
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس

K O U L  A L  A R A B

ثة
ثال

  ال
نة

لس
- ا

 20
21

ن  
يرا

حز
 - 

34
د  

عد
ال

N
o.

34
 - 

Ju
in

  2
02

1
Pr

ix
 5

 e
ur

os

نهاية حكم تل أبيب وطهران

الزي التقليدي الجزائري

وأصدقاؤه التجارة البينية العربيةالمقالح 
بــــــن فـــــــــروس كـــــورونـــــا 
ــبــــيــــع وفــــــــــــــــروس الــــتــــطــ

مـــــــــــــخـــــــــــــاطـــــــــــــر انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار 
الـــمـــخـــدرات فـــي الــعــراق

الحق في مواجهة اإلحتالل
فلسطن

جـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة ومـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات 
حـــــــــــــــاضـــــــــــــــر الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل





تبقى الق�شية الفل�شطينية دائم�، الق�شية التي حتظى بدعم وت�أييد جميع افراد ال�شعب 
العربي من املحيط اىل اخلليج، وهذا املو�شوع معروف للق��شي والداين. وعندم� تتعر�ض 
ار�ض فل�شطني لإحتالل م�، اأو ال�شعب الفل�شطيني لأي عدوان �شهيوين جتد ال�شعب العربي 
كله يلتف حوله ويدافع عنه وعن حقه الت�ريخي على اأر�شه، بعيدا عن اأي ت�شوي�ت م�شبوهة، 
وخ��شة م� ي�شمى »الأر�ض مق�بل ال�شالم« اأو بدعة »حل الدولتني«، مب� فيه� »مب�درة ال�شالم 

العربية« ال�شيئة ال�شيت.
تهجري  وح�ولت  موؤخرا،  املحتلة  ب�لقد�ض  اأهلن�  على  ال�شهيوين  العدوان  بداأ  عندم� 
القد�ض  �شوارع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبن�ء  على  والإعتداء  جراح،  ال�شيخ  حي  اأه�يل 
العتيقة، واإقتح�م جم�ميع غالة امل�شتوطنني وال�شرطة ال�شهيونية ب�ح�ت امل�شجد الأق�شى، 
اأر�شه وعن حقوقه وعن ام�كنه املقد�شة، يف ظل  الفل�شطيني مدافع� عن  ال�شعب  اإنتف�ض 
ت�أييد �شعبي عربي كبري، ترافق مع اإجم�ع الراأي الع�م الدويل على وح�شية ال�شه�ينة، حيث 
ك�نت تت�شدر �ش��ش�ت التلفزيون�ت الع�ملية اأخب�ر و�شور قمع ال�شعب الفل�شطيني، والعدوان 

ال�شهيوين الب�شع على املدنيني الفل�شطينيني يف القد�ض والأق�شى وال�شيخ اجلراح.
العربية  التجمع�ت  واأي�ش�  الغربية،  ال�شفة  اأنح�ء  الب��شلة �شملت ك�فة  الإنتف��شة  هذه 
الع�م  الراأي  من  وت�أييدا  وقبول  تفهم�  وجدت  التي  الإنتف��شة  هذه   ،48 فل�شطني  داخل 
الدويل، واإدانة وا�شعة �شد العن�شرية ال�شهيونية على العرب يف فل�شطني، اأدت اىل اإجب�ر 
احلكوم�ت ب�لع�مل كله على مط�لبة الكي�ن ال�شهيوين بوقف العدوان، وعدم تهجري اأه�يل 

ال�شيخ جراح، والوقف الكلي لالإ�شتعم�ل املفرط للقوة �شد ال�شعب الفل�شطيني. 
بعده�، ت�ش�عد املوقف ع�شكري� بني املق�ومة الفل�شطينية يف غزة والعدو ال�شهيوين، 
من  ال�شواريخ  واإطالق  غزة،  يف  اأهلن�  على  اجلوية  والغ�رات  الق�شف  عملي�ت  وبداأت 
املق�ومة ب�إجت�ه الرا�شي الفل�شطينية املحتلة لحق�، اأدت اىل اإنحراف اإهتم�م الراأي الع�م 
ال�شهيوين  الكي�ن  حق  عن  وخجولة  مرتددة  وت�شريح�ت  مواقف  ت�شدر  وبداأت  الدويل، 
ب�لدف�ع عن نف�شه اأم�م ال�شواريخ التي تنطلق من غزة. هن� ل ميكن اإل ان ن�شع عالم�ت 
ا�شتفه�م عن الهدف من هذا الت�شعيد ال�شهيوين، ومل�ذا اإندفعت حركة حم��ض يف هذه 
بعده�  وبداأت  �شخ�شي�؟  ولنتني�هو  ال�شهيوين  للكي�ن  جن�ة  طوق  �شكلت  التي  املواجهة 
التحرك�ت الدولية و الإقليمية والعربية للعمل على وقف اإطالق الن�ر، بعد اأن تكبد ال�شعب 
الفل�شطيني خ�ش�ئر كبرية ب�لأفراد و البنى التحتية، مع عدم تقدمي اأي �شم�ن�ت وا�شحة 

حول اأه�يل ال�شيخ جراح، اأو اإنته�ك حرمة امل�شجد الأق�شى!! 
اإنن� نرى اأن وقف اإطالق الن�ر الغ�م�ض دون اأي �شم�ن�ت وا�شحة لل�شعب الفل�شطيني، 
الأنف��ض  لإلتق�ط  فر�شة  لنتني�هو  واأعطي  الوا�شعة،  الإدان�ت  من  ال�شهيوين  العدو  جنب 
�شي��شي� بعد ف�شله يف ت�شكيل حكومة �شهيونية جديدة، وت�أجيل املالحق�ت الق�ش�ئية �شده 
ل�ش�لح  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  حتت  من  الب�ش�ط  ل�شحب  وحم�ولة  الف�ش�د،  بجرم 
الفل�شطيني، وبدا وا�شح� ان هن�ك م� ميكن  البيت  ال�شرخ داخل  حركه حم��ض، وتعميق 
ان ن�شميه امل�ش�لح القليمية التي اأدت اىل الت�شعيد الع�شكري، واأو�شلت وقف اإطالق الن�ر 

الغ�م�ض واملبهم.
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 مكتب لبن�ن  م�يز الدهمي  مكتب م�شر  هويدا عبد الوه�ب   مكتب الردن  غ�دة حاليقة  مكتب ال�شودان  معت�شم الزاكي
  مكتب فل�شطني  وف�ء ر�شيد  مكتب تون�ض  �شن�ء ج�ء ب�هلل  مكتب اجلزائر  اإن�ش�ف �شل�شبيل 

�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

ــــل  ــــعـ ــــشـ هـــــــــــــل يـ
ــنـــهـــضـــة  ســـــــد الـ
فــتــيــل الـــحـــرب؟

ي�ش�رك به� الكثري من ال�شدق�ء الكت�ب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخل�لق  م�زن الرم�ش�ين  م�يز الدهمي  �شف�ء البيلي  خليل مراد  زي�د املنجد

  عبد الن��شر �شكرية  ن�شرين الدب�بي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإي�د �شليم�ن  جميدة بن كريان 
ليلى قريي  نزهه عزيزي   عربية الق�ش�ق�شي    هالل العبيدي   ن�شيمة اأبرحو�ض  �شلمى بن عمر  عالء التميمي  

ق��ب��ل ت���أ���ش��ي�����ض دول����ة ال��ك��ي���ن 
ينت�شرون  اليهود  ك�ن  ال�شهيوين، 
الأدي���ن  �ش�أن  �ش�أنهم  بالدهم  يف 
بلفورالوعد  اإعط�ء  الأخرى، وعند 
لهم مبنحم اأر�ض فل�شطني لإق�مة 
دولة يهودّية عليه�، زعموا ب�أّن هذه 
دولتهم كم� هو مذكوٌر يف التوراة، 
مع العلم ب�أّن اأر�ض فل�شطني اأر�ض 
اأر�شه�  ومن  ال�شم�وية،  الدي�ن�ت 
ان��ت�����ش��رت ال���دي����ن����ت ع��ل��ى وج��ه 

الأر�ض.

هجرة اليهود العرب 
إلى دولة الكيان بين زيف الرواية، وواقع الحكاية

استئناف الرحالت الجوية الدولية 
في إطار الفتح الجزئي للحدود الجزائرية



فرن�ش� و الحت�د الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريك�: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�شر: 12 جنيه    ال�شعودية: 10 ري�ل    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دين�ر    الم�رات: 10 درهم    ُعم�ن: 1 ري�ل    اليمن: 100 ري�ل    �شوري�: 60 لرية   لبن�ن: 2000 لرية    
الردن: 1 دين�ر    فل�شطني: 2 دولر   ليبي�: 5 دين�ر    اجلزائر: 5 دين�ر    املغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دين�ر

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(
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حـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــخ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح: 
منه انطلقت الشرارة، وإليه تعود!! 16

عـــــــــلـــــــــى أبــــــــــــــــــــــــــواب االنــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات: 
الـــمـــشـــهـــد الــــحــــزبــــي فــــي الـــمـــغـــرب 18

إســـــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــل و  فــــــــــــــــلــــــــــــــــســــــــــــــــطــــــــــــــــن 
تـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــة

ــــزو واالحــــــتــــــالل االمــــريــــكــــي عــلــى  ــــغـ أثــــــر الـ
تـــحـــطـــيـــم الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع الـــعـــراقـــي
نـــــهـــــايـــــة حـــــكـــــم تــــــــل أبـــــــيـــــــب وطـــــــهـــــــران
تـــــــــــرويـــــــــــض الـــــــــــــشـــــــــــــارع الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي
قـــــــــــــــــــــــــــــــــراءة مـــــــــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدوان

فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــســــــــــــــــــطــــــــــــــــــن وإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــارة الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة
ــا وفــــــــروس الــتــطــبــيــع ــ ــــورونـ بــــن فـــــــروس كـ
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للتوتر  رئي�شية  وجم�لت  متعددة  ف�ش�ءات  اإىل 
الكثري  يرى  الفل�شطيني،  الإ�شرائيلي  وال�شراع 
ف��شلة.  »دول«  ع��دة  ت��ع���دل  انه�  اخل���راء  م��ن 
الت�شوية  ببع�ض  احل�يل  القت�ل  انتهى  لو  وحتى 
وتنطوي  ال�شالم  نحو  تتحرك  اأنه�  يبدو  التي 
على بع�ض الت�شريح�ت املعت�دة للنواي� احل�شنة 
النه�ئية  النتيجة  ف����إن  املطمئن،  واخل��ط���ب 
حل«  »ل  تكون  اأن  الأرج��ح  على  تبدو  احلقيقية 
م�  والفل�شطينيني،  اليهود  ب��ني  لالنق�ش�م�ت 
ي�شيف و�شع� حرج� اآخر لعدم ال�شتقرار الع�م 

يف املنطقة.
والعنف،  النف�ش�ل  اإىل  الدولتني  حل  ومن 
ال�شالم  وجهود  امل��شي  العنف  ت�ريخ  اأن  يبدو 
الف��شلة ك�نت مبث�بة حتذير وا�شح، اإذ ل توجد 
عندم�  اعتم�ده�،  ميكن  واح��دة  زمنية  نقطة 
عن  اإ�شرائيل  �شك�ن  من  اليهودي  اجلزء  ابتعد 
»حل الدولتني«. ويف الواقع، ل يزال العديد من 
اليهود »الإ�شرائيليني« يدعمون مثل هذا النهج 
نهج  اتب�ع  الآخرين  من  العديد  ويوؤيد  لل�شالم. 
اأكرث توازنً� جت�ه احلقوق الفل�شطينية و�شكل من 
اأ�شك�ل ال�شراكة اأو على الأقل التع�ي�ض ال�شلمي 

مع الفل�شطينيني الإ�شرائيليني.
ورغم ذلك يدعم العديد من »الإ�شرائيليني« 
ال��ي��ه��ود م��ف��ه��وم »اإ���ش��رائ��ي��ل« ك��دول��ة ي��ه��ودي��ة، 
و�شم  القد�ض،  على  لل�شيطرة  املطرد  والتو�شع 
العديد  وتع�ر�ض  الغربية.  ال�شفة  من  اأج��زاء 
�شكل  اأي  الإ�شرائيلية  ال�شي��شية  الف�ش�ئل  من 
ه��وؤلء  ك���ن  لقد  الفل�شطينية.  للدولة  حقيقي 
اليهود »الإ�شرائيليون« ع�ماًل مت�ش�عدا ب�إطراد 
يف �شي��شة الكي�ن املحتل، والنتخ�ب�ت الأخرية 
حكومة  ت�شكيل  ت�شتطع  مل  كي�ن�ت  اأفرزت  التي 
اجلولة  اأن  امل��وؤك��د  �شبه  وم��ن  اللحظة،  حتى 
زاد  قد  عددهم  اأن  تعني  العنف  من  الأخ��رية 
غ��زة«  »ح���رب  ب��دت  لقد  ك��ب��ري.  ب�شكل  ب�لفعل 
م�أزق  من  اخل��روج  يف  الكي�ن  دول��ة  لعجز  حال 

�شي��شي.
ي���ق���ول اخل���ب���ري ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال��دك��ت��ور 
ال�شهيوين  اليمني  الق�ش�ب:«اإن  عبدالوه�ب 
قد جنح بتفكيك الي�ش�ر ال�شهيوين الذي �شنع 
الذي  اليمني  مبنطق  حكم  واإن��ه  الكي�ن،  دول��ة 
احلكوم�ت  م��ن  العديد  ومتثله  م��زده��را  ب���ت 

ل ميكن لأحد اأن يتوقع نتيجة املواجهة التي 
اندلعت بني »حم��ض« يف غزة وقوات الحتالل 
 ،2021 م�ي�ض/م�يو   10 يف  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة«، 
العنف،  ه��ذا  لإن����دلع  ك��ث��رية  اأ���ش��ب���ب  فهن�ك 
يكمن اأغلبه� يف تغري قواعد اللعبة ال�شرتاتيجة 
لقد  الأو���ش��ط.  ال�شرق  يف  ا�شرتاتيجية  واجليو 
�شكلت النق�ش�م�ت يف �شفوف اجلبه�ت ال�شرق 
�شدوع�  وخ�رجي�،  داخلي�  املتعددة،  اأو�شطية 
متن�حرة،  كي�ن�ت  اإىل  الالعبني  ق��وى  �شظت 
على  حم�فظ�  بقي  »الإ�شرائيلي«  الحتالل  فال 
جبهته »ال�شهيونية« التي ت�شظت بني دولة دينية 
ودولة ع�شكرية ودولة مدنية ممثلة ب�جلم�ع�ت 

اليهودية وغري اليهودية التي جتنح لل�شالم. 
حيث  موحدة  الفل�شطينية  اجلبهة  تعد  ومل 
وفل�شطينيي  غ��زة  فل�شطينيي  اإىل  انق�شمت 
يف  يق�وم  وكالهم�  اهلل،  ورام  الغربية  ال�شفة 
داخله نزوع اإىل النق�ش�م ولأ�ش�ب خمتلفة. كم� 
مل تعد اجلبهة العربية اأو الدولية موحدة جت�ه 
الق�شية الفل�شطينية، فرتاجعت مواقف البع�ض 
حلف�ء  قب�شة  وت��راخ��ت  الجت���ه���ت،  مبختلف 
ال�ش�بق  يف  ك�نت  م��واق��ف  ولن��ت  »اإ���ش��رائ��ي��ل«، 
�شلبة وق��شية جت�ه هذا الطرف اأو ذاك، حتى 

ال�شرق الأو�شط نف�شه مل يعد كم� ك�ن.
التف�وؤل  الختي�ر بني  الآن  اأحد  ي�شتطيع  ول 
ويف  وا�شحة،  احتم�لت  اأ�ش��ض  على  والت�ش�وؤم 
الوقت نف�شه يرز خطر حقيقي يف افرتا�ض اأن 
اأي وقف لإطالق الن�ر اأو مف�و�ش�ت قد تكون حاًل 
دائم� للقوى التي حولت الأمل يف »حل الدولتني« 
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ب�قتدار.  ترامب  حقبة  ومثلته  ح�لي�  الوربية 
لكن اليمني ال�شهيوين مل يتمكن حتى الآن على 
ال�شهيوين  الع�م  ال��راأي  على  ال�شيطرة  ح�شم 
وهو نف�شه اأ�شحى مهددا بتن�مي �شلطة اليمني 
لن�  الديني املتطرف )احلريدمي( الذي ير�شم 

حكومة اآي�ت اهلل ال�شهيونية«.
والفل�شطينيني  اإ�شرائيل  من  كل  ويتق��شم 
ال��ط��وي��ل م��ن العنف  ال��ت���ري��خ  ال��ل��وم على ه��ذا 
القت�ل  جلولة  ب�لن�شبة  احل�ل  هو  كم�  املتكرر، 
لكن   .)2021 )م�يو/م�ي�ض  غزة  يف  الأخ��رية 
واقع احل�ل يوؤكد اأن الكي�ن املحتل يتحمل اجلزء 
الن  حتى  ا�شتع�شت  التي  امل�شكلة  من  الأك��ر 
على احلل. لقد ب�دلت »تل اأبيب« عملية ال�شالم 
وحت�شني الظروف املعي�شية والأمن القت�ش�دي 
على  ب�لرتكيز  »الدولتني«،  وحل  للفل�شطينيني 
الع�شكرية  القوة  وا�شتخدام  الأمنية  اإجراءاته� 
و���ش��ددت  الفل�شطينيني،  ���ش��د  اأك����ر  ب�شكل 
الت�شوية  من  ب��دل  يهودية«  »دول��ة  اإن�ش�ء  على 
يف  امل�شتوطن�ت  تو�شيع  على  و�شجعت  ال�شلمية، 
منطقة ال�شفة الغربية ويف القد�ض، م�شتخدمة 

»احلق�ئق على الأر�ض« كبديل لل�شالم. 
�شبب�  »الإ�شرائيلية«  ال�شي��شة  ك�نت  ورمب��� 
يكن  مل  ال��ذي  الفل�شطيني،  امل�شهد  تعقيد  يف 
النتف��ش�ت،  ك���ن��ت  فقد  من��وذج��ي���.  ب�لت�يل 
»حكومة«  اإىل  الفل�شطينية  احل��رك��ة  وتق�شيم 
ال�شفة  يف  �شعيفة  الفل�شطينية  لل�شلطة 
الغربية، و »حكومة حم��ض« ف�شاًل عن احل�شود 
الع�شكرية الكبرية يف غزة، كله� �شبب النهي�ر 
الدولتني احلقيقي، مب� يف  احتم�لت حلل  لأي 
ذلك مع�ملة »اإ�شرائيل« لغزة، وال�شم الزاحف 
جعل  نحو  والتحولت  الأر���ض،  على  واحلق�ئق 

»اإ�شرائيل« دولة يهودية.
النه�ئية هي و�شع يوجد فيه الآن  والنتيجة 
ل�  م��ع���دلت  خم�شة  اإىل  ث��الث��ة  ع��ن  يقل  ل  م��� 
هو  منه�  كل  العملي،  ب�ملعنى  الف��شلة«  »ال��دول 
يبدو  ال��ذي  والتوتر  لالنق�ش�م  رئي�شي  م�شدر 
اأنه من املرجح اأن يعيق اأي ت�شوية وظيفية دائمة 
بني اليهود الإ�شرائيليني والفل�شطينيني اإىل اأجل 

غري م�شمى يف امل�شتقبل، ميكن تلخي�شه�:
اأولأ: ينظر اإىل »دولة« الكي�ن املحتل وف�شله� 
وامل�ش�عدات  الإن�ش�ف  الفل�شطينيني  منح  يف 
على  والت�شوية  ال�شتقرار  جتلب  اأن  ميكن  التي 
ال�شي��شة  م� يع�دل حل الدولتني. لقد تراجعت 
الإ�شرائيلية من دميقراطية ف�علة اإىل �شيء بداأ 
اأكرث  ورك��زت  الفو�شى«،  »قر�شنة  من  يقرتب 
قوات  واختي�ر  الن��ت��ه���زي،  ال�شم  على  ف�أكرث 

الأمن وا�شتخدام القوة على عملية ال�شالم.
ث�ني�: ينظر اإىل »دولة« ال�شلطة الفل�شطينية 
توفري  يف  ف�شلت  وال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  يف 

ويف  �شعبه�.  يحت�جه�  التي  واحلوكمة  القي�دة 
حني اأن لدى ال�شلطة الفل�شطينية وفتح العديد 
من الأ�شوات وامل�شوؤولني الأكف�ء والنزيهني، اإل 
معظمه�  �شعيفة،  القي�دة  هذه  من  الكثري  اأن 
�ش�خ وكر يف ال�شن »احلر�ض القدمي«، واإدارات 
الكف�ءات  ت�شتطع  ومل  ك��ف��وؤة.  وغ��ري  ف������ش��دة، 
�شلطة،  اأي  مع  قدم�  امل�شي  والأجي�ل اجلديدة 
اإىل  الو�شول  من  نف�شه�  ال�شلطة  تتمكن  ومل 
كثري من  العمل يف  والع�طلني عن  ال�شب�ب  فئة 

الأحي�ن حتت �شن الثالثني.
حم��ض  يف  الث�لثة  امل��ع���دل��ة  تتمثل  ث���ل��ث���: 
متزايدة  م�شتوي�ت  على  اعتمدت  التي  بغزة، 
من املق�ومة اأدت حتم� اإىل رد فعل »اإ�شرائيلي« 
توفر  ل  ك�نت  »اإ�شرائيل«  اأن  وال��واق��ع  عنيف. 
فر�شة دون ا�شتفزاز قوى املق�ومة الفل�شطينية، 
وم�شتوى  ع�لية،  �شك�نية  كث�فة  ذات  مدينة  يف 
معي�شي متدين، اإ�ش�فة اإىل خالف�ت ه�ئلة بني 
الب�ب  فتح  م�  الفل�شطينية،  وال�شلطة  حم��ض 
بني  الن�����ش��ق���ق  ع���ززت  اإقليمية  ق��وى  ل��دخ��ول 
اإدارة حم��ض يف  لف�شل  لقد ك�ن  الفل�شطينيني. 
توحيد ال�شف الفل�شطيني، �شبب� مهم� يف عدم 
قي�م دولة فل�شطينية موحدة حتى مع الظروف 

الق�هرة للفل�شطينيني. 
مزيج  م��ن  الرابعة  املع�دلة  تتكون  راب��ع���: 
يف  يعي�شون  الذين  الفل�شطينيني  املواطنني  من 
»اإ�شرائيل« وخ�رج ال�شفة الغربية وقط�ع غزة. 
يف حني اأنهم منق�شمون وبداأوا فقط يف الظهور 
يتف�علون  فهم  فع�لة،  �شي��شية  هوية  اأو  ككتلة 
خطريا،  متييزا  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م  حقيقة  م��ع 
ووجودهم كطبقة منف�شلة داخل »دولة يهودية« 

ب�شكل متزايد ولديهم و�شع وحقوق غري موؤكد.
ب�لدور  تتمثل  اخل�م�شة  املع�دلة  خ�م�ش�: 

جنب  اإىل  جنًب�  القد�ض،  يف  للدين  املوؤكد  غري 
مع بيت حلم وبع�ض املزارات وامل�ش�جد واملع�بد 
اأو حركة  دولة  لي�ض  ف�لدين  الأخ��رى.  اليهودية 
متزايد  ب�شكل  يق�شم  لكنه  متم��شكة،  �شي��شية 
اليهود »الإ�شرائيليني« والفل�شطينيني على اأ�ش�ض 
دينية. والعنف والتظ�هر حول احلق يف امل�شجد 
الأق�شى )احلرم ال�شريف( اأو احلرم القد�شي، 
من  الفل�شطينيني  لإخ���راج  املبذولة  واجل��ه��ود 
واجل��دل  املدينة،  و�شواحي  ال�شرقية  القد�ض 
حول جعل القد�ض ال�شرقية ع��شمة فل�شطينية، 
خ��شة يف املدينة القدمية ك�نت جميعه� ح�جزا 

ح��شم� وث�بت� اأم�م اأي ت�شوية دائمة.
يبدو  ت�أثري  املع�دلت  مع�دلة من هذه  ولكل 
والعنف  التوتر  م�ش�در  مع  يتف�عل  اأن  مرجح� 
الأخرى يف املنطقة، التي تتنوع فيه� التداعي�ت، 
يف  واحل��رب  لبن�ن،  يف  والنهي�ر  الفو�شى  من 
�شوري�، وعدم ال�شتقرار يف الأردن، والتوترات 
وال�شتقرار  ال��ع��راق،  يف  والط�ئفية  العرقية 
لكل  ومي��ك��ن  امل��وؤك��د.  غ��ري  م�شر  يف  والتنمية 
منهم� التف�عل ب�شكل اأكر مع اجلهود الإيرانية 
عن  ف�شال  الإقليمي  دورهم�  لتو�شيع  والرتكية 
الولي�ت  بني  الإقليمي  النفوذ  على  التن�ف�ض 
املتحدة ورو�شي� وال�شني. بينم� يبدو من املرجح 
ت�شوية  اأي  اأم���م  الرئي�شية  احل��واج��ز  تظل  اأن 
اإ�شرائيل  �شيطرة  حتت  ودائمة  حقيقية  �شلمية 
ال�شرق  هو  هذا  ف���إن  الفل�شطينية،  والف�ش�ئل 
الأو�شط، لعبة تغريت قواعده� وتبدلت الأدوار 
وتن�ثرت  بني لعبيه�، وت�شظت جبه�ت قت�له�، 

م�ش�حله� بني �شرق وغرب.
   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   



 اإت��خ��ذت اأم��ري��ك��ا م��ن اأح����داث 11 اأي��ل��ول / 
الت��ه��ام��ات  ل��ت��وج��ي��ه  ذري���ع���ة   2001 ���ش��ب��ت��م��رب 
ل��ل��ع��راق ب��ع��الق��ة ق��ي��ادت��ه م���ع الإره��������اب، ج��اء 
املخابرات  رئي�س  تنث  ج��ورج  ذل��ك يف مذكرات 
اجل��دد يف  املحافظني  م��ذك��رات  ويف  الأمريكي، 
ادارة الرئي�س بو�س، لكنها مل تقدم الأدلة اإىل 
جمل�س الأمن بوجود لق�اءات بني قادة العراق 
والقاعدة، للتعار�س مع منهج احلكم يف العراق 
املعادي لتوجهات  املعروف بوطنيته وعلمانيته 
ال�شتخبارات  تقارير  ولكن  املتطرفة،  القاعدة 
التي ثبت كذبها فيما بعد، �شكلت ا�شا�س اتهام 

العراق باإمتالكه اأ�شلحة التدمري ال�شامل.
ال��ع��راق يف  الأمريكية بغزو  ال��ق��وات  ب���داأت   
20 �شباط 2003، دون تفوي�س اممي وا�شتنادا 
اىل �شيناريو و�شعه )مركز الدرا�شات الغربية( 
بعد درا�شة لطبيعة املجتمع العراقي التي يراد 
متزيقه وتفتيت دولته، بتفجري الكراهية بني 
كانت موؤتلفة  التي  املختلفة،  الب�شرية  املجامع 
يف اط���ار وط��ن��ي، ف��ج��اء الح��ت��الل وف���ق تعبري 
 »2003 ع���ام  ب��ع��د  م��ا  ع���راق  املجتمع يف  »اب����ادة 
حيث مت هدم قيم الت�شامن وعالقات اجلرية 
املذاهب، وبناء نظام  ال�شكنية وبني  يف الحياء 

السياسة

وزرع  وال��دي��ن��ي��ة،  والنف�شية  امل��ادي��ة  احل��واج��ز 
الرت���ي���اب���ي���ة واخل������وف ب���ني الف�������راد يف احل��ي 
الواحد واملدينة الواحدة، وتفجري التناق�شات 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��ل��ب م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م 
وحدة  ا�شا�س  تعد  التي  وال�شيا�شية  الخالقية 
كيف  وال�����ش��وؤال  ومت��ا���ش��ك��ه.  ال��ع��راق��ي  املجتمع 
يحدث هذا؟  يقول مايكل اوترمان واآخرون يف 
لقتالع  متكاملة  خطة  العراق  )حمو  كتابهم 
اآخ�����ر(. م��ن خ���الل خ��ط��ة من�شقة  ع���راق وزرع 
ا�ش�س  ت��ف��ك��ي��ك  ت��ه��دف اىل  لع���م���ال خم��ت��ل��ف��ة، 
املجتمع وتدمري الت�شامن والهوية واملوؤ�ش�شات 
الج��ت��م��اع��ي��ة ووع���ي ال����ذات. واأن م��ا حت��ق��ق يف 
اجتماعية  اب��ادة  حماولة  �شكل  املحتل،  العراق 
ل��ي�����س ل��ل�����ش��ع��ب ال������ذي ب�����اب مم���زق���ا وم��ن��ه��ك��ا، 
وال����ش���ت���ي���الء غ���ري ال�����ش��رع��ي ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات 
املتتابعة  الدولة. واحل��روب والدمار والزم��ات 
والرهاب والنهب وتدخل دول اجنبية يف �شوؤون 
ال��ع��راق وح��رف جريان الأن��ه��ار التي ت�شب يف 
للبحث  اخل��ارج  اىل  املاليني  وت�شريد  اأرا�شيه، 
 )13( الأمريكية  القوات  واإط��الق  الم��ن،  عن 
اإىل  اأّدت  األف طن من القنابل العنقودية التي 
اإزالة مناطق �شكنية وا�شتخدمت �شواريخ كروز 

من البحر الأحمرانفلق منها )مليون ون�شف 
ال�شربات  اي�شا  املتفجرات(.  من  ب��اون  املليون 
ع�شرات  بلغت  كبرية،  خ�شائر  احدثت  اجلوية 
نتج  العراقيني،  واجلنود  املدنيني  من  الآلف 
املوؤ�ش�شات  انهيار  التدمري املختلفة  عن و�شائل 
واحالل  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

�شلطة طائفية يف البالد.
ك���ان ه���دف الح���ت���الل الأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق، 
هذا  ولتحقيق  الوطنية،  ال�شلطة  تدمري  ه��و 
الهدف، اأ�شدر )بول برمير( احلاكم المريكي 
العراقية،  ال��دول�����ة  منظومات  باإجتثاث  ام���را 
اآلف  على  ال�شلبية  اآث���اره  ال��ق��رار  لهذا  ك��ان  اإذ 
من  ا�شتبعادهم  نتيجة  العمل  ع��ن  العاطلني 
واعتقالهم  ومالحقتهم  احلكومية  وظائفهم 
وجت��م��ي��د ع���ق���ارات���ه���م، ث���م اأم�����ر ب��ح��ل اجل��ي�����س 
وكانت  وال�شرطة  الأمنية  والأج��ه��زة  العراقي 
له ا�شتياء �شعبي وعربي بالغ، لأنه اإلغاء ملظاهر 
���ش��ي��ادة دول���ة وت���رك احل����دود ال��دول��ي��ة للعراق 
وامل��اف��ي��ات  امل��ج��رم��ني  اإ�شتغلها  ح��م��اي��ة،  ب���دون 
التي ت�شللت من الدول املجاورة، عّر�شت �شكان 
ال��ع��راق اإىل م��وج��ة م��ن الغ��ت��ي��الت، لإن��ت��ق��ام 
�شارك يف  ال��ذي  العراقي  الأع���داء من اجلي�س 

أثـــــــــر الـــــــغـــــــزو واإلحـــــــــتـــــــــالل األمــــــريــــــكــــــي عـــلـــى 
ــــي ــــراقـ ــــعـ ــيــــم الــــــــدولــــــــة والــــمــــجــــتــــمــــع الـ تــــحــــطــ

د. خليل مراد
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احلرب �شد اإيران، واأطراف اأخرى اإقليمية دخلت العراق، قامت باأعمال اإجرامية 
والأط��ب��اء  والعلماء  اجلامعات  واأ���ش��ات��ذة  العراقي  املجتمع  اأط��ي��اف  �شد  خطرية 
اي��ران  م��ع  مرتبطة  جماعات  قيام  يف  متثل  املمار�شات  اأخ��ط��ر  اإن  وال�شحفيني. 
�شباط  من  والنتقام  ال�شعب،  فئات  بني  الطائفية  النزاعات  تفجري  على  عملت 
اجل�شدي  العنف  اإىل  بالإ�شافة  وطنية  م�شوؤوليات  يف  عملوا  واأ�شخا�س  اجلي�س، 
�شد املعتقلني يف �شجن اأبي غريب بطريقة �شادية، منها القفز على اأقدام عارية 

وتعذيبهم بالكهرباء وا�شتخدام كالب من دون كمامات. 
باإحداث  العراقي  املجتمع  مقومات  انهيار  على  الأمريكي  الح��ت��الل  عمل    
اأ�ش�س التعاي�س التاريخي بني املكونات التي عا�شت مع بع�شها  تخلخل بنيوي يف 
قرون عديدة يف تاآلف اجتماعي، باإدخالها يف جمابهات عرقية وطائفية، ومن هنا 
ن�شاأ العنف الطائفي، حيث قامت اجلماعات املوالية لل�شلطة احلاكمة عام 2004 
باأعمال عنف جتاه اجلماعات املذهبية الأخرى، واندفعت جماعات لالحتماء حتت 
املال والأ�شلحة والقيام  ال�شلطة، وبداأت كل جماعة للح�شول على  اأحزاب  مظلة 
باأعمال العنف، تاأخذ اأ�شكال متعددة من القتل يف املجال العام اإىل القتل بالكوامت 
يف  املراقد  تفجري  اأح��داث  وكانت  باللوا�شق،  ال�شيارات  تفجري  اإىل  املنازل  اأم��ام 
�شامراء عام 2006 بداية اأعمال عنف وطائفية خطرية راح �شحيتها مئات الآلف 

من  املواطنني با�شتخدام الهوية املذهبية.
الثقافية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ف��ج��ريات واخ���ت���اللت يف  ال��ع��راق  ب��ع��د الح��ت��الل �شهد 
الجتماعي  الن�شيج  و�شهد  التفكري،  واأمن��اط  واخلدمية  واملعي�شية  والجتماعية 
�شكان  بني  اخلالفات  لتعميق  �شريع   ب�شكل  انت�شر  القيم،  منظومة  يف  تداعيات 

العراق وتقوية الولءات الدينية والقبلية وغريها.
الوطني  النظام  انهيار  اأّدى  حيث  والنهب(  ال�شلب  )عمليات  هي  اأهمها  ومن 
العامة واخلا�شة،  الأم��وال  �شطت على  املحتل،  ا�شتحواذ جماعات جاءت مع  اإىل 
ومع حترك القوات الأمريكية من مدينة اإىل اأخرى، فتمَّ �شلب ونهب ممتلكاتها، 
وطالت هذه العمليات معظم موؤ�ش�شات الدولة، ونهب  املتحف الوطني العراقي 
التي ي�شم )170( األف قطعة اأثرية يعود اإىل العهود البابلية � الآ�شورية، و�شرقة 
واملكتبات  النادرة،  والكتب  الأ�شلية  املخطوطات  ونهب  العراقي،  العلمي  املجمع 
ال��ع��ام��ة، وم��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ات، و���ش��رق��ة وح����رق ج��م��ي��ع حم��ت��وي��ات��ه��ا م��ن الكتب 

واملخطوطات.
عانى العراق بعد الحتالل من تردي خدمات املاء والكهرباء وال�شحة والتعليم. 
بعد ان كان العراق دولة ذات مظهر ح�شاري يف جمال ت�شفية مياه ال�شرب ومعالج 
الت�شغيل ملحطات  ال�شيانة، وانخف�شت كفاءة  اأعمال  الثقيلة، حيث توقفت  املياه 
ودم��رت  البكتريي.  التلوث  ارت��ف��اع  واإىل  الثقيلة،  امل��ي��اه  ومعاجلة  ال�شرب  مياه 
الذي  ال�شحة  اما قطاع  العراق.  الكهرباء يف عموم  الأمريكية �شبكات  الطائرات 
اأقام يف العراق منذ عقد ال�شبعينات نظام �شحي مركزي وامل�شت�شفيات ذات التجهز 
العايل من الأطقم املتخ�ش�شة، الحتالل اأ�شاب النظام ال�شحي باخللل وتراجعت 
اخلا�ش�ة  الطبية  العي�ادات  واإغ��الق  امل�راأة،  و�شع  وت�ردي  للفرد  ال�شحية  احلالة 
اخُلُلقية  والت�شوهات  ال�شرطانية  الوراثية  الأمرا�س  املزمنة، وظهور  بالأمرا�س 

ب والفو�ش�فور الأبي�س.  ل�شتخدام الحتالل اليورانيوم املن�شّ
اما يف قطاع التعليم، كان العراق ميتلك نظاماً تعليمياً متقدماً وح�شب تقييم 
منظمة اليون�شكو، كان ُيعد من اأف�شل اأنظمة التعليم يف املنطقة، وكان خاٍل من 
الدرا�شية  امل��راح��ل  كافة  يف  علمياً  تراجعاً  ال��ع��راق  �شهد  الح��ت��الل  وبعد  الأم��ي��ة، 
و�شّجل التعليم العايل انخفا�س ن�شبة الإناث ب�شبب رف�س الأهايل اإر�شال بناتهم 
خوفاً من الختطاف، كما ارتفعت ن�شبة الر�شوب، وانخف�س معدل الأبحاث نتيجة 

�شعف التمويل للبحث العلمي، واخل�شية على حياة الباحثني وحياة وا�شرهم.

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات
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ب�ملواجهة  ال�شهيوين  العدو  مغ�مرة  اي���م  قبل  انتهت 
وه��دم  غ��زة  مدينة  بق�شف  الفل�شطينيني  م��ع  ال�ش�ملة 
مفتوح�  الب�ب  ت�رك�  م�شروطة،  غري  بهدنة  التحتية  بن�ه� 
الع�دة بني  على م�شراعيه لأي ت�شعيد ق�دم، وكم� جرت 
ال�شه�ينة وحم��ض فقد اّدعى كل طرف من متكنه حتقيق 
ن�شر �ش�حق على العدو!! ولكن هذه املواجهة مع الإحتالل 
من  العديد  الع�مل  لكل  و  انف�شهم  للفل�شطينيني  ك�شفت 
عن  عب�رة  هو  القد�ض  فيلق  ان  منه�  وامل��واق��ف،  الوق�ئع 
و  ال�شتعرا�ش�ت  يف  اأدوراه���  متثيل  جتيد  م�شرحية  فرقة 
منه�  يطلب  الع�مل  من  مك�ن  اي  ويف  فقط  اجلمهور  ام�م 
او  القد�ض  دف�ع� عن  واحدة  ر�ش��شة  تطلق  ان  دون  ذلك 
حتى احتف�ل ب�لن�شر، وان ق�دة حمور املق�ومة هم جمرد 
متعة  ع��ن  الب�حثة  الي��ران��ي��ة  ال��زّف��ة  جوقة  يف  كومب�ر�ض 
�شرعنة امل�شروع النووي الإيراين يف الغرف اخللفية املظلمة 
يف )فن�دق ڤيين� مثاًل( وان ال�شعوب العربية املتع�طفة مع 
حكوم�ت  ظل  يف  قوة  ول  له�  حول  ل  الفل�شطينية  الق�شية 
القت�ش�دية  وامل�ش�لح  المريكية  الط�عة  ع�ش�  ترعبه� 
اله�ّشة، وان ال�شيط�ن الكر الذي ك�ن ح��شرا مع الغرب 
�شفق�ت  ع��راب  ب��دور  يقوم  املواجهة  هذه  تف��شيل  كل  يف 
هذا  زخم  تدمي  التي  والتف�قي�ت  وامل�ش�وم�ت  الحتالل 
ال�شراع الذي يخدم جميع الطراف م� عدا ال�شك�ن العرب 
الوحيد  اليج�بي  ال�شيئ  ان  علمً�  وفل�شطني،  القد�ض  يف 
الفل�شطيني  ال�شعب  املن�زلة هو ثب�ت  الذي ح�شل يف هذه 
مك�ن  كل  يف  العربي  ال�شعب  موقف  ووح��دة  حقوقه  على 
رمز  ب�شفته�  الع�مل  اىل  والقد�ض  فل�شطني  ق�شية  واع�دة 
يف  ع�ر  وو�شمة  احلديثة  والعن�شرية  ال�شتعم�ر  رموز  من 
جبني النظم الدميقراطية وجميع منظم�ت حقوق الن�ش�ن 
هدنة  وكل  الرن�نة،  واخلطب  والتحرير  احلرية  دع�ة  من 

ونحُن واأنُتم وفل�شطني ل�شن� بخري.

