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أفــــــــــــغــــــــــــانــــــــــــســــــــــــتــــــــــــان/ طـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــان: 
ــتــــقــــبــــات  مــــــاضــــــي الــــــحــــــاضــــــر ومــــســ
2026 عــــــــــــــــــام  فــــــــــــــي  الـــــــــــحـــــــــــاضـــــــــــر 

تــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــدرات 
وتـــــــــــهـــــــــــديـــــــــــد األمـــــــــــــــــــــــن الــــــــقــــــــومــــــــي 
االقتصادي واالجتماعي العربي

مـــــــــوضـــــــــة ألــــــــــــــــــــوان خـــــريـــــف 
 2022  –  2021 شــــــــتــــــــاء 

عقل مجنح
ام مخالب عقل

عش البلبل

إيــــــــران ومـــســـتـــقـــبـــل الــهــيــمــنــة 
ــــة فــــــــي الــــــعــــــراق ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

ــا الـــى لبنان مـــن درعــ
أمريكا والخليـج العربي مـــــــــــــاضـــــــــــــون فـــــــــــــي الـــــــــــســـــــــــر إلكـــــــــمـــــــــال 

ــــل  ــكـ ــ الــــــــــتــــــــــحــــــــــول الــــــــــديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــي بـ
ــــب  ــــعــ ــــشــ ثــــــــقــــــــة زادنــــــــــــــــــــــــا وســــــــــنــــــــــدنــــــــــا الــ

وزير االعام السوداني حمزة بلول: 

فلسطينّية بـــأيـــدي  الـــحـــرّيـــة،  نــفــق 

الــقــفــطــان الــتــقــلــيــدي الــمــغــربــي

الــــــمــــــرجــــــل الــــــــعــــــــراقــــــــي: االنــــــتــــــخــــــابــــــات واحـــــتـــــضـــــار 
الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــة.. ومـــــــــــــعـــــــــــــاول الـــــــــــغـــــــــــزل اإلقــــــلــــــيــــــمــــــي

عقوبة اتحاد الجودو  لفتحي نورين
الـــــوـجــــهـــــــــــــــــن ذات  الــــــــــعــــــــــدالــــــــــة 

فلسطينّية بـــأيـــدي  الـــحـــرّيـــة،  نــفــق 





عقب ت�سكيل احلكومة اللبنانية بداأت حملة ترويج معلومات �سيا�سية واإعالمية اأن الأمور 
تتجه نحو حل الق�سايا الداخلية وخا�سة الو�سع ال�سيا�سي والقت�سادي والأمني يف لبنان. 
ترافق ذلك مع زيارات قام بها رئي�س احلكومة اىل اخلارج، وخا�سة زيارته اىل فرن�سا، 
التي لعبت دورا مريبا بالتن�سيق مع اإيران كي تب�سر النور هذه احلكومة التي ت�سكلت ب�سكل 

م�سبوه. 
اإن احلقائق التي ل بد من ال�سارة اليها ان الو�سع يف لبنان لن يحقق اأي تقدم طاملا 
الإيرانية،  الإقليمية  ال�سيطرة  حتت  يزال  ما  والقت�سادي  والمني  ال�سيا�سي  الو�سع  ان 
التي تريد ا�ستخدام الورقة اللبنانية من �سمن و�سائل ال�سغط يف مباحثات امللف النووي 
يف فيينا، وهذا يعني فتح املجال اأكرث من اأجل ال�سيطرة التي يقوم بها امل�سروع الإيراين 
يف لبنان والدول العربية عرب منظمة حزب اهلل يف لبنان، هذا التنظيم الذي ميار�س كل 
انواع املمار�سات اخلاطئة خدمة للم�سروع الإيراين بعيدا عن اي م�سلحة للبنان او لالمة 

العربية، خا�سة يف هذه املرحلة احلرجة جدا.  
الوطني  بالتيار  اأو مع حلفائه  لبنان منفردا  بها حزب اهلل يف  يقوم  التي  ال�سيا�سة  اإن 
ح�ساب  على  واملمانعة«  »املقاومة  ملحور  اخلبيث  الدور  وتعزيز  خدمة  اىل  ترمي  احلر، 
امل�سالح اللبنانية وامل�سلحة العربية العامة والمن القومي العربي، ومن هنا تت�سكل روؤيا 
وا�سحة وبارزه للدول العربية ال�سقيقة، والتي تتحدث باأنه ل ميكن القيام باأي دور اأو تقدمي 
توجه  التي  اإيران،  وهيمنة  ل�سيطرة  يخ�سع  ال�سيادي  قراره  اأن  طاملا  للبنان  م�ساعدة  اأي 
عمالئها من امليلي�سيات للت�سعيد و الهجوم الإعالمي وال�سيا�سي وامليداين عليهم، وهذه 

بديهيات يعرفها اجلميع. 
الطبقة  ان  طاملا  قرو�س  اأي  او  م�ساعدات  اي  هناك  تكون  لن  الدويل  ال�سعيد  على 
الدارة  داخل  ا�سالحات  باأي  تقم  التي مل  بال�سلطة،  تزال مت�سك  ما  الفا�سدة  ال�سيا�سية 
ان  بد  ل  للتفاوؤل،  ندعو  اأننا  رغم  لبنان. من هنا  الوطنية يف  املوؤ�س�سات  وداخل  اللبنانية 
ن�سري ان الو�سع اللبناين على املدى املنظور لن يحدث به اي تقدم اإيجابي يف هذه الظروف 
املرحلية ال�سعبة، خا�سة ان لبنان مقبل العام املقبل على النتخابات التي �ستعقد الو�سع 
جميع  ندعو  هنا  من  والدولية،  القليمية  للتدخالت  اأكرب  فر�سة  يعطي  لأنه  فاأكرث،  اأكرث 
لبنان  يتنافى مع م�سالح  لأنه  او دويل،  اإقليمي  تدخل  اأي  رف�س  لبنان اىل  املخل�سني يف 
ال�سيا�سية والقت�سادية والمنية اأول، ولأنه ي�سكل تهديدًا لالأمن الوطني يف لبنان، ولالأمن 

القومي العربي. 
العربي  وامل�سرق  لبنان  يف  اليراين  امل�سروع  ان  ك�سفها  ال�سروري  من  التي  احلقيقة 
املنطقة  ويف  املحتلة  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  امل�سروع  مع  التفا�سيل  من  كثري  يف  يتناغم 
العربية، وعلينا واجب الت�سدي بذات الوقت للم�سروع ال�سفوي وللم�سروع ال�سهيوين يف 

اآن معا.. 
امل�ستقل،  ال�سيادي  الوطني  القرار  باإ�ستعادة  اإل  احلالة،  هذه  من  يخرج  لن  لبنان  اإن 

والبعيد عن التاأثريات الإقليمية و الدولية.

أ. علي المرعبي

تشكلت حكومة لبنان.. وماذا بعد؟؟

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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 مكتب لبنان  مايز الدهمي  مكتب م�سر  هويدا عبد الوهاب   مكتب الردن  غادة حاليقة  مكتب ال�سودان  معت�سم الزاكي
  مكتب فل�سطني  وفاء ر�سيد  مكتب تون�س  �سناء جاء باهلل  مكتب اجلزائر  اإن�ساف �سل�سبيل 

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

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

فــتــحــي نـــــوريـــــن:  رغـــــم الــعــقــوبــة 
الــــــــقــــــــاســــــــيــــــــة لـــــــــــم أنــــــــــــــــــدم عــــلــــى 
ــــمـــــي  ــــج األولـ ــتــــويـ ــتــ ــالــ ــيـــة بــ ــتـــضـــحـ الـ
مـــــــــــن أجـــــــــــــــل نـــــــــصـــــــــرة فــــلــــســــطــــن

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

  عبد النا�سر �سكرية  ن�سرين الدبابي   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  جميدة بن كريان 
ليلى قريي  ن�سيم قبها   عربية الق�ساق�سي    هالل العبيدي   ن�سيمة اأبرحو�س  علي القحي�س  عالء التميمي  

نتيجة اإلجراءات التعسفية 
الصهيونية يف سجن جلبوع، مل يتمكن 
زميلنا األسري أسامة األشقر من إرسال 
مقاله الشهري كاملعتاد.

أسرة التحرير تؤكد تضامنها مع 
كافة األسرى الفلسطينيني يف سجون 
االحتالل، ومنهم زميلنا أسامة األشقر.

نــفــق الــحــرّيــة، 
بــــــــــــــــــــــــــأيــــــــــــــــــــــــــدي 
ــّيـــة ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ



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

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

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
12

اإلنـــــــــتـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــا الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة
ــيـــان الــمــتــكــررة قـــــــراءة فــــي لــعــبــة الـــكـ 22

ــبـــد الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة... الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري األســــبــــق عـ
ــــت ــمـ ــ الــــــــــدبــــــــــلــــــــــومــــــــــاســــــــــي الــــــــمــــــــحــــــــنــــــــك يـــــــــــرحـــــــــــل فـــــــــــــي صـ 28

الــــــــــمــــــــــرجــــــــــل الـــــــــــــعـــــــــــــراقـــــــــــــي: االنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــابـــــــــــات واحـــــــــتـــــــــضـــــــــار 
الــــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــــة.. ومــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاول الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزل اإلقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ومـــــــــــســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل الــــــــهــــــــيــــــــمــــــــنــــــــة 
الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــاســــــــــــــــيــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق
االمـــــريـــــكـــــي الـــــفـــــشـــــل  تـــــــكـــــــرار  مـــــــن  دروس 
مـــــــــــــــــــــــــن درعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان

ــبــــان: مــــاضــــي الـــحـــاضـــر  ــالــ أفـــغـــانـــســـتـــان/ طــ
2026 ــــي عــــــام  ــحــــاضــــر فـ ــبـــات الــ ــتـــقـ ومـــسـ

تــجــارة الــمــخــدرات وتــهــديــد األمـــن القومي 
االقــــــــتــــــــصــــــــادي واالجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــعــــربــــي

جمال العبادي: 
ــيـــة واضـــحـــة ــنـ ــيـــاغـــة وطـ نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلعــــــــادة صـ

مـــــــــــــــاضـــــــــــــــون فـــــــــــــــي الــــــــــــســــــــــــر إلكـــــــــــــــمـــــــــــــــال الــــــــتــــــــحــــــــول 
ــنــــدنــــا الــشــعــب  الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــكـــل ثـــقـــة زادنـــــــــا وســ

وزير االعام السوداني حمزة بلول: 



اإىل  الع���راق  يتج���ه  وترهي���ب  تروي���ع  ب���ني 
انتخاب���ات مبك���رة اأعل���ن ع���ن اإقامته���ا يف 10 
اأكتوب���ر اجل���اري، يف ظ���ل انت�س���ار ال�س���الح خ���ارج 
�س���لطة الدول���ة، الت���ي ف�س���لت يف العدي���د م���ن 
امللف���ات، ب���ل اإن الدول���ة العراقي���ة بات���ت غ���ري 
مهيمن���ة عل���ى الو�س���ع الداخل���ي. لق���د ت�س���اقطت 
امل���دن اأم���ام �س���طوة امللي�س���يات املرتبط���ة باإي���ران، 
ومل يع���د لديه���ا اأي �س���كل م���ن النظ���ام اأو القانون، 
كم���ا مل تع���د هن���اك اأي منظوم���ة اأمني���ة اأو �س���لطة، 
م���ا ح���دا ببع����س املراقب���ني اإىل الق���ول اإن »الدول���ة 
حتت�س���ر«. ويدخ���ل الو�س���ع العراق���ي �سمن دائرة 
اله���زات الرتدادي���ة لال�س���راتيجية الأمريكي���ة، 
التي بداأت بحروب خاطئة ما بعد 11/9/2001، 
وانته���ت بان�س���حابات نتيج���ة خ�س���ائرها تارك���ة 
فوهات براكني ومراجل لي�س يف ال�سرق الأو�سط 

فح�س���ب، ب���ل يف اآ�س���يا كله���ا.
تتزاح���م  املته���اوي،  الو�س���ع  ه���ذا  و�س���ط 
بالف�سائ���ل  املرتبط���ة  ال�سيا�س���ية  الأح���زاب 
امللي�س���ياوية امل�س���لحة عل���ى تق�س���يم »الغنائ���م 
النتخابية«، بالتوازي مع حملة ت�سفية الن�سطاء 
الذي���ن تظاه���روا احتجاج���ا عل���ى النظ���ام القائ���م 
وطالب���وا بتغي���ريه، وكذل���ك ت�سفي���ة املر�س���حني 
امل�س���تقلني اأو الكت���ل الت���ي اأفرزته���ا الحتجاج���ات 
ال�س���عبية. ويف ح���ني تت�ساع���د مطال���ب الإ�س���الح 
ال�س���عبية، ظهرت طبقة جديدة من »امل�سلحني« 
ل عالق���ة له���ا بال�س���عب، مل يخ���ف ات���كاء الف�س���اد 
ال���ذي ي�س���ل الدول���ة العراقي���ة، عليه���ا. ويف تعب���ري 
كان اأو�س���ح م���ا يك���ون للو�س���ع القائ���م يف الع���راق، 
ذك���ر تقري���ر �سحف���ي عراق���ي اأن »امل�س���لحني 

المرجل العراقي: االنتخابات واحتضار 
الــــدولــــة.. ومـــعـــاول الـــغـــزل اإلقــلــيــمــي

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

اأق���وى م���ن الدول���ة نف�سها...احلر����س الق���دمي ه���و 
امل�س���يطر. كل م���ا �س���ينجم ع���ن اإج���راء انتخاب���ات 

مبراقب���ة دولية هو منحهم �س���رعية«.
لب���د م���ن النظ���ر اإىل ه���ذا الو�س���ع م���ن زاوي���ة 
ال�س���قوط احل���ر بع���د تراج���ع الدع���م الأمريك���ي 
للذي���ن ج���اء به���م غ���زو واحت���الل الع���راق ع���ام 
اإقليمي���ة،  م�س���اند  عل���ى  ات���كاأ  وال���ذي   ،2003
دعم���ت �س���قوط الع���راق، وه���ي نف�س���ها تعم���ل الآن 
على تكري�س و�سع ال�سقوط احلر للدولة التي مل 
تع���د عراقي���ة اإل بال�س���م، وه���ذا اأم���ر م���وؤمل، لكن���ه 
الواق���ع ال���ذي يح���اول العراقي���ون جترع���ه، وعبث���ا 
يحاول���ون النهو����س والتخل����س من���ه م���ع �سع���ف 

الدول���ة وانهي���ار منظوم���ة الأم���ن.
ينقسم املشهد العراقي إىل مستووين هنا:

ومـــآالت  العراقـــي،  الداخلـــي  -األول:الوضـــع 
املقبلـــة. االنتخابـــات 

-والثاين:تأثـــري االنســـحاب األمريكـــي املحـــدود 
وحقيقـــة إهنـــاء وضـــع التفويـــض األمريكـــي بشـــن 

ــي. ــع العراقـ ــى الوضـ ــرب، علـ احلـ
اأن  جن���د  العراق���ي،  الداخ���ل  اإط���ار  يف 
ال�سيا�س���ة العراقي���ة احلالية رغ���م كونها مدعومة 
اأمريكي���ا، لكنه���ا �سنيع���ة اإيراني���ة، بينم���ا مت�س���ي 
اإي���ران يف �سيا�س���تها بح���ذر �س���ديد يف الع���راق، 
فه���ي تتطل���ع اإىل ت�س���وية م���ع الولي���ات املتح���دة 
اأو دول اخللي���ج، ولذل���ك تب���دو م�س���تعدة لرف���ع 
يده���ا ع���ن امللي�س���يات الت���ي تع�س���ف بالع���راق اإذا 
تطل���ب الأم���ر، مقاب���ل ح�س���ول اتفاق���ات �سيا�س���ية 

وبخا�س���ة يف ملفه���ا الن���ووي. واأم���ام التط���ورات 
املتوق���ع، تخ�س���ى  ال�سيا�س���ية ه���ذه وامل�س���تقبل 
امللي�س���يات العراقي���ة انح�س���ار الدع���م الإي���راين 
له���ا، فطه���ران ل يهمه���ا �س���وى م�ساحلها وكذلك 
وا�س���نطن، و�س���يبقى ه���وؤلء ب���ني رح���ى املطاح���ن 
الت���ي ق���د تع�س���ف بالداخ���ل العراق���ي م���ن ح���روب 
حزبي���ة،  اأو  ملي�س���ياوية  �سراع���ات  اأو  اأهلي���ة، 
ولذلك فاإنها تتهياأ مل�س���هد جديد عرب م�س���اركتها 
يف كل الكت���ل ال�سيا�س���ية املر�س���حة لالنتخاب���ات، 
كم���ا فعل���ت يف دوائ���ر وموؤ�س�س���ات الدول���ة ل�سم���ان 

�س���يطرة »�سمني���ة«. 
م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����س  �س���عي  ورغ���م 
الكاظمي لرتيب اأوراقه بني وا�سنطن وطهران، 
فالنتائ���ج  مرتب���كا.  ي���زال  م���ا  امل�س���هد  اأن  اإل 
النتخابية لن تفرزها ال�سناديق، بل التوافقات 
التي مل ت�س���تكن وراء ال�س���تار، بل اأنها قفزت اإىل 
طاول���ة املحا�س�س���ة جم���ددا، مف���رزة �س���كال م���ن 
ال�س���راع التوافق���ي. لق���د ب���ات وا�سح���ا اأن الكت���ل 
الكب���رية كالتي���ار ال�س���دري عل���ى �س���بيل املث���ال 
�س���تح�سد )53( مقع���دا، بينم���ا اأعلن���ت كتل���ة 
الفت���ح مث���ال اأنه���ا �س���تتح�سل عل���ى )83( مقع���دا، 
م���ا يوؤك���د اأن النتخاب���ات املقبلة لن تكون حرة ول 
نزيهة. لقد ترا�سق املر�سحون التهامات ب�سراء 
البطاق���ات النتخابي���ة، والتزوي���ر، والتهدي���دات 
الت���ي طال���ت اجلمي���ع، فاأحرق���ت بي���وت مر�س���حني 
لل�س���يطرة عل���ى امل�س���هد  اآخري���ن  ومت تهج���ري 
النتخاب���ي، بينما ت�س���تعل ال�سراعات ال�سيا�س���ية 
بني الكتلة ال�سدرية وكتلة رئي�س الوزراء الأ�سبق 
ن���وري املالك���ي، ال���ذي �س���قطت يف عه���ده املو�س���ل 
يف ي���د »داع����س«. وو�س���ط ه���ذه ال�سراع���ات يت���م 
جتري���ف املواطن���ني العراقي���ني، وتوط���ني اأع���راق 
ا�س���يوية لتغي���ري التكوي���ن الدميوغ���رايف للع���راق.

قبائ���ل  توط���ني  ق�سي���ة  ب���رزت  لق���د 
»اله���زارة«* غرب العراق قبي���ل النتخابات، على 
�س���بيل املث���ال، كنتيج���ة لالرت���داد ال�س���راتيجي 
الأمريك���ي ال���ذي اأ�س���رت اإلي���ه، وال���ذي ل ميان���ع 
يف تغي���ري دميوغرافي���ة الع���راق، ث���م تق�س���يمه 
تالي���ا وفق���ا لالأع���راق الت���ي هي���اأت خلل���ق بيئة غري 
م�س���تقرة في���ه وبالت���ايل تفتيت���ه. وينبغ���ي الإ�س���ارة 
اإىل اأن النظ���ام ال�سيا�س���ي م���ا بع���د 2003، عم���د 
اإىل تهج���ري �س���كان الع���راق الأ�سلي���ني، وتغي���ري 
دميوغرافيته بتوطني قبائل ا�س���يوية خمتلفة من 
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كتوبر  ي النتخابات أ
مان العراق  ل 2021توزي    ع مقاعد البر
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    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

اإيراني���ني واأفغ���ان وباك�س���تانيني وغريه���م، بهدف 
حم���و الهوي���ة العربي���ة للع���راق، ناهي���ك ع���ن خل���ق 

بيئ���ة اأع���راق متطاحن���ة. 
الدكت���ور  ال�س���راتيجي  اخلب���ري  يق���ول 
عب���د الوه���اب الق�س���اب رئي����س وحدة الدرا�س���ات 
ال�س���راتيجي، اإن »م�س���روع التغي���ري الدميغ���رايف 
الع���راق،  يف  اله���زارة  قبائ���ل  بع����س  بتوط���ني 
باحلدي���د  الغربي���ة  املنطق���ة  لت�س���ييع  يه���دف 
و الن���ار«. وي�سي���ف »نح���ن عل���ى اأب���واب ح���رب 
اأهلي���ة طائفي���ة، طرفاها �س���نة الع���راق والولئيني 
ال�س���يعة. ه���ذا ال���ذي يج���ري اأو ال���ذي ج���رى من���ذ 
2003، يعني عملية تغيري دميغرايف حقيقي لي�س 
يف الع���راق فح�س���ب ب���ل ويف كل امل�س���رق العرب���ي«. 
ال�س���نة  الع���رب  »اإزاح���ة  اأن  ويوؤك���د الق�س���اب 
واإ�س���كان اأ�س���نان �س���يعية غ���ري عربي���ة م���ن عج���م 
وباك�س���تانيني واأفغ���ان وه���زاره، م�س���روع ق���دمي 
حدي���ث، ورمب���ا يطال اأي�سا الأحواز التي تتعر�س 

اأي�س���ا اإىل تغي���ري دميغرافيته���ا«.
امللف���ات الت���ي م���ا زال���ت تقب���ع يف ثالج���ات 
النظ���ام احلاك���م يف الع���راق، مل تخ���رج اإىل حي���ز 
التفعي���ل، فم���ا زال���ت اخلدم���ات منعدم���ة مث���ل 
الكهرب���اء، وامل���اء ال�سال���ح لل�س���رب، والق���درة 
ب���ات  الت���ي  والروات���ب  للعراقي���ني،  ال�س���رائية 
تاأخريه���ا اأ�س���هرا �س���مة امل�س���هد، بالإ�ساف���ة اإىل 
ملف���ات ال�سح���ة املتده���ورة. ي�س���اف اإىل ذل���ك 
كل���ه اعت���داء دول اجل���وار عل���ى حق���وق الع���راق، 
فركيا تق�سف مدنه وتقطع املياه عنه ما ت�سبب 
بجف���اف الأنهر وتده���ور الزراعة وتقريبا انعدام 
�س���لة الغ���ذاء. وكذل���ك قط���ع اإي���ران للرواف���د الت���ي 
تنب���ع م���ن اأرا�سيه���ا، واإط���الق مي���اه الب���زل عل���ى 
الأرا�سي العراقية، وق�سف املدن بال رادع، كما 
اأنها هي املحرك لكل التحركات امللي�سياوية التي 

تن�س���ف البيئ���ة الأمني���ة للع���راق واملنطق���ة. 
الو�س���ع؟  ه���ذا  النتخاب���ات  �س���تغري  ه���ل 
م���ا ه���و اأك���رث واقعي���ة وفق���ا لل�س���عب العراق���ي اأن 
النتخاب���ات الت���ي �س���تح�سل رغما عنهم، �س���تعيد 
نف����س الوج���وه الت���ي تعتل���ي �س���دة احلك���م من���ذ 
2003، ولك���ن باتفاق���ات جدي���دة، بدع���م اإي���راين 
ومبباركة اأمريكية. لقد دعا البع�س اإىل العزوف 
ع���ن النتخابات، فال�س���ارع العراق���ي مل تعد تهمه 
اأو�سل���وه  وق���د  نتائجه���ا  النتخاب���ات ول  ه���ذه 
اإىل نقط���ة الالع���ودة. حت���ى الع�س���ائر العراقي���ة اأو 

بع�س املعار�سني الباحثني عن فر�سة للتغيري لن 
ي�س���تطيعوا مواجهة تيار التزوير الذي �س���يح�سل 
حت���ى ل���و تدخل���ت الأمم املتح���دة بالإ�س���راف عل���ى 
يف   50% م�س���اركة  توق���ع  ورغ���م  النتخاب���ات. 
النتخابات، لكن ذلك لن يعني اأن ال�سعب را�س 
عن اأية نتيجة، خا�سة مع التزوير الذي يعرفونه 
وقدرة الأحزاب امللي�س���ياوية على فر�س اأي واقع 

تريده.
يف  ياأم���ل  العراقي���ني  املراقب���ني  بع����س 
تغي���ري يح�س���ل بدع���م دويل، لأن ق���درة ال�س���عب 
العراق���ي تعج���ز اأم���ام قوة ال�س���الح املتنفذ والذي 
تراجع���ت اأمام���ه حت���ى �س���لطة الدول���ة. لك���ن ه���ل 
هن���اك اأم���ل فعل���ي يف اأي دع���م دويل؟ البع����س 
ي���رى اأن ان�س���حاب اأم���ريكا م���ن الع���راق واإنهائه���ا 
و�س���ع احل���رب عل���ى الع���راق ال���ذي ن�س���اأ بقان���ون 
يف ع���ام 2002، �س���يكون وب���ال عل���ى البل���د لأن���ه 
�سي�س���قط ثم���رة نا�سج���ة بيد اإي���ران. ولكن الواقع 
ه���و اأن الع���راق مت ت�س���ليمه لإي���ران من���ذ الي���وم 
الأول لالحت���الل، فق���د ج���اءت الولي���ات املتح���دة 
مبعار�س���ة ن�س���اأ معظمه���ا يف ح�س���ن اإي���ران، وه���ي 
تن�س���ق �سيا�س���اتها يف الع���راق م���ع اإي���ران حي���ث 

يت�س���اركان ال���وكالء الذي���ن يحكمون���ه.
باإلغ���اء  الأمريكي���ة  الإدارة  ق���رار  اأن  كم���ا 
 )AUMF( ت�سري���ح ا�س���تخدام الق���وة الع�س���كرية
روؤ�س���اء  من���ع  هدف���ه  كان  الع���راق،  يف 
الولي���ات املتح���دة م���ن �س���ن هجم���ات يف الع���راق 
م���ن  م�س���بقة  موافق���ة  عل���ى  احل�س���ول  دون 
الكوجنر����س. يق���ول موق���ع اإك�سيو����س اإن الولي���ات 

املتح���دة رغ���م اأنه���ا �س���حبت 2500 ع�س���كري م���ن 
الع���راق، لكنه���ا اأبق���ت الو�س���ع عل���ى م���ا كان يف 
»ل  الأمريك���ي:  املوق���ع  وي�سي���ف   .2015 ع���ام 
�س���اري   2001 لع���ام   AUMF قان���ون  ي���زال 
املفع���ول ولي����س هن���اك م���ا ي�س���ري اإىل اأن���ه �س���يتم 
امل�س���تقبل  يف  الكوجنر����س  قب���ل  م���ن  اإلغ���اوؤه 
القري���ب«. ويف بيان���ه ح���ول ق���رار الع���راق، اأ�س���ار 
الرئي�س الأمريكي جوزيف بايدن اإىل »العمل مع 
الكوجنر����س، عل���ى اإلغ���اء وا�س���تبدال التفوي�س���ات 
القائم���ة الأخ���رى للق���وة الع�س���كرية م���ع �سم���ان 

�س���لطة وا�سح���ة ملواجه���ة التهدي���دات«. 
»مواجه���ة  ينه���ي  ل���ن  الإلغ���اء  اأن  مبعن���ى 
اأم���ريكا للتهدي���دات«، وتل���ك ه���ي الع�س���ا الت���ي 
م���ا زال���ت وا�س���نطن تل���وح به���ا اأم���ام طه���ران، 
والناف���ذة املفتوح���ة للتح���رك يف الع���راق م���ن اأجل 
»امل�سال���ح الأمريكي���ة«. م���ا يح�س���ل يف الع���راق 
ه���و ه���زة ارتدادي���ة نتيج���ة ارت���داد ال�س���راتيجية 
الأمريكية، وتقاع����س املجتمع الدويل عن اإخراج 
العراق من براثن التغول الإقليمي والدويل فيه، 
وت���رك فوه���ة بركان���ه مفتوح���ة ل���كل ال�س���تعالت، 
اإن���ه مرج���ل يغل���ي من���ذ ت�س���عة ع�س���ر عام���ا، ول���ن 
تطف���يء ن���اره كل التكت���الت الإقليمي���ة التي تعزف 
اأنا�س���يد الغ���زل مبع���ول هدم���ه، ل���ن ينق���ذ الع���راق 
�س���وى العراقي���ني، ولك���ن باأي���ة اأدوات؟ تل���ك ه���ي 

امل�س���األة.

- مالحظة: 
األفغانيـــة،  القوميـــات  إحـــدى  اهلـــزارة:  *قبائـــل 
مســـلمون شـــيعة يتكلمـــون الفارســـية، ويتوزعـــون يف 
إيـــران وباكســـتان وأذربيجـــان وأوزبكســـتان واهلنـــد.
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م��وق��ف ال��ن��ظ��م ال��ع��رب��ي��ة وه��رول��ت��ه��ا اىل 
اثر  �سلبيًا،  انعكا�سًا  ترك  اخل�سراء  املنطقة 

على حيوية وحما�سة جمهور القوى املعار�سة

ملقاطعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ق���وى  م�����س��ع��ى  اإن 
�سوت  بوترية  كان  وان  يتوا�سل،  النتخابات 
ا�سدرته احلكومة عرب  تهديد،  خافت، بحكم 
بعرقلة  يهدد  من  مبقا�ساة  الق�ساء  جمل�س 

النتخابات او ي�سئ اليها  باأي و�سيلة



 �سكل العراق يف التاريخ احلديث اهمية بالغة 
اإيران  اإ�سناد  بني  تراوحت  اليرانية،  لالأطماع 
لالأكراد يف �سمال العراق لتهديد اأمنه الداخلي، 
مكا�سب  على  احل�سول  بهدف  عليه  ولل�سغط 
ا�سطر  وعندما  ال�ساه،  عهد  يف  العرب  �سط  يف 
وقبوله  الإيرانية  باملطالب  الت�سليم  اإىل  العراق 
بخط الثالوك حّدا بني البلدين يف �سط العرب، 
مقابل تخلي اإيران عن دعمها للمطالب الكردية، 
�سكلت  التي   1975 اجلزائرعام  اتفاقية  وعقد 
نقطة توتر يف العالقات بعد و�سول خميني اىل 
حكم ايران عام 1979 لإجراء ترتيبات �سيا�سية 
ا�ستعال  اىل  اأدت  املنطقة.  خارطة  يف  مغايرة 
1980-( املريرة  الإيرانية   - العراقية  احل��رب 
1988( التي ا�ستنزفت امكانيات البلدين وانتهت 
اأدخ��ل  مم��ا   ،1988 /اآب   8 يف  ع��راق��ي  بن�سر 
ال�سراتيجي  التخطيط  اإىل  ج��دي��دة  ع��وام��ل 
مب�ساكل  وا�سغاله  ال��ع��راق  ب��اح��ت��واء  الإي����راين: 
ح�سل  كما  القتالية  قدراته  وا�ستنزاف  داخلية 
يف حرب الكويت عام 1991، والتعاون مع امريكا 
يف عملية غزو العراق عام 2003، بفتح حدودها 
الربية امام زحف قوات املارينز اىل بغداد التي 
العراق  املقاتلة يف جنوب  العراقية  القوة  عزلت 

واحتالله.  
بال�ساأن  املهتم  كورد�سمان  ت��وين  الأم��ريك��ي 
يف  »العراق  كتابه  يف  اأ�سار  الإي��راين  العراقي- 
تتناف�سان  واإي���ران  امريكا  من  ك��الًّ  اأن  اأزم���ة«، 
اإي��ران  اخت�ست  وق��د  ال��ع��راق،  يف  النفوذ  على 
ال�سيا�سية،  واأح��زاب��ه  ال�سفوي  امل��ذه��ب  ب��ولء 

السياسة

ال�سراتيجي  الهدف  امريكا  خ�سرت  حني  يف 
على  لال�ستحواذ  العراق  لحتالل  دفعها  ال��ذي 
اإي���ران  م�����س��روع  اأ���س��ح��ى  ل��ذل��ك،  وتبعا  نفطه. 
اجليو�سراتيجي ال�سعي لإقامة الهالل ال�سفوي 
�سيا�سيًّا واقت�ساديا، جتعل من القدرة الإيرانية 

التحكم مبحور اإيران/العراق/بالد ال�سام.
امل�سروع  ان  اك��د  احل��ي،  عبد  وليد  الدكتور 
على  لإي��ران  املبا�سرة  الإطاللة  يوؤمن  الي��راين 
ي�سمح  ولبنان  ل�سوريه  املحاذي  املتو�سط  البحر 
ت�سدير  برنامج  تنفيذ  على  الإيرانية  ال�سيطرة 
ال�سفوي  بالت�سييع  واملبا�سرة  التو�سعية  افكارها 

للم�سرق العربي مروًرا بالعراق. 
الإيراين  التوجه  يتماهى  اأن  الأقدار  و�ساءت 
مع خمطط احتالل العراق،  الذي �سكل فر�سة 
ال��ع��راق��ي  ال�����س��اأن  يف  للتدخل  لإي����ران  �سانحة 
ال�سفوي  املذهبي  النفوذ  تر�سيخ  على  والعمل 
منها  املتحالفة  ال�سيا�سية  القوى  قاعدة  وتو�سيع 
نفوذها  ط��ه��ران  فر�ست  حيث  ال��ع��راق،  داخ��ل 
وال�سيا�سية  المنية  واملوؤ�س�سات  احلكومة  على 
للع�سرات  دعمها  خالل  من  بغداد  العا�سمة  يف 
وامليلي�سيات  املوالني  العراقيني  ال�سيا�سيني  من 
ايران  �سيا�سة  اجتهت  ثم  لها،  املوالية  امل�سلحة 
الرئي�س  فر�سها  التي  المريكية  العقوبات  اثر 
بو�سائل  الأم��ن��ي��ة  �سيطرتها  بفر�س  ت��رام��ب، 
جديدة ومن خالل جمموعة من امل�سلحني لبناء 
خاليا �سرية داخل العراق، جاء ذلك يف تقرير 
خارجة  »جمموعات  اأن  »روي��رز«  وكالة  ن�سرته 

القانون« تقف وراء العديد من  التفجريات  عن 
والغتيالت وهجمات الطائرات من دون طيار، 
تعمل ب�سكل �سري وبواعز من »احلر�س الثوري«. 
الف�سائل  اأح��د  �سلوع  ب�سبب  التطور  هذا  ياأتي 
ك�سفت  معلومات  ت�سريب  يف  العراقية  امل�سلحة 
ف�سال  املنطقة،  على  لل�سيطرة  ايرانيا  خمططا 
عن تطور اآخر اأثار ذعر طهران، اأن بع�س قيادات 
ا�ستقاللها  اإىل فر�س  ت�سعى  العراقية  الف�سائل 
اأو يف الأقل عدم الظهور باأنها تابعة لإيران، اإثر 
ات�ساع املظاهرات العراقية �سد التدخل الإيراين 
يف البالد ورف�س ال�سارع العراقي له. ومع اقراب 
موعد النتخابات العراقية يف �سهر ت�سرين الأول 
بولئهم  املعروفني  ال�سا�سة  بع�س  يريد  املقبل، 
لإيران اأن يتبعوا تكتيك �سيا�سي مك�سوف ب�سورة 
خمتلفة بع�س ال�سيء عن ال�سابق، لتخفيف بع�س 
الرتباطات الظاهرية مع ايران  لإحراز مقاعد 
ال�سيطرة ال�سفوية  العراقي ولإبقاء  يف الربملان 

يف العراق لزمن اآخر.
 العودة اىل م�سروع »الهالل ال�سفوي« الذي 
ايران  يف  ال�سلطة  اىل  امل��اليل  و�سول  بعد  ظهر 
التي  الفقيه  ولي��ة  لنظرية  تطبيقا   1979 ع��ام 
املنتمني  �سمل  جمع  على  يقوم  خميني،  و�سعها 
وتنظيمهم  العربية  الدول  يف  ال�سفوي  للمذهب 
يف  ط��م��وح��ه��ا  لتحقيق  ع��ق��ائ��دي��ا،  وت��دري��ب��ه��م 
اإحياًء  واليمن  ولبنان،  و�سوريا،  العراق،  ابتالع 
امرباطوريتها  اإع����ادة  يف  املري�سة  لأح��الم��ه��ا 
ال��ت��وازن  بالتايل  وي�سكل  امل��زع��وم��ة.  الفار�سية 

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ومـــــــــــســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل الــــــــهــــــــيــــــــمــــــــنــــــــة 
الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــاســــــــــــــــيــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق

د. خليل مراد
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    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

وا�سحة يف  تغريات  لتحقيق  اإيران  مل�سلحة  العربية  املنطقة  ال�سراتيجي يف 
خريطتها ال�سيا�سية والقت�سادية يف حالة جناحه. متامًا كما يهدف امل�سروع 
النيل اىل الفرات، من هنا  ال�سهيوين الداعي لقامة الدولة ال�سهيونية من 
الظاهري  اخلالف  رغم  عقود  عدة  منذ  الطرفني  بني  اخلفي  التن�سيق  وجد 
النووي خ�سية  بينهما هذه اليام مبنع ال�سهيونية من امتالك ايران ال�سالح 
تهديد وجودها. ولهذا و�سع النظام الإيراين اأ�س�سا ا�سراتيجيته للهيمنة على 
لي�سهل  وع�سكريا  واقت�ساديا  و�سيا�سيا  اأمنيًا  اخرى  دول  يف  والتمدد  العراق 

ال�سيطرة عليها.
اأربعني  العراق ملدة  اإىل  ثورتها  حاولت حكومة املاليل يف طهران ت�سدير 
عاما، لكن اأدرك ال�سعب العراقي الواعي حجم الزيف الذي حاول اأتباع اإيران 
حّدة  ت�ساعد  ان  ال  الإيرانية،  للهيمنة  العراقي  �سور خ�سوع  من  يقدموه  اأن 
ت�سرين  انتفا�سة  بقيام   لي��ران،  املوالية  احلكومة  اأداء  من  ال�سعبي  الغ�سب 
املباركة الرّد احلا�سم لإف�سال م�سروعها، كما اأن التظاهرات يف العراق والتي 
تع�سف بال�سلطة الطائفية تنذر بف�سل ال�سيطرة اليرانية على العراق، حيث 
متكنت ثورة ت�سرين بت�سحيات �سبابها و�سمودها من ا�سقاط امل�سروع الإيراين 
وال�سارع  ال�سعبي،  الغ�سب  احتواء  الآن كل حماولت  اإىل  واف�سلت  العراق،  يف 
من  اإي��ران  اخل��ادم  النظام  لرموز  والتحدي  الحتجاج  يف  م�ستمر  العراقي 
خالل حرق مقرات احلكومة والأحزاب وامليلي�سيات، وحتّدي و�ساية املرجعية 
الداخلي  امل�سهد  تتبع  ان  كما  الإي��راين،  امل�سروع  ف�سل  يعك�س  وهذا  الدينية، 
العملة  انهيار  بعد  طهران،  حلكومة  الداخلي  القت�سادي  والف�سل  اإي��ران  يف 
الإيرانية انعك�س �سريعًا على الو�ساع املعا�سية  لل�سعب اليراين، مما زاد يف 
م�ساعب احلياة املواطنني يف تاأمني لقمة العي�س، وال�سلل يف النظام امل�سريف 
املتاأثر بالعقوبات الأمريكية والتورط يف احلروب الهلية يف �سوريا واليمن ادى 
اىل ا�ستنزاف القدرات املالية يف حروب عبثية، وبالتايل اىل فقدان الثقة بني 

ال�سعب واحلكومة.
ان دور طهران اخلفي يف التدخل يف �سوؤون العراق، تك�سف اإثر مقتل قا�سم 
�سليماين، الذي هز مقتله �سورة طهران، واأحدث تغيري كبري يف قواعد اللعبة 
وقلب املعادلت لردع خطط الهجوم اليرانية امل�ستقبلية. واىل ا�سعاف القدرة 
املخالب  ذات  اإي���ران،  وباتت  واخلارجية،  الداخلية  الح��داث  مواجهة  على 
الأحجار  مقابل  غاليا  الثمن  دفعت  اأن  بعد  هزيلة  بلد،  من  اأكرث  يف  املتوزعة 
الكاذبة التي رمتها على ال�سفارة الأمرييكية. اي�سا الت�سدع الداخلي الإيراين 
قناعات  ال�سفوي.  الهالل  منظومة  منطقة  يف  دوره��ا  تخلخل  اىل  �سيوؤدي 
يحقق  حتى  ينهار  لن  فزاعة  م�سروعها  �ستبقي  اإي��ران  ان  ت�سري  املراقبني، 
اموال  من  املليارات  نهب  على  اعتاد  ال��ذي  امل��راوغ،  الل�س  دور  لعب  اأه��داف 
العراق، عندها �ستلعق ال�سم الزعاف مرة ثانية، كما فعل �سيدهم يف هزميته 
املنكرة امام اجلي�س العراقي البطل، ولكن املرة القادمة �سركع امام عظمة 

ال�سعب العراقي الثائر وهي جتدر اذيال اخليبة والهزمية. 
الذي  يتال�سى،  بداأ  املنطقة  التو�سعي يف  المرباطوري  الإيراين  فامل�سروع 
ل يختلف عن اأملانيا النازية اأو ال�سهيونية العاملية يف تبنيها للنزعة التو�سعية، 
الحتواء  اأب��دا  يكن  مل  احلل  الدولية،  املواثيق  بكل  وال�ستهتار  والعن�سرية، 
والتنازل واإمنا املواجهة الكاملة، وهذا ما ن�سهده هذه الأيام من خالل احل�سار 
القت�سادي والعزل ال�سيا�سي واملالحقة الأمنية والف�سل على امل�ستوى الداخلي 
تخدم  وطنية  قوى  العن�سري  النظام  هذا  �سلب  من  يخرج  واخلارجي، حتى 
�سعبها وتبني عالقات ح�سنة مع دول اجلوار ودول املنطقة على ا�سا�س مل�سالح 

امل�سركة وعدم التدخل يف �سوؤون الدول الخرى.

الفساد 
السياسي!؟

رئيس تحرير جريدة االنشاء

�ساأل الطفل والده: ما معنى الف�ساد ال�سيا�سي؟
ذلك،  تفهم  اأن  ال�سن  هذه  يف  عليك  �سعب  الوالد:  فاأجاب 
البيت لذلك �سنطلق  اأ�سرف على  اأنا  املو�سوع،  �ساأقارب  لكنني 
علي ا�سم الراأ�سمالية.. واأمك تنظم �سوؤون البيت، لذلك �سنطلق 
عليها ا�سم احلكومة.. واأنت حتت ت�سرفها لذلك �سنطلق عليك 
ا�سم  عليه  �سنطلق  اأملنا  هو  ال�سغري  واأخ��وك  ال�سعب..  ا�سم 
اأما اخلادمة التي عندنا فهي تعي�س من وراء عملها  امل�ستقبل.. 
بني  يا  اإذه��ب  الكادحة...  القوى  ا�سم  عليها  ف�سنطلق  عندنا، 

وفكر ع�ساك ت�سل اىل نتيجة!؟
يبكي..  ال�سغري  اأخيه  �سوت  على  الطفل  ا�ستيقظ  الليل  يف 
والديه  غرفة  اىل  فدخل  حفا�سته...  مبلاًل  ليجده  اإليه  فذهب 
والده  لأن  وتعجب  عميق..  نوم  يف  غارقة  فوجدها  اأمه،  ليوقظ 
اأبيه فوجده يف غرفة  مل يكن نائمًا بجانبها، فذهب يبحث عن 

اخلادمة.
معنى  اأب��ي  يا  عرفت  لقد  لأبيه:  الولد  قال  التايل  اليوم  يف 

الف�ساد ال�سيا�سي..
ف�ساأله الأب: وماذا عرفت؟؟

قال الولد: عندما تلهو الراأ�سمالية مع القوى الكادحة، وتغط 
احلكومة يف �سبات عميق، ي�سبح ال�سعب قلقًا وتائهًا ومهماًل... 

