
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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مــــاحــــظــــات حـــــــول ســـيـــاســـات 
ــــة ــقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ ــمــ ــ بــــــــــــــايــــــــــــــدن فــــــــــــــي الــ

ـــة  ــ ــاســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ مـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــات الـ
ــيــــال  ــيــــة حــ ــنــ ــيــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــ
2035 عـــــــــــــــام  حـــــــــــى  إيــــــــــــــــــــــران 

أجـــمـــل الــتــســريــحــات الــنــســائــيــة 2021

رشــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدة 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــدي 
شـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــرة 
فــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــت 
حــــــــضــــــــورهــــــــا 
الــــــعــــــالــــــمــــــي

ســـــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــضــــــــــــــة
هل ستتم محاكمة  عادل عبد المهدي بباريس!؟

األزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــرويـــــــــــــــــــــــــة األوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــيـــة  االتـــفـــاقـــيـــة الــجــيــوســيــاســيــة الــصــيــنــيــة ـ االيـــرانـ
وأثـــــــــــرهـــــــــــا عـــــــلـــــــى أمـــــــــــــن الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة

فقراء العرب الجدد في زمن الكورونا

مدرسة نوال السعداوي

اإلسرتاتيجي اإلســتــقــرار  تآكل  وأمريكا  روســيــا 





العربية نالحظ بكل و�ضوح  الذي تعاين منه االمة  الواقع  اأي نظرة مو�ضوعية اىل  اإن 
اأن هناك جملة من االإ�ضتهدافات تتعر�ض لها، �ضواء من دول العدوان العاملية، اأو من دول 
يف  تتحكم  التي  ال�ضيا�ضية  الطبقات  من  تواطوؤ  هناك  ذلك  اىل  اإ�ضافه  االإقليمي،  اجلوار 
بالدنا، والغارقة بالف�ضاد بكل �ضنوفه واالإرتباط باالأجنبي والوالء له على ح�ضاب امل�ضالح 

الوطنية والقومية. 
يف لبنان يقوم حزب اهلل بدور رئي�ضي بذلك الدور حيث يقوم بتعطيل العملية ال�ضيا�ضية 
ومنع ت�ضكيل احلكومة اللبنانية املوعودة، تلبية لطلب اإيران لتوظيف ذلك يف اأي مفاو�ضات 
مع اأمريكا حول النووي والبالي�ضتي والتو�ضع. كما اأنه يرف�ض اأي حوار حول �ضالحه املنت�ضر 
خارج �ضرعية الدولة اللبنانية، اأو املوافقة على ال�ضيا�ضة الدفاعية للبنان، كي يبقى امل�ضيطر 
على قرار احلرب وال�ضلم. واأي�ضا ميار�ض كل اأنواع التهرب ال�ضريبي، وتهريب ال�ضلع التي 
يحتاجها لبنان اىل النظام ال�ضوري من خالل �ضيطرته على املرفاأ واملطار واحلدود الربية 
واملعابر الغري �ضرعية، ا�ضافه لت�ضنيع املخدرات واالإجتار بها، وتهريبها الوا�ضع اىل الدول 
العربية كما حدث موؤخرا عندما �ضبطت اململكة العربية ال�ضعودية كمية كبرية منه قادمة 

من لبنان بالتواطوؤ بني حزب اهلل والنظام ال�ضوري. 
يف �ضوريا، فاإن عملية التغيري الدميوغرايف ما تزال قائمة يف املناطق التي ي�ضيطر عليها 
تهجري  عمليا  جتري  حيث  االإيراين،  الثوري  احلر�ض  ميلي�ضيات  خا�ضه  وحلفائه،  النظام 
ال�ضوريني من بلداتهم وقراهم واحيائهم ومدنهم، واإ�ضكان خليط غري عربي يدينون بالوالء 
النظام االإيراين. االأمر ذاته يحدث يف العراق، هناك �ضيطرة كبرية للميلي�ضيات االيرانية 
ب�ضكل وا�ضع، تقوم بتدمري كل ما تبقى من البنى التحتية العراقية، وتفكيك بنية املجتمع 
العراقي بن�ضر املخدرات والف�ضاد والعهر. يف اليمن اي�ضا هناك احلوثيني ـ عمالء ايران ـ 
يقوموا بالدور املطلوب منهم يف حماولة لل�ضيطرة على البلد، والتاأثري على طرق املالحة 

وخا�ضة يف بحر العرب واملعابر املائية. 
هذا من امل�ضرق العربي من ناحية اأخرى، نالحظ االإ�ضتهداف الكبري مل�ضر وال�ضودان 
من خالل االن�ضاءات التي تقوم بها اثيوبيا مبا ي�ضمى �ضد النه�ضة، الذي يهدف اىل تقوي�ض 

االمن املائي مل�ضر وال�ضودان. 
يف ظل هذا الو�ضع العربي كله، هلت الب�ضائرعلينا من اإنتفا�ضة �ضباب القد�ض، حيث 
ت�ضدوا ب�ضدورهم العارية لقوى ال�ضر ال�ضهيوين من جي�ض و�ضرطة وم�ضتوطنني، وحافظوا 
على عروبة مدينتهم. اإن هذه االنتفا�ضة املباركة توؤ�ضر لنا ب�ضكل �ضليم ووا�ضح املعامل، اأن 
واأن دعوات »الرتوي  العربية،  احلل هو مبواجهة امل�ضاريع االجنبية واالقليمية �ضد الدول 
الدولية  القوى  الإر�ضاء  تهدف  اإمنا  العربي،  الر�ضمي  النظام  بها  يت�ضرت  التي  واحلكمة« 

واالإقليمية التي حتمي �ضلطاتهم وعرو�ضهم.
اإن الت�ضدي لالأطماع االأجنبية ال يكون باخل�ضوع لها بل مبقاومتها، واإ�ضقاط االأنظمة 

واملنظات واالأحزاب العميلة لها. 

أ. علي المرعبي

هذه الحقيقة.. وهذا الحل؟؟

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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 مكتب لبنان  مايز االدهمي  مكتب م�ضر  هويدا عبد الوهاب   مكتب االردن  غادة حاليقة  مكتب ال�ضودان  معت�ضم الزاكي
  مكتب فل�ضطني  وفاء ر�ضيد  مكتب تون�ض  �ضناء جاء باهلل  مكتب اجلزائر  اإن�ضاف �ضل�ضبيل 

�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

ــــاكـــــت:  ــــسـ الــــعــــمــــيــــد زاهـــــــــــر الـ
ــبــــاط الـــُمـــنـــشـــقـــن  نــــحــــن الــــضــ
أعـــــــلـــــــنـــــــا تـــــــأيـــــــيـــــــدنـــــــا لــــلــــعــــمــــيــــد 
الــــــــــُمــــــــــجــــــــــاز مـــــــــنـــــــــاف طـــــــاس

ي�ضارك بها الكثري من اال�ضدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مازن الرم�ضاين  مايز االدهمي  �ضفاء البيلي  خليل مراد  زياد املنجد

  عبد النا�ضر �ضكرية  ن�ضرين الدبابي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �ضليمان  جميدة بن كريان 
ليلى قريي  نزهه عزيزي   عربية الق�ضاق�ضي    هالل العبيدي   ن�ضيمة اأبرحو�ض  �ضلمى بن عمر  عالء التميمي  

اىل  ــل  ــ ــق ــ ــت ــ اإن
جـــــــــوار ربـــهـــمـــا 
ــني  ــ ــضـ ــ ــار�ـ ــ ــعـ ــ املـ
مي�ضيل  ال�ضوريني 
ــمـــد  ــو وحمـ ــلـ ــيـ كـ
يف  االأول  خليفة. 
فــرنــ�ــضــا والــثــاين 
ومت  ال�ضويد.  يف 
والدفن  الت�ضييع 
يـــوم االإثــنــني 26 
ابــريــل  ـ  نــيــ�ــضــان 

2021

رحيل ميشيل كيلو ومحمد خليفة

بتهمة ارتكاب جرائم ضّد اإلنسانية: 
هل ستتم محاكمة رئيس الوزراء العراقي السابق في باريس

 



فرن�ضا و االحتاد االوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دوالر 
الدول العربية: 

م�ضر: 12 جنيه    ال�ضعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دوالر    البحرين: 1 دينار    االمارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �ضوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
االردن: 1 دينار    فل�ضطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
16

مـــــــــــدرســـــــــــة نــــــــــــــــــوال الـــــــــســـــــــعـــــــــداوي 20
فــــــــــــــي رحــــــــــــيــــــــــــل »الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــم« هــــــــــــكــــــــــــذا الـــــــتـــــــفـــــــت 
ــيـــــوعـــــي ــ غــــــالــــــبــــــيــــــة مـــــســـــلـــــمـــــة حـــــــــــــول مـــــســـــيـــــحـــــي شـ 19

روســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــا وأمـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــا..تـــــــــــــــــــــــآكـــــــــــــــــــــــل 
االســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــرار االســـــــــــــــرتاتـــــــــــــــيـــــــــــــــجـــــــــــــــي

االتفاقية الجيوسياسية الصينيةـ  االيرانية 
ــا عـــلـــى أمــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة ــ ــــرهــ وأثــ
ماحظات حول سياسات بايدن في المنطقة

ــيــــش أوروبـــــــــــــــــا فـــــــي وجــــــــــه الـــــــدب  ــيــ ــجــ تــ
الروسي: أوكرانيا واإلصبع األمريكي

رشــــيــــدة مــحــمــدي 
شــــــــاعــــــــرٌة فــــرضــــت 
حــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــورهــــــــــــــــــــا 
الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــي:

كــــــــــــــــــــان الـــــــــشـــــــــعـــــــــُر 
مدسوسًا في كل 
زوايـــا البيت الــذي 
ــيــــه  تــــــــــرعــــــــــرعــــــــــُت فــ

الــبــيــئــويــة )اإليـــكـــولـــوجـــيـــا( فـــي صــلــب الــســيــاســة

فـــقـــراء الـــعـــرب الـــجـــدد فـــي زمــــن الـــكـــورونـــا

مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــات الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــة الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
2035 عــــــــــــام  حـــــــــى  إيــــــــــــــــــران  حــــــــيــــــــال  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة 



حتى  بها  معرتف  غري  النووي  النادي  لدخول 
القوى  تلك  بني  االأخطر  القوتني  اأن  اإال  االآن. 
تعدان  اللتني  املتحدة،  والــواليــات  رو�ضيا  هما 
النوويتني  بقوتيهما  االأمــر  يتعلق  حني  نظريين 
العالقة  اأهمية  اإىل  يحيل  ما  اال�ضرتاتيجيتني، 
اتفاقيات  تراوحت  والتي  الدولتني  بني  النووية 

حتجيمها بينهما �ضعودا وهبوطا.
القوتان  تلك  اأن  اإىل  الــدرا�ــضــات  وت�ضري 
على  الــقــدرة  متلكان  الــنــوويــتــان،  اخلــارقــتــان 
قد  ومن�ضقة  النطاق  وا�ضعة  نووية  �ضن �ضربات 
تدمر قارات باأكملها. ووفقا لتقرير »راند« فاإن 
عوامل احتمال تبادل نووي ا�ضرتاتيجي رجحت 
ال�ضنوات االأخرية وفقا لثالث فئات �ضنفها  يف 

التقرير هي: 
ـ العوامل التي تزيد من حدوث حرب تنطوي 

على الواليات املتحدة ورو�ضيا.
الت�ضعيد  خماطر  من  تزيد  التي  العوامل  ـ 

خالل احلروب.
ـ العوامل التي حتد من ا�ضتقرار االأزمة.

ــري الــــذي اأعـــقـــب فــر�ــض  ــ الــتــ�ــضــعــيــد االأخـ
فيما  مو�ضكو  على  جديدة  عقوبات  وا�ضنطن 
 15 يف  العقوبات  من  اجلديدة  باحلزمة  �ضمي 
اإىل  االأبي�ض  للبيت  وفقا  هدفت  التي  ابــريــل، 
العدوانية  الرو�ضية  احلكومة  اأن�ضطة  »مواجهة 

وال�ضارة«، اتخذ اأكرث من وجه:
من  م�ضتمر  بــاإظــهــار منــط  رو�ــضــيــا  اتــهــام 
�ضيادة  بانتهاكها  لال�ضتقرار،  املزعزع  ال�ضلوك 
دعا  ما  اأرا�ضيها،  و�ضالمة  وجورجيا  اأوكرانيا 
يف  واأطل�ضية  اأمريكية  قوات  بن�ضر  التلويح  اإىل 

اأوكرانيا.
اتهام رو�ضيا بانتهاك العديد من االلتزامات 
وااللتفاف  تنفيذها  وعدم  الدولية  والتعهدات 

عليها ، مبا يف ذلك مذكرة بوداب�ضت.
انتخابات  يف  الــتــدخــل  مبــحــاولــة  اتهامها 
الرئا�ضية  االنتخابات  ذلــك  يف  مبــا  احللفاء، 
النطاق؛  وا�ضعة  ت�ضليل  حمالت  االأمــريكــيــة؛ 

واالأن�ضطة ال�ضيربانية اخلبيثة. 
اأن  اآخرون  وحلفاء  املتحدة  الواليات  تقدير 
جميع االأدلة املتاحة ت�ضري اإىل م�ضوؤولية االحتاد 

 .SolarWinds الرو�ضي عن اخرتاق
الهجوم على األيك�ضي نافالني وهو �ضخ�ضية 
من  اأع�ضاب  غاز  با�ضتخدام  رو�ضية،  معار�ضة 

جمموعة نوفيت�ضوك املحظورة. 
م�ضتودع  انفجار  يف  بالتورط  رو�ضيا  اتهام 
رو�ضيا  وتتهم   ،2014 عــام  ت�ضيكي  اأ�ضلحة 
رو�ضيا  �ــضــلــوع  فــربكــة  يف  بريطانيا  بــاملــقــابــل 

باحلادث.
طرد  تــبــادل  عــن  االأخـــري  الت�ضعيد  اأ�ضفر 
جهة  من  والغرب  جهة  من  رو�ضيا  بني  �ضفراء 
الع�ضكرية  ــقــوات  ال ــاإن  فـ ــواقــع  ال ويف  ــرى.  اأخــ
ي�ضنون  يــزالــون  ال  الــرو�ــض  والــوكــالء  الرو�ضية 
يفر�ض  وب�ضببها  اأوكرانيا.  �ضرق  تغلي يف  حربا 
التدريب  ويــوفــر  رو�ضيا  على  عقوبات  الــغــرب 
اأ�ضبحت  بل  الأوكرانيا،  وامل�ضاعدة  الع�ضكري 
حقق  حيث  املحتملة،  الت�ضادم  نقطة  اأوكرانيا 
الناتو اأخريا و�ضوال اإىل حدود رو�ضيا املبا�ضرة. 
ــا  ــ »اأوروب بـــ  االآن  ي�ضمى  مــا  اإن  الــقــول  وميــكــن 
ت�ضرفت  ال�ضرقية،  اأوروبا  دول  وهي  اجلديدة« 
كح�ضان  وبدت  وبريطانيا،  اأمريكا  لهوى  وفقا 

ــن اأن  ــرييـ تــوؤكــد تـــطـــورات الــعــقــديــن االأخـ
ت�ضاعديا  منعطفا  اأخــذت  الدولية  العالقات 
الباردة  احلــرب  خ�ضوم  بني  اخلالفات  فاقم 
ال�ضابقني، على خلفية متغريات جيوا�ضرتاتيجية، 
بـــ«اال�ــضــتــقــرار  ماي�ضمى  يــبــدو  مــا  عــلــى  تــهــدد 
اال�ضرتاتيجي« العاملي. فقد تراجعت التهديدات 
برلني  جدار  �ضقوط  بعد  اال�ضرتاتيجية  النووية 
النووية  القدرات  لتحييد  اتفاقيات  اأفرز  الذي 
لرو�ضيا والواليات املتحدة، وبدا اأن العالقة بني 
»الناتو«  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  ومنظمة  رو�ضيا 
االرتـــدادات  لكن  تتح�ضن.  املتحدة  والــواليــات 
االأمريكية  وحتــديــدا  الغربية،  اال�ضرتاتيجية 
)حرب اأفغان�ضتان والعراق(، ومناطق امل�ضالح 
االأو�ــضــط،  ال�ضرق  يف  االأوروبــيــة   - االأمــريكــيــة 
يرنو  التي  رو�ضيا  نفوذهم قرب حدود  ومناطق 
وجورجيا(،  والــقــرم  )اأوكــرانــيــا  الناتو  اإليها 
يف  الرو�ضية  الع�ضكرية  الن�ضاطات  اإىل  اإ�ضافة 
جميعها  ال�ضمايل،  والقطب  واأفريقيا  اأوروبـــا 

اأججت التوتر جمددا.
ــادل  ــب ــمــال »ت ــخــوف كـــثـــريون مـــن احــت ــت وي
اال�ضتقرار  يتاآكل  حيث  ا�ضرتاتيجي«،  نــووي 
اال�ضرتاتيجي بني الواليات املتحدة ورو�ضيا، ما 
ينعك�ض على البيئة العاملية، لكن معطيات الواقع 
ال تر�ضح ن�ضوب تلك املواجهة. والبد من اال�ضارة 
اليوم  ت�ضمل  العاملية  االأمــنــيــة  البيئة  اأن  اإىل 
تقرير  يحددها  نــوويــا،  م�ضلحة  متعددة  دوال 
نووية  قــوى  بثمان  لــلــدرا�ــضــات،  »رانـــد«  مركز 
تطمح  اأخــرى  قــوى  اإليها  ي�ضاف  بها،  معرتف 
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السياسة
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طروادة اأمريكي يف االحتاد االأوروبي، ا�ضتخدم 
لعزل رو�ضيا. 

املتحدة  الواليات  ت�ضغط  اأخــرى،  جهة  من 
لعدم  املعنية  والــ�ــضــركــات  اأملــانــيــا  على  ب�ضدة 
 »2 »نــورد�ــضــرتوم  اأنــابــيــب  اإنــهــاء م�ضروع خــط 
خط  �ضيكون  حــيــث  ــا.  ــي اأملــان اإىل  رو�ــضــيــا  مــن 
مكا�ضب  مبثابة   96% بن�ضبة  الكامل  االأنابيب 
عقدة  الرو�ضي.  الغاز  ل�ضادرات  متوقعة  غري 
االأمريكية  القوات  عدد  تنامي  يف  اأي�ضا  رو�ضيا 
اأملــانــيــا، حــيــث كانت  ــدا يف  ــا وحتــدي ــ اأوروبـ يف 
التوقعات بتقلي�ض م�ضتوى »القوة الكاملة« التي 
قوامها 36 األف واملنت�ضرة يف اأملانيا، والتي دعا 
تخفي�ضها  اإىل  ترامب  دونالد  ال�ضابق  الرئي�ض 
اإىل 12 الف عن�ضر ع�ضكري، لكن وزير الدفاع 
االأمريكي لويد اأو�ضنت اأعلن يف زيارة اإىل برلني، 
اأنه �ضري�ضل 500 جندي اإ�ضايف اإىل اأملانيا، مبا 
متطورة. ميكن  قتالية جديدة  معدات  يف ذلك 
لبوتني اأن يح�ضب ذلك من خالل زيادة ال�ضغط 
على اأوكرانيا، وزيادة خطر ن�ضوب �ضراع اأكرب 
ميكن اأن يت�ضاعد، مما �ضيخلق م�ضكلة �ضيا�ضية 
وا�ضرتاتيجية للغرب والناتو والواليات املتحدة. 
ويف ال�ضرق االأو�ضط ينظر اإىل �ضوريا كجبهة 
اأخرى حمتدمة، حيث تن�ضط القوتان اجلويتان 
لـ«داع�ض«  اأهداف  ل�ضرب  والرو�ضية  االأمريكية 
معار�ضني  الــغــرب  مــن  مــدعــومــني  وم�ضلحني 
من  التحذيرات  اأن  ورغم  االأ�ضد.  ب�ضار  لنظام 
احتماالت ن�ضوء م�ضرح اأمريكي-رو�ضي اأو تبادل 
نووي ا�ضرتاتيجي منخف�ضة وفقا للخرباء، لكن 
ا�ضتعداد رو�ضيا ال�ضتخدام اال�ضلحة النووية �ضد 

هجوم تقليدي هو ما يقلق الغرب.

واالأمريكية  الرو�ضية  النظر  وجهتا  وتختلف 
والتي  اجليوا�ضرتاتيجية،  الــتــغــريات  بــ�ــضــاأن 
امل�ضالح.  رقعة  على  البيادق  حتريك  تطلبت 
االختبار  وكــاأنــه  االأمــريكــي  التحرك  بــدا  فقد 
بــوتــني،  فــالدميــري  ــي  ــض ــرو� ال لــلــرئــيــ�ــض  االأول 
عزز  عندما  اجلديد،  االأمــريكــي  العام  للقائد 
طول  على  الهائل  الرو�ضي  الع�ضكري  التواجد 
احلدود ال�ضرقية الأوكرانيا و�ضبه جزيرة القرم 
وكان  منتظمة«.  ع�ضكرية  »تدريبات  باعتبارها 
رد الواليات املتحدة وحلف �ضمال االأطل�ضي هذه 
ا�ضتعرا�ض  على  خفيفا  كــان  لكنه  اأ�ضرع  املــرة 

القوة الع�ضكري.
بن�ضر  التلويح  كــان  االأويل  االأمــريكــي  الــرد 
اال�ــضــود،  البحر  يف  ع�ضكرية  بحرية  قطعات 
حذر منه الرو�ض ليعقبه ات�ضال بايدن ببوتني. 
التنازل،  من  �ضيئا  له  قدم  مفاجئة  خطوة  ويف 
ال�ضرعية«  اإ�ضفاء  »قمة  عقد  على  مبوافقته 
االأمريكي  الرئي�ض  الزعيمني، حيث يراهن  بني 
ال�ضلوك  تغيري  على  قدرته  على  بايدن  جوزيف 
العدواين لنظريه يف جل�ضة فردية. ومل يلبث اأن 
األغى بايدن ا�ضتعرا�ضا للقوة البحرية االأمريكية 
جناح  يف  كثريون  وي�ضكك  االأ�ــضــود.  البحر  يف 
تكتيك تطبيق العقوبات ب�ضكل متزامن مع طلب 
عقد قمة، الذي ا�ضتخدمه بايدن، ما يحيل اإىل 
م�ضاعب  تواجه  التي  االأمريكية  االإدارة  تخبط 

جمة يف جبهاتها املفتوحة �ضرقا وغربا.
الباحث  دوناي  بال  االأوروبــي  االأمني  املحلل 
ــي  ــ ــال« االأوروبـ ــض ــار� يف مــركــز »جــــورج �ــضــي م
ــيــا واملـــمـــول من  لــلــدرا�ــضــات االأمــنــيــة يف اأملــان
البنتاغون، قال يف تعقيب على املوقف »ال تبالغ 
يف رد الفعل، ولكن تظهر العزمية والت�ضميم«. 

واأ�ضاف »مل تتحرك اإدارة بايدن بعيدا جدا عن 
اإدارة ترامب، فرو�ضيا دولة تريد احل�ضول على 
االعرتاف  م�ضتوى  تقي�ض  وهي  دويل،  اعــرتاف 
يف  املتحدة.«  الواليات  هي  واحــدة  دولة  يف  بها 
الواليات  مبعهد  املحلل  جن�ضن  دون  قــال  حني 
�ضلوك  »مكافاأة  اإن  رو�ضيا،  يف  لل�ضالم  املتحدة 
بوتني من خالل عر�ض اجتماع قمة قد ت�ضاعد 
موؤقتا يف نزع فتيل التوترات، لكن القيام بذلك 
هي  »مــا  م�ضيفا  وا�ــضــحــة«،  ــارة  ــض اإ� ير�ضل  ال 

الواليات املتحدة؟ هل هذه جزرة اأم ع�ضا؟ ».
ت�ضدعات  عــن  بوتني  مــنــاورة  ك�ضفت  لقد 
ا�ضتجابة  فاجاأت  بينما  الغربي،  التحالف  يف 
ــاد  واالحتـ الــنــاتــو  حلف  مــن  ومن�ضقة  �ضريعة 
الذين  الــرو�ــض  املتحدة،  ــواليــات  وال ــي  ــ االأوروب
اجلــروح.  اأخطر  وفتح  القوة  با�ضتعرا�ض  ردوا 
بيئة الت�ضعيد االأمنية ترجعنا اإىل م�ضهد �ضبق 
التطورات  فــارق  مع  الثانية،  العاملية  احلــرب 
من  اأكــرث  احللفاء  وت�ضتت  الهائلة،  الع�ضكرية 
تكتلهم يف جبهة واحدة. واإذا اأ�ضفنا اإىل ذلك 
اأمام  اأننا  جند  ال�ضينية،  القوة  مع  الت�ضعيد 
تت�ضظى،  باتت  التي  القطبية  للمنظومة  انهيار 
وتتاآكل معها بنية اال�ضتقرار اال�ضرتاتيجي. حتى 
يهدم  امل�ضالح  �ضراع  فاإن  احلــرب،  تقم  مل  لو 
وعوملته  الثانية،  العاملية  احلــرب  بعد  ما  عامل 
نتقافز على جمامر  االن  املتحدة. نحن  واأممه 
نظام عاملي بائد، اإىل حافات الهاوية بحرب اأو 

دون حرب.
   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   



�شهيتهم  اع��وام  عدة  منذ  ُيظِهرال�شينيون 
ل��ل��ت��و���ش��ع يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة والو���ش��ط��ي��ة 
وحتديداً غرب اآ�شيا و�شرق اأفريقيا، معتمدين 
ا�شرتاتيجية التعاون القت�شادي املكثف، فيما 
ي�شمى م�شروع »احلزام والطريق«. وهو مبادرة 
�شي  ال�شيني  الرئي�س  اأطلقها  حديثة  �شينية 
ال�شني  رب���ط  ه��دف��ه��ا   ،2013 ع���ام  بينغ  ج��ني 
ب����دول ال���ع���امل. وت��ت��م��ح��ور امل���ب���ادرة اجل��دي��دة 
حول تو�شيع التجارة العاملية من خالل اإن�شاء 
الأخرى  واملرافق  واملوانئ  الطرق  �شبكات من 
اإىل  ال�شينية  املنتجات  و�شول  ت�شريع  بهدف 

الأ�شواق العاملية.
التفاو�س حولها  ب��داأ  اإي��ران  ال�شفقة مع   
توقيع  اىل  الطرفني  وتو�شل   2016 ع��ام  يف 
عاما،   25 اأم��ده��ا  املا�شي  اآذار   28 يف  اتفاقية 
ب��ن��ود الت��ف��اق��ي��ة وم���ا ���ش��رب عنها ت��وح��ي مبا 
بعد  وخا�شة  اقت�شادي.  تعاون  من  اأك��ر  هو 
بات  �شرية،  �شفحات  الأمريكي  الإع��الم  ن�شر 
ا�شرتاتيجي  اتفاق  اأم��ام  املنطقة  ان  وا�شحاً، 
���ش��ام��ل ي��ق��وم ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال��ت��ع��اون 
الع�شكري والأمني وتبادل املعلومات واملعدات 

السياسة

والتكنلوجيا. واأثار حفيظة الو�شاط املعار�شة 
يف الداخل اليراين متهمة احلكومة املخنوقة 
بالعقوبات المريكية ببيع بالدها اىل ال�شني.

عليها  وق��ع  التي  التفاقية  اإىل  ال��ع��ودة  يف 
وزيرا خارجية ال�شني واإيران يف طهران، فهي 
وثيقة من خم�س �شفحات مكتوبة بال�شينية 
ملجالت  الطريق  خ��ارط��ة  وحت��دد  والفار�شية 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن مل���دة 25 ع��ام��اً. ومنذ 
الإي��ران��ي��ة  ال�شحافة  ق��دم��ت   2020 ح��زي��ران 
ال��ر���ش��م��ي��ة ال��ن�����س ك��م�����ش��روع ب��ق��ي��م��ة )400( 
يف  ال�شينية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار 
اإي��ران يف جمال �شناعة النفط والغاز و�شبكة 
وقطاع  واملطارات  وال�شكك احلديدية  الطرق 
التي  طهران  تعهدت  املقابل  يف  التكنولوجيا. 
باإمداد  نفطها  ت�شدير  من  وا�شنطن  منعتها 

بكني باملحروقات باأ�شعار خمف�شة. 
وج�������دت ط����ه����ران يف م���������ش����روع  »احل�������زام 
والطريق« ال�شينية و�شيلة لالنفتاح على بكني 
القت�شادي  التو�شع  يف  طموحاتها  وجم���اراة 
والإ���ش��رتات��ي��ج��ي، وت��وث��ي��ق ع��الق��ة اجل��ان��ب��ني 
القوا�شم  على  الت�شديد  مع  وثقافيا،  �شيا�شيا 

امل�شرتكة يف تراثهما القدمي والتعاون بينهما 
يف الق�شايا املعا�شرة . 

ب��ع�����س اخل�����رباء ي����رى، ان اع��ت��م��اد اي���ران 
على ال�شني و�شط العقوبات المريكية عليها 
منطقة  يف  ال�شيني  النفوذ  تقوية  اىل  ي��وؤدي 
المريكية  اجلهود  وعرقلة  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
الرامية اىل ابقاء ايران معزولة، ب�شبب النزاع 

حول برناجمها النووي. 
لربناجمي  املتابعني  الأورب��ي��ون  اخل���رباء 
اإيران النووي والبالي�شتي يخ�شون من ت�شرب 
كوريا  عرب  اإي��ران  اإىل  ال�شينية  التكنولوجيا 
الدفاعية  ال�شناعات  اأو�شاط  لكن  ال�شمالية، 
اأدوار مو�شكو وبيونغ يانغ، م�شرية  تركز على 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن��ق��ل  ال��ك��ب��ري يف  ال��ت��ع��اون  اإىل 
م��ن اإ���ش��رائ��ي��ل نحو ال�����ش��ني. وه���ذا ال��ت��ن��وع يف 
واجل��زائ��ر  م�شر  ي�شمل  ال�شينية  ال��ع��الق��ات 
يعترب  ول��ذا  وال�شعودية.  والإم����ارات  وال��ع��راق 
اأحد املتابعني لل�شيا�شة اخلارجية ال�شينية اأن 
»ال�شني ل تدعم اأي طرف يف منطقة ال�شرق 
اأخ��رى وترف�س  اأط��راف  الأو�شط على ح�شاب 
م��ف��ه��وم الأح����الف واإن�����ش��اء ال��ت��ك��ت��الت، كونها 

ــيــــة  ــيــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة ـ اإليــــرانــ اإلتــــفــــاقــ
وأثـــــــــــــرهـــــــــــــا عــــــــلــــــــى أمـــــــــــــــن الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة

د. خليل مراد
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احتمالية  َوتعّزز  الباردة  حتمل عقلية احلرب 
ل يف  ح��دوث ال��ت��وت��رات واحل���روب، وه��ي تف�شّ
من  وا�شعة  �شبكة  ب��ن��اء  على  الرتكيز  املقابل 
قّوتها  الإ�شرتاتيجية معتمدة على  ال�شراكات 
الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة«. وع��ل��ى ال���رغ���م من 
خف�شت  الإي����راين،   � ال�شيني  التبادل  اأهمية 
ال�شني ب�شكل كبري تبادلتها القت�شادية مع 
اإيران عام 2018 امتثاًل للعقوبات الأمريكية. 
ويف  ال�شيني   � الأم���ريك���ي  ال��ت��وت��ر  م��ع  والآن 
�شباق مع انفتاح وا�شنطن املنتظرعلى طهران، 
ب�شحن  اإي��ران  قامت  اإذ  الفر�شة،  بكني  تنتهز 
ال�شني خالل  اإىل  النفط  قيا�شية من  كميات 
مبا�شرة،  غري  بطرق  املا�شية  القليلة  الأ�شهر 
ال�شني  ب���اأن  الطاقة  ���ش��وق  يف  حمّللون  واأف���اد 
اآخ��راً من النفط الإيراين  تلقت تدفقاً كبرياً 
الرخي�س يف مار�س املا�شي، الذي ياأتيها على 
اأن ي�شل  اأخ��رى، وميكن  اأن��ه خ��ام من منا�شئ 
ما يقرب من مليون برميل يومياً من اخلام 
الإي��راين اإىل ال�شني، اأي ما يقرب من ن�شف 
اأكرب م�شّدر  ال�شعودية،  اأتت من  التي  الكمية 
يف العامل اإىل ال�شني يف اأول �شهرين من هذا 
ذاتها تقلق رو�شيا  الأرق���ام بحد  ال��ع��ام. وه��ذه 

املنتجة للنفط مثلما تقلق وا�شنطن.
وال�������ش���وؤال: ه���ل ���ش��ت��ج��رب ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة 
اإيران على الكف عن تدخالتها يف دول املنطقة 
ال�شني  واأن  خ�����ش��و���ش��اً  ل��ل��داخ��ل،  وان��ك��ف��ائ��ه��ا 
ا�شرتطت ا�شتقرار املنطقة ل�شمان تنفيذ بنود 
التفاقية، اأم اأنها �شتعزز من اأعمالها العدائية 

م�شتقويًة بالورقة ال�شينية؟!
للوهلة الأوىل يبدو التفاق اإجن��ازاً كبريا 
لطهران يخرجها من عزلتها، وميثل ورقة يف 
اإدارة بايدن لحقاً. لكن الواقع  التفاو�س مع 
على  ينطوي  الت��ف��اق  ه��ذا  لأن  تعقيداً،  اأك��ر 
الكثري من الت�شخيم املق�شود لأهداف داخلية 
الإي��ران��ي��ة  العالقة  �شيجعل  لكنه  وخ��ارج��ي��ة، 
غري  ال�شني  ولأن  اأ�شعب،  اجلارالرو�شي  مع 
ل��ل�����ش��دام مع  م��ف��ت��اح��ا  ذل���ك  ل��ي��ك��ون  م�شتعدة 
وا�شنطن ب�شكل مبا�شرعلى اأبرز ممرات طرق 
احل���ري���ر اجل���دي���دة، ح��ي��ث ت���واج���ه الت��ف��اق��ي��ة 

بع�س العقبات اأهمها:
ال�����ش��ورة مبنظار مغاير،  ي��رى  ال��غ��رب   1-
حيث ي�شلط ال�شوء على م�شاحله وحتالفاته، 
لل�شني  متقدمًة  ق��اع��دة  اإي���ران  اأن  ي��رى  فهو 
يف م��ن��اط��ق ن��ف��وذ ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا، 
ووج�����ود رف�����س داخ����ل اإي������ران ن��ف�����ش��ه��ا لفكرة 
الأرا���ش��ي  ا���ش��ت��خ��دام  مقابل  لل�شني  الإذع����ان 
واملقدرات الإيرانية، حيث خرجت بعيد توقيع 
التفاقية مظاهرات �شعبية يف طهران ومدن 
اخرى، تطالب بن�شر املحتوى غري املن�شور من 

املفرو�شة  العقوبات  اأن  كما  للعلن.  التفاقية 
ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  ت��ع��ّر���س  ق��د  اإي����ران،  على 
لعقوبات  التفاقية  ب��ن��ود  اع��م��ال  يف  امل�شاركة 
املتحدة،  ال��ولي��ات  داخ���ل  العمل  م��ن  متنعها 
ك��م��ا ح���دث م���ع ال�����ش��رك��ات الأوروب����ي����ة خ��الل 
اإدارة الرئي�س الأمريكي ال�شابق ترامب، حني 
بالده  يف  العمل  من  متنعها  بعقوبات  هددها 
اذا وق��ع��ت ا���ش��ت��ث��م��ارات م��ع اإي����ران يف جم��الت 

الو�شول اىل مياه  ال�شني  املنطقة، كما تريد 
والبحر الحمر، وهكذا ترى  املتو�شط  البحر 
ايران يف ال�شني حليف م�شتقبلي وهي واحدة 
ال�شرتاتيجية  ال�شبغة  ا���ش��ف��اء  اه���داف  م��ن 
الق���ل���ي���م���ي���ة لإي��������ران ون��ق��ل��ه��ا اىل م�����ش��ت��وى 

التحالف.
ال�شامل  التطور ال�شرتاتيجي  -3 ان هذا 

واأم��ريك��ا ل  وال��ن��ف��ط،  وال��ط��اق��ة  التكنولوجيا 
الإي��راين   � ال�شيني  للتقارب  بالرتياح  ت�شعر 
للجانب  �شمنية  ر�شالة  ب���دوره  يحمل  ال���ذي 
الأمريكي حول تكري�س التناف�س على النفوذ 
ال��ع��امل��ي و���ش��ع��ي ال�����ش��ني ل��الن��ت��ق��ال م��ن دول��ة 
مع  خا�شة  ال�شيادة.  عاملية  دول��ة  اإىل  التجارة 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  مناف�شة  ال��ب��ازغ  ���ش��ع��وده��ا 

المريكية. 
البلدين،  بني  امل�شرتكة  امل�شالح  اط��ار   2-
ت��ري��د اي�����ران ���ش��ح��ب ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة من 

ب����ني ال�������ش���ني واإي����������ران واأث���������ره ع���ل���ى الم����ن 
وال�شتقرار يف املنطقة، يوؤكد على تعزيز عملية 
تعدد القطاب يف النظام الدويل وا�شتعدادها 
امل�شاورات  وتعزيز  العاملية،  التحديات  ملواجهة 
ال��ع��راق  يف  امل��ه��م��ة  القليمية  الق�شايا  ح���ول 
كبرية  اهمية  ال�شني  وتعلق  واليمن.  و�شوريا 
البلدان،  الع�شكري يف ه��ذه  اي��ران  على وج��ود 
التدريجي  قابل لالت�شاع  دويل  لن�شاء مكون 

طبقا للبنود امل�شربة لالتفاقية.
    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات
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فيها  �ضتكون  موؤ�ض�ضية  خارجية  �ضيا�ضة  طرح 
عديد من التقلبات واملفاجاآت، مع قيام الواليات 
�ضخ�ضية  خارجية  �ضيا�ضية  بتحركات  املتحدة 
بداأتها فعال ال �ضيما عندما ناأخذ بعني االعتبار 
االأو�ــضــط  ال�ضرق  مــع  االأمريكية  العالقات  ان 
االإقليمية  القوى  مع  الثنائية  العالقات  تعتمد 
الرئي�ضية االأربع، وهي الكيان ال�ضهيوين وتركيا 
ال�ضعودية،  العربية  واململكة  اإيران  يف  والنظام 

كمنظور لها لل�ضرق االأو�ضط.
ان ابرز تغيري يف مرحلة ما بعد ترامب ان 
العالقات  يف  حمــدًدا  عاماًل  تكون  لن  احلزبية 
بني الواليات املتحدة وتل ابيب، علما ان كال من 
االأولوية  يعطيان  واجلمهوريني  الدميقراطيني 
الأمن )اإ�ضرائيل( يف املنطقة، ومن غري املتوقع 
الأي مراقب �ضيا�ضي اأن تدور عجلة اإدارة بايدن 
ال  حيث  ال�ضهيوين  باإلكيان  يتعلق  فيما  للوراء 
ي�ضمح الأي ادارة اأمريكية اأن ت�ضكك يف مكا�ضب 
هذا  ويف  ال،  اأم  �ضرعية  كانت  �ضواء  ال�ضهاينة 
بجميع  بــايــدن  ادارة  اعـــرتاف  �ضيتم  ــاه  االجتـ
اخلطوات االأحادية التي اتخذتها اإدارة ترامب 
ومع ذلك نعتقد اأن ال يكون لبايدن تعاون وثيق 

مع حكومة نتنياهو.
تطبيع  يف  ــدة  ــديـ اجلـ االإدارة  ــال  ــ اآمـ اإن 
يف  البدء  االأقــل  على  اأو  ــران،  اإيـ مع  العالقات 
ال�ضيما  ب�ضهولة  تتحقق  لن  امل�ضاحلة،  عملية 
يف  ــران  اإي عليها  ت�ضيطر  التي  امليلي�ضيات  وان 
االأمريكية،  امل�ضالح  ت�ضتهدف  تزال  ما  العراق 
اأن  واإيـــران  املتحدة  الــواليــات  من  كال  وتنتظر 
وت�ضري  االأوىل،  اخلطوة  االآخــر  الطرف  يتخذ 
كال  مــن  ال�ضلطات  قدمتها  التي  التف�ضريات 
البلدين اإىل اأنه لن يكون من ال�ضهل بدء عملية 

حكومة  وت�ضر  ــدة،  جــدي تطبيع 
حت�ضني  على  طــهــران  يف  املـــاليل 
عــمــلــيــة تــخــ�ــضــيــب الــيــورانــيــوم 
تعترب  بينما  الــنــوويــة،  والــطــاقــة 
ــاء هــذه  ــهـ ــحــدة اإنـ الـــواليـــات املــت
العمليات �ضرًطا اأ�ضا�ضًيا للتطبيع، 
تــتــواجــه  ــك،  ــ ذل اإىل  ــافــة  ــاالإ�ــض ب
اأزمــات  لوجه يف  وجهًا  االدارتـــان 
العراق  يف  ابرزها  اأخرى  اإقليمية 

و�ضوريا ولبنان.
ــادة �ضبط  يــحــاول بــايــدن اإعــ
املتحدة  الــواليــات  عالقات  ايقاع 
مع اململكة العربية ال�ضعودية وعلى 
اإذا  عما  �ُضئل  عندما  املثال  �ضبيل 
بن  مبحمد  االت�ضال  يعتزم  كــان 

�ضلمان، ردت رئي�ضة البيت االأبي�ض جني �ضاكي 
بل  �ضلمان،  بن  حممد  لي�ض  بايدن  نظري  بــاأن 
اإن  بايدن،  يعلم  حني  يف  نف�ضه!!  �ضلمان  امللك 
ال�ضحي  وو�ضعه  ال�ضن  يف  كبري  �ضلمان  امللك 
كما ي�ضاع قد ال ي�ضعفه يف اإدارة البالد وهذا هو 
ال�ضبب الذي جعل ويل العهد هو القائد الفعلي 

