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الخيبات: مــائــدة  على  لبنان 
قـــــراءة فـــي واقــــع مصطنع

الوزير الجزائري نسيم ضيافات:

السفري الفلسطيين سلمان الهرفي:

وأخــــــــــــــــــــــــــــريا... أوال  لـــــــمـــــــصـــــــر 
مـــــــــعـــــــــطـــــــــيـــــــــات الـــــــــــــواقـــــــــــــع 
الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــدوى 
المستقبل إلــــى  اإلنـــحـــيـــاز 

حميد سعيد: 
جــــعــــفــــر الــــــــشــــــــيــــــــخ  هللا  نـــــــخـــــــلـــــــة 

الــــجــــزائــــريــــة  األم  ــاريـــــس:  ــ ــبـ ــ بـ الـــمـــثـــالـــيـــة  األم  مـــســـابـــقـــة 
حــــــــــــى فــــــــــــي غـــــــربـــــــتـــــــهـــــــا تــــــــــشــــــــــرف بــــــــلــــــــدهــــــــا األصــــــــلــــــــي 

ماذا بعد االنسحاب االمريكي من افغانستان؟!

أوتــيــنــا لرفع  سنعمل بكل مــا 
ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــــة الـ ــــدمـ ــخـ ــ الـــــتـــــحـــــدي لـ
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة

ــا  ــنــ ــقــــوقــ لـــــــــن نـــــــتـــــــنـــــــازل عـــــــــن حــ
ــا صــفــقــة  ــ ــنـ ــ ــــضـ الــــوطــــنــــيــــة ورفـ
الـــــــــقـــــــــرن وخـــــــطـــــــة أبـــــــــراهـــــــــام

لواء االسكندرونة  الجوهرة  المنسية
واالقــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــلــــــــــــوب





�سحيح ان بداية االنتفا�سة يف االحواز كان �سببها ب�سبب ال�سدود التي اقامها النظام 
االيراين ال�سفوي داخل االأرا�سي االحوازية املحتلة، ولكن هذه كانت ال�سرارة التي فجرت 
االنتفا�سة وثورة ال�سعب االحوازي. احلقيقة املجردة واملعروفة للجميع ان هذه االنتفا�سة 
هي انتفا�سة للحرية واالإ�ستقالل، ولي�ست انتفا�سة من اجل مطالب اجتماعية او اقت�سادية 

او اجلفاف، كما يتوهم البع�ض. 
االأنظمة  من  �سدهم،  العن�سري  التعامل  من  عقود  نتيجة  كانت  االأحواز  اإنتفا�سة 
احلاكمة يف طهران االإمرباطورية اأو »االإ�سالمية«، ومن التيارات ال�سيا�سية الفار�سية بكل 
اإجتاهاتها، كمواطنني من الدرجة الثالثة، وبطريقة اأب�سع من تعامل الكيان ال�سهيوين مع 

ا�سقائنا الفل�سطينيني من عرب ال 48.
احلقيقة التي يجب املجاهرة بها بكل و�سوح، اأنها اإنتفا�سة من اجل احلرية وال�سيادة 
ال�سعب  تاريخ  لي�ست االوىل يف  االنتفا�سة  االإيراين. هذه  بعيدا عن االحتالل  واال�ستقالل 
منذ  االأحوازيون  العرب  بها  قام  وثورات  انتفا�سات  �سمن  تاأتي  بل  ال�سقيق،  االحوازي 
اإحتالل دولتهم من ايران عام 1925م بت�سهيل من امل�ستعمر الربيطاين. اإننا نقف يف هذه 
املرحلة على مفرتق حا�سم نحو ق�سية االأحواز، وعلى العرب جميعا دوال و�سعبا واأحزاب 
وجمتمع مدين دعم االنتفا�سة املباركة وتطويرها لت�سكل من جهة اأخرى �سدا اأمام التمدد 
االإيراين بالدول العربية، والأنها ت�سكل راأ�ض حربة ملقارعة اإيران داخل جغرافيتها احلالية. 
على جامعة الدول العربية ان تتبنى قرارا وا�سحا باإعتبار االأحواز بلدا عربيا حمتال مثل 
فل�سطني، وعلى الدول العربية التي ما زالت تقيم عالقات طيبة مع ايران اأن تعيد النظر 
اإحرتام احلقوق لكل  اأ�سا�ض  ل�سنا دعاة حرب، بل دعاة �سالم على  بهذه العالقات، نحن 
طرف، وقواعد ح�سن اجلوار واإحرتام القانون الدويل فيما يخ�ض االحواز وجزر االمارات، 

اأو غريها من امل�ساكل التي ال تندرج يف اطار العداء االإيراين �سد جريانهم العرب. 
اإن اإعادة ت�سحيح التاريخ الذي اأ�ستغل يف مرحلة ما، بتوافق بني امل�ستعمر الربيطاين 
واإيران �سد هذا البلد العربي العزيز، ومطالب احلرية التي ينادي بها اأبناء االحوازء هذه 
االأيام من خالل انتفا�ستهم ال�سعبية يف كافه مدن االحواز، هي مطالب م�سروعة وعادلة، 
وعلى الدول العربية اتخاذ موقف وا�سح يطالب اإيران بوقف االعتداء والقمع الوح�سي �سد 
االحوازيني، و اأن يتم ا�سدار قرار من جامعة الدول العربية يندد باملمار�سات االإيرانية، واأن 
ت�سارع دول اخلليج العربي برف�ض القمع االإيراين، وتدعم تطوير هذه الثورة واالنتفا�سة 
االحوازيني  اال�سقاء  مطالب  وحتقيق  العربية،  الدول  داخل  االإيراين  التغول  من  للحد 

باحلرية و االإ�ستقالل. 
من هذه النقطة املتمثلة بدعم ثورة االحواز، الأنها ثورة واعدة ومب�سرة باخلري، والأنها 

انت�سارا للحق لتحقيق مطالبها العادلة وامل�سروعة.

أ. علي المرعبي

إنتفاضة األحواز تحررية وليست مطلبية

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

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

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

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

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

 امل�شرف على الق�شم الجتماعي 
عروبة رحيم

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي
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 مكتب لبنان  مايز االدهمي  مكتب م�سر  هويدا عبد الوهاب   مكتب االردن  غادة حاليقة  مكتب ال�سودان  معت�سم الزاكي
  مكتب فل�سطني  وفاء ر�سيد  مكتب تون�ض  �سناء جاء باهلل  مكتب اجلزائر  اإن�ساف �سل�سبيل 

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

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

إحــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــة فــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــرى األولـــــــــــــــــــــــــــى 
لـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون هـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــم رشـــــــــــــيـــــــــــــد

ي�سارك بها الكثري من اال�سدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مازن الرم�ساين  مايز االدهمي  �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�ض  �سلمى بن عمر  عالء التميمي  

واملجل��ة قي��د الطب��ع، و�سلتن��ا اخب��ار التطورات 
ال�سيا�س��ية الت��ي ق��ام به��ا الرئي���ض قي���ض �س��عيد يف 
تون���ض، يف حماول��ة جادة وجريئة الإنقاذ تون���ض من 
االأزم��ات التي متر به��ا، والتي قوبلت بتاأييد �س��عبي 

كبري.
اإىل جان��ب  وقوفه��ا  توؤك��د  الع��رب«  »كل  اأ�س��رة 
ال�س��عب  وجماه��ري  التون�س��ي  ال�س��رعي  الرئي���ض 
التون�س��ي ال��ذي خ��رج بتظاه��رات وا�س��عة النط��اق 
تاأيي��دا  التون�س��ية  امل��دن  وكل  تون���ض  بالعا�سم��ة 

الإجراءات الرئي�ض قي�ض �سعيد.

تطورات عاجلة في تونس

لن نتنازل عن حقوقنا 
الوطنية ورفضنا صفقة 

القرن وخطة أبراهام

في حديث هام للسفري 
الفلسطيين سلمان الهرفي:



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

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

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
12

لـــــــبـــــــنـــــــان عـــــــلـــــــى مـــــــــــائـــــــــــدة الــــــخــــــيــــــبــــــات:
قـــــــــــــــــــــــــــراءة فــــــــــــــي واقـــــــــــــــــــــــع مـــــصـــــطـــــنـــــع 18

بـــــــــــعـــــــــــد تـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــل الـــــــــــــــدســـــــــــــــتـــــــــــــــور وحــــــــــــــــــــــل الـــــــــــرلـــــــــــمـــــــــــان
هل تنجح اولى خطوات االصالح السياسي في الجزائر؟ 21

حروب امريكا الخاسرة في فيتنام وافغانستان والعراق 
هـــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد االنـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــاب 
االمــــــــــــــريــــــــــــــكــــــــــــــي مــــــــــــــــن افـــــــــــغـــــــــــانـــــــــــســـــــــــتـــــــــــان؟!
وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريا... أوال  لــــــــــمــــــــــصــــــــــر 
إنــتــفــاضــة تـــّمـــوز األحــــوازيــــة  هـــل هي 
ــــة  ــــمـ مـــــراكـ إنـــــتـــــفـــــاضـــــة  أم  ــيــــة  ــبــ ــلــ ــنـــدرونـــة  الـــجـــوهـــرة  الــمــنــســيــةمــــطــ ــــواء االســـكـ لـ

واالقــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــوب

مـــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــيـــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــعــــــــــــــربــــــــــــــي 
وجـــــــــــــــــــــــــدوى اإلنـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاز إلـــــــــــــــــى الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل

لماذا يتنكر العرب لمأساة الطرد الكبري في األندلس
ولـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاذا يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوم الــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــود لـــــــــــــيـــــــــــــل نــــــــــهــــــــــار 
بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــاء عــــــــــــلــــــــــــى طــــــــــــــــــردهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن هــــــــــــنــــــــــــاك؟ ــــدي  ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ســــــنــــــعــــــمــــــل بــــــــكــــــــل مـــــــــــا أوتـــــــــيـــــــــنـــــــــا لــــــــــرفــــــــــع الـ

لــــــــخــــــــدمــــــــة الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة االقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة

الوزير الجزائري نسيم ضيافات:



  ال��ك��ي��ان الأم���ريك���ي، ق���ام اأ���ش��اًل ع��ل��ى قهر 
من  واقتالعهم  الأ�شليني  الأمريكيني  قبائل 
م��واط��ن��ه��م، لأ���ش��ب��اب اق��ت�����ش��ادي��ة )ب��ع��د توقيع 
العبيد  وا�شترياد  معهم(،  ومعاهدات  مواثيق 
املك�شيك  اأفريقيا واحل��روب احلدودية مع  من 
»�شفقة  ك��ح��ال  الأرا����ش���ي  ���ش��راء  اأو  وغ���ريه���ا، 
اآل�شكا  و�شراء  فرن�شا  مع  ال�شخمة  لويزيانا« 
م��ن رو���ش��ي��ا. ه��ي ال��ي��وم دول���ة عظمى الأق���وى 

والأغنى يف العامل. 
دخ��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ق��وة عظمى يف 
التدخل،  وع��دم  العزلة  من  ق��رون  بعد  العامل 
بانت�شارها احلا�شم على  ت��زال حتتفي  وهي ل 
ولكن  الثانية.  العاملية  احل��رب  يف  امل��ح��ور  دول 
ت�����ش��اء الأق�����دار اأن ت��خ��رج م��ن ذل���ك الن��ت�����ش��ار 
وب�شرية  مادية  وخ�شائر  مذلة  بهزائم  املهيب 

كبرية �شدمت �شعبها والعامل اأجمع. 
 الهزمية الوىل: حرب فيتنام هي احلرب 
وك��ان��ت  ت��اري��خ��ه��ا.  خ�����ش��رت��ه��ا يف  ال��ت��ي  الوىل 
لها ع��واق��ب بعيدة امل��دى و���ش��دي��دة الأث���ر على 
م��ع��ظ��م ج���وان���ب احل���ي���اة الأم���ري���ك���ي���ة، ب���داي���ة، 
م���ن الق���ت�������ش���اد وم��������روراً ب��ال��ث��ق��اف��ة وان���ت���ه���اًء 
تذكرنا  واخل��ارج��ي��ة.  ال��داخ��ل��ي��ة  بال�شيا�شتني 
ال�شابق  الرئي�س  تلك احلرب ال�شرو�س بطلب 
الرابع  الكوجنر�س يف  »ليندون جون�شون« من 
ال�شلطة  1964منحه  ع��ام  /اغ�شط�س  اب  م��ن 

السياسة

 30 م��دار  الفتنامية، وعلى  للتدخل يف احل��رب 
امريكا  ا�شتخدمت  العنيف،  القتال  م��ن  عاما 
والدبلوما�شية  والع�شكرية  املادية  الو�شائل  كل 
قتلت  �شيوعية،  دول��ة  ت�شبح  ان  فيتنام  يف منع 
وال��ق��ت  ف���ائ���دة،  ب��ال  الفتناميني  م��ن  امل��الي��ني 
ع��ل��ى ف��ي��ت��ن��ام وه���ي دول���ة ي��ق��رتب حجمها من 
حجم ولية نيومك�شيكو � �شعف حجم القنابل 
خالل  املحور  دول  على  احللفاء  ا�شقطها  التي 
احلرب العاملية الثانية. وانفقت امريكا حوايل 
 1100 ن��ح��و  ي��ع��ادل  م��ا  م��ل��ي��ار دولر وه���و   168
ح��رب  يف   2021 ع���ام  ب��ت��ق��دي��رات  دولر  م��ل��ي��ار 
فيتنام ما بني -1965 1970. واأخ��ريا ا�شطرت 
اأحلقوا  الذين  الفتناميني  الثوار  انت�شار  اأمام 
�شحب  اىل  بقواتها،  ف��ادح��ة   ع�شكرية  هزمية 
ق��وات��ه��ا  م��ن فيتنام وه���ي جت��ر اذي����ال اخليبة 

واخل�شران.
 ال���ه���زمي���ة ال��ث��ان��ي��ة: ال���ت���دخ���ل ال��ع�����ش��ك��ري 
المريكي يف افغان�شتان، يعود اإىل ا�شرتاتيجية 
اأف��غ��اين  م�شتنقع  يف  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  الحت����اد  زّج 
ا�شتنزايف بعد احتاللها افغان�شتان واقامة كيان 
الق��رتاب  �شوفيتية  وحم��اولت  فيها،  �شيوعي 
من منطقة اخلليج العربي وتهديدها امل�شالح 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  لعبت  المريكية. 
دوراً  وعربية  اإ�شالمية  دول  وع��دة  وباك�شتان 
ع�����ش��رات  واإ����ش���ن���اد  وت���دري���ب  ت�شكيل  يف  ك���ب���رياً 

امل�شلحة  وال��ت��ك��ف��ريي��ة  ال���ش��الم��وي��ة  احل��رك��ات 
امللحدين،  ال�شيوعيني  حم��ارب��ة  ذري��ع��ة  حت��ت 
متكنت تلك امللي�شيات من طرد ال�شوفييت من 
الرا�شي الفغانية. وبعدها متكنت امريكا من 
الرهابية  احل��رك��ات  تلك  م��ن  الكثري  توظيف 
دعمتها  ال��ت��ي  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ت�شجيع  وم��ن��ه��ا 
اإي��ه« يف خمططات لال�شتيالء على  اأي  »ال�شي 
افغان�شتان التي غذت ماكنة احلرب الفتنامية 
القدرات  ا�شتنزفت  املا�شيني،  العقدين  طيلة 
ال��ب�����ش��ري��ة الم���ري���ك���ي���ة وال���غ���رب���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 
والف��غ��ان��ي��ة وف�����ش��ل��ت ج��م��ي��ع ه���ذه ال��ق��وى من 

حتقيق »ال�شالم الأمريكي« يف هذه البالد. 
وبعد م�شي ع�شرين عاما على تلك احلرب 
ي��اأت��ي ق���رار الرئي�س  ال��ت��دم��ريي��ة،  الم��ري��ك��ي��ة 
ومعها  ق��وات��ه  ب�شحب  ب��اي��دن  ج��و  الم��ري��ك��ي 
واملتعاونني من  املرتجمني  العمالء  2500 من 

افغان�شتان.
امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  وج����اء يف خ��ط��اب��ه )ان 
اخ���ط���اأت يف ال��ب��ق��اء يف اف��غ��ان�����ش��ت��ان وع��ل��ي��ن��ا ان 
جميع  ت�شتطيع  مل  التاريخ،  درو���س  من  نتعلم 
المرباطوريات حتقيق الن�شر يف افغان�شتان.. 
ومل نعد م�شتعدين للتدخل الع�شكري   ونعر�س 
ما  قدمنا  الت�شحيات..  لتقدمي  المريكيني 
ن�شتطيع من معدات وا�شلحة متقدمة. والباقي 
ي��ق��ع �شمن م�����ش��وؤول��ي��ة احل��ك��وم��ة الف��غ��ان��ي��ة.. 

ــتـــان والــــعــــراق  ــا الــــخــــاســــرة فــــي فـــيـــتـــنـــام وافـــغـــانـــسـ ــكـ ــريـ حــــــروب امـ
هـــــــــــــزيـــــــــــــمـــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــدورهـــــــــــــــــــــــا الــــــــــعــــــــــالــــــــــمــــــــــي

د. خليل مراد
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من  ي�سّدر  اأنه  لبنان  يف  امل�سكلة  اأن  فرن�سي  ديبلوما�سي  يقول 
املحلية، وهذا ما يجعل  لل�سوق  فيه  يبقى  اأكرث بكثري مما  االأدمغة 
مب�سري  تتحكم  الو�سطى،  للقرون  يعود  بع�سها  �سيا�سية،  طبقة 

اجلمهورية!؟
بذلك، ي�ستمر لبنان كنزًا ال ين�سب، ي�ستمر �سوقُا ومرتعُا للنهب 
وال�سرقة وال�سلب، ومركزًا ممتازًا لتكوين الرثوات اخليالية الأولئك 
الذين فقدوا ح�ض امل�سوؤولية، وباعوا قناعاتهم ومبادئهم يف �سبيل 

عقد ال�سفقات امل�سبوهة وال�سم�سرات.
واالأح��ي��اء،  ال�سوارع  وح��روب  االأمنية  اال�سطرابات  زم��ن  ففي 
يكّد�ض اال�ستغالليون ومنتهزو الفر�ض ثرواتهم من عذابات النا�ض 
واآالمهم ورعبهم ونق�ض املواد واخلدمات يف غياب الدولة الراعية.
ي�ساعفون  لالأو�ساع،  الن�سبي  واال�ستقرار  االأح��وال  هدوء  ومع 
تظهر  ال��ت��ي  وامل��ع��ون��ات  امل�����س��اع��دات  �سرقة  م��ن  ثانية  ث��روات��ه��م 
ل��ه��وؤالء  االأرب�����اح  لتحقيق  االأث���م���ان  ب��اأغ��ل��ى  وت��ب��اع  االأ����س���واق،  يف 

اال�ستغالليني...
االأم��وال حتت  يتوانون عن مراكمة  ال�سلم، فهم ال  اأما يف زمن 
غطاء النظام االقت�سادي احلر، الذي يعني االحتكار، في�ستبيحون 
�سرقة النا�ض يف طعامهم وك�سوتهم وا�ست�سفائهم ودوائهم ويف كل 
اخلدمات احلياتية ال�سرورية، من املاء اىل الكهرباء، ومن التعليم 
اىل االأق�ساط املدر�سية، ومن الكتب واللوازم الدرا�سية، ا�سافة اىل 

ما يتم حت�سيله من ر�ساوى املعامالت احلكومية بكل اأ�سكالها.
هذا كله يح�سل يف حياة اللبنانيني... ثم هم يعودون ل�سرقتهم 
يف مماتهم اأي�سُا، يف تكاليف الدفن ويف اإجراءات الوفاة والتوثيق 

ومعامالت ح�سر االإرث وتوابعه..
وهذا  الكبري«...  »لبنان  دول��ة  اإع��الن  منذ  قائم  البلد  نهب  اإن 
�سيطال  ما  مع  و�سي�ستمر  العظيمة،  »مئويته«  يف  م�ستمر  النهب 
والبحر..  الرب  ثروات يف  من  اأر�سه  تخبيء  ما  وكل  والنفط  الغاز 
فال�سما�سرة جاهزون وم�ستعدون لعقد ال�سفقات، ولن ينتهي هذا 
ال�سلطوية  املنظومة  هذه  على  بالق�ساء  اإال  يفنى«  ال  الذي  »الكنز 

التي ا�ستباحت كل القيم ودا�ست كل االأعراف... فهل اآن االأوان!؟

لبنان... 
الكنز الذي 

ال يفنى!؟
أ. مايز األدهمي

من زاويتي

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

علينا ان نفكر مب�شالح بالدنا ملواجهة املخاطر البيئية وال�شحية 
يف  تعلمه  ن��ك��رر  فيتنام  يف  تعلمناه  ال���ذي  ال��در���س  ت��ه��ددن��ا.   ال��ت��ي 
افغان�شتان(. وتقديرات املراقبني باأن ال�شيا�شة اخلارجية المريكية 
عباأ  ت�شكل  واأ�شحت احلرب  الق�شاء على حركة طالبان،  ف�شلت يف 
املراقبني  ب�شرية كبرية. وتقديرات  كبريا على ميزانيتها وخ�شائر 
الداخلية  ال�شراعات  ا�شعال  اىل  ت��وؤدي  المريكي  الن�شحاب  بعد 
ال�شني  ح��دود  اىل  و�شول  و�شوريا  العراق  يف  والطائفية  العرقية 
دويل  كقطب  الظهور  رو�شيا  ملنع  املحتمل  ال�شيناريو  وهو  ورو�شيا، 
وا�شغال ال�شني مب�شكالت اقليمية تهدد م�شروع احلرير. وا�شتمرار 

احلرب الهلية بني الطراف الفغانية املت�شارعة.
 ،1990-2003 للعراق  المريكي  الح��ت��الل  الثالثة:  الهزمية   
ال�شرتاتيجي  التفوق  ورغ��م  التدريب،  ع��ايل  عراقيا  جي�شا  واج��ه 
المريكي، مل تتمكن من اجتياح العراق كما خططت له القيادات 
ال�شيا�شية المريكية. يف العدوان الثالثيني على العراق عام 1990 
اىل  ال�شعودية  الرا���ش��ي  من  املهاجمة  المريكية  القوت  تعر�شت 
اوقعت فيها خ�شائر  �شر�شة من قوات احلر�س اجلمهوري  مقاومة 
كبرية يف اجلنود واملعدات، اجربت ادارة بو�س الب على وقف احلرب 
من جانب واحد، ويف خيمة �شفوان مل يتمكن اجلرنال �شوارزكوف 
بتوقيع وثيقة ال�شت�شالم.  يف عام الحتالل، ف�شلت  العراق  اإل��زام 
20 حزيران  الكويتية بني  الرا�شي  الغازية من  القوات المريكية 
اىل 7 متوز من حتقيق اي تقدم ع�شكري، حينها مار�س الكونغر�س 
تقدير  ويف  ق��وات��ه.  ل�شحب  بو�س  المريكي  الرئي�س  على  �شغطا 
اخل����رباء ك���ان م�����ش��ري ال��غ��زو الم��ري��ك��ي ال��ف�����ش��ل وال��ه��زمي��ة، ل��ول 
اتفاقية ت�شمح للقوات المريكية  الذي وافق على  الي��راين  الغدر 
الل��ت��ف��اف على ق���وات اجلي�س ال��ع��راق��ي واحل��ر���س اجل��م��ه��وري من 
باإجتاه  والتقدم  العراقية  اليرانية  احل��دود  وعبور  ال��ف��او،  جنوب 
بغداد. القيادة العراقية ا�شتدرجت قوات املارينز اىل مقتل حقيقي 
ف�شلت  التي  ابو غريب  ال�شرتاتيجية يف منطقة  املطار  يف معركة 
طوال  العراقية  املقاومة  خا�شت  الح��ت��الل،  وبعد  بخيانة.  ب�شبب 
اعوام حربا �شر�شا �شد القوات املحتلة، اجلرنال جون ابي زيد قائد 
الكثري  فقد  المريكي  اجلي�س  ان  يقول:  العراق  يف  املارينز  ق��وات 
من قدراته وان طاقاته القتالية ا�شتنزفت الكثري من املعدات وقتل 
للقوات  الر���ش��ي��ة  اخل�شائر  زي���ادة  وان  يوميا،  اجل��ن��ود  م��ن  الكثري 
كبرية.  خ�شائر  اىل  تعر�شت  امل��دن  ب��ني  ليال  املتحركة  المريكية 
وحذر اجلرنال المريكي بيرت �شيكو رئي�س اركان قوات الحتالل 
)ان اجلي�س المريكي يتعر�س اىل انك�شار مع ا�شتمرار قوة املقاومة 
يف كل انحاء العراق، باإتالف املعدات الع�شكرية الثقيلة من الدبابات 

و�شيارات النقل واملدفعية(. 
اوباما  ادارة  دفعت  املقاومة  عمليات  ان  وطنية  تقارير  وك�شف   
على عقد اتفاق عاجل مع حكومية املالكي بالن�شحاب الفوري من 
العراق عام 2011 ، والعرتاف بفقدان القدرة المريكية البقاء يف 
العراق حتت �شربات املقاومة، كل ذلك دفع ادارة اوباما بت�شليم امللف 
ال�شيا�شي والمني اىل ماليل ايران تنفيذا لتفاق الغزو ومبوجبه 
الو�شع يف  ان  ت�شري،  امل��راق��ب��ني  وت��ق��دي��رات  ال��ع��راق.  اي���ران  احتلت 
العراق ينذر ب�شرعة التفتت والتحول اىل دويالت يف غياب القيادة 

الوطنية املوحدة للحفاظ على وحدته قبل فوات الوان!!

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

ال �سيما بريطانيا التي ا�سبحت املعنية ب�سكل ا�سا�سي 
ومن  �سلفا  املعدة  باأوراقها  و�ستزج  العراقي  بامللف 
اهم هذه االوراق اعطاء دور بارز لرجل الدين جواد 
واالخ��ري  ال�سدر  ملقتدى  ال�سر�ض  املناف�ض  اخلوئي 

متهم بقتل اخلوئي االب!.. 
اىل  افغان�ستان  من  امريكا  ان�سحاب  ادى  لقد 
امل�سوؤولني  توقع  ومنها  مت�سارعة  ع�سكريه  تطورات 
االنهيار  ح��دوث  االمريكان  واالمنيني  الع�سكريني 
كامل  على  طالبان  وهيمنة  ك��اب��ل  ل�سلطة  الكامل 
الرتاب االفغاين، هذا االنهيار �سيفتح ابواب ال�سراع 
العقائدي  بنائها  تعتمد يف  التي  بني طالبان  جمددا 
على مدر�سة االمام ابو حنيفة النعمان ووالئية التبعية 
املاليل  نظام  اللدود  وعدوها  ولل�سعودية،  لباك�ستان 
ملي�سياتها  من  اآالالف  ع�سرات  ب�سحب  ب��داأ  ال��ذي 
اعداد  تهيئة  مع  �سوريا  من  والباك�ستانيه   االفغانيه 
من امللي�سيات التابعة لها يف العراق املحتل وتر�سلهم 
�ساحة  ان  وامللفت  طالبان  ملقاتلة  افغان�ستان  اىل 
�ستحتل  افغان�ستان  يف  القدمية  اجلديدة  ال�سراع 
طهران،  يف  امل��اليل  دهاقنة  تفكري  من  مهما  ج��زءا 
حيث �ست�سهد ال�ساحة هناك حروب بني ثالث اعداء 
طالبان،  �سد  فداع�ض  البع�ض،  بع�سهم  يقاتلون 
�سخ�سيا  واتوقع  الفر�ض،  ملي�سيات  �سد  واالخ��رية 
طالبان  �سد  امل��اليل  م��ع  داع�����ض  تتفق  ان  احتمال 
املرحلة  خالل  بينهما  والتفاهمات  العالقات  بحكم 
2003 عندما  التي اعقبت احتالل العراق يف ني�سان 
بالتن�سيق  للدواع�ض  اآمن  ملجاأ  بخباثة  املاليل  وفر 
وال��ت��واف��ق م��ع وا���س��ن��ط��ن، وه����ذا ال��و���س��ع اجل��دي��د 
بع�ض  بتحقيق  العراقيني  للثوار  فر�سة  يوفر  رمب��ا 
ومنظم  خمطط  ب�سكل  ا�ستثمروا  ما  اذا  املكا�سب 
يبدو  الذي  افغان�ستان  يف  اخلطري  املتغري  تداعيات 
من  املنظم  للهروب  خلقته  االمريكية  االدارة  ان 
وال�سيا�سية  االمنية  م�ساكلها  على  واالنكفاء  املنطقة 
املنطقة  يف  �سعارها  وترفع  الداخل  يف  واالقت�سادية 

)نارهم تاأكل حطبهم(.
بالتطوع  ال��ع��راق��ي��ة  ملي�سياتها  تطالب  اي���ران 
واال�ستعداد الإر�سال جمموعات كبرية منهم للقتال يف 
امللي�سياوي  الع�سكري  الثقل  كل  و�ست�سع  افغان�ستان، 
يف  م�ساحلها  على  للحفاظ  ط��ال��ب��ان  �سد  لديها 
حدودها  وا�ستقرار  امن  على  وللحفاظ  افغان�ستان 
ي�سكلون  الذين  والب�ستون  البلو�ض  بها  يتواجد  التي 
الرئي�سية لطالبان ويتواجدون على حدود كال  القوة 
وار�سال  افغان�ستان  يف  االي��راين  والتدخل  الدولتني، 
الهزارة  قبائل  عن  الدفاع  بحجة  �ستكون  امللي�سيات 
ال�سيعية من طالبان، علما ان كل الطوائف ال�سيعية 
مل تعاين من اال�سطهاد منذ مئات ال�سنني وعلى كل 
مراحل احلكومات االأفغانية، بل كان الوئام واالخوة 
فالتدخل  االف��غ��اين،  ال�سعب  ب��ني  ي�سود  والتعاي�ض 
الهزارة  عن  للدفاع  لي�ض  افغان�ستان  يف  االي���راين 
ثورة  احتماالت  ازدي��اد  من  اخل��وف  ولكن  وغريها، 
ماليل  �سد  طالبان  ومب�ساعدة  والب�ستون  البلو�ض 

طهران. 
التحديات الداخلية لنظام املاليل

حكم  على  توالت  التي  عنوانها  كان  ايا  االنظمة 
ما ي�سمى ايران )ايران القائمة االن عبارة عن �ستة 
اجزاء اغت�سبت من دول جوارها باأ�ستثناء بلد فار�ض 
عاجال  ام  اآجال  تتحرر  وان  البد  االخ��رى  واخلم�سة 
ورمبا املتغري الذي حدث يف افغان�ستان بعد ان�سحاب 
مهمة  تغيريات  ب��ح��دوث  ينذر  االمريكي  االح��ت��الل 
داخل القوميات امل�ستلبة حقوقها من قبل اال�ستعمار 
نف�ض  متتلك  جميعها  االن��ظ��م��ة  ه��ذه  ال��ف��ار���س��ي(، 
امل�سروع العادة الدولة ال�سا�سانية التي قو�سها عرب 
ودحروا  �سنوات  الثمانية  واعادوها يف حرب  العراق 

ذيول  اأكد  اإ�سالمية  الال  للجمهورية  تهنئتهم  يف 
والئهم  ال��ع��راق  يف  امل��رت��زق��ة  م��ن  االي���راين  النظام 
لتحقيق  وحلمهم  لرئي�سي  الرئا�سي  العهد  وجتديد 
ان  رغ��م  واإي���ران،  ال��ع��راق  االندماجية بني  ال��وح��دة 
ان  اال  العربية  ال��دول  من  ع��دد  على  تهيمن  اي��ران 
املثري للده�سة ان املتهم مبجازر �سد ع�سرات االالف 
فر�سته  ال���ذي  )رئي�سي(  االي��ران��ي��ة  ال�سعوب  م��ن 
املغلوب  ال�سعوب  تلك  على  خامنائي  املر�سد  �سلطة 
العربية  وباللكنة  خطاباته  بتوجيه  ب��داأ  امرها  على 
مركز  ه��و  ال��ع��راق  وك���اأن  العراقيني  اىل  املفر�سنة 
النظام احلاكم ولي�ض طهران، وهذا يثبت حقيقة ان 
�سريكهم  من  املطلق  التفوي�ض  اخذوا  املاليل  نظام 
يف احتالل العراق امريكا ال�سر والعدوان بال�سيطرة 
احلليفني  ب��ني  عليه  يتفق  م��ا  وينجزوا  بلدنا،  على 
التي مت  العربية،  االجزاء  بقية  اىل  ومنه  املجرمني، 
خطة  ينفذ  ومبا  عليها،  بالهيمنة  للماليل  ال�سماح 
اأوباما االجرامية التي و�سعت يف العام )2010( التي 
العربي  والوطن  االو�سط  ال�سرق  تق�سيم  اىل  تهدف 
بني نفوذ حلفائها، حيث ي�ستحوذ  املاليل ال�سفويني 
ال�سمال  على  تركيا  وتهيمن  العربي  امل�سرق  على 
منذ  م�سغولة  املتحدة  فالواليات  العربي!!  االفريقي 
فرتًة بتحويل اإيران اإىل حليف اإ�سرتاتيجي يف املنطقًة 
الكيان  تكليف  بدون  العرب  ظهر  ك�سر  مهمته  تكون 

ال�سهيوين مبهمًة فوق طاقته.
افغان�صتان والعراق

االمريكية  ال��دول��ة  حاجة  ي��وم  بعد  يوما  ت��زداد   
العميقة اىل االهتمام بتداعيات الو�سع الداخلي يف 
الواليات املتحدة االمريكية ال �سيما اأمنيا واالنق�سام 
ت��رام��ب واحل��زب  ب��ني منا�سري  ال��والي��ات  ب���والءات 
اىل  بايدن  ادارة  حاجة  عن  ناهيك  الدميقراطي، 
مواجهة اخل�سمني العنيدين رو�سيا وال�سني، االمر 
النظر  اع��ادة  االمريكية  االدارات  على  فر�ض  الذي 
باأنت�سار قواتها وتكليف كثري من املهام اىل حلفائها 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد االنـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاب 
االمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي مــــــــــــن افــــــــغــــــــانــــــــســــــــتــــــــان؟!

السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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النظام اخلميني واف�سلوا م�سروعه، والأن امل�سروع الفار�سي ال�سا�ساين يخدم املخططات 
االمربيالية ال�سهيونية فاأنه يبقى حمط دعم وترحيب دائم منهم.

وهي  اال�سطناعية،  االأقمار  اإيران يف منظومة  م�ساركة  على  اأمريكا  موافقة  ك�سفت 
اإذن لنظام املاليل يف طهران بال�سيطرة على املنطقة العربية تنفيذا لطلب علي الريجاين 
كبري املفاو�سني االيرانيني َمن خافيري �سوالنا، الذي كان ميثل االإحتاد االوروبي يف اأول 
املهمة  اكملوا  �سيعية  بحرية  اخلليج   (  2006 تركيا  يف  الطرفني  بني  جرت  مفاو�سات 
و�سنوقع لكم على ورقة بي�ساء برثواتها( كما �ستزود رو�سيا  خالل اأ�سهر اإيران منظومة 
اأقمار �سناعية متقدمة )ح�سب ت�سريحات م�سوؤولني امريكيني اىل الوا�سنطن بو�ست( 

وهذا يعني اأن هناك اتفاق اأمريكي رو�سي بل دويل على دعم اإيران يف املنطقة.
ملن ال يريد ان يقر باحلقيقة نوؤكد ان اإيران كانت و�ستبقى ايا كان لون النظام املهيمن 
فالنخب  الغربية.   ال�سيا�سية  املنظومة  يتجزاأ من  �ساهن�سائي ماليل، هي جزء ال  فيها 
بعناية  وا�ستقدمت  اوروب��ا  �سناعتها يف  نخب مت  1978 هي  العام  منذ  الإي��ران  احلاكمة 
العمائم  اأ�سحاب  واأغلب  فرن�سية  طائرة  منت  على  طهران  اىل  اخلميني  وو�سل  فائقة 
ال�سوداء )كما ت�سري اآخر ما مت ت�سريبه من حقائق( هم عمالء اجنليز دربتهم وربتهم 

املخابرات الربيطانية »اأم 16«.
فاإيران متثل �سيا�سة بريطانية اوروبية اأمريكية يف ال�سرق االأو�سط، ومن خالل اإيران 
يتم اخرتاق الوطن العربي ولو رفع النظام العاملي احلماية عنها، اأو ان�سغل ببع�ض �ساأنه 
)وفق ما يعتقده كثري من املتابعني( وتركها ملجاهدي القوميات داخل ما ي�سمى باإيران 
وال�سام  العراق  �سباب  وباأ�ض  ل�سجاعة  بالقوة املاليل، وكذلك  يهيمن عليها  التي  اليوم، 
الأنهوا حكم املاليل يف �سهر واحد. رمبا �ستكون املرحلة القريبة القادمة من ا�سعب ما 
يواجهه املاليل منذ اغت�سابهم ال�سلطة من يد ا�سحابها والتنكيل بهم يف 1979، فهناك 
ثورة �سعبية غري م�سبوقة يف االحواز العربية وكذا احلال يف اغلب املناطق القومية التي 

ا�سبحت جاهزة لفك ا�سرها والتخل�ض من االحتالل الفار�سي ال�سفوي لبالدها. 
ومن االمور املهمة امللفتة للجميع والتي �ستهز عر�ض املاليل يف طهران وقم، رف�ض 
منحى  للرئا�سة  جناد  اأحمدي  ال�سابق  الرئي�ض  تر�سَح  االإيراين  الد�ستور  �سيانة  جمل�ُض 
مهم ذلك انه لي�ض من النوع الذي توؤكل حلم اكتافه ويبقى �ساغرا ولذلك كان ت�سريحاته 
على طريقة )علَيّ وعلى اأعدائي( ليفجر عدد من الف�سائح منها )اأعلى م�سوؤول اإيراين 
وجود  على  موؤكدًا  يتابع  ثم  الإ�سرائيل(!!  جا�سو�سًا  كان  االإ�سرائيلي  التج�س�ض  ملكافحة 
ع�سابة اأمنية اإيرانية رفيعة امل�ستوى �سهلت يف 2018 �سرقة وثائق نووية وف�سائية، واأَنّ 
وثائق منظمة الف�ساء امل�سروقة �ُسرقت من مكتب رئي�ض املنظمة ذاته. اأما الوثائق النووية 
اآباد( حيث و�سل جوا�سي�ض  فقد �ُسرقت من م�ستودعاتها �سديدة احلرا�سة يف )تورقوز 
اأحمدي  ويتابع  الوثائق،  من  �ساحنات  عدة  واأخ��ذوا  امل�ستودعات،  تلك  اإىل  )اإ�سرائيل( 
جناد �سخريته: مل تكن ورقة واحدة لي�سعوها يف جيوبهم؛ بل كانت ب�سع �ساحنات من 

الوثائق اأخذوها وغادروا بها اآمنني رغم كل نقاط التفتي�ض املوجودة!!
اليوم يثبت بايدن انه ي�سري على خطى اوباما بتقدمي التنازالت االأمريكية املت�سارعة 
تكون عن   ما  ابعد  اإيران  مع  االإ�سرتاتيجية  االأمريكية  ال�سيا�سة  واأن  للنظام يف طهران، 
اأو  جمهوري  وا�سنطن  يف  اال�سود  األبيت  يحكم  من  عن  النظر  بغ�ض  وامل�سلمني،  العرب 
اأنها مبنية على عالقة عميقة  اأو خميني، حيث  اإيران �ساه  دميقراطي، وعن من يحكم 
من  عليه  املتفق  ن�سيبه  على  باحل�سول  ي�ستمر  ان  يريد  فاجلميع  وتاريخية،  عقائدية 
الكعكة العربية اال�سالمية؟! ومع كل هذه ال�سورة ال�سوداء فاإن ما يح�سل يف افغان�ستان 
قد يكون مقدمة لتغيريات جيو �سيا�سية يف كل املنطقة و�سي�سكل انعطاف تاريخي ل�سعوب 
املنطقة، و�سيكون وباال على انظمتها التي رهنت نف�سها باأن تكون عميلة وذيل لالجنبي، 
الكثري من  لديها �سئ مهم تخ�سره، بعدما خ�سرت  يعد  املنطقة مل  وان �سعوب  �سيما  ال 
اعدائي  وعلى  علي  حالهم  ل�سان  و�سيكون  اهلها  اع��زة  وهجر  ثرواتها  و�سرقة  ابنائها 

والبادئ اظلّم.

