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التاريخ المقدس
أســـــــــمـــــــــاء مــــــديــــــنــــــة الــــــســــــام

ــــعـــــب؟ هـــــــــل فـــــــــي لــــــبــــــنــــــان شـ

ســـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــرة ثــــــــــــــــقــــــــــــــــافــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
عـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة راقــــــــــــــــيــــــــــــــــة بـــــــــبـــــــــاريـــــــــس

األحواز المنكوبة والرثوة المنهوبة
من رضا بهلوي حىت نظام المالي
ــنــــاعــــمــــة ــــة اإلحـــــــــتـــــــــواء الــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــــراتـ اسـ

ــربــــي ــــة لــــوطــــنــــنــــا الــــعــ ــاويــ ــ ــــأســ ــمــ ــ الــــــــصــــــــورة الــ

جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة فـــي الــعــام 
2030 ومستقبات معطيات الحاضر 

ــارة  ــ ــمــ ــ رحـــــــيـــــــل لــــمــــيــــعــــة عـــــــبـــــــاس عــ
الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــيشـــــــــــــاعـــــــــــــرة الـــــــــعـــــــــطـــــــــر والـــــــــحـــــــــنـــــــــاء

أمريكا تهدي الشرق األوسط على طبق من ذهب إليران

الــــــــــــــتــــــــــــــدخــــــــــــــل الــــــــــــــــــركــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي شـــــــــــــــمـــــــــــــــال الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق 
تـــــــهـــــــديـــــــد لـــــــســـــــيـــــــادتـــــــه ولـــــــــــأمـــــــــــن الـــــــــقـــــــــومـــــــــي الــــــعــــــربــــــي  





ال�سيا�سية  الطبقة  ب�سبب  والرتاجع  الرتدي  من  حالة  لبنان  ي�سهد  طويلة  �سنوات  منذ 
احلاكمة التي ت�سيطر على مفا�سل ال�سلطة يف لبنان، ومن املعروف اي�سا انه منذ جرمية 
تفجري مرفاأ بريوت اأخذت الأمور تتفاقم اأكرث واأكرث �سيا�سيا واقت�ساديا ومعي�سيا، ترافق كل 
ذلك مع هبوط حاد للعملة الوطنية اللبنانية مقابل الدولر، بحيث باتت رواتب املتقاعدين 
ل تكفيهم حتى لأب�سط امور احلياة. وي�سهد البلد حالة من البطالة مل حتدث �سابقًا، واي�سا 
هناك الأزمات احلياتية التي تع�سف بال�سعب مثل اأزمة الطاقة والكهرباء والرتفاع احلاد 
لأ�سعار ال�سلع الغذائية مما و�سع النا�س امام حالة غري طبيعية، هذه احلالة تدفع البلد 

باإجتاه امل�سري املجهول. 
اإن امل�سكلة بالأ�سا�س هي �سيا�سية باإمتياز، ب�سبب ال�سغط الذي ميار�سه املحور العميل 
امل�سروع  ل�سالح  لبنان  رهنوا  الذين  هوؤلء  العوين،  والتيار  اهلل  حزب  وحتديدا  لإيران 
اليراين يف املنطقة العربية، وما تاأخري ت�سكيل احلكومة اللبنانية ال نتيجة طبيعية للطلب 
اليراين  النووي  حول  فيينا  مباحثات  يف  ال�سغط  اوراق  كاأحد  لبنان  لإ�ستعمال  اليراين 
وال�سواريخ البالي�ستية والتمدد يف املنطقة العربية. اأمام هذه احلقيقة الوا�سحة ت�سقط كل 
تربيرات واإدعاءات املقاومة التي اإ�ستخدمها حزب اهلل لتكدي�س ال�سواريخ والأعتدة التي 
يبتز بها الداخل اللبناين، والتي مل ي�ستخدمها �سوى حمليا واإقليميا ح�سب الطلب الإيراين، 

وهذا ما راآه اجلميع بو�سوح يف �سوريا وغريها. 
لقد مار�س حزب اهلل دورا ي�سابه املافيات الدولية: التهريب عرب املعابر غري ال�سرعية، 
تبيي�س الأموال، ت�سنيع و تهريب املخدرات، والإجتار بالب�سر، اإ�سافة لتغيريات دميوغرافية 
تخدم امل�سروع ال�سفوي، و�سقطت عنه  كل اإكاذيبه باإ�سم املقاومة، وقو�س م�سالح لبنان 
البعيدة املدى مع حميطه العربي خا�سة يف ممار�سة حمالت كبرية لتهريب املخدرات اىل 
الدول العربية وبالأخ�س ال�سعودية، التي يقف ورائها حزب اهلل ب�سكل علني ووا�سح، مما 

اأدى اىل توقف الدعم العربي عن لبنان اأوتقدمي يد العون له. 
م�ستقبل  �سيحدد  اخلطري  امل�سلك  هذا  اإزاء  ووا�سح  حا�سم  طريق  مفرتق  امام  نحن 
ايران،  مل�سروع  الراف�سة  اللبنانية  ال�سيا�سية  القوى  وعلى  املقبل،  الق�سري  بالزمن  لبنان 
الت�سدي حلزب اهلل الذي ي�ستقوي بال�سالح، وان متار�س دورا اكرب، لأننا لن جند حكومة 
لبنانية يف امل�ستقبل القريب اإل ب�سوء اأخ�سر ايراين و مبا يخدم م�ساحلها ال�سرتاتيجية 
�سد الوطن العربي، عدا عن ذلك لن تت�سكل اي حكومة يف ظل ا�ستقواء حزب اهلل وحلفائه 
عنق  من  لبنان  لإخراج  املنا�سبة  بال�سبل  التفكري  اجلميع  وعلى  ميتلكونه،  الذي  بال�سالح 

الزجاجة املغلق عليه.
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�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

عـــــــــــاقـــــــــــة الــــــــســــــــلــــــــوك 
االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
بـــــــــــــــاألكـــــــــــــــل الـــــــصـــــــحـــــــي 
الــــــنــــــظــــــام الـــــغـــــذائـــــي 
اإلجرامي والسلوك 

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

  عبد النا�سر �سكرية  ن�سرين الدبابي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  جميدة بن كريان 
ليلى قريي  نزهه عزيزي   عربية الق�ساق�سي    هالل العبيدي   ن�سيمة اأبرحو�س  �سلمى بن عمر  عالء التميمي  

مير العرب اليوم يف حالة من ال�س��عور بالحباط والياأ���س وعندما يبداأ الواحد فيهم املقارنة 
ب��ني ال��وزن النوع��ي للدول العربية جمتمعة مقاب��ل دولة كاإيران يجد اأن كف��ة اإيران ترجح يف كل 
احل��الت، فاإي��ران دولة معتدة بنف�س��ها تواجه الغرب ب�س��جاعة ورباطة جاأ���س وهي دولة ت�س��عى 
اىل الم�س��اك بزمام ال�س��يطرة عل��ى تكنولوجيا تخ�سيب اليورانيوم كم��ا انها جنحت حتى الن 
يف الف��الت من براثن الوح���س المريك��ي وتقارعه على اأر�س العراق من خ��الل اأعوانها وتقارع 
اإ�س��رائيل يف لبنان من خالل حزب اهلل، وما هي ال�س��رية الذاتية التي ي�س��تطيع العرب تقدميها 
اىل �سعوبهم: ال�سكوت على الحتالل الإيراين لدولة الأحواز العربية اأو التحري�س الذي اأدى اىل 
ن�س��وب احلرب العراقية اليرانية وال�سمت على الغزو ال�س��رائيلي للبنان وح�سار بريوت وغزو 
الع��راق للكوي��ت والنزاع على ال�سحراء املغربية واحلرب الأهلية يف جنوب ال�س��ودان وال�سومال 

وال�سمت اإزاء التنكر الأريرتي للدول العربية

إضعاف الشعور القومي

القنصل الجزائري 
بلقايد بلقاسم:

 االنتخابات جرت 
بطريقة منظمة 



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

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

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
14

الــــصــــحــــراء الـــمـــغـــربـــيـــة والـــحـــّل 18
الــــــــــــمــــــــــــغــــــــــــرب وإســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــا 19

أمـــــــــــريكـــــــــــا تـــــــــهـــــــــدي الـــــــــــشـــــــــــرق األوســــــــــــــط 
عـــــــــــلـــــــــــى طـــــــــــبـــــــــــق مــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــــــران

الــــــــتــــــــدخــــــــل الـــــــــــركـــــــــــي فـــــــــــي شـــــــــمـــــــــال الـــــــــعـــــــــراق 
ــــن الــــقــــومــــي الـــعـــربـــي   ــــأمـ تـــهـــديـــد لـــســـيـــادتـــه ولـ
العربي لوطننا  الــمــأســاويــة  الــصــورة 
إســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــة اإلحــــــــــتــــــــــواء الــــنــــاعــــمــــة
قراءة في مخرجات مجموعة السبع

هـــــــــــــــل فـــــــــــــــي لــــــــــبــــــــــنــــــــــان شــــــــــعــــــــــب؟؟

ــنـــكـــوبـــة والــــــــــرثوة الــمــنــهــوبــة األحــــــــــواز الـــمـ
ــلــــوي حـــــىت نــــظــــام الـــمـــالـــي مـــــن رضـــــــا بــــهــ

جـــــــامـــــــعـــــــة الـــــــــــــــــــــدول الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــــي الـــــــعـــــــام 
الـــــحـــــاضـــــر  مـــــعـــــطـــــيـــــات  ومـــــســـــتـــــقـــــبـــــات   2030

ســــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــى 
والـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــث عــــــن 
الــــضــــمــــري الـــغـــائـــب



البنتاغون جي�سيكا  اأن املتحدثة با�سم  ورغم 
�ستعاد  امل�سحوبة،  »املعدات  اإن  اأكدت  ماكنولتي 
اإىل الوليات املتحدة لل�سيانة«، اإل اأن م�سوؤولني 
اإىل  تعمد  الأمريكية  الإدارة  اأن  اأك��دوا  بارزين 
لل�سواريخ  امل�����س��ادة  الأن��ظ��م��ة  ع���دد  تقلي�س 
وج��وده��ا  تنظيم  لإع���ادة  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف 

الع�سكري حول العامل.
اإىل  الأمريكية  الإدارة  نظر  وجهة  ارتكزت 
اأن هذا القانون الذي اأجاز ا�ستخدام القوة �سد 
جورج  الأ�سبق  الرئي�س  عهد  يف  و�سدر  العراق 
وج��وده  يعد  مل   ،2002 اأك��ت��وب��ر  يف  ب��و���س  دبليو 
�سروريا لأن »ل اأن�سطة ع�سكرية اأمريكية جتري 
حاليا تعتمد ح�سرا على هذا الن�س«، مو�سحة 
على  حم��دودا  تاأثريه  »�سيكون  القانون  اإلغاء  اأن 

العمليات الع�سكرية اجلارية«.
بيان الإدارة الأمريكية اأكد عزم الرئي�س جو 
ا�ستبدال  ل�سمان  الكونغر�س  مع  »العمل  بايدن 
الع�سكرية،  القوة  القدمية ل�ستخدام  الت�ساريح 
ل�سمان  تكييفه  ي��ت��م  وحم����دد  ���س��ي��ق  ب���اإط���ار 
مبواجهة  الأم��ريك��ي��ني  ح��م��اي��ة  يف  ا���س��ت��م��رارن��ا 
التهديدات الإرهابية«. واأ�ساف »�سيكون �سروريا 
الإبقاء على �سلطة وا�سحة للرد على التهديدات 
بعمل  الأمريكية  القومية  امل�سالح  تطال  التي 

ع�سكري حا�سم وفاعل«.
حت��ج��ي��م ���س��ل��ط��ة ال��ب��ن��ت��اغ��ون وال���روؤ����س���اء 
الأمريكيني يف �سن احلروب، تعيد ت�سليط ال�سوء 
امل�سالح  رق��ع  ترتيب  ب��اإع��ادة  ي�سمى  م��ا  على 
الأمريكية واأولوياتها، حيث اأ�سارت الت�سريحات 

امل�سالح،  لهذه  كتهديد  وال�سني«  »رو�سيا  اإىل 
وب���اأن »ال��وق��ت ح��ان لت��خ��اذ اإج����راءات جريئة 
الواقع  معطيات  لكن  الأب��دي��ة«.  حروبنا  لإنهاء 
على الر�س ت�سعنا اأمام خماطر جمة مل حت�سب 
ح�سابها الإدارة الأمريكية، وهي تقو�س بالتايل 
بداأتها  التي  الإره��اب«  ب�«احلرب على  ي�سمى  ما 
مرت  ث��م  ب��ال��ع��راق،  وع�سفت  اأفغان�ستان،  يف 
التي  و«الداع�سية«  »القاعدية«  التنظيمات  على 
تفرخ يف املنطقة دون غريها، ناهيك عن خطر 
لبنان،  و�سوريا،  العراق  يف  الإي���راين  النت�سار 
واليمن، والتهديدات الإيرانية لدول املنطقة بال 

ا�ستثناء.
واإنهاء  الأمريكية  القوات  اإن �سحب  بالتاأكيد 
كل  طموح  هو  املنطقة،  يف  الع�سكرية  عملياتها 
عربي، فقد اأثقلت تلك احلروب الأمريكية كاهل 
العربي  القرار  على  �سطوتها  زالت  وما  العرب، 
ال��دول  يف  امل�ساهد  تربك  امل�سهرة،  وع�ساها 
التي اأ�سرها ذلك التدخل الع�سكري، خا�سة يف 
العراق، الذي ما زال يعاين من �سيا�سة الوليات 
املتحدة التي دمرته ثم �سلمته لإيران على طبق 
من ذهب. لكن دللت �سحب القوات الأمريكية 
القوة  ا�ستخدام  تفوي�س  اإل��غ��اء  م��ع  بالتزامن 
واحتمالت  اإي���ران،  يف  املحافظني  وف��وز  ذاك، 
قوية لتوقيع التفاق النووي مقابل رفع العقوبات 
معها،  العالقات  وتطبيع  اإيران  عن  القت�سادية 

اأمر اأكرث من مقلق. 
ال�سرتاتيجية  وخ��رباء  �سيا�سيي  اأن  ورغ��م 
الأم��ريك��ي��ة، ان��ت��ق��دوا ع��دم وج���ود اأج��ن��دة لدى 

اأثار قرار الإدارة الأمريكية اإلغاء قانون خول 
با�ستخدام  »البنتاغون«  الدفاع  ووزارة  الروؤ�ساء 
و�سادق  و2002،   2001 لعامي  الع�سكرية  القوة 
من   17 يف  الأم��ريك��ي  الكونغر�س  اإل��غ��ائ��ه  على 
يونيو/حزيران 2021، تكهنات كثرية، خا�سة اأنه 
�سحب  الأمريكية  الإدارة  قرار  مع  متزامنا  جاء 
ال�سعودية  من  لل�سواريخ  م�سادة  بطاريات   8
املنظومة  عن  ف�سال  والأردن،  والكويت  والعراق 
لل�سواريخ،  امل�سادة  »ثاد«  الأمريكية  الدفاعية 
العربية  اململكة  يف  قبل  م��ن  ن�سرها  مت  وال��ت��ي 

ال�سعودية.
وب��ي��ن��م��ا ج���اءت وج��ه��ات ن��ظ��ر ال��ع��دي��د من 
فو�س  ال��ذي  القانون  باإلغاء  متفائلة  العراقيني 
بالعامل  مكان  ك��ل  يف  ح��روب  ب�سن  البنتاغون 
كلما ا�ستدعت �سرورة امل�سالح الأمريكية ووفقا 
لتعريفها ب�«املخاطر« التي ت�سر باأمنها القومي، 
اإع���ادة النظر  وب���اأن ه��ذه اخل��ط��وة ق��د تفيد يف 
الأو�سط  ال�سرق  يف  الأمريكية  بال�سرتاتيجية 
والعراق حتديدا، باعتباره مرتهن ب�سطوة اإيران 
اإعطاء  يعني  قد  ذلك  واأن  ق��راره،  مفا�سل  على 
الت�سريحات  اأن  اإل  للتغيري،  الأخ�سر  ال�سوء 
اأن  ب��دا  فقد  ل��الآم��ال.  خميبة  ج��اءت  الأمريكية 
اأو�سطيون  ال�سرق  اأمله  ال��ذي  الأخ�سر  ال�سوء 
وحت��دي��دا ال��ع��راق��ي��ون، ك���ان لإي����ران م��ن اأج��ل 
العقوبات  لرفع  متهيدا  عليها  ال�سغط  تخفيف 
التفاق  توقيع  بعد  معها  والتطبيع  القت�سادية 

النووي الذي جتري مفاو�ساته يف جنيف.
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الوليات املتحدة جتاه ال�سرق الأو�سط وحتديدا 
العراق واإيران، اإل اأن تقلي�س الوجود الأمريكي 
لل�سواريخ،  امل�����س��ادة  ال��ب��ط��اري��ات  �سحب  اأو 
اأكرث، ويتيح  للتمدد بحرية  يف�سح املجال لإيران 
وول  �سحيفة  ال���س��ت��ق��واء.  باملنطقة  لأذرع��ه��ا 
ت�سعيد  »خطر  اأن  اإىل  اأ�سارت  جورنال  �سرتيت 
الأعمال العدائية بني الوليات املتحدة واإيران قد 

ت�ساءل مع ا�ستمرار املحادثات النووية«.
النائب مايكل ماكول كبري اجلمهوريني  لكن 
ال��ن��واب  مبجل�س  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  جلنة  يف 
العراق  يف  الأك��رب  »التهديد  اإن  ق��ال:  الأمريكي 
ترعاها  التي  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  ه��و  ال��ي��وم 
وج��ن��ودن��ا  دبلوما�سيينا  ت��ه��اج��م  اإن��ه��ا  اإي�����ران، 
ا�ستهدافهم  ميكن  ل  ومواطنينا.  و�سفارتنا 
 ،2001 لعام  القوة  ا�ستخدام  قانون  با�ستخدام 
لأنهم غري مرتبطني بقوات القاعدة اأو طالبان اأو 
داع�س. لكن ميكن ا�ستهدافهم با�ستخدام قانون 
عام 2002 ل�ستخدام القوة املحدودة كما فعلت 
الإدارة ال�سابقة لالإطاحة بقا�سم �سليماين«. كما 
اأ�سار زعيم الأغلبية يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
يخدم  يعد  »مل  القانون  ذل��ك  اأن  �سومر  ت�ساك 
غر�سا حيويا يف حربنا �سد املتطرفني العنيفني 

يف ال�سرق الأو�سط«.
الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اأن  الآراء  ه��ذه  تعك�س 
تتذبذب بني طامح لإنهاء العداء مع اإيران، وبني 
متوج�س ب�سدة من اخلطر الإيراين الذي »�سمم 
على  اأك���رب  خ��ط��را  وي�سكل  ال��ع��راق«  يف  الو�سع 
حلفاء وا�سنطن باملنطقة. لقد اعرتف امل�سوؤولون 
الأمريكيون باأن »الأجهزة الدفاعية امل�سحوبة مل 

املزعزعة  الأعمال  عن  وكالئها  اأو  اإي��ران  تردع 
كان  �سحبها  قرار  فاإن  ذلك  ورغم  لال�ستقرار«، 
غام�سا، و�سط متغريات كثرية يف العراق واإيران 

وال�سرق الأو�سط عموما. 
يقول اخلبري ال�سرتاتيجي لينكولن بلومفيلد، 
يف حمادثة خا�سة، اأن »هناك اإجماع يف وا�سنطن 
على اأن اجلي�س الأمريكي يجب األ يعتمد بعد الآن 
لعامي  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام  ت�ساريح  على 
2001 و2002، كانت هذه ردا على 11 �سبتمرب«، 
م�سيفا »ل اأعرف ما الذي �ستختار اإدارة بايدن 
اقرتاحه ليكون قانونا جديدا بديال لذلك، اإذ ل 
يوجد خيار وا�سح اأو �سهل بالن�سبة لإدارة بايدن 

يف التعامل مع اإيران«. 
ن�سرها يف جورنال  ورقة  بلومفيلد يف  وي�سري 
غربية  نظر  وجهة  تبلور  اإىل   »Forty-five  19«
بكثري من  اأك��رث  الإي��راين  »التهديد  ب��اأن  تعرتف 
ن���ووي«.  ���س��الح  تقل�س وق���ت الخ����رتاق حل��ق��ل 
وي�سيف اأن »�سبكة امليلي�سيات ال�سيعية يف العراق 
اللبناين،  اهلل  حزب  غرار  على  واليمن  و�سوريا 
اإي��ران  »اآف��ة  اأن  اإىل  ويخل�س  اأك��رث من خطرة«. 
اخلام�س  عقدها  دخلت  العامل  على  الأ�سولية 
املتبادل  المتثال  ا�ستعادة  متت  اإذا  حتى  الآن. 
اإذا  وح��ت��ى  امل�����س��رتك��ة،  ال�ساملة  العمل  خلطة 
حمتملة  متابعة  اتفاقيات  املناق�سات  ا�ستك�سفت 
الق�سايا غري  والنظر يف  النووية  القيود  لتمديد 
النووية، فاإن ال�سرطان اخلميني، ل يزال قائما«.
املنطقة،  يف  احلالية  الأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة 
حتاول اإبقاء الو�سع يف العراق على ما هو عليه، 
احلالية  احل��ك��وم��ة  �سلطة  تعزيز  اإىل  وت�سعى 
دول  وت�سجع  امللي�سيات،  �سطوة  ع��ن  وف�سلها 

على  العربي  اخلليج  دول  وبالتحديد  املنطقة 
خزينة  ا�ستلمت  حلكومة  امل��ايل  ال��دع��م  توفري 
املدعومة  امللي�سياوية  الأحزاب  وت�سلطت  فارغة 
عاجزة  وباتت  بل  مواردها،  كل  على  اإي��ران  من 
امللي�سيات.  دولة  على  القانون  �سلطة  فر�س  عن 
احلايل  الو�سع  يف  تغيري  لأي  لوا�سنطن  نية  ل 

بالعراق.
الأمريكي  الن�سحاب  اأت��اح  اأفغان�ستان  ويف 
ال��ق��واع��د  ع��ل��ى  لل�سيطرة  ل��ط��ال��ب��ان  ال��ف��ر���س��ة 
انهيار  �سبب  ما  والأع��ت��دة  ال�سابقة  الأمريكية 
البقاء  على  قدرة  لالأمريكيني  يعد  فلم  اجلي�س، 

يف حرب ال�ستنزاف تلك. 
مع  التفاهم  اإىل  وا�سنطن  متيل  �سوريا،  ويف 
رفع  يوؤ�سر  ما  رو�سيا على حلول »غري ع�سكرية« 
يدها عن دعم التنظيمات املقاتلة هناك. كما اأن 
»التحالف  م�سوؤولية  حتت  بات  اليمن  يف  الو�سع 
وحتديدا  اخلليجية  ال��دف��اع��ات  واأن  ال��ع��رب��ي«، 
اجتاه  مع  وجيدة، خا�سة  فاعلة  باتت  ال�سعودية 

البو�سلة اإىل »تهدئة القتال الإيراين العربي«.
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة حت���اول ردم 
احلفر التي �سنعتها حروبها يف ال�سرق الأو�سط، 
�سحاياها،  اأج��داث  على  اإي��ران  مع  ج�سر  وبناء 
ال�سيا�سية يف  الكونغر�س والأو�ساط  ا�ستياء  رغم 

وا�سنطن من »ال�سرطان« الإيراين:
بها  تطيح  قد  احلالية  العراقية  فاحلكومة   �
امللي�سيات  قبل  من  عليها  امل�سيطر  النتخابات 
ب��و���س��ول املحافظني  ال��ي��وم  اأق���وى  ب��ات��ت  وال��ت��ي 
الإيرانيني لل�سلطة، ول تزال امليلي�سيات املجهزة 
لأمريكا  تهديًدا  ت�سكل  طيار  ب��دون  بطائرات 

وحلفائها.
� ورفع الدعم عن تنظيمات حليفة لوا�سنطن 
يف �سوريا �سيعيدها اإىل »القاعدة« و«داع�س«، كما 
قتال  الذي عادوا من  العرب  الأفغان  ح�سل مع 

ال�سوفييت يف اأفغان�ستان يف الثمانينات. 
�سطوة  ال�سيا�سة  تلك  تعزز  قد  اليمن  ويف   �
احل��وث��ي��ني، وت��زي��د خم��اط��ر ال��ت��ه��دي��دات التي 

ميثلونها على املنطقة.
من  اأكرث  مريرة  هذه  »ل�سيا�سة«  ال�  �سيا�سة 
املتحدة مبربرات  الوليات  �سنتها  التي  احلروب 
م�ساحلها.  حتى  فيها  حتقق  ومل  �سحيحة  غري 
وازع  ل  داخلية  �سراعات  يف  اأنف�سنا  جند  وقد 
لها تنه�س ال�ستقرار العربي اأكرث مما هو ممزق 
الوجود  نرى يف  بتنا  اأننا  م��رارة  والأك��رث  اليوم. 
اأعدائنا،  الأمريكي، املُعني الوحيد للتخل�س من 
بال  باتت  ل�سعوب  مم�سة،  مفارقة  تلك  األي�ست 

حول اأو قوة؟

   كاتبة عراقية مقيمة يف كندا   



اجلنوبية  للحدود  ج��وار  دول��ة  العراق  ُيعد 
ل����رتك����ي����ا، ا�����ش����اف����ة ل���ل���ع���الق���ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
يف  الوطني  العهد  يف  منت  التي  والقت�شادية 
العراق. الحتالل الأمريكي للعراق عام 2003 
 - الرتكية  العالقات  اح��دث تطورا خطريا يف 
يف  اإي���ران  نفوذ  ت��زاي��د  بعد  وخا�شة  العراقية، 
املنطقة ومتدد تنظيم حزب العمال الكرد�شتاين 
الرتكي امل�شمى pkk املعادي لرتكيا  يف املناطق 
ال�شمالية من العراق، الذي اتخذ من منطقة  
قنديل قاعدة رئي�شية ملهاجة املراكز ال�شيا�شية 
هذه  حتت  تركيا  ا�شطرت  الرتكية،  والمنية 
واأمن  التعاون  »اتفاقية  اىل   العودة  الظروف، 
ال��ع��راق،  م��ع   1983 ع��ام  عتها  ُوقِّ التي  احل���دود« 
التي فتحت الطريق  للقيام بعمليات ع�شكرية 
�شد التنظيم داخل العراق، ا�شُتهِدفت املنطقة 
جبل  ومنطقة  وزاخ���و  العمادية  ب��ن  ال��واق��ع��ة 
اقامت  ث��م  الرتكية،  للحدود  املحاذية  قنديل 
قواعد ع�شكرية يف جبل بع�شيقة واأربيل وزاخو 
قواعد  �شد   للتحرك  م�شاحة  لقواتها  توفر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م. ك��م��ا ���ش��ن��ت ت��رك��ي��ا خ���الل العقدين 
الع�شكرية  العمليات  م��ن  العديد  الأخ��ريي��ن، 
واملخلب-  الفرات،  درع  اأبرزها:  كان  العراق  يف 

السياسة

النمر، واملخلب- الن�شر، وغريها من العمليات 
معلن  كهدف  التنظيم،  مقاتلي  على  للق�شاء 

ت�شوقه تركيا.  
وزادت العمليات الرتكية بعد انتقال قواعد 
منطقة  اىل  ال�شورية  الرا���ش��ي  م��ن  التنظيم 
نفوذها  لب�شط  تركيا  وت�شعى  �شنجارالعراقية. 
على مناطق وا�شعة يف حمافظة نينوى وتهدد 
ب�شم كركوك التي تعتربها منطقة تركمانية،  
الي��ام تقرتب من حدود  وبالفعل قواتها هذه 
جبل قنديل، رمبا ت�شن هجوم وا�شع ميتد مع 
�شنجار لطرد  العراقية وحتى  حماذاة احلدود 
ك��ردي  م��ع ط��رف  بالتعاون  نهائيا    pkk ق��وات 
موؤثر يف اقليم كرد�شتان � العراق، كما فعلت يف 
2020 . وهذا يقودنا اىل  ال�شمال ال�شوري عام 
والوروب��ي��ة  والعربية  املحلية  امل��واق��ف  حتديد 

من التدخل الرتكي يف العراق. 
 ع��راق��ي��ا، ي���رى اي���اد ال��ع��ن��رب اأ���ش��ت��اذ العلوم 
التدخل  عن  »ال�شكوت  اأن  العراقي  ال�شيا�شية 
ال��رتك��ي م��ن قبل احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة، يعطي 
ان��ط��ب��اع��اً ب���وج���ود ���ش��ف��ق��ة م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا بن 
العراق،  يف  تركيا  حلفاء  اإث��ارة  بعدم  الطرفن 
النتخابات  ت�شبق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف  خ�شو�شاً 

رمبا  م�شارين  عن  العنرب  ويتحدث  القادمة«، 
املوقف  و�شوح  لعدم  الرئي�س  ال�شبب  ميثالن 
يتعلق  امل���ت���ك���ررة،  ال��رتك��ي��ة  الع����ت����داءات  اإزاء 
اأن تكون الأط��راف املقبلة على  الأول باإحتمال 
ال�شيا�شية  القوى  خ�شارة  تريد  »ل  النتخابات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��رتك��ي��ا يف ب��ن��اء ال��ت��ح��ال��ف��ات«، اأم���ا 
يكون  اأن  ب��اإم��ك��ان  فريتبط  الآخ����ر،  الح��ت��م��ال 
هناك »توافق �شمني غري معلن بن احلكومة 
الجتياح  بخ�شو�س  واأنقرة  بغداد  يف  احلالية 
»وج��ود  اأن  العنرب  ويو�شح  امل�شتمر«،  ال��رتك��ي 
ق����وات  ت��رك��ي��ة ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة مي��ث��ل ع��دوان��اً 
تفاهمات  »اأي  اأن  اإىل  لفتاً  ووا���ش��ح��اً«،  �شافراً 
يف ال�شر ل تنفي �شفة العدوان وتهديد المن 

الوطني العراقي«.
العام  الأم��ن  اأبوالغيط  اأحمد  اأدان  عربًيا، 
الع�شكرية  العملية  العربية،  ال���دول  جلامعة 
العراق  �شمال  مناطق  يف  تركيا  اأطلقتها  التي 
قبل مدة، موؤكًدا اأن التدخل الع�شكري الرتكي 
ويعك�س  العراقية،  ال�شيادة  على  اعتداء  ميثل 
وبعالقاتها  ال���دويل  بالقانون  اأن��ق��رة  ا�شتهانة 
طالب  كما  ���ش��واء.  ح��ٍد  على  ال��ع��رب  بجريانها 
رئي�س الربملان العربي م�شعل بن فهم ال�شلمي 

الـــــــــتـــــــــدخـــــــــل الــــــــــــركــــــــــــي فــــــــــــي شــــــــــمــــــــــال الــــــــــعــــــــــراق 
ــــن الــــقــــومــــي الـــعـــربـــي   ــــأمــ ــادتــــه ولــ ــيــ ــد لــــســ ــديــ تــــهــ

د. خليل مراد
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اإلرهاب 
وازدواجية 

المعايير 
األمريكية

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

يف  املتحدة  الوليات  و�سعتها  والكيانات  املنظمات  من  كثري   
قائمة الإرهاب، وت�سنيف اأي كيان بالإرهاب يعني مالحقة قادته 
ال�سوؤال  ويبقى  معهم،  يتعامل  من  وعلى  عليهم  عقوبات  وفر�س 
اأنها تغ�س  اأم  تلتزم الوليات املتحدة بتبعات هذا الت�سنيف  هل 
ال��ولي��ات  حاجة  ح�سب  اره��اب��ي��ًا  امل�سنفني  بع�س  ع��ن  ال��ط��رف 

املتحدة لهم وخدمتهم مل�ساريعها؟ 
الوليات املتحدة الرهابي  الن�سرة دخلت يف ت�سنيف  جبهة 
نف زعيمها اجلولين ارهابيًا عام 2013 ور�سدت  عام 2012 و�سُ
يديل  ملن  دولر  ماليني   10 قيمتها  مكافاأة  الأمريكية  الدارة 
هذا  مع  تعامل  اي  ف��اإن  الت�سنيف  هذا  وح�سب  عنه،  مبعلومات 
الف�سيل او مهادنته يدخل يف باب املحرمات فهل هذا هو الواقع؟
ف�سح  جيفري  جيم�س  �سورية  اىل  ال�سابق  الأمريكي  املبعوث 
واأ�سار يف  الإره��اب،  مع  التعامل  الأمريكية يف  املعايري  ازدواجية 
ت�ستهدف  مل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  اىل  �سحفي  حديث 
جماهريية،  قاعدة  امتالكه  بذريعة  ارهابيًا  امل�سنف  اجل��ولين 
معه،  يتعاملون  ملن  نقد  اي  توجه  ولن  مل  امريكا  ان  اإىل  م�سيفًا 
توا�سل  اجلولين  ان  اىل  م�سريًا  الأمر،  بهذا  تركيا  اإبالغ  موؤكدًا 

مرارًا مع وا�سنطن لطماأنتها باأنه ل ي�سكل تهديدًا لها.
هكذا هي الوليات املتحدة ت�سع الت�سنيفات وتلزم الآخرين 
هذا  يقدمه  ان  ميكن  ما  وح�سب  مزاجها  ح�سب  وتت�سرف  بها 
وم�سلحة  مل�سلحتها  ت��ن��ازلت  م��ن  اره��اب��ي��ًا  امل�سنف  ال��ك��ي��ان 
ال�سعب  ارهابية لأن جرائمها بحق  فالن�سرة �سنفت  م�ساريعها، 
قبل  م��ن  عوملت  والن�سرة  عنها،  ال�سكوت  ميكن  ل  ال�����س��وري 
احلالة  يف  وجودها  لأن  الت�سنيف  هذا  خ��ارج  املتحدة  الوليات 
الأ�سد  نظام  باإ�ستمرار  املتحدة  الوليات  ال�سورية يخدم خمطط 
الوليات  خيار  ولأن  �سده،  الثوري  العمل  باإف�سال  وم�ساهمتها 
ح�سب  �سورية  يف  هوعليه  ما  على  الو�سع  بقاء  لأمريكية  املتحدة 
ت�سريح جيفري فان الن�سرة الإرهابية هي خارج هذا الت�سنيف 

يف التعامل الأمريكي. 
تلك هي الوليات املتحدة الأمريكية حتمل راية حقوق الن�سان 
بيد وحماربة الرهاب باليد الأخرى، ولكنها ل تتوانى عن �سرب 

الإن�سان وحقوقه بالإرهاب ان اقت�ست م�سلحتها بذلك.

أ.زياد المنجد

خالصة القول »جمل�س الأمن الدويل بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف العتداءات الرتكية 
واأدان��ت  املنطقة«.  يف  وال�شلم  الأم��ن  على  حفاًظا  ال��ع��راق  �شيادة  على  املتكررة 
م�شر وال�شعودية العدوان الرتكي والإيراين على الأرا�شي العراقية، مطالبة 
باإحرتام �شيادة العراق. كما ا�شتنكرت وزارة اخلارجية امل�شرية العدوان الرتكي 
�شد  عدائية  »اأع��م��ال  ب��اأن��ه  وو�شفته  ال��ع��راق،  �شمال  على  الع�شكري  الإي���راين 

العراق«.
التدخل  فرن�شا  »تندد  الفرن�شية  اخلارجية  با�شم  متحدث  اأعلن  اأوروب��ًي��ا، 
تو�شيحه  يجب  ال��ذي  اخلطري  بالتطور  وو�شفته  ال��ع��راق«  �شمال  يف  الرتكي 
على  ب�شدة  حري�شة  فرن�شا  »اإن  الفرن�شية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت  ك��ام��ل.  ب�شكل 

الحرتام الكامل لل�شيادة العراقية« و«تدين اأي خرق لهذه ال�شيادة«.
تاأتي  العراقية،  لالرا�شي  الرتكية  ال�شتباحة  هذه  ان  يخفى  ل  واخ��ريا،   
بعد تفجر ازمة املياه التي فر�شتها انقرة على العراق ب�شورة خمالفة لقواعد 
القانون الدويل من خالل اكتمال بناء ال�شدود التي ان�شاأتها على نهري دجلة 
والفرات منذ عقود، وهي اللبنة ال�شا�شية لبداية خمطط مر�شوم لال�شتيالء 
على م���وارد وث���روات ال��ع��راق وت�شحر ارا���ش��ي��ه، وذل���ك م��ن خ��الل قطع املياه 
الر�شي  على  بالقوة  الرتكي  ال��وج��ود  وفر�س  النفط  م��ورد  على  وال�شيطرة 
ال�شمايل  للجزء  �شامل  اقتطاع  اىل  بالتايل  التهديد  ه��ذا  وميهد  العراقية، 
بالتاأكيد حمو  فهو  املخطط،  اكتمل هذا  وان  العراق كقوة حمتلة،  ار���س  من 
�شيا�شي ووجودي للكيان العراقي احلايل الذي نعي�شه الآن، ومتهيد الطريق 
لو�شع خمطط تق�شيم العراق مو�شع التطبيق، وتوزيع ارا�شيه ل�شالح الدول 

املجاورة. 
 خالل �شنوات العقد احلايل، وهذا لي�س بخيال ول بحلم بعيد املنال، بل هو 
واقع مفرو�س من تركيا وبعلم بع�س الدول القليمية والدولية، ومما ي�شجع 
متلك  ل  مافيات  حتكمه  وارب��ي��ل  بغداد  يف  البالد  ان  الرتكي  املخطط  تنفيذ 
الرتكية  القليمية  التدخالت  من  العراق  حلماية  الرادعة  الوطنية  من  ذرة 
من  للتدخل  العربية  اجلامعة  ننا�شد  الوقت  عن  ويف  ال�شافرة.  والي��ران��ي��ة 
خالل جمل�س المن الدويل ل�شدار قرار ملزم لو�شع حد للعدوان الرتكي 

على �شمال العراق.
 واجلدير بالذكر، ت�شكل م�شروعات القوى الإقليمية ل�شيما تركيا واإيران 
وهو  العربي.  القومى  لالأمن  مبا�شًرا  تهديًدا  العربي  وامل�شرق  العراق  حيال 
اأب��و الغيط ب�  اأحمد  ال��دول العربية  ال��ذي و�شفه الأم��ن العام جلامعة  الأم��ر 
»حالة التكالب الرتكي- الإيراين غري امل�شبوقة على املنطقة العربية«، حمذًرا 
مما �شوف تخلفه من اأو�شاع كارثية، على دول امل�شرق العربي، وم�شرًيا اإىل اأن 
الأو�شاع احلالية التي ت�شهدها املنطقة العربية باتت تتطلب النتباه حتى ل 
ن�شحو على و�شع تتاآكل فيه مقدرات الأمة ل�شالح قوى اإقليمية تريد الهيمنة 
وال�شيطرة على مقدرات العرب. جاء ذلك خالل حواره مع �شحيفة الأهرام يف 
ا اأن القوى الإقليمية التي ت�شعى للهيمنة على  14 اأغ�شط�س2020 موؤكًدا اأي�شً
مقدرات املنطقة، ت�شتخدم الطريقة الأكرث فاعلية والأقل تكلفة، عرب تفتيت 
القوى  ك��ل  اتبعتها  ج���ًدا،  قدمية  ا�شرتاتيجية  وه��ي  ال��داخ��ل،  م��ن  املجتمعات 
ا�شرتاتيجية  النجاح، بدون  له  ا�شتعماري ل يكتب  فاأي م�شروع  ال�شتعمارية، 
تفكيك للقوى الوطنية. ونبه اأبو الغيط اإىل اأن امل�شروعن الإيراين والرتكي، 
ينق�شم  بحيث  العربية،  الوطنية  ال��دول  على  الق�شاء  هو  الرئي�شي  هدفهما 
العامل العربي اإىل مقاطعات طائفية، ُت�شيطر على كل منها ميلي�شيا م�شلحة، 
معترًبا اأن كل تاآكل للدولة الوطنية، هو اعتداء على  ال�شيادة وال�شتقالل، وهو 
العربي مقاومة هذا اخلطر  العامل  القوى احلية يف  يتعن معه على  بات  ما 

املحدق.

