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تسليم البشري للجنائية الدولية ما 
بني الرأي السياسي والقانوني 

الوزير والنائب السايق معني المرعيب:

ومليلة لسبتة  الــصــامــت  اإلحـــتـــال 
بــــــــــــني الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة واالقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد

ــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــب الــــعــــربــــي فــي  إنـ
ــــد الـــمـــســـتـــقـــبـــل ــــاهـ ــــشـ األحـــــــــــــواز ومـ

افــــــــتــــــــتــــــــاح »زقـــــــــــــــــــــاق الـــــــــمـــــــــدق« 
أضـــــــــــــــــخـــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــرض غــــــــــنــــــــــائــــــــــي 
 2021 عـــــــام  فـــــي  ــتــــعــــراضــــي  اســ

الشاعرة ساجدة الموسوي: 
ــيــــة  ــنــ رســــــــالــــــــي لـــــهـــــا أبــــــــعــــــــاد وطــ
وقــــــــــــــــومــــــــــــــــيــــــــــــــــة وإنــــــــــــســــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة

تـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــم األديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
نــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا

مــــؤســــســــة الـــــخـــــافـــــة األمــــــويــــــة:
راعـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــروع 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــضـــــــــــــــوي الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــي

 علينا تحرير أرضنا من هيمنة 
ــتــــال اإليـــرانـــي وإرهـــــــاب اإلحــ

زوابــــــــــــــــــع فـــــــــي أمـــــريـــــكـــــا 
بـــــــــعـــــــــد أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان

أفـــــــــغـــــــــانـــــــــســـــــــتـــــــــان بـــــــــيـــــــــت مـــــن 
االرتـــــــــــــــــــــــــــــداد  نــــــــقــــــــطــــــــة  ورق 
لـــــــإســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــات الـــــغـــــربـــــيـــــة
الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــراق الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــل فـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــوازيــــــــــــــــــن 
الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــة االمـــــــــــــــريـــــــــــــــكـــــــــــــــيـــــــــــــــة الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــدة

في قضية األحواز يتساوى 
بالعداء النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والمعارضة اإليراينة





هذه  �أمام  �لوقوف  من  لنا  البد  كان  ودوليا  عربيا  و�الحد�ث  �لتطور�ت  تر�كم  ب�سبب 
�الحد�ث �ملتعددة، و�أن نحدد �ملوقف نحوها بكل �سفافية من خالل �مل�سلحة �لعربية �لعليا، 

و�لدفاع عن �الأمن �لوطني للدول �لعربية، ولالأمن �لقومي �لعربي.
ـ �أوىل هذه �لتطور�ت و�الأحد�ث هي �ن �إنتفا�سة �سعبنا و�أهلنا يف دولة �الحو�ز �لعربية 
و�أهلنا  �خوتنا  �ىل جانب  �سنبقى  باأننا  �لو��سح  �ل�سيا�سي  موقفنا  على  نوؤكد  وهنا  �ملحتلة 
باالأحو�ز �لعربي �ملحتل حتى ينالو� �ال�ستقالل وتعود �ل�سيادة لهم على كامل تر�بهم �لوطني 

و�ن يتم طرد �الحتالل �الإير�ين �لفار�سي.
لبنان  تع�سف يف  �لتي  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �الأزمة  �الأمور هي تطور�ت  ثاين هذه  ـ 
و�لتي �دت �ىل نتائج كارثية على �سعيد دخل �لفرد و�لغالء �لعام �لذي �أدى �إىل نفاذ �لعديد 
من �ملو�د �ال�سا�سية خا�سه �لبرتول بكل م�ستقاته و�الأدوية و�الأغذية، و�لتي تبني �ن �ل�سلطة 
من كل �أطر�فها هي متو�طئة و حمتكرة لهذه �ملو�د �الأولية، و نوؤكد جمدد� وقوفنا �ىل جانب 
�ل�سعب يف لبنان وثورة ت�سرين �سد �لطبقة �ل�سيا�سية �حلاكمة، و�لتدخل �الإير�ين �ل�سافر 
بال�سوؤون �للبنانية �لد�خلية، و�أتت كارثة بلدة �لتليل يف �سمال لبنان لتزيد من �آالم �سعبنا 

يف لبنان. 
ـ وقد توقفنا عند �الحد�ث �ملفجعة �لتي متثلت باحلر�ئق �لو��سعة �لنطاق يف �جلز�ئر 
�ل�سقيقة �لتي �ألتهمت م�ساحات كبريه من �لغابات و من �ال�سجار و و�سلت يف مناطق معينة 
�ىل �لبيوت �ل�سكنية، و�خل�سائر �لب�سرية و �ملادية �لكبرية، ونحن نقف �ىل جانب �أخوتنا 
و�أهلنا باجلز�ئر، ندين بو�سوح وب�سكل كامل كل دعاة �لفتنة و�لتق�سيم، وندين ب�سكل و��سح 
�أي�سًا جرمية �غتيال �ل�ساب جمال بن ��سماعيل �لتي متت بطريقه ب�سعه جد� وم�سبوهة، 

ونطالب مبحا�سبة �لقتلة و�ملجرمني ومن يقف ور�ئهم.
�لتمدد  حالة  و�إىل  �أفغان�ستان،  من  �المريكي  �الن�سحاب  �ىل  ن�سري  �ن  بد  ال  �أي�سا  ـ 
�أفغان�ستان �لتي بد�أت بال�سيطرة على �ملدن �لكربى و�سوال  �لو��سعة مليلي�سيات طالبان يف 
�ىل �لعا�سمة كابول يف وقت زمني ق�سري جد�، وقد الحظنا عدم �لت�سدي من �المريكيني 
و�حدة  ر�سا�سة  تطلق  ومل  �ل�سيطرة  ولهذه  �لتقدم  لهذ�  �الفغانية  �لر�سمية  �لقو�ت  �أو 
عليهم، مما ي�سري �ىل وجود �سيناريوهات متعددة، �أبرزها وجود �تفاق �مريكي مع طالبان 

لت�سليمهم �لبلد.
مع  �لدبلوما�سية  �لعالقات  قطع  عن  �جلز�ئر  �إعالن  يف  متثل  �لتطور�ت  هذه  �آخر  ـ 
�جلز�ئر  يف  �ال�سقاء  من  و�حدة  م�سافة  على  وقوفنا  و��سح  �سكل  يف  نوؤكد  نحن  �ملغرب، 
�لوئام  حالة  ت�سود  و�أن  �لت�سعيد،  وعدم  �لنف�س  �سبط  �جلميع  على  ونتمنى  و�ملغرب، 

و�لعالقات �اليجابيه و�لطيبة بني �ل�سعبني و�خوتنا باجلز�ئر و�ملغرب.

أ. علي المرعبي

هذا رأينا.. وهذا موقفنا

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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 مكتب لبنان  مايز �الدهمي  مكتب م�سر  هويد� عبد �لوهاب   مكتب �الردن  غادة حاليقة  مكتب �ل�سود�ن  معت�سم �لز�كي
  مكتب فل�سطني  وفاء ر�سيد  مكتب تون�س  �سناء جاء باهلل  مكتب �جلز�ئر  �إن�ساف �سل�سبيل 

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

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

تسليم البشري للجنائية الدولية ما 
والقانوني  السياسي  الــرأي  بني 

ي�سارك بها �لكثري من �ال�سدقاء �لكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد �خلالق  مازن �لرم�ساين  مايز �الدهمي  �سفاء �لبيلي  خليل مر�د  زياد �ملنجد

  عبد �لنا�سر �سكرية  ن�سرين �لدبابي   حممد زيتوين  عبد �لرز�ق �لدليمي  �إياد �سليمان  جميدة بن كري�ن 
ليلى قريي  ن�سيم قبها   عربية �لق�ساق�سي    هالل �لعبيدي   ن�سيمة �أبرحو�س  علي �لقحي�س  عالء �لتميمي  

مــن  �لر�بعــة  �ل�ســنة  بــدء  ملنا�ســبة 
�الإ�ســد�ر �لورقــي و �الألكرتوين �ملنتظم، 
جلميــع  و�لتقديــر  بال�ســكر  �أتقــدم 
�لزميــالت و �لزمــالء، وللمديــر �لفني، 
علــى جهودهــم �خلــرية و�لطيبــة، برفد 
و�الإخــر�ج  �ملميــزة،  مبقاالتهــم  �ملجلــة 
بخطنــا  باالإ�ســتمر�ر  ونتعهــد  �لر�قــي، 

�لعربي و�إ�ستقاللية موقفنا �لقومي..
و�هلل ويل �لتوفيق

رئي�س التحرير

اســــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــدال نــــــــظــــــــام 
الــــمــــالــــي بـــمـــجـــاهـــدي 
بـــــــنـــــــظـــــــام  أو  خـــــــــــلـــــــــــق 
مــــــــــلــــــــــكــــــــــي لـــــــــــــــــن يــــــغــــــري 
مــــــــــن وضـــــــــــــع األحـــــــــــــــــواز

دكتور عارف الكعيب: 

طالبان فخ أمريكا الرابح:
قراءة في مسرحية 
طريق الحرير

K O U L  A L  A R A B



فرن�سا و �الحتاد �الوروبي 5 يورو   كند� و �أمريكا: 5 دوالر 
�لدول �لعربية: 

م�سر: 12 جنيه    �ل�سعودية: 10 ريال    �لكويت: 2 دوالر    �لبحرين: 1 دينار    �المار�ت: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    �ليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
�الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    �جلز�ئر: 5 دينار    �ملغرب: 35 درهم    تون�س: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
14

ــريــــس  ــفــ ــتــ ــتــــعــــطــــيــــش والــ ســـــيـــــاســـــات الــ
اإليـــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــد الــــــــــــمــــــــــــايــــــــــــني  20
طـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــخ أمـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــــــح:
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــــــــي مـــــــــــســـــــــــرحـــــــــــيـــــــــــة طــــــــــــــــريــــــــــــــــق الـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــر 22

ورق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــت  أفـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــان 
نـــــــــقـــــــــطـــــــــة االرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــإســــــــــــراتــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــات الــــــــغــــــــربــــــــيــــــــة

فــــــــــــشــــــــــــل االســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــار االمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي 
ــد أفـــغـــانـــســـتـــان ــا بــــعــ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــي امـ تـــــداعـــــيـــــات فــ
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراق الـــــــــمـــــــــحـــــــــتـــــــــل فـــــــــــــــي مــــــــــــوازيــــــــــــن 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة االمــــــــــريــــــــــكــــــــــيــــــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة
ــلــــةأفــــــــــــــغــــــــــــــانــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــان األمــــــــــــــريكــــــــــــــيــــــــــــــة ــيــ ــلــ ــــة ومــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــسـ اإلحــــــــــتــــــــــال الـــــــصـــــــامـــــــت لـ

بـــــــــــــــــــــني الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــة واالقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــاد

إنـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاضـــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــي فــــــي 
األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز ومـــــــــــــــشـــــــــــــــاهـــــــــــــــد الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل

مـــــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــة:
راعـــــــــــــــيـــــــــــــــة الــــــــــــــمــــــــــــــشــــــــــــــروع الــــــــــنــــــــــهــــــــــضــــــــــوي الـــــــــعـــــــــربـــــــــي

 علينا تحرير ارضنا من هيمنة وإرهاب االحتال اإليران
الوزير معني المرعيب:

دكتور عارف الكعيب: 



�سقطت  �أحــد،  بح�سبان  تكن  �ساعات مل  يف 
تنظيم  بيد  �ملرة  هذه  ولكن  جمدد�  �فغان�ستان 
�لتنظيمات  مـــن  بـــاأنـــه  ــعـــروف  �ملـ »طـــالـــبـــان« 
باأنه قرين تنظيم  �ل�سر�سة، ويو�سف  �الرهابية 
�ملتحدة  ــات  ــوالي �ل �سنت  و�لـــذي  ــقــاعــدة«،  »�ل
عاما،  ع�سرين  قبل  عليه  �حلــرب  وحلفاءها 
�أ�سامة  »�لقاعدة«  تنظيم  زعيم  ت�سليم  لرف�سه 
�لتوقعات  لكل  مزلزاًل  �مل�سهد  وبــد�  الدن.  بن 
�ل�سيا�سية طارحا ب�سكل �أكرث و�سوحا ما �أ�سميه 
تنباأت  �لــذي  ذلك  �ال�سرت�تيجي«،  بـــ«�الرتــد�د 
عام 2005 به، و�لذي بدت �آثاره ترت�كم كغيوم 

�سود�ء يف �آ�سيا، وهي »بيئة« هذ� �الرتد�د. 
و�ل�سيا�سات  �لعامل  هذ�  �مل�سهد  �أربــك  هل 
�لتي  ــة  ــي و�الأوروب �الأمريكية  و�ال�سرت�تيجيات 
و�سعت قبل عقود من �لزمان من �أجل �ل�سيطرة 
خر�ئط  حـــددت  لقد  �مل�سالح.  مناطق  على 
متثل  بلد�  �أربعني  �الأمريكيني  �ال�سرت�تيجيني 
�مل�سالح �الأمريكية �أو ما �أ�سمته مبناطق �لديون 
�لتزمت  �لتي  �ملناطق  ذلــك  ويعني  �لقومية، 
ــا بــالــدفــاع عــنــهــا، دفــاعــا عن  جتــاهــهــا �أمــريك

م�ساحلها هي. 
�لــردة  �ال�سرت�تيجي*،  ــد�د  ــاالرت ب و�أعــنــي 
لتغيري  هدفت  �لتي  �لــدفــاع  خلطط  �لعك�سية 
حا�سر ما من �أجل م�ستقبل ي�ستوعب �الأهد�ف 
�ملتوخاة »�مل�سالح«، و�إخ�ساعه للربط �ملتفاعل 
هنا  ــد�د  و�الرتـ و�الآيل.  �جلزئي  �لربط  ولي�س 
من  �جتهت  �لتي  �ال�سرت�تيجية  م�سار  يعك�س 
منطلقها »�لواليات �ملتحدة« باجتاه �آ�سيا، لرتتد 
م�سار�تها بنف�س �لقوة ولكن باجتاه �آخر �ساربة 

ورق مـــــــــــــــن  بــــــــــيــــــــــت  أفــــــــــغــــــــــانــــــــــســــــــــتــــــــــان 
الغربية لــإســراتــيــجــات  ــــداد  االرتـ نقطة 

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

قو�عد  لتن�سف كل  �ل�سميم،  �لهدف يف  ُمطِلـق 
م�ساحله.

�الأمريكي  �خلــروج  �أن  هنا  �لقول  من  البــد 
من �أفغان�ستان مت باالتفاق بني �لواليات �ملتحدة 
و«طالبان« يف �ملفاو�سات �لتي وقعت بالدوحة يف 

29 فرب�ير عام 2020، و�لتي ق�ست بـ: 

من  �الأجنبية  �لــقــو�ت  جميع  �ن�سحاب   1-
�أفغان�ستان يف غ�سون 14 �سهر�. 

قــو�تــهــا يف  �ملــتــحــدة  ــات  ــوالي �ل تخف�س   2-
�أفغان�ستان �إىل 8600 يف غ�سون 135 يوما بدء� 

من تاريخ توقيع �التفاق. 
وحلفاوؤها  �ملــتــحــدة  ــات  ــوالي �ل ت�سحب   3-
5 قو�عد ع�سكرية  و�لتحالف جميع قو�تهم من 

يف غ�سون 135 يوما.
�أفــر�د  عن  �الأمريكية  �لعقوبات  �إز�لـــة   4-

»طالبان« بحلول 27 �أغ�سط�س 2020.
�آالف   5 �إىل  ي�سل  مــا  �ــســر�ح  �إطـــالق   5-
من  �ألــف  �إىل  ي�سل  وما  »طالبان«،  من  �سجني 
مــار�ــس/   10 بحلول  �الآخـــر  �لــطــرف  �سجناء 
�الأهــــد�ف  ــر  ــط �أخ ــد  �أحــ نــ�ــســف   .2020 �آذ�ر 
جورج  و�سعها  �لتي  �الأمريكية  �ال�سرت�تيجية 
كينان عام 1947، وهو هدف »��ستخد�م �لنفط 
�لــواليــات  ــاأن  ب هنا  �لتذكري  وينبغي  ك�سالح«. 
�ملتحدة خا�ست حربها يف �فغان�ستان عام 2001 
�مل�سالح  رقعة  على  �ل�سر�ع  ح�سم  �أجــل  من 
بني  �ملتطاحنة،  ــر�ق  �الأعــ منطقة  �ال�ــســيــويــة، 
�لغرب �ملتعاظم و�لرو�سي �لتقليدي، بعد �سقوط 
�الحتاد �ل�سوفييتي. وكان هدفها �لرئي�س حينها 
مو�جهة �لتحالفات �الإقليمية �لتي برزت �آنذ�ك 
ــر�ين،  ــي-�الإي ــس ــرو� �ل �لــتــقــارب  كــمــحــاور مثل 
و�لــرو�ــســي-�لــ�ــســيــنــي، و�لــرو�ــســي-�لــهــنــدي، 
و�ــســرورة  �لباك�ستاين  �النــقــالب  �إغــفــال  دون 
و�جلمهوريات  �الآ�سيوية،  �لقارة  يف  �أفغان�ستان 
ت�سكل  وباتت  ت�سظت  و�لتي  �سابقا  �ل�سوفييتية 
�أهمية ��سرت�تيجية، وبد� بحر قزوين بوؤرة لهذه 

�لقوى �ملت�سارعة.
حينها  و��سنطن  هدفت  دقــة  �أكــرث  وب�سكل 

�إىل: 
�لعامل،  يف  �لنفط  منابع  على  �ل�سيطرة   -
و�إز�حــة  �خلليج  نفط  على  �ل�سيطرة  و�إحــكــام 

وكان  �لرو�سي من منطقة بحر قزوين،  �لنفوذ 
�الأفغان  »�ملجاهدين«  ذلك  �أجل  من  دعمت  �أن 
يف حربهم �سد �ل�سوفييت. لقد كانت قناعاتها 
لنفط  �ل�سرقية  �لبو�بة  هــي  �أفغان�ستان  بــاأن 

�خلليج.
لكل  �ملــزدوج  �الحتو�ء  �سيا�سة  ��ستمر�ر   -
من �لعر�ق و�إير�ن، من خالل قاعدة �أجنريلك 
يف  �أن�ساأتها  �لتي  �الأمريكية  و�لقاعدة  �لرتكية 
ــدول  »�ل على  �ل�سيطرة  لتحقيق  �أفغان�ستان، 
للكيان  �لـــدول  هــذه  تهديد  مينع  مــا  �ملــارقــة«، 

�ل�سهيوين.
فمن  �لغربية،  �جلهة  من  �ل�سني  تهديد   -
�سرقا،  تــايــو�ن  يف  �الأمريكية  �لقو�عد  خــالل 
�أملت  الأفغان�ستان،  يف  �الأمــريكــيــة  و�لــقــاعــدة 
�لـــواليـــات �ملــتــحــدة تــهــديــد قــلــب �لــ�ــســني من 
�سياج  وتكوين  و�لغربية،  �ل�سرقية  �جلهتني 
مد  حمـــاوالت  يحبط  وع�سكري  �آيــديــولــوجــي 
�لنفوذ �ل�سيني �سو�ء على �مل�ستوى �لتجاري �أو 

�القت�سادي �أو �ل�سيا�سي.
ذبيحة   ،2001 عــام  �أفغان�ستان  بــدت  لقد 
جاهزة للتق�سيم على مو�ئد �حللفاء، فلم تكن 
بها  معرتف  �أو  �سرعية  �لـ«طالبانية«  حكومتها 
�أ�سوليا  خطر�  ت�سكل  كونها  عــن  عــد�  دولــيــا، 
�لناتو  �أهـــد�ف  �سمن  تقع  �لتي  �ملنطقة  على 
 11 يف  مانهاتن  �نهيار�ت  كانت  لقد  �لتو�سعية. 
�ال�سرت�تيجية  لتلك  منطلقا   ،2001 �سبتمرب 
�لتي بقي �ال�سرت�تيجيون �الأمريكون ير�سمونها 

عقود�، لتنهار يف �ساعات مثل بيت من ورق.
�لنتيجية  كـــان  �أفــغــانــ�ــســتــان  يف  حـــدث  مــا 
�لطبيعية لعملية »فر�س �لدميقر�طية« بالقنابل 
و�ل�سو�ريخ و�جليو�س، ومل ت�ستطع �أقوى دولة يف 
�لعامل �ل�سمود �أكرث من ع�سرين عاما يف بيئة 
طاردة لها ولدميقر�طيتها �ملدمرة �لتي كلفتها 
�ل�سحايا  من  و�الآالف  دوالر  تريليون  من  �أكرث 
عد�  ــر�ف،  �الأطـ كل  من  و�ملدنيني  �لع�سكريني 
�أدركه  ما  وذلك  �لعاملي.  �ال�ستقر�ر  تدمري  عن 
منهم  �لكثري  حــذر  �لــذيــن  �لغربيون  �حللفاء 
»حماقة  حروبها  �أن  معتربين  �ملتحدة  �لواليات 
م�ستنقعات  يف  ور�ءهــا  رك�سو�  لكنهم  �سائنة«، 

تلك �حلروب.
ــد�د  ــ ــ �الرتـ نــتــيــجــة  �أن  �الآن  يــهــمــنــا  ــا  مــ
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    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

�أفغان�ستان،  يف  ح�سل  �لـــذي  �ال�ــســرت�تــيــجــي 
�أكرث وباال من »طالبان« ككيان منفرد.  �ستكون 
بنية  تعّر�س  �أفغان�ستان  يف  طالبان  فخطو�ت 
��ستيالئها  بعد  خا�سة  للخطر،  �لعاملي  �الأمــن 
على �الأ�سلحة �الأمريكية حيث باتت متلك �أقوى 
جي�س يف �ملنطقة، و�سط حتذير�ت من �خلاليا 
يف  يكن  مل  �إن  �الإقــلــيــم  يف  للتنظيم  �لنائمة 
�لعامل.  فلدى حركة »طالبان« خاليا نائمة يف 
ذلك  يف  مبا  �لو�سطى،  �آ�سيا  جمهوريات  جميع 
�أو  وتركمان�ستان،  و�أوزبك�ستان  طاجيك�ستان 
�لدول �الإ�سالمية »�ل�سقيقة« �لتي مولت بطريقة 
»منطقة  حيث  �ل�سني  حتى  بــل  �حلــركــة،  مــا 
�سينجيانغ �الأويغورية« ذ�ت �حلكم �لذ�تي �لتي 

قد ت�ستعل �أي�سا. 
لقد �أطلق �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني 
بعد  �أفغان�ستان  �نــهــيــار  ملنع  حتــذيــر  �سرخة 
»عدم  على  م�سدد�  عليها،  »طالبان«  �سيطرة 
ودخــول  �لبلد  مبــغــادرة  لــالإرهــابــيــني  �ل�سماح 
�لبلد�ن �ملجاورة الأفغان�ستان، مبا يف ذلك حتت 
فاإن  �لرو�س  للخرب�ء  ووفقا  �لالجئني«.  �ستار 
بلد،  �أي  يدخلو�  �أن  ميكن  �الأفــغــان،  �لالجئني 
�أمن  ويزعزعو�  �إرهابية  �أعماال  وينظمو� الحقا 
طموحات  جتاهل  بالتايل  ميكن  وال  �ل�سكان. 
ترنو  فهي  �أفغان�ستان،  تتجاوز  �لتي  »طالبان«، 
�إىل »�إن�ساء حز�م من �لدول �الإ�سالمية يف �آ�سيا 
حدود  عند  يتوقفو�  لن  فهم  ولذلك  �لو�سطى«، 

�لبلد.
�ل�سيا�سيني  �ملحللني  ر�بــطــة  خبري  يــقــول 
بليخاونف  جــامــعــة  يف  ــتــاذ  �الأ�ــس �لع�سكريني 

»�إن  غــالزونــوف:  �أوليغ  �لرو�سية  �القت�سادية 
�الأمريكيني ف�سلو�، وطارو� بعيد�، �أمريكا بعيدة، 
و�إير�ن و�ل�سني  �أما نحن  وبالن�سبة لهم �سو�ء. 
وحتى باك�ستان وجميع �لدول �الأخرى، ف�سيكون 
من  �لــعــديــد  ويـــرى  طبختهم«.  �لــتــهــام  علينا 
حالة  كان يف  �الأمريكي  �الن�سحاب  �أن  �خلرب�ء 
�سينعك�س  ما  �لتخطيط،  و�سوء  �الرتــبــاك  من 
من  �لعديد  يرحب  فقد  �لو�سع،  م�ستقبل  على 
�الأوروبيني بـ«�سيطرة رو�سيا �أو �ل�سني، �أو رمبا 
�إير�ن �أو باك�ستان« على �فغان�ستان و�سمان قطع 

تدفقات �لالجئني �ملحتملة«. 
يف  �ــســيــتــ�ــســاءل  ــغـــرب  �لـ دور  �أن  ــدو  ــبـ ويـ
من  لي�س  �أنـــه  كما  وغـــد�،  �لــيــوم  �أفغان�ستان 
�لو��سح ما �إذ� كان باإمكان �لدول �لغربية �الآن 
مو�جهة رو�سيا و�ل�سني يف �أفغان�ستان من �أجل 
�الأقــل.  على  جزئيا  هناك  بنفوذها  �الحتفاظ 
من  لي�س  �ليوم  �أفغان�ستان  �أهمية  بــرزت  لقد 
�لناحية  من  بل  فقط،  �ال�سرت�تيجية  �لناحية 
�القت�سادية لتوفرها على ثرو�ت معدنية هائلة 
ويتوقع  �لتكنولوجيا.  �سناعة  ع�سب  كالليثيوم 
�أن تلعب �الآن �لدور �لرئي�س يف �سوؤون  �خلرب�ء 
�ملنطقة، دول �أور��سيا - �ل�سني باعتبارها �أقوى 
دولة �قت�ساديا، وباك�ستان �لتي تتمتع بعالقات 
رو�سيا  وكــذلــك  »طــالــبــان«،  مــع  قوية  �سيا�سية 

و�إير�ن ودول �ملنطقة، �أي دول �آ�سيا �لو�سطى.
�الن�سحاب  كـــان  �إذ�  عــمــا  �لــنــظــر  وبــغــ�ــس 
�إنهاء  كان  �أو  �تفاق،  بغري  �أو  باتفاق  �الأمريكي 
م�سار�ت  وتعديل  �جلــدد،  �ملحافظني  لـ«ملف 
�ال�سرت�تيجية �الأمريكية« مما يربز يف تربير�ت 

و�سعا  يو�جهون  �لذين  �الأمريكيني،  �مل�سوؤولني 
هذ�  �أن  �إال  بحزبيه،  �لكوجنر�س  مع  حمرجا 
�رتــد�د� عن  �الن�سحاب من وجهة نظري ميثل 
�ال�سرت�تيجيات �الأمريكية �لتي �سعت طو�ل قرن 
من �لزمان �إىل تثبيت �أقد�مها يف رقع �مل�سالح، 
لكنها �ليوم �كت�سفت �أن تلك �ال�سرت�تيجية غري 
جمدية و�أن �لوقت حان لتغيريها، ولو باخلروج 

�ملدمر �لذي ح�سل. 
لقد كتب �لفيل�سوف �الأمريكي )ر�لف و�لدو 
ر�ديكاليتنا  »�إن  يقول:   )1803-1882 �إمر�سون 
ــادف، فــهــي غري  �الأمــريــكــيــة مــدمــرة وغـــري هــ
وبعيدة  قد�سية  ــد�ف  �أهــ لها  ولي�ست  حمــبــة، 
�لكر�هية  مــن  تدمرييتها  تنبع  ــا  �إمنـ �ملـــدى، 

و�الأنانية يف �جلانب �الآخر«.  
على  �الفغانية  �حلالة  �ستنعك�س  هل  تــرى 
�لعر�ق، ثاين هدف لال�سرت�تيجية �الأمريكية يف 
يعاين  و�لذي  و�لع�سرين،  �حلادي  �لقرن  مطلع 
�الأمريكية،  �آثار »ديكتاتورية �لدميقر�طية«  من 
وهل �ستتوقف �لر�ديكالية �الأمريكية عن كونها 
م�سهد�  �سنب�سر  �أنــنــا  �أم  و�أنــانــيــة«،  »مــدمــرة 
�لـــدويل �حلــايل  �ل�سيا�سي  �لــوهــن  مــع  جــديــد� 

و�لذي ير�سم �سورة »نظام عاملي بائد«.
- مالحظة: 

يعك�س  م�شطلح  ال�شرتاتيجي«  »الرت���داد 
وجهة نظر الكاتبة 
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السياسة

��ستفاد من جتارب �الم�س، قدم �حلركة على �أنها  
ويجيد  �لتطور  ي�ستوعب  جــديــدة   بهيئة  تنظيم 
بظالله  �ألقى  ما  وهــذ�  �اليجابي،  �لتغيري  عملية 
�الإد�رة  مع  �حلركة  تعاطي  ومنهجية  طريقة  على 
�الن�سحاب  �آلــيــة  و�سياغة  ترتيب  يف  �الأمــريــكــيــة 
فالغزو  �جلــانــبــني،  بــني  عليه  �ملــتــفــق  ــكــي  �الأمــري
�نتفت  وعندما  و�هــد�ف،  الأ�سباب  كان  �الأمريكي 
�خــرى  مقرتبات  وجـــدو�  الأنــهــم  �أو  �ليها  �حلــاجــة 
حال،  �أيــة  وعلى  �الن�سحاب،  تقرر  معها  للتعاطي 
�التفاق  مت  ما  وفق  على  �الأمريكي  �الن�سحاب  فاإن 
من  �سريح  ــر�ر  �إقـ هــو  �الآن  تنفيذه  ويــجــري  عليه 
طرف �الإد�رة �الأمريكية بالف�سل، فاأمريكا يف �طار 
تربير �الن�سحاب �ل�سريع كما قال �لرئي�س �حلايل 
جو بايدن يف �ملوؤمتر �ل�سحفي يوم �جلمعة 20 من 
�سهر �آب �ملا�سي �ن �لقو�ت �المريكية غري م�ستعدة 
عن  وبــديــال  نيابة  كــابــول   يف  �لنظام  عــن  للدفاع 
�لقو�ت �الفغانية )300 �ألف ع�سكري( �لتي �نفقنا 

�ملليار�ت على تدريبها وجتهيزها ب�سكل ممتاز.
ال�شيناريوهات يف املنطقة

يف معر�س حماوالتي �يجاد تف�سري�ت منطقية 
موثق  حم�سر  بيدي  وقــع  منطقتنا،  يف  يحدث  ملا 
الحد �جتماعات جلان �ال�ستماع ملجل�س �لنو�ب يف 
�أمريكا يف عام 2008، وخال�سة ما خرجت به من 
�آر�ء  من  طرح  وما  �لنقا�سات  لكل  عميق  ��ستقر�ء 
�الإ�سرت�تيجية  �ملجاالت  و�ملتخ�س�سني يف  للخرب�ء 
�لغرب  يف  وحلفائها  �ملتحدة  �لواليات  �ن  �ملختلفة 
من  و�لعر�ق  الأفغان�ستان  �حتاللهم  يف  ينطلقو�  مل 
كما  �لدميقر�طية  لن�سر  �أو  �لــدولــة  بناء  �أهـــد�ف 
�لعربي  �ل�سعبني  م�سالح  ليهمهم  يكن  ومل  زعمو� 

�لذين  و�خلونة  عمالئهم  وحتى  بل  �الأفــغــاين،  �و 
�لذين  �ملغفلني  من  وغريهم  ركابهم،  يف  �ــســارو� 
�الحتالل  عــن  دفــاعــا  �لقتال  على  حتري�سهم  مت 
�إال  �إليهم  ينظر  مل  الأفغان�ستان،  �لغربي  �المريكي 
يرتكو�  �أن  يلبثو�  ما  تنفيذية  ميكانيكية  كـــاأدو�ت 
و�لهو�ن  �لــذل  من  ن�سيبها  تنال  حرب  كمخلفات 
و�للعنة، وهذ� ما حدث عندما حاولو� �أيهام حكومة 
كرز�ي وما بعدها وعمالئهم يف حكومات بغد�د باأن 
مدن  �سيحولون  و�نهم  �لبقاء  يف  حظ  لهم  �سيكون 

�لعر�ق و�فغان�ستان �ىل لو�س �أجنلو�س. 
��ستندت  لالحتالل  �حلقيقية  فاالأهد�ف  �إذن 
�سياغة  الإعــــادة  مــعــا  �آن  وقــنــاعــة يف  رغــبــة  عــلــى 
و�الأخــالقــيــة  و�لــفــكــريــة  �الجتماعية  �لــ�ــســريورة 
للبلد�ن �ملحتلة مبا مينعها من بلوغ �أيا من �أهد�ف 
�ل�سعف  عو�مل  كل  لديها  وتر�سخ  و�لنهو�س  �لنمو 
وطني  دور  �أي  تنفيذ  يف  ق�سورها  ل�سمان  و�لفنت 
�مل�سالح  تبقى  كله،  هذ�  عن  وف�سال  �إقليمي،  �أو 
من  رئي�سيا  قــو�مــا  ت�سكل  �حليوية  �القت�سادية 
للبلدين  �الحــتــالل  نــتــاج  �إن  ــالل.  ــت �الح ــد�ف  �أهــ
و�لربيطاين  �المريكي  �ال�ستعمار  �ن  حقيقة  �ثبت 
�لدمار  �فعال  غري  يجيدون  ال  وغريهم  و�لفرن�سي 
و�خلر�ب و�لقتل ون�سر �لفو�سى و�لف�ساد و�لتخلف 
بالده  يف  �العمار  يف  يربع  فاملحتل  عناوينه،  بكل 

م�ستعمر�ته  يف  �لتدمري  ويتقن 
وهذ� ما يحر�س عليه ب�سدة.

�ال�سابيع  �ست�سهد  لــذلــك 
د�خل  لي�ست  متغري�ت  �لقادمة 
كل  يف  بل  �ملــحــررة  �أفغان�ستان 
�ملنطقة  مــن  خمتلفة  �جــــز�ء 
مفاجاآت  حـــدوث  ن�ستبعد  وال 
قد تطيح �و تغري �و تعيد �نتاج 
�سيا�ساتها يف  �أو  �النظمة  بع�س 
بعد  وحتديد�  �الو�سط  �ل�سرق 
�ملتحدة  ــات  ــوالي �ل �قــدمــت  �ن 
��سافات  تنفيذ  على  �المريكية 
�خرى يف �سيناريوهات خططها 

للمنطقة �مللتهبة؟؟؟
ال�شرورات تبيح 

املحذورات
ــــب �لــــظــــن، �ــســتــقــوم  ــل �غــ
م�سطرة  وغـــد�  �لــيــوم  �مريكا 

ف�شل ال�شتعمار المريكي
ن�سرت  �فغان�ستان  د�خل  �المريكي  �لتوغل  بعد 
بابل  جريدة  يف  �فتتاحية   )2001 )نهاية  حينها 
م�سري  �ن  فيه  توقعت  �النت�سار،  و��سعة  �لعر�قية 
بالف�سل  �سينتهي  �لبلد  لهذ�  �المريكي  �الحتالل 
لال�ستعمار  �لنهاية  و�ستكون  لل�سوفيت  حدث  مثلما 
وعلى  فيتنام،  يف  لهم  حدث  مما  ��سوء  �المريكي 
حينها  �لقنو�ت  من  عــدد  يف  ��ست�سافتي  مت  ــره  �أث

كاجلزيرة وغريها متحدثا عن هذ� �ملو�سوع. 
الف�شل ولي�س اخلطاأ

�لدعائية  �ملنابر  يعتلون  ممن  كثريين  يعتقد 
�لواليات  �د�ر�ت  �ن  �الإعالمية  �لقنو�ت  ال�سيما 
الأفغان�ستان  باإحتاللها  �خطاأت  �المريكية  �ملتحدة 
و�لــعــر�ق، وعــلــى �لــرغــم مــن �أن هــنــاك فــرق بني 
�خلطاأ و�لف�سل كون �أمريكا مل ت�ستطيع حتقيق كل 
كنت  �يا  �الد�ر�ت  �ن  فاتهم  هــوؤالء  فاإن  �أهد�فها، 
خطط  تنفذ  �دو�ت  هي  دميقر�طية  �و  جمهورية 
وبر�مج مو�سوعه �سلفا من قبل �لقوى �لتي تهيمن 
وفورد  روت�سيلد  عو�ئل  �لعاملي،)مثل  �لنظام  على 
وروكــفــلــر وغــريهــم(، وهـــذه �لــقــوى تــر�قــب �أد�ء 
ويرى  بكفاءة  �ملطلوب  �جنزت  هي  فاإن  �الإد�ر�ت، 
باأنها حتتاج لوقت �طول، يتم �لتمديد لها، و�لعك�س 
�سبق  �لعامل  تقود  �لتي  �لقوى  وهذه  �ي�سا،  �سحيح 
يف  للتوغل  �ل�سوفيتي  ــاد  �الحتــ ورطـــت  و�ن  لــهــا 
�فغان�ستان وكان ذلك �سببا هامًا يف نهاية �الحتاد 
بتقدمي  �مريكا  قامت  وحينها  وتفككه.  �ل�سوفيتي 
�ال�سلحة �ملتطورة للمقاتلني �مل�سلمني �لتي ��سهمت 
وهي  �أفغان�ستان.  من  وهروبهم  �ل�سوفييت  بهزمية 
ت�سكل  �لــذي  طالبان  حركة  بـــوالدة  ��سهمت  مــن 
�لق�سم �ملهم منها حينها من �الطفال �لذين قتلت 
غزوها  �ثناء  �ل�سوفيتية  �لقو�ت  يد  على  عو�ئلهم 
الأفغان�ستان، و�لذين مت ترحيلهم حينها �ىل بع�س 
�ملتاخمة  �مريكا(  )حليفة  �لباك�ستانية  �ملناطق 
تعليمية  مبد�ر�س  وزجهم  �فغان�ستان،  مع  للحدود 
على  ــح  وو��ــس ��سا�سي  ب�سكل  فيها  ركــز  خا�سة 
�ل�سريعة �ال�سالمية، بينما �هملت �لعلوم �الأخرى، 
�الول  �جليل  عند  و�لت�سدد  �لغلو  يف�سر  ما  وهــذ� 
من طالبان. وعلى �لرغم من ذلك، فاأن تد�عيات 
ــات  ــوالي و�ل طــالــبــان  حــركــة  بــني  �لطويلة  �حلـــرب 
رمبا  تطور  �أحد�ث  يف  �ساهمت  �الأمريكية  �ملتحدة 
بنيوي يف هذه �حلركة حيث ر�سح عنها جيل جديد 

فـــــــــشـــــــــل االســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــار االمـــــــــريـــــــــكـــــــــي 
تـــداعـــيـــات فـــي امــريــكــا بــعــد أفــغــانــســتــان
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    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية � كلية الإعالم

عنهم،  �سرها  تكف  و�ن  �سعوبنا  عن  �البتعاد  �ىل 
�زهقته  مبا  وتكتفي  تتعظ  لئن  بحاجة  هي  ورمبــا 
يف  �لناتو  يف  حلفائها  ومن  �المريكيني  �أرو�ح  من 
وحــده  �لــعــر�ق  يف  خ�سرو�  فقد  تدمريية.  حــروب 
�آالف  ومــئــات  ــودهــم،  جــن مــن  �الآالف  عــ�ــســر�ت 
�لرتيليونات  بدنيا وعقليا، عد�  و�ملعوقني  �جلرحى 
�لتي كان ميكن �ن توظف لتح�سني  �لــدوالر�ت  من 
د�خل  �ملتد�عية  �لتحتية  و�لبنى  �ملو�طنني  �و�ساع 
�مل�سوؤولني  �سرقة  عــن  ناهيك  �المــريــكــيــة،  �ملـــدن 
وخــري�ت  �مـــو�ل  مــن  �ملــلــيــار�ت  ملئات  �المريكيني 
�أ�سباب  عليه  ��ستملت  ما  و�أن  خ�سو�سا  �سعوبنا، 
تبي�س  هــو   �آنفا  ذكــره  مت  ما  �ىل  �أ�سافة  �حلــرب 
�المـــو�ل و�لــربــح مــن جتـــارة �ملــخــدر�ت وتن�سيط 
�سركات �نتاج �ل�سالح و�الدوية يف �لعامل، وكل ذلك 
ترويجها  مت  كاذبة  ومــربر�ت  مزيفة  بدعاوى  كان 
م�سرحية  مثل  �نتقائية  ب�سيغة  �ل�سعوب  الحتالل 
و�كاذيب  باأفغان�ستان،  و�ل�ساقها  �سبتمرب  �حد�ث 
�الأ�سلحة  باإمتالكه  و�لزعم  بالقاعدة  �لعر�ق  ربط 
وكل  �مريكا  �ن  مالحظة  مع  و�لبيولوجية،  �لنووية 
دولــة  �سنيعتهم  �مــام  متفرجني  يقفون  حلفائها 
�ملاليل يف طهر�ن �لتي �علنتها جهار� ومر�ر� �نها 

�نتجت �و �ستنتج �ل�سالح �لنووي وغريه.
تعقيدات الو�شع المريكي الداخلي

�ملتحدة  �لواليات  دولة  �ن  من  �ثنان  يختلف  ال 
عقود  منذ  تعاين  �الد�ر�ت(  )ولي�س  �المريكية 
حــدوث  ينذر  مبــا  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  يف  تعقيد�ت 
ومنها  �لقادمة  �لفرتة  يف  كبرية  وتغري�ت  تطور�ت 
�بعاد �و وفاة جو بايدن بعدما �جنز �ملطلوب منه، 
لل�سيناريو  �أتوقع �سخ�سيا، �ن يتم ذلك وفقا  وكما 
�ال�سبق  �المــريــكــي  �لرئي�س  وذكـــره  �سبق  ــذي  �لـ
)�سغل  �ل�سنني  ع�سر�ت  قبل  �البــن  فــورد  جــري�رد 

من�سب �لرئي�س �لثامن و�لثالثني للواليات �ملتحدة 
��ستقالة  �أعــقــاب  يف   1977 �إىل   1974 عــام  مــن 
عن  حينها  فــورد  �جــاب  حيث  نيك�سون(  ريت�سارد 
�ل�سغري�ت �المريكيات، ما  �لفتيات  �سوؤ�ل الإحدى 
للواليات  رئي�سة  تكون  �ن  تريد  ل�سابة  ن�سيحتك 
)�آمل  بالن�س  �الجابة  وكانت  �المريكية  �ملتحدة 
تر�أ�س  �سابة  �مــر�أة  ما  مرحلة  يف  لدينا  ي�سبح  �ن 
ميكن  كيف  �خربك  �ن  وميكنني  �ملتحدة  �لواليات 
�ن يحدث ذلك الأنه لن يحدث باالأو�ساع �لطبيعية، 
�لدميقر�طي  �و  �جلمهوري  �حلزبني  �حد  �سيقوم 
برت�سيح رجل ملن�سب �لرئي�س و�مر�أة ملن�سب نائب 
�لرئي�س ثم يفوز �لرجل و�ملر�أة لي�سبح �لرئي�س رجل 
ونائبته �مر�أة، وخالل فرتة �لرئا�سة ميوت �لرئي�س 
وت�سبح �ملر�أة وفقا للد�ستور رئي�سة المريكا وحاملا 
ذلــك �حلــني ف�ساعد�  مــن  �حلــاجــز،  هــذ�  نك�سر 
حري بالرجال �ن يحذرو� النهم �سيو�جهون �سعوبة 
كبرية يف �لو�سول حتى للرت�سح للرئا�سة م�ستقبال..
لكن هكذ� �أمر �سيحدث م�ستقبال(، وكل �ملوؤ�سر�ت 
بتويل  �ال�ستمر�ر  بايدن  �مكانية  عدم  �ىل  تف�سي 
تقارير  ح�سب  �البي�س  �لبيت  يف  من�سبه  مهام 
وهــذ�  �ل�سحية.  حالته  على  و�مل�سرفني  �الطــبــاء 
فال�سيناريو  �لو�سع،  وتاأجيج  بتغيري  حتما  �سيوؤدي 
متوقع ورمبا قريبا، فاالأحد�ث تت�سارع حيث متوقع 
قريبا  �لرئا�سة  كر�سي  خــارج  �سيكون  بــايــدن  �ن 
هار�س  كاميال  و�ستت�سلم  ذكــرت،  �لتي  لالأ�سباب 
�لفو�سى يف  �ستعم  و�حد ورمبا  �لرئا�سة عام  �سدة 
على  ت�سر  ز�لــت  ما  �لتي  �سيما  ال  عديدة  واليــات 
وهذه  �ل�سابقة  باالنتخابات  �لفائز  هو  تر�مب  �ن 
يــوؤول  وقــد  مبكرة،  بانتخابات  �ستطالب  �لــواليــات 
و�حلر�س  للجي�س  م�سبوق  غري  �نت�سار  �ىل  �الأمــر 
�لوطني لب�سط �المن وهنا �ستجرب �لنائبة للرئي�س 
ذلك  يرت�فق  وقد  مبكرة،  �نتخابات  عن  باالإعالن 

�أخــرى  مــرة  نف�سه  ي�سدر  �أن  �أوبــامــا  مــع حمــاولــة 
�لبو�بة  لتفتح  يحالفه  لن  �حلظ  باأن  �لظن  و�أغلب 
�جلمهوري  وحزبه  تر�مب  �أمــا  م�سر�عيها  على 

للعودة وم�سك زمام �حلكم مطلع عام 2023.
توقعات فورد 

وكاميال هار�س رئي�شة امريكا
وتبثه  تن�سره  مــا  وعناية  بتفح�س  يتابع  مــن 
�ن  يالحظ  �المريكي  و�العـــالم  �لدعاية  و�سائل 
�أكرث من  هناك تركيز على حترك ون�ساط كاميال 
�الهتمام بالرئي�س جو بايدن، وهذ� يعطينا موؤ�سر 
�المريكي  لل�سارع  ذهنية  تهيئة  عملية  هناك  �ن 
عملية  لتقبل  ثانيا  �خلــارجــي  �لــعــام  و�لـــر�أي  �وال 
�لعليا  �ل�سيا�سية  �لو�جهه  يف  �لدر�ماتيكي  �لتغيري 
فــورد  جـــري�رد  قاله  مــا  �خــذت  لقد  و��سنطن.  يف 
�البن قبل عقود من �لزمن على حممل �جلد لعدة 

�أ�سباب:
�ولها �ن فورد �البن ينتمي �ىل و�حدة من �هم 
وما  بالعامل  بــل  باأمريكا  لي�س  �ملتحكمة  �لعو�ئل 
يقوله لي�س جمرد توقعات �أو ر�أي عابر بل �نه �أحد 
�هم �مل�سوؤولني عن �ملطبخ �لذي يعد كل �لطبخات 

�خلطرية �لتي حتدث يف �لعامل. 
�ل�سبب �لثاين بحكم �خت�سا�سي �علم جيد� �ن 
�دو�ته  باأخطر  د�ئما  ي�ستعني  ذكرته  �لذي  �ملطبخ 
د�خل  �لعامل  �ذهان  لتهيئة  هوليوود  موؤ�س�سة  وهي 
وخارج �مريكا لتقبل �الحد�ث �ملف�سلية، والحظت 
من  كبري  كم  �نتجت  هوليوود  �ن  متابعتي  خــالل 
�سيناريوهات  تتناول  �لتي  و�الفـــالم  �مل�سل�سالت 
�سبق  �نه  علما  �مريكا!..  رئا�سة  �ىل  �مر�أة  و�سول 
المريكا  رئي�سا  �وبــامــا  بــار�ك  فــوز  توقعت  �ن  يل 
�لقادم  �ن   2008 عام  بد�ية  ن�سر  مقال  كتبت  وقد 
�مريكا  وجه  ليبي�س  ��سود)�وباما(  �البي�س  للبيت 
�ال�سود وكنت قد بنيت توقعاتي على ما ركزت عليه 
�لــر�أي  �ذهــان  لتهيئة  هوليوود  و�فــالم  م�سل�سالت 
تقاطع  ذلــك  يف  وكـــان  �لتغيري  هــذ�  لتقبل  �لــعــام 
حممد  �ملذيع  �سوؤ�ل  على  هيكل  �ملرحوم  �جابة  مع 
ليلة �النتخابات )من  كري�سان من �سبكة �جلزيرة 
�ل�سابق الو�نه �ن يتقبل �المريكان رئي�سا ��سود!!(.

