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نظام الماللي وحقد الموالي

حكمت الناهي: 

ــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة:  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــــــــــثــــــــــورة الــ
الـــفـــرص والـــتـــحـــديـــات الــمــســتــقــبــلــيــة   

الــــــــــمــــــــــالذات اآلمــــــــنــــــــة ومـــســـتـــنـــقـــع 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــســـــــــــــــــاد االقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادي

شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــخ الــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــق
الـــــــــســـــــــيـــــــــد أحـــــــــــمـــــــــــد الـــــــــرفـــــــــاعـــــــــي 
واإلشــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــروحــــــــــــــــــي

للبيع دكتوراه  شهادات 

أهـــــــالـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــــذئـــــــــبـــــــــة الـــــــحـــــــمـــــــراء
تـــــيـــــســـــر الـــــــســـــــبـــــــول ...رصــــــــــاصــــــــــة 
ــتــــصــــدعــــة الـــــــرحـــــــمـــــــة لـــــــعـــــــروبـــــــة مــ

مــــــــــا يـــــــــجـــــــــري فــــــــــي الـــــــــعـــــــــراق 
ــيـــم عـــمـــلـــيـــة تـــــدمـــــر لــــكــــل الـــقـ

مــهــزلــة الــديــمــقــراطــيــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــراق ــبــــة  ــلــــعــ الــــــــمــــــــعــــــــارك فــــــــــــرط الـــــــصـــــــوتـــــــيـــــــة.. تــــــغــــــر الــ

والـــــــــــالعـــــــــــبـــــــــــن وشــــــــــكــــــــــل الــــــــــنــــــــــظــــــــــام الــــــعــــــالــــــمــــــي

الــتــقــريــر مــن أجـــل مصالحة 
الذاكرة بن فرنسا والجزائر

المؤرخ بنجامن ستورا 
لـ »كل العرب«: 

مصائب السودان: 
الكزيان واألرزقية ثم 
الربهان





ميكن ان نقول بو�سوح ان التطبيع هو خيانة مطلقة، حيث درج النظام الر�سمي العربي 
ومنذ عقود القيام باأدوار م�سبوهة وخيانية للأمة العربية وتاريخها وحا�سرها وم�ستقبلها. 
البدايات الأوىل ـ العلنية ـ كانت بالزيارة امل�سوؤومة التي قام لها ال�سادات للقد�س املحتلة، 
تلها توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكن تبني لحقًا ان هناك تفاهمات واتفاقيات كانت 
�سرية بني اأنظمة وحكومات عربية من جهة، والكيان ال�سهيوين من جهة ثانية. نحن امام 
اأننا  احلالة  هذه  الأ�سف،  مع  العربي  الر�سمي  للنظام  تردي  حالة  وامام  ال�سائك  الو�سع 
�سرنا بني عدوين: الكيان ال�سهيوين الذي يحتل فل�سطني، ونظام املليل الذي مت اي�ساله 

لل�سلطة يف اإيران عام 1979، ي�ستهدفان الوطن العربي وفق توجه وا�سح. 
اإطار ما �سمي ال�سرق الو�سط اجلديد، والهدف تق�سيم  كل هذه اخلطوات تندرج يف 
ـ املق�سمة منذ معاهدة �سايك�س بيكوـ اىل كيانات هزيلة طائفية، مذهبية،  الدول العربية 

عرقية، حملية. 
ب�سكل  العربي تربز  الر�سمي  للنظام  ال�سيئة  بداأت ملمح احلالة  العراق  منذ احتلل 
اي�سا  ومتثلت  ال�سهيوين،  العدو  مع  للتطبيع  يهرولون  عرب  بحكام  متثلت  واأو�سح،  اكرب 
من جهة ثانية باأحزاب وانظمة عميلة للنظام الإيراين، حتى بات الوطن العربي بني فكي 
هي  التطبيع  ف�سول  اآخر  الأمريكي.  الكرب  ال�سيطان  وبرعايه  �سفوية  ال�سهيوـ  الكما�سة 
الأدلة التي تناقلتها و�سائل العلم خلل زيارة وزير احلرب ال�سهيوين بيني غانت�س اىل 
املغرب، وما رافقها من توقيع اتفاقيات اأمنية وع�سكرية ل ميكن و�سفها ال انها وقحة وغري 
الر�سمي،  العار )ا�ستعرا�س احلر�س  ـ  الزيارة  رافقت  التي  الإجراءات  م�سبوقة، عدا عن 
يف  ال�سهيوين  اجلي�س  قتلى  على  ال�سلة  اإقامة  ال�سهاينة،  لل�سباط  الع�سكري  اللبا�س 

حروبه �سد العرب وال�سعب الفل�سطيني(!! 
لي�س املطلوب تف�سري كل ذلك، ولكن ال�سوؤال البرز هو: اأين القوى ال�سيا�سية الوطنية 
واحتادات  العربية  النقابات  هي  اين  العربية؟  ال�ساحة  يف  يجري  مما  العربية  والقومية 
الطلبة العرب من ذلك؟ املفاجاأة املدوية ان هناك ت�سرذمًا موؤ�سفًا يف �سفوف هذه القوى 
والأحزاب!! نرى نزاعات وخلفات داخلية داخل هذه القوى والحزاب تتمثل بتعدد القوى 
النا�سرية وعدم توحدها، وما برز موؤخرا باخللفات العنيفة داخل حزب البعث، واي�سا 

ت�سرذمه اىل اأجنحة متعار�سة فيما بينها.
 الحتادات العمالية العربية الغائبة منذ �سنوات طويلة عن اي دور وطني اأو قومي وا�سح 
مطلق  غياب  هناك  ال�ساب!  امل�ستقبل  جيل  هو  الأكرب  امل�سكلة  ولكن  حقيقية،  م�سكلة  هو 
املتعلم  ال�سباب  جيل  عليها،  املفرو�س  بالدور  القيام  عن  الطلبية  والروابط  للإحتادات 
واملثقف هو الرجاء والأمل للقيام مببادرة الدفاع امل�سروع عن احلا�سر وامل�ستقبل العربي، 

الذي �سيكونوا هم عماده وهم الذين �سيعي�سون يف الفرتة املقبلة، لأنها حياتهم. 
اأعرف ان ال�سعوبات والعوائق كبرية، والأعداء كرث، لكن يا جيل ال�سباب تبقى الآمال 
معلقة عليكم يف م�ستقبل اأمتكم، وهذا ما نتمناه منكم على الأقل يف هذه املرحلة احلرجة 

من تاريخ امتنا العربية.
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�شركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

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

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

اإفتتح يف القاعة الرئي�سية ملعهد 
العامل العربي بباري�س، معر�سًا حتت 
عنوان »يهود ال�سرق« الذي يحتوي 
على ع�سرات الوثائق واملخطوطات 
التاريخية والأزياء للطائفة اليهودية 
العربية يف العديد من الدول العربية.

الزائر للمعر�س يتلم�س بو�سوح 
اأ�سالة اليهود العرب يف اأوطانهم 
العربية قبل احتلل فل�سطني.

املعر�س اإفتتحه ال�سيد جاك لنغ 
رئي�س املعهد و املوؤرخ بنجامني �ستورا

ــلــــة؟ ــيــ ــحــ ــتــ مــــســ أم  مـــــمـــــكـــــنـــــة  الــــــعــــــربــــــيــــــة  الـــــــــــوحـــــــــــدة 

حكمت الناهي: 
ما يجري في العراق عملية تدمر لكل القيم

مىت نكّرم 
المبدع في 

حياته؟



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

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

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(
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الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــارك فـــــــــــــــــــرط الــــــــــــصــــــــــــوتــــــــــــيــــــــــــة.. تــــــــــغــــــــــر الــــــلــــــعــــــبــــــة 
والـــــــــــــــــالعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــن وشــــــــــــــــكــــــــــــــــل الـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــام الــــــــــعــــــــــالــــــــــمــــــــــي

الــــــــــخــــــــــطــــــــــط واالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف االمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة 
فــــــــــي اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف الــــــــــــعــــــــــــراق واحـــــــتـــــــاللـــــــه
العراق فــي  الديمقراطية  مهزلة 
الـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــالذات اآلمــــــــــــــــنــــــــــــــــة ومـــــــســـــــتـــــــنـــــــقـــــــع نـــــظـــــام الـــــمـــــاللـــــي وحـــــقـــــد الــــمــــوالــــي

الــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــاد االقــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــادي

الــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــصـــــــــــــنـــــــــــــاعـــــــــــــيـــــــــــــة الــــــــــــــــرابــــــــــــــــعــــــــــــــــة: 
ــــة    ــيــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــــــــــــــفــــــــــــــرص والــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــات الــ

أثــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــدو وقــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــرق عــــــــلــــــــى 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارة وطـــــــــــــريـــــــــــــق الــــــــــــحــــــــــج فـــــــــــــي بـــــــــــــــــالد الـــــــــشـــــــــام

التقرير من أجل مصالحة الذاكرة بن فرنسا والجزائر
المؤرخ بنجامن ستورا لـ »كل العرب«: 



بني م�ساعي فك الرتباط الأمريكي بال�سرق 
ــط، ومــفــاو�ــســات تــر�ــســيــخ ال�ــســتــقــرار  ــسـ الأو�ـ
الت�سلح  �سباق  جمــددا  يت�سارع  ال�سرتاتيجي، 
اأن  اأو ما ميكن  ال�سوتية،  املعارك فرط  ليطلق 
نطلق عليه ع�سر النه�سة فرط ال�سوتية. ومع 
اإطلقها   2021 نوفمرب   19 يف  رو�سيا  اإعــلن 
يف  القوى  ميزان  اإطلقه  غرّي  الذي  ال�ساروخ 
وبني  بينها  متواتر  تن�سيق  يف  العاملي،  املحيط 
فرط  �ساروخا  اأطلقت  التي  ال�سمالية  كوريا 
لّف  التي  وال�سني  الغرب،  خماوف  هز  �سوتيا 
�ساروخها فرط ال�سوتي العامل، جتد الوليات 
تواجهها  جديدة  حتديات  اأمام  نف�سها  املتحدة 
تــاأطــري  ي�ستدعي  ممــا  مــ�ــســاحلــهــا،  وتـــواجـــه 
ملواجهة  القومي،  للأمن  جديدة  ا�سرتاتيجية 

الثالوث الآ�سيوي الذي ينتف�س كمارد جبار. 

اللعبة  تغر  الصوتية..  فرط  المعارك 
والـــالعـــبـــن وشـــكـــل الـــنـــظـــام الــعــالــمــي

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

هذا  عن  ببعيدة  املتحدة  الوليات  ولي�ست 
الأمريكية  الدفاع  وزارة  �سارعت  فقد  ال�سباق، 
اأن  نــوفــمــرب   20 يف  لـــلإعـــلن  )الــبــنــتــاغــون( 
�سركات »رايثيون« و«لوكهيد مارتن« و«نورثروب 
العملقة �ستقوم  الأمريكية  الدفاعية  غرومان« 
يف  املتحدة  الوليات  مل�ساعدة  �سواريخ  بتطوير 
الت�سدي للهجمات فرط ال�سوتية. واأعاد �سباق 
الت�سلح فرط ال�سوتي هذا، املخاوف من حرب 
عاملية جديدة، اأو حرب باردة يف وجهها اجلديد 
اأ�سد �سرا�سة من ال�سابقة، مع بروز نظام عاملي 
اإىل و�سع قواعد  ي�سعى  اأن اجلميع  يبدو  جديد 
جوزيف  الأمريكي  الرئي�س  بداأها  له،  جديدة 
»ال�ستقرار  اأمام مفاو�سات  الباب  بفتح  بايدن 
اإطارين  يف  ورو�سيا  ال�سني  مع  ال�سرتاتيجي« 

خمتلفني. 
�سرعتها  تفوق  التي  الأ�سلحة  اإىل  وينظر 
اأنها  على  ال�سوتية(  )فــرط  ال�سوت  �سرعة 
عامل تغيري حمتمل يف اللعبة اجليوا�سرتاتيجية 
ب�سرعة  تطري  اأن  ميكن  حيث  ــردع،  ال ومفهوم 
�سرعة  اأ�سعاف  خم�سة  اأو  ــاخ،  م  5 عــن  تزيد 
لتكون  عـــام  ب�سكل  م�سممة  وهـــي  الــ�ــســوت، 
قادرة على املناورة ب�سكل كبري اأثناء الطريان. 
مزودة  غري  الواقع  يف  النــزلق  اأج�سام  وتكون 
النهائية  ال�سرعة  اإىل  ت�سل  لكنها  مبحركات، 
ــوة الــ�ــســاروخ. ومبــجــرد الــو�ــســول اإىل  حتــت ق
الأج�سام  تنزلق  املنا�سبني،  والرتفاع  ال�سرعة 
املنف�سلة عن معززات ال�سواريخ اخلا�سة بها 

التي  ال�سواريخ  غرار  على  هدف،  نحو  وتناور 
تفوق �سرعتها �سرعة ال�سوت.

ال�ستقرار  ق�سية  الــتــطــورات  تلك  وت�سع 
ــقــوى، حيث  ال�ــســرتاتــيــجــي يف كــفــة مــيــزان ال
اأكدت املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية ماريا 
هناك  اأن  ــاري،  اجلـ نوفمرب   20 يف  زاخــاروفــا 
العديد من ال�سعوبات يف العلقات بني الوليات 
حول  املفاو�سات  عملية  لكن  ورو�سيا،  املتحدة 
ق�سية ال�ستقرار ال�سرتاتيجي م�ستمرة وهناك 
بعدما  الإعـــلن  ذلــك  وجــاء  اإيجابية.  جوانب 
اأن  يجب  جديدة  خماطر  من  مو�سكو  حــذرت 
الأمريكية،  الطائرات  حاملت  لها  تتح�سب 
الفرط  ت�سريكون  �ــســاروخ  رو�سيا  اختبار  بعد 
�سوتي واملجنح الذي ي�ستحيل اعرتا�سه، والذي 
اأطلق من فرقاطة اأمريال غور�سكوف يف البحر 
حاملت  جمموعات  اأن  ذلك  ويعني  البي�س. 
لديها، منذ  بات  ال�ساربة  الأمريكية  الطائرات 
هذه اللحظة، م�ساكل خطرية للغاية، فهي غري 
قادرة حاليا على اعرتا�س »ت�سريكون« الرو�سي. 
اإ�سافة اإىل ذلك اإعلن رو�سيا اختبارها ل�سلح 
م�ساد للأقمار ال�سناعية، ترك م�سوؤويل نا�سا 

يف حومة بحث تداعيات ذلك والرد عليه.
الأ�سلحة  اإعلنات  وال�سني  رو�سيا  واردفت 
ا�سرتاتيجية  قــاذفــات  بقيام  ال�سوتية،  فــرط 
رو�سية و�سينية يف 19 نوفمرب بدوريات م�سرتكة 
م�سرية  ال�سرقي،  وال�سني  اليابان  بحري  فوق 
بني  العلقات  تنمية  هو  منها  الهدف  اأن  اإىل 
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امل�سلحة،  قواتهما  بني  التفاعل  وزيادة  البلدين 
اجلوية  املجموعات  اأن  الإعــلن  توفرا  اأن  دون 
طراز  من  ا�سرتاتيجيتني  قاذفتني  من  مكونة 
اجلــويــة  لــلــقــوات  تــابــعــتــني  اإ�ــــس«  اإم  »تو95- 
اإ�سرتاتيجيتني  وقاذفتني  الرو�سية،  الف�سائية 
اجلو  ل�سلح  تابعتني  كيه«  »�سياآن6-  طراز  من 

جلي�س التحرير ال�سعبي ال�سيني.
ــطــورات  ــت ال تــلــك  اإىل  وا�ــســنــطــن  نــظــرت 
بالعلقة  النظر  ــادة  اإعـ اإىل  دفعها  مــا  بقلق، 
الأمن  اأكد م�ساعد  اأن  يلبث  ثم مل  ال�سني،  مع 
القومي الأمريكي جيك �سوليفان عن اتفاق بني 
وال�سيني  بايدن  جوزيف  الأمريكي  الرئي�سني 
احلديث  جــرى  اأن  ي�سبق  مل  بينغ،  جــني  �سي 
كيفية  يف  »ينظران  الزعيمني  اأن  وتبني  عنه، 
ال�سرتاتيجي«.  ال�ستقرار  م�سائل  مناق�سة  بدء 
وتــعــتــرب الـــوليـــات املــتــحــدة يف نــظــر اخلـــرباء 
نظريتها  عن  كبري  حد  اإىل  متخلفة  واملراقبني 
تفوق  تكنولوجيا  تطوير  يف  وال�سني  رو�سيا 
بالفعل  رو�سيا  ن�سرت  وقــد  الــ�ــســوت،  �سرعة 
العمليات.  يف  ال�سوت  �سرعة  تفوق  �سلحني 
اأكد م�سدر  ت�سريكون،  اإىل �ساروخ  فبالإ�سافة 
اأن  الرو�سي،  الع�سكري  ال�سناعي  املجمع  يف 
منظومة »اإ�س550-« الرو�سية اجلديدة امل�سادة 
للطائرات قادرة على اإ�سقاط املركبة الف�سائية 
الع�سكرية الأمريكية »اإك�س37-«. يف حني يتوقع 
اأن ي�ستعد اجلي�س الأمريكي لإطلق »اأول �سلح 
يف  مــا  وقــت  يف  للمعركة«  جاهز  �سوتي  فــرط 
البحرية  اأن حتذو  ويتوقع   ،2023 اأو   2022 عام 
مدير  بو�سي  جليليان  وفقا  حــذوه  الأمريكية 
يف  ال�سوت  لفرط  امل�سرتك  النتقايل  املكتب 

البنتاغون.
الأمــريــكــي  الــرو�ــســي  التناف�س  هــذا  و�ــســط 
الــ�ــســيــنــي، تــ�ــســاعــدت خمــــاوف مـــن كــوريــا 
تطوير  عن  يانغ  بيونغ  اعلنت  بعدما  ال�سمالية، 
مبثابة  املراقبون  اعتربه  �سوتي  فرط  �ساروخ 
اخلليج  ملنطقة  خــطــرية  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  هـــزة 
التقنية  ــذه  هـ ملــا متــثــلــه  الأو�ـــســـط،  ــرق  ــس ــ� وال
ــات لــكــل ما  الــ�ــســاروخــيــة الــفــائــقــة مــن حتــدي
معروفة  م�سادات  مــن  الغربية  الرت�سانة  يف 
كوريا  اأن  املــخــاوف  هــذه  ومـــربر  لل�سواريخ. 
بتقنيات  اإيــــران  زودت  اأن  �سبق  ال�سمالية 
مكونات  من  مهم  وعــدد  البال�ستية  ال�سواريخ 
بني  التعاون  طبيعة  واأن  النووي،  ال�سلح  تقنية 
تقنية  توفري  اأمام  وا�سعا  الباب  تفتح  النظامني 

ال�سواريخ فرط ال�سوتية لإيران.
ــي  ــ الأوروب ذلـــك، وجــد الحتـــاد  يف خ�سم 
والناتو اأنف�سهم يف قلب عا�سفة جديدة. فبعدما 
ــدوا الرئي�س  ــوؤي ي اأنــهــم لــن  ــون  ــيـ اأعــلــن الأوروبـ

انتخابات  اأي  يف  بــوتــني  فــلدميــري  الــرو�ــســي 
على حدود  قوات  بن�سر  الناتو  وقام  م�ستقبلية، 
رو�سيا - اأوكرانيا، حذرت �سحيفة »وول �سرتيت 
يقهر«،  ل  قــوي  بلد  »رو�سيا  اأن  مــن  جــورنــال« 
يــاأخــذوا  اأن  واأوروبــــا  الأمريكيني  على  ويجب 
بعد  يــوجــد  وقــالــت »مل  ــه.  ب كــاأمــر م�سلم  هــذا 
الوليات  النوع، ويجب على  �سيا�سيون من هذا 
الأخذ  الأوروبي العتياد على  املتحدة والحتاد 
واإل  احلقيقي،  القائد  هــذا  راأي  احل�سبان  يف 

ف�سي�سابون بخيبة اأمل كبرية«. 
وكــانــت اخلــارجــيــة الــرو�ــســيــة اأملــحــت اإىل 
»موقف الغرب الأخرق بني عدو ماألوف والعدو 
اأثــار  الــذي  بوتني  خطاب  اإىل  م�سرية  الأول«، 
ال�سرقية  »اأوروبــا  تناول  والذي  الغرب،  حفيظة 
واإجراءات تو�سيع البنية التحتية حللف الناتو«، 
اإجــراءات ع�سكرية جوابية،  رو�سيا  تتخذ  حيث 
وهو  مــعــروف«،  »تــوتــر  باإن�ساء  ي�سمى  مــا  على 
دعت  الأ�سا�س،  هذا  وعلى  لل�ستقرار.  مفتاح 
مو�سكو اإىل »اإعداد اتفاقيات طويلة الأمد حول 

ميزان القوى يف هذا اجلزء من العامل.
هذه البنية الت�سليحية املزعزعة لل�ستقرار 
ا�سرتاتيجية  ال�سرتاتيجي، كانت حمط خطط 
 27 يف  عنها  اأعــلــن  الأمريكية  الــدفــاع  ــوزارة  لـ
فــربايــر املــا�ــســي، حــيــث و�ــســع املــ�ــســوؤولــون يف 
يف  �سوتية«،  فــرط  »ا�سرتاتيجية  البنتاغون 
ال�سني  مناف�سة  الأمريكي  اجلي�س  يحاول  حني 
ونقل  ون�سرها.  التقنية  هــذه  لتطوير  ورو�سيا 
املدير  وايت  مايك  عن  البنتاغون  ن�سره  تقرير 
يف  ال�سوتية  فــرط  التقنيات  لق�سم  الرئي�س 
والهند�سة،  للبحوث  الدفاع  وزارة  وكيل  مكتب 
على  تنفيذها  ميتد  ثلثية  ا�سرتاتيجية  طــرح 

اأربع مراحل، حدد وايت اأهدافها بـ: 
�سرعة  وفائقة  م�ستدامة  �سواريخ  تطوير  ـ 
ل�ستهداف  تقليدية  بطريقة  وم�سّلحة  ال�سوت 

ــول الــ�ــســواحــل واملــ�ــســاحــات  ــداء عــلــى طـ ــ ــ الأع
الداخلية والبحرية. 

ـ تطوير نظام دفاعي متعدد الطبقات �سد 
تقنيات الأعداء فرط ال�سوتية. 

لإعادة  وقابلة  �سوتية  فرط  اأنظمة  تطوير  ـ 
من  متنوعة  جمــمــوعــة  لتحقيق  ال�ــســتــخــدام 

الأهداف، منها الو�سول اإىل الف�ساء.
لتاأمني  الزمني  اجلـــدول  ــت  واي اأعــلــن  وقــد 
الأمــريكــي،  للجي�س  ال�سوتية  فــرط  التقنيات 
اإىل  الهجومية  الــقــدرات  هــذه  »�سُن�سّلم  قائل 
اجلي�س يف بداية اأو منت�سف ع�سرينيات القرن 
فرط  الدفاعية  والقدرات  والع�سرين،  احلادي 
ال�سوتية املتطورة، اأي املحطة الأوىل ثم مرحلة 
ع�سرينيات  اأواخـــر  اأو  منت�سف  يف  الت�سغيل، 
مــا يخ�س  والــعــ�ــســريــن. يف  الــقــرن احلــــادي 
الأنظمة القابلة لإعادة ال�ستخدام، نطمح اإىل 
منت�سف  اأو  بداية  يف  البتكارات  هــذه  ت�سليم 

ثلثينيات القرن احلادي والع�سرين«.
نحتاج  رمبــا  ال�ساخن،  امل�سهد  هــذا  اأمـــام 
الرتباط  فك  حول  ال�سئلة  �سياغة  اإعــادة  اإىل 
وا�سنطن  واإعــادة  الأو�سط،  بال�سرق  الأمريكي 
ر�سم مناطق النفوذ ال�سرتاتيجية، رغم اإعلن 
بلده  اأن  اأو�سنت  لويد  الأمريكي  الدفاع  وزيــر 
�ستبقى ملتزمة بعلقاتها مع احللفاء يف ال�سرق 
اإىل  متزايد  ب�سكل  اهتمامها  وحتويل  الأو�سط 
مواجهة ال�سني، دون اأن ي�سري ولو بكلمة اإىل اأن 
اخلطر الأكرب لل�سرق الأو�سط ياأتي من اإيران. 
دول  اجتهت  بعدما  التطمني  ذلــك  جــاء  ورمبــا 
املنطقة �سرقا يف بناء �سواتر حمايتها، وال�سوؤال 
فرط  املعارك  �ساحات  �ستكون  اأين  هنا،  الأهم 

ال�سوتية؟ 
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السياسة

من  الرغم  على  بعيد،  اجل  اىل  ال�سرتاتيجية 
العراق  باأنها �ستجعل من  الدعاءات المريكية 
عقدين  ان  توؤكد  احلقيقة  ولكن  م�ستقرا،  بلدا 
خلقة  فو�سى  اىل  الــعــراق  خ�سع  الزمن  من 
تندفع  مل   المريكية  ال�سيا�سة  وان  امريكية، 
باإجتاه بناء وتر�سيخ منوذج الدولة يف العراق بل 
�ساهمت يف غر�س مفهوم »الدولة الفا�سلة« على 
ان  بعد  والعرقي،  والطائفي  املذهبي  ال�سا�س 
ق�ست يف احتللها على الدولة الوطنية القوية 
القادرة على اأن تكون عامل ايجابيا يف معادلة 

وال�ستقرار  المــن  وحتقيق  القليمي  الــتــوازن 
ــوؤرة  ــن حتــولــه اىل بـ لــلــعــراق املـــوحـــد، بـــدل م
وعنف   واف�ساد  وف�ساد  اأزمات  ودولة  ا�سطراب 

وارهاب م�ست�سري.
تــبــواأ الـــعـــراق يف حــكــمــه الــوطــنــي مــوقــعــًا 
جعله  العربية،  املنطقة  يف  متميزا  جيو�سيا�سيا 
وال�سهيونية  المريكية  الــقــوى  اطــمــاع  حمــط 
خلل  الــعــراق  ــرثوات  بـ ال�سفوية  واليــرانــيــة 
ثلثة عقود ونيف من �سراع ا�سرتاتيجي دويل 
من  احــتــيــاط  لأكـــرب  امــتــلكــه  بحكم  واقليمي 
احلياة  ع�سب  ي�سكلن  اللذان  والغاز  النفط 
لهذا  وتقدمها.  الغربية  للمجتمعات  ال�سناعية 
لتهيئة  المريكي  والتخطيط  التفكري  اجته  كله 
التي تعطي مربرات  والبيئة القليمية  الظروف 
المــد  امــريــكــي طــويــل  لــوجــود ع�سكري  قــويــة 
املــربرات  وافتعال  العربي،  اخلليج  منطقة  يف 
النفط  منابع  احتلل  بق�سد  ال�سريع  للتدخل 
العربي وحماية امن الكيان ال�سهيوين باإعتباره 
ل�ستمرار  و�سامنة  متقدمة  ا�ستعمارية  قاعدة 
ا�سعاف و�سل قدرات الوطن العربي وال�سيطرة 

على ثرواته ومقدراته.
العــداد  اأن  املوؤ�سرات  من  العديد  وتظهر 
ــعــراق كــان قــد اعــد له  ــلل ال لإ�ــســعــاف واحــت
وزيــر  ــلرك(  كـ )رامــــزي  يــذكــر  حيث  م�سبقا 
اأن خطة احلــرب  ال�ــســبــق،  المــريــكــي  الــعــدل 
ال�سوفيتي،  الحتاد  �سد  و�سعت  التي   )1002(
نقحت عام 1989واعيد ت�سميتها بخطة احلرب 
العدو  اعترب  الــذي  العراق  �سد   )1002/90(
ذرائــع  حتــت  المريكية  للم�سالح  واحــد  رقــم 
واهية وكاذبة وارتكزت ال�سرتاتيجية المريكية 
عدد  على  العراق  وتدمري  وا�ستهداف  لحتواء 

من الآليات املختلفة كان من اأهمها ما يلي:
املتحدة:  لـــلأمم  المــريــكــي  -1التوظيف 
اأبرزت وقائع احلياة الدولية بعد دخول العراق 
الأ�سا�سي  المريكي  الــدور   1990 عام  للكويت 
وقد  الدولية.  ال�سيا�سية  احلياة  يف  واملهيمن 
املحلية  الــقــوى  كــافــة  تهمي�س  ــك  ذل عــن  جنــم 
منها واجلوهرية مبا يف ذلك القوى التي ت�سكل 
كل  كان  بحيث  العاملية،  الراأ�سمالية  اأطرافا يف 
�سيء يبدو وكاأن امريكا متلك تفوي�سا من دول 

الــــــــخــــــــطــــــــط واالهـــــــــــــــــــــــــــــداف االمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة 
ــــه ــــاللـ ــتـ ــ فـــــــي اســــــتــــــهــــــداف الــــــــعــــــــراق واحـ

السياسة

د. خليل مراد

ال�سيا�سي  المــريــكــي   ال�ــســتــهــداف  �سكل 
منذ  للعراق  والمني  والقت�سادي  والع�سكري 
واحتلله  الع�سرين،  القرن  من  الثامن  العقد 
و�سيبقى  للنظر  ملفته  ظاهرة   2003 العام  يف 
والبحث  واملناق�سة  للتحليل  مفتوحا  ميدانا 
الأهـــداف  ان  حيث  مقبلة،  عــديــدة  ل�سنوات 
وراء  من  وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  والغايات 
الحتواء ومن ثم ال�ستهداف المريكي للعراق 
يف حروب متعددة ل تزال غام�سة وغري معلنة 
ب�سكل وا�سح �سواء من قبل الدارات المريكية 
الذين  والدار�سني  الباحثني  من   اأو  املتعاقبة، 
هـــذا احلــدث  وتقييم  ــة  ــس درا� ــنــاول  ت ــوا  ــاول ح
ــخــي اخلـــطـــري، ولــكــن مــعــظــم اأولــئــك  ــاري ــت ال
على  عــام  ب�سكل  اتفقوا  والدار�سني  الباحثني 
احتلله  و  العراق  على  المريكية  احلــروب  اأن 
كامل  تنفيذ  عن  عبارة  كانت   ،2003 العام  يف 
العداد  جرى  امريكية  ا�سرتاتيجية  ملخرجات 
تق�سم  اأو  تفكيك  ا�ستهدفت  طويل،  بوقت  لها 
تدمري  خلل  من  وجغرافيا،  جمتمعيا  العراق 
قـــدراتـــه القــتــ�ــســاديــة والــعــ�ــســكــريــة ومتــزيــق 
املحا�س�سة  نظم  وتر�سيخ  الجتماعي  ن�سيجه 
واملجتمعية  احلكومية  موؤ�س�ساته  يف  الطائفية 
هذه  ت�ستمر  ان  م�ستبعدا  ولي�س  واملناطقية، 
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اإلفناء.. 

رئيس تحرير جريدة اإلنشاء ـ طرابلس لبنان

اأحد زعماء  1984، وهو  يف ت�سريح ل�سمعون برييز، عام 
من  العربية  العوا�سم  جميع  »اإن  يقول:  الإ�سرائيلية  النخبة 
ان  ن�ستطيع  واننا  ا�سرائيل،  يد  بغداد رهينة يف  الرباط اىل 

ندمر املنطقة العربية عدة مرات متتالية«.
كان ذلك مبنيًا على التلميح بال�سلح النووي يف حني مل 
تكن الدول العربية متلك جمرد التلميح برغبتها يف امتلك 

مثل هذا ال�سلح.
يف  منها  �سبق  مــا  اليــحــائــيــة،  املـــحـــاولت  هـــذه  كــل  اإن 
من  بعد  فيما  برييز  ت�سريح  حلق  ومــا  ــان،  داي ت�سريحات 
اإىل  العرب  دفــع  اإىل  با�ستمرار  تهدف  �سهيونية،  قــيــادات 

التوجه اإىل طاولة املفاو�سات..!؟
األي�س هذا ما يح�سل اليوم على م�سار الوطن العربي؟

ــرز الــبــاحــثــني يف  ــ ــاي فــيــلــدمــان، وهـــو مـــن اأبـ ــس ــقــول � ي
النظام  امتلك  »ان  الإ�سرائيلية:  النووية  الإ�سرتاتيجية 
بد  ل  املنطقة،  يف  ال�سراع  اأطـــراف  اأحــد  قبل  من  الــنــووي 
لأنه  ال�سلم،  فر�س  على  القدرة  الطرف  هذا  ملثل  يوفر  اأن 
ــدام على �سن حــرب، ويجعله  الإق الآخــر عن  يــردع الطرف 
ل  انه  اإىل  النهاية  ي�سل يف  واأيــن  النظر يف ح�ساباته،  يعيد 
بد الت�سليم بوجود و�سروط الطرف الآخر، باعتباره اجلانب 

الأقوى يف اإطار �سراع الإرادات«.
ال�سعي  ثم  الإخ�ساع،  ثم  الإبــتــزاز،  �سيا�سة  حققت  لقد 
العربي،  الوطن  م�ساحة  على  املن�سودة  �سالتها  للإفناء.. 

وبداأنا ن�سهد جتلياتها..
اأمتني  لوجود  مكان  ل  اأن  اإىل  ي�سري  التاريخ  ولكن منطق 

يف املنطقة!؟

أ. مايز األدهمي

من زاويتي

    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

اإن  �سريك.  دون  املعمورة  �سوؤون  اإدارة  لها احلق وحدها يف  يعطي  كافة  العامل 
1990 وحلد الآن هو الغياب الكامل لدور للأمم  ما يثري النتباه حقا منذ عام 
املتحدة كقوى موؤثرة يف ال�ساحة العاملية يف حالة اأطلق عليها يف عقد الت�سعينات 
املعايري  يف  وكبريا  وا�سحا  حتول  �سهد  اذ  اجلديد،  الــدويل  بالنظام  �سمي  ما 
والقيم الأخلقية اإيل كانت متبعة يف الفرتة التي اأعقبت احلرب العاملية الثانية.
-2 احل�سار القت�سادي: بتحري�س، وبدفع و�سغط من ادارة بو�س الب ثم 
بو�س البن �سارع جمل�س المن اىل ا�سدار )12( قرارا يرمي اىل فر�س عقوبات 
اقت�سادية خانقة على العراق ا�ستمرت ثلثة ع�سر عامًا عانى منها البلد ب�سدة، 

وا�ستهدفت بالأ�سا�س تدمري قدرات العراقيني على ال�سمود.
-3 ا�ستثمرت اللجان التي �سكلها جمل�س المن الدويل مثل اللجنة اخلا�سة 
ا�ستثمار  جلنة المم  ثم   العراقية  ارباك احلكومة  العراق اىل  للتج�س�س على 
التي  العراقية  ال�سامل  املتحدة للمراقبة والتفتي�س والتحقق من ا�سلحة الدمار 
1999 اثرها على افراع  17  دي�سمرب  كان جمل�س المن الدويل قد �سكلها، يف 
تعر�سه اىل عدوان خارجي مل  واملقاومة يف حالة  ال�سمود  و�سائل  العراق من 
خلل  لها  تعر�س  التي  اخلطرية  النتهاكات  من  البلد  حماية  على  قادرا  يكن 

العوام اللحقة.
الهجوم  اثناء  الــعــراق  امريكا  ا�ستهدفت  اذ  اجلــوي:  احلظر  مناطق   4-
الن�سيج  تدمري  اىل  ادى  �سامل  ح�سار  من  تله  وما   ،1991 الثاين  كانون  يف 
على  حظر  مناطق  بفر�س  للعراقيني  املجتمعي  التعاي�س  و�سرب  الجتماعي 
الطريان العراقي ب�سيغة توحي اىل ان الدولة العراقية جمزاأة اىل جزء �سيعي 
يف اجلنوب و�سني يف الو�سط وكردي يف ال�سمال احلفاظ على احلد الدنى من 
التفاعل اليجابي بني الفراد واجلماعات العرقية واملذهبية وت�سعيد مظاهر 

الحباط والقلق والياأ�س يف املجتمع العراقي بهدف ا�سعافه. 
-5 ا�سرتاتيجية احلرب العلمية الأمريكية �سد العراق التي ا�ستندت على 
اأدوات ال�سيا�سة من دبلوما�سية واقت�سادية وع�سكرية ودعاية يف �سن حرب �ساملة 
على جميع اجلهات لتحقيق اهداف ال�سيا�سية الأمريكية القت�سادية والع�سكرية 
منها، وقد ارتكزت على �سيا�سة حمددة الأهداف ومعلومات ا�ستخبارية �ساملة 
راأًيا  لت�سكيل  والت�سليل  والتعتيم  واخلداع  وال�سرية  بالعلنية  وات�سمت  وموثقة، 

عاًما عربًيا واإ�سلميا وعاملًيا مدعًما للم�سالح الأمريكية.
احلــرب،  منهج  اتــبــاع  على  الأمريكية  الإدارة  ا�سرتاتيجية  ارتــكــزت   6-
اأهم  متثلت  العربي  اخلليج  منطقة  يف  بكثافة  الع�سكرية  القوات  وا�ستقدام 
عنا�سرها ل�ستنزاف وتدمري العراق بعد حرب اخلليج الثانية و تو�سيع مناطق 
احلظر اجلوي لفر�س احل�سار على العراق والعداد لتق�سيم وجتزاأة العراق ثم 
عملية غزوه التي بداأت يف 20 اذار وانتهت مع  احتلل العراق ع�سكريا وحلني 
غري  فريد  �سكل  عن  كلها  عربت    ،2011 عام  نهاية  يف  قواته  ان�سحاب  اعلن 
متكافئ من ا�سكال ال�سراع الدويل امل�سلح، ا�ستهدفت اأمريكا من خللها اإعادة 
بناء الذاكرة ال�سيا�سية لل�سعب العراقي واإعادة �سياغة ن�سيجه الجتماعي  مبا 
ي�سمح بتبديد الروؤى وال�سور والأفكار والثوابت القومية والوطنية التي تر�سخت 
املوؤ�س�سة  بال�سروع بحل  الوطني، وذلك  العراقي خلل مدة احلكم  املجتمع  يف 
الع�سكرية العراقية التي اعتقدوا اأنها قد تكون العقبة الرئي�سية بوجه املخطط 
وفاة  عنه  جنم  الوطنية،  الذاكرة  وحمو  العراقي  املجتمع  تدمري  ثم  الأمريكي 
اأكرث من 1.3 مليون مدين عراقي وتدهور البنى التحتية الجتماعية من �سمنها 
من  املليني  وهجرة  ال�سحي  ال�سرف  و�سبكات  ال�ساحلة  واملياه  الكهرباء 

العراقيني اىل الدول العربية والوربية.
القيم  من  فراغ  يف  تعي�س  للعراق  احتللها  ب�سبب  امريكا  ان  نقول  واخريا 
وان  العامل،  يف  ان�ساين  كنموذج  مكانتها  وفقدان  الخلقية  واملعايري  الروحية 

نيتها تتجه لتق�سيم العراق لكنها ف�سلت!!
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�سهد  ــي،  ــسـ ــا�ـ املـ الأول  ــريــن  ــس ــ� ت  10 يف 
وهي  اأخــرى،  برملانية  انتخابات  مهزلة  العراق 
د�ستوره  وفر�س  العراق  احتلل  منذ  اخلام�سة 
من  الرغم  وعلى   .2005 لعام  امللغوم  الهجني 
حتققه  اأن  ميكن  ما  حــول  التوقعات  حمــدوديــة 
الذين  من  قلة  هناك  ان  ال  النتخابات،  هــذه 
يعتقدون خطاأ اأنها و�سيلة مهمة اإىل التغيري من 
خلل الو�سائل ال�سلمية، ويرى هوؤلء انه مبجرد 
فر�سة  لديه  �ستكون  اجلديد،  الربملان  انتخاب 
العتقاد  هذا  ا�سحاب  وتنا�سى  للتغيري،  مهمة 
الكارثي ان الدميقراطية ل ميكن ان تتحقق يف 
بلد كالعراق مكبل باأنواع الحتلل ويهيمن عليه 
عملئه وان م�سري ما تفرزه هذه النتخابات هو 
ذاته الذي خرجت به �سابقاتها و�ست�سهد عملية 
طويلة الأمد ت�ستغرق اأ�سهرًا لتقا�سم الغنائم بني 
العملء والذيول، فالنتائج النهائية �ستكون ابعد 
ما تكون بكثري مما يطالب به النا�س ويحتاجون 

اإليه.
ال�سرفاء  العراقيني  غالبية  توقع  كما  ف�سلت 
م�سرحية النتخابات البائ�سة التي جرت يف ذات 
البيئة التي ت�سودها الفو�سى غري اخللقة وعدم 
والقادة  ال�سيا�سية  الأحــزاب  يف  اجلماهري  ثقة 
ب�سكل  البلد  يف  النتخابية  والعملية  واحلكومة 
�سيئًا  تاأكيدا  الأخــرية  النتخابات  قدمت  عــام، 
ومفو�سية  انتخابي  قانون  حكمها  التي  اآخـــرًا، 
الأحــــزاب  مــ�ــســالــح  بــهــمــا  ف�سلت  انــتــخــابــيــة  
بدًل  واهله  العراق  ونخرت  عاثت  التي  الفا�سدة 
من ال�سعب، بعملية احتيالية وزاد من تقوي�سها 
متدنية مل  اىل حدود  الت�سويت  ن�سبة  انخفا�س 

تتجاوز حاجز 10 باملئة. 

