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إنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــــــــعـــــــــــراق ومــــشــــهــــد 
ديـــــــمـــــــومـــــــة الــــــــــــــــــردي الــــــحــــــضــــــاري

الجزائرـــــ فرنسا: 
االقتصادية واالستحقاقات  السياسي  التطرف 

تـــكـــريـــم الـــمـــبـــدعـــن الـــعـــرب 
بــــــــــــــن بــــــــــــــاريــــــــــــــس وعـــــــــمـــــــــان

االضطرابات النفسية 
والجريمة

الفتاة العربية 
عروس النيل

عاطف أبو سيف:
هــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاك حـــــــــــــــــــــــــــــــرب عــــــــلــــــــى 
ــيــــي ــلــــســــطــ ــفــ الــــــمــــــحــــــتــــــوى الــ

ــر الـــفـــســـاد الــســيــاســي والــمــالــي  أثــ
العراق تحطيم  في  واالجتماعي 

ــــل خــــضــــر: الـــــــــــوزارة والـــنـــقـــابـــة  أمــ
ســبــب تــدهــور االغــنــيــة الــعــراقــيــة

أين؟ لبنان الى  الخطر...  التدهور  بعد 
الـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــووي الـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــف  و  خـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي  خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــفــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــضــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــات الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب 
الــــعــــســــكــــري اإلنـــــــــقـــــــــاب  و  الــــــــســــــــودانــــــــي 

مـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــضــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــات الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب 
الــــعــــســــكــــري اإلنـــــــــقـــــــــاب  و  الــــــــســــــــودانــــــــي 





�سهد الوطن العربي يف االأخرية اأحداثًا خطرية يف عدة دول عربية باالو�ساع ال�سيا�سية 
لبنان.  يف  يجري  وما  ال�سودان  يف  جرى  ما  خطورة  اكرثها  ولكن  واالأمنية،  واالقت�سادية 
املكون  الربهان �سد  الفريق  به  قام  الذي  الع�سكري  باالإنقالب  العامل  ال�سودان فوجئ  يف 
املدين يف املجل�س ال�سيادي واحلكومة ال�سودانية وقوى احلرية والتغيري، قام اإثرها باإعتقال 
رئي�س احلكومة والعديد من الوزراء والقيادات ال�سيا�سية والوطنية واأع�ساء جلنه التمكني 
والنا�سطني ال�سيا�سيني، وتعليق جمل�س ال�سيادة واإعالن حالة الطوارئ. هذا االنقالب يبدو 
جليا ان هناك جهات خارجية تقف خلفه، ولكنه جوبه برف�س من ال�سارع ال�سوداين والقوى 
ال�سيا�سية ال�سودانية، كما رف�سه ال�سفراء واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي ال�سودانيني الذين 

ا�سدروا بيانا رف�سوا به االنقالب وكافة االإجراءات التي قام بها االنقالبيني. 
وحلفائه،  اهلل  حزب  نفوذ  وتو�سع  البلد  هذا  داخل  االيراين  التغول  فاإن  لبنان  يف  اما 
النور  راأت  اأن  ما  التي  عناء،  بعد  اللبنانية  احلكومة  ت�سكيل  مت  فقد  يطاق،  ال  بات  الذي 
حلول  اي  ايجاد  عدم  ظل  يف  االأمور  وتراكمت  ال�سطح،  على  تطفو  اخلالفات  بداأت  حتى 
االإعالم  وزير  ت�سريحات  واأتت  واملعي�سية،  واحلياتية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  لالأزمات 
العربية  اململكة  به  اأدان  معه  لقاء  خالل  وطهران  دم�سق  نظامي  على  املح�سوب  اللبناين 
بغ�سب  جوبهت  حتى  احلوثيني،  والعمالء  وايران  ال�سوري  النظام  عن  ودافع  ال�سعودية، 
والطلب  لبنان،  من  �سفرائها  ب�سحب  اخلليجية  والدول  ال�سعودية  وبداأت  وطبيعي،  كبري 
بوقف  اقت�سادية،  قرارات  ال�سعودية  واإتخذت  اأرا�سيهم،  مغادرة  اللبنانيني  ال�سفراء  من 
ا�سعار  ارتفاع جنوين يف  ادى اىل  ما  والرتانزيت، وهذا  لبنان  اال�سترياد من  كل عمليات 
�سرف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية. وهنا يربز ال�سوؤال الوا�سح: مل�سلحة من يتم العمل 
على ف�سل لبنان عن حميطه العربي؟ بالطبع م�سلحة ايرانية وا�سحة ال تقبل الرتدد وال 

ال�سك، وينفذها عمالئها عالنية. 
موقفنا  نحدد  ان  ابدا  ال  ولبنان  ال�سودان  يف  اخلطريين  املنعطفني  هذين  يف  اإذن، 
ال�سعب  ون�ساند  ال�سودان  يف  الع�سكري  االنقالب  �سد  وا�سح  ب�سكل  نقف  نحن  بو�سوح. 
ال�سوداين ومطالبه باحلرية والدميقراطية والعي�س الكرمي. ويف لبنان نقف مع كافة القوى 
الوطنية التي ترف�س امل�سروع العدواين االيراين يف لبنان، علينا جميعا العمل على مواجهة 
العربية،  الدول  بلدًا عربيًا وع�سوًا يف جامعة  لبنان  لبنان، الأن  امل�سروع ال�سفوي يف  هذا 
وخا�سة  هيمنة  اي  نرف�س  كما  الداخلية،  �سوؤوننا  يف  دويل  او  اقليمي  تدخل  اي  ونرف�س 

ال�سهيونية وال�سفوية. 
يف اإنتظار امل�ستجدات نعتقد ان االأمور يف ظل الو�سع العربي احلايل املوؤ�سف قد يتجه 
الوطني �سحيح  واملوقف  يتحلى اجلميع باحلكمة  ان  ونتمنى  اىل منحنيات اكرث خطورة. 
يف  غادرة  �سفوية  اأو  ال�سودان  يف  ع�سكرية  انقالبيه  كانت  �سواء  املمار�سات  هذه  برف�س 

لبنان.

أ. علي المرعبي

لبنان والسودان الى أين؟
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 نا�شر و رئي�س التحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

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

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

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

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

 امل�شرف على الق�شم الجتماعي 
عروبة رحيم

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي

جملة عربية �صاملة ت�صدر من باري�س

26, rue des Rigoles 75020 Paris / France
Port: 06 25 23 17 75 - 07 53 22 99 53
e-mail: koulalarab.paris@gmail.com 

www.koul-alarab.com
SARL: KOUL ALARAB - Siret: 899 008 080 

00017 - CJ. 5499 - APE 58.14Z - capital 10.000 € 
INPI: 4464381 et: 20 4 687 031

ISSN: 2677-349X

 مكتب لبنان  مايز االدهمي  مكتب م�سر  هويدا عبد الوهاب   مكتب االردن  غادة حاليقة  مكتب ال�سودان  معت�سم الزاكي
  مكتب فل�سطني  وفاء ر�سيد  مكتب تون�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

ــــي  ــــامــ وفـــــــــــد اعــ
عــــربــــي تــضــامــي 
فــــــــــــــــــــي زيــــــــــــــــــــــــــارة 
لـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــفـــــــــــــــــــارة 
الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان 
بـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــس

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

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

االأم��ريك��ي  امل��ب��ع��وث  فيلتمان  وج���ود  ظ��ل  يف 
اجلي�س  نفذ  ال�سودان،  يف  االإفريقي  القرن  اإىل 
ال�����س��وداين االإث���ن���ني 25 ت�����س��ري��ن اأول/اأك���ت���وب���ر 
ا  ع�سكريًّ انقالًبا  ال��ربه��ان  الفتاح  عبد  بقيادة 
رئي�س  مقدمتهم  ويف  ال�سيا�سيني  ب�سركائه  اأطاح 
من  ع��دًدا  واعتقل  ح��م��دوك،  عبداهلل  احلكومة 
وال���وزراء،  ال�سيادة  جمل�سي  وح��ل  ال�سيا�سيني، 
واأعلن حالة الطوارئ، وجتميد بع�س بنود الوثيقة 
قيادة  ت�سليم  على  الطريق  لقطع  الد�ستورية 
ال�سلطة ال�سيادية ل�سخ�سية مدنية تختارها قوى 

اإعالن احلرية والتغيري.

بـــــــعـــــــد الــــــــقــــــــرار 
الــــــــســــــــعــــــــودي 
والـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي: 
لبنان الى أين؟

الـــــــــــــــــســـــــــــــــــودان وانـــــــــــــــقـــــــــــــــاب خـــــــــــــــــــــارج الـــــــســـــــيـــــــاق



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

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

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
14

ــــة  ــــاولـ ــــحـ ــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة ومـ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ االنــ
تكريس الوجود االيراني في العراق 16

الجزائر أمام خطوة إصالح أخرى بانتخابات محلية مسبقة
هــــــــــــــــل ســــــــيــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي عـــــــــــهـــــــــــد الـــــــــتـــــــــســـــــــيـــــــــر الـــــــــــــســـــــــــــيء؟ 18

أثـــــــــــــــــــر الـــــــــــفـــــــــــســـــــــــاد الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي والــــــــــمــــــــــالــــــــــي 
واالجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي فـــــــــــــي تـــــــحـــــــطـــــــيـــــــم الـــــــــــعـــــــــــراق
ــنـــــووي ــ ــنــــي والــــمــــلــــف الـ ــامــ ــيـــفـــة خــ ــلـ خـ
مـــــن الــــصــــفــــويــــة إلـــــــى الـــصـــهـــيـــونـــيـــة
مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن تــــــــــضــــــــــحــــــــــيــــــــــات الــــــــشــــــــعــــــــب 
ــقــــاب الــعــســكــري  الــــســــودانــــي و اإلنــ

إنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــابـــــــــــــات الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراق ومــــــــشــــــــهــــــــد 
ديــــــــــــــمــــــــــــــومــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــردي الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــاري

الجزائرــــ فرنسا: 
الــتــطــرف الــســيــاســي واالســتــحــقــاقــات االقــتــصــاديــة

عــــــمــــــلــــــُت عــــــلــــــى ٕاعـــــــــــداد)مـــــــــــوســـــــــــوعـــــــــــه اعـــــــــام 
ــــم كـــــــل ٔاســــــــمــــــــاء الــــمــــٔولــــفــــن  ــــضـ الــــــيــــــمــــــن(الــــــي تـ
الــــــيــــــمــــــن. فــــــــــي  الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء  و  ــــن  ــفــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ الــ و 

الدكتور عبد الولي الشمري:

ــيــــي  ــلــــســــطــ هــــــــنــــــــاك حــــــــــــرب عــــــلــــــى الــــــمــــــحــــــتــــــوى الــــفــ
ــــوي الــــمــــضــــاد ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــبـ ــ وهـــــــنـــــــاك تــــعــــمــــد فـــــــي تـ

عاطف أبو سيف:



 9 يف  للعراق  االمريكي  االح��ت��الل  عن  نتج 
ني�سان 2003، عمليات ممنهجة لتحطيم اأركان 
التنفيذية  اجهزتها  وتعطيل  العراقية  الدولة 
وفر�س نظام طائفي وعرقي مرتبط بفلك قوى 
دولية واقليمية ادخلت البالد يف اأتون �سراعات 
ادت  عنيفة،  وا�سكال  خطرية  وازم��ات  داخلية 
اىل انهيار الن�سيج االجتماعي الوطني، وفقدان 
االم���ن وال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي وع���دم اال���س��ت��ق��رار 
يف  الف�ساد  تف�سى  اليوم.  هذا  حتى  ال�سيا�سي 
املتعاقبة،  احلكومات  ظل  ويف  االحتالل  ف��رتة 
مرده تورط افراد مقربني من �سلطة االحتالل 
ومن م�سوؤولني يف الوزارات، وظهور منط ابرام 
مليار   )8،8( ب��ددت  وع�سكرية  جتارية  عقود 
دوالر خالل حكم برمير وا�ستيالء �سلطته على 
العراق  تنمية  �سندوق  من  دوالر  مليار   )20(

ب�سرقة علنية حتت م�سوغ اعادة االعمار.
نظام  تطبيق  خالل  برز  ال�سيا�سي  الف�ساد   
ال����وزارات،  وتق�سيم  ال�سيا�سية  املحا�س�سة 
على  �سيا�سية  ج��م��اع��ات  ب�سيطرة  وت�����س��ب��ب 
والر�ساوى  العام  امل��ال  واإ�ستخدام  ال���وزارات، 
مقاوالت  عقود  يف  حما�سبة  وال  تدقيق  ب��دون 
وهمية و�سلت قيمتها اىل  مليارات الدوالرات، 
اأنفقت يف م�ساريع مل تنفذ كاملة واحتلت وزارة 
ك�سف  بعد  الف�ساد  يف  الثانية  املرتبة  ال��دف��اع 
من  الوهمية  اال�سلحة  ���س��راء  ع��ق��ود  ف�سائح 
رو�سيا عام  2006، واجهزة حماية امنية وهمية 
لوزارة الداخلية، ت�سلمت هيئة النزاهة بالغات 
باأدلة  املتهمني  عدد  بلغ  الق�ساء،  على  عر�ست 

السياسة

ثبوتية )247( منهم بدرجة وزير ومدير عام، 
دوالر،  مليار   )697( امل�سروقة  املبالغ  ق��درت 
ا�ستعادت النزاهة ق�سم منه والباقي �سجل �سد 
جمهول، كذلك �سرقة )850( مليار دوالر متهم 
عن  املالكي  ن��وري  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  بها 
ومعدات  ا�سلحة  و���س��راء  م��ايل  تالعب  ق�سايا 

حكومية قيدت يف جمل�س النواب.
خالل  ف��االأم��ور  العامة،  باملالية  يتعلق  م��ا 
�سلطة االحتالل كانت م�سوؤولة عن فقدان )9( 
مليار دوالر من اأموال النفط العراقية، وح�سب 
�ستيوارت   ( العام  املفت�س  مكتب  ت�سريحات 
�سكل  على  �سرفت  اإنها  حينها  اأعلن  ب���راون( 
عمليات  عن  ف�سال  ت�سغيلية،  ونفقات  روات��ب 
تهريب  وبعمليات  ع���دادات  ب��دون  النفط  بيع 
 )400-800( بني  ما  خ�سائرها  تقدر  داخلي  
منظمة  تقرير  يف  وج��اء  �سهريا،  دوالر  مليون 
ال�سفافية الدولية ن�سر على موقعها االلكرتوين، 
اخلداع  وا�ساليب  ال�سخمة  االختال�س  عمليات 
وغ�سيل االموال وتهريب النفط والبريوقراطية 
ال�سيا�سي مت  املنت�سرة يف البالد واذكاء العنف 
مليار   )540( باإختفاء  ف�ساد  اكربعملية  ك�سف 
الفرتة   خالل  النفط  عائدات  اي��داع  من  دوالر 

.2006-2012

الف�ساد  ظهر  االأعمار،  عقود  م�ستوى  وعلى 
املحلية  ال�سركات  مع  العقود  اإب��رام  خالل  من 
عام  بعد  العراق  اأعمار  يف  امل�ساركة  واالأجنبية 
�سركات حمددة  اإىل  االمتيازات  2011، منحت 
احلكومة،  يف  امل�سوؤولني  اىل  بوالئها  ومعروفة 
وهذه ال�سركات ت�سم جمموعة من ال�سناعيني 
ميكن  الذين  ال�سيا�سي  والنفوذ  اخل��ربة  ذوي 
بهام�س  تعمل  بل  م�ساريعهم،  و�سمان  حماية 
ربح ومنح العقود عن طريق الو�سطاء ل�سركات 
اأخرى و�سما�سرة، ويتم ذلك بحماية وم�ساعدة 
ي�ساف  م�سوؤولني.  اىل  تابعة  م�سلحة  ف�سائل 
اىل ذلك جرائم نهب امل�سارف وتدمري البنية 
العراق  خ�سائر  تقدر  اإذ  العراقية،  التحتية 
واحل���روب  االح��ت��الل  م��ن  االول  العقد  خ��الل 
الطائفية الداخلية عام 2010 وحتى عام 2016 
تقرير  وح�سب  دوالر.  مليار   )550( من  الأك��رث 
)جاك باوت( مدير مكتب التحقيق النووي يف 

العراق التابع للوكالة الدولية، »اإن اأكرث من 10 
ال�سور  من  بالكامل  اختفت  وجممعات  مباين 

امللتقطة«.
ومنذ ت�سكيل احلكومات العراقية وحتى عام 
2010، ا�ستمرت حاالت الف�ساد املايل واالإداري 
اأهدرت  اأكرث �سوءا،  يف العراق، واأ�سبح الو�سع 
قدره  مبلغا   2004 عام  العراقية  الدفاع  وزارة 
)2.3( مليار دوالر على عقود الت�سليح وجتهيز 
بخ�سو�س  تقارير  واأ�سارت  الع�سكرية،  املعدات 
عقد  ح��ول  ���س��را  العراقية  احل��ك��وم��ة  ت��ف��او���س 
بقيمة   ،2007 عام  اأيلول  يف  �سربيا  مع  للت�سلح 
الوهمية  العقود  اي�سا  دوالر.  مليون   )833(
للمروحيات  الغيار  قطع  ح��ول  ال��دف��اع  ل���وزارة 
وال���ط���ائ���رات وق���ط���ع غ���ي���ار مل���داف���ع ال���ه���اون 

أثــــــــــــــر الــــــــفــــــــســــــــاد الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والـــــــمـــــــالـــــــي 
ــــم الــــــــعــــــــراق ــيـ ــ ــــطـ ــحـ ــ واالجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي فـــــــــي تـ

د. خليل مراد
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والر�سا�سات اإ�سافة اإىل جتهيزات اأخرى، تبني 
اإن التجهيزات املباعة ذات نوعية �سيئة اأو اأنها 
ومت  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  مهمات  م��ع  تتنا�سب  ال 
اإهدار مبلغ من املال قدره )7( مليار وت�سببت 
يف الهدر املايل الناجت من عقود تدريب القوات 
ف�سل  حكومي  اأمريكي  تقرير  وك�سف  االأمنية، 



    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

وزارة اخلارجية االأمريكية يف حتديد م�سري مبلغ ي�سل اإىل 1.2 مليار دوالر 
رئي�س مفو�سية  تقرير  اي�سا   .2014 العراقية عام  ال�سرطة  لتدريب عنا�سر 
النزاهة العراقية عام 2018 يف املوؤمتر ال�سحفي، ذكر اإن جمموع ما مت هدره 
نتيجة الف�ساد االإداري يف العراق خالل العقد الثاين بلغ )125( مليار دوالر.

 )7( ب�  قدرت  والتي  الكهرباء  وزارة  اأبرمتها  التي  العقود  فاإن  وباملقابل 
للعراقيني،  الكهربائية  الطاقة  توؤمن  اإن  املمكن  من  كان  والتي  دوالر،  مليار 
وتبني اإن هذه العقود تتعلق مبولدات وقطع غيار ا�سرتاها العراق وكانت غري 
هي  امل�سدرة  الدولة  كالم  ح�سب  الكهرباء  وزارة  ان  كما  للخدمة،  �ساحلة 
تتحمل  ال  امل�سدرة  الدولة  وان  بالتحديد،  املولدات  هذه  على  تعاقدت  التي 
امل�سوؤولية اأو التق�سري. وبهذا اأ�سبح الف�ساد م�سدرا لتمويل وتغذية امل�سالح 
احلزبية والفئوية، واأهم املخاطر التي تهدد االقت�ساد العراقي، فان الف�ساد 
ي�سبح  اأن  من  وبدال  احليوي  القطاع  هذا  يف  مرتكز  اأ�سبح  واالإداري  املايل 
النفط االأ�سا�س لتطوير االقت�ساد العراقي وتنمية املجتمع، �سار النفط مادة 
للتناف�س وال�سراع بني احزاب ال�سلطة احلاكمة، كان له نتائجه الوخيمة على 

الدولة واملجتمع العراقي ومنها:
حتديًا  الف�ساد  ميثل  واملوؤ�س�سات:  واالإدارة  ال�سيا�سة  على  التاأثريات   1-
الفر�س خللق  يقو�س  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  فهو  التنمية،  وجه  خطريًا يف 
اال�ستقرار، والف�ساد يف االنتخابات والهيئات الت�سريعية ي�سوه التمثيل النيابي 
القانون  �سيادة  يعر�س  الق�سائي  والف�ساد  ال�سيا�سي،  القرار  يف عملية �سنع 
للخطر والف�ساد يف االإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غري العادل للخدمات 
ومب��ع��ن��ى اأو����س���ع ي��ن��خ��ر ال��ف�����س��اد يف ال��ق��درة 

املوؤ�س�ساتية للدولة.
اأ�سباب  اأح��د  هو  الوظيفي  الت�سخم   2-
قيام  خ��الل  م��ن  واالإداري،  امل���ايل  الف�ساد 
بتوظيف  ن��ف��وذه��م  ب��اإ���س��ت��خ��دام  امل��ت��ن��ف��ذي��ن 
احلاجة  ب��دون  املوظفني  م��ن  كبرية  اأع���دادا 
العتبارات  اأو  ر�ساوى  مقابل  خدماتهم،  اإىل 
يف  مهمة  اأم��اك��ن  يف  وو���س��ع��ه��م  �سخ�سية، 
االأداء  ت���ردي  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  وه��و  ال���دوائ���ر، 
اجل��وان��ب  على  النفقات  وزي����ادة  احل��ك��وم��ي 

الت�سغيلة.
تقوي�س  اإىل  ك��ذل��ك  ال��ف�����س��اد  ي����وؤدي   3-
ح��دوث  يف  لت�سببه  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ت�����س��وه��ات وح����االت ع��ج��ز ���س��خ��م��ة، وي����وؤدي 
كلفة  زي��ادة  اإىل  اخلا�س  القطاع  يف  انت�ساره 
امل�سروعة  املدفوعات غري  �سعر  وزيادة  العمل 
وكذلك الزدياد النفقات االإدارية الناجمة عنه 

وهو ما ينعك�س على زيادة الفقر والبطالة.
-4 يوؤدي الف�ساد اإىل منو فئة متنفذة وثرية 
يف املجتمع، واإىل زيادة من ن�سبة املهم�سني �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا، 

ويوؤدي اإىل هجرة الكفاءات الوطنية  اىل اخلارج .

اللبنانيون 
وطائر 

الفينيق!

رئيس تحرير جريدة اإلنشاء ـ طرابلس لبنان

كل �سعب من ال�سعوب، ن�ساأ وترعرع على اأ�سطورة ما..
فكانت »العنقاء« للعرب، و«ال�سيمورغ« للفر�س، و«غارودا« 
لليابانيني،  و«ه����و-اأو«  لل�سينيني،  و«ف��ن��غ-ه��وان��غ«  للهنود، 
لهم  فكان  اللبنانيون  اأم��ا  ل���الأت���راك...  االأغ���رب«  و«ال��ذئ��ب 
اأ�سطورة  اأ�سطورة »طائر الفينيق« املنبعث من الرماد، وهي 

ذات مغزى �سيا�سي يتداولها كل لبناين له بع�س االأمل.
يقال ان طائر الفينيق كان ي�سكن اجلنة، وانه حني نزل 
اىل االأر�س، مر فوق لبنان فجذبته رائحة البخور ال�سنوبري 
اأرز، ولكن  املنبعثة من جبالنا فبنى ع�سه على اعلى �سجرة 
معه  الفينيق  واحرتق  الع�س،  واأح��رق  اأجفله  ال�سم�س  �سروق 
الرماد،  اأن بي�سة خرجت من حتت  اإال  اإىل رم��اد...  وحتول 
ولد  كلما  وه��ك��ذا  ح��ي��ا«..  الفينيق  ع��اد  الثالث  يومها  ويف 
رماده  من  ليولد  يحرتق  اجلديد،  موته  زمن  واأتى  الفينيق، 

طائر فينيق جديد!؟
انف�سهم،  اإىل  اللبنانيني  الفينيق تعني نظرة  اأ�سطورة  اأن 
هذه  اللبنانية،  والعبقرية  والتمايز  بالفرادة  املوؤمنني  نظرة 
العبقرية التي مل تنتج حتى اليوم �سوى »الفالفل واحلم�س 

والتبولة«!! 
فاإن  واجلماعة،  ال�سعب  على  االأ�ساطري  كل  تركز  وفيما 
او  لل�سعب  وال ذكر  الفرد  على  تركز  الفينيق  اأ�سطورة طائر 

اجلماعة!!
البقاء  �سوى  لهم  ه��دف  ال  ال��ي��وم  اللبنانيني  معظم  اإن 
املهم  ب��االأم��ر  كبري  جمتمع  او  دول��ة  بناء  ع��اد  وم��ا  اأح��ي��اء، 
لديهم!.. فاللبناين ينبعث من الرماد كطائر الفينيق.. نحن 
نخرج من رماد احلريق امللتهب على اأر�سنا، ونعود للعي�س يف 
ناره املندلعة من جديد بانتظار »املخل�س« الذي قد ال ياأتي!؟

ا�سم:  الفينيق«  »طائر  على  يطلقون  النف�س  علماء  بع�س 
احللم او التغيري!؟

أ. مايز األدهمي

من زاويتي
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السياسة

ــــف الــــــنــــــووي ــلــ ــ ــمــ ــ ــيــــفــــة خـــــامـــــنـــــي والــ ــلــ خــ
السياسة

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

يف 17 يف ت�سرين االول املا�سي او�سح املتحدث 
باإ�سم وزارة اخلارجية، �سعيد خطيب زاده، تعقيبا 
على انباء اعادة احلياة للحوار حول امللف النووي 
نائب وزير  اأن احلديث يدور عن زيارة  االيراين، 
واأن  بروك�سل،  اإىل  كني،  باقري  علي  اخلارجية، 
هذه الزيارة تاأتي فقط الإ�ستكمال امل�ساورات التي 
االأوروب���ي  االحت���اد  مفاو�س  م��ع  م��وؤخ��را  انطلقت 
انريكي  االإ�سباين  النووي،  طهران  مبلف  املكلف 
زي��ارة هذا  االتفاق عليه خالل  ملا مت  وفقا  م��ورا، 
امل�سوؤول اإىل طهران قبل فرتة، وانطلقت املباحثات 
وعودة  النووي  االتفاق  ا�ستئناف  اإمكانية  ب�ساأن 
املا�سي،  اأبريل  اإليه يف فيينا يف  الواليات املتحدة 
االنتخابات  ب�سبب  املا�سي  متوز  يف  تعليقها  ومت 

الرئا�سية يف اإيران.
امريكا وراء الربنامج النووي

النا�س ال يعلمون ان امريكا هي من  كثري من 
عقود،  �سبعة  قبل  النووي،  اإي��ران  برنامج  اأن�ساأت 
خطاب  اأيزنهاور  دي  دواي��ت  الرئي�س  األقى  حني 
الذرة من اأجل ال�سالم يف اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة يف عام 1953، وكجزء من هذا الربنامج، 
�ساعدت الواليات املتحدة اإيران ودول اأخرى )كان 
واإيران،  وباك�ستان  والهند  »اإ�سرائيل«  امل�ستفيدون 
بهلوي(  ر�سا  ال�ساه  اآن���ذاك  يحكمها  ك��ان  التي 
اأ�سا�س  على  مدنية  نووية  تكنولوجيا  تطوير  على 
االعتقاد باأن هذا من �ساأنه اأن مينعهم من ال�سعي 
للح�سول على اأ�سلحة نووية. يف عام 1957، زودت 
الواليات املتحدة اإيران باأول مفاعل نووي، بقدرة 
5 ميغاواط ما زال يعمل يف طهران، كما زودتهم 
ال�ساه مبالغ  املفاعل ودفعت حكومة  لهذا  بالوقود 
لاللتحاق  االإي��ران��ي��ني  ال��ط��الب  لع�سرات  كبرية 
ودرا���س��ة  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  مبعهد 
ويف  ال�سبعينيات،  منت�سف  يف  النووية  الهند�سة 
حلظة  هناك  كانت  )ال�سبعينيات(  الفرتة  تلك 
رمبا  اأن��ه��م  االأمريكيون  امل�سوؤولون  فيها  اعتقد 
اإي��ران  ت�سبح  اأن  يخ�سون  كانوا  خطاأ،  يرتكبون 
اأ�سلحة  المتالك  ت�سعى  التي  ال��دول  من  واح��دة 
»اإنه ما مل يكن  ال�سهري:  ال�ساه  نووية، حينها قال 
الدرجة  من  كدولة  تعامل  ال  اإي���ران  اأن  وا�سًحا 
الثانية، فاإنه �سيبحث عن بائعني بديلني ولن يعمل 
مع ال�سركات االأمريكية للح�سول على التكنولوجيا 
نووية  حمطات  اإي���ران  ا�سرتت  الإي���ران«.  النووية 
اإي��ران  برنامج  كان  وفرن�سا.  الغربية  اأملانيا  من 
مع  اإي��ران  �سراع  يلخ�س  ال�ساه  عهد  يف  النووي 
وتعر�س  نحوها،  البالد  مل�سرية  ورم��زا  احلداثة، 
اأن�ساره عندما عاد  اآية اهلل اخلميني لهجوم من 

بال�ساه،  اأطاحت  التي   1979 ث��ورة  يف  املنفى  من 
ال��ن��ووي  اإي����ران  ب��رن��ام��ج  يف  اخلميني  راأى  ح��ني 
يف  م�سلحة  لديه  يكن  ومل  الغربي  للنفوذ  كرمز 
م�سطلح  ك��ان   � البداية  يف  االأق��ل  على   � متابعته 
»�سموم الغرب« م�سطلًحا ابتكرته اإيران اخلميني 
الغربي اخلبيث  النفوذ  اإىل  لالإ�سارة  وا�ستخدمته 
الذي كان يجب رف�سه، )ورمبا كانت تلك اخل�سية 
والعدو  وبريطانيا  امريكا  لرغبة  ان�سياعه  وعدم 
باأزاحة  �سببا  العراق  �سد  حرب  ب�سن  ال�سهيوين 
على  احل��رب  ل�سن  ودفعه  خميني  وجلب  ال�ساه، 
اخلميني  ق��ال   .)1980 اي��ل��ول  ب��داي��ة  يف  ال��ع��راق 
املكتملة  غري  النووية  الطاقة  حمطات  »اإن  حينها 
لتخزين  ك�سوامع  ت�ستخدم  اأن  يجب  بو�سهر  يف 
باإعتبارها  عنها  التخلي  »مت  النهاية،  يف  القمح«. 
ا غربًيا مكلًفا على دولة غنية بالنفط« ا�ستمر  فر�سً
الوقت،  ذلك  يف  الثمانينيات،  حتى  املوقف  هذا 

كانت اإيران ت�سن حرًبا وح�سية �سد العراق. 
ال�سهاينة على اخلط

م��ع ت�����س��ري��ع ال��ربن��ام��ج، ���س��رع��ان م��ا ب���داأت 
)اإ�سرائيل( يف التحذير من اأن اإيران حتقق تقدًما 
يف  االأمريكية  املخاوف  وازدادت  خطرًيا.  نووًيا 
ال�سنوات التي اأعقبت هجمات 11 �سبتمرب 2001، 
�سيما بعد ان بداأت اإيران ببناء اآالف اأجهزة الطرد 
اليورانيوم،  لتخ�سيب  ت�ستخدم  التي  امل��رك��زي 
وقعت خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة يف عام 2015 
من قبل اإيران والعديد من القوى العاملية، مبا يف 
ذلك الواليات املتحدة، وفر�ست قيوًدا كبرية على 
العقوبات.  تخفيف  مقابل  النووي  اإي��ران  برنامج 
من  املتحدة  ال��والي��ات  ت��رام��ب  الرئي�س  و�سحب 
خطة  با�سم  ر�سمًيا  املعروف   ،2018 يف  االتفاق 
ف�سلت  اأن��ه��ا  مدعيا  امل�سرتكة،  ال�ساملة  العمل 
ونفوذها  ال�ساروخي  اإي��ران  برنامج  تقلي�س  يف 

االإقليمي. بداأت اإيران يف جتاهل القيود املفرو�سة 
من  كل  وقالت  ع��ام.  بعد  النووي  برناجمها  على 
االتفاق  اإىل  �ستعودان  اإنهما  وطهران  وا�سنطن 
الالزمة  اخلطوات  ب�ساأن  اختلفتا  لكنهما  االأ�سلي 

للو�سول اإليه.
ما هي االأهداف؟

اإي���ران  برنامج  ح��ل   1  +  5 جمموعة  اأرادت 
اإذا ق��ررت ط��ه��ران امتالك  اأن��ه  ال��ن��ووي ل��درج��ة 
على  واحًدا  عاًما  االأمر  ف�سي�ستغرق  نووي،  �سالح 
مع  للرد.  وقًتا  العاملية  القوى  مينح  مما  االأق���ل، 
اقرتاب مفاو�سات خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة، 
حالة  يف  اأن��ه  االأمريكية  املخابرات  م�سوؤولو  ق��در 
يكفي  ما  اإنتاج  الإي��ران  ميكن  اتفاق،  وج��ود  عدم 
ب�سعة  غ�سون  يف  �سالح  ل�سنع  النووية  املواد  من 
حتركات  اأن  من  املتفاو�سة  الدول  خ�سيت  اأ�سهر. 
اأ�سلحة نووية قد توؤدي  اإيران لت�سبح دولة متتلك 
الكيان  قام  جديدة.  اأزم��ة  اإىل  املنطقة  دفع  اإىل 
ال�سهيوين بعدوان ع�سكري ا�ستباقي �سد املن�ساآت 
النووية امل�ستبه بها انها ع�سكرية يف العراق 1981 
)علما  ط��ه��ران،  يف  امل���اليل  ن��ظ��ام  م��ع  بالتعاون 
يدمروا  اأن  ارادوا؟!  اذا  ميكنهم  ال�سهاينة  ان 
يفعلوها  ل��ن  ان��ه��م  وي��ب��دو  اإي����ران(.  يف  املن�ساآت 
يخدمهم  بل  لهم  ع��دوا  لي�س  اي��ران  يف  فالنظام 

ب�سكل ال يو�سف.
منع  يف  �ست�ساعد  اإنها  ال�سفقة  م��وؤي��دو  ق��ال 
وبالتايل  االإيراين  النووية  االأ�سلحة  برنامج  اإحياء 
وخ�سومها  اإي��ران  بني  ال�سراع  احتماالت  تقليل 
االإقليميني، كاململكة العربية ال�سعودية، ومع ذلك، 
اأن  منذ  الدعائي  للتجاذب  ال�سفقة معر�سة  فاإن 
املتحدة  الواليات  ترامب  دونالد  الرئي�س  ان�سحب 
ال��والي��ات  لرحيل  انتقاما   .2018 ع��ام  يف  منها 
االإيرانيني  بع�س  على  القاتلة  والهجمات  املتحدة 
ا�ستاأنفت   ،2020 ع��ام  يف  ال��ب��ارزي��ن  وعمالئهم 

اإيران بع�س االأن�سطة النووية.
اإن  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  ق��ال   ،2021 ع��ام  يف 
عادت  اإذا  االتفاق  اإىل  �ستعود  املتحدة  الواليات 
اإيران اإىل االمتثال، على الرغم من اأن قادة اإيران 
اأواًل،  العقوبات  وا�سنطن  ترفع  اأن  على  اأ���س��روا 
ومع رجل دين حمافظ رئي�سًا الإيران يف حزيران 
من  ت�سددًا  اأكرث  موقفًا  �سيتخذ  اأنه  اإىل  )يونيو(، 

�سلفه يف املفاو�سات النووية.
مراوغات اإيران

�سادقت  م��ا.  ح��د  اإىل  ب�سال�سة  االت��ف��اق  ب��داأ 
اأوائ���ل عام  ال��ذري��ة يف  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

Novembre 2021 / تشرين الثاني 2021 العدد 39 8



بإسم الوطن 
باعونا وباعوا 

الوطن

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

ا�سطهدونا باإ�سم الوطن.
قمعونا و�سردونا ونكلوا بنا باإ�سم الوطن.

ت�سّيدهم  ي�ساهم يف  وملن  اأك��رث.  يدفع  ملن  امل��زاد  زال يف  وما  الوطن  باعوا 
للوطن.

ادعوا اأنهم ُحماُة الوطن، ثم قالوا الوطن ملن ال يحمل جن�سيته وجواز �سفره، 
بل ملن يدافع عن نظام حكمه!

فعن اأي وطن تتحدثون؟
حالة التهجري التي عمت املنطقة اأ�سبحت �ساملة من درعا اىل املو�سل ومن 

حلب اىل الب�سرة.
املدن يف  كل  فاأ�سبحت  للمهجرين،  وماأوى  ت�سكل مالذًا  املدن  بع�س  كانت 
العراق وال�سام مكانا للموت وممار�سة هواية القتل، وكاأننا دخلنا املرحلة الثانية 
من خمطط  كانت مرحلته االوىل ال�سدمة والرتويع التي بداأها اأعداء االأمة مع 
غزو العراق وكان الهدف منها الق�ساء على البقية الباقية من ارادة ال�سمود، 
بع�سنا  قبل  من  والتجويع  والتهجري،  القتل،  مرحلة  الثانية  املرحلة  يف  لندخل 
البع�س، حتى تتعزز ثقافة الكراهية بني مكونات املجتمع وي�سبح التق�سيم امرًا 
واقعًا، وهو ما يجري على االر�س، ورغم كل املخاطر التي تتعر�س بالدنا لها 

ي�ساهم من يّدعون حماية الوطن يف خرابه.
لقد كان وما يزال اخلطر االأكرب الذي يهدد اأوطاننا ياأتي من هوؤالء الذين 
�سماهم اأعداء الوطن حكامًا علينا، فبعد اأن عبثوا بكل مقدرات الوطن ونكلوا 
االإحتالل  لقوى  مع�سكرًا  �سورية  فاأ�سبحت  الحتالله،  الطريق  مهدوا  ب�سعبه 
متعدد اجلن�سيات، واأ�سبح العراق حمتاًل من الزمرة اخلمينية، واأ�سبح لبنان 
مقادًا من قبل ذيل من ذيول والية الفقيه، جعل لبنان و�سعبه يف خدمة �سيا�سة 
�سيا�سة حكامه يف و�سعه حتت  �ساهمت  الذي  اليمن  اأ�سفنا  اذا  طهران، هذا 

االإحتالل ال�سفيوين القاتل. 
ع�سر  اىل  امل��ارق��ون  ه��وؤالء  اأع��ادن��ا  اال�ستقالل  من  ع��ام  مائة  بعد  هكذا   
زمن غري  بعد  ر�سميًا  �سن�سبح  كذلك  احلال  ا�ستمر  ولو  اخرى  مرة  االحتالل 

بعيد واليات اإيرانية.
ال  واأن  تتحرك،  اأن  والقومية  الوطنية  النخب  على  يوجب  فيه  نحن  ما  اإن 
يكون حتركها احاديًا بل جماعيًا م�سرتكًا، فالعدو يتعامل معنا وبغ�س النظرعن 
وبعمل م�سرتك  واحدة  نواجهه كحالة  ان  وعلينا  واحد،  كعدو  القطرية  حالتنا 
لدحر  الوحيد  ال�سبيل  ه��و  وه��ذا  القطرية،  اخل�سو�سية  ع��ن  النظر  بغ�س 
االإحتالالت واأهمها االإحتاللني ال�سهيوين وال�سفوي، فاأين هي النخب الوطنية 

القومية واأين هي ارادة اخلرّيين منهم؟

أ.زياد المنجد

خالصة القول

    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

2016 على اأن اإيران اأوفت بتعهداتها االأولية؛ وردت الواليات املتحدة 

واالحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة باإلغاء اأو تعليق عقوباتهم. واالأهم 
العقوبات  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأ�سقطت  من ذلك، 
�سادراتها  ب��زي��ادة  الإي���ران  �سمح  مما  النفط،  قطاع  على  الثانوية 
النفطية اإىل امل�ستوى الذي كان عليه قبل العقوبات. وفرت الواليات 
اإيرانية  اأ�سول  جتميد  رف��ع  االأوروب��ي��ة  ال��دول  من  والعديد  املتحدة 

جممدة بقيمة 100 مليار دوالر.
اأن �سحب الرئي�س  ومع ذلك، اقرتبت ال�سفقة من االنهيار منذ 
العقوبات  فر�س  واأع���اد   2018 يف  منها  املتحدة  ال��والي��ات  ت��رام��ب 
يف  ف�سلت  االتفاقية  اإن  ترامب  قال  املدمرة.  والنفطية  امل�سرفية 
بالوكالة يف  االإيراين وحربها  البالي�ستية  ال�سواريخ  برنامج  معاجلة 
ال�سعي  من  اإي��ران  �ستمكن  امل��دة  انق�ساء  بنود  اأن  وادع��ى  املنطقة، 
النظام يف طهران  اأعلن  اأ�سلحة نووية يف امل�ستقبل. بعدها  المتالك 
الذرية على تفتي�س  للطاقة  الدولية  الوكالة  قيوًدا جديدة على قدرة 
من�ساآتها، وبعد فرتة وجيزة اأنهت اتفاقية املراقبة مع الوكالة متاًما.

