كنت  �ذ�  �لخري،  تكون  ولن  يتزوج  �ول من  ل�ست  �نت  مني  ��سمع  له:  وقلت  �ل�سر�خ 
مينعك عن �لإعالن؟ و�ذ� كان ذلك غري �سحيح دعها تذهب مع �أمها. رفع يدي �بوعمار وكان قد هد�أ، 
وقال: ��سمعي يا حميدة نعنع �نت �ساهدة على �لتاريخ �نا �حب �سهى و�سوف �علن زو�جنا متى �سمحت 
�لظروف، فاأنا �خاف عليها، �نت تعرفني من كنت �ساأتزوجها قتلوها يف بريوت )كان يعني ندى �لي�سرطي 

�لتي تقدم خلطبتها وقتلت( وعاد يردد ��سهدي على �لتاريخ. 
هناك بقية...

 أ. حميدة نعنع

شاهدة على زواج أبوعمار

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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