أ. هالل العبيدي

هدنة غير 
مشروطة

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة أول السطر
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قبل  م�  ك�نوا هن� منذ  لقد  والعرب،  اليهود  بني 
�شنواته  مدار  على  »لكن  و  اإ�شرائيل(،  ت�أ�شي�ض 
وا�شتغالل  بت�أجيج  ق���م  ال�شلطة،  يف  الطويلة 
مراًرا  �شي��شية  مك��شب  لتحقيق  التوترات  هذه 
وتكراًرا وف�شل الآن ف�شاًل ذريًع� كق�ئد يف اإخم�د 

احلرائق عندم� يحدث الغلي�ن«.
حتمية نهاية الكيان ال�شهيوين

تزداد القن�ع�ت بحتمية زوال الكي�ن املحتل 
�ش�أن  وه��ذا  فل�شطني  داخ��ل  من  نه�يته  و�شتكون 
عنه�  غريبة  ار�ض  على  تبنى  التي  الكي�ن�ت  كل 
ولن يحت�ج عرب فل�شطني لغري دعوات ومن��شرة 
ابن�ء جلدتهم بعيدا عن تدخل النظمة!! هن�ك 
ت��وف��رت له� ظ��روف لإجن���ز  ب��ني جم�ميع  ف��رق 
1947وبني  ال�شهيوين  ال��ك��ي���ن  اع���الن  ه��دف 
جم�ميع اخرى مطلوب منه� احلف�ظ عليه الآن. 
�شيظلون  اليهود  بعك�ض  يتك�ثرون  العرب  اليوم 
من  كبري  عربي  بحر  خ�شم  يف  �شغرية  اأقلية 
الفل�شطينيني. العنف �شيزيد، العرب �شيط�لبون 
بعودة الالجئني، واليهود من غري يهود فل�شطني 
منهم  ي�شتطيع  من  وكل  غريبة،  اأقلية  �شيبقون 
ال�شلوك  اإن  وال���غ���رب،  اأم��ريك���  اإىل  �شيهرب 
ونبذه�  الإحتالل  ل�شلط�ت  العن�شري  العدواين 
للدميقراطية التي ك�نت تدعيه� كذب�، ومت�شكه� 
الإن�ش�نية، كله�  للقيم  واإهداره�  »الغيتو«  بعقلية 
النتف��ش�ت  وم�  وب�لنه�ية،  ب�لإنهي�ر  �شتعجل 

الفل�شطينية ال عنوان حلقيقة واحدة وهي نه�ية 
فل�شطني  اذن  فل�شطني.  يف  ال�شهيوين  الوجود 
�شتتحرر بفعل واإرادة ابن�ئه� دون منة من احد، 
وع��دم  جرائمهم  بفعل  زوال  اىل  وال�شه�ينة 
وتكلفتهم  واخط�ئهم  اعب�ئهم  حتمل  امك�نية 
التي  الدول  قبل  من  حتى  والمنية  القت�ش�دية 
الدويلة  ه��ذه  ان�ش�ء  يف  مب��شر  ب�شكل  ا�شهمت 
م�ش�كله�  ع��ل��ى  �شتنكفئ  ف���أم��ري��ك���  اللقيطة. 
الداخلية،  وال�شراع�ت  والقت�ش�دية  المنية 
التمزق،  من  ادن��ى  او  قو�شني  ق���ب  اأي�ش�  وه��ي 
النمو  خ��ط��ورة  م��ن  ادارات���ه����  قلق  ع��ن  ن�هيك 
وال��دب  ال�شيني  للتنني  امل�شبوق  غري  والتو�شع 
واخل��راب  البالء  �شبب  بريط�ني�  ام�  الرو�شي، 
يف الوطن العربي ويف فل�شطني ف�أن و�شعه� غري 
دميغرافي�  والأخطر  اقت�ش�دي�،  عليه  حم�شود 
وازدي����د  امل�شلمني  هيمنة  رق��ع��ة  تتو�شع  حيث 
تغريات  حدوث  احتم�لي�ت  يوؤ�شر  مم�  نفوذهم 
العجوز  للدولة  ال�شتعم�ري  ال�شلوك  يف  مهمة 
ان  الو�ش�ع  لهذه  الآوان  اآن  نعم  )بريط�ني�(. 
تختفي  ان  ويجب  ال�شعوب،  وق��ت  وح���ن  تنتهي 
للعرب  ر�شموه�  التي  ال�شواد  الق�متة  ال�شورة 

طيلة العقود امل��شية. 
بني اعالن )ا�شرائيل( ونهايتها

 ،1923 عملت احلركة ال�شهيونية منذ �شنة 
على  خالله�  من  تتفوق  قوية  دولة  ت�أ�شي�ض  على 

ابتداًء ل بد من القرار ان بع�ض م� يحدث 
اه��داف  ه��و  الول  �شببه  املحتلة  فل�شطني  يف 
التي  ال�شي��شية  الطبقة  بني  �شي��شية  و�شراع�ت 
تتع�قب على ادارة �شلط�ت الحتالل ال�شهيوين 
فيم� بينه� )وحتى بني بع�ض الطراف ال�شي��شية 
الفل�شطينية ؟!!( ولي�ض غريب� م� حدث يف القد�ض 
املحتلة من اعتداءات بحجج واهية  �شد �شك�نه� 
املجرم  نف�ض  ال��ذي  الوقت  ذات  يف  الأ�شليني، 
نتني�هو يديه من امك�نية تكليفه بت�شكيل حكومة 
بفيفر،  اأن�شل  ق�ل  ذلك  ومع  اجلديدة  الحتالل 
لرئي�ض  الذاتية  ال�شرية  وك�تب  ال�شي��شي  املعلق 
الوزراء ال�شهيوين )مل يخرتع نتني�هو التوترات 

نـــــــهـــــــايـــــــة حـــــــكـــــــم تــــــــــل أبـــــــــيـــــــــب وطـــــــــهـــــــــران
السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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العرب ع�شكريً� وت�شحقهم وتخ�شعهم من داخل 
امل�ش��ض  اأو  اإخ��رتاق��ه  ميكن  ل  ح��دي��دي  ج���دار 
على  فقط  ال�شه�ينة  جهد  ين�شرف  واأن  ب��ه، 
يف  امل�حقة  الع�شكرية  القوة  هذه  وتر�شيخ  بن�ء 
املنطقة، اإىل اأن يقتنع العرب اأو يي�أ�شوا كليً� ب�أنه 
من العبث وامل�شتحيل اأن يتغلبوا على هذا امل�رد 
وال�شت�شالم  اخل��ن��وع  اإىل  في�شطروا  اجل��ب���ر، 
مرغمني قهرًا عن طريق القوة والغلبة والإجب�ر 

الق�شري.
اإن اجل�����دار احل���دي���دي ك����ن جم���رد ف��رتة 
مرحلية انتق�لية حتى يتم بن�ء القلعة ال�شهيونية 
ال�شالم والتع�ي�ض مع  ي�أتي بعده�  نة، ثم  املح�شّ
اأمث�ل  ولكن  ر���ش���ًء،  ل  ق�شرًا  الأر���ض  اأ�شح�ب 
ا�شحق �ش�مري وبني�مني نتني�هو حوروا عقيدتهم 
وتف�دي  الأب���دي  وال��ن��زاع  ال��دائ��م  ال�شراع  اىل 
اأزيل  ب�شكل  ال�شلمية  احللول  اأن��واع  من  نوع  اأي 
عليه�.  وم�  الأر���ض  اهلل  يرث  اأن  اإىل  ومتوا�شل 
خلفهم  يقف  وم��ن  ال�شه�ينة  ف���إن  احلقيقة  يف 
جدي  حل  ط��رح  يف  يح�ولوا  اأو  يومً�  يرغبوا  مل 
لق�شية فل�شطني، بل اأنهم ك�نوا يتعمدون تقدمي 
�شواء  ال�شالم  ومب�درات  الت�شوية  طروح�ت  كل 
مع الأمريك�ن اأو مع غريهم وهم متيقنون �شلفً� 
ل  وبذلك  الآخر،  الطرف  من  قبوله�  ب�إ�شتح�لة 
يبقى �شوى احلل الع�شكري والواقع على الأر�ض 

بف�شل قوة اجلدار احلديدي.
الأ�شليني،  الأر���ض  اأ�شح�ب  هم  العرب  اإن 
اأنهم  حتمً�  واملتوقع  الطبيعي  من  ف�إنه  ولذلك 
واأنهم  الغرب�ء،  اأر�شهم مع  �شريف�شون م�ش�ركة 
فل�شطني  اإىل  ال�شه�ينة  ه��ج��رة  ���ش��ي��ح���رب��ون 
ميلكونه  م�  بكل  هن�ك  لهم  قومي  وطن  واإق�مة 
اأج��داده��م  ب���أر���ض  م��ن ع��ن��ف��وان وم���ن مت�شك 
من  كغريهم  العرب،  لأن  ذلك  عنهم،  املعروف 
يتقبلوا  اأن  ي�شتحيل  الت�ريخ،  مر  على  ال�شعوب 
وموافقتهم،  بر�ش�هم  وا�شتعم�رهم  احتاللهم 
اإنه من �شروب ال�شذاجة الطفولية اأن يتوقع  بل 
و�شروبه�  ا�شك�له�  بكل  املق�ومة  ال�شه�ينة غري 
مهم� ك�نت الت�شحي�ت وهذا م� اثبتته جتربة 74 
ع�م� عج�ف� من الحتالل ال�شهيوين لفل�شطني 

العربية.
تفهم  ول��ن  مل  العن�شرية  ال��دول��ة  ه��ذه  اإن 
منذ  ال��ع��رب  م��ع  تتع�مل  ومل  ال��ق��وة  لغة  ���ش��وى 
يعي�شوا  لن  وب�لت�يل  اللغة،  بهذه  �شوى   1948
اأو  الأر���ض  من  �شرًا  لهم  يع�د  ول��ن  الإ�شتقرار 
يفرج لهم عن �شجني او معتقل يف الأ�شر اإل بلغة 
ي�شتيقظ  مل  واإذا  ال��ق��وة،  غري  �شيء  ول  ال��ق��وة، 
�شعفهم  ومن  هوانهم  ومن  �شب�تهم  من  العرب 
نحو  وينه�شوا  ت�شرذمهم  وم��ن  تفرقهم  وم��ن 
�شيظلوا  القوة،  وامتالك  احلقيقي  ال�شتقالل 
ورغم  الدين،  يوم  اإىل  م�شتعبدين مغيبني  اأذلء 

ارتف�ع بع�ض ال�شوات الواقعية وال�شريحة التي 
ك�ن بع�شه� يوؤمن ب�لتع�ي�ض ال�شلمي مع العرب، 
اخرى  جمموع�ت  توؤمن  ال��ذي  الوقت  نف�ض  يف 
ه��وؤلء  وان  العربي،  اجلن�ض  جت���ه  ب�لعن�شرية 
يزدرون العرب وي�شورونهم ب�أنهم يختلفون عن 
ب�شهولة  اأر�شهم  عن  يتخلوا  ولن  الب�شر،  ب�قي 
ال�شفق�ت  واإب��رام  امل�دية  الإغ���راءات  بوا�شطة 
بيوتهم  وم�ش�ركتهم  حمتليهم  ملع�نقة  فيهرعون 

ومزارعهم ب�شدر رحب.
الدور قادم على نظام ماليل طهران

على  اجلميع  به�  يتهكم  ال��ت��ي  الم���ور  م��ن 
م��وق��ف ن��ظ���م امل���اليل يف ط��ه��ران مم��� يجري 
قدمت  الع�مل  يف  القومي�ت  كل  ان  فل�شطني  يف 
يعرف  م�  ب��شتثن�ء  فل�شطني  عن  دف�ع�  �شهداء 
نظ�م  ادع���ءات  تنف�شح  يوم  بعد  يوم�  ب�إيران؟! 
امل���اليل يف ط��ه��ران ان��ه��م ي��داف��ع��ون ع��ن ق�شية 

    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية � كلية الإعالم

يحدث  مب�  مكرتث  ول  معني  غري  فهو  العربية، 
يف ال��ق��د���ض وف��ل�����ش��ط��ني م���ن م���واج���ه����ت بني 
مهتم  ولكنه  ال�شهيونية،  والقوات  الفل�شطينيني 
جدًا بدعم عمالئه وملي�شي�ته امل�شلحة يف العراق 

و�شوري� ولبن�ن واليمن. 
الطريق لتحرير الحواز

ل��ل��ذه��ن ع��ن��دم��� نقيم  ي��ت��ب���در  م���  اول  ل��ع��ل 
طرح  ال��ذي  ال�شوؤال  هو  طهران  ماليل  اك�ذيب 
الح���واز.  اغت�شبت  عندم�   1925 منذ  نف�شه 
اىل  املغت�شبه  العربية  الح��واز  يعيدوا  ل  مل���ذا 
ال�شعوب يف  يوؤمنون بحق  اهله�؟ اذا ك�نوا فعال 
ال�شتعم�ر  بني  الفرق  م�  ثم  م�شريه�،  تقرير 
الف�ر�شي وال�شهيوين؟ فكالهم� وجه�ن حلقيقة 
واحدة بل انهم� متح�لف�ن ب�ل�شر ولي�ض ادل على 
والمة  العراق  على  تع�ونهم� يف عدوانهم�  ذلك 
الدج�ل خميني  العربية وال�شالمية  منذ جمئ 
وا�شتيالئه على ثورة ال�شعوب اليرانية حتى الآن!
هن�ك اطراف� يف فل�شطني لالأ�شف ولأ�شب�ب 
على  نف�ق�  تراهن  زال��ت  م�  عق�ئدية،  �شي��شية 
اكذوبة فيلق القد�ض لتحرير القد�ض! وهم ظلوا 
وم� زالوا يعترون نظ�م طهران املدافع عن احلق 
اأ�ش�شت  اإي��ران  ان  احلقيقة  بينم�  الفل�شطيني! 
وجتنيد  العربية،  ال��دول  لحتالل  القد�ض  فيلق 
لالإط�حة  اإره�بية  منظم�ت  يف  العرب  اخلونة 
القومي  الأم���ن  وتهديد  العربية،  ب�حلكوم�ت 
واحلر�ض  وامل���اليل  الفر�ض  فيلق  ان��ه  ال��ع��رب��ي. 
اإنه  البتة.  ب�لقد�ض  عالقة  له  ولي�ض  ال��الث��وري 
الف�ر�شي  الدور  اأكذوبة  عن  التوت  ورقة  �شقوط 
وهن�  املحتلة،  فل�شطني  يف  املقد�ش�ت  حترير  يف 
الدور ق�دم وقريب عليكم،  نقول ملاليل طهران 
كل  عليكم  ف�����ش��رتت��د  زج�����ج  م��ن  بيتكم  ولأن 
حج�راتكم التي رميتموه� على الآخرين ا�شع�ف� 
امريك�  يف  فحلف�ئكم   ،1979 منذ  م�ش�عفة 
وبريط�ني� واأوروب� م� ع�دوا ق�درين ب�ل�شتمرار 
التو�شعي  ال��ع��دواين  العن�شري  نظ�مكم  بدعم 
نريانه  ب�أطف�ء  ملتهي  منهم  فكل  العرب،  �شد 
حقوقه�  اغت�شبتم  التي  وال�شعوب  الداخليه، 
وقت  يف  �شتف�جئكم  الرم�د  حتت  ن�ر  وحري�ته� 
وكل  العرب  �شي�ش�ندهم  من  واأول  ببعيد،  لي�ض 
تدخالتكم  ب��ن���ر  اك��ت��وت  ال��ت��ي  اجل���وار  �شعوب 
نقول  اآخ���را  ولي�ض  واخ���ريا  ب�شوؤونهم،  العبثية 
ي�شرتكون  من  وك��ل  وبريط�ني�  امريك�  ل�ش��شة 
ح�ل  ل�ش�ن  ان  املنطقة  يف  ذيولهم  من  قتلن�  يف 
بذلة  احلي�ة  لدين�  تت�ش�وى  عندم�  يقول  العرب 
غ�لبيتن�  ف���أن  واب���ء  بعزة  امل��وت  مع  كرامة  وبال 
بهدف....واإن  ولكن  املوت  �شيخت�رون  العظمى 

غدًا لن�ظره قريب  

ال�ش�خنة  املواجه�ت  وتثبت  الفل�شطيني  ال�شعب 
القد�ض وغزة  تزال حتدث يف  م�  التي  والدامية 
الفل�شطينيني  بني  املحتلة  فل�شطني  مدن  واغلب 
ال�شع�رات  ك��ذب  ال�شهيوين،  الحتالل  وق��وات 
جمموعة  دائ��م���  برفعه�  تتبجح  التي  اجل��وف���ء 
ث��وري واك��ذوب��ة فيلق القد�ض  امل��اليل واحل��ر���ض 
التي يتخذون الق�شية الفل�شطينية غط�ًء لتمرير 
التو�شعية وب�شط  ال�شوء يف طهران  اأجندة نظ�م 
العربي،  الوطن  يف  وال�شي��شي  العق�ئدي  نفوذه 
ال�شرعية  احلقوق  عن  املدافعني  اأنهم  واإظه�ر 
ويعلم  الفل�شطيني!  العربي  لل�شعب  والق�نونية 
الثوري  احل��ر���ض  ت�أ�شي�ض  ان  املت�بعني  غ�لبية 
الن�فق  املجرم  القد�ض  بزع�مة  وفيلق  الإي��راين 
اإ�شم�عيل  برئ��شة  ثم  �ش�بقً�،  �شليم�ين  ق��شم 
ال�شنوات امل��شية  ق�اآين ح�ليً�، مل يحرك طوال 
بيت  و�شك�ن  القد�ض  ع��ن  للدف�ع  ي��وًم���  �ش�كنً� 
مغ�مراته  ك�نت  بل  الفل�شطينيني.  من  املقد�ض 
بحق  جرائم  عن  عب�رة  ال�شيت  �شيئة  العرثة 
ن�هيك  اأوط�نهم،  يف  يه�جمهم  العربي  ال�شعب 
له  العميلة  امللي�شي�ت  ت�شكيل  يف  انغم��شه  عن 
العراق  يف  وال�شالم  العروبة  اعداء  اخلونة  من 

و�شوري� ولبن�ن واليمن.
فيلق القد�ض الف�ر�شي ل يعدو اأن يكون جمرد 
الفل�شطينية  الق�شية  ي�شتخدم  �شي��شي  غط�ء 
والأنظمة  ال�شعب  �شد  ت�آمرية  اأدوارا  ملم�ر�شة 

إكذوبة فيلق القدس 
لـــــــــتـــــــــحـــــــــريـــــــــر الــــــــــقــــــــــدس
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

الفل�شطينية  الأق�شى  اإنتف��شة  اإن��دلع  مع 
على  ج��دي��د  �شهيوين  ع����دوان  وب���دء  ال�ش�ملة 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��دام��ي��ة  وامل���واج���ه����ت  غ���زة 
الدم�ر  عدا  فل�شطيني  مئتي  من  اأكرث  اإ�شت�شه�د 
ت�ش�ءل  الكثيف؛  اجلم�عي  والتهجري  اله�ئل 
لبن�ن  يف  اهلل«  »ح����زب  م��وق��ف  ع���ن  ك���ث���ريون 
م�شتغربني  يجري  مم�  الإي��راين  القد�ض  وفيلق 
فل�شطني  ل��ن�����ش��رة  ال��ع�����ش��ك��ري  ت��دخ��ل��ه��م  ع���دم 
غ��زة. اأه���ل  ع��ن  الع�شكري  ال�شغط  وتخفيف 
كفيل  احل����ل  ل��واق��ع  مو�شوعية  ن��ظ��رة  اإن 
بتحديد املوقف الوا�شح والإبتع�د عن الإنفع�لت 
�ش�أنه�  من  التي  الواقع  عن  املنف�شلة  الع�طفية 
الإحب�ط  اىل  امل��وؤدي  النف�شي  الأذى  جتلب  اأن 
احلركة  ت��رب��ك  ال��ت��ي  املغلوطة  النت�ئج  وت��وق��ع 
الف�عل. املجدي  ال�شليم  الإجت����ه  يف  الر�شيدة 
حزب  يفعله  ق��د  م���  معرفة  ن�شتطيع  وحتى 
عقيدته  وم���ه��ي��ة  م���ه��ي��ت��ه  م��ع��رف��ة  ي��ل��زم  اهلل 
يف  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه  وم���ه��ي��ة  القت�لية 
ميلك  جم���ل  اأي  ويف  م��دى  اأي  واإىل  املنطقة؟ 
زم����م اأم�����وره وق���درت���ه ع��ل��ى احل��رك��ة واإت��خ���ذ 
املواقف امل�شريية املوؤثرة يف جمري�ت الأحداث؟
حلزب  الر�شمية  الوث�ئق  اإىل  ب�لإ�شتن�د   �  1
اهلل يف لبن�ن فهو »ج��زء من دول��ة ولي��ة الفقيه 
وقي�دات  �شرا  هذا  لي�ض  اإي��ران«  يف  الإ�شالمية 
ل  عالنية،  اجلميع  اأ�شم�ع  على  ت��ردده  احل��زب 
بل تفتخر به وتتم�هى معه يف كل جوانب حي�ته� 
وعمله� وتثقيفه� لكوادر وعن��شر ومق�تلي احلزب.
اأع��ل��ن بكل  ل��ل��ح��زب  ال��ع���م  الأم����ني  اأن  ث��م 
ه��ذا  ي��وؤك��د  م���  ال����الزم  التف�شيلي  ال��و���ش��وح 
وي��ف�����ش��ل��ه ف���ق����ل: ن��ح��ن ن��ت��ل��ق��ى ك���ل م��ق��وم���ت 
ع��م��ل��ن��� واإ����ش���ت���م���رارن���� م���ن اإي����ران..اأك����ل����ن����� 

اإي���ران. م��ن  كله�  وت�شليحن�  واأم��وال��ن���  و�شربن� 
ال��ب��دي��ه��ي ج��دا  اإىل ه���ذا ف��م��ن  اإ���ش��ت��ن���دا 
طهران.. من  ي�شدر  اهلل  حزب  قرار  اأن  القول 

ع�شوي�  تت�شل  الأ���ش������ش��ي��ة  م��واق��ف��ه  واأن   
يف  الإ�شرتاتيجية  واأهدافه�  الإيرانية  ب�ل�شي��شة 
املنطقة العربية، كذلك موقفه� العملي احلقيقي 
معرفة  اأج��ل  ومن  العربية.  فل�شطني  ق�شية  من 
حقيقة موقف احلزب من العدوان على فل�شطني 
يلزمن� فهم امل�شروع الإيراين يف بالدن� العربية.

اأية  ووث���ئ��ق ح��زب اهلل  اأدب��ي���ت  لي�ض يف   �  2
اإ�ش�رة اإىل م�ش�لتني اأ�ش��شيتني يف اإط�ر الإنتم�ء 
ال��ولءات: تتحدد  �شوئهم�  وعلى  وهم�  والهوية 

� الوطنية اللبن�نية. 
� الهوية العربية.

احلزب مل يقل يوم� اأنه تنظيم وطني لبن�ين 
فهو  اأب��دا،  من��شب�،  ي��راه  م�  املواقف  من  يتخذ 
اإليه�  ينتمي  ول  اللبن�نية  ب�لوطنية  يعرتف  ل 
ال�شالمية  الفقيه  ولي���ة  دول���ة  م��ن  ج��زء  لأن���ه 
وولءه. هويته  ل��ه  ال��ت��ي حت��دد  وه��ي  الإي��ران��ي��ة 

اأبدا  يعرتف  ل  فهو  الهوية  م�شتوى  على  اأم� 
والعروبة  العربية،  الهوية  بتلك  ل��ه  �شلة  ب���أي��ة 
حتى  وج���ود  ل  عنه�.  وي��ت��ف��رع  به�  يت�شل  وم��� 
واإع��الم��ه  اأدب��ي���ت��ه  م��ن  اأي  يف  ال��ع��روب��ة  لكلمة 
للعروبة  ولء  اأي  ل��دي��ه  ل��ي�����ض  ف��ه��و  ووث���ئ��ق��ه؛ 
على  م��ن��ه���  يتن�شل  ب��ل  ب��ه���،  ي��ع��رتف  ل  لأن����ه 
الفقيه. ولي��ة  لدولة  وولئ��ه  اإنتم�ئه  من  اأ�ش��ض 
نط�ق  يف  ت��ع��م��ل  اإي��ران��ي��ة  ذراع  اإذن  ف��ه��و 
ورقعته  الف�ر�شي  القومي  م�شروعه�  اإم��ت��داد 
وف��ق���  ال���ع���رب���ي���ة،  امل��ن��ط��ق��ة  اأي  اجل���غ���راف���ي���ة 
ت��ري��ده منه� وم���  مل���  لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��� وط��ب��ق��� 
مت����ر����ش���ه خل���دم���ة م�����ش���حل��ه��� واأه���داف���ه����.
ال�شهيوين  وال��ع��دوان   2006 ح��رب  يف   �  3
اأن��ه��ى احل��رب  ال��ذي  الإت��ف���ق  ك���ن  لبن�ن؛  على 
اأ�ش��شية:  بنود  ثالثة  وف��ق  اأمريكية،  برع�ية 
�����ش����م�����ن  اهلل  ح����������زب  ي������ت������وىل   � اأ 
اأم����������ن احل������������دود اجل����ن����وب����ي����ة ل���ل���ب���ن����ن. 
ب � اإدم�ج منظومة احلزب ب�لنظ�م اللبن�ين 
ومذهبية.  ط�ئفية  حم��ش�شة  من  عليه  هو  مب� 
احل�����زب  مل���ي���ل���ي�������ش���ي����ت  ال���������ش����م�����ح   � ج 
امل��������ج���������ورة. ال��������������دول  يف  ب������ل�����ت�����دخ�����ل 
الأح��داث  جمري�ت  وتثبته  ح�شل  م�  وه��ذا 
طيلة 16 �شنة متوا�شلة. ف�حلدود اجلنوبية اآمنة 

مت�م�، واحلزب �ش�ر الطرف الأقوى يف ال�شلطة 
له�. ح�شل  م�  كل  رغم  له�  ح�مي�  بل  الف��شدة 
ثم ك�ن تدخله يف �شورية م�ش�هم� يف حم�ية 
تهجري  يف  الأ���ش������ش��ي  دوره  والأخ��ط��ر  ال��ن��ظ���م 
العربية  والقرى  املدن  اأبن�ء  من  �شخمة  اأع��داد 
ال�شورية واإطالق حمالت كثيفة لتعميم »الت�شيع 
التي  الفقيه  ولي���ة  لنظري�ت  وف��ق���  ال�شفوي« 
العربية. ال�شيعية  املراجع  من  الكثري  يرف�شه� 
وم��واق��ف   2006 ح���رب  اإن��ت��ه���ء  م��ن��ذ   �  4
احل����زب وا���ش��ح��ة مت���م��� وع��ل��ى ل�����ش���ن اأم��ي��ن��ه 
ه�جمتن�  اإذا  �شرند  ومف�ده�:  �شخ�شي�  الع�م 
عليه�  �شرند  علين�  اإع��ت��دت  اإذا   ،« اإ�شرائيل   «
م�شوؤولية  اأي��ة  عن  ت�م�  تخلي�  هذا  ويعني  بقوة. 
اإذا  اإل  رد  ب���أي  معني�  لي�ض  فهو  فل�شطني،  جت�ه 
فقط. لبن�ن  ويف  مب��شرة  العدو  ق��وات  �شربته 
ل��الإح��ت��ف���ظ  احل������زب  ح���ج���ة  ك����ن���ت   �  5
اأن  ل��ب��ن���ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف  وق���وت���ه  ب�����ش��الح��ه 
م��زارع  ويق�شد  حمتلة  ت��زال  ل  لبن�نية  اأر���ش��� 

فـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــطـــــــــــــن وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
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���ش��ب��ع���، وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ق�����ش��ف��ه��� م���ن قبل 
اأب����دا. ي���رد ع��ل��ي��ه���  اأن����ه مل  اإل  ال���ع���دو م���وؤخ���را 
الإي��ران��ي��ة،  الفقيه  ولي���ة  لنظرية  وف��ق���   �  6
وبني  »املق�ومة«  ي�شميه  م�  بني  اهلل  حزب  يقرن 
منه  تنبثق  التي  ال�شفوي  الت�شيع  اأي  الت�شيع؟ 
عنه�،  وي��ت��ف��رع  ب��ه���  ي��رت��ب��ط  وم����  الفقيه  ولي���ة 
وه���و ك��م��� ���ش��ب��ق ي��رف�����ش��ه ول ي��ع��رتف ب��ه كثري 
ال��دي��ن��ي��ة. وم��رج��ع��ي���ت��ه��م  ال��ع��رب  ال�شيعة  م��ن 
وع��ل��ى ه���ذا الأ���ش������ض ف����إن احل����زب؛ ومثله 
ب�إيران؛  املرتبطة  الأخ��رى  املذهبية  امليلي�شي�ت 
اإليه  يدخل  الذي  امل�شلم  الو�شط  ت�شييع  ي�شرتط 
من  هذا  يت�شح  عليه.  �شلطته  ومي�ر�ض  يحتله  اأو 
واملت�ش�رعة يف  الق�ئمة  الوا�شعة  الت�شييع  عملي�ت 
بذلك  وادواته  ميلي�شي�ته،  تتواجد  حيثم�  �شورية 
مراكز  اإن�ش�ء  يف  ينفقه�  التي  الكبرية  الم��وال 
يف  اإي���ران  �شي��ش�ت  تغطي  واإجتم�عية  ثق�فية 
املنطقة وتنفيذ تهجري �شك�ين ممنهج يتك�مل مع 
العربية  املنطقة  على  لل�شيطرة  اإيران  تر�شمه  م� 
الت�ريخية،  ال�شك�نية  وطبيعته�  هويته�  وتغيري 
ممن  للكثريين  وال��ف��ق��ر  ال��ب��ط���ل��ة  واإ���ش��ت��غ��الل 
يع�نون ظروف� حي�تية ع�شرية. حتى اأن العن��شر 
فقد  املق�ومة«  »�شراي�  ب�  اإرتبطت  التي  امل�شلمة 
اأي�ش�.  ال�شفوي  الت�شيع  اإل��ت��زام  عليه�  فر�ض 

 طبيب و كاتب عربي

ومب� انه ل يوجد �شيعة فل�شطينيني؟ فم� العمل؟
ال�شفوي  للت�شيع  القت�لية  العقيدة  اإن   �  7
اإي��ران  واأذرع  ميلي�شي�ت  ومت�ر�شه  تفهمه  كم� 
على  تقوم  تواجده�؛  ام�كن  كل  يف  الع�شكرية 
الذين  »ال�شنة«  ي�شمونهم  ملن  العداء  من��شبة 
قتلوا احل�شني اإبن الإم�م علي عليه ال�شالم وعلى 
�شرورة الث�أر لدم احل�شني. هذا م� يعلنونه اأي�ش� 
فال يخفونه ول يخجلون منه، ولهذا ف�إن الغ�لبية 
جمموع�ت  �شد  ك�نت  مع�ركهم،  من  الأ�ش��شية 
و�شورية  ال��ع��راق  م��ن  ك��ل  يف  »�شنية«  �شك�نية 
القت�لية  التعبئة  تتم  ال��ذي  العدو  فهم  ولبن�ن. 
كربالء  اإحتف�لت  اإرت���دت  عليه  بن�ء  �شدهم، 
احل�شني  ق�تلي  �شد  حتري�شي�  مذهبي�  زخم� 
احلكم  قبل  عليه  ك�نت  عم�  م�ش�عفة  اأ�شع�ف� 
يخ�ض  وفيم�  اإي���ران.  يف  الفقيه  لولية  الديني 
عقيدتهم  يف  خ�شو�شية  اأية  له�  فلي�ض  فل�شطني 
اإليهم ب�لن�شبة  الأق�شى  للم�شجد  قد�شية  ول 
8 � م� هو م�شروع اإيران يف املنطقة العربية؟ 
يكفي  اإ�شتقراء؛  اأو  حتليل  اإىل  امل��رء  يحت�ج  ل 
فقط اإ�شتعرا�ض ع�شرات الت�شريح�ت الر�شمية 
ولبن�ن  و�شورية  كله  العراق  تعتر  التي  الإيرانية 
جزًء من الإمراطورية الف�ر�شية التي يطمحون 
لإع�دة بن�ئه� على اأنق��ض العروبة التي هزمتهم 

الإ�شالم  هو  الأ�ش��شي  فعدوهم  لذا  ب�لإ�شالم. 
ال��ع��رب��ي ال��ت��وح��ي��دي اجل���م��ع. وه���ذا م��� يف�شر 
ت��ع���ون��ه��م م��ع اأم��ريك��� يف ال��ع��راق وم���ع ام��ريك��� 
يف  وبريط�ني�  ام��ريك���  وم��ع  �شورية  يف  ورو�شي� 
حربهم  اأب���ن  ال�شهيوين  الكي�ن  مع  كم�  اليمن 
الع�شرين.  ال��ق��رن  ثم�نين�ت  يف  ال��ع��راق  �شد 
الدامية �شرح  �شورية  اأح��داث  � يف خ�شم   9
طريق  ب����أن  ر�شمي�  اهلل  حل��زب  ال��ع���م  الأم���ني 
والقلمون  وال��زب��داين  الق�شري  يف  مير  القد�ض 
»�شنية«  �شفة  ذات  من�طق  وجميعه�  وداري����� 
من  بقي حي�  من  تهجري  وتوىل احلزب  مذهبي� 
حتت  اليوم.  حتى  اإليه�  عودتهم  ومنعت  اهله� 
اإنك�ش�ف  من  الرغم  على  اإره�بيون  اأنهم  حجة 
حلف�ئه  احل��ق��ي��ق��ي��ني  الإره����ب���ي���ني  م��ع  ت��ع���ون��ه 
عر�ش�ل  ج���رود  م��ن  نقلهم  ال��ذي��ن  ال��دواع�����ض 
مكيفة. خ�شراء  ب��ش�ت  يف  معززين  اللبن�نية 
ل��ي�����ض يف وارد  اأن����ه  ب��و���ش��وح  ي��ع��ن��ي  وه����ذا 
بخ�شو�ض  ط���رف  اأي  م��ع  م��ع��رك��ة  اأي���ة  خ��و���ض 
الإره�بيني  خطر  مت�م�  ينتهي  اأن  قبل  القد�ض 
يف ���ش��وري��ة وال���ع���راق ول��ب��ن���ن ورمب���� اأي�����ش��� يف 
اأع��ل��م.. واهلل  الالتينية  اأم��ريك���  اأو  اإف��ري��ق��ي��� 
وارد  يف  لي�ض  اأن��ه  ه��ذا  كل  من  يت�شح   �  10
�شد  اجل��ن��وب��ي��ة  ل��ب��ن���ن  جبهة  ف��ت��ح  اهلل  ح���زب 
فل�شطني  �شعب  عن  للتخفيف  ال�شهيوين  عدون� 
حترير  يف  وم�ش�عدته  معه  والت�ش�من  العربي 
اإي��ران  له�  �شكلت  ال��ذي  القد�ض  وحترير  اأر�شه 
كل  يف  ال��ق��ت���ل  ي��ت��وىل  ب���إ���ش��م��ه���  خ������ش���  فيلق� 
العرب  اأهله�  �شد  العربية  الأر����ض  م��ن  مك�ن 
�شد  حتى  ول  اأب���دا  املحتلة  فل�شطني  يف  ولي�ض 
الع�مل. من  مك�ن  اأي  يف  ولو  ال�شهيوين  العدو 
اأم���� ال�����ش��وت امل��رت��ف��ع ح��دي��ث��� ع��ن القد�ض 
وال����رد احل������ش��م وال��ت��ح��ري��ر وت��دم��ري ت��ل ابيب 
لالإ�شتثم�ر  ح��دي��ث���  اإل  فلي�ض  دق���ئ��ق  خ���الل 
الإي��راين  للم�شروع  تفعيال  وال�شي��شي  ال�شعبي 
احل����ق���د ع��ل��ى ال���ع���رب ال��ط���م��ع يف اأم��ت��ه��م.
ف��ال ي���أم��ل��ن اأح����دا ب�����أن ي��ب���در ح���زب اهلل 
الفل�شطينيني،  ج�نب  اإىل  القت�لية  ب�مل�ش�ركة 
حتى  اأو  الإ���ش��ت��غ��راب  اأو  ل��ل��ت�����ش���وؤل  داع���ي  ف��ال 
ال�شيط�ن،  عمل  ت��دخ��ل  »ل���و«  ف����إن  الإف���رتا����ض 
ب�أيديهم  ويفعلون  ب�أل�شنتهم  يقولون  اأنهم  ط�مل� 
م��� يثبت ب��ه م��� ي��ري��دون وم���� ي��ه��دف��ون اإل��ي��ه.
ملنظمة  م�����ش���ع��دات  ت��ق��دم  اإي����ران  واأن  اأم���� 
»اإ���ش��رائ��ي��ل«  ت��ق���وم  ال��ت��ي  الفل�شطينية  حم��ض 
ال��ت��ي ت��ت��ع���ون م���ع اإي�����ران يف اأك����رث م���ن م��وق��ع 
ع��رب��ي ف����ذاك م���� ي��ح��ت���ج اإىل ح��دي��ث اآخ���ر. 
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السياسة

أ.نسيم قبها

م� اأن دخل اتف�ق وقف العدوان ال�شهيوين 
اإىل  اأدى  وال����ذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ح��ّي��ز  غ���زة  ع��ل��ى 
الأطف�ل  من  معظمهم   � �شخ�شً اإ�شت�شه�د260 
والن�ش�ء يف غزة. حتى �ش�رع الرئي�ض الأمريكي 
جو ب�يدن ب�لإعالن عن »اأن وقف اإطالق الن�ر 

اأت�ح فر�شة حقيقية للتقدم«.
وك�����ن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ق��د ح���دد ال��ت��وج��ه 
املتعلقة  الت�شعيد«  »اأ�شب�ب  مبع�جلة  الأمريكي 
اأرا�شي  وابتالع  والتهويد  واملقد�ش�ت  ب�لقد�ض 
الفل�شطينيني، وهو الأمر الذي ط�لبت به اأمل�ني� 
ب�شج�عة  الفل�شطينيون  يت�شلح  ل  وحتى   .� اأي�شً
خي�راتهم  ويح�شروا  الإحتالل  بوجه  وقوفهم 
يف دفعه، ومن اأجل الإلتف�ف على نت�ئج املعركة 
الأمريكي،  املوقف  مع  وتن�غًم�  العدوان،  و�شد 
ال�شي��شة اخل�رجية  من�شق  بوريل،  ق�ل جوزيب 
لالحت�د الأوروبي: »اإن احلل ال�شي��شي فقط هو 
الذي �شيجلب ال�شالم امل�شتدام وينهي ال�شراع 
الفل�شطيني الإ�شرائيلي اإىل الأبد«. بينم� ق�لت 
اخل�رجية الرو�شية اإن الهدنة بني الفل�شطينيني 
وهن�ك  ك�فية  لي�شت  لكنه�  مهمة  وال�شه�ينة 

ح�جة لبدء مف�و�ش�ت مب��شرة.
اأهل  ت�شحي�ت  على  اإلتف�فية  م�ش�ومة  ويف 
العدوان،  مب�آلت  ال�شي��شية  واملت�جرة  فل�شطني 
ق�ل وزير اخل�رجية الفل�شطيني ري��ض امل�لكي 
ال�شهيوين  الكي�ن  جرائم  »�شرتفع  ال�شلطة  اإن 
للمحكمة الدولية«، ومتخًذا منه� ورقة تف�و�شية 
ميثل  م���  وه���و  امل��ق��ب��ل��ة.  ال��ت��ف���و���ش��ي��ة  للعملية 
فل�شطني،  اأهل  وقفة  حققته  الذي  الردع  مبعية 

الع�ملي  الإع��الم��ي  والرتكيز  ال��دويل  وال�شغط 
ال�شهيوين،  العن�شري  الف�شل  ن��ظ���م  على 
اأمريك�  يف  الدميقراطيني  �شعي  اإىل  ب�لإ�ش�فة 
لإ�شرائيل  ط���رئ��ة  ع�شكرية  �شفقة  لتعطيل 
والراأي  ال�شه�ينة  الق�دة  لإرغ�م  غليظة   � ع�شً
الع�م عندهم على قبول احللول املطروحة من 
بنف�ض  اأم��ريك���  تقوم  فيم�  ب���ي��دن،  اإدارة  ِقبل 
والتف�قي�ت  والتطبيع  التح�لف  بتقدمي  الوقت 
القت�ش�دية الكبرية املزمع اإبرامه� بني الكي�ن 
ال�شه�ينة  لإغ����راء  ج���زرة  الإم������رات  ودول����ة 

ب�لتقدم ب�لعملية »ال�شلمية«.
ب�إ�شتثم�ر  اأم��ريك���  ب����داأت  ف��ق��د  وب���ل��ت���يل 
امل��ع��ط��ي���ت ال��ق���ئ��م��ة يف ظ��ل ان��ق�����ش���م ال��ق���دة 
يعي�شه�  التي  الهلع  ح�لة  ظل  ويف  ال�شه�ينة 
املف�جئة  ال�شرب�ت  م��ن  ال�شهيوين  ال�����ش���رع 
لهم، وتوظيفه� يف حتريك املي�ه الراكدة ب�ش�أن 
ت�شفية  مراحل  وا�شتكم�ل  ال�شلمية«  »العملية 

»ق�شية فل�شطني«.
ال��وا���ش��ن��ط��ن  ل�شحيفة  ا���ش��ت��ف�����ش���ر  ف��ف��ي   
النواب  نهج  يف  امل�شتغرب  التحول  عن  بو�شت 
فل�شطني  يف  احلرب  بخ�شو�ض  الدميقراطيني 
ق�ل ن�ئب املتحدث ال�شحفي يف البيت الأبي�ض 
اإىل  ي�شتند  الرئي�ض  نهج  »اإن  ب�ت�ض:  اأن���درو 
واحلق�ئق  الأمريكية،  القومي  الأم��ن  م�ش�لح 
الأم��د  طويلة  وق��ن���ع���ت��ه  ال��واق��ع،  اأر����ض  على 
م�  وهو  املحلية«،  ال�شي��شية  العتب�رات  ولي�ض 
ال�شحف  يف  والك�ذب  ال�ش�غط  احلي�د  ُيف�شر 
على  الأمريكية  وال�شغوط  الغربية  وامل��واق��ف 
نتني�هو، مع التزام اأمريك� ب�أمن الكي�ن وبق�ئه.