السياسة

من  املعلنة  والكذوبة  الدعائي  الهدف  كان 
موعدها  قبل  اجــريــت  التي  النــتــخــابــات،  هــذه 
كانت  انها   ،2022 عــام  يف  كــان  ــذي  ال الأ�سلي 
املطالب  الــعــراقــي  ال�سعب  ملطالب  ا�ستجابة 
وحت�سني  وبـــالإ�ـــســـلحـــات  ــوطــن  ــال ب بــحــقــوقــه 
اخلارجي،  التاأثري  واإنهاء  والوظائف  اخلدمات 
وكان اأمله اي�سا ك�سر اجلمود بني الفئة ال�سيا�سية 
التي مكنها الحتلل من الهيمنة على احلكم يف 

العراق بعد احتلله يف ني�سان 2003.
النتائج  يف غ�سون ذلك، وابتداًء من اعلن 
املتطرفة  امللي�سيات  افعال  ردود  كانت  الولية، 
مقاعدها  خــ�ــســرت  الــتــي  امل�سلحة  واجلـــهـــات 
التقليدية وبداأت متار�س ادوارا احتجاجية كانت 
الراف�سة  ال�سعبية  القوى  من  لغريها  ت�سمح  ل 
القيام  الفا�سلة  ال�سيا�سية  وعمليته  للحتلل 
باأب�سع  والــقــتــل  بالعنف  تواجهها  وكــانــت  بها 
ا�سكاله بالتن�سيق مع قوات الأمن التي ت�ستهدف 
املتظاهرين ال�سلميني مما ادى اإىل مقتل املئات 
قــيــادات  اغــتــيــال  اأو  وخــطــف  الآلف،  واإ�ــســابــة 
القمعية  ال�ساليب  من  وغــريه  هــذا  كل  مدنية، 
الوح�سية عمق من ظاهرة عدم ثقة اجلمهور يف 
اإمكانية  وا�ستحالة  واحلكومة  ال�سيا�سية  الطبقة 

التغيري.
اخلوف من اخلسارة

ــول لإيــــــران يف  ــ ــقــوط اأحــــــزاب ذيـ ــس ــان � ــ ك
النتخابات الأخرية فاجعة لها وكان متوقعا جدا 
وهذا ما و�سعها يف ماأزق �سيا�سي �سيدفعها اىل 
ا�ستخدام اجلانب الذي جتيده من ا�ساليب القتل 
والرتهيب والبتزاز وخلق وافتعال الزمات، لي�س 

فقط لنهم ل يقبلون باخل�سارة وما يرتتب عليها 
من خ�سائر بامل�سالح املادية والعتبارية ناهيك 
عن نبذ ال�سعب لهم، بل لنهم يعلمون جيدا ان 
ابتعادهم عن املنا�سب �سيفقدهم تلك امل�سالح 
والمتيازات، والهم منها رفع احل�سانة عنهم، 
المر الذي �سيعر�سهم للملحقة القانونية فيما 
وبــداأت  الق�سائية،  املنظومة  �سمائر  �سحت  لو 
املجرمني  مــن  الــزمــر  لــهــذه  احلــ�ــســاب  مرحلة 
وال�سلب،  والنهب  وال�سرقات  بالقتل  املتمر�سني 

منذ احتلل العراق وم�ستمرين فيها.
النتخابات  مفو�سية  فيه  نظرت  وقت  ففي 
عدم  ــرت  واقـ الطعون  يف  عينوها  الــتــي  العليا 
مواقف  اخلــا�ــســرة  الــقــوى  ت�ستغل  م�سروعيتها 
ال�سعب  فــئــات  غالبية  تــتــخــذه  ــذي  الـ الــرفــ�ــس 
فيها  مبــا  ال�سيا�سية  العملية  كــل  مــن  العراقي 
التي  الحتلل  ذيــول  ان  ال  النتخابات  مهازل 
ت�ستغل  ان  حتاول  امتيازاتها  بخ�سارة  ت�سمح  لن 
وامللي�سيات  �سعبي  الـــل  كــاحلــ�ــســد  جيو�سها 
وزارات  بهم  غرقت  الذين  واملوظفني  املجرمة 
الدولة وهم ي�سكلون كل ظاهرة البطالة املقنعة، 
والذين مت تعينهم ل�ستغللهم يف مثل الظروف، 
املنطقة  العت�سام يف  بتنفيذ  كلفوا  الذين  وهم 
املهمة  املوؤ�س�سات  مــن  ــددًا  عـ )ت�سم  الــغــرباء 
كجزء  الأمريكية(  ال�سفارة  بينها  واحل�سا�سة 
منه  يتقا�سون  ــذي  الـ الــوظــيــفــي  ــب  ــواج ال مــن 
يقدموا  ان  بــدون  حــرام،  �سحت  رواتــب جمزية 
اية خدمات لل�سعب، عدا عدد من مئات الآلف 
التي �سجلت على ملكات  الوهمية  ال�سماء  من 
احل�سد الل�سعبي وغريها من موؤ�س�سات الدولة 
وامللي�سيات  الحــزاب  قــادة  جيوب  اىل  وتذهب 

ــــة فــــــــي الـــــــعـــــــراق ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــة الــ ــزلــ ــ ــــهــ مــ
إ.د. عبدالرزاق الدليمي

ــــة فــــــــي الـــــــعـــــــراق ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــة الــ ــزلــ ــ ــــهــ مــ
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    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

التي يدعون انها ا�سلمية؟!.
بنزاهة  وتــزمــر  تطبل  كانت  املجرمة  ــراف  الطـ هــذه  نف�س  ان  الغريب 
بها  اجــريــت  التي  ــواء  الجـ نف�س  وهــي  ال�سابقة،  النتخابات  كــل  و�سفافية 
لنزاهة  موؤيدة )كالعادة(  رافقها من مواقف دولية  وما  النتخابات الخرية، 
و�سفافية الأرقام املعلنة، ال ان هذه الزمر اعلنت عن غ�سبها وتلويحها ب�سرب 
العملية الدميقراطية التي طاملا �سدعوا روؤو�سنا بالدفاع عنها، علما ان جمل�س 
الأمن الدويل اأ�ساد بنزاهة، و�سفافية الأجواء التي �سادت العملية النتخابية، 
مبديا اأ�سفه اإزاء التهديدات التي تطلقها القوى الولئية اخلا�سرة با�ستهداف 
البعثة الأممية يف العراق. كما  اأ�سدر الحتاد الأوروبي موقفًا م�سابهًا ت�سمن 
التاأييد لنتائج النتخابات وال�ستنكار لو�سائل العرتا�س »غري الدميقراطية«، 
ويبدو وا�سحا اأن حماولت القوى اخلا�سرة يف ا�ستخدام ورقة »ال�سلم الأهلي«، 
خا�سرة  لعبة  ل�ساحلهم،  النتخابية  الأرقام  حت�سني  مقابل  الفو�سى  واإ�ساعة 
الو�ساع  هذه  ان  املبكي  امل�سحك  والمــر  اخليبات،  من  مبزيد  عليهم  �سرتد 
العراق فالقوى  انفردت بحكم  التي  الطبيعية تتحكم بها نف�س الطراف  غري 
اأجل  من  ت�سغط  والتي  ال�سيعي،  التن�سيقي  الإطــار  جماعات  هي  اخلا�سرة 
املقبلة،  احلكومة  يف  وال�سلطة  الق�ساء  يد  تطالها  باأل  طماأنة  على  احل�سول 
القوى  بني  وان اخللف  البلد  لرثوات  وا�ستنزاف  قتل  بق�سايا  متهمة  كونها 
اليدوي كما  والفرز  العد  املقاعد وعمليات  لي�س على عدد  والفائزة  اخلا�سرة 
يثار الآن، واإمنا يتلخ�س يف ح�سرها �سمن مغامن وزارية يف احلكومة القادمة 

بغ�س النظر عن اأوزانهم النتخابية.
استمرار منهج قتل وجتويع العراقيني

منذ اعلن نتائج مهزلة النتخابات املرفو�سة من العراقيني ت�ستمر القوى 
امللي�سياوية بجرائمها التي مل تتوقف منذ احتلل العراق وتربز املجازر اجلديدة 
املقدادية  وقرى  مناطق  يف  �سعبنا  ابناء  �سد  القذرة  بدر  مللي�سيات  القدمية  ـ 
وبلدروز، بحجج واهية ما عادت تنطلي على اب�سط مواطن عراقي، وكعادة هذه 
امللي�سيات املجرمة التي ل تعرف غري القتل وال�سلب وانهب والتهجري، ا�ساليب 
لزمــات  ذرائــع  اختلق  حتــاول  والطائفية،  الفئوية  اهدافها  لتحقيق  �سهلة 
ت�ستغلها لتحقيق مكا�سب �سيا�سية ل�سيما بعد خ�سارتها غري امل�سبوقة، كذلك 
هي ت�ستبق الحداث وحتديدا احتمالية الغاء احل�سد الل�سعبي هذه املنظمة 
وهذا  والل�سو�سية،  الرهابية  املهام  لتنفيذ  قياداتها  قبل  من  ت�ستغل  التي 
يهددون  التي  وللقوة  القانونية  للذريعة  امللي�سيات  هذه  ا�سحاب  فقدان  يعني 
بها خ�سومهم ويح�سلون على مغامنهم املادية، مبا فيها تهديد كيان الدولة 
الهزيلة امل�سطنعة، ولهذا كانت داع�س اكرث الو�سائل ا�ستخداما يف مثل هكذا 
ظروف،علما ان القرى التي قتلوا و�سلبوا وهجروا اهاليها لي�س فيها اي تنظيم 
لداع�س اأوغريه وهي مناطق حتت �سيطرة الدولة وحما�سرة من جميع اجلهات 
دخل  اين  فمن  المنية،  والجهزة  اجلي�س  قوات  قبل  من  طويلة  �سنوات  منذ 

تنظيم داع�س واين كان اجلي�س والجهزة المنية؟!.
شعب العراق الغين اجلائع

اعلن يوم الأحد 24 ت�سرين الول، نتائج تقرير برنامج الغذاء العاملي للأمم 
�سمن  ال�سخمة  واإلمكانيات  الهائلة  بالرثوات  املليئ  العراق،  اعترب  املتحدة، 
اأكرث 7 دول يف العامل يواجه �سعبه اجلوع. ذكر تقرير لربنامج الغذاء العاملي 
التابع للأمم املتحدة اأن ثلث �سكان العراق ينام جائعًا، من بني �سبع دول على 
مناطق  �سبع  التقرير،  ر�سمها  التي  اجلوع«  »خارطة  واأظهرت  العامل،  م�ستوى 
املناطق  بني  من  وهي  العراق  بينها  من  الداكن،  الأحمر  باللون  العامل  حول 
ت�سنيف  وجاء  التقرير.  �سمله  الذي  الأخــري  قبل  الت�سنيف  يف  جوعًا  الأ�سد 
العراق، اإىل جانب اليمن وال�سومال ومدغ�سقر وجمهورية الكونغو وجمهورية 

اأفريقيا الو�سطى ورواندا.

دعوة 
لوحدة 

أحرار األمة

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

 رغم اأننا كعرب مل نعد يف واقع الأمر كيانًا واحدًا من املحيط 
وم�سايخ  دوًل  علينا  الغرب  تاآمر  بفعل  اأ�سبحنا  بل  اخلليج،  اىل 
عودة  من  خوفًا  يتوج�سون  الأعــداء  زال  ما  ذلك  ومع  وامــارات، 
الروح اىل هذه الأمة بعد جتزئتها اىل كيانات ويوغلون يف �سربها 

وانهاكها.
ورغم اأننا كيانات م�ستتة اإل اأنهم عند ا�ستهداف اأي من هذه 
اىل  ينظرون  بل  الكيان  هذا  امكانيات  اىل  ينظرون  ل  الكيانات 
امكانيات الأمة بكاملها فيعّدون العدة ل�ستهداف اي كيان وكاأنهم 
العرب كلها، ولذلك يكون فعلهم اكرب بكثري من  امة  ي�ستهدفون 
ردة فعلنا كاأقطار، فيحققون اهدافهم �سدنا دون ان منلك القدرة 
يحكمها  كيانات  يف  م�ستتة  اأمة  بب�ساطة  لأننا  عدوانهم،  رد  على 
ال�سعارات  رغم  ت�ستهدفنا  التي  القوى  مب�ساريع  مرتبطون  حكام 
التي يرفعها هوؤلء احلكام عن املقاومة ووحدة امل�سري واحلفاظ 

على الأمن القومي العربي.
يف  ف�سلنا  املا�سية  عامًا  ال�سبعني  مدى  وعلى  ال�سباب  لهذه 
كذلك  بقينا  واذا  العربية،  امتنا  على  ال�سهيوين  الــعــدوان  رد 
ف�سنف�سل برد الغزو الإيراين الذي جاء مكمًل للعدوان ال�سهيوين 
وي�ستهدف الأمة العربية من املحيط اىل اخلليج، ويتوهم اأي قطر 

عربي يظن نف�سه خارج دائرة ال�ستهداف الإيراين.
امام هذه التحديات اخلطرية التي نواجهها ل ميكن ان نّعول 
الرادة  تتكاتف  ان  من  لبــد  بل  العربي،  الر�سمي  النظام  على 
العدوان  لــرد  اتباعه  الواجب  امل�سار  لتحديد  العربية  ال�سعبية 
اقطارنا  القوى اخلرية يف  كل  من  �سلبة  نواة  بت�سكيل  اليــراين، 
كافة  واتباع  اوىل،  كمرحلة  اليــراين  ال�سر  م�سها  التي  العربية 
الذي ل يقل خطورة عن  لهذا اخلطر  للت�سدي  املمكنة  الو�سائل 
اخلطر ال�سهيوين، ومن هنا ادعو ثوار ت�سرين يف العراق، وثوار 
ت�سرين يف لبنان، واخلريين من ابناء الثورة ال�سورية، واملنا�سلني 
الأحــواز، واملدافعني عن عروبتهم يف  �سد الحتلل اليراين يف 
اليراين  الغزو  ملقاومة  ال�سعبية  العربية  اجلبهة  لت�سكيل  اليمن، 
هذا  ملقاومة  العربية  ال�سعبية  النواة  تكون  حتى  العربية،  للأمة 
من  فهل  الأوان،  فوات  قبل  اجنــازه  من  لبد  اأمر  وهذا  العدوان 

جميب؟؟
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

الــتــغــريات  الــتــاريــخ وحــركــة  يــقــول منطق 
الإجتماعية وال�سيا�سية اأن اية ثورة تزيح �سلطة 
قائمة لإعرتا�سها على نهجها الكلي ال�سامل؛ ل 
بد واأن تنتهج نهجا خمالفا لذلك الذي اأزاحته 
بديل  لتكون  واإنت�سرت  �سده  ال�سعب  وعباأت 
الفكرية  دعائمه  يخالف  ما  يكر�س  عنه  نوعيا 

والقيمية ومرتكزاته الإجتماعية والثقافية.
ح�سل  التي  العامل  بلد  كل  يف  هذا  حدث 
اأو  ال�سعبي  باحلراك  �سواء  ثــوري  تغيري  فيها 

الإنقلب الع�سكري اأو غري ذلك.
غري ان �سيئا من هذا مل يحدث يف التغيري 
الذي طراأ على ال�سلطة يف اإيران ونظام احلكم 
»ثورة  اأ�سا�س  على  اخلميني  جميء  بعد  فيها 
اإقطاعي  اإمرباطوري  �سعبية« للإطاحة بنظام 
ت�سميها  كما  العاملي  الإ�ستكبار  لقوى  حليف 

اأدبيات »الثورة« اجلديدة.
بهلوي  الــ�ــســاه ر�ــســا  نــظــام  اأن  فــفــي حــني 
كانت له �سيا�سة حمددة وا�سحة املعامل حمليا 
للغرب  وا�سحا  حليفا  فكان  وعامليا  واإقليميا 
واحلركات  التطلعات  كل  يعادي  ال�ستعماري 
العربية  الــتــجــارب  وكـــل  الــتــحــرريــة  الــعــربــيــة 
اأ�ساليبه  كــانــت  والــبــنــاء؛  والنه�سة  للتنمية 
للتحرر  اإىل حد كبري وعداوؤه  وا�سحة معروفة 
ال�سهيوين  للكيان  تاأييده  فيما  اي�سا  العربي 

علني وا�سح ل لب�س فيه.
املــليل وما  الإخــتــلف مــع نظام  فما هــو 
ــذي تــغــري يف نــهــج نــظــام احلــكــم الــديــنــي  ــ ال

اجلديد؟ 
النظام  �سيا�سة  ال�سياق  هذا  يف  يهمنا  ما 
عن  فنتجاوز  العربية  البلدان  جتاه  الإيــراين 

�سيا�ساته الداخلية جتاه اأبناء �سعبه.

احلقد القومي على العرب
اإ�ستمرارا  املـــليل  نــظــام  �سيا�سة  ت�سكل 
وا�سحا يف العداء للعرب وتطلعاتهم التحررية 
وتو�سعا  وتعمقا يف احلقد  زيادة يف احلدة  مع 
لتحقيق  امل�ستخدمة  والمكانيات  الأ�ساليب  يف 

الهدف.
ففي حــني اأن تــدخــلت  نــظــام الــ�ــســاه يف 
ــســـاع الــداخــلــيــة لــلــبــلد الــعــربــيــة كانت  الو�ـ
تدخلت  ــت  اأت احليلة؛  قليلة  الأثـــر  حمـــدودة 
العربية  نظام املليل لتخرتق بنية املجتمعات 
الدين  �سعارات  حتــت  الإجتماعي  ون�سيجها 
وال�سعائرية  والتحري�س  املذهبية  والع�سبية 
الفارغة باإ�ستخدام ق�سية فل�سطني واألإ�ستثمار 
فيها نظرا لتخاذل الو�سع العربي وعمق ق�سية 
فل�سطني يف الوجدان ال�سعبي العربي. اإ�ستطاع 
اإ�ستخدام هذا الو�سع  النظام الديني اجلديد 
ال�سلطة  تهرب  جراء  املتاأزم  العربي  النف�سي 
ــرد عــلــى الــعــدوان  الــعــربــيــة مــن مــ�ــســوؤولــيــة الـ
يتحدث  م�ستمر  اإعلمي  بتكثيف  ال�سهيوين؛ 
التي  ال�سعارات  ا�ستغلل  ويجيد  الق�سية  عن 
العربي  للن�سان  العاطفي  الــوجــدان  تدغدع 
يف  و«ال�سلة  لمريكا«  »املــوت  �سعارات  فكان 
القد�س والزحف« وغري ذلك مما اأفاد النظام 
عاطفي  نف�سي  ــرتاق  اإخــ حتقيق  يف  اجلــديــد 
يفتقد  كاد  اأن  بعد  هذا  ملثل  املتعط�س  للعربي 

�سماعه من اأطراف عربية نافذة. 
عــلــى ركيزتني  ــد  الــنــظــام اجلــدي اإ�ــســتــنــد 
الذي جعله  الإخــرتاق  لتحقيق هذا  اأ�سا�سيتني 
مقبول من ال�سارع العربي عموما واإن اإىل حني 
وحتالفاته  واأحقاده  اأطماعه  تنك�سف  اأن  قبل 

الدولية املعادية للعرب.
تعظيم  خــلل  من  مذهبية  دينية  الوىل  ـ 
مقتل  يف  الدينية  املظلومية  م�ساعر  وت�سخيم 
يف  توظيفها  ــم  ث ــلء  كــرب ومــعــركــة  احلــ�ــســني 
الو�سط ال�سيعي العربي ل�ستخدامه ج�سر عبور 
به  العبث  ثم  العربي  املجتمع  لت�سلله اىل عمق 

وتخريبه.
امللحة  واحلاجة  فل�سطني  ق�سية  الثانية  ـ 
وعدوانها  ال�سهيونية  الغطر�سة  على  للرد 

امل�ستمر على العرب جميعا.
ونظام  ال�ساه  نظام  بني  الــفــارق  بــرز  هنا 

املليل يف اأمرين اأ�سا�سيني: 
العدو  يــوؤيــد  كــان  ال�ساه  نظام  اأن  الأول  ـ 

ال�سهيوين وبالتايل كان مرفو�سا على امل�ستوى 
التخريبي  دوره  جعل  ممــا  العربي  ال�سعبي 
ودية  علقات  على  مقت�سرا  بل  جدا  حمدودا 

مع بع�س النظم الر�سمية احلليفة لأمريكا.
مقدرة  اإكت�سب  املــليل  نظام  اأن  حني  يف 
والت�سلل  العربية  املجتمعات  اإخرتاق  كبرية يف 
التحري�س  خــلل  مــن  وعمقها  وجدانها  اىل 

املذهبي وال�سعائرية الواعدة.
ـ الثاين اأن نظام ال�ساه كان علمانيا ليرباليا 
ال�سعارات  اإ�ستخدام  باإمكانه  لي�س  وبالتايل 
ال�سيا�سية  اأهــدافــه  خلدمة  كو�سيلة  الدينية 
ومعاداته  والعروبة  العرب  على  حقده  وتعزيز 
لهما، فكان خطابه �سيا�سيا اأمنيا مبا�سرا غري 

قادر على النفاذ اإىل عمق املجتمع والإن�سان.
للإن�سان  الوجدانية  احلالة  واأن  �سيما  ل 
ال�سبعينات  اوا�سط  كانت مرموقة اىل  العربي 
بالرتاجع  بــداأت  ثم  كثرية  مو�سوعية  لأ�سباب 
حتاكي  معنوية  ولو  بدائل  عن  تبحث  وراحــت 
يف  اجلــديــدة  ال�سلطة  برعت  حيث  عواطفها 

ذلك، فكان ذلك التجاوب اإىل حني.

التخريب املذهيب
لل�سباب التي ذكرناها اآنفا مل يكن نظام 
املذهبية  امل�ساألة  ا�ستغلل  على  قــادرا  ال�ساه 
حتقيق  مــن  ميكنه  الـــذي  بالقدر  »ال�سيعية« 
اخرتاقات مهمة يف طريق التحري�س املذهبي 
وهم  العرب،  وال�سنة  ال�سيعة  بني  الإنق�سامي 
الغالبية ال�ساحقة من مكونات املجتمع العربي.
وعلى الرغم من ذلك فقد كان نظام ال�ساه 
اأول  وكان  املذهبية  امل�ساألة  ا�ستغلل  يف  يعمل 
لل�سيعة  املذهبي  التحري�س  �سلوك  نحا يف  من 
العرب يف مواجهة انتمائهم القومي والوطني، 

واإن بقي حتري�سا م�سترتا وحمدود الأثر.
امل�ساألة  اإ�ستخدم  فقد  املــليل  نظام  اأمــا 
من  م�ستفيدا  الأعظمي  مداها  اىل  املذهبية 
�سعائريته العاطفية الواعدة بالن�سر على قوى 
ال�ستكبار العاملي، فبعد ان حقق ذلك الإخرتاق 
التاريخية  وق�سيتها  فل�سطني  باإ�سم  العاطفي 
العربية  املجتمعات  عمق  اىل  نفذ  املتاأ�سلة؛ 
انق�سامية  مذهبية  لع�سبية  يوؤ�س�س  وراح 
فيما  جنح  اأنه  والأخطر  معا،  اآن  يف  و�سعوبية 
حتوير  اأي  املخلوع  ال�ساه  ي�ستطيعه  يكن  مل 
امل�سمون  واإعطائه  العربي  املذهبي  الت�سيع 

نظام الماللي وحقد الموالي
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 طبيب و كاتب عربي

هوية  العرب  على  احلاقد  الفار�سي  ال�سفوي 
وانتماء وتاريخا وح�سارة ف�سار ظاهره ت�سيعا 
م�ستحكم  عــداء  وباطنه  البيت  واآل  للح�سني 
م�ستفحل للعرب كب�سر واأمة وح�سارة ووجود، 
اإىل اأن اإ�ستطاع اإنتزاع بع�س ال�سيعة العرب من 
بالتبعية  ليلتحقوا  والقومي  الوطني  اإنتمائهم 
مواجهة  يف  له  اأداة  ولي�سبحوا  املليل  لنظام 
اأبناء جمتمعهم ذاته )لكن هذا لن يفلح ولن 
يف  العرب  ال�سيعة  انتفا�سة  هي  وهــا  ي�ستمر 

العراق �سد اإيران تثبت ذلك(.
ــوا لــذلــك اإمــكــانــيــات مــالــيــة  ــرف ــد �ــس ــ وق
هذا  لتحقيق  �سخمة  وع�سكرية  واإعــلمــيــة 
ال�سخمة يف  العراق  مــوارد  فكانت  الإخــرتاق، 
ت�سرفهم ي�ستخدمونها لبناء ميلي�سيات و�سراء 
العاطل  ال�سباب  اآلف  واإ�ستغلل حاجة  نفو�س 
للعمل وك�سب احلياة ف�سل عن تعبئة مذهبية 

�سديدة ومركزة وم�ستمرة.
احلــاقــدة  هـــذه  تطلعاتهم  تــوافــقــت  وقـــد 
ومن  منهم  النتقام  يف  والراغبة  العرب  على 
تاريخهم مع امل�سروع الغربي ال�سهيو - امريكي 
لتفتيت  وال�ساعي  الأهــداف  ذات  على  العامل 
وحــدات  اىل  وتق�سيمها  العربية  املجتمعات 
لل�سيطرة  اإنــفــاذا  وعرقية  ومذهبية  طائفية 
النهو�س  مــن  متكينهم  وعــدم  عليهم  التامة 
المر  جمددا  للوحدة  �سعيهم  اإمكانية  و�سحق 

الذي �سار هدفا م�سرتكا لكل الطرفني.
ورغبة  الــعــرب  على  ال�سعوبي  احلــقــد  اإن 
ــة  النــتــقــام والـــعـــودة اىل زمـــن المــرباطــوري
الفار�سية يوم ان كانت بلدنا حتت اإحتللهم؛ 
اأهــدافــه هــذه بل  املــليل ل يخفي  جعل نظام 
ع�سرات  يف  بذلك  قــادتــه  مــن  كــثــريون  �سرح 
املنا�سبات، الأمر الذي جعل منهم اأ�سد خطرا 

العربي  الوجود  على  ال�سابق  ال�ساه  نظام  من 
والق�سية العربية التحررية.

الفارق ان ال�ساه كان يجاهر بعدائه للعرب 
وحتالفه مع امريكا والكيان ال�سهيوين،

للعرب  بعدائه  فيجاهر  املــليل  نظام  اأمــا 
ــي –  ــريكـ ــروع الأمـ ــس ــ� ويــخــفــي تــعــاونــه مــع امل

ال�سهيوين. 
اأمـــا اإ�ــســتــمــرار نــظــام املـــليل يف اإحــتــلل 
اجلزر العربية ويف اعتبار اخلليج العربي برمته 
فار�سيا فل ي�سري اىل اأي تغيري عن نظام ال�ساه 

المرباطوري حليف الغرب ال�ستعماري.
يتمثل  وحدة  دللة  الأكــرث  املوؤ�سر  اأن  يبقى 
الأحـــواز  �سعب  مــع  املـــليل  نــظــام  تعامل  يف 
ل�سيا�سة  تامًا  اإ�ستمرارًا  اإل  يكن  فلم  العربي، 
نظام  اتبعها  التي  والإ�سطهاد  والتنكيل  القمع 
املكافح  ال�سامد  الأبــي  اجلزء  هذا  مع  ال�ساه 
من ال�سعب العربي وبالعك�س فاإن نظام املليل 
اأكرث عنفا ودموية  اأكرب واإجرام  يتعامل بحقد 
 1924 منذ  املحتلة  العربية  الأحــواز  �سعب  مع 

بدعم بريطاين ا�ستعماري.
وقد تك�سف الدور التخريبي لنظام املليل 
يف �سنوات العقد املن�سرم وتاآمره البني الوا�سح 
مع الأهداف ال�سهيونية والغربية و�سقطت كل 
ا�س�س  التي  والقد�س  فل�سطني  حول  اإدعــاءاتــه 
مدن  ليدمر  اإمنــا  باإ�سمها  ع�سكريا  فيلقا  لها 
ويهجر  امل�ستقرة  التاريخية  العرب  وحوا�سر 
�سكانها لي�ستبدلهم باآخرين جملوبني من غري 
�سكاين  تغيري  عملية  واأكــرب  اأخطر  يف  العرب؛ 
الأمر  وهو  العربي،  التاريخ  �سهدها  دميغرايف 
�سورية  من  كل  يف  �سديد  بخطر  يرتكز  الــذي 
بلغت  وقــد  امل�سرقية.  الــطــوق  ودول  والــعــراق 
جلميع  ملحا  تهديدا  ي�سكل  بــات  حــدا  الأمــور 
البلد العربية دون اأ�ستثناء والأطماع الفار�سية 
لي�ست  الدينية  واماكنهم  العرب  مقد�سات  يف 
خافية اأو كاذبة، واذا مل يتحرك الو�سع العربي 
اخلطر  هذا  لواأد  ثانيا  وال�سعبي  اول  الر�سمي 
اجلاثم امللح فلن تكون �سورة امل�ستقبل القريب 

مر�سية اأبدا.
احلاحا  اأكــرث  ال�سعوبي  اخلطر  يجعل  وما 
وفداحة؛ رعاية قوى النفوذ الأجنبي جميعا له 
ومتكينه وال�سكوت عنه وت�سهيل مروره ونفوذيته 
لتوافقه مع م�سروعهم املعادي للوجود العربي، 
كاذب  عــداء  واإدعــاء  باأغطية خمادعة  وذلــك 
ال�سلح  حــول  تنتهي  ل  مــفــاو�ــســات  متــررهــا 

النووي.
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السياسة

اأثار تقرير ملف »الذاكرة« الذي كتبه املوؤرخ 
الفرن�شي  الرئي�س  من  بطلب  �شتورا  بنجامني 
وال�شخط  الغ�شب  م�شاعر  مــاكــرون  اإميــانــويــل 
التقرير  لأن  فرن�شا،  اجتــاه  اجلــزائــريــني  لــدى 
الـــذي قــدمــه �ــشــتــورا اىل ق�شر الإلــيــزيــه يف 20 
ال�شتعمار  حـــول   2021 الــثــاين  /كــانــون  يــنــايــر 
الفرن�شيون  ي�شميها  )التي  ال�شتقالل  وحــرب 
ــر( تــ�ــشــمــن تــو�ــشــيــات »بــعــمــلــيــة  ــزائــ ــرب اجلــ حــ
يت�شمن  مل  لكنه  رمــزيــة  وخــطــوات  اعــــرتاف« 
الــنــدم »الــتــوبــة« وتــقــدمي اعـــتـــذارات، فــمــن هو 
بنجامني �شتورا الذي توىل هذه املهمة ال�شعبة؟

 الــ�ــشــيــد �ــشــتــورا قــبــل اأن يــخــ�ــس جمــلــة كل 
العرب بهذا احلوار ال�شيق واملثري للحديث عن 
الكثري من  اأثـــار  الـــذي  التقرير  هــذا  تــداعــيــات 

اجلدل، نقدم هذا التعريف عنه:
»بنجامني �شتورا، ولد يف ق�شنطينة باجلزائر 
يف 2 دي�شمرب 1950 من طائفة يهودية متاأ�شلة 
يف اجلــزائــر ومــنــ�ــشــهــرة يف املــحــيــط اجلــزائــري 
بعد  البالد  غــادرت  وثقافيا،  اجتماعيا  ان�شهارا 

حرب ال�شتقالل يف عام 1962.
 �شتورا، الذي يعترب يف يومنا هذا من اأ�شهر 
املوؤرخني يف فرن�شا، حا�شل على �شهادة دكتوراه 
ــة يف الــتــاريــخ  يف عــلــم الجــتــمــاع، ودكـــتـــوراه دولـ

وا�شتاذ جامعي.
املتخ�ش�شني  اخلــرباء  اأ�شهر  اأحــد  اأي�شا  هو 
ــرب الــتــحــريــر، و�ــشــمــال  ــرو حــ ــزائــ بـــتـــاريـــخ اجلــ
املعا�شر  املغرب  وتــاريــخ  خا�س،  ب�شكل  اأفريقيا 
ــة ال�ـــشـــتـــعـــمـــاريـــة الــفــرنــ�ــشــيــة  ــ ــوريـ ــ ــرباطـ ــ والإمـ

والهجرة يف فرن�شا ب�شكل عام.
  الأكادميي �شبق له واأن �شغل من�شب مدير 
املتحف الوطني لتاريخ الهجرة ملدة �شت �شنوات، 
يف  الوطنية  للرتبية  عــام  مفت�س  من�شب  وكــذا 

باري�س«.

الــذي حررته بطلب من  التقرير  لــه:   قلنا 

الــرئــيــ�ــس الــفــرنــ�ــشــي اإميــانــويــل مـــاكـــرون حــول 
اأثــار  اجلــزائــر  يف  الفرن�شي  ال�شتعمار  جــرائــم 
اجلانب  مــن  خا�شة  الأفــعــال  ردود  مــن  الكثري 
اجلــــزائــــري، حــيــث تــركــز الــنــقــا�ــس يف اجلــزائــر 
بـ »جرائم  اأ�شا�شي على م�شاألة العرتاف  ب�شكل 
ال�شتعمار« وحقيقة اأنك ل تو�شي �شراحة باأن 
تعتذر فرن�شا عن اجلرائم التي ارتكبتها يف حق 
عن  ا  ملخ�شً اعطائنا  ميكنك  هل  اجلزائريني، 

اأهم النقاط الرئي�شية يف هذا التقرير؟
ا�ستنكرتها  امل�ستعمر  جرائم  اأجــاب:  بهدوء 

�سبيل  على  كتاب،   40 من  اأكرث  يف  عنها  وكتبت 
ن�سرت  وعبا�س،  احلاج  م�سايل  مذكرات  املثال 
600 مذكرة  اأكرث من  اأي�سا معجما يحتوي على 
لوطنيني جزائريني منذ اأكرث من 30 عاما.  للعلم 
ا�ستنكروا »جرائم  الذين  الأوائل  اأنني كنت من 
اأن هديف من هذا  اعتقد  وكتبوا عنها،  احلرب« 
التقرير هو و�سع اأ�سياء عملية على طاولة اأر�س 

الواقع.

الـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــريـــــــــــــر مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــل مــــــــصــــــــالــــــــحــــــــة 
الـــــــــــــــــذاكـــــــــــــــــرة بـــــــــــــن فـــــــــرنـــــــــســـــــــا والــــــــــجــــــــــزائــــــــــر

المؤرخ بنجامن ستورا لـ »كل العرب«: 

حول  رد  اأي  تبد  مل  فرن�شا  لأن  اأتاأ�شف   
ق�شية ا�شرتجاع مدفع »بابا مرزوق«

حوار وتحقيق: ليلى قيري

décembre 2021 / كانون األول 2021 العدد 40 14



هولند  فران�سوا  ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�س 
خطابه  يف  ــدث  حت اجلــزائــر  زار  عندما  مثل 
جاك  مثل  مثله  وا�ستنكرها،  اجلرائم  هذه  عن 

�سرياك يف وقت �سابق.
املكون  التقرير  هذا  يف  تطرقت  اأنا  باملقابل 
ذكرت  حيث  دقيقة،  اأمــور  اىل  �سفحة   150 من 
الذين  الأ�سخا�س  جميع  تعوي�س  يجب  اأنــه  فيه 
بها  قامت  التي  النووية  التجارب  من  ت�سرروا 

فرن�سا يف اجلزائر.
فيما يخ�س الأر�سيف اأو�سيت ب�سرورة جمعه 

وال�سماح للجزائر بالطلع عليه.
ق�سية  على  كــذلــك  الــ�ــســوء  ت�سليط  طلبت 
ــن مــا زالــت  ــذي ــرب، وال املــفــقــوديــن خـــلل احلــ
حلد  اختفائهم  حقيقة  عــن  تبحث  عائلتهم 

اليوم.
م�ساألة املقابر التي مت اهمالها مثل يف هذا 

التقرير جتدون 22 تو�سية حول هذا املو�سوع.
ــذاكــرة  »ال ت�سمى  جلــنــة  بت�سكيل  اأو�ــســيــت 
حرب  من  الناجني  �سهادات  وتوثيق  واحلقيقة«، 
�سرورة  اإىل  اأ�سرت  كما  اجلزائرية،  ال�ستقلل 
زيادة التعاون بني فرن�سا واجلزائر حتى يتمكن 
فرن�سا  جانب  اإىل  قاتلوا  الــذيــن  اجلــزائــريــون 
اجلزائرية  ال�ستقلل  حرب  خلل  )احلركي( 
اقرتحت  كما  البلدين،  بني  ب�سهولة  التنقل  من 
الوثائق  يف  املوجودة  الدولة«  »�سر  عبارة  اإزالــة 
التي يعود تاريخها اإىل عام 1970 يف الأر�سيف، 
�سددت  و  البلدين،  اأر�سيف م�سرتك بني  واإن�ساء 
ــيــة للطلب  عــلــى �ـــســـرورة تــقــدمي مــنــح درا�ــس
اجلــزائــريــني لإجــــراء درا�ـــســـات يف الأر�ــســيــف 
ا  اأي�سً الــ�ــســيء  نف�س  يتم  اأن  على  الفرن�سي، 
على  اأحليت  كما  الفرن�سيني،  للطلب  بالن�سبة 
�سرورة  تدري�س حرب ال�ستقلل بطريقة اأف�سل 

يف املدار�س الفرن�سية.
تذكارية  اأن�سطة  بتنظيم  اأيــ�ــســا  طالبت   
اختيار  اقرتحت  حيث  ال�ستقلل،  حرب  ب�ساأن 
ذكرى  لإحــيــاء  يوما  �سبتمرب/اأيلول  من   25 الـــ 
لإحياء  الأول  اأكتوبر/ت�سرين  و17  »احلــركــي«، 
ذكرى »مذبحة باري�س 1961«، و19 مار�س/اآذار 

لإحياء ذكرى نهاية احلرب.
التطرق  حــاولــت  التقرير  هــذا  خــلل  مــن    
لهذه امل�سائل العالقة منذ اأكرث من 60 عاما من 
القائم  اأجل معاجلتها، ل�سيما يف ظل اخللف 
تقدمي  اإنـــه يجب  يــقــول  مــن  بــني  عــامــا   50 منذ 
لذلك  رف�سا مطلقا،  يرف�سه  وبني من  العتذار 
والــنــزاعــات،  امل�سرح  هــذا  مــن  اخلـــروج  وددت 
كــل هــذه ال�ستف�سارات  الإجــابــة عــن  اأجــل  مــن 
بامل�ستعمر  بل  باحلرب،  يتعلق  فيما  فقط  لي�س 
اجلماجم،  ا�سرتجاع  كق�سية  الوا�سع،  باملفهوم 
واإبادة  قتل  جلرائم  بارتكابها  فرن�سا  واعــرتاف 

�سد الثوار اجلزائريني، و�سد من �ساندوا الثورة 
نقل  وق�سية  اأودان  وموري�س  بومنجل  علي  مثل 
رفات املحامية جيزيل حليمي التي �ساندت ثورة 
  2020 متوز/يوليو   28 يف  توفيت  والتي  التحرير 
ت�سم  التي  )البانثيون(  العظماء  مقربة  اإىل 
بقايا اأبطال التاريخ الفرن�سي  يف باري�س،  فعلت 
فرن�سا  بني  الذاكرة  اأجل م�ساحلة  كل هذا من 

واجلزائر. 
لكن للأ�سف، الأمور مل جتر كما ينبغي اأمام 
اإ�سرار احلكومة اجلزائرية على احل�سول على 

كتابة  على  اأي�شا  �شاعده  من  هو  الأر�شيف  هذا 
ديغول  و�ــشــارل  احلـــاج  مل�شايل  الــذاتــيــة  ال�شرية 

وفران�شوا ميتريان«.
ب�سبب  ال�سديد  اأ�سفه  عــن  ــرب  اأعـ �ستورا   
والتي  التقرير  لهذا  املناه�سة  الأفــعــال  ردود 
النقا�س  فر�سة  متنح  ومل  وقالبا،  قلبا  رف�سته 
�سحايا  كق�سية  الختلف،  حمل  النقاط  حول 
اأف�سل  عــن  البحث  مبعنى  الــنــوويــة،  الــتــجــارب 

طريقة من اأجل تعوي�س املت�سررين.
املنتقدة  الأفعال اجلزائرية   ويف �سوء ردود 

ادانة جماعية على كل اجلرائم املرتكبة قبل اأي 
تبادل اأو حوار. اأنا ل�ست �سد هذا الطلب، حتى 
اىل  اأي�سا  اأ�سرت  كما  تقريري،  يف  ذكرته  اأنني 
�سرورة ارجاع فرن�سا ملدفع بابا مرزوق للجزائر.
التقرير  هذا  قوبل  الفرن�سي،  اجلانب  ومن 
ــاء اليمني  بــالــرفــ�ــس اأيــ�ــســا مــن جــانــب اأعــ�ــس
املتطرف الفرن�سي، حيث برر هذا الرف�س على 
وحزب  اجلزائر  هو  الأول  امل�ستفيد  اأن  اأ�سا�س 

جبهة التحرير الوطني. 
 الــبــاحــث والأكـــادميـــي عندما �ــشــاألــنــاه: عن 
التحرير،  عملية  يف  عليها  ا�شتند  التي  املراجع 
اأو�شح لنا: »اأنه اعتمد على الوثائق التي ق�شى 
جمعها  يف  البحثي  مــ�ــشــواره  مــن  طويلة  فــرتة 
بالإ�شافة اإىل الأر�شيف الذي يعتربه غني جدا، 

عدم  على  ندم  هل  �ستورا  �ساألنا  التقرير،  لهذا 
قــائــل:  ــرد  فـ ب�سكل خمــتــلــف  ــور  ــ الأمـ �ــســيــاغــة 
كان  هل  الأمــور،  بع�س  على  ندم  دائما  »هناك 
امل�ستعمر ممكن،  يدين  ن�س  �سياغة  علي  يجب 
مثل  لأن  نتيجة،  هناك  تكون  لن  للأ�سف  ولكن 
يكون  ولــن  الأول  لي�س  اخلطاب  من  النوع  هــذا 

جرائم امل�شتعمر ا�شتنكرتها وكتبت عنها 
التطرق  كــتــاب، و حــاولــت   40 اأكـــر مــن  يف 
للم�شائل العالقة منذ اأكر من 60 عاما من 

اأجل معاجلتها
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السياسة

الأخري، على غرار خطاب فانون و�سيزار وجون 
بول �سارتر، رمبا كان ينبغي علي حترير خطاب 
بهذه  ال�سابق،  يف  فعلت  مثلما  ال�ستعمار  يجرم 
الكثري من  واجتنب  اأر�سي اجلميع  قد  الطريقة 

النتقادات وامل�ساكل.
الذين  الأ�سخا�س  كــل  اأمـــام  التزامي  لكن 
التوا�سل  مواقع  على  را�سلوين  عندما  وعدتهم 
لأنهم طلبوا مني  الجتماعي، منعني من ذلك، 
اأفراد من  اإظهار احلقيقة، خا�سة الذين فقدوا 
�سيئا  يعرفون  ل  ال�ساعة  هــذه  وحلــد  عائلتهم 

عنهم«.
وتابع املوؤرخ �ستورا: »على �سبيل املثال، �سامي 
 5 منذ  احلياة  يفارق  اأن  قبل  بومنجل  علي  ابن 
قتل،  الذي  والــده  اأن�سف  اأن  مني  طلب  �سنوات 
ما  كــل  �ساأفعل  اأنــنــي  وعــدا  لــه  قطعت  وبالتايل 
بو�سعي لأن�ساف والده وك�سف احلقيقة، وبالفعل 
التقرير  هــذا  اأن  متيقن  ــا  اأن بــه.  قمت  مــا  هــذا 
امل�ستقبل،  يف  تاأثري  له  و�سيكون  طويل  �سيبقى 
الق�سايا  من  العديد  اأمام  الطريق  فتحت  لأنني 
بهذه  املعنيني  الأ�سخا�س  لدى  كانت عالقة  التي 
يجب  ما  يعلمون  اأ�سبحوا  اليوم  لأنهم  الق�سية، 
فعله يف امل�ستقبل من اأجل احل�سول على الأ�سياء 

دللت  لها  لكن  ب�سيطة  تبدوا  التي  احلقائق  اأو 
رمزية مهمة ومعتربة«.