    نائب رئي�س املجل�س العربي 
       لالأكادمين و الكفاءات
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السياسة

القوم  اغبياء  من  البع�س  تكليف  �سيا�ساتها  وعقم 
لإدارة الوزارات واملوؤ�س�سات وتوجيه انظار املواطنني 
بعيدا عن ما يعرتي جمتمعاتهم من كوارث يت�سببون 
بها، وتزداد وطاأتها على املواطن يف كل يوم اكرث من 
جمتمعاتنا  واقع  لتغيري  يخططوا  ان  وبدل  �سابقه، 
جوع،  من  ت�سبع  عادت  ما  بحجة  يتندرون  العربية 
او تروي من ظماأ، وكثريا ما يدعون ان ال�سبب بكل 
تخلف بلداننا هو بنية العقل العربى، وثقافة البداوة 
واملوروث الثقافى ب�سكٍل عام، وال�سطط والنحراف 
ال�سيا�سى،  وال�ستبداد  وتف�سريه،  الدين  فْهم  يف 

وغياب الدميقراطية، والتبعية للغرب...اإلخ.
ان املخطط المريكي الربيطاين ال�سهيوين مل 
يكن هدفه تدمري البالد العربية فقط، بل وت�سييد 
النظمة احلاكمة امل�ستبدة عليه يف وقت اعتقد كثري 
وخريات  ثروات  من  للعرب  توفر  ما  اأن  النا�س  من 
واح��ات  اىل  بلداننا  �سيحول  ذكية  وع��ق��ول  كبرية 
للعي�س الكرمي، ال ان املفاجاآت املفجعة امل�ستمرة يف 
كل يوم ت�سدمنا بتحول جمتمعاتنا العربية من بالد 
�سعوبها موحدة متفتحة العقول، اىل انظمة تقودها 
حكامها  م��ن  بع�س  ين�سق  باإمتياز،  متخلفة  �سلل 
الأمريكية  املخابراتية  الج��ه��زة  مع  كامل  ب�سكل 
ينكره  ل  اأم���ر  وه���ذا  وال�سهيونية،  والربيطانية 
هوؤلء احلكام ول يت�سرت عليه �سا�سة البيت الأبي�س 
و�سّناع الراأي، حيث اأ�سبح هذا الواقع �سورة متفق 
عليها بني هذه الدول، وعلى �سبيل املثال ل احل�سر 
تتعهد تلك النظمة العربية باللتزام مب�سّلمة اأن ل 
تتفوق على الكيان ال�سهيوين يف املجال الع�سكري، 
التفوق  يف  طهران  يف  امل��اليل  نظام  يد  تطلق  واأن 
هذه  عالقة  كانت  مهما  العربية  ال���دول  ك��ل  على 
اأن  ينبغي  القوة  ت�سل�سل  اأن  مبعنى  باأمريكا،  الدول 
ثانيا(  ال�سفوي  وبالكيان  اول  )باأ�سرائيل  ينح�سر 
ال�سقف  امل��اليل الق��رتاب من  اما حم��اولت نظام 
تخدم  دعائية  جعجعة  حم�س  فهو  )الإ�سرائيلي( 
امل�سروع الحتاليل للمنطقة العربية، كما لن ي�سمح 
لأي جي�س عربي مبجرد التفكري بتجاوز �سقف نظام 
املاليل يف ايران، حتى لو كانت تلك الدول العربية 
وال�سعودية،  كم�سر  وا�سنطن  مع  بتحالف  ترتبط 

وحل  ال��ع��راق  احتالل  ا�سباب  هنا  ن�ستذكر  ورمب��ا 
اخلطوط  ك��ل  ي��ت��ج��اوز  ان  ا�ستطاع  ال���ذي  جي�سه 
يف  امل��اليل  نظام  جي�س  على  ينت�سر  وان  احلمراء 
الكيان  قدرات  ي�ساهي  قويا  ندا  يكون  وان  طهران 

ال�سهيوين الع�سكرية. 
جعجعة فارغة بني نظام املاليل 

وال�صهاينة
»القناة  اأج��رت  املا�سية  القريبة  الي��ام  خ��الل 
العربية ال�12«، حوارا مطول مع يو�سي كوهني، رئي�س 
)املو�ساد(  ال�سهيونية  اخلارجية  املخابرات  جهاز 
ال�سابق، هو الأول بعد تركه من�سبه، وت�سمن توجيه 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادات  اإىل  عاجلة  ر�سالة 
ال�سرية  العملية  اأن  خاللها  من  اأو�سح  اإي��ران،  يف 
اخلا�سة باحل�سول على الأر�سيف النووي الإيراين 
ر�سائل  تت�سمن  كانت  طهران،  العا�سمة  قلب  من 
اإع��الن  اأن  كوهني  يو�سي  واأك��د  لالإيرانيني،  مهمة 
الإ�سرائيلية،  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  رئي�س 
عام  من  ني�سان  اأبريل/  �سهر  يف  نتنياهو،  بنيامني 
النووي  الأر�سيف  على  ب��الده  ح�سول  عن   ،2018
الإيراين خالل عملية �سرية، كان الهدف من ورائه 
عدة اأ�سباب، تتعلق باجلانب الإيراين، واأفاد كوهني 
خمرتقني،  الإيرانيني  اأن  اأول:  تعني  الر�سالة  ب��اأن 
الكذب.  ع�سر  انتهى  لقد  وثالثا:  نراكم،  وثانيا: 
الأر�سيف  اقتحام  بعملية  كوهني،  يو�سي  واع��رتف 
والذي  طهران،  العا�سمة  قلب  يف  الإي��راين  النووي 
كان موجودا داخل مقر يف اإحدى �سواحي طهران، 
واحتوى على اأ�سرار امل�سروع النووي الإيراين، وكيف 
مت تهريبه رقميا اإىل )اإ�سرائيل(، حتى قبل خروج 
نف�سه،  الإي��راين  الأر�سيف  مقر  املو�ساد من  عمالء 
اإيرانيني  واأن )ا�سرائيل( تقرتح على علماء نوويني 
اأرواحهم،  على  احلفاظ  بزعم  مهنتهم،  ا�ستبدال 

معاناتنا  ت���زداد  كعرب  علينا  مي��ر  ي��وم  ك��ل  يف 
التي  والفو�سى  الرتاجيديا  نتابع  ونحن  وماآ�سينا 
ا���س��ب��ح��ت ت���الزم ح��ي��ات��ن��ا ب��ك��ل حل��ظ��ة وه���ي فعال 
من  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  باملهزلة  تلخي�سها  ميكن 
المريكان  بني  حمبوك  واخ���راج  و�سيناريو  كتابة 
احلاكم  النظام  وذيلهم  وال�سهاينة  والربيطانيني 
جمموعة  متقن!!  بغباء  الدوار  وي��وؤدي  طهران،  يف 
الذين  الطفيليني  الكومبار�س  والذيول  العمالء  من 
اأعدتهم مطابخ خمابرات هذه الدول ليكونوا الداة 
الطيعة للتنفيذ احلريف لتدمري اأمة العرب وحتطيم 
�سعبها وجعله يدور يف فلك التخلف والفقر وفقدان 
الهوية بعد ان كان �ساحب احل�سارات املتقدمة يف 

العامل. 
و�سائل  تناقلت  املا�سية  القليلة  ال�سابيع  خالل 
تلقاها  التي  ال�سفعة  اخبار  العامل   بكل  الت�سال 
ورغم  ال�سباب  احد  من  ماكرون  الفرن�سي  الرئي�س 
على  بها  حكم  التي  والزوايا  النظر  وجهات  تباين 
احلادثة ال انني �سراحة اأعجبت بالطريقة الذكية 
مع  الفرن�سية  القانونية  اجلهات  بها  تعاملت  التي 
على  )العتداء  التهمة  وكانت  الواقعة  بطل  ال�ساب 
حكم  الفرن�سي  الق�ساء  ان  وي��ب��دو  ع��ام(  موظف 
هذه  لذكر  دفعني  وال��ذي  �سراحه،  اطلق  ثم  عليه 
احلادثة لي�ست الزوايا املتباينة وقد تكون متناق�سة 
ح�سب  الت�سال  و�سائل  ت�ستخدمها  ما  ع��ادة  التي 
ان  جميعا  علمنا  ه��و  حفزين  ال��ذي  ب��ل  اجنداتها 
اغلب القوانني املعا�سرة املعتمدة يف كثري من الدول 
الفرن�سية  القوانني  العربية( م�ستنبطة من  )ومنها 
القوانني  اول  و�سعوا  اج��دادن��ا  ان  احلالية،)رغم 
للب�سرية قبل ع�سرة اآلف �سنة يف بالد الرافدين من 
م�سلة قوانني اور منو الوىل والثانية اىل حمورابي..

الخ(. 
التخلف مفرو�ض علينا

العربية  النظمة  من  كثري  تخلف  عالمات  من 

الــــصــــورة الـــمـــأســـاويـــة لــوطــنــنــا الــعــربــي
السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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ليجدوا  �سباح  ذات  يفيقوا  اأن  اللبنانيون  توقع  ال�سفينة،  قيادة  ت�سلمت  منذ 
الفري�سيني مطرودين من الهيكل، وليجدوا اأن الجتار بالقانون وا�ستخدامه لتنفيذ 
القانون �سواء، فال �سيد ول  اأمام  اأنهم  املاآرب والأغرا�س قد بطل نهائيًا، وليجدوا 

م�سود..
امل�ستمرة على العالم، قبل و�سولك اىل  بناء على الطاللت  اأملناه  الذي  هذا 
�سدة الرئا�سة، ومن خالل كل الطروحات التي اأمتعنا بال�ستماع اىل م�سامينها، تيار 
»ال�سالح والتغيري« الذي حتدثتم با�سمه طوياًل قبل ت�سليم »راياته« لل�سهر املدلل 

»األي�س ال�سهر م�سند ال�سهر«؟
ولكن، بعد انق�ساء هذه املدة، ات�سح ان كل الذي جرى على ال�ساحات اللبنانية 
لي�س اإل رد فعل على ا�ستهتار ا�ستفحل كالوباء، بعد اأن تيقن املواطنون اأن كل الكالم 
الذي �سيق �سابقًا حول اإ�سالح منتظر، وتغيري مطلوب، قد مت تنا�سيه، بعد الدخول 
يف لعبة ال�سلطة والإم�ساك مبفا�سل الدولة، واأن الفرتة التي انق�ست قد مت ت�سيريها 
امل�سكو منها مل تبق على ما هي عليه، بل  الأو�ساع  واأن  بال�سم�سرات واملح�سوبيات، 

ازدادت �سوءًا وتعرثت م�سريًا... وهي ت�سري نحو الأ�سواأ يومُا بعد يوم..
لقد ارتفعت الكثري من الأ�سوات على مدى ال�سنوات الأربع ونيف التي انق�ست من 
عهدكم، حتذر وتنذر باأن البيت يحرتق، واأنه معر�س للمزيد اإذا مل تتم املبادرة للبدء 
باإطفاء ما طاولته النار يف اأجزائه املختلفة، ومع ذلك، مل جتد هذه التحذيرات اآذانًا 
�ساغية، ومل يتقدم م�سوؤول من املحيطني بكم للعمل على اتخاذ الجراءات ال�سرورية 
لتجهيز فريق يتوىل اإخماد النريان، بل كان اجلميع يعمل على ازدياد ا�ستعالها بدًل 
من ال�سعي لإطفائها... ومل تق�س املروءة عند اأحدهم، اأيًا يكن، للعمل على احليلولة 
دون ا�ستمرار ا�ستعالها وتوهجها... حتى بعد ماأ�ساة اإنفجار مرفاأ بريوت وما نتج عنه 

من ماآ�سي اأ�سابت كل بيت يف لبنان. 
من ي�ستطيع القول اأن النا�س يحكمون بالقانون اليوم؟؟

من ي�ستطيع القول اأن �سمائر امل�سوؤولني يف يقظة؟؟؟
من ي�ستطيع القول اأن هيبة احلكم يف لبنان م�سانة؟؟؟

يف عهدك، �سّخرت القوانني خلدمة ال�سلطة واملت�سلطني من احلاكمني واأزلمهم 
واأن�سارهم واأذنابهم!.. ولقد �سقط العهد اقت�ساديُا واجتماعيُا وعلى كل امل�ستويات 
العي�س  مقومات  اأدن��ى  على  احلفاظ  ويف  القانون،  تطبيق  امتحان  يف  �سقط  كما 

الكرمي!..
يرحم  ل  والتاريخ  امل�سوؤول..  واأنت  العهد...  هذا  اأفل�س  لقد  ذلك،  كل  على  بناء 

املتخاذلني...!؟

الى رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون

أ. مايز األدهمي

من زاويتي

حتى ل تتكرر واقعة اغتيال العامل النووي الإيراين، 
حم�سن فخري زاده، معهم.

حتطيم الفرد واملجتمع
جمتمعاتنا  �سد  ي�ستخدم  ال��ذي  ال�سيناريو  ان 
العربية ي�ستهدف ا�سعاف الدول وتفجري الكراهية 
وهوية  هيبة  وت��دم��ري  ال��واح��د  ال�سعب  اب��ن��اء  ب��ني 
مناهج  وت�سويه  والأطفال،  الن�ساء  وترويع  ال�سعب 
قيم  كل  وهدم  وذاكرتهم،  تاريخهم  حياتهم وحمو 
وبناء  ال�سليمة،  الجتماعية  والعالقات  الت�سامن 
نظام احلواجز املادية والنف�سية والدينية، و�سيطرة 
وقلب  املجتمع وحرف  افراد  الرتياب واخلوف بني 
املقايي�س بحيث ي�سبح املتعلم جاهاًل وا�سكاته عن 
قول احلقيقة، والنبيل العفيف غبيا لأنه ل ي�سارك 
الل�س منوذجًا  والنهب، وي�سبح  العامة  الوليمة  يف 
التي  التناق�سات  من  وغريها  منحرفًا،  وال�سريف 
ال�سوية  وال�سيا�سية  الأخالقية  القيم  قلبت منظومه 

ل�سالح نقي�سها.
�ص�رة االن�صان العربي

والقلق  والكاآبة  والياأ�س  الغ��رتاب  م�ساعر  ان 
النا�س  بني  �سائدة  ظاهرة  هي  ال�سلبية،  وامل�ساعر 
الذين تنقلب اأ�س�س حياتهم ب�سورة عا�سفة، وي�سعر 
النا�س الذين يعرفون بع�سهم قبل �سنوات انهم يف 
لأن هوؤلء خدعوا  لي�س  بع�س،  احلقيقة غرباء عن 
بع�سهم كما يلوح يف ال�سطح ويتم كل ذلك من خالل 
اجلميع  نظرة  تغيري  تهدف  من�سقة  خطط  تطبيق 
للمجتمع  ال�سا�سية  ال�س�س  تدمري  واىل  للحياة 

بوح�سية. 
ان ما حتقق خالل حقبات التاريخ القريب، من 
خ��راب وم��ن احل��روب وال��دم��ار والره���اب والنهب 
القيم واملفاهيم واملعتقدات وحتى كثري من  وتغيري 
الغا�سب  التمرد  التي جعلت نزعات  �سلوك الفراد 
من احلكومة، وم�سرع الع�سرات او ما ينتج ب�سبب 
الر�سوة  انت�سار  وك��ذل��ك  طبيعيا  ام���را  الره����اب 
ب�سوؤون  ال�سافر  الجنبية  ال��دول  وتدخل  وال�سرقة، 
بلداننا، وت�سرد املاليني من مناطق النزاع وهجرة 
وما  العربي،  ال��وط��ن  ح��دود  خ��ارج  منهم   ماليني 
رافقها من ماآ�سي ان�سانية كل ذلك وبع�س النظمة 
يجري  ما  بينما  دميقراطية،  انظمة  باأنها  تت�سدق 
الع�سوية  البنية  تدمري  اأعرا�س  كونه  عن  يخرج  ل 
الداخلي  ال���س��ا���س  وزع��زع��ة  ورواب��ط��ه،  للمجتمع 
وت�ستنزف  متنقلة،  عاهة  اىل  وحتويله  لالإن�سان، 
ثرواتنا وت�ستباح مئات الآلف من ابنائنا يف حروب 
داخلية متهد يف جمملها  لتمزيق جمتمعاتنا العربية 
املوحدة وهذا هو جوهر م�سروع  الفو�سى اخلالقة 

وال�سرق الو�سط اجلديد. 

    رئي�س حترير جريدة الإن�شاء � طرابل�س لبنان
    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية � كلية الإعالم
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

ي�سمى  اأر�س معينة  ب�سري على  لي�س كل جتمع 
التي  الب�سرية  اجلماعة  تلك  ه��و  ال�سعب  �سعبا، 
اإ���س��ت��ق��رت على اأر����س حم���ددة ردح���ا ط��وي��ال من 
من  تن�ساأ  بحرية..  بينها  فيما  فتفاعلت  ال��زم��ن 
الإن��ت��م��اءات  ح��دود  تتجاوز  رواب���ط  التفاعل  ه��ذا 
حزبية  كانت  �سواء  اجلماعة،  تلك  لأفراد  ال�سيقة 
او طائفية او مذهبية او مناطقية اأو �سخ�سانية او 
تلك  ابناء  ت�سد  امل�سرتكة  الروابط  هذه  م�سلحية. 
حلمة  وت�سكل  بع�سهم  اإىل  الب�سرية  اجلماعات 
الفئوية  اأو  الفردية  متايزاتهم  من  اأرق��ى  بينهم 
اخلا�سة. هذه الرابطة ال�سامية التي تعلو على كل 
وطنية.  امل�سماة  تلك  هي  املحلية  الأخرى  الروابط 
احلفاظ  ملقت�سيات  اأو  الوطنية  لهذه  ال���ولء  اأم��ا 
عليها يف الظروف املتغرية املتقلبة،  فهو ما ي�سمح 
اجلماعة  تلك  اإرت��ق��اء  على  تربهن  اأن��ه��ا  بالقول 
على  ق���ادرا  فيكون  �سعب؛  م�ستوى  اىل  الب�سرية 
ب�سفته  وج��وده  او  حياته  على  التحديات  مواجهة 
فئوية. تكتالت  اأو  اأف���راد  جمموعة  ولي�س  �سعبا 
وهل  احل���ايل؟  لبنان  على  ه��ذا  ينطبق  فهل 
مو�سوعية  مراجعة  اإن  �سعبا؟  اللبنانيون  ي�سكل 
العقود  خالل  لبنان  يف  واحلياة  الأح��داث  لوقائع 
معاناة  هي  كم  تو�سح  اأن  ميكن  املا�سية  الثالثة 
ب��الأح��رى  اأو  اإبتعادهم  جلهة  عميقة  اللبنانيني 
حرمانهم  اأو  واحدا  �سعبا  يكونوا  اأن  عن  اإبعادهم 
ك��ذل��ك. ي��ك��ون��وا  اأن  امل��و���س��وع��ي��ة  امل���ق���درة  م���ن 
يعاين  الراهنة حيث  اللحظة  انطلقنا من  واذا 

مت�سابكة  م��ت��ع��ددة  ك��ث��رية  م�سكالت  اللبنانيون 
للغاية  بائ�سة  لبنان  يف  احل��ي��اة  جعلت  متنوعة 
�سبه  اإىل  متحولة  البعيد  ال���وراء  اىل  ع��ادت  وق��د 
اللبنانيني  تذكر  مفجعة  بدائية  حياة  اإىل  اأو  حياة 
�سنوات  خ��الل  والفقر  وال��ب��وؤ���س  املجاعات  ب��اأي��ام 
برلك. ب�سفر  �سمي  وم��ا  الأوىل  العاملية  احل��رب 
ك�����ل ح�����دود  ف���������س����اد جت���������اوز  ل����ب����ن����ان  يف 
امل���ق���درة ع��ل��ى ال��ق��ب��ول وح��ت��ى جم����رد ال��ت�����س��ور
متعددة  والف�ساد  ال�سوء  بالغة  �سلطة  لبنان  يف 
ل  ك��م��ا  ح�����س��اب  اأي  ل��ل��وط��ن  حت�سب  ل  الأ����س���الع 
انها  لدرجة  قيمة  اأو  اإعتبار  اأي  لالإن�سان  حت�سب 
�سرقت مدخراته جهارا نهارا دون اأي �سعور بذنب.
ول  كهرباء  ل  اأن  الم��ر  به  و�سل  اللبنان  ه��ذا 
دواء ول وقود، البلد الذي يتباهى م�سوؤولو ال�سلطة 
على  بالركوب  والتفاخر  الن�سان  با�ستحمار  فيه 
وحوا�سيه  ن��وا���س��ي��ه  واإم��ت��ط��اء  وت�����س��خ��ريه  ظ��ه��ره 
مثال  الطاقة  وزي��ر  جعل  حدا  بلغ  وتف�سيال  جملة 
ي��دع��وه��م ل��رك��وب احل��م��ري، ل��ريك��ب ه��و و���س��ارق��و 
ل��ب��ن��ان وام����وال ن��ا���س��ه واأه���ل���ه؛ ي��رك��ب��ون حقدهم 
اخلا�سة والطائرات  بال�سيارات  بالتنقل  ويتنعمون 
املتدهور  امل��زري  الواقع  هذا  بكل  اللبنان  هذا 
مثيل  ل  التي  ال�سلطة  يف  البجاحة  وه��ذه  املنهار 
���س��اأن  ذات  �سعبية  ف��ع��ل  ردات  ي�����س��ه��د  ل  ل��ه��ا؛ 
الذي  الأم��ر  ل��ه،  الت�سدي  اأو  ال��واق��ع  ه��ذا  ترف�س 
�سعب؟  لبنان  يف  هل  امل��وؤمل:  الت�ساوؤل  ذلك  يطرح 

كما  الكبري  لبنان  دول��ة  تاأ�سي�س  اإىل  بالعودة 
�سلطات  ان  جن��د  ع��ام،  مئة  قبل  اآن���ذاك  اأ�سميت 
اأ�س�ست  التي  هي  املنطقة  على  الفرن�سي  النتداب 
تلك الدولة بعد ان كانت عبارة عن حمافظة جبل 
القائم  الطائفي  املت�سرفية  نظام  يحكمها  لبنان 
تاأ�سي�س الدولة مت  على ثنائية مارونية درزية. ومع 
ت�سنيع نظام للمحا�س�سة الطائفية واملذهبية جرت 
عمليات تهيئة قواه الب�سرية واأدواته املحلية يف فرتة 
الحتالل املبا�سر بني احلربني العامليتني؛ فت�سلمت 
ال�ستقالل. اإ�سمي  ما  بعد  ما  مرحلة  يف  ال�سلطة 
وقوانني  ت�سريعات  تر�سيم  تلك  ال�سلطة  تولت 
واإجراءات عمالنية من �ساأنها تثبيت فعاليتها والأهم 
حتويل جمتمع اللبنانيني اىل جمتمع مفكك ل يرتقي 
لي�سكل �سعبا له رابطة وطنية جامعة وذلك حتى ل 
ي�سكل يف يوم من اليام خطرا على ال�سلطة والنفوذ 
منها. وي�ستفيد  ويحميها  ي�سغلها  ال��ذي  الجنبي 
اللبنانيون  ح��اول  التي  ال��وح��ي��دة  امل��رة  كانت 
وموؤ�س�سات  قانون  يحكمها  دول��ة  بتاأ�سي�س  البدء 
املحا�س�سة  نظام  من  للخروج  فعلية  بداية  لتكون 
القرن  خم�سينات  اواخ���ر  يف  املذهبية  الطائفية 
ال��ع�����س��ري��ن و���س��ت��ي��ن��ات��ه ي���وم ح��ك��م ل��ب��ن��ان ال��ل��واء 
روؤي��ة  اإىل  م�ستندا  �سهاب  ف��وؤاد  ال�سريف  النزيه 
م�سر  كانت  يوم  موؤهلة  م�ساعدة  ايجابية  عربية 
وك��ان  ح��ر  ع��رب��ي  نه�سوي  م�����س��روع  ذات  ع��رب��ي��ة 
ال��ع��رب. اح����رار  ل��ك��ل  رم���زا  عبدالنا�سر  ج��م��ال 
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يحدثنا التاريخ عن مواقف �سعوب اأذهلت العامل بحبها لوطنها 
ال�سعب   مواقف  لوجدنا  احلديث  للتاريخ  عدنا  فلو  عنه،  والدفاع 
اليوغ�ساليف بقيادة جوزيف بروز تيتو وكيف حارب املحتلني دفاعا 
عن الوطن ويف وطننا العربي هناك الكثري من ال�سواهد التي تعرب 
اروع  ال�سقيق  �سعب اجلزائر  فقد �سرب  لوطنه  ال�سعب  عن حب 
حتى  اجلزائر  عن  والدفاع  الفرن�سي  ال�ستعمار  ملكافحة  الأمثلة 
�سهيد،  املليون  ببلد  و�سمي  �سهيد  مليون  لذلك  وقدم  ال�ستقالل 
وكذلك وقف العراقيون يف مواجهة ال�ستعمار الربيطاين يف ثورة 
الع�سرين التحريرية و�سرب اروع الأمثلة بالنتماء للعراق الوطن 
ي�سرب  الفل�سطيني  �سعبنا  زال  ول  واملحتلني  الغزاة  اطماع  امام 
يوميا اروع الأمثلة يف الدفاع عن ق�سيته الوطنية �سد ال�سهاينة.

  فحب الوطن ل ولن يتقدم عليه ولء ملذهب اأو طائفة اأو قومية 
واذا كانت هذه �سور الدفاع عن الأوطان فهي يف الوقت نف�سه �سور 
احلب لهذه الأوطان وحب الأوطان له اأ�سكال عدة و�سور عديدة. 

فالعامل الذي يعمل باإخال�س يحب وطنه والفالح الذي يزرع 
ليوفر القوت للنا�س يحب وطنه و�سعبه واملدر�س الذي يخل�س يف 
تعليم طلبته يحب وطنه اأي�سا ول ير�سى كل عربي اأ�سيل ان مي�س 

الأذى وطنه وهكذا كل اأفراد املجتمع ومن كافة فئاته. 
ولكننا جند اأن هذا احلب �سعف اأو فرت لدى النا�س ومل نعد 
نراه يف �سلوك وت�سرف الكثريين وبدى كاأن اآخر ما يفكر به هو 
الوطن واخذت الكثري من امل�سميات تتقدم على الوطن يف الولء 
وهي لعمري مهما كرب �ساأنها فال ترتقي اإىل مكانة الوطن وقد�سيته 
وغابت عن بال الكثريين عبارة )حب الوطن من الميان( ولرنى 
الأمريكي  الرئي�س  قرار  على  ردا  ال�سيني  ال�سعب  فعل  ما  فقط 
من  النقال  الهاتف  اجهزة  ا�سترياد  مبنع  ترامب  دولند  ال�سابق 
ال�سني، مل يفعل ال ما يعرب عن وطنيته وحبه لبالده فقد جتمهر 
ماليني ال�سينني اأمام  ال 600 حمل للوجبات ال�سريعة الأمريكية 
)ماكدونالد( وهم يرددون الن�سيد الوطني ال�سيني وقاطعوا هذه 
الوطني  بالقت�ساد  ي�سر  ال��ذي  ترامب  ق��رار  على  ردا  املطاعم 

ال�سيني.  
بال�سكوت  ولي�س  لبلدانها  حبها  عن  ال�سعوب  تعرب  هكذا  اإذن 
مب�سالح  ت�سر  اعمالهم  باتت  والذين  والفا�سدين  الف�ساد  على 

الوطن وال�سعب فلنتعلم حمبة الأوطان لأنها من الإميان.
وال��ع��م��الء وخ��دم��ة الج��ن��ب��ي هذه  الأوط����ان  فهل يعي خ��ون��ة 

احلقيقة؟

أ.علي الزبيدي

عندما يكون 
حب الوطن 
من اإليمان 

في الصميم

�شحفي من العراق

لل�سباب  ملتقى  فكانت  اللبنانية  اجلامعة  تاأ�س�ست  املرحلة  تلك  وه��ج  وحت��ت 
يتخطى  وطني  لبناين  وعي  ت�سكل  بداية  فكانت  والطوائف  املناطق  كل  من  اللبناين 
واعية  �سبابية  اأحزاب وطنية وحركات  واملذهبية. ظهرت  الطائفية  الإنعزالية  حدود 
اللبناين  املجتمع  بنية  بتغيري يف  تعد  كلها  واإجتماعية كانت  ون�سالت مطلبية وطنية 
ق�ست  ما  �سرعان  ولكن  املذهبي.  والتقوقع  الطائفية  الإنعزالية  قيود  تخطيه  وبداية 
عليها احلرب اللبنانية �سنة 1975 لتعود المور اىل التاأزم الداخلي والتقاتل البغي�س.
�سلطة وطنية  وبناء  لبدء مرحلة جديدة  اللبنانيون  وتهياأ  انتهت احلرب  وعندما 
م�ستفيدين من درو�س احلرب وماآ�سيها الفظيعة، كان تدخل النظام ال�سوري باملر�ساد 
اأدوات  كانت  التي  وامليلي�سيوية  احلزبية  القوى  فر�س  فاأعاد  نظام جديد  بناء  ليمنع 
كانت.  مما  باأقوى  واللبنانيني  لبنان  على  وتت�سيد  ال�سلطة  لتت�سلم  الأهلية  احل��رب 
قائما. ك��ان  ما  كل  من  وتقوقعا  اإنعزالية  اأك��رثا  اإنق�سامية  وحركات  اأح��زاب��ا  وان�سا 
حملية  م�سالح  تعاظمت  املنحى؛  ذلك  يف  �سرفت  التي  ال�سخمة  الم��وال  ومع 
تاأثريية  ق��وة  فيه  وت�سخ  منه  ت�ستفيد  ال��واق��ع  ب��الأم��ر  مذهبيا  مرتبطة  ا�سحت 
باملال  ت�سرتى  وال��وزاري��ة  النيابية  املقاعد  �سارت  حتى  امل��ال  دور  وتعاظم  بالغة، 
ال��دوائ��ر  بتلك  اللبناين  الإع����الم  واإل��ت��ح��ق  اأي�����س��ا،  الع�سكرية  ال��رت��ب  بع�س  كما 
املذهبية.  والنعزالية  التقوقع  تر�سيخ  يف  بفعالية  لي�ساهم  املذهبية  ومنظومتها 
موالية  ميلي�سيات  ب�سعود  لبنان  من  ال�سوري  المني  النظام  خ��روج  ترافق  ثم 
الإيراين حتت واجهة �سعارات تعبوية خمادعة، فاأ�سبحت ذات نفوذ كبري  للم�سروع 
اإ�سافة  فكانت  ومتكينها  اإظهارها  يف  الأجنبي  النفوذ  فعاليات  كل  �ساهمت  ب�سرعة 
نوعية جديدة اأكرث حدة وخطورة مما �سبقها يف اإجتاه تر�سيخ الإنعزاليات الطائفية 
واملذهبية ولكن بالإ�سافة اىل ذلك م�سادرة قدرة اللبنانيني على الفعل باإجتاه وطني 
توحيدي ومنع اأية اآمال بالتحول اىل �سعب له اآمال وتطلعات م�سرتكة ت�ستطيع النهو�س 
به وحت�سني م�ستوى ادائه ومقدرته على حتدي الواقع الفا�سد. اجلديد هذه املرة ان هذا 
يتم حتت تهديد ال�سالح ووعيد الثاأر والإنتقام والردع بالقوة، وهو ما ح�سل اأثناء ت�سدي 
ميلي�سيات اإيران اللبنانية لل�سباب اللبناين الذي اإنتف�س بداية من 17 ت�سرين 2019. 
وهو ما اأدخل لبنان يف نفق جديد اأكرث ق�ساوة وظالما وتخلفا ل�سباب اأهمها اأن �سلطة 
املحا�س�سة املاأجورة الفا�سدة اأ�سبحت حتت احلماية الأمنية للم�سروع الإيراين املبا�سر.
لل�سلطة  الإيرانية،  ثم  اول  ال�سورية  الرعايتني  لكال  الأجنبي  النفوذ  رعاية  اأما 
ما  هزالة  تفاقما  الأم���ور  يزيد  الأي���ام.  من  ي��وم  يف  تتوقف  فلم  الفا�سدة  اللبنانية 
الدولية  بالرعايات  واإلتحاقها  بل  الفاقع  ووهنها  وطنية  اأح��زاب��ا  ي�سمى  يوما  ك��ان 
والي�سارية  النا�سرية  با�سمائها  الح���زاب  على  ه��ذا  ينطبق  ذات��ه��ا،  والإقليمية 
امل���رتدي. ال��واق��ع  الأم���ر  �سمات  م��ن  كثري  ت��ربي��ر  اإىل  اأي�����س��ا  فتحولت  وال��دي��ن��ي��ة، 
لهذه ال�سباب جميعا يبدو عجز اللبنانيني ال�سرفاء - وهم كثريون - الراف�سني 
لالأمر  اإ�ست�سلموا  وكاأنهم  فيبدو  وتغيريه  لرف�سه  التحرك  ع��ن  ال��راه��ن،  للواقع 
جتعلهم  تب�سيطية  ترقيعية  بحلول  ف���ردي  خ��ال���س  ع��ن  يبحثون  ف��راح��وا  ال��واق��ع 
اأمل  الأف��ق  يف  يبدو  ل  لهذا  والتبعية.  والإن��ح��الل  والتدهور  الف�ساد  مع  يتاأقلمون 
اللبنانيني. معظم  يرف�سه  قائما  اأم���را  يغري  فاعل  لبناين  �سعبي  بتحرك  واع��د 
اأي�سا  والهجرة  الواقع،  مواجهة  من  الهروب  اأب��واب  اأحد  بالهجرة  التفكري  ولعل 
اللبنانيني يف هذا الإجتاه لتقليل  خيار لبناين متميز من زمان بعيد، وال�سلطة تدفع 
املنطقة. كل  على  اأك��رب  ب�سهولة  الإ�سرائيلي  العدو  ل�سيادة  حت�سريا  ال�سكان  ع��دد 
تفكيك  يف  الدولية  بالرعاية  جنحت  التي  اللبنانية  التجربة  هذه  من  اإنطالقا 
فردي؛ وحتويله  واإب��داع ومتيز  وثقافة  وذكاء  علم  فيه من  ما  بكل  اللبنانيني  جمتمع 
اإىل قوى اإجتماعية متناحرة لت�سارب ولءاتها وت�سارب م�ساحلها الفئوية ال�سيقة؛ 
التجربة  هذه  تعميم  على  تعمل  العربي،  للوجود  املعادية  الجنبي  النفوذ  قوى  فاإن 
الآخر. وما مل يقم عمل عربي موحد  تلو  العربية، واحدا  البالد  باقي  اللبنانية على 
م�سرتك ملواجهة هذه امل�ساريع وادواتها املحلية وك�سف اأ�ساليبها وردها ف�سوف تزداد 
اأمور البالد تدهورا و�سوءا، خطر يطال اجلميع ويهدد وجودهم، فماذا نحن فاعلون؟ 
 طبيب و كاتب عربي
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السياسة

أ.نسيم قبها

ثالثة  عن  ال�ستار  الرابعة  ال�سلطة  اأزال��ت 
ال�سمنية  املحاور  هي  كانت  رئي�سة،  عناوين 
الناعم  الأمريكي  الرئي�س  للقاءات  والفاعلة 
ال�سبع«  »جمموعة  دول  زع��م��اء  م��ع  )ب��اي��دن( 
و«ال��ن��ات��و« وق����ادة ال����دول الأوروب����ي����ة: الأم���ن 

والقت�ساد وامل�ساألة الدميقراطية.
�سطح  على  ك��ان  اأن��ه  خافيا  يكن  مل  طبًعا   
عن  العادة،  فوق  من  احلديث  اللقاءات،  هذه 
جائحة كورونا وق�سية املناخ والتعاون الثنائي، 
البحث  بجدية  املتابعني  تقنع  مل  عابر  ب�سكل 
فيها، باعتبار اأن الهدف الأ�سا�س لإدارة بايدن 
الإع��الم  و�سائل  �سلطت  كما  املرحلة  ه��ذه  يف 
اأمريكا  اأ�سدقاء  ح�سد  هو  املطلعة،  الأمريكية 
منذ  امل��ق��ّررة  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية  خلف 
اأكرث من عقٍد من الزمن، والتي تعترب )ال�سني 
املناف�سان لأمريكا يف  ورو�سيا(هما اخل�سمان 
اأمريكيا  قرنا  يكون  حتى  اجلديد،  القرن  هذا 
خال�سا، بعدما ا�ستطاعت الوليات املتحدة اأن 
الع�سرين  الثاين من القرن  جتعل من الن�سف 

قرًنا اأمريكًيا يف جمالٍت خمتلفة.
)التابعني(  احللفاء  مع  العالقات  ترتيب 
اأولية  هو  »الناتو«  واأع�ساء  الأوروبيني  لأمريكا 
مهّمة لإدارة بايدن بعدما توّترت هذه العالقات 
يف فرتة حكم الرئي�س املزاجي ال�سابق دونالد 
�سعي  يف  الأوروبيني  دور  لأهّمية  نظرًا  ترامب، 
وا�سنطن لتقلي�س وتخفي�س حجم منّو الدورين 
باأ�سره،  العامل  م�ستوى  وال�سيني على  الرو�سي 
ولذلك،  الأوروب��ي��ة.  ال��دول  بع�س  مع  فيه  مبا 

دفعت اإدارة بايدن باجّتاه جعل القمم الأمريكية 
الأوروبية الأخرية وكاأّنها وقفة ت�سامن م�سرتكة 
�سيا�سات  �سّد  البعيدتني  الأطل�سي  �سّفتْي  بني 

وممار�سات �سينية ورو�سية متقاربة.
لتعزيز  الآن  »الأم��ن« هو احلافز  اإن عنوان 
املجاورة  ال�سرقية  اأوروب��ا  املهمل يف  الناتو  دور 
هو  »القت�ساد«  وع��ن��وان  الحّت��ادي��ة.  لرو�سيا 
»البنى  وت��ط��وي��ر  الأخ�����س��ر«  »امل�����س��روع  خ��ل��ف 
التحتية« لبايدن، اإ�سافًة اإىل ما جرى احلديث 
الأخرية  الأوروبية  الأمريكية  اللقاءات  يف  عنه 
يراد  وما  النامية،  ال��دول  م�ساعدة  اأهّمية  من 
و�سيطرة  �سطوة  لتكري�س  امل�ساعدات  هذه  من 
ال�سني  هو  امل�ستهَدف  بينما  عامليا،  �سام  العم 
هذه  يف  بكني  حكومة  به  تقوم  وم��ا  ال�ساعد، 
واإع���ادة  عمرانية  م�ساريع  م��ن  ومعها  ال���دول 
ُيعرف  ب��ات  ومب��ا  فيها،  التحتية  البنى  ب��ن��اء 
على  القائم  اجلديد«،  احلرير  »طريق  با�سم 

الإقت�ساد وامل�ساعدات امل�سروطة.
اأّما عنوان »امل�ساألة الدميقراطية« فهو �سالح 
ال��ولي��ات  ا�ستخدمته  م�ستمر،  جديد   � ق��دمي 
الباردة مع  املّتحدة وما زالت يف فرتة احلرب 
اإعادة  وا�سنطن  وتريد  ال�سيوعي”  ”املع�سكر 
ورو�سيا  ال�سني  مواجهة  يف  الآن  ا�ستخدامه 
من  هناك،  و�سوائبها  احلكم  مركزية  م�ستغلة 
خالل الرتكيز على اأّن القت�ساد ال�سيني ينمو 
ويتقّدم ب�سكٍل �سريع ب�سبب ت�سخري اليد العاملة 
ال�سينية دون احرتام ومراعاة حلقوق الإن�سان 
الأعمار  حيث  من  ال�سّحية  العمالة  و�سروط 

اللعب  يعني  ما  الأجور،  وقيمة  العمل  و�ساعات 
يف ال�ساحة ال�سينية على وتر احلقوق الفردية.
 وعلى اجلانب الرو�سي، فاإّن »الدميقراطية« 
اّتهام  يتّم  م��ا  خ��الل  م��ن  مو�سكو  الآن  تطال 
ال��رئ��ي�����س ب��وت��ني ب��ه م��ن م�����س��وؤول��ي��ة ع��ن قتل 
دوٍل  انتخابات  يف  ت��دّخ��ٍل  وم��ن  ل��ه  معار�سني 
العاملي  الإع�����الم  ت�سخري  ي��ت��م  ك��م��ا  اأخ�����رى، 
لتبيان �سيطنة بوتني يف التعامل مع املعار�سة، 

لت�سويقها دوليا �سغطا ومنفعة.
»املع�سكر  انهيار  على  م�ست  عاًما  ثالثون 
لعقوٍد  ت��ق��وده  رو�سيا  كانت  ال��ذي  ال�سيوعي« 
مل  لكن  وار�سو،  حلف  انتهى  ولقد  الزمن،  من 
ينتِه معه حلف الناتو الذي �سقط مرّبر وجوده 
العك�س،  على  بل  ال�سوفييتي،  الحّت��اد  ب�سقوط 
فقد متّدد الناتو من اأوروبا الغربية التي كانت 
ميدانه الأ�سا�سي اإىل عّدة دول يف �سرق اأوروبا 
العا�سمة  وحت��ّول��ت  الحّت��ادي��ة،  رو�سيا  جت��اور 
ا لأن�سطته  البولندية وار�سو اإىل مركز مهّم جدًّ
وخططه الع�سكرية، ما يعني الزحف الأمريكي 
ع��ل��ى ح����دود رو���س��ي��ا ب��ع��دم��ا و���س��ل اوك��ران��ي��ا 

واخواتها.
ال��ع��امل  دول  اأو  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����دول  ل��ك��ّن 
الوليات  يف  راأ�سه  بج�سٍم  اأ�سبه  الراأ�سمايل، 
يح�سل  وحينما  وا�سنطن،  ودماغه يف  املتحدة 
كله  اجل�سم  ف���اإّن  ال��دم��اغ  ه��ذا  يف  عطب  اأي 
العام  يف  اقت�ساديًّا  ذلك  حدث  وقد  ينعطب. 
ب�سبب  الأوروب��ي  القت�ساد  اهتّز  حينما   2008

إســــــــــــراتــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــة اإلحــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــواء الـــــــــنـــــــــاعـــــــــمـــــــــة
ــبـــــع ــ ــــسـ قـــــــــــــــــــراءة فــــــــــي مــــــــخــــــــرجــــــــات مــــــجــــــمــــــوعــــــة الـ
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العراق  على  احل��روب  ونتائج  املّتحدة  ال��ولي��ات  يف  املالية  الأزم���ة 
واأفغان�ستان. ثّم عانت اأوروبا من اأزماٍت �سيا�سية واجتماعية ب�سبب 
للعن�سرية  انتعا�س  ومن  اأجندة  من  وا�سنطن  عليه  كانت  ما  ا  اأي�سً
ترامب.  دونالد  حكم  فرتة  خالل  املّتحدة  الوليات  يف  وال�سعبوية 
ق��ّوًة  وال�سني  الحّت��ادي��ة  رو�سيا  ازدادت  بينما  كّله  ذل��ك  وح��دث 