    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية � كلية الإعالم

الخمينية 
واالسدية

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

االأ�سد  نظاما  املنطقة  يف  املعمرة  الدكتاتورية  االأنظمة  من   
واخلميني، ورغم تعر�ض معظم اأنظمة احلكم يف ال�سرق االأو�سط 
نظاما  بقي  االأخ��ر،  البع�ض  وا�سالح  بع�سها  لتبدل  اأدت  لهزات 
والدولية  الداخلية  العوا�سف  ت�ستطع  ثابتان مل  واخلميني  االأ�سد 
اأن تغري فيهما �سيئًا فما هو �سر ذلك؟ هل يتعلق االأمر  بقوتهما اأم 
اأن ذلك يعود لدور يلعبانه يف املنطقة لزعزعتها، كونهما نظامان 
وظيفيان ينفذان خمططًا لتدمري املنطقة وت�سويه �سورة العروبة 
العداء  م�سرحية  رغم  اال�ستعمارية  القوى  من  بدعم  واال�سالم 

امل�سطنع بينهما وبني تلك القوى. 
لكنه  وال�سهيونية  للغرب  وف��ي��ًا  خ��ادم��ًا  ك��ان  ال�ساه  نظام    
الفكر  عرب  املنطقة  لتفتيت  ي��وؤدي  دور  لعب  عن  عاجزًا  اأ�سبح 
طهران  اىل  اخلميني  واي�سال  ازاحته  من  البد  فكان  الطائفي، 
بطائرة فرن�سية ومباركة دولية ليبداأ م�سريته �سد االأمة العربية 
واال�سالمية ب�سعار ت�سدير ثورته الطائفية اىل املنطقة، اأما نظام 
االأ�سد فمعروف كيف و�سل اىل ال�سلطة، وكانت كل الدالئل ت�سري 
دوره  انهاء  قبل  االأجل  وافاه  الذي  االأب  االأ�سد  بوفاة  نهايته  اىل 

التخريبي فكان البد من توريث االإبن ليكمل امل�سوار. 
والغرب  ال�سهاينة  يحر�ض  نظامان  واالأ���س��دي��ة  اخلمينية   
يف  مر�سوم  دور  منهما  فلكل  ا�ستمرارهما،  على  اال�ستعماري 
وج��وده  تهدد  ال��ذي  ال�سهيوين  للكيان  خدمة  املنطقة  تخريب 
الوحدة العربية واال�سالمية، فُكلف نظام االأ�سد يف تخريب املفهوم 
ا�سنع  العربية من حمتواه مرتكبًا  الوحدة  وافراغ مفهوم  القومي 
اجلرائم بحق �سعب �سورية، حماربًا ف�سائل الثورة الفل�سطينية، 
ايران يف حربها  اللبنانية، واقفًا مع  الوطنية  القوى  جمهزًا على 
يرفع  وهو  لل�سهاينة كل ذلك  متنازاًل عن اجلوالن  العراق،  �سد 

ال�سعارات القومية العربية لت�سويه الفكر القومي العربي. 
 اأما تخريب الرابط االإ�سالمي فقد اأجاده نظام خميني وورثته 
ببث  وبا�سروا  عربية  عوا�سم  اربع  على  ب�سيطرتهم  تامة  اجادة 
امل�سلمني  بني  لالقتتال  تاأ�سي�سًا  املنطقة  دول  يف  الطائفي  الفكر 
اال�سالم  ن�سر  �سعار  ذلك حتت  وكل  اال�سالمية،  الوحدة  وتدمري 

وحترير القد�ض.
وللحقيقة اقول لقد اجاد النظامان دورهما وا�ستحقا ان يكونا 
زوالهما  بقرب  يعتقد  ومن  املنطقة  الدويل يف  النظام  من  جزءًا 
فهو واهم فما زال لديهما دوٌر يلعبانه يف تدمري وتق�سيم املنطقة 

العربية.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

اأث�����ارت م��ن��اق�����س��ات جم��ل�����ض االم����ن ال���دويل 
ت�سويت  من  تالها  ما  النه�سة  �سد  ق�سية  ح��ول 
مب�سر  تتعلق  ح��ق��ائ��ق  جملة  دول��ي��ة،  وخ���ي���ارات 
من  كثريون  يتجاهلها  ي��زال  ال  العربي  وبالو�سع 
اأ�سحاب  وحت��دي��دا  العربية  واالأم���ة  م�سر  اأب��ن��اء 
النفوذ فيها ونخبها املثقفة اأو بع�سهم على االأقل.
�سد  ب��ن��اء  اأن  ���س��دي��د  ب��و���س��وح  ي��ب��دو  ففيما 
ينظم  ال���ذي  ال���دويل  للقانون  خم��ال��ف  النه�سة 
اأو����س���اع وح�����س�����ض امل��ي��اه يف االأن���ه���ار ال��دول��ي��ة 
يخالف  كما  وم�سبه،  منابعه  بني  للدول  العابرة 
مبوجبها  بريطانيا  اأع��ط��ت  التي   1902 اتفاقية 
ال�سد  بناء  يتم  -حيث  ال�سودانية  �سنقول  منطقة 
النيل  على  �سدود  اإق��ام��ة  ع��دم  لقاء  اإثيوبيا  اإىل 
- املائية.  وم�سر  ال�سودان  م�سالح  ت�سر  االأزرق 
رغم هذا الو�سوح يف عدم �سرعية بناء ال�سد 
من وجهة القوانني الدولية؛ اإال اأن الدول االأع�ساء 
م�سوؤولية يف  اأية  تقبل حتمل  االأم��ن مل  يف جمل�ض 
�ساندت  بل  امل��ذك��ور،  املجل�ض  يف  االأم��ر  مناق�سة 
موقف اإثيوبيا وعدوانها الذي ي�سكل تهديدا حياتيا 
العربيني. وال�سودان  م�سر  �سعبي  على  مبا�سرا 
م�سوؤولياته  عن  االم��ن  جمل�ض  تخلى  وهكذا 
وواج��ب��ات��ه ب��االإم��ت��ن��اع ع��ن اإت��خ��اذ م��وق��ف رادع 
واأم��ن  الدولية  القوانني  بحق  اإثيوبيا  لتجاوزات 
التي  منطقة بكاملها، كان الالفت موقف ال�سني 
وال��رو���س��ي،  الغربي  امل��وق��ف  اإىل  اأي�سا  اإن��ح��ازت 
اأن��ه��ا تنتهج خطا  اأث��ب��ت��ت جم���ددا  ت��ك��ون  وب��ذل��ك 
م�سلحيا �سرفا متنا�سقا مع الدور االإ�سرائيلي يف 
اإفريقيا ومع الروؤية ال�سهيونية للمنطقة العربية.  
ال�سني �ساحبة االإ�ستثمارات ال�سخمة يف دولة 
تن�سق  يقارب ربع قرن،  ال�سهيوين منذ ما  العدو 
ال  العن�سرية  الدولة  هذه  مع  ال�سيا�سية  مواقفها 

عر�ض  �ساربة  العربية  والبالد  اأفريقيا  يف  �سيما 
اإتخاذها  اما  العرب،  مع  بكل م�ساحلها  احلائط 
ال��ذي  ال�سهيوين  النه�سة  ل�سد  امل��وؤي��د  م��وق��ف 
مرحلة  يعربعن  فهذا  وج��ودي��ا،  م�سر  ي�ستهدف 
مل  ال��ق��ادم  ال�سيني  للع�سر  ج��دي��دة  اإنتقالية 
الالزم. امل�سوؤول  التقدير  العرب  من  اأحد  يعطها 
اأم���ا امل��وق��ف ال��رو���س��ي ف��ل��م ي��ك��ن غ��ري��ب��ا وال 
العدو  دول���ة  م��ع  املتحالفة  فرو�سيا   .. مفاجئا 
ال�����س��ه��ي��وين وامل��ت��واط��ئ��ة م��ع��ه��ا يف ك���ل ال��ب��الد 
العربية؛ اعلنت �سراحة  العربية بدءا من �سورية 
البالد  حيال  ال�سهيونية  ب��االأه��داف  اإلتزامها 
م�سروعها  تغطية  حت��اول  كانت  ال��ع��رب��ي��ة..واإذا 
اأنها  اإال  االإره�����اب؛  م��واج��ه��ة  بحجة  ���س��وري��ة  يف 
يف ق�����س��ي��ة ���س��د ال��ن��ه�����س��ة ق���د اإت���خ���ذت امل��وق��ف 
دولة  مع  حتالفها  يوؤكد  ال��ذي  ال�سريح  ال�سافر 
التام معها. املعتدي املحتل وتن�سيقها  االإ�سرائيلي 
دف��اع  معاهدة  لعقد  ال��ف��وري��ة  مبادرتها  اأم��ا 
مبا�سر  ح��ي  جت�سيد  فهي  اإث��ي��وب��ي��ا  م��ع  م�سرتك 
لل�سيا�سة  الر�سمية  الرو�سية  ال�سيا�سة  لتبعية 
بها  املناط  بالدور  وا�سح  واإع��رتاف  االإ�سرائيلية 
وهو  العربية،  بالبالد  يتعلق  ما  �سيما  ال  �سهيونيا 
قبل  �سورية  يف  تدخلت  منذ  ثابتا  جليا  ك��ان  م��ا 
 ، بالذات  التوقيت  ه��ذا  ويف  فاملعاهدة  �سنوات. 

ع�سكريا  تهديدا  بل  الأثيوبيا  تاأييدا  فقط  لي�ست 
التخ�سي�ض،  وجه  على  ومل�سر  لل�سودان  مبا�سرا 
االإ�سرائيلي  موقف  مع  متاما  تتماهى  بذلك  وهي 
حتمي  �ساروخية  ع�سكرية  ق��واع��د  يقيم  ال���ذي 
حمتمل. م�سري  تهديد  اي  م��ن  النه�سة  �سد 
الر�سمية  الت�سريحات  اأن  اأي�����س��ا  املع�سلة 
الالزمة  باجلدية  التعامل  اىل  ت�سري  ال  امل�سرية 
م�ستقبل  بها  يتعلق  التي  امل�سريية  الق�سية  مع 
هو  النيل  اإذ  برمتها،  وحياته  امل�سري  ال�سعب 
اجلميع. ي��ع��رف  كما  م�سر  يف  احل��ي��اة  ع�سب 
باتت  الر�سمية  امل��واق��ف  اأن  فيه  �سك  ال  وم��ا 
من الو�سوح بحيث ت�سري اىل توجه ر�سمي بقبول 
يف  احلياة  على  وتداعياته  النه�سة  �سد  مفاعيل 
نحو  توافقية  بتوجهات  مرفوق  قبول  وهو  م�سر، 
الروؤية االإ�سرائيلية ملجمل مو�سوع املياه يف املنطقة 
باإعتبارها العدو االأول  وملو�سوع النظر اىل م�سر 
وما  ال�سهيوين.  للم�سروع  واالأخ��ط��ر  واالأك����رب 
الت�سريحات ال�سابقة واحلالية بخ�سو�ض التوجه 
اىل حتلية مياه ال�سرف ال�سحي كبديل عن مياه 
النيل، على الرغم من التكاليف الباهظة ملعاجلة 
�ساحلة  تكون  لن  فاإنها  ال�سحي  ال�سرف  مياه 
لال�ستعمال االآدمي، ف�سال عن اأنها لن ت�سد اأكرث من 
ن�سبة �سئيلة جدا من مياه النيل املنهوبة من ح�سة 

وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــريا... أوال  لــــــــمــــــــصــــــــر 
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التي  القوائم  ذيل  يف  دائما  العراق  يكون  اأن  م�سادفة  هي  هل 
تعلنها املنظمات الدولية يف تقيم احلاالت االإن�سانية واملعي�سة ام ان 
هذه املنظمات بق�سدية م�سبقة حتاول اال�ساءة اىل جتربة االأحزاب 

االإ�سالمية والتي م�سى عليها اأكرث من ثمانية ع�سرة عاما؟
 هذه املنظمات حتاول ان تظهر للعامل حجم ما يح�سل يف العراق 
لي�ست م�سادفة  انها  نعرتف  ان  بد  ال  وهنا  العامل  دول  ببقية  ا�سوة 
الذي  احل��ال  واق��ع  هو  واإمن��ا  االإ���س��اءة  ق�سد  ا�ستهدافا عن  ولي�ست 
فيها  لي�ض  كبرية  بعيون  العامل  يراها  والذي  العراقيني  نحن  نعي�سه 
غ�ساوة اأو رمد �سديدي، فما هي م�سلحة االأمم املتحدة عندما تعلن 
عامليا   108 باملرتبة  جاء  العراقي  للفرد  ال�سنوي  الدخل  معدل  ان 
والزراعة  االأوىل مثال، وما م�سلحة منظمة االغذية  باملرتبة  وقطر 
اأن   املجاعة رغم  العراق على حافة  ان  تعلن  )الفاو(عندما  الدولية 
فيه نهران عظيمان  وارا�سي زراعية وجتربة زراعية رائدة �سابقا، 
وماذا جتني منظمة الطريان املدين العاملية عندما تعلن ان اجلواز 
املتحدة  االأمم  جتني  وهل  العامل؟  يف  جواز  اأ�سواأ  ثاين  هو  العراقي 
�سيئا من تقيم مدينة بغداد كاأ�سواأ مدينة معا�سة يف العامل. كل هذه 
الت�ساوؤالت وغريها يكون جوابها يف حكم املعلوم ملن يعي�ض يف العراق 
ويف فو�سى املحا�س�سة وارتفاع معدالت اجلرمية وتعاطي املخدرات 
والقتل واالختطاف، وتف�سي الف�ساد املايل واالإداري والتزوير يف كل 
جاء  فقد  املتهرئة.  الهياكل  غري  منها  يبق  مل  التي  الدولة  مفا�سل 
االحتالل وجلب معه معاول هدم دولة العراق وكل ما كان قائما من 
موؤ�س�سات ونظم ادارية وقيم اإجتماعية لتحل حملها الفو�سى العارمة 
والتي ا�سبح العراق فيها دولة فا�سلة، رغم ما تدخل له من مبيعات 
االأرا�سي  لديه  فمن  يوميا،  دوالر  مليون   300 من  يقرب  مبا  النفط 
فلماذا  امل��درب��ة  العاملة  واالأي���دي  املالية  وال��ق��درة  وامل��ي��اه  اخل�سبة 
اإذا  اال  ل�سعبه؟  الغذائي  االأم��ن  توفري  ال��دول يف  مقدمة  يكون يف  ال 
ال�سعب  وجتويع  العراق  افقار  من  مبيت  وه��دف  غاية  هناك  كانت 
وهدر ثرواته بطرق �ستى من عقود وهمية ورواتب وامتيازات فلكية 
تذهب اىل ح�سابات  �سلطان  بها من  انزل اهلل  ما  للعملة  وم��زادات 

خارج البلد ول�سركات معينة تابعة مل�سوؤولني يف احلكومة واحزابها.
ال�سيا�سية  العملية  نتيجة  ب��ال��ع��راق  ح��ل  ال���ذي  اخل����راب  ان���ه 
هي  التي  امل�سوؤولية  مواقع  اإىل  االأكفاء  بغري  اتت  التي  واملحا�س�سة 
اأكرب من اأحجامهم بكثري وكانت هذه النتائج، فال تلوموا املنظمات 
روؤيته  ترى ما عميت عن  العراق فهي  للو�سع يف  تقيمها  الدولية يف 
اإال  لهم  ه��م  ال  ان  وال���داين  للقا�سي  ثبت  ال��ذي��ن  امل�سوؤولني  عيون 

م�ساحلهم ال�سخ�سية وامتيازاتهم.

أ.علي الزبيدي

أحقا هذا هو 
العراق؟

في الصميم

�شحفي من العراق

م�سر يف مياه النيل الطبيعية، ثم اأي عاقل ي�ستغني عن مياهه الربانية ال�سافية 
مرهقة. عالية  وبتكلفة  لل�سرب  �ساحلة  غري  اآ�سنة  مبياه  لي�ستبدلها  الطبيعية 
اخل��ربة  وت��ق��دم  تعر�ض  التي  ه��ي  االإ�سرائيلية  ال�سركات  اأن  عرفنا  واإذا 
م�سالح  على  اخلطرية  االأبعاد  ندرك  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  والتقنية 
م�سر ومترير م�ساحلها وم�ساريعها االإ�ستعمارية العدوانية يف م�سر واملنطقة؟
النيل  مياه  جر  ق�سية  ف��اإن  امل�سلحي  التجاري  اجلانب  هذا  من  واالأخطر 
اأحد،  على  وال خافية  تعد خفية  بها، مل  وم�ستعمراته  ال�سهيوين  الكيان  لتزويد 
فمن م�سروع ترعة ال�سالم الذي طرحه اأنور ال�سادات مرتافقا بالتنازالت املهينة 
الإتفاقيات كامب ديفيد و�سوال اإىل الكالم الكثري الذي قيل ويقال يف هذا املو�سوع 
مرورا بقناة تو�سكا وتفريغ �سيناء وتو�سيل املياه اإليها مرورا بالتبني ال�سهيوين 
الكامل ل�سد النه�سة وحمايته ع�سكريا؛ فاإنها جميعا تدلل على م�سروع متكامل 
حل�سار م�سر وحرمانها من تغذيتها املائية احلياتية ومن ثم تهديدها بالتعطي�ض 
جدا.  امل��دى  طويل  وتركيع  جتويع  عن  ف�سال  ت��ام  لر�سوخ  حت�سيال  واجلفاف 
�سنوات  منذ  متوالية  كثرية  ر�سمية  اإج��راءات  االمور  هذه  اىل  اأ�سيفت  واإذا 
ت�سب يف نهج ت�سفية القطاع العام وبيعه باأبخ�ض االأثمان لرجال اأعمال لي�ست 
اأ�ستثمارية وطنية وممن يرتبطون م�سلحيا باأجهزة النفوذ  اأية توجهات  لديهم 
م�سادر  من  االإ�ستدانة  عن  ف�سال  االإحتكارية؛  الدولية  وموؤ�س�ساته  االأجنبي 
لن  ترفيهية  اأو  اإ�ستهالكية  م�ساريع  بناء  اأجل  من  عالية  وبفوائد  خا�سة  دولية 
على  العثور  من  ال�ساحقة  غالبيته  باإمكان  يكون  ولن  م�سر  �سعب  منها  ي�ستفيد 
ما يخوله االإ�ستفادة احلياتية منها، فيما ترتاكم ديون خارجية ملوؤ�س�سات دولية 
تزداد فوائدها ال�سنوية ب�سكل تراكمي دون انتاج يغطيها باملقابل؛ الأمكن القول؛ 
الوطنية  بتوجهاتهم  املخل�سني  امل�سريني  املحللني  كثري من  يقوله  ما  مع  اإتفاقا 
ووالئهم مل�سر و�سعبها؛ اأن م�سر ال تتجه يف خط �سري �سيوؤدي اإىل حل م�سكالتها 
الداخلية االإقت�سادية منها واحلياتية وحتى االأمنية، على املدى القريب واالآجل.
كما اأنها على ما يبدو ال ت�سري يف اإجتاه تعزيز قدراتها الذاتية املتنوعة وتقوية 
االأمر  والنف�سية واالإجتماعية،  والثقافية  الع�سكرية  ال�سعبية ودفاعاتها  مناعاتها 
الذي يوؤ�سر اإىل خلل يف نهج االإدارة الر�سمية وطريقة تعاطيها اأو حتى روؤيتها ملا 
حتتاجه م�سر وملا يتوجب على قيادتها من م�سوؤوليات ج�سيمة ينبغي معاجلتها 
االأولوية مل�سالح  اإعطاء  واأكرث حر�سا على  واإدراك��ا،  اأكرث وعيا  بطريقة خمتلفة 
ال�سعب امل�سري واإحتياجاته ودور م�سر حفاظا على اأمنها هي اأوال قبل اأي �سيء اآخر.
امل�سرق  ب��الد  يف  يجري  ما  ي��رون  الذين  املت�سائمني  مع  بعيدا  ذهبنا  واإذا 
معي�سي  وتراجع  اإجتماعي  وتفكك  العامة  للموؤ�س�سات  اإنهيارات  من  العربي 
ال��ت��دخ��الت  ل��ك��ل  وا���س��ع��ا  امل��ج��ال  تفتح  اأخ��الق��ي��ة  قيمية  ب��رتاج��ع��ات  م��رتاف��ق 
ال�سكاين  واال�ستقرار  الوطنية  ال��وح��دة  على  اأخ��ط��ار  من  فيها  مبا  اخلارجية 
من  يحذرون  فهم  الدميغرافية؛  ال�سكانية  طبيعته  وتغيري  للمجتمع  التاريخي 
ويف  االأجنبي  النفوذ  ق��وى  تتبناه  توجه  هكذا  مبثل  م�ستهدفة  اأي�سا  م�سر  اأن 
واملحلية. االإقليمية  واأدوات��ه��م  ال�سهيوين  وال��ع��دو  املتحدة  ال��والي��ات  طليعتها 
لعل  خطورتها  اىل  والتنبيه  امل��خ��اوف  تلك  اىل  االإ���س��ارة  يقت�سي  ل��ذل��ك 
املعنيني يتنبهون اأن قوة م�سر بذاتها مطلوبة اأوال لذاتها هي قبل اأي اأحد اآخر.
فعال  اإن��ت��اج��ي  �سناعي  باإقت�ساد  م��ع��ززة  ق��وي��ة  ح��رة  م�سر  تكن  مل  اإن 
للمواجهة  ومتكامال  متما�سكا  وطنيا  م�سروعا  ترتجم  �سعبية  وطنية  وبوحدة 
م�سترتين.  وغري  فاعلون  جاهزون  املرتب�سني  االأع��داء  فاإن  والبناء؛  وال�سمود 
وع��ل��ى ال��ع��رب ال��ذي��ن مل ي���درك���وا ب��ع��د حت��ال��ف رو���س��ي��ا م��ع اع����داء االم��ة 
ال��ع��رب��ي��ة م��راج��ع��ة م��واق��ف��ه��م اذا ك���ان والوؤه�����م الأم��ت��ه��م م��ت��ح��ررا م���ن اأي���ة 
اإرت���ب���اط���ات م�����س��ل��ح��ي��ة، اأم����ا م���واق���ف ال�����س��ني ف��ت��ح��ت��اج اىل م��ع��رف��ة اع��م��ق 
ال�����س��ه��ي��وين. ال���ع���دو  م���ع  امل��ع��م��ق  تن�سيقها  ���س��ي��م��ا  وخ��ل��ف��ي��ات��ه��ا  بحقيقتها 
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السياسة

إنــــــــتــــــــفــــــــاضــــــــة تــــــــــــّمــــــــــــوز األحــــــــــــــوازيــــــــــــــة 
ــتـــفـــاضـــة مـــراكـــمـــة  هــــل هــــي مــطــلــبــيــة أم هــــي إنـ
لــــــــعــــــــقــــــــود لــــــــلــــــــخــــــــاص مـــــــــــن قــــــبــــــضــــــة اإلحـــــــــــتـــــــــــال؟

يف  م�ستعلة  االأحوازية  متوز  انتفا�سة  تزال  ما 
عموم القطر االأح��وازي املحتل منذ اندالعها يوم 
اإثر القطع  2021م على  15 متوز  اخلمي�ض املوافق 
�سلطات  عليه  اقدمت  ال��ذي  ال�سرب  ملياه  التام 
عقود،  منذ  منهجي  وب�سكل  االيرانية  االإح��ت��الل 
الغ�سب  ا�ستعال  اأدى موؤخرا اىل  االأمر الذي  وهو 
يف  لي�ض  االإحتالل،  �سلطات  �سد  العارم  ال�سعبي 
رقعتها  تو�سعت  واإمن��ا  وح��ده،  االأح���وازي  القطر 
الفار�سية  غ��ري  ال�سعوب  واأق��ال��ي��م  م��دن  لت�سمل 
يزد  مثل  االي���راين،  الكيان  يف  ارا�سيها  املحتلة 
عا�سمة اإقليم االأتراك االآذربايجانني وبلو�س�ستان.
اإن اإنتفا�سة 15 مّتوز االأحوازية هي االإنتفا�سة 
رق��م 18 م��ن ب��ني االإن��ت��ف��ا���س��ات وال���ث���ورات التي 
اأق��دم��ت  اأن  م��ن��ذ  االأح������واز  ج��م��اه��ري  ا�سعلتها 
ب��ري��ط��ان��ي��ا يف ب���داي���ات ال��ق��رن ال��ع�����س��ري��ن على 
بهلوي  �ساه  ر�سا  ق��وات  م��ن  االأح����واز  غ��زو  دع��م 
حكمها  عربي  ام��ري  اآخ��ر  وقتل  ع�سكريا  املجرم 
تاريخ  وك��ان  الكعبي.  خزعل  االأم��ري  ال�سهيد  وهو 
العام  ني�سان/ابريل   20 بتاريخ  الع�سكري  غزوهم 
ال�سعب  يتوقف  مل  التاريخ  ذل��ك  ومنذ  1925م، 
مقاومة  يف  الثورية  وطالئعه  االأح���وازي  العربي 
ا�ستهدف  ال��ذي  املتوح�ض  الفار�سي  ال��غ��زو  ه��ذا 
الدوام  على  وكانت  القطر،  العروبة يف  معامل  كل 
�سعارات االنتفا�سات والثورات اأهدافها الوا�سحة 
والرثوات(  واالن�سان  االأر�ض  )حترير  هو  واملعلنة 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن ي��د ط��غ��م��ة االإح���ت���الل ال��ف��ار���س��ي.

���س��ي��ا���س��ة جت��ف��ي��ف االأن�����ه�����ار وق���ط���ع م��ي��اه 
ال���������س����رب ن���ه���ائ���ي���ا ع�����ن االأح�����������واز م����وؤخ����را
االأح��وازة  مّت��وز   15 انتفا�سة  موعد  ك��ان  لقد 
نظام  �سّببها  التي  االإن�سانية  املاأ�ساة  على  ردًا  هو 
االح��ت��الل االإي�����راين يف ط��ه��ران امل���اليل وال���ذي 
االأح���واز،  عن  نهائي  ب�سكل  املياه  قطع  اىل  اّدى 
اإىل  ونقلها  االأح��واز  اأنهار  مياه  ب�سرقة  قيامه  بعد 
واأ�سفهان  ي��زد  مثل  االإي���راين  العمق  داخ��ل  م��دن 
وامل��زارع  وال��ق��رى  امل��دن  وت��رك  وق��م ورف�سنجان، 
م�سبوق. وغري  متعمدًا  جفافًا  تواجه  االأح��واز  يف 
ف��اإّن  امل��ج��ال  بهذا  اخل���رباء  تقارير  وبح�سب 
لدولة  الع�سكري  احتاللها  ومنذ  االإيرانية  الدولة 
االأحواز العربية قامت بتد�سني 5 م�ساريع عمالقة 
و17 ���س��دًا ع��ل��ى رواف����د اأن��ه��ر ك����ارون وال��ك��رخ��ة 
التي  مياهها  لنقل  و���س��اوور  وال����دّز  واجل��ّراح��ي 
جتري يف ه�سبة االأحواز اإىل مدن اإيرانية اأخرى، 
واأن��ف��اق  عظيمة  ب�سدود  امل�ساريع  ه��ذه  ومتثلت 
فتنقلها  كبرية  بكميات  املياه  فيها  ُت�سخ  قنوات 
اإىل مدن يزد وكرمان وقم واإ�سفهان ورف�سنجان.
غري  ان��خ��ف��ا���ض  يف  امل�����س��اري��ع  ه���ذه  وت�سّببت 
م�سبوق يف من�سوب املياه يف اأنهر الكارون والكرخة 
واجلراحي والدز و�ساوور و�سط العرب وغريها من 
االأنهار ال�سغرية التي تروي املزارع والقرى واملدن 
يف و�سط وجنوب قطر االأحواز. وبذلك �سهد نهر 
ال�سفن  به  ُتبحر  كانت  الذي  )الدجيل(  الكارون 
من�سوب  يف  ك��ب��ريًا  انخفا�سًا  ع��ام��ًا،  �ستني  قبل 
وو�سولها  البحر  مياه  ارتفاع  ونتج عن ذلك  املياه 
اإىل م����زارع وب�����س��ات��ني ن��خ��ي��ل ف��الح��ي امل��ح��ّم��رة 
التابعة  والقرى  خوّين  ودور  وعبادان  والفالحية 
نهرّي  يف  امل��ي��اه  من�سوب  انخفا�ض  ان  كما  لها. 
جفاف  يف  رئي�سيًا  �سببًا  كان  واجلّراحي  الكرخة 
الفالحّية  م�ستنقع هور احلويزة )العظيم( وهور 
املعروفة  امل�ستنقعات  اأك��رب  م��ن  يعتربان  ال���ذان 
ويعتربان  برّمتها،  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
املحلية  االق��ت�����س��ادي��ة  ول��ل��ح��ي��اة  للبيئة  حممية 
اأ�سماك  من  حتتويانه  ملا  االأح��وازي��ني  للمزارعني 
وطيور ونباتات مفيدة لالإن�سان واحليوان واملناخ.

يف  االإي��ران��ي��ة  ال�سلطات  اأّن  اخل��رباء  ويعتقد 
املياه  من�سوب  ن�سبة  خف�ست  االأخ����رية،  ال��ف��رتة 
كبرية  بن�سبة  االح���واز  قطر  لدخول  به  امل�سموح 
موا�سلة  ب��ه��دف  للمياه  حاجتها  ب�سبب  وذل���ك 
�سيا�سة  الت��ب��اع  واأي�����س��ًا  الع�سكرية  م�ساريعها 
يف  احل��اك��م  ال��ن��ظ��ام  م��ن  وم��ق�����س��ودة  منهجية 
االأ�سليني  ال�سكان  وم��زارع  قرى  لتدمري  طهران 
ومزارعيهم  اأرا�سيهم  ترك  على  اإرغامهم  بغية 
اأخ����رى. اإي���ران���ي���ة  وال��ه��ج��رة ق�����س��رًا اإىل م���دن 
�سلطات  ت��دع��ي��ه  م��ا  ان  ال��ت��و���س��ح  م��ن  والب���د 
ناجم  املياه  اأزم��ة  �سبب  حول  االإي��راين  االحتالل 
عن )�سوء االإدارة( امنا هو عار عن ال�سحة متامًا 
وذلك وفق �سواهد واأدلة دامغة ات�سحت من خالل 
طريقة تنفيذه لهذه امل�ساريع يف االأرا�سي االأحوازّية.
18 االإن����ت����ف����ا�����س����ة االأح���������وازي���������ة رق�������م 
االأح��وازي��ني  املنتف�سني  احتجاجات  دخ��ل��ت 
ليلتها   ،2021 ي��ول��ي��و   20 ال��ث��الث��اء  ي���وم  م�����س��اء 
الق�سرية  الفيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت  ال�ساد�سة، 
املختلفة  االأح����واز  وق���رى  م��دن  م��ن  و�سلت  ال��ت��ي 
ل�سلطات  التابعة  االأم��ن  لقوات  عنيفة  اعتداءات 
اأم��اك��ن  يف  املنتف�سني  �سد  االي��ران��ي��ة  االح��ت��الل 
خم��ت��ل��ف��ة، خ��ا���س��ة يف م��دي��ن��ة اخل��ف��اج��ي��ة وح��ي 
ان��دالع  اإىل  اأدى  مما  االأح���واز،  مدينة  يف  الثورة 
االأمن  وق��وات  املتظاهرين  بني  عنيفة  ا�ستباكات 
الليل. من  متاأخرة  �ساعات  اإىل  ا�ستمرت  التي 
الكرخة  نهر  على  الواقعة  امل��دن  �سهدت  فقد 
يف اجل��ان��ب ال��غ��رب��ي م��ن امل����دن احل���دودي���ة مع 
ون��زل��ت ح�سود  ال���ع���راق جت���دد االح��ت��ج��اج��ات، 
املدينة  اخلفاجية،  مدينة  يف  املنتف�سني  كبرية 
االأنهار.  جمرى  بتحويل  للتنديد  �سخونة،  االأك��رث 
مكتب  ال��غ��ا���س��ب��ون  امل��ن��ت��ف�����س��ون  وداه������م 
االإي���راين،  ال��ربمل��ان  يف  اخلفاجية  مدينة  ممثل 
ق��ا���س��م ���س��اع��دي، ت��ع��ب��ريًا ع��ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��م من 
جتمع  كما  املحليني.  االإح��ت��الل  م�سوؤويل  �سمت 
املحافظة  م��ق��ام  ق��ائ��م  مكتب  اأم����ام  امل��ح��ت��ج��ون 
القائم، كما هتفوا  باإقالة  ورددوا هتافات تطالب 
املعتقلني. مئات  عن  ب��االإف��راج  تطالب  ب�سعارات 

أ. عادل السويدي
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اإىل  باالإ�سافة  ال���واردة،  املعلومات  وبح�سب 
االنتفا�سة  رق��ع��ة  ات�����س��ع��ت  اخل��ف��اج��ي��ة،  م��دي��ن��ة 
مدينة  لت�سمل  ال�ساخطة  االأح���وازي���ة  ال�سعبية 
االأح��������واز ال��ع��ا���س��م��ة، ودزف��������ول، وال�����س��و���ض، 
)اأندمي�سك(،  وال�ساحلية  واخللفية،  والكرخة، 
ووي�ض. وم��الث��اين  وت�سرت  )رام��ه��رم��ز(،  ورام���ز 
�سهدت  اخلفاجية،  مدينة  �سرقي  �سمال  ويف 
مدينة ال�سو�ض، الواقعة بني نهري كارون والكرخة، 
اأهايل عدة قرى )منها �ساوور  اأقدم  توترًا بعدما 
وخ�سو�سا  ال�سري،  حركة  عرقلة  على  والباجي( 
التجارية منها، يف اخلط ال�سريع الذي يربط موانئ 
العربي واحلدود  قبالة اخلليج  االأح��وازي،  القطر 
و�سواًل  االيرانية،  واملحافظات  باملدن  العراقية، 
واالإط����ارات  اخل�سب  م�ستخدمني  ط��ه��ران،  اإىل 
رقعتها. وت��و���س��ي��ع  ال���ن���ريان  الإ���س��ع��ال  ال��ق��دمي��ة 
اخل��م�����س��ة  االأي������ام  خ����الل  امل��ح��ت��ج��ون  وردد 
املا�سية �سعارات وهتافات وطنية وقومية متنوعة 
وطرد  الوطني  باحلق  ووا�سحة  العربية  باللغة 
االح��ت��الل، اأب��رزه��ا »ب��ال��روح ب��ال��دم ن��ف��دي��ِك يا 
)�سرقونا(  باكونا  الدين  ب�»با�سم  وكذلك  اأحواز« 
النظام«،  اإ�سقاط  يريد  و»ال�سعب  احل��رام��ي��ة«، 
يا كارون«، و»ال�سط يريد  و»بالروح بالدم نفديك 
املتظاهرون:  هتف  االأح���واز  مدينة  ويف  م��ائ��ه«. 
ال�سهيد  »ام  اأحواز«،  يا  ونفديك  بالدم،  »بالروح، 
املحتجون  هناأ  كما  ب��الدي«  عز  االح��واز  تنادي، 
ترديد  عرب  اال�سحى  بعيد  ال�سيا�سيني  ال�سجناء 
ال�سجن«. يف  ال���  اأخ���وي  ي��ا  م��ب��ارك  �سعار«عيدك 
اخلفاجية  مظاهرات  يف  الن�ساء  تواجد  كان 
العا�سمة  االأج��واز  مدينة  يف  خمتلفة  مناطق  ويف 
ال��ت��ي رددت��ه��ا  ال�����س��ع��ارات  اإذ ح��ظ��ي��ت  م��ل��ف��ت��ًا، 
املغردين  قبل  م��ن  وا���س��ع  باهتمام  الن�سوة  ه��ذه 
)لل�سعوب  النا�سطني  وحتى  والعرب  االأح��وازي��ني 
االجتماعي. التوا�سل  موقع  على  الفار�سية(  غري 
و�������س������ول امل������زي������د م������ن ال����ت����ع����زي����زات 
امل���ح���ت���ل���ة االأح�������������������واز  اإىل  االأم�������ن�������ي�������ة 
تظهر  �سور  االث��ن��ني،  ي��وم  نا�سطون،  ت���داول 
اخلا�سة،  وق��وات  باملعدات  حمملة  طائرة  و�سول 
يوم  يف  و�سلت  كما  االح����واز  مدينة  م��ط��ار  اإىل 
االح����د 18 مت����وز، ق��اف��ل��ة م��ن ال��ف��رق اخل��ا���س��ة 
االإي��ران��ي��ة،  لل�سرطة  التابعة  ال�سغب،  ملكافحة 
مثل  معدات  وحتمل  طهران،  من  فجرا  توجهت 
واأظهرت  اخلا�سة.  واملدرعات  النارية  الدراجات 
ت�سجيالت، يوم االإثنني 19 متوز، انت�سار الوحدات 
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف م��ن��اط��ق وم����دن وق����رى االح����واز 
االأح���واز(،  )�سمال  ال�سو�ض  مدينة  ���س��وارع  ويف 
االحتجاجات. نطاق  فيها  تو�سع  ليلة  بعد  وذل��ك 
ت��ك��ت��ي��ك��ات ال���ن���ظ���ام ل��ق��م��ع االإن���ت���ف���ا����س���ة
ال��ط��رق  ب�ستى  االإح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  حت����اول 
اأمني  انت�سار  من  بدًء  ال�سعبية  االنتفا�سة  اخماد 

بها  يتجمع  عادة  التي  الرئي�سية  امليادين  كبري يف 
ال�سيارات  من  قوافل  بتنظيم  م��رورًا  املحتجون، 
احلافالت  وحتى  النارية  والدراجات  واملدرعات 
ال��ت��ي جت���وب ال�����س��وارع ب��ه��دف ب��ث ال��رع��ب بني 
اإىل  وو���س��وال  االح��ت��ج��اج،  م��ن  ومنعهم  ال�سكان 
ال�ساخنة.  املناطق  يف  كثيفة  اعتقاالت  حملة  �سن 
بحملة  االأم��ن  ق��وات  قامت  املثال  �سبيل  فعلى 
التي  االحياء  يف  ع�سوائية  واعتقاالت  مداهمات 
م�سابيح  واط��ف��اأت  االحتجاجات  منها  انطلقت 
ال�سوارع العامة وو�سع حواجز متنع جتمع النا�ض. 
غ�سب  امت�سا�ض  اج��ل  من  الوقت  نف�ض  ويف 
امني  ر�سايي  حم�سن  اللواء  املجرم  �سافر  النا�ض 
كان  وال��ذي  النظام،  م�سلحة  ت�سخي�ض  جمل�ض 
�سابقا ي�سغل رئي�ض احلر�ض الثوري، مبعية عدد من 
�سباط احلر�ض الثوري اىل مدن احلويزة والرفيع 
الواقع بالقرب من هور احلويزة واىل القرى التابعة 
االإنتفا�سي  احل��راك  تقود  التي  اخلفاجية  ملدينة 
املزارعني  ببع�ض  والتقى  االإحتالل،  �سلطات  �سد 
املياه. �سح  نتيجة  هلكت  التي  املوا�سي  واأ�سحاب 
م������وق������ف رم������������وز ن������ظ������ام االإح�������ت�������الل
اأ����س���ار ال��رئ��ي�����ض االي������راين ح�����س��ن روح���اين 

 18 االح���د  ل��ي��وم  ال����وزراء  جمل�ض  اجتماع  خ��الل 
ق��ب��ل احلكومة  م��ن  اع��ت��م��ادات  ر���س��د  مت���وز اىل 
اجلفاف  عن  الناجمة  املياه  اأزم��ة  ت�سوية  لدعم 
م�سوؤولية  ال��ع��رب  امل��زارع��ني  وح��م��ل  االأح����واز  يف 
الرز! زراع��ة  على  الإ�سرارهم  املياه  اأزم��ة  تفاقم 
االحتجاجات  اأح���داث  واأخ��ب��ار  �سور  اأث���ارت 
وو�سائل  االإل��ك��رتوين  الف�ساء  يف  ن�سرها  مت  التي 
الفعل  ردود  بني  من  كثرية.  فعل  ردود  االإع���الم 
اإي��ران  �ساه  جن��ل  بهلوي،  ر�سا  م��ن  ر�سالة  ه��ذه 
ال�����س��اب��ق، وحم��م��د خ��امت��ي وحم���م���ود اأح��م��دي 
قمع  ح��ول  الإي����ران،  ال�سابقني  الرئي�سني  جن��اد، 
املتظاهرين ونظرة النظام االأمنية �سد املواطنني.
وو���س��ف حم��م��ود اأح��م��دي جن��اد اإي���ران حتت 
ن��ف��وذ »ع�����س��اب��ة اأم��ن��ي��ة ف��ا���س��دة« وق����ال: »اأه���ل 
عن  وك�سف  ب��ح��ق«.  اأ�سواتهم  رف��ع��وا  خوز�ستان 
خ��ط��ة اأم��ن��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام االإي�����راين جت���اه امل��ن��اط��ق 
ال���ع���رب���ي���ة وق����������ال:«ان م���ن���اط���ق غ�����رب ك�����ارون 
االقت�سادية  واالأن�سطة  اال�ستثمار  م��ن  ُح��رم��ت 
ع���اًم���ا« ح�سب   16 مل���دة  االأ���س��ا���س��ي��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة 
القومي. االأم��ن  قبل جمل�ض  من  �سدرت  ق��رارات 

معلومات اأولية عن الأحواز العربية :
م�ساحة االأر�ض : 350،000 كم مربع )الياب�سة و23 جزيرة »م�سكونة وغري م�سكونة« على اخلليج 

العربي يف �سفته ال�سرقية االأحوازية(
عدد ال�سكان : 10 مليون عربي وعربية

عدد املدن : 26 مدينة ي�سكنها 5.5 مليون ان�سان
عدد القرى : 3000 قرية ي�سكنها 4.5 مليون ان�سان

الرثوة املعدنية : البرتول )%87( + الغاز )%90( مما توفره لالإقت�ساد االيراين
الرثوات الزراعية : حبوب )%40( مما تنتجه اليران

مدة احلكم العربي قبل االإحتالل: 500 عام متوا�سة منذ 1436م ولغاية العام 1925م
تاريخ االإحتالل االيراين: 20 ني�سان/ابريل 1925م

عدد الثورات ال�سعبية املطالبة بالتحرير: 18 انتفا�سة وثورة �سعبية اأخرها املندلعة منذ 15 مّتوز 
2021م.