اتهمت اإيران الواليات املتحدة بالرتاجع عن التزاماتها، وانتقدت 
اأوروبا خل�سوعها للنهج االأحادي االأمريكي. ويف حماولة للحفاظ على 
املتحدة  واململكة  واأملانيا  فرن�سا  اأطلقت  احلياة،  قيد  على  االتفاقية 
اإيران  نظام مقاي�سة، ُيعرف با�سم »اأنتك�س«، لت�سهيل املعامالت مع 
خارج النظام امل�سريف االأمريكي. ومع ذلك ، فاإن النظام خم�س�س 
فقط للغذاء والدواء، وهما معفيان بالفعل من العقوبات االأمريكية.   
بعد ان�سحاب الواليات املتحدة، وا�سلت عدة دول - احللفاء بينهم 
اإدارة  من  املمنوحة  االإعفاءات  مبوجب  االإي��راين  النفط  ا�سترياد   -
ترامب، وا�ستمرت اإيران باملراوغة يف االمتثال بالتزاماتها. لكن بعد 
عام، اأنهت الواليات املتحدة االإعفاءات بهدف وقف �سادرات النفط 

االإيرانية بالكامل.
رئي�سي يحدد امل�ستقبل

ت�سري الدالئل التي نراها وا�سحة اىل ان رئي�سي هو املر�سح االوحد 
الإي��ران،  االأعلى  املر�سد  من�سب  يف  خامنئي  علي  خالفة  طريق  يف 
والت�سويف  املطاولة  على  بقدارته  املعروف  امل��اليل  نظام  اأن  يبدو 
اأعلى  اإىل  ال�سعود  االإدارية قبل  اإىل بع�س اخلربة  اأنه يحتاج  اأدرك 
من�سب، واعتقد �سخ�سيا ان م�سري اتفاقية احلد من االأ�سلحة حمل 
ملا مطلوب  اإيران  امتثال  املتحدة وعدم  الواليات  ان�سحاب  بعد  �سك 
اأب��دوا   2021 عام  يف  البلدين  كال  يف  امل�سوؤولني  تغيري  ان  اال  منها، 
ا�ستعدادهم الإ�سالح ال�سفقة، وان ازاحة ترامب املتعمدة من البيت 
االبي�س وفر�س جو بايدن كان �سببا ا�سا�سيا من اجل اعادة احلياة 

للمفاو�سات مع طهران؟؟!!
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

ثمة ت�سابهات كثرية يف االأ�سول واملنطلقات 
و  ال�سهيونية  ك��ل م��ن احل��رك��ة  ب��ني  وال��غ��اي��ات 

احلركة ال�سفوية.
ت�سابهات ال تلغي الفوارق وال تعني بال�سرورة 
الوقائع  اإىل  واإ�ستنادا  لكنها  االأه��داف  وح��دة 
االإلتقاء  مناطق  من  كثري  عن  تنبىء  امليدانية 
الذي يوؤدي حكما اإىل نوع من التناغم والتنا�سق 
وبالتايل االإلتقاء يف املواقف واملواقع. اأما ذلك 
ال�سجيج االإعالمي مبا فيه من �سباب متبادل 
يف  للرماد  ذرا  لكونه  اإال  الت�سابهات  ت�سري  فال 
النا�س عن معرفة احلقيقة الأن  وتعمية  العيون 
اأن�سطتهما على  كل  تعتمدان يف  كال احلركتني 

اخلداع والت�سليل.
تو�سعي  م�سروع  ذات  منهما  حركة  كل   �  1
وب��الد  ال��ع��رب  ار����س  ي�ستهدف  اإم���رباط���وري 

العرب وتاريخ العرب.
احلركة ال�سهيونية كانت الوعاء التنظيمي 
لعمل �سيا�سي واأمني وع�سكري متكامل االبعاد 
العربية  االأمة  قلب  يف  اإ�ستعماري  كيان  الإن�ساء 
فكان اإحتالل فل�سطني واإقامة دولة »اإ�سرائيل« 
الوجود  على  العدوان  من  ملزيد  قاعدة  لتكون 
»اإ�سرائيل  اإقامة  اىل  و�سوال  والتو�سع  العربي 
على  تهيمن  اإ�ستعمارية  كاإمرباطورية  الكربى« 
الب�سرية  مقدراته  وت�ستثمر  العربي  امل�سري 

والطبيعية كافة.
باملقابل ت�سعى احلركة ال�سفوية وقاعدتها 
اإمرباطورية  اإقامة  اإىل  اإي��ران  يف  املاليل  دولة 
ف��ار���س ال��ت��ي ك��ان��ت حتتل اأج���زاء م��ن االر���س 
العرب  اأن يحررها  وقبل  االإ�سالم  قبل  العربية 
ويعتنق  فار�س  اأمرباطورية  فت�سقط  امل�سلمون 
حكم  من  االأوىل  ال�سنني  منذ  االإ�سالم  �سعبها 

عمليا  ميكن  ال  اأن��ه  وحيث  الرا�سدة.  اخلالفة 
على  اإال  الكربى«  »اإي���ران  بناء  اإع��ادة  وواقعيا 
االأمر  العربي  والوجود  العربية  االأر�س  ح�ساب 
ال��ذي ترتجمه دول��ة اإي��ران - امل��اليل باإحتالل 
االإ�سالم  قبل  بع�سها  كانت حتتل  التي  االأر���س 
قبل  لها  كانت  اأر�سا  ت�ستعيد  باأنها  واالإدع���اء 

خم�سة ع�سر قرنا من الزمان.
ال�سهيونية  احل��رك��ة  م��ع  تلتقي  ه��ذا  ويف 
هويته  الإل��غ��اء  العربي  ال��وج��ود  اإ�ستهداف  يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وك��ي��ن��ون��ت��ه احل�����س��اري��ة الإن�����س��اء 

اإمرباطورية نقي�سة بديلة على اأنقا�سه.
التاريخي: حيث تدعي احلركة  � االإدعاء   2
فل�سطني  الأر�س  التاريخية  ملكيتها  ال�سهيونية 
واالأر�����س امل��م��ت��دة ب��ني ن��ه��ري النيل وال��ف��رات 
فيها  يقيمون  كانوا  اليهود  اأج���داد  اأن  بحجة 
اأربع اآالف �سنة واأنهم طردوا منها بالقوة  قبل 
اإ�ستعادتها وتاأ�سي�س مملكة  وهم يريدون اليوم 
»�سعب اإ�سرائيل« اجلديدة. وعلى الرغم من اأن 
اليهود الذين اإحتلوا فل�سطني لي�سوا هم اأحفاد 
اإال  �سلة؛  باأية  اإليهم  ميتون  وال  اإ�سرائيل  بني 
اأنهم يخفون مزاعمهم التاريخية بتلك احلقب 
الغابرة حيث اأقام يهود يف بالد امل�سرق العربي.    
امل�سرق  بالد  اأن  تدعي  فحينما  اإي��ران  اأم��ا 
حقبة  اىل  ت�ستند  ف��ه��ي  اإل��ي��ه��ا  ت��ع��ود  ال��ع��رب��ي 
تاريخية كانت اأمرباطورية فار�س حتتلها فعال 
يلبث  مل  اأجنبي  اإحتالل  قوة  اإال  تكن  مل  لكنها 
وح���رروا  ط��ردوه��ا  اأن  االأ�سليني  ال��ب��الد  اأه���ل 
بالدهم منها. وهذا ال يعطيهم اأي حق بالعودة 
يحاولون  فهم  ول��ذل��ك  جم��ددا  اإحتاللها  اىل 

اإخفاء اأطماعهم باإدعاءات دينية مزيفة.
تتغطى  ح��ني  ف��ف��ي  ب��ال��دي��ن:  ال��ت�����س��رت   �  3

اليهودية  الدينية  بالكتب  ال�سهيونية  احلركة 
اقامة  لتربير  وتزييف  ت�سوه  من  فيها  ما  بكل 
تعرب  اأنها  فتدعي  ديني  ا�سا�س  على  �سلطتها 
دولته  القامة  اليهودي«  »ال�سعب  تطلعات  عن 
الدينية اليهودية اخلال�سة؛ فنجحت حتى االآن 
الدينية  دولتها  واإقامة  فل�سطني  اإغت�ساب  يف 
املغلقة، كما يف اإثارة امل�ساعر والغرائز الدينية 
ع�سبية  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ال��ي��ه��ود  معظم  ل���دى 
الإلغاء  عربي  هو  ما  كل  �سد  موجهة  عن�سرية 

وجوده وطم�س هوية اأر�سه.
وجتاريها  متاثلها  ال�سفوية  احلركة  ف��اإن 
م�سلم  جمتمع  لبناء  لي�س  بالدين  الت�سرت  يف 
مذهبية  ع�سبية  لت�سكيل  بل  متما�سك  موحد 
والعروبة  للعرب  معادية  �سعوبية  اإنق�سامية 

ولوحدة جمتمعها التاريخي املتما�سك.
خمالفة  ال�سهيونية  اإدع���اءات  كانت  واذا 
التوراة  كما جاء يف  اليهودي  اهلل  ل�سرع  متاما 
غري املحرفة؛ فاإن ال�سفوية خرجت عن تراث 
وقيم كربالء والت�سيع االإمياين وحب اآل البيت 
على  دف��ني  �سعوبي  حلقد  غطاء  منها  لتجعل 
العرب ورغبة جاحمة يف االإنتقام منه وتخريب 

بالدهم وطم�س هويتهم.
4 � املظلومية: 

برعت  ق��د  ال�سهيونية  احل��رك��ة  اأن  حيث 
يف  اليهود  له  تعر�س  ال��ذي  الظلم  ت�سخيم  يف 
نتائجه  ت�سوير  يف  واملبالغة  االأوروب���ي  الغرب 
هذه  لت�ستخدم  واإ�سطهادهم  عليهم  الكارثية 
امل�ساعر وتوظفها يف نف�س اليهودي حقدا ورغبة 
يف االإنتقام ال حدود لها، تربر له كل ما يقرتفه 
من عدوان وجرائم بحق �سعب فل�سطني العربي 
وكل عربي اأينما كان. باملقابل تغايل ال�سفوية 

من الصفوية إلى الصهيونية 
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مل تكن م�سكلة نق�س كميات املياه الواردة من تركيا واإيران جديدة 
�سيا�سة  هي  بل  فقط،  االأمطار  ونق�س  باملناخ  مرتبطة  انها  اأو  عهد 
العراقيني  معاناة  ت��زداد  اأخ��رى  بعد  و�سنة  الدولتني  قبل  من  ثابتة 
وخا�سة يف مو�سم ال�سيف من نق�س مياه ري االأرا�سي الزراعية بل 

حتى مياه ال�سرب. 
تركيا التي كانت والزالت ت�ستخدم املياه ك�سالح لفر�س �سروطها 
جنوب  يف  العمالقة  املائية  امل�ساريع  اإن�ساء  خالل  من  العراق  على 
من  ابتداء  عمالقة  �سدود  ثمانية  اإىل  عددها  و�سل  والتي  االأنا�سول 
دول  و�سوريا  العراق  اأن  ورغ��م  )الي�سو(  ب�سد  وانتهاء  اأتاتورك  �سد 
مت�ساطئة على نهري دجلة والفرات، وان االأمم املتحدة وفق القانون 
الدويل اأعطت احلق لهما باحل�سول على ح�ستهما من مياه النهرين، 
اال ان تركيا كانت وما زالت تف�سر القانون الدويل وفق �سيغة التالعب 
للحدود  عابرين  نهرين  والفرات  دجلة  باإعتبار  مرة  بامل�سطلحات، 
ولي�س نهرين دوليني خا�سعني التفاقية الدول املت�ساطئة، ومرة تعمد 
اىل ا�ستخدام مو�سوع املياه بالتاأثري على قوة القرار ال�سيا�سي العراقي 
بحجة وجود حزب العمال الكردي الرتكي يف قواعد يف �سمال العراق 
ومرة اأخرى حول طبيعة ا�ستخدام العراق ملياه النهرين بل و�سل االأمر 
بها انها تعترب دجلة والفرات حو�س نهري واحد كون العراق قام مبد 

قناة من بحرية الرثثار اإىل الفرات لتفادي النق�س يف املياه. 
اما اإيران فهي االأخرى اأقامت �سدود على الروافد التي تنبع من 
والكرخة  والكارون  الوند  مثل  اخرى  انهار  جمرى  وحولت  ارا�سيها 
كل تلك االأمور جعلت ح�سة العراق من املياه يف تناق�س م�ستمر مع 
اإ�سرار تركيا على موقفها الراف�س لزيادة االطالقات املائية من نهر 
يف  مكعب  مرت   500 بدل  الثانية  يف  مكعب  مرت   700 وجعلها  الفرات 
احلال  و�سل  والعراق، حتى  �سوريا  كاًل من  يتقا�سمها  والتي  الثانية، 
اإىل اأن العراق يقرر اإلغاء خم�سني باملائة من اخلطة الزراعية للمو�سم 
ال�ستوي املقبل لنق�س املياه يف ف�سل ال�ستاء فكيف �سيكون احلال يف 

مو�سم ال�سيف املقبل؟؟ 
ان مو�سوع م�سكلة مياه دجلة والفرات لي�ست بامل�سكلة الهينة، اأنها 
تتطلب وجود اخت�سا�سيني يف وزارة املوارد املائية العراقية ي�ستطيعون 
اإيقاف متادي تركيا اعتمادا على ال�سيغ العلمية والفنية ودعم جهود 
وزارة اخلارجية بجعل الق�سية، ق�سية راأي عام دويل، كون الت�سرف 
وعالقة  الدولية  واالأع��راف  القوانني  مع  يتعار�س  واالإي��راين  الرتكي 
ح�سن اجلوار، فالعراق مقبل على كارثة بيئة واإن�سانية حترم ن�سف 
�سعبه من احل�سول على مياه ال�سرب ومياه الري لالأرا�سي الزراعية.

أ.علي الزبيدي

العراق يشكو 
العطش!!

في الصميم

�شحفي من العراق

يف ت�سخيم مظلومية احل�سني واآل البيت لتوؤ�س�س مل�ساعر عميقة حاقدة ورغبة 
دفينة يف االنتقام ثم توظف مثل هذه امل�ساعر لقتل العرب واالنتقام منهم 
الت�سليلية  ال�سعارات  و�سواه من  لثارات احل�سني  يا  �سعار  الثاأر حتت  بحجة 
امل�سي�سة بخلفية املظلومية التاريخية والدينية وترجمتها اإىل اإنتقام وعدوان 
ار�س  وكل  واليمن  العربي  امل�سرق  بالد  يف  العري�س  امل�سلمني  جمهور  على 

عربية.
االآثار   والنب�س يف  واملقامات  امل��زارات  اإخرتاع  اإىل  ال�سهيونية  تعمد   �  5
بحجة اأنها �سواهد على وجودهم التاريخي يف فل�سطني وبالد العرب لتكون 
وجود  باإدعاء  اخلطى  ذات  تتبع  ال�سفوية  ف��اإن  اإليها؛  �سلطتها  ملد  ذريعة 
مقامات دينية لرموز م�سلمة عربية من اأبناء احل�سني اأو االإمام علي يف كل 
ثم  بالتو�سع اجلغرايف  اوال  اليها  تواجدها  فتمد  عليه  ال�سيطرة  تريد  مكان 

اإن�ساء مراكز لن�سر الفكر ال�سفوي بحجة الت�سيع الآل البيت.
6 � االنف�سال املجتمعي: 

كانت  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  يف  ال�سهيونية  احلركة  قامت  حينما 
الغالبية ال�ساحقة من اليهود قد اإندجمت يف جمتمعاتها الوطنية واإكت�سبت 
بكل  تعمل  ال�سهيونية  فراحت  فيها؛  تقيم  التي  البلدان  يف  املواطنية  �سفة 
و�سائل ال�سغط واالإكراه من جهة والتحري�س واالإغراء من جهة ثانية لتفكيك 
ل�سيطرتها  فيهم متهيدا  اإنف�سايل  �سعور  وزرع  اأوطانهم  اإىل  اليهود  اإنتماء 
على  اإجبارهم  ثم  بهم  التحكم  عليها  لي�سهل  وفكريا  وثقافيا  نف�سيا  عليهم 

الهجرة اىل فل�سطني الإغت�سابها واإ�ستعمارها 
الو�سائل  بكل  فتعمل  العرب  بال�سيعة  ال�سفوية  تفعله  ما  بالظبط  وهذا 
العربي  اإنتمائهم  عن  ل�سلخهم  واإغ��راء  حتري�س  ثم  واإك��راه  �سغط  اأي�سا، 
ال�سيطرة عليهم  لي�سهل عليها  الوطنية  االأقلية عن جمتمعاتهم  وزرع �سعور 
على  الكبري  االإم��رباط��وري  ال�سيا�سي  م�سروعها  لتحقيق  وا�ستخدامهم 

اأنقا�س...
7 � وكما اأن ال�سهيونية ن�ساأت يف كنف النظام الراأ�سمايل العاملي املعادي 
ورعاية  كنف  يف  ن�ساأت  ال�سفوية  فاإن  لها  املبا�سرة  ورعايته  العربية  لالمة 
النظام الراأ�سمايل العاملي ذاته ويف وقت مبكر و�سابق على ظهور ال�سهيونية 
وهو  ورعته  اإي��ران  حكم  اإىل  ال�سفوي  ا�سماعيل  بريطانيا  اأو�سلت  حينما 
اإىل املذهب  التحول  اإيران  االأ�سرة ال�سفوية وفر�س على  اأ�س�س حكم  الذي 
وما  ال�سني.  املذهب  ذات  العثمانية  ال�سلطنة  حتارب  �سوكة  لتكون  ال�سيعي 
�سري االأحداث والوقائع اإال تاأكيد على تلك الرعاية رغم كل ما يقال من كالم 
الغرب  مل�سالح  املفيد  دورها  اأداء  من  الدينية  ال�سلطة  لتمكني  اإ�ستهالكي 

االإ�ستعماري. 
واإذا كانت ال�سهيونية قد جنحت يف تزوير التاريخ الديني لبني اإ�سرائيل 
املالية  واإغراءاتها  تفكريها  اإىل  العامل  يهود  اأغلبية  فاإ�ستقطبت  احلقيقيني 
واالإقت�سادية واالإعالمية؛ وجنحت اإىل حني يف اإقامة دولة دينية عن�سرية 
مغلقة يف فل�سطني املحتلة؛ فاإن ال�سفوية جنحت اأي�سا يف اإقامة دولة دينية 
العرب  ال�سيعة  اإ�ستقطاب  تنجح يف  ولن  لكنها مل  اإي��ران  مغلقة يف  مذهبية 
االإي��راين  ال�سفوي  بامل�سروع  واإحلاقهم  والقومي  الوطني  اإنتمائهم  ون��زع 

املعادي الأمتهم العربية.
يف  ت�سويه  كل  فاإن  خال�سة؛  عربية  اأهلها  اإىل  �ستعود  فل�سطني  اأن  وكما 
واالإنحدار  ال�سقوط  اإىل  م�سريه  اخلال�س  العربي  للت�سيع  امل�سرف  التاريخ 
وما ال�سيعة العرب اإال يف طليعة امللتزمني بدينهم القومي وعروبتهم ال�سليمة 
والعرقي  املذهبي  والتحري�س  الفتنة  و�سائل  من  عليهم  اإ�ستخدموا  مهما 

والعن�سري.
 طبيب و كاتب عربي
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السياسة

 ـ هل لك أن تعطي القارىء منذجة حول 
ما يتعرض له التراث الفلسطيين من سرقة 

وحماولة هتويد؟ 
 � يف اإطار �سعيها ل�سرقة البالد فاإن احلركة 
ال�سهيونية وادواتها املختلفة �سعت اإىل �سرقة كل 
البالد من تراث مادي وغري مادي.  ما يف هذه 
املكان  م��ن  ���س��يء  ك��ل  ي�سرق  اأن  ي��ري��د  فالل�س 
عادات  وحتى  املكان  هذا  تاريخ  اإىل  وتفا�سيله 
ال�ساملة  ال�سرقة  املكان.  اأهل  ومالب�س  وتقاليد 
التاريخ  ت��زوي��ر  اأج��ل  م��ن  �سيء  ك��ل  ت�سم  التي 
عالقة  ال  اللذين  الغزاة  حكاية  فر�س  وحماولة 
بالتايل عملية  االآن.  الذي هم عليه  باملكان  لهم 
التهويد هي ركن اأ�سا�س يف امل�سروع اال�ستعماري 
�سرقة  خالل  من  عنه  التعبري  ويتم  االحتاليل، 
اإىل  املعبد  ومن  الثوب  اإىل  احلجر  من  ال��رتاث 

اللحن.
الفلسطينية  الثقافة  وزارة  دور  مــا  إذا  ـ 
يف احلفاظ على املوروث الثقايف الفلسطيين 

عاطف أبو سيف:
هـــنـــاك حــــرب عــلــى الــمــحــتــوى الــفــلــســطــيــي 
المضاد المحتوى  تبي  فــي  تعمد  وهــنــاك 

ــتـــال الــصــهــيــوين  ــيـــل، وجمـــاهبـــة اإلحـ األصـ
ثقافيا؟ 

ال��رواي��ة  ال���وزارة ه��ي احل��ف��اظ على  � مهمة 
الوطنية وحماية الهوية الوطنية التي ت�سكل هذه 
الرواية اجلني الوراثي فيها. وعليه فاإن احلفاظ 
على الرتاث من خالل �سمان ا�ستمراريته وعدم 
انقطاعه وتال�سيه ومتريره اإىل االأجيال الالحقة 
على  احل��ف��اظ  يف  االأ���س��ا���س  ه��و  ال�سابقة،  م��ن 
لت�سوهات  تعر�سها  وعدم  الوطنية  الهوية  ثبات 
القهري  االإبعاد  ب�سبب  تغريات  اأو  اإنحرافات  او 
عن املكان. وعليه نقوم بعقد دروات تدريبية يف 
رغم  الفل�سطينية  والبلدات  واملناطق  القرى  كل 
التنقل،  يف  لنا  ال�سهيوين  االإح��ت��الل  تعقيدات 
وعلى  املادي  غري  الرتاث  عنا�سر  على  للحفاظ 
اجليل  تعليم  اأج��ل  م��ن  التقليدية  ال�سناعات 
ال�ساب هذه العنا�سر وكيف ي�ستغل عليها. اأي�سًا 
ال��رتاث  �سرقة  االح��ت��الل  حماولة  جمابهة  ويف 
الفل�سطيني نقوم بت�سجيل عنا�سر الرتاث �سمن 
املتحدة �سواء كانت  التمثيلية يف االأمم  الالئحة 
عنا�سر مادية مثل ت�سجيل بيت حلم وقرية بتري 

غري  عنا�سر  او  وغ��ريه��ا،  و�سب�سطية  واخلليل 
مادية مثل ت�سجيل الغرزة )الثوب(.

بحاجة  مركبة  عملية  ال��رتاث  على  احلفاظ 
االحتالل من جهة  �سلطات  به  تقوم  ما  ملجابهة 
وتعزيز التم�سك بالرتاث وطنيًا من جهة اأخرى. 
بالتعريف  يقوم  اأي�سًا  للرتاث  وطني  يوم  لدينا 
وامل��راك��ز يف  امل��دار���س واجلامعات  ب��ال��رتاث يف 
خمتلفة  فعاليات  تنظيم  ويتم  وال�ستات  الوطن 

بهذا ال�ساأن.
ـ لــقــد قــامــت الـــي يب ســي مــنــذ ســنــوات 
ــة الـــكـــتـــب  ــ ــرقـ ــ ــق سـ ــ ــوثـ ــ ــــرض وثــــائــــقــــي يـ ــعـ ــ بـ
الصهيونية  الــقــوات  قبل  مــن  الفلسطينية 
أبان النكبة، وبينت احتفاظ اسرائيل بالكتب 
املسروقة حىت اآلن، هل قامت وزارة الثقافة 
هــذه  الســتــرجــاع  الــعــمــل  عــلــى  الفلسطينية 

الكتب، وفضح إسرائيل دوليا؟
اآالف الكتب مت �سرقتها من املكتبات  � مئات 
فل�سطني  مدن  يف  ال�سخ�سية  واملكتبات  العامة 
مت  كما   ،1948 عام  البالد  �سرقة  عملية  خالل 
االإذاع��ة  بث  واجهزة  املو�سيقية،  االآالت  �سرقة 
اأكرب  هذه  ذاك.  اآن  الزاخرة  ال�سحف  ومطابع 
عملية �سرقة يف التاريخ. وا�ستعادة هذه احلقوق 
ميكن  وال  ال��ب��الد  ا�ستعادة  مهمة  م��ن  ج��زء  ه��و 

ف�سلها باأي حال. 

حوار: نسيم قبها

هذا احلــوار اخلــاص ملجلة كل العرب، 
مع وزير الثقافة الفلسطيين عاطف أبو 
الــضــوء على  يــهــدف اىل تسليط  ســيــف، 
أبشع لصوصية معاصرة، واملتمثلة بسرقة 
اإلنتهازية  يــد  على  الفلسطيين  الــتــراث 
ــد لــنــا مـــن تبئري  ــان البــ الــصــهــيــونــيــة، كــ
ــروج بــنــظــرة عامة  احلــــوار، مــن أجـــل اخلــ
واألورويب،  الــعــريب  الـــقـــارىء  يتفحصها 
من أجل نبش اللبادة الصامتة يف احلياد 
ــا بــشــكــل خــــاص، عــلــى ما  ــيــ املـــؤطـــر أوروبــ
الفلسطيين من قبل  التراث  يتعرض له 

اإلحتال الصهيوين.
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ـ كيف لوزارة الثقافة الفلسطينية، ويف ظل 
املحيط  على  سياسيا  اإلسرائيلية  السيطرة 
اإلبراهيمية، كيف  تعميم  العريب، وحماولة 
ومنعها  الفلسطينية،  الرواية  أن حتمي  هلا 
مــن اإلنــدثــار، خــاصــة وأن الشركة هــي من 

حيكم العامل؟ 
� هناك حرب على املحتوى الفل�سطيني وهناك 
تعمد يف تبني املحتوي امل�ساد. احلرب احلقيقة 
العام  اأطلقنا  لذلك  ال��رواي��ة.  على  ح��رب  ه��ي 
الوطنية  الرواية  حلماية  وطنيًا  م�سروعًا   2021
لتطوير  وم�����س��اري��ع��ًا  خ��ط��ط��ًا  ي�سم  وت��ع��زي��زه��ا 
املختلفة  باللغات  وتعميمه  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى 
الفل�سطيني  التاريخ  يف  بحثية  موؤمترات  وعقد 
البحث  تكثيف  على  اجلامعات  وت�سجيع  القدمي 
الثقايف قبل  امل���وروث  واإح��ي��اء  يف ه��ذا اجل��ان��ب 
النكبة وجمموعة اأخرى ومتنوعة من التدخالت. 
تتطلب  الرواية  على  احل��رب  اأن  احلقيقة  ولكن 
االأجنبي وحماولة  االإعالم  تدخاًل اكرب يف حقل 
على  الربيع  نعمل يف  لذلك  كبري،  ب�سكل  التاأثري 
تنظيم ملتقي دويل لالآداب والفنون يف فل�سطني، 
خا�سة  واإقامات  زيارات  برنامج  تطوير  بجانب 
االأمر  البالد،  يف  االأجانب  وال�سحفيني  للكتاب 
احلا�سرين  املثقفني  تب�سرة  يف  �سي�سهم  الذي 

بروايتنا، لنقلها معهم من حيت اأتوا.
وزارة  تلعبه  ودورا  تنسيقا،  هــنــاك  هــل  ـ 
الثقافة الفلسطينية مع املؤسسات الرمسية 
الغربية خــاصــة، مــن أجــل فضح ممــارســات 

سرقات اإلحتال الصهيوين وجترميه؟
���س��ف��ارات��ن��ا ع��ل��ى ف�سح  م���ع  ن��ع��م��ل  ن��ح��ن   �
مم��ار���س��ات االح���ت���الل. وه��ن��اك ح���رب حقيقة 
اأروق���ة  يف  الدبلوما�سي  ال�سعيد  على  جت��ري 
الكل  املختلفة.  والربملانات  الدولية  املنظمات 
ي��ع��م��ل م��ن ج��ان��ب��ه ���س��م��ن روؤي����ة وط��ن��ي��ة عامة 
تق�سي بالدفاع عن عنا�سر الرواية الفل�سطينية 
وا�سح  تقدم  االحتالل. هناك  ومقاطعة مزاعم 
وتبني  لتفهم  تنامي  وهناك  ال�سعيد  هذا  على 

الرواية الفل�سطينية.

م�سهدان خّيما على اأحداث ال�سهر الفائت، يف اثنني من بلدان امل�سرق العربي. 
وللم�سادفة، بل ولعّلها لي�ست مب�سادفة، اأن ي�سرتكا يف �سمة فقدان ال�سيادة الوطنية و�سطوة 

ال�سالح املنفلت.
االأول يف العراق الغارق منذ »حتريره« من نظام البعث باإحتالل اإيراين �سبه مبا�سر عن طريق 
ميلي�سيات م�سّلحة حتركها عمائم طائفية، ما اأف�سى اإىل تق�سيم جغرايف وبنيوي، وانهيار تنموي 

وهيكلي نخر ب�سائر كيان الدولة.
التبعية  بذريعة  مكوناته  اأحد  ت�سليح  ب�  مبتليًا  عقود،  منذ  ل�سيادته  الفاقد  لبنان  وثانيهما يف 
وال�سيا�سي  واالقت�سادي  امل��ايل  الف�ساد  حلقات  بكل  التلفزيونية  »املمانعة«  م�سل�سل  اأو  ملحور 

والكوارث االأمنية املرتتبة على ذلك. 
حزب اهلل بن�سختيه

�سالح  يظهر  ح�سني،  �سدام  حكم  بعد  »دميوقراطيًا«  يكون  اأن  له  ر�سموا  ال��ذي  العراق  يف 
امليلي�سيات منذ نحو ع�سرين �سنة ب�سكل دائم بعيد اأي حترك �سعبي يرفع ال�سوت - واإن نادرًا- يف 

وجه �سطوة نفوذ طهران واأزالمها من جتار ال�سلطة و�سارقي خريات هذا البلد الغني.
�سيا�سية  قوى  من  اإطار  �سمن  ين�سوي  الذي  العراقية(  )الن�سخة  اهلل  حزب  دور  ياأتي  وهنا 
وف�سائل من احل�سد ال�سعبي، مطلقة الوالء ل�سيا�سات اإيران وخمططات حر�سها الثوري العابرة 
للحدود االإقليمية؛ عرب النزول اإىل ال�سارع والتهديد والوعيد بالت�سعيد رف�سًا لنتائج االنتخابات 
الت�سريعية التي �سهدتها البالد موؤخرًا يف 10 ت�سرين اأول/اأكتوبر واأف�ست لهزميتها ب�سكل مريع، 

اإذ مل حت�سد اإال 51 مقعدًا من اأ�سل 329!
الطّيونة،  اأحداث  افتعال  عقب  يهدد  اللبنانية(  )الن�سخة  اهلل  حزب  كان  االآخر  املقلب  على 

بتدخل 100 األٍف م�سلح من منا�سريه، لتاأديب خ�سومه!
تندد  مب�سرية  ت�سرين،   17 النتفا�سة  الثانية  الذكرى  اللبنانية،  العا�سمة  اإحياء  مع  تزامنًا 
ال  �سراعات  اأتون  اإىل  وجرهم  ال�سلطة،  مقادير  على  طهران  حلفاء  و�سطوة  �سيطرة  با�ستمرار 
ناقة لهم بها. مع ما ت�سبب به ذلك من اأزمات مالية واقت�سادية واجتماعية غري م�سبوقة جّرت 
ب�  تقّدم م�ستوى معي�ستهم   ب�سبب  يكّنى  بلد كان  وبوؤ�س ال تطاق يف  اللبنانيني نحو معدالت فقر 

»�سوي�سرا ال�سرق«!.
تكرار امل�سهد وامل�ستهدف واحد

منذ ت�سرين اأول /اأكتوبر 2019، يتكرر امل�سهد ذاته يف بلدين واإن ب�سكل متقطع،
�سعارات  معها  ترتفع  الوطنية.  ال�سيادة  وفقدان  احلاكمة،  الطبقة  ف�ساد  �سد  احتجاجات 

»القرار لل�سعب«، »ا�ستعادة وطن وبناء دولة«، »�سحب ال�سالح املنفلت« وغريها.
العنف  لها، حترتف  والوالء  اإيران  بالوكالة عن  بالعمل  ...ميلي�سيا جتاهر  واحد  وامل�ستهدف 
على  خرياتها  ونهب  واإفقارها  البالد،  على  لل�سيطرة  اأ�سكاله  بكل  الف�ساد  ومتتهن  والرتهيب، 
اأو  مدار ال�سنني كي ي�سهل تطويعها الحقًا... ميلي�سيا ترفع �سعارًا واحدًا الإدارة البالد: نحكُمها 

...نخرُبها!!