هي  املعركة  اأن  على  يتفق  »اجلميع  وختم: 
»معركة الذاكرة«، اأعتقد اأن اجلزائر باعتبارها 
دولة كبرية وم�ستقلة، كان باإمكانها قبول ما منح 
رف�سه  من  بدل  ناق�سا،  هذا  كان  ولو  حتى  لها 

جملة وتف�سيل«.
فيما  تــاريــخــي  كمرجع  يعترب  �ــســتــورا  ولأن 
يخ�س تاريخ فرن�سا يف اجلزائر بالن�سبة للقادة 
عندما  املتو�سط  البحر  جانبي  على  ال�سيا�سيني 
رفع  من  التقرير  هــذا  متكن  اإذا  فيما  �ساألناه 
احلجاب عن بع�س احلقائق التاريخية، رد بكل 
الكثريين  اأن  متيقن  »اأنا  واأ�ساف:  »بنعم«  حزم 
اأو  الفرن�سيني  مــن  ــواء  ــس � ال�سعب  عــامــة  مــن 
اجلزائريني كانوا يجهلون اأن فرن�سا قامت ب 7 
جتارب نووية يف اجلزائر، عدا املخت�سني الذين 

قاموا باأبحاث حول هذا املو�سوع.
ــســـافـــة مــ�ــســاألــة  ــت اإ�ـ ــرتحـ يف تـــقـــريـــري اقـ
ال�ستعمار منذ بدايته يف 1830 �سمن الربنامج 
الربنامج  لأن  امل�ستقبلي،  الفرن�سي  املدر�سي 
احلايل يتحدث فقط عن الفرتة الأخرية »نهاية 
اىل  اأي�سا  اأ�ــســرت  كما  و«احلــركــي«،  امل�ستعمر« 
جرمية تغيري الألقاب املرتبطة مبلكية الأرا�سي 
الأ�سخا�س  هــوؤلء  عليها،  ال�ستحواذ  اأجــل  من 
كان يجب ح�سرهم واحلديث عنهم، لأن اأغلب 

الفرن�سيني يجهلون هذه امل�ساألة«.
العــلم  لو�سائل  بــه  �ــســرح  مــا  على  وردا   

»الــذاكــرة  ت�شمى  جلنة  بت�شكيل  اأو�شيت 
واحلــقــيــقــة« وتــوثــيــق �ــشــهــادات الــنــاجــني من 

حرب ال�شتقالل اجلزائرية

ــال  ــعــ الأفــ ردود  بــ�ــشــبــب  جـــــدا  تـــاأ�ـــشـــفـــت 
املناه�شة للتقرير ورف�شه قلبا وقالبا

ا�شتنكروا  الذين  الأوائـــل  من  كنت 
جرائم احلرب وكتبوا عنها

املدير  �سيخي«،  املجيد  »عبد  ال�سيد  اجلزائرية 
العام للأر�سيف الوطني وامل�ست�سار امل�سوؤول عن 
ل  الدولة  »اإن  الرئا�سة اجلزائرية  لدى  الذاكرة 
ت�ستطيع اتخاذ اأي موقف، لأن التقرير مل يوجه 
�سخ�سيا  بعث  اأنــه  �ستورا  اأكــد  ر�سمًيا«،  اإليها 
اأو�سح  كما  �سيخي،  لل�سيد  التقرير  من  بن�سخة 
اأن �سفري فرن�سا باجلزائر قال »اإنه �سلم ب�سفة 
ر�سمية ن�سخة عن التقرير لل�سلطات اجلزائرية«.
ويف الأخري تاأ�سف �ستورا عن العوائق املعتربة 
نقل  غرار  على  الفرن�سي،  اجلانب  اأبداها  التي 
لأنها  »الــبــانــثــيــون«  اىل  حليمي  جيزيل  رفـــات 
كانت تعترب من املناه�سات لل�ستعمار من جهة 
ناحية  من  الفل�سطينية  للق�سية  امل�ساندات  ومن 

اأخرى.
 من بني العوائق الأخرى، ق�سية مدفع »بابا 
هذا  حول  رد  اأي  فرن�سا  تبد  مل  حيث  مــرزوق«، 
اإيجابية  اأ�سياء  هناك  باملقابل  لكن  املو�سوع، 
يف  ــر  واجلــزائ فرن�سا  كمتحف  التح�سري  قيد 
اعتزازه  عن  �ستورا  اأعــرب  حني  يف  مونبولييه، 
بو�سع  الفرن�سيني  امل�سوؤولني  باإقناع  جناحه  بعد 
الإداري  ــقــال  العــت مــعــ�ــســكــرات  عــلــى  لفــتــات 
للجزائريني يف فرن�سا، حيث �سيتم القيام بذلك 
كما  احلـــايل،  الأول  كــانــون  دي�سمرب/  �سهر  يف 
الوطنية  املكتبة  يف  دولية  ندوة  بتنظيم  �سيقوم 
باري�س  يف  العربي  العامل  معهد  ويف  الفرن�سية 
حول املناه�سني لل�ستعمار الفرن�سي باجلزائر.
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الحمر  البحر  �سواطئ  على  الع�سكرية  املــنــاورات  ت�ستمر 
اخلرب  وهذا  وامريكية،  ا�سرائيلية  خليجية،  جيو�س  مب�ساركة 
بني  الع�سكري  الت�سعيد  مهمات  تن�سيق  عن  بعيدًا  يبدو  ل  قد 
ومن�سجمًا  اخرى  جهة  من  وا�سرائيل  وامريكا  جهة  من  ايران 
واخلليجية  العربية  الـــدول  فتحاول  بينهما  فيما  امــا  معها، 
تبدو  ل  والتي  وقعت،  اذا  احلرب  يف  وتفا�سيله  دورهــا  معرفة 
للكثري انها مهمة وا�سحة املعامل او �سفافة حتى الآن، ل ل�سيئ 
اّل لعدم اميان احللفاء مبا ميكن ان تقدمه هذه القوات ذات 
وبالتايل  املــحــدودة  الدفاعية  واخلـــربات  املتوا�سع  التدريب 
املهمات  بع�س  دورها على  واقت�سار  التعويل عليها كثريا  عدم 
الع�سرة اعوام  اأننا �سمعنا خلل  واللوج�ستية. �سحيح  الثانوية 
قرب  حول  النارية  والت�سريحات  الكلم  من  الكثري  املا�سية 
توجيه �سربة ع�سكرية ليران من م�سوؤولني وحمللني امريكان 
وا�سرائيليني خ�سو�سا، واذكر ان احدى الت�سريحات كانت قد 
حددت حتى �ساعة ال�سفر!! و�سحيح اي�سا اننا مل نعد ن�سدق 
امل�سوؤولني ولكن هذه املرة يبدو ان افق  كل ما يقال من هوؤلء 
وان  كثريًا  الواقع  من  اقرتب  قد  النووية  للقنبلة  ايــران  اجناز 
بكثري  اعلى  ايران هي  تخفيها  التي  اليورانيوم  ن�سب تخ�سيب 
ايران  بها  تتحجج  التي  الطاقة  لنتاج  املطلوبة  املعدلت  من 
وبالتايل هي اعلى من تلك الن�سب املعلنة من قبل امل�سوؤولني يف 
ايران، لذلك فقد يبدو من املحتمل ان ي�سهد ربيع العام القادم 
حتركات ع�سكرية يف املنطقة وخ�سو�سا بعد ت�سريحات وزير 
ل  ان  املنامة  من  اكد  الــذي  او�سنت(  )لويد  المريكي  الدفاع 
ول  الو�ــســط،  ال�سرق  منطقة  مــن  متوقع  امريكي  ان�سحاب 
خماوف من تكرار �سيناريو طالبان يف اي بلد اخر، فهل نحن 
امام حرب حقيقة هذه املرة فعل ام ان ا�سوات طبول احلرب 
كتب  وقد  فقط  العربي  امل�ستمع  تطرب  زالت  ما  ن�سمعها  التي 

عليها عبارة )خا�س لل�ستهلك املحلي العربي(

أ.هالل العبيدي

طبول الحرب 
على ايران

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

اإفتتح يف القاعة الرئي�سية ملعهد العامل العربي بباري�س، معر�سًا حتت 
واملخطوطات  الوثائق  ع�سرات  على  يحتوي  الــذي  ال�سرق«  »يهود  عنوان 
التاريخية والأزياء للطائفة اليهودية العربية يف العديد من الدول العربية.

اأوطانهم  يف  العرب  اليهود  اأ�سالة  بو�سوح  يتلم�س  للمعر�س  الزائر 
العربية قبل احتلل فل�سطني.

املعر�س اإفتتحه ال�سيد جاك لنغ رئي�س املعهد و املوؤرخ بنجامني �ستورا

معرض »يهود الشرق« في 
معهد العالم العربي بباريس
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السياسة

التغير الديموغرافي في فلسطن
قـــــــــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــــي نــــــــــهــــــــــش الــــــــــقــــــــــدس

العرب –55 من  ن�سبة  �ستكون   2040 �سنة   يف 
الأمــر  البلدية،  حــدود  يف  ال�سكان  عــدد  اإجــمــايل 
الذي اأثار حفيظة ال�سهاينة، الذين اعتمدوا على 
التفوق الدميوغرايف يف القول اإن القد�س عا�سمتها 
)مركز  اأجراها  درا�سة  يف  جاء  ما  هذا  الأبدية. 
ــوؤخــرا، �ساربا  اإ�ــســىرائــيــل( م الــقــد�ــس لأبــحــاث 
خمططات ال�سهيونية باإ�سفيل �سيا�سي دميوغرايف 

موؤثر.
القد�س  مل�سروع  الكيان  اإطلق  عفويا  يكن  ومل 
اأو�سلو  اتفاقية  عــام  وهــو   ،1993 �سنة  يف  الكربى 
مل  �سيا�سي  م�سروع  عن  الفل�سطينيني  كبلت  التي 
يزل بحاجة اإىل اإنقاذه، وبح�سب املخطط املذكور 
600 كلم2 )–10  املقد�سة  املدينة  �ستغدو م�ساحة 
الغربية الإجمالية(، ومبوجبه  ال�سفة  من م�ساحة 
جرى و�سع خطة اإقامة جدار الف�سل العن�سري ) 
ال�سم(، والذي ي�ساعد اإ�سرائيل يف الإ�ستيلء على 

املزيد من الأرا�سي.
اجلــدار،  بناء  وباكتمال  ــه  اأن مــوؤملــا  و�سيكون   
اأكرث  �سم  �سمنت  قد  الحــتــلل  حكومة  �ستكون 
للقد�س  الغربية  ال�سفة  اأُخــرى من  كلم2   230 من 
الكربى. وعزلت 130،000 فل�سطيني مقد�سي عن 
القد�س، و�سم 120،000 م�ستوطن تقريبًا يعي�سون 
جغرايف  تــوا�ــســل  يف  كـــربى،  ا�ستيطانية  كتل  يف 

اجلغرافيا  ومتزق  الإ�ستيطانية،  الكتل  بني  وا�سح 
املقد�سية لأبناء البلد الأ�سليني.

ولأن الــهــدف مــن مــ�ــســروع الــقــد�ــس الــكــربى، 
الأ�ــســلــيــني  لل�سكان  الـــدميـــوغـــرايف  الــتــغــيــري  ــو  ه
وح�سية  بكل  �سيعمل  املحتل  فاإن  )الفل�سطينينب(، 
�سيا�سية ما اأمكنه، على تخفي�س عدد الفل�سطينيني 
بحيث   ،30– بن�سبة   350،000 البالغ  القد�س  يف 
املدينة  �سكان  عــدد  جمموع  اإىل  ن�سبتهم  ت�سبح 
اليهود –12، وذلك عرب عمليات التهجري والطرد 
وهــدم البيوت والإنــــذارات ومــ�ــســادرة الأرا�ــســي 
ويف  العربية،  الأحياء  داخــل  والتغلغل  والعقارات 
حمفزات  مقابل  اليهودية  الهجرة  ت�سجيع  املقابل 
مادية واجتماعية، تر�سدها احلكومة الإ�سرائيلية 

مبيزانيات خا�سة. 
موؤ�سر  العربية  ال�سكانية  الزيادة  �سكلت  وقد   
والتي  الكربى،  القد�س  خطوط  ر�سم  يف  اأ�سا�سي 
حمل لواءها يف �سنة 1993 وزير الإ�سكان يف حينه، 
مبا�سرة  بتعليمات  مدعومًا  اإليعيزر،  ـ  بن  بنيامني 
عرب  رابـــني،  اإ�سحاق  اآنـــذاك  حكومته  رئي�س  مــن 
انتهاج اإجراءات جديدة ت�ساف اإىل تلك القدمية 
لطرد ال�سكان الفل�سطينيني، كم�سل�سل ابتلع حيفا 

يف الأربعينيات من القرن املن�سرم.
ال�سياق،  هـــذا  يف  الأوىل،  اخلــطــوة  ــت  وكــان

اأن اإجراءات  زيادة هدم املنازل الفل�سطينية، كما 
�سحب الهويات زادت ب�سكل كبري، عرب �سل�سلة من 
القوانني، فقد اأقر الكني�ست �سحب الإقامة الدائمة 
الحــتــلل  �سد  عمليات  ينفذون  مقد�سيني  مــن 
ف�سفا�س  ب�سكل  �سيغ  قانون  وهو   .07/03/2018
اجلن�سية  �سحب  معاقبة  يقّيد  مل  اإذ  حتديد؛  دون 
على من يرتكبون اأعمال مقاومة الحتلل فح�سب؛ 
ل�سحب  �سبًبا  الحتلل  لدولة  الــولء  عدم  عّد  بل 
الداخلية؛  وزير  لتقديرات  الأمر  وترك  اجلن�سية؛ 
مقد�سي  فل�سطيني  مواطن  اأي  يجعل  الذي  الأمــر 
باإ�سقاط كل حقوقه يف  املبا�سر  التهديد  دائرة  يف 
انتهاًكا  يعد  ما  فل�سطينيًا؛  لكونه  وفقط  املواطنة؛ 
التي  الرابعة،  جنيف  لتفاقية  وفا�سًحا  �سريًحا 
اأو اجلماعات  الأفراد  نقل  اأنه »يحظر  اأكدت على 
اإىل  الأرا�سي املحتلة  ق�سرًا، وكذلك ترحيلهم من 
اآخــر،  بلد  اأي  اأرا�ــســي  اأو  الحتلل  دولــة  اأرا�ــســي 

ب�سرف النظر عن دوافعهم«.
ير�سد  ــذي  ــ ال الفل�سطيني  الــتــقــريــر  يــوؤكــد 
حكومة  اأفـــعـــال  اأن  ال�ــســتــيــطــانــيــة،  الــنــ�ــســاطــات 
ــلل، تــوؤكــد اأنــهــا ل تـــزال تــوا�ــســل خمطط  الحــت
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  ال�ستيطاين«  »الزحف 
املحتلة، بعد اأن تعهد رئي�سها نفتايل بينيت بتعميق 

ال�ستيطان، ومنع قيام دولة فل�سطينية. 

أ.نسيم قبها
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بالفكرة  الفكرة  تقارع  حيث  الراقية  العقول  لغة  هي  احلــوار  لغة 
ثقافاتهم  اختلف  على  �سبقونا  ممن  تعلمنا  هكذا  باحلجة  واحلجة 
املجال  هذا  يف  ال�سباق  هو  احلنيف  الإ�سلم  وكان  الفكرية،  وم�ساربهم 
فقد قال تعاىل )وجادلهم بالتي هي اأح�سن فاإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كاأنه ويل حميم( لكننا مع الأ�سف نرى ان عددا كبريا من مفكري المة 
متت حماربتهم و�سلبهم او حرق كتبهم بتهمة الزندقة او ازدراء الديان 
كما حدث لل�ساعر املت�سوف احل�سني من�سور احللج يف بغداد يف الع�سر 
العام  اأو كما حدث يف  العبا�سي حيث اعدم ثلث مرات واحرقت جثته 
1194 حني احرق حاكم اإ�سبيلية كتب العامل ابن ر�سد لكونها ل تتما�سى 
مع �سيا�سة الدولة الأموية يف الأندل�س وقا�سى ابو العلء املعري من كيل 

التهم الكثرية له وخا�سة تهم ازدراء الديان حتى قال 
)وملا راأيت اجلهل يف النا�س فا�سيا   جتاهلت ظن اين جاهل(

املعري  العلء  ابي  القول يف مهرجان  اإىل  ما دعى اجلواهري  وهذا 
يف معرة النعمان

)لثورة الفكر تاريخ يحدثنا   باأن الف م�سيح دونها �سلبا( 
فكثرية هي تهم الزندقة �سابقا وكثرية هي تهم ازدراء الديان حاليا 
خا�سة مع ظهور بع�س الفرق ال�سلموية التي تغلب العمل الق�سري على 
التي  الرهابية  احلركات  من  وغريها  وداع�س  القاعدة  امثال  احلــوار 
ا�ستقت اأفكارها من حركات ا�سلمية مت�سددة ثبت ارتباطها مبخططات 
الــراأي  يخالف  من   لكل  التكفري  بدعة  فظهرت  واملا�سونية  ال�سهيونية 
الخوان  وبــرزت  والطائفية  الدينية  الهوية  على  الذبح  فكان  والعقيدة، 
امل�سلمني كحركة ا�سلمية دموية ومثلها اغلب اأحزاب وحركات الإ�سلم 
ال�سيا�سي يف وطننا العربي فبتنا ل ن�سمع لغة احلوار، واإمنا ن�سمع ازيز 
الر�سا�س فت�سيل  الدماء لختلف يف الراأي وعدم ال�سماح للراأي الآخر 
ان يح�سر، فح�سور البنادق واملدي وال�سيوف يكون اأ�سبق واأ�سرع وبحجة 
ردود  اأثــارت  التي  ماهر  عبده  اأحمد  امل�ست�سار  وق�سية  ــان،  الأدي ازدراء 
احتوته   ما  وعلمي  ح�ساري  ب�سكل  ناق�س  الرجل  فهذا  متباينة  اأفعال 
�سخ�س  اإىل  ا�ساءة  فيها  التي  الدينية  املــدار�ــس  يف  الدرا�سية  املناهج 
ر�سول اهلل الأكرم حممد وهو امل�ست�سار واحلا�سل على �سهادة الدكتوراه 
مع  �سجن  �سنوات  بخم�س  عليه  حكم  حيث  عاما    78 العمر  من  والبالغ 
ال�سغل والنفاذ، فلماذا ل جنعل احلوار هو املبداأ ونف�سح املجال للآخرين 
لإبداء اآرائهم ام ان تكميم الفواه �سيا�سة ثابتة لدى املوؤ�س�سات الدينية 
املت�سددة. فامل�ست�سار اأحمد عبده ماهر مل يزدري الدين الإ�سلمي فهو 
م�سلم وموؤمن لكنه اأبدى راأيه ببع�س الأمور الفقهية والتي راأى فيها ا�ساءة 
مبا�سرة لل�سلم والر�سول الكرمي حممد عليه اف�سل ال�سلة وال�سلم.

أ.علي الزبيدي

متى يكون 
الحوار مبدأ 

عاما 

في الصميم

�شحفي من العراق

اأن حكومة الحتلل برئا�سة بينت لبيد مل تدخر و�سعا يف �سعيها لتوفري املناخ 
ال�سرر  واإحلاق  وامل�ستوطنات  ال�ستيطان  لنمو  املنا�سبة  ال�سروط  لتوفري  املنا�سب 
بالفل�سطينيني، حيث �سادقت »الإدارة املدنية« التابعة جلي�س الحتلل على تو�سيع 
�سارع 55 ال�ستيطاين �سمايل ال�سفة الغربية املحتلة، بعد رف�س العرتا�سات التي 
قدمها 35 مزارعا فل�سطينيا، ميلكون م�ساتل يف هذا ال�سارع، واملهددة اأرا�سيهم 
 68 �سلب  اإىل  �سيوؤدي  قلقيلية،  مدينة  جنوبي  الواقع  ال�سارع  لتو�سيع  بامل�سادرة 
دومنا من الأرا�سي مبلكية فل�سطينية خا�سة، حيث جاءت امل�سادقة على املخطط 
ال�ستيطاين اجلديد، قبيل لقاء بينيت مع الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف البيت 

الأبي�س
حيث  املتعاقبة.  احلكومات  ظل  يف  تنتهي  ل  تكاد  ال�ستيطان  م�ساريع  قائمة 
9 م�ساريع قوانني تدعو لفر�س ما ُت�سّمى  اأوريت �سرتوك،  قّدمت ع�سو الكني�ست 
»ال�سيادة الإ�سرائيلية« على التكتلت ال�ستيطانية، من جهة ثانية تن�سط طواقم 
عمل �سهيونية للقيام باأعمال بنية حتتية يف اأر�س مطار القد�س الدويل يف قلنديا 

توطئة لإقامة م�ستوطنة جديدة ت�سم 9000 وحدة ا�ستيطانية. 
على  احل�سول  دون  حتى  املطار  اأر�ــس  يف  حفر  باأعمال  اجلــرافــات  وتقوم 
املوافقة النهائية على اإقامة امل�ستوطنة التي �ستعزل القد�س ب�سكل كامل من جهتها 
)ال�سمالية(، اأي عن مدينة رام اهلل، وما يعنيه هذا العزل �سيا�سيا، ويف حال متت 
املوافقة على البناء، ف�ستكون هذه اأول م�ستوطنة جديدة يف القد�س ال�سرقية منذ 

اأن بنت حكومة نتنياهو م�ستوطنة )هار حوما( على جبل اأبو غنيم عام1997.
على �سعيد اآخر، ي�سعى ال�سندوق القومي اليهودي لو�سع اليد على نحو 2500 
دومن بالقد�س ال�سرقية، حيث من املتوقع اأن يجتمع جمل�س اإدارته قريبا ملناق�سة 
م�ساحات  ت�سجيل  اإجــراءات  لتخاذ  �سيكل  مليون   100 قدرها  ميزانية  واعتماد 
وا�سعة من الأرا�سي، ويدعي ال�سندوق القومي اليهودي اأنه امتلك الأرا�سي قبل 

عام 1948.
ومعروف اأنه ل يوجد اإجراء قانوين مواٍز للفل�سطينيني الذين فقدوا اأرا�سيهم 
التاأ�سي�س  1948، وهذا هو نف�س الت�سريع الذي يتم  من اخلط الأخ�سر يف حرب 
يف  الفل�سطينية  ال�سكانية  التجمعات  �سد  حاليًا  اجلارية  الإخــلء  ملطالب  عليه 
ال�سيخ جراح وبطن الهوى )�سلوان( والعائلت يف البلدة القدمية واأجزاء اأخرى 

من القد�س ال�سرقية.
ويف خطوة تثبت اأن حكومات الحتلل واحدة، وت�سري على خطى �سابقتها يف 
اأقرت هذه احلكومة  العن�سرية والنتهازية، ويف دعم ال�ستيطان وت�سمينه، فقد 
خا�سة  ميزانية  ذلــك  يف  مبا  و2022،   2021 لــلأعــوام  العامة  املــوازنــة  مــوؤخــرا، 

لل�ستيطان. 
يف  بنجاحها  بينيت،  حكومة  يف  الداخلية  وزيــرة  �ساكيد  ايليت  وتفاخرت 
مت  كما   ،50– من  باأكرث  وزارتها  يف  بال�ستيطان  اخلا�سة  املــوازنــات  م�ساعفة 
هو  كما  ال�ستيطانية  ال�سوارع  ل�ستكمال  كبرية  مبالغ  تخ�سي�س  عن  الإعــلن 
اإىل ر�سد  اإ�سافة  60 الذي يربط �سمال ال�سفة بجنوبها،  ال�سارع رقم  احلال يف 
اآدم،  مب�ستوطنة  حزما  منطقة  يربط  الذي   437 �سارع  �سق  ل�ستكمال  ميزانيات 
ل�سالح  وتخ�سي�سها  الفل�سطينية  الأر�ــس  من  وا�سعة  م�ساحات  ابتلع  يعني  ما 
يكاد  ال�ستيطان  ان خمطط  البع�س.  ببع�سها  وربطها  وامل�ستوطنات  امل�ستوطنني 
يثني  لن   2334 المن  جمل�س  قرار  وان  توقفه  حتى  الكيان  يرتدع  ومل  يتوقف  ل 
الر�س  معامل  وتغيري  ال�ستيطان  لتكثيف  الدوؤوب  �سعيها  الحتلل عن  حكومات 
الفل�سطينية والتغيري الدميوغرايف الذي ت�سعى لتحقيقيه لي�س يف القد�س وامنا يف 
كامل اجلغرافية الفل�سطينية، ولكل احلاملني بتحقق تقدم يف م�سرية املفاو�سات 
الدولتني لن  روؤيا  انف�سهم يقرون ل مكان لتحقيق  ان يعلموا يقينا وهم بحقيقة 
حكومات الحتلل دمرت على ار�س الواقع اأي حلم يراود الفل�سطينيني بتحقيق 

ال�سلم وروؤيا الدولتني البعيد.

 كاتب وروائي فل�شطيني 
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السياسة

العراق والعمق العربي 
أ.بهاء خليلاالستراتيجي

 �شحفي وكاتب عراقي 

قرار  وبعد   2003 عام  العراق  احتلل  منذ 
حل اجلي�س العراقي �سيء ال�سيت الذي اعلنه 
احلاكم املدين للعراق بول برمير يف �سهر مايو 
ال�سرقية  البوابة  جدار  �سقط  العام  نف�س  من 
للوطن العربي، ذلك ال�سد املنيع الذي وقف يف 
واملنطقة  العــــراق  يف  الفار�سية  الطماع  وجه 
ب�سورة عامة وهو ما جعل الدول العربية تواجه 
دول  تكن  مل  امــر  وهــو  لوحدها  الفار�سي  املــد 
املنطقة وخ�سو�سا اخلليجية منها م�ستعده له، 
مما �ساعد ايران على التغلغل يف العراق ومنه 

اىل �سوريا واليمن ولبنان.
ثمنه  العربية  ــدول  ال دفعت  التغلغل  هــذا   
املذهبية  فال�سراعات  الن،  باهظًا جدًا حتى 
واحلروب بداأت ت�ستعل يف البلدان العربية يومًا 
بعد يوم و�سط تباهي ايران باأنها ال�سبب وراء 
ذلك بحجة ن�سرة املذهب او مظلومية ال�سيعة 
يف تلك البلدان، مما دفع دول اخلليج وبالأخ�س 
اململكة العربية ال�سعودية اىل حماولة ا�ستعادة 
العراق وانتزاعه من الهيمنة اليرانية وركزت 
كداعم  الدخول  على  ذلك  يف  احلثيث  �سعيها 
قوي للعراق ليت�سنى لها اعادته ملحيطه العربي 
عملت  املنطقة.  يف  القليمي  دوره  وا�ستعاده 
ال�سعودية على ا�ستبدال ال�ستثمارات اليرانية 
باإ�ستثمارات �سعودية وخ�سو�سًا يف  العراق  يف 
جمال الطاقة والغاز وعر�ست توريد الكهرباء 
التي  ال�سعار  ن�سف  من  باقل  والغاز  للعراق 
تلك  حماولتها  لكن  ــران،  ايـ مــن  ي�ستوردها 
بــالــواقــع الــعــراقــي حــيــث �سطوة  ا�ــســطــدمــت 
الــقــرار  مــ�ــســدر  عــلــى  الــعــراقــيــة  امللي�سيات 

ا�ستخدام  العربية  الدول  على  وكان  العراقي، 
طرق اخرى لك�سب العراق ومنها ك�سب حليف 
لها من داخل العملية ال�سيا�سية وهو ما مل يكن 
الكربى  الأحـــزاب  اغلب  ان  خ�سو�سا  �سهًل 
تدين بالتبعية العقائدية للمر�سد اليراين وهو 

م�سدر ثروتها وداعمها الأول. 
ال�سعودية والكويت والمارات لديها قناعة 
تامه باأن الو�سع يف املنطقة ل ميكن ان يتغري 
بعيدة  حــرة  عراقية  حكومة  بــوجــود  ال  الآن 
ممكن  وهذا  اليرانية  امللي�سيات  �سيطرة  عن 
بوجود  الــعــراقــي  ال�سعب  احــ�ــس  لــو  ــدوث  احلـ
له  وداعــمــني  حميطه  يف  الــعــرب  يف  ا�سقائه 
وهذا ما تفعله الدول العربية حاليًا حيث كانت 
م�ساركة الدول العربية يف القمة الخرية التي 
جرت يف بغداد خري دليل على ذلك، والتقارب 
يف  كثريًا  �ساهم  العراق  مع  امل�سري  الردين 
العراقي  ال�سارع  لدى  الرتياح  من  حالة  خلق 
خ�سو�سًا وانه يرى ان من املمكن التخل�س من 
الخطبوط اليراين واذرعه يف املنطقة بوحدة 
ال�سف وتوحيد اجلهود ل�ستعادة العراق وهذا 

لي�س م�ستحيًل.
وماذا  العراق  يف  الو�سع  تقييم  ــا  اأردن ولو 
يحتاج للتخل�س من الهيمنة اليرانية ف�سرنى 
طهران  لأذرع  الت�سدي  يف  ميكن  ــك  ذل ان 
وهــذه  امل�سلحة،  امللي�سيات  وهــي  الــعــراق  يف 
انها  على  الدويل  املجتمع  ي�سنفها  امللي�سيات 
قوائم  على  منها  وكــثــري  ارهــابــيــة  ملي�سيات 
دعــم  ان  يعني  وهـــذا  المــريــكــيــة  الــعــقــوبــات 

العراقية  المنية  والــقــوات  العراقي  اجلي�س 
وجود  انهاء  يف  ي�ساهم  ميكن  الوىل  بالدرجة 
تلك امللي�سيات، وفتح قنوات احلوار البناء مع 
التقارب بني  يعيد  ان  القادمة ميكن  احلكومة 
ال�سقاء وهو امر اثبتت الدبلوما�سية ال�سعودية 
انها �سليعة فيه ب�سكل كبري وقد يكون للأ�سقاء 
من  مباحثات  يف  بــارزًا  دورًا  اي�سًا  امل�سريني 

هذا النوع. 
واليمن  ولبنان  و�سوريا  العراق  خل�س  ان 
من امللي�سيات التي زرعتها اإيران يف هذه الدول 
م�ساعدة  دون  داخليًا  منها  التخل�س  ميكن  ل 
من  اخلــل�ــس  على  قـــادر  لبنان  فــل  الــعــرب 
حزب اهلل وغريه من امللي�سيات اليرانية دون 
دعم العرب ول اليمن قادر على اخلل�س من 
ينطبق  والمر  العرب  دون  احلوثية  امللي�سيات 

على �سوريا والعراق.
ــعــراق مــرهــونــة مبــدى حر�س  ان عـــودة ال
التغيري  تعني  وعــودتــه  اعــادتــه،  على  الــعــرب 
ل�سالح  املنطقة  يف  الــقــوة  ملــيــزان  اجلـــذري 
ول  ممكن  ذلك  ان  ارى  �سخ�سيًا  وانا  العرب 
وتوحيدها  اجلــهــود  تكثيف  اىل  �سوى  يحتاج 
خلل  من  ايران  من  وتخلي�سه  العراق  لدعم 
�سيا�سيًا  حكومته  دعم  و  ع�سكريًا  جي�سه  دعم 
ودعم �سعبه معنويًا وهو ما �سيعود باملنفعة على 
و  اخلليج  دول  خ�سو�سًا  املنطقة  دول  جميع 
�سي�ستعيد العراق دوره احلقيقي ويقف جمددًا 

بوجه الطماع الفار�سية يف املنطقة العربية. 
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رموز الكراهية: مرشح للرئاسة أم 
أ.محمد زيتونيأرنب سباق

 �شحفي من املغرب

يثري تاأجيل تقدمي الرت�سح اىل رئا�سيات 2022، من طرف اإيريك 
زمور عدة ت�ساوؤلت من اأهمها: هل �سيرت�سح من اأجل الفوز برئا�سة 
لإ�سعاف  �سباق،  اأرنب  دور  لعب  فقط  هو  اأم  الفرن�سية،  اجلمهورية 
اليمني املتطرف التقليدي الذي تتزعمه مارين لوبان؟ ل�سالح مر�سح 

اآخر، قد يكون الرئي�س احلايل لفرن�سا اإمانويل ماكرون.
ومما مييز هذه الفرتة ال�سابقة لنتخابات 2022، اأن اإيريك زمور 
اأي حزب �سيا�سي،  ينتمي اىل  مر�سح حمتمل لرئا�سة اجلمهورية، ل 
والغري  ال�سرعيني  للمهاجرين  وعدائه  كراهيته  عن  ب�سراحة  يعرب 
ال�سرعيني ويحمل امل�سوؤولية الكاملة للم�سلمني، فيما اآلت اليه الأو�ساع 
موطنهم  يف  الأ�سليني  الفرن�سني  لتعوي�س  ي�سعون«  واأنهم  فرن�سا،  يف 
�سده.  �سدرت  التي  الق�سائية  الحكام  ذلك  على  والدليل  فرن�سا«. 
الي�سار  وت�سرذم  التقليدي  اليمني  تت�سم كذلك برتهل  الفرتة  اأن  كما 

و�سعفه.
املثري للده�سة وال�ستغراب لي�س تغول زمور وا�ستكباره وجتروؤه على 
احللم بالظفر مبن�سب رئي�س دولة كفرن�سا، املن�سب الذي كان يتقلده 
وغريهم،  �سرياك  وجــاك  ميرتان  وفران�سوا  دوغــول  اجلــرنال  اأمثال 
ال�سيا�سية  لأهليتهم  ولكن  لفرن�سا،  ال�سلي  لنتمائهم  فقط  لي�س 
امل�سوؤوليات  حتمل  يف  و�سريتهم  و�سجاعتهم  وحنكتهم  والدبلوما�سية 
التي  اخل�سبة  الر�ــس  هــذه  هو  واملوؤ�سف  الغريب  بل  ال�سلة.  ذات 
وجدها مر�سح غوغائي وعن�سري، ل يتقن اإل الكذب والدمياغوجية 

واملراوغة، يف �سريحة ل تقل اأهمية من املجتمع الفرن�سي.
يتحمل  هــل  وبــالــتــايل  الــو�ــســع؟  هـــذا  اىل  فرن�سا  و�ــســلــت  كــيــف 

الفرن�سيون الأ�سليون وحدهم هذه امل�سوولية؟
لقد لعب العلم الفرن�سي منذ عقود، وخا�سة بعد بداية الهجرة 
املغاربية والفريقية اىل فرن�سا، دورًا كبريًا يف ت�سويه �سورة املهاجرين 
علما اأن �سيا�سة الهجرة الفرن�سية مل تكن يف م�ستوى ال�ستقبال وتهيئ 
الذي  ال�سيء  املجتمع،  داخل  الوافدين  لإدمــاج  ال�سرورية  ال�سروط 

والــدول  وهولندا  كربيطانيا  ــرى  اأخ دول  مــا،  حد  اىل  فيه،  جنحت 
ال�سكندنافية.