اأخر امري حكم االأحواز : االأمري ال�سهيد خزعل الكعبي )1896-1925(
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السياسة

� م����ن ه����و ال�����ش��ي��د ن�����ش��ي��م ����ش���ي���اف���ات، ات����رك 
ل��ك ح��ري��ة ت��ع��ري��ف ق���راء جم��ل��ة ك��ل ال��ع��رب عن 

�شيادتكم؟
� �ساب جزائري من مواليد 1983 ب�سطيف، من 
ثقافة  على  اأن�ساأنا  مقاول،  لوالد  حمافظة،  عائلة 
التفاين والكد يف العمل ال�ستحقاق العي�ض الكرمي، 
القيم  زرع  على  االأخ��رى  داأب��ت هي  بيت  ربة  والأم 
البكالوريا  �سهادة  على  متح�سل  فينا.  االأ�سيلة 
بتقدير جيد. متخرج من  امليكانيكية  الهند�سة  يف 
الفرن�سية.  اللغة  يف  لي�سان�ض  ب�سهادة  اجلامعة 
طالب.  واأن��ا  مبكرة  �سن  يف  االأعمال  عامل  دخلت 

موؤ�س�ض وم�سري العديد من ال�سركات.
ال�سباب  جممع  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�س�ض 

ــا لــــرفــــع الـــتـــحـــدي  ــنــ ــيــ ــا أوتــ ــ ســـنـــعـــمـــل بـــكـــل مـ
لـــخـــدمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة الـــوطـــنـــيـــة

الوزير الجزائري نسيم ضيافات:

.SPA Numidia Telecom

ع�سو موؤ�س�ض يف املجل�ض الوطني لرواد االأعمال 
ال�سباب 12/2016.

 WAEIF اجل��زائ��ري��ة  االت�����س��ال  نقطة  رئي�ض 
اإفريقيا  غرب  ملنطقة  واالبتكار  االأعمال  )جمل�ض 

)2018

حاليا وزير منتدب مكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة
� ال�شيد �شيافات تقلد العديد من امل�شوؤوليات 
الوزير  اأن��ت  وحاليا  القت�شادي  املجال  املهمة يف 
باملوؤ�ش�شات  املكلف  الأول  ال��وزي��ر  ل��دى  امل��ن��ت��دب 
امل�شغرة. هل ميكن معرفة املزيد عن هذا املن�شب 

احل�شا�س؟

� بالفعل هذا املن�سب ح�سا�ض، فعندما ي�سرح 
فيما  ب��رن��اجم��ه  ب���اأن  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ال�سيد 
على  باالأ�سا�ض  يرتكز  االقت�سادية  التنمية  يخ�ض 
املعرفة  واقت�ساد  والنا�سئة  امل�سغرة  املوؤ�س�سات 
وين�سئ  اجل��زائ��ري،  ال�سباب  يف  ثقته  ي�سع  واأن��ه 
ي�سع  ه��ذا  ف��اإن  ال�����س��اأن،  لهذا  وزاري���ني  قطاعني 
ونحن  يحملها،  م��ن  كاهل  على  ثقيلة  م�سوؤولية 
اأوتينا  ما  بكل  ال�سباب نعمل  ه��وؤالء  عن  كممثلني 

لرنفع التحدي ونكون عند ثقة ال�سيد الرئي�ض.
ق��رار ع��دم متابعة ق�شائيا كل  اأن  ت��رون  األ   �
يقوموا  ومل  لون�شاج  قرو�س  من  ا�شتفادوا  من 
مب�شاريع قد يفتح الآفاق لأ�شخا�س اأخرين لفعل 
نف�س ال�شيء؟ وهل قمتم باإعادة النظر يف �شروط 

يتفق الكثريون على اأن جناح اأي م�صروع 
وحكيمة  جيدة  اإدارة  اأ�صا�س  على  يق�م 
املقايي�س  اأه��م  ه��ي  ه��ذه  وع���ادة  التفكري، 
لنجاح اأي رجل اأعمال، الأن التفكري بفر�س 
االقت�صادي  امل��ي��دان  يف  والنجاح  النف�س 
لي�س باالأمر ال�صهل، فرجل االأعمال الذكي 
الذي يطمح لتحقيق النجاحات يجب عليه 
ال�ص�ق،  ا�صرتاتيجيات  جميع  يعرف  اأن 
�ص�اء  به  خا�صة  بيانات  قاعدة  وي�ؤ�ص�س 
ال�ص�قي،  اأو  امل��ايل  العلم  اأو  العالقات  من 
م�هبة  وه��ي  �صيء  كل  قبل  فن  ف���االإدارة 

بالفطرة تكت�صب وتتط�ر مع ال�قت.
يف  ال���ل���ج  حاولت  ال��ع��رب«  »ك��ل  جملة 
من  وال�صناعة  وامل�ؤ�ص�صات  االأعمال  عامل 
ال���زي��ر اجلزائري  مع  ه��ذا احل���ار  خ��الل 
ال�صيد  امل�صغرة  بامل�ؤ�ص�صات  املكلف  املنتدب 

ن�صيم �صيافات   

حوار: أ.ليلى قيري
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احل�شول على القرو�س لتفادي ما حدث �شابقا؟
� قد يبدو يف الوهلة االأوىل اأن قرار عدم متابعة 
ال�سباب الذين ا�ستفادوا من قرو�ض لون�ساج خيار 

ي�ستدعي بع�ض اال�ستفهامات.
غري اأن هذا القرار مل يكن اعتباطيا، بل اعتمد 
على درا�سة مدققة لو�سع ال�سباب امل�ستفيدين من 
قرو�ض لون�ساج، الذين كانوا �سحية نظام اقت�سر 
من  كبرية  الأع��داد  القرو�ض  منح  على   2011 منذ 
ال�سباب ب�سفة ع�سوائية وغري مدرو�سة ودون توفري 
الظروف املنا�سبة لولوج عامل املقاوالتية واالإ�سهام 
نتكلم  وحني  والوطني.  املحلي  االقت�ساد  تنويع  يف 

عن الظروف املواتية فنخ�ض بالذكر منها:
امل�ستوى  اال�ستثمار على  �سرورة حتديد فر�ض 
املحلي وحتيينها مرحليا، ق�سد توجيه ال�سباب نحو 
جماالت الن�ساط التي ت�ستجيب الحتياجات ال�سوق 
تظافر  االأم��ر  ه��ذا  وي�ستدعي  والوطنية.  املحلية 
الن�ساطات،  ا�ستحداث  يف  الفاعلني  ك��ل  ج��ه��ود 
املحلية.  واجلماعات  القطاعات  خمتلف  ال�سيما 
م�ساريع،  الأف��ك��ار  احل��ام��ل��ني  ال�سباب  م��راف��ق��ة  و 
م�ساريعهم  ا�ستحداث  يف  وم�ساعدتهم  بتوجيههم 
وولوج ال�سوق خا�سة بتمكينهم من احل�سول على 
خمططات اأعباء متكنهم من العمل ومن حت�سيل 
اخل����ربات وم���ن ث��م ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع��ه��م. و�سع 
بعد  ما  امل�ساريع  اأ�سحاب  ومرافقة  متابعة  اآليات 
ا�ستحداث امل�ساريع، للحد من التالعب ومن اأنواع 

حتويل االإعانات املقدمة عن اأهدافها.
يف غ��ي��اب ك���ل ه���ذه ال���ظ���روف، ف��ه��ن��اك من 
ا�ستحداث  االإعانات دون  ا�ستفاد من  ال�سباب من 
الذين  ال�سباب  من  هناك  اأن  كما  موؤ�س�ساتهم، 
حتقيق  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  ومل  م�����س��اري��ع��ه��م  ت��ع��رثت 

اأحالمهم.
يف هذا ال�سياق، كان من ال�سهل اعتماد متابعة 
من  ك��ان  اأن��ه  كما  العدالة،  اأم��ام  ال�سباب  ه��وؤالء 
يف  واملتمثل  الأبنائنا  خم��رج  عن  البحث  ال�سعب 
تعليق املتابعات الق�سائية واتخاذ التدابري املنا�سبة 

التي ت�سمح لهم من ت�سوية و�سعيتهم.
وجتدر االإ�سارة اأن التكفل باملوؤ�س�سات املتعرثة 
امل�ساريع  تخ�ض  ال��زم��ن  يف  حم���دودة  عملية  ه��ي 
 31/12/2021 يف  اأج��ل  اآخ��ر  حتديد  م��ع  املمولة 
لهذا  املفتوحة  الرقمية  املن�سة  ع��رب  للت�سجيل 
مينح  عملي  كاإجراء  العملية  هذه  وتعد  الغر�ض. 
حتويل  حالة  يف  ال�سباب  و�سعية  لت�سوية  فر�سة 
اإطار اجلهاز عن وجهتها  االمتيازات املمنوحة يف 

االأ�سلية.
� ما هي ال�شرتاتيجية التي ر�شمتها وامل�شاريع 
القطاع  بهذا  الفعلي  للنهو�س  اقرتحتها  التي 

املهم الذي كلفتم به؟
باالهتمام  ال�سياق  ه��ذا  يف  ال��ت��ذك��ري  يجب   �

الإقامة  العمومية  ال�سلطات  توليه  ال��ذي  الكبري 
منوذج اقت�سادي جديد يعتمد اأ�سا�سا على تعزيز 

االإنتاج الوطني واحلد من الالإ�سرتاد.
رئي�ض  ال�سيد  برنامج  ف��اإن  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
للحكومة  اخلما�سي  املخطط  وك��ذا  اجلمهورية 
�سيا�سة  تنفيذ  اإىل ���س��رورة  يهدف   -2024  2020
ت�����س��ن��ي��ع م��وج��ه��ة ن��ح��و امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��غ��رة 
بغر�ض تلبية  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 
امل�ستوردة  املنتجات  الوطني، وا�ستبدال  الطلب 
باملنتجات الوطنية، وت�سجيع بروز جيل جديد من 
رجال االأعمال ودعم ا�ستحداث االأن�سطة بوا�سطة 
�سيما  ال  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ا�ستحداث  اأجهزة 
من خالل حت�سني حميط املقاوالتية وو�سع النظم 

البيئية املنا�سبة.
للتجربة  دقيق  تقييم  وبعد  ال�سياق،  هذا  ويف 
لرتقية  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  و�سع  مت  ال�سابقة 
املقاوالتية، تهدف اإىل ت�سحيح النقائ�ض امل�سجلة 
يهدف  االأول  رئي�سيني: املحور  حمورين  خالل  من 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  ع��ل��ى  اإ���س��الح��ات  اإج����راء  اإىل 
با�ستحداث  ت�سطلع  ك��اأداة  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 
يف  اقت�سادية  مقاربة  اعتماد  �سيما  ال  االأن�سطة، 
اإلغاء  خالل  من  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ا�ستحداث 
�سرط البطالة، وبالتايل ا�ستقطاب �سرائح متعددة 
التي  االإع��ان��ات  من  اال�ستفادة  باإمكانها  يكن  مل 
واحلائزين  اجلامعيني  كالطلبة  اجلهاز،  مينحها 

على �سجالت جتارية.  
بن�سب  م�ساريعهم  متويل  يف  املقاولني  اإ�سهام 
والقدرات  االجتماعي  الو�سع  االعتبار  بعني  تاأخذ 
ال�سباب  م�ساهمة  تكون  حيث  لل�سباب،  املالية 
البطال والطلبة اجلامعيني اأقل ن�سبة من م�ساهمة 

احلائزين على �سجالت جتارية.
الأ�سحاب  املقدمة  االإع��ان��ات  يف  النظر  اإع��ادة 
قرو�ض  من  اال�ستفادة  اإمكانية  ب��اإدراج  امل�ساريع، 
احلاجة  عند  �سيولة  ل�سخ  لال�ستغالل،  اإ�سافية 
املح�سل  ال�سفقات  اإجن���از  متطلبات  مل��واج��ه��ة 

عليها.
ف�����س��ح امل���ج���ال اأم�����ام اأ����س���ح���اب امل�����س��اري��ع، 
ت�سجيع  م�ساريعهم.  متويل  اإع��ادة  من  لال�ستفادة 

ال�سباب حاملي اأفكار امل�ساريع املبتكرة.
بيئية  اأنظمة  اإقامة  اإىل  الثاين  املحور  ويهدف 
مواتية ال�ستحداث املوؤ�س�سات امل�سغرة وتطويرها، 
مب�ساهمة خمتلف القطاعات الفاعلة يف ا�ستحداث 

االأن�سطة.
وقد مت اإبرام العديد من االتفاقيات مع خمتلف 

القطاعات نذكر من بينها:
والتعليم  التكوين  ق��ط��اع  م��ع  ���س��راك��ة  اإق��ام��ة 
مبعاهد  املرافقة  دور  و�سع  اإىل  تهدف  املهنيني، 
وم���راك���ز ال��ت��ك��وي��ن ل����زرع روح امل��ق��اوالت��ي��ة ل��دى 
تكوينية  ب��رام��ج  واإع����داد  ج��ه��ة،  م��ن  املرتب�سني 
لفائدة اأ�سحاب امل�ساريع من خمتلف ال�سرائح يف 

�ستى املجاالت كت�سيري واإدارة املوؤ�س�سة.
لتحديد فر�ض  القطاعات  التعاون مع خمتلف 
يف  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  وا�ستحداث  اال�ستثمار 
حلاجيات  ت�ستجيب  والتي  للربح  م��درة  جم��االت 

ال�سوق.
امل���وارد  ���س��راك��ة م��ع وزارة  ات��ف��اق��ي��ات  اإب����رام 
– وزارة  وزارة ال�سناعة   – املناجم  املائية– وزارة 

الثقافة – اإلخ.
وخمتلف  الوكالة  بني  �سراكة  اتفاقيات  اإب��رام 
املتعاملني االقت�ساديني )�سركة الكهرباء والغاز- 

�سركة �سوناطراك(.
الت�سنيع  خم��ت��رب  جت��رب��ة  اإط�����الق  مت  ك��م��ا 
متكني  بغر�ض  عمومية  موؤ�س�سة  م��ع  بال�سراكة 
وت�سنيع  اأفكارهم  تطوير  من  امل�ساريع  اأ�سحاب 
حتت  امل��وؤ���س�����س��ة  اإم��ك��ان��ي��ات  ب��و���س��ع  منتجاتهم 
توفري  وكذا  وور�سات(،  خمابر  )عتاد،  ت�سرفهم 
ف�ساء للبحث والتطوير لفائدة املوؤ�س�سة امل�ستقبلة.

»لن  اإن��ه  املنا�شبات  من  العديد  يف  �شرحتم   �
يتم التخلي عن املوؤ�ش�شات ال�شغرية املتعرثة التي 
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�شتكون  كيف  ال��دول��ة«.  جت��اه  بتعهداتها  التزمت 
طريقة الدعم.

� ال ميكن للدولة اجلزائرية التخلي عن اأبنائها، 
خ�سو�سا اأن العديد من اأ�سحاب امل�ساريع وبالرغم 
باالقت�ساد  النهو�ض  يف  اال���س��ه��ام  اإرادت��ه��م  م��ن 
حمليا ووطنيا، واجهوا �سعوبات حالت دون حتقيق 

اأهدافهم.
للتكفل باأ�سحاب املوؤ�س�سات امل�سغرة املتعرثة، 
ف����اإن اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة و���س��ع��ت اآل��ي��ات 
لهذه  جديد  نف�ض  الإعطاء  االأولوية  تعطي  جديدة 
املوؤ�س�سات، يف اإطار جهاز وكالة » اأناد« ال �سيما من 
مع  ال�سفقات  على  احل�سول  من  متكينهم  خالل 
وكذا  ن�ساطهم،  جمال  ح�سب  القطاعات  خمتلف 
بالتن�سيق  ديونهم  ت�سديد  اإعادة جدولة  من خالل 
اجلديدة  التدابري  عن  ف�سال  املمولة،  البنوك  مع 
املدرجة باجلهاز واملتمثلة يف اإمكانية اإعادة متويل 
اإمكانية  اأو  املتعرثة  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  م�ساريع 

منحهم قرو�ض اإ�سافية لال�ستغالل.
من  التمكن  ع��دم  حالة  ويف  اأخ��رى،  جهة  من 
فاإن �سندوق  املتعرثة،  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  اإنعا�ض 
الكفالة امل�سرتكة ل�سمان �سندوق اأخطار القرو�ض 
يتكفل  امل�����س��اري��ع  ذوي  لل�سباب  اي��اه��ا  امل��م��ن��وح 
باأ�سحاب امل�ساريع عن طريق حوالة احلق )حتويل 
ديون اأ�سحاب املوؤ�س�سات امل�سغرة من البنوك اإىل 
لت�سديد  اأمامهم  املجال  وف�سح  الكفالة(،  �سندوق 
�سنة،   15 اإىل  الت�سديد  اآجال  بتمديد  الديون  هذه 
غرامات  وم�سح  البنكية  الفوائد  من  االإعفاء  مع 

التاأخري وم�ساريف الدين. 
بع�ض  ب��اأن  ال�سدد،  ه��ذا  االإ���س��ارة يف  وجت��در 
من  اال�ستفادة  ميكنها  اخلا�سة  واحل��االت  الفئات 

م�سح الديون على �سبيل املثال:
املوؤ�س�سات امل�سغرة املتعرثة املتوفى اأ�سحابها.

املوؤ�س�سات امل�سغرة املتعرثة التي مت حجز وبيع 
عتادها من طرف البنك.

ك��وارث  ج��راء  املنكوبة  امل�سغرة  املوؤ�س�سات 
طبيعية. 

تعر�ض  ال��ت��ي  امل��ت��ع��رثة  امل��وؤ���س�����س��ات امل�سغرة 
اأ�سحابها الإعاقة بدنية اأو عقلية. 

اأ�سبح  ال��ت��ي  امل��ت��ع��رثة  امل�سغرة  امل��وؤ���س�����س��ات 
عتادها غري قابل لال�ستعمال.

دورا كبريا  تلعب  ا�شبحت  امل��راأة اجلزائرية   �
تولونها  ه��ل  ال���ش��ع��دة.  جميع  على  املجتمع  يف 
اأهمية، ولها مكانة يف خمططات وزارتكم مثلما 
هو احلال لدى وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

ووزارة الت�شامن والأ�شرة وق�شايا املراأة؟
� اإن املراأة اجلزائرية مل تتوقف عن لعب االأدوار 
االأ�سا�سية يف املجتمع اجلزائري عرب التاريخ، ولقد 
التعليمية الراقية  اأ�سبحت اليوم بحكم امل�ستويات 

والتعليم  التكوين  يف  �سهادات  على  وحت�سيلها 
ال��ق��درات  متتلك  ال��ع��ايل  التعليم  ويف  املهنيني 

واملوؤهالت التي جتل منها رائدة يف كل املجاالت.
املراأة  اإ�سهام  االأعمال  اإدارة  جمال  ي�ستثني  ال 
املوؤ�س�سات  ت�سيري  ف���اإن  بالعك�ض  اجل��زائ��ري��ة، 
العديد  وج��ود  هو  والدليل  متناولها،  يف  امل�سغرة 
فيها  مبا  امل��راأة،  طرف  من  امل�سرية  امل�ساريع  من 

املجاالت التي كانت حكرا على الرجل يف ال�سابق.
ما  مولت  قد  الوكالة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
اإن�سائها  األف موؤ�س�سة م�سغرة منذ   400 يربو عن 

�سنة 1996.
ارتفاع  املقاوالت يف  الن�ساء  ن�سبة  اأن  ننوه  كما 
م�ستمر، حيث كانت الن�سبة تعادل 30 % من جممل 

امل�ساريع املمولة لتقارب ال�سنة االأخرية 50 % 
من  املقاوالت  الن�ساء  ن�سبة  رفع  على  �سنعمل 
خالل مرافقة خا�سة يف خمتلف مراحل ا�ستحداث 

الن�ساطات.
ب��اإع��ادة  معنية  املجتمع  فئات  ك��ل  اأن  اأك���دمت   �
اإدماج فئة املحبو�شني يف املجتمع واحلياة املهنية، 

هل لديكم خطة ملمو�شة لتحقيق ذلك؟
اإب���رام  مت  االأخ����رى،  القطاعات  غ���رار  على   �
التكوين  ووزارة  العدل  وزارة  مع  �سراكة  اتفاقية 
فئة  اإدم���اج  اإع���ادة  اإىل  تهدف  املهنيني  والتعليم 
موؤ�س�سات  ا�ستحداث  عرب  املجتمع  يف  املحبو�سني 

م�سغرة.
طرف  م��ن  املبذولة  باجلهود  التنويه  ويجب 
اإدم���اج  اإع����ادة  اإىل  للتح�سري  ال�����س��ج��ون  اإدارة 
املحبو�سني يف املجتمع، ال �سيما من خالل الربامج 
امتالك  من  متكنهم  التي  والتكوينية  التعليمية 
ويعد  املهنية.  احل��ي��اة  ل��دخ��ول  وم��ه��ارات  ق���درات 
اأهم  من  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ا�ستحداث  جهاز 
الفئة  هذه  متكني  خاللها  من  ميكن  التي  االآليات 
االأم��ل  وا�سرتجاع  ذات��ي  �سغل  على  احل�سول  من 

والثقة والعي�ض الكرمي كباقي اجلزائريني.
� ما الذي ينق�س من اأجل للنهو�س بالقطاع 

ال�شناعي اجلزائري حمليا ودوليا؟
� حتى بداية الت�سعينيات كان الن�سيج ال�سناعي 
يتمثل اأ�سا�سا يف القطاع العمومي، حيث كان ميثل 
80 % من جمموع املوؤ�س�سات، اأما القطاع اخلا�ض 
جمموع  م��ن  قليلة  بن�سبة  اإال  مم��ث��ال  ي��ك��ن  ف��ل��م 

املوؤ�س�سات ال�سناعية.
 غري اأن االإ�سالحات ال�تي قامت بها اجلزائر 
اإعادة الهيكلة ال�سناعية �سمحت باإعادة  اإطار  يف 
بالدور  واالعرتاف  اخلا�سة،  للموؤ�س�سات  االعتبار 
الهام الذي ميكن اأن تلعبه يف التنمية االقت�سادية 
القطاع  بروز  ذلك  نتيجة  كان  وقد  واالجتماعية، 
الو�سائل  كاإحدى  االإنتاجي  اجلهاز  �سمن  اخلا�ض 
الفر�سة  واإتاحة  للجهاز  اأعطت دفعة  التي  الهام�ة 

لتف�سيل اآليات ال�سوق، خا�سة واأن القطاع اخلا�ض 
متيزه اال�ستجابة ال�سريعة للظروف البيئية واالإدارة 
املثلى التي تعتمد على تقليل التكلفة واحلفاظ على 

اجلودة.
برتاجع  الوطني  االقت�ساد  هيكل  تغري  فقد   
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض،  ال��ع��ام وب���روز  ال��ق��ط��اع  مكانة 
ال�سناعي  القطاع  على  الرهان  اأ�سبح  وبالتايل 
اجلزائري اأحد اخليارات اال�سرتاتيجية لالن�سمام 
ال��ن��ظ��ام  واإىل  خ��ا���س��ة،  ال��دول��ي��ة  االأ����س���وق  اإىل 
ميثل  وه��ذا  ع��ام��ة،  اجل��دي��د  العاملي  االقت�سادي 
اجلزائرية  ال�سناعية  للموؤ�س�سات  كبريا  حتديا 
حميطها  متغريات  مع  تتاأقلم  اأن  عليها  البد  التي 
ال�سريعة واملتتالية، وذلك بتاأهيلها لتح�سني موقعها 
حميطها  وتاأهيل  التناف�سي،  االقت�ساد  اإط��ار  يف 
االإداري والعن�سر الب�سري، وبدعم البنية التحتية 
وزيادة االإنفاق على البحوث والتطوير وغريها من 

ال�سيا�سات االقت�سادية املتبعة.
و�سمن هذا االإطار �سطرنا يف قطاعنا الوزاري 
ن�سيج  وتنمية  و  ودعم  بتنظيم  ت�سمح  ا�سرتاتيجية 
وتطوير  خلق  امل�سغرة.  املوؤ�س�سات  من  اقت�سادي 
الن�ساطات.  قطاعات  ح�سب  لالأعمال  بيئية  نظم 
حتديد رواد للنظم البيئية لالأعمال )من املتعاملني 
االقت�ساديني الرائدين(. دمج املوؤ�س�سات امل�سغرة 
التي تعاين من �سعوبات داخل هذه النظم البيئية.
ال�سهر على ت�سجيع املوؤ�س�سات امل�سغرة لتتنظم 
القيمة  �سل�سلة  بخلق  ت�سمح  جتمعات  �سكل  يف 

املتكاملة التي متول النظام البيئي لالأعمال.
لالأعمال،  البيئية  النظم  ن�سر  واإع���ادة  خلق 
االأعمال  وفر�ض  الن�ساطات،  خريطة  على  بناء 
املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل�سجلة  واالح��ت��ي��اج��ات 

واملحددة من طرف اجلهات الفاعلة.
� ما هي اآفاق التعاون بني وزارتكم والوزارات 

بالدول العربية؟ وهل ميكن تطويرها؟
اأهمية  يكت�سي  العربية،  ال��دول  مع  التعاون   �
قطاعنا  اإ�سرتاتيجية  لنا يف �سمن  بالن�سبة  كبرية 
من  العديد  م��ع  مبباحثات  قمنا  حيث  ال����وزاري 
الدول العربية كليبيا وموريتانيا وقطر وغريها من 
اأجل درا�سة �سبل تعزيز التعاون الثنائي يف جمال 

املقاوالتية واملوؤ�س�سات امل�سغرة.
اأجل  من  متقدمة  حم��ادث��ات  يف  حاليا  ونحن 
من  باال�ستفادة  ل�سبابنا  ت�سمح  تعاون  اأط��ر  خلق 
مع  الثنائي  التعاون  يتيحها  التي  االأعمال  فر�ض 

هذه البلدان ال�سقيقة.
�شبل  لتعزيز  ا�شرتاتيجية  بو�شع  قمتم  هل   �
التعاون بني اجلزائر واخلارج، ويف حال وجودها، 

ما هو الهدف منها؟ 
عليها  يعمل  التي  التدابري  هذه  اأهم  بني  من   �
املنتجة  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  مرافقة  هي  قطاعنا 

السياسة
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�سنواٌت طويلة من الدمار والدماء حلت بثلة من بلدان عربية، �سهدت نزاعات وحروبًا 
بالوكالة على اأرا�سيها.

واإن كان املجتمع الدويل قد نظر خاللها اإىل احلجر املتناثر واالآثار املهّدمة م�سدومًا، 
وللدماء املراقة مفجوعًا، وللعجز عن اآليات التدخل االإن�ساين م�ستاء وحمبطًا، فاإنه رمّبا 
غفَل من �سّدة وقعها عن النظر باالهتمام املطلوب نحو االإن�سان املتبقي على قيد احلياة، 

الجئًا اأو نازحًا اأو معاقًا.
ال�سوريون مثااًل

نتحّدث هنا خ�سو�سًا عن م�سهد رمّبا هو االأكرث ماأ�ساوية على م�ستوى العامل يف العقود 
االأخرية، فقد اأ�سفرت الكوارث واحلروب يف �سورية خالل نحو ع�سر �سنوات عن دمار طال 
اأكرث من ثالثة اأرباع احلا�سرة العمرانية والبنى التحتية.  ف�ساًل عن اأكرث من 12 مليون 

منكوب ج�سديًا اأو نف�سيًا.
ال�سورة قامتة ...ولكن!

ال�سورة قامتة جدًا، لكّننا نتمّنى - رغم �سوداويّتها وكاآبتها � اأن ت�سكَل يف قادمات االأيام 
اأف�سَل حمّر�ض لنقلة تنموية جديدة لهذا البلد العريق، الذي �سبق واأن مّثل لقرون وعهود 
طويلة �سبقت، مركز ثقل �سيا�سي وح�ساري الأمم امتدت اأطرافها من بالد الهند وال�سني 

اأقا�سي ال�سرق، اإىل االأندل�ض اأقا�سي الغرب.
وقٍت  ينتظروا مزيدًا من  ال�سوريني مل  اأن  بدا  االأي��ام...  القادم من  ويف احلديث عن 
هو زائد اأ�ساًل، فبادروا للملمة جراحهم وعاودوا بنف�سهم جتميع قواهم املحطمة و�سحذ 
معنوياتهم املنهارة، ليبا�سروا خطواتهم من جديد. م�سّرين على اإعادة ر�سم م�سروع جيل 

ع�سري متطور يعيد اأجماد وطنهم - واإن بعد حني- من رحم النكبات!
مناذج م�سرقة

نتابع منذ �سنوات - وال نزال- يف و�سائل االإعالم، ومبعدالت منو مثرية، اأخبار مئات 
واللغات،  الثقافات  فروق  رغم  اللجوء،  بلدان  يف  املراتب  اأعلى  ونالت  تفّوقت  عقوٍل  من 
واآخرين عّززوا اأقدامهم وتناف�سيتهم ب�سناعاتهم احلرفية ومهنهم املتعددة �سمن باقة 
ومتطلبات  القوانني  اختالف  رغم  االأعمال،  وعامل  بالتناف�سية  تعج  عاملية  عوا�سم  من 

االأ�سواق.
ق�س�ض يزيد من اأهمية عنا�سر الت�سويق فيها اأن بع�سًا من اأبطالها هم ذاتهم ممن 

فقد اأفرادًا من عائلته، واقتلع من وطنه، حاماًل اآثار ال�سدمة ونك�ساتها.
وكاأن حالهم يقول دع االأّيام تفعل ما ت�ساء فما حلوادث الّدنيا بقاء، وكن رجاًل على 

االأهوال �سلبًا،  و�سيمك كربياء واإباء. 

أ.هاني المالذي 

ضحايا 
نكبات... 

بوارق أمل

رأي

كاتب واإعالمي عربي

االأ�سواق  وول��وج  العامل  على  لالنفتاح  ت�سعى  التي 
ومرافقة  عمل  برنامج  اإع��داد  خالل  من  الدولية 

يهدف اإىل حتقيق االأهداف التالية:
م�ساعدة ومرافقة املوؤ�س�سات امل�سغرة املنتجة 
امل�ساهمة  اأجل  من  للخارج  منتجاتها  ت�سدير  يف 
املنتج  ت�سدير  لت�سجيع  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  يف 
خارج  الوطنية  ال�سادرات  وتعزيز  وتنويع  املحلي 

املحروقات.
التمويل الدولية املوجهة  اال�ستفادة من برامج 
لل�سباب واأ�سحاب املوؤ�س�سات امل�سغرة خا�سة من 
طرف املوؤ�س�سات املالية الدولية التي ت�ساهم فيها 

بالدنا.
ال�����س��م��اح الأ���س��ح��اب امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��غ��رة 
باالحتكاك بنظرائهم يف الدول االأخرى واال�ستفادة 

من خرباتهم.
لل�سباب  ووطنية  دولية  تكوينية  دورات  تنظيم 

اأ�سحاب املقاوالت امل�سغرة يف املجاالت املطلوبة.
خ��ل��ق رواب����ط ع��م��ل م��ع امل��ج��م��وع��ات ال��دول��ي��ة 
املوؤ�س�سات  ملنتجات  ال��رتوي��ج  اأج��ل  من  املخت�سة 

امل�سغرة دوليا.
ت�سجيع اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة والغري 
بالدنا  يف  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  قطاع  يف  املبا�سرة 

وخلق �سراكات مع امل�ستثمرين االأجانب.
م�ساعدة املوؤ�س�سات امل�سغرة املنتجة يف معرفة 
لت�سدير  ومالئمتها  وم��دى  اخلارجية  االأ���س��واق 
اإع��داد درا���س��ات ج��دوى من  منتجاتها من خ��الل 

طرف خرباء يف املجال.
دم����ج امل�����س��دري��ن امل��ح��ل��ي��ني م���ن اأ���س��ح��اب 
امل���وؤ����س�������س���ات امل�����س��غ��رة يف ���س��ال���س��ل ال��ق��ي��م��ة 

.)global value chains( العاملية
امل�ساركة يف خمتلف املعار�ض الدولية واجلهوية 

ذات االأهمية.
� كلمة اأخرية خلتم هذا احلوار ال�شيق؟

يتطلب  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإن حتقيق   �
يتمتعون  ال��ذي  لل�سباب  فعال  اإ�سهام  بال�سرورة 
ل���الإب���داع يف كافة  ه��ائ��ل��ة  وق�����درات  ب��اإم��ك��ان��ات 
اأجل مواجهة التحديات االقت�سادية  املجاالت من 

واالجتماعية.
على  تعمل  الدولة  ف��اإن  الهدف  هذا  ولتحقيق 
للتنمية  وتطويره خدمة  االأع��م��ال  مناخ  حت�سني 
النجاح  ظروف  توفري  وكذا  الوطنية  االقت�سادية 
التكوين  ومعاهد  �سيما خريجي مراكز  ال  لل�سباب 

املهني واجلامعات اجلزائرية.
فال بد من تظافر جهود اجلميع من اأجل و�سع 
ال�سباب  ا�ستثمار  على  ت�ساعد  التي  البيئية  النظم 

وتطوير املقاوالتية.
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السياسة

أ.نسيم قبها

خيبة اأمل كبرية حملية وعربية ودولية، غطت 
على ردود االأفعال اإزاء قرار رئي�ض الوزراء اللبناين 
ت�سكيل  عن  ب��االإع��ت��ذار  احل��ري��ري،  �سعد  املكّلف، 

احلكومة اللبنانية.
وك���ان احل��ري��ري ق��د اع��ت��ذر م��وؤخ��را وجم��ددا 
مي�سال  �سيا�سيا(،  )املحتجز  اللبناين  للرئي�ض 
كلمات  ج��اءت  حيث  احلكومة،  ت�سكيل  عن  ع��ون، 
وحم����ددة،  مقت�سبة،  امل��ك��ّل��ف  ال������وزراء  رئ��ي�����ض 
حول  عون  الرئي�ض  مع  م�ساورات  »اأجريت  وموؤملة: 
مع  نتفق  لن  اأننا  والوا�سح  احلكومية،  الت�سكيلة 
تاأليف  عن  اعتذاري  وقدمت  اجلمهورية،  رئي�ض 
احلكومة”.. قدمت اعتذاري عن ت�سكيل احلكومة 

واهلل يعني البلد«.”
وف��ور اع��ت��ذار احل��ري��ري، ع��اد �سعود ال��دوالر 
األف  الع�سرين  عتبة  فتخّطى  اجلنوين،  االأمريكي 
من  واح��د  يوم  بعد  الواحد،  للدوالر  لبنانية  لرية 
 23 اإىل  و�سل  يومني  وبعد  ال�ساخب،   االإع��ت��ذار 
�سيء  بكل  دفع  ما  وهو  الواحد،  للدوالر  لرية  األف 
هاجم  البع�ض  اأن  حتى  اجل��ن��ون،  نحو  لبنان  يف 
امل��ط��اع��م، وك�سر واج��ه��ات امل��ح��الت، والح���ت يف 
االأفق موؤ�سرات فو�سى، ميكن اأال تتوقف عند حدود 
لبنان، وتتجاوزه اإىل اجلوار العربي باأ�سره باعتبار 

اأن بالد االأرز بوابة ال�سرق االأو�سط. 
جان  الفرن�سي،  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  دول��ي��ًا، 
اإيف لو دريان، اإن زعماء لبنان فيما يبدو عاجزون 
واعترب  فيها،  ت�سببوا  التي  لالأزمة  حل  اإيجاد  عن 
اأنتوين بلينكن، اعتذار  وزير اخلارجية االأمريكي، 

ال�سعب  الآم���ال  خميبًا  اآخ���ر  »ت��ط��ورًا  احل��ري��ري، 
لهيئة  اخلا�سة  املن�ّسقة  اأعربت  بينما  اللبناين«، 
عن  فرونت�سكا،  ي��وان��ا  لبنان،  يف  املتحدة  االأمم 
اتفاق  اإىل  التو�سل  لبنان  قادة  قدرة  لعدم  اأ�سفها 
ملواجهة  عاجلة  ب�سورة  احلكومة  ت�سكيل  ح��ول 
املمثل  ع��رّب  كما  ال��ب��الد.  ت��واج��ه  التي  التحديات 
االحت��اد  يف  اخلارجية  وال�سيا�سة  لالأمن  االأع��ل��ى 
ت�سكيل  لف�سل  اأ�سفه  بوريل، عن  االأوروبي، جوزيب 
يف  ال�سيا�سيني  القادة  حمّماًل  اللبنانية،  احلكومة 
لبنان م�سوؤولية ت�سكيل احلكومة ب�سكل عاجل، واأّكد 
على اأن »توقيع اتفاق مع �سندوق النقد الدويل يعّد 

عاماًل اأ�سا�سيًا الإنقاذ لبنان من االنهيار«.
كذلك اأعربت اخلارجية الرو�سية، يف ت�سريح 
لعدم  اأ�سفها  عن  يوليو،   16 اجلمعة  لها،  ر�سمي 
مت��ك��ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��ل��ب��ن��اين امل��ك��ّل��ف، �سعد 
احلريري، من التو�سل التفاق مع الرئي�ض مي�سال 
مهام  ت�سلمه  م��ن  اأ�سهر  ت�سعة  م��دار  على  ع��ون، 

ت�سكيل حكومة اخت�سا�سيني.
قناة  مع  مقابلة  يف  �سرح،  قد  احلريري  وك��ان 
”اجلديد” اللبنانية بعد �ساعات من اعتذاره عن 
ت�سكيل احلكومة، اأ�سباب اعتذاره، حيث قال اإنه مل 
عجزه  واأعلن  عون،  الرئي�ض  على  �سروطًا  يفر�ض 
رئي�ض  يريد  ال  بينما  للحكومة  ت�سكيلة  تقدمي  عن 

اجلمهورية اإعطاء الثقة لهذه احلكومة.
عن  حديث  اأي  احل��ري��ري  رف�ض  فقد  كذلك 
وقوف ال�سعودية وراء تعرّث ت�سكيل احلكومة، وقال 
اإن »امل�سكلة اأن مي�سال عون متحالف مع حزب اهلل، 

ومي�سال عون مرتاح على حاله، هذه هي امل�سكلة، 
اللي ما ي�سوفها اأعمى«.