أ.هاني المالذي 

نحكُمها أو نخرُبها!
العراق ولبنان بعد عامين

كاتب واإعالمي عربي
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السياسة

د.علي عبدالقادر

مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــن تـــــــــــضـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــات الـــــــــشـــــــــعـــــــــب 
ــــاب الـــعـــســـكـــري ــقــ ــ الـــــســـــودانـــــي و اإلنــ

واال�ستبداد  الت�سلط  وع���اد  1989م  يف  االن��ق��اذ 
و  الع�سكرية  بني احلكومة  و  اهلية  ووقعت حروب 
احلركات امل�سلحة ادت النف�سال جنوب ال�سودان. 
ثم ا�ستجمع ال�سعب قواه وعاد  ملقاومة اال�ستبداد 
والقمع والقتل من قبل القوات النظامية واالجهزة 
املتمثلة  اال�سالمية  احلركة  وملي�سيات  االمنية 
الظل  وكتائب  ال�سعبي  واالمن  ال�سعبي  الدفاع  يف 
ال�سارع  يف  واحيانا  وال�سجون  اال�سباح  بيوت  يف 
العام وقدمت املقاومة وخا�سة ال�سباب ت�سحيات 
وخارجها  املعتقالت  يف  وقاوموا  و�سربوا  ج�سام 
يف  التاية  بالطالبة  ب��داأ  لي�س  البع�س  وا�ست�سهد 
علي  الطبيب  بالنقابي  م��رورا  اخلرطوم  جامعة 
ال�سهداء  من  ارت��ال  تقدمي  يف  وا�ستمرارا  ف�سل 
انتهاء ب�سهداء اعت�سام القيادة العامة يف  ولي�س 
باإعالن  واالنت�سار  الثورة  فكانت   06/04/2019

05/09/2019م؛  يف  امل��دن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل 
ولكن الع�سكر يف جمل�س ال�سيادة وخلفهم اللجنة 
االمنية للمخلوع الب�سري ورموز احلركة اال�سالمية 
 - وال�سعبي  الب�سري-  الوطني-  املوؤمتر  حزبي  يف 
اال�ستبدادين  من  �سلليات  ومعهم   ، الرتابي-  د. 
ايديهم  »ك����روت« يف  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��وا  واالرزق���ي���ة 
يحركونها الإف�سال احلكومة املدنية االنتقالية عرب 
قبلية وخا�سة  و خلق فنت  »متنكر«  انقالب مدين 
يف �سرق ال�سودان وخلق حالة من ال�سيولة االأمنية 

موت  بعد  ال�سودانيني  اختلف  ما  �سرعان  ثم 
واثنية  قبلية  وال��ف��رق��ة  االن�سقاق  وب���داأ  امل��ه��دي 
ادت  ال�سعف اىل مرحلة  وارزقية وو�سل  وجهوية 

لعودة امل�ستعمر االجنليزي يف 1899م.! 
فكانت  تتكون  اخ��رى  مرة  املقاومة  ب��داأت  ثم 
حركة اللواء االبي�س حتت قيادة علي عبداللطيف 
وعبدالف�سيل املاظ وا�ستمرت املقاومة مع بدايات 
االندية الثقافية و موؤمتر اخلريجني وغريها حتى 
�سرعان  ثم  1956م.  يف  ا�ستقالله  ال�سودان  نال 
م��ا ج���اء احل��ك��م ال��ع�����س��ك��ري ب��ان��ق��الب ال��ف��ري��ق 
ابراهيم عبود يف 1958م، ثم عادت روح الن�سال 
واملقاومة لال�ستبداد والع�سكر وقدمت الت�سحيات 
وال�سهداء فكان ال�سهيد القر�سي، وجنحت الثورة 
احلكم  وا�ستعادة  ثكناتهم  اىل  الع�سكر  طرد  يف 
املدين يف 21 اكتوبر 1964م؛ ثم اختلفت االحزاب 
الدائرة  عادت  حتى  املدنية  احلكومات  حل  وكرث 
1969م؛  مايو   25 يف  الع�سكر  بانقالب  ال�سرير 
وبداأت املقاومة والن�سال جمددا وقدم الت�سحيات 
1985م  ابريل   6 ث��ورة  انفجرت  حتى  وال�سهداء 
وطرد الع�سكر اىل ثكناتهم وا�ستعيد احلكم املدين 
افرادا  ال�سيا�سيني  بني  ثم عادت اخلالفات  ومن 
املدنية  احلكومات  و�سعفت  واح��زاب  وجماعات 
حا�سنة  عرب  وقاموا  ال�سانحة  الع�سكر  فاأ�ستغل 
�سيا�سية هي اجلبهة القومية اال�سالمية بانقالب 

ومنذ  ينجحوا  ان  ال�سودانيني  على  ق��در  هل 
االج���ل  ط��وي��ل��ة  امل��ق��اوم��ة  يف  ال��ت��وح��د  يف  االزل 
الت�سحيات  وتقدمي  احلكام  وت�سلط  لال�ستبداد 
واملهج  ب����االأرواح  ال��وط��ن  وف���داء  وثمني  غ��ال  بكل 
ان  ومبجرد  احلاكمة  ال�سلطة  تغيري  اىل  و�سوال 
يوؤدي  والفرقة مما  الثورة يحدث اخلالف  تنجح 
حتالف  الثورة  يختطف  ثم  ومن  الثورة  الجها�س 
العميقة  ال��دول��ة  واالرزق��ي��ة يف  ال��ث��ورات  ���س��راق 
ثم  ومن  الع�سكر  اي  ال�سالح  بيده  ومن  ال�سابقة 
ثورة،  مقاومة،  ا�ستبداد،  اخلبيثة،  الدورة  تتكرر 

�سرقة ثورة، ا�ستبداد. 
ال�سيا�سي احلديث  التاريخ  نظرة �سريعة على 
�سيا�سية  كدولة  ال�سودان  بروز  منذ  باأنه  تخربنا 
بحدودها اجلغرافية املعروفة حتت احلكم الرتكي 
يف 1821م. برزت حركات مقاومة كثرية للم�ستعمر 
الرتكي يف خمتلف انحاء ال�سودان وكانت اأ�سهرها 
اغلب  �سم  حتالف  جمعت  التي  املهدية  ال��ث��ورة 
القادر  عبد  فربز  قبائلهم  مبختلف  ال�سودانيني 
ال�سرق  يف  دقنة  وعثمان  الو�سط  يف  حبوبة  ود 
وكل قبائل غرب ال�سودان و�سماله. جنحت الثورة 
الدخول يف  ثم  املقاومة ومن  روح  املهدية يف زرع 
معارك عدة مع امل�ستعمر حتى �سقطت اخلرطوم 
ومت قطع را����س احل��اك��م االجن��ل��ي��زي غ���ردون يف 

26/01/1885م. 
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 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل     كاتب واأديب �شوداين

أ.أسامة األشقر

النقرز  ع�سابات  بن�سر  املواطنني  بني  وال��ذع��ر 
اقت�ساديا  البالد  خلنق  امليناء  لقفل  وام��ت��دادا 
عرب زعماء قبليني حمليني مثل ال�سيخ ترك زعيم 
لالعت�سام  و�سوال  الهدندوة  قبيلة  افخاذ  اح��د 
16/10/2021م وهو  الق�سر اجلمهوري يف  خلف 
الربهان  اول  الفريق  من  ودعم  بتمويل  اعت�سام 
قائد القوات امل�سلحة والفريق اول حممد حمدان 
مثل  ووزراء  ال�سريع  الدعم  قوات  قائد  حميدتي 
حركة  رئي�س  اب��راه��ي��م  ج��ربي��ل  د.  املالية  وزي���ر 
العدل وامل�ساواة  وحاكم دارفور مني اركو مناوي 
وغريهم من ال�سا�سة بائعي املواقف امثال مبارك 
املهدي- وزير مالية وجتارة ا�سبق- والتوم هجو و 

اردول وع�سكوري وغريهم. 
انقالبية  بعملية غدر  التاآمر  قمة  ثم جاءت    
 25 يوم  يف  الربهان  اول  الفريق  بها  قام  جديدة 
الوزراء  رئي�س  باإختطاف  وبداأها  2021م   اكتوبر 
الدكتور حمدوك وزوجته، ثم اعتقال وتعذيب اأهم 
املدنية  و وزراء احلكومة  ال�سيادة  اع�ساء جمل�س 
الذين اظهروا علنا مت�سكهم باأيلولة رئا�سة جمل�س 
نوفمرب   17 تاريخ  يف  فيه  املدنيني  اىل  ال�سيادة 
كذلك  وق��ام  الد�ستورية،  للوثيقة  طبقا  2021م 

املدنية  واحلكومة  ال�سيادة  جمل�س  حل  ب��اإع��الن 
واإعالن حالة الطواريء بالبالد!!! الذي فات على 
الفريق الربهان »الغبيان« ان حل جمل�س ال�سيادة 
يعني فقده هو نف�سه الي �سفة �سيادية او قانونية 
يتوجب عليه  وك��ان  اخ��رى  ق��رارات  جتعله ي�سدر 

رجوعه لثكناته يف �سمت!! 
حم���اول���ة اإف�����س��ال ال��ت��ج��رب��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
بال�سلطة،  الع�سكر  طمع  ب�سبب  وق��ع  اجل��دي��دة 
الطوارئ  حالة  فر�س  ب�سرورة  الع�سكر  وحتجج 
وحل احلكومة املدنية ومن ثم يعود الباب الدوار 
ا�ستقالل  م��ن��ذ  اإذن  ان��ق��الب.  م��دن��ي��ة  ان��ق��الب 
ال�سودان يف 1956م ا�ستمر حكم الع�سكر 52 عاما 
13 عاما فقل يل  �سوى  املدين  ي�ستمر احلكم  ومل 
كيف ت�ستقر الدميقراطية وين�سج احلكم املدين.      
تعلم اخل��ري  ال��ع��امل  ح��ك��وم��ات  ك��ل  ان  ي��ب��دو 
وت�سجع  فيه  وتطمع  ال�سودان  ار���س  يف  امل��وج��ود 
مقابل عمولة  زهيد  بثمن  لهم  بيعه  على  وكالئها 
وحتديدًا  ال�سودانيني  ف��اإن  عامة  وب�سورة  لهم، 
املوجود  اخل��ري  ذل��ك  عظم  ي��درك��ون  ال  حكامهم 

حتت ارجلهم فيت�سارعون على الفتات.

كان وا�سحا منذ اليوم االأول لت�سكيل جمل�س ال�سيادة ال�سوداين عقب الثورة ال�سعبية العارمة 
التباينات  واأن  متناغمة  غري  العهد  احلديث  املجل�س  مركبات  اأن  الب�سري  بنظام  واالإط��اح��ة 
الدميقراطي  التحول  وجه  االأبرز يف  العائق  �ست�سكل  بينها  فيما  الفكرية  واخللفيات  ال�سيا�سية 
الذي اأراده ال�سودانيون، فالقوة ال�سيا�سية التي مثلت احلراك ال�سعبي مل ته�سم فكرة م�ساركة 
اجلي�س يف قيادة جلنة االإ�سالح واأن جزءًا كبريًا من هذه املركبات اعترب اأن اجلي�س ال�سوداين 
خرج من الباب ليدخل من ال�سباك، واأن دخوله على خط االأزمة يف البالد مل يكن اإال حماولة 
من قبل الطبقة املتنفذة وخا�سة الع�سكرية الإعادة اإنتاج التجارب ال�سابقة باأدوات خمتلفة هذه 
باأن  يقتنع  الذي مل  ال�سوداين  ال�سعب  وا�سعة من  �سرائح  انتحلت على  التي  النظرة  املرة. هذه 
اجلي�س يريد االإ�سالح اأو التحول الدميقراطي احلقيقي، وهذا ما دفع ببع�س القوى لال�ستمرار 
باحل�سد اجلماهريي لزيادة ال�سغط على قيادة اجلي�س الإجبارها على الرتاجع واإف�ساح املجال 
اأمام القوى املدنية الإدارة �سوؤون البالد، غري اأن اجلي�س كان دائما باملر�ساد وا�ستطاع االإم�ساك 
اأو وحيد برغم تقا�سم العدد بينه وبني القوى  بخيوط اللعبة حيث فر�س نف�سه كفاعل حقيقي 

املدنية اإال اأن القوة امل�سيطرة ومفاتيح اللعبة ال�سيا�سية كلها بيده. 
اأما االأمر االأهم من ذلك فهو التن�سيق االأمني ال�سوداين االإ�سرائيلي بدعم اأمريكي، فال يخفى 
على اأحد باأن ال�سغوط االأمريكية من اإدارة ترامب هي ما دفع عبد الفتاح الربهان لدخول نادي 
ال�سودان  القادم يف  التغري  للعامل لطبيعة  اإ�سرائيل وهذا بحد ذاته ر�سالة تطمني  املطبعني مع 
فهذا ما ح�سل فقد رفع ا�سم ال�سودان من قائمة الدول الراعية لالإرهاب ومت االتفاق على اإلغاء 
على  اخلليجي  وخا�سة  العربي  الدعم  تلقي  اإىل  باالإ�سافة  اخلارجية  ال�سودان  ديون  من  جزء 
اأن ال�سودان قد دخل يف مرحلة تاريخية جديدة، برغم ذلك بقيت االأزمة االقت�سادية  اعتبار 
وال�سيا�سية متفاقمة يف ال�سودان وازدادت االأو�ساع �سوءا حتى خرجت النا�س لل�سوارع وهذا دفع 
الربهان التخاذ قراره باالإنقالب على احلكومة ال�سودانية املوؤقتة والعودة اإىل احلكم الع�سكري 
الذي  االإ�سرائيلي  والدعم  االأمريكي  الغطاء  لوال  ليحدث مطلقا  يكن  االأمر مل  من جديد، هذا 
للتطبيع  اأ�سهر  منذ  يدفع  والذي  الربهان  بقيادة  الع�سكري  املجل�س  مواقف  حقيقة  جيدا  يعلم 
ردود  يف�سر  ما  وهذا  اأزماته  من  لل�سودان  الوحيد  املنقذ  اأنها  اعتبار  على  اإ�سرائيل  مع  الكامل 
الفعل ال�سعيفة من قبل الواليات املتحدة االأمريكية والقوى الفاعلة يف املنطقة ال �سيما اإ�سرائيل 
التي ترغب جدا باأن توؤول مقاليد االأمور للمجل�س الع�سكري الذي اأر�سل ملبعوثيه مرات عديدة 
يف مهمات �سرية الإ�سرائيل على الرغم من املعار�سة وعدم الر�سى املعلن من قبل قوى التغري 

املدنية يف ال�سودان. 

انقالب 
البرهان من 

المستفيد!
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السياسة

جو  االمريكي  الرئي�س  ادارة  و���س��ول  منذ 
االدارة  ات��خ��ذت  االأب��ي�����س،  البيت  اىل  ب��اي��دن 
التعامل  يف  كليا  خمتلفة  طريقة  االم��ري��ك��ي��ة 
مع  تعاملها  يف  وخ�سو�سا  العراقي  امللف  مع 

امللي�سيات التابعة الأيران.
الو�سع  على  �سلبا  انعك�س  التغيري  وه���ذا 
للملي�سيات  و�سمح  الداخل  يف  العراقي  االمني 
بل  م��رة  م��ن  اك��رث  ال�سيا�سية  العملية  بتهديد 

االنـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات الـــــــــعـــــــــراقـــــــــيـــــــــة ومــــــــحــــــــاولــــــــة 
تـــكـــريـــس الـــــوجـــــود االيــــــرانــــــي فـــــي الــــعــــراق

وحماولة االنقالب على الدولة بعد اعتقال احد 
دخلت  عندما  العام  ه��ذا  من  مايو  يف  قادتها 
اخل�سراء  املنطقة  داخل  اىل  م�سلحة  جماميع 
يف بغداد وطالبت باأطالق �سراح القيادي قا�سم 
م�سلح و�سط عجز تام للحكومة العراقية على 

الت�سدي لهم. 
ال�سخ�سيات  ظهور  تكرر  ثانية  جهة  وم��ن 
يف  االمريكية  االره���اب  الئ��ح��ة  على  املطلوبة 
اثناء  خ�سو�سا  مرة  من  اأكرث  العراقي  ال�سارع 
زعيم  قي�س اخلزعلي  امثال  االربعينية  الزيارة 
ملي�سيا ع�سائب اهل احلق وغريه، دون اخلوف 
ابو  مع  ح�سل  كما  االمريكي  اال�ستهداف  من 
من  يناير  يف  �سليماين  وقا�سم  املهند�س  مهدي 

عام 2020.
االأم��ر  على  اجل��دي��دة  ال�سيا�سة  اع��ت��م��دت 
امللي�سيات  ه��ذه  ان  ب��دل احل��رب ومب��ا  ال��واق��ع 
جميع  يف  متغلغلة  ال��ع��راق  على  كليا  م�سيطرة 
على  االمريكية  االإدارة  ارت��اأت  الدولة  مفا�سل 
بعد  للعراق خ�سو�سا  فعلي  بها كحاكم  القبول 
اآلت  وما  افغان�ستان  من  االمريكي  االن�سحاب 
الواليات  مع  اال�سرتاتيجي  احل��وار  نتائج  اإليه 

من  االن�سحاب  ب��ق��رار  انتهت  وال��ت��ي  املتحدة 
م��ا دف��ع  ال�سنة احل��ال��ي��ة وه���و  ن��ه��اي��ة  ال��ع��راق 
امللي�سيات اىل حت�سيد اتباعها بغية الفوز باأكرث 
عدد ممكن من املقاعد النيابية يف االنتخابات 
اأكتوبر املا�سي. ومع  التي جرت يف العا�سر من 
�سدور قرار جمل�س االأمن الذي و�سع �سالحيات 
بعثة االأمم املتحدة يف العراق من خالل اإ�سدار 

القرار 2576.
مبراقبة  املتحدة  ل��الأمم  اي�سا  �سمح  ال��ذي 
امللي�سيات  ح�سلت  ال��ع��راق��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
قررت  طاملا  ال�سمني  االمم��ي  االع��رتاف  على 
االإ�سراف على االنتخابات، ومع كم الت�سريحات 
التي �سدرت على امل�ستوى الر�سمي من كثري من 
االنتخابات  تلك  اإجن��اح  ب�سرورة  العامل  دول 
تلك  م��ن  تنبثق  ح��ك��وم��ة  اأي  ان  جليا  ا���س��ب��ح 
االنتخابات �ستحظى بدعم دويل كبري من جميع 

دول العامل وعلى راأ�سهم اأمريكا. 
الكلمة  ل��ه  ك��ان  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  اأن  غ��ري 
وكل  �سرفت  التي  املليارات  كل  فمع  الف�سل، 
ن�سبة  كانت  االنتخابات  الإجن��اح  التح�سريات 
امل�ساركة فيها ال تتعدى %20 على الرغم من اأن 
اأ�سدرت ن�سبة تفوق %40 وهي ن�سبة  املفو�سية 
االقرتاع  عملية  �سهدته  ملا  قيا�سا  منطقية  غري 
االجهزة  يف  تلكاأ  عمليات  وم��ن  مقاطعة  م��ن 
عرقل عملية الت�سويت يف اأكرث من 800 مركز 
مقاعدها  اغلب  امللي�سيات  وخ�سرت  انتخابي 
للقوى  او  ال�سدري  التيار  ل�سالح  الربملانية 
التي انبثقت من ثورة ت�سرين وامل�ستقلني ليقطع 
ال�سعب الطريق على االدارة االمريكية ومنعهم 
من تن�سيب امللي�سيات حاكما فعليا للعراق قبل 

االن�سحاب منه. 
االخ��رية  العراقية  االنتخابات  جتربة  ان 
يحاول  من  كل  وجه  على  �سديدة  �سفعة  كانت 
فعلت  ومهما  ال�سعب،  ارادة  على  ارادته  فر�س 
ال�سيطرة  ت�ستطيع  ف��ل��ن  حلفائها  او  اي����ران 
اال  ي�سح  ال  النهاية  ويف  العراقي  ال�سعب  على 
للعراقيني  �سيبقى  والعراق  يقال  كما  ال�سحيح 

وال مكان لذيول اإيران فيه.

 �شحفي وكاتب عراقي 

أ.بهاء خليل
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في نقد االفكار السامة
واالعالمية،هذه  الفكرية  الفرن�سية  ال�ساحة  تعرف 
االيام، حركية وغليان غري م�سبوقني، بطلها اإيريك زمور 
للدميقراطية  معادية  قوى  �سك  وال  املتطرف،  واليمني 

تختبئ وراء ال�ستار وحترك كراكيز امل�سهد.
ال�سبعينات،  منذ  الفرن�سي  لل�ساأن  املتتبع  األف  لقد 
خطابك  اإجن��اح  اردت  اإذا  ج��دا:  ب�سيطة  الو�سفة  اأن 
العرب واملغاربة  االإ�سارة اىل املهاجرين،  اإال  فما عليك 
واالفارقة ال�سود وامل�سلمني وحتميلهم م�سوؤولية ال�سقوط 

والرتاجع الذي بداأت تعي�سه فرن�سا منذ مدة.
يقول الزعيم الرو�سي البل�سفي لينني: »اأطعم النا�س 
يبلعوا  اأن  عليهم  تفر�س  اأن  باإمكانك  وبعد  بالكلمات، 
كل االأ�سياء«. وعلى هذه القاعدة ميكن الت�ساوؤل عن ما 
ميكن اأن ينتج عن كلمات اإيريك زمور من نتائج قد تكون 
املقيمني  للمهاجرين  بالن�سبة  لي�س فقط  للغاية  خطرية 
بفرن�سا ب�سكل �سرعي اأو غري �سرعي، بل كذلك بالن�سبة 

لفرن�سا برمتها.
وميكن اخت�سار كلمات زمور الذي ينحدر من عائلة 

مورية اأو بربرية يهودية جزائرية، فيما يلي:
الغرب  اإخ��ت��زال ���س��راع احل�����س��ارات يف ���س��راع   �

واالإ�سالم.
� اأن �سبب تدحرج فرن�سا وبداية انحطاطها، وترهل 

الدولة هم املهاجرون امل�سلمون. 
الفرن�سية  الثقافة  يف  االن�سهار  امل�سلمني  رف�س   �

امل�سيحية.
اإيريك زمور،  وجوابا على هذا الو�سع، من منظور 

على فرن�سا اأن تقوم باالإجراءات التالية:
� طرد جميع املهاجرين الغري ال�سرعيني من فرن�سا 

وبدون ا�ستثناء.
� طرد ال�سجناء وذوي ال�سوابق اجلرمية وترحيلهم 

اىل بلدانهم.
تورط يف  م�سلم  كل  من  الفرن�سية  اجلن�سية  اإلغاء   �

اجلرائم الكربى، االإجتار يف املخدرات والقتل واالرهاب 
الخ.

يف  و�سرامتها  قوتها  الفرن�سية  ال��دول��ة  تعيد  اأن   �
التعامل مع هذه الظروف.

وطبعا يجد ه��ذا اخل��ط��اب ال��ذي ي��روج ل��ه زم��ور، 
اأن  لدرجة  الفرن�سيني،  من  مهم  عدد  لدى  قوي  �سدى 
موؤ�س�سات  كربى  اجرته  الذي  االخري  ال��راأي  ا�ستطالع 
من   17% على  احل�سول  اإمكانية  زمور  اأعطى  فرن�سا، 

اال�سوات يف االنتخابات الرئا�سية املقبلة!!
والدمياغوجية  املفرطة  الكراهية  من  الرغم  فعلى 
املبالغ فيها واملغالطات ال�ساطعة التي تطغى على خطاب 
الرجل فاإنه ا�ستطاع اأن يقنع كثري من الفرن�سيني لدرجة 

اأنه �سيتمكن من الرت�سح لرئا�سيات 2022.
ولكن اإذا متعنا يف قمامة الطرح »الزموري«، فيجب 

االإ�سارة اىل:
امل�ستوى  على  ال��زاح��ف،  احلقيقي  ال�سراع  اأوال: 
هو  واال�سرتاتيجي،  وال�سيا�سي  والثقايف  االقت�سادي 
لي�س ���س��راع ب��ني اال���س��الم وال��غ��رب ب��ل ب��ني ال��والي��ات 
املتحدة االمريكية وحلفائها و جمهورية ال�سني ال�سعبية 

وحلفائها. مبعني اأن فرن�سا الكهلة ثانوية.
اأخرى  عوامل  اىل  راج��ع  فرن�سا  اإنحدار  اإن  ثانيا: 
وجبت  وهنا  باال�سالم،  وال  باملهاجرين  لها  عالقة  ال 
الغرب  �سنع  م��ن  ه��و  ال�سيا�سي  اال���س��الم  اأن  اال���س��ارة 
ال�سركات  هيمنة  اىل  يعود  االن��ح��دار  فرن�سا.  فيه  مبا 
وال�سلطة  واالعالم  املال  يف  والتحكم  اجلن�سية  متعددة 
من عائالت لي�ست بال�سرورة ال فرن�سية اال�سل وال حتى 
م�سيحية املنحى، هذه الديانة التي يتبجح ال�سي اإيريك 
يف  والتقدم  احل�سارة  اأ�سل  اأنها  وعدوانا  ظلما  زم��ور، 

فرن�سا.
وللتذكري فقط، فاإن االألفية الثانية لتاريخ امل�سيحية 
)القادمة طبعا من ال�سرق، ومن فل�سطني بالظبط( قبل 

2000 �سنة، ميكن احلديث عن بع�س اإجنازاتها يف ما 

يلي:
واليهود  امل�سلمني  وطرد  واحل��رق  التفتي�س  حماكم 
اإبادة  ا�سبانيا،  قرون يف  ثمانية  من  اكرث  الذين عمروا 
واملفكرين  العلماء  قتل  اأبيهم،  بكرة  عن  احلمر  الهنود 
والفا�سية  النازية  عن  الب�سر  غ�س  الكني�سة،  باإ�سم 
وال��ف��ران��ك��اوي��ة )اب�����س��ع ال��دي��ك��ت��ات��وري��ات واأوح�����س��ه��ا يف 
330000 الف طفل م�سيحي داخل  التاريخ(، اغت�ساب 

الكنائ�س »املقد�سة« منذ 1950م.
املتحدرين  املهاجرين  مباليني  يتعلق  االم��ر  ثالثا: 
واملنت�سبني او املح�سوبني على الديانة اال�سالمية، فقط 
اهلية  حربا  حمالة  ال  �سيفجر  ط��رده��م،  يف  التفكري 
بهتانا  زمور  ي�سميهم  والذين  امل�سلمني  بني  فقط  لي�س 
م�سيحيني، بل بني الدميقراطية والفا�سية املتوح�سة، ال 
بها  املتنورين  وال  احتوائها،  قادرة على  فرن�سا  ان  اأظن 

ير�سون بذلك.
فرن�سا  يف  امل�سلمني  املهاجرين  ك��ل  لي�س  راب��ع��ا: 
م�سي�سني، اأو منظمني يف تنظيمات اإ�سالموية، فاالغلبية 
ميار�سون  ع��ادي��ني  موؤمنني  اإم��ا  ه��م  منهم،  ال�ساحقة 
طقو�سهم الدينية، واإما من�سهرين يف املجتمع الفرن�سي. 
الثورة  فرن�سا  على  امل��اأ���س��اوي،  الو�سع  ه��ذا  اأم��ام   
فيما  ال��ن��ظ��ر  وت��ع��ي��د  ج��دي��د  م��ن  تنبعث  اأن  واالن�����وار، 
اأخ��رى  وم�سيحية  غربية  دول  من  وت�ستفيد  اليه،  اآل��ت 

ا�ستطاعت اأن حتتوي م�ساكل الهجرة بذكاء. 
والتمكن  الدمياغوجية  اأن  وتتذكر  تعلم  اأن  عليها 
اىل  يقودها  قد  الهدامة  واالفكار  ال�سامة  الكلمات  من 
الهاوية، كما ح�سل �سابقًا جلارتها املانيا حني اجنرت 

وراء خطاب الكراهية والدمياغوجية واالفكار ال�سامة.

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب
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السياسة

اأخرى  خطوة  يف  اليوم  اجلزائر  مت�سي 
وت�ستعد  ال�سيا�سي  االإ���س��الح  خ��ط��وات  م��ن 
النتخابات حملية م�سبقة مزمع اإجرائها يوم 
برنامج  يف  ثالثة  حمطة   ،2021 نوفمرب   27
الرئي�س املنتخب عبد املجيد تبون بعد تعديل 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  وح��ل  ال��د���س��ت��ور 
نواب  ت�سكيلة  اأع��ادت  ت�سريعية  باإنتخابات 
ال�سعب يف قبة الربملان، وكانت بداية بطيئة 
يف ك�سب ثقة ال�سعب ظن خالل مهمة اإقناعه 
و�سناعة  االإق���رتاع  �سناديق  على  باالإقبال 

الفارق بعد معاناة طويلة مع الف�ساد.
اأك����رث ح�سما  ���س��ت��ك��ون  امل��ق��ب��ل��ة  امل��ح��ط��ة 
واإث��ارة، كما �ستكون فا�سلة يف تاريخ البالد 
بعد معاناة طويلة مع الف�ساد وبقاياه وت�سيري 
دفع  ال��ب��ل��دي��ات،  ول�����س��وؤون  للبلديات  ���س��يء 
ال�سعب ثمنها الأزيد من 20 �سنة، االنتخابات 
فتحت  قانونها اجلديد  اإطار  ال�سنة يف  هذه 
م�سمار  لتدخل  ال�سابة  للكفاءات  الفر�س 
ال�سعبي  اأجل مقعد يف املجل�س  املناف�سة من 
الوالئي اأو املجل�س ال�سعبي البلدي، �سباب مل 
يكن متاحا له الوقوف اأمام روؤو�س الف�ساد يف 
القوائم االإنتخابية قبل اليوم، لينهي القانون 

الجزائر أمام خطوة إصالح أخرى بانتخابات محلية مسبقة
هــــــــــــــــل ســــــــيــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي عـــــــــــهـــــــــــد الـــــــــتـــــــــســـــــــيـــــــــر الـــــــــــــســـــــــــــيء؟

أ.إنصاف سلسبيل

اجلديد روؤو�س القائمة والعهد القدمي الذي 
وال��ت��زوي��ر،  ال�سفافة  غ��ري  املناف�سة  ميزته 
لل�سعب  االإختيار  وت��رتك  القوائم  كل  لتفتح 

اأوال.
ي��راه��ن��ون على  وم��ا جعل اجل��زائ��ري��ون 
ل27  املحلية  املجال�س  اإنتخابات  �سفافية 
ثقيلة من  اأ�سماء  اإ�سقاط  2021، هو  نوفمرب 
القوائم االإنتخابية من قبل ال�سلطة الوطنية 
واليات،  وبعدة  االنتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة 
جبهة  ح��زب  احلاكم،  احل��زب  من  واأغلبها 
يتفاءل  ال�سعب  جعل  ما  الوطني،  التحرير 
الع�سابات  حكم  اأن��ه��اء  يف  ال��دول��ة  ب���اإرادة 
غلبت  اأي���ادي  من  الوطن  لتحرير  وال�سعي 
على  و  ال��ع��ام��ة  امل�����س��ال��ح  ع��ل��ى  م�ساحلها 

م�سلحة الوطن.
ظل  يف  املحلية  االنتخابات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اأث���ار  ال���ذي  ال�سعب  االإج��ت��م��اع��ي  ال��و���س��ع 
املجتمع  من  وا�سعة  �سريحة  وا�ستياء  غ�سب 
وارت��ف��اع  املعي�سة  غ��الء  ب�سبب  اجل��زائ��ري 
متو�سط  تدين  اأم��ام  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار 
ال���دخ���ل ال����ف����ردي، وم����ا ي��ق��اب��ل ذل����ك من 
لكن  ال��ب��رتول،  م��داخ��ي��ل  م�ستوى  يف  ت��دين 

االأزم���ة  ه��ذه  واج��ه��ت  اجل��زائ��ري��ة  ال�سلطة 
للدولة  يد  ال  اأن  رئي�س اجلمهورية  اأكد  التي 
امل�ساربة  نتيجة  مفتعلة  اأزم���ة  واأن��ه��ا  فيها 
امل�ساربة  جرمت  جديدة  وقوانني  مبرا�سيم 
اإجراء  اإىل  اإ�سافة  ال�سعب،  بجيوب  والعبث 
االإجتماعي  الدخل  على  ال�سريبة  تخفي�س 
ورفع النقطة اال�ستداللية وقد �ساهمت هذه 
اجلزائريني  ���س��دور  اإ���س��الح  ال��ق��رارات يف 
االإ�سالح  خمطط  اإجن��اح  يف  اليوم  االآملني 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  به  ووعد  اأق��ره  الذي 

املجيد تبون من اأجل جزائر جديدة.
التكتالت  ك��ل  امل���رة  ه���ذه  تكاثفت  ك��م��ا 
احلزبية من اأجل هدف واحد وهو احلفاظ 
باملواقف  والتنديد  الوطنية  اللحمة  على 
اأع���داء  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�سعى  ال��ت��ي  امل�سينة 
واأمنها،  ا�ستقرارها  زع���زة  اإىل  اجل��زائ��ر 
ينتظر  هنا  وم��ن  �سعبها،  وح���دة  وت�ستيت 
منط  حيث  من  جديدة  جزائر  اجلزائريون 
البلديات  ل�سوؤون  الداخلي  والت�سيري  احلكم 
اإنهاء  اأجل  وتفعيل الدميقراطية والعمل من 
عمر املمار�سات ال�سابقة، ورغم فقدان الثقة 
يف ممثلي ال�سعب ب�سبب ع�سريتني من �سوء 
تقنع  ب��داأت  االإ�سالح  ب��وادر  اأن  اإال  الت�سيري 
اجلزائر  واأن  قائم  االأمل  اأن  اجلزائر  اأبناء 

�ست�ستعيد جمدها من جديد.
 �شحفية من اجلزائر
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ــــى أيــــن؟ بـــعـــد الــــقــــرار الـــســـعـــودي والـــخـــلـــيـــجـــي: لـــبـــنـــان الـ
أ . ليلى المر

 �شحفية من لبنان

والدتها  اللبنانيون  انتظر  التي  احلكومة 
العجائب  اج��رتاح  منها  يتوقعوا  مل  اأ�سهرًا 
لكنهم مت�سكوا بخيط اأمل �سئيل، كاأن تخفف 
�سهر  وبعد  اأك��رث.  ال  اليومية  معاناتهم  من 
تتمكن  مل  اجتماعات  وث��الث  تاأليفها  على 
من حتقيق اأي تقدم خا�سة بعد ا�سطدامها 
الثنائي  من  عليها  املفرو�س  الفيتو  بعقبة 
يطالبان  ال��ل��ذان  اأم���ل.  وح��رك��ة  ح��زب اهلل 
عن  بيطار،  ط��ارق  العديل  املحقق  يد  بكف 
دون  حال  ما  اآب،   4 باإنفجار  التحقيق  ملف 

اجتماعها يف 13 اأكتوبر/ت�سرين االأول.
اىل اأن جاء ت�سريح وزير االإعالم جورج 
العربية  اململكة  فيه  حمل  ال��ذي  ق��رداح��ي 
ال�سعودية م�سوؤولية احلرب يف اليمن، واعترب 
الدفاع  حالة  يف  وهم  مقاومة  احلوثيني  اأن 
اململكة  مع  ب��اأزم��ة  ت�سبب  ما  اأنف�سهم.  عن 
الريا�س  يف  اللبناين  ال�سفري  رحلت  التي 
للت�ساور.  ب���ريوت،  يف  �سفريها  وا�ستدعت 
البحرين  من  كل  عن  �سدر  مماثل  موقف 

والكويت. 
هذا  ع��ن  ترتتب  التي  النتائج  ه��ي  فما 
احلكومة  ا�ستمرار  يهدد  وه��ل  الت�سريح؟ 
الدوام  لبنان كان على  واأن  اللبنانية خا�سة 
حلل  اخلليجي  العربي  عمقه  على  يعتمد 
اأزماته ال�سيا�سية واملالية. كما ال نن�سى ن�سبة 
العربية  اململكة  يف  اللبنانيني  من  العاملني 
ت�سكل  وال��ذي��ن  اخل��ل��ي��ج،  ودول  ال�سعودية 
ال��ذي  الوحيد  املتنف�س  املالية  حتويالتهم 

ي�ساعد لبنان على االإ�ستمرار. 
على  كان  الت�سريح  على  ال�سعودي  الرد 
امل�ستوى ال�سيا�سي، ب�سحب ال�سفراء والتوقف 
علما  اللبنانية،  املنتجات  كافة  ا�سترياد  عن 
الزراعي  االإنتاج  من  باملئة   58 ت�ستورد  اأنها 

اللبناين. 
خطوة  اأي  تتخذ  مل  اللبنانية  احلكومة 
حيال مراقبة النوعية )ن�سبة تركز الر�سا�س 
وغريها من املواد مبا يفوق املعدالت امل�سموح 
مل  اأنها  كما  الدولية(،  املعايري  ح�سب  بها 
تتخذ اأي اإجراءات حيال تهريب الكابتاغون 
داخل املنتوجات الزراعية ح�سب ما طالبت 

ال�سعودية.
التي �سكلها  اإن خلية االأزمة  القول  ميكن 
رئي�س اجلمهورية الإيجاد خمرج لالأزمة مع 
ال�سعودية والتعويل على و�ساطة امريكية لن 
توؤدي اىل نتيجة م�سمونة، دون تنازل الوزير 
عن من�سبه. واالأخري اعترب يف تربير ملوقفه 
اأنه مل يخطئ ما معناه اأن ال مربر الإ�ستقالته، 
عينه،  ال���ذي  فرجنية  �سليمان  ت��رك  فيما 
والبطريرك  قرداحي  بيد  القرار  يكون  باأن 
االأزم��ة  ه��ذه  النظر اىل  ال��راع��ي، وال ميكن 
بعيدا عن التجاذبات االأقليمية التي تنعك�س 

على االأو�ساع يف لبنان.
فال�سعودية لي�ست متم�سكة بهذه احلكومة 
التي هي وليدة تفاهم بني باري�س وطهران، 
امل�ساورات  اأن  كما  اأمريكي.  اأخ�سر  ب�سوء 

بني طهران والريا�س مل ت�سفر اىل االآن عن 
نتائج  جاءت  التي  فطهران  ملمو�سة.  نتائج 
لي�ست  �ساحلها  لغري  العراقية  االإنتخابات 
يتعني  اإذ  البع�س،  يعتقد  كما  قوة  موقف  يف 
عليها اأن تكون ر�سيقة للحفاظ على توازنها، 
مقابل  �سوريا  يف  اليد  طليقة  لي�ست  فهي 
رو�سيا وتركيا، كما هي دائمة التخوف تاأثري 
جارتها اأذربيجان، حليفة تركيا على الغالبية 

الرتكمانية يف ال�سمال. 
ت�سعى  ال�سعودية  كانت  ول��و  اليمن  ويف 
ا�ستطاعت  فهي  اليمنية  االأزمة  من  للخروج 
على  باإنفتاحها  حتالفاتها  تنويع  على  اللعب 
االإرتباط  من  يخرجها  ما  وال�سني  رو�سيا 
مع  امل�ساحلة  اأن  كما  املتحدة.  بالواليات 
قطر وا�ستئناف العالقات مع �سوريا، خففت 

اأي�سا من حالة ال�سغط. 
احلكومة اللبنانية قد جتد يف هذه االأزمة 
خمرجا لوالية عون؟ دخول احلكومة يف حالة 
�سبات، وحتويلها اىل حكومة ت�سريف اأعمال 
يجعل موعد االإنتخابات الربملانية على قاب 
ل�سالح  ت��ك��ون  ل��ن  رمب��ا  والنتائج  قو�سني، 
العهد، فهذا احتمال وراد، وفر�س العقوبات 
3 �سخ�سيات لبنانية ال ينبئ خريا، ما  على 
يفتح نهاية عهد عون على احتماالت متعددة 
وب��ذل��ك ن��ك��ون اق��رتب��ن��ا خ��ط��وة اأخ���رى نحو 

املجهول. 
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االأم��ريك��ي  املبعوث  فيلتمان  وج��ود  ظ��ل  يف   
اجلي�س  نفذ  ال�سودان،  يف  االإفريقي  القرن  اإىل 
اأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين   25 االإث��ن��ني  ال�����س��وداين 
ا  ع�سكريًّ انقالًبا  الربهان  الفتاح  عبد  بقيادة 
اأطاح ب�سركائه ال�سيا�سيني ويف مقدمتهم رئي�س 
من  ع��دًدا  واعتقل  حمدوك،  عبداهلل  احلكومة 
وال��وزراء،  ال�سيادة  جمل�سي  وحل  ال�سيا�سيني، 
بنود  بع�س  وجتميد  ال���ط���وارئ،  ح��ال��ة  واأع��ل��ن 
ت�سليم  على  الطريق  لقطع  الد�ستورية  الوثيقة 
مدنية  ل�سخ�سية  ال�سيادية  ال�سلطة  ق��ي��ادة 
والذي  والتغيري،  احلرية  اإع��الن  قوى  تختارها 
الثاين  نوفمرب/ت�سرين   17 يف  مهامها  ت��ب��داأ 

.2021

الربهان  اتخذه  ال��ذي  االإج���راء  يف  واملدقق 
التي  البنود  ويف  ال�سيا�سي،  االحتقان  ظل  يف 

اإلغاءها  اأن  يجد  الد�ستورية  الوثيقة  من  األغاها 
وي�ستهدف  اجلي�س،  بيد  ال�سلطة  يح�سر  اإمن��ا 
قوى احلرية والتغيري املطالة بت�سلم ال�سلطة بعد 
اأقل من �سهر، وبخا�سة واأن قرار حل احلكومة 
ممتنع د�ستوريًّا؛ الأنه منوط باإرادة قوى احلرية 
والتغيري ح�سًرا. فقد طالت البنود التي عطلها 
الربهان قوى احلرية والتغيري التي تريد اإزاحة 
حلكم  غطاًء  تظل  اأن  بدل  ال�سلطة  من  اجلي�س 
الع�سكر، والتي حاول الربهان حتميلها م�سوؤولية 
تلك  وم��ن  االنتقالية،  الفرتة  اإدارة  يف  الف�سل 
اأن  على  ين�س  ال���ذي   24/3 البند  ه��و  البنود 
الت�سريعي االنتقايل يتكون بن�سبة 67%  املجل�س 
والتغيري،  احلرية  اإع��الن  ق��وى  تختارهم  ممن 
على  املوقعة  غري  االأخ���رى  للقوى   33% ون�سبة 

اإعالن احلرية والتغيري.
قد  فلتمان  جفري  االأمريكي  املبعوث  وك��ان 
رئي�س  من  بكل  اخل��رط��وم  و�سوله  ف��ور  اجتمع 
ونائبه  ال��ربه��ان  الفتاح  عبد  ال�سيادة  جمل�س 
ال�سوداين  ال��وزراء  ورئي�س  دقلو  حمدان  حممد 
من  �سل�سلة  اإىل  باالإ�سافة  حمدوك.  اهلل  عبد 
ال��ل��ق��اءات م��ع ق���ادة حت��ال��ف احل��ري��ة والتغيري 
كما  اجلي�س،  �سلطة  انق�سامهم  يهدد  ال��ذي��ن 
التقى بقائدي حركتي »العدل وامل�ساواة« جربيل 
مناوي  اأرك��و  مني  ال�سودان«  و«حترير  اإبراهيم 
والتغيري.  احل��ري��ة  ق��وى  ع��ن  ان�سقا  وال��ل��ذْي��ن 
يف ح��ني ق��ال��ت ���س��ف��ارة وا���س��ن��ط��ن ب��اخل��رط��وم 
اأن  ال�سودانيني  للم�سوؤولني  اأك��د  »فيلتمان  اإن 
التزامهم بالنظام  الدعم االأمريكي يعتمد على 