لهب  ولتجنب  امل��ع��ط��ي���ت،  ه��ذه  ���ش��وء  ويف 
ال��ع��واط��ف ال��ط���ئ�����ش��ة وال��ف��زع��ة ال�����ش���ذج��ة، 
وامل�ش�عر  ال�ش�دقة  الع�طفة  م��ع  وان�شج�ًم� 
الإن��ح���ز،  ميليه  م���  منطلق  وم���ن  املتيقظة، 

وحُت���ّت���م���ه حت���دي����ت امل���واج���ه���ة م���ع ال��ع���ب��ث��ني 
واملنتفعني واملت�آمرين والأعداء، ل بد من القول 
ق�شية  تواجه  التي  املواقف  اأخطر  اإن  �شراحة، 
م��ن خ�لد  ك��ل  م��واق��ف  ه��ي:  ال��ي��وم،  فل�شطني 
حم��ض  حلركة  ال�شي��شي  املكتب  رئي�ض  م�شعل 
يف اخل�رج، والذي ب�شر يف منت�شف هذا ال�شهر 
يعنيه  التحرير، وم�  الدخول يف منظمة  بقبوله 
القتلة  مع  املف�و�ش�ت  يف  لل�شري   التزام�ت  من 
�شنع  يف  للم�ش�ركة  وا���ش��ت��ع��داده  ال�شه�ينة، 
دع�  ال��ذي  اأردوغ����ن  الرئي�ض  وموقف  ال��ق��رار. 
لإدارة  الثالث  »الدي�ن�ت  من  جلنة  اإن�ش�ء  اإىل 
اإرًث�  ب�إعتب�ره�  القد�ض  يف  امل�شرتكة  املقد�ش�ت 
املدينة  تق�شيم  اإىل  ودع�  كله«،  للع�مل  ت�ريخيًّ� 

بني ال�شلطة الفل�شطينية والكي�ن ال�شهيوين. 
كونهم�  يف  يكمن  حقيقة  الأم���ر  وخ��ط��ورة 
من  تي�ر  بت�أييد  يحظي�ن  واأردوغ����ن(  )م�شعل 
بو�شفهم�  يتقدم�ن  ولكونهم�  املنطقة،  �شعوب 
وال��وط��ن��ي.  ال��دي��ن��ي  للبعدين  مت��ث��ي��اًل  الأك����رث 
روؤي��ة  اأنه�  ب�إعتب�ر  روؤيتهم�  يقدم�ن  ولأنهم� 
اإ�شالمية وواقعية، مم� قد ُي�شهل مترير احللول 
ق�شية  وت�شفية  امل�شتقلة،  غ��ري  الرجم�تية 

فل�شطني على يد بع�ض من اأهله�.
اإن انته�ء هذه اجلولة من العدوان ال�شهيوين 
بهزميته ال�شي��شية ل يعني انته�ء احلرب، واإن 
اكتم�ل الن�شر ل يتحقق ب�شد العدوان واإف�ش�ل 
اأهدافه وح�شب، بل ب�إزالة الحتالل وحموه من 
الوجود. فقد ا�شت�أنفت الولي�ت املتحدة والكي�ن 

تــــــــــــــــــــــــرويــــــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــارع الـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــي
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدوان

انـــــــتـــــــهـــــــاء هــــــــــــذه الـــــــجـــــــولـــــــة مـــن 
بهزيمته  الصهيوني  الــعــدوان 
السياسية ال يعين انتهاء الحرب
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املجرم احلرب ال�شي��شية ب�شورة مب��شرة وب�لوك�لة عر الأنظمة الت�بعة، والتي 
ومن  وخي�راتهم،  مب�ش�رهم  والتحكم  لحتوائهم  املق�ومة  ق�دة  بع�ض  حتت�شن 
ب�ملعنى  م�شريية  تكون  قد  جديدة  تف�و�شية  عملية  اإط��الق  اأوراق  ترتيب  اأجل 
�شد  ت�شتلزم  الأول،  املق�م  يف  وعي  معركة  هي  الق�دمة  املعركة  اإن  احلقيقي.  
�شدنة  �شد  العقدية  وح�شونه�  ال�شعوب  من�عة  وتقوية  ال�شي��شية،  امل��وؤام��رات 
الدجل  �شيوخ  وبخ��شة  بالدن�،  يف  الغربية  امل�ش�لح  وحرا�ض  احل�كمة  العرو�ض 
ال�شواحل  وغفر  خي�نته�،  وي��ررون  الأنظمة  ثغور  على  يرابطون  الذين  الديني 
بتبعيته�  امل�شرتِزقة  واحلزبية  احلركية  امللي�شي�ت  من  ال�شتعم�رية  الأطل�شية 

الدولية و الإقليمية.
ويجب على اأهل فل�شطني اأن يح�فظوا على ط�بع الق�شية اخل��ض، اإذ لو مل 
تكن الق�شية له� ظهري على امتداد الع�مل الإ�شالمي والعربي والقليمي، لإنفرد 

ال�شه�ينة ب�أهل فل�شطني واقتلعوهم من دي�رهم.
 ومع توقف هذه اجلولة الهمجية من العدوان ال�شهيوين على �شعب فل�شطني، 
ومع ا�شتب�ش�ل الفل�شطينيني الذين بعثوا بر�ش�لة ممهورة ب�لدم والب�رود للكي�ن 
كحروبه  ال��روؤو���ض  لقطف  نزهة  تعد  مل  حروبه  ب���أن  معه،  واملتواطئني  املجرم 
اأهل  اإذا م� جت��شر وكرر عدوانه على  اأن يدفع ثمًن� ب�هًظ�  ال�ش�بقة، واإن عليه 
وردع��ت  اأطم�عهم،  جَلمت  التي  الفل�شطينية  اجلم�هري  رد  واإزاء  فل�شطني. 
تغّولهم، واأن�ش�هم مزاعمهم التوراتية الك�ذبة، ورّد للن��ض اعتب�رهم وكرامتهم، 

م� يعني اأن احلديد يفل ب�حلديد.
بعد  وذلك  يكون،  م�  اأق��رب  هو  اليوم،  الأمريكي  ب�ملنظور  الدولتني  حل  اإن 
م�  ع�مة،  الكي�ن  و�شك�ن  خ��شة،  ال�شهيوين  اليمني  عند  الأمن  مفهوم  �شرب 
الذي مت  الأمر  الدولتني،  لل�شري يف حل  مهم�  مبلغ�  بلغ  قد  تروي�شهم  اأن  يعني 
تنفيذه م�شبق� فل�شطيني�، وخ��شة بعد دخول حم��ض املرتقب ملوؤ�ش�ش�ت منظمة 
التحرير، الأمر الذي يجعل من �شرعنة املف�و�ش�ت فل�شطيني� اأمرا ل اعرتا�ض 

عليه.

 كاتب وروائي فل�شطيني 

فلسطين 
والعرب

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

يومً� بعد يوم ترت�شخ م�أ�ش�ة العرب ب�شبب غي�ب الدور ال�شعبي 
وخ��شة  العربية  اأمتن�  �ش�ح�ت  التي جتري يف  ب�لأحداث  الف�عل 
الأنظمة  ق�دته�  مع�رك  الأمة  اأع��داء  مع  مع�ركن�  فكل  فل�شطني، 
ت�ريخ  تقرر  من  هي  ف�لأنظمة  العربي،  ال�شعب  ارادة  عن  بعيدًا 
مع  التف�قي�ت  وترم  تف�و�ض  من  وهي  وانته�ئه�،  املع�رك  بدء 
الأعداء وعلى ال�شعب اأن ير�شخ للنت�ئج حتى ولو ك�ن ذلك بعيدًا 

عن م�شلحته.
هكذا ك�ن الأمر يف كل مع�ركن� مع ال�شه�ينة اإ�ش�فة لإتف�قيتي 
ك�مب ديفيد ووادي عربة واتف�قي�ت التطبيع الأخرية حيث بقيت 
اتف�قي�ت بني العدو والأنظمة مل يتج�وب معه� ال�شعب وبقي بعيدًا 

عن م�ش�ره� ونت�ئجه�.
القد�ض وغ���زة بني  وي��ج��ري م��ن م��واج��ه���ت يف  ان م��� ج��رى 
اأن يكون ف�حتة لبداية حرب  الحتالل والفل�شطينيني ك�ن ميكن 
العربي  �شعبن�  ك�ن  لو  ال�شهيوين  لدحرالإحتالل  �شعبية  حترير 
يف اأقط�ره ميلك الإرادة الفعلية مل�ش�ركة ا�شق�ئه يف ثورتهم �شد 
الحتالل  �شد  معركتهم  يف  وحيدون  ف�لفل�شطينيون  ال�شه�ينة، 
ال�ش�رع  ال�شمت  يلف  بينم�  لن�شرتهم  الأر���ض  �شعوب  تتحرك 
العربي رغمً� عنه فال اأحد يجروؤ حتى على تنظيم تظ�هرة ت�أييد 

دون رخ�شة من ال�شلط�ت. 
هذا  لتغيري  جم���ل  ول  العربي،  وطنن�  يف  احل���ل  واق��ع  هكذا 
كرامة  فال  العربية،  ال�شعبية  الرادة  بتحرير  ال  الأليم  الواقع 
فل�شطينن�،  وا�شتع�دة  ال�شهيوين  امل�شتعمر  من  خال�ض  ول  لن� 
ديكت�تورية  لأنظمة  وو�شع حد  العربي  �شعبن�  ارادة  ب�إ�شتع�دة  ال 
حترير  �شع�ر  رافعة  الزمن  من  عقودًا  والن�ر  ب�حلديد  حكمتن� 
اأرا����ضٍ  واحتاللهم  ال�شه�ينة  بق�ء  يف  �شببً�  وك���ن��ت  فل�شطني 
فلن  ذلك  يتحقق  وعندم�  فل�شطني،  حدود  خ�رج  جديدة  عربية 
يكون الفل�شطينيني كم� هم الآن وحيدين يف معركتهم بل �شتكون 
اجلم�هري العربية كله� و�ش�ح�ت الأمة يف خدمة امل�شروع التحرري 

و�شيكون الن�شر حليفن� ل حم�لة.
عربية  حرة  فل�شطني  ع��شت  املكبل،  العربي  ل�شعبن�  احلرية   
وع��ض كف�ح �شعبن� الفل�شطيني، ول بد اأن ي�أتي اليوم الذي نكون 
اأعداء الأمة رغمً� عن ذيول  فيه جميعن� يف �ش�ح�ت القت�ل �شد 

ال�شه�ينة اأنظمة القمع وال�شتبداد.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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غزة  بني  مت  ال��ذي  الن�ر  اط��الق  وقف  اأن  الالفت 
والعدو ال�شرائيلي مل ي�أخذ بعني العتب�ر ق�شية حي 
ال�شيخ جراح يف القد�ض ال�شرقية، ول التحرك�ت التي 
لل�شه�ينة  ترك  م�  وهو  الفل�شطينية،  اللد  يف  ق�مت 
املج�ل ليتحركوا بحرية يف ه�تني املنطقتني، مالحقة 

واعتق�ًل واعتداءات متت�لية!؟
بعد ثالثة اأي�م على وقف اطالق الن�ر بني حم��ض 
واجله�د من جهة، والعدو ال�شرائيلي من جهة ث�نية، 
ول  ح�له�،  على  املحتلة  الأر����ض  يف  الأم���ور  ت��زال  ل 
�شد  ال�شت�شرا�ض  يف  ميعن  ال�شهيوين  العدو  ي��زال 
الفل�شطينيني يف ال�شفة والقد�ض، ول يزال اأبن�ء حي 
اللد يع�نون  واأبن�ء  ال�شرقية  ال�شيخ جراح يف القد�ض 
ع�شف املالحق�ت والعتق�لت، فم� الذي اأو�شلن� اليه 

هذا الوقف لإطالق الن�ر؟
بعد ثالثة اأي�م من وقف اإطالق الن�ر ل يزال حي 
الذين  الحتالل  جنود  من  حم��شرًا  ج��راح  ال�شيخ 
لع�ش�ب�ت  ي�شمح  بينم�  م��ن��ه،  الق����رتاب  مي��ن��ع��ون 
وهو  وحوله..  اأرج�ئه  يف  بحرية  ب�لتنقل  امل�شتوطنني 
اثنني  لطعن  الفل�شطينيني  ال�شب�ب  ب���أح��د  اأدى  م��� 
و�شط  يف  واغتي�له  مالحقته  ومتت  ال�شه�ينة..  من 

ال�ش�رع.
بعد ث��الث��ة اأي����م م��ن وق��ف اإط���الق ال��ن���ر، ق�مت 
انتق�مية  اعتق�لت  بجملة  ال�شهيونية  الع�ش�ب�ت 
�شملت ع�شرات ال�شب�ب، وتزامنت مع عنف كبري مل 

يطل املعتقلني فح�شب، بل �شمل ع�ئالتهم اأي�شً�!؟
اأي����م م��ن وق��ف اإط���الق ال��ن���ر ت�شتمر  بعد ث��الث��ة 
وجه  يف  الح��ت��الل  وج��ن��ود  امل�شتوطنني  م�ش�يق�ت 

الفل�شطينيني العرب يف الداخل، فم�ذا ا�شتف�د هوؤلء 
من عملية وقف اطالق الن�ر ط�مل� ت�شتمر املم�ر�ش�ت 
واغتي�ل  اعتق�ل  عملي�ت  يف  وتتزايد  بل  العن�شرية 

وم�ش�يق�ت حتى للن�ش�ء والأطف�ل؟؟
�شواريخهم  ار�شلوا  ال��ذي��ن  املق�ومني  على  ك���ن 
اأبيب وغريه� من مدن  وتل  و�شديروت  اىل ع�شقالن 
ي�شعوا  اأن  ال�شهيوين  العدو  من  املحتلة  فل�شطني 
الن�ر  اط��الق  وقف  على  موافقتهم  عند  العتب�ر  يف 
�شمن  من  ي�شعوا  اأن  عليهم  ك�ن  التهدئة،  واع��الن 
ال�شيخ  حي  من  التهجريية  العملي�ت  وقف  ال�شروط 
جراح، وعدم الت�ش�هل يف ترك الأمور على غ�ربه� يف 
عملية مالحقة ال�شب�ب الذين �ش�هموا يف التحرك�ت 
ف�إن  واإل  ال�ش�روخي،  الق�شف  عملي�ت  رافقت  التي 
وم�  للعدو،  خ�ش�ئره  بلغت  مهم�  مت،  ال��ذي  الق�شف 
اىل  لي�شيء  التف�هم، ج�ء  تراخ يف  ا�شتتبع ذلك من 
حتمً�،  و�شيوؤدي  البداية  منذ  انتف�ض  الذي  ال�شب�ب 
هوؤلء  رمي  اىل  ح�ليً�،  تتم  التي  لالعتق�لت  اإ�ش�فة 
املق�ومني يف �شجون الحتالل ويكون كل م� جرى قد 

اأدى خدمة جم�نية للعدو.
الآن  مرتوكون  ج��راح  ال�شيخ  حي  يف  ن�شمة   2800

عدا  ه��ذا  واع��ت��داءات��ه��م،  الح��ت��الل  ج��ن��ود  لع�شف 
�شيتم  والذين  اللد،  يف  اعتق�لهم  مت  الذين  ال�شب�ب 
اعتق�لهم يف الأي�م الق�دمة... مع قرار الهدنة ووقف 

اطالق الن�ر!؟ 

أ. مايز األدهمي

حي الشيخ جراح: 
منه انطلقت الشرارة، وإليه تعود!!

من زاويتي

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

السياسة
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أ.أسامة األشقر 

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

يتعر�ض ال�شعب العربي الفل�شطيني منذ م� يزيد على قرن من الزم�ن لأب�شع اجلرائم 
واملم�ر�ش�ت الالاإن�ش�نية وقد ا�شتهدفت ا�شرائيل الدولة املحتلة اأ�ش�ليب خمتلفة للق�ش�ء 
على احللم الفل�شطيني فلم تكن حروبه� املتوا�شلة منذ عقود ت�شتهدف القتل اجل�شدي 
لفكرة  املعنوي  القتل  هو  املراحل  خمتلف  يف  الث�بت  املركزي  الهدف  ك�ن  بل  فح�شب 
اأن يكون للفل�شطينيني كي�نهم اخل��ض، ودائم� ك�ن القتل اجل�شدي و�شيلة ملح�ولة قتل 
الروح الفل�شطينية  للو�شول لنتيجة مف�ده� ب�أن الأمر اأ�شبح منتهي� واأن جمرد التفكري 
الكي�ن  ا�شتغل  ولقد  اأكرث  ل  خي�ل  حم�ض  هو  الكي�ن  هذا  واإزال��ة  فل�شطني،  حترير  يف 
الإ�شرائيلي اآلتي احلرب والدع�ية لتعزيز هذه الفكرة لدى العرب والفل�شطينيني، حتى 
اأن جزء منهم قد انطلت عليه هذه اخلدعة املحكمة  واأ�شبح الت�شليم ب�لأمر الواقع هو 
العربية  الف�ش�ئي�ت  الكثري من  بو�شوح عر  نلحظ ذلك  وبداأن�  لهم،  الأ�شهل  الطريق 
والرامج املوجهة اله�دفة لرت�شيخ فكرة الإقالع عن جمرد احللم بعودة احلق لأ�شح�به 

واأ�شبح جمرد احلديث بهذا الأمر هو �شرب من اجلنون وحلم بعيد املن�ل.
الفل�شطيني  العربي   ال�شعب  نكبة  و�شبعني ع�م� على  اأكرث من ثالثة  وبعد  واليوم   
وبعد هذه املالحم الأ�شطورية يف طول فل�شطني وعر�شه� ومبختلف الأ�شك�ل والو�ش�ئل 
التي يجرتحه� الفل�شطينيون كل حلظة نقول ب�أن هذه الق�شية تعود يف كل مرة لتفر�ض 
املعمورة من  اأ�شق�ع  فم� يحدث يف  �ش�بق�ته�،  قوة من  اأكرث  ب�شكل  الع�مل  على  نف�شه� 
حمالت ت�ش�من وم�ش�ندة لل�شعب الفل�شطيني هذه الأي�م لي�ض ح�لة ع�طفية ع�برة بل 
هو ت�أييد حقيقي للمط�لب املحقة لل�شعب الفل�شطيني، وهو تعبري اأو�شح حلقيقة البعد 
الع�ملي والإن�ش�ين لهذه الق�شية، وم� نراه يف الولي�ت املتحدة الأمريكية لهو اأكر دليل 
ب�أنن� ن�شهد حتول ت�ريخي� وواقع� جديدا وخمتلف� عم� عهدن�ه �ش�بق� فو�ش�ئل التوا�شل 
يعد  ومل  وا�شحة،  جلية  احلقيقة  واأظهرت  ال�شعوب  حي�ة  يف  الكثري  اأحدثت  احلديثة 
مبقدور اأي� من امراطوري�ت الإعالم امل�شيطر عليه� ا�شرائيلي� واأمريكي� توجيه الراأي  
الع�م الع�ملي وفق م�ش�حله�، وي�شتطيع الآن اأي ان�ش�ن بلحظة معرفة م� يجري يف اأي 
بقعة من هذا الع�مل وبرغم اجلهود الكبرية ملح�ولة ال�شيطرة والتحكم بهذه الو�ش�ئط 
التي  الر�ش�ئل  اإي�ش�ل فقط  اأحد  ال�شيطرة ومل يعد مبقدور  الأمر قد خرج عن  اأن  اإل 

يريده�.
و�شهولة  لأهدافه�  اإ�شرائيل  املختلف �شعوبة حتقيق  الواقع  لن� هذا  من هن� يظهر 
فر�ض روايتن� على الع�مل وقدرتن� على حتقيق اأهدافن� نحن، فهذا الدم ال�ش�خن الذي 
ي�شيل بغزارة يف ربوع فل�شطني ق�درعلى اإيق�ف كل قوى العدل واحلرية للنهو�ض وقول 
اأثر كبري يف قدرة ا�شرائيل يف فر�ض م� تريد على ال�شعب  كلمته� ع�لي� م� �شيكون له 
الفل�شطيني. مبعنى اآخر �شيكون من ال�شعوبة مبك�ن ا�شتمرار ا�شرائيل يف اإجراءاته� 
وبط�شه� يف ال�شعب الفل�شطيني م� يعني يف نه�ية املط�ف ت�شليمه� بحقيقة هذا ال�شعب 

و�شرورة العرتاف بحقوقه.

حروب إسرائيل 
والواقع المختلف

ــــش الــدولــيــة(  ــس ووت ــت ــدر عــن منظمة )هــيــومــن راي صـ
والتمييز  العنصرية،  واملــمــارســات  السياسات  رصــد  تقرير 
االحــتــال  قبل  مــن  الفلسطيين  الشعب  ضــد  ميـــارس  الـــذي 
التقرير طبيعة اإلحتال االستعمارية  اإلسرائيلي حيث كشف 
لترسيخ  والسياسات  القوانني  من  متكاما  نظاما  بإعتباره 
ولشرعنة  الفلسطيين،  الشعب  على  اليهودي  التفوق  هيمنة 
مما  فلسطني  لدولة  املحتلة  األرض  يف  االستيطان  منظومة 
أيضًا  وتضمن  الفلسطينية.  احلياة  جوانب  مجيع  على  يؤثر 
أشكال  وكافة  تفصيلي اجلرائم  توضح بشكل  واثباتات  دالئل 
جرمية  منها  و  إسرائيل  متارسها  الــي  والعنصرية  التمييز 
جسيمًا  هتديدًا  يشكل  الذى  )األبرهتايد(  العنصري  الفصل 
لألمن والسلم الدوليني، وأن حظرها هو مبثابة قاعدة آمرة 
أي  حتت  عنها  احلياد  جيــوز  ال  الــدويل  القانون  قواعد  من 
يتخذ  أن  الــدويل  املجتمع  يقع على عاتق  كــان، وعليه  ظــرٍف 
إجراءات فورية وفعالة إلجبار إسرائيل على اهناء نظام فصلها 
العنصري األبرهتايد والذي يكرس هيمنتهم و يسعى لتجسيد 

التفوق املفترض ملجموعة عرقية على أخرى.
الشعب  ممارسة  أمــام  الرئيسية  العقبة  يشكل  أنــه   كما 
ذلك حقه يف  األساسية مبا يف  وحرياته  الفلسطيين حلقوقه 
الفصل  جرميي  يف  املتمثلة  اجلرائم  وهــذه  املصري،  تقرير 
العنصري االبرهتايد واالضطهاد تعترب جرائم ضد اإلنسانية. 
رصدت  دولية  منظمة  من  صــدر  الــذى  التقرير  هــذا  ويعترب 
موضوعي  بشكل  يصدر  مرة  وألول  الواقع  أرض  من  نتائجه 
وحمايد، خيالف ما تعودنا عليه من مثل هذه املنظمات الي 
غالبا تعمل على قلب احلقائق وتزوير الواقع خصوصا ما يتعلق 
بتقارير حقوق اإلنسان يف الدول العربية، وما يتعلق بالقضية 
يعترب مبثابة  لذلك  الفلسطنيني خاصة،  وحقوق  الفلسطينية 
شهادة حق وحتول يف النظرة الدولية للشعب الفلسطيىن وما 
يتكبده ويعانيه من جرائم اإلحتال. ويتطلب إجراءات فورية 
اجلرائم  هــذه  من  الفلسطينيني  إلنقاذ  الــدويل  املجتمع  من 
القيم اإلنسانية الىت يتحلى هبا  اإلسرائيلية الي ختالف كل 

الغرب وحنسده كثريًا عليها.

أ.هويدا عبد الوهاب

  دولة 
)أبرتهايد(

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية
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على أبواب االنتخابات: المشهد الحزبي في المغرب

الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر  تـــــــــشـــــــــريـــــــــعـــــــــيـــــــــات   
الـــــــــمـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــة: تــــــــحــــــــلــــــــم بـــــغـــــد 

تاأطري  ه��و  ال�شيا�شي،  احل���زب  دور  ك��ان  اذا 
برامج  واإف��راز  واملواطنات وتنظيمهم  املواطنني 
واإ�شراكها  الكفاءات،  امام  املجال  وفتح  �شيا�شية 
يف تدبري ال�شوؤون املحلية والوطنية، فاإن ت�شاعد 
الحتجاجات الجتماعية وقدرتها على خلخلة 
الوطنية،  املوؤ�ش�شات  واإح���راج  ال�شيا�شي  امل�شهد 
لدليل قاطع على ان الأحزاب املغربية قد ف�شلت 
يف لعب اأدوارها والقيام مبهامها يف خلق التوازن 

بني موؤ�ش�شات الدولة واملجتمع. 
احلزب ال�شيا�شي هو ت�شور وافكار وبرنامج 
يتقا�شمون  ونا�شطني  فاعلني  يجمع  وتنظيم 
روؤى حول املجتمع وموؤ�ش�شات الدولة واحللول 
والبدائل للم�شاكل واملعوقات التي تعاين منها، 
وت��ع��ت��رب الأح������زاب امل��م��ث��ل احل��ق��ي��ق��ي وال�����ش��ادق 
لتطلعات املجتمع اأو بع�س �شرائحه، اإل ان هذا 

التعريف العام ل يتطابق مع جميع الأحزاب.
ي���وج���د ب���امل���غ���رب اك�����ر م����ن ث���الث���ني ح���زب 
اأق�شى  اىل  ال��ي��م��ني  اأق�����ش��ى  م��ن  مت��ت��د  �شيا�شي 
الي�شار، ورغم ذلك ل توؤثر ال يف ن�شبة �شئيلة 
ج����دا م���ن امل���واط���ن���ني، ب��ال��رغ��م م���ن اع��ت��م��اده��ا 
والرتغيب  وال��ر���ش��وة  الف�شاد  اأ�شاليب  ك��ل  على 
ال�شلوك  اأع��راف  يتنافى مع  والرتهيب وكل ما 

الدميقراطي ال�شليم.
هو  ب��امل��غ��رب،  الأح����زاب  غالبية  مييز  م��ا  اإن 
اه��ت��م��ام��ه��ا احل�������ش���ري ب���الن���ت���خ���اب���ات وح�����ش��د 
امل���ق���اع���د، مم����ا ي��ف��ت��ح اب���واب���ه���ا م�����ش��رع��ة ام����ام 
وا�شحاب  واملحتالني  واملتطفلني  النتهازيني 
امل����ال ال��ع��ف��ن وال��ف��ا���ش��دي��ن وح��ب��ي�����ش��ي الن��ان��ي��ة 
وامل�����ش��ال��ح ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، وي�����ش��د ال���ب���اب يف وج��ه 
ال��ك��ف��اءات وال���ق���درات ال��ن�����ش��ال��ي��ة والإب���داع���ي���ة، 
تكون  اأن  ِع��َو���س  �شيا�شية  متاجر  منها  ويجعل 
مر�شدة وموجهة للمجتمع وف�شاًء للقيم املثلى 

ونكران الذات. 
بل اكر من ذلك، فهذه الأحزاب ال�شيا�شية 
حني ت�شبح دمى وكراكيز تتحرك حتت الطلب 
من وراء ال�شتار، تفقد ا�شتقالليتها وتبتعد عن 
التعبري احلقيقي  وال��ذي هو  بها  املنوط  ال��دور 
وال�شادق عن تطلعات املواطنني واملواطنات اىل 
توجيها  وتوجيههم  وتنظيمهم  اأف�����ش��ل،  ح��ي��اة 

م�شوؤول وهادفا وناجحا.
الرجال  بني  واملنا�شفة  الت�شبيب  و�شفة  اإن 
الأو�شاط  يف  وتقدميتها(  نبلها  )رغ��م  والن�شاء 
حتطم  متخلف  بلد  يف  اأي  ب��الدن��ا،  يف  احلزبية 
فيه ارقام قيا�شية يف الأمية واجلهل وتنعدم فيه 

اكر  يطرح  والتنوير،  التثقيف  �شروط  اب�شط 
الو�شفة،  ه��ذه  ���ش��وؤال ح��ول جدية وجناعة  من 
ومدى تعميقها له�شا�شة و�شعف العمل احلزبي.

احل�شيلة، اأن قزمية الأحزاب وف�شادها فتح 
مواجهة مبا�شرة بني فئات عديدة من املجتمع 
ممثلة يف حركات احتجاجية وموؤ�ش�شات الدولة. 

السياسة

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب

املجال�س،  خمتلف  يف  ال�شعب  ع��ن  ممثلني  لإخ��ت��ي��ار  الر�شمية  احلملة  ه��ي  الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ق��رارات  على  ال��ت��اأث��ري  خاللها  م��ن  ل��الأف��راد  ميكن  واأ���ش��ا���ش��ي��ة  ه��ام��ة  و�شيلة  والت�شويت 

احلكومية.
ويف بيان اأكّدت ال�ّشلطات الوطنية املتعّلقة بالإنتخابات اأن جميع الأحزاب يجب اأن تزكي 
األف توقيع فردي لناخبني   25.000 كل قائمة مرت�شحني بعدد من التوقيعات ل يقل عن 
23 ولي��ة /48 ولي��ة على  التوقيعات يجب جتمع يف  واأن  النتخابية.  القوائم  حمليني يف 
الأقل، واأن ل يقل العدد الأدنى من التوقيعات املطلوبة يف كل ولية عن 300 توقيع و هذا 

طبقا املادة 316 من القانون الع�شوي املتعلق بنظام النتخابات.
اأما بالن�شبة للقوائم امل�شتقلة يجب اأن تدعم كل قائمة ب� 100 توقيع على الأقل عن كل 

مقعد مطلوب �شغله من ناخبي الدائرة النتخابية املعنية.
اأما فيما يتعلق بالقوائم النتخابية خارج الوطن تقدم قائمة املرت�شحني طبقا للمادة 
202 من الأمر املت�شمن القانون الع�شوي املتعلق بنظام النتخابات، اإما حتت رعاية حزب 
تكون  ح��رة  قائمة  بعنوان  اإم��ا  و  التوقيعات،  ا�شرتاط  دون  �شيا�شية  اأح��زاب  ع��دة  اأو  �شيا�شي 
مدعمة ب� 200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب �شغله من توقيعات ناخبي الدائرة 

النتخابية املعنية.
ال�شيد  لالنتخابات  امل�شتقلة  ال�شلطة  رئي�س  ط��رف  م��ن  الأخ���رية  الأرق���ام  اأ���ش��ارت  ق��د  و 

كمثال،  الحتجاجية،  احلركات  هذه  فاأ�شبحت 
وتاأجيجها  �شرعيتها وعفويتها  الرغم من  على 
من دون بو�شلة ونفورها من كل ما هو حزبي، 
واإح��راج��ه  ال�شيا�شي  امل�شهد  خلخلة  على  ق��ادرة 
وحت���دي���ه، مم���ا ق���د ي�����ش��ك��ل خ��ط��را ع��ل��ى ت����وازن 

املجتمع وموؤ�ش�شات الدولة.
اخلروج من هذه الو�شعية الكارثية يقت�شي 
وي���ف���ر����س اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف ال���ق���ان���ون امل��ن��ظ��م 
ل���الأح���زاب، وال��ق��ط��ع م��ع واق����ع ال��ب��ل��ق��ن��ة ورب��ط 
حم��ارب��ة  يف  وال�����ش��رام��ة  باملحا�شبة  امل�����ش��ووؤل��ي��ة 

الف�شاد احلزبي.
دميقراطية  اأح���زاب  ب��دون  دميقراطية  ف��ال 
باإنتقاء  تنظيماتها  �شقل  على  ق���ادرة  م�شتقلة 
الكفاءات  ام��ام  املجال  وفتح  ع�شويتها  �شروط 
ب��روح  املتحلية  وامل��ب��دع��ة،  ال��ن��زي��ه��ة  ال�شيا�شية 
امل�شوؤولية الوطنية العالية، ال�شادقة مع وطنها 

ومبادئها وتطلعات جمتمعها.
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 �شحفية جزائرية كاتبة من اجلزائر

استئناف الرحالت الجوية الدولية في إطار الفتح الجزئي للحدود الجزائرية

أ.إنصاف سلسبيل

أ. منيرة خديم اهلل

بفرن�ش� وحده� ح�شب معلوم�ت ح�شلن� عليه� من 
الأمني  حممد  تواتي  ال�شيد  اجل�لية  مكتب  رئي�ض 
�شنة  من  اأكرث  دام  غي�ب  بعد  وطنهم  اإىل  العودة 
ح�ل دون تنقلهم لروؤية ذويهم والطمئن�ن عليهم، 
اجلزئي  ب�لفتح  اجلزائرية  ال�شلط�ت  قرار  ولكن 
يف  ف��ق��ط،  اجل���وي  امل��ج���ل  على  اقت�شر  للحدود 
اأجل غري  اإىل  مغلقة  البحرية  بقيت احلدود  حني 

م�شمى، وفتح احلدود الرية اإل عند ال�شرورة.
ل�شتئن�ف  امل��ق��رر  امل��وع��د  ج��وان  ال��ف���حت  قبل 
ح�لة  املغرتبني  ع��ض  الدولية  اجلوية  الرحالت 
املتعلقة  التف��شيل  ت��ق��دمي  ت���أخ��ر  ب�شبب  غلي�ن 
ك�نت  التي  ال��الزم��ة  املعلوم�ت  ونق�ض  ب�لعملية 
وجه�ت  يحدد  تنظيمي  بي�ن  ب�شدور  مرهونة 
اخلطوط  خ�ش�شته�  التي  اخلم�شة  ال��ط���ئ��رات 
اخلم�ض  ال��رح��الت  لتغطية  اجل��زائ��ري��ة  اجل��وي��ة 
ال��وج��ه���ت، ومل  دون حتديد  ال��ي��وم  امل��رجم��ة يف 
ال�شتعالم�ت  على  احل�����ش��ول  اجل���ل��ي��ة  تتمكن 
البداية  قي  واحلجز  الت�شجيل  كيفية  تو�شح  التي 
م�شتوى  على  احلجوزات  م�ي  �شهر  نه�ية  لتنطلق 
تذاكر  ب���أ���ش��ع���ر  امل��غ��رتب��ون  وت��ف���ج���أ  اوروب�����  دول 
خ��شة  امللتهبة   اجلزائرية  اجلوية  عر  الطريان 
بفرن�ش� والتي جت�وز 930 يورو لل�شخ�ض الواحد، 
الأمر الذي اأث�ر غ�شب وا�شتي�ء اأفراد اجل�لية مع 
العلم اأن املعنيني ب�لرحالت يف املرحلة الأوىل هم 
الع�لقون ب�خل�رج واملر�شى واحل�لت ال�شتثن�ئية 
التي اأعطيت له� الأولوية لدخول اجلزائر وهذا م� 
العلمية املكلفة بر�شد ومت�بعة وب�ء  اللجنة  اأكدته 

كورون� ب�جلزائر.
وي��ن���دي اجل��زائ��ري��ون داخ���ل وخ����رج الوطن 

حلول  قبل  البحرية  احل���دود  فتح  يف  ب���لإ���ش��راع 
ال�شغط  وجتنب  الطلب  حجم  لتغطية  ال�ش�ئفة 
على ال�شف�رات، خ��شة واأن رحالت النقل البحري 
ط�لبت  كم�  امل�ش�فرين،  م��ن  ع��دد  اأك���ر  حتمل 
اجل�لية اجلزائرية اأي�ش� بدعم الأ�شطول البحري 
تتكرر  التي  اجل�لية  مع�ن�ة  لإنه�ء  جديدة  ب�شكن 

كل �شنة خ��شة يف ال�ش�ئفة والأعي�د.
ل��ل��ح��دود اجل��زائ��ري��ة  الفتح اجل��زئ��ي  وراف���ق 
امل�ش�فرين  على  تفر�ض  �ش�رمة  وق�ئية  اإج��راءات 
 36 ع��ن  مدته  تزيد  ل  الكوفيد،  فح�ض  تقدمي 
فح�ض  واإج��راء  املط�ر،  اإىل  الو�شول  عند  �ش�عة 
اآخر بعد الو�شول، وتو�شع احل�لت الإيج�بية اإىل 
ب�لن�شبة  يوم�  و15  اأي���م   10 ملدة  املنزيل  احلجر 
للق�دمني من دول اآ�شي� التي تعرف ارتف�ع كبري يف 

اأعداد الإ�ش�ب�ت بكورون�.
اإىل  تطرقت  ق��د  ال��ع��رب«  »ك��ل  جملة  وك���ن��ت 
م��ع���ن���ة اأف����راد اجل���ل��ي��ة اجل��زائ��ري��ة يف اخل���رج 
ورف��ع��ت ���ش��ك���وي��ه��م ون��داءات��ه��م يف ح��ق ال��ع��ودة 
الوحيدة  اجل��زائ��ري��ة  احل���دود  بفتح  ال��وط��ن  اإىل 
رحالت  تغطي  ومل  ك�ملة  �شنة  مغلقة  بقيت  الذي 
الإجالء التي خ�ش�شته� ال�شلط�ت اجلزائرية كل 

الطلب�ت.
ومع فتح املج�ل اجلوي تبقى اآم�ل اجلزائريني 
ق���ئ��م��ة ه��ذه  ال��وط��ن  اإىل  ال���ع���ودة  ب����خل����رج يف 
احل��دود  بفتح  مرهون�  ذل��ك  ويبقى  ال�ش�ئفة، 
اأن  �ش�أنه�  من  التي  الرحالت  وانطالق  البحرية 

تنهي الأزمة وت�شمح بدخول اأفراد اجل�لية.

التي كانت  اأن هاته العملية  اإىل  حممد �شريف 
اإىل  ع��رف��ت   2021 16مار�س  يف  انطلقت  ق��د 
680 ملف تر�ّشح  اإح�شاء حوايل  ال�شبت  غاية 
ال�����ّش��ي��ا���ش��ي��ة، و  مت �شحبه م��ن ق��ب��ل الأح������زاب 
حوايل )300( ملف اآخر من قبل املرت�ّشحني 

امل�شتقلني.
اأّك����د رئي�س  و ح���ول ه��ات��ه الإ���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
ال�ّشلطة الوطنية امل�شتقّلة لالإنتخابات قناعته 
باأن القبال و التناف�س على املقاعد الربملانية 

�شيفر�س ال�ّشفافية و �شي�شود الّنظام.

مع بداية ا�شتئن�ف الرحالت اجلوية يف اإط�ر 
اأغلقت  التي  اجلزائرية  للحدود  اجلزئي  الفتح 
احلد  اإط�ر  يف  املن�شرمة  ال�شنة  من  م�ر�ض  �شهر 
من تف�شي وب�ء كورون�، ينتظر 10 مليون جزائري 
مليون   6 منهم  ال��ع���مل  دول  خمتلف  يف  مغرتب 
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السياسة

هـــــــــــجـــــــــــرة الـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــود الـــــــــــــعـــــــــــــرب إلــــــــــــــــــى دولــــــــــــــــــــــة الــــــــكــــــــيــــــــان 
بــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــــــــــــة، وواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــحــــــــــكــــــــــايــــــــــة

ك�ن  ال�شهيوين،  الكي�ن  دولة  ت�أ�شي�ض  قبل 
�ش�أن  �ش�أنهم  ب��الده��م  يف  ينت�شرون  ال��ي��ه��ود 
بلفورالوعد  اإع��ط���ء  وعند  الأخ���رى،  الأدي����ن 
لهم مبنحم اأر�ض فل�شطني لإق�مة دولة يهودّية 
عليه�، زعموا ب�أّن هذه دولتهم كم� هو مذكوٌر 
يف التوراة، مع العلم ب�أّن اأر�ض فل�شطني اأر�ض 
انت�شرت  اأر�شه�  وم��ن  ال�شم�وية،  ال��دي���ن���ت 

الدي�ن�ت على وجه الأر�ض.

بعد ت�أ�شي�ض الدولة اإب�ن ع�م 1948، ق�مت 
من  ال��ي��ه��ود  جمع  اإىل  ب�ل�شعي  ال��ك��ي���ن  دول���ة 
والو�ش�ئل،  الطرق  ب�شّتى  الع�مل  اأرج���ء  ك�فة 
وتوطينهم على اأر�ض فل�شطني، ومن بني هوؤلء 
من  ب�إخراجهم  ق�مت  حيث  ال��ع��رب،  اليهود 
مواطنهم الأ�شلّية ليقيموا على اأر�ض فل�شطني.

يف مق�يل هذا �ش�أعمل على دح�ض الرواية 
العرب  اليهود  ب����أّن  تزعم  التي  ال�شهيونّية 
خرجوا من دي�رهم هروبً� من الظلم والعدوان 
والأ�ش�ليب  الطرق  وك�شف  فيه�،  لق��وه  ال��ذي 
ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��� ال�����ش��ه���ي��ن��ة ح��ّت��ى مت��ك��ن��وا من 
اليهود من بالدهم،  ب�إخراج  اأهدافهم  حتقيق 
ظل  يف  ال�ش�أن  هذا  على  للرتكيز  وحم�ولتهم 
ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة ال��ت��ي حت��دث على اأر���ض 
هذه  وت�أتي  وقراه�،  مدنه�  ك�فة  يف  فل�شطني 
الدع���ءات  من  مع غريه�  واملزاعم  الأك�ذيب 
الع�م  ال��راأي  اأم�م  �شورته�  لتح�شني  الأخ��رى، 
ال�ش�مّية  ال��دول��ة  ب���أّن��ه���  واإظ��ه���ره���  ال��ع���مل��ي، 
يف  اأحقيته�  ولإث��ب���ت  املنطقة،  يف  ال��وح��ي��دة 

الأرا�شي املغت�شبة.