للمملكة.
ان ادارة بايدن كما اأو�ضحت ب�ضاكي تتفهم 
وفقا  ذلــك  ومــع  االأمنية  الريا�ض  احتياجات 
املو�ضوعات  عن  الت�ضاوؤل  يف  �ضت�ضمر  لب�ضاكي 
االدارة  ت�ضكك  املثال،  �ضبيل  على  االإ�ضكالية، 
يف  ال�ضعودي  التدخل  يف  اجلــديــدة  االأمريكية 
�ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  و�ضجن  اليمنية،  االأزمــة 
مع  املت�ضاربة  وعالقاتها  معار�ضة  واجتماعية 
قطر. وهذا منحى خمتلف عن �ضيا�ضات ترامب 
العربية  اململكة  مع  لعالقات جيدة  اأ�ض�ض  الذي 
م�ضت�ضاريه  وكبري  �ضهره  خالل  من  ال�ضعودية 
حيث  كو�ضرن  جاريد  االأو�ــضــط  ال�ضرق  ل�ضوؤون 
ن�ضاأت �ضداقة �ضخ�ضية بني كو�ضرن وحممد بن 
�ضلمان وهنا حتديدا اأو�ضحت ب�ضاكي اأن بايدن 
الأن  الريا�ض  مع  العالقات  �ضبط  اإعادة  يعتزم 
ومع  دائــمــة،  لي�ضت  “الرتامبية”  ال�ضيا�ضات 
الحظنا  بايدن،  الدارة  املعلنة  النوايا  هذه  كل 
خطوات  عــدة  اتخذت  ال�ضعودية  احلكومة  ان 
النوايا الر�ضاء االدارة االأمريكية  مهمة حل�ضن 
قامت  احل�ضر  ال  املثال  �ضبيل  وعلى  اجلديدة 
قطر  مع  عالقاتها  بتطبيع  ال�ضعودية  احلكومة 
يف  �ضهرة  االأكـــرث  النا�ضطة  �ــضــراح  واأطــلــقــت 

املنطقة جلني الهذلول من ال�ضجن.
والواليات  تركيا  بني  الثنائية  العالقات  اما 
للغاية  معقدة  انها  كثريين  يرى  التي  املتحدة 

ال�ضغوط  مــن  كــم  وجـــود  مــنــا  كــثــري  يعلم 
على  للرتكيز  بــايــدن  جــو  ادارة  على  الــفــوريــة 
اأم�ضى  الرئي�ض  ان  علما  الداخلية،  الق�ضايا 
الطويلة كع�ضو يف جمل�ض  املهنية  معظم حياته 
بال�ضيا�ضة  اهتمام  مع  للرئي�ض  وكنائب  ال�ضيوخ 
�ضيكر�ض  اأنه  نتوقع  اأن  يجب  لذلك  اخلارجية. 
عدًدا  قدم  وقد  الق�ضايا،  لهذه  اهتمامه  بع�ض 
ننظر  اأن  ميكننا  اأولوياته.  حــول  القرائن  من 
ال�ضيا�ضة  لفريق  االأولية  وخياراته  كلماته  اإىل 
ــة اخلــا�ــض بــه الإ�ــضــتــخــال�ــض بع�ض  اخلــارجــي

اال�ضتنتاجات االأولية.
اأكد بايدن اإن الواليات املتحدة �ضرتكز على 
احللفاء،  مع  اجليدة  العمل  عالقات  ا�ضتعادة 
وخا�ضة يف اأوروبا؛ اأنها �ضتن�ضم من جديد اإىل 
العاملية؛  للمناخ ومنظمة ال�ضحة  باري�ض  اتفاق 
اإىل  اأخــرى  مرة  االن�ضمام  اإىل  �ضت�ضعى  واأنها 
 )JCPOA( امل�ضرتكة  ال�ضاملة  العمل  خطة 
النووي.  اإيران  برنامج  جماح  لكبح  حماولة  يف 
علما ان هذه اخلطوة اأثارت الكثري من اجلدل 
االأو�ضط  ال�ضرق  معينة يف  دول  وبني  اأمريكا  يف 
لل�ضغط على  لتخفيف  انها حماولة  تخ�ضى من 

اإيران.
اتباع  تعتزم  بــايــدن  جــو  ادارة  ان  وا�ــضــح 
االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  ترامب  عن  النئي  �ضيا�ضة 
�ضيكات  يقدم  لــن  االأمــريــكــي  الرئي�ض  اأن  اأي 
ال�ضهيوين  الــوزراء  رئي�ض  بيا�ض حلكومة  على 
ــارات  االإمـ يف  العهد  ويل  اأو  نتنياهو  بنيامني 
العربية املتحدة حممد بن زايد واململكة العربية 
اخلطط  وان  �ضلمان.  بــن  حممد  ال�ضعودية، 
تدفع باإجتاه تغيري الطريقة التي تتعامل بها مع 
النهج  مبتعدة عن  النظام احلاكم يف طهران، 

املت�ضدد لالإدارة ال�ضابقة.
جو بايدن، على عك�ض �ضلفه دونالد ترامب، 

مــاحــظــات حــــول ســيــاســات بـــايـــدن فـــي المنطقة
السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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املعارك بني  20 جولة من  اأكرث من  ل�ضنوات م�ضت، �ضهدت طرابل�ض 
التبانة وجبل حم�ضن، ب�ضبب الوالءات ال�ضيا�ضية للكيانات املختلفة، هذه 
املعارك التي خّلفت عددًا كبريًا من ال�ضحايا كما تركت ندبات نف�ضية ال 
تزال املدينة تعاين من انعكا�ضاتها. ويف ني�ضان 2014، و�ضعت خطة اأمنية 
اأن تكون مقدمة حلدوث  حققت الهدوء الن�ضبي، وتوقع املواطنون يومها 
اأن كل ما  اإال  االأو�ضع،  الوطني  املدينة اىل خارطة االهتمام  تغيري يدخل 
اأطلق من وعود وخمططات كان حربًا على ورق، واأو�ضاع املدينة والعمل 
اأية  من  م�ضتثناة  املدينة  وبقيت  الرياح،  اأدراج  كلها  تنميتها ذهبت  على 

اأولويات �ضيا�ضية اأو اجتماعية اأو اقت�ضادية.
واجلهات  ترتاجع،  واملدينة  تاأزمًا،  يــزداد  والو�ضع  ال�ضنوات  ومــرت 
اأو  مف�ضل،  كل  عند  مهامها  من  ت�ضتقيل  التطوير  عمليات  عن  امل�ضوؤولة 
ثم  بلدية،  انتخابات  وجرت  يجري.  ما  جتاه  الالمباالة  من  حالة  تظهر 
يرام،  ما  لي�ضت على  االأمور  اأن  لل�ضك  يقبل جمااًل  اأظهرت مبا ال  نيابية 
باحلاجة  مدفوعة  النا�ض،  واأن  الوطن،  من  اأهم  واملراكز  الكرا�ضي  واأن 
بالعاطفة بداًل من  اأخطاأت جمددًا يف االختيار فاإختارت  لال�ضتمرار قد 
العقل، واأو�ضلت اىل �ضدة القرار من ال ميلك اأموره، وال يهمه �ضوى كر�ضي 

ال�ضلطة!؟
وا�ضتمر الو�ضع بالتاأزم، واملدينة ترتاجع، وجاء ت�ضرين 2019 وانتف�ضت 
النا�ض ومالأت ال�ضاحات، ولكن ال�ضلطة مبا متلك من خمططات وما يتوّفر 
بني اأيديها من قدرات اأجه�ضت ما اأطلق عليه اإ�ضم »الثورة«، وبداًل من اأن 
مي�ضك الطرابل�ضيون بقرارهم باعتبار مدينتهم من اأهم مدن ال�ضاحل، 
ا�ضتقالوا هم اأي�ضًا من املهام املنوطة بهم، وتركوا لبع�ض �ضذاذ االآفاق ان 
يت�ضدروا امل�ضهد، ف�ضقطت »الفورة - الثورة« اأمام وعود عاطفية فارغة 
من اأي م�ضمون. وجاءت جائحة الكورونا لت�ضتكمل عملية االإلهاء والتعطيل 

وا�ضتخدمتها ال�ضلطة بكل الو�ضائل التي جتعل القرار بني اأيديها.
القائم منذ �ضنوات، هو ذاته الذي  ال�ضيناريو الطرابل�ضي  األي�ض هذا 
يجري اليوم على امل�ضرح اللبناين الكبري، وب�ضبب تعدد الوالءات ال�ضيا�ضية 

للكيانات املختلفة، واملتخلفة عن الروؤية الوطنية ال�ضحيحة؟
م�ضرح  على  املــزري  الواقع  هذا  وي�ضتمر  االإنحدار،  �ضي�ضتمر  لذلك، 

»العهد القوي«.  

أ. مايز األدهمي

لبنان الى أين؟

من زاويتي

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

توؤكد  ما  غالًبا  انه  اال  املحك  على  الق�ضايا  من  الكثري  وجود  مع 
ال�ضلطات من كال اجلانبني على التحالف اخلا�ض الطويل االأمد 
طيب  رجــب  الرئي�ض  اأو�ــضــح  عــدة  منا�ضبات  ويف  البلدين،  بني 
املتحدة  والــواليــات  تركيا  بني  امل�ضرتكة  امل�ضالح  اأن  اأردوغـــان 
الع�ضا  مت�ضك  بايدن  اإدارة  ان  الوا�ضح  ولكن  خالفاتهما،  تفوق 
جاء  ما  املثال  �ضبيل  وعلى  تركيا  من  مواقفها  يف  الو�ضط  من 
بالبيان االأمريكي ب�ضاأن الهجوم االإرهابي الذي �ضنه حزب العمال 
يد  تركًيا على  مواطًنا   13 وراح �ضحيته  قبل فرتة  الكرد�ضتاين، 
التنظيم االجرامي الذي يتمركز يف �ضمال العراق من انتقادات 
اإىل  تقف  املتحدة  الواليات  اإن  البيان  وحــدد  تركيا،  يف  �ضديدة 
“اإذا  جانب تركيا حليفتها يف حلف �ضمال االأطل�ضي �ضد الهجوم 

تاأكد”.
“اإذا كنت  اأنه  اأردوغان ب�ضكل دقيق  و�ضرعان ما جاء تو�ضيح 
التوقف عن  الناتو، فعليك  ترغب يف موا�ضلة حتالفنا عاملًيا ويف 
الوقوف اإىل جانب االإرهابيني”. وا�ضتدعت تركيا ال�ضفري االأمريكي 
بيان  اإزاء  ال�ضديد  قلقها  واأعربت عن  �ضاترفيلد  اأنقرة ديفيد  يف 
وا�ضنطن، يف حني اأ�ضار وزير اخلارجية االأمريكي، اأنتوين بلينكني 
املقبلة،  ال�ضنوات  تتقابال يف  لن  وتركيا  املتحدة  الواليات  اأن  اإىل 
لكنه �ضدد على اأهمية العالقات الثنائية طويلة االأمد بني الواليات 
املتحدة وتركيا، وامل�ضالح امل�ضرتكة يف مكافحة االإرهاب، واأهمية 
حقوق  واحـــرتام  ال�ضامل  واحلــكــم  الدميقراطية،  املوؤ�ض�ضات 

االإن�ضان. 
اخللفية  احلديقة  باأ�ضاليب  تعمل  بــايــدن  اإدارة  ان  وا�ــضــح 
وال�ضيا�ضة الناعمة لتهدئة جانب من التوترات يف املنطقة العربية 
ورمبا تتاأكد االخبار التي ذكرت اإن م�ضوؤولني رفيعي امل�ضتوى من 
الإ�ضالح  حماولة  يف  مبا�ضرة  حمادثات  اأجروا  واإيــران  ال�ضعودية 
اأن  رغــم  الدبلوما�ضية،  القطيعة  من  �ضنوات   5 بعد  العالقات 
م�ضوؤوال �ضعوديا نفى اإجراء اأي حمادثات بني اجلانبني. وبح�ضب 
رويرتز، قال م�ضوؤول اإيراين اإن االجتماع عقد يف بغداد يف التا�ضع 
من اإبريل/ني�ضان املا�ضي، وكان على م�ضتوى منخف�ض ال�ضتك�ضاف 
ما اإذا كان هناك �ضبيل لتخفيف التوتر القائم يف املنطقة. واأ�ضار 
امل�ضوؤول االإيراين اإىل اأن االجتماع ُعقد بناء على طلب من العراق، 
لكنه مل ي�ضفر عن اأي انفراجة. واأكد دبلوما�ضي غربي يف املنطقة 
م�ضبق  علم  على  كانتا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  اإن  لرويرتز 
نتائج«.  اأي  على  يطلعا  مل  »لكن  االإيرانية  ال�ضعودية  باملحادثات 
وح�ضب االأنباء التي نقلتها �ضحيفة فاينن�ضال تاميز عن م�ضوؤولني 
ال�ضعودية  االأوىل من املحادثات  و�ضفتهم باملطلعني، فاإن اجلولة 
االإيرانية ت�ضمنت مباحثات ب�ضاأن هجمات احلوثيني على اململكة، 
وو�ضفت امل�ضادر املباحثات باأنها »اإيجابية«، موؤكدة اأنه مت االتفاق 
على عقد جولة جديدة االأ�ضبوع املقبل. وح�ضب تقرير ال�ضحيفة 
اال�ضتخبارات  رئي�ض  ال�ضعودي  الوفد  راأ�ض  الربيطانية، كان على 
خالد بن علي احلميدان. وذكرت امل�ضادر اأن بغداد �ضهلت اأي�ضا 
فتح قنوات ات�ضال بني اإيران وم�ضر من جهة، وبني اإيران واالأردن 
م�ضوؤوال  اإن  قالت  الربيطانية  ال�ضحيفة  لكن  اأخــرى.  جهة  من 

�ضعوديا رفيع امل�ضتوى نفى وجود اأي حمادثات بني بالده واإيران.
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السياسة

- قبل كل �شيء، وقبل التطرق اىل ال�شئلة 

العراق،  ح��ول  الق�شية  لهذه  الك��ر حت��دي��داً 
نود اأن نعرف من اأنتم، من هي �شركة »زميري 
للدفاع  دفعكم  ال��ذي  وم��ا  للمحاماة«  وفينيل 
عن بع�س الق�شايا القانونية املتعلقة بحقوق 

الإن�شان؟
فران�شوا زميري:

مع جي�ضيكا فينيل، اأن�ضاأنا هذه الكابينة منذ 
التحديد،  االآن على وجه  اأكرث من عامني حتى 
االإن�ضان  حقوق  احــرتام  ب�ضرورة  نوؤمن  والأننا 
ولي�ض االإعالن عنها فقط. كما يعني احرتامها 
حما�ضبة مرتكبي اأخطر اجلرائم على اأفعالهم 
فرن�ضا  كــانــت  فلطاملا  الـــدولـــة.  كــانــت  مهما 
هي  االن�ضان  وحقوق  العراقي.  لل�ضعب  �ضديقة 
اأجل  حق للجميع. نحن ال نفعل ذلك فقط من 
العراق، ولكن بب�ضاطة الأن ما حدث هناك يتعلق 
بالب�ضرية جمعاء، ومن �ضمات مفهوم اجلرائم 
يف  نف�ضه  يرى  من  كل  تهمُّ  اأنها  االإن�ضانية  �ضد 

بتهمة ارتكاب جرائم ضّد اإلنسانية: 
هـــــــــــــل ســـــــتـــــــتـــــــم مــــــــحــــــــاكــــــــمــــــــة رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء 
الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــابـــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــس

 

ــك الــيــوم يف  ــوؤالء الــنــا�ــض. فما حــدث يف ذل هـ
�ضوارع بغداد ومدن اأخرى ميكن اأن يحدث الأي 
منا، وميكن اأن يحدث يف اأي مكان اآخر، وهذه 

اجلرائم يجب ان ال متّر دون عقاب.
- على اأي اأ�شا�س قانوين، وما هي الن�شو�س 
التي �شت�شتند اإليها املحكمة الفرن�شية للنظر 
يف هذه الق�شية خ�شو�شا عندما يتعلق الأمر 
عبد  ال�شيد  هل  �شابق؟  عراقي  وزراء  برئي�س 

املهدي فرن�شي اجلن�شية؟
جي�شيكا فينيل:

اأن اأخربك  قبل االإجابة على �ضوؤالك، يجب 
ال�ضيد  ــاأن  ب لالعتقاد  قوية  اأ�ضباًبا  لدينا  اأن 
الفرن�ضية.  اجلن�ضية  يحمل  املهدي  عبد  عادل 
عاما من   34 ملدة  فرن�ضا  عا�ض يف  �ضخ�ض  هو 
عام 1969 حتى عام 2003، تابع درا�ضته هنا، 
اأ�ض�ض اأ�ضرة وتراأ�ض معهد الدرا�ضات اأالإ�ضالمية. 
يف  فرن�ضي،  اأنـــه  لنعتقد  قــويــة  اأ�ــضــبــاب  لدينا 
لفرن�ضا  ــاإن  ف فرن�ضًيا،  كــان  اإذا  ال�ضدد  هــذا 

األفرن�ضيني من  االأ�ضخا�ض  اخت�ضا�ض حماكمة 
يف  جرائم  ارتكبوا  الذين  الفرن�ضية  اجلن�ضية 
اخلارج. يف حال مل يكن فرن�ضًيا وهذا التحقيق 
يهدف بو�ضوح اإىل التحقق مما اإذا كان يحمل 
لي�ضت  اأنها  اأواًل. ففي حالة  الفرن�ضية  اجلن�ضية 
اأقل  تكون  لن  الفرن�ضية  املحاكم  فاإن  فرن�ضية، 
ــرى؛ مبــوجــب الــواليــة  اأخــ كــفــاءة. ومــن ناحية 
العاملية،  الق�ضائية  والوالية  العاملية  الق�ضائية 
فهي اآلية تعترب مبوجبها دول معينة مثل فرن�ضا 
اأن لديها مهنة ووالية ق�ضائية ملحاكمة وحماكمة 
القانون  تقو�ض  الأنها  خطورة  االأكــرث  اجلرائم 
االإن�ضاين ككل. ومن بني اأخطر اجلرائم، هناك 
التي  ال�ضكوى  نهاية  ففي  نعاجلها،  التي  تلك 
عبد  ال�ضيد  �ضّد  املا�ضي،  االأ�ضبوع  قدمناها 
اأعمال التعذيب  املهدي، وعلى وجه اخل�ضو�ض 

واالختفاء الق�ضري واجلرائم �ضد االإن�ضانية.
- بعد غ�شون اأ�شابيع من اإعالنها، ما هي 
الإجراءات التي تقوم بها ال�شلطات الفرن�شية 

ب��ع��د ال���دع���وى ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ال���ت���ي ق���دم���ت اأم������ام امل��ح��اك��م 
ال����ف����رن���������ش����ي����ة ������ش�����د ع�������ادل 
احلكومة  رئ��ي�����س  ع��ب��دامل��ه��دي 
ال���ع���راق���ي���ة ال�������ش���اب���ق، ك�����ان ل 
»ك��ل ال��ع��رب« ه��ذا احل���وار مع 
امل��ح��ام��ي��ني ف��ران�����ش��وا زمي��ري 

وجي�شيكا فينيل.
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اليختلف اثنان على ان اأمن اخلليج العربي كان مهددا حتى 
فباال�ضافة  العامل،  من  املنطقة  هذه  يف  البرتول  اكت�ضاف  قبل 
من  رئي�ض  حمور  ليكون  ت�ضكل  الذي  اال�ضرتاتيجي  موقعها  اىل 
كانت  فهي  احلديث  بالعامل  القدمي  العامل  ربــط  طــرق  حمــاور 
على الدوام حمطات ومراكز مهمة للمراقبة والبحث وال�ضيطرة 
على طرق املالحة، وتاريخ احلروب يف املنطقة وخ�ضو�ضا خالل 
القرون الثالث االخرية خري �ضاهد على ذلك، وبعد ان حتررت 
االطماع  من  نهائيا  تتخل�ض  مل  م�ضتقلة  وا�ضبحت  الــدول  هذه 
موؤثرة  و�ــضــالت  تــاأثــري  لها  ودوائـــر  دول  قبل  مــن  بها  املحيطة 
اقليمية وعاملية. فيما عدا جتربة االمارات الناجحة يف الوحدة 
فاإن البقية مل تفكر يوما مب�ضريها وم�ضتقبلها و�ضط هذا الكم 
الذي  االيراين  النووي  التهديد  واآخرها  التهديدات  من  الهائل 
يرتكز على م�ضروع طائفي لفر�ض هيمنته على املنطقة بالكامل 
ما  يوما  التي قربها  املري�ضة  الأحالمه  �ضبية  و  رهينة  لياأخذها 
اجلي�ض العراقي ال�ضابق يف حرب الثمان �ضنوات و جّرع كبريهم 
ولكنهم  هــالكــه،  قبل  قليلة  باأ�ضهر  ال�ضّم  كــاأ�ــض  )اخلميني( 
ا�ضتعادوا هذه الروح العدائية بعد غزو العراق والق�ضاء على ما 
 .. يجري  ما  كل  على  متفرجني  العرب  وقوف  و  قوته  تبقى من 
ملاذا مل اأفاجاأ قبل ايام على احدى من�ضات التوا�ضل االجتماعي 
اخلليجية  ــدول  ــ ال هـــذه  مــواطــنــي  ــد  اأحـ »Clubhouse«من 
يف  الطائفية  ال�ضعبي  احل�ضد  مبيلي�ضيا  يتغزل  وهو  )الكويت( 
دولته اخلليجية؟  ان حتتل  امام اجلميع  و  علًنا  ويتمنى  العراق 
ال ل�ضئ اال الأنها مدعومة من نظام الويل الفقيه يف ايران والتي 

ينتمي بع�ض مواطني هذه الدول اليها مذهبًيا!!
يا اخواننا يف اخلليج فقط انظروا اىل لبنان، اليمن، العراق 
و�ضوريا و�ضرتون باأم عينكم بركات الويل الفقيه الطافحة على 
العربي  واأمنكم  االقليمي  اأمنكم  يف  قليال  فكّروا  الــدول!!  هذه 
اأ�ضهر  خالل  بقوة  ابوابكم  �ضيطرق  االيــراين  النووي  فال�ضالح 
)الكيان  اىل  ايــران  تدعي  كما  ولي�ض  اليكم  موجه  وهو  قليلة، 
املغت�ضب( الذي مل تطلق حتى ر�ضا�ضة واحدة عليه خالل طوال 

فرتة االحتالل.

أ. هالل العبيدي

االتفاق 
النووي 
االيراني 

وأمن 
الخليج 
العربي

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر

حالياً؟
جي�شيكا فينيل:

الفرن�ضي.  العام  التي اتخذها املدعي  االإجــراءات  االآن، ال نعرف ما هي  حتى 
من املبكر معرفة ذلك، �ضيتم التحقيق يف ال�ضكوى، ولكن قد ي�ضتغرق االأمر عدة 
اأ�ضابيع، عدة اأ�ضهر قبل اأن نعرف االجتاه الذي �ضتتخذه هذه ال�ضكوى. هل �ضيتم 
اأن تقوم  الفور. فكما قلت، �ضتكون اخلطوة االأوىل بال �ضك  فتح االإجــراءات على 
الأن  ال�ضابق،  الــوزراء  لرئي�ض  الفرن�ضية  اجلن�ضية  من  بالتحقق  الفرن�ضية  النيابة 
ال�ضكل. هذه هي اخلطوات  قلياًل من حيث  �ضيكون خمتلًفا  �ضيتبع  الذي  االإجــراء 
االأوىل التي �ضيتخذها االدعاء. يف الوقت احلايل، ال نعرف حتى االآن ما مت اإجنازه.
- يف حديث حول هذا املو�شوع مع م�شت�شار قانوين مقرب من املتهم، اأعلن 
الأخري اأن املحكمة الفرن�شية لي�س لها �شلطة ق�شائية �شد ال�شيد عبد املهدي، 
خا�شة واأن العراق لن يكون من املوقعني على اتفاقية ق�شائية دولية. واأن هذه 
الق�شية من اخت�شا�س الق�شاء العراقي فقط. كيف حتلل »اأنتم واملحكمة« هذا 

البيان؟ األ تخ�شون اتهام فرن�شا بالتدخل يف ال�شاأن العراقي؟ 
فران�شوا زميري:

وجه  وعلى  الفعل  ردود  تثري  ال�ضكوى  وهــذه  النهج  هــذا  اأن  متاًما  اأفهم  اأنــا 
اخل�ضو�ض رد الفعل ولكن باأي حق �ضتحكم علينا؟

يف  النا�ض  من  فكثري  ال�ضيادة.  م�ضاألة  ا  اأي�ضً اإنها  متاًما.  اأفهمه  �ضوؤال  وهــذا 
العراق عندما �ضمعوا هذا اخلرب فكروا يف اأنف�ضهم، لكننا �ضعب ذو �ضيادة، لدينا 

حكومة ذات �ضيادة و�ضاأحاول االإجابة على هذا ال�ضوؤال.
العامل،  اعترب  االإن�ضانية،  �ضمري  اأثـــارت  التي  الع�ضرين  القرن  فظائع  بعد 
هناك  اأن  املبادئ،  من  عدد  وبتبني  االإن�ضان،  حلقوق  العاملي  االإعــالن  باإعتماده 
ال�ضعوب،  اإن�ضاين بني جميع  ت�ضامن  اأخوة،  لذلك،  تعرف ال حدود  معينة  جرائم 
مهما كان الدين، مهما كانت الثقافة، مهما كان لون الب�ضرة، هذه االأخوة جتربنا 
على ال�ضعور بالقلق على م�ضريهم. انا افهم �ضوؤال من يقول: ولكن ملاذا تتدخل؟ 
ا �ضماع اأ�ضوات اأولئك  و�ضوف يتهمنا بالتدخل يف ال�ضاأن العراقي. لكن ميكننا اأي�ضً
الذين يقولون اأو يفكرون، ملاذا ال تاأتي مل�ضاعدتنا؟ ملاذا ال ت�ضاعدونا فال مانع من 
احلديث عن �ضيادة املتهمني، و�ضيادة العراق، ولكن ب�ضكل اأ�ضا�ضي ما هي �ضيادة 
دولة، اإن مل يكن �ضيادة كل منهما، هل مت احرتام �ضيادة االأطفال والن�ضاء والرجال 
الذين ذهبوا للتظاهر؟ ال.. من طرف من؟ من قبل اأولئك الذين كان عليهم على 
االن�ضان  حقوق  هيئة  مثل  العراقية  املوؤ�ض�ضات  اما  حمرتمة.  جعلها  التحديد  وجه 
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السياسة

فلو كانت  العراقية  والعدالة  العراقية  واملحاكم 
نزيهة  حتقيقات  ــرت  اج لــو  املنطق،  يف  تعمل 
واذا كانت قد بحثت عن مرتكبي هذه الفظائع 
علينا  يكون  لن  �ضوف  اي  هنا،  ل�ضنا  ف�ضنكون 

التدخل.
5� هل اتهمتم غري »ال�شيد عبد املهدي« يف 

هذه الق�شية؟
جي�شيكا فينيل:

ال�ضكوى ت�ضتهدف ال�ضيد عادل عبد املهدي 
اأخربتك،  كما  اخل�ضو�ض،  وجــه  على  نف�ضه. 
الفرن�ضية  قوية حول جن�ضيته  �ضكوًكا  لدينا  الأن 
وعالقات قوية بفرن�ضا. التحقيق الذي �ضيجري 
قا�ضي  قبل  مــن  ــك  ذل بعد  ورمبـــا  النيابة  مــع 
كانت  اإذا  مــا  حتديد  اإىل  �ضيهدف  التحقيق 
فرن�ضا  تقرر  وقــد  ــرى،  اأخـ م�ضوؤوليات  هناك 
حماكمة اأ�ضخا�ض اآخرين غري ال�ضيد عادل عبد 

املهدي.
- يدعي البع�س يف العراق اأن هذه الق�شية 
م�شي�شة واأن هناك بالتايل ا�شتغالل. هل لك 
�شيا�شي  ط��رف  اي  هناك  ك��ان  اإذا  اأن تخربينا 

وراء هذه الق�شية؟
جي�شيكا فينيل:

م�ضتقلة  حماماة  �ضركة  نحن  ال.  بالتاأكيد 
وعائالت  ال�ضحايا  معنا  توا�ضل  لقد  متــاًمــا. 
واإخوة  واأمهات  اآباء  من  املدنيني  من  ال�ضحايا 
من  ال�ضوارع  اإىل  خرجوا  عراقيني  متظاهرين 
ممار�ضة  ملجرد   2019 اأكتوبر   / االأول  ت�ضرين 
�ضيا�ضة  وانتقاد  التعبري  حرية  مثل  حقوقهم، 
احلكومة، االحتجاج، حماربة الف�ضاد احلكومي، 

ا�ضمحالل اخلدمات العامة. هوؤالء االأ�ضخا�ض 
ات�ضلوا بنا الأنهم مل يتمكنوا من حتقيق العدالة 
يف العراق. وهذا هو �ضبب جلوئهم اإىل املحاكم 
الفرن�ضية. ال يوجد حزب �ضيا�ضي على االطالق 

وراء هذه ال�ضكوى.
- م�����ن خ������الل ه������ذه ال���ق�������ش���ي���ة، ط��ل��ب��ت��م 
هل  املحكمة.  قبل  م��ن  بال�شحايا  الع���رتاف 
طلبت ا�شت�شدار مذكرة ا�شتدعاء دولية بحق 

ال�شيد عادل عبد املهدي؟
جي�شيكا فينيل:

يف �ضياق ال�ضكوى، لي�ض هذا ما طلبناه. ما 
لتحديد  حتقيق  ومتابعة  حتقيق  فتح  هو  نطلبه 
يف  اإليه  اأ�ضرنا  الذي  ال�ضخ�ض  م�ضوؤولية  درجة 
ال�ضابق  الوزراء  رئي�ض  اأي  ال�ضكوى،  هذه  نهاية 
عادل عبد املهدي. يف حال ا�ضتمرار التحقيقات 
الفرن�ضي  الق�ضاء  �ضي�ضدر  م�ضوؤوليته،  وتاأكيد 
ميثل  مل  فــاإذا  ا�ضتدعائه،  بعد  توقيف  مذكرة 
�ضي�ضدر  الفرن�ضي  الق�ضاء  ــاإن  ف فرن�ضا،  يف 
عبد  عــادل  ال�ضيد  ملثول  دولية  توقيف  مذكرة 
الفرن�ضي. الق�ضاء  اأمـــام  �ضخ�ضًيا   املــهــدي 
بحقوق  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اع��رتف��ت  اإذا   -
ال�شحايا، ماذا �شيحدث بعد ذلك؟ وهل هناك 
ال�شيد  من  ام  العراقية  ال��دول��ة  من  تعوي�س 
عادل عبد املهدي �شخ�شيا؟ هل �شي�شمل ذلك 
تلقائيا �شحايا »ثورة اأكتوبر« العراقيني بهذا 

العرتاف؟
جي�شيكا فينيل:

اإذا اأدين ال�ضيد عادل عبد املهدي باالأفعال 
اأن يحكم عليه  الواقع، ميكن  اإليه؛ يف  املن�ضوبة 
ا  اأي�ضً ولكن  بال�ضجن،  العقوبة  اعني  بال�ضجن؛ 
حلقت  التي  االأ�ــضــرار  عن  بالتعوي�ض  �ضيحكم 
الذين  لل�ضحايا  التعوي�ض  �ضيكون  بال�ضحايا. 
مت ت�ضمينهم يف امللف. �ضحيح �ضوف لن ي�ضمل 
كل ال�ضحايا العراقيني. لكن يف الواقع، �ضيكون 
�ضت�ضدره  اإجراء  وهو  لالن�ضاف،  �ضبيل  هناك 

املحاكم الفرن�ضية.
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البيئوية )اإليكولوجيا( في صلب السياسة

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب

ببيئته  ــام   ــ ت ارتـــبـــاط  يف  ــان  ــض ــ� االن يعي�ض 
الطبيعية، وكل ما بناه وحققه من تقدم وح�ضارة 
وثقافة، فهو مرتبط بعالقته مبحيطه الطبيعي. 
بنيت على  اأعــظــم احلــ�ــضــارات  اأن  غــرابــة  فــال 
تاأثري  لها  كــان  والتي  الــكــربى،  االنــهــار  �ضفاف 
كبري على حياة الب�ضر االجتماعية واالقت�ضادية 

والثقافية.
ميكن  ال  االإنــ�ــضــاين،  ــاريــخ  ــت ال فــجــر  فمنذ 
حيث  ــني،  ــوري ــض واال� الكنعانيني  عــن  احلــديــث 
واملحراث  والعجلة  الكتابة  عهدهم  يف  اكت�ضفت 
بدون احلديث عن الرافدين اأو الدجلة والفرات. 
كما اأنه ال ميكن احلديث عن احل�ضارة امل�ضرية 

القدمية بدون التطرق اىل نهر النيل العظيم.  
ت�ضاربت االآراء حول �ضاحب مقولة بل حكمة 
»االإنــ�ــضــان ابــن بيئته«، هــل هــو ابــن خــلــدون اأم 

نيت�ضه اأم �ضوبنهاور، لكننا جند فحواها 
واملعلمني  واحلــكــمــاء  الفال�ضفة  عند 

منذ فجر احل�ضارة االإن�ضانية. 
ــاالعــــرتاف بــاأهــمــيــة احــــرتام  ــ ف

بتناغم  الطبيعة واالأحياء، والعي�ض 
تعاليم  �ضلب  يف  جنــدهــا  معها 

اأمثال  من  ال�ضينيني  احلكماء 
والبوذية  وكونفت�ضيو�ض  الوت�ضه 
وفال�ضفة  ال�ضماوية  والديانات 

اليونان والفال�ضفة امل�ضلمني واالأملان وغريهم.
فكما جاء يف فل�ضفة االملاين فريدريك نيت�ضه، 
فاإن االن�ضان يفكر ويبدع لي�ض فقط بعقله بل بكل 
ال�ضروري  من  بات  هنا  ومن  ج�ضمه،  موؤهالت 
ال�ضروط  تــوفــري  و  باأكمله  باجل�ضم  االعــتــنــاء 
الالزمة، من تغذية �ضليمة وريا�ضة و�ضحة جيدة 
اإمكانيات  التوفر على  له  يت�ضنى  ومتارين، حتى 
هائلة ليفكر ب�ضكل �ضليم و يبدع يف امليادين حتى 
يتطور اإىل االعلى واال�ضمى، فاإن هذا االن�ضان ال 
ميكن اأن يحقق ذلك اإال يف بيئة نظيفة و�ضحية 
والتبادل  التناغم  على  القدرة  ك�ضب  من  متكنه 

االإيجابي مع حميطه الطبيعي.
عرب  تطورا  )االإيكولوجيا(  البيئوية  وعرفت 
الثانية  العاملية  احلــرب  بعد  وخا�ضة  التاريخ، 
بها  ق�ضفت  التي  النووية  القنابل  �ضدمة  وهول 
وبعدها  اليابانيتني،  ونــيــاغــازاكــي  هريو�ضيما 
عنه  ترتب  ممــا  برو�ضيا،  ت�ضرينوبيل  اإنفجار 
م�ضتوى  من  انتقل  املقايي�ض،  بكل  �ضيا�ضي  وعي 
يجعل  �ضيا�ضي  وعــي  اإىل  البيئة  على  احلــفــاظ 
مبحيطه  مرتبط  جوهريا  عن�ضرا  االن�ضان  من 

الطبيعي ارتباطا ع�ضويا.
االإيكولوجيا  تتبنى  �ضيا�ضية  اأحزاب  فظهرت 
التي  امل�ضاكل  على  لالإجابة  اأ�ضا�ضية  كمرجعية 
اأوروبا ال�ضمالية  يعاين منها املجتمع، خا�ضة يف 
مربع  داخـــل  الــتــمــوقــع  مــن  مكنها  والــغــربــيــة، 
واإيطاليا  فرن�ضا  يف  اخل�ضر  كاأحزاب  ال�ضلطة، 

واأملانيا، واأحزاب اأخرى اأكرث حدة وتطور يف 
البلدان اال�ضكندينافية واأملانيا.

ــفــكــري، ظهرت  ال املــ�ــضــتــوى  ــى  وعــل

والتي  اجلذرية  االجتماعية  االإيكولوجيا  نظرية 
املحيط  عــن  يــتــجــزاأ  ال  كــجــزء  املجتمع  تعترب 
ــام، وهــــي نــظــريــة تــنــ�ــضــب اىل  ــعـ الــطــبــيــعــي الـ

الفيل�ضوف االمريكي موراي بوك�ضني.
تعترب  اخل�ضراء  البيئة  فــاإن  ال�ضني  يف  اأمــا 
املــبــادئ  جــانــب  اإىل  اخلم�ضة،  الــدعــائــم  اأحـــد 
االخرى، التقا�ضم والتناغم وغريها، التي ترتكز 
عليها املخططات اخلما�ضية االخرية التي تعتمد 
بني  ال�ضدارة  مواقع  نحو  لتتطور  ال�ضني  عليها 

االأمم.
التي  املـــحـــاوالت  بع�ض  مــن  ــرغــم  ال وعــلــى 
اعتماد  يف  الــعــربــيــة،  الــبــلــدان  بع�ض  تعرفها 
واملــغــرب  ولــبــنــان  كتون�ض  البيئوية،  املرجعية 
اإىل  تفتقر  تبقى  العربية  بلداننا  فــاإن  وغريها، 
وتعانق  الب�ضري،  ت�ضايرالركب  �ضيا�ضية  قــوى 
يخدم  ما  وكــل  واحلديثة  الع�ضرية  املكت�ضبات 

�ضعادة االن�ضان وتقدمه وانعتاقه.
ي�ضببها  الــتــي  كــورونــا  جائحة  اأن  �ضك  وال 
فريو�ض كوفيد 19، �ضتنجم عنها اآثار وتداعيات 
كثرية �ضت�ضرع من ن�ضج وعي بيئوي عميق داخل 
الب�ضر،  �ضلوك  و�ضيغري  ال�ضيا�ضية،  املرجعيات 
واأن  قرية،  اأ�ضبح  العامل  اأن  ات�ضح جليا  اأن  بعد 
تفاعل  يف  فاأكرث  اأكــرث  اأ�ضبحوا  الب�ضر  ماليني 

مبا�ضر مع حميطهم الطبيعي.
ال  الــتــي  ال�ضيا�ضية  لــلــربامــج  م�ضتقبل  فــال 
املعطيات  هذه  االعتبار  بعني  تاأخذ 
املت�ضارعة  وامل�ضتجدات  اجلديدة 

التي يعرفها التاريخ االإن�ضاين.
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ــيــــش أوروبـــــــــــــــــا فــــــــي وجــــــــــه الــــــــــــدب الــــــــروســــــــي:  ــيــ ــجــ تــ
أوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــيـــــــــــــــا واإلصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــع األمــــــــــريــــــــــكــــــــــي

أ.نسيم قبها

 جمدًدا ت�ضتعل االأزمة الرو�ضية االأوكرانية، 
بعد تبادل لالتهام بني الدولتني بخرق اتفاقية 
اخلــروقــات  اأن  رغــم  بينهما،  املــربمــة  الهدنة 
هذا  وجــاء  اأبــًدا.  تتوقف  مل  اجلانبني  قبل  من 
الت�ضعيد بعد تويل الرئي�ض جو بايدن احلكم يف 
البيت االأبي�ض، وت�ضعيد لهجته �ضد رو�ضيا. كما 
جاء قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية االحتاد 
�ضوء  ويف  املا�ضي،  ال�ضهر  منت�ضف  االأوروبـــي 
اأوكرانيا حللف  م�ضاعي الواليات املتحدة ل�ضم 
اأثناء  االأوكراين  الرئي�ض  به  األح  الناتو، وهو ما 
ان�ضمام  وفرن�ضا  اأملانيا  رف�ض  ب�ضبب  االأزمــة 

اأوكرانيا حللف الناتو �ضابًقا.

الت�ضعيد  فــهــم  ميــكــن  الــ�ــضــيــاق  هـــذا  ويف 
�ــضــيــمــا واأن  الـــرو�ـــضـــي االأخــــــري،  االأوكــــــــراين 
النفوذ  اقــتــالع  بــ�ــضــاأن  ــا  اأمــريك ا�ضرتاتيجية 
الرو�ضي من اأوكرانيا لي�ض وليد اللحظة، بل عرب 
عنه زبيغنيو بريجن�ضكي، م�ضت�ضار االأمن القومي 
كتابه  كارتر، يف  االأمريكي جيمي  الرئي�ض  لدى 
رقعة ال�ضطرجن الكربى بقوله: »اإن رو�ضيا، بدون 
اأوكرانيا ال ت�ضكل اإمرباطورية اأورا�ضية. ورو�ضيا، 
بدون اأوكرانيا، ال ت�ضتطيع اأن تتابع ال�ضعي اإىل 
اإمرباطورية«. كما  اأو هيبة  اأن تكون ذات و�ضع 
عندما  بوتني  الرو�ضي  الرئي�ض  بقوة  عنه  عرب 
االأكــرث  رمزنا  بــايل  على  خطر  اأن  »�ضبق  قــال: 
الذي يحافظ على غابته.  الدب  اأال وهو  �ضهرة 
يرتاح  اأن  االأجــدى  من  األي�ض  اأحياًنا:  واأت�ضاءل 
وال  الربية  والثمار  الع�ضل  باأكل  ويكتفي  دبُّنا 
لن  فهم  ال،  حينها؟  �ضيرتكونه  هل  ي�ضطاد، 
اإن  وما  ب�ضل�ضلة.  تقييده  حمــاوالت  عن  يتخلوا 
ينجحوا يف ذلك �ضيقتلعون اأنيابه وبراثنه وهي 
يف فهمنا اليوم قواتنا للردع النووي. واإذا حدث 
ذلك ـ ال �ضمح الرب ـ ف�ضي�ضبح الدبُّ ال ي�ضلح 
الغابة، لذلك  و�ضيبداأون يف نهب  لتحنيطه،  اإال 
فلي�ض القرم هو ما يف االأمر، فنحن ندافع عن 
ا�ضتقاللنا و�ضيادتنا وحقنا يف الوجود، وهو ما 

يجب جلميعنا اإدراكه«.