رف�����ض احل���ري���ري ك��ذل��ك م���ا ت����ردد ع���ن اأن 
الرئي�ض،  ولقائه  مل�سر،  زيارته  بني  عالقة  هناك 
ت�سكيل  عن  اع��ت��ذاره  وب��ني  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 
احلكومة، حيث كان غر�ض الزيارة ا�ستجرار الغاز 
امل�سري عرب �سوريا، وهو ما متكن االأردنيون من 
ومناق�سة  به،  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإقناع 
ملف الغاز لتخفي�ض فاتورة الكهرباء عرب احلكومة 

اجلديدة، على الرغم من عدم رئا�سته لها.
رئا�سة  يف  االإع��الم��ي  املكتب  اأّك��د  جانبه،  من 
م��وع��دًا  �سيحدد  ع��ون  اأن  اللبنانية  اجلمهورية 

لال�ست�سارات النيابية امللزمة باأ�سرع وقت ممكن.
وي��وؤمل  اللبنانية  ال�ساحة  يف  ي��الح��ظ  م��ا  اإن 
ال�سيا�سية  القوى  بع�ض  تقاع�ض  هو  �سديد،  ب�سكل 
يف  ب��ارزًا  دورًا  تلعب  اأن  يجب  كان  والتي  املوؤثرة، 
 ،24 ال�  ال��وزراء  قائمة  بقبول  عون  الرئي�ض  اإقناع 
التي تقدم بها احلريري، وهم جميعًا اأخ�سائيون 
ال هدف لهم �سوى العمل ح�سرًا على اإخراج لبنان 
اأي  دون  واالجتماعية،  االقت�سادية  اأزمتها  من 

اأجندة �سيا�سية مرتبطة باأي من االأحزاب.
كان من املفرت�ض اأن حتظى مثل هذه احلكومة 
بتاأييد عربي ودويل وا�سع، حتى تبداأ عجلة االإنقاذ، 
التي تاأخرت كثريًا، يف الدوران. لكن رهانات عون 
على ت�سكيل حكومة حتمل لونًا اأو لونني لن تتحقق 
ت�سّكل  اأن  وي�ستحيل  احل��ايل،  الو�سع  ظ��روف  يف 

خمرجًا من االأزمة الراهنة.

لبنان على مائدة الخيبات:
قــــــــــــــــــــــــــــراءة فــــــــــــــي واقـــــــــــــــــــــــع مـــــصـــــطـــــنـــــع
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يف كل مو�سم انتخابي عراقي جديد ي�سهد البلد عودة اىل 
م�سل�سل العنف والتفجريات، وبعد عقدين من الزمن تقريبًا 
على احتالل العراق وجمئ هذه الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة 
الب�سيط  العراقي  امل��واط��ن  ب��داأ  االمريكية،  الدبابة  خلف 
اال�سالموية  باأحزابها  ال�سيا�سية  الطبقة  ه��ذه  ان  يعرف 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ف��ا���س��دة ه��ي م��ن حت���رك ادوات���ه���ا واذرع��ه��ا 
يذهب  والتي  والتفجري  احل��رق  باأعمال  للقيام  وجمرميها 
�سحيتها يف كل مرة الع�سرات بني �سهيد وجريح. ان الغاية 
والتعبئة  التح�سيد  هي  االرهابية  االعمال  لهذه  الرئي�سية 
اجلماهريية الطائفية للدخول اىل االنتخابات التي اقرتب 
الناخبني  قبل  من  عالية  م�ساركة  ن�سب  ولتحقيق  موعدها 
عن طريق تخويفهم بعودة )داع�ض( اأوال، وتخويفهم اي�سًا 
من �سيطرة جهات واحزاب مناوئة لهم على ال�سلطة ثانيًا. 
م�ستوى  اىل  ت�سل  ال  االرهابية  االعمال  هذه  ان  العلم  مع 
الت�سفيات واالغتياالت ال�سيا�سية بني قادة االحزاب والكتل 
وكاأن هنالك اتفاق �سمني فيما بينهم على عدم ا�ستهداف 
اتفقوا  الوقت  نف�ض  يف  ولكنهم  �سخ�سيًا،  االآخ��ر  احدهم 
قتال  العراقي  ال�سعب  دماء  يف  لتوغل  اياديهم  اطالق  على 
واملعتقالت  ال�سجون  يف  ق�سريا  وتغييبا  وتنكيال  وتفجريا 
ال�سرية التي يعّج بها العراق )اجلديد جدا(. كل هذا يجري 
امام جمتمع دويل �سامت يتفرج على فقدان امل العراقيني 
انطلقت  هنا  من  كرامتهم.  لهم  يحفظ  وط��ن  يف  بالعي�ض 
حملة )انهاء االإفالت من العقاب( لتكون �سرخة اأمل عراقية 
خال�سة يف وجه العامل، الإيجاد حل م�سرف لهذا البلد بعد 
قانونية  دون م�سوغات  �سريرة  دول  قبل  احتالله من  ان مت 
كل  اليوم  بعد.  فيما  بطالنها  ظهر  �سبهات  وب�سبب  تذكر 
ا�ستعادة  والعراقيني يف  العراق  مع  بالوقوف  العامل مطالب 
التي  الفا�سدة  الطغمة  هذه  يد  على  انتهكت  التي  كرامتهم 
اتت بها قوات االحتالل بعد 2003. فهل �سن�سهد املزيد من 
التفجريات يف العراق حتى يحني موعد االنتخابات املبكرة 

يف 10 ت�سرين اول / اكتوبر القادم؟

أ.هالل العبيدي

عودة 
التفجيرات 
الى العراق

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

وفريقه  مي�سال عون،  الرئي�ض،  يتعامل 
للقمار  ك�سالة  اللبنانية  االأزم��ة  امللف  مع 
نحو  �سعيًا  وتتزاحم  الرهانات،  فيها  تعلو 
بالتبعية  يعني  وال���ذي  االأع��ل��ى،  املك�سب 
خطورة اأعلى واأعلى. لكنه يف الوقت نف�سه 
امل�سهد  مع  يتعامل  وكاأنه  انطباعًا  يعطي 
اللبناين كرقعة �سطرجن تتحرك فيه القطع 
وفقًا لقواعد اللعبة ال�سيا�سية الرا�سخة، يف 
اإىل  ال  اللبناين  ال�سعب  فيه  يحتاج  ال  وقت 
القمار، وال اإىل ال�سطرجن، وال اإىل اأي لعبة 
اللعب،  اللبناين  ال�سعب  �ساأم  فقد  اأخ��رى. 
ماء،  وال  كهرباء،  فال  مبلغه.  ال�سيق  وبلغ 
الأي  اأف��ق  وال  حتتية،  بنية  وال  �سحة،  وال 
ركن من اأركان الدولة. الدولة اللبنانية يف 
األعاب �سيا�سية، تلك  اأي  خطر، وال حتتمل 
والتي  اجلميع،  اأم��ام  املاثلة  احلقيقة  هي 
لروؤيتها،  امل���راآة  يف  النظر  ع��ن  يعجزون 
املبادرة  ب��روح  معها  التعامل  عن  ناهيك 
واملح�سوبة.  امل�سوؤولة  ال�سيا�سية  واملباغتة 
للحل،  �سيا�سية  اإرادة  اإىل  لبنان  يحتاج 
ويحتاج  املاليل،  من  االإنعتاق  اإىل  ويحتاج 
ال�����س��ن��دوق، وخ���ارج  ت��ف��ك��ري خ����ارج  اإىل 
ح�ساب  مع  ولكن  البالية،  القدمية  االأط��ر 
كل املخاطر التي حتملها كل خطوة يف اأي 

اجتاه.
ق��راأت درا�سة قدمية حتمل  اأي��ام،  منذ 
عنوان “توقعات 2020 – ا�ست�سراف م�سري 
���س��ادرة  وال��ع��امل”  االإق��ل��ي��م  ق�سايا  الأب���رز 
وال��درا���س��ات  للفكر  امل�سري  امل��رك��ز  ع��ن 
الدكتور  حترير  من  وه��ي  اال�سرتاتيجية، 
املدير  اإ���س��راف  وحت��ت  علي،  حنفي  خالد 
وبا�ست�سارة  عكا�سة،  خالد  الدكتور  العام، 

اأكادميية من الدكتور عبد املنعم �سعيد.
درا���س��ة واف��ي��ة �سافية ع��ن ك��ل م��ا يهم 
ودولية،  اإقليمية  ق�سايا  من  العربي  العامل 
التيارات  لكل  وحم��ددة  وا�سحة  وخريطة 
على  بعيد  م��ن  اأو  ق��ري��ب  م��ن  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 
امل�����س��ه��د امل��ع��ق��د يف امل��ن��ط��ق��ة، م���ع و���س��ع 
اإليه  ت��وؤول  اأن  ميكن  ملا  وتوقعات  تو�سيات 
االأمور يف العام اجلديد. واالآن وقد مر على 
تقريبًا،  العام  ون�سف  عام  الدرا�سة  هذه 
وروؤي��ة  ق��درة  على  احلكم  باإمكاننا  اأ�سبح 
اإعداد هذه  املتخ�س�سني ممن �ساركوا يف 
الدرا�سة الكبرية )ن�سرت يف 91 �سفحة(. 
حدث،  قد  توقعوا  مما  كثريًا  واأن  خا�سة 
اأو�سوا به ال زال قيد الدرا�سة  وكثريًا مما 

التنفيذ،  حيز  يدخل  اأن  ونحلم  والتحليل، 
فيما يخ�ض ت�سامن البلدان العربية حتت 
لواء جامعة الدول العربية اأمام التحديات 
عاملنا  اأ�سبح  التي  الدولية،  وال�سراعات 

العربي م�سرحًا لتطوراتها
امل��ذك��ورة،  الدرا�سة  مثل  درا���س��ات  اإن 
اأحد االأقطار العربية، وال  والتي ن�سرت يف 
جميع  يف  م�سابهة  ك��وادر  وج��ود  يف  اأ�سك 
الو�سول  من  ميكننا  ما  العربية،  االأقطار 
على  اأكرب  وقدرة  واأ�سمل،  اأو�سع،  روؤى  اإىل 
ا�ست�سراف امل�ستقبل، والعمل ب�سيغة الفعل 
التكتيك،  �سئمنا  لقد  الفعل.  رد  مبنطق  ال 
العربي  والوطن  اال�سرتاتيجية،  اأوان  واآن 
ما  ك��ل  ميتلك  امل��ح��ي��ط  اإىل  اخل��ل��ي��ج  م��ن 
بارزة  قوة  املنطقة  لكي ت�سبح هذه  يلزمه 
يف العامل، حت�سب ح�سابها القوى العظمى، 

والتحالفات الدولية على اختالفها.
يف  ي�ستمر  ال  لبنان،  يف  يحدث  ما  اإن 
ويحدث يف  وينت�سر  بل ميتد  وح��ده،  لبنان 
اليوم  نحتاج  ونحن  باأ�سره،  العربي  العامل 
اجلامعة  ل��واء  حت��ت  بحثية  م��راك��ز  واالآن 
وت�����س��در  واح�����دة،  ل��غ��ة  تعتمد  ال��ع��رب��ي��ة، 
للقرارات  ملهمًا  م�سدرًا  لتكون  تو�سيات 
اال�سرتاتيجية التي تتخذها االأمة العربية. 
تو�سيات ت�سع يف �سدارة اأولوياتها م�سلحة 
املنطقة، و�سعوب املنطقة، ووحدة امل�سري، 
والديانات يف  واالأع��راق  الثقافات  ومتاهي 
املنطقة، وجتابه كل ال�سعوبات والتحديات 
الدول  التي متنع  الدولية،  العقوبات  وحتى 
العربية، على �سبيل املثال ال احل�سر، من 
م�ساعدة لبنان، بعيدًا عن االآليات الدولية، 
اللبنانية  االأزمة  اأي ربط ما بني  خوفًا من 
يلحق  اأن  ميكن  الذي  وال�سرر  وال�سورية، 
باأي جهة متد يد العون للبنان خارج اإطار 
اللبنانية  احلكومة  على  ال��دويل  التوافق 
اجلانب  اإىل  االل��ت��ف��ات  ودون  اجل��دي��دة، 
ال�سعب  معاناة  وهو  الق�سية،  من  الب�سري 
الوقت  يف  ذل��ك  يحدث  اللبناين.  العربي 
الذي ت�سارك الكثري من الدول العربية يف 
ق�سايا  مل�ساعدة  دولية  وموؤمترات  حمافل 
اآن  فهل  العربي.  عاملنا  عن  تكون  ما  اأبعد 
االأوان اأن ندرك نحن العرب اأهمية اإن�ساء 
مثل هذه املراكز، اأو تفعيل ما يعمل منها، 
خلدمة ق�سايا املنطقة حتت مظلة اجلامعة 

العربية؟ 
 كاتب وروائي فل�شطيني 
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تراجع عن قرار أم تقدم لألمام!!

عرب  خمتلفة  حمطات  بعدة  العربية،  الرتكية  العالقات  م��رت 
مع  العربي  اخلليج  دول  عالقات  ال�سيما  املا�سية،  واالأزمنة  الع�سور 
انقره، ما بني مد وجزر وهدوء وتوتر وبرود  اإىل حد القطيعة احيانا، 
طبعا ب�سبب ال�سيا�سات الرتكية املتقلبة املرتبطة بتغيري نهج و�سيا�سة 
الرتكية  اجلمهورية  يف  ال�سلطة  على  املتعاقبة  احلكومات  واإيدلوجية 
واأنظمة  لقوانني  تخ�سع  التي  االآن،  اإىل  الرتكية  الدولة  تاأ�سي�ض  منذ 
تلو  م��رة  ال�سلطة  يف  احلكم  وت��ب��ادل  لتدوير  اجلمهورية  د�ساتريها 
يتناف�سان  اللذان  الرتكيان  احلزبان  انتخابات  خالل   من  االأخ��رى، 
على مقاعد ال�سلطة واحلكم يف تركيا منذ عدة عقود، ما بني احلزب 

احلاكم واملعار�سة.
ومع توجهات واإيديولوجيات هذا احلزب اأو ذاك، تتغري ال�سيا�سات 
اأهوائها  ح�سب  واالأط���راف  ال��دول  مع  والتعامل  الرتكية  اخلارجية 
الرتكية  العالقة  دائما  جتد  لذلك  وتطلعاتها،  وم�ساحلها  وميولها 
لتلك  االأي��دي��ول��وج��ي  الفكر  بحكم  راك���دة،  وغ��ري  متحركة  العربية، 
انه يخدم  به وت�سن  وتعتقد  توؤمن  االأحزاب وعقائدها ومنهجها وما 

م�ساحلها.
االأيام، وهي  االإيجابية هذه  الرتكية  ال�سيا�سة  بتغيري  فوجئنا  وقد 
تتحدث بلغة العقل واملنطق والت�سامح واالنفتاح وال�سراحة والو�سوح 
جديدة  ت�سريحات  وهي  العربية،  الرتكية  العالقات  ترطيب  باإجتاه 
اخلارجية اجلديدة  و�سيا�ستها  الرتكية  االإدارة  توجه  تعك�ض  مريحة، 
املتزمتة  ال�سابقة  تراجع عن مواقفها  االآخر، وهل هو  واالنفتاح على 
العربية  ال��دول  مع  والت�سامح  والت�سالح  االنفتاح  نحو  تقدم  هو  اأم 
املتحدة  الواليات  يف  الرئا�سة  اإدارة  تغيري  بعد  ال�سيما  واخلليجية، 

االأمريكية اجلديدة؟
ت�سريحات تركية جديدة مفاجاأة، خ�سو�سا مع الدول االإقليمية 
وجمهورية  ال�سعودية  العربية  )اململكة  مثل  باملنطقة  حمورية  االأكرث 

م�سر العربية(، ورمبا اأدرك واأيقن �سانع القرار الرتكي انه البد من 
املعنية،  الدول  مع  والتفاهم  واللقاء  والت�سامح  والت�ساور  احلوار  لغة 
اأف�سل من احتواء االأفراد واجلماعات و االأحزاب، ل�سالح امل�سلحة 
اإقت�سادية و�سائقة مالية حادة،  اأزمة  تواجه  التي   و�سعبها،  الرتكية 
جائحة  ب�سبب  �سواء  ال��دوالر،  اأم��ام  الرتكية  العملة   تراجع   ب�سبب 
اأكرث من  اإ�ستثناء من  بدون  كله  بالعامل  ا�سرت  التي  اللعينة،  كورونا 
عام، اأم ب�سبب التدخالت اخلارجية من هنا وهناك، اأو ب�سبب عدم 
قبول وقناعة ال�سائح اخلليجي على القدوم اإىل  تركيا ب�سبب التوتر 
وبرود العالقات بني تركيا وبالده، وكذلك املقاطعة ال�سعبية للب�سائع 
الرتكية ب�سبب �سياتها اخلارجية ودعمها لبع�ض اجلماعات املعار�سة 
مل�سر ودول اخلليج العربية، مما �سكل �سدمة وردة فعل عند املواطن 
االأطراف  تخدم  ال  و�سيا�سة  ت�سرف  هكذا  اإزاء  واخلليجي  امل�سري 
باالقت�ساد  اأ�سر  اأي�سا  ورمبا  الغريب،  الت�سرف  هذا  من  املنزعجة 

الرتكي اأكرث من غريه.
ولهذا وجدت تركيا نف�سها باإنها تعالج هذا امللف املربك املت�سعب 
اأو و�ساطات، ورمبا   امل�سر، وتتعامل مع الدول مبا�سرة بدون حواجز 
العربية،  دول اخلليج  العربية  وخا�سة  الدول  مع  التعامل  اأن  اأدركت 
اآنية  الأغرا�ض  واجلماعات،  االأ�سخا�ض  مع  التعامل  من  بكثري  اأف�سل 
املدى  على  غريها  من  اأك��رث  الرتكية  ال�سيا�سة  ت�سر  رمب��ا  ووقتية، 
البعيد، ورمبا هذه اخلطوة اجلديدة رغبة متبادلة بني كل االأطراف 
التي كانت �سابقا متخا�سمة ومتنافرة وحمتقنة، وهذا ي�سب مل�سلحة 
ملاذا  وي�ستغربون،  املراقبني  من  الكثري  يالحظ  حيث  كلها،  املنطقة 
اأكرث  العربي  دول اخلليج  مع  اأكرث  ونتفاهم  وتتناغم  تندمج  ال  تركيا 
اإ�سالمية  اأن تركيا دولة  واإندماج، ال �سيما  و�سوحا و�سراحة ومرونة 
الذي هو  الواحد،  الدين  رابط  بدول اخلليج  يربطها  وموؤثرة،  كبرية 
اأقرب اإىل عقيدة واإنتماء ووالء �سعوب املنطقة اخلليجية من غريها؟!

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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ت�سريعية  انتخابات  واإج���راء  ال��ربمل��ان  ح��ل  يف 
�سهر جوان 2021 اختار فيها ال�سعب ممثليه يف 
املجل�ض ال�سعبي الوطني، وعلى غري املعتاد اأخذ 
الغرفة على  االأ�سد من مقاعد  االأحرار ن�سيب 
ح�ساب الت�سكيالت احلزبية الكربى التي كانت 
احلكومة  وعلى  الربملاين  التمثيل  على  ت�ستويل 

يف الع�سرين �سنة م�ست.
واإذا توقفنا عند اأوىل لبنات التغيري انطالقا 
من الد�ستور اإىل االنتخابات الت�سريعية وت�سكيل 
احلكومة اجلديدة والذي، وهو االأمر الذي يراه 
حمللون الطريق الدميقراطي ال�سليم فاإن حالة 
باجلزائر  الو�سع  متيز  التي  والهدوء  ال�سمت 
ترتيب  اإع��ادة  يف  ال�سلطة  نية  اإىل  ت�سري  اليوم 
البيت، والعمل على اإر�ساء اأكرب ن�سبة من دعاة 
جت�سيد  اجلزائريون  يرتقب  وباملوازاة  التغيري، 
املعي�سة مع  امليدان وحت�سني م�ستوى  الوعود يف 
ما تبقى لديهم من اأمل التجديد يف اجلمهورية 
االإ�سالح  خطوات  اأوىل  �ستنجح  فهل  الثانية، 

ال�سيا�سي يف اجلزائر؟
فرباير2019   22 انتفا�سة  اإىل  عدنا  واإذا 

التغيري  نحو  ثابتة  بخطى  اجل��زائ��ر  ت�سري 
حراك  ومطالب  ال�سعب  لطموحات  ا�ستجابة 
22 فرباير، وميكن القول اأن اجلزائريني قرروا 
م�سريهم بعد اإ�سقاط العهدة اخلام�سة للرئي�ض 
اأ�سبح  وبذلك  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سابق 
انتقادات  برغم  عليه،  يعلى  ال  ال�سعب  �سوت 
بعيدة  زالت  ال  ال�سلطة  اأن  ترى  التي  املعار�سة 
عن حتقيق مطالب ال�سعب يف ظل الو�سع غري 

املر�سي يف جميع القطاعات.
وم���ع ذل���ك ه��ن��اك خ��ط��وات واإجن������ازات ال 
عبد  املنتخب  الرئي�ض  بها  عزز  جتاهلها  ميكن 
النتفا�سة  الدميقراطي  امل�سار  تبون  املجيد 
ال�سعب  اأمام  بتعهداته  ووفى  املبارك،  احلراك 
االأوىل  اللبنات  بتج�سيد  وذل��ك  تن�سيبه  منذ 
اأبواب  فتح  اأجل  والتغيري من  االإ�سالح  ملخطط 

اجلمهورية الثانية.
باجلزائر  ال�سيا�سي  االإ���س��الح  ب���داأ  وق��د 
نوفمرب  يف  الد�ستور  تعديل  مب�سروع  اجلديدة 
احلا�سلة  ال��ت��ط��ورات  م�ستجدات  وف��ق   2020
ويعيد  ال�سعب  تطلعات  يخدم  ما  ووفق  بالبالد 
املختنقة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للممار�سة  احل��ي��اة 
الوثيقة  م�سروع  ومر  الزمن،  من  عقدين  طيلة 

الد�ستورية ب�سالم.
وب��ع��ده��ا م��ر امل�����س��ار اإىل ث��اين خ��ط��وة من 
خطوات برنامج رئي�ض اجلمهورية والتي متثلت 

بعد تعديل الدستور وحل الرلمان
هـــــــــــــــــــــل تــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــح اولــــــــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــطــــــــــــــوات 
االصــــــــــــــالح الـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر؟

أ.إنصاف سلسبيل

 �شحفية من اجلزائر

رفعها  ال��ت��ي  التغيري  مطالب  اأن  جن��د  ف��اإن��ن��ا 
جت��اوزت  التي  ال�سلمية  امل�سريات  يف  ال�سعب 
الوجوه  تنحية  على  اأ�سا�سا  ارت��ك��زت  ال�سنتني 
ال�سابقة للنظام بعد اإ�سقاطه، وذلك ما ح�سل 
املرحلة  قادة  وذكية من  �سل�سة  بالفعل بطريقة 
اآنذاك، ومن هنا  احلا�سمة من تاريخ اجلزائر 
نقول اأن ال�سعب كان يعي اأن ا�سا�ض التغيري يبداأ 
باإ�سالح حال الو�سع ال�سيا�سي وذلك ما راهن 

عليه احلراك.
يف  ال�سيا�سي  التغيري  م�سل�سل  ك��ان  واإذا 
الو�سع  ب�سبب  خطواته  ت��ع��رثت  ق��د  اجل��زائ��ر 
اأج��ل  ال���ذي  ك��ورون��ا  وب���اء  واج��ت��ي��اح  ال�سحي 
اأوىل  جت�سيد  ف���اإن  ال���دول  اأع��ظ��م  خمططات 
حلقاته يب�سر باأن القادم اأف�سل اإذا ما مت و�سع 
كل الربامج واالآليات واال�سرتاتيجيات ال�سارمة 
يف  الف�ساد  اأع�سا�ض  من  تبقى  ما  على  للق�ساء 
ال�سيا�سة واالإقت�ساد ويف كل القطاعات وحت�سني 
امل�ستوى املعي�سي للمواطن الب�سيط الذي يطمح 

اأن ت�سلح �سيا�سة تبون ما اأف�سده الدهر.
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السياسة

يوم  باري�ض  الفرن�سية،  العا�سمة  اإحت�سنت 
اجلمعة 23 متوز � يوليو 2021 املا�سي، يف مطعم 
كال  نظمه  تكرمييا  حفال  بال�سانزليزيه  »ليال« 
بفرن�سا  واالأب��ح��اث  ذرا للدرا�سات  مركز  م��ن 
ال�سحفيني  واإحت����اد  ال��ع��رب«  »ك���ل  وم��وؤ���س�����س��ة 
معايل  �سرف  على  اأوروب���ا،  يف  العرب  والكتاب 
�سلمان  ال�سيد  بفرن�سا  فل�سطني  دول��ة  �سفري 
الهريف مبنا�سبة اإنتهاء مهامه وعودته اىل اأر�ض 

فل�سطني.
وتراأ�ض حفل التكرمي اال�ستاذ على املرعبي، 
الذي رحب بال�سفري الهريف، واأكد على الوقوف 
وق�سيته  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اىل  الدائم 
الرتحيب  على  تناوب  ثم  وامل�سروعة،  العادلة 
واحلديث ال�سادة: هالل العبيدي وحممد زيتوين 
اأكدوا  الذين  ال�سافعي،  ور�سدي  املالذي  وهاين 
على دعمهم الكامل حلقوق ال�سعب الفل�سطيني.
تطرق  والغنية،  العديدة  مداخالته  خالل  و 
الطويلة  الن�سالية  جتربته  اىل  ال�سفري  ال�سيد 
باري�ض،  العا�سمة  يف  الدبلوما�سية  وح��ي��ات��ه 
ما  ق�سى  واأن��ه  فل�سطيني  �سفري  �سابع  باإعتباره 

لــــــــــــــــن نـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــازل عــــــــــــــــن حــــــــــقــــــــــوقــــــــــنــــــــــا الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
ــــة الــــــــــقــــــــــرن وخــــــــطــــــــة أبــــــــــراهــــــــــام ــقــ ــ ــفــ ــ ورفــــــــضــــــــنــــــــا صــ

في حديث هام للسفري الفلسطيين سلمان الهرفي:

يف  فل�سطني  لدولة  �سفريا  �سنوات  �ست  يقارب 
اإفريقيا و  باري�ض وقبلها �سنوات عدة يف جنوب 

تون�ض.
اأن  ع��ل��ى  ال��ه��ريف  �سلمان  ال�سيد  وح��ر���ض 
ع��دة  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة 
كانت  حيث  ال�ستينات،  نهاية  منذ  مكت�سبات 
طرف  من  جمهولة  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية 
طرف  من  ومتجاهلة  الفرن�سي،  العام  ال���راأي 

امل�سوؤولني الفرن�سيني. 
وخ�����الل ك���ل م���داخ���الت���ه، ك����ان ال�����س��ف��ري 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  على  يوؤكد  الفل�سطيني 
كل  من  متزايد  ب�سكل  والن�سرة  الدعم  تتلقى 
التي  الت�سفية  رغ��م حم��اوالت  ال��ع��امل،  اأرج���اء 
ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  ط���رف  م��ن  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���ض 

والواليات املتحدة.
وخطة  ال��ق��رن«  »ب�سفقة  �سمي  م��ا  اأن  كما 
ال�سعب  ط��رف  م��ن  بالرف�ض  قوبلت  اأب��راه��ام 
مببادئه  ت�سبته  ع��ن  اأب���ان  ال���ذي  الفل�سطيني 
املتمثلة  العادلة،  ق�سيته  عن  والدفاع  الرا�سخة 
يف بناء الدولة امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ض وحق 
العودة واإطالق �سراح اال�سرى، واأن هذا الت�سبع 

بالثوابت ظل را�سخا حتى عند الفل�سطينيني من 
اأقطار  عرب  ترعرع  الذي  والرابع  الثالث  اجليل 

العامل، يف اأمريكا الالتينية واأوروبا واأ�سرتاليا.
ول��ك��ن ب��ف�����س��ل ال��ن�����س��االت وال��ت�����س��ح��ي��ات 
وكذلك  الفل�سطينيون  قدمها  التي  اجل�سيمة 
االخ��وة  قدمه  ال��ذي  وال��دع��م  الت�سامن  بف�سل 
بفرن�سا  املقيمني  العرب  واحلقوقيني  املنا�سلني 
الفرن�سيني  املثقفني  بع�ض  دعم  بف�سل  وكذلك 
اأن  الفل�سطينيون  ا�ستطاع  احلية،  وال�سمائر 

ي�سمعوا �سوتهم من باري�ض. 
 1969 �سنة  اأن��ه  الفل�سطيني  ال�سفري  يقول 
واالإق�ساء،  الرف�ض  الفل�سطينيون  واجه  اأن  بعد 
 14 بالدائرة  املغرب  دار  يف  بهم  الرتحيب  مت 
بباري�ض رفقة اإخوانهم املغاربة الذين اعت�سموا 
اأول  على  يح�سلوا  اأن  ا�ستطاعوا  جانبهم  اىل 
مكتب لهم يف باري�ض حتول اىل ممثلية اأو �سفارة 

متثل منظمة التحرير الفل�سطينية.
اأنه  ال�سفري  ال�سيد  اأك��د  املغاربة  ذكر  وعلى 
مقاتال  �سابا  ك��ان  حني  حيا،  ظل  ما  ين�سى  لن 
يف جبهات القتال باجلوالن �سنة 1973، �ساهدا 
امليدان  مغادرة  يرف�ض  جريحا  مغربيا  جنديا 

كتب: أ.محمد زيتوني
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أ.أسامة األشقر 

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

اإكمال  اإثيوبيا عازمة على  فاإن  بعيد  كما كان متوقعًا منذ زمن 
اأو بدون اتفاق  باإتفاق  اإن كان ذلك  بناء �سد النه�سة وملئ خزانه 
للكهرباء،  اإثيوبيا  حاجة  هو  املعلن  االإثيوبي  فالهدف  م�سر،  مع 
70%  من ال�سعب االإثيوبي يعي�سون ظالم بال كهرباء،  فاأكرث من  
ال�سيا�سي  القرار  ل�سانعي  قلق  ي�سكل م�سدر  ال�ساغط  الأمر  وهذا 
يف اإثيوبيا وهذا االأمر معقول بل ومقبول من قبل خمتلف االأو�ساط 
بل  امل�سروع  هذا  يقلقها  التي  م�سر،  فيها  مبا  والدولية  االإقليمية 
ويهدد اال�ستقرار املائي فيها. فما بني اتفاقية العام 1929 واتفاقية 
العام 1959 حتاول اإثيوبيا تغري الوقائع واجناز اتفاقية تعرتف لها 
بح�سة خا�سة لها من مياه نهر النيل الذي تت�سكل %80 من منابعه 
اأخرى،  باملياه مقارنة مع م�سر ودول  ن�سبيًا  الغني   البلد  من هذا 
فاإثيوبيا متتلك عدة اأنهار غري نهر النيل االأزرق والتي ت�ستطيع من 
خاللها �سد حاجتها من املياه والكهرباء وهذا هو االأمر منطقي اإذا 
ما كانت الق�سية تتعلق باملياه اأو الكهرباء، اإال اأن الق�سية اأعمق من 
ذلك بكثري فاإثيوبيا اخلارجة من اال�ستعمار والفو�سى حتاول اإعادة 
التي  الدولة  فهذه  ال�سعد،  اأوراقها من جديد على خمتلف  ترتيب 
من  �سا�سعة  مب�ساحة  وحتتفظ  ن�سمة  مليون  مئة  من  اأكرث  ي�سكنها 
االأرا�سي ترى بنف�سها مناف�سًا حقيقيًا لدور م�سر التاريخي بالقارة 
اأخذ  فعاًل  ا�ستطاعت  وقد  االإفريقي،  بال�سمال  �سيما  وال  االإفريقية 
املا�سية  �سنوات  بالع�سر  الدويل  االهتمام  من  بها  باأ�ض  ال  م�ساحة 
االأمر الذي يوؤكد اإ�سرتاتيجيتها الهادفة لتثبيت موقعها كقوة اإقليمية 
فاعلة. اأي�سًا من الناحية الفنية فهي ترى اأن ال حق مل�سر اأن حتتكر 
55.5 مليار مرت مكعب من مياه نهر النيل لها وحدها، لذلك ت�سعى 
على   تتح�سل  التي  وال�سودان  م�سر  مع  احل�سة  هذه  تتقا�سم  الأن 
العام  اتفاقية  على   بناءًا  النهر  مياه  من  مكعب  مرت  مليار   18.5
اال�سرتاتيجي  البعد  ياأتي  هنا  من  وال�����س��ودان.  م�سر  بني   1959
منها  االأه��داف  من  جمموعة  حتقق  بذلك  فهي  االإثيوبي  للم�سعى 
ما  ومنها  الكهرباء  مولدات  واإن�ساء  املائي  باالأمان  عالقة  له  ما 
ال�سمال  يف  اجليوا�سرتاتيجي  اإثيوبيا  مبوقع  عالقة  له  �سيا�سي  هو 
املخاوف  منطلق  ياأتي  هنا  من  ككل.  ال�سمراء  والقارة  االإفريقي 
ب�سكل حقيقي  للمحا�سرة  تتعر�ض  الأن م�ساحلها  املحقة  امل�سرية 
االأمر الذي يدفعها حلث اخلطى باجتاه اإجبار اإثيوبيا على حتجيم 

طموحاتها املتعاظمة.