بني  عــرف  �و  تقليد  وجــود  هو  �لثالث  �ل�سبب   
ــني، �ن �جلــمــهــوريــني يــخــو�ــســون �حلـــروب  �حلــزب
لي�سوبو�  �لدميقر�طيون  وياأتي  �لنري�ن  وي�سعلون 
خالل  �توقع  �نني  علما  �حلر�ئق،  ويطفئون  �المور 
�ملرحلة �لقادمة عودة �لتعدد �حلزبي �ىل �لو�جهة 
عملية  هــنــاك  تــعــود  ولـــن  �ل�سيا�سية  �لتناف�سية 
جمموعة  بني  مناف�سة  �ستكون  بل  للحزبني  �نفر�د 
�مريكي  رئي�س  والدة  ن�سهد  ــد  وق ــز�ب  �الحــ مــن 

م�ستقل؟؟!!
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ــر�ق  ــع ــ�ــســحــاب �الأمـــريـــكـــي مـــن �ل مــنــذ �الن
�ل�سيا�سة  ركـــزت   ،2011 دي�سمرب  ــول/  ــل �ي يف 
ثالث  مــع  �لتعاطي  على  �لــعــر�ق  يف  �الأمريكية 
هي:  �الإقليمي  و�الأمــن  بالعر�ق  ترتبط  ق�سايا 
مو�جهة تنظيم �لقاعدة ثم خَلفه تنظيم د�ع�س، 
�ل�سعبي  »�حل�سد  مع  و�لتعامل  �إيــر�ن،  ومو�جهة 

�ملو�يل الإير�ن«.
 �لرئي�س بايدن ي�سعى �إىل تفاقم �النق�سامات 
يف  �الأمريكي  �لوجود  ب�ساأن  و�لطائفية  �لعرقية 
و�الأكـــر�د  �لــعــرب  �ل�سنة  يدعم  حيث  ــعــر�ق،  �ل
ب�سبب �ملخاوف من هيمنة �إير�ن، و�إعادة �إحياء 
�لفو�سى  ــقــاء  الإب ــرى،  �أخــ ــرة  م د�عــ�ــس  تنظيم 
وتدفع  ــعــر�ق  �ل يف  ــاالأمــن  ب تع�سف  و�الزمــــات 
�حلــكــومــة �ىل طــلــب عـــدم �نــ�ــســحــاب �لــقــو�ت 
�المريكية حتت م�سوغ تهديد �المن �لد�خلي. يف 
حني يعار�س ذلك جزء من �جلماعات �ل�سفوية 
�لرئي�س  عــودة  �حتمال  ومــع  بــاإيــر�ن،  �ملرتبطة 
هذه  �ستزد�د  �إيــر�ن،  مع  �لنووي  لالتفاق  بايدن 
�لتي فر�ستها  �القت�سادية  فالعقوبات  �ملخاوف، 
�إد�رة ترمب على �إير�ن، و�ل�سغط على �لف�سائل 
�إىل  ما  حدٍّ  �إىل  ت  �أدَّ ــر�ن،  الإي �ملو�لية  �لعر�قية 
فاإن  ثم  ومــن  �لــعــر�ق،  على  �إيــر�ن  هيمنة  ك�سر 
ذ�ت  ��ستمر�ر  لون  ُيف�سِّ �لعرب  و�ل�سنة  �الأكــر�د 

السياسة

ي�سع   ما  وهو  ــر�ن،  �إي جتاه  �الأمريكية  �ل�سيا�سة 
�لتعامل  كيفية  يف  بايدن  �لرئي�س  �أمــام  حتديًا 
�لعر�قية  �ل�سيا�سية  للقوى  �ملختلفة  �ملطالب  مع 
�ملت�سارعة، ميكن �أن ن�سهد دعمًا �أمريكيًا  لل�سنة 
�لعرب و�لكرد، عرب تر�سيخ فكرة �الأقاليم، كحل 
حماولة  يف  �لعر�ق،  يف  �ل�سلطة  تقا�سم  مل�سكلة 

لك�سر هيمنة �لتيار �ل�سفوي �ملو�يل الإير�ن. 
مبن�سب  بايدن  كان  حينما   2014 عام  ويف 
�أن  و�أكــد  عاد  �أوبــامــا،  �الأمريكي  �لرئي�س  نائب 
ومع  و�ليوم  مل�ساكله.  حل  هو  �لفيدر�يل  �لعر�ق 
من  �أ�سبح  �الأبي�س،  �لبيت  �إىل  بايدن  و�سول 
�ل�سيا�سة  ماهية  عــن  ُتثار�أ�سئلة  �أن  �ملنطقي 
�الأمريكية جتاه �لعر�ق يف ظل �الإد�رة �حلالية؟ 
هل م�سروع �لتق�سيم �أو �الأقاليم �سيكون حا�سر� 
يف عقلية �سانع �لقر�ر �المريكي؟ ولالإجابة على 
�ل�سيا�سة  لفهم  حماولة  من  بد  ال  �الأ�سئلة،  هذه 

�خلارجية �الأمريكية. 
�خلارجية  �ل�سيا�سة  ي�سنع  �لــذي  �لفريق 
�خلارجية،  وزير  بلينكني  �أنتوين  هو:  �المريكية 
ليند� توما�س �سفرية و��سنطن يف �المم �ملتحدة، 
وزير  �لقومي.  �المن  م�ست�سار  �سوليفان  وجيك 
ــكــي �جلــديــد يف لــقــائــه مع  ــة �المــري �خلــارجــي
يتطرق  مل  �لتزكية،  على  للح�سول  �لكونغر�س 

ملف  يف  �سينتهجها  �لتي  �ل�سيا�سة  ماهية  �إىل 
�لرئي�س  قاله  ما  �نطباعا  �أعطى  وهذ�  �لعر�ق، 
�لعر�ق  بــاأن   ،2017 عــام  �سدر  كتابه  يف  بايدن 
وهي  حــيــاتــي(.   يف  �إحــبــاطــا  �لق�سايا  )�أكـــرث 
�أخرى �إىل  �أن عودة بايدن وفريقه مرة  �الإ�سارة 
بال�سرورة  تعني  ال  �لعر�قي،  �مللف  مع  �لتعامل 
�لعودة �إىل �تباع ذ�ت �ل�سلوك �ل�سيا�سي يف �د�رة 
و��سعة  لديهم خربة  وفريقه  �أنه  �وباما. �سحيح 
ومنها  ــط،  ــس �الأو� �ل�سرق  ملفات  مــع  بالتعامل 
نف�سه  �ليوم هو  �الأو�سط  �ل�سرق  ال  لكن  �لعر�ق، 
�لذي تعاملو� معه، وال �لعر�ق كذلك، ما يفر�س 
مقاربة  و��ستحد�ث  نظرتهم،  حتديث  عليهم 
�لعر�ق،  يف  كثرية  وقائع  تغريت  فقد  جــديــدة، 
ثورة  مثلتها  �لتي  �لوطنية  �النتفا�سة  �أبــرزهــا 
ت�سرين، �لتي �أكدت �لثو�بت �لعر�قية، باأن تكون 
�أعلنت  كما  �حلكم.  �أ�سا�س  هي  �لوطنية  �لهوية 
و�لتبعية  �مليلي�سياوية  لل�سيا�سات  �ملطلق  �لرف�س 
وزعماء  �لفا�سدين  باإ�سقاط  و�ملطالبة  الإيــر�ن، 
�لطو�ئف، و�سقوط ما يقرب من �سبعمئة �سهيد 
و�آالف �جلرحى، ما يجعل عودة �إد�رة بايدن �إىل 
�لعر�ق غري ممكنة. يذهب  تق�سيم  فتح م�سروع 
تر�مب  �الأ�سبق  �لرئي�س  �إن  �لقول  �إىل  �لبع�س 
�إيــر�ن،  مع  لل�سر�ع  �ساحة  �لعر�ق  جعل  من  هو 
�سلب  يف  جعله  �لـــذي  هــو  وحـــده  �لعامل  وهـــذ� 

الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراق الـــــــــمـــــــــحـــــــــتـــــــــل فــــــــــــــــي مـــــــــــــوازيـــــــــــــن 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــة االمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة

د. خليل مراد
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    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

�الهتمام �الأمريكي، بعد �أن تنازلت عنه �إد�رة �أوباما الإير�ن، �سحيح �أن رغبة 
تر�مب �مل�ستمرة يف �الإيقاع باإير�ن رفعت مكانة �لعر�ق يف �الأجندة �الأمريكية، 
وباملقابل جعل �إير�ن ت�سع �لعر�ق يف �ل�سياق �الأو�سع مل�ساحلها �الإقليمية، مع 
�الإير�ين، مار�ست عليه  ـ  �المريكي  و�لدبلوما�سي  �ل�سيا�سي  �ل�سر�ع  ��ستمر�ر 
ب�سمنهم   عنه،  و�لدوليني  �الإقليميني  �ملناف�سني  �إبعاد  بهدف  �سلطتها  يوميا 
لل�سغط عليها  تنازلها عنه دفع طهر�ن  �أن  و��سنطن، كيف  ر�أت  �مريكا، كما 
الإخر�ج قو�تها منه؟ و��ستخد�مه نقطة �نطالق للتاأثري على حلفائها يف �خلليج 
و�لهالل �خل�سيب، وجعله �سوقا كبري� لب�سائعها وت�سخري �قت�ساده ل�ساحلها، 
ميكن  ال  لذلك  و�الإقليمية،  �لدولية  �لقوى  به  تقابل  لها  رمزية  مكانة  وكذلك 
لبايدن �ملجازفة مرة �أخرى يف �لتنازل عن �لعر�ق ل�سالح �إير�ن، �أو �إعطائه 

هدية لها كما فعل �وباما، من �أجل �لتو�سل �إىل �تفاق يف �مللف �لنووي. 
لذلك نعتقد �ن مرتكز�ت �ل�سيا�سية �الأمريكية يف عهد بايدن �ستكون وفق 
منهج �لو�قعية �ل�سيا�سية �المريكية، ولي�ست �لليرب�لية �ملثالية، كو�سيلة ت�ساغ 
بها �ل�سيا�سات �المريكية خالل �ل�سنو�ت �الأربع �ملقبلة. وعليه فاإن �ملتوقع منه 
�لتعامل مع �مللف �لعر�قي يف �سوء �حلقائق �ملوجودة على �الأر�س، ورمبا تكون 
�ملفاتيح  هي  �لعر�ق،  يعي�سها  �لتي  و�الأمنية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �الأزمات 
�لتي يتناولها مع فريقه، ل�سنع �سيا�سة �أمريكية جتاه هذ� �لبلد. كما �أن �لتهيئة 
�جلارية �الآن لالنتخابات �ملقبلة قد تعتربها �د�رته و�سيلة موؤثرة الإحد�ث تغيري 

يف �لعر�ق يخدم �مل�سالح �المريكية ويقو�س من �لوجود �الير�ين فيه.
ونختم مقالتنا ب�سوؤ�ل ماهي عو�مل �لف�سل �المريكي يف �لعر�ق؟

�لعر�ق  يف  �المريكي  �مل�سروع  ف�سل  عن  �العــالن  ت�ستطيع  ال  -1�مريكا 
�لعر�ق �ىل دولة )فا�سلة( الأ�سباب د�خلية وخارجية  2003، وحتول  منذ عام 
�لعر�ق �سار  و�ن  �الأو�سط،  �ل�سرق  �المريكية يف  �ال�سرت�تيجية  تر�جع  مردها 
�الفغانية  �لطريقة  على  �لعر�ق  ترك  فاالإعالن عن  و�قليمية،  مع�سلة  حملية 
�سيعني �نت�سار �لقوى �لعر�قية �لتي جعلت من مناو�أة �لوجود �المريكي عقيدة 
�سيا�سية و�سرت�تيجية عمل للوثوب �ىل �ل�سلطة، و�سيعني �لقبول و�لت�سليم باأن 
للنفوذ  �نح�سار�  �سيعني  بل  �يــر�ن،  مع  متقا�سمة  نفوذ  �ساحة  يعد  مل  �لعر�ق 
و�خلــرب�ء  �جلنود  من  �الآالف  بع�سر�ت  وتدخال  ماأ�ساوية  ونهاية  �المريكي 

و�ال�سلحة لينتهي �مل�سروع �ىل ح�سيلة لي�ست ذ�ت قيمة على �الطالق. 
�لعر�ق  بتق�سم  �ل�سابق  م�سروعه  عن  بايدن  �المريكي  �لرئي�س  تر�جع   2-
�و�سل �د�رته �ىل �ن ترك �لعر�ق يو�جه م�سريه لوحده خطاأ مدمر�، ال جتروؤ 
الأ�سو�أ  يح�سب  فاجلميع  بارتكابه،  �ملجازفة  على  و�القليمية  �لدولية  �لقوى 
�الحتماالت، و�المريكان يدركون جيد� �ن هزميتهم يف �لعر�ق ي�سكل خ�سارة 
��سرت�تيجية لهم وحللفائهم، ف�سو�ء ��ستقر �لعر�ق قويا معافى، �و تفكك �ىل 
دويالت متناحرة، �أو بقي ي�سارع بني �حلياة و�لف�سل، فاإن كل هذه �الحتماالت 
بالف�سل،  بــاءت  وم�ساريعها  خططها  بــاأن  ــر�ر  �الق م�سوؤولية  و��سنطن  حتمل 
مع  من�سجمة  دميقر�طية  دول  �ىل  �ل�سمولية  �النظمة  ذ�ت  �لدول  حتويل  و�ن 
�ال�سرت�تيجية �المريكية، كان حلما نظريا مل تدعمه �لوقائع على �الر�س ومل 
ت�سعفه �لرتليونات �لتي �نفقت وال �ملعارك �لع�سكرية و�لر�سى �ملالية و�مل�ساعد�ت 
مل   �ساحة  يف  �المريكان  دخل  لقد  و�لع�سكري،  �المني  و�لتعاون  �القت�سادية 
يعتقدون   . وثقافاتهم  �لعر�قيني  تاريخ  يحرتمو�  ومل  يقدرو� خماطرها جيد� 
�ن خر�ب �لعر�ق �سببه �المريكان وحدهم، فهم من �أتى باالرهاب! وهم �لذين 
�لتي  و�ملحا�س�سة  �لف�ساد  عن  �مل�سوؤولون  وهم  �لكهرباء!  م�سكلة  حل  مينعون 

دمرت �لبالد، وهم ور�ء �سعف �لبناء �ل�سيا�سي و�لع�سكري! 
ترليون  وخ�سرت  و�لبحار  �ملحيطات  قطعت  �مريكا  باأن  �لعر�قيني  �قتنع 
دوالر لي�س خ�سيتها على �سعب عر�ق من �لديكتاتورية كما زعمّت!! بل من �جل 
�لنفط  ونهب  ديني  ��سا�س  على  وتو�سعها  كيانها  و�بقاء  ��سر�ئيل  �من  �سمان 

�لعر�قي وتكوين دول طائفية وعن�سرية مت�سارعة.

طالبان 
وطريق 

الحرير 
الصيني

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

ُبعيد تفجري برجي �لتجارة قبل ع�سرين عامًا غزت �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية �فغان�ستان للق�ساء على حكم طالبان و�رهاب 
�لقاعدة �ملدعومة منه، وبعد ع�سرين عامًا �ن�سحبت من �فغان�ستان 
مب�سهد يثري �لكثري من �لت�ساوؤل، و��ستعادت حركة طالبان حكم 
هزمية  ذلك  ُيعترب  فهل  عامًا،  ع�سرين  قبل  كان  كما  �فغان�ستان 
الأمريكا �أم �أن �الأمر مدبر بني �حلركة و�لواليات �ملتحدة؟ خا�سة 

�ن �ملفاو�سات بني �لطرفني مل تنقطع منذ ع�سر �سنو�ت. 
�آلية  �ن �لبع�س يرى يف ذلك هزمية للقو�ت �المريكية، فيما 
قو�ت  مع  وتعاملها  كابول  �ىل  طالبان  دخول  وطريقة  �الإن�سحاب 
�لطرفني  بني  باإتفاق  مت  ذلك  �ن  على  تدل  �الأمريكي  �الحتالل 
تلك  يف  لتحقيقها  �الأمريكية  �الد�رة  ت�سعى  �هـــد�ف  لتحقيق 
�ملنطقة، وهي كثرية، ولكن �همها ح�سب ر�أي �لكثريين هو تعطيل 

طريق �حلرير �ل�سيني. 
�لعامل  �لواليات �ملتحدة على زعامة  ال�سك �ن ال �حد يناف�س 
منذ  ت�سعى  وهــي  �ل�سني،  �سوى  �حلالية  �ملرحلة  يف  �قت�ساديًا 
�سنو�ت لتحقيق حلمها باإعادة م�سروع طريق �حلرير ب�سقيه �لربي 
�لذي مير عرب ��سيا �لو�سطى ومنها �فغان�ستان و�سواًل �ىل ميناء 
�لهولندي،  روترد�م  ميناء  �ىل  و�سواًل  وبحري  �الأملاين،  هامبورغ 
�قت�ساديًا  زخــمــًا  �ل�سني  �سيعطي  �لطريق  ذلــك  حتقيق  و�ن 
�سي�ساهم برتجيح  كفتها �القت�سادية على �لواليات �ملتحدة، من 
هنا فاإن عودة طالبان �ىل �حلكم يف �فغان�ستان وحتالفها مع �قلية 
�اليغور �مل�سلمة �مل�سطهدة من قبل �ل�سني �سيجعل �مكانية حتقيق 
�ليه  ت�سعى  ما  وهــذ�  م�ستحياًل،  �لــربي  �حلرير  طريق  م�سروع 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و�سمن هذ� �ل�سيناريو جاء �ن�سحاب 
من  لتمكينها  طالبان  حلركة  �أ�سلحته  وتــرك  �الأمريكي  �جلي�س 
�أمور �أخرى  �إ�سافة �إىل  �ل�سيطرة �لكاملة على �لبلد دون منازع، 
ت�سعى �لواليات �ملتحدة لتحقيقها جر�ء ذلك، منها مادي ومنها 

لوج�ستي يتعلق مبنطقتنا.
قد يختلف معي كثريون يف هذ� �الأمر �إال �أنني �جد ذلك �سببًا 
ال  �لتي  �حلقيقة  فاإن  �الأمر  يكن  ومهما  جرى،  ما  لتف�سري  مقنعًا 
حتكم  ال  دولة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أن  هي  حجبها  ميكن 
�سيا�ستها �خلارجية  �ملبادئ كما تدعي، بل م�ساحلها وم�سالح 

حلفائها ولو كان ذلك على ح�ساب �ل�سعوب وم�ساحلهم.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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� حت��ي��ة طيبة ع��ل��ى ق��ب��ول احل����وار وال�����ش��وؤال 
الأول البديهي والطبيعي، نريد ان نعرف منك 

ما هي حقيقة ما حدث يف انفجار كارثة عكار؟ 
ـ �هال و�سهال بكم، حقيقية ما حدث يف عكار 
فيها  �لكلمة وي�سح  بكل معنى  �إن�سانية  هي كارثة 
بريوت.  مرفاأ  لكارثة  م�سغرة  ن�سخة  �أنها  �لقول 
على  �ملحروقات  كم هائل من  توزيع  وقعت خالل 
�أهايل �ملنطقة. مازوت وحمروقات خمزنة نتيجة 
عمليات �لتهريب و�الحتكار وحرب �لبنزين. وعند 
تهافت  �سرعي،  �لغري  �خلــز�ن  هذ�  على  �لك�سف 

السياسة
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�بن  وقام  �لليرت�ت.  بع�س  على  للح�سول  �لنا�س 
�أدى �ىل وقوع  �لنار مما  باإطالق  �ساحب �ملخزن 
�لكارثة �لتي ذهب �سحيتها �كرث من 30 �سهيد، و 

حو�يل 100 جريح م�سابني بحروق بليغة.
كارثة  اىل  يعيدنا  عكار  كارثة  يف  ح��دث  ما   �
ال�شلطة حينها  ان  امل��ع��روف  ب���ريوت. م��ن  م��رف��اأ 
اأعلنت ان بعد خم�شة ايام �شتعلن نتائج التحقيق 
م�شي  بعد  الآن  المونيوم،  ن��رتات  كارثة  ح��ول 
اك���ر م���ن ���ش��ن��ة مل ت�����ش��در اأي ن��ت��ائ��ج. وه��ن��اك 
وت�شليل  م��ع��ل��وم��ات  اخ���ف���اء  ح����ول  م��الح��ظ��ات 

التحقيقات، ما راأيك حول كل ذلك؟ 
ـ من �لبديهي �ن هذه �لكمية وطريقة تخزينها 
تعترب  �لنرت�ت  يقف خلفها جهات حملية ودولية. 
ميكن  وال  باملئة   63 عن  تزيد  باملتفجر�ت  خا�سة 
الأي كان �ن ي�ستوردها �و ي�سرتيها فم�ساألة �وكر�نيا 
مرتبة.  كلها  و�غر�قها  �لباخرة  وخلل  و�ملوزنبيق 
و�نزلت  فيها  �أدخــلــت  �لتي  �لطريقة  من  و��سح 
ومن  بريوت  مرفاأ  ر�سيف  �ىل  �لباخرة  من  فيها 
�ن هناك  و��سح  �لتي حدثت  �الحتيالية  �لطريقة 
و�جلمركية  �لق�سائية  �ل�سلطات  مــن  متــاهــي 
�لوقت  ذلك  يف  متو�جدة  كانت  �لتي  و�لع�سكرية 

وال ميكن الأحد �ن يقوم بهذ� �المر �ال جهة و�حدة 
يف لبنان وهي جهة حزب �الرهاب �للبناين �لذي 
هو حزب �ير�ن. وبالتايل و��سح جد� لكل �ل�سعب 
�للبناين �ن خلف هذ� �ملو�سوع هو �ير�ن ودعمها 
�ملتفجرة  �لرب�ميل  �ال�سد من �جل ت�سنيع  لب�سار 
�ل�سورية  ــدن  �مل على  �لــطــائــر�ت  مــن  بها  ويــرمــي 
�سهر  يف  �أنــنــي  �ذكــر  وباملنا�سبة  �ل�سعب.  لقتل 
من  وحذرت  ت�سريح  باإعطاء  قمت   2019 �سباط 
�للبنانية  �جلمارك  لدى  وثيقة  هناك  باأن  خالله 
�سوريا  �ىل  خالله  من  ي�سدر  �مل�سنع  معرب  على 
من  ت�سديره  علل  و�لـــذي  و�ملتفجر�ت  �لــنــرت�ت 
حذرت  حينها  و�نــا  و�لك�سار�ت.  �حلفار�ت  �جل 
�ل�سوري  �ل�سعب  قتل  �جــل  من  ي�ستخدم  هــذ�  �ن 
ويجب منعه وبعدها �نف�سح �ملو�سوع للر�أي �لعام 
وتوقف �الدخال �لر�سمي �ىل �سوريا لهذ� �لنرت�ت 
غري  بطرق  ت�سديره  �عــادو�  لذلك  و�لديناميت، 
لكن  للبنانيني  معروفة  �ملعلومات  هــذه  ر�سمية، 
لديهم  ق�ساة  ولي�س هناك  �سفافا  ق�ساء  ال منلك 
�جلر�أة بقول �حلقائق لذ� ننتظر �ن ت�سل �المور 

�ىل خو�تيمها �ملنتظرة.
� هناك معلومات ووثائق �شدرت عن خرباء 

نتج  وم��ا   2020 ال��ع��ام  اآب  ب���ريوت يف  م��رف��اأ  انفجار  منذ 
الفو�شى  البالد حالة من  ت�شهد  عنه من �شحايا وماآ�شي، 
اأغلب  ف��ق��دان  يف  متثلت  احلياتية  الأم���ور  م��ع  التعاطي  يف 
احلاجات ال�شرورية، مع تف�شي وباء الكورونا وما تبعه من 

ا�شتل�شاق من قبل امل�شوؤولني، دون اأن ت�شتثني اأحدا منهم.
�شوء  اإل��ي��ه  اأدى  وال���ذي  التليل يف عكار  انفجار  ج��اء  ث��م 
فقدان  م��ن  املتتالية،  الأزم����ات  معاجلة  يف  ال��دول��ة  ت��دب��ري 
البنزين واملازوت والأدوي��ة، وما قام به جتار هذه املواد من 
تخزين وتقتري يف التوزيع والت�شرف بها يف ال�شوق ال�شوداء 
اأودت  التي  التليل  ح��ادث��ة  منها  متعددة،  حل���وادث  اأدى  م��ا 

بحياة جمموعة من اأبناء عكار.
ولأن امل���وج���وع ه���و الأك�����ر ق����درة ع��ل��ى و���ش��ف وج��ع��ه، 
والتحدث عنه، كان ل بد ل«كل العرب« من ان تلتقي عكاريا 
»ا�شيال« يف ن�شبه وتاريخه ومواطنيته، لتتحدث معه حول 
ال��ل��ق��اء م��ع النائب  ال��ع��دي��د م��ن ه��ذه الق�شايا، ف��ك��ان ه��ذا 

والوزير ال�شابق احلاج معني املرعبي.

حوار: مايز األدهمي

ــــر مـــعـــني الــــمــــرعــــيب:  عــلــيــنــا تـــحـــريـــر أرضـــنـــا  ــــوزيـ الـ
مــــــن هـــيـــمـــنـــة وإرهــــــــــــــاب اإلحـــــــتـــــــال اإليــــــرانــــــي
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مبالحقات  خمت�شة  اأج��ه��زة  وع���ن  ب��امل��ت��ف��ج��رات 
التهريب عرب العامل تقول ان نرتات المونيوم 
التي انفجرت يف بريوت هي لي�شت اكر من 500 
طن ولي�س 2700 طن يعني ان الكمية الأكرب مت 
انفجرت  كانت  ول��و  �شوريا  اىل  �شابقا  تهريبها 
ت��دم��رت وحتولت  ب��ريوت  ك��ل  الكمية لكانت  ك��ل 
اىل ركام ولي�س جزء من ب��ريوت، ما راأي��ك بهذا 

الكالم؟  
الأن  �ملعلومات،  �سار هذه  �كيد  نعم �سحيح،  ـ 
�ىل  �سرعية  غري  بطريقة  نقلها  مت  �الأكرب  �لكمية 

�سوريا.
ان حماة  اللبناين  العام  للراأي  وا�شحا  بات   �
اهلل  وح��زب  اإي���ران  ه��م جماعة  لبنان  الف�شاد يف 
ال�شحيحة  ال�����ش��ب��ل  ب���راأي���ك  ه���ي  م���ا  حت���دي���دا، 
والواقعية لإخراج لبنان من هيمنة اإيران وحزب 

اهلل؟ 
ـ علينا �ن ال ننتظر من �حد �ن يقوم مبا يجب 
مبا  يقوم  �ن  وعليه  �للبناين.  �ل�سعب  به  يقوم  �ن 
يتوجب عليه من �جل حترير نف�سه وحترير �ر�سه 
ــر�ين.  �الإي �الحتالل  ــاب  و�ره وهيمنة  رج�س  من 
�لدولة  هــذه  �ن  نعلم  نحن  �لوقت  نف�س  يف  لكن 
من  لديهم  �الرهابي  حزبها  خالل  من  �الرهابية 
و�لغري  �لع�سكري  و�لتنظيم  و�مللي�سيات  �ال�سلحة 
�لع�سكري ما هو غري متوفر لدى �ل�سعب �للبناين 
�زماته  من  للخروج  لبنان  م�ساعدة  �إن  �الأعــزل. 
عندما  �هلل  حــزب  و�رهــاب  �عمال  �سببها  و�لتي 
�لبيئة وتفهم وت�ستوعب �ن ال ميكن ال  ت�سعر هذ� 
و�لعودة  فيه  نحن  مما  للخروج  ي�ساعدنا  �ن  �أحد 
�حلــزب  مــن  �لتخل�س  خــالل  مــن  �ال  فيه  كنا  ملــا 
�للبنانية  �ل�سلطة  على  و�سلطته  وتفرده  وهيمنته 
ت�ساعد  �ن  تريد  دول  هناك  �للبناين.  و�لنظام 
للبنان �مل�سيطر عليه من هذ� �حلزب ب20 �و 30 
مليار دوالر لبدء �خلطو�ت �النقاذية لهذ� �لبلد و 
لكن ال يريدون �ن يفرطو� يف �المو�ل �لتي دفعوها 
على نظام �و �سلطة هدرت �مو�ل �سعبها و�و�سلت 

بالدها �ىل ح�سي�س �حل�سي�س.
� هناك طروحات تنادي بتدخل جامعة الدول 
و�شع  او  حاليا  امل��ع��روف  و�شعها  رغ��م  العربية 
املتحدة  ل��المم  ال��دول��ي��ة   الو�شاية  لبنان حت��ت 
ترى  ه��ل  و�شيا�شيا،  اقت�شاديا  منهار  بلد  كونه 
لإن��ق��اذ  العربية  ال���دول  جامعة  ت��دخ��ل  امكانية 
الو�شاية  ان  ت���رى  ام  اي����ران  هيمنة  م��ن  ل��ب��ن��ان 

الدولية احد املخارج للو�شع يف لبنان؟ 
�جلامعة  بــاإمــكــان  يــكــون  �ن  نتمنى  نــحــن   -
ممكن  �سيء  �ي  خــالل  من  �لبلد  �نقاذ  �لعربية 
عمله، ولكن نحن نرى �لعر�ق �مامنا ون�ساهد ما 
حدث ويحدث وي�ستمر يف �حلدوث يف هذه �لدولة 
�جلامعة  �ــســوريــا.  يف  حــدث  مــا  و�ي�سا  �لــعــزيــزة 
عملية.  حلول  �يجاد  �مكانية  لديها  لي�س  �لعربية 

يف  للتورط  رغبة  ميلك  ال  �لــدويل  �ملجتمع  و�ي�سا 
ب�سدد  �نهم  �أعتقد  وال  لبنان  يف  للو�سع  �لتدخل 
هذ�  على  �لو�ساية  لتطبيق  لبنان  يف  جيو�س  ن�سر 
�بناء  و�جبات  من  ومنطقيا  الأهله،  حماية  �لبلد 
مما  �أنف�سهم  بتحرير  هم  يقومو�  �ن  �لبلد  هــذ� 
�ملتحدة  �الأمم  �أمــام  �إيــر�ين.  �حتالل  من  يعانوه 
بهذ�  تقوم  �ن  ��ستحالة  ميكن  �و  كبرية  �سعوبات 
�لعمل طاملا �ن للبنان دولة كان من �ملمكن �لقيام 

بهذه �لعملية �سابقا.
التي  اللبنانية  ال�شيا�شية  بالقوى  راأي��ك  ما   �
ال�شوري بظل  النظام  اإع��ادة العالقة مع  حت��اول 
هذه الظروف التي يعاين منها ال�شعب ال�شوري 
م���ن ت��ه��ج��ري وق���ت���ل، ك��ي��ف ت�����ش��ن��ف ه���ذه ال��ق��وى 

ال�شيا�شية؟ 
باملمانعة  ي�سمى  ما  ـ هذه �جلهات هي جهات 
تتوقف  مل  ــاوالت  ــحـ �ملـ ــذه  هـ �هلل.  ــزب  حـ يــعــنــي 
ل�سوؤون  وزيــر دولــة  �نا  �لــذي كنت  �لوقت  حتى يف 
هذ�  مــن  مبلف  �الأكـــرب  �ملعني  وكــنــت  �لــالجــئــني 

يطرحها حزب �هلل �و �لتيار �لعوين فقط للمز�يدة 
على  عر�سو�  �الملــان  �ن  م�سبقا  وذكــرت  غــري.  ال 
�سكنية  وحــدة  �لــف  ع�سرين  �ن�ساء  �الأ�ــســد  ب�سار 
�لالجئني  ــادة  �إعـ �جــل  مــن  �ل�سرقية  �لغوطة  يف 
�ل�سوريني �ىل منازلهم ووطنهم لكن ب�سار �الأ�سد 
�أن  �ملو�سوع  هــذ�  يف  �ملبكي  ـ  و�مل�سحك  رف�س، 
عودة �لالجئني �ىل بالدهم ومنازلهم و�مالكهم 
نتائجه  حممودة  �لغري  �الحتكاك  من  نوعا  ي�سكل 
بينهم وبني �ملحتليني �جلدد المالكهم و�ر��سيهم. 
وهذ� موؤ�سر عن مو�سوع �لتعاطي وف�سح عن و�قع 
�حلال يف �سوريا �ما �لقول �نهم يريدون �لتعاطي 
�ل�سوريني  �لالجئني  الإعــادة  �ل�سوري  �لنظام  مع 
ي�ستحق  وال  وغــري �سحيح  وتافه  كــاذب  �مــر  هــذ� 

�لتعليق عليه �كرث من ذلك.   
ال�شوؤال الخ��ري �شمن ه��ذا احل��وار له نوع   �
ال��وزي��ر م��ا اه��م ما  ل��ك �شعادة  م��ن اخل�شو�شية 
حتتفظ به من ذكريات خا�شة عندما كنت وزيرا 

ل�شوؤون الالجئني يف لبنان؟
�لتي  �ل�سوؤ�ل جد� �سعب، من �الحــد�ث  ـ هذ� 
جرت يف لبنان من بد�ية �لثورة �ل�سورية �ىل �ليوم 
در�ماتيكي  وقع  لها  كان  �الحد�ث حقيقة  وت�سارع 
هائل. حقيقية هي عديدة وال ميكن ت�سجيل فقط 
�سيء و�حد �و �مر جرى معي يف هذ� �ملو�سوع، كل 
ما ميكن قوله �الآن كنا نحاول منع جرب�ن با�سيل 
�ل�سعب  على  �ل�سوري  �ل�سعب  باإ�ستعد�ء  ينجح  �ن 
يف  ��ست�سافنا  �لــذي  �ل�سوري  �ل�سعب  �للبناين. 
وطنه ومنازله يف كل �حلروب �لتي �سنتها ��سر�ئيل 
على لبنان. وكان �للبناين يلجاأ بعائالته و�طفاله 
دوما  �ل�سوري  �ل�سعب  وكــان  �سوريا  �ىل  ون�سائه 
حا�سن لل�سعب �للبناين بالوقت �لذي كان جرب�ن 
�المــر.  بهذ�  عن�سريته  ميــار�ــس  يــحــاول  با�سيل 
وو�سل به �المر حتى حاول �ن مينع �عطاء �قامات 
جمال  يف  يعملون  �لذين  �ملتحدة  �المم  ملوظفي 
�لتي كانت تعترب من  م�ساعدة �لالجئني. و�المور 
�الهو�ل وقوع �أي حادثة يف بلدة ما كان �هل �لبلدة 
دون  �ساملة  بطريقة  �لالجئني  كل  مع  يتعاملون 
�لتمييز مبن �رتكب �حلادثة ومن ال يرتكب. وكان 
�لذي  �لالجئني  �الخــوة  لــالآالف من  مــاأوى  تاأمني 
وهذه  ومالب�سهم  �متعتهم  دون  من  يهربون  كان 
كانت و�حدة من �المور �لتي توؤرقنا ب�سكل يومي.  

ب��ه��ذا احل�����وار م���ع �شخ�شية  ���ش��ع��داء  ن��ح��ن   �
�شيا�شية وطنية لبنانية عروبية م�شتقلة ما تريد 

قوله لقراء جملة )كل العرب(؟ 
ـ �أقول لقر�ء جملة )كل �لعرب( علينا بالوحدة 
على  و�لعمل  �إمكانيات  برفع  وعلينا  و�لت�سامن 
ببالده  �لنهو�س  �جل  من  �لعربي  �ل�سباب  متكني 
�أ�سا�سي وال  و�الهتمام يف �لتعليم خا�سة وهو �مر 
ميكن �لنهو�س من دون �لتعليم و�أقول �لتعليم ثم 

�لتعليم ثم �لتعليم.