الثورة  عرب  اأمــريكــا  فعلته  ما  متاًما  وهــذا 
يانوكوفيت�ض  بالرئي�ض  اأطاحت  التي  االأوكرانية 
املوايل لرو�ضيا، وجاءت بفيكتور يا�ضنكو املوايل 
ا�ضتفزاز  عن  اأ�ضفر  والــذي  املتحدة،  للواليات 
اأمريكا  اجتذاب  يف  وجد  الــذي  بوتني  للرئي�ض 
ا.  الأوكرانيا تهديدًا للنفوذ الرو�ضي وله �ضخ�ضيًّ

على  االإبــقــاء  تريد  فهي  لرو�ضيا  بالن�ضبة 
اأو  اإ�ضعال حــرب جــديــدة  الــواقــع وعــدم  االأمـــر 
اإعادة  حتاول  واأنها  وبخا�ضة   ، ع�ضكريٍّ �ضراٍع 
ــنــاء عــالقــاتــهــا مــع االحتــــاد االأوروبــــــي عرب  ب
لكنها  وماكرون،  مريكل  مع  مبا�ضرة  ات�ضاالت 
�ضم  بــهــدف  املــيــداين  موقفها  تدعيم  حتـــاول 
الإرادة  اأوروبــا  اإذا خ�ضعت  فيما  اأوكرانيا  �ضرق 
حلف  اإىل  اأوكرانيا  و�ضمت  املتحدة  الــواليــات 

الناتو.
على  رو�ضيا  فرتاهن  البعيد  املدى  على  اأما 
وجنوبها  �ضرقها  وف�ضل  ــا،  ــي اأوكــران تفكيك 
القرم،  يف  فعلت  كما  اال�ضتفتاء  عرب  ال�ضرقي، 
بهدف االحتفاظ مبوقع ا�ضرتاتيجي على البحر 
االأ�ضود. بينما حتاول الدول االأوروبية وبخا�ضة 
�ضم  �ضابًقا  رف�ضتا  الــلــتــان  واأملــانــيــا  فرن�ضا 
اأوكرانيا اإىل حلف الناتو، نزع فتيل االأزمة ل�ضد 
تبتزهم  فتئت  ما  التي  املتحدة  الواليات  ذرائع 
م�ضروع  مثل  امل�ضرتكة  احليوية  امل�ضاريع  لوقف 
االأملــان  اأمــريكــا  طالبت  الــذي  �ضرتمي2،  نــورد 

االن�ضحاب منه موؤخًرا. 
وعلى �ضعيد اآخر، فاإن الواليات املتحدة تعمل 
وتاأمل  االأوكرانية،  الرتكية  العالقة  توطيد  على 
الرو�ضي  االأوكــراين  النزاع  اأتــون  تركيا يف  بزج 
اأوكرانيا  واأن  �ضيما  رو�ضيا،  مع  عالقتها  لتوتري 
عرقية  العتبارات  لرو�ضيا  كبرية  اأهمية  متثل 
وا�ضرتاتيجية،  جيو�ضيا�ضية  واأخــرى  وطائفية 
االأرثوذك�ضية  ال�ضالفية  اأوكرانيا  تعترب  حيث 
خط الدفاع االأول عن رو�ضيا وتف�ضلها عن دول 

حلف االأطل�ضي. 
اأردوغان باأن دوره لي�ض »موجًها  فقد �ضرح 
رو�ضيا،  بذلك  ويق�ضد  اأخــرى«،  دولــة  اأي  �ضد 
رو�ضيا  بني  بالو�ضاطة  رغبته  عن  اأعــرب  فيما 
مقاي�ضة  اأوراق  المتالك  حماولة  يف  واأوكرانيا 
بعثة  موا�ضلة  �ــضــرورة  على  واأكــد  رو�ضيا.  مع 

السياسة

Mai 2021 / أيــار 2021 العدد 33 16



 كاتب وروائي فل�شطيني 

املراقبة االأوروبية اخلا�ضة اإىل اأوكرانيا مهمتها لتحقيق اال�ضتقرار يف منطقة 
دونبا�ض، مو�ضًحا اأن هدف تركيا االأ�ضا�ضي يتمثل يف اأن يظل البحر االأ�ضود 
واحة لل�ضالم واال�ضتقرار والتعاون، وذلك الإدراكه باأن تفاقم االأزمة من �ضاأنه 
اأن ُيرغم تركيا على الوفاء بالتزاماتها نحو حلف االأطل�ضي، مما يفقد عالقته 
مع بوتني مقداًرا كبرًيا من الثقة، ويوهن العالقة والتفاهم بينهما يف امللف 
ال�ضوري وق�ضية االأكراد على وجه اخل�ضو�ض، وهو ما تريده الواليات املتحدة.
الواليات  عليها  تراهن  التي  التوتر  بــوؤر  اإحــدى  اأوكرانيا  تعترب  ولذلك 
مع  اأوروبــا  رو�ضيا من جهة، وعالقة  مع  تركيا  ا�ضتهداف عالقة  املتحدة يف 

رو�ضيا من جهة اأخرى.
كما ظهر االنحناء االأوروبي من خالل قيام دول البلطيق بدعم مطالبة 
اأوكرانيا بـ »م�ضاندة فعلية«. وظهر كذلك يف ختام قمة الناتو الطارئة لوزراء 
اخلارجية والدفاع من خالل البيان اخلتامي الذي �ضجب التعبئة الع�ضكرية 
على  االأمريكية  العقوبات  دعــم  اإىل  ودعــا  اأوكرانيا،  حــدود  على   الرو�ضية 
رو�ضيا متهًما لها بـ »ا�ضتمرارها يف اإظهار منط م�ضتدام من ال�ضلوك املزعزع 

لال�ضتقرار«.
اإال  واالأوكرانيني،  الرو�ض  بني  املتبادلة  االتهامات  عن  النظر  وب�ضرف 
باإ�ضتفزازات �ضد املعار�ضة املرتبطة برو�ضيا،  ال�ضلطات االأوكرانية  اأن قيام 
يف  واأطل�ضية  اأمريكية  قوات  ون�ضر  لرو�ضيا،  تابعة  اأوكرانية  قنوات  واإغــالق 
اأوكرانيا، قد تلقته رو�ضيا بريبة، وخا�ضة مع تبدل االإدارة االأمريكية وت�ضعيد 
اأوروبا �ضد رو�ضيا ب�ضبب �ضم جزيرة  اإطار جتيي�ض  بايدن �ضد رو�ضيا، ويف 
القرم، التي ت�ضعى اأوكرانيا بالتواطوؤ مع اأمريكا على عقد موؤمتر ب�ضاأنها يف 
اآب/اأغ�ضط�ض املقبل واتخاذها ذريعة لتمديد العقوبات الغربية على رو�ضيا، 
االأوكرانية  احلــدود  على  الرو�ضي  الع�ضكري  التواجد  تكثيف  ا�ضتدعى  مما 
ال�ضرقية؛ حت�ضًبا الأي تهديد اأوكراين للمقاطعات االنف�ضالية، اإذ اأن التطاول 
الدولية، وهو االأمر الذي ال ميكن  اأن ي�ضعف مكانتها  على رو�ضيا من �ضاأنه 
لرو�ضيا الت�ضاهل معه. وخا�ضة واأن ا�ضرتاتيجية الواليات املتحدة يف التعاطي 
مع رو�ضيا غالًبا ما تاأتي بعوائد �ضلبية على �ضعيد عالقة رو�ضيا باأوروبا رغم 
حماولتها املتكررة لتهدئة روع االأوروبيني، وهذا ما ت�ضتغله الواليات املتحدة 
اأوروبا ورو�ضيا من جهة وبني رو�ضيا وتركيا املتحالفة  الفجوة بني  يف تو�ضيع 
ا�ضتمرار  هي  اأوكرانيا  اأزمــة  فــاإن  وبالتايل  اأخــرى.  جهة  من  اأوكرانيا  مع 
الغربية  للجبهة  وت�ضخني  احليوي،  ملجالها  مبا�ضر  وتهديد  رو�ضيا  حل�ضار 
مع رو�ضيا حتوًطا لتوجه فرن�ضا واأملانيا بتخفيف التوتر مع رو�ضيا، وبخا�ضة 
واأن اأملانيا ال تزال تنخرط مع رو�ضيا يف م�ضاريع الطاقة، التي تعزز اعتماد 
اأوروبا على رو�ضيا وتوثق العالقة معها، وُتبدد خماوفها االأمنية، بخالف ما 
تثريها  ورو�ضيا  اأوروبا  بني  مكثفة  �ضلبية  اأجواء  من  املتحدة  الواليات  ترجوه 
عرب بريطانيا وعن طريق عمالئها يف اأوروبا ال�ضرقية، كطرد الدبلوما�ضيني 

الرو�ض من جمهورية الت�ضيك موؤخًرا وذلك لتربير حاجة بقاء الناتو.
اإذ اأن الق�ضية املحورية تدور حول االأمن االأوروبي ودور الواليات املتحدة 
اإر�ضادات التخطيط الدفاعي  فيه عرب حلف �ضمال االأطل�ضي، حيث جاء يف 
االأمريكي لعام 1992 »يجب اأن ن�ضعى ملنع ظهور الرتتيبات االأمنية االأوروبية 
فقط التي من �ضاأنها تقوي�ض الناتو - وخا�ضة هيكل القيادة املتكامل للحلف«. 
ولهذا ادعى وزير الدفاع االأوكراين ع�ضية قمة احللف االأطل�ضي موؤخًرا خالل 
لتخزين  ت�ضتعد  »رو�ضيا  اأن  االأوروبي  بالربملان  االأوروبي  الدفاع  للجنة  كلمته 
التحتية  للبنية  التح�ضريية  »االأعــمــال  بـ  م�ضتداًل  الــِقــرم«  يف  نووية  اأ�ضلحة 
بالِقرم« والتي بداأتها رو�ضيا، حيث يعد ذلك تهديًدا مبا�ضًرا لالأمن االأوروبي.

البعث 
واألمة

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

حزب  لتاأ�ضي�ض  وال�ضبعون  الرابعة  الذكرى  مــرت  ايــام  قبل 
البعث العربي اال�ضرتاكي، احلزب ب�ضعاراته القومية كان جت�ضيدًا 
حللم كل مواطن عربي ببعث االأمة العربية من جديد والتخل�ض 

من تبعات اال�ضتعمار والتجزئة والتخلف.
الوطن  كل  يف  امــتــدادات  للبعث  كــان  ال�ضعارات  هــذه  �ضمن 
خيانة  ولوال  عربيني،  قطرين  يحكم  ان  البعث  وا�ضتطاع  العربي 

البع�ض ملبادئه لكان حزب اجلماهري يف كل االأقطار العربية.
املراقب  تاأ�ضي�ض احلزب يالحظ  ونيف من  �ضبعة عقود  بعد   
حلركة اجلماهري ابتعادها عن التفاعل مع �ضعاراته ومبادئه مع 
اميانهم باأهمية هذه ال�ضعارات للنهو�ض باالأمة، وال�ضبب الرئي�ضي 
يف ذلك انحراف البع�ض ممن و�ضلوا لل�ضلطة باإ�ضم احلزب وكانت 
يف  )البعث(  فنظام  البعث،  ومبادئ  �ضعارات  تناق�ض  م�ضريتهم 
�ضورية بعد ان اعتقل وطارد قيادة البعث ال�ضرعية كانت كل اأفعاله 
بال�ضد من �ضعارات البعث، فهو الذي �ضفى املقاومة الفل�ضطينية، 
عدوانها  يف  ايران  مع  ووقف  اللبنانية،  الوطنية  احلركة  و�ضرب 
حتى  والنار  باحلديد  ال�ضعب  حكم  ذلك  كل  وقبل  العراق،  على 
العراق  البعث. ويف  ال�ضوري ينفر من �ضماع كلمة  اأ�ضبح املواطن 
للبعث  امل�ضرق  اجلانب  نرى  لعقود،  البعث  �ضلطة  ا�ضتمرت  حيث 
واهدافه حيث ا�ضتطاع احلزب بناء دولة كادت اأن تتخطى عتبه 
ويف  العرب  ا�ضقائه  لكل  و�ضندًا  عونًا  وكــان  الثالث،  العامل  دول 
ورغم  حقيقي،  ب�ضكل  البعث  اهــداف  يج�ضد  مما  الظروف،  كل 
البعث  قيادة  ا�ضتطاعت  ملحاربته  ال�ضر  قوى  كل  الغرب  ت�ضليط 
فيه ال�ضمود، وملا مل تنفع املوؤامرات جي�ضت ال�ضهيونية وامريكا 
اذناب  ع  و�ضرَّ فيه،  البعث  حكم  الإنهاء  بغداد  واحتلت  العامل  كل 
امل�ضتعمر قانون اجتثاث البعث ملالحقة اي عراقي يجهر باإنتمائه 

للبعث.
اذن هناك خطة حمكمة لتكفري النا�ض مببادئ وافكار البعث 
�ضورية،  يف  عامًا  خم�ضني  مدى  على  االأ�ضد  حافظ  نظام  قادها 

وتولت الواليات االأمريكية هذه املهمة يف العراق.
ورغم كل ذلك تبقى مبادئ البعث وتطبيقها ال�ضحيح طريقًا 

لبلوغ اهدافنا يف الوحدة والتحرر.
ال�ضرفاء، وحتية  البعثيني  لكل  البعث حتية  تاأ�ضي�ض  يف ذكرى 
لروح �ضهيد االأمة والبعث �ضدام ح�ضني، واملوت لكل االأوغاد الذين 

ت�ضرتوا ب�ضعارات البعث للتاآمر على البعث و االأمة.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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العميد زاهر الساكت: نحن الضباط الُمنشقن 
أعـــلـــنـــا تـــأيـــيـــدنـــا لــلــعــمــيــد الــــُمــــجــــاز مـــنـــاف طـــاس

� هل بالفعل مت التفاق بني الدول الفاعلة 
لت�شكيل جمل�س ع�شكري؟ وهل يعترب املجل�س 

الع�شكري من �شمن القرار 2254؟
ـ اإ�ضتخدام هذا ال�ضوؤال وترويجه ب�ضكل دائم 
املنابر االأعالمية وال�ضيا�ضية، وكاأن توافق  عرب 
يف  للحل  طريق  خارطة  اأيجاد  على  ال�ضوريون 
قيمة  وال  حا�ضل  حت�ضيل  جمــرد  هو  بالدهم 
نحن  دويل،  توافق  هناك  يُكن  مل  حــال  يف  له 
لفكرة  والداعمني  املوؤيدين  املُن�ضقني  ال�ضباط 
)وبغ�ض  االإنتقايل  الع�ضكري  املجل�ض  وم�ضروع 
على  نعمل  اننا  احلالية(  الت�ضمية  عن  النظر 
اأ�ضحاب  عن  بعيدًا  �ضوري  ـ  �ضوري  توافق  بناء 
قرار القتل والتدمري والتهجري �ضواء من طغمة 
تورطوا  الذين  وكذلك  املقيتة  الطاغية  النظام 
وقوى  املعار�ضة  اأقطاب  من  ال�ضيا�ضي  بالف�ضاد 
عن  احلديث  يخ�ض  فيما  اأما  ال�ضورية،  الثورة 
الع�ضكري  املجل�ض  ت�ضكيل  على  الدويل  التوافق 
القرارات  �ضمن  ُم�ضبقًا  وجــوده  ن�ضاهد  فاأننا 
يف  جهد  اقــل  يبذل  ومــن  ال�ضلة  ذات  الدولية 
القرار  و   2218 للقرار  �ضحيحة  قــراءة  اإجــراء 
يعك�ض  والــذي  االأممــي  املُ�ضرع  بــاأن  يجد   2254
توافق الدول املعنية واملتدخلة بال�ضاأن ال�ضوري، 
املكون  وجــود  و�ــضــرورة  حتمية  اإىل  اأ�ــضــار  قــد 
تاأمني  منها  نقاط  عــدة  خــالل  ومــن  الع�ضكري 
واإ�ضالح  اجلي�ض  هيكلة  اإعــادة  املوائمة،  البيئة 
من  احلــد  كما  وقوننتها  االأمــنــيــة  املوؤ�ض�ضات 
من  ال�ضالح  �ضحب  اإىل  اإ�ضافة  �ضالحياتها، 
اإىل  منت�ضبة  الغري  والف�ضائل  الــقــوات  كافة 
تاأهيلها  اإعـــادة  املطلوب  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
اإىل  املُقاتلة  والوحدات  اجلي�ض  واإعــادة  اأي�ضًا، 
تنظيمات  على  الق�ضاء  يف  والعمل  الثكنات، 
ــخ،  واالأرهــاب...اإل التطرف  ــراد  واأف وجماعات 
م�ضاألة  تو�ضح  وغريها  النقاط  هذه  اأن  اعتقد 

على  واملُ�ضبق  الــدويل  التوافق  يف  ترتبط  مهمة 
�ضرورة عملنا نحن ال�ضباط على فكرة وبلورة 
لنكون  االإنــتــقــايل  الع�ضكري  املجل�ض  م�ضروع 
املجال�ض  بقية  مع  وبالتوازي  للعمل  جاهزين 
ال�ضيا�ضية، االأقت�ضادية، الق�ضائية، الت�ضريعية، 
قــرار حل يف  ــخ؛ وذلــك حني يكون هناك  ...األـ
�ضوريا للبدء بالدخول �ضمن املرحلة االإنتقالية 
وذو  ــزدوج  ــ م ــتــقــايل  اإن يــقــودهــا ج�ضم  ــي  ــت وال
م�ضداقية ومعيار كما ن�ض القرار الدويل 2254

العميد  �شخ�شية  ع��ل��ى  ال��ت��واف��ق  مت  ه��ل   �
مناف طال�س ليكون قائداً للمجل�س؟

اأعلنا  ـ نحن ال�ضباط املُن�ضقني من جانبنا   

مناف  املُجاز  العميد  لل�ضيد  وتاأييدنا  موقفنا 
رجل  اأنــه  اأهمها  اأعتبارات  لعدة  وهــذا  طال�ض 
دولة و�ضاحب روؤية مو�ضوعية ومتقدمة حول ما 
ميكن اأن تقوم فيه املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية الوطنية 
االأنتقالية  املرحلة  وم�ضوؤوليات �ضمن  من مهام 
املوؤ�ض�ضة  تكون  واأن  ال�ضيا�ضية  العملية  الإجنــاح 
حماية  يف  واأ�ضا�ضي  فاعل  �ضريك  الع�ضكرية 
وم�ضتقبلها  �ضوريا  وتعايف  بناء  عملية  وتاأمني 
اإال من خالل �ضمانة و�ضون  اأي�ضًا وهذا ال يتم 
�ضون  كما  ال�ضوري  والقانون  الد�ضتور  واأحرتام 
وحماية واأحرتام خيارات وال�ضوريون واأن يكون 
وجنوح  جموح  وجه  يف  تقف  وطنية  ف�ضل  قوة 

ت�صكيل  ع���ن  احل���دي���ث  غ��م��رة  يف 
املن�صقني  ال�صباط  من  ع�صكري  جمل�س 
مدى  اأي  واإىل  ال�����ص���ري،  النظام  ع��ن 
يتنا�صب مع القرار الدويل رقم 2254، و 
للإ�صتماع اىل راأي ال�صباط كان ل� »كل 
الركن  العميد  مع  اللقاء  هذا  العرب« 

املجاز زاهر ال�صاكت.

السياسة
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اختالف  على  ال�ضوريني  �ضائر  ينعيه  ال  وكيف 
حياته  اأمــ�ــضــى  ــد  وق وا�ضطفافاتهم،  م�ضاربهم 
حرية  �ضبيل  يف  وتطلعاتهم،  همومهم  حمــاكــيــًا 
ودميقراطية اأبنائهم واالأجيال القادمة من بعدهم، 
اأو  مذهبية  ح�ضا�ضيات  لكّل  عابر  وطني  بخطاب 

مناطقية رعتها االأجهزة االأمنية على مدار عقود؟
الباري�ضي،  منفاه  من  كيلو  مي�ضيل  وّدعنا  نعم 
كواحد من اأهم رجاالت الفكر ال�ضيا�ضي الليربايل، 
تف�ضيالت  جممل  ا�ضتثنائية  بذاكرة  اأّرخوا  الذين 
اال�ضتبداد،  مبواجهة  ونا�ضلوا  االأ�ضدين  مرحلتني 
ت�ضبب  عــامــًا، ممــا  مــن خم�ضني  اأكــرث  مــدار  على 
يف  �ضنوات،  �ضت  لنحو  مرتني  و�ضجنه  باعتقاله 
عهدي االأ�ضد الوالد واالإبن، عامي 1980 % 2006.

ال�ضيوعي  ــزب  احلــ يف  ــوًا  عــ�ــض �ــضــابــقــًا  كـــان 
حريات  مركز  رئي�ض  من�ضب  �ضغل  كما  ال�ضوري، 
الدفاع عن حرية الراأي والتعبري، ون�ضط يف جلان 
اأهم  اأحد   2006 عام  وكان  املدين،  املجتمع  اإحياء 
امل�ضاركني يف �ضياغة وتوقيع اإعالن دم�ضق املطالب 
االحتجاجات  انطالقة  ومع  �ضيا�ضية.  باإ�ضالحات 
جاهر   ،2011 عــام  والــكــرامــة  باحلرية  املطالبة 
اأمنية  وتهديدات  مل�ضايقات  عّر�ضه  ما  بتاأييدها، 
الليربايل يف  التيار  ليمثل  ملغادرة بالده،  ا�ضطّرته 
املعار�ضة،  لقوى  الوطني  االئتالف  مراحل  اإحدى 
قبل اأن ين�ضحب منه الحقًا نتيجة تدخالت م�ضالح 

واأطراف اأخرى.
ثالث منا�ضبات عالقة يف ذاكرتي

ــن متــحــي من  ــل ل ــ ثـــالث مــنــا�ــضــبــات عــلــى االأق
مطولة  درد�ضة  اأولها  الكبري،  الراحل  مع  ذاكرتي 
ل�ضاعتني يف اأحد مقاهي باري�ض اأده�ضتني خاللها 
بتف�ضيالت  املــتــوّقــدة  ال�ضابة  ذاكــرتــه  خ�ضو�ضًا 
دقيقة، الأحاديث وحــوارات، ووقائع واأرقــام، جرت 

بع�ضها قبل ع�ضرات ال�ضنني!
لقاء  عقب  اأ�ضهر  قبل  هاتفني  حــني  وثانيها 
اأجريته مع رئي�ض االئتالف املعار�ض ليمتد حوارنا 
نحو �ضاعة ون�ضف، وبعيدًا عن خ�ضو�ضية وت�ضّعبات 
فحوى اللقاء، فقد اأثارتني �ضدة توا�ضعه ودماثته، 
فكلما نطقُت »اأ�ضتاذ مي�ضيل« خالل النقا�ض، يبدي 
بع�ض االرتباك وي�ضّر على مناداته با�ضمه جمّردًا 
اأحرتمها  قامة  مع  فعله  علّي  ي�ضتحيُل  كان  ما  وهو 

ــرًا بــعــقــود، لنتفق  وتــكــربين خـــربة ونــ�ــضــجــًا وعــم
اأر�ضاين  مما  اأكــرث  اأر�ضاه  و�ضط  حل  على  اأخــريًا 
اأيهم«، ويخاطبني بـ »اأبو  باأن اأخاطبه فقط بـ »اأبو 

هادي«!.
تبادلنا  حني  واأحــدثــهــا،  املنا�ضبات  ثالث  اأمــا 
على  لالطمئنان  الفائت  اآذار  اأواخـــر  الر�ضائل 
�ضحته، ويحز بالنف�ض اأن اأ�ضرتجع قراءتها واأتخّيل 

اأنها كانت االأخرية!.
و�ضايا فرا�ض املوت

باأيام  وفاته  قبل  كتَب  رحيله  ي�ضت�ضعر  وكاأنه 
»كي  عنوان  حتت  ال�ضوري،  لل�ضعب  وجهها  و�ضّية 
فيها  قــال  الظلمات«.  بحر  يف  �ضائعني  تبقوا  ال 
ودوليًا  اإقليميًا  ثمنًا  »�ضتدفعون  ونا�ضحًا:  منّبها 
ــرتددوا يف اإقـــامـــة بيئة  ــ كــبــريًا حلــريــتــكــم، فــال تـ
و«يف  متامًا«  تعزلها  اأو  �ضلبياته  من  حتد  داخلية 
واأية  ثمن  باأّي  اأمرها  فتدبروا  وحدتكم خال�ضكم، 
ت�ضحيات«. فـ »ال تنظروا اإىل م�ضاحلكم اخلا�ضة 
كمتعار�ضة مع امل�ضلحة العامة، فهي جزء اأو يجب 
اأ�ض�ض  اعتماد  على  موؤكدًا  منها«.  جــزءًا  تكون  اأن 
تــكــون حمــل خــالف  وال  عليها  »يــ�ــضــريون  لــلــدولــة 
ي�ضمن  االأ�ض�ض  هذه  »ا�ضتقرار  اأن  معتربًا  بينهم«، 
ا�ضتقرار الدولة، الذي �ضيتوقف عليه جناح الثورة«. 

احلاجة اإىل »احلكمة«.
ال لي�ضت م�ضادفًة عبثية وال ردَة فعل بروتوكوليًة 
وح�ضب، اأن يتفق ال�ضوريون على �ضخ�ضية منخرطة 
ثورتهم،  مطلع  منذ  املعار�ض  ال�ضيا�ضي  العمل  يف 
من  �ضاعف  ورمّبا  كيلو،  مي�ضيل  على  اتفقوا  مثلما 
اأّنه رحل  مرارة فقدانهم لهذا ال�ضيا�ضي املخ�ضرم 
دون اأن ُيحّقق حلمه الذي طاملا �ضعى الأجله، بروؤية 

بلده حرًا دميوقراطيًا. حتكمه العدالة والقانون.
واأختم  باٍق،  واالأمل  بعد،  ينته  مل  الطريق  لكّن 
مبا قاله الراحل الكبري يف و�ضيته التي رمّبا ت�ضلح 
هدف  اأي  يحّرركم  »لن  العربية،  ال�ضعوب  ل�ضائر 
غري احلّرية فتم�ّضكوا بها، يف كّل كبرية و�ضغرية، 
م�ضرع  وحدها  فيها  الأن  ــدًا،  اأبـ عنها  تتخّلوا  وال 

اال�ضتبداد«!. 

وبني  ذلك  حــدوث  حال  يف  وال�ضيا�ضة  ال�ُضلطة 
وجماعات  اأفــراد  ال�ضوريون  وتعابري  اأختيارات 
والق�ضاء  والقانون  الد�ضتور  ين�ض  ما  وبح�ضب 

املُ�ضتقل.
� هل ي�شم املجل�س يف �شفوفه �شباطاً من 

قوات نظام الأ�شد؟
اإق�ضائية  اإن املجل�ض الع�ضكري لي�ض فكرة  ـ 
تقبل  ال  الوقت  بذات  ولكنها  لالآخر  اإلغائية  او 
القرار  اأ�ضحاب  من  اأنــه  عليه  ُيثبت  من  وجــود 
القتل  ــرارات  ق وتبني  اإ�ــضــدار  عن  وم�ضوؤول  او 
والــتــدمــري والــتــهــجــري واالعــتــقــال بــحــق عموم 
املــواطــنــني الــ�ــضــوريــني، اإ�ــضــافــة اأن احلـــل يف 
باأنه لن   2254 �ضوريا وكما ن�ض القرار الدويل 
اأرتكاب  يكون م�ضاركة لكل من قام و�ضارك يف 
جرائم احلرب وجرائم �ضد االإن�ضانية وهذا ال 
ي�ضمل �ضباط جي�ض النظام فقط بل هذا املعيار 

ينطبق على كافة ال�ضباط ومن كل االأطراف.
� م��اه��ي ال��رتت��ي��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل��ون عليها 
امل��رح��ل��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وخ���ارج���ي���اً  داخ���ل���ي���اً 

النتقالية؟
الثقة  ج�ضور  بناء  اإعــادة  على  نعمل  نحن  ـ 
الفئات  كافة  من  ال�ضوري  املجتمع  اأبــنــاء  بني 
وال�ضرائح مع املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، تلك الثقة التي 
دمرها النظام الوح�ضي واملعار�ضة الفا�ضلة، اأما 
يتطلب وجود خطوات جدية من  خارجيًا فهذا 
الدول اإجتاه الق�ضية ال�ضورية وهذا ما ال تلم�ضه 
هي  والــتــي  االآن  غاية  اإىل  ال�ضورية  ال�ضيا�ضة 
املعنية يف االأ�ضا�ض بالتوا�ضل وبناء العالقات مع 

الدول املعنية بامللف ال�ضوري.
� ه����ل ي��ن�����ش��ق ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى امل��ج��ل�����س 
ال��ع�����ش��ك��ري م���ع ك���اف���ة ت�����ش��ك��ي��الت امل��ع��ار���ش��ة 

ال�شيا�شية والع�شكرية ؟
ـ من االأكيد ان هناك توا�ضالت واإت�ضاالت 
مع  وحتى  ال�ضيا�ضية  االأطـــراف  اأغلب  مع  تتم 
من  ُم�ضتقلني  واأفــراد  املدين  املجتمع  منظمات 
مب�ضوؤولية  يعملون  والــذيــن  والــثــورة  املُعار�ضة 
واإنــقــاذ  ايــجــاد حــل ل�ضوريا  اأجـــل  ــًا مــن  وجــدي
على  منفتحني  ونــحــن  �ــضــوريــني  مــن  تبقى  مــا 
اجلميع يف املعار�ضة والثورة طبعًا ما عدا دعاة 
الأن  لالآخرين،  واالإلغائية  واالرهــاب  التطرف 
فكرة املجل�ض الع�ضكري هي فكرة غري اإق�ضائية 
وال تخ�ض طرف من اطراف ال�ضراع بل فكرة 
اآمنة  وم�ضروع املجل�ض الع�ضكري خارطة طريق 

للحل يف �ضوريا الوطنية الواحدة.

في رحيل »الحكيم«
هكذا التفت غالبية مسلمة 

حول مسيحي شيوعي

كاتب واإعالمي عربي

أ.هاني المالذي
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د. عبدالناصر سكرية

ــوال  ــورة املــ�ــضــهــورة نـ ــتـ ــدكـ ــاة الـ ــوفـ ــان لـ كــ
ــع اإعـــالمـــي كــبــري تـــرافـــق مع  ــ الــ�ــضــعــداوي وق
عديدة  اإ�ضكالية  ق�ضايا  حول  خالفية  حــوارات 
وطــروحــاتــهــا  الــفــقــيــدة  ب�ضخ�ضية  ــطــت  ــب اإرت
ــة الــغــنــيــة. ــي ــن ــدي ــة وال ــاعــي ــم الــنــ�ــضــويــة واالإجــت
الق�ضايا  من  العديد  باإثارة  وفاتها  ترافقت 
وما  العربي  املجتمع  بحال  مبا�ضرة  تت�ضل  التي 
يعي�ضه من اإنق�ضامات وخالفات وتعرجات فكرية 
وثقافية، ا�ضافة ملا فيه من فقر وتخلف وتقاليد. 
اإليها ما يتعر�ض له الوجود العربي  واإذا اأ�ضيف 
برمته من حروب ت�ضفية واإبادة ت�ضنها اأطراف 
قوى  من  داخلي  هو  ما  منها  متنوعة،  متعددة 
جريان  من  اإقليمي  هو  ما  ومنها  املحلية  النفوذ 
تاريخيني اأو كذلك من قوى النفوذ االأجنبي كافة 
ال�ضهيو  العاملي  النظام  م�ضالح  تخت�ضر  التي 
للقب�ض  املــحــمــوم  الــدائــم  و�ضعيه  امــريــكــي   -
التالعب مب�ضريها  ثم  فيها  ما  بكل  االأمــة  على 
والب�ضرية. االإقت�ضادية  ومــواردهــا  واأقــدارهــا 
ــني احلــديــث عــن تــلــك الــقــ�ــضــايــا التي  وحـ
اإرتبطت  الــتــي  اأو  الــراحــلــة  الــدكــتــورة  اأثــارتــهــا 
بوفاتها؛  ثــم  احلافلة  الغنية  حياتها  مب�ضرية 
الهامة  املحطات  بع�ض  عند  التوقف  من  بد  ال 
الو�ضول  بغية  للوقائع  متحي�ضا  الــداللــة  ذات 
االأخالقي  الن�ضق  مع  يتوازن  وا�ضح  موقف  اإىل 
ــي. ــعــرب ــاري ملــجــتــمــعــنــا ال ــضـ ــ�ـ ــمــي واحلـ ــقــي وال
االأمـــرا�ـــض  طبيبة  الــدكــتــورة  متــيــزت  ـ   1
مــو�ــضــوع  بتبني  ــعــداوي  ــض ــ� ال ــوال  ــ ن الــنــ�ــضــائــيــة 
دعوة  من  عنه  ويتفرع  به  يت�ضل  وما  »الن�ضوية« 
الرجل  مع  التامة  وم�ضاركتها  املــراأة  حترير  اإىل 
على قدم امل�ضاواة الكاملة يف كل �ضيء. واإذا كانت 
العربي  الفكر  على  جديدة  لي�ضت  الدعوة  هذه 

السياسة

اأبعادا  ــوال  ن د.  مع  اإكت�ضبت  اأنها  اإال  احلديث 
اأخرى خمتلفة اأدخلتها يف �ضراديب مت�ضعبة ناأت 
واملطلوبة  املقبولة  غاياتها  بالفكرة اجلميلة عن 
دعــوات متزيقية حتريفية غري  اأتــون  ورمتها يف 
املـــراأة  حتــريــر  بق�ضية  انتقلت  فهي  مــتــوازنــة. 
املتطرف  النقي�ض  اإىل  »الذكورية«  الهيمنة  من 
�ضحق  ق�ضيتها  ف�ضارت  تطرفه،  يف  املبالغ  بل 
على  واجبا  ف�ضار  املــراأة.  حترير  ولي�ض  الرجل 
وتــطــرف  عــنــف  ــن  م للتخل�ض  الــعــمــل  ــل  ــرج ال
يف  اجلاحمة  ورغبتها  »الن�ضوية«  املــراأة  وهيمنة 
اأبـــان عــن عقدة نف�ضية  ــذي  االإنــتــقــام. االأمـــر ال
التي  القا�ضية  الرتبية  يف  يربرها  ما  لها  دفينة 
تلقتها يف �ضغرها يف بيئة ريفية حمافظة جدا.

ــادي مــوؤ�ــضــ�ــضــة  ــعـ ــت تـ ــ ــذا راحـ ــرث مـــن هــ ــ اأكـ
ح�ضب  وتكامل  ــوازن  ت من  تقت�ضيه  ومــا  الــزواج 
اأثــر  ممــا  فحاربتها  واالإخــتــ�ــضــا�ــض؛  التكوين 
جميعا  فــ�ــضــلــت  الــتــي  الــزوجــيــة  ــا  ــه جتــارب يف 
ــذي يــنــم عن  ــ ــتــطــرف ال رمبـــا بــ�ــضــبــب ذلـــك ال
العقلي. واالإتـــزان  النف�ضي  الــتــوازن  يف  اإختالل 

طروحات  اأخذت  فقد  هذا  على  تاأ�ضي�ضا  ـ   2
اإىل  العربية  الن�ضائية  احلــركــة  د.الــ�ــضــعــداوي 
ــان بني  ــيـ خــلــط غــري مــقــ�ــضــود يف مــعــظــم االأحـ
و�ضروري  مطلوب  هــدف  وهــو   - املــراة  حترير 
كان  اأيــا  اإلــتــزام  كل  من  اإنعتاقها  وبــني   - والزم 
كل  جتــاوزت  ال�ضعداوي  نــوال  اأن  وحيث  نوعه. 
ــراأة  امل وحر�ضت  حتدتها  بــل  االأخــالقــيــة  القيم 
على ما ي�ضمى حرية اجلن�ض، فكان اأن اأ�ضبحت 
القيم  هــذه  ملثل  االإجــتــمــاعــي  للتخريب  ــزا  رمـ
خا�ضع  وغـــري  مــتــحــول  غــري  ثــابــتــا  ت�ضكل  الــتــي 
مفرو�ض(  هو  )كما  املادية  احلياتية  للمتغريات 
املقبول  اإطــار  يف  تدخل  امل�ضالة  هــذه  كانت  وملــا 
رف�ضت  فقد  ــالمــي(  ــض )االإ� الــديــنــي  واملــمــنــوع 
متجاوزة  اأ�ضا�ضه  من  كدين  االإ�ضالم  ال�ضعداوي 
االإ�ضالم.  رف�ض  اإىل  اجلن�ضية  احلرية  م�ضاألة 
فتخلت عن  االإحلــاد  اإىل  التطرف  بها  تطور  ثم 
عليه.  حتر�ض  راحــت  ثم  باخلالق  اإعــرتاف  كل 
الالعقالين  التطرف  غاية  اإىل  و�ضلت  وهكذا 
ق�ضيتها  اأ�ــضــبــحــت  اأن  اإىل  ذروتـــــه،  اإىل  بــل 
وحماربة  عليه  والتحري�ض  االإ�ــضــالم  حمــاربــة 
وعــدالــتــه؛  ــوجــوده  ب والت�ضكيك  بـــاهلل  ــان  ــ االإمي
م�ضاركتها. او  ــراأة  ــ امل حتــريــر  ق�ضية  تعد  ومل 

باإهتمام  ال�ضعداوي  طروحات  ترافقت  ـ   3
الذي  االمــر  كثرية  جهات  من  مرموق  اإعالمي 
�ضاهم بتحويلها اإىل اأحد رموز احلركة الن�ضائية 

العربية، والأ�ضباب عديدة مل تت�ضح معامل دعوة 
مما  اأبــعــادهــا؛  بكل  ــراأة  املـ لتحرير  ال�ضعداوي 
اأعدادا كبرية من ال�ضيدات النا�ضطات يف  حمل 
وتاأييدها  عنها  الدفاع  على  املــراأة  حقوق  جمال 
تنطوي  مــا  اإدراك  دون  الــعــام  اخلــط  اإطـــار  يف 
ــاد،  عليه مــن تــطــرف وحتــريــ�ــض وحتــلــل واإحلــ
كــبــرية لر�ضم  اإىل جــهــود  ــاج  اإحــت الـــذي  االأمـــر 
ومطلوبة  م�ضروعة  ــوة  دعـ بــني  فا�ضلة  ــدود  حـ
اأخــالقــي  نــظــام  تفكيك  وبـــني  املــــراأة  لتحرير 
مقبول. وغــري  م�ضروع  غــري  اإجتماعي  اإميـــاين 

4ـ  �ضاهمت طروحات ال�ضعداوي يف الت�ضوي�ض 
على ن�ضاالت عظيمة لن�ضاء عربيات وت�ضحيات 
وم�ضاهمات جليلة لرائدات عربيات اإلتزمن دعوة 
اإجتماعية  او  قانونية  قيود  اأية  املراأة من  حترير 
م�ضاركتها  ومـــن  كــاإنــ�ــضــان  حــريــتــهــا  مــن  حتــد 
اإطار  واإمنا يف  الوطنية؛  كمواطن كامل احلقوق 
واحل�ضارية  االأخالقية  العربي  املجتمع  ثوابت 
ولي�ض بالتحدي لها. مما اأف�ضح باملجال لكثريات 
باإرتداء ثوب ال�ضعداوي والت�ضرت به خللط متعمد 
بني حترير املراأة وبني اإنفالتها من اأية �ضوابط 
اأخالقية اإجتماعية حتت اإ�ضم الن�ضوية واحلداثة 
وحماربة »الذكورية«. اإىل اأن �ضار بع�ضهن يجاهر 
امل�ضبوه  اخللط  وذلــك  الــثــوابــت  لتلك  بتحديه 
والتهتك.  احلــداثــة  بــني  والتفلت  احلــريــة  بــني 
ال�ضعداوي مواطنة عربية  نوال  الدكتورة  ـ   5
مــ�ــضــريــة عــا�ــضــت يف مــ�ــضــر وكــانــت مــو�ــضــوع 
امل�ضري  بــالــواقــع  يت�ضل  جميعا  طــروحــاتــهــا 
متكون  جمتمع  لكل  اأن  وحيث  العربي،  ثم  اأوال 
تكوينه؛  يف  تــدخــل  ثــابــتــة  مــقــومــات  تــاريــخــيــا، 
من  ممتدة  مــراحــل  عــرب  �ضاهمت  اأنــهــا  مبعنى 
فيما  وتفاعلهم  اأبنائه  عمر  ومــن  الزمن  عمر 
مئات  عــرب  اأر�ــضــهــم  وبــني  بينهم  وفيما  بينهم 
وتــغــريات  اأحــــداث  مــن  فيها  مــا  بــكــل  ال�ضنني 
وا�ضحة  ق�ضمات  بلورة  يف  �ضاهمت  واإ�ضافات؛ 
�ضخ�ضياتهم  وطــبــعــت  املــجــتــمــع  ــذا  هـ الأبـــنـــاء 
االإعتبارية ف�ضارت لهم مبثابة حمددات ثقافية 
التم�ضك  على  يحر�ضون  واإجتماعية  وفكرية 
الــعــامــة. �ضلوكياتهم  يف  عنها  والــتــعــبــري  بــهــا 
الــعــربــي من  املجتمع  فـــاإن  كــذلــك،  ــال  واحلـ
�ضلب  يف  يدخل  التي  االإن�ضانية  املجتمعات  هذه 
التي  االأ�ضا�ضية  العوامل  من  التاريخي،  تكوينها 
ال�ضخ�ضية  على  را�ضخة  وا�ضحة  داللــة  �ضارت 
واأبـــرز  اأول  الــعــربــي.  االإنــ�ــضــان  وهــويــة  العربية 
دينية  كر�ضالة  االإ�ــضــالم  هو  كــان  العوامل  تلك 
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أ.أسامة األشقر 

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

واأعلم  املتخيلة،  واالأحــالم  املعا�ض  الواقع  بني  اأو  واخليال  احلقيقة  بني  �ضا�ضع  فرق  هناك 
يعي�ض  االآن  العربي  فالعامل  واالأحــداث  الزمان  قد جتاوزته عجلة  رمبا  �ضاأطرحه  ما  اأن  جيدًا 
اأ�ضواأ اأحواله منذ عقود، فما بني طموحات يف الوحدة والتطور واإحالل الدميقراطية وحتديث 
العربية  االأمة  اأ�ضبحت فيه  التي كانت يف عز ن�ضاطها، حلال  القومية  املنعة  ال�ضناعة وزيادة 
اأثرًا بعد عني، فال الت�ضامن العربي بقي على حاله وال االآمال بالوحدة حتققت، ومل يكن حال 
الدميقراطية اأف�ضل مما �ضبق حتى و�ضلنا اليوم الأزمات ال تعد وال حت�ضى، فمن اليمن ال�ضعيد 
ذات يوم، لليبيا بلد الرثوات التي نهبت، اإىل ال�ضودان �ضلة غذائنا كما كان يقال والذي اأ�ضبح 
لي�ض االنق�ضام م�ضريه بل فقدان البو�ضلة ما يعانيه وهذا اأخطر االأمرا�ض، اإىل العراق الذي 
التي تنزف دمُا  العريق  التاريخ  واإىل جارته �ضوريا  وتاريخه  اأر�ضه وثرواته  تتقاتل االأمم على 
وامل�ضري  والتاريخ  االأر�ــض  يف  �ضقيقها  اإىل  اأ�ضابها،  ما  كل  من  قهرًا  تنزف  وح�ضارًة،  ــًا  واإرث
امل�ضرتك حيث تزداد اآالمه يومًا بعد يوم، فهذه عرو�ضه بريوت تدمي القلب وعذاباتها تت�ضاعف 
بفعل تقلبات الدهور والتحالفات، اأما باقي االأ�ضقاء فهم من وجع اآين اإىل مر�ض مزمن، فكل 
وعلة  املزمن  ومر�ضنا  املوؤمل  ووجعنا  امللتهب  جرحنا  اأما  باأيادي غريه،  اأو  بيده  يعالج جراحه 
امل�ضلني  وقبلة  الغازين  ووجهة  االأمم  اأفئدة  مهوى  فهي  ا�ضتعر�ضناها،  التي  االأمــرا�ــض   كل 
االأوىل واأر�ض الر�ضاالت ال�ضماوية وحا�ضنة الثورات اأر�ض كنعان، هنا كان الداء الذي ما زال 
م�ضتع�ضيًا ولن يجد طريقه للحل اإال بعقول اأخرى وو�ضائل غري تلك التي اأثبتت عدميتها وعدم 
حتقيقها الأي جناح. هذا باإخت�ضار الواقع العربي الدامي من املحيط للخليج، اأما اإذا ما اأردنا 
ا�ضتح�ضار �ضيناريوهات اأخرى قد يراها البع�ض بعيدة املنال واأفالطونية التفكري ورومان�ضية 
يعالج  املبادرة من جديد وطرح م�ضروع قد  اأخذ زمام  العقالء  اأحد  اإن على  االأحــالم، فنقول 
منه  يت�ضلل  زال  ما  فالباب  ال�ضعوب،  م�ضائر  يف  املتحكمة  ال�ضمائر  ا�ضتيقظت  اإذا  اأمرا�ضنا 
�ضعاع �ضغري قد ن�ضتطيع مع كرثة املحاوالت زحزحته قلياًل اأو رمبا خلخلة اأطرافه اأو على االأقل 
اإ�ضماع الدق عليه، فاإذا ما كان هناك من اإرادة ن�ضتطيع  جمع  ع�ضرات االآالف من احلكماء 
املزمنة  لق�ضايانا  االأولويات  و�ضع  عاتقه  ياأخذ على  للحكماء  بينهم جمل�ضًا  نختار من  العرب 
وطرح احللول املقرتحة لها وال �ضري اإن كانت هذه احللول يتم متريرها عرب جمعية عامة مثاًل.
رمبا  اأنه  واأعلم  واحد  عربي  ج�ضم  عن  باحلديث  حتى  ي�ضمح  ال  و�ضع  يف  اأننا  جيدًا  اأعلم 
جتاوزنا الزمن مبراحل واأعلم اأن الواقع اأ�ضد مرارة مما هو ظاهر، لكن ال�ضيء املطمئن قلياًل 
اأن جارتنا القريبة اأوروبا قد اقتتلت وتخا�ضمت حتى ظن البع�ض اأنها �ضتق�ضي على نف�ضها، وها 
هي االآن تعرب عن ذاتها موحدة وتتبادل مع العامل امل�ضالح موحدة وتفاو�ض موحدة ورمبا تقاتل 

موحدة، فما ال�ضري من التفكري ب�ضيناريوهات اأخرى.