وي�سبح امل�ستقبل غارقًا يف القذارة!...
ول تزال الراأ�سمالية تلهو بالقوى الكادحة، واحلكومة ل تزال 
تغط يف �سبات عميق... وال�سعب م�ستمر يف قلقه وتوهانه... اما 

امل�ستقبل فال ندري حتى الآن مدى القذارة التي �سيغرق فيها!!
بنف�س  تكرارها  نعيد  جت��ارب  من  مغايرة  نتائج  نرجو  فهل 

الأ�سخا�س ونف�س طريقة املعاجلة؟؟

أ. مايز األدهمي

من زاويتي
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السياسة

االمـــريـــكـــي الـــفـــشـــل  تـــــكـــــرار  مـــــن  دروس 
السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

حول  )ال��دع��ائ��ي(  ال��را���س��ق  ا�ستمرار  رغ��م 
م�����ربرات ودواع�����ي الن�����س��ح��اب الأم���ري���ك���ي من 
جاء  القرار  ان  توؤكد  احلقيقة  ان  ال  افغان�ستان 
مع  والدميقراطي،  اجلمهوري  احلزبني  باإتفاق 
املتبادلة  الت��ه��ام��ات  عملية  ممار�سة  ا�ستمرار 
يقع  م��ن  على  ح��ول  ال�سيا�سية  امل��واق��ف  وتباين 
هو  اأح��د،  يناق�سه  ل  ال��ذي  ال�سوؤال  ان  ال  اللوم، 
احلزبني  لكال  املتعاقبة  الإدارات  ا�ستمرت  مل��اذا 
تنت�سر  على مدى �سبعون عاما يف �سن حروب ل 
اإنهم يوا�سلون عدوانهم  فيها امريكا فح�سب، بل 
ل�سنوات على الرغم من اأنهم يعلمون بعجزهم عن 
و�سع  اأن من  موؤ�سر على  وهو  فيها،  الفوز  حتقيق 
تلك احل��روب جعلها مربكة ومرنة.  الأه��داف يف 
اأفغان�ستان  على  ال��ع��دوان  تاريخ  يف  نظرنا  واإذا 
منذ عام 2002، بدا وا�سحا اأن امل�سوؤولني مل ولن 
يدركوا متاًما ما كانوا يفعلوه هناك اأو كيف فعلوه، 
ومع ذلك، فقد مكثوا 20 عاًما دموية كلفتهم اآلف 
من القتلى وكذا ترليون دولر كان ممكن ان تنفق 

لتح�سني و�سع املجتمعات المريكية املتهاوية.
ملاذا تستمر امريكا يف سلوكها العدواين؟

معروف للجميع ان الدارات المريكية املتعاقبة 
تدخل يف هذه احلروب بناء على تو�سيات الروؤ�ساء 
من  اختيارهم  يتم  الذين  مب�ست�ساريهم  املتاأثرين 
كل  يف  اأ�ست�سارتهم  يف  وي�ستغرق  الرئي�س  قبل 
اآرائه  بو�سلة  يوجهون  من  هم  بل  وكبرية  �سغرية 
ومن  منها،  الع�سكرية  ل�سيما  قراراته،  ثم  ومن 
تونكني،  خليج  يف  احلرب  قرار  ذلك  على  المثلة 
بتقدمي  امريكيا  مكلف  برييت�س  جرين  كان  حيث 
اجلنوبية،  الفيتنامية  امل�سلحة  للقوات  امل�سورة 
طرق  تق�سف  المريكية  اجلوية  القوات  وكانت 
القوات  و  لو�س،  يف  ال�سمالية  الفيتنامية  الإمداد 
الفيتنامية اجلنوبية على  الغارات  البحرية تدعم 
موؤ�سر  مبثابة  وهذا  ال�سمايل  الفيتنامي  ال�ساحل 
التفا�سيل  يف  امل�ست�سارين  فعل  تاأثري  مديات  على 
الإدارات  والع�سكرية ملواقف و�سيا�سات  ال�سيا�سية 
الأمريكية. وهذه ال�سيا�سات ل ترتبط باحلاجات 
مثال  وثمة  زمنيا،  لها  يوؤ�س�س  واأمن���ا  اللحظية 
يرتبط بتفوي�س اأكتوبر 2002 القا�سي باإ�ستخدام 
وحلفائها  امريكا  كانت  حيث  العراق،  �سد  القوة 
وهم  ط��ريان«،  حظر  »منطقة  ا�سموه  ما  يديرون 
من لديهم قواعد ع�سكرية يف عدة دول جماورة، 
م�ستعدين  كانوا  اأنهم  اإىل  وا�سحة  اإ���س��ارة  وه��ي 
عن  النظر  ب�سرف  الع�سكرية  القوة  ل�ستخدام 
كانت  كيف  يتذكر  منا  وكثري  الواهية،  امل��ربرات 
يف  طالبان  ت�ساعد  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة 

املتطورة،  بالأ�سلحة  وزودتهم  ال�سوفييت  حماربة 
ك��ان   ،2001 �سبتمرب  اح����داث  م�سرحية  وب��ع��د 
على  »احل��رب  عن  عالنية  يتحدث  بو�س  الرئي�س 
التي دارت حول هذه  املناق�سات  الإرهاب« وكانت 
احلرب مليئة اإىل حد كبري بال�سوفينية والكاذيب 

ولغة حتقري الآخر. 
امللفت اأن معظم الأمريكيني وب�سبب ال�سجيج 
يهتمون  ل  المريكية  الدعاية  ملاكنات  والت�سليل 
بعد  الح��داث حتى   ب��اأي من حيثيات هذه  كثريا 
ل  الأمر  ولكن  الت�سعيد،  �سل�سلة  من  يرافقها  ما 
الأمل  يتجاوز  النحو، حني  على هذا  دائما  ي�ستمر 
فاإن  الجتاه  حتديد  يف  ال�سعوبات  بع�س  القومي 
باخلروج  املطالبة  باأجتاه  يدفع  الأمريكي  ال�سعب 
الأمر  وهو  املفتعلة،  والكوارث  الزم��ات  هذه  من 
الذي يتقاطع مع اإرادة ان �سناع ال�سيا�سة )مطبخ 
بعد  مت�سكهم  حيث  م��ن  ال��رئ��ي�����س(  م�ست�ساروا 
اخلروج، وتراوح مربراتهم من الإميان احلقيقي 
باأهداف �سنهم احلرب اإىل خوفهم من اإلقاء اللوم 
�سرر  من  ذل��ك  على  يرتب  وم��ا  بالف�سل  عليهم 

حلياتهم وم�ساحلهم ال�سيا�سية والبريوقراطية.
اكذوبة املصاحل األمريكية

مل���ربرات �سن  ال��روي��ج  ك��ث��رًيا م��ا ن�سمع ع��ن 
ال���ع���دوان ع��ل��ى الخ���ري���ن ب��ق�����س��د ال���دف���اع عن 
»امل�����س��ال��ح الأم��ري��ك��ي��ة«، وه��ن��اك جم��م��وع��ة من 
املواطنني  حماية  من  تراوح  الأمريكية  امل�سالح 
ال��ت��ج��ارة  ح��م��اي��ة  اإىل  اخل����ارج  الأم��ري��ك��ي��ني يف 
اأدنى  توافر  حال  يف  وحتى  الأمريكية،  والأ�سواق 
فاإن  احل��رب،  دع��اة  ل��دى  ال�سدقية  من  م�ستوى 
معظم ال�سيا�سة اخلارجية للوليات املتحدة تركز 
على  اثنان  يختلف  ل  الأخري،نعم،  اجلانب  على 
م�ساحلها،  عن  للدفاع  دول��ة  اأي  حاجة  �سرعية 

املتحدة  ال��ولي��ات  على  ين�سحب  بالتاأكيد  وه��ذا 
الأمريكية وم�ساحلها الإ�سراتيجية، ولكن ميكن 
ل��وزارات اخلارجية  ب��الأدوات القوية  حتقيق ذلك 
املخابرات،  واأجهزة  واخلزانة  والتجارة  والعدل 
فالكثري  املفرطة،  الع�سكرية  بالقوة  غالبا  ولي�س 
ي��وؤي��د ب��ق��وة احل��اج��ة مل��ط��اردة الإره��اب��ي��ني، لكن 
اأ�س�س  تدمري  يحاولون  ل  الإره��اب��ي��ني  ان  امللفت 
الدميقراطية الأمريكية، ولكن الإدارات الأمريكية 
تغيري  ملحاولة  عموًما  بالإرهاب  ي�سمى  مبا  تتذرع 
�سوب  وتوظيفها  الكارثية  اخلارجية  �سيا�ساتها 
الأبرياء  قتل  ت�ستهدف  عدوانية  �سيا�سات  تنفيذ 
الربجني  فجروا  من  مهاجمة  بدعوى  بهجمات 
التواأمني والبنتاغون وال�سحيفة ال�ساخرة ت�ساريل 
اإبدو، وهم يف ذات ال�سياق يحاولون تخويف النا�س 
اخلوف  هاج�س  لتعزيز  الطائرات  ا�ستخدام  من 
هذا والذي يدعم مربرات الإدارات الأمريكية يف 
موا�سلة غيها وتع�سيد نهجها العدواين. اإن اأعمال 
الإطاحة  لت�ستهدف  تكن  مل  الإجرامية،  الأره��اب 
بنظام الوليات املتحدة المريكية، ول تهدد قيم 
املجتمع الأمريكي؛ ول تهدد حياة المريكني وتنزع 
وحقيقة  ب��ه،  يعي�سون  ال��ذي  الأف��را���س��ي  النعيم 
ل�سناع  الطائ�سة  احلمقاء  ال�سيا�سات  ان  الم��ر 
ي�سموهم  م��ا  منحوا  البي�س  البيت  يف  ال��ق��رار 
الإرهابيني، مكانة »املحاربني«، مما �ساعدهم يف 
جهود التجنيد والدعاية وبناء معنوياتهم، عالوة 
ب��دون  »اأ���س��رى ح��رب«  احتجاز  ف��اإن  ذل��ك،  على 
حماكمة يعترب انتهاك �سارخ ومبا�سر للقيم التي 
وهو  الأمريكية،  الدارات  ونفاقا  كذبا  بها  تدعي 
تاأجيج امل�ساعر املعادية للوليات  بذلك �ساهم يف 
املتحدة الأمريكية و�ساهم بفعالية يف زيادة وترية 
من  ال��ع��امل  يف  املت�سررين  م��ن  لكثري  التجنيد 

ال�سيا�سات العدوانية المريكية.
احلاجة ملحة للعقالنية

ان البديل املطلوب امريكيا هو اإعادة التفكري 
يف نهجهم بالكامل خ�سو�سا فيما يتعلق »باحلرب 
على الإرهاب«، و�سرورة اأن تعتمد املعاجلات بحق 
من يرتكب اأعماًل اإجرامية )ارهابية!!( يف نطاق 
املحاكم الدولية وال�سرطة، مثل الإنربول، ومكتب 
التحقيقات الفيدرايل، والدرك الوطني الفرن�سي 
الت�سكيالت  اإ�سراك  ي�ستبعد  ل  اأن  ويجب  وغريها 
الإ���س��ت��خ��ب��اري��ة يف ال�����دول ال��ع��ظ��م��ى ع��ل��ى وج��ه 
اخل�سو�س يف فك اأي اإ�ستباه من اإحتمالت اإقامة 
التنظيمات  بع�س  مع  لعالقات  الت�سكيالت  هذه 
الدول  م�سالح  تخدم  باأعمال  للقيام  الإرهابية 
الإره��اب  اإن  الت�سكيالت.  هذه  اليها  تنتمي  التي 
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نحن وُحماُة 
حقوق 
اإلنسان

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

 مل يتوقع ال�سوريون عند انطالق ثورتهم اأن ي�سل بهم احلال اىل ما 
هو عليه الآن، فالذي جرى كان خارج توقعات اجلميع نظامًا ومعار�سة. 
الإن�سان اىل  بحقوق  املنادي  العامل  يقف  اأن  تتوقع  كانت  املعار�سة 
جانب ال�سعب ال�سوري املنتف�س �سد نظام ارتكب بحقه ع�سرات املجازر 
طيلة ثالثة عقود من حكم الأ�سد الأب وكانت تفا�سيلها وا�سحًة بالن�سبة 
لدعاة حماية حقوق الإن�سان، كما اأن العامل كله كان على دراية باملجازر 
موثق  ومعظمها  ال�سعب  لإنتفا�سة  قمعه  يف  الإبن  الأ�سد  ارتكبها  التي 
بال�سور لدى هوؤلء. ففي اأيار عام 2017 اأي بعد �ست �سنوات من بداية 
انتفا�سة ال�سعب ال�سوري، اأكد القائم باأعمال وزير اخلارجية الأمريكية 
املخابرات  معلومات  اأن  الأبي�س  للبيت  ال�سحفي  املتحدث  بعده  ومن 
حلرق  �سيدنايا  �سجن  يف  ملحرقة  الأ���س��د  نظام  بناء  توؤكد  املركزية 
املعتقلني والتخل�س من جثثهم ومبعدل 50 جثة يوميًا، مبينًا ح�سب �سور 
الأقمار ال�سناعية اأن هذه املحرقة بنيت يف العام 2015 وعر�س �سورًا 
لها مو�سحًا مكانها يف �سجن �سيدنايا، كما تناول البع�س فيديو لعنا�سر 
خمابرات الأ�سد وهم يرمون جثثًا ملعتقلني �سوريني ق�سوا حتت التعذيب 

يف حفٍر اأُعدت م�سبقًا وي�سعلونها بعد �سكب البنزين عليها.
 كل هذه املجازر التي اأودت حتى يومنا هذا بحياة ما يقارب املليون 
ال�سعب  التي �سملت ن�سف  واللجوء  النزوح  اإ�سافة اىل حالت  �سوري، 
ال�سوري مل يلحظها حماُة حقوق الإن�سان، مع يقيننا اأنهم ميتلكون كل 
الوثائق وبدقة كاملة عن هذه املجازر ولكنهم مل يفعلوا �سيئًا لالإن�سان 

ال�سوري الذين يطالبون بحقوق مثيله يف بقية دول العامل فلماذا؟
ل �سك اأن الإجابة على ذلك تتطلب حتلياًل  لواقع �سورية اجلغرايف 
ال�سهيوين،  للكيان  ال�سرقية  احل���دود  على  ف�سورية  وال��دمي��غ��رايف، 
وال�سعب ال�سوري انتف�س �سد نظام مكلف باأمن حدود هذا الكيان، لذا 
َ عن ذلك رامي خملوف يف  فتغيري النظام خط �سهيوين احمر، وَعربَّ
بداية الثورة قائاًل اإن اأمن الكيان ال�سهيوين من اأمن �سورية، وثانيها 
اأن الكتلة ال�سلبة من ال�سعب ال�سوري التي ثارت على النظام  يجب اأن 
اإن  بالقول  البلد )وهذا ما عرب عنه لفروف  تاأخذ دورها يف قيادة  ل 
�سورية لن حُتكم من قبل الأغلبية فيها( لذا يجب العمل على تفتيتها 
وا�ستمرار  وتعوميه  النظام  بدعم  يتحقق  وهذا  وت�سريدها،  وجتويعها 
التق�سيم  نهاية حتى ن�سل اىل مرحلة  ال�سوري اىل ما ل  ال�سعب  اأزمة 
اجلغرايف والدميغرايف ل�سورية، ولذا فاإن ُحماَة حقوق الإن�سان ل يرون 
حتقيقًا  الأل��وان  بعمى  اأ�سيبوا  لأنهم  لونه  مُييزون  ول  ال�سوري  ال��دم 

مل�سلحة الكيان ال�سهيوين. 
كان اهلل يف عونك �سعب �سورية العظيم.

أ.زياد المنجد

خالصة القول

    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

اإحلاق  اىل  يهدف  تخريبي  نهج  م�سار  يف  ينتظم  واأن�سطة  ونهج  كفل�سفة  عموما 
ال�سرر بالدول التي ين�سط فيها ويعود بالفائدة من خالل مبداأ التوافق اأو الإتفاق 
على الدول الغربية ويف مقدمتها الوليات املتحدة الأمريكية، ولكن هذا الإرهاب 
ال�سيطرة  تفقد  ورمبا  تتف�سى  اأن  تلبث  لن  ظاهرة  اىل  الزمن  مع  التحول  دائم 
مربرات  توفري  بغية  فتوظيفها  ولذلك  الغربية.  الدول  اىل  حتى  �سررها  لي�سل 
لل�سيا�سة العدوانية للوليات املتحدة لن يلبث اأن يرتد عليها ب�سيغة هجمات تعزز 
نهج تقوي�س ال�سالم العاملي، فالإرهاب له خيوط مت�سك وتتحكم بها بع�س الدول 

الكربى ولكن نهاياتها قد ل تعرب ال عن نف�سها وهنا تكمن اخلطورة. 
الغريب بالمر ان الدارات المريكية تتخطى منطق حل امل�سكالت التي قد 
للقتال من  اأر�سال جيو�سها  العاملي وت�سر على  ال�سلم  ت�ساهم يف تر�سيخ دعائم 
اأجل الدفاع عن امل�سالح او ن�سر القيم المريكية، اإىل بلدان ل ي�ستطيع معظم 
بها.  حًقا  يهتم  من  منهم  والقليل  اخلريطة،  على  موقعها  حتديد  الأمريكيني 
تفر�س  التي  العميلة  ال�سلطات  يف  الأ�سخا�س  من  الكثري  اأن  ذلك،  من  والأ�سواأ 
ا، بخالف التحدث عن خطاب  على تلك البلدان ل يهتمون حًقا بهذه القيم اأي�سً
الدميقراطية الأمريكية لتاأمني مبالغ �سخمة من الأموال واملوارد، والتي بدورها 
تغذي كميات هائلة من الف�ساد، �سواء على ال�سعيد ال�سيا�سي اأو املجتمعي، وهذا 
ما ظهر وا�سحا يف فيتنام والعراق واأفغان�ستان حيث خلق العدوان المريكي حروب 
اأهلية لأطراف تقاتل من اأجل القوة وال�سيطرة، ولي�س على القيم الأمريكية. وقفت 
امريكا يف فيتنام اإىل جانب حكومة فا�سدة بولي�سية حكمت �سعبها بالإرهاب، ويف 
ال�سلطة ومت  فا�سلني يف  فا�سدين  انا�س  بنظام وطني ومت و�سع  اأطاحوا  العراق، 
وبني  ال�سعب  غالبية  بني  اأهلية  الفور حرب  على  ووقعت  منهم  الكفاءات  جتريد 
ابعاد  مت  اأفغان�ستان  ويف  للعراق،  المريكي  لالحتالل  املباركة  والقوى  الحزاب 
اإنهم يوؤوون القاعدة ومع ذلك، بدًل من ال�ستمرار يف الركيز  طالبان بذريعة  
با�ستبدال  اأ�سامة بن لدن، قامت امريكا  القاعدة وزعيمهم،  الق�ساء على  على 
حكومة طالبان باأخرى ممزقة بالف�ساد مما ادى اىل تفاقم التوتر بني القبائل 
املتناف�سة واأمراء احلرب، ثم وجدت امريكا  نف�سها يف خ�سم حرب اأهلية اأخرى 
عندما عادت طالبان للقتال �سد احلكومة اجلديدة، وانتهت بن�سر الفغان على 
الغطر�سة الغبية المريكية ولكن هل �سيتعظ المريكان املعنيني بالمر؟؟!! يف كل 
الأحوال فاإن منهج الإدارات الأمريكية ي�ستند على حقيقة اأن اإغراق الآخرين يف 
امل�ساكل هو مبثابة حلول ممكنة مل�سكالت الوليات املتحدة الأمريكية، ولكن ما 
واأن كل  اأن لحقائق مطلقة  اأو قد يجري جتاهله عن عمد،  الأذه��ان  يغيب عن 
ما تراه الوليات املتحدة الأمريكية خريا من خالل اأحلاق ال�سرر بالآخرين قد 

ينقلب عليها �سر م�ستدمي.
امريكا ال حتترم حلفائها

العالقات مع  بايدن يف حملته النتخابية حر�سه على ترميم  رغم ادعاءات 
حلفاء امريكا يف اوربا ال ان خطواته منذ توليه الدارة مل تقدم �سئ يذكر بهذا 
الجتاه ولعل ما قامت به ادارته بالتن�سيق مع احلليفة بريطانيا من طعن مثري 
لال�ستفزاز �سد احلليفة فرن�سا عندما غري بو�سلة التفاق ال�سرايل مع فرن�سا 
للح�سول على غوا�سات نووية ليكون اتفاق مع الوليات املتحدة المر الذي اأثار 
�سركات  حل�سول  جبارة  جهودا  بذل  الذي  ماكرون  الفرن�سي  الرئي�س  حفيظة 
بالده على عدد من العقود وال�سفقات يف كثري من دول العامل )كما ح�سل يف 
زيارته الخرية للعراق(، والوا�سح ان الو�سع القت�سادي العاملي وما ت�سببت به 
م�سرحية كورونا من تداعيات خطرية جعلت من �سكل ونوع التناف�س ياأخذ ابعادا 
غري م�سبوقة �ستوؤثر حتما على ن�سيج العالقات التاريخية بني امريكا واوربا، رمبا 
غري  مناف�سات  اىل  وحتولها  التقليدية  التحالفات  ت�سع�سع  قد  ظواهر  �سن�سهد 

�سريفة!!
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

يف  امل��ت��الح��ق��ة  الأح�����داث  �سل�سلة  اأث�����ارت 
وحميط  ال�سام  ب��الد  يف  املا�سيني  ال�سهرين 
ت�ساوؤلت كثرية ومتنوعة عن  فل�سطني املحتلة؛ 
باملر�سوم  و�سلتها  بينها  فيما  ال��راب��ط  م��دى 
فمن  ال��ب��الد.  ه��ذه  يف  تنفيذه  واجل���اري  دوليا 
ر�سمي  �ساحبها من حترك  وما  درعا  اأح��داث 
اأردين اإىل موؤمتر القمة يف بغداد، اإىل اأحداث 
الإ�ستعرا�سي  ال��ه��ول��ي��وودي  وال��دخ��ول  لبنان 
و�سول  لبنان  اإىل  الإيرانية  النفط  ل�ساحنات 
الأمريكية  هاليربتون  �سركة  مع  التعاقد  اإىل 
البحرية  املياه  يف  والغاز  النفط  عن  للتنقيب 

اللبنانية.
أحداث درعا

امليلي�سيات  حا�سرت  مقدمات  ودون  فجاأة 
الإي��ران��ي��ة م��دع��م��ة ب��ق��وات ال��ف��رق��ة ال��راب��ع��ة 
الر�سمية ال�سورية، حا�سرت مدينة درعا البلد 
املال�سقة  ال�سورية  ح��وران  منطقة  قلب  وه��ي 
لالأردن والتي ت�سكل املمر احليوي الإلزامي لأي 

عبور بري جغرايف بني الأردن و�سورية.
قبل  مت  م�ساحلة  اأتفاق  من  الرغم  وعلى 
ث���الث ���س��ن��وات ب��ني درع���ا وال��ن��ظ��ام ال�����س��وري 
احل�سار  اأن  اإل  الرو�سي،  املحتل  »ب�سمانة« 
من  الإي��ران��ي��ة  امليلي�سيات  متكني  اإ���س��ت��ه��دف 
تلك  والع�سكرية على  الأمنية  �سيطرتها  اإحكام 
ال�سوري  اجلنوب  من  الإ�سراتيجية  املنطقة 

املحاذي ل�سمال فل�سطني املحتلة. 
امليلي�سيات  )اي  ت��ت��وق��ف  مل  اأن��ه��ا  ع��ل��م��ا 
عن  اخل��دي��ع��ة   - امل�ساحلة  منذ  الإي��ران��ي��ة( 
ال�سباب  مل��ئ��ات  م��درو���س��ة  اإغ��ت��ي��الت  عمليات 
التعاون  رف�س  الذي  الوطني  احلر  الدرعاوي 
التخريبية،  خمططاتها  يف  الإن�سياق  اأو  معها 

وال�سباب  املجتمع  اإف�ساد  حماولت  عن  ف�سال 
على  والت�سجيع  امل��خ��درات  ب��روي��ج  حت��دي��دا 
برويج  كما   ، الأ���س��واق  يف  وتوفريها  تعاطيها 

وت�سجيع الدعارة حتت م�سميات خمادعة.
ذلك  الإ�سراتيجي من  الهدف  تو�سح  وقد 

احل�سار على م�سارين: 
على  اي����ران  ميلي�سيات  ���س��ي��ط��رة  الول: 
هدوئها  و�سمان  لفل�سطني  ال�سمالية  احل��دود 
من  الإ�سرائيلي  ال��ع��دو  اأم��ن  �سمان  يعني  م��ا 
جهة جنوب �سورية، وهو ما يتحقق يف منطقة 
لبنان  جنوب  يف  كما  املحتل  اجل��ولن  وح��دود 
وتوفر  اإيران  ميلي�سيات  وتتحكم  ت�سيطر  حيث 

اأمانا تاما لدولة العدو ال�سهيوين.
لأه��ل  الر�سمي  ال�سوري  ال��ط��رح  ك��ان  وق��د 
»الركية«  ادل��ب  اىل  جميعا  برحيلهم  درع��ا 
اإيران والفرقة  اإذا مل ير�سخوا ل�سيطرة قوات 
اأمن  �سمان  على  اإ���س��رارا  يعني  ما  الرابعة، 
تهجري  ذلك  اإقت�سى  ولو  تلك  احل��دود  منطقة 
منذ  فيها  يعي�سون  الذين  املنطقة  ل�سكان  تام 

مئات ال�سنني.
ال��ث��اين: ت��اأم��ني م���رور اإم����دادات وخطوط 
الغاز والنفط الآتية من جهة الأردن اإىل �سورية 

ومنها اإىل لبنان.
يف لبنان

اأم���ا يف ل��ب��ن��ان ف��ق��د ت�����س��ارع��ت الأح����داث 
جديدة  لبنانية  حكومة  ت�سكيل  عن  فاأ�سفرت 
والتعطيل  والت�سويف  املماطلة  من  �سنة  بعد 
م��ن اأط����راف ال�����س��ل��ط��ة، ف��ك��ان��ت ح��ك��وم��ة من 
للنفوذ  والكمال  بالتمام  مرتهنني  اأ�سخا�س 
رئي�سها  فمن  امل��ت��ع��ددة.  مب�����س��ادره  الأج��ن��ب��ي 
الأمريكي  بالنفوذ  احلميمة  ب�سالته  املعروف 
تربطه  م�سالح  اىل  البع�س  وي�سري  وم�ساحله 
بدولة الكيان امل�سطنع مرورا بعالقات جتارية 
وا�سعة بالنظام ال�سوري وحتديدا براأ�س النظام 
منذ ما قبل ت�سلمه مهام الرئا�سة ر�سميا. فكان 
عدد من الوزراء ممن ينت�سبون بالولء لفرن�سا 
وبع�سهم لأمريكا وكثري منهم لنظام املاليل يف 

طهران.
هو  اإي���ران  ح��زب  اأن  للجميع  وا�سحا  ك��ان 
بالأ�سماء  احلكومة  ولدة  على  اأ���س��رف  ال��ذي 
الدولة  على  ت�سلطه  عن  وت�سكت  تر�سيه  التي 
الفرن�سي  مع  بالتوافق  وطبعا  لها،  واإلغائه  بل 

والأمريكي ومن خلفهم ال�سهيوين.

بت�سكيل  الغربي  الأجنبي  النفوذ  �سمح  فقد 
وغطائها  وحليفها  اإي��ران  هوى  على  احلكومة 
ال��ع��وين ف��ك��ان��ت ب���اك���ورة ه���ذه ال��رع��اي��ة عرب 
واملازوت  البنزين  �سهاريج  اإ�ستقدام  تظاهرة 
الإيرانية اإىل لبنان عرب احلدود غري الر�سمية 
مبثابة  فكانت  و�سورية.  لبنان  بني  ال�سرعية   -
اللبنانية واإ�ستبدالها بدولة  اإعالن وفاة الدولة 
ميلي�سيات اإيران وهيمنتها بالكامل على احلياة 

ال�سيا�سية والأمنية والإقت�سادية يف لبنان.  
ه���ذه يف  ال���س��ت��ق��دام  ول��ق��د ج���رت عملية 
اأج�����واء م��ا ي��ق��ال ع��ن��ه اأن����ه ح�����س��ار ام��ري��ك��ي 
الأمنية  ورم��وزه��ا  اي���ران  ومليلي�سيات  للبنان 
والإقت�سادية، فما معنى هذا احل�سار؟ وكيف 
ذاتها  لإي���ران  ح�سار  وه��و  احل�����س��ار؟  ي��ك��ون 
اإذا كان هذا هو احل�سار  لبنان،  ولأدواتها يف 
فهو لي�س اإل ح�سار ال�سديق لل�سديق خلديعة 

الراأي العام.
العاملية  الإع��الم��ي��ة  التغطية  ك��ان��ت  ول��ق��د 
املكثفة واملتعمدة لدخول ال�سهاريج الإيرانية؛ 
�سهيوين  اأمريكي  ر�سمي:  عاملي  اإعالن  مبثابة 
جميعا  ال�ستعماري  الغرب  تبني  عن  فرن�سي 
لهيمنة حزب ايران على لبنان بعد اإلغاء الدولة 

فيه.
ال�سهاريج  ق��واف��ل  م�����س��رية  اث����ارت  وق���د 
، ذك��ري��ات ومناظر  الي��ران��ي��ة ع��رب احل���دود 
م�سريات قوات داع�س الع�سكرية عرب الرا�سي 
ال�سورية او العراقية مئات الكيلومرات دون اأن 
اأنها  اأمريكا  تعلن  الذي  الوقت  يف  اأحد  مي�سها 
لنها  وت�ستهدفها  الره��اب��ي��ة  داع�����س  حتا�سر 
اأنها  تبني  كله..فيما  العامل  على  خطرا  ت�سكل 
..وهو  لها  وتوظيفها  وحمايتها  برعايتها  تعمل 
والع�سكرية  الأمنية  التحركات  مع  ذاته  المر 
امل�سرقي  الطوق  بالد  كل  يف  اي��ران  مليلي�سيات 
الكيان ال�سهيوين تتفرج على  لفل�سطني..دولة 
�سيطرة  يف  �ساكنا..حتى  حت��رك  ول  ه��ذا  كل 
ق���وات اإي����ران على درع���ا وح���دود ���س��وري��ة مع 

فل�سطني املحتلة !!! 
ويف الوقت الذي اأبان اإ�ستعرا�س ال�سهاريج 
الإيرانية بهذه الطريقة عن الرعاية المريكية 
كما  خم��ادع��ا،  ح�سارا  ي�سمى  مل��ا  خالفا  لها 
اي��ران  حل��زب  اللبنانية  ال��دول��ة  ت�سليم  ع��ن 
اأمرين هامني  واإ�ستبدالها به؛ فقد ك�سفت عن 

ينبغي التوقف عندهما: 

مـــــــــــــــن درعـــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــى لـــــــبـــــــنـــــــان
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 منذ اأن ا�س�سها ح�سن البنا يف الإ�سكندرية يف 22 اآذار مار�س عام 
الوطن  اقطار  امل�سلمني يف  الخوان  كانت حركة  وليومنا هذا   1928
العربي والمة الإ�سالمية، كانت هذه احلركة مو�سع �سك وريبة من 
ملا  نتيجة  الربيطانية  املخابرات  مع  امل�سبوهة  وارتباطاتها  اهدافها 
دليل  وخري  ال�سمحاء  الإ�سالم  ر�سالة  تنايف  اأفعال  من  عليه  اأقدمت 
على ذلك حكم الإخوان مل�سر من 2011 ولغاية 30 يونيو 2013 حيث 
خرج ال�سعب امل�سري راف�سا حكم املر�سد. واذا كان ما �سمي بالربيع 
العربي اأتاح حلركة الإخوان يف تون�س واملغرب من القفز اإىل ال�سلطة 
فاإن ال�سعب العربي يف تون�س واملغرب قد ح�سم اأمره، ففي الوىل نزل 
ال�سعب التون�سي اىل ال�سارع راف�سا حكم الخوان امل�سلمني فاإ�ستثمر 
بالقانون  املخت�س  وه��و  الد�ستورية  �سالحياته  التون�سي  الرئي�س 
الد�ستوري، بالنق�سا�س على حكم الخوان وانهاء فرة حكمهم التي 
القراع  �سناديق  املغرب ح�سمت  ويف  التون�سي،  ال�سعب  منها  عانى 
والتنمية  العدالة  حزب  ومني  املدنية  ال�سعب  قوى  ل�سالح  املوقف 
بهزمية مدوية ومل يح�سلوا ال على 18 مقعدا بعد اأن كان لديهم 216 

مقعدا يف الدورة ال�سابقة. 
اأكرث  وج��ود  ورغ��م  الطويلة  امل�سلمني  الإخ��وان  مل�سرية  املتابع  ان 
اأن  يجد  الإ�سالمي  والعامل  العربي  الوطن  للحركة يف  فرعا   70 من 
هذه احلركة رجعية الأفكار دموية املنهج ولها ارتباطاتها بامل�سروع 
تطلعات  من  بال�سد  تقف  وانها  الربيطاين،  الأمريكي  ال�سهيوين 

ال�سعب العربي يف احلرية والتقدم والزدهار.
عربية  ر  اقطا  ث��الث  يف  للحكم  امل�سلمني  الإخ���وان  ف��ق��دان  ان 
الخ��وان  ملنهج  واف��ول  انتكا�سة  ي�سكل  م�سر  الرئي�سي  معقلهم  ويف 
ال��ظ��الم��ي، ف��ه��ذه احل��رك��ة ه��ي ال��ت��ي خ��رج��ت منها ك��ل احل��رك��ات 
وداع�س  للقاعدة  اأ�سا�س  فهي  والعامل،  العربي  الوطن  يف  الرهابية 
العنف  اعتمدت  واأف��ري��ق��ي��ا  اآ�سيا  يف  اأخ���رى  وملي�سيات  وط��ال��ب��ان 
انه  الآخرين،  تعاملها مع  يوميا يف  و�سلوكا  والطائفية منهجا فكريا 
ال��روؤى  يف  معهم  يختلف  من  مب��وت  واحلكم  الآخ��ري��ن  تكفري  منهج 

والتوجهات.
 وان هذا املنهج هو من اعطى الذريعة للقوى املعادية لال�سالم 
وامل�سلمني  ب��الإره��اب  كدين  الإ���س��الم  تو�سف  ان  العربية  والم���ة 
موؤ�سر  ال�سيا�سي هو  ال�سالم  �سقوط  فاإن  تقدم  ما  لكل  بالرهابني، 
طوائفه  مبختلف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  مواقع  كل  خ�سارة   بداية  على 
خمتلف  م�سماه  حتت  ترتكب  زال��ت  ول  ارتكبت  وال��ذي  وتوجهاته 

اجلرائم الإرهابية با�سم ال�سريعة الإ�سالمية وال�سريعة منها براء.

أ.علي الزبيدي

اإلسالم 
السياسي 
إلى أفول

في الصميم

�شحفي من العراق

الأول: عجز اجلي�س اللبناين ومعه القوى الأمنية اللبنانية عن ممار�سة 
اللبناين..هذا  �سعبهم  وحيال  لبنان  وطنهم  حيال  الر�سمية  م�سوؤولياتهم 
اجلي�س يقف متفرجا مكفوف اليدين عن اأي فعل م�سوؤول، ومما ل �سك فيه 
اأن امريكا التي تتمتع بنفوذ هام يف اجلي�س وعليه ب�سبب ما تقدمه له من 
عن  ومتنعه  تكبله  التي  وتاأهيلية، هي  وتدريبية  وتقنية  ع�سكرية  م�ساعدات 
التدخل ل�سالح الوطن وال�سعب واملوؤ�س�سات مبا فيها موؤ�س�سة اجلي�س ذاتها.

بعدما  اللبناين  ال�سعبي  ال�سارع  ود  لك�سب  اإي��ران  حزب  حاجة  الثاين: 
تراجعت �سعبيته كثريا ول �سيما بعد تفجري مرفاأ بريوت ودوره امللحوظ يف 

تخزين املتفجرات وا�ستعمالها �سواء يف �سورية اأو غريها.
فقد اأو�سلت قوى الهيمنة والأمر الواقع اللبنانيني اإىل قاع القرف والياأ�س 
لدخول  والدعائي  التف�سيلي  الرويجي  الإ�ستخدام  ك��ان  وق��د  واملعاناة، 
ال�سهاريج اىل لبنان من قبل اعالم حزب ايران واأتباعه واأذرعه؛ رخي�سا 

اىل الدرجة التي يقول فيها اأرجوكم انا اأنقذتكم فتقبلوين.
اإن التململ ال�سعبي اللبناين من ت�سلط ميلي�سيات اإيران يف تزايد م�ستمر 
فاللبنانيون  ومزيفة  مف�سوحة  تخديرية  حقن  معه  تنفع  ولن  ومت�ساعد 
يعرفون اأنها هي التي ت�ستويل على املحروقات املدعومة وتهربها اىل �سورية 

وجتني منها ارباحا كبرية تغطي بها عملها الأمني.
الدور الصهيوين

القرار  على  ال�سهيونية  الهيمنة  م�سروع  ينتع�س  الأجواء  هذه  كل  و�سط 
اأو جممل العملية الأقت�سادية  امل�سرقي العربي وعلى املقدرات الإقت�سادية 
الأ�سا�سية، فما الغاز الذي �سوف تزود به �سورية ولبنان عرب الردن انطالقا 
اليومية  احلياة  يكون هو ع�سب  اأن  »�سهيونيا« مطلوب  غازا  اإل  من م�سر 
لأبناء هذه الدول فيما تتحكم به ومت�سك قراره وت�ستفيد من جتارته تل اأبيب 

ودولة الكيان الغا�سب.
ولقد تكر�س هذا الت�سيد للدور ال�سهيوين وم�ساحلة امل�سر�سلة يف موؤمتر 
بغداد ويف زيارة رئي�س وزرائه اإىل م�سر يف الوقت الذي تتهاوى فيه الدول 
الياأ�س  براثن  يف  الن�سان  وي�سقط  الداخل  من  املجتمعات  وتنهار  الر�سمية 
الإلزامي، كما يف �سعي حمموم برعاية دولية - �سهيونية  والتخلي  والعجز 
اأو  الإي��راين  للم�سروع  الأهم  احلليف  ال�سوري  النظام  مع  العالقات  لتطبيع 

بالأحرى الغطاء الأخطر للتمدد الإيراين يف �سورية ولبنان وفل�سطني.
المريكية  هاليربتون  �سركة  مع  التعاقد  عن  موؤخرا  الع��الن  جاء  وقد 
للتنقيب عن النفط والغاز يف مياه اقليمية لبنانية ل�سالح الكيان تاأكيدا لذلك 
التحالف الدويل الإقليمي على ح�ساب العرب وامل�سالح العربية )املعروف ان 
جنيب ميقاتي حينما كان رئي�س حكومة لبنان، هو الذي مرر م�سروع تر�سيم 
املياه  من  كبرية  م�ساحة  عن  متنازل   2011 العدوعام  مع  اللبنانية  احلدود 
الإقليمية اللبانية )1430 كلم مربعا( ل�سالح دولة العدو باملر�سوم 6433(. 
كل هذا يجري فيما النظام الر�سمي العربي م�ستغرق يف م�ساكله الداخلية 
التي ت�سغله وت�ستنزفه فال يعري اإهتماما بامل�سائر اخلطرية التي تتقرر على 

موائد التحالف غري املعلن: ال�سهيوين – ال�سفوي.
اإن كل هذه الأحداث املتالحقة ت�سيف اأدلة جديدة على حتالف �سهيوين 
جمتمعاتنا  وتخريب  العربية  الم��ة  وج��ود  لألغاء  اإي��راين  �سفوي  اأمريكي   
العربية واإخ�ساعها جميعا لهيمنة قد ت�ستمر عقودا طاملا اإ�ستمر غياب الدور 
العربي. ولكون الدور الر�سمي غائبا اإن مل يكن م�سهال اأو متواطئا بالتخلي 
والت�سدي  والإ�ستنها�س  التوعية  يف  اأ�سا�سيا  ال�سعبي  الدور  يبقى  والتغيب، 
ووج��وده��ا  الم��ة  هوية  اإل��غ��اء  اإىل  يهدفان  جوهريا  متكاملني  مل�سروعني 

وم�ستقبلها.

 طبيب و كاتب عربي
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السياسة

الفترة جناحات كبرية  ـ حققت حكومة   
مــا هو  اخـــري  واخفقت يف  امللفات  يف بعض 

تقيمكم؟  
رئي�س  بقيادة  ال�سودانية  احلكومة  واجهت   �
الوزراء دكتور عبد اهلل حمدوك  تعقيدات كثرية 
يف املرحلة النتقالية، اهمها الو�سع القت�سادي 
ال�سيا�سي  واحل�سار  البائد  النظام  املوروث عن 
ال�������دويل والق���ل���ي���م���ي، مم���ث���ال يف احل�����س��ار 
قائمة  على  ال�سودان  ا�سم  وو�سع  القت�سادي  
المنية   واله�سا�سة  ل��الره��اب،  الراعية  ال��دول 
النظام  عنا�سر  متركز  عن  الناجتة  الداخلية 
المنية  والو���س��اع  الأمنية،  الجهزة  يف  البائد 
ب�سكل  الجهزة  ه��ذه  ا�سالح  و���س��رورة  اله�سة، 
النتقايل  احلكم  اجهزة  مكونات  بني  م�سرك 

بح�سب ما ن�ست عليه الوثيقة الد�ستورية.
 ل��ك��ن ب��رغ��م ك��ل ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات متكنت 
ال�سكاليات  من  العديد  معاجلة  من  احلكومة 
اهمها امللفات القت�سادية الكربى وحققت فيها 
تقدما كبريا خارجيا مثل اخلروج من احل�سار 
الق��ت�����س��ادي ال����دويل وب��ال��ت��ايل ف��ت��ح��ت اآف���اق 

وزير االعام السوداني حمزة بلول: 
مــــــــاضــــــــون فــــــــي الـــــــســـــــر إلكــــــــمــــــــال الـــــتـــــحـــــول 
الديمقراطي بكل ثقة زادنا وسندنا الشعب 

حتقيق  داخليا   اخلارجي،  القت�سادي  التعامل 
وا�ستقرار  الجنبي  ال�سرف  �سعر  يف  ا�ستقرار 
طويلة،  ف��رة  منذ  م��رة  لأول  ال�سودانية  العملة 
هذه  خالل  يف  الت�سخيم  يف  ملحوظ  وانخفا�س 
اليام من ال�سائقة القت�سادية التي �سرب عليها 
وزيادة  ال�سابقني،  العامني  ال�سوداين يف  ال�سعب 
العام  هذا  يف  خا�سة  عالية  وبن�سبة  ال�سادرات 
ونتطلع للمزيد  وتوفري ال�سلع ال�سراتيجية، كما 
عوجلت  ق�سية الديون الكبرية التي اثقلت عاتق 
املا�سية،  ال�سنني  ط��وال  ال�����س��وداين  القت�ساد 
مع  التوا�سل  عرب   ال�سودانية  احلكومة  ومتكنت 
الدائنني لإعفاء جزء كبري من الديون يف موؤمتر 
م�ستمر  احل��وار  زال  ول  املا�سي،  مايو  باري�س 
جذري   لإنهاء  للو�سول  الآخ��ري��ني   الدائنني  مع 
لإ�سكالية الديون، وهنالك حتديات كبرية اي�سا 
ما زالت م�ستمرة وت�سعى احلكومة  حللها، اولها 
نقول  ان  ن�ستطيع  ال�سودان،  لكل  الطاقة  توفري 
الكايف  النجاح  نحقق  مل  الآن  اىل  و�سوح  بكل 
لكننا   الكهرباء وهو ملف حيوي ومهم،  يف ملف 
ناأمل ان ننهي هذا امللف وب�سكل كامل يف ال�سيف 

ال��ق��ادم، وذل���ك ع��رب اإدخ���ال حم��ط��ات كهرباء 
حمطة  بجانب   )3 )ق���ري  منطقة  يف  ج��دي��دة 
كهرباء بورت�سودان التي ميكن ان تبداأ العمل يف 
2022، هذا بالإ�سافة  العام  الثاين من  الن�سف 
الرياح  طاقات  كهرباء  ام��ام  الطريق  فتح  اىل  
انتاج طاقات  لنا  ال�سم�سية، وهذا يتيح  والطاقة 
قليلة التكلفة و�سديقة للبيئة على املدى الطويل. 
عوائق  النتقالية  احلكومة  واجهت  اي�سا    
العاملي،  ال�ستثمار  ج��ذب  دون  حت��ول  ت�سريعية 
نهائي  ب�سكل  امللف  ه��ذا  معاجلة  على  فعملت 
الت�سريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  تهيئة  م��ن  مت��ك��ن��ت  ح��ي��ث 
لل�سراكات ال�ستثمارية. وفتح ال�سودان  املنا�سبة 

حوار: د.معتصم الزاكي

 يف حـــوار شــامــل اجـــاب فــيــه عــلــي كل 
أسئلتنا بصدر رحــب، جملة »كــل العرب« 
الثقافة  وزيــر  بلول  االستاذ محزة  إلتقت 
واالعالم الناطق الرمسي بإسم احلكومة  
السودانية حول الراهن السياسي واحداث 
االنـــقـــالب الــعــســكــري وتــداعــيــاتــه، فكانت 
اجاباته اكثر تعبريا وانسجاما مع اهداف 
الدميقراطي   والتحول  السودانية  الثورة 
ــك اذ يــعــتــر االســـتـــاذ  ــرابـــة يف ذلــ فـــال غـ
بالقطاع  املعروفني  املناضلني  احد  محزة 
الطاليب الذين واجهوا نظام اإلنقاذ منذ 
واحلرية  الدميقراطية  ألجل  مبكر  وقت 

والعدالة.