ومن املو�سوعية كذلك حتميل امل�سوؤولية اىل املهاجرين املغاربيني 
منهم  وخا�سة  المور،  اليه  اآلت  فيما  امل�سلمني،  وبال�سبط  والأفارقة 
داخــل  اأنف�سهم  على  منغلقني  بــقــوا  بحيث  ــاين،  ــث وال الول  اجلــيــل 
جاليتهم، ومرتبطني اأكرث ببلدانهم ال�سلية وثقافتهم الهوياتية. مما 

جعلهم بعيدين كل البعد عن املجتمع الذي ا�ستقبلهم.
اأن  الفرن�سي،  التطرف  اأطياف  كل  مكنت  الو�ساع  هذه  وطبعا 
ال�سيا�سية  واأهدافهم  ماآربهم  لتحقيق  عناء،  بــدون  عليها  يركبوا 
الفرن�سي ويفتحه  اأن هذا يزيد يف ت�سدع املجتمع  والنتخابية، علما 

على ويلت العن�سرية والتطرف والكراهية.
والإفــرتائــيــة،  الدمياغوجية  زمــور  اإيــريــك  ــازات  اإجنــ اآخــر  ومــن 
اتهامه للأطفال الق�سر، املهاجرين الغري م�ساحبني، بتهم خطرية، 
دفع  مما  وقتلة.  ومغت�سبني  ل�سو�س  باأنهن  اتهامهم  يعني  باجلملة، 
حمكمة باري�س باحلكم عليه بتاأدية غرامات، فقط وللأ�سف، بتهمتي 

العن�سرية والتحري�س على الكراهية.
وترتيب  مواقفها  من  جمموعة  يف  النظر  باإعادة  مطالبة  فرن�سا 
عليهم  فما  امل�سلمة،  الهجرة  من  املنحدرين  الفرن�سيني  اأمــا  بيتها. 
اإل التوفيق الذكي بني هوية اأجدادهم وقوانني البلدان التي اأ�سبحت 

موطنهم.
اأما ال�سيد اإيريك زمور، فلن يلعب اأكرث من دور اأرنب ال�سباق، لأن 
معنى  الوعي  كل  يعون  ومواطنات،  مواطنني  هناك  زال  ل  فرن�سا  يف 

امل�سوؤوليات التاريخية الثقيلة.
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السياسة

مــــــــــــصــــــــــــائــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــودان: الــــــــــــــكــــــــــــــزيان 
واألرزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــربهــــــــــــــــــــــان

د.علي عبدالقادر

 كاتب واأديب �شوداين

اخلــريات  بكل  ال�سودان  على  اهلل  اأنعم 
فوق الر�س وحتت الر�س مبا يكفي ويفي�س 
غناء  بــل  كــفــايــة  يف  لي�ساهم  حــاجــتــه  عــن 
الدول الفريقية والعربية ولرمبا ال�سلمية 
اخلونة  ابنائه  ببع�س  ابتله  ولكن  جميعا. 
اجلاه  يف  الطامعني  واملدنيني  الع�سكر  من 

والرثاء ال�سريع والت�سلط على العباد. 
1820ثم  مــنــذ  الــرتكــي  امل�ستعمر  عــلــم 
هذا  ــاأن  ب  1886 منذ  الجنليزي  امل�ستعمر 
ا�ستعماره  يف  ال�ستمرار  ميكن  ل  ال�سعب 
مبعاونة  ال  خــرياتــه  و�ــســرقــة  وا�ستغفاله 
اخلونة من ابنائه، فعمل على تقريب كل من 
مل�س فيه �سعف يف الوطنية وا�ستعداد ملوالة 
امل�ستعمر على ح�ساب ال�سعب.  فكان ان بداأ 
بتعليم مدر�سي نظري جديل »لتفريخ« كتبة 
قوات  واأن�ساأ  الداري  اجلانب  يف  ي�ساعدونه 
�سداد  غــلظ  ــراد  ــ اأف مــن  وامــنــيــة  نظامية 
يهددون املواطن بجلده بال�سياط اأن مل يدفع 
امل�ستعمر  بها  كاهله  يرهق  التي  ال�سرائب 
ثم يجمعونها نيابة عن امل�ستعمر. ومل ين�س 
امل�ستعمر زرع الغام موؤقوته متثلت يف الفنت 
طبقة  ظــهــرت  ان  فــكــان  واجلــهــل  القبلية 
امل�سهد  يت�سدرون  والع�سكر  الفندية  من 

ال�سيا�سي يف ال�سودان. 
الفيئتني  بهاتني  البلد  ابتلء  وا�ستمر 
اللتني �سرعان ما وجدتا حوا�سن �سيا�سية يف 
احزاب  بني  منق�سمة  التي ظهرت  الحزاب 
التقليدية  فاأما  عقائدية،  واحــزاب  تقليدية 
ل�سر  والطائفي  الديني  الــولء  على  فبنيت 
فاإتبعت  العقائدية  الأحــزاب  واأمــا  بعينها. 
على  غريبة  و«ايدلوجيات«  ونظريات  اأفكار 

ال�سعب ال�سوداين. 
نال ال�سودان ا�ستقلله يف 01/01/1956م 
وبعد �سنتني من احلكم املدين وقع انقلب 
قامت  ثم  16/11/1958م  يف  عبود  الفريق 

خم�س  وبعد   ،21/10/1964 يف  �سعبية  ثورة 
ــع انــقــلب  ــ �ــســنــني مـــن احلــكــم املــــدين وق
25/05/1969م  يف  منــريي  جعفر  العقيد 
ثم انفجرت ثورة �سعبية يف 06/04/1985م 
وقع  ثــم  �سنوات   4 ــدين  امل احلكم  وا�ستمر 
30/06/1989م  يف  الب�سري  العميد  انقلب 
، وا�ستمرت املقاومة والن�سال ال�سعبي حتى 
توج بثورة دي�سمرب 2018م ، ولكن هذه املرة 
ليعطلوها  الثورة  مقطورة  يف  الع�سكر  بقى 
الفريق  وهاهو  اجها�سها،  ي�ستطيعوا  مل  ان 
املــدين  احلــكــم  على  ينقلب  الــربهــان  اول 
ال�سيادة  جمل�س  ويحل  25/11/2021م  يف 
الــطــواريء  حــالــة  ويعلن  ــوزراء  ــ ال وجمل�س 
ال�سعبية  الثورة  ا�ستمرار  حتت  يرتاجع  ثم 
احلكومة  رئي�س  ليعيد  الدولية  وال�سغوط 
املدنية دكتورعبداهلل حمدوك اىل من�سبه. 
الآن جد معقد، فهناك  الو�سع  ان  يبقى 
بن�سيبها  تطالب  جهوية  م�سلحة  حركات 
الدعم  قــوات  وهناك  والـــرثوة،  ال�سلطة  يف 
الطابع  عليها  يغلب  ملي�سيات  وهي  ال�سريع 
الهم  العن�سر  ثم هناك  القبلي واجلهوي، 
متاما  يرف�س  الذي  ال�سارع  او  ال�سعب  وهو 
ال  للمدنية  بديل  ال  ويعلن  الع�سكر  حكم 
كل  يقدم  بل  ال�سهداء  مئات  وقــدم  املدنية 

ا�سبوع عدد من ال�سهداء مهرا حلريته ودولته 
عبداهلل  الدكتور  موقف  ان  يبقى  املدنية!!! 
الق�سائية  ال�سلطة  اأن  علم  الــذي  حمدوك 
كلها  وال�سرطية  المنية  والجهزة  والنيابة 
وانها  املخلوع  الب�سري  نظام  بقايا  ايــدي  يف 
تقف اىل جانب الع�سكر، واأنه ل بد له من ان 
ي�ستمر كما ال�سابق يف حماولته و يف �سلمية 
وحاملي  الع�سكر  همج  »ي�ساي�س«  اأن  وهدوء 
ال�سلح املتعط�سني لدماء ال�سباب. فيحاول 
بتكوين  املدنية  ال�سلطة  هياكل  ا�ستكمال 
ق�سائية  �سلطة  وايــجــاد  ال�سعب  جمل�س 
اأمله  وتثبيت حرية ال�سحافة والعلم. مع 
يف ان ينجح �سغط ال�سارع ال�سوداين والدول 

الغربية يف حتجيم الع�سكر والرزقية.     
يعلم  ان  الــ�ــســوداين  ال�سعب  على  يبقى 
م�ستودع  يف  الثور  مثل  الآن  هم  الع�سكر  ان 
�سلمية  يف  اقتيادهم  مــن  فلبد  اخلـــزف، 
احلكومة  كانت  مهما  وانــه  ثكناتهم،  اىل 
قابلة  فــهــي  �سعيفة  ــيــة  املــدن النــتــقــالــيــة 
والبــدال،  الحلل  عرب  والتعديل  للتح�سني 
الفرتة  نهاية  يف  �سلم  اىل  الــو�ــســول  وان 
النتقالية ميكن ان ي�سهم يف و�سول حكومة 
مدنية اىل ال�سلطة عرب النتخابات وحينها 
وارجــاع  الــدائــم  بالد�ستور  التم�سك  ميكن 
املدنية  الدولة  وقيام  ثكناتهم  اىل  الع�سكر 
واملدنية  وعدالة  �سلم  حرية  �سعار  رافعة 

خيار ال�سعب. 
اأن�سد ال�ساعر اأمل دنقل:   

»ل ت�سالح على الدم.. حتى بدم! 
ل ت�سالح! ولو قيل راأ�س براأ�ٍس 

اأكلُّ الروؤو�س �سواٌء؟ 
اإنه لي�س ثاأرك وحدك، 

لكنه ثاأر جيٍل فجيل.
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أ.كمال أشواك

 مهند�س ونا�شط عربي

من  ال�سيا�سي،  احلراك  لواقع  الرا�سد 
قناعة  لديه  تت�سكل  املحيط،  اإىل  اخلليج 
ال�ستبدادية  العربية  الأنظمة  اأن  را�سخة، 
�سواء  الربغماتية،  النخب  حتت�سن  ظلت 
الثقافة  عدمية  اأو  مثقفة  جمموعات  كانت 
والتجربة، وعليه ظل هذا التوجه ولفرتات 
م�سالح  على  احلــفــاظ  اأدوات  مــن  طويلة 
واملتخلفة عن حركة  القمعية  الأنظمة  هذه 
التوجهات  لهذه  ونتيجة  ال�سيا�سي،  التطور 
متار�س  �ساحة  اإىل  ال�سيا�سي  املجال  حتول 
فيها كل اأنواع الف�ساد ال�سيا�سي والأخلقي.
مبا  املجالت  معظم  طال  التدهور  هذا 
حتولت  والتي  ال�سيا�سية  التيارات  ذلك  يف 
الع�سائر من  قــادة  تــدار عرب  اإىل جتمعات 
اأكرث  يت�سح  النموذج  هــذا  وم�سايخ  عمد 
يف الدول العربية التي ت�سهد ح�سور البعد 
الهياكل  بناء  يف  رئي�سي  كعامل  الع�سائري 

القيادية للدولة. 
كان  ثورة  بعد  اأخــرية  كحالة  وال�سودان 
الدولة  مربع  اإىل  النا�س  تاأخذ  اأن  يفرت�س 
هذا  من  ال�سيا�سي  الفعل  اأن  كما  املدنية، 
ال�سيا�سية  الــ�ــســداقــات  نــتــاج  هــو  ــوع  ــن ال
الــذي  الــربغــمــاتــي  الــبــعــد  ذات  اللحظية 
النمط  هذا  الذاتية،  امل�سالح  فيه  تتحكم 
يف بناء العلقات نتج عنه )املثقف التقني( 
تكبل حريته  وظيفة حمــددة،  ــوؤدي  ي الــذي 
عليه  املعرفية،  طاقته  من  وحتــد  الفكرية 
لهذه  مــربر  اأو  مف�سر  جمــرد  اإيل  يتحول 
هذا  كــل  اإىل  اأ�ــســف  امل�ستبدة.  ال�سلطة 
يف  ــزاب  الأح هذه  ن�ساط  مو�سمية  ظاهرة 
وحتت  كالفطر  تتكاثر  حيث  العربي  عاملنا 
يف  بــالــذات  و  خمتلفة  ولفــتــات  عــنــاويــن 
تنظمها  التي  النتخابية  احلملت  مو�سم 
وت�سرف عليها احلكومات والتي ت�سعى من 
يف  واإ�سراكها  الأحــزاب  هذه  اإن�ساء  خلل 
الناخبني  اأ�ــســوات  تبديد  اإىل  النتخابات 
املناوئة،  للأحزاب  ال�سعود  يحقق  ل  مبا 
يف  النتهازيون  ال�سيا�سيون  يبداأ  هنا  ومن 

التباري من خلل براجمهم اخلواء واملعدة 
تنتج  وبــالــتــايل  اللحظة  مقت�سيات  وفــق 
خطاب �سيا�سي ومقاربات ل تخاطب جذور 
تنحاز  ول  واملحورية  اجلوهرية  الق�سايا 

لق�سايا ال�سعب العربي. 
عقل  بطبيعته  ال�سيا�سي  العقل  ولأن 
�سلطوي غري معني بق�سايا اخلدمات التي 
تهم املواطن الب�سيط تتحول كل ال�سعارات 
اإىل جمرد وعود كاذبة فارغة القيمة تزيد 
ربــوع  يف  املتف�سي  البوؤ�س  حــالت  وتفاقم 
املوؤ�سف هذه احلكومات ل  العربي.  الوطن 
لأن  ونا�سج،  قوي  �سيا�سي  بحراك  تواجه 
املثقفني احلقيقيني لذوا بال�سمت وغادروا 
املتملقني.  ال�سيا�سة  اأباطرة  ل�سالح  املكان 
هذا الراهن احلزبي اله�س مقلق ويولد يف 
النفو�س ال�سعور بالإحباط وانعدام الثقة يف 
ال�سيا�سيني ب�سكل عام هنا تكمن اخلطورة، 
اأي�سا فاإن �سيطرة هذه املجموعات املتملقة 
اأ�ساب ال�سباب بحالة عزوف عن ممار�سة 
نــاأوا  حيث  منظم  ب�سكل  ال�سيا�سي  العمل 
اأو  ال�سيا�سية  التيارات  عن  بعيدا  باأنف�سهم 
الآن  املقايي�س نحن  بكل  املدنية.  املنظمات 
داخــل  ال�سيا�سي  النفور  مــن  حالة  نعي�س 
اأن  مــن  الــرغــم  على  ال�سبابية،  املنظومة 
هذه الطبقة هي التي يعول عليها يف اتخاذ 
القرارات احلا�سمة يف امل�ستقبل. وهنا ثمة 

كيف  نف�سه،  يطرح  وملح  مو�سوعي  �سوؤال 
وقد  القرارات  يتخذوا  اأن  ال�سباب  لهوؤلء 

اأو�سدت يف وجههم كل الأبواب؟!.
الــواقــع  هــذا  ا�ستمر  لــو  حــال  اأيـــة  على 
بدون فتوحات �سجاعة ورا�سدة بني املثقف 
وال�سلطة �سنظل نردد اأنه ل �سيا�سة حقيقية 
التي  الربملانات   لن  العربية.  املنطقة  يف 
من خللها منار�س العمل الت�سريعي ب�سكل 
دميقراطي حتولت اإىل جتمع للرباغماتيني 
والر�سانة  الكبرية  الغايات  انعدام  حيث 
بل  النبلء،  املنا�سلني  ونــدرة  ال�سيا�سية 
وب�سكل  الربملانات  هــذه  اأن   جــدا  املوؤ�سف 
ونــادي  للبذاءات  �سوق  اإىل  حتولت  علني 
لكثري من ال�ساقطني واملتطرفني، بل حتولت 
و�سوق  ال�سعبوي  للخطاب  من�سات  اإىل 
املظلم  الراهن  الذمم، يف ظل هذا  ل�سراء 
ممار�سة  �سوى  تكون  اأن  ال�سيا�سة  تعدو  ل 
تعزوها  ممــار�ــســة  كونها  لل�سرف  فــاقــدة 
عنها  يغيب  بل  املبادئ،  اإىل  وتفتقر  القيم 
املفهوم الأعمق وهو مفهوم )التعاقد( بني 
واملواطن  الواعي  وال�سيا�سي  احلر  املثقف 

النافع.
يف  واملثقف(  )ال�سيا�سي  ثنائية  �سكلت 
العامل العربي ف�ساء ملحاولت التقزمي من 
بع�سهما مبعايري التاأثري على ال�سعوب، لكن 
هل ي�ستمر املثقف احلر يف حالة مترد ونقد 
ومن  ال�سلطة  مع  ال�سدام  م�سريه  وعليه 
ي�ست�سلم  اأم  انتهازي،  ا�ستبداله مبثقف  ثم 
هذا  املح�سلة  وتكون  ال�سلطة  لإكــراهــات 
العربي  العامل  على  ي�سيطر  الــذي  امل�سهد 
ال�سيا�سي  اأن  اخلا�س  تقديري  يف  اليوم. 
املثقف  راأي  عند  ينزل  ــذي  ال هــو  الــواعــي 
تعك�س  املثقف هو مراآة  دون ح�سا�سية كون 
رفد  ثم  ومــن  الأر�ــس  على  التغريات  واقــع 
معاجلة  يف  ي�سهم  فكري  مبنتوج  ال�سيا�سي 

الق�سايا املختلفة لل�سعوب.
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االقتصاد

الخــرية  الأيـــام  يف  امل�سربة  الوثائق  ــارت  اث
ــارك بــهــا 600  ــس ــي � ــت ــادورا وال ــانـ عــن مــوقــع بـ
117 دولــــة حــول  ا�ــســتــقــ�ــســائــي مـــن  �ــســحــايف 
م�ستوى  على  الفعل  ردود  مــن  مــوجــة  الــعــامل، 
من  ت�سمنته  ملــا  احلــكــومــات  وبــعــ�ــس  الفــــراد 
املهربة  الرثوات  حول  خطرية  ووثائق  معلومات 
العامل  حــول  ال�سيا�سية  النخب  بع�س  قبل  من 
هي  فــمــا  ــة،  ــنـ الآمـ ــاملـــلذات  بـ ي�سمى  مــا  اىل 

أ.د. غسان الطالب

العديد  ف�سول  ــارت  اثـ الــتــي  الآمــنــة  املـــلذات 
ــلذات؟  ــ مـــن الــبــاحــثــني عـــن حــقــيــقــة هـــذه املـ
الأمــر ل يوجد تعريف حمدد لهذا  واقــع  يف 
امل�سطلح اإل انه ميكن القول باأنها دول ومناطق 
حول العامل لها ت�سريعاتها اخلا�سة فيما يخ�س 
اليها  القادمة  المـــوال  على  ال�سرائب  فر�س 
دون ال�سوؤال عن م�سدر هذه الموال ا�سافة اإل 
ال�سرية التامة التي متنح ل�سحاب هذه الموال 
اية  عن  بعيدا  حكومات  او  ــرادا  اف كانوا  �سواء 
هذه  عن  يعرف  ما  وغالبا  بلدانهم،  من  رقابة 
تخفي�سات  اأو  اإعــفــاءات  متنح  باأنها  املـــلذات 
�سريبية للأثرياء من الأفراد وال�سركات جلذب 
ــوال وال�ــســتــثــمــارات اإلــيــهــا، ومتــنــح كذلك  ــ الأم
حماية وح�سانة للأثرياء من ملحقات حمققي 
على  ي�سعب  اإذ  الدوليني،  ال�سرائب  وحم�سلي 
هوؤلء متابعة اأموال الأثرياء التي ميكن اأن تكون 
الأ�سلية. بلدانهم  يف  كبرية  ل�سرائب  خا�سعة 
وهي تق�سم اىل ثلثة انواع من امللذات الآمنة: 
املـــعـــلـــومـــات  بـــعـــ�ـــس  تـــطـــلـــب  مــــــــلذات  ـ 
ــة  ــادي ــ�ــس ــت ــهــم الق ــطــت ــس ــ� ــا وان ــه عـــن عــمــلئ
الــــتــــفــــا�ــــســــيــــل.  يف  اخلــــــــو�ــــــــس  دون 

ــ�ــســريــة على  ال تــفــر�ــس  الــتــي  املــــــلذات  ـ 
ــرف كـــان.  ــت اي ظـ حــ�ــســابــات عــمــلئــهــا وحتـ
ــامـــة  ــســـرط القـ �ـ ــب  تــطــل ــتـــي ل  الـ ـ وهــــي 
بيانات  ايــة  حتى  ول  المــوال  روؤو�ــس  ل�سحاب 
بقيام  الــ�ــســمــاح  يعني  ــذا  وهـ �سركاتهم  حـــول 
�ــســركــات وهــمــيــة عــلــى ارا�ــســيــهــا مـــع اخــفــاء 
ال�سركات.  لهذه  احلقيقيني  املالكني  ا�سماء 
ي�سمى  مبا  الآمنة  املــلذات  مفهوم  ويقرتب 
offshore compa- ــور �ــس الأوف  ــركــات  ــس �« 
التى  ال�سركات  على  الأ�ــســم  هــذا  يطلق   ”nies
خــارج  خمتلفة  بــلــدان  فــى  ن�ساطاتها  متــار�ــس 
ال�سرائب  دفــع  مــن  تهربا  تاأ�سي�سها  امــاكــن 
التي  الــبــلــدان  قــوانــني  تتيح  حيث  بلدانها،  يف 
هــويــة  اخـــفـــاء  الآمنة”  ب”املـــــــلذات  تــ�ــســمــى 
الك�سف  منهم  يطلب  ول  احلقيقني  املــالــكــني 
وعن  املــالــيــة  قوائمهم  عــن  معلومات  ــة  اي عــن 
الآمنة  املــلذات  ان  العلم  مع  ن�ساطاتهم،  بقية 
لــيــ�ــس لــهــا جــغــرافــيــا حمــــددة، ويــطــلــق عليها 
الــدول  بع�س  لكون  ال�سريبة  بــاملــلذات  كذلك 
اأية  نهائيا  اأو ل تفر�س  ال�سرائب  تفر�س بع�س 
اأنظمتها  تتمتع  ما  عــادة  الــدول  وهــذه  �سرائب 

الـــــــــــــمـــــــــــــالذات اآلمــــــــــنــــــــــة ومــــســــتــــنــــقــــع 
الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاد االقـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادي
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

�سرية  على  لتحافظ  �سارمة  بقوانني  امل�سرفية 
على  فت�ساعدهم  الأجــانــب  عملئها  ح�سابات 
التهرب من دفع ال�سرائب يف بلدهم الأ�سلية.

وح�سب مكتب “املحا�سبة احلكومي المريكي” 
فاإن املوؤ�سرات التي تدل على كون الدولة او البلد 
ل  اأو  قليلة  اما �سرائب  اآمنا هي  ملذا �سريبا 
فعالة  ــراءات  اإج اتخاذ  وعــدم  نهائيًا؛  �سرائب 
ال�سلطات  مــع  ال�سريبية  املــعــلــومــات  لــتــبــادل 
يف  ال�سفافية  انعدام  ثم  الأجنبية؛  ال�سريبية 
الإداريــة. اأو  القانونية  اأو  الت�سريعية  العمليات 
وهنا ميكن لنا ا�ستعرا�س بع�س املناطق والدول 
يف العامل والتي تعترب من اهم امللذات الآمنة: 
ـ جزر فريجن الربيطانية: وتعترب من ارا�سي 
اأكرث من خم�سني  ما وراء البحار حيث تت�سمن 
جزيرة يف بحر الكاريبي، وتقع �سرق جزر فريجن 
الأوىل  املرتبة  يف  اجلزر  هذه  تاأتي  الأمريكية، 
املايل  الن�ساط  من   2.3% العامل حيث متثل  يف 
اجلن�سيات.  متعددة  لل�سركات  العائد  العاملي 
ـ جزر كاميان: وهي اجلزر الكاريبية التابعة 
يف  اآمن  ملذ  اهم  ثاين  وتعترب  املتحدة  للملكة 
العامل من حيث الموال املتجهة للملذات الآمن 
وحتتل كذلك %1.9 من الن�ساط املايل العاملي.

م�سوؤول  بــرمــودا  اأرخــبــيــل  يعترب  بــرمــودا:  ـ 
الــ�ــســريــبــيــة  ــاوزات  ــ ــج ــ ــت ــ ال ــن  مــ  5.7% ــن  عــ
 1.6% ــن  ــس ــ� ــت ــح وي ــة،  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ لـــلـــ�ـــســـركـــات 
ــ�ــســركــات الــعــاملــيــة. ــل ــايل ل ــ ــاط املـ ــس ــ� ــن ــن ال مـ

اوربية  دول  ثلثة  الــتــوايل   على  تاأتي  ثم     
هذه  يلي  ولوك�سمبورغ،  و�سوي�سرا  هولندا  هي 
اجلزيرة  جر�سي  جزيرة  ثم  كونغ  هونغ  الــدول 
ولكنها  الإجنليزي،  القنال  جزر  من  ال�سغرية 
حولتها  واقت�سادية  �سيا�سية  با�ستقللية  متتاز 
ونيفي�س  كيت�س  �سانت  و  دويل،  مايل  مركز  اإىل 
كذلك  الكاريبي،  البحر  منطقة  من جزر  وهما 
جزر البهاما التي تقع يف املحيط الأطل�سي اإىل 
يف  الواقعة  بورتوريكو  ودولــة  كوبا،  من  ال�سمال 
الأكرث  الــدول  من  تعترب  حيث  الكاريبي  عر�س 
ا�ستقبال  مــن  اجلنوبية  اأمــريــكــا  يف  ا�ستفادة 
الأموال الباحثة عن امللذات الأمنة، اإذ قدرت 
فقط  دولر  مليار    38 عــن  يزيد  مبــا  ارباحها 
الــدول  مــن  العديد  وهــنــاك   ،2017 عــام  خــلل 
التي ميكن ان ت�ساف لهذه القائمة التي ت�سمح 
لتهريب  اآمــنــا  مـــلذا  ت�سبح  بـــاأن  ت�سريعاتها 
الآمنة  املــلذات  وتقدر  اوطانها،  من  المــوال 
اليوم حول العامل بحوايل 50 منطقة، ت�ستقطب 
الأ�ــســول  مــن  دولر  ترليون   10 مــن  يــقــرب  مــا 
الدولية–   ال�سفافية  وح�سب–منظمة  املالية، 
فاإن امللذات الـ 50 يف العامل حتت�سن اأكرث من  
�سناديق  ثلثي  ونحو  م�سرفية،  موؤ�س�سة   400–
العامل–.  يف  �سركة  مليوين  ونحو  ال�ستثمار، 

ــات املــلــيــارات من  يف الــــدول الــنــامــيــة مــئ
الدولرات حترم منها هذه الدول ب�سبب امللذات 
ال�ستثمارات  ن�سف  مــن  واكـــرث  ال�سريبية، 
الجنبية يف هذه الدول يتم حتويلها عن طريق 
امللذات ال�سريبية مما يتيح لل�سركات الكربى 
العاملني  وامل�ستثمرين  اجلن�سيات  واملــتــعــددة 
يتوجب  مــا  دفــع  بتجنب  النامية  الــبــلــدان  يف 
احلا�سنة  البلدان  لهذه  ال�سرائب  من  عليهم 
ل�ستثماراتهم، حيث ان جلوء ال�سركات الكربى 
وكبار امل�ستثمرين اإىل امللذات ال�سريبية الآمنة 
يف غياب او �سعف الت�سريعات القانونية بهدف 
ــدول  ال حــرمــان  اىل  ــوؤدي  يـ ال�سريبي  التهرب 
النامية من موارد مالية مهمة وحترمها كذلك 
من فر�س النهو�س باقت�سادياتها لنحو اف�سل. 
ويف تقرير ل�سندوق النقد الدويل ي�سري اىل 
يزيد  ما  بخ�سارة  تت�سبب  الآمنة  املــلذات  ان 
املت�سررة  للدول  �سنويا  دولر  مليار   600 على 
وح�سب  ــلذات،  ــ امل لــهــذه  امــوالــهــا  ت�سرب  مــن 
ال�ستق�سائيني  لل�سحافيني  بــانــادورا  مــوقــع 
تقديراتهم  فــاأن  اخــريا  وثائقه  �سربت  والــذي 
لـــلأمـــوال املــخــبــاأة يف هـــذه املــــلذات تـــرتواح 
دولر.       تريليون  و32  تريليونات   5.6 بــني  مــا 
هروب  ظاهرة  تكون  قد  العربية  بلداننا  يف 
المــــوال اىل املــــلذات الآمــنــة ظــاهــرة اكــرث 
خطورة لرتباطها بالنظمة ال�سيا�سية ورعايتها 
ك�سفه  ما  وهــذا  بلدانها  يف  املوؤ�س�سي  للف�ساد 
اظهرت  حيث  العربية  النظمة  بع�س  �سقوط 
املختبئة  املليارات  مئات  وجــود  التقارير  بع�س 
يف بع�س هذه امللذات، قد يكون عامل التهرب 

ــوال  المـ لــهــروب  الــرئــيــ�ــس  ــع  ــداف ال ال�سريبي 
املهم  ال�سوؤال  لكن  املــلذات،  هذه  اىل  العربية 
والزعماء  بال�سا�سة  المر  يتعلق  عندما  والكرب 
يف  ثرواتهم  لتخبئة  يدفعهم  ــذي  ال ما  العرب 
ا�ستثمارها يف  من  واخلــوف  المــنــة،  املـــلذات 
ا�سئلة  اىل  تاأكيد  وبكل  يقودنا  وهــذا  بلدانهم؟ 
ــوال  ــ ــذه الم ــول مــ�ــســادر هـ كــبــرية وكــثــرية حـ
والختل�س.  الف�ساد  مثل  وال�سك  للريبة  املثري 
ــدور يف ذهــن كــل مواطن  ــذي ي والــ�ــســوؤال ال
العربية  ــرثوات  وال المــوال  هذه  هو: هل  عربي 
التي نهبت واودعت يف امللذات الآمنة للزعماء 
كانت  هل  بلدانهم،  يف  الف�ساد  ــوز  ورم العرب 
املتنفذة  الــدول  يف  لهم  �سركاء  عن  مبعزل  تتم 
الـــدول  هـــذه  مــ�ــســاريــع  لتنفيذ  حتميهم  الــتــي 
جرائمهم  عــن  الــطــرف  وتــغــ�ــس  واطــمــاعــهــا 
ال�سلطة  يف  بقائهم  لهم  ت�سمن  ثم  وف�سادهم 
ام هي عمليات فردية بعيدا عن الرقابة املحلية 
الــذي  الفا�سد  او  احلــاكــم  بها  يقوم  والــدولــيــة 
م�ساحله. ليخدم  ذاك  او  الزعيم  هذا  ي�سنده 
ــهــدد  ي خـــطـــري  ــدي  ــ حتـ امــــــام  نـــحـــن  اذًا 
اأمــنــنــا القــتــ�ــســادي الــقــومــي واملــتــمــثــل بنهب 
واخــتــل�ــس ثــرواتــنــا املــالــيــة وتــهــريــبــهــا خــارج 
اوطــانــهــا، واخلــل�ــس مــن هــذه الــظــاهــرة هي 
التخل�س  يف  �ــســىء  كــل  قبل  قومية  م�سوؤولية 
اوطاننا  يف  ورعــاتــهــا  الف�ساد  رمــوز  كافة  مــن 
ــي.    ــل ــا اىل مــوطــنــهــا ال�ــس ــن ــدرات ــق وعـــــودة م
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لقــد ادت خمرجــات ا�ســتمرار النمــو املت�ســارع 
يبــداأ  اأن  اإىل  والتكنولوجيــا  العلــوم  �سعيــد  علــى 
العــامل، ومنــذ بدايــة القــرن الراهــن، بالدخول يف 
الثــورة ال�سناعيــة الرابعــة. ويف �ســاأن خمرجاتهــا 
قيــل: انهــا �ســتف�سي م�ســتقبل اإىل احــداث تغيــري 
ايجابــي كبــري يف تفا�سيــل احليــاة الب�ســرية جراء 
تبنــي الذكاء ال�سطناعــي، والتكنولوجيا احليوية، 
والنانــو، والعــامل الإفرتا�سي، والبيانــات ال�سخمة 
...الــخ. وكذلــك قيــل اأنهــا ميكــن ان تنطــوي علــى 
معطيــات �ســلبية تــوؤدي مثــل اإىل تفاقــم ظاهــرة 
الفقــر، والتفاوت بني الغنيــاء والفقراء، وتقوي�س 
العلقات الإن�ســانية، وخلق خماطر امنية جديدة، 

وتاأجج ال�سراعات الدولية ...الخ.
اإن اقرتان الثورة ال�سناعية الرابعة مبخرجات 
ايجابيــة و�ســلبية يف�ســي بال�ســرورة اإىل ان يكــون 
اأ�ســد  وحتدياتهــا  م�ساعفــاأ  امل�ســتقبلي  تاأثريهــا 
خطورة. ومن هنا ي�سحى الوعي املو�سوعي امل�سبق 
بهذه املخرجات، كمدخل ل�سناعة امل�ســتقبل، على 
قدرعال من الأهمية. ولنتذكر اأن الوعي بامل�ستقبل 
والإرتقاء به اإىل م�ســتوى حتدياته ُيعد من بني ابرز 
�ســروط النجــاح، فالنجاح ل يتحقق مــن دون روؤية 

أ.د. مازن الرمضاني

ا�ســرتاتيجية دقيقــة ووا�سحــة للم�ســاهد البديلــة 
التي �ســيقرتن بهــا امل�ســتقبل. لذا يلغــي غياب مثل 
هذا الوعي علقة الإن�ســان مبعطيات الزمان الذي 
�سيعي�ــس فيه، ومبخرجــات تف�سي بــه اإىل اأن يكون 

خارج حركة التاريخ بال�سرورة. 
وتوؤكد التجربة الإن�ســانية اأن الإن�ســان، ومٌن ٌثم 
املجتمــع، الــذي يعي�ــس خــارج حركة التاريــخ يبقى 
عاجــزا عن �سناعة م�ســتقبله. فهــذه ال�سناعة لها 
�ســروطها. واأهمهــا يكمــن يف تبني ثقافــة الإنحياز 
اإىل امل�ســتقبل والعمــل من اجله. فثمة فرق ا�سا�ــس 
بــني امل�ســتقبل الذي نريد ونعمل مــن اجل حتقيقه، 
وامل�ســتقبل الــذي نريــد ونتمنــى حتقيقــه ول غــري. 
وقــد �ســبق للمفكر العربــي، زكي امليلد، يف �ســياق 
تاأكيــده على اأن امل�ســتقبل �سناعة ب�ســرية، اأن قال: 
»نحــن يجــب اأن نختــار طريقنــا اإىل امل�ســتقبل... 
مــن املا�سي واحلا�سر نتعلم كيف نبني م�ســتقبلنا. 
امل�ســتقبل )هــو( الذي يجــب ان نذهب اليــه، ل اأن 
ننتظــره اأن ياأتــي الينــا، لأنــه حينئذ لــن ياأتي، ولن 
ياأتــي. وحينما نقــرر الذهاب اليه، فلــن ن�سل اإليه 

اإل بالإعداد والتح�سري«.

اإجتمــع  للم�ســتقبل،  دبــي  اأكادمييــة  برعايــة   
خمتلــف  مــن  م�ســتقبليا   21 دبــي  يف   2016 عــام 
م�ســتقبلية  موؤ�س�ســات  ومب�ســاركة  العــامل  انحــاء 
عامليــة ال�ســهرة، ولغايــة تنح�سر يف اإعــداد تقرير 
حــول م�ســتقبل العامل حتــى عــام 2060. وقد تناول 
الجتماع/املوؤمتــر،  هــذا  ال�سادرعــن  التقريــر 
والــذي جــاء بعنــوان تقرير ا�ست�ســراف امل�ســتقبل، 
الطاقــة،  �ســملت  احليويــة  املجــالت  مــن  �ســبعة 
وال�سحــة، والتعليم، واملياه، والنقل، والتكنولوجيا، 
والف�ســاء. وقــد اكــد هــذا التقرير علــى 122 توقعًا 
م�ســتقبليًا مرجحــًا �سي�ســهدها العــامل حتــى العام 
2060. وللأهمية، �سن�ســتعر�س يف ادناه بع�س هذه 
التوقعــات، كمــا جــاء بهــا تقريــر م�ســتقبل العامل، 

وبالت�سل�سل ذاته للمجالت احليوية التي تناولها. 
وقبــل تناول هذه التوقعات، جتدر الإ�ســارة اإىل 
اأٌن كثــري منها ي�ســتوي وخمرجات اخليــال العلمي، 
ومــن ثم قــد يرى البع�ــس انها جمــرد امنيات غري 
قابلــة للتحقق. وبهــذا ال�سدد، مــن املفيد التذكري 
اأن كثــريًا مــن تنبــوؤات اخليــال العلمــي وتوقعاتــه 
طــال  وان  لحقــًا،  التحقــق  اإىل  طريقهــا  وجــدت 
الزمــان. فجــل البتكارات والجنــازات التي تتميز 

العــلوم

الـــــــــــــثـــــــــــــورة الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة: 
ــــات الــمــســتــقــبــلــيــة    ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـــــفـــــرص والـ
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جذورهــا  تعــود  الراهنــة  احل�ساريــة  املوجــة  بهــا 
ان  ويكفــي  العلمــي.  اخليــال  روؤيــات  اإىل  الأوليــة 
نتذكر، كمثال، اأن رواية اأحد رواد التفكري اخليايل 
العلمــي، الروائــي الفرن�ســي جول فرين، املو�ســومة 
من الر�ــس اىل القمر ال�سادرة عام 1865 وجدت 
تطبيقــًا يكاد يكون حرفيــًا لها يف الرحلة الف�سائية 

المريكية اإىل القمر )ابولو 1( عام 1969. 
تقريــر  بهــا  جــاء  التــي  التوقعــات  اأن  لــذا، 
ا�ست�ســراف م�ســتقبل العــامل، واإن لي�ســت اإل بع�ــس 
التوقعات عن م�ســتقبل العامل، اإل اأنها توؤ�ســربع�س 
معطيات العامل، الذي �سيعي�سه اطفالنا خ�سو�سا. 
ومــن هنــا نبع احلر�ــس علــى ا�ســتعرا�سها وتعميم 

املعرفة بها وكالآتي: 
      اأول، يف جمال الطاقة. من املتوقع اأن ي�سهد 
العــام 2020 توفــريا رخي�ســًا يف الطاقة ال�سم�ســية 
والفحــم، وان الوليات املتحدة الأمريكيٌة �ســتعتمد 
عليهــا ل�ســباع ثلــث حاجتهــا. كذلــك مــن املتوقــع 
اأن ي�ســهد هــذا العــام اأي�ســًا هيمنــة توليــد الطاقة 
املتجددة. فمــن املحتمل اأن تتفوق الكهرباء املولدة 
مــن م�سادر متجددة جممــوع الطلب احلايل لقوى 
دوليــة �ســائرة يف طريــق النمــو كال�ســني والهنــد 

والربازيل: 
ـ اأن ي�ســهد العــام 2025 منــوًا غــري م�ســبوق يف 
جمال توليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية. وجراء 
ذلك �ســتنخف�س تكلفة انتــاج الطاقــة الكهربائية. 
وبذلك �ستهيمن الطاقة ال�سم�سية على قرابة  –15 

اإىل –20 من املنازل يف العامل.
ـ اأن ي�ســهد العــام 2030 ابتكار �ســبكات كهرباء 
لمركزيــة يتــم مــن خللهــا توليــد الكهربــاء كلما 
دعــت احلاجــة اإىل ذلــك، وبالتايل �ســيكون ممكنا 
امداد ال�ســوارع وال�ســاحات بالطاقة، دون احلاجة 
اإىل �ســبكة الكهرباء، لن كل عمود كهرباء �ســيكون 
م�ســتقل بذاتــه يف ح�سولــه علــى الطاقــة. وكذلك 
مــن املتوقــع اأن ي�ســهد هــذا العــام اي�ســاأ وفــرة يف 
�ســتتمكن  ال�سم�ســية. عندهــا  والنوافــذ  اجلــدران 
ا�ســطح النوافذ وجــدران املنازل مــن انتاج الطاقة 

الكهربائية من خلل اخلليا ال�سم�سية.
ـ اأن ي�سهد العام 2035  انت�سار ا�ستخدام العجلة 
 ،90– ت�ســاوي  وبن�ســبة  الكهربائيــة  )ال�ســيارة( 
وجراء ذلك �ســيتم ال�ســتفادة من الطاقة الناجمة 
عن مكابح ال�ســيارات يف الماكن احل�سرية لتوفري 
الكهرباء لبع�س مرافق املدينه. وكذلك من املتوقع 
بحلــول هذا العــام ظهور اجليل الرابــع من الطاقة 
النوويــة ومبخرجات حتد من وقوع تفاعل ان�ســطار 

نووي مثل الذي حدث يف مفاعل ت�سرنوبل.
ـ من املتوقع اأن ي�ســهد العام 2040 اإعادة تدوير 
للطاقــة عــرب اإعــادة تدويــر الــذرات اإىل منتجــات 
اأعلــى قيمــة، اإىل اأنتــاج طاقــة نظيفــة. وكذلك من 
املتوقع اأن ي�ســهد هذا العام اي�ســًا زيادة يف الطلب 

الرعايــة  2054 تخ�سي�ــس  العــام  ي�ســهد  اأن  ـ 
اإىل مراجعــة  انتفــاء احلاجــة  ثــم  ومــن  الطبيــة، 
الطبيب. وكبديل �سيحتاج الإن�سان فقط اإىل النظر 
امل�ست�ســعرات  وارتــداء  جم�ســدة  �ســخ�سيات  اإىل 

والرقائق لتعزيز �سحته. 
ـ اأن يقــرتن العــام 2057 بزيــادة كبرية يف مدى 

عمر الإن�سان. 
ثالثــًا: يف جمال التعليم. مــن املتوقع اأن ت�سبح 
2020 الوراق البحثيــة العلميــة املمولــة  يف العــام 
حكوميًا، واملوجودة يف اوربا، متوفرة للجميع ب�سكل 
جماين. ويف هذا العام �سيتعلم الطلبة داخل العامل 
الفرتا�ســي، فمــا عليهــم �ســوى ارتــداء نظــارات 

الواقع الفرتا�سي ليبدوؤوا يف التعلم. 
ـ اأن ي�ســهد العــام 2025 زيــادة يف عــدد خــرباء 
التعليــم عــن بعــد، ومــن ثم بدايــة انقرا�ــس غرف 
ال�سفــوف الدرا�ســية وا�ســتمراره اإىل عــام 2036، 
الذي �سي�سهد انخفا�سا كبريا يف عدد هذه الغرف. 
2026 عامليــًا.  العــام  التعليــم يف  اأن ي�سحــى  ـ 
املوؤ�س�ســات  �ســتعمد  الإنرتنــت،  انت�ســار  فجــراء 
التعليمية اإىل توظيفه لن�ســر املعــارف العلمية. كما 
اأن الدورات التدريبية املفتوحة �ســتكون متاحة على 

نحو او�سع عرب الإنرتنت. 
ـ اأن تت�ســل يف العــام 2030 الدمغــة الب�ســرية 
بخدمات احلو�سبة ال�سحابية �سبيل لتح�سني قدرة 
الإن�ســان على التعلم. كمــا من املتوقع يف هذا العام 
اأن يــوؤدي امل�ســح الدماغــي اإىل ثــورة يف الأ�ســاليب 
علــى  القــدرة  �ســيمنح  امل�ســح  فهــذا  التدري�ســية. 
التحكــم يف عمليــة التعلــم عن طريــق اختبار مدى 

على اجهزة احلا�ســوب، وزيادة القدرة على ا�ســباع 
هذه احلاجة. 

2050 اأن يتحقــق  ـ مــن املتوقــع بحلــول العــام 
الإندمــاج النووي ومبخرجات توؤمــن للعامل م�سدر 

طاقة ل حدود لها.
ثانيــًا: يف جمــال ال�سحة. من املتوقــع اأن تكون 
يف العام 2020 اختبارات ال�سرطان املنزلية متاحة 
علــى نطــاق وا�ســع وباأ�ســعار معقولــة. وكذلــك مــن 
املتوقــع يف هــذا العــام ان يتــم اخرتاع عــني حيوية 

)اآلية( تعمل ب�سكل كامل. 
ـ اأن ي�سهد العام 2026 تطورًا خمربيًا يف ابطاء 
ال�ســيخوخة عنــد الثدييات. فمن املحتمــل اأن متتد 
اعمــار الفئــران اإىل ما يفوق ثلثــة ا�سعاف ما هي 

عليه الآن. 
ـ اأن يتــم يف العــام 2028 ا�ســتخدام الهند�ســة 

الوراثية يف مكافحة الأمرا�س. 
ـ اأن ي�ســهد العام 2030 ابطال مر�س الزهامير 

وتثبيطه عن طريق حقن املر�سى بالربوتينات.  
ـ اأن تتمكــن الهند�ســة اجلينيــة يف العــام 2035 

من ايقاف انتقال المرا�س الوراثية. 
احوا�ــس  ابتــكار   2042 العــام  يف  يتــم  اأن  ـ 
رحميــة للــولدة، حيث �ســتتم الولدة �سمــن بيئات 

ا�سطناعية اكرث امانًا. 
ـ اأن يتــم التخل�س يف العام 2040 من المرا�س 
القلبيــة الوعائية جراء تعدد اخليــارات العلجية، 
كالعــلج باخلليــا اجلذعيــة، او جتديــد ع�سلت 

القلب.
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العــلوم

جنــاح امنــاط التعليم املختلفــة ومبخرجات تو�سح 
للأفراد كيفية تاأثري طرق التدري�س على الدماغ. 

ـ اأن يكــون يف العــام 2031 الــذكاء الإ�سطناعي 
معلمًا.