سيناريوهات أخرى

 طبيب و كاتب عربي

االأجنبية  االإحتالالت  من  العربية  االأر�ض  حررت 
واحــدة.  اأمــة   - دولــة  كلها يف  البالد  ثم وحــدت 
الب�ضرية  مكوناته  بكل  اجلديد  املجتمع  و�ضار 
االإن�ضانية  االأخــالقــيــة  القيم  ملتزما  والدينية 
والــعــرب،  االإ�ــضــالم  عــن  املنبثقة  االإجتماعية   -
ــهــود،  ــي مبـــا فــيــه حــتــى ابـــنـــاوؤه املــ�ــضــيــحــيــون وال
امل�ضرتكة  املــالمــح احلــ�ــضــاريــة  �ــضــارت  وهــكــذا 
اإميـــاين واحــد. الأنــهــا تنهل مــن م�ضدر  مــوحــدة 
ــار  ــكـ اأفـ ــع  ــ م حــــواريــــة  ــة  ــض ــ� ــاق مــن اأيــــــة  اإن 
يتم  اأن  ينبغي  ال�ضعداوي  الدكتورة  وطــروحــات 
االإنتماء  دائـــرة  و�ضمن  املــالمــح  هــذه  �ضياق  يف 
ــرايف لــلــمــجــتــمــع الــعــربــي،  ــغـ ــخــي - اجلـ ــاري ــت ال
ــذا االإطـــــار فكل  ــي اأ�ــضــال مل تــخــرج مــن هـ وهـ
فيها.  العربية  ــراأة  املـ بــواقــع  تت�ضل  طروحاتها 
ــاإن مــا تبنته الــراحــلــة  اإنــطــالقــا مــن هـــذا فـ
اأ�ضا�ضية  مكونات  �ضد  مبا�ضرا  حتري�ضا  �ضكل 
�ضد  بل  احل�ضارية،  ومميزاته  املجتمع  هوية  يف 
املطلوب  االإجتماعي  االإ�ــضــتــقــرار  مــن  �ضكل  اأي 
مما  حــ�ــضــاري،  وتــغــيــري  ــقــدم  وت نه�ضة  كــل  يف 
ادخلها يف معركة خا�ضرة جعلت هدفها حتطيم 
اإطــار  يف  املـــراأة  وتفلت  عليه  وال�ضيطرة  الرجل 
مبثابة  �ضيكون  ن�ضوي   - ذكــوري  ينتهي  ال  �ضراع 
الوطني.  التحرر  ق�ضايا  جوهر  عــن  اإنــحــراف 
التحري�ضية  االأطـــروحـــات  تلك  وب�ضبب  ـ   6
املتطرفة الالمنتمية، وجد النفوذ االأجنبي العامل 
فر�ضة موؤاتية جدا يف طروحات د.نوال ال�ضعداوي 
الو�ضائل  بكل  الإحت�ضانها  دفعه  مما  التفكيكية 
مايل  بدعم  لها  اإحت�ضانه  وترجم  واالإمكانيات. 
لتغطية ن�ضاطاتها ودعوتها وبتبني كامل لها و�ضل 
متنقلة  حما�ضرة  المعة  جنمة  فيه  جعلها  حــدا 
االأمريكي،  الــغــرب  جامعات  اأغــلــب  يف  معتمدة 
الثقايف  الغزو  دوائــر  يف  املحظية  املدللة  فكانت 
- التعليمي االأمريكي للمجتمع امل�ضري والعربي.
اآفــاق  عن  الت�ضاوؤل  اإىل  يدفعنا  هــذا  كل  ـ   7
احلرية املطلوبة ومدى توافقها مع ثوابت االأمة؟ 
اأو  جماعة  او  فــرد  اأي  حق  عن  الت�ضاوؤل  كذلك 
دعوة اأو حزب او حركة؛ يف التحري�ض على الهوية 
التاريخية. وهويتها  لالأمة  احل�ضارية  واملكونات 
املراأة ق�ضية ن�ضالية وطنية ت�ضكل  اإن حترير 
العامة  والقومية  الوطنية  الق�ضية  مــن  جـــزءا 
حتمل  ون�ضاء  رجـــاال  اجلميع  على  ينبغي  الــتــي 
االإن�ضان  حترير  معركة  اإن  معا.  م�ضوؤولياتها 
والوطن. االأر�ــض  لتحرير  الالزمة  املقدمة  هي 
على  والرجل  املــراأة  بني  مفتوحا  �ضراعا  اإن 
»احلقوق والواجبات« لن يكون يف م�ضلحة اأي منهما 
وتقدمه. وحترره  املجتمع  نه�ضة  م�ضلحة  يف  وال 
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االقتصاد

جلائحة  االقت�ضادية  التداعيات  زالــت  ال   
دول  معظم  على  كارثية  بنتائج  تنذر  كــورونــا 
كبرية  ومادية  ب�ضرية  بتكاليف  وتت�ضبب  العامل 
انت�ضارها  بداية   2019 العام  اواخــر  منذ  جدا 
بوادر  اية  اليوم  لغاية  يعرف  مل  والتي  العاملي 
املزيد  �ضن�ضهد  باأننا  املوؤكد  لنهايتها، ومن  امل 
اخل�ضائر  جانب  اىل  االرواح  يف  اخل�ضائر  من 
املادية يف حال ا�ضتمرارها وتف�ضيها ال�ضريع يف 

أ.د. غسان الطالب

املجتمعات، مما �ضيوجد فئات جديدة حمرومة 
اإما لكونها فقدت م�ضدر دخلها بفقدان عملها 
على  قدرتها  لعدم  او  ا�ضتثماراتها  تعطلت  او 
احل�ضول على فر�ض عمل توفر لها دخل مقبول 
املزيد  وقــوع  مبعنى  احلياة،  التزامات  لتوفري 
بع�ض  ت�ضري  الفقر حيت  براثن  االفــراد يف  من 
التقديرات اإىل ان هذه اجلائحة ت�ضببت بوقوع 
العام  نهاية  حتى  فقري  مليون   110 ال  حــوايل 
 132 حــدود  اىل  الرقم  هذا  و�ضريتفع   ،2020
العام  حتى  ا�ضتمرارها  حال  يف  �ضخ�ض  مليون 
2030، و�ضوف يكون حوايل ال %7 من �ضكان 
العامل حتت خط الفقر يف غ�ضون الع�ضر �ضنوات 
اإذا علمنا ان ما يقرب ال 10%  القادمة، هذا 
2 دوالر  من �ضكان العامل يعي�ضون على ما دون 
وان %40 من �ضكان العامل يعي�ضون على اقل من 
5.5 دوالر لل�ضخ�ض الواحد يوميا مبعنى يعي�ضون 
الفقراء  الفقر، مما يعني املزيد من  دون خط 
خا�ضة يف املجتمعات االأقل دخال والتي هي يف 
الفقر لديها.      ارتفاع معدالت  االأ�ضل تعاين من 
       نعود باحلديث عن فقرائنا نحن العرب، 
وحتى ال نلقي باللوم على جائحة كورونا وحدها 

�ضكان  بني  الفقر  معدل  ارتفاع  يف  الت�ضبب  يف 
 400 ال  حدود  على  يربو  الذي  العربي  الوطن 
منها  اخــرى  عوامل  هنالك  بل  ن�ضمة،  مليون 
داخلي ومنها خارجي �ضاهمت جميعا اىل جانب 
الفقر  براثن  يف  ماليني  بوقوع  كورونا  جائحة 
ا�ضافة ملا هو موجود يف االأ�ضل ومن هذه العوامل:
املــ�ــضــرتك لقيام  الــعــربــي  الــعــمــل  - غــيــاب 
عمل  فر�ض  خلق  على  تعمل  تنموية  م�ضروعات 
�ضبيل  االفراد على  ت�ضهم يف رفع م�ضتوى دخل 
طرق  و�ضبكة  حديد  �ضكك  �ضبكة  عمل  املثال 
ببع�ض  بع�ضها  العربية  اقطارنا  تربط  برية 
وت�ضهم كذلك بتن�ضيط حركة التجارة الداخلية 
املفهوم  يف  وهــذا  ــراد  االفـ وتنقل  بلداننا  بــني 
البلدان العربية  االقت�ضادي،عدا ربط م�ضالح 
بع�ضها ببع�ض فهي تعني ربط املناطق االنتاجية 
�ضيف�ضي  ممـــا  اال�ــضــتــهــالكــيــة  ــق  ــاط ــن امل مـــع 
العربي. االقــتــ�ــضــادي  التكامل  مــن  نــوع  اىل 
غياب  من  تعاين  العربية  البلدان  زالت  -ال 
وتت�ضف  الرقابية،  وموؤ�ض�ضاته  ال�ضعب  ل�ضلطة 
ملوؤ�ض�ضة  وراعية  بالفردية  فيها  احلكم  انظمة 
الف�ضاد مع غياب للدميقراطية احلقيقية فيها. 

فـــقـــراء الـــعـــرب الـــجـــدد فـــي زمـــن الــكــورونــا
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

- ا�ــضــف اىل ذلـــك احلــــروب والــنــزاعــات 
العربية  ا�ضتهدفت بع�ض االقطار  التي  امل�ضلحة 
�ضبه  وتــدمــري  اقت�ضاداتها  تدمري  اىل  وادت 
الزج  اىل  ادى  مما  لديها  التحتية  للبنية  كامل 
الفقر. براثن  يف  املواطنيني  من  هائلة  باأعداد 
- هــجــرة روؤو�ـــــض االمـــــوال الــعــربــيــة اىل 
واالأمريكية  الغربية  البنوك  اىل  الوطن  خارج 
على  والعمل  اال�ضتثمار،  من  اوطانها  وحرمان 
االأفـــراد  دخــل  م�ضتوى  لرفع  عمل  فر�ض  خلق 
االمــوال  تلك  خا�ضة  معاناتهم  من  والتخفيف 
ال�ضيادية  اال�ــضــتــثــمــار  �ــضــنــاديــق  يف  املتعلقة 
تلك  تقدر  حيث  النفطية  لالقطار  والــعــائــدة 
دوالر  ترليون   3 ال  بحدود  املهاجرة  االأمـــوال 
ــني  ــ ــوان ــ ــق ــ وال ــات  ــعـ ــريـ ــضـ ــ�ـ ــتـ الـ غــــيــــاب   -
ــوق االفـــــــراد يف الــتــعــلــيــم  ــقـ ــتـــي حتــمــي حـ الـ
ــل. ــ ــم ــ ــع ــ ــض ال ــ ــ ــر� ــ ــ ــى ف ــ ــلـ ــ واحلــــــ�ــــــضــــــول عـ
ــث يف �ــضــرد تــلــك الــعــوامــل  ــطــول احلــدي وي
وما  بيكو«  »�ضايك�ض %  اتفاقيات  يفوتنا  ال  لكن 
وما  العربية،  للمنطقة  تق�ضيم  مــن  اليه  ــت  اآل
الرثوات  توزيع  العدالة يف  رافق ذلك من عدم 
مهمتها  �ضيا�ضية  انــظــمــة  وايـــجـــاد  الــعــربــيــة 
حرا�ضة هذه الرثوات وحرمان بقية جمتمعاتنا 
تنعم  اقــطــار  وجــود  فالنتيجة  منها،  العربية 
املادية  احلاجة  ام�ض  يف  واخرى  الرثوات  بهذه 
اقت�ضادية  تنمية  وحتقيق  اقت�ضاداتها  لبناء 
الفقر والبطالة بني افرادها.    تخفف من عبء 
ال�ضادر  الـــدويل  البنك  تقرير  وبح�ضب 
والــذي   ،2018 االأول/اأكــتــوبــر  ت�ضرين   17 يف 
البلدان  يف  الفقر  فاإن  مرة،  عامني  كل  ي�ضدر 
العربية اال�ضد فقرا ميثل حتديا كبريا امام كل 
املحاوالت للتخفيف من حدته فعلى �ضبيل املثال 
يف اليمن ت�ضل ن�ضبة ال�ضكان حتت خط الفقر 
اح�ضائيات  ح�ضب   49% ال  حدود  اىل  املحلي 
العام 2014، ويف غزة املحا�ضرة تبلغ ال 29%، 
اما م�ضر فت�ضل فيها الن�ضبة اىل 27.8 ح�ضب 
اىل  فتعود  العراق  يف  اما   ،2015 اح�ضائيات 
اح�ضائيات 2012 حيث بلغت الن�ضبة حتت خط 
�ضوريا  ت�ضدرت  بينما   ،19% ال  بحدود  الفقر 
قائمة الدول االأكرث فقًرا بالعامل واالوىل عربيا، 
موقع  بيانات  بح�ضب   ،82.5% بلغت  بن�ضبة 
“World By Map” العاملي، ارقام �ضادمة حتى 
لبقية االقطار والتي مل تعلن عن ارقام حقيقية 
ملــعــدالت الــفــقــر لــديــهــا ،جــمــيــع هـــذه االرقـــام 
الفقر  كارثة  حجم  لنا  توؤ�ضر  متفاوته  وبن�ضب 
كورونا.       جائحة  قبل  ما  اىل  العربي  وطننا  يف 
االقت�ضادية  املتحدة  االمم  جلنة  تقرير 
وال�ضادر  “االإ�ضكوا”  اآ�ضيا  لغربي  واالجتماعية 
يف ني�ضان 2020 اىل ان الوطن العربي �ضيخ�ضر 
بحدود 1.7 مليون وظيفة فقط يف العام 2020 

فرد   مليون   8.3 بحدود  �ضيقع  بالنتيجة  وهــذ 
هذه  بــه  ت�ضببت  ممــا  خا�ضة  الفقر  دائـــرة  يف 
اجلائحة ب�ضبب فقدان الوظائف وفر�ض العمل 
وما ترتب على ذلك من تردي للو�ضع التعليمي 
ا�ضعار  ارتفاع  ا�ضافة اىل  للمواطنني  وال�ضحي 
ال�ضلع واخلدمات وهذا متاما عك�ض اآلية ال�ضوق 
يف الو�ضع الطبيعي، ُاعقب هذا التقرير بتقرير 
اآخر ملنظمة االإ�ضكوا يف حزيران 2020 اي بعد 
عن  حتــدث  والــذي  االول  التقرير  من  �ضهرين 
اعداد  ارقام مفزعة حيث حتدث عن ت�ضاعد 
مليون   16 اىل  كورونا  جائحة  ب�ضبب  الفقراء 
لنف�ض  يف  وظيفة  ماليني   6 ل  وفقدان  �ضخ�ض 
ال�ضوء  �ضلط  التقرير  هــذا  ان  مبعنى  الفرتة 
باأكرث واقعية على حجم امل�ضكلة وباالأرقام التي 
 2021 العام  يكون  قد  االأول،  التقرير  ذكرها 

مفاجاأة  واكــرث  العربية  لبلداننا  ق�ضوة  اكــرث 
ايجاد  تعذر  اذا  فيما  الفقراء  اعــداد  بتزايد 
ال�ضبل لتوفري املوارد املالية مل�ضاعدة جمتمعاتنا 
على مواجهة اعباء هذه اجلائحة واإذا مل ن�ضهد 
ا�ضتقرارا �ضيا�ضيا يف املنطقة خا�ضة يف �ضوريا 
التدخل  ووقف  ولبنان،  وليبيا  والعراق  واليمن 
يعمل  والــذي  البلدان  هذه  �ضوؤون  يف  اخلارجي 
على تاأجيج ال�ضراع ونهب موارد هذه االقطار.
ــا يف  كــورون ــة  ازمـ ــاأن  بـ الــقــول  اإىل  نخل�ض 
االقت�ضادية  ــة  ــ االأزم عمقت  الــعــربــي  الــوطــن 
واالجتماعية التي متر بها بع�ض البلدان العربية 
الدخل  ومتدنية  متو�ضطة  االقطار  تلك  خا�ضة 
وتبدو لنا ال�ضورة قامتة واقل تفاوؤال خا�ضة يف 
حال ا�ضتمرار االجراءات التي تتبعها حكومات 
وانهيار  اقت�ضادية  االأقطار، من اغالقات  هذه 
للعديد من القطاعات تلى ذلك تراجع اال�ضتثمار 
املحرك الرئي�ضي للنمو االقت�ضادي وخلق فر�ض 
على  الفقر  وطــاأة  التخفيف من  ثم  ومن  العمل 
ك�ضفت  اجلائحة  هــذه  فــاإن  وبالتايل  املجتمع، 
املزيد من اوجه الق�ضور يف مواجهة ازمة الفقر 
التمادي  تزيد من  والتي  كورونا  املرافقة الزمة 
يف عدم العدالة وامل�ضاواة، وتعميق فجوة الفقر 
وزيادة حدته، اذا نحن بحاجة اإىل تعاون عربي 
لتعبئة  تهدف  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  اىل  يف�ضي 
حقيقية الإمكانات االأمة تكون مبثابة لبنة لبناء 
ملواجهة  العربي  االقت�ضادي  التكامل  م�ضروع 
اوجدتها  التي  االقت�ضادية  التحديات  كافة 
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لقــد اأف�ضــى توقيــع اتفاقيــة ال�ضــراكة بــني 
قبــل  مــن    26/3/2021 يف  وايــران  ال�ضــني 
وزيــرى خارجية البلدين، يف الذكرى اخلم�ضــني 
الإقامة العالقات الدبلوما�ضية بني الدولتني، اىل 
حديــث عنهــا متيز بع�ضــه باملبالغــة يف ت�ضخيم 
اأنعكا�ضــتها على العالقــات الثنائية وكذلك على 
منطقــة اخلليج العربي. لذا يتطلــع هذا املقال، 
االإجابــة  اإىل  اآخــرن  اإىل منحــى  الــذي يذهــب 
على ال�ضــوؤال االإ�ضت�ضــرايف االآتــي: كيف ميكن اأو 
يحتمل اأن تكون م�ضــتقبالت ال�ضيا�ضة اخلارجية 
ال�ضينيــة حيــال ايــران اإنطالقــا مــن م�ضامني 
اتفاقية ال�ضــراكة بني البلدين حتى عام 2035؟ 
وقبل تناول هذا ال�ضوؤال، من املفيد التذكري اأوال 
بطبيعة التحول اجلذري، الذي طراأ على جوهر 
ال�ضيا�ضــة اخلارجية ال�ضينية بعد وفاة ماوت�ضي 
تونــغ يف عــام 1976، واإنعقــاد املوؤمتــر احلــادي 
ع�ضــر للحزب ال�ضيني ال�ضــيوعي يف عام 1977 
واملوؤمتــرات الالحقــة. فهــذا التحــول اجلــذري 
اخلارجيــة  ال�ضيا�ضــة  احلركــة  اأمنــاط  يف�ضــر 

ال�ضينية حيال الدول االآخرى كافة
1 ـ التحول يف ال�ضيا�ضة اخلارجية ال�ضينية 

احلــزب  موؤمتــرات  ح�ضيلــة  اأف�ضــت  لقــد 

أ.د. مازن الرمضاني

ال�ضــيوعي ال�ضينــي بعــد عــام 1977 اإىل جعــل 
اال�ضالح والتحديث الداخلي على �ضعد الزراعة 
وال�ضناعــة والبحــث والتطويــر والدفــاع مبثابة 
املهمــات العليــا لل�ضــني. وباإجناز هــذه املهمات 
اريد االإرتقاء بالفاعلية الداخلية لل�ضني �ضبيال 
لالإرتقــاء الالحــق بفاعليتهــا اخلارجيــة، ومــن 
ثــم حتقيــق غايــة نهائيــة وبعيــدة املــدى تكمــن 
�ضــنوات  يف  كانــت  كمــا  ال�ضــني،  تعــود  اأن  يف 
اأمرباطوريتهــا خــالل احلقبة الزمانيــة املمتدة 
بــني -1840 1380م، قوة دولية رائدة وموؤثرة. 
ومن اأجل ذلك ذهب �ضناع القرار ال�ضيني اإىل 
االأخــذ بال�ضــلوك الواقعي/الربغماتــي وب�ضمنه 
توظيف اأدوات القوة الناعمة عو�ضا عن ال�ضلوك 
االيديولوجــي واأدواته ال�ضلبة الذي كان ل�ضيقًا 

بحقبة ماوت�ضي تونغ.
الواقعــي/ ال�ضــلوك  هــذا  جت�ضــد  وقــد   
الربغماتــي يف تبنــي ثمــة منطلقــات اأ�ضا�ضــية، 
يعــد اأبرزهــا منطلقان همــا: اأواًل، تغليب حتقيق 
االأمــن االقت�ضــادي علــى �ضــواه، ومــن ثــم بنــاء 
قدرة اقت�ضادية متميزة. وثانيًا، تغليب �ضيا�ضــة 
التعاون مع الدول االأخرى على �ضيا�ضــة ال�ضراع 
معهــا، ومن ثم بناء اأو�ضــع �ضــبكة مــن العالقات 
املنطلقــني،  هذيــن  علــى  وتاأ�ضي�ضــًا  الدوليــة. 
تتعامــل ال�ضــني مــع الــدول االأخرى كافــة، التي 
ت�ضــكل بيئتها اخلارجية، �ضواء القريبة والبعيدة 
جغرافيا عنها. وال�ضيء ذاته ين�ضحب بال�ضرورة 
علــى تعامــل ال�ضــني مــع الــدول االأ�ضا�ضــية يف 
منطقة ال�ضرق االآو�ضط، ومن بينها اإيران. وتفيد 

العــلوم

مــســتــقــبــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الصينية حيال إيران حى عام 2035
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ح�ضيلة جممل م�ضامــني االإتفاقية املعقودة بني 
الدولتــني اأنها قد تف�ضي، خالل زمان امل�ضــتقبل 
املتو�ضــط املمتد مــن االآن اإىل اكرثمــن عقدين، 
اإىل اإقرتان ال�ضيا�ضــة اخلارجية ال�ضينية حيال 
ايران بثالثة م�ضاهد م�ضتقبلية بديلة، وكاالآتي:

2 ـ امل�ضهد االأول: التغيري الثوري
وبه يق�ضد اأن يف�ضي التطورالالحق للعالقة 
املتبادلــة اإىل اأن تكــون اإيــران مبثابــة احلليــف 
وال�ضــريك االآ�ضا�ــض لل�ضــني يف عمــوم منطقــة 
ال�ضــرق االآو�ضــط. وتدعــم مثل هذا امل�ضــهد ثمة 

معطيات:
اأوال: نــزوع ال�ضــني اإىل اأن تكــون هي الدولة 
القائدة اقت�ضادياأ للعامل يف عام 2030 واإىل اأن 
تتحول �ضيا�ضــيًا اإىل قوة عظمى يف عام -2050 
2049 وهوالعام الذي �ضي�ضــهد اأالإحتفال مبرور 
مائــة عــام على تاأ�ضي�ــض دولــة جمهورية ال�ضني 
ال�ضــعبية يف عــام 1949. اإن هــذا النزوع، الذي 
االإقت�ضــادي  النمــو  ا�ضــتمرارمعدل  يدعمــه 
ال�ضينــي بوتــرية عاليــة ن�ضــبيًا، يجعــل ال�ضــني 
تتطلع اإىل التحالف الوثيق مع ثمة قوى اإقليمية، 
هنــا وهناكــن دعمــًا لقدراتهــا الذاتيــة بعنا�ضر 

موؤثرة م�ضافة.
ـ  االآمريكيــة  العالقــات  اإجتــاه  اإن  ثانيــًا: 
ال�ضينية، خالل زمان امل�ضــتقبل املتو�ضــط، اإىل 
ال�ضــراع، ومــن ثــم احتمــال الدخــول يف حــرب 
بــاردة جديدة، يدفــع بال�ضني اإىل التحرك على 
تلك الدول، التي يعرتيها القلق جراء خمرجات 
اأمنــاط ال�ضيا�ضــة اخلارجية االآمريكيــة حيالها، 
ومنهــا اإيران، دعمــًا جلهود املواجهة امل�ضــرتكة 
حيــال هــذه ال�ضيا�ضــة. لــذا يتكررالقــول رحلــة 
وزيــر اخلارجيــة ال�ضينــي اإىل دول يف منطقــة 
ال�ضرق االآو�ضط، ومن بينها اإيران، كانت مبثابة 
الر�ضالة ال�ضينية اإىل الواليات املتحدة تفيد اأن 
ال�ضــني �ضــارت طرفــا موؤثــرا يف منطقــة مهمة 

للم�ضالح احليوية االآمريكية.
ثالثًا: حاجة �ضناع القرار ال�ضيني اإىل اإقناع 
الــراي العــام املحلــي بقــدرة بالدهــم: ال�ضني، 
واإ�ضــتعدادها علــى ردع الواليــات املتحــدة لي�ــض 
فقط يف املناطــق القريبة جغرافيًا من حدودها 
وذات االأهمية اخلا�ضة بالن�ضــبة الأمنها القومي 
كبحــر ال�ضــني وتايوان/فرمــوزا مثالآ فح�ضــب، 
واإمنــا اأي�ضــًا يف مناطــق بعيدة جغرافيــًا. ويوؤكد 
ال�ضفري ال�ضيني ال�ضابق يف طهران، هو ليمينغ، 
يف معر�ــض تعليقــه علــى االإتفاقية قائــاًل: » اإنها 
تغيــري بالــغ االآهميــة، واأن ال�ضــني كانــت، ومنذ 
فــرتة طويلــة، تتجنــب تطوير العالقة مــع اإيران 
ب�ضــبب احل�ضا�ضــية االآمريكيــة. اإن هذا االمر مل 

يعد قائمًا«.

الزمــان  يف  تتوافــر،  مل  اأطرافهــا  اإن  املتاأخــر 
ال�ضــابق علــى تاريــخ توقيعها، علــى اإرادة بنائها 
علــى اأ�ض�ــض ثابتــة وم�ضــتقرة، هذا خــالف تلك 
ال�ضــراكات العميقة وامل�ضــتقرة بني ال�ضني وثمة 
دول عربيــة كاململكــة العربيــة ال�ضــعودية ودولــة 
االإمــارات العربيــة. لذا قد تكون هــذه االإتفاقية 
عرباإ�ضــتخدام  عمــد  اإيــراين  جلهــد  اإنعكا�ضــا 
اأ�ضــلوب الرتغيــب اإىل اإغــراء ال�ضــني علــى اأن 
ت�ضــمل هــي اأي�ضــًا بامل�ضــتوى ذاتــه مــن التعــاون 
املتطــور، باأنواعــه، الــذي تقدمــة ال�ضــني لدول 
اأخرى يف ال�ضــرق االأو�ضــط، ومنهــا دول عربية.  
باالإغــراءات  وم�ضمــون هــذه االتفاقيــة يزخــر 

االإيرانية املقدمة لل�ضني.
ثانيــا: علــى الرغم من العالقــة املتوترة بني 
الواليــات املتحــدة وال�ضــني، بيد اأن هــذا التوتر 
ال يعنــي اأن ال�ضني ال تويل عالقتها مع الواليات 
املتحــدة اأولوية خا�ضة. فكمــا كان هو احلال مع 
االحتاد ال�ضــوفيتي ال�ضــابق، كذلــك من املحتمل 
املرجــح اأن يكــون هــو احلــال اي�ضا مــع ال�ضني. 
فاالحتاد ال�ضــوفيتي ال�ضــابق، بعــد وفاة جوزيف 
�ضــكرتارية  خرو�ضــوف  نيكيتــا  وتــويل  �ضــتالني 
احلزب ال�ضــيوعي ال�ضــوفيتي، تطلــع اإىل الوفاق 
مــع الواليات املتحدة. لــذا كان يتجنب، هو ومن 
بعــده مــن �ضنــاع القــرار ال�ضــوفيتي، االإرتقــاء 
املبا�ضــر  ال�ضــراع  م�ضــتوى  اإىل  معهــا  بعالقــة 
واحلاد. ولنتذكر كيف تعامل الطرفان بع�ضهما 
مــع االآخر خــالل اأزمــة ال�ضواريــخ يف كوبا عام 
اإنــدالع  والــذي حالــت خمرجاتــه دون   ،1962
احلــرب  اأي  اأحــدًا،  يريدهــا  ال  التــي  احلــرب 

النووية، لدمارها ال�ضامل.
 ونــرى اأن ال�ضــني تــدرك اإن حتولهــا اإىل اأن 

رابعــًا: اإن احلاجــة ال�ضينيــة املا�ضــة للنفط 
اخلــام، والتــي يفيــد بها مــرور 3 مليــون برميل 
منــه يوميا عــرب م�ضيــق هرمز باإجتــاه ال�ضني، 
متفاعلــة مع اخل�ضــية مــن اإندالع �ضــراع اإقليمي 
يــوؤدي اإىل تعطيل مدها باأحــد م�ضادر الطاقة، 
يدفــع بها اإىل االإنخراط ب�ضــكل او�ضــع واأكرب يف 
اتفاقيــات �ضــراكة مع الدول العربيــة يف اخلليج 
لتاأمــني حاجاتهــا  اإيــران  مــع  وكذلــك  العربــي 
الــدول.  هــذه  اإىل  و�ضادراتهــا  وا�ضــتثماراتها 
واقــع  مــع  ال�ضينيــة  املعطيــات  هــذه  وتتقابــل 
اإيراين �ضــاعدت خمرجاته على عقد االإتفاقية، 
هــم اأن توقيعهــا جــاء يف وقــت متيــز بت�ضاعــد 
التوترالداخلــي الناجم عن �ضغوطات العقوبات 
االآمريكيــة، ف�ضــال عــن تــردد �ضــبه عاملــي عــن 
الدخــول يف عالقــات اقت�ضاديــة وجتاريــة مــع 
ايــران باإ�ضــتثناء ال�ضــني وثمــة دول معفــاة من 

عدم التبادل التجاري مع اإيران.
التطوراالعتيــادي/ الثــاين:  امل�ضــهد  ـ   3

الطبيعي للعالقة الثنائية
تفيد ثمة معطيات اأن توقيع اتفاقية ال�ضراكة 
الإرادة  ح�ضيلــة  يكــن  مل  وايــران  ال�ضــني  بــني 
م�ضــرتكة رمــت االإرتقــاء بالعالقــة الثنائية اإىل 
اأفــاق اأرحــب واأو�ضــع، واإمنــا كان ح�ضيلة لتطور 
تدريجي وطبيعي  لهذه العالقة، و�ضــبيال لتبادل 
امل�ضالح امل�ضــرتكة و�ضمــان دميومتها. ونرى اأن 
املعطيــات، التــي تدعــم هــذا امل�ضــهد تكمــن يف 

االآتي مثال:
اواًل: اإن توقيــع االإتفاقيــة جــاء بعــد خم�ــض 
�ضــنوات مــن بدء احلديث عنهــا، والأول مرة، يف 
كانون الثاين من عام 2016. ويفيد هذا التوقيع 
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تكــون حليفا اأ�ضا�ضــيا اليران يف منطقة ال�ضــرق 
االآو�ضــط، يف�ضــي، يف حالــة ا�ضــتمرار ال�ضــراع 
االأمريكي-ال�ضيني-االإيــراين ممتدا،  الكامــن 
اإىل دعــم تاأجيــج هــذا ال�ضــراع بعن�ضــر مهــم 
م�ضــاف، ومبخرجــات تف�ضــي اإىل معطيــات ال 
تتــواأم مــع نزوعهــا نحــو االإرتقــاء االقت�ضــادي 
ومن ثم ال�ضيا�ضــي الدويل. لذا نرى اأن واقعية/ 
برغماتيــة التفكــري ال�ضينــي لــن تدفــع ال�ضني 
اإىل التخلــي عن عالقاتهــا الوطيدة مع الواليات 
املتحــدة االآمريكيــة وكذلــك مــع الــدول العربية 
يف اخلليــج العربــي ل�ضالح عالقتها مــع اإيران. 
فعالقاتهــا مع هذه الــدول جمتمعة اأجدى واأنفع 

لها من عالقتها منفردة مع اأيران.
الــذي  التح�ضــن  مــن  الرغــم  وعلــى  ثالثــًا: 
�ضــهدته العالقات الثنائيــة ال�ضينية ـ االإيرانية، 
والذي من املحتمل اأن ت�ضــهده اأي�ضًا خالل زمان 
امل�ضــتقبل املتو�ضــط، اإال اأن اإتفاقية ال�ضراكة بني 
البلديــن ال ت�ضــتوي واحلــدث النوعــي النــادر اأو 
العالمة الفارقة. فال�ضني ارتبطت مبثلها، وملدة 
25 عامــًا، اأي�ضًا مــع دول عربية عدة وكذلك مع 
ا�ضــرائيل لتطويــر مينــاء حيفا اإعتبــاراأ من عام 

2021 �ضمن اأمناط تعاون متعددة اأخرى.
واإنطالقــا مــن اأن تاريــخ العالقــة الثنائيــة 
بــني ال�ضني واإيــران ي�ضــري اإىل ان تعاونهما كان 
حــذرا يف العمــوم، جــراء خ�ضــية ال�ضــني مــن 
خمرجــات تداعياتــه علــى عالقاتهــا الوطيــدة 
مــع تلك الــدول التي  تقــوم عالقاتها مــع اإيران 
علــى ال�ضــراع الكامــن، مــن املحتمــل اأن يتطور 
اإىل  واإيــران  ال�ضــني  بــني  الع�ضــكري  التعــاون 
م�ضــتويات اأعلى ولكن لي�ــض اإىل امل�ضــتوى، الذي 
يف�ضــي اإىل قيام حتالف ع�ضــكري ثابت ووا�ضــع 
بــني الدولتــني. فاإ�ضافة اإىل اأن ال�ضني مل تتعهد 
بالعمل على اإن�ضــاء مثل التحالف، اإال اأنه يتطلب 
اأي�ضــاأ اأن تكون العالقــات االأمريكية - ال�ضينية 
ومــا  البــاردة  باحلــرب  واإقرتنــت  حتولــت  قــد 
تتطلبــه مــن تفاعــالت دوليــة ورمبــا علــى غرار 
تلــك التــي �ضــهدتها احلــرب البــاردة االأمريكية 
% ال�ضــوفيتية، كذلك من غــري املحتمل اأن تعمد 
الــدول العربية يف اخلليج العربي و�ضــواها مثال 
اإىل التغا�ضــي عــن قيــام مثــل هــذا التحالــف، 
يف حالــة قيامــه فعال، لــدوره يف دعم ال�ضيا�ضــة 
الع�ضــكرية االإيرانيــة حيالها بعن�ضــر فاعل. لذا 
مــن املحتمل اأن تتاأثر �ضــلبًا العالقــات ال�ضينية 
مــع جــل دول اخلليــج العربــي، وهــو االأمرالذي 
�ضــتعمد ال�ضني على احليلولة دونه، الإنه ينطوي 
علــى حتمــل خ�ضــارة باهظــة ال ت�ضــتطيع اإيــران 
الــدول  اأن  ال�ضــدد  بهــذا  ولنتذكــر  تعوي�ضهــا. 
العربيــة �ضــكلت يف عــام 2019 �ضــابع �ضــريك 
جتــاري لل�ضــني وبحجــم تبــادل جتــاري مرتفع 

 9% ن�ضــبتها  وبزيــادة  دوالر  مليــار   146 بلــغ 
علــى ا�ضا�ــض �ضــنوي. ويف �ضــوء هــذه الن�ضــبة، 
التجــاري  التبــادل  حجــم  �ضــيكون  لنت�ضوركــم 

ال�ضيني-العربي خالل ال�ضنوات القادمة؟
واأي�ضا من املحتمل اأن ت�ضتمر ايران يف �ضراء 
ال�ضــالح مــن ال�ضني و�ضــواها. فتجارة ال�ضــالح 
الدوليــة مفتوحــة ملن ي�ضــتطيع دفــع الثمن. ومع 
ذلــك تفيد البيانات املتاحة اأن جتارة ال�ضــىالح 
ال�ضينيــة تتجــه اإىل دول اأخرى غري اإيران. هذا 
اإ�ضافــة اإىل اأن �ضــادرات ال�ضني من ال�ضــالح ال 
تتوافــق حاليــًا مع احلاجــات االإيرانيــة. فاإيران 
ت�ضــعى االآن اإىل احل�ضــول علــى اأ�ضــلحة دفــاع 
جوي ل�ضــد حاجتها اليها، بينما ت�ضكل الدبابات 
ال�ضينية رخي�ضة الثمن، باملقارنة مع االآمريكية 
مثــال، جــل املبيعــات ال�ضينيــة الرئي�ضــية مــن 

ال�ضالح.
4 ـ امل�ضهد الثالث: ال�ضني �ضديق اجلميع

علــى خالف فــرتة ما قبل عقد ال�ضــبعينيات 
من القرن املا�ضي اإجتهت ال�ضني، كما مت ذكره 
يف اأعــاله، بعد هذا العقد اإىل االأخذ بالواقعية/
وجــراء  اخلارجيــة.  �ضيا�ضــتها  يف  الربغماتيــة 
ذلــك مل يعد اللون االإيديولوجي لهــذه الدولة اأو 
تلك، وال كذلك نوعية اأرتباطاتها االإ�ضرتاتيجية 
الدوليــة، مهمًا لدى ال�ضــني. وتبعًا لهذا التحول 
اخلارجــي  ال�ضيا�ضــي  التوجــه  يف  اجلــذري 
قوامهــا  مهمــة  نتيجــة  رتــب  فاإنــه  ال�ضينــي، 
احلر�ــض علــى بنــاء وتطويــر التعــاون مــع كافة 
تلك الــدول، التي ترى ال�ضــني اأن العالقة معها 
تعود عليها بالفائدة، �ضواء االآنية اأو املتو�ضطة اأو 
بعيدة املدى، والتي تخدم م�ضروعها يف االإرتقاء 

الداخلي واخلارجي.
 وجــراء ذلك قيل: »لو اأن ماوت�ضــي تونغ عاد 
حيــًا ومت �ضــوؤاله: مــاذا فعلت من اأجــل ال�ضني؟ 
فاإنــه �ضــيقول: لقد حاولــت اأن اأجعل من ال�ضني 
قــوة كربى اإال اأن الزمــان ن�ضحني بتاأجيل ذلك 

اإىل القرن احلادي والع�ضرين%. 
وتفيــد ثمــة معطيــات قائمة واأخــرى جنينية 

اأرجحية هذا امل�ضهد على �ضواه. وكاالآتي مثال:
اأواًل: لقد اأ�ضحت ال�ضني تتوافر على عالقات 
وطيدة مع جل دول العامل، و/اأو عالقات وا�ضعة 

حتــى مــع تلك التــي تتميــز عالقتها مــع ال�ضني 
بالتوتــر كالواليات املتحــدة االآمريكية. ولنتذكر 
اأن امليزان التجاري بني الدولتني اأ�ضتمر ل�ضالح 

ال�ضينن على الرغم من توترعالقتهما.
ثانيــا: ين�ضــحب �ضــعي ال�ضــني اإىل اأن تكــون 
دولــة �ضديقــة وذات عالقــات تعــاون وطيــد مع 
دول العامل على دول ال�ضــرق االآو�ضط، وب�ضمنها 
و�ضــواها،  العربــي  اخلليــج  يف  العربــي  الــدول 
وكذلــك مــع اإيــران .فالعالقة مع هــذه الدول ال 
توؤمــن لل�ضــني حاجاتها التجاريــة واالقت�ضادية 
و�ضــواها فح�ضــب. وامنا جتعلهــا مبثابة الطرف 
املحايــد واملقبول واملوؤهل للتدخــل كطرف ثالث 
لف�ض �ضراعاتها املحتملة. لذا من غري املحتمل 
اأن تعمــد ال�ضــني اإىل االأخــذ ب�ضيا�ضــة ر�ضــمية 
بــني  اإنــدالع �ضــراع  العــرب يف حالــة  تناه�ــض 
دولــة، اأو دول عربيــة، مــع دولــة اإقليميــة اأخرى 
ترتبط مع ال�ضني بعالقات وا�ضعة كاإيران. ففي 
هــذه احلالــة، مــن املرجــح اأن تتحدد ال�ضيا�ضــة 
نوعيــة  وفــق  علــى  الطرفــني  حيــال  ال�ضينيــة 

م�ضاحلها مع كل منهما، وعلى النحو االآتي:
 فعندمــا تكــون هــذه امل�ضالــح مــع الطرفني 
حيــث  مــن  متقــارب  اأو  متماثــل  م�ضــتوى  علــى 
االآهمية، عندها، من املحتمل، اأن تذهب ال�ضني 
اإىل تبنــي �ضيا�ضــة احليــاد الر�ضــمي املعلــن مــع 
بذل اجلهد �ضــواء املنفرد اأو امل�ضــرتك للحيلولة 
مثــال  ولنتذكــر  ال�ضــراع.  هــذا  ت�ضاعــد  دون 
�ضيا�ضــة احليــاد الر�ضــمي املعلن خــالل احلرب 
العراقيــة -االإيرانيــة، فهــذه ال�ضيا�ضــة اتاحــت 
لل�ضــني االإ�ضــتمرار يف تعاملهــا مــع الطرفــني. 
فمثلمــا كانــت مثــال تبيع ال�ضــالح الإيــران كانت 
تبيعــه للعــراق اأي�ضــًا. ولكــن عندمــا تكــون هذه 
امل�ضالح اأعلى مع الطرف العربي اأو مع الطرف 
االإيراين، فمن امل�ضــتبعد اأن ال تعمد ال�ضني اإىل 
تبني �ضيا�ضــة ال�ضغط على هذا الطرف اأو ذاك 

تاأمينا لدميومة م�ضاحلها معهما يف اآن واحد.
ثالثا: اإ�ضــتمرار االأخذ بتلك االإ�ضــرتاتيجية، 
التــي كان ماوت�ــض تونــغ قد تبناهــا يف وقته على 
نطاق وا�ضــع، والتي افادت باالآتي: »اأنت حتارب 
باأ�ضلوبك واأنا اأحارب باأ�ضلوبي«. ويف زيارته ملقر 
جامعة الدول العربية عام 2016 اأعلن الرئي�ــض 
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كوكب املريخ هو الكوكب الرابع يف النظام ال�ضم�ضي من حيث ُبعده عن ال�ضم�ض. وهذا الُبعد 
يجعله كوكبًا باردًا جدًا وغري منا�ضب لوجود املاء يف حالته ال�ضائلة. وت�ضاوي جاذبيته %38 
ة من الغالف اجلوي  من قوة جاذبية االأر�ض، وغالفه اجلوي رقيق وخفيف جدًا، اأقل مبئة مَرّ
اأك�ضيد  96% من ثاين  ن بن�ضبة  يتكَوّ اإنه  اإذ  اإطالقًا،  للتنف�ض  لالأر�ض. ولذا، فهو غري �ضالح 
الكربون، اإ�ضافة اإىل غازي النيرتوجني واالأرجون، ون�ضبة �ضئيلة جدًا من بخار املاء والغازات 
االأخرى. وال�ضغط اجلوي على املريخ يقل عن 1% من ال�ضغط اجلوي على �ضطح االأر�ض، وال 

ي�ضمح باإ�ضتقرار املياه ال�ضائلة على �ضطحه.