مو�جهتهم  على  قــادريــن  �هلل  بف�سل  كنا  �لــنــوع، 
و�ىل  �لتطبيع  �ىل  �للبنانية  �حلكومة  جر  ومنع 
�لتي نحن  �ل�سورية  �ملبا�سر مع �حلكومة  �لتعاطي 
�هلل  حزب  مب�ساركة  �لقاتلة،  �جلهة  هي  نعتربها 
�ل�سعب  وتهجري  �لرو�سي  ومع  ــر�ين  �الإي و�لنظام 
�ل�سوري خارج وطنه. �عتقد �أن �لعقوبات �لدولية 
توؤثر على لبنان ب�سيء.  �ملفرو�سة على �سوريا لن 
ولكن �إقامة عالقات مع �لنظام �ل�سوري وخمالفة 
�لــتــي عــاقــبــت �لنظام  ــر�ر�ت مــن �جلــهــات  ــقـ �لـ
وعــقــوبــات.  ويـــالت  لــبــنــان  �ستجرعلى  �لــ�ــســوري 
�إلتقت  �المــريــكــيــة  �ل�سفرية  �ن  يــقــال  ومـــوؤخـــرً� 
مبي�سيل عون وكان لها حتذير على مو�سوع �دخال 
�لنفط �و �ملحروقات �الإير�نية �ىل لبنان من خالل 
حزب �هلل فما بالك مبو�سوع �لتعاطي مع �لنظام 
�للجوء  وبالن�سبة ملو�سوع  ب�سكل ر�سمي؟!  �ل�سوري 
�ل�سوري �ىل  �ل�سعب  نحن نريد ون�سر على عودة 
بالدهم و�ر�سهم منعًا من تغيري هويتها، لكن هذ� 
�المر يحتاج �ىل حماية ومتابعة �ممية ولي�س من 
خالل ت�سليم �ل�سحية �ىل �جلالد بالطريقة �لتي 



السياسة

د. عبدالناصر سكرية

ــع �الأخـــــرية يف  ــي ــاب ــس �أثـــــارت �أحـــــد�ث �الأ�
منها  �أمريكية  قــو�ت  و�إن�سحاب  �أفغان�ستان 
�سجاالت  و�إخر�جا؛  متثيال  هوليودية  بطريقة 
طويلة متنوعة �سغلت �أغلب �ملتابعني و�لنا�سطني 
�لعرب �ملعنيني باحلدث حمللني وم�ستب�سرين 
�أفغان�ستان  م�ستوى  على  له  م�ستقبلية  تبعات 
ذ�تها وطبيعة �حلكم �ملقبل فيها وما �سيطبقه 
حال  �سيكون  وكيف  �الإ�سالمية«  »�ل�سريعة  من 
�ملر�أة و�لدميقر�طية وحقوق �الإن�سان فيها. قلة 
من �ملثقفني �لعرب �لذين حللو� تلك �الأحد�ث 
�ل�ساحة  عــلــى  يــجــري  مبــا  �سلتها  ــة  ــ ز�وي مــن 
�حلاكم  �ملاليل  بنظام  طالبان  عالقة  �لعربية 
�ملنطقة  يف  ــر�ين  ــ �الإيـ ــروع  و�ملــ�ــس طــهــر�ن  يف 

�لعربية كلها.
ــرغــم مــن �أهــمــيــة مــعــرفــة نظام  وعــلــى �ل
وطبيعته  �لد�خلية  و�سيا�ساته  �جلديد  �حلكم 
وقو�نني  �أنظمة  و�أيـــة  و�لت�سريعية  �حلقوقية 
و�إقت�ساديا؛  وثقافيا  �إجتماعيا  يطبقها  �سوف 
وحتالفاته  �خلارجية  عالقاته  معرفة   �أن  �إال 
�لنا�سطة  »�لدينية«  باحلركات  و�سالته  �ملقبلة 
�ملقبلة  عــالقــتــه  و�ــســكــل  �لــعــربــيــة  �ملنطقة  يف 
�ملعادي  �ل�سعوبي  وم�سروعها  �إيـــر�ن  بجارته 
جتعل  درجــة  �إىل  �أكــرب  �أهمية  تكت�سب  للعرب؛ 
�الن�سحاب  وت�سخي�س  حــدث  مــا  حتليل  مــن 
حركة  طبيعة  وت�سخي�س  جــيــد�  �المـــريكـــي 
لو�سع  �سرورة  �لتاريخية؛  وخلفياتها  طالبان 
�لقوى  الإ�سرت�تيجيات  و��سح  م�ستقبلي  ت�سور 
�لعدو�نية  �مل�ساريع  ذ�ت  و�الإقليمية  �الأجنبية 
يف بالد �لعرب؛ ويف طليعتها �لواليات �ملتحدة 

�المريكية و�إير�ن.
�سليمة  معرفة  �الأمـــور  هــذه  كل  معرفة  �إن 

�الأمريكي  �ملوقف  حقيقة  معرفة  على  تتوقف 
وتطور عالقاته باأفغان�ستان ثم بحركة طالبان 
منذ ن�ساأتها و�سوال �إىل �الإن�سحاب �لدر�ماتيكي 
لــطــالــبــان،  وت�سليمها  ــا  ــالده ب ــن  م �لــ�ــســريــع 
�الإ�سرت�تيجية  معرفة  بــدوره  ي�ستدعي  وهــذ� 
�خلم�سة  �لعقود  يف  �لثالث  للعامل  �الأمريكية 
�الأمريكي  �لع�سكري  �لتو�جد  بــد�أ  �أملن�سرمة، 
�ل�سوفييتي. والأن  �الإحتالل  بعيد  �أفغان�ستان  يف 
�أمريكا  �أعلنت  فقد  م�سلم  �فغان�ستان  �سعب 
فتدفق  �ل�سيوعية  ملحاربة  �لنفري«�جلهادي« 
�أفغان�ستان  �إىل  �مل�سلم  �ل�سباب  �آالف  ع�سر�ت 
مدفوعي �الأجر منظمني مدربني يف مع�سكر�ت 
�أن�ساأت  هــوؤالء  بيئة  ومن  �الأمريكية  �ملخابر�ت 
بتنظيم  ي�سمى  مــا  �المــريكــيــة  �إي  �آي  �ل�سي 
�لقاعدة. ومع خروج �ل�سوفييت من �أفغان�ستان  
كاأد�ة  �الإ�سرت�تيجية  �أهميتها  �لقاعدة  فقدت 
ولكنها  �الأمريكية،  �الأمنية  لل�سيا�سة  �سريحة 
بعد  و�خطر  �أكرب  �أهمية  �إ�ستعادت  ما  �سرعان 
�لعقائدي  �خل�سم  �ل�سوفييتي  �الإحتاد  �سقوط 
للنظام �لر�أ�سمايل �لعاملي، �إمنا كعدو للواليات 

�ملتحدة ظاهريا وظاهريا فقط.
وجدت �مريكا يف �الإ�سالم غايتها �ملن�سودة 
فقط  لي�س  يهدد  م�ستجد�  عــدو�  منه  فجعلت 
�أي�سا  يهدد  �إمنــا  �لر�أ�سمايل  �لغرب  م�سالح 
�أ�س�س �حلياة �لدميقر�طية و�حل�سارة �لغربية 
وهكذ�  و�لعلمانية.  �لليرب�لية  على  �لقائمة 
من  �لــقــاعــدة  بتنظيم  �مــريكــا  عالقة  تبدلت 
�أد�ة �سريحة �سديقة �إىل �أد�ة خمفية �سديقة 
ــاأن متثل  ــر �ملــطــلــوب بـ ــط ــدور �الأخ ــ متــار�ــس �ل
�لغرب  يهدد  �لــذي  »�مل�سلم«  �لعدو  ذلــك  دور 

وح�سارته ودميقر�طيته.
ومن رحم �لقاعدة ودورها �جلديد �إ�ستولد 
�الأمريكيون حركة طالبان فكانت حركة منظمة 
باك�ستان  نظام  بدعم  متتعت  �إمكانيات  ذ�ت 
�إ�ستخبار�ت  �أجــهــزة  وبدعم  الأمــريكــا  �ملــو�يل 
�أخرجتها  �لتي  �الإعالمية  وموؤ�س�ساتها  �أمريكا 
لل�سيا�سة  مو�جه  دور  ذ�ت  متطورة  ب�سياغة 
�الأمــريكــيــة يف �لــعــامل �الإ�ــســالمــي. ثــم ت�سلمت 
لت�سنع  ــدودة  حمـ ل�سنو�ت  �فغان�ستان  حكم 
�ملربر �الأمني لغزو �أفغان�ستان ع�سكريا من قبل 

�لواليات �ملتحدة، وهذ� ما ح�سل.
دينية  �أدو�ت  �إيــجــاد  فكرة  �إكت�سبت  وقــد 
�إكت�سبت  ظاهر�؛  �أمريكا  تعادي  �إ�سالمية   -

�أهميتها من �أمرين �أ�سا�سيني: 

بعد  �المريكية  �ال�سرت�تيجية  كانت  �الأول: 
�لفر�سة  �أن  تــرى  �ل�سوفييتي  �الحتــاد  �سقوط 
�أجمع،  �لعامل  �لتامة على  لل�سيطرة  لها  موؤ�تية 
هذه  و�لبحثية  �لفكرية  دو�ئــرهــا  �أعلنت  وقــد 
مو�ربة  ال  �سر�حة  عنها  و�أف�سحت  �لرغبة 

فيها، ال �سيما �لعامل �لعربي و�الإ�سالمي.
د�خل  يف  �حلياتية  �لوقائع  كانت  �لــثــاين: 
�إىل  ت�سري  �لــر�أ�ــســمــالــيــة  ــرب  ــغ �ل جمــتــمــعــات 
ذ�تها ويف  �لليرب�لية  �ملثل  تر�جعات عميقة يف 
كانت  وقــد  كله.  �لر�أ�سمايل  �لغربي  �لنموذج 
�الأ�ـــســـو�ت �لــتــي حتـــذر مــن �إنــهــيــار �لــنــمــوذج 
ومر�كز  غربية  نخب  من  ت�سدر  �لر�أ�سمايل؛ 
�لذي  �لعاملي  �لنظام  �أن  مبعنى  غربية.  بحثية 
�إىل  ي�سل  يكاد  �لر�أ�سمالية  �لنموذج  يقوده 
ما�سة  حاجة  خلق  �لذي  �الأمر  م�سدود.  طريق 
ملحة لتحوير �حلقائق �حلياتية للنا�س وحتويل 
دمياغوجية  بع�سبيات  و�إ�سغالهم  �إهتماماتهم 
�مل�ساألة  فكانت  و�إنفعاالتهم؛  عو�طفهم  تثري 
�لدينية وما تثري من تع�سب وت�سنج وتوتر هي 
تز�يدت  وهكذ�  �إليه.  �للجوء  مت  �لــذي  �ملــالذ 
عن  بعيد�  �لنا�س  تاأخذ  دينية  �أدو�ت  �أهمية 
حقائق حياتهم من جهة، ومن جهة ثانية تثري 
�ملذهبية  و�ل�سر�عات  �الإنق�سامات  من  فيهم 

و�لدينية �لتي ت�سكل غطاء الإ�سعال �حلروب. 
وقد و�سل �الإ�ستخد�م �الأمني لهذه �الأدو�ت 
�سبتمرب   11 تفجري�ت  مع  ذروتــه  �إىل  �لدينية  
الإطالق  �ملبا�سرة  �لذريعة  كانت  و�لتي   2001
م�ستوى  على  �الإرهـــاب  حمــاربــة  �إ�سرت�تيجية 
لغزو  ذر�ئعيا  مــربر�  كانت  �لتي  وهــي  �لعامل 
�أمريكي ع�سكري مبا�سر لكثري من دول �لعامل 
ت�ساعدت  وقــد  �لعربية،  �لبالد  يف  وحتــديــد� 
حتى  �لعامل  دول  كل  على  �الأمريكية  �ل�سغوط 
جعلت من �سعار حماربة �الإرهاب هدفا عامليا 
مبقدر�ت  لالإم�ساك  ذريعة  هو  فيما  م�سرتكا 
ويف  �ل�سيا�سية.  ومو�قفه  �الإقت�سادية  �لعامل 
تلك  تكت�سب  �الإرهـــاب  حمــاربــة  �إ�سرت�تيجية 
�ملتطرفة  �ملغلقة  �ملتزمتة  �لدينية  �الأدو�ت 
�أهميتها �لفائقة، �إذ من دونها ي�سقط كل كالم 

عن �الإرهاب وحماربته.
�ملجال  هو  و�الأ�سالمي  �لعربي  �لعامل  كان 
�الإمــتــد�د  ..فهو  �ال�سرت�تيجية  لتلك  �حليوي 
عليه  �لــتــامــة  �ل�سيطرة  �ملــطــلــوب  ــر�يف  �جلــغ
 - �ل�سهيونية  لــلــروؤيــة  وفقا  ت�سكيله  ــادة  و�إعــ
�الأمريكية وتق�سيمه وتدمري مقوماته �لوجودية.

أفــــــــغــــــــانــــــــســــــــتــــــــان األمــــــــريكــــــــيــــــــة
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�مل�سهد نف�سه تكرر مرة ثانية، فحني �ن�سحبت �لقو�ت �الأمريكية 
دخلتها  �أن  �إىل  عامني  ملدة  �سايغون  بقيت   1973 عام  �سايغون  من 
 1975 �لعام  من  /ني�سان  �أبريل   30 يف  �ل�سمالية  �لفيتنامية  �لقو�ت 
/ �آب  منت�سف  يف  كابول  من  �الأمريكية  �لقو�ت  �ن�سحبت  وعندما 
�أغ�سط�س �ملا�سي حدث �ل�سيء نف�سه من تد�فع �ملتعاونني مع قو�ت 
�لغزو �الأمريكي و�لرك�س للت�سبث بالطائرة �الأمريكية وهي ت�سري على 
مدرج مطار كابول، وبني م�سهد �ليوم وم�سهد �الم�س درو�س بليغة ملن 
يعرف �ن عمر �ملحتل مل ولن  يحرتم عميال وخائنا لبلده فقد قالها 
نابليون بونابرت )��سو�أ �لنا�س من �ساعدوين على �حتالل بلد�نهم( 
فخونة �الوطان ال وزن لهم لدى �ملحتلني و�منا هم �دو�ت ت�ستخدم 
يف  ويحدث  حــدث  ما  وهــذ�  جلدتهم   �بناء  �سد  �ملحتلني  مل�ساعدة 
�أحد�ثا مت�سابه  �لتاريخ عرب كل مر�حله  كل مكان وزمان فقد �سهد 
فوجود �لعمالء و�خلونة لي�س بغريب يف �ملجتمعات �لتي تكون �ملنفعة 
�ل�سخ�سية فوق قيم �لوطنية و و�لرجولة و�ل�سرف. ولقد �سهد �لوطن 
و�الأنظمة  �ل�سخا�س  م�ستوى   على  و�لعمالة  للخيانة  �سور�  �لعربي 
و�حلكام حفاظا على كر��سيهم و�مامنا �مثلة عديدة �ستبقى و�سمة 
�لعر�ق  �حتالل  و�سهلو�  تاآمرو�  �لذي  �المة  خونة  كل  جبني  يف  عار 
باملال  �ل�سريرة  �لعدو�نات  تلك  كل  بتمويل  و�ساهمو�  ليبيا  وتدمري 
�المريكي  �ملحتل  من  و�يــذ�ء  ق�سوة  �كرث  فكانو�  �لع�سكري،  و�جلهد 
نف�سه لعقدة ذ�تية ال ي�ستطيعون �لتخل�س منها، الأنها �ي �خليانة �سفة 
متو�رثة يف جيناتهم فقد �نبطح �آبائهم من قبل للربيطانيني و�ليوم 
هم منبطحون لالمريكان، كون هوؤالء قد وفرو� �حلماية الأنظمتهم 
�وال  م�ساحلها  عن  تبحث  �مريكا   �ن  هــوؤالء  تنا�سى  وقد  �ملهرتئة 
للتخلي عن �قرب  وعندما تتعر�س م�ساحلها للخطر فهي م�ستعدة 
�ل�سعوب  �ن  ويقينا  �ملخزي.  م�سريهم  يو�جهون  وترتكهم  عمالئها 
�حلية ال تر�سى بالذلة و�لت�سلط و�الرهاب وعندما تثور هذه �ل�سعوب 
مكانهم  فهو  �لقمامة  مكبات  يف  �لعمالء  �خلونة  بكل  �ستلقي  فاإنها 
�ملنا�سب و�لطبيعي، لكل من خان �ل�سعب و�لوطن وكان دليل خيانة 

للمحتل �الأجنبي.
فهل يتعظ هوؤالء قبل فو�ت �الأو�ن ويكفرو� عن خطاياهم وذنوبهم 
بالتوبة وطلب �لعفو و�ل�سفح من �ل�سعب، �م �نهم يبقون �سادرين يف 

غيهم، ر�كعني يف م�ستنقع خيانتهم الوطانهم و�سعوبهم؟

أ.علي الزبيدي

بين سايغون 
وكابول! 

في الصميم

�شحفي من العراق

�لغرب  م�سالح  يهدد  خطر�  �لــعــر�ق  يف  �لوطني  �لنظام  جتربة  كــان 
�الإ�ستعماري وقاعدته �ل�سهيونية، بتحقيقها ثالثة �أمور �أ�سا�سية جعلت منها 

هدفا مبا�سر�: 
�الول: خروج �لعر�ق قويا متما�سكا منت�سر� بعد حربه �سد �إير�ن.

جعلت  د�خلية  �سعبية  ووحدة  و�أكادميية  وعلمية  �إقت�سادية  قوة  �لثاين: 
من �لعر�ق يف �أو�خر ثمانينات �لقرن �لع�سرين �أهم قوة عربية جتمع �لعلم 

و�الإقت�ساد و�ملو�رد �لب�سرية �ملتميزة �ىل جانب �لنفط و�ملياه.
�لثالث: �أالإلتفاف �ل�سعبي �لعربي �لعارم مع �لقيادة �لعر�قية يف �حلرب 
مع �إير�ن وال �سيما ما تبلور خاللها من تالحم عربي خليجي مع �لعر�ق وهو 

ما �أفزع �لغرب وقاعدته �ل�سهيونية.
�لع�سكري  للتدخل  �الأ�ــســبــاب  �أهــم  �لثالثة  �لعو�مل  هــذه  �سكلت  وقــد 
�الأمريكي �ملبا�سر يف �ملنطقة بعد عقود من �الإعتماد على �حللفاء �ملحليني 
و�الإقليمية دون تدخل ع�سكري و��سح. وقد مثلت �حلرب  �ملحلية  و�الأدو�ت 
�الأمريكية على �لتجربة �لوطنية �لعر�قية ذروة �لتدخل �لع�سكري �ملبا�سرة 
وذروة �حلاجة �إىل �أدو�ت حملية دينية وهو ما فتح �أبو�ب �لتكامل و�لتناغم 

�الأمريكي مع نظام �ملاليل �لديني �ملذهبي �حلاكم يف �إير�ن. 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �الأحــد�ث  �إيقاع  �سبط  �أمريكا  �إ�ستطاعت  وقد  �أما 
و�أهد�فها  و�سيا�ساتها  م�ساحلها  �أنغام  على  كامال؛  �الإقليمي  وحميطها 
�ملبا�سر  �لع�سكري  تو�جدها  عمر  هي  عقود  ثالثة  خــالل  �الإ�سرت�تيجية 
وميلي�سوية  وحزبية  �سيا�سية  ت�سكيالت  تاأ�سي�س  يف  وجنحت  �ملنطقة؛  يف 
وزعامات فردية ونخب متنوعة تاأمتر باأمرها وتدور يف فلك �إ�سرت�تيجيتها 
و�لتبعية؛  و�ملذهبية  �لطائفية  باالأفخاخ  مليئة  د�ساتري  لها  و�سعت  �لعليا؛ 
ويف  كبرية  وباأعد�د  جلنودها  �ملبا�سر  �لع�سكري  للتو�جد  حمتاجة  تعد  فلم 

جتمعات و��سحة علنية.
و�إمعانا يف �سيا�سة �خلد�ع و�ملناور�ت؛ �أهدت �إن�سحابها �إىل ذ�ت �الأدو�ت 
�مليلي�سوية �ملتطرفة �لتي �سنعتها �أجهزتها �الأمنية لكي ت�ستمر يف لعب دور 
�إجتماع  ينبغي  �لذي  �الإرهــاب  ويج�سد  �لغرب  يحارب  �لذي  �لديني  �لعدو 

�لعامل على حماربته حتت قيادة �أمريكا.
خال�سة �لقول �أن �الن�سحاب �المريكي من �أفغان�ستان وت�سليمها حلركة 
�أدو�ت  على  تعتمد  جديدة  �أمريكية  ��سرت�تيجية  �إنطالق  هو  �إمنا  طالبان 
لتكون  �ملحلية  �ل�سلطات  الإ�ستالم  و�أهلتها  ودعمتها  ورتبتها  �سنعتها  حملية 
بديال عن وجودها �لع�سكري �ملبا�سر، مع �الإبقاء على �أمنيني خرب�ء وعمالء 
�لع�سكر  بع�س  من  حتى  �الأمريكية  بامل�سالح  �إلتحاما  �أكرث  حملية  و�سنائع 

�الأمريكان، كما هو حا�سل يف �لعر�ق ويتوقع �أن يكون حال �أفغان�ستان.
ويبقى �لهدف �لهام للغرب �لر�أ�سمايل بتقدمي �الإ�سالم كنموذج متخلف 
يهدد �لب�سرية من جهة ؛ و�إبر�ز منوذجني منه �أحدهما �سني يحكم �أفغان�ستان 
و�الآخر �سيعي يحكم �إير�ن، وال بد �أن يت�سارعا ليفنى �لعرب و�مل�سلمون على 
�أيديهم. وكالهما على �سلة مبا�سرة باالأحد�ث يف بالدنا �لعربية بطريقة ال 

تب�سر بخري وال تقيم للم�سلحة �لعربية �إعتبار�.
�سيا�ساتهم  من  بع�سا  ويغريون  فيتنبهون  �لعرب  �سالطني  يتعظ  فهل 

�لعقيمة؟
وحدها �حلركة �ل�سعبية �ملنظمة ت�ستطيع �لتاأثري �مليد�ين خللق معادالت 

نه�سوية توحيدية جديدة. 
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السياسة

يا أمة ضحكت..؟!!

تاأ�س�ست جامعة �لدول �لعربية يف 22 مار�س 1945م، يف �لقاهرة وال 
ز�ل مقرها يف جمهورية م�سر �لعربية، كانت كل �لدول �لعربية �أع�ساء 
فاعلني فيها وموؤ�س�سني يف هذه �ملنظومة �لعربية �ملهمة �ملرموقة ذ�ئعة 
�ل�سيت �لقدمي، �لتي �سملت �لدول �لعربية حتت مظلة و�حدة، وتاأ�س�ست 
من قبل خم�سة دول عربية وبعدها حلقت بها جميع دول �لوطن �لعربي 
�مل�سرتك  و�مل�سري  �لعربي  �لت�سامن  على  حر�سا  فل�سطني،  فيها  مبا 

�لو�حد �سد �الأخطار و�لتكتالت و�الأطماع �سد �لعرب.
وبعد �أن ��ستقلت تلك �لدول وتاأ�سيت ونفظت غبار �ملحتلني و�لغازين 
لرتتدي �للبا�س �لعربي وتنظم لزميالتها ليت�سكل كيان منظومة عربية 
و�الإقليمية  �ملحلية  �الو�ــســاط  يف  ومــوؤثــرة  وفاعلة  وقوية  مهمة  و�حــدة 
و�لدولية وكان يح�سب لها �حل�ساب لقوة نفوذها و�سطوة قر�رها �ملوحد 

يف ما م�سى من �لزمن.
دعم  يف  مــدوي  عايل  و�سوت  وموؤثر  وكبري  فعال  دور  لها  كان  وقد 
و�خماد  ومعاجلتها  وت�سويتها  �مل�ساكل  وحل  �لعربية  �لق�سايا  وم�ساندة 
�ملوؤ�س�سة  هــذه  خــالل  مــن  وخارجيا  د�خليا  عنها  و�لــدفــاع  حر�ئقها 
كان  �لذي  و�لر��سخة  �مللزمة  وقر�ر�تها  ميثاقها  خالل  ومن  �لعريقة، 

يحرتمها �جلميع وير�سخ لنفوذها وقر�ر�تها �ملدوية �ل�سارمة. 
�سيادة  ــرت�م  �ح مع  عربي  وطــن  �قامة  مبد�أ  يوؤيد  ميثاق  لها  كــان 
�الع�ساء وفق �لالئحة �لقانونية �لد�خلية ملجل�س جامعة �لدول �لعربية، 

�لذي �قر يف عام 1951م باالأجماع.
وو�جهة  �سرعية  كمظلة  تاأ�سي�سها  منذ  �لعربية  �جلامعة  عملت  وقد 
�لعربية  للدول  قائمة  �سد   وحائط  �الأع�ساء،  ــدول  �ل حتتها  ت�ستظل 
و�لدفاع عنها وعن مكت�سباتها و�سرعية �قطارها وتر�سيخ مفهوم �لبعد 
�لدول  تدخل  قبل  فاعل  دور  لها  كان  باإمتياز،  �ال�سرت�تيجي  �لقومي 
مما  �جلديد،  �لزمن  هذ�  يف  �لعربية  �ل�سوؤون  يف  و�الأقليمية  �الأجنبية 
جعل دور �جلامعة �لعربية هام�سي و�سكلي وغري  فاعل وغري ملزم للدول 
�الأع�ساء يف �لوقت �حلا�سر، بعد �لهز�ت و�لهفو�ت و�لتلكوء. و�خلالفات 
و�لتمزق  و�خلــذالن  و�الإنق�سامات  و�الإن�سقاقات  �لعربية(،  )�لعربية- 
وحال �لرتدي �لعربي �حلايل �ل�سغيف، �لذي ع�سف بالت�سامن �لعربي 

و�سله، وكذلك ميثاق �لدفاع �لعربي �مل�سرتك، �لذي �خمد يف مهده قبل 
تنفيذه و�لعمل مبوجبه وتبخر وذهب يف �در�ج �لرياح، كما تبخرت كل 

�الأحالم و�الآمال و�لطموحات.
عن  بعيد�  م�سريية  قــر�ر�ت  تتخذ  �لعربية  �لــدول  بع�س  جعل  مما 
وميثاقها  و�روقتها  وبروتوكوالتها  �لعربية  �جلامعة  وقــر�ر�ت  �أنظمة 
جامدة  موؤ�س�سة  �الآن  �لعربية  �جلامعة  و�أ�سبحت  ومبادئها،  وعرفها 
ميتة وخاملة وغري فاعلة وم�سلولة �حلركة، وغري قادرة وغري موؤثرة يف 
�الو�ساط �لعربية متاما، مما جعل بع�س �لدول تعتذر حتى عن ��ست�سافة 
رئا�ستها بالدول �لعربية، وقد �أعلن باالأم�س �لقريب خم�سة دول عن عدم 
رغبتها باأ�ست�سافة دورة رئا�ستها. وهي: )قطر ولبنان وفل�سطني وليبيا 

وجزر �لقمر(. 
على  وت�ستميت  �حلر�س،  كل  حتر�س  �لعربية  �لــدول  كانت  �ن  بعد 
��ست�سافتها وتتفاخر بها، وتكون �لدولة �مل�ست�سيفة حمظوظة وحم�سودة 
زميالتها،  على  و�لنفوذ  و�ل�سطوة  و�الإحــرت�م  �لتقدير  كل  ولها  ما  نوع 
ومتابعتها  وتنفيذها  �لعربية  �جلامعة  قر�ر�ت  و�لتزمت  �حتظت  النها 
�الأهتمام  ذ�ت  �مل�سريية  قــر�ر�ت  الأهمية  وت�سبث،  وفخر  حر�س  بكل 
و�نطوت  وم�ست  خلت  �لتي  �ملر�حل  تلك  يف  دورها  والأهمية  �مل�سرتك، 
وماتت، قبل �أن ت�سبح عبئا وثقال وم�سيعة للوقت، يف هذ� �لزمان �لذي 
يغني  كل  �الآن  و�أ�سبح  وقوته،  ونفوذه  وحموره  حمتو�ه  من  �لعقد  فرط 
على لياله، و�لكل يقول )�للهم نف�سي..�للهم نف�سي(!! يف زمن �خلذالن 

و�لطوفان،
 بعد �أن وقع �لفاأ�س بالر��س و�سقطت �الأقنعة و�أنك�سف �مل�ستور وفقدت 
بع�س �لدول �سرعيتها وهيبتها و�حدة تلو �الأخرى، فمنها من �أحتل ومنها 
من متزق و�أ�سبح تابعا لالآخر ومنها من ت�سظى ومنها من غرق بدمائه 
يف  �ملتحركة  �لر�سوم  �أفــالم  على  تتفرج  �لعربية  و�جلامعة  �مل�سجرة، 
�أحدى قاعات �لفنادق �لفارهة يف �أحد �ل�سو�طيء �لبعيدة جد�، ت�ستمتع 
مبهار�ت ومغامر�ت )توم وجريي(، من يتحايل على �الآخر  ومن يغلب 
من، يف �لكذب و�ملكر و�لدهاء و�حل�سد و�للوؤم و�خلبث.. ويا �أمة �سحكت 

من جهلها �الأمم!! 

د. علي القحيص
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امريكا والحركات 
أ.محمد زيتوني))اإلسالموية(( السلفية

 �شحفي من املغرب

�ندالع  منذ  و  �لعربي  بالربيع  �سمي  ما   2011 �سنة  �لعامل  عرف 
�الحتجاجات يف تون�س بعد �إقد�م �ل�ساب �لتون�سي حممد �لبوعزيزي 
�لتي  و�لتحقري  �لظلم  ممار�سات  على  �حتجاجا  نف�سه  �إحــر�ق  على 
و�ليائ�سة،  �ملنكوبة  منطقتنا  يف  �ل�سباب  ماليني  كباقي  منها،  عانى 
عرفت تون�س �نتفا�سة عارمة حتولت �ىل ثورة ��سقطت زين �لدين بن 
علي وحا�سيته وتلت هذه �لثورة �لتون�سية �حتجاجات يف م�سر، �أكرب 
وعائلته  مبارك  ح�سني  نظام  �إ�سقاط  �ىل  بدورها  �أدت  عربية،  دولة 

ومقربيه. 
وعلى �لرغم من �أن هذه �لثور�ت حملت �سعار�ت حتررية وتقدمية 
نتائج  �أفـــرزت  فاإنها  �جتماعية،  عد�لة  كــر�مــة،  حرية،  قبيل،  من 
�مل�سلمني يف  �ل�سد�رة و�حلكم جلماعة �الخو�ن  �أعطت  ��ستحقاقات 

م�سر و�إخو�نهم يف �لتوجه و�ملرجعية، حزب �لنه�سة يف تون�س
�لعد�لة  حزب  ركب  حيث  للمغرب،  بالن�سبة  �ل�ساأن  نف�س  هو  كما 
 20 �حتجاجات  على  �الإ�سالموية«  �لدينية  »�ملرجعية  دور  و�لتنمية، 
2011 وير�أ�س �حلكومة �ملغربية �إىل  فرب�ير ليت�سدر نتائج �نتخابات 

يومنا هذ�.
وقد جرت هذه �ملفارقة، بني تطلعات �سباب عربي تو�ق �يل �حلرية 
ما  �أقل  �إ�سالموية،  �سيا�سية  تنظيمات  و�نت�سار  و�لعد�لة،  و�لكر�مة 

ميكن �أن نقول عنها �أنها حمافظة ورجعية.
وقد ح�سل كل هذ� يف عهد �إد�رة بار�ك �أوباما وهيالري كلنتون، 
�أي �إد�رة �لدميقر�طيني، �لذين نهجو� نهج غ�س �لعني عن جماعات 
حدود  �ىل  �جلهادية«  �ل�سلفية  »حمــاربــة  وتبنو�  �مل�سلمني  �الخـــو�ن 
�أباد  �أحمد  واليــة  يف  الدن  بن  �أ�سامة  �لقاعدة  تنظيم  زعيم  ت�سفية 

بباك�ستان ح�سب �لرو�ية �الأمريكية.
�لرئي�سية  باالنتخابات  �لدميقر�طي  �حلــزب  فوز  بعد  ومبا�سرة 
2020 تبني جليا، تخليهم عن« �الخو�ن« وهو ما �أ�سعف هذه �لتنظيمات 

خا�سة يف م�سر، مهد �الخو�ن �مل�سلمني. لكن ل�سالح من هذه �ملرة؟

قو�تها من  ب�سحب  بايدن  �إد�رة  بد�أت  �أن  بعد  �لعامل  �نده�س  لقد 
�أفغان�ستان رغم �نها مل تكن هدفا ملقاتلي طالبان ورغم م�سالح �أمريكا 
�ال�سرت�تيجية و�القت�سادية يف �ملنطقة، مما فتح �لباب م�سرعا �أمام 
مقاتلي طالبان للدخول �إىل كابل و�ال�ستيالء على �ل�سلطة، ما نتج عنه 
تفجر كارثة �إن�سانية غري م�سبوقة دفعت �ملو�طنني و�البرياء �ىل �سلك 
طريق �لهروب عرب ما ميكن ت�سميته ب »الين بيبول« مقارنة مع �لبوت 

بيبول، خالل حرب �لفيتنام.
عظمى  قوى  مع  �ال�سرت�تيجية  و�سر�عاتها  �لدولية  عالقاتها  يف 
�لطريق  �سد  على  �إ�سر�رها  ويف  �ل�سعبية،  �ل�سني  كجمهورية  ز�حفة 
�لعربية، هل  �ملنطقة  �أو قومية يف  �أو تقدمية  �أي قوة دميقر�طية  �أما 
�مل�سلمني«  »�الإخــو�ن  ورقة  عن  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات  �ستتخلى 
وتعتمد هذه �ملرة على قوى ��سالموية �أكرث تطرفا و�أكرث عنفا كحركة 
�لطالبان وتنظيم �لقاعدة وحركة بوكو حر�م يف نيجرييا وتنظيمات 

�أخرى ظالمية يف مناطق �ستى عرب �لعامل؟
وهل �ستعي �لقوى �لدميقر�طية و�لتقدمية و�لقومية بهذه �خلطورة 
عملها  و�أ�ساليب  منهجياتها  يف  �لنظر  و�إعــادة  �أور�قها  ترتيب  لتعيد 

لتكون يف م�ستوى �لتحديات �ملقبلة و�لرهانات �مل�ستقبلية؟
�لكربى،  �لقوى  بني  و�ال�سرت�تيجية  �القت�سادية  �ل�سر�عات  �إن 
ورو�سيا  �ل�سعبية  �ل�سني  وجمهورية  �الأمريكية  �ملتحدة  �لــواليــات 
�الحتادية و�أوروبا، �لتي �أخذت منحى ت�ساعدي و�الأزمات �القت�سادية 
�لطبيعية  و�لــكــو�رث  و�ملتعددة  �ملهولة  خملفاتها  و  كورونا  وجائحة 
�أي قوة تخدم م�ساحلها، كما  و�لبيئية، قد تدفعها �ىل �لتحالف مع 
قوى  بظهور  �لتاريخ  يطلب  قد  و�لعرقي،  �لديني  �لتطرف  �نت�سار  �أن 

معار�سة تقدمية وحتررية و�إيكولوجية ووطنية. 
�ألي�س �ل�سر�ع هو �سر �لتطور و�لتغيري؟
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السياسة

� هل لك اأن تعطينا فكرة موجزة عن الأحواز 
والق�شية الأحوازية؟

بالقوة  �لعربية  �الحــو�ز  دولــة  �إيــر�ن  �إحتلت  ـ 
�مريها  و�أ�ــســرت   1925 �أبريل   20 يف  �لع�سكرية 
��ستمرت  يومها  ــن  وم �لكعبي.  خــزعــل  �ل�سيخ 

خلق  بمجاهدي  المالي  نظام  استبدال 
أو بنظام ملكي لن يغري من وضع األحواز

دكتور عارف الكعيب: 

�جلي�س  ــورة  ث �أولــهــا  وكــان  �ملُحتل  �سد  �لــثــور�ت 
�ملُحتل  ي�سميها  )�لتي  �جُلند  ثورة  �أو  �الأحــو�زي، 
لعموم  كــانــت  قــد  لت�سغريها(.  �لغلمان  ثـــورة 
على  �سيادة  ع�سر  �خلام�س  �لقرن  منذ  ــو�ز  �الأح
 80٪ حــو�يل  مايعادل  )�أي  مربع  كم  �ألــف   375
وذلــك  �حلــالــيــة(  �ل�سقيق  �لــعــر�ق  م�ساحة  مــن 
مدينة  ولغاية  )هرمز(  �ل�سالم  باب  م�سيق  من 
33. وكان لدولة �الأحو�ز  عيالم على خط عر�س 
عرب �لقرون حّكام عرب �سرعيون و�سعب وثرو�ت 
هائلة تنتج �ليوم 85 �إىل ٪90 من دخل �إير�ن، من 
�سمنها �أول بئر نفطي يكت�سف يف �ل�سرق �الأو�سط 
وم�سفاة عباد�ن )�أكرب م�سفاة نفط بالعامل عند 
هو  ما  بح�سب  ذلك  كل   .)1912 �إنتاجها يف  بدء 
�لدولة  وبــاإعــرت�ف  �لتاأريخية  �لوثائق  يف  ثابت 
�لعثمانية و�لدولة �ل�سفوية. وطبعًا هناك �سعوب 
�إيــر�ن من  وم�سطهدة يف جغر�فيا  �أخرى حمتلة 
ــر�ن،  �إي حكم  على  يهيمنون  �لذين  �لفر�س  غري 
فمنهم �الأذريون وهم �أكرث نفو�سًا من �لفر�س، ثم 

�الأكر�د و�لبلو�س و�لرتكمان و�آخرون. �الأحو�زيون 
 1925 عــام  من  �ليوم  ذلــك  يف  مليون.   12  –  10
خزعل  �ل�سيخ  �ملُحتل  ــر�ين  �الإي �جلي�س  �ختطف 
يتمتع  كــان  و�لـــذي  لــالأحــو�ز  �أمــري  �آخــر  �لكعبي 
وبعالقات  �لعربية  �الحــو�ز  لدولة  م�ستقل  بحكم 
لالآن  وحمفوظة  منفردة  ومعاهد�ت  و�تفاقيات 
كانت  �ملنطقة.  لــدول  باالإ�سافة  عظمى  دول  مع 
�ملتحدة  �الأمم  لع�سبة  �ن�سّمت  قد  قبلها  �إيــر�ن 
�الن�سمام  و�سك  على  �الأحـــو�ز  وكانت   1920 يف 
عن  �إيـــر�ن  يــردع  مل  ذلــك  كــل  �أّن  �إاّل  للع�سبة، 
وعليه،  هــذ�.  ليومنا  �الأحـــو�ز  كل  و�سّم  �حتالل 
والهي  دولة  الأيِة  تابعًا  �إقليمًا  لي�ست  �الأحو�ز  فاإن 
�أي  �إّن  عربية.  �أقلية  فيها  تعي�س  منطقة  جمــّرد 
و�سف خاطئ مثل هذه �لعبار�ت نعتربه �نتقا�سًا 
و�سف  بخطاأ  ون�سبهه  �الأحــو�زيــة  �لق�سية  مــن 
فهذ�  باالأقلية!  و�لفل�سطينيني  باالإقليم،  فل�سطني 
�الأحو�زيني  و�سف  �أن  كما  يجوز.  وال  مهني  طبعا 
�الأحو�ز  الأن  و�سف خاطيء  �أي�سا  �الأهــو�ز  بعرب 

حق  ب��االأح���از  اأخ�تنا  اإنتفا�صة  الأن 
دولتهم  واإق��ام��ة  امل�صري،  لتقرير  طبيعي 
الفر�س  من  احتلت  التي  امل�صتقلة  ال�طنية 
احل�ار  هذا  العرب«  »كل  ل�  كان   1925 عام 
تنفيذية  رئي�س  الكعبي  عارف  الدكت�ر  مع 
ال�ص�ء  الإل��ق��اء  العربية،  االح����از  دول��ة 
الراأي  اأمام  احلقائق  واإي�صاح  ال�قائع  على 
ال�صابق  االإيراين  النظام  من  العربي  العام 

واحلايل ومن املعار�صة االإيرانية اأي�صا

حوار: غادة حاليقة
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�سعبه  كل  �لذي  �لوحيد  �لعربي  �لقطر  رمبا  هي 
�أن  تعني عربي، وال ميكن  �أحــو�زي  عرب، فكلمة 
حاليا  �ملقيمون  �لعرب  فغري  عربي،  غري  يكون 
�الآالف  ع�سر�ت  يتجاوزون  ال  و�لذين  �الأحــو�ز  يف 
هم لي�سو� من �أهلها �ال�سليني ولكن هذ� ال يعني 
�إننا نعار�س بقائهم على �ر��سينا �بد� ب�سرط �ن 
يخ�سعو� للقو�نيني �لتي �ست�سنها �لدولة �الحو�زية 
�رتباطهم  ويفكو�  �ساحلني  مو�طنني  ويــكــونــو� 
بدولة فار�س و�لتي �ستكون خلف جبال ز�جرو�س 

بعد �العالن عن ��ستقالل دولتنا باإذن �هلل.  
� ما هي مطالب ال�شعب الأحوازي؟

ــاإعــادة  ب و�ال�ــســتــقــالل  �لــتــحــريــر  بب�ساطة  ـ 
�الحتالل  ��ستمر�ر  فاإّن  �الحو�ز.  لدولة  �ل�سرعية 
بكل  ــر�ن  �إيـ �حـــرت�م  عــدم  عــن  ينم  و�ال�سطهاد 
والأي  �الأمم  ع�سبة  مليثاق  �ملتعاقبة  حكوماتها 
وكما  الحــق.  �أو  �سابق  �إلــتــز�م  �أو  عــرف  �و  عهد 
�الإير�نية  لالأنظمة  �لد�خلية  �ملمار�سات  �ثبتت 
قومي  �إير�ن مبنظور  و�أديــان  قوميات  �أّنها حتكم 
�سوفيني حتت �أقنعة خمتلفة، تارة علمانية وتارة 
دينية. وما حدث بعد �نتهاء حقبة �ل�ساه وجميئ 
كان  فال�ساه  �الإطــار،  هذ�  �سمن  يدخل  �خلميني 
بقناع  �لفار�سية  �المــرب�طــوريــة  �إحــيــاء  �ن  يريد 
ليكمل  �خلميني  جــاء  ثــم  دميــقــر�طــي،  علماين 
فاأدخل  مذهبي،  ديني  بقناع  ولكن  �حللم  نف�س 
�ل�سرق �الو�سط و�لعامل مب�ساكل وحروب مبا�سرة 
و�إ�ستمرت  �لتو�سعي،  م�سروعه  الأجــل  وبالوكالة 
�لــعــامل مــن خــالل قتلة  بــ�ــســوؤون دول  تــدخــالتــه 
ماأجورين و�أذرع �إرهابية وجت�س�سية بالوكالة عنه. 
�لنووي  �الإير�ين على م�سروعه  �لنظام  ��سّر  كما 
حللمه  خدمًة  �لع�سكري  �لتو�سع  لتحقيق  ــاأد�ة  ك

�لقومي �الإمرب�طوري.
فقد  م�سطهدين  �الأحــو�زيــني  �أّن  نعلم  نحن 
َمنعْت �إير�ن �للغة �لعربية و�للبا�س �لعربي وبقية 
عن  تهجريهم  بهدف  �أرز�قهم  وحاربت  �حلقوق 
�أنتم  فهل  ــر�ين،  ــ �الإي للد�خل  �لغنية  �أر��سيهم 
وبعد�لة  �أحولكم  بتح�سني  لالكتفاء  م�ستعدون 
ال.  طبعًا  مــثــاًل؟  �ملــتــحــدة  �الأمم  لكم  ت�سمنها 
حريتنا  عن  نتخّلى  ولــن  �الأر�ـــس  �أ�سحاب  نحن 
و��ستقاللنا لالأبد. لن نكون عبيدً� �سعد�ء، فنحن 
�أنف�سنا  ونحكم  و�سنعود  ــر�رً�  �أحــ ُخِلقنا  عــرب 
تقدر  ال  و�لكر�مة  فاحلرية  �هلل،  بــاإذن  باأنف�سنا 
و�قع  �أمــر  هو  �ليوم  قائم  هو  ما  والتــبــاع.  بثمن 
�المر  بهذ�  نقبل  ولــن  ومل  علينا  �إيـــر�ن  فر�سته 
�لو�قع علينا �لذي يحاول طم�س �لهوية �لقانونية 
دولة  قيام  حتى  ن�سالنا  يف  و�سن�ستمر  لدولتنا 
خلليجنا  �ل�سرقية  �ل�سفة  على  �لعربية  �الحــو�ز 

�لعربي.
� م����اذا ل���و جن��ح��ت امل��ع��ار���ش��ة الإي���ران���ي���ة يف 

ال���و����ش���ول ل��ل��ح��ك��م يف اإي������ران وان��ت��ه��ى ال��ت��غ��ّول 
الفار�شي؟ 

�ملعار�سة  مب�ساعدة  و�لعامل  �لعرب  يخطئ  ـ 
�الإير�نية �أماًل يف ��ستقر�ر �ملنطقة و�لعامل، فعلى 
حترر  حركات  مب�ساندة  �سيفلح  �لعامل  �لعك�س، 
�سو�ء  �إير�ن  جغر�فيا  يف  �لفار�سية  غري  �ل�سعوب 
تعاين  بلو�سية  �أو  �أو كردية  �أذرية  �أو  كانت عربية 

من �الحتالل. 
�الأحو�زيون  كذلك  ب�سعابها،  �أدرى  مكة  �أهل 
�إير�ن وخ�سو�سا  بنو�يا  �أ�سقائهم  بقية  �أدرى من 
ي�ساورو�  �أن  �أ�سقائنا  من  فرنجو  منها،  �لد�خلية 
مل  �لــفــار�ــســي.  ــغــّول  ــت �ل ق�سية  يف  �الأحـــو�زيـــني 
تغرّيت  مهما  �إيـــر�ن  �إ�سرت�تيجية  تختلف  ولــن 
يتوق  فجميعها  �الإير�نية.  و�الأنظمة  �حلكومات 
�لقدمية  �لفار�سية  �الإمرب�طورية  �أجمــاد  الإعــادة 
وملزيد  �لفار�سية  غــري  �لقوميات  ح�ساب  على 
دول  ح�ساب  على  �لقومي  �لعن�سري  �لتو�سع  من 
�إّنه م�سروع فار�سي قومي  لتحقيق ذلك.  �ملنطقة 
�ملــد�ر�ــس.  يف  الأوالدهـــم  يدّر�سونه  ودوؤوب  ثابت 
�لعامل  �أتعب  قد  و�حللم  �لفكر  فهذ�  ترون،  وكما 
باإتفاقات ومفاو�سات طويلة مع �إير�ن ومالحقات 
�لنووية  �إيـــر�ن  من�ساآت  على  تفتي�س  وعمليات 
�جمع  �لعامل  تهدد  �إيــر�ن  لها.  نهاية  ال  وعقوبات 
ملتزمة  غــري  وهــي  �خلطري  �لــنــووي  مب�سروعها 
تهدر  �أن  ��ستطاعت  ــد  وق �لــدولــيــة،  بــالــقــو�نــني 
نف�سها  هــي  مبــبــاحــثــات  ــعــامل  �ل وت�سغل  ــوقــت  �ل
يف  �أعــو�مــًا  �م�ست  فقد  مبخرجاتها،  تــوؤمــن  ال 
�ل�سورة  بعدها  لتت�سح  فقط  خمــادع  تفاو�س 
تبتز  نووي  �سالح  �إمتالك  على  ت�سّر  �إيــر�ن  بــاأّن 
�ل�سعي  �إن  �لعاملي.  �ل�سلم  به  وتهدد  �لــدول  به 
�الإيــر�ين  �لنظام  قبل  من  �لو��سحني  و�ال�سر�ر 
�إال  هو  ما  �لنووي  �مل�سروع  ��ستمر�ر  على  �حلايل 
دليل و�حد �ساطع على وجود ور�سوخ ذلك �حللم 
للمعار�سة  بالن�سبة  �أّما  �لفار�سي.  �الإمرب�طوري 
�الإير�نية �سو�ًء كانت جماهدي خلق �أو �بن �ل�ساه 
باإق�ساء  �لنية و�الجتاه  نف�س  فهي قد عرّبت عن 
�حلركات غري �لفار�سية �لفّعالة، بل �إّن �ملعار�سة 
�الإير�نية تهاجم هذه �حلركات وتنكر حّق �سعوبها 
�الأحو�زية  وخ�سو�سا  �الحتالل،  من  �لتحرر  يف 
منها طمعًا يف �لرثوة، بل وتتهمها �أحيانا بالعمالة 