OCTOBRE 2021 / تشرين األول 2021 العدد 38 14



الوطن  وه��و  ال�ستثمار  قانون  يف  التعديل  بعد 
املجالت  كل  يف  ال�ستثمار  ام��ام  الباب  البكر 
احليوانية  وال���رثوة  وال��زراع��ة  التحتية  )البنية 
الهامة،  القطاعات  من  وغريها  والت�سالت( 
مت�سي  النتقالية  احلكومة  ان  ي��وؤك��د  ه��ذا  ك��ل 
حتديات  هنالك  ذلك  فوق  اهدفها.  حتقيق  يف 
اخرى مهمة ملعاجلة الختالل يف القطاع املايل 
ادخال  وهو  الداخلية  الوطنية  اليرادات  وح�سد 
كل ال�سركات احلكومية حتت ولية وزارة املالية 
وهذه واحدة من الق�سايا حتتاج حل�سم �سيا�سي 
ب��ني ���س��رك��اء احل��ك��م، لأن ه���ذا الم���ر اأح���دث 
ان  ن�ستطيع  لكننا  القت�ساد.  يف  كبريا  اختالل 
نقول رغم العقبات واملطبات التي حتدثنا عنها 
التعايف  اجتاه  يف  ي�سري  ال�سوداين  القت�ساد  ان 
قانون  تعديل  ي�سكل  ان  ون��اأم��ل  تدريجي  ب�سكل 
اخلارجية  القت�سادي  الطابع  ذات  واملوؤمترات 
التي �ساركنا ال�ستثمار رافعة جديدة لالقت�ساد 

ال�سوداين.
  ازال����ة ا���س��م ال�����س��ودان م��ن ق��ائ��م��ة ال���دول 
للحكومة  الأب��زر  النجاح  يعد  لالإرهاب  الراعية 
النتقالية خالل الفرة ال�سابقة، لأنه فتح امامها 
الآفاق لتجاوز الكثري من امل�ساعب والعوائق يف 
عالقاتها  على  وانعك�س  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
وهنالك  العامل،  كل  مع  وال�سيا�سية  القت�سادية 
حتقيق  يف  للحكومة  ملمو�سة  ايجابية  خطوات 
ال�سالم ال�سامل، حيث اجنزت اتفاق ال�سالم مع 
امللف  ا�ستكمال هذا  وتعمل على  الثورية  اجلبهة 

الهام قريبا مع بقية الطراف غري املوقعة. 
 ـ إذا هنالك استقرار نسيب يف السودان؟  
� نعم هناك حالة اإ�ستقرار ن�سبي يف اجلانب 
ا�سلفنا  كما  ناجت  وذلك  وال�سيا�سي  الإقت�سادي 
لنجاح احلكومة يف الت�سدي لكل امللفات �سيا�سيا 
املوؤ�س�سات  م��ع  احل����وار   اهمها  واق��ت�����س��ادي��ا، 
القت�سادية الدولية بكل مهنية وحققنا مكا�سب 
زي��ارة  نرقب  وقريبا   للمزيد،  ونطمح  عديدة 
رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك ال����دويل ل��ل�����س��ودان ن��ه��اي��ة �سهر 
�سبتمرب، وهذا يوؤكد عمق التوا�سل بني احلكومة 
جنحت  كما  ال��ه��ام��ة.  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سة  وه��ذه 
احلكومة يف حتريك الق�سايا ال�سيا�سية والعدلية 
احلكم  اج��ه��زة  ا�ستكمال  يف  ا�سواطا  وقطعت 
يف  الق�سور  معاجلة  اىل  وال�سعي  الن��ت��ق��ايل، 
بع�س القوانيني والت�سريعات حتى نحقق العدالة 
كل  الدميقراطي،  للتحول  معرب  وهي  النتقالية 
من  ملزيد  يحتاج  لكنه  م�ستقرا  واقعا  خلق  هذا 
املجهودات وب�سكل عاجل يف اجلانب القت�سادي 

وال�سيا�سي للحفاظ عليه وتطويره.
ــراب تــــــداول رئـــاســـة املــجــلــس  ــتــ  ـ مـــع اقــ
السيادي حسب االتفاق املسبق بدأ التشاكس 

مع املكون العسكري ماذا ترى؟ 

اإعالن  قوى  ومكونات  الإنتقالية  احلكومة   �
مهام  اإكتمال  على  حري�سة  والتغيري  احل��ري��ة 
بني  وقع  الذي  التفاق  وتنفيذ  الإنتقالية  الفرة 
ث��ورة  اأه���داف  واإجن����از   والع�سكريني  املدنيني 
الق�سايا  ه��ذه  �سمن  وم��ن  امل��ج��ي��دة،  دي�سمرب 
التفاق  ح�سب  ال�سودانية  الدولة  مدنية  اكتمال 
التفاق  تنفيذ  اىل  ن�سعى  لهذا  م�سبقا،  املوقع 
ال�سيادي  للمجل�س  املدنيني  ورئ��ا���س��ة  ال�سابق 
للدولة   ال��و���س��ول  نحو  اخ���رى  خ��ط��وات  لنخطو 
الكبري  احلدث  وهذا  الثورة،  �سودان  يف  املدنية 
لهذا  تبقى  وق���د  ال�����س��وداين  ال�سعب  ينتظره 

النتقال اأقل من �سهرين. 
ـ حدثنا عن املحاولة االنقالبية الفاشلة 

اليت حدثت الشهر املاضي؟  
� هذه املحاولة الفا�سلة لي�ست الأوىل باأي حال 
الإنقالبات  عهد  لأن  جمددًا  تتكرر  اأن  نريد  ول 
ال�سوداين  ال�سعب  ك�سرها  ال�سريرة  ودائ��رت��ه 
بثورة دي�سمرب املجيدة، وال�سعب ال�سوداين تعلم 
جيدًا من درو�س املا�سي وما اختربه ال�سودانيني 
طيلة ن�سالهم �سد نظام الإنقاذ الإخواين حتى 
اإ�سقاطهم، من قمع وارهاب وت�سريد وقتل خارج 

القانون، جعلهم حم�سنني متامًا من اإلنقالبات 
كل  و�سد  �سدها  للوقوف  وعيا  اكرث  بل  جم��ددًا 

من يريد تقوي�س التحول الدميقراطي. 
رف�س ال�سعب ال�سوداين لهذه املحاولة وبهذا 
اكرب  م�سوؤوليات  علينا  يلقي  الكبري  العنفوان 
ثورة  واه���داف  مبادئ  على  واحل��ف��اظ  بالدفاع 
جتاه  كاماًل  بواجبنا  والقيام  املجيدة  دي�سمرب 
حتى  نق�سان  بغري  وحتقيقه  الإنتقال  اأه���داف 
نهاية الفرة الإنتقالية والعمل على تفكيك بنية 
30 يونيو القت�سادية وال�سيا�سية والمنية  نظام 
وتهيئة البالد للقيام باإنتخابات حرة يقول فيها 

ال�سعب ال�سوداين كلمته. 
ـ هـــل وصـــلـــت املــعــلــومــات عـــن االنـــقـــالب 

الفاشل للحكومة يف وقت مبكر فعال؟
  � بالن�سبة لنا انتبهنا لبع�س املعلومات من ثم 
الخبار والت�سريبات تتحدث عن اغالق الكباري 
يف �سباح الثالثاء وحتركنا وبداأنا يف الت�سالت 
حتى  للدولة  الر�سمية  باملوؤ�س�سات  والت�ساوؤل  
جتري  انقالبية  حماولة  هناك  ان  اىل  تو�سلنا 
لالذاعة  العامة  الهيئة  ادارة  مع  توا�سلنا  الآن، 
بع�س  بدخول  ابلغتنا   بدورها  والتي  والتلفزيون 
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السياسة

للمبنى  امل�سلحة  القوات  �سباط  من  العنا�سر 
ع�سكرية  م��و���س��ي��ق��ى  ب���ث  ف��ر���س  وحم��اول��ت��ه��م 
لكن  لل�سلطة،  اجلي�س  ا�ستيالء  ع��ن  ك��اإع��الن 
والتلفزيون،  الذاع��ة  داخ��ل  حماولتهم   ف�سلت 
الوزراء  ب�سوؤون جمل�س  الزمالء  مع  توا�سلنا  ثم 
ال�سيادة  جمل�س  قيادة  مع  توا�سلوا  وب��دوره��م 
ي��ف��او���س��ون  وان��ه��م  العملية  بف�سل  واب��ل��غ��وه��م 
�سدر  وبعدها   املدرعات،  قيادة  يف  النقالبيني 
خرب �سغري من مكتب القائد بهذا املوقف، بعدها 
للتو�سيح  احلكومة  با�سم  بيان  باإ�سدار  قمنا 
عديدة  بيانات  �سدرت  واأي�سًا   والعامل،  لل�سعب 
من  قوى الثورة )اأحزاب �سيا�سية وكتل واأج�سام 
هذه  رف�ست  جميعها  املقاومة(  وجل��ان  نقابية 
ال�سودانية  الإرادة  وتوحدت  النقالبية  املحاولة 
الإنتقال  امل�سار  ع��ن  الإرت����داد  برف�س  كاملها 

الدميقراطي. 
ـ  املعلوم ان املدنيني هم اول من اعلنوا عن 
املحاولة االنقالبية كيف متلكتم املعلومات؟ 

� حتدث يف بداية المر ع�سو جمل�س ال�سيادة 
ال�سيادي  املجل�س  ب��اإ���س��م  ال��ر���س��م��ي  وال��ن��اط��ق 
عن  املعلومات  توفر  بعد  الفكي  حممد  ال�ستاذ 
للخروج حلماية  ال�سعب  داعيا  انقالبية  حماولة 
اجلميع  تنبيه  يف  ا�سهمت  التغريدة  وهذه  ثورته 

ملا يحدث، 
نحن بدورنا ن�سرنا خربا يف التلفزيون، وكذا 
عن  خربا  ا�سدرت  فقد  امل�سلحة  القوات  احلال 
الق�ساء على النقالب عقب ذلك بوقت ق�سري.

ـ هل مت معرفة هوية االنقالبيني؟
اجلي�س  داخ��ل  �سباط  من  النقالب  ق��ادة   �
كل  الك�سف عن  ليتم  التحقيقات  تكتمل  لكن مل 

املتورطني يف هذه اجلرمية. 
 ـ الــشــارع الــســوداين يترقب منكم كشف 
االنقالبيني وحماكمتهم يف العلن هل لديكم 

استعداد؟ 
يف  للمحاكمة  املتورطني  تقدمي  يجب  نعم   �
ا�سرع وقت وك�سف كل احلقائق لل�سعب  والعامل 
العامة  النيابة  م�ساركة  يجب  كما  و�سوح،  بكل 
يف التحقيقات خا�سة وانه قد ثبت تورط  بع�س 
هذه  اخ��ف��اء  ميكن  ل  النقالبيني،  م��ع  امل��دن��ني 
وامل�سلحة  احلق  �ساحب  ال�سعب  عن  املعلومات 
يف النتقال وهو يف ال�سا�س �سانع الثورة، وتوؤكد 
احلكومة الإنتقالية على مبداأ املحا�سبة وتطبيق 

القانون على كل من خالفه  بكل حزم. 
 ـ بــعــد فــشــل املـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة بــدأ 
الــتــراشــق االعــالمــي واالهتـــامـــات مــع املكون 

العسكري ما هو تصوركم للحل؟ 
الدميقراطي  الإنتقال  � نحن حري�سون على 
كاملًة  املجيدة  دي�سمرب  ث��ورة  اأه��داف  وحتقيق 

ووفق ما ن�ست عليه الوثيقة الد�ستورية ومطالب 
ال�سودانيني، عندما نتحدث عنها و بها ومن�سي 
هو  بل  ترا�سقًا  ذل��ك  نعترب  ل  لتحقيقها  عليها 
التي  واملهام  بواجبنا  الإل��ت��زام  على  منا  تاأكيد 
احلكومة  لإدارة  لتويل  واأو�سلتنا  الينا  اوكلت 
الع�سكري  املكون  من  مت  الذي  النقد  الإنتقالية، 
على  معا  نعمل  ان  الوىل  من  وكان  مفهوم  غري 
من  وال��ت��ي  النتقالية  ال��ف��رة  م��ه��ام  ا�ستكمال 
الأمنية  ال��ق��وات  وب��ن��اء   هيكلة  اإع���ادة  �سمنها 
والع�سكرية وفق اآليات عمل م�سرك  لتتوافق مع 

النظام والإنتقال الدميقراطي. 
مت��ام��ًا  حم�سن  الإن��ت��ق��ال  اأن  ع��ل��ى  ون��وؤك��د 
ال�سيا�سية  واملن�سات  املنابر  تعدد  خ��الل  م��ن 
للنظام  تاأ�سي�س حقيقي  تتفق على  التي  واملدنية 
الدميقراطي، لذلك نرى ان احلل يتمثل يف توحد 
املجيدة  دي�سمرب  ثورة  اهداف  حول  الثورة  قوى 

وان يلتزم الع�سكريون مبهامهم املن�سو�س عليها 
مع  وقعوه  الذي  التفاق  الد�ستورية.  الوثيقة  يف 

املدنيني. 
الشارع  املحاولة االنقالبية،  ـ بعد فشل   
الــتــواصــل االجتماعي  الــســوداين يف وســائــل 
قدم دعما كبيار للمدنيني ورفض االنقالب 

ماذا تقول؟
ال��ث��ورة وتوحدها  اإت��ف��اق ق��وى  ي��وؤك��د  � ذل��ك 
ال�سلمي  وال��ت��داول  الدميقراطية  امل��ب��ادئ  على 
ورف�س  الدميقراطي  التحول  واح��داث  لل�سلطة 
الإنقالبات، هذا الدعم وامل�ساندة مل يكن دعمًا 
للثورة  الكبري  ال�سند  تعبريعن  هو  بل  للمدنيني 
بدايات  اعوام منذ  امتد لأكرث من ثالثة  والذي 
هذه  الإنقاذ،  نظام  �سقوط  حتى  دي�سمرب  ث��ورة 
الدعم وال�سند مهر بدماء ال�سهداء لذا فهو دعم 
ودعم  الدميقراطي  لالإنتقال  و�سادق  حقيقي 
ال�سامل  ال�سالم  يونيو وحتقيق   30 تفكيك نظام 
اج��رم  م��ن  لكل  الإنتقالية  وال��ع��دال��ة  املحا�سبة 
اكرث  متثل  الدعم  هذا  ال�سوداين،  ال�سعب  بحق 
و  الإنتقالية  احلكومة  جتاه  وجه  الذي  النقد  يف 
والقوى  ال�سيا�سية  الحزاب  واأداء  ادائها  تقييم 

املدنية والأج�سام النقابية وجلان املقاومة. 
فر�سة  مثلت  النقالبية  املحاولة  ه��ذه  ل��ذا 
م�سار  تقييم  لإع����ادة  ثمينة  �سانحة  و  ك��ب��رية 
ال�سفوف  ور�س  الدميقراطي  والتحول  الإنتقال 
للحكومة  ال�����س��وداين  ال�سعب  نقد  ج��دي��د،  م��ن 
الأداء  خالله  من  ولن�سحح  لتقوميها  الإنتقالية 
العام حتى نعرب بوطننا   اىل بر المان باحداث 
الثورة  اه��داف  وحتقيق  الدميقراطي  التحول 

وتطلعات ال�سعب ال�سوداين.
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»الماجنا كارتا« ودستور تونس 2014

 نائبة رئي�س اجلمعّية الّتون�شية لت�شامن ال�شعوب

د�ستورية  باإ�سالحات  التعجيل  �سرورة  احلالية  الظروف  ت�ستوجب 
واإعادة النظر يف الد�ستور الّتون�سي ل�سنة 2014، وكذلك اإعادة توزيع الأدوار 
حتى ل يكون لل�سلطة التنفيذية راأ�سان وحتى ل ت�سبح ال�سلطة الت�سريعية 

معطلة لدور الّرئي�س يف اأداء مهامه الد�ستورية و�سعيه لالإ�سالح. 
من  احلكومة  رئي�س  اختيار  على  يقوم  ال��ذي  النظام  اإّن  ال��واق��ع،  يف 
ومبا  تاريخّية،  بوقائع  يذّكرنا  الربملان  يف  الأغلبية  ذات  الّنيابّية  الكتلة 
ورجال  الإقطاعيني  والبارونات  للوردات  كانت  حيث  بريطانيا،  يف  حدث 
اأنه خمتار  يعتقد  الذي كان  امللك  للحّد من �سلطة  الكبري  الّدور  الكني�سة 
اأو حما�سبته.  �سلطاته  اأحد من رعّيته احلد من  لأي  اهلل، وحيث ل يحق 
ويف 15 جوان 1215 اأرغم امللك »جون لكالند« على التوقيع على التفاقية 
يف  �سلطاته  من  حتد  التي   )Magna Carta( كارتا«  ب�«املاجنا  املعروفة 
تكن  ومل  فرن�سا.  �سد  الفا�سلة  حروبه  ملتابعة  املجحفة  ال�سرائب  فر�س 
اّتفاقا  كان  بل  والربملان،  امللك  �سلطة  بني  يوازي  د�ستورا  كارتا«  »املاجنا 
يعزز النظام الإقطاعي ودور الكني�سة، ومل يغري �سيئا يف و�سعية الّطبقة 
الو�سطى الّنا�سئة يف املدن والفالحني واحلرفيني واجلنود الذين يخو�سون 
حروب امللك. ويف فرة تاريخية لحقة اأ�سبح زعيم اللوردات يف الربملان 
يف  الأغلبية  ويقود  الفعلي  احلكم  ميار�س  ال���وزراء،  رئي�س  با�سم  يعرف 
الربملان. فالنظام الربملاين على خالف ما يروج له، ل يعرف ول ميار�س 
حقيقة الف�سل بني ال�سلطات، لأن رئي�س الوزراء هو زعيم حزب الأغلبية 
بني  اجلمع  ه��ذا  مثل  ينتج  وق��د  التنفيذية  ال�سلطة  ورئي�س  ال��ربمل��ان  يف 
ال�سلطات بع�س روؤ�ساء الوزراء امل�ستبدين الذين يعلو �سوتهم على �سوت 
الربملان و�سوت ال�سعب بكامله. وكنموذج معا�سر لهذا النمط من روؤ�ساء 
الذي  املجنون  باملغامر  امللّقب  بلري«،  »طوين  كان  الربيطانية  احلكومات 
قام ب�سن حرب عدوانية باطلة �سد العراق رغم الرف�س ال�سعبي الّدويل 
للحرب ومعار�ستها يف الربملان. مما تركت منطقة ال�سرق الأو�سط تغلي 

على �سفيح �ساخن.
األي�س فيما ذكر وجه ال�سبه بني احلكم الناجت عن د�ستور تون�س 2014 
اإذ مل  الثالث ع�سر؟  الّلوردات والإقطاعيني يف بريطانيا يف القرن  وحكم 
التنفيذية  ال�سلطة  على  الربملان  هيمنة  حتت  ا�ستقرارا  بريطانيا  تعرف 
طيلة اأزيد من ثالثة قرون اإىل اأن و�سل احلد بزعماء الربملان اإىل حماكمة 

»اأوليفا كرومول«  راأ�سه وقام بعدها  1649 وقطعوا  امللك �سارل الأول عام 
باإعالن النظام اجلمهوري، اإل اأن هذه اجلمهورية مل تعمر طويال، و كان 
�سقوطها ممّهدا لبناء ان�سجام بني احلاكم واملحكومني كما عّبد الطريق 
لظهور حزبني اأ�سا�سيني متناف�سني يحّد الواحد من �سلطة الآخر يف احلكم 

وهما )يف �سكلهما املعا�سر( حزب العمال وحزب املحافظني.  
�سّقه الربملاين، جند  تون�س يف  اليوم يف  ال�سائد  الو�سع  اإىل  اإذا عدنا 
اأع�ساء برملان من حزب الأغلبية وبع�س الأحزاب الأخرى وحّتى الأحزاب 
واأ�سحاب  والكني�سة  ال��ل��وردات  دور  يلعبون  حوله  حت��وم  التي  املجهرّية 
حماية  حت��ت  ال�سخ�سية  م�ساحلهم  وراء  ي��ج��رون  الريعّية،  امل�سالح 
طرف  من  منتخب  رئي�س  الأخ���رى  ال�سفة  وعلى  الربملانية.  احل�سانة 
اأغلبّية ال�ّسعب، و هنا يطرح ال�ّسوؤال عن هذا الّت�سادم والقيم املت�ساربة 
وا�ستمرارّية الّتعاي�س حتت �سقف الوطن الواحد؟ لّن مثل هذا النوع من 

الّتعاي�س ل ينجح حتى يف الدميقراطيات العريقة امل�ستقّرة.
يف الواقع، اإّن اخلطر ل يكمن يف ف�سل ال�سلطات اأو توازنها، اإمنا يكمن 
يف �سلطة تنفيذية براأ�سني يحمالن قيم وفل�سفة ومنهجية غري متجان�سة. 
فهما كاخلطني املتوازيني، ل يلتقيان اأبدا. الراأ�س الأول هو رئي�س الدولة 
منتخب من طرف اأغلبّية ال�سعب والراأ�س الثاين رئي�س احلكومة الذي يعني 
من الكتلة احلزبية ذات الأغلبية الربملانية، اأو بعبارة اأخرى من بارونات 
والطبيعة  تتما�سى  ل  الزدواج��ي��ة  ه��ذه  اإّن  النيابية.  مقاعدهم  اإ���س��روا 
ال�سعب  طرف  من  يكّلف  قائد  انتخاب  اإىل  بحاجة  فالوطن  الإن�سانية، 
يف  تفانيه  ومدى  الربملان  بنوعّية  يرتبط  الرئي�س  وجناح  �سوؤونه.  لإدارة 
ي�ستعمل  اأن  اأما  للدولة.  الأخرى  املوؤ�س�سات  مع  وان�سجامه  ال�سعب  خدمة 
الدولة  رئي�س  على  الأغلبية  حزب  هيمنة  لفر�س  ال��وزراء  رئي�س  من�سب 
اإل اجلمود  يجلب  ل  فهذا  التنفيذية،  ال�سلطة  راأ�سي  بني  وخلق جتاذبات 

والركود والف�ساد وتفويت الفر�س.
ومن هنا تاأتي �سرورة مراجعة د�ستور 2014 ول ينفع تقليد الد�ساتري 
ال�سابقة  بتجاربها  النتفاع  تون�س  على  بل  الأخ��رى.  ال��دول  يف  الناجحة 
ومن  لها.  م�ستجدة  حلول  وو���س��ع  فيها  ال�سعف  نقاط  على  وال��ت��ع��ّرف 
ال�سرورّي اأن تكون للرئي�س روؤية اإ�سراتيجية يلتّف ال�سعب حولها وترعاها 

موؤ�س�سات الّدولة يف تكامل وان�سجام.

أ. سناء جاءباهلل
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السياسة

�سطروا  وال��ب��ط��ول��ة،  امل��ج��د  ورث���ة  م��ن  �ستٌة 
والأداة  التاريخ،  عرب  بطولة  اأعظم  الأيام  هذه 

ملعقة...
ال��ردع  اآل���ة  ت�ستطع  مل  الأح����رار،  م��ن  �ستٌة 
اأو  اأعماقهم،  يف  الياأ�س  ت��زرع  اأن  ال�سهيونّية 
الذي  لهدفهم  ح��دًا  ت�سع  اأو  عزميتهم،  حتبط 
هذا  ال�سالم،  اأر���س  ثرى  على  لتحقيقه  ُخلقوا 
اإىل  الو�سول  من  اأحد  يتمكن  مل  الذي  الهدف 
اأجنبتهم  اأب��ط��ال  �ستة  اإل  احلقيقي،  معناه 
مبلعقة  احلرّية  اأبجدّية  فتج�سدت  فل�سطني.. 
ط��وي��اًل،  ام��ت��دَّ  نفقًا  و�سنعت  ال�سخر  �سقت 
ال�سهيونّية  امل��زاع��م  كافة  بامتداده  واأ�سقط 
خيوط  النهاية  يف  لتت�سح  الكون،  اأم��ام  اأر�سًا 
متوهجة  اأ���س��ع��ًة  غ��زل��ت  ال��ت��ي  احل��رّي��ة  �سم�س 

ارتداها كل بطل من الأحرار ال�ستة.
املكان، معتقل جلبوع

مل�سلحة  ت��اب��ع  ���س��ج��ٌن  ه��و  ج��ل��ب��وع  معتقل 
عام  افتتاحه  مّت  وال��ذي  ال�سهيونّية،  ال�سجون 
2004 يف اأعقاب انتفا�سة الأق�سى الثانية، يقع 
هذا املُعتقل يف منطقة وادي جالود بالقرب من 
ال�سجن  هذا  عن  ومعروٌف  جلبوع،  جبل  �سفح 
باأّن ال�سجناء )املُعتقلني( فيه على م�ستوى عاٍل 
م�ستوى  باأعلى  حماط  فهو  ولهذا  اخلطر،  من 

ــّيــــة ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ نـــــــفـــــــق الــــــــــحــــــــــرّيــــــــــة، بــــــــــأيــــــــــدي فــ
وال��رق��اب��ة م��ن خ��الل تفعيل نظام  الأم���ن  م��ن 
يحتوي  اأّن��ه  اأع��وام، حيث  ع��ّدة  منذ  الطواريء 
داخل  اله��ت��زازات  كافة  تك�سف  ات  جم�سَّ على 
واملُكثَّفة  ال�سديدة  الرقابة  اإىل  اإ�سافًة  املُعتقل، 

طوال ال� 24 �ساعة.
تفاصيل احلكاية

فجر  من  مبكرة  �ساعٍة  يف  احلكاية  ابتداأت 
ال�ساد�س من اأيلول 2021، حيث متّكن �ستٌة من 
حريتهم،  ان��ت��زاع  من  الفل�سطينيني  املُعتقلني 
ُم��ع��ت��ق��ل جلبوع  وال���ف���رار م��ن خ��ل��ف ق�����س��ب��ان 
ال�����س��ه��ي��وين، م��ن خ���الل ح��ف��ر ن��ف��ق ام��ت��د من 
واملده�س  اأ�سوارها،  اإىل خارج  الزنزانة  اأعماق 
يف كل احلكاية باأّن اأداة احلفر هي ملعقة طعام، 
خارج  ال�ستة  املعتقلني  اإف�ساء  يف  ال�سبب  كانت 

ال�سجن.
مّت حفر النفق من حجرة املرحا�س، وامتدَّ 
جدران  خارج  احلرا�سة  برج  حتت  اإىل  لي�سل 
بتغيري  ال�ستة  الأب���ط���ال  ق���ام  ح��ي��ث  ال�����س��ج��ن، 
مالب�سهم فور و�سولهم لنهاية النفق، وتركوها 
اأم���ام ال���ربج، وم��ن هنا ب���داأت احل��ك��اي��ة التي 
والدع��اء  �سوكته  وك�سرت  الكيان،  اأمن  زلزلت 
الذي يردده دومًا باأّنه كياٌن ل ُيقهر، ويف النهاية 
الأجيال  �ستتناقل  �سّتة  واأبطاٌل  ملعقة،  قهرته 

حكايتهم على مّر الأزمان.

أبطال احلكاية
الأ�سري  طرحها  فكرة  من  احلكاية  ب��داأت 
حممود عبد اهلل عار�سة من بلدة عّرابة ق�ساء 
الأمر على فكرة، فقد كان  يقت�سر  جنني، ومل 

هو العقل املدّبر لهذه العملّية، والأبطال هم: 
العمر  من  البالغ  عار�سة  عبداهلل  حممود   �
46 عامًا، هو اأحد امل�ساجني املحكومني بال�سجن 
املوؤبَّد، بالإ�سافة اإىل خم�سة ع�سر عامًا، والتهمة 
اإىل  النتماء  هي  العار�سة  لأجلها  حوكم  التي 
الإ�سالمي،  اجلهاد  حلركة  الع�سكري  اجلناح 

أ. غادة حاليقة
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وم�ساركته يف عملّيات املقاومة.
 ،1992 عام  الأوىل  للمّرة  العار�سة  اعتقل 
اأعيد  لكن  اأع���وام،  اأرب��ع��ة  بعد  �سراحه  واأط��ل��ق 
فيه،  �سراحه  اأطلق  الذي  العام  بنف�س  اعتقاله 
من  للكثري  اعتقاله  ف��رة  ط��وال  تعّر�س  وق��د 
طويلة  لفرات  عزله  ومّت  والت�سييق،  التعذيب 
املوؤلفات  من  العديد  وللعار�سة  �سبب،  اأي  دون 
ال�سيخ  تاأثري  كتاب  اجل��ه��اد،  فقه  )كتاب  هي 
الغزايل على حركة اجلهاد يف فل�سطني، رواية 

الرواحل(.
� يعقوب حممود اأحمد قادري غوادرة، البالغ 
من العمر 49 عامًا، من قرية بري البا�سا ق�ساء 

جنني.
املحكوم  ال�ستة  املُعتقلني  اأح��د  هو  القادري 
عليه مبوؤبدين، اإ�سافًة ل� 35 عامًا، ومّت اعتقاله 
يف �سهر ت�سرين الأّول عام 2003 بعد مطاردات 
متكررة وحماولت اعتقال، خا�سًة بعد م�ساركته 
يف معركة الدفاع عن خميَّم جنني عام 2002م.

� زكرّيا الزبيدي والبالغ من العمر 45 عامًا، 
وهو اأحد اأبناء خمّيم جنني، اإ�سافًة اإىل اأّنه كان 
الأق�سى )اجلناح  لكتاِئب �ُسهداء  قائدًا �سابقًا 
الع�سكري حلركة فتح(، واأحد الرموز البارزين 

يف اإنتفا�سة الأق�سى الثانية.
املجِل�س  يف  ع�����س��وًا  ال��زب��ي��دي  ان��ت��خ��اب  مّت 
اأثناء  واعتقل   ،2006 �سنة  فتح  حلركة  الثَّوري 
�سباط  �سهر  يف  اهلل  رام  مدينة  يف  ت��واج��ده 
�ُسهداء  لكتائب  النتماء  بتهمة   2019 عام  من 
الأق�سى، ومل ي�سدر بحّقه اأي حكم حّتى حلظة 

هروبه مع رفاقه اخلم�سة.
ار نفيعات، ويبلغ  � ُمنا�سل يعقوب عبد اجلبَّ
من العمر 32 عامًا، من مواليد بلدة يعبد ق�ساء 

جنني.
 ،2006 ع��ام  الأوىل  للمّرة  ُمنا�سل  اعُتقل 
بعد  اعتقاله  واأع��ي��د   ،2015 ع��ام  عنه  واأف���رج 
عاٍم من الإفراج عنه، ومّرة اأخرى عام 2020، 
بتهمة النتماء للجناح الع�سكري حلركة اجلهاد 
الُقد�س(، ومل ي�سدر بحّقه  الإ�سالمي )�سرايا 
اأي حكم حّتى حلظة هروبه مع رفاقة اخلم�سة 

من املُعتقل.
� اأيهم فوؤاد نايف كممجي، والبالغ من العمر 
مّت  جنني،  غ��رب  دان  كفر  قرية  من  عاما،   36
اعتقاله عام 2006، وُحكم عليه بال�سجن املوؤّبد 

مرتني.
من  البالغ  عار�سة،  اأحمد  قا�سم  د  حممَّ  �
ق�ساء  ع��ّراب��ة  بلدة  من  وه��و  ع��ام��ًا،   39 العمر 

جنني.
يف  �سهيوين  كمني  يف  العار�سة  اعتقال  متَّ 

يف  عنه  واأف��رج   ،2002 عام  الثاين  كانون  �سهر 
يف  حما�سرته  متت  لكن  العام،  نف�س  من  اآذار 
اهلل،  رام  مدينة  يف  العام  نف�س  من  اأّي��ار  �سهر 

وحكم بال�سجن لثالث موؤبدات و20 عامًا.

ختام احلكاية هي البداية
انتهت عملّية فرار الأ�سرى باعتقالهم تباعًا، 
اعتقالهم،  عملّية  اأخ��ب��ار  ق�سوة  من  وبالرغم 
وا  اإرادة احلرّية عند هوؤلء الأحرار عربَّ اأّن  اإل 
املنت�سرين  بابت�سامات  اعتقالهم  اإب��ان  عنها 
جلميع  وتعهدوا  التعذيب،  ق�سوة  من  غم  بالرَّ
الأحرار حول العامل باأن ينتزعوا حريتهم ق�سرًا 
العدو  تر�سانة  تقف  فلن  ال��زم��ان،  ط��ال  مهما 
واأ�سحاب  احلق  اإرادة  اأم��ام  عائقًا  ال�سهيوين 

احلق، وكما قال ال�ساعر حممود دروي�س:
يا دامي العينني والكفني..

اإنَّ الليل زائل
ل غرفة التعذيب باقيٌة

ول زرد ال�سال�سل..
نريون مات ومل متت روما..

بعينيها ُتقاتل.. 
 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن
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يف الوقت الذي اأ�شبح فيه الكيان ال�شهيوين 
ــابــق الــــزمــــن وعــــقــــارب الـــ�ـــشـــاعـــة مــــن اأجــــل  يــ�ــش
التطبيع �شيا�شيا مع الكثري من الدول العربية، 
التعليمية والثقافية والفنية  ال�شاحات  اأ�شبحت 
والإعــالمــيــة والــريــا�ــشــيــة بــدورهــا اأحـــد املــراكــز 
لت�شريع  خــاللــهــا  مــن  يخطط  الــتــي  احل�شا�شة 
ــشـــرة مــع  ــا�ـ ــبـ وجــــــــوده وربـــــــط عــــالقــــات غــــري مـ
للق�شية  املنا�شرة  والإ�شالمية  العربية  الــدول 
التطبيع  وترف�س  رف�شت  والــتــي  الفل�شطينية 

بكل ا�شكاله

فتحي نورين:  رغم العقوبة القاسية لم أندم على 
التضحية بالتتويـج األولمي من أجل نصرة فلسطن

أ. ليلى قيري

ت��زال  ل  م��ث��ال،  ال��ري��ا���س��ي  ال�سعيد  على   
ال��ب��ط��ولت ال��ري��ا���س��ي��ة ���س��اه��دة ع��ل��ى م��واق��ف 
لريا�سيني اأحرار من جن�سيات خمتلفة رف�سوا 
ب�سبب  ال�سهيوين  الكيان  من  لعبني  مواجهة 
انتهاكه لالأعراف والقوانني الدولية والإن�سانية 
وقرارات الأمم املتحدة، رغم حماولته اخلبيثة 
من  عدد  اأك��رب  يف  اأك��رث  التوغل  ت�ستهدف  التي 
ك�سر  ب��ه��دف  العالقة  ل��ه��ذه  الراف�سة  ال���دول 
احلاجز النف�سي من التواجد يف نف�س امل�ساحة 
اإ�سفاء  ه��ي  وال��غ��اي��ة  وامل�سلمني،  ال��ع��رب  م��ع 
لها  كدولة  نف�سه  لت�سويق  وجوده  على  ال�سرعية 
»الن�سحاب«  كان  لذلك  وفعلي،  قانوين  وج��ود 

يف  العرب  الريا�سيون  يرفعه  ما  غالبا  �سعارا 
الأوملبياد  مناف�سات  يف  القرعة  اأوقعتهم  حال 
والبطولت العاملية والدولية يف مواجهة لعبني 
اأ�سبحت  �سهاينة، ففي ال�سنوات الأخرية مثال 
قد  الر�سمية  املحافل  م��ن  الن�سحاب  عملية 
الحرافية  امل�سرية  على  الق�ساء  يف  تت�سبب 

للريا�سي.
االحتاد الدويل للجودو مل يبين قراره 

على أسس قانونية

الراف�سة  العربية  ال�سعوب  ملواقف  وتثمينا 
لو  حتى  اأ�سكاله،  مبختلف  العدو  مع  للتطبيع 

كان ذلك يف �ساحة ريا�سية، كان ان�سحاب كل 
وال�سوداين حممد  نورين  فتحي  من اجلزائري 
مناف�سة  م��ن  الأول  ال���دور  م��ن  ال��ر���س��ول  عبد 
يف  الأخ��رية  الأوملبية  الألعاب  حل�ساب  اجل��ودو 
طوكيو مبثابة �سفعة يف وجه الكيان ال�سهيوين 
اميانا  العربية  املنطقة  يف  التطبيعية  وحمالته 
مببداأ »ل �سالم ول تطبيع مع العدو الذي يحتل 

اأر�س فل�سطني ويقتل وي�سرد اأبنائها«.
ورغم اأنه مل تكن هذه املرة هي الأوىل التي 
ين�سحب فيها نورين من بطولة ريا�سية لتفادي 
فعل  واأن  له  �سبق  اإذ  اإ�سرائيلي،  لعب  مواجهة 
لل�سبب  طوكيو  يف   2019 العامل  بطولة  يف  ذلك 
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وقت �سابق اأن ظاهرة مقاطعة الالعبني العرب 
يف  الإ�سرائيليني  الالعبني  مواجهة  ورف�سهم 
اأوملبياد طوكيو 2020، هما موؤ�سران على اإفال�س 

التطبيع مع الدول العربية.
ال�سحيفة كتبت اأي�سا اأن هذه اخلطوة هي 
اإ�سرائيل  �سد  التحري�س  ملوجة  وا�سحة  نتيجة 
متويه  عناء  نف�سه  يكلف  مل  فنورين  العامل،  يف 

ال�سبب احلقيقي بل عظمه.
يكون  اأن  يجب  املقاطعة  »اإن  اأ�سافت:  كما 
عقابها التجميد الدائم للريا�سيني، لتحذيرهم 
بعثة  اإبعاد  اإىل  �ستوؤدي  م�سابهة  خطوة  اأي  اأن 

الدولة بالكامل يف املرة القادمة«.
وال�سوؤال الوجيه الذي يطرح نف�سه هنا، هل 
عقوبة نورين ومدربه جاءت بعد �سغط �سهيوين 
على م�سوؤويل الحتاد الدويل للعبة ليكونا عربة 
بعد  خا�سة  ال��ع��رب،  الريا�سيني  من  لغريهم 
اأمور  اأن  التي مفادها  ال�سهيونية  الت�سريحات 

مثل هذه جتعل منهم ا�سحوكة اأمام العامل؟
وب��ال��ت��ايل ه��ل يحق مل�����س��وؤويل اجل���ودو على 
ه��ذه،  مثل  عقوبات  ا���س��دار  ال���دويل  ال�سعيد 
وقوانني  ولوائح  مربرات  توجد  ل  اأنه  العلم  مع 
خا�سة  الن�سحاب،  من  الالعب  متنع  وا�سحة 
ممثل  مواجهة  يف  الرغبة  بعدم  ذلك  برر  واأنه 
عن دولة تقتل وت�سرد �سعبا بكامله، ول حترم 
ترغمها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال���ق���رارات  تطبق  ول 
ال�سعب  حق  يف  ال�سنيعة  اجلرائم  اإيقاف  على 

الفل�سطيني.
يقولون:« يجب ف�سل  اأنهم  املبكي  امل�سحك 
تنزل  عندما  لكن  ال��ري��ا���س��ة«،  ع��ن  ال�سيا�سة 
العقوبات تكون ناجتة عن �سغط �سيا�سي كبري 
كفى  لذلك  ال�سهاينة،  امل�سوؤولني  ط��رف  من 
على  الريا�سة  م�سوؤويل  يا  الذقون  على  �سحكا 

ال�سعيد العاملي.