وعلى الرغم من اأن هذه البيئة هي غري منا�ضبة لل�ضكن، اإال اأن املريخ هو الكوكب االأف�ضل، 
امل�ضتقبل وتوفري مكان  للحياة يف  ال�ضم�ضية، الأن يكون �ضاحلًا  واالأكرث احتمااًل يف املجموعة 
للب�ضرية للبقاء على قيد احلياة يف حالة اأن ت�ضبح االأر�ض غري �ضاحلة لل�ضكن، ب�ضبب حرب 
نوية مدمرة اأو الأ�ضباب خارجة عن �ضيطرة االأن�ضان متاما كزيادة االإ�ضعاع ال�ضم�ضي، والن�ضاط 

الربكاين اأو تعر�ض االأر�ض لال�ضطدام مع كوكب اأخر، الخ..
يدور كوكبا االأر�ض واملريخ حول ال�ضم�ض يف مدارات اإهليلجيه )�ضبيهة بالبي�ضة(. وامل�ضافة 
ر اأقرُبها بحوايل 55 مليون كم، وحتدث كل �ضنتني، واأبعدها 400  بينهما متغرية دائمًا، ُتقَدّ
مليون كم. لذلك ت�ضتغل وكاالت الف�ضاء زمن اقرتاب امل�ضافة ملزامنة رحالتها لالقت�ضاد يف 
الوقت. حتتاج املركبة الف�ضائية حلوايل �ضتة اأ�ضهر للو�ضول اإىل املريخ لذا، ياأمل العلماء يف 
ا�ضتخدام تقنيات اأكرث تطورًا من ال�ضواريخ التقليدية لل�ضفر بني الكواكب يف امل�ضتقبل وهناك 
بحوث متقدمة حاليا ال�ضتخدام حمركات البالزما الذي ي�ضتغرق 39 يومًا فقط للو�ضول اإىل 

املريخ ورمبا �ضيختزل زمن الرحلة يف العقود القادمة.
اإىل تكلفة مالية باهظة لكن  ال�ضكن يف املريخ عملية حمفوفة بال�ضعاب واملخاطر، ويحتاج 
و  القرن  هذا  و�ضيق، يف  نطاق حمدود  على  رمبا  املريخ  ي�ضكنوا  لن  الب�ضر  اأن  يعني  ال  هذا 
دة  بناء امل�ضتوطنات ال�ضكنية وتوفري الظروف املنا�ضبة للحياة فيها من خالل بناء اأنظمة معَقّ
�ضكنية  »نا�ضا« عن مناذج ملجمعات  االأمريكية موؤخرا  الف�ضاء  وكالة  تدعم احلياة، وك�ضفت 
مالئمة لعي�ض الب�ضر على كوكب املريخ بل و�ضل االأمر خلطة بناء مدينة ذاتية اال�ضتدامة على 
حافة منحدر على �ضطح املريخ بدعم من الطاقة ال�ضم�ضية وزراعة طعامها اخلا�ض و�ضتوؤوى 
املدينة 250،000 �ضخ�ض وميكن اأن يبداأ البناء يف عام 2054 مع اكتمال املدينة بحلول نهاية 

القرن.
لن نعي�ض لرنى ما �ضيتحقق لكن اهلل عزوجل قال يف حمكم كتابه العزيز

اَل  َفانُفُذوْا  ْر�ِض  َواالأَ َماَواِت  ال�َضّ ْقَطاِر  اأَ ِمْن  َتنُفُذوْا  اأَن  ا�ْضَتَطْعُتْم  اإِِن  َواالإِن�ِض  ِنّ  اجْلِ َمْع�َضَر   )َيا 
َتنُفُذوَن اإِاَلّ ِب�ُضْلَطاٍن( )الرحمن: 33(

مدينة في المريخ خالل 
أ. د. عالء محمود التميميهذا القرن

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

ال�ضينــي احلــايل اأن اأ�ضــلوب حماربتــه يقــرتن 
باالآتي:

اأوال: عدم تبني �ضيا�ضــة الوكالء باالإنابة عن 
ال�ضني.

ثانيــا: عــدم �ضــعي ال�ضــني اإىل حتقيــق ثمة 
م�ضالح على ح�ضاب الطرف االآخر.

ثالثــا: عدم حماولة ال�ضــني ملىء الفراغ يف 
ال�ضرق االآو�ضط يف حالة حدوثه. 

وتفيد دالة ثالثية هذا اال�ضــلوب اأن ال�ضني، 
حتــى واأن تطــورت عالقتهــا مــع اإيران �ضــتعمد، 
يف الوقــت ذاتــه، اإىل تطويرعالقاتهــا اأي�ضًا مع 
الدول العربية يف اخلليج العربي و�ضــواها، ومن 
ثم االأخذ ب�ضيا�ضــة توازن امل�ضالح مع الطرفني. 
وتنقــل م�ضــادر املعلومــات اأنباء عــن مقرتحات 
�ضينية للملكة العربية ال�ضعودية ودولة االإمارات 
الثنائــي  بالتعــاون  لالإرتقــاء  املتحــدة  العربيــة 
القائــم حاليــا اإىل اآفاق اأرحب. وبهــذا ال�ضدد، 
ال�ضــني  ت�ضــتطيع  هــل  االآتــي:  ال�ضــوؤال  ُيطــرح 
احلفــاظ على موقف متــوازن بني الدول العربية 

واإيرانن ومن ثم تكون �ضريكًا حقيقيًا لهم؟
لالإجابــة نقــول: اإن ال�ضني ا�ضــتطاعت ذلك 
يف املا�ضــي. وممــا �ضــاعد على ذلــك اأن منطقة 
اخلليــج العربــي مل تكــن بــذات االأهميــة التــي 
حتظى بها بالن�ضــبة لل�ضني. ونرى اإنها ت�ضتطيع 
حا�ضرا وم�ضــتقبال ول�ضبب معاك�ــض ملا كان. اإي 
خمرجــات االأهمية العاليــة للمنطقة يف التفكري 
االإ�ضــرتاتيجي ال�ضــني وم�ضاحلهــا العليــا. لذا 
اكــرر القــول: اإن امل�ضــهد الثالث اأعــاله: ال�ضني 
�ضديــق للجميع، هو امل�ضــهد املرجح خالل زمان 

امل�ضتقبل املتو�ضط القادم.
واأخــريا، اأت�ضــاءل: هــل اأخذنا، نحــن العرب 
االإ�ضــتعداد  اإن  القائلــة  ال�ضــليمة  بالفكــرة 
للم�ضــتقبل بكل اإحتماالته، ال�ضــلبية واالإيجابية، 
يبــداأ مــن االآن ولي�ــض مــن حلظــة حلولــه. ومــن 
ثــم هل نتوافــر على روؤية م�ضــبقة وبعيــدة املدى 
لكيفيــة التعامــل مــع قــوة كــربى بازغــة ت�ضــق 
طريقهــا اإىل قمة الهــرم الدويل بتخطيط دقيق 
و�ضــرب جميــل، هــي ال�ضــني؟ وجــراء حمدودية 
االأخــذ بالتفكري العلمي يف امل�ضــتقبل وتطبيقاته 
العملية، اأي درا�ضــات امل�ضتقبالت، عل ال�ضعيد 
العربــي، ت�ضعــب االإجابــة علــى هــذا ال�ضــوؤال. 
ومــع ذلــك جتدراالإ�ضــارة اإىل اأن مــن ال ي�ضــتعد 
الإحتمــاالت امل�ضــتقبل، �ضــلبًا اأو ايجابًا، �ضــيكون 
كالذي ُي�ضــهل للغري اإ�ضتعمار م�ضــتقبله باإرادته. 

وتلك هي اخل�ضارة الكربى.
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الثقافة

مقدمة
كانت الهيمنة التاريخية لدولَتْي امل�شب 
عل��ى احل�شة الك��ربى من مياه النهر، وكما 
تراه��ا اأدي���س اأباب��ا، تنب��ع بالأ�شا���س من قوة 
بريطانيا العظمى، حيث كانت م�شر وقتها 
لإجنل��رتا  اإ�ش��رتاتيجية  باأهمي��ة  حتظ��ى 
اإثيوبي��ا  عل��ى  لل�شغ��ط  الأخ��رية  دفع��ت 
تن���س  الت��ي   1902 ع��ام  اتفاقي��ة  لتوقي��ع 
بنوده��ا على عدم قيام اإثيوبيا باأي م�ش��اريع 
��ر على ح�ش��ة م�شر من  عل��ى النه��ر ق��د ُتوؤثِّ
املي��اه، والبالغ��ة حينه��ا )84 ملي��ار م5(، اأي 

د. اياد سليمان

م��ا يع��ادل املياه املتدفقة كافة يف نهر النيل. 
ُت�ش��كِّل هذه التفاقية واحدة من اتفاقيتني 
ل تع��رتف بهم��ا اأدي���س اأباب��ا يف �ش��اأن املي��اه، 
ع اتفاقية  وبينما تزعم اإثيوبيا باأنها مل ُتوقِّ
1902، واإن اأُلزمت ببنودها بعد ذلك التاريخ 

بوق��ت طوي��ل، ف��اإن التفاقي��ة الأخرى التي 
ل تع��رتف به��ا كذلك تخ���س كالًّ من م�شر 
وال�ش��ودان فقط، وعنهما حكومة الحتالل 
ع��ت ع��ام 1929 اتفاق��ا  الربيط��اين الت��ي وقَّ
��ق  التدفُّ عل��ى  باحلف��اظ  اخلرط��وم  األ��زم 
واإن  م�ش��ر،  اإىل  عربه��ا  للمي��اه  املنتظ��م 
�ش��ت التفاقي��ة اجلدي��دة مل�ش��ر ح�ش��ة  خ�شَّ
 )³ م  ملي��ار   48( بلغ��ت  املي��اه  م��ن  �ش��نوية 
وجعل��ت لل�ش��ودان )4 ملي��ار م ³( بينم��ا ُترك 

�شة. )32 مليار م ³( اأخرى غري خُم�شَّ
علــى  االإثيوبيــة  ال�ضــدود  م�ضــاألة  تعــد 
النهــر مــن امل�ضــروعات التــى مت تناولها منذ 
 1953 ففــي  املا�ضــي،  القــرن  خم�ضــينيات 
االإمرباطــور  بزعامــة  االإثيوبيــون،  قــرر 
هيال�ضيال�ضــي، اإن�ضاء �ضــد لتوليد الكهرباء، 
اإال اأن الرئي�ــض عبدالنا�ضــر الذى كان داعما 
وحليفــا لالإمرباطور، فاأر�ضــل له ما معناه اأن 
النيــل هو م�ضر، واأنه باإ�ضــم م�ضر ورئي�ضــها 
اأعمــال  بوقــف  نطالبكــم  العظيــم  وجي�ضــها 
البنــاء فــورا، وهــو ما حــدث بالفعــل وتخلت 
اإثيوبيــا عن هــذه الفكرة اإىل ع�ضر الرئي�ــض 

ال�ضــادات الذى منــا اإىل علمــه اأن االإثيوبيني 
النيــل،  اإن�ضــاء عــدة �ضــدود علــى  يعتزمــون 
ذلــك  يف  مبا�ضــرا  ال�ضــادات  تهديــد  فــكان 
ال�ضــاأن م�ضرحــا اأنــه: اإذا عملــت اإثيوبيا اأي 
�ضــيء يعوق و�ضول حقنا مــن املاء كامال فال 
�ضــبيل اإال ا�ضــتخدام القــوة، وبينمــا توتــرت 
العالقــات امل�ضرية - االإثيوبية عقب حماولة 
اغتيال الرئي�ــض ح�ضــنى مبارك وو�ضلت اإىل 
اأدنى م�ضــتوياتها بعــد 1995، وفى خالل هذه 
التوتــرات اأوكلــت اإثيوبيا اإىل �ضــركة اإيطالية 
فــى عــام 2009 مهمــة ت�ضميــم وتنفيــذ �ضــد 
كبــري علــى النهــر، ومل مي�ِض عــام بعد ذلك 
اإال وكانــت اإثيوبيــا وتنزانيــا وكينيــا واأوغندا 
وروانــدا قــد وقعــت اتفاقيــة عنتيبــى الإعادة 
تق�ضــيم مياه النهــر، متخطية دولتي امل�ضب، 

وهما ال�ضودان وم�ضر.
بتقــدمي  اإثيوبيــا  قامــت   2007 عــام  يف 
مقــرتح م�ضــروع �ضــد النه�ضة، ليتــم اإدراجه 
�ضمن م�ضــاريع جتارة الطاقة التابعة ملبادرة 
اإبــان عهــد  حو�ــض النيــل ال�ضــرقي، وذلــك 

الرئي�ض امل�ضري ح�ضني مبارك.
�ضــاركت الدول الثــالث )اإثيوبيا، م�ضر، 
ال�ضــودان( يف املرحلــة االأوىل، واأبدت م�ضر 
حما�ضًا كبريًا يف هذه املرحلة، حتى اإن مدير 
امل�ضــروع كان م�ضــري اجلن�ضــية. لكــن مــع 
تقدم امل�ضــروع اأبدت م�ضر �ضكوكًا متزايدة، 
امل�ضــري  الــري  وزيــر  اإعــالن  اإىل  انتهــت 
حينــذاك رف�ضــه امل�ضــروع، مربرًا ذلــك باأنه 
جــزء مــن موؤامــرة علــى م�ضــر اتخــذت من 
النيــل  حو�ــض  مبــادرة 

�ضتارًا تختبئ وراءه.
اأعقــب ذلــك اعرتا�ض 
وال�ضــودان  م�ضــر  مــن  كل 
اتفاقيــة  بنــود  بع�ــض  علــى 
ورف�ضهمــا  عنتيبــي 
التوقيــع عليهــا، وجتميــد 
مبــادرة  يف  ع�ضويتهمــا 
حو�ض النيــل عام 2010، 
�ضــحب  اإىل  اأدى  ــا  مَمّ
الدعــم الــدويل عن 

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

امل�ضروع.
اأبلغــت اإثيوبيــا ر�ضــميًا كاًل من م�ضر وال�ضــودان يف يناير/
كانــون الثــاين 2011 عزمهــا بنــاء ال�ضــد، قبل توقيــع العقد مع 
�ضــركة �ضــاليني االإيطالية يف اأبريل/ني�ضــان من العام نف�ضــه، 
متزامنــًا ذلــك مــع تطــورات حدثــت يف م�ضر عقــب االإطاحة 

بالرئي�ض ح�ضني مبارك، لتبداأ اأعمال الت�ضييد عام 2013.
مل تكتــف اإثيوبيــا بذلــك، بــل اإنهــا عر�ضــت علــى م�ضــر 
وال�ضــودان امل�ضــاركة يف متويــل ال�ضــد بن�ضــبة %20 و%30 على 
التوايل، رف�ض ال�ضــودان العر�ض لعدم توفر التمويل املطلوب، 
يف حني رف�ضت م�ضر ب�ضبب عدم اكتمال تقييمها الآثار ال�ضد.
رجعت م�ضر الحقًا وطالبت بامل�ضاهمة يف بناء ال�ضد خالل 
اجتمــاع لروؤ�ضــاء الدول يف الكويــت، لكن اإثيوبيــا اعتذرت الأن 
ت�ضــييد ال�ضــد و�ضل اإىل مراحل متقدمة. بعدهــا دخلت الدول 
الثــالث يف مفاو�ضات مت�ضلة على خمتلف امل�ضــتويات، اأهمها 
قمــة اخلرطــوم يف مار�ــض/اآذار 2015 التــي خرجــت باإعــالن 
املبــادئ ل�ضــد النه�ضة االإثيوبــي، بهدف حتويل نهــر النيل اإىل 

حمور للتعاون واالإخاء من اأجل �ضعوب الدول الثالث.
موقف اإثيوبيا

يتبلور املوقــف االإثيوبي، الذي ال يعرتف عمليًا باالتفاقيات 
التي حتكم وادي النيل املوقعة بوا�ضــطة دول ا�ضــتعمارية والتي 
حتــد مــن قدرة اإثيوبيــا يف اإقامة مزيد من ال�ضــدود على النيل 
ــا �ضــينهي طموحــات اإثيوبيــا الراميــة للتحــول اإىل  االأزرق، مَمّ
مركز للطاقة الكهرومائية تبيعها جلريانها يف كل من جيبوتي 
واإرتريا وكينيا وال�ضــودان، ومترير خط عرب ال�ضــودان لكل من 

دولة جنوب ال�ضودان وم�ضر.
فاإثيوبيا وهي ت�ضعى الإن�ضاء م�ضاريعها ال�ضتغالل مياه النيل 
االأزرق توؤكــد اأن هــذه امل�ضــاريع خا�ضــة بها، وال تريــد اأن يكون 
هنالــك كابــح اأو مقيد لها، رغم اإعالنها الدائم باأنها لن تقوم 

باأي م�ضروع يت�ضبب يف �ضرر مل�ضر وال�ضودان.
وبــدا من الوا�ضح اأن املفاو�ض االإثيوبي بحنكته كان يهدف 
اإىل ك�ضــب الوقــت، وقفــل الطريــق اأمــام اأي حمــاوالت الإعاقة 
اأعمــال ت�ضــييد ال�ضــد، اأو متويلــه. كما اأنها ال تريــد الدخول يف 
التزامات ب�ضاأن اإدارة ال�ضد وت�ضغيله، ك�ضاأن م�ضر يف االنفراد 
بت�ضــغيل ال�ضــد العــايل واإدارتــه. لذلــك مل يكــن م�ضــتغربا اأن 
تعلــن وزارة اخلارجيــة االإثيوبية باأن »ملء ال�ضــد بنجاح ن�ضر 

دبلوما�ضي عزز م�ضداقية اإثيوبيا على ال�ضاحة الدولية«.

مالحظ��ة: لالإط��الع عل��ى املق��ال الكام��ل، وموقف م�شر 
م��ع  اللك��رتوين للمجل��ة،  املوق��ع  وال�ش��ودان، جت��دوه عل��ى 

املراجع التاريخية والقانونية.

أ.سلمى بن عمر

كاتبة من تون�س

رأي حـــر

�ضجــت ال�ضــماء ب�ضــحب داكنة تنــذر بتفتح عيون ال�ضــماء هبت 
ريــح حمملــة برائحــة نبع منهــا األف طيــب.. رفرفت لهــا الكائنات 
واأخ�ضعتها خ�ضوعا لذيذا.. اإنها رائحة املطر.. كان الرعد ي�ضدح 
كاأنه وقع طبول يوؤذن ببدء معركة بني �ضكان االأر�ض و�ضكان ال�ضماء، 
هو �ضوت جبار طاملا ع�ضــقته ولطاملا اأخاف اأقرانها واأرعبهم، فهو 
بالن�ضبة اإليها اأغرودة علوية عذبة ت�ضب يف م�ضمعها حلنا طروبا.. 
بــداأت قطــرات املطر يف الهطول وكانــت �ضويحباتها يرك�ضن بحثا 
عــن مــكان يختبئن فيه خمافة البلل، يف حــني كانت هي تبحث عن 
اأعلى نقطة ت�ضتقبل فيها �ضديقها ال�ضحري، فهو وحده القادر على 
ربطهــا بال�ضــماء مهمــا تباعــدت امل�ضــافات. اأيــن ت�ضــتقر االأمنيات 
وتولــد االأحــالم، كانــت كفرا�ضــة ظلــت يف رو�ض خ�ضيــب.. رفعت 
وجهها عاليا ومدت ذراعيها كاأنها ت�ضتعد للتحليق.. اأغرقتها حبات 
املطر قبال.. طبعت وجهها املالئكي ودغدغت حوا�ضــها.. اأغم�ضت 
عينيهــا وهــي ت�ضت�ضــعر انزالقها نقية علــى خديها، علها مت�ضــح ما 
تراكــم عليهــا من دموع. كان املطــر يبعث يف روحها ال�ضــكينة، هي 
�ضــكينة اأ�ضــبه مبوجة دفء اأذابت يف حلظات كل ما �ضــيد فيها من 
�ضقيع ا�ضــتقر يف قلبها ال�ضغري.. اإنت�ضــت حد الثمالة حتى انعتقت 
مــن �ضــجنها االأر�ضــي كانــت تدور حــول نف�ضــها كــدوران �ضويف يف 
معبد بلوري حترر من قيود املوجود وحل يف املن�ضود.. تقتب�ض النور 
وت�ضطــاد االأجنــم وتتو�ضاأ بعربات ال�ضــماء لتبداأ �ضالتهــا االأبدية 
وت�ضــرع يف طقو�ــض الع�ضــق واحلريــة.. كانــت قطــرات املطــر تنزل 
مت�ضل�ضــلة اأ�ضــبه بخيط �ضــفاف يف تناغم فاتن تخيلت للحظة اأنها 
قادرة على ت�ضــلق ذلك اخليط الرفيــع وم�ضافحة الغيوم.. ودت لو 
�ضــكنت غيمة وغزلت من بيا�ضها رداء ينقي دن�ــض اأيامها و �ضرقت 
مــن قو�ــض قزح األوانا حتي بها روحهــا ومتحو بها ما اأحدثته ويالت 

احلرب من ت�ضرد و دماء.
قطع تاأمالتها �ضوت �ضويحباتها يدعونها اإىل العودة اإىل خميم 
الالجئــني. اأيــن يهجم ال�ضــتاء ويغــرز اأنيابه اجلليديــة يف خيامهم 

الرثة..

للمطر أيضا أنياب
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ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــّطـــــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــــــــــــي

يطّل علينا التاريخ بقّوٍة يف كّل وقٍت ويف كّل 
حدث، حّتى اأّننا تعّلمنا من الّتاريخ، وورثنا عن 
اأ�ضالفنا تقدي�ض االأ�ضخا�ض، ويف بع�ض االأحيان 
يف  الّنب�ض  اأو  بهم  امل�ضا�ض  وحتــرمي  تاأليههم؛ 
�ضريهم، وكاأّن ذكرهم ورد يف الكتب املقّد�ضة، 
كتٍب ال  اإاّل يف  كر  الذِّ ياأِت هذا  ويف احلقيقة مل 
وفق   - اأعــالٌم  الأنها  ولكن  �ضّحتها،  مدى  نعلم 
اأمٍر ما، دون  ـ كان لها ب�ضمة يف  راأي املتوارث 

اأم  حقيقًة  اأيدينا  بــني  ــذي  ال هــذا  هــل  البحث 
د خزعبالت. جمرَّ

ــتــقــّدم  ــذا ال ــّل هــ ــ ــع ك يف يــومــنــا هــــذا، ومــ
واالنفتاح، وتغّلب االأدّلة العلمّية وال�ّضواهد على 
اأّي درا�ضة، كان حرٌي باأن نعود اإىل تلك االأعالم 
والبحث عنها ودرا�ضتها بعمٍق وجدّيٍة، بعيدًا عن 
ِعــّدة.  اأمــوٍر  عن  الّطرف  ت  غ�ضّ التي  العاطفة 
تبنّي  التي  الفا�ضلة  النُّقطة  هي  االأمــور  وهــذه 

الّزيف من احلقيقة.
ابن بّطوطة، والذي اأُطلق عليه اأمري الّرحالة 
و�ضّماه  الّتاريخ،  يف  رحالة  اأعظم  بل  العرب، 
وهــو يف  بــداأ رحلته  هــذا )عــاملــًا(!  بعد  العرب 
بداية العقد الّثاين من عمره، قا�ضدًا مّكة للحج 

�ضريًا على االأقدام.

بداية احلكاية
مع  بطوطة  ابن  رحــالت  حكايات  تقاطعت 
والذي  بولو،  ماركو  االإيطايل  رحالت  حكايات 
ـ  عمٍد  عن  ـ  بّطوطة  ابن  عن  املدافعون  اأ�ضقط 

وترحاله  رحالته  بــداأ  قد  كان  بولو  ماركو  بــاأّن 
قبل اأن يفّكر ابن بطوطة برحلة احلجيج تلك، 
واّدعو باأّن ماركو بولو قد �ضرق اأحداث رحالته 

من الّرحالة العربي.
الّرحالة االإيطايل التي  كانت نهاية رحالت 
اأحداث  ليق�ّض  ال�ّضجن،  يف  عامًا   25 جتاوزت 
معه،  كان  اآخر  �ضجنٍي  على  ذاكرته  من  رحلته 
اليومّية  رحالته  عن  دّونــه  ما  كّل  بــاأّن  متذّرعًا 
نف�ضه  الــعــذر  هــو  وهــذا  ــرق منه،  و�ــضُ قــد �ضاع 
الذي اّدعاه ابن بّطوطة، باأّن مذّكراته واأوراقه 
الطرق.  قــّطــاع  ِقــَبــل  مــن  �ُضلبت  قــد  ومــدّونــاتــه 
الأّنه كان من  اأوفــر،  ابن بطوطة  لكن كان حّظ 
واأحــد  وال�ّضالطني،  واملــلــوك  احُلــّكــام  رجــاالت 
لن  وهنا  عنان،  اأبــي  ال�ّضلطان  حا�ضية  رجــال 
اإىل ال�ضني،  اأبرئ �ضاحة ماركو بولو يف رحلته 
وال ابن بطوطة، اللَذين متتلئ رواياتهما وحُت�ضى 
ومل  هناك.  �ضمعوها  اأو  راأوها  التي  باالأ�ضاطري 
اأثٍر لتلك اخلزعبالت يف زمننا  اأّي  يثبت العلم 
هذا، الذي تقّل�ضت فيه اجلغرافيا ليحيط بها 

جهاز �ضغري ياأتي عليها كلها جميعها.
اأملى  بولو  مــاركــو  فـــاأّن  جميعًا  نعلم  وكما 
�ضجنه على  وجــوده يف  اأثناء  راآه يف رحالته  ما 
روائيٍّ كبرٍي يف ذلك الوقت يدعى )رو�ضت�ضيلو(، 
والذي كان خلياله ككاتٍب الدور العظيم يف �ضرد 
ابن  مع  ما حدث  وهذا متامًا  حلة،  الرِّ اأحــداث 
بّطوطة الذي اأملى اأحداث رحالته املزعومة وما 
راآه على كاتب ال�ّضلطان عنان )حمّمد بن جزي 
تلك  تدوين  اأثناء  خياله  اأُلهب  الذي  الكلبي(، 
احلكايات، فظهر العمالقة الذين تفوق اجلبال 
يف  احلبال  يرمون  الذين  وال�ضحرة  �ضخامًة، 
عليها،  ويت�ضّلقون  ال�ّضحاب  خلف  لتقف  الهواء 
اإ�ضافًة لروؤية العنقاء وب�ضاط الريح ونبع احلياة 
وحجر الفال�ضفة، وغريها من امل�ضاهد التي ال 

ي�ضتوعبها عقل، ومل يثبتها العلم مطلقًا.
لق�ض�ضٍ  امتدادًا  جاءت  الكتب  تلك  وكــاأّن 
مّت جمعها من اآ�ضيا وبالد فار�ض و�ضرق اإفريقيا 

وح�ضرها يف كتاٍب اأ�ضموه األف ليلٍة وليلة.

م��الح��ظ��ة ه��ام��ة: ل��الإط��الع ع��ل��ى البحث 
الكامل العودة اىل املوقع الألكرتوين للمجلة

أ. غادة حاليقة

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن
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أ.نزهة عزيزي 

  كاتبة من اجلزائر

سيجوالن روايال..  إعترافات شائكة 

فــرنــ�ــضــا  يف  ــة  ــض ــ� اخلــام اجلــمــهــوريــة  اإن 
و�ضعارتها التاريخية احلرية واالأخوة وامل�ضاواة، 
االأمر  تعلق  كلما  القيمي  معيارها  ويعاد  ترتنح 
الن�ضاء  طرف  من  ال�ضيا�ضة  ممار�ضة  باملراأة. 
يف  احلــال  هو  كما  ومقبولة  هينة  م�ضاألة  لي�ض 
يف  والدمنارك.  كال�ضويد  ال�ضمالية  اأوروبا  دول 
ي�ضي  والــذي  فاليمار  دار  عن  ال�ضادر  كتابها 
�ضجوالن  له  تعر�ضت  الــذي  بال�ضراع  عنوانه 
رويال »واخريا ميكنني احلديث اليكم« تعرتف 
حــرب،  مــن  لــه  تعر�ضت  مــا  بكل  فيه  �ضجوالن 
الفرن�ضي  اال�ضرتاكي  احلزب  داخل  و�ضراعات 
الذي ي�ضود فيه الفكر الذكوري. �ضجوالن رويال 
اإمراأة مميزة جدا تعر�ضت خليانات على جميع 
االأ�ضعدة ال�ضيا�ضية وال�ضخ�ضية ودفعت �ضريبة 

كونها اإمراأة يف عدة مواقف.
نتذكر جميعا تلك املراأة ال�ضيا�ضية الفرن�ضية 
»الن�ضاء  نحن  يــوم،  ذات  نحلم  جعلتنا  التي 
االأخــ�ــض،  على  الن�ضائية  بالق�ضية  املهتمات 
فرن�ضا،  يف  الرئا�ضة  من�ضب  امــراأة  تتقلد  باأن 
اأنها خا�ضت احلملة االنتخابية الرئا�ضية  حيث 
الفرن�ضية �ضد الرئي�ض«   �ضاركوزي �ضنة 2007، 
الفارق  الأّن  االنتخابات  تلك  يف  تفوز  وكــادت 

بينهما يف ن�ضبة االأ�ضوات كان �ضئيال جدا.
لقد تقلدت منا�ضب وزارية �ضتى

ندرك لدى ت�ضفح هذه ال�ضرية، اأن العقلية 
�ضائر  يف  اجلذور  وعميق  را�ضخ  اإرث  الذكورية 
نوعي  لعنف  يتعر�ضن  الن�ضاء  واأّن  املجتمعات، 
يف  واأبــعــاده  اأ�ضكاله  نت�ضور  وال  نتخيله  ال  قد 
التي  ال�ضلطة  جمــال  ويف  ال�ضيا�ضي،  املــجــال 
احلزب  قادة  اإّن  كفرن�ضا.  متقدما  بلدا  حتكم 
غري  »الــفــَيــلــة«،  ب  ًينعتون  َمــن  اأو  اال�ــضــرتاكــي 
مل  واأنهم  �ضيجوالن،  تر�ّضح  عن  البّتة  را�ضني 
يوؤازروها يف احلملة الرئا�ضية كما تفر�ض ذلك 

قواعد االنتماء احلزبي، مل اأكن اتخيل فظاعة 
ما لقيته ِمنهم.

واكبت �ضيجوالن م�ضارها ال�ضيا�ضي بجراأتها 
التحقري  اأ�ضكال  مواربة  بدون  وحكت  املعهودة، 
يف  زمالئها  مــن  لها  تعر�ضت  الــتــي  ــة  ــان واالإه
تنتمي  الــذي  ال�ضيا�ضي  الو�ضط  كــان  احلــزب. 
اإليه، اأي احلزب اال�ضرتاكي الفرن�ضي، يعتربها 
واأنها  تعبريها،  بح�ضب  ال�ضيا�ضة«  على  »دخيلة 
الف�ضل  حمل  ولذلك  الكفاءة،  عدمية  متطلعة 
اأجــل  مــن  »الــ�ــضــراع  عــنــوان  كتابها  مــن  االأول 
البقاء يف عامل الرجال«، حيث حكت كل �ضيء، 
الربملان،  بقبة  املوظفني  �ضخافات  من  ابتداَء 
زمالئها  من  اإليها  املوجهة  باالإهانات  وانتهاء 
فابيو�ض«  »لـــوران  زميلها  ت�ضاءل  احلــزب.  يف 
)كان وزير اخلارجية( ذات يوم بح�ضورها، يف 
اإ�ضارة منه اإىل رغبتها يف من�ضب وزاري: »ومن 
جو�ضبان«  »ليونيل  اأمــا  بــاالأطــفــال؟«.  �ضيعتني 
ــي  ــرتاك ــض الــ�ــضــهــري بــتــاريــخــه يف احلــــزب اال�
رئي�ض  ــان  ك عندما  لها  ــال  ق فقد  الفرن�ضي، 
»فكرت  االأ�ضرة:  ل�ضوؤون  وزيرة  وعينها  حكومة 
اأم  الأنــك  باملهمة،  القيام  على  قــادرة  اأنــك  يف 

الأربعة اأطفال؟«.
ال تنتهي ق�ض�ض االإهانات التي تتعر�ض لها 
�ضيجوالن  حتكيها  ال�ضيا�ضي،  املجال  يف  املــراأة 
بو�ضوح �ضديد. ذات يوم، كانت يف مهمة ر�ضمية 
باإيطاليا مع عدد من زمالئها الوزراء، فوجئت 
الفّج  باإثنني منهم يت�ضاحكان ويتبادالن املزاح 
اآبه  غري  اأحدهما  ليقول  اإيطالية،  وزيرة  ب�ضاأن 
ي�ضمعه:  كــان  الــذي  االإيــطــايل  الـــوزراء  برئي�ض 
»ت�ضلح هذه للقيام ب�ضيء اآخر غري ال�ضيا�ضة«. 