عليها  �لعامل  لت�ستعدي  �حلايل  �الإيــر�ين  للنظام 
مف�سوح  �سيء  وهذ�  �لنظام!  مع  منها  وتتخل�س 
لالأحو�زيني، فاملعار�سة تريد �بقاء ثرو�ت �الأحو�ز 
�إقليمًا �سعيدً�. لقد  للفر�س ولكن تعدنا باأن نكون 

وعدنا �خلميني نف�س �لوعود قبل 1979.  
�أو  �ملاليل مبجاهدي خلق  نظام  ��ستبد�ل  �إّن 
يف  �لفر�س  غري  و�سع  من  يغري  لن  ملكي  بنظام 
جغر�فية �إير�ن، ذلك الأّن كليهما فار�سي عن�سري 
و�لــذي   1925 يف  �الأحـــو�ز  �حتل  فالذي  تو�سعي. 
�أحتل �جلزر �الإمار�تية �لثالث يف �خلليج �لعربي 
�للبا�س  ومنع  �لعربية  �الأ�سماء  وفّر�س   1971 يف 
�ل�سعار�ت  م�ستخدمًا  �مللكي  �لنظام  هو  �لعربي 
ونظام  �لغرب.  ليغازل  و�لدميقر�طية  �لعلمانية 
�أكــرث، فقد �عــرتف هو  �لــذي تاله تو�ّسع  �ملــاليل 
ولبنان  و�سوريا  �لعر�ق  على  بال�سيطرة  بنف�سه 
ملغازلة  ومذهبي  ديني  قناع  حتت  ولكن  و�ليمن 
وخد�ع �لبع�س من �ل�سعوب �ملجاورة وجتنيدها له 
يف �مللي�سيات. وهكذ� فالتو�سع و�لتغّول �لفار�سي �أو 
�الإير�ين هو و�حد مل يتغري، ولكن تغريت �سعار�ته 
�ملُعلنة، �أّما باطنه فهو هو نف�سه، فار�سي عن�سري 
�إمرب�طوري تو�ّسعي. �لفرق �لوحيد �لذي �سيجنيه 
�لنظام  تغيري  من  �لعامل  �سيخ�سره(  )وباالأحرى 
وقلياًل  �إير�ن  �القت�سادية على  �لعقوبات  رفع  هو 
و�إخــر�ج  �لعامل  وتخدير  �إيــر�ن  وجه  تبيي�س  من 
و�إعادة  �لدولية  �ملر�قبة  عد�سة  نطاق  من  �إيــر�ن 
ت�سليحها لفرتة وحلينما تعود للتو�سع من جديد، 
وهكذ�. ال بد �أن يتذّكر �لعرب كيف كان �أبو �ل�ساه 
وكيف  وللغرب  وبريطانيا  الأمريكا  حلفاًء  و�ل�ساه 
يف  �الأحــو�ز  �حتالل  عن  و�لغرب  �أمريكا  �سكتت 
�ملاليل  نظام   .1971 يف  �لثالث  و�جلــزر   1925
�حلايل قد يكون �أهون على �لعرب من ناحية عدم 

م�ساندة �لغرب له. 
� هل من كلمة تختم بها لقراء »كل العرب«؟

ـ �خلال�س من جتاوز�ت �إير�ن، هو يف م�ساعدة 
و�العــرت�ف  �ال�ستقالل  نحو  �الأحــو�زيــة  �لق�سية 
�لقانون  مبوجب  �لعربية  �الحــو�ز  دولــة  ب�سرعية 
�لــذي ال يجيز �الحــتــالل، وهــذ� �سيوؤدي  �لــدويل 
�لهائلة  ــو�ز  �الأحـ ثــرو�ت  من  �يــر�ن  حرمان  �ىل 
�الإرهابية  م�ساريعها  كافة  و�إيــقــاف  و�إفال�سها 
و�لتو�سعية و�لنووية. �إّنه �حلل �لد�ئم �لذي ُنب�ّسر 
�إيــر�ن  و�سول  قبل  وقته  بالتاأكيد  هو  وهــذ�  بــه، 
�لنظام  �سد  �ليوم  �لعامل  فكل  �لنووي،  لل�سالح 
ب�سبب  �ل�سني،  مــا عــد� رمبــا  �ملــكــروه  �الإيـــر�ين 
وهــوؤالء  �أمريكا،  مناكفة  ب�سبب  ورو�سيا  �لنفط، 
�أر�ــس  حترير  ب�سمانات.  ِ��سرت�سائهم  ممكن 
�لعاملي  �لعام  ــر�أي  �ل لــدى  قبواًل  �سيالقي  حمتلة 
و�لغربي وخ�سو�سا �الإ�سالمي وبالتاأكيد �لعربي، 
مع �ل�سكر للدور �الإعالمي �لعربي �لذي تقوم به 

جملتكم »كل �لعرب«.
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السياسة

سياسات التعطيش والتفريس اإليرانية ضد المايني 
تـــــّمـــــوز األحــــــوازيــــــة  15 ــتــــفــــاضــــة  إنــ ــّجــــر  تــــفــ

�ملتوح�سة  �الير�نية  �الإحتالل  �سيا�سات  �أ�سعلت 
و�سلت  و�لتي  ــو�ز  �الأحـ يف  مــوؤخــر�  و�الإ�ستيطانية 
�ل�سعب  عن  متاما  �ل�سرب  مياه  قطع  �ىل  �أخــري� 
بغية  ــه  ــرو�ت وث دولــتــه  �ملحتلة  �الأحــــو�زي  �لعربي 
قلع  يف  �ملغت�سب  �اليــر�ين  �لكيان  م�سروع  �كمال 
و�سّعدت  �ملحتلة،  �الأحــــو�ز  يف  �لــعــربــي  �لــوجــود 
�ال�ستباكات  وترية  �ل�سامدة  �الأحو�زية  �جلماهري 
�سهد  حيث  �لفار�سي،  �ملحتل  �سد  �لطرق  وقطع 
�لوطن �الأحو�زي على �ثرها خروج �الآالف �ملوؤلفة 
ــال و�لــنــ�ــســاء �ىل  ــف مــن �لــرجــال و�لــ�ــســبــاب و�الط
�سد  غا�سبة  �حتجاجية  وقفات  ونظمو�  �ل�سو�رع 
�لــذي �عتربته �جلماهري  ــر�ين  �الإجـــر�ء �الي هــذ� 
قطعها  يف  متوح�س«  »�إجـــر�ء  �نــه  على  �الحــو�زيــة 
عربي  مليون   10 عــن  لل�سرب  �ل�ساحلة  �ملــيــاه 
�لعربية  �الأنــهــر  على  �ــســدً�   18 بناء  عــرب  وعربية 
و)�لكرخة(  )كارون/�لدجيل(  نهر  مثل  �لعذبة 
�ل�سرق  منطقة  يف  �مل�ستنقعات  �كــرب  وجتفيف 
�الأةو�سط �لو�قعة يف �الأحو�ز وهما )هور �حلويزة( 
منذ  �ملياه  فيهما  جتــري  �لتي  �لفالحية(  و)هــور 
�سد  �ل�سعبية  �ملو�جهات  فاإمتدت  �ل�سنني،  �آالف 
ومدن  قرى  �سائر  �ىل  �الير�نية  �الإحتالل  �سلطات 
�لتي  �خلفاجية  مدينة  يف  وخ�سو�سا  ــو�ز،  �الأحــ
�سبابنا  و�جــه  �إذ  �الإنتفا�سة«،  »�أيقونة  �عتربت 
�لعارية  ب�سدورهم  و�أطفالنا  ون�ساوؤنا  و�سيبنا 
�أ�سلحة �الحتالل �مل�سعورة، �لتي قتلت خالل �ندالع 
و120  �حــو�زيــا  �سهيد�   15 مــن  �أكــرث  �النتفا�سة 

جريحا و�أكرث من 3000 معتقل و�أ�سري.
و�ذ� كانت »�لوح�سية �الير�نية« يف قتل �لنا�س 

�نتفا�سة  يف  �الأحـــو�زيـــني  �سد  جمـــازر  و�حـــد�ث 
يف  �ل�سامدين  �أهلنا  دم  �سفكت  حني   2021 متوز 
و�ملحّمرة  و�لفالحية  وت�سرت  ومع�سور  �خلفاجية 
ــبـــاد�ن وخـــور مــو�ــســى و�لــ�ــســو�ــس و�حلــمــيــديــة  وعـ
وتخطيط  بارد  بدم  و�خللفية،  ور�مز  و�ل�ساحلية 
لي�ست  �أن هذه �خلطط  �إذ  فار�سي �سفوي م�سبق، 
جديدة و�منا هي �سمن تر�كمات �سيا�سة �الإحتالل 
�ل�ساه  زمــن  منذ  للتطبيق  و�ملــربجمــة  �ملتوح�سة 
كل  ياأتي  �الإ�ستيطاين يف طهر�ن،  �لعقل  وير�كمها 
ذلك �كماال الإ�ستهد�ف �الن�سان و�لرثو�ت و�ل�سجر 
وطبيعة  �ملحتلة  �لعربية  �الأحــو�ز  دولــة  يف  و�خليل 
�حلاقد  �الجتثاثي  �الإ�ستيطاين  �اليـــر�ين  �لــعــدو 
�لذي  �لتفري�سي  خمططه  �طار  ويف  �لعرب،  �سد 
و�لر�مي  �الإحتالل،  يوما منذ قرن من  مل يرت�جع 
�الأحــو�زي  وطنه  من  و�جتثاثه  �سبعنا  تهجري  �ىل 
�ىل خارجه، فاإن �خلزي و�لعار قد �أحلقه �لبع�س 
يعمل يف  �لذي  �سمخاين«  »علي  زمرة  �ملرتزق من 
كانو�  عندما  ــر�ين  �اليـ �الإحــتــالل  نظام  �سفوف 
يقومون باأعمال توغل بني �ملنتف�سني و�سن حمالت 
ــد �لــتــجــمــعــات وبــالــتــايل �طــالق  �العــتــقــال ور�ــس
�ملنتف�س  �ل�سباب  بني  �مل�سعور  �ملطاطي  �لر�سا�س 
وقامو�  �سدهم،  قاتلة  ��سابات  �حلقو�  و�لــذيــن 
�قتحام  عرب  �لنهار  يف  �ساملة  �عتقال  بحمالت 
مثل  مــدن  يف  خ�سو�سا  و�الأ�ــســر  �ملنا�سلني  بيوت 
وعباد�ن  و�لفالحية  �لعا�سمة  و�الأحو�ز  �خلفاجية 
ــذي �عــرتفــت بــهــا و�ــســائــل �إعـــالم  و�حلــمــيــديــة �لـ
�الحتالل، وخ�سو�سا �لتهديد�ت �لتي كان يطلقها 
�لثوري  �حلر�س  رئي�س  ر�سائي«  »حم�سن  �ملجرم 

و�لعميل  هــو  �ــســرً�  ز�ر  �لـــذي  �ل�سابق،  �اليـــر�ين 
�لتابعة  �لقرى  �سمخاين  علي  �ملجرم  �الأحـــو�زي 
ملدينة �خلفاجية حماوال ـ بخيبته ـ نزع فتيل �ت�ساع 
رقعة �لغ�سب �ل�سعبي �لعارم، ورجعو� خائبني بعد 
وطلبو�  هناك  �لعربية  �لقبائل  �سيوخ  جمعو�  �أن 
هذه  يف  �بنائهم  �نتفا�سة  اليقاف  �لتدخل  منهم 
�ملدن و�لقرى، فكان �لرف�س �جلماعي هو �جلو�ب 
�لقاطع �سد منهجهم يف قتل �لنا�س بتعّمد ال �سك 

فيه.
ــة يف �ملــنــفــى من  ــي ــر�ن مــوقــف �ملــعــار�ــســة �الي

�إنتفا�سة مّتوز �الأحو�زية
لالإحتالل  �لفار�سية  �لــدعــايــة  �إن�سبت  لقد 
�الير�ين دوما على حماولة ت�سويه �لق�سية �لوطنية 
�إذ ثارت  �الأحو�زية، و�إحتاللهم للدولة �الأحو�زية، 
�سجة �إعالمية و�سيا�سية و��سعة بعد تفّجر �لغ�سب 
 2021 مّتــوز   15 �إنتفا�سة  يف  �الأحـــو�زي  �ل�سعبي 
وت�سامن  عام،  ب�سكل  �الير�نية  �ملعار�سة  قبل  من 
�غلبهم مع �جلر�ئم للنظام �ملاليل يف طهر�ن �لتي 
�الأحو�ز،  و�حلجر يف  و�ل�سجر  �لب�سر  متار�س �سد 
ومل  �لفار�سي،  �ملنهل  من  ينهلون  جميعهم  ولكن 
وال  �مللكيني  وال  خلق  جماهدي  )ال  �أحدهم  يعلن 
�ملعار�سة �الير�نية ب�سكل عام( عن �لظلم �لو��سع 
وخالفو�  �الأحــو�زيــني(  )�لعرب  �سد  و�ل�ساخ�س 
�لتفري�س  مبمار�سات  �مللمو�سة  �لعينية  �حلقيقة 
�الأ�ــســتــهــد�ف  عــرب  كــامــل  قـــرن  مــنــذ  �لعن�سرية 
ب�سكل  �لعربي  �ل�سعب  هذ�  �سد  �ملكثف  �اليــر�ين 
�ملنفى  يف  �ملعار�سني  �الير�نيني  وخلطو�  خا�س، 

بقلم: عادل صدام السويدي
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�ملفاهيم  و�إتخذو�  �ملخادعة  �الإعالمية  كعادتهم 
يف  �ملــاليل  حكام  يرّوجها  �لتي  ذ�تها  �لتفري�سية 
�لفار�سية لالأحو�ز: خوز�ستان.  طهر�ن، كالت�سمية 
�لوطنية و�لقومية و�اِلجتماعية  و�سد كل �حلقائق 

ملكونات �لوطن �الأحو�زي. 
�ل�سيا�سية  للوقائع  متابع  �أي  ي�ستطيع  وعليه 
بني  �مل�سوؤولة  �ملقارنة  �لــيــوم  ي�ستطيع  �اليــر�نــيــة 
�إحــد�هــا  متثل  �لتي  �ل�سيا�سيتني  �لنظر  وجهتي 
و�لق�سية  �الأحــــــو�زي،  �لــعــربــي  �لــ�ــســعــب  ق�سية 
نظام  يحاول  �لتي  �لبحتة  �لفار�سية  �الإحتاللية 
�الإير�نية،  بالت�سمية  بتو�سيفها  �حلاكم  �ملــاليل 
�لعربية  و�لــقــرى  �ملــدن  كل  وت�سمية  خلوز�ستان، 
)�خلفاجية  مثل  �لتفري�سية  باأ�سماءها  �ملنتف�سة 
و�ملحمرة  �أهـــو�ز  �ىل  و�الأحــــو�ز  �سو�سنكرد  �ىل 
�ملدن  وبقية  �بـــاد�ن  �ىل  وعــبــاد�ن  خرم�سهر  �ىل 
�لتفري�س(،  ��سماء  نالتها  �لتي  �لعربية  و�لقرى 
بذ�ت  يلتزمون  و�مللكيني  خلق  جماهدي  و�إعــالم 
�لتو�سع  مبرحلة  و�إقرتنت  �أواًل،  �الحتاليل،  �ملنهج 
�لربيطانيني  �مل�ستعمرين  مع  بالتعاون  �لفار�سي 
عندما ِ�حتلو� �لدولة �لعربية �الأحو�زية، ثانيًا، �إنها 
�ملعطى  من  تنطلق  خلق  جماهدي  بِا�سم  �لناطقة 
و�لتاريخ  �جلغر�فيا  حقائق  من  ولي�س  �اِلحتاليل 
متاما  �مل�سادة  و�لقومية  �اِلجتماعية  و�لطبيعة 
�لدولة  �إحتالل  بعد  �أن�سي  �لــذي  �اليــر�ين  للكيان 
�الأحو�زية، ومت ت�سميتها ب »�إير�ن« يف �لعام 1936 
بعد �إغتيال �مريها �لعربي �ل�سهيد خزعل �لكعبي 

يف �سجون طهر�ن، وتلك هي �ملخاتلة �الأ�سا�س .    
تّدعي  �لتي  �الإير�نية  خلق  جماهدي  وتاأكيد 
يف  خمبوء  هو  ما  يك�سف  �ملــاليل  لنظام  مناو�أتها 
»عن�سرية«  �سبيكة  هو  �لذي  �ل�سيا�سي  برناجمها 
و�حدة، وذلك �الإعرت�ف هو يف حقيقته �إبتعاد عن 
موبقات جر�ئم �ل�سلطة �لفار�سية �ل�سفوية، ولي�س 
�ملحتلة  �ل�سعوب  و�أهد�ف  طموحات  من  �الإقرت�ب 
�حلاكمة  �لعن�سرية  �ل�سلطات  قبل  من  �أر��سيها 
الإير�ن منذ ِ�حتالل �لدولة �الأحو�زية ب�سكل ر�سمي 
وع�سكري يف �لعام 1925، فمنظمة »جماهدي خلق« 
مل  �ملــاليل  �سلطة  �سد  »تنا�سل«  �أنها  تّدعي  �لتي 
تتو�َن عن �إنكار »حق �ل�سعوب يف تقرير م�سريها« 
�لعربي  �ل�سعب  لت�سحيات  وتتنكر  ومبدئيًا،  فكريًا 
�الأحو�زي �ملحتلة �أر��سيه، وعندما يجري �لتطرق 
�لرئي�سة مرمي رجوي:  �الأحو�زية، حتاول  للم�ساألة 
عن  �حلديث  طريق  »عــن  خماتلة  بطرق  �لتو�سل 

م�شوؤول املكتب ال�شيا�شي حلركة الن�شال 
العربي لتحرير الأحواز

�لــذ�تــي »فــقــط«، وال  �الأكـــر�د يف نيل �حلكم  حــق 
تتطرق باأي �سكل كان ملمار�سات �ل�سلطة �الإير�نية 
بحق �لعرب �الأحو�زيني �لذي يو�جهون »�نتهاكات 
حقوق ماليني �لعرب يف �إقليم �الأحو�ز لدرجة و�سع 
قو�ئم ملزمة باأ�سماء �ملو�ليد، ناهيك عن �الإعد�م 
غري �لقانوين لن�سطائهم �لذين ياأ�سو� من حتقيق 
من   92% ينتج  �لــذي  �الإقــلــيــم  بتنمية  مطالبهم 
�لذي  �ل�سوؤ�ل  م�سمون  وهو  �إيــر�ن«،  وغــاز  بــرتول 
يوجهه �ل�سحفي �لعربي يحيى غامن ملمثل �ملنظمة 
موقفها  يختلف  ال  �لـــذي  »�ملــعــار�ــســة«  �الإيــر�نــيــة 
تغيري  حتــاول  �لتي  �ل�سلطة  موقف  عن  �ل�سيا�سي 
�مل�ستوطنني  باإ�ستجالب  لالأر�س  �لقومية  �لطبيعة 
�لــعــرب، وغري  �ملــاليــني  وتهجري  �ملــيــاه  وتــ�ــســادر 
�لفار�سي  �لربنامج  �أ�سا�سيات  من  هي  �لتي  ذلك 

�لعن�سري.
�لعن�سري  �ل�سلوك  هــذ�  ن�ستغرب  ال  ــنــا  و�إن
�الفال�س  مدى  يرينا  �ليوم  �لو�قع  فــاإن  �لفا�سي، 
�الخالقي �لتي تزين به هوؤالء وغر�بة �ل�سيكلوجية 
�لتي تخلق وتثقف بها هوؤالء �لعن�سريون، و�حلا�سر 
�لفيل�سوف  �أكـــده  مــا  ــاأن  ب جليا  لنا  يك�سف  �لــيــوم 
هو  بــوربــري�ر  نا�سر  �لدكتور  �ملن�سف  ــر�ين  �اليـ
�حلقيقة �لعينية و�لتقييم �لدقيق، حينما قال: “�أن 
�منا  و�ملتعاقبة  �لقدمية  �لفار�سية  �الإمرب�طوريات 
دّمــرت  ع�سكرية  �إمــرب�طــوريــات  عن  عبارة  كانت 
�ليهود،  بالتاآمر مع  ما حولها من ح�سار�ت ر�قية 
ومل يوؤ�س�سو� يف �ي وقت من �الأوقات “ح�سارة” يف 
�لبناء و�لعمر�ن و�البد�ع”، وملو�جهة هذه �جلر�ئم 
�لعربي  �سعبنا  �مــام  لي�س  �ملت�ساعدة  �الير�نية 
ومو��سلة  ون�ساله  كفاحه  ت�سعيد  �ال  ــو�زي  �الأحـ
�نتفا�سته �لبا�سلة مل�ساريع �الحتالل �الير�نية على 
و�لرد  �الأ�سلم  �حلل  هو  فهذ�  �الأحــو�زيــة،  �الأر�ــس 
�حلا�سم على جر�ئمهم يف �بادة �سعبنا، فالتاريخ 
ووقائعه توؤكد�ن باأن �أمة �حلقد و�لكر�هية البد لها 
�أن تز�ل، فاحلق �لعربي يف �الأحو�ز ويف �الأمة باق، 

و�الإحتالل �لعن�سري �لفار�سي �ىل زو�ل.
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السياسة

أ.نسيم قبها

�لهمجي  �لع�سكري  �الحتالل  من  عقدين  بعد 
�الن�سحاب  �ملتحدة  �لواليات  قررت  الأفغان�ستان، 
مع  �سروط  بال  �الن�سحاب  �تفاق  ووقعت  منها، 
 ،29/2/2020 بتاريخ  �لدوحة  يف  طالبان  حركة 
على �أن يكتمل هذ� �الن�سحاب بتاريخ 1/5/2021، 
حتى  �الن�سحاب  هذ�  �أجلت  بايدن  �إد�رة  �أن  غري 
تاريخ 11/9/2021 ليتز�من مع مرور عقدين على 
و�لتي  �أيلول/�سبتمرب،  هجمات �حلادي ع�سر من 
�تخذتها �أمريكا ذريعة لغزو �أفغان�ستان و�حتاللها.
ويف غ�سون ثالثني يوًما منذ �لتا�سع من �سهر 

من  طالبان  حركة  متكنت  �ملن�سرم،  متوز/يوليو 
كابول،  خــارج  مــدن  ثــالث  �أكــرب  على  �ل�سيطرة 
ت�سرف  �لتي  �ال�سرت�تيجية  �ملدينة  هــري�ت  وهي 
�إقليم هيلمند مدينة  �لبالد، وعا�سمة  على غرب 
ل�سكركاه، باالإ�سافة �إىل مدينة قندهار ثاين �أكرب 
�لتي  �نطالقها،  ومــكــان  طالبان  ومعقل  مدينة 
ليلة  عليها  طالبان  حركة  ب�سيطرة  �الأنباء  �أفادت 
من  ذلــك  �سبق  ومــا  �آب/�أغ�سط�س،   12 �جلمعة 
�لعا�سمة  من  بالقرب  غزنة  مدينة  على  �سيطرة 
وتركمان�ستان  مع طاجيك�ستان  �حلدودية  و�ملعابر 
ــر�ن و�لــ�ــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق حــدوديــة مع  ــ و�إيـ

�ل�سني.
�حلكومية  �جلبهات  �نهيار  يف  �ل�سرعة  وهذه 
�أمام طالبان، و�غتنامها لكميات كبرية من �لعتاد 
�ن�سحاب �جلي�س  �إىل  بالذ�كرة  يعيدنا  �الأمريكي، 
ــدوالر�ت  �ل مليار�ت  وتركه  �ملو�سل  من  �لعر�قي 

و�لعتاد �الأمريكي غنيمة لتنظيم �لدولة!!
مما يجعل تقدم طالبان يف جممله ي�سكل خطة 
على  �لقدرة  و�إعطائها  �حلركة،  لت�سليح  و��سحة 
من  �لعا�سمة  لتطويق  و�لتحرك  �النت�سار  �سرعة 
�ال�ستخبار�ت  تتوقع  كانت  و�لتي  �جلهات،  كافة 
على  يــوًمــا   30-90 خــالل  �سقوطها  �الأمــريكــيــة 

�الأكرث.

ومن �أجل زيادة �لتوتر و�لقلق �الأمني يف و�سط 
مل�ساغلة  �أمــريكــا  �أهـــد�ف  مــن  يعد  و�لـــذي  �آ�سيا 
�ل�سني ورو�سيا، عرب �إعادة �إحياء �لتحدي �الأمني 
و�إبقاء  �الأفغانية،  لل�سني يف جيب والية بدخ�سان 
�أفغان�ستان بوؤرة توتر على حدودها، �أعلنت �أمريكا 
باإر�سال  بريطانيا  وتبعتها  جندي،  �إر�سال3000 
600 جــنــدي؛ لـــ«تــوفــري �الأمـــن و�حلــركــة �الآمــنــة 
ح�سب  �لــ�ــســفــارة«  مــن  �ملدنيني  ــر�د  ــ �الأف ــالء  الإخـ
�الأمريكية،  للخارجية  �لر�سمي  �ملتحدث  ت�سريح 
تخفي�س  �أعمال  بد�أت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  علًما 
عدد موظفيها يف �سفارة كابول منذ �سهر ني�سان/
بايدن  �لرئي�س  خطاب  بعد  �أي  �ملا�سي؛  �إبــريــل 
ب�سحب �لقو�ت �الأمريكية نهائيًّا بنهاية �سهر �آب/

�أغ�سط�س 2021.
و�سرعتها  �لعملية  هـــذه  �أن  �لــو��ــســح  ومـــن 
كابل  حلكومة  �لغطاء  لتوفري  هو  �إمنــا  وتهويلها، 
يف  �جلــاريــة  �ملفاو�سات  �أثــنــاء  لطالبان  للتنازل 
طالبان  زرع  �إعــادة  من  �لغاية  وحتقيق  �لدوحة، 
يف �حلكم؛ لتكون لغًما يف طريق �حلرير �جلديد، 
يف  بـ«�الإرهاب«  �لغرب  ي�سميه  ما  لتوليد  ومفرخة 

خا�سرة رو�سيا �جلنوبية.
�خلارجية  �لعالقات  جلنة  رئي�س  غــرد  فقد 
ــدي �ملــتــقــاعــد تــوم  بــالــربملــان �لــربيــطــاين و�جلــن

طالبان فخ أمريكا الرابح:
قـــــــراءة فــــي مــســرحــيــة طـــريـــق الــحــريــر
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م�ستقبل  على  �أثـــرت  �لتي  �لتاريخية  �لوقائع  هــي  كثرية 
و�قعة  ولكن   �ال�سالم  يف  �حلكم  وطريقة  �ل�سيا�سي  �ال�سالم 
�لطف )680 م( �أثرت ب�سكل مبا�سر على هذ� �ملفهوم و�دت �ىل 
�سق �سف �ال�سالم بني مفهومي �حلكم الآل �لبيت وبني مفهوم 
�حلكم لالأ�سلح �ملبني على قاعدة )و�مرهم �سورى بينهم( ومل 
و�لطعن  و�لغدر  ما �ىل �خليانة  نظام حكم  �سّد  ثورة  تتعر�س 
من �خللف كما حدث يف و�قعة �لطف، فتذكر لنا �لرو�يات �ن 
�المام �حل�سني �بن علي )680-662( كان قد خرج مع �هل بيته 
وثمانني  �ثنني  وعددهم  و�الطفال  �لن�ساء  فيهم  مبا  و�أ�سحابه 
�خلالفة،  على  معاوية  �بــن  يزيد  مبايعة  رف�س  �ن  بعد  نفرً� 
بدعمه  �هاليها  من  كتب  عدة  و�سول  بعد  �لكوفة  �ىل  وحترك 
�المر،  له  لي�سلمو�  �ليهم  �لقدوم  على  فيها  يحثونه  و  و��سناده 
�حل�سني  �مــام  يكن  مل  و�لتح�سيد  �الحــد�ث  من  ��سابيع  وبعد 
جمال للعودة �ىل �لور�ء وخ�سو�سًا بعد �ن تيّقن �ن �هل �لكوفة 
بيته  �هل  مع  وحيدً�  نف�سه  �حل�سني  فوجد  لُه،  بوعودهم  نكثو� 
�لطف  معركة  �نتهت  �جلر�ر،  يزيد  جي�س  مبو�جهة  و��سحابه 
مبقتل �حل�سني بن علي و�غلب �تباعه و�هل بيته من قبل جي�س 

عبيد �هلل �بن زياد و�يل �لعر�ق ليزيد بن معاوية �آنذ�ك. 
�ب�سع  �ال�سالمي  �لتاريخ  يف  �لو�قعة  هذه  ��ستغالل  مت  لقد 
��ستغالل من قبل �عد�ء �ال�سالم وبنيت ون�سجت حولها رو�يات 
تكرب  �لتي  كال�سجرة  ��سبحت  ثم  ب�سلة  لها  متت  ال  و�حــد�ث 
لتنتج فروع جديدة يف كل �سنة حتى �ختلف �ملوؤرخون يف ��سبابها 
ودو�فعها ونتائجها، ولكن من �ملوؤكد لدينا يف هذه �اليام �ن من 
يتحكم مب�سري �ربع دول عربية ��سافة �ىل �ير�ن هم جمموعة 
على  عقائديًا  و�ملتكئني  �حل�سني  باإ�سم  �حلاكمني  �ملاليل  من 
ثورته، ولكن و�قع حال هذه �لبلد�ن �خلم�سة ال ميّت باأي �سلة ملا 
�ر�ده �حل�سني بن علّي حني قال عند خروجه �ىل �لكوفة »�إين 
�أ�سرً�، وال بطرً� وال مف�سدً�، وال ظاملًا، و�إمنا خرجت  �أخرج  مل 
لطلب �ال�سالح يف �أمة جدي، �أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهي عن 
�ملنكر فمن قبلني بقبول �حلق فاهلل �أوىل باحلق، ومن رد علي 
هذ� �أ�سرب حتى يق�سي �هلل بيني وبني �لقوم باحلق، وهو خري 
�حلاكمني«. فاأين من يحكمون باأ�سم �حل�سني �ليوم عن مفاهيم 

ثورة �حل�سني؟

أ.هالل العبيدي

ثورة الحسين 
واستخداماتها 

السياسية

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

�سركائنا«.  �أقــد�م  حتت  من  ُي�سحب  ب�ساط  مثل  �الن�سحاب  »قــر�ر  �أن  توجنهات 
�الن�سحاب  بايدن  »قر�ر  �أن  �ملحرر  كلمة  يف  بو�ست  �لو��سنطن  �سحيفة  وذكرت 
حلكومة  �ملغزى  ذ�ت  �مل�ساعدة  من  �ملزيد  تقدمي  رف�سه  عن  ف�ساًل  �ملت�سرع، 

�أفغان�ستان، ينذر بكارثة«.
بع�س  بايدن  ك�سف  �لتي  �الأمريكية  �خلطة  من  تنبثق  �إمنــا  �الأعــمــال  وهــذه 
معاملها يف خطابه لل�سعب �الأمريكي يف �سهر ني�سان/�إبريل �ملن�سرم، حيث �أعلن 
�أن »�الأفغان هم وحدهم من ميلكون �حلق و�مل�سوؤولية لقيادة بلدهم، و�أن �إ�سافة 
�أمد �لقوة �لع�سكرية �الأمريكية ال ميكن �أن تن�سئ �أو حتافظ على حكومة �أفغانية 
د�ئمة«، م�سيًفا �أن »�خلطر �الإرهابي �لذي الأجله توجهنا الأفغان�ستان قد �نتهى...
بينما �ملخاطر �جلديدة متعددة ومتو�جدة يف مناطق خمتلفة«. مما يعني �أن ثمة 
فًخا �أمريكيًّا يف طور �الإعد�د لل�سني ورو�سيا، باالإ�سافة �إىل �إير�ن وطاجيك�ستان 

ودول و�سط �آ�سيا.
�الأمن  جمل�س  �أع�ساء  من  �ل�سادر  �الإجماعي  �لبيان  ن�س  يوؤكده  ما  وهــذ� 
برف�س »�العرت�ف باأي قوة ت�سيطر على �أفغان�ستان بقوة �ل�سالح ولن يكون لها �أية 
�سرعية«، وكذلك دعوة �ملجل�س لكل من �حلكومة وطالبان �إىل »�النخر�ط ب�سكل 
هادف يف عملية �سالم �ساملة ميلكها ويقودها �الأفغان من �أجل �إحر�ز تقدم عاجل 
نحو ت�سوية �سيا�سية ووقف الإطالق �لنار«. وهو عني ما ق�سده جوزيف بوريل �ملمثل 
�ل�سامي لالحتاد �الأوروبي لل�سوؤون �خلارجية بقوله: »يجب على �حلكومة �الأفغانية 
جمهورية  »ن�سجع  م�سيًفا  �ساملة«،  ت�سوية  �إىل  للتو�سل  طالبان  مع  �لتو��سل 
جلميع  �لتمثيل  وزيادة  �ل�سيا�سية،  �خلالفات  ت�سوية  على  �الإ�سالمية  �أفغان�ستان 
تو�طئ  يف  وذلك  موحد«.  منظور  من  طالبان  مع  و�مل�ساركة  �مل�سلحة  �أ�سحاب 
لو�قع  �أمريكا  �أي فر�س  ورو�سيا؛  �ل�سني  نحو  �أمريكا  �أجندة  و��سح على  �أوروبي 

جديد تقيم فيه طالبان على حدود �ل�سني ورو�سيًّا ر�سميًّا.
وهذ� ما ُيف�سر تو�طوؤ �أوروبا و�أمريكا وعمالئها على تقدم طالبان و�سيطرتها 
على  �ل�سيطرة  من  ومتكنها  �أ�سبوع،  خالل   )34( �لـ  �الأقاليم  عو��سم  ثلث  على 
متت  حيث  �الأفغاين،  �جلي�س  من  ومــر�أى  م�سمع  على  مدينتني  �أكرب  وثالث  ثاين 
�أمر قد  �إىل  ي�سري  و�الأقاليم، مما  �ملدن  �ل�سيطرة عليها عرب �سفقات مع حكام 
دبر بليل. فقد جنم عن عمليات طالبان �إيجاد �ملناخ �ل�سيا�سي �ملالئم يف كابول 
لقبول �مل�ساركة �ل�سيا�سية مع طالبان و�لذي ُيعد تغرًي� جذريًّا يف �سيا�سة �حلكومة 
»�الإرهــاب«،  بحجة  �حلركة  مع  �لت�سارك  برف�س  تظاهرت  طاملا  �لتي  �الأفغانية، 
�حلكومة.  يف  �ل�سيا�سي  �لتمثيل  وتو�سيع  �النتخابات  مببد�أ  موؤخًر�  قبلت  فيما 
�حلكومة  قيام  �الإجنليزية  �الندبندنت  ل�سحيفة  �لدبلوما�سيني  بع�س  �أفــاد  �إذ 
�الأفغانية بعر�س �قرت�ح تاأ�سي�س »حكومة م�سرتكة« مت تقدميه للحكومة �لقطرية 

�لر�عية للمحادثات بني �لطرفني �ملتنازعني.
�أن تبذل  �إمنا ت�سعى �إىل حتقيق م�ساحلها، فاإما  وكما هو معلوم فاإن �لدول 
�مل�سالح  هذه  لتحقيق  غريها  ت�سخر  �أن  و�إمــا  �مل�سالح،  هذه  يحقق  ما  بقو�ها 
باالإنابة، ومن هذ� �لت�سخري �أن يكون غريها وقوًد� حلروبها، وحطًبا لنارها، يفدي 
بنف�سه وماله ومقدر�ت بالده هذه �لدولة �أو تلك، �سارًبا عر�س �حلائط م�سالح 

بالده و�أمته، وجاعاًل من �سعبه و�أمته مطية للدول �لقوية لتحقيق م�ساحلها.
�الن�سحاب  �سّور  �لذي  ه  �ملوجَّ �الإعــالم  ور�ء  �لنا�س  ين�ساق  �أن  �ملوؤ�سف  ومن 
حقيقته  يف  وهو  �الأمــة(،  و  )للم�سلمني  ن�سًر�  و�لعر�ق  �أفغان�ستان  من  �الأمريكي 
��ستعمار  �إىل  مبا�سر  ��ستعمار  من  �خلبيثة،  و�أ�ساليبه  �ال�ستعمار  ل�سكل  تغيري 
�ملتمثلني  �لــوكــالء  عرب  �حتالل  �إىل  مبا�سر،  ع�سكري  �حتالل  ومــن  بالوكالة، 
و�أجهزة  �لفكرية  و�ملنظومة  �لقمعية  و�الأجهزة  وقادة �جليو�س  بع�سابات �حلكم 

�الإعالم و�لق�ساء.
 كاتب وروائي فل�شطيني 
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السياسة

يف  �جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  و�سول   
�ملخلوع  �لرئي�س  ت�سليم  جــدل  حل�سم  �لــ�ــســود�ن 
عمر �لب�سري �ىل حمكمة �جلنايات �لدولية و�لتي 
��سدرت يف حقة مذكرة توقيف عام 2009. نتيجة 
الرتكابه جر�ئم يف �قليم د�رفور. جمل�س �لوزر�ء 
�لب�سري  ت�سليم  �أقـــر  لــه  �جــتــمــاع  ويف  �لــ�ــســود�ين 
ومــ�ــســاعــديــه وهــمــا عــبــد�لــرحــيــم حمــمــد ح�سني 
رئي�س  وقال  هــارون.  و�حمد  �ل�سابق  �لدفاع  وزير 
�لوزر�ء عبد �هلل حمدوك �ن هذ� �خليار هو تلبية 

ملطالبات �ل�سارع �لعام وحتقيقا للعد�لة. 
�جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  �لتقي  كما  
�لدولية كرمي ��سد خان، بوزير �لعدل  ن�سر�لدين 
�ىل  تو�سلهم  على  �الخـــري  ــد  و�كـ �لــبــاري،  عبد 
تفاهمات مع حمكمة �جلنائيات �لدولية و�علن عن 
للتن�سيق  �ل�سود�نية و��ستعد�دها  مو�فقة �حلكومة 
يف �طار ت�سليم �ملتهمني للمحكمة �لدولية، و�لتقي 
من  بالدولة  �مل�سوؤولني  من  عدد  مع  �لعام  �ملدعي 
جمل�س  رئــيــ�ــس  ــان  ــربه �ل �لــفــتــاح  عــبــد  �سمنهم 
�ل�سيادة �ل�سود�ين وقال �ملدعي �لعام �نهم تو�سلو� 
�ىل �سيغ �يجابية بخ�سو�س ت�سليم �ملطلوبني �ىل 
حمكمة �جلنايات �لدولية فيما مل ي�سدر ت�سريح 
بخ�سو�س  بــرهــان  �لرئي�س  مكتب  مــن  ر�سمي 
�للقاء، حتى تاأخذ خطو�ت ت�سليم �ملخلوع �لب�سري 
منعا لتكر�ر جر�ئم �أخرى كما �سرح وزير �لعدل، 
التفاق  لالن�سمام  �لــوزر�ء  جمل�س  �جتماع  و�فــق 

روما. يف هذ� �الجتاه تباينت �الآر�ء بني �لقانونني 
و�ل�سيا�سيني بخ�سو�س ت�سليم �ملتهمني   بني موؤيد 

ور�ف�س.  
�ال�ستاذ طارق كانديك ع�سو �للجنة �لقانونية 
ــال:  لــلــحــريــة و�لــتــغــيــري )�لــتــحــالــف �حلـــاكـــم( ق
�ن  نقر  �ن  ي�ستدعي  �ل�سود�ن  يف  �لعديل  �مل�سهد 
�عــادة  حتتاج  �ل�سود�ن  يف  �لعدلية  �الجــهــزة  كل 
باأجهزتها  �ملوؤ�س�سة  كل  كبريين.  و��ــســالح  بناء 
تقديري  يف  هي  �لنافذة  وقو�نينها  ومن�سوبيها 
وهو  �ال�سا�سي  �ملــبــد�أ  على  للحفاظ  موؤهله  غري 
�لتوقيع  �ن  كانديك  وقــال  �لعقاب،  من  �الفــالت 
ت�سلب  ال  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �تفاقية  على 
�لق�ساء �لوطني �سالحياته و�خت�سا�سه �ال�سيلة، 
تكميلي،  ق�ساء  �لــدويل  �جلنائي  �لق�ساء  �أن  �إذ 
من  تكميلي  �التفاقية  على  �لتوقيع  كــان  لو  حتى 
و�ملــقــدرة  �لرغبة  عن�سري  توفر  مــا  متى  حيث 
وهذين �لعن�سرين �ال�سا�سني حجبا والية �لق�ساء 
�جلنائي �لدويل. و��ساف كانديك �لرغبة مبفهوم 
مب�سط تعني �جتاه �ر�دة �لدولة و�الجهزة �ملعنية 
باإنفاذ قر�ر�ت �لدولة ملحاكمة ومالحقة �ملجرمني 
عام  ب�سكل  �الن�سان  حلقوق  و�ملنتهكني  و�ملتهمني 
يف  كذلك  و�لرغبة  �الخــرى،  �النتهاكات  ولكافة 
لتنفيذ  �ملعنية  �ر�دة كافة �الجهزة  �سرحها �جتاه 
�سفو هذه  يعكر  ما  وجــود  وعــدم  �لدولة  قــر�ر�ت 
�ل�سلطة  مــكــونــات  جميع  ــاه  �جتـ يعني  �لــرغــبــة، 

�حلاكمة الإجناز هذ� �مللف �لعديل �لكبري. 
�ما �ملقدرة فيها تفا�سيل كثرية �همها حاجتني 
�لت�سريعات،  حيث  من  �ملقدرة  �وال:  �أ�سا�سيتني 
و�ملقدرة من حيث �الأجهزة �لعدلية نف�سها يف �ن 
تكون قادرة على �نفاذ �لعمل �لعديل يف �ل�سود�ن. 
يعرف  مل  �ل�سود�ين  �جلنائي  �لت�سريع  �ن  ثانيا: 
يف  �ال  �حلــرب  وجــر�ئــم  �الن�سانية  �سد  جــر�ئــم 
يف  مت  �لذي  فالتعديل   ،2010 تعديل   1991 قانون 
2010 �أ�سافه �لنظام �ل�سابق ليقطع �لطريق �مام 
�ملحاكمة �جلنائية �لدولية بعد �سدور قر�ر �لقب�س 
على �لب�سري، فالفقه �لقانوين �لذهبي ين�س على 
�إال  عقوبة  وال  جرمية  وال  �لقو�نني،  رجعية  عــدم 
يف  وقعت  �لتي  فاالأحد�ث  للجرمية.  �سابق  بن�س 
د�رفور متت من عام 2003 �ىل 2006 م.، �جلر�ئم 
�لكربى منها، لذلك ال ت�ستطيع �ملحاكم �ل�سود�نية 
مبــوجــب هـــذ� �لــقــانــون حمــاكــمــة رمـــوز �لنظام 
وبالتايل  �نتهكوها،  �لتي  جر�ئمهم  على  �ل�سابق 
تنعدم �لقدرة على �ملالحقة مما يفتح �لباب �مام 
على  �لتوقيع  على  و�كد  �لدويل،  �لقانون �جلنائي 
�تفاقية روما، و�ن من يرف�س �لتوقيع على �تفاقية 
مثل  و�ملحاكمة  للم�ساءلة  �لر�ف�سني  هم  رومــا، 
�المريكية.  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�سهيوين  �لكيان 
�ملتهمني  ملــحــاكــمــة  حثيث  �سعي  �سعينا  ونــحــن 
�خلــمــ�ــســة �لــذيــن �ــســدر يف حــقــهــم تــوقــيــف من 

ــا  تـــــســـــلـــــيـــــم الـــــــبـــــــشـــــــري لـــــلـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة مــ
بـــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــرأي الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي والـــــــــقـــــــــانـــــــــونـــــــــي 
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�جلنائية  �ملحكمة 
ــســـود�ن،  ــل �لـــ�ـ ــ د�خـ
وتــ�ــســلــيــم �ملــتــهــمــني 
�جلنائية  للمحكمة 
يقفل  لـــن  �لــدولــيــة 
�لباب �مام حماكمة 
�الخــريــن،  �ملتهمني 
�ن  �ل�سحيح  لــكــن 
تتم حماكمة �لرموز 
�خلم�سة  �لو��سحني 
ز�ئـــــــــد �خلـــمـــ�ـــســـة 
�لباقني  و�خلم�سني 
ــون  ــانـ ــقـ ــلـ ــا لـ ــ ــقـ ــ وفـ
مار�سو�  للذين  �لوطنية  �ملحاكمات  وتتم  �الإن�ساين،  �لــدويل  �جلنائي 
�لقانون  يف  �ملهمة  ــو�د  �مل هــذه  �سريان  تاريخ  �أي   2010 بعد  �النتهاك 
�جلنائي، وذلك ال يعفي من �نفاذ مبد�أ �ن تقوم مفو�سية بناء �الجهزة 
�لعدلية و�حلقوقية بو�جبها يف ت�سفية �لرتكة �لثقيلة �خلا�سة بقو�نني 
�النتقالية  �لعد�لة  مفو�سية  قيام   وكذلك  ناحية  من  �لعدلية  �الجهزة 

لتعمل جنبا �ىل جنب مع �لعد�لة �جلنائية. 
  �ال�ستاذ خالد بخيت �ملحامي ع�سو �لتحالف �لدميقر�طي للمحامني 
قال يف هذ� �ل�سدد: من �لو��سح �أن �حلكومة �النتقالية قد قررت ت�سليم 
�ملطلوبني من قياد�ت �لنظام �لبائد ملحكمة �جلنايات �لدولية يف الهاي، 
ولكن كان حريا بها �أن ت�ستخدم ��سلوب �ملحكمة �لهجني )ق�ساء وطني 
و�جنبي( و�ن تتم �ملحاكمات يف �لد�خل حتى تكون هنالك �سبغة وطنية 
و�ن  لوحدها  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تويل  م�ساألة  الأن  �ملحاكمة،  يف 
�للغط  يدور حولها كثري من  تكري�س ملحكمة  �ليها فهي  �ملتهمون  يرحل 
ي�سل للت�سكيك يف كونها �أد�ة من �أدو�ت �المربيالية �لعاملية يف تكري�س 
خالل  من  للدول،  �لوطنية  بال�سيادة  و�مل�سا�س  �ل�سعوب  على  �لهيمنة 
يف  �جلر�ئم  نف�س  حيال  �سئ  �ي  تفعل  مل  و�لتي  �ملحكمة  بهذه  �لتلويح 
��سر�ئيل  به  تقوم  وما  ميامنار  لذلك  مثال  �لعامل،  من  �خري  مناطق 
و�النتقاء  �لت�سيي�س  ماآخذ  يوؤكد  مما  �لفل�سطينيني،  حق  يف  جر�ئم  من 
بالن�سبة للمحكمة و�الجندة �لتي مترر عربها، حيث �أن �لعد�لة و�لقانون 

ال ي�ستثنيان �حد و�منا يطبق �لقانون ب�سكل عام وجمرد.  
و�ل�ساهد �ن �حلكومة قد �نحازت للت�سليم و�لذي ينطوي على �سلوك 
يفتح �لباب على م�سر�عيه ملحاوالت �البتز�ز �لتي متار�سها هذه �ملحكمة 
كذلك �مل�سا�س بال�سيادة �لوطنية كون �أن �ملحاكمة وتطبيق �لقانون هي 

من �هم ركائز �سيادة �لدولة علي �قليمها.
�ال�ستاذ جعفر ح�سن عثمان �لناطق �لر�سمي باإ�سم �حلرية و�لتغري 
�لتحالف �حلاكم قال: نحن نوؤيد �إن�ساف �ملظلومني �لذين وقع عليهم 
ظلم كبري �إبان عهد �لنظام �لبائد، وهذ� �لظلم و�سل حد �نتهاك �رو�ح 
�البرياء وجر�ئم �سد �الإن�سانية يف �إقليم د�رفور، كما يجب �ن ن�سري �ىل 
�تفاق جوبا لل�سالم �لذي ن�س على ت�سليم �ملتهمني للمحكمة �جلنائية 
�ل�سحايا  �أ�سر  بدعم  وملتزمون  باالإتفاق  ملتزمون  نحن  لذ�  �لدولية، 

بتقدمي �ملتهمني ملحكمة �جلنايات �لدولية.