وجهة نظر 
حول أزمة 

سد النهضة 
اإلثيوبي

وي�سرخ اأريد اأن اأ�ست�سهد على هذه االأر�ض.
وتطرق معايل ال�سفري اىل عدة ق�سايا مثرية تهم فل�سطني ومن �سمنها اأن 
اإ�سرائيل كانت تتعامل برف�ض وق�ساوة مع كل التيارات ال�سيا�سية الفل�سطينية 
مع احلزب  وا�سح  ب�سكل  تت�ساهل  كانت  الذي  بالوقت  التحرير،  ومع منظمة 

ال�سيوعي وحركة االأخوان امل�سلمني، وت�سمح لهم بالتحرك والن�ساط!!
ويف �سياق ح�سري ومثري جدا، جاء على ل�سانه اأن الفل�سطينيني هم من 
الفل�سطيني  ال�سعب  ظهر  يف  حتبك  كانت  التي  اخلطرية  ال�سفقة  ف�سحوا 
وقواه احلية، بني الرئي�ض امل�سري حممد مر�سي واإ�سرائيل، وهي بناء دويلة 
فل�سطينية يف �سيناء امل�سرية وقطاع غزة ومن ثم ت�سفية الق�سية الفل�سطينية 

نهائيا.
نهاية  �سي�سكل  ونتانياهو،  ترامب  دونالد  ذهاب  هل  �سوؤال،  على  اإجابة  و 
يتعلق  ال  االأمر  اأن  الفل�سطيني،  الديبلوما�سي  اأكد  القرن،  ب�سفقة  �سميت  ما 
اأن كل  بايدن، بل  اأو  اأو ترامب  اأو احلزب الدميقراطي،  باحلزب اجلمهوري 
الدولة  وتوجيه  تخطيط  من  هي  االو�سط،  ال�سرق  يف  االمريكية  ال�سيا�سات 
العميقة االمريكية التي تبني �سيا�ساتها ح�سب طبيعة موازين القوى الدولية 

وح�سب م�ساحلها.
ال�سفري  اأع��رب  الفل�سطينية،  وال�سلطة  التحرير  منظمة  يخ�ض  وفيما 
الفل�سطيني البارز عن تفاوؤله بامل�ستقبل وت�سبت ال�سعب الفل�سطيني مبوؤ�س�ساته 

الوطنية وق�سيته العادلة.
ويف ختام الدعوة قام االأ�ستاذ هاين املالذي بتقليد ال�سفري ميدالية باإ�سم 
موؤ�س�سة »كل العرب«، تاله االأ�ستاذ هالل العبيدي بتقليده ميدالية باإ�سم اإحتاد 
االأ�ستاذ  لل�سفري  قلدها  ميدالية  ثم  اأوروب��ا،  يف  العرب  والكتاب  ال�سحفيني 
حممد زيتوين با�سم مركز ذرا للدرا�سات واالأبحاث بفرن�سا، وبعدها قدم له 
االأ�ستاذ ر�سدي ال�سافعي �سهادة �سكر وتقدير باإ�سم اجلهات الثالث، واإختتمت 

بدرع تكرميي قدمه لل�سفري االأ�ستاذ علي املرعبي.
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االقتصاد

من  املن�سي  اجلزء  ذلك  اال�سكندرونة  لواء   
اىل  �سمه  مت  ال�سوري  العربي  القطر  ارا���س��ي 
تركيا بالتواطوؤ مع فرن�سا يف العام 1939 والتي 
تق�سيمات  مبوجب  �سوريا  حتتل  اآن���ذاك  كانت 
ال�ساحل  كامل  تت�سمن  التي  بيكو،   � �سايك�ض 
االإدارة  مناطق  �سمن  يكون  ال�سمايل  ال�سوري 
ان  بعد  اللواء  اأرا�سي  ذلك  يف  مبا  الفرن�سية، 
دخلت فرن�سا كدولة منتدبة حيث مينعها �سك 

أ.د. غسان الطالب

التنازل ع��ن اي ج��زء م��ن االرا���س��ي  االن��ت��داب 
االن��ت��داب  حكومة  ان  اإال  ك���ان،  الأي  ال�����س��وري��ة 
والأ�سباب خا�سة مب�ساحلها ومبوجب اتفاقيات 
والبالغ  اللواء  ارا�سي  عن  التنازل  مت  م�سبوهة 
وك��ان  م��رب��ع،  كيلومرت   )4800( ال  م�ساحته 
حلب  والي��ة  يتبع  العثماين  احلكم  اثناء  اللواء 
�سوري(  عربي  ب��اأن��ه  عثماين  اع���رتاف  )وه���ذا 
لواء  فيها  ال�سورية مبا  الدولة  ان�سمت  ان  وبعد 
يف  املتحدة  االأمم  لع�سبة  اآن��ذاك  اال�سكندرونة 
االأمم  ع�سبة  لدى  تركيا  احتجت   1936 العام 
ال�سورية  االرا����س���ي  �سمن  ال��ل��واء  ب��ق��اء  ع��ل��ى 
فرن�سا  من  بتواطوؤ  ال��ل��واء  باإ�ستقالل  وطالبت 
1939 نظم الفرن�سيني  دولة االنتداب، ويف عام 
ا�ستفتاء بني �سكان اللواء حول ان�سمامه لرتكيا 
حيث اغلبية ال�سكان من العرب مع وجود بع�ض 
االقليات غري املوؤثرة ت�سكن اللواء منهم االتراك 
اال�ستفتاء  ال��ع��رب  فقاطع  واالأرم����ن،  واالك���راد 
مبوجب  ال��ت��اآم��ري��ة  فرن�سا  ب��ن��واي��ا  لقناعتهم 
ل��الأت��راك  �سمحت  حيث  االت����راك،  م��ع  �سفقة 
وكانت  باأ�سواتهم،  ب���االإدالء  ال��ل��واء  خ��ارج  من 
ل�سالح  العرب  مقاطعة  مع  حم�سومة  النتيجة 

اىل  اللواء  ب�سم  ر�سميا  اعلن  بعدها  االت��راك، 
رافقها  دول��ي��ة  ال��رتك��ي��ة يف ظ���روف  االأرا����س���ي 
العامل  كان  الثانية حيث  العاملية  اندالع احلرب 
ي�سمى  ما  انهيار  ثم  العاملية  باحلرب  من�سغال 
ذلك  بعد  ال��ل��واء  ا�سم  وا�سبح  االأمم،  ع�سبة 
احلادية  الرتكية  املحافظة  هاتاي«،  »حمافظة 
والثمانني، ومما ال�سك فيه ان ال�سلوك الفرن�سي 
هذا والذي و�سف باملوؤامرة كان خمالفا ل�سك 
باحرتام  املنتدبة  الدولة  يلزم  ال��ذي  االنتداب 
اما  عليه،  واحلفاظ  اإليها  املُوكلة  البالد  ِوحدة 
الت�سرف  ه��ذا  وراء  م��ن  الفرن�سية  ال��دواف��ع 
يف  فرن�سا  خارجية  وزي��ر  يف�سره  اال�ستعماري 
 )1939  –  1938( بونيت«،  »جورج  الفرتة   تلك 
يف مذكراته بالقول: »كانت احلكومة الربيطانية 
االأح��الف،  من  �سل�سلة  الإن�ساء  جاهدة  حت��اول 
ال�سوفيتي  واالحت���اد  وفرن�سا  بريطانيا  ت�سمل 
يف  راغبتني  وفرن�سا  بريطانيا  وكانت  وتركيا، 
الو�سول اإىل اتفاقية مع تركيا، ولكن تركيا كانت 
ترف�ض ُكل اتفاق مع فرن�سا ما مل توافق على �سم 
خيوط  حيكت  كيف  لنا  يت�سح  وهنا  »ه��ات��اي«، 
املوؤامرة بني فرن�سا وتركيا، حيث ان�سمت تركيا 

لواء االسكندرونة     الجوهرة  المنسية
واالقـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاد الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــوب
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

احللفاء  �سّف  اإىل  الفرن�سي  ال�سخاء  هذا  بعد 
مبا�سرة  بعدها  الثانية،  العاملية  احل���رب  يف 
عمدت تركيا اىل �سيا�سة الترتيك، مثل الن�سخة 
املغرب  يف  مار�سته  الذي  لال�ستعمار  الفرن�سية 
العربي، حيث قامت تركيا بفر�ض اللغة الرتكية 
فمنعتهم  ال��ل��واء  اأب��ن��اء  على  الرتكية  والقومية 
العامة  االأم��اك��ن  يف  العربية  باللغة  التكلم  من 
�سدهم  ومار�ست  ال�سوارع  وحتى  املدار�ض  ويف 
عربي  جيل  اأتى  اأن  اإىل  ال�سديد  القمع  �سيا�سة 
االآذان  عليهم  وفر�ست  اأب��دا،  العربية  يعرف  ال 
العرب  تهجري  اىل  جل���اأت  ث��م  الرتكية  باللغة 
االأ�سليني  اهله  م��ن  ال��ل��واء  الأف���راغ  �سوريا  اىل 
ام��الك  على  يدها  و�سعت  ذل��ك  بعد  ال��ع��رب، 
نف�ض  متاما  تع�سفية  بقرارات  املهجرين  العرب 
ممار�سة نظام طهران مع عرب االحواز والكيان 
فل�سطني. يف  اهلنا  م��ع  الغا�سب  ال�سهيوين 
       يقع لواء اال�سكندرونة يف اق�سى �سمال 
ال�����س��رق واجل��ن��وب  م��ن  ويت�سل  ���س��وري��ا  غ��رب 
اجلنوب  ومن  وحلب  اإدلب  مبحافظتي  ال�سرقي 
ال�����س��م��ال مبحافظة  وم���ن  ال��الذق��ي��ة،  مب��دي��ن��ة 
 4800 م�ساحته  تبلغ  ال��رتك��ي��ة  ع��ن��ت��اب  غ���ازي 
خمتلفة  ت�ساري�ض  من  ويتكون  مربع،  كيلومرت 
جباله  واأ���س��ه��ر  اجل��ب��ل��ي،  ال��ط��اب��ع  عليها  يغلب 
كما  مو�سى،  وجبل  والنفاخ  واالأق��رع  االأمانو�ض 
ومتر  العمق،  �سهل  اأهمها  خ�سبة  �سهوال  ي�سم 
وهو  وع��ف��ري��ن،  واالأ���س��ود  العا�سي  اأن��ه��ار  منه 
اأنطاكيا  ه��ي:  رئي�سية  م��دن  �ست  م��ن  يتكون 
واأوردو،  واإ�سكندرون،  املحافظة(،  )عا�سمة 
يبلغ  واأر�����س����وز،  وال�����س��وي��دي��ة،  وال��ري��ح��ان��ي��ة، 
ح�سب  ن�سمة  األ��ف��ا  و533  مليونًا  �سكانه   ع��دد 
العرب،  من  اغلبهم  الرتكية   2015 اح�سائيات 
      عرف لواء االأ�سكندرونة املحتل بخ�سوبة 
مادة  به  يوجد  حيث  الطبيعية  وث��روات��ه  ار�سه 
احلرير  اىل  ا�سافة  احلديد  وبوك�سيد  الكروم 

من  العديد  اىل  ا�سافة  وال��رخ��ام  ال�سخري 
الطبيعية  للرثوة  مهم  مكون  تعترب  التي  املعادن 
وال�سلب  احلديد  �سناعة  ازدهرت  لهذا  للواء، 
يف اللواء، ثم �سناعة الغزل والن�سيج باالإ�سافة 
ل�سناعة الفو�سفات والزيوت النباتية واالأعالف، 
واأهم ال�سناعات على االإطالق هي تكرير النفط 
اإىل  الرتكية  مر�سني  مدينة  من  نقله  يتم  الذي 
اأنابيب  خطوط  عرب  املحتلة  ا�سكندرونة  مدينة 
اأكرب  رابع  ا�سكندرونة  ميناء  يعد  حيث  خا�سة. 
الرتكية.  ال�سلطات  عليه  تعتمد  جت��اري  ميناء 
 وي�ستهر اللواء بنبات ال )ماكي maki( وي�سكل 
جزء مهم من الغابات الطبيعية يف املنطقة، كما 
تتكون غاباتها من اأ�سجار مثل البلوط، والزان، 
االإب��رة  اأ�سجار  مع  واجلميز،  احل��ور،  وقرانيا، 
اأمام  التي  النور  جبال  جانب  يف  العرعر،  مثل 
وال�سنوبر  االأحمر،  ال�سنوبر  وا�سجار  البحر، 
االإ���س��ك��ن��درون��ة  حت��ت��ل  ك��م��ا  واالأرز،  االأ����س���ود، 
والزيتون،  الربتقال،  زراعة  يف  متميزا   مركزا 
املنوعة  اخل�سروات  وزراع��ة  والقطن،  والعنب، 
ا�سافة اىل زراعة الفول ال�سوداين، واحلم�ض، 
وال���ع���د����ض، وال�����س��وف��ان، وال�����س��ع��ري وال��ق��م��ح.
للواء  البحرية  االهمية  ك��ذل��ك  وت��اأت��ي       
اال�سكندرونة من موقعه الهام على البحر االبي�ض 
ميناء  اهم  رابع  بوجود  كذلك  ويتميز  املتو�سط 
تعتمد عليه �سلطات االحتالل الرتكي حيث يلعب 
�سببا  كان  مما  التجارة،  عملية  يف  كبريا  دورا 

االإقت�سادية  املراكز  اه��م  من  املدينة  الإعتبار 
ان  بعد  املتو�سط  االبي�ض  البحر  على  تطل  التي 
اليوم،  �سوريا  ل�سمال  مهما  بحريا  منفذا  كان 
ايام  البحرية من  اكت�سبت املدينة اهميتها  وقد 
333 ق.م  عام  بناها يف  الذي  االأكرب  االإ�سكندر 
حركة  يف  كبرية  اأهمية  للمدينة  جعل   حيث   ،
ال�سواحل  على  اطاللتها  من  العاملية،  التجارة 
ال��ت��ي ت��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر االأب��ي�����ض امل��ت��و���س��ط.
      وال��ي��وم وب��ع��د مرور82 ع��ام��ا م��ن �سم 
الوجود  هل  نت�ساءل:  ان  حقنا  من  للواء،  تركيا 
الفرتة  �سوريا، يف  �سمايل  الرتكي يف  الع�سكري 
االأخرية، مقدمة لنفوذ طويل االأجل، على غرار 
احتاللهم للواء اال�سكندرونة عام 1939، والذي 
انتهى ب�سلخ اللواء كليا عن موطنه اال�سلي �سوريا 
العربية مع ما اتبعه من �سيا�سة الترتيك وتهجري 
خ��ارج  مناطق  اىل  اال�سليني  ال��ع��رب  ال�سكان 
االأح��واز  اليوم مع عرب  اي��ران  تفعل  اللواء كما 
ويعمل الكيان ال�سهيوين مع �سعبنا يف فل�سطني؟
  ورغ��م ق�سوة االحتالل ونهب خ��ريات هذا 
اللواء وما رافق ذلك من قمع ثقايف ولغوي ومتيز 
ب�سكل  ترتيكه  بهدف  تركيا،  جانب  من  عرقي 
من  االأغلبية  ي�سكلون  زالوا  ال  العرب  فاإن  كامل 
على  تركيا  فيه  تراهن  الذي  الوقت  يف  �سكانه، 
ان  وبعد  الوقت  م��رور  مع  الق�سية  هذه  �سقوط 
تتمكن من ترتيكه بالكامل ونهب جميع ثرواته، 
اميانهم  العرب،  ملواطنيه  ي�سجل  التاريخ  لكن 
االأر����ض  ل��ه��ذه  وبانتمائهم  بعروبتهم  ال��ق��وي 
كاهلهم.  ع��ن  االح��ت��الل  ي���زول  ان  م��ن  ب��د  وال 
املحتل  وق��اح��ة  م��ن  ال��ي��وم  ن��ح��ن  اي���ن  اذن 
بالد  على  بالكامل  نفوذه  ب�سط  الذي  االوروب��ي 
على  العزيز  اجل���زء  ه��ذا  عنها  و�سلخ  ال�سام 
امتنا، مبعنى اأن من ال ميلك قد منح ما ال ميلك 
ملن ال ي�ستحق، وللعلم ان لواء اال�سكندرونة كما 
االمة  ج�سد  عن  �سلختا  قد  االح��واز  ام��ارة  هي 
العربية من قبل االحتالل االجنليزي والفرن�سي 
وه��ذا  لفل�سطني  ال�����س��ه��ي��وين  االح���ت���الل  ق��ب��ل 
حميطها  م��ع  االم��ة  ا�سغال  خمطط  لنا  يف�سر 
فل�سطني. يف  ال�سهيوين  الكيان  لزرع  االقليمي 
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ال بد، ابتداًء، من حتديد دالة كلمة امل�ستقبل 
الواردة يف عنوان هذا املقال البحثي، �سيما واإن 
ا�ستخداماتها العربية ال تتماهى مع تلك املنت�سرة 
بني امل�س��تقبليني يف انحاء العامل. عربيا، ُتدرك 
ه��ذه الكلمة بدال��ة لغوية، اأي الزم��ان االآتي بعد 
احلا�سر، وال غري. وعلى الرغم من اأن امل�ستقبل 
ُيعد مو�سوعيا مبثابة احللقة االأخرية يف �سل�سلة 
اأبع��اد الزمان:)ما�س��ي، حا�سر، م�س��تقبل( االإ 
اأن اإدراك��ه باملعن��ى اللغ��وي فق��ط ُيع��د ناق�س��ا 

مفاهيميًا وح�ساريًا.
للكلم��ة  اللغ��وي  املعن��ى  الأن  ناق���ض،  فه��و 
م�س��بقا  حم��دد  معط��ى  امل�س��تقبل  اأن  يفرت���ض 
وال دخ��ل لالإن�س��ان يف �سناعت��ه على وف��ق روؤيته 
واإرادت��ه. ومث��ل ه��ذا الفه��م يتقاطع م��ع حقيقة 
اإنفت��اح امل�س��تقبل عل��ى �س��تى امل�س��اهد البديلة: 
املمكن��ة واملحتمل��ة واملرغ��وب فيه��ا، ف�سال عن 
اأن االإن�س��ان، كم��ا يفيد واقع الزم��ان املمتد اإىل 
ما قبل التاريخ، هو الذي ي�سنع امل�س��تقبل ولي�ض 
امل�س��تقبل هو الذي ي�سنع االإن�سان. ونحن نتبنى 

هذا املفهوم احل�ساري لكلمة امل�ستقبل.
مقالن��ا ه��ذا يعم��د اإىل االإجابة عن ال�س��وؤال 
املرك��زي املركب االآتي: ما خمرج��ات املعطيات 
الراهنة للواق��ع العربي؟ وما الذي يدفع بنا اإىل 
االإنحي��از اىل امل�س��تقبل ال��ذي نري��د وامل�س��اركة 
يف �سناعت��ه ابت��داًء من احلا�سر، وم��ا هي اأهم 

أ.د. مازن الرمضاني

الفوائد الناجمة عن مثل هذا االإنحياز؟
وبالق��در الذي يتعلق بال�س��طر االأول من هذا 
اأف�س��ت درا�س��اتنا الإحتم��االت تط��ور  ال�س��وؤال، 
احلا�سر العربي خالل زمان امل�ستقبل املتو�سط: 
عق��دان م��ن الزمان ابتداء من زم��ان احلا�سر، 
اإىل اأن��ه ق��د يق��رتن بثالث��ة م�س��اهد اأ�سا�س��ية: 
وم�س��هد  ال��رتدي احل�س��اري،  م�س��هد دميوم��ة 
وم�س��هد دميوم��ة  احل�س��اري،  االإرتق��اء  بداي��ة 
ال��رتدي وبداي��ة االإرتق��اء. وغن��ي عن الق��ول اأن 
كل م��ن ه��ذه امل�س��اهد ي�س��تند عل��ى خمرج��ات 
ثم��ة معطيات داخلية خ�سو�سا واأخرى خارجية 

داعمة لها، ل�سنا ب�سدد تناولها االآن.
امل�س��اهد  تتبل��ور  وحت��ى  ن��رى،  ذل��ك،  وم��ع 
االأخ��رى: الث��اين والثال��ث اأع��اله، م��ن املرج��ح 
مبعطي��ات  العرب��ي  الوط��ن  اإق��رتان  اإ�س��تمرار 
م�س��هد دميوم��ة الرتدي احل�س��اري خالل زمان 
امل�س��تقبل املتو�س��ط. فدميوم��ة ه��ذه املعطي��ات 
اإىل هذا الزمان هي التي �س��تجعل من امل�س��تقبل 
العرب��ي اإنعكا�س��ًا اإجتاهي��ا ملخرجاته��ا. وتتعدد 
الداخلي��ة  بنوعيه��ا  املعطي��ات  ه��ذه  وتتن��وع 
ب�س��دد  االآن  ل�س��نا  اأي�س��ا  والت��ي  واخلارجي��ة، 
الدخ��ول يف تفا�سيله��ا. ولك��ن، م��ع ذل��ك، نقول 
اأن دميومة خمرجات االإنك�ساف العربي الناجم 
عنه��ا �س��تف�سي اإىل بق��اء العرب خ��ارج �سناعة 

التاريخ، ولغري �ساحلهم بال�سرورة.

اإن ه��ذه االأرجحي��ة العالية �س��تف�سي بالقوى 
االإقليمية والعاملية اإىل توظيفها �سبيال ل�سناعة 
اإ�س��تعمار  يف  اإن  ل�ساحله��ا.  ولك��ن  م�س��تقبلنا 
امل�س��تقبل العرب��ي الناج��م ع��ن ه��ذا التوظي��ف 
تكمن اخل�س��ارة الكربى. لذا ُيعد م�سهد دميومة 
الرتدي العربي هو امل�س��هد املرغوب فيه من قبل 
ه��ذه الق��وى املعادي��ة لفك��رة وم�س��روع النهو�ض 
العرب��ي، الأن��ه، وبب�س��اطة، يحق��ق له��ا م�سال��ح 

من�سودة باأكالف لي�ست باهظة.
وبالق��در ال��ذي يتعل��ق بال�س��طر الث��اين م��ن 
اإىل  بن��ا  يدف��ع  ال��ذي  م��ا  اأي:  اأع��اله،  ال�س��وؤال 
االإنحي��از اإىل امل�س��تقبل ال��ذي نري��د وامل�س��اركة 
يف �سناعت��ه؟ وما ه��ي اأهم الفوائد الناجمة عن 
مثل هذا االإنحياز؟ نرى اأن الواقع العربي يفيد، 
يف اآن واحد، اأن اإنحيازنا نحن العرب للم�ستقبل 
حت��د منه ثمة كوابح، ولك��ن تدعمه باملقابل ثمة 

فر�ض مهمة.
فاأم��ا عن الكوابح، فه��ي تكمن يف خمرجات 
االإنت�س��ار الوا�س��ع للثقاف��ة املا�سوي��ة، اأو للتبعية 
وا�س��عة  عربي��ة  �س��رائح  داخ��ل  التاريخي��ة، 
االإنت�س��ار. فهذه ال�س��رائح تذهب اإىل �س��حب ما 
كان عل��ى م��ا هو كائ��ن وكذلك على ما �س��يكون. 
وم��ن ث��م روؤي��ة املا�سي مبثاب��ة البدي��ل للحا�سر 
وامل�س��تقبل. ومم��ا �س��اعد عل��ى ه��ذا االإنت�س��ار 
تاأث��ري مدخالت ثقافية متعددة تكمن يف العقلية 

العــلوم

مــــــــعــــــــطــــــــيــــــــات الـــــــــــــــواقـــــــــــــــع الــــــــعــــــــربــــــــي 
ــيــــاز إلـــــى الــمــســتــقــبــل وجــــــــدوى اإلنــــحــ
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ال�س��اعرية العربي��ة، واملبالغ��ة يف تقيي��م ت��راث 
املا�سي، ف�سال عن االأخ��ذ بالثنائيات املتقابلة. 
مبعن��ى ام��ا اأبي���ض اأو اأ�س��ود مث��ال، ناهي��ك عن 
التثقي��ف الدين��ي املتط��رف الذي يرف���ض فكرة 
اإ�ست�س��راف امل�س��تقبل بحج��ة اإن��ه ينط��وي عل��ى 
التع��دى عل��ى ال��ذات االإلهي��ة، علم��ا اأن الق��راآن 
الك��رمي مل��ئ باالآيات الكرمي��ة، الت��ي تدعو اإىل 
العمل من اأجل امل�ستقبل الدنيوي وكذلك ما بعد 

الدنيوي. 
وتدع��م خمرجات ه��ذه املدخ��الت الثقافية 
تاأث��ري خمرجات مدخالت علمية تكمن يف تاأثري 
عموم التخلف العلمي، واإنت�سار االأمية االأبجدية 
والتكنولوجية، ف�سال عن تراجع العقلية العلمية 
ل�سال��ح تل��ك غريالعلمي��ة باإنواعه��ا. اإن تاأث��ري 
هذه املدخالت و�س��واها اأي�سا اأف�ست، وكما قال 
املرحوم خري الدين ح�سيب، اإىل: »غياب الوعي 
بامل�س��تقبل عن ت�سوراتن��ا والتنظري ب�س��اأنه عن 

اإبداعنا«.
وغن��ي ع��ن الق��ول اأن اإ�س��قاط املا�س��ي على 
احلا�س��ر وامل�س��تقبل اإ�س��قاطا مطلق��ا و�س��امال 
يع��رب ع��ن روؤي��ة ال ت��درك اأن العامل يتغ��ري وعلى 
نح��ٍو غري م�س��بوق ومبخرج��ات جتعله غري ذلك 
ال��ذي كان. ه��ذا ه��و واق��ع عاملنا، ال��ذي تتطلب 
حتدياته��ا  م�س��توى  اإىل  نرتق��ي  اأن  معطيات��ه 
وفر�سه��ا. فغ��ري ذلك �س��نكون من اخلا�س��رين. 
كم��ا اأن ه��ذا االإ�س��قاط يع��رب ع��ن روؤي��ة ثقافية 

خاطئة.
فعل��ى الرغ��م م��ن اأن املا�س��ي ي�س��كل ج��زءًا 
ه��ذا  مث��ل  اأن  اإال  االإن�س��ان،  تاري��خ  م��ن  مهم��ًا 
االإ�س��قاط يف�س��ي بال�س��رورة اإىل روؤي��ة جمم��ل 
اأبع��اد الزم��ان وكاأنها  ت�س��توي جمازا والب�س��اط 
املمت��د ال��ذي ال يتح��رك وال يتم��وج، وم��ن ث��م 
اإدراك الزم��ان وكاأنه الزمان الراكد، وهو االأمر 
ال��ذي يتقاط��ع م��ع دينامي��ة عملية تغي��ري العامل 
وعالقته��ا الطردي��ة املوجبة مع حرك��ة التاريخ. 
وهنا لنتذكر اأن خمرجات هذه احلركة هي التي 
ت��وؤدي بالزمان اإىل اأن يكون متجددا وامل�س��تقبل 
بدائل متعددة يختار االن�سان منها ما يريد. لذا 
م��ن اخلطاأ العلمي روؤي��ة املا�سي وكاأنه هو الذي 
ي�سن��ع امل�س��تقبل. فحرك��ة الزم��ان املمت��دة اإىل 
االأم��ام توؤكد اإنها تتعامل مع معطيات ال �س��وابق 

ما�سوية لها.
بتل��ك  تق��رتن  فه��ي  الفر���ض،  ع��ن  واأم��ا 
املتغ��ريات العربي��ة، املرئي��ة وغري املرئي��ة، التي 
تعم��د اإىل مقاوم��ة اإخ��راج العرب م��ن التاريخ، 
وم��ن ثم ت�س��عى اإىل حتقي��ق التغيري املن�س��ود يف 
الواقع العربي ل�سالح امل�س��تقبل العربي االأف�سل 
تكم��ن ه��ذه  واملا�س��ي. وعندن��ا  م��ن احلا�س��ر 

املتغريات يف اربع جماميع، وكاالآتي:

العرب��ي �س��يبقى ما�سويًا. لذا نح��ن بحاجة اإىل 
ت�س��ويق ال��راأي امل�ساد، ال��ذي يوؤكد اأن االإن�س��ان 
عموم��ًا م�س��تقبليًا بفطرت��ه. والدلي��ل على ذلك 
اأن االإن�سان عمد، ومنذ زمان ما قبل احل�سارة، 
اإىل اإ�ست�س��راف امل�س��تقبل تبع��ًا لنوعي��ة تط��وره 
تط��ور  وبع��د  وامل��كان.  الزم��ان  يف  احل�س��اري 
متوا�سل، ا�س��تقر االإن�س��ان عل��ى االأخذ بالتفكري 
العلمي يف امل�س��تقبل ومبخرج��ات علمية وعملية 
ذات فائ��دة عالي��ة. له��ذا ينت�س��ر ه��ذا التفكري، 
ومن ث��م االإنحي��از للم�س��تقبل عامليًا. وتن�س��حب 
م�س��تقبلية االإن�س��ان اي�سا على االإن�س��ان العربي 
رغ��م اإنت�س��ارالثقافة املا�سوي��ة عربي��ًا ومن بني 

فوائد هذا االإنحيازاالآتي مثاًل:
اواًل، اإ�ست�سراف م�ساهد امل�ستقبل..

 لقد اأ�سحى الراأي يتفق على اأن اإ�ست�س��راف 
امل�ساهد املتعددة والبديلة للم�ستقبل هي الفائدة 
املبا�س��رة. وم��ن هن��ا يحر���ض ج��ل امل�س��تقبليني 
على ا�س��تخدام كلمة امل�ستقبل بدالة اجلمع بدال 
ع��ن اإ�س��تخدامها ب�سيغ��ة املفرد. وعل��ى الرغم 
م��ن اإنن��ا نتف��ق م��ع ه��ذا االإ�س��تخدام، االإ اإنن��ا 
ن��رى اأن االنحي��از اإىل امل�س��تقبل ال يف�س��ي اإىل 
جمرد اإ�ست�س��راف امل�س��اهد البديلة للم�س��تقبل، 

اأواًل: تاأثري ت�سارع عملية التحول الدميقراطي 
يف عدد من الدول العربية جراء ما يلي:

1 � تزايد عدد �س��كان املناطق احل�سرية، وال 
�س��يما العوا�س��م العربي��ة، وب�سمن ذل��ك تزايد 
ع��دد املتعلم��ني والعامل��ني يف خمتل��ف قطاعات 
االإنت��اج، ف�سال ع��ن ت�ساعد مطالب هذه الكتلة 
الب�س��رية، احل�سارية- املتعامة -العاملة، وذات 
العالق��ة بتاأم��ني م�س��اركتها ال�سيا�س��ية الفاعل��ة 
وم��ن  وحقيقي��ةن  �س��املة  اإ�سالح��ات  واإج��راء 
ث��م بداي��ة تبل��ور راأي ع��ام اأعم��ق وعي��ًا، واأك��رث 
اإ�س��تعدادًا للتاأثري اجل��اد يف اأمناط حركة �سناع 

القرار العرب ل�سالح تاأمني مطالبه.
2 � اإقرتان منط حياة �س��رائح عربية وا�س��عة 
برتاكم��ات ثم��ة حت��والت كمية وكيفي��ة حقيقية. 
وباالإ�ساف��ة اإىل اأن االإرت��داد ع��ن هذه التحوالت 
جعل��ت  كذل��ك  التحقي��ق،  يقب��ل  ال  ا�سح��ى 
خمرجات ه��ذه التحوالت مطال��ب اإعادة هيكلة 
الواقع العربي، �س��بياًل لتحقيق التغيري املن�سود، 

مطلبًا جماهريًا وا�سع االإنت�سار.
اإن تاأثريه��ذه املتغ��ريات و�س��واها ال ت�س��مح 
بقب��ول ال��راأي املتك��رر، والذي يفيد اأن االإن�س��ان 
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العــلوم

اال�ست�س��راف  ه��ذا  توظي��ف  اإىل  اأي�س��ا  واإمن��ا 
�س��بيال ل�سناع��ة امل�س��تقبل، وال�س��يما املرغ��وب 
في��ه. وبه��ذا ال�س��دد لنتذك��ر اأن العالق��ة ب��ني 
اإ�ست�س��راف امل�س��تقبل و�سناعته تتميز بتداخلها 
الط��ردي، مبعنى اأن اأجدى و�س��يلة الإ�ست�س��راف 
امل�س��تقبل تكم��ن يف �سناعته، واإن اأجدى و�س��يلة 

ل�سناعة امل�ستقبل  تكمن يف اإ�ست�سرافه.
ثانيًا، دعم عمليات التخطيط االإ�سرتاتيجي 

وتر�سيد عملية اإتخاذ القرار.
 يع��رب التخطيط واإتخ��اذ القرارعن عمليتني 
ذات غاي��ات خمتلفة. فبينما ُيق�سد بالتخطيط 
االإ�س��رتاتيجي، التدب��ر الرام��ي اإىل االإ�س��تعداد 
للم�س��تقبل ع��رب خط��ط مع��دة م�س��بقا حتقيق��ا 
الأه��داف مرغ��وب فيه��ا، يق��رتن اإتخ��اذ القرار 
باملفا�سل��ة الدقيقة بني العديد من البدائل ذات 
القيم��ة الواح��دة اأو املتقارب��ة، وم��ن ث��م اإختيار 
البدي��ل االأك��رث ق��درة على حتقي��ق املن�س��ود. اإن 
االإنحياز اإىل امل�س��تقبل يف�س��ي اإىل دعم كل من 
التخطي��ط االإ�س��رتاتيجي واإتخ��اذ الق��رار بتلك 
القاعدة املعرفية، التي يفرت�ض اأن ال  يتم اإعداد 
اخلطط و/اأو اإتخاذ القرار بدونها، وعلى ثالثة 

م�ستويات:
1 � تق��دمي حتليل علمي ب�س��اأن جل املتغريات 
املوؤثرة يف مو�سوع االإ�ست�س��راف واأثر تفاعالتها 

يف بلورة م�ساهد امل�ستقبل.
2 � بن��اء فر�سي��ات ب�س��اأن كيفي��ة تبل��ور هذه 
امل�س��اهد وم��ن ث��م اإخ�ساعه��ا للفح���ض بق�سد 
حتدي��د الفر���ض الت��ي تنطوي عليه��ان والكوابح  

التي حتول دونها.

3 � اإق��رتاح االإ�س��رتاتيجيات املالئمة، قريبة 
امل��دى، لالإنتق��ال به��ذه  اأو بعي��دة  اأو متو�س��طة 

امل�ساهد اإىل حيز التطبيق.
ثالثًا، احلد من �سدمة امل�ستقبل. 

غن��ي ع��ن الق��ول اأن الع��امل يتغري عل��ى نحٍو 
تغي��ري  عملي��ة  خمرج��ات  واأن  م�س��بوق،  غ��ري 
الع��امل تف�سي بال�سرورة اإىل اأن يكون م�س��تقبله 
عل��ى ق��در عال م��ن االإخت��الف عن ما�سي��ه. اإن 
ه��ذه العملي��ة تتطل��ب درج��ة عالي��ة م��ن الوعي 
واالإ�س��تعداد النف�س��ي لتقبل خمرجاتها ومن ثم 
امل�س��توى  اإىل  االإن�س��انية  باالإ�س��تجابة  االإرتق��اء 
ال��ذي ي�س��هل احل��د م��ن تفاق��م احلال��ة، الت��ي 
اأ�س��ماها امل�س��تقبلي االأمريك��ي امل�س��هور، الف��ني 
توفل��ر، )�سدمة امل�س��تقبل( وهي الت�س��مية التي 
موؤلفات��ه  الأح��د  العن��وان  توفل��ر مبثاب��ة  جعله��ا 
امل�س��هورة: �سدمة امل�س��تقبل. املتغريات يف عامل 

الغد، وال�سادر يف عام 1970.
امل�س��تقبل  ب�سدم��ة  اأري��د  ال�س��دد،  وبه��ذا 
التعب��ري عن حالة الت�س��تت والتم��زق التي يعاين 
منها االإن�سان جراء الفجوة املتزايدة بني �سرعة 
الع��امل م��ن جان��ب، وحمدودي��ة  تغي��ري  عملي��ة 
القدرة االإن�سانية على التكيف مع خمرجات هذه 
العملية من جانب اآخر. واالإنحياز اإىل امل�س��تقبل 
ُيعد ال�سبيل االأمثل للحد من تاأثري هذه الفجوة. 
وبه��ذا ال�س��دد يق��ول توفل��ر: »...)ل��و توافرن��ا 
على( �سورة وا�سحة للم�ستقبل، )فاإنها ميكن( 
اأن مت��د حا�سرن��ا بعدي��د م��ن الب�سائ��ر التي ال 
غن��ى عنه��ا. اإنن��ا �س��نواجه م�ساع��ب متزاي��دة 
يف فه��م م�س��كالتنا ال�س��خ�سية والعام��ة اإذا مل 

ن�ستعن بامل�ستقبل كاأداة للفهم واالإدراك...«.

ون��رى اأن م�سم��ون �سدم��ة امل�س��تقبل ال زال 
ناف��ذًا ونحن يف العقد الثاين من القرن احلادي 
والع�س��رين. ويوؤك��د ذل��ك امل�س��تقبلي االأمريكي، 
الذك��ي  اال�س��تعداد  جيم���ض كانت��ون، يف كتاب��ه 
للم�س��تقبل. اإذ يق��ول: »)...قد ال ي��درك( اأغلب 
النا���ض الذي��ن اعت��ادوا اأن يعي�س��وا حي��اة عادية 
اأم��را مهمًا للغاية )هو( اأن التغيريات ال�س��ديدة 
واالجتاه��ات امل�س��تقبلية اجلدي��دة �س��تقلب كل 
الع��امل،  ه��ذا  يف  احلي��اة  جوان��ب  م��ن  جان��ب 
وبالت��ايل فاإن اأغلبهم غري م�س��تعد لهذا التحول 
م�س��تعدين  لي�س��وا  ه��م  العاملي...باإخت�س��ار 

للم�ستقبل على االطالق...«.
رابع��ًا، دع��م اجله��د امل�س��رتك الإ�ست�س��راف 

م�ساهد امل�ستقبل.
 تتمي��ز املوا�سي��ع الت��ي تن�س��رف درا�س��ات 
وت�س��ابك  معطياته��ا  بتن��وع  اإليه��ا  امل�س��تقبالت 
تفاعالته��ا وعم��ق تعقيداته��ا. اإن هذه ال�س��مات 
معرفي��ة  �س��روط  ثم��ة  تواف��ر  تتطل��ب  وغريه��ا 
ومنهجي��ة متنوع��ة ق��د ال ميك��ن تاأمينه��ا اإال من 
خالل ت�سافر جهد م�س��رتك يتاأ�س�ض على تعاون 
وتفاعل وتكامل وطيد بني فريق عمل متخ�س�ض 
�سمان��ًا لالأ�سال��ة وامل�سداقي��ة �س��بيال لتجن��ب 
انت��اج درا�س��ات توحي عناوينها اأنه��ا تنتمي اإىل 
درا�سات امل�س��تقبالت ولكن دون اأن تكون كذلك 
عملي��ًا م��ن حي��ث امل�سم��ون. وما اك��رث مثل هذه 

الدرا�سات. 
اأن احلاج��ة اإىل اجلهد امل�س��رتك مع اأهميته 
ال يلغ��ي اجله��د الف��ردي االإبداع��ي للم�س��تقبلي 
املح��رتف، ب��ل وحت��ى جه��د امل�س��تقبلي اجلديد 
فاالإ�س��تعانة  امل�س��تقبالت.  اإ�ست�س��راف  عل��ى 
بامل�ستقبليني اجلدد ي�ساعد على دعم اإعدادهم 
كاأجيال جديدة عرب اإكت�س��ابهم للخربة العملية، 

وهو م�ستلزم مهم.
ويف �سوء جميع ما تقدم، ال مغاالة يف القول 
و�س��لوك  كتفك��ري  امل�س��تقبل،  اإىل  االإنحي��از  اإن 
جمتمعي��ة  ثقاف��ة  ي�سح��ى  عندم��ا  احلي��اة،  يف 
منت�س��رة، عنده��ا ي�س��ري ممكنًا تو�س��يع قاعدة 
املهموم��ني ببن��اء فرادي���ض امل�س��تقبل ال الباكني 
عل��ى اط��الل الفرادي���ض املفق��ودة. ومث��ل ه��ذه 
الت��ي  االأداة  �س��تكون  تواف��رت،  اإن  الثقاف��ة، 
تف�سي اإىل اإكت�س��اف القدرات الكامنة للمجتمع 
وجتميعه��ا، ومن ثم حتويلها اإىل م�سادر داعمة 
لكيفي��ة التعام��ل اله��ادف والفاعل م��ع الاليقني 

واال�ستعداد للم�ستقبل بكفاءة اأعلى. 
وال�سىء ذاته ين�سحب علينا: نحن العرب.
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

درجات احلرارة،  متو�سط  زيادة يف  العامل  �سهد  االأخرية،  العقود  يف 
من  املتطرفة.  اجلوية  الظواهر  من  واملزيد  االأمطار،  هطول  وزيادة 
نتيجة  القادمة  ال�سنوات  خالل  االجتاهات  هذه  ت�ستمر  اأن  املتوقع 
الن�ساط  عن  الناجتة  احلراري  االحتبا�ض  غازات  انبعاثات  لزيادة 

الب�سري.
االأر�ض  للف�ساء، فاإن معدل درجة حرارة  نا�سا  ح�سب درا�سات وكالة 
وهذا  ع�سر،  التا�سع  القرن  منذ  مئوية  درجة   0.9 بقيمة  ارتفعت 
االرتفاع هو ع�سر اأ�سعاف معدل االرتفاع الذي �سهدته الكرة االأر�سية 
متتلك  كونها  االأدق  هي  نا�سا  حتليالت  وتعترب  اجلليدي،  الع�سر  يف 
العامل  املناخ يف  تغري  الف�ساء،  االأر�ض ويف  تطورا على  االأجهزة  اأكرث 
له تاأثريات وا�سعة النطاق على البيئة الطبيعية واالأن�سان حيث ترتفع 
درجة   1.7 مبقدار  الياب�سة  فوق  ال�سنوية  احلرارة  درجات  متو�سط 
مئوية منذ عام 1948 واأ�سبحت الظواهر اجلوية املتطرفة م�سدر قلق 

متزايد.
ت�سمل االأحداث املناخية املتطرفة التي تثري القلق االأكرب يف كندا مثال 
واجلفاف.  احلر  وموجات  الثلوج  وت�ساقط  الغزيرة  االأمطار  كهطول 
املياه،  ونق�ض  االأر�سية،  واالنهيارات  بالفي�سانات  مرتبطة  وهي 
وحرائق الغابات، وانخفا�ض جودة الهواء، ف�ساًل عن التكاليف املتعلقة 
االأعمال،  وتعطل  التحتية،  والبنية  باملمتلكات  حلقت  التي  باالأ�سرار 
اجلهاز  واأمرا�ض  ال�سم�ض  ب�سربة  االإ�سابة  وزيادة  االأمرا�ض  وزيادة 

التنف�سي وموت الع�سرات.
واإذا ا�ستمر ارتفاع درجة احلرارة على هذا املعدل، فاإن اجلليد على 
ويف  البحار  من�سوب  ويرفع  �سيذوب  املرتفعات  اأعايل  ويف  القطبني 

النهاية �ستغرق االأر�ض. فمن هو امل�سوؤول عن هذه الكارثة املحتملة؟
الغازات  انبعاثات  من   ”  90 من  اأكرث  عن  م�سوؤولة  دولة   170 تعترب 
وتعد  وال�سناعية  النفطية  الدول  ان  حيث  الدفيئة  ملفعول  امل�سببة 
الواليات املتحدة االأمريكية وال�سني ورو�سيا واليابان واالحتاد االأوروبي 
والهند وكندا اأكرب م�سدر يف العامل النبعاثات الغازات فما هي ال�سفة 
الدول جميعا  ال�سناعة، فهذه  اإنها  الدول؟  التي جتمع هذه  امل�سرتكة 
وغريها.   واالآالت  النفطية  املنتجات  من  قوي  �سناعي  قطاع  لديها 
احلراري  لالحتبا�ض  امل�سببة  للغازات  م�سدر  حاليا  الدول  هذه  تعد 
اإىل  ال�سناعية يعود  اإنتاج االنبعاثات  تاريخ طويل يف  العامل، ولها  يف 
اإنتاج الكهرباء من  اأواخر القرن التا�سع ع�سر حتى يومنا هذا ب�سبب 

الفحم والغاز والنفط.
اأما من حيث املعدل بالن�سبة لعدد ال�سكان، فقد اأورد موقع »عاملنا يف 
ال�سكان يف  التلوث ح�سب عدد  امل�ساهمة يف  الدول يف  ترتيب  بيانات« 
عام 2017، وكان الرتتيب: قطر، ترينيداد وتوباغو، الكويت، بروناي، 
كربى  من  لي�ست  جميعها  الدول  وهذه  ال�سعودية.  واأخريا  البحرين 
ولكنها  اجلوي،  الغالف  تدمري  يف  فعال  ب�سكل  اأ�سهمت  التي  الدول 
تعترب لها م�ساهمة قوية بالن�سبة لعدد �سكانها بعد الطفرة النفطية، 

ولكن التلوث بداأ قبل ذلك بقرن على االأقل.
العامل من الطاقة.  90 يف املئة من احتياجات  الوقود االأحفوري  يلبي 
اإنتاج الوقود االأحفوري  ويعترب حل م�سكلة تغري املناخ يكمن يف تقليل 
)الذي يعترب اأكرب م�سبب النبعاثات غازات الدفيئة وغازات االحتبا�ض 
احلالية  التقنيات  حمل  جديدة  تقنيات  اإحالل  وكذلك  احلراري( 
الطاقة  النووية،  الطاقة  املائية،  )الطاقة  املتجددة،  الطاقة  لتوليد 

ال�سم�سية اأو طاقة الرياح(. 
منها  املتجددة،  الطاقة  م�سروعات  تواجه  عديدة  حتديات  ثمة 
كليا على م�سادر  االعتماد  اإن  اإذ  التي حتتاجها.  االأرا�سي  م�ساحات 
الطاقة املتجددة بدال من الوقود االأحفوري �سيتطلب م�ساحات �سا�سعة 
الطاقة  ملحطات  عديدة  م�سروعات  اقرتحت  ولهذا  االأرا�سي.  من 
ال�سم�سية ا�ستغالل اأرا�ض قاحلة مثل ال�سحراء الكربى يف اأفريقيا اأو 
�سحراء اجلزيرة العربية اأو ال�سحراء على احلدود العراقية االأردنية.
يف الوقت احلايل، تعد حمطة »ورزازات« للطاقة ال�سم�سية يف املغرب 
م�ساحة  املحطة  تغطي  اإذ  العامل،  يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع  اأكرب 
قدرها نحو 25 كيلومرتا مربعا و�سممت املحطة لتوفري الكهرباء لنحو 
35 م�سروعا يف حجم حمطة  �ستحتاج  املغرب  اأن  اأي  مليون �سخ�ض، 

ورزازات لتوفري الكهرباء جلميع �سكانها.
حل م�سكلة تغري املناخ يكمن يف حتديث و�سائل النقل عرب ا�ستخدام 
والتي  الطويلة  امل�سافات  و�ساحنات  الفردية  ال�سيارات  يف  الكهرباء 
والطائرات.  والقطارات  العامل  عرب  الب�سائع  معظم  لنقل  ُت�ستخدم 

وتقليل االنبعاثات من امل�سانع واحلد من اإزالة الغابات.
االإ�سرار  دون  الكبرية  االنخفا�سات  هذه  مثل  حتقيق  كيفية  معرفة 
باالقت�ساد يكون باال�ستثمار يف الطاقة املتجددة وهو اأمر حيوي ومهم 

جدا.