يف  اجلميع  مع  ح�ضاباتها  �ضيجوالن  �ضّفت 
الو�ضط ال�ضيا�ضي الفرن�ضي خالل ثالثني �ضنة، 
واحلميمية، حيث  ال�ضخ�ضية  تغفل حياتها  ومل 

عا�ضت  اأن  بعد  اخللف  من  العمر  رفيق  طعنها 
معه اأكرث من ثالثني �ضنة، رزقا خاللها باإبنتني 
34 �ضنة. خان فران�ضوا  اأكربهم  وولدين، عمر 
رفيقته  الــ�ــضــابــق  الفرن�ضي  الــرئــيــ�ــض  هــوالنــد 
علمت  �ضنوات.  بع�ضر  ت�ضغرها  �ضحفية  مــع 
االنتخابية،  احلملة  خــالل  بــاالأمــر  �ضيجولني 

وا�ضتاأنفتها يف ظل معاناة قا�ضية.
يا له من م�ضار يج�ضد قدر املراأة التي تتخطى 
احلدود املر�ضومة لها، وتوّد م�ضاركة الرجل يف 
ال�ضلطة.  اأي  امتيازا،  واأكرثها  املجاالت  اأخطر 
العامل  يف  الن�ضاء  مــن  الكثري  ن�ضال  تــذكــرت 
املجال،  هذا  اإقتحام  يحاولون  اللواتي  العربي 
ما زالت ن�ضب التمثيل الربملان �ضعيفة يف الدول 
حتى  لالإق�ضاء  يتعر�ضن  الن�ضاء  الأن  العربية، 
قــادات  فــاإن  االنتخابات،  عملية  يف  جنحن  لو 
عديدة  واالمثلة  الفوز  ذلك  يق�ضون  االحــزاب 
حكرا  زالت  ما  ال�ضيا�ضة  دواليب  اإن  ومتكررة. 
فرن�ضيات  برملانيات  �ضنت  لقد  الرجال.  على 
منذ ثالث �ضنوات حملة �ضد التحر�ض اجلن�ضي 
دلت  ان  الظاهرة  هــذه  اإن  االو�ــضــاط.  هــذه  يف 
وما  االإنــاث  الذكورعلى  �ضيطرة  على  تدل  اإمنا 
ن�ضيد  اأن  ميكننا  لكن  م�ضتمرا.  ال�ضراع  زال 
بقوة �ضيجوالن رويال و�ضجاعتها لتعرية وف�ضح 
املجتمع الذكوري هي نف�ضها تلك ال�ضجاعة التي 
التي  ال�ضعداوي  نــوال  امل�ضرية  الكاتبة  دفعت 
غادرتنا يف �ضهر مار�ض، والتي تعر�ضت حلملة 
تنكيل وقذف ال مثيل لها داخل �ضبكات التوا�ضل 
والدفاع  املـــراأة  ق�ضايا  الإعتناقها  االجتماعي 
عنها. وميكن ان اقول اأن الن�ضاء يدفعن �ضريبة 
لكننا  بالفطرة  اإنــاث  نولد  والأننا  ن�ضاء  كونهن 
ن�ضبح ن�ضاء بالنجاح واملثابرة. ولي�ضت كل اأنثى 

امراأة.
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تــــــغــــــيــــــب أن  أبــــــــــــــــــــــــت  شـــــــــــــــمـــــــــــــــٍس  روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــّشــــــــــــــنــــــــــــــط 

من  نــتــاأكــد  اأن  %يــجــب  الطبيب:  لها  ــال  ق
مبر�ض  يهدد  هذا  الأن  ملتهب  غري  ال�ّضنط  اأن 
خطري...�ضاأنتظر نتيجة فح�ض الدم، واإذا تبني 
جراحًة  لك  جنري  اأن  يجب  التهابًا  هناك  اأنَّ 

�ضريعة لنزع ال�ّضنط امللوث من راأ�ضك فورًا«.
ماهو ال�ّضنط؟ بب�ضاطة هو جهاز يتم زرعه 
الراأ�ض  مياه  �ضفط  هي  ووظيفته  الراأ�ض  داخل 
م�ضربًا  جتد  ال  حني  الدماغ  حــول  تتجمع  التي 
خلروجها ب�ضكل طبيعي ب�ضبب خلل يف الراأ�ض. 
ثالث  الدماغ  لغ�ضل  نظامًا  هناك  اأن  واملعلوم 
�ضوائب،  من  به  يعلق  ما  الإزالـــة  باليوم  مــرات 
ومياه الغ�ضيل هذه تت�ضرب عرب قنوات بت�ضميم 
بع�ض  عند  حدثت  الــراأ�ــض.  خــارج  اإىل  ــاين  رب
النا�ض م�ضاكل �ضّدت م�ضارب �ضرف هذه املياه، 

و�ضم�ض بطلة هذه الرواية من هوؤالء النا�ض.
روايتها  نوال حالوة يف  الروائية  وندخل مع 
يف  ناألفه  مل  عامل  رحاب  يف  )ال�ّضنط(  الثالثة 
مع  رحلٍة  اإىل  يقودنا  عامل  العربية،  الــروايــات 
يحدث،  ولكنه  غام�ضًا  ل�ضاحبه  يبدو  مر�ٍض 
رواية  فهي  الغريبة،  اأعرا�ضه  غمو�ضه  و�ضبب 
فيما  الذاتية  ال�ضرية  من  تقرتب  علمية  واقعية 
تبني يل الحقًا، االأحداث يف هذه الرواية جتّرك 
على  االنفتاح  ثم  الغمو�ض  وبني  لتالحقها  جّرًا 
)�ضم�ض(  البطلة  تــرافــق  اأنـــت  اأ�ــضــراراحلــالــة 
بلهفة لتعرف املزيد، وفيما هي تتلقى املفاجاآت 
وقــوة  ب�ضجاعة  ــرى  االأخـ تلو  واحـــدة  ال�ضحية 
القلق  واأوالدهـــــا  زوجــهــا  على  يــبــدو  �ضكيمة، 
اأحــداث  يعي�ض  الــذي  الــقــارئ  وكذلك  والتوتر 

�ضيحدث.  ملا  متلهفًا  الــروايــة 
وراء  واجلـــري  الــرتقــب  متعة 
لغة  اأن  تن�ضيك  ــداث  ــ ــ االأح
ومل  ب�ضيطة  كــانــت  الــ�ــضــرد 
البالغية،  باملعطيات  تت�ضح 
اأن  واأظــــن  تلقائية  كــانــت 
ــف الـــكـــاتـــبـــة بــ�ــضــرد  ــغ ــض �
التي  اجل�ضيمة  االأحــــداث 
مـــــرت بـــهـــا تــغــلــب عــلــى 

عنايتها باالأ�ضلوب.
ماذا تقول الرواية ؟ 
�ضم�ض  الرواية  بطلة 
كانت  كندا  يف  املقيمة 
قــــد احـــتـــفـــلـــت بــعــيــد 
مــيــالدهــا بــني زوجــهــا 
ــة،  ــالث ــث واأوالدهــــــــا ال
قــاومــت جليد  اأ�ــضــرة 
الــغــربــة ووحــ�ــضــتــهــا 
ــل  ــمـ ــعـ بــــاحلــــب والـ
لتحقيق  املـــكـــافـــح 
الــــنــــجــــاح الـــــذي 
ــراح  ــ يـــــــــــداوي جــ
وهمومها،  الغربة 
�ـــــضـــــمـــــ�ـــــض هـــي 

م�ضم�ضة دائمًا بعطائها حتى لو ادلهمت ال�ضماء 
روح  لها  باجلليد،  كندا  �ضوارع  وك�ضت  بالغيوم 
االآخرين  وحب  باحلياة  وتنب�ض  باالأمل  م�ضّعة 
كانت تنظم الفعاليات الثقافية والرتاثية للعرب 
وتعرف  قلوبهم  على  ال�ضعادة  ــوزع  ت املقيمني 

الكنديني بح�ضارة العرب.
كاأنها  كــانــت  ال�ضتني  مــيــالدهــا  حــفــل  يف   
التي  وثيابها  امل�ضم�ضي  �ضعرها  يف  ال�ضم�ض 
�ضربت من لون االأ�ضيل، وما كانت تعلم يف تلك 
�ضاطيء  من  �ضتنتقل  اأنها  ال�ضعيدة  اللحظات 
واملعاناة  القلق  من  بحٍر  اإىل  واالأمــان  العافية 
كاماًل  عامًا  تق�ضي  جعلها  الذي  املربح  واالأمل 
املــدن داخــل كندا  وبــني  وامل�ضايف  االأطــبــاء  بني 

واأمريكا.
تبداأ الرواية بحديث البطلة �ضم�ض عن بع�ض 
بها  مرت  التي  والفيزيائية  ال�ضحية  االأعرا�ض 

عــلــى 
ــريـــن مــنــهــا  ــهـ ــضـ مــــــدى �ـ

امل�ضي  عند  قدميها  التواء  امل�ضتمر،  ال�ضداع 
�ضيء من  اأر�ضًا،  ت�ضقط  فرتتبك حركتها حتى 

فقدان الذاكرة.
راجعت عدة اأطباء يف مونرتيال وغريها من 
الهدف،  اإىل  ي�ضل  اأن  دون  يتخبط  كمن  املدن 
طبيبة  مــن  وبن�ضيحة  ولــوعــات  معاناة  وبعد 
لي�ضت  فامل�ضكلة  للراأ�ض  اأ�ضعة  تاأخذ  اأن  �ضينية 
هناك  اأن  االأ�ضعة  دّلــت  بالراأ�ض،  بل  باجل�ضد 
عام  اأنــهــا يف  وتــبــني  ــراأ�ــض  ال ــًا �ضغريًا يف  ورمـ
اليمن وخالل  ن�ضويًا يف  2000 ح�ضرت موؤمترا 

التنقل تعر�ضت اإىل حادث ب�ضبب جهل ال�ضائقة 
ت�ضبب  الذي  هو  الورم  الوفد،  تنقل  كانت  التي 
اأن  ا�ضطروا  الــدمــاغ،  حــول  املياه  ت�ضريف  يف 
يزرعوا لها جهازًا ل�ضحب املاء، بعد اأ�ضهر عانت 

أ.ساجدة الموسوي
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نتداول يف �ضياقات كثرية كلمة التغيري.. ونربطها باأمل ما.. مب�ضروع جديد.. بعهد 
اآخر  يف  مبا�ضرة   نقف  التغيري  نحو  وم�ضاعينا  اأحاديثنا  ويف  جديد،  مبجتمع  جديد.. 
الطريق.. نتجاوز كل املراحل ونقفز اإىل اآخر نقطة ننتقد من رافقونا وكيف مل يتغريوا.. 

وكيف مل نتغري ونحن نقف يف منتهى الطريق؟؟
 تتواىل عالمات االإ�ضتفهام وتكرب كرة الثلج العالقة باأقدامنا منذ اخلطوة االأوىل يف 

طريق مل نعبده ومل نكت�ضف منعرجاته وخباياه.
التح�ضيل.. وهو  يلوم طلبته عن �ضعف  الدر�ض ثم  يلقي  االأ�ضتاذ وهو  اإىل  اأن�ضت 
التفا�ضيل الأن اجليل اجلديد ال  ال�ضرح ويكتفي ببع�ض  اأن ال يتعب نف�ضه يف  الذي قرر 
يهتم �ضوى بالنقاط وهو رهانه الإر�ضائهم.. ورهانهم للعبور اإىل عام اآخر �ضيمر وهم 
يف  الكثري  والتح�ضيل  امل�ضتوى  يعني  وال  املا�ضي...  وتراكمات  امل�ضتقبل  قلق  يعي�ضون 

قامو�ضهم احلداثي. 
يف احلديث عن التغيري اأنظر اإىل زميلي يف العمل كيف ال يكلف نف�ضه عناء البحث 
وي�ضتغل على ما يجده جاهزا.. قرر ذلك منذ اأن اكت�ضف اأنه يف نف�ض الدرجة او اأعلى مع 
من يرهقون اأوقاتهم ويعكرون اجواءهم.. وال تهمه املوؤ�ض�ضة فهي القائمة واملحرو�ضة، 
اأمام جهاز  الوقت  التي مت�ضي  زميلته  مثل  راتبه متاما  �ضيقب�ض  ال�ضهر  نهاية  وهو يف 
الكمبيوتر ت�ضاهد قنوات الطبخ واخلياطة وال ميكن الأي م�ضوؤول اأن يقنعها بجدوى العمل 
النقابي الذي مل يدافع مرة عن  اأو ذلك  اأو مثل احلار�ض الذي مل يحر�ض املكان يوما 

عامل بل �ضارك يف عديد املرات يف عمليات التنقيب واحلفر.
ثم نتحدث عن الر�ضا الوظيفي كيف بقي جمرد نظريات على الورق اأو اأنه �ضرب 

من خيال باحث قال ذلك وم�ضى اإىل �ضبيل اآخر يبحث عن تغيري حمتمل.
يف �ضياق اآخر للتغيري اأ�ضمع �ضوت جارنا االأب يوبخ يوميا اأبناءه ل�ضعف م�ضتواهم 
وهو الذي مل يكلف نف�ضه عناء اجللو�ض اإليهم وتفقد اأحوالهم ومرافقتهم يف متاعبهم 
�ضامتة  منزلية  كاآلة  تعي�ض  التي  زوجته  وتق�ضري  واملناهج  املدار�ض  يلعن  ثم  اليومية، 

و�ضاحلة لكل الوظائف.
�ضياقات كثرية للتغيري نهمل فيها التفا�ضيل ال�ضغرية واخليوط الرفيعة فن�ضيع يف 

م�ضافات اأحرقنا فيها اخلطوط امل�ضتمرة بحثا عن تغيري ا�ضتعجايل.

التغيير اإلستعجالي

 �شاعرة وكاتبة من العراق اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض
اأن  وكاد  املخ  ت�ضبب يف جفاف  اأن اجلهاز  تبني  اآالم فظيعة  �ضم�ض من 
يودي بحياتها، و�ضار الراأي ا�ضتبداله بجهاز اآخر وعملية اأخرى وحفر 
يف اجلمجمة بالدريل ومت ا�ضتبدال اجلهاز لكن الورم كان يزداد واالأمل 
يزيد والعملية تركت حفرة اأ�ضفل اجلمجمة مفتوحة يظهر من اجلهاز، 
من  ال�ضحايا  بكترييا  دخلت  رفعه،  من  والبــد  تلوث  اجلهاز  بعد  فيما 
الفتحة التي يف اأ�ضفل الراأ�ض، عذاب ومعاناة واأمل، مت رفع اجلهاز على 
يد طبيب اآخر، ون�ضحها بعملية رفع الورم الذي ت�ضاعف وهو ال�ضبب 
يف اأربع عمليات �ضابقة، عملية رفع الورم وكان حميدًا ا�ضتغرقت اثنتا 
اأن كل ماعانته �ضم�ض هو ب�ضبب هذا الورم الذي  ع�ضرة �ضاعًة، وتبني 
�ضم�ض  عادت  حتى  رفعوه  اأن  وما  الدماغ،  مياه  ت�ضريف  م�ضارب  �ضدَّ 
اإىل حالتها الطبيعية واحتفلت بني اأفراد اأ�ضرتها وهي يف غاية احلبور 

وال�ضعادة بعد معاناة �ضنةٍ  كاملة.
عك�ضت الرواية قوة �ضخ�ضية البطلة �ضم�ض وعدم الياأ�ض اأو اخلوف 
اأن تفقد  املمكن  والتي من  العمليات  اأعتى حلظات دخولها �ضاالت  يف 
خاللها حياتها فالعمل حفر اجلمجمة بالدريل وال�ضغل داخل الراأ�ض، 
مرد هذه القدرة على التحمل واال�ضطبار والتفاوؤل كما تقول �ضم�ض هو 
وجناتها  �ضينجيها،  اهلل  اأن  العالية  وثقتها  تعاىل  باهلل  القوي  اإميانها 

كانت معجزة كما تبني من خالل كرثة العمليات و�ضعوبتها.
االأمر الثاين هو الرتابط العائلي وموقف زوجها نور الدين احلري�ض 
على حياتها وحني انتابه اخلوف من ن�ضيانها املتكرر يف بداية الرواية 
هرع اإىل طبيب النف�ضي لي�ضت�ضريه فيما اإذا كانت تعاين من الزهامير 
الزهامير،  باأنها ال تعاين من  تفا�ضيل حالتها طمنه  للطبيب  وملا ذكر 
عمره.  ل�ضريكة  املــدى  عالية  حمبٍة  عن  عــرّبت  دمعٌة  عينه  من  فندت 
وكذلك عك�ضت الرواية حميمية االأوالد ولهفتهم على اأمهم ومداراتهم 

لها.
متر الرواية بحدائق املدن الكندية وطبيعتها اجلميلة خالل ف�ضلي 

الربيع وال�ضيف 
مدن وجد املغرتبون فيها االأمان والراحة، ولكن هناك من القوانني 
والتعليمات يف املجال ال�ضحي ما تزال قيد التجربة وحتتاج اإعادة نظر.
اأبحر معها يف  واأنا  نوال حالوة، كنت  الروائية  اإىل �ضديقتي  اأعود 
تفا�ضيل مر�ض البطلة �ضم�ض كنت اأ�ضعر كاأن الرواية هي �ضرية ذاتية 

ملرحلة من مراحل الكاتبة.
وتعزز ظني بذكر نوال حلادث املوؤمتر يف اليمن وذكرها ل�ضديقتها 
التي كانت معها الكاتبة والروائية التون�ضية حياة الراي�ض، قلت الأت�ضل 
باأن  يل  قالت  حني  اأفاجاأ  مل  احلكاية.  �ضرِّ  عن  منها  واأ�ضتف�ضر  بنوال 
تاأملت على ما  اأ�ضابني يف البداية �ضيٌء من الذهول،  �ضم�ض هي نوال، 
وثقت هذه  الأنها  كبري  �ضكٌر  قلبي  ويف  ل�ضالمتها،  فرحت  ثم  به،  مرت 
)ال�ّضنط(  ودر�ض  مدر�ضة،  فاحلياة  االآخــرون،  منها  لي�ضتفيد  املعاناة 

علينا اأن نتعلمه كي ال يعاين اإن�ضاٌن اآخر ما عانته البطلة نوال حالوة. 
نوال بعد عاٍم من املعاناة خرجت معافاة واحتفلت بني اأ�ضرتها بعيد 
ميالدها الواحد وال�ضتني وهي تتاألق بني �ضموع امليالد كاأنها ولدت من 

جديد. 
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عـــــــــــن ثــــــــقــــــــافــــــــة االعـــــــــــــــــــــــــــــرتاف، عـــــــــــن الـــــــــتـــــــــنـــــــــكـــــــــر.. أهــــــمــــــس 

 كاتبة وخمرجة من املغرب

الثقافة

النفو�ض  �ضيم  ومـــن  االأخــــالق  رفــعــة  مــن 
ــكــرميــة االإعــــــرتاف بــالــفــ�ــضــل، فــهــي �ضمة  ال

الأ�ضحاب النفو�ض ال�ضامية.
ما معنى ان ت�ضكر وتقدر وتثمن جهود من 
علمك، من �ضنعك؟ معناه ان تنتمي اىل معدن 

اأ�ضيل.
ماذا عن ثقافة االعرتاف يف املجال الفني 

والثقايف؟
هل فعال نفي رواد الفن والثقافة حقهم من 

ال�ضكر واحلب واالعرتاف؟
نكرمهم يف  اعمالنا؟ هل  نتذكرهم يف  هل 

منا�ضبات فنية وغري فنية؟ 
وكيف؟ 

ما هي �ضور الوفاء لهم؟
اين تتجلى؟

أ.مجيدة بن كيران

وكيف ترتجم اىل واقع؟
ومعرفتهم،  و«�ضنعتهم«  لقدرهم  اإحرتاما 
املهنة،  بــاأ�ــضــرار  واف�ضى  وهــذب  علم  مــن  هــم 

اأناروا القلوب وبنوا العقول.. 
ــدوا الــطــريــق يف زمـــن كـــان الــفــن فيه  عــب

ن�ضاال... و�ضغفا وحبا.    
خوف  بكل  واأتلم�ض  حــرقــة  بكل  احت�ض�ض 
وتوج�ض  وبرهبة  ــرواد،  ال تركها  حرفة  خيوط 
اقب�ض على هذا اخليط الرفيع، اله�ض القوي، 

الذي يربطنا. 
كيف؟ 

ن�ضتح�ضرهم يف اعمالنا، م�ضرحا وتلفزيونا 
واذاعة و�ضينما؟

هل  لــهــم؟  املخ�ض�ضة  املــ�ــضــاحــة  هــي  ــا  م
بقيمة  فعال  تفي  هــل  قــدمــوا،  مــا  حجم  ت�ضع 

الت�ضحيات التي قدموا؟ 
وقاوم  ونا�ضل  عبد  من  نن�ضى  اال�ضف،  مع 

ونتنكر.. 
به  جمعك  من  بال�ضرورة  لي�ض  علمك  من 

حمراب ق�ضم.. 
اإطــارا  رمبــا  ركـــح...  انفا�ض  جتمعكما  قــد 

ف�ضيا 
رمبا اإطارا ذهبيا.. 

يف زمن التيك توك والروتني اليومي. 
نت�ضبث  والــعــابــريــن..  بــالــعــابــرات  نت�ضبث 
جري  وجنــري  بالتفاهة  بال�ضطحي  بالق�ضور 

الوحو�ض وراء االأرقام والفلو�ض.. 
ميديا  ال�ضو�ضل  »ابــطــال«  قيمة  من  الرفع 
و�ضناعتهم فنيا من خالل عر�ضهم وفر�ضهم 

على ح�ضاب من �ضنعوا الفن حقيقة.  
يفر�ض  ال�ضلوك  هذا  ان  االمر  يف  اخلطري 
وي�ضوق وبالتايل ميثل ثقافة ما.. ثقافة يف طور 
اأ�ضل حتى وان كانت على  الت�ضكل.. ثقافة بال 
ممار�ضة  هي  االأ�ــضــف  مع  ذاكــرتــنــا...  ح�ضاب 
ــرتاف  االع ثقافة  خاللها  مــن  تنهار  �ضلوكية 
املتوترة  عالقتنا  توؤكد  وبالتايل  �ضبق...  مبن 

بذاكرتنا... وانهيارها متاما. 
ــض على ظــل من  ــ اأدو� ان  ــد  اأريـ مــعــذرة، ال 

ظللني يوما.
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ســــــــأبــــــــقــــــــى احــــــــــبــــــــــك وســـــــتـــــــبـــــــقـــــــى عـــــــشـــــــقـــــــي األبــــــــــــــــدي
عــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــًا  73 دامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  قــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــة 

اإدنربة،  االأمري فيليب، دوق  دخلت مالطا حياة 
من خالل �ضغفه بالبحرية امللكية. منذ ذلك احلني، 
احتلت اجلزيرة دائما مكانة خا�ضة يف قلبه، حيث 
االأمــرية  اآنـــذاك  كانت  التي  ولــزوجــتــه،  لــه  قدمت 
�ضنوات  خــالل  الهموم  من  خــاِل  منزاًل  اإليزابيث، 

زواجهما االأوىل. 
)فلال كوارداماجنيا( هو منزل الزوجية االأول 
الذي عا�ضا  فيليب  االأمري  وزوجها  اإليزابيث  للملكة 
قبل  1949و1951،  عامي  بني  وبقيا   1947 عام  فيه 
ملكة  وت�ضبح  العر�ض،  الثانية  اإليزابيث  تــرث  اأن 
ترميمه  االآن  يتم  والــذي   .1952 عام  يف  بريطانيا 

كمنطقة جذب �ضياحي )متحف(. 
الر�ضمية  اال�ضتقالل  وثائق  فيليب  االأمــري  �ضلم 
اأمام  اأوليفييه  بورج  جورج  مالطا  وزراء  رئي�ض  اإىل 
اأهــم  فــلــوريــانــا مــن  الــف مالطي يف   30 اكــرث مــن 

الفرتات يف تاأريخ مالطا. 
ــه املــلــكــة اإلــيــزابــيــث  ــراءة ر�ــضــالــة زوجــت ــ ومت ق
االإدارة  فــرتة  طــوال  واحــد  �ضيء  من  متاأكدة  ــا  )اأن
والقاعدة  القلعة  هذه  ا�ضتخدام  مت  اأنه  الربيطانية 
االأبي�ض  البحر  يف  الــ�ــضــالم  على  للحفاظ  فقط 

املتو�ضط وتعزيز القانون والنظام(. 
كانا  انتهت،  قد  مالطا  يف  حياتهم  كانت  بينما 
يف  مالطا  لزيارة  الوقت  يجدان  امللكيان  الزوجان 

اأكرث من منا�ضبة. 

د. عروبة يعقوب

 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
والجتماعي

امللكة  متكنت  مالطا  يف  اإقامتها  فــرتة  خــالل 
العي�ض  الراحل االأمري فيليب من  اإليزابيث وزوجها 
حياة طبيعة هادئه بعيدًا عن االأ�ضواء وا�ضتك�ضاف 

اجلزر والذهاب يف رحالت بالقوراب. 
انه  املعروف  من  كان  مالطا،  اىل  جاء  عندما 
الريا�ضية،  املر�ضى  البولو يف مالعب  بلعب  ا�ضتمتع 
االإمربطورية  ا�ضتخدمت  حكمها،  �ضنوات  كل  يف 
لدعم  ووا�ـــضـــع  كــبــري  ب�ضكل  مــالــطــا  الــربيــطــانــيــة 

م�ضاحلها البحرية يف البحر البي�ض املتو�ضط.    
امللكة يف كثري من  قالت  لي�ض هناك �ضك، كما 
مع  خا�ضة  عالقة  لديه  فيليب  االأمــري  اأن  االأحيان، 
اأف�ضل  فيه  اأم�ضوا  الــذي  املكان  باأعتبارها  مالطا 

�ضنوات حياتهم. 
تعود عالقة االأمري فيليب باجلزيرة اإىل ما قبل 
باتنبوغ يف  األي�ض من  االأمرية  والدته  ن�ضاأت  والدته، 
وبوغنهامي  دارم�ضتات  ذلك  يف  مبا  خمتلفة  اأماكن 
ــدهــا االأمـــري لوي�ض من  ولــنــدن ومــالــطــا، كــان وال
فرتة  خــالل  الأخــر  حني  من  هنا  يتمركز  باتنربغ، 

عمله ك�ضابط بحري. 
وتبع خطا هذا اجلد  فيليب  االأمري  ن�ضاأ  عندما 
ــدرو اأمــري اليونان  حتــت ا�ــضــراف والـــده االأمـــري اأنـ
والدمنارك وعمه اللورد لوي�ض مونتياتن ان�ضم اىل 
الثانية  العاملية  احلرب  يف  و�ضارك  امللكية  البحرية 

كان هذا طريقا من �ضانه ان يقوده اإىل مالطا. 

بعد ما يقرب من عقد من الزمان يف 20 نوفمرب 
1947 تزوج االأمرية اإليزابيث قبل اعتالئها العر�ض 
يف  ــوال  االطـ زواجــهــا  يعد  و�ضتمن�ضرت،  كني�ضة  يف 
�ضافرت  زواجها  من  �ضهر  وبعد  الربيطاين.  امللكي 
اإليزايبث لالن�ضمام اإليه مما ادى اإىل ن�ضوء عالقة 
االأخر  املكان  ومالطا  امللكيني  الزوجني  بني  طويلة 
به  ات�ضلوا  الذي  املتحدة،  اململكة  الوحيد، بخالف 

باملنزل. 
مرات  عدة  اجلزيرة  الزوجان  زار  ذلــك،  بعد 
معًا كانت اأول زيارة لهم يف عام 1954، خالل جولة 
اأخــرى يف  زيــارات  وتلت ذلك عدة  الكومنولث،  يف 
اأعوام الحقة، وزارها االأمري فيليب مبفرده يف عدة 

منا�ضبات اخرى حل�ضور الفعاليات والتد�ضني. 
خا�ضة  مكانة  لها  كانت  ملالطا  ان  املعروف  من 
يف قلب العائلة املالكة ال�ضيما امللكة اإليزابيث الثانية 
وزوجها الراحل االأمري فيليب الذي وافته املنية عن 

عمر يناهز 99 عامًا.
االأمري فيليب كان راعيًا ل 900 منظمة تطوعية، 
واألــقــى  مــرة   600 مــن  اأكـــرث  امللكة  لتمثيل  و�ضافر 

خاللها اأكرث من 2500 خطاب.
املالطيني �ضيتذكرون دوق اإنربة باعتباره رفيقا 
ً طيباً  رائعًا يحب الريا�ضة ويزور اجلزيرة كثرياً ؟

االحــداث  امللكة قدرتها على جتــاوز  ُعــرف عن 
ال�ضعبة واملوؤملة لكن هل �ضتتجاوز حمنة الفراق؟ 
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اأح�ش�شِت  ال�شعر؟ ومتى  اإىل  انتبهِت  � متى 
به؟

ـ منذ فتحت عيني على ح�ضن �ضقيقي وهو 
يحملني فجرًا - واأنا دون الرابعة -اإىل الُكّتاب 
اإىل �ضيخي ُم�ضغًة  لي�ضلمني  اأرباعي نائم  وثلث 
يف رحم اأورك�ضرتا ُتردد كالم ال�ضماء و تالميذ 
و  طني  ممحاته  لوح  وباأيديهم  جلو�ضًا  ميي�ضون 
املبني..مل  ال�ضحر  ُمثخن ب�ضمغ من  يراع  قلمه 
الفرقة  تلك  اإىل  اأنا من�ضمة  و  اأدرك حتى  اأكن 
ال�ضوفية العفوية ما كّنا نردده بينما كانت روحي 
التجاوب  بذلك  املُلَهمة  عالقتها  ذبذبات  تعي 
العذب مع ج�ضدي. كان ال�ّضعر مد�ضو�ضًا يف كل 
عّرابات  فيه،  ترعرعُت  الــذي  العز  بيت  زوايــا 
البيت املختلفات يف لغاتهن وتقاليدهن وما كّن 
يرددنه من اأمثال وِحكم عاليات االأخالق. كان 
ال�ضعر �ضربًا من حقيقة خيايل املُتقد بالهدوء 
هواء  كانت  التي  والعاملية  العربية  واملو�ضيقى 
اأ�ضعار  اأجمل  كانت  فقد  اأّمي  لهجة  اأّما  البيت، 

البدء واملنتهى.
� َمن �شجعك؟ ومن حاول اأن يكبحك؟

فال  الكبح  ــا  اأّم ـــا(،  )مَيّ �ضوى  ي�ضجعني  مل 
يزال م�ضتمرًا اإىل االآن، كان �ضمام اأمان الكبح 
الثقايف  ــالم  االإعـ �ضار  ثــًم  اجلــائــرة  التقاليد 

اجلائر باملح�ضوبية و �ضراء الذمم.
على  والبيئة  الأ���ش��رة  ت��اأث��ري  ت��ري��ن  كيف   �

بزوغ املوهبة؟
الغمام على كتف اجلبل. كرتبيتة  ـ كرتبيتة 
يد االأم على كتف طفلها حني ياأتيها باأول ك�ضف 
اأن  يكفي  املدر�ضة.  يف  االأوىل  �ضنته  يف  لنقاطه 

كل  هو  ليكون  االأ�ضرة  يف  واحــد  قلب  بك  يوؤمن 
اأحد..الفتيل احلقيقي ال ميوت اأبدًا الأن الرياح 

حتا�ضره.
الإن�شاين  �شكلت وعيك  التي  العوامل  ما   �

وعدم خوفك من املجهول؟
ـ اإمياين اأنني اأنا والّنملة وال�ضم�ض على حد 
�ضواء، االأوىل مزودة برادار رّباين ال يغفل عنها 
اأن توؤدي مهمة تعقيم الكون من  والثانية عليها 
اأدران الدنيا واأاّل تن�ضى تدفئته وحمايته من كل 

برد اأو �ضقيع. 
� تغربِت منذ �شباك وكنت حتملني اجلزائر 

بني �شلوعك، ما الذي ي�شدك لهذه الغربة؟
جغرافية  رقــع  اإىل  حملُتني  بل  اأتغرب  مل  ـ 
اأُ�ضبع  واأن  انتحاري،  يف  اأف�ضل  اأن  ــد  اأري حيث 
فوؤادي من كل مناهل املعرفة حيث هو�ضي بحب 
اأبعدت كما ال  �ضيا�ضيًا  للفكر.  االإن�ضان وع�ضقي 
الرحلة  هذه  اإىل  ي�ضدين  اأحد..ما  على  يخفى 
- و لي�ضت الغربة - احلرية اخل�ضراء، اأ�ضلوبي 
ل�ضعري يف  كِم�ضطٍ  الريح  اختياري  اللبا�ض،  يف 
اأغلب االأحيان، كيف اأقول اأفكاري و ال اأحد يقف 
واأغفر  فو�ضاي  بع�ض  اأحــرتم  كيف  وجهي،  يف 
خطاياي التي ارتكبتها يف حق قلبي..اإّن  الوجع 
االأماكن  بني  يفّرق  وهوال  االغــرتاب  االأكــرب هو 

اأبدًا. 
� ح�شلِت على الدكتوراه يف علم الل�شانيات 

هل خدم ذلك جتربتك يف ال�شعر؟
كمخزن  ال�ضوت  رهانات  عن  دفاعي  يف  ـ 

لعتاد املعنى ال�ِضعري نعم.
ال�شعر  � نلت �شرف الن�شمام لأنطالوجيا 

ال��ع��امل��ي ف��ه��ل اح��ت��ف��ى ال���ع���رب ب���ه���ذا ال��ن��ج��اح 
�شاعر  مئة  ب��ني  ال��وح��ي��دة  العربية  باعتبارك 

عاملي؟
اأنطولوجيا  اإىل  دخــويل  قيمة  اأعــرف  ــا  اأن ـ 
ُيالم  ال  يعرفوا.  مل  اإن  باأ�ض  وال  العاملي  ال�ضعر 
بل  مري�ض  املر�ض  على  وال  حاقد  احلقد  على 

ُي�ضفق عليه!
� ح��ق��ق دي��وان��ك الأخ����ري )ر����ش���اٌب ب��ّل��وري( 
هذا  ت�شفني  كيف  اأم����ازون،  يف  املبيعات  اأع��ل��ى 

النجاح؟ 
ـ انت�ضار للجمال وتوكيدات اأّن ال�ضعر ُيكتب 
يحدها  ال  ال�ضالة  واأن  ال�ضالة   �ضروط  بكل 
دين وال ِعرق وال جن�ض وال زمن الأنها عابرة اإىل 
القلب  القلوب عرب  م�ضاٍف �ضماوية.. منابتها 

وح�ضادها ما فوق كل اللغات.... 
من  والعوا�شم..  البلدان  من  ع��دداً  درِت   �

ياأتلق يف ذاكرتك الآن؟
ـ بغداد واأمتنى اأاّل يناق�ضني اأحد يف ذلك! 

� هل الوحدة �شرورية لل�شاعرة اأو ال�شاعر 
اأم املحيط الإن�شاين ي�شيف له مدداً؟

ـ حرية اأن اأختار متى اأكون وحيدة اأهم بكثري 
من الوحدة يف حّد ذاتها، 

وجــودي  تــابــل  فهو  االإنــ�ــضــاين  املحيط  ــا  اأّمـ
لتربير تورطنا يف الفعل الكتابي.

� در�شت عدة لغات، اأين مكانة العربية بينها 
من وجهة نظرك؟

التي  هــي  العربية  اأّن  لــك  قلُت  لــو  مــاذا  ـ   
علميًا  اأتكلمها!؟  التي  الّلغات  تلك  كل  عّلمتني 
الزمن  هــي  الاّلمتناهي  الدي�ضيبال  لغة  هــي 
وروحيًا هي زخرفات ومع�ّضقات �ضدى الكون يف 

جوهرة كياين االإن�ضاين.
� هل فقد ال�شعُر �شيئاً من ح�شوره يف زمن 

الرواية؟

رشيدة محمدي شاعرٌة فرضت حضورها العالمي:
كـــــــــــــان الــــــــشــــــــعــــــــُر مـــــــــدســـــــــوســـــــــًا فــــــــــي كــــل 
ــيـــه  ــــت الـــــــــــــذي تـــــــرعـــــــرعـــــــُت فـ ــيــ ــ ــبــ ــ زوايــــــــــــــــا الــ

على  العزف  يجيد  من  مع  يتاألق  ال�صعر  واإب��داع  احل��رف،  حافة  على  اللقاء  الأن 
اللقاء  اأوتار الق�صيد، ومع من نهل مبكرا من ينب�عه ال�صايف، كان ال بد لنا من هذا 
مع �صاعرة نفتخر مبا اأعطت لل�صعر من رونق، فكان هذا اللقاء اخلا�س واحل�صري مع 

ال�صاعرة الكبرية ر�صيدة حممدي.
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ال يعنيني بذخ الكمال...
يعنيني االمتالء باالأ�ضماء

وتر العود العربي يف بيت نريودا
االأغاين التي تتفتت يف الّدم وال ُتِعّد 

اأكواَبها لغري القناديل
رع�ضة جبل اأحبَّ

عوامل دون ثياٍب وال تتعرى
الغيب املُّع�ّضَق باخلوارق

رائحة الفكرة قبل املُ�ضَتطر
الهواء �ضابقا قبل اأن ُيخّيب ظني

ي�ضَغُلني ما ال اأ�ضتطيع فعُله
ت�ضغلني �ضمعة على ق�ّضٍة

اأثناء ُهيام الريح بها ترجِتل فتل فتيلها 
ذاتيا

وتقطع باأمل نيليٍّ اأعر�ض بحر
اأع�ضق ذكاء الفقراء

اأع�ضق تقبيل ُقْبَلتي ُقْبَلَتها واأنا وحيدة
تقبيل ما لي�ض من الّلحم اأو ال�ضفاه يف 

�ضيء 
لكنه ما يهيُء �ضريرا ل�ضحكِة ال�ّضحاب

تـــــــــــــرانـــــــــــــســـــــــــــدانـــــــــــــس 
)تـــــــــــــــــســـــــــــــــــابـــــــــــــــــيـــــــــــــــــح(

منهج  فق  ِو  مبواظبة  ا�ضتغال  الــروايــة  ـ 
اأّمــا  ــداث،  االأحـ مرتامية  ق�ضة  على  معني 
تكون  اأن  مــن  الكلمة  متكني  فهو  ال�ضعر 
ملجاأً عاطفيًا لكل ما يف احلياة من موت 

اأو حياة.
� كلمة اأخرية لكل القراء العرب
ـ �ضكرًا ال حدود له لكل من يفتح 

بال�ضعر.  ــه  اإميــان ليجدد  عينيه 
ــرب% على  ــعـ الـ ــكــرًا ل %كـــل  ــض �
واإدراكـــهـــا  اهــتــمــامــهــا  م�ضابيح 
و�ضالم  االأمــة  اأبناء  نب�ض  الأهمية 

مني بحجم ال�ّضالم.   

 �شاعرة من اجلزائر
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ذرا  مركز  داأب  االأ�ضيلة،  واحل�ضارية  الثقافية  للجذور  والوفاء  املثلى  اأهدافه  مع  اإن�ضجاما 
للدرا�ضات و االأبحاث بفرن�ضا، على تنويع اأن�ضطته الهادفة، الرامية اإىل تعميق هذه القيم واملبادئ 
عرب مد ج�ضور التوا�ضل واحلوار املثمر، بني املثقفني واالأدباء العرب، وتر�ضيخ ثقافة التوا�ضل، من 
خالل عقد ندوات ولقاءات اأدبية وفكرية و�ضيا�ضية، بتيمات خمتلفة م�ضتوحاة من وقائع واأحداث 
والطرح  باملو�ضوعية  التقيد  مع  وجد.  حيثما  العربي  املثقف  وم�ضاغل  اهتمامات  تت�ضدر  راهنية، 
الرزين وجتنب كل ما من �ضاأنه اأن مي�ض بكل ما هو عقائدي اأو طائفي اأو عرقي، اأو خد�ض للم�ضاعر 

والقيم االإن�ضانية. 
االأجيال  على  االنفتاح  تروم  فاعلة،  ا�ضرتاتيجية  املركز  اعتمد  والقيم،  املبادئ  لهذه  وتعميقا 
اجلديدة، من خالل عقد م�ضابقات ثقافية واأدبية وفكرية، خا�ضة باملواهب العربية النا�ضئة، حيثما 
على  وحتفيزها  العربية،  اللغة  وقواعد  باأ�ضول  والت�ضبث  العطاء  على  معنويا  وت�ضجيعها  وجدت، 

الكتابة واالإبداع.    
مركز ذرا للدرا�ضات و االأبحاث بفرن�ضا، ج�ضر متوا�ضل بني خمتلف االأجيال، حمكوم بالتمدد 

واالمتداد، واخرتاق كل احلدود وامل�ضافات اجلغرافية، ثقافيا واأدبيا وفكريا.

الق�ضة  م�ضابقة  يف  التحكيم  كانت جتربة 
الثالثة  ال�ضنة  اإدري�ض،  يو�ضف  الق�ضرية جائزة 
لــلــدرا�ــضــات  ُذرا  مــركــز  يقيمها  الــتــي   2021
ــدًة  وفــري ــًة  وغــنــيَّ ممــتــعــًة  بفرن�ضا  ــاث  ــحـ واالأبـ
امل�ضابقة  هــذه  يف  ب�ضرا�ضة  تناف�َض  فقد  حًقا؛ 
عربًيا  ق�ض�ضًيا  ا  ن�ضً وع�ضرون  و�ضتٌة  مــائــٌة 
لنيل  ب�ضرف  �ضَعت  العامل  ــاء  اأرج خمتلف  من 

جائزتها الرفيعة. 
�ضو�ُض، بداهًة، يف م�ضتوياتها    تراوَحِت النِّ
على  ت�ضتغُل  كلَّها  اأنها  الــالفــَت  ولكنَّ  الفنية، 
اأنها  هموٍم واحدة م�ضرتكة؛ حتى ليمكن القوُل 
اأوتاِر  متثِّل جميًعا، دون ا�ضتثناء، تنويعاٍت على 
االأهلية،  احلــروِب  املتفاقمة:  العربية  خيباتنا 
ِد،  الت�ضرُّ والنفي،  اللجوِء  االقت�ضادي،  البوؤ�ض 
يف  املــراأة  دونيِة  واالجتماعي،  ال�ضيا�ضي  القهِر 
د  مبجرِّ تكتفي  ال  مت�ضلِّطة  ذكورية  جمتمعات 
مة على  واأِدها بل ت�ضرِعْن ذلك يف خطوٍة متقدِّ
اجلاهلية نف�ِضها، التهمي�ض، االأحالم املجه�ضة، 
العادلة؛  الــثــورات  بها  تندحر  التي  ال�ضهولِة 
نور احلق واحلرية  اإىل  امل�ضتحيل  املزمن  توِقنا 

والعدل...وما ال ينقال. 
اأ�ضحابها  وجد  التي  الن�ضو�ض  هذه  اأغلُب 
ُر مبيالِد جيٍل عربيٍّ  يف الكتابِة وطًنا بديال تب�ضِّ

حذاء دام
مما  �ضيئًا  افهم  اأكــن  مل  ال�ضباح،  ذلك  يف  ا�ضتيقظت  حني 
ف�ضتاين  اأرتـــدي  اأن  اأريـــده  كنت  ما  كل  يهمني،  يكن  ومل  حــويل، 
االأحمر  ال�ضعر  �ضريط  مع  اأمي  اأ�ضرتته يل  الذي  االأحمر اجلديد 
واحلذاء االأبي�ض. كان البيت مليئًا بالن�ضاء، كنت اأعرفهم جميعًا، 
امراأة  هناك  وكانت  احلي.  ن�ضاء  وبع�ض  وعمتي  وخاالتي  جدتي 
اأكن  مل  اأبي�ض  ثوبًا  وترتدي  كبرية  �ضوداء  حقيبة  حتمل  �ضخمة 
اأعرفها ومل اأكرتث بذلك.  خا�ضًة حني جاءت �ضيماء ابنة خالتي 
علوية ورفيقتي، كانت ترتدي ف�ضتانًا ي�ضبه ف�ضتاين لكن حذاوؤها 
التي  احلناء  لــون  اأ�ضبح  كيف  �ضيماء  اأرتــنــي  الــلــون.  اأ�ــضــود  كــان 
واأنامل  قدميها  على  ال�ضابق  اليوم  يف  �ضعاد  جارتنا  لها  و�ضعتها 
يديها كان قامت ال�ضواد، واأريتها احلناء خا�ضتي كان لونها اأقرب 
اإىل البني القامت من االأ�ضود. اأمي من و�ضعتها يل، لكني مل اأطق 
لت�ضبغني  الكافية  املدة  اأمنحها  الفرا�ض طوياًل كي  اأظل على  اأن 
على  جمياًل  ال�ضواد  كان  كيف  راأيــت  حني  لكني  القامت  باالأ�ضود 

�ضيماء متنيت لو ا�ضتطعت االحتمال ملدة اأطول. 
املخ�ض�ضة  الغرفة  داخـــل  اأدخــلــونــا  اجلميع،  بنا  احتفى   
اليوم  اأنــنــا  اأمــي  اأخربتنا  للعب.  اخلـــروج  ــا  اأردنـ حــني  لل�ضيوف 
عرو�ضتا املنزل واأن علينا اجللو�ض بهدوء، واأن اجلميع �ضيحتفل بنا 
اليوم. مل اأكن اأريد ذلك، كنت اأتوق للخروج لل�ضارع لريى اجلميع 
ف�ضتاين وحذائي وت�ضريحة �ضعري، وقد األب�ضتني خالتي بع�ض حلى 
اأمي واألب�ضت �ضيماء مثلها مل تعجبني ومل اأعرت�ض، مل نتعود على 

االعرتا�ض على ما يقوله اأهلنا. 
اليوم  قد كربت  اأين  واأخربتني  بجانبي  وجل�ضت  اأمي  جاءت 
و�ضيقومون بفعل �ضئ �ضيحافظ علي ويجعلني �ضعيدة واأن اجلميع 
اإىل  بي  وذهبت  يدي  من  واأخذتني  افرح  اأن  وعلي  لذلك  فرحون 
اإنه  قالت  ف�ضاألتها عنه،  ال�ضباح  اأبي منذ  اأر  االأخرى. مل  الغرفة 

باخلارج وال ي�ضتطيع املجيء للداخل لوجود الن�ضاء. 
جل�ضت تلك املراأة ال�ضخمة بالداخل كامللكة واجلميع يحتفي 

القاصة ريم عثمان عطا المنان من السودان الفائزة بالمرتبة األولى 
فــي مسابقة الــقــصــة الــقــصــرة لــجــائــزة يــوســف إدريــــس لــعــام 2021 

تجربة التحكيم في مسابقة القصة القصرة

أحالم لقليدة

د.هاشم ميرغني الحاج 

 م�شوؤولة الق�شم الثقايف

مًعا،  والكتابِة  احلياِة  تثوير  على  قــادٍر  جديد 
وعلى املثابرة يف �ضقِّ طريٍق خمتلٍف عن طريق 
ودْحــِر  اخليبة  �ضوى  ثوه  يورِّ مل  الذين  اأ�ضالفه 

ُخ�ضرِة اأيَّامه.
اأ�ضهْمنا يف جلنة التحكيم  اأن نكوَن قد  اآمُل 

بجهد املُِقلِّ يف �ضقِّ هذا الطريق.
د.ها�ضم مريغني احلاج 

مقرر هيئة التحكيم 
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من هنا وهناك

ي�ضعب اأحيانا التفريق بني احلق واحلقيقة 
بينهما  العامي  اال�ضتخدام  يف  املعنى  لتقارب 
يف حني يختلفان من حيث اال�ضطالح اللغوي، 
فاجلذر الّلغوي لهاتني املفردتني ال يعني ت�ضابها 
فالفرق  واجلوهر،  املعنى  يف  بينها  متاثال  او 
كبري بني احلق واحلقيقة، اإذ يعّرف احلّق على 
يكون  فال  احلكمة  من  مو�ضعه  ع  ُو�ضِ ما  اأنه 
تعّرف  بينما  وامل�ضتحب،  احل�ضن  االأمر  يف  اإال 
ع من القول مو�ضعه يف  ُو�ضِ باأنها ما  احلقيقة 
اأو قبيًحا، ويكون احلق  اأ�ضل اللغة ح�ضنا كان 
عندها يدّل على العدل واالإن�ضاف بينما تكون 
قا�ضية  تكون  قد  موا�ضع،  مريحة يف  احلقيقة 
واقعية  غري  اأو  اأخرى  موا�ضع  يف  �ضادمة  و 

ومغالطة مرتبطة باأ�ضباب عديدة. 
مير  الأنه  ومطلقا  ن�ضبّيا  اأمرا  احلق  يعترب 
لالإرتقاء  الن�ضبّية  املراحل  من  العديد  عرب 
وتبقى  املطلقة  احلالة  بلوغه  قبل  والّتبلور 
و  مباهّية  تتاأثر  الأنها  دائما  ن�ضبية  احلقيقة 

�ضلوك االأ�ضخا�ض واملكان والّزمان.
تدريجّيا  احلّق  اأ�ضبح  االأيام،  هذه  يف 
ا�ضتمراره يف حاالت  للحقيقة، و�ضرُط  نقي�ضًا 
فهذا  وطم�ضها،  احلقائق  اإخفاَء  هو  كثرية 
عنه  وتدافع  تختلقه  الباطل  احلق  من  الّنوع 
اأ�ضحاب  امل�ضّللة،  االأطراف  من  العديد 
وارتزاق.  �ضلطة  م�ضدر  لهم  ليكون  امل�ضلحة 
احلق  كل  نف�ضها  االأطراف  هذه  متنح  كما 
لتوهم به كل من حولها باأنه توافق مع احلقيقة 
والواقع وتلجاأ من خالله اإىل تعميم حالة من 
الوحيدة  احلقيقة  وجعلها  املريحة  االأكاذيب 

واملقبولة من اجلميع!!.
ولكن يبقى احلّق امل�ضطنع وهما، حّتى وان 

بدت احلقيقة  من ورائه مريحة!! 