نورين ومدربه عمار  اأن عقوبة فتحي  اإل  ذاته، 
للعبة  ال���دويل  الحت���اد  م��ن ط��رف  ب��ن يخلف 
الثنائي  ات��ه��م  حيث  امل���رة  ه��ذه  قا�سية  ك��ان��ت 
باأنهما ا�ستغال من�سة الألعاب الأوملبية للرويج 
والعن�سرية  وال��دي��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  ل��ل��دع��اي��ة 
وكبدهما عقوبة قا�سية متنعهما من امل�ساركة يف 

جميع املناف�سات ملدة 10 �سنوات.
ولتق�سي حقيقة ما حدث يف طوكيو ات�سلنا 
بفتحي نورين، حيث اأو�سح لنا: »عندما اأوقعتني 
اأيام  قبل ثالثة  ال�سهيوين  الالعب  القرعة مع 
من البطولة، اأعلنت رف�سي ملواجهته وان�سحابي 

منها، فقاموا باإق�سائي نهائيا من املناف�سة«.
»ا�ستغربت  ت�سريحه:  يف  ن��وري��ن  وت��اب��ع 
ولأنني  العقوبة،  ق��رار  و�سلني  ما  عند  كثريا 
طعنا  وم��درب��ي  اأن���ا  ���س��اأق��دم  جمحفة  وجدتها 
الريا�سية  التحكيم  حمكمة  اأم��ام  القرار  على 
ا�ستندوا عليها غري  التي  العن�سرية  لأن ذريعة 
ب�سبب  بذلك  اأق��م  مل  واأنني  ل�سيما  �سحيحة، 
العرق اأو الدين اأو اللون، بل ت�سامنا مع ال�سعب 

الفل�سطيني«.
ال�سيا�سي،  اجل��ان��ب  »م��ن  اأي�����س��ا:  واأو���س��ح 
املتحدة  الأمم  ق����رارات  م��ع  من�سجم  موقفي 
الفل�سطيني  ال�سعب  ل�سالح  الدولية  وال�سرعية 
منذ عام 1948 والتي مل تنفذ منها اإ�سرائيل اأي 
قرار حتى اليوم، والأغرب اأن قرارهم �سيا�سي 
وختم  تنظيمي«.  اأو  اإداري  ولي�س  بالكامل 
اأندم على هذه اخلطوة رغم قرار  بالقول:« مل 

الحتاد الغريب«.
البطل  يخلف  بن  عمار  امل��درب  جانبه  من 
العقوبة  لنف�س  تعر�س  وال��ذي  ال�سابق  الأوملبي 
ق��راره  على  اطالقا  يندم  مل  اأن��ه  على  لنا  اأك��د 
لأنه كان من اأجل ن�سرة اخواننا الفل�سطينيني 
والقد�س التي هي اأوىل القبلتني وثالث احلرمني 

والتي لنا احلق فيها جميعا.
يبني  مل  للجودو  الدويل  »الحت��اد  واأ�ساف: 
اللجنة  لوائح  اأ�س�س قانونية، لأنه ل  قراره على 
يف  م��ادة  لديهما  الحت��اد  ول  الدولية  الأوملبية 

لئحة القوانني تن�س على ذاك«.  
اهليئات الدولية الرياضية واملعاملة 

مبكيالني
متثل  الن�سحابات  ق�سية  ت��زال  ل  وعموما 
اإ�سكال لأغلب الالعبني العرب الذين يرف�سون 
اللعب يف فل�سطني املحتلة اأو �سد �سهاينة، حيث 
العرب  لالعبني  حقيقيا  كابو�سا  ت�سكل  باتت 
مطرقة  بني  اأنف�سهم  وج��دوا  ما  كثريا  الذين 
الكيان  من  لعبني  مواجهة  ل�سرورة  الن�سياع 
املحافل  يف  الكيان  اىل  ال�سفر  اأو  ال�سهيوين 
الالعب  و�سندان احلفاظ على �سورة  الدولية، 
امل�ساند للق�سية الفل�سطينية يف نظر اجلماهري 

العربية.
وعليه فاإن هذه العقوبات املجحفة والظاملة 
يتعامل  ال���دويل  املجتمع  اأن  ن�ستنبط  جتعلنا 
على  ���س��واء  مبكيالني  احل�سا�سة  الق�سايا  م��ع 
غريهما،  اأو  الريا�سي  اأو  ال�سيا�سي  ال�سعيد 
 1948 ع��ام  نكبة  منذ  اأن��ه  ذل��ك  على  والدليل 
ال��ق��رارات  م��ن  �سل�سلة  الأم����ن  جمل�س  ات��خ��ذ 
امل�سوؤول  باعتباره  الفل�سطيني،  بال�ساأن  املتعلقة 
ال��دول��ي��ني،  والأم����ن  ال�����س��الم  حفظ  ع��ن  الأول 
قرارا  �ساحقة  باأغلبية  تبنى  اأن��ه  من  فبالرغم 
بوقفه  ويطالب  ال�سهيوين  ال�ستيطان  يدين 
هذه  اأن  اإل  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
لدولة  منها  عدد  حتيز  من  وبالرغم  القرارات 
الحتالل، ظلت معظمها حربا على ورق، ب�سبب 
يف  وا�ستمرارها  بل  بها،  الكيان  ال��ت��زام  ع��دم 
�سيا�ساتها العدوانية واإجراءاتها الأحادية بحق 
املجتمع  يحرك  اأن  دون  الفل�سطيني،  ال�سعب 
على  مت��رده��ا  على  ملعاقبتها  �ساكنا  ال���دويل 
العادة مع غريها  الدولية  كما جرت  ال�سرعية 

من الدول.
يف  اأك��رث  نتعمق  جتعلنا  املعطيات  ه��ذه  كل 
»يديعوت  العربية  ال�سحيفة  كتبته  ما  حتليل 
يف  افتتاحياتها  اأح��د  اأ���س��ارت  التي  اأح��رن��وت« 

 �شحفية من اجلزائر

الـــــعـــــدو  مـــــــع  ــيــــع  ــبــ تــــطــ وال  ســــــــــام  ال 
فــــلــــســــطــــن  أرض  يـــــــحـــــــتـــــــل  الــــــــــــــــــــذي 
ويــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــل ويــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرد أبـــــــــنـــــــــائـــــــــهـــــــــا

عــــــقــــــوبــــــة اتـــــــــحـــــــــاد الــــــــــجــــــــــودو الـــــــدولـــــــي 
الوجهن ذات  الــعــدالــة  نــوريــن  لفتحي 
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السياسة

اإلنـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــا الـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــة
قــــــــــــــــــــراءة فــــــــــي لــــــعــــــبــــــة الــــــــكــــــــيــــــــان الــــــمــــــتــــــكــــــررة

أ.نسيم قبها

مل تخرج لعبة �سيا�سة احلكومات ال�سهيونية 
بخ�سو�س  بينها  اخ��ت��الف  اأّي  ع��ن  املتعاقبة 
عن  الّنظر  بغ�ّس  املحتلة،  )العربّية(  الأرا�سي 
من  القطبية  الّتحالفات  اأو  احل��زب��ي  التكتل 
اأق�سى اليمني حتى اأق�سى الي�سار، و التي ت�سّكل 
ينّفذون  فكّلهم  دائ��م��ا،  ال�سهيونية  احلكومة 
والذي  الهمجي،  الّتو�ّسعّي  هيويّن  ال�سّ امل�سروع 
الّتاريخّية  فل�سطني  ح��دود  خمّططاته  تتجاوز 
وعدهم  التي  ا�سرائيل«  »اأر���س  يعتربونها  التي 

بها من ينوبون عن الّرّب!.
ومن املالحظ بعد التدقيق، اأنه ل فوارق بني 
الّت�سريحات  اإل يف  هيونّية،  ال�سّ الأحزاب  هذه 
لت�سويق  العاّمة  العالقات  ب��اب  من  تاأتي  التي 
لكّن  ال��ع��امل��ّي.  ال��ع��اّم  ال���ّراأي  اأم���ام  �سيا�ساتهم 
وجراأة  و�سراحة  و�سوحا  اأكرثهم  كان  نتنياهو 
طرح  يف  ين�ساق  عربي  تواطوؤ  ك�سفت  �سيا�سية 
اعتبارات  اأّي  ياأخذ  ومل  الّتو�ّسعّية،  �سيا�ساته 
للّراأي العاّم العاملّي، ومل يحفظ ماء وجه اأنظمة 
العربية  وال��دول��ة  اأمريكا  »كنوز  تعترب  عربّية 

الإ�سراتيجّية« يف املنطقة. 
العمل  ح����زّب  اأّن  ه��ن��ا  ال��ّت��ذك��ري  وي���ج���در 
باعتباره  له  الت�سويق  يتم  وال��ذي  ال�سهيوين، 
قّوته  اأوج  يف  ك��ان  ال�سالم،  وحمامة  املعتدل، 
الأرا���س��ي  يف  الإ�ستيطان  ب��داأ  ح��ني  وعنفوانه 
 1967 امل��ح��ت��ّل��ة يف ح���رب ح���زي���ران  ال��ع��رب��ّي��ة 
العدوانّية، قبل اأن ت�سكت هدير املدافع، عندما 
هدم حارتي ال�ّسرف واملغاربة املحاذية حلائط 

حّيا  وبنى  ال��رباق-،  -حائط  الأق�سى  امل�سجد 
م�سادرة  ووا���س��ل  مكانه،  يهودّيا  ا�ستيطانّيا 
القدمية  القد�س  حميط  يف  العربّية  الأرا���س��ي 
غّزة،  وقطاع  الغربّية  ّفة  ال�سّ اأج��زاء  بقية  ويف 
هي  ت�سلم  مل  امل�سرّية  �سيناء  �سحراء  وحتى 
جمازره  عن  ناهيك  الإ�ستيطان،  من  الأخ��رى 
كمجزرة  والعرب  الفل�سطينيني  بحق  املتعددة 

قانا يف لبنان العام 1996. 
اأو�سلو  اّت��ف��اق��ات  اإىل  �سريعا  قفزنا  واإذا 
كانت  ف��اإّن��ه��ا   ،1993 �سبتمرب   13 يف  امل��وّق��ع��ة 
حم��اول��ة ن��اج��ح��ة م��ن ا���س��ح��اق راب����ني رئي�س 
احلكومة الإ�سرائيلّية لتفريغ )منّظمة الّتحرير 
ولنتذّكر  امل��ق��اوم،  م�سمونها  من  وف�سائلها( 
مقابلة تلفزيونّية بّثتها قناة العربّية مع الّدكتور 
ملنّظمة  التننفيذّية  اللجنة  ع�سو  �سعث  نبيل 
راب��ني  م��ن  ي�سمع  مل  »اأّن  فيها:  ق��ال  الّتحرير 
واأك��رث  فل�سطينّية«،  دول��ة  اإقامة  على  موافقته 
اإدارة مدنّية واأقّل من دولة«.  ما قال »اأكرث من 
ت�سفية  يف  ال�سهيوين  الزخم  ذلك  كل  ورغ��م 
من  بنف�سه  راب���ني  ي��ن��ج  مل  فل�سطني،  ق�سية 
الإغتيال على يد �سهيويّن متطّرف عام 1996، 
اأرك��ان اجلي�س  رئي�س  ك��ان  راب��ني ه��ذا،  اأن  مع 
من  وهو   ،1967 حزيران  حرب  يف  الإ�سرائيلّي 
و�ساهد  ال�سهيوين،  الإح��ت��الل  دول��ة  موؤ�س�سي 

على تقدمها املبني على �ساللت الدم العربي.

اأّكد يف كتابه  اأّما بنيامني نتنياهو فقد كان 
ادر بالإجنليزّية عام 1994، ومل يكن وقتها  ال�سّ
اإىل  ترجم  وال��ذي  معروفة،  �سخ�سّية  نتنياهو 
اأّن  العربّية حتت عنوان »مكان حتت ال�ّسم�س«، 
العربّية،  حراء  ال�سّ على  تطّل  ا�سرائيل  حدود 
�سيتنازل  واأّن����ه  ال��ع��رب��ّي��ة،  اجل��زي��رة  ويق�سد 
الّنهر،  �سرقّي  دولتهم  لإق��ام��ة  للفل�سطينيني 
بعد اأن و�سف الأردّن اأكرث من مّرة باأّنه »كيان 
قام يف ظروف غري طبيعّية«، واأن ل دولة ثانية 
الإ�سرائيلّي  اجلي�س  واأّن  والبحر،  الّنهر  بني 
واأّن  عليه،  �سيطر  �سرب  اأّي  م��ن  ين�سحب  ل��ن 
الفل�سطينّيني لن يح�سلوا اأكرث من اإدارة مدنّية 
حت�سني  مع  الأر����س،  على  ولي�س  ال�ّسّكان  على 
يوافقوا  اأن  العرب  وعلى  املعي�سّية،  ظروفهم 
ال�ّسماح  ال�سالم، مع عدم  اأرادوا  اإذا  على هذا 
لهم بالّت�سّلح اإل باأ�سلحة حلفظ الأمن الّداخلّي، 
بالعهود  يلتزمون  ل  لأّنهم  مراقبتهم،  تتّم  واأن 
�سيكون  �سالم  وهكذا  دينهم!  تعليمات  ح�سب 
يف م�سلحة العرب، لأّن ا�سرائيل �ستحّل ل�سوريا 
اجتمعت  »واإذا  املياه،  نق�س  م�ساكل  والأردن 
العاملة  الأي����دي  م��ع  ال��ي��ه��ودّي��ة  النتلجين�سيا 
بهذا  وهو  الأو�سط«!  ال�ّسرق  �سيزدهر  العربّية 
كامل  على  الإ�سرائيلّية  الهيمنة  فر�س  يريد 
العرب جمّرد«حّطابني  ليكون  العربّية،  املنطقة 
و�سّقائني« -ح�سب التعبري الّتوراتّي-، اأي جمّرد 

عبيد.
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يف عام 2003 هدد دومنيك دوڤلپان )رئي�س الوزراء الفرن�سي اآنذاك( الوليات 
الغزو  قرار  ا�ست�سدار  ان هي حاولت  )الڤيتو(  النق�س  با�ستخدام حق  املتحدة 
�سّد العراق من جمل�س المن الدويل، و�ساءت العالقة بني �سفتي الطل�سي منذ 
ذلك التاريخ الذي وقفت فيه فرن�سا �سّد رغبة املعتوه بو�س البن بالنتقام من 
العراق، وتركته مي�سي اليه بحلف خارج نطاق المم املتحدة لتتحمل امل�سوؤولية 
الدول )اجلارة(  وبع�س  وبريطانيا  امريكا  كاّل من  العراق  كاملة عما جرى يف 
و )ال�سقيقة( التي ايدت الغزو حينها وفتحت ارا�سيها و�سّيفت القوات الغازية 
القادمة عرب املحيطات. واليوم يعيد اميانويل ماكرون )رجل القت�ساد( الذي 
الربيطانية  المريكية  النفوذ  مناطق  بع�س  ل�سحب  حماولته  يف  امريكا  ازعج 
�سراكات  خالل  من  والمن��اء  للتعاون  كم�ساريع  فرن�سا،  اىل  و�سمها  التاريخية 
�سرق  و  العربي  امل�سرق  دول  وتنمية م�ستدامة وخ�سو�سا يف  ثنائية  ا�سراتيجية 
املتو�سط، يف نف�س الوقت الذي يعاين فيه ماكرون من تراكم ال�سغوط عليه من 
الداخل الفرن�سي واخلارج الوربي، فياترى هل �ستفتح هذه الزمة الباب مل�سروع 
دعم دول اوروبا ال�سمالية )التي متلك المكانيات والتكنولوجيا( لفكرة ماكرون 
باإن�ساء جي�س اوروبي قوي ي�ستطيع حماية اوروبا من خماطر العامل اجلديد وكبح 
جماح القوى الطامعة بالرثوات العاملية لوحدها امام حتديات هذا العامل اجلديد 

الذي ا�سبح عبارة عن تكتالت نووية وع�سكرية؟ 

فقد اأطلقت الدول الثالث املتحالفة على التفاقية اجلديدة ت�سمية »اوكيكا�س«
وهي اخت�سار لأ�سماء الدول الثالث امل�ساركة فيه: اأ�سراليا، اململكة املتحدة، 
ملف  م�ستقبل  على  مبا�سرا  تاأثريا  الق�ساء  لهذا  �سيكون  فهل  املتحدة  الوليات 
دورا  خ�سو�سا  ولفرن�سا  عموما  لوروب��ا  ان  نعلم  ونحن  اي��ران؟  مع  املفاو�سات 
الكيان  خلفها  ومن  املتحدة  الوليات  خيارات  هي  ما  ثم  امللف،  هذا  على  مهما 
ب�سكل  الي��راين  النووي  الربنامج  فرن�سا  دعمت  اذا  اخلليج  ودول  ال�سهيوين 
غري مبا�سر �سد رغبة جميع الطراف التي تطالب بانهائه؟ ثم ما هو تاأثري كل 
ذلك على دول منطقة ال�سرق الو�سط فيظل ت�ساعد التوتر ب�سبب احلديث عن 
يف  اجلميع  ي�سكك  الذي  الن�سحاب  هذا  العراق،  من  حمتمل  امريكي  ان�سحاب 
مدى جديته وخ�سو�سا بعد ار�سال 2000 جندي امريكي من الفرقة الرابعة اىل 
العراق موؤخرا. كل هذه امللفات التي ل ميكن ف�سلها عن بع�س تخربنا ان املنطقة 
مقبلة على �ستاء �ساخن حيث �ستتفاعل فيها نتائج النتخابات العراقية املبكرة 
مع حتولت دولية كربى خا�سة على �سعيد الوجود المريكي الفرن�سي يف العراق 
وملئ الفراغ املحتمل مع رغبة ل تخفى ايرانية رو�سية بخروج اجلميع لكي تتم 
ال�سيطرة على العراق و�سوريا دون �سداع امريكي اوفرن�سي، هل �ستبقى فرن�سا 
رو�سي هندي  تقارب  �ستدخل يف  ام  الو�سط  ال�سرق  املعادلت يف منطقة  خارج 

لتعديل كفة التوازنات الدولية؟

أ.هالل العبيدي

أزمة ضفتي االطلسي 
وتداعياتها الدولية

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

كّل  يرف�سون  ال��ع��رب  اأّن  واأ���س��اف  ب��ذل��ك،  بكتف  ومل   
طروحات ال�ّسالم التي تعر�س عليهم، ثّم ل يلبثون اأن يتكّيفوا 
يطالبون  كانوا  العرب  باأّن  ذلك،  على  مثال  واأعطى  معها، 
بالق�ساء على ا�سرائيل، وبعد حرب حزيران 1967، �ساروا 
تلك  يف  احتّلت  التي  الأرا���س��ي  من  بالإن�سحاب  يطالبون 
الأردن  يف  ال�ّسلط  مرتفعات  اإحتّلينا  واأ�ساف:«اذا  احلرب. 
�سيتكّيفون مع �سيطرتنا على الأرا�سي التي ا�ستولينا عليها 
يف احلروب ال�ّسابقة و�سيطالبون بالإن�سحاب من مرتفعات 
نّفذ  الأمريكّية،  الّرئا�سة  ترامب  ا�ستلم  وعندما  ال�ّسلط!« 
كّل خمّططات نتنياهو، وتّوجها مبا عرف »ب�سفقة القرن« 
التي اأعلن عنها يف اأواخر يناير 2020 لدعم نتنياهو وحزبه 

الليكود يف الإنتخابات الربملانية.
ويالحظ اأّن نتنياهو قد جنح يف تطبيق نظرّية »الّتكّيف 
البحرين،  الإم��ارات،  مثل  عربّية  اأنظمة  فوجدنا  العربّي«، 
»كّيفت  قد  العابرة،  ال���الءات  �ساحب  وال�����ّس��ودان  املغرب 
ا�سرائيل،  مع  تطبيع عالقاتها  على  وتهافتت  معه  وتكّيفت« 
وقد �سبق ذلك تن�سيقات وحتالفات اأمنّية وع�سكرّية مع دول 
وال�ّسّرّية  العلنّية  التطبيع  �سيا�سة  ومع  غريها،  ومع  اخلليج 
»ق��رار  ب��اأّن��ه  العلنّي  التطبيع  و�سفت  عربّية  اأنظمة  ف���اإّن 

�سيادّي«!.
ولول خ�سارة ترامب ونتنياهو لالإنتخابات لراأينا اأنظمة 
اأخرى تت�سابق اإىل حلبة »التطبيع املّجايّن« بعد اأن تخّلوا عن 
بن  عبداهلل  الأمري  طرحها  التي  العربّية«  ال�ّسالم  »مبادرة 
عبد العزيز عام 2002 عندما كان ولّيا للعهد ال�ّسعودّي، وكّل 
ذلك من اأجل احلفاظ على عرو�س مل حتتِم يوما ب�سعوبها، 
تك�سب  لإ�سرائيل كي  وتتو�سل  و�سعوبها،  اأوطانها  ومل تخدم 

ر�سا احلامي الأمريكّي.
فاإّنه مل  الإ�سرائيلّية احلايل  رئي�س احلكومة  بينيت  اأّما 
يطرح  فهو  نتنياهو،  ل�سيا�سة  العري�س  اخل��ط  عن  يخرج 
اأكرث  �سّرح  اأن  بعد  ب�سروط،  غّزة  لقطاع  اقت�سادّية  حلول 
حكومته  عهد  يف  فل�سطينّية  دول��ة  تقوم  لن  باأّنه  م��ّرة  من 
خارجّيته.  وزي��ر  لبيد  احلكومة(  )مهند�س  و�سريكه  هو 
تكري�س  يريد  اأّن��ه  اأي  الإ�ستيطان.  �ستوا�سل  حكومته  واأّن 
الحتالل وموا�سلة م�سادرة الأرا�سي العربّية والإ�ستيطان، 
الإن�سحاب  عليه  يتوّجب  حمتّلة  اأرا�سي  بوجود  يعرف  ول 
واأّي  ال��ّرّب!  بها  التي وعدهم  ا�سرائيل«  »اأر�س  فهذه  منها، 
مقاومة لوجودهم هي ارهاب، ويوا�سل اطالق اأيدي قطعان 
لي�ستوطنوها؛  جديدة  اأرا���س  على  لي�ستولوا  امل�ستوطنني؛ 
املزروعات  وليحرقوا  الأ�سجار  وليقطعوا  وليدّمروا  وليقتلوا 
حرمات  انتهاك  وليوا�سلوا  الإ�سرائيلّي؛  اجلي�س  بحماية 
املقّد�سات ويف مقّدمتها امل�سجد الأق�سى املبارك يف القد�س 

وامل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل. 
اإن �سيا�سة اإ�سرائيل القائمة على اإمكانية خ�سارة معركة 
امل�ستمر  العمل  عليها  لقيطة،  دولة  اأنها  تعني  )ح��رب(،  ل 
واإثارة  الت�سلل،  اأجل  من  بها،  املحيطة  اجل��دران  تفتيت  يف 
الفنت والقالقل، �سواء بتدخالتها يف �سد النه�سة الأثيوبي، 
اأو بوجودها يف كرد�ستان، واآخرها زراعة الفتنة بني املغرب 

واجلزائر عرب ملف ال�سحراء. 
 كاتب وروائي فل�شطيني 
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السياسة

جمال العبادي: 
نحن بحاجة إلعادة صياغة وطنية واضحة

ـ ملاذا املؤمتر؟
� ال��ك��ل ي��ع��رف وي�����درك ال��و���س��ع ال��راه��ن 
ال�سيا�سي  الن��ق�����س��ام  ط��ول  م��ن  فل�سطني،  يف 
عند  احل��ي��اة  ج��وان��ب  اأث���ر على خمتلف  ال���ذي 
واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  الفل�سطينيني 
ونف�سية، والنق�سام حالة �ساذة يعي�سها ال�سعب 
الفل�سطيني تخدم املحتل يف بقاء الفل�سطينيني 
على  متفقني  غ��ري  اأنف�سهم،  على  منق�سمني 
ا�سراتيجية وطنية جامعة للو�سول اإىل التحرر.
والأيدلوجية كمغذي  الفكرية  وتلعب احلالة 
الأطراف  اأحد  اأن  منطلق  من  النق�سام  حلالة 
ميتلك  اأن���ه  ك��م��ا  احلقيقة  ميتلك  اأن���ه  يعتقد 
يوقد  ذات��ه  حد  يف  وه��ذا  وال�سدقية،  الطهرية 

نار النق�سام ويوؤجج ناره.
املوؤمتر  ه��ذا  مثل  لعقد  ال��دع��وة  كانت  ل��ذا 
الو�سول  اأجل  �سيا�سي من  لفتح حوار جمتمعي 
اإىل اتفاق على الروؤية ال�سراتيجيات والو�سائل 

والتكتيكات، يعتقد القائمون على تنظيم املوؤمتر 
اأحد  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  اخلطاب  توطني  اأن 
على  وتاأكيد  ال�سف  توحيد  يف  املهمة  العوامل 

الوحدة الوطنية.
الإ�سالمي يف فل�سطني  ال�سيا�سي  فاخلطاب 
غري  واأه����داف����ه  فل�سطيني  غ���ري  خ��ط��اب  ه���و 
فل�سطينية، مما يجعل  واإدارت��ه غري  فل�سطينية 
عن  م��ا  ب�سكل  ب��ع��ي��دة  اخل��ط��اب  ه���ذا  بو�سلة 
ل  اأخ��رى،  باأمور  والن�سغال  والتحرير  القد�س 
اخلالفة(  )مثل  تبعياتها  الفل�سطيني  يتحمل 
التي  امل�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ع��امل  وا���س��ت��اذي��ة 
يتحدث عنها اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي، لذا 
الوطني  للن�سال  زخم  يعطي  اخلطاب  توطني 
وال�سراتيجيات  الهدف  ويحدد  الفل�سطيني 
توطني  اأن  كما  التكتيكات،  اختلفت  ل��و  حتى 
الطريق  لي�سد  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  اخلطاب 
الداخلية  اجلبهة  تف�سيخ  م��ن  الأع����داء  على 
النف�سي  التقارب  على  ويعمل  للفل�سطينيني، 
ال�سعب  اأب��ن��اء  ل��دى  والج��ت��م��اع��ي  وال�سيا�سي 

ليعلن  املوؤمتر  املوحد، جاء  الواحد  الفل�سطيني 
خطاب  يف  �سامدة  فل�سطني  وتكون  ال�سمل  مل 
فل�سطني هي  لأن  وج��الءًا،  اأكرث و�سوحًا  ب�سكل 
العقدة واحلل، ففل�سطني حرة اأبية تكون الأمة 
الأمة  تكون  اأ�سرية  القد�س  قوية حا�سرة،  حرة 

مهزومة مفتتة مت�سرذمة
ـ هل توطني اخلطاب السياسي اإلسالمي 
يف فــلــســطــني ال يــعــتــر شــــــذوذ فــقــهــي عــن 
اخلــطــاب الــعــريب املــشــابــه كــالــعــراق والــيــمــن 

وليبيا وسوريا؟
يخ�س  �سيا�سي  خطاب  عن  نتحدث  نحن   �
فل�سطني،  يف  ال�سيا�سي  الإ���س��الم  ج��م��اع��ات 
الت�سريع  تخ�س  فقهية  اأم��ور  عن  نتحدث  ول 
الإ�سالمي، فاخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي حتى 
نتحدث  هنا  لكن  الإ�سالم،  مرجعيته  كانت  لو 
الق�سايا  م��ن  اجل��م��اع��ات  ه���ذه  م��واق��ف  ع��ن 
الفل�سطينية  ال�ساحة  على  املطروحة  ال�سيا�سية 

والعربية والإ�سالمية.
جماعات  لدى  ال�سيا�سي  اخلطاب  اأن  كما 

حاوره نسيم قبها

ــاب  ــطـ ــر اخلـ ــد مــــؤمتــ ــقـ ــأيت عـ ــ ــ ي
الفلسطيين  الــســيــاســي  اإلســـالمـــي 
الواقع اجلذور املستقبل، مع مدير 
وحدة التطرف واإلرهــاب يف معهد 
فلسطني ألحباث األمن القومي يف 
الــعــبــادي،  الــســيــد مجـــال  فلسطني، 
ضمن رؤية بيداغوجية فلسطينية 
مستقلة، لنقل احلالة الفلسطينية 
تعين  ال  مــهــنــيــة  خــصــوصــيــة  اىل 
ــزال عـــن حمــيــطــهــا الـــعـــريب،  ــعــ ــ االن
بدرجة ما تعين اهنا حباجة إلعادة 
تعتمد  ال  واضحة،  وطنية  صياغة 
وتعميمها  ــار  ــكـ األفـ ــتـــرياد  اسـ عــلــى 

فلسطينيا. 
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لي�ست  العربي  ال��ع��امل  يف  ال�سيا�سي  الإ���س��الم 
قطر  فلكل  واح��د،  �سيا�سي  خطاب  يف  موحدة 
البلد  بطبيعة  مرتبطة  خ�سو�سية  ل��ه  عربي 
املعرفية  وم��رج��ع��ي��ات��ه  ال�����س��ك��ان��ي��ة  وت��رك��ي��ب��ت��ه 
والأيدلوجية والتحديات التي تواجه هذا البلد، 
يف  دور  لها  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  اأن  كما 

حتديد وتوجيه هذا اخلطاب اإىل حد ما.
فاإنها  الحتالل  حتت  تعي�س  فل�سطني  ولأن 
اإ�سالمي  �سيا�سي  خطاب  اإىل  تكون  ما  اأح��وج 
الفل�سطيني،  الآخ���ر  ويقبل  ويتعاي�س  يتوافق 
تفرق  فتاوي  اإىل  ي�ستند  ول  بال�سراكة  ويوؤمن 

الكل الفل�سطيني.
فل�سطني  يف  ال�سيا�سي  اخلطاب  توطني  اإن 
تقوية  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  الإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 
اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي يف العامل العربي 
املقاوم  اجلامع  اخلطاب  باعتباره  والإ�سالمي 
اجلامع  وي��ك��ون  والح��ت��الل،  للظلم  ال��راف�����س 
على  الإ���س��الم��ي��ة  احل��رك��ات  ل��ه��ذه  ال�سيا�سي 
ق�سية  باعتبار  والإ���س��الم��ي،  العربي  العاملني 
واأن  وامل�سلمني،  ال��ع��رب  ق�سية  ه��ي  فل�سطني 
حترير فل�سطني ينهي كل امل�سكالت واملع�سالت 

التي تعاين منها �سعوب هذه الأمة.
يعني  ل  ال�سيا�سي  اخلطاب  توطني  اأن  كما 
النف�سال عن املحيط العربي والإ�سالمي، فال 
ميكن لفل�سطني اأن تنف�سل عن حميطها العربي 
اخلطاب  يكون  اأن  املق�سود  ولكن  الإ�سالمي، 
ال�سيا�سي الإ�سالمي يف فل�سطني اأكرث الت�ساقًا 
بالق�سية الفل�سطينية والهم الفل�سطيني والروؤية 
الفل�سطينية والأهداف الفل�سطينية لتكون نقطة 
البداية للتغري يف العامل العربي والإ�سالمي نحو 

عز وقوة هذه الأمة.
ـ هل إجياد احللول للخطاب وفق الرؤية 
الفلسطينية ال يعتر جدار فصل عن املحيط 

العريب واإلسالمي؟
التقاء  نقطة  جغرافيًا  ففل�سطني  اإطالقًا،   �
ق�سية  هي  و�سيا�سيًا  وعقديًا  وامل�سلمني  للعرب 
ترى  وفل�سطني  امل��رك��زي��ة،  وامل�سلمني  ال��ع��رب 
وعمق  ودع���م  ا���س��ن��اد  ق���وة  وامل�سلمني  ال��ع��رب 
ال�سهيوين،  امل�سروع  مواجهة  يف  ا�سراتيجي 
فكما قلنا �سابقًا ل ميكن اأن يكون هناك جدران 
بيننا وبني اإخوتنا يف العامل العربي والإ�سالمي.
فل�سطني يف وجدان العرب وامل�سلمني، فكيف 
لق�سية تعي�س يف ال�سمري واملعتقد اأن يكون بني 
اأ�سحابها وبني اأهلها جدار ف�سل، كما اأن ق�سية 
ولي�ست  وامل�سلمني  العرب  ق�سية  هي  فل�سطني 

ق�سية فل�سطينية خال�سة.
التاريخ  يف  الكربى  التحول  نقطة  فل�سطني 
هو  املوؤمتر  اإليه  ي�سعى  وما  الإ�سالمي  العربي 
تر�سيخ التوا�سل مع العامل العربي والإ�سالمي، 
اأن  الق�سايا فيجب  اأم  باعتبارها  لكن فل�سطني 
ما  اخلطاب  وحم��ور  الهتمام  �سلب  يف  تكون 
ي�سبو اإليه من خالل توطني اخلطاب ال�سيا�سي 
على  حا�سرة،  فل�سطني  تكون  ل��ن  الإ���س��الم��ي 
من  واللقاءات  الجتماعات  كل  ويف  املوائد  كل 
خالل اأن يوؤكد اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي يف 
فل�سطني على ق�سية فل�سطني وم�سكالتها لتكون 
هي قوًل وفعاًل الق�سية املركزية للعاملني العربي 

والإ�سالمي.
اخلــــطــــاب  الــــفــــصــــل يف  ميــــكــــن  كــــيــــف  ـ 

الــصــهــيــونــيــة والـــيـــهـــوديـــة رغــــم تـــالزمـــهـــا يف 
اخلطاب اإلسرائيلي الرمسي؟

ال�سهيوين،  نتحدث عن اخلطاب  ل  � نحن 
الإ���س��الم  جماعات  خطاب  ع��ن  نتحدث  نحن 
ال�سهيونية  اأن  رغ��م  فل�سطني  يف  ال�سيا�سي 
ا�ستخدمت  ا���س��ت��ع��م��اري��ة  عن�سرية  ك��ح��رك��ة 
املقولت التوراتية وا�ستخدمت الراوية التوراتية 
ل�سالح  يتم  مل  ال�ستغالل  ف��ه��ذا  اخل��راف��ي��ة، 
ل�سالح  ا�ستخدمها  ما  بقدر  اليهودية  الديانة 
هذه احلركة ال�ستعمارية العن�سرية واحلقيقة 
اأن اليهود كيهود لي�س لنا معهم م�سكلة، فهناك 
العرب  ب��ني  ع��ا���س��وا  عربية  اأ���س��ول  م��ن  ي��ه��ود 
بينهم،  ع��داوة  هناك  يكون  اأن  دون  وامل�سلمني 
بل عا�س اليهود اأف�سل ع�سورهم يف ظل العرب 

وامل�سلمني.
ول  الفل�سطينية هي ق�سية وطنية  والق�سية 
ن�سعى لأن نحول هذه الق�سية اإىل ق�سية دينية، 
بل يجب ح�سرها يف الإطار الوطني ال�سيا�سي، 
فاليهودي الذي يعي�س خارج فل�سطني ول يدعم 
ل  معه،  امل�سكلة  هي  ما  ال�سهيونية،  احلركة 
يرف�سون  من  املتدينني  اليهود  من  هناك  بل 
ويوؤكدون  الحتالل  دولة  ويرف�سون  ال�سهيونية 
على اأن ل حق لهم يف فل�سطني من اأي نوع من 
احلقوق، فاملوؤمتر دعا اإىل اأن يكون ال�سراع مع 

ال�سهيونية ولي�س مع اليهودية.
ـ ملاذا مل تقتصر مشاركة اإلحباث للمؤمتر 
نتكلم  دمنا  ما  الفلسطينيني  الباحثني  على 

عن حالة خاصة فلسطني؟
العرب  م�ساركة  للموؤمتر  ق��وة  نقطة  ه��ذه   �
من  ر�سالة  اأوًل  فهي  فعالياته،  يف  وامل�سلمني 
الإ�سالم  وامل�سلمني على دعوة جماعات  العرب 
واندماجهم،  خطابهم  توطني  على  ال�سيا�سي 
وروؤيتها  فل�سطني  بني  تكامل  ر�سالة  هي  ثانيًا 
وب��ني ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي وت��اأك��ي��د اأن 
والإ���س��الم��ي  العربي  ال��ع��امل  قلب  يف  فل�سطني 

ووجدان العرب وامل�سلمني.
تداول  على  ت�ساعد  عرب  باحثني  م�ساركة 
الفل�سطينية  احلالة  يعزز  مبا  وال��روؤى  الإفكار 

ويوؤكد على اأهميتها ومركزيتها.
ــوي الــنــصــوص  ــلـ ـ كـــيـــف ميـــكـــن ضـــبـــط تـ
الدينية إذا كانت تابعة للملتوي خارج حدود 

الوطن؟
انتماء  ق�سية  لكن  �سبط،  ل�سيت  الق�سية   �
ال�سيا�سي  الإ�سالم  جماعات  على  واأنه  واأولوية 
اأن تدرك دورها وواجبها وخطورة  يف فل�سطني 
الق�سية الفل�سطينية على الأمة كلها، ففل�سطني 
الأم��ة، لذا  تاريخ  التحول الكربى يف  هي نقطة 
يجب اأن يكون ال�سبط ذاتي نابع من الإح�سا�س 

بامل�سوؤولية والوطنية والواجب نحو فل�سطني.
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السياسة

ها هي عهدة احلياة تنتهي لرجل الدبلوما�سية 
اجلزائرية املحنك، الرئي�س اجلزائري الأ�سبق عبد 
العزيز بوتفليقة، يرحل يف �سمت رهيب بني �ساخط 
ومرحم، اأول رئي�س يحكم اجلزائر لع�سرين �سنة، 
رجل الوئام وامل�ساحلة وال�سيا�سي الذي ا�ستلم حكم 
البالد يف اأكرث املراحل ال�ساخنة فع�سف بال�سبكات 
نار  اإط��ف��اء  من  ومتكن  الت�سعينيات  يف  الإره��اب��ي��ة 
الفتنة واأعاد الأمن والأمان اإىل مدن وقرى ومدا�سر 
الره��اب يف ع�سرية و�سفت  وولي��ات عانت ويالت 
ولزالت تو�سف بال�سوداء، بينما كانت تلك ع�سرية 
بوتفليقة البي�ساء التي �سكن فيها قلوب اجلزائريني 
العامة  والأماكن  ال�سعبية  التجمعات  كل  وراحوا يف 

يهتفون بعهدة ثانية وثالثة وحتى رابعة للرئي�س.
نعم عهدتني على الأقل من تاريخ حكم الراحل 
كانت مطلبا �سعبيا خال�سا وكان فيها الرجل الكبري 
اإل  ينكره  ل  وقتها  قدمه  ما  وعطائه،  قوته  اأوج  يف 
جاحد واجلزائريون يعرفون جيدا ما �سنع الراحل 
بوتفليقة لإعادة ماء وجه اجلزائر فجدد العالقات 
مع  القت�سادي  للتعاون  جم��الت  وفتح  ال�سيا�سية 
عديد دول العامل، دخل احلكم بربنامج امل�ساحلة 
�سمل  مل  واأع��اد  الأمن  فرد  املدين  والوئام  الوطنية 

الرئيس الجزائري األسبق عبد العزيز بوتفليقة...
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــمــــحــــنــــك يــــــرحــــــل فـــــــي صـــمـــت

أ.إنصاف سلسبيل

برامج هامة  الإرهاب، خلق  �ستتها  العائالت  مئات 
ل زالت توؤتي ثمارها لت�سغيل ال�سباب من خالل خلق 
موؤ�س�سات  طريق  عن  للبطالني  م�سغرة  موؤ�س�سات 

دعم ت�سغيل ال�سباب.
فال ميكن اأن ننكر �سنوات فيها اأغيث النا�س من 
وعلينا ذكرها  الأمان،  فيها  وحل  واإرهاب  فتنة  نار 
عبد  املجاهد  الراحل  العجاف،  ال�سنوات  ذكر  قبل 
العزيز بوتفليقة منا�سل لن متحي اإجنازاته ع�سرية 
ف�ساد، لكن هكذا نحن دائما نن�سى ما قدم الآخرون 

من جميل وناأخذ على ال�سيء من اأعمالهم.
ما ح�سل يف عهدتي بوتفليقة الأخريتني موجود 
منذ اأعوام بكل بلداننا العربية فال�سعب دوما �سحية 
اآخر  اإىل  عدنا  واإذا  حمالة،  ل  ال�سيا�سي  الف�ساد 
خطاب للمرحوم بوتفليقة �سنة 2012 �سنجد ر�سائل 
يف  رغبته  اإىل  فيها  اأ���س��ار  ت�سريحات  يف  م�سفرة 
اإنهاء م�سار احلكم، ومن لديه نظرة �سيا�سية يعرف 
من خالل اخلطاب ان الرجل تكلم وكاأنه كان مكبال 

ول ميكنه احلديث ب�سكل مبا�سر.
تاأ�سفوا حلال الرئي�س وقتها  اأغلب اجلزائريون 
كر�سي  على  وظ��ه��وره  ال�سحي  و�سعه  تدهور  بعد 
متحرك، وبعبارة �سريحة، كل ال�سعب تكلم عندما 

تر�سح لعهدة رابعة: »نحن ل�سنا �سد بوتفليقة ولكن 
ت�سمح... ا�ستغالله يف احلكم وهو يف حالة ل  �سد 
الرجل تعب وحان الوقت لريتاح..« نعم الكل يذكر 
ذلك جيدا، اإىل اأن ك�سف امل�ستور وانك�سفت ع�سابة 
اأدان  الق�ساء  ول  الدولة  ل  ولكن  الفا�سد  احلكم 
بوتفليقة، ول حتى اأدلة قدمت، وكل هذا يوؤكد مرة 
الفا�سد  حميطه  هو  باجلزائر  عبث  من  اأن  اأخ��رى 
من وزراء و�سباط وقائدهم م�ست�ساره اأخوه ال�سعيد 
حالة  يف  وهو  ا�ستغالله  طريق  عن  وه��ذا  بوتفليقة 

عجز تام عن احلركة والكالم.
وكان بوتفليقة قد اإن�سحب من احلكم يف اأفريل 
2019 ا�ستجابة ملطالب حراك 22 فرباير من نف�س 
يف  ب��اإب��ق��ائ��ه  حميطه  حم���اولت  ك��ل  رغ��م  ال�سنة، 
ير�سح  ومل  الرابعة،  عهدته  ينهي  فلم  الواجهة، 
حوله  م��ن  اللئام  بها  يطالب  ك��ان  التي  للخام�سة 
لإمتام ما تبقى من �سفقات اخليانة العظمى، ومل 

يرحموا �سحته التي كانت يف تدهور م�ستمر.
رحيل املجاهد عبد العزيز بوتفليقة كان موؤ�سفا 
بعدما  منك�سرا  وحيدا  انتهى  واعد  تاريخ  له  لرجل 
ادار �سعبه الذي اأحبه ل�سنوات ظهره ب�سبب ما طفى 
من نظامه الفا�سد، و�سيع جثمانه اإىل مثواه الأخري 
العاليا  ال�سهداء  اإىل مقربة   2021 �سبتمرب   19 يوم 
ر�سمية،  جنائزية  مرا�سيم  يف  العا�سمة  باجلزائر 
اآخر م�ساهد املجاهد يف الدنيا ويف اجلزائر  كانت 
حالته  وت��ده��ور  الأن��ظ��ار  ع��ن  طويال  اختفائه  بعد 

ال�سحية.
 �شحفية من اجلزائر
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ــار الـــســـريـــع ــ ــيـ ــ ــــهـ احـــــــــزاب االخــــــــــوان واالنـ

أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 

حركة  �سقوط  على  م��رت  قليلة  ا�سابيع 
النتخابات  نتائج  تبعتها  تون�س  يف  النه�سة 
الربملانية املغربية التي اطاحت بحزب اآخر يف 
مفاجاأة مدوية ال وهو حزب العدالة والتنمية 

املغربي. 
امل��ت�����س��ارع  ال�����س��ق��وط  ت���رى م��ا �سبب ه���ذا 

لالأحزاب الخوانية؟؟ 
ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ت�����س��اوؤل ي��ج��ب اول 
اىل  وب��ال��ت��ح��دي��د  ال����وراء  اىل  قليال  ن��ع��ود  ان 
يف  التون�سية  الثورة  قامت  عندما   2010 عام 
دي�سمرب من ذلك العام والتي اطاحت بحكومة 
زين العابدين بن علي، وبعد هروبه اىل اململكة 
النه�سة  ح��رك��ة  ح��اول��ت  ال�سعودية  العربية 
جيدا  وال�ستعداد  �سفوفها  مللمت  تون�س  يف 
�سقوط  بعد  ج��رت  التي  الوىل  لالنتخابات 
ان�ساء  مبوجبها  مت  والتي   2011 عام  علي  بن 
املجل�س الوطني التاأ�سي�سي للبالد وح�سل فيها 
حزب النه�سة على 89 مقعدا مكنته من الفوز 
 2019 ع��ام  انتخابات  حتى  املقاعد  باأغلبية 
الكرب  بالعدد  النه�سة  حزب  فيها  فاز  والذي 
تون�س  كانت  فعال  لكن هل  اي�سا.  املقاعد  من 
النه�سة؟  ح��زب  ع�سر  يف  عافيتها  ت�ستعيد 
التي  القت�سادية  احل��ال��ة  لأن  ل،  بالتاأكيد 
 2010 ثورة  قبل  التون�سي  ال�سعب  يعي�سها  كان 
تغيري  ي�ستطع  ومل  �سوًء  ازدادت  بل  تتغري  مل 
الق�ساء على  او حتى  لل�سعب  املعا�سي  امل�ستوى 

البطالة التي ارتفعت بدل ان تنخف�س. 
اما يف م�سر، فبعد انتخاب حممد مر�سي 

مبارك  ح�سني  حكم  نهاية  ان  ال�سعب  اعتقد 
الذي  امل�سري  ال�سعب  على  باملنفعة  �سيعود 
القت�سادية  م�ساكله  وت��ع��ددت  حالته  �ساءت 
وكان  مبارك،  ع�سر  اواخ��ر  يف  والجتماعية 
حكومة  الدميقراطية  ل��ه  جتلب  ان  يف  ي��اأم��ل 
ت�ستطيع ان تنقذه من احلالة املزرية التي كان 

يعي�سها لكن ح�سل العك�س كما يف تون�س. 
امل�سري  ال�سعب  فعل  ردة  كانت  هنا  من 
القادمة  النتخابات  حتى  ي�سرب  ومل  ا�سرع 
عن  مر�سي  باإزاحة  انتهت  مبظاهرات  فخرج 
حكومة  نهاية  ان   .2013 ع��ام  اجلي�س  طريق 
لل�سلطة  ال�سي�سي  وا�ستالم  م�سر  يف  الخ��وان 
مر�سي  لن  تون�س،  يف  النه�سة  حزب  ا�سعف 
من  ه��ذا  النه�سة  حلركة  الداعمني  من  ك��ان 
جانب ومن جانب اآخر منح المل للتون�سيني يف 
اقرب  النه�سة يف  الخوان وحزب  انهاء حكم 
�سعيد  قي�س  الرئي�س  ق��رارات  لكن  انتخابات. 
الخوان  بذلك حقبة حكم  لتنهي  ا�سرع  كانت 

يف تون�س بعد نهايتها يف م�سر. 
ال�سعب املغربي اأيقن ان الركود القت�سادي 
امتداد  ال  هو  ما  املغرب  يف  البطالة  وتف�سي 
م�سر  يف  ف�سلها  اثبتت  التي  الخوان  ل�سيا�سة 
القرب  القراع  �سناديق  كانت  لذلك  وتون�س 
اليهم وقال ال�سعب كلمته ورف�س حزب التمية 
والعدالة، واحدث مفاجاأة مدوية يف الو�ساط 

فكيف حلزب  املغرب،  وال�سعبية يف  ال�سيا�سية 
ان  ال�سابقة  النتخابات  125 مقعدا يف  ميتلك 
يح�سل على 12 مقعد يف النتخابات احلالية!! 
ف�سل اآخ���ر ل���الإخ���وان ل��ك��ن ه���ذه امل���رة يف 
يف  ح�سلت  التي  الفا�سلة  النقالبية  املحاولة 
ال�سودان فجر اليوم الثالثاء 21 �سبتمرب 2021 
والتي ات�سح فيما بعد ان قادتها متهمني باأنهم 

مدعومني من جهات اخوانية. 
وما ح�سل يف ال�سودان هو تكرار ملا ح�سل 
املوؤقتة على دعم  تون�س وح�سلت احلكومة  يف 
والذي  لالنقالب  الراف�س  ال�سوداين  ال�سارع 
يبني اآمال كبرية على الدميقراطية احلقيقية 

لل�سودان بعد 30 عاما من الدكتاتورية. 
ان  مفادها  حقيقة  لنا  تتاأكد  �سبق  مم��ا 
التي  �سيا�ساتهم  ان  بعد  ي��درك��وا  مل  الخ���وان 
للمواطن  ثقة  حمل  تعد  مل  احزابهم  تنتهجها 
الخ��وان  حركة  ان  ال�سعوب  وايقنت  العربي، 
امل�سلمني والحزاب التابعة لها لي�ست راديكالية 
كما يدعون وانها ابعد ما يكون عن الإ�سالح، 
ول نية لهم ابدا يف النهو�س بالبلدان العربية 
التي يحكمونها. وبذلك �سقطت حكم الخوان 
هذا  ان  اعتقد  ول  رجعة  دون  م��ن  دول   3 يف 

ال�سقوط �سينتهي اىل هذا احلد.
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والتكنولوجي  العلمي  ال��ت��ق��دم  ذروة  يف 
القرن  وبداية  العامل  يعرفه  الذي  واحل�ساري 
والكراهية  اجلهل  زال  ل  والع�سرين،  الواحد 
كان  التي  ال�سيا�سية  اخلطابات  من  كثري  يعم 