وانت�ساًرا يف قاّرات خمتلفة ويف ف�سائها احليوي.
الأمريكية  الإمرباطورية  لدور  متدّرًجا  هبوًطا  �سهد  العامل  اإّن 
�سنوات  الع�سر  يف  وال�سني  رو�سيا  ل��دور  ملحوظ  ت�ساعٍد  مقابل 
الأخ����رية، وم��ا ح��دث وي��ح��دث م��ن ت��وّت��ر وخ��الف��ات، ب��ني ال��ولي��ات 
بعدها  ت�سفو  عابرة  بغيوم  لي�س  وال�سني،  رو�سيا  من  وكلٍّ  املتحدة 
ا، ما ن�سهده من اأزمات  العالقات بني هذه القوى الكربى. لكن اأي�سً
اأقطاب  بني  جديدة  ب��اردة  بحرٍب  لي�س  البلدان  هذه  بني  �سيا�سية 
تهديدات  على  قامت  الع�سرين  القرن  يف  الباردة  احل��رب  دولية. 
با�ستخدام ال�سالح النووي )كما حدث يف اأزمة �سواريخ كوبا مبطلع 
يف  الثالث  العامل  دول  يف  مدّمرة  �ساخنة  حروب  وعلى  ال�سّتينات( 
�سياق التناف�س على مواقع النفوذ، وهي حالت بعيدة كّلها الآن عن 
واقع الأزمات الراهنة بني وا�سنطن وكلٍّ من مو�سكو وبكني. فاأولوّيات 
رو�سيا وال�سني والوليات املّتحدة الآن هي م�ساحلهم املبا�سرة، اإذ 
رغم التباين واخلالفات القائمة حاليًّا بني عوا�سم الأقطاب الدولية 
حكوماتها  بني  ال�سراع  اإبقاء  على  يحر�س  جميعها  ف��اإّن  الثالثة، 
ًة يف ظّل ال�سغط الأوروبي العامل يف  م�سبوًطا ب�سقٍف حمّدد، خا�سّ

هذا الجّتاه.
والقت�ساد  )الأم��ن  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية  عناوين  اأّن  ويبدو 
والدميقراطية( يف مواجهة ال�سني ورو�سيا هي اأي�سًا حاجة اأمريكية 
كعناوين اأجندة داخلية لإدارة بايدن. فالوليات املّتحدة هي نف�سها 
الت�ساعد  بعد  الأمريكية،  الأرا�سي  يف  الأم��ن  لتعزيز  الآن  بحاجة 
اخلطري يف حوادث القتل اجلماعي والع�سوائي يف عّدة مدن اأمريكية 
ا اإىل اقت�ساد اأف�سل  وفو�سى حمل ال�سالح وا�ستخدامه. وحتتاج اأي�سً
القت�سادي  الغزو  مع  املناف�سة  يف  تنجح  لكي  الآن  عليه  هي  مّما 
حتّدث  ما  وهذا  الأمريكية،  الأ�سواق  داخل  وحّتى  للعامل  ال�سيني 
عنه الرئي�س بايدن منذ اأ�سابيع قليلة حينما اأ�سار اىل الفارق الكبري 
بني البنى التحتية الأمريكية املتخّلفة وبني ما هو قائٌم من تقّدٍم يف 
ال�سني، وعن احلاجة اإىل خّطة من الكونغر�س مبليارات الدولرات 
يف  الآن  اأزمة  بحال  حتًما  فهي  الدميقراطية  اأّما  اإعمارها.  لإع��ادة 
الوليات املتحدة، بعد الذي ح�سل يف مبنى الكونغر�س ب�سكل غري 
م�سبوق يف مطلع العام من اقتحام موؤّيدين للرئي�س ال�سابق ترامب 
لقاعات الكونغر�س، ووجود اأكرث من ثلث عدد الناخبني الأمريكيني 
بنتائج النتخابات الأمريكية الأخرية ويرّددون ما  الذين ل يقبلون 

يكّرره ترامب حّتى الآن من اأّنه هو الفائز بهذه النتخابات!
اإن عني اأمريكا التي ل تنام، تعمل و�ستعمل على الإحتواء املمكن 
واخلبث  ال��ده��اء  اأن  يعني  م��ا  رو�سيا،  وتطلعات  ال�سني  ل�سعود 
ال�سيا�سي م�ستمرا، حتى تخرج نتائج ملمو�سة تر�سي الدولة العميقة 

للعم �سام.
 كاتب وروائي فل�شطيني 

أ.أسامة األشقر 

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

تت�سدُر فنلندا جدوَل ال�سعادِة العاملي فهي الدولُة التي متتلُك اأف�سَل نظاٍم تعليمي 
يف العامِل و�سكاُنها يحظون باأف�سِل نظاٍم �سحيٍّ على م�ستوى العامِل اأي�سا، وكلُّ �ساكٍن 
يدخُل هذا البلَد يحظى باأف�سِل رعايٍة اجتماعيٍة واقت�ساديٍة توفُرها اأيُّ دولٍة يف العامل، 
هذه الدولُة املتقدمُة يف خمتلِف املجالِت العلميِة والتكنولوجيِة والتي توفُر ل�ساكنيها كلَّ 
ا مغرًيا لكلِّ من يريُد النتقاَل للعي�ِس  �سبِل الراحِة وال�سعادِة والعي�ِس الرغيد تقدُم عر�سً
فيها، وكما قيَل يف التقريِر ال�سادِر عن البلِد امل�سيِف هناك �سعوبٌة بالغٌة يف ا�ستجالِب 

املهاجرين.
 اأما يف فل�سطنَي تكاُد ال�سورُة تكوُن معكو�سًة بالجتاهنِي، فعلى هذه الأر�ِس يعاين 
احلاجِز  على  ال��ولدِة  فمنُذ  حياِته،  تفا�سيِل  من  �سغريٍة  تف�سيلٍة  كلِّ  مع  الفل�سطينيُّ 
يوِمه،  وقوِت  اأولِده  عن  دفاًعا  ال�ست�سهاِد  اإىل  واجلامعِة  املدر�سِة  اإىل  الذهاِب  وحتى 
ر�سالَتها  تخرُب  وهي  الزيتونِة  العجوُز جذَع  وتعانُق  بالرتاِب  الدُم  يختلُط  فل�سطنَي  ويف 
باأكمِلها يف حالٍة مَن العتقاِل  اأجمع، فال يوجُد مكاٌن يف العامِل تعي�ُس عائالٌت  للعامِل 
ُر وتعتَقُل الن�ساُء  ٍد بزمٍن، ففي اخلليِل كما يف ال�سيخ جراح حتا�سَ الدائِم والغرِي حمدَّ
الرتباِط  مدى  عن  تدر�ُس  التي  الأمثلِة  مئاُت  هناك  يوٍم  كلِّ  ويف  والرجال،  والأطفاُل 
بالأر�ِس، فهناك يف م�سافِر يطا كما يف جننَي ويف الأغواِر كما يف نابل�س ترى عائالٍت 
باأكمِلها ت�سكُن الكهوَف ويالحُقها الحتالُل يف كلِّ مقوماِت احلياِة فال مياَه ول كهرباَء 
من  والع�سريَن  الواحِد  القرِن  يف  العامُل  يعرُفه  مما  �سيَء  ل  للموا�سالت،  خطوَط  ول 
اأو غرِيه، ويف غزَة يالحُق املوُت الأطفاَل يف  اأو �ساحاٍت عامٍة للتنزِه  مدار�َس لالأطفاِل 
ومن  الأر���س،  على  يتحرُك  ما  كلَّ  ت�سطاُد  الحتالِل  فطائراُت  قبَل �سحِوهم،  نوِمهم 
ينجو من اأربعِة حروٍب وما بينها مُي�سي حياَته يف �سجٍن كبرٍي ل تتوفُر فيه اأدنى �سروُط 
احلياة، فال نظاًما �سحيًّا قادًرا على التعامِل مع �سغِط ال�سكاِن الكبرِي وجائحِة كورونا 
تعليميًّا  نظاًما  ول  الزمن،  من  عقديِن  منُذ  املتوا�سِل  واحل�ساِر  املتتاليِة  واحل��روِب 
لن  املياُه  وحتى  القادمِة  الأجياِل  وحاجِة  العامليِة  الأنظمِة  ومواكبَة  ا�ستيعاَب  ي�ستطيُع 

ت�سلَح لل�سرِب خالَل �سنواٍت معدودٍة ون�سُب تلوِثها تزداُد با�سطراب.
ويف فل�سطنَي هناك اأ�سكاٌل متعددٌة من التمييِز العن�سريِّ واأكرُث منها تنت�سر، ففي 
ما ي�سمى باإ�سرائيَل يعاين اأكرُث من مليوين فل�سطيني منُذ �سبعِة عقوٍد من ظلٍم ومتييٍز 
كاأنهم  مواطنيها  دولٌة  عاملت  اأْن  احلديِث  التاريِخ  يف  يحدْث  فلم  واإهمال،  عن�سريٍّ 
الداخِل  يف  الفل�سطينيَة  الأقليَة  الإ�سرائيليُّ  الكياُن  يعامُل  مثلما  احلقيقيون  اأعداوؤُها 

املحتل.
فما بني فنلندا وفل�سطنَي هناك �سعباِن وهناك مقايي�ٌس لل�سعادِة تبدو للوهلِة الأوىل 
اأنها بني كوكبني خمتلفني، ولكن الثابَت الذي ل نقا�َس فيه هو اأنَّ ال�سعَب الفل�سطينيَّ ل 
ُخ جذوَره فيها كلما زاد حجُم التحدي وتفاقمت  يغادُر هذه الأر�َس ولن يغادَرها و�سري�سِّ

املعاناة.

فنلندا... فلسطين... 
ومقياس السعادة
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السياسة

العام  اجل��زائ��ري  القن�شل  �شعادة  هو  من   �
بلقا�شم وما هي  بلقايد  ال�شيد  ليل  يف مدينة 
الوظائف التي �شغلتموها قبل تعيينكم يف هذا 

املن�شب؟
� القن�سل العام يف مدينة ليل هو ديبلوما�سي 

موظف بوزارة ال�سوؤون اخلارجية اجلزائرية. 
تخ�س  ق��ب��ل  م��ن  �سغلتها  ال��ت��ي  امل��ن��ا���س��ب 
على  بالتعاون  املتعلقة  الديبلوما�سية  الق�سايا 
املنظمات  م�ستوى  على  اأو  الثنائي  امل�ستوى 
ال�سابق  الديبلوما�سي  عملي  يف  كنت  الدولية، 
الغربية  اأوروب��ا  دول  مع  العالقات  مدير  نائب 
�سنوات،   6 مل��دة  وه��ول��ن��دا  وبلجيكا  كفرن�سا 
حمتوى  على  الط��الع  من  مكنتني  الفرتة  هذه 
جميع  على  الفرن�سية  اجل��زائ��ري��ة  ال��ع��الق��ات 
م�ست�سار  مب�سوؤولية  وقتها  كلفت  كما  الأ�سعدة، 
تلك  يف  باإ�سبانيا،  اجلزائر  ب�سفارة  اقت�سادي 
التعاون  ملفات  حول  العمل  من  متكنت  الفرتة 
ذلك  يف  مبا  ال�سباين،  اجلزائري  القت�سادي 
ومن  ا�سبانيا  اىل  العابر  الغاز  اأنبوبي  ق�سايا 
كما  الأوروب����ي،  الحت���اد  جنوب  ل��دول  خاللها 
اجل��زائ��ر  ���س��ف��ارة  يف  العمل  فر�سة  يل  ك��ان��ت 
�سفري  نائب  مبعنى  م�ست�سار،  كوزير  بربوك�سل 
بالعمل   5 �سنوات، هذه الفرتة �سمحت يل  ملدة 
على  الأوروب���ي  الإحت���اد  مع  اجلهوي  والتعاون 
الثنائي وكذا على م�ستوى الحتاد من  امل�ستوى 
اأجل املتو�سط، من بني امل�سوؤوليات التي تقلدتها 
واملالية  القت�سادية  للعالقات  مدير  من�سب 
الدولية يف وزارة  ال�سوؤون اخلارجية اجلزائرية، 
حيث كنت مكلفا بكل العالقات التي كانت توجد 
بني اجلزائر  واملنظمات الدولية التابعة لالأمم 
املتحدة املكلفة بالق�سايا القت�سادية واملالية مبا 
الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  يف ذلك 
القت�سادي،  الخت�سا�س  ذات  الهيئات  وك��ل 

ومنظمة  ب��روم��ا،  وال��زراع��ة  التغذية  كمنظمة 
التنمية واملجل�س القت�سادي والجتماعي التابع 
ب�سوؤون  يتعلق  ما  بكل  وكذلك  املتحدة   ل��الأمم 
اأنني  حتى  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 
مبتابعة  املكلف  الوطني  املجل�س  اأت��راأ���س  كنت 
قبل  مهامي  واآخ���ر  ال��دول��ي��ة.  التنمية  اه���داف 
كنت  ليل،   يف  عام  قن�سل  من�سب  يف  تعييني 
القت�سادية  امل��ب��ادرات  وتنمية  لدعم  م��دي��را 
اجلزائرية حيث انني كنت م�سوؤول من�سقا بني 
جميع القطاعات اجلزائرية التي كلفت بالعمل 
غري  م��ن  اجل��زائ��ري  الق��ت�����س��اد  متابعة  على 
ال�سادرات  جميع  تطوير  مبعنى  املحروقات، 
ماعدا املحروقات، فيما كانت وزارة اخلارجية 
تن�سق  اتراأ�سها  كنت  التي  املديرية  خالل  من 
بني العمل و املجهود الوطني لتطوير املنتوجات 
ال��وط��ن��ي��ة و ت�����س��دي��ره��ا ل��ل��خ��ارج، ب��الإ���س��اف��ة 
املحليني  امل�����س��دري��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  لتنظيم 
عرب  اجلزائرية  والقن�سليات  ال�سفارات  وكل 

العامل، وهذه املديرية ما زالت ليومنا هذا تقوم 
بالرتويج ملنتوجاتنا يف تلك الدول.

� ه����ل م��ه��م��ة ت�����ش��ي��ري الأم���������ور اخل��ا���ش��ة 
وان  ال�شهلة؟  باملهمة  تعترب  ليل  يف  باجلالية 

كان اجلواب بال ملاذا؟
�سهل  اجلالية  اأم���ور  ت�سيري  احلقيقة  يف   �
ان  حيث  م��ن  �سهل  ال��وق��ت،  نف�س  يف  و�سعب 
منطقة  يف  اجلالية  ط��رف  م��ن  جت��اوب  هناك 
ليل و�سواحيها، ل�سيما واأنها حتتوي على ن�سبة 
كبرية من اإطارات دولة مثل الأطباء والأ�ساتذة 
و�ساعد  لنا  فخرا  يعترب  ما  وه��ذا  اجلامعيني، 
معهم  العالقات  لأن  مهمتنا  ت�سهيل  على  كثريا 

�سهلة وطيبة. 
فخرا  تعترب  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
ل��ل��ج��زائ��ر لأن���ه���ا ���س��رف��ت��ن��ا يف ك���ل امل��ج��الت 
كاملة،  ب�سفة  الفرن�سي  املجتمع  يف  واندجمت 
 400 ب���  ع��دده��م  يقدر  ال��ذي��ن  الأط��ب��اء  خا�سة 
ويف  الفرن�سية.  امل�ست�سفيات  يف  يعملون  طبيبا 
نف�س الوقت �سعبة لأن عدد اجلالية كبري نوعا 
ما، يقدر عددها ب� 180 األف م�سجل بالقن�سلية 
ال�سمال  منطقة  كل  تغطي  لأنها  ليل  يف  العامة 
الفرن�سي، لذلك فاإن امل�سوؤوليات املنطقة تتميز 
القن�سلية  الإقبال على  ال�سعوبات، لأن  ببع�س 
من اأجل الإج��راءات الإداري��ة كبري جدا، وهذا 
التعديالت  ببع�س  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  اج��ربن��ا  م��ا 

حوار: ليلى قيري

القنصل الجزائري بلقايد بلقاسم:
ــــة مـــنـــظـــمـــة  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــطـ  االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات جــــــــــرت بـ

اجلزائري  القن�صل  حماورة  قررت  ال�صهر  لهذا  عددها  يف  العرب«  »كل  جملة 
ان�صغاالت  عن  للحديث  بلقا�صم  بلقايد  ال�صيد  فرن�صا  �صمال  ليل  مدينة  يف  العام 
اجلالية اجلزائرية، التي عربت يف االأيام االأخرية عن غ�صبها الكبري ب�صبب غلق 
�صعادة  لنا  فتح  وب�صاطة  عف�ية  بكل  الرحالت.  تذاكر  اأ�صعار  وارتفاع  احلدود 

القن�صل باب مكتبه لالإجابة على اأ�صئلتنا املختلفة من خالل هذا احل�ار ال�صيق
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النتخاب يف منطقتها، وبالتايل فتحنا 18 مكتبا 
يف 15 بلدية يف �سمال فرن�سا اأنه لدينا اأكرث من 
60 األف م�سجل يف القوائم النتخابية. التنظيم 
اللجنة امل�ستقلة لتنظيم  هذا كان بالتن�سيق مع 
امل�سرفني  بتوظيف  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات 
التنظيم  على  والأ�سراف  الق��رتاع  مكاتب  على 

احل�سن لالنتخابات. 
� كيف تقيمون العملية النتخابية؟

� النتخابات جرت بطريقة منظمة، حيث مت 
خاللها احرتام الجراءات ال�سحية املفرو�سة 
على  وتطبيقها  الفرن�سية  ال�سلطات  طرف  من 

اأح�سن وجه.
� هل من جديد على فتح احلدود وت�شهيل 

دخول املغرتبن للجزائر؟ 
ق���رار من  اأن���ه ���س��در  ك��م��ا يعلم اجل��م��ي��ع   �
احلكومة اجلزائرية يف �سهر جوان بفتح جزئي 
للحدود، حيث نظمت رحالت من مطار باري�س 
اأ�سبوعيا  باري�س  من  رحلتان  هناك  ومر�سيليا، 
عدد  ارتفاع  يخ�س  فيما  مر�سيليا،  من  ورحلة 
هذا  كليا  احل���دود  فتح  ق���رارات  اأو  ال��رح��الت 
يف  املعنية  ال�سلطات  قبل  م��ن  يتخذ  ال��ق��رار 
اجلزائر، ويف حال �سدور قرارات جديدة �سيتم 

اعالمنا بها، لكن حاليا لي�س هناك جديد.  
التي  اجلالية  عن  ممثلن  ا�شتقبلتم  هل   �
احل��دود  بفتح  للمطالبة  اأ���ش��ب��وع  ك��ل  تتظاهر 

وتخفي�س اأ�شعار التذاكر؟ 
مرتني  ه��ن��ا  م��ظ��اه��رات  نظمت  ب��ال��ف��ع��ل   �
احلدود  بفتح  للمطالبة  القن�سلية  مبنى  اأم��ام 
من  طبلت  لذلك  ال��ت��ذاك��ر،  ا�سعار  وتخفي�س 
بتعيني ممثلني عنهم ل�ستقبالهم.  املتظاهرين 
بتبليغي  قاموا  ورج��ل  ن�ساء  اأرب��ع��ة  �سم  الوفد 
جانبي  من  بلغتها  والتي  املتعددة  باإن�سغالتهم 
دقيقة  بطريقة  اجل��زائ��ر  يف  العليا  لل�سلطات 
الإمي��ي��ل  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ي��وم  نف�س  يف  ومف�سلة 
اأو�سلت  ان��ن��ي  ت��اأك��دوا  ان��ه��م  وال��ه��ات��ف وح��ت��ى 

مطالبهم للمعنيني بالأمر.
 � كلمة اأخرية عرب »كل العرب«؟

الأ�سخا�س  لكل  الكبري  ال�سكر  اأوج��ه  اأول   �
النتخابية  العملية  جن��اح  على  �سهروا  الذين 
اللجنة  اأع�ساء  خا�سة  الثالثة  الأي���ام  خ��الل 
امل�ستقلة لالنتخابات. حتياتي اأي�سا للجالية التي 
وح�سرت  النتخابات  هذه  مع  التجاوب  قررت 
للمكاتب و�سوتت من اأجل اختيار برملان جديد، 
ويف الأخري اأوؤكد اأن دور القن�سلية العامة يف ليل 
ا�سكركم  املختلفة.  اجلالية  م�سالح  خدمة  هو 

على هذا احلوار وال�ست�سافة. 

والتغيريات للق�ساء على ال�سعوبات حتى نخدم 
بجوازات  يتعلق  فيما  خا�سة  اجلالية  مطالب 
اإجراءات  باإدخال  قمنا  الغر�س  ولهذا  ال�سفر، 
بالأمر  املعني  يقوم  حيث  ف��رتة،  منذ  جديدة 
باأخذ موعد عن طريق النرتنيت وهو من يحدد 
الج��راء  ه��ذا  ي�ساعده.  ال��ذي  والتوقيت  اليوم 
ا�ستقبلنا  �سخ�س  من  كم  مبعرفة  لنا  ي�سمح 
ل��الإج��راءات  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س  اليوم  يف 
�سهلت من  التعديالت هذه،  الأخرى. جمموعة 
على  اجلالية  ملطالب  ن�ستجيب  وجعلتنا  مهمتنا 
هي  مهمة  نقطة  اىل  اأي�سا  اأن��وه  وج��ه.  اأح�سن 
ادخالنا لنظام تقدمي الطلبات والن�سغالت عن 
باأن كل  التزامنا  اأوؤكد  وبالتايل  الإمييل،  طريق 
اإمييل ي�سل للقن�سلية يتم الرد عنه اأو الت�سال 
لالإجابة  هاتفه  لرقم  تركه  حال  يف  بال�سخ�س 

عن ان�سغاله.
هنا  ال��رع��اي��ا  م�شاكل  م��ع  تعاملتم  كيف   �  
ب�شبب اأزمة كورونا، خا�شة عند نقل اجلثامن 
ازعاجا  �شببت  وال��ت��ي  املغلقة  احل���دود  ظ��ل  يف 
الظروف  ه��ذه  ظ��ل  يف  خا�شة  للجميع  كبريا 

ال�شحية ال�شعبة.
الذي  الوحيد  البلد  للتو�سيح اجلزائر هي   �
ا�ستمر منذ بداية اأزمة كورونا يف نقل اجلثامني، 
عن  جدا  ق�سرية  فرتة  البداية  يف  توقف  رمبا 
التخوف  ب�سبب  كورونا  بفريو�س  امل�سابني  نقل 
من انت�سار املر�س يف اجلزائر، بعد ذلك �سدر 
حتى  اجلثامني  جميع  نقل  يتم  اأن  على  ق��رار 
كانت  الإج��راءات  لكن  كورونا،  ب�سبب  املتوفني 
خا�سة، حيث كان يتم التح�سري م�سبقا لدفنهم 
يف اجلزائر، واأوؤكد لكم ان اجلزائر كانت البلد 

الوحيد الذي مل يتوقف اأبدا عن نقل اجلثامني 
دول  مع  مقارنة  بالفريو�س  امل�سابة  و  العادية 
غري  �سواء  اجلثامني  ا�ستقبال  رف�ست  اأخ��رى 

امل�سابة اأم امل�سابة.
اجلثامني،  مرافقة  ق�سية  يخ�س  فيما  اما 
علينا  ط��رح��ت  ع��ائ��الت  ه��ن��اك  ك��ان��ت  حقيقة 
واأن  ل�سيما  ملوتاها،  مرافقتها  ع��دم  م�سكلة 
احلدود كانت مغلقة، لكن اجلزائر متكنت بعد 
مع  بالتن�سيق  اج��الء  رح��الت  تنظيم  من  ذلك 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف كل اأنحاء العامل 
على  جثامينها،  مرافقة  من  العائالت  مكنت 
 3000 �سبيل املثال من مدينة ليل متكن حوايل 
�سخ�س من ال�ستفادة من رحالت الجالء من 

خمتلف الفئات التي طالبت بذلك.
� ما هو الدور الذي لعبته القن�شلية خالل 
التي جرت  الت�شريعية اجلزائرية  النتخابات 

هنا يف فرن�شا يف 12-11-10 جوان.
� فيما يخ�س تنظيم النتخابات الت�سريعية، 
قامت القن�سلية اأول بعمل حت�سي�سي من خالل 
مهمة  انتخابات  هناك  ب��اأن  اجلالية  اع���الم  
الربملان  يف  ممثليهم  بانتخاب  لهم  �ست�سمح 
قمنا  ل��ذل��ك  ج���دد،  اأع�����س��اء  �سي�سكله  ال���ذي 
اجلزائرية  والهيئات  املنظمات  مع  بات�سالت 
املوجودة يف ليل من اأجل توعية اجلالية باأهمية 
طلبنا  ثانية  وكمرحلة  القرتاع،  ملكاتب  التوجه 
من ال�سلطات الفرن�سية يف جميع البلديات التي 
فيها اجلالية اجلزائرية مبنحنا قاعات  تقطن 
مكاتب  لفتح  الالزمة  الهياكل  وكل  وت�سهيالت 
اأج��ل  م��ن  جلاليتنا  التنقل  ن�سهل  حتى  فيها 
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السياسة

كاتب و حملل �شيا�شي

من  واح��دة  الغربية  ال�سحراء  اأزم��ة  تعترب 
يف  والإن�سانية  ال�سيا�سية  ال�سراعات  اأط���ول 
من  الكثري  احل��رب  هذه  خالل  جلاأ  اإذ  العامل، 
يف  يقيمون  حيث  اجل��زائ��ر  اإىل  ال�سحراويني 
الدولية  النزاعات  بع�س  عقود.  منذ  خميمات 
من  بالرغم  مطلقا  للحل  قابلة  غري  تبدو  قد 
على  املبذولة  واجلهود  ال�سادقة  النوايا  جميع 
اط��راف  بع�س  تعنت  ب�سبب  اإل  ل�سئ  ل  حلها، 
وح�سابات  �سخ�سية  منافع  اج��ل  من  الق�سية 
ذاتية بحتة، ومبا ان النزاعات الدولية الطويلة 
تدّخل  على  ان��ذار  �سابق  ب��دون  وت�سجع  ت�ساعد 
بح�سن  اما  فيها،  ودولية  اقليمية  اطراف  عدة 
اأخ��رى، عن  احيانا  نية يف   ب�سوء  او  نية حينا، 
يف  وتفهمه  النزاع  هذا  مفا�سل  تفكيك  طريق 
حالة ح�سن النية او يف �سّد وتعزيز وتقوية طرف 
من اطرافه يف حالة �سوء النية،  وهذا بال�سبط 
هنا  �سنتناولها  ال��ت��ي   ق�سيتنا  يف  ي��ح��دث  م��ا 
حول ال�سحراء املغربية والتي حتاول ال�سيا�سة 
اط��راف  ا�ستيعاب  فيها  املغربية  اخل��ارج��ي��ة 
النزاع على اختالف روؤاهم وغاياتهم،  ولغر�س 
بع�س  على  الطالع  علينا  احلديث  يف  الدخول 

أ.هالل العبيدي

الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــراء الــــــــمــــــــغــــــــربــــــــيــــــــة والـــــــــــــحـــــــــــــّل؟
املحطات التاريخية لهذا النزاع: 

عندما   ،1975 عام  منذ  فعليًا  بداأ  النزاع   �
ال�سحراء  م��ن  جالئها  قبل  اإ�سبانيا  وق��ع��ت 
املغرب  م��ن  ك��ل  م��ع  م��دري��د  اتفاقية  الغربية، 
البلدان  مبوجبها  اقت�سم  وال��ت��ي  وموريتانيا، 
اجل������اران ال�����س��ح��راء، ل��ك��ن ال�����س��ح��راوي��ني 
البولي�ساريو،  جبهة  اأ�س�سوا  الذين  امل�سلحني 
رف�������س���وا الت��ف��اق��ي��ة ووا����س���ل���وا م��ط��ال��ب��ت��ه��م 

بالنف�سال.
اأعلن   1975 الأول  اأكتوبر/ت�سرين   16 يف   �
باجتاه  اخل�����س��راء«  »امل�سرية  تنظيمه  امل��غ��رب 

منطقة ال�سحراء.
� يف يناير/كانون الثاين 1976 اأُعلن عن قيام 
»اجلمهورية العربية ال�سحراوية الدميقراطية« 

بدعم من اجلزائر.
م��وري��ت��ان��ي��ا  ان�����س��ح��ب��ت   1979 ع����ام  يف   �
م��ن ال�����س��ح��راء ت��ارك��ة ال�����س��راع ب��ني امل��غ��رب 

والبولي�ساريو.
ال��ق��رن  ثمانينيات  مطلع  يف  امل��غ��رب  ب���داأ 
ال�سمارة  مدن  حول  رملي  جدار  ببناء  املا�سي 
ال�سحراوية،  املناطق  لعزل  وبوجدور  والعيون 

وجعلها يف ماأمن من هجمات امل�سلحني. 
وقف  ف��ر���س  م��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  متكنت   �
البولي�ساريو  وجبهة  املغرب  بني  النار  لإط��الق 
نهائية  ت�سوية  اإىل  التو�سل  دون   1991 ع��ام 

للنزاع حتى الآن.
املنطقة  بطول  عازلة  منطقة  اإقامة  ومتت 
اخلا�سع  اجل��زء  بني  لتف�سل  عليها،  املتنازع 
عليه  ت�سيطر  ال��ذي  واجل��زء  املغربية  ل���الإدارة 
اجلبهة. وت�سطلع قوات حفظ ال�سالم الأممية 

بتاأمني املنطقة.
التوتر  2020 جتدد  الول  ت�سرين  اأكتوبر/   �
بني اجلانبني موؤخرًا بعدما �سنت قوات مغربية 
جنوبي  الكركرات  منطقة  يف  ع�سكرية  عملية 
ال�سحراء الغربية بهدف و�سع حد ملا و�سفته ب�« 
الذين  البولي�ساريو  م�سلحي جبهة  ا�ستفزازات« 
الكركرات،  منطقة  اإىل  املوؤدي  الطريق  قطعوا 

وهي بوابة اإىل موريتانيا املجاورة.
� نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2020 املغرب يعلن 
اإقامة حزام اأمني لتاأمني تنقل الأ�سخا�س ونقل 
وجبهة  احل��دودي،  الكركرات  معرب  ال�سلع عرب 
البولي�ساريو تعلن انتهاء وقف اإطالق النار الذي 

جرى التو�سل اإليه قبل ما يقرب من 30 عاما.
الرئي�س   2020 الول  دي�����س��م��رب/ك��ان��ون   �
اإعالنا  وقع  اأنه  يعلن،  ترامب  دونالد  المريكي 
يعرتف ب�سيادة املغرب على ال�سحراء الغربية. 
اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر   2021 اآذار   / م��ار���س   �
بلينكن  اأنتوين  اجلديدة  الدارة  يف  الأمريكي 
ال�سيا�سية  للمفاو�سات  ب��الده  دع��م  عن  يعلن 
التام  الل��ت��زام  ويظهر  ال�سحراء  ملف  حل��ل 
دونالد  ال�سابق  المريكي  الرئي�س  ب��اع��رتاف 
ترامب ب�سيادة املغرب على ال�سحراء املغربية.  
� اإ�سبانيا تغري موقفها من ال�سراع بعد ازمة 
ا�ست�سافة زعيم البولي�ساريو وعلى ل�سان وزيرة 
ليا،  غونثاليث  اأران�سا  الإ�سبانية،  اخلارجية 
“لفانغوارديا”،  جلريدة  موؤخرا  �سرحت  التي 
حول موقف بالدها من احللول املطروحة حلل 

نزاع ال�سحراء املغربية.
بالدها  اأن  على  لي��ا  ال��وزي��رة  �سددت  فقد 
الأمم  منظمة  اإط���ار  يف  تفاو�سيا  ح��ال  ت��ري��د 
على  »نحن  الإط��ار  ه��ذا  يف  مو�سحة  املتحدة، 
املغرب«  يقرتحه  ح��ل  اأي  يف  للنظر  ا�ستعداد 
م�سوؤولية  لي�س من  اأنه  العتبار  بعني  الأخذ  مع 
اإ�سبانيا التو�سط، لأن هذا الدور يجب اأن تقوم 

به الأمم املتحدة.
ال�سيا�سة  ان  جليا  لنا  يت�سح  �سبق  مم��ا 
املغربية ورغم طول فرتة ال�سراع اّل انها ت�سري 
ا�س�سه  تفكيك  يف  ال�سحيح  الطريق  على  فيه 
بعد  واح���دا  فيه  املت�سابكة  الط���راف  وحتييد 
عودة  اجل  من  �ساملة  ت�سوية  اىل  و�سول  اآخ��ر 
واختيار  ديارهم  اىل  ال�سحراويني  املهجرين 
املغربية  اململكة  ان  وخ�سو�سا  الم��ث��ل  احل��ل 
تقدم منوذجا تنمويا اقت�ساديا و�سريكا جتاريا 
بحكم  فقط  لأوروب��ا  لي�س  ناجحا  وا�سرتاتيجيا 
الفريقية  للمجموعة  ولكن  اجلغرايف  موقعها 
يف  �سن�سهد  فهل  العامل.  دول  وبقية  والعربية 
ال�سراع خ�سو�سا  لهذا  نهاية  القادمة  ال�سهر 
املغرب  ب�سيادة  الدول  من  الكثري  اعرتاف  بعد 
خطط  هنالك  ان  العلم  م��ع  ال�سحراء  على 
�ستعود  والتي  ال�سحراء  ومناطق  مدن  لتنمية 
بدل  املنطقة  �سكان هذه  بالفائدة على اجلميع 
فر�س  فيه  �ساعت  ال��ذي  العبثي  ال�سراع  من 

التنمية على اجيال بكاملها.
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أ.محمد زيتوني

ال�سبانية  املغربية  ال��ع��الق��ات  يف  امل��وؤك��د 
ه��و ه��ذا ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي وال��ع��ري��ق واحل��اف��ل 
والهزائم،  والنت�سارات  واحلروب  بالنزاعات 
اأن  جت��ذرا،  ال�سبان  الوطنيني  اأك��رث  يقدر  فال 
مير يوم واحد بدون اأن يخطر على باله  �سبح 
املغاربة، لأن العالقات التي تربط بني البلدين 
و�سيا�سية  وجغرافية  تاريخية  ع��الق��ات  ه��ي 

وثقافية.
ال�سنني  مئات  بقي  ال��ذي  امل��غ��رب  اأن  كما 
ي��ت��م��ت��ع ب��ا���س��ت��ق��الل ت����ام ع���ن اأع���ت���ى ال��ق��وى 
ال�ستعمارية، وبات حمطة �سكوك وتخوف من 
قبل القوى ال�ستعمارية الوربية، التي مل تن�سى 
معركة وادي املخازن اأو معركة امللوك الثالث، 
مدعمة  الربتغال  جيو�س  فيها  انهزمت  والتي 
اأوربية  دول  و  اإ�سبانيا  من  �سليبية  باأطياف 
امللك  هم  ملوك  ثالثة  �سحيتها  وراح  اأخ��رى، 
الربتغايل �سبا�ستيان وامللكني ال�سعديني حممد 
املتوكل وال�سلطان اأبو مروان عبد امللك، بتاريخ 

4 اأغ�سط�س 1578م.
معركة  تاريخهم،  يف  ال�سبان  ين�سى  وهل 
�سنة  اكتوبر  من  والع�سرين  الثالث  يف  الزلقة 
1086م، والتي هزم فيها اجلي�س املغربي بقيادة 
امل�سيحيني  جيو�س  تا�سفني  ب��ن  يو�سف  امللك 

واأخر �سقوط الندل�س باأربعة قرون.
اأوروبي  ومعقدة  وحتالف  ولظروف عديدة 
موؤمتر  منذ  كربى،  ا�ستعمارية  باأطماع  مدفوع 
حيث  اخل�سراء،  اجلزيرة  موؤمتر  اإىل  برلني 
اإ�سبانية  فرن�سية  حماية  املغرب  على  فر�ست 
الدولتني  بدايتها،  منذ  ذاق��ت  م،   1912 �سنة 
ال�ستعماريتني، مرارة مقاومة �سر�سة متكررة، 
البي�ساء  والدار  ال�ساوية  بانتفا�سة قبائل  بدءا 

الريف  اأخرى ،ومرورا بحرب منطقة  ومناطق 
 90 من  املتكون  ال�سباين  اجلي�س  هزمت  التي 
األف جندي وانتحار كبري اجلرنالت ال�سباين 
�سنة  اخل��ال��دة  اأن����وال  معركة  يف  �سيلف�سرت، 
1921م، وو�سول اإىل املقاومة يف املدن والقرى 
واجلبال واملطالبة بال�ستقالل واحل�سول عليه 

�سنة 1956م.
املنطقة  يف  متواجدة  كانت  ا�سبانيا  ولأن 
املناطق  املغرب ويف  ال�سحراوية من  اجلنوبية 
ال�سمالية من البالد، بالإ�سافة اإىل ا�ستمرارها 
يف احتالل �سبتة ومليلية واجلزر، فاإن العالقة 
ديبلوما�سيا  احتقانا  تخفي  ظلت  البلدين  بني 
يعي  املغرب  ب��داأ  اأن  منذ  خا�سة  مت�ساعدا، 
عن  يدافع  وب��داأ  القاري  ال�سرتاتيجي  ب��دوره 
م�����س��احل��ه الق��ت�����س��ادي��ة و���س��ي��ادت��ه ووح��دت��ه 

الرتابية.
الحت��اد  من  ج��زء  هي  اإ�سبانيا  اأن  �سحيح 
م��وؤخ��را،  ابريطانيا  غ��ادرت��ه  ال���ذي  الأوروب����ي 
غري  وحتديات  �سعوبات  ب��دوره  يعرف  وال��ذي 
زحف  يف  تتجلى  بت�سدعه،  ت�سرع  قد  م�سبوقة 
التنني ال�سيني والقراءات الأمريكية اجلديدة 
م�ستوى  يف  لتكون  حتالفاتها  يف  النظر  لإع��ادة 
القادم من امل�ستجدات وال�سعاب والتحديات، 
الدفاع  حقه  من  فاملغرب  هذا  كل  رغم  ولكن 

�سيادته ووحدته وخرياته وم�سريه. 
ول �سك اأن احلكومة ال�سرتاكية ال�سبانية 
من  ت�ستفيد  اأن��ه��ا  ال��وع��ي،  ك��ل  تعي  احل��ال��ي��ة 
التوتر بني  ا�ستمرار  واأن  املغرب،  عالقاتها مع 
على  �سلبية  جد  تداعيات  له  �ستكون  البلدين 
اجلوانب  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباين،  القت�ساد 

الأمنية وم�ساكل الهجرة. 

احل��دود  اإغ���الق  على  بقي  ال��ذي  فاملغرب 
الوقت  ال�سمالية ويف نف�س  البحرية مع اجلارة 
اأن��ه  كما  بريطانيا،  م��ع  خ��ط��وط  لفتح  يهيئ 
اأنه لن يلعب دور الدركي حلماية  اأعلن ر�سميا 
باملنا�سبة  هو  وال��ذي  واأوروب���ا،  ا�سبانيا  ح��دود 
الورب��ي،  الحت��اد  مع  متقدمة  ب�سراكة  يتمتع 
اأنه م�سر على  يريد اأن يبعث بر�سائل مفادها 
ودوره  الرتابية  ووح��دت��ه  �سيادته  عن  ال��دف��اع 
ال�سرتاتيجي كبوابة اإفريقيا وقربه من القارة 

الأوربية. 
مت�سارعة  ت��غ��ريات  على  مقبل  ال��ع��امل  اإن 
واأق���ط���اب عاملية  ���س��ت��ف��رز حت��ال��ف��ات ج��دي��دة 
مغايرة، و�ستغري وجه خريطة الر�س و�ستكون 
القارة ال�سمراء حمور العالقات اجليو�سيا�سية 
يف امل�ستقبل، لأن اإفريقيا هي �سوق قاري كبري 

وم�سدر خلريات ل حت�سى.
القارة  على  املعطيات،  ه��ذه  اأ�سا�س  فعلى 
العجوز اأن تتفهم درو�س التاريخ، وتتخل�س من 
نظرتها ال�ستعالئية الكولونيالية وحترتم اإدارة 
ال�سعوب والأوطان التواقة اىل التحرر والتقدم 

اإذا اأرادت اأن تواكب الع�سر وتطوراته.
اأخرى احلق يف  دولة  ولأي  للمغرب  اأن  كما 
ي�سمنه  كما  و�سيادته  م�ساحله  ع��ن  ال��دف��اع 
امتعا�سه  عن  يعرب  واأن  ال���دويل،  القانون  له 
وغ�سبه، اإذا اأخلت دولة جارة ع�سو يف الحتاد 
الوروبي، باإحرتامها ل�سيادته والتفاقات التي 

اأجريت معه.
 �شحفي من املغرب
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 الكل يعرف الدكت�ر كاظم العب�دي العامل والباحث واالأكادميي واملنا�صل من 
اأجل احلقيقة، اإبن العراق الذي تربى بني اأح�صان اجلزائر، لكن قليل�ن هم من 
مت�ا�صعا،  ب�صيطا،  ليعي�ض  النبيلة  القيم  كل  جمع  الذي  االإن�صان،  كاظم  يعرف�ن 
ليبني على رف�فها  العمر  اآخر  القدر يف  التي كانت هدية  ال�صغرية  اأ�صرته  و�صط 
احلب  اأعطته  من  اجلزائر  فكانت  حياته،  طيلة  منه  حرم  الذي  ال��دفء  ق�صر 

واال�صتقرار، من اأجل ذلك عا�ض مبت�صما ومات مبت�صما.
واأبت جملة »كل العرب« اإال اأن ت�صلط ال�ص�ء على بع�ض الزوايا غري املعروفة 
العراق  يف  االإ�صعاع  جرائم  ق�صايا  فجر  ال��ذي  امل��ص�عة  الرجل  هذا  حياة  يف 
ال�صحراء اجلزائرية  الن�وية يف  التفجريات  ملف  فتح  اأول من  وكان  واجلزائر، 
حقائق  ك�صف  من  واأول  الفرن�صي،  امل�صتعمر  جرائم  والرباهني  باالأدلة  وك�صف 
خملفات  واأن  اآبائهم،  اأعناق  على  زال���ا  ال  �صهدائها  اأن  ق��ال  جلرمية  مفجعة 
التفجريات الن�وية برقان �صتبقى الآالف ال�صنني، وقدم حل�ال واقرتاحات الإنهاء 

معناة ال�صكان هناك.
لتنقل  الرجل،  حياة  عن  املثرية  التفا�صيل  ببع�ض  العرب«  »ك��ل  وان��ف��ردت 
خباياها من خالل ح�ار اأجريناه مع اأرملته ال�صيدة م�نيا �صاري املراأة ال�صجاعة 
بعدما عاهدته باإكمال مهامه النبيلة، م�نيا �صاري فتحت لنا قلبها وبيتها الذي 

يجمع ذكريات زوجها الراحل الذي غادرها يف 4 ماي 2020.