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

بين »الحق« و«الحقيقة«..

رأي

منت�ضف  يف  واحــد  �ضرير  هناك  كــان  الغرفة،  ترتيب  تغري  بها. 
ال�ضرير  وعلى  مفر�ض،  عليها  كبرية  من�ضدة  وبــجــواره  الغرفة 
قلبي  اأنقب�ض  اأحمر.  م�ضمعًا  ن�ضفها  غطى  ملونة  مالءة  فر�ضت 
اأبي.  واأريــد  اخلروج  اأريد  اأين  اأخربتها  باأمي.  والت�ضقت  فجاءًة 
واأ�ضفل  ال�ضرير  على  وو�ضعتني  يدي  من  واأخذتني  يل  تكرتث  مل 
النهو�ض  اأردت  الن�ضوة.  بع�ض  واإلتف حويل  امل�ضمع،  ج�ضدي على 
لكن جارتنا زبيدة جل�ضت بجانب راأ�ضي ومل تدعني. بداأت اأخاف 
اأمي  مقاومتها. جاءت  ا�ضتطع  البكاء مل  قوية يف  رغبة  وانتابتني 
وقبلتني على راأ�ضي حماولة تهداأتي، ت�ضب�ضت بها فاأبعدنها بع�ض 
اأ�ضبحت كبرية  اأين االآن قد  اأخربتني  اأحداهن  الن�ضوة وزجرتني 
واأن على اال�ضتعداد للحياة. مل اأ�ضتطع اأن اأفهم �ضيئًا. اختفت اأمي، 
واأتت تلك املراأة ال�ضخمة وعلى الرغم من اأنني قد راأيتها عندما 
ابت�ضمت يف وجهي، وعندما  اأخافتني.  االآن  جاءت لكن مالحمها 
بكائي.  واإزداد  عنها  نف�ضي  اأبعدت  راأ�ضي  على  الرتبيت  حاولت 
لكني ملحت حني  ما حتمل جيدًا  روؤية  اأ�ضتطع  فتحت حقيبتها مل 
اأميزها.  حاولت النهو�ض مق�ضًا وبع�ض االأدوات االأخرى التي مل 
ثبتتني اإحدى الن�ضوة وثبت اأخرى �ضاقاي وباعدتهما عن بع�ضهما. 
بداأت يف البكاء ب�ضوت عايل وطفقت اأنادي على اأمي واأبي. جاءت 
ق�ضدت  رمبــا  قــراآنــًا،  يل  تقراأ  وبـــداأت  براأ�ضي  واأم�ضكت  جدتي 
تهدئتي اأو حفظي. حاولت النهو�ض مرًة اأخرى لكن الن�ضوة ثبتنني 
عندي  مرتبطة  ظلت  مزعجة  نفاذة  رائحة  الغرفة  غمرت  بقوة. 
بقوة  باأمل ما بني فخدي و�ضرخت  اأح�ض�ضت  لبقية حياتي.  باالأمل 
واأزداد بكائي، لكن اأحدًا مل يكرتث، ثم مل اأعد اأح�ض ب�ضيء. ومل 
ابتعدت  وحني  هناك.  ال�ضخمة  املــراأة  تفعله  ما  اإدراك  ا�ضتطيع 
اأمي  جــاءت  واأبتعدن،  الن�ضوة  وتركتني  زغــرودة   عمتي  اأطلقت 
واحت�ضنتني. كنت منهكة ومل اأقوى حتى على احت�ضانها. حملتني 
ورجعت بي اإىل غرفة ال�ضيوف. راأيت �ضيماء حتاول الهروب من 
الغرفة واأمها مت�ضك بها. كانت فزعة و�ضاألتني ملاذا �ضرخت ومل 
اأكن قادرة على الرد. و�ضعتني اأمي على ال�ضرير وجل�ضت بجانبي. 
�ضمعت  االأمــر حتى  يطل  اأمها، مل  مع  الغرفة  من  �ضيماء  خرجت 

بكاء �ضيماء و�ضراخها.
�ضامتة.  ــا  واأنـ يل  يباركن  كــن  بالن�ضاء.  الغرفة  امــتــالأت   
مل  عـــداي،  مــا  املــكــان  يغمر  الــفــرح  كــان  النقود،  بع�ض  منحنني 
�ضعيدة.  اأكن  لكني مل  نقودًا  اأمنح  اأن  اأعجبني  ب�ضيء.  اأح�ض  اأكن 
توقف.  قد  �ضراخها  اأن  رغم  تفعل  ومل  �ضيماء  تاأتي  اأن  انتظرت 
الغرفة.  خــارج  الــزائــدة  واحلــركــة  اجلميع  الإ�ــضــطــراب  انتبهت 
�ضاألت عن �ضيماء ومل يجبني اأحد، �ضمعت عبارات تقال: نزيف، 

م�ضت�ضفى وغفوت.
عندما ا�ضتيقظت كان املنزل فارغًا. اأح�ض�ضت باالأمل ما بني 
اأخي  اأمي. جاء  ناديت على  االأمل،  النهو�ض فزاد  فخدي. حاولت 
ال�ضغري، �ضاألته عن اأمي فاأخربين اأن �ضيماء ذهبت اإىل ال�ضماء. 
مل اأفهم �ضيئًا، طلبت اأن ينادي اأمي. كانت �ضيماء ت�ضكن بجوارنا. 
ما  لها  وهل حدث  لل�ضماء؟  �ضتذهب  ملا  منزلنا.  منزلهم يال�ضق 

حدث معي؟ هل تاأملت؟ هل قراأت جدتي على راأ�ضها القراآن؟
و�ضاألتها  للحمام  الذهاب  اأريــد  اأين  فاأخربتها  اأمــي  جــاءت 
عن �ضيماء. �ضاعدتني على النهو�ض. انتبهت الأن حذائي االأبي�ض 
قد تلطخ ببع�ض بقع الدماء فاأنقب�ض قلبي واأو�ضكت على البكاء. 
اأباعد بني  اأال  اأمي  خا�ضًة حني بداأت بامل�ضي واإزداد االأمل. طلبت 
اأرجلي واأن اأم�ضي بهما متال�ضقتني ما ا�ضتطعت. يف احلمام كان 

االأمل ال يحتمل، بكيت بقوة ومل اأقوى على تفريغ مثانتي، لكن اأمي 
فقط  �ضيزول،  ذلك  بــاأن  وتخربين  ت�ضجعني  اأخــذت  ثم  زجرتني 
جراحة.  وخيط  جــرح  عــن  حتدثت  املــوؤملــة.  هــي  االأويل  اللحظة 
انده�ضت كثريًا،عاتبتها كيف �ضمحت لهم باأن يجرحوين؟ و�ضاألتها 
عن �ضيماء، وملا ذهبت لل�ضماء؟ وهل جرحوها اأي�ضًا؟ مل تتمالك 
اأن  اإال  االأويل  اللحظة  عن  حديثها  ورغم  واحت�ضنتني.  دموعها  
الذهاب للحمام ظل موؤملًا يف االأيام التي تلت ذلك اليوم اأي�ضًا، ثم 

زال االأمل تدريجيًا حتى نهاية االأ�ضبوع. 
جاءتني  ما  كثريًا  احلركة.  ا�ضتطعت  حني  للعب  اأحتم�ض  مل 
�ضيماء يف اأحالمي كانت تلعب معي اأحيانًا واأحيانًا وحدها، ودومًا 
كانت تبكي قبل ذهابها وتت�ضبث بالبقاء. وحني اأ�ضحو ت�ضيع مني 
تفا�ضيل احللم وال اأتذكر غري بكائها. ومع مرور االأعوام تال�ضت 

االأحالم لكن دموعها ظلت حبي�ضة بداخلي. 
مل اأكن الأن�ضى. جتدد ذلك االأمل حني بلغت �ضن االأنوثة. كنت 
اأعاين �ضهريًا. تعلمت التعاطي مع االأمل واالعتياد عليه، مل اأ�ضتطع 
اأبدًا االإحتفاء باأنوثتي.                                                                                                 

بيننا  ن�ضاأت  ثم تعرفت على عادل. كان زميلي يف اجلامعة. 
ق�ضة حب عا�ضفة وتزوجنا بعد التخرج. ليلة العمر عندي حتولت 
البكاء واالأمل. تبخرت كل  ملاأمت، بداًل عن ال�ضحكات والفرح كان 
على  يجل�ض  وعادل  غيبوبتي  من  فقت  حني  الرومان�ضية  االأحــالم 
ذلك.  اأعــي  كنت  خمطئًا.  يكن  مل  يتاأ�ضف،  مل  موا�ضيًا.  راأ�ــضــي 
اأبدًا  يح�ضل  مل  اعتذارًا  �ضيعو�ض  كان  لرمبا  فعل،  لو  متنيت  كم 
املوت  حقيبة  �ضاحبة  ال�ضخمة  واملــراأة  الن�ضوة  واأولئك  اأمــي  من 

ال�ضوداء.
على  ي�ضر  ملا  �ضينتهي،  كيف  يعود؟  اأال  االأمل  لهذا  حان  اأما 
اأول فرحة. �ضيماء  اإف�ضاد فرحتي.  التجدد، ملا �ضي�ضر دومًا على 
ح�ضورها  اأحد.  يجرحها  اأن  اأ�ضمح  اأال  نف�ضي  عاهدت  �ضغريتي، 
املميت،  االأمل  ذلك  اإال  ينغ�ضه  مل  لل�ضعادة  مهرجانًا  كان  للحياة 

وجتدد اجلرح، وعادت اجلراح. 
عادل  اأرى  كنت  املطبق.  ال�ضمت  حيث  العمق،  يف  وهناك 
له خ�ضو�ضيته  اأح�ضا�ض ما  اإنت�ضاراته يبحث عن  اأوج  منزويًا يف 
وعمقه ليلتقطه ويتفاعل معه �ضعودًا وهبوطًا و�ضواًل لذروة اأدركها 
اأ�ضتطيع  وال  اإليها  الو�ضول  اأ�ضتطيع  وال  متــالأين  واأ�ضتهيها،  اأنــا 
اإي�ضاله اإليها. لي�ض بيدي، الت�ضوه مل يكن فيما بني فخدي فقط..

الت�ضوه كان يف روحي.                
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بــــــــــــــطــــــــــــــولــــــــــــــة »الــــــــــــــــــســــــــــــــــــوبــــــــــــــــــر لــــــــــــــيــــــــــــــغ«: 
حــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال ألجــــــــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــــوال

اأ���ش��ال��ت الأزم���ة ال��ك��روي��ة الأوروب���ي���ة التي 
الكثري  املا�شية  القليلة  الأي����ام  يف  ان��ف��ج��رت 
باإعالن  م�شبوقة،  احل��رب يف حادثة غري  من 
اإقامة  العجوز عن  القارة  اأندية  12 من كبار 

بطولة اأ�شموها »ال�شوبر ليغ«.
الأن��دي��ة التي ق��ادت ه��ذا امل��ول��ود امل���ووؤد يف 
مدريد،  اأتلتيكو  اأر�شنال،  »ميالن،  هي:  املهد 
يوفنتو�س،  انرت ميالن،  بر�شلونة،  ت�شيل�شي، 
ل��ي��ف��رب��ول، م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، م��ان�����ش�����ش��رت 
ي��ون��اي��ت��د، ري���ال م��دري��د، وت��وت��ن��ه��ام«. لتكون 
هذه البطولة م�شتقلة عن الحتاد الأوروبي 
»ال���ي���وي���ف���ا« ال������ذي ي��ع��ت��رب اجل���ه���ة امل��ن��ظ��م��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���خ���ول ل��ه��ا اإق���ام���ة ال��ب��ط��ولت 
الر�شمية، وك��ذا عن بطولة دوري  الأوروب��ي��ة 
دوري  فكرة  ُتعد  ول  ينظمها.  التي  الأبطال 
ال�شوبر الأوروبي جديدة، فقد متت مناق�شتها 
منذ الت�شعينيات دون اأن تدخل حيز التنفيذ، 
حيث رف�س الفيفا حينها وجميع الحتادات 

القارية ت�شكيل دوري منف�شل. 
  مناورات من اأجل ال�شغط على الحتاد 
الأوربي لكرة القدم لتحقيق مطالب مادية. 
الطاولة  على  طرحت  ه��ذه  »التمرد«  عملية 
العديد من الت�شاوؤلت لدى العنا�شر الفاعلة 
والتي لها ال�شلطة يف ت�شيري امل�شتديرة اأوربيا 

الفنون

أ.ليلى قيري

ودوليا.
فهل م��ا فعله روؤ���ش��اء ال��ن��وادي ب��اإث��ارة كل 
ه��ذه ال��زوب��ع��ة ه��و ع��ب��ارة ع��ن م��ن��اورات فقط 
م��ن اأج����ل ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى الحت����اد الأوروب�����ي 
على  للح�شول  �شعيا  ملطالبهم  ير�شخ  لكي 
املزيد  امل��ادي��ة لتحقيق  ال��ع��ائ��دات  امل��زي��د م��ن 
اأم انها رغبة حقيقية للح�شول  من الأرب��اح، 
على ال�شتقاللية الكاملة يف ت�شيري نواديهم 
الف�شل يرجع لها يف ن�شب  اأن  باعتبار  ماديا 

عدد امل�شاهدة املرتفعة؟ 
وي�شمح نظام البطولة املقرتحة اجلديدة 
املُ��وؤ���ش�����ش��ة   12 ال  ال���ك���ربى  ل���الأن���دي���ة  ف��ق��ط 
دائ��م��ة،  وب�شفة  امل�شابقة  ه��ذه  يف  بامل�شاركة 
اإ����ش���اف���ة اإىل ن�����ادي ب��اري�����س ����ش���ان ج��ريم��ان 
عددهم  ي�شل  حتى  ول��ي��ون  ميونيخ  وب��اي��رن 
فرق  خم�شة  تتناف�س  ح��ني  يف  ن��ادي��ا،   15 اإىل 
اأج���ل اق��ت��ط��اع ت��اأ���ش��رية امل�شاركة  اأخ����رى م��ن 
ح��ت��ى ي�����ش��ل ال��ع��دد الإج���م���ايل ال��ن��ه��ائ��ي اإىل 
احلايل  البطولة  نظام  اأن  حني  يف  ناديا،   20
البطولة  بامل�شاركة يف  الأندية  ي�شمح جلميع 
الأوروبية »لليويفا« بعد حجزها ملقعد لها يف 

املناف�شات الوطنية.
واأث�����ار ه���ذا الق�����رتاح ال��ك��ث��ري م��ن الآراء 

امل���وؤي���دة وامل��ن��ت��ق��دة، ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��رى 
لإخ��راج  م�شروعة  طريقة  اأنها  املوؤيدون  فيه 
الأن����دي����ة ال��ك��ب��رية وال��ع��ري��ق��ة م���ن اأزم��ات��ه��ا 
التي  القت�شادية خا�شة بعد جائحة كورونا 
غ��ي��ب��ت اجل��م��اه��ري ع���ن امل����درج����ات وو���ش��ع��ت 
القت�شاد العاملي يف حالة مرتدية، كما اأغرقت 
ودي��ون  مالية كبرية  اأزم���ات  الفرق يف  جميع 
اأن  نظرية  يرجحون  املنتقدين  فاإن  �شخمة، 
راأ�س املال هو من �شي�شيطر على كرة القدم، 
حتما  �شت�شمح  البطولة  ه��ذه  ف��اإن  وبالتايل 
للفرق الكبرية مب�شاعفة اأرباحها املادية على 
اجلماهري  ومتعة  ال�شغرية  الأن��دي��ة  ح�شاب 

التي تع�شق ال�شاحرة امل�شتديرة.
امل�������ش���وؤول ع���ن ت�شيري  واع���ت���رب الحت������اد 
ال���ري���ا����ش���ة الأك������ر ���ش��ع��ب��ي��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى 
الأوروب��ي، اأن هذه اخلطوة هي مبثابة طعنة 
يف ال��ظ��ه��ر، ل���ش��ي��م��ا واأن���ه���ا ج����اءت ق��ب��ل ي��وم 
واحد من اإعالنه عن ال�شكل اجلديد لدوري 
الأبطال بعد قرار تو�شيع البطولة من خالل 
 ،36 اإىل  فريقا   32 م��ن  امل�شاركني  ع��دد  رف��ع 
على اأن جتري على اأ�شا�س دوري ولي�س بنظام 
مع  ومفاو�شات  مناق�شات  عقب  املجموعات 
القيام  زي���ادة على  ال��ك��ب��رية،  الأن��دي��ة  ممثلي 
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  �شحفية من اجلزائر

ب���اإ����ش���الح���ات ج���وه���ري���ة يف ن���ظ���ام ال��ب��ط��ول��ة 
احلالية ابتداء من ن�شخة 2024.

كيف �شيكون م�شري هذه الأندية بعد هذا 
النقالب الفا�شل؟

ال�شريعة،  التطورات  ه��ذه  كل  �شوء  على 
ردة فعل الحت��اد الأوروب��ي لكرة القدم كانت 
احت���ادات  م��ع  م�شرتكا  ب��ي��ان��ا  ن�شر  اإذ  ق��وي��ة، 
والإ�شباين  الإنكليزي  والدوريات  القدم  كرة 
والإيطايل ت�شمن نقدا �شديد اللهجة، حيث 
اأكد انه �شيت�شدى لهذه اخلطة �شواء بو�شائل 
ري��ا���ش��ي��ة اأو ق�����ش��ائ��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة حل��رم��ان 
اأي  يف  امل�شاركة  من  ولعبيها  املعنية  الأندية 
اأو عاملية على م�شتوى الأندية  بطولة قارية 
لكرة  العامل  كاأ�س  ذل��ك  يف  مبا  املنتخبات،  اأو 
من  �شل�شلة  ���ش��م��ن   ،2022 ق��ط��ر  يف  ال���ق���دم 
امل��ت��م��ردة.   الأن��دي��ة  بحق  املتوقعة  ال��ع��ق��وب��ات 
كل  �شتتعر�س  ه��ل  امل���ط���روح  ال��ت�����ش��اوؤل  ل��ك��ن 
امل��ب��ادرة  بهذه  قامت  التي  الفاعلة  العنا�شر 
ل��ل��ع��ق��وب��ة وع��ل��ى راأ����ش���ه���ا رئ��ي�����س ن����ادي ري���ال 
الراأ�س  كان  ال��ذي  برييز  فلورونتينو  مدريد 
املدبر يف خلق هذه امل�شابقة والذي �شرح: »اإن 
الأوروب���ي  ال�شوبر  دوري  اإط��الق  من  الهدف 
ه���و اإن����ق����اذ ك����رة ال���ق���دم ب�����ش��ب��ب ال��ك��ث��ري من 
املباريات رديئة امل�شتوى«.  كل هذه املعطيات 
قد ت�شع »اليويفا« اأمام خيارين، اإما معاقبة 
احتواء  واإم��ا حماولة  الفكرة،  امل�شوؤولني عن 
العدائية من  املزيد من  الزم��ة لكي ل يثري 
كبريا  دورا  تلعب  التي  الأندية  كربى  طرف 
يف �شخ اخلزينة الأوروبية من خالل عائدات 

دوري الأبطال خا�شة.
م���ا ه���و ال�����ش��ر وراء ا���ش��ت��ن��ك��ار الحت�����ادات 
�شابقة  واح���د يف  وق��ت  الأوروب���ي���ة يف  املحلية 

غري معهودة؟
ج�������اءت خ����ط����وة الن�������ش���ح���اب اجل���م���اع���ي 
يونايتد  »مان�ش�شرت  الإجن��ل��ي��زي��ة  ل��الأن��دي��ة 
وم��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ول���ي���ف���رب���ول واأر����ش���ن���ال 
ل�شغط  تعر�شها  بعد  وت�شيل�شي«،  وتوتنهام 
جماعي، مبثابة ال�شربة القا�شية للم�شابقة 
ال��ت��ي ان���ه���ارت ب��ع��د 48 ���ش��اع��ة م���ن الإع����الن 
للتهديد  الأندية  هذه  تعر�شت  بعدما  عنها، 
من طرف الحت��ادات املحلية بال�شتبعاد من 
الحت��ادي��ن  معار�شة  ع��ن  ف�شال  بطولتها، 
ال��رف�����س  ال����دويل والأوروب�������ي، وك����ذا ب�شبب 
اجل��م��اه��ريي ال��ك��ب��ري، وج���اء م��وق��ف  رئي�س 
الذي  جون�شون  بوري�س  الربيطاين  ال��وزراء 
الفرن�شي  الرئي�س  و  ال��ت��ح��رك��ات،  ه��ذه  اأدان 
البطولة  رف�����س  ال����ذي  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل 
واع��ت��ربه��ا حت��دي��ا ���ش��ري��ح��ا ل�����دوري اأب��ط��ال 
اأوروب��ا لتعزيز موقف الحت��اد ومنحه املزيد 
هذه  ك��ل  تدخل  فهل  وال��ق��وة.  ال�شرعية  م��ن 
ال����ش���ت���ن���ك���ارات يف اإط������ار امل�����ش��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة 

وامل�شرتكة اأم لنية يف نف�س يعقوب؟
ال��ع��دي��د م���ن ال���ت���اأوي���الت اأك�����دت ان ه��ذه 
الحت�������ادات ل��ه��ا ن�����ش��ي��ب م���ن ك��ع��ك��ة الحت����اد 
الأوروبي، و خطوة مثل ان�شاء بطولة »ال�شوبر 

العائدات  يف  ن�شيبها  م��ن  حترمها  ق��د  ليغ« 
التي جتنيها  من البطولت الأوروب��ي��ة، وما 
بع�س  ت�شريحات  ال��ت��اأوي��الت  ه��ذه  يوؤكد  قد 
اأن  اأك��دت  التي  الأخ���رية  الإ�شبانية  ال�شحف 
الن�شحاب  ق��ررت  الإجنليزية  ال��ن��وادي  ه��ذه 
ب��ع��د اغ���راءه���ا ب��ت��ق��دمي دع���م م���ايل ل��ه��ا، ويف 
هذا  اأن  ال�شحف  ه��ذه  ا�شافت  ال�شياق  نف�س 
الفرق الإجنليزية لأنها  الغراء خ�س فقط 
ت�����ش��ك��ل ال��ك��ت��ل��ة ال���ك���ربى وان�����ش��ح��اب��ه��ا يعني 
الع��الم  و�شائل  اأن  ح��ني  يف  البطولة،  ف�شل 
الإجنليزية كتبت على �شفحاتها »اإن ان�شحاب 
البث  رع��اة  اأع��ق��اب تهديدات  نواديها ج��اء يف 
املمكن  من  التي  اخل�شائر  ب�شبب  الإجنليزي 
الإجنليزية  اجلماهري  رف�س  ب�شبب  تكبدها 

لهذه امل�شابقة«.
م��ع��ط��ي��ات ك���ث���رية وت���داع���ي���ات م��ت��داخ��ل��ة 
انفجرت  التي  الكروية  القنبلة  ه��ذه  ب�شبب 
موؤخرا وهزت ال�شارع الكروي الأوروبي وحتى 
العاملي. فهل �شتكون هذه احلادثة عبارة عن 
الأوروبية  الكرة  للم�شوؤولني عن  اأذن  قر�شة 
مثل  لتفادي  الفيفا  يف  والعاملية  الحت���اد  يف 

هذه التمردات والأزمات م�شتقبال؟
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الفنون

ت�ضكنه  املحرمة  مناطقه  ال�ضعري  الن�ض  دخل 
التمرد وتغلفه �ضخرية مريرة معتمدًا املفارقة  روح 
ال�ضعر  اأن  على  خا�ض  نــوع  مــن  وبــاإ�ــضــرار  و�ــضــواًل 
خال�ض ا�ضتثنائي. ولكن اأال تبغي الق�ضيدة الظهور 
املرئي؟ اأال يحق للن�ض اأن ي�ضافر من مرفاأ الذاكرة 
ليكن  حرية.  واأكــرث  قلبًا  او�ضع  مديات  اإىل  والقلم 
ـ  اأحيانًا  ـ  املجدبة  االأر�ــض  حتت  لكنما  م�ضتحيــال. 
ثمة مياه جوفية، منابعها يف الالهنــاك. هي جذوة 
ال�ضعر املتقدة يف موقد �ضعراء املرحلة تلك، والتي 
كان  لذا  اجلنون.  حافات  �ضوب  بالنوا�ضي  مت�ضك 
للبدائل طعم اآخر يف اإيجاد مكانته التي ال مُتحى عن 
ج�ضد الثقافة العراقية، فكان التعوي�ض عن بهرجة 
واالإعــالم  الثقافة  موؤ�ض�ضات  تطبعه  الــذي  الكتاب 

اآنذاك وذلك باإيجاد حا�ضنة »االإ�ضتن�ضاخ«. 
من هنا كان البد من منجز يك�ضف هذا اجلهد 
ثريا  ت�ضكل  كالمية  م�ضفوفة  يف  وياأتلف  ال�ضعري 
وهي  يل  بالن�ضبة  )�ــضــاعــر(  الكائنة  ال�ضخ�ضية 
وقــد  يــطــول  قــد  دربـــا  ت�ضئ  اوىل  �ضعلة  بــالــتــايل 
حيزًا  الــظــل(  )م�ضاقط  كانت  هنا  مــن  يق�ضر.. 
الذات  وح�ضابات  الــرتوي  من  للكثري  خ�ضع  �ضعريا 
بها  اكت�ضت  �ضعرية  لتلوينات  وا�ضحا  ك�ضفا  وقــدم 
جممل  ــام  ــ االأم اىل  ودفــعــت  املــجــمــوعــة،  ن�ضو�ض 
الروؤى التي جتذرت عرب ا�ضتيعابها الذات وهمومها 
وتوهجاتها ممتزجة مبتغريات الواقع وروؤى الع�ضر.
تدعيم االإ�ضهار بعد �ضدور املجموعة )م�ضاقط 
ماجد  الناقد  ال�ضاعر  حمــربة  عــرب  يــاأتــي  الــظــل( 
احل�ضن عرب تو�ضيفه هذا )تلك اذن حلظة ن�ضري 
ميكن  ال  حلظة  الظل،  م�ضاقط  يف  ال�ضعرية  ال�ضيخ 
بلغة  تن�ضهر  والتي  الــذاكــرة  وثائق  من  جتريدها 

عــــــــــنــــــــــد تــــــــــــخــــــــــــوم الـــــــشـــــــعـــــــر
وهــذا  الــذاتــيــة،  التجربة  ت�ضاعدية  يف  متعالية 
ون�ضق  معريف  بخزين  م�ضروط  امتداد  الت�ضاعد 

جمايل(.
اللغة  ر�ــض  هي  التي  الكلمات  م�ضفوفة  والأن 
ناظما  ي�ضكل  دقيق  بخيط  وربطها  �ضاق  بــتــوازن 
الظل(  )م�ضاقط  تكونه  ان  حاولت  ما  هي  دالليا، 
وبكل ما انطوت عليه من تقنيات كتابية تنقلت بني 
التجريب  ملف�ضل  �ضعودا  ال�ضعري  والبوح  الهم�ض 
ومهادها  اجلديدة  الكتابة  من  وامتياحه  الكتابي 
»ق�ضيدة النرث« لكنها مل توقع على منف�ضتو ق�ضيدة 
العابر  ال�ضعر  �ضكل  اىل  اعالنها  واحــالــت  النرث، 

مل�ضمياته!
هي  املجموعة  ن�ضو�ض  عقد  من  ا�ضارة  لتلتمع 
متلِق  لذائقة  حيازته  يف  بـــاردة(  )حــجــارة  ن�ض 
لتلحق بها  يتعرف على جتربة �ضعرية تقدم نف�ضها 
الن�ض  و�ضعرية  الكتابة  �ضكَل  دّعمت  نقدية  اآراء 
الناب�ضة بالكثري من الوقائع االإن�ضانية عرب متالزمة 
اختياره  من  دعمت  مفردة«�ضاأن�ضى«  على  ارتكزت 
بناءه  معمقا  ال�ضعرية،  ملو�ضوعته  رخــوة  منطقة 
»ت�ضْكْل«  بالتايل  وهي  دالاللته،  ال�ضعري، غزيرا يف 
من اقانيم عدة، لي�ض اولها ارتكازات ال�ضاعر على 
يف  لديه  ال�ضعرية  الروؤية  يف  ان�ضكبت  متجددة  ثيم 
تفجري  الن�ض  هذا  حــاول  ا�ضتب�ضارية  ا�ضتقاقات 
�ضعري  ا�ضتغال  منطقة  اخــرتت  والأين  مكنوناتها، 
للجيل  املـــدوي  احل�ضور  خ�ضم  يف  و�ضطا  جعلني 
يوجه  وهــو  اجلــ�ــضــور  الن�ضي  ومنتجه  الت�ضعيني 
وا�ضقاطاته  الواقع  لتكل�ضات  املتوا�ضلة  ال�ضربات 
جماالتنا  ذبحت  �ضنواٍت  من  عقِد  يف  ال�ضيا�ضية 
امتا�ضك  كنت  الــوريــد.  اىل  الــوريــد  من  وامنياتنا 
تاأخذ �ضكل »املن�ضور  �ضعوريا لعدم االإجنرار لكتابة 
مغرقة  لغة  اختيارها  واحيانا  اأحيانا،  ال�ضيا�ضي« 
بالغمو�ض حد الهذيان. كل هذا قاب�ضا على جمرة 
ال�ضعر وهي ت�ضتعر يف موقد روؤاي وقناعاتي وحيزي 
الثقايف الذي اعمل فيه جاهدا لقراءة امل�ضهد برمته 
)�ضيا�ضيا وثقافيا واإعالميا رمبا( ومنعطفات اخرى 
جتد ندوبها على ج�ضد الن�ض ال�ضعري العراقي يف 

امتحانه الت�ضعيني الع�ضري.
من هنا وجدت نف�ضي يف عوامل الكتابة ال�ضعرية، 
الأختار بعدها ال�ضكل الذي ميثل ن�ضي او ق�ضيدتي، 
وم�ضاقط الظل هي لي�ضت منزلة بني منزلتني، امنا 
وعي  ـ  حينها  يف  اكــدت  بذاتها  قائمة  جتربة  هــي 

ا�ضتغايل ال�ضعري ـ وجدية م�ضعاي كي اكون حا�ضرا 
الأنتمائي لف�ضاء ال�ضعر، عابرا لالأزمنة وامل�ضميات، 

ال رقما بح�ضاب الت�ضنيفات النقدية!
 ،1997 �ضيف  النور  رات  التي  الظل  م�ضاقط 
يتجدد  كاأفق  ان�ضاين،  ماهو  بكل  مكتنزة  جــاءت 
وتــراكــيــب  بــ�ــضــور  ومــ�ــضــحــونــة  الــ�ــضــاعــر،  روؤى  يف 
عنها  عــربت  جمالية  باإح�ضا�ضات  مغلفة  �ضعرية 
هي  التي  ال�ضعرية  ال�ضورة  ونحت  املفردة  فــرادة 
ومعاٍن،  روؤى  عناقيد  تتدىل  وهي  ا�ضتغايل  )اأ�ــض( 
واق�ضد  املجانية  االأجنراف يف  نف�ضها عن  مباعدة 
يلتم  ال  لكالم  هذيانات  او  الكتابة(.!!!  )ا�ضت�ضهال 
على �ضراخ متقطع او جرح كبري بحجم وطن ينزف.
واعتقد جازما ان لكل جتربة �ضعرية البد هناك 
اىل  وروؤيته  ال�ضاعر  ارتكازات  ت�ضكل  )اقانيم(  من 
كواقع  ــض  االأر�ـ جلغرافيا  ن�ضوغه  مــد  عــرب  الــعــامل 
جديدة  عــوامل  نحو  باإ�ضتب�ضاراته  والدفع  معا�ض، 
يف  املــراأة  وتبقى  وحــدو�ــٍض.  خياالٍت  من  )تتخلق( 
طليعة هذه االأقانيم ال�ضعرية، بل واملوؤ�ض�ضة خلرائط 
الوجودي/ ثقلها  وبكل  الظل(  )م�ضاقط  ن�ضو�ض 
هنا  وانــواجــدهــا  ــرمــزي.  /ال واملــثــايل  ـ  الفيزيقي 
احليز  يف  اآ�ضر  انتظار  بعد  املجموعة  ن�ضو�ض  يف 
اروقة  دخلت  هي  بل  �ضاعراوان�ضانا.  يل  احلياتي 
ين�ضرب  معنى  رئي�ضة،  خــامــة  ال�ضعرية  مثاالتي 
عابرة،  ذكرى  لي�ضئ  الكلمات  طيات  بني  ويتماوج 
او حلظة حب تفجرت ذات �ضحى، اأو رغبة عارمة 
ال�ضاعر  خــيــاالت  يف  يــرتك  ومل  مــَر  جل�ضد  قمعت 

وم�ضاماته �ضوى الن�ضال.

  كاتب عراقي

أ.نصير الشيخ
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الجزائر    تتأهب     إلحتضان  الدورة   التاسعة   عشر   لأللعاب   المتوسطية 2022
وهـــــــــــران..حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــاء الـــــــبـــــــحـــــــر الـــــــمـــــــتـــــــوســـــــط جـــــــاهـــــــزة

  �شحفية جزائرية

الإجناز  دينار  مليار  اخلم�ضني  تقارب  ميزانية 
يت�ضع  والــذي  الوالية  ب�ضرق  املالعب  اأكرب  اأحد 
الريا�ضي،  املــركــب  وبجانبه  مقعد  األــف  ل40 
املنجزان وفق معايري عاملية وت�ضميمات حديثة 
الألعاب  االأوملبي  امللعب  املركب  وي�ضم  ومميزة، 
املتعددة  والــقــاعــة  مقعد،   4200 �ضعة  الــقــوى 
املائي  واملــركــز  مقعد،  اآالف  ب7  الريا�ضات 
القرية  اأحوا�ض، هذا زيادة على   4 الذي ي�ضم 
املتو�ضطية التي �ضت�ضقبل الريا�ضيني امل�ضاركني 

وت�ضل طاقة ا�ضتيعابها اإىل 5 اآالف �ضرير.
وكـــانـــت قـــد اإنــطــلــقــت مــنــذ االإعـــــالن عن 
لالألعاب  ع�ضر  التا�ضعة  بالطبعة  وهــران  فــوز 
التي كانت متعرثة منذ  اال�ضغال  املتو�ضطية كل 
اأو  االأوملــبــي  امللعب  م�ضتوى  على  �ضواء  �ضنوات 

اآخر  يف  حاليا  املتواجدين  الريا�ضي  املركب 
خالل  ا�ضتالمهما  ويرتقب  االإجنـــاز  مــراحــل 
وموازاة  اجلارية.  ال�ضنة  من  الثاين  ال�ضدا�ضي 
الريا�ضية  املن�ضاآت  خمتلف  عرفت  ذلــك  مــع 
اإعــادة  يخ�ض  فيما  وا�ضعة  عمليات  باملدينة 
التاريخية  املالعب  �ضملت  والرتميم  التهيئة 
غرب  املــتــواجــد  الــثــريان  حلبة  منها  القدمية 
املدينة والذي يعود للحقبة االإ�ضبانية، ومالعب 
اأخرى كانت �ضبه مهملة مت جتهيزها الإحت�ضان 
خمتلف املواجهات الريا�ضية خالل التظاهرة، 
ومركز  بوتليلي�ض،  حمو  الريا�ضات  ق�ضر  منها 
االأوملبي،  وامل�ضبح  التن�ض،  ــادي  ون الفرو�ضية، 
الإطــارات  العايل  للتكوين  الوطني  املعهد  وكذا 

ال�ضباب والريا�ضة.
مــن حيث  تــام  اإ�ــضــتــعــداد  يقابله  ذلــك  كــل 
اخلـــدمـــات واحلـــظـــرية الــفــنــدقــيــة اجلــاهــزة 
البحر  دول  من  اجلــزائــر  �ضيوف  الإ�ضت�ضافة 
كل  توفري  ذلــك  على  زد  امل�ضاركة،  املتو�ضط 
من  بداية  والــزوار  للوفود  ال�ضياحية  اخلدمات 
االإ�ضتقبال والتوجيه اإىل برامج خرجات ملختلف 

املعامل االأثرية التي تزخر بها املدينة.
الو�ضية  واجلهات  املنظمني  ح�ضب  وينتظر 
اأن يكون حفل االفتتاح مبهرا وخاطفا لالأنظار، 
لتكون بذلك ح�ضناء اجلزائر، وهران، عا�ضمة 

املتو�ضط ل�ضنة 2022 عن جدارة وا�ضتحقاق.