أ.أسامة األشقر 

اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل

رأي حـــر

�إ�سر�ئيل  تو�جهه  قد  ملا  �الإ�سر�ئيلية  �الأبحاث  مر�كز  من  �لعديد  ت�سري 
�لر�أي  �أ�سحاب  من  �لكثري  لتحدث  �إ�سافة  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  خماطر  من 
�لكيان  يف  �ل�سيا�سة  �سناع  �عتاد  وقد  �إ�سر�ئيل،  تو�جهها  �لتي  �الأزمــات  عن 
خمتلف  يف  �ملرموقة  �ملــر�كــز  هــذه  وم�سورة  بـــر�أي  �الأخـــذ  على  �الإ�سر�ئيلي 
�لتوجهات و�ل�سيا�سات �حلكومية، لذ� تعترب بع�س �ملر�كز �ملتخ�س�سة �لنو�ة 

�الأوىل الأي فعل �سيا�سي �أو �أمني �إ�سرت�تيجيي.
و�أبحاث ذ�ت  قــر�ء�ت  �ملر�كز وما تقدمه من  يتوقف على هذه  �الأمــر ال   
وللقادم  �ملا�سية  باالأ�سهر  �الإ�سر�ئيلية  �خلارجية  فلوز�رة  �إ�سرت�تيجي،  طابع 
ونوع  طبيعة  وعلى  �مل�سهد  جممل  على  كبري  ــاع  وب �سلع  �سيكون  �الأيـــام  من 
�لتوجهات �الإ�سر�ئيلية يف �ملرحلة �لقادمة وهي تقدم تقارير تف�سيلية للروؤية 
�أو  للكيان  �ملناه�سة  �لتحركات  وطبيعة  �لدولية  �ل�ساحة  على  �الإ�سرت�تيجية 
�خلارجية  للجنة  �ملقدمة  �ال�ستخال�سات  معظم  �ن�سبت  وقد  له،  �لد�عمة 
و�الأمن �لتابعة للكني�ست �الإ�سر�ئيلي �أو للحكومة �الإ�سر�ئيلية ذ�تها باأن �لكيان 
وهي  منها  �لد�خلية  �الأخطار  من  متنوعة  كبرية  يو�جه جمموعة  �الإ�سر�ئيلي 
ت�سارعها،  وتد�رك  لها  �الإنتباه  يتم  �إذ� مل  تطيح مب�ستقبله  وقد  خطرية جد� 
وكذلك كانت �ملخاطر �خلارجية حا�سرة وبقوة يف معظم هذه �لتو�سيات �لتي 
�أ�سارت وبو�سوح �سديد مبا ميكن �أن ت�سكله �إير�ن �إذ� ما �أ�سبحت دولة نووية 
وما �سيرتتب على ذلك �إقليميا ودوليا، �أما �لالفت يف �الأمر فهو و�سع حركة 

�ملقاطعة �لدولية و�سحب �ال�ستثمار�ت من �إ�سر�ئيل.
�أن  يجب  �الإ�سر�ئيلية  �لعقلية  يف  �ملتحكمة  �لطبيعة  معرفة  ن�ستطيع  ولكي 
�خلفية  �لدو�فع  ولطبيعة  �ل�سهيونية  �لهو�ج�س  بخلفية  �لنظر  د�ئــرة  نو�سع 
منذ  �ل�سهيونية  �حلركة  �عتادت  فقد  �لبد�ية،  منذ  �مل�سروع  هــذ�  الإقامة 
وحماولة  باالأعد�ء  عليهم  تطلق  ما  ت�سخيم  على  هذه  �أيامنا  ولغاية  ن�ساأتها 
ت�سوير �لتهديد�ت �لعادية على �أنها تهديد�ت وجودية، حتى �أن جمرد �نتقاد 
�ل�سيا�سات �الإ�ستعمارية للكيان هو من وجهة نظر �لدو�ئر �ل�سهيونية معادي 
�جلهود  كانت  و�إن  وحتى  لليهود،  كدولة  �إ�سر�ئيل  لوجود  ور�ف�س  لل�سامية 
�إطار  �سمن  هي  �لعن�سرية  �الإ�سر�ئيل  �لكيان  ل�سيا�سات  �ملناه�سة  �لدولية 
�الأعر�ف و�لقو�نني �لدولية. وهي �ست�ستمر بذ�ت �لنهج �لذي ال يجب �أن ي�سكل 
علينا  ذلك  من  �لعك�س  على  و�إمنا  ر�دع  �أي  �لفل�سطيني  �حلق  منا�سري  لكل 
وب�سكل  معينة  لقطاعات  بها  و�لتحكم  �ملقاطعة  حمالت  بتوجيه  فور�  �لبدء 
مركز مع و�سع �أولويات ذ�ت �أبعاد �أكرث �إيذ�ًء لبع�س �أوجه �لقوة يف �إ�سر�ئيل.

ويف  وعموديا  �أفقيا  �جلهد  وتو�سيع  �لو�سائل  لتطوير  بحاجة  فنحن  لذلك 
خمتلف �ملجاالت الإجناز �ملهمة �الإن�سانية �الأكرث �خالقية.

الكيان اإلسرائيلي 
بين حركة المقاطعة 

الدولية والنووي 
اإليراني 

د.معتصم الزاكي

 كاتب واأكادميي من ال�شودان
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االقتصاد

��سغلت  �لــتــي  �لق�سية  تلك  ومليلة  �سبتة 
�لزمن   من  لفرتة  و�ملغربي  �لعربي  �لعام  �لر�أي 
رمبا  �ملنا�سب،  باالهتمام  يحظيا  مل  لكنهما 
بات  �لتي  �الحباط  حلالة  �و  �سيا�سية  الأ�سباب 
�جتهت  فاأينما  �ليوم،  يعي�سها  �لعربي  �ملو�طن 
�ن  جتــد  �لعربي  وطننا  يف  بقعة  �ىل  �نــظــارك 
عنه،  و�نف�سلت  �حتلت  قد  ج�سده  من  قطعة 
فمن فل�سطني �ىل �الحو�ز �ىل لو�ء �ال�سكندرونة 

أ.د. غسان الطالب

�لــ�ــســود�ن،  �و  �ل�سومايل  �وغــاديــن  �قليم  ثــم 
ب�سلة  وما �در�ك ما حل به بعد �ن كان يو�سف 
�جليب  ذلك  ومليلة  �سبتة  �ىل  �لعربي،  �لغذ�ء 
عنه  رحــل  �ن  بعد  ��سبانيا  وحتتله  �ملغرب  من 
معاهدة  مبوجب   1668 �لــعــام  يف  �لربتغاليني 
عن  �لــربتــغــال  ملك  فيها  تــنــازل  �لتي  ل�سبونة 
كارلو�س  ��سبانبا  مللك  ومليلة  �سبتة  �ملدينتني 
�ملغرب  مع  �حلــروب  �ندلعت  ذلك  بعد  �لثاين، 
�لعام  حتى  �الر�س  هذه  على  �سيادته  ال�ستعادة 
�ملغرب  با�ستقالل  ��سبانيا  �عرتفت  1956حيث 
ومليلة  �سبتة  با�ستثناء  ��سبانيا  قبل  من  �ملحتل 
ثــرو�ت  من  نهبه  ميكن  ما  لنهب  بو�بة  لتكونا 
�لــعــربــي عــرب هــذ� �جلــيــب �ملغت�سب          �ملــغــربــي 
�أق�سى �ل�سمال �ملغربي  تقع مدينة �سبتة يف 
م�سيق  وقبالة  �ملتو�سط  �البي�س  �لبحر  على 
19 كيلومرتً�  جبل طارق، تبلغ م�ساحتها حو�يل 
�ما  ن�سمة،  �ألــف   80 �ل  حــو�يل  �سكانها  وعــدد 
�ملغرب،  �سرقي  �سمال  يف  فتقع  مليلة  مدينة 
وعــدد  مــربــعــًا،  كــيــلــومــرتً�   12 م�ساحتها  تبلغ 
�سكانها يقرب من 85 �ألف ن�سمة، بعد �ن عملت 
�ل�سكانية  �لرتكيبة  تغيري  حماولة  على  ��سبانيا 

��سبان  مو�طنني  بتوطني  �مل�ستعمرتني  لهاتني 
لتكري�س  �لذ�تي  �حلكم  منحتمها  �ن  بعد  بهما 
متثالن  �للتان  �ملدينتني  هاتني  على  �سيطرتها 
�ملغربي.  لــلــرت�ب  وطبيعيا  جغر�فيا  ــد�د�  �مــت
على  باإطاللتهما  �ملدينتني  هــاتــني  متــتــاز 
�ملار  �لبحري  و�لطريق  �ملتو�سط  �البي�س  �لبحر 
�ملتو�سط،  �البي�س  �لبحر  بو�بة  طارق  جبل  من 
�ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر  مياه  بني  ي�سل  حيث 
باملحيط  يربطهما  ثم  �الأطل�سي،  �ملحيط  مبياه 
�لنفط،  لنقل  بحريني  ميناءين  وفيهما  �لهندي 
وتعتمد عليهما ��سبانيا كمركز ل�سيد �ال�سماك 
�همية  ولهما  �ملحلية،  ��ــســو�قــهــا  �ىل  ونقلها 
كذلك يف �لتجارة �حلرة وجتارة �لتجزئة حيث 
��ستخدمتا كقاعدتي لتهريب �ل�سلع نحو �ملغرب 
مما �حلق ��سر�ر بالغة باقت�ساد �ملغرب �ملحلي.  
هاتني  يف  �الوروبـــي  �لتو�جد  تاريخ  ويرجع 
ودعــوة  �الندل�س  �سقوط  بعد  ما  �ىل  �ملدينتني 
�لعربي  �ملغرب  �سو�حل  على  لل�سيطرة  �لكني�سة 
ثانية  �لكرة  تعاد  ال  حتى  �ملتو�سط  �لبحر  على 
�و  لالأندل�س  �لعودة  �مل�سلمني يف حماولة  للعرب 
و�حتلت  �لربتغال  دخلت  وفعال  ــا،  الأوروبـ حتى 

اإلحــــتــــال الـــصـــامـــت لــســبــتــة ومــلــيــلــة
بــــــــــــــني الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة واالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

�ملدينتني  بهاتني  �ملتمثل  �ل�ساحلي  �ل�سريط 
وعــززت  طــارق  جبل  بريطانيا  �حتلت  باملقابل 
�لرئي�سية  �لبو�بة  لكونه  فيه  �لع�سكري  وجودها 
�لقارة �الفريقية ومع �المريكيتني،  الأوروبــا  مع 
فهو على مدخل �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، ويعمل 
هذ�  من  و�خلـــروج  �لــدخــول  يف  تتحكم  كبو�بة 
حلركة  �الأهمية  غاية  يف  معربً�  ويعترب  �لبحر، 
ي�سهد  حيث  هــذ�  يومنا  يف  �لعاملية  �لــتــجــارة 
�لعاملية  �لتجارة  كمية  ن�سف  يعادل  ما  مــرور 
مبعدل 300 �سفينة يوميا، وهو �ملمر �لثاين على 
م�ستوى �لعامل بعد م�سيق قناة �ملان�س �أو �لقناة 
يربط  �لذي   )English Channel( �الإجنليزية 
لكونه ممر  فرن�سا،  و�سمال  �إجنلرت�  بني جنوب 
�أكرث  من  يعد  بذلك  وهــو  جــدً�،  ن�سيط  جتــاري 
�لعامل،  يف  و�همية  �زدحــامــًا  �ملالحية  �ملناطق 
�فتتاح  بعد  خا�سة  ��سرت�تيجية  باأهمية  ويتمتع 
من  �مل�سلمون  متكن  وتاريخيا  �ل�سوي�س،  قناة 
دخول جبل طارق على يد �لقائد �لعربي �مل�سلم 
طـــارق بــن زيـــاد بعد حــرب مــع �المــرب�طــوريــة 
�لبيزنطية �لتي �ت�سمت بال�سعف يف تلك �لفرتة 
�ىل  وو�سلو�  تقدمهم  �مل�سلمون  و��سل  بعدها 
من  �تخذو�  ثم  ��سبانيا  من  �جلنوبية  �ملناطق 
طليطلة عا�سمة لهم  وجعلو� من جبل طارق نقطة 
مر�قبة لر�سد كافة �لتحركات �لع�سكرية بغرب 
�الندل�س.                         �لتي كانت تهدف ال�سرتد�د  �ملتو�سط 
�ملحيطة  �ملناطق  تعاين  �حلــايل  وقتنا  يف 
بهاتني �ملدينتني من حالة تهمي�س وفقر وظروف 
منهم  و�لغالبية  �سعبة  و�جتماعية  �قت�سادية 
حجم  يــقــدر  حــيــث  �لــتــهــريــب،  عــلــى  يعتا�سون 
مليار  ب  �مل�سروعة  غري  �ل�سلع  يف  �لتعامالت 
�لعمل  عــن  يبحثون  مــن  ومنهم  �سنويا،  دوالر 
�التفاق  مت  �ن  بعد  �خلدمات  قطاع  يف  �ليومي 
�ل�سماح  على  و�ال�سبانية  �ملغربية  �ل�سلطات  بني 
لالأ�سخا�س �ملغاربة يف �لدخول لهاتني �ملدينتني 
دون تاأ�سرية دخول وذلك ل�سعوبة �النتقال �ىل 
لهذ�  ومليلة،  �سبتة  �ر��سي  من  �نطالقا  �وروبــا 
للعمل  يتوجهون  �سخ�س  �لــف   50 يوميا  جنــد 
�ل�سلطات  على  ولل�سغط  �ملــديــنــتــني،  بهاتني 
�خري�  �ملغرب  قــرر  ومليلة  �سبتة  يف  �ال�سبانية 
�قـــامـــة مــنــاطــق حــــرة يف �جلـــــو�ر �جلــغــر�يف 
�الهمية  على  �لتاأثري  يعني  وهذ�  ومليلية  ل�سبتة 
�لتجارية للمدينتني على �ثر خالف �سيا�سي بني 
�ملجاورة  �ملناطق  ل�سكان  يعد  مل  لهذ�  �لبلدين، 
�لقدرة  �ملغربي،  �لقر�ر  بعد  مليلة  �و  �سبتة  من 
مهربة  �سلع  �سكل  على  م�سرتياتهم  �خر�ج  على 
وال  �ملغربية،  �الأ�ــســر  �آالف  منها  يعتا�س  و�لتي 
ي�ستطيع �سكان �ملدينتني كذلك �سر�ء حاجياتهم 
تنتجه  �لــذي  �خلبز  �و  و�لفو�كة  �خل�سار  من 
�ملــنــاطــق �لــقــريــبــة مــنــهــم، ويف نــفــ�ــس �لــوقــت 
مياهها  بتو�سيع  قــر�ر�  �لرباط  حكومة  �تخذت 

�الإقليمية، وهو ما يعني عودة جزر �لكناري �ىل 
�خر.    حديثا  �ي�سا  �جلزر  ولهذه  �ملغربية  �ملياه 
فعلى �لرغم من كل ذلك فاإن �ملغرب يعترب �ن 
مدينَتي �سبتة ومليلة جزءً� ال يتجز�أ من �لرت�ب 
�الحتالل  ب�سرعية  يعرتف  وال  �ملغربي،  �لوطني 
�ل�سغرية  �جلــزر  وبقية  للمدينتني  �الإ�ــســبــاين 
�لتابعة لهما و�لتي ت�سمى باجلزر �جلعفرية، وهي 
عبارة عن ثالث جزر �سغرية ال يوجد بها �سكان 
وت�ستخدم من قبل ��سبانيا لالأغر��س �لع�سكرية. 
ومليلة  �سبتة  �ملدينني  بعودة  �ملغرب  مطالب 
�ملغربية  �لــ�ــســيــادة  �ىل  لهما  �لتابعة  و�لــثــغــور 
رغم  �إ�سبانيا  تتجاهلها  مطالب  �الم،  �لوطن 
مناد�ة �ملغرب يف �أكرث من منا�سبة وعرب قنو�ت 
دبلوما�سية �إىل �جللو�س على طاولة �ملفاو�سات 
�ل�سىء �لذي ترف�سه �إ�سبانيا و ترى يف �ملناطق 
�حلديث  مو�سوع  �جلعفرية  ــزر  و�جلـ �ملحتلة 
م�ستقبل �قت�سادي بعد �ن �كدت بع�س �لتقارير 
وجود ثروة نفطية على طول �ل�ساحل �ملتو�سطي 
بني ر�أ�س �ملاء ومليلية، وترف�س كذلك �ي حديث 
يف مو�سوع ر�سم �حلدود �لبحرية لها مع �ملغرب 
�لقائم. �لــو�ــســع  على  للمحافظة  حمــاولــة  يف 
و�مام �ملغرب عدة خيار�ت يف غياب �حلو�ر 
يف  �لفر�سة  منها  �ملدينتني،  لعودة  �لدبلوما�سي 
تو�جه  �لتي  �ال�سبانية  �حلكومة  على  �ل�سغط 
عن  باالنف�سال  ومطالبها  كاتالونيا  م�سكلة 
�لتنفيذ  قيد  و�لذي هو  �الآخر  و�خليار  ��سبانيا، 
لال�ستري�د  جديدين  مينائني  بناء  هــو  حاليا 
ــا  ــاأوروب ــارة �إفــريــقــيــا ب و�لــتــ�ــســديــر يــربــطــان قـ
من  �نطالقا  �لــعــامل  دول  وبقية  و�المريكيتني 
طنجة ومنطقة �لنا�سور، ��سافة �ىل بناء عدة 

�ملطلة  و�ملناطق  �لناظور  منطقة  يف  مــطــار�ت 
“�لنا�سور  مطار  مثل   و�الطل�سي  �ملتو�سط  على 
�حل�سيمة،  �الإدري�سي”،  و”�ل�سريف  �لعروي”، 
بطوطة” يف طنجة، خطوة  “�بن  وتطوير مطار 
�لهدف منها جذب ر�أ�س �ملال و�ال�ستثمار �الجنبي 
�القت�سادية  �الهــمــيــة  على  �لــتــاأثــري  وبــالــتــايل 
ومليلة.  �سبتة  مدينتي  يف  �ال�سباين  للن�ساط 
�لفرن�سية  �الطــمــاع  ــال  ــب �ل عــن  يغيب  وال 
�ل�سمال  يف  �ال�ــســتــثــمــار  عــلــى  �ال�ــســتــحــو�ذ  يف 
حماربة  بحجة  هناك  تو�جدها  و�ثبات  �ملغربي 
�ملتو�سط  عــرب  �لــ�ــســريــة  ــهــجــرة  و�ل �الرهـــــاب 
و�خلالف �ل�سامت بني بريطانيا و��سبانيا فيما 
فيه  تقيم  ــذي  �ل �لــوقــت  يف  طــارق  جبل  يخ�س 
�ملتحدة  �لــواليــات  مع  متميزة  عالقات  �ملغرب 
�المريكية مما يعني ح�سول �ملغرب على �لدعم 
يف  �القت�سادي  �و  �ل�سيا�سي  �سو�ء  �المريكي 
�ملغربي،  �ل�سمال  يف  �جلــديــدة  �مل�ساريع  دعــم 
��ستمر�ر  على  �ملــغــرب  حتــر�ــس  باملقابل  لكن 
�الأمني  �ملجال  يف  خا�سة  ��سبانيا  مع  �لتعاون 
�ىل  ��سافة  �لنظامية  غري  �لهجرة  ومكافحة 
�لبلدين.    بــني  �ملــتــقــدمــة  �لــتــجــاريــة  �لــ�ــســر�كــة 
لكن كما يبدو فاإن �ملغرب لي�س يف عجالة من 
�مره فهو ي�سع ق�سية �ل�سحر�ء من �هم �ولوياته 
ير�هن  فهو  ومليلة  �سبتة  ��ستعادة  مو�سوع  �ما 
على �لزمن وتغري �لتحالفات �لدولية ولي�س �سر� 
باأن �ملغرب ينتظر رحيل بريطانيا عن  �ذ� قلنا 
�لو�سع  ت�سوية  على  �لتفاهم  ليتم  طــارق  جبل 
و�لرباط.   مدريد  بني  معلن  غري  �تفاق  مبوجب 
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مــن  �أعــاله،  �ملو�ســوع  �سلــب  تنــاول  قبــل 
�ملالحظــات  بع�ــس  �إىل  �الإ�ســارة  �ل�ســروري 
ذ�ت �لعالقــة �لوطيــدة به، جتنباأ ل�ســوء �لفهم، 

وكاالآتي:
�أواًل: �إن �لبحــث يف هــذه �الإنتفا�ســة ال يرمي 
�إىل �لتنبــوؤ مب�ســتقبلها، مبعنــى �لقول �حلا�ســم 
مبا �ســتوؤول �إليه. فالقدرة �الإن�ســانية ال ت�ستطيع 
ذلك على �لرغم من �إيجابيات خمرجات �لثورة 

�لعلمية �لر�هنة.
ثانيًا: وعليه، �سيكون �إ�ست�سر�ف �مل�ستقبالت 
�ملمكنــة و/�أو �ملحتملة لهذه �الإنتفا�سة هو حمور 
�الهتمام، هذ� متاهيًا مع �إجتاه عاملي �سائد بني 
�مل�ســتقبليني يذهب �إىل روؤية �مل�ســتقبل كم�ساهد 
متعــددة ولي�ــس كم�ســهد و�حــد وحتمــي. ولهــذ� 
ينت�سر بينهم �إ�ستخد�م كلمة �مل�ستقبالت، بد�لة 

�جلمع لكلمة �مل�ستقبل.
�إنطالقــًا من جممــل معطيات �حلا�سر ذ�ت 

أ.د. مازن الرمضاني

�لعالقــة باملو�ســوع �أعــاله، �ســنعمد �إىل �الإجابة 
علــى �ل�ســوؤ�ل �الآتــي: كيــف ميكــن و/�أو يحتمــل 
�أن يكــون م�ســتقبل �إنتفا�ســة �ل�ســعب �لعربي يف 
�الأحــو�ز خــالل زمان �مل�ســتقبل �ملتو�ســط �ملمتد 

من �الآن �إىل ع�سرين عامًا؟
ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل، �سيتم �الإنطالق 
مــن مقاربــة منهجيــة �ســائعة �الإ�ســتخد�م بــني 
�مل�ســتقبليني عامليــًا، هــي مقاربة بناء �مل�ســاهد. 
وبهــا يق�ســد ذلك �الإجتهــاد �لعلمي �مل�ســروط، 
�لــذي يعمــد �إىل توظيــف �آليــات �لعلــم و�خليال 
�ســبيالآ الإ�ست�ســر�ف �مل�ســاهد �لبديلــة مل�ســتقبل 
ثمــة مو�ســوع �إنطالقا مــن خمرجــات معطيات 
�حلا�ســر. �أمــا بامل�ســاهد فيق�ســد بهــا ح�سيلة 
�لتطــور �لــذي مــر به ثمــة مو�ســوع، �بتــد�ًء من 
�ملتعــددة  �أالزمنــة  �أحــد  �إىل  و�ســواًل  �حلا�ســر 

للم�ستقبل.
وعليــه، تفيد جممل �ملعطيــات ذ�ت �لعالقة 

علــى  �لد�لــة  و�ملوؤ�ســر�ت  �إهتمامنــا  مبو�ســوع 
تاأثريها، �أن م�ستقبالت �إنتفا�سة �ل�سعب �لعربي 
يف �الحــو�ز تتمحــور حــول ثالثــة م�ســاهد بديلة 
ومتباينــة، و�إن كل منها يتاأ�س�ــس على فر�سية مت 

بلورتها على وفق معطيات �لو�قع، وكاالآتي:
بحــق  �لر�ســمي  �الإعــرت�ف  م�ســهد  �أوال: 

�الأحو�زيني يف تقرير �مل�سري.
حلــق  �لر�ســمي  �لرف�ــس  م�ســهد  ثانيــًا: 

�الأحو�زيني يف تقرير �مل�سري.
�الإنتفا�ســات  �إنــدالع  تكــر�ر  م�ســهد  ثالثــًا: 

و�إ�ستمر�ر �لرف�س �لر�سمي  ملطالبها.
�لر�هنــة،  �الإنتفا�ســة  �أن  �الإ�ســارة  وجتــدر 
�لتــي �إندلعت يف 15 متوز �ملا�ســي، كانت �بتد�ًء 
ب�سبب حتويل مياه �أنهر �الآحو�ز �إىل د�خل �إير�ن 
لغايات يتفــق �لر�أي على �إنها متعددة وبح�سيلة 
تكمــن يف �كــر�ه �ســكنة �الأحو�ز مــن �لعرب على 

العــلوم

ــــي فـــي  ــ ــرب ــ ــــعــ ــــب الــ ــــعـ ــــشـ ــــة الـ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ إنـ
األحـــــــــــــــــــواز ومـــــــشـــــــاهـــــــد الــــمــــســــتــــقــــبــــل
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مغادرة �ر��سيهم وتوطني غري �لعرب فيها، هذ� 
لغر�س حتييد كتلة �ســكانية كبرية ن�ســبيا ) نحو 
10 مليون ن�ســمة( ال تدين بالوالء �إىل �الير�نيني 
�لفر�ــس وتتطلع �إىل �حلريــة. وُيعد معروفًا �أن ال 
جــذور تربط عــرب �الأحو�ز بهــم. ويتكرر �لقول 
�إن �إ�ســتخد�م �إير�ن للمياه �ســد �الحو�زيني هي 

حالة تكاد تكون غري م�سبوقة.
فهــو  �ملتفائــل،  �الأول،  �مل�ســهد  عــن  فاأمــا 
�الأحــو�ز  �إنتفا�ســة  خمرجــات  �أن  يفرت�ــس 
متفاعلــة مــع تر�كمات تكر�ر �إنتفا�سات �ســابقة 
)18 �إنتفا�ســة( قد �أف�ســت �إىل بناء تلك �لبيئة 
�ملالئمة لتحقيق غايتهان �أي �الإعرت�ف �لر�سمي 
بحــق تقرير �مل�ســري ومبا يوؤمن لل�ســعب �لعربي 
يف �الأحو�ز حقوقه �لقومية و�لد�ســتورية ومن ثم 
�سناعــة م�ســتقبله �الأف�سل مــن �حلا�سر. ونرى 

�أن هذ� �مل�سهد ُيعد ح�سيلة لالآتي:
1ـ  خمرجات ��ســتمر�ر �ملعاناة من �سيا�سات 
و�لتهجــري  و�الإق�ســاء  و�لتهمي�ــس  �الإكــر�ه 
و�لتفري�س و�لتمييز، ف�سال عن دميومة �مل�ساكل 
�القت�ساديــة و�الجتماعيــة �لناجمــة عــن هــذه 
�ل�سيا�ســات و�ســو�ها. �إن هذه �ملخرجات �أف�ست 
�إىل �إنت�ســار قناعــة �حو�زية بعــدم كفاية جمرد 
�ملطالبــة باالإ�ســالح �ل�ســامل لتاأمــني �النتقــال 

باالأحو�ز �إىل و�قع جديد وخمتلف. 
وممــا �ســاعد علــى ذلك �أي�ســًا غيــاب �لثقة 
بــني �الحو�زيني و�لنظام �الإير�ين �حلايل جر�ء 
عــدم �اللتــز�م �لر�ســمي بالوعــود ذ�ت �لعالقة 
بحــق تقرير �مل�سري. ومثــال ذلك �لوعد �ملعطى 
 1979 عــام  �حــد�ث  قبــل  �خلمينــي  قبــل  مــن 
ل�سمان م�ســاركة �الأحو�زيــني يف تلك �الحد�ث. 

وقد مت �لرت�جع عنه بعدها.
�إن هــذه �لقناعة تف�ســر �لتطــور يف م�سامني 
تطالــب  �لتــي  تلــك  مــن  �ملرفوعــة  �ل�ســعار�ت 
باخلدمــات �إىل �أخــرى ذ�ت م�سامني �سيا�ســية 

ومثالها )بالروح نفديك يا �أحو�ز(. 
2 ـ نوعية �لدعم و�ال�ســناد و�لت�سامن، �لذي 
�أ�سحــت �إنتفا�ســة �الأحــو�ز تتمتــع بــه يف �قاليم 
�الأثنيــات و�لقوميــات �الأخرى �لتي تت�ســكل منها 
�لدولة�الإير�نية/�لفار�سية. ومل يكن هذ� �لدعم 
و�ال�ســناد مبعــزل عــن تاأثــري �الإدر�ك باملعانــاة 
بالعن�سريــة  �مل�ســرتك  و�الح�سا�ــس  �مل�ســرتكة 
�لفار�ســية �ملعاديــة لهــذه �الأثنيــات و�لقوميــات 
غري �لفار�ســية. وبهــذ� �ل�سدد، جتدر �الإ�ســارة 
�إيــر�ن  �لتــي �ندلعــت يف  �أن �النتفا�ســات،  �إىل 
عــرب �لزمان، كانت قد بد�أت �أوال يف �الأحو�ز ثم 

�نتقلت �إىل بقية �رجاء �لدولة.
�إن هــذ� �لت�سامــن �لو��ســع �إن دل على �ســئ 
فاإنــه يــدل علــى نقمــة �ســعبية و��ســعة، وتفــكك 
و��ســح يف �لهويــة �جلامعــة للدولــة �الإير�نيــة/

مــع  يتماهــى  �لــذي  �لنحــو  وعلــى  �لر�هنــة، 
�نتفا�ســات �ســابقة كتلــك �لتــي حدثــت مثال يف 
عــام 2009 وكذلــك يف عــام 2019، وُيعــد هــذ� 

�مل�سهد ح�سيلة للمعطيات �الآتية:
1ـ  �الهمية �خلا�سة  لالأحو�ز. تتمتع �الآحو�ز 
و�قت�ساديــة  جيوبوليتيكيــة  خ�سائ�ــس  بثمــة 
)وب�سمنهــا نفطية وغازية( وع�ســكرية وغريها 
للدولــة  �لفقــري  �لعمــود  مبثابــة  منهــا  جتعــل 
�الإير�نيــة، و�لذي ال ي�ســتطيع نظامها �ملحافظة 
علــى دميومتــه من دونهــا. ولهــذه �الأهمية، ينبع 
�حلر�س لي�س فقط على تفري�س �سعبها �لعربي، 
و�إمنــا كذلــك �حليلولــة دون �إ�ســتقاللها �أو حتى 
وبــاإدو�ت  �الآقــل،  يف  �لذ�تــي  باحلكــم  متتعهــا 
�كر�هيــة، وال�ســيما �للجــوء �إىل توظيــف �لقــوة 
�ملفرطــة. �إن كيفيــة �لتعامــل مــع �النتفا�ســات 
�ملتعــددة، �لتــي عا�ســتها �إيــر�ن عــرب �لزمــان، 
يوؤكــد ذلــك وقيــل �أن م�ســتوى �لقمــع �لذي متت 
ممار�ســته �ســد �الأحو�زيــني قــد فــاق يف نوعيته 
�أي ممار�ســة �إكر�هيــة �أخــرى. فهــذ� �لقمــع مل 
يكــن �سيا�ســيا و�أمنيا فقــط و�إمنا كذلــك ثقافيا 
ولغويــا. وقد �ســار �أي�سا مائيًا. وجتدر �الإ�ســارة 
�إىل �أن كثافــة هــذ� �لقمع تز�مــن مع �للجوء �إىل 

�لنظــام  قــدرة  عــدم  عــن  ف�ســال  �لفار�ســية، 
�الإيــر�ين علــى �لتعاي�ــس مــع �ملكونــات �لقوميــة 
�الخرى لهذه �لدولة. ولهذ� يتكرر �لقول �إن هذ� 

�لنظام يتجه �إىل فقد�ن �سرعيته.
�الأحــو�ز  يف  �لعربــي  �ل�ســعب  �إ�ســتجابة  ـ   3
الإغــر�ء �سناعة �مل�ســتقبل �لو�عد، �ســيما و�إنه ال 
ي�ستطيع، ك�سو�ه، �أن يكون مبعزل عن خمرجات 
�لتفاعــل �اليجابي مع عمليــة تغيري �لعامل، ومن 
ثــم �الإرتقــاء باإ�ســتجابته �إىل م�ســتوى حتديــات 
هــذه �لعمليــة. فالتغيــري يجعــل �الأحــو�ز دولــة 
قوية وموؤثرة، هــذ� جر�ء تو�فرها على مقومات 

�لقدرة على �لفعل.
4 ـ منــو �إدر�ك مفــاده �أن ح�ســول �الحــو�ز 
على حق تقرير �مل�سري �ســيدفع بدول �لعامل �إىل 
�العــرت�ف بــه، وب�سمنهــا �لــدول �لعربيــة، وهو 
�الأمر �لذي قد ي�ساعد على تكر�ر �لطلب �ملقدم 
�إىل جامعــة �لــدول �لعربيــة عــام 1968 ملنحهــا 

ع�سويتها.
و�مــا عــن �مل�ســهد �لثــاين، �ملت�ســائم، فهــو 
��ســتطاع، عــرب  �الإيــر�ين  �لنظــام  �ن  يفرت�ــس 
�النتفا�ســة  قمــع  �ملفرطــة،  �لقــوة  ��ســتخد�م 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

�سيا�ســة �العــد�م لبــث �خلــوف و�لرعب �ســبيال 
ل�سمــان دميومة �لبقاء. وُيعــد معروفًا �أن �إير�ن 
مــن بــني �أكرث �لدول جلــوءً� �إىل هذه �ل�سيا�ســة، 

�لتي ت�سمل حتى �الآطفال. 
2 ـ تبنــي �سيا�ســة فــرق ت�ســد بــني تيــار�ت/ 
تتــوزع  �الآحو�زيــة.  �لوطنيــة  �حلركــة  مكونــات 
�أهــم هــذه �لتيــار�ت ثالثيــًا علــى: تيــار يطالب 
باال�ســتقالل ويدعــو �إىل ��ســتخد�م �لقــوة مــن 
�أجــل ذلك، وتيــار يجعل من حــق تقرير �مل�سري 
�أو �حلكــم �لذ�تي وباأدو�ت �ســلمية مبثابة هدفه 
�الأ�سا�ــس، و�أخــري� تيار ثالث يجعــل من �لن�سال 
�ل�سلمي للمطالبة باحلقوق �لقومية و�لد�ستورية 
�سمن �لفدر�لية و�سيلته �الآ�سا�س. �إن هذ� �لتنوع 
يتيح للنظام �الإير�ين ثمة فر�س الإ�ستمالة بع�س 
هــذه �لتيــار�ت عرب �لرتغيــب �إىل جانبــه، ومن 
ثم ت�ســتيت �جلهد �لر�ف�س و�ملقاوم لل�سيا�ســات 
�ملتعددة و�ملناهظة للحقوق �لقومية و�لد�ستورية 

لالآحو�زيني.
3ـ  توظيف خمرجات تباين مو�قف �ملعار�سة 
خلــق،  وال�ســيما منظمــة جماهــدي  �الإير�نيــة، 
�حلركــة �مللكيــة، �ملجاميــع �لقوميــة و�لليرب�لية 
�الإير�نيــة، حيــال �النتفا�ســة �الأحو�زيــة. فعدم 
�عــرت�ف هذه �لقوى بحــق �الحو�زيني يف تقرير 
�مل�ســري ينطــوي، �سمنــا �أو �سر�حــة، على دعم 
�حلركــة  تيــار�ت  حيــال  �لر�ســمية  لل�سيا�ســة 
�لوطنية �الحو�زيةن �أي �سيا�ســة فرق ت�سد، ومن 
ثم يحولن �أو يف �الأقل يعطل، دون توحيد �جلهد 
�ملعار�ــس �ل�ســامل. و�لنظــام �الإيــر�ين مل، وال، 
يــرتدد عــن توظيــف ذلــك ل�ساحلــه، خ�سو�سا 
و�أن هذ� �لنظام يدرك �أن توحيد هذ� �جلهد قد 
يوؤدي �إىل �ســحب جانب من �لتجربة �ل�ســوفيتية 
عليــه، ومن ثم �إ�ســقاطه. فهــذه �لتجربة �فادت 
بــدور �الأطــر�ف يف �إ�ســقاط �ملركــز. فحــركات 
�ملعار�ســة �ســد �لقيــادة �ل�ســوفيتية بــد�أت مــن 
�أطــر�ف �أوروبــا �ل�ســرقية مرورً� بــدول �لبلطيق 

و�ســوال �إىل �لعا�سمــة مو�ســكو. و�ل�ســىء ذ�تــه 
ميكن �أن يحدث يف �إير�ن. فاملعار�سة �الإير�نية، 
بكافة �أطيافها، قادرة على تعبئة �ملجتمع �ملدين 
�الإيــر�ين يف �الأطــر�ف و�ســوال �إىل �لعا�سمــة، 
خ�سو�ســا �إذ� تو�فــرت �لقناعــة �ملجتمعيــة �أن 

جناح �الإنتفا�سة �ل�ساملة يعد ممكنًا.
5ـ  �الأخــذ ب�سيا�ســة �حلياد مــن قبل ثمة دول 
حيــال �النتفا�ســة �الأحو�زيــة. فثمــة دول، هنــا 
وهنــاك، تعمد �أمــا �إىل تغليب م�سالح من�ســودة 
تتجنــب  �أو  �الإيــر�ين،  �لنظــام  مــع  قبلهــا  مــن 
�لدخــول يف مو�جهة مبا�ســرة معه. فمثال تتبنى 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف عهد �إد�رة بايدن 
�ل�سيا�ســة ذ�تهــا، �لتــي �عتمدهــا �أوبامــا حيــال 
�إيــر�ن، �أي �سيا�ســة �لرت�سية وعدم �ال�ســتفز�ز. 
فمثلمــا تغا�ســى �أوباما عــن �ل�سيا�ســة �الإير�نية 
�لد�خليــة و�خلارجية ال�ســيما حيال دول �خلليج 
�لعربي من �أجل حتقيق �إجناز �سخ�سي له متثل 
يف عقد �التفــاق �لنووي، كذلك يعمل بايدن من 
�جــل عقد �تفــاق نووي جديــد. فاإد�رتــه �كتفت 
مبطالبــة �إير�ن لفظيًا ومبا يفيد مبنح �لقوميات 

غري �لفار�سية حقوقها �لد�ستورية.
وباملقابــل، ��ســتمرت �لــدول �لعربيــة تتبنــى 
مو�جهــة  يف  للدخــول  جتنبــا  �حليــاد  �سيا�ســة 
مبا�ســرة مع �لنظــام �الإيــر�ين. فالدعم �لعربي 
لالإنتفا�ســة �الإحو�زيــة يــرى فيــه هــذ� �لنظــام 
�ل�ســر�ع  وخــربة  �لد�خلــي.  �ســاأنه  يف  تدخــال 
�لــدويل توؤكــد �أن تدخل �أحدى �لــدول يف �سر�ع 
د�خلــي يف دولة �أخرى قد يف�سي �إىل �سر�ع بني 
هاتــني �لدولتني قــد يت�ساعد �ىل حرب بينهما. 
ت�ساعــد  يتحمــل  ال  �لر�هــن  �لعربــي  و�لو�قــع 
�ل�سر�ع �لر�هن بني بع�س �لدول �لعربية و�إير�ن 
�ىل م�ســتويات �أكرث حدة. و�سيا�ســة �حلياد هذه 
�متدت لت�ســمل �أي�سا و�ســائل �الإعالم �لر�سمية. 
�الأحو�زيــة  �الإنتفا�ســة  تتنــاول  مل  �أمــا  فهــذه 

�إطالقا، �أو توقفت عن ذلك.