السياسة

� ن���رح���ب ب���ك ال�����ش��ي��دة م��ون��ي��ا ����ش���اري على 
���ش��ف��ح��ات »ك���ل ال���ع���رب«، ول��ع��ل اأك����رث م���ا يثري 
ف�شول كل من عرف املرحوم كاظم العبودي هو 
ق�شة حياته ال�شخ�شية بعيدا عن العلم والبحث 
منها،  مهما  ج��زءا  مونيا  تكون  وق��د  والن�شال، 

حدثينا عن ذلك؟
ع�ست  ال��ذي  املتوا�سع  البيت  يف  بكم  اأه��ال   �
زال  ل  ال��ذي  كاظم  مع  حياتي  �سنني  اأجمل  فيه 
�سوته وخطواته و�سحكاته ترافقني يف كل زواياه، 
�سنة  ب���داأت  م��ا،  نوعا  غريبة  زوج��ي  م��ع  ق�ستي 
بال�سبط  وهران  اأول مرة يف  راأيته  1992 عندما 
بحي مونتيكارلو، كنت خمطوبة وقتها وكان يقيم 
كان  التي  اأختي  فيها  تقيم  التي  البناية  نف�س  يف 
هو من �ساعدها لإيجاد �سقة، ولكن لقائنا وقتها 
لتجمعنا من جديد  ال�سدفة  وعادت  عابرا،  كان 
وهران  اىل  تلم�سان  من  جئت  بعدما   2014 �سنة 
وقتها  البناية،  بنف�س  اإبني  مع  املوؤقتة  لالإقامة 

كانت اأول نظرة واأول نب�س متبادل..
� وكيف متت تفا�شيل الزواج؟

� عرفتني على كاظم اإحدى ال�ساعرات مبا اأين 
اأكتب ال�سعر احلر وكاظم اأي�سا كان مبدع يف هذا 
اجلانب، اأو�سلتني يوما اإىل البيت وملا علمت اأنني 

مونيا صاري أرملة الراحل عبد الكاظم العبودي 
تكشف عن تفاصيل هامة في حوار خاص ل«كل العرب«:

زوجي كان يعرف أنه سيصاب بالسرطان 
بــســبــب تــــردده عــلــى الــمــنــاطــق المشعة

حوار: إنصاف سلسبيل
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اأقيم يف نف�س البناية التي يقيم فيها كاظم، دعتني 
لزيارته و�سرب القهوة مع اأ�سدقاء و�سديقات له، 
التايل  اليوم  م�سافرا يف  كان  لنه  لتوديعه  جاوؤوا 
حل�سور موؤمتر يف ماليزيا، وكان ذلك يف نوفمرب 
�سنة 2014، وقبلت الدعوة دون تردد، وقتها ترك 
اجلميع وتقرب مني وعر�س علي الزواج، وقال يل 
اإن قبلت �ساأعود اإىل اجلزائر، واإن مل تقبل �ساأبقى 
للعي�س هناك، وفعال عاد وطلب يدي من والدتي 
وقبلت رغم فارق ال�سن بيننا وتزوجنا �سنة 2015

� كيف كانت احلياة الزوجية مع رجل �شرقي، 
لديه ارتباطات وق�شايا قومية ت�شغله؟

� كان زوجا رائعا واأبا لإبني، كان طفلي املدلل، 
اأ�سركني يف كل تفا�سيل حياته، كان ي�سطحبني 
معه  جلت  فيها،  ي�سارك  التي  التظاهرات  لكل 
وبولونيا  وامل��ان��ي��ا  ا�سبانيا  ال��ع��امل،  دول  معظم 
املغلقة  الجتماعات  حتى  معه  وفرن�سا..ح�سرت 
عاما  اأمينا  كان  التي  العراقية  الوطنية  للجبهة 
لها اآنذاك، مل يرتك يل فراغا يف حياتي، فاأنا مل 
اأفتقده قبل اليوم، كان حري�سا على ان اأرافقه يف 
كل خطواته وكان يعرفني على اجلميع بكل فخر، 

ف�سارت كل اهتماماته وق�ساياه ق�سيتي..
بع�س  على  حمبيه  تطلعي  اأن  ميكن  ه��ل   �  

الأمور اخلا�شة بكاظم، عائلته، اأبنائه؟
مرة  لأول  نحو اجلزائر  العراق  غادر  كاظم   �
العراق  اىل  عاد  ثم  ثانوي،  كاأ�ستاذ  وعمل   1972
 1984 �سنة  اجل��زائ��ر  اىل  اأخ���رى  م��رة  وهجرها 
واأ�س�س  بوهران  ا�ستقر  وقتها  ومن  لأ�سباب عدة، 
حياة جديدة، كاظم طلق زوجته الأوىل العراقية 
يف العراق لكنها حلقت به اإىل اجلزائر مع اأطفاله 
�سقته  يف  وعا�ست  واأح���الم  ومنى  ظافر  الثالثة 
بجزائرية  ت��زوج  ثم  لفرتة،  الوظيفي(  )ال�سكن 
�سنة،   12 عمره  ج��واد،  طفل  منها  وله  وانف�سال 
وع�سنا  الأخري،  بعد طالقه  مبا�سرة  به  وتزوجت 
بع�سنا  كملنا  العمر،  من  �سنوات  �ستة  اأجمل  معا 

البع�س يف كل �سيء وكان بيننا ان�سجام كبري.
� ما هو الدور الذي قام به دفاعا عن العراق 

بعد الحتالل عام 2003؟
واإع��ان��ات  م�����س��اع��دات  جل��م��ع  يجتهد  ك���ان   �
للعراق، هو من انزل العلم الأمريكي عن قن�سلية 
اليوم،  التي ل زالت مغلقة اىل  اأمريكا باجلزائر 
من  كبري  ع��دد  فيه  �سارك  �سعري  دي��وان  وجمع 

ال�سعراء اجلزائريني حول العراق. 
� كيف كان يرى احلل يف العراق، خا�شة انه 
�شغل لفرتة من�شب امن عام اجلبهة الوطنية 

العراقية؟
معتدل،  ي�ساريا  قوميا  منا�سال  كان  كاظم   �
ال�سعب  وح��دة  اإىل  ودع��ا  بالطائفية،  ن��دد  طاملا 

العراق  يف  احلل  اأن  يقول  دائما  وك��ان  العراقي، 
وطنيا.

� ما هي اأهم الأن�شطة التي �شارك بها دفاعا 
عن فل�شطن؟

� فل�سطني كانت دوما حا�سرة يف كتاباته، ومل 
كما  فل�سطني،  حول  تظاهرة  اأو  لقاء  يفوت  يكن 
للعدوان  املناه�سة  امل�سريات  كل  يف  ي�سارك  كان 

ال�سهيوين.
� كيف كان كاظم العبودي يف اآخر اأيامه؟

� كان را�سيا مطمئنا رغم التعب والأمل، زوجي 
كان يعرف اأنه �سي�ساب بال�سرطان يوما ما ب�سبب 
تردده على املناطق امل�سعة، وكان يقول يل ذلك، 
اإىل  اخلبيث  للمر�س  اأعرا�س  اأي  عليه  تظهر  مل 
اأن اأرقده الفرا�س، وكان يتظاهر بالعافية ويخفي 
بوجعه  اأح�س  كنت  لكني  يقلقني،  ل  حتى  اآلم��ه 
بوح�سة  فيها  اأح�س  ال�سنة  قرابة  توا�سل  ال��ذي 
كبرية، وحقيقة الدولة اجلزائرية تكفلت به ونقل 
للعالج بامل�ست�سفى الع�سكري بوهران اإىل اأن غادر 

احلياة رحمه اهلل والبت�سامة على وجهه.

� ماذا ترك لك زوجك الراحل؟
� ترك يل اأجمل الذكريات، واحلياة الكرمية، 
ووالدي، كاظم  كان زوجي وحبيبي و�سديقي  هو 
نف�س  يف  لكنه  ع��م��ري،  اأي����ام  ك��ل  ع��ن  عو�سني 
ال��وق��ت ت��رك يل حمال واأم��ان��ة اأت��ع��ه��د ب��اأدائ��ه��ا 
موؤلفني  ون�سر  طبع  منها  م�ساريعه،  وموا�سلة 
حول التفجريات النووية برقان، وتاأ�سي�س جمعية 
ب��رق��ان،  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ف��ج��ريات  ل�سحايا  وطنية 
واأي�سا طباعة ون�سر اآخر كتاب األفه �سمل املقابر 
فرن�سا  اىل  ح��ول��ت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  اجل��زائ��ري��ة 
لتبيي�س ال�سكر، وهذا ما اأكده يف بحوثه الأخرية 
رئي�س  م�ست�سار  ووع����دين  م��ع��م��ق،  حتقيق  ب��ع��د 
�سيخي  املجيد  عبد  بالذاكرة  املكلف  اجلمهورية 
باإمتام الأمر، واأمتنى اأن يلقى الكتاب حقه، كما 
بداأ  التي  مذكراته  وتدوين  كتابة  �ساأوا�سل  اأنني 
فيها خالل مر�سه وحتدث فيها عن مر�سه وعن 
و�ساأوا�سل  العراقية،  الوطنية  اجلبهة  تاأ�سي�س 
مهمته يف جلب الفرن�سيني لل�سهادة  فيما يخ�س 

جرائم التفجريات النووية يف رقان.
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االقتصاد

من  املمتد  العربي  الإقليم  ذل��ك  الأح���واز، 
من  ال�سرق  اإىل  العربي،  اخلليج  و�سرق  �سمال 
العام  منذ  اإي��ران  قبل  من  املحتل  العرب  �سط 
الب�سرة  حمافظتا  ال��غ��رب  م��ن  يحده   .1925
ال�سرق  ومن  العراقيتان،  )العمارة(  ومي�سان 
من  جزء  هي  التي  البختيارية  جبال  وال�سمال 
احلاجز  تعترب  التي  زاج��رو���س  جبال  �سل�سلة 
الأح��واز  بني  يف�سل  ال��ذى  الطبيعي  اجلغرايف 

أ.د. غسان الطالب

الفار�سية ويجعل منهما  وايران  العربية  الأر�س 
اخل�سائ�س  يف  مت��ام��ا  خمتلفتني  منطقتني 
ويتكون  واحلياتية.  والطوبوغرافية  اجليولوجية 
الفالحية،  ه��ي:  حمافظات  ع��دة  م��ن  الإقليم 
امل��ح��م��رة، ع���ب���ادان، احل���وي���زة، اخل��ف��اج��ي��ة، 
وم��ن  وت�����س��رت،  اخل��ل��ف��ي��ة  م��ع�����س��ور،  الب�سيتني، 
ت�سرت،  ع��ب��ادان،  املحمرة،  الأقليم  م��دن  اه��م 
امل��ال،  ال�سبعة،  الأح��ج��ار  ال�سو�س،  احل��وي��زة، 
�سليمان،  م�سجد  الفالحية،  القلعة،  قنطرة 
ال�ساحلية،  العميدية،  احلميدية،  اخلفاجية، 
اخل��زع��ل��ي��ة، خ��ورع��ب��د اهلل، ال�����دورق، ج��زي��رة 
عبا�س.         بندر  كرمن�ساه،  بو�سهر،  ال�سلبوخ، 
     وللتعرف على ماأ�ساة اقليم الحواز نعود 
بلداننا  بحق  الجنليز  ج��رائ��م  اىل  ب��ال��ذاك��رة 
وال�ستعمار  الن��ت��داب  �سيا�سات  م��ن  العربية 
ان  بعد  اليوم،  عليه  نحن  ما  اىل  او�سلنا  الذي 
ب�سفتيه  العربي  اخلليج  منطقة  على  �سيطر 
فيه،  املنت�سرة  اجلزر  وعلى  والغربية،  ال�سرقية 
عمان  خليج  على  اأي�سًا  ال�سيطرة  اىل  ا�سافة 
من  املندب  باب  وم�سيق  العرب  بحر  و�سواحل 
اجل الهيمنة على النفط واخلريات التي تزخر 

التاريخية  بجرميتها  تكتفي  فلم  املنطقة،  بها 
ال�سهاينة  قطعان  جلبت  عندما  فل�سطني  يف 
قومي  بوطن  ووعدتهم  ال��ع��امل  بقاع  �ستى  م��ن 
جرائمها  يف  امعنت  ب��ل  فل�سطني  ت���راب  على 
ذلك  قبل  ت��واط��اأت  عندما  العربية  الأم��ة  بحق 
احتالل  لهم  ومهدت  الفر�س  اي��ران  حكام  مع 
1925 الذي كان حتت  العام  الأح��واز يف  اإم��ارة 
ر�سا  اإي���ران  ل�ساه  و�سلمته  اآن����ذاك،  هيمنتها 
بهلوي بعد ان تاآمرت على ال�سيخ خزعل الكعبي 
واأ�سقطته وكان بذلك اآخر حاكم لهذه الإمارة، 
ان  بعد  ه��ذا  الربيطانية  احلكومة  فعل  وي��اأت��ي 
وال�سرتاتيجية  القت�سادية  بالأهمية  ادرك��ت 
الإم��ارة فيما متثله من خمزن �سخم من  لهذه 
الرثوات الطبيعية خا�سة البرتول والغاز واملياه 
والأرا�سي اخل�سبة، ا�سافة اإىل املوقع اجلغرايف 
الأ�سرتاتيجي على اخلليج العربي وامل�سيطر على 
عمان  م�سيق  من  املارة  العاملية  التجارة  طريق 
وال�سرقّي  ال�سمايّل  ال�ساحل  امتداد  على  وتقع 
منفذ  اه��م  اليوم  تعترب  حيث  العربّي،  للخليج 
للنظام الإيراين على العامل اخلارجي من خالل 
موانئها وموقعها البحري، تقدر م�ساحة الإمارة 

األحــــــــواز الـــمـــنـــكـــوبـــة والــــــــرثوة الــمــنــهــوبــة
ــلـــوي حــــىت نــــظــــام الـــمـــالـــي ــا بـــهـ ــ مــــن رضــ
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

يعادل  ما  اي  مرّبع،  م��رٍت  كيلو  األ��ف   )370( ب 
ثالثة ارباع العراق كما تعادل اي�سا م�ساحة كل 
من »�سوريا ولبنان والأردن وفل�سطني« جمتمعة، 
وتاأتي باملرتبة الثانية بني اقطار اخلليج العربي 
 2،149،690 م�ساحتها  تبلغ  التي  ال�سعودية  بعد 
كم² تليها باملرتبة الثالثة �سلطنة عمان والبالغة 
م�ساحتها 309،500 كم²، ال ان الدولة الفار�سية 
اقتطعت ما يقرب من ال  25الف كم² واحلقتها 
الح���واز.  ح���دود  على  الإي��ران��ي��ة  باملقاطعات 
1908 اجتهت انظار الغرب       فمنذ العام 
بعد  الأحواز  منطقة  اىل  ال�ستعمارية  واطماعه 
هذه  يف  هائلة  بكميات  والغاز  النفط  اكت�ساف 
اليوم بحدود  الم��ارة، حيث ميثل نفط الحواز 
الغاز  كذلك  النفطي  اي��ران  انتاج  من   90% ال 
كذلك  ميثل  الحوازية  الرا�سي  من  امل�ستخرج 
و  اي���ران احل���ايل،  ان��ت��اج  م��ن   90% ن�سبته  م��ا 
تعترب مدينة عبدان اأهم مركز تكرير وت�سدير 
عن  ناهيك  الحواز  اقليم  من  املنهوب  للبرتول 
الرثوات الطائلة من املعادن الطبيعية كاحلديد 
الطاقة  ان��ت��اج  ان  كما  والأ���س��م��ن��ت،  وال��ف��ولذ 
كلي  �سبه  اعتمادا  يعتمد  اي��ران  يف  الكهربائية 
التي  الطبيعية  امل�سادر  من  الطاقة  توليد  على 
تزخر بها المارة اذ مير بها خم�سة انهار كربى 
اهمها نهر القارون الذي ي�سق مدينة الأهواز وله 
خم�سة ع�سر رافد تغذيه، وهو اأكرب انهار القليم 
من  وينبع  للمالحة  ال�سالح  بينها  وال��وح��ي��د 
حيث  العرب  �سط  يف  وي�سب  البختيارية  جبال 
تقع مدينة املحمرة، ويبلغ طوله حوايل )1300 
كيلومرت(، اقامت عليه �سلطة الحتالل الإيراين 
واجلراحي،  الكرخة  نهري  ثم  �سدود،  خم�سة 
مثل   اهمية  اق��ل  وه��ي  الخ���رى  الن��ه��ار  وبع�س 
فعلى  و�سطيط،  ول��وره  وعجريب  و�ساوور  كركر 
الرغم من املوارد املائية ال�سخمة التي ميتلكها 
اإقليم الأحواز والتي متثل اليوم بحدود ال 50% 
اإل  من املخزون املائي لدولة الحتالل الإيراين 
ال�سيا�سات  نتيجة  مياه خطرية  ازمة  يواجه  انه 
من  ط��ه��ران  الح��ت��الل يف  ن��ظ��ام  اتبعها  ال��ت��ي 
�سيا�سة جتفيف النهار الرئي�سية من خالل بناء 
ال�سدود عليها وحتويل م�ساراتها ثم �سخ مياهها 
ادى  مم��ا  اأ�سفهان  مثل  الفار�سية  امل��دن  اإىل 
الر�س  ا�سحاب  العرب  املزارعني  حرمان  اإىل 
تاركتهم  مزروعاتهم  ل��ري  ال��الزم��ة  املياه  من 
ب�سيا�سته العن�سرية هذه فري�سة للفقر والبطالة 
الن�سانية. حقوقهم  اب�����س��ط  م��ن  واحل���رم���ان 
ظل  يف  اليوم  يعانون  عربي  مليون   12       
والتهمي�س  القمع  من  العن�سري  امل��اليل  نظام 
ارتفاع  مع  عليهم  الباهظة  ال�سرائب  وفر�س 
ج��راء  ابنائهم  ب��ني  والبطالة  الفقر  م��ع��دلت 
قا�سية  اقت�سادية  ظ��روف  النظام،  عن�سرية 
يرزح حتتها اهلنا الحوازيني �ُسلبت ممتلكاتهم 

و�ُسرد الآلف منهم خارج وطنهم ليحل مكانهم 
عنا�سر فار�سية بهدف تغري دميغرافية القليم 
ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  �سيا�سة  ه��ي  ك��م��ا  مت��ام��ا 
فل�سطني  قي  العربي  و�سعبنا  اهلنا  مع  الغا�سب 
نظام  وقبله  امل��اليل  نظام  امعن  كما  املحتلة، 
يف  ال�سيا�سيني،  النا�سطني  اعتقالت  يف  ال�ساة 
الإي��راين  الد�ستور  فيه  يعرتف  ل  ال��ذي  الوقت 
باأية حقوق لل�سعب الحوازي ل عرقية ول دينية 
وهم غري ممثلني فيما ي�سمى )جمل�س ال�سورى 
اأو  منا�سب  اأية  تقلد  عليهم  ومينع  الإ�سالمي(، 
الدولة.  يف  هامة  وظائف  اأو  اجلي�س،  يف  رت��ب 
  وب��دون �سك فان الح��واز اليوم ت�سكل من 
للنظام  ق��وة  عن�سر  الإ�سرتاتيجية  الناحية 
القليم  على  �سيطرته  بقاء  ح��ال  يف  الي���راين 
حال  يف  ميثل  كما  ذكرناها،  التي  لالعتبارات 
والعراق  العربي  بالن�سبة لقطار اخلليج  حترره 
ال�سد املنيع يف وجه الأطماع التو�سعية والعدوانية 
لنظام املاليل وكبحه، ولي�س امامنا خيار �سوى 

دعم وتبني ق�سية العرب الأحوازيني كم�سلحة 
الفل�سطينية  الق�سية  مع  بالتوازي  عليا  قومية 
يقل  ل  الإي���راين  اخلطر  فحجم  اأهميتها،  يف 
املنطقة  ع��ل��ى  ال�سهيوين  اخل��ط��ر  ح��ج��م  ع��ن 
العربية فكالهما وجهان لعملة واحدة يف الوقت 
الرا�سي  يف  الفار�سية  الطماع  فيه  نرى  الذي 
العديد  واحلروب يف  الفتنة  نار  واذكاء  العربية 
و�سوريا  العراق  كما هو يف  العربية  املناطق  من 
العربية  للجزر  احتاللها  كما  واليمن،  ولبنان 
واأب��و  ال��ك��ربى  طنب  و  ال�سغرى  طنب  ال��ث��الث 
واف�سال  ملخططاتهم  نعي  ان  وعلينا  مو�سى، 
ال�سعب  م��ع  ب��ال��وق��وف  التو�سعية  م�ساريعهم 
ال��ع��رب��ي الح����وازي وحت��ري��ر ارا���س��ي��ه وم��ن ثم 
دعم  يتطلب  وهذا  العربي،  حميطه  اىل  عودته 
ال��ث��ورة الأح��وازي��ة ملواجهة الح��ت��الل الإي��راين 
ال��ع��ن�����س��ري وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ب��ع��د ال��ق��وم��ي 
للمقاومة كاأحد مكونات الأمن القومي العربي.
ولو  عربي  حت��رك  من  ه��ذه  واحلالة  بد  فال 
�سيا�سيا وعرب املنظمات الدولية على الأقل لعودة 
الحواز لأهلها ال�سرعيني يف ار�سهم ومياههم، 
وان�����س��ح��اب ال���دول���ة  ال��ف��ار���س��ي��ة اإىل ح��دوده��ا 
عند  اي  الح��واز  احتالل  قبل  ما  اىل  الطبيعية 
جبال زاكرو�س، ومهما حاول النظام العن�سري 
لالأحواز  العربية  الهوية  طم�س  من  طهران  يف 
والهواء.  املاء  ار�س عربية احوازية  تبقى  فاإنها 
م�سروعا  نتبنى  ان  ال��ع��رب  ن��ح��ن  وعلينا 
ا���س��ت��ع��ادة  اىل  ي��ه��دف  حقيقيا  ق��وم��ي��ا  ع��رب��ي��ا 
املحتلة،  العربية  املناطق  كافة  العربي يف  احلق 
ف��ل�����س��ط��ني، الأح��������واز، ل����واء ال���س��ك��ن��درون��ة، 
كان  واي��ن��م��ا  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  يف  ومليلة  �سبتة 
ه���ن���اك ���س��رب م���ن الر�������س ع��رب��ي��ة حم��ت��ل��ة.
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الع��رب«  »كل  جمل��ة  م��ن  ال�س��ابق  الع��دد  يف 
تناولنا، من زوايا متعددة، حا�سر م�ستقبل جامعة 
ال��دول العربي��ة، مبعن��ى معطي��ات واقعه��ا املمتد 
ع��رب الزم��ان. وق��د انتهين��ا اإىل اأن ه��ذه املنظمة 
تاأ�سي�س��ها،  ومن��ذ  اأ�س��تمرت،  العربي��ة  الإقليمي��ة 
اأ�س��رية، ملخرجات معطيات الواقع العربي، �س��لبًا 
و/اأو اإيجاب��ًا، يف العم��وم. يف هذا العدد، �س��نعمد 
اإىل البح��ث يف التاأثري امل�س��تقبلي لهذه املعطيات، 
ومن ثم اإ�ست�س��راف امل�ساهد امل�س��تقبلية البديلة، 
املمكن��ة واملحتمل��ة، له��ذه املنظم��ة العربية. ومن 
اأج��ل ذل��ك، �س��نعمد، منهجي��ا، اإىل الرب��ط ب��ني 
تاأث��ري معطيات ثالثة م�س��اهد ممكنة اأو حمتملة، 
نرى،علمي��ًا، اأن الوطن العربي قد يقرتن باأحدها 
يف ع��ام 2030 وب��ني م�س��تقبالت جامع��ة ال��دول 

العربية يف العام ذاته.
الراه��ن  الواق��ع  اإ�س��تمرارية  الأول:  امل�س��هد 

جلامعة الدول العربية
لق��د اف�س��ت جمموع��ة الإ�س��كاليات الهيكلية 
العربي��ة الرئي�س��ية اإىل جع��ل الع��رب يف العم��وم 
احل�س��اري،  والرتاج��ع  ال��رتدي  لواق��ع  اأ�س��رى 
ومبخرج��ات ادت عملي��ا اإىل  بق��اء الع��رب خارج 
�سناع��ة التاري��خ. واإىل ذل��ك دف��ع التاأث��ري املمتد 
من��ذ  املمت��دة  ال�س��لبية  العربي��ة  لتل��ك احلقائ��ق 
ح��وايل �س��بعة عق��ود. فمخرجات ه��ذا التاأثري مل 
ت��وؤد اإىل اإرتفاع اأ�س��وار العزلة بني ال��دول العربية 
فح�س��ب، واإمنا حال��ت دون اإمكانية اقرتان الواقع 
العرب��ي باإجت��اه اآخ��ر قوام��ه التكام��ل العرب��ي يف 
الأق��ل وعلى غرار جت��ارب دولية اأخرى، كالحتاد 

األأوربي مثاًل. 
وج��راء خمرجات هذا الواقع، نرى اأن جامعة 
الدول العربية �ستبقى على و�سعها الذي هي عليه 
الآن، دون ان تكون هناك عملية اإ�سالح يف بينتها 
الراهن��ة. فاجلامع��ة، التي مر عل��ى تكوينها اكرث 
70 �سنة، مل ت�س��تطع ط��وال هذه الفترة من  م��ن 
اأن تنه���س بواقع اع�سائه��ا كغريها من املنظمات 
الإقليمي��ة، لأ�س��باب ع��دة منها ما يتعل��ق بالو�سع 
ال��دويل والقليم��ي وم��ا يتمخ�س عنه م��ن �سراع 
امل�سال��ح والنف��وذ عل��ى املنطق��ة عموم��ًا وعل��ى 
ال�ساحة العربية على وجه اخل�سو�س ومبخرجات 
اأف�ست اإىل �سيا�س��ات �سكلت عامل �سغط يف كثري 

أ.د. مازن الرمضاني

م��ن الحي��ان عل��ى عمله��ا وادائه��ا يف تعميق روح 
التع��اون العرب��ي، وتدعي��م الرواب��ط ب��ني ال��دول 
العربي��ة. ومن هذه ال�س��باب اي�س��ًا ما هو داخلي 
فه��ي  البنيوي��ة  وخ�سائ�سه��ا  مبيثاقه��ا،  يتعل��ق 
مبنية على عدم امل�سا�س ب�سيادة الدول الأع�ساء، 
وبالتايل فاإن اأي تقدم يف م�ساألة الإ�سالح يتطلب 

ارادة جماعية عربية ل تتوافر ال نادرًا.
تغلي��ب  اإىل  الع�س��اء  ال��دول  تعم��د  فغالب��ًا 
عل��ى  ال�سيق��ة  والوطني��ة  القطري��ة  م�ساحله��ا 
ح�س��اب امل�سلح��ة القومي��ة، ا�ساف��ة اىل طبيع��ة 
ت�س��وبها  الت��ي  العربي��ة   � العربي��ة  العالق��ات 
ظ��ل  يف  تع��ززت  الت��ي  وال�سراع��ات  اخلالف��ات 
املتغريات ال�سيا�س��ية التي �س��هدها الوطن العربي 
ع��رب الزم��ان، و�س��عي بع���س ال��دول العربي��ة اىل 
تف�سي��ل تطوير عالقاتها الدولي��ة والقليمية على 

ح�ساب تطوير عالقاتها مع بع�سها البع�س.
 وبه��ذا ال�س��دد قيل اإن: »امل�س��كلة الأ�سا�س��ية 
يف ق�سي��ة تطوير اجلامعة ه��ي اإنها تبداأ رمبا من 
الطريق الذي لن يوؤدي على الأرجح اإىل اأية نتائج 
ملمو�س��ة يف ه��ذا ال�س��ياق، اإذ تزاي��دت الدع��وات 
يف  العربي��ة  ال��دول  جامع��ة  لإ�س��الح  والأف��كار 
ال�س��نوات الخرية، والت��ي ركزت يف معظمها على 
الإ�سالح الهيكلي للجامعة، وكاأنها هي امل�سكلة يف 
ح��د ذاته��ا، دون اأن يب��ذل جه��د م�س��ابه يف عالج 
امل�س��در الأ�سا�س��ي لأزمة النظ��ام العربي برمته، 
وهو مو�سوع اإ�سالح العالقات العربية � العربية.  
ون��رى اأن مو�س��وع ا�س��الح العالق��ات العربية 
- العربية �س��ريعًا بات اأم��را �سعبًا للغاية يف �سوء  
خمرج��ات الواق��ع العرب��ي ومعطياته، وه��و الأمر 
ال��ذي لب��د اأن ينعك���س �س��لبًا على عملي��ة اإ�سالح 
جامع��ة ال��دول العربي��ة، التي اأ�سبح��ت، يف زمان 
اإىل  الآن  م��ن  اأي   والقري��ب:  املبا�س��ر  امل�س��تقبل 
خم�س �سنوات، هي الأخرى لي�ست بالأمر ال�سهل. 
ومما ي�ساعد على ذلك اأن اأمر اإ�سالح جامعة 
الدول العربي��ة مرهون بالإ�سالح الداخلي للدول 
الأع�س��اء، وهو املو�سوع الذي تخ�س��ى هذه الدول 
م��ن تبعات��ه، هذا لإنه يعني، مث��اًل، اإف�ساح املجال 
للجماهري بامل�ساركة يف احلكم عن طريق اإط�الق 
ال�سحيح  النيابي  والتمثيل  العام�ة  احلري�ات 

والق�س��اء امل�ستقل، وكذل��ك اإعادة بناء القت�ساد 
الوطني بما ي�سمن اإعادة التوزي��ع العادل للرثوة، 
وهم��ا اأم��ران ي�سع��ب حتقيقهما يف ظ��ل الأنظمة 
العربية احلاكم��ة، التي اأ�سعفت النظام الإقليمي 

العربي، بقراراتها وممار�ساتها القطرية. 
امل�س��هد الث��اين: اإع��ادة هيكل��ة ميث��اق جامعة 

الدول العربية
على العك���س م��ن امل�س��هد الأول، يفرت�س هذا 
امل�س��هد الثاين اأن جممل امن��اط احلركة العربية 
ق��د تاأث��رت، خ��الل �س��نوات ما قب��ل ع��ام 2030، 
واإن  املهم��ة،  املتغ��ريات  م��ن  اأ�سا�س��ية  مبجامي��ع 
تراكماته��ا الإيجابي��ة قد اف�س��ت اإىل بداية تبلور 
واق��ع عرب��ي جدي��د عل��ى ال�سعيدي��ن الداخل��ي 
واخلارج��ي. ون��رى اأن اأبرز ه��ذه املتغريات يكمن 

يف الآتي:
فاأم��ا ع��ن املجموع��ة الأوىل، فقوامها اإنت�س��ار 
الع��رب  الق��رار  ب��ني �سن��اع  اإدراك �س��به �س��امل 
مف��اده اأن ا�س��تمرار مقوم��ات ال��رتدي والرتاج��ع 
العرب��ي �س��تف�سي اإىل تفاقم التحدي��ات الداخلية 
واخلارجية، واإنهم بتكاملهم وتكافلهم ي�ستطيعون 
الإرتقاء بالعمل العربي امل�سرتك اإىل م�ستوى هذه 

التحديات تاأمينًا للم�سالح العربية امل�سرتكة. 
واأم��ا ع��ن املجموع��ة الثانية، فمفاده��ا اجتاه 
�سناع القرار العرب اإىل الأخذ ب�سيا�س��ة خارجية 
موح��دة، وتوظي��ف الق��درات العربية لدع��م اأداء 

العــلوم

جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة فـــي الــعــام 
2030 ومستقبات معطيات الحاضر 
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فاعل وموؤثر على ال�سعيد اخلارجي. 
تق��رتن  فه��ي  الثالث��ة،  املجموع��ة  ع��ن  واأم��ا 
مبخرج��ات اإع��ادة هيكلة جامع��ة ال��دول العربية 

على نحو جديد. 
ملخرج��ات  الع��رب  الق��رار  �سن��اع  ف��اإدراك 
�سع��ف اأداء النظ��ام العرب��ي الر�س��مي، متمث��اًل 
به��م يف ع��ام  العربي��ة، اف�س��ى  ال��دول  بجامع��ة 
منظم��ة  م��ن  دوره��ا  وتفعي��ل  تطوي��ر  اإىل   2030
راعي��ة لدميوم��ة واقع احل��ال العرب��ي املمتد منذ 
ع��ام 1945 اإىل اأخ��رى تتحمل م�س��وؤولية الإرتقاء 
بال��دول العربي��ة اإىل حال��ة متقدم��ة م��ن التكامل 
الوظيف��ي ع��رب تخوي��ل ه��ذه اجلامع��ة �سالحي��ة 
اتخ��اذ القرار وتنفيذه. ومما ادى اإىل ذلك تاأثري 
خربتها الطويلة يف اإدارة العمل العربي امل�سرتك، 
ه��ذا ف�س��اًل ع��ن تبل��ور روؤي��ة عربي��ة مفاده��ا اأن 
ع��دم القدرة عل��ى مواجه��ة التحدي��ات الداخلية 
العم��ل  ي�س��تدعي  منف��رد  بجه��د  واخلارجي��ة 
امل�س��رتك عرب منظمة تتوىل اإدارته بفاعلية. ياأتي 
ذل��ك من ان الدول العربي��ة ل جتد يف اأي منظمة 
اإقليمية اخرى مبثابة البديل الكايف واملنا�سب عن 
جامع��ة ال��دول العربي��ة. كم��ا اأن التحدي��ات التي 
تهدد الوجود العربي اجلماعي تفر�س على العقل 
ال�سيا�س��ي العربي، اأن يكون مدركًا يف نهاية الأمر 
حلقيق��ة اأن اإ�س��تمرار اجلامع��ة قائم��ة والإرتق��اء 
بوظائفه��ا وادائه��ا فيه م��ن الإيجابي��ات اأكرث من 

ال�سلبيات بال�سرورة. 
اأن ه��ذه املجامي��ع م��ن املتغ��ريات  ونفرت���س 
املوؤث��رة ق��د ادت اإىل خمرج��ات مهمة على �س��تى 
والثقافي��ة- القت�سادي��ة،  الداخلي��ة:  ال�سع��د 
ه��ذه  واإن  والأمني��ة،  والعلمي��ة،  الجتماعي��ة، 
املخرج��ات افادت اأن رحلة الع��رب، جراء الدعم 
العرب��ي الر�س��مي لل��دور اجلدي��د جلامع��ة الدول 
العربي��ة نح��و حتقيق التغي��ري والإرتق��اء الداخلي 

ومن ثم اخلارجي العربي، قد بداأت. 
ان تواف��ق �سناع القرار العرب على تفعيل دور 
جامعة الدول العربية قد ل يكون مبعزل عن تاأثري 
تلك الدعوات امل�س��تمرة لإ�سالحها. فالدرا�س��ات 

واملبادرات التي طرحت بهذا اخل�سو�س كثرية.
فم��ع اأن �س��هام النق��د كان��ت، وخ�سو�س��ًا يف 
اأوق��ات الزمات العربية، توجه نحو جامعة الدول 
العربي��ة فرتميه��ا بالق�سور والتقاع���س واجلمود 
وع��دم الكفاي��ة و�سع��ف الفعالي��ة والداء. بيد اأن 
�س��هام النق��د كان��ت ترم��ى، اأي�س��ًا عل��ى عاتقها، 
العرب��ي،  للنظ��ام  الر�س��مي  التعب��ري  بو�سفه��ا 
م�س��وؤولية النهو���س بق�ساي��اه وم�س��كالته. وم��ن 
هن��ا ج��اءت الدع��وات املتك��ررة لإ�س��الح جامع��ة 
الدول العربية وتفعيلها، �س��يما اأنها تاأ�س�ست وفقًا 
حلاج��ات ومطال��ب نظ��ام عرب��ي �س��ار قدميًا ول 

يتماهى مع عامل يتغري ويتحول. 