أ.إنصاف سلسبيل

عرو�ض  اجلزائرية  وهــران  مدينة  �ضتكون 
البحر االأبي�ض املتو�ضط ل�ضنة 2022 باإحت�ضانها 
الــوهــرانــيــون  و�ضيكون  املتو�ضطية،  االألــعــاب 
ع�ضر  التا�ضعة  للدورة  عرو�ضهم  لزف  جاهزون 
لل�ضنة  واأجــلــت  ال�ضنة  هــذه  مقررة  كانت  التي 

املقبلة ب�ضبب جائحة كورونا.
وجتـــري الــتــحــ�ــضــريات االأخــــرية الإنــطــالق 
جنحت  الــتــي  الــدولــيــة   الريا�ضية  التظاهرة 
اإ�ضدال  ليلة  بها  الظفر  يف   2018 �ضنة  وهــران 
ع�ضر  الثامنة  الطبعة  فعاليات  على  ال�ضتار 
برتاغونا االإ�ضبانية، وارتفعت الراية املتو�ضطية 
يف �ــضــمــاء عــرو�ــضــهــا الــتــي طــاملــا تــربــعــت على 
بــهــاءا وهي  وزادت  واحلــ�ــضــن  عــر�ــض اجلــمــال 
الدولة  له  �ضخرت  الذي  القاري  للعر�ض  تتجهز 
والب�ضرية  املــاديــة  االإمكانيات  كل  اجلزائرية 
عا�ضمة  م�ضتوى  ويف  احلدث  م�ضتوى  يف  ليكون 
ــة بعد  ــ ــرب والي ــ ــري، ثـــاين اأك ــ ــزائ الـــغـــرب اجلــ
اإقت�ضاديا  قطبا  تعد  والتي  العا�ضمة،  اجلزائر 
لتكون  اأهلها  ما  وهو  باإمتياز  و�ضياحيا  وجتاريا 
اإ�ضافة اإىل موقعها  حا�ضنة االألعاب املتو�ضطية 
واإمكانياتها  ال�ضاحرة  ومناظرها  اجلــغــرايف 
وهياكلها الريا�ضية وال�ضياحية التي من �ضاأنها 

اأن توقع لنجاح الدورة من كل املقايي�ض.
على  عــزم  وكلها  للحدث  وهـــران  وتــتــاأهــب 
ــاجــاأة و�ــضــنــع االأجـــــواء الــرائــعــة  ــف ــداث امل ــ اإحـ
اجلهات  لكل  �ضخمة  بجهود  وهــذا  واملبهرة، 
خ�ض�ضت  الــتــي  ال�ضلطة  مــن  كــبــري  ــدعــم  وب
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من  يتجزاأ  ال  جـــزءا  فل�ضطني  يف  الثقافة 
والتاريخ،  الع�ضور  مر  على  الفل�ضطينية  الهوية 
الفل�ضطينيني  واالأدبــاء  الكتاب  معظم  اأن  حيث 
نا�ضلوا على اإختالف توجهاتهم االيدلوجية من 
اأجل اإك�ضاب و اإعالء الكلمة بحجم الر�ضا�ضة، 
واخلروج من طوق العزلة و املطاردة و امل�ضايقة 
باملنابر  اإنتاجهم  ون�ضر  الفنية  اأدواتهم  بتطوير 
وال�ضحف  املجالت  ظهور  بداية  اإن  املتوفرة. 
عام  اإىل  يرجع  فل�ضطني  يف  الثقافية  و  االأدبية 
1905 ميالدي، حيث كان االإهتمام كبري بن�ضر 
فل�ضطني  يف  الفل�ضطينيني  املثقفني  كــتــابــات 
ينتجه  ما  كل  ن�ضر  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضتات،  ويف 
ــاء  ــ االأدب و  الــكــتــاب  وكــبــار  املثقفني  الــ�ــضــعــراء 
فكان  الفل�ضطينية،  للق�ضية  املنا�ضرين  العرب 
من  يــتــجــزاأ  ال  ــزءا  جـ الفل�ضطينيني  املثقفني 
اإنت�ضار  حيث  من  العربية،  الفكرية  االأو�ــضــاط 
م�ضتوى التعليم بني الفل�ضطينيني، وهم يعتربون 
بــداأت  العربي.  الوطن  يف  املتعلمني  من  نخبة 
ال�ضحافة العربية منذ العقد الثاين من القرن 
التا�ضع ع�ضر، فقد لعبت املجالت وال�ضحف يف 
ثقافيا  و  �ضيا�ضيا  هاما  كبريا  دورا  االأيــام  تلك 
ال�ضعورين  واإ�ضتنها�ض  اال�ضتعمار  مقاومة  يف 

الوطني و القومي. 
غالفها  جمــلــة  ظــهــرت   1981 �ضنة  فــفــي 
هي  ماألوف  غري  عنوانها  يكون  اأن  يكاد  و  اأنيق 
جملة )ر�ضيف 81(،اأ�ض�ضها ال�ضاعر علي فودة 
يوزع  هو  و  بريوت  اأثناء ح�ضار  اأ�ضت�ضهد  الذي 
هو  و  املقاتلني،  على  املجلة  من  الثامن  العدد 

اأي�ضا  املجلة،  ومــوزع  حمــرر  و  وكاتب  �ضاحب 
الذي  علي  اأبــو  ر�ضمي  الكبري  الكاتب  معه  كان 
حرية  عن  دافع  مثقفا  و  ون�ضيطا  �ضحفيا  كان 
الراأي و حيث انه كان يعرف من خالل جتربته 
الن�ضالية الطويلة كيف ومتى ت�ضرى ال�ضحافة 
�ضوق  �ضمن  يــكــون  اأن  فرف�ض  ال�ضحفني،  و 
االأ�ضرتقاق، واأي�ضا �ضمري اأني�ض و اآدم حامت واأبو 
االآن هم ثالثة  و  قا�ضم،  و مهدي  روزا وغيالن 
فودة  على  الـــرتاب،  وثالثة حتت  ــرتاب  ال فــوق 
تويف يف تراب بريوت، واآدم حامت تويف يف جنوب 
لبنان و�ضمري اأني�ض تويف يف تراب دم�ضق، وحيث 
ان الكاتب ر�ضمي ابو علي  يف عمان ي�ضعد فوق 
جبل عمان لروؤية فل�ضطني و ابو روزا  يف �ضمال 

ال�ضويد و غيالن يف ا�ضرتاليا.
ــاب كـــانـــوا غـــري مــعــروفــني يف  ــكــت ــوالء ال هــ
و  اأبطاال،  ا�ضبحوا  فقد  الفاكهاين«  »جمهورية 
عراقيون  بينهم  من  الع�ضرة  عن  عددهم  زاد 
اردنيون،  و  ولبنانيون  وفل�ضطينيون  �ضوريون  و 
وهم مل يكونوا االأكرث موهبة بل تفاوتت املوهبة 
لديهم حلم  كان  اآخــر،  اإىل  �ضخ�ض  لديهم من 

أ. لطيفة  حسيب القاضي 

الــــــــــــــمــــــــــــــثــــــــــــــقــــــــــــــفــــــــــــــون الــــــــــفــــــــــلــــــــــســــــــــطــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــون
الفنون

رياح  نفخ  اإىل  اأدى  الــذي  االأمــر  هــادئ متمرد، 
الوقت،  ذلك  يف  ال�ضعري   امل�ضهد  على  جديدة 
اأن هذه املجلة رمبا تكون نهفة  البع�ض  واأعتقد 
و لكنها �ضكلت من الده�ضة جلمهور الفاكهاين 
من حيث الفكرة واللغة واالأ�ضلوب،  غري ما تعود 
بــريوت.  يف  الــثــوري  ال�ضيا�ضي  اجلمهور  عليه 
فكانت الفكرة يف املجلة باأن الثقافة ال�ضيا�ضية 
حمافظة  تقليدية  ثقافة  كانت  ال�ضائدة  الثورية 
فالبد من تثويرها، فاملجلة كانت تيارا جديدا 
فلم  الوقت  ذلك  يف  ظهر  تيار  اأي  عن  خمتلفا 
�ضعبي  تيار  خللق  �ضعت  بل  تنظيما  املجلة  تكن 

للمهم�ضني.
نهجا  و  م�ضتقبلية  روؤيـــا  الر�ضيف  كــانــت 
للمواجهة  منهجا  فيها  فو�ضع  اأي�ضا،  م�ضتقبليا 
على  �ضارت  اأي�ضا  املقبل،  الــدويل  النظام  مع 
اأظهرت  االأول  العدد  ففي  التامة،  االإ�ضتقاللية 
املجلة ت�ضورا عاما ملا �ضوف تكون عليه، ولكنها 
ظهور  وعند  االإنــتــقــادات،  من  بالعديد  قوبلت 
للمجلة  خا�ضة  ب�ضمة  ظهرت  الثالث  الــعــدد 
بالو�ضط االأدبي املحلي والعربي، فاإمتدت ردود 
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ىف الوقت الذى تبدو مصر وقد غرقت يف مهومها وأزماهتا 
وأهنا أصبحت تعيش مستهدفة يف ظل املشكالت التآمرية املفتعلة 
مثل سفينة  األخرية  املأساوية  األحــداث  وبعض  الىت حتاصرها 
األزمة  واليت جنحت مصر جبــدارة يف حل هذه  السويس  قناة 
بشكل أثىن عليه اجلميع، وحادثي القطار ومفاوضات سد أثيوبيا 
اليت وصلت إىل طريق مسدود بسبب التعنت والبلطجية األثيوبية 
خرجت مصر إىل العامل كله يف أهبى صورهتا وكامل زينتها  يف 
بعظمة مصر  يليق  إستثنائية ومشهد مبهر غري مكرر  إحتفالية 
منذ  اإلنسانية  وعلموا  العامل  حكموا  الذين  وملوكها  تارخيها  و 
األزل، حيث كان لكل ملك من أجدادنا ملحمة أسطورية خالدة 
كله  للعامل  لتقول  التاريخ،  وأحجار  أوراق  على  وحفرت  نقشت 
هذه هي مصر احلضارة والتاريخ، مصر الرائعة املبدعة ليس 
نقل  فكان مشهد  أيضا،   وإمنا يف احلاضر  املاضي فقط،  يف 
أحدث  مع  واملوسيقي  واإلخـــراج  الفين  اإلبـــداع  مع  املــومــيــاوات 
التقنيات احلديثة، مشهد مهيب إقشعرت له أبدان كل مصري 
مصر  ألن  ومكانتها.  مصر  بقيمة  يؤمن  أيضا،  عــريب  كل  بل 
التاريخ  ومفخرة للبشرية وهلا  بالفعل حضارة ممتدة يف عمق 

وزهنا ومكانتها بني األمم وهي مهد احلضارات.
حتية لصاحب الفكرة والتنفيذ الذى أهبرنا باملزج بني رهبة 
وروعة املاضى الذي علم العامل كله، واإلهبار والروعة الفنية ذات 
أن املصري حيمل عبقرية متجددة  يثبت  الذي  العايل  التكنيك 
البار  مصر  إلبن  أساسية  وحتية  الالزمة.  اللحظات  يف  وتظهر 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  احلديث  باين مصر يف عصرنا 
بتارخيها  وآمــن  مصر  عظمة  ملــس  األوىل  اللحظة  منذ  ــذي  ال
ومكانتها، وقال أهنا أم الدنيا وستكون أن شاء اهلل »أد الدنيا« 
بعد أن وضع مصر على مسارها الصحيح الذي تستحقه بني دول 
العامل وأصبحت مصر دولة يف مصاف الدول الكربى، وأصبحت 
كل  وعلى  األحــداث  كافة  العامل يف  على خريطة  دائما  موجودة 
خالل  من  و  والنهضوية،  واإلقتصادية  السياسية  املستويات 
العاملية،  مواصفات  إىل  ارتقت مبصر  اليت  املناسبات  خمتلف 
بدءا من مناسبة إحتفالية قناة السويس اجلديدة ومرورا مبنتدى 
الشباب الدويل الذى أصبح مصنفا رمسيا ضمن أهم املنتديات 
يف العامل  وحىت هذه اإلحتفاليه املبهرة. حتيه للرئيس السيسي 
الذى لواله ولوال جيشنا العظيم ما كانت مصر يف هذه املكانة، 
فوق  واإلهبــار  التارخيية  امللحمة  هذه  على  القائمني  لكل  وحتية 

العادة.

أ.هويدا عبد الوهاب

ملحمة 
المومياوات

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية   �شحفية من فل�شطني 

الفعل لت�ضغل نقد املواد املن�ضورة. كانت املجلة اإمتداد ل�ضخ�ضية علي فودة، 
التي  ال�ضفة هي  ولعل هذه  فنية  الأي معايري  الن�ضر ال تخ�ضع  فكانت معاير 
ال�ضعرية  الق�ضائد  من  عجيبة  اأمنــاط  فظهرت  غريها،  عن  املجلة  ميزت 
واأكرثها غرابة  مثل الق�ضيدة االألكتورنية للدكتور عادل فاخوري وهي بعنوان 
)من اأنواع االأراجيح( فكان يرى اأن �ضعره ثورة احلروف فينت�ضر حرف اأ�ضمه 
اأي�ضا ن�ضرت املجلة جتارب �ضعرية متعددة،  عادل فاخوري ب�ضكل ع�ضوائي، 
حيث اأنها تن�ضر مع الق�ضائد �ضعارات يف هوام�ض املوا�ضع االأخرى، اأو على 
الغالف، �ضعارات مثل )يا �ضعايدة االأر�ض انفجروا(، )اأعذب الكلمات مع 
بوداب�ضت ال(، )رغم احل�ضار بني يدينا االإبداع الكايد ومعنا مفاتيح الثقافة 

امل�ضتقلة(. 
ت�ضمنت املجلة اإعالنات ذات اأهداف، فن�ضرت يف املجلة حوارات فريدة 
من نوعها كحوار مع �ضحاذة، وما�ضح اأحذية، وغجرية، كما اأنها كانت تن�ضر 
يف �ضفحاتها االأخرية كل ردود الفعل واملقاالت النقدية مع تعليق �ضاخن كان 

يكتبها علي فودة.
�ضد  لتنا�ضل  جــاءت  املجلة  الأن  �ضيا�ضي  ومغزى  بعد  ذات  املجلة  كانت 
ال�ضيا�ضية  خططها  اإيل  ت�ضري  التحرير  هيئة  فكانت  املوؤ�ض�ضات،  و  املوؤ�ض�ضة 
ولبنانيون  فل�ضطينيون  و  و�ضوريون  عراقيون  عرب:  �ضباب  )نحن  الفكرية 
االإن�ضان  �ضيء،  اأي  قبل  االإن�ضان  بق�ضية  اأ�ضا�ضا  ملتزمون  اأمميون  نحن  و 
حيث  الر�ضيف(  )اأدب  حول  املجلة  يف  كتب  اأنــه  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضحوق( 
الر�ضيف منذ زمن ال�ضعاليك فكان يقوم على مهاجمة كل  اأدب  انه عرف 

االأنظمة القائمة و حماولة ك�ضر كل االأعراف. 
واإعداد  امل�ضتقبل  معرفة  ت�ضتطيع  تنبوؤية  ذات طبيعة  الر�ضيف  اإن جملة 
الذات من اأجل املواجهة، فهي فكرة و روؤية حتمل عنا�ضر الدميومة وب�ضبب 
جت�ضيدها لقوة ال�ضرورة املو�ضوعية، وقبل اأن يخرج العدد الثاين من املطبعة 
الهام�ضية(  )خان  باأنه  اأتهمه  حيث  فودة  اأبو  علي  عن  اأبوعلي  ر�ضمي  ان�ضق 

فقاد املنرب اإىل عالقة غري بريئة.
الفعل،  وردود  االنتقادات  من  العديد  اإىل   )81 )ر�ضيف  جملة  تعر�ضت 
حيث اأنها اأثارت العديد من ال�ضخرية والتعليقات الالذعة، فاعتربوها جمرد 

جملة متوا�ضعة حتمل اإبداع، ولكن روؤية الر�ضيف جتاوزت كل التوقعات. 
و  اإثــراء  يف  كبريا  دورا  لعبت  الفل�ضطينية  والثقافية  االأدبية  املجالت  اإن 
�ضاعدت  اأنها  ال�ضتات، حيث  الوطن ويف  الفل�ضطينيني يف  لدى  الوعي  زيادة 
على النهو�ض باحلركة االإبداعية الثقافية، فتنوع املجالت وال�ضحف الثقافية 
كان لهم االأثر الكبري يف التوجيه والتثقيف، و لهم االأثر الكبري يف جماهري 
تو�ضيل  لتحقيق هدف  و االت�ضال بهم عقليا  النا�ض  املتلقني، و يف خماطبة 
املعلومة، حيث الكتاب يكتبون اآالم الوطن املحتل الذي يقفز و يرتاق�ض بني 

الكلمات، فهم يعملون على نحت الهوية الثقافية الفل�ضطينية.

امل�ضادر 
البيان  جريدة  يف  االبحاث  مركز  من  بتكليف  فــوزي  اأ�ضامة  بقلم  )مقاالت 

)1983

)ر�ضيف 81 بقلم ر�ضمي اأبو علي 2016(
)جريدة الزمان العدد1306 عام 2002(

)جريدة احلياة عام 1996(

Mai 202145 / أيــار 2021 العدد 33



ر لك متابعة خرب�ضاتها اليومية التي  ُقدِّ اإذا  اأنه  اأوؤكد لك عزيزي القاريء 
بالف�ضاء  �ضفحتها  على  واالأفراح  باالأحزان  واالنت�ضارات  باالنك�ضارات  متوج 
االأزرق لن ت�ضدق اأنها هي.. هي.. تلك املراأة الفارعة البارعة املتبتلة يف خ�ضوع؛ 
كاأمنا تتلو �ضلواتها اخلا�ضة يف حمراب امل�ضرح وعلى خ�ضبته امل�ضكونة باجلنون 

والهيام واالألق!
و�ضعراء،  وفال�ضفة  وفنانني  كتاب  وعربوا  مروا  من  اأرواح  تتلب�ضها  فهي 
التي  امل�ضرحية  والن�ضو�ض  والروايات  الدواوين  مئات  بل  ع�ضرات  تتلب�ضها 
م�ضارح  خ�ضبات  معظم  على  اجل�ضورة  بروحها  ج�ضدته  مما  وغريها  قراأتها 

العامل العربي.
كما  العربية  باللغة  قدمتها  بل  فقط،  الليبية  باللهجة  اأعمالها  تقدم  مل 
قدمت االعمال ال�ضعبة مبدار�ضها امل�ضرحية املختلفة. اإنها نحلة بارعة متت�ض 
رحيقه وتخرجه ع�ضال. والقطة امل�ضاك�ضة التي ال متل من اخلرب�ضات �ضاركت 
يف مهرجانات حملية وعربية، تراأ�ضت جلان حتكيم ونالت العديد من اجلوائز 
الرفيعة؛ منها جائزة الدولة لالأعمال امل�ضرحية املتميزة، وجائزة اأف�ضل ممثلة 
بعدة مهرجانات دولية عالوة على اجلائزة الذهبية مبونديال القاهرة لالإذاعة 

والتلفزيون.         
من  جعلت  والنقد،  والرتجمة  الكتابة  يف  برعت  بل  بالتمثيل،  تكتِف  مل 
الهامة  الندوات  وقدمت ع�ضرات  الكتاب حبيبا خمل�ضا،  ومن  القراءة مالذا 
التي ناق�ضت مع م�ضرحيني من خاللها ق�ضايا امل�ضرح العربي املختلفة.  عالوة 
وال   1970 عام  بداأته  والذي  امل�ضموعة  االإذاعة  عرب  العمل  يف  ا�ضتمراها  على 
زالت م�ضتمرة ر�ضيدها يتجاوز 7 اآالف عمل درامي عالوة على اإعداد برامج 

اأدبية واجتماعية الزالت تذاع حتى االآن.  
�ضعاد خليل تعرف مكانتها جيدا.. وتدرك قيمة ما حتمله يف قلبها وعقلها 
تلبث  ما  لكنها  براثنها  يف  فت�ضقط  وتتكاثر  االأوجاع  عليها  حتط  العامل،  جتاه 
اأن تنه�ض وتخطو كفر�ض جامح متخطية فو�ضاها واأوجاعها واآالمها، تتخطى 
اخلا�ض املقلق املوؤمل اإىل العام الرحب.. ت�ضرخ يف كل العراقيل: اأنا هي املتبتلة 
فاأرتبها..  فو�ضاه  اأعانق  الذي  ذاته..  ملكنون  العا�ضقة  امل�ضرح..  حمراب  يف 

واأعانق خ�ضبته فتمنحني احلياة.

سعاد خليل »سيدة 
المسرح الليبي..قطة 

مشاكسة بـ 7 أرواح«!

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

برمجة مسرحيات وندوات ولقاءات على 
شبكة االنرتنت

عزف منفرد..  للكاتبة »مىن العنربي« 
على مسرح قطر الوطين 

الجزائر: 

قطر:

امل�ضرح الوطني اجلزائري حميي الدين ب�ضطارزي قدم ن�ضاطات 
اأ�ضا�ضا  املت�ضمن  رم�ضان،  ل�ضهر  ن�ضاطاته  برنامج  عرب  باذخة 
م�ضرحيات و ندوات عاملية و لقاءات اأدبية، والتي كانت ح�ضريا عرب 

ال�ضبكة العنكبوتية ب�ضبب جائحة كورونا فريو�ض.
وقد قدمت املواعيد اليومية على قناة امل�ضرح الوطني اجلزائري 
عرب اليوتوب والتي متتد اىل غاية 9 مايو احلايل لرواد االنرتنيت من 
خمتلف االأعمار بالرتفيه عن اأنف�ضهم، من خالل برجمة م�ضرحيات 

للكبار ما بني ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاء والثانية �ضباحا. 
لقاملة(  اجلهوي  )امل�ضرح  العر�ض«  »لعبة  هى:  العرو�ض  هذه 
اخلام�ض«  و«اجلدار  مل�ضتغامن(  اجلهوي  )للم�ضرح  و«خاطيني« 
اجلهوي  )امل�ضرح  و«ال�ضفقة«  بلعبا�ض(  ل�ضيدي  اجلهوي  )امل�ضرح 
لربج  نوميديا  الثقافية  و«ن�ضتناو يف احليط« )اجلمعية  وزو(  لتيزي 
ل�ضكيكدة(  اجلهوي  )امل�ضرج  �ضكون«  يخدع  »�ضكون  و  بوعريريج( 
و«اأرامل« )امل�ضرح اجلهوي لق�ضنطينة( و«�ضكورة« )امل�ضرح اجلهوي 
لعنابة( و« اأرلوكان، خادم ال�ضيدين« )امل�ضرح اجلهوي لوهران( وكذا 

»الزاو�ض« )امل�ضرح الوطني اجلزائري(.

قدمت م�ضرحية »عزف منفرد« من تاأليف الكاتبة منى العنربي، 
�ضمال  كلية  يف  ال�ضباب  من  نخبة  واأداء  العلي،  اأحمد  واإخراج 

االطلنطي،على خ�ضبة م�ضرح قطر الوطني يوم 23  اأبريل املا�ضي.
وترى املوؤلفة اأن املهرجان فر�ضة الإظهار الطاقات ال�ضبابية فقد 
الدورة  ويف  الديكور،  بت�ضميم  للمهرجان  االأوىل  الدورة  �ضاركت يف 
الثانية بن�ض م�ضرحي هو »عزف منفرد« والذي يناق�ض العديد من 

الق�ضايا وال�ضراعات االجتماعية يف الوطن العربي.
االجتماعية  وال�ضراعات  الق�ضايا  من  عددا  امل�ضرحية  تعالج 
املراأة  ال�ضباب وهمومهم، وق�ضايا  العربي، خا�ضة ق�ضايا  العامل  يف 
وحقوقها و�ضراعاتها مع املجتمع، اإىل جانب مناق�ضة ق�ضايا الرجل 

وامل�ضوؤوليات التي تقع على عاتقه.
عرب  �ضارك  قد  االطلنطي  �ضمال  كلية  فريق  اأن  بالذكر  جدير 
على  »�ضبابنا  اجلامعي  امل�ضرح  ملهرجان  الثانية  الدورة  فعاليات 
�ضوؤون  بتنظيم مركز  املا�ضي،  اأبريل  �ضهر  انطلق يف  الذي  امل�ضرح«، 

امل�ضرح.
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المسرح المتنقل.. لمحاربة التطرف 
بالمناطق النائية .. وتحقيق العدالة 

الثقافية

مركز »حسن المنيعي« يقدم ليالي 
ثقافية رمضانية لمناقشة قضايا مسرحية

المغرب:مصر:

المسرح بطعم رمضان.. ومن كل بيت حكاية
لبنان:

للفنون%  تريو  و%جمعية  اإ�ضطنبويل%  %م�ضرح  اإدارة  اأطلقت 
التوايل  على  الثانية  لل�ضنة  املجاين%  اللبناين  الوطني  و%امل�ضرح 
عرو�ضًا حكواتية %اليف% عرب االإنرتنت حتت �ضعار %من كل بيت 
اإىل  احلكواتيني  من  الفي�ضبوك  عرب  املبا�ضر  بالبث  وذلك  حكاية% 
عرب  وال�ضينما  %امل�ضرح  برنامج  �ضمن  رم�ضان  �ضهر  خالل  املنازل 
لالأطفال،  تدريبية  عمل  ور�ضات  اقامة  يت�ضمن  والذي  االإنرتنت%، 
اىل  االإنرتنت،  عرب  ال�ضيناريو،  وكتابة  الر�ضم،  تتناول  وال�ضباب، 
فيلم  اإنتاج  يت�ضمن  الذي  ال�ضباك%  %من  م�ضروع  تنفيذ  جانب 
�ضينمائي ق�ضري عرب املوبايل، مع دعوة املهتمني اىل ت�ضوير مقطع 

فيديو بالهاتف املحمول من �ضرفات منازلهم.
 على اأن يت�ضمن ال�ضريط، ق�ضة، اأو اغنية، اأو ق�ضيدة، اأو عزفًا 
اجلمعية  اأطلقت  كما  الدقيقتني.  يتخطى  ال  اأن  ويجب  للمو�ضيقى، 
عرب موقعها االإلكرتوين عرو�ضًا لالأفالم ال�ّضينمائية الق�ضرية والتي 

ياأتي تفعيل دور امل�ضارح املتنقلة �ضمن ا�ضرتاتيجية وروؤية جديدة 
امل�ضارح  قوافل  بداأت  حيث  املتطرفة،  االأفكار  وت�ضحيح  ملواجهة 
املتنقل تطوف كل اأنحاء م�ضر لن�ضر التنوير والوعي من خالل برامج 
فى  قفزة  وتعد  كافة،  والفن  الفكر  اأ�ضكال  ت�ضم  متنوعة  اإبداعية 
ونافذة  امل�ضرى  املجتمع  اأطياف  بني  الثقافية  العدالة  م�ضار حتقيق 
لو�ضول املنتج الثقافى اإىل القرى والنجوع واملناطق احلدودية واالأكرث 

احتياجا.
وذلك مع ا�ضتمرار اجلهود لتنفيذ م�ضار حتقيق العدالة الثقافية 
م�ضارح  �ضتة  بتفعيل  الثقافة  وزارة  قامت  املختلفة  املحافظات  بني 
النائية  املناطق  فى  االإبداع  األوان  خمتلف  خاللها  من  تقدم  متنقلة 
بواقع م�ضرح  امل�ضارح  توزيع  بربوع م�ضر، حيث مت  واالأكرث احتياًجا 
اإقليم القاهرة  اإقليم من االأقاليم الثقافية الرئي�ضة ال�ضتة وهى  لكل 
غرب  ال�ضعيد،  جنوب  ال�ضعيد،  و�ضط  ال�ضعيد،  و�ضمال  الكربى 

الدلتا، �ضرق الدلتا، والقناة و�ضيناء. 
وقد انتقلت امل�ضارح املك�ضوفة اإىل حمافظة مر�ضى مطروح، وت�ضري 
االإح�ضاءات اإىل اأن ن�ضبه االإقبال على م�ضاهدة امل�ضارح مرتفع، مع 
بن�ضبه  امل�ضاهدين  بتواجد  بال�ضماح  الوزارة  رئا�ضة  اإر�ضادات  اتباع 
%50 فقط، مع تطبيق كل االإجراءات االحرتازية خوًفا من االإ�ضابة 

بفريو�ض كورونا.
املوهوبني  واكت�ضاف  رعاية  اإىل  املتنقلة  امل�ضارح  تهدف  كما 
والفنية  الثقافية  فعالياتها  توا�ضلت  حيث  باملحافظات،  واملبدعني 
على امل�ضرح املتنقل بفرع ثقافة الوادى اجلديد، وذلك حر�ضًا على 
بناء الوعى االإن�ضانى ملحاربة الفكر املتطرف باملناطق النائية ون�ضر 

االأفكار االإيجابية وحتقيق العدالة الثقافية.

ا�ضت�ضاف مركز ح�ضن املنيعي للبحث امل�ضرحي والتبادل الثقايف 
بطانطان بال�ضحراء املغربية، الكثري من املوائد النقا�ضية يف امل�ضرح 
والكتابة االبداعية يف �ضهر رم�ضان املبارك حيث قدم موؤخرا �ضيفا 
متميز:  مو�ضوع  يف  اخلطاب،  وحتليل  البالغة  تخ�ض�ض  يف  متميزا 
وياأتي  ال�ضرد احلديث.  اإىل  امل�ضرح  االأر�ضطية من  ال�ضعرية  البالغة 
ويقدمها  يعدها  التي  ثقافية«،  »ليايل  املركز  �ضل�ضلة  �ضمن  اللقاء 
الفنان والباحث املختار الع�ضري، رئي�ض مركز ح�ضن املنيعي باملغرب.
 وقد ا�ضت�ضاف الربنامج يف اأوىل حلقاته التي تقدم مبا�ضرة على 

�ضفحة املركز مبوقع التوا�ضل االجتماعي الفاي�ضبوك.
امل�ضرح  مو�ضوع:  ملناق�ضة  زيطان  حممد  الفنان  �ضيقدم  كما 
الكتابة  االأخري يف  ال�ضوء على جتربة هذا  وت�ضليط  م�ضتمرة،  كتابة 
املتو�ضط%  %�ضيدة  مثل  موؤلفاته  من  عدد  خالل  من  امل�ضرحية، 

و%مقال افتتاحي%، ومدى تاأثر امل�ضرح بجائحة كرونا وغريها.
والباحثني  واملبدعني  الفنانني  من  طويلة  قائمة  تزال  وال  هذا 
العرب على موعد مع هذه ال�ضل�ضلة التي اأطلقها مركز ح�ضن املنيعي 

باملغرب.

بدورته  الق�ضرية  لالأفالم  الدويل  ال�ضينمائي  �ضور  مهرجان  يف  �ضاركت 
موؤ�ّض�ض  واأكد  للفنون.  تريو  اإنتاج  من  ق�ضرية  اأفالم  وجمموعة  الثامنة، 
%امل�ضرح الوطني اللبناين% املمثل واملخرج قا�ضم اإ�ضطنبويل »اأنه وب�ضبب 
الظروف التي تعاين منها الب�ضرية نحاول اال�ضتمرار والتاأقلم مع كل هذه 
الظروف ال�ضعبة نعمل دائمًا على فتح �ضلة و�ضل بني الفنانني واجلمهور 

كي يبقى الفن يجمعنا %.
وتهدف جمعية تريو للفنون التي يقودها ال�ضباب واملتطوعون اإىل اإن�ضاء 
م�ضاحات ثقافية حرة وم�ضتقلة يف لبنان من خالل التدريب الفني لالأطفال 
املهرجانات  وتنظيم  الثقافية  امل�ضاحات  وتاأهيل  فتح  واإعادة  وال�ضباب، 
تبادلية مع مهرجانات دولية  �ضبكات  ن�ضج  و  الفنية،  واملعار�ض  واالأن�ضطة 
وفتح فر�ضة للمخرجني ال�ضباب لعر�ض اأفالمهم، وتعريف اجلمهور بتاريخ 

ال�ضينما والعرو�ض املحلية والعاملية.
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أ.نسيمة أبرحوس

2021 الـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــيـــــــــــــة  الــــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــريــــــــــــــحــــــــــــــات  أجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــل 

االزيــــاء

حالة ال�ضلل العام يف فرن�ضا ب�ضبب جائحة الكورونا، واإغالق املحال العامة والنوادي 
مينع  مل  ذلك  كل  الفرن�ضية،  واملدن  بباري�ض  الكوافري  �ضالونات  واإقفال  وامل�ضارح، 
م�ضممي الت�ضريحات وق�ضات ال�ضعر من طرح الكثري من املوديالت، مبا فيها عرو�ض 

عرب النت.
اأمامك �ضيدتي، جمموعة منوعة وكبرية لتختاري منها ما يتنا�ضب مع ذوقك ورغبتك 

يف اإطاللة مميزة.
هناك  اأي�ضا  لل�ضهرات..  راقية  موديالت  للنهار..وهناك  حفيفة  ت�ضريحات  هناك 

ت�ضريحات للعرائ�ض.. اأي�ضا هناك موديالت لل�ضعر الطويل
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ــيــــمــــيــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــّي ــلــ ــــعــ ــّت واقــــــــــع الـــــمـــــنـــــاويـــــل الــ

أ.عربيّة القضقاضي

 كاتبة من تون�س

ال ميكن الأّمة ما اأن تنه�ض باأفرادها وترتقي 
مناهجه  تطّور  وال  بالّتعليم  تعتني  ال  وهي  بهم 
التكنولوجّي  االنفجار  مع  متالئمة  تكون  حّتى 

اّلذي يعي�ضه العامل منذ عقود.
تدّر�ض  اّلتي  املناهج  بني  الّتنافر  هذا  لعّل 
جعلنا  ما  هو  ومتطّلباته  الواقع  رهانات  وبــني 
نتطّرق اإىل هذه امل�ضاألة فف�ضل املناهج الّتعليمّية 
عن  وعجزها  العربّية  الــّدول  تخّلف  اإىل  يــوؤّدي 

االلتحاق مب�ضاّف دول ال�ّضمال.
اإّن هذا االإ�ضكال يظهر جلّيا متى اأمّت الطلبة 
احلياة  مــعــرتك  يف  ــوا  ودخــل الــعــايل  تعليمهم 
اأال وهي البطالة،  حيث يتلّقون اأوىل �ضدماتهم 
اأّنها  اإاّل  العامل  دول  كّل  يف  منت�ضرة  كانت  واإن 
ظاهرة م�ضتفحلة اأ�ضا�ضا يف العامل العربّي، ولها 
املهّم�ض واملفّقر  ال�ّضباب  تداعيات خطرية على 
فكرّيا ومادّيا، مع �ضعوره البغي�ض بعدم االنتماء 
البع�ض  فاز  ورمّبــا  امل�ضري،  و�ضبابّية  والف�ضل 
اأقّل  يكون  عمل  يف  اأو  �ضه  تخ�ضّ غري  يف  ب�ضغل 

من م�ضتواه املعريّف.
ولعّل هذه الّنتائج املوؤملة قد ارتبطت اأ�ضا�ضا 

على  ترتكز  اّلتي  العقيمة  الّتعليمية  باملناهج 
اجلوانب الّنظرّية ال العملّية واإن ا�ضتغل الّطالب 
ما  بــني  الــفــرق  �ضيالحظ  فــاإّنــه  �ضه  تخ�ضّ يف 

اروخّي للعلم. له معرفّيا وبني الّتقّدم ال�ضّ ح�ضّ
توجيه  اإىل  ت�ضع  مل  بالية  تعليمّية  مناويل 
الطاّلب نحو اعتماد اآلّية الّتفكري، واإمّنا رّكزت 
على الّتلقني دون نقد واإبداء راأي فرنى الّطالب 
يجرّت ذلك اجرتارا حفظا دون فهم وا�ضتيعاب.

الــطــاّلب  يــعــّود  مــا  هــو  الــّنــاجــح  املنهج  اإن 
الّتدّبر  على  وحّثها  العقل  ملكة  ا�ضتخدام  على 
الّتقرير  على  الــقــدرة  المــتــالك  والّتمحي�ض 
املدّر�ضني  له من قبل  يقال  بكّل ما  القبول  دون 
جند  ولذلك  البديهّية  امل�ضّلمات  من  واعتباره 
الّدول االأجنبّية متمّتعني ب�ضخ�ضّية  ال�ّضباب يف 
االأ�ضرة  دور  هنا  ويظهر  الّطفولة  منذ  قيادّية 
فهي املدر�ضة االأوىل امل�ضوؤولة عن جناح الّطفل 

يف الّتاأقلم مع احلياة مبختلف م�ضاعبها.
اإّن هذا القطاع يعاين من اأزمٍة تنخر اأ�ض�ضه 
رغم حماوالت االإ�ضالح والرّتميم ال�ضعيفة اّلتي 
فاإذا  امل�ضامني،  عن  وتغافلت  بال�ّضكل  اهتّمت 

اجلامعّي  الّتوجيه  يف  املتوّفرة  َعب  ال�ضُّ الحظنا 
�ضرنى اأّنها ال تتما�ضى مع متطّلبات �ضوق ال�ّضغل 
ال�ّضوارع  الفراغ وملئ  ل�ضّد  اإاّل  وكاأّنها مل تو�ضع 
ــّزواج  ال �ضّن  تــاأّخــر  وبالّتايل  املعّطلني  بقوافل 
باملكتئبني  الّنف�ضّي  الطّب  عــيــادات  واكتظاظ 
امل�ضتقبل.  الواقع وبذخ  االأمل يف رخاء  وفاقدي 
بركب  االلتحاق  ال  ت�ضتطع  مل  اأّنها  نرى  ولذلك 
واإك�ضابها  هوّيتها  على  احلفاظ  وال  احل�ضارة 
وحتديث  احلديث  تاأ�ضيل  عرب  ع�ضرّية  روحــا 
االأ�ضيل. فال بّد اإذن من مراجعة هذه املناويل 
الّتفاعل  تتجاوز اجلمود نحو  واإ�ضالحها، حّتى 
وتعزيز  هــو م�ضقط  مــا  كــّل  ورفــ�ــض  االإيــجــابــّي 
الفكرّية  الّتحّوالت  اأمام  مود  ال�ضّ على  قدرتها 
والّتكنولوجّية، من جهة اأخرى ال ميكن احلديث 
بني  التكافوؤ  حتقيق  دون  الّتعليم  جـــودة  عــن 
الّتكنولوجّية  الو�ضائط  ا�ضتخدام  يف  اجلهات 
الرّتبوّية  للموؤ�ّض�ضات  الّتحتّية  البنى  وحت�ضني 

دون متييز �ضلبّي يق�ضي املناطق املهّم�ضة.
املهنّي  الّتكوين  تفعيل  اإىل  احتجنا  ــا  ورمّب
الّتوجيه  م�ضارات  من  هاّما  م�ضارا  واعتباره 
الــفــاعــلــة واملــرتــبــطــة ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــالــواقــع 
العملّي والّتطبيقّي حلاجة املجتمع اإىل اأ�ضحاب 

نائع. ال�ضّ
الّدولة  ركائز  من  اأ�ضا�ضّية  ركيزة  فالّتعليم 
اّلتي حترتم اأفرادها وترى الّراأ�ض املال الب�ضرّي 
جيال  �ضينتج  ــه  الأّن فيه  فت�ضتثمر  فيها  ما  اأهــّم 

قادرا على نحت مالمح امل�ضتقبل بكّل و�ضوح.
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يوم االربعاء20 يناير املا�ضي، اأ�ضدر ق�ضر االإليزيه بيانا باأن املحامي الفرن�ضي �ضتورا قدم 
تقريره حول: اال�ضتعمار، وحرب االإ�ضتقالل اجلزائري، ت�ضمن تو�ضية بعملية االإعرتاف بحرب 
رمزية  خطوات  التقرير  ت�ضمن  اجلزائر(،  حرب  الفرن�ضيون  ي�ضميها  كان  )التي  اال�ضتقالل 

لكنها ال تت�ضمن تقدمي ماكرون اعتذارا فرن�ضيا عن حرب اجلزائر. 
اأم�ضى ن�ضف عمره يف  الذي  املحامي  �ضتورا  اقرتحا  التي  الرمزية  تلك اخلطوات  ماهي 
درا�ضة حرب اجلزائر؟ وهل ميكن للجزائريني ان يكتفوا بذلك بعد اأ�ضواأ اإ�ضتعمار عرفته بلدا 

يف العامل الثالث الذي ا�ضتمر 132 عاما؟ 
ومن بوادر ح�ضن النية �ضي�ضارك ماكرون يف احياء ذكرى ال�ضتني ملجارز باري�ض، التي قتل 
ت�ضرين االول،  اكتوبر/   17 الإ�ضتقالل اجلزائر يف  املوؤيدين  املتظاهرين  الع�ضرات من  خاللها 
�ضابط  اي  فرن�ضا  تقدم  ومل  ال�ضني.  نهر  االآخر يف  بالبع�ض  واألقي  لل�ضرب،  بع�ضهم  وتعر�ض 
�ضرطة للعدالة عن هذه اجلرائم رغم ان العديد منها وقع على مراأى من اجلمهور، كما انها مل 

تدفع اي تعوي�ض لذوي ال�ضحايا.
الفرن�ضي  التعذيب، وكذلك  بو منجل حتت  املحامي اجلزائري علي  بقتل  فرن�ضا  اعرتاف 

املوؤيد ال�ضتقالل اجلزائر موري�ض اأودان.
يخ�ض  عالقة.  تاريخية  ملفات  اربع  حول  وفرن�ضا  اجلزائر  تتفاو�ض  م�ضت  �ضنوات  منذ 
اأولها االأر�ضيف اجلزائري الذي ترف�ض فرن�ضا ت�ضليمه، ويتعلق امللف الثاين باإ�ضرتجاع جماجم 
قادة الثورات ال�ضعبية اجلزائرية خالل فرتة اال�ضتعمار. اما امللف الثالث فيت�ضل بالتعوي�ضات 
ل�ضحايا التجارب النووية يف ال�ضحراء اجلزائرية. امللف الرابع يت�ضل باملفقودين خالل ثورة 

التحرير.   
اجيب  »لن  احتفايل:  جتمع  يف  تبون  احلميد  عبد  الرئي�ض  قال  حتى  التقرير  ن�ضر  اأن  ما 
انا فقد  اأما  ل�ضوؤونه اخلا�ضة و�ضوؤون بالده،  به  الفرن�ضي على تقريره، ولي�ضتخدم ما  الرئي�ض 

انتخبت من قبل ال�ضعب ولي�ض يل مرجع �ضواه«. 
غري  التقرير  ان  قالوا  الذي  اجلزائريني  امل  خيبة  �ضتورا  تقرير  اأثار  اأخرى  جهة  من 

مو�ضوعي، ودون التوقعات الأنه ي�ضع اجلالد وال�ضحية على امل�ضاواة. 
بكل تفا�ضيل ما قامت به الدولة الفرن�ضية، ومن مليون م�ضتوطن، الذين ا�ضتولوا على كل 
االرا�ضي ال�ضاحلة للزراعة وا�ضتخدموا فيها اجلزائريني كعبيد، لي�ض من ال�ضهل )م�ضاحلة 
اجلماعية،  املجازر  اجلزائر  عرفت  والعبودية.  والدم  باملوت  مكتظة  كانت  اذا  الذاكرة( 

والتغييب الق�ضري، والتعذيب، والنفي. 
اجلزائر خرجت من احلرب ب�ضواعد ابنائها ولذلك مل يرتتب عليها دين للدولة امل�ضتعمرة، 
بقية الدول التي ا�ضتعمرتها فرن�ضا يدفعون كل عام حوايل خم�ضني مليار يورو ثمنا ملا تركته 

فرن�ضا من بنية حتتية.
وال�ضوؤال، هل اخلطوة التي خطاها ماكرون هي جللب ا�ضوات اجلزائريني يف االنتخابات 
�ضد ماري لوبن يف 2022، ام حل مل�ضكلة تثقل على �ضمري اجليل اجلديد يف فرن�ضا، ام الأ�ضباب 
اىل  ر�ضميا  الفرن�ضيني  الروؤ�ضاء  كل  زيارات  من  فالربغم  اقت�ضاديا؟  تنعك�ض  جيو�ضيا�ضية 
اجلزائر، مل يزر رئي�ض جزائري واحد فرن�ضا وعلى قول بومدين )لو كنت �ضاأموت وقالوا يل 

ال�ضفاء فرن�ضا ف�ضوف ارف�ض طلب احلياة(.

 أ. حميدة نعنع
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