تهجري  رحلة  ب��داأت  فقد  اآن��ف��ً�  ذك��رت  كم� 
ج���ّل من  وك�����ن   ،1948 ع����م  اإب�����ن  ال��ي��ه��ود 
اإفريقي�،  �شم�ل  من  الكي�ن  دول��ة  اإىل  و�شلوا 
الهجرات  ه��ذه  تكن  ومل  وال��ي��م��ن،  وال��ع��راق 
يف  ال�شهيوين  ال����وزراء  رئي�ض  و�شفه�  كم� 
ذل��ك ال��وق��ت )دي��ف��ي��د ب��ن غ��وري��ون( اإن��ق���ذًا 
يف  اليهود  اأّن  ف�ملعروف  والإب����دة،  الظلم  من 
كرمية  ح��ي���ًة  يعي�شون  ك���ن��وا  العربّية  ال��ب��الد 
يف  املقيمني  اليهود  من  العك�ض  على  ومرفهة، 
للظلم  يتعر�شون  ك�نوا  الذين  الأوروبّية  الدول 
الع�ملّية  احل���رب  اإب����ن  خ������ش��ًة  وال���ش��ط��ه���د 
الث�نية، لكن ال�شي��شة التي ق�مت عليه� الدولة 
واملب�لغة يف  احلق�ئق،  تزييف  ال�شهيونّية هي 
و�شف حجم املخ�طر التي يتعّر�ض له� اليهود 
اليهود  حتذير  ومّت  العربّية،  البالد  يف  خ��شًة 
العرب من اإمك�نّية حدوث حرب اإب�دة لهم اإن 
مل يه�جروا، على اعتب�ر ب�أّن الدولة ال�شهيونّية 
التي  عن��شره�  لإكتم�ل  لوجودهم  بح�جة 
ال�شحيح،  ب�ل�شكل  الدولة  ت�أ�شي�ض  يف  ت�ش�هم 
والقّوة  القومي  الأمن  �شم�ن  يعني  فوجودهم 

الدف�عّية الع�شكرّية.
اليهود  تهجري  عملي�ت  اأب����رز  وم���ن 
ال���ع���رب م���ن ب���الده���م ب���ل��ت��ع���ون مع 
ال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ّي��ة 
الت�شل�شل  وبح�شب  وبريط�ني�، 

الزمني:
اأك����رث من  ت��ه��ج��ري   -
ي��ه��ودي ميني  األ���ف   50
بني  الواقعة  الفرتة  يف 
ع�مي 1949-1950، 
عملّية  اإط����ر  �شمن 
اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��� ا���ش��م 
)ب�����ش���ط ال���ري���ح(، 
ب�إفتع�ل  ق�موا  حيث 
ال��ف��ن والإث�����رة بني 
ال��ي��ه��ود وج��ريان��ه��م 
امل�����ش��ل��م��ني، وع��ل��ى 
متت  الأ�ش��ض  ه��ذا 

أ. غادة حاليقة
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 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

عملّية التف�و�ض مع ال�شلط�ت اليمنّية لإخراج اليهود املدنيني من مدينة 
)عدن(، وقد اأمرهم الإم�م يحيى حميد الدين – ملك اليمن يف ذلك 
الوقت – ببيع جميع ممتلك�تهم قبل رحيلهم، ل�شم�ن عدم املط�لبة به� 

لحقً�.
- ب�لن�شبة لليهود العراقيني فقد ك�نوا راف�شني للهجرة من بالدهم، 
يف  مرموقة  مراكز  يتبواأون  ك�نوا  اأّنهم  اإىل  اإ�ش�فًة  فيه�،  ل�شتقرارهم 
ب�إر�ش�ل  فق�م  الإ�شرائيلي،  املو�ش�د  جله�ز  يرق  مل  الذي  الأمر  الدولة، 
حل�ّض  هن�ك،  ال�شعب  بني  والقالئل  الفتنة  لبّث  العراق،  اإىل  موفدين 
اليهود العراقيني على الهجرة، وق�مت بتنفيذ عملّية على غرار العملّية 
اإ�ش�فة  ونحيم�(،  )ع���زرا  ا�شم  عليه�  اأط��ل��ق  اليمن،  يف  حدثت  التي 
حلدوث عدد من التفجريات التي ط�لت مرافق يهودّية، وكني�شً� يهوديً�، 
العراقيني، وبقي عدد  اليهود  الأ�شر  اإىل هجرة غ�لبّية  اأدى  الذي  الأمر 
التفجريات  كل  ب�أّن  لحقً�  العراقّية  ال�شلط�ت  اكت�شفت  وقد  جدَا،  قليل 
والأحداث التي ح�شلت يف العراق يف ذلك الوقت، اأي يف الفرتة الواقعة 
خالل  من  الإ�شرائيلي  املو�ش�د  خلفه�  يقف   ،1949-1951 ع�مي  بني 
هم على  عميل ت�بع لهم، وذلك لإث�رة الذعر بني اليهود العراقيني وح�شّ
العراقي يف  اليهودي  به احل�خ�م  اأقّر  م�  والهجرة، وهذا  ترك بالدهم 
جلّيً�  يظهر  ب�أّنه  ق�ل  حيث  خ�شوري(،  )�ش��شون  ويدعى  الوقت،  ذلك 
اأّن لل�شه�ينة يٌد يف و�شع هذه الأ�شلحة واملتفّجرات، ليقوموا ب�إ�شتفزاز 
العراقيني  اليهود  ع��دد  وبلغ  ال��ع��رب،  وال�شّك�ن  العراقّية  ال�شلط�ت 

امله�جرين يف نه�ية ع�م 1951حوايل 123 األف ن�شمة.
من  ع��ددًا  �شهدت  والتي  م�شر،  يف  وال��ع��راق  اليمن  م�شهد  تكرر   -
على  وح�شهم  لرتهيبهم  اليهودّية،  وامل��راف��ق  املحالت  يف  التفجريات 
الثالثي  العدوان  اإب�ن  امل�شريني  اليهود  وازدادت وترية هجرة  الهجرة، 

على الأرا�شي امل�شرّية ع�م 1956.
احل�خ�م�ت  من  الأم��ر  ج�ء  فقد  ال�شوريني،  لليهود  ب�لن�شبة  اأم���   -
املتحدة  الولي�ت  ب�إجت�ه  دفع�ت،  على  �شوري�  من  بتهجريهم  ال�شه�ينة 

الأمريكّية، ومن ثّم يتم ترحيلهم اإىل دولة الكي�ن.
- يف ثم�نينّي�ت القرن املن�شرم، ه�جر نحو مئة األف يهودي اأثيوبي 
)عملّية  العملّي�ت  تلك  اأه��ّم  ومن  العملّي�ت،  من  جمموعة  اإط���ر  �شمن 
وعملّية   ،1948 ع�م  )مو�شى(  عملّية  �شبقته�   ،1991 ع�م  �شليم�ن( 
جو�شوا يف الع�م 1985، وقد متت كل تلك العملي�ت مبع�ونة �شالح اجلو 
الأمريكي، ويف العقدين الأخريين مّت تهجري الآلف من يهود الفال�ش�، 

ك�ن اآخره� ع�م 2013.
ويجدر التنويه اإىل اأّن عدد كبري من اليهود العرب الذين مّت اإخراجهم 
من بالدهم بعد كل العملّي�ت، رف�شوا الإق�مة يف دولة الكي�ن الهمجي، 

وف�شلوا الإق�مة يف الدول الغربّية.
ومن هذا البحث املخت�شر، يت�شح لن� جلّيً� قذارة هذا الكي�ن، حّتى 
ي�شل  اأن  النه�ية  املهم يف  دينه،  اأبن�ء  من  قرابني  تقدمي  الثمن  ك�ن  لو 
اإىل مبتغ�ه لبن�ء دولة على اأر�ض مل ولن تكون له يف يوم من الأي�م، ففي 
النه�ية �شتعود الأر�ض اإىل اأ�شح�به�، ويعود ال�شه�ينة اإىل �شت�تهم من 

جديد.

يعني  فهذا  عربية  لإقط�ر  العربي  امل�ئي  الأم��ن  يتهدد  عندم�   
ال��دول  جلميع  القومي  والأم���ن  الغذائي  لالأمن  تهديدا  ب�لت�أكيد 
العربية، مل� ت�شكله م�شر وال�شودان من اأهمية جيو�شي��شية يف الوطن 
ن�شمة  مليون   154 بحدود  فهم�  النفو�ض  ع��دد  حيث  فمن  العربي 
وان  مربع  كيلومرت  مليون   2882 بحدود  فهي  امل�ش�حة  حيث  ومن 
الزراعة يف هذين القطرين تعتمد على نهر النيل التي تقوم اثيوبي�، 
بدء  عن  ب�لإعالن  انفرادي  وب�شكل  الرئي�شة  املنبع  دولة  هي  والتي 
املرحلة الث�نية من ملء ال�شد والتي �شتوؤثر ب�شكل مب��شر على الإنت�ج 

الزراعي واحليواين يف هذين القطرين.
وتركي  اإ�شرائيلي  م���يل  دع��م  اىل   ي�شتند  اثيوبي�  موقف  ان   
م�ش�ف له مع الأ�شف دعم من دولة عربية نك�ية مب�شر وال�شودان، 
وان اثيوبي� �شربت عر�ض احل�ئط الإلتزام ب�إتف�قية الأمم املتحدة 
لتق�شيم املي�ه للدول املت�ش�طئة، ومل تلبي كل طلب�ت املبعوثني الدوليني 
واملبعوث المريكي وحتى تدخل رئي�ض الحت�د الفريقي لهذه الدورة 
الثالثية  املف�و�ش�ت  اثيوبي� اىل ط�ولة  ل�شرورة عودة  النيجر  وهي 
والقبول ب�لعمل وفق التف�قي�ت الدولية، فقد مرت ع�شر �شنوات ومل 
تر�شخ اثيوبي� لكل تلك امل�ش�عي رغم اأن م�شر وال�شودان وحتى دولة 
جنوب ال�شودان ك�نت حري�شة ان حتل هذا النزاع ودي� و�شليم�، ال 
ان التعنت الأثيوبي وبدفع الدول املذكورة اآنف� قد ي�شعل فتيل احلرب 
يف املنطقة وم� يح�شب للدبلوم��شية امل�شرية  انه� عر�شت الق�شية 
ب�شكل وا�شع على دول الع�مل والدول دائمة الع�شوية يف جمل�ض الأمن 
واجل�معة العربية والحت�د الأفريقي وكذلك ال�شودان التي ان�شجمت 
مواقفه� مع م�شر، لأن الق�شية واحدة واخلطر الداهم واحد، ولكن 
هل تبقى اثيوبي� تراهن على الدعم الرتكي الإ�شرائيلي ام انه� ترى 
اأن اللعب على ع�مل الزمن قد يغري من مواقف م�شر وال�شودان من 

ق�شية حقوقهم� امل�شروعة يف مي�ه النيل؟
وق�شية  النه�شة  �شد  وان  ب�لن�ر  اللعب  ب�لفعل  بداأت  اثيوبي�  ان 
فكل  النه�ي�ت  مفتوحة  تبقى  اأن  ميكن  ل  وال�شودان  م�شر  حقوق 
و�ش�ئله�  ك��ل  ت�شتنفذ  اأن  بعد  وال�����ش��ودان  م�شر  ان  م��ن  اخل���وف 
الدبلوم��شية ودعواته� للجلو�ض اإىل ط�ولة املب�حث�ت واإقرار اثيوبي� 
الوقوع  و�شيكة  املنطقة ويالت حرب  لتجنيب  النيل  بحقوقهم مبي�ه 
فيه� احلق ب�ئن والب�طل ب�ئن اأي�ش�، ف�إن على العرب جميع� الوقوف 
وم�ش�عدة م�شر وال�شودان يف الدف�ع عن حقوق ال�شعبني ال�شقيقني 

يف مي�ه النيل من الطم�ع الإثيوبية ومن ي�ش�نده�. 

أ.علي الزبيدي

هل يشعل 
سد النهضة 

فتيل الحرب؟

في الصميم

�شحفي من العراق
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االقتصاد

القط�ر  بني  البينية  التج�رة  حلركة  املتتبع 
مق�رنة  له�  املتدين  امل�شتوى  يالحظ  العربية 
ا�شف  ال��ع��رب��ي،  للوطن  ال�شك�ين  احل��ج��م  م��ع 
املوارد  وتف�وت  القت�ش�دي  التف�وت  ذلك  اىل 
بني  من  يعتر  ال��ذي  الأقط�ر،  لهذه  واملنتج�ت 
7 يف  اأ�شعف الن�شب يف الع�مل، حيث ل يتج�وز 
بقية  مع  التج�رية  املب�دلت  جمموع  من  امل�ئة 
ن�شبة  فيه  تقدر  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ال��ع���مل،  دول 

أ.د. غسان الطالب

التج�رة البينية بني دول الحت�د الروبي ب 65 
% وبحدود ال %50 بني دول الق�رة الأمريكية.
التحدي�ت  من  العديد  وج��ود  ينفي  ل  وه��ذا 
التج�رة  تطور  ام���م  ع�ئقً�  احي�نً�  تقف  التي 
حتدي�ت  فمنه�  العربية،  اقط�رن�  بني  البينة 
داخلية واخرى خ�رجية، ن�شتعر�ض بع�ش� منه�: 
امل�����وارد الق��ت�����ش���دي��ة بني  ال��ت��ف���وت يف   -
ال����رثوات  مي��ت��ل��ك  م��ن  فمنه�  الق���ط����ر،  ه���ذه 
الطبيعية وبع�شه� يع�ين من �شحة هذه املوارد.  
ع�ملي�  ال��ن��ف��ط  ا���ش��ع���ر  ا���ش��ت��ق��رار  ع���دم   -
مم���� اأث�����ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الإن����ف�����ق خ������ش��ة 
ل���ه.  امل���������ش����درة  و  امل���ن���ت���ج���ة  الق�����ط������ر  يف 
- احل���واج���ز اجل��م��رك��ي��ة ال��ت��ي غ���ل��ب��� م� 
بلدانن�.  ه��ذه  بني  ال�شلع  ان�شي�ب  حركة  تعيق 
 - تراجع م�ش�همة قط�ع الزراعة يف التب�دل 
التي  تلك  الق��ط���ر خ��شة  ه��ذه  ب��ني  ال��ت��ج���ري 
الأث��ر  له  ك���ن  مم�  املن�خية  ب�لتغريات  ت���أث��رت 
على دور هذا القط�ع يف التج�رة البينية بينه�. 
- �شعف البنية التحتية يف العديد من القط�ر 
التي  املوا�شالت  �شعيد  على  وخ��شة  العربية 

تربط بينه�، مبعنى اأنه ل توجد لدين� حتى طرق 
اأو �شبك�ت نقل برية وخ��شة �شكك احلديد تربط 
بني اقط�ر الوطن العربي من م�شرقه اىل مغربه 
كذلك النقل اجلوي والبحري يف اأ�شعف حدوده.        
ف��ر���ش��ت��ه��� منظمة  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  ب��ع�����ض   -
الدولية،  التج�رة  حركة  على  الدولية  التج�رة 
التف�و�شي  امل��رك��ز  �شعف  اىل  الإ����ش����رة  م��ع 
يف  ال��ع��رب��ي��ة  لأق��ط���رن���  التن�ف�شية  وال���ق���درة 
ع��الق���ت��ه��� ال��ت��ج���ري��ة م��ع ب��ق��ي��ة دول ال��ع���مل. 
واخلالف�ت  القليمية  واحل��روب  امل�ش�كل   -
القدرة  القط�ر  بع�ض  افقدت  التي  ال�شي��شية 
الق��ط���ر،  بع�ض  م��ع  ال��ت��ج���ري  ال��ت��وا���ش��ل  على 
وه��ن��� ت��ت��ح��دث اأرق�������م ال��ب��ن��ك ال������دويل، عن 
احلرب  نتيجة  العربية  الأقط�ر  بع�ض  خ�ش�ئر 
مب�   2011 ال��ع���م  منذ  وتداعي�ته�  والأزم�����ت 
 22 م��ن  واأك����رث  دولر،  م��ل��ي���ر   600 ع��ن  ي��زي��د 
م��ل��ي��ون م���واط���ن ع���رب���ي ع����ط���ل ع���ن ال��ع��م��ل.
للتج�رة  ال��الزم��ة  ال�م�عل�وم�ت  غ��ي���ب   -
يخ�ض  ف��ي��م���  ال��ع��رب��ي��ة  الق���ط����ر  ب��ني  البينية 
كذلك  املختلفة  ال�شلع  على  والطلب  الأ���ش��واق 
ثم  امل�شتهلكني،  واذواق  ال���ش��ت��ه��الك  اأمن����ط 

الــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــارة الــــــــــبــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة
بـــن فـــــروس كــــورونــــا وفــــــروس الــتــطــبــيــع
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

واملق�يي�ض  ب�ملوا�شف�ت  املتعلقة  املعلوم�ت  تلك 
تنقله�  التي ميكن  للمنتج�ت  واجلودة  والنوعية 
ب�ملعلوم�ت  يتعلق  م�  وكل  العربية  القط�ر  بني 
البينية. ال��ت��ج���رة  ح��رك��ة  بت�شهيل  اخل������ش��ة 
تعيق  التي  التحدي�ت  من  واح��دة  تكون  قد 
العربية  بلدانن�  ب��ني  البينية  ال��ت��ج���رة  ح��رك��ة 
هي حركة هروب روؤو���ض الأم��وال خ�رج الوطن 
العدد  يف  عنه�  تكلمن�  وان  �شبق  والتي  العربي 
20 من جملتن� الغراء »كل العرب« ثم �شي��ش�ت 
�شن�ديق ال�شتثم�ر العربية ال�شي�دية والتي ت�شع 
العربي،  الوطن  خ�رج  اأمواله�  من  كبريا  جزءا 
العربية  ال�شتثم�رات  م��ن   50% توجد  حيث 
منه�  و20%  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ب���ل��ولي���ت 
من�طق  يف  الأوروبي،و19%  الحت����د  دول  يف 
ب�لدول  %11 فقط  ، مق�بل  الع�مل  خمتلفة من 
 64% ن�شبته  م�  منه�  النفط  وميثل  العربية، 
اإجم�يل ال�ش�درات العربية، وهذا م� ترك  من 
اأثره الوا�شح على اأداء التج�رة البينية العربية.
البينية  التج�رة  حركة  عن  اليوم  وللحديث 
فقد  ك��ورون���،  ف��ريو���ض  ج�ئحة  ظ��ل  يف  العربية 
�شبق وان قلن� ان املب�دلت البينية بني اقط�رن� 
ج�ئحة  قبل  ح�لته�  ا�شعف  يف  ه��ي  العربية 
فريو�ض كورون�، ومع تف�شي هذا الفريو�ض  قدرت 
ال  عن  يزيد  مب�  العربي  املحلي  الن�جت  خ�ش�ئر 
مليون   2 يقرب من  م�  وفقدان  دولر  ملي�ر   50
تعر�شت  التي  ال�شخمة  ب�شبب اخل�ش�ئر  وظيفة 
بحوايل  اخل�ش�ئر  ق��درت  حيث  ال�شرك�ت،  له� 
ب�شبب  خ�ش�ئره�  اجم�يل  دولر  ملي�ر   420 ال 
واملن�فذ  وامل��ط���رات  الرية  احل��دود  اغ��الق���ت 
اثرًا  البحرية ومنع تنقل الفراد، كل هذا ترك 
مب��شرًا على حركة التج�رة البينية بني اقط�رن� 
ليزيد  الفريو�ض  هذا  انت�ش�ر  ج�ء  وقد  العربية، 
التج�رة  انكم��ض  م��ن  وي��ع��زز  ال�شغوط  تلك 
ا�شواأ  يف  ذل��ك  قبل  هي  والتي  العربية  البينية 
احواله�، وبرتاجع يف حجمه� يقدر ب 14 ملي�ر 
2020، فال عجب فقد ك�شف  دولر خالل ع�م 
اقط�رن�  داخ��ل  النكف�ء  ح�لة  الفريو�ض  ه��ذا 
العربية وحجم اخللل يف العالق�ت القت�ش�دية 
والتج�رية بينه�، وهذا م� يف�شر لن� ت�أثري ازمة 
البينية  العربية  التج�رة  حركة  على  الفريو�ض 
ذلك  اىل  ا�شف  م�شتوي�ته�،  ادنى  اىل  وتدنيه� 
ال�شيء  ال��ع��رب��ي��ة   – ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��الق���ت  واق���ع 
وال�شي��شي.  القت�ش�دي  ال�شعيد  واملتن�فر على 
على  فتك�  ا�شد  �شيكون  التطبيع  ف�يرو�ض 
وقعت  ان  فبعد  ال��ع��رب��ي��ة،  البينية  ال��ت��ج���رة 
الكي�ن  مع  التطبيع  اتف�قية  العربية  الإم����رات 
من  الوىل  �شهور  اخلم�شة  وخ��الل  ال�شهيوين 
 )2021 ث���ين  ك���ن��ون  لغ�ية   2020 )�شبتمر 
دبي  مع  املعلن  التج�ري  التب�دل  حجم  ارتفع 
املمكن  وم��ن  دولر،  مليون   275 ال  ح��دود  اىل 

ملي�ر   4 ال  ح���دود  اىل  ال��رق��م  ه��ذا  يرتفع  ان 
ي�شمل  الق�دمة،  القليلة  ال�شنوات  خالل  دولر 
اأ�شواق  فتح  عر  الب�ش�ئع  وتب�دل  انتق�ل  ذلك 
مع  ام���  ال�شهيوين،  والكي�ن  دب��ي  بني  جديدة 
وبني  بينه�  العالق�ت  ظهرت  ان  وبعد  املغرب 
التب�دل  حجم  ارت��ف��ع  فقد  ال�شهيوين  الكي�ن 
مليون   500 م��ن  اك���رث  اىل  بينهم�  ال��ت��ج���ري 
والتهيئة  ت�شهيالت �شريبية وجمركية  مع  دولر 
ويتطلع  احلر،  التج�ري  للتب�دل  اتف�قية  لتوقيع 
الغنية  املغرب  مع  العالقة  من  الغ��شب  الكي�ن 
كبوابة  منه�  وال�شتف�دة  الطبيعية  مب��وارده��� 
امل�شرف  كذلك  موقعه�  ومن  الأفريقية  للق�رة 
وممر  املتو�شط  والبحر  الطل�شي  املحيط  على 
كقوى  ال�شك�ن  حجم  اىل  ا�ش�فة  ط���رق،  جبل 
منتج�ته  ت�شدير  يف  منه�  ي�شتفيد  ا�شتهالكية 
�شكك  م�شروع  ذل��ك  كل  اىل  ا�شفن�  لو  اليه�، 
يف  مرورا  املغت�شبة  فل�شطني  من  ينطلق  حديد 

كل من ال�شعودية، العراق، الأردن وانته�ًء بدول 
اخلليح العربي، وربط جميع هذه الدول مبين�ء 
حيف� بدل العتم�د على املواينء العربية وقن�ة 
ال�شوي�ض على افرتا�ض اأن هذا املين�ء، اي مين�ء 
اخلليج،  ل���دول  تكلفة  اأق���ل  ي��ك��ون  ���ش��وف  حيف� 
عر  وامريك�  اأوروب���  من  م�شتورداتهم  لإ�شتالم 
وم�شيق  العربى  اخلليج  موانئ  بدل  املتو�شط، 
التهديد  حتت  تقع  والتي  املندب  وب���ب  هرمز 
عر  املنهوب  ال��غ���ز  خ��ط  نن�شى  ول  الإي����راين، 
ال�����ش��ودان فهو ق�شة  الرا���ش��ي الأردن��ي��ة، ام��� 
اخرى ت�شتحق مق�لة منفردة يف الأعداد الق�دمة 
بقية.  ول��ل��ح��دي��ث  ت��ط��ول  ال��ق���ئ��م��ة  اهلل،  ب�����إذن 
وخالف�ت  م�ش�كل  هن�ك  اأن  على  خالف  ل 
الأق��ط���ر  ب��ني  الثن�ئية  ال��ع��الق���ت  يف  م��زم��ن��ة 
عن  نبحث  ان  بن�  الأج���در  م��ن  ك���ن  العربية، 
م�ش�لح �شعوبن� وامتن� ونتج�وز خالف�تن�، بدًل 
من دعم القت�ش�د ال�شهيوين املغت�شب لأر�شن� 
والن�هب خلرياته�، وهو ينظر اإىل الوطن العربي 
ب�أقط�ره ك�فه على اأنه �شوق ا�شتهالكي كبري، واأن 
لذلك  الطبيعية،  ب�لرثوات  غنية  العربية  الدول 
فهو يخطط للهيمنة على املوارد والأ�شواق مع�. 
خال�شة حديثن� بني فريو�ض كورون� وم� رافقه 
من توقف �شبه ك�مل  حلركة التج�رة البينية بني 
القط�ر العربية ب�شبب اغالق�ت احلدود وتوقف 
تنقل الأف��راد، والذي ادى اىل تراجع �شديد يف 
العالق�ت التج�رية بينهم�، وبني فريو�ض التطبيع 
وم�شل�شل الهرولة ب�إجت�ه الكي�ن ال�شهيوين ف�أن 
العالق�ت  يف  ه�ئال  �شرخ�  اح��دث  الخ��ري  هذا 
بع�شه�  م��ن  و�شلب  العربية  البينية  التج�رية 
فر�ش� ك�نت متثل ع�شب� اقت�ش�دي� حيوي� وذهب 
ل�ش�لح الكي�ن املحتل لالر�ض العربية فل�شطني.
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يف عددي��ن �ش���بقني م��ن جمل��ة »كل الع��رب« 
تن�ولن��� ح��ش��ر منظم��ة الأمم املتحدة وم�ش���هد 
م�ش��تقبالته�، كنم��وذج ملنظم��ة حكومي��ة ع�ملي��ة. 
يف ه��ذا الع��دد �ش��نتن�ول ح��ش��ر ج�مع��ة ال��دول 
العربية. اأم� يف العدد الق�دم �شنبحث يف م�ش�هد 
منظم��ة  واأق��دم  لأول  كنم��وذج  م�ش��تقبالته�، 
حكومية اإقليمي��ة يف الع�مل، وبرحلة اأمتدت زم�نً� 
الزم���ن  واأقرتن��ت ع��ر ه��ذا  اإىل )76( ع�م��ً�، 
الطوي��ل ن�ش��بي� ب�إخف�ق���ت متك��ررة، ولك��ن اأي�ش� 

ب�إجن�زات ل تنكر.
ت�أ�شي���ض  اأن  اإىل  الإ�ش���رة  جت��در  اإبت��داء،   
ج�مع��ة ال��دول العربي��ة مل يكن مبعزل ع��ن ت�أثري 
ولك��ن خمتلف��ني  تي�ري��ن، مهم��ني،  اأو  مدخل��ني، 
م��ن حيث اأه��داف كل منهم� اإ�ش��تمرا يت�ش�رع�ن 
ع��ر الزم���ن وعل��ى نح��و اأف�ش��ى اإىل اأن ي�شب��ح 
هذا النوع م��ن ال�شراع اأحدى خ�ش�ئ�ض النظ�م 
الإقليم��ي العربي: الأول قوم��ي، ويكمن يف النزوع 
نح��و ت�ش��كيل كي�ن واح��د يجمع الع��رب ك�فة. اأم� 
الث���ين فهو قطري، ويقرتن ب�ل�ش��عي اإىل تكري���ض 
التجزئ��ة، واإىل اأق�مة عالق�ت بني الدول العربية 
ك��دول م�ش��تقلة ذات �ش��ي�دة. وق��د ج���ءت ج�معة 
ال��دول العربية كح�شيل��ة لت�أثري ه�ذين التي�رين، 
علم� اأن الدعوة اإىل اإن�ش���ء ه��ذه اجل�معة وجدت 
دعم� م��ن قبل احلكومة الريط�نية، بعد انت�ش�ر 
احللف���ء يف معرك��ة العلم��ني يف ت�ش��رين الث���ين/
للتي���ر  منه���  من��ش��رة  لي���ض   ،1942 اكتوب��ر 
الوح��دوي العرب��ي، واإمن��� �ش��بيال لإحت��واء ه��ذا 
التي�ر واحليلولة دون تعر�ض امل�ش�لح الريط�نية 

للتهديد.
 وق��د اأف�ش��ت ح�شيل��ة املب�ح�ث، الت��ي دارت 
حت��ت عنوان مب�حث�ت الوحدة العربية، بني �ش��بع 
دول عربي��ة ك�ن��ت م�ش��تقلة ر�ش��ميً� اآن��ذاك، اإىل 
ت�أ�شي���ض ج�مع��ة ال��دول العربي��ة يف ع���م 1945، 
والتي اأ�ش��تمرت تعمل منذ اآنذاك على وفق ميث�ق 
مل تتغري اأ�ش�ش��ه الق�نونية، وال��ذي ك�نت �شي�غته 
قد متت حتت ت�أثريمعطي�ت عقد الأربعيني�ت من 
القرن امل��شي، على الرغم من التحولت العربية 

والع�ملية. 
 اإن ت�أ�شي���ض ه��ذه اجل�مع��ة ق��د مت عل��ى وف��ق 
جمموع��ة م��ن املب���دىء الق�نوني��ة، الت��ي جعلته� 

أ.د. مازن الرمضاني

الأفع���ل  تن�ش��يق  جم��رد  عل��ى   تعم��ل  منظم��ة 
ال�شي��ش��ية و�ش��واه� ل��دول م�ش��تقلة ذات �ش��ي�دة، 
وك�أداة لتحقيق تع�ونه� الأختي�ري ل غري. ويتجلى 
ه��ذا وا�شح� يف ن�ض ديب�جة ميث�قه�، الذي حدد 
غ�يته�. فتبعً� له�، ت�ش��كلت ج�معة الدول العربية: 
»تثبيت� للعالق���ت الوثيقة والروابط العديدة التي 
ترب��ط بني الدول العربية، وحر�ش� على دعم هذه 
الروابط وتوطيده� على ا�ش��ض اإحرتام ا�شتقالل 
تلك الدول و�ش��ي�دته�، وتوجيه��� جلهوده� اإىل م� 
في��ه خري البالد العربية ق�طبة، واإ�شالح اأحواله� 

وت�أمني م�شتقبله� وحتقيق اأم�نيه� واأم�له�«.
ويف �ش��وء الن���ض اأع��اله، وامل��واد الأخ��رى يف 
ميث�قه�، ت�ش��عى ج�معة الدول العربية اإىل حتقيق 
الأوىل،  الوظ�ئ��ف:  م��ن  ع�م��ة  جم�مي��ع  ث��الث 
�شي��ش���ت  تن�ش��يق  يف  تكم��ن  �شي��ش��ية  وظ�ئ��ف 
ال��دول الأع�ش�ء على ال�شعيدين الداخلي العربي 
واخل�رج��ي ال��دويل. الث�ني��ة، وظ�ئ��ف ع�ش��كرية 
تتج�ش��د يف املح�فظة على الأمن وال�ش��لم القومي 
العرب��ي. اأم� املجموعة الث�لث��ة من الوظ�ئف فهي 
تفي��د بتعمي��ق اأمن���ط التع���ون العربي على �ش��تى 

ال�شعد الوظيفية، اأي غري ال�شي��شية. 
وج��راء م�ش�مني هذه املج�ميع من الوظ�ئف، 
ميك��ن الق��ول اأن ميث���ق ج�معة ال��دول العربية مل 
Supranation- قومي��ة   ف��وق  مبنظم��ة  (ي���أت 
al Organization(  تعم��ل م��ن اأج��ل  الوح��دة 
العربية، ب��ل ول حتى حتقيق التك�مل الإقت�ش�دي 
والإجتم�ع��ي والع�ش��كري وال�شي��ش��ي ب��ني ال��دول 
العربي��ة، واإمن� ج���ء مبنظمة اأريد به��� العمل من 
اأجل تثبيت الواقع العربي املمتد منذ ع�م 1945. 
وتوؤك��د امل���دة الث�من��ة م��ن ميث���ق ج�مع��ة الدول 
العربية اأن الدول املوؤ�ش�شة له� مل تتطلع اإىل تغيري 
الواق��ع العرب��ي، واإمن��� اإىل تكري�ش��ه. فه��ي تن�ض 
عل��ى الآتي: »حترتم كل دولة من الدول امل�ش��رتكة 
يف اجل�مع��ة نظ�م احلكم الق�ئم يف دول اجل�معة 
الأخ��رى وتعت��ره حق��� م��ن حق��وق تل��ك ال��دول 
وتتعه��د ب���إن ل تق��وم بعمل يرم��ي اإىل تغيري ذلك 

النظ�م فيه�«.
تدعمه���  الت��ي  امل���دة،  ه��ذه  اأف�ش��ت  وق��د 
م�ش�م��ني م��واد اأخ��رى، اإىل منظم��ة ذات تنظيم 
هرمي بدائ��ي التكوين، وب�إخت�ش��ش���ت �شعيفة، 

الأ�ش��وات،  ب�إجم���ع  الأ�ش��ش��ية  قرارات��ه  ويتخ��ذ 
وحرم��ه م��ن اتب���ع �شي��ش��ة خ�رجية م�ش��تقلة عن 
اإرادة ال��دول الأع�ش�ء، ومن ثم مت جتريد ج�معة 
ال��دول العربي��ة م��ن تل��ك العن��شر، الت��ي ت�شفي 
عل��ى اأي تنظيم دويل حكوم��ي خ�ش�ئ�ض القدرة 
عل��ى الفع��ل، وم��ن ث��م الت�أث��ري.  وم��ع ذل��ك، اأدى 
انت�ش���ر ن�ش���ط�ت جل�معة ال��دول العربي��ة، ومنذ 
ت�ري��خ الن�ش���أة �شع��ودا، عل��ى م�ش��توي�ت متعددة، 
اإىل تط��ور هيكله���، واىل زي���دة موازنته���، وعدد 
موظفيه�، وتو�ش��يع نط���ق وظ�ئفه�، وعلى نحو مل 

يتطرق اليه امليث�ق.
م��ن  ك�ش��واه�  العربي��ة،  ال��دول  ولأن ج�مع��ة 
املنظم���ت الإقليمي��ة احلكومية، تعتم��د يف اأدائه� 
لوظ�ئفه��� عل��ى م��دى قي���م هي�كله��� بواجب�ته�، 
ي�ش��رتك يف عملي��ة اإتخ�ذه��� للق��رار العدي��د من 
الهي���كل الر�ش��مية. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ه��ذه 
الهي���كل ت�ش��تطيع، نظري���، اإتخ���ذ ق��رارات على 
نحو م�ش��تقل، اإل اأنه� ل تكت�ش��ب ال�ش��مة الر�شمية 
اإل بع��د م�ش�دقة جمل���ض ج�معة ال��دول العربية، 
ب�إعتب�ره هيكله� الأ�ش����ض. ويرد ذلك اإىل اأن هذا 
املجل���ض يعد، �شي��ش��يً�، الهيكل ال��ذي متت اإن�طة 
حم�ي��ة م�ش�ل��ح ال��دول الأع�ش���ء ب��ه ع��ن طريق 
اإتخ���ذ القرار ب�لغجم�ع من ن�حية. ولأنه ي�ش��كل، 
ق�نوني���، الوح��دة الأ�ش����ض لعملي��ة اأتخ���ذ القرار 

فيه�ن من الن�حية الث�نية. 

العــلوم

جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــدول الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 
ـــات حـــــاضـــــر الـــمـــســـتـــقـــبـــل ـــيـ ـــعــــطـ ومـ
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وق��د اأن���ط امليث���ق حتقي��ق اأهداف��ه بهيكل��ني 
مهمني هم�: جمل�ض ج�معة الدول العربية واأم�نته� 
الع�مة. ف�أم� عن املجل�ض، فهو يت�شكل من املمثلني 
الدائمني لل��دول الأع�ش�ء وفل�ش��طني. ويجتمع يف 
دورت��ني ع�ديت��ني �ش��نويً� يف �ش��هري اآذار وايلول. 
وكذل��ك يف دورات اإ�ش��تثن�ئية ح�ش��ب ال�ش��رورة. 
وعل��ى الرغم من اأن امليث���ق مييز بني ثالثة طرق 
للت�شوي��ت، خمتلفة م��ن حي��ث اإجراءاته� ونط�ق 
الإلت��زام به�، هي: ب�لغجم�ع��ن وب�أغلبية الثلثني، 
والغلبية الب�ش��يطة، الإ اأن الواقع العملي يفيد اأن 
اأتخ���ذ القرار ب�لإجم�ع هو الأ�ش����ض. وقد اأت�حت 
ه��ذه ال�شيغة لل��دول الع�ش�ء اللج��وء عمليً� اإىل 
حق النق�ض، اأي الفيتو، �شد القرار الذي يتق�طع 
م��ع م�ش�حله���، اأو المتن�ع ع��ن الت�شويت عليه، 
للحيلولة دون اللتزام به. وقد ك�ن اللجوء املتكرر 
حلق النق�ض مبث�بة ال�شخرة التي حتطمت عليه� 
حم���ولت الإرتق�ء ب�لتع�ون العرب��ي �شمن نط�ق 

ج�معة الدول العربية اإىل اآف�ق اأرحب.
ب�لإجم���ع  الت�شوي��ت  اأن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
داخل جمل���ض اجل�معة يف�شي اإىل ت�ش�به اإرادته� 
م��ع اإرادة حكوم���ت الدول الأع�ش���ء، الأمر الذي 
يجع��ل اجل�مع��ة العربي��ة اإمت��دادًا لإرادة جمموع 
ال��دول الأع�ش���ء، اإل اأن طرق الت�شويت الأخرى: 
اأغلبي��ة الثلث��ني والأغلبي��ة الب�ش��يطة، تف�ش��ي اإىل 
العربي��ة  ال��دول  اإرادة ج�مع��ة  اإ�ش��تقاللية  دع��م 
فه��ذه  الع�ش���ء.  ال��دول  اإرادات حكوم���ت  ع��ن 
اإل  الط��رق، وعل��ى الرغ��م م��ن �شي��ق نط�قه���، 
اإنه��� ل تل��زم هي�كل اجل�معة ح�ش��ب، واإمن� اأي�ش� 

زم�ن طويل، تتمتع بت�أثري مهم يف قرارات جمل�ض 
اجل�معة عن طريق قي�مه� ب�إقرتاح ثمة �شي��ش�ت 
واأي�ش��ً� كيفي��ة تنفيذه���، ف�شال عن امل�ش���ركة يف 
املن�ق�ش���ت التي تدور حول هذه ال�شي��ش���ت. وقد 
ك�ن م��ن نت�ئج م� تقدم اأن �ش�رت وظيفة جمل���ض 
اجل�مع��ة، يف العم��وم، تق��رتن ب�مل�ش�دق��ة عل��ى 
م�ش���ريع الرامج الت��ي تقرتحه� الأم�ن��ة الع�مة، 
ال��دول  م��ع  تف�ع��ال  الأك��رث  الهي��كل  ب�إعتب�ره��� 
الأع�ش�ء، وهو الأمر الذي جعله� عمليً� حتدد جل 
جدول اأعم�ل جمل���ض اجل�معة، وم��ن ثم نوعيىة 
واف�شلي���ت املوا�شي��ع، الت��ي يتع��ني عل��ى اع�ش���ء 
املجل���ض من�ق�شته�، الأمر الذي جعله� ب�حل�شيلة 
مبث�ب��ة الهي��كل التنظيم��ي ال��ذي ل يقت�ش��ر دوره 
عل��ى جم��رد تنفي��ذ الق��رارات، واإمن��� اإقرتاحه��� 

عملي� ب�شيغته� الأولية. 
وب�لإ�ش�ف��ة اإىل جمل���ض ج�معة الدول العربية 
والأم�ن��ة الع�م��ة ت�ش��رتك يف عملي��ة �شن��ع القرار 
هي���كل متع��ددة، وم��ن بينه��� اللجنة ال�شي��ش��ية، 
التي تت�ش��كل م��ن وزراء خ�رجية حكوم���ت الدول 
الأع�ش���ء، والت��ي تعق��د اإجتم�ع��� دوري� يف �ش��هر 
اأيل��ول م��ن كل ع���م، واإجتم�ع���ت اإ�ش��تثن�ئية قبل 
وخ��الل وبعد اجتم�ع�ت جمل���ض اجل�معة لتقدمي 
عل��ى  �ش��واء  املعرو�ش��ة  املوا�شي��ع  يف  تو�شي�ته��� 
هذا املجل���ض اأو على موؤمترات امللوك والروؤو�ش���ء 
العرب. ولهذا ي�شكل وجوده�، الذي يعود اإىل ع�م 
1946، تط��ورا هيكلي� مهم� �شم��ن ج�معة الدول 
العربية، الأمر الذي جعله� ت�ش��كل اأي�شً� املن�ف���ض 
امله��م ملجل���ض اجل�مع��ة، وذلك ملدخل��ني: اأولهم�، 

ال��دول الأع�ش�ء، ب�شي��ش���ت حم��ددة. وهذا يبدو 
وا�شح��ً� من خ��الل ن�شو�ض مواد ميث�ق، ل�ش��يم� 
العربي��ة،  النزاع���ت  بف���ض  مث��ال  املتعلق��ة  تل��ك 
والو�ش���طة، والتحكي��م، وانتخ���ب الأم��ني الع�م، 

وتعديل امليث�ق.
اأم� الهيكل الأ�ش����ض الث�ين، فتج�ش��ده الأم�نة 
الع�م��ة جل�معة الدول العربي��ة، التي ت�شم نوعني 
الرئي�ش��يون،  املوظف��ون  الأول،  املوظف��ني:  م��ن 
وه��م الأم��ني الع���م وم�ش���عدوه. اأم� الث���ين فهم 
املوظف��ون الإداري��ون: اأي روؤو�ش���ء دوائ��ر الأم�نة 
الع�م��ة وامل�ش���عدون والإخت�ش��شي��ون والكتب��ة. 
ويفرت���ض يف هوؤلء، على وفق قواعد العمل داخل 
ج�مع��ة ال��دول العربي��ة، اأن يت��م اإختي�ره��م م��ن 
جميع الدول العربية ب�شورة مت�ش�وية، ويف�شل اأن 
يكونوا من حملة ال�ش��ه�دة اجل�معي��ة الأولية. بيد 
اأن التطبيق العملي ل ي�شري اإىل عدالة التوزيع، ول 
اإىل الت�أهي��ل اجل�معي. ويت��م ترير ذلك ب�لقول: 
اإن الأم�ن��ة الع�م��ة ف�ش��لت يف م�ش��ع�ه� يف تعي��ني 
موظف��ني اأكف�ء من جميع ال��دول الآع�ش�ء، لعدم 
اإ�ش��تج�بة الأخ��رية له��ذا امل�ش��عى. ويتق�ط��ع هذا 
الترير مع واقع التطبيق ال�ش���ئد داخل الأم�ن�ت 
الع�م��ة للمنظم���ت احلكومية الع�ملي��ة والإقليمية 
على ال�ش��واء. فه��ذه املنظم�ت ت�ش��جع العمل فيه� 
من قبل عن��شر تنتمي اإىل ك�فة دوله� الأع�ش�ء.