أ. د. عالء محمود التميميتغير المناخ في العالم وأثره على البيئة الطبيعية
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الثقافة

ال يزال العرب يعي�سون يف فرتة انحطاط 
منذ �س��قوط الدولة االموية بامل�س��رق العربي 
ومن��ذ �س��قوط دول��ة االأموي��ني يف االندل���ض. 
ه��ذه حقيقة ال ميك��ن التهرب منه��ا، العرب 
ترك��وا خ��ري االر���ض لغريه��م اعتق��ادا ب��اأن 
االإ�س��الم �سوف يجعل اجلميع �سوا�سية ولكن 
هيه��ات اأن تتح��ول قيادة االأم��ر لغري العرب 
وتتوق��ع منه��م اأن يحفظ��وا العه��د والوف��اء، 
فغ��در الفر���ض وال��رتك والديل��م بالع��رب يف 
امل�س��رق العرب��ي مم��ا اأدى اىل �سعف الدولة 
العبا�س��ية ثم ا�سبحت رهينة لتلك ال�س��عوب 
ويف املغ��رب العربي ن��ازع الرببر العرب على 
ال�س��لطة )الت�س��مية العربي��ة لالأمازي��غ( يف 
االندل�ض ف�سعفت الدولة االموية وبداأ ع�سر 

دول الطوائف.
عندم��ا ح��رر العرب ال�س��عوب العربية يف 
امل�س��رق العرب��ي من نري االحتالل الفار�س��ي 
وع��رب  ال�س��عوبيون  �س��ماها  والبيزنط��ي 
درا�س��ة  دون  م��ن  باالإحت��الل  اال�ست�س��راق 
الو�سع وفهم حقيقة ما حدث، كان االإ�س��الم 
م�س��كلتهم الرئي�س��ية ومل ينظروا اىل االمور 
مبو�سوعية، اما يف املغرب العربي فاإن الرببر 
اندجم��وا يف املجتم��ع اجلدي��د بع��د ح��روب 
ا�س��تمرت 70 عام��ا، كان االأمويون يتو�س��عون 
غرب��ا م��ن اأجل ن�س��ر الدي��ن اال�س��المي بني 
الق��ادة  بع���ض  وهن��اك  الوثني��ة  ال�س��عوب 
)مو�س��ى بن ن�سري( الذين فكروا بااللتفاف 

د. اياد سليمان

م��ن الغرب ملحا�س��رة الق�س��طنطينية ملناعة 
املدين��ة و�سعوب��ة ا�س��قاطها، وعندم��ا و�س��ل 
الع��رب اإىل �س��اطئ بحر الظلم��ات )املحيط 
الهن��دي(، كان��ت االأم��ور يف �س��به اجلزي��رة 
ال�س��راع  وكان  غلي��ان  حال��ة  يف  االيبريي��ة 
اجل��دد(  )احل��كام  الق��وط  ب��ني  حمتدم��ا 
و�س��كان الب��الد املحلي��ني، وقد اآمن ال�س��كان 
املحلي��ني باملذه��ب االريو�س��ي وه��و مذه��ب 
يدع��و اإىل قب��ول الطبيع��ة الب�س��رية اإ�ساف��ة 
للطبيع��ة االإلهية للم�س��يح، وكان القوط على 
الب�س��رية  الطبيع��ة  يرف���ض  ال��ذي  املذه��ب 
ال�س��كان املحلي��ني  اإىل ا�سطه��اد  اأدى  مم��ا 
دف��ع حاك��م  ال��ذي  الظل��م اىل احل��د  وبل��غ 
�س��بتة الكون��ت يوليان اىل طلب ع��ون العرب 
للتخل���ض م��ن نري االحت��الل القوطي كما اأن 
اليهود وقعوا حتت نري احلكم القوطي وكانوا 
اأم��ام خيارين اإما القت��ل اأو التن�سر وال ثالث 
لهما، كان دخول العرب اإىل االأندل���ض رحمة 
لل�س��كان املحلي��ني الذي��ن دخلوا يف االإ�س��الم 
طواعي��ة الإقتناعه��م باأن��ه ال ف��ارق كب��ري بني 
املذه��ب االريو�س��ي املحل��ي والدي��ن اجلديد 

)االإ�سالم(.
تعالوا لنحلل تركيبة �سكان االندل�ض عند 
�س��قوط الدول��ة املوحدية )ح��وايل 1212م(، 
كان �س��كان االندل���ض  يف ع��ام 711م، خليطا 
م��ن ال�س��كان املحلي��ني )خلي��ط م��ن �س��كان 
�س��به اجلزي��رة االإيبريي��ة، بقاي��ا الفينيقيني 
واليه��ود(  الروم��ان  بقاي��ا  والقرطاجي��ني، 
الذي��ن ا�س��تقبلوا العرب بحف��اوة بالغة وعند 
دخول العرب والرببر واختالطهم بال�سعوب 
م��ن  خلي��ط  اليه��م  ان�س��م  ث��م  املوج��ودة 
ال�سقالب��ة واملرتزق��ة، واملمالي��ك وغريهم، 
وثم اإن�سم اليهم خليط من �س��كان موريتانيا 
والربب��ر  الع��رب  م��ن  )خلي��ط  وال�س��نغال 
واالأفارقة( يف فرتة احلكم املرابطي 1085م، 
ه��ذا اخللي��ط ان�سه��ر يف بوتق��ة احل�س��ارة 
االأندل�سية ليتم ت�سميتهم باالأندل�سيني )هذه 
خال�س��ة فكر اأب القومية االأندل�س��ية بال���ض 
انفانت��ي بريي��ز ال��ذي اعدم��ه فرانكو خالل 

احل��رب االأهلي��ة االأندل�س��ية 1936-1939(، 
اما من حارب االأندل�سيني ب�سرا�سة يف حرب 
اال�س��رتداد فه��م خلي��ط م��ن �س��كان املمالك 
ال�س��مالية واملرتزقة الفرن�سيني وااليطاليني 
واالإجنليز وغريهم، وعندما جنح فرديناند 
يف  غرناط��ة  عل��ى  بال�س��يطرة  وايزابي��ل 
ع��ام  1492م وط��رد ال�س��لطان اأب��ي عبداهلل 
بن��ي االأحم��ر اىل  اآخ��ر �س��الطني  ال�سغ��ري 
الع��دوة املغربي��ة، مت نق���ض كل العه��ود التي 
وقعاه��ا مع ال�س��لطان اب��ا عب��داهلل ال�سغري 
وب��داأوا مبالحق��ة االأندل�س��يني وتن�سريه��م 

لــــمــــاذا يــتــنــكــر الــــعــــرب لـــمـــأســـاة الــــطــــرد الـــكـــبـــري فــــي األنــــدلــــس
ولماذا يقوم اليهود ليل نهار بالبكاء على طردهم من هناك؟

بالقوة من خالل اأعتى املوؤ�س�سات الدينية يف 
اوروبا، اأال وهي حماكم التفتي�ض اأو التحقيق، 
Inquisition ثم قاما باإ�سدار مر�س��وم بطرد 
اليه��ود واإعالن املذه��ب الكاثوليكي كمذهب 
وحي��د )وق��د مت الغاء ه��ذا املر�س��وم بعد اأن 
ا�س��تلم خوان كارلو�ض عر�ض اإ�سبانيا يف عام 
1976م(، خ��الل 120 عام��ا )ب��ني ال�س��نوات 
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م�س��تعمراتها واح��دة تل��و اأخ��رى ومل حت��اول 
اأن تن�س��ف الفالح��ني املحلي��ني يف  الدول��ة 
مقاطع��ة االأندل���ض جن��وب اإ�س��بانيا )قام��ت 
الزراعي��ة  االأرا�س��ي  مب�س��ادرة  الدول��ة 
كان��ت  هن��اك  وم��ن  للنب��الء(  ومنحه��ا 
بداي��ة الث��ورة بع��د التخل���ض م��ن االحت��الل 
الفرن�س��ي وب��داأت املطالبة بنظ��ام جمهوري 
بدي��ال للنظ��ام امللك��ي ال��ذي ت�س��يطر علي��ه 
يت��م  مل  وعندم��ا  الكاثوليكي��ة  الكني�س��ة 
حتقي��ق مطال��ب ال�س��كان املحلي��ني اندلع��ت 
الث��ورات يف كل اأنح��اء البالد مبا ي�س��به ثورة 
عم��ر اإب��ن حف�س��ون يف عه��د عبدالرحم��ن 
بع��د  الطوائ��ف  ممال��ك  وظه��ور  النا�س��ر 
�س��قوط اخلالف��ة االأموية مم��ا اأدى بالنهاية 
الن��دالع �س��رارة احلرب االأهلية ب��ني االأعوام 
امللكي��ة  موؤي��دو  انت�س��ر  وق��د   ،1936-1939
بقيادة فرانك��و ودعم الكني�س��ة الكاثوليكية، 
بع��د وف��اة فرانك��و يف ع��ام 1975 وا�س��تالم 
خ��وان كارلو���ض العر���ض، مت ال�س��ماح بحرية 
الديان��ات ومت االإعالن ع��ن دولة كونفدرالية 
م��ن 19 اقليم��ا ومت االإع��الن ع��ن االندل���ض، 
Jun�  اقليما م�س��تقال تديره حكوم��ة حملية، 
ta de Andaluc وكان��ت ه��ذه البداي��ة لع��ودة 
الكثري من املوري�سكيني اىل الدين اال�سالمي 

كما حدث متاما مع اليهود.
اأم��ا ال�س��عب اليه��ودي فاإنه يعترب ماأ�س��اة 
طرده��م م��ن االندل���ض ال تق��ل اأهمي��ة ع��ن 
الث��اين  الهي��كل  خ��راب  اأو  البابل��ي  ال�س��بي 
وه��و يح��رك لديه��م كث��ريا م��ن االحا�سي���ض 
واالنفع��االت التي توؤثر عل��ى وعيهم اجلمعي 

االأندل�س��يني  مالحق��ة  مت  1609-1492م( 
ب�سرا�س��ة منقطع��ة النظ��ري حت��ى مت اإ�سدار 
1609م،  ع��ام  يف  الكب��ري  الط��رد  مر�س��وم 
وخالل ثماين �س��نوات مت ط��رد حوايل ثالثة 
مليون اأندل�سي اىل املغرب، اجلزائر، تون�ض، 

ال�سام، فرن�سا، ايطاليا واإ�ستانبول.
ق��د ينك��ر ال�س��عب اال�س��باين وقع ماأ�س��اة 
كان  االأندل�س��يني  ط��رد  اأن  ويعت��رب  الط��رد 
اإ�س��بانيا  حلماي��ة  الواق��ع  يحّتمه��ا  �س��رورة 
االأندل�س��يني  ب��ني  التحال��ف  اإمكاني��ة  م��ن 
وال�سلطنة العثمانية واحلفاظ على التجان�ض 
ال�س��كاين للتخل���ض م��ن امل�س��يحيني اجل��دد 
)املوري�س��كيني( ولك��ن احلقائ��ق التاريخي��ة 
اأثبت��ت اأن انهي��ار االإمرباطوري��ة اال�س��بانية 
بداأ مبا�س��رة بعد الطرد الكبري حيث فرغت 
مناط��ق بكامله��ا م��ن �س��كانها االأندل�س��يني 
جمموع��ات  واختف��ت  )املوري�س��كيني( 

كب��رية م��ن احلرفي��ني وال�سن��اع والفالحني 
فانخف�س��ت املداخيل وهجر كثري من �س��كان 
امل��دن والنبالء تلك املناطق بحثا عن اماكن 

ي�ستطيعون فيها العمل واملعي�سة.
ا�س��تمر تده��ور الدولة االإ�س��بانية فوقعت 
حت��ت االحت��الل الفرن�س��ي ث��م ب��داأت بفق��د 

ومتا�س��كهم كاأم��ة وال ين�س��ون ماأ�س��اتهم وال 
يغفرون لالإ�سبان هذا الفعل املنكر.

اما �س��كان تون���ض، اجلزائر واملغرب فقد 
تر�س��خت لديه��م احا�سي���ض الظل��م والغ��ن 
ويحتفظ��ون مبفاتي��ح بيوته��م الت��ي ط��ردوا 
منه��ا عنوة حيث اأ�سبح��ت الذاكرة اجلمعية 
يف املغرب العربي اجتاه االندل�ض متجذرة يف 
ذاك��رة كل واحد منهم، �سغريهم وكبريهم، 
وال ي�س��تطيعون ن�س��يان حقهم الذي خ�س��روه 
وال يزالوا يتناقلون تلك الذكرى ابا عن جد.
اما �س��عوب امل�س��رق العرب��ي فتعترب حكم 
العرب لالأندل���ض ا�ستعمارا وال تعترب احتالل 
ع��رب  منط��ق  احت��الال،  لالأح��واز  اي��ران 
امل�س��رق م�س��ّوه منذ عه��ود طويلة، �س��خ�سيا 
ا�س��ت�سعب �س��رح موق��ف العرب يف امل�س��رق 
العربي ولكن عندما ارى كيف يحولون احلق 
اإىل باط��ل والباطل اىل ح��ق، ولذلك ال يحق 
له��م تدري���ض ح�س��ارة االندل���ض وال ال�س��عر 
اأن ال يعت��ربون اب��ن زي��دون  واالدب ويج��ب 
ووالدة بن��ت امل�س��تكفي واب��ن عب��د رب��ه واإبن 
ر�س��د والزهراوي واملعتم��د بن عباد واحلكم 
امل�ستن�سر وعبا���ض بن فرنا�ض واآالف موؤلفة 
جزءا من تراثهم وتاريخهم و�سكرا الإ�سبانيا 
الأنه��ا تبن��ت ه��وؤالء العمالق��ة وتعتربه��م من 

اأجدادهم العظماء.
يف  وارمت��وا  امل�س��رق  ع��رب  ي��ا  اذهب��وا 
اح�س��ان كل م��ن يحتقرك��م وال باأ���ض يف اأن 

ت�سجدوا لهم وبئ�ض ما تفعلون.
 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات
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ر الأيِّ اأمٍة كانت، يحمل معه  الّتاريخ املتح�سِّ
كالزخارف  االأّم��ة،  هذه  تخ�ّض  التي  املوروثات 
التي تعك�ض فّنه، وال�سواهد التي تعك�ض طريقة 

حياته يف زمنه.
ام على  بالدنا العربّية ب�سكٍل عام، وبالد ال�سَّ
املرتامية  بال�سواهد  تكتّظ  اخل�سو�ض،  وج��ه 
التاريخ  تعك�ض  والتي  الوا�سعة،  م�ساحاتها  على 
اخل�سب املزدحم باالأحداث التي �سهدتها هذه 
لن  ه��ذا  مقايل  ويف  ال��ّت��اري��خ.  م��ّر  على  البالد 
اأحتّدث عن تلك االآثار اأو احل�سارات، بل �ساأتابع 
ال�سهيونّية،  الّدولة  خلقته  الذي  الّزيف  ك�سف 
ون�سبته لنف�سها على اأ�سا�ض اأّنه جزء مّما يّدعون 
وين�سبونه حل�سارتهم البائ�سة. وكما ذكرت يف 
مقايل يف العدد ال�ّسابق، فاإّن كّل اّدعاءاتهم ما 
هي اإالَّ لت�سريع وجودهم على اأر�ض لي�ست لهم، 
الوقت  طوال  ميار�سونها  التي  دموّيتهم  وتربير 

بحقِّ �سعٍب اأعزل.
من  ومت��ّك��ن��ه  ال�سهيوين،  االح��ت��الل  اإب���ان 
بداأ  الفل�سطينّي،  ال��رتاب  كامل  على  ال�سيطرة 
تلك  ل��ي��رّبر وج���وده على  ��ة  يَّ ُه��وِّ ل��ه ع��ن  يبحث 
اإىل  يرمز  ما  غالبّية  لنف�سه  فن�سب  االأر����ض، 
روؤاه  وفق  الّتاريخ  وزّي��ف  االأُخ��رى،  احل�سارات 
ال�ّسيطرة  لي�ض  تلك  بفعلته  ويهدف  فقط،  هو 
على فل�سطني فح�سب، واإمّنا ال�ّسيطرة ب�سكٍل اأو 
هذا  له  وكان  العربّية،  البالد  كامل  على  باآخر 
العرب  باقي بالد  الهيمنة على  فاأ�سكال  االأمر، 
تتج�ّسد االآن على االأر�ض، بكل االأحداث الب�سعة 
التي ُتعاين منها هذه البالد، ومن الرموز التي 
وال�سمعدان  الّنجمة  لنف�سه،  الكيان  اتخذها 

)املينوراه(.
جنمٌة  ه��ي  دي��ف��ي��د(  )م��اج��ني  داود  جنمة 
متطابَقني  ُمثلَثني  اجتماع  عن  تتكّون  �ُسدا�سّية، 
الّنجمة  هذه  ا�ستمّدت  االجت��اه،  يف  متعاك�َسني 
ا�سمها من الّنبي داود، وقيل باأّنها ِختم �ُسليمان 
ن�سبًة اإىل �ُسليمان امللك. ُتعترب هذه الّنجمة من 
العرب  فاأوهموا  الكيان،  دولة  يف  الّرموز  اأهم 
باأّن هذه النجمة ترمز لدولتهم املُ�سطنعة، بل 
ترمز  باأّنها  واأوهموهم  هذا،  من  الأبعد  ذهبوا 
لليهودّية منذ الع�سور القدمية. وبطبيعة احلال 
ال�سّحة،  عن  متامًا  عارية  ال��رواي��ة  ه��ذه  ف��اإّن 
التي  والت�سليل  التزييف  ب��رواي��ات  وحم��اط��ة 
اأظهرت الدرا�سات عدم �سّحتها، واحلقيقة اأّن 
رمٍز هريوغليفي  عبارة عن  ال�سدا�سّية  النجمة 
بحيث  الفرعونّية،  احل�سارِة  يف  االأرواح  الأر�ض 
الإل��ه  حت���ّول  ال���ذي  االأّول  االإن�����س��ان  اإىل  ت��رم��ز 
القدمي،  امل�سري  املُعتقد  ِبح�سب  )اأم�����س��و(، 
ا�سم )ح��ور���ض(، وقد  االإل���ه  واأط��ل��ق على ه��ذا 
اإ�سرائيل،  اأّثر هذا الرمز ب�سكٍل كبري على بني 
الكنعاين  اال�سم  �ساأن  �ساأنه  الأنف�سهم،  ون�سبوه 
الذي  ر�سامل(،  اأو   – )اأور�سامل  القد�ض  ملدينة 

حّرف اإىل اأور�ساليم.
النجمة  باأّن  املُكت�سفة  واالآث��ار  الوثائق  توؤّكد 
رمزًا �سائعًا عند الفراعنة، كان ُي�ستخدم ُقَبيل 
اأك��د  فيما  طويلة؛  ب��ق��روٍن  داوود  النبي  ظهور 
اكت�ساف  مّت  باأّنه  اآثار م�سرّيون  وُعلماء  خرباء 
املوجودة يف  االأثرّية  املقابر  باإحدى  الّرمز  هذا 

مدينة )اأون( العا�سمة امل�سرّية ما قبل االأ�سر 
وعني  املطرّية  منطقتي  يف  الواقعة  الفرعونّية، 
�سم�ض، وكان �ساحب هذه املقربة التي ُعرث فيها 
على الّرمز، هو كاهن املّرا�ِسم يف امَلعبد الكبري 
على  لديه  ُع��رث  وق��د  الفرعونّية،  العا�سمة  يف 
الّرغيف  حمل  االأحجام،  خُمتلفة  اأرغفة  ثالثِة 
الراأ�ض  )غطاء  امللك  ت��اج  خ��امت  الكبري  االأّول 
امللكي، وُثعبان الكوبرا امللكّية(، بينما الّرغيف 
اأو  وجلان  ال�سّ عليه  فمنقو�ٌض  ط؛  املتو�سِّ الّثاين 
الع�سا امللكّية، اأّما الّرغيف الّثالث وهو االأ�سغر 
وهي  ال�ّسخ�سي،  امل��ل��ك  رم��ز  فيحمل  حجمًا 

الّنجمة �ُسدا�سّية الروؤو�ض.
االأدّل��ة  هناك  اأّن  حيث  فح�سب؛  ه��ذا  لي�ض 
النجمة  ا���س��ت��خ��دام  ت���وؤّك���د  وال���ت���ي  ال��ع��دي��دة 
هند�سّي  ك�سكٍل  الِهندو�ض،  قبل  من  ال�ُسدا�سّية 
كانت  بحيث  الكون(،  )ميتافيزيقيا  عن  يعرّب 
املُ�ساّدة  الِقَوى  الحت��اد  عندهم  النجمة  ترمز 
باملاء،  وال��ّن��ار  باالأنثى،  ال��ّذك��ر  كاحتاد  ك��اّف��ة، 
)منداال(  ا�سم  ال��ّرم��وز  تلك  على  ُيطلق  وك��ان 
التي مُتثِّل التجاُن�ض الكوين بني اخلالق )�سيفا( 
 .- )�ساكتي(  الهندو�سّية  فروع  اأحد  بح�سب   –
بيد اأّن اليهود اتخذوا هذه الّنجمة رمزًا لهم يف 
الُع�سور الو�سطى، وُيعترب حديثًا ن�سبّيًا – كرمٍز 
يهودّي - ُمقارنًة مع ال�ّسمعدان، حيث مّت اّتخاذ 
ال�سهيونّية  للحركة  رم��زًا  ال�ُسدا�سّية  الّنجمة 
اإىل  بعد  فيما  حتّولت  م،   1879 ع��ام  العاملّية 

�سعاٍر مر�سوٍم على العلم االإ�سرائيلّي.

أ. غادة حاليقة

الثقافة
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 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

اأّما ال�سمعدان )املينوراه( ذو ال�ّسبعة اأو الت�سعة اأفرع، واملحاط بغ�سَني زيتون، 
فهو من اأقدم الّرموز التي �سلبها اليهود واّتخذوها رمزًا يدل عليهم، ولي�ض له اأيُّ 
اأ�سا�ٍض تاريخّي ُيثبت �سّحة هذا االأمر، وحتّول بعد قيام الّدولة ال�سهيونّية اإىل رمٍز 

للكيان.
جاء و�سف ال�ّسمعدان اأو املينوراه يف العهد القدمي يف �سفر اخلروج، وهو و�سٌف 
ل�سمعداٍن رومايّن من زمن االإمرباطور )تيتو�ض( عام 70 م، وكان رمزًا للح�سارة 
هاينة - يف حماولٍة لربط  الّرومانّية، لكّن املرجعّية الدينّية التي اعتمد عليها ال�سّ
هذا الّرمز بتاريخهم - لي�ض لها اأّي اأ�سا�ٍض من ال�سّحة يف تلك املراجع، فال�سمعدان 
اأّياٍم، واليوم ال�ّسابع هو يوم ا�سرتاحة  باعي ُيعرّب عن خلق اهلل للعامل يف �سّتة  ال�سُّ
الرب، وُيذكر يف �سفر زكرّيا باأّن ال�سعالت ال�سبع هي عبارٌة عن اأعني الّرب التي 
حتمي االأر�ض، اإ�سافًة اإىل اأن تلك ال�سعالت ترمز لتعاليم الّرب املقّررة واملو�سوعة 

يف املعبد.
بالّلغة  منارة  تعني  والتي  القدمي،  العهد  يف  املذكورة  العربّية  مينوراه  كلمة 
العربّية، هي و�سٌف ل�سمعداٍن ذهبّي رومايّن كبري، م�سنوع من �ستني كليلو غرامًا 
نبوخذ  دّمر  حيث  االح��رتاق  من  ال�سمعدان  هذا  جنا  وقد  اخلال�ض،  الّذهب  من 
عنه  البحث  رحلة  بعدها  لتبداأ  ُفِقد،  لكّنه  ق.م.   587 عام  املزعوم  الهيكل  ن�سر 
وايات  دت الرِّ واحللم بالعثور عليه منذ ذلك الوقت حّتى يومنا هذا، ومن هنا تعدَّ
اليهودّية حول ال�سمعدان يف حماولٍة الإثبات اأّنه رمٌز دينّي وتاريخّي يعك�ض اأ�سالة 
ال�سمعدان  باأّن  يوؤّكد  القدمي  العهد  اأّن ما ذكر يف  الرغم من  اليهود، على  وتاريخ 

رمٌز رومايّن.
اأّما فيما يتعّلق بغ�سَني الزيتون املو�سوعة على جانَبي ال�سمعدان، فكما نعلم باأّن 
ُغ�سن الّزيتون يرمز للحب وال�ّسالم، لكّن اأغ�سان الّزيتون على جانبي ال�سمعدان 
ترمز لالإنارة، الأّن زيت الزيتون كان ُي�ستخدم قدميًا الإنارة ال�ّسمعدان، اأّما الرواية 
ورواية  االإ�سرائيلّي،  ال�ّسعب  قادة  اإىل  ترمز  الّزيتون  اأغ�سان  فاإّن  االأكرث �سخرية؛ 
اأُخرى اأكرث �سخرية من �سابقتها ُت�سري اإىل اأّن اأغ�سان الّزيتون ترمز اإىل ال�ّسعب 
االإ�سرائيلّية،  الروايات  يف  الّزيتون  اأ�سجار  و�سف  يف  مذكوٌر  هو  كما  االإ�سرائيلي 

والتي تقول:
»الب�ساتنُي تتداخل يف بع�سها البع�ض، وحدها ب�ستان و�سجر الّزيتون يتمايز عن 
ته وح�سارته اليهودّية على مدى األَفي  يَّ غريه، وهكذا �سعب اإ�سرائيل حافظ على ُهوِّ

عام«.
حيث تدل الب�ساتني املُتداخلة على ال�سعوب االأُخرى الّتائهة، اأّما ال�سعب اليهودي 
لُيمثله  يتون  الزَّ �سجر  ُخلق  عراقته  ول�سّدة  العريق،  املُحافظ  ال�سامد  ال�ّسعب  هو 

وُيعرّب عنه!
حُماوالت  وهي  كاّفة،  ال�سهيونّية  الروايات  زيف  توؤّكد  االأبحاث  فاإن  وختامًا 
مّت  التي  ال�سهيونّية  الرموز  اأر�ٍض و�سعٍب، وكل  تاريٍخ على ح�ساب  عبثّية ل�سناعة 
ذكر بع�سها، ما هي اإاَل تاأكيدًا على فداحة هذا الّزيف االآخذ يف التنامي، لتطال 
املوروثات ال�سعبّية، من ماأكٍل وملب�ٍض وتقليٍد واأثر، بطالن كّل تلك الروايات مّدعمًا 
باالأدّلة والوثائق، لكّن العنجهّية ال�سهيونّية تاأبى اإاّل مترير رواياتها غري املدّعمة، 
ة يف الوطن العربّي، واالإ�سارة اإىل تلك املزاعم  لتتالعب بالعقول ال�سطحّية، وخا�سّ
اأو باآخر على مت�ّسكنا بالُهّوّية الفل�سطينّية الكنعانّية التي غر�ست  هو تاأكيٌد ب�سكٍل 
تلك  عن  بعيدًا  احل��ّق،  الأهل  احلّق  والإع��ادة  الهّوّية،  تلك  لتاأكيد  الّزيتون  اأ�سجار 
الروايات التي تعك�ض �سعة اخليال االإجرامّية التي تعك�ض حال دولة الكيان و�سعبها.

يف جل�سة جمل�ض االأمن موؤخرا والتي عقدت بطلب من دولتي 
�سد  خالل  من  وجتاوزاتها  اأثيوبيا  تعنت  ب�سبب  وال�سودان  م�سر 
اخلراب الذى لي�ض من االإن�ساف ت�سميته ب�سد النه�سة، الإنه لي�ض 
بنه�ستها  اأثيوبيا  تدعي  كما  بعيد  اأو  قريب  من  واقعية  عالقة  له 
باأي �سكل من االأ�سكال. الحظنا حجم املوؤامرة خا�سة على م�سر  
ال�سد  وبناء  االأثيوبي  والعداء  التعنت  اأن  للجميع  وا�سح  واأ�سبح 
من  كنوع  م�سر  اإ�ستهداف  هو  منه  احلقيقي  الهدف  باالأ�سا�ض 
احلرب اجلديدة عليها متمثلة يف حرب املياه، و�ساهدنا كيف اأن 
اإن لغة امل�سالح فقط  االأ�سدقاء قبل االأعداء مل ين�سفوها حيث 
هي ال�سائدة وهى التي حتكم العامل، و مت �سرب عر�ض احلائط 
بالقوانني الدولية املنظمة، وكذلك القوانني االإن�سانية ومت جتاهلها 
وجتاهل احلق والعدل  واإكت�سفنا جمددا اأن االأمم املتحدة وجمل�ض 
االأمن لي�ست اإال منظمات �سكلية وحت�سيل حا�سل، وال ت�سكل اأداة 
�سغط على اأي اأحد، بل �سيظل العامل من حولنا  كالغابة والبقاء 
فقط  لالأقوى يف ظل غياب القانون الدويل، الذي من املفرت�ض 
اأن يحكم العامل وينظم العالقات ويف�سل يف حقوق الدول ب�سكل 
عادل، ويعطي كل ذي حق حقه، ولكننا مل نرى على مدى �سنوات 
طويلة اأن هذه املنظمة ذات االإ�سم الرنان والذى يدعو لالإحرتام 
وهو  لالأ�سف  منها  املطلوب  بال�سكل  العدالة  حتقق  ال  والتقدير، 
اأن  حيث  التفاوؤل،  وع��دم  باالإحباط  اجلميع  اأ�ساب  ال��ذى  االأم��ر 
قوة  وعلى  الدولية  القوانني  على  ويعول  كثريا  ياأمل  كان  اجلميع  
�ساهدنا  اإن�سانية  به من جوانب  تتميز  ما  املتحدة وخا�سة  االأمم 
كثرية خا�سة يف  دول  وفى  مواقف عديدة  واأن�سطتها يف  اأعمالها 
حماربة الفقر واملر�ض ورعاية املراأة والطفل واملر�سى اإىل اآخره 
الهام  دوره��ا  على  توؤكد  والتي  والكثرية  العديدة  االأن�سطة  من 
دور  اإىل  نحتاج  ولكننا  العديدة.  االإن�سانية  املجاالت  يف  والبناء 
املو�سوعة  الدولية  القوانني  كل  ويطبق  العدالة  يحقق  لها  اأك��رب 
الدول، وان تن�سر كل مظلوم وتعطى  العالقات بني  والتي تنظم 
احلقوق الأ�سحابها حتى ال يتحول العامل اإىل فو�سى اأكرث من ذلك 
وي�سعب بعد ذلك التحكم فيه وحتى ال تتحول االأمم املتحدة كما 
مبثابة  اأنها  ترامب  دونالد  ال�سابق  االأمريكى  الرئي�ض  عليها  قال 

نادي كبري يجتمع فيه النا�ض ل�سرب القهوة فقط. 

أ.هويدا عبد الوهاب

أين 
القوانين 

الدولية

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية
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إحـــــتـــــفـــــائـــــيـــــة فــــــــي بــــــــاريــــــــس بـــــــالـــــــذكـــــــرى األولـــــــــــى 
لـــــــرحـــــــيـــــــل الــــــــشــــــــاعــــــــر هـــــــــــــــــــارون هــــــــاشــــــــم رشـــــيـــــد

باريس ـ خاص كل العرب

اأقام مركز ذرا للدرا�سات واالأبحاث بفرن�سا 
ال�سحفيني  واإحت����اد  ال��ع��رب«  »ك��ل  وموؤ�س�سة 
�سالة  يف  اإحتفائية  اأوروب��ا،  يف  العرب  والكتاب 
ملنا�سبة  باري�ض  و�سط  الالتيني  باحلي  �سهارى 
الفل�سطيني  ال�ساعر  رح��ي��ل  على  ع��ام  م���رور 
�سفري  بح�سور  ر�سيد،  ها�سم  ه���ارون  الكبري 
دولة فل�سطني اال�ستاذ �سلمان الهريف، وحفيدة 
ال�ساعر �سفاء ماأمون ر�سيد ونخبة من املثقفني، 
اإج���راءات  ب�سبب  ب��ه  امل�سموح  ال��ع��دد  و�سمن 

فرن�سا ملكافحة جائحة الكورونا.
الوطني  بالن�سيد  االح��ت��ف��ائ��ي��ة  اإف��ت��ت��ح��ت 
روح  ع��ن  ال��ف��احت��ة  ق����راءة  ث��م  الفل�سطيني، 
املرعبي  علي  االأ�ستاذ  اأوال  حتدث  ثم  الراحل، 
الوطني  الدور  واأكد على  الذي رحب باحل�سور 

و الثقايف و االأدبي للراحل.
دول��ة  بكلمة  ال��ه��ريف  �سلمان  ال�سفري  ت��اله 
اأ�سرة  باإ�سم  ر�سيد  ماأمون  �سفاء  ثم  فل�سطني، 
العبيدي  ه��الل  االأ�ستاذ  ثم  ال��راح��ل،  ال�ساعر 
ب��اإ���س��م م��وؤ���س�����س��ة »ك���ل ال���ع���رب«، ث��م د. علي 

الثقافة

عبدالقادر امل�سوؤول الثقايف ملركز ذرا للدرا�سات 
االأ�ستاذ  بكلمة  اختتمت  و  بفرن�سا،  واالأب��ح��اث 
ال�سحفيني  اإحت���اد  ب��اإ���س��م  ال�سافعي  ر���س��دي 

والكتاب العرب يف اأوروبا. 
بعدها مت االإنتقال اىل الق�سم الفني الوطني 
م��ن االإح��ت��ف��ائ��ي��ة، ال���ذي ب����داأه ال��ف��ن��ان حممد 
الري�ساين الذي غنى ق�سيدة لل�ساعر الراحل، 
ال��ذي  ب��وزي��دي  بنيو�سف  ال��ف��ن��ان  ذل���ك  وب��ع��د 
�سلمى  الفنانة  اختتمت  ثم  اإم��ام،  لل�سيخ  غنى 

اجلزائرية باأغنية للقد�ض واأغاين اأخرى. 
علي  واال�ستاذ  الهريف  �سلمان  ال�سفري  وقام 
تقدير  �سهادة  و  تكرميي  درع  بتقدمي  املرعبي 
وميداليات الأ�سرة ال�ساعر الراحل، ومت ت�سليمها 

حلفيدته �سفاء ماأمون ر�سيد.
مبيدالية  الفنانني  جميع  تكرمي  مت  بعدها 
مل�ساهمتهم  تقديرا  منهم  لكل  �سكر  و�سهادة 
التطوعية بهذه االحتفائية. واجلدير بالذكر اأن 
فقرات  قدمت  التي  هي  قريي  ليلى  االإعالمية 

االحتفائية.
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الــــــــــــــــــــــــــــــــراث والـــــــــــــــبـــــــــــــــنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــحـــــــــــــــضـــــــــــــــاري لــــــــأمــــــــة

اأي ام���ة م���ن الأمم  ل���دى  ال�����رتاث  مي��ث��ل 
وتوا�شال  وثقافيا،  وفكريا  معرفيا  ر�شيدا 
ف���ك���ري���ا ون��ف�����ش��ي��ا واج���ت���م���اع���ي���ا ب����ني امل��ا���ش��ي 
واحل���ا����ش���ر، ك��م��ا ي����ربز ال������رتاث ����ش���ورة من 
من  يختزنه  مبا  احل�شارية،  الأم��ة  �شخ�شية 
جت����ارب وم���ع���ارف اأ���ش��ه��م��ت يف ب��ن��اء ح�����ش��ارة 
ال�شلف  الإن�شان. فالرتاث ميثل كل ما تركه 
ل��ل��خ��ل��ف م���ن ف��ك��ر وع���ل���م وع�������ادات وت��ق��ال��ي��د 
املعرفية  الرتاكمات  هذه  كل  و���ش��وؤدد.  وجمد 
ال��ب��ن��اء  يف  حم���ورًي���ا  دوًرا  ت��ل��ع��ب  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
احل�شاري لأية اأمة من الأمم. من هنا ي�شكل 
الرتاث تراكما ح�شاريا وثقافيا عرب الأجيال 

الثقافة

د.عماد عبد الرازق

واملعنوية  املادية  العنا�شر  مل�شمون  والقرون 
ل���ل���ح�������ش���ارة، ك���امل���ع���رف���ة وال����ف����ن والأخ�������الق 
وال�شناعات واحلرف. لذا الرتاث احل�شاري 
ظاهرة اإن�شانية عامة لكل املجتمعات والأمم. 
كل امة من الأمم لها تراث ح�شاري وثقايف 
م���ن ج���ه���ة، وم����ن ج��ه��ة اأخ�����رى ه���ن���اك ت���راث 
الأمم  ك��ل  فيه  ت�شرتك  و�شامل  ع��ام  اإن�����ش��اين 
واملجتمعات. وت��راث اي امة من الأمم ميكن 
اأن ي��ك��ون ع��ام��ال ب���ن���اًءا وم��ه��م��ا يف ت��ط��وره��ا 
ومكان  زم���ان  ك��ل  يف  الإن�����ش��ان  لأن  وتقدمها، 
وخ��ربات  معارف  من  اأ�شالفه  قدمه  ملا  وارث 
من  اإليها  وي�شيف  حا�شره  يف  منها  ي�شتفيد 
خ��ربات��ه وجت��ارب��ه وي��ط��وره��ا بعلمه م��ن اأج��ل 
ف��ال��رتاث  ول��ه��ذا  وم�شتقبله.  ح��ا���ش��ره  ب��ن��اء 
ت��راك��م دائ��م��ة وم�����ش��ت��م��رة عرب  مي��ث��ل عملية 
للم�شتقبل،  وجتاوزا  باحلا�شر  مرورا  املا�شي 
يف  زمنية  قطيعة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ول 
املا�شي  يف  الإن�����ش��ان  فتجربة  العملية،  ه���ذه 
وت�شتمر  احل��ا���ش��ر  ج��دي��دة يف  ت�شبح جت��رب��ة 
اأن ن�شتفيد  امل�شتقبل. من هنا يجب علينا  يف 
وجتديده  احلا�شر  لتطوير  املا�شي  ارث  من 
يطغى  اأن  دون  امل�شتقبل،  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل 
يلغي احلا�شر  املا�شي على احلا�شر ول  اإرث 
امل�شتقبل.  �شبيل  يف  عقبة  يقف  ول  امل��ا���ش��ي، 