والنوعي��ة الإيجابي��ة التي �س��يكون ه��ذا الواقع قد 
اق��رتن بها اأي�سًا يف ع��ام 2030 من ناحية اأخرى. 
وبينما تدفع الإ�س��كاليات الهيكلية اإىل ا�ستمرارية 
واق��ع ال��رتدي، ومن ث��م التنافر، العرب��ي، تف�سي 
التح��ولت الكمي��ة والنوعي��ة العربي��ة اإىل الب��دء 
بعملي��ة اإعادة هيكلة هذا الواقع، ومن ثم التكامل 
عل��ى  العربي��ة  بالفاعلي��ة  التدريج��ي  والإرتق��اء 

امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
وعلي��ه، يق��رتن ه��ذا امل�س��هد ب�س��ورة عربي��ة 
م�س��تقبلية مركب��ة تق��ع يف الو�س��ط ب��ني م�سامني 
ب��ني  وجتم��ع  اأع��اله،  املتناق�س��ني  امل�س��هدين 
افرت�ساتهم��ا وخ�سائ�سهم��ا، وعل��ى نح��و يجع��ل 
امل�س��تقبل العرب��ي انعكا�س��ًا لهم��ا. وال�س��ىء ذاته 
ين�س��حب على م�س��تقبل جامعة ال��دول العربية يف 
ع��ام 2030، �س��يما واإنها كانت، ومن��ذ تكوينها يف 
ع��ام 1945، اإنعكا�س��ًا للواق��ع العرب��ي ال�س��ائد يف 
وقت��ه �س��لبًا اأو ايجاب��ًا. ولنتذك��ر اأن غلب��ة اأزمن��ة 
ال�س��راع بني ال��دول العربي��ة على اأزمن��ة تعاونها 
ق��د اأف�ست اإىل اأن تتكر���س خا�سية جامعة الدول 
العربي��ة كمنظمة راعية للتعاون الطوعي بني هذه 
الدول. وم��ن هنا نبعت مدخالت اإخفاقاتها. وقد 
ترت��ب عن ه��ذ الإخفاق ا�س��تمرار الهج��وم عليها 

ومم��ا ي�س��اعد عل��ى حتقي��ق ه��ذه الدع��وات 
اأن امل��ادة )20( م��ن امليث��اق قد ن�س��ت على مبداأ 
التعدي��ل ل��ه، كم��ا اأن بع���س القم��م العربية كانت 
ق��د دعت اإىل ا�سالح جامع��ة الدول العربية. وقد 
كان��ت قم��ة اجلزائ��ر ع��ام 2005 اأبرزه��ا، والت��ي 
و�سف��ت ب��� )بقم��ة ال�س��الح(، �س��يما اإنه��ا عدت 
اأحد البوادر اخلرية لتحقيق م�سهد ال�سالح على 
م�س��توى جامع��ة ال��دول العربي��ة، ومن ث��م تطوير 
املج��الت  مختلف  يف  امل�س��رتك  العرب��ي  العم��ل 
ال�سيا�س��ية والقت�سادي��ة والجتماعي��ة والمني��ة 

والدفاعية. 
امل�س��هد الثالث: م�سهد تزامن خمرجات واقع 

الإ�ستمرارية و بداية الإ�سالح
عندن��ا، ل يت�س��كل امل�س��تقبل العرب��ي يف ع��ام 
2030 عل��ى وف��ق الإجتاهات املمت��دة من املا�سي، 
الت��ي يفي��د به��ا امل�س��هد الأول، ول كذل��ك ج��راء 
تاأثري خمرج��ات التحولت احل�ساري��ة املفرت�سة 
يف احلا�سر، التي تدفع اإىل تكوين امل�س��هد الثاين  
لذا، وعلى خالف هذين امل�س��هدين، نرى اأن هذا 
امل�س��هد الثال��ث يع��د ح�سيل��ة تزام��ن خمرج��ات 
اإ�س��تمرارية الإ�س��كاليات الهيكلية التي يت�س��م بها 
الواق��ع العربي من ناحية وتل��ك التحولت الكمية 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

وحتميلها م�س��وؤولية ه��ذه الخفاقات، اإل اإنها، مع 
ذل��ك، بقي��ت قائم��ة اىل يومنا هذا ككي��ان عربي 
اقليم��ي ي�سم جميع الدول العربية دون ا�س��تثناء. 
ويب��دو ان جامع��ة ال��دول العربي��ة تع��ي تاأثري هذه 
بحك��م  اكت�س��بت  ق��د  واإنه��ا  �س��يما  العتب��ارات، 
اخل��ربة واملمار�س��ة خ��الل م�س��ريتها التاأريخي��ة 
الطويل��ة ق��درة متكنه��ا م��ن العم��ل، دون احلاجة 
اإىل تعديل ميثاقها والقيام بال�سالح يف الظروف 

الراهنة. 
غري ان دميومة بق��اء جامعة الدول العربية ل 
يعن��ي غياب تلك امل�س��اريع العربية وغري العربية، 
الت��ي دعت اىل ا�س��تبدالها مبنظم��ات اإقليمية، او 
بتجمع��ات عربي��ة، اأخ��رى، لتك��ون بدي��اًل عنه��ا. 
وق��د كان��ت املب��ادرة اليمني��ة اأب��رز هذه امل�س��اريع 
العربي��ة واأهمه��ا يف الوق��ت ذات��ه. اإذ دع��ت اإىل 
حتوي��ل جامعة ال��دول العربي��ة اإىل )احتاد الدول 
العربية( الذي كان �س��ي�سم جمل�س الحتاد الذي 
يجم��ع ب��ني املل��وك والروؤ�س��اء الع��رب وجمال���س 
اأخ��رى لالأم��ن والدف��اع واخلارجي��ة والقت�س��اد 
والتج��ارة والتنمي��ة وال�س��وؤون الجتماعي��ة. كم��ا 
�س��ددت املب��ادرة اليمنية اأي�سًا عل��ى اإقامة برملان 
عرب��ي وجمل���س �س��ورى، وف�س��ال عن ذل��ك دعت 
هذه املبادرة  اإىل اتخاذ القرارات باأغلبية الثلثني 

ولي�س بالإجماع. 
 وعلى الرغم من اأن اإ�سكاليات الواقع العربي 
وتاأثريه��ا يف دميومة الرتدي العرب��ي، اإل اأن هذه 
الإ�سكاليات هي التي تدعو بحد ذاتها اإىل اإ�سالح 
جامع��ة ال��دول العربي��ة وتعدي��ل ميثاقه��ا ب�س��كل 

يتنا�سب وتطلعات ال�سعب العربي، وبال�سكل الذي 
يدف��ع اإىل اأن متار���س دوره��ا القي��ادي للمنظومة 
العربي��ة. وم��ع ذلك تتطل��ب الواقعي��ة ان ن�سع يف 
ت�سورنا ان مثل هذا الدور املن�سود قد ل يتبلور اإل 
ب�س��رط توافر تلك املعطي��ات الذاتية واملو�سوعية 
الت��ي مته��د ملث��ل ه��ذا ال��دور، وه��ذا يحت��اج لثمة 

�سروط وزمان.  
 وحت��ى ذل��ك الزم��ان، ويف �س��وء خمرج��ات 
ال�س��ائدة  العربية-العربي��ة  العالق��ات  نوعي��ة 
واملحتمل��ة، �س��يرتاوح دور جامع��ة ال��دول العربية 
م�س��تقبال ب��ني الف�س��ل والنجاح. وتدع��م التجربة 
ال�س��ابقة للعالق��ات العربية-العربي��ة هذا الدور. 
اإتخ��اذ  اإىل  ت��وؤد  مل  العرب��ي  الت�سام��ن  فاأزمن��ة 
قرارات مهمة فح�س��ب، واإمن��ا اإىل تنفيذها اأي�سًا 
اأزمن��ة ال�س��راع  اأي�س��اأ �سحي��ح. فف��ي  والعك���س 
تنح�س��ر حركة جامع��ة الدول العربي��ة يف اأتخاذ 
ق��رارات يف موا�سي��ع ثانوي��ة و/ اأو روتيني��ة، اأم��ا 
ال�سيا�س��ية  بينه��ا  وم��ن  الأ�سا�س��ية،  املوا�سي��ع 
تط��رح  ل  اأم��ا  فه��ي  والأمني��ة،  والقت�سادي��ة 
للمناق�س��ة جتنبًا لت�سعي��د ال�سراع بني الأطراف 
العربي��ة املعني��ة، اأو ي�س��ار اإىل اإتخ��اذ ق��رارات 

ب�ساأنها، ولكن دون توافر اإرادة تنفيذها عمليًا. 
 ويق��دم موؤمتر القم��ة القت�سادية العربية يف 
عم��ان عام 1988 مثال وا�سحا على التناق�س بني 
الق��رارات والفعال العربية. فعل��ى الرغم من اأن 
ق��رارات هذا املوؤمتر اأفادت نظري��ًا بتوافق �سناع 
الق��رار العرب عل��ى الإدراك بجدوى الإرتقاء اإىل 
م�س��توى التحديات القت�سادي��ة، الأمر الذي اأدى 

اإىل الت�سدي��ق عل��ى ث��الث وثائق تع��د نظريًا من 
اأهم اإجنازات العمل القت�سادي العربي امل�سرتك 
ع��رب الزم��ان، ه��ي: اإ�س��رتاتيجية العم��ل العرب��ي 
امل�س��رتك، وميث��اق العم��ل القت�س��ادي العرب��ي، 
ه��ذا ف�ساًل ع��ن عق��د التنمي��ة. اإل اأن جميع هذه 
الوثائ��ق مل ي�سر اإىل ترجمة م�سامينها اإىل واقع 
ملمو���س حت��ى الآن. اإن هذا املث��ال ال�سارخ يوؤكد 
اأن غي��اب الإجم��اع العرب��ي على ج��دوى الإرتقاء 
اعل��ى  اإىل م�س��تويات  امل�س��رتك  العرب��ي  بالعم��ل 
خدم��ة لل�سال��ح امل�س��رتك، اأف�س��ت بالع��رب اإىل 
دخ��ول القرن احلادي والع�س��رين وه��م اأقل قدرة 

وكفاءة على التعامل مع حتدياته. 
وعل��ى الرغم م��ن اأن م�س��تقبل جامع��ة الدول 
العربي��ة يف ع��ام 2030 ينفت��ح عل��ى العدي��د م��ن 
اإل  البديل��ة،  املحتمل��ة  و/اأو  املمكن��ة  امل�س��اهد 
اأنن��ا نرج��ح اقرتانه يف ه��ذا العام مب�س��هد يجمع 
ب��ني بع���س معطي��ات اإ�س��تمرارية واقعه��ا الراهن 
وب��ني خمرج��ات بداي��ة الإ�سالح مليثاقه��ا واإعادة 
الإ�س��كاليات  خمرج��ات  �س��وء  فف��ي  الهيكل��ة. 
الهيكلي��ة العديدة، التي يت�س��م به��ا الواقع العربي 
ت�سح��ى عملية ال�سالح اجل��ذري جلامعة الدول 
العربي��ة، وم��ن ث��م حتويله��ا اإىل منظم��ة اإقليمية 
ف��وق قومية كالإحتاد الأورب��ي مثال، اأمرًا يبدو يف 
غاي��ة ال�سعوب��ة. فالتحول اإىل واق��ع عربي جديد 
وخمتل��ف ع��ن الواقع الراه��ن ل يحت��اج اإىل روؤية 
واإرادة عربي��ة م�س��رتكة فح�س��ب، واإمن��ا اإىل اأم��د 
زم��اين يتجاوز زمان امل�س��تقبل املتو�س��ط: اأي من 
الآن اإىل عقدي��ن م��ن الزم��ان. كم��ا اأن مو�س��وع 
تكوي��ن جتمع��ات عربي��ة فرعي��ة كبدي��ل جلامع��ة 
ال��دول العربي��ة يب��دو ه��و الآخ��ر، م��ن الناحي��ة 
الواقعية، لي�س بالأمر الهني. والتجمعات الفرعية 
ت��وؤدي الوظائ��ف الت��ي  اأن  الإقليمي��ة ل ت�س��تطيع 
توؤديه��ا جامع��ة ال��دول العربي��ة حت��ى يف و�سعه��ا 

الراهن.
  وعل��ى الرغم من �ساآلة فاعلية جامعة الدول 
العربي��ة يف الوقت الراه��ن، اإل اأن هذا ل يلغي اأن 
التم�س��ك به��ا ل ي��زال ميث��ل، عربي��ًا، تعب��ريًا عن 
التم�س��ك بحل��م العروب��ة وخياراته��ا يف مواجه��ة 
تل��ك الق��وى الدولية، اإقليميًا وعاملي��ًا، التي تطمح 
�سراحة اإىل حتطيم ه��ذا احللم واإحلاق الأقطار 
العربية مب�س��اريعها ذات الطابع التو�س��عي. وغني 
اأو  ال��دول العربي��ة،  اأن ح��ل جامع��ة  الق��ول  ع��ن 
اإفراغها من م�سمونها، كرمز للهوية العربية، هو 
اأحد املوا�سيع الأ�سا�سية التي ُتراهن عليها القوى 

�ساحبة هذه امل�ساريع، وتعمل من اأجله اأي�سًا.
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

خالل اأ�سبوع واحد عام 2006 طالت اأعمال الت�سفية ن�سبني فنيني لأبرز رواد احلركة الفنية املعا�سرة يف العراق النحات العراقي املعروف 
خالد الرحال، بعد اأن قامت جماعة جمهولة حتت جنح الظالم بتفجري متثال لباين مدينة بغداد ثاين خلفاء بني العبا�س اأبو جعفر املن�سور 

يف حي املن�سور بجانب الكرخ وبعد فرتة مت وحتت اأنظار النا�س ويف و�سح النهار باإزالة ن�سب »امل�سرية« يف �ساحة املتحف يف جانب الكرخ.

حادث تفجري متثال اأبو جعفر املن�سور مل يكن الأول، فقد ن�سفت ن�سب اأخرى يف بغداد والب�سرة واملو�سل و�سبق اإن تعر�س متثال ال�سعدون 
يف بغداد اإىل عملية �سرقة عام 2004 واإزالة ن�سب )الأ�سري العراقي( الكائن قرب �ساحة امل�ستن�سرية الذي يتكون من جمموعة قطع متثل 

اأعمال تعذيب لالأ�سرى العراقيني خالل احلرب العراقية الإيرانية.

تكرر امل�سهد عام 2021 حيث �سهدت بغداد قبل اأ�سبوع حملة منظمة لأزاله متثال اأبو جعفر املن�سور لأ�سباب طائفية، ولكن اجلهات احلكومية 
هذه املرة ومعظم اأهايل بغداد وقفوا �سد هذه احلملة الطائفية املري�سة.

اإزالة الن�سب والتماثيل ولأي �سبب كان، مما يدعوين ملطالبة منظمات املجتمع  اأ�سفي وحزين لظاهرة  اأن اعرب عن  اأود كمواطن عراقي   
املدين و جميع املثقفني وعموم اأبناء ال�سعب العراقي للوقوف �سد هذه الظاهرة واإدانتها بحزم واللتزام بالو�سائل احل�سارية ول�سيما احلوار 
املفتوح بني مثقفي ال�سعب العراقي واأهايل بغداد حفاظا على هوية عا�سمتنا احلبيبة و�سرورة احلفاظ على بقية الن�سب مثل متثال �سهريار 

و�سهرزاد و كهرمانة ون�سب اأخرى التي رمبا �سنفاجئ قريبا باإزالتها لتربيرات �سيا�سية اأو دينية. 

التذكارية لها دللة تاريخية  تخ�س حقبة  الآثار والن�سب  اإن  القادمة حيث  اأن يرتك لالأجيال  الثقايف لبغداد يجب  احلفاظ على املوروث 
معينة اأ�سبحت من املا�سي ول �ساأن لها اأبدا بال�سيا�سة اأو الدين  ففي العديد من الدول ال�سرتاكية �سابقا و اإيطاليا وفرن�سا وم�سر وغريها 
من البلدان ل تزال ن�سب القادة وامللوك واحلكام خالل عهود قيا�سرة رو�سيا وملوك فرن�سا وحكام م�سر ال�سابقني �ساخ�سة يف ال�سوارع 
�ساخ�سة  �سواهد  الن�سب  ل�سيا�سة  احلاكم فوجود هذه  كتخليد  والتماثيل  الن�سب  لهذه  ننظر  ل  اأن  وعلينا  تبدل احلكام  وال�ساحات رغم 

لالأجيال القادمة لها مردود تاريخي وح�ساري. 

اأمتنى اأن تتوقف هذه الهجمة التي تطول املوروث الثقايف لبغداد والتي اإن ا�ستمرت رمبا �سيجعل العامل يقارن ما يحدث  بحركة طالبان التي 
ن�سفت  متثايل بوذا الأثريني، وعلينا جميعا اأن نتذكر اإن الفتوحات الإ�سالمية يف العراق وم�سر وال�سام قد تركت كل ما وجدته �سابقا لفرتات 
قبل الإ�سالم بالرغم من الختالف الفكري والعقائدي كمعابد الفراعنة وهرم اأبو الهول يف م�سر واإيوان ك�سرى يف العراق  وغريها، وهي ل 
تزال �ساخ�سة ليومنا هذا، لذلك ينبغي علينا جميعا اأن ننطلق من هذه النظرة احل�سارية واملطالبة بحزم على اإن ارث العراق خط احمر 
يجب ان ل يتم العبث به حتت اأي �سبب ول يقرره جيل واحد اأو فكر واحد، فاحلاكم يرحل والآثار احل�سارية باقية مهما يكن راأينا عن احلاكم 

او نظرتنا اىل الأحداث التي ح�سلت يف فرتات زمنية �سابقة.

أ. د. عالء محمود التميميباني بغداد يطالب من يحميه
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الثقافة

مي��ر الع��رب الي��وم يف حال��ة من ال�س��عور 
الواح��د  يب��داأ  وعندم��ا  والياأ���س  بالحب��اط 
لل��دول  النوع��ي  ال��وزن  ب��ني  املقارن��ة  فيه��م 
العربي��ة جمتمع��ة مقاب��ل دول��ة كاإي��ران يجد 
اأن كف��ة اإيران ترجح يف كل احلالت، فاإيران 
دول��ة معتدة بنف�س��ها تواجه الغرب ب�س��جاعة 
ورباطة جاأ���س وهي دولة ت�سعى اىل الم�ساك 
بزم��ام ال�س��يطرة عل��ى تكنولوجي��ا تخ�سيب 
الن  حت��ى  جنح��ت  انه��ا  كم��ا  اليوراني��وم 
يف الف��الت م��ن براث��ن الوح���س المريك��ي 
وتقارعه على اأر�س العراق من خالل اأعوانها 
وتق��ارع اإ�س��رائيل يف لبن��ان م��ن خالل حزب 
اهلل، وم��ا هي ال�س��رية الذاتية التي ي�س��تطيع 
العرب تقدميها اىل �س��عوبهم: ال�س��كوت على 
الحت��الل الإي��راين لدول��ة الأح��واز العربي��ة 
اأو التحري���س ال��ذي اأدى اىل ن�س��وب احلرب 
الغ��زو  عل��ى  وال�سم��ت  اليراني��ة  العراقي��ة 
ال�س��رائيلي للبن��ان وح�س��ار ب��ريوت وغ��زو 
ال�سح��راء  عل��ى  والن��زاع  للكوي��ت  الع��راق 
املغربية واحلرب الأهلية يف جنوب ال�س��ودان 
وال�سوم��ال وال�سم��ت اإزاء التنك��ر الأريرتي 
لل��دول العربي��ة بعد ال�س��تقالل رغ��م الدعم 
امل��ادي والع�س��كري ل�س��نوات ط��وال والتقرب 
م��ن اإ�س��رائيل وكذلك اإلإلت��زام املطلق اإجتاه 
احل�سار على العراق وليبيا وعدم التدخل يف 
القمع ال�س��رائيلي لل�سعب الفل�سطيني وترك 
اإ�سرائيل تعيد اإحتالل ال�سفة الغربية وقطاع 
غ��زة والتخل��ي عن عرفات ليم��وت بعيدا عن 

د. اياد سليمان

ع��ن  امل�س��وؤولني  دون حما�س��بة  م��ن  الوط��ن 
ه��ذا اجلرمي��ة الكربى وال�س��كوت عل��ى قيام 
اأمري��كا باإحت��الل الع��راق اإما بالدع��م بعدم 
منع احل��رب اأو الدعم اللوجي�س��تي اأو الدعم 
احلرب��ي اأو باحلف��اظ والتم�س��ك باحل�س��ار 
12 عام��ا  وال��ذي دام  ال�س��امل  القت�س��ادي 
ون�س��ف اأو بالدع��م ال�س��تخباراتي اأو بطرق 
كل  عل��ى  ال�س��كوت  الحت��الل  وبع��د  اأخ��رى 
النتهاكات المريكية يف العراق من ف�سيحة 
اأبو غريب اىل املحاكمة املهزلة اىل ال�س��كوت 
عل��ى تعي��ني وزي��ر خارجي��ة ورئي���س دولة من 
الك��رد لأه��م دول��ة عربي��ة وم�س��اهدة اإعدام 
الرئي���س العراق��ي ال�س��رعي حت��ى الي��وم من 
دون ان يطرف لهم جفن وال�سكوت على فرق 

املوت والتدخل اليراين يف العراق.
بارع��ام،  اأمات�س��يا  بروفي�س��ور  داأب  وق��د 
املحا�س��ر يف م��ادة تاري��خ ال�س��رق الو�س��ط 
يف جامع��ة حيف��ا، على تو�سيح روؤيته لل�س��رق 
الو�س��ط كما ي��راه م��ن منطلق اإ�ست�س��راقي، 
فق��د راأى يف اإتفاقية �سايك���س بيكو خطاأ اأدت 
تداعيات��ه اىل جتاه��ل ح��ق تقري��ر امل�س��ري 
لالأك��راد يف النق��اط الربع��ة ع�س��ر للرئي���س 
المريك��ي ويل�س��ون، كما اأن��ه راأى يف ح�سول 
الت�س��مية  )ح�س��ب  الو�س��ط  ال�س��رق  دول 
ال�س��تعمارية الربيطاني��ة( عل��ى ال�س��تقالل 
و�س��يطرة طبق��ة م��ن �سب��اط اجلي���س الذين 
ينتم��ون اىل الطبق��ات املتو�س��طة والفق��رية 
اأح��د اأك��رب الخطاء ال��ذي وقعت في��ه الدول 
)فرن�س��ا  اآن��ذاك  الك��ربى  ال�س��تعمارية 
وبريطاني��ا(، وه��و يق�س��د اأن توج��ه ح��كام 
ه��ذه ال��دول اىل املع�س��كر ال�س��رقي يف حين��ه 
ومع��اداة الولي��ات املتحدة مل يك��ن يف �سالح 
ه��وؤلء  اأن  كم��ا  الك��ربى،  الغربي��ة  ال��دول 
ال�سب��اط مل يوف��وا بوعوده��م لل�س��عوب التي 
ومل  الدميقراطي��ة  يطبق��وا  ومل  حكموه��ا 
ينجح��وا يف م�س��اريع التنمي��ة الت��ي ب��داأوا يف 
بحث��ا  هب��اءا  جهوده��م  و�ساع��ت  تطبيقه��ا 
اإ�س��رائيل.  م��ع  الإ�س��رتاتيجي  الت��وازن  ع��ن 
ت�س��وره  يف  بارع��ام  بروفي�س��ور  وي�س��تطرد 
اأمام تالميذه وي�س��رح لهم اأن احلكام العرب 

بالكرام��ة  الح�سا���س  ل�س��عوبهم  يقدم��وا  مل 
والرفع��ة، ومل مينحوه��م حكم��ا دميقراطي��ا 
مينحوه��م  ومل  حكامه��م،  في��ه  يخت��ارون 
وج��ه  يف  والم��ان  بالطماأنين��ة  الح�سا���س 
الفق��ر واجله��ل والعومل��ة والغ��زو احل�س��اري 
الغرب��ي ومل يحقق��وا التوازن ال�س��ترياتيجي 
م��ع اإ�س��رائيل، وه��و ي��رى اأن احل��ل ه��و بعقد 
�سل��ح م��ع اإ�س��رائيل والتف��رغ ملكافح��ة الفقر 
واجلهل وال�س��تفادة من اخلربة ال�سرائيلية 
يف جمال التكنولوجيا والقت�ساد و�س��ي�سبح 
للتعاي���س، طبع��ا  ال�س��رق الو�س��ط منوذج��ا 
يف  ال�س��رائيلي  الربوفي�س��ور  يخو���س  ل��ن 
التفا�سي��ل ول��ن يق��دم ت�سورا حل��ل الق�سية 
الفل�س��طينية ير�س��ى ب��ه الفل�س��طينيون ول��ن 
يقب��ل بالتن��ازل ع��ن القد���س وجب��ل الهي��كل 
كما ي�س��ميه ولن يقبل بح��ق العودة لنه يهدد 
الدول��ة ال�س��رائيلية بالدم��ار ول��ن يجد حال 
ال�س��المية  الإح��زاب  ل�سع��ود  دميقراطي��ا 
الدميقراطي��ة  مب��داأ  تطبي��ق  عن��د  للحك��م 
الأتاتورك��ي  النم��وذج  وي��رى يف  والتعددي��ة، 
مث��ال يجب تطبيق��ه ملنع ال�س��الميني للتفرد 
يف ال�سلطة اأي العتماد على اجلي�س كبو�سلة 
ل�س��تقرار الدول��ة واحلف��اظ عل��ى العلماني��ة 
والتحالف مع الغرب ويرى يف خطوة اأتاتورك 
التخلي عن العربية وتبني الأحرف الالتينية 
خط��وة عبقري��ة قرب��ت الأت��راك م��ن الغرب 
و�س��اعدت على اإندماجهم يف املجتمع الغربي 

املتح�سر.
املا�س��كون  اإليه��ا  ي�س��عى  الت��ي  الغاي��ة  اإن 
بزمام ال�سيا�سة الدولية يف هذه املرحلة، هي 
حمو الهوية العربية وحماربة التنوع الثقايف، 
والعم��ل عل��ى ان�س��الخ ال�س��عوب العربي��ة عن 
مقوماته��ا، لتندمج جميع��ًا يف اإطار النموذج 
الأمريك��ي الأق��وى اإبهارًا، والأ�س��ّد افتتانّا يف 

هذا الع�سر. 
وفكري��ة  ثقافي��ة  ظاه��رة  ه��ذه  ولي�س��ت 
واإعالمية فح�س��ب، كما قد يب��دو من ظواهر 
الأ�س��ياء، ولكنه��ا ظاه��رة �سيا�س��ية يف املقام 
اأوىل  بدرج��ة  اقت�سادي��ة  وظاه��رة  الأول، 
باعتبار اأّن الهدف النهائي الذي ت�س��عى اإليه 

إضــــــــــــــــعــــــــــــــــاف الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــور الـــــــــقـــــــــومـــــــــي
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جم��الت احلي��اة القت�سادي��ة والجتماعي��ة 
والثقافية وال�سيا�س��ية. اإن ع��امل التكنولوجيا 
الذي نعي�سه الآن عامل �سريع التغري والتطور، 
وه��و لي���س مبع��زل ثقاف��ة املجتمع��ات الت��ي 
ت�س��دره، وبالت��ايل ي��رتك تاأث��ريه يف ثقاف��ة 

املجتمعات التي ت�ستورده.
ويف �س��وء ه��ذا ف��اإن املجتمع��ات العربي��ة 
تواج��ه حت��دي التط��ور التكنولوج��ي والتقني 
امل�ستمر، ويتمثل هذا التحدي يف كيفية اختيار 
التكنولوجي��ا التي تخدم هويته��ا الثقافية ول 
تتعار�س مع قيم وثوابت هذه املجتمعات التي 
ت�س��تمد جذورها من القيم العربية الأ�سيلة، 
وميكن تق��دمي التكنولوجي��ا احلديثة لأجيال 
هذه الأمة يف املناهج املدر�س��ية مع املحافظة 
على الهوية با�ستخدام التقنيات التي تنا�سب 
اأو�ساعن��ا لنبدع فيها كما اأبدعت اأمم اأخرى 

مع حمافظتها على هويتها الثقافية.
العربي��ة  املجتمع��ات  اأن  معلوم��ًا  وليك��ن 
يج��ب اأن تدرك اأن التطور احل�ساري واإثبات 
عل��ى  يتوق��ف  ل  الثقافي��ة  والذاتي��ة  الهوي��ة 
جم��رد متابع��ة التكنولوجي��ا والتقني��ة ونقلها 
م��ن الغرب، واإمنا ل ب��د اأن ت�سع يف خططها 
الت��ي  ال�س��رتاتيجيات  والتعليمي��ة  الرتبوي��ة 

توؤهلها لتلحق بركب التطور والتقدم.
الإع��الم  و�س��ائل  الإع��الم:  و�س��ائل   �  3
بال�س��كل والكيفي��ة القائمة عليها الآن ت�س��كل 

�  ب��ال �س��ك � خط��رًا ج�س��يمًا عل��ى الهوية 
الثقافي��ة للعرب من خالل ما ي�س��مى 

)الإع��الم  الناعم��ة«  »بالق��وة 
العاملي( والتي حتاول من خالل 

الق��وة فر���س مفه��وم  ه��ذه 
»العومل��ة« عل��ى الآخرين 

و�س��ائل  خ��الل  م��ن 
الإعالم املختلفة 

 ، ف��ة �سحا (
 ، ع��ة ا ذ اإ

تلفزي��ون، 
اإنرتن��ت 

القوى امل�س��يطرة على مقاليد النظام العاملي 
ه��و اإخ�س��اع حكومات ال��دول العربي��ة ملنطق 
الق��وة والهيمنة وال�س��يطرة، حتقيق��ًا لغايات 
ذاتي��ة تتعار���س م��ع القان��ون ال��دويل والقيم 

الإن�سانية.
التحدي��ات  العربي��ة  ال�س��عوب  وتواج��ه 
التالي��ة والت��ي تعم��ل عل��ى اإ�سع��اف ال�س��عور 

القومي:
1 � العومل��ة: العومل��ة يعني بالأ�سا���س اأربعة 
اأم��ور: اأوله��ا تفكي��ك الدول��ة القومي��ة ككيان 
�سيا�س��ي، وثانيه��ا متيي��ع وتذوي��ب مفاهي��م 
الوظيف��ة الجتماعي��ة للدول��ة، وثالثها اإعادة 
�سياغ��ة العالق��ة ب��ني راأ���س امل��ال والدول��ة، 
ورابعه��ا اإح��داث تغي��ري �س��امل يف مفاهي��م 

الليربالية اجلديدة. 
واملتاأقل��م ملفاهيم العوملة يجد اأنها �س��وف 
تفقد الدول �سيادتها وهويتها، وتدجمها فيما 
ي�س��مى بالقري��ة العاملية وقد ي��وؤدي ذلك اإىل 
طم���س الهوي��ة الثقافي��ة، وخ�سو�س��ًا اأننا يف 
الوق��ت احلا�سر غري موؤهل��ني تربويًا ملجابهة 
الآث��ار املرتتبة على انت�س��ار مفهوم »العوملة«، 
وال�س��وؤال الذي يطرح نف�س��ه الآن � وهو �سوؤال 
قدمي � هل �س��نغلق على اأنف�سنا الباب يف وجه 
اأية ثقافات وافدة اإلينا؟ اأم �سنحاول التكيف 
م��ع ه��ذه الثقاف��ات؟ اأم ن�ست�س��لم ون�س��لم لها 

ونتبعها ب�سكل مطلق؟
وملواجه��ة ه��ذا التح��دي ولالإجاب��ة عل��ى 
الت�ساوؤل املطروح يجب اإعداد الأمور التالية:

الإع��داد الرتب��وي للمواط��ن العرب��ي م��ن 
خ��الل النظ��ر يف الُبع��د امل�س��تقبلي للتعلي��م 
وذل��ك عن طري��ق بن��اء ا�س��رتاتيجية تربوية 
عربية ت�سمح بالتفاعل احلقيقي مع »العوملة«.
اإع��داد الف��رد العربي الق��ادر على اإدراك 
اأن خماط��ر »العومل��ة« على الهوي��ة الثقافية ل 
ميكن الق�ساء عليها عن طريق الإنغالق على 
ال��ذات ورف���س الآخ��ر، واإمن��ا يتاأت��ى باإعادة 
للثقاف��ة  الرئي�س��ي  املك��ون  الق��دمي  امل��وروث 
وت�س��تنفر  معوقات��ه  ت��زال  بحي��ث  الوطني��ة 

عوامل تقدمه.
2� التكنولوجي��ا والتقان��ة: اإن ع��امل الي��وم 
وع��امل الغد ه��و ع��امل التكنولوجي��ا املتقدمة 
)التقان��ة(، واأ�سبح��ت الدلي��ل عل��ى امتالك 
مقومات القوة �س��واء يف ال�س��لم اأو يف احلرب 
وتدع��م هيمنة القوى على ال�سعيف يف جميع 

وغريها( ت�س��عى الدول الغربي��ة اإىل الهيمنة 
العربي��ة م��ن خ��الل  الثقافي��ة  الهوي��ة  عل��ى 
حم��اولت عومل��ة احلي��اة والثقاف��ة عموم��ًا، 
ع��ن طري��ق تركيز و�س��ائط الإع��الم على ما 
ت�س��اء من القيم، واإهمالها ملا ت�ساء، وبالتايل 
�س��عيها لفر�س ثقافة بذاتها، وهذا ما يجري 
بوع��ي م��ن قب��ل م��ن ميل��ك ه��ذه الو�س��ائط، 

وبدون وعي من قبل امل�ستفيد.
وم��ن الأخط��ار الت��ي نتج��ت ع��ن و�س��ائل 
ظاه��رة  تف�س��ي  يف  �س��اهمت  اأنه��ا  الإع��الم 
ال�سع��ف اللغ��وي للغة العربية، حي��ث اأن هذه 
اللغ��ة ه��ي اأح��د املقوم��ات الأ�سا�س��ية للهوية 
الثقافي��ة العربية، فبالإ�ساف��ة اإىل بثها ملادة 
علمي��ة وثقافي��ة �سحل��ة يف بع���س الأحي��ان، 
ن�س��ر  يف  ت�س��اهم  كث��رية  اأحيان��ًا  وجنده��ا 
اللهج��ات العامي��ة، حت��ى الربام��ج الإذاعية 
والتلفزيوني��ة جن��د اأن بع�سها يحمل اأ�س��ماء 
اأجنبية، والبع�س الآخر يحمل اأ�سماء ن�سفها 
عرب��ي والن�سف الآخ��ر اأجنبي اأم��ا الربامج 
الت��ي تق��دم باللغ��ة العربي��ة الف�سح��ى ف��اإن 
اأغلبها يقدم للجمه��ور بطريقة منفرة بعيدة 

عن هموم النا�س ونب�س حياتهم اليومية.
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اللغ��ة  تعت��رب  العربي��ة:  اللغ��ة  �سع��ف   �  4
العربي��ة اأحد اأهم الركائز يف ت�س��كيل الهوية 
اآلف  م��ن  الأم��ة  ه��ذه  لغ��ة  لأنه��ا  العربي��ة، 
ال�س��نني، ولأنها لغة الق��راآن الكرمي. ومن ثم 
ف��اإن اإ�سعافها اأو هدمها يعني اإ�سعاف وهدم 

اإحدى ركائز املجتمع العربي الأ�سا�سية.
ومما ل �س��ك فيه اأن اللغ��ة العربية تعاين 
الآن م��ن �سع��ف ملح��وظ، فاللغ��ات تتق��دم 
وتتاأخ��ر مثله��ا يف ذل��ك مث��ل الأمم نف�س��ها، 
ب��ل اإن تق��دم اللغ��ات وتاأخريه��ا يكاد ي�س��اير 
وي��وازي تقدم الأمة وتاأخريها وهناك عالقة 
جدلي��ة �سحيح��ة بني ح�س��ارة الأم��ة ومكانة 

اللغة.
واملتاأقل��م لواق��ع اللغ��ة العربي��ة يف الوقت 
الدرا�س��ات  م��ن  كث��ريا  اأن  يج��د  احلا�س��ر 
العلمي��ة اأثبت��ت مب��ا ل ي��دع جماًل لل�س��ك اأنه 
�ساحب �سع��ف الأمة العربية وتدهور حالتها 
احل�ساري��ة �سع��ف يف لغته��ا، وم��ن مظاه��ر 
�سع��ف اللغ��ة العربي��ة الآن، اإزدواجي��ة اللغة 
ب��ني املجتم��ع واملوؤ�س�س��ات التعليمي��ة، حي��ث 
يتعل��م الطال��ب داخ��ل الف�سل اللغ��ة العربية 
بقواعدها وميار�س خارجه اللهجات املحلية.
اأح��د  العربي��ة  اللغ��ة  �سع��ف  ويعت��رب 
التحدي��ات الهام��ة املوؤث��رة يف �سع��ف الهوية 
العربية، وهذا التحدي يفر�س على القائمني 

على هذه اللغة �سواء يف املوؤ�س�سات التعليمية، 
اأو املوؤ�س�س��ات الإعالمي��ة وغريها العمل على 

خطني متوازيني:
� درا�س��ة معمق��ة للغ��ة العربي��ة من خالل 
اإىل  ق��ادرة عل��ى حتليله��ا  مفاهي��م جدي��دة 
عنا�سره��ا املنطقي��ة وتطويره��ا كلغ��ة حي��ة 
الثقافي��ة  امل�س��تجدات  مواكب��ة  عل��ى  ق��ادرة 

التقنية.
م��ع  تتعام��ل  واأدوات  ثقاف��ات  اإب��داع   �
اللغ��ة العربي��ة كاأداة ح�ساري��ة ق��ادرة عل��ى 
حت�س��ني ا�س��تخداماتها يف خمتلف تطبيقات 
احلا�س��وب، مب��ا يف ذل��ك �س��بكة الإنرتن��ت، 
ومن اأجل ذلك ل بد من ال�سعي اجلاد لإعادة 
النظ��ر يف تدري���س اللغ��ة العربي��ة ويف تطوير 
الو�س��ائل احلديثة لذلك، ون�سرها على اأو�سع 
نطاق ممكن، والعمل على ا�ستخدامها كاأداة 

ح�سارية يف املدر�سة واملجتمع.
اإن احلفاظ على الهوية والذاتية الثقافية 
لالأمة واجب مقد���س يف ع�سر العوملة؛ اإل اأن 
ذل��ك ل ينف��ي اأهمي��ة النفت��اح الرح��ب على 
الثقاف��ات الأخ��رى يف جو م��ن العقلنة، ذلك 
لأن احلف��اظ عل��ى الهوي��ة ل يعن��ي اجلم��ود؛ 
بل هو عملي��ة تتيح للمجتمع اأن يتطور ويتغري 
يتقب��ل  واأن  الأ�سلي��ة؛  هويت��ه  يفق��د  اأن  دون 
التغي��ري دون اأن يغ��رتب فيه؛ اإنه التفاعل بني 

الأ�سال��ة واملعا�س��رة؛ ب��ني الإيجاب��ي البن��اء 
يف تراثن��ا والإيجاب��ي البن��اء م��ن الثقاف��ات 
الأخ��رى مبا يتف��ق ومناخن��ا واأر�سنا ويف جو 
م��ن الندية؛ ويف مناأى ع��ن الدونية والنبهار 
وال�س��تالب؛ مقتدي��ن باأجدادنا اإب��ان التاألق 

احل�ساري لأمتنا.
� غر�س العتزاز بالعروبة والأمة العربية.

� غر�س قيم وممار�سات العمل والإنتاج.
و�س��رعة  للم�س��تقبل  الإن�س��ان  اإع��داد   �

ال�ستجابة للتغري.
�سن��ع  عل��ى  الق��ادر  الإن�س��ان  اإع��داد   �
والتخطي��ط  والإب��داع  البت��كار  امل�س��تقبل: 

والتنظيم.
� الإ�سهام يف حتقيق التنمية ال�ساملة و�سد 

فجوة التكنولوجيا وجتاوزها.
النق��دي  املنهج��ي  التفك��ري  تنمي��ة   �

العقالين.
كما اأن التنمية ال�ساملة ل ميكن اأن تتحقق 
فى جمتمعاتنا العربية دون م�س��اركة اإيجابية 
من املراأة. وللمراأة دور هام باعتبارها ن�سف 
املجتم��ع وتلعب امل��راأة دورًا فعاًل يف جمالت 
احلي��اة عام��ة وال�س��رة خا�س��ة الم��ر الذي 
ي�س��توجب �سرورة ايج��اد اآليات واجهزة على 
امل�س��توى العاملي والقليم��ي والنوعي واملحلي 
لتعن��ى بعملي��ة اإ�س��راكها يف التنمية ال�س��املة 
اقت�سادي��ًا  مكانته��ا  تدعي��م  اإىل  وت��وؤدى 
واجتماعيًا وت�س��جيعها على امل�س��اركة بجميع 
�سوره��ا. وامل��راأة ل تع��رب ع��ن قط��اع اأو فئ��ة 
متجان�سة، واإمنا تتنوع من حيث الفئة العمرية 
ودرج��ة  واملهني��ة  اجلغرافي��ة  والنتم��اءات 
تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، 
ومن ثم من املهم �سياغة وتبنى اآليات تت�س��م 
بال�س��مول والتكامل وتتعامل مع كافة �س��رائح 
املراأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها. 

التنمي��ة  يف  ال�س��تثمار  كان  هن��ا  وم��ن 
الب�س��رية تاأهي��اًل وتدريبًا م�س��تمرًا اأمرًا على 
غاية كبرية من الأهمية اإ�سافة اإىل احليلولة 
دون الن��زف الب�س��ري ال��ذي ي�س��كل خ�س��ارة 
ثقافي��ة واقت�سادي��ة كب��رية تزي��د م��ن نق�س 
الكفايات الت�ي يحتاج اإليها الوطن يف تنميته 

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

الثقافة
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الظاهرة )القرقوزية(!!