من املفرو�س اأن تركن مزبلة التاريخ.
ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����ب����ح����وث  خ����ال�����س����ات  اإن 
اأبحاث  مراكز  على  ال�سادرة  وال�ستنتاجات 
ب���دلئ���ل قاطعة  اأك�����دت  ع��ل��وم احل���ف���ري���ات، 
الب�سرية  اجلموع  كل  اأن  وحا�سمة  و�ساطعة 
الأر�س، تنحدر من  املوجودة حاليا على وجه 

 l’homo( الن�سان  هو  واح��د،  ب�سري  م�سدر 
sapien( واأن اأحد اأ�سرار البقاء وال�ستمرارية 
يف احلياة، هو الختالط والتالقح بني اأن�ساب 

متباعدة. 
اأن  وال��ت��ج��ارب  ال��ع��ل��وم  نف�س  اأك���دت  كما 
اخ���ت���الف الل������وان وم����ا ي�����س��م��ى ت��ع�����س��ف��ا ب 
البيئة  خ�سو�سيات  اىل  يرجع  )الجنا�س( 

اجلغرافية والطق�سية.
ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال���ف���ك���ري والب����داع����ي 
يف  الر���س  �سعوب  كل  �ساهمت  واحل�ساري، 
م�ستواه  ح�سب  كل  الب�سرية،  احل�سارة  �سقل 
انطالقا  وموؤهلة.  معينة  زمكانية  ظروف  ويف 
وتد�سني  الب�سرية  مهد  حيث  اإف��ري��ق��ي��ا  م��ن 
اخلطوات الوىل يف احل�سارة، مرورا بال�سرق 
واأوروب���ا،  القدمية  واأم��ري��ك��ا  واآ�سيا  الو���س��ط 
اأكرث  بل  المركية.  القارة  �سمال  اىل  وو�سول 
والل�سانيات  اللغات  تاريخ  علم  فاإن  هذا،  من 
م�سدر  من  تنحدر  العامل  لغات  كل  اأن  توؤكد 

لغوي واحد.
الدقيقة،  املعطيات  ه��ذه  م��ن  وان��ط��الق��ا 

وجبت الإ�سارة اىل مفارقتني اأ�سا�سيتني:
املفارقة الوىل وهي اأنه، رغم هذه الدلئل 
الدامغة ل زالت نخب كثرية تدافع زورا وبهتانا 

على نظرية التمييز بني ال�سعوب وبني البي�س 
وال�سود وال�سيويني والوربيني اىل غري ذالك. 
�سيا�سية  م�سالح  عن   دفاعا  هذا  كل  وطبعا 

واقت�سادية وا�سحة املعامل.
بني  التمييز  ه��ذا  وه��ي  الثانية  امل��ف��ارق��ة 
اأهل البلد الواحد واملنطقة الواحدة، رغم ما 
يجمعهم من تاريخ وجغرافية وثقافة وم�سالح 
لهذه  ي�سوقون  ال��ذي��ن  اأن  ح��ني  يف  م�سركة. 
ت�ستيت  اىل  تهدف  التي  اجلهنمية  امل�ساريع 
ينعمون  اأنف�سهم  هم  املمزق،  ومتزيق  امل�ستت 
من  تتكون  التي  بلدانهم  يف  وازده���ار  بتقدم 
هويات خمتلفة وثقافات متنوعة ومتعددة، بل 

اإن هذا هو اأحد اأ�سباب تفوقها.
ا�ستكمال  بعد  تنهي  مل  ال��ت��ي  الأمم  اإن 
هي  تقدمها،  ودع��ائ��م  موؤ�س�ساتها،  تر�سيخ 
ما  اإذا  ال��زوال،  ورمب��ا  لل�سرر  تعر�سا  الك��رث 
ومن  والكراهية،  العرقية  غلو  مع  ت�ساحمت 
ثم ل حل امامها، �سوى ال�سرامة يف مواجهة 
يف  والهوياتي  ال�سوفيني  والتناحر  الت�ستت 
ال���داخ���ل، وك���ذل���ك احل����ذر م���ن ال��ت��دخ��الت 
ت�ستيت  اىل  ت�سعى  التي  امل�سمومة  الجنبية 
واإخ�ساعها،  لإ�سعافها  والمم،  الأوط����ان 
لتتمكن من ال�ستيالء على خرياتها، والتحكم 

يف م�سريها وم�سري اأجيالها.
من��وا  حققت  ال��ت��ي  ف��ال��دول 
هائال وا�سطفت يف �سف المم 
املتحدة  ك��ال��ولي��ات  العظمى، 
من  تتكون  دول  ه��ي  وف��رن�����س��ا، 
ه���وي���ات خم��ت��ل��ف��ة وم���ت���ع���ددة، 
ورغم تفوقها وتفوق موؤ�س�ساتها 
حري�سة  فهي  عي�سها،  ورغيد 
ك���ل احل���ر����س ع��ل��ى وح��دت��ه��ا 
يف  ت���ت���وان���ى  ول  ومت��ا���س��ك��ه��ا، 
كل  اىل  الو�سائل  بكل  الت�سدي 

تهديد تق�سيمي اأو انف�سايل.
�سعيفة  دول  ف���ب���الأح���رى 
وم���ره���ل���ة ك������دول م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
عليها  يجر  قد  فماذا  العربية، 
التق�سيم والعن�سرية والطائفية 

من ويالت؟  

فــــــــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة

أ.محمد زيتوني

السياسة

 �شحفي من املغرب
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ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــعـ الـــــــــــــصـــــــــــــراع بـــــــــــن أطــــــــــــــــــــــراف الـ
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــعــــــــــــــــراق

أ.سعيد الدليمي

الإنتخابات  ف�سول  من  اآخ��ر  ف�سل  اإق��رب 
الربملانية العراقية والتي اأتت نتيجة ملظاهرات 
نظموها  التي  واملتظاهرين  املحتجني  ومطالب 
امامها  اإن��ت��خ��اب��ات   2019 ع���ام  ت�سرين  م��ن��ذ 
حتديات كبرية على ال�سعيد الأمني وال�سيا�سي 
يف  اإقامتها  على  اآخ��ر  وحت��دي  الإقليمي  وحتى 

املوعد املحدد. 
بني  ال��ق��ائ��م  ال�سيا�سي  ال�����س��راع  م��ع  ن��ب��داأ 
تتقا�سم  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  وال��ك��ت��ل  الح����زاب 
ف�سال  ف�سلت  وال��ت��ي   2003 ع��ام  منذ  ال�سلطة 
البالد  لقيادة دفة  امل�ستويات  ذريعا على جميع 
املتقدمة  ال���دول  م��ن  وجعلها  بها،  والنهو�س 
واملتطورة ل �سيما مع الرثوات التي ميلكها هذا 
البلد، بل على العك�س فقد كانت هذا الأحزاب 
يف  كبري  ب�سكل  وف��ع��ال  م�ساعد  عامل  والكتل 
الت�سبب مبعظم الأزمات التي ع�سفت بالعراق 

منذ بداية الإحتالل الأمريكي.
ويف ظل التحركات األ�سيا�سي التي قامت بها 
معظم القوى ال�سيا�سية يف العراق ندرك وجند 
اأنه لن يكون هناك اأي تغيري قادم �سوف يطراأ 
ال�سيا�سية  الكتل  وان  ال�سيا�سية  اخلارطة  على 
�سيكون   2003 ع��ام  منذ  األ�سلطة  يف  امل��وج��ودة 
بالإنتخابات  الفوز  يف  اي�سا  الأوف��ر  احلظ  لها 
اإقامتها قريبا، واأن احلركات ال�سيا�سية  املزمع 
تذهب  لن  ت�سرين  ثورة  اأفرزتها  التي  اجلديدة 
وخا�سة  الأنتخابي  املعرك  ه��ذا  داخ��ل  بعيدا 
قد  تت�سارع  التي  ال�سيا�سية  القوى  اغلبية  اأن 
التقارب  بداأت بر�سم جميع الإحتمالت لعملية 
ال�����س��ي��ا���س��ي واحل�����س��ول ع��ل��ى اك���رب ع���دد من 
و�سمان  بال�سلطة  بقائها  ل�سمان  التحالفات 
احلكومة  يف  امل��وؤث��رة  املنا�سب  ب��اأك��رث  ال��ف��وز 
كانت  ت��اأث��ريًا  التحركات  ه��ذه  واأك��رث  القادمة 
مع  منفتحني  فعليا  ب����داأوا  ال��ذي��ن  لل�سدرين 
للفوز  الأوفر حظا  املر�سح  انهم  ب�سبب  اجلميع 

بهذه الإنتخابات وقيادة احلكومة اجلديدة.
اما على ال�سعيد المني فاإن العراق يواجه 
حتديات ل باأ�س بها وحتديدا يف م�ساألة ال�سالح 
التي  وامليلي�سيات  الدولة،  اإط��ار  خارج  املنفلت 
والآخ��ر،  احل��ني  بني  النتخابية  العملية  تهدد 
املو�سوع،  من  ال�سق  هذا  يف  املبكي  وامل�سحك 
قوائم  لديها  امليلي�سيات  ه��ذه  من  البع�س  ان 

القادمة ويف  الإنتخابات  �ست�سارك يف  اإنتخابية 
تعمل  م�سلحة  جمموعات  لديها  نف�سه  الوقت 
لأي  تخ�سع  ول  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  اإط���ار  خ���ارج 
عمليات  نن�سى  ل  واي�سا  اأمنية،  حكومية  جهة 
الإغ��ت��ي��ال ال��ت��ي ح��دث��ت ول ت���زال حت��دث بحق 
النا�سطني املدنيني منذ بدء ثورة ت�سرين وعدم 
العدالة  اإىل  وتقدميهم  اجلناة  من  الق�سا�س 
لهذه  الإت��ه��ام��ات  م��ن  الكثري  توجيه  مت  وال��ت��ي 
امليلي�سيات وحتميلها م�سوؤولية عمليات الإغتيال 

التي حدثت. 
التاأثري  ف���اإن  الأقليمي  ال�سعيد  على  ام��ا 
يف  م��وؤث��رة  كلمة  ل��ه  �سيكون  اأي�����س��ا  اخل��ارج��ي 

من  تخلوا  مل  والتي  املا�سية  القدمية  التجارب 
ال�سوات  بيع  و  الذمم  و�سراء  التزوير  عمليات 
هناك  �ستكون  هل  هو:  والت�ساوؤل  املنا�سب،  و 
يف  ال��ع��راق��ي  ال�����س��ع��ب  م��ن  حقيقية  م�����س��ارك��ة 
الإنتخابات القادمة بعد ما قاطعها اكرث من 80 
اأو �سيكون هناك عزوف   ،2018 باملئة يف العام 
ال�سباب  فئة  من  وحتديدًا  امل�ساركة  عن  كبري 
الإحباط  من  كبرية  مرحلة  اىل  و�سلوا  الذين 
خ�سو�سا  احلاكمة  الطبقة  ه��ذه  من  والياأ�س 
ب�سبب امل�ساكل الإقت�سادية والف�ساد امل�ست�سري 
وغياب مفهوم العدالة الإجتماعية يف هذا البلد. 

 �شحفي من العراق

الكثري  هناك  اأن  و  خا�سة  القادمة  الإنتخابات 
اأرتباطات  لها  املر�سحة  ال�سيا�سية  القوائم  من 
وتخ�سع  ومتجذرة  وثيقة  خارجية  وع��الق��ات 
اإي��ران،  وخا�سة  اجل��وار  بلدان  بع�س  ل�سيطرة 
والتي من املمكن يكون لها تاأثري كبري يف م�ساألة 
النهائية  ونتائجها  الإنتخابات  بعد  التحالفات 

من ناحية تقا�سم ال�سلطة. 
كثريون:  يطرحه  بت�ساوؤل  مقالنا  نختم  و 
هذه  يف  وت��اأث��ريه  العراقي  الناخب  دور  هو  ما 
اأنه  الوا�سح  من  وال��ذي  تنتهي  ل  التي  الدوامة 
ومن  ال�سيا�سية  بالعملية  الكلية  �سبه  ثقته  فقد 
هذه الكتل والأحزاب، والكثري اي�سا فقد الثقة 
بعد  �سريها  وعملية  الإن��ت��خ��اب��ات  مب�سداقية 
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االقتصاد

اهم  من  ومكافحتها  املخدرات  م�سكلة  تعد 
ان  ميكن  ملا  العامل  دول  تواجه  التي  التحديات 
ت�سببه من ا�سرار على الفرد وعلى املجتمع من 
ورغم  واقت�سادية،  واجتماعية  �سحية  جوانب 
ال��دول  بع�س  حكومات  من  العديد  جند  ذل��ك 
تتعمد اخفاء الرقام احلقيقية حلجم التعاطي 
مع  بلدانهم،  يف  بها  يت�سبب  التي  واخل�سائر 
انتاجا  املخدرات  �سناعة  ب��اأن  التامة  القناعة 

أ.د. غسان الطالب

التي  ال��ت��ح��دي��ات  اخ��ط��ر  م��ن  تعترب  وت��وزي��ع��ا 
يف  فهي  ه��ذا  ع�سرنا  يف  املجتمعات  ت��واج��ه 
ال�سناعة  ه��ذه  وت�سكل  وكبري،  م�ستمر  تزايد 
ل  حيث  عاملية  م�سكلة  تعاطي  او  انتاج  �سواء 
املبا�سرة  اآثارها  اإن�ساين من  يكاد يخلو جمتمع 
ما  بها  التعامل  حجم  ويقدر  املبا�سرة،  غري  اأو 
700 مليار دولر �سنويًا على م�ستوى  يقرب من 
من   10% ال  ن�سبته  م��ا  تقريبا  وحتتل  ال��ع��امل 
حجم التجارة العاملية وهذا الرقم ل ميثل �سوى 
ال %10 من حجم املخدرات املنتجة والتي يتم 
املتاجرة بها عن طريق التهريب، ولي�س بالغريب 
اإن قلنا باأن اقت�ساديات بع�س الدول قائمة على 
النتاج  جانب  من  كان  �سواًء  املخدرات  جتارة 
او الت�سدير اىل العامل اخلارجي، فمثال حتتل 
ايران  تليها  املنتجة  ال��دول  مقدمة  افغان�ستان 
الأف��ي��ون.  خم��در  خا�سة  لها،  وم�سدرا  مم��را 
املخدرات  مو�سوع  هذه  مقالتنا  يف  نتناول 
واأث������ره ع��ل��ى الأم������ن ال��ق��وم��ي الق��ت�����س��ادي 
ال��وق��ت  ف��ف��ي  ال��ع��رب��ي،  لوطننا  والج��ت��م��اع��ي 
عاملنا  يف  امل��خ��درات  م�سكلة  فيه  حتولت  ال��ذي 
واأخالقية  و�سحية  اأمنية  ك��ارث��ة  اإىل  العربي 

على  بالغًا  خطرًا  ت�سكل  ا�سبحت  واقت�سادية، 
باأكمله  الوطن  وتهدد  العربي  القومي  الأم��ن 
القطار  كافة  يواجه  وكابو�س  ك��ربى  وم�سكلة 
العربية، ف�سحايا املخدرات وجلهم من ال�سباب 
يف  ع��ام   بعد  عاما  يت�ساعفون  ال�سن  و�سغار 
هائلة من هذه  بكميات  اإغ��راق جمتمعاتنا  ظل 
بع�س  يف  تنتج  اأ�سبحت  التي  القاتلة  ال�سموم 
هذه املجتمعات وتهرب اإىل دول العامل يف غياب 
والن��ف��الت  الفو�سى  وح��ال��ة  اجل���ادة  ال��رق��اب��ة 
العربية  اقطارنا  بع�س  تعي�سها  التي  الأم��ن��ي 
حدودهم  حماية  على  البع�س  ق��درة  ع��دم  ثم 
كميات  وهدر  �سياع  اىل  ادى  مما  اجلغرافية، 
هائلة من ثرواتنا القومية على التعاطي والعالج 
التي  القت�سادية  امل�ساريع  على  انفاقها  ب��دل 
الأ���س��رار  ع��ن  ف�سال  للمجتمع،  ع��ائ��دًا  حتقق 
العن�سر  وه��و  الب�سري  بالعن�سر  تلحق  التي 
التنمية  وحتقيق  القت�سادي  البناء  يف  املهم 
الرغم من عدم وجود  بالن�سان، على  واملتمثل 
بيانات ر�سمية عن حجم اخل�سائر التي تتكبدها 
و�سائل  او  املخدرات  تعاطي  ج��راء  جمتمعاتنا 
املتحققة  اخل�سائر  ارق��ام  ت�ساعف  اىل  ت�سري 

تجارة المخدرات وتهديد األمن القومي 
ــتــــمــــاعــــي الـــعـــربـــي االقــــتــــصــــادي واالجــ
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

فاإنعك�س  ه��ذه،  الخ���رية  ال�سنوات  يف  خا�سة 
العربية  اقت�ساداتنا  على  �سلبية  ب��اآث��ار  ذل��ك 
وحملها تكاليف باهظة و�سياع الفر�س التنموية 
جراء ذلك، مما ت�سبب يف م�سكالت اجتماعية 
الفقر  اهمها  الجتماعية،  حياتنا  على  خطرية 
املخدرات  باأن  القناعة  ير�سخ  وهذا  والبطالة، 
القومي  الأمن  الذي يهدد  تعترب مبثابة اخلطر 
اخلارجية  للقوي  مدخل  فهي  العربية،  للبلدان 
ببع�س  اغراق جمتمعاتنا  املعادية حيث حتاول 
اخ��راج عن�سر  اإيل  تعاطيها  ي��وؤدي  التي  امل��واد 
وتغيبهم  الن��ت��اج��ي��ة،  العملية  م��ن  ال�����س��ب��اب 
اغراقهم  خ��الل  م��ن  القومية  ق�ساياهم  ع��ن 
الفاعلية  روح  وَق��ْت��ل  امل���خ���درات  م�ستنقع  يف 
وبالتايل  لديهم،  والقت�سادية  الجتماعية 
الثقايف  والبناء  الوطني  الوعي  ملنظومة  انهيار 
نهو�س  اع���ادة  يف  كعامل  عليه  ن��راه��ن  ال���ذي 
الأمة، ا�سافة اىل ارتباطها بالعديد من امل�ساكل 
جرائم  مثل  املجتمعات  تهدد  التي  الجتماعية 
ذلك.  اىل  وم��ا  والغت�ساب   وال�سرقة  القتل 
اذا نحن امام خطر مدمر ل يقل اهمية عن 
اخلطر اخلارجي الذي يهدد الأمة ل بل هو عامل 
م�سروعه  تنفيذ  يف  اخلارجي  للخطر  م�ساعد 
جمتمعاتها،  داخل  من  الأمة  و�سرب  العدواين 
ال��داء  ه��ذا  تعاطي  يف  ال�سباب  ينغم�س  حيث 
النتاج  يف  امل�ساركة  عن  يبتعد  وبالتايل  القاتل 
التفكري  عن  وابعادهم  القت�سادية،  واحلياة 
بق�سايا امتهم امل�سريية وجتعل منهم جيل غري 
مبايل، حيث ي�سبح همهم الوحيد كيف يدبرون 
املخدرات  املزيد من  امرهم يف احل�سول على 
ا�سرارا  الوطني  بالقت�ساد  يلحق  وبالنتيجة 
ج�سيمة من تراجع يف النتاج وارتفاع يف معدل 
البطالة ثم زيادة النفقات املرتبة على ال�سرة 
واملوؤدية اىل ازدياد حالت الفقر وتردي الو�سع 
الجتماعي لها، ا�سف اىل ذلك ما يرتب على 
لدى  الدم��ان  ملعاجلة  عالية  نفقات  من  الدولة 
املتعاطني والنفاق املرهق كذلك للدولة ملحاربة 
انتاجها.     ومكافحة  امل��خ��درات  ه��ذه  تهريب 
ع��امل��ي��ا ل��ي�����س احل����ال ب��اأح�����س��ن مم���ا نحن 
خالل  م��ن  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  ففي  عليه، 
ال�سحة  بقطاع  للعاملني  راأي  ا�ستطالعات 
متعاطي  ن�سبة  ارتفاع  عن  يتحدث  دولة   77 يف 
عما   42% اىل  كورونا  جائحة  خالل  املخدرات 
مليون   275 وان  اجل��ائ��ح��ة،  قبل  عليه  ك��ان��ت 
خالل  امل��خ��درات  تعاطوا  العامل  ح��ول  �سخ�س 
�سخ�س  مليون   36 منهم  وان   2020 اجلائحة 
ب�سبب  املخدرات  تعاطي  م�ساعفات  من  عانى 
التي  النف�سية  وال�سغوط  القت�سادية  الأزم��ات 
ولدت لديهم ال�سعور بالعزلة ب�سبب الغالقات 
التي فر�ست على العامل واملخاوف التي تواجهها 

 ،covid-19 الفريو�س  انت�سار  من  املجتمعات 
يتعاطون  �سخ�س  مليون   11 عن  يزيد  ما  وان 
املخدرات عن طريق احلقن وغالبيتهم م�سابون 
مبر�س التهاب الكبد الوبائي ب�سبب ال�ستخدام 
ب�سكل  اح��ي��ان��ا  احل��ق��ن  لدوات  ال�سحي  غ��ري 
جماعي، وي�سري التقرير اإىل ان عملية الت�سويق 
جديدا  ا�سلوبا  اأوج����دت  املميتة  الآف���ة  ل��ه��ذه 
فر�سته جائحة كورونا عرب ما ي�سمى “الإنرنت 
التوا�سل  التي تتيح لهم   )Dark Web( ”املظلم
امل��خ��درات  وت��ه��ري��ب  امل�ستهلكني  م��ع  ال�سهل 
حجم  وي��ق��در  ال��ربي��دي��ة  ال�سحنات  خ��الل  م��ن 
 315 ب  ال�سبكة  ه��ذه  على  امل��خ��درات  مبيعات 
خالل  من  الت�ساع  يف  اآخ��ذة  وهي  دولر  مليون 
التجارة  ومن�سات  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
الإلكرونية، لكن من املوؤكد باأنه ل ميكن ح�سر 
ا�سرار اجلائحة او اأثرها على تعاطي املخدرات 
على الأقل اإمنا ب�سبب غياب املعلومات الدقيقة 
العديد من  ان  �سك  ول  بها،  املتعلفة  والبيانات 
الع��داد  عن  املعلومات  تخفي  ال��دول  حكومات 

هذه  ت��ربره��ا  ل���س��ب��اب  للمتعاطني  احلقيقية 
احلكومات تتعلق ب�سمعة بلدانهم وي�سري تقرير 
بحلول  ان��ه  ال  ال��ذك��ر،  ال�سابق  املتحدة  المم 
الدخل  البلدان منخف�سة  اأن  يقدر   ،2030 عام 
وال��ت��ي  ال��ن��م��و  او يف ط���ور  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  اي 
زي��ادة  �ست�سهد  منها،  العربية  بلداننا  معظم 
 10% و  امل���خ���درات،  ت��ع��اط��ي  يف   43% بن�سبة 
ذات  ان  كما   ، املتو�سط  الدخل  ذات  للبلدان 
  1% ب  يقدر  انخفا�سا  �ست�سهد  املرتفع  الدخل 
املخدرات  انت�سار  ظاهرة  ان  القول  ميكننا 
الدوافع  بع�س  احيانا  تاأخذ  العربي  وطننا  يف 
ال�سموم  ب��ه��ذا  التعاطي  لنت�سار  ال�سيا�سية 
القاتلة يف جمتمعاتنا وتلتقي احيانا مع اهداف 
دول خارجية او جماورة تنفذها او تقوم باملهمة 
تنظيمات �سيا�سية بالإنابة، مما يعترب اخراقا 
لأمننا القومي كما يح�سل يف بع�س القطار التي 
تهيمن عليا امللي�سيات املرتبطة بقوى خارجية.    
ومم��ا ي��وؤك��د لنا ارت��ب��اط جت��ارة امل��خ��درات 
هذه  من  جزء  توظيف  هو  ال�سيا�سية  بالأنظمة 
الأموال يف �سراء ذمم وولء بع�س من امل�سوؤولني 
يف ال���دول���ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى اف�����س��اد اج��ه��زت��ه��ا 
احلمالت  يف  ت�ساهم  كما  وال�سيا�سة،  الداري��ة 
الفا�سدين  بقاء  او  و�سول  لت�سمن  النتخابية 
والأخطر  مل�ساحلهم  حماية  القرار  مركز  يف 
ع��ن��دم��ا ت��ت��دخ��ل اج���ه���زة خم���اب���رات م��ع��ادي��ة 
اعمال  يف  امل��خ��درات  ومتعاطي  جت��ار  لتوظيف 
اي��ران  وتعترب  بلدانهم،  م�سالح  �سد  جت�س�س 
هذا  يف  احرافية  الأك��رث  ال�سهيوين  والكيان 
فهي  املجتمعات،  لف�ساد  املتعمد  ال�ستخدام 
املخدرات  �سالحها  واجتماعية  �سيا�سية  حرب 
تتمكن  ك��ي  واجل��ه��ل  الف�ساد  �سرطان  وتف�سي 
العربية.   وثرواتنا  املنطقة  على  الهيمنة  من 
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بع��د اإنتهاء احل��رب الباردة متي��زت ظاهرة 
ب��ني  �س��واء  ال��دويل  ال�سعي��د  عل��ى  ال�س��راع 
حكومات ثمة دول و/اأو بني اإحدى الدول وجماعة 
داخلية مناه�سة براجع ن�س��بة ال�سراعات بني 
احلكومات ل�سالح ن�س��بة ال�سراعات الداخلية، 
باأنواعها املتعددة. وف�سال عن ذلك ال�سراعات 
عل��ى  اإمت��دت  مبدخ��الت  باإقرانه��ا  الداخلي��ة 
طي��ف وا�س��ع. فه��ذه املدخالت كانت اأم��ا قومية 
ايديولوجي��ة  اأو  �سيا�س��ية  اأو  دينية/مذهبي��ة  اأو 
...ال��خ. وكم��ا اأنه��ا كان��ت متع��ددة املدخ��الت، 
كذل��ك تراوحت غاياتها اأي�سًا ب��ني اأما ال�سراع 

على الأر�س و/اأو على ال�سلطة.
وع��ادة كان��ت ه��ذه ال�سراع��ات ُتف���س اأم��ا 
ل�سال��ح حكوم��ة اإح��دى ال��دول بدع��م خارج��ي 
الداخلي��ة  اجلماع��ة  ل�سال��ح  اأو  بدون��ه،  اأو 
اأي�س��ًا.  بدون��ه  اأو  خارج��ي  بدع��م  املناه�س��ة 
ويق��دم ف�س ال�س��راع يف اأفغان�س��تان بني حركة 
طالب��ان واحلكومة املدعوم��ة اأمريكيًا، وب�سيغة 
اأح��دث مث��ال عل��ى مث��ل ه��ذه  غ��ري م�س��بوقة، 
ال�سراعات. وعليه نت�س��اءل: ما هي املدخالت، 
التي اأدت اإىل ف�س هذا ال�سراع بهذه ال�سيغة؟ 

أ.د. مازن الرمضاني

املحتمل��ة  و/اأو  املمكن��ة  امل�س��تقبالت  ه��ي  وم��ا 
امل�س��تقبل  زم��ان  خ��الل  اأفغان�س��تان  حلا�س��ر 
�س��نوات  خم���س  اإىل  الآن  م��ن  املمت��د  القري��ب 
قادمة، اأي اإىل عام 2026؟ اإن الإجابة على هذا 
ال�س��وؤال املركب قد ي�ساعد على فهم ما كان وما 
ميك��ن اأو يحتم��ل اأن يكون، ه��ذا على الرغم من 
اأن تداعيات الإن�سحاب الأمريكي ما زالت اآخذة 

يف الت�سكل. 
وقب��ل الإجاب��ة على ال�س��ق الأول من ال�س��وؤال 
دخ��ول حرك��ة  اأن  اإىل  الإ�س��ارة  اأع��اله، جت��در 
طالب��ان اإىل كاب��ول، وف���س �س��راٍع اإمت��د عل��ى 
كان   )2021-2001( الزم��ان  م��ن  عقدي��ن 
مل  ب��ه  عالق��ة  ذات  واإجته��ادات  لآراء  مدع��اة 
تتميز بتعددها فح�س��ب، واإمنا تباينت وتنوعات 
م�سامينه��ا اأي�سا على نحٍو وا�سح. وعلى الرغم 
من اأن التعدد والتنوع ُيعدان من بني اخل�سائ�س 
الأ�سا�س��ية لكل حياة �س��وية وذات معنى، اإل اإنها 
ل تلغ��ي، مع اأهميتهما، احلاجة عمومًا اإىل روؤية 
مو�سوعي��ة ت�س��اعد عل��ى األإدراك ال�س��ليم لثم��ة 
�س��ىء يف الواق��ع املعا���س، ومن ث��م توظيف هذا 
الإدراك لأغرا���س التعامل الهادف واملوؤثر معه. 

ولنتذك��ر اأن بني نوعي��ة الإدراك والفعل الالحق 
عليه، عالقة طردية موجبة، �س��يما واأن الإدراك 
ال�س��ليم ه��و الأ�سا���س ل��كل فع��ل ه��ادف وموؤثر. 
بي��د اأنها قد تك��ون اأي�سا عالقة طردية �س��البة. 
اإن حديثت��ا عن حا�سر وم�س��تقبالت اأفغان�س��تان 
يف ع��ام 2026 يتطل��ع اإىل امل�س��اهمة م��ع ال��روؤى 

الأخرى من اأجل بلورة مثل هذا الإدراك.
اأول: اأفغان�ستان: ما�سي احلا�سر

لق��د كان��ت اأفغان�س��تان قب��ل تدخ��ل الق��وات 
ال�س��وفيتية فيها ع��ام 1979 دولة تنع��م بالهدوء 
يف العم��وم، بي��د اأنه��ا بع��د ه��ذا التدخ��ل ب��داأت 
بالتح��ول اإىل دول��ة حرب ممت��دة. فخالل زمان 
عا�س��ت   )1979  1989-( ال�س��وفيتي  التدخ��ل 
اأفغان�س��تان حال��ة ال�سراع امل�س��لح بني احلكومة 
الأفغاني��ة اآن��ذاك مدعوم��ة بالقوات ال�س��وفيتية 
وب��ني املناه�س��ني للوجود ال�س��وفيتي. وقد اأنتهى 
ه��ذا ال�س��راع بالإن�س��حاب ال�س��وفيتي يف ع��ام 
1989. بيد اأن هذا الإن�سحاب مل يوؤد اإىل اإحالل 
ال�س��الم يف اأفعان�س��تان. فاجلماع��ات الداخلي��ة 
امل�سلحة، التي ت�سكلت قبل عام 1989 ذهبت اإىل 
قت��ال بع�سه��ا البع���س الآخر لنحو اأربع �س��نوات 
)1992-1996(، وبخ�س��ائر باهظ��ة يف الأرواح 
تق��در بنح��و 50 ال��ف، ف�س��ال عن موجة وا�س��عة 
من الالجئني والنازحني. ويف فرة ال�سراع بني 
هذه اجلماعات امل�س��لحة ت�س��كلت حركة طالبان 
يف جن��وب قندهارع��ام 1994، والت��ي لقدرته��ا 
اإ�س��تطاعت ت��ويل احلك��م يف اأفغان�س��تان خ��الل 

العــلوم

الحاضر  ماضي  طالبان:  أفغانستان/ 
2026 الــحــاضــر فــي عــام  ومستقبات 
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املدة املمتدة بني اأعوام -2001 1996
اإن اته��ام حرك��ة القاع��دة من قب��ل الوليات 
املتح��دة بتدبري الهج��وم يف 11 اأيلول 2001 على 
برج��ي التج��ارة العاملية يف نيوي��ورك ومطالبتها 
زعي��م حرك��ة طالب��ان، امل��ال عم��ر، ت�س��ليم ب��ن 
 2001 ع��ام  يف  اأدى  ل��ه،  والرف���س  اليه��ا  لدن 
اإىل اإحت��الل كاب��ول من قب��ل الق��وات الأمريكية 
مدعومة من قبل جماعة اأفغانية ت�سمى بتحالف 
ت�س��ميتها  مت  ع�س��كرية  عملي��ة  ع��رب  ال�س��مال 
ب«احلري��ة الدائم��ة«. وق��د كان ه��ذا الإحت��الل 
مدعاة لدميومة عدم الإ�س��تقرار يف اأفغان�ستان. 
فحرك��ة طالب��ان خ�سو�سًا مل تنف��ك عن القيام 
بعمليات ع�س��كرية �سد الق��وات الأمريكية بداأت 
متقطع��ة، وم��ن ث��م حتول��ت بعد ع��ام 2015 اإىل 
عملي��ات �س��به م�س��تمرة متزامن��ة م��ع �س��يطرة 
على املزيد من الأر�س تدريجيًا، وبخ�س��ائر على 

اجلانب الأمريكي ل ي�ستهان بها.
اإن حج��م هذه اخل�س��ائر املتزاي��دة هي التي 
اأدت برئي���س الإدارة الأمريكية ال�سابق، ترامب، 
اإىل الب��دء بتنفي��ذ وعد اإنتخابي له بالإن�س��حاب 
مفاو�س��ات  يف  الدخ��ول  ع��رب  اأفغن�س��تان  م��ن 
مبا�س��رة م��ع حركة طالب��ان يف مدين��ة الدوحة، 
واأوكل يف عام 2018 اإىل الدبلوما�س��ي الأمريكي 
مهم��ة  زادة،  خلي��ل  زمل��اي  الأ�س��ل،  والأفغ��اين 
اإجنازه��ا. وق��د اأف�س��ت العملي��ة التفاو�سي��ة يف 
ع��ام 2020 اإىل عقد اإتفاق بني الطرفني ت�سمن 
�س��حب الق��وات الأمريكية من اأفغان�س��تان )نحو 
13 األ��ف جن��دي( تدريجي��ًا مقاب��ل وق��ف حركة 
طالب��ان عملياته��ا على ه��ذه الق��وات خ�سو�سًا 

ف�سال عن بنود اأخرى.
وعل��ى الرغ��م م��ن ب��دء الق��وات الأمريكي��ة 
بالإن�س��حاب، وب�سمن��ه ت�س��ليم قاع��دة باغ��رام 
الوج��ود  ع�س��ب  ت�س��كل  كان��ت  الت��ي  اجلوي��ة، 
الع�سكري الأمريكي يف اأفغان�ستان، اإل اأن �سراع 
الق��وى الأفغانية املتناح��رة حال باحل�سيلة دون 
جن��اح املفاو�س��ات، الت��ي كان��ت ه��ذه القوى قد 
دخلته��ا، من اأجل ت�س��كيل حكومة وحدة وطنية. 
وقد كان هذا الف�س��ل مدخال م�سافًا دفع حركة 
طالب��ان اإىل توظيف خمرجات��ه ل�ساحلها. وقد 
متثل هذا يف ال�س��عي من اأجل حتقيق اإنت�سارات 
متالحق��ة عل��ى الأر���س الأفغاني��ة اإبت��داًء م��ن 
�س��هر ماي���س ع��ام 2021، والت��ي مت اإ�س��تكمالها 
بالدخول، غري امل�س��بوق من حيث �س��هولته، اإىل 

كابول يف 15 اأب 2021.
وق��د تزامن��ت ه��ذه الإنت�سارات م��ع اإعالن 
الرئي�س اجلديد، جو بايدن يف14 ني�سان 2021، 
اإلتزامه باإلتفاق املعقود بني الرئي���س المريكي 
ال�سابق، دونالد ترامب، وحركة طالبان يف �سهر 
�س��باط 2021، ومن ثم الإلتزام ب�سحب ما تبقى 

تتع��دد  الآمريك��ي،  الط��رف  ع��ن  فاأم��ا 
املدخ��الت الت��ي دفعت به اىل اإ�س��تكمال �س��حب 
قواته من اأفغان�س��تان. ون��رى اأن اأهمها تكمن يف 

تفاعل جميع الآتي: 
1 � التحرر من حتمل اأكالف باهظة ع�سكريًا 

وب�سريًا. 
من��ذ اإعالنه��ا يف ع��ام 2001 وحت��ى ني�س��ان 
2021 وكلفة احلرب الأمريكية يف اأفغان�ستان قد 
بلغ��ت، ح�س��ب املتاح من املعلوم��ات، نحو 2.400 
مليار دولر، وحوايل 2448 جندي قتيل و20660 
الأفغ��ان  م��ن  واجلرح��ى  القتل��ى  ع��دا  جري��ح 

من قوات اأمريكية من اأفغان�س��تان )نحو -3500 
2500جنديًا(. وباإ�س��تكمال �س��حب هذه القوات 
نهائيًا يف نهاية اآب 2021، اإنتهت اأطول حرب يف 
التاري��خ الأمريك��ي كما قال الرئي���س الآمريكي، 
جو بايدن، وقد كان �سائبا. فاملقارنة بني احلرب 
الأمريكية يف اأفغان�ستان وحروب امريكية اأخرى 
توؤك��د ذلك. ومن املحتم��ل اأن تكون هذه احلرب 
اآخ��ر ح��روب دول��ة عظم��ى ب��داأ دوره��ا العامل��ي 
بالإنح�سار التدريجي جراء بداية تاآكل فاعليتها 
الداخلية ومن ثم فاعليتها اخلارجية بال�سرورة 
متفاعلة مع اإ�س��تمرار �سعود ثمة دول كربى اإىل 
قمة الهرم ال�سيا�سي الدويل جراء النمو ال�سريع 

يف معطيات فاعليتها الداخلية.
ثاني��ًا: مدخ��الت الإن�س��حاب الأمريك��ي من 

اأفغان�ستان
ماه��ي  لنت�س��اءل،  تق��دم  م��ا  �س��وء  ويف   
اىل  اأدت  الت��ي  الأ�س��باب،  مبعن��ى  املدخ��الت، 
الإن�س��حاب الأمريك��ي م��ن اأفغان�س��تان؟ كث��رية 
ه��ي الإجته��ادات الت��ي حاول��ت الك�س��ف عنه��ا. 
ح�سيل��ة  كان  ح��دث  م��ن  اأن  ن��رى  وبدورن��ا، 
ل�سفق��ة متبادلة ب��ني الإدارة الأمريكية احلالية 
اللعب��ة  م�سم��ون  وف��ق  وعل��ى  طالب��ان  وحرك��ة 
غ��ري ال�سفري��ة، املعروف��ة على �سعيد درا�س��ات 
ال�س��راع وال�س��الم، والتي تفي��د اأن ال�سراعات 
بنوعيه��ا: الدولي��ة والداخلية، تنته��ي واأطرافها 
رابح��ة وخا�س��رة يف اآن. ونرى اأن ه��ذه ال�سفقة 
دفع��ت اإليه��ا ثم��ة مدخ��الت ب��ررت الأخ��ذ به��ا 
�سواء من قبل الطرف الأمريكي متمثال بالإدارة 
الأمريكي��ة احلالي��ة وكذل��ك م��ن قب��ل الط��رف 
الأفغ��اين متمث��ال يف حرك��ة طالب��ان، كال عل��ى 

اإنفراد، اأو من قبلهما معًا يف اآن.
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العــلوم

وغريه��م وهم كثريون. كما اإن الوليات املتحدة 
كانت اأقر�ست مبالغ مالية �سخمة قدرت بنحو 
ترلي��وين دولر، وبفائدة ت�سل قيمتها حتى عام 
تكالي��ف  لتغطي��ة  ترليون��ات،  و6   5 نح��و   2050
احل��رب. ل��ذا اأن ع��دم ف���س مثل ه��ذا ال�سراع 
الع�س��كري يعن��ي دميوم��ة �س��راع ل ينطوي على 
احتم��ال حتقي��ق اأي قيم��ة م�سافة، وم��ن ثم هو 
�سراع مكلف ل جدوى منه. ولنتذكر اأن الرئي�س 
الأمريك��ي، ج��و بايدن، كان قد ك��رر ذلك مرارًا 
موؤكدًا روؤيته ذاتها عندما كان نائبًا للرئي���س يف 
اإدارة ب��اراك اأوباما واأي�سًا عندما كان مر�س��حًا 
للرئا�سة الأمريكية عام 2020. كما اأنه اأكد »... 
اإن تاأجي��ل خ��روج الق��وات الأمريكي��ة م��ن اأج��ل 
اإظه��ار ت�سميم الوليات املتح��دة جتاه حلفائها 
ه��و يف نهاي��ة املطاف ممار�س��ة غ��ري جمدية لن 
تنته��ي اإل باإ�سع��اف النفوذ الأمريك��ي الإقليمي 
حق��ًا  يوؤك��د  اإمن��ا  التاأكي��د  ه��ذا  اإن  والعامل��ي«. 
تاأث��ري الربغماتي��ة يف عم��وم التفك��ري وال�س��لوك 

الأمريكي. 
الإ�س��تجابة  م��ع  املدخ��ل  ه��ذا  ويتفاع��ل   
الإيجابي��ة ملطالب داخلية �س��به عامة اإ�س��تمرت 
ت��درك اأن ال�س��راع م��ع حرك��ة طالب��ان ل يقب��ل 
الف��وز، وم��ن ث��م كان��ت تدع��و اإىل الإن�س��حاب 
ال�س��ريع ولك��ن املنظم م��ن اأفغان�س��تان، وكذلك 
للنظ��ام  الأمريكي��ة  الإدارة  روؤي��ة  م��ع  يتفاع��ل 
الأفغ��اين كنظ��ام فا�س��د و�سعي��ف وعاج��ز ع��ن 
�سم��ان الوح��دة الأفغاني��ة. له��ذا مل يك��ن، على 

ب��ني  م��ن  النظ��ام  ه��ذا  ع��ن  الدف��اع  الأرج��ح، 
اأولوياته��ا الإ�س��راتيجية. ومما يدع��م ما تقدم 
اأن ه��ذه الإدارة كانت، مثل �س��ابقتها، قد دخلت 
مع حركة طالبان يف مفاو�سات دون الإ�ستئنا�س 

امل�سبق براأي احلكومة الأفغانية ال�سابقة.
2 � الإ�س��تعداد للتعام��ل م��ع حتدي��ات راهن��ة 

وم�ستقبلية مهمة 
داخ��ل املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة يف عملي��ة �سنع 
الق��رار الأمريكي ينت�س��ر راأي مف��اده اأن اإرهاب 
اجلماع��ات اإلإرهابي��ة، ومثاله��ا حركة ال�س��باب 
اجلزي��رة  �س��به  يف  والقاع��دة  ال�سوم��ال،  يف 
العربي��ة، وداع���س يف الع��راق و�س��وريا وغريها، 
واإن ينط��وي عل��ى تهدي��د للم�سال��ح الأمريكي��ة 
هن��ا وهن��اك، بي��د اإن��ه لي���س التح��دي الأب��رز، 
واإمن��ا التحدي��ات الراهن��ة وكذلك امل�س��تقبلية، 
التي ت�سكلها ال�سني، ورو�سيا الحتادية، وكوريا 
ال�س��مالية، واإي��ران، للولي��ات املتح��دة. ودع��اة 
ه��ذا ال��راأي يوؤك��دون اإن الإ�س��تمرار يف ح��روب 
ل ميك��ن الف��وز به��ا ينط��وي عل��ى دع��م م�ساف 
لردي تل��ك الو�ساع القت�سادي��ة والجتماعية 
الداخلي��ة، واإ�س��تنزاف الق��درات الأمريكي��ة يف 
مواجه��ة ثم��ة مناف�س��ني دولي��ني ت��زداد ق��درات 
بع�سه��م عل��ى تهدي��د املكان��ة الدولي��ة للوليات 
وم��ن  العاملي��ة.  م�ساحله��ا  ث��م  وم��ن  املتح��دة 
هن��ا يدع��ون اإىل الإن�س��راف اإىل التعام��ل م��ع 
التحديات الكرث تاأثريًا ويقينية، وب�سمنه اإعادة 
التمو�س��ع المريك��ي يف الع��امل، واإع��ادة ترتيب 

اأولوي��ات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الأمريكي��ة عل��ى 
وف��ق نوعي��ة اأهمية هذه املنطق��ة اجلغرافيةن اأو 
تلك، وخ�سو�سا يف القارة الآ�س��يوية، للم�سالح 

المريكية العليا.                       
يف  اجلدي��د  الواق��ع  تداعي��ات  توظي��ف   �  3
اإفغان�س��تان لتحقي��ق اأه��داف �سيا�س��ية خارجية 