الأم���ة  ت��ل��ك  اأم���ة مي��ث��ل �شخ�شية  اأي  ف���رتاث 
ويعني  وم�شتقبلها،  وح��ا���ش��ره��ا  ما�شيها  يف 
احل�����ش��اري��ة  الأم����ة  خل�شائ�س  متثيال  ذل���ك 
وامل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة. ف��ال��رتاث احل�����ش��اري هو 
ال��ع��ام��ل الأ���ش��ا���ش��ي يف وح���دة الأم����ة، وبقائها 
وا���ش��ت��م��راره��ا، وه��و ال��و���ش��ط ال���ذي تنمو فيه 

ال�شخ�شية وترتعرع.  
قراءة �سحيحة:  الرتاث  قراءة  اإعادة  اأوال: 
الرتاث  اأن  اإىل حقيقة مهمة وهي  ن�سري  بداية 
اأن  كما  والعبادة،  للتقدي�ض  لي�ض �سمتا جامدا 
اأن  لي�ست نظرة جامدة، بل يجب  اإليه  نظرتنا 
ننظر للرتاث على اأنه ميثل حركة ديناميكية يف 
التاريخ لتعميق النزوع يف الوجود والتاأثري فيه، 
ولهذا ي�سبح ا�ستلهامه ا�ستمرارا لتجديد حياة 
واالإ�سالمي  العربي  فالرتاث  هنا  ومن  االأم��ة، 
لالأمة.  احل�ساري  التطور  اأم��ام  عائقا  لي�ض 
العربي  تراثنا  اأن  ال�سياق  ن�سري يف هذا  ولعلنا 
الأفكار  م�سوهة  بتاأويالت  ابتلي  قد  واالإ�سالمي 
االأج�����داد، اأو ت��وه��م��ات ج���اءت م��ن اأن��ا���ض مل 
يدركوه اإما بحجة فهمه اأو بحجة تطويره. ومن 
هنا فحني نعود اإىل الرتاث ال نعود اإليه لتزوير 
ما ا�ستمل عليه، اأو االنحراف به لغايات �ستى، 
اإمنا نعود اإليه لقراءته قراءة علمية مو�سوعية 
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اأغرا�سنا  يخدم  ما  منه  ون�ستح�سر  وواعية، 
امل�����س��روع��ة يف ب��ن��اء ث��ق��اف��ة ع��رب��ي��ة م��وح��دة 
احل�سارية  الثقافية  فالوظيفة  و���س��م��ول��ي��ة. 
لفكرة  تاريخي  ح��دث  جم��رد  لي�ست  ل��ل��رتاث 
ت�ستهوي هذه الفئة اأو تلك، واإمنا هو فعل كوين 
ال حدود له، يتجدد بتجدد الطموحات، ويتطور 
احلا�سر  يف  ممتد  فهو  املعرفة،  اأمناط  بتطور 
وامل�ستقبل ولي�ض معزوال عن روح احل�سارة اأيا 
كان موقعها. وعندما ندر�ض ونقراأ الرتاث، اإمنا 
ندر�سه من واقع الثقة به ولي�ض من موقع اتهامه 
اأو رف�سه واال�ستهزاء به. من هنا نحن ندر�ض 
نوؤ�س�ض من  اأن  اأج��ل  ال��رتاث من  ق��راءة  ونعيد 
الذي  واقعنا  م�سكالت  من  جلملة  حال  خالله 
نعي�ض فيه، مما يجعله ي�سهم يف احلفاظ على 
خ�سائ�سنا الذاتية وهويتنا الفكرية، ومن هنا 
اأن نقع  التي ميكن  امل�ساكل  العديد من  يجنبنا 

فيها.
املعاي�سة:  اأفق  واالأمة  الرتاث  جدلية  ثانيا: 
تنف�سم  ال  وثيقة  عالقة  باالأمة  الرتاث  عالقة 
عراها، وجدلية ال تنتهي، وجود الرتاث عامل 
اأ�سا�سي يف وجود اأي اأمة، ال ن�ستطيع اأن نتخيل 
تتطور  اأن  ت�ستطيع  فال  ت��راث.  بال  اأم��ة  وج��ود 
وتنه�ض اأمة ح�ساريا بدون الرتاث، وال ت�ستطيع 
تراث  على  ونه�ستها  ح�سارتها  اأم��ة  تبني  اأن 
ال��رتاث  بني  وطيدة  العالقة  هنا  من  غريها. 
وح�سيلة  االأمم،  ح�ساد  ف��ال��رتاث  واالأم����ة، 
ووا�سح  اأ�سيل  ومقيا�ض  ن�ساطهااحل�ساري، 
لتطور  وم��وؤ���س��ر  وم��ب��ادئ��ه��ا،  اأف��ك��اره��ا  جلميع 
حركاتها، كما اأن تعامل االأمم مع ذلك الرتاث 
ميثل ترمومرت لقيا�ض وعيها ون�سجها الفكري 
العربية  اأمتنا  ف���رتاث  احل�����س��اري��ة.  وحالتها 
جميع  يف  جهدها  ح�سيلة  هو  مثال  االإ�سالمية 
والثقافية واالجتماعية  الفكرية  جوانب احلياة 
اإليه  و�سلت  ما  كل  يعني  ف��ال��رتاث  والعلمية. 
اأمة اأو �سعب، حيث يرتبط هذا الرتاث بتاريخ 
وقتنا  اإىل  ن�ساأتها  منذ  االأم��ة  اأو  ال�سعب  ه��ذا 
مهمة  ال��رتاث  م�ساألة  تعد  هنا  ومن  احلا�سر. 
وحمورية يف حياة االأمم واملجتمعات، ومفهوما 
او  �سعب  يحملها  التي  العقلية  لفهم  اأ�سا�سيا 
امة، لذلك فالرتاث يتمتع باأهمية ا�ستثنائية يف 
اخلا�سة  القيم  وجت�سيد  ال�سعوب  تاريخ  ر�سد 
بتلك االأمم واملجتمعات. ونظرا الرتباط مفهوم 
وبح�سورها  واملجتمعات  االأمم  بحياة  ال��رتاث 

ع��رب ال��ت��اري��خ، ومل���ا ك��ان��ت االأم����ة ه��ي ال�سكل 
التي  االإ�سكال واحلاالت  االأرقى من  احل�ساري 
ي�سل اإليها تطور االجتماع الب�سري، فاإن عالقة 
االأمة تربز وثيقة مبفهوم الرتاث بو�سفه عامال 
ي�سبح  لذلك  وا�ستمرارها.  قوتها  عوامل  من 
ي�سكل  اأنه  اإذ  لالأمة،  حموريا  مفهوما  ال��رتاث 
ال  ان��ه  ن��رى  هنا  م��ن  لها.  امل�ستمرة  ال��ذاك��رة 
باملثل ال تراث خارج  اأنه  امة بدون تراث، كما 
تفر�ض  ذلك  اإىل  ا�ستنادا  االأم��ة.  مفهوم  اإطار 
وتراثها  االأم���ة  ب��ني  احل��ي��وي  التفاعل  عملية 
عوامل  من  عامال  بو�سفه  اجل��ديل  ح�سورها 
ت�سكيل الهوية القومية، وتر�سيخها يف النفو�ض 
اختالفات  من  يطراأ  ما  االعتبار  يف  االأخذ  مع 
واالأم���ة.  ال���رتاث  مفهومي  تعريف  يف  نظرية 
االأم��ة من  ال��رتاث يف حياة  لذا ال تربز م�ساألة 
يف  تظهر  بل  فح�سب،  املادية  املنجزات  خالل 
باأمة  خا�ض  معني  فكري  ومنهج  اأفكار  �سورة 
يف  حركة  ميثل  ال��رتاث  الن  معني.  جمتمع  اأو 
التاريخ لتعميق النزوع يف الوجود والتاأثري فيه، 
ولهذا ي�سبح ا�ستلهامه ا�ستمرارا لتجديد حياة 
االأمة، وامل�ساهمة يف بنائها احل�ساري. كما اأن 
ينظر  حني  خا�سة  جمالية  ذا  يكون  م�سمونه 
اليه على انه جمموعة من املعارف والقيم التي 
ت�سهم يف بناء املعارف امل�ستمرة وتقدم ت�سورا 
خا�سا وفاعال لبناء امل�ستقبل احل�ساري لالأمة.
احل�ساري  الت�سكيل  يف  ال��رتاث  دور  ثالثا: 
من  اإىل حقيقة  االإ���س��ارة  ن��ود  ب��داي��ة  ل��الأم��ة: 
االأهمية مبكان وهي اأنه ال ميكن لالأمة اأن تربز 
ح�سورها الفاعل بني االأمم اإال من خالل وعيها 
تت�سكل  بحيث  معه،  وتفاعلها  اخلا�ض  برتاثها 
هو  االأم���ر  وه��ذا  والثقافية،  الفكرية  هويتها 
حا�سرها  يف  اال�ستمرار  اىل  االأمة  يدفع  الذي 
نف�سها  على  �سيادتها  تر�سيخ  واإىل  وم�ستقبلها 
واأهميته  ال��رتاث  دور  ياأتي  هنا  ومن  واأر�سها. 
ت�سكيل  ويف  احل�ساري،  االأم��ة  وعي  ت�سكيل  يف 
هو  بل  االأم��ة  هوية  عن  يعرب  فالرتاث  هويتها. 
تراث  فكل  منها،  ج��زء  الأن��ه  عنها،  معرب  خري 
ي�ساعد  وهو  اأجنزته،  التي  االأم��ة  من  هو جزء 
يف عملية النهو�ض واالإبداع الأي اأمة. فهو زادها 
الأي  الكربى  النه�سات  تتحقق  وال  التاريخي، 

اأمة بدون زادها التاريخي اي تراثها.

من هنا وهناك

م��اذا ل��و مل يكن ف��ريو���ض ك��ورون��ا ق��د ع�سف 
بحياتنا، هل كّنا �سنوا�سل دون اأن نراجع نظرتنا 
جدولتنا  من  نغرّي  ان  لنا  كان  كيف  الوقت؟  جتاه 
الّزمنّية واأن�سطتنا اليومّية؟ هل كان لنا ن�سيب من 
احلياة  وترية  ابطاء  على  �سرتغمنا  اخرى  اأ�سياء 
كوفيد  جائحة  ف�سول  توايل  اّن  املت�سارعة؟...اأم 
19-جعلتنا اأكرث تاأقلما واأقّل ادراكا الأهمية الوقت 
كّل  اأذهاننا  تتبادر اىل  ا�سئلة كثرية  يف حياتنا!.. 

يوم وجند كّل واحد مّنا معنّي باالإجابة عليها. 
ت��زال  وال  الكثري  مّنا  اجلائحة  اأخ���ذت  لقد    
وتقطع  امل��ع��ن��وي��ات  م��ن  وحت���ّط  االأرواح  حت�سد 
�سورا  اعطتنا  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  لكنها  االأرزاق، 
دقيقة، جمهرّية عن واقع �سلوكنا اليومي ومنحت 
ال�سيطرة من جديد على حياته  الكثري مّنا ق�درة 
عرب  يومنا  ب�ساعات  التحكم  اأهمّية  خ��الل  م��ن 
م��راج��ع��ة ي��وم��ّي��ة ل��ك��ّل م��ا ي��ح��دث وال��رتك��ي��ز على 

التواجد يف اللحظات املهّمة.
لها  عالية،  ذهنّية  اجلائحة  لنا  اوج��دت  لقد 
ت�سّرفنا،  وطريقة  اأدائ��ن��ا  على  االإيجابي  اأثرها 
احلفاظ  كيفية  عّلمتنا  معنا،  االآخ��ري��ن  وتعامل 
على  واإبقائنا  ال�سعبة  االوق��ات  يف  مرونتنا  على 
اإعادة  عرب  ترتيبها  ثّم  اأّوال،  تهمنا  التي  اال�سياء 
تقييم الأدائنا ح�سب اأهمّية الوقت ومتطّلبات جودة 
اأ�سا�سّية لكّل  احلياة، الن �سبط الوقت هو ركيزة 
انواع التعامل مع النف�ض اّوال ومن ثّم مع االآخرين. 
اأنتقي  الّتاأجيل،  اأحتّمل  ال  جعلتني  اجلائحة 
احلدث، اأ�ساحب الوقت واأتعاي�ض مع امل�ستجدات، 
هي كلها فر�ض ثمينة ملوا�سلة االنطالقة بخطوات 

اأ�سرع من ذي قبل نحو الهدف..
بتوقيت كورونا  ال�ساعة االن...  الأقول عندها: 

..!!

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

الّساعة...«بتوقيت كورونا«!! 

 اأكادميي م�شري
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الثقافة

ــاطــــر ــخــ ــمــ والــ األســــــــبــــــــاب  ــــت:  ــيــ ــ مــ ــنـــــن  ــ جـ والدة 
الـــــعـــــام فـــــــي  مـــــيـــــت  جـــــنـــــن  والدة  مــــلــــيــــونــــي 

من ال�سعب عاطفيًا وج�سديًا على االأم اأن تلد 
ال�سائعة  احل��االت  من  تعترب  والتي  ميتًا،  جنيناً  
ب���االأم نحو  خ��الل احل��م��ل. ان ه��ذا االم��ر يدفع 
ميت  جنني  والدة  وخماطر  اأ�سباب  عن  البحث 
بهدف فهم حقيقة ما حدث معها وجعلها تخ�سر 

جنينها املتنامي. 
لديهم  لي�ض  االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  االأط��ب��اء 
ي��ع��ان��ني من  ال��ل��وات��ي  االم��ه��ات  ل��ت��ق��دمي  تف�سري 
اإذا  يت�ساءلون عما  ما يرتكون  وغالباً   االإمال�ض 
�سيحدث  كان  اإذا  ما  اأو  اأم��راً  خاطئاً   كان هذا 

مرة اأخرى. 
وقبل  م��ي��ت  ج��ن��ني  والدة  ي�سبب  ال����ذي  م��ا 
اخلطر؟  تقليل  او  جتنب  ميكنك  وكيف  موعده؟ 

وماذا يحدث اإذا ولد طفلك ميتًا؟ 
  تعريف اإىل االأجابة على جميع هذه االأ�سئلة 

يف ال�سطو التالية: 
ال��رح��م ه��و امل�سطلح  وف��اة اجلنني داخ��ل    
وفاة  لو�سف  امل�ستخدم  لالإمال�ض،  ال�سريري، 
االأ�سبوع  يف  اجلنني  وف��اة  وه��و  الرحم.  يف  طفل 

الع�سرين من احلمل اأو بعده 
يف بع�ض االأحيان، لي�ض هناك تف�سري وا�سح 
اأن  املمكن  واأنها من  ميتة،  االأجنة  حلاالت والدة 

د. عروبة رحيم 

وا�سح؟  �سبب  دون  االأ�سحاء  االأطفال  حتدث يف 
لكن االأ�سباب االأكرث �سيوعاً منها: 

اإىل تقييد  يوؤدي  امل�سيمة  اأو م�ساكل يف  � خلل 
منو اجلنني. 

� م�ساعفات احلبل ال�سري �سواء كان انزالق 
اأو متزق اأو االإلتفاف. 

امل�سيمة  وا���س��ط��راب��ات  امل�سيمة  اإنف�سال   �
االأخرى )مثل االأوعية املنزاحة(. 

� االإ�سابة با�سطراب يف الكبد. 
� العيوب اخللقية. 

� متزق الرحم. 
والت�سمم  احلامل  االأم  ت�سيب  التي  العدوى   �

اال�سعاعي. 
� نق�ض تغذية اجلنني وهو من اأهم االأ�سباب 

التي توؤدي اإىل وفاة اجلنني وهو يف رحم اأمه. 
اأن  ميكن  التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  العديد  هناك 
بع�ض  ل��الإم��ال���ض،  اأك���رب  خلطر  امل����راأة  تعر�ض 
العوامل التي ميكن التحكم فيها والبع�ض االآخر 
الدم،  �سغط  ارتفاع  مثل  بها،  التحكم  ميكن  ال 
وا�سطرابات  الكلى  واأمرا�ض  والذئبة  وال�سكري 
اأو  املتعدد  احلمل  حالة  وج��ود  الدرقية،  الغدة 

االن�سداد  او  ال��دم  وجتلط  بالتوائم،  يعرف  ما 
والكحول  التدخني  ي�ساهم  ان  وميكن  ال��رئ��وي. 
من  العرق  وكذلك  بالعمر،  والتقدم  وال�سمنة، 
اأو احلواجز االجتماعية  حيث الت�سرف اجليني 
من  االأم��ه��ات  بع�ض  متنع  ال��ت��ي  واالق��ت�����س��ادي��ة 

احل�سول على الدعم والرعاية. 
على  امل��ن��زيل  العنف  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن  اأي�����س��ًا 
الن�ساء من جميع االأجنا�ض واملكانة االقت�سادية، 
ملعدالت  ميكن  االأف��ق��ر  املجتمعات  يف  ذل��ك  وم��ع 
اأن  وال�سجن  املخدرات  وتعاطي  املرتفعة  البطالة 
تتحد لت�سمل االأم واالأطفال الذين مل يولدوا بعد 

يف خطر اأكرب. 
ح���االت  ُت��ع��د  م��ي��ت،  ط��ف��ل  والدة  اأ����س���ب���اب 
االإمال�ض اأحد اأكرث امل�ساعفات تدمريًا والوالدة 
املتزامة، حيث توؤثر على 3 ماليني حالة حمل يف 
جميع انحاء العامل كل عام. ك�سفت درا�سة عاملية 
كل  ميتًا  يولد  جنينًا  هناك  ان  املتحدة،  ل��الأمم 
16 ثانية يف مكان ما من العامل، مبا يعادل نحو 

مليوين حالة كل عام. 
الن�ساء  اأغ��ل��ب  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وت�����س��ري 
هن  ميتة،  اأجنة  لوالدة  اأعلى  ملخاطر  املعر�سات 
االأمهات احلوامل اللواتي يع�سن يف البلدان التي 
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د.لطيفة محمد حسيب القاضي

 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
 كاتبة من فل�شطنيوالجتماعي

تعاين فقرًا مدقعًا، اأو ينتمني الأقليات م�سطهدة، 
باقي  عك�ض  على  التعليم،  من  حرمن  واللواتي 

الن�ساء يف املجتمعات الغنية، واملتعلمات.
كما ك�سفت الدرا�سة اأن ”80 من ن�سبة حاالت 
العامل  العامل ترتكز يف دول  اأجنة ميتة يف  والدة 
الثالث، فيما ي�سل املعدل اإىل واحد لكل 44 والدة 
يف الدول املنخف�سة الدخل. ويولد جنني ميت بني 
التعليم  ي�ساهم  حيث  الغنية،  الدول  يف   335 كل 
بعد املدر�سة الثانوية يف تقليل خماطر والدة طفل 

ميت.  
املتعلقة  امل��خ��اط��ر  تقليل  اأو  جتنب  ومي��ك��ن   
على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  متوفية،  اأج��ن��ة  ب���والدة 
ممار�سات �سرورية يجب اأن تتبعها االأم احلامل 
لزيادة فر�ستها يف اإجناب طفل �سليم وهي، نوم 
احلامل على جنبها ولي�ض الظهر يف الثلث االأخري 
من احلمل اأي بعد مرور 28 اأ�سبوعًا من احلمل. 
االإت�سال فورًا بالطيب يف حالة انخفا�ض حركات 

اجلنني )عدد الركالت( يوميًا.  
قبل احلمل اأح�سلي على الوزن ال�سحي، اأذا 
كنت حاماًل بالفعل، فتحدثي مع الطبيب اخلا�ض 
والتمارين  ال��غ��ذائ��ي  النظام  خ��ي��ارات  ع��ن  ب��ك 
الريا�سية، وطلب امل�ساعدة للتوقف عن التدخني، 
وحتققي جيدًا للتاأكد من اأن اأي حلوم اأو دواجن 
حم�ض  تناول  وزي���ادة  ج��ي��دًا،  مطبوخة  تاأكليها 

الفوليك.   
مهبلي  نزيف  اأو  املعدة  يف  اأمل  اأي  عن  اأبلغي 
اأ�سباب موت اجلنني  الفور فهذا من �سمن  على 
لالأ�سف، والقيام بفحو�سات م�ستمرة ملراقبة منو 
ال�سوتية  فوق  املوجات  فح�ض  وخا�سة  اجلنني، 

يف وقت مبكر  
ت�سريع موعد الوالدة

يعانني من والدة جنني  اللواتي  للن�ساء  ميكن 
ونف�سيًا،  ج�سديًا  للحمل  اأنف�سهن  يعدن  اأن  ميت 
التعايف  ي�ستغرق  قد  اأ�سحاء.  اأطفااًل  ينجن  واأن 
متامًا  يتعافني  ان  املهم  اأ�سهر  ب�سعة  اجل�سدي 
مت  اإذا  ي�ساعد  وقد  ال�سابقة.  ال��والدة  عملية  من 
على  ميت  جنني  والدة  �سبب  ومعرفة  التحقيق 
منع امل�ساكل يف امل�ستقبل. اأذا وجدت نف�سك غري 
يزعجك  �سيء  كان هناك  اأو  التاأقلم  على  قادرة 

ميكنك التحدث اإىل طبيب ن�سائي.  
االأم  ي��راف��ق  ق��د  هاج�ساً   اجلنني  م��وت  يعد 
النف�ض  م��ع  بال�سرب  لكن  احل��م��ل،  ف��رتة  ط���وال 
ممكن تخطي االأمل، املهم اأن مير احلزن واالأ�سى 
على  للح�سول  تخطط  اأن  قبل  طفلك  لفقدان 

اآخر. 

من منا ال يحب ان يكون االأح�سن يف احلياة العامة واخلا�سة. االأغلب من بني الب�سر يحاول 
ان يكون االأف�سل. 

اأوال وقبل كل �سيء، فكل  ي�سمم على ا�ستجماع ع�سالت املا�سي و عربه ليتفوق على نف�سه 
ان�سان هو بال�سبط قيمة اإن�سانية. اأحيانا البع�ض ينفر من اإن�سانيته الأنه ال يفهمها فتكون نكتة 
يف م�سوار حياته عندما تهيمن عليه. ومن هنا فاإن االأيديولوجية ت�سيطر عليه يف كل طريق ي�سري 
اليه، هذه االأيديولوجية التي تربى ون�ساأ عليها هي التي ت�سوقه اما اإىل االأف�سل، او اىل االأ�سواأ، 

في�سري معدن كل اإن�سان فتتجلى �سريورته يف اأفكاره واأفعاله يف كافة مناحي احلياة.
ت�سري احلياة اأحيانا عك�ض ما توقعنا، ومن املمكن اإن يقابلنا الف�سل و�سعوبات احلياة فنحاول 

ان نكون االأح�سن لي�ض من اجل املجتمع ولكن من اجل انف�سنا التي لها حق علينا. 
فاحلياة  احلياة،  يف  هدف  لنف�سك  تعمل  وان  حتققها  ان  ح��اول  عقلك  يف  تكمن  فكرة  كل 
من غري هدف لي�ض لها معنى وطعم وال لون. �سمم على حتقيق كل ما تتمناه على الرغم من 
ال�سعوبات، و�سمم على اتخاذ القرار ال�سائب وما ميليه له قلبك!ا�سمع لقلبك دائما فهو عني 

احلقيقة.  
يف  نواجهها  التي  ال�سعاب  من  الرغم  على  �سعداء  يجعلنا  الذي  هو  فاحلب  باحلب،  عي�ض 
احلياة، ومن هنا حاول ان تقول »ال« عندما ال ترغم بعمل �سيء طلب منك الأنك عندما تتعود على 

قولها ف�سوف تنجو من العديد من املخاطر التي �سوف توقع نف�سك بها.
يف حالة اأنك تريد البكاء، فاأبكي فالدموع يف حاجة للكتابة، ام�سك قلمك وترجم حزنك اإىل 

حروف وكلمات �سوف ي�سعر بك كل من قراأ كلماتك.
ال جترب اأي ان�سان على ان يحبك اأتركه ان يحبك بحرية وراحة ف�سوف يخربك ان كان يحبك 

حقا فاطمئن.
عندما يظهر فيك �سلوك متقته ادعو اهلل باأن ي�سرف عنك هذا ال�سلوك فاإنه كرمي رحيم 

جميب الدعاء.
مواقف  كل  يف  حكيما  فكن  فقط  تريد  ملا  ت�ستمع  فالنا�ض  للنا�ض،  مواقفك  تربير  حتاول  ال 

احلياة.
ال تعاتب من حتب بت�سرفاته التي اغ�سبتك فقط لو كان يحبك حقا ملا قام باإغ�سابك منه.

اأ�سعب منك فال تطلق  باأنه كلنا قد مررنا بظروف  اإن�سى اجلانب املظلم يف حياتك واعلم 
العنان الأفكارك ال�سوداوية الأنها �سوف تطغى عليك كليا.

كن �سجاعا وجرب املغامرات، ففي املغامرة النجاح والتاألق. 
عندما يتخلى عنك �سخ�ض احببته تاأكد، وثق باهلل باأنه �سوف يعو�ض عليك ب�سخ�ض اح�سن 

منه بالتاأكيد. 
فكيفما تلقي بك احلياة فكن انت االأف�سل واالح�سن.

كيفما تكون 
فكن األفضل
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الثقافة

بغداد أم الثائرين

لهيب عبدالخالقحميد سعيد

اأَحرقي كّل املراكِب
يا نخيُل،

فال رجوَع اإىل الوراِء،
تواتري جياًل فجياًل 

يف دروِب املوِت،
فالتاريُخ يحني هاَمُه 

هْم، لل�شادريَن على دروِب خال�شِ
تلَك التي يت�شاقُط ال�شهداُء 

فوَق ُتراِبها،
حريٌة

ل ت�شتقيُم بغرِي انهاِر الدماِء
بغرِي كّل العا�شقنَي لنورها،

وبغرِي اأمِّ الثائريَن،
بغرِي بغداَد التي 

َر�َشَمْت على جدراِن كّل �شُجوِنها 
�شم�َس ال�شالِم،

هنا احلقيقُة لمتوُت ول ت�شاُم،
هنا يف قلِب داري،

يف �شراِخ الثائريَن،
وكلِّ حمروٍم،

ويف �شهقاِت دجلَة حنَي باَح الفجُر
للدنيا بكل انينِه،

وطوى غرابيِب الظالِم.
تفاخري عزاً 

وِتيهي يا بالدي،
كلنا يف موكِب التحريِر

م�شروُع ال�شهادِة دون حرياتنا،
ل ن�شتكنُي

ول ن�شاوْم...

نــخــلــة هللا  الـــشـــيـــخ جــعــفــر

رافقتنا نخلُة اهلل اإىل حيُث َنزلنا
واأقامت معنا حيُث اأقمنا

اأُتراها.. َت�ستعيُد االآَن ما كاَن من املا�سي..
اأها النهُر مبا حلَّ بنا.. وهْل نبَّ

ٌعدنا اإىل اأوراقنا االأوىل..
وما عاَد الق�سيُد
اكتمَلْت ِرحَلُتنا..

واعتزلْت اأياُمنا االأحالَم..
اأوَقدنا ال�سموَع ال�سوَد يف ليِل البالِد

لبيوِت املُُدِن االأوىل حكاياٌت..
َتبادْلنا �سداها

وَكَتبنا.. كلَّ ما َعلمنا املاُء من احلكَمِة..
يف خا�سرِة الليِل..

رنا معًا.. ما اأطول الليِل على العا�سِق.. َتذكَّ
هل اأخفى �سجاياُه الدليُل..

باِحثًا عْن َقَمٍر ُمعَتِكٍف يف لغٍة اأخرى..
يِه.. ُن�َسمِّ

على �ُسّباِكها ِظٌل َظليُل
.  .  .  .  .  .

ترتاءى نخلُة اهلِل لنا اأّمًا
ُتنادينا..

فال َن�سَمُعها..
رنا بعيديَن.. و�ساَر الُرَطُب الَعْذُب بعيدًا �سِ

فافَتحي الباَب لها واعتذري عّنا..
فما نحُن عَققناها..

َفًة رعناَء.. ولِكنَّ الذي كاَن.. افرتى عا�سِ
اأن�ستنا الكالْم
.  .  .  .  .  .

نتحرى املُعَجَم الليليَّ
هْل ُكّنا تبادلنا �سالالت ال�سذى..

يوَم كتبنا..
كلَّ ما علَّمنا املاُء من احِلكَمِة..

واخرتنا اأنا�سيَد النخيِل
ُكنَت تختاُر لنا ال�سمَت اأخًا..

ي�ستقِبُل الفجَر وحيدًا..
َلَك..

ما اأبقى زماُن الو�سِل من اأوهامِه البي�ِض
ويل..

منه انتظار الغائبنْي
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غفوة في األفق

شتاُق ِإَلْيَك َبْعَد اليوم..
َ
َلْن أ

أسماء بنت صقر القاسمي

د.ريتا عيسى األيوب 

اأنا هنا هامدٌة كجبل بعد الّتجّلي 
خا�سعٌة مت�سّدعٌة من خ�سية اهلل

اأترّجل عن غيمٍة 
واأم�سي يف االأفق

اأقطف لك باقًة من زهر امللكوت 
م�سكونًة بحديث املالئكة 

تفوح برائحة البدء 
وت�سري منها اأ�سرار القيامة

اأمتّدد يف و�سط االأقمار 
ة  واأفر�ض خمدًة حتت راأ�سي من كواكَب غ�سّ

الأنام يف ال�سماء الثانية 
تطوف حويل ع�سافرُي اجلنة 
وحتدثني عن ذكرياتي االأوىل 

يف اأروقة الفردو�ض
تتنف�ض اأقداحي 

واأنا اأ�سرب كاأ�ض االأبرار 

ي�سافر املعنى يف �سرياين 
لي�سيء يف راأ�سي 
فاأرى طيورًا ُخ�سرًا

و�سم�سًا مائيَة اللون 
وكتابًا تخرج منه احلكايات 

كاأنها ب�ستاٌن من االأفكار
كان الوقت ما يزال �سغريًا 

يف كّفي 

تتكاثر ال�ساعاُت كالندى 
والليُل يع�سع�ُض يف تفا�سيل الّنخاب 

للقلب تامور تاأوي اإليه م�ساعري
و�سغاٌف تهدهد احلب كي ال ينام

وجاءته الب�سرى 
كان الوادي يهرب من اأ�سر اجلبل 
واالأ�سجار ت�ساعده على الرك�ض 

اإىل اأقرب ق�سيدٍة 
جت�ّسُد طيَف املعنى يف االأفق 

ان�سكَب ال�سفق حربًا على دواتي 
واأنا اأتذكرك 

انهمرت اأ�سابعي 
وات�سعت اأحداق قلبي 

اأيها احلّب 
ماذا بقي من العمر كي اأكتب لك؟ 

ماذا بقي من االأغنيات كي تتذّكر دموعي 
ذلك؟

َلْيَك َبْعَد اليوم.. َلْن اأَ�ستاُق اإِ
فقد َخَذْلَتني ِمرارًا يا فتى..

اأقوُلها واأُْعِلُنها االآَن على املالأ... كي ال اأتراجع 
اأو اتباطاأ..

ترُتُكني يف ُكلِّ َمّرٍة يف حاَلِة �َسْوٍق عارم... واأَْنَت 
يف َقْلِبَك بارد..

... ي�سيُد ومييُد  بارٌد كما جّراٌح بريطاينٌّ
�ْسَرِطِه يف ثنايا قلبي الّناِزْف مِبِ

قلبي الذي مَلْ تغاِدْره... ُمْذ راآَك ذاَك اليوِم يف 
َلَكِتَك العاِرَمة..  مَمْ

َلَكُة ِرجاٍل كاَنْت هي... َفَلْم اأَر ِمْنُهم �ِسواَك  مَمْ
يا طاِغَية..

رقيٌق اأَْنَت مع جميِعِهم... اإالَّ معي اأَنا... 
َفُتعاِمُلني كما َلْو ُكْنُت اأَنا َلَك جارية..

جاِرَيٌة ال َتْذُكُرها اأَْنَت... اإالَّ عند ا�ستهاِئَك 
ُمُه �ِسواها َبنْيَ ُكلِّ الن�ساِء  ... ال ُيَقدِّ ِلَطَبٍق �َسِهيٍّ

الباِردة..
َمْلعوٌن اأَْنَت يا َقلبي لو �َساأَلتني َعْنُه ُمْنُذ اليوِم اأَو 

يف االأَّياِم القادمة..
رًا  َوَل�َسْوَف اأُميُتَك َخْنقًا ِبَحْب�ِض دمي َعْنَك َق�سْ

يف اأَْوِعَيِتِه الغاِئَرة..
َلْيَك  َل اإِ اأُْغُرْب ِبَوْجِهَك َعْنُه... حّتى واإِْن َتَو�سَّ

اليوَم... اأَْو يف االأّياِم االآِتَية..
ٍة ما ُهَو ِبفاِعٍل ِبَك يف ُكلِّ  َدْعُه َيذوُقها َوَلْو مِلَرَّ

َيوٍم... ال َبْل يف الّثاِنَية..

اأُْتُرْكُه َبعيدًا وارحْل... اإىل وادي القمَر َحْيُث 

الطيور اجلاِرَحة..

فواهلّلِ اإِّنها باَتْت ِهَي َعَلْيَك اأَْرَحَم ِمْنُه َوِمْن ُكلِّ 

ُوعوِدِه الكاذبة..
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الثقافة

 كاتبة من م�شر

   قصيدة ولوحة: لبنى ياسين

هــــــــــــــــــــــــــــــــوى الــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــار

َحِديث الَكَنَبة 
ضيافة الرحمن

ويف جبهة الريِح
قب�سٌة من مدامِع نار

وهم�ُض ال�سغاِر
وحمرُة خدِّ هوى اجللنار

لكن ليلي جريٌح
و�سوتي �سحيٌح

وكل اخليول ت�سابُق �سمتي
فال اأ�سرتيح

وتلَب�ُسني عباءٌة من ليٍل
ُل وجَه املكاِن تكحِّ
بخوِف ال�سراِب

وظّل الغياب
وموجة �سوٍق تقاتُل 
كي ت�سرتَد خطاها

دموُع ال�سحاب
تعاَل وال تتاأخر

ثمة ليٌل بقلبي..وقلب الوطن

هناك �سجْن
ويف مقلتي

تالقت جميع املحْن
ويف حوزِة ال�سمِت
كل اأغاين ال�سراْب
ويف جبهِة الريح

كل �سروب العتاب
فال ترتِد اليوم ثوَب الغياب

ويف معطِف اخلوِف
اآهات كل النجوم

وحلم الغيوم
وفجٌر يغرُد دون هموم

فقْف رافَع الراأ�ِض
فوَق الر�سيف
ت�ساقط�ْ عليه
ك�سحكِة ورقِة
ف�سِل اخلرِيف

ويف راحتيَك
حديُث االأماين

اإىل نف�سها
ودمعُة اأٍم

وب�سُع رغيف                           

وا�شت�شلمت  ال�����ش��م��اء  اإىل  روح���ه  ف��ا���ش��ت  م��ن  ي��ا 
م��اذا  ق��ل يل  ال��رح��م��ن،  �شيافة  ع��ن��د  احل���ق  ل�شفرة 
وج��دت م��اذا راأي���ت؟ ام لك وح��دك فقط ه��ذا ال�شر 
يل  وك��ي��ف  ال��غ��ي��اب  على  اأاأع��ات��ب��ك  العظيم.  الغيبي 
اأي���ن م��وط��ن��ك من  ال��ع��ت��اب!! واإذا ع��ات��ب��ت��ك ق��ل يل 

ف�شاءات الكون اأين؟
 اأهكذا تهجر الزمان واملكان بغتة ويف غفلة من 
العقل  وي��ه��داأ  ب��روؤي��اك  ال��ع��ني  تهناأ  اأن  دون  اأم��رن��ا، 
واإ���ش��ارات لفك  وت��خ��ربه بب�شع رم��وز  ب��اأن تهام�شه 
وت�شاوؤلت جمة معذبة جتاه  موؤرقة  اأفكار  طال�شم 
هذا احلدث اجللل، فما العمل اإذن؟ ما لنا حيلة اإل 

ال�شمت يف الرحيل والدعاء يف ال�شالة.  
ح��ق��ا ه��ي ه��ج��رة احل���ق ل��ل��ح��ي��اة احل���ق للرحمن 
الواحد الحد ملن بالقلب يعقل، الأعمال ال�شاحلة 
ال�����زاد وال������زواد واأوراق  اآخ�����ر« ه���ي  ���ش��يء  ف��ق��ط »ل 
الإعتماد، حياة فيها، ما ل عني راأت ول اذن �شمعت 

ول خطر على قلب ب�شر. 
ال��رح��ي��ل خل�شة  ج����واد  ام��ت��ط��ي��ت  ول��ك��ن حينما   
�شكينة بال �شجيج،  الأر���س مبا رحبت يف  وهجرت 
اإىل الإل��ه احلق احلي ال��ذي ل يغفل ول مي��وت، األ 
ترقبنا.. األ تتاأملنا من هذا الأفق البعيد، ام اأن رحلة 
الع�شق والإرحت��ال للرحمن الرحيم مالك امللك ذو 
اجلالل واإلكرام هي املبتغى وهي املنتهى. اأما نحن 
اأنا�س الأر���س دائما ما نذكرك يف املنام واليقظة يف 
اأم�شية فائتة، يف كلمة خمطوطة و�شحكة م�شموعة، 
اأنت  هكذا  الذكريات.  حائط  على  معلقة  �شورة  يف 
وهكذا نحن، غربت ال�شم�س فلم يعد لنا يف احلياة 
لقاء، لكن عزائي اأنك يف �شيافة الرحمن يف مقعد 

�شدق عند مليك مقتدر.  