 وعلى �لرغم مما تقدم، ال يعني هذ� �مل�سهد 
�ملت�ســائم �أن تر�جع �الإنتفا�سة �الأحو�زية، جر�ء 
�ال�ســتخد�م �ملفــرط للقــوة، �ســيكون ممتــدً� يف 
�لزمــان �لالحــق، و�إمنــا موؤقتــًا. و�لتجربة توؤكد 
ذلــك. فال�ســعب �لعربــي يف �الأحــو�ز كان يعــود، 
بعد كل �إخفاق، �إىل �النتفا�س مرة �أخرى بزخم 
�أكرب وثقة بالذ�ت �أعمق. وور�ء ذلك كان �لتطلع 
�إىل �إحد�ث �لتغيري �جلذري يف �لو�قع �الأحو�زي 
�ل�ســيء و�ملمتد يف �لزمان منذ �الإحلاق �لق�سري 
بالدولة �الإير�نية عام 1925 جر�ء تاأثريمعطيات 

عامل ما بعد �حلرب �لعاملية �الآوىل.
و�أما عن �مل�ســهد �لثالث، �ملتفائل و�ملت�ســائم 
يف �آن، فهــو يفرت�ــس �أن م�ســتقبالت �النتفا�سة 
خمرجــات  �ســوء  يف  تت�ســكل  قــد  �الأحو�زيــة 
جمموعتــني مــن �ملتغــري�ت �ملوؤثــرة تعــرب�ن عن 
م�سامني كل من �مل�سهدين �الأول و�لثاين �أعاله.
فاأمــا عــن �ملجموعــة �الأوىل فهــي تلــك �لتي 
حتفز متغري�تها �ل�ســعب �لعربي يف �الأحو�ز �إىل 
�الإ�ســتمر�ر يف �ل�سعي �إىل حتقيق تقرير م�سريه 
على وفــق �إر�دتة �حلرة، وبال�سيغــة �لتي ير�ها 
منا�ســبة لتحقيــق طموحاته �لوطنيــة و�لقومية. 
و�أما �ملجموعــة �لثانية، فهي �لتي تعربعن تاأثري 
تلك �ملتغري�ت �لتــي تدفع بالنظام �الإير�ين �إىل 
�الإ�ســتمر�ر يف قمــع كل �نتفا�ســة �أحو�زيــة، مثل 
�سو�ها، مبا لديه من �أدو�ت �إدر�كا منه �إن نوعية 
تهديدها ي�ســتوي و�لتهديد �لوجودي لدميومته، 
ف�ســال عــن تفكيــك دولتــه. وتنــدرج حتــت هذه 
�ملفــرط  �ال�ســتخد�م  �إىل  باالإ�سافــة  �الأدو�ت، 
للقــوة، �أي�ســًا �سيا�ســة �لرتغيب، �لتــي تكمن يف 
�الإ�ســتجابة �ل�سكلية لبع�س �ملطالب متز�منة مع 
�ســلوك �ملماطلــة يف تنفيذها، هذ� جــر�ء �إنتفاء 
�الإر�دة �حلقيقيــة لرتجمتهــا �إىل و�قــع ملمو�ــس 
مــن قبــل �لطــرف �لر�ســمي �الإيــر�ين. ومثالهــا 
ومنهــا  �لعالقــة.  �لر�ســمية ذ�ت  �لت�سريحــات 
ت�سريحات �لرئي�س �الإير�ين �ل�سابق، روحاين.

 ويف �ســوء مــا تقــدم �أعــاله، يبقى �ل�ســوؤ�ل: 
�إحتمــاال قــدر تعلــق �الأمــر  مــا �مل�ســهد �الأكــرث 
مب�ســتقبالت �النتفا�ســة �الأحو�زيــة؟ �إننــا نرى، 
�لثالــث  هــو  �ملرجــح  �مل�ســهد  �أن  مو�سوعيــًا، 
�أعاله، ولكن حلني، �أي حتى يتم ح�ســم �ل�سر�ع 
بــني �لقــوى �الآحو�زيــة �لد�عيــة للتغيــري وتلــك 
�الإير�نيــة �لر�ف�سة له وعلى وفق م�سمون �للعبة 
و�خل�ســارة  لطــرف  �لربــح  مبعنــى  �ل�سفريــة: 

لطرف �آخر.
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 �شحفية من اجلزائر

�هتز �جلز�ئريون على جرمية نكر�ء كانت �متد�د� جلر�ئم حرق �آالف 
بن  جمال  �ل�ساب  قتل  حادثة  لتاأتي  �لغابية،  �مل�ساحات  من  �لهكتار�ت 
�سماعيل وت�سعل لهيب غ�سب 40 مليون جز�ئري طالب بالق�سا�س و�أخذ 
�لذي  �لتحقيق  جمريات  �جلز�ئرية  �لعد�لة  �خذت  وفعال  �ملغدور،  حق 
مكن من �إلقاء �لقب�س على 61 �سخ�سا ثبتث م�ساركتهم يف جرمية قتل 
�ملنكوبة  �لقرى  �إحدى  يف  بجثته  و�لتنكيل  جمال  �ل�ساب  وحرق  وتعذيب 

جر�ء �حلر�ئق بوالية تيزي وزو �سرق �جلز�ئر.
توجه  حيث  �ملا�سي  �ل�سهر  من  �أوت   11 يوم  �إىل  تعود  �لق�سية  حيثيات 
عني  والية  من  قادما  وزو  تيزي  منطقة  �إىل  �سماعيل  بن  جمال  �ل�ساب 
�لدفلى غرب �لبالد بغر�س �مل�ساعدة يف �إخماد �لنري�ن وم�ساندة �إخوته 
�لقبائل يف تيزي وزو، علما �أن كل �ل�سباب �جلز�ئري هرع �إىل �ملنطقة 
من كل واليات �لوطن لدعم وم�ساعدة �سكان �ملنطقة �لتي ت�سررت من 

حر�ئق �لغابات.
و�لت�سامن  �لتكافل  وم�ساهد  �سور  �الإجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  تناقلت 
�لتي  �لت�سامنية  �لهبة  وتلك  �ل�سعب  �لتي عك�ست مدى قوة ووحدة هذ� 
ر�سمت �أ�سمى معاين �الإن�سانية، وكان فيديو �ل�ساب جمال وهو يتكلم عن 
�لقنو�ت،  �إحدى  �لتي ظهرت يف  �لفيديوهات  بني  للم�ساعدة من  عزمه 
وكانت �أنظار كل �جلز�ئريني وقلوبهم بتيزي وزو �لتي �أتت عليها �لنري�ن 
عن  �جلهود  كل  وعجزت 
�إخمادها يف وقت ق�سري، 
�ساب  حرق  فيديو  لينزل 
عمره 24 �سنة كال�ساعقة 
�لقتل  م�ساهد  �أكرث  يف 

ب�ساعة على �الإطالق.
�أنه  فجاأة  �تهم  جمال 
�إ�سر�م  �ملت�سببني يف  �أحد 
�لغابات لتنقل  �لنري�ن يف 
من  جمموعة  �ل�سور 
من  يخرجونه  �ل�سباب 
ي�سربونه  �ل�سرطة  �سيارة 
يحاول  وهو  بعنف 
�إقناعهم باأنه بريء، حتى 

مت طعنه د�خل �ملركبة وجره �إىل �إحدى �ساحات �ملنطقة و�إ�سر�م �لنار 
يف ج�سده وهو ال يز�ل على قيد �حلياة، بعدها مت ذبحه على مر�أى من 

�جلميع بعدما �نهال عليه �ملجرمني بال�سرب �ملربح.
�لذكية،  بهو�تفهم  �ملجرمني  وثقها  و�ملوؤملة  �ملفزعة  �مل�ساهد  تلك  كل 
�أولئك  �ملغدور وهي حترتق دون ذنب،  �سيلفي مع جثة  و�أخذو� �سور  بل 
مربر،  �أي  ودون  حق  دون  �حلكم  ومنفذ  �لقا�سي  دور  لعبو�  �ملجرمني 
موتة  ومات  جمال  حرق  ب�سلة  لالإن�سانية  متت  ال  همجية  ب�سلوكيات 

�سنيعة.
باملر�ساد ويف ظرف �ساعات مت  �لوطني كانت  �لعد�لة و�الأمن  ولكن يد 
�ملتد�ولة من  �لفيديوهات  �لقتلة عن طريق مقاطع  �لك�سف عن هويات 
�سيفرة  فك  على  نهار  ليل  يعملون  �جلز�ئريون  ور�ح  �جلرمية،  م�سرح 
لغز قتل جمال قبل �أن تنطلق �لتحريات، و��ستطاعو� �لو�سول �إىل �أ�سماء 
�الأمن  م�سالح  لتو��سل  �جلرمية،  يف  �مل�ساركني  �الأ�سخا�س  وعناوين 
�ملهمة ويلقي �لقب�س على �أكرث من 20 �سخ�سا يف �لبد�ية، ويك�سف فيما 

بعد �أن �لتحقيقات توؤكد �سلوع 91 �سخ�س يف �لق�سية.
وتاأكدت يف �لنهاية �سكوك �جلز�ئريني يف �أن �جلرمية مدبرة وخيوطها 
�ملجرمني  من  �سريح  باإعرت�ف  �الإرهابي  �ملاك  تنظيم  قبل  من  حماكة 
�لذين �أقرو� ذلك �أمام �لعامل كل خالل �لتحقيقات �الأمنية �لتي بثث عرب 

قنو�ت �لتلفزيون.
وك�سفت �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني �أن �ملغدور كان يعرف معلومات 
على  �الإعتد�ء  �إىل  �ملجرمني  دفع  ما  �ل�سرطة،  �إىل  للجوء  دفعته  هامة 
�ملركبة وعلى مقر �الأمن و�إخر�ج �ملغدور و�لتخل�س منه باأ�سرع �لطرق، 
حمل  �لذي  �ل�سحية  هاتف  على  �لعثور  مت  �أنه  �أي�سا  �الأمن  ك�سف  كما 
معلومات �أخرى عن �حلقيقة، مل يتم �لك�سف عنها نظر� ل�سرية �لتحقيق.
ومن خالل تلك �مل�ساهد �ملروعة �لتي كان ور�ءها �ملاك �لذي مت ت�سنيفه 
قبل �سهرين كتنظيم �إرهابي �ت�سحت �ل�سورة لل�سعب �جلز�ئري �لذي 
فهم �أن �ملغزى هو �إ�سعال نار �لفتنة و�ندالع حرب �أهلية وت�ستيت وحدة 
هذ� �ل�سعب �ملرت��س بنيانه، ولكن وعي �لوطنيني من �أبناء �أر�س �ل�سهد�ء 
كان �أكرب من مكائد �ملاك وخططه، ومن موؤ�مر�ت �أي تنظيمات �إرهابية 
�لت�سامن من  فر�س  ز�د يف  ذلك  وكل  �لبالد.  ��ستقر�ر  زعزعة  غايتها 
�إخو�نهم �لقبائل �لذين ترب�أو� جميعهم من تلك �الأفعال �ل�سنيعة و�أكدو� 

�أنهم �سعب و�حد و�أر�س و�حدة ور�ية و�حدة.

أ.إنصاف سلسبيلجريمة حرق وقتل شاب بتيزي وزو تكشف خيوط مؤامرة 
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الثقافة

اأه��م مركب��ات  اأعر���س  الدرا�ش��ة  ه��ذه  يف 
الهوي��ة العربي��ة يف العهد الأم��وي وذلك من 
التاريخي��ة  والتغ��ريات  الإ�شالح��ات  خ��الل 
التي جرت يف هذا العهد من خالل اإدارة بني 
اأمي��ة ملقالي��د احلك��م وبن��اء الدول��ة الأموي��ة 
يف  �ش��اهمت  التغ��ريات  ه��ذه  اإن  العربي��ة. 
تعزي��ز الثقاف��ة العربية و�ش��اعدت بتاأ�شيلها، 
كذلك رفعت من �ش��اأن ال�شخ�شية العربية يف 
الدول��ة، من خالل حتويل اللغة العربية اإىل 
لغ��ة الدول��ة الأم��ر الذي اأجرب امل�ش��لمني من 
غري العرب من تعلم اللغة العربية واإتقانها. 

د. اياد سليمان

اأ�ش��باب ه��ذه النه�ش��ة  ويبق��ى احلدي��ث ع��ن 
الهوي��ة  يف  الهتم��ام  وراء  الدواف��ع  وع��ن 
العربية لدى اخللفاء الأمويني، ونتائج هذه 
النه�شة على احلياة ال�شيا�ش��ية والجتماعية 

يف الدولة.
عل��ى  الدرا�ش��ة  ه��ذه  يف  اعتم��دت  ولق��د   
العدي��د م��ن امل�ش��ادر الت��ي بحث��ت يف تاري��خ 
اخلالفة الأموية يف �ش��تى املجالت، وتناولت 
اأ�شلوب الإدارة والنزاعات ال�شيا�شية واحلزبية 
الأموي��ني  اخللف��اء  زم��ن  يف  حدث��ت  الت��ي 
وتاأث��ري ه��ذه النزاع��ات عل��ى احلي��اة اليومية 
يف  الت�ش��رف  مظاه��ر  م��ن  العدي��د  وعل��ى 
الدول��ة وتوجهات الأح��زاب املعار�شة، واأي�شاً 
على الإجنازات التي حتققت يف تلك الفرتة، 
اإن كان��ت يف الفتوح��ات الإ�ش��المية وتو�ش��يع 
رقع��ة الدول��ة الأموي��ة والنه�ش��ة العمراني��ة 
والثقافي��ة، وع��ن نزعة بني اأمي��ة يف مواجهة 
الغ��رب بالأ�ش��اليب العلمي��ة، وبالتغي��ري م��ن 
الداخل��ي  والفك��ر  الثقاف��ة  بتقوي��ة  الداخ��ل 

والتخل�س من التبعية الأجنبية.
  وقد ق�سمت هذه �لدر��سة �إىل: -

1 ـ �الأمور �الإد�رية وموؤ�س�سة �خلالفة، وهنا 
�حلديث عن م�ســاهمات �خللفــاء �الأمويني يف 

تعزيــز �لثقافــة �لعربيــة �إن كان علــى م�ســتوى 
�إد�رتهــم  طــرق  عــن  �أو  �ل�ســخ�سية  حياتهــم 

للدولة.
و�أ�س�ــس  �لعربيــة  �لهويــة  مركبــات  ـ   2

تعزيزها:
�لع�ســكرية،  و�لوحــد�ت  �جلي�ــس   - �أ 
�أتطــرق هنا ملكانــة �ملقاتل �لعربي يف �جلي�ــس 
و�المتيــاز�ت �لتــي كان يتمتــع بهــا يف خمتلف 
�مل�ســلمني  مــع  مقارنــة  �لع�ســكرية  �لوحــد�ت 
�لغريعــرب يف �لدولــة �الأمويــة �أو مــا عرفــو� 

باملو�يل.
�لتــي  �لدو�ويــن  �لتعريــب يف  ب - حركــة 
جــرت يف زمــن �خلليفــة �الأمــوي عبــد �مللــك 
بــن مــرو�ن وتاأثري�ت هــذه �حلركة علــى �للغة 
�لعربية و�حلياة �الإد�رية يف موؤ�س�سات �لدولة، 
وعن �أ�سباب هذه �حلركة و�لدو�فع ور�ء ذلك.
ج - �ملــال وتعريب �لنقود و�لذي �إبتد�أ زمن 
عبد �مللك بن مرو�ن وم�ساهمات هذه �حلركة 
بتمتني �القت�ســاد �لعربي و�لتحرر من �لتبعية 
�الأجنبيــة وتاأثريهــا على �لهويــة �لعربية حيث 
�أعر�س �ســكل �لعملة �لعربيــة �حلديثة �لتي مت 
تناولها يف تلك �لفرتة وعن �الأ�سباب ور�ء �سك 
عملــة عربيــة و��ســتبد�لها بالعملــة �لبيزنطية 

�لقدمية.
�لعهــد  يف  �لعلميــة  و�لنه�ســة  �لعلــوم  د- 
�الأمــوي و�ملجــاالت �لتي �ســاهم بهــا �لعرب يف 
تطويــر علــوم �لطبيعــة يف تلك �لفــرتة، وذلك 
من خالل �لدر��سات و�لبحوث و�لرتجمات من 
�مل�ســادر �الأجنبية وخا�ســة يف جماالت �لطب 

و�لكيمياء و�لتخطيط و�لفنون �لهند�سية.
هـــ - �لنه�ســة �للغويــة يف �الأدب و�ل�ســعر 
�ل�سيا�ســية  �حليــاة  جمــاالت  علــى  وتاأثريهــا 
و�الجتماعيــة و�لدينيــة يف �لدولــة، و�الأ�ســباب 

�لتي �أدت �إىل تكوين هذه �لنه�سة. 
اأهم مركبات الهوية العربية

 يف العهد الأموي
�إن تعزيــز �لهوية �لعربيــة يف �لعهد �لعربي 

مؤسسة الخافة األموية:
راعـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــروع الـــــــــنـــــــــهـــــــــضـــــــــوي الـــــــعـــــــربـــــــي
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لالطالع على الدرا�شة الكاملة واملو�شعة 

العودة اىل املوقع اللكرتوين للمجلة



مئات �لفيديوهات و�لتقارير و�ساعات �لبث �ملبا�سر �لتي ال تز�ل 
تتو�ىل تباعًا منذ �أ�سابيع من �ل�ساحة �الأفغانية. قد تتبدل �الأحد�ث 
لكن  �الإعالمي.  �الهتمام  �أولويات  مو��سيع  معها  وتختلف  الحقًا 
ثمة لقطات فريدة �ستبقى عالقة يف �الأذهان، بعربها ومدلوالتها، 
�سود�ء  كالب  من  �الأحــد�ث  بد�ية  يف  �ساهدناه  ما  منها  �ساأخ�س 

مدّربة ت�ستقل مقاعدها على �أوىل رحالت طائر�ت �الإجالء!
ال �أنتق�س هنا من �أهمية �حلفاظ على �أمن و�سالمة �حليو�نات، 
موؤلفة  الآالف  �سورً�  بالتو�زي  لنا  تنقل  كانت  �للقطات  ذ�ت  لكن 
�أمل  بانتظار  و�ساحاته  �ملطار  �لب�سر عالقني يف مدرجات  بني  من 
�ملغادرة، ولب�سعة �آخرين تعّلقو� بعجالت �لطائر�ت �ملغادرة قبل �أن 

ي�سقطو� فيلقو� حتفهم.
�ملو�قف  كــل  وعــن  �ل�سابقة،  �مل�ساهد  عــن  نبتعد  �الآن  دعــونــا 
�أدر�جنا  ونعود  �أفغان�ستان،  يف  �الأخــرية  �الأحــد�ث  من  و�لتحليالت 
من  يكفي  ما  ففيها  بال�سر�عات،  �حلبلى  �لعربية  �ل�ساحة  �إىل 
�أيدي  على  �ملقهورة،  �ل�سعوب  غالبية  عند  و�لذل  �ملعاناة  ق�س�س 

طغمة �حلكام �مل�ستبدة.
ترى هل �ساهد �ملو�لون للطغاة بعمالتهم و�أمو�لهم، و�جلالدون 

ب�سياطهم، �سد عامة �ل�سعب تلك �للقطات؟
م�سّبحني  �ل�سا�سات  على  لل�سلطان  �ملنافقون  منها  �تعظ  وهل 

بعطاء�ته و�سامتني و�سّتامني مبعاناة �إخوتهم وتاأثري ظلمه؟ 
كل بد�ية لها نهاية، وكل حقبة زمنية �سو�ء بنعيمها �أو بانحد�رها 
ال بد لها نهاية، وما من حمتل �أو م�ستبد يبقى حيًا �أو مت�سلطًا لالأبد، 
فال بد �أن يرحل بنهاية �ملطاف، وحينها �أين �سيلجاأ �أولئك �مللتفون 

من حوله و�لفا�سدون على مو�ئده؟
ثمة  وهــل  وكيف؟  معه؟  �سيغادرون  هل  �مل�سهد،  يغادر  وحــني 

مقاعد تت�سع لهم؟
ملرتبة  �ل�سلطان  مقام  عند  يرتقو�  �إن  �سرط  لكن  نعم،  رمبــا 
»�لكالب �ملدّربة«، فلمقاعدهم حينها ـ وحينها فقط ـ قد يجدون يف 

حجزها بع�س �الأولوية، فيكتمل �مل�سهد!!

أ.هاني المالذي 

كالب 
السلطان

رأي

كاتب واإعالمي عربي

يحتــوي علــى �لعديــد مــن �ملركبــات �لتي �ســاعدت على بلــورة هذه 
�لهويــة فيمــا بعــد، و�أهمها: �جلي�ــس، �لتعريــب يف �لدو�ويــن، �ملال 

وتعريب �لنقود، �لعلوم، و�لنه�سة �للغوية يف �الأدب و�ل�سعر.
�أ ـ �جلي�س

لقــد طبقــت �لدولــة �لعربية �الإ�ســالمية يف �لعهد �الأمــوي مبد�أ 
�الأمــة �ملقاتلــة �مل�ســلحة. وقــد �أثبــت هــذ� �ملبــد�أ جــدو�ه وفعاليتــه 
الأ�سباب عديدة، فكانت نتائجه �الإيجابية �لتي �ت�سلت باالإجناز�ت 
�لكبــرية يف جمال حــروب �لتحرير و�لفتوحــات، �لتي جعلت حدود 
�لدولــة �الإ�ســالمية متتد من تخوم مملكة �ل�ســني �إىل جنوبي بالد 

�لغال )فرن�سا �ليوم( يف �أوروبا.
»والأن �لعــرب كانــو� مادة �الإ�ســالم من فجر �لدعــوة حتى زمن 
�لفتــوح، فقــد كانــو� لذلــك �لعن�ســر �الأ�سا�ســي و�لغالــب يف تكوين 

�جلي�س يف �لدولة �لعربية �الإ�سالمية«. 
�إن هــذ� �لتميــز جــاء ل�سالــح �لعــرب علــى غريهــم من �ســائر 
�مل�ســلمني، وميكــن مالحظــة هــذ� مــن خــالل مر�تبهــم �ملتقدمــة 
يف �لوحــد�ت �لع�ســكرية للجي�ــس �لعربــي، فــكان �لعــرب متمتعــون 
باملنا�ســب �لقياديــة �لرفيعــة يف هــذ� �جلي�ــس، �الأمــر �لــذي طــور 
�إد�رة �حلــروب  �أ�ســاليب قتالهــم وقــدم مــن طــرق تفكريهــم يف 
و�ملعــارك بطرق ع�ســكرية جيدة ال ينق�سها �لدهاء وال �ل�ســجاعة، 
ا مكانة �ملحارب �لعربي يف �ل�سيطرة على بالد عديدة  وعززت �أي�سً
مــن خــالل �لفتوحــات �لكثــرية يف �لعهــد �الأمــوي. ومــن �لوحد�ت 

�لع�سكرية �لتي �نت�سرت يف �لعهد �الأموي:
1 ـ �خليالــة، وهــي وحدة �لفر�ســان �لعربية، وقــد �أ�سبحت هذه 
�لوحــدة بالن�ســبة للجي�ــس �لعمود �لفقــري وذلك نظًر� ملــا كان لها 
من �أهمية بارزة يف ح�ســم �ملعارك. وكان هوؤالء �لفر�ســان يلب�ســون 
�لــدروع و�خلــوذ، ويحملــون حتت �ل�ســروج، �لفوؤو�ــس �أو �لدبابي�ــس 
�لتي ي�ســتعينون بها من �أجل ته�ســيم �خلوذ و�إ�سابة �لروؤو�ــس، وقد 
�أمتــاز �لفر�ســان �لعــرب علــى غريهــم مــن فر�ســان �الأمم �الأخرى 
باأنهم كانو� يلب�سون �لدروع �خلفيفة �لتي توؤمن لهم �ملرونة و�سرعة 
�حلركة.  وكان ملقى على عاتق هذه �ملجموعة من �جلي�ــس �لعربي 

مهمة �لهجوم و�ملناورة.  
2 ـ �لرجالــة و�مل�ســاة، وكانو� يوؤلفون �لق�ســم �لكبــري من �لقو�ت 
�لعربيــة �الإ�ســالمية، وكان ملقــى عليهــم مهمة �لت�سدي لفر�ســان 

�لعدو.
3ـ  وحــدة �لرمــاة، وكانــو� ملقى عليهم مهمة حت�سني �مل�ســالك 

و�لطرق.  
وهنالــك �لعديد من �لوحد�ت �لع�ســكرية �لتي متيز بها �جلنود 
�لعــرب، و�أ�سبحــو� مــن �أمهــر �ملقاتلــني يف جي�ــس �لدولــة �لعربيــة 
�الإ�ســالمية. وهذ� �ســاعد علــى تطوير وتقويــة �ل�ســخ�سية �لعربية 

و�الإن�سان �لعربي يف تلك �لفرتة.

 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات
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الشاعرة ساجدة الموسوي: 
ــيــــة ــانــ ــــة وإنــــســ ــيـ ــ ــــومـ رســــــالــــــي لــــهــــا أبــــــعــــــاد وطــــنــــيــــة وقـ

� اأين اأنت بعد 18 عاماً من البعد املتوا�شل 
عن العراق؟

يــغــادرين فهو معي  �لــعــر�ق ومل  �أغـــادر  ـ �م 
يفَّ  ي�سكُن  وترحايل  ِحّلي  يف  و�أحمله  يحملني 
عنه  �ساألوين  ملن  قلت  و�سعرً�،  روحــًا  و�أ�سكنه 

ذ�ت يوم: 
ــوى / عــلــى نــخــلــٍة يف  ــت %غــ�ــســن عــمــري �ل
�لعر�ق / فاإن �ساءت �لريُح �أن نفرتق / نفرتق / 

غري �أيّن �أموُت ويبقى �لعر�ق«
اأه�����ل�����ك وا����ش���دق���ائ���ك  � مب��������اذا جت���ي���ب���ني 
اليوم  يعي�شون اىل  الذين  وجريانك، لأولئك 

مع ذكرياتك، وي�شاألون عن اخبارك؟
عندما  جــار�تــي  �إحــدى  يــوم  ذ�ت  �أبكتني  ـ 
قالت يل: »زرت �ل�سام و�سرُت �أبحُث يف �لوجوه 
لعّلي �أر�ك« لها ولهم �أقول: الأنكم حتبون �لعر�ق 
جتدون يف ق�سائدي و�سوتي ما ي�سبع حمبتكم 
ر�ئحة  طلعها  عر�قية  نخلٍة  غــري  ــا  �أن فما  لــه، 
�أحبكم كما  �ل�سعر،  �لعر�ق وعناقيد مترها هو 
�أحب �لعر�ق، �إن ر�سائلكم و�إعجاباتكم ت�سلني 

عرب �ملدى و�الأثري  و�أ�سكركم من �لقلب: %�إذ� 
�لليل �أقمر / و�سرُّ �ملحّبِة يف �لليل �أزهر / �سلونا 
فاإّنا مياٌم غريب ٌ / يود �ل�ّسالم وال �سيء �أكرث%

الآن،  ي�شكنك  الوطن، وهو  ت�شكنني  كنت   �
معادلة ملن متيل كفتها؟

بالن�سغ  ميــدين  وهــو  �أعماقه  يف  جـــذوري  ـ 
ال  متو�زنة  معادلة  و�رفًة معطاء،  يبقيني  �لذي 

مييل �أحد طرفيها على �الآخر.
� من اأين ياأتيك الإلهام؟

ـ قبل �الإلهام البد من تكوين.. تكوين �ل�ساعر 
�لبيئة  �أي  فاملجتمع  فاملدر�سة  �الأ�سرة  من  يبد�أ 
�حلا�سنة �إن كانت متعلمة و�عية وم�سجعة عند 
�الإلهام  �أما  �ل�سعر،  وترتعرع غر�سة  تنمو  ذلك 
فمنهم  حمفز�ت  فله  �ملوهبة  رديــف  هو  �لــذي 
�أو جمال  �ملوؤثرة  �ملو�قف  �أو  �ملعاناة  من حتفزه 
فالذي  �أنا  �أما  �إىل غري ذلك  �أو �حلب  يرى  ما 
�لعو�مل من خالل  كل هذه  هو  للكتابة  يلهمني 

�لوطن فهو ملهمي �الأول يف �ل�سّر�ء و�ل�سّر�ء.
� ماهي النوافذ واملنابر الأدبية التي تطل 

منها نخلة العراق على اجلمهور؟ 
ـ خروجي من �لعر�ق �أتاح يل فر�سة �لتعامل 
و�ل�سحف  �ملــجــالت  مــن  �لــكــثــري  يف  و�لــنــ�ــســر 
ذلك  ومع  �لعربية  �لبلد�ن  خمتلف  يف  �لعربية 

فاأنا مقّلة.
� لديك اليوم 16 ديوانا �شعريا خ�شباً، وهنا 
ا�شئلة: كم منها داخل الوطن؟ و كم خارجه؟ 

وايها اأقرب لك؟ وملاذا؟
ـ �لدو�وين �لتي طبعت يف �لعر�ق هي )طفلة 
ـ  �لقمر  نبع  عند  ـ  �لطلع  ـ  �لنخل  هوى  ـ  �لنخل 
و�إحــدى  �سهقات  ـ  ل�سهيل  �ل�سرى  ـ  �لبابليات 
�إىل  ر�سائل  با�سم  �سعرية  خمــتــار�ت  طبعات 
�سكان �الأر�س( �أما دو�ويني خارج �لعر�ق فهي 
)تباريح �سومرية ـ قمٌر فوق ج�سر �ملعلق ـ هديل 
ـ حّبات  ـ جزر �الأقحو�ن  ـ ويبقى �لعر�ق  �ليمام 
ـ  ـ قل للغريبِة يا خليج  ـ بكيت �لعر�ق  كري�ستال 

ر�سائل �إىل �سكان �الأر�س /طبعة ثانية(.
� مل������اذا ان�����ت زاه�������دة يف م����واق����ع ال��ت��و���ش��ل 

الجتماعي؟ 
�أكتب  و�أحيانًا  و�أقــر�أ  �أقــر�أ  �أن  ـ معظم وقتي 
فال وقت يل الأق�سيه على تلك �ملو�قع وذكرتني 
)قل  ديـــو�ن  يف  وهــي  كتبتها  بوم�سة  �لــقــر�ءة 
للغريبة يا خليج(، بعد �أن ر�أيت عزوف �لنا�س 
مبو�قع  �ن�سغالهم  ب�سبب  �لكتب  ــر�ءة  قـ عــن 
�قر�أ  قالت   / يقر�أ  مل   / �قر�أ  »قالت  �لتو��سل: 
و�أخــريً� ظلَّ مري�سًا باجلهِل ومل  / مل يقر�أ  / 

يرب�أ«.

الثقافة

عر!  ال�شِّ بجذع  اليك  وُه��ّزي  املو�شوي،  �شاجدة  العراق ال�شاعرة  نخلة  حت��اور  العرب(  )كل 
قلبها ينب�س بالعراق، وروحها حتلق يف مدارات عروبتها، كاأنك تعرفها منذ دهور لو جل�شت 
معها حلظات، منحها جذع النخلة �شالبة املبداأ، و�شعفها الظل الوارف باحلنني، وثمارها كرماً 

متوارثاً ومعدناً اأ�شياًل، هي نخلة العراق، هي �شاجدة املو�شوي.

حوار: عمر علي حيدر
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من هنا وهناك � م��ن ي��ح��دد ق���درة ال�����ش��اع��ر؟ ك���رة دواوي��ن��ه؟ 
كرة جمهوره؟ ترجمات ا�شعاره؟ قوة عالقاته؟

�أثر قد يكون موؤقتًا  ـ �سوؤ�ل جميل، كل هذه لها 
ــر �الأكــــرب هــو دميــومــة �لــبــقــاء فــكــم من  ــ لــكــن �الأث
له  و�سفق  و�لعالقات  �لن�سر  و�سائل  خدمته  �ساعر 
�جلمهور لكنه �سرعان ما �نطفاأ، �إحدى �ل�سديقات 
�لعربيات عّرفتني على �أختها والأول مرة �ألتقي بها 
ف�ساألتني عن ق�سيدة �سمعتها هي قبل ثالثني عامًا 
لعّلي  �إّياها  �أ�سمعيني  لها  قلت  تكون،  ملن  ون�سيت 
مِلَ  فقالت:  �سحكت،  قالتها  وملا  �ساعرتها،  �أعرف 
و�سعيدة  �لق�سيدة يل،  الأن هذه  �أجبت  ت�سحكني؟ 
الأنك مازلت حتفظينها.. و�لق�سيدة هي )�ملفتاح(.

� وماذا تقول كلماتها؟ 
�لقلِب / فلم يفتح  / مفتاح  ـ مفتاٌح د�ر بباب 
�آخر  د�َر  / ومل يفتح / د�رت كل مفاتيح �لدنيا / 
مل يفتح / لكنَّ يدً� حانيًة طرقت / �سقط �لباُب / 

وذ�بت حبات �لقلب.
� ماهي ر�شالتك ال�شعرية؟ 

ـ ر�سالتي لها �أبعاد وطنية وقومية و�إن�سانية فاأنا 
فرد يف هذ� �لعامل تنعك�س عليَّ وعلى �الآخرين كل 
خاللها  ومن  و�نك�سار�ته،  خ�سار�ته  وكل  تقلباته 
خمرزً�  �لق�سيدة  من  الأجعل  و�أكتب  و�أب�سر  �أفكر 
�لعوملي  �لــنــظــام  �أحــدثــهــا  �لــتــي  �لت�سققات  يــرتــق 
�جلديد فتمزقت �لقيم و�حتلت �لبلد�ن وحل �جلوع 
و�لفقر و�ملر�س، وهي ر�سالة كلُّ �ساعٍر غر�م�سي.. 
و�لعك�س  بخري،  نكون  بخري  �لوطن  يكون  فعندما 

�سحيح.
�  ما هي م�شاريعك امل�شتقبلية؟

لكل  �جلامعة  �ل�سعرية   �ملجموعة  �أ�سدر  �أن  ـ 
دو�ويني و�أن �أكتب مذكر�تي.

� كيف ترين ال�شعر العراقي اليوم؟
ـ يبقى �لعر�ق منجمًا لل�سعر.

وال�شعر..  احلب  من  الكثري  للعراق  اأعطيِت   �
ما الذي اأعطاه لك العراق؟

ما  فلواله  و�ل�سعر،  �حلــب  �أعطاين  �أي�سًا  هو  ـ 
كنت وما و�سلت ملا �أنا عليه �ليوم من ح�سور �سعري 
قيمته �لعديد من �لدر��سات و�أ�ساد به كبار �لنقاد، 

ودعتني �ملهرجانات �لعربية الأ�سارك فيها.
طيبًة  و�أر�ــســًا  بها،  �أتباهى  ح�سارًة  �أعطاين   
تربيت على خري�تها، ومد�ر�سًا تعلمت بها، و�أنهارً� 
منها،  �أنــهــل  عريقًة  وثقافًة  منها،  �سربت  عــذبــًة 
و�لرقي  �ل�سمو  �أعطاين  و�لــوقــار،  �لهيبة  �أعطاين 

و�ل�سعر �لذي �أ�سعدين و�أبكاين.

 �سادف يوم �حلادي و�لع�سرين من �أغ�سط�س �لذكرى �لــ52 الإحر�ق �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك. ففي 
مثل هذ� �ليوم من عام 1969 �إقتحم يهودي متطرف �أ�سرت�يل �جلن�سية �إرهابي يدعى مايكل ديني�س 
�أتت على و�جهاته و�سقفه  و�لتي  للم�سجد  �ل�سرقي  �لنري�ن عمد� يف �جلناح  و�أ�سعل  �الأق�سى  �مل�سجد 
�لبناء ب�سكل كبري ما تطلب  �لنادرة وكل حمتوياته من �مل�ساحف و�الأثاث وت�سرر  و�سجاده وزخارفه 
�سنو�ت الإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت. ومن �سمن �ملعامل �لتي �أتت عليها �لنري�ن م�سجد عمر 
�لذي كان �سقفه من �لطني و�جل�سور �خل�سبية وميثل ذكرى دخول عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه �إىل 
مدينة �لقد�س وفتحها �إ�سافة �إىل تخريب حمر�ب زكريا �ملجاور مل�سجد عمر ومقام �الأربعني �ملجاور 
و�الأقو��س  �الأعمدة  مع  �ل�سمال  �إىل  �جلنوب  من  �سبعة ممتدة  �أ�سل  من  �أروقة  وثالثة  زكريا  ملحر�ب 
و�لزخرفة وجزء من �ل�سقف �لذي �سقط على �الأر�س خالل �حلريق وعامودين مع �لقو�س �حلجري 
�لكبري بينهما حتت قبة �مل�سجد، و74 نافذة خ�سبية وغريها. كما ت�سررت �أجز�ء من �لقبة �لد�خلية 
48 نافدة يف �مل�سجد م�سنوعة من �جلب�س و�لزجاج �مللون  �ملزخرفة و�جلدر�ن �جلنوبية وحتطمت 
يف  تبقى  ما  �إنقاذ  وقتها  �لفل�سطينيني  و�إ�ستطاع  �لقر�آنية.  و�الآيــات  �لزخارف  من  �لكثري  و�حرتقت 
�أن هرعت مركبات �الإطفاء من مدن �خلليل وبيت  �أن جتهز عليه �لنري�ن بعد  �مل�سجد �الأق�سى قبل 
حلم ومناطق خمتلفة من �ل�سفة و�لبلديات �لعربية الإنقاذ �الأق�سى رغم حماوالت �سلطات �الحتالل 
كما  �حلريق  يوم  نف�س  يف  بامل�سجد  �ملحيطة  �ملنطقة  عن  �ملياه  وقطعها  ذلك  من  منعها  �الإ�سر�ئيلي 

تعمدت مركبات �الإطفاء �لتابعة لبلدية �الإحتالل بالقد�س �لتاأخر حتى ال ت�سارك يف �إطفاء �حلريق.
باأ�سكال  م�ستمرة  ز�لت  وما  تتوقف  مل  �مل�سجد  على  و�مل�ستوطنني  �الإحتالل  �إعتد�ء�ت  �أن  �مل�سكلة 
قبل  من  وتدني�سه  و�إقتحامه  عليهم  و�لت�سييق  �مل�سلني  �أمــام  �إغالقه  من  �سو�ء  �الأن  حتى  خمتلفه 
�أ�سفله  لالأنفاق  �أعمال حفريات  وتنفيذ  ترميمه  فيه ومنع عمليات  �أعمال تخريب  وتنفيذ  �مل�ستوطنني 
و�إجر�ء �أعمال م�سح و�أخذ قيا�سات يف باحات �مل�سجد �الأق�سى ويف �سحن قبة �ل�سخرة. كما �سادت 
خالل �لعام �جلاري حالة من �لتوتر �ل�سديد يف �مل�سجد �الأق�سى خا�سة خالل �سهر رم�سان �ملا�سي مع 
تكثيف �سلطات �الإحتالل �ل�سهيوين �إجر�ء�تها �لع�سكرية يف حي �ل�سيخ جر�ح و�سلو�ن بالقد�س �ملحتلة 
جر�ء �لقر�ر�ت �لقا�سية بتهجري �ل�سكان �لفل�سطينيني من �لقد�س وتقوم �آليات �الإحتالل باأعمال حفر 
يف باب �ملغاربة و�ساحة �لرب�ق �ملوؤدية حلارتي �ل�سرف و�ملغاربة يف �لقد�س �لقدمية و�لتي ز�دت وتريتها 
يف �لفرتة �الأخرية لت�سمل �أماكن متعددة يف �آن و�حد، بهدف �إقامة نفق �أر�سي بطول 159 مرت� ي�سل 
بني منطقة حارة �ل�سرف �لتي ��ستبدل �إ�سمها بـ حارة �ليهود �إىل بد�ية ج�سر باب �ملغاربة �ملوؤدي �إىل 
�أفاد به  د�خل �مل�سجد �الأق�سى �لذي ت�ستخدمه قو�ت �الحتالل و�مل�ستوطنون يف �الإقتحامات وفقا ملا 
جمل�س �الإفتاء �الأعلى يف فل�سطني يف بيان له. و�لذي �أكد فيه �أن هذه �العتد�ء�ت تاأتي يف �إطار �سيا�سة 
�الحتالل �لهادفة �إىل تغيري مالمح �ملدينة �ملقد�سة وطم�س هويتها �لعربية و�الإ�سالمية و�إعترب �أن هذ� 
�مل�سروع من �أخطر �مل�ساريع �الإ�سر�ئيلية �لتي ت�سع�سع �أ�سا�سات �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك، وتوؤثر ب�سكل 

مبا�سر يف �ل�سور �لغربي وجزء من �ل�سور �جلنوبي للم�سجد، وعلى بقية �ل�ساحات �لغربية.
  فمن يغيث �الأق�سى �ملبارك؟ 

أ.هويدا عبد الوهاب

من يغيث األقصى

�شحفية وكاتبة م�شرية
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الثقافة

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  قــــبــــهــــا:  ــيــــم  نــــســ األديــــــــــــب  تــــكــــريــــم 
الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة نــــــــظــــــــمــــــــت حـــــــــفـــــــــل اإلشــــــــــــهــــــــــــار

�لطفل  ومركز  جنني،  مدينة  يف  �لفل�سطينية  �لثقافة  وز�رة  نظمت   
�لرند« لالأديب  بقعة  �الأدبية »�سطور على  �إ�سهار �ملجموعة  �لثقايف، حفل 

ن�سيم قبها.
و�ألقيت خالل حفل �الإ�سهار كلمات ملديرة وز�رة �لثقافة �أمل �لغز�ل، 
عبد  طوبا�س  ثقافة  ومدير  �سالح،  �أبو  ه�سام  و�ل�ساعر  جنني،  وبلدية 
�ل�سالم عابد، و�الأديب �سائد �أبو عبيد، �لذين �أ�سادو� بدور �الأديب قبها، 
و�لذي يكر�س حياته من �أجل �إعالء �مل�سهد �لثقايف يف �ملحافظة وفل�سطني، 
بالو�قع  �لنهو�س  �أجل  من  �ملتو��سلة  وجهودها  �لثقافة  بوز�رة  وم�سيدين 
�لفل�سطيني  �لثقايف  �مل�سهد  تن�سيط  يف  �ال�ستمر�ر  �ىل  د�عني  �لثقايف، 
ودعم �لكتاب و�ملثقفني، وموؤكدين �أن �ل�سالح �الأقوى لل�سعب هو �لتم�سك 
و�لت�سلح بالثقافة و�لرت�ث. و�أ�سارت غز�ل �ىل �أنه مت تنظيم هذ� �حلفل 
�لثقايف يف  �مل�سهد  �إحياء  �لوز�رة من خالل  و�إ�سرت�تيجية  �سيا�سة  �سمن 

جنني ودعما للكتاب و�الأدباء و�ملثقفني.

و  �ل�سحفيني  �إحتاد  وع�سو  �الأديب  قبها،  ن�سيم  �لكاتب  و��ستعر�س   
ما  �لعرب،  و�ملثقفني  و�الأدباء  �لكتاب  �أوروبا، وجمل�س  �لعرب يف  �لكتاب 
�سعر  ما بني  �أدبيا متنوعا  ن�سا   50 فيها  و�لتي  �الأدبية  ورد يف جمموعته 
�جتماعيا  �لفل�سطيني  �الإن�سان  حياة  عن  يعربن  وخاطرة،  وق�سة  ونرث 
على  �مل�ستمر  وعدو�نه  �الحتالل  ظل  يف  وثقافيا  و�قت�ساديا  و�سيا�سيا 
لهذ�  و�لر�عية  و�لد�عمة  �ملنظمة  �جلهات  �ساكرً�  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 

�لعمل وكافة �لد�عمني.
عن  تعرب  و�لتي  �لعرو�س«  »�سجرة  �الأوىل  رو�يته  قبها  لالأديب  و�سدر 
�نتفا�سة  �ىل  �إ�سافة  باأر�سه،  �لفل�سطيني  وجتذر  �لفل�سطيني  �النتماء 

�الأق�سى عام 2000 حتى بناء جد�ر �ل�سم عام 2004 
وز�رة  من  مقدم  بدرع  قبها  ن�سيم  �لكاتب  تكرمي  مت  �حلفل  نهاية  يف 

�لثقافة وبلدية جنني و�الأدباء، �ساكرين له ب�سمته �لثقافية �لو��سحة.