اأمريكية من�سودة.
يف  اجلغ��رايف  موقعه��ا  نوعي��ة  ج��راء 
اأفغان�س��تان دول��ة مهم��ة  ُتع��د  اأ�س��يا الو�س��طى، 
واأهميته��ا  �سيا�س��يًا.  وكذل��ك  جيواإ�س��راتيجيا 
ال�س��رق،  م��ن  ال�س��ني  جت��اور  اأنه��ا  يف  تكم��ن 
وباك�س��تان م��ن اجلن��وب، واإي��ران م��ن الغ��رب، 
والدول الإ�سالمية يف الإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق 
م��ن ال�س��مال. اإن تفاع��ل ه��ذا املوق��ع امله��م م��ع 
التح��ول اجلوه��ري يف طبيعة النظام ال�سيا�س��ي 
الأفغ��اين اإىل اآخ��ر خمتل��ف عن ال��ذي كان قبل 
الإن�س��حاب الأمريك��ي، يجع��ل م��ن اأفغان�س��تان 
�س��احة دولة يق��رن فيها التع��اون بال�سراع بني 
اأفغان�ستان ودول جوارها اجلغرايف. فهده الدول 
له��ا م�سالح مهم��ة يف اأفغان�س��تان تدفع بها اإىل 
تطويرعالقاته��ا الثنائي��ة، بي��د اأن خ�س��يتها من 
تاأث��ر مكونات من جمتمعاته��ا بالتغيري الأفغاين 
ودع��م حركة طالب��ان لهذه املكون��ات قد يف�سي 
اإىل اإق��ران عالقاته��ا الثنائي��ة بال�س��راع، وهو 
الأم��ر ال��ذي يتي��ح للولي��ات املتحدة ثم��ة فر�س 
لل�سغ��ط عل��ى دول اجل��وار الأفغ��اين عل��ى نح��ٍو 
م�ساف، ترغيبًا و/اأو ترهيبًا.  ول ي�س��مح جمال 
اإحتم��الت  تفا�سي��ل  يف  الدخ��ول  املق��ال  ه��ذا 
التع��اون وال�سراع بني اأفغان�س��تان ودول اجلوار 
خ�سو�س��ا وال�سيا�س��ات الأمريكي��ة حي��ال ه��ذه 

الإحتمالت.
اأما بالن�س��بة حلركة طالبان، فهذه ال�سفقة 
اأنطوت على فر�س��ة ثمينة لتوظيف واقع اأفغاين 
لعودته��ا  �س��بيالآ  بالتف��كك  يتمي��ز  كان  داخل��ي 
اإىل ال�س��لطة واحلك��م وباأق��ل اخل�س��ائر املادي��ة 
والب�سرية، ومن ثم جتنب الإ�ستنزاف لقدراتها. 
وق��د اأكد الواقع اأن ال�س��يطرة على كابول اأف�سى 
اإىل ا�س��تكمال ال�س��يطرة عل��ى ج��ل اأفغان�س��تان 
ب�س��هولة ويف وق��ت مل ت�س��تطع حت��ى املخاب��رات 

الأمريكية توقعه بدقة.
وام��ا بالن�س��بة للطرف��ني معًا، فم��ن املحتمل 
اإنهم��ا ق��د اإدركا اأن اإ�ست�س��الم اأحدهم��ا لالآخر 
ل يب��دو ممكنًا اأو حمتمال، ه��ذا لقدرتهما، كال 
على اإنفراد، على الإ�س��تمرار يف املقاومة واإيقاع 
اخل�س��ائر الباهظة يف الط��رف الآخر. ومن هنا 
كان ف���س �سراعهم��ا �س��لميًا ه��و الإ�س��راتيجة 
املثل��ى للتعام��ل مع بع���س خدمة لأهداف �س��عى 

الطرفان اإىل حتقيقها.
ثالثًا: اأفغان�ستان م�ستقبالت احلا�سر
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

ل  العل��وم  حل��دود  عاب��ر  مع��ريف  كحق��ل    
ت�سعى درا�س��ات امل�س��تقبالت اإىل التنبوؤ اجلازم 
مب��ا �س��يكون م�س��تقبل احلا�س��ر يف زم��ان لحق 
وحمدد، فهذا ُيعد خارج القدرة الإن�س��انية على 
الرغ��م م��ن الراك��م ال�س��ريع للمعرف��ة، واإمن��ا 
ت�س��عى اإىل اإ�ست�سراف ما ُيعد ممكنًا اأو حمتماًل 
من امل�س��اهد. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن درا�س��ات 
امل�س��تقبالت تعم��د اإىل التفرق��ة ب��ني مقارب��ات 
اإن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  والإ�ست�س��راف.  التنب��وؤ 
الإ�ست�سراف يحتاج عادة اإىل معرفة كافية بواقع 
املو�سوع، الذي يتناوله واإجتاهاته، بيد اأن بداية 
الواقع الأفغاين بالتبلور والتطور التدريجي تتيح 
اإمكاني��ة تقدمي اإ�ست�س��راف يحظى باملقبولية يف 
الأقل مل�س��تقبالت اأفغان�س��تان يف ع��ام 2026 لذا 
نت�س��اءل ما هي هذه امل�ستقبالت؟ اإننا نرى اأنها 
تكم��ن يف ثالثة م�س��اهد م�س��تقبلية ممكنة و/اأو 

حمتملة، وكالآتي: 
1 � م�سهد اأفغان�ستان دولة ثيوقراطية/دينية 

متطرفة. 
يتاأ�س�س هذا امل�سهد على ما يفيد اأن طالبان 
ه��ي حرك��ة، ومن��ذ التاأ�سي���س، تعل��ن اأن الدي��ن 
الإ�س��المي، وح�س��ب مفهومها له، هو مرجعيتها 
الأ�سا���س، واإنها ت�س��عى اإىل اأن تكون اأفغان�س��تان 
الإ�س��المية عل��ى �س��تى  ال�س��ريعة  ولي��ة تطب��ق 
ال�سع��د، وحُت��ي �س��نة الأم��ر باملع��روف والنه��ي 
عن املنكر. وبهذا التوجه ت�سرك حركة طالبان 
م��ع اجلماع��ات الإ�س��الموية الأخ��رى يف ه��دف 
م�س��رك ه��و اإقام��ة نظ��م �سيا�س��ية اإ�س��المية/ 
مذهبي��ة التوج��ه والوظائف والهي��اكل يف الدول 
الت��ي تن�س��ط فيها. ول ي�س��ري واقع ه��ذه احلركة 
يف املا�س��ي اإىل تراج��ع اأخذه��ا بالإيديولوجي��ة 
الديني��ة. وم��ع غ��ري املحتم��ل اأن تراج��ع عنه��ا 
بعد و�سولها اإىل �س��دة احلكم مرة اأخرى. فمثل 
ه��ذا الراج��ع ي�س��حب عنه��ا اأ�سا���س وجوده��ا 
و�س��رعيتها ومب��ا ق��د ي��وؤدي اإىل تفككه��ا داخليا 
وت��اآكل تاأثريه��ا تدريجي��ا ل�سال��ح ق��وى اأفغانية 
اأخ��رى وبع�سه��ا مناف�س��ة. ومم��ا ي�س��اعد عل��ى 
ع��دم الراجع اأنها تتكون م��ن جماعات ملتزمة 
ومت�س��ددة وخمتلفة. وقد اأك��دت التجربة الأوىل 

حلك��م طالب��ان تاأثري هذا الت�س��دد عل��ى اأمناط 
�س��لوكها داخل اأفغان�ستان وكذلك على �سيا�ستها 

اخلارجية.
2 � م�سهد اأفغان�ستان دولة مدنية

كدي��ن  الإ�س��المي  الدي��ن  تبن��ي  يلغ��ي  ل 
ر�س��مي للدول��ة اأن تكون الدولة الإ�س��المية دولة 
مدني��ة من حي��ث التوج��ه والوظائ��ف والهياكل. 
ويفي��د الواقع اأن جل الدول الإ�س��المية الراهنة 
متباين��ة.  ودرج��ات  بن�س��ب  واإن  مدني��ة،  ه��ي 
واأفغان�ستان طالبان ميكن اأن تكون كذلك اأي�سًا. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن الف��رة الق�س��رية من��ذ 
الإن�س��حاب الأمريكي لي�ست كافية لتلم�س اإجتاه 
طالب��ان نح��و تاأ�سي���س مثل ه��ذه الدول��ة، اإل اأن 
ثمة اأمناط ل�س��لوكها تت�سمن اإ�س��ارات قد توحي 
اإن طالب��ان ق��د ب��داأت بذل��ك، ومثاله��ا ا�س��دار 
العف��و الع��ام، وتكرارالتاأكيد على احرام حقوق 
امل��راأة يف التعل��م والعم��ل وعل��ى وف��ق ال�س��ريعة 
الإ�س��المية، واح��رام حري��ة ال��راأي وغري ذلك 
من التطمينات. وتفيد هذه الإ�س��ارات اأن حركة 
طالبان قد تعلمت من جتربتها ال�سابقة وجتربة 
املرحلة ال�س��ابقة قب��ل الأن�س��حاب. فعلى الرغم 
ال��دول املتاأخ��رة  ُتع��د م��ن  اأفغان�س��تان  اأن  م��ن 

تنموي��ًا، اإل اأن ق��در م��ن احلداث��ة ق��د عا�س��ته. 
فالن�س��اء الأفغاني��ات مث��ال مل يتعلم��ن ويعمل��ن 
فح�سب، واإمنا اأ�سبحن اأي�سًا قياديات كوزيرات 
وقا�سي��ات ونائب��ات و�سحفي��ات مث��ال. وحرك��ة 
طالب��ان قد ت�س��تطيع التغا�سي عن ه��ذا التطور 
الداخل��ي اله��ام و�س��واه، وكذلك ع��ن خمرجات 
عملي��ة التغي��ري ال�س��ريع، الت��ي تلف الع��امل منذ 
زمان. بيد اأن هذا التغا�سي ل ميكن اأن يكون اإل 
موؤقتا. فامل�سالح ت�س��تدعي ذلك. لأن غري ذلك 
يوؤدي اإىل تكري�س العزلة الدولية وتفاقم امل�ساكل 

الداخلية الراهنة، اإقت�ساديًا واإجتماعيًا.
3 � م�س��هد اأفغان�س��تان دول��ة مدني��ة بقي��ادة 

اإ�سالمية 
ُيعربه��ذا امل�س��هد املركب عن حالة و�س��طية 
ونح��ن  اأع��اله.  امل�س��هدين  م�سام��ني  ب��ني 
نرج��ح اإحتمالي��ة ه��ذا امل�س��هد عل��ى �س��واه. اإذ، 
وباإخت�س��ار، ل الواق��ع الأفغ��اين الداخل��ي، ول 
احلاج��ة لالإنفتاح على العامل اخلارجي، ي�س��مح 
حلرك��ة طالب��ان الأخ��ذ باإحداهما فق��ط، واإمنا 
اجلم��ع بينهم��ا بهم��ا معا ميك��ن متهيد ال�س��بيل 
للتنمية والعالقات اخلارجية الإيجابية. اإ�سافة 
اإىل اأن ه��ذا امل�س��هد ل ُيع��د غريب��ًا عل��ى الواق��ع 
ال��دويل. فالعدي��د من ال��دول الإ�س��المية جتمع 
ب��ني مدني��ة الدول��ة واإ�س��المية قيادته��ا كركي��ا 
مث��ال. ومثلم��ا يتعام��ل ويتع��اون العامل م��ع هذه 
الدول الإ�س��المية، من املرجح ان يتعا�س العامل 
اأي�س��ا م��ع اأفغان�س��تان يف �س��وء ه��ذا امل�س��هد. 

وعديدة هي املوؤ�سرات الدالة على ذلك.
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الثقافة

د. اياد سليمان

ــيــــة عـــــر الـــتـــاريـــخ الـــخـــديـــعـــة الــــفــــارســ
إحتالل األحواز

يف الع�سرين من اإبريل 1925 مت احتالل اإقليم 
الأح��واز العرب��ي )عرب�س��تان( م��ن قب��ل النظ��ام 
ا�س��تدراج  مت  اأن  بع��د  ال�ساهن�س��اهي،  الإي��راين 
ال�س��يخ خزعل الكعبي حاكم البالد اإىل فخ ُن�سب 
له من ِقبل قائد اجلي�س الإيراين اجلرنال زهدي، 
م��ن اأجل اإجراء مباحثات، اإل اأن اجلرنال زهدي 
ق��ام باإعتقال ال�س��يخ خزعل، ومت اإيداعه �س��جون 
طهران مع جمموعة من مرافقيه حتى عام 1936 

حيث مت اغتيال ال�سيخ خزعل وهو يف ال�سجن.
ال�س��رقي  اجلن��وب  يف  الأح��واز  اإقلي��م  يق��ع 
م��ن الع��راق، والأق��رب اإىل حمافظت��ي الب�س��رة 
واخللي��ج  الع��رب  �س��ط  عل��ى  ويط��ل  ومي�س��ان، 
العرب��ي، ويقطن��ه ثماني��ة مالي��ني عرب��ي بن�س��بة 
%99 لك��ن ه��ذه الن�س��بة انخف�س��ت قليال ب�س��بب 
ت�س��جيع الأع��راق الأخرى لالنتق��ال اإىل املنطقة. 
م�س��احة الإقلي��م كان��ت اأ�سال 377 ال��ف كم مربع 
اقتطع��ت منها ع�س��رات الآلف م��ن الكيلومرات 

املربعة، واأحلقت بالأقاليم املجاورة. 
منذ �س��يطرة اإيران على الأح��واز عام 1925، 

اتبع��ت ال�س��لطة الإيرانية �سيا�س��ات متييزية �سد 
ع��رب الأحواز يف التوظيف ويف الثقافة، فمنعتهم 
يف  ا�س��تعمالها  وم��ن  العربي��ة  اللغ��ة  تعل��م  م��ن 
املنا�س��بات ومن ت�س��مية اأطفالهم باأ�سماء عربية. 
يعاين ع��رب الأحواز اأي�سًا م��ن �سعوبة احل�سول 
عل��ى فر���س لدخ��ول اجلامع��ات الإيراني��ة، حيث 
تك��ون فر�س��ة دخ��ول اجلامع��ات الإيراني��ة لعرب 
الأح��واز اأق��ل باثنت��ي ع�س��رة م��رة م��ن نظرائهم 
الإيراني��ني ب�س��بب �س��وء التعلي��م يف مقاطعته��م 
وب�سبب طبيعة اأ�س��ئلة امتحان الدخول للجامعات 
الإيراني��ة الت��ي جت��رى باللغ��ة الفار�س��ية وترك��ز 
عل��ى احل�سارة الفار�س��ية. ويعاين ع��رب الأحواز 
م��ن التميي��ز يف فر���س العم��ل والرت��ب الوظيفية 
والروات��ب مقارن��ة بنظرائهم. ع��الوة على ذلك، 
اتبعت ال�س��لطات �سيا�س��ة تفري���س الإقليم لتغيري 
العائ��الت م��ن  اآلف  ال�س��كاين، فجلب��ت  طابع��ه 
املزارع��ني الفر���س اإىل الإقلي��م منذ ع��ام 1928، 
وكانت �س��رعة تكاثر هوؤلء اأعلى من �سرعة تكاثر 
الع��رب. واأدى اكت�س��اف النف��ط يف الإقلي��م ع��ام 
1908 اإىل توط��ني مئ��ات الآلف م��ن الفر���س اإىل 

الأحواز مما غري الركيبة ال�سكانية.
ق�سة الأمري بايزيد بن ال�سلطان �سليمان

واأخي��ه  �س��ليم  ب��ني  قوني��ة«  »ح��رب  ن�س��بت 
العه��د يف  بولي��ة  متعلق��ة  اأم��ور  ح��ول  »بايزي��د« 
الدول��ة العثماني��ة، وذل��ك فى ع��ام 1559م، وهي 
ب��ني  قوني��ة  مدين��ة  اأط��راف  يف  قام��ت  معرك��ة 
جنلى ال�س��لطان �س��ليمان القانونى، �سمن �سل�سلة 

ال�سراع على ال�سلطة وولية عهد ال�سلطان. 
الأم��ري  وف��اة  بع��د  اخل��الف  ق�س��ة  وب��داأت 
حمم��د، اأك��رب اأولد ال�س��لطان م��ن »ه��رم«، وبعد 
قتل ال�س��لطان �س��ليمان لبنه وويل عهده ال�سرعي 
واأكرب اأولده �س��نا الأم��ري م�سطفى، ووفاة الأمري 
جهانكري حزنا على اأخيه م�سطفى، فلم يتبق من 
اأولد القان��وين اإل بايزيد و�س��ليم اللذين بداأ على 

الفور �سراعا كبريا على ال�سلطة. 
وكانت والدتهم ال�س��لطانة هرم حتاول اإيجاد 
طريق��ة لل�سل��ح بينهم��ا، واإنه��اء الع��داوة وظل��ت 
متن��ع ال�سدام امل�س��لح ب��ني الطرفني وحت��اول األ 
ي�سل هذا ال�سراع الذي كان يف بدايته خفيا اإىل 
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م�س��امع ال�س��لطان، ولك��ن توفيت ال�س��لطانة هرم 
ع��ام 1558م وبعد وفاتها بعام وقع القتال امل�س��لح 
ب��ني الأخوي��ن، ف��كان الأم��ري �س��ليم يق��ود جي���س 
ال�س��لطان مدعوما منه، وكان بيازيد يقود جي���س 

جمعه ليتمرد على ال�سلطان وعلى اأخوه الأكرب. 
ب��ني  الد�سائ���س والوقيع��ة  بب��ث  �س��ليم  وق��ام 
ال�س��لطان والأم��ري بايزيد ليوغر �سدر ال�س��لطان 
علي��ه اإىل اأن اأعل��ن ال�س��لطان اأن ويل عه��ده ه��و 
الأم��ري �س��ليم وعاقب الأم��ري بايزي��د بالنفي اإىل 
»اأما�سيا« كما نفى اأخوه الأمري م�سطفى من قبل. 
وتاأه��ب بايزي��د وجم��ع جي�س��ه واأعل��ن مت��رده 
على ال�س��لطان �س��ليمان وعلى الأمري �س��ليم وقرر 
اأن يح��ارب اأخ��اه، فاأر�س��ل ال�س��لطان جي�س��ا على 
راأ�س��ه �س��وكولو حمم��د با�س��ا اإىل الأم��ري �س��ليم 
واق��رب اجلي�س��ني حت��ى التقيا يف قوني��ة، وبداأت 
املعركة بتفوق جي�س الأمري بايزيد ولكن مع مرور 
الوق��ت ظل يتال�س��ى هذا التفوق ب�س��بب كرب عدد 
جي�س ال�سلطان وبع�س املوؤرخون يقولون باأن جرح 
الأم��ري بايزي��د يف املعرك��ة هو ال��ذى اأدى لراجع 

جي�سه. 
ال�س��لطان  باإنت�س��ار جي���س  وانته��ت املعرك��ة 
بقيادة الأمري �سليم وهزمية جي�س بايزيد وفراره 
اإىل ب��الد فار���س وحاكمها ال�س��اه طهم�س��ب الذى 
كان ق��د دع��اه وا�س��تقبله بحف��اوة اإل اأن��ه انقل��ب 
علي��ه وو�سع��ه قي��د املراقب��ة، وذل��ك لق��اء �سفقة 
مع ال�س��لطان �س��ليمان، ح�سل طهم�سب على 500 
األ��ف ل��رية ذهبية وجموهرات ثمين��ة مقابل جثث 
بايزيد واأبنائه الأربعة التى �ُس��ّلمت اإىل ال�س��فراء 
العثماني��ني ع��ام 1562 حي��ث �س��يدت له��م قب��ور 
ف��ى �سيوا���س دفن��وا فيها، وف��ى العام نف�س��ه، ُقتل 
اأورخان اأكرب اأبناء بايزيد عن عمر 19 �س��نة وقت 
كان والًي��ا عل��ى �س��نجق ج��ورم، فيما بقي��ت بنات 

بايزيد الأربعة على قيد احلياة.
النعمان بن املنذر ومعركة ذي قار

حتام��ل ك�س��رى ب��ن هرم��ز عل��ى النعم��ان يف 
كث��ري من الأمور حي��ث اأبى النعمان م��د يد العون 
اأو م�ساحبة ك�س��رى اإىل بالد الروم عندما هرب 
من قائد جي�سه بهرام جوبني. وكذلك رف�س طلبا 
لك�س��رى اأن يهب ل��ه جوادا عربي��ا اأ�سيال كان قد 
طلب��ه منه. ثم جاءت الطام��ة الكربى حيث طلب 
ك�س��رى من��ه اأن يزوج��ه ابنت��ه الت��ي ه��ي اآي��ة من 
اجلم��ال فرف���س، وق��د ذك��رت امل�س��ادر العربية 
الق�س��ة ب��اأن ك�س��رى ذك��ر يوم��ًا اجلم��ال العربي 
وكان يف جمل�س��ه رج��ل عرب��ي يق��ال ل��ه: زي��د بن 
ع��دي وكان النعم��ان قد غدر باأبيه ع��دي بن زيد 
وحب�س��ه ث��م قتله فق��ال له: اأيه��ا املل��ك العزيز اإن 
النعم��ان بن املنذر عنده من بناته واأخواته وبنات 
عم��ه واأهل��ه اأك��رث م��ن ع�س��رين ام��راأة عل��ى هذه 

ال�سفة.

واأر�س��ل ك�س��رى زيدًا ه��ذا اإىل النعم��ان ومعه 
مرافق له��ذه املهمة، فلما دخال على النعمان قال 
ل��ه: اإن ك�س��رى اأراد لنف�س��ه ولبع���س اأولده ن�س��اًء 
م��ن الع��رب ف��اأراد كرامتك وه��ذه ه��ي ال�سفات 
التي ي�س��رطها يف الزوج��ات. فقراأ عليه بال�سفة 
التي اأرادها. ف�س��ق ذلك على النعمان فقال لزيد 
والر�س��ول ي�س��مع: اأما يف مها ال�سواد وعني فار�س 
م��ا يبل��غ به ك�س��رى حاجت��ه؟ فقال الر�س��ول لزيد 
بالفار�س��ية: م��ا امله��ا والع��ني؟ ف��رد بالفار�س��ية: 
»كاوان« اأي البق��ر. فاأم�س��ك الر�س��ول، فق��ال زيد 
للنعم��ان: اإمن��ا اأراد املل��ك كرامت��ك، ول��و علم اأن 
ه��ذا ي�س��ق علي��ك مل يكت��ب اإلي��ك ب��ه. فاأنزلهم��ا 
يوم��ني عنده، ثم كتب اإىل ك�س��رى: اإن الذي طلبه 
امللك لي�س عندي، وقال لزيد: اعذرين عند امللك.
كت��اب  فق��راأ علي��ه  ك�س��رى  اإىل  زي��د  فو�س��ل 
النعمان. واأوغر �سدره وقال: ف�س��ل هذا الر�س��ول 
الذي كان معي عما قال. فقال للر�س��ول: ما قال؟ 
فق��ال الر�س��ول: اأيه��ا املل��ك، اإنه ق��ال: اأما يف بقر 

ال�س��واد وفار���س ما يكفيه حتى يطل��ب ما عندنا؟ 
فع��رف الغ�س��ب يف وجه��ه، ووقع يف قلب��ه ما وقع، 
ولكنه مل يزد على اأن قال: رب عبد قد اأراد ما هو 
اأ�س��د م��ن هذا، ثم �س��ار اأمره اإىل التباب. ف�س��اع 
ه��ذا ال��كالم حت��ى بل��غ النعمان، و�س��كت ك�س��رى 
اأ�س��هرا على ذلك، وجعل النعمان ي�س��تعد ويتوقع، 

حتى اأتاه كتاب ك�سرى.
اأر�س��ل ك�سرى اإىل النعمان ي�س��تقدمه، فعرف 
النعم��ان اأن��ه مقتول ل حمالة فحمل اأ�س��لحته وما 
ق��وي علي��ه، ثم حل��ق بجب��ل ط��يء، وكان متزوجا 
اإليه��م، فاأراد النعمان م��ن طيء اأن تدخله اجلبل 
ومتنع��ه، فاأب��وا خوف��ا م��ن ك�س��رى، وذه��ب اإىل 
بادي��ة بن��ي �س��يبان �س��را، فلقي هانئ بن م�س��عود 
ب��ه  فا�س��تجار  منيع��ا،  �س��يدا  وكان  ال�س��يباين، 
فاأجاره، فاأودع هانئ بن م�س��عود اأهله وماله وفيه 
اأربعمائة درع وقيل ثمامنائة درع. وتوجه النعمان 
اإىل ك�س��رى فلما بلغ ك�س��رى اأنه بالب��اب بعث اإليه 
فقّي��ده وبع��ث ب��ه اإىل خانقني حتى وق��ع الطاعون 

فمات فيه.
واأر�س��ل ك�س��رى اإىل هان��ئ ب��ن م�س��عود يطلب 
اإلي��ه ت�س��ليمه وديعة النعم��ان، فاأبى هان��ئ دفعها 
اإليه دفعًا للمذمة، فغ�سب ك�سرى على بني �سيبان 
وع��زم عل��ى ا�س��تئ�سالهم، فجّه��ز لذل��ك جي�س��ًا 
�سخم��ًا م��ن الأ�س��اورة الفر���س يقوده��م الهامرز 
وجالبزي��ن، وم��ن قبائ��ل الع��رب املوالي��ة له، من 
تغل��ب والنم��ر ب��ن قا�س��ط وق�ساع��ة واإي��اد، ووىل 
قي��ادة ه��ذه القبائل اإيا���س ب��ن قبي�س��ة الطائي، 
وبعث معهم كتيبتيه ال�س��هباء والدو�س��ر. فلما بلغ 
النباأ بني �س��يبان ا�س��تجاروا بقبائل بكر بن وائل، 
فوافته��م طوائ��ف منه��م، وا�ست�س��اروا يف اأمرهم 
حنظل��ة ب��ن �س��ّيار العجل��ي، وا�س��تقر راأيه��م على 
ال��ربوز اإىل بطح��اء ذي ق��ار، وه��و م��اء لبك��ر بن 

وائل قريب من مو�سع الكوفة.
عزل ك�سرى اأبرويز بعد خ�سارة املعركة اإيا�س 
ب��ن قبي�سة عن حكم احلرية وع��ني عليها حاكما 
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فار�س��يا ه��و اآزاذبه ب��ن ماهان الهم��ذاين، اإل اأنه 
مل يتمكن من اإعادة الثقة التي كانت بني املناذرة 
والأكا�س��رة، ومن حت�سني العالقة التي �ساءت بني 

العرب والفر�س
من هي تومريس هاتون؟

كلمة تومري���س تعني »دمري« باللغة الركية اأي 
ا اأماكن مت ا�س��تخدامها  »حديد« وكان هناك اأي�سً

على اأنها اأماكن احلديد 
تومري���س هات��ون عا�س��ت يف القرن ال�ساد���س 
قب��ل املي��الد وتعت��رب اأنه��ا اأول اإم��راأة حاكم��ة يف 
�س��اخا )�س��يبرييا(. ه��ي  م��ن تركم��ان  التاري��خ 
حفي��دة هاكان األب تونغا وتول��ت احلكم بعد وفاة 

زوجها. بداأت اأول يف تنظيم جي�سها.
وكان يوج��د يف جي�س��ها العدي��د م��ن الرج��ال 
والن�ساء الالتي يعرفن ا�ستخدام ال�سيوف ورماية 

ال�سهام وا�ستخدام املركبات اجلديدة مبهارة.
دخل��ت يف �سراعات كبرية م��ع المرباطورية 
الخمينية يف بالد فار�س، كان ملك المرباطورية 
Kursh )بالعربي��ة  اأو   cyrus الخميني��ة كريو���س 
كورو���س( يخط��ط لل��زواج م��ن تومري���س خات��ون 
بع��د مقتل زوجها غدرا على يده فعر�س عليها اأن 
يتزوجها ليراجع عن اأرا�سيها فرف�ست فقرر ان 
يغ��زو اأر�سه��ا موؤجال غزو م�سر حت��ى ينتهي من 

تومري�س وي�سم مملكتها اىل مملكته.
حتركت تومري���س بجيو�س��ها الت��ي كانت حتت 
قي��ادة ابنه��ا �سبارجابي�سي���س للدف��اع �سد هجوم 
كور���س قائد الإمرباطورية الأخمينية الفار�س��ية، 
ا�س��تطاعت  ه��ريودوت  اليون��اين  للم��وؤرخ  ووفق��ًا 
تومري���س هزمية كور���س العظيم وقتل��ه عام 530 

قبل امليالد.
االستعداد للحرب

تزامن��ًا م��ع دخ��ول الفر���س املفاج��ئ اأرا�س��ي 
ال�س��اكا، كان الوقت انتهى بالن�س��بة اإىل تومري�س 
التي مل جتد اأي �سيء لتفعله ل�سد هجوم كورو�س 
وجي�س��ه، خ�سو�س��ًا اأن ال�س��اكا، كان��وا يراجعون 
بع��د ح��رق احلقول م��ن خلفه��م منتظرين حلظة 
منا�س��بة لب��دء الهج��وم واإ�س��عال احل��رب. الأم��ر 
ت��رك  اإىل  ال�س��اكا  ا�سط��رار  عن��ه  نت��ج  ال��ذي 

اأرا�سيهم والنزوح باجتاه اإيران حاليًا.
وبع��د ف��رة م��ن تراجعه��م وت��رك اأرا�سيه��م 
وافق��وا عل��ى الن�سم��ام للمحاربة بجانب كور���س 
تومري���س  م��ن  كورو���س  زواج  يعق��د  اأن  واتفق��وا 
هات��ون. يف بداي��ة الأم��ر ظن��ت تومري���س اأن هذا 
التفاق جمرد لعبة تكتيكية من قبل كور���س لكنها 
عندم��ا علمت بجديته رف�ست العر�س وا�س��تعدت 

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

وعل��ى اإث��ر ذل��ك جم��ع كورو���س جي�س��ًا كبريًا 
ودخل مرة اأخرى اإقليم �ساكا من اأجل اإخ�ساعهم 
بالق��وة وو�س��ع ح��ٍدّ حلاكمته��م املتم��ردة. و�س��م 
اجلي���س الفار�س��ي اإىل جانب الفر�سان واملقاتلني 
مئ��ات الكالب املدربة عل��ى احلرب اأي�سًا. وما اأن 
علم��ت تومري���س بذلك حت��ى اأدرك��ت اأن الهروب 
اآن  ق��د  الآوان  واأن  الآن،  بع��د  مفي��دًا  يك��ون  ل��ن 
ملواجهة كورو���س، وعليه اختارت منطقة منا�س��بة 
لتك��ون ميدان��ًا للحرب وبداأت تنتظر قدوم جي���س 
كورو�س. وبحلول امل�ساء كان اجلي�سان متمركزين 

على بعد ب�سع كيلومرات من بع�سهما.
هزمية حتولت إىل نصر

ووفق��ًا لرواي��ات املوؤرخ��ني اليوناني��ني انت�سر 
كورو���س يف هجومه الأول على تومري�س وجي�سها، 
الذي��ن  م�ست�س��اريه  و�سي��ة  نف��ذ  اأن  بع��د  وذل��ك 
اقرح��وا و�سع فخ لل�س��كيثيني الذين يطاردونهم. 
اإذ عمد الفر���س اإىل ترك مع�سكر مهجور ورائهم 
ب�س��كل متعم��د، يحت��وي عل��ى خم��زون كب��ري م��ن 
النبي��ذ، فالرع��اة ال�س��كيثيون مل يكون��وا معتادين 
عل��ى �س��رب اخلمر )امل�س��كرات املف�سل��ة عندهم 

كانت احل�سي�س مع حليب الفر�س املخمر(.
جنح��ت خط��ة الفر���س كم��ا خطط له��ا، فقد 
�س��رب جي���س تومري���س النبيذ الذي تركه الفر�س 
وراءهم و�س��كروا حد الثمالة. وما اأن تاأكد جي���س 
كورو���س من عجز جي�س ال�س��اكا على القتال حتى 
باغته��م بهج��وم غ��ري متوق��ع، نت��ج عن��ه هزمي��ة 
تومري���س واأ�س��ر ثلث جي�س��ها وم��ن �سمنهم ابنها 
وقائد جيو�سها �سبارجابي�سي�س الذي انتحر اأثناء 

اأ�سره.
ويف اأعق��اب الهزمية الأوىل التي انتهت مبقتل 
ابنها اأر�س��لت تومري���س ر�س��الة اإىل كورو���س تندد 
بخيانت��ه وا�س��تخدام اأ�س��اليب خ�سي�س��ة م��ن اأجل 

النت�سار يف املعركة وحتدته بكل قوتها يف معركة 
ثانية قائلة: »يا كورو�س املتعط�س للدماء! مل تقتل 
ابني بب�س��الة يف اأر�س املعركة ولكن بالنبيذ الذي 
ُجن به عقله. لكني اأق�س��م لل�سم���س اأنى �ساأغرقك 

بالدماء«.
وم��ا اأن ب��داأت املعرك��ة الثاني��ة حت��ى امتلك��ت 
تومري���س وجي�س��ها الي��د العليا يف املي��دان، وذلك 
ب�سبب متتع جي���س ال�ساكا برباعة اإطالق ال�سهام 
كب��رية.  مبه��ارة  احلربي��ة  العرب��ات  وا�س��تخدام 
وانته��ت املعركة بهزمية الفر���س عل��ى الرغم من 
ك��رثة عدده��م وعّدتهم وكالبه��م احلربية ومقتل 
راأ�س��ه  ُقطع��ت  ال��ذي  كورو���س  الفار�س��ي  املل��ك 
وو�سع��ت يف وع��اء مل��يء بالدم��اء، اإيف��اًء بالوعد 
الذي قطعته تومري���س هاتون، ح�سبما ذكر املوؤرخ 

اليوناين هريودوت.
الشيء بالشيء يذكر

ق�س��ة تومري���س ق�سة عجيب��ة غريبة، حدثت 
قب��ل اأك��رث م��ن الف��ني وخم�س��مائة ع��ام ون�س��يها 
النا���س ويف كتب التاريخ مت اإ�س��قاط ق�سة هزمية 
كورو���س ومقتل��ه عل��ى ي��د جي���س تومري���س ولك��ن 
بف�س��ل موؤرخ��ي اليون��ان مت ك�س��ف الق�س��ة، وم��ا 
يعنين��ي م��ن ق�س��ة تومري���س هو الت�س��رف الذي 
ل يتغ��ري للفر���س يف اإعط��اء الوع��ود والنكث بها، 
واأذك��ر هن��ا بع�س��ا من الأح��داث التاريخي��ة التي 
حدث��ت ول جمال لتكذيبها وخا�سة غدر كورو���س 
ب��زوج تومري���س بع��د دعوت��ه الي��ه يف مدين��ة بابل 
وقتله اإياه ثم التوجه اىل تومري�س بعر�س الزواج.

الثقافة
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أمريكا والخليج العربي

من تراثنا العربي وموروثنا ال�سعبي، يحكى ان هناك بدوي  يرعى 
الأغنام الذي  ميتلكها  كم�سدر رزق له واأولده  يف ال�سحراء العربية 
وطرف  مكان  كل  من   م�ستهدفه  اأ�سبحت  التي  الأط��راف،  املرامية 
الليل  ذئبا جائعا يف  ويع�سه  ياأتيه  ليلة  كل  الأع��راب��ي   وك��ان  واإجت��اه، 
الدام�س ويغزو حالله، ويفر�س الأغنام وياأكل خروفا من القطيع كل 
ليلة، لأن الراعي ل ميتلك �سالحا يدافع عن اأغنامه بها عن ال�سواري، 
ومينع الذئب املفر�س من العتداء على خرافه، من همجية ووح�سية 
العزل  خرافه  من  واح��دا  ياأكل  امل�ساء   يوم  كل  ال��ذي  اجلائع  الذئب 
حني ينام الراعي بعد عناء التعب. ويف ال�سباح الباكر اأ�ست�سار اأحد 
اأقرانه اأ�سحاب البقر، فقال له �سوف اأجد لك احلل حال يا �سديقي 
لتحمي  لك  اأعريها  �سوف  كالب  ع�سرة  لدي  انا  الأغ��ن��ام،  راع��ي  يا 
خرافك من الذئب والوحو�س، الذي كل يوم ياأكل خروفا من اأغنامك 
امل�ساكني، فلما اعاره واو�سل الكالب لزريبة الغنام لراعي القطيع، 
تبني فيما بعد اأن الكالب مغلوثة و جائعة و م�سعورة ج�سعة، وكل يوم 
تاأكل الكالب  ع�سرة خراف من الأغنام ليليا، ف�سجر وانزعج وفا�س 
غيظه �سططا وغ�سبا  وامتعا�سا، من هول اخل�سائر اليومية املتكررة، 
التي تعر�س لها ب�سكل مهول ومفجع وموؤذي، من جور وج�سع الكالب 

الراعي،  مع  تتعاطف  ول  القطيع  ترحم  ل  التي  املتوح�سة،  امل�سعورة 
التي اكت�سفها تاأكل كل يوم ع�سرة خراف من اأغنامه العزل، ول تطرد 
الذئب والوحو�س الكا�سرة، بل اأ�سبحت عبئا ووابال من ال�سر والأذى 
الذي  البقر،  واأعادها ل�ساحبها راعي  الكالب بع�ساته  عليه، وطرد 

غ�سه يف هذه التجارة الكا�سدة واخل�سارة امل�سرة والفادحة جدا.
اإحتالل  اأن �ساهمنا و�ساعدنا يف  الق�سة الراثية بعد  ا�سوق هذه 
العراق وتدمريه ومتزيقه وحتطيمه، الذي كان يحمينا من كل الذئاب 
الكا�سرة، والكالب اجلائعة امل�سعورة النج�سة املتوح�سة، التي ل حترم 
اجلرية ول تقدر املعروف ول تخاف ول تردع اإل بلغة القوة وال�سالح. 

اربكتنا  التي  الآن،  احلا�سلة  املتغرية  ال�سيا�سية  التقلبات  وبعد 
وفاجاأتنا، واأ�سبح البحث عن حتالفات جدد و�سط خماوف وخماطر 
تتجه  واأي���ن  م�ستقبلها  نعرف  ل  ج��دي��دة  طريق  خ��ارط��ة  اأع���ادة  م��ن 

البو�سلة. 
يبدو اإننا �سوف ن�سبح فري�سه للكالب ال�سالة احلاقدة احلا�سدة 
من  الأغنام  حظائر  من  عدد  على  اعتدت  التي  اجل�سعة، 
ل  لأن  متناثرة،  وا�سالء  وركام  حطام  اإىل  وحولتها  حولنا 
يوجد لدينا �سالحا قويا يردعها ويخيفها، يف وقت الظالم 
حتمينا  ووفية  األيفة  الكالب  ول  الغابر،  والزمن  الدام�س، 
وقت  يف  امل�سعورة،  الكالب  من  ول  الكا�سرة،  الذئاب  من 
زمن  يف  بالنابل  احلابل  فيه  واأختلط  ال��روؤى  فيه  �ساعت 
والتحالفات  ر�سم اخلرائط  واعادة  التقلبات اجلو�سيا�سية 
يف منطقتنا املتوترة واملت�سنجة امل�ستهدفة من اأكرث من ذئبا 
احلافظني  خري  وهو  امل�ستعان  واهلل  م�سعورا،  وكلبا  جائعا 
اأن  بعد  الطامعني،  واحلا�سدين  احلاقدين  اللوؤماء  كل  من 
العائجة  والأم��واج  عايل  التيار  وا�سبح  ال�سبل  بنا  �ساقت 

م�سطربة!! 

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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الثقافة

د. عروبة رحيم 

�س��وق  ث��ورة يف  �س��جرة جمهول��ة  اأحدث��ت 
وخارجه��ا.  الأو�س��ط  ال�س��رق  يف  الأدوي��ة 
البل��ورات  م�س��ار  م�س��در  ه��ي  هندوكو���س 
امللعونة. اإيران والعراق و�سوريا ت�سكل قاعها. 

الإيفيدرا �س��ينيكا �س��جرة عنيدة وتكرث يف 
الت��الل القاحلة يف �س��مال و�س��ط اأفغان�س��تان، 
خ�سالت��ه ذات ال�س��يقان الطويل��ة لي���س له��ا 
قيم��ة زخرفي��ة ول ت�س��تهلك ثماره��ا الكاذب��ة 
احلمراء كغذاء. ومع ذلك، من اأجل احل�سول 
عليه��ا، ف��اإن العدي��د م��ن الفالح��ني الأفغ��ان 
على ا�س��تعداد لت�س��لق املنح��درات ال�سخرية، 

م�سلحني باملنجل وال�سجاعة. 
اإكت�سف جتار املخدرات يف الدول الأ�سيوية 
كيفي��ة ا�س��تخراج امل��ادة الفعال��ة املوج��ودة يف 
النبات، وهي اليفيدرين، والتي ي�س��تخدمونها 
يك�س��ب  امليثامفيتام��ني.  لإنت��اج  ك�س��لعة 
املزارع��ون ب�سع��ة �س��نتات فقط للكيل��و مقابل 
ه��ذا املح�س��ول، لك��ن العم��ل ل ي��زال مربح��ًا 
لأن الأفي��ون والقن��ب ل ينم��وان جي��دًا يف هذه 

املنطقة. 
والإيفي��درا ل يتطل��ب حتى جه��د الزراعة، 
والطل��ب ل ين�س��ب اأي�سًا: يق��وم التجار الذين 
ي��زودون الور���س ال�س��رية بتحمي��ل اأطن��ان من 
ال�س��جريات يف وق��ت واح��د عل��ى �س��احناتهم. 
اأدت وف��رة الإيفي��درا الربي��ة اإىل تنويع جتارة 
املخ��درات الأفغاني��ة، والنتق��ال م��ن هيمن��ة 
ت�س��مى  الت��ي  امليثامفيتام��ني،  اإىل  الأفي��ون 
ال�سي�س��ة، والت��ي ُعرف��ت للجمه��ور الغربي من 

خالل م�سل�سل بريكنك باد.
احل�س��ول عل��ى اليفيدري��ن م��ن النباتات 
بدي��ل اأرخ���س بكث��ري للمجرم��ني املحليني من 
اإنت��اج اأو ا�س��ترياد امل��ادة. يف الواق��ع، يتطل��ب 
التوليف ال�سطناعي اإن�س��اء من�س��اأت �سناعية 
وبي��ع املك��ون النق��ي اأو الأدوي��ة الت��ي يحت��وي 
عليه، كم�س��تح�سرات لعالج ال�سعال ومزيالت 

احتقان الأنف. 
امليثامفيتام��ني ه��و اأح��د املخ��درات �سمن 
جمموع��ة الأمفيتام��ني وه��و ي�س��بب الإدم��ان 
ال�س��ديد، ويع��رف بع��دة اأ�س��ماء متع��ددة مثل 
تعاطي��ه  وميك��ن  وال�س��بيد،  والكرن��ك  املي��ث 
اأم��ا ع��ن طري��ق التدخ��ني اأو باحلق��ن بالإب��ر 
اأو بال�ستن�س��اق اأو بال�س��رب ع��ن طري��ق الف��م 
يف  ويت�س��بب  الكري�س��تال  حبيب��ات  وي�س��به 
التدم��ري النف�س��ي الكامل ملدمين��ه وا�سطراب 
دق��ات القل��ب وارتف��اع �سغط ال��دم وجمموعة 
م��ن امل�س��اكل النف�س��ية وت�س��وهات يف الوج��ه، 
حكة �س��ديدة توؤدي اإىل جروح، ت�س��قق وتك�س��ر 
الأ�سنان، تغيريات ملحوظة يف ال�سلوك واملزاج 

وال�سيخوخه املبكرة والتفكري يف الإنتحار.
�س��لط البح��ث الأخري ال��ذي اأجرت��ه وحدة 
لن��دن  كلي��ة  يف  الدولي��ة  املخ��درات  �سيا�س��ة 

واملب��ادرة  الأوروب،  وامل�س��روع  لالقت�س��اد، 
ال�س��وء  املنظم��ة  العاملي��ة ملكافح��ة اجلرمي��ة 
عل��ى الإنت��اج الأفغ��اين للميثامفيتام��ني، مم��ا 
يوفر بيان��ات قيمة. وتبني من هذه التحقيقات 
اأن العق��ار املنت��ج يف اأفغان�س��تان موج��ه لتلبية 
الطلب املتزايد لهذه املادة يف ال�سرق الأو�سط. 