 مير الإن�س��ان يف عدة مراحل من عمره الإفرتا�سي الذي رمبا ل 
يتجاوز القرن من الزمن يف بع�س الأحيان، طفال يافعا و�سابا ن�سطا 
وكه��ال عاقال وخرف��ا عجوزا وهكذا دواليك، وكذلك املجتمعات متر 
مبحطات ومراحل واأزمات وجتارب وهفوات واإنك�سارات  واإنتكا�سات 
وتغ��ريات دميوغرافي��ة، بحكم طبيعة املكان وظ��روف الزمان وعامل 
الطبيع��ة والتغريات املناخي��ة، وكذلك البيئة لها تاأثري �س��ريع وفعلي 
عل��ى تركيبة الإن�س��ان وتغري �س��لوك الأفراد واملجتمع��ات التي تقطن 
به��ا وتتاأث��ر به��ا �س��لبا واإيجاب��ا، بحك��م الطبيع��ة  البيئي��ة والأحداث 
ال�س��اخة التاريخي��ة واجلغرافي��ة والإجتماعي��ة والإقت�سادي��ة، عل��ى 
مرور الزمن، حيث اإن الإن�سان يتاأقلم ويندمج ويتناغم  وين�سجم يف 
البيئة واملكان الذي يعي���س فيه اإراديا ح�س��ب رغبته اأو مرغما ح�سب 

ظرفه التي يعي�سها وي�ست�سلم ويتمو�سع بها.
ه��ذه التغي��ريات الدميوغرافي��ة اأو حت��ى ال�س��يكولوجية متر على 
الإن�س��ان ب�س��كل تدريج��ي �سل���س ومتناغ��م ب��دون اأن ي�س��عر ب�سدمة 
التغي��ري اأو ي�س��عر بها م��ع مرور الوق��ت والزمن وهذا طبيع��ة الكائن 

احلي.
اإن ما يحدث الآن لبع�س املجتمعات العربية من حولنا خ�سو�سا 
بعد ما �س��مي ب��� )الربي��ع العربي(،الذي ع�سف ب�س��لوك املجتمعات 
ون�س��ف قيمه��ا وج��رد اأخالقه��ا واأث��ر عل��ى ت�سرفه��ا و�س��لوكها، بعد 
ع�س��ف بلدانه��م وحتطيمه��ا ومتزيقه��ا وت�س��ريد اأهاليه��ا وتدم��ري 

حما�سيلهم.
اإل اإن التغيري الإجتماعي وال�س��لوك النف�س��ي ال�س��ريع لبع�س هذه 
املجتمع��ات الت��ي حتول��ت اإىل ت�سنيف��ات لفئ��ات اأخالقي��ة جدي��دة 
وغريبة الأطوار والتلون، كاأنها اإن�س��لخت من معامل ثقافاتها العربية 
الأ�سيلة وقيمها اخلالدة، التي كانت را�س��خة تتحلى بالقوة وال�سرب 
وال�س��موخ والثبات والقي��م العالية املثالية الرزين��ة املوروثة، والدفاع 
ع��ن اأوطانه��ا ودورها ومكت�س��بات جمتمعاتها يف نف���س وطني مرتفع 
ع��ال واأ�س��لوب راق ومن�سب��ط وفع��ال وموؤثر قب��ل اأن يتزح��زح!! كان 
يتما�س��ى م��ع تاري��خ تل��ك ال��دول املرموق��ة التي ينتم��ون اإليه��ا اأر�سا 

و�سعبا و�سماء وماءا ودينا وقومية وثقافة مكان واأرث زمان.
ظه��ر الآن كثري من الأ�سوات الن�س��از التي تري��د اأن تتخل�س من 
تاريخه��ا ال�س��ابق ودوله��ا ودينه��ا وترابه��ا واأبناء جلدتها، وتتنا�س��ى 
تاري��خ بلدانه��ا امل�سيءالعري��ق، الت��ي ن�س��اأوا وترب��وا به��ا وتعلموا يف 
مدار�س��ها وه��م براعم �سغ��ار، وتغن��وا يف حقول مزارعه��م وادركوا 
العوم يف �س��باحة �س��واطئها، والت�سقوا يف تراب اآبائهم واجدادهم، 
الذي��ن كانوا اأوفياء وخمل�سني و�سادقني للتعامل مع الوطن وترابه، 
وحت��ى ل��و كان مل تعجبه��م انظمته ال�سيا�س��ة، اإل اأن الوف��اء واحلياء 
وال�س��دق والإنتم��اء احلقيق��ي املف��رط بال��ولء ديدنه��م، مينعه��م 
وي�سبح��ون رادع اإجتماع��ي ول يرمتون باأح�س��ان الأجنبي اأو الغزاة 
واملحتل��ني لبالده��م، ول ير�س��ون اأن يكون��وا اأدلء اأو مطي��ة للخ��ارج 

كاأداة لتغزوا وتنهب ثروات اأوطانهم واأ�ستباحت ترابهم وتدني�سها.
م��ا ن�س��اهده ونالحظه اليوم من )ظاه��رة قوقازية(، مقرفة من 
بع�س فئات جمتمات هذه الدول العربية التاريخية الأ�سيلة العريقة، 
الت��ي تعر�س��ت لالإحتالل والغزو وال�س��تات، �س��يء مقزز وم�س��تغرب 
ومزعج وعجيب وغريب، يدافعون عن الغزاة اأكرث مما يدافعون عن 
تاريخ اإ�ستقالل بالدهم، وينربون ويربرون م�سروعية الغزو اأكرث من 
تربير املحتل نف�س��ه لفعلته امل�س��ينة، ويلمعون املحتل اأكرث مما كانوا 
يلمعون كتبهم املدر�س��ية التي يقراأون فيها مادة الوطنية، وي�سمحون 
لأنف�س��هم اأن يكون��وا عبي��دا واأقزام��ا  للغ��زاة اأك��رث مم��ا كان عام��ل 
النظاف��ة يخ��دم منازله��م يف اأوطانهم الت��ي كانت ح��رة واأبيه واآمنه 
وم�س��تقرة، قب��ل اأن يكون��وا عون��ا عليه��ا م��ع املحتل والغ��ازي، فقدت 
تل��ك بع���س البلدان بريقه��ا وعنفوانه��ا وامنها واأ�س��تقراها، وهاجر 
طري احلمام الذي كان على ظهر ا�س��طح منازلهم، كما طار احلياء 
واخلجل من جباه وجوههم املكفهرة التي اأ�سبحت ل تعرق ول تندى 
�س��رفا وعفة، بال دين ول وطن ول اإنتماء، وا�سبحوا وجوه مم�س��وخة 
ترت��دي اأك��رث من قن��اع مزيف وكمام ملوث ح�س��ب الأج��واء والرغبة 

وامل�سلحة الآنية؟!
  

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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الثقافة

عـــــــــاقـــــــــة الـــــــــســـــــــلـــــــــوك االجـــــــــــــــرامـــــــــــــــي بـــــــــــاألكـــــــــــل الـــــصـــــحـــــي 
ــام الـــــغـــــذائـــــي والـــــســـــلـــــوك اإلجــــــرامــــــي ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ

التغريات  اأن  بفكرة  املوؤمنني  اأ���س��د  م��ن  اأن��ا 
ال�سغرية ن�سبيًا يف حالتنا الغذائية جتلب فوائد 
و�سلوكنا  مزاجنا  اأن  الطويل.  امل��دى  ىل  كبرية 
يعتمدان اإىل حد ما على العنا�سر الغذائية التي 
واأن  الغذائي.  النظام  من  الدماغ  عليها  يح�سل 
تغيري اإمدادات الوقود لهذا الع�سو ميكن اأن يزيل 

امليل نحو اجلنوح. 
منذ  الفكرة  ه��ذه  ي�ستك�سفون  العلماء  ظ��ل 
الأبحاث  اكت�سفت  الآن.  حتى  عامًا   20 ح��وايل 
املبكرة اأن الأفراد الذين يتناولون نظامًا غذائيًا 
جرائم  لرتكاب  عر�سة  اأك��رث  كانوا  �سحي  غري 
اأطعمة  يتناولون  الذين  باأولئك  مقاربة  خطرية 
اأدلة على  اأكرث من ذلك، هناك  ن�سبيًا  �سحيحة 
حت�سني النظام الغذائي ميكن اأن ي�ساعد يف قمع 

ال�سلوك العنيف اأو العدواين. 
يف اإحدى الدرا�سات، ادت اإ�سافة املزيد من 
الفاكهة واخل�سروات اإىل النظام الغذائي للنزلء 
تناولهم  تقليل  مع  الأح��داث،  احتجاز  مركز  يف 

د. عروبة رحيم 

اإىل  الوقت،  نف�س  الغازية يف  وامل�سروبات  لل�سكر 
خف�س عدد احلوادث التاأديبية اإىل الن�سف. 

يقدم  ال�سحي  الأك���ل  اأن  يبدو  بينما  ولكن 
فوائد كبرية من حيث التحكم يف احلالة املزاجية 
اإن  فعله.  من  اأ�سهل  ذلك  قول  اأن  اإل  وال�سلوك، 
جعل املراهق اجلائح )اأو البالغ( يتجنب ق�سبان 
املريخ بدًل من الفواكه الطازجة و�ساي البابوجن 
تناول  فاأن جمرد  ال�سهل. ومع ذلك  بالأمر  لي�س 
الأفراد باملغذيات يف �سكل مكمل ميكن ان يحقق 

فوائد كبرية. 
املحددة  الغدائية  للعنا�سر  الدقيق  الدور  اإن 
ل��ذا فمن  امل��خ غ��ري مفهوم ج��ي��دًا،  يف وظ��ائ��ف 
القواعد.  من  ممكن  عدد  اكرب  تغطية  املنطقي 
بداية جيدة  الالئقة  واملعادن  الفيتامينات  تعترب 
مكمل  من  جرام   1-2 فاأن  ذلك،  اإىل  بال�سافة 
 3 اأوميغا  ده��ون  )ت�ستهر  ي��وم  كل  ال�سمك  زي��ت 
املنظم  بتاأثريها  الزيتية  الأ�سماك  يف  املوجودة 
قد  املزيج،  هذا  اإىل  الإ�سافة  ت�ستحق  للدماغ( 

يفعل هذان املكمالن املعجزات لرتوي�س طفل اأو 
مراهق يكون قلياًل من ال�سلوك العنيف. 

يفرت�س منوذج العدالة اجلنائية الكال�سيكي 
ان ال�سلوك هو بالكامل م�ساألة اإرادة حرة. ي�ساعد 
كثري  يف  ال�سعبة  الأحكام  اإ�سدار  مهمة  يف  هذا 
كيف  هو  و�سوحًا  اأقل  هو  ما  ولكن  الأحيان،  من 
دون  احل��رة  الإرادة  تلك  ممار�سة  للمرء  ميكن 
اإ�سراك الدماغ؟ ومبا ان الدماغ هو ع�سو مادي، 
فكيف ميكن للدماغ ان يعمل ب�سكل �سحيح بدون 
اإمدادات غذائية كافية؟ ب�سكل مبا�سر، ل ميكن 
عقل  بال  باأنها  اجلرمية  تو�سف  ما  غالبًا  ذلك. 
باملعنى  ذل��ك  مع  نتعامل  ان  لنا  ينبغي  ل  ولكن 

احلريف. 
تفكري  يف  ال��دم��اغ  اإدخ���ال  اإىل  بحاجة  اأن��ن��ا 
الأدل��ة  ن��درة  نعالج  وب��ذل��ك  اجلنائية،  العدالة 
»يت�سبب« يف  م��ا  ح��ول  الف��رتا���س  ت��دع��م  ال��ت��ي 
الأدلة حول  و�سع طبقة من  النا�س. يجب  اإهانة 
ا�سباب اجلرمية اأو ال�سلوك املعادي للمجتمع قبل 
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من هنا وهناك

لكّل مّنا القدرة على اأن يكون موؤثرا يف من 
الكبري يف حياة كل  الفرق  هم حوله ويحدث 
نكون �سادقني يف كل  اأن  يكفي  يقابلهم.  من 
ما نقوم به جتاه اأنف�سنا وجتاه الآخرين، لأّن 
ادق ميتلك دائما القدرة على اأن  الإن�سان ال�سّ
وي�سّجعهم  الأمل  فيهم  ويبث  الآخرين  يلهم 

على ر�سم اأهدافهم وحتقيق اأحالمهم.
الإلهام علم فريد ومثري، فلي�س من ال�ّسهل 
جتعل  التي  ال�سفات  اكت�ساب  كيفية  فهم 
الإن�سان مّنا م�سدر اإلهام ل ين�سب، فيمكن 
ولكن  وجمتهًدا،  مثابرا  ا  �سخ�سً نتخيل  اأن 
وملهما  موؤثرا  �سخ�سا  تخّيل  ال�سعب  من 

لالآخرين.
العقلي  المتداد  من  جزء  الإلهام 
والنا�س  النف�س  مع  لل�سدق  واجلوهري 
تعك�س  و�سلوكياتنا  اأفعالنا  كانت  اإذا  ة  وخا�سّ
للرتكيز  الآخرين  يدفع  وحما�سنا  ذلك، 
احللم،  وتلهمهم  امل�ستقبلية  الأهداف  على 
فت�سبح  الجناز،  طريق  واإتباع  والّتخطيط 
»الإلهام«  لأّن  حمتملة،  امل�ستحيلة  الأ�سياء 
تغيري  لكل  الأ�سا�سية  اخلطوة  هو  الإيجابي 

نحو الأف�سل والأرقى. 
من  جزء  هو  دق  ال�سّ اأن  القول  ن�ستطيع 
داخلنا،  من  تنبع  �سلطة  والإلهام  جوهرنا 
لأنها مقدرة عظيمة على خلق الهدف و بلورة 

احللم.
فاأبلغ خمارج الإلهام، اإن�سان �سادق يحلم 

باأفكاره الآخرون...

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

اإللهام...سلطة الجوهر!!..

 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
والجتماعي

»عوامل  اأو  »الوقاية«  التحدث عن  نتمكن من  ان 
نت�سرف  ل  نحن  اأي�����س��ا  معنى،  ب���اأي  اخل��ط��ر« 
لفح�س  امل�سممة  ال��درا���س��ات  نتائج  على  بناء 
املعادي  ال�سلوك  يف  املحتملة  ال�سببية  العوامل 
للمجتمع، والتي تعطي ا�سبابا وجيهة للت�سكيك يف 

الفرتا�سات املتعلقة بالذنب 
الدماغ وال�سلوك. 

نحول  الذي  فما  ناأكله،  ما  �سحيحًا  كان  اإذا 
انف�سنا اإليه؟ لن يجادل احد اأن نظامنا الغذائي 
ل  ناأكله  ما  لكن  ال�سمنة،  ب��زي��ادة  مرتبط  غري 
اجل�سم  يف  ده��ون  �سكل  على  يرت�سب  اأن  ميكن 
دماغنا،  تكوين  يف  اي�سا  ي�ساهم  ب��ل  فح�سب، 
ليعمل،  لدماغنا  الالزمة  الطاقة  الغداء  يوفر 
توؤثر على  التي  الع�سبية  للناقالت  واملواد اخلام 
بيئة  اإىل حد كبري  الدماغ وحتدد  الت�سالت يف 
2 يف املئة فقط من كتلة  عمل الدماغ. فهو ميثل 
اجل�سم وي�ستهلك حوايل 20 يف املائة من الطاقة 
املتاحة. ومع ذلك يبدو اأننا اأجرينا تغريات كبرية 
زمنية  ف��رتة  يف  احلديثة  الغذائية  النظم  على 
ق�سرية ن�سبياً  مع القليل من الفح�س املنهجي، 
اأو عدم وجود فح�س منهجي للتاأثريات املحتملة 
عل وظائف املخ اأو �سلوكه. ما مل يتم تقديره على 
نطاق وا�سع هو اأن معايرينا للمالءمة الغذائية مل 
اأو النتائج  يتم تطويرها مع مراعاة وظائف املخ 

ال�سلوكية يف العتبار 
ب�سكل  قللنا  قد  نكون  رمبا  هذا،  اإىل  بالنظر 
الف�سيولوجية،  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه  ق��وة  من  خطري 

ونتجاهلها على م�سوؤوليتنا.
اإىل  ت��وؤدي  التي  ال�سببية  العوامل  حتديد  اإن 
ال�سلوك الإجرامي اأو غري الجتماعي يثري العديد 
من الق�سايا املعقدة: ماهي اجلرمية، والنظريات 
التي تف�سر مثل هذا ال�سلوك، وامل�سارات ال�سببية 
واأخ��ريًا  امل��وج��ودة.  اجلرمية  ومقدار  للجرمية، 
يثري  اأن��ه  كما  اأف�سل؟  ب�سكل  لها  ن�ستجيب  كيف 
ق�سايا منهجية لأنه يف العلم يجب اإثبات ال�سببية 
ن��ادرًا  �سارمة.  جتريبية  ت�سميمات  خ��الل  من 
العدالة  الدقيقة يف  املنهجية  مثل هذه  تظهر  ما 
اجلنائية. وبالتايل هناك حاجة للبدء بالت�ساوؤل 
والنظر  اجلرمية«  »ا�سباب  من  فهمه  ميكن  عما 
اإمكانية عدم وجود م�ستوى كامل من البحث  يف 
حتتاج  قد  اجلنائية.  العدالة  يف  نهجنا  لدعم 
البدء  اإىل  والعقاب  اجلرمية  يف  التفكري  اإع��ادة 
على م�ستوى اكرث جوهرية لإن�ساء املقرتح »ل�سنع 

ال�سيا�سات القائمة على الأدلة«. 
تكون  اأن  يف  احلكومة  اإ�سرتاتيجية  تتمثل 
تكون  وان  اجل��رمي��ة،  م��ع  التعامل  يف  »���س��ارم��ة 
ق��ا���س��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأ���س��ب��اب اجل���رمي���ة«. 
كانت  اأذا  فقط  تنجح  ان  ميكن  وكاإ�سرتاتيجية 

يف  يكمن  �سعفها  لكن  الأ�سباب.  ب�ساأن  �سارمة 
عدم وجود اأدلة حول ماهية هذه الأ�سباب. 

النظام الغذائي وال�سلوك املعادي للمجتمع
وقد ارتبطت اأي�سا بع�س اخليارات الغذائية، 
مب��ا يف ذل���ك ا���س��ت��ه��الك الأ���س��م��اك، وال��ت��ن��اول 
التغذوية  واحلالة  الدقيقة،  للمغذيات  املتوازن 
ال�سلوك  معدلت  باإنخفا�س  عام،  ب�سكل  اجليدة 

العنيف. 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  لأي  املركزية  الأم���ور  م��ن 
ان  ميكن  اجل���رم  ان  ف��ك��رة  اجلنائية  ال��ع��دال��ة 
الذنب  اإثبات  جمرد  عن  الذنب  يختف  ين�سب، 
الفردية  امل�سوؤولية  درجة  على  احلكم  يتم  حيث 
الكال�سيكي  ال�سكل  يفرت�س  بالعمل.  يتعلق  فيما 
ميكنه  حرة  اإرادة  ذو  فاعل  الإن�سان  اأن  للعدالة 
اإذا  يحدث  م��اذا  ولكن  جرمية،  ارتكاب  اختيار 
علم  دون  ال�سلوك  على  توؤثر  كانت هناك عوامل 

اجلاين؟ 
قد تكون العوامل الف�سيولوجية مهمة يف فهم 
تتحدى  التي  العقالنية  وغري  املاأ�ساوية  الأفعال 
التف�سري  لي�ست  التغذية  اأن  العقالين.  التف�سري 
جزءًا  ت�سكل  قد  لكنها  املعادي،  لل�سلوك  الوحيد 
الغذائي  الختيار  تقدمي  ان  الوا�سح  من  مهما 
دور  الدماغ  قبول  ا�ستطعنا  لكن  مهم،  للمجتمع 
والنتيجة،  بال�سبب  بدون معرفة دقيقة  ال�سلوك، 
فاإن النخراط الوقائي يف نظام العدالة اجلنائية 
خالل  من  الإج��رام��ي��ة  الوظائف  بت�سريع  يهدد 
الرتباط، بينما ميكن ان يوؤدي التدخل بعد فوات 
ملحوظ،  تناق�س  يف  الت�سعيد  اإىل  اأي�سًا  الأوان 
فاإن اخلطر الوحيد للتدخل املبكر مع اتباع نظام 
التغذية  اأف�سل، حت�سني  غذائي مغذي هو �سحة 

من خماطر منخف�سة للغاية.   
 الأ�ستنتاج 

املادي  للعاملني  التقاء  نقطة  هي  التغذية  اأن 
والج��ت��م��اع��ي، اأج��ه��زة وب��رجم��ي��ات احل��ي��اة اإذا 
لل�سلوك  مطلوب  كالهما  حيث  التعبري،  ج��از 
لل�سلوك  الب�سيط  الغذائي  النهج  الجتماعي، 
الأن�������س���اين. ول��ق��د وج���دن���ا م���ن خ���الل البحث 
اأن  ميكن  التغذية  حت�سني  اأن  وجدنا  والدرا�سة 
يقلل ب�سكل حا�سم من حوداث العنف والنتحار، 
يكمل  ان  وينبغي  اأيجابي  نهج  هو  التغذية  وان 
بناءة  من�سة  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  احل���ايل  النهج 
لربامج اجلناة احلالية للعمل ب�سكل اأف�سل، واأن 
للمجرمني  الأ�سا�سية  الغذائية  العنا�سر  اعطاء 

ال�سغار �سيقلل من ميولهم الإجرامية.   

Juillet 202133 / تموز 2021 العدد 35



الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ الــــــــــمــــــــــقــــــــــّدس: أســــــــــمــــــــــاء مـــــــديـــــــنـــــــة الــــــــّســــــــام
هذه  يف  املتج�سد  املقّد�س  تاريخنا  القد�س 
املدينة العريقة التي تتجاوز من العمر �ستة اآلف 
عام، كانت منذ فجر التاريخ مطمعًا للغزاة، كيف 
ل وهي التي تنب�س يف قلب الكون، فتبث احلياة 
ب�سواهدها  القد�س  اإّنها  الب�سيطة،  �سطح  على 
الناطق  وتاريخها  وعطرها  وهواءها  واأ�سماءها 
خلف اأ�سوارها، يتحّدث بكل فخٍر واأمل عن مدينة 

ال�ّسالم واأوجاعها املتجددة منذ اأقدم الع�سور.
ال�ستيالء  مّت  التي  التاريخّية  ال�سواهد  من 
للمدينة  املغت�سب  الكيان  قبل  من  بع�سها  على 
اأّن��ه  حيث  التاريخّية،  القد�س  اأ�سماء  وال��ّدول��ة، 
التاريخ  بتزييف  بل  عليها،  بال�ستيالء  يكتفي  مل 
التي  واجّل���رائ���م  لح��ت��الل��ه،  ال�سرعّية  ليعطي 
يرتكبها هناك ب�سكٍل متكّرر، و�ساأذكر يف مقايل 
ال�ستيالء  �سور  بع�س  القادمة  وامل��ق��الت  ه��ذا 
والتزييف مع الرباهني واملراجع، والتي توؤّكد باأن 
عليها  ا�ستوىل  كنعانّية،  فل�سطينّية  الأر���س  هذه 
منها،  ومّت طردهم  عامًا،   73 ملّدة  قدميًا  اليهود 
الأر�س كانت  اأن  وعادوا من جديد بحّجة وزعم 
معروٌف  املقّد�س  كتابهم  يف  وح��ّت��ى  وه��م  لهم، 
مع  البداية  �ستكون  هنا  ومن  لهم،  اأر���س  ل  ب��اأن 

الأ�سماء التاريخّية للمدينة املقّد�سة.
اأقدام  ال�ّسالم، من  وتعني مدينة  اأور�سامل،   �
املدينة  على  الكنعانّيون  اأطلقها  التي  الأ�سماء 
املقّد�سة، اأطلق على املدينة هذا ال�سم ن�سبًة اإىل 
�سامل اأو �سامل اإله ال�ّسالم عند الكنعانيني، كلمة 

)اأور( هي كلمة �سومرّية وتعني )مدينة(.

ُذكرت املدينة بهذا ال�سم من قبل الأكادّيون، 
يف  )اأور�ساميم(  با�سم  اأي�سًا  املدينة  ذكر  وورد 
نق�ٍس م�سرٍي قدمي يعود اإىل القرن التا�سع ع�سر 
حيث  )�سامل(،  بلفظة  التوراة  يف  وج��اءت  ق.م، 

يتم لفظها باللغة العربّية )يورو�سالمي(.
اأما اليونانيون والالتينّيون كانوا يلفظون ا�سم 
ن�ستخل�س  هنا  ومن  )هريو�سوليما(،  ب�  املدينة 
للمدينة جاءت م�ستّقة من  التحريفات  باأّن كافة 

ا�سم املدينة الأ�سلي )اأور�سامل اأو �سامل(.
وذكروها  ال�سم،  بهذا  الفراعنة  وقد عرفها 
يف الكتابات امل�سمارّية التي مّت العثور عليها على 
هذا  ويتوافق  ليم(،   ” �سا   ” )اأورو  النحو  هذا 
القرن  اإىل  تعود  التي  الأ�سورّية  الآث��ار  مع  ال�سم 
تلك  يف  ال�سم  ظهر  حيث  امليالد،  قبل  الثامن 
 ” يل   ” �سا   ” )اأور  النحو  هذا  على  ال�سواهد 

اأمو(.
منظور،  لب��ن  ال��ع��رب  ل�سان  معجم  يف  اأّم���ا 
عديدة،  مب�سميات  املقّد�سة  املدينة  ذكر  مّت  فقد 
با�سم مو�سعني )اآرة  ابن منظور  وقد دّلل عليها 
واأوارة(، م�ست�سهدًا ببيت �سعٍر مل يذكر �ساحبه:

هي  ما  اإذا  حمّلها       منك  هيهات  عداويٌة 
احتّلت بقد�ٍس واأرت

وجاءت يف الل�سان مبو�سٍع اآخر با�سم )اأوري 
ابن  ونقل  املُقّد�س،  اهلل  بيت  تعني  و�سّلم  �سّلم(، 

منظور عن )الأع�سى( قوله:
وقد ُطفت  للم����اِل اآفاُقه:       ُعمان فحم�س 

فاأورى �س���لم
الُبناة  وه��م  اليبو�سيني،  اإىل  ن�سبًة  يبو�س:   �
يف  ال�سم  هذا  ورد  وقد  القد�س،  ملدينة  الأوائ��ل 

�سجاّلت الفراعنة حتت م�سّمى )يابيثي(
املدينة  و�سميت  واأبطاأ،  اأق�سر  وتعني  اإيليا:   �
�سام  بن  اإرم  بن  )اإيلياء  اإىل  ن�سبًة  ال�سم  بهذا 
التاريخ،  ال�سم يف كتب  ورد هذا  نوح(، وقد  بن 
زمن  يف  ال�سم  بهذا  املدينة  ت�سمية  اأعيد  وق��د 
135م،  عام  )ه��ادري��ان(  الّروماين  المرباطور 
حيث اأّنه اأطلقه عليها ن�سبًة اإىل عائلة المرباطور 
)اإيليا  اإىل  ال�سم  ا�ستبدل  وقد  العائلة،  جّد  اأو 
كابيتولينا(، حيث اأّن اإيليا تعود ل�سم العائلة، اأّما 
)كابيتولني  الّروماين  الإل��ه  اإىل  تعود  كابيتولينا 
جوبيرت(، وبقيت املدينة حتمل هذا ال�سم ل� 200 
ل  عام، حّتى جميء المرباطور )ق�سطنطني(، اأوَّ
اإمرباطور اعتنق امل�سيحّية من اأباطرة الرومان، 
كافة  يف  و�سعبّيًا  ر�سمّيًا  دينًا  امل�سيحّية  واعتمد 
اأنحاء اإمرباطوريته، وقام على الفور باإلغاء ا�سم 

اإيلياء، واأعاد ا�سم )اأور�سامل( الكنعاين.
ُمعجم  يف  اإيلياء  با�سم  املدينة  ذكر  ورد  وقد 

ل�سان العرب، يف بيٍت �سعري للفرزدق، قال فيه:
باأعلى  وبيٌت  ولت���ه      بيت اهلل نحن  وبيتان 

اإلياء م�سرٍف
ب���داأت  ح��ّت��ى  اإي��ل��ي��اء  ت�سّمى  امل��دي��ن��ة  بقيت 

الفتوحات الإ�سالمّية لها.
� بيت ال�ّسالم: اأي بيت املقد�س، وقد ورد هذا 

أ. غادة حاليقة

الثقافة
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 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

ال�سم يف معجم ل�سان العرب، ت�سبقها لفظة )اأور( و )اأور�سّلم(.
� بيت املُقّد�س: وقد ورد هذا ال�سم للمدينة يف الآثار والنقو�س التي مّت العثور عليها، 
والتي تعود اإىل زمن ما قبل امليالد، حيث اأقام يف املدينة العديد من الأقوام العربّية 

يف تلك الفرتة، كاليبو�سيني، ان�سّم اإليهم اليهود بعد هروبهم من م�سر وغريهم.
اأقدمها ُيطلق على املدينة ا�سم  باأّن  اإىل كافة الن�سو�س العربّية، جند  وبالعودة 
)�ساليم(، امل�ستق من �سامل اأو �سامل الكنعانّية، وقد مّت اخت�سار هذا ال�سم اإىل �ساليم 
اأو اأور�ساليم، وبعد التطوير عليه اأ�سبح ُينطق يورو�سالمي، وهو ذات ال�سم الذي ظهر 

يف الأدب اليهودي القدمي، ونف�س ال�سم املنقو�س على العملة العربّية القدمية.
وملدينة القد�س اأ�سماء عديدة غري التي قمت بذكرها اآنفًا، ومنها )مدينة داود، 
وقبيل  لها،  اليهودي  احُلكم  فرتة  خالل  عليها  الأ�سماء  تلك  اأطلقت  وقد  �سهيون(، 

اقتبا�س )�سرقة( ال�سم الكنعاين وحتريفه اإىل اأور�ساليم.
والتي  )اإيرو�سليم(،  ا�سم  حتت  املدينة  وردت  فقد  ال�سبعينّية،  الرتجمة  يف  اأّما 
الّثاين  املكابني  �ِسفري  يف  ووردت  )هريو�سليم(،  با�سم  يو�سيفو�س  كتابات  يف  وردت 
واإ�سرتابون  بّليني  كتابات  يف  ال�سم  هذا  ُذك��ر  وقد  )هريو�سلوما(،  با�سم  والّثالث 

و�سي�سرون وثاكيتو�س، وغريهم.
التعديل  مّت  هريو�سليما،  ا�سم  عليها  اأطلق  للمدينة،  الّروماين  الفتح  بدايات  يف 

عليها فيما بعد فاأ�سبحت ُت�سّمى هريو�ساليما.
يف عام 70م، واأثناء ح�سار تيط�س لها، اأطلق عليها ا�سم �سوليمو�س، ومن الأ�سماء 
اأطلقت على املدينة )العدل، ومدينة اهلل، وجريوزامل، ويابيتي«ت�سمية  التي  الأخرى 
ونور  ويهو�ستك،  ونورم�ستك،  الوديان،  ومدينة  الأنهار،  ومدينة  واإيفن،  الفراعنة«، 
وميلو،  واأك���رى،  واأوف���ل،  وجب�ستي،  وكيلة،  واإري��ان��ة،  وي��ارة،  الغ�سق،  ون��ور  ال�ّسالم، 

واأنتوخيا(.
وبهذا يظهر جلّيًا باأّن ال�سم الأ�سيل التي ُبنيت عليها غالبّية امل�سميات الأخرى 
للمدينة املقّد�سة، م�ستقة اأو ُمقتب�سة من اأور�سامل اأو اأور�سامل، وهذا ما تنفيه الّرواية 
ال�سهيونّية التي تزعم باأّن هذا ال�سم )اأور�ساليم( هو ا�سٌم عربي، واأّنهم هم ال�سّكان 
نبوخذ  يد  البابليون على  قبل  ق�سرًا عنها من  مّت ترحيلهم  للمدينة، حيث  الأ�سليون 
له من  اأ�سا�س  ل  واأنه  الدع��اء،  زيف هذا  ُتظهر  واحلقائق  ال�سواهد  كل  لكن  ر،  ن�سّ

ال�سّحة.

والعداء  البغضاء  يوم حالة  بعد  يوما  تثبت  أثيوبيا  ستظل 
واحلقد والرغبة ىف اإليذاء  الىت تكنها ملصر واملصريني وعدم 
اإلمتثال للقوانني الدولية وال اإلنسانية وال حىت اإلهلية، وذلك 
بعد أن شنت حرب على جامعة الدول العربية وهى بيت لكل 
العرب ولكل دوله عربية، واملكان احلقيقي ملناقشة كل القضايا 
واملشكالت العربية بشكل عام، ولكل دوله على حدة وأنشأت 
أساسا من أجل ذلك. بعد أن أصدرت وزارة اخلارجية اإلثيوبية 
بيانا يرفض قرار اجلامعة العربية يف اإلجتماع الوزاري األخري 
أن قضية  معتربة  اإلثيويب  السد  الدوحة حول  عقد يف  الذى 
لن   أنه  على  املعتادة  بغطرستها  وأكــدت  إفريقي،  شأن  السد 
الدمار(  وتسييس )سد  لتدويل  املجدية  املحاوالت غري  تؤدي 

الذي ال ميكن ابدا ان يكون سدا للنهضة. 
وهذا البيان بال شك يدعو إىل التعجب ويؤكد على التعنت 
القوانني  لكل  احلائط   بعرض  وضرهبا  األثيوبية  والبلطجة 
من  تأيت  حمــاوالت  ألي  وجتاهلها  إسرائيل  مثل  متاما  مثلها 
منظمات هلا هيبتها وثقلها يف املجتمع الدويل. ويف احلقيقة 
املصري  املائي  األمــن  أن  املصري  اخلارجية  وزيــر  قال  وكما 

والسوداين يرتبط إرتباطا وثيقا باألمن القومي العريب.
 وأخريأ كل التحية جلامعة الدول العربية الىت إستطاعت 
من خالل تدخالهتا املهمة ىف الفترات األخرية، مثل العدوان 
على غزة وكذلك القرارات اليت صدرت عن إجتماع الدوحة، 
أن تؤكد على دورها املطلوب منها وكذلك على  حرص الدول 
الذى  املائي،  وأمنهما  والسودان  مصر  مصاحل  على  العربية 
هو جزء من األمن املائي العريب وذلك يؤكد على أهنا بالفعل 
تسري يف مسارها الصحيح، الذى يربز أهم أدوارها و هو مل 
الشمل العريب ووقوف الدول العربية على قلب رجل واحد  أمام 

أي مشكالت هتدد العامل العريب وأي دولة عربية.

أ.هويدا عبد الوهاب

أمن 
قومي 

عربي

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية
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الثقافة

�س��اعرة  ح��داد  جمي��ل  �س��لمى  برف�س��ورة 
وروائي��ة ووا�سع��ة معاج��م ثقافي��ة وباحث��ة يف 
الأدب  يف  اإج��ازة  الرتجم��ة.  نظري��ة  جم��ال 
الإجنلي��زي م��ن جامع��ة دم�س��ق، املاج�س��تري 
والدكت��وراه يف نظري��ة الرتجم��ة م��ن جامع��ة 
الكث��ري  له��ا  بريطاني��ا.  يف  وات  هريي��وت 
ال�س��عرية  والدواوي��ن  والكت��ب  الأبح��اث  م��ن 
والرواي��ات. ح��ازت عل��ى �س��هادتي تقدي��ر من 

املكتبة الدولية لل�سعر يف اأمريكا.  
وديوانه��ا اجلديد )اأجت��اذب معَك اأطراف 
نين��وى/ دار  ع��ن  موؤخ��رًا  �س��در  احلري��ق( 
دم�س��ق بواق��ع 160 �سفحة، وهو م��ن الدواوين 
الت��ي وّظف��ت احلداثة دون غمو���س اأو �سبابية 
فجاء البناء ال�س��عري للق�سيدة موحيًا وخازنًا 
للمعن��ى وحمتفظ��ًا بجمالي��ة اللغ��ة وطراوتها، 

وهو ديوان ي�ستحق اأن ُيكتب عنه الكثري.
ماذا اأعطت الرتجمة ل�سلمى؟

اإن الدرا�س��ات العلي��ا لل�س��اعرة يف الغ��رب 
وتخ�س�سه��ا يف نظري��ة الرتجم��ة وتدري�س��ها 
والتاألي��ف به��ا مكنها م��ن الطالع بي�س��ر على 
الآداب العاملي��ة باللغ��ة الأم، كم��ا اأن تواجدها 
يف بريطاني��ا وزياراته��ا املتك��ررة اإىل فرن�س��ا 
وعمله��ا يف دم�س��ق ودب��ي مكنه��ا م��ن درا�س��ة 
النظري��ات النقدي��ة احلداثوية الت��ي ُولدت يف 
الغ��رب من��ذ مائ��ة عام تقريب��ًا والت��ي اأحدثت 
ه��ّزة يف املفاهيم النقدية التقليدية، وا�س��تمر 
احل��ال للع�س��ر ال��ذي نعي�س��ه وال��ذي ُي�س��مى 
ع�س��ر مابع��د احلداث��ة. ه��ذا ال�س��تغال على 

ــبـــحـــث عــــن الـــضـــمـــري الــغــائــب ســلــمــى والـ
الثقافي��ة يف  البيئ��ة  م��ع  والتعاي���س  الرتجم��ة 
الغ��رب جعل من جتربة ال�س��اعرة �س��لمى اأكرث 
عمق��ًا وتركيزًا على ال��دللت كحوامل للمعنى 
نن�س��ى  ول  تب�س��يط.  اأو  اإ�س��فاف  دون  واللغ��ة 
اأن ال�س��اعرة ا�س��تفادت م��ن درا�س��تها الأولي��ة 
واجلامعي��ة يف دم�س��ق حي��ث الهتم��ام الكبري 
بتدري�س اللغة العربية، وهي ابنة �ساعر �سوري 
مع��روف هو جميل حداد، فتوفرت ل�س��لمى كل 
املعطي��ات الت��ي جتعل م��ن جتربتها من�س��وجة 
باحلداث��ة الغربي��ة وحلم��ة البالغ��ة والأ�سالة 

العربية.
البح��ث ع��ن ال�سم��ري الغائ��ب )اأجت��اذب 

معَك اأطراف احلريق(
ما اأن تت�سفح الديوان حتى يعرتيك ال�سوق 
وتق��ف وهل��ة تت�س��اءل: ه��ل ميك��ن اأن ي�سب��ح 
الواح��د اثنني اأحدهم��ا حا�س��ٌر والآخر غائٌب 
وبينهما اأر�س من نار و�سقيع؟ والديوان الذي 
بني يدي جتّلى يل من خالله اأن الن�سف الأول 
من )الأنا( يبحث عن الن�سف الثاين يف رحلة 
م�س��وبة بالقل��ق والنتظ��ار واخل��وف والرتق��ب 
والرحيل وال�س��وق الع�س��ف واحلنني وال�سرب، 
�س��يء م��ن الواق��ع الذي يت�س��اوى م��ع اخليال، 
وه��ذه الأن��ا الت��ي ر�س��مت ال�س��اعرة جغرافي��ة 
ارحتالها دون هوادة بحثًا عن ال�سمري الغائب 
ال��ذي جتاذبه اأط��راف احلري��ق جعلتني معها 

اأبح��ث واأن��ا اأ�س��رب اأغ��وار ق�سائده��ا الأربع��ة 
والأربعني بحثًا عنه، هي تعرفه متامًا لكنها مل 
تف�س��ح عن��ه فت�سورته بعدة �س��ور وتعبت واأنا 
اأج��ري معها من ق�سيدة لق�سيدة حتى عرثت 

عليه با�سم م�ستعار...
الأن��ا  ع��ن  بحث��ًا  �س��لمى  ارحت��الت  ويف 
الثانية يتك��رر عندها العديد من الكلمات مثل 
)الغي��اب، الرحي��ل، الهواء، الف��راغ، اخلوف، 
ال��ذات، الال�س��يء( فه��ي ب��دون الأن��ا الثاني��ة 

كمن ي�سبح يف الفراغ على حد قول املتنبي:
كري�س��ٍة يف مهب الريح �س��ابحٍة   ل ت�س��تقرُّ 

على حاٍل من القلِق
تقول يف ق�سيدة »اأنا الغريبة«:

اأيته��ا  اأن��ِت  ل��ِك/  م�س��تاقٌة  الأماك��ن  »كل 
م��ررُت  ال�س��تياق/  احرتف��ِت  الت��ي  الأماك��ن 
ب��ِك راجل��ًة اأبح��ث فيِك ع��ن اأنا/ ع��ن ر�سيٍف 
ترت��اح عليه اأوراُق خريف��ي/ يوجعني التحديُق 
يف عيني��ِك امل�س��تجديتني/ اأن��ا الغريبة ل اأتقن 

الغزل/ اأنا الغريبة ل اأعرف الأنا...«.
وه��ي ت��راوغ الق��ارئ لتجعله يف ح��رية عن 
اأناه��ا الغائ��ب، ه��ل ه��و حبي��ٌب اأم مدين��ٌة اأم 
تله��ث  م��ن ق�سي��دة لأخ��رى جتعل��ك  وط��ن؟ 

وراءها تريد اأن ت�سطاد من هي تلهث وراءه.
تق��ول يف ق�سي��دة »ي��ا ليتن��ي �سدقت��َك اإذ 
قلَت«: )يا ليتني �سدقتَك اإذ قلَت/ اإنني امراأة 
الرتق��ب و�س��اعات التاأم��ل/ وموا�س��م القمح/ 

أ.ساجدة الموسوي
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�شاعرة و كاتبة من العراق    

ورغ��وة القه��وة/ ومواعيد الغرام حتت تينة امل�س��افات/ ي��ا ليتني �سدقتَك 
ح��ني مررَت ملثمًا/  م��ن اأ�سي�س احلبق حتت نافذة ال�س��تياق/ »ح�سرُت 
ومل اأجدك��م«/ وي��ا ليتَك �سدقتني »�س��اأعود بعد قليل«/ ي��ا ليتَك، يا ليتني، 

يا ليتنا، يا ليت..(.
اأح�س��ها تتوج��ع وتهي��م يف ف��راغ الك��ون الوا�س��ع لكنه��ا رغ��م كل الوج��ع 
املم���س عل��ى فقدانها اأناها الآخر م�س��حونة بالكربياء ف��ال تبكي، ومل اأجد 
اأث��رًا للدم��وع، فكلمة »البكاء« وردت مرة واح��دة يف كل الديوان يف ق�سيدة 
»ل.. له��ا« ح��ني تقول: )اأرتب اأفكاري/ جلّياٍت يف ف�س��حة م��ن �سباب/ لها 

رائحة البكاء حني تخونه اللغات(. 
وفيم��ا اأن��ا اأجوب معه��ا يف عوامل الغربة ودروب القل��ق والنتظار لح يل 
ب�سي���س الدال على املدلول ولأول مرة ترد كلمة )وطن( يف ق�سيدتها »يف 
اجلم��ع منف��ى ويف املفرد وط��ن« وها اأنا اأ�س��تطيع اأن اأف�س��ر دللت اخلوف 
والقل��ق والغرب��ة والف��راغ ال��ذي تعي�س��ه ال�س��اعرة بعي��دًا عن وطنه��ا الذي 
منحت��ه ا�س��مًا من عبري اجلوري فب��دًل من »�س��وريا« كان »جوريا«، واأنا من 
الذي��ن ل يكتب��ون ا�س��م �س��وريا بالتاء املربوط��ة لأنني ل اأريد ربطها ب�س��يء 

ولأن الألف املطلقة يف »�سوريا« تعني القوة وال�سموخ.
اأخريا تو�سلت اإىل ال�سمري الغائب وهو الوطن الذي �س��كل الأنا الثانية 
له��ا، الأن��ا التي احرتق��ت بحروب ووي��الت ومل يكن غري اأن تتج��اذب معها 
اأو مع��ه اأط��راف احلريق: )ففي اجلمع منفى ويف املف��رد وطن/ يراَك كما 
اأنَت/ يحبَك كما اأنَت..(، ويف ق�سيدتها التي حمل الديوان عنوانها تقول: 
)اأحج��ز بطاق��ة �س��فري اإىل اأعماق��ي/ كي األتقي��َك فيها/ ومع��َك اأجتاذب 
اأط��راف احلري��ق/ اأم��ا زل��َت حت��ب ال�س��اَي مغلي��ًا عل��ى احل��روق؟/ ط��اب 
م�س��اوؤك اأيها اجلمر/ طاب م�س��اوؤك اأيها اجلمر امل�ستعل ك�سقائق النعمان 

على عري كتفّي/ طاب م�ساوؤك اأيها احلريق(.
طاب م�ساء الوطن بال حريق. 