خاص كل العرب ـ فلسطين
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  كاتبة من تون�س

أ.عربية القضقاضي

تظّل  متعاقبة  �أو  كانت  متز�منة  �سد�ئد  بعّدة  �لعامل  مرور  رغم 
�لعالقات  �ّلذي �سّيق  �مل�ستجّد  �لفايرو�س  �أ�سّدها هذ�  �أزمة كورونا 
�لعدوى  من  �لّتوّقي  ق�سد  �لّتباعد  على  �ملاليني  و�أجرب  �الإن�سانّية 
ومل  �أحّباءها  �الأ�سر  ماليني  جّر�ءه  فقدت  حيث  حلقاتها  وت�سييق 
�لكارثة  هذه  موتاهم  على  �لود�ع  قبل  �إلقاء  حّتى  �لّناجون  ي�ستطع 
�لب�سرّية ورغم �أّن بو�در �نق�ساعها قد الحت معلنة عن �قرت�ب نهاية 
ُيبد ��ستعد�د� للّت�سامح  ومل يتخّل�س من  �أّن �لعامل مل  �إاّل  �لكابو�س 
ميوالت �لقطيعة و�لعنف ولعّل فئة �ل�ّسباب �ّلتي تعترب ركيزة �ملجتمع 
وعنو�ن خال�سه من �لّتخّلف و�لّرجعّية كانت �الأكرث �لتجاًء له وهذ� 
و�لهمجّية،  �لّتخّلف  ع�سور  �إىل  بنا  يعود  ورمّبا  �لّتقّدم  يعرقل  ما 
فلنعد قليال �إىل �لور�ء فنت�ساءل عن جذوره حّتى نقدر على تو�سيفه 

ونقرتح بع�س �حللول ق�سد �حلّد منه �أو رمّبا �لق�ساء عليه.
 �أّما نحن فرنى �أّن �لق�ساء على �لعنف  بات �أمر� �سبه م�ستحيل ما 
د�مت �لعائلة مل تدرك �لوعي بخطورته وباتت م�ستقيلة من �لعملّية 
مبادئه  �لفرد  منها  ينهل  �ّلتي  �الأوىل  �ملدر�سة  �أّنها  رغم  �لرّتبوّية 
�ندماجه يف �حلياة �الجتماعّية  ت�سّهل  باأخالق  ويت�سّبع من خاللها 
فما من طفل يولد �سّرير� �أو م�ستعّد� للعدول عن نو�مي�س �ملجموعة، 
و�إمّنا يكت�سب ذلك جّر�ء ما يعي�سه من �أجو�ء متوّترة تعيق �سالمته 
خ�سو�سّية  على  يحافظون  ال  �الأولياء  بع�س  �أن  ة  خا�سّ �لّنف�سّية 
ماّدي  �آخر  يعقبها  لفظّي  عنف  �إىل  �أحيانا  تتحّول  �ّلتي  خالفاتهم 
�لّتخّل�س  فيحاول  نف�سه  �أعماق  يف  ر��سخة  �لقبيحة  �سوره  تظّل 
حيث  �أّوال  �حلّي  من  �نطالقا  نلحظها  �سوّية  غري  فعل  برّد�ت  منها 
يتكّرر  �ل�ّسيء  ونف�س  �أقر�نهم  مع  �الندماج   يف  �سعوبة  هوؤالء  يجد 
مرتعا  �أ�سبح  حّتى  �ملر�قبة  �إىل  يفتقر  �ّلذي  �ملدر�سّي  �ملحيط  يف 
هذه  عن  �لّتغافل  �لبع�س  حاول  و�إن  �ملخّدر�ت  وجّتار  للمنحرفني 
�مل�ساألة �حلارقة معتربينها من �ملحظور�ت �أو من �مل�سائل �مل�سكوت 

عنها.

ولنكن ق�ساة بع�س �ل�ّسيء مع �لّدولة �ّلتي مل تفر�س �سيادتها على 
�ّلذين  �ملهّم�سني  لفئة  �لّت�سّدي  ق�سد  �لرّتبوّية  موؤ�ّس�ساتها  حميط  
يرتّب�سون باأبنائنا ثّم �إّنها مل ت�سّخر �خلرب�ء النتقاء بر�مج تعليمّية 
هادفة تخرج عن �لّنظرّي وفيها �أبعاد عملّية تر�ّسخ فيهم فعال حّب 
من  تنطلق  �لبد�ية  �أّن  �ل�ّسباب  �سيدرك  عندئذ  به  و�لّتعّلق  �لبلد 
هناك فال يفّر �إىل حلول مت�سّرعة كالهجرة غري �ل�ّسرعّية وي�سبح 
حينئذ �لبقاء يف �لوطن �سرورة وقتّية وكاأّنه ح�سب �آر�ئهم �ل�ّساذجة 
�سّر البّد منه، �سي�سعى �ل�ّسباب �إىل �لّتخّل�س منه وي�ستحيل �لعنف 
و�الإجر�م م�سلكهم حّتي يحني موعد �لهروب منه �إىل �ملجهول، ورمّبا 
قد ن�سوغ بع�س �ملقرتحات �ّلتي ت�ساعدنا يف �حلّد من هذه �لّظاهرة 
�ملدر�سة  حت�سني  يجب  و�أّوال  �سبابنا،  تهّدد  و�أ�سبحت  تنامت  �ّلتي 
هدفها  حتّقق  حّتى  �آمنة  تظّل  �أن  البّد  �ّلتي  �ملر�فئ  �آخر  ب�سفتها 
ة نبذ �لعنف  �الأ�سمى �لقائم على حتقيق �لّتو��سل و�لعي�س معا  وخا�سّ
وال يكون ذلك بن�سر �سعار�ت ف�سفا�سة وهمّية وز�ئفة  و�أمّنا بحلول 
تطبيقّية ناجعة  �أّولها �لعناية دور �ل�ّسباب و�لّريا�سة  و�لّت�سجيع على 

تركيز �أن�سطة تغري �ل�سباب وتتما�سى مع روح �لع�سر.
ماد�م  يتحّقق  لن  هذ�  وكّل  �ل�ّسغل  مو�طن  خلق  من  البّد  �أي�سا 
حيو�تنا  م�سار�ت  لكّل  �الأوىل  �لّنو�ة  �الأ�سرة  د�خل  منعدما  �حلو�ر 
�لّظاهرة،  هذه  حماربة  يف  �الإعالمي  �لّدور  تعزيز  �إىل  باالإ�سافة 
طرق  و�سع  مع  �لّتوّجه،  هذ�  خلدمة  �لدر�مية  �الأعمال  وت�سخري 
و�سائل  وتوفري  �لّدر��سة  عن  �ملبّكر  �النقطاع  من  للحّد  �إجر�ئّية 
�لرّتفيه �ل�ّسليم كّل ذلك من �أجل �إنقاذ �ل�ّسباب فالعنف قد ينطلق 
بني  طاحنة  حروبا  تغدَو  حّتى  تّت�سع  قد  د�ئرته  ولكّن  �الأ�سرة  من 
لعّلنا نظفر بعامل �سوّي ما  �إذن من جتفيف منابعه  �ل�ّسعوب فالبّد 

بعد كورونا. 

أتون العنف يعصف بالّشباب
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الثقافة

إدريس زايدي 

َعـــــــــــــــــــــــــــــَلـــــــــــــــــــــــــــــى ِجـــــــــــــــــــــــــــــــــْســـــــــــــــــــــــــــــــــِر َبـــــــــــــــــــــــــــــــــاِريـــــــــــــــــــــــــــــــــَس
1

ِكي ِقيَل َباِري�ُس حَتْ
َطْب.. َوَهِذي ُ�خْلُ

َهْل �َسُتْحِرُق �أَ�ْسَماَءَنا
مُّ ُ�ْلَعَطا�َسى مِلَاِء ُ�ْلَعَط�ْس َت�سُ
ِذُف �أَْوَر�َق َفاِكَهِة ُ�لتُّوِت َوحَتْ

بِّ ِمْن ُكُتِب ُ�حْلُ
َطْب �أَو ِمْن َنِخيِل ُ�لرُّ

كلُّ �َسْيٍء ُيقاُل ُهَنا، َقْد �أََتاُه ُ�ْلَيِقنْي
كلُّ �َسْيٍء َتَوىلَّ َحَطْب

2

ِكي ِقيَل َباِري�ُس حَتْ
اَءَنا َوَتْغِر�ُس �أَْع�سَ

�ِلَياِت اِبَع َتْلَتِهُم  ُ�لدَّ ِباأَ�سَ
َياِطنِي يِف �ُسوَرِة ُ�ْلِعَنْب ُروؤُو�سًا ُتَناِظُر َطْلَع ُ�ل�سَّ

ِهرَيِة ْم�ُس �أَْهَد�َبَها يِف ُ�لظَّ ُكلََّما َجّفَف ُ�ل�سَّ
ْدِري َنِحيفًا َهاُر ِب�سَ �أَْم�َسى ُ�ْلنَّ

لِّ ِمْثَل ُ�ْلُوُقوِف وُت ِباأُْغِنَيِة ُ�لظِّ مَيُ
ْب.  �َسِهيدً� َعَلى َنَغَماِت ُ�ْلَق�سَ

3

ِكي، ِقيَل َباِري�ُس حَتْ
ْف ٍف يِف ُ�لنَّ�سَ ْنَت�سَ َكاَيُة َثْمَلى مِبُ َوُ�حْلِ

َرْف اِحِبي َوُ�ْن�سَ َقاَلَها �سَ
وؤَ�ُل ي ُ�ل�سُّ َع َعنِّ َوَتَقطَّ

ْف َو�أَْلُف َجَو�ٍب َعَلى �َسَفِتي ُيْقرَتَ
يُد ِتي ُ�ْلرَبِ ْبَح َياأْ ى ُكْنُت �أَْنَتِظُر ُ�ل�سُّ  َويِف َما َم�سَ

ى ِلُبْعِد َبِريٍد َم�سَ
ْطِو ْطَو ِبُاخْلَ �أ�ْسِنُد ُ�خْلَ

ْعِل.. َكْي اَل �أَرى َدَمُه ُ�اْلأَْحَمَر ُ�ْلنَّ
ُب َما َحْوَلَها َطِريحًا ِبَكاأْ�ٍس ُتَخ�سِّ

ُل َلْوُن ُ�مْلََكاِن َيَتَحوَّ
ْب ُة ِعْنَد ُ�ْلَغ�سَ ْه�َسُة ُ�مْلُْنت�ِسيَّ َكَما ُ�لدَّ

4  
اَل َتَخْف..

َيُقوُل ُ�ْلَعَناِكُب ِلْلَبْيِت
َماُن ِتي ُ�لزَّ �َسَياأْ

َجْر َوَياأِْتي ُ�مْلََدى َبْعَد َحْجِر ُ�حْلَ
لَِّة اِئُروَن َعَلى ُ�لتَّ ُ�حْلَ
نِي اِئُلوُن َعِن ُ�لطِّ ُ�ل�سَّ

َو�ِرِع ْذِن ُ�ل�َسّ ُ�ْلَهاِم�ُسوَن ِباأُ
َكاَرى �ِكُعوَن اِلأُْغِنَيٍة َغَدَرْت ِبُال�سَّ َوُ�ْلرَّ

ِذيَن �أََرى َهوؤُاَلء ُ�لَّ

ى َ َت ُ�لرثَّ يِف َعَباَءِتِهْم َي�ْسَتِغيُثوَن حَتْ
 َفَمَتى ُيْبَعُثوْن

اِحَبِي ُ�ْلَقرْبِ َيُقوُل ُ�لّنِدمُي ِل�سَ
�أَْحَبْبُتَها َفُاْن�َسَطْرُت
ِفَي ُكالًّ َوَكاَنْت ِلِن�سْ
َوِع�ْسقًا َبِعيدً� َوَدالًّ

ْدِرَها ُكْنُت �َسْكاًل َعَلى �سَ
َعَر�ِء َكَخِريَطِة ُحْزٍن ِبَقاِئَمِة �ل�سُّ

َمَر�ِء يَدِة ِلاْلأُ ِل َبْيِت ُ�ْلَق�سِ َو�أَوَّ
َرْب ِبَلْوِن ُ�مْلََحاِر َوَبْحِر ُ�لطَّ

5

وَرُة َوْجِهي ِهَي �سُ
َخٌة ِبُامْلَِد�ِد َكَجْوِف ُ�لَلَّيايِل  مَّ  ُم�سَ
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ُرُه ُ�الأُْغِنَياُت اَء حَتا�سِ َوَما َحْوَلُه �إِْن �أَ�سَ
ُهْب. ُمَها ِبُال�سُّ َتاُل �أَجْنُ َوحَتْ

6

ِكي ِقيَل َباِري�ُس حَتْ
َوُتْطِفُئ �أَْنَو�َرَها

يَحُة َهِذِه ُ�للَّْيَلُة ُ�مْلُ�ْسرَتِ
يِف َهِذِه ُ�للَّْحَظِة ُ�مْلُ�ْسَتَباَحْه

َتُه، ا�سَ يُف َر�سَ ُب َنْحِوي ُ�مْلُ�سِ وِّ ُي�سَ
يُب ُ�مْلََر�َيا ُي�سِ

َوَي�ْسُقُط ِفيَها َقِتياًل  
َظاَيا َف َخْلَف ُ�ل�سَّ �سْ َفاَل َيِجُد ُ�لنِّ

َمِة �ْلِعْطِر رُة َخْلَف َعا�سِ يَفُة َوُ�مْلَُتَنكِّ َتُقوُل ُ�مْلُ�سِ
ُم ُ�اْلأَْنِبَياِء ِطيَئُة ُمْعَت�سَ ِتْلَك ُ�خْلَ

ْدُعو َلُهْم َوَيْدُعوَن يِل �َساأَ
َو�أَْقَر�أُ ِمْن �ُسوَرِة �هلِل �أُْخَرى
َماِء ِبَوْجِهي ُد َوْجَه ُ�ل�سَّ مِّ �أُ�سَ

َفاأُْحِرَق ُكلَّ ُ�ْلُكُتْب.. 
7

ا �أَتاَها ُ�مْلََخا�ُس َفَلمَّ
َوِقيَل ِلَباِري�َس َما ِقيْل

َماَو�ِت َوُ�اْلأَْر�َس ُت ُ�ل�سَّ َعرَبْ
ُغُر ِحينًا َتْكرُبُ َعْيِني َوَت�سْ

ي ِلَتْحِكي َوَعنِّ
 َفَتْدَفُع ُتْهَمَتَها �َسْطَر �أُوىَل
َوُكْنُت ُحَياَل ُ�مْلََعاِبِر َوْحِدي

ي َفاَل �َسْيَء ُيْجِدي �أُ�َسمِّ
َك ُ�هلّلُ ُح�ْسَنى َو�أَ�ْسَماوؤُ

َك ِلْلُمْتَعِبنَي... َفُتْمَنى َو�أَْر�سُ
َعاُء َحِقيَبَة ِطيِني َوَكاَن ُ�لدُّ

ِل َعاِبٍر �َسْكَلُه يِف ُ�ْلَعِجنِي، َو�َسْكاًل اِلأَوَّ
َفُيوِرُق َماٌء َمِهنٌي

ْر�ِس، َعَلى �َسَجِر ُ�اْلأَ
َيْنُحُت َكاأْ�َس َلِهيٍب

ِبيِب َوَكاَن ُ�ْلُبَكاُء ِبَرْجِع ُ�حْلَ

اَدَثًة َبنْيَ َقْو�َسنْيِ حُمَ
اَلَلِة َهْل َكاَن َوْقُف ُ�ل�سُّ

ي ِلْلَغاَية(  )�ِسرِّ
َو�ِرِع َقاِت ُ�ل�سَّ َعَلى ُمْل�سَ
َيْحِمُلَها ُ�ملُْن�َساآُت َعِجيبًا

َوَياأُْكُل ِمْن ر�أْ�ِسَي َناُب ُ�ْلُغَر�ِب
وياأُكُل ِمْنُه ُ�ْلَعَجْب ...؟

8

َعَر�َء َج ُ�ل�سُّ �أََهَذ� ُ�لَِّذي َهيَّ
ُة ُ�مْلُتَعِبنَي َيُقوُلوَن َباِري�ُس ِ�ْمَر�أَ

يَدِة َكَما ُ�مْلَْوُت ِج�ْسُر ُ�ْلَق�سِ
وَرَتَها، ِكي اِلأَْحَفاِد َمْرمَيَ �سُ حَتْ

َفاِت ي ُ�ل�سِّ َوَت�ْسِرُق ِمنِّ
َعاُء َفَكاَن ُ�لدُّ
َخاُء َوَكاَن ُ�لرَّ
َو�ُء َوَكاَن ُ�خْلَ

َوُكلٌّ َلُه يِف ُ�ْلَهَو�ِء �َسَقاْء
َثاُل َمْرمَيَ ِلْلُفَقَر�ِء َومِتْ

ُهُم ُ�ْلُفَقَر�ُء
َماْل وَن ِريَح ُ�ْلَيِمنِي َوِريَح ُ�ل�سِّ َيُجرُّ

َفَياأَْبى َرِحيُل ُ�مْلََكاِن
َباْل َ َفْوَق ُ�جْلِ ِباأَْن َيَتَجربَّ

َماِن، َوَقْبَل ُ�لزَّ
 َيِجيُء ُ�مْلََجاُز ُ�مْلَُحاْل
ِقيَقِة ُر َوْجَه ُ�حْلَ ُيَكوِّ

ُنوِب َوَنرْبِ ُ�مْلَِثاْل  يِف َفْل�َسَفاِت ُ�جْلَ
َكَما ُ�مْلَاُء ِكْذَبٌة

�َسَر�ُت ُ�ْلَبِعيَدُة يِف ُ�ْلَكِلَماِت َقاَلَها ُ�لنَّ
ي ِو�َساَم ُجُنوِن �اْلأَدْب، ُتوؤَدِّ

ْوَلِة« َوَقاِئُم« �َسْيِف ُ�لدَّ
ِدٌئ يِف َيِدي  �سَ

َيْقَتِفي َعَرَباِت ُ�ْلَعَرْب..

من هنا وهناك

�ملقرتنة  �الخــالقــّيــة  �لف�سائل  ��سمى  �خلــري 
بعطاء �الن�سان �ملرغوبة، كالعدل و�لف�سل وكّل ما 
»�إَِر�َدُة  كّفة  فيها  ترجح  معادلة  وهو  �لنا�س،  ينفع 
�َسِن َمَع  �َسِن َمَع �ْلُقْدَرِة َعَلى �ْلَقِبيِح، َوِفْعُل �حْلَ �حْلَ

�ْلُقْدَرِة َعَلى �ْلَقِبيِح«. 
فقد  مرتبطا،  �أو  مطلقا  �خلــري  كــان  �سو�ء  و 
�خلري  من  نوع  وجود  �لّتطوري  �لّنف�س  علم  �ثبت 
�لفطري �و �ال�ستعد�د �لفطري للخري يكون للبيئة 
�الوىل �لتي ن�ساأ فيها �الن�سان و�لّتهذيب �ملجتمعي 
هذ�  على  �ملبا�سر  �لــتــاأثــري  لها  �لّتعليم  وطـــرق 

�ال�ستعد�د �لفطري و تنمّية ماهية �خلري د�خله. 
�أي�سا،  �الف�سل  �الختيار  هو  باخلري  يق�سد 
�لذي يعود بالفائدة و�ل�سعادة على عدد �كرب من 
عن  ناجت  جمتمعّي  وبناء  ناجح  عمل  فكل  �لّنا�س. 
�ختيار �سائب يحدد مدى �خلري �الأخالقي �لكامن 
يقوم  للخري،  و��سمل  �هــّم  �آخــر  �جتــاه  وهــو  فيه. 
على �جلدوى و�ملنفعة �لعامة، وهدفا لكل �عمالنا 

و�سّمام �خليار �الأف�سل. 
�الن�سان �خلرّي ينت�سر د�ئما لكّل ما هو عادل 
لالآخرين  وحّب  �يثار  على  تنّم  �سلوكّيات  ويظهر 
ت�سنع  جــديــدة  وفــر�ــس  �أمــل  مينح  وباختيار�ته 
نقية  �إن�سانية  بــدو�فــع  حوله  من  حياة  يف  �لفرق 
على  قائم  �قوى  نتاجا خليار  عندها  يكون �خلري 
�ملنفعة �جلماعّية يف تقرير �مل�سري �لو�حد، ولعّل 
�الختيار  حتديد  يف  �خلــري  لهذ�  �متحان  ��سعب 

�الف�سل هي مو��سم �النتخابات!...

أ. سناء جاءباهلل

  خبرية يف الأحياء الّدقيقة و الوبائّيات 
اجلزيئّية

الخير منهجا وسياسًة!
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الثقافة

ِمْن على َتّلِة قلبي 

عنَد نهايِة كّل يوٍم 
وبعَد �أن تناَم �ملقاديُر

وتخلَد �لهموُم قرَب �ج�ساد َمْن حُتّب
�أكون �أنا قد �كملُت زينَتي 

�نتظُر �ل�سيطاَن يحملُني بنَي ذر�عيِه 
يهدهُدين وينظُر �يل باعنٍي بي�ساَء

منتزعًا بوبويِه �ال�سودين..
ِمْن على تلةِ  قلبي

�رى �سنو�تي مْن بنِي �لق�سباِن 
تتدحرج بني قدمَيّ 

وهي تتكي على حجارِة ��سو�ِر �حلروِب 
وظلي يلهُث ويهروُل بعيدً� 

هاربًا بقمي�سِ تو�مي �ملقتوِل 
�يامي ت�سطرُب فوَق �سفحِة �ملاِء،

دو�يَر للن�سياِن.. 
كّلما �لقيُت حجَر �لفرحِة، �حُللم،

تاكلت خرز�ُت عقدي 

نيسان سليم رأفت

.. �ال و�حدة و�سعُتها بنَي عينَيّ
 �لوقُت تاخَر،

لكَنّ عقارَب �ل�ساعِة م�سغولة 
مبخا�ِس عقرٍب جديٍد 

الَنّ زمنًا و�حدً� ال يكفيني
�لكلماُت تغادُرين!!
 ت�سرُي �ىل �لور�ِء

 بقدٍم و�حدٍة تعرُج �ىل �فو�ِه �حلمقى
 قبل �ن تودي بحياِة �حلاملني. 

وها �نا �جل�ُس وحدي يف مكاٍن مهجوٍر
 فارٍغ، كما قلبي..

�حاول �ْن �ح�سَب عدَد �لذيَن �
حببُتهم 
وماتو�!!

لكنني ال ��ستطيع �لعَدّ ال%يَنّ 
ق�سمُت ��سابعي كُلّها..

بِح بعدما ر�أيُت جنمَة �ل�سّ
 وهي تاخذهم �لو�حَد تلَو �الخِر

 حتى �لذيَن خباتهم..
 ت�ساقطو�

من معطفي!!
�غم�سو� عيوَنكم بعَد كِلّ فجٍر

 و�غلقو� �لنو�فَذ
 حتى ال تاخذ جنمُة �ل�سبِح �حدً�

 مْن �حبتكم!!

للُحِب زقزقتان

للُحِب زقزقتان 
و�ألعاب نارية تتاأنى 

و�سظايا عنفو�ن 
ياأتي مع كل نَف�ٍس �سباحي 

ُي�سرع �أبو�به �ملائية
حتى يدخل �ملوؤمنون به  

دون ترجمة حروف �ال�ستئذ�ن
على قمم جبال �حُلِب َحٌب 

من �سخاء ع�سفورين
يدينان الأج�ساد �لتاريخ 

ونو�مي�س �الأكو�ن.. 
و�إمتنان ف�سيح 

من ن�سيد غيمتني ال يتو�ريان
ودرو�س حبلى من �ع�سا�س �لولد�ن  

�لذين يركبون ن�سائم �حلياة �ملرت�ق�سة
بدقة كخيط يف �إبرة 

وكما تطلع بغتة 
�سم�س ُمعاَتبة

من ثوب �أمها �ملجهولة 
يف توقيتها �ملطبوع على قالئد �لزمان 

وخلف كل ن�سمة مرحة 
من �لن�سائم �ملتحورة

وفاء ال م�سروط 
جلناح يكرب مع مرور �الأيام

يرتك ب�سع ري�سات بالية
يف حلبات �الأحد�ث �ملتتالية 

ويعدها بنجاح �ساحق 
�سبيه بخر�فات �الأوطان �لعابرة

مهما تعددت خ�سار�ت �لكائنات 
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ماذا لو قلُت أحبك؟!!
إيمان الشافعي

عربٌي حريف
وِبد�ئٌي معتقدي

خارَج هذ� �لوطِن �لعربي
تعرُف ماذ� لو قلُت �حبْك

�سنوحُد تلَك �المْة
وتزوُل �لغمْة

�ستعوُد للبناِن �لرق�سُة بالدبكِة
بني مر�ِثْي فريوَز
و �سجري�ِت �الرِز

ولالأحز�ن �ل�سوريْة 
تزحُف �سم�ُس �لعائِد من ليٍل

كي تفتَح بو�باِت �حُللْم

بينا ي�سطُف �لبناوؤوَن هناَك مب�سجدنا 
�الأق�سى

ال خوَف يوؤجُل نب�سًا
ال �سوَت ر�سا�ٍس يغلُق باَب �حلرية

قالو� �ستنوء �الأر�ُس بنا �الأر�س
�إْن قلنا لعر�ٍق هيا

بغد�ُد �سُتكمًل ريعاَن �جلرِح
فكيف تغرُد فوَق نخيِل �لليِل

�الأبدية

يف م�سَر هنا
نادى ثو�ُر �لقرِن �لع�سريْن

قالو� لن تاأكَلنا �الأقد�ُر باأر�ِس كناَنِتَنا يا 
عدماَء �لوطنيْة 

نحن هنا حم�س ع�سافرٍي ت�سدو
�أما �أنتم فاأرقتم دمنا يف  �لربية

يا خرطوم �أجيبي
�أيُّ حدوٍد توقُف هذ� �خلطْو؟

متى �أ�ستاُق �سالما بيدي
ال ببطاقة حتقيق �ل�سخ�سية

�ألِغي كلَّ حدوِدِك  �سيدتي
تائهٌة �أ�سعاري عنَد دروِب مفارقنا

ون�سيِج �للغة �لعربية

ماذ� لو قلُت �أحبْك؟!
�سنعيُد خر�ئَط عاملنا

ونرتُب تاريَخ �الأر�ِس ُهنا
�أرجوْك

�أنا ل�ست هنا
�أ�سمعني �أغنية. 

سيرين الزوش 

ومهما �سغطت رياح �ل�سحاري 
على حركات مل�ساء..
يف �لع�سب �ملتباري 

للُحِب زقزقتان 
فكيف ُي�َسّيد عمود �ل�سمت

وُيَر�سخ بر�يته 
على �أر�س �لرنني �ملتناغم 

مع خو�لج �لروح �لثملة 
و�أركانها �لفردو�سية �ملتنعمة 

�ملوؤ�س�سة لق�سور �لِعد�ء
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الضحُك دواء وعالج مجاني د.لطيفة محمد حسيب القاضي

  كاتبة من فل�شطني

الثقافة

وم��زاِج��ن��ا،  نتعر�ُس  �شحتنا  على  ق��وي  تاأثري  واأ�شدقائنا  ملعارفنا  اإن 
ملواقف  نتعر�ُس  واأحيانا  مفرحة  واأخ��رى  حمزنة  خمتلفة  ملواقف  يومياً 
واملنغ�شات  امل�شاكل  نعي�س يف ع�شر كرت فيه  بب�شاطة  اأ�شتفزازية. نحن 

وكل هذا وذاك يوؤثر �شلبا على �شحِتنا اجل�شدية والنف�شية. 
 ل جرم على م�شتوى اجللو�ِس اأمام التلفاز وم�شاهدة الأخبار احلزينة 
نحتاج  جميُعنا  مبا�شر.  ب�شكل  واأع�����ش��اب��ن��ا  نف�شيتنا  على  ت��وؤث��ر  وامل��وؤمل��ة 
للجلو�س مع من نحب ونعي�س معهم حلظاِت الفرح وال�شعادة واملرح لكي 

ن�شحك معهم من كل القلب. 
 اإن لل�شحك العديد من الفوائد ل بد وحتما من معرفُتها لكي نتعلم 

كيف ن�شحك  ومن فوائد ال�شحك الآتي: 
 � عندما ن�شحك يفرز اجل�شم هرمون الأندرفني وهو هرمون ال�شعادة  
اجل�شد  واآلم  وال�شعف  وال��ت��وت��ر  والإك��ت��ئ��اب  احل���زن  على  يق�شي   ال���ذي 

فحارب اأي فكرة �شلبية.  
 � ال�شحك يقوي جهاز املناعة عندما نتعر�ُس للقلق واخلوف والتوتر 
ُعَف و ن�شاب بالعديد من المرا�س وعلميا اثبتت  فاإن اجلهاز املناعي َي�شْ
املناعة  تقوية  على  ت�شاعد  م�شاّدة  اأج�شام  يفرز  ال�شحك  ب��اأن  الدرا�شات 

فيعمل جهاُزها  بقوة ويدافع عن اجل�شم �شد اأي مر�س. 
ي������ح������رُق   �
ال�������������ش������ح������ك 
ال�����������ش�����ع�����رات 
احل�����راري�����ة 
يف ج�شم 

الإن�شان ويحمي القلب من الأمرا�س ويقلل الإ�شابة مبر�س �شغط الدم 
ويح�شن ال�شحك وظائف القلب وكل وظائف اجل�شم. 

 � ال�شحُك ي�شّبب لنا ال�شعادة وال�شرتخاء فهو يعالج ا�شطرابات النوم 
وي�شاعُد على التفكري باإيجابية ويح�شن من الوظائف الإدراكية. 

اإىل  وعندما حتول موقف جاد  اأك��ر  بنف�شك  تثق  ال�شحك  يجعلك   �
ظل  يف  النف�شي   التوتر  عليك  يقلل  �شوف  ه��ذا  وم��رح  م�شحك  موقف 
اأي  الف�شل ويق�شي على  التي نواجهها، فال�شحك يخل�شنا من  م�شاكلنا 

توتر. 
 

 ومن هنا يجدر بنا اأن نعرف كيف ميكننا اأن نعالج انف�شنا بال�شحك: 
 � »البت�شامة يف وجه اأخيك �شدقة« ابت�شم يف وجه اهلك واأ�شدقائك، 

ابت�شم لأن البت�شامة هبة. 
� اأ�شكر اهلل على كل ما اأعطاك، عدد نعم اهلل عليك وا�شحك من قلبك. 
اأ�شخا�س  وايجابيني،  مريحني  واأ���ش��دق��اء  باأ�شخا�س  نف�شك  اأح��ط   � 

ن�شحك معهم براحة. 
 � اإبحث عن الفر�س لكي ت�شحك واإن مل جتدها اإخلقها بنف�شك. 

 � حاول اأن تغازل حظك بالتوكل على اهلل ومن هنا �شوف تالحظ باأن 
حظك ا�شبح موفق و�شعيد. 

 � غري نظرتك للحياة وامل�شاكل واجعلها اإيجابية، كن اإيجابي.  
فاحلياة  ي�شعدك  ما  كل  عن  وابحث  حياتك  يف  النمطية  عن  تخلى   � 

لغز كبري. 
�شعادتك  واأب��ح��ث عن  فيها  ما  بكل  واحل��ي��اة  نف�شك  تعلم كيف حتب   � 

وحدد اأهداف لنف�شك. 
 � تعلم �شيء جديد يف حياتك٠  

ال�شعادة اإختيار فليكن اختيارك ال�شعادة لنف�شك وملن حولك.
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و�لــدرجــات  �الأ�ــســكــال  �ملختلفة  �ــســوره  الآخـــر يف  ــرد  ف مــن  �لــوعــي  يختلف 
وعي  �أو..�أو..�أو  ثقايف  �و  �جتماعي  �و  �سيا�سي  وعي  عن  فنتحدث  و�الإجتاهات، 
ترتبط  عديدة  عو�مل  تكوينه  يف  تتحكم  �ملــجــاالت  خمتلف  بني  يجمع  �سامل 
وبيئة  �خلارجي  و�ملحيط  �الأفر�د  وثقافة  و�لقر�ء�ت  و�لفكري  �لعلمي  بامل�ستوى 
من  جملة  ومعها  تعد�دها،  ميكن  ال  �لتي  �خلارجية  �ملوؤثر�ت  وخمتلف  �الن�سان 
�سخ�سيته  وتكوين  للفرد  �لنف�سي  �ملعا�س  من  تنبع  �لتي  �ل�سايكولوجية  �لعو�مل 
وذكائه �لعاطفي. ويعد �لذكاء �لعاطفي هو �أكرث مهار�ت �لوعي �لعاطفي �أهمية 
الأنه يجمع بني �لعاطفة و�لتفكري يف معادلة ريا�سية تربز تفعيل �لقدر�ت �لذهنية 
من خالل �مل�ساعر و��سقاطها على خمتلف �لق�سايا. فعندما يكون �الإن�سان و�عيا 
بذ�ته وباإنفعالته ومدركا لها �سيقوم بت�سيريها وفق ��سرت�تيجية �سلوكية حمكمة 
�لوعي  منافذ  عرب  �لعقل  ــدر�ت  وق �لوعي  من  عالية  بدرجة  يتمتع  بذلك  وهــو 
�إدر�ك  �لعاطفي فيكون  �أن يتحكم يف توجيهها وحتديدها بذكائه  �لتي ي�ستطيع 
�الن�سان،  خطر  يكمن  �ملربط  هذ�  يف  وهنا  عاليا،  �ملختلفة  و�لق�سايا  �حلقائق 
خطر �ل�سيا�سي �أو خطر �لباحث �و خطر �ملثقف ح�سب �ملوقع �لذي يوظف فيه 
ب�سكل  توظيفه  على  �خلارجي  �لعامل  ي�ساعده  وهل  يوظفه  وكيف  وعيه  �لفرد 

�يجابي �و ينحرف يف منعرجات وطرق �جتنابية قد ال تو�سل �إىل �لهدف؟
نلم�سها  ويتج�سد هذ� يف مناذج ووقائع نعاي�سها با�ستمر�ر يف يومياتنا، قد 
�و  �الأزمــات،  �لبلد ويدخله يف دو�مة من  يوؤثر على مكت�سبات  �سيا�سي  يف ف�ساد 
موؤ�س�سته  م�سار  يك�سر  �أو  �لب�سري  �ملورد  يفتت  �إد�ري  م�سوؤول  ف�ساد  نالم�سه يف 
وينزلها �إىل دركات �سفلى، �أما �أب�سع �ل�سور فتلك �لتي نالم�سها يف �سلوك �ملثقف 
�مل�سارب  �ختالف  على  �ملجتمعات  من  جمتمع  كل  يف  �لنخبة  نــو�ة  يعترب  �لــذي 
و�الأديان و�لتوجهات، وهنا يزد�د �خلطر يف منعرج �أمو�جه وتيار�ته عاتية، فرنى 
�ن�سحاب �ملثقف من �مل�سهد و�ال�ستغناء عن دوره يف �لتاأثري و�لتغيري كاأن �أحو�ل 
�أو جنده يدخل يف �سر�عات جوفاء ال ت�سمن وال  �أو تعنيه،  �الأمة مل تعد حتركه 
�لو�سوليون و�لطفيليات  �لوعي  لينفذ من معابر  تغني، فيدير رحى ف�ساد فتاك 
ويقتات �جلميع على �جلميع لي�ستمر خارج د�ئرة �الأفكار �لتي لفظتهم ومل تت�سع 

�سوى للوعي �لفا�سد.

الوعي الفاسد

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

بَُّتَك.. َعلَى َقْدِر َجماِل َقْلِبَك... َتاأْتي حَمَ
َوَعلَى َقْدِر طيَبِتَك... َتاأْتيَك اأَْجَمُل الأُْمِنياِت..

طالقاً...  اأُْمِنياٌت ِمْن اأُنا�ٍس َتْعِرْفُهْم َجيِّداً... َواآَخروَن َقْد ل َيْعِرفوَنَك اإِ
َوَلِكنَُّهْم َقْد َيْلَم�شوَن ِدْفَء َقْلِبَك... َفَت�ْشُكُن اأَْنَت ِبَذِلَك ُقلوَبُهْم..

َفَمْن ِمنَّا ُيِحبُّ اأَْن َيْقُطَن َمكاناً باِرداً... اأَْو اأَْن ُي�ْشِكَن َقْلُبُه َقْلباً جاِمداً..
ْحَمَة... ل َبْل  ْن ُهْم ل َيْعِرفوَن الرَّ َوِمْن ِمنَّا َيَودُّ اأَْن َيكوَن ِبالُقْرِب ِمَّ

َول َت�ْشُكُن ُقلوَبُهْم اإِلَّ الَق�ْشَوة..
اأَْن  ِم��ْن  ِبَكثرٍي  ��ُر  ْق�����شَ اأَ َفاحَلياُة   ... اخَل���رْيِ ِل��ُك��لِّ  َم�ْشَكناً  َقْلَبَك  اإِْج��َع��ْل 

�شيها يف اللَّْوِم والِعتاِب.. ُنْ
َنْعنيِهْم  َن��ُع��ْد  مَلْ  ِب��اأُن��ا���ٍس...  ِبالتَّفكرِي  ُن�شيُعها  ْن  اأَ ِم��ْن  ��ُر  اأَْق�����شَ َوِه���َي 

ا ما َعَنْينا َلُهْم �َشْيئاً َعلى الإِْطالِق... َوُمْنُذ الِبداَية.. ِب�َشْيٍء... اأَْو ُرمبَّ
�شي  مَتْ َوَل  ِبَحَجٍر...  َ ُخطاَك  َفَتَتَعرَّ َكثرياً...  اخَلْلِف  اإِىل  َتْلَتِفْت  ل 

ُقُدماً... َحاِماًل يف َقْلِبَك النََّدم..
بِّيِنِه.. اِحِبِه... َوَقْد ُيْعميِه َعْن حُمِ َفالنََّدُم ُيْثِقُل َقْلَب �شَ

َل ِمَن الآَخريَن اأَْن ُي�شاحِموَنَك... َفلَْي�َس  ْن َتَتاأَمَّ �َشاِمْح َنْف�َشَك... َقْبَل اأَ
ْغلَى ِمَن احَلياِة َعلى ماِلِكها.. اِحِبها... َوَلْي�َس ِباأَ وِح َعلى �شَ ِباأََعزِّ ِمَن الرُّ

ِلَنْف�ِشَك...  لَّ  اإِ �َشعاَدِتَك  ِمْفتاَح  ُت�ْشِلْم  َوَل  ِبَنْف�ِشَك...  َحياَتَك  َفاْمُلْك 
َقْد  ِبالأَْم�ِس...  اأََحبََّك  َوَمْن  َغداً...  َيْخِذُلَك  َقْد  الَيْوَم...  ْنَتُه  اأَمَّ َمْن  َفاإِنَّ 

َي�ْشَتفيُق ِمْن َنْوِمِه َعلى ُحبٍّ اآَخٍر..
ُخِلَقْت  َنْف�ٍس  ُكلُّ  َوَلْي�َس  احَل��ي��اِة...  َه��ِذِه  يف  ِلاْلأَْقِوياِء  اإِلَّ  الثَّباُت  َفما 

َتِلكوَنها.. ْن مَيْ َة... َفُكْن اأَْنَت ِمَّ ِلَتْمَتِلَك الُقوَّ
باِدْر... َفِباملُباَدَرِة ُجْراأٌَة...  َكما َوفيها اإِي�شاٌح ِلاْلأُموِر..

ْن َيَرْوَن يف املُباَدَرِة ُمالَحَقة...  َوَلِكْن اإِْعلَْم اأَْي�شاً... ِباأَنَّ ُهناَك اأُنا�ٌس ِمَّ
َول َيَرْوَن ِبها ِباأَنََّك َتْهَتمُّ ِبِهْم َوِباأَْمِرِهْم... َبْل َوَيْزداُد ِبَذِلَك ُغروُرُهم..

َيَقعوَن  َمْن  ُكُرٌ  ْن�شاٍن...َفُهْم  ِباإِ ا�ْشَتْحَكَم  ما  اإِذا  الُغروَر...  اأَْب�َشَع  َوما 
َفري�َشًة ِل�ِشباِكِه..

َوَكما َوَرَد يف اإِجْنيِل لوقا 11:14
ُع َنْف�َشُه َيْرَتِفُع« ُع َوَمْن َي�شَ »لأَنَّ ُكلَّ َمْن َيْرَفُع َنْف�َشُه َيتَّ�شِ

د.ريتا عيسى األيوب

بًا َوْلَتْجَتِنْب الُغروَر ُكْن َطيِّ
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الثقافة

الفرحة املنقو�شة
وما ز�ل نغم �حلو�ر ي�سدو، لقد �تفقتا �لكنبة �خل�سبية و�جلال�سة 
عليها �أن كالهما �سيعزفان �سويا حلنا على �وتار �مل�ساعر وناي �لقلوب 
كال بلغته، فتعالو� معا نرى ونن�ست �إىل حو�رهما �لغنائي، وعزفهما 
معا �سيمفونية مو�سيقية ت�سدح يف �سماء هذ� �لفر�غ �ملكاين ب�سكونه 

�ل�سرمدي �لالمتناهي 
اجلال�شة على الكنبة:

ج�سدي  و�نهكك  �سديقتي  عليك  �ثاقلت  هل  حدثيني،  يل  قويل 
خو�طري  باإع�سار  �رهقك  الزلت  هل  �ل�سئ،  بع�س  �ملرهق  �ملتعب 

وروحي �ل�ساردة �ملحلقة �لطائرة. 
الكنبة اخل�شبية:

م�سندي  حافة  على  تتكئ  �أن  مبجرد  �تذمر  �أن  يل  فكيف  ال،  ال 
�أرى  مايل  لكن  و�لــروح،  �لقلب  حنايا  يف  فاإنت  قليال،  وت�سرتيحي 
و�الإم�ساك  �ال�ستباك  على  ملحة  حمر�سة  نظرة  عيناك  يف  و�رقــب 
�ملحرية  و�ملعاين  �لكلمات  من  نهر  �أعماق  يف  �لغو�س  بذلة  بتالبيب 
�سيدتي  بك  �أمل  �لذي  فما  �أخرى،  �أحيانا  و�ملت�ساءلة  �أحيانا،  �ملقلقة 

�ملحلقة؟
اجلال�شة على الكنبة:

لبني  دومــا  �ملحري  �البـــدي  �لفل�سفي  و�لــ�ــســوؤ�ل  �ال�ستف�سار  �نــه 
�سروقها  ثنايا  ويف  �أحيانا  ت�سرق  �لفرحة!!  هي  منقو�سة  �الإن�سان، 
تتالأالأ وتتالأالأ كنور وهاج، ثم ما تلبث �أن تغرب وتغيب بعيد� بعيد�!! 
بع�س وقت  لو  وتبقى  �أن متكث  لها  تتو�سل  بل  وتهرول خلفها،  تلهث 
من �لزمن ولكن هيهات هيهات، فقويل يل هل هي �سمة �حلياة؟ �م 

�سمة نفو�س لطاملا مل تع ما منحه �هلل �إياها، ت�سعر �أبدً� �أن �لفرحة 
منقو�سة!! �أم ماذ�!!؟ هال �فرغي ما يف جعبتك �سديقتي �أخربيني 
ومعانيها  �لكلمات  نهر  �أعماق  يف  �أي�سا  �أنــت  عائمة  �م  �فيديني، 

�ملحرية؟
الكنبة اخل�شبية:

�سيدتي وهل هناك فرحة كاملة مكتملة!! �إنه نامو�س �لكون، يهبك 
عذب،  ناي  ب�سوت  حلنا  قلبك  فيعزف  بها،  ت�سعدي  فرحة  �خلالق 
هو�ء  ون�سمة  �ليا�سمني  روحك عطر  تتنف�س  يرق�س ج�سدك طربا، 
يف ليل �سيفى، ت�سدو وتغرد كع�سفور يف �سماء �لكون، ت�ساب بحالة 
من �لن�سيان �ملتعمد، تخبئها يف �سويد�ء قلبك، تعتاد عليها. ثم تغفو 
ر�جيا  �حلانية،  �لفرحة  و�سادة  على  برفق  ر�أ�سك  وت�سند  عيناك 
من �هلل �لعلى �لقدير �أن مينحك �ملزيد و�ملزيد، فيا لها من �سورة 
على  وت�ستيقظ  ت�سحو  بغتة  ثم  �ملكان.  يف  عطر�  تفوح  بديعة  فنية 
نور خمزون يف خبايا  وم�سات من  �سوي  �لال�سئ!!  �لال�سيء!! حقا 
�إليه من وقت الآخر« وو�قع �آخر  عقلك ومكنون قلبك وروحك »حتن 
حتى  عليه،  كنت  ما  بنعم  �جل�سام  �أحد�ثه  خالل  من  تدرك  مغاير 
�أفر�ح  �لقدر قد يخبئ يف جعبته  �أن  �إال  و�إن كانت فرحة منقو�سة. 