الد�ستوري  ب��االإع��الن  عليه  املتفق  االن��ت��ق��ايل 
اأن  ال�سفارة  وذك��رت  لل�سالم«.  جوبا  واتفاقية 
تنفيذ  على  ال�سودانية  احلكومة  حث  فيلتمان 
املعايري االنتقالية الرئي�سية وفق جداول زمنية، 
مبا يف ذلك اإن�ساء املجل�س الت�سريعي االنتقايل، 
جمل�س  رئ��ا���س��ة  ت�سليم  م��وع��د  ع��ل��ى  واالت���ف���اق 
ال�سيادة اإىل املدنيني، واإ�سالح االأجهزة االأمنية، 
وو�سع اإطار لالنتخابات، واإعادة ت�سكيل املحكمة 
االنتقالية.  للعدالة  اآليات  واإقامة  الد�ستورية، 
مما يدل على اأن امل�سكلة تكمن بعملية االنتقال، 
اجل��داول  عن  تقفز  فيلتمان  مطالب  اأن  ذل��ك 
وت�سي  م�سبًقا،  عليها  االتفاق  مت  التي  الزمنية 
برغبة اأمريكا يف متديد حكم الع�سكر يف املرحلة 
املتحدث  مطالبة  يف  ب��رز  م��ا  وه��و  االنتقالية، 
با�سم اخلارجية االأمريكية نيد براي�س قبل اأيام، 
حكومة  فيلتمان  االأم��ريك��ي  املبعوث  ومطالبة 
وتو�سيع  الت�سريعي،  املجل�س  حتقيق  ح��م��دوك 
احلرية  قوى  اإ�سعاف  �ساأنه  من  ال��ذي  ال�سلطة 
)للعدالة  اآل��ي��ات  بو�سع  طالب  كما  والتغيري، 
املدنية،  ال�سلطات  لها  تدعو  التي  االنتقالية( 
وهو ما يوفر الوقت واحلماية للع�سكر املتورطني 

باجلرائم والف�ساد!
قد  اأم���ريك���ا  اأن  االآن  ح��ت��ى  ي��ب��دو  وال�����ذي 
احل��رج،  االن��ت��ق��ايل  الو�سع  ملعاجلة  ا�سطرت 
وانق�سام املوؤ�س�سة الع�سكرية و�سراعها مع القوى 
ا�ستكمال  مهمة  اإ�سناد  خ��الل  من  ال�سيا�سية، 
مع  وبخا�سة  اجلي�س،  اإىل  ال�سيا�سي«  »امل�سار 
مناطق  ومت��رد  ال�سيا�سية  ال�سراعات  تفجر 

أ.نسيم قبها

الــســودان وانــقــاب خــارج السياق

Novembre 2021 / تشرين الثاني 2021 العدد 39 20



مل يتقدم الغرب ويتطور اقت�ساديًا اال بعد ان تخل�س من افكاره 
املذهبية والطائفية التي ادت اىل حروب ابتليت بها اوربا يف القرون 
الو�سطى، وكان للتقدم ال�سناعي والتكنولوجي خ�سو�سا بعد الثورات 
ال�سناعية اثره يف احلاجة اىل �سدور قوانني معرفية واخالقية حتدد 
قوانني  �سدور  اىل  ادى  مما  املجتمع  يف  وفئة  طبقة  كل  دور  وتعرف 
1905 يف فرن�سا( واتخاذ  الدولة )قانون  الدين عن  موؤ�س�سة لف�سل 
الدين  ورج���ال  الكني�سة  �سالحيات  �سحب  ال��ذي  العلمانية  منهج 
وجردهم من ممتلكاتهم بل وجعل منهم موظفني واجراء لدى الدولة 
الع�سرين  القرن  منت�سف  جاء  حتى  تعليماتها.  وينفذون  يخ�سعون 
الذي تخل�ست فيه اوربا والعامل من مر�س نف�سي اآخر وهي النازية 
التطور  ونظرية  نيت�سة  الفيل�سوف  افكار  على  بنيت  التي  العن�سرية 
بع�س  على  ال�سوء  لت�سليط  ال�سريعة  املقدمة  هذه  ذك��رت  العرقي. 
ثيوقراطية  وحكومات  �سخ�سيات  تدعم  التي  اورب��ا  ودول  حكومات 
الدويل  الغطاء  لهم  وتوفر  جماعية(  ابادة  بجرائم  متهم  )بع�سهم 
وفل�سفته  ال��غ��رب  اأخ���الق  اخفقت  فهل  بال�سالح،  متدهم  واحيانا 
عجلة  من  الثالث  العامل  ابعاد  يف  الذاتية  م�ساحله  امام  االن�سانية 
التقدم والتطور وتركه �سحية و�سوق منا�سب لت�سريف ال�سالح حتت 

رحمة حكومات وافكار واحزاب مذهبية؟
الراديكالية  التيارات  اغلب  ان  �سنجد  فاإننا  ب�سيطة  مبتابعة 
من  جمموعة  م��ن  ا�ستفادت  ق��د  والطائفية  املذهبية  اال�سالمية 
حكومات  لهم  وفرتها  عمرها  من  ما  مرحلة  يف  الدولية  العالقات 
ومنظمات وموؤ�س�سات غربية، يكفي ان نعلم ان اخلميني و�سل بطائرة 
اير فران�س اىل طهران وان فرن�سا التي وقفت امام الغزو االمريكي 
للعراق يوما ما، ما زالت ترى ان التفاهم مع نظام مثل نظام والية 
القومي  االم��ن  م�ست�سار  �ُسئل  وعندما  اي��ام  قبل  مم��ك��ن!!  الفقيه 
ايران  تعنت  امام  احلل  هو  ما  بولنت( عن  ال�سابق )جون  االمريكي 
و�سوح  بكل  اجاب  النووي  ملفهم  فيينا حول  مفاو�سات  اىل  بالعودة 
»علينا تغيري نظام والية الفقيه يف ايران لنخل�س منه اىل االبد« فهل 
انق�سم الغرب االن�ساين امام افعال نظام والية الفقيه الالان�سانية، 
ومن ثم هل �سيفكر الغرب مب�ساعدة ال�سعوب االيرانية للتخل�س من 

هذا النظام الذي يزعزع ا�ستقرار املنطقة والعامل؟

أ.هالل العبيدي

التغيير قادم 
في إيران

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

ال�سرق، وهو ما لفت اإليه املبعوث االأمريكي بقوله اإن »التحالف العري�س 
يواجه اأزمة تنظيمية وخالفات داخلية ت�ستوجب احلل«.

واأما اإدانة اأمريكا اخلجولة الإجراءات الربهان ودعوتها اإىل العودة 
من  تن�ساًل  اإال  لي�س  ال�سيا�سي  االنتقال  وموا�سلة  الدميقراطي  للم�سار 
فيلتمان، ومن  بوجود  وَقَع  الذي  ال�سياق«  »انقالب خارج  الوقوف خلف 
اأجل ال�سغط على االأطراف ال�سيا�سية بتنفيذ االأجندة االأمريكية، حيث 
على  يتعاونا  اأن  يجب  والع�سكري  امل��دين  »املكونني  اأن  فيلتمان  ح  �سرَّ
تنفيذ املعايري الرئي�سية للمرحلة االنتقالية بداًل من ال�سعي اإىل تهمي�س 
بع�سهما البع�س«. وهذا باالإ�سافة اإىل اأن التهريج بفكرة الدميقراطية 
مع  املت�ساوقة  الليربالية  وتوجهاتها  االأمريكية  االإدارة  ب�سعارت  مرتبط 
توجهات قواعد احلزب الدميقراطي واحلملة االأمريكية على االإمنوذج 

ال�سيني، وعلى كل من يناف�سها.
ومن هنا فاإن مفتاح لغز امل�سرحية الهزلية التي جتري يف ال�سودان 
منذ اإطاحة اجلي�س بالب�سري و�سواًل اإىل هذا االنقالب االأمريكي املف�سوح 
والتي  االإفريقي فيلتمان،  للقرن  املبعوث االأمريكي  تتبع زيارة  يكمن يف 
ت�سب يف اإعادة خلط االأوراق موؤقًتا ل�سبط اأطراف املعادلة ال�سيا�سية، 
ال�سلطات  رغبة  رغ��م  اجلي�س،  خ��الل  من  ال�سيا�سية  الهيكلة  وتثبيت 
ما يخيف  وهو  االأم��ام.  اإىل  االنتقالية(  )العدالة  دفع عملية  املدنية يف 
ومواردهم  القانونية  ح�سانتهم  فقدان  يخ�سون  الذين  اجلي�س  ق��ادة 
النظام  هيكلة  يف  االأم��ريك��ي  ال��ره��ان  معهم  وي�سعف  االق��ت�����س��ادي��ة 
االأمر الذي  ال�سيا�سي داخليًّا وخارجيًّا. وهو  ال�سوداين و�سياغة موقفه 
دفع الربهان اإىل وقف التحقيق يف جرمية ف�س االعت�سام التي وقعت 
2019؛ لتح�سني مركزية اجلي�س وتوحيد �سفوفه  3 حزيران/يونيو  يف 
م�سالح  على  احلفاظ  يف  اأمريكيا  له  امل�سنود  اخلياين  بالدور  للقيام 
الواليات املتحدة على ال�سعيد االإقليمي، وقمع ال�سعب املتعط�س للتحرر 
قام  ما  اأمريكا  ولهذا مل ت�سف  وثقافته وعمالئه.  اال�ستعمار  رقبة  من 
احلكومة  �سلطة  على  باال�ستيالء  و�سفته  واإمنا  باالنقالب،  الربهان  به 

متهيًدا ال�ستئناف االنتقال ال�سيا�سي يف الظرف املنا�سب!
اإال  يكن  فلم  دوالر  مليون   700 البالغة  للم�ساعدات  جتميدها  واأم��ا 
اأن امل�ساعدات  ان�سجاًما مع رغبتها يف تاأجيل االنتقال ال�سيا�سي، ذلك 
ت�سريحات  رك��زت  بينما  االنتقالية.  للعملية  االأ�سا�س  يف  خم�س�سة 
واتفاق  الد�ستورية  الوثيقة  وهو  ال�سودان  يف  يهمها  ما  على  م�سوؤوليها 
اأ�س�س  جوبا الذي يقود اإىل التق�سيم الفدرايل واالنتقال ال�سيا�سي على 
علمانية د�ستورية، وهو االأمر الذي التزم به عبد الفتاح الربهان يف بيانه 

االنقالبي، ويجعل االنقالب من�سجًما مع التوجه االأمريكي.
التذمر  ظل  ويف  ال�سلطوية  والنزعات  الداخلي  االنق�سام  ورغ��م 
والرف�س ال�سعبي حلكم الع�سكر وحكومة حمدوك فاإن ما نخ�ساه وتبدو 
تثبيت  والع�سكرية على  ال�سيا�سية  القوى  كافة  تواطوؤ  مالحمه جلية هو 
تاأزمي  اإىل  الراهنة  االأزم��ة  ُتف�سي  واأن  الد�ستورية،  الوثيقة  خمرجات 
املوقف الذي يغذيه اجلي�س، واخلروج منه برتاجع اجلي�س وتوافقه مع 
ال�سيا�سي  االنتقال  اإىل  العودة  واإظهار  ال�سيا�سية يف وقت الحق،  القوى 
الربهان  اإجراءات  واأن  وبخا�سة  و«ثورته«.  لل�سعب  بن�سر  جوبا  واتفاق 
الرتدد  يحكمه  االنقالب  اأن  على  يدل  مما  ال�سيا�سية،  احلياة  تعلق  مل 

و احلذر. 
 كاتب وروائي فل�شطيني
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السياسة

وفــــــــــــــــــــــــــد اعــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــربــــــــــــــــي تـــــــــــــضـــــــــــــامـــــــــــــي فـــــــي 
زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة لــــــــــــــســــــــــــــفــــــــــــــارة الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان بــــــــــبــــــــــاريــــــــــس

قام وفد اعالمي عربي اليوم اجلمعة 29 كانون االأول اأكتوبر 2021 بزيارة 
اىل ال�سفارة ال�سودانية يف باري�س، حيث التقى مع ال�سفري عمر ب�سري ماني�س 
يف مكتبه بال�سفارة، الوفد االعالمي ت�سكل من ممثلني عن جملة “كل العرب” 
واإحتاد ال�سحفيني والكتاب العرب يف اوروبا، و�سم االأ�ساتذة: علي املرعبي 

وهالل العبيدي ور�سدي ال�سافعي وليلى قريي وحممد اال�سباط.
و بعد ان رحب بهم ال�سفري عمر ماني�س، اأعلن اال�ستاذ علي املرعبي انهم 

اأتوا يف هذه الزيارة لتاأكيد ما يلي:
1 � رف�س االنقالب الع�سكري رف�سا كامال وب�سكل حا�سم.

بيانا نددوا به يف  الذين ا�سدروا  ال�سودانيني  ال�سفراء  الت�سامن مع   �  2
االنقالب الع�سكري ومنهم ال�سفري عمر ب�سري ماني�س.

بعد  ال�����س��ودان  يف  املعتقلني  كافه  ع��ن  ب��االف��راج  واملطالبة  ال��دع��وة   �  3
االنقالب، و ي�سمل الوزراء و اع�ساء جلنه التمكني وقيادات القوى واالحزاب 

ال�سيا�سية والنا�سطني.
�ستخرج  التي  واملواكب  التظاهرات  مع  الكامل  ت�سامنه  الوفد  اأكد   �  4
اأكتوبر يف كافة مدن ال�سودان تنديدا باالنقالب  30 ت�سرين االأول-  ال�سبت 

وتاأييدا لعودة احلياة الدميقراطية يف ال�سودان.
بها  مير  التي  احلالة  ه��ذه  يف  اآرائ��ه��م  الوفد  اع�ساء  جميع  اب��دى  وق��د 

ال�سودان.
هذه  على  و�سكرهم  بالوفد  ماني�س  عمر  ال�سفري  رحب  ثانية  جهة  من 
لن  ال�سودان  �سعب  مع  منكم  الت�سامنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  واك��د  ال��زي��ارة، 
نن�ساها لكم، واأننا نوؤكد على رف�س االنقالب ونطالب بعودة احلياة املدنية 

اىل ال�سودان.
�سفارتنا  اىل  لكم  الزيارة  هذه  اأن  بالقول،  ماني�س  عمر  ال�سفري  وختم 
وموقفكم مع ال�سعب ال�سوداين نثمنها عاليا، وانها تعرب عن �سجاعة االإعالم 

احلر وامل�ستقل.
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لــــــــــــــــقــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــد 
عـــــــــــــمـــــــــــــر قـــــــــــــمـــــــــــــر الـــــــــــــديـــــــــــــن

ــــم الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي  ــ ــري ــ ــكــ ــ تــ
الــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــي فــــــــــــــــاروق 
عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن عـــيـــســـى

حياة  اأوتيل  قاعة  يف   ،2021 اأكتوبر  االأول/  ت�سرين   2 ال�سبت  م�ساء 
ال�سحفيني  واإحت��اد  العرب  كل  موؤ�س�سة  من  وبدعوة  بباري�س،  ريجن�سي 
بفرن�سا، مت  واالأبحاث  للدرا�سات  اوروبا ومركز ذرا  العرب يف  الكتاب  و 
تنظيم لقاء مع اال�ستاذ فاروق عبدالرحمن عي�سى وكيل وزارة اخلارجية 
يف  ال�سودان  �سفري  ماني�س  عمر  اال�ستاذ  وبح�سور  االأ�سبق،  ال�سودانية 
الطويلة  جتربته  عن  به  حتدث  العرب،  االإعالميني  من  ونخبة  فرن�سا، 

بالعمل الدبلوما�سي الذي امتد الأكرث من اأربعة عقود.
بداأت اجلل�سة بكلمة ترحيب للزميل حممد اال�سباط ثم قدم الزميل 
التكامل  ���س��رورة  ع��ن  حت��دث  و  باحل�سور  رح��ب  ال���ذي  امل��رع��ب��ي  علي 
العربية  العربية مع ان عوامل الوحدة  االقت�سادي على االأقل بني الدول 

متكاملة لتحقيقها اذا ما رغبت الدول العربية بذلك.
و�سكر  ف���اروق،  باال�ستاذ  رح��ب  ال��ذي  ماني�س،  عمر  ال�سفري  حت��دث 

احل�سور ومنظمي اللقاء. 
ثم حتدث اال�ستاذ فاروق مطوال عن جتربته الطويلة ك�سفري لل�سودان 
يف اأكرث من بلد وكذلك جتربته كوكيل لوزارة اخلارجية، وا�ستعاد العديد 
ق�ساياها  عن  دفاعا  ال�سودانية  الدبلوما�سية  �سجلتها  التي  املواقف  من 
او  عالقة  اي  راف�سا  الفل�سطينية،  الق�سية  عن  الدفاع  كذلك  الوطنية، 
حقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  ي�سرتد  اأن  قبل  ال�سهيوين  الكيان  مع  تطبيع 

الكاملة. 
ثم كانت هناك مداخالت من العديد من ال�سيدات وال�سادة احل�سور.
يف اخلتام مت تكرمي اال�ستاذ فاروق عبدالرحمن عي�سى ب�سهادة قدمها 
له اال�ستاذ علي املرعبي من موؤ�س�سة كل العرب واإحتاد ال�سحفيني ومركز 
ذرا، و قدم له اال�ستاذ حممد اال�سباط ميدالية باإ�سم االإحتاد، واال�ستاذ 

هالل العبيدي ميدالية باإ�سم املركز.
ويف مبادرة اأخرى قدم اال�ستاذ علي املرعبي ميدالية من »كل العرب« 

لل�سفري عمر ماني�س.

والكتاب  ال�سحافيني  احت��اد  مع  بالتعاون  العرب  كل  جملة  ب��ادرت 
العرب يف اوربا بتنظيم لقاء مع ال�سيد عمر قمر الدين وزير اخلارجية 
ال�سوداين ال�سابق وم�ست�سار رئي�س الوزراء ال�سوداين احلايل للعالقات 
بح�سور  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف   2021 اكتوبر   16 يف  الدولية، 

العديد من الزميالت والزمالء.
ال�سعب  ثورة  انت�سار  بعد  الوزير حول مرحلة ما  وتركز احلوار مع 
ال�سوداين والو�سع احلايل واآفاق امل�ستقبل. وعلى مدى اأكرث من �ساعتني، 

تناول احلديث العديد من املداخالت وطرح االأ�سئلة.
و كان الزميل حممد اال�سباط افتتح اللقاء مرحبا بالوزير ال�سوداين، 
ثم قدم الزميل علي املرعبي الذي �سرح اأهمية اللقاءات التي تنظمها: 
و  اوروب��ا،  العرب يف  الكتاب  و  ال�سحفيني  اإحتاد  و  العرب  كل  موؤ�س�سة 
و  العربية  الق�سايا  لطرح  بفرن�سا،  واالأب��ح��اث  للدرا�سات  ذرا  مركز 

الدفاع عن احلقوق و امل�سالح العربية، و االأمن القومي العربي. 
يف اخلتام مت تكرمي اال�ستاذ عمر قمر الدين ب�سهادة تقدير قدمها له 
الزميل علي املرعبي، و ميدالية االحتاد قدمها الزميل حممد اال�سباط، 
املركز  ميدالية  و  العبيدي،  هالل  الزميل  قدمها  العرب  كل  ميدالية  و 

قدمها الزميل ر�سدي ال�سافعي.
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االقتصاد

الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ت�����س��ري��ح��ات  ت��ك��ن  مل 
اميانويل ماكرون �سوى الق�سة التي ق�سمت ظهر 
و�سفت  والتي  ت�سريحاته  اطلق  عندما  البعري 
واأن  الداخلي اجلزائري  ال�ساأن  باأنها تدخل يف 
زالت  ال  بل  االأ�ستعماري  ثوبها  تخلع  مل  فرن�سا 
نهبت  التي  امل�ستعمرة  تلك  اجلزائر  اىل  تنظر 
ثرواتها وخرياتها طيلة 130 عاما من االحتالل، 
لكن يف واقع االأمر فاإن العامل االقت�سادي كان 

أ.د. غسان الطالب

ورئي�سها  بفرن�سا  دفعت  التي  اال�سباب  اح��د 
راأيناها  التي  بالطريقة  يت�سرف  ان  ماكرون 
عندها قررت اجلزائر تقلي�س الوجود الفرن�سى 
لي�س  فاالأزمة  الوطني،  اقت�سادها  وح��دات  يف 
ب��وادره��ا منذ العام  ب��ل ظ��ه��رت  ال��ي��وم  ول��ي��دة 
االعتماد  ع��دم  اجل��زائ��ر  ق��ررت  عندما   2018
على القمح الفرن�سي ب�سكل كامل حيث تراجعت 
وارداتها من مادة القمح اىل دون ال� %50 من 
يف  اجلزائر  ا�ستقالل  منذ  م��رة  والأول  فرن�سا 
يزيد  ما  يعني خ�سارة فرن�سا  1962وهذا  العام 
اثناء ذلك جلاأت  �سنويا،  2.5 مليار دوالر  على 
م�سادر  عدة  من  وارداتها  تنويع  اىل  اجلزائر 
اعتمادها  ُقدر  حيث  الرو�سي،  امل�سدر  اأهمها 
وارداتها  من   25% بن�سبة  الرو�سي  القمح  على 
من القمح ا�سافة اىل عدة م�سادر اخرى مثل 
املانيا وبولندا واالأرجنتني، واالأهم من هذا باأن 
اجلزائر �سرعت يف م�سروع وطني الإنتاج القمح 
حمليا حيث عمدت اىل ا�ست�سالح وتو�سيع رقعة 
امل�ساحات الزراعية لزراعة القمح وتقدمي كافة 
امل�ساعدات ملزارعي القمح بهدف الو�سول اىل 
ال��ذات��ي وق��د جنحت يف ذل��ك حيث  االإك��ت��ف��اء 

 5.6 مقداره  ما   2020 العام  مو�سم  يف  انتجت 
مليون طن من احلبوب، هذا التحول يف التفكري 
الغذائي  االم��ن  �سيا�سة  ورا�سمي  اجل��زائ��ري 
دفع  مما  الفرن�سي  للم�ستعمر  يرق  مل  الوطني 
االقت�سادي  امللف  عن  الفرن�سيني  امل�سوؤولني 
اىل الت�سرف برد الفعل ال�سلبي والذي انعك�س 
االآون���ة  يف  الفرن�سي  الرئي�س  ت�سريحات  يف 
اتخذت   2018 العام  ومنذ  فاجلزائر  االأخ��رية، 
ا�سرتاتيجية جديدة يف التعامل مع فرن�سا وفق 
قاعدة »امل�سلحة الوطنية« يف املجال االقت�سادي 
و«امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل« يف ال�����س��اأن ال�����س��ي��ا���س��ي. 
اتخذتها  التي  الأهم اخلطوات  وباإ�ستعرا�س 
الن�ساط  لتقلي�س  االجت����اه  ب��ه��ذا  اجل���زائ���ر 
االقت�سادي الفرن�سي قبل وبعد ت�سريح ماكرون: 
� ع�����دم جت���دي���د ع���ق���د ����س���رك���ة »����س���وي���ز« 
و����س���رك���ة امل���ي���اه ال��ف��رن�����س��ي��ة ال���ع���ام���الت يف 
ق���ط���اع امل���ي���اه ح��ي��ث ق�����درت خ�����س��ائ��ر ه��ذه 
دوالر. م��ل��ي��ون   277 ال  ب���ح���دود  ال�����س��رك��ات 
� عدم جتديد التعاقد مع ال�سركة الفرن�سية 
بت�سيري  املكلفة    )RATP( ب��اري�����س«  »رات��ي��ب��ي 
و���س��ي��ان��ة م���رتو اأن���ف���اق ال��ع��ا���س��م��ة م��ن��ذ ع��ام 

الجزائرـــــ فرنسا: 
االقتصادية واالستحقاقات  السياسي  التطرف 
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

جزائرية  وطنية  �سركة  حملها  لتحل   2011
. اجل��زائ��ر  م���رتو  ملوؤ�س�سة  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ل��وك��ة 

� ان���ه���اء ع��ق��د ال�����س��رك��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ت��ي 
ك����ان����ت ت����دي����ر م����ط����ار اجل�����زائ�����ر ال������دويل
� م��ن��ع ال���ب���واخ���ر ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اجل����زائ����ري����ة امل������وان������ئ  ال����ر�����س����و يف  م�����ن 
ع�����س��ك��ري��ة  وف��������ود  زي�����������ارات  اإل������غ������اء   �
ال�������ع�������اج�������ل  اال�����������س����������ت����������دع����������اء   �
ل���ل�������س���ف���ري اجل��������زائ��������ري م������ن ب����اري���������س 
�سراء  من  الفرن�سية  “توتال”  �سركة  منع   �
االأمريكية  النفطية  “اأنادراكو”  �سركة  يف  اأ�سهم 
النفط  �سركة  ا�ستحوذت  حيث  اجل��زائ��ر،  يف 
“�سوناطراك”على  اجل���زائ���ري���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
االأ�����س����ه����م، وي����رتت����ب ع���ل���ى ه�����ذه اخل�������س���ارة 
ح��ال  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   5.5 ح���وايل  ال��ف��رن�����س��ة 
دوالر.   50 ال  ب���ح���دود  ال��ربم��ي��ل  ���س��ع��ر  ب��ق��ي 
� ب��ع��د و���س��ول ال��رئ��ي�����س ع��ب��د امل��ج��ي��د تبون 
مكاتب  م��ع  العمل  اإي��ق��اف  ق��رر  احل��ك��م  ل�سدة 
ال���درا����س���ات االأج��ن��ب��ي��ة خ��ا���س��ة يف امل�����س��اري��ع 
انعك�س  مما  الفرن�سية  املكاتب  ومنها  الكربى 
الفرن�سي  االق��ت�����س��اد  على  �سخمة  بخ�سائر 
االأول��وي��ة  اع��ط��اء  م��ع  دوالر  10مليار  ب  ت��ق��در 
ل��ت��ح��ل حملها. امل��ح��ل��ي��ة  ال���درا����س���ات  مل��ك��ات��ب 
� ا����س���ت���داد ال����دع����وة ال�����س��ع��ب��ي��ة مل��ق��اط��ع��ة 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة وت��ع��وي�����س��ه��ا ب�����س��راء 
م����ن����ت����ج����ات ج�����زائ�����ري�����ة ب�����دي�����ال ع���ن���ه���ا.

امل�سالح  كذلك  طال  اجلزائري  الفعل  رد   �
ودول  افريقيا  �سمال  يف  الفرن�سية  احليوية 
ال�����س��اح��ل االف��ري��ق��ي وذل���ك مب��ن��ع ال��ط��ائ��رات 
الفرن�سية من ا�ستخدام املجال اجلوي اجلزائري 
ومنع تزويدها بالوقود، للو�سول اىل مايل وبقية 
قواعدها يف الدول االفريقية مثل ت�ساد والنيجر 
وبوركينافا�سو و�ساحل العاج حيث تدعي فرن�سا 
بينما هو يف  االره��اب  باأن وجودها هو ملحاربة 
الواقع لنهب ثروات هذه الدول كما ح�سل منذ 
نقل  فرن�سا  ا�ستطاعت  كيف  و�ساهدنا  ف��رتة 
باري�س. اىل  امل��ايل  الذهب  من  هائلة  كميات 
اتخاذ  �سدد  يف  االآن  اجلزائرية  احلكومة 
خطوات اخرى ومراجعة للعالقات االقت�سادية 
والتجارية واالمتيازات التي تتمتع بها فرن�سا يف 
اقت�ساد اجلزائر كما وت�سعى للتوجه اىل �سركاء 
اآخرين على مبداأ احرتام ال�سيادة لكل االطراف 
وهذا يف�سر النمو املت�سارع يف العالقة مع ال�سني 
تركيا،  اىل  باالإ�سافة  اجلنوبية  وكوريا  ورو�سيا 
يف الوقت الذي حتتل فيه فرن�سا املرتبة الثانية، 
للجزائر  االقت�ساديني  ال�سركاء  قائمة  �سمن 
ال�سني  ا�ستثمارات  حجم  ويقدر  ال�سني.  بعد 
يف االقت�ساد اجلزائري اليوم مبا يزيد على 20 

مليار دوالر، ما يجعل اجلزائر ثاين اهم �سوق 
لال�ستثمارات ال�سينية يف اإفريقيا بعد نيجرييا.
ال�����س��ني ع��ل��ى ال��ط��رف االأخ����ر م��ن اخل��ط 
ت�ستعد لالإحالل مكان ال�سريك الفرن�سي الذي 
مل يعد مرغوبا فيه اليوم يف اجلزائر ويف �سياق 
للتعاون  اتفاقية  وقعت اجلزائر على  فقد  ذلك 
ال�سينية  ال��وك��ال��ة  م��ع  والتقني  االق��ت�����س��ادي 
للتعاون الدويل من اأجل التنمية يف اواخر العام 
2020 وقد اعتربت هذه االتفاقية مبثابة اخلطوة 
االوىل للجزائر باجتاه طريق احلرير ال�سينية 
الطريق  “مبادرة  ب���  ي��ع��رف  وال���ذي  اجل��دي��دة 
بالعديد  ال�سني  رب��ط  منه  الهدف  واحلزام” 
مليارات  ا�ستثمار  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  دول  م��ن 
الدوالرات يف املن�ساآت الرئي�سية الكربى والبنى 
و�سكك  وال��ط��رق  للموانئ  ب��ن��اء  م��ن  التحتية 
للطاقة  وم�ساريع  �سناعية  ومناطق  حديدية 
اإىل  و�سوال  القدمية  احلرير  طريق  طول  وعلى 
تكلفته  تقدر  حيث  واإفريقيا  واملغرب  اجلزائر 
تنظر  ال�سني  دوالر،  “1000مليار”  ترليون  ب� 
وخا�سة  للجزائر  اال���س��رتات��ي��ج��ي  امل��وق��ع  اىل 
وموازاتها  اأفريقيا  يف  االإ�سرتاتيجي  ملوقعها 
الهائلة  اال�ستثمار  فر�س  واىل  اأوروب��ا  جلنوب 

و�سبق  اجل��زائ��ري  االقت�ساد  بها  يزخر  التي 
مثل  اجلزائر  م�ساريع كربى يف  نفذت  وان  لها 
م�سروع جامع اجلزائر الكبري، الطريق ال�سريع 
وتو�سعة مطار اجلزائر  كيلومرت   1216 مب�سافة 
ال  التي  ال�سخمة  امل�ساريع  وع�سرات  ال���دويل 
جمال لذكرها يف هذه ال�سطور املحدودة، وهي 
ب��ذل��ك ت��ق��رتب م��ن ا���س��واق ج��ن��وب اأوروب����ا، يف 
حماولة لك�سب هذه اال�سواق بعملية اخرتاق لها.

فرن�سا اليوم لي�ست يف اح�سن احوالها �سواًء 
اعتمدت  يقال  وكما  االقت�سادية  ام  ال�سيا�سية 
ازم��ة  فبعد  االأمام”،  اىل  “الهروب  �سيا�سة 
الغوا�سات مع اقرب حلفائها امريكا وا�سرتاليا 
قا�سية  �سيا�سية  �سربة  وتلقيها  وبريطانيا، 
التي  خ�سارتها  ثم  دوليًا  �سعفها  مدى  اأظهرت 
الغاء هذه  مليار دوالر من   65 ال  تقدر بحدود 
ال�سفقة، يف ظل �سمت من حلفائها االوروبني 
اليوم  ها هي  �سيء،  يعنيهم يف  ال  االم��ر  وك��اأن 
اجل��زائ��ر  م��ع  امل�سوهة  �سيا�ستها  يف  تتخبط 
وبع�س دول ال�ساحل االفريقي، كما انها لي�ست 
لها  كذلك  هي  التي  ا�سبانيا  مع  ي��رام  ما  على 
نف�سر  كيف  واإال  اجل��زائ��ري،  ال�سوق  على  عني 
ت�سرفا ياأتي من راأ�س الدولة الفرن�سية ليغامر 
مب�سالح بالده االقت�سادية يف �سوق واعد مثل 
�سوق اجلزائر، وموقع ا�سرتاتيجي يعترب البوابة 
اولية  بتقديرات  ب���الده  وت��خ��رج  افريقيا  اىل 
دوالر.  مليار   18 ال  بحدود  خ�سائرها  حلجم 
تعد  مل  اجل���زائ���ر  ان  م���اك���رون  ي����درك  مل 
ال�سباق  يف  املت�سارعة  للقوى  انتخابية  م��ادة 
على  تبنى  ال���دول  ع��الق��ات  وان  الرت�سح  على 
ومل  امل�سرتكة  وامل�����س��ال��ح  امل��ت��ب��ادل  االح����رتام 
يدرك بعد، ان العالقة بني ال�سيا�سة واالقت�ساد 
ثمن  تدفع  ب��الده  هي  فها  جدلية،  عالقة  هي 
ورمبا  غاليا  اقت�سادها  ال�سيا�سي من  التطرف 
ما  ترميم  او  ا�سالح  اليوم  مبقدوره  يكون  لن 
بعد  ي��درك  ومل  امل�سوهة،  ال�سيا�سة  اف�سدته 
التي  اال�ستعمار  لغة  وان  تغري  ق��د  ال��ع��امل  ان 
هذا. زمننا  يف  �ساحلة  تعد  مل  عليها  اعتادوا 

Novembre 202125 / تشرين الثاني 2021 العدد 39



يف ي��وم العا�س��ر م��ن �س��هر ت�س��رين االأول/
الربملاني��ة يف  االنتخاب��ات  2021 مت��ت  اأكتوب��ر 
العراق، وهي اخلام�سة بعد اإحتالله عام 2003. 
و�سواء اإختلفت خمرجاتها اأو مل تختلف عن تلك 
التي اأقرتنت بها االإنتخابات العراقية ال�س��ابقة. 
فجميعها مل تكن مبعزل عن تاأثري ثوابت معطيات 
واقع��ه الداخل��ي واخلارج��ي وامل�س��تمر منذ عام 
االإحت��الل. ل��ذا، هذا املق��ال يعم��د اإىل الربهنة 
عل��ى فر�سية مفاده��ا اأن م�س��تقبل العراق حتى 
ع��ام 2025، اأي حتى تاريخ االآنتخابات القادمة، 
�س��يكون اإمتدادًا اإجتاهي��ا لتاأثري معطيات واقعه 
الراه��ن، وهو االإمتداد الذي يتج�س��د يف م�س��هد 
دميومة الرتدي احل�س��اري. وللربهنة على هذه 
الفر�سي��ة �س��يتم االإنطالق، ول��و باإخت�سار، من 
خمرجات معطيات تقرتن بثالثة م�س��تويات من 

التحليل: عراقية، واإقليمية، واأمريكية. 

املعطيات العراقية
من��ذ ع��ام 2003 واجل�س��د العراق��ي يع��اين 
م��ن اإخت��الالت هيكلية متع��ددة ومتنوع��ة. ومن 
واقت�سادي��ة  �سيا�س��ية  اإخت��الالت  مث��ال  بينه��ا 

أ.د. مازن الرمضاني

واأمني��ة مهمة. والأن اإحتواء مثل هذه االإختالالت 
كان يتطل��ب تواف��ر ثم��ة �س��روط، وال�س��يما روؤية 
وف��رتة  مدرك��ة،  واإرادة  واعي��ة،  اإ�س��رتاتيجية 
زمانية طويلة ن�س��بيًا، وه��ذا كان غائبًا. لذا من 
املرجح اأن يف�سى اإ�ستمرار اإنتفاء هذه ال�سروط 
اىل بق��اء ه��ذه االإخت��الالت ممت��دة اىل زم��ان 

الحق، وكاالآتي: 

1 ـ اإلختالالت السياسية:
داأب �سن��اع القرار االمريكي على االإعرتاف 
باإنتفاء الروؤية امل�س��بقة لكيفية اإدارة العراق بعد 
اإحتالل��ه. وبه��ذا ال�س��دد تق��ول مثال ال�س��فرية 
برب��ارا ب��ودي: »..مل تك��ن هن��اك خط��ة الإدارة 
العراق«. وقد كان بديهيا اأن يف�سي ما تقدم اإىل 
اإتخاذ قرارات اأمريكية خاطئة. وقد اإعرتف بها 
بول برمير، احلاكم املدين االأمريكي يف العراق، 
لل�س��اأن  املتح��دة  الوالي��ات  اإدارة  »اإن  قائ��اًل: 
العراقي كانت يف حالة فو�سى واإن اأخطاء كثرية 
ق��د اأرتكب��ت«.  وتفيد خمرجات ه��ذه القرارات 
اخلاطئ��ة اإنه��ا انطوت عل��ى تاأثري بالغ ال�س��لبية 
يف نوعي��ة تط��ور الع��راق بع��د ع��ام 2003. فه��ي 

مل ت��وؤد باحل�سيلة اىل ه��دم ركائز دولة عمرها 
وتاأ�سي���س   ،)2003-1921( 82عام��ًا  احلدي��ث 
نظ��ام �سيا�س��ي قوام��ه ركائ��ز غ��ري دميقراطية 
وح�سارية تتنافى وم�س��تلزمات بناء واإدارة دولة 

معا�سرة يف القرن احلادي والع�سرين.
اإن ا�س��تمرار احلكوم��ات العراقي��ة، بع��د م��ا 
�س��مي بت�سليم ال�سيادة للعراقيني يف عام 2005، 
عل��ى االنط��الق م��ن ذات الركائز التي ا�س��تعان 
ي�سح��ى  اأن  اىل  ادى  االأمريك��ي،  املحت��ل  به��ا 
العراق اأمنوذجًا لف�س��ل غري م�س��بوق يف تاريخه 
املعا�سر. ويتج�س��د هذا الف�س��ل يف اأن العراق مل 
يعد مثال دولة هدف وامنا دولة �سلطة، وال دولة 
مواطنة وموؤ�س�س��ات وامن��ا دولة مكونات طائفية 
وعرقية يتكر�س فيها التناق�س وبالتايل ال�سراع 
والرتهي��ب  التهمي���س  فيه��ا  وينت�س��ر  املذهب��ي 
الطائف��ي، هذا ف�سال عن اأنه �سار دولة تنت�س��ر 
فيه��ا ثقاف��ة الف�س��اد واالإف�س��اد امل��ايل واالإداري 
وال�سيا�س��ي، ناهيك عن االأخذ ب�سيا�س��ة االإدارة 
باالأزم��ة �س��بيال للتغطي��ة ع��ن العج��ز والف�س��ل 

الداخلي والتبعية اخلارجية.