ـ اأن ي�ســهد العــام 2036 منوذجا تعليميًا جديدًا 
ي�سبــح فيه التعليم جــزًء من احلياة. كما اأن كثافة 
يكــون  اأن  اإىل  تــوؤدي  �ســوف  الإنرتنــت  ا�ســتخدام 
التعليم اأكرث انت�ســارًا وف�سل عن ذلك، من املتوقع 
اأن تختفــي يف هــذا العــام المتحانــات التقليديــة 
ب�ســكل نهائــي، و�ســي�سار اإىل العتمــاد علــى طرق 

اكرث �سمولية لتقييم الفراد. 
ـ اأن تتخلى املدار�س يف العام 2050 عن مهمتها 
الدمغــة  ات�ســال  تقنيــة  وان  �ســيما  التعليــم،  يف 
الب�سرية باحلو�سبة ال�سحابية �ستجعل من املهارات 

املكت�سبة يف املدار�س التقليدية عدمية اجلدوى. 
رابعــًا: يف جمــال امليــاه. مــن املتوقــع اأن يتم يف 
العــام 2020 اختبــار فائــق الفعاليــة جلــودة املياه. 
وهــذا الختبار �ســيتيح للم�ســتهلكني احل�سول على 
معلومات اآنية حول جودة املياه يف بيوتهم، كما يتيح 

لهم ار�سال عينة من هذه املياه للختبار.
ـ اأن تتحــد يف العــام 2022 الطبيعة والتقانة من 

اجل توفري املياه النظيفة. 
ـ اأن يتــم يف العــام 2025 اإعــادة تدويــر امليــاه 
باحللقــات املفرغــة، مبعنــى تدويــر امليــاه واإعــادة 
ا�ســتخدامها �سمــن حلقــة مغلقــة. و�ســتجد هــذه 
التقنية انت�ســارًا عامليًا م�سطردًا. كما �سي�سهد هذا 
العــام ذاتــه تنظيف ن�سف رقعة القمامة املنت�ســرة 
بكثافــة يف املحيــط الهــادي �سمــن م�ســروع ممتــد 
زمانــا يهــدف اإىل تنظيــف املحيطــات. كذلــك من 

املتوقع يف هذا العام ا�ستخراج املاء من الف�ساء. 
ـ اأن ي�ســهد هــذا العــام، 2030، حت�ســنًا كبــريًا 
يف نوعيــة امليــاه يف البيئــة والتخل�س مــن امللوثات. 
ويف هــذا العــام اي�ســًا �ســي�سبح املــاء اكــرث املوارد 
الطبيعيــة اأهميــة، هــذا جــراء الزيــادة املت�ســارعة 
يف اعــداد ال�ســكان عامليًا. ولهذا �ســيكون املاء احد 
ابرز مدخلت ال�ســراع الدويل. كذلك من املتوقع 
ان تنتهــي يف هــذا العــام عمليــات امل�ســح، ور�ســم 
املحيطــات  قيعــان  م�ســاحات  لغلبيــة  اخلرائــط 

والبحار يف العامل. 
ـ اأن يــوؤدي انت�ســار الزراعــة العموديــة يف العام 
2032 اإىل تقلي�ــس احلاجــة اإىل املــاء نتيجــة لقلــة 
امل�ســاحة امل�ســتخدمة لغرا�ــس الزراعــة يف الدول 

املتقدمة والدول ال�سائرة يف طريق النمو. 
ـ اأن تكــون امليــاه النظيفة يف العام 2040 متاحة 
لــكل �ســخ�س يف العــامل وذلــك من خــلل معاجلة 

املياه يف املنازل. 
الــدويل  2050 ال�ســراع  العــام  اأن ينتهــي يف  ـ 
علــى املياه نهائيًا جــراء توافر تقنيــات حتلية املياه 

وانخفا�س اكلفها. 
خام�ســًا: يف جمــال النقل. مــن املتوقع   
اأن ي�ســهد العام 2020 اأول نظام هايربلوب. كذلك 
مــن املتوقــع يف هــذا العام ذهــاب �ســركة اأوبر اإىل 
ا�ستخدام الطائرات ذات القلع العمودي، وبذلك 

�سيتم توفري خدمة النقل اجلوي الت�ساركي.
ـ اأن تطلــق يف العــام 2021 �ســركة اأوبر و�ســركة 

فولفو �سيارة م�سرتكة ذاتية التحكم ب�سكل كامل. 
ـ اأن يتــم يف العــام 2025 توفــري نظــام تو�سيــل 
مــن  الطائــرات  ي�ســتخدم  النت�ســار  وا�ســع  جــوي 
للتجــارة  الفــوري  التو�سيــل  لغرا�ــس  طيــار  دون 

الإلكرتونية لل�سلع خفيفة الوزن. 
ـ اأن تكــون يف العــام 2028  ال�ســيارات الطائــرة 

ذاتية التحكيم متوفرة لل�سراء من الأ�سواق. 
ـ اأن يتــم يف العــام 2030 بــروز جيــل جديد من  
الطائــرات، التــي تفــوق �ســرعتها �ســرعة ال�ســوت 
وت�ســل اإىل 6.100 كيلومــرت يف ال�ســاعة، و�ســتكون 

متوفرة جتاريًا. 
ال�ســيارات  ثــورة   2036 العــام  ي�ســهد  اأن  ـ 
الكهربائيــة ذاتيــة التحكــم، و�ســي�سبح ال�ســخ�س 
مبثابــة  بنف�ســه  �ســيارته  قيــادة  يف  يرغــب  الــذي 
ال�ســتثناء. ومــن املتوقــع اأن يكون ال�ســفر جوًا خال 

من ال�سطرابات الهوائية. 
علــى   2050 العــام  يف  الــركاب  يحلــق  اأن  ـ 
مــنت طائــرات ذات مق�ســورات �ســفافة متكنهــم 
مــن الروؤيــة اخلارجيــة، وذلــك مــن خــلل تزويــد 
الطائرات باأغ�سية ذكية جلدران هذه املق�سورات. 
�ساد�ســًا: يف جمــال التكنولوجيــا. مــن املتوقــع 
اأن تقــوم يف العام 2020 الطائــرات من دون طيار، 
واملدرعــات امل�سغــرة مبهــام اجلنــود يف املعــارك، 
وذلــك مــن خلل حتكــم الإن�ســان يف ت�ســغيلها عن 

بعد. 
الواقــع  اأنظمــة   2025 العــام  يف  تعمــل  اأن  ـ 
الإفرتا�ســي ب�ســكل م�ســتقل متامــًا عــن الأنظمــة 
الإت�ســال  ت�ســغيلها  يتطلــب  التــي  احلا�ســوبية، 

بحا�سوب �سخ�سي. 
ـ اأن يتــم يف العــام 2030 تطبيــق نظــام حتديــد 
الهويــة العاملــي، وذلك بعد اأن دعــت الأمم املتحدة 
يف وقت �ســابق اإىل اأن يكون لكل �ســخ�س يف العامل 
هويــة تعريفية خا�سة به وا�ســدرت التعليمات ذات 
العلقة واتفقت مع العديد من ال�ســركات لغرا�س 

التنفيذ. 
ـ اأن ي�سهد العام 2036 انت�سارًا وا�سعًا للروبرتات 
يف احلياة اليومية، وهو الآمر الذي �سيتيح للفراد 

امتلكها ب�سهولة. 
ـ اأن ترتكــب الآلت يف عــام 2040 جرائــم اكــرث 
مــن ارتكابها من قبل الب�ســر، هذا جــراء العتماد 

الوا�سع على الذكاء ال�سناعي يف احلياة العامة.
ـ اأن يوؤدي الذكاء ال�سناعي يف العام 2042 دور 

املجال�س الإدارة التنفيذية. 
ـ اأن ت�سبــح قــوة العمــل العامليــة يف عــام 2045 

ذاتية التحكم. 
ـ اأن ت�سبــح يف العــام 2050 املنــازل الذكية هي 
املعيار ال�ســائد بعد دمج التقنيات يف املنازل ب�سكل 
باأعمــال الطبــخ  الروبوتــات  تقــوم  كبــري، و�ســوف 
والتنظيــف بدلآ مــن الإن�ســان، كما ان املفرو�ســات 
ا�ســكال  لتلئــم  تلقائيــًا  نف�ســها  بتعديــل  �ســتقوم 

اج�سادنا ودرجة حرارتها. 
�ســابعًا:  يف جمال الف�ساء. من املتوقع   
اأن تطلق ال�سني يف العام 2020 حمطتها الف�سائية 
امل�ســماة تياجنوجن 3، التي �سيكون بامكانها �سم 3 

افراد ملدة 40 يومًا. 
ـ اأن ي�ســهد العــام 2023 الهبــوط علــى �ســطح 
اأقرب كويكب بهدف ا�ستخراج اول كمية من املوارد 

املوجودة على �سطحه وعر�سها. 
2024 موؤ�س�ســة ى�سبي�ــس  اأن تقــوم يف العــام  ـ 
اإك�س الآمريكية باإر�سال اول امل�ستوطنني الب�سر اإىل 

املريخ، اأمل يف تاأ�سي�س م�ستوطنة بعيدة املدى. 
ـ اأن ي�ســهد عام 2030 اإن�ســاء م�ســتوطنة قمرية 
مــن قبــل وكالــة الف�ســاء الوربيــة. كمــا يتوقــع يف 
هــذا العــام اأن يكــون التل�ســكوب الف�سائــي عــايل 
الدقة جاهزا للعمل، والذي �ســيكون باإمكانه م�ســح 
الأج�ســام املوجودة �سمن نطاق 330 �ســنة �سوئية، 

وعندها �سيكون عمر الكون 3 مليار �سنة. 
مركبــات  اإطــلق   2036 العــام  يف  يتــم  اأن  ـ 
ف�سائيــة فائقة ال�سغــر تعمل بال�سوء نحو النجوم. 
ويرجــح اأن ت�ســتغرق هــذه املركبــات 30 عاما فقط 

لت�سل اإىل اقرب جنم من ال�سم�س.            
ـ اأن يتــم يف العــام 2033 حتديــد موعــد نهائــي 
لن�ساء م�ســتوطنة رو�ســية كبرية على القمر. وعلى 
وفق تخطيط الوكالة الرو�ســية للف�ساء من املرجح 

اأن يكون عام 2045 هو املوعد النهائي. 
ـ اأن ي�ســهد عــام 2045 تاأ�سي�ــس اأول م�ســتعمرة 
ذاتية الإكتفاء خارج كوكب الأر�س، اما على القمر 

اأواملريخ اأوقد يكون الثنان معًا 
معرفــة  اإىل  التو�ســل   2050 عــام  ي�ســهد  اأن  ـ 
ال�ســباب الكامنــة وراء الطاقــة املظلمــة، وكذلــك 
الطبيعة الأ�سا�ســية للمادة. وبهذا �ســيتحقق ابتكار 

مهم على �سعيد علم الفيزياء. 
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وح�سة الليل على العينني جتثم...
وِنداء الغاب يف البوؤبوؤ ُمبهُم..

غجريَّة..
ار قد يتلوَّى كعمود النَّ

و�سفاٍه مرتعاٍت عنجهيَّة..
ع�سق  يف  الغزلّية  كلماته  من  بع�سًا  هذه  كانت 
فرط  من  روحه  ذبلت  ل�ساعٍر  كلماٌت  الغجرّية، 
الع�سق، ولكن لي�س كاأي ع�سق، اإّنه الع�سق ال�سامي 
اأمامه  تتهاوى  راآها  والتي  والكرامة،  للعروبة 
يومًا بعد يوم.. وعامًا بعد عام، فو�سع حّدًا لها 
فكانت  �ساحب،  ت�سرينٍي  يوٍم  �سبيحة  بر�سا�سة 

الّنهايتني..
نهاية تي�سري والعروبة يف اآٍن واحد!

)تي�سري  النخاع  حّتى  العروبي  ال�ساعر  اإّنه   
ال�سبول(.

كانون  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  يف  ال�سبول  ولد 
الثاين عام 1939يف مدينة الطفيلة الواقعة جنوب 

الأردن، لأٍب فقري يعمل يف الزراعة.
انتقل  الطفيلة،  يف  البتدائيَّة  درا�سة  تي�سري  اأمّت 
ة  بعدها اإىل مدينة الزرقاء لإمتام درا�سته الإعداديَّ
 ، ية نو لثا ا و
كان  ولأّنه 
يف  متفوقًا 
 ، �سته ا ر د

فقد 
ع  �ستطا ا
ل  حل�سو ا
منحٍة  على 
يف  درا�سيَّة 
معة  جلا ا
يكيَّة  مر لأ ا

للق�سايا  اللمبايل  العام  اجلو  لكّن  بريوت،  يف 
فقرر  لتي�سري،  يرق  مل  اجلامعة  يف  العروبّية 

الن�سحاب، وقال لأحد اأ�سدقائه:
وزيف  كذٌب  اإّنها  �سديقي،  يا  �سيء  ل  »اإنَّها 
اأ�سباُه  كذبة:  اإل  تكن  مل  اإّنها  �سدقني  ومتثيل.. 

رجال.. وبنات فارغات«.
ق�سايا  يف  املفرطة  ب�سفافيته  غارقًا  تي�سري  كان 
هزائمها  من  خل�سها  عبء  ويحمل  الأّمة، 
املتكررة بانت�ساراٍت قادمة، ولكن جاءت النك�سة 

وهزمية عام 1967 لتع�سف به، واأن�سد قائًل:
اإنا منحناك الهزمية

عز ما يهب الرجال
فليحرتق تاريخ �سعبي

اإنا عربنا اجل�سر
 خلفنا ركام الورد واملّوال.

الإح�سا�س،  مرهف  الذكاء،  �سديد  تي�سري  كان 
ع�سبٌي ثائر ينفعل لأي �سبب، دائم التوُتر والقلق، 
عميقًا يف فكره، كل تلك ال�سفات التي ات�سف بها 
جغرافّية  بقعٍة  يف  عا�سها  التي  الظروف  ظّل  يف 
جعلته  بالأحداث  م�سحونًة  باملتغريات،  عا�سفة 
ي�سعر بغربٍة عن حميطه، فحاول الفرار منه اإىل 
اللون  بعد طغيان  �سلم  ف�سحة  باحثًا عن  ذاته، 
ال�سوفّية برتدٍد  اإىل  فلجاأ  ناظريه،  اأمام  الأ�سود 
�سديد للبحث عن اأ�سباب راحته، ووجد فيه بع�سًا 
ولكّنها مل تخلعه  ين�سدها،  التي كان  الراحة  من 
من جذوره القومّية، بل عا�س يف تلك الفرتة حالًة 
من الإزدواجّية جعلته يكتب خمطوطة يف الفكر 
ة انت�سار العروبة. وكتب  القومي قائمة على قدريَّ

مرثّية النت�سار التي قال فيها:
�سحب ال�سباح

واملوت لح

قدرا اخا
حط الرحال

وجتهم التاريخ لل�سعب
ال�سحوك

ودون جولة
ذبح الرجال.

والنك�سارات، وحتديدًا يف  الهزائم  تلك  بعد كل 
الثاين  ت�سرين  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  �سبيحة 
ممزقًة  ر�سا�سة  �سوت  دوى   ،1973 عام  من 
ال�سمت، لي�سود ال�سمت الأبدي لتي�سري ال�سبول 
بعدها، فبعد ف�سل العروبة يف انتزاع الن�سر، ويف 
ظل الإخفاقات والهزائم املتتالية يف ذلك الوقت، 
التي  والّراحة  اخلل�س  باأّن  الثائر  اأديبنا  اأيقن 
كان ين�سدها تتمّثل يف التمّرد على احلياة، وكان 
هذا التمّرد – من وجهة نظره – بو�سع حٍد لها. 
املرهف  والأديب  ال�ساعر  هذا  ال�سبول،  تي�سري 
اأمته  هموم  قلبه  يف  حمل  والذي  الإح�سا�س، 
الرجال، مل  يك�سر  الذي  القهر  ه  ولكنَّ واأحزانها، 
يك�سر قلب تي�سري فح�سب، بل ه�ّسم اأحلمه التي 
الن�سر  اأو كلمتني، هما  تتلخ�س يف كلمة واحدة 
حّتى  تي�سري  عا�س  فلو  هيهات،  ولكن  وال�سلم، 
يومنا، لتكرر انتحاره مّرات ومّرات، فالهزائم مل 
تتوقف يا تي�سري، لقد اأدمنت اأّمة العرب العبودّية 
الذي  الوحيد  د  ال�سيِّ فكنت  اأنت  اأّما  وال�سقوط، 

لم. اأعلن انت�ساره باخلل�س، لروحك ال�سَّ

العودة  الكامل  املقال  على  للإطلع  ملحظة: 
للموقع اللكرتوين للمجلة

أ.غادة حاليقةتيسير السبول ...رصاصة الرحمة لعروبة متصدعة
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الثقافة

د. اياد سليمان

فقــد كانــوا ي�ســتغلون اجلبــال والوديــان الوعرة 
لتنفيــذ اعتداءاتهم ثم الختباء بعيدا عن اأعني 

ال�سلطات.
والهتمــام مبعاجلــة م�ســاألة قطــاع الطــرق 
وحت�سني اأماكن �سعفها بداأ منذ القرن ال�ســابع 
اأول  فعملــت  1647م،  �ســنة  حــوايل  اأي  ع�ســر، 
على حت�سني ال�ســرتاحات علــى الطرقات �سد 
�ســرقاتهم، ل�سعوبــة مواجهتهــم. كمــا عملــت 
الدولــة على بنــاء القلع الع�ســكرية على حواف 
اجلبــل، وداخــل اللجاة يف حــوران، وعلى طريف 
الطرق التي ت�سل اجلبل بدم�ســق. وب�سكل عام، 
فــاإن عدد قطاع الطــرق، كان يف القرن التا�ســع 
ع�ســر، اقل من القرنني ال�ســابع والثامن ع�ســر. 
رمبــا مل�ســاهمة الوربيــني يف تاأمــني جتارتهــم، 
عليهــم،  والعتمــاد  لهــم  عمــل  فر�ــس  وخلــق 
وحمايتهــم بقوانــني حماكــم القنا�ســل، فــكان 
مرتكبــو اجلرائــم يهربــون اىل القن�سليات بعد 
ارتــكاب جرائمهــم هربــا مــن العدالــة وفــق ما 
تذكــر اإحدى الوثائــق، بينما توؤكــد وثائق اخرى 
ن�ســاط قطــاع الطــرق، كمــا ورد يف وثيقــة، عــن 
املــارة  و�ســلب  بالت�ســليح  قامــوا  فاريــن  جنــود 
اموالهــم وامتعتهــم: »ففــي يــوم الأحــد املوافــق 
11 مــن رم�ســان 1247 هـــجرية قــِدم اإبراهيــم 
ال�سيخاين واليا�س ال�سيخاين اإىل حيفا لي�سرتيا 
قطنــا ...، وعندمــا غــادرا حيفــا لقيهمــا ثلثة 
جنود ف�ســلحوا الأخري واأوثقوه واخذوا منه مبلغ 

اأربعمائة وخم�سة واأربعني قر�سا«.
قافلة احلج

وكان اأ�ســد مــا يهم الدولــة العثمانيــة وقتئذ 
يف  البــدو  تعــدي  مــن  احلــج  قافلــة  حتمــي  اأن 
طريقهــم بحكــم اأن �ســلطني اآل عثمــان كانــوا 
فكانــت  ال�ســريفني،  احلرمــني  وخــدام  خلفــاء 
تكلــف بع�ــس الع�ســائر بهذه احلمايــة لقاء جعل 
معلــوم، وتخ�س�ــس لــكل منهــا منطقــة، فمــن 
الع�ســائر التــي كانــت تقــوم بهــذه الوظيفــة بني 
حلب ودم�ســق )املــوايل(، وبني دم�ســق وحوران 
والبلقــاء )ال�ســردية( و)بنــي �سخــر( و)الولــد 
علــي( مــن عنــزة، وكانــت الدولة متنــح جوائز 
ماليــة )ال�سّرة( للع�ســائر التــي يف طريق احلج 
بعد البلقاء حتى املدينة ومكة، ومع هذا كله فقد 
اأ�ســاء با�ســوات احلج التدبري يف بع�س ال�ســنني، 

وقطعــوا الأعطيات عن هذه الع�ســائر، وقتلوا يف 
�سنة 1792م بع�س روؤ�سائها، فحقد البدو لذلك، 
وهاجموا يف �ســنة 1795م قافلة احلج ال�ســامي، 
وفتكوا بها فتكا ذريعا، واأماتوا من احلجاج نحو 
ع�سرين األفا من القتل واجلوع والعط�س، وباعوا 
منهوباتهم يف اأ�ســواق عــكا، وكانت الدولة تكلف 
بع�س الأ�سر الإقطاعية بحماية امل�سالك النائية 
والقــرى املتطرفــة، فمــن هــذه الأ�ســر القدمية، 
اآل �ســويدان، امل�ســتقرون يف قريــة ح�ســية قــرب 
حم�ــس، واأول العهــد بهــذه الأ�ســرة وبقريتهــم 
هو يف �ســنة 1722م حينما امتلكها جدهم الآغا 
اإبراهيم �سويدان، وهوؤلء بعد اأن كانوا مت�سلمني 
يف حم�ــس علــى طــراز العهــد الإقطاعي خلل 
بداية القرن الثامن ع�سر تولوا حمافظة البادية 
وطريق حم�س-تدمر وجبل القلمون حتى اأبواب 
دم�ســق، ومثلهم الآغوات اجلواردة، اآل حوي�سان 
اجلنــدل، امل�ســتقرون يف جــريود الذيــن كانــوا 
مكلفــني بحماية طريق دم�ســق – تدمر، ومثلهم 
الأغوات الدناد�سة، اآل دند�س، امل�ستقرون يف تل 
كلخ الذين كانوا مكلفني بحماية طريق حم�س-

طرابل�س من القرن التا�سع ع�سر.
عائلة اأبو غو�س

عهــد  ع�ســر  ال�ساد�ــس  القــرن  اأوائــل  يف 
حمايــة  اأبوغو�ــس  اآل  اإىل  �ســليمان  ال�ســلطان 
احلجــاج الأجانــب الذيــن كانــوا ي�سعــدون اإىل 
القد�ــس ومنحهــم »فرمان« ي�ســمح لهــم بفر�س 
اتــاوة )خاوة( على احلجاج وال�ســياح الأجانب، 
وهي ر�ســوم كانــت تفر�س علــى الجانب الذين 
ي�ســلكون الطريق من ال�ســاحل اإىل القد�ــس. اأما 
الكنائ�ــس والديرة امل�ســيحية يف القد�ــس فكانت 
حت�ســل علــى حــق املــرور لزوارهــا مقابــل دفع 

ر�سوم لآل اأبو غو�س بانتظام.
اجلنوبــي  اجلــزء  ت�ســكل  فل�ســطني  كانــت 
مــن �ســوريا واحلكومــة ال�ســورية كانــت حكومــة 
حكومــة  حتكمهــا  اقطاعــات  اي  لمركزيــة 
امــراء وم�ســايخ. وكان كل �ســيخ ميار�ــس نوعــًا 
مــن احلكــم الذاتي علــى منطقته. فــكان اآل اأبو 

أثــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدو وقـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاع الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرق عـــــــلـــــــى 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــارة وطــــــــــريــــــــــق الــــــــــحــــــــج فــــــــــي بــــــــــــــالد الـــــــشـــــــام

2 ـ قطاع الطرق
التنــوع العرقــي والطائفــي �ســاهم يف زيــادة 
لتنــوع  واأدى  ال�ســلطنة،  علــى  اخلــروج  حــالت 
انتمــاءات قطاع الطرق، فهنــاك العربان الذين 
بالدولــة، وهنــاك  مل تكــن علقتهــم م�ســتقرة 
بع�س ابناء الطوائف التي مل تكن ت�سعر بالأمان 
والعــدل يف زمــن ال�ســلطنة، وعانت من �سيا�ســة 
انتقائية للدولة بني رعاياها، اإ�سافة اىل الأكراد 
والرتكمان الذين وفرت لهم مناطقهم ال�سكنية 
بيئة منا�ســبة للتعبري عن ا�ستيائهم من واقعهم، 
ول نغفــل اي�ســا املحكومني بال�ســجن، والهاربني 
مــن ال�ســجون، غــري ان الن�ســبة الكــربى لقطاع 
الطرق �ســّكلها الهاربون من اخلدمة الع�سكرية، 
ولأن حــروب ال�ســلطنة كانــت متلحقــة، زادت 
كبــريا  م�ســدرا  واأ�سبحــت  الهــروب،  حــالت 
لقطــاع الطــرق امللَحقني من قبــل الدولة. وقد 
وفرت لهم ت�ساري�ــس الدولة بيئة منا�ســبة، ومن 
الطبيعــي اأن تكــون طــرق القوافــل التــي تعــرب 
فتحــات اجلبــال اأول اهدافهــم، كطريق حم�س 
-طرابل�ــس، او طريق دم�ســق- بريوت، او طريق 
حلب -ال�ســكندرونة، باإعتبارها ن�سطة وحتتوي 

على نقاط �سعف، تقلل من قدرة الدولة
على حمايتها ب�سكل كاف.

يف  عاجــزة  ال�ســام  وليــة  حكومــة  كانــت 
معظــم الأحيــان عــن مكافحــة قطــاع الطــرق، 
بالرغم من حماولتها امل�ســتمرة لل�ســيطرة على 
الو�ســع يف الوليــة والتحكم بالأو�ســاع، ل�سعف 
وازديــاد  الأمــن  قــوى  وقلــة  الدولــة  امكانيــات 
عــدد قطــاع الطــرق، حــال دون حتقيــق ذلــك، 

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

غو�ــس يحكمون بني مالك وبني ح�سن وبني زيد 
وبنــي مرة وبني �ســامل يف مناطق جبال القد�ــس 
والواديــة وكان �ســيوخ هــذه املناطــق جميعهــم 
تابعــني ل�ســلطة اآل اأبو غو�ــس. وكان يتبع منطقة 
بنــي مالك اي اآل اأبو غو�ــس زهاء 22 قرية. كان 
اآل اأبــو غو�ــس يفر�ســون علــى فلحــي املناطــق 
ر�ســمية  �سرائــب  �ســيطرتهم  حتــت  الواقعــة 
واأتاوات وغرامات غري منتظمة وي�ســلمون ن�سبة 
منهــا اإىل احلــكام العثمانيــني املخت�ســني اأثناء 
حمــلت جمع ال�سرائــب. وكانت علقة فلحي 
القــرى املذكــورة اعــله واآل اأبــو غو�ــس علقــة 
ولء يتمتــع مــن خللهــا الفلحــون بحمايتهــم 
ورعايتهــم. واإذا اختلــف اثنــان كانــا يتقا�سيان 
عند �سيخ اأبو غو�س زعيم العائلة ويقبلن حكمه 
ل حمالة. ومن خالف العادات اأو اخّل بالتقاليد 
�سجن يف �سجنهم. وا�ستعمل اآل اأبو غو�س كني�سة 
قدميــة ك�ســجن ل�ســجنائهم. كمــا كان لآل اأبــو 
غو�ــس ع�ســكر هدفهم حفظ المان والدفاع عن 
املنطقــة التابعة لهم. فكانت ال�ســلطة الق�سائية 
والتنفيذية والع�ســكرية والجتماعية جميعها يف 

اأيدي زعماء اآل اأبو غو�س يف تلك املناطق.
لــورد  )ابنــة  �ســتانهوب  الليــدي  عــن  روي 
بريطانيــا  وزراء  رئي�ــس  اخــت  وابنــة  اإنكليــزي 
ويليــام بيت وقريبة �ســري �ســيدين �ســميث الذي 
كان لــه مع ال�ســيخ اإبراهيم اأبو غو�ــس، زعيم ال 
اأبو غو�س يف ذلك الوقت، مرا�سلت عندما كان 
يحا�ســر عــكا وانت�سر فيها على قــوة نابوليون( 
عندمــا زارت القد�ــس انهــا �ســافرت مــن م�سر 
اإىل يافــا حيث خرجت راكبة اإىل القد�ــس حتف 
بهــا كوكبة عظيمة من احلر�ــس. وجــرت العادة 
القد�ــس  اإىل  م�ســافر  كل  ان  الوقــت  ذلــك  يف 

مــارا باأبــو غو�ــس عليــه ان يقــدم احرتامــه اإىل 
�ســيخها، وعندما اقرتبت الليدي �ســتانهوب من 
بــرج العائلــة نزلــت لتقــدم احرتامهــا لل�ســيخ. 
وروي عن ال�ســيخ اإبراهيم اأبو غو�ــس انه اأعجب 
بتلــك ال�ســيدة لدرجــة انه اقام لهــا ماأدبة غداء 
و�ســّرح احلرا�ــس ليحر�ســها بنف�ســه. وكان ذلك 
يف عــام 1811 م كمــا روي اأن الليــدي �ســتانهوب 
عادت مرة اأخرى يف العام التايل وقابلت ال�سيخ 
اإبراهيــم اأبــو غو�ــس للمرة الثانية و�ســر ّال�ســيخ 
اأبو غو�ــس بقدومهــا وا�ســر ان يرافقها ب�سحبة 

حا�سيته اإىل القد�س.
يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر امليلدي بداأ 
عهدًا جديدًا وهو عهد التنظيمات والإ�سلحات 
للدولــة العثمانية. كان امل�ســوؤولون يف اإ�ســتانبول 
يعتــربون �ســيوخ اجلبــال الفل�ســطينية عوائق يف 
تنفيــذ الإ�سلحــات والتنظيــم الإداري اجلديد 

وكانــوا يوؤمنــون باأنــه ل ميكــن تنفيــذ م�ســاريع 
الدولــة اجلديــدة اإل مــن قبــل حكومــة مركزية 
قويــة وجتريــد العائلت احلاكمة من �ســلطتها. 
فاأ�سبــح مــن اأهــم اهــداف ال�سيا�ســة العثمانية 
وجعلهــم  الرا�ســخ  العائــلت  نفــوذ  تقوي�ــس 
 1860 ينقــادون لل�ســلطة املركزيــة. ففــي عــام 
تلقى قنا�سل الدول الأوروبية تعليمات باأن يقفوا 
اإىل جانب ال�ســلطة املركزية �سد �سلطة ال�سيوخ 
املحليــني. وق�سفت اآنذاك مب�ســاعدة بريطانية 
وحتولــت  املتمرديــن.  لل�ســيوخ  التابعــة  القــرى 
ال�ســلطات املحليــة ل�ســيوخ العائلت اإىل �ســلطة 
مركزيــة يراأ�ســها حاكم مت�سرفيــة تركي مقره 

مدينة القد�س.
حما�سر جامعي، باحث يف التاريخ وخمت�س 

يف علوم البيانات
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الثقافة

ــلــــة؟ ــيــ ــتــــحــ مــــســ أم  ــــة  ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ مـ الــــــعــــــربــــــيــــــة  الــــــــــوحــــــــــدة 

ل�ســك اأن مــن اأهم اأ�ســئلة امل�ســتقبل العربي 
ياأتــي �ســوؤال: التفتيــت اأم الوحــدة؟ فواقع الأمر 
يبدو اأن اأمورنا �سائرة باإجتاه التفتت ومزيد من 
الإنق�ســام وتل�ســي الإرادة العربيــة يف مواجهة 
عدونــا ال�سهيــوين، وخ�ســوم الوحــدة العربيــة 

التاريخيني )اإيران وتركيا(.
ويف ظــل ظــرف غريب وخــارج �ســياق العقل 
واملنطــق هــو الإحتفــاء غــري الطبيعــي بالتطبيع 
مــع العــدو ال�سهيــوين.. والتــي تتبــدى وكاأنهــا 
»اعتذاريــة« متاأخرة عن عدائنا العدو املغت�سب 
لقطعــة عزيزة من اأر�س وطننا العربي.. ويهدد 

كل م�ستقبلنا.
 يف ظــل هــذه الظــروف الغريبــة وال�ســاذة 
التــي  العربيــة  الوحــدة  نــدوة  اأتــت  واملنحرفــة 
عقــدت يف باري�ــس يف م�ســاء ال�ســبت 14/ 10/ 

2021 وكاأنها حدث خارج �سياق الواقع العربي.. 
وكاأن مو�ســوع »الوحدة العربية« مو�سوعا ينتمي 

لعامل اخليال العلمي غري القابل للت�سديق!!
�ســارك يف هــذه الندوة عدد مــن الوحدويني 
املقيمني يف باري�س من �سبع دول عربية متتد من 
�سمال الوطن العربي اإىل جنوبه )�سوريا ولبنان 
اإىل اليمن(.. ومن �سرق الوطن اإىل مغربه )من 

العراق اإىل تون�س واجلزائر( مرورا مب�سر. 
وحدويــون يتحدثــون لغَة واحــدة.. ويحلمون 

حلمًا واحدًا: وحدة الوطن العربي الكبري.
بــداأت الندوة بالأ�ســتاذ علي املرعبي رئي�ــس 
حتريــر جملــة »كل العرب« )لبنــان( والذي قام 
النــدوة.. بتقــدمي املداخلــة الأوىل يف  بتنظيــم 
احلوار للدكتــور �سفوت حامت )كاتب وباحث يف 
�ســوؤون الفكــر العربي - من م�ســر( والذي قام 

باإ�ســتعرا�س الف�ســل الأول مــن كتابــه »الوحدة 
عــن  والع�ســرين«  احلــادي  القــرن  يف  العربيــة 
جتربــة الوحدة الأملانية التي متت يف الثالث من 
اأكتوبر عام 1989 واألح يف مداخلته على �سرورة 
درا�سة التجارب الوحدوية يف التاريخ املعا�سر.. 
وتطــرق لتجربة الوحدة امل�سرية ال�ســورية عام 
1958 وجتربة الوحدة اليمنية عام 1990. وركز 
على �سرورة درا�سة الظروف الدولية يف اإمكانية 
حتقيــق )اأو تعويــق( الوحدات ال�سيا�ســية.. واأن 
واجب الوحدويني اأن يكونوا م�ستعدين وجاهزين 
للإ�ســتفادة من الظرف الدويل يف حال توفره.. 
منهيــا مداخلته بــاأن الوحدة العربيــة هي مثابة 
امتــلك العــرب لل�ســلح النــووي.. فهــي جتعل 
منهــم اأقــوى دولة يف العامل بظهريهــا الأفريقي 
والأ�ســيوي والإ�ســلمي.. لذلك تقف قوى كثرية 

اأمام حتقيق الوحدة العربية وتخ�سى حدوثها. 
وقــام الأ�ســتاذ علــي املرعبي مبداخلــة تالية 
العمــل  تعويــق  يف  اخلارجــي  العامــل  دور  عــن 
اإىل الوحــدة العربيــة واأن التحالــف الأوروبــي - 
الأمريكي  - ال�سهيوين اأحد الأ�سباب الرئي�سية 
لإعطــاب وتخريــب اجلهــود العربيــة الوحدويــة 
�ســواء مــن خــلل تق�ســيم الوطــن العربــي بــني 
اإجنلرتا وفرن�سا يف موؤامرة �سايك�س بيكو، اأو من 
خــلل زرع الكيــان ال�سهيوين يف و�ســط الوطن 
العربــي ليعمل على بقاء التجزاأة والنق�ســام يف 
الوطــن.. والعمــل كــذراع ع�ســكري ل�ســرب اأي 
اأنظمــة قومية وحتويل الباقني لتابعني للم�ســروع 
ال�سهيــوين. وتطرق يف حديثه مل�ســتقبل الإحتاد 
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الأوروبــي وهــل ميكــن اأن ينهــار اأو ي�ســتمر رغم 
العوائق وامل�ساكل التي يتعر�س لها. 

ال�ســميع  عبــد  احلــي  عبــد  الأ�ســتاذ  وقــام 
)�سحفــي مــن اجلزائر( بالتاأكيــد على �سرورة 
ال�ســتفادة من جتربة الحتاد الأوروبي وتركيزه 
الأوروبــي،  املواطــن  مب�سلحــة  الهتمــام  علــى 
خ�سو�ســا الفوائــد القت�ساديــة التــي يجنيهــا 

املواطن من هذا الإحتاد. 
وقــام الأ�ســتاذ فتحي بلحاج )وزيــر التكوين 
املهنــي ال�ســابق - مــن تون�ــس( بالتاأكيــد علــى 
اأن الوحــدة العربيــة هــي حتميــة تاريخية ول بد 
اآتية. مع الت�ســديد على اأهمية العمل من اأجلها. 
وانتقــد اأ�ســاليب العمــل الوحدوي التــي ما زالت 
تكــرر نف�ــس الألفاظ وال�ســعارات منــذ اأكرث من 
ثلثــني عامــا دون اأن نقــرتب مــن هــدف العمل 
الوحدوي املوحد. واألح يف مداخلته على �سرورة 
الدميقراطيــة، والدعــوة للعمــل الدميقراطــي. 
تون�ــس  يف  ال�ســعب  حركــة  جتربــة  اإىل  واأ�ســار 
يف  اأ�ســلوبها  مــن  تطــور  اأن  ا�ســتطاعت  والتــي 
العمــل ال�سيا�ســي مــن مقعــد واحــد يف الربملــان 
اإىل خم�ســة ع�ســر مقعدا يف ب�سعة �سنوات. واأن 
الدميقراطيــة هــي التــي توؤهل العمــل الوحدوي 

للو�سول للجماهري والتاأثري فيها. 
 وقامت الأ�ســتاذة نورما العو�سي )�ســوريا( 
بالت�ســاوؤل عــن الدور الذي تلعبه الــدول العربية 
التوحيــد  عمليــة  يف  الإقت�ساديــة  القــوة  ذات 
القومي وهل هو حمفز للوحدة العربية اأم معوق 

لها؟ 
)مــن  احلريــث  حممــد  الأ�ســتاذ  وت�ســاءل 
�ســوريا( عــن دور دول اجلــوار كاإيــران وتركيــا 
يف تعويــق التفاعــل العربــي، وت�ســاءل عــن دور 
الأحــزاب الوحدويــة الآن وهــل �ســتنجح يف نقل 

هدف الوحدة العربية للأجيال القادمة؟
اأمــا الدكتــور حممد احلــداد )مــن اليمن - 
جماز يف العلوم ال�سيا�سية( فقد عاد اإىل جتربة 
الوحــدة اليمنيــة، واأكــد اأنه مــن ال�سعب ف�سم 
الوحــدة اليمنيــة رغــم كل اجلهــود الإنف�سالية 

التي تبذلها بع�س القوى النف�سالية.  
وحتــدث الدكتور نــوار عطفة )طبيب قلب - 
�سوريا( عن �سرورة اإعادة ت�سكيل العقل العربي 
لي�ســتلهم مفردات العقل واحلداثة، و�ســدد على 
�سرورة بعث اأفــكار املفكرين العرب الوحدويني 
الذين �ساهموا يف اإثراء الفكر الوحدوي العلمي، 
و�ســرورة التعامــل مع العامل الــدويل بعقلنية. 
الدميقراطيــة يف جتربــة  م�ســاألة  علــى  و�ســدد 
العمل الوحدوي واأن الإ�ســتبداد اأهم عائق اأمام 

انطلق ال�سعب العربي نحو الوحدة العربية. 

اأما الأ�ستاذ اأديب حوراين )من �سوريا( فقد 
طــرح �ســوؤال عمليا: كيف ميكــن حتقيق الوحدة 

العربية الآن يف ظل الظروف العربية املعقدة؟
اأمــا الأ�ســتاذ �ســليم عوابــدة )مــن �ســوريا( 
فقد قام با�ستعرا�س الطرق التي طرحها الفكر 
العربي لعملية التوحيد القومي، وهل تتحقق عن 
طريق العنف والقوة اأم بالطريق الدميقراطي؟ 
وهــل تكــون الوحدة عمل فوقــي نخبوي لتق�سري 
الطريــق اإليها اأم تكون عمل �ســعبي دميوقراطي 
مــع مــا يعنيه هــذا من طــول الزمــن لتحقيقها؟ 
احلــكام  مــن  للتوحيــد  املعاديــة  القــوى  ودور 

والأنظمة املختلفة؟؟
وقامــت الدكتورة حيــاة بلتايــب بلحاج )من 
تون�ــس - جمــازة يف العلــوم من فرن�ســا( بطرح 
ال�ســوؤال حــول دور التيارات املتاأ�ســلمة يف معادة 

القومية العربية والوحدة العربية؟؟
وطــرح الأ�ســتاذ هــلل العبيــدي )�سحــايف 
- مــن العــراق( ثقتــه يف حتمية حــدوث الوحدة 
العربية لأن خم�سني يف املائة من وحدتنا العربية 
متحقق من خلل لغتنا العربية وانتمائنا لثقافة 
عربيــة واحــدة جتمعنا - �ســئنا اأم اأبينــا - واأننا 

نحتاج لتعميق انتمائنا العربي. 