من  اأك��رث  اأو  �ساد�سة  حا�سة  نعدد  ولكننا  ن��ردد  اخلم�س..هكذا  احل��وا���س 
ذلك من احلوا�س عند اأ�سحاب احلد�س القوي وامل�ستب�سرين والتي ل تقت�سر 
والأح��وال  الوظائف  ببقية  وتتاأثر  توؤثر  لكنها  البيولوجي  الأداء  على  وظيفتها 
الداخلية لالن�سان ولكل حا�سة قوتها ولغتها التي ترتجم بها املكنونات الداخلية 
بدرجات خمتلفة، فاحلوا�س ح�سرت ب�سكل بارز يف الرتاث العربي والكثري من 
الأمثال ا�ستدلت على ق�سايا احلياة و�سلوك الن�سان باحلوا�س، واأعطتها مكانة 
اأظلم(،  والباديء  بال�سن  وال�سن  بالعني  )العني  قدميا  العرب  قال  فقد  كبرية 
)فالن  وقولهم  خانك(،  خنته  واإن  �سانك  �سنته  اإن  ح�سانك  )ل�سانك  وقالوا 
اأنفه  اأحيانا( وقيل )منرغ  العني  تع�سق قبل  ال�ساعر )الأذن  اليد(، وقول  طويل 
كما  ال�ساد،  لغة  واملرادفات يف  الت�سميات  من  العديد  حا�سة  ولكل  الطني(،  يف 
لكل حا�سة دللتها يف احالم الن�سان، لأن احللم جزء من الال�سعور الذي يعرب 
عن مكبوتات داخلية وحتمل معاين كامنة وتاأويالت من خاللها كما قال املحلل 
النف�سي كارل غو�ستاف يونغ، يتحقق التوازن النف�سي بني لوعي الن�سان والعامل 

احلقيقي. 
بالعيون  ق�سائدهم  يف  تغنوا  الذين  وال�سعراء  الأدب���اء  األهمت  احل��وا���س 
الكبري  للكاتب  الرائحة«  »تلك  رواي��ة  حت�سرين  وهنا  وبالرائحة..  وباللم�سات 
من  والكثري  م�ستغامني  اأحالم  للروائية  احلوا�س«  و«فو�سى  اهلل،  �سنع  ابراهيم 
كينونة  ويف  احلياة  اأعماق  يف  املوغلة  باأبعادها  احلوا�س  تناولت  التي  الروائع 

الن�سان. 
العلمية  ومنجزاتهم  درا�ساتهم  العلماء يف  من  العديد  احلوا�ُس  األهمت  كما 
لون  الأمرا�س من  العديد من  الأطباء على  ي�ستدل  ال�سحي مثال  ففي اجلانب 
الل�سان اأو من تغري بيا�س العينني او من حركة اليدين كما يف الطب النف�سي، ويف 
اأبدع مار�سال ماكلوهان يف نظرية احلتمية التكنولوجية التي تربز اأن  الت�سال 
الن�سان ابتكر كل ماله عالقة بج�سده وبحوا�سه مثل ابتكار الكامريا التي تعك�س 

حا�سة العني وامليكروفون الذي يعك�س حا�سة الأذن.
ويطور الن�سان حوا�سه لت�سبح اأي�سا لها مهمة �سيا�سية كدور الأ�سابع التي 
النتخابات..الآن  يف  خا�سة  واجتماعية،  و�سيا�سية  قانونية  اأدوار  لها  اأ�سبحت 
نظرت اإىل اأ�سابعي وهي تكتب ما اأمليه عنها..فوجدتها بال حرب ول دور..بقدر 

ما تكلمْت فها هي بال �سوت ول و�سو�سات..اأ�سابع يف عرفهم خر�ساء

اصابع خرساء

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

Juillet 202137 / تموز 2021 العدد 35
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أ.نصير الشيخ 

  كاتب عراقي

الثقافة

1
ملفهوم  اجل��اه��زة  النظريات  ع��ن  بعيدا   �
الفن، اقول ان التجربة، اي جتربة ل�شاعٍر 
يف ابتكار عمله تو�شع فهمه للعامل. اي انها 
اآثريية  وتر�شبات  ولقى  ا�شياء  على  تبقى 
ان  يل  ك��ان  واذا  جديد،  من  �شياغتها  تعاد 
اأمناز عن اآخرين يف حقل ال�شعر، فياأتي هذا 
التمايز يف اين ه�شرت ال�شكل واملحتوى يف 
وال��ذي  اكتبه  ال��ذي  الن�س  ال�شعري،  ن�شي 
اف���ت���ح ف��ي��ه ك�����وًى م��ت��خ��ف��ي��ة ع���ن الأن����ظ����ار، 
وا�شتجمع  م���ف���ردات خ��ب��اي��اي،  ف��ي��ه  اح�����ش��د 
ح���ول���ه ك���ل ���ش��غ��وط��ات ال����داخ����ل واخل�����ارج 
وا�شبها يف وع��اء اللغة ال��ذي ل ياأخذ �شكل 
الأواين امل�شتطرقة، بل هو يعتمل بطاقتها 
من  ب�شعادة  رمبا  ا�شعر  هنا  من  الإمنائية، 
ن����وع خ���ا����س، ويف ه����ذا ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ج��دي��ة 
تتجاوز  التي  ال�شعرية  املنطقة  يف  ا�شتغايل 
ح��ت��م��ا م��ع م��ن��اط��ق ا���ش��ت��غ��ال اخل��ل�����ش��اء من 
متاأٍت  خا�س  فهم  وهو  ال�شعراء،  ا�شدقائي 
م��ن روؤي��ت��ي ل��ل��وج��ود ول��ل��ع��امل وف��ق جدلية 

الذات/ العامل، او العامل يف مو�شور الذات.
 �� ال�شعر لميوت، لأنه ل يدخل يف عملية 
ا�شتباق �شلعي مع احلاجات املادية، ال�شعرهو 
ن�شيد ال���روح منذ اق���دم ل��وح ���ش��وم��ري. قد 
ي��ب��دو ال��ك��الم ه���ذا م��ث��ايل ال��ت�����ش��ور، ولكنه 
احل��ي��اة،  مل��ادي��ات  م��ف��ارق  ه��ك��ذا  ال�شعر�  اأي   �
وهو ي�شئ دواخل الروح التي تتاأثر بعوامل 
وعنفها  و���ش��خ��ب��ه��ا،  وم��ع��ط��ي��ات��ه��ا،  احل���ي���اة 

وجمالها.
عليها  تنعك�س  التي  دفة  ال�شعرهوال�شْ
ال��ع��امل اخل��ارج��ي، فتتوحد فيه  اإ���ش��ع��اع��ات 
ال��ت��ي ه��ي النب�س بن  ال�����ش��ع��ري��ة  ال�����ش��ورة 
واملتخيل،  امللمو�س  بن  واخليال،  احلقيقة 
زمنه  �شيكون..لل�شعر  وال���ذي  الكائن  ب��ن 
اخل���ا����س ال�����ذي ي��ب��ق��ى ي���ح���رث يف ال���زم���ان 
وامل����دي����ات، ن��ع��م ي��ت��ح��ول ال�����ش��ع��ر..! تتغري 
اأكرث وعورة  كتابته..! يدخل مناطق  طرق 
�شّرحيويته  ه��ذا ج��ائ��ز، وهنا  ك��ل  وح��داث��ة، 

وجت����دده وك��ذل��ك ���ش��ّران��ب��ع��اث��ه ك��ون��ه خلقا 
جماليا.

  �� ال�شعر، هو اأ�شمى اخليارات التي تليق 
ق��ول��ه،  و����ش���اأردد  قلته  م��ا  ه���ذا  باإن�شانيتنا، 
اق��رب  ان��ه  مهنة،  لي�س  يل  بالن�شبة  ال�شعر 
الأق��دار.ه��ل  اأدراك ما  »ق��درا« وم��ا  مايكون 
اأكاليل  تع�شف بك؟ هل ت�شع على جبينك 
الغار؟ هل تدفعك رياحها ل�شواطئ مل تفكر 
�شكّل  ه���ذا جمتمعا  ك��ل  اإل��ي��ه��ا؟  ب��ال��و���ش��ول 
باجتاه  حركتي  مدار  هي  وعوامله،ُ  ال�شعر.. 
من  والوقائع.  والتجارب  والأ�شياء  العامل 
هنا ل يعني حيازة ال�شعر يل كو�شية اآلهية 
� ف�شل  ان��ه  اأو  عنها،  التجرد  منا�س عن  ل 
املقال - حلياتي كم�شاحة ثقافية، لياأتيها 
اأن����ا انظر  اأو خ��ل��ف. ل،  اأم����ام  ال��ب��اط��ل م��ن 
كيميائي  وخمترب  ا�شتغال  م�شاحة  لل�شعر 
ح��ي��ات��ي، وال ف��ال��ك��الم ف��ي��ه م���ن ال��ت��ج��ن��ي 
كربى،  حت��ولت  ي�شهد  العامل  لأن  الكثري، 
وانفتاحا مل ت�شهده الأزمنة، وحقول الأدب 

لي�شت مبناأى عن هذه التحولت.

2
وال�����ش��ع��ر ه���و اح����د مت��ظ��ه��رات ال���وج���ود 
الإن�شاين، ذلك انه الن�شاط التخييلي الذي 
التقاط  بغر�س  ال��واق��ع  مكامن  اىل  يدلك 
مفرداته لإعادة �شياغتها جمددا بلغة ت�شق 
ا�شميها  خفية  غنائية  من  منبعثة  طريقها 

انا، ن�شيد الروح.
�� ان الكتابة حقل ا�شتغال معريف اىل حد 
م���ا، وه���و وع���ي ق��ب��ل ان ي��ك��ون ف��ط��رة، حتى 
للحياة!  نقد  ه��ي  ادب���ي  ن�س  ان�����ش��اء  عملية 
ال��ع��امل وزح��زح��ة  ه���ذا  ���ش��ف��رات  اي تفكيك 
جديدة  معمارية  ان�شاء  ث��م  وم��ن  يومياته 
ل��الآخ��ر... ال��وع��ي اجل��م��ايل  بناء  ت�شاهم يف 
�شاعٌر  او  ���ش��اع��ر  اك���ون  ان  ق���دري  ك���ان  واذا 
قال  م��ن  ولكن  يل،  يح�شب  بامتياز..فهذا 
ان ال��ك��ت��اب��ة ت��ن��ت��ه��ي ح���دوده���ا ع��ن��د ان�����ش��اء 

وهذا  ال�شعر  ان  ارى  العك�س  على  ق�شيدة؟ 
م���ا ت�����ش��ري ال��ي��ه ال��ن��ظ��ري��ة الأدب���ي���ة )ج��ام��ع 
ال��ف��ن��ون( ك��ن�����س ك��ت��اب��ي، ول��ك��ن ال��درا���ش��ات 
الأل�شنية والتحولت املعرفية التي ح�شلت، 
�شاهمت يف تنافد الأجنا�س الأدبية، وكذلك 
مناطق  خ�شب  قد  باملرئي  الكتابي  تداخل 
الكتابة اجلديدة ف�شاءا  واأ�شبحت  جديدة، 
الإب��داع  حقول  من  اإ�شاراته  يلتقط  اإبداعيا 
ن��ف�����ش��ه مي���د جم�شاته  الآخ������رى، وب��ال��وق��ت 
اكت�شاف  لتح�ش�س اكرب قدر من احلرية يف 
او  الفيلم  او  كاللوحة  حمدثة  )ن�شو�شية( 
الفوتوغرافية  ال�شورة  او  الأثرية  القطعة 
الذاكرة.  ا�شتدعاءات  او  املكان  جماليات  او 
لذا يبقى ال�شعر هو احلقل الأثري بالن�شبة 
ايل، وهو الف�شاء الذي � تتاأين � فيه �شحنات 
ودرا�شاتي  مقالتي  ما  و  الآخ���رى،  الكتابة 
ع��ن ال�����ش��ع��ري��ة ال��ع��راق��ي��ة وال��ت��ي ن�����ش��رت يف 
اغلب ال�شحف العراقية والدوريات الأدبية، 
»ن��ق��ودي« وح��وارات��ي يف حقل الت�شكيل  وم��ا 
ب����ال����ذات، ال حم���اول���ة ج�����ادة وم�����ش��ت��دمي��ة 
ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ع��ن��ا���ش��ر اجل���م���ال ف��ي��م��ا هو 
التفاعل يف حقل  ث��م  وك��ام��ن، وم��ن  خمبوء 
النقدية، ومبا يوؤمن يل موقفا وجوديا من 
)ليقولون  لأن��ه��م  وال��ف��ن،  الفكر  معطيات 
�شمت  مل��اذا  �شيقولون  رديئة،  الأزمنة  كانت 

ال�شعراء(.
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ثـــقـــيـــل  ــــل  ــمـ ــ ــا حـ ــ ــــروفــ ــــعــ تــــــكــــــون وـجـــــهــــــا مــ ان 

أ.مجيدة بن كيران

  كاتبة وخمرجة من املغرب

ان ت���ك���ون وج���ه���ا م���ع���روف���ا ح��م��ل ث��ق��ي��ل، 
وبعد  والثقافة  ال���ذوق  م��ن  الكثري  ويتطلب 
النظر وال�شياكة يف احل�شور وحتى يف الغياب.  

متى اح�شر ومتى اأغيب 
متى اقبل ومتى اأمتنع 

بناية ال�شم تاأثثت بامل�شار املعريف واملهني 
على  ب��ال��ق��درة  واي�شا  �شحيح،  وبامل�شاهمات 

رف�س التافه، والناق�س، واملبتذل. 
ا�شتح�شر اكرث من اي وقت م�شى »دمية 
» اإب�����ش��ن.. ك��ث��ريون ه��م م��ن ث����اروا ومت����ردوا 
احلياة…عرب  ويف  الوجود  يف  باحلق  وطالبوا 
ت��ث��م��ن ق��ي��م��ة ال���ف���رد وال���دف���اع ع���ن الب��ت��ع��اد 
ان  يبدوا  لكن  ت�شييئه  يف  ي�شاهم  ما  كل  عن 

للبع�س، والآن راأي اآخر! 
قليل من ال�شول…كثري من الن�شخ  

عنهما اهم�س. 
�شار الكل يهرول نحو التقليد 

�شار الكل يغري جلده ولونه وا�شنانه. 
�شار الكل يبحث عن 

 Bébé face

تاهت عني مالمح من اعرف ومن اأحب. 
تاهت عني الوجوه و�شاعت خ�شو�شياتها. 
ج����ري م��وح�����س ح����ول الن���وث���ة امل��ف��ت��ق��دة 

والرجولة املفتقدة.

�شار الكل يرق�س وهو ي�شوق 
�شار الكل يهفو اىل هوليوود عرب املب�شم. 
وت�شتعر�س  وحت�����ش��ر  ت��ت��ك��اث��ر  الج�����ش��ام 

الظاهر والباطن. 
بينما العقول تتقل�س وتنكم�س وتغيب. 

للوراء، جدا  اإب�شن عادت  او دمية  الدمية 
اىل الوراء. 

م���ا ح��ق��ق��ت��ه امل��ن��ا���ش��الت وامل��ن��ا���ش��ل��ون يف 
ال��ن��ور، ودف��اع��ا عن  �شنوات ط���وال، بحثا ع��ن 
ام���راة،  ملفهوم  او���ش��ع  ملعنى  وحتقيقا  ال��ف��ك��ر، 

وملفهوم رجل، وملفهوم كيان، وملفهوم ان�شان. 
داخل  الرق�س  يف  �شياقة  الوجود  يختزل 

�شيارة!
مع العلم ان الوجوه املعروفة هي م�شدر 

التح�شي�س…وعالمة الأمان. 
امل���ع���ن���ى  ب������ن  ي���ج���م���ع  ان  ل�����وج�����ه  ك����ي����ف 

والالمعنى؟ 
بن الر�شالة والتفاهة؟ 

�شدان ل يجتمعان ول يخدمان بع�شهما 
البع�س 

�شدان ل يلتقيان 
من اين ياأتي هذا اجلري…من اين ياأتي 

كل هذا ال�شتيالب؟
نتيه و�شط هذا الزخم من الزيف والرياء 

والال ت�شالح.  
ك��ي��ف ل��ن��ا ان ن�����ش��دق ون��ح��ن ن��غ��ري وجهنا 

ومالحمنا كل حن 
من يجروؤ ويحافظ على اأ�شله؟

وف��رادة  وجهه  وتقا�شيم  نف�شه  يحب  من 
روحه؟

من ومن ومن؟
نتنا�شخ وبكل زهو 

تت�شياأ الذات اىل ما ل نهاية 
من اين ياأتي كل هذا التكلف؟ 
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الثقافة

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــام؟!

جمال النوفلي

أ.نجود جانات  

زرعت يف ب�ستان قلبي
)زهرة( 

جافاها اأ�سواك ال�سبار 
كل ما حولها اأبكى تربتها 

راحت تطوي اآلمها 
على اأطراف ال�سياء
وحيدة ل تنام...؟!

حم�سورة بني الأ�سالع
تخفي عطر غربتها

حت�سد اوجاع دموعها 
ت�سب بهم�سات الغياب

وحيدة لو تنام...؟!
مرتامية بني ال�سعاب 
مت�سعبة يف الكربياء

ت�ستب�سر من اأوراق ال�سكينه
تئن فوق جلني املاء

وحيدة لن تنام ...؟!
اأخفقت كل �سكوكها 

)بنبوغها(
انهت كل بداية نهاياتها
اأثمرت رماد اأ�سواقها

بحكايا ال ل اأحزان 
وحيدة ملا تنام...؟!

يا حال �سكناها
افرط الدمع بلواها 
زاد ال�سمت جذواها

ت�سبثت لأجل ذاكرها 
على حافة الن�سيان

وحيدة... وحيدة...؟!
هم�س ال�سعر يف قوافيها 

ل... مل.... لن... ملا
ترت�سف جرعة لقاء

�س...�س....�س....تنام!!!

���َن يِف اْل����َع����اِم����َراِت َع��ْق��َب��َت��َه��ا ���بِّ َي���ا َم����ْن حُتِ
���ج���ِر ����دُّ َواْل����ُع����ق����ب����اُن يف ال�������شَّ ������َك ال���������شَّ اأَُح������بَّ

ُدَق������ِل َواْل�������ُغ�������زلُن يِف  ����وِق  ال���������شُّ وَزح�����م�����ُة 
���َج���ِر ��ْم�����ِس َب���ْع���َد امْلَ�����ْف�����ِرِق احْلَ َوَم����ن����زُل ال�����شَّ

ا اأَْق��َم��اِرَه��ا َق�َش�شً َع��لَ��ى  َي��ْح��ِك��ي  �����ْش��ُر  َواجْلُ
َب�����َش��ٍر َع���لَ���ى  َت���ْخ���ُط���ْر  َع���ْي���َن���ْي���ِك مَلْ  َك���ُح���ْل���ِو 

��ِح��ِك��َن ���َش��َذا ����بُّ َي���ا َم���ْن ُت�����شْ َوِع���ي���ُدَك احْلَ
����ُم����ِر َي������ُف������وُح َك�����اْل�����َع�����ْن�����رَبِ امْلَ��������ْم��������ُزوِج ِب����اخْلُ

ِب���َف���َرَح���ِت���َه���ا ِاْزَداَن������������ْت  اذا  ���َم���اَء  ال�������شَّ اإِنَّ 
���������������ْوَزاُء ِب���اْل���َق���َم���ِر ������يَء َج���ْب���َه���ُت���َه���ا اجْلَ اأَ�������شَ

َواأن����������ِت َزْي������َن������ُة َه��������َذا اْل�������َك�������ْوِن اأْج����َم����ِع����ِه
َك�����َدِر َوَل  ����َش���ْع���ٍد  يِف  َت����ْدن����وِك  ��ْم�����ُس  ال�����شَّ َل 

ِاْك��َت��َم��لَ��ْت ُع���ْل���ِوَه���ا  يِف  َواإِْن  ��َم��اُء  ال�����شَّ َوَل 
اْل����ُع����ُم����ِر �����ِة  َج�����نَّ يِف  َواإِْن  اْل������ع������ذارى  َوَل 

��������بُّ َي�����ا َت����ْق����ُط����ِف����َن َدِم�����ي ِق����َط����اُف����ِك احْلُ
َرِر َك��������اْل��������دُّ امْل����ي���������ش����اء  َي�����������ِدِك  يِف  �����رُي  َي�����������شَ

ِاْخ���َت���لَ���َط���ْت اذا  �����اٌح  ُت�����فَّ احْل�����ْل�����ُو  ِك  َوَخ����������دُّ
��َظ��ِر ُم ِب��ال��نَّ ِم�����ْن َف�������ْرِط ِغ���ْب���َط���ِت���ِه اْلأْح�����������اَلَ

وَط���ل���ع���ُة ال����َب����دِر َف������وَق ال���َغ���ي���ِم ���ش��اَب��َه��ه��ا
��َح��ِر ���ْك���ِر يف ال�����شَّ ُط����ل����وُع ُح�����ش��ن��ِك ب���ع���َد ال�������شُّ

���اِح���ب���ه ����شَ ُج��������رَح  ُي���������داوي  ال������ّزم������اَن  اإنَّ 
�����َت ال������َق������َدِر ������ِك ُي����ح����ي����ْي م�����يِّ واأْن��������������ِت ُح������بُّ

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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)أمــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــوال(  قــــــــــــــــاتــــــــــــــــلــــــــــــــــي:   ..

نادية بوشلوش عمران 

يف قرون الأندل�س الفردو�س
عابدة نا�شكة يف قالعها العتيقة

 ت�شلي لأجلك يا اأمابول
غجرية ذات �شعر اأ�شود فحمي

طويل معطر بتاريخك اأنت يا اندل�س
موري�شكية ح�شناء، 

تغني على الناي احلزين
ب�شفاهها وردية الكرز

حتكي لليل البهيم باأبجديات عربية
عن تاريخك املقد�س يا اأمابول

عن ليلك املقد�س، عن موتك الأزرق
باأ�شود  املكتحلة  وبعيونها  الرمان  بخدي 

العنب
حت��ك��ي ق�����ش�����س ب��ن��ي الأح���م���ر ع���ن ل��ي��ايل 

الأن�س
مبو�شحات العود، مع اأمري الق�شر

)اأما بول( تبت�شم، 
تنحني اإجالل لأمريها

ون�شف  �شرقية  الن�شف  باأثوابها  راق�شه 
اإ�شبانية

على عود زري��اب وعلى يد فاطمة بالدف 
احلزين

اإذا جادك الغيث اإذا الغيث هما
يا زمان الو�شل بالأندل�س

ما كان و�شلك اإل حلما
و بختي، ولومي وبكائي ولوعتي

ما كان و�شلك يا اأمابول اإل حلما
اإل حلما يا اأمابول كان حلما

اأحمر دامي، راق�س بالأمل وبال�شمت
 

)اأم����اب����ول( ع�����ش��ي��ق��ت��ي، م��ت��ي��م��ت��ي واأن�����ا يف 
ح�شنك

اأ�شتهي املوت يف ج�شدك الأحمر املغري
بارعة اإغراء اأنت

 غجريه من ذاك ال�شمت
 املهاجر يف اأح�شان العطر

غجريه ك�شقائق النعمان
 ي�شرتق نورا من ال�شم�س فيحمر خجال

الأمابول  بلون  وجنتيك  ت��وردت  غجريه 
الإ�شبانية حمرة

غجرية عذبة الإح�شا�س وراقية ال�شمت
)اأما بول( مالئكة املروج

)اأم�����اب�����ول( ح�����ش��ن خم�����ش��رم ���ش��ع��ت يف 
عينيك

�شحرتني كاأن�شودة عازف كمان
اأمابول عطر، بلد من احلرية

اأمابول ملهمتي يف �شهر ني�شان
اأمابول غجرية الب�شتان

غجريه من قلب املروج الدفينة
من قلب اليطانا ال�شاخمة �شد املوت

قلعة باتراغاد املطلة عليك
يا )اأمابول( باأطاللها تناجيك

ترجتي منك املوعد فاللقاء
يف اأر�شك احلمراء

تنتظر قبالتك البهية اللذيذة
بعطر �شحر وريقاتك

 وتعود للنو�شتاجليا

ي����ا )اأم�������اب�������ول(، ف��ت��ن��ت��ي امل��وري�����ش��ك��ي��ن 
بب�شاطك الأحمر

من  ���ش��رع��ى  ق��دم��ي��ك  ع��ل��ى  فاإ�شت�شهدوا 
الع�شق

عري �شعت، بدون ملك، بدون فردو�س ول 
اأندل�س

فقط، ماتوا بحبك �شهداء
)اأما بول( يا غجريتي:

غطيني يا اأمابول بعطرك، 
ر�شي حمرة �شفاهك على ج�شدي

احرقيني بلوعتك املجنونة
زيدي دمي، حمرة فوق حمرته

اإنرثي يف �شمك الأخاذ
يف ر�شه عطر من مروجك ال�شاحرة

فقط حرريني منك، حرريني
اعتقيني، حرريني، اعتقيني

ف���ه���ا اأن������ا اأم����ك����ث يف ���ش��ج��ون��ك ال��غ��ري��ب��ة 
ال�شاحرة

مالين القرون
اأمابول، 

يا اأيتها الغجرية ال�شمراء
ا�شهدي موتي، ت�شبيحي

�شم�شك  يف  اأن��ف��ا���ش��ي  اح������رتاق  ا���ش��ه��دي 
الغجرية

دثريني باأحالمك املهاجرة يف قلب الريح
يف �شهر ني�شان

انرثيني مع ورودك يف اأر�س اللقاء
غ��ج��ري��ة م���ن ذاك ال�����ش��م��ت امل��ه��اج��ر يف 

اأح�شان العطر
غجرية ك�شقائق النعمان

 ي�شرتق نورا من ال�شم�س فيحمر خجال
غجريه ت��وردت وجنتيك بلون الأم��ا بول 

الإ�شبانية لونا، 
غجرية عذبة الإح�شا�س.
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ج��ال�����ش��ة ه����ي ع���ل���ى ك��ن��ب��ة م����ن اخل�����ش��ب 
اإح���دى ي��داه��ا فنجان �شاي  ال��ربون��زي.. يف 
بالنعناع الأخ�شر تتاأمل هذا الفراغ املكاين 
»اأ�شقفه واأر�شياته ، حيطانه واأبوابه ، كتبه 
�شمت  ال��ق��ار���س..  ال��ربد  ل�شعة  ومكتبته«.. 
الكالم رغم كرثته.. اأفكار وخواطر ونظرات 
���ش��اردة.. مناجاة ال���روح ل��رب ال��ع��امل��ن. اإن��ه 
ال�شكون ال�شرمدي الالمتناهي.. مل ميهلها 
القدر بع�س وقت من الإمتاع وال…�شتمتاع 
بذبذبات �شوت  واإذ  ه��ذه..  التاأمل  للحظات 
ع���اب���ر اآت م���ن م���ك���ان ب��ع��ي��د ق���ري���ب.. ك��اأن��ه 
هم�شا.. يعلوا روي��دا روي��دا.. يهز كيانها يف 
اإنتباه من تتكئ على  حماولة �شارية للفت 
كنبتها اخل�شبية.. تتاأمل هذا الفراغ املكاين 
تنبهت  ال��الم��ت��ن��اه��ي.  ال�����ش��رم��دي  ب�شكونه 
اجل��ال�����ش��ة ���ش��اح��ب��ة ال���ن���ظ���رات واخل���واط���ر 

واأدرك���ت  الهم�شي..  ال�شوت  لهذا  ال�����ش��اردة 
والتي  اإنه ينبعث من كنبتها اخل�شبية  للتو 
ما زالت تتكئ عليها. ودارت اأحاديث اخليال 
والإن�����ش��ان  اجل��م��اد  »اأح���ادي���ث  بينهما.  فيما 

معا«. 
 حدثتها الكنبة فقالت:

دع��ي��ن��ي ���ش��ي��دت��ي ن��ت��ج��اذب م��ع��ا اأط����راف 
احل����دي����ث وه���م�������س ال����ك����ل����م����ات.. اأب�������ث ل��ك 

همهماتي وت�شاوؤلتي  احلائرة؟
املرهق..  املتعب  ج�شدك  اأنهكني  �شيدتي 
األمتني اأنات نف�شك.. �شتات عقلك واأفكارك 

روحك املعلقة. فماذا بك؟
اجلال�شة على الكنبة:

بخلجات  ب���اأن���ات���ي!!  اأب�����وح  اإن  يل  ك��ي��ف 
نف�شي.. ب�شتات عقلي واأفكاري.. كيف يل!! 

واأنا اأرى جماد �شامت.
اإنه درب من اخليال!!

الكنبة اخل�شبية:
بلغته  يعزف  كل  كونية  �شيمفونية  اإنها 

ي�شبح وي�شجد هلل رب العاملن. 
اجلال�شة على الكنبة:

الثقافة

الــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــال<< مـــــــــــــــن  >>درب  الــــــــــــَكــــــــــــَنــــــــــــَبــــــــــــة  َحـــــــــــــــــِديـــــــــــــــــث 

  كاتبة من م�شر

ج���ان���ب���ك ال���������ش����واب ك��ن��ب��ت��ي اخل�����ش��ب��ي��ة 
ال��ربون��زي��ة.. ���ش��اأب��وح ل��ك واأح��دث��ك بلغتك 
القلوب.. ون��اي  امل�شاعر  اأوت��ار  على  وعزفك 
احلزينة  اآهاتي  ذكرياتي..عن  خم��زون  عن 
وال�����ش��اح��ك��ة..ع��ن ���ش��ط��ح��ات��ي واأح���الم���ي.. 
واقعي وم�شتقبلي. م�شتقبلي!! ل ل ل اأعلم 
اأن  ل��ك  فهل  ال��وه��اب.  اخل��ال��ق  عند  فعلمه 
اإن�شاتا  اأريد  ا…هتماما؟  تن�شتي وتعرييني 
ل  عدل  مواتا..  ل  اإح�شا�شا  ا…�شتماعا..  ل 

اإفرتاءا. فهال وافقت؟
فلنجرب  واأف��ق��ت  نعم  اخل�شبية:  الكنبة 

�شويا 
اجلال�شة على الكنبة:

نتاأمل معا.. جنرب  اأه��ال بك �شديقة.. 
م���ع���ا.. ن��ع��زف م��ع��ا حل��ن��ا ي�����ش��ط��ع يف ���ش��م��اء 
ه����ذا ال���ف���راغ امل���ك���اين ب�����ش��ك��ون��ه ال�����ش��رم��دي 
اأحاديثنا  ان  ع��زائ��ي  وليكن  ال��الم��ت��ن��اه��ي.. 
درب من  دوم��ا جم��رد  �شي�شري  وعزفنا معا 

اخليال »حديث الكنبة«.

Juillet 2021 / تموز 2021 العدد 35 42



              أ.شيتور فيروز

بــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــّب واإلمــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاك
الإم�����ت�����الك؛ اأ�����ش����وُء م���ا مي���ك���ُن ل��ع��الق��ٍة 
��ة  ب���ه، ح��ي��ُث تقييُد احل��ريَّ اأن مت���رَّ  ��ة  ع��اط��ف��يَّ
ك��ذاٍت  تقيِّدك  �شوابَط  و  لقواعَد  وال��ّرك��ون 
م�شتقلَّة بنف�شك واإهتماماتك، ل اأعرف �شيئا 
ا  حرًّ اأنَّ��ك  فت�شعر  كاحلريَّة،  عظماَء  يجعلنا 
تكون،  اأن  لها  اهلُل  ر  ق���دَّ كما  بنف�شك  طليًقا 
ول��ك��نَّ  الفيميني�شت،  ول  ��ة  امل��ث��ال��يَّ اأدَّع�����ي  ل 
�شيَء يجعلنا عظماَء  اأح��راًرا، ول  اهلَل خلقنا 
��ة ه��ي عالقة  ��ة. ال��ع��الق��ُة ال��ع��اط��ف��يَّ ك��احل��ريَّ
البعد  ك��لَّ  ببعدها  وت��واف��ق،  اإن�شجام  تكافوؤ، 
رف  اأي، ورغبُة الطَّ ت والتَّعنُّت للرَّ التزمُّ عن 
رف  الطَّ على  ورغباته  هاته  توجُّ راأي��ه  تغليَب 
العالقة  والتَّفاهم هو احل��ّل،  املرونة  الآخ��ر، 
العاطفيَّة هي عالقة دبلوما�شيَّة و اإِن اأنكرنا 
ترعرعَت  ال��ت��ي  فبيئُتك  ��اه،  واإ���ش��ت��ه��ج��نَّ ذل��ك 
واج، و  �����ش��ة ال�������زَّ ف��ي��ه��ا وم��ف��ه��وم��ك ع���ن م��وؤ���شَّ
لذلك،  احلياة  يف  وق��دوت��ك  الأّول  منوذجك 
باآخر على طريقِة تعاملك  اأو  يوؤثِّران ب�شكٍل 
مع �شريكك! فراجع دائًما قائمة قدواتك يف 
يِّئة من  ر بالنَّماذج ال�شَّ احلياة، وحاول األَّ تتاأثَّ
لعقلك،  ُمدخالتها  وُتراجَع  ذلك،  حولك يف 
فُتميَِّز بذلك ما ي�شلح لك وما ل ينا�شبك؛ 
كيزة  الرَّ يعدُّ  فالتَّوافق  التَّنا�شب،  ذكر  وعلى 
��ة مع  ��ة وع��اط��ف��يَّ ���ة حل���ي���اٍة ن��ف�����ش��يَّ الأ����ش���ا����ش���يَّ

ريِك اأَطوَل عمرا واأمنَت عروًة ووثاقا.  ال�شَّ
ك، و اأن      اأن متتلًك �شيًئا يعني اأنَّه يخ�شُّ
��ك مع �شخ�ٍس  اأنَّ تكوَن يف عالقٍة فهذا يعني 
لفر�ِس  جم���ال  ول  وك��ي��ان��ه،  ب��ذات��ه  م�شتقلٍّ 
باملحبَّة،  م��ل��يٍء  ���ا للحواِر يف ج��وٍّ  واإمنَّ اأي  ال���رَّ
م  هاتِه الأخرية التي مُتكِّنك فيما بعد اأن ُتقدِّ
تنازلٍت عن حّب ولي�س عن اإكراه؛ اأن متتلَك 
له  يح�شَل  اأن  ميكُن  ما  اأ���ش��واأُ  فهذا  ا  �شخ�شً
ف��ذاَك  اأن حتبَّه  ��ا  واأمَّ ُي�شّرح بذلك،  اإن مل  و 
َف بحريَّة وفَق  اأن يت�شرَّ يجعلُه يف ماأمٍن يف 
ة  ما مُتليِه عليُه مبادئُه التي اأنَت يف ثقٍة تامَّ
�����َك يف الأ����ش���ِل اإخ���رتت���ُه على  مب��اه��ي��ت��ه��ا، لأنَّ
اأ�شا�شها، وراقتك �شخ�شيَّته التي اإن اإنتهجَت 
معاملُها  ُه  ف�شتت�شوَّ معها  الإم���ت���الِك  م��ن��ه��َج 

فتفقد رونَقها بعد ذلك. 
ال�ّشحريَّة  اأن��ت، اجلملة  اأقبُلك كما  اأن��ا    كاتبة جزائرية   

ف�شتنهُج  ال��ع��الق��ات،  يف  تفعيلُها  متَّ  اإن  التي 
على  احل��ّب  بُقد�شيَّة  العارفن  املُحبِّن  نهَج 
حريَّة  اقة ال�شِّ بل هو تلَك الطَّ مرِّ الزَّمن؛ التَّقُّ
بعيني  احل��بِّ  ُتعلي مقاَم  اأن  �شاأنها  التي من 
ُر  املُحبِّن، فتغدو احلياُة اأمامهم كزهرٍة ُيعطِّ
�شذاها الأرجاَء كلَّ حن؛ الإمتالُك يف ُكنهِه 
م�شتقّل،  ككياّن  �شريكَك  ��َة  ف��رديَّ تتقبَّل  األ 
ُد معامَل �شخ�شيًّتك  ُي��ه��دِّ الآخ��ر  وب��اُن يف  ال��ذَّ
دك، اأن���َت كما اأن���ت والآخ����ُر اإث����راٌء لك  وت���ف���رُّ
واإ�شافٌة جميلة حلياتك؛ احلبُّ قواُم احلياِة 
بن  الكالميَّة  اُت  واملُ�شادَّ واأ�شا�شها  العاطفيَّة 
احل��ب��ي��ب��ِن ُي��ذك��ي ج��ذوَت��ه��ا ح���بُّ الإم��ت��الك، 
اإتِّ�شاعها، وم�شرُي  فتغدو احلياُة �شيِّقًة على 
العالقِة يف طريٍق �شبابيَّة؛ احلبُّ هو الفكُر 
املن�شجم الوا�شح وامل�شاعر الوا�شحة والهناء 
مع احلبيب دون اأدنى �شكٍّ يف اأن ُي�شاء فهمك 
َل كالُمك على غري مق�شدِه؛ احلبُّ هو  وُيوؤوَّ
اأغ��واِر �شخ�شيَّته  و�شرِب  الآخ��ِر  الإنفتاُح على 
ريكن،  بكلِّ حّب، و تفاين يف العطاِء من ال�شَّ
الآخ��َر  �شُي�شعُر  ك��ذا«،  اأو  »ك��ذا  ��ا  اإمَّ ف�شينارُيو 
وبحبِّ  تفكريك  ��ة  ومب��ح��دوديَّ اأُف��ق��ك  ب�شيِق 
الإم����ت����الِك ال��ك��ام��ِن ف��ي��ك، ه��ن��اك دائ���ًم���ا ما 
اإذا رغ���ب���ا يف  ���رف���ِن  ل���ل���طَّ ���ع���ادَة  ال�������شّ ���ُق  ي���ح���قِّ
ل��ل��و���ش��وِل بعالقتهما  ��ف��اه��ِم  وال��تَّ ��ف��او���ِس  ال��تَّ
ًة  رف الآخِر وخا�شَّ اإىل برِّ الأمان؛ رغبُة الطَّ
جممله،  يف  ال���ّذك���ورّي  ال��ع��رب��ّي  جمتمعنا  يف 
النَّظر  لوجهاِت  ب  والتَّع�شّ اأي  ال���رَّ فر�س  يف 
م اأنَّ الإن�شاَن ي�شعُر  يكلِّف احلّب الكثري، نتفهَّ
الإن�شياِق  وع���دُم  ل��راأي��ه  ُين�شُت  ح��َن  مبتعٍة 
يف  ل��ك��ن  ل���ه،  بالن�شبِة  حت���دٍّ  ي��ع��دُّ  راأي�����ِه  وراَء 
املك�شِب  اأو  املُ�شرتك  احل��لِّ  مبداأَ  اأن  احلقيقة 
تنازلٍت  تقدمَي  ي�شتدعي  ل  ال��ذي  امل�شرتك 
رفن يعدُّ الأكرَث تلبيًة  على ح�شاِب رغبِة الطَّ
�شا حل�شول كلِّ  ريكن، فيعمُّ الرِّ لرغباِت ال�شَّ

طرٍف على ما يريده. 
حريَّة التي من  ة ال�شِّ     التَّنا�شب تلك القوَّ
خفيًفا،  متوازًنا  ��ا  اأب��ديًّ ا  حبًّ تخلَق  اأن  �شاأنها 
اأن حترتَم  اأن يكون،  ر له  ُق��دِّ ا طليًقا كما  حرًّ
لعالقٍة  �����س  ُت��وؤ���شِّ اأن  يعني  �شريكك  ح��اج��اِت 
اإ�شعاُد من معك  �شويَّة متكافئة غايُتك فيها 

بك لراأيَك و�شعيَك  وغايتُه اإ�شعادك، اأما تع�شُّ
الإنحياِز  يف  �شرعَت  ق��د  فهنا  ب��ق��ّوة  لفر�شِه 
رِي  والإبتعاِد قبل اأن ُتعطي املوقَف فر�شَة ال�شَّ
ب��ت��ن��اغ��م، ف��رتك��ي��زك ع��ل��ى م���ا ت���ري���د ف��ق��ط، 
د داخَل معايريك وحدودك،  �شيجعلك تتجمَّ
و�شُتغلق باَب احلوار حول كلِّ ما هو خمتلف 
ق���ادًرا  ت��ك��ون  ل��ن  عنك وج��دي��د يف حياتك، و 
ُيريد  ملا  قيقة  الدَّ للتَّفا�شيل  الإ�شتماِع  على 
اأنَّ  يعني  اجلمع  ب�شيغِة  ث  فالتَّحدُّ �شريكك، 
العالقَة اإنتقلت اإىل م�شتوى اأعلى من الفهِم 

والإدراك، م�شتوى النُّ�شج. 
�شك     احلبُّ اإلتزاٌم قبل كلِّ �شيء و�شتعرِّ
احل���ي���اُة م���ن ح����ٍن لآخ�����ر لإخ���ت���ب���اراٍت مل��دى 
خ�س  ال�شَّ م��ع  واإرت��ب��اط��ك  بعهدك  اإل��ت��زام��َك 
الآخر، ومدى اإلتزامك بدعمِه وم�شاندته يف 
عَم النَّف�شّي  طموحاته واأحالمِه واأن تكون الدَّ
ه بو�شلَة حياتكما مًعا التي قواُمها  الذي يوجِّ

عم املتبادل.  احلّب، الثِّقة، التَّفاهم والدَّ
اِت     اإنَّ مرور العالقِة ب�شالٍم يف ظلِّ تغريُّ
احل��ي��اة امل��ت��وا���ش��ل��ة وال��غ��رِي امل��ت��وق��ع��ة، ي��رج��ُع 
ذلك لأ�شا�شها املتن، الذي يقوُم على مبادئ 
ة  خا�شّ واأدوات  مرونة  ق��وّي،  اأ�شا�ٌس  ثالثة، 
لة  املتاأ�شِّ فالعالقة  ��غ��ي��ري،  ال��تَّ م��ع  للتَّعامل 
بجذورها يف النَّف�س ل تخبو جذوتها اإن هي 
الأم��واِج  بنف�شها يف ظلِّ  تنجو  اأن  اإ�شتطاعت 

العاتيِة من حولها. 
ك��لِّ  رغ���م  ببع�شها  ��ري��ك��ن  ال�����شَّ ��ك    مت�����شُّ
ق وتقوى  روف هو ما يجعُل العالقَة تتعمَّ الظُّ
اأكرث فاأكرث، واأما تف�شيُل الإنف�شاِل ملواجهة 
يف  مت��رُّ  احل��ي��اَة  يجعُل  م��ا  ه��و  اإختالفاتهما 
نكما من الو�شوِل اإىل  ممرٍّ �شيِّق وهو ما ميكِّ

عامٍل اأكرب من الألفة و املودة. 
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الثقافة

  كاتبة من تون�س

أ.عربية القضقاضي

كانت تتاأّمل �سقف غرفتها وكاأّنها تراه لأّول مّرة، اأو رمّبا قد انتبهت 
اإىل تفا�سيل تو�ّسحه كانت قد غابت عنها.