�أخرى �آتية. 
اجلال�شة على الكنبة:

ونفحاته  وعطاياه  كرمه  يف  ونطمح  نطمع  بل  كثري�،  �هلل  نحمد 
بني  نحن  لــنــدرك  �لب�سرية،  نــور  ومينحنا  يهبنا  �أن  �لالنهائية، 
�الإن�سان �ن �لفرحة لي�ست منقو�سة، بل هي فرحة كاملة مكتملة يف 

معناها �حلقيقي ومغز�ها �لعميق. فهال تاأتي �إلينا على عجل؟
  

 أ.سميرة داود

َحِديث الَكَنَبة.. درب من الخيال

كاتبة من م�شر
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عندما ياأتي طفل �إىل هذ� �لعامل فهو يرى �لعامل بقلبه؛ �أما 
دماغه فيكون فارغا و ملكة �لعقل تتكون عن طريق �لتعليم و 
خا�سة بتنمية مهارة �لفكر و �لتخيل؛ و يف ظل منظومة تعليمية 
مع  �لتعامل  يف  �خلربة  لديهم  لي�س  �أبوين  �أو  فا�سلة  وتربوية 
�إىل  يقوده  م�سطرب  قلب  و  م�سو�س  بعقل  ف�سيكرب  �الأطفال؛ 
�لذين  فاالأطفال  لذلك  �لنف�سية؛  �الأمــر��ــس  �أحــد  �أو  �لف�سل 
�أظفارهم  نعومة  منذ  �لكتب  ي�سادقون  و  �لــقــر�ءة  يتعلمون 
�أنهم  بحيث  �حلتمية  �لنتيجة  هذه  من  �أنف�سهم  ينقذون  فهم 
��ستهتار  �أو  و�لــرتبــويــة  �لدر��سية  �ملنظومة  ف�سل  يعو�سون 
�الأبوين، بالتعلم �ل�سخ�سي و �لنجاة من �لف�سل باإتخاد طريق 
تعليمي ذ�تي بف�سل �لكتب ويتعاملون مع �حلالة بذكاء و جتربة 

و نظرة خمتلفة عن �حلياة؛ عو��س لعب دور �ل�سحية.
فالكتب لي�ست ترفا �أو وقت ت�سلية بل تنقذ حياة �لكثريين 
�لكتب  �أن  �سرحو�  �لكتاب  من  �لعديد  و  �ملعرفة  و  �لعلم  عرب 
بني  من  و  �آخــريــن  حياة  تنقذ  �أن  يتمنون  و  حياتهم  �أنــقــذت 
�لكتب  �ن  �لتي �سرحت  �سفاك  �ليف  �لكاتبة  �لكاتبات هناك 
�سئلت  عندما  وفيق  منى  �ملغربية  �ل�ساعرة  و  حياتها  �أنقدت 
تكتب  �أنها  �أجابت  تكتبني؟  ملاذ�  �العالمية  �لرب�مج  �أحد  يف 
ت�سعر  �أنها  �سرحت  وولف  فريجينيا  �لكاتبة  و  تنتحر  ال  لكي 
باالكتئاب عندما ال ت�ستطيع �لكتابة. فالكتابة كانت ت�ساعدها 
على جتاوز حالة �الكتئاب �لتي كانت تعاين منها قبل �أن تقدم 
�لكتابة.  موهبة  فقدت  عندما  �نتحرت  ورمبا  �النتحار،  على 
�لتي متر علينا خالل  و�لطارئة  �لقا�سية  �لظروف  �إذ ويف كل 
كل  تغلق  وعندما  �لوحيد،  مالذنا  هو  فالكتاب  �حلياة  رحلة 
�الأبو�ب يف وجوهنا فهناك كتاب باأحد �لرفوف ينتظرنا لفتحه 
و�لدخول يف عامله وها هي باب قد فتحت من جديد وفر�سة 

لتعلم من جديد.

أ.هناء الديوري

فر�غ  الأ�سّد  �أ�ستعّد  و�أنا  يدّي  بني  �ل�ّسردين  �سمكة  �ليوم  تكّلمت  مفاجاأة... 
تفقدين  مل  لكم..  �أق�سم  جمنونا..  ل�ست  و�سمعتها..  تكّلمت  نعم  معدتي.. 
�حلادثات �سيئا من �إدر�كي.. وجوعي مذ وعيت وجدته �سديقا مل يتالعب ولو 

مّرة باأع�سابي وال مل�س �سيئا من ذ�كرتي...
ثقياًل  كــان �حلمل  وكــّل حمقي..  ــام فقط حملت حــزين  �أّي قبل  �أيّن  �أذكــر   
باإحكام  ربطتها  بع�سه يف �سّرة كبرية  وو�سعت  وعقلي  قلبي  وّزعته بني  ولكّني 
على  وعزمت  و�سطي  حول  حزمتها  �سناديق  يف  �لبع�س  جعلت  و  ظهري  على 
�أبلغها كي  �أن  بقّوة  �أريد  �أخرى  �سّفة  �إىل  �ل�ّسوق  يهّزين  �لبحر  ركبت  �ل�ّسفر.. 
�أبيع �سيئا مّما عندي �أو حّتى �أبيع نف�سي و�أ�سرتي �أ�سياء �أحتاجها.. هي ب�سيطة 
ولكّني �أحتاجها كثري�.. علبة �سجائر فاخرة.. هاتفا.. حا�سوبا.. حذ�ء... دو�ء 
ة مع  و�أ�سياء �أخرى. كان حملي ثقيال ومل يغفر �لبحر يل تعبي.. مل يت�سامح خا�سّ
حمقي و�سخرت مّني �ل�سّفة �الأخرى.. �سحكت من �أحالمي .. ب�سقت يف وجهي 
�سخرت  �أدّللها..  �أن  و�أتعّلم  تدّللني  بها عرو�سا  كثري� وهمت  �أحببتها  �أيّن  رغم 
مّني �أكرث مّما �سخرت �أنا من �إبنة �جلري�ن �لتي ع�سقتني... مّد �أهلي �أيديهم 
مل�ساعدتي وبعثو� �إيّل باأيد كثرية.. كرثت حويل �الأيدي.. �أيد كثرية بع�سها كان 
بال �ساحب.. بال ج�سم ووجه.. جمّرد �أيد  فقط.. وبع�سها كان جمّرد �أ�سابع.. 
�أ�سابع فقط... تقفز فوق �ملاء.. تدور حويل.. تر�سم دو�ئر وخطوطا.. تزقزق 
لرت�سدين توّجهني تدّلني.. فعلت �الأيدي و�الأ�سابع ما بو�سعها.. كانت ترفعني 

تنت�سلني تدفعني جتذبني تخفيني بني ثنايا �ملوج تخّبئني عن �لعا�سفة.
بعد  للموج  و�سّلمتني  فاإ�ست�سلمت  غــرق...  لكّنه  مركبا..  �الأخري  يف  �سّكلت   
�أن لّوحت يل ووّدعتني... �ختفت... وجدتني وحدي ال �أثر حويل ليد و�حدة �أو 
حّتى �إ�سبع..  ال �أعرف �ل�ّسباحة.. مل تردين �ل�سّفة �الأخرى و �سّفتي بعيدة.. 
غرقت.. ندمت.. �سعت ندما.. مل �أجدين.. حاولت جمعي... تناثرت كبذور.. 
قبائل �لبحر �أهدرت دمي.. و �سربني �ملاء حّتى �رتوى.. توّزعت يف ج�سده.. ما 
�أ�سغر �سمكة فيه... ما زلت يف  �أكرثين.. لقد و�سلت �إىل كّل قطرة منه.. �إىل 
بع�سي... وعدت على منت  نف�سي.. جمعت  قاومت.. متالكت  �سبابي..  عنفو�ن 

�سمكة �سردين.
�أنا �الآن ال �آكل �سمكا...�أنا �الآن �أحّدثني و�آكلني... �آكل نف�سي �إذ مل يرتك   

�لّل�سو�س يل �سيئا الآكله.. و�أي�سا... ياأكلني �أهلي... 

 

نعيمة قربع

التخيل، لمحة من كتاب »انا 
اتخيل« إلبن رشد

لم يترك لي الّلصوص شيئا آلكله 

  كاتبة من املغرب  اأديبة من تون�س
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� دكتور زكري ماهي العمليات الت�شامنية 
اأزم��ة  ال��ت��ي قمتم بها منذ ب��دء  م��ع اجل��زائ��ر 

كورونا؟
�الأول  للم�سروع  باإطالقنا  �لبد�ية  كانت  ـ 
على  م�ساعدة  حقيبة   1500 �إر�ــســال  مت  حيث 
 5000 بعدد  �لثاين  �مل�سروع  وتالها  �لتنف�س 
حقيبة وزعت على �مل�ست�سفيات �جلز�ئرية عرب 
�أطلقنا  �حلمد  وهلل  و�لــيــوم  �لوطني،  ــرت�ب  �ل
م�سروعًا ثالثًا وهو �سر�ء 2000 جهاز �أك�سجني 

مكثف.
كانت  وال�شتجابة  امل�شاعدة  عملية  ه��ل   �

كبرية من طرف اجلالية؟

تكن  مل  �جلــز�ئــريــة  �جلــالــيــة  �إ�ستجابة  ـ 
�الآالف  توقعاتنا،  فوق  كانت  بل  كبرية،  فقط 
�أطلقناها،  �لتي  �مل�ساريع  ومــع  معنا  جتاوبو� 
�سو�ء بالدعم �ملايل، �أو بالن�سائح �أو بالت�سجيع 
وفتحت لنا �آفاقًا كثرية لعمل �خلري وم�ساعدة 

�لنا�س.
� م��ا ه��ي ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ك��م من 
�شهلت  وه��ل  الطبية  امل�شاعدات  اإر���ش��ال  اأج��ل 

ال�شلطات اجلزائرية مهمتكم؟
�ل�سكر  كــل  ــه  �أوجـ �أن  ــد  �أريـ �حلقيقة  يف  ـ 
�سهل  �لـــذي  مر�سيليا  يف  ــر  �جلــز�ئ لقن�سل 
جند  مل  �أي�سًا  معنا.  وجتــاوب  وتعاون  مهمتنا 

الثقافة

جمعية جزائريون متضامنون ومجموعة أطباء متضامنون:
ــلـــعـــن الــــظــــام تـ لـــــك مـــــن أن  تـــشـــعـــل شـــمـــعـــة خـــــري  أن 

حوار: ليلى قيري

�أن  �إال  �جلــز�ئــر،  يف  كبرية  �إد�ريـــة  �سعوبات 
مع  وخا�سة  �خلريي  بالعمل  �ملتعلقة  �لقو�نني 
لي�ست  �خلــارج  يف  م�سجلة  جز�ئرية  جمعيات 
ما  وهذ�  موجودة،  غري  تكون  رمبا  �أو  و��سحة 
يحتاج �إىل معاجلة وتاأطري لت�سجيع �جلمعيات 
�مل�ساعد�ت  �ستقدم  �لتي  �خلارج  يف  و�جلالية 
�سمن  نوعية  مب�ساريع  تقوم  حتى  �مل�ستقبل  يف 
قو�نني  ولي�ست عرب  �لو��سحة  �لقانونية  �الأطر 
�للحظة وردود �الأفعال. نحن نعلم �أن �لقو�نني 
رمبا تكون موجودة لكن �سخ�س ما يف �الإد�رة 
قد يقوم بالتعطيل و�لبريوقر�طية �لورقية مما 

قد يعطل و�سول �مل�ساعد�ت وتنفيذ �مل�ساريع.
� اأترك لك كلمة اخلتام توجهها ملن ت�شاء 

او ر�شالة توجهها ملن حتب؟
للجالية  �أتــوجــه  �أن  �ملنا�سبة  بــهــذه  �أود  ـ 
على  �جلزيل  بال�سكر  �خلــارج  يف  �جلز�ئرية 
دعمهم �ملتو��سل لنا، وو�سع ثقتهم فينا و�لتي 
نحن ملزمون باحلفاظ عليها الأنها هي مك�سبنا 
لرجال  �أي�سًا  بال�سكر  �أتوجه  كما  �لنهاية.  يف 
من  للحو�ر  �أبــو�بــًا  لنا  فتحو�  �لذين  �الإعـــالم 
�أجل �لتعريف مب�ساريعنا و�لتعرف علينا. �أي�سًا 
لنا  يقدم  �أن  ويحاول  حاول  م�سوؤول  كل  �أ�سكر 
�أ�سحاب  من  ولغرينا  لنا  �الإد�ريــة  �لت�سهيالت 
يعم �خلري يف  �الأخرى حتى  �مل�ساريع �خلريية 

ربوع بالدنا �حلبيبة.

املتحورة  بال�شاللة  امل�شابني  لعدد  اليومي  والرتفاع  املرتدي  ال�شحي  الو�شع  اأمام 
الدكتور  يرتاأ�شها  التي  بفرن�شا  مت�شامنون«  اجلزائر  »جمعية  ب��ادرت  اجلزائر  دلتا يف 
من  كبريا  ع��ددا  ت�شم  التي  مت�شامنون  اأط��ب��اء  جمموعة  مع  بالتعاون  زك��ري،  جمال 
الأطباء اجلزائريني يف املهجر على راأ�شهم الدكتور زيان عبد العزيز اىل تنظيم حمالت 
تربعات كبرية لتزويد امل�شت�شفيات اجلزائرية مبعدات طبية ومكثفات اأوك�شجني واأدوية 

وم�شتلزمات �شحية اأخرى.
بع�س  طرحنا  اجل��ب��ارة  وامل��ج��ه��ودات  الإن�شانية  احل��م��الت  ه��ذه  على  اأك��ر  للتعرف 
الأ�شئلة على كل من الدكتور زكري رئي�س جمعية »جزائريون مت�شامنون« التي اأن�شاأت 
الخت�شا�شات  خمتلف  م��ن  اأط��ب��اء  فيها  امل�شاركني  معظم  وال��ت��ي  �شنة  م��ن  اأك��ر  منذ 
وكذا  وا�شت�شارات  طبية  واأجهزة  تدريب  من  الطبية  املجالت  كل  يف  امل�شاعدة  لتقدمي 
على الدكتور زيان عبد العزيز، ب�شبب جائحة فريو�س كورونا 11 ومعاناة اجلزائريني 

يف امل�شت�شفيات اأثناء املوجة الأوىل
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قيا�س  جــهــاز   400 يف  �ملــعــد�ت  هــذه  ومتثلت 
و�قية  بذلة  و6500  �لدم  يف  �الأوك�سجني  ن�سبة 
»�أف- نوع  من  كمامة«  قناع«  و7300  »قمي�س« 

�أف-بي 2« و28000 قناع جر�حي »كمامة« و60 
جهاز »�سي -باب«.

دي�سمرب  �ــســهــري  بـــني  متـــت   :2 ــة  �حلــمــل
جمعية  مع  بال�سر�كة   ،2021 وفيفري   2020
»جز�ئريون مت�سامنون« بفرن�سا و�ساهمنا فيها 
دو  بــاب  »�سي  نــوع  من  تنف�س  �أجهزة  باإر�سال 
و�لتي  جهاز�   »5000« عددها  وبلغ  بو�سينياك« 
مت �إي�سالها �إىل عدة م�ست�سفيات يف �جلز�ئر.

�إجنــازهــا  ب�سدد  نحن  و�لــتــي   :3 �حلملة 
هذه �الأيام تتكون من عملني ت�سامنيني �الأوىل 
مت�سامنون«  »جز�ئريون  جمعية  مع  بال�سر�كة 
 تهـدف الإر�سال 2000 جهاز جتميع �الأوك�سجني 
قلة  ب�سبب  �خلانقة  لالأزمة  نظًر�  �ل�سروري 
�ملوجة  هــذه  مو�جهة  يف  وندرتها  �ملــادة  هــذه 
�لــثــالــثــة �خلــطــرية مــن �لــوبــاء يف �جلــز�ئــر، 
جمعية  �حلملة   م�سانده  مــن  �لــثــاين  و�جلـــزء 
طبية  ــو�د  ومـ �أدويـــة  ــال  ــس الإر� بفرن�سا  ــرى  �أخـ
جر�ء  �أ�سيبو�  �لذين  �ملر�سى  لعالج  �سرورية 

حر�ئق �لغابات �لتي �سهدتها �جلز�ئر. 
واجهتكم  ال��ت��ي  ال�شعوبات  اأه���م  ه��ي  م��ا   �

خالل مهمتكم النبيلة؟ 
ذ�ته  كان يف حد  �ل�سعوبات  بع�س  وجود  ـ 
هذ�  الإجنــاز  �لتحدي  رفــع  يف  و�سبًبا  حمفًز� 
�لو�جب �لت�سامني، مل تو�جهنا �سعوبات كثرية 
و�ملعد�ت  �مل�ستلزمات  جتميع  �سعوبة  عد�  ما 
�ل�سحن  ملكان  ونقلها  �سر�وؤها  مت  �لتي  �لطبية 
و�لنقل، وكذ� �سر�ء �أجهزة تركيز �الأك�سجني يف 
هذه �حلملة �لثالثة �لتي نحن ب�سدد �إجنازها، 
وحماولة توفري �لعدد �لكامل )2000 جهاز( يف 
الأن هناك  متاأخرة  ت�سل  ال  قيا�سي حتى  زمن 
توفر  لــعــدم  �ختناقا  ميــوت  مــن  �ملر�سى  مــن 

�الأوك�سجني.
� كلمة اأخرية؟

�لطيبة  �اللــتــفــاتــة  هـــذه  عــلــى  ن�سكركم  ـ 
�ملــبــادر�ت  هـــذه  مــثــل  عــلــى  �لــ�ــســوء  بت�سليط 
�أطباء  طرف  من  �سو�ء  و�الإن�سانية  �لت�سامنية 

مت�سامنون �أو غرينا من �جلمعيات.
�ساهم  من  كل  �إىل  �أي�سا  مو�سول  �ل�سكر 
ومعنويا،  ماديا،  ودعمها  �حلمالت،  هــذه  يف 
�لوباء  هذ  يرفع  �أن  �أي�سا  نتمنى  و�إعــالمــيــا. 

�لقاتل عن �جلز�ئر و�لعامل �أجمع.

كيف  »اأطباء مت�شامنون«  زي��ان:  دكتور   �  
ن�شاأت هذه املجموعة؟

مت�سامنون«  »�أطـــبـــاء  جمــمــوعــة  ولـــدت  ـ 
�لذي  »�جلــز�ئــر«  �الأم  بلدنا  معاناة  رحــم  من 
كــورونــا  ــاء  ــوب ب ــعــامل  �ل ــد�ن  ــل ب �أ�ــســيــب كبقية 
و�الن�سانية  و�الجتماعية  �ل�سحية  وتد�عياته 
و�القت�سادية وغريها. بو�سول �الأزمة �ل�سحية 
�الأوىل  �ملوجة  خالل  ذروتها  �إىل  �جلز�ئر  يف 
من �جلائحة و�آثارها �لكارثية من خالل تز�يد 
علينا  بالوباء، حتتم  و�لوفيات  �الإ�سابات  عدد 
م�ساعدة �آبائنا و�أمهاتنا و�أخو�تنا و�إخو�ننا من 
�لوباء  هذ�  ملو�جهة  �جلز�ئري  �ل�سعب  �أبناء 
و�الأرو�ح،  �الأنف�س  و�إنقاذ  �نت�ساره  من  و�حلد 
ــي  ــالقـ ــا �ملــهــنــي و�الأخـ ــن �نــطــالًقــا مـــن و�جــب
و�لوطني، فت�سكلت جمموعة من �الأطباء لهذ� 
ممر�سني  من  د�عمون  بها  �لتحق  ثم  �لغر�س 
وممــر�ــســات وتــقــنــيــني يــعــمــلــون يف �لــقــطــاع 

�ل�سحي بفرن�سا.  
فمجموعة »�أطباء مت�سامنون« هي جمموعة 
و�الإغاثي،  �الإن�ساين  للعمل  ومتطوعة  م�ستقلة 
�الأفــر�د  بني  نوق�ست  �ملجموعة  �إن�ساء  وفكرة 
�ملوؤ�س�سني بد�ية جويلية 2020، ليتم بلورتها �إىل 
و�قع عملي وتفعيلها يف غ�سون نف�س �الأ�سبوع. 
»�أطباء  �ملجموعة:  �سعار  عن  تو�سيحية  كلمة 
مت�سامنون من �أجل �جلز�ئر« يجمع بني �لقلب 

و�سماعة �لطبيب وخارطة �جلز�ئر. 
� ما هي اأهدافكم الرئي�شية؟

»�أطــبــاء  ملجموعة  �لرئي�سية  �الأهــــد�ف  ـ 
مت�سامنون« هي �لتالية: 

�ملهددة  و�الأنف�س  �الأرو�ح  �إنقاذ  ـ   1  
�الأخالقي  �ملــبــد�أ  من  �نطالًقا  كــورونــا،  بوباء 
�لنا�س  �أحــيــا  فكاأمنا  �أحياها  »ومــن  �ل�سامي 

جميعا« 
�لت�سامني مع من هم يف حاجة  �لعمل  ـ   2
ملا  فرن�سا  يف  هنا  بتقدميه  بــد�أنــا  فقد  �إلــيــه، 
كانت �الأزمة �ل�سحية �لناجتة عن وباء كورونا 
�لعمل  هـــذ�  ذلـــك  بــعــد  ليتو�سع  ذروتـــهـــا،  يف 
عدد  فيها  ز�د  حينما  �جلز�ئر  �إىل  �لت�سامني 

�الإ�سابات و�لوفيات بالوباء. 
�لقطاع  �أعــ�ــســاء  جــانــب  �إىل  ــوقــوف  �ل ـ   3
ودعمه  وم�ساندته  باجلز�ئر  �لعامل  �لطبي 
ب�ستى �لو�سائل و�الإمكانات �ملتاحة يف مو�جهة 

�جلائحة. 

�ملح�سنني  لكل  حت�سي�سي  نــد�ء  توجيه  ـ   4
�لعاملني  منهم  �جلز�ئريني  �الأطــبــاء  خا�سة 
�أجل توفري �ملعد�ت �لطبية  بفرن�سا للتربع من 

�ل�سرورية يف مو�جهة �لوباء. 
ـ �سر�ء �مل�ستلزمات �لطبية و�إي�سالها يف   5
على  توزيعها  ثم  �جلز�ئر  �إىل  �الآجــال  �أقــرب 
�أكرب عدد ممكن من �مل�ست�سفيات عرب واليات 

�جلز�ئر. 
� قمتم بالعديد من العمليات الت�شامنية 
م����ع اجل����زائ����ر خ�����الل الأزم���������ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

وال�شحية، هل ميكن معرفة املزيد عنها؟
بعدة  مت�سامنون«  »�أطباء  قام  لقد  نعم،  ـ 
�لتالية  �حلمالت  و�آخرها  ت�سامنية  عمليات 

منذ بد�ية جائحة كورونا: 
و�سبتمرب  �أوت  �سهري  بني  متت  �حلملة1: 
�لطبية  �ل�سفاء  جمعية  مــع  بال�سر�كة   2020

�إر�سال  بو��سطتها  مت  و�لتي  بفرن�سا  �ملعتمدة 
معد�ت طبية ��ستفادت منها عدة م�ست�سفيات 
ــن �لــــواليــــات �جلـــز�ئـــريـــة،  ــوعــة مـ يف جمــم
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تعي�س جمهورية م�سر �لعربية جتربة ثقافية وفنية عظيمة، وهى �نطالق 
و�لذى  باملحافظات  و�لتجو�ل  �ملو�جهة  م�سرح  م�سروع  من  �لثانية  �ملرحلة 
ينفذه �لبيت �لفني للم�سرح، ممثال يف فرقة �ملو�جهة و�لتجو�ل بالتن�سيق مع 
باقي �لفرق �لتابعة. جتربة دعم �لقوى �لناعمة تقوم بها وز�رة �لثقافة لن�سر 

�لفن يف ربوع وقرى وحمافظات م�سر.
�لد�مي   عبد  �إينا�س  د.  �لثقافة  وزيرة  �ل�سيدة  توؤكد  كما  �لناعمة  فالقوى 
دوما هي �إحدى �مل�سار�ت �لهامة خلدمة �لوطن و�مل�ساهمة يف حتقيق �لتنمية 
و�الزدهار و م�سروع م�سرح �ملو�جهة و�لتجو�ل �لذي �نطلق عام 2018  يهدف 
�إىل مو�جهة �لتطرف و�لتع�سب و�إعالء ر�يات �لتنوير يف ربوع م�سر وحتقيق 
�قباال  �سهدت  �الوىل  �ملرحلة  �ن  وتابعت  �لوطن،  �أبناء  بني  �لثقافية  �لعد�لة 
جماهرييا �سخما يف �لقرى و�لنجوع عرب عن �لرغبة يف �حل�سول على منتج 
فنى جاد ور�قي، حيث تبعث عرو�س �ملو�جهة و�لتجو�ل �لعديد من �لر�سائل 
�مل�سرق  �مل�ستقبل  لتحقيق  �جلهد  وبذل  للعمل  �ل�سباب  تدعو  �لتي  �اليجابية 

للبالد. 
»�لرحلة«  بعنو�ن  �لقومي  �مل�سرح  يف  �حتفاال  �أيام  منذ  �لفني  �لبيت  قدم 
�لعرو�س  من  م�ساهد  جمموعة  وهي  خمتار  �إ�سماعيل  �خر�ج  و  �أ�سعار  من 
�سارك  �أطفال مو�هب م�سر،  �مل�سروع مع مناذج من  �مل�ساركة يف  �مل�سرحية 
من  �لثانية  للمرحلة  تد�سينا  �مل�سري  بامل�سرح  �لفنانني  من  جمموعة  فيها 
�مل�سروع و�لتي ت�ستهدف من م�سرح �ملو�جهة و�لتجو�ل 325 ليلة عر�س يف 20 
حمافظة مت تخ�سي�س 145 ليلة منها �سمن �ملبادرة �لرئا�سية »حياة كرمية« 

بد�ية من �أغ�سط�س وحتى منت�سف �سهر يناير �ملقبل وت�سمل 15 عر�سا.
كل هذ� �الأمل يحدث بالتعاون مع وز�ر�ت عديدة وجمعيات جمتمع مدين 

تكاتفت جميعا لبثه و�إجناحه.. فتحية ل�سناع �الأمل و�حلياة.

»الرحلة« المصرية.. 
التجوال انطالقة ضد 

التعصب 

طلقات مسرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

صفاء البيلي

المسرح

تكريم سندباد المسرح السعودي في 
الدورة الـ 11 بمهرجان مسرح با إنتاج 

الدولي 

السعودية:

�لدويل  �إنتاج  بال  م�سرح  ملهرجان  �لعليا  �للجنة  �أعلنت 
برئا�سة �لفنان �إبر�هيم �لفرن

�لدورة  فعاليات  وعرب  �ملا�سي  �أغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف 
مت  �إنتاج  بال  م�سرح  ملهرجان  للمهرجان  ع�سرة  �حلادية 
كما  �أو  ع�سريي«  �أحمد  قا�سم  »�إبر�هيم  �لفنان  تكرمي 
ويعترب  �ل�سعودي،  �مل�سرح  ب�سندباد  �مل�سرح  رو�د  يلقبه 
�أبرز  �أحد  لكونه  �ل�سعودي،  �مل�سرح  �سفر�ء  و�أبرز  �هم  �أحد 
�ل�سخ�سيات �مل�سرحية �ملوؤثرة يف �ملهرجانات �لعربية، نظر� 
�سارك  �مل�سرحيني.  باأغلب  تربطه  �لتي  �لوطيدة  للعالقات 
�لع�سريي يف تقدمي عرو�س م�سرحية يف �أكرث من 40 مدينة 
حول �لعامل، �إىل جانب كونه �ملن�سق �لعام ملهرجان �لفجرية 
�لدويل للفنون، ومدير مهرجان �أبها �مل�سرحي الأربع دور�ت، 
بالذكر،  �جلدير  ومن  �سابقًا،  �لطائف  م�سرح  فرقة  ومدير 
�ن �لع�سريي مت تكرميه يف �ملغرب وتون�س و�المار�ت و�لكويت 
�ململكة  ومثل  عمان،  و�سلطنة  و�الأردن  وقطر  و�ل�سعودية 
�لعربية �ل�سعودية يف عدد من �ملهرجانات �مل�سرحية �لعربية، 
قرطاج  ومهرجان  للم�سرح،  �لدويل  �لقاهرة  مهرجان  مثل 

�لدويل، ومهرجان دبي للم�سرح، وغريها من �ملهرجانات.
�أغ�سط�س  يف  ع�سرة  �حلادية  �لدورة  فعاليات  �أقيمت 
وزير  �لد�مي  عبد  �إينا�س  �لدكتورة  رعاية  حتت  �ملا�سي، 
�لثقافة، و بدعم لوج�ستي من �لهيئة �لعامة لق�سور �لثقافة 
برئا�سة �لفنان ه�سام عطوة، و�لبيت �لفني للم�سرح برئا�سة 
�لفنان �إ�سماعيل خمتار، �لتابع لقطاع �سوؤون �الإنتاج �لثقايف 
�لتي  �الإ�سكندرية  ومكتبة  جالل،  خالد  �لفنان  برئا�سة 
�لثقافية  �لعالقات  وقطاع  �لفقي،  م�سطفى  د.  ير�أ�سها 
�خلارجية برئا�سة �أ. �سربي �سعيد، وهيئة تن�سيط �ل�سياحة 
باال�سكندرية برئا�سة �أ. حممد �سعد ، و�سركة �الحتاد �لعربي 
�أ. حممد �جلهادي، مدير عام فندق جر�ند بالز�  برئا�سة 
للم�سرح  �لدولية  �لهيئة  رئي�س  و  �سعدي،  حممد  �أ.  �سموحة 
فنانني  جمعية  ورئي�س  �الأفخم،  �سيف  حممد  �ملهند�س 
م�سريني �لفنان عمرو قابيل، و�سركة �لفا �وميجا ليموزين 

لالأ�ستاذ �مييل �سليمان. 
حتمل  ع�سرة  �حلادية  �لدورة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�أ�سرف زكي، ويقام �ملهرجان على  �أ.د.  ��سم �لفنان �لكبري 
باملكتبة،  �لفنون  مركز  برعاية  �الإ�سكندرية  مكتبة  م�سارح 
وم�سرح لي�سيه �حلرية مقر فرقة �الإ�سكندرية �مل�سرحية �لتي 
يديرها �لفنان حممد مر�سي، وم�سرح ق�سر ثقافة �الأنفو�سي 
غرب  الإقليم  �لتابع  عو�س،  علي  �أماين  �لفنانة  تديره  �لذي 

وو�سط �لدلتا �لثقايف برئا�سة �الأ�ستاذ �أحمد دروي�س.
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سورية:

الكويت:

»ليست أنا« عرض سوري على خشبة 
الحمراء يناقش قضايا النساء

»زهور القبور« يمثل مسرح الشباب في 
الدورة 21 لمهرجان الكويت المسرحي 

و�ملو�سيقا  �مل�سارح  مبديرية  �لقومي  �مل�سرح  �إنتاج  من 
�حلمر�ء  خ�سبة  على  �أنا«  »لي�ست  مونودر�ما  حاليا  تعر�س 
�الأ�سلي  �لن�س  على  باالعتماد  �لن�ساء  ق�سايا  يناق�س  حيث 
�إىل  باالإ�سافة  بيكت  �سمويل  لكاتبه  �لعنو�ن  بنف�س  �ملرقون 
وقد  �ل�سوري.  �ملجتمع  ليتو�فق مع  �أعده  وقد  �آخرين  ن�سني 
قامت باأد�ء �ل�سخ�سية �لفنانة توليب حمودة و�أخرجه و�أعد 
لتقدمي  حماولة  �سمن  جمعة  �إبر�هيم  �ل�سينوغر�فيا  له 
ت�سور عن عامل �الأوهام و�لتخيالت �مل�سوهة باأ�سلوب نقدي 

للو�قع بطريقة رمزية تعرب عن و�قع �لن�ساء وم�سكالتهن.
حيث  �حلمر�ء  م�سرح  ف�ساء  بتغيري  �ملخرج  قام  وقد 
جعل �جلمهور بد�خل �لعر�س على �خل�سبة مع �أبعاد جديدة 
قللت من م�ساحة �مل�سرح ليت�سع خلم�سني متفرجًا فقط. كما 
�سرط  حققت  غر�ئبية  حالة  �سانعا  مبكر�  �جلمهور  �أدخل 
�ملتعة و�لفرجة �مل�سرحية، فقد جعل فما كبري� و�سط �جلد�ر 
ياأتي من جهاز �إ�سقاط طو�ل وقت �لعر�س و�لذي كان يتكلم 
من  حالة  ل�سنع  �ملمثلة  مع  بالتناوب  و�الأخرى  �لفينة  بني 
جناح  يف  �ساعد  مما  و�جلمهور  �لعر�س  بني  �لديناميكية 

�لعر�س و�نت�ساره ب�سكل كبري.

د.  لل�سباب  �لعامة  �لهيئة  عام  مدير  توجيهات  بح�سب 
للم�ساركة  �ل�سباب  م�سرح  ي�ستعد  �لربيع،  �ل�ساهني  م�سعل 
�سمن فعليات �لدورة �لـ 21 ملهرجان �لكويت �مل�سرحي، �لذي 

ينظمه �ملجل�س �لوطني للثقافة و�لفنون و�الآد�ب �سنويا.  
�أنهم  �ل�سباب  م�سرح  رئي�س  �ملزعل  حممد  �سرح  وقد 
�سيقدمون يف دورة مهرجان �لكويت �مل�سرحي �ملقبلة عمال 
باإ�سمه و�إجناز�ته �ملحلية و�خلليجية و�لعربية، خا�سة  يليق 
خارطة  على  ومميزة  خا�سة  مكانة  له  �ملهرجان  هذ�  �أن 

�ملهرجانات �مل�سرحية لي�س �خلليجية فقط بل و�لعربية.
حيث �إن م�سرح �ل�سباب يحر�س دوما على تقدمي عرو�سا 
متميزة لل�ساحة �مل�سرحية �لكويتية بوجوه �سبابية و�عدة عرب 
حمليا  خاللها  �مل�ساركة  ميكنه  �لذي  �ملختلفة  �ملهرجانات 
من  وهو  �لقبور«  »زهور  عر�س  و�سيكون  وعربيا.  وخليجيا 
تاأليف و�إخر�ج في�سل �لعبيد �سمن �مل�سابقة �لر�سمية �لذي 
�سيقام يف دي�سمرب �ملقبل، و�سي�سارك فيه نخبة من �لفنانني 

�لو�عدين ع�ساق �مل�سرح.

مصر:
افتتاح »زقاق المدق« أضخم عرض غنائي استعراضي 

في عام 2021 
�لعاملي  �الأديب  رو�ية   وعن  باالإ�سكندرية   عبد�لوهاب  حممد  م�سرح  على 
�مل�سرح  فار�س  �إخر�ج  ومن  �ل�سو�ف  حممد  و��سعار   در�مية  روؤية  حمفوظ،  جنيب 
�ال�ستعر��سي عادل عبده وبطولة نخبة من جنوم م�سر الأول مرة يجتمعون يف عر�س 
�لدين، �مل رزق، نهال عنرب، بهاء ثروت،  �لعزيز، حم�سن حميى  و�حد: )دنيا عبد 
�سياء عبد �خلالق، كرمي �حل�سيني، د. عبد�هلل �سعد، �حمد �سادق، ح�سان �لعربي، 
�سيد عبد �لرحمن، مروة ن�سري، مر�د فكرى، عبد�لرحمن عزت، هاين عبد�لهادي، 
ع�سام م�سطفى، �حمد �سومان، �بر�هيم غنام، �سابر ر�مي ديكور، حممد �لغرباوى 
مالب�س و�زياء، مروة عودة،ت�سميم ��ساءة �أبوبكر �ل�سريف، مو�سيقى و�حلان �حمد 
د�وود،  �سياء  وجر�فيك،  �سينمائية  م�ساهد  د�وود،  ديفيد  مو�سيقى،  توزيع  حميى، 
�يهاب جمعة، ت�سميم دعاية م�سطفى  فيديو مابينج، ر�سا �سالح، خدع م�سرحية  
عو�س، خمرج منفذ وليد طه، وليد �سالح، م�ساعدو� �الخر�ج،�حمد يون�س، حممود 
�لبيت  �نتاج  من  و�لعر�س  �ل�سو�ف  �أحمد  �لنجا،  �بو  �بر�هيم  علو�ن،  �يهاب  كامل، 

�لفني للفنون �ل�سعبية و�ال�ستعر��سية، �لفرقة �لغنائية �ال�ستعر��سية. 
ومن �ملعروف �أن زقاق �ملدق هي رو�ية من �أهم رو�يات جنيب حمفوظ ن�سرت عام 
�ل�سنادقية مبنطقة  �ملتفّرعة من حارة  �الأزّقة  �أحد  ��سمها من  �لرو�ية  وتتخذ   1947
�لزقاق  هذ�  يف  �لرو�ية  �أحد�ث  وتدور  بالقاهرة،  �ل�سريف  �الأزهر  بحي  �حل�سني 

�ل�سغري يف �أربعينيات �لقرن �ملا�سي.

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يفتح باب المشاركات في 
دورته الثانية حىت نهاية سبتمرب 2021

�أعلنت �للجنة �لعليا ملهرجان بغد�د �لدويل للم�سرح 
وذلك  �لثانية  دورته  يف  �مل�ساركة  باب  لفتح  �سروطها 
بناًء على م�سادقة وزير �لثقافة و�ل�سياحة و�الآثارعلى 
�أعلنت  حيث  للم�سرح.  �لدويل  بغد�د  مهرجان  �إقامة 
�للجنة يف دورته �لثانية لعام 2021، برئا�سة �ملخرج د. 
�حمد ح�سن مو�سى مدير عام د�ئرة �ل�سينما و�مل�سرح 
من  �لفرتة  خالل  �نعقادها  و�ملقرر  �ملهرجان،  رئي�س 
�مل�ساركة  باب  وفتح  �ملقبل،  �لثاين  ت�سرين   26 �ىل   20
 30 يوم  وحتى  �أغ�سط�س   12 من  �جلديدة  دورته  يف 
�لالزمة  �ل�سروط  �لعليا  �للجنة  حددت  وقد  �سبتمرب، 

للم�ساركة وجاءت كاالآتي:
�آخر  �أن يكون  �سيقبل �ملهرجان �لعرو�س �مل�سرحية �ملحلية و�لعربية و�لعاملية، على 

موعد لتلقى طلبات �مل�ساركة هو نهاية �سهر �سبتمرب �حلايل.
�أن �ملهرجان �سي�ستمل على م�سابقة ت�سمل �لعرو�س �ملنتجة يف �لفرتة ما بني كانون 
على  عر�سه  مت  قد  �لعر�س  يكون  �أن  على  �سبتمرب2021  من   30 وحتى   ،2018 �لثاين 

�جلمهور ملدة يومني على �الأقل. 
على  يجب  �أنه  �ل�سود�ين  حممود  د.علي  �ملهرجان  ومدير  �مل�سارح  مدير  و�أكد 
�مل�ساركني ملء ��ستمارة �مل�ساركة وترفق بها بطاقة تقنية للديكور و�الإ�ساءة و�ل�سوت 
�ختيار  جلنة  مل�ساهدة  لتخ�سع  �الألكرتونية،  باال�ستمارة  �لعر�س  ر�بط  يرفق  كما 
ويرفق  عالية �جلودة،  �لفوتوغر�فية  �ل�سور  بع�س  �لعر�س  يرفق مبلف  كما  �لعرو�س، 

باإ�ستمارة �مل�ساركة �سرية ذ�تية لكل من �ملخرج و�ملوؤلف.

العراق:
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�لعنيدة،  �لعامل،  على  بحدة  �ملفتوحتني  �لعينني  ذ�ت  �لعر�قية  تلك  هي  من 
�ملنا�سلة يف فن �لعمارة �لتي �و�سلتنا للم�ستقبل مبنحنياتها �لغريبة، وت�ساميمها 
ملا بعد �حلد�ثة، من �ين �أتت و�ىل �ين م�ست؟ من طوكيو وهونغ كونغ، من �ل�سني 
�ىل �ملانيا، من �ملانيا �ىل �بو ظبي، من �بوظبي �ىل نيويورك، �ىل �ذربيجان، �ىل 

�وهايو، �ىل �ملوت �لذي �ختطفها وهي تعمل على عمارة �سكن يف فلوريد�.
زها حديد  بنت �ل�سيا�سي حممد حديد �لذي كان وزير� يف �كرث من وز�رة �يام  
�لذي  �لقر�ر%%  �ساحب  وهو   ، �لدميقر�طي  وزعيم �حلزب   ، �لكرمي  عبد  حكم 

طالب بتاأميم �لنفط. �نها �هم مهند�سة ملا بعد �حلد�ثة و�لتجريدية بامتياز. 
در�ست �لريا�سيات يف �جلامعة �المريكية يف بريوت، ثم �لتحقت بكلية �لهند�سة 
ما هو  يتخطى  لزها حلم  كان  لكن  �ملهند�سني،  كبار  �يدي  وتدربت على  لندن  يف 
�سائد من هند�سة �لقرن �لع�سرين، بد�أت ر�سامة جتريدية فكانت لوحاتها قد نالت 
�العجاب، لكن حلم زها كان �بعد: �نها كانت حتلم ببناء ناطحات �سحاب بن�سق 
�لهند�سة  قيود  من  �لبناء  حترر  �لتي  �ملنحنية  باملباين  حديد  �سغفت  لقد  جديد 

�ملعمارية. 
�لعا�سمة  يف  هارودز  مبنى  يف  برت�ثها  �الحتفاء  �سيتم  �نه  بالذكر  و�جلدير   
�لربيطانية بعد �ن ��سافت له مل�ساتها. كانت تلك �ملر�أة �لعر�قية �لربيطانية �ول 
�مر�أة تنال جائزة »بريتزكر«، كما �نها �لوحيدة �لتي نالت »�ملد�لية �مللكية �لذهبية 
يف  حتول  نقطة  �جناز�تها  �عتربت  حيث  �لربيطاين«  �مللكي  �ملعهد  من  �ملعمارية 
�لهند�سة �ملعمارية. وعلى �لرغم من �ن ت�ساميم زها منت�سرة يف كل �نحاء �لعامل 
�أوبو�س« �جنازها �لوحيد يف دبي،  فاإننا جند �لقليل منها يف منطقتنا. يعترب »ذ� 
�لينا �ن قطر�ت  �لذي يخيل  لندن«  للزو�ر. »وركا  �الآن جمرد حتفة هند�سية  وهو 
�ملاء تن�ساب على �جلدر�ن ثم تختفي لتتو��سل مع �مل�ساحات �لد�خلية. ومن تر�ثها 
�لهام مركز حيدر علييف يف �ذربيجان �مل�سمم الحتو�ء �لثقافة �الذربيجانية وهو 
بي�سة،  �سكل  على  ��سغر  قاعات  وثالث  منحن  �سكل  على  مباين  ثالث  من  موؤلف 
للدر��سات،  فهد  �مللك  مركز  هناك  منطقتنا  يف  عاملي.  ثقايف  مركز  �هم  ويعترب 

و�جل�سر �لذي يربط �ل�سعودية بالبحرين، و�ملركز �لثقايف يف �بو ظبي. 
�سوف  ظاهرة  �نها  فح�سب،  معمارية  مهند�سة  جمرد  لي�ست  حديد  زها  �ن 

تخلدها كتب �لتاريخ.
ويا م�سيئة �لقدر كانت حتلم ببناء جديد لبغد�د بعد حتريرها لكن �لقدر �ر�د 
لها �ن تفارقنا وحيدة يف م�ست�سفى يف فلوريد� رغم كرثة ��سدقائها يف �لعامل ب�سكتة 

قلبية وناأمل �ن يقوم تالمذتها ببناء بغد�د �حلديثة وفقا ملا تعلمو� منها.  

 أ. حميدة نعنع

ملكة عمارة القرن القادم

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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