الأ�ســتاذة  اأمــا 
ليلــى املــر )�سحفيــة 
- مــن لبنــان( فقــد 
اأكــدت على دور اللغة 
امل�ســرتكة   و�ســرورة 
مفهــوم  اإىل  الإنتبــاه 
املواطنــة بعيــدا عــن 
التع�ســب الدينــي اأو 
ولفتــت  الطائفــي، 
للعامــل  النتبــاه  ل�ســرورة  احلا�سريــن  انتبــاه 
الإقت�ســادي يف م�ســار العمــل الوحــدوي، الــذي 
بدونــه تتعرث جهــود العمل ال�سيا�ســي على املدى 

الطويل. 
اأمــا الدكتــورة هاجــر �ســكاح )من تون�ــس - 
فقــد  الــدويل(  والتحكيــم  القانــون  جمــازة يف 
طرحــت اأهميــة اجلانــب العاطفــي يف عمليــات 
التوحيــد القومــي وحما�ســة املواطنــني لأ�ســكال 
الإحتــاد  جتربــة  مــع  حــدث  كمــا  التوحيــد، 
الأوروبــي. وطالبــت ب�ســرورة الإهتمــام بالٌهوَية 

القومية بجانبيها العربي والإ�سلمي. 
اأما الأ�ستاذ ر�سدي ال�سافعي )�سحفي - من 
م�سر( فقد طرح �سرورة اقناع املواطن العربي 
بالأهميــة الإقت�ساديــة التــي يجنيهــا من خلل 
الوحدة العربية وحتقيق م�ســتقبل اأف�سل لل�سعب 

العربي، لن يتحقق بدون وحدته ال�سيا�سية. 
علــى  احلا�سريــن  باإتفــاق  النــدوة  وانتهــت 
�ســرورة ا�ســتمرار اللقــاءات بينهــم وتطويرهــا 
وتو�ســيعها، والإتفــاق علــى لقــاء �ســهري بينهــم 
للعمل على ن�ســر اأفكارهم بــني املواطنني العرب 

يف فرن�سا. 
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مــــــــــــــــــــــىت نــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــّرم الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدع فــــــــــــــــــــــي حــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه؟
الثقافة

أ.أسعد العّزوين
متــى يتــم تكــرمي املبــدع يف حياتــه؟ �ســوؤال 
يراودنــا منــذ ع�ســرات ال�ســنني، نحــن الذيــن 
اإمتطينــا �سهوة الكلمة، ورّو�سناهــا كما ترّو�س 
اخليل �سعبة املرا�ــس، ووجدنا اأنف�ســنا بعد حني 
من الدهر اأ�سرى لهذه الكلمة، واأننا نحيا بظلها 
ونتدفــاأ بدفئهــا، ولكننــا �سدمنــا بعــد كثري من 
الوعــي الذي لّفنا، ب�ســبب قيــام اجلهات املعنية 
بتكــرمي املبدعــني بعــد موتهــم، دون الإلتفــات 
اإليهــم وهــم اأحيــاء، ومعرفة كيف يعي�ســون واأي 

نوع من الفقر واحلرمان يلّفهم.
يقــول الروائــي الفرن�ســي الفــذ اأونوريــه دي 
بلزاك الــذي فارقنا مبكرا عن عمر ناهز ال51 
عامــا يف هــذا ال�ســياق:«كلمة مــدح واحــدة يف 
حياتي اأحّب اإيّل من األف كلمة بعد موتي«، وهذه 
العبــارة التــي قيلــت قبــل ع�ســرات ال�ســنني،هي 
ن�سيحة م�ســجاة ملن اأراد فعــل تكرمي املبدعني 
وباحثــني  ــني  وقا�سّ وروائيــني  �ســعراء  مــن 
ودار�ســني، لنكــون بذلــك قــد اإ�سطدنــا ع�ســرة 

ع�سافري بحجر واحد.
يف حــال قمنا بتكــرمي املبدع يف حياته، فاإننا 
نكــون كمن ي�ســقي ال�ســجر باملاء اأوقــات القيظ 
واحلــر، فرناه قــد اأينع فكرا واأجــزل عطاء لأنه 
وجــد مــن يقــّدره ويعــرف ويفهــم اإبداعــه، كما 
اأننا ن�ســجع الآخرين على الإبداع، ول �ســك اأننا 
نعطي �ســورة اأخلقية عن املجتمع واملوؤ�س�ســات 
املعنية بالثقافة والإبداع، و�سيظهر عندنا جي�س 
كبــري مــن الأطفال يخرتقــون �ســاحات الإبداع، 

كتب رئيس التحرير:
بعد التكرمي الذي اقمناه بباري�ــس وعمان يف �ســهر ت�ســرين الأول - اأكتوبر 2021، وكان الراحل اأحد احلا�سرين يف عمان، ار�ســل مقال يل حتت 

عنوان »متى نكرم املبدع يف حياته« ميتدح به مبادرتنا بتكرمي هذه النخب، و رمبا ن�سره على التوا�سل الجتماعي.
هذا املقال مل اأن�سره متعمدا، ت�سارحت مع زملء باأن يكون الزميل اأ�سعد العزوين من �سمن املكرمني يف احتفالية اليوم العاملي للغة العربية يف 

18 كانون الأول - دي�سمرب 2021 املقبل، وبعدها نن�سر مقاله على �سفحات »كل العرب«.

عندما علمت باإ�سابته بالكورونا مل اأت�سور اأن يتدهور و�سعه ال�سحي بهذا ال�ســكل و�سول للرحيل، واإعتربت اأن تكرميه بعد ال�ســفاء �ســيكون له 
وقعا خمتلفا عنده.

لقــد �ســبقنا املــوت اإليك يا زميلنا اأ�ســعد العــزوين، واعتذر لروحك الطاهرة و�ســنقوم بتكرميك حتــى بعد الرحيل، وها نحن نن�ســر مقالك على 
�سفحات »كل العرب« التي احببتها. رحمك اهلل واأ�سكنك ف�سيح جناته.

الــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــزونــــــــــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  روح  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زمــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــا
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عزونيأسعد ال  عالمياإلوالكاتب  نعي  
 

تنعي األمانة العامة إلتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا
، بعد حياة حافلة  أسعد العزوني لزميلا  الكبيرالفلسطيني   اإلعالميو الكاتب وفاة الى أمتنا العربية ،

بالعطاء اإلعالمي والثقافي، والدفاع عن قضية 
.، وقضايا األمة العربيةفلسطين

  

في الوطن العربي   ، ولكل محبيه ورفاقهناألردفلسطين ونتقدم الى أسرة الفقيد في 
والمهجر، بالتعازي الصادقة وندعو الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و

أن 
يلهم أهله وذويه ومحبيه ورفاقه الصبر والسلوان

.
 

  

 وانا هلل وانا اليه راجعون
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66 Avenue des Champs Elysées - Lot 41 - 75008 Paris 
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زميل نعي ال
أسعد العزوني   

 
وصلنا صب 

 بكل حزن اح اليوم
خبر رحيل ال 

ز
ميل العزيز أسعد العزوني

، إثر  

مضاعف
ات وباء الكورو

.نا
إن أسرة تحرير مجلة كل العرب تنعي 

 

الفلسطيني الكبير الزميل أسعد العزوني، بعد حياة حافلة بالعطاء اإلعالمي  الى أمتنا العربية وفاة الكاتب واإلعالمي  
والثقافي، والدفاع عن قضية فلسطين، وقضايا األمة الع 

.ربية

  
أل بكل ألم نتقدم

سرة الفقيد في فلسطين واألردن، ولكل محبيه ورفاقه في الوطن  

العربي والمهجر، بالتعازي الصادقة وندعو الباري عز وجل أن يتغمده بواسع  

رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه ورفاقه الصبر والسلوان

.

ال حول وال قوة إال باهلل  
و ،

انا هلل وانا اليه راجعون
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التحرير  يسئر     
المرعبي علي    

 

26, rue des Rigoles 75020 Paris / France Tél: 06 25 23 17 75 

SARL: KOUL ALARAB - Siret: 899 008 080 00017 - CJ. 5499 - APE 58.14Z 

من هنا وهناك

مع اإ�ســتمرار هجمة فريو�ــس كورونا اأو كوفيد 19 امل�ســتجد العامل يتغري يف كل 
دقيقة وثانية، ومع بداية ال�ستاء وبداية موجة جديدة ا�سبحنا نرى حجم الوفيات 
علــى �سفحــات امليديــا خا�سة الفي�ــس بوك، ما يوؤكــد على املقولة التــى ترددت يف 
بداية ظهور الفريو�ــس اللعني وهى اأننا ن�ســتعد لتوديع الأحباب. وبالفعل يف الأيام 
القليلــة املا�سيــة فقدنا عددًا كبريًا مــن الأقارب والأ�سدقــاء واجلريان والأحباب 
واملعــارف ذلــك الأمر الذى تــرك يف �سدورنا غ�سة واأمل كبري وخوف م�ســتمر من 
الفقــدان وحتــول كبــري يف حياتنا، خا�سة من لــه �سمري حي وقلــب ناب�س باخلري 
والإميــان. والت�ســليم باأننــا بالفعل يف مرحلــة �سعبة طغت على العــامل وغريت كل 
الأولويــات واملقايي�ــس والعلقــات والتقييمــات يف حياتنا. ولكنــى اأتعجب رغم كل 
هــذا التحــولت هناك الكثرييــن الذين ما زالوا ل يتخــذون يف كل ما يحدث عظة 
وعــربة ومراجعــة للأنف�ــس. فما زال الظلم قائم وما زال الف�ســاد م�ست�ســري، وما 
زالــت احلقــوق �سائعة ول اأعنى بذلك فقط العلقات بني الأفراد والب�ســر ب�ســكل 
عــام ولكــن على كافة امل�ســتويات. م�ســتوى العــامل وال�سيا�ســات واحلكومــات، فما 
زالت هناك دول �سائعة ومفككة ت�ســردت �ســعوبها وهناك �سعب يرزح حتت نريان 
الإحتلل وب�ساعته ول اأحد يغيثه. وهناك �سعوب تعي�س حتت مرارة الظلم والقهر.  
نتمنى اأن يكون فريو�ــس كورونا والآلم والتحولت التي ترتبت عليه بداية نحو 
مرحلــة جديدة مــن اخلري والإتعاظ والإجتاه نحو مراعاة الإن�ســانية، وبذل جهود 
مــن اأجــل الإن�ســان الذى خلــق العامل من اأجلــه واأن يتحرك العامل كلــه خا�سة من 
خلل املنظمات الإن�سانية للدعوة لل�سلم والإن�سانية. واأن يحل الأمن والإ�ستقرار 
والعدل حمل احلروب واخلراب والدمار. وعلى م�ســتوى الب�ســر وخا�سة بالن�ســبة 
لل�سعوب العربية واحلكومات، ناأمل اأن يتعظ النا�س يف علقاتهم واأن يكف مدعي 
الديــن عــن خرافاتهــم، وان يختفــي الظلــم يف حياتنــا الجتماعيــة، ونتمنــى اأن 
ت�ســتيقظ ال�سمائر  ويتوقف الف�ســاد الذى ي�ست�ســري يف اأج�ساد الدول العربية وما 
اأكــرثه، واأن حتــل العدالة الإجتماعية ويختفى الظلم والقهر  حتى ير�سى عنا اهلل 

تعاىل ويزيح الغمة وين�سلح حال الأمة. 
ف�سبحان من له الدوام 

أ.هويدا عبد الوهاب

نودع األحباب

�شحفية وكاتبة م�شرية

وينخرطون يف �سفوف املبدعني، وعندها ن�سهد 
غنــى ثقافيــا، ونــرى مبدعينــا يت�ســابقون لنيــل 

اجلوائز املحلية والعاملية.
اليــوم ال�ســبت ويف رابطة الكتــاب الأردنيني 
يف العا�سمة عّمان، جرى تكرمي فحلني عروبيني 
مــن فحــول ال�ســعر العربــي، من قبــل »جملة كل 
املرعبــي  د.علــى  العروبــي  وفار�ســها  العــرب« 
واإحتــاد الكتاب وال�سحفيني العرب يف باري�ــس، 
وهما ال�ســاعر العراقي حميد �ســعيد، وال�ســاعر 
الأردين اأديب نا�سر، وكم كنت فرحا وم�ســرورا 
لتكرميهما وهما اأحياء، رغم ان ال�ســاعر حميد 
�ســعيد مل يتمكــن من احل�سور لظــروف قاهرة، 
وت�ســلم الدرع نيابة عنه الأ�ستاذ �سلم ال�سّماع، 
وكان الأ�ســتاذ في�ســل زكــي هــو امل�ســرف علــى 
عمليــة التكــرمي، ب�ســبب اإن�ســغال د.املرعبــي يف 
تكــرمي اأرملة الراحل هواري بومدين يف باري�ــس 

ال�سيدة الفا�سلة اأني�سة بومدين.
ل �ســك اأن املبدع واملثقــف العربي هو قنديل 
هذه الأمة، لكنه ولظروف ل جمال للخو�س فيها 
هنــا، وجــد نف�ســه مك�ســوفا بل غطــاء ول زيت، 
�ســاأنه �ســاأن امل�ســجد الأق�سى الــذي منع العرب 
وامل�ســلمون الزيت عــن اأ�ســرجته، ونحن نطالب 
اجلهــات املعنيــة اأن تنتف�س علــى واقعها وتبادر 
اإىل تكــرمي مبدعيهــا احلقيقيــني، بعــد عمليات 
فــرز �ســّفافة، بــدل من ت�ســابق البع�ــس الهجني 

على تكرمي الراق�سات ومن على �ساكلتهن.
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الثقافة

أ.إيمان الشافعي

أهـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذئــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــراء
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

املنــوط  الأ�ســخا�س  يتحــول  عندمــا  مــاذا 
بهــم حمايتك لذئــب كذلك الــذي كاد اأن ياأكل 
ذات الــرداء الأحمــر يف الق�سة ال�ســهرية التي 
هــذا  اأطفــال.  ونحــن  وجداننــا  يف  تر�ســخت 
بال�سبــط ما يحدث عندما نربــي اأبناءنا تربية 
قمعيــة لنتحــول لذلــك الذئب بــل واأ�ســواأ حيث 
يهاجــم جهــازك  للإنقــاذ، عندمــا  ل فر�ســة 
املناعــي وخــط دفاعك الأول دمك واأن�ســجتك، 
�ســت�ساب بــذاك املر�ــس الــذي يدعــى الذئبــة 
احلمراء فيعتل ج�سدك وروحك وتت�سوه داخليا 
ورمبا خارجيا والأ�ســواأ هــو ذاك الأثر الداخلي 
الذي ل تزيله الأيام بل يخلف عقدًا وتر�ســبات 
ذهنية ت�ساحبنا حتى نهرم، لذا ف�ســوء معاملة 
الأهــل هي اجلرمية الأب�ســع علــى وجه الأر�س، 
لــذا تعالــوا معنــا يف رحلة حقــوق الطفل وكيف 
ينتهكهــا ذويهــم بق�ســد اأو بــدون عمــد، وهــل 
ميكــن لنا م�ســاعدتهم؟ وكيف ميكــن للمجتمع 
املدين اأن يقدم الدعم للأطفال والآباء بتوعية 

كل الطرفني وحماية الطرف الأول؟

األــف   41 انتحــار  الإح�سائيــات  تر�ســد 
�سخ�س �سنويًا حول العامل ما بني �سن الطفولة 
واملراهقة واأرى اأن ال�ســبب الأول هو فقد هوؤلء 
الأطفال للحتواء فاأ�سبحوا عر�سة لن�ســحاق 
نف�ســي بــل دعــم، فم�ســكلة التنمــر التــي هــيَّ 
القا�ســم امل�ســرتك يف معظــم حــالت النتحــار 
تبــداأ اأول مــن الأ�ســرة ومــن ثم متتــد للمجتمع 

�ساأ�سرح لكم كيف؟!

النسخة األفضل!
اإذا كان لدينــا طفــل مهــزوز الثقة بالنف�ــس 
يتــم تعنيفه ب�ســدة كلما اأخطاأ واإرهابه ج�ســديا 
اأو لفظيــا اأو حتــى تهديــده، �ســوف نخلــق منــه 
اإن  �ســوءًا  الأمــر  يــزداد  ثــم  �ســخ�سًا �سعيفــًا 
تنمرنــا نحــن اأهله على �ســلوكه وذكاء م�ســتواه 
الدرا�ســي، �ســكله طريقته واأ�ســلوبه يف احلياة، 
والأ�ســواأ اأن نقارنه باأخواتــه الأكرث منه جناحًا 
ح�ســب معايرنــا وخلفياتنا الثقافيــة اأو اأقربائه 
اأو حتــى اأقرانــه يف ال�ســف، هكــذا نحــن نهــئ 

طفلنا متاما لهزة نف�ســية تختلف درجتها حتى 
اأنها قد ت�سل بزلزال يع�سف بهويته، والتهيوء 
لتلقــي اأي تنمر خارجي �سده ب�ســكل يدخله يف 
دائــرة الكتئاب، لأننا �سربنــا �سورته الذهنية 
عــن نف�ســه يف مقتل، ذلــك لأن الطفــل يف هذه 
املرحلــة ي�ســتقي �سورتــه عــن نف�ســه من خلل 
اأبويــه فمــاذا لــو قالوا عنه فا�ســل، 
غبــي، عــدمي امل�ســئولية، لي�ــس 
لديــه القــدرة علــى الختيار، 
�ســاذج، كلهــا كلمات ترت�ســخ 
يف ذهنه ويعي�ــس من خللها 
فيمــا يظن الأهل اأنها كلمات 
تلــك  لديهــم  ليغــري  تدفعــه 
الن�ســخة  ليكــون  ال�ســورة 
يريدونهــا  التــي  الأف�ســل 
فــاإذا بــه يكــون اأ�ســواأ مــا 

يكون. 

التنمر هجمة مرتدة
نطلــق  اأن  قبــل  لــذا 
التنمــر  �ســد  حمــلت 
للمجتمــع اخلارجــي يجب 
اأن نعــرف اأن اللبنة الأوىل 
هيَّ اجلدار الواقي من كل 
اأ�سكال التنمر فكيف يكون 

ذلك؟
عندمــا نربي فردًا قويًا 
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  كاتبة من م�شر  كاتبة من تون�س

أ.نعيمة قربع

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
ال�ّســّيارة ال�ّسوداء املجنونة التي فاجاأتني يف اأحد املنعطفات 
هي اآخر م�ســهد حفظته ذاكرتي وجتّمدت عنده.. وقفت عاجزا 
عــن احلركــة وقــد انفجــرت كــرة اخلــوف يف بطنــي فت�ســّظت 
�ســاقاي.. كّل �سيء توّقف عند تلك الّلحظة.. مل اأر وجه ال�ّسائق 
ول اأذكــر اأّيــة تفا�سيــل اأخــرى عــدا كتلــة مرعبــة مــن ال�ّســواد 

تدهمني ومتلأ عينّي ظلمة حالكة...
اأيقظتني �سفعات خفيفة متتالية و�سوت يرّدد يف اإحلاح:

-افتح عينيك.. اأنت بخري.. تنّف�س عميقا.. افتح عينيك...
ب�سعوبــة بالغــة رفعــت جفنــني ثقيلــني وفتحت عينــّي قليل 
فوقــع نظــري على ابت�ســامة ن�ســر تعلو وجــه الّطبيب.. اأم�ســك 
بيــدي يج�ــّس نب�سي ثّم قــال وهو يفتح باأ�سابعــه جفني وينحني 

لينظر يف قاع عيني:
لقد كتب لك عمرًا جديدًا.. الآن جتاوزت مرحلة اخلطر..  
فهمــت اأّنــه الّطبيب اجلــّراح الــذي اأنقد حياتي فقــد التّفت 
حوله ممّر�سات يهّنئنه      وي�ســدن ب�ســجاعته وكفاءته العالية.. 
اإّنها ملعجزة.. هكذا قيل.. اأكرث من ع�ســر �ســاعات دامت عملّية 
اإنقــاذ ج�ســدي واإخــراج �ســّت ر�سا�سات مــن اأماكــن خمتلفة.. 
بطني وعنقي وكتفي و�ساقي..«جنوت باأعجوبة« رّددوها مرارا.. 
لكــن ما بالهم يتحّدثون عن الّر�سا�س واأهذي اأنا بال�ّســّيارة 

ال�ّسوداء املجنونة؟ 
خرجــت مــن امل�ست�ســفى وقــد انفرط عقــد الّزمــن من يدي 
تبعرث و�ساع فلم اأدر �ســيئا عن �ســنوات طويلة ع�ستها بل ذاكرة 
بعد حادث ال�ّســّيارة ذاك وحدي اأذكره ووحدي توّقفت هناك.. 
ل اأعرف كيف ع�ســت بعد ذلك احلادث وماذا فعلت؟ ل اأعرف 
ر�سا�ــس مــن اأ�سابني و نخر ج�ســدي ذات رم�ســان؟.. ل اأدري 
اأ�ســوت الّر�سا�ــس اأيقــظ ذاكرتــي الّنائمة اأم الّثقــوب املوؤملة يف 
ج�سدي؟ كّل ما اأعرفه اأيّن ع�ست طويل بل ذاكرة والآن اأعي�س 

بل ذكريات...

نف�سيا يقدر قيمة ذاته وقدراته ويحرتمها لن يتاأثر باأي كلمات تقلل من �ساأنه 
اأو جترحــه و�ســيعود ليق�ــس مــا حدث علــى ذويه ليزيلــوا اأي اأثر �ســلبي لهذه 
الكلمــة يف ذهنــه، اإمنــا لو كانوا هم من بادروه بها فلمــن يلجاأ؟! هذا غري اأن 
هــذا الطفــل الــذي يتم انتهاكه داخل بيته نف�ســيا ل يعي حقوقــه وبالتايل قد 
ي�ســمح لنتهاكه ب�ســتى الطرق خارج املنزل فقواعد احرتام الذات لي�ــس لها 

مرجعية لديه.
اأما عن العنف الأ�سري النف�سي الذي قد يقلل وي�ستهني البع�س من اأثاره 
التــي ت�ســل كما اأ�ســرت �ســابقا للنتحــار يف اأ�ســواأ نتائجها، فتلــك الظاهرة 
تت�ســبب اأي�ســا يف حــدوث اإجهــاد يــوؤدي اإىل عرقلة منــاء الدمــاغ يف املراحل 

الأوىل، كما ميكن اأن يوؤدي الإجهاد ال�سديد من طرح اأ�سئلة وجودية اأمثلة:
 ملــاذا اأتيــت اإىل الدنيــا؟ هــل اأبواي يكرهــاين اأم يحباين؟ مــاذا ارتكبت 

لأ�ستحق هذه الكلمات اجلارحة؟
هذا ال�سراع الداخلي يوؤدي اإىل عرقلة مناء اجلهازين الع�سبي واملناعي، 
ونتيجة لذلك تزيد خماطر تعّر�س الأطفال الذين عانوا من اإ�ســاءة املعاملة 
مل�ســاكل �سحيــة �ســلوكية وج�ســدية ونف�ســية عنــد الكــرب ولذلك فهــي تعرقل 
التنميــة يف املجتمــع الــذي يعتمــد على هــذه الفئــة العمرية منه لتــدور عجلة 
القت�ســاد يف مراحــل ال�ســباب، اإذن هــذا الأب اأو تلــك الأم اأو ذاك القائــم 
علــى تربيــة طفل يرتكبوا جرمية ميتد اأثرها مــن الفرد لتطال املجتمع ككل، 
بل واأي�سًا هذا الطفل الذي تعر�س للعنف النف�ســي هو مهياأ اأي�سا ملمار�ســته 
على اأقرانه لندور يف حلقة مفرغة من التاأرجح النف�ســي واجلرمية املتبادلة 
كالهجمــة املرتدة يف مباريات الكرة. الإ�ســكالية الكربى هنا كيف نثبت هذه 

اجلرمية التي ترتكب بيد بي�ساء؟!

القتل األبيض
بالرغــم مــن اجلهــود الدوليــة التــي تبذلهــا منظمــة اليون�ســيف واخلــط 
ال�ســاخن الــذي توفره الدول حــول العامل بالتعاون مع املنظمــة لقاطنيها، اإل 
اأنه ل يوجد يف اللئحة ثمة اإر�سادات لهذا النوع من العنف النف�سي للإبلغ 
عنه، فو�ســيلة الإبلغ الناجعة عن العنف �سد الأطفال يكون بت�ســجيل �سوتي 

لل�سحية و�سراخها اأثناء ممار�سة العنف عليها اأي بعد وقوع اجلرمية!
 ول ثمة و�ســيلة اأخرى، لي�سبح �سحايا الإرهاب النف�ســي بل قانون رادع 
اأو و�سيلة ناجعة لإثبات العنف الواقع عليهم وكاأن الكلمة لي�ست �سلحًا يعتد 

به بينما هي التي تقتل اأو متنحنا فوق العمر عمرًا.
لــذا اأمتنــى اأن يدر�ــس هــذا الأمــر لو�ســع قانــون حلفــظ حقــوق الطفــل 
امل�سطهــد نف�ســيًا واآلية لإثبات هذا العنف النف�ســي، وقانون رادع واإجراءات 
ملزمة لتطبيق عقوبة لكل من ت�سول له نف�سه اإيذاء روح وم�ساعر هبة منحها 
اهلل له، ل ميلك اأي حق يف ت�ســويهها نف�ســيًا وتدمري م�ستقبل هو من حق هذا 

الطفل ويرتد على كل املجتمع.
كمــا يجــب يف ع�سر مت�ســارع من املعرفــة اأن نعرف الطفــل بحقوقه كما 
نن�ســئ حمتوى للكبار عن كيفية تربية ابنائهم وتوعيتهم بحقوقهم على قدم 
�ســواء، خا�سة اأ�سبحت و�ســائل املعرفة متاحة يف يد اجلميع ل فرق بني كبري 

و�سغري ورمبا هذه واحدة من اأهم فوائد ع�سر تكنولوجيا املعلومات.
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 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
والجتماعي

الثقافة

الأمومــة هــي فــرتة حتــولت ج�ســدية ونف�ســية 
وحتولت �ســخ�سية مكثفة، وقــد يظهر عدم الر�سا 
اجل�ســدي مــن خــلل احلمــل والتكيــف مــع الأبــوة 

والأمومة. 
ويعتــرب احلمــل وفــرتة مــا بعــد الــولدة »فــرتة 
النفا�ــس« مرحلة فريــدة تواجه فيها املــراأة تغريات 
كبرية يف املظهر ويف وظيفة اجل�ســم. ومن الأوقات 
ب�ســكل كبــري، و�ســورة  يتغــري فيهــا اجل�ســم  التــي 
اجل�ســم لــدى الن�ســاء. بينمــا يتــم الحتفــال غالبًا 

باأج�ساد احلوامل. 
تتعر�ــس الن�ســاء �ســريعًا ل�سغط كبــري »لفقدان 
وزن الطفل« املكت�سب واأ�ستعادة اأج�سادهن ال�سابقة 

للر�ساعة. 
يرتبــط عــدم الر�ســا اجل�ســدي لــدى الن�ســاء 
وبعــد الولدة ملجموعة متنوعة من النتائج ال�سحية 
والعقلية والبدنية ال�ســلبية، رمبا يف ذلك الكتئاب. 
مت ربــط عــدم الر�ســا اجل�ســدي اأي�ســًا بتقليل مدة 
الر�ساعــة الطبيعيــة، والأجهاد الأبــوي، وانخفا�س 
امل�سطربــة،  الأكل  و�ســلوكيات  البــدين،  الن�ســاط 
لذلــك فان التدخلت لتح�ســني �سورة اجل�ســد عند 
الأمهات لها ما يربرها لأنها �سُتح�سن ب�سكل مبا�سر 
�سحــة الأم ورفاهيتهــا، و�ســيكون لها تاأثــري اإيجابي 

على اأطفالها ب�سكل غري مبا�سر.
يبدو احلمل خمتلفًا بالن�ســبة للجميع، فالبع�س 
اي  دون ظهــور  الت�ســعة  الأ�ســهر  خــلل  منــا ميــر 
اأعرا�س علــى الإطلق، بينما يعــاين البع�س الآخر 
واحلمو�ســة  الغثيــان،  مــن  احلمــل  اأعرا�ــس  مــن 
املعويــة، وتــورم كل �ســيء؟ ولكــن يبــدو اأن هنــاك 

قا�ســمًا م�ســرتكًا بني الكثري من حــالت احلمل وهو 
اأن حجم الطفل يف بطن الأم امل�ســتديرة والتي تنمو 

وت�سعرها مبزيد من الثقة؟؟ 
ووفقًا لل�ســتطلع الأخري تبني اأن –70 �ســعرن 
مبزيــد من الثقة حول �ســكل اأج�ســادهن اأثناء فرتة 

احلمل، مقاربة قبل الولدة اأو بعدها. 
املهــم التعاطــف مع الــذات وتقليل مــن اأولويات 

خماوف �سورة اجل�سد اأثناء احلمل 
تتميز التدخلت الأكرث حداثة للن�ساء البالغات 
مثــل  العلجــات  يف  موجــودة  اأ�سا�ســية  مبوا�سيــع 
الأمتنــان وتقديــر اجل�ســم واليقظــة والتعاطــف مع 
الــذات واأن ال�ســتفادة مــن جوانــب هذه الأ�ســاليب 
ميكــن اأن يح�ســن التقديــر والر�ســا العــام للج�ســم 
ال�سحــة  نتائــج  يف  عامــة  حت�ســينات  اإىل  ويــوؤدي 

العقلية. 
املتنقلــة،  وال�سجــة  الإلكرتونيــة،  ال�سحــة 
علــى  والتدخــلت 
التوا�ســل  و�ســائل 
الجتماعــي، التــي 
تت�سمــن التعاطف 
مع الذات واليقظة 
�ســة  ر مما و
مــع  الإمتنــان 
علــى  الرتكيــز 
وظائــف  تقديــر 
اآليــات  اجل�ســم 
ا�ستخدامها  ميكن 
كمقاربــات  معــًا 
لتح�ســني  تكمليــة 
ج�ســم  �ســورة 

الن�ساء. 
تتفاعل العديد 

من الأمهات بالفعل مع و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
للتوا�ســل مــع الأ�سدقــاء، وطلــب الدعــم، وتقــدمي 
الدعــم للآخريــن، فالبتــايل تعــد من�ســة منا�ســبة 
لتقــدمي تدخلت وتعزيــز ال�سحة للأمهات وتقدمي 
الدعم الجتماعي عرب الإنرتنت وامل�ســاركة يف ن�سر 
املعلومات والأفكار ال�سخ�سية بطريقة حتافظ على 

درجة من اأخفاء الهوية. 
لكــن اأن وجــدت اأن الأفــكار ال�ســلبية والطاقــة 
ال�ســلبية ترتاكــم عنــد ا�ســتخدام و�ســائل التوا�ســل 

الجتماعي، فاإمنحي نف�سك ا�سرتاحة من ذلك. 
ولدة  مليــني   5 حــوايل  حتــدث  اأوروبــا،  يف 
حيــة كل عــام، وت�ســري التقديــرات اإىل اأن –18 من 
الن�ســاء ي�ســنب بالكتئــاب اأثناء احلمــل، –13-20 
مــن الن�ســاء ي�ســنب باكتئــاب ما بعد الــولدة خلل 
الأ�سابيع ال 12 من الولدة، وملدة 8 اأ�سابيع. الن�سبة 
املئوية للن�ساء، وميتد هذا اإىل ما بعد ال�سنة الأوىل. 
اأفادت العديد من الدرا�سات ان التاأثري ال�سلبي 
والأكتئاب يتنباآن بعدم الر�سا عن اجل�ســم ولتعقيد 
هــذه العلقــات، ومــن املحتمــل اأي�ســا اأن ت�ســاهم 
العــادات الغذائيــة ال�ســيئة وممار�ســة الريا�ســة يف 
الكتئــاب لــدى الأمهــات، مما يعزز �سورة اجل�ســم 

ال�سلبية والنتائج ال�سحية ال�سيئة. 
يف الوقــت نف�ســه، هنــاك حاجــة ثابتــة لتدريب 
وغريهــم  ال�سحيــة  الرعايــة  يف  املتخ�س�ســني 
مــن اأ�سحــاب امل�سلحــة املعنيــني علــى كيفيــة دعم 
الرفاهية العقلية واجل�ســدية لأمهات 5-0 �ســنوات. 
واأ�سحــاب امل�سلحــة الآخرين يف و�سع جيد ولديهم 
احلافز للتعامل مع هذه امل�سكلة ب�سكل اإيجابي، لكن 
العديــد منهــم يفتقــرون اإىل املعرفة والثقــة للقيام 

بذلك.  
املعركــة مــن اأجــل الثقــة باجل�ســم حقيقــة جدًا 
ول  وحــدك  ل�ســت  اأنــت  اأي�ســًا.  اجلــدد  للأمهــات 
يجــب اأن ت�ســتمر هذه امل�ســاعر اإىل الأبــد، يف بع�س 
الأحيــان، نحتــاج فقــط اإىل القليــل مــن الت�ســجيع 
للم�ســاعدة يف اإعادة �ســحن ثقتنا يف اأنف�سنا اأو على 

الأقل تعزيزها قليًل. 
  اإعادة التفكري يف نف�سك من منظور اإيجابي..

اإعادة بناء ثقتك بج�سدك.. 
ويبقى.. لت�سجيع الثقة باجل�سم، من املهم عدم 
التعليق على اأج�ســاد الأخرين.. بطريقة اإيجابية اأو 

�سلبية. 

د. عروبة رحيم

أجسادهن تقدير  على  األمهات  مساعدة 
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نجاح..أخترقنا بنجاح!!

اإيــراين  يا ما كــان... يف �سحفي   كــان 
اإىل  بــالإ�ــســافــة  بــجــدارة،   العربية  يتقن 
اتقانه )اللواقة(، والتملق  مبهارة والتو�سل 
ــة بــ�ــســطــارة،  ــراوغـ ــطــاح واملـ ــب ــاإذلل واإن ــ بـ
والنفاق  الوا�سع  واخلــداع  الكثري  والكذب 
باحلقد  املــوغــل  الأ�ــســود  والــغــل  امل�ستمر 
مبتغاه  و�سل  حتى  والــكــراهــيــة،  واحل�سد 
ف�سائية  قنوات  خدع  لأنه  ومهارة،  باإتقان 
اأحوازي  عربية كربى، واوهمهم انه عربي 
ومعار�س  م�سرد  انـــه   مدعيا  م�سطهد، 
كــان من  وهــو  اإيــــران،  املـــليل يف  لنظام 
العراق  �سفرهم  الذين  الإيرانية،  التبعية 
اأيام احلرب العراقية الإيرانية خوفا منهم 
لعدم ولئهم للعراق وارتباط البع�س منهم 
)جناح  تقارير  اتابع  كنت  وحني  بــاإيــران، 
حممد علي( ال�سحفية حول ق�سايا  اإيران 
والأحواز، من خلل القناة العربية، وكيف 
ودهاء  باإحرتاف  بالع�سل  ال�سم  يد�س  كان 
وخداع ومراوغة وتظليل وخبث، من خلل 
مفردات وجمل بعينها ل�سالح اإيران و�سد 
العرب، وقد حذرت منه مدير اأحد القنوات 
العربية التي دعمته و اأحت�سنته برفق قبل 
اأن يغدر بها، التي كانت متنحه هو وزوجته 
رواتب ومكافاآة ومغريات كثرية، يف حينها 
بــدوي(، عن�سري  )انت  مديرها:  قال يل 
ومـــا هو  ــر،  ــ الآخ ــراأي  ــ والـ ــراأي  ــ ال تقبل  ل 
دليلك وحجتك �سد زميلنا احلريف املهني 
برباعة  الإيــرانــيــة  بال�سوؤون  املتخ�س�س 

وبتفان واإتقان؟!
  قلت له �سوف ياأتي يومًا من الأيام، اأن 

زميلك  يكون  عدوك، و�سوف يك�سل العداوة 
ينقلب  و  وعـــدو،  خ�سم  اأخــطــر  وي�سبح 
بــاأدواتــك،  ويحاربك  انقلب،  �سر  عليكم 
واظن ح�سب قراءتي ومعلوماتي وفرا�ستي، 
معادية،  جهات  لأغرا�س  بينكم،  مد�سو�س 
وتعاطيه مع  وا�سلوبه  �سلوكه  ووا�سح جليا  
التقارير  اأعــداد  مع  التعامل  الأحــداث ويف 
واتباعها،  ــران  اإي تخ�س  التي  الإخبارية، 
املنحرف  الإعلمي  ونهجه  نف�سه  ووا�سح 
املعامل  الوا�سحة  ال�سحفية  ومــراوغــتــه 
بالت�سليل،  واملنحاز �سد الأحواز العربية، 
باإمعان  للعرب  وكراهيته  وح�سده  وحقده 
يحرف  كــان   وكيف  وم�ستمر،   متوا�سل 
ويوهمكم  الأمور،  عليكم  ويدل�س  املفردات 
باأخبار وتقارير مظلمة وغري دقيقة وكاذبة 
ومزيفه وجمافية للحقيقة ه، لأن هذا كان 
واجبه  وهذا  اأجنبية  جهات  ل�سالح  يعمل 

وديدنه ومنهجه!
انقلب  حيث  بال�سبط،  ح�سل  ما  وهذا 
ي�ستمنا  واخــذ  باهر!  بنجاح  علينا  جنــاح 
عرب  العربية،  اخلليج  ودول  العرب  وي�سب 
القنوات الأخرى، الذي كان ي�سمي اخلليج 
العربي بالفار�سي، ومدينة الأحواز العربية 
عليها  يطلق  ــاده،  ــي ــس اإ� قــبــل  مــن  املحتلة 
على  راأ�ــســا  التقارير  ويقلب  ــواز(،  ــ )الأهـ
ــوؤم وخــبــث متعمد  ولـ ــاء  بــذكــاء ودهـ عقب 
منه، ونحن نهيل عليه املال واملكافاآة، كلما 
اعد تقريرا �سدنا ب�سطارة، ح�سب اهوائه 

وم�ساورته ملن يتبعهم.
علنا  فيديو  مبقاطع  اخــريا  ظهر  وقــد 

بال�سوت وال�سورة والربهان، يتهكم علينا 
والــدرايــة  املعرفة  وعــدم  بالغباء  ويتهمنا 
كيف  يو�سح  النظر،  وق�سر  اخلــربة  وقلة 
كان ي�سحك علينا ويخدعنا وميرر تقاريره 
نواياه،  اأحـــدًا  يك�سف  اأن  دون  امل�سمومة، 
اوغل  وقد  املرموقة،  العربية  القناة  لتلك 
الثمالة،  حتى  وحــقــده  وخــداعــه  بعمالته 
املوؤ�س�سة الإعلمية  ومل يحرتم وجهة نظر 
التي كان يعمل بها، ومل يحرتم نف�سه لكي 
ملهنيته،  واأمينا  ه  وخمل�سا  وا�سحا  يكون 
الغ�س،  من  بالكثري  وا�سرت�سل  واخرتقنا 
بوا�سطة تقاريره ال�سحفية املتلفزة ال�سارة 
بنا وبدولنا اخلليجية، فكيف اأوهمنا ونحن 
غيه  عــن  ونــردعــه  نثنيه  اأو  نكت�سفه  مل 
هو  من   الكثري  هناك  اأن  ويظهر  و�سرره، 
على �ساكلته مرتب�سني بيننا، الذين ياأكلون 
الرواتب  عليهم  نغدق  بل  معنا،  وي�سربون 
ياأكلون  وهم  املجزية،  واملكافاآة  ال�سخمة 
وجــدت  واإذا  بعظمنا،  وينه�سون  بلحمنا 
بقوة،  بالظهر  طعنونا  الفر�سة  و�سنحت 
التي  اأيدينا،  �سناعة  من  بحنجرم�سموم 
اأكلوا منها، يا اإلهي ما اذكاهم وما اغبانا 
يف هكذا ظروف ح�سا�سة وخطرية و�سعبة 
للغاية، تتطلب منا احليطة واحلذر، توجب 
نحمي  لكي  اخلــبــث  ن�ستخدم  اأن  علينا  
اأنف�سنا من هوؤلء اخلبثاء، الذين اأكلوا من 
ال�سجرة املثمرة ورموها باحلجارة، وقطعوا 

جذعها بالفاأ�س ال�سفوي الفار�سي! 

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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حلظات الّرحيل؟
اأخذت ابنتها اإىل بيت والدتها وعادت وحيدة 

كّل اأمنياتها اأن تفقد جزءا من ذاكرتها الّلعينة
متــّر الّليلة كئيبــة ثقيلة الوقع. تريــد اأن تنام 
ول ي�ســعفها حّظها العاثر وتتدافع الأفكار املميتة 
داخلهــا.. خالــت اأّنها تغــادر احلياة وخّيــل اإليها 
اأّنها ت�ســتّم رائحة املوت فت�ست�سلم وهي �ساخ�سة 
مل  ولكّنهــا  ت�ســرخ  اأن  اأرادت  الّنهايــة.  تنتظــر 

ت�ستطع وغاب عنها الكلم.
لب�ســت معطفها الأ�ســود وهامــت على وجهها 
بل خارطة، واأجه�ست بالبكاء ب�سوت مرتفع هل 

�ساأموت واأتركك؟
كّفــت اأخــريا عــن العويــل عندمــا رّن هاتفها 
تطلــب  اأّمهــا  �ســوت  وكان  �سيــق  يف  اأجابــت 
جندتهــا: »ابنتــك متّر بنوبــة اختناق اأيــن اأنت؟ 

نحن يف طريقنا اإىل امل�ست�سفى«.
وكاأّن القــدر قــد جذبهــا جذبــة اأعادتهــا اإىل 

ر�سدها. كانت حتفر الأر�س جيئة وذهابا.
مل ت�ســتفق من هول �سدمتها اإّل حني �ســمعت 
غــرية،  كلمــة مامــا تخــرج مــن بــني �ســفتي ال�سّ

عندها فقط اأقّرت العزم على ال�ستمرار.
وبــداأت رحلــة العــلج بــكّل قّوة وحتــدٍّ و�سرب 
ويف كّل مــّرة كانت تــزداد اإ�سرارا علــى الّنجاة. 
تذّكرت يوم اأخذت خ�سلت �ســعرها الفاحم يف 
الّت�ســاقط اإّل اأّن احلدث مل يبُد مفزعا بالّن�ســبة 

ه ذات مّرة. اإليها اإذ عمدت اإىل ق�سّ
هــذه املــّرة كانــت �سديقتهــا الّطبيبــة تنظــر 

اإليها يف توّتر و�سمت رهيبني
فباغتتهــا مبــا اأبكاها:«دكتورة هل �ســتبرتين 

ثديي؟«.