 اأ�سوات مزعجة حتيط بها مل ت�ستطع تبّينها. 
حركاتها  كّل  من  ي�سجر  �سزرا  اإليها  ينظر  كعادته  ي�سرخ  كان 
ينتقدها ل يعجبه خيالوؤها اأو رمّبا كان ي�ست�سرف اأّنه �سيكون ال�ّسيف 
البّتار اّلذي �سيقطع خمالبه املغرو�سة يف �سرايينها، نظرت اإليه يف حتدٍّ 
كانت عيناه تتطايران �سررا بقيت تت�ساءل يف حرية: »كيف ا�ستطاعت 
اأن تبقى وفّية لوعودهما؟« اأفكار مبتورة حتا�سرها فتزيد من �سرودها 

اأرادت تهدئة العا�سفة اّلتي كادت تقتلع خافقها من مكانه فلم تفلح.
وفو�ساها.  احلياة  زحام  يف  غاب  رمّبا  اأو  م�سّوها  �سخ�سا  �سار   

وبهت بريق احلّب حّد النطفاء.
الّطوق  هذا  تفتيت  على  قدرت  لو  ماذا  النعتاق؟  اأرادت  لو  ماذا 

اّلذي اأطبق على اأنفا�سها؟ وباتت تتمّنى زوال كابو�سها واندثاره. 
على  ويحّثها  يناديها  �سمعته  والديها  منزل  يف  كعادتها  انتظرته 
اأكيا�س  وب�سع  حا�سوبها  واأم�سكت  ر�سيعتها  حملت  ب�سرعة،  اخلروج 

بال�ستيكّية وكان يحمل علبة �سجائره، و�سول  األقت بحمولتها اأر�سا.
�ساأغرّي  الع�ساء  طاولة  اإعداد  على  فلنتعاون  �ساعدين  .««اأرجوك 

مالب�س الّر�سيعة اأّول
اأجاب يف لمبالة: »ل ل�ست جائعا، الأمر ل يعنيني«.

.«اإذن اعنِت بابنتك لدّي بع�س الأعمال العالقة مل تعد لدّي اأّي رغبة 
يف »الأكل

رف�س يف تعّنت فلم تتمالك نف�سها:
»اأتدرك اأّنني بّت اأمقت وجودك معي كّل اأملي اأن ينفرط هذا العقد 

اّلذي يجمعنا، كم اأنا �سقّية 
ل اأريد منك �سيئا فقط ابتعد عّني اتركني يف حال �سبيلي«.

كانت  لكّنها  �سنوات  منذ  منته  الأمر  اأّن  تدرك  هي  ن�سيجها  عال 
تخ�سى الف�سل.

مل تنتبه اإّل بعد اأن تلّقت �سفعة اأعادتها بقّوة اإىل واقعها...عزمت 
على الّدفاع عن نف�سها ودار بينهما �سجار عنيف وعلت الأ�سوات معلنة 

عن اقرتاب الّنهاية يف تلك الليلة ذات الأنياب.
ت�سحياتها  كّل  اعترب  منها،  �سخر  يكرهها  اأّنه  اأخربها  فجاأة  هاج 
ذراعيها  بني  واألقاها  بعنف  ابنته  حمل  وال�ّسذاجة،  الغباء  من  �سربا 
مود  ال�سّ �سوى  لديها خيار  يكن  عليها �سربا مل  وانهال  تفلت  ل  حّتى 
اأح�ّست ب�سيء لزج يغّطي راأ�سها، �سقطت  وتطويق وليدتها بذراعيها. 

اأر�سا وهي مت�سّبثة 
�سكون خميف مالأ املكان يتخّلله �سوت املق�ّس وهو يقطع خ�سالت 

�سعرها الفاحم.
لن  اأّنه  متاما  تدرك  هي  الأبله  ال�ّسرقّي  املجتمع  ذلك  �ستتحّدى 
يغفر لها توقها اإىل احلرّية وت�سّبثها باخلال�س من عالقة رمّبا ترديها 

�سريعة؟ هو زواج قاتل ي�ستهدف اأع�سابها نف�سيتها وي�سّظي روحها.
اأعادت النظر اإىل �سقف غرفتها فتذّكرت عامل البناء وهو ي�سّويه 
منذ  اأره  مل  بنّيتي  يا  زوجك  قائال:«اأين  ا�ستغراب  بنظرة  حدجها  ملّا 

بداأت العمل هنا؟«.
هل كانت متزّوجة فعال؟ مل توجد لنف�سها اإجابة تر�سيها.

عبة  ال�سّ مواقفها  كّل  مواجهة  يف  وحيدة  دائما  اأّنها  تعرفه  ما  كّل 
جترّت اأملا ا�ستبّد بها وينخرها ندم عميق.

ولكّنها عزمت على النعتاق ووقفت وجها لوجه �سّد اجلميع حّتى 
اأّمها.

درا�ستها  اإىل  وعادت  وال�ستغراب،  ال�ّسخرية  نظرات  جتاهلت   
اجلامعّية.

وت بجانبها ا�ستطاعت اأن تتبنّي �سوت والدتها وهي تولول  عال ال�سّ
اختنقت  اأّنها  وفهمت  احلياة،  اإىل  ابنتها  عودة  اإّل  اهلل  من  تطلب  ل 
بالغاز اأح�ّست بوعيها يعود تدريجّيا ملّا اأم�سكتها ابنتها بفرحة: »اأخريا 

ماما ا�ستيقظت من الّنوم«.

بال قيد
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 25 اجلمعة  يوم  بباري�س،  امل�سري  الثقايف  واملركز  بفرن�سا  والأبحاث  للدرا�سات  ذرا  مركز  نظم 
باري�س،  و�سط  الالتيني  باحلي  امل�سري  الثقايف  املركز  قاعة  يف  ثقافية  �سهرة   2021 يونيو  حزيران/ 

بح�سور ح�سد من ال�سفراء والدبلوما�سيني والإعالميني والأدباء واملثقفني.
على  ريا�س.  الإيقاع  و�سابط  زواري  وهند  مليح  وغزلن  الري�ساين  حممد  الفنانني:  ال�سهرة  اأحيا 
النغام ال�سرقية الراقية، جتلى عزف القانون للفنانة هند، والعود للفنان حممد وال�سوت ال�سجي للفنانة 

غزلن مليح.
األقى ال�ستاذ علي املرعبي م�سرف عام مركز ذرا ورئي�س حترير جملة »كل العرب«  خالل ال�سهرة 
كلمة، رحب بها باحل�سور، واأكد على موا�سلة اجلهود من اأجل ح�سور ثقايف عربي بباري�س، بعيدا عن اأي 

متاجرة بهذا احل�سور، كما رحب د. نور ال�سبكي امل�ست�سار الثقايف امل�سري بجميع احل�سور. 
بعد ذلك مت عر�س اأزياء تقليدي باإ�سراف جميلة ونعيمة دمياطي.

و  وتقدير  �سكر  ب�سهادات  الثقايف  احلدث  بهذا  �ساركوا  الذين  الفنانني  تكرمي  مت  ال�سهرة  ختام  يف 
الإيقاع ريا�س، و�سارك  الري�ساين وغزلن مليح وهند زواري و�سابط  ميداليات برونزية، وهم: حممد 

بتقدميها وتقليدها ال�سفري ال�سوداين اأ. جبري اإ�سماعيل و امل�ست�سار د. نور ال�سبكي و اأ. علي املرعبي. 
واأي�سا مت تكرمي فنانة امل�سرح املغربي اآمال التمار الزائرة لباري�س.

اختتمت ال�سهرة بكوكتيل منوع، و�سط �سعادة اجلميع بنجاح هذه ال�سهرة الثقافية العربية بباري�س.

ســـهـــرة ثــقــافــيــة عــربــيــة راقـــيـــة بــبــاريــس

Juillet 202145 / تموز 2021 العدد 35



الثقافة

بــاســم أبـــو سمية يـــدون ذاكــــرة فلسطن

اأن خ��رج��ت من  ب��ع��د  اأك��ت��ب ق�شته  اأن���ا  ه��ا 
ك��اأن��ه احلياة  ح��وار  اإىل  �شاأذهب معه  ذاك��رت��ه، 
اإن��ت��ظ��ار، فلذلك  الأب���دي���ة، ح��ي��ث ل زم���ن ول 
اأرقُت احلرب على القرطا�س؛ واأمرُت الكلمات 
الإع��الم��ي  اأبو�شمية:  با�شم  فكانت  تكون  اأن 
الفل�شطيني املخ�شرم الذي ت�شكلت جتربته يف 
ر  الآفاق البعيدة؛ ا�شمع �شوته الإعالمي تك�ُشّ

اجلليد من ذوبانه
وم��ا  م��ع��ه؛  ننتقل  منفى  اإىل  منفى  وم���ن 
احلياة اإل مرحلة من مراحل وجودنا العظيم! 
ينفتح احلوار على �شخ�شيته؛ عمل حمرًرا 
ومرا�شاًل؛ ومقدماً ن�شرات الأخبار يف الإذاعة 
من  العديد  يف  �شيا�شيا  وحملال  والتلفزيون 

القنوات التلفزيونية. 
ل�شت يف �شدد و�شع هذا » احلوار » �شمن 
كتاب مفتوح  اإنه  �شاأقول  اأو جتني�س.  ت�شنيف 
فل�شطيني  �شحفي  »اأن����ا  ���ش��ريت��ه:  ���ش��رد  ع��ل��ى 
واملرئي  وامل�شموع  املكتوب  الإع���الم  يف  عملت 
ال���ع���رب���ي وال��������دويل وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي مل�����دة ٢٥ 
ع��ام��ا حم���رًرا وم��ذي��ع��اً وم��ق��دم ب��رام��ج اذاع��ي��ة 

وتلفزيونية« ٠
ثقافة  اإىل  وت�شتند  م��ك��ّررة  غ��ري  جت��ارب��ه 

وجتربة بكر؛ وهذا يكفي ملوا�شلة �شرده؛
يف  �شابحة  لأب��ق��ى  يكفي  مب��ا  �شعيدة  كنت 
اإ�شتكمال  يف  املُ��ل��ح��ة  ال��رغ��ب��ة  ل��ك��ن  ال��ف�����ش��اء؛ 
احلوار مع با�شم اأبو �شمية، و�شرب اأغوار اأفكاره 
وخروجه  الأول  منفاه  منذ  عقله  يف  امل��خ��ب��اأة 

د.لطيفة محمد حسيب القاضي

مدير  اأول  ف��ك��ان  ال���ع���ودة.  ويف  فل�شطن  م��ن 
املكتب  يف  وك��ات��ب  وم����وؤرخ  فل�شطن؛  لإذاع����ة 
الفل�شطيني؛ وجملة العودة يف القد�س. »وبعد 
عودتنا اإىل فل�شطن وقيام ال�شلطة الوطنية؛ 
وال��ت��ل��ف��زي��ون  الذاع�����ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ا���ش��ة  ت�شلمت 
مهنتي  على  حمافظا  وبقيت  الفل�شطينية، 
وكتابة مقالت �شيا�شية؛ ومقدم برنامج اإذاعي 
التقاعد  وب��ع��د  فل�شطن،  ���ش��وت  يف  اأ�شبوعي 
انتقلت اإىل الوليات املتحدة عام 2007، عملت 
حملل �شيا�شي اأتعاون مع قنوات عدة؛ وطبعا 
حياتي  يف  حا�شرة  فل�شطن  زال��ت  وم��ا  كانت 
لربنامج  م��ق��دم��ا  فعملت  ت��غ��ادره��ا؛  مل  ال��ت��ي 
اإذاع��ة �شوت اجلالية يف  اأ�شبوعي بالعربية يف 

وا�شنطن ملدة عامن«.
ال��ع��م��ل  دروب��������ه ح���ي���ث  اإىل  م���ع���ه  ذه����ب����ت 
والأحالم التي ي�شعى اإىل حتقيقها فاأ�ش�س مع 
اذاع��ة  وا�شنطن  يف  التعمري  �شالح  املنا�شل 
اإب���ان  وا���ش��ن��ط��ن  م��ن  فل�شطن  ���ش��وت  �شماها 
اعمل يف  كنت  »حينما   .1988 �شنة  النتفا�شة 
مكتب القد�س لل�شحافة يف وا�شنطن للزميلة 
رمي��ون��دا ال��ط��وي��ل؛ وم��ن امل��ف��ارق��ات اجلميلة 
الإذاع��ة تعمل على  اإن  التي ل ميكن ن�شيانها 
جهاز الهاتف؛ اإنها املعجزة الفل�شطينية التي 

واق��ع؛  اإىل  حتوله  التي  امل�شتحيل  من  تتولد 
الإجنليزية  باللغة  يومية  ن�شرة  ن�شدر  كنا  اإذ 
على  ونوزعها  العظيم؛  �شعبنا  انتفا�شة  ع��ن 
الإعالم  ورجال  الأمريكي  الكونغر�س  اأع�شاء 
وال�����ش��ي��ا���ش��ة؛ وم��وؤ���ش�����ش��ات ���ش��ن��اع��ة ال���ق���رار يف 
امل��ك��ت��ب دورا مم��ي��زا  وا���ش��ن��ط��ن؛ وك����ان ل��ه��ذا 
ومكمل يف الوقت ذاته لدور املكتب الفل�شطيني 
ب��ال��ق��د���س ب��اع��ت��ب��اره اأح����د ف����روع ه���ذا املكتب 
ال��ذي كان له مكاتب يف  على م�شتوى العامل، 

باري�س؛ واثينا وطبعا وا�شنطن«. 
ما زال با�شم اأبو �شمية يدّون ذاكرة الوطن 
الفل�شطيني »كنت اذهب مع زميلي الأمريكي 
تيم كل يوم قبل الظهر اإىل مبنى الكونغر�س 
ون�شع ن�شرتنا على طاولت الأع�شاء؛ وبعدها 
اذه���ب ان���ا و���ش��دي��ق��ي الأم��ري��ك��ي؛ اإىل ت��ن��اول 
وجبة الغذاء بعد اجلهد؛ كانت املطاعم التي 
نقبل  كنا  الثالثة.  ال��درج��ة  م��ن  عليها  ن��رت��اد 
على احلياة؛ هكذا نحن الفل�شطينيون نعي�س 
مع ر�شا�س الغدر الذي يقتل اأطفالنا ون�شاءنا 
اإل  معنا  يتعامل  ل  اإ�شرائيلي  ع��ّدو  قبل  م��ن 
هذه  كل  ورغ��م  اأ�شلحته؛  لأح��دث  كمختربات 
اإىل  ن��ذه��ب  فكنا  احل��ي��اة؛  على  ن�شّر  الق�شو؛ 
ممار�شة اإن�شانيتنا ون�شتمع اإىل عزف اجلاز يف 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذَرُة الــــــــــــــَجــــــــــــــمــــــــــــــاِل ِب احلي ال�شرقي املجاور ملبنى الكونغر�س، وبقينا 
على هذا احلال حتى عودتي اإىل ار�س الوطن 

فل�شطن الذي ل اعرف وطن غريه«.
ح���اول���ت ال���ه���روب م���ن ع����امل ك��ل��م��ات��ه اإىل 
غاباِت كلمات احلوار التي فر�شت نف�شها علّي؛ 
فكلمني عن بداياته؛ فذكر: » اأن هناك يوم ل 
ميكن ن�شيانه؛ يوم معركة ال�شموع التي وقعت 
يف اخلليل عام 1966؛ وقتها طلب مني رئي�س 
اجلريدة اآنذاك مرافقة الوفد ال�شحفي الذي 
يف  امل�شوار  بداية  ه��ذه  فكانت  احل��دث،  يغطي 
اأثرت  التي  امل�شادفات  ال�شحفي؛ ومن  العمل 
يف عملي ال�شحفي اأن املعلومات التي ح�شلت 
عليها مل يح�شل عليها الوفد ال�شحفي الذي 
م��ن امل��ف��رت���س احل�����ش��ول عليها وك��ان��ت ه��ذه 

انطالقتي احلقيقية.
وق��ت��ه��ا ك���ان ع��م��ري ل ي��ت��ج��اوز 17 ع��ام��ا، 
وقتها ح�شلت على معاملة خا�شة من رئي�س 
التحرير امل�شري وطلب من �شاحب اجلريدة 
وكان  التحرير؛  �شالة  اىل  املطبعة  من  نقلي 
الكبري �شالح عبد  ال�شحفي  التحرير  رئي�س 

ال�شمد«.
ب��ا���ش��م اأب��و���ش��م��ي��ة رت���ب���ت الأق��������دار اآم���ال���ه 
على  كلماته  وكتبت  النجاح،  فر�س  ومنحته 
ج������دران ت���اري���خ ال�����ش��ح��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة، فعمل 
اللبنانية  ال�شرق  اإذاع���ة  يف  �شنوات  اأرب���ع  مل��دة 
اإل  ي�شل  ل  حم���دود  بثها  وك���ان  ب��اري�����س؛  يف 
اأوروب��ا؛ وبعد ذلك عر�شت  لبع�س املناطق يف 
اإذاع�����ة م��ون��ت��ي ك��ارل��و ال��ع��م��ل م��ع��ه��ا م��را���ش��ال 
»وقتها  امل��ح��ت��ل��ة؛  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  يف 
ح�شل خ���الف ب��ن الإذاع�����ة ال��ت��ي ك��ن��ت اعمل 
مونتي  ف��اخ��رتت  ك��ارل��و  مونتي  واإذاع����ة  فيها 
ان�شى  »ول  ك��ان  وهكذا  مهنية«  الأك��رث  كارلو 
وقوف الأعالمية ال�شهرية رميوندا الطويل؛ 
ال�شحف  مناف�شة  الطوىل يف  اليد  كان  ال��ذي 
وهارت�س،  اأح��رون��وت  يديعوت   « »الإ�شرائيلية 
وقتها كنت ازود كل ال�شفارات الغربية بالأخبار 
التي جتري  الأح��داث  اليومية عن  والتقارير 

يف فل�شطن«.
ويف نهاية حواري ال�شحفي اأجاد با�شم اأبو 
اع��رف ماذا  �شمية يف ر�شم لوحة ختامية. مل 
اأبو  با�شم  ح��واري مع  النتهاء من  بعد  اق��ول 
من  �شمية  اأب��و  ي��ق��راأ  م��ا  عرفت  لكّنني  �شمية، 

اأفكار اأراد �شردها.

د.ريتا عيسى األيوب 

ُهناَك َجماٌل... 
اِم...  َيْزداُد َمَع الأَيَّ

اإِْذ اأَنَُّه ُيْخلَُق َمَعنا... 
َكِبْذَرٍة يف الَقْلِب...  

 ... ُتْرَوى َوَتْكرَبُ
َمْع ُكلِّ َعَمٍل �شاِلٍح َنقوُم ِبِه... 

َيْنَتِه  مَلْ  َل��ْو  َنعي�ُشُه حتى  ُح��بٍّ  ُك��لِّ  َوَم��ْع 
ِب�َشعاَدة. 

ٍة َنعي�ُس َحَدثاً َجمياًل...  يف ُكلِّ َمرَّ
َوَنْخُرُج ِمْنُه ِب�ُشعوٍر َجميٍل... 

�شي...  َنْحِمُلُه يف َقْلِبنا َومَنْ
دوَن اأَيِّ �ُشعوٍر... 

ِباملَراَرِة اأَْو الَنَدِم... 
ِعْنَدها ُتْرَوى َهِذِه الِبْذَرُة مِباِء احَلياِة... 

َوَتْنمو ِمْنها اأَْجَمُل َنْبَتٍة... 
نِن. ُتْزِهُر َمَع ال�شِّ
ٍة...  َفَمَع ُكلِّ ِق�شَّ
ُتْزِهُر ُبْرُعَمٌة... 

ِلَتَتَفتََّح اأَْجَمُل َزَهَرٍة... 
َل���ْوُن���ه���ا مُي���اِث���ُل َج���م���اَل احِل���ك���اَي���ِة ال��ت��ي 

َنعي�ُس.
َويف ِنهاَيِة املَطاِف... 

باَقٍة  �َشْكِل  َعلى  َوَتْظَهُر  َحياُتنا  َتَتَجلَّى 
َنِة...  َجميلٍَة ِمَن الُوروِد املُلَوَّ

��ًة  ����ِة ال��ت��ي َت��ْن��ُب��ُت ���ش��اقَّ يَّ ه����وِر ال����رَبِّ َوال����زُّ
خوِر... باِحَثًة َعْن  َطريَقها ِمْن َبْنِ ال�شُّ

َدٍر ِلل�شوِء...  َم�شْ
َكما َنْبَحُث َنْحُن َعْن الأََمِل... 

دوَن الإِ�ْشِت�ْشالِم ِللَياأْ�ِس... 
َول ِلإِْحباطاِت احَلياِة.

ِعْنَدها َيْزداُد َجماُلنا َجماًل... 
َفرَتانا َن�ِشعُّ َفَرحاً... 

َن�ِشعُّ �َشعاَدًة... 
ُتنرُي َدْرَبنا... 

َفَن�شرُي َمعاً... 
... َنْحُن َوَمْن ُنِحبُّ

 َوَمْن َنْختاُر... 
َوَيْختاُرنا... مِلِ�ْشواِر احَلياِة.

َن�شرُي ُمْزداديَن َجماًل... 
َوَنْنَتهي  احَل���ي���اُة...  ِب��ن��ا  َتْنَتهي  اأَْن  اإِىل 

َنْحُن... 
َوَلِكنَّ ُبذوُرنا اجَلميلَُة َتْبَقى... 

َفَت�ْشَتْوِطُن  ُي�ْشِبُهنا  َقْلباً  ��َد  جَتِ اأَْن  اإِىل 
فيِه... 

َوَت�ْشَتِمرُّ َحياُتنا التي اْنَتَهت ِمْن َقْلِبنا...  
��ِل  يف َق��ْل��ٍب اآَخ����ٍر َي�����ْزداُد َج��م��اًل ِم���ْن اأَ���شْ

َجماِلنا.   كاتبة من فل�شطن
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رحيل  ذكرى  حتل   2001 عام  من  يونيو  �سهر  من  الأخري  الأ�سبوع  يف 
ال�سندريال اجلميلة ذات العيون ال�سجنة واحلياة املليئة مبحطات الدراما التي 
فنانني  من  مرات  عدة  زواجها  من  بداية  طموحها.  مع  متكافئة  اأبدا  تكن  مل 
وخمرجني م�سهورين، اإل اأن حكاية زواجها من عبداحلليم حافظ ظلت اأ�سبه 
بحلم، �سرها، اأ�سطورتها اخلا�سة، فال اأحد يعرف بال�سبط اإن كان حدث اأم ل. 
اأول  يف  والرق�س.  والتمثيل  الغناء  تع�سق  امللغزة،  ال�سوء  فرا�سة  �سعاد، 
كان  لأنه  تغني  اأن  من  الوهاب  عبد  حممد  تخوف  ونعيمة  ح�سن  اأفالمها 
وعبداحلليم حافظ �سريكان يف الإنتاج فظلمها وحرم اجلمهور من �سوتها مع 

حمرم فوؤاد.
كانت   2001 يف  وانتهت   1943 يف  بداأت  التي  الدرامية  ح�سنى  �سعاد  حياة 
وجناة  تر�سم  �سمرية  واأختها  خطاط  البابا  ح�سني  اأبوها  باملتناق�سات  مليئة 
تغني، اأ�سرة تبدو كاأنها مرتابطة لكنها كانت عك�س ذلك فلم ت�سعر بال�سعادة 
مدى  القاريء  عزيزي  لك  يبني  �سريتها  من  جزءا  �سعاد  حتكي  احلقيقية. 
حالة الت�سظي والنق�سام والأمل الذي عا�سته؛ وعانته بني بيت اأبيها واأمها هذا 
النق�سام الذي �سيظل م�ساحبا لها كظلها طوال رحلة حياتها وهو كيف تنقلت 
8 مرات يف 8 �سنوات بني اأمها واأبيها حال تطلقا، وكيف نقلت اأوراق مدر�ستها 
9 مرات يف ذاك الوقت! واأعتقد اأن هذا ما جعلها ل تتمم تعليمها يف مدر�سة 

نظامية.
التي  ال�سخ�سيات  معظم  وحياتها،  فنها  يف  الكربى  التحولت  امراأة  اإنها 
قامت بها حتول م�سارها يف اآخر رحلتها عن اأولها. الزوجة الثانية، خللي بالك 

من زوزو. 
كان موتها بطريقة رومانتيكية �ساعرية حني ر�سحها عبد الرحمن اخلمي�سي 
لدور »اأوفيليا« يف هاملت �سك�سبري كرمز للحب العذري الربيء وقد ماتت غرقا 
اأو انتحارا يف النهر. كما ماتت عرب �سقوطها من املبنى العايل يف غربتها التي 
مل تنته يوما.. فهل كانت تعي�س دراماها الفنية.. اأم كانت الدراما ت�سكن حياتها 

وحتركها؟!
رحم اهلل �سعاد ح�سني اأيقونة املحبة و�سندريال امل�ساعر املتناق�سة املده�سة.

دراما ملبدة بالحياة.. 
السيندريال في 

ذكراها الـ 20

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

المسرحي عامر خليل: مسرح الحكواتي 
األكرث شهرة فـي فلسطن والعالم

فلسطن:

امل�سرح  اأن  حواراته  اأحد  يف  خليل  عامر  امل�سرحي  �سرح 
الوطني الفل�سطيني اأقيم يف القد�س على اأنقا�س مبنى �سينما 
احلكواتي  فرقة  قبل  من  ترميمه  اإعادة  بعد  حمروقة،  كانت 
»م�سرح  عليه  واأطلق   9/5/1984 يف  افتتاحه  ومت  امل�سرحية، 
امل�سرح  اإىل  تغري  ثم   »1991 العام  حتى  احلكواتي  النزهة 

الوطني الفل�سطيني- احلكواتي. 
امل�سرحية يف  الفرق  اأهم  واحدة من  وفرقة احلكواتي هي 
تاريخ امل�سرح الفل�سطيني، اأ�س�سها الفنان الراحل فران�سوا اأبو 
�سامل، وينتج امل�سرح �سنويا حوايل 5-4 عمال م�سرحيا للكبار 
وال�سغار، كما تعر�س طوال العام قرابة 100 عر�س يف جولت 

حملية وعاملية.
كما قال: يوجد يف اأرا�سي 48 حركة م�سرحية ن�سيطة من 
والنا�سرة  حيفا  يف  تتمركز  وم�سممني،  ممثلني  خمرجني 
وبع�س القرى واملدن املحيطة، وقد اتخذت احلركة امل�سرحية 
ب�سبب  وذلك  والحرتاف  املهنية  طريق  �سريع  ب�سكل  هناك 
ال�سباب  واإقبال  وامل�سرح،  بالفنون  املخت�سة  اجلامعات  وجود 

الفل�سطيني على هذه اجلامعيات واملعاهد.
احلكواتي   � الفل�سطيني  الوطني  امل�سرح  يحر�س  واأ�ساف: 
مع  الداخل  يف  القنوات  جميع  فتح  على  تاأ�سي�سه  منذ   �
الفرقة عددا كبريا  الفنية، حيث �سمت  واملوؤ�س�سات  الفنانني 
نفتح  اليوم  حتى  زلنا  وما  التاأ�سي�س،  �سنوات  يف  الفنانني  من 
اأبوابنا جلميع الفنانني من الداخل لكت�ساب اخلربات الفنية 

والإنتاجية. 
اإ�سرائيلية  م�سارح  بني  م�سرتكة  اأعمال  توجد  ل  اأنه  واأكد 
وفل�سطينية يف القد�س وال�سفة، يوجد �سراكات بني موؤ�س�سات 
48، وهذا ل ينطبق على اجلميع،  فنية وم�سرحية يف الداخل 
فموؤ�س�سات قليلة جدًا هي التي من ب�سراكات عربية اإ�سرائيلية.
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هيئة المسرح والفنون األدائية تطلق ورشتن ضمن مبادرة 
»تنمية المهارات« 

“مسرح شغل بيت”: يقدم للجماهري.. 
دفنا .. ولحظة بوح فيما قبل الموت

المركز الوطين للثقافة والفنون.. يستخدم المسرح لتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف
األردن

السعودية:

اأطلقت هيئة امل�سرح والفنون الأدائية اإقامة اإعالنا لور�ستي تدريب يف التمثيل 
والإخراج امل�سرحي على م�سرح الغرفة التجارية مبدينة جدة خالل املدة من 8 اإىل 
22 اأغ�سط�س 2021م، وذلك �سمن مبادرة تطوير املهارات اإحدى مبادرات الهيئة 
املدعومة من وزارة الثقافة، وميكن للراغبني يف الت�سجيل بالور�ستني الدخول على 

الرابط الإلكرتوين. 
الور�ستان يف التمثيل والإخراج امل�سرحي تتناول حماور متعددة ت�سمل الرتكيز 
على التمثيل امل�سرحي و�سناعة امل�سرح الدولية، والطالع على املناهج العاملية يف 
والتعريف  الإخراج،  جمال  يف  �سمولية  تعليمية  جتربة  ل�سمان  امل�سرحي  الإخراج 
التمثيل  مهنة  بدء  كيفية  املمثلني  تعليم  جانب  اإىل  امل�سرحية،  والقواعد  بالأ�س�س 
امل�سرح  فنون  ممار�سات  على  والرتكيز  امل�سرحية،  للتقنيات  تعزيز  مع  امل�سرحي 
طرق  على  املخرجني  تدريب  الإخراج  ور�سة  تت�سمن  كما  للمخرجني،  املبتكرة 

متنوعة ل�ستخراج اأف�سل املمار�سات التمثيلية عند املمثلني واملمثالت.
وا�سرتطت  يوليو،   5 الثنني  يوم  بالور�ستني  الت�سجيل  طلبات  ا�ستقبال  ينتهي 
املتقدم  يكون  اأن  اأهمها  ال�سروط،  من  عددًا  الت�سجيل  يف  الراغبني  على  الهيئة 
نا بجرعة لقاح كوفيد19- على الأقل، واأن يكون عمر املتدرب من 18 عامًا  حم�سّ
فما فوق، واأن ميتلك خربة �سابقة يف التمثيل والإخراج امل�سرحي، اإ�سافة اإىل بقية 

ال�سروط والأحكام التي ميكن الطالع عليها عرب من�سة الت�سجيل.
والفنون  امل�سرح  هيئة  اأطلقتها  التي  املهارات«  »تنمية  مبادرة  �سمن  ذلك  جاء 
بدورات  الوظائف  فئات  خمتلف  عرب  احلاليني  املمار�سني  لإمداد  وذلك  الأدائية، 
من  كبرية  جمموعة  امتداد  على  ال�سخ�سي  والتدريب  الإنرتنت  عرب  التدريب 
�سات، ت�سمل التمثيل والإخراج والت�سميم واإدارة امل�سرح واملجالت الفنية  التخ�سّ

)مثل هند�سة الإ�ساءة وال�سوت(، وكذلك تعزيز قدرات املمار�سني.

ال�سلم  مركز  مع  وبالتعاون  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  من  بدعم 
والبحوث.  املعلومات  ومركز  الأ�سرة  ب�سحة  العناية  ومعهد  املجتمعي 
قام املركز الوطني للثقافة والفنون باإطالق م�سروع ”تعزيز الحرتام 
والت�سامح ونبذ العنف با�ستخدام الفنون امل�سرحية«، مت هذا مب�ساركة 
يف  عمل  ور�سة  يف  والزرقاء  عمان  حمافظتي  من  وفتاة  �سابا   20
عنهم  للتعبري  م�سطفى  وزيد  ال�سلبي  �سايل  بعناية  الإبداعية  الكتابة 
تلقى  كما  م�سرحي،  ن�س  يف  الق�س�س  هذه  و�سيغت  يواجهونه.  وما 
الفريق  بقيادة  امل�سرحية  الفنون  مهارات  على  التدريب  امل�ستهدفون 

الوطني للم�سرح التفاعلي لتمكينهم من اأداء امل�سرحية.
”بيوم  بعنوان  تفاعليتني  م�سرحيتني  باإنتاج  الور�سات  ثمار  وجاءت 

النوافلة و�سبا عبيدات، وهي ت�سلط ال�سوء على م�ساكل �سبابية عدة من خالل ق�س�س حياتية تتناول بع�س الق�سايا  اإخراج مهند  من الأيام” من 
كحقوق املراأة، �سغوطات احلياة والتحر�س، ومت عر�سها بتاريخ 15/6/2021 على م�سرح املركز الوطني للثقافة والفنون- عمان. وم�سرحية ”اأول كف” 
من اإخراج غاندي �سابر وعهود الزيود، وتناق�س م�سكلة العنف املجتمعي من خالل جمموعة من اللوحات وال�سور التي تناق�س العنف وتاأثريه على الفرد 

واملجتمع، ومت عر�سها على م�سرح مركز امللك عبداهلل الثاين للثقافة- الزرقاء.
تاأ�س�س املركز الوطني للثقافة والفنون يف 1987 لتعزيز التنمية الجتماعية والتفاهم بني الثقافات من خالل ا�ستخدام الفنون الأدائية املتمثلة بفنون 
امل�سرح والرق�س كو�سائل اإبداعية لإثراء العملية التعليمية والتنمية الجتماعية وجعل الثقافة والفنون يف متناول اجلميع. كما يهدف املركز اإىل تعزيز 

القيم الإن�سانية.

لبنان:

قام ”م�سرح �سغل بيت” ببريوت لبنان بتخريج دفعته 
يوم  ”دْفنا”،  م�سرحية  لعر�س  بتقدميه  ع�سرة  احلادية 
)احلمرا  املدينة”  ”م�سرح  خ�سبة  عرب  للجماهري  وذلك 

�� بريوت(. 
من  الأول  امل�ستوى  يف  امل�ساركني  تاأليف  من  والعر�س 
ملّدة  ا�ستمّرت  التي  امل�سرحي  والإخراج  املمّثل  اإعداد  دورة 
واملمثلة  الهرب  �سادي  املخرج  اإ�سراف  حتت  اأ�سهر،  ت�سعة 

مايا �سبعلي. 
اأما املمثلون فهم: اأحمد حمزة، هادي ال�سنتوف، �سادي 

ذبيان، ر�سا �سميط ودنيا حلاف. 
اأحدهم فر�س  اأنه مهما حاول  العر�س تتمثل يف  فكرة 
�سيطرة اأو هيمنة ما على طول الطريق، فاإن ال�سخ�سيات 
تريده  ما  تاأخذ  فهى  التامة  با�ستقالليتها  تتمتع  الرئي�سية 
على  اأُرغمت  و  وقت  كان  اإن  حتى  ينا�سبها  ل  ما  وترتك 

التخّلي عنه، لكنها يف النهاية �ست�سل. لكن اإىل اأين؟ 
»دْفنا«  عر�س  حولها  يتمحور  التي  الفكرة  هى  هذه 
املوت  �سهقة  قبل  ما  الأخرية  اللحظات  حول  تدور  والتي 
يفعل  اأن  للفرد  ميكن  عماذا  و�سرورية؛  حائرة  وت�ساوؤلت 
يف تلك اللحظة؟ هل يفكر يف �سخ�س ما؟ يحّدثه ويتوا�سل 
معه؟ هل هناك اأمنية اأو عمل حمدد يقوم به قبل اأن تاأتي 

ال�ساعة؟ هذا ما �سيكت�سفه م�ساهدو العر�س.
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»�سلعي اح�سه انك�سر مو�س اجل�سر   يا ج�سر املعلق، اآه يا احلى ج�سر    
يحزام دجلة يالقي يف خدر املاي    يف خدر املاي وبوح الع�سر   

مب�سافحة �سوبني حامل الر�سافة    والكرخ من وقت الزغر«.
عبد  الرزاق  عبد  وكان  فتهدمه،  القنابل  مبئات  املعلق  ج�سر  تق�سف  الطائرات  كانت 
ابياتها  بع�س  كتبت  ق�سيدة  امريكا،  يف  البعيدة  خالته  ابنة  ق�سيدة  على  رده  يكتب  الواحد 
على ج�سر املعلق الذي اعيد بناءه اثناء احل�سار الظامل على العراق، احل�سار الذي قتل اآلف 
الطفال والكبار ب�سبب منع امريكا عن العراق كل �سيء حتى حليب الأطفال. كانت مليعة عبا�س 
عمارة يف امريكا على بعد اآلف الكيلومرتات تبكي عراقها الذي تركته �ساخما عزيزا، وهو 
يق�سف مبا يعادل قنبلة نووية، كنت ا�سمع ب�سعر مليعة، وقد قراأت كتابها )قال يل العراف( 
نف�سها،  على  فتفوقت  العمودي  بال�سعر  كتبتها  التي  اخلوري  لب�سارة  رثائها  ق�سيدة  و�سمعت 
وعلى ال�سعراء الآخرين الذين كانوا يف القاعة، وهم كبار �سعراء العرب. اثارت مليعة �سجة يف 

لبنان، وكان كل ظهور لها يف العراق يثري ال�سجة نف�سها.
1978 كنت اعمل كملحقة �سحفية يف  يجمعنا القدر يف الوفد العراقي يف اليون�سكو �سنة 
يف  امل�سلح  الكفاح  غمار  خا�س  الذي  الرجل  احلاج  عزيز  برئا�سة  كان  الذي  العراقي  الوفد 
جنوب العراق وخ�سر معركته فخريه �سدام ح�سني باأن يختار الوظيفة التي يريد، فاختار ان 
يكون رئي�س وفد العراق يف اليون�سكو وكان له هذا، وبعد عام جاءت مليعة كنائب لرئي�س الوفد.
الذي كان  بابلو نريودا  بها اجلميع حتى  قادمة، �سحر  انها  ي�سبقها فتعرف  كان عطرها 
ميثل بالده الت�سيلي يف اليون�سكو، وكان كما هو معروف �ساعرا كبريا على م�ستوى العامل، وفنت 
بها رئي�س املنظمة وال�ساعر �سالح �ستيتية الذي كان ميثل لبنان يف اليون�سكو، باخت�سار عندما 

تتكلم مليعة تبعث �سحرا غام�سا وانوثة عالية.
لحظت ان �سعر مليعة ينتمي اىل اجليل الثاين بعد ال�سياب ونازك املالئكة، وعبد الوهاب 
عظيم  بحب  وانتماء  جيا�سة،  وعاطفة  ب�سفافية  النطباعية  للرومان�سية  ينتمي  كما  البياتي 
للعراق.  لقد زاملت يف دار املعلمني بدر �ساكر ال�سياب، وعبد الوهاب البياتي، ونازك املالئكة. 
ن�سب اخلالف بينها وبني عزيز احلاج، وكان يكتب كل يوم عنها تقريرا موجها ل�سدام 
ح�سني ويعطيني اياه لأطبعه؟ نبهتها ب�سكل غري مبا�سر باأمر هذه التقارير فتاأملت كثريا، وكانت 

ترى يف عزيز انه �سيوعي خان حزبه ل�سالح الوظيفة. 
كنا ندور معا باري�س ونح�سر كل ا�سبوع حما�سرة جاك بريك يف املدر�سة العليا، وذات مرة 

�ساألها اذا كان ممكنا ان ت�سارك يف حما�سرة اقدمها انا عن اعمالها وفعال هذا ما فعلته. 
�سافرت مليعة اىل بغداد وعند عودتها راأيتها ثائرة على عزيز يبدو انها تاأكدت من التقارير، 
ذات يوم دخلت اىل مكتب عزيز و�سمعنا انا وزميلتي ال�سكرترية جوزفني ال�سوات تتعاىل من 
الداخل، فتحت الباب ب�سعوبة ودخلت، راأيت مليعة قد ا�ساعت فردة حذائها، وعزيز يختبئ 
وراء املكتب، كانت احلرب العاملية قد اندلعت لن مليعة اطلعت على كل التقارير اثناء زيارتها 

لبغداد. اليوم رحلت مليعة التي �سغلت ال�سعراء و�سغلها ال�سعر.

 أ. حميدة نعنع

رحيل لميعة عباس عمارة شاعرة العطر 

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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