وتع��د الأم�ن��ة الع�م��ة الهيكل ال�ش����ض الث�ين 
والوحيد امل�شتمر يف ن�ش�طة اليومي. وعلى الرغم 
ال��دول  الق��رار يف ج�مع��ة  اإتخ���ذ  م��ن مركزي��ة 
الع�م��ة �ش���رت، ومن��ذ  اأن الأم�ن��ة  اإل  العربي��ة، 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

ذه���ب ه��ذا املجل���ض، يف العم��وم، اإىل امل�ش�دقة 
م�ش��تفي�شة،  م��ن دون من�ق�ش��ة  تو�شي�ته���  عل��ى 
وث�نيهم���، قي�مه��� بتنفي��ذ بع�ض وظ�ئف املجل���ض 

عو�شً� عنه.
واإىل ج�نبه��� ت�ش��رتك اأجه��زة ميث���ق الدف���ع 
دخ��ل  وال��ذي  القت�ش���دي،  والتع���ون  امل�ش��رتك 
حي��ز التطبي��ق يف ع�م 1952، اأي جمل���ض الدف�ع 
امل�ش��رتك واملجل���ض القت�ش�دي، ه��ذا ف�شال عن 
املنظم�ت املتخ�ش�شة جل�معة الدول العربية، يف 
عملية �شنع قراراته�. وب�لقدر، الذي يتعلق الأمر 
مبجل���ض الدف�ع امل�ش��رتك، مثال، ف�إنه يت�شكل من 
وزراء اخل�رجية والدف�ع العرب، الذين يجتمعون 
دورات  يف  وكذل��ك  �ش��نة،  كل  ع�دي��ة  دورة  يف 
ا�ش��تثن�ئية للنظ��ر يف الق�ش�ي��� التي تهدد ال�ش��لم 
والأم��ن العرب��ي. ويتطل��ب عق��د اإجتم�ع���ت هذا 
املجل���ض �ش��رورة موافقة جميع ال��دول الأع�ش�ء. 
ولإخت��الف هذه الدول يف تقيمه��� لتلك الق�ش�ي�، 
يالح��ظ ندرة هذه الإجتم�ع�ت ب�ملق�رنة مع كرثة 

اإجتم�ع�ت جمل�ض ج�معة الدول العربية.
وعلى الرغم من اأن جمل���ض الدف�ع امل�ش��رتك 
يتخ��ذ قرارات��ه ب�أغلبي��ة الثلث��ني، ومن ث��م ت�شبح 
ملزم��ة جلميع الدول العربية املوقعة على ميث�قه، 
اإل اأن الواق��ع ي�ش��ري اإىل �شرورة املوافقة الالحقة 
ملجل���ض اجل�معة عل��ى قراراته. وذلك، �شي��ش��يً�، 
ج��راء نوعي��ة الإلتزام�ت الع�ش��كرية وال�شي��ش��ية 
التي ترتبه� ه��ذه القرارات على الدول الآع�ش�ء، 
وكذلك، ق�نونيً�، لأن جمل���ض اجل�معة هو هيكله� 

الأ�ش��ض.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ج�مع��ة ال��دول العربية 
ت�ش��رتك م��ع العدي��د م��ن املنظم���ت الإقليمية يف 
خ��شية م�ش���همة ك�فة ال��دول الأع�ش�ء يف اإتخ�ذ 
الق��رار ع��ن طري��ق الت�شوي��ت ب�لإجم���ع، اإل اأن 
هذه املوؤ�ش�ش��ة العربية تك�د تنفرد عنه� ب�إ�شك�لية 
مهمة تكمن يف اإ�ش��تمرار الت�أثري احل��ش��م لبيئته� 
العالق���ت  نوعي��ة  يف  تتج�ش��د  الت��ي  اخل�رجي��ة، 
العربية البينية ال�ش�ئدة يف زم�ن حمدد يف كيفية 
اداء وظ�ئفه�، �شلبً� اأو ايج�بً�. فعندم� ت�شود ح�لة 
الت�ش�م��ن والتع���ون بني ال��دول العربية، ل ي�ش�ر 
اإىل �ش��هولة اإتخ�ذ القرارات ح�ش��ب، واإمن� اأي�ش�، 
وه��ذا هو الأه��م، اإىل تنفيذه�. وعلى خالف هذا 
ال�ش��لوك الإيج�ب��ي، يالح��ظ يف اأوق���ت الأزم���ت 
العربي��ة. فعندم� ي�شيب العمل العربي امل�ش��رتك 
الت�ش��دع والوهن، جراء خمرج�ت هذه الأزم�ت، 
اإقرتن �ش��لوك الدول العربية اأم��� بعدم طرح تلك 
الق�ش�ي��� املختل��ف عليه��� للنق����ض جتنب��� ملزي��د 
اخل��الف، اأو ذه���ب ثم��ة دول عربي��ة اإىل تعطيل 
تنفي��ذ ق��رارات متخ��ذة م��ن قب��ل مندوبيه���، اأو 
وم��ن  دع�ئي��ة،  م�ش�م��ني  ذات  ق��رارت،  اأتخ���ذ 
ث��م و�ش��ع عقب���ت اأم���م تنفيذه���، ومنه��� مث��ال 
ت�ش��كيل جل�ن لدرا�شة �ش��بل تنفيذه� وك�أن �شن�ع 
القرارعن��د اإتخ�ذه��م للق��رار مل يبحثوا يف �ش��بل 
تطبي��ق مثل ه��ذه الق��رارات. وع�دة تت�ش��كل هذه 
اللج���ن من ممثلني عن حكوم�ت الدول الأع�ش�ء 
ل ميلك��ون التخويل الق�ن��وين لإتخ�ذ القرار، مم� 

يجعل هذه اللج���ن ب�حل�شيلة اأداة ل�شي�ع الوقت 
واجلهد.

ول تقت�شر ت�أثريات الظرف ال�شي��شي العربي 
ال�ش�ئد، وخ�شو�شً� الذي يتميز ب�إختالف م�ش�لح 
الدول الأع�ش�ءن على القرارات ال�شي��شية، واإمن� 
متت��د لت�ش��مل اأي�ش��ً� الق��رارات غ��ري ال�شي��ش��ية، 
ول�ش��يم� تل��ك التي تدعو اإىل ال�ش��الح اأو التغيري 
اأو  و/اأوالقت�ش���دي،  الجتم�ع��ي  و/اأو  الثق���يف 
تل��ك التي تط�لب بزي���دة احل�ش�ض امل�لية للدول 

الأع�ش�ء يف املوازنة.
ولأن تنفي��ذ ق��رارات جمل���ض ج�مع��ة ال��دول 
العربية، �ش��واء ال�شي��شية وكذلك غري ال�شي��شية، 
يعتم��د، كم� توؤكد معطي�ت التجربة، اأ�ش��ش��ً� على 
نوعي��ة العالق���ت العربي��ة البينية ال�ش���ئدة، ومن 
ث��م على م��دى رغبة ال��دول العربي��ة يف تطبيقه�، 
ل مغ���لة يف الق��ول اأن ال��دول العربي��ة تنظ��ر اإىل 
ه��ذه الق��رارات وك�أنه��� جم��رد تو�شي���ت يط�لب 
به� ممثلو حكوم�ته� لتنفيذ م�ش���ريع �ش��بق اأن مت 
الإتف���ق عليه��� وبتفوي���ض حكومي م�ش��بق. اإن م� 
تق��دم يعني ب�حل�شيلة اأن قرارات املجل���ض لي���ض 
له���، م��ن الن�حي��ة العملي��ة، اإل القيم��ة املعنوي��ة 
فق��ط. ويجد ه��ذا ال�ش��لوك تري��ره بن���ض امل�دة 
ال�ش���بعة من ميث���ق اجل�معة، ال��ذي يثبت الآتي: 
»م��� يقرره املجل���ض ب�لإجم�ع يك��ون ملزم� جلميع 
ال��دول امل�ش��رتكة يف اجل�معة، وم� يقرره املجل���ض 
ب�لأكرثي��ة يك��ون ملزم� مل��ن يقبل��ه. ويف احل�لتني 
تنف��ذ قرارات املجل���ض يف كل دول��ة وفق� لنظ�مه� 

الأ�ش��ض«.
العالق���ت  ملخرج���ت  احل��ش��م  وللت�أث��ري 
ال��دول  ج�مع��ة  اأداء  عل��ى  العربيىة-العربي��ة 
العربي��ة مل يكن ف�ش��له�، يف العم��وم، على ال�شعد 
التي ت�أ�ش�ش��ت اأ�ش��ال من اأجله�، مبع��زل عن هذا 
عل��ى  الف�ش��ل  ه��ذا  ملخرج���ت  واإدراك�  الت�أث��ري. 
م�ش��رية العم��ل العرب��ي امل�ش��رتك، مت��ت املط�لبة 
ب�إحداث التغيري يف ميث�ق اجل�معة وهي�كله� عر 
التعدي��ل. بيد اأن هذا التغي��ري، واإن ك�ن مهمً�، اإل 
اإنه لوحده ل يكفي. ف�إ�شتمرار ربط جل احلكوم�ت 
العربية العمل العربي امل�ش��رتك بنوعية عالق�ته� 
ال�شي��ش��ية، ف�شال عن مت�شكه� املطلق ب�شي�دته�، 
وعدم التن���زل، ولو حتى جزئي��ً�، ل�ش�لح منظمة 
عربي��ة تعم��ل م��ن اج��ل حتقي��ق م�ش�ل��ح قومي��ة 
ووطنية وهم� ل يتجزاأن، يحول دون الغ�ء الفجوة 
ب��ني ج�معة ال��دول العربي��ة وتطلع���ت اجلم�هري 
العربي��ة اإىل التك�مل والت�ش�من العربي اجل�د يف 

الأقل.
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اإن من�خ كوكبن� يتغري على مدار الزمن اجليولوجي مع ح�شول تقلب�ت 
ملحوظة خالل القرن الأخري يف متو�شط درج�ت احلرارة حيث ارتفعت 
اأي  من  اأكر  ب�شرعة  ع�ملي�  الأخرية  الثالثة  العقود  يف  احلرارة  درجة 
�شببه�  احلرارة  درج�ت  ارتف�ع  معظم  ان  جليًّ�  اأ�شبح  م��شية.  اأوق�ت 
اإطالق غ�زاٍت حتب�ُض احلرارة - وهي التي ي�ش�ر اإليه� يف الع�دة بغ�زات 
عر  ب�لط�قة  احلديثة  حي�تن�  لإمداد  احلراري-  الحتب��ض  اأو  الدفيئة 
اأوك�شيد  ث�ين  غ�ز  تركيز  زاد  م�  وهو   - والنفط  والغ�ز  الفحم  حرق 
الكربون - يف غالف اأر�شن� اجلوي. وهذا، ي�شّبب ارتف�ع متو�شط درجة 
لدرجة  ال�شريع  والرتف�ع  املن�خي  التغري  ويدفع حلدوث  كوكبن�  حرارة 
احلرارة ب�لن�شبة للك�ئن�ت احلية التي تعجز عن التكّيف معه. اإن التغري 
� ارتف�ع  املن�خي ل يتعلق فقط بدرج�ت احلرارة املرتفعة، بل ي�شمل اأي�شً
م�شتوي�ت البح�ر، وتن�ق�ض تعداد ك�ئن�ت احلي�ة الرية، وتبديل مواطن 

احليوان والنب�ت الطبيعية، وطيًف� من الت�أثريات الأخرى. 
�شتزداُد  اأنه�  غري  الآن،  فعال  حم�شو�شًة  ب�تت  املن�خي  التغري  اآث�ر  ان 
لالأر�ض  احل�يل  الوقت  يف  احلرارة  درج�ت  متو�شط  بلغ  فقد  �شوًءا. 
نحو درجة مئوية واحدة فوق م�شتوي�ت م� قبل الثورة ال�شن�عية وترتفع 
حرارة الأر�ض مبقدار 0.17 درجة كل ع�شر �شنوات. فكل ن�شف درجة 
)اأو حتى اأقل من ذلك( من الحتب��ض احلراري لالأر�ض له� اأهميته�. 
2015 على و�شع حد لالرتف�ع  200 دولة وافقت يف ع�م  اأن نحو  علم� 
قبل  م�  م�شتوي�ت  فوق  مئويتني  درجتني  يتج�وز  ل  درج�ت احلرارة  يف 
الثورة ال�شن�عية، وهو حد يعتقد اأنه نقطة ف��شلة ب�لن�شبة للمن�خ. بغية 
جتّنب الحتب��ض احلراري املدمر لالأر�ض ولكي ل ن�شل للنقطة الف��شلة 
ب�لن�شبة للمن�خ، يجب األ ترتفع درجة حرارة الأر�ض اإىل درجة ون�شف 
الدرجة املئوية فوق م�شتوي�ت درج�ت احلرارة م� قبل الثورة ال�شن�عية 
- اأو يف اأقل احلدود األ نتج�وز ذلك حيث يت�شبب ذلك يف حدوث نق�ض 
غذائي وا�شع النط�ق، وموج�ت حر مل ي�شبق له� مثيل، واأع��شري اأكرث 

�شدة.
ومن الأهمية مبك�ن اأن ن�شع يف ح�شب�نن� اأنه ل توجد ق�ئمٌة واحدٌة ب�آث�ر 
موج�ت  اأن  ا  جدًّ املرجح  فمن  �ش�ملة.  تكون  اأن  ميكن  املن�خي  التغري 
لفرته  و�شت�شتمر  تكّرًرا  اأكرث  نحٍو  على  حت�شل  �شوف  احلرارة  ارتف�ع 
يف  وتواتًرا  �شدًة  اأكرث  الغزيرة  الأمط�ر  َهط�ِْل  وق�ئع  وت�شبح  اأطول، 
الكثري من اأنح�ء الع�مل. كم� من املرجح جدا حدوث زي�دة يف تكرر وقوع 
يزداد  اأن  املرجح جدا  واملوج�ت احل�رة، ومن  املتطرفة،  ظواهر احلّر 

هطول املطر عند خطوط العر�ض العلي� �شم�ل الكرة الأر�شية واأن يقل 
الهطول يف معظم من�طق الي�ب�شة �شبه املدارية، وان يزداد تكرار حرق 
الغ�ب�ت ويف حدوث زي�دة يف �شدة الأع��شري املدارية و�شتظل املحيط�ت 
الو�شطي  الع�ملي  البحر  م�شتوى  و�شي�شتمر  وت�ََتحّم�ض،  حرارًة  تزداد 
ب�لرتف�ع. كل هذا �شيكون له ت�أثري مدّمٌر على حي�ه الب�شر حيث �شتغمر 

املي�ه الي�ب�شة وتغرق مدن كبرية ومهمة ممن تقع على �شواحل البحر.
يجب بحلول ع�م 2030 خف�ض انبع�ث�ت غ�زات الدفيئة مبقدار الن�شف 
ون�شف  درجة  اإىل  الو�شول  نتجنب  حتى   2010 لع�م  م�شتوي�ته�  من 
وزي�دة  اجلليدي،  الغط�ء  منطقة  م�ش�حة  لنكم��ض  توؤدي  التي  مئوية، 
م�ش�حة  وتقل�ض  التجمد،  دائمة  الأرا�شي  معظم  يف  الذوب�ن  عمق  يف 
ت�شتخدم  التي  الإ�شق�ط�ت  لبع�ض  ووفق�  البح�ر  فوق  اجلليدية  الرقعة 
احل�دي  القرن  من  الأخري  اجلزء  بحلول  ف�إنه  خمتلفة  �شين�ريوه�ت 
والع�شرين �شيختفي معظم اجلليد البحري يف اأواخر ال�شيف يف القطب 
البيئية  والنظم  امل�ئية  واملوارد  الزراعي  الإنت�ج  و�شينخف�ض  ال�شم�يل 
اتخ�ذ  احلكوم�ت  على  يجب  لذا  واآ�شي�  اأفريقي�  اأنح�ء  يف  ال�ش�حلية 
خطوات فورّية الآن لتغيري م�ش�ر الأحداث واإتخ�ذ تدابري ع�جلة خلف�ض 
التي �شنتخذه�  انبع�ث غ�زات الحتب��ض احلراري، فكلم� ط�لت املدة 
اآث�ٌر  له�  تكون  قد  التي  املكِلفة  التقني�ت  العتم�د على  زاَد  لفعل ذلك، 
�ش�رٌة مم� ي�شتدعي من الدول اأن حتدد اأهداًف� ذات م�شداقية، بحلول 
وخطوات  حلول  تقدمي  و  الغ�زية،  النبع�ث�ت  زي�دة  لوقف   ،2030 ع�م 
اأن تنمو منوًا نظيفً� ق�درًا على املرونة يف وجه تغري  مل�ش�عدة املدن يف 
املن�خ، واأن تبتكر اأ�ش�ليب زراعية ذكية مالئمة للمن�خ، واأن جتد �شباُل 
املتجددة  الط�قة  اأنواع  واأداء  الط�قة  ا�شتخدام  لتح�شني كف�ءة  مبتكرة 
واإلغ�ء الدعم ال�ش�ر للوقود الأحفوري واأن ت�ش�عد يف و�شع ال�شي��ش�ت 
م�شتقر  �شعر  اإيج�د  اإىل  املط�ف  نه�ية  يف  توؤدي  اأن  �ش�أنه�  من  التي 

للكربون.
عدم التحرك ال�شريع واجلدي يعني اإنن� جن�زف ب�أن تفوتن� النقطة التي 
على  وخيمة  عواقب  مع  اجل�مح،  املن�خي  التغرّي  جتّنُب  عنده�  ميكنن� 
الن��ض وك�فة املنظوم�ت الطبيعية التي ت�ش�عدن� على البق�ء اأحي�ء علم� 
اإن اأجي�ل امل�شتقبل �شتع�ين من الآث�ر املتف�قمة اإن مل تتخذ احلكوم�ت 
اإجراءاٍت فورية الأمر ي�شتدعى التدبر وتذكر اأن هذا اخلطر �شي�شحق 
التي  ال�شي��شية  وال�شراع�ت  الأزم�ت  معه  و�شتبدو  اأم�مه  �شيء  كل 

تخلقه� املط�مع ق�شرية الأجل بال معنى ول دللة.

أ. د. عالء محمود التميمياالحتباس الحراري والخطر العالمي القادم
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الثقافة

خلي��ل  جل��ران  »املواك��ب«  ق�شيدت��ه  يف 
جران ق�ل:

أعطني الناي وغني           فالغنى سر الوجود
وأنين الناي يبقى               بعد أن يفنى الوجود

مل يتوق��ع ج��ران انن��ي �ش�أقتب�ش��ه لأ�شف 
�شي��ش��ة اأوب�م��� اجت���ه اي��ران، ك�ن اأوب�م� يف 
ك�م��ل وعيه عندم� وقف مع ايران �شد جميع 
�ش��عوب املنطقة متج�هال دور ايران يف ن�ش��ر 
الفو�ش��ى والقتل والدم���ر، كنت دائم� اأح�ول 
تف�ش��ري هذه ال�شي��شة الفظة والتي اأدت حتى 

د. اياد سليمان

اليوم اىل مقتل مليوين عراقي ومليون �شوري 
وتهج��ري اك��رث م��ن 15 مليون��� م��ن املدني��ني 

وتدمري املدن وت�شويته� ب�لأر�ض.
ح�ول��ت ان افه��م كي��ف و�ش��ل اأوب�م� اإىل 
ق��رار م�شريي يتج�هل فيه الأغلبية ال�ش��نية 
ويتع�م��ل م��ع اي��ران كممث��ل ال�ش��يعة الوحيد 
يف الع�مل ولي���ض يف املنطق��ة فقط. ومب� انني 
ل ا�ش��تطيع تف�ش��ري الم��ور م��ن دون حق�ئ��ق 
ملمو�ش��ة، فق��د كنت اخمن اأن اأوب�م� م�ش��لم� 
يف ال�ش��ر يعتنق املذهب الثن� ع�شري ويعتقد 
مبظلومي��ة احل�ش��ني، وان كل ال�ش��ر واخلط��ر 
اي  واحف�ده��م،  احل�ش��ني  قتل��ة  م��ن  ي�أت��ي 
ال�ش��في�نيون واحف���د يزي��د، وكن��ت اتوقع ان 
يعل��ن الم��ر للم��الأ ت�ش��يعه بعد انته���ء وليته 
الث�ني��ة كم� فعل طوين بل��ري عندم� اأعلن اأنه 
على املذهب الك�ثوليكي، لكنه مل يقم بذلك، 
اذن هن�لك �ش��بب اآخر اأو رمب� ا�شب�ب اخرى 

كثرية.
حتليلي املتوا�ش��ع المور جعلني ا�شل اىل 
ع��دة عوام��ل جمتمع��ة ق��د جعلت م��ن اأوب�م� 

داعم� لإيران من دون حتفظ ول ت�ش�وؤلت
الع�مل الأول: ح�شن�وات البيت البي�ض

لق��د جع��ل اأوب�م��� الق��رار الأمريكي رهن 
اإيران ب�ش��بب ثالث ن�ش���ء ف�ر�ش��ي�ت هن من 
يوجه��ن �شي��ش���ته: ف�ل��ريي غ���رت، فري���ل 
جوا�ش��ريي، �ش��حر نوروز زادة، ن�ش�ء فر�شن 
وال�شي��ش��ة  الأبي���ض  البي��ت  يف  ح�شوره��ن 

الأمريكية وعرف عنهم الأ�شول الإيرانية.
ف�لريي غ�رت

تنحدر ف�ل��ريي ج�رت من مدينة �ش��رياز 
والت��ي تع��د من اأك��رث ال�ش��خ�شي�ت ت�أثريًا يف 
البي��ت الأبي�ض وقربً� من الرئي���ض الأمريكي 
يهم���ض  قوي��ً�.  من�شب��ً�  تتب��واأ  ل  اأّنه���  رغ��م 
البع���ض ع��ن ال�شداقة املقرب��ة التي جتمعه� 
بزوجة الرئي���ض الأمريكي، لتنتقل معهم� من 
�ش��يك�غو اإىل وا�ش��نطن كم�شت�ش���رة وكك�متة 
اأ�ش��رار له��� الكلم��ة الف�ش��ل والأخ��رية، قب��ل 
اأعل��ى م�ش��توى �شي��ش��ي يف اأمريك�. وبح�ش��ب 
تقرير ن�ش��رته �شحيف��ة »يديع��وت اأحرنوت«، 
فقد ق�مت ف�لريي بو�ش�طة �شرية بني اأمريك� 
واإي��ران اإب�ن التف���ق النووي، و ك�ن له� الأثر 
الأكر بق��رارات اأمريك� بهذا امللف ا�ش��تن�دًا 
مل� اأكدته م�ش�در مقربة من البيت الأبي�ض.

�شحر نوروز زادة
�شحر نوروز زادة، الإيرانية الأ�شل، والتي 
تت��وىل من�ش��ب ع�شو جمل���ض الأم��ن القومي 
الأمريك��ي والت��ي ك�ن��ت امل�ش��وؤولة ع��ن امللف 
الإي��راين، اإ�ش�فة لكونه��� ك�نت بني احل�شور 

يف اليوم اخلت�مي للمف�و�ش�ت النووية.
فهي وكم� ن�ش��رت جريدة »ديلي بي�ش��ت«، 
له��� ت�ري��خ يف العم��ل يف لوبي ين�ش��ط ل�ش�لح 
طه��ران يف اأمري��ك�، كم��� عمل��ت يف »ن�ي���ك« 
الدول��ة  م�ش�ل��ح  ع��ن  تداف��ع  اأنه���  املتهم��ة 

الإيرانية.
فري�ل جوا�شريي

ذات ا�ش��ول اإيراني��ة تنح��در م��ن مدين��ة 
جوا�ش��ريي«،  »فري���ل  وتدع��ى  كرم���ن، 
وه��ي م�ش���عدة اأوب�م��� من��ذ ك�ن ع�ش��وًا يف 
الكونغر�ض لت�شبح فيم� بعد الك�تبة اخل��شة 
ب��ه يف البي��ت الأبي���ض، ويع��رف عنه��� اأّنه��� 

تتحدث الف�ر�شية بطالقة.

ســــــــيــــــــاســــــــة أعــــــــــطــــــــــين الــــــــــــنــــــــــــاي وغــــــــــــيّن
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 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ  
وخمت�س يف علوم البيانات

الكت��ب قدميه��� واجلديد. وعلى رغ��م اأنه مل 
يح��دد عن�وي��ن ه��ذه الكت��ب، اإل اأن م�ش���در 
مقرب��ة منه ق�لت اإن اأحده� هو كت�ب ر�ش��يد 
اخل�ل��دي الأخري »بع��ث الإمراطورية« الذي 

�شدر عن موؤ�ش�شة بروكينغز.
اأوب�م��� مبث��ل ه��ذا  يهت��م  ق��د  مل���ذا  اأم��� 
الكت���ب؟ لأن اخل�ل��دي ح���ول اأن يو�شح فيه 
اأ�ش��ب�ب تعرّث �شي��شة الرئي�ض بو�ض يف ال�شرق 
الأو�ش��ط، ع��ر ط��رح اأ�ش��ئلة مهمة م��ن نوع: 
مل�ذا تدهورت ال�شي��ش��ة الأمريكية يف ال�شرق 
الأو�ش��ط اىل ه��ذا احل��د؟ ه��ل ال�ش��بب ه��و 
ع��دم كف���ءة الإدارة ال�ش���بقة، اأو ف�ش��له� يف 
ت�أم��ني الدعم وال�ش��رعية الدولي��ني الك�فيني 
قب��ل التوج��ه اىل احلرب؟ اأم ب�ش��بب ف�ش��له� 
يف و�ش��ع اخلطط حلقبة م��� بعد احلرب، يف 
اإط���ر م��� يعرف ب� »بن���ء الأم��ة«؟ اأم لأنه� مل 
توّفر م� يكفي من القوات الع�ش��كرية ل�شم�ن 
ه��ذا  اأن  يف  يكم��ن  ال�ش��بب  اأن  اأم  الأم��ن؟ 
امل�شروع ك�ن حمكومً� عليه اأ�شاًل ب�لف�شل من 
البداية، ب�ش��بب امل�ش�عف���ت احلتمية خلطة 

�شيئة التح�شري؟
ر�ش��يد اخل�ل��دي، ي��رى عك���ض كل ذل��ك. 
فه��و يج�دل ب�أن الولي���ت املتحدة، بتج�هله� 
ت�ري��خ  ويفهم��ون  يعرف��ون  الذي��ن  اخل��راء 
ال�ش��رق الأو�ش��ط، ك�نت تع�نق الك�رثة. فهذه 
املنطق��ة غني��ة بت�ري��خ يع��ج ب�لث��ورات �ش��د 

يف  الب�ح��ث  ف���روق  اأحم��د  وبح�ش��ب 
ال�ش���أن الإي��راين والذي اأق���م بحثً� حول هذه 
ال�ش��خ�شي�ت الثالث��ة، اإ�ش�ف��ة ل�ش��خ�شي�ت 
ذكوري��ة اأي�ش��ً� يف البيت الأبي���ض ذات جذور 
اإيرانية، ومنهم �شريو���ض امريمكري ورامني 
طلوع��ي. ف�إّن هذه الأ�ش��م�ء توؤثر على القرار 
الأمريك��ي ال��ذي يكتف��ي ب�ش��جب اإي��ران دون 

ال�شيطرة على نفوذه�
الع�مل الث�ين: زوج ابنة جون كريي

يف ربي��ع ع���م 2015 مت ن�ش��ر تغريدة على 
ح�ش���ب تويرت الر�ش��مي للخ�رجية الأمريكية 
عل��ى ل�ش���ن وزي��ر اخل�رجي��ة الأمريكي جون 
ك��ريي، ك�ن ن�شه���: »م��ن دواع��ي �ش��روري 
م�ش�ركة الرئي�ض اأوب�م� بتهنئة كل من يحتفل 
بعي��د الن��وروز يف الع���مل. من اآ�ش��ي� والقوق�ز 

اإىل اخلليج الف�ر�شي والولي�ت املتحدة«.
لو�ش���ئل  م�ش��تخدمون  اته��م  حين��ه  ويف 
ب�لإنحي���ز  ك��ريي  الجتم�ع��ي  الإع��الم 
لإي��ران، معلل��ني ذل��ك بعالق��ة الن�ش��ب الت��ي 
تربط��ه ب�إي��ران، حيث من املع��روف ان ابنته 
ف�ني�ش��� متزوجة من الطبيب الإيراين بهروز 
ف�ني�ش���  �ش��ور  وانت�ش��رت  ن�ه��د.  )براي��ن( 
وبهروز ب�ش��كل وا�ش��ع عل��ى �ش��بك�ت التوا�شل 
ك��ريي  ج��ون  ابن��ة  تعلي��ق:  م��ع  الجتم�ع��ي 

ف�ني�ش� متزوجة من الإيراين بهروز.
وت�ش���ءل بع���ض املعلق��ني فيم��� اإذا ك�ن��ت 
تغريدة كريي اعرتاف� اأمريكي� ر�ش��مي� ب�إ�شم 
ا�ش��تفزازا  ُيع��د  ال��ذي  الف�ر�ش��ي؟  اخللي��ج 

�شريح� للدول العربية وخليجه� العربي.
»ه��ل  ك��ريي  عل��ى  املغردي��ن  اأح��د  ورد 
�شتقولون زلة ل�ش�ن؟! ل اأت�شور واأنتم ح�ش�ب 
للخ�رجية الأمريكية غري مدركني حل�ش��ش��ية 
ا�شطف�ًف���  التغري��دة  نعت��ر  الت�ش��مية..فهل 
لت�ش��مية معين��ة؟«. وق�ل اآخر »ا�ش��مه اخلليج 
العربي ي� ح�شرات ولي���ض هن�ك �شيء ا�شمه 

خليج ف�ر�ض اإل ب�أحالمكم امل�كرة«.

الع�مل الث�لث: بعث الإمراطورية
ب�راك اأوب�م�، الرئي�ض الأمريكي ال�ش�بق، 
مع��روف ب�أن��ه ق�رئ نه��م ومثقف م�ش��هود له 
بق��درة املت�بع��ة. ويف مق�بل��ة اأجري��ت معه يف 
ع�م 2009، اأ�ش���ر اإىل اأنه ل يقراأ الآن �ش��وى 
بع���ض ال�شحف واملج��الت الأ�ش��بوعية، واأنه 
يرك��ز ب��دًل من ذل��ك عل��ى مط�لع��ة عرو�ض 

الحت��الل الأجنب��ي، وهي تفي���ض ب�لكراهية 
�ش��د تل��ك الق��وى اخل�رجية التي ت�ش��عى اىل 
حتدي��د م�شريه���. وم��ع ذل��ك، ف���إن اأي��� من 
الذي��ن  الرئي�ش��يني  الأمريكي��ني  الالعب��ني 
اتخ��ذوا قرارات الذه���ب اىل احلرب، ك�نوا 

ل يعرفون اأي �شيء عن هذا الت�ريخ.
وي�ش��دد اخل�ل��دي على اأنه م��ن املهم فهم 
م� حدث يف هذه املنطقة من الع�مل قبل قرن، 
حني مت �شرب واإف�ش���ل التج�رب الد�ش��تورية 
التدخ��ل  ي��د  عل��ى  الرائ��دة  والدميقراطي��ة 
الريط���ين والفرن�ش��ي. ف�لإحتالل والن�ش�ل 
م��ن اأجل التحرير اللذان تلي� ذلك، ل يزالن 
يحتالن موقعً� ب�رزًا يف ت�ريخ املنطقة. ويقول 
اإن��ه حتى اجليل العربي اجلديد ليزال واعيً� 
بقوة مل� متت خ�ش�رته لالحتالل الأجنبي قبل 

�شنوات طويلة.
ونتيجة لذلك، ك�ن حمتمً� اأن يرى �ش��ك�ن 
املنطق��ة اىل التدخ��ل الأمريك��ي م��ن منظور 
اخل�ل��دي:  ويخت��م  ال�ش���بق.  املفه��وم  ه��ذا 
امل�ش���ألة احل��ش��مة هي م� اإذا ك�نت الولي�ت 
وفر���ض  واحت��الل  بغ��زو  بقي�مه���  املتح��دة، 
نظ���م جديد على العراق، حت��ذو حذو القوى 
ال�ش��تعم�رية القدمي��ة. ل بل اأ�ش��واأ: هي رمب� 
تفع��ل ذلك يف منطقة ل تزال ذاكرته� احلية 
تخت��زن �ش��ور الن�ش�لت الطويل��ة لطرد تلك 

القوى ال�شتعم�رية املكروهة.
طبع��� مل يقبل اأوب�م� اأطروح�ت اخل�لدي 
تطلع���ت  لعتب���ر  م�ش��تعدًا  يك��ن  ومل  ه��ذه، 
�شعوب ال�شرق الأو�شط كجزء من م�شتلزم�ت 
يف  الأمريكي��ة  ال�ش��رتاتيجية  امل�ش�ل��ح 
املنطق��ة، الكث��ريون ك�نوا ي�أمل��ون ذلك. لكن 
اأوب�م��� مل يكرتث لكل م� قراأه ومل يكن اأم�مه 
عينيه اّل دعم املط�مع الإيرانية على ح�ش�ب 

ال�شعوب العربية. 
�شي��ش��ة اأعطن��ي الن�ي وغني ت�ش��رح هذا 
املخ�ش��ب  اليوراني��وم  اأعط��وين  التوج��ه، 
و�ش�أترك لكم حرية الت�شرف يف املنطقة من 
دون تدخ��ل م��ن طرفن���، لكن اأوب�م��� مل يكن 
على وعي مل�شلحة ال�ش��عب الأمريكي فخ�ش��ر 
�ش��وري� ل�ش�لح رو�شي� وخ�ش��ر العراق ولبن�ن 
الع��رب  حلف�ئ��ه  م�ش�ل��ح  وجت�ه��ل  لإي��ران 

ليرتكهم ليواجهوا م�شريا جمهول.
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الثقافة

مق�ل��ة  يف  دم���ج  هم��دان  الدكت��ور  �ش��رد 
يف  )ق��راءة  بعن��وان  موؤخ��ًرا  ن�ش��ره�  اأنيق��ة 
ال�ش��م�ت واخل�ش�ئ�ض الإن�ش���نية لل�ش��خ�شية 
املق�حلي��ة(، وم�ش�ت �ش��ريعة عن حي���ة بوابة 
اليم��ن الثق�فية الأ�ش��ت�ذ الدكت��ور عبد العزيز 
املق�ل��ح -حفظه اهلل تع�ىل- وميكن اأن ت�ش��كل 

نواة لكت�ٍب عنه.
 والدكت��ور همدان ع�ي���ض الدكت��ور املق�لح 
عن كثب، بو�شفه ن�ئب� له يف مركز الدرا�ش�ت 
والبحوث اليمنّي، كم� ع�ي�شته بنف�شي بو�شفي 
ن�ئب��� له يف املجمع العلم��ّي اللغوّي، وقبل ذلك 
عندم��� كن��ت عمي��دا لكلي��ة اللغ���ت، بج�مع��ة 
�شنع���ء، وواح��دا من مرت���دي �ش�لونه الأدبي 
املمي��ز. لقد تتلمذ الكثريون عل��ى يدي املق�لح 
الت��ي عم��ل به���، ويف جمل�ش��ه  يف املوؤ�ش�ش���ت 

  أ.د. عزيز ثابت سعيد

الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــح وأصــــــــــــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه
الأدبّي ال�ش��هري، وك�ن اأحي�ن� ي�شند اإيل قراءة 
امل���دة الت��ي ُتن�ق���ض يف �ش�لون الثالث���ء، فقد 
ك�ن هن���ك جمموع��ة يطل��ب منه��م ذل��ك مثل 
دم���ج،  هم��دان  د.  را�ش��ع،  الك��رمي  عب��د  د. 
املهند���ض عبدالك��رمي املق�ل��ح، وغريهم، وقد 
�ش��رفت اأين كنُت واحدًا ممن ت�ش��ند اإليه هذه 
املهمة القرائية التي ت�ش��بق النق��ض والتحليل، 
قب��ل هجرت��ي لالإم�رات، ث��م اإىل الكويت، ويف 
زي�رات��ي ال�شيفي��ة لليمن، واأ�ش��هد اأين تعلمت 
م��ن املق�لح ومن �ش�لون املق�لح ومن جل�ش���تي 

مع املق�لح الكثري: اأدًب�، وفكًرا واإدارة.   
يح��ب املق�ل��ح اأ�شدق���ءه ب�ش��دق ويحتف��ي 
به��م، كن��ُت اإن اأتيت اإليه ه���ض وب���ض يف وجهي 
واأدن�ين منه جمل�ًش���، وهكذا احل�ل مع كل من 
يعزه��م، وك�ن ح��ني يودع زوار جمل�ش��ه، بغ�ض 

النظر عن م�ش��تواهم الجتم�عّي اأو الوظيفّي، 
ي�شر اأن يقف ويرافقهم اإىل ب�ب ال�ش�لون.

املق�ل��ح دائم البت�ش���م، واف��ر الذك�ء مل�ح، 
مقت�شد يف الكالم، لكنه اإن تكلم اأبدع، يحفظ 
الكث��ري من ال�ش��عر، وحني ل ي�ش��رتجع بيتً� من 
ال�ش��عر يف وقته يظل عقله ك�حل��شوب، وفج�أة 
يف�جئ��ك ب�لبيت الذي عجز عنه جميع من يف 
املجل���ض، كم��� اأن ل��ه ق��درة ممي��زة عل��ى ربط 

املوا�شيع ببع�شه�. 
ر�ش��ي ب�أ�شدق�ئه، ي�ش��عر بح�لهم، ويت�شل 
به��م، ويكت��ب عنه��م، وي�أخذ بيد املب��دع منهم 
اإىل طريق الإبداع. يهدئ من روع املروع ويبدد 
خم���وف اخل�ئ��ف، جئت��ه يوًم��� وثق��ل اجلب�ل 
ج�ث��م عل��ى �ش��دري؛ لأن اأحده��م مل يح�ش��ن 
احلديث معي واأن� مديره، فطردته من مكتبي، 
وك�ن الدكت��ور املق�ل��ح يعرف ذلك ال�ش��خ�ض، 
وح��ني اأخرته ب�ش��وء ت�ش��ريف وتعنيف نف�ش��ي 
يل، ق���ل: ه��ّون علي��ك، فواهلل ل��و كنت مك�نك 
م��� �شنعُت اإل م� �شنعَت، اهلل! نّف���ض علّي. اإنه 
ه�دئ الطب�ع، لطيٌف ك�لن�ش��يم، لكنه �ش��ج�ع، 
ي�أب��ى ال�شيم. يت�شل به وزير اأو اأكر من وزير 
فريد علي��ه بهدوء ودم�ثة معه��ودة، مت�م� كم� 
يرد على اأي �ش��خ�ض، ل َت�شّنع، دم�ثة فطرية 

رب�نية ي�شمخ به� اجلميع.
يخ��رج اجلمي��ع من جمل�ش��ه اأو من مق�بلته 
ومتطلع��ة  للحي���ة  وحمب��ة  من�ش��رحة،  بنف���ض 

للرك�ض نحو الإبداع.
 ل اأع��رف اأن��ه ت�أخ��ر اإىل بع��د اخل�م�ش��ة 
ع�ش��را يف اأي جمل���ض �ش��وى جمل�ش��ه، وم��رد 
ذلك اأن وقته مق�شم، ومنظم بدقة ع�لية، ك�ن 
يق���ل يل يف الولي�ت املتحدة اأثن�ء الدرا�ش���ت 
العلي��� اأين منظ��م ج��دا، وكن��ت اأفخ��ر بذلك، 
لكن��ي وج��دت اأ�ش��ت�ذن� الدكت��ور املق�ل��ح اأكرث 
مق�ش��مة  مث��ال،   اأ�ش��بوعه،  ف�أي���م  تنظيم���.  
ب��ني �ش�لون��ه املن��زيل وجم�ل���ض اخُللَّ���ض من 
اأ�شدق�ئ��ه الأدب�ء وغري الأدب���ء، فيوم� مبنزل 
�شديق��ه و�شديقن� ال�ش���عر الكبري حممد عبد 
ال�ش��الم، واآخ��ر يف من��زل الدكت��ور عب��د اهلل 
املج�هد، رئي���ض ج�معة ذم�ر الأ�ش��بق، وث�لث 
يف منزل غم�ش�ن الكه�يل، رجل اأعم�ل، ورابع 
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ال�شعر كالٌم جميل يطرُب بجر�شه ويجذب بروعة تن�غم قوافيه، 
ويخ�طب  الب�شر  اأح��شي�ض  اأوت�ر  على  يعزف  الأدبي  الفن  هذا  اإن 
بجم�لية  ولت�شتمتع  والغرابة،  اخلي�ل  ع��وامل  يف  لت�شبح  اأذه�نهم 
يتقن  اأوىل  بدرجة  موهوب  اإن�ش�ن  هو  وال�ش�عر  والبالغة.  ال�شور 
عملية الكت�بة، فهو ق�در على بن�ء اجل�شد ال�شعري ب�لطريقة الأكرث 
اخلليلية  البحور  اأوزان  متبع�  اأو  التكثيف  اأ�شلوب  معتمدا  اإبداع�، 
اللغوي فال  ببن�ئه�  تكون متفردة  رونقه�،  لتولد ق�شيدة ذاتية يف 
ت�شبه م� قبله� بل توؤ�ش�ض مل� بعده�. لكن الق�شيدة التي حتمل بني 
الإبداعية اخلالقة، ي�شتح�شن  حروفه� كل هذه املح��شن والط�قة 
اأبي�ته� ت�شتحق الإلق�ء،  اإن  اأن ل تبقى كحر ن��شف على ورق، بل 
اإثر قراءته� من  اأن الق�رئ تتحرك �شفتيه ل �شعوري�  اأحي�ن� جند 
ف�لق�ش�ئد  يقراأه�،  اأن  ل  اإليه�  ي�شتمع  اأن  يتمنى  كم  و  الديوان 
الآذان  لتذهل  ال�شفوية  القراءة  ت�شتحق  ولهذا  �ش�خبة  طبيعته� 
الإلق�ء  عملية  بف�شل  اإنن�  الأب��دان،  منه�  وتق�شعر  العقول  وت�شلب 
ال�شوتية نرز مواطن اجلم�ل الب�هر و�شدة ت�ألق ال�ش�عر اإثر عملية 
بنية  داخل  لل�شعور  مفهوم�  لوحده  يوؤ�ش�ض  الروي  اأن  رغم  النظم، 
الق�شيدة اإل اأن الإلق�ء يوؤ�ش�ض حي�ة جديدة ب�أكمله� للق�شيدة اإذ 
تكون هذه الولدة اللفظية موؤثرة على جن�حه� ب�شفة ل يت�شوره� 
البع�ض، اإنه� الطريقة الأمثل التي جتعل من الكلم�ت م�شدر بهجة 
الإلق�ء  ف�إن  ال�شفوية  الكلم�ت  ت�أثري  ل�شدة  و  �شك،  بال  للجم�هري 
ال�شعري ل ميكن اإل اأن يعتر من اأ�ش��شي�ت ال�شعر، بل هو فن ق�ئم 
بذاته قد يتقنه البع�ض بدرجة ب�لغة و قد يف�شل البع�ض الآخر يف 
اأول خطواته، اإنه الفن الذي يحت�ج اإىل الف�ش�حة و جم�ل ال�شوت 
ويتقم�ض  املع�ين  اأعم�ق  ي�شر  اأن  ال�ش�عر  واجب  من  كم�  حتى، 
الدور املن�شود وفق تلك املع�ين، لتكون رنة ال�شوت موازية لل�شي�ق 
حيث ت�ألفه� قلوب امل�شتمعني وت�شت�شعر م�شداقيته�، ف�ل�شعر �شعور 
�ش�دق ور�ش�لة معمقة، وال�شوت وحده الذي يوؤثر على القراء قبل 
البيت  وهذه  اأحي�ن�«،  العني  قبل  تع�شق  »الأذن  ف�  الب�شر  يوؤثر  اأن 
ال�شعري ال�شهري ينطبق على الق�ش�ئد، فقد نعتقد اأن ال�ش�عر يثور 
من خالل كلم�ته اأو هو متعب من اأوج�عه اأو هو �شعيد بع�شقه فقط 
من خالل ح��شة ال�شمع، اأن تلقي الق�شيدة على م�ش�مع اجلمهور 
فهذا يعني اأن حترك �شواكنهم وتر�شخ فكرتك وع�طفتك من خالل 
كلم�ت وجدانية �ش�دقة، يكون التلفظ به� اأ�شدق واأروع، وهن� ترز 
حرفية امللقي له�، وهذا م� راأين�ه مع حممود دروي�ض و نزار قب�ين، 
فال ميكن ن�شي�ن روعة ق�ش�ئدهم�. اإن ال�شعر اأدب ي�شتحق الإلق�ء 

و الإلق�ء ال�شعري فن ي�شتحق التدريب و املم�ر�شة و الإتق�ن.