2 ـ اإلختالالت االقتصادية:
تفي��د نوعي��ة الدم��ار الناج��م ع��ن العمليات 
الع�س��كرية االأمريكية و�س��واها داخ��ل العراق اأن 
به��ا اأري��د تدم��ري بنيت��ه التحتي��ة للحيلول��ة دون 
نهو�س��ه اقت�ساديًا. فمثل هذا النهو�س وحتقيق 

العــلوم

إنــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات الــــــــــــــــعــــــــــــــــراق ومــــــشــــــهــــــد 
ديـــــــــــمـــــــــــومـــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــردي الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري
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دول��ة التنمي��ة يف الع��راق مل يك��ن اأ�س��ال هدف��ًا 
اأمريكيًا. ذلك خ�س��ية من اأن يتحول العراق اىل 
عم��الق اقت�س��ادي يف الوط��ن العربي وال�س��رق 
ال�س��روط  عل��ى  يتواف��ر  واإن��ه  �س��يما  االأو�س��ط، 

املو�سوعية والذاتية ملثل هذه العملقة. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اإناط��ة م��ا �س��مي يف وقته 
بال�س��ركات  الع��راق  اإعم��ار  اإع��ادة  بعملي��ات 
االأمريكية الكربى مثل �سركة بكتل، اإال اأن الواقع 
التنم��وي العراق��ي بع��د 18 عامًا م��ن االإحتاللن 
وتواف��ر االأم��وال الطائلة، مل ي�س��ل حتى اإىل ما 
كان علي��ه احلال خ��الل فرتة احل�س��ار -2003
1991. لذل��ك م��ن املحتم��ل ان يبق��ى االقت�ساد 
العراق��ي حت��ى ع��ام 2025، وم��ا بع��ده اأي�س��ًا، 
م�س��لوال ومنه��كًا. وال ي��رد ذل��ك فق��ط اىل تن��وع 
االإخت��الالت الهيكلي��ة االقت�سادية التي ا�س��تمر 
العراق يعاين منها بعد 2003، ومنها مثال توقف 
عملية التنمية، اإ�ست�سراء ظاهرة الف�ساد، تفاقم 
ظاه��رة البطال��ة، تدهورالقطاع��ني ال�سناع��ي 
التحويلي��ة  القطاع��ات  تخل��ف  والزراع��ي، 
اإيج��اد  واالنتاجي��ة واخلدمية...ال��خ، و�سعوب��ة 
احللول اجلذرية لها خالل زمان ق�سري ن�سبيًا. 
اإن ال��ذي ادى اإىل م��ا تق��دم اأي�س��ًا ه��و عدم 
روؤي��ة  عل��ى  الع��راق  يف  الق��رار  �سن��اع  تواف��ر 
اأو  واالأولوي��ات،  االأه��داف  وا�سح��ة  اقت�سادي��ة 
مل ي�س��مح له��م به��ا. ولغيابها حت��ول العراق اىل 
دولة م�س��توردة لكل �س��ىء تقريب��ا. وهذا ينطبق 
حتى على االأمن الغذائي، الذي كان العراق قبل 
ع��ام 2003 يتواف��ر على �س��به اكتف��اء ذاتي فيه. 
وج��راء ذل��ك �سار الع��راق من اك��رث دول العامل 
ا�س��تريادًا للغ��ذاء واإعتمادًا على �س��واه، وعر�سة 

لالإبتزازاخلارجي. 

3 ـ اإلختالالت األمنية:
لق��د عم��دت �س��لطة االإحت��الل حت��ى تاري��خ 
اإن�س��حاب قواته��ا الع�س��كرية م��ن الع��راق نهاية 
ع��ام 2011 اىل حماول��ة اإح��كام ال�س��يطرة عليه 
خ�سو�س��ا بع��د تفاق��م املقاوم��ة العراقي��ة له��ا 
ع��رب تبن��ي تل��ك االإ�س��رتاتيجية، الت��ي اعت��ادت 
دول االإحت��الل ع��رب الزم��ان على اإ�س��تخدامها، 
ه��ي اإ�س��رتاتيجية ف��رق ت�س��د. وم��ن اأج��ل ذل��ك 
عم��دت اىل تكري���س اإخت��الالت هيكلية اأمنية يف 
الن�س��يج االجتماعي العراقي عرب توظيف اآليات 
الف��نت  واإث��ارة  واالإثني��ة  املذهبي��ة  املحا�س�س��ة 

وال�سراعات بني مكونات املجتمع العراقي.
اإن تفاع��ل ه��ذه االآلي��ات م��ع خمرج��ات حل 
املوؤ�س�ستني الع�س��كرية واالأمنية العراقية، وعدم 
مبوؤ�س�س��ات  اإ�س��تبدالهما  عل��ى  االرادة  تواف��ر 
واخلارج��ي  الداخل��ي  االأم��ن  ل�سم��ان  حرفي��ة 

غن��ي عن القول اإن اإحتوائه��ا، حتى واأن توافرت 
الروؤية واالإرادة، يحتاج  اىل زمان طويل ن�سبيًا.

املعطيات اإلقليمية
تفيد خ��ربة التفاع��الت االإقليمي��ة اأن نوعية 
اإدراك ال��دول ملعطيات الواقع الداخلي ل�س��واها 
امن��اط  االأهمي��ة يف  بال��غ  تاأث��ري  عل��ى  ينط��وي 
�س��لوكها حياله��ا. فه��ذه االأمن��اط حي��ال ال��دول 
االإقليمي��ة امل�س��تقرة وذات الق��درة عل��ى الفع��ل 
تختل��ف ع��ن غريها حي��ال الدول غري امل�س��تقرة 

وال�سعيفة.  
ومن��ذ اإحتالل��ه، اأ�سحى العراق دولة فا�س��لة 
داخليًا، و�سعيفة التاأثري خارجيًا. واإنطالقًا من 
ه��ذه احلقيق��ة تعاملت ال��دول االإقليمي��ة االأكرث 
تاأثريًا معه خالل ال�سنوات الالحقة لعام 2003. 
وال ُيرج��ح، اأن تتغري اأمناط ال�س��لوك ال�سيا�س��ي 
اخلارجي لهذه الدول حيال العراق طاملا اإ�ستمر 
�سعي��ف الفاعلي��ة الداخلية ومن ث��م اخلارجية. 

ودول اجلوار العراقي االآكرث اإهمية، هي:

 1 ـ اململكة العربية السعودية:
منذ اإحتالله، والعراق ُيعد اإحدى ال�س��احات 
تناف���س  حم��ط  ا�س��تمرت  الت��ي  االإقليمي��ة 
اأ�س��رتاتيجي بني م�سروعني متناق�سني من حيث 
اله��دف، هما امل�س��روعني ال�س��عودي واالإيراين. 
فبينم��ا يرم��ي االأول اإىل �سم��ان اأم��ن اخللي��ج 
القوم��ي  االأم��ن  م��ن  يتج��زاأ  ال  العرب��ي كج��زء 
العرب��ي، ي�س��عى الث��اين اىل تاأم��ني اإي��ران كقوة 
اإقليمي��ة موؤث��رة وق��ادرة عل��ى م��د هيمنته��ا اىل 

اخلليج العربي والبحر االبي�س املتو�سط.

للع��راق، اف�س��ى، داخلي��ًا، اىل بناء بيئ��ة داعمة 
لل��رتدي االأمن��ي واإ�س��تمراره. وم��ن هن��ا ب��رزت 
ظاهرة امللي�سيات الطائفية، واإنت�سرت ع�سابات 
اجلرمي��ة املنظمة وغ��ري املنظمة وبالتايل حتول 

العراق اىل دولة الفو�سى وغياب القانون.
ومل يتغري الواق��ع االمني املتدهور يف العراق 
بعد االن�سحاب الع�سكري االمريكي من العراق. 
اأن  دون  موؤث��رة  اإ�س��تمرت  االأمني��ة  فاالإ�س��كالية 
ت�س��تطيع االإج��راءات احلكومي��ة احل��د منها يف 
االأق��ل. هذا الأن �سانع الق��رار االأمني يف العراق 
اأتخ��ذ م��ن م�سامني اأمن��اط ال�س��لوك االأمريكي 
حيال العراقيني عموما اأمنوذجًا الأمناط �سلوكه 
الالحق دون اأن يتعلم منها ما ي�ساعد على احلد 

منها.
وباإال�ساف��ة اىل ذل��ك، ا�س��تمرت االإ�س��كالية 
ج��راء  له��ا  دعم��ًا  جت��د  الع��راق  يف  االأمني��ة 
حكومي��ة  اإج��راءات  اإتخ��اذ  ع��دم  خمرج��ات 
حقيقي��ة،  وطني��ة  م�ساحل��ة  لتحقي��ق  جذري��ة 
تتماث��ل م��ع اأمن��وذج جن��وب افريقيا مث��اًل. وقد 
اأدى ه��ذا الواق��ع اىل اأن تتكر���س قناع��ة ل��دى 
�س��رائح اأجتماعي��ة وا�س��عة، مفاده��ا اأن اإبق��اء 
اأزم��ات الع��راق، ومنه��ا اأزم��ة ع��دم االندم��اج 
الوطن��ي، دومنا حل جذري، اإمنا يراد بها تاأمني 
اإحتكار اأحزاب اأ�س��الموية لل�س��لطة ال�سيا�س��ية. 
وم��ن هن��ا، اأك��د، االأمريكي ال��ذي كان من دعاة 
احل��رب على العراق، كينيث. م. بولك:«اأن عدم 
تواف��ر القي��ادة العراقي��ة عل��ى الق��درة واالإرادة 
حلل امل�س��اكل التي توؤجج االإنق�سام ال�سيا�سي يف 

العراق، يدعم اإ�ستمرار م�ساكله«.  
ويف �سوء تاأثري خمرجات جممل االإختالالت 
الهيكلي��ة اأع��اله و�س��واها يف اجل�س��د العراق��ي، 
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العــلوم

اململك��ة  اأدرك��ت  التناق���س،  ه��ذا  وج��راء 
العربية ال�س��عودية اأن خمرجات اإحتالل العراق 
واالإن�س��حاب الع�سكري االأمريكي منه نهاية عام 
2011، وت�س��ليمه اإىل اإي��ران، ف�سال عن الطموح 
يف  القائ��م  اخلل��ل  رف��د  ق��د  االإي��راين  الن��ووي 
ميزان القوى بني دول جمل���س التعاون اخلليجي 
واإي��ران، ل�سال��ح االأخ��رية، بعنا�س��ر م�ساف��ة. 
وم��ن هن��ا عمدت خالل ال�س��نوات ال�س��ابقة اىل 
تبن��ي ثمة اإجراءات داخلي��ة وخارجية للحد من 

تفاقم هذا اخللل.
االإج��راءات  م��ن  ج��زءًا  الع��راق  كان  وق��د 
اخلارجي��ة. فاإ�سافة اىل توجه جل دول جمل���س 
التع��اون اخلليج��ي اإىل اإعادة وتفعي��ل عالقاتها 
وتفاعالته��ا الدبلوما�س��ية وغريه��ا مع��ه، كانت 
املتح��دة  الوالي��ات  م��ع  الوطي��دة  عالقاته��ا 
االمريكي��ة �س��بيال م�سافًا مت توظيف��ه للحد من 

حدة التماهي العراقي الر�سمي مع اإيران. 
وحت��ى يف حال��ة تط��ور العالقة ال�س��عودية - 
االإيراني��ة اإيجاب��ًا يف الزم��ان الالح��ق، يفرت�س 
النف��وذ  تعاظ��م  م��ن  احل��د  اأن  امل�س��هد  ه��ذا 
االي��راين يف الع��راق �س��يبقى م��ن ب��ني اأولوي��ات 
ال�سيا�س��ة اخلارجية االقليمية ال�س��عودية. ومرد 
ذلك مدخ��الن: اأولهما، حر���س اململكة العربية 
ال�س��عودية اأن ال يف�سي النفوذ االإيراين املتزايد 
يف الع��راق اإىل تهدي��د هويت��ه العربي��ة بعن�س��ر 
الع��راق  واإن عملي��ة جع��ل  م�س��اف، خ�سو�س��ًا 
فار�س��يًا مل ته��داأ من��ذ ع��ام 2003، ال �س��يما يف 
وثانيهم��ا،  والو�س��طى.  اجلنوبي��ة  حمافظات��ه 
اأن وج��ود دول��ة ذات حكوم��ة طائفي��ة يف العراق 
وموالية الإيران، على احلدود ال�س��مالية للمملكة 
العربية ال�س��عودية، ي�س��كل تهديدًا اأمني��ًا جادًا. 
اخ��رتاق  اإمكاني��ة  التهدي��د يف  ه��ذا  يكم��ن  وال 
ملي�س��يات طائفية اإيراني��ة التوجه والتبعية لهذه 
احل��دود فح�س��ب، واإمنا اأي�س��ًا يف اإمكاني��ة تاأثر 
بع���س مكون��ات املجتمع ال�س��عودي، وال�س��يما يف 
املنطقة ال�س��رقية ال�س��عودية، باحلالة الطائفية 
به��ا. ولنتذك��ر  الع��راق واالقت��داء  ال�س��ائدة يف 
اأن م��ن ب��ني االإدوات املهم��ة، الت��ي ت�س��تعني به��ا 
االإيراني��ة حي��ال اخللي��ج  ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة 
العرب��ي وامل�س��رق العرب��ي، اأداة توظيف املذهب 
اآه��داف  لتحقي��ق  �س��بيال  النائم��ة  واخلالي��ا 

امل�سروع القومي االإيراين.

2 ـ إيران: 
يف �س��وء الفر�سية االأ�سا�س��ية لهذا امل�س��هد، 
�س��تعمد اإيران اإىل توظي��ف معطياته ل�ساحلها. 
لذلك �ستتحرك على ثالثة م�ستويات اأ�سا�سية: 

يف  يكم��ن  فه��و  االأول،  امل�س��توى  ع��ن  فاأم��ا 
ال�س��عي اإىل تكري�س مكا�سبها املتحققة، وتطوير 

نفوذه��ا يف الع��راق ع��رب اآلي��ات متع��ددة، منه��ا 
االإ�س��تفادة من اآثر امل�سالح امل�سرتكة والوطيدة 
احلاكم��ة،  ال�سيا�س��ية  النخ��ب  ومعظ��م  بينه��ا 
وجله��ا م��ن الق��وى احلليف��ة. واأما عن امل�س��توى 
الث��اين، فمف��اده اأن اإي��ران �س��تعمل عل��ى �سبط 
تط��ور العالق��ات العراقي��ة � العربي��ة عل��ى وف��ق 
العربي��ة،  ال��دول  م��ع  عالقاته��ا  طبيع��ة  تط��ور 
تعاون��ًا او �سراعًا، ه��ذا تاأمينًا الن�س��ياق العراق 
وراء �سيا�س��اتها االإقليمي��ة. واأم��ا ع��ن امل�س��توى 
الثال��ث، فهو يعرب عن نزوع اإيران اىل جتنب اأي 
�سراع م��ع الواليات املتح��دة االأمريكي��ة، تاأمينا 
مل�ساحله��ا املتحققة يف العراق وال��دول العربية 
اإع��ادة عالقته��ا معه��ا  االأخ��رى، وتطلعه��ا اإىل 

وتطويرها. 
اإن جن��اح اإيران يف توظيف معطيات م�س��هد 
دميوم��ة ال��رتدي الداخلي ل�ساحلها، �سيوؤ�س���س 
لتل��ك املعطيات التي �س��تجعل عالقة العراق بها 

عالقة تبعية باإمتياز.

3 ـ تركيا:
تفي��د اإجتاهات ال�سيا�س��ة اخلارجية الرتكية 
حيال العراق اإنها تطلعت اإىل بناء عالقة وطيدة 
واياه �س��بياًل لتحقيق م�سالح اقت�سادية، تكمن 
يف دميوم��ة االرتق��اء مبي��زان التب��ادل التجاري 
مل�سال��ح  وكذل��ك  ل�ساحله��ا،  البلدي��ن  ب��ني 
�سيا�س��ية تتمح��ور حول تبني االأقلي��ة الرتكمانية 
يف الع��راق، ف�س��اًل ع��ن احليلول��ة دون اأن يكون 
اأقلي��م كرد�س��تان دول��ة م�س��تقلة، ه��ذا الأن مث��ل 
ه��ذه الدولة قد ال تدفع باأكراد تركيا اىل جمرد 
املطالب��ة بح��ق تقري��ر امل�سري، واإمن��ا اي�سًا اإىل 
القيام باأفعال قد تهدد الوحدة الكيانية الرتكية
وم��ن هن��ا يفرت���س ه��ذا امل�س��هد اأن لرتكي��ا 
م�سلح��ة يف عدم حتول الع��راق اىل دولة غارقة 
يف الفو�س��ى وال�س��راع الطائف��ي ولهذا �س��تعمد 
م��ع  ن�س��بيًا  الوطي��دة  عالقاته��ا  توظي��ف  اىل 

املكونات االجتماعية العراقية. 
بيد اأن هذا امل�س��هد بفرت���س اي�سًا اأن تركيا 
�ستعمل جاهدة دون اأن تف�سي خمرجاته اىل اأن 
يتحول العراق اىل دولة تابعة الإيران. فمثل هذا 
التحول من �س��اأنه اإعالء املكانة االإقليمية الإيران 
على ح�ساب املكانة االإقليمية لرتكيا وم�ساحلها 
العلي��ا. ولنتذك��ر اأن العراق كان اأحد ال�س��احات 
االأ�سا�س��ية لل�س��راع ب��ني العثمانني والفر���س يف 

�سابق الزمان، والزال كذلك كامنًا يف االأقل.

4 ـ إسرائيل:
على الرغم من اأن اإ�س��رائيل لي�س��ت من بني 
بي��د  للع��راق،  املبا�س��ر  دول اجل��وار اجلغ��رايف 
اإنه��ا كالعب اإقليم��ي يرتبط بالوالي��ات املتحدة 

االمريكي��ة بعالق��ة خا�سة، تبقى معنية بال�س��اأن 
العراق��ي حا�سرًا وم�س��تقباًل، مثلم��ا كان احلال 
م�سلح��ة  ل�سم��ان  �س��بيال  ه��ذا  املا�س��ي،  يف 
ا�س��رائيلية مهم��ة، ه��ي اأن ال يع��ود الع��راق مرة 
اأخ��رى، ومثلم��ا كان قبل 2003، لي�س��كل تهديدًا 
اأمني��ًا ج��ادًا لالأمن اال�س��رائيلي. ل��ذا يرجح اأن 
يف�س��ي م�س��هد دميوم��ة ال��رتدي الداخل��ي اىل 

خمرجات توؤمن حتقيق هذه امل�سلحة.
مهم��ة  فر�س��ة  امل�س��هد  ه��ذا  يتي��ح  كذل��ك 
الإ�سرائيل لتوظيف عالقتها مع الواليات املتحدة 
الظ��روف  تل��ك  ترتي��ب  اأج��ل  م��ن  االأمريكي��ة 
اأن يب��داأ ع��رب  يف الع��راق الت��ي ت�س��اعد عل��ى 
الع��راق بالتح��ول من حالة الع��داء لها اإىل حالة 
القب��ول به��ا، هذا �س��بياًل اي�سًا لتطوي��ر الوجود 
الراهن��ة  م��ن طبيعت��ه  الع��راق  االإ�س��رائيلي يف 
وغري املعلنة اإىل اأخرى معلنة. وقد �س��بق لفهمي 
هويدي اأن تن��اول هذا الوجود قائاًل »...اإن هذا 
ي��درك  الغرف��ة. فاجلمي��ع  كالفي��ل يف  الوج��ود 
وج��وده، اإال اأنه��م ال ي�س��تطيعون روؤيت��ه«. وغن��ي 
باإ�س��رائيل  العرب��ي  االع��رتاف  اأن  الق��ول  ع��ن 
وتب��ادل العالقة العلنية واإياهم يعد من بني اأهم 
اأولويات ال�سيا�س��ة اخلارجية االإ�س��رائيلية حيال 

العرب.
 كذلك تتيح معطيات هذا امل�س��هد الإ�سرائيل 
دول��ة غارق��ة يف  الع��راق  اإبق��اء  االإ�س��تمرار يف 
الفو�س��ى وال�سراع الداخلي، �س��يما واأن العراق 
ال�سعي��ف وغ��ري الفاع��ل يلغ��ي، ولف��رتة طويل��ة 
قادم��ة، ع��ودة الع��راق الفاع��ل واملوؤث��ر اإقليميًا. 
وم��ن هنا يعد حمتمال اأن تتبنى اإ�س��رائيل اآليات 

�سرية لتكري�س املعطيات ال�سلبية لواقعه. 

املعطيات االمريكية
اإن املكان��ة الدولية الت��ي حتظى بها الواليات 
املتحدة االمريكية حاليًا، ال تعني اإنها، ك�س��واها 
م��ن القوى العظمى ع��رب التاريخ، لن ترتدد عن 
تكري���س ه��ذه املكان��ة ع��رب م�س��تويني مهمي��ني: 
اأولهم��ا، احل��د م��ن تاأث��ري االإخت��الالت الهيكلية 
جل�س��دها القومي عل��ى فاعلية حركة �سيا�س��تها 
اخلارجية. وثانيهما، توظيف الفر�س اخلارجية 

الداعمة لدور دويل فاعل وموؤثر.
وم��ن بني ه��ذه الفر�س العالق��ة االمريكية- 
العراقي��ة بع��د ع��ام 2003. فهذه العالق��ة، التي 
انتقلت جذريًا من خا�سية ال�سراع �س��به الدائم 
خ��الل اع��وام 1968-2003 اىل خا�سية التعاون 
املن�س��اق بع��د ع��ام 2003، جت��د فيه��ا الوالي��ات 
املتحدة االأمريكية فر�سة مهمة داعمة لدميومة 
تربعه��ا عل��ى قمة اله��رم الدويل. ومما ي�س��اعد 
عل��ى ذل��ك نوعي��ة االإدراك االأمريك��ي ل��دالالت 
واالقت�سادي��ة  اجليواإ�س��رتاتيجية  االأهمي��ة 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

للعراق. 
ويفرت�س هذا امل�س��هد اأن خمرجات دميومة 
الوالي��ات  عل��ى   �سي�س��هل  الع��راق  يف  ال��رتدي 
املتح��دة االأمريكي��ة توظيفه��ا ل�ساحلها، �س��يما 
االإطاراالإ�س��رتاتيجي  اإتفاقي��ة  م�سام��ني  واأن 
الناف��ذ منذ ع��ام 2005 بني الدولت��ني قد جعلت 
الع��راق يف و�س��ع يدفع به اإىل االأخذ باإمناط من 
ال�سلوك حيال الواليات املتحدة االأمريكية ت�سكل 

جمازًا اأ�سالع مثلث منغلق.
تل��ك  فمف��اده  االأول،  ال�سل��ع  ع��ن  فاأم��ا 
امل�س��اعدات الت��ي يح�س��ل عليه��ا الع��راق جراء 
ه��ذه االتفاقي��ة، والتي لنوعية اأهميتها ال ت�س��هل 
املتح��دة  الوالي��ات  م��ع  عالقت��ه  م��ن  انفكاك��ه 
االأمريكي��ة. واأما ع��ن ال�سلع الثاين، فهو يوؤ�س��ر 
جتن��ب الع��راق اإ�س��تعداء ه��ذه الدول��ة العظم��ى 
وحتديه��ان اإدراكًا من��ه لعدم قدرت��ه على حتمل 
اأكالف مث��ل ه��ذا ال�س��لوك. واأم��ا ع��ن ال�سل��ع 
الثال��ث، فه��و يع��د مبثاب��ة النتيجة ملا تق��دم، اأي 
حر���س الع��راق عل��ى اإدام��ة عالقة التع��اون مع 

الواليات املتحدة االأمريكية واالإرتقاء بها.
اإن العالق��ة الوطي��دة بني الع��راق وايران قد 
تف�س��ي اىل ن��وع من التوتر يف العالق��ة العراقية 
العالق��ة  حت��ول  اإحتم��ال  اإن  اإال  االمريكي��ة،   �
االآمريكية - االإيرانية من ال�سراع اىل التعاون، 
�س��ينطوي على دعم م�س��اف للعالقة العراقية-

االآمريكية.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن االإفرتا���س املرك��زي 
مل�س��هد دميومة الرتدي الداخل��ي يفيد اأن الواقع 
العراق��ي حت��ى ع��ام 2025 �س��يقرتن مبعطي��ات 
التغي��ري  اإح��داث  عل��ى  خمرجاته��ا  ت�س��اعد  ال 
احل�س��اري يف ه��ذا الواق��ع، وبالت��ايل اإ�س��تمرار 
بق��اء العراق خ��ارج عملية �سناع��ة التاريخ. بيد 
اأن هذا امل�س��هد ال يلغي اأمران: اأولهما، اإ�ستمرار 
موؤ�س�س��ات املجتمع املدين، وكذل��ك الراأي العام 
املتن��ور يف املطالب��ة بالتغيري ال�س��امل واجلذري 
يف الواق��ع العراق��ي، اإنطالق��ًا م��ن اأن ال�س��عب 
العراق��ي ه��و �ساح��ب امل�سلح��ة احلقيقي��ة يف 
م�ستقبل م�سرق اآمن ومرفه. وثانيهما، اإحتمالية 
متاهي �سناع القرار العراقي مع  هذه املطالب، 
ولكن عرب اإ�س��تجابات �ستعمد اىل تغليب املظهر 
على اجلوهر قوامها اإتخاذ قرارات تفتقر اأ�سال 
اإىل اإرادة التنفي��ذ، و/اأو تبن��ي اأفع��ال ال ترتق��ي 

اإىل م�سامني هذه املطالب.

�سماٌء مو�سحًة بالغيوم، واأ�سعة �سم�ٍس بخيوٍط ذهبّية بالغة احلنّية تت�سلل لتمتد الأر�ٍس بداأت 
تخل��ع عنه��ا رداءها، لتذهب بعيدًا يف رحلة املوت واحلياة، ُت�س��ِقط يف طريقها اأوراق االأ�س��جار 
التي �ساخت وحان رحيلها، فتحملها ومتدها اأر�سًا لتجاور من �سبقها وتتلقف من �سيلحقها...

ته��ب ن�س��مات ب��اردة، حتمل معها كل ما يعرت�سه��ا، لتلقي به بعيدًا، تكن���س الرتاب وترتكه 
عاريًا �س��احبًا هرمًا جافًا اإال من بع�س التفا�سيل ال�سغرية لبقايا حياٍة �س��ابقة... ويف ال�س��ماء 
املعتمة يتاألق جنم �سهيل بعد طول غياب... الهثا منهكًا من مالحقة بنات نع�ٍس له منذ ت�سكل 

الكون... 
اإّن��ه اخلريف يا �س��ادة، ف�سل احلقيق��ة املوجعة لتفا�سيل احلياة، ف�سل الر�س��ائل املجردة 
م��ن الزي��ف والزخ��ارف الكاذبة و�س��قوط االأقنعة، ف�س��ل بداية امل��وت متهيدًا لبداي��ة حياة.. 

وت�ستمر احلياة.
البداي��ة تبداأ بقطرة تعانق تربة اأحرقها لفح �س��هر اآب الله��اب، فتثور االأر�س برائحة تعلن 
فيه��ا بداي��ة الع��زف على اأوت��ار الطبيع��ة.. ُتربق وُترع��د، تع�س��ف وت�سمت، ُت�سم���س ومُتطر، 

وت�ستعيد االأر�س �سغفها باحتكار امل�سهد وت�سدر اخلرب.. 
وعاد اخلريف، يحمله �سهر ت�سرين على اأكف الراحة، م�سلمًا اإّياه تفا�سيل احلياة، لي�سكلها 
وفق روؤياه، خم�سعًا اإّياها لتقلبات مزاجه الدائمة، فرناه جامعًا كل الف�سول يف حلظات، تارًة 
يحل علينا ف�سل ال�سيف، ال يلبث اأن يتبعه بهواء بارد ممهدًا ل�سقيع ال�س��تاء القار���س، وتارًة 
اأخرى يغطُّ يف �س��باٍت لتعتدل احلرارة ويعم الدفء، تاركًا جميع اخلالئق يف حريٍة وده�س��ة... 

فاخلريف ف�سل الده�سة بامتياز. 
اإّن��ه ف�س��ل اخلري��ف، ف�سل تقليب ال�س��ور والذكري��ات، ف�سل املريمّية والزي��ت والزعرت، 
ومهرجان قطاف الزيتون، ف�سل التعط�س للدفء واحلب، وبداية اكتمال احلكايات يف روايات 
االأدباء، ونظم القوايف يف ق�سائد ال�سعراء، واختمار ال�سور يف خمّيلة الر�سامني، وت�سكل نوتة 

مقطوعٍة مو�سيقّية فريدة، تعزفها الطبيعة وحدها.
ويف النهاي��ة ي��اأِت اخلري��ف، ف�سل التناق�سات اللذي��ذة، واكتمال الروؤيا، وبداية ال�س��بات، 
وهج��رة اأ�س��راب الطي��ور الحقًة قر�س ال�سم���س الهارب نحو �س��ماء اأخرى خل��ف االأفق البعيد، 
فنه��رب معه��ا نحو املا�سي والغد على حٍد �س��واء، باحثني يف اأعماقنا ع��ن ماهية احلنني الذي 
ث��ار بث��وران اخلري��ف، وع��ن بقايا �س��وٍر حلطٍب ون��اٍر ومدفاأة، وبع���س احلكاي��ات واخلرافات 

واالأ�ساطري التي يتجّدد ميالدها مطلع كل خريف..
ويف النهاي��ة ي��اأِت خري��ٌف اآخر يف رحلة قطار العمر الذي ُيبطيء م�س��ريه بداية كل خريٍف؛ 

عامًا بعد عام، ولكّنه يف هذا العام عاد باردًا جافًا ال �سم�س تدفئه وال نار املدفاأة..

أ. غادة حاليقة

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

وفي 
النهاية يأِت 

الخريف...
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الثقافة

د. اياد سليمان

ــــرق عــلــى  ــــطــ ــاع الــ ــ ــــطــ ــــدو وقــ ــبــ ــ أثـــــــر الــ
التجارة وطريق الحج في باد الشام

تعت��رب التج��ارة مبثاب��ة ال�س��رايني الت��ي تغذي 
اجل�س��د، والأن اأي منطق��ة مهم��ا بلغ��ت امكاناتها 
االنتاجي��ة، ل��ن حتقق حاج��ات �س��كانها بالكامل، 
ن�س��اأت من��ذ اأقدم الع�س��ور حركة لتبادل ال�س��لع، 
ومل ت�س��ذ بالد ال�س��ام عن هذه املقولة، وال يخفى 
على احد اهمية موقعها التجاري بني دول العامل. 
وكم��ا اأن هن��اك عوام��ل لنج��اح حرك��ة التج��ارة، 
كان هن��اك �سع��اب جتع��ل حركتها غ��ري رائجة او 
مي�س��رة، وهي لي�س��ت �سعوبات طبيعي��ة كاجلبال 
والودي��ان واالنه��ار وامل�س��يالت املائي��ة فق��ط، ب��ل 

متثلت بعن�سر ب�س��ري �س��م البدو وقطاع الطرق، 
و�س��يكون ه��ذا املقال حماول��ة لر�سد االأث��ر الذي 
ترك��ه هوؤالء على امتداد ال�س��طح اجلغرايف لبالد 
ال�س��ام، وم��ا ط��راأ علي��ه م��ن متغ��ريات، ت�س��اف 
التج��اري،  العم��ل  ن�س��اط  يف  االداري  االأث��ر  اىل 
ال��ذي �س��بب �سعف��ا تنظيمي��ا ج��رد جت��ار ال�س��ام 
م��ن قدرتهم عل��ى مواجه��ة مناف�س��يهم االآخرين 
متهم��ون  فالعثماني��ون  االوربي��ني.  وخ�سو�س��ا 
مب�س��وؤوليتهم عن خراب جتارة ال�سرق، خ�سو�سا 
مل��ا ع��رف ع��ن اأهل ال�س��ام م��ن رغب��ة يف التجارة 
وتو�س��يع العالق��ات مع االمم االخ��رى قبل جميئ 
العثماني��ني، تل��ك الرغب��ة عاك�س��ها الب��دو وقطاع 
الط��رق، الذي��ن احلق��وا �س��ررا بالغ��ا باحلرك��ة 
التجارية، وحجبت عقلية احلروب امل�س��تمرة عند 
ال�س��لطنة، قدرته��ا عل��ى املناف�س��ة. اإال اأن اأهمي��ة 
املوق��ع التج��اري لب��الد ال�س��ام عاملي��ا اأدى لنم��و 
التجارة بالرغم من خلل قوانني الدولة، ومتحدية 
م��دن  فتط��ورت  والب�س��رية،  الطبيعي��ة  املعوق��ات 
�س��احلية جدي��دة كمدين��ة ب��ريوت الت��ي ا�سبحت 
اأه��م مرك��ز جتاري يف ب��الد ال�س��ام، اإ�سافة ملدن 
مث��ل دم�س��ق وحل��ب.  وهو م��ا اعت��ربه العثمانيون 
دلي��ال على جهودهم يف التقليل من املخاطر اأمام 
حركة التجارة، م�ست�س��هدين باخلانات وحمطات 

القواف��ل، والق��الع الت��ي ال تزال اأثارها �س��اخ�سة 
ال�س��تنفار  اإ�ساف��ة  عنايته��م،  عل��ى  و�س��اهدة 
العدي��د من جنوده��م للحرا�س��ة، اىل جانب عقد 
االتفاقيات مع البدو، مبا ي�س��اهم يف دعم و�سائل 
احلماية. لكن اللب���س هنا يح��ل مكان الو�سوح يف 
حماول��ة فه��م مقا�س��د الدول��ة: فهل كان ال�س��بب 
اأمنيا، ل�س��عورها الدائم بوجودهم �سمن او�س��اط 
حتركاته��ا  اأن  اأم  اجتماعي��ا؟  وح��ذرة  معادي��ة 
االمنية تعك���س فكرها التج��اري، وحماولة تطوير 
البل��د من خ��الل عوائد التجارة ب��دال من ارهاقه 
بال�سرائ��ب؟ والأن الب��دو وقط��اع الط��رق عامالن 
مهمان ميكن اأن ي�سيئا بع�س احلقيقة عن اأحوال 
التج��ارة يف تل��ك املرحل��ة م��ن تاري��خ ال�س��لطنة، 
قررن��ا التطرق اىل فهم طبيع��ة عالقتهم بالدولة 

والتجارة. 
العوامل املؤثرة يف التجارة

وف��ر موقع بالد ال�س��ام املتمي��ز، و�سعا مريحا 
لل�س��لطنة العثماني��ة، وه��و موق��ع ميك��ن اأن يطلق 
علي��ه »ق��وة الن��درة اجلغرافية«، ومل تب��ذل جهدا 
كب��ريا لتكون مق�س��دا للتج��ار والب�سائع، ومعربا 
ال غن��ى عن��ه بني ال�س��ر ق والغ��رب، فكانت قوافل 
اجلم��ال ت�س��م ب�س��كل طبيعي 6000 جم��ل. اال اأن 
ه��ذا مل يك��ن ليعن��ي بح��ال م��ن االح��وال �سم��ان 

اجلزء األول
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الكب��ري  تاأم��ني طريقه��ا. فاحلج��م  او  �س��المتها 
للقواف��ل ن��اجت عن اهمية املوق��ع، ال عن قوة الفعل 
التجاري��ة للدولة التي مل تواجه معوقات التجارة، 
و كان��ت اإرادته��ا قا�س��رة عن حله��ا، فالعثمانيون 
مل ميتلك��وا يف اوق��ات ال�س��دائد، م��ا امتلك��وه من 
ا�س��رتخاء يف اوق��ات عظم��ة املكان��ة، فتعاظم��ت 
االخط��ار وتراخ��ت قب�س��ة الدول��ة يف الكث��ري من 
املناط��ق، وهو م��ا فاقم �س��رر العوام��ل الطبيعية 
م��ن وع��ورة الط��رق وال��ربك واالوح��ال والثلوج و 
ال�س��يول وال��زالزل وارتفاع ح��رارة ال�سح��راء، و 
�س��كل فر�سة للبدو وقطاع الطرق لال�ستقواء على 
قوانني ال�س��لطنة وهيبته��ا واإعاقة حركة التجارة، 
وتدخ��ل  االداري،  للف�س��اد  ي�س��اف  ذل��ك  كل 
القنا�س��ل، وه��و م��ا دف��ع ال�س��لطان عب��د احلميد 
الثاين للقول: »اإن جتارة الروم واالرمن لن تك�سب 
ال�س��رف لبالدنا ول��ن ترقيها، اما ال�س��ادة عندنا 

فلي�ست عندهم اية رغبة يف التجارة ابدا«. 
ناحي��ة  م��ن  املتن��وع  اجلغ��رايف  املوق��ع  ه��ذا 
الت�ساري���س والغني عرقيا وديني��ا، جعل من بالد 
ال�س��ام �س��احة لل�س��راع ب��ني ال�س��لطنة م��ن جه��ة 
والب��دو وُقّط��اع الط��رق من جه��ة اخ��رى، فالبدو 
بيئته��ا،  العي���س يف  اعت��ادوا  ال�سح��راء،  اأ�س��ياد 
والتحك��م بطرقاته��ا القليل��ة اأ�س��ال، مم��ا جع��ل 
وكان خلف��ة  البطيئ��ة حت��ت رحمته��م،  القواف��ل 
حرك��ة قط��اع الط��رق ومتر�س��هم وخمابئهم، دور 
اأ�سا�س��ي يف جع��ل القواف��ل مهياأة لتلق��ي اال�سرار 
الكب��رية يف املم��رات ال�سيق��ة والتعرج��ات الت��ي 
تعيق حركة القافلة وجتعلها هدفا �س��هال. وعرقيا 
وديني��ا املرج��وة الإنقاذ الدولة م��ن خالل معاجلة 
اخلل��ل والعي��وب، مل تتحق��ق، ومل حت�س��ل تل��ك 
الت�س��هيالت احلقيقي��ة، او اإقام��ة مع��امل الراح��ة 
عل��ى طري��ق احلج، فرغ��م اإ�س��ناد احلمل��ة لوايل 
دم�س��ق، واقامة االآبار ودفع االموال، بقيت طريق 
احل��ج بدائي��ة ترابية، ومل ت�س��عر القوافل باالأمان 
يف اأي وقت من االوقات، الأنها كانت دائما عر�سة 

لتهديد البدو وقطاع الطرق الطامعني بحمولتها.
1 ـ البدو  

الأن قافل��ة احل��ج ه��ي قافل��ة جتاري��ة بامتياز، 
كان��ت معر�س��ة دائم��ا لالأخط��ار م��ن قب��ل الب��دو 
ولطامل��ا  الرحل��ة،  امل�س��توطنني عل��ى ط��ول خ��ط 
غ��ريت طريقه��ا مرغم��ة، خ�سو�س��ا يف ح��االت 
التوتر بني الدولة وتلك القبائل، خ�سو�سا عندما 
يتاأخ��ر بع���س ال��والة يف دف��ع خم�س�س��ات البدو 
مقاب��ل عدم التعر�س للقافلة، مما ي�س��كل فر�سة 
ملهاجمته��ا واال�س��تيالء عل��ى ب�سائعه��ا الثمين��ة، 
ويف الكث��ري م��ن االوقات، كان��ت القافلة تتاأخر يف 
الو�سول اىل دم�س��ق، حتى ملدة �س��هر اأحيانا، ويف 
احيان اخرى يتم الق�ساء عليها جزئيًا او كليا من 
قبل البدو، مع بلوغ ثورتهم على احلكومة ذروتها.
وي�س��ف مدح��ت با�س��ا معان��اة احلكوم��ة م��ع 
الب��دو قائال: »لك��رثة عديدهم ومناع��ة مواقعهم 
الت��ي حتيط بها برية ال�س��ام، مل يعت��ادوا الطاعة 
واالمتثال الأوام��ر احلكومة«. بينما يوؤكد ال�سابط 

اإثن��اء  يف  ان��ه  دولت�س��ني  العزي��ز  عب��د  الرو�س��ي 
مرافقت��ه لقافل��ة احل��ج بني مك��ة واملدين��ة، ظهر 
ب��دوي واأخ��ذ يتنق��ل على الرك��ب كل��ه عار�سا بيع 
�س��الح وحزام واألب�سة حج وغري ذلك، وبدلة حاج 
قتله قبل ذلك، االأمر الذي اعرتف به بنف�سه على 
املك�س��وف، ومل ي�س��رته اأح��د رغ��م ال�س��عر التافه، 
فق��د اأ�سب��ح الب��دو يطمئن��ون دائنيه��م قائل��ني: 
»ا�س��رب حتى و�س��ول احلجاج، اأنه��ب اأحدا منهم 
وادف��ع دْيني«.. ومل ت�س��لم املوا�سالت النهرية من 
تاأثريه��م، حيث واجهت الدول��ة العثمانية متاعب 
كث��رية للحف��اظ عل��ى ام��ن نه��ر الف��رات، اإذ كان 
ب��دو »اأب��و ري�س��ة« وغريه��م مم��ن مترك��زوا حول 
نه��ر الف��رات، هددوا املالح��ة النهرية بال توقف. 
وملواجه��ة هذا الواق��ع، كان من ال�سروري اعتماد 
حرك��ة التج��ارة يف بع�س االأحيان عل��ى العالقات 
الطيبة مع القبائل البدوية، فبع�س االتفاقات بني 
القبائ��ل والتج��ار جنحت طامل��ا اأن تدفق التجارة 
التج��ار عل��ى  الطرف��ني، فيح�س��ل  كان ل�سال��ح 
املرور واالأمن بينما تتقا�سى القبائل ر�سوما، كما 
وف��روا احليوان��ات للقواف��ل، فكان الواح��د منهم 
ميل��ك م��ا ب��ني 10-5 من روؤو���س االإب��ل اأو الدواب 
االأخ��رى يوؤجره��ا للتج��ار. وباالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك 
فاإنه��م غالب��ا ما دخل��وا يف اتفاقيات م��ع موظفي 

احلكومة حلرا�سة طرق التجارة.
يف اأوائ��ل الق��رن التا�س��ع ع�س��ر دفع با�س��وات 
حل��ب ام��واال لبع�س القبائل به��دف حماية طريق 
حل��ب - حم��اه. اأما التجار االأوربي��ون الذين كانوا 
خ��ارج مث��ل ه��ذه التحالف��ات االقت�سادي��ة، فق��د 
ا�س��تكوا مبرارة م��ن اأعمال ال�س��لب التي تقوم بها 
القبائ��ل وال يتذك��رون اإال ن��ادرا اخلدم��ات الت��ي 
كان��ت تق��دم له��م. فتفاه��م االأوروبيني م��ع البدو 
اأّمن ن�س��اط طريق دم�س��ق - بغداد ع��رب البادية، 
رغ��م االأخط��ار املحدقة بتجارتهم بعد اأن ف�س��لت 
جمي��ع حم��اوالت اإيجاد البديل ع��ن خط بغداد - 

دم�سق املبا�سر.
تو�س��ع  الت��ي  الثق��ة  يخون��ون  ال  الب��دو  وكان 
فيه��م، كم��ا يق��ول املث��ل: »ي�س��رق الب��دوي ولكن��ه 
ي�س��دد ديونه«. وم��ن اإيجابياتهم ا�س��تفادة الدولة 
منه��م يف االأعم��ال الع�س��كرية، وحرا�س��ة الط��رق 
والق��الع  اجل�س��ور  واقام��ة  وا�سالحه��ا،  و�س��قها 
واملوان��ئ ويف حماية القواف��ل التجارية، اأما البدو 
الذي��ن يعي�س��ون بالق��رب م��ن امل��دن وال�س��واحل 
فكان��وا ملزم��ني بتوفري املواد املختلفة لالأ�س��طول 

وامل�ساعدة يف بناء ال�سفن.