الثقافة

وكانــت  دافئــا  ب�ســرعة  ين�ســاب  املــاء  كان 
ت�ســتعجل حــدث ال�ســتحمام وكاأّنــه عــبء لبــّد 
من الّتخّل�س منه تريد ا�ســتكمال م�ساوير يومها 
لعّلهــا تغنم بع�ــس الّراحة، اأّمــا حياتها فل تكاد 
تخلــو مــن امل�ســاغل القاتلــة ول ينتهي يومهــا اإّل 
غــوط فرتافقها اإىل فرا�ســها  بعــد عناء اأّمــا ال�سّ
بروحهــا  ل�سيقــة  الباطــن  عقلهــا  يف  وت�ســتقّر 
اجلريحــة، تخطر ببالها �سور �ســّيدات ال�ّســينما 
وهــّن ممّددات داخل احلو�س يف راحة و�ســكينة 

فتبت�سم ابت�سامة جاّفة.
 وفجــاأة جتحــظ عيناها وهي تديــر اأ�سابعها 
لتتوّقــف فتاأخذ نف�ســا خّيل اإليها اأّنــه قد انقطع. 
ما هذا اجل�ســم الغريب اّلذي يحتّل جزءا مّني؟ 
اأ�سابتها حالة من الّرعب فكانت مّرة ترفع يدها 
ومــّرة تفح�ــس مــكان الّتكّتــل وت�ســّمرت واجمة، 
اأرادت اأن تتنا�ســى الأمــر، لعّله ل يعــدو اأن يكون 

مرتبطا بهرموناتها املتاأّثرة مبزاجها املتقّلب. 
مثقلــة مهمومــة  الّتدري�ــس  �ســاعات  اأكملــت 
مل ت�ســتطع تنــاول وجبة الغــداء. واأح�ّســت بوهن 
�ســديد ورغبة مقيتة يف الهروب من واقعها اّلذي 

مل ت�ست�سغه يوما. 
منــزل والديها كئيــب على غري العــادة كانت 
والدتها توا�سي جارتها املكلومة وهي تتمتم بقهر 
واأمل وت�ســتغفر دون انقطاع: »اآه لقد كانت جميلة 
جــّدا، مرحــة، مل ت�سمــد طويــل«. ثــّم تعّقب يف 
رة يف تعاطيها  اأ�ســى وا�سح: »ولكّنها كانت مق�سّ
مــع هذا اخلبيث و�سربت بكلم احلكماء عر�س 

احلائط حّتى متّكن منها«. 
مل�ســت ثديهــا يف رعــب وخرجــت ل تلوي على 
�ســيء، باتــت ليلتهــا تتقّلــب واأقــّرت العــزم على 

الّتوّجه اإىل �سديقتها الّطبيبة ال�ّسابة.
دّقات قلبها تت�ســارع وكاأّن كّل العامل ي�ســمعها 
بينما كانت الّدكتورة جت�ّس حميط الثدي ومتعن 
مت الّرهيب وغــادرت جتّر  يف اجل�ــّس. عــّم ال�سّ

رزمة من الأوراق الطبّية.
كانــت  اإىل ج�ســدي؟  ت�ســّلل  كيــف  هــو!  اإّنــه 
ملتاعة مل ت�ستطع الوقوف على قدميها، اختنقت 
وت�ســارعت عرباتها..كيــف �ســاأتركك يــا بنّيتــي 
واأذهــب بعيــدا حيــث ل توجديــن؟ كيف �ســتكون 

أ.عربيّة القضقاضي

الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــد يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرط  ال  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــىّت 

طاأطاأت راأ�سها وتلعثمت.
مــادات ومل جتــد  مل تن�ــس يــوم نزعــت ال�سّ
ثديها..غريــب مظهرهــا اجلديد ج�ســدها يفقد 

بع�سا منه، 
قهقهــت يف مــرارة اإذ اأّنها كانت تفقد اأجزاء 

من روحها كّلما ت�سّلل اإليها اخلذلن واجلحود.
مّرت الأ�سهر رتيبة بل اأحداث، وكاأّن الّزمن 

قد اجرّت نف�سه. 
كانت ابنتها غارقة يف األوانها تر�سم كعادتها 
فتناولــت الأقــلم اجلاّفــة واأخــذت تخــّط بع�س 
الأ�ســكال علــى ج�ســد اأّمهــا املرهــق فا�ســتمتعت 
بالأمــر ونامــت نومــا عميقــا  مل تــذق طعمه منذ 

مّدة.
كانت خيوط ال�ّسم�س تداعب وجهها فاأح�ّست 
براحــة مل تعهدها فتحت عينيهــا فلمحت ابنتها 

نائمة يف دعة وطماأنينة.
قفــزت اإىل املراآة وخلعت �ســرتتها وابت�ســمت 
ابت�ســامة عري�ســة وهي تــرى �ســورة غ�سن يانع 
خّطتــه فتاتهــا على مــكان اجلرح املندمل، ت�ســّع 

حياة لتخربها بفجر با�سم وبعث جديد. 
وجدت ر�ســالة من �سديقتهــا: »عزيزتي اأنت 

اليوم يف ماأمن منه �سكرا على �سمودك«.
�سحكــت مــلء �ســدقيها �سحكــة الّظفــر ثــّم 
�سّففت خ�سلت �ســعرها الذي بداأ بالّنمّو معلنا 

عن ن�سر �ساحق.
�ســاأهدي مــا كتبــت اإليكــّن ورمّبــا اأكــون يوما 
هــذه  اأّن  جّيــدا  اأدرك  واأنــا  �ســاأهديه  �سمنكــّن 
املعــارك قــد نحتاج فيهــا في�سا من احلــّب وكّما 
ي  مــن ال�ّســجاعة وكثــريا مــن احلر�ــس والّتق�سّ

حّتى ل ينفرط عقد يجمعنا مبن نحّب.

 كاتبة من تون�س
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أ.ثائر محمد حنني الشولي

ــــة ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة والــــــــحــــــــريــــــــة ســـــبـــــيـــــل نــــــحــــــو الـــــــــــوحـــــــــــدة الـ

 كاتب من فل�شطني

منــذ اأن اإجتمــع ال�ســرق والغــرب علــى النيل 
مــن اأمة العــرب وحتديدًا مع بــدء اإنهيار الدولة 
العثمانيــة ثــم جلئهــا الكامــل عــن الأرا�ســي 
العربية من املحيط اىل اخلليج، وحيث �ســرعت 
قــوى الإ�ســتعمار والراأ�ســمالية العامليــة بتنفيــذ 
وجت�ســيدها  العــرب  جتــاه  املخبــاأة  اأجنداتهــا 
علــى اأر�ــس الواقــع من خــلل رزمة م�ســاريعها 
تق�ســيم  خللهــا  مــن  �ســعت  التــي  التفتيتيــة 
الوطــن العربــي اىل اأجزاء متناثرة ي�ســهل معها 
ال�ســيطرة علــى مواردهــا وخرياتهــا وم�ســادر 
خــلل  الأفــكار  هــذه  ترجمــت  وقــد  قوتهــا. 
الأوراق  مــن  العديــد  اأنتجــت  موؤمتــرات دوليــة 
والإتفاقــات ومنهــا ورقــة كامبل واإتفاقات �ســان 
رميــو و�سايك�ــس بيكــو، التي اأكــدت جميعها على 
العربــي اىل  الوطــن  وتق�ســيم  تفتيــت  �ســرورة 
اأقطــار �سعيفــة تخ�سع ملا �ســموه اإنتــداب القوى 
الغربيــة وخ�سو�ســًا بريطانيا وفرن�ســا وايطاليا 
التي اإ�ســتعمرت البلد العربية وعمدت اىل قتل 
الأحــرار فيهــا ومطاردتهــم واحلــوؤول تاليًا دون 
حتررهــا ونهو�سهــا. بــل ذهبــت بريطانيــا اىل 
اأبعــد من ذلك حني اأعطت فل�ســطني للع�سابات 
ال�سهيونيــة لتكــون قاعــدة ع�ســكرية غربيــة يف 
قلــب الوطــن العربي تعمل باإ�ســتمرار على �ســله 

واإيقاف عجلة تقدمه ونهو�سه.
لقــوى  املبا�ســر  الع�ســكري  احلكــم  واأثنــاء 

الإ�ســتعمار الغربــي على البــلد العربية عرب ما 
ي�ســمى الإنتــداب، عمدت تلك القــوى وبالتوازي 
مــع �سناعــة مــا ي�ســمى )اإ�ســرائيل( اىل خلــق 
ترتبــط  حمليــة  جمتمعيــة  برجوازيــة  �ســريحة 
يف  ال�سهيــوين  بالوجــود  ع�سويــًا  م�ساحلهــا 
الوطــن  يف  الإ�ســتعمارية  وامل�سالــح  فل�ســطني 
العربــي تكــون اإمتــدادًا طبيعيــًا وع�سويــًا للقوى 
املعادية وت�ســكل عائقًا حقيقيًا اأمام وحدة الأمة 
وحتفزهــا للنهو�ــس والتحــرر والإنعتــاق من نري 
الإمربياليــة.  الغربيــة  للقــوى  العميــاء  التبعيــة 
وقد �ســيطرت هذه ال�ســريحة على معظم البلد 
العربية على �ســكل ممالــك وراثية واإمارات تتبع 
اأمــراء وحكومــات دكتاتورية �ســادرت احلريات 
واأغرقــت  مواطنيهــا  �ســد  القمــع  ومار�ســت 
البــلد يف بحــور اجلهل وال�سعــف والدم والفنت 
واأمعنــت فيهــا اخلراب مبا يخدم تاليًا امل�ســروع 
الإمربيــايل ال�سهيــوين يف املنطقــة ويجعــل من 
تلك الطبقة احلاكمة �سلعًا اأ�سا�ســيًا يف الثالوث 
املعــادي لأمــاين الأمــة وتطلعاتهــا يف النهو�ــس 
والتحــرر والوحــدة والتقدم والرقــي والإزدهار. 
الثالوث الإمربيــايل ال�سهيوين الرجعي املطبق 
اأمتنــا وي�ســادر حقهــا يف احليــاة  علــى �ســدر 
وحقها يف ثرواتها واإ�ستغلل اإمكاناتها الهائلة.

اإرتبطــت  العــرب  احلــكام  م�سالــح  ولأن 
ب�ســكل وثيق بامل�سالح الإمربياليــة وال�سهيونية 

فاإنك جتدهــا تقف بكل قوة �سد القوى الوطنية 
التحرريــة  والتقدميــة  والإ�ســلمية  والقوميــة 
التــي ت�ســعى بــكل تلــك الت�سحيــات نحــو قيــم 
احلريــة والوحــدة والتحريــر وتخلي�ــس الوطــن 
العربي من اأخطبــوط الثالوث املعادي، واإطلق 
اإمكانــات الأمــة الكامنة والتــي متكنها من دحر 
كل املخططــات املعاديــة وال�ســري قدمًا مب�ســرية 
الأمــة نحــو الإقتــدار والعليــاء مكانهــا الطبيعي 
بــني الأمم ومبا يليــق مبا�سيها التليــد وتاريخها 
الأحــرار  بدمــاء  املخ�ســب  وحا�سرهــا  املجيــد 
الأطهار والذي �ســيزهر ن�سرًا موؤزرًا عما قريب 
يتيــح للأمــة تقرير م�سريهــا وحماية م�ســتقبل 

اأبنائها واأجيالها القادمة.
اإذًا فاإننــا ن�ســتطيع القــول هنــا اأن الن�ســال 
يف �ســبيل احلريــة والدميقراطيــة ودحــر القوى 
ال�سهيــوين  والإحتــلل  الربجوازيــة  الرجعيــة 
يقودنــا بــكل تاأكيد نحــو الوحــدة العربية �سمام 
الأمــان الناظم لقوتنا واإقتدارنا يف كل املجالت 
الأجــزاء  كافــة  حتريــر  يكفــل  ومبــا  واملياديــن 
والأحــواز  فل�ســطني  مقدمتهــا  ويف  املغت�سبــة 
العربيــة والت�ســدي لكل الأطمــاع الإ�ســتعمارية 
املحيطــة واإ�ســتنها�س طاقــات الأمــة مبــا يفيــد 
احل�ســاري  دورهــا  اإ�ســتعادة  مــن  متكينهــا  يف 
والريــادي وبناء دولتها الواحدة من املحيط اىل 
اخلليج على اأ�س�ــس مــن احلريــة والدميقراطية 
وقيم العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س، وحتقيق 
كامــل اأهدافهــا ال�ســامية يف الوحــدة واحلريــة 

والإ�سرتاكية.
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الثقافة

قمٌر باأهداب العراِق
وَجّنتان على الفراْت
بغداُد فاكهُة املدائِن

ده�سُة التاريِخ
َلُة اجلهاْت َبْو�سَ

واأنا امل�سافُر هكذا..
طفٌل َتَوّزَعُه ال�ّستاْت

عينان من ِعْبِء امل�سافِة
تْعرُبان حدائَق الع�ّساِق

حتت ُمَلَءَتنِي
و�سْوُء فانو�ٍس ميوُت
وبع�ُس اأفراح البناْت

َبا ُنّ اإىل ال�سّ تلَك ال�ّسوارُع مل تكن مثلي حَتِ
جمُر املواجع ما َخَبا

والقلُب َيْخِفُق اأُمنياْت

وحدي اأجيُء..
وخلَف اأ�سوار احلدائِق

 عا�سقاِن ومقربْه
َك.. قالْت اأحُبّ
مل يقْل �سيئا..

واألقى ما تبّقى من حديِث القلِب يف منفى 
الفجيعِة

واكتفى باملجمرْه
َك.. قالْت اأحُبّ

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اأ�ستهي �سعًرا ب�سوِتَك

اأ�ستهي ترنيمًة يف كربلْء
ع�ستاُر ت�سُكُنِني..

اأنا املنبوُذ يف �َسَفِة ال�ّسماْء
ُث ِظَلّها.. ِدّ كانْت حُتَ

وعلى الر�سيف َرماُدُه املن�سُيّ
تذروُه الرياُح..

ًحا بالكربياْء ُمَو�َسّ

ِل قتلوَك يا طفًل من الفرِح املوؤَجّ
وا يف يدْيَك قنابَل الإثِم املعّتِق  حنَي َد�ُسّ

بال�سلْة
َك واختفْت.. قالْت اأحُبّ
والعمُر َيْعرُبُ يف �ُسَكاْت

ْمُت لي�َس خطيئًة ال�سّ
واحلزُن لي�س نهايًة للموِت

والأ�سياُء حني تغيُب لي�سْت ذكرياْت

واأنا العراقُيّ الذي اْحرَتَف الفجيعَة منُذ اآَدَم
يوُر َعّمَدْت لغتي الُطّ

تعّطرْت بالأنبياْء
اآ�سوُر يخرُج من حجارتِه القدميِة

من خرائِب عْر�ِسِه ومعابِد النهر املُ�َسّجى يف 
احلريِر

ول مواكُب للن�ساْء
تلَك الأقانيُم امتداٌد للخلوِد

واأّوُل الإن�ساِد..
بغداُد امنحيني ما تبّقى من �سماْء

مطٌر اأنا..
ُكويِن البنف�سَج 

وانرثي عطَر املحّبِة يف نخيِلِك اأغنياْت
الليُل فاْت

قمٌر باأهداِب العراِق
َتاِن على الفراْت َوَجَنّ

َب بالّرماِد �سوٌت تخ�سَّ
ْمِي الّنِدِيّ وطفلٌة َخَرَجْت من الَطّ

لْة اأبي.. �َسمعُتَك يف ال�سّ
تدعو ب�سوٍت لي�س ي�سمُعُه اجُلَناْة

بغداُد تعرُف من اأكوْن..
واهلل يعرُف اأّن يف بغداَد طرُي احلزِن ماْت..

الليُل فاْت
واأنا الذي

ما زلُت اأحمُل يف دمي »اأُوَرا�َس«
مو�ُس.. حتر�ُسني ال�ُسّ

اأنا امَلَداْر
بغداُد داليٌة..

ْحِو وكاأ�ٌس من بلد ال�سَّ
من دمها ُتَداْر

ل تقطفي �سيًئا..
فاأنِت اليا�َسمنْي

َراِة عيناِك �سوٌء لل�ُسّ
ومنِك َيْنَبِج�ُس احلننْي

اأنِت املرايا
واملوا�سُم

بيَحُة وامل�ساءاُت الَذّ
ُع بني دجلَة والفراْت اأنِت اأُيّوُب املوَزّ

�سرًبا..
فاإّن الليَل فاْت

وال�سم�ُس اإْن غابْت �ستاأتي..
مثلما تاأتي الع�سافرُي البعيدُة
قبَل اأْن ُتنهي احلكايَة �سهرزاُد

وتختفي الغيلُن..
ت�سدُح باملقاِم املاجداْت

والليُل يرحُل حافًيا كاملوِت..
يحمُل نع�َسُه املنفّي 

من �سحو الفراِت اإىل الرفاْت
�سرًبا

فاإّن نبوءَة ال�سّياب..
تطلُع يف ال�ّسماوِة اأغنياْت

د.عزالدين ميهوبي
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بــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة
خرجت من امل�سفى للتو 

الباب اأغلق الكثري من الأ�سئلة 
وترك نافذة الأ�سدقاء قريبة من 

القلب
كان ال�سرير نائمًا 

وخمدة الأحلم م�سهدة 
الر�سا يهدهد خيالتي بالغيم 

ملك ي�سع على راأ�سي طاقية البوح 
واأنا اأ�سابق النهر اإىل م�سب 

ال�سلمة
 كل هاتف كان مبثابة مزهرية يف 

راحة القلب 
كل زيارة كانت حديقة 

تركت ج�سدي يطفو على الأن�س باهلل 
غرق البحر يف م�ساحات التعب 

غرقت اأ�سياء كثرية 
وبقيت اأنا والأغنيات وبع�س الأهل 

والأ�سدقاء
كانت ال�ساعات تعي�س م�سارًا موجيًا

�سور الذاكرة 
خطوات العمر 

ح�سد هائل من امل�ساعر املختلفة
و�سقطت كل الفراغات اله�سة من 

أسماء صقر القاسمي

من هنا وهناك

تطراأ  التي  التغرّيات  جملة  اّنــه  على  عامة  الن�سج  يعّرف 
التوافق  من  حالة  وهــو  والّتطور،  الّنمو  نتيجة  الإن�سان  على 
الوظائف  العمل ما بني  وتناغم  اكتمال  اإىل  ُت�سري  التي  املحكم 
والجتماعية.   الروحية  والف�سيولوجية،  اجل�سدية  العقلية، 
احلياة، ومتنحه  مراحل  فهم  الإن�سان من  الّتناغم  ميّكن هذا 
ة والعامة  الختيار املطلق ب�سورة م�ستقّلة لت�سيري �سوؤونه اخلا�سّ
ائبة على الأ�س�س املنطقّية التي  واتخاذ القرارات امل�سريّية ال�سّ
تتفاعل مع املجتمع با�ستقللّية تامة بعيدا عن املوؤّثرات وتاأثري 

الآخرين.
ومبخزونه  بن�ساأته  اأي�سا  ترتبط  الإن�سان  ن�سج  درجة  اإن 
اكت�سبها عرب مراحل حياته،  التي  واملعريف ومهاراته  الرّتبوي، 
الأمــور  حلقيقة  املــرء  اإدراك  معها  زاد  فعاليتها  زادت  فكلما 
الإن�سان مبدى  ن�سج  يرتبط  كما  ونقي�سه،  ال�ّسيء  بني  للتمييز 
تفكريه  النا�سج يف  فالإن�سان  بنف�سه،  وثقته  ذاته  مع  ت�ساحله 
الخرين  مل�ساعدة  وي�سعى  حميطه  مع  اإيجابي  ب�سكل  يتفاعل 

نتيجة القدرة املتزايدة على فهم الت�سرفات الإن�سانية.
اإليه، لأنه مينحنا القابلّية الّدائمة  الن�سج هو مثال ن�سبو 
بّناءة،  جديدة  ت�سّورات  وابتكار  خلق  على  ويدّربنا  للّتغري 
�سل�س وفهم  ب�سكل  الأمور  ا�ستيعاب  اأكرث قدرة على  نكون فيها 
تعقيدات احلياة وتب�سيطها عند ال�سرورة. الّن�سج يعلمنا كيف 
نكون متوازنني يف ت�سّرفاتنا وتعاملنا مع اأنف�سنا ومع الآخرين، 
فهو يرتبط ارتباًطا وثيًقا باخلربة والفهم العميق والقدرة على 
يعتمد  تابعة  غري  م�ستقلة  �سخ�سية  مينحنا  والن�سج  البذل. 
عليها يف التفاو�س والتخطيط اجليد كالأخذ بزمام املبادرات 
املنفعة  يف  والتفكري  الأولـــويـــات  وترتيب  ــداف  الأهــ وحتــديــد 

امل�سرتكة لتطوير الروؤى امل�ستقبلية.
املجتمع،  يف  منزلتنا  ترتب  التي  الختيارات  من  الّن�سج 
واأجمع الكثريون على اأنه »قرار �سخ�سي« او »اجتهاد �سخ�سي« 
و  الــتــوازن  عن  نبحث  دمنا  ما  اليه  الو�سول  منا  اأّي  ي�ستطيع 

احلياة  ال�ّسوية.

أ. سناء جاءباهلل

الّنضج...«إختيار لمنزلتنا«!..

حمطات الوقت 
يف املراحل احلرجة فقط 
نرى ما هو حقيقي متامًا 

وما ميكن اأن نعي�س معه اإىل اآخر الرحلة
يجري الطريق على اخلطى 

واأنا اأرتب اأفكاري يف دولب الأيام 
�سوت املمر�سة كان اأبي�َس اأي�سًا 

رائحة الدواء 
م�ساعر القرب من الذات 

وقرارات عميقة ملعت جنومها يف 
اأعماقي كاحلنني

اأ�سل الآن اإىل غرفتي 
كحياة جديدة 

اأترك ظل ابت�سامتي يف كل الزوايا 
اأجمع اأغنياتي من الطاولة وال�سرفة 

وخيال الندى 
واأبثها من جديد كبطاقة معايدة لكل 

الكائنات
اأحجز الآن طاولة لليل 

والركن اجلميل من الذاكرة 
واأهم�س للقمر يف ال�سماء بحديث جانبي 

اأترك للأغنيات اأريكًة وا�سعة 
يغمرين دفء غام�س 

واأترك خيايل يطري كالعنقاء اإىل اآخر 
بقعة �سوء يف اأعماقي

اأ�سنع �سجرةً  من الكلمات 
واأعلق عليها م�سابيح الفرح
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الثقافة

 منُذ عهد التفاحِة وال�سجرِة 
ونحُن نرتكُب احلرَب يف كلِّ اخلطايا

 يف حياٍة ميتٍة اأحببُت مقاتلنَي،
 �سعراَء كالقيا�سرِة 

بن�سوٍة يبت�سموَن حنَي حتجُب �سوُر 
حبيباِتهم 

دماَء الر�سا�ِس املتناثِر فوَق وبنَي 
اأج�ساِدهم

 هم الأنبياُء يدركون �ساعتَهم الأخرية
 حنَي يتكرُر املوُت يف عيوِن �سدوِرهم

 دوَن اأغما�سٍة وذخريٍة 
ل طرَي يحطُ على ا�سجاِرهم 
ول اأ�سماَك تعوُم يف انهاِرهم. 

بدمٍ بارٍد ي�سربوَن كاأ�َس الن�سِر 
على روؤو�ِس �سواهِدهم.. 

وهذا املوُت كم ق�سَمنا حتى �ُسدْت 
�سهيتنا

 مازلُت اأ�سمُع اأنينَهم واأ�سمعَك 
يف �سوِت تكبرياِتهم

 يف م�سابيِح الأوتاِر التالفِة 
مازلُت اأ�سمعَك واأم�سي بن�سِف الروِح

 واأ�سحُك كما ي�سحكون 
حتى غدا احلريُر �سوفًا ول يعرفون 
اأتكُئ على الأمِل كعزاٍء عن ن�سٍف 

مفقوٍد.. 
اأنا اأنثى الأر�ِس اأنزُف من ترابي �سماًء. 

كُل الألويِة التي حملُتها
 مل ت�ستطْع اأن تروي معارك �ساأين 

الداخلي 
حتى ك�سرتني ذئاُب احلروِب وتهُت.. 
  مثل �سراٍع توقفْت الرياُح عن �سفعهِ 
حني اأرتكبُت اأوَل ُقبلًة اأدمت �سفاهي 

اأعُرُج على اإثرها للآن، 
اأنا التي اأحببُت دوَن اأن اأقوَل: 

حبيبي ملٌك 
اأنا ولي�س على امللئكِة 

اأن تتلوا اأ�سماَء الذئاِب!!!..

ذئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــة...وحـــــنـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

نيسان سليم رأفت

أ.د. عزيز ثابت سعيد

اْغتـــــــــراْب يف  ـــى  تَق�سَّ ُعْمـــرًا  َيــــا  اآِه 
َك�َســـراْب َتل�ســـت  قـــــــــد  و�ِســـنينًا 

ِلَرحيـــــــــٍل بابـــًا  ـــْدُت  اأْو�سَ ُكلَّـــــــــما 
َبـــــــــاْب للهجـــرِة  املْوِطـــُن  َفتـــــــــَح   

طـــــــــواٌل اأ�ْســـفاٌر  ـــِر  طَّ املُ�سْ َقـــــــــدُر 
ذاْب هاجـــــــــَر  اإن  الَيَمنـــُيّ  َوْحـــــــــَده 

َعـــْودٍة مـــن  هـــل  الأَ�ســـفاُر،  طـــــــــالِت 
بـــــــــاْب؟ نعـــْت ُغ�ســـَن ال�سَّ  ِلـــرواٍب �سَ

ربيـــٍع يف  عـــودًا  اخلـــلَن  َوَعـــــــــَد 
واآْب َعـــــــــاَد  ومـــا  الُعمـــُر،  وم�ســـى 

َيـــِف مل  ِغيـــــــــاٍب،  َبعـــَد  َيُعـــْد  مل 
ِعتـــــــــاْب ِمْر�ســـاًل  الأَتـــراُب  اأْر�َســـل 

ِغيـــــــــابًا يـــاأِت  مل  حـــني  لوُه  �َســـجَّ
اأََجـــــــــاْب نَظُروُه...كاَتبوُه..مـــا 

الربيـــــــــِع فرا�ســـاِت  َعنـــُه  �َســـاأُلوا 
ال�سبـــاْب واأْنفــــــا�َس  الفْجـــِر  وَنـــدى 

ِحيـــُل الرَّ َطـــــــــال  اأن  بعـــد  وَن�ُســـوُه 
ـــتا ُخ�ســـُر ال�ِســـعاْب مثلمـــا َتْن�ســـى ال�سِّ
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اليوَم اأدح�ُس كذبَة القم�ساِن
واأقوُل عْن ذئِب احلكايِة جاين 

مل يعِو اإّل اأّن ثّمَة هاج�سًا
للغدِر داَر بخاطِر الإن�ساِن

مل يرَجع الإخواُن، والُدهم عفى
والطفُل بني ال�سدِق والبهتاِن 

اجلبُّ موجوٌد وَمْن مروا بِه
كانوا / كما يبدو/ ِمَن الُعمياِن 
تركوا الدلَء معّلقاٍت يف ال�ُسدى 

وا�ست�سلموا لغوايِة الن�سياِن 
ماتوا َعطا�سى! َمْن �سيحمُل وزَرهم

واملاُء مل َيْرِجْع عِن النُّكراِن 
وعزيُز ِم�سَر وكلُّ م�سٍر حتتفي

بعزيِزها �سكٌل ِمَن الهذياِن 
الق�سُر مر�سوٌد، زليخُة فتنٌة
وال�سجُن مرتوٌك بل �سّجاِن 
�سّكنُي َمْن قّطعَن اآخُر جمرٍم

ودُم العذراى �ساهُد احلرماِن 
�سْبٌع ِعجاٌف وانتهْت اأحلُمنا
ِمْن دوِن �سْبٍع اأخرياِت �ِسماِن 
والطرُي تاأكُل ِمْن جماِجِمنا فل

خبٌز نردُّ بِه اأذى الِغرباِن 
مل نع�سِر الأعناَب ظّل يقيُننا
اأّن الكروَم متيمُة ال�سيطاِن 

احلنطُة احرتقْت و�سدَّ ُدخاُنها

اأعلــن معهد العامل العربي بباري�ــس يوم اجلمعة 
2021 عــن فــوز  26 ت�ســرين الثــاين - نوفمــرب 
الديبــة العمانيــة جوخــة احلارثــي عــن كتابهــا 
»الأجرام ال�سماوية« باجلائزة الأوىل عن الأدب 
العربــي والتي تبلغ قيمة مكافاأتها املالية ع�ســرة 

اآلف يورو.
وقد اأقيم يوم ال�سبت 27 املا�سي احتفال تكرميي 

لها يف مقر معهد العامل العربي بباري�س.
جملة كل العرب تتقدم من الأديبة العمانية بكل 

التهاين الطيبة بهذا الفوز.

ــيـــة قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــضـــــــــــــــــٌة ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر الــــــــــــــمــــــــــــــجــــــــــــــاز ــانـ فــــــــوز االديـــــــبـــــــة الـــعـــمـ
جــــــــــــــــــوخــــــــــــــــــة الــــــــــــــحــــــــــــــارثــــــــــــــي 
بــالــجــائــزة األولـــــى بــبــاريــس

جمانة الطراونة

عنَي ال�سماِء بدومِنا نرياِن 
فت�سّيد اجَلوَعى وما ِمْن ُمتَخٍم

اإّل وناَل عقاَبُه الرّباين 
واإىل هنا اأجملُت لكْن يف دمي
بداأْت خيوُل ال�سعِر باجلرياِن 
حاولُت اأَعُقَلها فخانتني يدي

وعزميتي خ�ِسرْت اأماَم ح�ساين 
ف�ِسلْت حماولتي خللِق طريقٍة

ِل البحِر عْن �ُسطاآين  ُتف�سي لف�سْ
واأنا اأوّري فاحلقيقُة مل تعْد
َتكفْي لأبُلَغ ُذروَة الإمياِن 

وعلى الن�سو�ِس القانياِت دُم الّروؤى
ُيجرى بطْرِف �سقائق النعماِن  

كّفاِن ما قدَر الزماُن عليهما
تدميُهما �سّكينُة الأوزاِن 

واأ�سابٌع لل�سم�ِس يف تاأويِلها
قوٌل كاأّن الفجَر رهُن َبناين 

كان الرهاُن على البديِع ُيثرُيين
حّتى خ�سرُت مَع اجلنا�ِس ِرهاين 

فرجعُت ِمْن اأَثِر املجاِز بقب�سٍة
األقْت بكّفي يف جحيِم ل�ساين! 

واملعبُد ال�سعريُّ فوَق رجالِه
يهوي فمْن يبكي على الرهباِن؟! 

�ساأعوُد اأدراجي لأّوِل نقطٍة
�سعرّيٍة واأُحلُّ لغَز بياين! 
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ندوة في سفارة اليمن بباريس
 نظــم ال�ســفري اليمنــي يف فرن�ســا د. ريا�س يا�ســني ح�سرت م�ســاء 
يــوم اخلمي�ــس 18 ت�ســرين الثاين- نوفمرب 2021 نــدوة حول الو�سع 
املاأ�ساوي يف بلدهم، ح�سرها العديد من ال�سفراء والدبلوما�سيني 

العرب وح�سد من الإعلميني الفرن�سيني والعرب.
افتتحــت النــدوة بكلمــة ال�ســفري �ســرح بها اآخــر تطــورات الأو�ساع 

موؤكدا على رف�س ال�سعب اليمني للع�سابات احلوثية الإرهابية.
بعد ذلك حتدث ال�سحفي الفرن�ســي مولري كونتا ب�ســهادة ميدانية 
خلل زياراته لليمن معززة بع�ســرات ال�ســور التي اإلتقطها وزميله 

الإيطايل ماتيا فولتي.
كل ال�ســكر والتقدير لل�ســفري د. ريا�س يا�ســني على جهــوده الطيبة 

ودفاعه عن بلده اليمن.

أ.سيرين الزوش

الكتابــة الأدبية موهبــة ربانية ميكن �سقلها مع مــرور الوقت وتعترب نوعا 
مــن اأنواع الذكاء ي�ســمونه ››الذكاء اللغوي‹‹ حيــث يتمتع الكاتب ب�سفات 
فطرية عديدة جتعله ينجح يف هذا املجال، منها �سغفه باكت�ساف املفردات 
اجلديدة اأو تركيبها، وع�سقه للتعبري عن روؤيته اخلا�سة للحياة اأو تف�سري 
املعاين العميقة. والكتابة الأدبية فن جميل تتقنه الأ�سابع املت�سلة بالعقل 
املتاأمــل، اإنــه الفن الذي ُيخَلد بربيقه وروعته علــى �سفحات الكتب وعلى 
رفــوف املكتبــات، وُيخِلــد �ساحبه الويف بعد مماته بــل ويجعل حياته التي 
يق�سيها يف عامل الإبداع زاخرة بالن�ســاط، فالكائن الب�سري مييل بطبعه 
لفــرتة �ســبابه لأنها الفــرتة التي جتعله يتمتــع باحليوية وقوة ال�ســخ�سية 
والوعــي، اإذ يكــون يف قمــة عطائــه وجاذبيتــه ويــود اأن ي�ســتمر علــى هذه 
احلال واأن ل ين�سف نبع اإنتاجه اليومي واأن تذكر �سريته الطيبة وخ�ساله 

احلميدة على الدوام.
حل�ســن حظ املبدعــني ب�سفة عامة والأدباء ب�سفــة خا�سة اأنهم يحملون 
�سفــة اجلاذبيــة التي ل تقاوم لآخر يــوم يف حياتهــم، لأن الكتابة الأدبية 
مت�سفــة باجلمــال والألق والــرثاء بالأ�سا�ــس، وهذه ال�سفــات لها علقة 
بالفكــر والعاطفــة والــروح كما اأنها ت�ســري اإىل النظــرة النورانية للمبدع، 
وهــي نظرة ترتكز على ال�سوء يف اأ�ســد اللحظــات ظلما وكما قال اأحمد 
�ســوقي ››تهرم القلوب كما تهرم الأبدان اإل قلوب ال�ســعراء وال�ســجعان‹‹ 
فمــن ال�ســجاعة اأن  تطــل على العامل مــن قمة خيالك ال�ســارح لتعرب عن 
مــا يجــول يف خاطرك وي�ســتفز حوا�ســك حماول ال�ســيطرة علــى ذاتيتك 
املتمــردة و�ســاعيا جلعل حميطك الوا�ســع يف اأبهى �سورة واأح�ســن ظرف 
وهذا ما �ســتتقنه حتــى بعد رحيلك عن الكون، حتما �ســيقروؤون موؤلفاتك 
ويتداولونها يف كل منا�ســبة، �ســتغري عقول الكثريين حتى تلك املبالغة يف 
اإنغلقها و �ســتحدث ال�سجة باأحا�سي�س من هم مولعني بالقراءة لتجديد 
اآفــاق حياتهــم، و يف النهاية �ســيطلق عليــك يف عامل الإن�ســان احلا�سر و 

الغائب لقب ››املُخلَّد«.

 كاتبة و�شاعرة من تون�س

د  الشباب الُمخلَّ

الثقافة
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منا  القريبة  ال�سيارة  وبني  بيننا  امل�سافة  نرتك  ان  ال�سياقة  قوانني  تعلمنا 
لنتجنب خطر الإ�سطدام املتوقع بقرب امل�سافة، وعلمتنا الريا�سيات ان نقي�س 
كذلك  حتليلنا،  يف  عليه  نعتمد  املقدار  ذلــك  اأن  لندرك  نقطتني  بني  امل�سافة 
امل�سافة مع الآخرين لبد اأن نعطي لها قيمة ريا�سية نح�سبها بدقة او بعدا قانونيا 
لنتفادى عقوبة املخالفة، وعلى امل�سافة بني الأ�سخا�س تكت�سي اأهمية بالغة ملا لها 
من تاأثري على طبيعة العلقات و�سريورتها يف الزمان واملكان وجمرى الأحداث، 
فالطعنات الأكرث اإيلما موجهة من امل�سافات الق�سرية، من الأكرث قربا، عك�س 

التي تكون عن بعد فل تدركنا.
ويف  وتفاعلها  طبيعتها  يف  متنوعة  اجتماعية  علقات  اإىل  جميعا  نحتاج 
نتعامل  العديدة، مع من  باأ�سكاله  الإرتباط  اإىل  نر�سمها، نحتاج  التي  امل�سافات 
مبجرد  ونلتقي  يتكررون،  ل  اأ�سخا�سا  فن�سادف  اليومية،  تفا�سيلنا  يف  معهم 
عابرين، وباملقيمني يف الأعماق اإقامة دائمة، بغ�س النظر عن القوالب والأو�ساف 
والت�سميات التي تاأخذها العلقات، فهي مهمة وتعك�س جانبا نف�سيا ح�سا�سا، لأن 
ال�سخ�س الذي ل يتفاعل مع الآخرين ي�سنف يف دائرة الل �سواء وي�سري مري�سا 
فالعلقات  حياته،  يف  العلئقي  اجلانب  وترميم  بناء  ليعيد  علج  اإىل  بحاجة 
تعك�س ال�سحة النف�سية للن�سان وبالتايل تعود عليه بالعافية وال�سلم الداخلي 
واخلارجي، غري اأن امل�سافات التي نراعيها يف علقاتنا هي التي حتفظنا من برد 
العا�سفة التي تهب حني تخون الآذان والأفواه وتتجرد القلوب من معاين كثرية. 
وحت�سرين هنا ق�سة من الرتاث، حكاية القنفذ ورفاقه عندما ا�ستيقظوا ذات 
�ستاء لأمر طارئ واجتمعوا فلم يتحملوا �سدة الربد وقرروا الإقرتاب من بع�سهم 
طلبا للدفء، وكلما اقرتبوا تاأذوا باحل�سك وجرحوا بع�سهم البع�س فلم ميلكوا 
�سوى العودة اإىل ال�سبات يف انتظار الربيع، ومن حينها -اأكدت جدتي- اأن القنفذ 
يوؤذي  ح�سك  منا  واحد  ولكل  العربة  ت�سبهنا  وكم  يقرتب.  ومل  �سباته  يك�سر  مل 
به كلما تقل�ست امل�سافة، فل يجب اأن نتفاجاأ اذا مل نحرتم حكمة الريا�سيات 
وقوانني املرور فالن�سان اأ�سقط ج�سده و�سلوكه على معطيات هذا الكون مبا يف 
ذلك احل�سك الذي يخفيه يف الركن الأغرب منه منذ اأن اأكل التفاحة وعلق الإثم.

مسافة األمان وتفاحة اإلثم

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

هكذا وبعد طول حنني 
داهمنا الغيم على املدى

وتكدرت الأ�سواق من دون مل�سة حنان
ماذا اأقول..

وقد �ساعت بني اخلطوط 
لكنة الكلمات 

ماذا اأعيد ويف جعبة ذاكرتي
توارثت اأوراق اليا�سمني

بعطر نا�سع البيا�س
كيف يل...؟!

اأن اأقراأ ما بني ال�سطور 
وق�س�س احلب 

مل تعد تهوى �سري �سهرذاد 
كيف يل ...؟! 

اأن اأتخطى �ستار الليل 
والدموع تنهار اأمام لون النهار 

مل يعد لها م�ستند
راح تقت�سم ق�سوة الأيام..

ها هي...؟!
ها هي ذكرياتنا املتناق�سة 

مليئة بالفراغ
ها هي م�ساعرنا الوارفة 

كتب لها املوت قبل احلياة 
ت�ساقطت اأ�سواء النجوم 

اإمتد تاريخ الزوايا فوق ال�سطوع
مل تعد لل�سفحات مزايا

راحت تلحن ق�سيدة م�ساعرها �سماء
من اأجل تفرد اجلنون 

مع اأوردة ال�سرايني
حلظة �سعقنا احلنني 

وجتددت مواعيد الإيلم 
من اأجل متلمل خطوط احلرب 

بل مبلة... بل اأ�سباب 
رحل بل عنوان 

تاركا وراءه اأ�سعارًا للذكرى

خــــطــــوط الــحــرب
أ.نجود جانات 

ــــزع ــــة فـ ــلـ ــ ــائـ ــ نـــــــــزف الـــــــزنـــــــابـــــــق.. روايـــــــــــــة جـــــــديـــــــدة لـــــأديـــــبـــــة نـ
�ســدر يف باري�ــس روايــة جديدة للأديبة ال�ســودانية 
نائلــة فــزع حتت عنوان »نزف الزنابــق« وهي تقع بـ 

231 �سفحة من القطع الو�سط.

مــن  تبــداأ  اجتماعيــة  موا�سيــع  تتنــاول  الروايــة 
ال�ســودان مرورا باخلليج العربي و�سول اإىل اأوروبا. 