أ.سيرين الزوش

إلقاء الشعر 
فن يستحق 

الممارسة 

من هنا وهناك

كاتبة من تون�س  كاتب وباحث من اليمن

الدكت��ور  من��زل  يف 
را�ش��ع، رئي���ض ج�معة 
وق��د  الأ�ش��بق،  ع��دن 
تتبدل ه��ذه الت�ش��كيلة 

ح�شب الظروف. 
حمبي��ه  م��ن  وك�ن 
حي��ث  ب��ه  يلح��ق  م��ن 
مث��ال  رح�ل��ه،  ح��ط 
ترى املرح��وم الدكتور 
ب��شرة، وزي��ر التعليم 
اإىل  ي�أت��ي  الأ�ش��بق، 
املج�ه��د،  جمل���ض 
م�ش��ر  �ش��فري  وي�أت��ي 
الأ�ش��بق الأ�ش��ت�ذ اأ�ش��رف عقل ملجل���ض غم�ش���ن، اإن مل يتمك��ن من املجيء 

لل�ش�لون الأدبي، وهكذا. 
يحرتم��ه كب�ر م�ش��وؤويل الدولة بدًءا من رئي�ش��ه� وحتى اأ�شغر م�ش��وؤول، 
وقد اأطلق عليه الرئي���ض ال�ش���بق علي عبداهلل �ش�لح لقب »اأبو اجل�مع�ت«، 
كم��� يحرتم��ه املواطن الع���دي، وخري مث���ل، الواقعة التي �ش��رده� الدكتور 
همدان يف مق�لته، و�شمعته� يف جمل�شه، اأنه وقت املظ�هرات وعدم ال�شم�ح 
لأي �ش��ي�رة ب�مل��رور �َش��محت جموع املتظ�هرين ل�ش��ي�رته ب�مل��رور، لن يقف 
اأح��د يف وج��ه اأ�ش��ت�ذه، فلي���ض هن�ك يف ه��ذا اجليل من مل يغ��رف من نهر 

املق�لح ومل ينهل من دلئه.
ح�ّش��َن �ش��عُر املق�لح واأدبه وفكره م��ن الذائقة الأدبي��ة اليمنية والعربية 
املع��ش��رة، ور�ش��ع اجلي��ل اليمن��ي املع��ش��ر م��ن مع��ني �ش��عره واأدب��ه يف 
كل مراح��ل احلي���ة: يف �شف��وف الدرا�ش��ة، وم��ن مت��ون الكت��ب وال�شح��ف 
واملج��الت، وم��ن �ش��م�ع املذي�ع وم�ش���هدة التلف���ز، ك�نت �شفحت��ه الأدبية 
الأ�ش��بوعية يف �شحيف��ة الث��ورة اليومية واح��ة غن�ء لفكره ولإب��راز املواهب 
الأدبي��ة الن��ش��ئة، حي��ث يفرد لهم حي��زا لإظه�ر مواهبهم، وك��م من اأديب 

كبري اليوم بداأ خطوته الأوىل من �شفحة املق�لح الأ�شبوعية.
يف م�شم���ر ال�شي��ش��ة، ك�ن الدكت��ور املق�لح ركيزة للم�ش��ورة، وك�ن من 
بني القلة التي ت�شت�ش���ر حني ت�ش��كل الوزارات، وكم من وزير تعني يف الدولة 

بتزكية الدكتور املق�لح الذي مل يكن يح�بي يف خدمة الوطن اأحدا اأبًدا.
 حفظ اهلل دكتورن� املق�لح، واأمد يف عمره.
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الثقافة

مخاطر انتشار المخدرات في العراق ال تقل عن مخاطر اإلرهاب:
الــشــبــاب للمخدرات %50 نسبة إدمـــان  الــعــراق 

الآف�ت  اأخطر  من  اأنواعه�  بكل  املخدرات  تعد 
الكي�ن  يهدد  مم�  الفرد  وحي�ة  �شحة  تهدد  التي 
ت�شكل  ال��ت��ي  امل�شكالت  اح���دى  وه��ي  الأج��ت��م���ع��ي، 
خطرًا كبرياأ وحقيقً� على املجتمع�ت، ومنه� املجتمع 
ال�شب�ب بكال اجلن�شني،  العراقي، ل�شيم� على فئة 
وبداأت اإ�شك�لية انت�ش�ر املخدرات يف العراق ب�لظهور 
والتف�قم بعد الحتالل الأمريكي ع�م 2003، حيث 

ا�شبح بلدا م�شتهلك� وم�شنع�.  
من  وت��دم��رياً   فتك�ً   اأ���ش��د  امل�شكلة  ه��ذه  تعد 
النحراف  ب�لفرد اىل  توؤدي  اذا  املعروف  الإره���ب 
اىل  املوؤدية  الأ�شب�ب  وتختلف  اجلرائم،  وارتك�ب 
واملتمثلة  ال�شخ�شية،  الأ���ش��ب���ب  فمنه�  الإدم�����ن 
ب�شعف الوازع الديني وعدم ا�شتثم�ر اأوق�ت الفراغ 
وحب  واملج�ملة  والتقليد  وه�دفة  بن�ءة  اأن�شطة  يف 

ال�شتطالع. 
الو�شط  واأهمه�  الجتم�عية،  الأ�شب�ب  وهن�ك 
ال�شبط  عملية  ب�شعف  يتمثل  وال����ذي  ال���ش��ري 
الأ�شب�ب  تعد  واأي�ش�  الأ�شرة.  قبل  من  الجتم�عي 
القت�ش�دية  ب���ل��ظ��روف  واملتمثلة  الق��ت�����ش���دي��ة، 
ال�شعبة للمدمن، كذلك الأ�شب�ب ال�شحية املتمثلة 
يف  ت�أثري  له�  والنف�شية  البدنية  ال�شحة  ب�عتالل 
الأ�شب�ب  وهن�ك  امل��خ��درات.  لتع�طي  الفرد  دف��ع 
به�  متر  التي  الأزم�ت  بظروف  واملتمثلة  ال�شي��شية 
من  للكثري  عر�شة  جمتمعه�  يجعل  مم�  دول��ة  اي 

الظواهر ال�شلبية. 
ويرتك التع�طي والإدم�ن على املخدرات الكثري 
من امل�شكالت ال�شحية والنف�شية لل�شخ�ض املدمن، 
بح�لت  املتمثلة  الجتم�عية  اآث�����ره  ع��ن  ف�شالً  

د. عروبة رحيم 

التفكك الأ�شري وا�شطراب التوازن الجتم�عي مع 
عالق�ته  واختالل  املدمن  فيه  يعي�ض  الذي  الو�شط 
القت�ش�دية  الآث���ر  عن  ف�شالً   ه��ذا  الجتم�عية، 
نتيجة  القت�ش�دية  العملية  يف  ب�خل�ش�ئر  املتمثلة 
�شوء تكيف املدمنني مع اأعم�لهم ووظ�ئفهم و�شعف 

اإمك�نتهم. 
وع���ن اآث�����ر وخم���ط��ر ت��ع���ط��ي امل���خ���درات ي��رى 
الأم���را����ض  اأ���ش��ت�����ش���ري  ال�����ش��ب���غ  ال��دك��ت��ور عقيل 
املخدرات  مدمن  اأن  �شك  »ل  والع�شبية:  النف�شية 
من  مت�شه  ل  واأ���ش��راره���  كثرية،  م�ش�كل  تعرت�شه 
اجل�نب ال�شحي فقط بل متتد اأث�ره� اإىل النف�شي 
لأ�شرار  املخدرات  مدمن  يتعر�ض  حيث  والعقلي، 
له  وت�شبب  طبيعية  ب�شورة  عي�شه  تهدد  �شحية 
تليف  بينه�  م��ن  نذكر  خ��ط��رية،  وام��را���ش���ً   علالً  
الكبد، فقدان ال�شهية، اأمرا�ض القلب، ا�شطراب�ت 
ه�شمية، الته�ب�ت الرئة، �شعف الرغبة اجلن�شية، 
العيوب اخللقية وت�شيب اجلنني عند املراأة احل�مل 

املدمنة«. 
ال�شرر  اإىل  امل��خ��درات  اإدم����ن  اأ���ش��رار  ومتتد 
يف  الإفراط  يوؤدي  وقد  ملتع�طيه�،  والعقلي  النف�شي 
مزمنة  نف�شية  اأم��را���ض  ح��دوث  امل��خ��درات  تع�طي 

وا�شطراب�ت عقلية اإن مل يتم تدارك الأمر.
من اأمثلة الأ�شرار النف�شية والعقلية للمخدرات: 
اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  امل��خ  تركيبة  يف  تغري  ح���دوث   �

حدوث خلل يف الطريقة التي يعمل به� 
على  ال�شلبية  ال�شلوكي�ت  من  العديد  ظهور   �
متع�طي املخدرات مثل �شرعة ال�شطراب وال�شعور 

الدائم ب�لقلق. 

ب�شورة  املخدرات  اإدم���ن  عن  التوقف  �شعوبة   �
منفردة. 

� اإذا مت�دى املدمن يف تع�طي املخدرات وامتنع 
عن العالج فقد ي�شل اإىل مرحلة الالعودة. 

اآث�را عقيلة  للمخدرات  اإن   « واأ�ش�ف د. عقيل: 
التفكري  يف  وا�شطراب�ت  الوعي  م�شتوى  وانخف��ض 
ال��ذاك��رة  و  الدراك  يف  وا���ش��ط��راب  وال���ك���الم،  
والته�ب  والذكري�ت  تذكر الحداث  احل�شية وعدم 
وت�أثري  العمى  اىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الب�شري  الع�شب 
على ال�شخ�شية لتتحول اىل الكتئ�ب وتعكر املزاج 

والع�شبية والعزلة والتك��شل«. 
امل��خ��درات ب�تت  اإزدي����د الأع���داد ملدمني  وم��ع 
كبرية  م�شح�ت  اإن�ش�ء  املعنية  اجله�ت  على  حتتم 
وجتهيزه� بك�فة الو�ش�ئل واإخ�ش�ع املتع�طني حتت 

برن�مج اأع�دة الت�أهيل. 
وهن�ك عالقة وثيقة م� بني اجلرمية والإدم�ن 
على املخدرات حيث يعد الإدم�ن من اأو�شع الأبواب 
لدخول املدمنني ع�مل الجرام، واأنه يرتبط ب�ل�شلوك 
الإجرامي، وذلك من ن�حيتني الأوىل اأنه جرمية يف 
اأخرى  ن�حية  ومن  الق�نون،  عليه�  يع�قب  ذاته  حد 
التي  والأفع�ل  املخدرات  تع�طي  بني  عالقة  هن�ك 
والإغت�ش�ب  القتل  ك��ج��رائ��م  ال��ق���ن��ون،  يجرمه� 
وال�شرقة والت�شرد والزنى واللواط وك�فة املم�ر�ش�ت 

اجلن�شية مثل الإعتداء على املح�رم  
اأن اجلرائم الن�جمة عن املخدرات هي جرائم 
على  خطرية  اإجرامية  م�ش�عف�ت  تن�شئ  مركبة 
الق�نون  ف���إن  املخ�طر  ه��ذه  لكل  ونظراً   املجتمع. 
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من هنا وهناك

لدى  اخلواطر  جر  من  اأكرث  يوجد  ل 
ال�شليمة  الفطرة  على  �ش�هدا  الن�ش�ن 
النف�ض وعظمة  �شمو  الرحيمة، فهو  والن�ش�نّية 
�شفة  العقل،  ورج�حة  ال�شدر  و�شالمة  القلب 
ينفرد به� من و�شل اىل مرتبة راقية من النق�ء 

و �شف�ء الّروح. 
منهج  و  تع�مل  اأ�شلوب  اخلواطر،  جر   
الب�شر  بني  التع�مالت  ملختلف  وركيزة  حي�ة، 
ال�ّشع�دة  التي متنحن� نحن اول وقبل الآخرين 
والر�ش� والطم�أنينة وتزيدن� ا�شتمت�ع� مب�ش�عر 
بن�.  املحيطني  من  والقرب  والإمتن�ن  احلب 
على  اخلواطر  جلر  املتعددة  ور  ال�شّ تنبني 
والّتوا�شل  لالآخرين،  الوجداين  الّتفهم  اأ�ش�ض 
الف�عل والروح اليج�بّية التي تعّر دائم� على 
والتي  القلق  من  وخ�لية  �شعيدة  ذهنّية  ح�لة 

تنظر اإىل اجل�نب امل�شرق من احلي�ة.
يتحلى  اأن  ينبغي  اأخالقّي�ت  اخلواطر  جر 
اأذه�نن�  يف  ح��شًرا  يكون  واأن  اجلميع،  به� 
من  كل  وملّد  اليومّية  تع�مالتن�  ك�فة  لي�شمل 
من  ترفع  موؤثرة  اإيج�بية  ب�شحن�ت  حولن� 
فال  اأدائهم.  وعلى  نفو�شهم  يف  وت�أثر  هممهم 
جدران  على  نق�ض  قد  مّن�  واحد  كل  اأن  �شّك 
يف  الف�عل  الدور  لهم  ك�ن  اأ�شخ��ش�  ذاكرته 
حي�ته، مبواقف �شطرت وحفظت �شواء ب�لقول 
اأو كلمة طّيبة  اأو فكرة  اأو الفعل، ور�ش�لة ك�نت 

جرت نفو�شن� واأثلجت �شدورن�.
نحن اليوم يف اأم�ض احل�جة اىل هذا العط�ء 
فيه  ترتجم  وهجه،  يخبو  ل  الذي  الن�ش�ين 
الكلمة الطّيبة اىل مواقف من العط�ء احلقيقي 
خذلن  احدثه  م�  ا�شالح  يف  ي�ش�هم  الذي 

الواقع و�شغوط�ت املعي�شة وعبثّية احلي�ة..
هذه  اىل  احل�جة  ا�شّد  يف  نحن  نعم، 
ملذاق  حتلية  كق�لب  الع�لية«  »الّروح�نية 

احلي�ة!..

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

»جبر الخواطر«...تحلية لمذاق الحياة!...

 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
والجتماعي

اليه�  ينظر  اإذ  ق�نونية،  م�شكلة  ب�أنه  الإدم���ن  يعد 
هذه  ول��ت��ف���دي  املجتمع.  بحق  جرمية  ب�إعتب�ره� 
والإج����راءات  الأه����داف  ات��خ���ذ  م��ن  امل�شكلة لب��د 
ب�إجراء  واملتمثلة  امل��خ��درات  مك�فحة  مواجهة  يف 
وم�ش�ر  خم�طر  تبني  التي  وال��درا���ش���ت  البحوث 
املخدرات، والفهم العلمي لأبع�د وطبيعة املخدرات 
الأ���ش��رة  اط����ر  الوق�ئية يف  ال��ت��داب��ري  ك��ل  وات��خ���ذ 
واملدر�شة واملوؤ�ش�ش�ت الجتم�عية، والتوعية الدينية 

والإعالمية. 
كيف نواجه انت�ش�ر املخدرات يف جمتمعن�؟ 

الأه��م يف احلف�ظ على  ال��دور  الأ���ش��رة  تلعب   �
اأبن�ئه� من ال�شلوك املنحرف ومن تع�طي املخدرات 
توعية  من  الأوىل  ب�لدرجة  امل�شوؤولية  تقع  فعليه� 
بذور  زرع  خالل  من  وار�ش�دهم  وتوجيههم  الأبن�ء 

الثقة ب�لنف�ض. 
من  الن��شئني  وتوجيه  توعية  يف  املدر�شة  دور   �
والت�شيب  والن��ح��راف  ملخ�طر  واع  جيل  خلق  اأج��ل 
واألم  الأب  بعد  ث�ن  كمدرب  املعلم  دور  ي�أتي  حيث 

ورمب� يفوق ت�أثري املدر�شة ت�أثري الأ�شرة. 
بخطورة  ال�شب�ب  توعية  دور ه�م يف  لالأعالم   �
املجتمع  على  اله�ئل  و�شرره�  امل��خ��درات  تع�طي 
والأ�شرة والفرد، كم� يرز دور الأعالم يف احلد من 
النم�ذج ال�شلبية التي تقوم به� الدرام� والتي ت�شبب 

يف اإنت�ش�ر هذه الظ�هرة. 
� للجوانب الدينية دورًا كبريًا يف حترمي كل �شرر 
ولذلك  م�له،  اأو  نف�شه  اأو  عقله  يف  الن�ش�ن  ي�شيب 
يكون تع�طي هذه املخدرات حمرمً� لل�شرر الن��شئ 
ال�شرائع  عليه�  توؤكد  التي  ف�ملق��شد  تع�طيه�،  عن 
والعر�ض  والنف�ض  ال��دي��ن  حفظ   : ه��ي  ال�شم�وية 

والعقل وامل�ل. 
� على منظم�ت املجتمع املدين املهتمة ب�ل�شب�ب 
التي  الرامج  اإع��داد  يف  احلثيثة  اجلهود  تبذل  اأن 
تنطوي على مع�جل�ت غري مب��شرة لظ�هرة تع�طى 

مبخ�طر  توعيتهم  على  والعمل  للمخدرات  ال�شب�ب 
القيم  تعزيز  عن  ف�شالً    ، الوافدة  الظ�هرة  هذه 

الجتم�عية الراف�شة لهذا ال�شلوك املنحرف. 
� �شن قوانني �ش�رمة بحق من يت�جر ب�ملخدرات 

وحم��شبتهم وفق�ً  للقوانني. 
�شرطة  ل�شيم�  الأمنية،  الأجهزة  جهد  تفعيل   �

مك�فحة املخدرات. 
مبلف  الهتم�م  ال�شتخب�رية  الج��ه��زة  على   �

املخدرات لأنه يهدد المن املجتمعي. 
ويف  احل��دودي��ة،  املن�فذ  عند  اجلهود  تكثيف   �
املط�رات ملنع دخوله�، ومنع ان يكون العراق ممراً  
لتهريب املخدرات وعبوره� واإ�شتقراره� يف العراق 

وترويجه�. 
املخدرات  ق�نون مك�فحة  تعديل  يتم  اأن  � يجب 
الجت�ر  على  العقوبة  لت�شديد   2017 ع�م  ال�ش�در 
�شح�ي�  لنهم  املتع�طني  والتخفيف عن  ب�ملخدرات 
الواقع وال�شتغالل وغي�ب جهود الدولة حلم�يتهم. 

املخدرات  انت�ش�ر  خطر  تف�قم  مع  اخلت�م  يف 
�شرائح  ب��ني  والدم����ن  التع�طي  م��ع��دلت  وارت��ف���ع 
فيه  ال�شب�ب  اإدم����ن  ن�شبة  و�شلت  وال��ت��ي  املجتمع 
ت�شريح جمل�ض  املئة ح�شب  50 يف  اإىل  للمخدرات 
املخدرات  ظ�هرة  ف�إن  العراق.  يف  الأعلى  الق�ش�ء 
جملة  هن�ك  واإمن���  ف��راغ،  من  ت�أتي  مل  ال��ع��راق  يف 
من العوامل التي �ش�همت يف اإنت�ش�ر هذه الظ�هرة 
الر�شمية  اجله�ت  على  لذلك  ال��ع��راق،  يف  ال�شيئة 
وغري الر�شمية اأن ت�أخذ دوره� احلقيقي يف مواجهة 
وتع�ون  اتف�قي�ت  هن�ك  يكون  واأن  الظ�هرة.   هذه 
ال��ظ���ه��رة  ه���ذه  ت��داع��ي���ت  ال��ب��الد  لتجنب  دويل 
ال��ع��راق��ي  املجتمع  مل�شتقبل  امل��ه��ددة  اخل��ط��رية، 

خ�شو�ش�ً  الفئ�ت ال�شب�بية منه.   
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المدربة أماني جوزع: 
هـــــــــــكـــــــــــذا نــــــــنــــــــمــــــــي الــــــــــــــــذكــــــــــــــــاء عـــــــــنـــــــــد الــــــــشــــــــبــــــــاب

أ.نزهة عزيزي 

الثقافة

ما  ه��و  ال�شباب  عند  ال��ذك��اء  كيف ننمي 
ج����وزع يف  اأم�����اين  امل���درب���ة  لتحقيقه  ت�����ش��ع��ى 
ال�شاحة  الردن والرائدة يف هذا املجال على 
الردنية والعربية على حد �شواء. من خالل 
درا�شات  على  قائمة  حديثة  تدريبية  دورات 
ع��ل��م��ي��ة، ج���اء ح���وارن���ا م��ع��ه��ا ح���ول امل��و���ش��وع 

كالآتي: 
ال�شباب  عند  ال��ذك��اء  ن�شبة  نقي�س  كيف   
التح�شيل  درج����ات  ان  نعترب  ان  مم��ك��ن  ه��ل 
مقايي�س  امل��در���ش��ني  م��ع  ال�شفهي  وال��ت��ع��ام��ل 
ل���ل���ذك���اء؟ ت�����ش��اع��د اخ���ت���ب���ارات ال���ذك���اء ال��ت��ي 
ت�شمم من قبل املخت�شني على قيا�س درجات 

ال�شباب؟  ل��دى  التفكري  وق���وة  ال��ذك��اء 
وق���ي���ا����س ال����ذك����اء ي�����ش��اع��دن��ا على 

ال�شخ�شية  ب��ال�����ش��م��ات  ال��ت��ن��ب��وؤ 
وال���ت���ح�������ش���ي���ل الك�����ادمي�����ي 

وح���ت���ى احل���ال���ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
والق���ت�������ش���ادي���ة؟ وط����رق 
متعددة  الذكاءات  قيا�س 
اي�����ش��ا  ال�����ذك�����اءات  لن 
م�������ت�������ع�������ددة ه����ن����ال����ك 
ذك����اء ري��ا���ش��ي وذك���اء 
ع������اط������ف������ي وذك�����������اء 
اج���ت���م���اع���ي وذك������اء 

طبيعي وغريها؟ ق�شم العامل هوارد عاردنر 
ل��غ��وي، منطقي،  ذك�����اءات،  ع���دة  اإىل  ال��ذك��اء 

ح�شابي. 
� يف اأحد مقالت جملة »تامي« الأمريكية 
اثبتت خطاأ العتقاد باأن ن�شبة الذكاء ثابتة 

ول تتغري ما مدى �شحة ذلك؟
هن�ك  لن  وتتغري  ث�بتة  غري  الذك�ء  ن�شبة   �
وتطور  التدريب  منه�  للقي��ض  خمتلفة  مع�يري 
النفع�يل  والثب�ت  واخل��رات  العمرية  املراحل 

وغريه�. 
� م��ن خ���الل جت��رب��ت��ك يف ال��ت��دري��ب كيف 
املعلوماتية،  غابة  يف  الذكاء  ننمي  اأن  ميكن 
والن������رتن������ت وم������واق������ع ال���ت���وا����ش���ل 

الجتماعي؟ 
ب�لت�أكيد ممكن تنمية   �
ك���ل ذك�����ء ع��ل��ى ح���دة او 
جم���ت���م���ع���ة م�����ن خ���الل 
امل��م���ر���ش��ة وال��ت��دري��ب، 
والتفكري  اخلرة  ومع 
امل���ن���ت���ج وال���رغ���ب���ة 
احلقيقية  الداخلية 
هذه  اأح��د  لتنمية 
فلو  الداءات. 
تنمية  اأردن����� 
ال��������ذك���������ء 
اللغوي ع�دة 
حفظ  علين� 
ك������ل������م�������ت 

جديدة والقراءة وتعلم اللغ�ت. وكذلك ب�لأنواع 
بيئة  يف  ال���ذك����ءات  تنمى  ان  وم��ه��م  الأخ����رى 
ابداعية ت�شمح للفرد ب�حلرية والتحفيز والتعلم.
� ما هي الأدوات املتاحة لالآباء والأمهات 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ت��ن��م��ي��ة ذك����اء 

اأبنائهم؟
مهم  وامل��ت��ط��ور  املت�ش�رع  ال��ع���مل  ه��ذا  يف   �  
تنمية  �ش�أنه�  من  التي  املم�ر�ش�ت  على  الرتكيز 
الذك�ء واحلر�ض على بع�ض الفع�لي�ت بعيدا عن 
مترين�ت  الكتب،  كقراءة  اأحي�ن�،  التكنولوجي� 
ال���ذاك���رة، زي�����رة ام���ك��ن ج���دي���دة، مم���ر���ش��ة 

ن�ش�ط�ت فنية، الع�ب ذهنية.
فوائد  من  التكنولوجي�  تعطين�  مل�  ب�ل�ش�فة 
الطالع على ال�شور، زي�رة املت�حف افرتا�شي� 

�شم�ع حم��شرات وغريه�. 
يف  دور  الجتماعية  العالقات  تلعب  هل   �

تنمية الذكاء عند ال�شباب؟
يف  ج��دا  مهمة  الجتم�عية  العالق�ت  نعم   �
وحتقيق  والجتم�عي  الع�طفي  ال��ذك���ء  تنمية 
الذك�ء  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  لن  النف�شي،  ال��ت��وازن 
ي�شتقبل  حيث  املحيطة  البيئة  من  يكت�شب  هو 
ق���رارات  لت��خ���ذ  وفهمه�  املحيطة  ال��ع��واط��ف 

من��شبة. 
تنمية  على  تدريبهم  ال�شب�ب  عند  مهم 
مثل،  معني  ح��دث  على  ت��دل  ال��ت��ي  م�ش�عرهم 
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  كاتبة من تون�س  كاتبة من اجلزائر

أ.عربية القضقاضي

رأي

اأّن اأغلبه�  اإّن الّن�ظر يف خمتلف الأعم�ل الّتلفزّية اّلتي عر�شت خالل �شهر رم�ش�ن نرى 
قد توّجهت نحو تعرية الواقع وف�شح الّت�شّدع اّلذي �شرب اأبنيته. هو حتّول بداأن� نلحظه منذ 
ال�ّشنوات الأخرية بعد اأن ك�ن توّجهه� يف الغ�لب ين�شّب نحو ت�شوير ق�ش�ض احلّب والإ�ش�رة 
اإىل بع�ض الق�ش�ي� ال�ّشي��شّية اأو الّدينّية ب�شكل برقّي ب�هت، اإّل اأّنه� �شهدت حتّول يف م�ش�ره� 
ة منذ قي�م الّثورات العربّية حيث اهتّمت هذه امل�شل�شالت مبوا�شيع ح�رقة ت�شّنف �شمن  خ��شّ
امل�شكوت عنه، لك�شفه� واإخراجه� اإىل العلن يف حم�ولة لفهم الأ�شب�ب اخلفّية اّلتي جعلت الواقع 
وء على بع�ض الفئ�ت  العربّي ي�شري نحو الّت�أّزم اأكرث ف�أكرث. البع�ض يرى اأي�ش� اأّن ت�شليط ال�شّ
موقف  يف  املجتمع،  داخل  الّثقل  مركز  متّثل  ل  اأّنه�  ب�إعتب�ر  اأهمّيته  العمل  يفقد  قد  املهّم�شة 
اإق�ش�ئّي غري ع�دل يك�شف عن جهل بحركة الّت�ريخ واأحداثه، حيث �ش�همت تلك املجموع�ت 
اّلتي ت�شّنف حقرية يف الّتغيري �شلب� اأو اإيج�ب�، وهن� قد ل تنطبق عليه� مقولة ال�ّش�ّذ يحفظ ول 

يق��ض عليه، لأّن بع�ض م� ي�شّذ قد يوؤّثر ويغرّي وقد يدّمر ويدفع نحو الب�ش�عة وال�ّشوء. 
ولو ت�أّملن� بع�ض م� عر�ض خالل �شهر رم�ش�ن �شرنى اأّن بع�ض الق�ئمني على اإنت�ج الّدرام� 
به� حيث  يقومون  اّلتي  والّت�شحي�ت  وال�ّشرطة  بطولت رج�ل اجلي�ض  اأعم�ل جت�ّشد  تبّنوا  قد 
تتحّمل اأُ�َشرهم وع�ئالتهم الكثري نتيجة طبيعة عمل هوؤلء الأبط�ل، اّلذين يبقون جمّرد اأ�شم�ء 
مدّونة يف دف�تر وزارات الّداخلّية اأو الّدف�ع، بدون اأن يعرفهم اأحد، وقد تكتب اأ�شم�وؤهم اأحي�ن� 
على �شفح�ت اجلرائد ب�شكل ب�هت ف�قد للّروح، قد يطم�ض حقيقة الّدم�ء اّلتي �ش�لت حم�يًة 
للّثغور. فعملت الّدرام� على تخليد ذكرى ال�ّشهيدين اأحمد املن�شّي وحمّمد املروك يف املخي�ل 
اجلمعّي ل للم�شرّيني فقط، بل لكّل اإن�ش�ن راف�ض للّتكفري و تطويع الّدين لأغرا�ض �شخ�شّية و 
�شي��شّية، كم� ت�شعى الّدرام� كذلك لف�شح هوّي�ت من ب�ع ومن خ�ن لتظهر اأ�شم�ء مثل حممد 
عوي�ض و ه�ش�م ع�شم�وي وغريهم� اأم�م اجلميع كعن�وين للخي�نة و املت�جرة ب�لّدين كم� ك�شفت 

هذه  الأعم�ل اأب�طيل اجلم�ع�ت امل�رقة عن الق�نون.
فتجديد اخلط�ب الدينّي مو�شوع ميكن اأن حتدث من خالله الّدرام� ت�أثريا قوّي� و�شريع�، 
ة اإذا مّت  تن�وله بوا�شطة امل�شتنريين من اأ�شح�ب الفكر والواعني بحقيقة دينن� الّداعي  خ��شّ
ة مع تن�ف�ض ن�شط�ء و�ش�ئل الّتوا�شل الجتم�عّي يف  يف جوهره اإىل الّت�ش�مح ونبذ العنف خ��شّ

التعّر�ض اإىل ق�ش�ي� �ش�ئكة دون اأن يكونوا موؤّهلني ملثل هذه الأمور.
للم�شل�شالت فهي  ي حتّدي�ته� وهو م� يجعله� م�ّدة ثرّية  الب�شيط ل ميكنه تق�شّ واملواطن 

بطولت ت�شتحّق اأن تعرفه� الأجي�ل احل�لّية والق�دمة.
وقد تعرت�شن� �شخ�شّي�ت وطنّية يف جم�لت القت�ش�د وال�ّشي��شة والّري��شة والفّن، قد ُو�شم 
ة  ع�ب وحّب الوطن خ��شّ م�شواره� ب�لكثري من القيم واأخالقي�ت الجته�د والّتغلب على ال�شّ
الّطموح  وتزرع داخلهم  الأمل  لتعطيهم  اأبن�ئن�  نفو�ض  اإىل غر�شه� يف  ب�شدة  نحت�ج  قيم  وهي 

والّنج�ح.
ف�لّدرام� ل ميكنه� مع�جلة ق�شّية مثل الإره�ب وحده�، دون وجود م�شروع جمتمعّي وطنّي 
اأن يبداأ من  ب�أّن الّتطّور يجب  اّلتي توؤمن  كبري، كمظّلة كبرية حتت�شد حتته� كّل قوى املجتمع 

هن�ك اأي من الفكر قبل املم�ر�شة.

الّدراما الّرمضانّية: 
بين تجسيد الواقع وتنوير 

الفكر

فعلهم  ردات  ومعرفة  توتر،  خوف،  احب�ط،  غ�شب، 
للقدرة على ال�شيطرة عليه�. 

وع��دم  للتعبري  فر�شة  اعط�ئهم  اىل  ب�لإ�ش�فة 
وم�ش�عدتهم  اختالفهم  وتقبل  عليهم  ال�شيطرة 
مق�رنتهم  وع����دم  و���ش��غ��ف��ه��م  ان��ف�����ش��ه��م  لك��ت�����ش���ف 
نراهم  ف�أحي�ن�  ب�لتغيري.  لهم  وال�شم�ح  ب�لآخرين، 
تغريه�،  يقررون  ثم  معينة  اآل��ة  على  العزف  يحبون 
وهذا كله ي�شمح لهم بحرية اكر يف التجربة واتخ�ذ 
على  مبنية  �شحيحة  بطريقة  والت�شرف  ال��ق��رارات 

جت�رب �شخ�شية. 
الن�شان  اليوم حول حقوق  العامل  � يف �شخب 
تريدين  التي  الر�شالة  وماهي  الهتمام  هذا  ملاذا 

اي�شالها؟
� ب�لن�شبة يل اأن� ن��شطة يف حقوق الن�ش�ن، وج�ء 
املحركة  ال��ق��وة  اأن  وج��دت  حيث  طفولتي  م��ن  ذل��ك 
تبداأ  احلقوق  ب���أن  المي���ن  هي  تدفعني  والتي  ل��دي 
على م�شتوى الفرد ثم الع�ئلة ثم املحيط ثم املجتمع 
يف  ال�شج�عة  ام�  حتديني  ام�م  دوم�  واأنني  ف�لع�مل. 
الدف�ع عن حقوق الن�ش�ن او الختف�ء وراء التحدي�ت 
ال�شج�عة يف  اخ��ت���ر  وك��ن��ت  والن�����ش��ح���ب.  واخل���وف 
والتعليم  وال��ك��رام��ة  ك�مل�ش�واة  احل��ق��وق  ع��ن  ال��دف���ع 
واللعب وال�شحة وغريه�. وان� احب ان اعلم طالبي 
البوابة لعي�ض  التعليم هو  م� هي حقوق الن�ش�ن، لن 
احلي�ة ب�شورة اأف�شل واملط�لبة ب�حلقوق وعي�ض قيم 
املواطن الع�ملي من حمبة و�شالم وت�ش�مح، وللحف�ظ 
على احلقوق علين� ان نعرفه� ونفهمه� ونثقف الطف�ل 
وال�شب�ب مب� لهم من حقوق وم� عليهم من واجب�ت. 

بحقوق  الوعي  موا�شلة  ال�شب�ب هي  اىل  الر�ش�لة 
الن�ش�ن والكف�ح من اأجل العي�ض مب�ش�واة وكرامة وان 
التمييز  عدم  اجل  من  ونك�فح  ب�لعلم  امل�شتقبل  ن�شق 

والعدالة. 
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 �شاعرة وكاتبة من العراق

الثقافة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

دى   وهمهمٍة طرقت ثم غ�ب ال�شّ
وعلى بعِد فجٍر يتيٍم

�شمعُت �شهياًل
فقلُت لعلَّ الفوار�َض ق�دمٌة  

واخليوُل املطهّمُة البي�ُض لهفى
لعلَّ اجلح�فَل ترتى...

ثم اأدركُت اأيّن اأثرثر يف حلمي
فهداأُت قلياًل، وم� هي اإّل...

وع�دَ ال�شّهيلُ على بعد ليٍل بال قمٍر.

ك�نت الّريُح �شكرى
والّدق�ئُق ُحبلى

وم� بني قلبي وَحنجرتي تن�شج القد�ُض ثكلى
هيُل... ثم ع�د ال�شّ

ك�أّن على الّروِح َطْرقً� خفيفً�
و�شّدقُت اأيّنَ يف واقع احل�ِل 

ل حلمً�  
ل خي�ًل جتّلى

اأمطُت عن العني غ��شيًة ك�ن ظّني يرى
فقلُت الفوار�ُض ع�دت

لتفتَح ب�ب الّنه�ر
لتغ�شَل دمع احلرائر ب�لّن�شِر

كي تنزَع القد�َض من كفٍّ �ش�رقه�
ترجُع القد�ض.. ترجُع.. ترجُع
والفجُر يبزُغ بني الي�ش�ميِغ 

اأقلُت الفوار�ضُ ع�دت؟
ترى هل اأ�شّدُق ظّني اأم اأكّذب عيني؟

فال خيَل
ل ف�ر�شً� ل �شهياًل يهزُّ القالع

أ.ساجدة الموسوي

لي�ض غرُي الّري�ح على البعٍد �شكرى
والّدق�ئق ُحبلى

وم� بني قلبي وَحنجرتي
تن�شُج القد�ُض ثكلى

قد جتيُب الق�شيدُة عن اأمّي� قلٍق
اأو �شوؤال

ر اأيُّ احتم�ل واأدري ب�أيّن اأطلُت وم� ع�د لل�شّ
هيل ولكّنني قد �شمعُت ال�شّ

فال تعجبوا
لي�ض من خيلكم اأو غب�ر مع�رككم

بل �شهيُل الب�ُراق
ك��شرًا هداأة الّليلِ فيكم
وي�ش�أل هل من رج�ل؟
وم� زال هذا ال�ّشوؤال

ع�لقً� بني قلبي وحنجرتي..
�شّدقوين

هيل �شمعت ال�شّ
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الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب األخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
إياد أحمد هاشم

عي الأَمَل�    ُجْرٌح مَن� َوُعيوٌن َتدَّ
َدم�  َوَغْيَمٌة َوَجَدْت يف َغْيِثه� النَّ
َوح�ِطبوَن اأح�طوا َمْرَكبً� َهِرمً� 

ِلَيْقُتلوُه، َوَلِكْن َظلَّ ُمْبَت�ِشم� 
راُع ُيَغّني َقْبَل َبْيَعِتِهْم  ك�َن ال�شِّ

ِل�َشْيِخ َقْرَيِتِهْم، وال�ّش�ِري�ُت َفم� 
موا اأَ�ْشع�َرُه َفذوى  ُهْم َحرَّ لِكنَّ
َهم�  َو�َشْيُخ َقْرَيِتِهْم َكْم َنَّ َواتَّ

َف�أَْجَمعوا ذاَت يوٍم اأْن َي�شرَي ِبِهْم 
َم واحَلَكم�  اأَْو َيْحِطبوُه، َفَك�ُنوا اخَل�شْ

ُه  الَبْحُر ك�َن َلُه َعْونً� ِلُيْخِرَ
ُه اآِخُر اخِلاّلِن والُنَدم�  ِب�أنَّ

َكْم ك�َن َيْحنو على اخُللج�ِن ُيْطِعُمه� 
َف الُنُجم�  فَّ ُف املوَج ل َبْل �شَ فِّ ُي�شَ
م� ك�َن َير�شو اإذا م� ق�ِرٌب َغَدَرْت 

ي�ُح اأو ِا�ْشَتْلَقْت َعَلْيِه �َشم�  ِبِه الرِّ
مَلْ َيْر�َض َحّدًا ِلهذا الَبْحِر ُيوِقُفُه 

َمْن َيْقَبِل الَقْيَد َيْلَق الُذلَّ والَعَدم� 
ِتِه  َفت�َه َلْوٌح َعتيٌد دوَن َدفَّ

لََّلْتُه َبن�ُت الليِل ف�ْنَثَلم�  و�شَ
َويِف �ِشت�ٍء َقدمٍي َقيَّدوُه على 

الَر�شيِف َحَتّى َيجفَّ امل�ُء ف�ْنَق�َشم� 
َوَظلَّ َينزُف م�ًء ِمْن )دوا�ِشِرِه( 

َل الَقَدم�  م� اأْغَرَق الّراأ�َض لِكْن َكبَّ
م� ك�َن َي�ْشكو اإذا م� َج�َء واِحُدن� 

ِلَيْمَتطيِه َفُيْخفي الَك�ْشَر والأَمَل� 
َوَكْم َلَهْون� َعَلْيِه اأَْو ِب�َشْيَبِتِه 

ُهم�  مَلْ َنْدِر َيْومً� ِب�أَنَّ اهلّلَ َخ�شَّ
َوُكْنُت اأ�ش�أُل اأّمي َكْيَف ِمْن َخ�َشٍب 

َتن��َشَقْت َهِذِه الألواُح َواْن�َشَجم� 

َفَقْت  َق�َلْت ُبَنيَّ َفال َتْعَجْب اإذا اتَّ
ُكلُّ الأي�دي، فك�نوا اللوَح والَقَلم� 

ُقُه  ت�أريُخُه ُكلُّ ِم�ْشم�ٍر ُيَوثِّ
م�  َوَكْم َتَنّخى ِبِه نوٌح اأَو اْعَت�شَ
�شً�  َنْت َق�شَ َفُكلُّ َحَبِة َرْمٍل َدوَّ

َنم�  كي مَلْ َتُكْن �شَ َحَتّى التَّم�ثيُل حَتْ
ْلِعن� َوِبِه  َوك�َن جِمذاُفُه ِمْن �شِ

ُدم�  ُي�ش�ِرُع امَلْوَج والطوف�َن وال�شُّ
ّرُحُه  َوحنَي َج�َءْت َغرابيٌب جُتَ

ْت َع�ش�فرُيُه للُجْرِح ف�لَت�أَم�  َغنَّ
اأَْعن�ُقه� َقِبَلْت اأْن َتْفَتديِه َكَم� 

ُهَو الَوف�ُء، َواأَْوىل اأْن َيكوَن َكَم� 
ي� ذا الُفراَتنْيِ َهْل ِمْن راِكٍب َوَطنً� 
اأَْن َي�ْشرَتيَح، َوَهْل ِمْن َمْرَكٍب َنِدم�
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نادية بوشلوش عمران 

 تفجر
 ي� اأيه� الغ�شب الفل�شطيني

 تفجر
ب�لأزه�ر ب�لي��شمني ب�لورد

ب�لأطف�ل ب�لن�ش�ء
ب�لرج�ل ب�ل�شب�ب
ب�لكف�ح ب�جله�د

تفجر
تفجر

ب�حلب ب�حلي�ة
ب�ل�شكر بن�شيم الفل

بحدائق القد�ض
ب�أ�شوار القد�ض
ب�أحي�ء القد�ض

بحي ال�شيخ اجلراح
تفجر جتر تكر

ب�لعنر ب�ل�شالح ب�حلجر 
تفجر

من داخل غزة تفجر
على اأر�ض القد�ض تكر

اأرفع راأ�شك ومتخرت
 دمك فل�شطيني ط�هر 

ول ب�أي ثمن يقدر
ل اأحد ي�شتطيع لوي ذراعك

 ول لنف�شك يحتقر
ل يف جدران ال�شجون

ول ب�شال�شل القهر
ول ب�شواريخ الغدر
ول بقن�بل احلقد

اأنت الأقوى
 اأنت الأ�شجع
اأنت الأكر 

اأنت احلق واحلر
تكر تفجر

حطم ق�تل ق�وم
ب�ل�شمود ب�حلجر ب�لرتاب

و بلون دم فل�شطني
جتر

يف ال�شم�ء كن الرعد
كن املطر، كن ال�شم�ض
كن الهواء، كن الرق

 كن الوتد
كن امل�شجد، كن احلد

يف الأر�ض كن الع��شفة، كن الأ�شد
ويف البحر كن اجلزر وكن املد

لن تنهكك ارواح احل�ش�د
و لن ي�أكلك احل�شد 

و ل حب�ل امل�شد
اأنت القوى
الأحق احلر

الثقافة

ل تخف 
اإن اهلل يرى وي�شمع
ل ميهل ول يهمل

 لأمرك اهلل ل�شوف يتدبر
الفرج و�شيطلع الفجر

تفجر تفجر
 على ار�ض اللق�ء 

واأر�ض امليع�د
واأر�ض القبة والإ�شراء

واأر�ض اأول القبلة 
واأر�ض ث�ين احلرمني

تفجر بكل قوة متخرت 
ي� فل�شطيني

اأنت ال�شم�ض واأنت القمر
والأقم�ر وكل الكواكب املنرية

اأنت البطل ولك العهد
تفجر تفجر تفجر تفجر

ف�أنت خري الب�شر 
وقلب ن�ب�ض ب�شج�عة الكوا�شر

حر خالق جب�ر 
يف اأر�شك 

قل هذه ار�شي
ت�ريخي وهذا جمدي

هذه قبتي وهذا قد�شي
هذا وطني وهذه بالدي

 متخرت جتر تفجر 
ل تر�شخ لل�شهيوين امل�شتعمر

جبل من احلب اأنت
 للعدو يقتل ويقر

اأجي�ل من الكف�ح ل تقهر

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــت
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــــــى
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نسرين سعود

اأج�ل�ض الوحدة وال�شمت بدونك 
ك�ل�شنم

حبيبي ب�إنتظ�رك اأن� الليلة 
واأ�شواقي ك�أنه� خيول تعدو 

والفوز بك احللم 
و�شهيل كري�ئي يفوز وال�شمم

األ اأيه� الر�شني ك�شقر يهوى العلي�ء 
والقمم

حملق� يف رح�ب ال�شموخ والكرم
ول يحط على اأر�ض كرا

وهو يف الع�شق ن�ر على علم
مهم� ارتفعت وابتعدت 

�شتعود لحم�لة فع�شقي قدرك ومن من 
الع�شق قد �شلم

وليلة اأن�ض ب�شحبة القمر
والنجوم راق�ش�ت حولن� يطيب ال�شهر
�ش�أعد موائد الع�شق لنحت�شي احلب 

وال�شمر
واأكون رفيقة ليلك وال�شحر

ع�ش�ق للحي�ة وللت�شحية 
للجه�د ولالإ�شت�شه�د اأمر قد قدر

هذا
�شوت الرعد ولون الرق

بكل قوة رعد اأنت
اآت ب�لقوة ب�لإ�شت�شه�د 

ب�لن�شر ب�لعزمية
اأنت والقد�ض لآت

 ب�حلجر ب�حلب ب�حلق
ب�حلرية وب�لق�شم

اأنت الآت ب�لفجر ب�ل�شم�ض
ب�حلرية لآت

تفجر
هذه فل�شطني ك�نت 

وهذه فل�شطني �شتبقى
يف اجله�د يف الرب�ط

 اأول واآخر القدر
كتب وقدر

غزة يف اجله�د 
�شر وقوة 
بكل كف�ءة 

�شعب ل يقهر
فال تبكي ي� اأمي

ول تنهزمي ي� اأمي
ف�أنت مدر�شة ال�شر

مدار�ض احلي�ة
على اخلد اأغنية فدائي

متطر تتكر تتفجر
�شر و�شالة �شفع ووتر

يف اأر�ض غزة، احلرية �شتنت�شر
هذه فل�شطني ك�نت

وهذه فل�شطني �شتبقى

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

فحبك �شري واأول ال�شطر واحرتاقي نقطة 
على اآخر ال�شطر 

 وملعة عيونك اإدم�ين و�شكر بال خمر
ي� نورا هبط يف ليلة القدر

�شتبقى حبي وهي�مي ورفيق العمر
ي� من ملكت زم�م الروح

بلفتة �شحر حب� تغمرين غمر

Juin 202139 / حزيران 2021 العدد 34



الثقافة

تنعي زميله� �شب�حً� مو�شحًة ب�لقم��ض الأ�شود، واملنديُل ل يف�رق اأ�ش�بعه� لتم�شح العرق املت�شبَب من خلف نظ�رته� الغ�مقة، ورمب� بع�ض الدموع التي 
�شقطت �شهوًا وهي توّدع »رفيق العمر« يف غمرِة امل�شهد املهيب! 