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

مالحظة: كافة املصادر سيتم 
اإلشارة هلا باجلزء الثاين واألخري
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االضـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــات الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــســـــــــــيـــــــــــة والـــــــــــجـــــــــــريـــــــــــمـــــــــــة
الثقافة

د. عروبة رحيم

م��ا زال��ت العالقة ب��ني االمرا�س النف�س��ية 
والعقلي��ة واجلرمي��ة مو�س��وع نقا���س وتدقي��ق 
مكث��ف يف املا�سي واحلا�سر. فاإن العالقة بني 
املر���س العقلي واجلرمية غالبًا ما يتم اخللط 
بينه��ا. االعتق��اد ال�س��ائد ه��و اأن اال�س��خا�س 
اك��رث عر�س��ة  امل�ساب��ني مبر���س عقل��ي ه��م 
الرتكاب اعمال عنف وعدوانية. غالبًا ما يكون 
الت�س��ور الع��ام للمر�س��ى النف�س��يني كاأف��راد 
يف  املجرم��ني  ت�سوي��ر  يف  متج��ذرًا  خطري��ن 
و�س��ائل االإع��الم على اأنهم اأف��راد )جمانني(. 

ان م��ن املرجح اأن يكون االأ�س��خا�س امل�سابون 
مبر���س عقلي �سحي��ة جلرمية عنيفة اأكرث من 
اجل��اين. ميت��د ه��ذ التحيز اإىل نظ��ام العدالة 
اجلنائي��ة، حي��ث يت��م التعامل مع االأ�س��خا�س 
امل�ساب��ني باأمرا���س عقلي��ة كمجرم��ني، ويت��م 
اإليه��م،  االأته��ام  وتوجي��ه  عليه��م،  القب���س 
وال�سجن لفرتة اأطول يف ال�سجن مقارنة بعامة 

النا�س. 
م�س��اكل  اإىل  ع��ام  ب�س��كل  املجتم��ع  ينظ��ر 
ال�س��لوك عل��ى اأنها اأح��د اأعرا���س االأ�سطراب 
النف�س��ي، مم��ا اأدى اإىل ت�س��ور ع��ام خاط��ئ 

يرتبط بني االإجرام واالأمرا�س النف�سية. 
ترج��ع امل�س��تويات املرتفع��ة م��ن االأمرا�س 
العقلي��ة املبلغ عنها يف ال�س��جون وال�س��جناء يف 
املق��ام االأول اإىل التوظي��ف الكاذب للمجرمني 
عل��ى اأنهم م�سابون مبر�س نف�س��ي. ال ت�س��تند 
هذه االأرقام دائما ً اإىل تقييم وت�سخي�س طبي 
ونف�س��ي دقيق��ني، ولكنه��ا ت�س��تند اإىل عوام��ل 

اجتماعية. 
تزي��د بع���س احل��االت النف�س��ية م��ن خطر 
ارت��كاب ال�س��خ�س جلرمي��ة. وت�س��ري االأبحاث 
اإىل اأن املر�سى الذين يعانون من مر�س نف�سي 
ق��د يكون��ون اأكرث عر�س��ة للعن��ف اأذا مل يتلقوا 

العالج املنا�س��ب ويعانون بن�ساط من االأوهام، 
غالب��ًا م��ا يك��ون ه��وؤالء املر�س��ى حت��ت تاأث��ري 

اأمرا�سهم النف�سية مثل الهلو�سة احلاكمة. 
اأن امل�س��كلة الرئي�سية يف مناق�سة اأي عالقة 
ب��ني ال�س��لوك االإجرام��ي واالإ�سط��راب العقلي 
هي اأن املفهومني غري مرتبطني اىل حد كبري؟ 
مع ذلك فاإن عدم وجود عالقة بينها متامًا قد 
يكون م�سدر ملزيد من ال�سعوبات اأو الت�ساوؤل: 
ُيعت��رب ال�س��خ�س ال��ذي يرتكب فع��اًل اجراميًا 
وه��و يف حال��ة ا�سط��راب اىل درج��ة اجلن��ون 
القانون غري م�س��وؤول على هذا الفعل، وبالفعل 
فاإن اإ�سدار حكم بالذنب اجلنائي غري ممكن 
عندما يكون اال�سطراب العقلي للمدعى عليه 

جتعله غري موؤهل للمثول اأمام املحكمة. 
ميكن اأن توؤدي ا�س��كال اال�سطراب العقلي 
جلرائ��م  تهي��ئ  انه��ا  ُيعتق��د  الت��ي  االأخ��رى، 
لالج��راءات  الكام��ل  التج��اوز  اىل  معين��ة، 
اجلنائي��ة والت��ذرع باإج��راءات مدني��ة خا�سة. 
ب��� )مرتكب��ي اجلرائ��م اجلن�س��ية  تل��ك  مث��ل 
القان��ون  يت�س��كل  امل�سطرب��ني عقلي��ًا( مثلم��ا 
ال�س��لوك  اأن  ت�س��ور  خ��الل  م��ن  اجلنائ��ي 
االجرام��ي واالأ�سط��راب العقل��ي يتفاعالن يف 
بع���س احل��االت. اإن فهم االلت��زام باالنحراف 
للمختل��ني عقلي��ًا اىل امل�ست�س��فيات قائ��م االآن 
وتاأريخي��اً عل��ى االعتق��اد ب��اأن بع���س املختلني 
عقليا اذا تركوا الجهزتهم اخلا�سة �سريتكبون 

األضــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــراب الـــــــــعـــــــــقـــــــــلـــــــــي هـــــو 
مـــــــــجـــــــــرد  أو  نــــــــــفــــــــــســــــــــي  مــــــــــــــــــــــــرض 
حــــــــــكــــــــــم أخـــــــــــــــاقـــــــــــــــي مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــي
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يقرتن املكان والزمان وميتزجان يف ثنائية اأزلية من ثنائيات احلياة 
حيث ي�سعب على االإن�سان ف�سلهما، فللزمن �سرعته... �سلطته، وللمكان 
ثبوته الرا�سخ، وبني عابر وثابت نر�سم م�سارا ميتد اإىل ما النهاية الكون.

الهاربة  اللحظات  على  القب�س  وحاولوا  الزمن  عن  كتبوا  الكثريون 
بالكلمات وب�سنارة ال�سعر والنرث واللغة التي حتتوي �سعور وال�سعور االن�سان 
يعطوا  مل  لكنهم  قطعك،  تقطعه  مل  اإن  ال��ذي  بال�سيف  الوقت  فو�سفوا 
للمكان مقامه املبجل وما يكفي من احل�سور لب�سط �سلطته على االأعماق.. 
باالأ�سخا�س وباالأ�سياء وباالأماكن وتختلف درجة  فاالإن�سان يرتبط نف�سيا 
وطبيعة هذا االإرتباط من �سخ�س الآخر، لكنها تبداأ منذ الطفولة االأوىل 
ال�سعور  بني  وتكامل  تالحم  يف  الطفل  يكت�سبها  التي  املفاهيم  �سمن 
والال�سعور ح�سب ما اأ�سار اإليه عامل النف�س �سيغموند فرويد، لذلك يعترب 
خ�سائ�سه  ح�سب  به  العالقة  تتوطد  وج��ودي  ارتباط  باملكان  ارتباطنا 
التي حتدد طبيعة ارتباطنا وتعلقنا، واأكد العلماء اأن الدماغ ي�سجل اأقوى 
الذكريات مع املكان الأنه االإطار لكل االأحداث التي تخزنها الذاكرة فال 
ميكن ف�سل االأحداث عن زمانها ومكانها، واأول مكان يرتبط به االن�سان 
هو املنزل الذي يعي�س فيه طفولته والذي يبقى را�سخا مهما رحل وعدد 
االأماكن الأنه املاأوى االأول بعد رحم االأم، واالإطار املادي والوظيفي لتن�سئته 
االأوىل، بعده يكون االإرتباط باأماكن اأخرى ح�سب وظيفتها وخ�سائ�سها 
وانعكا�ساتها على حاجاته النف�سية والعالئقية، فقد يرتبط باأماكن اأراحته 
يف حلظات تعب اأو تاأمل ك�ساطيء البحر اأو خلوة يف الطبيعة وقد يرتبط 
يف  ح�سورها  لها  والتي  العتيقة  ال�سوارع  فر�ست  فقد  مدينة،  اأو  ب�سارع 
االأ�سخا�س ح�سورها عرب �سريورة زمنية  اأو  االأحداث  التاريخ من خالل 
التعلق  اأو  االرتباط  �سلطة  االن�سان  على  الروحية  �سلطتها  لب�سط  طويلة 
واالأع��م��ال  وال��رواي��ات  الكتابات  يف  وح�سرت  �سيت  ذات  منها  والكثري 
ال�سينمائية منها زقاق املدق بالقاهرة الذي خلدة جنيب حمفوظ  واحلي 
الالتيني و�سارع امللكات بباري�س العا�سمة/ املكان.. الناب�س باحلياة يف 
كل االأزمان.. ليتحول اإىل كائن له حياة طويلة يعاي�س اأجياال بعزفه املنفرد 
لي�س جمادا بل له ذاكرة تختزلنا و�سلطة يف ال  ال��روح.. املكان  على وتر 

�سعورنا.. م�ساء اخلري باري�س البهية. 

نبض المكان

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض
اأعمااًل خطرية اأو اإجرامية.

ان ال�سيا�س��ة العامة املعا�سرة، الت��ي ال تقل على العقيدة القانونية 
التاأريخية تفر�س م�س��بقًا على افرتا�س وجود جمموعة �سكانية يلتقي 
فيه��ا اال�سط��راب العقل��ي وال�س��لوك االجرام��ي. اإن مع��دالت انت�س��ار 
اجلرمي��ة واالأ�سط��راب العقلي للجرائ��م التي يعاجلها نظ��ام العدالة 
اجلنائي��ة يف الواق��ع كان الداف��ع الرئي�س��ي لتطوي��ر االب��داع الذات��ي 

للجرمية. 
ان حتلي��ل العالق��ة بني اجلرمية واال�سطراب العقلي ي�س��اعد على 
ف�س��ل القان��ون وال�سيا�س��ة والق�سايا املعنية بالنقا�س��ات ح��ول الدفاع 
ع��ن اجلن��ون وعقي��دة ع��دم الكف��اءة للمحاكم��ة، عل��ى �س��بيل املثال، 
تتعل��ق مبع��دالت ال�س��يادة املعين��ة لالمرا���س العقلي��ة بني اال�س��خا�س 
الذي��ن يعان��ون م��ن ال�س��لوك االجرام��ي وغالب��اً  م��ا يناق���س اختي��ار 
�سيا�س��ية االلتزام املدين وال�س��يما الغاء املوؤ�س�سات، من حيث معدالت 
االنت�س��ار احلقيق��ي لل�س��لوك االجرام��ي ب��ني ال�س��كان الذي��ن يعان��ون 
م��ن اال�سط��راب النف�س��ي. ووفق��ًا له��ذا املنهج يج��ب اأن نح��دد عددًا 
م��ن التعاري��ف: م�سطل��ح اجلرمية، واال�سط��راب العقلي، واالنت�س��ار 

ال�سحيح واملعالج، واحلاالت املختلفة والبحثية. 
ميك��ن ا�س��تخدام االإط��ار التحليلي لدرا�س��ة العالق��ة بني اجلرمية 
واال�سط��راب النف�س��ي والتميي��ز ب��ني املع��دالت احلقيقي��ة للجرمي��ة 
واال�سط��راب العقل��ي، ومعاجلته��ا، اأي املع��دالت الت��ي ت�س��تجيب به��ا 
اأنظم��ة العدال��ة اجلنائي��ة وال�سحة النف�س��ية، االأ�س��تنتاج الذي يظهر 
ه��و اأن مع��دالت ال�س��لوك االإجرام��ي احلقيقي تختلف ب�س��كل م�س��تقل 
ع��ن مع��دالت اال�سطراب العقل��ي احلقيقي واملعاجلة تت��م عندما يتم 
و�س��ع ال�سوابط املنا�س��بة ملثل هذه العوام��ل الدميوغرافية مثل العمر 
واجلن���س والطبق��ة االجتماعي��ة، ولعوام��ل تاأريخ احلي��اة مثل اخلربة 
ال�س��ابقة يف ال�سح��ة النف�س��ية ونظم العدالة اجلنائي��ة. عندما ال يتم 
تطبي��ق هذه ال�سواب��ط، تكون معدالت االأ�سطراب النف�س��ي احلقيقي 
واملعال��ج اأعلى ب��ني املجرمني منها بني عامة ال�س��كان، وتكون معدالت 
اجلرمي��ة احلقيقي��ة واملعاجلة اأعلى ب��ني امل�ساب��ني باأ�سطراب عقلي 

عنها بني عامة النا�س. 
اإن الع��الج مل��دة ت�س��عني يوم��ًا يف م�ست�س��فى لالأمرا���س العقلية قد 
يجنب ال�س��خ�س امل�ساب مبر�س عقلي ال�س��جن ملدة 10 �س��نوات، من 
�س��اأنه التو�س��ع يف اإتاحة عالج ال�سحة العقلية والو�سول اإليه اأن يوفر 
مدخ��رات كب��رية للمجتم��ع و�سحاي��ا اجلرمية. واالأهم م��ن ذلك، انه 
�سيح�س��ن نوعية حياة ال�س��خ�س امل�ساب مبر�س عقل��ي ويحول هوؤالء 

االأفراد اإىل اع�ساء منتجني يف املجتمع. 
العالقة بني املر�س النف�س��ي واجلرمية معقدة ولها اآثار اجتماعية 
عميقة. هناك حاجة ما�س��ة للبحث املتعمق واحللول املبتكرة للو�سول 
اإىل ع��الج ال�سح��ة العقلي��ة وتواف��ره يف الوق��ت احل��ايل، هن��اك م��ن 
االأدلة التي ت�س��ري اإىل اأن املر�س العقلي ميكن اأن يتنباأ ب�س��كل م�س��تقل 
بال�س��لوك االإجرامي. على العك���س من ذلك، هناك االأدلة التي تظهر 
اأن االأ�س��خا�س امل�ساب��ني مبر���س عقل��ي ه��م اأك��رث عر�س��ة بكثري الأن 

يكونوا �سحية جلرائم عنيفة بداًل من اجلاين.
 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين والجتماعي
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الثقافة

احـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــرى:
ــنـــع تــــــكــــــريــــــم الــــــســــــيــــــدتــــــن أنــــــيــــــســــــة بـــــــومـــــــديـــــــن وحـــــــمـــــــيـــــــدة نـــعـ

بدع��وة من »كل العرب« واإحتاد ال�سحفيني 
والكتاب العرب يف اوروبا ومركز ذرا للدرا�سات 
واالأبح��اث بفرن�س��ا، ويف قاع��ة املرك��ز الثق��ايف 
اجلزائ��ري بباري���س مت��ت احتفالي��ة التك��رمي 
م�س��اء يوم اخلمي���س 28 ت�س��رين االأول/ اأكتوبر 
2021 لل�س��يدتني اأني�س��ة بومدين وحميدة نعنع، 
وبح�سور العديد من ال�س��فراء والدبلوما�س��يني 
والكت��اب واالأدب��اء واالإعالمي��ني وح�س��ور كبري 

من اجلالية العربية بباري�س.
ب��داأت االحتفالي��ة الت��ي افتتحته��ا الزميل��ة 
عل��ي  لالأ�س��تاذ  ترحي��ب  بكلم��ة  ق��ريي،  ليل��ى 
املرعب��ي ال��ذي اك��د ان ه��ذا التك��رمي ياأت��ي يف 
�س��ياق اجلهود الإبراز املبدعني العرب، م�س��ريا 
اىل ع�س��رات الفعاليات التي مت تنظيمها خالل 

ال�سنوات املا�سية.
ث��م األقى االأ�س��تاذ هاين امل��الذي كلمة »كل 
الع��رب«، ث��م االأ�س��تاذ ر�س��دي ال�س��افعي كلم��ة 
اإحت��اد ال�سحفي��ني والكتاب الع��رب يف اأوروبا، 

ث��م االأ�س��تاذ عبدالرحي��م اخلويل كلم��ة مركز 
ذرا للدرا�سات و االأبحاث يف فرن�سا.

بعدها قدم الفنان حممد الري�س��اين عزف 
عل��ى العود مع اأغنية، ت��اله الفنان مليك كزوي 

بعزف مقطوعة مع اأغنية.
املرا�سم بداأت مع تقدمي درع تكرمي لل�سيدة 
وث��الث  تقدي��ر  �س��هادة  ث��م  بومدي��ن،  اأني�س��ة 
مدالي��ات. ث��م مت تق��دمي درع تك��رمي لل�س��يدة 
حميدة نعنع، ثم �سهادة تقدير وثالث مداليات. 
ث��م ميدالية لكل من الفنانني حممد الري�س��اين 
وملي��ك كزوي. واأختتمت بتقدمي �س��هادة �س��كر 
وتقدي��ر لالأ�س��تاذ حمم��د خوج��ة مدي��ر املركز 
الثق��ايف اجلزائري بباري���س. �س��ارك مبرا�س��م 
وه��الل  اخلفاج��ي  ع��ادل  الزم��الء:  التك��رمي 

العبيدي وحميدة عنيبة.
ومت دع��وة احل�سور اىل البوفي��ه والكوكتيل 

الذي اأقيم بالطابق االأول من املركز.
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احـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــان:
ــــر ــــاصـ تــــــكــــــريــــــم االســـــــــــــتـــــــــــــاذان حـــــمـــــيـــــد ســـــعـــــيـــــد وأديـــــــــــــــــب نـ
 يف مقر رابطة الكتاب االردنيني يف عمان، 
اأقيم م�س��اء ال�س��بت 30 ت�س��رين االأول � اأكتوبر 
2021 االحتف��ال بتك��رمي ال�س��اعرين الكبريين 
حمي��د �س��عيد وادي��ب نا�سر ال��ذي نظمته »كل 
الع��رب« واإحت��اد ال�سحفي��ني والكت��اب العرب 
يف اأوروب��ا، ومرك��ز ذرا للدرا�س��ات واالأبح��اث 
بفرن�سا، وبح�سور نخبة من الكتاب وال�سيوف 

االردنيني والعراقيني.
ب��داأ احلف��ل بكلم��ة قيم��ة لالأ�س��تاذ اك��رم 
خالله��ا  ا�س��اد  الرابط��ة  رئي���س  الزعب��ي 

باملكرمني ومببادرة كل العرب لتكرميهم. 
ث��م الق��ى اال�س��تاذ في�س��ل زك��ي كلم��ة كل 
الع��رب وا�س��ار اىل اهمي��ة تك��رمي ورعاي��ة كل 
املبدع��ني من الرواد ومن ال�س��باب والكفاءات 
واالخت�سا�سات واملثقفني، الأنهم املثال االعلى  
للت�سحي��ة والعطاء من جه��ة، والأنهم يتحملون 
امل�س��وؤولية االخالقي��ة ام��ام �س��عبهم وامته��م 
بالت�سدي للتحديات الراهنة االخطر واالكرب 

التي تهدد الوجود القومي.
واأك��د ان كل مقوم��ات ه��ذا الوج��ود بات��ت 
حت��ت مق�سلة االعداء، االر���س وما عليها وما 
يف باطنه��ا يواج��ه النه��ب وال�س��لب واخل��راب 
والدم��ار، ودخ��ل ال�س��يطان اىل بع���س عق��ول 
الب�سر ليقنعهم باأن فكرتهم القومية قد ف�سلت 
واأن احلل��م مب�س��رع عرب��ي نه�س��وي حت��رري 

وحدوي وح�ساري هو جمرد �سراب. 
وق��د ت�سمنت الكلم��ة تعريفا مبوؤ�س�س��ة كل 
الع��رب واالإحت��اد واملركز والن�س��اطات واملهام 

االأخرى التي يقوموا بتحقيقها.
في�س��ل  اال�س��تاذ  ق��دم  االحتف��ال،  خ��الل 
درع التك��رمي اىل اال�س��اتذة املكرم��ني، و�س��لم 
ال�س��كر  �س��هادات  ال�سم��ور  اال�س��تاذ حمم��ود 
والقدي��ر لهم��ا، وق��ام الدكتور غ�س��ان الطالب 

بتعليق امليداليات على �سدورهما.
ادي��ب  اال�س��تاذ  ق��ام  االحتف��ال  نهاي��ة  يف 

نا�سر بتوقيع وتوزيع ديوانه ال�سعري اجلديد
.)ذهب الذين احبهم(
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الثقافة

شــــــــمــــــــوع الــــــــوفــــــــاء

الــــــــــبــــــــــحــــــــــُث عـــــــــــــن الـــــــمـــــــصـــــــبـــــــاح

اإم�سك تّفاحةَ روحك اأاّل ت�سقط 
فالريُح تراودُ  تّفاح االأرواح 

من اآدَم حّتى نيوتن 
تتوارُد اأ�سئلُة التّفاح 
و�سقوط ٌ اإثر �سقوٍط

ال يركُن اأو يرتاح 
دوٌل كربى �سقطت 

ودماٌء �سقطت 
اأعالٌم �سقطت 
اأ�سماٌء �سقطت 
اأحالٌم �سقطت 
مل ي�ساأل اأحٌد 

والدنيا بني غدٍوّ ورواح 
اإم�سك تّفاحة روحك اأاّل ت�سقط 

ك... قلَبك  اإم�سك روَحك... اأر�سَ
اإم�سك وطنك 

يف زمن احلا�سوب هناك جيو�ٌس
من اأ�سباح 

من يطعمها... من يدعمها 
ال تدري، فل�سفٌة اأخرى 

والدنيا جتري هي االأخرى ال تدري
اأين الباُب واأين املفتاح؟

الدنيا تعتمُ ... تعتُم 
والكّلُ  بال ا�ستثناء 

يبحثُ 
عن

م�سباح

اأعد يل �سباحي وفجرا م�سى
و�سوقا يزيد ببعدك ما انق�سى
وكلما ا�ستبد بي الوجد اإليك
دراأت بالبكاء حنينا ونب�سا

واأو�سدت قلبي ونب�س
 الوفاء وحلقت حرا يف الف�سا

له الود ولكنني من حبه
عمدا اأتهرب كلما ر�سى
واإن يوما اأعطيته االأمان

توىل عن احلب وعينا غ�سا
يعود فين�سلني من قيعان االأحزان

وللفرح �سموعي اأوم�سا
جميل.. بهي..علي يف �سناه

واإن حتدث اأبهر وح�ساده اأمر�س
تراين اأنا ملن اأكتب �سواه
وملن اأميل واأقنع بالر�سا

حاروا وجالوا بالفنت بيننا
وكلما تفرقنا اأعاده حنني حتر�سا

ساجدة الموسوي

نسرين سعود
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من هنا وهناك

وافق يوم ال�ساد�س من اكتوبر من ال�سهر املا�سي الذكرى 
مل�سر  اأع��اد  ال��ذى  العظيم  اأكتوبر  لن�سر   48 ال���  العطرة 
االإنت�سار  القدمية هذا  واأجمادها  العربية كرامتها  ولالأمة 
الذى و�سع م�سر يف املكانة التي ت�ستحقها بني العامل والتي 
قدرها لها اهلل عز وجل، ولتتحقق على اأر�س الواقع ما هو 
معروف اأن م�سر متتلك خري اأجناد االأر�س، ومتتلك جي�س 
االإنت�سار مل يحرر مل�سر  ال�سلم واحلرب. وهذا  عظيم يف 
التنمية  نحو  حت��ول  اإنطالقة  ك��ان  ولكن  اأرا�سيها،  فقط 
اأن  �سك  وال  والهزائم.  احل��روب  من  �سل�سلة  بعد  والنه�سة 
عبقرية التكنيك وروح اأكتوبر التي �سادت يف هذا الوقت من 
تالحم �سعبي واإلتفاف حول الوطن وحول القيادة واجلي�س 
كانت من اأهم عنا�سر االإنت�سار الذي ما زلنا جنني ثماره 
الذين  واملغر�سني  املر�سى  من  ب�سدة  واأتعجب  االآن.  حتى 
ت�ستند  ال  وملفقة  خيالية  باأقاويل  الن�سر  هذا  يف  ي�سككون 
عظمة  على  يدل  فاإنه  دل  اإن  وه��ذا  املنطق،  اأو  العقل  اإىل 
كان  اأع��داء م�سر حيث  ي��وؤرق  زال  ما  الذي  االإنت�سار  هذا 
النقطة الفا�سلة بني الهزمية واالإنت�سار، وبني الذل والعزة 

والكرامة، واالإحتالل وحترير االأر�س. 
�سكلت وجداننا منذ  التي  الذكرى  اأمتنى مبنا�سبة هذه 
واالأغنيات  وال�سينما  الدرا�سية  امل��واد  خالل  من  طفولتنا 
الوطنية املعربة بحق عن هذا الن�سر املعجزة الذي حتقق 
اأن ال تغيب هذا املنا�سبة عن ال�ساحة االإعالمية يف كل وقت 
حتى ت�سكل وجدان امل�ساعر الوطنية لالأجيال اجلديدة كما 
�سكلت اأجيالنا، وحتى تظل روح اأكتوبر دائما اأمامنا تدفعنا 

وتعزز ثقتنا باأنف�سنا على الدوام 

أ.هويدا عبد الوهاب

اإلنتصار 
العظيم

�شحفية وكاتبة م�شرية

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

كتبت على دفرت مذكراتي
اآالف الكلمات

كتبت اأحبك بجميع اللغات
كتبت لك �سعرا

ر�سمت لك �سم�سا
وقمرا

�سافرت يف بحر عينيك
داعبت �سعرك

وحني حاولت الو�سول اإىل
�سفتيك تاهت مني القبالت
اأدركت حينها اأن حبك اأكرب

من احلروف والكلمات
واأكرب من ال�سعر واملفردات
كتبت على دفرت مذكراتي

جميع اعرتافاتي

كتبت اأنني حني اأحببتك
ياحبيبتي تغري كل �سئ يف

حياتي
ال�سماء تغري لونها

واالأر�س تبدل �سكلها
والزهور فاح عبريها

والع�سافري عادت اإىل
وكرها

ال�سم�س اأ�سرقت
والعيون اأب�سرت

والقلب عادت دقاته
واأ�سبحت انهزماتي انت�سارات
حني اأحببتك عادت اإىل احلياة

كتبت على دفرت مذكراتي
اآالف الكلمات

شاكر بوعالقي
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الثقافة

ق��راأت قبل قليل يف دف��رت مالحظاتي فكرة 
كنت قد كتبتها عام 2014 والن�س حرفيًا هو: 

اأن  مُيكن��ك  ج��دًا،  عاملن��ا غري��ب، غري��ٌب 
تتاأرجح فيه، بني يوم وليلة وبني قمم ال�س��عادة 
ومنته��ى التعا�س��ة، ميكن��ك اأن تتاأرجح فيه بني 
�س��اعة و�س��اعة. م��ن �سح��ك ُم�س��كر اإىل حالة 

احلزن ال�سديد  
يب��دو اأننا مل ُنخلق لرن�س��م عاملًا يفي�س مبا 

نريد 
ما نريد هو اأمر عابر ال يعني الكون! 

احلي��اة يف اأوط��ان كم��ا اأوطاننا ه��ي مكان 
غري �سالح للعي�س

الي��وم وبع��د اأن اأ�س��تطعت تخط��ي االأي��ام ل� 
 2020

م��ا زلُت اأ�سادق عل��ى معظم ما كتبت، عدا 
اأنن��ي اأرى نف�س��ي اأك��رب من الكون نف�س��ه بكثري 
واأ�سغ��ر م��ن تغيريه بكث��ري اأي�س��ًا، ُمتقبلة ما ال 
اأري��د، يف �س��باق م��ع الزم��ن الأ�س��تح�سل ر�سا 

العي�س باملواجهة وال�سرب واملعرفة.
لالإ�س��تمرار  مالئ��م  غ��ري  هن��ا  �س��يء  كل 
ولكنن��ي ل��ن اأق�س��ي عمري كله منتظ��رة حياة 

اأف�سل. لهذا كان �س��بيل امل�سي 
بالكتابة اأمر مفروغ منه ففي 

عامل��ي الورق��ي اأم��وت يف ن�س 
واأحيا يف ن�س اآخر.

اأعي�س واأموت كل يوم يف كذا ق�سة، 
االأحوال تبدو غريبة وخلف تبعاتها اأمور 

لرمبا كانت مريبة 
�سعور بالتعب على قليل من الزعل ال اأعرف 

�سببه
 ورواي��ة ب��اوال رمب��ا األق��ت بظالله��ا عل��ى 
مزاجيتي ومو�سيقى ثقيلة تغزو اأ�سماعي ورغبة 

�سديدة للنوم يف عز �سطوة �سوء النهار. 
ليتن��ي اأحظى ببع���س املالئكة يعينوين على 
�سكب الغداء للهررة التي تنتظر مني اأطعامها. 

اأما هو عليه اليوم اأن يعذرين  
فق��د قمت ب�سياغة مائة �سفحٍة عنه مليئة 
بالنق��ط تنتظ��ر الكمال لتن�س��ر فاأن��ا اأخاف اأن 

أ.نيسان سليم رأفت

يطويني الزمان على حني غفلة. 
وكما هي طباعي وعادتي 

اأبقى اأحب اأن اأُذكر 
ل��ذا اأق��ول اليوم م��ا قالت اإيزابي��ل الليندي 

يومًا: 
اإن حيات��ي تتج�س��ُد ح��ني اأرويه��ا، وذاكرتي 
تتثب��ُت بالكتابة، واإن ما ال اأ�سوغُه يف كلمات اأو 

اأكتبه على الورق، �سيمحوه الزمن. 
لقد اأحببت �سنواته التي بها يكربين

  ففيها اأ�سم عطر اأبي وعقالنية جنوين 
يف �سالمنا املفقود 
يا خياري الوحيد 

نف�س��ي  اأ�ساع��ت  الت��ي  ال�سم���س  وموط��ن 
القدمية 

االآن ب��ت اأرى ق��رَب م��ا بينن��ا وب��ني الذي��ن 
و�سلوا اإىل احلياِة احلقة

حت��ى الأكاد اأ�س��عر اأن لي���س بين��ي وبينه��م 
حاج��ٌز اإال ه��ذا الغم��ام الرقيق كالقط��ن، واأنَّ 
ن�س��مَة اله��واء التي مت��ر بوجه��ي االآن قد مرت 

بهم قبلي.
اأنا من تلك املدن التي �سيع فيها حب النبي 

يو�سف
حتى كرهت �سعة روحي 
تط��وف  وه��ي 

بالكثري الكثري من الغرقى  
الأكون اأنا ال اأحد برفقتي

اأُ�سوًة باالأنبياء اختباأت يف الغار 
�س��تجيء العناكب لتكتمل الق�س��ة واإن كان 
الق��وم مثلي يفهم��ون اأن ال�س��باك البي�ساء لغة 
تقول بها العناكب كلماتها ف�س��يعرفون اأنني يف 

الداخل 
اأح��ًدا  الأن  بالغ��ة  ب�س��عادة  عل��ي  �س��ُيقب�س 

ا�ستطاع اأن يقراأ معي ما قالته العناكب 
اأناقة الفكر 

ما ينطقه الل�سان

أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــكــــــــــــــــر 
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�سرخت يف وجه��ه غا�سبة واحمر وجهها 
كان��ت  لطامل��ا  عادت��ه  م��ن  اأك��رث  احلنط��ي 
الفت��اة اخلجولة التي تبت�س��م من وراء �س��تار 
اأهدابه��ا الكثيف��ة، �سوته��ا قب���س م��ن �س��حر 
الكروان وعطر اأنفا�سها رقة خمملية.. تعاىل 
�سياحه��ا يف حلظ��ات حا�س��مة حت��ى حط��م 
عق��ارب ال�س��اعة واأركان قلب��ه ف��اإذا به يتهور 
قب��ل �سرختها االأخرية ويهت��ف »انتهى... كل 

�سيء انتهى«!!
هوت اإىل االأر�س ثورتها النارية و تناثرت 
كحب��ات رم��ل رحلت بها العا�سف��ة يف غم�سة 
اإىل  املع��امل...  جمهول��ة  وجه��ة  اإىل  ع��ني 
اأعم��اق من�س��ية يف بحر العمر... مرت ع�س��ر 
�س��نوات م��ن حياته��ا وه��ي اأ�س��رية الهي��ام، 
بنب���س  املر�س��ع  ا�س��مه  اإال  فيه��ا  تع��رف  مل 
�س��فتيه  وح��ركات  عيني��ه  وملع��ة  �س��ريانها 
الوردي��ة عندم��ا تق��ول %%حبنا اأب��دي ُيبعث 
ال��والدات  اأن  ت�س��دق  مل  والدة%%  كل  م��ع 
ا�س��تحالت يف ه��ذه اللحظ��ة الغا�س��مة، واأن 
ال�س��ماء ابتعل��ت يف جوفه��ا كل جن��ني حتى ال 
تط��اأ اأقدامه االأر�س التي امتالأت بحب جائر 
وك��م كانت االأح��رف كاذبة على م��دى االأيام 
وغ��درت ب�سربه��ا واآماله��ا العتيق��ة ووفائها 

قصة: أ. سيرين الزوش 
إيمان المصري

ال�س��بيه بهدي��ر النه��ر يف غاب��ات ال�س��ذاجة. 
�سن��دوق  يف  وجمع��ت  قواه��ا  ا�س��تجمعت 
ذكرياته��ا مع��ه، ال�سور الر�س��ائل والهدايا.. 
عربات تخنقها كحبل م�سنقة اإلتف على عنق 
بريئ��ة، لكن الكرامة لها حق عليها وال �س��يء 
يعل��و فوق �س��رح الكربياء.. ال ب��د للحرقة اأن 
تتدف��ق اإىل ق��رب منف��ي حت��ى ت�سب��ح رم��ادا 
من�س��يا.. فكرت طوي��ال يف م��كان ال�سريح.. 
اأي��ن �س��ُيدفن �سمته��ا اجلري��ح وكي��ف ميكن 
اأن ُي�س��كب لي��ل خمي��ف عل��ى هي��كل طغي��ان 
النزي��ف؟ كي��ف ميكنه��ا اأن تهرب م��ن كل ما 
يذكره��ا بتلك النوار���س، الت��ي كانت حتتفي 
بربيق ع�س��قهما من��ذ نعومت��ه...؟ وجدت اأن 
ال �س��بيل لله��روب م��ن كابو���س دم��ار الع�س��ق 
اإال بت�س��ييع جثم��ان حكايته��م اإىل املر�س��ى!! 
نع��م... ذاك املر�س��ى ال��ذي كان ي�س��هد على 
لقاءاته��م و�سحكاته��م يف فج��ر اال�س��جان.. 
ذاك املر�س��ى الذي جمعهما الأول مرة والأكرث 
م��ن م��رة.. �س��يودعهما اليوم ال��وداع االأخري 
و�سيلفظ غرامهما كما ُتلفظ االأنفا�س متاأثرا 
بجرع��ة ذكريات مزيفة. �س��رتمي يف اأعماقه 
ما عانقته بعيونها اخلر�ساء وخيالها االأعمى 
�س��نينا عدي��دة.. �س��رتمي حقائ��ب اأحزانه��ا 
وعذابه��ا يف ح�سن��ه ال��ذي حت��ول اإىل رقع��ة 

هجر. 
هاه��ي و�سل��ت اإليه اأخ��ريا مثقل��ة الروح، 
كئيب��ة الفك��ر و�س��اردة النظ��ر.. حاول��ت اأن 
ت�س��تفيق من غيبوبته��ا ونظرت اإىل ما يحيط 
باملر�س��ى فوجدت رج��اال جمتمعني حول جثة 

ملقاة على االأر�س.
اقرتب��ت منهم لتعرف ما ح��دث فاإذا هي 
جثة ال ت�سبه جثث االأحياء وال االأموات.. جثة 
اقتلعه��ا ال�س��لوان م��ن جذورها قبل ال�س��روع 
يف ط��ي ال�سفح��ات، جث��ة كتب له��ا اأن تدفن 
م��ع ذكرياتها هذا امل�س��اء.. اإنه حبيبها الذي 
فارقته منذ �س��اعات، غرق يف حلظة �ساكنة، 
فاإنت�س��لوه من البحر ميتا ث��م و�سعوا جثمانه 
اأمامه��ا ك�س��معة منطفئة على حرِف مر�س��ى 

الن�سيان!!