اأوًل يف اإيران والعراق والدول املجاورة. 
الأمفيتام��ني يف  ا�س��تخدام  انفج��ار  يع��ود 
اإي��ران اإىل اأك��رث من عقد من الزمان. يك�س��ف 
عدد املختربات ال�سرية التي فككتها ال�سلطات 
عن ارتف��اع يف الإنتاج املحلي حتى عام 2013، 
تاله انخفا�س مطرد يف ال�سنوات التالية. وبدًل 
م��ن ذلك، ب��داأت كميات املخ��درات امل�سبوطة 
الرتف��اع  حت��ى  �س��نوات،  لع��دة  الزي��ادة  يف 
عندم��ا   ،2019 و   2018 عام��ي  ب��ني  امل�س��جل 
ارتفعت من اأقل من 3 اأطنان م�سادرة اإىل 17 
اأطنان��ًا. احلقيق��ة دفعت املُتجري��ن الإيرانيني 
اإىل نقل اأن�س��طتهم اإىل ال��دول املجاورة ومنها 
 60 الع��راق. حي��ث ي�س��كل امليثاميتام��ني الآن 
باملئ��ة م��ن املخ��درات الت��ي يت��م اإدخاله��ا اىل 
الع��راق ومركزه��ا ه��و املحافظ��ات اجلنوبية. 
اكت�س��حت  امليثاميتام��ني  بي��ع  ع�ساب��ات  واأن 
البالد التي يواجه فيها ال�س��باب الذين ن�س��اأوا 
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تعترب ال�سور الذهنية التي يخزنها الدماغ ر�سيدا خا�سا بكل اإن�سان، ونتاج 
النف�سي  املزيج  وكل  �سخ�سيته  وطبيعة  النف�سي  وتكوينه  الإجتماعية  تن�سئته 
والعقلي، هذه ال�سور الذهنية التي كانت ب�سيطة يف مراحل العمر الأوىل وبداأت 
الأكرث  الأ�سكال  هذه  وتتطور  تعقيدا  اكرث  اأ�سكال  على  لتحتوي  تت�سع  دائرتها 
تعقيدا لت�سبح �سورا منطية نتاج ما يتلقاه الفرد على اختالف امل�سامني غالبا 
نعترب  كاأن  عديدة،  جمموعات  بني  م�سركة  تكون  قد  معني،  ب�سلوك  ترتبط  ما 
مثال اللون الأ�سود مرادفا للحزن واغلب ال�سعوب اتفقت على هذا يف اإطار منطية 
اجتماعية متوارثة من جيل لآخر طويلة املدى وا�سعة اجلغرافيا ورا�سخة، وغريها 
من ال�سور وال�سلوكات التي دخلت دائرة النمطية، متاما كما تن�سخ اآلة الطباعة 

نف�س الن�س يف مئات الأوراق.
وال�سيا�سي  الكاتب  م��رة  لأول  ال�سايكولوجية  اأبعادها  عن  حت��دث  ان  منذ 
فال�سور  %%%%م.  يف  ليبمان  والر  الباردة  احلرب  فكرة  �ساحب  الأمريكي 
النمطية هي العن�سر املعريف الذي ياأخذ حيزا اأكرب دون اإدراك اأو حتليل وباملقابل 
يخ�سع الفرد لعمليات تنميط متوا�سلة من خالل ما يتلقاه من تلقني خارجي يف 
خمتلف املجالت كال�سيا�سة اأو القت�ساد اأو املجتمع اأو ال�سحة لي�سبح التنميط 
ا�سراتيجية مهمة لتحقيق اأهداف كثرية، خا�سة يف املجال ال�سيا�سي والإعالمي، 
لأن ت�سكيل النمطية دخل يف �سناعة الراأي العام والتاأثري على اجلمهور باأ�ساليب 
اإقناعية خمتلفة ح�سب طبيعة اجلماعة، وت�سقط فيها اجلماعات/القطيع التي 
تن�ساق ب�سهولة وت�سقط يف بوؤر مرحلية متعددة، متناق�سة، وخمتلفة يف م�ستويات 
ينتهجها  التي  القناع  وا�سراتيجية  املتلقي  اجلمهور  نوعية  ح�سب  هند�ستها 
واأفراد النخب املتخ�س�سة يف خمتلف مواقعهم، و�سهد العامل العديد  املوؤثرون 
من اأ�سكال �سناعة الراأي منها �سناعة الزعماء و�سناعة الإ�سالموفوبيا وغريها 
من �سور التنميط والربوباغندا باأ�ساليب نف�سية معرفية، فتتغري اأفكار وتر�سخ 
والعك�س  �سلبي  اإىل  ايجابي  من  فيتغرياملوقف  جديدة،  مواقف  وتبنى  اأخ��رى 
�سحيح، من هاديء اإىل ه�ستريي والعك�س �سحيح اي�سا. لذلك فنظرية ليبمان 
املعنوية  ال�سعوبات  فيها  تذلل  كثرية  وق�سايا  جم��الت  على  اإ�سقاطها  ميكن 
يف  �سقطت  التي  وال�سعوب  للجماعات  ثقافية  ال�سو�سيو  واخل�سائ�س  والقيمية 

الفجوة احل�سارية ب�سبب ا�ستعمارية نف�سية لن تتخل�س منها.

هندسة الرأي وتنميط المشهد

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

و�سط احلروب، البطالة وغياب �سن القوانيني والدعم احلكومي.   
ب��داأ اإنت��اج امليثام��ني يف اأفغان�س��تان يف ع��ام 2015 لتزوي��د ال�س��وق 
يف  عمل��وا  الذي��ن  والأفغ��ان  الفر���س  الكيميائي��ون  كان  الإيراني��ة، 
املخت��ربات ع��رب احلدود ه��م الذين قدم��وا التدريب ال��الزم »للطهاة 
املحل��ني«. لك��ن يف ال�س��نوات الأوىل م��ن الن�س��اط، جل��اأ التج��ار اإىل 
ا�س��ترياد املخدرات من باك�س��تان للح�سول على الإيفيدرين، وتكبدوا 
تكالي��ف باهظة تق�س��ي على الأرباح النهائية. كان الكت�س��اف الأخري 
مل�س��در بدي��ل اأق��ل تكلف��ة ويف متن��اول اليد وبالت��ايل ت�س��بب يف تدفق 
املخ��درات. يتدف��ق اندف��اع امليثامفيتام��ني بحرية عرب احل��دود الذي 

جتره بالفعل جتارة الأفيون والهريوين.  
تعترب اأ�سراليا من اأكرث الدول ت�سررا، بحكم الأرباح العالية التي 
ي�سمنها �سوقها. يتزايد عدد امل�سبوطات وكميات امليثامفيتامني التي 
يت��م الجت��ار به��ا يف الدول��ة املطلة عل��ى املحيط: يف الع��ام احلايل مت 
اعتق��ال مواطن��ني اإيراني��ني يف �س��يدين لإر�س��ال 250 كيل��و غرامًا من 

املنتج، بقيمة نهائية تعادل 120 مليون يورو. 
نه��ر البل��ورات يبداأ رحلت��ه اإىل العراق وي�س��ل اإىل الغرب، وميكن 
اأن ت�س��ل الإفي��درا املوجودة يف الألواح الأفغانية قريبًا اإىل ال�س��احات 
وال�سيدليات. حمى الأمفيتامني تغزو العامل، يف يوليو املا�سي �سبطت 
حمولة هائلة من احلمولة تقدر ب 84 مليونًا يف ميناء �سالرينو. اأي�سًا 
�سبط��ت ال�س��رطة ال�س��ويدية يف دي�س��مرباملا�سي 15 كيل��و غرام��ًا من 
امليثامفيتامني املتبلور الذي يت�سبب بالإدمان ال�سديد يف �ستوكهولهم. 
املافي��ات والأع�ساب��ات الجرامية بالفع��ل يف حالة تاأهب وجاهزة 

لغتنام الفر�سة يف اأي وقت ويف اي مكان. 
اإن احل��رب �س��د تهري��ب املخ��درات يف ال�س��رق الأو�س��ط ل ميك��ن 
اأن تتجاه��ل �سياغ��ة وتطبيق ا�س��راتيجية �سيا�س��ية �ساحل��ة لتحقيق 
ال�س��تقرار يف املنطق��ة. اإن ال�س��الم والزدهار ل غن��ى عنهما لتعزيز 

وتعاون ال�سلطات الوطنية للبلدان. 
اإن الأزمة القت�سادية يف لبنان واإيران وال�سراعات التي ل تنتهي 
يف العراق و�سوريا وافغان�ستان حقائق يتوق كثري من �سكانها، وخا�سة 
ال�س��باب، اإىل الهروب منها. اأولئك الذين ل ي�س��تطيعون القيام بذلك 
ج�سديًا، ين�سمون اإىل �سفوف الدراما الإن�سانية للهجرة، يلجاأون اإىل 
التهرب العقلي، حتى مب�س��اعدة الكري�س��تال، يبدو اأنه �س��حري ولكنه 

يف الواقع ملعون. 
 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين والجتماعي
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عــــــــــقــــــــــل مـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــب  أم  مــــــــــــــــجــــــــــــــــنــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــل 
الثقافة

متالزمة الن�س��ر مر�س ي�سي��ب القليل من 
الب�س��ر م��ن اأعرا�س��ه ا�س��تمرار طن��ني الأذن 
الإب��ري  النات��ئ  ط��ول  زي��ادة  وم��ن عالمات��ه 
اأ�س��فل الأذن، الأمل الناجت عنه ب�سبب اإ�سارات 
ع�سبي��ة غري عادية ولي���س ب�س��بب الإ�سابة يف 
املنطق��ة املوؤمل��ة، مما مينعك م��ن النوم ويهدر 
�سحتك متاما كما تفعل بنف�سك حينما تركها 
فري�س��ة لن�س��ر تفكريك الزائد الذي ي�س��تفحل 
مع الوقت وي�س��كل خلف اأذنك ذلك الو�سوا���س 
النابع من ذاتك والذي يراودك كالطنني يعكر 
�سف��و حياتك يف غفلة منك، الأمل الذي تعانيه 
ل ي�س��ببه عقلك واإمنا الإ�سارات اخلاطئة التي 

جتعله ير�سلها لباقي ج�سدك. 
دع ما ال خيصك

بالطبع �س��ئ حممود اأن نحلل ال�سخ�سيات 
املحيط��ة بن��ا ك��ي ن�س��تطيع التعام��ل معها دون 
تل��ك  وف��ق  خديع��ة  اأو  ا�س��تغالل  يف  نق��ع  اأن 
املعطي��ات لي���س اأك��رث ولي���س مطل��وب من��ا اأن 
نحل��ل كل ال�س��خ�سيات املحيط��ة بن��ا ون�س��غل 
به��ا عقولنا بذات القدر فلن يفيدين مثال تتبع 
ج��اري اأو زمالئ��ي يف العم��ل وكل م��ن مي��ر يف 

حيات��ي فذل��ك اإه��دار للعقل حتما �س��يقلل من 
اإجن��ازي املهني وي�سي��ع من وقتي، لكن عندما 
ت�سي��ق الدائرة تتغري الآلي��ة وخا�سة يف دائرة 

العالقات ال�سخ�سية.
هوس التفكري اإلجرامي

والزوج��ة  بال��زوج  الأم��ر  يتعل��ق  عندم��ا 
والأبن��اء ي�سبح التفك��ري التحليلي مطلوبا واإن 
ن�سحن��ا بع��دم التحلي��ل والتفك��ري ندخ��ل يف 
دائرة ع��دم الكراث، ولكن املغ��الة يف الأمر 
تف�س��ده فبع�سنا ين�سج �س��يناريوهات اإجرامية 

لأحداث عادية.
فمث��ال خروج ال��زوج يف نزهة مع اأ�سدقائه 
باأناق��ة اأك��رث م��ن املعت��اد، اإذًا ه��و يق��وم الآن 

بخيانته��ا وترى �سورًا وت�س��مع اأحاديثا كطنني 
يف اأذنها وكل هذا من ن�س��ج اخليال ولفر�سية 
مل ت��ن عل��ى اأي اأ�سا���س وتعي���س حبي�س��ة ه��ذا 

العذاب املوؤمل رهينة اأوهامها.
وميك��ن اأن  نطب��ق ه��ذا املثال عل��ى  مناذج 
م�س��ابهة كالأب ال��ذي يفك��ر ط��وال الوق��ت يف 
اأن اأولده ق��د يدمن��ون فيحا�سره��م بالأ�س��ئلة 

والقمع وي�سك دون دليل يف كل ت�سرفاتهم 
والزوج الذي انتهت عالقته بزوجته لكرثة 
تفك��ريه يف اأدق تفا�سيلها اليومية ملاذا ترتدي 
هذا الزي فيما تخرج؟ كيف كانت ت�سحك مع 
�سديقته��ا؟ مل��اذا تعري كالم والدته��ا اهتماما 
بينم��ا ه��و الع��ام قب��ل املا�س��ي اأعطاه��ا ذات 
اأ�سح��اب  هك��ذا  ت�س��تجب؟!  ومل  الن�سيح��ة 
التفكري الزائد ي�س��يئون لعالقتهم مبن يحبون 

دون اأن يدركوا.
فن الالمباالة

اأ�سل��ه  اأن  وج��دوا  الأملا���س  عندم��ا حلل��وا 
كرب��ون، ل��ذا غ��ري مطل��وب من��ك حتلي��ل كل 
م��ا مي��ر ب��ك م��ن ت�سرف��ات، يج��ب اأن تتعل��م 
ف��ن الالمب��الة يف بع���س املواق��ف وم��ع بع�س 
الأ�س��خا�س ك��ي حتي��ا ب�س��الم نف�س��ي دون اأن 

تهدر ذاتك.
�س��كوى ع��دد كب��ري م��ن الزوج��ات يك��ون 
ب�س��بب دقة اأزواجهم وتفكريهم الزائد يف كل 
التفا�سيل فلي�س لديه م�ساحة للخطاأ ول يرك 
�س��يئا للظ��روف لدرج��ة جتعل من يعي���س معه 

ي�سعر بالختناق.
رج��ل اجن��ب طفال يف �س��ن 
اخلم�س��ني ويع��اين متالزمة 
القلق والتفكري الزائد: كيف 
ومت��ى �س��اأربيه؟! بالرغم اأن 
من خلقه يعلم كيف ومع من 
�سي�ستكمل م�سريته وهذا اأمر 
ل منلك��ه وقد ي�س��ي بن��ا لالإنهاك 
دومن��ا ج��دوى وهن��ا ياأت��ي التفك��ري 
ال�سحي اأن اأح�س��ن تربيته ما دمت حيا 
واأوفر له ما يحتاج، فقط هذا دورك ولي�س 

من �ساأنك ترقب الغيب.
بر العقل 

غدا اختباري يف اجلامعة ماذا �س��اأفعل اإن 

أ.إيمان الشافعي
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أ.هناء الديوري

من بني الأفالم الذي مل اأحب النهاية بتاتا. ومل 
اأتف��ق مع حر�س املخرج��ة اأن تكون النهاية درامية 
ماأ�س��اوية. ه��و فل��م مذك��رات مراهق��ة للمخرج��ة 
اإنا���س الدغي��دي م��ن بطول��ة الفنانة هن��د �سربي 
والفن��ان اأحمد عز. اإذ اأن الق�سة حتكي عن ق�سة 
غرامية تن�س��اأ بني املراهقة اجلميلة التي جت�سدها 
هند �سربي وروؤوف الذي يج�س��د دور البطل الذي 
تتعرف عليه يف اأحد الرحالت املدر�سية... وتتطور 
الح��داث لك��ن ال�س��اب يذهب اإىل فرن�س��ا ب�س��بب 
مر���س اأم��ه... ويف ه��ذه الثن��اء تكت�س��ف جميل��ة 
انه��ا حام��ل وتت�سل ب��روؤف وتعلم��ه ول يتهرب من 
امل�سوؤولية ويعدها بالزواج مبجرد عودته ويخربها 
مبر���س والدت��ه لك��ن اأم��ه تتوف��ى ب�س��بب املر���س 
فيق��وم مبرا�س��م الدف��ن ويع��ود اىل الب��الد عازما 
ال��زواج من جميلة لأنه يحبها ب�سدق...لكن اأثناء 
غي��اب روؤوف تتعر�س جميلة لالغت�ساب مبوؤامرة 
م��ن �سديقته��ا و �س��اب منح��رف فتفق��د جميل��ة 
الطف��ل...و رغ��م ذل��ك ي�س��ر روؤوف عل��ى الزواج 
منها لأنه يحبها ...لكنها ترف�س ذلك وهذا ب�سبب 
املخرج��ة التي اأ�سرت على ه��ذه النهاية الدرامية 
رغ��م وجود ح��ب كبري ب��ني الطرف��ني و حقيقي... 
فبم��ا اأنها اختارت هذه النهاية كان عليها اأن تغري 
ت�س��رف البط��ل ب��اأن جتعله غ��ري م�س��وؤول ومراوغ 
ول يح��ب البطل��ة حبا حقيقيا ب��ل وينكر الطفل... 
لك��ن البطل احب البطلة ب�س��دق مع  ذلك اأ�سرت  
املخرج��ة عل��ى الف��راق... ت��رى ه��ل املخرج��ة ل 
توؤمن باحلب واأرادت اأن ت�سوره ماأ�س��اويا حتى يف 
ال�س��ينما... وملاذا فرقت بني احلبيبان رغم وجود 
حب حقيقي...اأم  ف�سلت النهاية املاأ�ساوية ب�سبب 
حك��م املجتم��ع عل��ى العالق��ات اجلن�س��ية خ��ارج 
فر�سخ��ت  بال�س��وء؛  املغت�سب��ة  والفت��اة  املجتم��ع 
ال�س��اب  حتم��ل  رغ��م  املجتم��ع  وتقالي��د  لع��ادات 

امل�سوؤولية وكونه جادا مع الفتاة؟

لماذا النهاية تعيسة؟

ر�س��بت؟ و�س��يناريوهات �س��وداوية ت�س��ل 
اأمام��ك  المتح��ان  ورق��ة  ت�س��ع  لأن  ب��ك 
وترى الأحرف متماهية يف ال�س��واد وتقف 
اأمامه��ا عاج��زا وت�س��ل بتفك��ريك الزائد 

للم�سري الذي خفت منه فجلبته لذاتك.
مهند���س يتحم��ل موق��ع عم��ل من��وط 
ب��ه يخ�س��ى خطاأً حمتم��اًل يف اأح��د مباين 
امل�س��روع فيحم��ل مع��ه التفك��ري يف عمل��ه 
لأ�س��هر اأينم��ا ذهب بل ويه��رب من عينيه 
الن��وم، وكلما اقرب من��ه اأحدهم ي�سرخ 
بع�سبي��ة اأن��ه مهم��وم باأف��كاره التي ولدت 
وت�سخمت داخله فق�ست بدورها على كل 

م�ساحات اأ�سرته واأهله.
بالرغم اأن دوره ينتهي عند ترك عمله 
وعلي��ه اأن يتح��رى الدق��ة اأثن��اء العم��ل يف 
كل التفا�سي��ل ولكن لي���س من املنطقي اأن 
يهدر حقوقهم يف م�ساحات وقته وتوزيعها 
ول حقوقه يف اأخذ ق�س��ط كايف من حقوقه 
ليح��دث  والنف�س��ية،  الروحي��ة  اجل�س��دية 
عن��ده الت��وازن النف�س��ي ولذل��ك جن��د كل 
اأ�سح��اب التفك��ري الزائ��د عر�سى لأ�س��واأ 
اأمرا���س الع�س��ر يف زم��ن ال�س��باب وهذا 
ال�س��ابقة  الأجي��ال  يف  ن��راه  نك��ن  مل  م��ا 
فلي���س غري��ب اأن جن��د الآن �س��اب �سغري 
مري�س بالقلب اأو �سغط دم اأو غريها من 
اأمرا�س ج�سدية ناجتة عن اإ�سارات العقل 
اخلاطئ��ة الن��اجت ع��ن ال�سغ��ط النف�س��ي 
الزائ��د بالتفك��ري املف��رط في��اأكل ترو���س 
عقله وكاأنها كطواحني الهواء مندفعة بال 

جدوى.
ويف النهاية عزيزتي وعزيزي اأ�سحاب 
العق��ل املجن��ح، ل ميكنن��ي اأن اأق��دم لكما 
اأ�سح��اب  �س��اكلة  عل��ى  ع��الج  رو�س��تة 
متالزمة الن�س��ر فاأ�س��تاأ�سل النت��وء البارز 
خل��ف اأذن��ك ال��ذي ي�س��ي ب��ك للهذي��ان، 
كم��ا ل ميكنن��ي ب��ر عقلك ولك��ن ميكنني 
حت�سني بع�س امل�سارات فيه لأخل�سك من 
هذا الأمل، وهذا عن طريق تقدمي رو�س��تة 

منا�سبة مل�سارات عقلك.
روشتة فلسفة التفكري

هناك فرق بني �س��خ�س يفك��ر ويتاأمل 
الأنبي��اء يف  للو�س��ول للحكم��ة كم��ا فع��ل 
خلوته��م للو�س��ول للحقيق��ة فو�سل��وا اإىل 
اهلل، وب��ني �س��خ�س يفك��ر لال�س��ئ، هن��ا 

فل�سفة التفكري هي الفي�سل.
اأهميت��ه  وم��دى  نفت���س؟  م��اذا  ع��ن 

وك��م م��ن الوقت �سن�س��تغرق لذلك، �س��كل 
تفكرين��ا يبداأ باملعطي��ات وينتهي بالنتائج 

واإما ع�سوائي ل يبغي هدفا.
زوج��ة مات زوجه��ا وتفك��ر يف كل ليلة 
حول ظلمه لها ومدى اإجحافه حقها هل يا 
ت��رى ناجت عن كرهه لها؟ اأم هناك �س��بب 
اآخ��ر؟ حت��ى اأ�سابته��ا اأمرا���س مزمنة يف 
�سائر ج�سدها نتيجة لالإ�سارات الع�سبية 
لباق��ي  امل��خ  ير�س��لها  الت��ي  امل�سطرب��ة 
اجل�س��د، وعندم��ا ت�س��األها فيم��ا يفي��دك 
ه��ذا التفك��ري هل �س��تغريي م��ن و�سعك؟ 

ت�سمت.
 هل سيعود الفقيد؟ ال إجابة.

يف حالتن��ا ه��ذه يعمل عقل ه��ذه املراأة 
كرو���س ت��دور لت��اأكل بع�سه��ا دون فائ��دة 

مرجوة.
أوقفوا نزيف عقولكم

واحلقيقة العقل لي���س ترو�سا تعمل بال 
ه��دف، اأي تفك��ري يهل��ك عقلن��ا يج��ب اأن 
يك��ون ل��ه م��ردود مفي��د لن��ا لأن العقل هو 
اأغل��ى ما منل��ك، فالتفكري فيم��ا ل يفيدنا 
اإهدار لطاقتنا فمن ف�سلكم اأوقفوا نزيف 
عقولكم وا�س��تثمروها فيما يفيد،كاإخراع 
يفيد الب�سرية، م�سروع يح�سن من دخلك، 
طريق��ة جدي��دة لإعطاء زوجت��ك الهدية، 
اأو جتدي��د م�س��اعر احل��ب لزوج��ك، كيف 
تعرب ع��ن حبك لأولدك، فكروا لتح�سلوا 
عل��ى النتائج لف��رة معقول��ة حتددونها ل 
ت�سر�س��لوا، خ�س�س��وا ل��كل فك��رة وقتا ل 

تتجاوزوه كجدول مهامكم اليومية.
عقلك عش عصفورة

التقديروالتنظي��م  ي�س��تحق  عقل��ك 
ف��ال ترك��ه كالأع�سا���س الفارغ��ة ت�س��كنه 
الأ�س��باح وتبني فيه الع�سافري اأع�سا�س��ها 
ووق��ت  ي��زوره  م��ن  ح��دد  اإذن��ك،  دومن��ا 
زيارت��ه وموع��د مغادرت��ه واجعل��ه ينظ��ف 
كل اآث��اره قبل اأن يرح��ل، اأغلقوا �سفحات 
املا�س��ي دون حتليل، فلن يفيدك معرفتك 

احلقائق حيث اأنت لن تعود.
فقط فكر يف ما�سيك مع �سخ�س تنوي 
دخول��ه يف حيات��ك ت��ارة اأخ��رى يف حدود 
معرفة الأ�س��باب لفراقه، لتحديد �سروط 

العودة ولي�س ل�سر�سال الذكريات.

 كاتبة من املغرب كاتبة من م�شر
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الثقافة

جارتي التي تركت احلي قبل ب�سع �ساعات 
فق��ط، كان��ت ت��وزع علين��ا نح��ن �س��كان البيت 
جميع��ا »ع���س البلب��ل«. كان ذل��ك يف الكث��ري 
م��ن املنا�س��بات، واأحيان��ا م��ن دون منا�س��بة. 
واأع��رف اأن ه��ذا م��ا ح��رك جر���س الف�س��ول 
بداخل��ي، وجعلن��ي اأح��اول التق��رب م��ن ه��ذه 
اجل��ارة عل جر�س��ي يتوقف ع��ن الرنني �سباح 
م�س��اء ككني�س��ة مهجورة �س��قطت يف ي��د اأولد 
�سغ��ار. كن��ت اأري��د اأن اأ�ستك�س��ف ه��ذه امل��راأة 
الت��ي ل زال��ت ت�سن��ع اأع�سا���س البالب��ل مع اأن 
الع�ساف��ري دمرتها القذائف، وال�س��ماء اأكلتها 

احلرائق.  
كنت العازب الوحيد بني �س��كان البيت، ول 
اأحد من اجلريان جتراأ يوما ودق جر�س �سقتي، 
ولكن جارتي اجلديدة يف ال�س��قة املقابلة فعلت 
ذات �سب��اح، وعايدتني بابت�س��امة تقتلعك من 
ق��اع امل��وت وه��ي تق��دم يل طب��ق حلوى »ع���س 
البلب��ل«. كي��ف اأمكنه��ا اأن تفع��ل؟ اأمل تخربها 
الأط��وار،  غري��ب  �س��خ�س  اأنن��ي  اجل��ارات 
منط��و عل��ى نف�س��ه ول يلق��ي حت��ى التحية عند 
م�سادفته على ال�سلم؟ وقفُت طويال اأمام باب 
ال�س��قة اأح��اول اأن اأفه��م ت�س��رف اجل��ارة ويف 

كف يدي املت�سحرة اأع�سا�س البالبل.
كن��ت اأذك��ر اأن اأم��ي واأن��ا طف��ل �سغري، مل 
تك��ن تعي��د الأطب��اق فارغ��ة جلاراته��ا اللواتي 
ك��ن يطرق��ن بابن��ا يف الأعي��اد حمم��الت مب��ا 
ل��ذ وطاب، كانت ُترجع له��ن اأطباقهن ممتلئة 
مب��ا اأعدته بدورها للعي��د. وعندما يكون طرق 

الب��اب م�سحوب��ا بطب��ق دون اأن تك��ون هنالك 
منا�سبة، ول يكون لدى اأمي ما تقدمه بدورها، 
كانت تر�س��لني اإليهم وقد و�سعت يف اأطباقهم 
قطع ال�س��كر. هل اأعيد جلارتي طبقها بعد اأن 
فرغت من حالوته واأ�سع ال�سكر مكان اأع�سا�س 
البالبل؟ اأقنعت نف�سي باأن هذا ت�سرف قدمي 
ويليق بالن�ساء اأكرث، و�سرت كلما �سغطت على 
زراجلر���س اخلا���س بجارت��ي، اأعي��د الأطباق 
فارغ��ة ومفل�س��ة كحامله��ا، واأثن��ي عل��ى طع��م 
اأع�سا���س البالبل ك��ي اأقرب منه��ا اأكرث، وكي 
اأنه��ل م��ا اأمك��ن من تل��ك البت�س��امة ال�سافية 

التي �ساك�ست عزلتي. 
اأق��رب م��ن  اأن  قب��ل  اأنن��ي  لك��م  اأع��رف 
جارت��ي بدافع الف�س��ول ل اأكرث، كن��ت خائفا. 
كن��ت خائف��ا م��ن اأن اأ�س��ع قدم��ي يف بركة دم 
متخ��رث ين��زع عن��ي الن��وم كل الليل، اأن��ا الذي 
هرولت اإىل داخل نف�س��ي وانكم�ست علّي كي 
ل اأتعرث ب�س��يء تفوح 
من��ه رائح��ة 

ال��دم. قاطعت القن��وات الإخباري��ة واجلرائد 
الورقي��ة والإلكروني��ة الت��ي �س��ار به��ا منظ��ر 
القتلى و�س��تات النا�س اأمرا عاديا، قاطعت اأي 
�س��يء �س��يخربين اأن عّداد النازف��ني يت�ساعد 
بجن��ون، حت��ى اأ�سدقائ��ي ومع��اريف اللذي��ن ل 
حدي��ث له��م �س��وى ع��ن وي��الت الدم��ار الت��ي 
اأحدثه��ا الإن�س��ان باجل��وار من��ذ �س��نة 2011، 
التوح���س املفاج��ئ لالإن�س��ان  قاطعته��م. كان 
بب�س��ع  وبعده��ا  يرعبن��ي،  ال�س��نة  تل��ك  من��ذ 
�س��نوات اأ�سب��ح يرعبن��ي اأك��رث توح���س الوطن 
كلم��ا خرجن��ا لل�س��ارع، وكلم��ا ملّ��ح لن��ا رج��ال 
الربطات الأنيقة وراء ال�سا�س��ات البئي�س��ة باأن 
م�سرينا اإن نحن بقينا خارج جحورنا �س��يكون 

كم�سري جارتي. 
اأخط��و  واأن��ا  نع��م، كن��ت خائف��ا ومرتب��كا 
اأول خط��وة ب�س��قتها. ولك��ن بيته��ا كان مريحا 
ومطلي��ا باأل��وان الفرح كرو�سة اأطف��ال، مع اأن 
عيناه��ا كانتا ت�سجان باأم��وات كرث ل يرقدون 
يف �س��الم. وعندم��ا �سادف��ت وجه��ي بامل��راآة 
املعلق��ة عل��ى ج��دار ال�سال��ون ب��دل التلف��از، 
اكت�س��فت اأنن��ي ن�س��از واأنن��ي ل اأنا�س��ب اأب��دا 
ديك��ور ال�س��قة الت��ي ت�س��ج باحلي��اة. ب�س��عري 
وحليتي اللذين يغطيان اأكرث من ن�سف وجهي 
وبعين��اي املنطفئت��ني، ب��دوت بئي�س��ا، وراأيتني 
كهال متال�س��يا لن ت�س��عفه قوته لتجاوز ج�س��ر 
الثالثني بعد ب�سعة اأيام. فجل�ست على الأريكة 
ك��ي ل اأواج��ه اأك��رث �سورت��ي، و�س��رت اأمع��ن 
النظر يف بورتريهات معلقة على نف���س اجلدار 
بجانب��ْي املراآة الكبرية التي عك�س��ت قبل قليل 
ان�س��حاقي. عربت بب�سري وجوها لأ�س��خا�س 
جميعه��م  مبت�س��مني  الأعم��ار  خمتل��ف  م��ن 
ويتمتع��ون باأل��ق احلي��اة. مل اأجتراأ على �س��وؤال 
جارت��ي م��ن يكون��ون، خف��ت اأن اأن��كاأ جراح��ا 
ع�س��ري  ب�س��رب  فاكتفي��ت  ب�س��وؤايل،  طري��ة 
اجَل��اّلب الذي تذوقته لأول مرة يف حياتي. 
ولوهل��ة �س��عرت بق�س��اوة اأن ل متل��ك حتى 
األبوم �سور مل��ن اأحببتهم، ملن كانوا جزءا 
من��ك وانتميت اإليهم. وفهم��ت اأن جارتي 
مل تع��د متل��ك �س��وى قل��م ر�س��م، وذاكرة 
متن��ح م��ن خاللها وج��ودا ملن �س��قطوا يف 
حف��رة الع��دم غارقني يف دمائه��م. اأعرف 
اأنني يف تلك اللحظة بالذات خفت كثريا من 

أ.رجاء بسبوسي
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جارت��ي، خفت اأن جتيبني م��ن يكونون واأنا اأمتعن 
يف وجوههم، واأن تنقل يل يف حديثها عنهم دخان 
القذائ��ف ورائح��ة اجلث��ث املتعفنة وب��كاء الر�سع 
و�سياح الأطفال، خفت اأن تعر�س اأمامي تفا�سيل 
خوفه��ا وت�س��ردها يف عر���س البح��ر ال��ذي فتحت 
احلرب �س��هيته، اأن تعري اأمامي م�س��اعر اخلوف 
والرهب��ة واحلزن والتي��ه يف كل تلك املمرات التي 
قطعتها م�سيا و�سط الغابات. خفت وخفت وخفت، 
ولك��ن جارتي مل تتعرث يف حديثها. واأخربتني اأنها 
اأحبت ال�س��ماء دائما، واأن لون ال�ستائر كان اأزرقا 
�س��ماويا يف بيتها العريق الذي ه�س��مته القذائف، 
واأن حجم نافورة املياه التي تتو�س��طه اأغرتها وهي 
طفل��ة ب��اأن تعل��م بطاته��ا البال�س��تيكية ال�س��باحة 
مبي��اه الناف��ورات. حدثتن��ي عن �س��جرة الربتقال 
اأحاديثه��م  لت�س��مع  ت�س��رئب بعنقه��ا  الت��ي كان��ت 
الليلي��ة وه��م متحلق��ون حول كوؤو���س القه��وة، عن 
األ��وان الأ�س�س الكبرية وال�سغ��رية التي حر�ست 
الوحي��دة  ال�س��جرة  مبح��اذاة  ت�سعه��ا  اأن  دائم��ا 
ببيته��م ك��ي يوؤن�س��وا وحدتها عندما تغي��ب العائلة 
ع��ن  الكب��رية.  للناف��ورة  املقاب��ل  ع��ن جمل�س��هم 
ب�س��اطة احلياة يف الأحي��اء العريقة بوطنها، وعن 
كل �سيء من املمكن اأن يغريني بالتخطيط لزيارة 

بلدها.
لروؤي��ة  دائم��ة  حاج��ة  يف  �س��رت  يومه��ا  م��ن 
جارتي، من يومها اأحببت تلك املراأة التي مل تن�س 
اأن حتم��ل معه��ا الف�س��تق احللبي وه��ي تخطو فوق 
اجلثث والأ�س��الء، ول رمته بعر���س البحر عندما 
كان قاربه��م على و�س��ك الغرق. من يومها اأحببت 
جارت��ي الت��ي مل مينعه��ا اأن��ني املوت��ى بعينيه��ا اأن 
ت�سن��ع �س��يئا بح��الوة اأع�سا���س البالب��ل واأن توزع 
علين��ا الف��رح. و�س��رت ب�س��غف اأنتظ��ر موع��د رد 
الأطباق الفارغة كي تدعوين جارتي للدخول وكي 
اأقطف من وجهها طماأنينتي، واأحط على �سدرها 
راأ�س��ي الثقي��ل لأ�س��مع اأحاديثه��ا املطمئن��ة كطفل 

خائف من الظالم. 
وهذا امل�ساء، اإىل وجهة جديدة رحلت جارتي، 
وتركتن��ي اأع��زل اأمام خويف. متنيت ل��و اأنها بقيت 
مع��ي اأكرث، ولكنها حلق��ت بعيدا وتركت يل و�سفة 
اأق��راأ الو�سف��ة  حت�س��ري اأع�سا���س البالب��ل. واأن��ا 
ب�سفحة عينيها الدافئتني، كدت لربهة اأ�س��تجمع 
اأولئ��ك الذي��ن ل  واأ�س��األها م��ن يك��ون  �س��جاعتي 
يرقدون يف �سالم خلف كحل عينيها، ولكني عدت 

وانكم�ست على خويف، فيما حلقت بعيدا جارتي.

َع الأُُفق.. ْم�ُس... َوَتْنَحِدُر ِلُتَودِّ ُر ال�سَّ َت�سِ َراأَْيُت َنْف�سي ُهَناك... َحْيُث حَتْ
�َسٍة... َكاَنْت َقْد اإِْغَت�َسَلْت ِبها اأَْنِبياٌء ُكرُثٌ َوُر�ُسل.. ياٍه ُمَقدَّ َراأَْيُتها َتْغَت�ِسُل مِبِ

ِمُل َمَعها... ِذْكَرياِت َب�َسٍر... ِمْن َجميِع اأَْنحاِء الَعامَلِ َوالُقُطر ِمياٌه َعْذَبٌة... حَتْ
ُتْف�سي  اأَلَّ  ِمْنها...  َوَطاِلَبًة  اإِيَّاها...  َنًة  مِّ ُماأَ اأَْي�سًا...  اأَنا  ِذْكَرياتي  ُلها  اأَُحمِّ َفَراين 

اأَ�ْسراري ِلأََحد..
ُتعاِهُدين ِهَي َعَلى َوفاٍء... مَلْ اأَْعَهْدُه الَبتََّة يف َب�َسٍر... ِقلًَّة كانوا... اأَْم ُكرُث

َحياتي  يف  عاَنْيُتُه...  َقْد  ُكْنُت  مِلا  ِبُحْرَقٍة...  َلًة  مَّ حُمَ ُدموعي...  ِبها  اأَنا  َفاأَْذِرُف 
ُموؤَخرًا... َوِمْن َقْلٍب َقْد اْنَك�َسر..

التََّحّلي  ِمّني  َوطاِلبًا  اَي...  اإِيَّ خُماِطبًا   ... الَعِليِّ ِعْنِد  ِمْن  َيْنَحِدُر  ْوٍت...  ِب�سَ َواإِذا 
رْب.. ِبال�سَّ

ُك َك�ْسرًا يف َقْلٍب... دوَن املُحاَوَلَة ِمْنُه ِلْلَجرْب.. دًا يِلَ ِباأَنَّ اهلَل... ل َيْرُ ُموؤَكِّ
ّلي...  اأُ�سَ اأَْن  اإِلَّ  اأنا  َعَليَّ  َفما   ... اإِيَلَّ َطريِقِه  يف  َجميٍل...  ِبَعَو�ٍس  اَي  اإِيَّ َوواِعدًا 

َواأَْنَتِظر..
َعَلْيها...  ِمّني  ِخ�ْسَيًة  ُدموِعي...  ِلَتجفيِف  ُم�ْسِرَعًة  باَدْرُت  َوَلِكّني  حيَنها...  ُبِهْرُت 

َوَكْي ل َتْنَهِمر..
اَي... َطاِلَبًة ِمّني اأَلَّ اأَعوَد َواأَْنَك�ِسر.. َئًة اإِيَّ َقُف ِمْن ِتْلقاِء ذاِتها... ُمَهدِّ َفاإِذا ِبها َتَتوَّ

ِة الَفَرح.. اَي ِبَقْوِلها يل: ل اأُريُدِك َبْعَد الآَن اأَْن َتْبكيني... اإِلَّ ِمْن �ِسدَّ ُمداِعَبًة اإِيَّ
ْفوي...  ُر �سَ ر... َعَلى ُكلِّ ما ُيَعكِّ مَلِْلَم ذاتي... َوِباأَْن اأَْنَت�سِ َفَوَعْدُتها اأَنا ِبَدْوري... اأَْن اأُ

َدين ِمَن الِب�َسر.. َوَعَلى َمْن ا�ْسَتْق�سَ
اأُريُدِك  َهَكذا  اأُُذين:  يف  هاِم�َسًة  َكِتفي...  َعَلى  ُمَطْبِطَبًة  حيَنها...  ذاتي  اأَْتني  َهنَّ

َجر.. ِة َكَلٍل اأَْو �سَ داِئمًا... َفكوين ِمْن اأَْقَوى َمْن َعَرْفَتُهم... َوِمْن دوِن اأَيَّ

د.ريتا عيسى األيوب

َرَأْيُت َنْفسي ُهَناك

 كاتبة من املغرب
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الثقافة

عدْد موا�سع طعنتي وان�َس العدْد
مرَّ ال�سهيل بنا، وخيلك ما ورْد

َفْقنا الباب خلف عذابنا ما اإن �سَ
حّث اخُلطى  

واإليك �سارع ما اّتاأْد
فنزعُت �سوتي عن جدارك خل�سًة
كي ل يفكك رمزك الغايل، اأحْد

دأب مركز ذرا يف باريس ومنذ أربع سنوات على إقامة املسابقة السنوية جلائزة 
الشاعر العريب الكبري عبد الرزاق عبد الواحد، اعتزازًا بشاعريته الكبرية وتقديرًا 
ملواقفــه الوطنيــة والقوميــة الشــاخمة، وقــد حفلــت املســابقة اخلامســة هلــذا العــام 
مبشــاركات عديدة من الشــعراء العرب من داخل الوطن العريب وخارجه، وقد فاز 
عدد من الشــعراء املميزين، يســر جملة كل العرب أن تنشــر يف هذا العدد القصائد 

الثالث األوائل على أن تنشر يف األعداد التالية القصائد املميزة األخرى. 

وفيما يلي ترتيب القصائد الفائزة: 
األوىل قصيدة )ألال أحد( للشاعرة السورية ابتسام الصمادي 

الثانية قصيدة )ما مل حيك عن ابن زريق( للشاعر العراقي سّجاد النيب السلمي 
الثالثــة قصيــدة )ســرائر امــرأة مل تقــم علــى عرشــها( للشــاعرة الســعودية مســتورة 

العرايب.
هتانينــا للفائزيــن وشــكرًا للجــان التحكيــم وكل مــن تعــاون معنــا علــى إجنــاح هــذه 

املسابقة. 