كيف ل يكون مهيبً� ذاك امل�شهد، ونحن يف جن�زة اأحِد اأهّم واأ�شهِر جنوم الكوميدي� العربية على مّر العقود. 
وكيف ل يكون النفع�ُل والت�أثُر يف ذروته والراحُل رافقهنَّ يف ع�شرات الأعم�ل ال�شينم�ئية والتلفزيونية وامل�شرحية، ف�أم�شوا يف كوالي�شه� اأي�مً� بلي�ليه�. 

والأكرث من ذلك اأنهن �شديق�ت حميم�ت لزوجته الفن�نة دلل عبد العزيز.   
يتخلع الأ�شود وترتدي الأحمر بعد �ش�ع�ت!

لكن مل يدم الأمر اإل ب�شَع �ش�ع�ٍت بعد الدفن، كن ك�في�ت كي يتحّولن بهن من م�شهد اجلن�زة املوؤثر اإىل م�شهد البهجة يف ح�شرة »الكوافري« و »امل�كيري«، 
متوجهن من ثمَّ على من ط�ئرة خ��شة حل�شور حفلة زف�ف يف مدينة اجلونة، عز عليهّن اأن يعتذرن عنه� واإن بعيد �شويع�ت من رحيل رفيق دربهن!

لبلبة واإله�م �ش�هني وليلى علوي وي�شرا وغريهن كرث، �شجت �شبك�ت التوا�شل الجتم�عي بهجوم �شديد عليهن، وعلى �شر هذا التبدل والتن�ق�ض املقيت يف 
امل�ش�هد، لدرجة اأن الأخرية ظهرت يف اأحد مق�طع الفيديو تتم�يل وترق�ض بف�شت�نه� الأحمر قرب املطرب عمر دي�ب الذي اأحيى حفل الزف�ف.

نعم هكذا يكون التمثيُل بحق! وهذا م� حدث ب�ل�شبط مع عدد من جنم�ت الفن و�شديق�ت الراحل، بعيد بك�ئهن عليه ب�ش�ع�ت، يف ظل ظروف ا�شتثن�ئية 
تتعر�ض له� اأ�شرته وهي من الو�شط الفني اأي�شً�، فزوجته وهي زميلتهم طريحة امل�شت�شفى ت�ش�رع الكورون� امل�شتجد، دون اأن حتظى بفر�شة توديع �شريك 

حي�ته�.
ح�لة جدل

مل يقت�شر نقد �شلوك املمثالت وقد اأجنزن ب�لفعل قمة م�ش�هد التمثيل يف تلك اجُلمعة، على رواد التوا�شل الجتم�عي، بل ط�لهن اأي�شً� ب�شكل غري مب��شر 
من بع�ض زمالئهن وزميالتهن، لتكتب ه�لة �شدقي يف من�شور له� عر ح�ش�به� اخل��ض على »الفي�شبوك«: » نزلت من دبي حل�شور فرح روحت العزاء واعتذرت 

عن الفرح.. وكم� هو معروف يف الو�شط الفني اأن الفن�نني العظم�ء دول ك�نوا ل ميكن ي�شيبوا اأي واجب �شواء عزاء اأو زي�رة مري�ض«.
اأهي فعاًل حرية �شخ�شية لتلك النجم�ت يف ت�شرف�تهن، كم� ق�ل بع�ض املدافعني؟ 

عب على الكثريين حم�ك�ة الأمر من ن�فذة احلري�ت ال�شخ�شية، فنحن هن� اأم�م م�شهدين متثيليني مثريين، اأولهم� �شب�حً� لي�شرا -على �شبيل املث�ل-  ي�شَ
وهي جته�ض ب�كية ب�لأ�شود والث�نية وهي تتم�يل يف امل�ش�ء راق�شًة ب�لأحمر!

الإن�ش�نية  ونحو عالق�تهن  ال�شخ�شية  يحملنه� يف حي�تهن  النجومية،  اإىل  �شك جواز عبورهن  بال  وهي  التمثيل  مواهب  يحملن  وبال خجل،  نعم هكذا 
»احلميمية«.

حري�ت اأم قلة وف�ء!
اأ�شرتجع على عج�لة مواقف ي�شرا واإله�م �ش�هني طيلة ال�شنوات ال�ش�بقة ومن ب�ب »احلرية ال�شخ�شية«، يف دعم الأنظمة الديكت�تورية العربية بكل و�ش�ئل 

الإقن�ع املمكنة، وامل�ش�هد التمثيلية املوؤثرة. حتى واإن ك�نت تنّكل ب�حل��شنة ال�شعبية التي منحتهم� طريق النجومية.
ل، هي ب�لت�أكيد لي�شت م�ش�دفة.

فمن ل خري فيه للمقربني منه، ل خري فيه لأهله ووطنه. 
ول داعي لل�شوؤال: اأي الوجهني هو الأقرب اإىل حقيقة الفن�ن؟ 

فلعّلن� هن� اأم�م »جنوم« اأبدعوا لعب الأدوار املتن�ق�شة لدرجة اأن ب�توا يعي�شون ال�شلوَكني يف اآن معً�... ومبنتهى ال�شهولة!

دموٌع وحداد في الجنازة ورقص وأفراح بعد ساعات!
في رحيل سمير غانم ... حّريات أم قّلة وفاء؟

كاتب واإعالمي عربي

أ.هاني المالذي

رأي
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م�شطلح قد يبدو للوهلة الأوىل يلفه بع�ض الغمو�ض لكنه من �شميم الواقع 
مب� يحمله من عمق التو�شيف. ف�أ�شت�شمح �شيدي رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد 
التهمي�ض  اأبع�د  اآخر من  بعد  به عن  لأعر  امل�شطلح  اأ�شتعري منه هذا  اأن  تبون 

واإ�شق�ط اآخر للظل.
ن�شتعمل هذا امل�شطلح يف بلدن� لو�شف املن�طق املعزولة التي مل تعرف اأي 
نوع من التنمية يف ال�شنوات امل��شية وبداأت الدولة ح�لي� تهتم به� وت�شعى لتنف�ض 
عنه� غب�ر احلرم�ن، واذا اأ�شلمن� ب�أن املك�ن ل يختلف عن الن�ش�ن، واأن الن�ش�ن 
هو العن�شر احليوي يف ال�شتثم�ر الب�شري ف�شنجد اأنه اأي�ش� يحت�ج اإىل تنمية، 

وهن� اأحتدث عن »كف�ءات الظل«.
 كم� توجد من�طق ظل كثرية فتوجد اأكرث منه� كف�ءات الظل التي مل مينحوا 
له� فر�شة امل�ش�ركة ومل مينحوه� اأية اإمك�ني�ت لترز وتظهر يف بلده�، فمنه� من 
غ�در مكره� لت�شتفيد منه دول اأخرى، ومن بقيت فهي يف اأعم�ق الظل تق�وم يف 
�شمت وكلم� ح�ولت اأن تنف�ض عنه� بع�ض الغب�ر واأدوا اإرادته� لتقتنع انه� لي�شت 

يف زمنه� والوقت لي�ض وقته�.
من�ذج كثرية عن كف�ءات الظل يف بلدي و�شور عديدة، جند يف كل موؤ�ش�شة 
كف�ءات ظل مهم�شة يف الق�عدة بينم� يف قمة الهرم يوجد ال�شعداء الذين ل تتعب 
الكف�ءات  قهر  يف  يتف�نون  غ�لب�  م�شلم�ت  وفق  وي�شريون  التفكري،  يف  روؤو�شهم 
املحيطة بهم املوجودة حتت �شلطتهم للحف�ظ على بق�ئهم يف اأعلى الهرم. من 
التي ان�شحبت تذمرا لأنه� مل جتد مك�ن� ي�شعه� حتت  اأي�ش� تلك  كف�ءات الظل 
ال�شم�ض فغ�درت اإىل الظل وال�شمت ت�شتن�شق اأوك�شجين� ل ت�شعه رئت�ه�، ومنه� 
تلك التي ظلت يف ق�عدة ه�م�شية ت�شتخدم يف ح�لت الطواريء واحل�جة لتنمق 
واجهة الهرم، واأخرى توؤدي دور« امل�ريون�ت« يف م�شرح الدمى مكتفية بتف��شيل 
املن�فذ  تواجه  التي  الظل  كف�ءات  عن  كثرية  ومن�ذج  و�شور  ال�ش�مت،  امل�شرح 
املغلقة ول جتد اأية فر�شة لي�شمع اأحد �شوته�، اأو لتبني وت�ش�هم وتقول اأن� هن�. 
ف�لأن� هن� يتعب الع�ش�بة التي متد جذوره� وي�شعب اقتالعه� اإل بعد اأجي�ل، اذا 

�شمن� �شاللة الأجي�ل الق�دمة واأ�شلمن� ب�أنه� حتمل جين�ت التغيري.

»كفاءات الظل«

دوُر 
المؤسسات 

التعليمية 
في تنمية 

قيم 
المواطنة 

الرقمية

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

دكتوراه مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية

 اإن املوؤ�ش�ش�ت التعليمية مل تعْد تقدم م�دة تعليمية فقط للمتعلمني، بل اأ�شبحت 
تتعهد بتوفري بيئة تعليمية افرتا�شية اآمنة تواكب النتق�ل ال�شريع الذي حدث يف 
بيئة التعلم، من اأجل تقدمي تعلم تنطبق عليه مع�يري اجلودة واآمن ب�شكل ي�شمن 
حم�ية كل الطالب من خم�طر املجتمع الفرتا�شي بحيث ُيحِدث تف�عاَل حقيقًي� 
بني الطالب وبع�شهم البع�ض اأو بني الطالب واملحتوى العلمي، وب�لت�يل ينبغي له� 
اأن تدرك جيًدا مفهوم املواطنة الرقمية؛ وقيمه� و�شف�ته� التي يجب اأن تتوافر يف 

كل موؤ�ش�شة تعليمية؛ كي حتقق م� ترنو اإليه من اأهداف.
ت�شمن  التي  واملع�يري  وال�شوابط  القواعد  جمموعة  تعني  الرقمية  ف�ملواطنة 
وب�لت�يل  الإنرتنت،  و�شبك�ت  للتكنولوجي�  الرقمي  الع�مل  يف  الأمثل  ال�شتخدام 
التي  والأ���ش��رار  املن�فع  تو�شيح  خالل  من  للم�شتخدم  والتوجيه  احلم�ية  حتقق 
قد ت�شيبه من جراء هذا ال�شتخدام. وهي تعتمد على جمموعة من القيم التي 
يجب اأن ُتوؤخذ بعني العتب�ر: )ك�للتزام ب�ل�شي��شة الع�مة للدولة وبكل قوانينه�، 
املثمر  والتع�ون  وال�شف�فية،  وامل�شداقية  والتجديد،  والأ�ش�لة  والبتك�ر،  والإبداع 
املبني على العمل بروح الفريق الواحد، هذا اإىل ج�نب اللتزام وحتمل امل�شوؤولية(.
ك�إحرتام  الأخالقية  القيم  بع�ض  توفري  تتطلب  الآمنة  الرقمية  ف�ملواطنة 
التف�عل  خ��الل  من  ذل��ك  واإظ��ه���ر  الفرتا�شية  البيئة  يف  واملجتمع�ت  الثق�ف�ت 
ب�شلوكي�ت لئقة. كم� حتت�ج توفري الأمن الرقمي واخل�شو�شية من خالل تدريب 
املتعلمني على اآلي�ت احلف�ظ على املعلوم�ت ال�شخ�شية وعدم الدخول ملواقع غري 

موثوق به�.
� توافر مبداأ احلم�ية الذاتية التي تعني قدرة كل فرد على حم�ية  وينبغي اأي�شً
نف�شه من املعتقدات الف��شدة التي قد ُتن�شر عر مواقع التوا�شل املختلفة. ويجب 
اأن ُيظهر املتعلم ال�شلوك الوطني الإيج�بي من خالل اللتزام ب�لقيم وال�شلوكي�ت 
وامل�شلحة  الوطنية  الوحدة  على  املح�فظة  طريق  عن  والنتم�ء  وال��ولء  الوطنية 

الع�مة لأمن وا�شتقرار وطنه.
ب�لأم�نة  يلتزم  اأن  الرقمية  املواطنة  �شف�ت  يحقق  كي  الفرد  على  ويتوجب 
الفكرية فيفكر جيًدا يف مدى اإيج�بية م� يقوم بن�شره وم� الف�ئدة التي �شتعود على 
� حقوق امللكية الفكرية له؛  املجتمع من وراء ذلك، كم� يجب عليه اأن يعرف اأي�شً

فيح�فظ عليه� ولغريه فال يقرتب منه�.
ف�إذا �ش�همت كل موؤ�ش�شة تعليمية يف تر�شيخ هذا املفهوم يف ذهن وفكر طالبه� 
من خالل الدورات وور�ض العمل وغريه� من الأ�ش�ليب الفع�لة حتًم� �شت�شل بهم 
ملرحلة من الوعي الرقمي والن�شج الإلكرتوين الذي مينح املتعلم التوازن يف اإدارة 
وقته الذي قد يهدره فيم� ل يعود عليه ب�لنفع وب�لت�يل يوظفه مب� يخدم العملية 
التعليمية من خالل املواقع العلمية املوثوق وامل�شرح به� من خالل وزارة الرتبية 

والتعليم.

د. ياسمين مغيب
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الثقافة

الزي التقليدي الجزائري: رواية حضارة منسوجة 
الــمــرأة ملكة فــي إطاللتها الــحــريــر تجعل  عــلــى 

ي��ع��ت��رب ال��ل��ب��ا���س ال��ت��ق��ل��ي��دي اجل���زائ���ري 
ال��ت��ي تربز  الثقافية  امل��ق��وم��ات  الأ���ش��ي��ل م��ن 
مدى مت�شك الفرد اجلزائري بهويته وتراثه 
متيزه  ب�شبب  احل�����ش��ارة  ع��م��ق  يف  ال�����ش��ارب 
وت��ف��رده، وك��ذا ك���اأداة لتعريف الأمم ب��ه، كما 
ي��ع��ت��رب خ���ري ���ش��اه��د ع��ل��ى ت��ن��وع احل�����ش��ارات 
امل��ت��ع��اق��ب��ة ع��ل��ي��ه، وي��ع��ك�����س ال���ت���ن���وع ال��ث��ق��ايف 
اجلزائري من �شرقه اإىل غربه، ومن �شماله 
يب�شم  ال��ذي  تراثه  قوة �شخامة  اإىل جنوبه 
يف  احل�����ش��اري  التنوع  وم��ي��زة  التقاليد  ث��روة 
املناطق  م��ن  �شرب  ك��ل  يف  التقليدية  الأزي����اء 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  اأن الأزي�������اء  ال��وط��ن��ي��ة، وي��ب��ق��ى 
اجل���زائ���ري���ة ال��ت��ي ت���وارث���ه���ا وح���اف���ظ عليها 
عموما  تلب�س  جيل  بعد  جيال  اجل��زائ��ري��ون 
من طرف الإن��اث و الذكور و حتى الأطفال 
والأعرا�س  كالأعياد  املنا�شبات  خالل  خا�شة 

وحفالت اخلتان.
زناخري اإكرام، م�شممة اأزياء متخ�ش�شة 
دار  و�شاحبة  اجل��زائ��ري  التقليدي  ال��زي  يف 
زف����رية ل���الأزي���اء ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��رت يف ال��ب��داي��ة 
املتنوعة  الع�شرية  للت�شكيالت  بت�شاميمها 
احلرير  اأث���واب  وت�شكيلة  القفطان  لبا�س  يف 
خالل  م��ن  عاملها  يف  نغو�س  جعلتنا  ال�شايف 
دار زفرية  � عرفينا عن  ال�شيق.  احل��وار  ه��ذا 
الدوافع  وعن  اجلزائرية  التقليدية  لالأزياء 

أ.ليلى قيري

ال��ذي  ال��ع��امل  لهذا  تتجه  اإك���رام  جعلت  التي 
يعك�س ثقافة بلدك؟

اأزي���اء خمت�شة  اإك���رام م�شممة  � زن��اخ��ري 
دار  و�شاحبة  اجل��زائ��ري  التقليدي  ال��زي  يف 
العليا  العلوم  زفرية لالأزياء خريجة جامعة 
واأزي���اء  ت�شميم  وحم��رتف��ة  بجنيف  للتجارة 

من 7 �شنني. 
تهتم  اأن  اخ����ت����ارت  ل����الأزي����اء  زف�����رية  دار 
وتركز على كل ما هو اإبداع تقليدي جزائري 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ث��ق��اف��ة اجل���زائ���ري���ة واجل��وه��ر 
ال��ت��اري��خ��ي ل��ب��الد بحجم ق���ارة يف احل�����ش��ارة 

والرقي. 
التقليدي  اللبا�س  ع��ن  نتحدث  عندما   �
هل  ال��ك��راك��و.  يف  مبا�شرة  نفكر  اجل���زائ���ري، 
يقال  واأن���ه  ل�شيما  �شهرة  الأك���ر  ال���زي  ه��و 
»اإنه ميثل املراأة اجلزائرية« اأم اأن هناك اأزياء 

اأخرى م�شهورة؟ 
هي  ال��ع��ا���ش��م��ة  اجل����زائ����ر  اأن  ب���اإع���ت���ب���ار   � 
ع���ا����ش���م���ة اجل�����زائ�����ر ف��ل��ب��ا���ش��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ك��ال��ك��راك��و ال��ع��ا���ش��م��ي وال��ق��ف��ط��ان وامل��ع��ط��ف 

على  �شهرة  اأك���رب  اأخ���ذوا  والف�شاتني  امل��ط��رز 
ال��ن��ط��اق ال��ع��رب��ي وال���ع���امل���ي لأن���ه���م مي��ث��ل��ون 
اأن��اق��ت��ه��ا وحلتها،  امل�����راأة اجل��زائ��ري��ة  ب��ك��ام��ل 
عميقا  تاريخا  يك�شب  احلبيب  ب��ل��دي  ول��ك��ن 
وح�شارة راقية، لأن كل منطقة من اجلزائر 
متتلك لبا�شا تقليديا خمتلفا، ولديها عادات 
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  �شحفية من اجلزائر

وماأكولت فريدة من نوعها، لذلك اأعتقد اأن 
الختالف والتنوع الثقايف هما كبريان، وهذا 

ما اأعتربه نعمة وافتخار. 
امل���وروث  ه��ذا  � كيف ميكن احل��ف��اظ على 
مرور  مع  يندثر  ل  لكي  واحل�شاري  الثقايف 

الزمن؟
املجتمع  والتقاليد حت��دد هوية  ال��ع��ادات   �
لأن���ه���ا ت��ع��ط��ي��ه ت��ل��ك امل���ي���زة اخل���ا����ش���ة ال��ت��ي 
ف���اإن احل��ف��اظ على  وب��ال��ت��ايل  ب��ه��ا،  ي�شطبغ 
م��وروث��ن��ا املحلي ه��و واج���ب وط��ن��ي. وح�شب 
هويتنا  هي  ثقافتنا  اخلا�شة،  نظري  وجهة 

التي يجب علينا العتزاز بها. 
الأك��ي��د ه��و اأن الأ����ش���رة ه��ي امل��ع��ل��م الأول 
نحن،  نتواجد  الثانية،  املرتبة  ويف  والأق���در، 
والعمل  الألب�شة  التنويع يف  واجبنا  لأنه من 
اإط��ار  يف  وترويجها  وت�شويقها  ن�شرها  على 
مدرو�س وباأفكار جديدة جللب انتباه اجليل 
التقليدية  ال���روح  تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال�شاعد 

فيه. 
� اجلزائر معروفة باأزياء تقليدية متنوعة 
حت��م��ل م���ي���زة ال���ت���ن���وع احل�������ش���اري اخل��ا���س 
ال��زي  فقط  ت�شمم  اإك���رام  ه��ل  منطقة.  بكل 
ال��ع��ا���ش��م��ي اأم ك���ل الأزي��������اء الأخ��������رى؟ وم��ا 
كل  ب��ه  ت�شتهر  ال���ذي  التقليدي  اللبا�س  ه��و 

منطقة؟
� كم�شممة اأعتز باأزياء كامل ربوع الوطن 
مل�شتي  لإ�شافة  دوم��ا  اأ�شعى  لذلك  احلبيب، 
اخلا�شة، لكن تبقى اأقرب الألب�شة التقليدية 
اإىل قلبي هي تلك التي حتافظ على طابعها 
اخل���ا����س وت���ك���ون ف��ي��ه��ا ر����ش���وم وت���ط���ري���زات 

على  ت�شفي  لمعة  واأحجار  مذهبة  بخيوط 
الف�شتان اأو الزي قمة يف الرقي والأناقة لأنها 

جتعل املراأة اجلزائرية ملكة يف اطاللتها. 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  انت�شار   ومع 
اأ�شبح  وع��امل��ي  خا�س  ت��اأث��ري  لها  اأ�شبح  التي 
ا�شتغل  ل��ذل��ك  ثقافتنا،  لن�شر  �شهال  الم���ر 
ال���ع���دي���د م����ن امل�������ش���اه���ري وامل�����ش��م��م��ني ه���ذه 
الو�شائل للرتويج لألب�شتنا وحلينا التقليدي 
ال�شاعد  اجليل  على  ايجابيا  التاأثري  بهدف 
التقليدية  بهويته  التم�شك  على  لت�شجيعه 
خا�شة بعد اإ�شافة مل�شات ع�شرية تتما�شى مع 

التجديدات والع�شرنة. 
بعد  قويا خا�شة  كان  ال�شدى  احلمد هلل 
ن�شر »األب�س جزائري« يف العيد، حيث حت�شلنا 
على �شدى كبري جدا حمليا وعربيا ودوليا. 

� م��ا ه��ي الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ق��د متيز الأزي���اء 
التقليدية اجلزائرية عن غريها من الألب�شة 

الرتاثية العربية الأخرى؟
اجلزائرية  بالطبوع  اخلا�شة  امل��م��ي��زات   � 
هي خمتلف التطريزات التاريخية املن�شوجة 
من خيوط الذهب التي جتعل القطع ملكية 
وف���ري���دة م��ن ن��وع��ه��ا وك��اأن��ه��ا رواي����ة ح�شارة 

من�شوجة على احلرير. 
� ك��ي��ف مي��ك��ن اإي�������ش���ال ال�����زي ال��ت��ق��ل��ي��دي 

اجلزائري للعاملية؟
اأجل تو�شيل  اأعمل جاهدة من   � �شخ�شيا 
اإىل خ���ارج  اإب�����داع�����ات الأن����ام����ل اجل���زائ���ري���ة 
يف  وامل�شاركة  احل�شور  بف�شل  وذل��ك  الوطن 
الدولية  واملنا�شبات  العديد من الحتفاليات 
الدولية  الإع��الم��ي��ة  بالتغطية  حتظى  التي 

للتعريف باأزيائنا التقليدية. 
ت���ع���ك�������س ط���م���وح���ات���ك  اأخ����������رية  � ك���ل���م���ة 

امل�شتقبلية؟
 � الطموح �شفة تدفع الإن�شان اإىل الإبداع 
والعمل والتميز لكي ي�شل اإىل هدفه املن�شود 
الذي �شريقى به وي�شل به لالأعلى والأف�شل، 
و�شنوات  اهلل  �شاء  اإن  الكثري  اأم��ام��ي  ي��زال  ل 
اأطلب فقط من  طويلة من العمل والعطاء، 

الرحمان ال�شحة والعافية والتوفيق. 
 لكم ال�شكر يف جملة »كل العرب« على هذه 
الثقة وعلى هذا الدعم وتعاونكم. اأمتنى لكم 
ونقل  العطاء  يف  وال���ش��ت��م��راري��ة  النجاح  ك��ل 

املعلومة.
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ت َحتَّى  اإىَل �َشَنَواِت ُعْمِره الَِّتى َمرَّ  مَل تنتبه 
َمَعُه  َك��ُرَ   ، َك��ُرَ ُكلََّم�  ��ه  نَّ َواأَ �ِم�َشِة،  اخْلَ ِفى  �َر  �شَ

ْرَم�ن..  يُبُه ِمْن احْلِ َن�شِ
ى َعِلّي ؟ –. َرَخ ِفيَه� َب�ِكًي� »ُردِّ  �شَ

َعْن  َق�ِئَلًة ِفى ُخفوت –َكفَّ  اأُُذِنِه  َعَلى  َم�َلت 
ر َلك َم� َت�َش�ء..«  ْح�شِ َراخ َو�َش�أُ ال�شُّ

�َعَدت نرُته وانهمرت ُدُموُعه.. َت�شَ
ى ىِل  ٍة َتُقويِل َنْف�َض اْلَكاَلِم َوَل َت�ْشرَتِ – ُكّل َمرَّ

� اأُِريُده.. مِلَ� تكذبى َعِلّي َداِئًم� ؟ –  �َشْيًئ� مِمَّ
ْحِو..  ُثَه� َعَلى َهَذا النَّ ْر َيْوًم� اأْن ُيَحدِّ وَّ مَلْ َتَت�شَ
َحَمْلَته  ول..  ِبُف�شُ تت�بعهم�  ��ِض  النَّ اأَْعنُيَ  َلَحَظت 
تت�أهُب  َبْيَنَم�  اح��ت��واَءه،  ����ِوُل  حُتَ ِذراَعْيه�،  َب��نْيَ 
َق�ل  للهروب..  َعْيَنْيَه�  ِف��ى  املحتب�شُة  ُم��وُع  ال��دُّ
ى  ب��شرار –َوَاهلّلِ َلْن اأَُعوَد ِلْلَبْيِت اإلَّ َبْعَدَم� َت�ْشرَتِ

�َحة  –  ىِل ُتفَّ
ْرت ِحَواًرا  ْمت.. َتَذكَّ ت َله ِبَراأْ�ِشَه� ِفى �شَ اأَْوَم�أْ

�ِم . .  َداَر َبْيَنُهَم� ُمْنُذ اأَيَّ
�ٌح اأمريكي ؟؟ – ُة ِبَه� ُتفَّ نَّ – َم�َم�.. اجْلَ

–نعم َوِبَه� ُكلُّ َم� َت�ْشَتَهى !–  
اأَِبى َلَن� ُتف�ح�؟.. اأَمَل  ُر  مِلَ�َذا مَلْ ُيْح�شِ –اذن 

ُه ك�ن ُيِحّبِنى َكِثرًيا– ِة.. واأَنَّ نَّ تقوىل اأْنه يف اجْلَ
ر ..  ُتَفكَّ

َل  َح�شَ َلْو  اْلأَْحَمق،  اْلَع�مَلُ  َهَذا  ي�شري  َم�َذا   
اأَنَّ  َط�مَلَ�  َواِحَدة..  �َحٌة  ُتفَّ �َحة..  ُتفَّ َعَلى  �شغريى 
اأََن� ِفيِه ِمْن َعَذاِب، َفَم�َذا  اأََحًدا َل ي�ْشِغُلُه ُكلُّ َم� 

ْلَق َحتَّى َلْو �َشرَقَتَه�.. رُي اخْلَ ُي�شِ
ٌة  َطرَّ ُ َيْعَلُم اأننى َل�ْشُت ب�ش�ِرقة، لكننى ُم�شْ اهللَّ
َع�َشَراِت  ِم��ْن  ِب��َواِح��ٍد  َق���ّل  اْلأَ َعَلى  اأَْويَف  اأَْن  اْلآَن 
�ٌل  حُمَ َكِذًب�..  ِبَه�  َوَعُدُته  الَِّتى  اْلَقِدمَية،  الوعوِد 

الثقافة

مــــــــــــســــــــــــابــــــــــــقــــــــــــة الــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــة الــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــرة 

م�ش�بقة  يف  الث�نية  ب�ملرتبة  الف�ئزة  الق�شة 
لع�م  اإدري�ض  يو�شف  جل�ئزة  الق�شرية  الق�شة 
للدرا�ش�ت  ذرا  م��رك��ز  اأج��راه���  ال��ت��ي   2021
والأب����ح�����ث ب��ف��رن�����ش���، ب���ل��ت��ع���ون م���ع اإحت�����د 
اأوروب�، وبرع�ية  ال�شحفيني والكت�ب العرب يف 

جملة كل العرب.
الق��ض اأحمد حمدي الأ�شهب من جمهورية 

م�شر العربية.

يلُح  حنَي  َتتج�هَلُه  اأن  َغره  �شِ منُذ  اإْع��َت���َدت 
فُتخَره  َعَلْيِه  تكذَب  ْن  اأَ اأَْو  م�ش�بٍه،  بطلٍب  َعَلْيَه� 
َوِح��ني  ���ِدِه،  َح�����شَ اأََواُن  َي��ِح��لَّ  مَلْ  َيْطُلُبُه  َم���  اأَنَّ 
عى  �ِدُف اأَْن َيَرى ِفى ال�ّشوِق َم� �َش�أََلَه� عنه َتَدّ ُي�شَ
ُه ُمر امْلََذاق، َيَظلُّ َيْبَكى ُطَواَل  ٍج اأَْو اأَنَّ ُه َغرْيُ َن��شِ اأَنَّ
�ح  اْلإِحْلَ ِمن  َوَيْي�أَ�ض  اْلُبَك�ء  ُيتعُبه  َحتَّى  ِريِق  الطَّ

في�شُمت، وتطم�أَن ِهى ِلِن�ْشَي�ِنه. 
َبْل  ِن�ْشَي�ًن�،  َيُكْن  مَلْ  ْمُته  �شَ اأَن  اأبدًا  تنتبه  مل 
ْدِرِه، َفاَل َيْكُف اأََبًدا  َك�َن َي�أْ�ًش� َثِقياًل َيْجُثُم َعَلى �شَ

ِغرَية..  َعْن َواأِد اأمني�ِته ال�شَّ

َغرْيُ  اأَْم  ب�أنى  َقَن�َعٍة  َعَلى  َدْوًم�  َهَكَذا  ُاْتُرَكُه  اأَْن 
..�شيكرُهنى  �شيكرُهنى  َحْتًم�  َوَك���ِذَب��ة،  مب�لية 

ى ِبَهَذا َي� َربِّى. ِلاْلأََبد.. َواأَْنت َلن َتْر�شَ
ع�زمًة  �ح  التُّفَّ عرب�ِت  اإْح��َدى  اأَم���َم  َفت  َتَوقَّ
ِبِكي�ض  وت�شعه�  منه�،  َواِحَدًة  ِب�ُشْرَعة  َتْلَتَقَط  اأَن 
اْطَم�أَّنت  للتو،  ابت�عته  ���ِذى  الَّ َج���ج  ال��دَّ هي�كِل 
َك�َدت  َم�  ِفَعْلتَه�،  َي�ْشرُت  �َشْوف  ة  امْلَ���رَّ ِزَح���م  اأَن 
اأَْمِرَه�  اْنِك�َش�ِف  َعَواِقَب  ْلت  َتَخيَّ َحتَّى  َيَدَه�  ُدّ  مُتَ
اأغم�شت  َقِلياًل،  وارت��ع��دت  َج�َشَدَه�  ف�نكم�ض 
اْلُعُدوِل  ُمقِرَرًة  َراأْ�َشَه�  هزت  الدامعتني،  َعْيَنيَه� 

َعْن َهِذِه الِفْكَرة.
َعَلى  َواِح���َدًة  ِلُت�ْشِقَط  َيَدَه�  ��دَّ  مَتُ اأَْن  ْرت  َفكَّ
يَل وتلتقطه�  ة، َقْبَل اأَْن مَتِ اْلأَْر�ِض َبنْيَ �ِشيَق�ِن امْلَ�رَّ
ُدوَن  اْلِكي�ض  ِفى  وت�شعه�  َح�م،  الزِّ َو�َشط  ِخْل�َشة 
ِبَنَظِرٍة  ِلَهِذه الِفْكَرة..  اأََحًدا، وارت�حت  َيْنَتِبَه  اأَْن 
ونظرات  اْلَب�ِئع  َحَرَكَة  ُتَراِقب  َراَحت  َطِرَبٌة  ُم�شْ
َح��َذر..  ِف��ى  ���ًرا  َوَي�����شَ ينً�  مَيْ َتْلَتِفت  امْلُِحيَطنْي، 
َنْف�َشَه�  َوِج��َدت  َعْيَنْيَه�..  اأََم���َم  َوُر  ال�شُّ َتْخَتِلُط 
ٍة  ِل َمرَّ ُذ الِفْكَرَة ِبَيٍد ُمرتِعدة.. َكَمن ُيْقِدُم لأَوَّ ُتن�َِفّ
اإْحَدى  ِرب  َت�شْ ِخْل�َشة،  َيَدَه�  ُد  مَتُ َجِرمَيٍة،  َعَلى 
�ِح  التُّفَّ ُة  َر�شّ ِاْنَه�َرت  اأَِن  اإلَّ  َك�َن  َفَم�  التف�ح�ت، 
اْنِتَب�َه  ولفت  ْر���ضِ  اْلأَ َعَلى  ُجلَّه  �َشَقَط  ب�أكمله�، 

َرخ اْلَب�ِئع ِة َف�شَ امْلَ�رَّ
ة.. هلى َعِمَيت َعْيَن�ك؟ – –اأنت َي� اْمَراأَ

  ت�شمرت يِف َمَك�ِنَه� وارتعدت ُدوَن اأَْن َتْلَتِفَت 
.. اإَلْيِه اأَْو َتُردَّ

لت�شقطى  عقل  ِباَل  –�َش�ِئَرة  اْلَب�ِئُع   اأَْرَدف 
��ض؟ – اأَ�ْشَي�ء النَّ

ق�لت وهى تبتلع ريقه� ب�شعوبة »معذرة.. مَل 
اأْنَتَبه 

���ح،   َراَح���ت َت��َع���َوُن اْل��َب���ئ��َع ِف��ى مَلْ��َل��َم��ِة ال��تُّ��فَّ
َيْنُظُر  َك���َن  ِب��َح��َذر..  ل�شغرِيه�  َظَر  النَّ َتْخَتِل�ُض 
ِقيِق  حَتْ ِمْن  اأَْو�َشْكت  َه�  اأَنَّ ِمْنُه   � َظنًّ اإَلْيَه� مبتهج� 
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رأي

ِلْلَب�ِئع  �ِح  التُّفَّ ُكلَّ  اأََع�َدت  اأَن  َلِبْثت  َفَم�  اأُْمِنَيِته.. 
َف�ُشْرَع�َن  ِغرِيَه�،  �شَ ِلَقْلب  �ْشَرِة  احْلَ ُكلَّ  َواأََع���َدت 

َم� اْمَتاَلأَ َوْجُهُه ِب�لُغيوم.. 
َمِلِه  اأَ ِاْخِتَط�َف  َيَتَب�َدَلِن  َواْلَف�َقَة  �َض  اْلُبوؤْ َك�أن 
ُمْقَلَتْيِه  َعَلى  ُتْوَلد  اأَن  ُموُع  الدُّ َتْلَبُث  َم�  ِغري،  ال�شَّ
ْين،  دَّ اخْلَ اأَ�ْشَفَل  َحتَّى  رَيَة  اْلَق�شِ ِرْحَلَتَه�  لتق�شي 
َتُكوَن َرِحيَمًة ِبه..  اأَْن  َه� َتودُّ  نَّ َك�أَ فتجف �شريع�.. 
َره�، اأو يتذكر و�َشَبَب ُوُجوِدَه�، ُدوَن  َتَودُّ األَّ َيَتَذكَّ
ُتَوَلد  �َشْوف  اْلأُْخ��َرى  ُموع  الدُّ ِمئ�ت  اأَنَّ  َتْعَلَم  اأَْن 
�شرمدية،  خطوط�  لنف�شه�  حتفر  اأن  وتو�شك 
لينتهَى  َيُكْن  مَلْ   ، َح�لٍّ ِب�أَّى  ُوُجوِدَه�  �َشَبَب  اأَنَّ  اإذ 

اأََبًدا.. 
َكِت اْلأُُمّ ُم�شت�شلمًة، اأَْم�َشَكت َيَدْيه، َنَظْرت  رَّ حَتَ
نه..  ْرت ِلَلْحِظٍة اأَن حتَت�شِ اإىَل َعْيِنْيه ُمَب��َشَرة، َفكَّ
َه� َراأَْت اأَنَّ اْحِت�ش�ُنه اْلآن اأَْمٌر �َشِخيٌف، َف�ِرٌغ،  َلِكنَّ
َه�  َربَّ َحِمْدت  َفَعَله..  ِه  َردِّ ِمْن  ب�ملخ�وِف  ُفوٌف  حَمْ
اأَن تتقبل َعَلى  َلت  َوَف�شَّ ِرَقة،  َف�ِشِلت ِفى ال�شَّ َه�  اأَنَّ
ِغرُيَه� اأٌَمً� َغرْيُ مب�لية َل  اْلأََقلِّ اْلآَن اأَنَّ َيَراَه� �شَ

م�ش�بقة  يف  الث�لثة  ب�ملرتبة  الف�ئزة  الق�شة 
لع�م  اإدري�ض  يو�شف  جل�ئزة  الق�شرية  الق�شة 
للدرا�ش�ت  ذرا  م��رك��ز  اأج��راه���  ال��ت��ي   2021
والأب����ح�����ث ب��ف��رن�����ش���، ب���ل��ت��ع���ون م���ع اإحت����د 
ال�شحفيني والكت�ب العرب يف اأوروب�، وبرع�ية 

جملة كل العرب.
الق��شة اإمي�ن بلمداين من اجلزائر.