اأثن��اء امل�س��ي عل��ى ظ��ل احليزب��ون داخ��ل 
احلي الغام�س ا�س��توقفتني اأعني �س��اردة وهي 
جتادلني باإ�ستحياء، ظننت اأنني �سوف اأ�سقط 

على روؤو�سهم قبل ابداء راأيي يف العبث.
حولن��ا  طاف��ت  دروي���س  اإبت�س��امة  ولك��ن 
وا�س��توحدتنا �سف��ا اأم��ام الزاوي��ة ال�سغ��رية، 
واأ�س��تقامت ظهورن��ا حتى ر�س��منا �س��دا منيعا 

بعيدا عن حانة املاء العكر!
�س��األنا دروي���س: ه��ل تخط��ت حبيبت��ك كل 

العيون؟ اأجب يا �ساحب االأ�سياء!
قال: ر�س��متها حورية يف رواقي. وجت�س��دت 

عند كذبة.
االأمل فيها باِق. و�سبب هروبها عقدة.

هند العذراء لعنة. اأ�س�سها �ساحر يف لذة.
تذوب يف �ساعتها �سمعة. تختبئ يف طياتها 

دمعة.
ت�س��تاق يف ذروته��ا عن��وة. تقتله��ا ُبع��دا يف 

غفوة.
تخت��ال يف ظله��ا ملح��ة. جت��ود يف �سفوانها 

ملعة.
يف �س��مو اللوت���س تنع���س. ويف قلب دروي���س 

حتيا.
ويف نهايتها معنى. ويف لقائها جاحمة.

الف��راق  برغ��م  معه��ا.  زل��ت  وال  اأحببته��ا 
ب�سمة.

�سالم على روحها. ما بقيت ت�سدو لوعة.

 �شاعرة و كاتبة عربية

درويـــــــش الــنــيــل!عــلــى حـــرِف مــرســى النسيان 
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الثقافة

ـــــام الــــيــــمــــن(الــــي تــضــم  ــــه اعــ ــــوعـ ــــوسـ ــــداد)مـ عـــمـــلـــُت عـــلـــى ٕاعـ
كـــل ٔاســـمـــاء الــمــٔولــفــن و الــمــثــقــفــن و الــعــلــمــاء فـــي الــيــمــن.

ال�س��اعر  لك��ن  االجتماعي��ات،  م��ن  وبع�س��ًا 
مثل��ي ذو االلتزام��ات العدي��دة ام��ام بدايات��ه 
االجتماعية والوظيفية والريفية  واأمام مناهج 
التلقي ودرا�سات املتطلبات من القدمي واجلد، 
والقواع��د العلمي��ة  واماكنه��ا وقي��ود جمتمع��ه 
واالجتماعي��ات  الن�س��اة  ومتطلب��ات  وموقع��ه 
وعدم التحرر  الذي ال يتنا�س��ب مع ن�سر بع�س 
الق�سائد وحال احلال عن اطالقها ون�س��رها، 
لك��ن قيثار �س��كل نقلة مكاني��ة وزمانيه واأجواء 
خمتلف��ة عما �س��بق ويف طبعت��ه االوىل والثالثة 
مالم��ح التغ��ري فمنه��ا م��ا اأ�سي��ف ومنه��ا م��ا 

اختفى.
ـ من الذي له الفضل يف اكتشاف موهبتك 
الشعرية، و ما العراقيل اليت تعرضت هلا يف 

حياتك حىت تصل اىل ما تصبو اليه؟
� عالقت��ي مع ال�س��عر من �سب��اي يف قريتي 

الت�س��وف  دواوي��ن  ي��دي  ب��ني  كان��ت  حي��ث 
م��الزم  �س��كل  الرقيق��ه جم��زاة يف  ال�س��هرية 
ق�سائ��د  م��ن  �س��فهية  حمفوظ��ات  او  خطي��ة 
ومنه��م  واحل��ب  بالرق��ة  املبدع��ني  ال�سوفي��ة 

ـ ديوانــك »قيثار«عنــد قراءتــه يــكاد 
حيملنــا اىل عــامل النغــم اجلميــل فكانت 
القصايد تتميز باالســلوب الدقة والعذوبة 
واالبتعــاد عــن غامض الــكالم حدثين عن 

رحلتك يف كتابة هذا الديوان؟
� ول��د الدي��وان يف مرحل��ة خمتلف��ة وم��كان 
غري االماكن ال�س��ابقة وظروف ينا�سبها قيثار 
بق�سائ��ده الت��ي ه��ي فيه مكان��ًا وزمان��ًا. وفيه 
اأنفا���س خمتلف��ة ع��ن م��ا قبل��ه  وع��ن م��ا بعده 
فامل��كان قد تغري والزهر تنوع  والورود تفتحت 
ع��ن اكمامه��ا اإىل ح��د ي�س��مح بن�س��ر ق�سائ��د 
قيثار بذلك العنوان، لكني مل اأثقله ب�س��يء من 
�س��عر  البواكري وال املزيج من امل�س��اهد املنوعة 
وال�س��نوات املتباعدة زمانًا ومكان��ًا واجتماعيًا  
ومو�سوع��ًا مث��ل دي��واين ازه��ار، ال��ذي حملته 
بع���س الطفولي��ات والتعدد والتج��ارب العملية 
مبك��رة   وق�س�سي��ات  والوظائ��ف  احلي��اة  يف 

حوار: لطيفة محمد حسيب القاضي

الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــبــــــد الـــــــــولـــــــــي الــــــشــــــمــــــري:

إذا أردت أن تعرف شخصًا 
فاحلــواُر هو املفتاح إىل قلبه 
اليــوم هو  وفكــره، ضيُفنــا 
وأدبية  سياســية  شــخصية 
العــريب  الوطــن  يف  بــارزة 
واليمــن، وواحــد مــن أهــم 
الشــعراء، فهــو مــن أخلص 
للشعر وعاش ألجله. صاحب 
كلمــة معــرة ســيكون لنــا 
فســحات أدبيه فنيــة أنيقة 

وفواصل راحة وتأمل معه.
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ق�سائد م��ن ديوان ال�س��اعر اليمني املت�سوف 
ال�س��هري عب��د الرحيم الربعي، ال��ذي كان من 
�س��كان قرية ت�س��مى النيابت��ني يف جبل برع من 
حمافظة احلديدة، ثم �ساعر الت�سوف الكبري 
البلي��غ عم��ر ب��ن الفار���س امل�س��ري ال�س��هري، 
ومن هنا بدأ ال�س��عر يف حيات��ي مع املت�سوفني 
الرباني��ني يف االربط��ة العلمية وعلمائها يف كل 
الرب��وع والدي��ار من ترمي  اىل زبي��د، وزاد من 
ولوعي بال�س��عر الرقيق، حب والدي رحمه اهلل 
الت�س��وف وا�س��عاره ولكن��ي كن��ت اأج��د نزوعًا 
باجلم��ال  اتغ��زل  وكن��ت  الغ��زل  اإىل  اخفي��ه 
واجلميل��ة غ��زاًل ال اج��روء عل��ى  املجاهرة به، 
واإذا ن�س��رت يل ق�سي��دة يف اح��دى اجلرائ��د 
اال�س��بوعية، اأتذك��ر منها  جريدة كان اأ�س��مها 
يف  وبع�سه��ا  احلدي��دة،  يف  ت�س��در  ال�سب��اح 
باأ�س��ماء  ولك��ن  تع��ز  يف  اجلمهوري��ة  جري��دة 
م�س��تعارة خ��وف االفت�س��اح يف جمتم��ع قبل��ي 
ومت�س��وف، وحيث راأيت جميلة ال امتالك دون 
اأن ا�س��ف �س��غفي ولكن��ي اإما اخفيه��ا اأو اخفي 
ا�س��مي عنه��ا، وبع�سه��ن ال اأع��رتف اأنه��ا م��ن 
�س��عري خوف��ًا م��ن اأن ال يتقبلها ذل��ك املجتمع 
اأو اأن ت�س��ل ل�س��مع وال��دي رحم��ه اهلل ال��ذي 
كان �س��ديد الت�س��وف والذكر والتالوة واالدب  
اإ�ساف��ة اإىل اأن املجاه��رات ي�س��تنكرها ذل��ك 
املجتم��ع وقد اأُ�س��ميها ل�س��اعر جمهول وتن�س��ر 
ويحفظها �سباب القرى وتغنيها راعيات الغنم 
ويف حفالت الن�ساء واالعرا�س ولكن اترابي يف 

ال�سبا وبع�سهن يعرفون انها يل.   
ـ لقــد قدمــت العديد مــن املخطوطات 
اهلامــة، فعملت على اعداد موســوعة اعالم 
اليمــن، حدثين عــن هــذه التجربة وكيف 

قمت هبذا العمل الضخم؟

� مو�سوعة اعالم اليمن ومؤلفيه يف ع�سرين 
جمل��دا �سخم��ا طبع��ت يف ب��ريوت ون�س��رت يف 
ع��دد كب��ري م��ن معار���س الكت��ب الدولي��ة يف 
عدد كبري م��ن البلدان، واأ�سبحت يف املكتبات 
العلمية العامة ال�س��هرية، كمكتبة الكوجنر���س 
ومكتب��ات  الك��ربى،  الربيطاني��ة  واملكتب��ة 
وباري���س  وبرل��ني  وفرانكف��ورت  اال�س��كندرية 
ودار الكت��ب الرو�س��ية. ام��ا يف الوط��ن العربي 
فق��د وجل��ت كل ال��دول و�س��اركت يف املكتب��ات 
التجاري��ة وانت�س��رت اأك��رث م��ن خ��الل موقعها 
جلمي��ع  العدي��دة  االلكرتوني��ة  والتطبيق��ات 
االجه��زة باخت��الف اأنواعه��ا جمان��ًا، ونزل��ت 
بكميات كبرية يف �س��تى ال��دول واأ�سبحت على 

اأرف��ف مكتبات الكلي��ات واجلامعات تلك نعمة 
علي وعلى االعالم. 

يف  االع��الم  واأك��رب  باق��دم  بداته��ا  وق��د 
اليم��ن، �س��يدنا ُه��ود ر�س��ول اهلل اول االأنبي��اء 
بعد �س��يدنا نوح عليه ال�س��الم وقبل ثمود وقبل 
�سال��ح وقب��ل ع�س��ر �س��يدنا اإبراهي��م عليه��م 
جميع��ا ال�سالة وال�س��الم، ومن ذل��ك الع�سر 
كان��ت البداي��ة. وزمن مو�س��وعة اع��الم اليمن 
وتق��در زمني��ا باأكرث م��ن 20 الف �س��نة ومرورًا 
يف  ال�سارب��ة  القدمي��ة  احل�س��ارات  باأزم��ان 
الق��دم وملوكها ونقو�س��ها اإبتداء م��ن ح�سارة 
معني ثم ح�سارة �س��با  وذريته وامللوك والدول 
املت�سل�س��لة ع��رب االزمان وما فيها م��ن ديانات 
واله��ات وارب��اب، وم��ا احتوته��ا االف ال�س��نني 
حتى و�سلت بها اىل نهاية العقد التا�س��ع ع�سر 
قب��ل الق��رن الع�س��رين املي��الدي وم�س��تمر يف 
تدف��ق املعلوم��ات والت�سحيح��ات واال�ساف��ات 
فهي مو�س��وعة االن�س��ان على اأر���س اليمن قبل 

الع�سور.
ـ هل تشعر بالغربة؟

� ه��ذا �س��وؤال مث��ري يف جمتمعن��ا ومفاهي��م 
اأبن��اء الزم��ن والوط��ن، لكن��ي اأ�س��عر واأ�س��عر 

واأ�سعر.
ـ كلمة أخرية؟

� اأحييك من القلب د ٠لطيفة فاأنت تخرتقي 
الذكريات بلطف و�سهية. 

و�س��اعر  موؤل��ف  ال�س��مريي  ال��ويل  الدكتورعب��د  ال�س��فري 
و�سيا�س��ي ورج��ل اأعم��ال ح�س��ل عل��ى الدكت��وراه يف االأدب 
العربي وماج�س��تري يف االأدب املقارن. دبلوم عايل يف العلوم 
الع�سكرية ودورات تدريبية عديدة يف خمتلف التخ�س�سات 

املهنية والعلمية.   
      ل��ه نح��و ع�س��رين موؤلف��ًا يف ال�س��عر والنق��د وال�سيا�س��ة، 
�س��غل عدد من املنا�سب ال�سيا�س��ية اأبرزها �س��فري اليمن يف 
القاهرة حتى العام 2011. موؤ�س���س ورئي���س موؤ�س�سة االإبداع 

للثقافة واالآداب يف �سنعاء.
املن��دوب الدائ��م للجمهوري��ة اليمنية جامعة ال��دول العربية 

القاهرة. 
اأ�س�س منتدى املثقف العربي يف القاهرة ويرعاه ويقيم ندوته ال�سهرية هناك. 

اأ�سدر جملة توا�سل القن�سلية الثقافية الع�سكرية ال�ساملة. 
اأ�س���س مكتبت��ني ثقافيت��ني اإحداهم��ا ب�سنع��اء مبوؤ�س�س��ة االإب��داع، واالأخ��رى بالقاه��رة بحي 

املهند�سني موقوفتني للجمهور 
حما�سر يف عدد من الكليات واالأندية واجلامعات.
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الثقافة

��وت ي��زداد و�سوح��ا كّلما اقرتبُت  كان ال�سّ
م��ن الغرفة كان وال��دي ي�سرخ متوّع��دا اأّمي، 
وكان��ت تبكي ب�س��وت خمتنق:«ولكّنها �سديقة 
الّطفول��ة، اإّنه��ا حبيبتن��ا املقّرب��ة اأن�س��يت ك��م 
�سّح��ت من اأجلنا؟ ك��م حملت مكاتيبن��ا. اإّنها 

»جناة« �سديقة قلبينا وعزيزتنا«.
مِل حتم��ل كّل هذا العداء نحوها كم طرقنا 
بابه��ا واأرواحن��ا ترجت��ف فم��ا رّدتن��ا خائب��ني 
اليوم و�سفتها بو�سمة العار، نظر اإليها �س��زرا 
ث��ّم خاطبه��ا بتعلث��م: »جّي��د جّدا ب��داأت تنخر 
اأظّن��ك  اإذن،  ال�س��يطانّية  باأفكاره��ا  عقل��ك 

تريدين االلتحاق بركب املطّلقات مثلها«.
خر���س ل�س��انها فجاأة ومل تقَو على  الوقوف 
وارتع��دت فرائ�سه��ا وهي تق�س��م وتغل��ظ  باأن 
مت  تطيع ه��ذا االأمر امللك��ّي حرفّيا، ع��ّم ال�سّ
فان�س��حبت م��ن الفن��اء واأن��ا موقن��ة اأّن موقف 
اأّم��ي ق��د خذلني، كي��ف ملدر�س��تي االأوىل اّلتي 
نهل��ت منها الكربياء واخلي��الء اأن تخّيب اآفاق 
انتظاري اأنا فعال ال اأ�س��بهها يف �سيء قول نعم 
فق��ط يجعلن��ي اأح���ّس بالغثي��ان دائم��ا اأعي���س 
الّرف���س واأتطّلع اإىل رحابة الكون لعّلني اأ�س��تّل 
قب�س��ا م��ن ن��ور الوج��ود الأ�سيء عتم��ة زرعتها 
نمّي��ة البالي��ة داخ��ل اأنف���س من  الع��ادات ال�سّ

اأ�ساركهم تفا�سيلي.
اأن���َس حكاي��ة  م��ّرت �س��نوات ومل 

»جناة« وكم متّنيت روؤيتها فقد �سافرت 
خ��ارج الوطن اأنا فعال اأريد اال�س��تماع اإىل 

تها واال�ستمتاع بها. ق�سّ

ع��دت اإىل غرفت��ي منهك��ة بع��د ي��وم �س��اّق 
اأم�سيته يف ق�ساء �س��وؤون تخ�ّس زفايف وفجاأة 
�س��معت �سوتها كان كم��ا تخّيلته متاما تتحّدث 
م��ع والدت��ي مل اأدِر كيف عرف��ت اأّنها هي، لقد 
ع��ادت اأخ��ريا خرج��ت م�س��رعة حمتفي��ة به��ا 
انتظرته��ا من��ذ زم��ن بعي��د ه��ي فع��ال جن��اة 
اأ�س��بعتها عناقا وقب��ال وبقي��ت بجانبها اأحتنّي 
الفر�سة ننفرد فيها وكان �سوؤاال وحيدا: »كيف 

ا�ستطعت الّتمّرد يف زمن الّطاعة؟«.
 غمرتن��ي بنظرة حنّو وقال��ت: »قريبا جّدا 
�س��تكونني اأجمل عرو���س �سّحي بكّل �س��يء من 
اأج��ل اأ�س��رتك اإاّل نف�س��ك. اأّم��ا اأن��ا فق��د بق��ي 
هاج���س فق��ط يخنقن��ي ينخ��ر روح��ي ويفّتتها 
كي��ف حتّمل��ت ذاك الكّم من الوي��الت؟ األهذه 
الّدرجة قد اأرهبني خذالن جمتمع بائ�س يقّزم 
املطّلقة ويق�سيها؟ يا اهلل لقد ت�سّبثت ب�سريان 
اخلال���س م��ن جدي��د كان��ت الّدم��وع عزائ��ي 
الوحي��د اأم��ام اآخر اّتخ��ذ من اإهانت��ي ومتريغ 
كرامت��ي ديدن��ه اأعي���س ب��ني الّتعني��ف امل��ادّي 
ي�س��تو�سي  مِلَ  والق�س��وة.  واخليان��ة  واملعن��وّي 
�س��ّيد اخلل��ق �سّل��ى اهلل علي��ه و�س��ّلم بنا خريا 
ونحن نرت�سي الأنف�س��نا الو�ساع��ة والعدم هي 
تفا�سي��ل ما زالت تخنقن��ي وجتثو على خافقي 
ولكّنني قّررت حتقي��ق اخلال�س رغم اأنف 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُّ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍة

 كاتبة من تون�س

أ.عربيّة القضقاضي

املجتمع و�س��طوته وا�س��تعدت كياين اّلذي يتوق 
دوم��ا اإىل الّتحلي��ق بعي��دا و�س��افرت بعيدا عن 
ه��ذا الواق��ع االأن��ايّن فقد خف��ت اأن يغدَو جرح 
روح��ي غائ��را اأكرث الأّن موقف م��ن نحّبهم مّنا 
ق��د يدمين��ا ويقت��ل كّل جميل �س��اكن فين��ا، ثّم 
هرب��ت اإىل الّدرا�س��ة وغرق��ت يف فع��ل الكتابة 

لعّلني اأ�ستعيد ما �ساع مّني.
كان��ت تتحّدث ب��كّل اأمل واأم��ل وكنت اأراقب 
حّدة نظراتها اّلتي تك�سف بي�سر عن �سخ�سّية 
عل��ى  الّده��ر  �س��روف  تق��وى  ل��ن  فوالذّي��ة 

زعزعتها.
اأف��كاري �س��وى  مل يخرجن��ي م��ن طوف��ان 
ال  تتل��ّون  حرب��اء  االأخرية:«املجتم��ع  عبارته��ا 

يجب اأن ن�سيع اأنف�سنا بغية اإر�سائه«.
دخل اأبي م�س��رعا اإىل الغرفة وهو ي�سكرها 
بح��رارة الأّنه��ا اأعارت��ه �س��ّيارتها الفاره��ة ك��ي 
ياأت��ي ببع�س االأقارب من البل��دة املجاورة كان 
يتح��ّدث عنها بفخر ويقّدمها اإىل اجلميع فهي 
�سديقت��ه املبّجل��ة اأّم��ا اأنا فق��د عانقتها مطّوال 
وهم�ست يف اأذنها: »اأمتاأّكدة اأّنني ل�ست ابنتك 

اإيّن اأرى نف�سي من خالل عينيك«.
انخرطن��ا يف �سح��ك م�سرت�س��ل ث��ّم قال��ت 
ب��كّل ثق��ة: »تاأّك��دي غاليت��ي اأّنها مل تك��ن ورقة 

طالق واإمّنا كانت �سّك خال�س وجناة«.
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إلى عيادة الصديد.. قبل الرحيل!!
اأبا فار�س يف الرحيل، ما بالك هل ماتت اح�سا�سيك  لقد تاأخرت كثريا يا 
وتبلدت م�ساعرك وعواطفك مثلنا، اأم الزالت كما اأعرفك واأ�سمع عن حميتك 
وغريتك ونخوتك العربية املعهودة، التي ي�سرب بها االأمثال من ال�سيم واالأباة، 
ملاذا البقاء معنا هكذا �سامتا، مل يليق بك هذا الزمان الرديء واملكان الغري 
منا�سب والوقت االأ�سود، لكي تبقى بيننا جثة هامدة كما نعي�س نحن االآن، وانت 
كنت يف �سفوف املنا�سلني االبطال. هذا زمن الذل واملهانة واخلذالن والهوان 
واخل�سة واخلزي والعار، ال تبقى معنا  كثريا، اأرحل وترجل اأيها الفار�س البدوي 
االأ�سيل، اأ�سبح الكثري منا يرتك اللحى ويلب�س العقال وي�سف الدالل العربية 
ال�سفراء مبجل�سه املزخرف ب�سور االآيات الكرمية، وهو داعر وكاذب ومنافق 
وال�سلوك  الرفيعة  واالأخ��الق  ال�سامية  والقيم  العليا  املثل  عن  يتحدث  ومن��ام، 
والطهارة،  والعفة  وال�سهامة  والعنفوان  واملرجلة  الفا�سل   والنبل  احلميد 
اأ�سبحنا يف حرية من اأمرنا،  ال نفرق بني كاذب و�سادق، ومنافق واأمني، ول�س 

ونزيه، وخائن ووطني، وما بني عميل وجا�سو�س و�سريف يف وقتنا احلايل؟
اإنه زمن )الرويب�سة(، اأرجوك اأن ترحل لقد طولت املكوث ما بني االأج�ساد 

اجلامدة املرمة، اأرحل قبل اأن نلب�سك األف تهمة، والف ق�سية واألف ا�ساعة؟
ارجوك اأرحل كما كنت �ساخما اأبيا وافيا نظيفا خمل�سا، هذا زمن الكذب 

والنفاق والرياء والتلون والتملق والتزلف!
وانت  القامة  بق�سر  يتهمونك  جاه،  كرمي  لكنك  وال�سح،  بالبخل  يتهمونك 
اإن�سان  اأ�سم، يلومنك بالتوا�سع اجلم املفرط، لكنك حني ت�سمع بق�سية  جبال 
يف  معنا  البقاء  بك  يليق  ال  ون��ارا،  �سرارا  تت�سظى  بكرامته،  اأه��ني  اأو  اأمتهن 
م�ستنقع ال�سكون، لقد و�سلت رائحة العفن اأ�سقاع الدنيا ومل نخجل اأو ن�ستحي 
اأو نح�س، ونحن ن�سحك بكل ا�سداقنا وننام مليء جفوننا، وناأكل مليء بطوننا 

من )املنا�سف واملفاطيح(، ومن ثم ننام، نوم الدببة!!
نت�سابق للمحاكم مع ن�سائنا لك�سب ق�سية كيدية �سد اقاربنا ومل نخجل اأو 

ن�ستحي اأو نعتذر اأو اأحدا ين�سحنا اأو ينتقدنا!
ثوب  ولب�سنا  واالأج��داد،  االآباء  واأرث  والتقاليد  والعادات  القيم  تخلينا عن 
ونت�سدر  قناع!  األ��ف  واأرتدينا  و�سلف،  ج��راأة  بكل  االأدب  وقلة  والعار  املهانة 
املجال�س ونحفظ الق�سائد النبطية وال�سيالت و)املهايط(، وال اأحد يخجل من 

ت�سرفنا اأو يوجه اللوم لنا، بل ي�سفقون لنا اأعجابا!
لقد جل�ست مع عيادة ال�سديد يف اأكرث من لقاء ومكان، يف بغداد ودم�سق 

والريا�س وعمان واالإمارات، ووجدته هو عيادة ال ي�سبه اإال نف�سه!

كان حني يرافق الرئي�س الراحل �سدام ح�سني )رحمه اهلل(، ايام البطوالت 
والعزة وال�سموخ والكربياء، هو كما يرافق اأي بدوي بال�سحراء، نف�س هندامه 
ولهجته وا�سلوبه وموقفه و�سخ�سيته، ال يتلون اأو يتكلف اأو ينثني اأو يلني اأو يهادن، 
هو كما هو هكذا، وحني كان يت�سدر امل�سوؤوليات العليا، مل يتخلى عن بداوته 
ونهجه العربي االأ�سيل، وحني ي�ستفزه بدويا بق�سية اإن�سانية اأو تتعلق بالكرامة، 
يثار غ�سبه �سططا وعنفوانا وكربياء، ويكاد اأن ين�سطر ن�سفني لفرط حميته، 

من هول ما ميلك من حمية وغرية ونامو�س وفزعة و�سهامة ونخوة.
وي�ستفزه،  وينخاه  بدويا  ين�ساه  اظنه..حني  كما  عيادة  هو  هذا  ب�سدق   
وكاأنه  الفر�سان  باأخالق  ويت�سرف  وحجمها،  بها  املناط  امل�سوؤولية  عن  يتخلى 
الر�سمية  القوانني  كل  ويك�سر  قيود،  بال  وال�سحراء  البادية  يف  قبيلة  �سيخ 
وي�سرب الروتني بعر�س احلائط، غري مبايل باالأنظمة والقوانني حيال ق�سية 
رجل اأو اأمراأة اأو طفل، وقع عليه  الظلم والبهتان واجلور من الدولة اأو م�سوؤول 
بها، يقف يف ال�سفوف االأول الإغاثة امللهوف وين�سف املظلوم وينقذ امل�سطهد 

حتى لو على ح�ساب من�سبه الرفيع!
وحني قال له الرئي�س الراحل �سدام ح�سني، يا عيادة ال�سديد، انت م�سوؤوال 
اأنتخي واأفزع واأ�ستط غ�سبا،  كبريا بالدولة اأم تت�سرف �سيخ قبيلة، قال حني 

اأن�سى وات�سرف بكلتا احلالتني، غري مبايل اأو متحفظ!
عيادة ال�سديد اأعتق كثري من الرقاب، واطلق الكثري من ال�سجناء جمتمعه 
وغريه من اأبناء البادية، وكثري منهم هم يف حكم االأعدام، ف�سال عن الق�سايا 
االإن�سانية الكثرية واملتعددة، التي تتعلق بالكرامة وال�سرف والنامو�س، الأنه يهتز 
من هامته اإىل اأخم�س قدميه، حني يقع ال�سيم والظلم واحليف على فردًا بتهم 

واهية وهو يعلم بها، بدون اأن يعمل �سيئا جتاهها.
نعم انه عيادة ولي�س غريه، فاأرجوك ثم اأرجوك اأن ترحل، وانا اليوم اأرثيك 
وانت على قيد احلياة، قبل اأن ارثي نف�سي ومل اكتب عنك �سيئا، اأرجوك ارحل 

عاجال قبل اأن اأرحل ومل اأرثيك؟
وهنا تذكرت، حيث يقول ال�ساعر الكبري الراحل عبدالرزاق عبدالواحد، يف 

رثاء الرئي�س الراحل الكبري �سدام ح�سني)رحمه اهلل(:
ل�ست اأرثيك اليجوز الرثاُء.. كيف يرثى اجلالُل والكربياُء

ل�ست اأرثيَك يا كبري املعايل..هكذا وقفة املعايل ت�ساُء
واهلل من وراء الق�سد

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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األزيـــاء

من��ذ الق��دم يتعام��ل الكث��ري م��ن الع��رب 
م��ع بناته��ن مببداأ �س��ك امللكي��ة واأحقية البيع 
وال�س��راء، ل��ذا اأ�سبح بيننا وب��ني حقوق املراأة 
بون��ًا �سا�س��عا، ومبنا�س��بة اليوم العامل��ي للفتاة 
ال�سغ��ريات  الفتي��ات  لتمك��ني  ج��اء  وال��ذي 
للح��د م��ن العن��ف املوج��ه اإليه��ن بالعمالة يف 
�س��ن مبكر واحلرمان م��ن التعليم وتزويجهن 
ك�س��لعة قابل��ة للبي��ع، اأكتب التطور الت�س��ريعي 
ال��ذي اأرى في��ه بارق��ة اأم��ل يف ه��ذا ال�س��دد 
باالإ�سافة اإىل القوانني التي نطمح الإ�سدارها 
واأي�س��ًا املعوقات التي حتول دون التطبيق على 

اأر�س الواقع. 
الع�سل:ه��ذا  قان��ون 

القانون الذي ال يعرف 
عنه الكثريون ين�س 

على معاقبة ويل 
االأمر يف حال 

ع��ه  متنا ا

ع��ن تزوي��ج ابنت��ه اأو وليت��ه م��ن �س��خ�س تراه 
منا�س��بًا وتكلي��ف املحكم��ة م��ن ت��راه منا�س��بًا 

لعقد قرانها.
ب�س��كل  تطبيق��ه  ح��ال  يف  القان��ون  وه��ذا 
ناج��ز ومب��دة زمني��ة ق�س��رية كم��ا احل��ال يف 
ال�س��عودية التي و�سعت له م��دة زمنية قوامها 
�س��هرًا للنظر يف الق�سية والبت فيها �سيقل�س 
م��ن فكرة من��ع ال��ويل الفتاة من ال��زواج مبن 
تريد وممار�ستها حرية االختيار التي هي حق 
طبيع��ي لها تكفله االإن�س��انية والدي��ن، فالبكر 
يف االإ�س��الم ت�س��تاأذن قبل نكاحها 
وم��ا ميار���س عل��ى الفتي��ات م��ن 
عن��ف االإجب��ار تذرعًا بال�س��ريعة 
واإن�س��انيا  �س��ئ،  يف  منه��ا  لي���س 
خلق االإن�س��ان حرًا وال يوجد على 
وجه االأر�س مربرًا واحدًا لتقييد 

اختياره احلر وتقييده.
وه��و  الث��اين  والقان��ون 
التحجري: من املتعارف عليه يف 
القبائ��ل العربي��ة حج��ر الفتاة 
عل��ى  عمه��ا  كاب��ن  لقريبه��ا 
املث��ال من��ذ طفولته��ا  �س��بيل 
دون النظ��ر لكفاءت��ه العلمية 
والنف�س��ية، كم��ا يزعم بع�س 
مب�سلح��ة  معرفته��م  االآب��اء 
ابنته��م ويدفعونه��ا لل��زواج مبن ال 
ترغب ب��ه دون االلتفات مل�س��اعرها ومدى 
توافقه��ا العلمي والنف�س��ي مع��ه فيقيدها هذا 
يف م�س��ريتها طوال العمر مما اعتربه امل�س��رع 
اأك��رب جرمي��ة ترتك��ب يف ح��ق امل��راأة ميار���س 
فيه��ا التهديد النف�س��ي واحلرم��ان اأو العقوبة 
البدني��ة واالإي��ذاء املبا�س��ر اأحيان��ًا، ل��ذا اأق��ر 
امل�س��رع بعقوبة مادية وال�سجن ملدة زمنية ملن 
ي�س��رع يف مثل تل��ك اجلرمية متذرع��ًا بواليته 
عل��ى الفت��اة كم��ا يح��ق له��ا يف ح��ال امتناعه 
ع��ن تلبية حاجتها االأ�سا�س��ية كعقاب لها على 
االمتن��اع عن تلبية رغبته القامعة لها اأن تلجاأ 
لالإغاث��ة باخل��ط ال�س��اخن اأو املحكم��ة اإن مل 

تكن يف دولة ت�ستجيب ملثل هذه البالغات .

احلقيق��ة يف هذي��ن القانون��ني بارق��ة اأمل 
يف تعري��ف الفتاة بحقوقها للدف��اع عنها اأواًل، 
الأن��ه لالأ�س��ف يف جممعاتن��ا العربي��ة الن�س��اء 
جاه��الت بحقوقه��ن مهم��ا اأرتف��ع م�س��تواهن 
التعليمي والثقايف ودائمًا اأقول املراأة هي اأكرب 
ع��دو لنف�س��ها وجن�س��ها ف��اإن تعلم��ت االأمهات 
حق��وق بناتهن لكن دافعن عنها وربينهن على 
احرتام ذواتهن ولو علمت الن�ساء حقوقهن ملا 

تنازلن عنها وتعر�سن للعنف واالإهانة.
وبالطب��ع ل��ن يت��م تطبي��ق ه��ذه القوان��ني 
بتلك ال�س��هولة، و�س��تواجه الفتي��ات انتقادات 
الذع��ة بالعق��وق واإن��كار الف�س��ل يف ح��ال رفع 
تل��ك الق�ساي��ا عل��ى والته��م دون النظ��ر اإىل 
�س��نيعة  جرمي��ة  م��ن  جتاهه��ن  ميار���س  م��ا 
وه��ي �س��حق اإرادته��ن خا�س��ة واإن كان��ت تلك 
اجلرمية متار���س بغر�س اال�ستفادة املادية اأو 
لالحتف��اظ باملرياث حتى ال يخرج من العائلة 
اأو لعق��د �سفق��ة وال�سل��ح ب��ني العائ��الت كما 
ج��رت الع��ادات القدمي��ة والفت��اة كب���س فداء 
كقرب��ان عرو���س الني��ل، الت��ي يعتق��د البع�س 
اأن��ه كان يهديه قدم��اء امل�سريني للنيل باإلقاء 
اأجم��ل الفتي��ات الع��ذراوات اإلي��ه حت��ى يه��داأ 
ولك��ن  ال�سحاي��ا،  مع��ه  يبتل��ع  وال  الفي�س��ان 
اأجدادن��ا كان��وا اأك��رث حكمة منا فه��ذه خرافة 
مل يثب��ت �سحتها تاريخيًا اإال من خالل حادثة 
فردي��ة للملك اإيجيبتو���س ون��دم عليها، اأما ما 

أ.إيمان الشافعي

الـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــاة الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــروس الـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــل!
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رأي

كبريا  حيزا  االجتماعي  الّتوا�سل  و�سائل  مت�سارع  ب�سكل  احتلت 
اأهمية عن احلياة  تقل  واأ�سبحت احلياة االفرتا�سية ال  من حياتنا 
التقليدية، بل اأ�سبحت تعك�س يف اأغلب االأحيان حياة الفرد وجمتمعه.
انق�سام  حالة  اإب���راز  اإىل  االجتماعّية  التوا�سل  و�سائل  اأدت 
يف  يعي�س  واآخر  االفرتا�سي،  العامل  يف  يعي�س  جمتمع  بني  الب�سرية 
ومعتقدات  عقائد  اأيديولوجيات،  بني  �سراعا  اأظهرت  كما  واقعه، 
للعي�س  مّنا  الكثريين  وج��ّرت  املعا�س  احلقيقي  الواقع  مع  تتناق�س 

بعيدا عن ذواتنا الطبيعية.
انه يف احلقيقة قد  اإال  العامل االفرتا�سي  وبالرغم من هالمية 
اأعاد ت�سكيل ق�سية اختزال معرفة تكوين املجتمعات الواقعّية وعمل 
�ساعدت  التي  االأخالق يف جمتمعاتنا«،  »اأ�سعة مقطعية على  مبثابة 
املحيطني  البع�س  �سريع حلقيقة  اكت�ساف  على وجه اخل�سو�س يف 

بنا.
مبزيد  م�ستعمليها  لبع�س  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  �سمحت 
ويكون  االف��رتا���س��ي،  ال��ع��امل  ج���راأة يف  اأك���رث  ليكونوا  احل��ري��ة  م��ن 
�سلوكهم بال �سوابط اأو قوانني حتكمها ب�سبب اخللط وعدم القدرة 
االآخ��ري��ن،  حقوق  على  والتعدي  التعبري  حرية  ب��ني  الّتمييز  على 
عن  بعيدا  بخيالهم  املحّلقني  املنت�سرين،  االأبطال  دور  ممار�سة 
القواعد االأخالقية. كما اأطلقت العنان اأي�سا للعديد من الّت�سوهات 
االإ�ساعات  ن�سر  اخلا�سة،  احلياة  على  التعدي  مثل  االجتماعّية، 
الهّدامة، واأ�سحت و�سيلة للّذم والقدح واملدح وهو بالنهاية ما يف�سح 

وجوههم احلقيقية لتك�سف عن جملة من امل�سالح امل�سبوقة الّدفع.
ثقافة  على  االجتماعي  الّتوا�سل  و�سائل  توظيف  �سالمة  تتوقف 
وتبادل  ل��الإب��داع  ف�ساء  منها  ليجعل  احل���ّي،  و�سمريه  امل�ستخدم 
العادلة،  االإن�سانية  للق�سايا  واالن��ت�����س��ار  الّت�سامن  اخل���ربات، 
ت�سمح  وّتنموّية  تثقيفية  تعليمّية،  ات  كمن�سّ اأي�سا  وا�ستخدامها 
احلياة  وح��ّب  االأم��ل  و�سّخ  العامل  اإىل  الهادفة  الّر�سائل  باإي�سال 

الكرمية.
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  م��ع  االي��ج��اب��ي  ال��ّت��ع��اط��ي  يبقى 
م��ن اأخ��الق��ي��ات امل��ث��ق��ف امل���ت���وازن ب��ع��ي��دا ع��ن ت��ق��اف��ز ق�����ّس ال��ع��امل 

االفرتا�سي!!!..