وهو �سادر عن »دار كل العرب للطباعة والن�سر«.
�ســيتم اإيــداع ن�ســخ مــن الكتــاب باملكتبــة الوطنيــة 
الفرن�ســية ومعهد العامل العربي، و�ســينظم للكاتبة 
18 دي�ســمرب  يــوم  بباري�ــس،  وتوقيــع  تقــدمي  حفــل 

اجلاري مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية.
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الثقافة

ـ كيف كانت بدايتك مع املوســيقى وكيف 
بدأت مسريتك املهنية بعد انتهاء دراستك يف 

معهد الفنون اجلميلة يف بغداد؟ 
- حقيقية المر يف عام 69 حيث كان عمري 
12 عاما طلبوا ادارة املعهد ان ياأخذوا اطفاًل يف 
هذا ال�سن واح�سروا لنا ا�ساتذة من اأوروبا، قام 
بالتقــدمي عــدد هائل مــن الطلب وبعــد الكثري 
من الختبارات مت اختيار بحدود 67 طفًل ومن 
بــني هــوؤلء انــا كنت الثالــث رغــم اين ل اعرف 
اأي �ســيء عن املو�ســيقى لكن ح�سا�ســيتي العالية 
جتــاه املو�ســيقى هي التــي �ســاعدتني يف اجتياز 
الختبــار، ومــن �سمن هذه املجموعــة مل يخرج 
منها �سوى ثلث مو�سيقيني، وانا الوحيد امللحن 
الذي كنــت بينهم حتى يف الدورات التالية، لأنه 
مــن ال�سعــب ان ت�سنــع ملحــن. وهكــذا بــداأت 
ال�ســلم  يف  اتــدرج  وبــداأت  مو�ســيقيى  بتاأليــف 
7 �ســنوات، وكان لل�ســاتذة  املو�ســيقي حــوايل 
العمالقــة الذي قاموا بتدري�ســي اآنــذاك دورا يف 
ذلــك، اذكر منهم ارام تاجريان وارام بوبخيان 
والدكتورة �ســهرزاد. وعندما كنت طالبا توفقت 

حكمت الناهي: 
ــــة تــــــــدمــــــــر لــــــكــــــل الــــقــــيــــم ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــــــا يــــــــجــــــــري فـــــــــي الــــــــــعــــــــــراق عـ

حوار: شروق خالد

يف قبــويل يف التلفزيــون العراقي ومنــذ عام 69 
حتــى بدايــة الثمانينــات ا�ســتمريت يف عملي يف 
التلفزيــون بدايــة كعــازف وبعدهــا توجهــت اىل 
التلحــني وا�سبحــت لــدي الكثــري مــن املوؤلفــات 
ومنــذ �ســنة ال76 ان�سممت اىل اجلي�ــس وبقيت 
مدة ثلث �ســنوات وبعدها �سافرت اىل القاهرة 
التقيــت باأحمــد احلفنــاوي والــذي كان عازفــًا 
يف فرقــة ام كلثــوم. وبعدهــا اإجتهــت اىل ليبيــا 
ق�سيــت �ســنتني مــن �ســنة ال76 اىل 78 وعملــت 
يف التلفزيــون الليبــي الول وعملت مع فريق من 
ليبيــا وم�سر. اما عن اعمايل فقد قمت بتاأليف 
تــرت م�سل�ســل جــذور واغ�ســان لكاظم ال�ســاهر 
وحلنت اىل جناح �سلم اغنية عن العراق وكان 
لــدي يف التلفزيون العراقي عندما كان حمرتمًا 
موؤ�س�ســة  التلفزيــون  كان  كان.  اأيــا  يدخلــه  ل 
ر�سينة وي�سعب الو�سول األيها، املهم ا�ســتطعت 
اأن احلن ت�ســع تــرتات مل�سل�ســلت تلفزيونية من 
�سمنهــم ثلث لفي�ســل اليا�ســري –دنانري من 
ذهب - ورجال يف الذاكرة– وبع�س امل�سل�سلت 
بعنــوان  منهــم  واحــد  افــلم  واربــع  الخــرى 
–احلــب كان ال�ســبب– لعبــد الهــادي مبــارك 

رحمــه اهلل واكرث من خم�ســني عمل وطني. ومن 
اعمايل امل�سهورة جدا على م�ستوى العراق ودول 
اخلليــج كانت اغنية –ها خوتي عليهم– وكانت 
اي�سا اغنية –�سكر احلومة– التي كانت �ســعار 
القــوى اجلويــة لطــريان العراقي �ســد العدوان 
الفار�ســي . امــا بالن�ســبة يل فاأنــا ل اأنتمــي اىل 
اي حــزب، انا رجل وطني حمــب للعرب وموؤمن 
بــاأن العقلية العربية عقليــة ذكية اذا اتيحت لها 
الفر�ــس، وموؤمــن اي�ســا اأن ال�سهيونية تريد اأن 
حتقــر العــرب لنهــم رابــع قــوة بالعــامل وميكن 

حتقيق هذه القوة اأن احتدوا.
ـ مــن هــو العــازف الذي أثر يف مســرية 

حكمت ناهي؟ 
ـ بل �ســك هو احمد احلفنــاوي الذي عزفت 
معه يف القاهرة وهو �سولي�ست لأم كلثوم التقيت 
به يف القاهرة ون�سحني ان ا�سافر اما اىل ليبيا 
او اىل ال�ســعودية حيث كان يعمل اي�سا يف وزارة 
ال�سباب يف ال�سعودية واخرتت الذهاب اىل ليبيا 
وفعل توفقنا يف العمل هناك، و�ساركت بالعديد 
من املهرجانات والفعاليات وح�سلت اي�سا على 

يبقــى الفــن اهلــادف والراقي، 
والدراســة  املوهبة  على  واملســتند 
احلالة األمجل ألي شعب حضاري، 
فكيف إذا كان هذا البلد هو العراق، 
وبه موسيقي أصيل. حكمت الناهي 
واحدًا من أعمدة املوسيقى بالعراق، 

كان لنا هذا احلوار معه.
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التعليــم فكيــف لنا ان نف�ســر ان هناك اطفاًل ل 
ميلكــون كرا�ســي يف مدار�ســهم بينمــا كنا منلك 

برامج ثقافية وفنية وم�سرحية للطفال. 
ـ رأينــا انــك اجتهت لكتابة املسلســات 
واألفــام، هــل هنــاك مــا تــود ان تقوله 

واملوسيقى مل تشفي غليلك؟ 
ـ ل طبعــا، املو�ســيقى بدمــي لكنــي توجهــت 
للنتــاج التلفزيــوين وحققــت جناحــا ممتــازًا 
وخ�ست جتربة كتابة امل�سل�ســلت منها م�سل�ســل 

كان يتحدث عن مر�س اليدز. 
ـ كيف ترى االنعكاس الســليب لاحتال 

ثقافيا على العراق؟ 
ـ تدمري جلميع القيم حيث اتوا لنا باأ�سخا�س 
ل ميلكــون اي وطنيــة او قيــم اخلقيــة مهمتهــا 
تنفيــذ اجندات خارجيــة قاموا بتدمــري التعليم 
وتدمــري املــراأة واذا اردت ان تدمــر جمتمــع مــا 
فقم باإهانة املراأة واهانه املعلم واهانة اخلربات 
العلميــة. عندمــا حكمونــا هــوؤلء الرعــاع كانــوا 

الطامة الكربى على العراق.
ـ مــا هــي الفتــرة الذهبيــة للنهــوض 

السياسي والفين يف العراق؟ وملاذا برأيك؟ 
ـ بالن�سبة يل كانت يف الثمانينات كانت فرتة 
نهو�س فني كان هناك احرتام للفن وهناك فرق 
�سيمفونية ومو�سيقى والباليه ومعهد الفنون، كل 
هــذا كان حتــت ا�ســراف كوادر علميــة حمرتمة 
وذات قيمــة ل تن�ســوي علــى املجاملــة، فــكان 
مــن ال�سعــب �سناعــة فنــان. اأمــا م�ســكلة الفن 
الآن فهــي حتتــوي على انا�ــس من ال�ســارع مثلها 
مثــل الريا�ســة، دون ثقافــة او تعليــم، بينما كنا 
نحــن نتعلــم حتى كيف جنل�ــس كعازفــني ونتعلم 
التيكيت ونتدرب على طريقة التعامل والعزف. 
ـ هــل العــودة اىل بغــداد ممكنة ام هي 

حلم بعيد املنال؟ 
ـ عندما يقدم لنا �سمانات بعدم القتل �سوف 
اذهــب بــكل تاأكيد انا ل�ســت �سد احــد. انا �سد 

الفو�سى. 
ـ ما هي مشاريعك احلالية واملستقبلية؟ 

ـ حاليا انا اأراأ�ــس منظمــة –الحتاد الوربي 
العربــي لتنمية والثقافة– وهي منظمة م�ســجلة 
يف ال�ســويد منــذ �ســنوات ولدينــا تفوي�ســات يف 
دول اخــرى مثــل الكويــت وال�ســعودية واملغــرب. 
ومــن خلل الحتــاد قمنــا بعــدة مهرجانات يف 
عــدة مــدن مثــل �ســتولكهوم ومتــت تغطيتها من 
قبــل ال�سحــف والتلفزيونات وكل هــذا مبجهود 
فردي. واطمــح اىل تقدمي فن حمرتم والرتكيز 
على عملية تاأهيل وادماج بني اوروبا وبني العرب 

واظهار املواهب العربية من اللجئني.     

عدة جوائز. وقمت اي�سا بالتدري�س ملدة عاميني 
يف معهــد النور للمكفوفني ومتكنا من امل�ســاركة 
يف بع�ــس املهرجانــات ومنهم مــن ا�سبح عازف 

ومهند�س ودكتور لقد كانت م�سرية ممتازة. 
ـ خــال كل هذه الســنوات مــن االبداع 
والعطــاء للفن العراقي مــا قبل عام 2003 
وما بعد امل يكن هناك اي دعم من املؤسسات 

او احلكومة العراقية؟ 
ـ �سبق وذكرت يف عام 2003 ارادوا ت�سفيتي 
فقمــت بطلــب جلوء �سيا�ســي يف املغــرب وبقيت 
ومت  هنــاك  عملــت   2007 عــام  حتــى  هنــاك 
تعيينــي نائــب مديــر مدر�ســة عراقيــة وكان من 
املفرت�ــس ان زوجتــي تكون مديرة املدر�ســة وان 
يح�ســروا اولدي اي�ســا لكــن يف حقيقيــة المــر 
هــم مل يفكــروا بهــذه الطريقــة كانــوا يريــدون 
ا�ســكاتي لنهم ادركــوا مدى تاأثريي يف ال�ســارع 
والتلفزيونات التــي كانت يف بدايتها وانا عندما 
كنــت اأ�ســال كنت اقــول راأيي بواقعيــة حيث اننا 
ل منلــك تلفزيونــات يف العــراق مل اكــن اتكلــم 
عــن احلكومــة كنــت احتــدث عــن الوقائــع وهم 
يعلمــون ان هــذا ت�ســويه للنظــام وال�ســلطة. انــا 
ل�ســت �ســد �سدام حتى اأين التقيــت به اكرث من 
مــرة، لكن العملية ال�سيا�ســية حتولت اىل عملية 
ع�ســائرية وهــذا براأيــي مل يعــد حزبا بــل ا�سبح 
منظومــة ع�ســائرية. ويف املرحلة التــي كانت يف 
اثناء ال�ســقوط توا�سلــت معي المم املتحدة من 
خلل مرتجم يف �سوي�سرا قالوا يل يل انك كنت 
�ســد �سدام واجبتهم على الفور انا ل�ســت �سده 
�ســخ�سيا انا �سد ممار�سات حدثت اثناء حكمه 
فعر�ســوا عليــي من�سب مرموق ومنــزل وحماية 

لكنــي رف�ســت واجبتهــم ان كان لدينــا �ســدام 
واحــد فهوؤلء الذين اتوا الينا من ال�ســوارع وهم 
عملء لإيران ا�سواأ من �سدام مبراحل ورف�ست 
التعامــل معهــم. فقــال يل هــل �ســتبقى معار�س 
طيلــة حياتــك؟ اجبتــه اين معار�ــس لــكل ظلــم 
يحــدث ومكتفي مبا لدي. فقال يل: هل تريد ان 
تبقى –�ســحاد–؟ اجبته: ابقى �سحادًت ا�سرف 

يل من ان ا�سارك يف اإ�ستباحة دم الأطفال. 
ـ كيف تنظر للحالة الفنية بشــكل عام 
اآلن يف العــراق حيــث اننا منتلــك املواهب 
والكفــاءة لكن نرى وكأهنــا ممنوعة من ان 

تتصدر املشهد الفين والثقايف يف العراق؟ 
يف  الآن  القيــم  لــكل  تدمــري  عمليــة  اإنهــا  ـ 
العــراق. تدمــري على م�ســتوى الثقافة وم�ســتوى 
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الثقافة

نقراأ يف �سرية الأمام اأحمد بن علي الرفاعي، 
هو فقيه �سافعي اأ�سعري و�سويف عراقي. ويعترب 
مــن اأقطــاب ال�سوفيــة واإليــه تن�ســب الطريقــة 
الرفاعية، ويلقب »اأبو العلمني« و«�سيخ الطرائق« 

و«ال�سيخ الكبري« و« ا�ستاذ اجلماعة«.
ولــد عــام )1118م/ 512 هــــ( وتــويف عــام 
)1182م/ 578هــــ(.. وتوؤكد امل�سادر التاريخية 
اأن ال�سيد »اأحمد الرفاعي« يرجع ن�سبه ال�سريف 
اىل المــام »مو�ســى  الكاظــم بن الأمــام جعفر 
ال�سادق بن الأمام حممد الباقر بن الأمام علي 
زيــن العابديــن بــن الأمــام احل�ســني بــن الأمام 
علــي بن اأبــي طالب« عليهــم ال�ســلم اأجمعني«، 
وقــد ولــد يف قريــة ت�ســمى »ح�ســن« تابعــة لبلدة 
وا�ســط،  اعمــال  مــن  هــي  »اأم عبيــدة«  ت�ســمى 
و�ســميت املنطقة باأ�سمه )�سيد اأحمد الرفاعي( 
ومرقــده يعــد مركزًا دينيــًا ي�ســتقطب الزائرين 
مــن كل الــدول الإ�ســلمية ناهيــك عــن جميــع 
حمافظــات العــراق، ويبــداأ التوافــد علــى هــذا 
ال�سريــح املقد�ــس يومي اخلمي�ــس واجلمعة من 
كل اأ�ســبوع، وتبلــغ ذروتها اأيــام الأحتفال باملولد 
النبوي ال�ســريف، اإذ ت�ســهد توافدًا كبريًا للزوار 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــد أحـــــــــــــمـــــــــــــد الــــــــــــــرفــــــــــــــاعــــــــــــــي واإلشـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاع الـــــــــــــروحـــــــــــــي

أ.نصير الشيخ

الذيــن يــوؤدون طقو�ســهم و�سلتهــم يف مرقده، 
وحل�ســور ا�سحاب الطريقة الرفاعية ما ي�ســكل 
طق�سًا روحانيا عرب مديحهم وجتليات ارواحهم 
واإن�ســادهم الق�سائد والأ�سعار والأذكار يف حب 
النبي وكرامات ال�ســيد الرفاعي. وت�سكل اأواوين 
ال�سحــن مكانــًا اآمنــًا لراحة ومبيت الــزوار من 

املحافظــات واملناطــق البعيــدة، و�ســاعة تدوين 
هــذا التحقيــق عن املرقــد ال�ســريف كان املئات 
وكراماتــه،  بــه  تــريكًا  لزيارتــه  املرقــد  يوؤمــون 
ويح�ســرون لليلة املوالد النبوي ال�ســريف والذي 
بلغت اعداد زائريه اكرث من خم�ســة اآلف زائر، 
مما �ســكل زخمًا كبريا على الطاقة الأ�ستيعابية 
للمرقــد كمــكان، واوقع �ســدنة ال�سريح يف حرج 
تلبيــة اخلدمــات للزائريــن، مطالبــني اجلهات 
املعنيــة بتوفــري خدمــات اكرثمع بناء م�ســقفات 
ي�ســتظل الــزوار حتتهــا �سيفــا و�ســتاًء، واأمكنــة 

و�سحيات ت�ستوعبت الأعداد املتزايدة منهم.
ونحــن ندلف مــن البوابــة اخل�ســبية العالية 
لل�سريح باأجتاه القربال�ســريف، اإلتقينا بال�ســيد 
علــي ح�ســني الرفاعي �ســادن )خــادم( املرقد، 

جتاذبنا معه اطراف احلديث،عرب �سوؤالنا:
منذ اي فرتة واأنتم �سدنة املرقد..؟

املرقــد  �ســدنة  هنــا  نحــن  قائــل:  فاأجــاب 
مــكان،  كل  مــن  زواره  وخــدام  هــذا  ال�ســريف 
وتوارثنــا �ســدنته اأبا عن جد، ولدينــا »فرمانات 
عثمانية« م�سدقة توؤكد لنا الو�ساية على املرقد، 
كان خللهــا اآبائنــا واجدادنا يتقا�ســون رواتب 
ب�ســيطة لتعزيز خدمة املرقد وتوفري احتياجات 
الزائريــن من �ســقاية وايــواء الزائرين، ومبروز 

décembre 2021 / كانون األول 2021 العدد 40 50



لــن ننكــر اأبــدا اأن كل بلــد فيه ال�سالح والطالــح ل اأحد ي�ســتطيع اأن ينكر اأن 
هنــاك مــن النمــاذج اجليــدة الكثــري يف جميــع املجــالت، اإل اأن املتابــع للحالــة 
امل�سرية خلل الآونة الأخرية �سوف يكت�سف اأن الأخلق والقيم كلها اإىل تراجع، 
�ســوف يكت�ســف اأننــا اأمام جمتمــع يكاد يبــداأ من ال�سفــر اجتماعيــا واأخلقيا، 
�ســوف يكت�سف ف�سل الإعلم بكل و�ســائله، وكذلك التعليم بكل فروعه، والرتبية 

الأ�سرية بكل جوانبها باإخت�سار الإ�سارة اأ�سبحت حمراء ولبد من وقفة. 
من الطبيعي اإذن اأن نتحدث عن املا�سي باإعتباره املا�سي اجلميل وحتى اإذا 
كنا ل نريد اأن ن�سارح اأنف�سنا با�ستخدام احلا�سر القبيح اإل اأنها احلقيقة وملا ل؟ 
ذلــك اأن املا�سي هو ح�سارة الفراعنة التي اأبهرت العامل �ســرقا وغربا، املا�سي 
هــو م�ســر احلديثة التي بناها حممد علي، من �ســق الرتع واإقامة اجل�ســور، اإىل 
متهيــد الطرق وت�ســييد الق�ســور، اإىل نه�سة التعليم وجتهيز اجليو�ــس، املا�سي 
هو طه ح�سني وتوفيق احلكيم وعبا�س العقاد وجنيب حمفوظ، هو يو�سف وهبي 
وفاتن حمامة وعمر ال�سريف ور�سدي اأباظه و �سيد دروي�س وحممد عبد الوهاب 
واأم كلثوم وعبد احلليم حافظ واحمد زويل وم�ســرفه.. املا�سي هو هيكل واني�ــس 

من�سور واحمد بهاء الدين وم�سطفى وعلي اأمني.
ما هو احلا�سر اإذن؟!. علينا اأن نحا�سب ونت�سدي لهذا احلا�سر.. والأغنية 
الهابطــة و الن�ــس الهابــط واملفــردات القبيحــة وراأ�ــس املــال امل�ســبوه والتعليــم 
املهرتئ. نت�سدى لإ�سغال النا�س وان�سغالهم بكل ما هو غث غري ذي قيمة، يجب 
اأن ن�ســارح اأنف�ســنا ونطرح ق�سايانا ب�ســجاعة على مائدة احلــوار: اإىل اأي مدى 
�ســوف ي�ســتمر هذا النهيار الأ�ســري نتيجة ارتفاع معدلت التف�سخ والنف�سال، 
اإىل اأي مدى �ســوف ي�ســتمر ارتفاع معــدلت اجلرمية واختطاف عقول ال�ســباب 
توجهيهــم اىل الرهــاب باإ�ســم الديــن؟ كل هــذا نتيجــة تدهــور اأو�ســاع التعليم 
والرتبيــة والإعــلم، اإىل اأي مــدى �ســوف ي�ســتمر الإنتــاج ال�ســينمائي والغنائــي 

الهابط. 
احلالــة امل�سريــة اأ�سبحــت بيــكا و�ســطة و�ســيكا والدك�ــس احلالــة الغنائيــة 
اأ�سبحــت  الفنيــة  احلالــة  املرجيحــة!  زي  والدنيــا  �ســاع  ال�سب�ســب  اأ�سبحــت  
الأ�ســطورة وو�ــس اإجرام وعبده موتــه، احلالة امل�سرية ا�سبحت ممتلئة بالغ�ــس 

والر�سوة والنفوذ واملجاملت واملحاباة. 
لي�ســت هذه م�سر التي قراأنا تاريخها، ول �ســجلت جملدات العامل �ســريتها، 
هنــاك اأمــر مــا، خطــاأ بل اأمــور عديدة خاطئــة. اذا كنــا فقدنا الأمــل يف اأجيال 
متعاقبــة على مدى عقود على الأقل ميكــن انقاذ الأجيال اجلديدة، ميكن اإنقاذ 

الأطفال وال�سبية ميكن البناء مل�ستقبل اأف�سل لأبنائنا وبناتنا.
هي جمرد دعوة لوقفة مع النف�ــس ما بقيت هناك نف�ــس.. ووقفة مع ال�سمري 

اذا كان هناك �سمري!!

جرس إنذار
أ.خالد الحديدي

 كاتب عراقي كاتب م�شري

الزمــن وتبــدل الأحــوال وانتهاء احلكــم العثمــاين، متزامنة مع 
�ســح املياه لأندثار نهر«�ســط الأخي�سر« الذي كان ي�ســكل موردا 
مائيــا مهمــا احيــا املنطقــة يف وقتــه، تفرقت عوائلنــا بعيدا عن 
املرقد ال�ســريف ل�ســنوات عدة. ومت ترميم املرقد وجتديده اأيام 
حكــم الوايل العثماين »ال�ســلطان عبد احلميد« عــام 1307 هــ، 
بهيئتــه واأيواناتــه ومنارته، ويف عــام 1986م مت و�سع ال�سندوق 
اخل�ســبي علــى القرب ال�ســريف، وكانت اجلــدران والأر�سية من 

الطابوق »الفر�سي«.
و�ســاألنا ال�ســيد علــي الرفاعــي اأن كان ثمــة �ســئ مــا ي�سمــه 
املرقــد ال�ســريف ممكــن قولــه وتدوينــه هنــا، اأجابنــا قائــل: 
هنــاك روايات متواترة، عن وجود �ســرداب بطول ع�ســرة اأمتار 
ي�ســل من حمــراب ال�سلة وحتــى »غرفة الدفــن«..!! وهذا ما 
و�ســل اىل م�ســامعنا من اآبائنا واأجدادنــا.. وغرفة الدفن ت�سم 
القربال�سريف لل�سيد احمد الرفاعي وخاله املدفون اىل جانبه، 
ويقــال حتتــوي على«عمامتــه، والقــران الــذي كان يقــراأ فيــه، 
وادوات الو�ســوء، وكتــب دينيــة ثمينــة، ولفائــف حتوي »اأ�ســرار 
كونيــة«..!! ل تك�ســف للنا�ــس العاديــني، وامنــا �ســياأتي زمنهــا 

ويك�سفها ال�ساحلون.
تذكــر امل�ســادر التاريخيــة ومنهــا كتــاب )بهجــة الأ�ســرار 
ومعــدن الأنوار( ملوؤلفه »نور الدين اأبي احل�ســن علي بن يو�ســف 
بــن جرير اللخمي ال�ســطنويف« املتويف �ســنة 713 هـــ عن ال�ســيد 
اأحمــد الرفاعي يف احــد ف�سوب كتابه قائل: )هذا ال�ســيخ من 
اأعيــان م�ســايخ العــراق واأجــلء العارفــني وعظمــاء املحققــني 
و�ســدور املقربــني و�ساحــب املقامــات العْليــة. وهو اأحــد اأركان 
الطريقــة علمــًا وحــًل وحتقيقــًا واأحد اأفــراد هذا ال�ســاأن واأئمة 
�ســادتِه واأعلمــه لدعــاة الهــدى اليــه، وهواأحــد مــن تذكر عنه 
القطبيــة وهــو الــذي يقــول »ال�ســيخ من ميحــو ا�ســم مريده من 

ديوان الأ�سقياء«.
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المسرح

ـ كيــف يقــدم نفســه فهــد األمحدي، 
حدثنا قليًا عنك وعــن مقاالتك الكتابية 
ومنجزاتــك الصحفية خصوصًا وأنت متتلك 

سجًا حافًا؟
العربيــة  اأنــا فهــد الأحمــدي مــن اململكــة  ـ 
بالن�ســبة  جــدة،  مدينــة  يف  اأعي�ــس  ال�ســعودية 
للحديــث عــن املقــالت ال�سحفيــة كثــرية ولكل 
مقال مقــام وحدث، منجزاتي ال�سحفية عملت 
باأكــرث مــن �سحيفــة وتدرجت من حمــرر عادي 
اإىل رئي�ــس حتريــر �سحيفة وكان اآخرها رئي�ســًا 

�سحفًيا ل�سحيفة اأخبار ال�سعودية24.
ـ كيــف كانت بدايتك مع الصحفية، وهل 
واجهِت أيَّة صعوبات يف بداية مشــوارك يف 
مهنة اإلعام؛ سواًء من األسرة أو املجتمع؟

ـ بداياتــي بال�سحافــة بعــد اإكمايل درا�ســتي 
�سحيفــة  يل  �سحيفــة  اأول  وكانــت  الثانويــة، 
امل�ســتقبل الأردنية، ومن هذا املنرب »كل العرب« 
عــن  بالن�ســبة  والتقديــر.  التحيــة  لهــم  اأوجــه 
ال�سعوبــات وكيــف واجهتهــا، اأحب اأقــول دائمًا 
ناع وخلــف كل متيز مبدعون  خلــف كل جناح �سُ
�ســواعٌد ودون اأدنــى �ســك، مهنة الإعلم �ســاقة 
جدًا، واأ�سرتي كانت خري داعمة يل يف م�سريتي 

اإلعالمي فهد األحمدي: المشهد الثقافي السعودي اآلن في أبهى صورة
الحوار: لطيفة محمد حسيب القاضي

ول اأن�ســى الإقربــاء والأ�سدقــاء وكل مــن عرف 
فهد الأحمدي لهم الف�سل بعد اهلل.

ـ مــا هــي قراءتــِك للمشــهد الثقايف يف 
اململكة العربية السعودية اليوم؟

اأبهــى  الآن يف  ال�ســعودي  الثقــايف  امل�ســهد  ـ 
اإجنــازات  �ســيما  ول  حالتــه،  واأف�ســل  �ســوره 
الثقافة، التي توؤ�س�ــس مل�ســتقبل م�ســرق، وحتفظ 
املا�ســي التليد للوطــن ولتاريخ والــرتاث والآثار 
والتنمية الثقافية مبفا�سلها واأركانها كافة نالت 
اهتمامــا لفتــا يف »روؤية 2030«، التي اأ�س�ــس لها 
مهند�ســها واأمريهــا ال�ســاب وويل عهدنا الأمري 
حممــد بــن �ســلمان، الذي عــزز ح�ســور اململكة 

على اخلريطة الثقافية العاملية.
ـ مــا هــي أبــرز املعوِّقات الــي تواجه 
الكتابــة اإلبداعيــة اليــوم، خاصة يف ظل 

االنشغال هبموم احلياة اليومية؟
ـ نق�ــس الأفــكار ونق�ــس الإنتاجيــة ونق�ــس 
الثقــة بالنف�ــس واخلــوف مــن عــدم الــرواج اأو 
ال�ســديدة  املناف�ســة  اإىل  بالإ�سافــة  النجــاح 
والفتقار اإىل الكلمات والتعابري، وكثري اأ�ســباب 

منها منط احلياة وتغرياتها.

ـ كيف جتد احلياة يف زمن الكورونا مبا أن 
العامل أصبح بعزل شبه تامه؟ 

ـ زمن اأيام قا�ســية، ل �سك. اأحيانًا، يبدو يل 
اأننا مل ن�ستطع، حتى الآن، اأن نقّدر خطورة وباء 
فريو�ــس »كورونا«، بل لي�س لدينا من الإمكانيات 
مــا يكفي ملعرفة الواقع، حتى ندرك ما نحن فيه 

لذا، فاأنا اأعي�س يف قلق كبري اإىل اللحظة.
ـ هل هناك كتب معينة أســرتك أكثر من 

غريها خاصة يف املجال األديب؟
ـ الكتــب كثــرية ولكــن التــي تاأ�ســرين دائمًا، 
كتــاب الكامل يف اللغة والأدب )املربد( و البيان 
والتبيــني )اجلاحــظ( وبهجــة املجال�ــس واأن�ــس 
املجال�ــس )ابــن عبــد الــرب(، وهنــاك كتــب مل 

اأ�ستذكرها حاليًا.
 ـ برأيــك كيف حتيــا الصحافة يف قلب 

الصحفي وهل نبضها يتوقف يومًا؟
والكلمــة احلــرة  ال�سحافــة  ـ حتيــا بحريــة 

ويتوقف نب�سها بخفافي�س الظلم والفا�سد.
ـ كونــك إعامي ومؤثر إجتماعي ولديك 
مجهــور كبري من القراء واملتابعني هل تزداد 
عليك الواجبات اجتاه املجتمع وخصوصًا يف 

لقاؤنا اليــوم مع الناشــط اإلجتماعي 
واإلعامي السعودي األستاذ فهد األمحدي 
مــن مواليد جدة 1987م، بــدأ بالتحرير 
والدخول لإلعام منذ سن مبكر، لقد متكن 
من هــزم الصعوبات واملســتحيات وإجته 
حنو اإلبــداع والتميز و حــرص بإمتياز 
على تقــدمي جوانب جتديديــة ىف عامل 
الصحافــة األلكترونيــة، كان هذا احلوار 

املميز معه.
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زمن األزمات؟
كيفيــة  يف  اجلمهــور  توعيــة  يف  الإعلمــي  ي�ســاهم  ـ 
التعاطــي مــع الأزمــة، مــن خــلل حتديــد مــا ي�ســل اإىل 
اإ�ســتغلل  بالإ�سافــة  ومعلومــات،  اأخبــار  مــن  اجلمهــور 
التاأثري الإجتماعي بال�سيء الإيجابي لهم وللوطن بال�سيء 

املفيد.
ـ مبا ان الصحافة االلكترونية سرقت األضواء من 
الصحافة الورقية هل لديــك أمل بنهضة الصحافة 

الورقية من جديد؟
ـ اإذا اأنقطع الإنرتنت عن العامل وهذا �سبه م�ستحيل.

ـ تواجــه الصحافــة الورقيــة أزمــة وجود على 
مستوى العامل كثري من الصحف قررت إيقاف طباعة 
النســخ الورقية واإلجتــاه للمواقــع االلكترونية ما 

رأيك؟
ـ ال�سحافــة الورقيــة يف اأزمــة عامليــة، وال�ســبب عــدم 
�ســرعة ن�ســر الأخبار والأحداث بعك�ــس احلا�سر يف زمن 
الإنرتنــت يف دقائــق واخلــرب والأحــداث منت�ســرة علــى 
م�ســتوى العــامل، ولكن �سعب اأن تعــود لنه�سة الورقية من 
جديد والأ�ســباب كثرية، اأهمها �ســرعة الأحــداث العاملية 
يف �ســت املجــالت، ومع هذا النت�ســار ال�ســريع للنرتنت 

والإجهزة احلديثة �سعب اأن تنه�س الورقية. 
ـ هل للعمــود الصحفي مميزات متيزه عن غري من 

أنواع املقاالت األخرى؟
ـ �سحيح وال�سبب يتميز باأنه ُيطرح يف م�ساحة حمددة 

وحتت عنوان ثابت وُين�سر يف موعد منتظم.
ـ ما مدى تأثري النقد ألي سلبيات يف املجتمع وهل 

ما يتم تشخيصه يلقى أذانًا صاغية؟
ـ النقــد نوعان، منه البناء ومنه الغري بناء، ولكن الآن 
اأ�سبــح املجتمــع مثقف ومطلع ول ين�ســاق اإىل بع�س النقد 

ال�سلبي اأو غريه.
ـ كيــف تري حرية الصحافــة يف الوقت احلايل، 

وهل هلذه احلرية سلبيات أكثر من اإلجيابيات؟
ـ ال�سحافة بدون حرية لي�ست �سحافة واإمنا ع�سابة، 
ولكــن نحــن باململكــة العربيــة ال�ســعودية نتمتــع باحلرية 

املطلقة ل�سحافة وال�سحف ال�سعودية.
ـ نصيحتــك للصحفيني الشــباب املبتدئني بالعمل 

الصحفي؟
ـ ن�سيحتــي هــي ال تنخــرط يف املناف�ســة، اإجعــل مــن 
هدفــك اأن تكــون �ســباقًا يف اإيجــاد موا�سيعــك اخلا�ســة 

والزوايا )املتميزة( ملعاجلتها.
ـ اإلعامي فهد األمحدي ماذا حيب أن يقول؟

ـ �ســكرًا لكــم وامتنى بــاأين كنت �سيــف خفيف لطيف 
على جملتكم املوقرة، وحتياتي جلميع القراء من ال�ســعب 

العربي عامًة.

ت ْ ماَن مِلَ اأَْنَت َتَغريَّ َول َت�ْساأََلنَّ الزَّ
اأَْنــَت  ِبــتَّ  َبــْل ا�ْســاأَل الَغــْدَر... مِلَ   

َرفيقًا َحميمًا ِللَب�َسر؟
ْجنا�ٌس... اإِذا ما اأَْنَت َمْن  ا�ــُس اأَ َفالنَّ
ْغَلَبُهم  ــت... اإِلَّ اأَنَّ اأَ �سْ حَّ َحْوَلــَك مَتَ

ُب َعَلْيَك ِمْنُهم احَلَذر..  َيَتَوجَّ
ْن�ســانًا �َســْيئًا... اإِذا ما  َول َت�ْســاأََلنَّ اإِ
ــْن  اأَْنــَت اْحَتْجــت... َبــْل اْطُلــْب مِمَّ
ــاِئُل ِعْنَدُه ل  ــماِء... وال�سَّ ُهَو يف ال�سَّ

ُيَرّد..
َواإِْن اأَ�ساَبَك َيْومًا َياأْ�ــٌس... اأَْو ِب�َساأٍْن 
يف  فا�ْســَتِخْر  ْدت...  َتــَردَّ َقــْد  مــا 
ــماِء  َذِلــَك... َمــْن ُهــَو باُبــُه يف ال�سَّ

ِبَوْجِهَك ل ُيْغَلق.. 
َواأَّمــا اللَّــْوَم... َفــل ُتْلقي ِبِه اأَْنَت َدْومًا َعلى َمــْن اأَْحَبْبت... اإِْن َخَذَلَك َيْومــًا... َبْعَدما اأَْنَت 

ْلت..  ِبِه َكثريًا َقْد َتاأَمَّ
ٍة... ُكْنَت  ا... ِمْن ذاٍت َخِفيَّ نا َقْد اأَْخَطاأْت... َفَياأْتيَك اجَلواُب ُرمبَّ ْل َنْف�َسَك... ِبَ اأَ َبْل ا�ْساأَ

ْهَمْلت..  اأَْنَت �ساِبقًا َقْد اأَ
ُه اأَْحيانًا...  ت... فاْعَلْم اأَنَّ َت َطويًل يف اأَْمٍر... اأَْو ُكْنَت يف �َســيٍء َقْد َتقاَع�سْ َواإِذا ما اْحرَتْ

َك ِبَذِلَك ما َعِلْمت..  يف ُكلِّ َتاأْخرَيٍة خرَيٍة... اإِلَّ اأَنَّ
ْنياِب الُوحو�ــِس... َوالتي ِهَي  اأَّما َدْوُرَك اأَْنَت َكاإِْن�ســاٍن اإِذا ما اأَْهَمْلت... َتراَك َت�سيُع َبنْيَ اأَ

ْوٍب َقْد اأَحاَطت..  ِبَك ِمْن ُكلِّ �سَ
َك ُكْنــَت َقْد َفَعْلــت... َلأَنَّ الأَْفعــاَل ِمْن َخرْيٍ  ْن َت�ْســُهَو َيْومــًا... َعّمــا اأَْنــَت َمَع َغرْيِ َفَحــذاِر اأَ

... َطريَقها اإَِلْيَك ما اأَتاَهت..  َو�َسرٍّ
اأْت... اأَْو َحّتى  َواحَلقُّ ِبَدْوِرِه ل َي�سيُع... ِعْنَد َربِّ العامَلنَي... اإِذا ما اأَْنَت ِب�َسْكواَك اإَِلْيِه جَلَ

ماِء َرَفْعت..  َعْيَنْيَك اإِىل ال�سَّ
ــْدٍق... ِبَربِّ الِعبــاِد... َحّتــى َواإِْن كاَن الَوْقُت َقــْد فات... َتراُه �َســعيدًا...  َفَمــْن اآَمــَن ِب�سِ

يقات.. ُمْرتاَح الباِل... ناِجيًا ِمْن َجميِع ال�سّ
َكما َواأَنَّ املَُتفاِئَل ِبَهِذِه احَلياِة... َيْبدو َجميَل الَوْجِه... َودودًا َوُمْبَت�ِســمًا... َيَتَمّنى اجَلميُع 

ُقْرَبُه... َواأََتْوُه ِمْن َجميِع القارات..  
َوَمــْن كاَن ِمْعطــاًء يف َطْبِعــِه... َحّتى َواإِذا مــا َمَلَك الَكثرَي ِمَن امَلَلــّذات... َترى �سيَتُه باَت 

ِمْذياعًا... ول َيْخ�سى ِباحَلياِة اللِئذات.. 
ًة  ذا مــا َوَجْدَتُه... َيكوُن َلَك َفَرجًا َو�َســَندًا... َوخا�سَّ واحَلنــوُن الــروؤوُم يف ُكلِّ �ِســماِتِه... اإِ

َيِق الأَْوقات..  يف اأَ�سْ
ِبُح َذْخرًا َلــَك... َوِلُكلِّ َمــْن َعَرَفُه  ــَع ِبِح�ــسٍّ ُمْرَهــٍف... ُي�سْ تَّ َكمــا َواأَنَّ َمــْن كاَن رقيقــًا َومَتَ

َوعا�َسَرُه ِمَن الكاِئنات.. 
ُل َمْن ُيَوىّل  ْف�سَ َواأَّما َمْن ُيعا�ِسُر الّنا�َس داِئمًا ِبامَلْعروِف... َواْبَتَعَد َعْن ُظْلِم الِعباد... كاَن اأَ

ُف يف املُهاَدنات..  َق�سايا الّنا�ِس َوُيْن�سِ
... َمَع ُكلِّ َمْن َقُرَب ِمّنا...  ا ُوِجْدنا ِلِفْعِل اخَلرْيِ َفَنْحُن َكَب�َســٍر ما ُخِلْقنا للتَّفاهات... َواإِمنَّ

لَح َهِذِه احَلياة..  َوكاَن َهَدُفُه اإِ�سْ
ِنــَع اإِّل َوعاَد َعَلْيِك  َنــَع امَلْعــروَف... َحّتــى َواإِْن كاَن ِبَغرْيِ اأَْهِلــِه... ِلأَنَّ ما ِمْن َخرْيٍ �سُ َفْلَن�سْ

هات..  ... َوِمْن َجميِع اجلِّ ِباخَلرْيِ
ِرِه...  تيَك َمــْردودًا... َول َتُظنَّ ِبَتاأَخُّ َفــل َتْنَتِظــْر َطويًل... ِفْعَل َخرْيٍ َقْد ُقْمَت ِبِه... َكْي َياأْ

اأَنَّ الَوْقَت َقْد فات 

مـــــــــــــــــــــــــــــــاَن الـــــــــــــــــــــــــــــــزَّ َلــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ 
َ
َتــــــــــــــــــــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــــــــــأ َوال 

د.ريتا عيسى األيوب
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جامعة  من  ولي�س  ال�سوربون،  جامعة  من  دكتوراة  �سهادات  عن  احتدث  ل  انا 
تاأخذ  كل هذه اجلامعات،  الدكتوراة من  �سهادات  كامربدج.  ولي�س من  القاهرة، 
ا�سبحت  التي  اخلا�سة  اللبنانية  اجلامعات  بع�س  عن  احتدث  انا  وجهدًا.  وقتًا 
ت�سدر �سهادات دكتوراة لي�س للمملكة العربية ال�سعودية، او دول اخلليج. فهذه من 
حظها الكبتاكون او بالأحرى )الرمان املح�سو بالكبتاكون( ا�سافة اىل ت�سريحات 

العتذار من احلكومة اللبنانية مع ت�سريحات الوزير جورج قرداحي. 

»الوطنيني«  بع�س  قرر  بالكبتاكون،  املح�سو  للرمان  اخلليج  دول  مقاطعة  بعد 
اللبنانيني ان يعو�سوا هذه اخل�سارة التي ل تعو�س. جلاأوا اىل ا�سدقائهم يف العراق 
لي�سدروا مواد )اكرث فائدة(. �سهادات دكتوراه ولي�س �سهادات ابتدائية او ثانوية!! 
اىل  بغداد  من  واحدة  �سفرة  خلل  ت�سدر  دكتوراه  �سهادات  ت�سدير  واحدة  مرة 
بكلمة  يبداأ  وا�سمه  �ساعتني  بعد  ويخرج  الدكتوراه  �سهادة  م�ستورد  ياأتي  بريوت. 

دكتور، او ب�سهادة املاج�ستري. 

جامعات،  ثلث  منحتها  �سقيل  ورق  ذات  �سهادة  الف   27 هناك  الآن  حتى 
ال�سهادة مقابل ع�سرة اآلف دولر. هذه ال�سهادات �سادر اأكرثها عن: 

ـ اجلامعة ال�سلمية يف خلدة. 

ـ اجلامعة احلديثة للإدارة والعلوم يف الدامور. 

يفرت�س  للخت�سا�سات  وفقا  الذي  اللبناين  اجلنوب  يف  اجلامعات  هذه  كل 
للكل�سنكوف. ل  تكون  ان  يفرت�س  املقاومة  �سلطة  لكن  يكون منطقة مقاومة،  ان 
لل�سقاء  فيها  يتاجر  جتارة  يجد  مل  وت�سييبه،  بحكومته  احلظ  تعي�س  لبنان  فرق 

العراقيني ال ال�سهادات، باعتبار لبنان وطن العلم  والعلم. 

يف العراق مئات املوظفني بدون موؤهلت يحتاجون مع نظام ال�ستعمار احلديث 
اىل �سهادة دكتوراه، او لريقى يف الوظيفة، او لي�سبح وزيرا!! 

ت�سحك ا�سحك هذه هي املو�سة اجلديدة يف العراق.  

 أ. حميدة نعنع

شهادات دكتوراة للبيع

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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