 
اأي���م  نع�ض  على  خ��ف��ي،  ع�شق  ط��ب��ول  ت��دق 
ر�شعته� لي�يل �شود، وتدور رحى طحني النف�ض 
ت�أثر  الأح��زان،  تلتقطه� طيور  اأ�شى  تنرث ذرات 
اأجنحة  تفرد  الظلمة  م�ش�م  على  نعيق�  الليل 
الأ�شى فتن�م �شراب، حني غردت الفرحة ر�شمت 
وبوح  الوجدان  ع�شري  �شقته�  مفردات  البهجة 
وتداري  تداري  خمب�أة،  وح�شون�  تكتم�  النف�ض 
م� امتلك الفوؤاد زم�ن�، حني غ�در ك�نت تن�شج 
بق�ي�  امل��ودة على  دث���رات  اإط���رات احلي�ة  من 
توثق  الآم����ل،  ومتتد  الزمن  يتمدد  النتظ�ر، 
قلبه� اأ�شواق التالقي ونفحة العود احلنني، فتك�د 
تنق�ض من بق�ي� العمر ت�شرع يف زم�ن الإي�ب، 
حي�رى  فب�تت  ال�شواق  قالع  هد  الأي���م  ف�إي�ب 

تهيم م� بني الت�شكع واخلمول. ويعود، وهي طوع 
للمن�ل،  ك�شب�  امل�شتحيل  لنك�ش�ر  وله  يف  احلب 
اختزنت  م���  يتال�شى  نب�ش�،  احل�ض  يتزاحم 
م��ن �شر اأث��ق��ل م��ت��ون ال���روح واه���دى اه��داب 
ال�شتي�ق  ونريان  يعود  اكتح�ل،  ال�شهد  العيون 
�شتكون  للقي�  الأ���ش��واق،  جمر  �شدره�  تلهب 
وتطويه� عوامل  خ��وايل  اأي���م  ف��راق، مت�شح  بال 

الحتم�ل  من  اق��وى  ال�شعقة  ك�نت  الن�شي�ن، 
اخلطوبة  ت��ب���رك  الن��ض  ج��م��وع  انه�لت  ح��ني 
ف��رتاءت  �شنني،  ب�شع  ت�شغره�  التي  لأخته� 
اقتحم  اح�شت غدرا  نه�را،  الظالم  اأ�شب�ح  له� 
حي�ته�  من  جميل  كل  خلع  حبيب  من  كي�نه� 
ار�شفته�  على  ات��ك���أت  وامني�ت  ام���ل  و���ش��رق 
خم�ض �شنني طوال، عدت جنومه� عدا وارحتلت 
تنق�ض  الذكرى  ت�شرج حنني  الليل  غي�هب  على 
يف جدار ال�شمت حذرا تطوق بع�ض وعد قطع 
بينهم� ب�أن ل تذيع �شر حبهم�، فلم تهم�شه لذن 
الن�شيم، ف�أي عذاب يط�ق اإحتم�ل، خ�ن عهده 
و�شراع  ويل  واأي  نف�شه�.  من  القريبة  ب�أخته� 
اليدين  موثقة  فيه  رم���ه���  نفق  واأي  تنتظر، 
ا�شود  دم�  فتنتحب  والتلميح،  القدرة  مقهورة 
بواقي قليل  تلملم  اأي�مه�، حني متد روحه�  من 
خالي�  وا�شتنفدت  نفد  قد  ف�رغة،  ترتد  �شر 
الروح واجل�شد. ك�نت ت�ش�رع الأي�م وهن� حني 
لي�يل العر�ض وتتوه بني احلنق واحلقد والغرية 
اذنه�.  ي�شل  ل  يك�د  مبحوح  ب�شوت  ت�شرخ 
جل�شت  كبري،  ح�شورا  امل�شهودة  الليلة  وك�نت 
من  ه���ل��ة  حتيطهم  العري�ض  �شم�ل  ال��ع��رو���ض 
الفرح ولفيف من الفتية والفتي�ن كب�شت�ن اأزهر 
عند اأي�م الربيع، ير�شمون اللحظة عقود تطوق 
وابت�ش�م،  بهجة  املك�ن  يفر�شون  الفرح،  جيد 
تقف م�شلوبة على حواف ال�شى، تغرز مقلتيه� 
ذلك امل�شهد ح�شرات، تقب�ض قلبه� بكفه� حتى 
اجلموع  تنجلي  روح��ه���،  حط�م  بني  ينفجر  ل 
�شي�رة  تقف  الفجر  بزوغ  حني  ال�ش�حة،  وتفرغ 
املك�ن  ه��ذا  ي��غ���درا  العرو�ش�ن  ي�شعد  فخمة 
ترتاق�ض  ادراجه�  تعود  والهدوء.  للمتعة  نوال 
العري�ض،  الف�ش�ء  جدار  يف  اأ�شب�ح  الهواج�ض 
تنبعث من داخله� اآه�ت متعرثة تتك�شر وتختنق 
روحه�  حميط  الكئيب  ال�شمت  يخيم  اأحي�ن�، 
ع�شيبة.  واأي�م  موا�شي  تزاور  �ش�ع�ت  فتختلي 
ال��ذع��ر  وي�����ش��ود  احل��ي���ة  ت�شطرب  امل�����ش���ء  يف 
ترتدد  اللحظ�ت،  وتت�شلب  ال�شق�ع  تتزاحم 
الأخب�ر فرتده� ال�شم�ع بغري قن�عة ل ت�شدق 
م� �شمعت من نب�أ، ت�ش�ق اخلطى من غري هدى، 
ل  الكل  حدث؟  م�ذا  ب�لذهول  ت�ش�ب  والعقول 
يريد اأن يتفوه مب� ل يحتمل. حينم� جل�ض والد 
ت�شتطيع  ل  اأرجله  ك�نت  وبكى  ار�ش�  العري�ض 
امواج  يف  ويغرقون  يطرقون  والن��ض  الوقوف، 
الده�شة، م� تردد �شداه الآن ف�جعة �شوؤم، وف�ة 

العري�ض اأثر ح�دث حني جنت العرو�ض. 
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تفي بوعوده� اأََبًدا، َعَلى اأَنَّ َيَراَه� اأٌَمً� �َش�ِرَقة..
وق..  ال�شُّ ُتَغ�ِدر  و  َح�ْشَرَتَه�  َتَلْمِلُم  اأَ�ْشَرَعت 
اإَلْيَه�  َفَيْنُظُر  اأُْخَرى  �ٍح  ُتفَّ َعَرَبة  ِغرُيَه�  �شَ َيْرُمق 
َعْيَنْيه  ُيْغِلَق  اأَْن  َقْبَل  ح�ِرَقٌة،  َنَظَرًة  ْمٍت  �شَ ِفى 
ًدا  دَّ جُمَ َف�ِشَل  َوَقد  اأَم�َمه،  َظَر  النَّ ُيَع�ِود  و  لوهلٍة 
�َحًة  ِفى َكْتِم ُدُموِعه .. َيَلْمُح َعَلى ُبْعِد ُخْطَوَتنْي ُتفَّ
َحْمَراء، ُمْلَق�ًة َعَلى اْلأَْر�ِض ِبِجَوار الَعَرَبة، َتتَّ�ِشُع 
َك َيَدَه� وُي�ْشِرُع  ِه َقْبَل اأَْن َيرْتُ َعْين�ه، َيْنُظُر اإىَل اأُمِّ
اْلَب�ِئِع  اإىَل  ُه  اأُمُّ َتْنُظُر  َلَه�..  ُيَن�ِوُلَه�  ب�لتق�طه�، 

ْمٍت ي�ئ�ض َفَيُقوُل َلَه�: ِفى �شَ
يُبه..اْعِطَه� َله.. َوَاهلّلِ َلْن اآُخَذَه�– .. – َن�شِ
َفَيْنُظُر  ِغرِيَه�  َيِد �شَ �َحَة ِمْن  اْلأُُمّ التُّفَّ َتْلَتَقُط 
َقْبَل  ِجْلَب�بَه�  ِبَطْرف  مت�شُحه�  مت�ش�ئال..  اإَلْيَه� 
د  دَّ َيرَتَ ٍق..  دِّ ُم�شَ َغرْيَ  ه�  يتفح�شُ َله،  ُتَن�ُوُلَه�  اأَْن 
َمه� ِبَنهم ُمْفَعم  َقِلياًل، َيْنُظُر َحْوَله، َقْبَل اأَْن يق�شِ
ْزن، َف�ُشْرَع�َن َم� اْخَتلط َمَذاُق َحاَلَوِتَه� ِفى  ِب�حْلُ

ُموِع امل�حلة َراَرِة الدُّ َفِمه مِبَ



ملك البهجة وفيل�شوف ال�شع�دة، األق�ب اأطلقه� عليه حمبوه، ظل امل�شرح هو 
اأربعني م�شرحية خالل  اأكرث من  بيت �شمري غ�ن الأول وع�شقه الأكر، فقدم 
م�شواره �ش�نع� فيه من نف�شه اأيقونة من النج�ح والإبه�ر، وا�شتط�ع اأن يجعل من 
اأدائه عالمة  م�شجلة، تدل على ب�شمته الفنية املتميزة، ليتحول يف نه�ية  الأمر 
اإىل اأيقونة من اأيقون�ت الرجت�ل امل�شرحي الكوميدي وملك� على عر�ض البهجة.
اأ�شطورة  �شيدهم  وجورج  اأحمد  ال�شيف  عمره  رفق�ء  مع  غ�ن  �شمري  كّون 
امل�شرحية،  الكوميدي�  قمة  ت�أ�شي�شه�  منذ  ت�شدرت  التي  امل�شرح  اأ�شواء  ثالثي 
وقدم ثالثتهم عددا كبريا من العرو�ض امل�شرحية التي لن ين�ش�ه� اجلمهور مثل 
»مني جوز مني« وم�شرحية »براغيت« و«تركة جدو« وم�شرحية »فندق الأ�شغ�ل 
ال�ش�قة«، وم�شرحية »كل واحد له عفريت« و«الراجل اللي جوز مراته« و»جوليو 

ورومييت« و »من اأجل حفنة ن�ش�ء« و »منطقة ممنوعة«.
مثل  الت�شعيني�ت  فرتة  يف  ه�مة  عالم�ت  هي  م�شرحية  اأعم�ل  قدم  
تاله  الذى  الع�م  يف  �ش�رك  كم�  دولر«  مبليون  »�شفقة  وم�شرحية  »امل�شتخبي« 
يف م�شرحية »اأن� والنظ�م وهواك« من ت�أليف عبد الرحمن �شوقي، كم� اأدى دور 
بهلول يف م�شرحية »بهلول يف ا�شتنبول« وقدم م�شرحية »اأن� ومراتي ومونيك�«، اأم� 
اأهم م�شرحي�ته يف الألفية اجلديدة م�شرحية »دو ري مي ف��شولي�« وم�شرحية 
مل«  مل  »ترا  م�شرحية  تاله  الذى  الع�م  يف  وقدم  خ�شو�شي«  ح�ر�ض  »خلو�شي 
اأغني« مع طلعت زكري� و�شعب�ن  و«مراتي زعيمة ع�ش�بة« وم�شرحية »�شيبونى 

عبد الرحيم، واآخر م�شرحي�ته »الزهر مل� يلعب« مع الفن�نة �شريينط.
ك�ن له ب�ع طويل يف التلفزيون فك�ن وجوده موؤثرا فهو �ش�حب اأحب �شخ�شية 
ارتبط به� ال�شغ�ر والكب�ر يف فوازير رم�ش�ن التي ا�شتمرت لثالث �شنوات وهي 
�شخ�شية »فطوطة« التي ات�شمت ب�ل�شحكة وال�شع�دة وخفة الدم وال�شتعرا�ض.
اإثره اإىل دار  2021، اأ�شيب بفريو�ض كورون� امل�شتجد، رحل على  ويف م�يو 
البق�ء ليعّم احلزن الو�شط الفني عقب رحيله، ليرتك خلفه اإرثً� ثق�فيً� وفنيً� 

كبريًا وحمرتم�.

ورحل ملك البهجة 
وفيلسوف السعادة

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

مسرح اسطنبولي يعلن تفاصيل الدورة الثانية 
من المهرجان الدولي لمونودراما المرأة 

انعقاد أسبوع المسرح التونسي تحت 
شعار »وين ما تكون المسرح يكون«

لبنان

تونس

)م�شرح  �شور  مبدينة  املج�ين  اللبن�ين  الوطني  امل�شرح  اأق�م 
تريو  وجمعية  اإ�شطنبويل  م�شرح  اإدارة  واأعلنت  اإ�شطنبويل(، 
امل�شرحي  لبن�ن  مهرج�ن  من  الث�نية  الدورة  برن�مج  للفنون، 
الدويل ملونودرام� املراأة، من 22 اإىل 24 امل��شي، حتت �شع�ر »من 
كعدي،  رندة  الفن�نة  الفن�نتني  تكرمي  مت  وامل�ش�واة«  احلرية  اأجل 
والفن�نة برن�ديت حديب. كم� مت تكرمي الراحالت الفن�نة رينيه 

ديك، والب�حثة د. وطف�ء حم�دي، ود. فدوى ه��شم.
واأجنبية.  وعربية  حملية  م�شرحية  عرو�شً�  املهرج�ن  و�شم 
وتكونت جلنة التحكيم من املخرجة جنى احل�شن، والكوريغراف 

دلل بزي، وم�شممة الأزي�ء نور الن�شويل.
للمهرج�ن  الر�شمية  امل�ش�بقة  �شمن  العرو�ض  وتن�ف�شت 
اأف�شل  وج�ئزة  ن�ض،  اأف�شل  وج�ئزة  ممثلة،  اأف�شل  ج�ئزة  على 

�شينوغرافي� واأزي�ء، وج�ئزة اأف�شل عمل متك�مل. 

 22 التون�شي« وا�شتمرت من  »اأ�شبوع امل�شرح  انطلقت فع�لي�ت 
28 م�يو امل��شي، حتت �شع�ر »وين م� تكون امل�شرح يكون–.  اإىل 
وقد قررت جلنة تنظيم هذه التظ�هرة امل�شرحية يف وقت �ش�بق، 
اإق�مة »اأ�شبوع للم�شرح التون�شي« عر املن�ش�ت الرقمية وعر�شه� 
جلمهور الفن الرابع وذلك من خالل تقنية البث احلي على �شفحة 
على  حف�ظ�  وذلك  امل�شرحية،  قرط�ج  لأي�م  الر�شمية  بوك  في�ض 
الوب�ئية  الإخط�ر  من  واجلمهور  وال�شحفيني  امل�شرحيني  �شالمة 
وحر�ش� على اإق�مة التظ�هرة وعدم اإلغ�ئه� مهم� ك�نت الّظروف.

وقد مت عر�ض 43 عمال م�شرحي� اخت�رته� جلنة النتق�ء من 
37 عمال حمرتف�  التنظيم، منه�  81 ملف� ورد على جلنة  �شمن 
م�شرحية  و26  والّن��شئة،  لالأطف�ل  موّجه�  عر�ش�   11 مبعّدل 

للكب�ر، و5 م�شرحي�ت ه�وية وعر�ض تن�شيطي واحد.
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عروض المسرح المصري تعود وسط إجراءات احرتازية مشددة

“عرش النفايات” مسرحية توعوية جادة 
للطفل واألسرة 

مصر:

بعد انته�ء عطلة عيد الفطر املب�رك ع�دت الفرق امل�شرحية امل�شرية 
م�  والأطف�ل  للكب�ر  املختلفة  لتقدم جلم�هريه� عرو�شه�  ن�ش�طه�  اإىل 
بني الق�هرة والإ�شكندرية. فتقدم فرقة امل�شرح القومي عر�شه� الن�جح 

–املتف�ئل– بطولة �ش�مح ح�شني، �شهر ال�ش�يغ، يو�شف اإ�شم�عيل. 
 وتقدم فرقة م�شرح ال�شم�ض لدمج ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة فتقدم 
ب�لتع�ون مع فرقة امل�شرح احلديث عرو�ض »لي�يل �شيد دروي�ض« و«اأحالم 
�شتوية » وللطفل تقدم م�شرحية »علي ب�ب� والأربعني حرامي« على م�شرح 

الب�لون.
اأم� الفن�ن اأ�شرف عبد الب�قي فيعر�ض م�شرحيته »�شب�حية مب�ركة« 
�شليم�ن  اأو�ض،  اأو�ض  ربيع،  على  بطولة  ت�ور«  ن�يل  »جراند  م�شرح  على 
نخبة من  ليلة وغريهم  اأبو  داغر، ط�هرة  �شلط�ن، ح�ش�م  اأحمد  عيد، 

جنوم الفن.
اأم� املف�ج�أة فهي عودة ه�ين رمزي خل�شبة امل�شرح من جديد بعد 
غي�ب اأكرث من 15 ع�م� منذ تقدميه عر�ض »كده اأوكيه« وهى عن اأحد 

اأ�شهر ال�شخ�شي�ت التي قدمه� يف ال�شينم� »اأبو العربي– على خ�شبة م�شرح جراند طيبة مبدينة ن�شر، ي�ش�ركه البطولة حج�ج عبد العظيم وحممد 
جمعة واأحمد فتحي وعمرو عبد العزيز ودالي� البحريي. وذلك عالوة على افتت�ح عدد من العرو�ض مثل ال�شندوق وطقو�ض العودة.

متت�ز  لالأطف�ل  موجهة  مغربية  م�شرحية  النف�ي�ت–  –عر�ض 
م�شحون  عمل  اإنه  املحرتف  الفني  العمل  م�شتوي�ت  كل  على  ب�حرتافيته� 
ب�لقيم الإن�ش�نية التي تثقف الطفل وتنمي م�ش�عره الإن�ش�نية عر رحلة يف 
عوامل عج�ئبية بديعة تدفع الطفل نحو اخلي�ل وحتفزه على حمبة الآخرين 
وتب�شره بواجب�ته نحو حميطه وحقوقه التي يجب اأن يح�شل عليه� يف هذا 

الع�مل. 
امل�شرحية يقدمه� املخرج الواعد »عمر بن �شلط�نة« الذي ميتلك روؤية 
ولد يف حي  ثق�يف  ف�ش�ء  انت�ج  ومن  وفرجوية حقيقية وخمتلفة  م�شرحية 

�شعبي هو ف�ش�ء »جرين تي�تر«.
اأن العر�ض حقق مراده يف الو�شول اإىل قلوب الطف�ل لأن  من اجليد 
ر�ش�ئله تخدمه وت�ش�عده يف التمييز بني احلق والواجب وكيف يتع�مل مع 

هذا الكم اله�ئل من النف�ي�ت املوجودة حوله.
متك�مل  عمل  لتقدمي  امل�شرحية  التقني�ت  ا�شتنط�ق  املخرج  ا�شتط�ع 
ي�شتمتع به الكب�ر مثل الأطفل، ف�إجتمعت الفرجة والنقد لطرح الكثري من 
الر�ش�ئل الرتبوية والتوعوية ب�شال�شة، املو�شيقى، ال�ش�ءة التي �ش�همت يف 
لتقني�ت  متقن  ا�شتعم�ل  مع  والتخيلي  الواقعي  بني  م�  التخييل  خلق ح�لة 
املمثلني  حرك�ت  مع  متن��شقة  ال�شينوغرافية  املالمح  لتكون  الفيديو 

واتق�نهم لل�شخ�شي�ت.
من ر�ش�ئل امل�شرحية اله�مة والتي متثل ج�نب� اإن�ش�ني� –ل ترم ب�ملالب�ض 
األ تعلم ان هن�ك دك�كني للمالب�ض امل�شتعملة وهن�ك من ي�شتحقه�– كم� 
ال�ش�حلة  مالب�شه  رمي  عن  الطفل  ينهى  ف�لعمل  ل�شقيقه،  ه�دي  يقول 
لال�شتعم�ل ولعبه يف �شلة املهمالت ويدعوه ليترع به� اىل م�شتحقيه�، وهو 

خط�ب يربي لدى الطفل معنى العط�ء ويبعده عن الن�نية و حب الذات.

المغرب
من ظواهر المسرح الجزائري، شايب 

عاشوراء: الفرجة وصناعة الفرح
يتذكر معن� الفن�ن اجلزائري الفن�ن فرح�ت بن يزة اأن تع�ونية الفن 
اأوت   29 اجلمعة  يوم  وذلك  ع��شوراء«،  »�ش�يب  �شنعت  ب�شكرة  مبدينة 
و�شط  التوري  حممد  ب�ش�حة  والفرجة  البهجة  من  عوامل  حيث   ،2014
اجلزائر الع��شمة. وهو عر�ض فلكلوري فني منّوع، �شمل يف طي�ته ر�ش�لة 
اجتم�عية نبيلة ع�جلت ق�شية الزواج الق�شري واإجب�ر الفتي�ت على الزواج 
من كب�ر ال�شن، وم� قد ينجر عن ذلك من تبع�ت دفعت الفت�ة املغلوبة على 
اأمره�، اإىل التفكري يف الهروب مع ال�شخ�ض الذي تخت�ره �شريك� حلي�ته�.
والفرح،  املتعة  مينح  عريًق�  جزائري�  تراًث�  ع��شوراء«  »�ش�يب  ويعّد 
ميتع املتلقني ب�شل�شلة عرو�ض جت�ّشد ق�ش�ض م�شتمدة من املن اجلزائري 
الذاكرة  يف  را�شًخ�  احتف�لًي�  طق�ًش�  ع��شوراء«  اإن«�ش�يب  حيث  العتيق. 
والأر�ض  العط�ء  متّثل  التي  »مري�م�«  �شخ�شية  عر  اجلزائرية  ال�شعبية 
وهي  واجلنود،  واملدبر  واحل�ر�ض  وامللك  الأ�شد  مواجهة  يف  املقد�شة، 

�شخ�شي�ت تعك�ض مت�شك الأم�زيغ ب�أر�شهم وا�شتب�ش�لهم يف الدف�ع عنه�.
�شرق(  كلم   430( ب�تنة  لولية  الت�بعة  »تكوت«  بلدية  �شك�ن  ويتم�شك 
ب�إحي�ء طق�ض �ش�يب ع��شوراء ع�شية الع��شر من حمرم وذكرى ع��شوراء، 
وتتميز ا�شتعرا�ش�ت �ش�يب ع��شوراء التي تق�م بعد �شالة الع�ش�ء مب�ش�هد 
البندير  التقليدية عر �شرب�ت  ب�ملو�شيقى  الرق�ش�ت  فيه�  بهيجة متتزج 

والأه�زيج ال�شعبية.
اأ�شيلة،  جزائرية  واأخرى  التنكرية  والثي�ب  لالأقنعة  توظيف  وو�شط 
تتقدمهم  املتوارثة،  ب�لع�دات  مت�شكهم  العرو�ض  مدار  على  املمثلون  يوؤكد 
»مري�م�« الب�رعة اجلم�ل التي تتعر�ض الأخرية ملح�ولة اختط�ف، فتن�شب 

معركة �ش�خنة �شرع�ن م� تكّلل برّد العتب�ر وا�شرتج�ع الكرامة.

الجزائر

Juin 202147 / حزيران 2021 العدد 34



م���ت���ى ���ش��ن��ع��ي 
ب�������دور واأه���م���ي���ة 
احلف�ظ  ووظيفة 
ع��������ل��������ى ه��������ذا 
ال���غ���ذاء ال��روح��ي 

والب�شري؟ 
وم������������ت������������ى 
�شن�شتوعب اهمية 

ب�شرية،  ابداعية  لتحف  احل���وي  ال��وع���ء  ه��ذا 
تفكيك  اج��ل  م��ن  والتخيل  العط�ء  يف  مت�هت 
بن�ئه  اإع���دة  وب�لت�يل  وكينونته  الوجود  ا�شرار 
عليه  نع�ض  ان  ي�شتحق  خ�لدا،  اثرا  لن�  لترتك 
ب�لنواجد، وترجف كبدن� عليه لأنه غ�ل، غالء 

ذاكرتن� وثمني ثمن البداع اخلالق اله�دف؟ 
   

ــــس..  ــمــ ــ أهــ والـــــــفـــــــكـــــــري،  والـــــثـــــقـــــافـــــي  ــــين  ــفــ ــ الــ اإلرث  عـــــــن 

أ. مجيدة بن كيران

م��ف��ك��ر–اإل  اأو  م��ب��دع  اأو  ف��ن���ن  رح���ل  كلم� 
الثر  او  الدخرية  الإرث–اأو  اإ�شك�لية  وتتداعى 

الذي تركه. 
من الأحق بهذا الإرث/املوروث؟

م�  على  احلقيقية  وال�شلطة  احل��ق  ل��ه  م��ن 
تبقى من اأثر الفن والبداع والثق�فة–؟

ال�شرة او ذوي احلق يف املرياث يت�شبثون به 
من  بني  يق�شم  م�دي�  مبلغ�  وتق�شم  تب�ع  كرتكة 

لهم احلق. 
لكن اهل الفن والثق�فة والإبداع ب�شكل ع�م 
احلق  بهذا  احتفظن�  لو  م���ذا  اآخ��ر،  راأي  لهم 
البداعي يف متحف او موؤ�ش�شة ت�شونه وت�شون 

ذاكرة من تركه او �شنعه؟ 
ب���ني ال���وع���ي ب��ق��ي��م��ة م���� ي���ب���دع ال��ف��ن���ن��ون 
�ش��شعة  اهلهم  وته�فت  واملثقفون،  واملفكرون 

بحجم الكون. 
على  احلف�ظ  مبنطق  يفكرون  من  قليلون 
الف��ئ��دة،  تتح�شر  ال���ذي  ال��وق��ت  ال��ذاك��رة، يف 
اأفئدة ذوي الخت�ش��ض، خوف� على �شي�ع ارث 
به  يليق  مك�ن   يف  الن��ظ���ر  ت�شتحقه  ان�ش�ين، 

االزيــــاء

وي�شونه لالجي�ل الق�دمة، وللت�ريخ. 
ات�أ�شف على مواقف  زلت  ول  ت�أ�شفت كثريا 
اإبداع�ت  م�شري  حطت  به�  و�شمعت  ع�ينته� 
بعد  ك��ب��رية،  وفنية  واب��داع��ي��ة  فكرية  ق���م���ت 

رحيلهم، بني املطرقة وال�شندان.
�شراع ا�ش�ع احي�ن� يف ده�ليز املح�كم اإرث� 
فني� وابداعي� وثق�في� تبعرث واحيل اىل ال�شي�ع 
منحوت�ت،  خمطوط�ت،  كتب،  فنية،  )لوح�ت 

موؤلف�ت، ا�شي�ء خ��شة ب�لراحل(.
حني  وابداع�تهم  فنهم  �ش�نوا  من  قليلون 
او بعد مم�تهم فكر اهلهم  فكروا قيد حي�تهم 
وت�شون  ا�شم�ئهم  حتمل  ر�شمية«  »موؤ�ش�شة  يف 

ذخريتهم. 
على م�شتوى املغرب اذكر مثال م�ش�شة احمد 
ال�شديقي،  الطيب  موؤ�ش�شة  العلج،  الطيب 

موؤ�ش�شة ادمون عمران املليح.

نف�ض  يف  رمب���  ي��ط��رح،  اآخ��ر  ا�شك�ل  هن�ك 
الت�شبث  اىل  املغرب  يف  نفتقر  مل���ذا  ال�شي�ق، 
والدب���ء  املبدعني  من�زل  على  احلف�ظ  بفكرة 
والفن�نني، وحتويله� اىل مت�حف على غرار دول 

اأخرى.   
الجتم�ع  وع���مل��ة  الك�تبة  بيت  مثال  اذك��ر 
ادم��ون  بيت  او  ب�لهرهورة  املرني�شي  ف�طمة 
عمران املليح ب��شفي، او بيت الفن�ن الت�شكيلي 

حممد الق��شمي بتم�رة.
امر  يعنيه  من  الو�شية؟  املوؤ�ش�ش�ت  دور  م� 

احلف�ظ على هذا الرث؟ 
وم� دور املوؤ�ش�ش�ت الثق�فية واملجتمع املدين 
واملوؤ�ش�ش�ت غري احلكومية، والفن�نني واملثقفني 

يف �شي�نة هذا املوروث؟ 
وم� دور الثري�ء واملنع�شني العق�ريني الذي 

ي�شتثمرون يف العق�ر ول يهمهم امر املت�حف؟

  كاتبة وخمرجة من املغرب
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»سر« حول مسلسل »نسل األغراب«

كتبت: حنان فهد

حممد  املخرج  به�  حتلى  التي  تلك  ج��راأة  اأي 
الِكر  وج���روت  ال��ث���أر  جنون  ي�شرد  وه��و  �ش�مي 
وطغي�نهم  ال��ذات،  واأن���  الغرور  وعمى  والكري�ء 
تهمة  يخ�شى  اأن  دون  ِم��ن  امل�ش�عر،  اأ�شمى  ف��وق 
القطيع  ثق�فة  ومت��ري��ر  ال��دم���ء  ب�شفك  املب�لغة 
بنيت  لفكرة  يكون  األ  لكن  ال��ع��دال��ة؟!  وتغييب 
دموية  حتتم  التي  اجل�هزة  قواعده�  الث�أر  على 
فيه�  يكون  اأن  طبيعي�  اأولي�ض  وق�شوته�،  الق�شة 
وجود،  و�شيطرة  هيمنة  والعنف  واجلروت  للقوة 
حتى ُيتَّهم العمل ب�لإ�شت�شه�ل يف الت�أليف الدرامي 
والتع�مل مع املنتج الفني كو�شيلة لفرد الع�شالت، 
اأن  لن�  ر  ولُي�شوَّ ال�ش��شة،  على  الوجود  وفر�ض 
م�شل�شل »ن�شل الأغراب« لعنة ت�شبه »مثلث برمودا 
بحجم  فن�ن  وت�ريخ  �شمعة  ابتالع  اأمكنه�  فني�« 

»�شفينة ت�يت�نيك«.
منذ اإعالن خر وقف تع�مل ال�شركة »املتحدة 
للخدم�ت الإعالمية« مع املخرج واملوؤلف امل�شري 
لنته�ء  ت�شري  ال��ب��وادر  ب�تت  التي  �ش�مي  حممد 
اأزمته�، انت�شر هذا اخلر ك�لن�ر يف اله�شيم عر 
النتق�دات  فتيل  بعده�  لي�شتعل  امل��واق��ع،  جميع 
نف�شه،  الآن  العمل ومن عرابه يف  وال�شخرية من 
املخرج  زوجة  اإىل  النتق�د  �شه�م  ب�شدة  ولتوجه 
دوره���،  حجم  كر  عن  عمر«  »م��ي  العمل  وبطلة 
ا�شتحق�قه�  وع��دم  الأداء،  ب��رودة  اته�مه�  مع 
الط�غي،  وجم�له�  �شب�ه�  انتق�د  مت  كم�  ال��دور، 
ه��ذه امل��وج��ة م��ن الن��ت��ق���دات ال��الذع��ة مل ي�شلم 
منه� حتى بطلي العمل، ف�لنجم اأحمد ال�شق� قد 
مت ال�شخرية من مظهره و�شلعته واأ�شن�نه وتع�بري 
وجهه يف اأدائه ل�شخ�شية ع�ش�ف، اأم� النجم اأمري 
كرارة فعيب عليه يف لعب �شخ�شية غفران حتى 
كحل عينيه، كم� مت انتق�د مظ�هر ثرائه الف�ح�ض 
وق�شره الف�ره و�شي�راته الف�خرة وهداي� الذهب 

التي جلبه� لزوجته.
ول��ك��ن من  الن��ت��ق���د  ال�شهل ج���دا ط���رح  م��ن 
التي  ومه�راته  ب�شوابطه  اللتزام  جدا  ال�شعب 
حقيقة  ع��ن  ال��غ��ط���ء  ولك�شف  التف�شري،  تعتمد 

النتق�دات ال�ش�بقة �شنح�ول التحليل.
مهنة  يدخلون  املمثلني  اأقرب�ء  نرى  م�  كثريا 
ب�إثب�ت  جنح  قد  بع�شهم  ك�ن  اإذا  لكن  التمثيل، 
قريبه  �شمعة  تنفعه  مل  الآخ��ر  البع�ض  ف�إن  نف�شه 
حل��ج��ز م��ق��ع��ده يف ���ش���ح��ة ال��ن��ج��وم��ي��ة ب���ل��وط��ن 
الأغراب قد اظهرت  ن�شل  بطلة  اأن  العربي، غري 
الأنظ�ر  لتلفت  اأدواره���،  ب���لأداء مبختلف  براعة 
اإخراج زوجه�،  اأعم�ل مل تكن من  اإليه� حتى يف 
ق�عدة  واعتم�ده�  اأدائ��ه���  بتلق�ئية  و  فب�شمت 
لكن  كنجمة،  عمر«  »م��ي  ا�شم  املمتنع«  »ال�شهل 
التكلف  ع��ن  البعيد  الب�شيط  اأدائ��ه���  ب���إن��ت��ق���د 
ا�شمه  �شيء  عند  الوقوف  من  لن�  لبد  واملب�لغة، 
»درا�شة �شخ�شية«، ف�شخ�شية جليلة بكل م� ع�نته 
يف حي�ته� من نك�ش�ت )قتل والده� و�شجن زوجه� 
ع�ش�ف وتطليقه� منه...( وبحكم م� �ش�رت عليه 
ك�شيدة يف بيئة ق��شية قد فر�شت عليه� �شالبته�، 
بعيدة  ا�شتثن�ئية  �شخ�شية  تقدمي  يف  برعت  لذا 
واملج�نية،  القوية  النفع�لت  اأو  ال�شتعرا�ض  عن 
ف�لرود مل يكن اأبدا يف اأداء الفن�نة لل�شخ�شية، 

ولكن طبيعة الدور اأنه� �شخ�شية ب�ردة.
مب�ش�حيق  وجتمله�  جم�له�  انتق�د  عن  اأم��� 
التجميل يف كل ح�لته� طيلة امل�شل�شل، ف�لطبيعي 
تق�تال  ع�ديني  غري  رجلني  بحبه�  اأوقعت  لإم��راأة 
عليه�، اأن تكون مبنتهى اجلم�ل واأن تكون �ش�حبة 
ب�آخر  الذك�ء  وك�ن من  �شديدة مبظهره�،  عن�ية 
قد  التجمل  وحب  اجلم�ل  هذا  نرى  اأن  امل�شل�شل 
تال�شى، اأم� احلدث الأكرث اأثرا بحي�ته� وهو موث 

ولديه�، لرنى معه انفع�ل اأقوى يف اأدائه�.
ل��ن��ت��وج��ه ل��الن��ت��ق���دات ال��ت��ي ط���ل��ت مظهر 
قد  ل�شخ�ض  طبيعي�  اأولي�ض  ال�شق�،  اأح��د  النجم 
اأن  العن�ية  قلة  ب�شبب  ع�م  ع�شرين  لطيلة  �شجن 
املتوقف  القدمي  بتفكريه  ويفكر  اأ�شن�نه  تت�ش�قط 
تع�بريه  وعن  ف�شية،  اأ�شن�ن  بو�شع  اعتق�له  قبل 
الهمجية ال يفرت�ض اأن يكون اإفرازا للغل واحلقد 

والحتق�ن الذي ي�شيطر على �شخ�شيته.
ك��رارة  اأم��ري  النجم  عيني  لكحل  وب�لن�شبة 
من  والغجر  الغجر،  من  �شخ�شية  البطل  فوالدة 
ع�داتهم وطبيعتهم التزين ب�حلكل �شواء الن�ش�ء 
ت�جر  فقط  لي�ض  البطل  وه��ذا  الرج�ل،  حتى  اأو 
ت�شور  فيمكن  ب���أر���ش��ه،  ويزرعه�  ب��ل  خم���درات 
اأه��دى  اإن  طبيعي  عليه،  هو  ال��ذي  ال��رثاء  حجم 
ل  كيف  ال�شي�رات،  اأفخم  جلب  اأو  ذهب  حقيبة 

ليتهم  بق�شره،  الفخ�مة  مظ�هر  نرى  اأن  نتقبل 
والعمل  ال��رثاء،  مظ�هر  ب���إب��راز  ب�ملب�لغة  العمل 
ع�ش�ف  لق�شر  بعر�شه  العك�ض  ط��رح  ب�ملق�بل 
بعك�ض  الي�ب�شة  املبعرث، وحلديقته  املت�آكل  القدمي 
والن�ش�رة  ب�خل�شرة  تفعم  التي  ع�ش�ف  جهة 

والرتف.
وال��دم���ر  العنف  بكم  امل�ش�هد  تف�جئ  وع��ن 
فم�ذا ك�ن منتظرا من �شخ�شية عدوانية خرجت 
من ال�شجن تتوعد من البداية ب�لدم�ر واخلراب، 
منذ  ح��شرة  ك�نت  فقد  العدالة  تغييب  عن  اأم��� 
غفران  ب�إعتق�ل  وبعده�  ع�ش�ف  بحب�ض  البداية 
ونه�ية  امل��خ��درات،  زراع��ة  بتهمة  معه  والتحقيق 

ب�إعدام البطلني كالهم�.
اإىل  ت�شري  م�  دائم�  الأ�ش�بع،  هي  هل  والآن، 
يف  احلديثة  التقنية  تعزز  لالأ�شف،  الن�جحني! 
ت��داول  فر�ض  من  الجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل 

النقد الهدام.
جن�ح  حول  اجل��دل  ات�ش�ع  هو  الغريب  ولي�ض 
اأو ف�شل عمل درامي ولكن املريب هو انتق�ل حمى 
التقييم اجل�هز لتط�ل الأ�شخ��ض اأنف�شهم، وهن� 
الأ�شلوب  لهذا  ونطمئن  ن�شرتخي  اأن  ن�شتطيع  ل 
الوطن  يف  لالنت�ش�ر  طريقه  وجد  ال��ذي  اجلديد 
العربي، م� يجعلن� نت�ش�ءل هل نحن اأم�م مرحلة 
اإخف�ء  م�شع�ه�  حمالت  من  للقلق  تدعو  جديدة 
تلق�ئي� ب�شخ�ض  اإحل�قه  الفني بق�شد  العمل  األق 
اأو خمرج�  له �شواءا ك�ن ممثال  املن�شوب  الفن�ن 
يكون  من  وهو:  الأك��ر  ال�شوؤال  ويبقى  ك�تب�؟!  اأو 
وراء هذه  تقف  التي  اأو من هي اجلهة  ال�شخ�ض 

احلملة؟
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�شك�ن  وم�شرد  العراق،  اطف�ل  ق�تل  �شليم�ين  ق��شم  ا�شم�عيل هنية  ان ي�شف 
املنطقة الغربية واملدن التي ق�ومت الحتالل الأمريكي، ب� »�شهيد القد�ض« م�ش�ألة 
من ال�شعب تقبله�، �شهداء القد�ض هم الطف�ل والن�ش�ء والرج�ل الذين �شقطوا يف 

غزة، وال�شفة الغربية، وداخل  اخلط الأخ�شر، هوؤلء هم �شهداء فل�شطني. 
التوقف  عليكم  اأقول:  املن��شلني،  ورف�قه  هنية  لل�شيد  الكبري  احرتامي  مع 
واطف�لهم  املو�شل  �شب�ب  ذبح  زال  م�  جمرمني،  على  بطولة  �شه�دات  توزيع  عن 

وع�ئالتهم، يعي�ض بينن�، ودم�ئهم مل جتف عن ار�ض املو�شل.  
هل تتذكرون الكمبيوتر الذي ج�ء به �شليم�ين اىل العراق وفيه ا�شم�ء ال�شب�ط 
من طي�رين وم�ش�ة و�شواهم، الذين �ش�ركوا يف احلرب مع ايران دف�ع� عن وطنهم،  
لي�شفوهم جميع� من خالل ) و�شع الدريل يف ظهورهم ويف رق�بهم( ليقتل الن�ش�ن 

مب��شرة ب�أ�شلوب غري اإن�ش�ين.
م�  ال�شنية حيث  املن�طق  الآلف يف  مئ�ت  تغييب  امل�شوؤول عن  هو  �شليم�ين  اإن 
تكريت،  يف  وكذلك  جمهول،  يزال  م�  وحده�  املو�شل  من  الف�   25 م�شري  يزال 
ودي�ىل، والنب�ر، والفلوجة. دفنتهم كت�ئب �شليم�ين يف مق�بر جم�عية. لقد �شلم 
�شليم�ين ا�شم�ء 250 ع�مل ومن ا�ش�تذة اجل�مع�ت للمو�ش�د وال�شي اأي اإيه لي�شفوا 

جميع� وقد �شفوا داخل العراق وخ�رجه. 
من  بتوجيه  العراقية  اليرانية  احلرب  يف  �ش�ركوا  الذين  من  �شليم�ين  انتق�م 
خ�منئي الذي ق�ل له اذهب وانتقم من العراق واخلزائن مفتوحة.  وب�لفعل �شرف 
�شليم�ين املاليني على تدمري العراق، واإجب�ر العراقيني على النزوح، او الهجرة، و 

الفرار خ�رج البلد. 
ب�ل�شعب  نفكر  ان  وعلين�  العراق،  يف  حرب  جمرم  دور  لعب  رجل  �شليم�ين 
العراقي وت�شحي�ته، ودور النظ�م الوطني ال�ش�بق يف دعم الثورة الفل�شطينية التي 

ي�شهد عليه� ق�دة املرحلة ال�ش�بقة.
مع احرتامي لق�دة حم��ض واجله�د وكت�ئب الأق�شى، ومع تقديري لت�شحي�ت 
ال�شعب الفل�شطيني يف كل �شر من ار�ض فل�شطني، امتنى على هوؤلء ان ل مينحوا 

�شه�دات بطولت ملن ارتكب جرائم يف حق المة، بحجة فل�شطني.

 أ. حميدة نعنع

بين إسماعيل هنية و قاسم سليماني 
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