أ.سناء جاء باهلل

»قّش...العالم 
االفتراضي«

نائبة رئي�س اجلمعّية الّتون�شية لت�شامن ال�شعوب كاتبة من م�شر

مت ممار�س��ته بالفع��ل يف هذا ال�سدد 
كان يف عه��د املمالي��ك حت��ى ج��اءوا 
بفتي��ات مدربات على ال�س��باحة ويتم 
اإلقاءه��ن يف النهر ويرتكن لل�س��باحة 
حت��ى ال�س��اطئ يف كرنف��ال االحتفال 
بعي��د الوف��اء للني��ل، ونح��ن يف العام 
2022 نتلق��ى التعلي��م ون�س��ل لدرج��ة 
الدكت��وراة وم��ا زال يطلب من��ا اإلقاء 
اأنف�س��نا يف نه��ر املجه��ول بال و�س��يلة 
ثم��ة احتف��ال  لل�س��اطئ وال  للو�س��ول 
�س��نحظى به على خيبة اأملنا يف تبدد 

اأحالمنا على ال�سفة املقابلة.
قت��ل حتت نظ��ر القان��ون: اأما عن 
القان��ون ال��ذي مل ي�سدر بع��د ونحن 
ب�س��دد االنتظار واحلث على �سدوره 
يف ه��ذا ال�س��اأن ه��و قان��ون تقوي���س 
النظ��ر يف  واإع��ادة  ال�س��رف  ق�ساي��ا 
تخفي��ف العقوب��ات الت��ي جع��ل منه��ا 

جرمية بحماية جمتمعية.
فعندم��ا تطالعن��ا اجلري��دة عل��ى 
جرمي��ة قت��ل اأخ الأخت��ه اأو ع��م البن��ة 
اأخي��ه جت��د م��ن يداف��ع عن��ه وي��ردد 
عبارات غ�س��ل الع��ار وكاأن الفتاة هي 
وبقتله��ا  اجلرمي��ة  مرتكب��ة  وحده��ا 
�س��تطهر العائلة، واحلقيق��ة ال الدين 
ال�س��لوك  ه��ذا  ي��ربر  املنط��ق  وال 
العدواين العنيف �سد الفتاة غري اأنه 
�سع��ف واخت��زال ملع��اين الذك��ورة يف 

هذا العنف الالإن�ساين.
فال��زاين والزاني��ة يف الدين و�سع 
لكليهم��ا عقابًا بع��د النظر يف اأمرهم 
والتاأكد من الواقعة ويف القانون جند 
املوجه��ة  العقوب��ة  �سا�س��عا يف  فارق��ا 
ل��كال الطرف��ني ب��ل وحماي��ة وا�سحة 
وفج��ة للذك��ر ال��ذي يقتل وليت��ه حال 
اكت�س��ف م��ا اقرتفت��ه دون دليل يثبت 
م��كان!  اأي  يف  ويقتله��ا  ب��ل  اإدانته��ا 
وه��ذا ما ال اأفهمه ملاذا ين�س امل�س��رع 
عل��ى تخفيف عقوب��ة القتل لالأنثى اإن 
راأت زوجه��ا يف خمدعه��ا، اأما الذكر 
فم�سرح له بقتل اأخته اأو ابنته اأو من 
تخ�س��ه يف اأي م��كان م��ا دام �س��اوره 

ال�سك يف ذلك!
وامل�سيب��ة الك��ربى اأن ع��دد كبري 
م��ن الق�سايا التي طالعته��ا يف االآونة 
االأخ��رية يف ع��دد من ال��دول العربية 
لفتي��ات مت اكت�س��اف عذريته��ن بع��د 
القت��ل فاالأردنية اأح��الم وقبلها اآيات 
والفل�سطينية اإ�س��راء غريب واليمنية 
والكويتي��ة  االأ�س��دي  و�س��ميحة  م��اآب 
هاج��ر العا�س��ي وغريه��ن االآالف ال 
ف��رق بينن��ا لالأ�س��ف يف ظل��م بناتن��ا 
قتله��م  يت��م  القان��ون  طائل��ة  وحت��ت 
مل��دارة جرمية اأكرب ك�س��فاح االأقارب 
اأو االإك��راه عل��ى التنازل ع��ن املرياث 
اأو االإجب��ار عل��ى ال��زواج اأو االإعاق��ة 
عن حتقيق الذات بل ويعاقب املجتمع 
الفت��اة مرت��ان م��رة بالقت��ل واالأخرى 
يف  باخلو���س  موته��ا  بع��د  بال�س��لخ 
عر�سه��ا اأهن��اك م��ا ه��و اأب�س��ع م��ن 
الت��ي  املجتمع��ات  نح��ن  مل��اذا  ذل��ك 
تتغ��ذى عل��ى اأكل حل��م بناته��ا نيئًا؟! 
األهذا احلد نحن نعاين من م�س��اكلنا 
الك��ربى فنفرز اأ�س��وء ما فينا ل�س��حق 

اأ�سعف ما منلك بناتنا!
ل��ذا فاأ�سبح لزام��ا علينا مراجعة 
ت�س��ريعاتنا  نراج��ع  اأن  قب��ل  اأنف�س��نا 
مل��اذا كل ه��ذا العن��ف �س��د الفتيات؟ 
وم��ن خ��الل بحث��ي يف ه��ذه الق�سي��ة 
اأجد اأن القمع ال�سيا�سي واالقت�سادي 
ال��ذي يعاين من��ه الذك��ور يف املجتمع 
�س��خ�سيات  منه��م  جع��ل  العرب��ي 
بالعن��ف  الرجول��ة  تدع��ي  �سعيف��ة 
والقه��ر �سد الفت��اة املخلوق االأ�سعف 
فالقوي ال يوؤذي اأبدًا لذلك ال�س��يطان 
خلق �سعيف��ًا ليكيد وكذلك هو الذكر 
ال��ذي ي�س��لب امل��راأة حقوقه��ا بلبا���س 

الدين اأو العرف.
ويف النهاي��ة اأمتن��ى اأن ياأت��ي يومًا 
ونحتف��ل بي��وم الفت��اة العامل��ي يف ظل 
متكني حقيقي للفتاة يف عاملنا العربي 
وم�س��اندة جمتمعي��ة داعم��ة لها ترى 
احل��ق حق��ًا وت�س��اعد عل��ى احل�سول 

عليه وال تعيقه باأفكار هدامة بالية.
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مل ي�س��دق الطف��ل لوكا���س ال��ذي ال تتج��اوز 
�س��نه 11 عام��ا عندم��ا عرف اأن احللم �س��ي�سبح 
حقيقة، واأنه مل تبق اال �ساعات قليلة قبل التوجه 
اىل ملعب حديقة االأمراء بباري���س رفقة والديه، 
م��ن اأجل م�س��اهدة جنم��ه املف�سل �س��احر عقول 
الكبار وال�سغار االرجنتيني ليونيل مي�سي، وبقية 
جنوم باري���س �س��ان جريمان الأول مرة يف حياته 

مبنا�سبة لقاء القمة �سد اأوملبيك ليون.
ال�سغ��ري  امل��الك  الأن فرح��ة  لك��ن هيه��ات، 
النج��وم تتطاي��ر م��ن عيني��ه م��ن  ال��ذي كان��ت 
�س��دة ال�س��عادة مل ت��دم طويال وحتولت لكابو���س 
فظي��ع، بعدما تلقى مقعًدا على راأ�س��ه انطلق من 
من�سة امل�س��جعني املناف�سني، لينتهي به االأمر يف 
امل�سحة، قبل العودة اىل منزله بجراح يف راأ�سه، 
ب�س��بب ظاه��رة عن��ف اأف�س��دت �س��عادته وحلم��ه 
ال��ذي كان ينتظ��ره منذ اأمد طوي��ل وخلقت لديه 
خوف��ا ورعب��ا كبريين قد يجعالن��ه يطلق مالعب 

كرة القدم ولالأبد.  
رمب��ا الكابو���س الفظي��ع ال��ذي عا�س��ه الطفل 
لوكا���س يجعلن��ا نغو���س يف ع��امل ه��ذه الظاهرة 
القدمي��ة، والت��ي ت��زداد تط��ورا وح��دة م��ع مرور 
الزم��ن، والتي غالبا ما حترم ع�س��اق امل�س��تديرة 

من التمتع بفنيات �ساحرة عقول املاليني.
فكي��ف ميك��ن ملباراة ك��رة قدم، وه��ي نظريا 

ن�س��اط ترفيه��ي، اأن تت�س��بب يف ممار�س��ة العنف 
جتع��ل  الت��ي  الدواف��ع  ه��ي  وم��ا  والتخري��ب؟ 
مواجه��ات  اإىل  تتح��ول  الريا�سي��ة  املناف�س��ات 
اجتماعي��ة؟ ملاذا تتحول منا�س��رة فريق ريا�سي 
اإىل هوي��ة جماعية متع�سب��ة؟ وهل اأ�سبح العنف 
يف مالعب ال�ساحرة عبارة عن اآفة تتطور حتتاج 
اىل الدرا�سة والتحليل النف�سي وال�سو�سيولوجي؟ 

وهل هذا العنف ناجت عن االحتقان املجتمعي؟
 ا�س��تفهامات كثرية تفر�س نف�سها، ب�سبب ما 
ت�سهده ال�ساحة الريا�سية يف فرن�سا منذ انطالق 
ال��دوري له��ذا املو�س��م م��ن تعدد مظاه��ر العنف 
املادي، واللفظي، واجل�س��دي، وجتاوزها الأ�س��وار 

املالعب اإىل ال�ساحات العامة.
جت��اوزات خط��رية تف�س��د ع��ودة املنا�سري��ن 

للمالعب يف الدوري الفرن�سي،
خم��اوف عديدة طرحت ب�س��بب حمى العنف 
الهي�س��تريية الت��ي ا�ساب��ت اجلماهري الفرن�س��ية 

منذ بداية املو�سم الكروي اجلديد:
 يف مونبلييه: اإلقاء مقذوفات على العب. 

يف ني�س: نزول امل�سجعني اإىل اأر�سية امليدان، 
وتب��ادالت عنيف��ة ب��ني الالعب��ني واملتفرجني نتج 

عنها ايقاف املباراة.
 يف لوهاف��ر: م�س��اجرة ب��ني م�س��جع والع��ب. 

يف مدين��ة الن���س، �س��جار كب��ري ب��ني جمموع��ات 
متناف�س��ة من املنا�سرين عل��ى اأر�سية امللعب. يف 
اأجاك�سيو، األقيت الوالعات على الع�سب بعد قرار 

حتكيم خمالف. 
يف باري���س: مقعد مك�سور يقع على راأ�س طفل 
يبلغ من العمر 11 عاًما بعد اأن مت القائه من قبل 
اأحد املنا�سرين. دون اأن نن�سى االأحداث االأخرى 
يف اأجنيه وميتز. كل ذلك يف �سبعة اأيام فقط من 

البطولة
بينم��ا كان اجلمي��ع ينتظ��ر الع��ودة ملدرجات 
مالع��ب ك��رة القدم الت��ي ظلت مغلق��ة الأكرث من 
عام ب�س��بب جائحة فريو���س كورون��ا، جاءت هذه 
التجاوزات اخلطرية لتف�س��د حفلة العودة العامة 

التي كان ينتظرها اجلميع.
وبغ���س النظ��ر ع��ن العقوبات الت��ي ميكن اأن 
ت�سدره��ا رابطة كرة الق��دم للمحرتفني يف هذه 
احلال��ة، وبالرغ��م من وج��ود تر�س��انة كاملة من 
االإج��راءات واللوائ��ح الرادع��ة ك�س��حب النقاط، 
والغرام��ات  امل�س��جعني،  م��ن  املالع��ب  وحظ��ر 
املالي��ة، وما اإىل ذل��ك اإال اأنها تظل معقدة خالل 

و�سعها حيز التنفيذ.
 ال يختلف اثنان، على اأن الريا�سة هي عبارة 
ع��ن و�س��يلة ح�سارية ال�س��تثمار وتفعيل الطاقات 
ال�س��بابية، ومد اجل�س��ور االجتماعية بني اأع�ساء 

أ. ليلى قيري

الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــف فـــــــــــــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــب الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــيـــــــــة: 
آفة تستفحل تستدعي حلوال استعجالية وصارمة
الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــف فـــــــــــــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــب الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــيـــــــــة: 
آفة تستفحل تستدعي حلوال استعجالية وصارمة
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الفري��ق الواح��د، وب��ني الف��رق الريا�سي��ة فيم��ا 
بينه��ا، لذل��ك يج��ب اأن ي��وؤدي الت�س��جيع الهدف 
اجلمي��ل واالأداء الرائ��ع بغ���س النظ��ر عمن كان 
�ساحب��ه، ومن هنا ج��اءت فكرة املباريات الودية 
ب��ني الف��رق الريا�سي��ة، والت��ي تعك���س النظ��رة 
ال�سحيحة، والت�س��ور ال�سحيح لهذه املباريات، 
ذاك،  اأو  التناف���س  له��ذا  احل�س��اري  واملظه��ر 
الرغب��ة يف حماول��ة  تول��د  املعطي��ات،  ه��ذه  كل 
فه��م ومقارب��ة مو�س��وع كرة القدم ب��ني الفرجة، 
والعن��ف، من خ��الل معرفة اال�س��باب و الدواعي 

عن طريق مقاربة �سو�سيولوجية ونف�سية.
النف���س  علم��اء  ل��دى  الريا�س��ي  العن��ف 

وال�سو�سيولوجيا؟
ُيع��رف العن��ف يف املحي��ط الريا�سي، ح�س��ب 
مو�س��وعة علم النف���س، والتحليل ال�سو�س��يولوجي 
باأن��ه تل��ك االأق��وال، والكتاب��ات، واالأفع��ال، التي 
ت�س��بق اأو ترافق اأو تتبع اأو تنتج عن لقاء ريا�سي، 
اإ�ساف��ة اإىل العن��ف امل��ادي املع��رب عن��ه باالأفعال 
املادية التي ترتكب يف نف�س الظروف، وت�ستهدف 
امل�سا���س ب�س��المة االأ�س��خا�س، واالعت��داء عل��ى 
املمتل��كات العمومية، واخلا�سة، و اإزعاج الراحة 
العمومي��ة، وعرقل��ة حرك��ة امل��رور، لذل��ك يعتقد 
علماء النف�س اأن درا�سة نف�سية امل�سجع الريا�سي 
واختب��ار حالته تب��داأ من حالة عدم ف��وز فريقه، 
الأن امل�س��جع يف هذه احلالة يخرج عن ال�س��يطرة 
العقلي��ة وينغل��ق عل��ى نف�س��ه يف »قف���س ذهن��ي 
مبطن«، كما ي�س��ميه علماء النف���س، اأي اأن حالة 

امل�سجع متعلقة بفوز فريقه اأو خ�سارته. 
االجتم��اع  عل��م  يف  العن��ف  عب��ارة  اأم��ا   
الريا�سي، فيق�سد بها ا�س��تخدام القوة باأ�سلوب 
غ��ري م�س��روع، اأو بطريق��ة غ��ري قانوني��ة خ��الل 
املب��اراة،  �س��ري  واأثن��اء  الريا�سي��ة،  التدريب��ات 
اأو  بالالعقالني��ة،  العن��ف  �س��لوك  يت�س��م  حي��ث 
واحلكم��ة  للروؤي��ة  يفتق��د  كم��ا  الالمعقولي��ة، 

وال�سبط والتحكم يف النف�س.
الكثري من املفكرين وعلماء ال�سو�س��يولوجيا، 
ي��رون اأن العن��ف الريا�س��ي ه��و �س��لوك واأفع��ال 
الريا�س��ة  واللوائ��ح  القواع��د  م��ع  تتناف��ى 
واأخالقياته��ا، الأن��ه يت�س��بب ب��االأذى للم�س��اركني 
فيه، ولالأ�سف هذا النوع من العنف الذي تتفاوت 
م�سادره بني اجلماه��ري، والالعبني، واملدربني، 
املالع��ب  يع��م  وب��اًء  اأ�سب��ح  االإع��الم  وو�س��ائل 
واحت��دت  وتريت��ه،  ازدادت  اأن  بع��د  الريا�سي��ة 
خطورته يف االآونة االأخرية يف ف�ساء كرة القدم.
كل هذه املعطيات، جعلتنا ن�سلط ال�سوء على 
اجلوان��ب ال�س��لبية للريا�سة التي �س��ميت باأفيون 

ال�سعوب، لي�س لكونها ظاهرة اجتماعية فح�سب، 
واإمن��ا اأي�س��ا الأنها تولد اإح�سا�س��ا قوي��ا باالنتماء 

اإىل جمموعة ما تتناف�س على اأر�سية امليدان.
االأ�سباب التي تثري العنف وال�سغب الريا�سي

 يرى املخت�سون، اأن اأهم االأ�سباب التي توجه 
لها اأ�سابع االتهام بالت�سبب بالعنف يف املالعب:

� اإنت�س��ار ظاه��رة العن��ف يف املجتم��ع ب�سف��ة 
عام��ة، حي��ث جن��د العن��ف يف الو�س��ط العائل��ي 
واملدر�س��ي ومن خاللهما يكت�س��ب الفرد تن�س��ئته 

االجتماعية وثقافته واأخالقه.
� ع��دم وعي ال�س��باب باأهمي��ة الريا�سة كونها 

لعبة فيها الرابح واخلا�سر.
� �س��لوك الالعبني اأثن��اء اللعب، مبعنى اأن اأي 
اإ�س��ارة م��ن ه��ذا الالعب اأو ذاك ت��دل على عدم 
الر�سا اأو ت�سيء للجمهور فيكون الرد عنيفا جدا 

من قبل اجلماهري املحتقنة وامل�سحونة.
 � اأهمي��ة املناف�س��ة، فعندما تك��ون املباراة يف 
بطول��ة حملي��ة، اأو قاري��ة، اأو دولي��ة ذات اأهمي��ة 
تك��ون ردة فع��ل  كب��رية وم�سريي��ة لفري��ق م��ا، 
جماهريه على خ�سارته تبعا الأهمية تلك املباراة.
اأك��رث  م��ن  يع��د  حي��ث  االأعم��ى،  التع�س��ب   �
املفاهيم املرتبطة بالعنف وال�س��غب يف املالعب، 
املف�س��ل  للفري��ق  االأعم��ى  احل��ب  مر���س  فه��و 
والكراهي��ة العمياء للمناف���س، فلي���س عنده اأدنى 

ا�ستعداد لتقبل اخل�سارة اأو النقد لفريقه اأو اأحد 
العبي��ه املف�سلني فتث��ور ثائرته الهمجية �سد من 

يعار�سه.
� االأخطاء التحكيمية، الإنه عموما اأكرث حاالت 
ال�س��غب، والعنف لدى اجلماهري حدوثا عادة ما 
تك��ون م��ع كرثة االأخطاء التي تق��ع من احلكام اأو 

حتيزهم �سد فريقهم الذي ي�سجعونه.
� تدين م�س��توى اأداء الالعبني، وبالتايل يلجاأ 
املتف��رج اإىل ممار�س��ة العن��ف يف ح��ال كان اأداء 

فريقه متدنيا خالل املواجهة.
� تن��اول املخ��درات، وامل�س��روبات، م��ن �س��اأنه 
تعزي��ز اأي�س��ا ممار�س��ة اأعم��ال العن��ف م��ن ِقبل 
م��ن  اأف��واج  تك��ون  اأن  ميك��ن  اإذ  امل�س��اهدين، 
املتفرجني يف حالِة �سكر اأو حتت تاأثري املخدرات.
اإن خط��ر تنامي العن��ف يف املجتمع الريا�سي 
عام��ة، والعنف الك��روي باخل�سو���س، جراء كل 
ه��ذه االأ�س��باب املذك��ورة وغريه��ا يحت��م ت�سافر 
جهود كافة الباحثني، والدار�س��ني، واخلرباء، يف 
ميادين �س��تى، ال�س��يكولوجية، وال�سو�سيولوجية، 
والعل��وم القانونية، للم�س��اهمة يف   اإيجاد الطرق 
واالأ�س��اليب الوقائي��ة والعملي��ة للح��د من تف�س��ي 
ه��ذه الظاهرة، وتفاقمها ب�س��بب تزاي��د وتريتها 

واإفرازاتها وتداعياتها اخلطرية على املجتمع.

 �شحفية من اجلزائر
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ـ ما يسأل الفنان عن بداياته فكيف كانت 
بدايات امل خضري؟

� ب��داأت حيات��ي الفني��ة عل��ى �س��كل مراحل، 
مرحل��ة الطفول��ة عندما كان عمري 7 �س��نوات 
يف الب�س��رة واعت��رب تل��ك الف��رتة ه��ي املرحلة 

االأوىل، واملرحل��ة الثاني��ة كان��ت م�س��اركتي يف 
واملرحل��ة   ،1963 ع��ام  اله��واة  رك��ن  برنام��ج 
الثالث��ة ع��ام 1965 حيث مت قبويل يف الكور���س 
وب��داأت يف ت�س��جيل اغاين منف��ردة. تلك كانت 

مراحلي الفنية حيث بداأت منذ الطفولة.
ـ الفنانة امل خضري تعاملِت مع ملحنني 
تعاملِت  الذين  امللحنني  ابــرز  هم  كبار، من 

معهم؟
ملحن��ني  معه��م  تعامل��ت  م��ن  جمي��ع   �
كب��ار وعمالق��ة وعندم��ا دخل��ت ع��امل الغن��اء 
احت�سن��وين فني��ا وال ا�س��تطيع ان امي��ز ملحن 
ع��ن غريه، لكن ذلك ال مينع من وجود ملحنني 
تعاونت معهم يف اغاين اكرث من غريهم، مثال 
اال�ستاذ العمالق عبا�س جميل واال�ستاذ حممد 
ج��واد ام��وري. ه��وؤالء االثن��ان ه��م اك��رث م��ن 
تعامل��ت معهم حيث عملت مع اال�س��تاذ حممد 
ج��واد ام��وري اك��رث م��ن 13 اغني��ة واالأ�س��تاذ 

عبا���س جميل اك��رث من 14 اغني��ة وتربطني به 
عالقه عائلية اأي�سا. 

ـ رأيك باالغنية العراقية احلالية؟
� لالأ�سف ال امتنى ان اطعن باجليل احلايل 
طع��ن ق��وي لك��ن اق��ول ال يوج��د ط��رب وال فن 
حالي��ا خ�سو�س��ا يف جم��ال الغن��اء، وق��د جتد 
واح��د بامللي��ون ت�س��مع اغني��ة الأح��د املطرب��ني 

ال�سباب او قد ال جتد اأ�سال.
ـ ما هي أسباب تدهور االغنية العراقية 

برأيك؟ 
� بالن�سبة يل اقول ال توجد اجلهات الر�سمية 
ك��وزارة او نقاب��ة تق��وم بدوره��ا كم��ا كان��ت يف 
ال�س��ابق. نح��ن الفنان��ني ظهرن��ا على ال�س��احة 
باأمر ر�س��مي من االذاعة والتلفزيون والنقابة. 
يف ع�سرن��ا كانت هنالك نقاب��ة ورقابة ووزارة 
ثقاف��ة ومت اعدادن��ا من خالل برام��ج لتخريج 
مطرب��ني كاأ�سوات ن�س��ائية ورجالية من خالل 

حوار: أ.بهاء خليل 

الــمــطــربــة الــعــراقــيــة أمـــل خــضــر: الــــــوزارة والــنــقــابــة 
سبب تدهور االغنية العراقية، وال يوجد طرب حاليا

فت��اة ت�س��بعت بعبق الف��ن العراق��ي االأ�سيل، 
اأعجب ب�سوتها كل من �س��معها وهي تغني، كان 
عليه��ا ان ت�س��ق طريقه��ا الفني��ة من��ذ طفولتها، 
يف زم��ن مل يكن الو�سول اىل قمة املجد �س��هال. 
فر�س��ت نف�س��ها على ال�س��احة الغنائي��ة العرقية 
كاإمت��داد للجي��ل ال��ذي �س��بقها حت��ى ا�سبح��ت 
اختياره��ا  وح�س��ن  الداف��ئ  ب�سوته��ا  ايقون��ة 
للكلم��ات، اأ�سبح ا�س��مها االول من بني مطربات 
جيله��ا فدخلت اغنياته��ا كل بيت عراقي و�سدح 
�سوته��ا يف املقاه��ي العراقي��ة القدمية. ح�سلت 
على جوائز عدة منذ طفولتها وما زالت حت�سد 

حمبة اجلمهور اينما كانت. 
ال�س��وت  �ساحب��ة  العراقي��ة  املطرب��ة  انه��ا 

الدافئ اأمل خ�سري 
جمل��ة كل الع��رب ت�س��رفت بلقائها يف احدى 
الت��ي  تركي��ا  يف  اخلريي��ة  الغنائي��ة  حفالته��ا 
اقامته��ا جلن��ة االمومة والطفول��ة دعما الأطفال 
الع��راق ون�س��اء الع��راق وكان لن��ا معه��ا احل��وار 

التايل
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املواهب التي تربز خالل هذه الربامج. 
ـ ما هو ابرز تكرمي حصليت عليه؟؟ 
� التكرمي��ات كث��رية لك��ن اذك��ر منه��ا 
مهرج��ان قط��ر ومت تكرمي��ي م��ع الفن��ان 
خ�س��ر  يا���س  والفن��ان  ال�س��اهر  كاظ��م 

وح�سني نعمة. 
واأي�سا مت تكرميي يف مهرجان الطرب 
والف��ن اال�سي��ل يف لبن��ان م��ع نخبة كبرية 
م��ن الفنان��ني الع��رب منه��م عل��ى �س��بيل 
املث��ال ال احل�س��ر الفنان��ة �س��ميحة ايوب 
اجلن��دي  ونادي��ة  زك��ي  خال��د  والفن��ان 

وي�سرفني ان اكون بينهم. 
ـ عربيا مبن تأثرِت من املطربني؟

� جميعه��م ب��ال ا�س��تثناء عراقي��ني او 
ع��رب الأن��ه ال ميك��ن يف ذل��ك الوق��ت ان 
يظه��ر مط��رب اذا مل يك��ن م�سق��ول فنيا 
وممتح��ن م��ن قبل جل��ان فني��ة وال ميكن 
ل�س��خ�س ان يظهر على ال�ساحة وهو لي�س 
مبط��رب لذل��ك كن��ت ا�س��مع اجلمي��ع وال 

ا�ستثني احدًا. 
ـ هل تعربين امل خضري حمظوظة 

ألهنا ظهرت يف هذا اجليل؟ 
� بالتاأكي��د، كان ذل��ك اجمل ما ح�سل 
يف حياتي كوين انتمي اىل جيل العمالقة. 
ـ الــفــن اعـــطـــاِك الــكــثــري فــمــاذا اخــذ 

منِك؟ 
� منحت الفن عمري وعطائي ل�ست انا 
فق��ط وامنا كل من هو من جيلي واالجيال 
الت��ي �س��بقتني، منحن��ا للف��ن اك��رث مم��ا 

اخذنا. 
ـ مىت جيب على الفنان ان يتوقف؟ 
� الفنان وخ�سو�سا املطرب يجب ان ال 

يتوقف اىل اخر نف�س يف حياته. 
ـ كلمة اخرية جلمهورك؟ 

� جمهوري على راأ�س��ي ول��واله ملا كانت 
ام��ل خ�سري. ل��وال اجلمه��ور وحمبتهم يل 
وتقديره��م لفن��ي ول�سوت��ي مل��ا كانت امل 

خ�سري. 
الع��رب  كل  ملجل��ة  الكب��رية  وحتيات��ي 

وجلميع العاملني فيها. 

   م�س��كونة اأن��ا بذك��راك كم��ا ي�س��كن الن��ور يف 
اأح�س��ان القم��ر ليل��ة مت��ه، ويلت��زم العب��ري هافي��ة 
ال��ورود واأكمام الزهور الفردو�س��ية، وكعادتي عند 
كل �سب��اح، �سح��وت واأنا مثقلة بالتف��اوؤل احلميد، 
وجتمل��ت الأج��ل عينيك اخلرافيت��ني، كاأنهما عيني 
رخ هالمي اأو عنقاء اأ�س��طورية، واأعددت فنجانني 
من القهوة االأبنو�س��ية كب�س��رة اأبن��اء بع�س القبائل 
النيلي��ة الت��ي عتقته��ا ي��د التاري��خ يف كه��ف االأيام 
املكفه��ر ب��كل متي��ز وا�س��تحقاق. وجل�س��ت يف حيز 
نبي��ل ي�س��به ذل��ك احلي��ز ال��ذي كن��ت جتل���س في��ه 
قبالتي يف عهدنا ال�س��حيق، فاإذا بذلك االإح�سا���س 
الطري نف�سه يعاودين، وي�سري يف حنايا اأع�سابي 
كما ت�س��ري الكهرباء يف جماميع االأ�سالك الكليلة، 
وكاأنن��ا مل نف��رتق يف ي��وم م��ن االأي��ام اأو ترحتل بنا 
اأح��داث وانتباهات، وبالطبع مل تكن هذه هي املرة 
االأوىل التي يختلج فيها هذا االإح�سا���س بداخلي اأو 
يعتمل يف قرارة خاطري احلزين، وال اأكذبك القول 
فاإن تهومية التاأويل قد �ساقتني اإىل االإفرتا�س باأن 
ه��ذا ال��ذي يحدث رمبا يك��ون نتاجًا لع��دم اكتمال 
م�س��وارنا املفرت���س م��ع بع�سن��ا البع���س، حيث مل 
تت��ح لن��ا الفر�س��ة الكافي��ة حت��ى نق��ول م��ا يج��ب 
اأن يق��ال ب��ني الع�س��اق واملحب��ني، ومل نتمك��ن م��ن 
تبديد املخزون العاطف��ي الذي اأ�سبح االآن حمركًا 
ل�سل�س��لة م��ن الطاقات االإبداعي��ة الكامنة يف ذاتي 
وه��ي تغ��ذي روح��ي واإح�سا�س��ي، وتقت��ات يف نف���س 

الوقت من اأوجاع قلبي النازف.
   وحينه��ا كن��ت تنظ��ر اإيلَّ يف ا�س��تغراق جل��ي 
كطفل حامل يتاأمل يف وجه اأمه احلنون، وحتكي يل 
بلهفة عن اآمالك التي تتجاوز حمور الذات وتتحرر 
من ربقة االأنا، وحتلق يف ف�ساء الوطن الو�سيع الذي 
ي�س��كن بداخلنا، وتغو�س يف اأعماق مليئة بالده�سة 
والعنف��وان كاأعم��اق النيل الذي ي�س��ق كيان اأر�سنا 
املرم��وق، وتتح��دى اأغ��واره ال�س��حيقة يف التعجي��ز 

ع��ن ال�س��رب، والتثبيط من الك�س��ف، وكن��ت حينها 
تق��راأ يل ال�س��عر الن��ازف كهزار جري��ح، واأجاوبك 
اأنا باخلواطر احلاملة والعبارات ال�س��جية، فنت�سكل 
كمنظوم��ة خمت�س��رة يتك��ون قوامه��ا م��ن بلبل��ني 
حائري��ن، وق��د كن��ا مبفهومن��ا لطبيعة االأ�س��ياء يف 
ذل��ك الوقت نحاول اأن نخلق توازن��ًا اإبداعيًا يوحد 
ب��ني الروؤى املتنافرة، ويرقق من خ�س��ونة امل�س��اعر 
املف�سلي��ة،  بالق�سي��ة  االإمي��ان  ويق��وي  املرهق��ة، 
ويع�س��د هاج���س االإلت��زام املح��وري جتاهه��ا، وقد 
كان كالنا اأي�سًا يعرف اأنه امَلْعِني مبا خلف همهمة 
ال�س��طور امل�س��حونة، ور�سر�س��ة الكلم��ات الغا�سبة 
وق��د كن��ا مدرك��ني متام��ًا اأنن��ا مل ن��األ جه��دًا يف 
جع��ل التح��اور بيننا يظهر بلغة �س��فافة رقيقة قدر 
االإم��كان، بتعاب��ري راقية معت��ربة، ال يفهم مغزاها 
�س��وى من تعلم لغة كلغتن��ا ال�سامتة الناطقة بعمق 

االإح�سا�س واملتكلمة بعنفوان ال�سعور. 
يف كل ذل��ك مل يغ��ب الوط��ن اجلري��ح عن��ا ولو 
طرف��ة ع��ني، فه��و حا�سر بفعالي��ة بينن��ا، واإن كان 
مكتظ��ًا بالعدي��د من ال�س��لبيات على عك���س ما كنا 
نري��ده ونتمن��اه، فه��و مثق��ل بالنزاع��ات ومغرق يف 
النعرات القبلية النتنة، والتحزبات امل�سجرة التي 
متج��د اأ�س��خا�سًا بعينه��م وال حتف��ل مب��ا يقدمه اأو 
ينجزه جهدهم يف خدمة الوطن، وال ت�ستقرىء باأي 
�سكل من االأ�س��كال االأطروحات املنهجية املدرو�سة 
التي تلبي حاجة املواطن الب�س��يط امل�س��رئب بتطلع 
لتلبي��ة احتياجات��ه ال�سرورية، ورغبات��ه امللحة من 
�سح��ة وتعليم، ناهيك ع��ن جعله يف خانة املرفهني 
واملرتف��ني، فه��و على ا�س��تعداد تام للر�س��ا بالفقر 
اإذا نال اأبناوؤه احلد االأدنى من التعليم دون اإرهاق 
الإمكانات��ه املادي��ة املتوا�سعة التي ت�س��غل حيزًا من 
جيب��ه اخل��اوي بع��د اأن هجرت��ه فئ��ات خمتلفة من 
العمل��ة املهرتئة ذات الرائح��ة الكريهة، ومل ميالأه 

اإال الرمل وغبار احلوجة الكئيب.
 كاتبة �شودانيةملاذا النهاية تعي�شة؟

كالنا مسكون بالوطن

أ.نائلة فزع            
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رغم ال�سجيج االعالمي الذي رافق االنتخابات العراقية، كان امل�سهد على �سا�سات التلفزيون من 
داخل العراق مثري لل�سفقة. مدن متهدمة و�سوارع قذرة، واكوام النفايات متالأ االمكنة. رجال ون�ساء 
يف ثياب مهلهلة. مواطنون عجزة على كرا�سي متحركة يدفع بهم ا�سخا�س ال يقل بوؤ�سهم عن بوؤ�س 
من يدفعون. وال�سوؤال ملاذا جاء هوؤالء لالنتخابات وهم يف اأرذل العمر، ويف عجز عن حتى مد يدهم 
اىل احلرب الإعطاء ا�سواتهم، اجلواب جاهز من حويل: الن هناك من دفع لهم ثمن ا�سواتهم. انا ال 
الومهم فكل �سيئ منذ و�سعت امريكا اقدامها يف ار�س العراق ا�سبح  لل�سراء والبيع. رائحة الف�ساد 
اأنهكها يف ح�سار ظامل ملدة ع�سر  ان  بعد  العدوان االمريكي  ا�ستقاللها  التي حطم  الدولة  �سبه  يف 
�سنوات بحيث ا�سبح العراقيون يتمنون ان ياأتي ال�سيطان ليخل�سهم من هذه املحنة. جاء ال�سيطان 
باأ�سلحته، طائراته، ودباباته، واآخر انواع ادوات املوت والدمار ليهاجم بلدا متهالكا من اثر احلروب 
العراقية  املدن  على  وال�سوريخ  القنابل  حمم  دولة  ثالثني  حوايل  ومعها  امريكا  �سبت  واحل�سار، 
لتحيلها اىل خراب. قدر اهلل للعراق ان يكون متعدد االديان واالعراق مثل غريه من الدول لكن هذا 

التعدد الذي هو �سمة كل الدول ا�سبح يف يد امريكا �سالحا لالقتتال واحلرب االهلية. 
ال�سبب  ان هذا هو  اعتقد  والغاز؟ ال  النفط  ملاذا اخرتعت امريكا هذه احلرب؟ من اجل  ترى 
الوحيد، ملاذا اذن؟ اأمن اجل التخل�س من النظام الوطني ال�سابق متخذة من ق�سية الدميقراطية 

حجة؟ 
لقد تابعت العراق منذ ثالثني عام ومل افهم ملاذا كان الغرب م�سرا على هذه احلرب. اآه تذكرت 
كانت  املوزين.  واختلت  ال�سوفييتي  االحتاد  �سقط  ا�سرائيل.  يهدد  كان  ح�سني  �سدام  امل�ساغب  ان 
البحوث فيها: ان اال�سالم هو  الركوع فقد حددت مراكز  العرب على  الواليات املتحدة تريد اجبار 

العدو بعد �سقوط االحتاد ال�سوفييتي ونحن اعطيناها الفر�سة. 
ال  فهم  »م�سطهدين«  ال�سيعة  كان  وقد  الطائفية.  واخرجت  القدمية  دفاترها  امريكا  فتحت 
ميلكون »احلرية« لزيارة اوليائهم، وال الطم والبكاء على احل�سني الذي ا�ست�سهد قبل الف واربعمائة 
عام. ذكرت ال�سيعة انهم مل ياأخذوا بثاأرهم من احفاد معاوية. �سرخ الرعاع والعمالء وراء برمير 

هذا �سحيح. 
الف�ساد  يف  املنهكة  الدولة  فغرقت  الوعي.  عن  غياب  حالة  ويف  عاجزا  العراق  امريكا  تركت 
والثارات، ثارات احل�سني من يزيد. لكن احل�سني ال ي�ستطيع ان يب�سط الدميقراطية على ار�س خراب. 
�سدام  امل�ساغب  لنظام  املعار�سني  العراقيني  من  معها  امريكا  ا�سطحبتهم  الذين  بنى  هكذا   
التهديد  ا�سوات،  �سراء  ف�ساد،  تزوير،  طريقتهم.  على  دميقراطيتهم  طاعة  االكرث  االوالد  ح�سني، 
بال�سالح، االغتياالت، كل �سئ م�سموح من اجل عيون الدميقراطية. ها نحن نعي�س هذا الزمن الأننا 
ال منلك ان نعي�س خارجه.  وكانت النتائج مزورة، و�سراخ واتهامات لهذا احلزب او ذاك. اغتياالت 
ملنع احلقيقة التي ال ميكن ان تعرف رغم جي�س املراقبني الذين ار�سلتهم امريكا العطاء »م�سداقية« 
لالنتخابات يف م�ستعمرتها. ال ميكن بناء دميقراطية اال على �سورة املجتمع نف�سه بحيث دكتاتورية 

االقلية حتكم االغلبية يدعمها جتار الف�ساد واملح�سوبية. 
رجل  منتخب  كل  ظل  ويف  ال�سوارع  يف  الدبابات  وم�سهد  الطائرات  ا�سوات  حتت  انتخابات 
يتبادل  كما  الكرا�سي  يتبادلون  الذين  االوليغار�سي  رجال  اأراده  ما  نفذ  قد  املواطن  ان  ليتاأكد  امن 

الراق�سون يف مقهى.  

 أ. حميدة نعنع

انتخابات الدول المتخلفة

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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