 أ.سميرة داود
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تختلف  متفاوتة،  بدرجات  العامل..  اأنحاء  كل  يف  االأح��داث  خمتلف  ت�سغلنا 
باإختالف االإهتمامات واالإجتاهات، نتابع كل �سيء متابعة �ساملة ثم اإنتقائية حيث 
نغربل الوقائع لتتخل�ض الذاكرة من اأغلبها وال يبقى منها �سوى ما يالم�ض �سغاف 
االأعماق وتاأبى اأن ت�سربه الذاكرة بعيدة املدى.. نتابع ب�سهولة ما يدور يف القارات 
باأكملها الأن العامل انكم�ض وتقل�ست رقعته مل يعد فقط تلك القرية ال�سغرية، 
قرية مار�سال ماكلوهان لكنه اأ�سبح العمارة الواحدة املتقاربة م�ساكنها وغرفها، 
ويتموقع �ساكنوها يف دائرة االإغرتاب ال اأحد يعرف االآخر.. اغرتاب بكل اأ�سكاله 
وجتلياته، نف�سي، واإجتماعي، وثقايف، و�سيا�سي، ومنطلق هذه االأ�سكال وغريها 
تعود  واإليها  االأوىل  ال�سرارة  االن�سان تنطلق  النف�سي، فمن اعماق  االإغرتاب  هو 
وعليها تنعك�ض خمتلف االألوان واالأطياف واالأحداث.. هو اجُلرم ال�سغري الذي 
يدور حوله العامل.. وكل احلروب والكوارث والنزاعات ما هي اإال �سورة مو�سعة 
اأو  اأحالمه  يف  يحلها  دائمة  �سراعات  من  االن�سان  ال�سعور  يف  يدور  ما  كل  عن 
ال�سراعات  وال��ال���س��واء،  ال�سواء  ح��االت  يف  �سلوكه  خ��الل  من  اأي  باإنحرافه، 
العديدة والعميقة داخل النف�ض الب�سرية يف مطلقها ال تعرف نقطة نهاية يتحكم 
يف �سبطها االأنا االأعلى لري�سم �سورة مقبولة ومهذبة لالآخر تزينها الكثري من 
املح�سنات.. لكن االن�سان ُيخرج هذه ال�سراعات من اأغواره النف�سية اإىل العامل 
اخلارجي بال�سراع مع االآخر، �سراع يخرج اأوال اإىل حميطه ال�سيق، مثال داخل 
عائلته اأو مع جريانه اأو يف عمله، وعندما نقف امام ال�سراعات العائلية جندها 
انعكا�ض ل�سراع فكري بني اأجيال متفاوتة وخمتلفة االجتاهات والتوجهات لكنها 
تنبع من عدم التقبل، او من �سريبة التقبل الالم�سروط، اأما ال�سراعات املهنية 
فتنطلق اأي�سا من االختالف الفكري والثقايف وتتدخل فيها عدة عوامل ك�سراع 
االأدوار وغمو�سها وتت�سع رقعة �سراع االإن�سان لتت�سكل النزاعات بني اجلماعات 
والقبائل والطوائف وال�سا�سة والدول وت�ستعل فتائل احلروب واملوؤامرات وتت�سع 
�سراعات  اإال  هي  وما  موجه  تاريخ  ليوثقها  ال�سا�سعة  اجلغرافيا  عرب   رقعتها 
الأجل البقاء م�سدرها �سراع النف�ض الب�سرية ويتحكم فيها الليبيدو..الذي دفع 
االإن�سان اإىل التفنن يف ابتكار االأ�سلحة والفريو�سات الفتاكة بينما جعل لل�سالم 
جمرد اتفاقيات وتنظري حمدود الي�سمن واليغني من جوع االإن�سان جتاه االإن�سان.

العالم.. جسدنا المتعب بالصراعات

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

أ.د. عزيز ثابت سعيد

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أحـــــــــــــــلـــــــــــــــى
�سرِت اأحلى...

بعد اأن اأجنبِت طفاْل...
�سرِت اأغلى...

�سرِت يف عينيَّ �سم�سًا...
وهالاًل قد جتلى

�سرِت يا من اأنِت ِظلي
و�ساليل...وهداي...

قهوَة ال�سبِح
ال�سهيْة...

ر�سفَة الِن الزكيْة...
نكهَة العطِر النديْة
وورودي البابِلّيْة...

كنِت...�سِكي ويقيني..
كنِت َبْوحي...واأَنيني

وتظلِّنَي حياتي...
كل ما مللمُت 

من ُحلِم ال�سننْي
و�ُسهاد العا�ِسقنْي

كنت يف اأم�سي حقيقة
كنِت يل نعم ال�سديقة
وتظلني ...هيامي...
و�سباباِتي... وَتوِقي
ووُلوعي... وُهُجوعي
اأنِت يا نعم الرفيقْة
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إله جران خليل جران وإله نوال السعداوي

أ.هناء الديوري

  كاتبة من املغرب

الثقافة

»الإله يقدم ا�شتقالته يف اجتماع القمة« 
م�����ش��رح��ي��ة ل���ن���وال ال�����ش��ع��داوي ال����ذي متت 
ان  ملجرد  املكتبات  من  و�شحبها  م�شادرتها 
العنوان اثار اخلوف من طرف املتطرفني، 
يف  لأنها  البتة،  اإحلاديا  لي�س  الكتاب  بينما 

تثري مو�شوع الإله الذي ي�شتقيل، وهو اإله 
الذي من الطبيعي  الظلم وال�شر واحل��رب 
العدل  اإل��ه  ا�شتقالته، يف وج��ود  �شيقدم  اأن��ه 
وال�شالم، وهو الإله الذي يوؤمن به املوؤمن 
عقيدته  اأو  دي��ان��ت��ه  ك��ان��ت  مهما  احلقيقي 
يكون  اأن  ال�شروري  من  ولي�س  ال��ع��امل.  يف 
واحلرية  بالعدل  ليوؤمن  متدينا  الن�شان 
ال�شر  اإله  بينما  العادل،  الإله  اأي  وامل�شاواة 
���ش��ي��ق��دم ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه يف ح�����ش��رة ه���ذا الإل����ه. 
فقط نوال ال�شعداوي اإ�شتلهمت فكرتها من 
احلوار  �شبيل  يف  األهتها  و  الغابرة  الع�شور 
وتو�شيل فكرتها فقط؛ وعن هذه امل�شرحية 
اإىل  »ام���راأة حت��دق  ن��وال يف كتابها  تتحدث 
و  اأخ���رى  اأح���داث  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شم�س« 

م�شامني اأخرى. 
واأن��ا اخ��رتت اأن اأحت��دث عن اجل��زء من 
ك��ت��اب »اإم������راأة حت���دق اإىل ال�����ش��م�����س« ال��ذي 
ي��ت��ح��دث ع���ن ه����ذه امل�����ش��رح��ي��ة، لأين مل 
دون  امل�شرحية  م�شادرة  م�شاألة  اأح��ب 
حل�����ش��ن  امل���ح���ت���وى.  اإىل  ال���ن���ظ���ر 
احلظ ان امل�شرحية موجودة عل 
الإنرتنيت وميكن حتميلها ملن 

يريد قراأتها. 
اأما عن جربان خليل جربان 
الأر�����س«، فهو   »األ��ه��ة  ففي كتابه 
ي��ح��ك��ي ع����ن  الإل�����ه ال�����ذي يئ�س 
م��ن الإن�����ش��ان على ه��ذه الأر����س 
ب�����ش��ب��ب اإن��ت�����ش��ار اجل��ه��ل وال��ظ��ل��م 
الدنيئة،  وال�شفات  والكره  والنفاق 
مل�شري  بالن�شبة  متفائل  اإله  فيجيبه 
ين�شرون  اأن��ا���س  هناك  دام  م��ا  الن�شان 
ال�����ش��الم وال��ف��ك��ر امل��ع��ريف وي��ن��ا���ش��ل��ون من 
اأج����ل احل����ق وال���ع���دال���ة واخل����ري ع��ل��ى ه��ذه 
بتج�شد هذه  ثالث  اإل��ه  فيجيبهم  الأر����س، 
الإن�شانية على �شكل �شاب يعزف على 

ال��ن��اي ق���رب ال��ن��ه��ر يف ال��غ��اب��ة و ق��رب��ه فتاة 
ترق�س على الأنغام، ويق�شد بهذه ال�شورة 
اأن  يجب  الذي  والإن�شجام  وال�شالم  الوئام 
ي�شود بني الزوجني يف بيت ت�شوده الرحمة 

الفكرة  وال���وئ���ام، على خ��الف  والإن�����ش��ان��ي��ة 
املغلوطة و التي يتم ت�شديرها عرب العامل 
عن العنف املنزيل؛ يف حني اأن كل الديانات 
ال�شوية  ال��ر���ش��ل؛ وال��ن��ف��و���س  اأت���ى بها  ال��ت��ي 
واملحبة للخري وال�شالم عرب العامل تطمح 
وتدعو اىل ال�شكينة وال�شالم والرحمة بني 

الزوجني. 
جربان خليل جربان ا�شتلهم فكرته من 
�شبيل  يف  الآخ��ر  هو  واآلهتها  الغابرة  الأمم 
ل�شوء  لكن  فقط.  فكرته  واإي�����ش��ال  احل���وار 
يخافون  ال��ذي��ن  النا�س  معظم  ف��اإن  احل��ظ 
م���ن امل��ف��ك��ري��ن وال��ك��ت��ب ي�����ش��ع��ون ن��ظ��رات 
دون  فقظ  الظاهر  على  ويحكمون  ���ش��وداء 
فتح الكتاب وحماولة اإزالة النظارة ال�شوداء 
امل��ع��اين  اإىل  ال��ت��ف��ك��ر وال���و����ش���ول  مل��ح��اول��ة 
ال��ت��اأث��ر  دون  امل��ف��ك��ري��ن  ك��ت��ب  يف  احلقيقية 

باأقوال واأحكام الغري.
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  كاتبة من تون�س

أ.عربية القضقاضي

واالآتون  املا�سون  اّتفق  قد  كائنا  تكون  اأن  معنى  يدركون  ليتهم 
اأو  �سوته  اإىل  االإن�سات  ميكن  ال  م�ست�سعفا  اإردائه  على  بعدهم  من 
اأمر حمرّي كيف  اأن تكون »�سحّية ج�سدك«  خماطبة روحه املنك�سرة 
لالإن�سانّية اأن تكون بتلك الق�سوة عند اإق�سائها االأنثى ومتهي�سها رغم 
واأّن  ورزاياه  الّدهر  نوائب  ال حتّركه  اّلذي  املحّرك  اأّنها  الكّل  اإدراك 
بقاءها وفّية ملا ظّنته قد اأوكل اإليها من مهاّم �ساّقة من قبل الّطبيعة 
كان جلّيا ووا�سح املعامل. ولعّل االأقدار قد تكون براًء من كّل ذلك الأّن 

املجتمعات املتعاقبة قد حكمت عليها باأن تكون و�سيلة متعة واإجناب.
 وقيل اأّننا قد تقّدمنا وتطّورت حياتنا يف حني ظّلت املراأة حمتارة 
بني الّر�سوخ لدور �سلبّي ال يرتقي اإىل م�ستوى ت�سحياتها الاّلنهائّية 
داخل االأ�سرة وخارجها، وبني ك�سر قيد العادات والّتحّرر من الّروابط 
الّتقليدّية واالفالت من براثن الّطاعة واالن�سياع الأوامر رّب البيت، 
اإذن  بّد  فال  العمل  اإىل  خروجها  بعد  م�سوؤولّياتها  ت�سّخمت  وقد  بل 
ة اأّننا  نمّية املحّنطة. وخا�سّ من الّتمّرد على الّنوامي�ض الذكورّية ال�سّ
االأعراف من خالل  الّتمّل�ض من  الّرف�ض وحماوالت  قد ملحنا بع�ض 
والّدخول  املراأة  ا�ستبطان  اإىل  �سعى  �سينمائّي  واإنتاج  حديثة  روايات 
اإىل عاملها الّداخلّي اّلذي بدا مت�سّظيا وكاأّن عالقتها بالّرجل ال�ّسرقّي 
مل حتد عن دور املفعولّية فلم تقدر على تغيري واقع ذي جذور ممتّددة 

يف الّتاريخ.
بعد متّتعها بحّقها يف الّتعليم وتوّليها بع�ض املنا�سب القيادّية ولو 
ب�سفة حمت�سمة، اأ�سبح احلديث قائما عن �سراع بينها وبني الّرجل 
وكاأّننا قد ملحنا عّدة اأوجه للقطيعة بينهما وهي قطيعة نف�سّية م�سّيجة 

ب�سعادة ظاهرّية.
يوما  يكن  »مل  قائلة:  معاناتها  مّرة عن  ذات  اإحداهّن  عرّبت يل 
وردة  يوما  يهدين  مل  ويخاطبها  ذاتي  يحاور  اأن  ي�ستطع  مل  �سديقي 

كنت �ساأفرح بها بدل ال�سّيارة الفارهة«.

را تذّكرت اأّن احلديث بينهما كان مييل  هو يرى اأنه مل يكن مق�سّ
اإىل االقت�ساب �سيئا ف�سيئا حّتى غدا �سمتا رهيبا مقيتا يحمل املوت 

بني جنباته، قبل زواجنا خلت اأّنه �سيبقى وفّيا لوعودنا.
ظننت اأّنني �ساأبقى املحور فلم اأوجد يل مكانا حّتى يف االأطراف 
ة اإذا انتحينا املنت�سف القاتل  كم هي بغي�سة هذه احلياة ممّلة خا�سّ
اإىل  بنا  يعود  يفتح معي حوار  اأن  اأمتّنى  الّرمادّية كم كنت  واملنطقة 
معي  ويقراأ  ال�ّساذجة  مواقفنا  ببع�ض  يذّكرين  واأن  وّلت  �سنوات 
»روايات  من  ا�ستقيناه  وحّب  عفوّية  بكّل  نتبادلها  كّنا  اّلتي  مكاتيبنا 
عبري« و«اأ�سعار نزار قّباين« وها هو قد توّقف عن االنتباه اإىل تفا�سيلي 

املبعرثة.
وكاأّنني  احلياة  قيد  على  واأنت  الفناء  اإح�سا�ض  يوما  جّربت  هل   
اأغادر العامل �سيئا ف�سيئا نحو الّتال�سي داخل الّرتابة وت�سبح االأنثى 
داخلي باهتة مائلة اإىل ال�سبابّية ال اأكاد اأملحها، اأين اأنا مّما يح�سل 
بني تربية االأطفال واإجناز االأعمال املنزلّية املرتّتلة الّرتيبة، اأظّنني قد 
اأ�سبحت من الّدمى املهملة و�سار لقبي »اأّم العيال« فلم تعد تربطني 

ى حتت م�سّمى الواجب. باالأنوثة �سوى ب�سع لياٍل يف ال�ّسنة تق�سّ
ال  ملاذا  اأنا،  اإاّل  متما�سك  فيها  ما  كّل  اأ�سرة  اأكّون  اأن  اأريد  ال  اأنا 
يحتاج  كائن  اأّنني  بيقني  ويدرك  متاعبي  يقا�سمني  يكون �سديقا يل 
وهو  يكّنه يل  اّلذي  باحلّب  العظيم  �سعوره  يهّمني  فال  االهتمام  اإىل 
وتتدّعم قدراتي  اآمايل  وتتفّتح  �ستتجّدد طاقاتي  ال ي�سدح به؟ كيف 
على البعث واخل�سب واأنا اأعي�ض اجلدب، لقد جّردين من كّل قدرة 
على العطاء، فِلَم ال تكن �سديقي وترتك اأدوار البطولة الّدونكي�سوتّية 

الواهية.

كن صديقي
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اأع��ددت  اعددتها..  اإذا  كاملدر�سة  “االأم 
�سعبا طيب االأعراق” الأنها هي من تغر�ض يف 
البناء،  والعمل  احلب  معاين  اأبنائها  نفو�ض 
وتتفانى يف م�سرية الرتبية الإعطاء جيل �سالح 

يبني االأ�سرة واملجتمع.
ال�سيدة  املثالية  االأم  اختيار  رئي�سة جلنة   
حكيمة ميك�ساوي قررت و�سع االأم اجلزائرية 
واحلب  احلنان  رم��وز  من  رم��زا  تعترب  التي 
تنظيم  خ���الل  م��ن  امل��ق��دم��ة  يف  والت�سحية 
اجلزائرية  االأم  جمال  ملكة  تعيني  م�سابقة 

يف باري�ض الأول مرة، على اأن يتم تنظيمها يف 
دول عربية اأخرى من اأجل ال�سماح للفائزات 
االأمهات  جمال  ملكة  م�سابقة  يف  بامل�ساركة 

الدولية.
االأم  لقب  منحت  التي ٌ ميك�ساوي  ال�سيدة 
املثالية »بر�ستيج« ومت اختيارها لتمثيل املراأة 
امل�سابقة  يف  و�ساركت  م��رة  الأول  اجلزائرية 
»بينك  جمعية  ورئي�سة   ،2019 يف  ال��دول��ي��ة 
راي�ض« التي ت�ساعد وتدعم الن�ساء امل�سابات 

الثقافة

ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ األم  بــــــبــــــاريــــــس:  الــــمــــثــــالــــيــــة  األم  مــــســــابــــقــــة 
حـــــــــــــــى فـــــــــــــــي غـــــــــربـــــــــتـــــــــهـــــــــا تــــــــــــشــــــــــــرف بــــــــــلــــــــــدهــــــــــا األصــــــــــلــــــــــي 

كتبت ليلى قيري

ب�سرطان الثدي يف اجلزائر اأرادت اأن ت�سارك 
جتربتها مع اأمهات اأخريات، من خالل تنظيم 
هذه الفعالية التي �سهدت جناحا كبريا الأنها 
تكرم اأعظم واأنبل خملوق على م�ستوى الكون.
وت��ه��دف ه���ده امل�����س��اب��ق��ة م��ن ج��ه��ة، اىل 
يف  جنحت  التي  املثالية  االأم  وتكرمي  اختيار 
والب�سرية  الرتبوية  القيم  على  اوالدها  تربية 
من  اأخرى  ناحية  ومن  والتعليمية،  والثقافية 
اأجل تعزيز احرتام كرامة املراأة وت�سحياتها 
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قد  هذه  مثل  منا�سبة  فاإن  وبالتايل  االأحيان، 
تكون فر�سة لرد اجلميل والعرفان لها عن كل 

ما تقدمه.
فيما عربت �سيفة ال�سرف االإعالمية نوال 
الرتاث اجلزائري يف اخلارج  �سفرية  قا�سي 
عن فرحتها الكبرية بهذه املنا�سبة الثقافية، 
تنظم  فرن�سا  الأن اجلالية اجلزائرية هنا يف 
»االأم  مامو«  »مي�ض  م�سابقة  يف  و�ست�سارك 
الدولية  امل�سابقة  هذه  يف  مرة  الأول  املثالية« 
من  الكثري  م��ن  اأم��ه��ات  فيها  ت�����س��ارك  ال��ت��ي 
الدول االأجنبية لتمثيل البلد االأم، وترى نوال 
اأن املبادرة التي اأقيمت الأول مرة كانت رائعة 
حتى  اجلزائرية  االأم  اأن  فيها  ما  اأجمل  الأن 
بلبا�ض  االأ�سلي  البلد  متثل  اخل��ارج  يف  وه��ي 
اأنيق ورائع وهذا ما يزيدها اعتزازا  تقليدي 

وافتخارا ببلدها”. 
وت��خ��ل��ل ه����ذا احل���ف���ل ال�����ذي ح�����س��رت��ه 
وافريقية  عربية  �سقيقة  دول  من  �سخ�سيات 
الرتفيهية  الن�ساطات  من  الكثري  وفرن�سية 
من  الكثري  جعلت  التي  الراق�سة  واملو�سيقى 
ملكة  اختيار  بعد  معها  يتفاعلون  ال�سيوف 
فيما  اأرزق���ي،  نبيلة  ال�سيدة  االأم��ه��ات  جمال 
الو�سيفة  يو�سفي مركز  ال�سيدة مرمي  احتلت 
الثانية  الو�سيفة  مركز  رجع  االأوىل، يف حني 
لل�سيدة بدرة عبد اهلل والثالثة لل�سيدة جميلة 
املثالية  ل��الأم  »بر�ستيج«  لقب  اما  �سليماين، 

فكان من ن�سيب ال�سيدة نادية وايل.  

من اأجل فلذات اأكبادها يف اجلزائر وفرن�سا.  
قالت  اللجنة  رئي�سة  ميك�ساوي  حكيمة 
اأعلنا  “بعدما  عن �سروط اختيار املت�سابقات: 
التوا�سل  مواقع  على  و�سروطها  امل�سابقة  عن 
طلبات  م��ن  ال��ع��دي��د  و�سلتنا  االج��ت��م��اع��ي، 
امل�ساركة، وبعد درا�سة دقيقة مللفات امل�ساركة 
ا�ستفائهن  ب�سبب  م��رت���س��ح��ات   9 اخ��رتن��ا 
احلفل  هذا  خالل  اليوم  املطلوبة.  لل�سروط 
جمال  ملكة  باختيار  التحكيم  جلنة  �ستقوم 
االأمهات اجلزائرية من بني ال 9 بعد مرورهن 
املناطق  متثل  تقليدية  ب��اأزي��اء  م��رات  ث��الث 
املتنوع والرثي واجابتهن  والرتاث اجلزائري 

اأي�سا  �ستاأخذ  التي  التحكيم  اأ�سئلة جلنة  عن 
مواقع  على  الت�سويت  نتائج  االعتبار  بعني 
التوا�سل االجتماعي وعلى راديو ”مقام” اأحد 

الرعاة الر�سميني للحدث.
من جانبها املغنية �سلمى اجلزائرية التي 
االأ�سيل  الفن  حمبي  من  الكثريون  يعتربها 
والطرب اأنها خليفة املطربة وردة اجلزائرية 
عربت  م�سر  اأوب��را  من�سة  على  غنت  والتي 
بلد  اأول  ه��ي  اجل��زائ��ر  الأن  اع��ت��زازه��ا  ع��ن 
و�سعت  التي  امل�سابقة  ه��ذه  ينظم  مغاربي 
الت�سريف  من�سات  اأعلى  يف  اجلزائرية  االأم 
اأغ��ل��ب  يف  من�سية   ع��ط��اء  كتلة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
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ي�سبح امل�سرح كاملاء والهواء بل والدماء يف عروق من يع�سقه ويخل�ض له.. 
يعطي له كلما اأعطاه ومينحه �سهقة الفرح واالنت�سار على قبح احلياة. 

ممن اأخل�سوا للم�سرح فاأعطاهم فرحه وبهجته وجماله اإنه الدكتور جمال 
االإ�سكندرية ومعهد فنون الطفل  االآداب جامعة  بكلية  امل�ساعد  االأ�ستاذ  ياقوت 
باأكادميية الفنون، واحلا�سل على الدكتوراه يف االإخراج واالإنتاج امل�سرحي عام 

2011، والذي يدر�ض امل�سرح يف عدد من اجلامعات واملعاهد امل�سرية.

 70 من  اأكرث  فاأخرج  خمرجا  ثم   ،1982 عام  ممثاًل  وعمل  امل�سرح  ع�سق 
الدولة  جائزة  على  ح�سل  كما  اجلوائز  من  الكثري  عرو�سه  ونالت  ا،  عر�سً

الت�سجيعية يف االإخراج امل�سرحي عام 2014.
وقام  وخارجها،  م�سر  يف  امل�سرحية  املوؤمترات  من  الكثري  يف   و�سارك 
بالتدريب يف الكثري من الور�ض التدريبية للكبار واالأطفال يف جماالت التمثيل، 
وور�ض  امل�سرحي،  واالإنتاج  امل�سرحي،  واحلكي  امل�سرحية،  والكتابة  واالإخراج، 

م�سرح الطفل التي تنظمتها مدر�سة كري�سني للفنون.
 كما األف عددا من الن�سو�ض امل�سرحية للكبار واالأطفال، وله جمموعة من 
اأهمها: كتاب املخرج  الدرا�سات واالأبحاث واملقاالت النقدية والكتب املن�سورة 
عدة  على  عالوة  واجلمالية،  الدرامية  القيم  بني  ال�سورة  وتوظيف  امل�سرحي 

كتب حتت الطبع.
يف  ر�سالتها  تتمثل  م�ستقلة  م�سرحية  فرقة  وهي  فرقة،  اأ�س�ض  يف2004 
اإمتاع اجلمهور، وتتمركز روؤيتها  اأجل  تقدمي منتجات فنية عالية امل�ستوى من 
يف املقام االأول حول �سد الفجوة بني الفنون عالية امل�ستوى، والفنون الدارجة، 
وباالآلية  النوعني  بتقدمي  وذلك  املجتمع  اأفراد  من  كبرًيا  عدًدا  جتتذب  والتي 
التي ت�سمن اجلودة واملتعة. كما قام بتاأ�سي�ض مهرجان م�سرح بال اإنتاج الدويل 
عام 2008 باالإ�سكندرية حتت �سعار »اخليال ولي�ض املال«، لت�سجيع تقدمي م�سهد 
باإمكانيات مادية ب�سيطة. واأ�سبح  الفنانني  م�سرحي مبهر اعتمادًا على خيال 
املهرجان دوليا يف دورته ال�ساد�سة عام 2014، و�ساركت فيه دواًل عربية واأوربية 

وقدمت منه ع�سر دورات حتى االآن.
خلفا  واملعا�سر  التجريبي  للم�سرح  الدويل  املهرجان  رئا�سة  توىل  وحاليا    
للدكتور عالء عبدالعزيز الذي اعتذر ر�سميا وذلك بداية من الدورة القادمة. 

د. جمال ياقوت.. في 
محبة أبي الفنون!

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

بحرية السام للكاتبة الشيخة “سارة 
القاسمي” عودة للمسرح الحي بعد 

كورونا

اإلمارات العربية

م�سرحيا  عر�سا  الوطني  اخليمة  راأ�ض  م�سرح  قدم 
االأ�سحى  عيد  يف  ال�سالم”  “بحرية  عنوان  يحمل  لالأطفال 
االأول  العر�ض هو  الثقايف، ويعد  املركز  املبارك على م�سرح 

يف االإمارة بعد جائحة كورونا.
ال�سيخة �سارة بنت حممد بن ماجد  تاأليف  العر�ض من 
الرفاعي  �سامل  وقال  احلريبي.  عبداهلل  واإخراج  القا�سمي، 
بال�سعادة  ي�سعرون  اأنهم  امل�سرح:  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
العمل  املبذولة يف  ال�سباب  وجهود  امل�سرحية  لعودة احلركة 

امل�سرحي.
كما اأو�سحت ال�سيخة �سارة القا�سمي اأن هذه امل�سرحية 
هى جتربتها االأوىل يف كتابة ن�ض امل�سرحية والتي ا�ستغرقت 

عامًا ون�سف العام. 
كما اأكد �سامل الرفاعي رئي�ض جمل�ض اإدارة م�سرح را�ض 
اإمارة  يف  امل�سرحية  احلركة  عودة  اأهمية  الوطني  اخليمة 
االحرتازية يف ظل  االإجراءات  اخذ جميع  مع  راأ�ض اخليمة 
الظروف الراهنة ودعم جهود الطاقات ال�سبابية املبذولة يف 
ابراز طاقاتهم وحتت�سن  يتم  والتي من خاللها  العمل  هذا 

امل�سرحية وجوه �سبابية جديدة �ستكون ذات م�ستقبل واعد.
امل�سرحية  خمرج  احلريبي  عبداهلل  ا�سار  جانبه  ومن 
اأنه  واأكد  العمل،  جناح  �سر  هو  ال�سحيح  التخطيط  قائال: 
حر�ض على تناغم جميع عنا�سر العر�ض من مالب�ض وديكور 
واإ�ساءة. ي�سار اإىل اأن العر�ض يعد االأول يف االإمارة من بعد 
جائحة كورونا والتي من خاللها يعود امل�سرح اإىل ن�ساطاته 
مب�ساركة  ال�سالم«  »بحرية  م�سرحية  بتقدمي  جديد  من 
العمل  اأن  منوها  ال�سابة،  والوجوه  املبدعني  من  جمموعة 
مثل  مهاراتهم  الإبراز  لل�سباب  فر�سة  اجلديد  امل�سرحي 
اال�ستعانة  مت  حيث  والديكور  واملكياج  اال�ستعرا�ض  ت�سميم 

. 3dباأفكار �سبابية متطورة بتقنية
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هيئة المسرح تدشن إسراتيجيتها 
وتقرر إنشاء أكاديمية تطبيقية للمسرح 

والفنون األدائية

السعودية:

امل�سرح  هيئة  د�سنت 
االأدائية  والفنون 
االأمري  برعاية  موؤخرا 
بن  عبداهلل  بن  بدر 
الثقافة،  وزير  فرحان، 
اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
والفنون  امل�سرح  هيئة 
ا�سرتاتيجيتها  االأدائية، 
لتطوير القطاع امل�سرحي 
يف  االأدائية،  والفنون 
اأقيم  الذي  احلفل 

مبركز امللك فهد الثقايف بح�سور نخبة من امل�سرحيني والفنانني 
عن  كوميدي  م�سرحي  مب�سهد  احلفل  بداأ  وقد  واالإعالميني. 
الو�سط  وتطلعات  االأدائية  والفنون  امل�سرح  هيئة  اإ�سرتاتيجية 
ال�سعودية  روؤية  اأهداف  مع  ات�ساقها  ومدى  حيالها،  امل�سرحي 

2030م.

االإ�سرتاتيجية  هذه  اأن  كلمته  يف  الثقافة  وزير  نائب  واأكد 
خمتلفة،  بنماذج  الدعم  تقدمي  م�ستهدفاتها  �سمن  و�سعت 
لكل  واجلغرايف  املجتمعي  والو�سول  التحتية،  بالبنية  والعناية 
من  ي�سمله  ما  بكل  للقطاع  �سامل  تطوير  اإىل  اإ�سافًة  مدينة، 
التي  والقدرات  املواهب  وتنمية  تطوير  راأ�سها  وعلى  عنا�سر، 

تزخر بها اململكة.
اإىل  الرامية  الإ�سرتاتيجيتها  مرئيًا  عر�سًا  الهيئة  وقدمت 
تطوير القطاع امل�سرحي يف اململكة والفنون االأدائية،التي �ستقوم 
العر�ض  دور  وتفعيل  ال�سعودية،  املواهب  بتمكني  خاللها  من 
من  جزءًا  لت�سبح  االأدائية  العرو�ض  ثقافة  ون�سر  امل�سرحي، 

الثقافة الوطنية.
كما ت�سمن العر�ض ا�ستعرا�سًا للخطوات التي اتخذتها الهيئة 
يف بناء اإ�سرتاتيجيتها التي �ساغت على �سوئها روؤية طموحة تتمثل 
يف “عرو�ض ُملهمة مبواهب ا�ستثنائية على كل م�سرح”، ور�سالتها 
التي ن�ست على حتفيز تطور ومنو قطاع امل�سرح والفنون االأدائية 
من خالل متكني املواهب ال�سعودية لبناء م�سريات مهنية ناجحة 

واإن�ساء حمتوى ُيلهم اجلماهري«.
متثلت  التي  االإ�سرتاتيجية  م�ساريعها  الهيئة  وا�ستعر�ست 
مع  بال�سراكة  م�سارح  واإن�ساء  واأكادميية  تعليمية  م�ساريع  يف 
واإدراج  امل�سرحي  التعليم  توفري  بينها  ومن  اجلهات،  من  عدٍد 
امل�سرح  مبادرة  مع  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سرحية  االأن�سطة 
خالل  ومعلمة  معلم  األف   25 تدريب  ت�ستهدف  التي  املدر�سي 
ثالث �سنوات ليكونوا م�سريف ن�ساط م�سرحي يف مدار�ض التعليم 
العام، بالتعاون مع وزارة التعليم، اإىل جانب توفري التخ�س�سات 

امل�سرحية �سمن التعليم العايل.

بسبب “كورونا”.. مهرجان المسرح الحر الدولي 16 يطلق المهرجان 
الشبابي المحلي الثاني في أغسطس بدال من الدولي.

األردن:

20 فردا، قررت  ب�  “كورونا” و�سمن ا�سرتاطات جمهور حمدد  ب�سبب جائحة 
اللجنة العليا ملهرجان امل�سرح احلر الدويل 16 اإطالق مهرجانها ال�سبابي املحلي 
على  وذلك  �سنويًا  تعقده  الذي  الدويل  املهرجان  عن  بدياًل  ياأتي  والذي  الثاين 

م�سارح املركز الثقايف امللكي. 
حيث مت انتقاء خم�سة عرو�ض م�سرحية حملية، وقدمت هذه التجارب اخلم�ض 
جمهور  ا�سرتاطات  �سمن  عمان  بالعا�سمة  امللكي  الثقايف  املركز  م�سارح  على 
حمدد ب� 20 فردا ومت ت�سويرها ب�سكل احرتايف وبثها على الهواء مبا�سرة على 6 
من�سات الكرتونية حملية وعربية وعاملية، وباإ�سارة ب�سيطة اىل عدد املتابعني وفق 

اح�سائياتنا املبا�سرة فقد �ساهد عر�ض االفتتاح وحده 137000 متابع.
التجربة  تكرار  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  راأت  القائم  للو�سع  ونتيجة 
7/اآب/2021 على   –  1 الثانية” يف الفرتة من  ال�سبابية املحلية  واقامة ”الدورة 
م�سارح املركز الثقايف امللكي و�سمن ا�سرتاط التعليمات واوامر الدفاع الناظمة 
لعدد اجلمهور، وبناء عليه تدعو اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ال�سباب امل�سرحي 
نربا�سا  �ستكون  التي  امل�سرحية  الفعاليات  �سمن  بامل�ساركة  للتقدم  االردين 

وامنوذجا عمليا فاعال للتغلب على هذه اجلائحة.
ويعد مهرجان ليايل امل�سرح احلر، ملتقى للفنانني امل�سرحيني العرب، و يتميز 
برقي حمتواه، حيث تعر�ض كل فرقة م�سرحية انتاجها عر�سا غايته اال�ستعرا�ض 
اأنه غني جدا  كما  وال�سغط،  املناف�سة  بعيد عن  وامل�ساركة، يف جو  واال�ست�ساءة 

مبحتواه الفكري والتجارب امل�سرحية املتنوعة من جميع اأنحاء العامل العربي.
املهرجان  مرا�سلة  بامل�ساركة  الراغب  االردين  امل�سرحي  لل�سباب   : مالحظة 
lib-  .2021 للعام امل�ساركة  با�ستمارة  الربيد االلكرتوين من اجل تزويدهم   عرب 

.eraltheater@live.com

انعقاد الدورة 28 من مهرجان القاهرة للمسرح 
التجرييب في موعده بديسمر 2021

مصر:

انعقدت موؤخرا اأوىل اجتماعات االإدارة اجلديدة ملهرجان القاهرة الدويل 
للم�سرح التجريبي بت�سكيلها اجلديد بح�سور الدكتورة اإينا�ض عبد الدامي وزيرة 
الثقافة، التي اأعلنت عن كامل دعمها ومتنياتها بنجاح الدورة 28 واملنعقدة فى 
الفرتة من 7 اإىل 15 دي�سمرب املقبل، ورحبت مبدير املهرجان اجلديد د. جمال 
ياقوت وتوجهت بال�سكر لالإدارات ال�سابقة للمهرجان ومديريها والتى �ساهمت 
فى احتفاظ املهرجان بربيقه وجناحه على مدار �سنوات طويلة كونه اأحد اأهم 

الفعاليات امل�سرحية العاملية. 
ويف ذات االجتماع اأعلن الدكتور جمال ياقوت، عن اللجان التنفيذية التى 
�ستبداأ تنفيذ مهامها من االآن، كما ا�ستعر�ض اأهم الفعاليات التى �ست�سملها هذه 
العمل  وور�ض  واملحا�سرات  الندوات  ومنها  امل�سرحية  العرو�ض  بجانب  الدورة 
اأهم  لعر�ض  امل�ساركة  للدول  ثقافى  يوم  تخ�سي�ض  بجانب  الفنية،  واملعار�ض 

مالمح ثقافتها وتقاليدها وذلك خللق فر�ض للتبادل واملعرفة بني ال�سعوب. 
خارج  املحافظات  فى  الفعاليات  بع�ض  باإقامة  اقرتحًا  ياقوت  قدم  كما 
القاهرة لدعم الفنانني واملوهوبني فى االأقاليم و�سقل خرباتهم، هذا اإىل جانب 

اقرتاح اآخر بتاأ�سي�ض نظام جديد للجوائز يتنا�سب مع فكرته غري التقليدية.
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ار�سل يل الدكتور ابراهيم ماخو�ض من اجلزائر التقارير الطبية التي تبني الو�سع اخلطري للدكتور 
يو�سف زعني رئي�ض الوزراء ال�سابق ل�سورية قبل انقالب حافظ اال�سد ، وايداعه و رفاقه ال�سجن. كانت 
التقارير تبني ا�سابة الدكتور زعني ب�سرطان حاد. كتبوا يل من ال�سجن داخل �سورية ان عدم اخراجه 
للعالج �ستكون نهاية حياته. �سكلت جلنة للدفاع عن ال�سجناء ال�سوريني بكل اجتاهاتهم »القوميون 
ال�سيوعيون،  يل  ا�ستجاب  ال�سوريني.  بالزمالء  ات�ساالت  اجري  واأخذت  واال�سالميون«  وال�سيوعيون 

وبع�ض القوميني مثل النا�سريني، والبعثيني الذين تركوا تنظيم حافظ االأ�سد، وامل�ستقلني.
)بيك(  مردم  وفاروق  مل�ض  فايز  مثل  فرن�سا  اىل  �سبقوين  الذين  ال�سورية  الربجوازية  ابناء 
رف�سوا ومل يعتذروا فقط بل جعلوين انا واللجنة مادة للتنكيت والتعليقات. رغم ذلك املوقف املعادي 
من طرفهم جنحت بعقد لقاء للمثقفني الفرن�سيني وبع�ض ال�سوريني مثل برهان غليون، ومنذر ا�سرب، 
و�سالح الرويلي، و�سمري من احلزب ال�سيوعي ال�سوري. اجتمعنا يف بيت كلود بورديه احد املنا�سلني 
املعروفني يف الدفاع عن حقوق االن�سان، كان الدكتور �سامي اجلندي �سفري �سورية اال�سبق يف باري�ض 
يف  ل�سورية  �سفريا  �سامي  الدكتور  وجود  اثناء  ا�سدقاء  كانا  له،  تو�سية  ور�سالة  ا�سمه  اعطاين  قد 

باري�ض. 
وعناوينهم.  االن�سان  حقوق  جمال  يف  العاملني  كل  ا�سماء  يدي  بني  وزوجته  بورديه  كلود  و�سع 
عرفني على بع�سهم �سخ�سيا مثل من �سيغدو ايام حكم ميرتان رئي�ض وزراء المع واإحدى ال�سخ�سيات 
التاريخية الفرن�سية. انه مي�سيل روكار الذي كان يراأ�ض تيار الي�سار اجلديد الذي كان ي�سدر جملة 
)املنرب اال�سرتاكي(، حيث �ستتطور عالقتي بهذه املجموعة اىل العمل معهم يف ال�سحافة، كما زودين  
مك�سيم رودن�سون اهم )يف راأي( م�ستعرب يف تاريخ اال�ست�سراق الفرن�سي، وهو �ساحب الكتاب اال�سهر 
يف فرن�سا )حياة حممد( الذي اأمن يل االت�سال بجيزيل حليمي املحامية الي�سارية، وجمموعة جملة 
)احلرية  نداء  لدعم  فرن�سيني  مثقفني  تواقيع  جلمع  نعمل  وبداأنا  الي�سارية،  اوبزرفاتور(  )النوفيل 
النداء  رودن�سون  مك�سيم  وقع  من  اول  زعني(.  يو�سف  الدكتور  راأ�سهم  وعلى  �سورية  �سجناء  الأجل 
لوفيفر  التو�سر وهرني  مثل  يوقعوا  ان  �سورية  النظام يف  يعرف  ال  بع�ض من  اقنعت  فردية  وبجهود 

وريجي�ض دوبريه الذي كانت تربطني به �سداقة متينة. 
ال�سيوعي  احلزب  جريدة  االومانتيه  جريدة  كانت  البيان،  لن�سر  امكانية  اجد  ان  علي  كان 
م�سمونة، وكذلك جريدة مي�سيل روكار، لكنني كنت اتطلع اىل ن�سره يف اهم واكرث ال�سحف تاأثريا 
ال�سحيفة،  ادارة  و  رولو  ايريك  املعروف  ال�سحفي  لدى  بورديه  كلود  تدخل  وهنا  اللوموند،  جريدة 

فاإختزل البيان لكنه ن�سر وكان له تاأثريه على احلكومة ال�سورية. 
عملنا  ادى  االن�سان،  حقوق  منظمات  مع  الرتك  ريا�ض  جناح  وال�سيوعيني  انا  ن�سايل  تابعت 
و�سغط املثقفني الفرن�سيني، ومنظمة امن�ستي انرتنا�سيونال اىل االفراج عن الدكتور يو�سف واخراجه 
اليمنية، انني  من البالد اىل لندن للعالج. كنت اعمل وقتها ملحقة �سحفية يف �سفارة اجلمهورية 
اليوم ا�سكر واترحم على جميل جمال ابن ال�سهيد جمال جميل الذي اعدمه االمام احمد بعد قيامه 
وزمالئه اليمنيني باأول انقالب على االمام لتغيري النظام، وقد ف�سل االنقالب واعدم جميع من �سارك 

فيه، اأترحم على جميل جمال الذي ترك يل احلرية ال�ستخدام كل ادوات ال�سفارة دون م�ساءلة.  

 أ. حميدة نعنع
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