الـــقـــصـــائـــد الـــفـــائـــزة بــمــســابــقــة الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي لــجــائــزة 
2021 ـ الـــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة  عــــبــــد الـــــــــــرزاق عــــبــــد الــــــواحــــــد 

الا   أحد
وخل�سيتي اأن يفتحوا �سندوق عّزَك،

دمعتي،
 اأخفيتها عمن ق�سْد

يرمي عليَّ قا�سيونك* معطفًا 
وي�سمني، من فرط ما عظمي َبَرْد

واأنا األفُّ �سفوَحُه بالعا�سقني ودفئهم 
وِب »قل هو اهلل اأحد«

عطري؟!
 تركتُه يف ال�ساآم ُمي�سمنًا

كي ل ي�سم  �سواك - رائحتي بلد

اإن ياأخذوا ب�سمات عيني اأو يدي 
ويح الزماِن- ولي�س يف الأيام غد-

يف العني نهٌر راودته جوارحي
عن �سفتيه، ف�سّب فيها واحَتْد

طمَي النفائ�س، حاماًل، عطَر القرى،
لكاأمنا يحتاج هذا الدفق �َسْد

يف الراِح ملْ�ُس حنانها ،هي ب�سمٌة
تعني عروقي ، غري ما تعنيه َيْد
هذا املكاُن، حدود ما ياأتي به
طرُد الربيد ولي�س عنواين اأَبْد

�سرف امل�سافة اأن ُتقا�س بوجدنا
وال�سمت اأبلغ اأن يذيع مبا وَجْد

ْت، اإن كرّبَ
 لي�س املاآذُن ،اإنها

اأرواُحنا رُفعْت  هناك بال عمد
وطٌن بحجم ال�سوق اأر�سى ِو�ْسَعُه
بعبارٍة �ساقت وما ات�سع  الأمد

ابتسام الصمادي
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األستاذة الشاعرة ساجدة املوسوي



ــَك عـــــن ابــــــــِن ُزَريــــــــق مـــــا َلــــــم ُيـــــحـــ فنخاف يومًا ، ت�ستحي منا املرايا 
- ل املنايا -

والنخيُل اإذا �سجد 
يتفّلُت الوجداُن اإذ م�سكوا به

اأن يبعدوه عن احلريق وما ابتعد
مل ُيوَف نذُر خمي�سهم،

فدوى لهم ،
�سقط اخلمي�س ودونه �سقط الأحد

حد�سي؟
َرموُه يف �ساللة بئرهم

 مذ كان ذئب الوقت يف �سٍد و رْد
ما هّز جذعي عذُرهم لكنما

ا�ستّد  املخا�ُس فال جنني ول ولد
جالت روؤاي على ذراك ومل تَر
قمحًا لطرٍي، اأو عزيزًا، اأو �سند

فهرعُت  اأرفو للبالد ثيابها
كان الن�سيُج ممزقًا حتى الُعقد
اأكدُت لالأجفان : دمعي ما همى
هذي كرامة دورهم �سقَطْت َبَدْد

اأنا اإن �سددُت الريَح دون ق�سيدتي
وجعي خياٌم، واللغاُت لها وتد

واإذا �سققُت الثوَب،
جرُح حريرِه

 ميتدُّ من توت ال�ساآم اإىل �سفد
اأهلي كاأ�سفاد املنايف ،

 يف يٍد
�سوُء الكالِم،

وليُل مقتلنا، بيد
حيث ال�سواطىء بّدلت اأمواجها

وتناهبْت اأطفاَلنا جزرًا ومد
بْل ُقْل بحار اهلل ، قد �سارت لنا

كفنًا عري�سًا، �ساَق ،فات�سَع الزبد
اإن كانت الأ�سماُك وجبَة �سيدكم

فالطعم لو تدرون  من هذا اجل�سد

ْدَرا يِف الَقلِب ُحْلُم ِلقاٍء اأَْتَعَب ال�سَّ
َوحَتَت َكْوَمِة َهذا احُلزِن َما ُيْقَرا
ُعْمًرا َخَواًء َعلى اآثاِر ِرحَلتِه َنَزفُتُه

ربا َوُفوؤَاًدا ُيْتِقُن ال�سَ
 الَهجُر َخَلَّف يف اأرواِحنا ُاممًا من اخلراب 

و َقلبًا ناِب�سًا ُذعرا
ِحيِل املُِرّ يِف �َسَفِتي َما َزاَل َطْعُم الرَّ

َمَتى �َسُتْلَقى َعلى اآلمَي الُب�ْسَرى
ْعُتُه  حاماًل يف روحِه وطنًا من الرثاءات ،  َودَّ

َوىّل َنْحَوه �َسْطَرا

اِك َذاِكَرِتي حَلنًا  َما َزاَل َيْنُمو َعلى �ُسبَّ
ُيراِوُدين َكي ُيرِجَع الُعْمَرا

يَدَتُه الأوىَل ِلالآَن اأ�ْسَمُعُه  ُيْلِقي َق�سِ
َفاأَ�ْسَرُح يِف اآَلِمِه َدْهًرا

وُت )اأَ�سَتْوِدُع اهلل يِف َبغداَد يِل( ُحُلمًا مَيُ
اِئِه اأَ�ْسَرى َوالَوْجُد يِف اأَع�سَ

مدائُن اخًلوِف تنُمو بني اأ�سُلِعِه الَتعبى
فتكرُبُ يف اأح�َساِئِه َقرًبا

ُم�َساِفٌر 
َلْت  ِتي َما اأَمَّ َملَّ ِمن َتْكَراِر ِرْحَلِتِه َبنَي الِبالِد الَّ

ُي�ْسَرا
ُم�َساِفٌر

َنَتُه َقا�َسَمْتُه الأَر�ُس حِمْ
ا الِعِه َمَرّ َوَقاِرُب الَهمِّ يِف اأَ�سْ

ى َوْجُه َدْمَعِتِه  مَلْ َيْدِر َكيَف َتَعرَّ
ا َوكيَف ِمْنِديُلُه َعن َعْيِنِه َفَرّ

اِبي �َساَخ، و انَك�َسَرْت َناَياُتُه  ُن التَّ�سَ َوكيَف حَلْ
ْكَرى َخَجاًل ِمن َلْهَفِة الذِّ

َتُدّ كالَنَهر املن�سّي مَيْ
اَقْت ِبه َقْهَرا خمتبئًا عن البالِد التي �سَ

ُلوَب يِف َدِمِه - َق�ْسًرا ُيَغاِدُر الَوَطَن - امَل�سْ
ا رَّ َوَخيَباُتُه ل حَتَفُظ ال�سِّ

)َما َعاَد ِمن �َسَفٍر( 
ِلالآَن

ُمغربًا عن احلبيبِة َحّتى َيْجِلَب الَفْجَرا
را يِف امَلَدى امَلْجُهوِل َم�َسمَّ

ى ُه َفَرّ ِمن اأَْحَزاِنِه الُكرْبَ نَّ �َسْحَنُتُه َكاأَ
وقلُبُه فيه ما يف الطنِي من وجع ال�ستاِت

اإن فاَرَقْت اأم�ساُجُه النهرا
ل َوحَي ُيوؤِن�ُسُه 

ل ليَل َيرَتِبُك امَلعَنى ِلَده�َسِتِه اإْن حزنُه 
ا�سَت�ْسَرى

َتدَّ بو�سلًة ِبُروِحِه َل وجه  ِللَوْقِت َكي مَيْ
ى اأَْحالَمُه الَعْذَرا ِلرَيَ
ى الّدرَب ُمبعرَثٌ يتَهجَّ

َقْت طفلًة- مْل َتبُلِغ الَبحَرا زَّ  غيَمُتُه - مَتَ
َيعي�ُس َده�َسَة َمن عادوا 

وا بِه، َتَرى وُغرَبَته ِبَحجِم َده�َسِة َمن َمرُّ
اَقَطت ِمن َجيِب ِمعَطِفِه ُحزًنا حُروُفُه ا�سَّ

َفما َوَجُدوا يف َقلِبِه �َسطًرا
َما ِزْلُت اأَنَتِظُر الآِتنَي

اأَ�ْساأَُلُهْم: َهل َمرَّ ِفيُكم َفتًى َي�سَتْن�ِسُخ الَبدَر
رُّ َمواِوياًل َمتى مَيُ

َفِفي �َسفِتي َماَت الكالُم اْنِك�ساًرا ِميَتًة ِبكًرا
 

 )عن روايِة حبيَبِته الورقاء(

سجاد النبي السََلمي

* قا�سيون: جبل يف دم�سق
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الثقافة

امللُك اأُّبهٌة
ولكّني كربُت على مرايا العر�س تعك�س ما 

تي�ّسر
والق�سائد ما اأهمُّ بِه

وما اّتكاأت عليه تناق�ساتي 
والق�سائد ل ُتالُم

....
ل هدهٌد يف الغيب

ياأتي من �سليمان احلكيم
اأنا ا�سطكاك الريح يف جبل احلقيقة

ما انتبذُت �سوى يقيني
مل اأُِعر وجهي ملراآة التعّلق باحلياة

خرائطي لغتي
وتاريخي �سالُم ..

....
ذهَب الرواة حلتفهم وبقيُت ..

من �سجٍن خرايّف املالمح 
�سغُت ملحمة التفّتح 

زهرًة اأوىل لكّل رحابٍة تنمو
اأنا امراأٌة من الّرمان 

والع�سيان 
والن�سيان 

والأرق اخلفيف
اأُحلُّ اأحجية الوجود مبا تبّقى من حنّوي 

ا �سعبٌة جدًّ
وحانيٌة متاًما

ي�سطفيني الليل يف اأقداح وحدتِه
واأن�سُت كالبيوت اإىل مواجد قلبِه

تختارين لغة احلرير 
فاأ�ستلّذ كما تفي�س بَي الأنوثة

قامتي عذرية الأ�سياء يف خلٍق جديٍد
ل اأهادن يف الهوّية

حيث ل اأر�ٌس �سوى اأر�سي
ول اأ�سماء غري ا�سمي

روا ول ع�ساق اإل يف يدّي تب�سّ
هّذبُت �سقوتهم باأّيامي 

وُبحُت لهم باأ�سرار ال�سبابة
مل اأذق �سيًئا �سوى ما كان يل

روحي �سماٌء مذ ولدُت
وهامتي لي�ست ُتراُم

....
منذ امل�سافة..

مل اأُِقم عر�سي على �سجٍر هزيٍل
مل اأُقاوم اإذ عرفُت احلّب

ل وعٌد يخاتل وح�ستي كي ُتن�ست الطرقات
ناري املوعد املنذور للذكرى

�سماء ج�سارتي تعبت
اأُقّد�س ِخّفتي يف الليل م�سغيًة لهذا النهر يف 

جنبيَّ
خاليًة من الأّيام

حد�سي ما اأح�ّس به على َمَهٍل
ومل يكن امتحان القوم يعنيني 

ولكّني اأُقيُم ول اأُقاُم!
....

مل اأمتلك نف�سي لنف�سي 
كنُت جرًحا غائًرا يف الآخرين وقد غفرُت ...

لكّل عر�ٍس ُحّجٌة ،
تها القدمية هل تكتفي الأنثى بق�سّ

اأم ميّر احلّب من دمها
وينفرط الكالُم

....
امللُك اأّبهٌة

ولكن خانني فزعي من الأيام
فاخرت العبور على زجاج الوقت حافيًة

كاأيّن قد ُخلقُت على حواف املاء
مل اأمل�س غبار القادمني على اخليول اجلاهلية

مل اأراهن با�سم اأعبائي
اقت�سدُت كما يليق ب�سحكٍة بي�ساء يف وجه 

اخلرافة
مل اأزح ب�سري قلياًل عن طريق ال�سوء
اآثرُت الغياب على التوّرط يف ال�سفوح 

اجلانبية
�سّجني وجُع ال�سحارى

هّبُة الرمل الف�سيحة يف الق�سائد
واقرحت الغيم كي اأجد القوافل قبل هذا 

الليل
تندى ع�سبٌة اأخرى على كفيَّ

اأفتح للحديث القلب
يغ�ساين حننٌي ما اأُ�سرُّ به بال �سبٍب

وُتذِهُب وح�ستي تلك اخلياُم
....

مل اأفتعل �سيًئا
تظّل نبوءتي وحدي التي عّتقتها بدم الفرا�سة

كلُّ ما دّونتُه بيدّي ي�سبهني
التعّلق لي�س من طبعي

اأجازف كي اأرى
رئتي هواٌء اأخ�سر الكلمات

اأذهب يف امل�سافة دون اأن اأُح�سي اخُلطى
حممومٌة ُطرقي

اأراود مهجتي عن نف�سها
اأ�سع النهاية جانًبا كي اأ�ستلّذ

ولي�س يغريني اخلتاُم

مستورة العرابي

سرائر امــرأٍة لم ُتقم عرشها
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يرنُح �سمُت ال�سوِء
ويكب�ُس ما اأبقى اأيلوُل على 

�سرَفِتنا،
اأتذكُر حني مترُّ بَي ال�سباُح،

�سياجًا ميلوؤه الآ�ُس واأعراُق اجلوريِّ
وزاويُة النعناِع الأخ�سِر
حيُث اأُهيُء �ساَي اأبي،

وال�سم�ُس جترُّ ذيول الع�سِر،
هناَك كَبوُت َكُمهٍر
يف ُح�سِن الطنِي،

غُت نوار�َس للنهِر، و�سُ
و�سرُت اأدوُر كحفنِة اأوراٍق

يف قلِب الريِح،
تهاجُمني اأ�سباُح الأم�ِس

وتع�سُف بي،
 واأنا يف بلِد الثلِج 

اأراوُد �سوقي كي يفتح كواٍت لل�سم�ِس،
يفتتني ذاك ال�سوُق

وياأ�سرين،

لهيب عبدالخالق

ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل الــــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــس
وال�ساي وحيٌد مثلي،
يف ميناء �سكوت�سيا*

ُر اأ�سراَب ال�سفِن اأب�سِ
متّر اأمامي، 

تنف�ُس فوق ر�سيٍف غاٍد ما ناَء به 
بّحارُتها،

تطفو فوَق البحِر الأطلنطّي الغائِم،
تنتظُر �سباحًا ين�سج درب العودِة،

اأحلُم بجريٍد يف عقِب �سوارْيها
يحملني حيث يخبُّ النور�ُس فوَق �سباِك 

ال�سياديَن،
وحذو نوؤا�س* الزمن الآخر،

اأبحُث يف ظّلي 
عن دفٍء كان يطّوُقني،

وحكايا جدي، 
اأنواِع احللوى،

اعياٌد ترق�ُس يف طوافات اخل�سب،
�سموُع نذوٍر

عيداُن الآ�ِس،
و�سوُت ال�سفاريَن*

�سنا�سيُل الوقِت
تطّوُف حويل، 

تتال�سى مثل �سباحي،
تطوي اأ�سرعة البحر �سفائنها،

وال�سوُء يغادرين، 
األتّف برائحة ال�ساي

اخبيُء �سوقي يف زاويِة الربِد،
ورائحُة النعناِع تراوُد طعّم م�سائي،

وظالُل اأبي مت�سي حيث النهِر الغايف، 
يف ح�سِن الرنج�ِس.

*�سكوت�سيا: مقاطعة نوفا�سكوت�سيا جنوب �سرق كندا
*نوؤا�س: كورني�س ابو نوؤا�س ال�سهري يف بغداد
*ال�سفارين: �سوق ال�سفارين و�سط بغداد
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الثقافة

د.علي عبدالقادر

مــــــــــــــا بــــــــــــــن الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة وعــــــــــــشــــــــــــق الـــــــمـــــــحـــــــبـــــــوبـــــــة
قلب��ه؛ فيظ��ل ان�س��انا مل يالم���س احل��ب قلبه 
قال ال�س��اعر »تع�س��ي الله وانت تظهر حبه؛ 

ان املحب ملن يحب مطيع«. 
لع��ل كل م��ن مر على تاريخ ال�س��ودان منذ 
بعانخ��ي وقبله م��رورا بامله��دي وعثمان دقنة 
وود حبوب��ة وعل��ي عبداللطي��ف، و�س��ول اىل 
ابو ك��دوك وغريه من الوطنيني يثبت ان حب 
الوط��ن من حب املحبوبة، اأم��ًا كانت او اخت 
او زوج��ة او خطيب��ة او اخ��ًا او زوج��ًا او ابًا او 
امًا او خاًل او عمًا او جدًا او جارًا او معلمًا او 

رمزًا وطنيًا اأو غريهم. 
ام��ا اولئك اخلون��ة لأوطانه��م فلم يعرف 
احلب طريقه اىل قلوبهم. ولذلك يبقى ذلك 
القلب اخلايل من ال�س��عادة م�س��تعدا للخيانة 
بعي��دا ع��ن اآيات الخال���س. خل��و القلب من 
احل��ب ي��وؤدي ملحاول��ة ملئ��ه بغ��ريه وتعوي���س 
ذل��ك احل��ب املفق��ود بح��ب امل��ال وال�س��لطة 
�سع��ف  ان  اي  والري��اء.  وال�س��معة  واجل��اه 
ح��ب املحبوب��ة والوط��ن يزيد ه��وى الندماج 
ب��ل ال�س��قوط والتع�س��ب لأطر اخ��رى �سيقة 

حزبية اوقبلية اوجهوية. 
و هن��ا يب��داأ التدافع العك�س��ي ب��ني الغرية 
عل��ى الوطن وحماية امل�سلح��ة اخلا�سة التي 
تت��م عرب حماي��ة م�سالح املجموع��ة املتاآمرة 
على الوطن. فيربز من ينادي باجلهوية ومن 
ين��ادي بالقبلي��ة وم��ن ين��ادي بال�س��تبدادية 
الع�س��كرية وال�س��طو عل��ى ال�س��لطة باإنق��الب 
ع�سكري واإن حملته حا�سنة �سيا�سية حزبية. 
ج��اء يف الق��ول املاأث��ور »ح��ب الوط��ن من 
المي��ان«؛ ومبفه��وم املخالف��ة ميكنن��ا الق��ول 
»ع��دم ح��ب الوطن جزء من الكف��ر«؛ ناهيك 
ع��ن م��ن يكره��ون الوط��ن وي�س��عون لتفتيت��ه 
وخيانت��ه و لدم��اره. م��اذا ميك��ن ت�س��مية من 
ي�سعي حثيثا او ينفث فحيحا لبث �سموم الفنت 
والفرق��ة والحراب؟ هل ميلك من ي�س��ارك 
بالقل��م او الكلمة يف ا�س��عال احلروب الهلية 
واملج��ازر الب�س��رية ب��ل والب��ادات اجلماعية 
واجلرائ��م �س��د الب�س��رية قلب ان�س��اين؟ هل 
يرتق��ي لب�س��ر �س��وي له قل��ب يخفق وم�س��اعر 
تتدف��ق؛ ام ه��و �س��يطان كراهي��ة يف �س��ورة 

ان�س��ان؟ وه��و م��ا ح��دث من��ذ ق��دمي الزمان 
من املج��ازر واحلروب ولي���س انتهاء مبجازر 
البو�س��نة والهر�س��ك حيث كانت ت�سقق بطون 
الن�ساء احلوامل بحراب البنادق لقتل الجنة 
يف ارح��ام امهاتهم، او الب��ادة اجلماعية يف 
روان��دا حي��ث حرق الن�س��اء والأطف��ال احياء 
القبيل��ة  م��ن  وال�س��باب  الرج��ال  قت��ل  بع��د 

الأخرى. 
لك��ن يبقى ال�سفياء مثل مانديال ميلكون 
املحيط��ات  مي��الء  وللوط��ن  لل�س��عب  ح��ب 
ويفي�س �س��ماحا واأمال وحمبتا تدفع النفو�س 
لب��ذل املهج لبن��اء الوط��ان. حتى ان ال�س��ود 
ط��ووا �سفحة التميي��ز العن�س��ري البارتايد 
ان  ف��كان  البي���س.  م��ع  وت�ساف��وا  وتعاف��وا 
ا�سبح��ت دول��ة جن��وب افريقي��ا م��ن ال��دول 

الناه�سة والواعدة. 
اإرتياد ميادين احلب هو اول عتبة يف �سلم 
الوطني��ة، ول��ن يعرف الوطني��ة من مل يعرف 

الع�سق. 
اأن�سد ال�ساعر الربوف�سور معز بخيت:  

»وحملت جنمتك النيقة فبفوؤادي 
وم�سيت نحوك فانتهيت اىل بالدي 

ور�سمت وجهك يف جبني احللم 
يف موج الورق 

وغفوت يف �سدر ال�سفق 
ا�ستقبل امليعاد منك فلم يعد 

يل من �سمائك غري اطياف الأرق 
ادنو وارنو يف ربوعك انثني 

وب�سدر حلمك اقتني 
عر�س الكواكب علني 

يف �سند�س الآمال اأغفو ل ايف 
جالية قلبي ليته 

جالية ذاك ال�سبح ي�سدق وعده 
يا ايها الوطن الع�سيق«.

ا�س��تمعت اىل اح��د ال�س��باب وه��و يغن��ي 
بحرق��ة وح��زن حمت�سن��ا طنب��وره و�سارب��ا 
برجل��ه عل��ى الر���س لي�س��كل اليقاع نا�س��دا 
»قال��وا يل خل��ق اهلل �س��يبو؛ قل��ت ليه��م م��ا 
بهون..ناره��ا حارق��ة ج��ويف بريدها..يل حد 
اجلن��ون م�س��جون..انا يف عيونه��ا ي��ا ح��الة 
�س��جن العيون..!!« ثم اعاد تكرار البيتني ومل 

ي�ستطيع جتاوزهما فاأنفجر باكيا. 
وجدت يف نف�س��ي تعاطف كبري مع انفعاله 
ال�س��ادق؛ ومتني��ت يف نف�س��ي ان يجمعه اهلل 
مع حمبوبته يف ع�س الزوجية مبباركة الهل. 
ه��ل  نف�س��ي  وب��ني  بين��ي  ت�س��األت  لكن��ي 
احل��ب الذي ميالء قلوب وكيانات كل �س��باب 
ال�سودان ملحبوباتهم وخطيباتهم وزوجاتهم؛ 
وب�س��ورة اعم احل��ب الذي ميالء كل �س��كان 
ال�س��ودان لهله��م ميك��ن ان ينعك���س ع�س��ق 

للوطن. 
وه��و يف  بولي��ه ه��رييف  ال�س��يد  يق��ول يل 
كمدي��ر    يعم��ل  وم��ازال  ال�س��بعينية  �س��نواته 
العام��ة  الدارة  لعل��وم  الع��ايل  للمعه��د 
وال�سيا�س��ة، ب��اأن كل م��ن يكت��ب ع��ن الوط��ن 
ف��اإن دافع��ه ع�س��ق حمبوب م��ن ذل��ك البلد، 
وق��د وج��دت ان فكرت��ه م�سيب��ة يف كثري من 

جوانبها؛ فع�سق الوطن من ع�سق املحبوبة. 
اذن انع��دام الوطني��ة وح��ب الوط��ن عند 
كل م��ن يهمل الوطن يرج��ع لعدم �سدق حبه 
 كاتب واأديب �شوداينملحبوب��ه؛ او لع��دم مالم�س��ة احل��ب �س��غاف 
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د.لطيفة محمد حسيب القاضي

الكتاب��ة الإبداعية املرتبطة باملخيلِة التي يندرج حتتها ال�س��عر واملقال والنقد 
الأدب��ي واأدب الواق��ع واخليال يعترب اأدبًا، ومن هنا فاإن الأدب يج�س��د الواقع بكل 
جتارب��ه وم�س��اعره واللحظ��ات احلياتي��ة املوؤث��رة فاأحيانًا يك��ون التوجه �س��لبيًا اأو 
اإيجابي��ًا ح�س��ب توجه��ات الكاتب وهن��ا ي�س��ري اأهمي��ة دور الأدب يف للتاأثري على 

حياتنا.
فالق��ارئ يعي���س اللحظ��ة عندم��ا يق��راأ عماًل اأدبي��ًا فيعم��ل على ت�س��كيل روؤى 
وقناع��ات لكث��ري من الق��راء لأنه ي�سف الواقع فظه��رت اأهميته من خالل تقدمي 
من��اذج متباين��ة يف اآليات التفك��ري احلر يتيح للفرد الفر�س��ة ملعرفة العامل خارج 

اأطار ذاته ليتنور فكره وليتمكن من فهم احلياة.
اأثبت��ت العدي��د م��ن الدرا�س��ات تاأث��ري ق��راءة الأدب عل��ى الأف��راد ث��م حتلي��ل 
الأعم��ال الأدبية م��ن ناحية النظرة العميقة لكّتابها وما يتبعون من اأفكار واأثبتت 
��ا ب��اإن الأعم��ال الأدبية لي�س��ت فقط للت�س��لية ب��ل لتعزيز القناع��ات الفكرية  اأي�سً
والهيمنة الفكرية فتقوم على قوة التحريك وت�ستند على الإقناع وتاأتي هنا اأهمية 

ثقافة ال�سوؤال لكي يكون مفتاح املعرفة. 
ل جرم باأن الأدب يعيدنا اإىل ق�س�س التاريخ والأعمال الكال�س��يكية القدمية 
واحلديثة من خالل الت�س��كيل الأدبي الذي يت�سمن اللغة وثقافة مرحلة احلدث، 
وم��ن هن��ا فاإن اأيديولوجي��ة الأدب يرتق��ي مبفاهيم وثقافة املجتمع عرب �س��ريهم 
الذاتي��ة يف الأدب الواقع��ي الت��ي تلقي ال�سوء على جتاربه��م املتميزة التي ت�سف 

جتربة الإن�سان وثقافته فالأدب مراآة لكل زمان ومكان.
عند قراءة كتاب »ال�ست�س��راق« لإدوارد �س��عيد ت�ست�س��عر وتدرك اأثر الأدب يف 
حي��اة الأف��راد وت�س��كيل قناعاتهم والتاأثري اخلفي على م�س��اعر النا���س ومن هنا 
فاإن الأدب يوؤدي دوره على اأكمل وجه لت�س��كيل قناعة اأو تنفري، فهو اأداة و�س��الح 
يف ي��د م��ن ميلك��ه ويعترب الأ�س���س التي تغني احلي��اة، والكتاب اجلي��د هو يجعلك 
تفك��ر خ��ارج ح��دود عقلك ويجعل��ك تتعاطف مع النا���س الذين خا�س��وا التجربة 
لتتعلم اأ�س��ياء مل تدرك وجودها اأو التعرف عليها مبفردك فتجعلك ت�س��عر ب�سعور 
ال�س��خ�سيات الت��ي ت�سفه��ا، فاأن��ت تق��راأ جتربة من خ��الل عيني �س��خ�س اآخر، 

وبذلك يتيح لك معرفة وجه اآخر ل تعرفه عن احلياة.
فهن��اك اأعم��ال خلدها التاري��خ للكاتب الرو�س��ي »ليون تول�س��توي« كان مبثابة 
املر�س��د للمث��ل والقيم الإن�س��انية. فنحن يف الع��امل العربي مل نع��ي دور الأدب يف 
ت�سكيل الوعي اجلمعي لالأمة فالبد وحتمًا علينا معرفة اأهمية دور الأدب لنجني 

منها الثمر ونتجنب تاأثريه الهدام على اأمتنا وجمتمعنا.
 

من هنا وهناك

ال�سحفي  عملي  بداية  فى  حمظوظة  وكنت  ال�سرف  يل  كان 
يف التعرف عليه عن قرب والتعامل معه لفرة طويلة عندما كنت 
الفعاليات  اهم  كاإعالميني يف  نرافقه  كنا  حمررة ع�سكريه حيث 
وكان  للدفاع  وزي��را  وقتها  ك��ان  حيث  ال��دف��اع  ل���وزارة  والأن�سطة 
مثايل  من��وذج  وك��ان  لالإنبهار  تدعو  وحازمة  من�سبطة  �سخ�سية 
لل�سخ�سية الع�سكرية الوطنيه بكل موا�سفاتها، اإنه امل�سري حممد 
الدفاع  وزي��ر  و  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  طنطاوي  ح�سني 
تاريخ  بعد  موؤخرا  املنية  وافته  ال��ذى  الأ�سبق،  احلربي  والإن��ت��اج 
م�سرف من العمل والن�سال، وبوفاته فقدت م�سر رجل من اأخل�س 
وطنه  خلدمة  حياته  وهب  الذي  الع�سكرية  رموزها  واأحد  اأبنائها 
بطل  اأنه  كما  جليلة  خدمات  مل�سر  وقدم  قرن،  ن�سف  من  لأكرث 
�ساهم خاللها يف �سناعة  املجيدة حيث  اأكتوبر  اأبطال حرب  من 
اأعظم الأجماد والبطولت التي �سجلت بحروف من نور يف التاريخ 
امل�سري، كما انه خا�س كل حروب م�سر يف الع�سر احلديث بعد 
اأن تخرج من الكلية احلربية �سنة 1956 ثم كلية القادة والأركان 
اأكتوبر  حرب  وفى  ال�ستنزاف،  وحرب  1967م  حرب  يف  و�سارك 
1973م كان قائد وحدة مقاتلة ب�سالح امل�ساة وبعد احلرب ح�سل 
يف  مل�سر  ع�سكريا  ملحقا  وعمل  الع�سكري  ال�سجاعة  ن��وط  على 
وزيرا  اأ�سبح  املنا�سب حتى  وتدرج يف  اأفغان�ستان  باك�ستان ثم يف 
للدفاع والقائد العام للقوات امل�سلحة يف عام 1991م وح�سل على 
اأنه رجل دولة �سان الوطن  اإىل  باإلإ�سافة  1993م  رتبة امل�سري يف 
ال�سعوبة  يف  غاية  ف��رة  يف  ال��ب��الد  اإدارة  م�سوؤولية  ت��وىل  حيث 
واإقتدار  اأمانة  بكل  النتقالية  املرحلة  اأدار  حيث   2011 يناير  بعد 
م�ستخدما كل الدهاء ال�سيا�سي والع�سكري ملواجهة ما كان يحاك 
للمنطقة العربية والدولة امل�سرية ووفقه اهلل لإنقاذ م�سر يف وقت 
كان ميكن ان تغرق م�سر يف بحور من الدماء نتيجة ما كان يحاك 
لها من اعدائها، وكانت حكمته هي احلاجز دون اإقتتال امل�سريني 
على  القفز  �سوى  لهم  هم  ل  لي�س  من  اي��دي  على  الب��ري��اء  وقتل 

ال�سلطة فقط. 
اأرا�سيه  وداعا للبطل الذي �سان الوطن وحافظ على �سالمة 
و �سالمة �سعبه يف اأ�سعب الظروف التي مر بها هذا الوطن عرب 

التاريخ حيث �ستظل ذكراه فخر لكل امل�سريني. 

أ.هويدا عبد الوهاب

وداعا 
المشير 

طنطاوى

�شحفية وكاتبة م�شرية  كاتبة من فل�شطني

تأثير األدب 
العربي على 
حياة األفراد
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الثقافة

أ.سعاد البقالي

القطع��ة  ه��و  املغرب��ي  التقلي��دي  القفط��ان 
الأ�سا�س��ية للم��راأة املغربية يف كل عر���س اأو حفل 
اأو منا�س��بة خا�سة، مل يزعزعه عن عر�س��ه اأرقى 
ال�س��هرة،  لف�س��اتني  العاملي��ة  املو�س��ة  عالم��ات 
وظل مت�س��ّيدا على م�س��هد اأناقة امل��راأة املغربية. 
القفط��ان املغرب��ي عبارة عن ث��وب طويل باأكمام 
طويلة يعتمد يف �سنعه على اأقم�س��ة فاخرة كثوب 
ال��ربوكار، املوب��را اأو املخم��ل، احلري��ر، جوهرة 
والثليجة املغربية ويتم تزيينها بالتطريز اليدوي 
املغرب��ي كالرباطي )ن�س��بة اإىل مدين��ة الرباط( 

التط��واين  اأو  فا���س(  اإىل  )ن�س��بة  الفا�س��ي  اأو 
اإىل  )ن�س��بة  ال�س��اوين  اأو  تط��وان(  اإىل  )ن�س��بة 
�سف�س��اون اأو ال�س��اون( و طرز النطع بفا�س الذي 
يعتم��د عل��ى خيوط الذه��ب، اإ�ساف��ة اإىل تزيينه 
بالأحج��ار والعقي��ق، دون اأن نن�س��ى اأه��م عملي��ة 
وه��ي ما ي�س��مى يف املغ��رب »خدمة املعلم« ن�س��بة 
اإىل حرفي��ني يغزل��ون م��ن خيوط م��ن احلرير اأو 
الف�سة اأو الذهب العقاد وال�س��فيفة التي تتو�س��ط 
القفط��ان املغربي ومتيزه. ويح��زم بامل�سمة التي 

تعطيه �سكله الأنيق.

وظل��ت امل��راأة املغربي��ة تتزي��ن به��ذه اللوح��ة 
الفنية امل�س��ماة بالقفط��ان وحدها لقرون طويلة، 
قب��ل اأن يخرج من حدوده اجلغرافية اإىل العاملية 
يف ف��رة ت�س��عينيات م��ن الق��رن املا�س��ي بف�س��ل 
تنظيم عرو�س تروج للقفطان املغربي وتفنن كبار 
امل�سممني واملعلم��ني املغاربة يف تقدمي ت�ساميم 
فاخ��رة الألب�س��ة الراثي��ة وال�س��عبية التي حافظ 
وم��ا زال يحافظ عليها املغاربة منذ قرون، حيث 
يظه��ر جليا ت�س��بثهم مبختلف الألب�س��ة التقليدية 
خا�سة يف الأعرا���س واملنا�س��بات الدينية �سيوخا 

الـــــــــــــقـــــــــــــفـــــــــــــطـــــــــــــان الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــدي الــــــــــمــــــــــغــــــــــربــــــــــي
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كان��وا اأم �س��بابا، ذك��ورا اأم اإناث��ا. 
ومما ل �سك فيه ان الزي التقليدي 
جزء ل يتجزاأ من الراث، والراث 
واحد من املقومات الالزمة لت�سييد 
لتط��ّور  �س��روري  فه��و  احل�س��ارة، 
احل�سارة، حيث اإن الزي التقليدي 
اأداة تعري��ف الأمم ورم��ز لتميزه��ا 
عل��ى  �س��اهد  خ��ري  وه��و  وتفرده��ا 
درجة وعيها وعلى تنّوع احل�سارات 

املتعاقبة عليها.
بالقفط��ان  املغارب��ة  ويعت��ز 
الثقاف��ة  رم��وز  كاأح��د  املغرب��ي 
ال�سعبية املت�سبعة باأ�سالتنا، ومهما 
وجودته��ا  الأث��واب  اأن��واع  تع��ددت 
تبقى للتك�س��يطة خا�سيته��ا التي ل 
حمي��د عنه��ا وه��ي مفخرة الن�س��اء 
من جميع الطبق��ات، حيث جتد اأن 
املغربي��ات م��ا زلن يف�سل��ن اللجوء 
اإىل اخلي��اط عو���س الت�سميم��ات 

احلديثة.
التقليدي��ة  اخلياط��ة  وتتمي��ز 
اإىل  بانتمائه��ا  املغرب��ي  للقفط��ان 
مناطق مغربية م�سهورة. فاخلياطة 
عريق��ة  باأ�سال��ة  تتمي��ز  الفا�س��ية 
متزج ب��ني اأ�سالة الإتقان واخليوط 
باللمع��ان  املرقرق��ة  »ال�سقل��ي« 
الفا�س��ية  امل��راأة  تر�س��ى  ل  والت��ي 
اخلياط��ة  وهن��اك  بدي��ال.  عنه��ا 
الرباطي��ة الت��ي يطلق عليه��ا اأي�سا 
اخلياط��ة املخزنية، لأنها جتعل من 
الثوب قفطانا ف�سفا�سا، كما كانت 

تلب�سه ن�ساء الق�سر يف املا�سي.
فيعت��رب  املغرب��ي  الط��رز  واأم��ا 
من الفن��ون التي برع فيه��ا املغاربة 
مع��ني  بط��رز  مدين��ة  كل  وتتمي��ز 
ين�س��ب له��ا و من اأهم ان��واع الطرز 
املغربي جند: طرز النطع الفا�س��ي 
م��ن  رقيق��ة  بخي��وط  ط��رز  ه��و  و 
الذه��ب والف�سة وين�س��ج به قفطان 
وك��ذا  ال�س��هري.  املغرب��ي  النط��ع 
ط��رز  الفا�س��ي،  احل�س��اب  ط��رز 
الرقي��م الرباط��ي، ط��رز التعريجة 
التط��واين، الط��رز ال�س��اوين وطرز 

ال�سبع الزموري.

 �شحفية من املغرب

كي��ف ملن التحمت اأرواحنا معهم يوما اأن يطلبوا 
النعتاق مّنا وتركنا بعد اأن اخرنا اأن يكونوا م�سكنا 
نرحت��ل اإلي��ه هربا من �سقي��ع احلي��اة، اإّننا ل منلك 
اأحيان��ا الكلمات املنا�س��بة اّلتي ت�سّور وقع اخلذلن، 
كيف لنا اأن ن�سرجع ما فّوتنا فيه با�سم الّت�سحيات.

اإّنه �س��بعينّي قد انتحى ركنا ق�سّيا بدار امل�سّنني 
قي��ل اأّن��ه ق��د رف���س ال��ّزواج م��ن اأج��ل اأبنائ��ه رغم 
العرو���س اّلت��ي تاأت��ي به��ا اأخت��ه اّلت��ي تري��د اأن تراه 
م�س��تقّرا وكان يافع��ا و�ساحب مال وملّا كرب اأ�س��باله 
اأق��ّر الع��زم عل��ى ال��ّزواج فانتهى به املط��اف هناك 
ف��كّل الفحو�سات اأّكدت معاناته فجاأة من الّزهامير 

وهنيئا لأبنائه بغيابه بعد �سّدة احل�سور وقّوته.
��وف« عندم��ا  ��ة »قمي���س ال�سّ اأَو تذك��رون ق�سّ
تركه��ا ابنها و�س��افر م��ع زوجته اإىل املدينة واأق�س��م 
اأّن��ه �س��يزورها دائم��ا و�س��ارت اأرملة �س��قّية وحيدة 
ولك��ّن غيبات��ه اأخذت تطول وا�س��تّدت معاناتها وهي 
تغ��زل قمي���س �سوف انتظرت حّتى تدّث��ره به ولكّنه 

اختار ح�سن زوجته املتعجرفة ومل ياأت.
وه��ي فت��اة انفل��ت منه��ا قطار ال��ّزواج ا�س��تغلت 
لتعي��ل اأ�س��رتها وت�س��اعد اأباه��ا بع��د وف��اة والدته��ا 
فاأعجبه العر�س وتخرّي اأف�سل مكان يف مقهى احلّي 
حّت��ى يقب��ع فيه ويلع��ب الرّند والكوت�س��ينة بكّل راحة 
بال...وكان يرف�س كّل عري���س �س��يحرمه من مورده 

اّلذي ل ين�سب.
مل تن���س ي��وم اأخربتها اأخته��ا املهند�س��ة اأّنها يف 
ماأزق فهي مل حتّدث عائلة خطيبها الو�سيم قّط عن 
اأخته��ا عاملة م�سنع احللوّيات وكانت متفّهمة لأّنها 

مهّمتها تقريبا قد انتهت.
ال��دّل  غاي��ة  يف  والعرو���س  رائع��ا  زفاف��ا  كان 
والّدلل �ساألها رئي�س البلدّية عن نظام امللكّية اّلذي 
�س��تختاره اأثن��اء عق��د الق��ران ف�سحك��ت ب��كّل ح��ّب 
وقالت: »�س��ّيدي اأنا اأقا�س��مه حيات��ي، دمي ودموعي 

فكيف ل اأقا�سمه بع�س الّدنانري والعّقارات«.
كانا ي�س��تغالن يف نف���س امل�سلحة وي�س��ركان يف 

املطام��ح والأح��الم وكان تتّدخ��ر وت�س��ري وت�سيف 
ا�س��مه يف �س��هادات امللكّية دون اأن يدفع معها �س��لتا 
واحدا وكانت تعّزي نف�س��ها معتربة اأّن للّرجال عّدة 
م�ساري��ف نح��ن الّن�س��اء ل ندركه��ا، خرج��ت ذات 
�سي��ف مع اإحدى �سديقاتها وتعّجبت من ا�س��رائها 
لعط��ر باري�س��ّي فذل��ك �سرب م��ن �س��روب الّتبذير 
وكان��ت  اأه��ّم  امل�س��رك  الّزوج��ّي  الّدخ��ار  فدف��ر 
�سديقته��ا تبت�س��م يف خب��ث وه��ي تل��ّح عليه��ا حّت��ى 
ت�س��ري حذاًء جديدا، فرف�ست معت��ربة اأّنه ما زال 

�ساحلا ومل يتمّزق بعد.
ته  دخل��ت متثاقلة اإىل مكتبها بعد يوم �س��اّق ق�سّ
باحث��ة ع��ن هدّي��ة مي��الد تنا�س��ب حبيبها، �س��معت 
�سوته وا�سحا وهو يتحّدث عن الأحالم والآمال عن 

احلّب والهيام.
راأت��ه  روحه��ا  تيّب�س��ت  الب��اب  فت��ح  ت�س��تطع  مل 
يداع��ب خ�س��الت �س��عرها وكان��ت رائح��ة العط��ر 
الباري�س��ّي تخرق قلبها املفّتت طلبت الّطالق ندبت 
حّظه��ا وكان ي�س��خر م��ن التجائه��ا اإىل زميالتهم��ا 
فق��د اّتفق اجلميع اأّنه��ا مذنبة فقد اأ�سبحت حتاكي 
العجائ��ز وم��ن حّقه اأن يجّدد حياته مع من تنا�س��به 
ب��ل وح�سرن حفلة زواجه بكّل اأناقتهّن واأّما القانون 
فقد اأعطاه ن�سف ما ملكا من عّقار األي�ست هي من 

طلبت ذلك؟
ه��ي �س��ور مرعب��ة ع��ن واق��ع نح��ن بغبائن��ا ق��د 

ن�ساهم يف قلب القيم فيه.
مِلَ ل نلت��زم بالعط��اء والإيث��ار لكن دون امل�سا���س 
باأرواحن��ا ودون الّتع��ّدي عل��ى ذواتنا نع��م نقبل على 
احلي��اة بتف��اوؤل ولك��ن ول نن�س��ى غ��در الأّي��ام ف��كّل 
الّث��واين اّلت��ي تنفل��ت مّنا عمر يتناق�س من �س��ريط 
حيواتن��ا اّلت��ي ل يج��ب اأن يحّطمها الآخ��ر بتفوي�س 

مّنا.
فلنتذّكر دائما اأّن الأمور دائما اإىل انقالب.

أ.عربيّة القضقاضي

 كاتبة من تون�س

بدمي ودموعي
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األزيـــاء

ه��ل اأنت مت�س��وقة ملعرفة اأجم��ل األوان املو�سة خلريف و�س��تاء 2021 

� 2022 الت��ي �س��نعر�سها ه��ذا الع��ام؟ نظرًا لإق��راب الأ�س��هر الباردة، 

ب��دءًا من عرو�س الأزياء التمهيدي��ة اإىل كتالوجات العالمات التجارية 

والتجاري��ة املنخف�سة التكلف��ة، تبداأ لوحة األوان ناب�س��ة باحلياة للغاية 
لهذا املو�سم يف التبلور.

دعونا نكت�سف معا!

األوان املو�سة خريف �ستاء 2021 � 2022

�س��يكون مو�سم الربد انفجارًا ل�سربات الفر�ساة الطبيعية بالتناوب 

مع مل�س��ات البا�س��تيل الناب�سة باحلياة، ولكن �ستكون هناك ظالل اأكرث 

ب��رودة، وتع��ري متط��ور، ودرج��ات حم��راء جذاب��ة. لذلك دعون��ا نلقي 

نظ��رة عل��ى األ��وان املو�سة لع��ام 2022 التي جن��رب بها تركيب��ات األوان 

ا  املو�سة اجلديدة يف خطوات قليلة اأي�سً

الفو�سيا الرائع

واح��دة م��ن األ��وان املو�س��ة الأك��رث حيوي��ة والأنوث��ة ل�س��تاء 2021، 

Pantone Fuchsia Fe- الفو�س��يا الت��ي �س��نعر�سها مت تعريفها من جه��ة
 

dora وهو اللون الوردي اجلريء الذي ي�سع جانبًا لهجات الفلور�س��نت 

ليتحول نحو البنف�سجي. اإنه ظل كثيف مينح ب�سكل خا�س للن�ساء ذوات 

الب�س��رة الب��اردة، باألوان طبيعية فاحتة وتناق�س��ات قوية، يف الواقع هو 

ج��زء م��ن لوحة ال�س��تاء امل�س��رقة. نظ��ًرا لكونه ظ��اًل مفعًم��ا باحليوية، 

ف��اإن العدي��د من العالم��ات التجارية تقدمه فقط للمالب���س اخلارجية 

والإك�س�س��وارات، م��ن ال�س��رات اجلميل��ة اإىل معاطف �س��تعطي اأف�سل 

ما لديها مع الف�س��اتني ال�س��وداء والإك�س�س��وارات، على �سبيل املثال زوج 

جميل من الأحذية املتناق�سة.
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اإعداد: الق�سم الإجتماعي
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املوحد،  لليمن  الوطنية  الرموز  احد  العيني  حم�سن  ال�ستاذ  الدنيا  هذه  غادر 
وال�ستاذ العيني احد املثقفني اليمنيني البارزين، بل من موؤ�س�سي اليمن احلديث 
االفرن�سية،  اللغة  واتقن  بريوت  يف  والثانوية  العدادية  در�س  العيني  الثورة،  بعد 
انتمى اىل حزب البعث يف اخلم�سينات وظل متم�سكا مببادئه حتى النهاية، عملت 
مع ال�سفري العيني يف باري�س حيث عينني بعد عملي يف اليون�سكو ملحقة �سحفية 
توىل  احلمدي،  ابراهيم  الرئي�س  فرة  يف  ذلك  كان  اليمنية.  اجلمهورية  ل�سفارة 
كافة  عليه  تتفق  رجال  كان  مرات،  خم�س  اليمنية  الوحدة  قبل  الوزارة  رئا�سة 
الأطراف، تزوج من عزيزة ابو اللحوم اخت زعيم قبائل باكيل املعروفة باإجتاهها 
مو�سعا  لقاء  ونظم  بيته  اىل  دعاين  وا�سنطن،  يف  كان  له  من�سب  اآخر  القومي، 
لل�سفراء العرب وزوجاتهم، وبع�س العاملني معهم حيث قمت بتقدمي حما�سرة عن 

كتابي )ال�سبح الدامي يف عدن(.   
التي  البيوت  اأحد  العيني  العيني �سداقة متينة حيث كان بيت  باأ�سرة  جمعتني 
الدكتور حممد  ازورها يف �سنعاء اىل جانب بيت الرياين وزير اخلارجية، وبيت 
�سعيد العطار الذي كان من كتاب املجلة الفرن�سية التي كنت مديرة لها )افريقيا 
من  واحد  معي  يح�سر  ان  لبد  كان  الرئي�س  بيت  اىل  ادعى  كنت  عندما  اأ�سيا(. 
هوؤلء الثالثة. اثناء رئا�سة الوزارة كان ال�ستاذ حم�سن العيني رجال يتوافق عليه 
و�سام  حم�سن  ال�ستاذ  قلدين  �سالح،  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  من  بطلب  اجلميع. 
الوحدة اليمنية ملواقفي من اجل امتام الوحدة كان له ف�سل ترجمة كتاب للدكتورة   

الفرن�سية كلودي فايان )كنت طبيبة يف اليمن(.
وقد ك�سف الكتاب حالة البوؤ�س والتخلف التي كان يعي�سها اليمن قبل الثورة زمن 

المامة، بل كان احد ما جاء فيه احد عوامل الثورة. 
�سطري  بني  الخرية  احلرب  خالل  متاأملا  يعي�س  العيني  حم�سن  كان  بالتاأكيد 
اليمن، وهو يرى احالمه وما عا�س من اجله يحرق، واليمن اليوم يف حالة حرب 

�ساعقة با�سم الطائفية التي حاربها كثريا. 
العائلة  وبقية  هيثم  ابنه  واىل  الفا�سلة  زوجته  اللحوم  ابو  لعزيرة  اأتوجه 
اهم  من  �سخ�سية  العربية  والمة  اليمن  يفتقد  برحيله  بالتعزية،  اللحوم  اآل  من 

ال�سخ�سيات الوطنية والقومية.

 أ. حميدة نعنع

محسن العيني كما عرفته

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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